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Περίληψη 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο επηθεληξώλεηαη ζην ηξίπηπρν : α) δηάγλσζε 
ησλ εμσηεξηθώλ απεηιώλ ηεο Ειιάδαο, β) εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζεκεξηλήο 
ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη επηβεβαίσζε εκπεηξηθά ησλ εμαγνκέλσλ 
ζπκπεξαζκάησλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ ειιεληθή ζηξαηεγηθή 
πνπ εθαξκόζζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο κε ηελ Τνπξθία ζηα Ίκηα ην 1996 θαη γ) 
παξάζεζε πξόηαζεο γηα κηα λέα πςειή ζηξαηεγηθή, κε ζθνπό ε Ειιάδα λα κπνξέζεη 
λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο, όπσο απηέο δηαθαίλεηαη λα 
δηακνξθώλνληαη ηνλ 21ν αηώλα, δηαζθαιίδνληαο ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. 

 
Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε βάζεη δπν δεδνκέλσλ : α) ηεο έιιεηςεο 

απνθξπζηαιισκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθή, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ αλαζεσξεηηθή θαη αιπηξσηηθή ζηξαηεγηθή ησλ εμσηεξηθώλ απεηιώλ 
ηεο Ειιάδαο θαη β) ηεο θαηλνηνκίαο θαη εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΠΜΣ/ΔΕΣ. 

 
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό κέξνο, ζην νπνίν γίλεηαη αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, κε ζθνπό ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο θαη 
εκπεηξηθό κέξνο ζην νπνίν επαιεζεύνληαη όιεο νη ππνζέζεηο. 

 
Σην 1ν Κεθάιαην αλαιύνληαη ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο. Σην 2ν Κεθάιαην εληνπίδνληαη θαη αλαιύνληαη νη 
εμσηεξηθέο απεηιέο ηεο Ειιάδαο εκπεηξηθά, κε βάζε έμη ζεκαληηθά θξηηήξηα. Σην 3ν 
Κεθάιαην αλαιύεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ηξέρνπζα πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Ειιάδαο, ελώ 
ην ζεξκό επεηζόδην ζηηο βξαρνλεζίδεο ησλ Ικίσλ ην 1996 ρξεζηκνπνηείηαη σο case 
study γηα λα θαηαδείμεη ηελ έιιεηςε  βειηίσζεο ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο δεθαπέληε 
ρξόληα κεηά ηελ εθδήισζε ηεο σο άλσ θξίζεο. Σην 4ν Κεθάιαην παξαηίζεηαη ζπλνιηθή 
πξόηαζε γηα κηα λέα αμηόπηζηε πςειή ζηξαηεγηθή, πνπ εθηηκάηαη όηη πξέπεη λα 
δηακνξθώζεη ε Ειιάδα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνπο εζληθνύο ηεο ζηόρνπο. Σην 5ν 
Κεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.  
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Πξφινγνο 
 
 
 

ε έλα άλαξρν θαη άθξσο αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, ηα θξάηε, σο νη 

ζεκαληηθφηεξνη δηεζλείο δξψληεο, ζηε βάζε ηεο ελδερφκελεο επηβνπιήο ησλ εζληθψλ 

ηνπο ζπκθεξφλησλ, θπξηαξρνχληαη απφ θφβν, αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα θαη θαρππνςία 

επί ησλ ζθνπψλ θαη θαη’ επέθηαζε ελεξγεηψλ άιισλ θξαηψλ ή δηεζληθψλ δξψλησλ. ε 

έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε επηθξαηνχζα ηάζε είλαη ε αέλαε πξνζπάζεηα γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο απηνβνήζεηαο, κέζσ ζρεδίαζεο 

θαη φπνηε απαηηεζεί εθαξκνγήο θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, 

κε ζηφρν ηελ επίηεπμε εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ πνπ θάζε θξάηνο έρεη ζέζεη σο 

πξσηεχνπζα πξνηεξαηφηεηα.   

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο, ν ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζην ηξίπηπρν : α) δηάγλσζε ησλ εμσηεξηθψλ 

απεηιψλ ηεο Διιάδαο, β) εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο θαη επηβεβαίσζε εκπεηξηθά ησλ εμαγνκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ειιεληθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζζεθε ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο κε ηελ Σνπξθία ζηα Ίκηα ην 1996 θαη γ) παξάζεζε πξφηαζεο γηα 

κηα λέα πςειή ζηξαηεγηθή, κε ζθνπφ ε Διιάδα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο, φπσο απηέο δηαθαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη 

ηνλ 21ν αηψλα, δηαζθαιίδνληαο ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ εζληθφ-θξαηηθή 

κνξθή απεηιψλ, παξάιιεια φκσο παξαηίζεηαη θαη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ 

«αζύκκεηξσλ» θαη πξνηείλνληαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ δε 

εμέηαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο πεξηνξίδεηαη ζηελ πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή δηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ θαζεγεηή Υαξάιακπνπ Παπαζσηεξίνπ ζην βηβιίν 

«Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηώλαο». Ο πεξηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο 

εδξάδεηαη ζε πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ 

ζπληειεζηέο ηζρχνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο : α) ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, β) νηθνλνκία, γ) 

εζσηεξηθή πνιηηηθή, δ) δηπισκαηία θαη ε) δηεζλή λνκηκνπνίεζε.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε ιφγσ δπν ζεκαληηθψλ δίπνισλ: α) ηξέρνπζα 

ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή - πςειή ζηξαηεγηθή εμσηεξηθψλ απεηιψλ Διιάδαο θαη β) 

θαηλνηνκία ζέκαηνο - ζπλδπαζκφο θαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ΠΜ/ΓΔ.1  

                                                             
1 Δηδηθφηεξα ν ζπλδπαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην κεηαπηπρηαθφ 
 πξφγξακκα απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν ζηφρν εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην 
 ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.   
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Σν πξψην δίπνιν αθνξά ην πξαγκαηνινγηθφ γεγνλφο ηεο έιιεηςεο ζηαζεξήο 

θαη απνθξπζηαιισκέλεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο απέλαληη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ 

εθαξκφδνπλ νη αληαγσλίζηξηεο ηεο Διιάδαο ρψξεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

επηβνπιή ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ επηβνπιή ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ δελ 

ζηεξίδεηαη ζε γεληθέο θαη αφξηζηεο εθηηκήζεηο, αιιά απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά θαηφπηλ 

εμέηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ. ζνλ αθνξά ζηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, απηή απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά, 

αθελφο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πέληε βαζηθψλ δηαζηάζεψλ ηεο, αθεηέξνπ κεηά ηε 

δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπησζηνινγηθήο έξεπλαο, πξνο επηβεβαίσζε ηεο σο άλσ 

ζεσξίαο.  

Σν δεχηεξν δίπνιν αθνξά ηελ πινπνίεζε δπν βαζηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο˙ πξψηνλ ηελ θαηλνηνκία, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη απφ ηε κε αλάιεςε παξφκνηνπ ζέκαηνο ζε έιεγρν πνπ έγηλε ζε 500 θαη 

50 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά 

αληίζηνηρα θαη δεχηεξνλ ην ζπλδπαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ζην ΠΜ/ΓΔ, δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ εξγαζία πεξηιακβάλεη ζέκαηα 

πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ηνπ ππφςε Πξνγξάκκαηνο, φπσο ζηξαηεγηθέο 

ζπνπδέο, εμσηεξηθή πνιηηηθή, δηεζλείο δηελέμεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο, γεσπνιηηηθή 

αλάιπζε, δηεζλείο ζρέζεηο, δηεζλέο δίθαην, πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη πνιηηηθή νηθνλνκία. 

Δπηπξφζζεηα, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ κέξνο, ζην νπνίν γίλεηαη 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, κε ζθνπφ ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη εκπεηξηθφ κέξνο ζην νπνίν επαιεζεχνληαη φιεο νη ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ : α) ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο ηεο Διιάδαο, β) ηε ζηξαηεγηθή ησλ ελ ιφγσ 

απεηιψλ, θπξίσο εζληθφ-θξαηηθήο θχζεσο θαη γ) ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο θαη 

απνθξπζηαιισκέλεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ηθαλήο λα αληηκεησπίζεη θάζε 

πξαγκαηηθή ή ελδερφκελε εμσηεξηθή απεηιή. Σν ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε είλαη φηη απαηηείηαη ζρεδίαζε θαηαιιειφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο, θπξίσο κέζσ αλαδηάξζξσζεο ησλ πέληε δηαζηάζεψλ ηεο. Ζ 

πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο εμεηάδεηαη ζην 4ν Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε 

παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ - ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

εθηηκάηαη φηη ηείλνπλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  

ην 1ν Κεθάιαην αλαιχνληαη ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο πιαηζηψλνληαη απφ γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα 

αλαιχνληαη νη έλλνηεο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ε 
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δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο.    

ην 2ν Κεθάιαην εληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη νη εμσηεξηθέο απεηιέο ηεο 

Διιάδαο. Σν κέγεζνο ησλ πθεξπνπζψλ απεηιψλ εμεηάδεηαη ζηε βάζε έμη ζεκαληηθψλ 

θξηηεξίσλ : α) ησλ αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ηνπ βαζκνχ 

ελαξκφληζεο ηεο επίιπζήο ηνπο κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην, β) ησλ δειψζεσλ ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ ησλ θξαηψλ, γ) ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπο 

πξσηνβνπιηψλ, δ) ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο πνιεκηθήο ηνπο κεραλήο, 

ε) ηεο δηάηαμεο ησλ ΔΓ ηνπο θαη ζη) ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ 

ηεο. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηηο γεηηληάδνπζεο κε ηελ Διιάδα 

ρψξεο, Αιβαλία, πΓΓΜ, Βνπιγαξία θαη Σνπξθία, γηα ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο 

ηεο εξγαζίαο, ελψ παξαηίζεηαη θαη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ. 

ην 3ν Κεθάιαην αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ηξέρνπζα πςειή ζηξαηεγηθή ηεο 

Διιάδαο ζηε βάζε ησλ πέληε πξναλαθεξνκέλσλ δηαζηάζεσλ.  Σα εμαγφκελα απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ πεξηπησζηνινγηθή 

αλάιπζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο ζηηο βξαρνλεζίδεο ησλ Ηκίσλ ην έηνο 1996. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, παξά ηελ παξέιεπζε 15 εηψλ απφ ηελ εθδήισζή 

ηεο ηαπηίδνληαη αλαινγηθά κε απηά ηεο ζεκεξηλήο ζηξαηεγηθήο, θαηαδεηθλχνληαο ηελ 

έιιεηςε ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ ή 

δπλεηηθψλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ.   

ην 4ν Κεθάιαην παξαηίζεηαη πξφηαζε γηα κηα λέα πςειή ζηξαηεγηθή πνπ 

εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα δηακνξθψζεη ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο εμσηεξηθέο ηεο απεηιέο. Ζ πξφηαζε απηή ζηεξίδεηαη ζηε βαζκηαία  

αλαδηάξζξσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο, κε ηελ παξάζεζε ελδεηθηηθψλ κέηξσλ 

πνπ εθηηκάηαη φηη θπκαίλνληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. εκεηψλεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο 

ξπζκίζεηο γηα ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηηο θαη’ 

εθηίκεζε πην ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο.  

ην 5ν Κεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ε παξνχζα 

εξγαζία, αθελφο λα θπκαίλεηαη ζε πιαίζην απζηεξά επηζηεκνληθφ, ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο θαη εκπεηξηθά επαιεζεπκέλσλ 

ππνζέζεσλ, αθεηέξνπ λα κελ πεξηιακβάλεη αμηνινγηθά θξηηήξηα, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

κεξνιεπηηθέο θξίζεηο. 
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή : Δλλνηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο 

 
 
 1.1 Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ 

 

 Ζ έζραηε πξαγκαηηθφηεηα ζπλίζηαηαη απφ ππάξμεηο, άηνκα ή νκάδεο, πνπ 

αγσλίδνληαη γηα ηελ απηνζπληήξεζή ηνπο θαη καδί, αλαγθαζηηθά, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο 

ηζρχνο ηνπο. Γηα απηφ ζπλαληψληαη σο θίινη ή σο ερζξνί θαη αιιάδνπλ ηνπο θίινπο θαη 

ηνπο ερζξνχο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αγψλα γηα ηελ απηνζπληήξεζή ηνπο θαη ηε 

δηεχξπλζε ηεο ηζρχνο ηνπο2. Ζ ηζρχο αληηπξνζσπεχεη αθελφο ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

ή ηνπο πιηθνχο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα θξάηνο, αθεηέξνπ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα ππνρξεψζεη έλα άιιν θξάηνο λα θάλεη θάηη.3 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπιινγηθή κνλάδα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο4, ην έζλνο θξάηνο, 

δελ θαηάθεξε λα εδξαηψζεη ηε «δηαξθή εηξήλε», πνπ γηα πνιινχο ζεσξήζεθε δεδνκέλε 

κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ε νπνία αθφκε θξίλεηαη σο νπηνπηθή αμίσζε, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ν αληαγσληζκφο ησλ θξαηψλ γηα επηδίσμε ηζρχνο, πνπ ηνπο 

εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα, φρη κφλν ακβιχλζεθε αιιά έγηλε δηαξθήο, ζθιεξφο θαη πην 

αλειέεηνο.5 Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

ππνρξεψλεη ηα θξάηε, ηα νπνία ην κφλν πνπ ζέινπλ είλαη λα παξακέλνπλ αζθαιή, λα 

ελεξγνχλ παξά ηαχηα επηζεηηθά ην έλα απέλαληη ζην άιιν. Σξία ζηνηρεία ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο ζπλδπάδνληαη θαη θάλνπλ ηα θξάηε λα θνβνχληαη ην έλα ην άιιν : α) ε 

απνπζία κηαο θεληξηθήο εμνπζίαο, ππεξθείκελε ησλ θξαηψλ, πνπ λα κπνξεί λα 

πξνζηαηεχζεη ην έλα απφ ην άιιν, β) ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε πάληνηε έρνπλ θάπνηα 

επηζεηηθή ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα θαη γ) ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε πνηέ δελ κπνξνχλ λα 

είλαη ζίγνπξα γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ.6 ηε βάζε απηή, φιεο νη θνηλσλίεο 

αλαγλσξίδνπλ ηξείο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ελζσκαηψλνπλ ζρεηηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ 

λα ηνπο πξνάγνπλ : α) ηε δηαζθάιηζε φηη ε δσή ζα είλαη ζε θάπνην βαζκφ αζθαιήο απφ 

ηε βία, β) ηελ εμαζθάιηζε φηη νη ππνζρέζεηο, φηαλ δνζνχλ, ζα ηεξεζνχλ ή νη 

ζπκθσλίεο, φηαλ ζπλαθζνχλ, ζα εθαξκνζηνχλ θαη γ) ηελ επηδίσμε φηη ε ηδηνθηεζία 

                                                             
2  Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Ηζρχο θαη απφθαζε. Ζ δηακόξθσζε ησλ θνζκνεηθόλσλ θαη ην πξόβιεκα ησλ  
 αμηώλ. Δθδφζεηο ηηγκή, 1991, ζει.213. 
3  John J. Mearsheimer, «Ζ Σξαγσδία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Γ΄ Έθδνζε, 2006, 
 ζει.130. 
4  Ο Robert Gilpin αλαθέξεη φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ζηε βάζε ηνπ νξηζκνχ ησλ R.
 Mundell & A.Swoboda, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «έλα ζύζηεκα είλαη ζύλνιν δηαθνξεηηθώλ 
 νληνηήησλ πνπ ελώλνληαη κέζσ ηαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζύκθσλα κε κηα κνξθή ειέγρνπ», 
 «Πφιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή», ζει.59, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Β΄ Έθδνζε, 2004. 
5  Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Κνζκνζεσξεηηθή Δηεξφηεηα θαη Αμηψζεηο Πνιηηηθήο Κπξηαξρίαο, Δθδφζεηο
 Πνηφηεηα, 2001, ζει.14. 
6  John J. Mearsheimer, «Ζ Σξαγσδία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Γ΄ Έθδνζε, 2006,  
 ζει.24. 
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πξαγκάησλ ζα παξακείλεη ζε θάπνην βαζκφ ζηαζεξή θαη φηη δελ ζα πθίζηαληαη δηαξθείο 

θαη δίρσο φξηα ακθηζβεηήζεηο.7  

 Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, ν ηεξκαηηζκφο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο 

αληηπαξάζεζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο απηνθξαηνξίαο νδήγεζε ζηελ 

εκθάληζε «θελώλ ηζρύνο» ζηελ πξψελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηα Βαιθάληα, ζηελ 

Τπεξθαπθαζία θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία θαη ζηε ζπλαθφινπζε αλαδήηεζε λέσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ηζνξξνπηψλ, ζπκκαρηψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Ζ θάιπςε ησλ 

«θελώλ» απηψλ πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ησλ εζλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ έμαξζε ηνπ 

εζληθηζκνχ, ηελ έθξεμε ησλ πξνζθπγηθψλ εθξνψλ, ηελ αλάδπζε κηαο ζεηξάο λέσλ 

απεηιψλ, φπσο ν ζξεζθεπηηθφο θνληακεληαιηζκφο, ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξίζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 Ζ Δπξψπε ήηαλ ε πξψηε πεξηνρή πνπ δέρζεθε ηζρπξέο επηπηψζεηο ηνπ 

θνζκντζηνξηθνχ απηνχ γεγνλφηνο. Σν ΝΑΣΟ εηέζε ζε θαηάζηαζε αλαδήηεζεο ξφινπ, 

απνζηνιήο, είδνπο ζρέζεσλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκνχο αζθάιεηαο ηεο Δπξψπεο, 

θαζψο θαη ηξφπνπ ζχλδεζεο (Partnership for Peace θαη Membership Action Plan) κε 

ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο. Σα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ησλ Βαιθαλίσλ έπαςαλ λα απνηεινχλ «δνξπθόξνπο» ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Ζ 

ηζηνξία θαη ζξεζθεία ηνπ θαζ’ ελφο απφ απηά ηα θξάηε απνδείρζεθαλ φηη ήηαλ ζηνηρεία 

δσληαλά κε ηεξάζηηα εθξεθηηθή ηζρχ, παξά ηηο, επί εβδνκήληα εηψλ, πξνζπάζεηεο 

εμαθάληζήο ηνπο απφ ην ζνβηεηηθφ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαζεζηψο. Ζ 

δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ην 1990 ήηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ απαηηήζεθε γηα λα 

βξνπλ ηα θξάηε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ηε ηειηθή ηνπο κνξθή θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέζε, 

αλ θαη ε νξηζηηθή κνξθή γηα νξηζκέλα εμ’ απηψλ δελ έρεη αθφκε απνθξπζηαιισζεί. Ζ 

δηαδηθαζία γηα ηελ λέα γεσπνιηηηθή δηακφξθσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, απαίηεζε φιεο 

ηηο κνξθέο ηεο πνιηηηθήο, απφ ηε δηπισκαηηθή ζπλελλφεζε (Σζερία- ινβαθία) έσο ηηο 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο (πξψελ Γηνπγθνζιαβία) θαη ηηο αηκαηεξέο εζσηεξηθέο 

εμεγέξζεηο (Ρνπκαλία, Αιβαλία). Ο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ ην 1991, ε δηάιπζε ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, ε αλαθπφκελε πνιηηηθή αζηάζεηα ζε Βνζλία – Δξδεγνβίλε θαη 

Κνζζπθνπέδην, νη επφκελνη δπν πφιεκνη ζην Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ, ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, απνηεινχλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ φρη κφλν 

επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα ησλ πεξηνρψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

θαη Μέζεο Αλαηνιήο, αιιά δεκηνχξγεζαλ έλα λέν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

επεξέαζε, επεξεάδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη ρψξεο θαη θαζεζηψηα ζε 

παγθφζκηα έθηαζε.  

                                                             
7  Hedley Bull, «Ζ Άλαξρε Κνηλσλία», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Γ΄ Έθδνζε, 2007, ζει. 41. 
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 ηα Βαιθάληα ηα «αλνηθηά» ζνβαξά εζληθά δεηήκαηα πνπ αθφκε ππάξρνπλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πθέξπνληα νινθιεξσηηθφ αληαγσληζκφ, αθελφο εληζρχνπλ ηηο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο, αθεηέξνπ θινλίδνπλ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

ηζνξξνπίαο, πξνμελψληαο ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα. Σα θαίξηα 

απηά δεηήκαηα αθνξνχλ ην αζηαζέο θαζεζηψο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηνπο ζπλερείο 

«ηξηγκνύο» ηνπ ζρεδίνπ Dayton γηα ηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ην κεγαιντδεαηηζκφ ηεο 

Αιβαλίαο, ηηο «αιπηξσηηθέο» βιέςεηο ηεο πΓΓΜ, ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή 

θαη πνιηηηζηηθή δηείζδπζε ηεο Σνπξθίαο ζηε Ν/Α Δπξψπε. Δάλ ζηα δεηήκαηα απηά 

πξνζηεζνχλ, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε ηξνκνθξαηία, θαζψο θαη ην κφληκν θχκα 

ιαζξνκεηαλαζηψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν κεηέρεη θαη ε Διιάδα.    

 ε έλα ηέηνην άλαξρν δηεζλέο πεξηβάιινλ8, ν πφιεκνο είλαη πάληνηε πηζαλφο θαη 

έηζη ηα θξάηε αλαγθάδνληαη ζπλερψο λα πξνεηνηκάδνληαη γηα απηφ ην ελδερφκελν. ε 

ζπλζήθεο αλαξρίαο ηα πάληα επηηξέπνληαη, αθνχ θπξηαξρεί ν λφκνο ηεο θχζεο ή ηεο 

ηζρχνο : ν ηζρπξφο επηβάιιεη φ,ηη ηνπ επηηξέπεη ε δχλακε ηνπ θαη ν αδχλαηνο ππνρσξεί 

φζν ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ. ε έλα ηέηνην ζχζηεκα θάζε θξαηηθή νληφηεηα 

πξέπεη απφ κφλε ηεο λα κεξηκλήζεη πξψηα απ΄ φια γηα ηελ επηβίσζή ηεο9. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ελφο θξάηνπο πξνυπνζέηεη ην ζρεδηαζκφ 

απνθξπζηαιισκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Με ηελ ελ ζπλερεία παξάζεζε 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζίζηαηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο.    

 
 1.2 Ζ έλλνηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο 

 
  1.2.1 Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

  ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ν φξνο ζηξαηεγηθή πξνζηέζεθε ζην ζηξαηησηηθφ 

ιεμηθφ γηα λα ππνδειψζεη ηνπο κεζνδηθνχο ειηγκνχο, ηηο πνξείεο θαη ηηο αληίζεηεο 

πνξείεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ επνρή ησλ απζηεξά πεξηνξηζκέλσλ πνιέκσλ. 

ήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα ιεμηθά ν φξνο ζηξαηεγηθή νξίδεηαη σο : α) ε επηζηήκε ή ε 

ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεχζπλζεο ζηξαηησηηθψλ θηλήζεσλ, β) ε ηέρλε ηνπ 

ζηξαηεγνχ, γ) ν ζρεδηαζκφο ζηξαηησηηθήο επηρεηξήζεσο, δ) ε ηέρλε ηεο αμηνπνίεζεο 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζηξαηησηηθήο επηρεηξήζεσο, ε) ην 

ζχλνιν ησλ ζρεδηαζκέλσλ ρεηξηζκψλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ.  

                                                             
8  Kenneth Waltz, Theory of International Politics, ζει 88. 
9  Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Θνπθπδίδεο : Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Δζηία, Β’ Έθδνζε, 2000,  
 ζει. 26-27. 
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  ηελ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ηνπ Θνπθπδίδε θαηαγξάθεηαη 

γηα πξψηε θνξά κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία ζηξαηεγηθήο, ζρεηηθά κε ην πψο ηα θξάηε 

«παξάγνπλ» αζθάιεηα. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φηη ν Θνπθπδίδεο δελ πεξηφξηζε 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζε παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζηξαηησηηθή δηάζηαζε, αιιά θαη ζε άιιεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηα θξάηε 

πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζην δξφκν πξνο ηε λίθε. Με ηελ έλλνηα απηή, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ν Θνπθπδίδεο ζεσξείηαη σο ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηδέεο πνπ 

αξγφηεξα αλαπηχρζεθαλ απφ δηάθνξνπο ζηξαηεγηθνχο αλαιπηέο.10  

  Μεηά ηνπο λαπνιεφληεηνπο πνιέκνπο, νη νπνίνη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πνιέκνπο ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ αξθεηά απινί, ν Carl Von Clausewitz φξηζε ηε 

ζηξαηεγηθή σο «…ηε ρξήζε ηεο κάρεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πνιέκνπ, πνπ 

ζα πξέπεη λα δίλεη έλα ζθνπό ζε όιε ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηόηεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ αληηθεηκεληθό ζθνπό ηνπ πνιέκνπ. πλεπώο, ε ζηξαηεγηθή 

δηακνξθώλεη ην ζρέδην ηνπ πνιέκνπ, θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

πνξείαο ησλ δηαθόξσλ εθζηξαηεηώλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ πόιεκν θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο κάρεο πνπ πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ζε θάζε κία. ην πςειόηεξν ζεκείν ε ζηξαηεγηθή 

ζπλνξεύεη κε ηελ ηέρλε ηεο πνιηηηθήο ή κάιινλ ηα δπν γίλνληαη έλα».11  

  Ζ αλάιπζε ηνπ Clausewitz έρεη πεξηνξηζκέλν εχξνο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

ππεηζέξρεηαη ζην επίπεδν ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Αθφκε θαη νη δηνηθεηέο πνπ 

ζαχκαδε - Ναπνιέσλ, Μέγαο Φξεηδεξίθνο - δελ ζα είραλ πεηχρεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηνπο ζξηάκβνπο εάλ δελ είραλ θαηαλνήζεη ην εχξνο ηεο ζηξαηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

κε ην νπνίν δελ αζρνιείην ν Clausewitz. Δπίζεο, θακηά εθζηξαηεία δελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ απηή, εάλ 

ηα ινγηζηηθά πξνβιήκαηα δελ κειεηεζνχλ βαζηά, φπσο θαη ε πνξεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ.12 

  χκθσλα κε ηνλ Δ.Luttwak, ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζην πιαίζην ηεο κάρεο. Ζ ξσκατθή πξνεηδνπνίεζε si vis pacem, para bellum, δειαδή 

«εάλ ζέιεηο εηξήλε, εηνηκάζνπ γηα πόιεκν» είλαη κελ κηα αληίθαζε, φκσο θαηαδεηθλχεη 

ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ηφζν ζην πιαίζην κηαο πξαγκαηηθήο 

ζχγθξνπζεο, φζν θαη κηαο ελδερφκελεο, λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εκπφιεκεο 

θαηαζηάζεηο, αιιά λα θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηξήλεο.13  

                                                             
10 ην ίδην, ζει. 80-81.  
11  Carl Von Clausewitz, On War, Michael Howard & P. Paret, University of Press, ηνκ.1, ζει.164,167. 
12  Michael Howard, The Forgotten Dimensions of War, Temple Smith, 101-109.  
13  Δ. Luttwak, Strategy, The Logic of War and Peace, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press
 of Harvard University Press, 1987, ζει.4-5. 
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  Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δπν αθφκε πην ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο ζηξαηεγηθήο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Basil Liddell Hart  ε ζηξαηεγηθή νξίδεηαη σο «….ε ηέρλε ηεο θαηαλνκήο 

θαη εθαξκνγήο ζηξαηησηηθώλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο 

πνιηηηθήο»,14 ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Andre Beaufre σο «…ε ηέρλε δηαιεθηηθήο δπν 

αληηηηζέκελσλ ζειήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ βία, γηα λα επηιύζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο».15 

  Δπνκέλσο, βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ, ε ζηξαηεγηθή 

εχζηνρα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ε ζχδεπμε κέζσλ θαη ζθνπψλ ππφ ην πξίζκα 

πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο θαη λα εζηηαζζεί ζην ηξίπηπρν κέζα - ζθνπφο 

- αληίπαινο.16   

 
  1.2.2 Οη δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

  Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ εμάγεηαη έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα˙ ε 

ζηξαηεγηθή δελ ππάξρεη «ελ θελώ», αιιά πάληνηε απεπζχλεηαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο αληηπάινπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή. Έηζη εθηφο απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο (θάζεηε δηάζηαζε), 

ππάξρεη θαη ε ζπλερήο δηάδξαζε κε ηνλ αληίπαιν ζε θάζε επίπεδν (νξηδφληηα 

δηάζηαζε)17. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1.1, ε θάζεηε δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαθξίλεηαη ζηελ πςειή ζηξαηεγηθή, ζηε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, ζηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, ζηελ ηαθηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία, ελψ ε νξηδφληηα 

δηάζηαζε αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ή δηάδξαζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο κηαο 

ρψξαο έλαληη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αληίπαιεο ρψξαο. 

 
ΥΩΡΑ Α’ ΑΝΣΗΠΑΛΖ ΥΩΡΑ Β’ 

 
Τςειή ζηξαηεγηθή 

 
Τςειή ζηξαηεγηθή 

 
ηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή 

 
ηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή 

 
Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 
Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 
Σαθηηθή 

 
Σαθηηθή 

 
ηξαηησηηθή ηερλνινγία 

 
ηξαηησηηθή ηερλνινγία 

 
Πίλαθαο 1.1 

Κάζεηε θαη νξηδφληηα δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθή 

                                                             
14  Liddell Hart, Strategy, 1991, London, Meridian, page 321. 
15 Andre Beaufre, Introduction to Strategy, Faber and Faber, ζει.22.  
16  Κσλζηαληίλνο Κνιηφπνπινο, Ζ ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ήκεξα, Δθδφζεηο  
 Πνηφηεηα 2008, ζει. 44. 
17  Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Θνπθπδίδεο : Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Δζηία, Β’ Έθδνζε, 2000,  
 ζει. 82-83. 
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 1.3 Ζ έλλνηα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 

 πσο αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πςειή ζηξαηεγηθή απνηειεί 

ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο. Μηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο δίλεηαη απφ ηνλ Basil Liddell Hart, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  «….ν ξόινο ηεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη λα ζπληνλίδεη θαη λα δηεπζύλεη όιεο ηηο πεγέο ελόο έζλνπο ή 

κηαο νκάδαο εζλώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε επηηεύμεσο ηνπ πνιηηηθνύ ζθνπνύ ηνπ 

πνιέκνπ : ηνπ ζθνπνύ πνπ θαζνξίδεηαη από ηε ζεκειηώδε πνιηηηθή».18 Απφ ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη ζαθψο φηη ζηελ έλλνηα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα ελφο θξάηνπο, φπσο ε πνιηηηθή, ε δηπισκαηία, 

ε νηθνλνκία, νη έλνπιεο δπλάκεηο θ.α., ηα νπνία, θαηφπηλ απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 

θαη ζπληνληζκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ηνπ, ελφςεη πξαγκαηηθήο ζχγθξνπζεο. Καη εδψ φκσο, δεδνκέλνπ ηνπ άλαξρνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ησλ δηιεκκάησλ αζθαιείαο, ηνπ θφβνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ε πςειή ζηξαηεγηθή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ή πνιέκνπ, αιιά ζρεδηάδεηαη ζε θαηξφ εηξήλεο, πξνθεηκέλνπ 

ην θξάηνο αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη έηνηκν λα ηελ εθαξκφζεη, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αζθάιεηα θαη επηβίσζή ηνπ.  

 Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί φηη ε πςειή 

ζηξαηεγηθή αθνξά ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηειηθψο ηε ρξήζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θξάηνπο ή ζπγθεληξσηηθά ηεο ηζρχνο ηνπ19 κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ, ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ή 

ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ζην πιαίζην δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Δμάιινπ, ε πςειή 

ζηξαηεγηθή ζπκπεξηιακβάλεη : α) ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο 

ηνπ θξάηνπο θαη β) ην ζχλνιν ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ ζηφρσλ απηψλ. Δπνκέλσο, ε έλλνηά ηεο αλαθέξεηαη ζην πςειφηεξν θαη 

πεξηεθηηθφηεξν επίπεδν ησλ πξνζπαζεηψλ ελφο θξάηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο.20 Δίλαη απηνλφεην φηη κηα αθφκε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 

επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη θίλδπλνη θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο. 

 
 

                                                             
18 Basil Liddell Hart, ηξαηεγηθή ηεο έκκεζεο πξνζέγγηζεο, Δθδφζεηο Βάληαο, 1995, ζει.501 - 502.  
19  ηηο απηέο (γεσγξαθία, νηθνλνκία, έλνπιεο δπλάκεηο θ.α.) & ζηηο άπιεο πεγέο εζληθήο ηζρχνο 
 αλαθέξζεθε ν Hans Morgenthau, Politics among Nation: The struggle for Power and Peace, ζει.112-
 149. 
20  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ Διιεληθήο Τςειή ηξαηεγηθή πξνο ηνλ 21ν Αηψλα, ζην Διιάδα θαη 
 Σνπξθία Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξεο, ζει. 177. 
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 1.4 Αλεμάξηεηεο Τςειέο ηξαηεγηθέο 

 

 Γπν πνιχ ζεκαληηθέο πςειέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε εζληθή ζηξαηεγηθή θαη ε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηε βάζε δηαζθάιηζεο ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, νη δπν απηέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη, νχησο ψζηε 

ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θξάηνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ εζληθψλ ζθνπψλ.21 Οη ππφςε ζηξαηεγηθέο εμεηάδνληαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο. 

 

  1.4.1 Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή  

 

  Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ή ε ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθάιεηαο απνηειεί ηκήκα ηεο 

εζληθήο άκπλαο22 θαη νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη έλα θξάηνο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εζληθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ.23 Ζ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο 

εδξάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ, αθελφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο ην 

θξάηνο επηζπκεί λα πινπνηήζεη, αθεηέξνπ ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηαιιειφηεξσλ 

κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.24 πλεπψο, ππφ ην πξίζκα απηφ, ε εζληθή 

ζηξαηεγηθή ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «πςειήο ζηξαηεγηθήο».25  

  Σα εζληθά ζπκθέξνληα, φπσο αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.2, νξηνζεηνχλ ην 

ζθνπφ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη πξνζθέξνπλ έλα δηαξθή ζεκειηψδε 

πξνζαλαηνιηζκφ πνπ αθνξά ηηο ηαθηηθέο επηινγέο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηελ αλάιπζε, εθηίκεζε, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο. Παξάιιεια, νη εζληθνί ζθνπνί νξηνζεηνχλ ην πεδίν δξάζεο ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο, επηηξέπνπλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηε δξάζε 

ησλ ΔΓ θαη απνηεινχλ ηε βάζε ηφζν ησλ εηξεληθψλ ζπλαιιαγψλ κε άιια θξάηε φζν 

θαη ην πεξηερφκελν κηαο απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

  Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή δηαθξίλεηαη θπξίσο : α) ηελ πνιηηηθή εζληθήο άκπλαο ή 

αζθάιεηαο θαη β) ζηελ εζληθή ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή. Ζ πξψηε θαιείηαη λα 

εμππεξεηήζεη εζληθά ζπκθέξνληα θαη εζληθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, φπσο απηνί 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο. Γεληθφο ζηφρνο ηεο 

είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο, κέζα απφ ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο 

ζην ρψξν ηεο ακπληηθήο δηπισκαηίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο 

ππφςε, κεηαμχ άιισλ,  ην δηεζλέο  πεξηβάιινλ, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο 

                                                             
21 Γηα παξάδεηγκα, ην ζηξαηησηηθφ δφγκα, σο κέξνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, επεξεάδεη άκεζα ηε 
 δηαρείξηζε θξίζεσλ. Πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 
 θξίζεσλ θαη εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Παλαγηψηεο Μαπξίδεο-Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, ηξαηεγηθή 
 δηαρείξηζεο θξίζεο - Ζ πεξίπησζε ησλ Ηκίσλ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει. 144.  
22 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΔΘΑ http://www.mod.mil.gr.  
23  Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Διιεληθή Δζληθή ηξαηεγηθή, έλλνηα, ζθνπνί πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 
 εθπιήξσζεο: ε πεξίπησζε ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο Κχπξνπ, http:/ www.ifestosedu.gr 
24 Robert J.Art, America’s Grand Strategy after the Cold War, 1992, ζει.69.  
25 Θάλνο Νηφθνο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.54.  
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ρψξαο, ηελ πθηζηάκελε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο, ηηο πεγέο εζληθήο ηζρχνο θαζψο θαη ηηο 

ππάξρνπζεο θαη δηακνξθνχκελεο απεηιέο θαη θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο. 

 

 
 

 

 
  Ζ δεχηεξε ζηνρεχεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο ηφζν ζηνλ 

εγγχο, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν δηεζλή ρψξν θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ έξγσλ ησλ ΔΓ θαη ηνπ ηξφπνπ 

πξνεηνηκαζίαο, αλαπηχμεσο θαη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπο, θαζψο θαη εηδηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζρεδηάζεσο ησλ απαηηνχκελσλ δπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

απνηειεζκαηηθή απνηξνπή θαη πξνάζπηζε ηεο ρψξαο απφ θάζε ζηξαηησηηθή απεηιή.26 

  Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δπν παξαπάλσ νξηζκψλ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο πνιηηηθήο εζληθήο άκπλαο νπζηαζηηθά πξνθχπηνπλ δηαθξηηέο νκνηφηεηεο κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη θαη ζηνπο ηξεηο νξηζκνχο αλαθέξεηαη ε 

                                                             
26 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Οη δηεζλείο ζρέζεηο σο αληηθείκελν ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ», 
 Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2003, ζε.682.   
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ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θξάηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ. 

  Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπληζηψζα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ακπληηθήο δηπισκαηίαο. Ζ κελ πξψηε εδξάδεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη πέξαλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθή επίζεζε, απαηηείηαη θαη ε πξνζηαζία 

ησλ δσηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ε απψιεηα ησλ νπνίσλ ζα 

απεηινχζε ζεκειηψδεηο αμίεο θαζψο θαη ηε δσηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο.27 ΄απηή ηελ 

θαηεγνξία εκπίπηνπλ θαη νη θίλδπλνη δηαβξψζεσο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο απφ 

«αζύκκεηξεο απεηιέο», φπσο ην δηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα, ε ηξνκνθξαηία, ε 

καδηθή ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ν θπβεξλνπφιεκνο, ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ απηψλ δελ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε ζθαίξα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ΤΠΔΘΑ, φκσο ζπλαξηάηαη επζέσο κε ην ζηξαηησηηθφ δφγκα, 

δεδνκέλνπ φηη απνζθνπεί ζηελ απνζφβεζε ηεο ππνλφκεπζεο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο.28 

Ζ δε δεχηεξε, ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηε ζπιινγή ακπληηθήο θχζεσο πιεξνθνξηψλ απφ 

ην γεσζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θξάηνπο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θξίζεσλ. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27  Amos Jordan, William Taylor, Michael Mazarr, American National Security, J. Hopkins University 
 Press, 1999, ζει.3. 
28  Samuel Huntington, The soldier and the state, the theory and the politics of civil-military relation, 
 Cambridge, London, 2002, ζει.2. 
29  Ησάλλεο Μάδεο, Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν ακπληηθφ δφγκα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2006
 ζει.24. 
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  1.4.2 Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 

  Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ δελ είλαη ακηγψο πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή. 

Χζηφζν, κπνξεί λα απνηειέζεη αλεμάξηεηε πςειή ζηξαηεγηθή θαη λα ζπλζέζεη έλα επξχ 

θάζκα επί κέξνπο ζηξαηεγηθψλ. Οπζηαζηηθά είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ηα εκπιεθφκελα, ζε κηα θξίζε, κέξε κε ζθνπφ αθελφο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ πνιέκνπ, δειαδή ηεο ζηξαηησηηθήο θιηκάθσζεο ηεο πνιηηηθήο θξίζεο, 

αθεηέξνπ ηελ επίηεπμε παξαρσξήζεσλ απφ ηνλ αληίπαιν, δηαηεξψληαο ηε ζέζε ηνπο 

αλέπαθε.30  

  Σν πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη νη 

δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο θαη απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε πξψηε επηθεληξψλεηαη ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο δηακέζνπ ηεο 

δηπισκαηίαο, ελψ ε δεχηεξε εζηηάδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ΔΓ.31 Ζ 

επηηπρία βξίζθεηαη ζηε ζχλζεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηηαγψλ κε ηηο δηπισκαηηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ.  

  Χζηφζν, ν ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ινγηθήο, ππφ ην 

πξίζκα ησλ δηπισκαηηθψλ απαηηήζεσλ, είλαη πνιχ δχζθνινο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

νξηζκέλσλ «ηξηβώλ» πνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηφδνπο εληάζεσλ, φπσο : α) ηεο 

ειιηπνχο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, β) ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ, γ) ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, δ) ηεο παξέκβαζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε) ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, 

ζη) ηεο έιιεηςεο δηαθιαδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΓ δ) ηεο κε ελαξκφληζεο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο κε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ε) ηνπ θφβνπ θαη ηεο 

βηαζχλεο.32 Οη πην ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.33 
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Ακνηβαία αληαπφδνζε κε απνηξνπή 
θιηκάθσζεο 

 
 

Διεγρφκελε Πίεζε 

Έιεγρνο δπλαηνηήησλ  Σεηειεζκέλν 

Υάξαμε νξίνπ  - 

Μεηαθνξά κελχκαηνο  - 

Δμαγνξά ρξφλνπ  - 

Πίλαθαο 1.3 
Γηαθξίζεηο ηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

                                                             
30 Phil Williams, Crisis Management, John Baylis, Contemporary Strategy,ζει.157  
31 Alexander L.George, The tension between military logic and requirements of diplomacy, ζει.15-17.  
32  Craig Gordon and George Alexander, Force and statecraft, Oxford University Press, 1990, ζει. 
 214, 215, 223, 224.  
33 Phil Williams, Crisis Management, Contemporary Strategy, ζει.243, James Richardson, Crisis 
 Diplomacy, Cambridge University, 1994, ζει.10-34. 
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  Οη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο γηα λα είλαη επηηπρεκέλεο πξέπεη λα 

έρνπλ πεξηνξηζκέλν ζηφρν θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ κέηξα θαζεζπραζκνχ, πνπ λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκφξθσζε θαη λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο θιηκάθσζεο.  

  ηελ παξνχζα εξγαζία ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο δελ ζα 

εμεηαζζεί κεκνλσκέλα, αιιά σο κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζε «ηαξαγκέλεο» 

πεξηνρέο ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο ΔΓ. Δμάιινπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, ηε δηπισκαηία θαη ηηο ΔΓ θαη σο κέξνο απηψλ ησλ ηξηψλ  

δηαζηάζεσλ ζα εμεηαζζεί. εκεηψλεηαη δε φηη ε πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε ηεο θξίζεο 

ησλ Ηκίσλ ζην ππνθεθάιαην 3.4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα θαηαδείμεη κηα ζεηξά απφ 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη κε ζθνπφ ησλ 

ππεξθεξαζκφ απηψλ ησλ δπζρεξεηψλ ζην 4ν Κεθάιαην ζα παξαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο. 

 

 1.5 Οη δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο  

 

 Ζ πςειή ζηξαηεγηθή δηαθξίλεηαη ζε κηθξνζθνπηθφ θαη καθξνζθνπηθφ επίπεδν. Σν 

κελ πξψην εζηηάδεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, ην δε δεχηεξν επηθεληξψλεηαη ηφζν 

ζηελ εηξεληθή φζν θαη ζηελ πνιεκηθή πεξίνδν.34  

 Πέξαλ φκσο ηεο δηάθξηζεο απηήο, εθηηκάηαη φηη θαη ηα δπν επίπεδα κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ζπλνιηθά ππφςε ζηε ζρεδίαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη γηα ηηο δπν 

πεξηφδνπο, ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε εζηίαζε ζηηο 

εζσηεξηθέο παξακέηξνπο ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ δηαθνξνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα, ηηο αλαθπφκελεο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

δηακνξθνχκελεο απαηηήζεηο. Οη πέληε δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε θαη ησλ δπν παξαπάλσ επηπέδσλ είλαη : α) ε ζηξαηησηηθή 

ζηξαηεγηθή, β) ε νηθνλνκία, γ) ε εζσηεξηθή πνιηηηθή, δ) ε δηεζλήο λνκηκνπνίεζε θαη ε) ε 

δηπισκαηία. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο Διιάδαο – Σνπξθίαο, ζηελ νπνία ν 

αληαγσληζκφο ηζρχνο είλαη ηζρπξφο, ε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, ζε πεξίνδν εηξήλεο, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ΔΓ, ζηε δηελέξγεηα εμνπιηζκψλ, ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ή αληίκεηξσλ 

ζε πεξηπηψζεηο επίζεζεο ή άκπλαο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί 

πνιηηηθνί ζθνπνί πνπ έρνπλ ηεζεί απφ θάζε πιεπξά. ε πεξίνδν πνιέκνπ, ε 

ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο θαη ηαθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, παξά ζε εμνπιηζκνχο ή ράξαμε ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο.  

                                                             
34  Οη δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο αλαιχνληαη ζην βηβιίνπ ηνπ Υαξάιακπνπ Παπαζσηεξίνπ, Ο 
 Αγψλαο γηα ηελ Διιεληθή Αλεμαξηεζία : Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ησλ Διιήλσλ θαη ηεο Οζσκαληθήο 
 Απηνθξαηνξίαο 1821-1932, θεθ.1. 
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  1.5.1 Ζ κηθξνζθνπηθή δηάζηαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 

  Αλαιπηηθά νη πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, εληφο ησλ 

νπνίσλ θηλνχληαη νη εκπφιεκνη δξψληεο, είλαη νη αθφινπζεο : 

 

   1.5.1.1 Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή  

 

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ε ρξήζε φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

κέζσλ ελφο θξάηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ, 

ελφςεη πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο.35 Ζ δηάζηαζε απηή, απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο θάζε πςειήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο ε απεηιή ή ε ρξήζε βίαο 

παξακέλεη θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ έλνπιε βία είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ, 

ψζηε θακία δχλακε λα µελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ηελ αγλνήζεη. Πεξηιακβάλεη, επίζεο, 

θαη ηε ρξήζε εμνπιηζκψλ γηα απνηξνπή ή εμαλαγθαζηηθή δηπισκαηία. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη ε ρξήζε έλνπιεο βίαο ζηνλ πφιεκν δελ είλαη απηνζθνπφο. ηφρνο ηνπ 

πνιέκνπ είλαη ε απνδνρή ελφο πνιηηηθνχ ηεηειεζκέλνπ. Δάλ ε µία πιεπξά εμαξρήο 

ππνρσξήζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αληίπαιεο δελ ππάξρεη ιφγνο γηα έλνπιε ζχγθξνπζε. 

Δπίζεο, απηνζθνπφο δελ είλαη ε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή θαη ε βηνινγηθή εμφλησζε 

ηνπ αληηπάινπ, αιιά µφλν ε απνδνρή ησλ φξσλ πνπ επηβάιιεη ν ληθεηήο θαη νη νπνίνη 

ζπλήζσο απνηππψλνληαη ζε δηεζλείο ζπλζήθεο. Οη πνιηηηθνί ζηφρνη ζπάληα κέλνπλ 

ζηαζεξνί ζε φιε  ηε δηάξθεηα  ηεο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο· ζπλήζσο κεηαβάιινληαη 

ζχκθσλα µε ηελ πνξεία ηνπ  πνιέκνπ θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ ππνινίπσλ δηαζηάζεσλ 

ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο.36 

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή δηαθξίλεηαη, ζηελ επηρεηξεζηαθή θαη ηελ 

ηαθηηθή ζηξαηεγηθή. Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ε ρξήζε κεγάισλ ζηξαηησηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην 

κηαο εθζηξαηείαο, ελφο ζεάηξνπ επηρεηξήζεσλ ή ελφο θιάδνπ ησλ ΔΓ, ελψ ηαθηηθή είλαη 

ε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην κηαο κάρεο.37 πλεπψο, ε κελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

επεμεξγάδεηαη ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο 

επηρείξεζεο,38 ε δε ηαθηηθή κεηνπζηψλεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζε λίθε ή ήηηα 

                                                             
35 Barry Posen, The Source of Military Doctrine, Ithaca, Cornel University, 1984, ζει.13.  
36  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ,  Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Δ’  
 Έθδνζε, 2000, ζει.17.  
37  Κσλζηαληίλνο Κνιηφπνπινο, Ζ ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ήκεξα, Δθδφζεηο  
 Πνηφηεηα 2008, ζει.45. 
38  B.J.C. McKercher & Michael A. Henness, The operational art: developments in the theories of 
 war, Praeger, London 1996, ζει. 1.  
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ζην πεδίν ηεο κάρεο.39 Δηδηθφηεξα δε θαη φζνλ αθνξά ζηε ηαθηηθή ζηξαηεγηθή, απηή 

ζεσξείηαη σο ε ηέρλε ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην κηαο κάρεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ληθεθφξσλ απηψλ απνηειεζκάησλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ.40 Άξα, ελψ ε ζηξαηεγηθή ή επηρεηξεζηαθή 

ηέρλε νξίδεη ην πνπ, πφηε θαη κε ηη δπλάκεηο ζα εθηειεζηεί κηα ελέξγεηα, ε ηαθηηθή δηέπεη 

ην πψο ε ελέξγεηα απηή ζα εθηειεζζεί.41  

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο. Ο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ΔΓ ηνπ αληηπάινπ µέζσ απνθαζηζηηθψλ 

µαρψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο θξίλνπλ ην απνηέιεζµα ηνπ πνιέκνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο απηφο πξέπεη νη ΔΓ ηνπ αληηπάινπ λα θαηαζηνχλ αλίθαλεο λα αληαπνδψζνπλ ή 

λα ζπλερίζνπλ ηε ζχξξαμε. Ο ζηφρνο απηφο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ δεπηέξνπ, δειαδή ηεο θαηνρήο θαη ππεξάζπηζεο εδάθνπο. Ο ηξίηνο 

ζηφρνο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ηνπ αληηπάινπ (νηθνλφκα, πνιηηηθή 

ζπλνρή, εζηθφ θ.α.) θαη απνζθνπεί ζηελ πιήξε απνδπλάκσζή ηνπ θαη ζηελ θαηάπλημε 

ηεο ζέιεζήο ηνπ λα πνιεκήζεη.42 

   Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ελφο θξάηνπο: α) 

πεξηιακβάλεη ην ζηξαηησηηθφ δφγκα43, ην νπνίν εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο κε ηηο 

νπνίεο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο νδεγνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξνο ππνζηήξημε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, β) απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ΔΓ, γ) ζηνρεχεη : (i) ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εμνπιηζκψλ αλψηεξεο θιάζεο απφ εθείλσλ ησλ δπλεηηθψλ ή 

πξαγκαηηθψλ αληηπάισλ, (ii) απνηειεζκαηηθφηεξε δνκήο θαη (iii) παξνρή πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηα ζηειέρε ησλ ΔΓ, δ) εθδειψλεηαη (θαη) ζην πιαίζην 

ζπκκεηνρήο ζε ζπκκαρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ ΟΖΔ, 

ΝΑΣΟ θαη ΔΔ,44 δ) εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηεο πνιηηηθήο κε ηε 

ζηξαηησηηθή εγεζία,45 δεδνκέλνπ φηη νη δπν εγεζίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζρεδίαζή ηεο 

ε) πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, γηα ηε ρξήζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ηνπ θξάηνπο, φηαλ απαηηεζεί θαη δ) κεηνπζηψλεηαη ζε λίθε ή ήηηα 

                                                             
39  Alfred Mahan, The Influence of Sea Power upon History,1660-1783,London Sampson Low, ζει.8 
40  Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Θεσξία Πνιέκνπ, 2ε Έθδνζε, Δθδφζεηο Θεµέιην, 1998, ζει.58-60. 
41  Henry Jomini, Summary of the Art of War, Roots of Strategy, Stackpole Books, ζει.460. 
42 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ,  Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, ζει.18. 
43 Ο νξηζκφο αληιείηαη απφ ην ΝΑΣΟ Standardization Agency’s “Glossary of Terms and Definitions”, 
 2005, ζει. 2-D-9. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ B.Posen,ην ζηξαηησηηθφ δφγκα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη 
 ηνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, εηδάιισο ζα βιάςεη ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο. 
44 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή πξνο ηνλ 21ν αηψλα, Διιάδα θαη 
 Σνπξθία, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει.176.  
45 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε απνηέιεζε ζεκαληηθφ απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα ηεο ειιεληθήο 
 ζηξαηεγηθήο ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, γηα απηφ θαη ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο ηξαηησηηθήο 
 ζηξαηεγηθήο. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο, Παλ. Ήθαηζηνο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, 
 ζει.83-84.  
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ζην πεδίν ηεο κάρεο, αλάινγα αθελφο κε ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηεο 

θαζνξηδφκελεο, απφ ηελ πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή εγεζία, επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

αθεηέξνπ κε ην ρεηξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Δπνκέλσο, ε 

ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξακέηξνπο (ρήκα 1.2) : α) ην 

ζηξαηησηηθφ δφγκα, β) ηηο ΔΓ, δειαδή ηε δνκή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηα νπιηθά 

ζπζηήκαηα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο ζπκκαρίεο θαη ηε ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, γ) ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη δ) ηελ ηαθηηθή ζηξαηεγηθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1.5.1.2 Ζ νηθνλνκία 

 
   Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο θξάηνπο επεξεάδεη θαηαιπηηθά φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Αθφκε θαη κηα επηθαλεηαθή εμέηαζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δηαρξνληθά θαηαδεηθλχεη φηη απνηειεί ηε βαζηθή αηηία αλφδνπ θαη πηψζεο 

φισλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ.46 πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ε νηθνλνκηθή 

δχλακε θαη εηδηθφηεξα «ν θηλεηνπνηήζηκνο πινύηνο», δειαδή νη πφξνη πνπ έρεη έλα 

θξάηνο ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα νηθνδνκήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ δαπάλεο, είλαη ην 

ζεκέιην ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακήο.47 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Robert Gilpin  «ηα 

                                                             
46  P. Kennedy, Ζ Άλνδνο θαη ε Πηψζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, 2 Σφκνη, Δθδφζεηο Αμησηέιιεο,1990. 
47 John J. Mearsheimer, «Ζ Σξαγσδία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ», Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Γ΄ Έθδνζε, 2006,  
 ζει.141 θαη 170. 
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θξάηε επηδηώθνπλ ηαπηόρξνλα πινύην θαη εζληθή ηζρύ»48, ή πην απιά ζχκθσλα κε ηνλ 

Παλαγηψηε Κνλδχιε «…ε άκπλα ηεο ρώξαο απαηηεί αθκαία εζληθή νηθνλνκία».49  

   Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ζηνπο δηκεξείο νηθνλνκηθνχο ζπζρεηηζκνχο Διιάδαο - 

Σνπξθίαο επεξέαζε ηε δηκεξή ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία. Δλψ ην 1980 ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ 

ηεο Διιάδαο βξηζθφηαλ ζην 77% ηνπ ηνπξθηθνχ ΑΔΠ, ην 1990 είρε πέζεη ζην 54%, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξίνδν 1980-1984 νη ειιεληθέο δαπάλεο γηα εμνπιηζκνχο λα 

αλέξρνληαη ζην 194% ησλ ηνπξθηθψλ, ην 1990 λα πέθηνπλ ζην 78% θαη ην 1995 ζην 

32%. Ζ αιιαγή, ιφγσ άληζεο αλάπηπμεο, ησλ δηκεξψλ ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο ππέξ ηεο 

Σνπξθίαο, επέηξεςε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 λα απνβηβάζεη 

θαηαδξνκείο ζηα Ίκηα γηα λα εκπεδψζεη ηελ αληίιεςε πεξί «γθξίδσλ δσλώλ» ζην 

Αηγαίν, λα ακθηζβεηήζεη ηελ ειιεληθή θπξηαξρία ζε ρηιηάδεο βξαρνλεζίδεο αιιά θαη ζε 

θαηνηθεκέλεο λήζνπο θαη λα απνηξέςεη ηελ εγθαηάζηαζε αληηαεξνπνξηθψλ ππξαχισλ 

S-300 ζηελ Κχπξν.50 

   Παξάιιεια, κηα ηαθηηθή, θπξίσο ησλ ηζρπξψλ γηα αθφκε κεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επξσζηίαο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ θαη 

ζπκκαρηψλ κε άιια θξάηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Αζελατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία θαη κε ηηο εηζθνξέο απφ ηνπο ζπκκάρνπο θαηάθεξλε ζηαδηαθά 

λα απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ηζρχ. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα ζηεξηδφηαλ ζε µία εχξσζηε νηθνλνκία, αιιά θαη ζε έλα 

πιέγκα ζπκκαρηψλ πνπ ηξνθνδνηνχζαλ ζπλερψο ην ζχζηεκα. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

ηνλ 20ν αηψλα, ζηήξημαλ ηε δχλακή ηνπο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ µε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Breton Woods, ηε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη 

Δκπνξίνπ (πξψελ GATT θαη λπλ ΠΟΔ) θαη ηε δχλακε ηνπ δνιαξίνπ σο ηνπ κνλαδηθνχ 

απνζεκαηηθνχ λνκίζκαηνο.  

   Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο δελ πξνζβιέπεη κφλν ζηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΓ ηεο κηαο πιεπξάο, αιιά 

θαη ζηελ ππνλφκεπζε ηεο δπλαηφηεηαο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΔΓ ηεο αληίπαιεο 

πιεπξάο.51  

 
 

                                                             
48 Robert Gilpin, Παγθφζκηα Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 6ε Έθδνζε 2002, ζει.32-33.  
49  Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Δπίκεηξν ζηελ Διιεληθή Έθδνζε ηεο «Θεσξίαο Πνιέκνπ, Γεσπνιηηηθέο θαη 
 ζηξαηεγηθέο παξάκεηξνη ελφο Διιελνηνπξθηθνχ Πνιέκνπ. 
50 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ Γηεζλήο Πνιηηηθή ζηνλ 21ν Αηψλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,ζει.59. 
 Οκνίσο θαη απφ ην Κεθάιαην 8 εμάγεηαη ε ζεκαζία ηεο νηθνλνκίαο ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο, ζει.92-
 106.   
51 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ,  Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Δ’  
 Έθδνζε, 2000, ζει.19. 
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   1.5.1.3 Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή  

 
   Ζ θαηάζηαζε ηεο θξαηηθήο νξγάλσζεο θαη ν βαζκφο ζπλνρήο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο ζηελ επηηπρία ζρεδίαζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ελφο θξάηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε δηάζηαζε ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ πςειή ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληιεί πφξνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ γηα ηηο ΔΓ θαη λα 

ζεζκνζεηεί θξαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζεζκνχο, πνπ λα πξνσζνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο δηεζλνχο ηζρχνο θαη επηξξνήο ηνπ θξάηνπο.52 

   Χζηφζν, ζε έλα ηξίην επίπεδν, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή αθνξά ηελ 

εζσηεξηθή λνµηµνπνίεζε ηεο πνιεµηθήο πξνζπάζεηαο, ή ηελ ππνζηήξημε ή αλνρή ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο πνιίηεο, ηηο νξγαλψζεηο θαη ηα θφµµαηα. Ζ εζσηεξηθή  

λνµηµνπνίεζε  είλαη  θξίζηµν  ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, θπξίσο 

αλ απηή απαηηεί ζπζίεο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πςειή 

ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ηφηε ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε πεηπραίλεηαη επθνιφηεξα απφ άιινπο πην 

πνιχπινθνπο γηα ηνλ πιεζπζκφ ζθνπνχο. 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα 

εθαξκνζζεί πςειή ζηξαηεγηθή κε ηε κνξθή ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο, ρσξίο λα 

πθίζηαηαη ζέκα πξνάζπηζεο εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηφηε γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο θνηλήο γλψκεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πξνζπάζεηα ηεο ακεξηθαληθήο εγεζίαο λα λνκηκνπνηήζεη ηελ επέκβαζή ηεο ζην Ηξάθ ην 

2003. Γηα λα πινπνηεζεί ε ελ ιφγσ επέκβαζε, πιελ ησλ άιισλ, απαηηήζεθε ε ζεηηθά 

πξνζθείκελε πξνο απηή πιεηνςεθία ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, ε δηακφξθσζε 

ηεο νπνία εζηηάζηεθε ζην γεγνλφο φηη ε ηξαθηλή θπβέξλεζε δηέζεηε φπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο πνπ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη φπσο είρε θάλεη ζην παξειζφλ, δελ 

ηεξνχζε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, δελ πξνζηάηεπε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ήηαλ απνιπηαξρηθή θαη ηπξαλληθή.  

   Δπηπξφζζεηα ζηε δηάζηαζε απηή εκπίπηεη θαη ε πξνζπάζεηα 

ππνλφκεπζεο ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ηεο αληίπαιεο πιεπξάο. Ζ πξνπαγάλδα 

θαη ν ςπρνινγηθφο πφιεκνο αλήθνπλ ζ΄ απηή ηε δηάζηαζε. Παξάδεηγκα απνηειεί ηφζν ν 

πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, φζν θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία. 

Οη δηαθξίζεηο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαίλνληαη ζην αθφινπζν ρήκα 1.3. 

 
 

                                                             
52 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ,  Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Δ’  
 Έθδνζε, 2000, ζει.20.  
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   1.5.1.4. Ζ δηεζλήο λνµηµνπνίεζε  

 

   Ζ δηάζηαζε απηή κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πςειή ζηξαηεγηθή ελφο 

θξάηνπο, δεδνκέλνπ φηη αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ζρεδηαδφκελε θαη ελ ζπλερεία 

εθαξκνδφκελε ζηξαηεγηθή ζπκβαδίδεη µε ην δηεζλέο δίθαην, ηηο επηθξαηνχζεο δηεζλείο 

αμίεο, ηε δηεζλή πξαθηηθή, ην πλεχκα ηεο επνρήο νχησο ψζηε λα θεξδίζεη ηελ 

ππνζηήξημε ή ηελ επλντθή κεηαρείξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο. 

Γηα παξάδεηγκα έλαο απειεπζεξσηηθφο πφιεκνο ζπλήζσο ηπγράλεη επλντθήο 

κεηαρείξηζεο, ελψ ε ρξήζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο νδεγεί ζε απψιεηα ηεο 

δηεζλνχο λνµηµνπνίεζεο.  

   Ζ εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο λνµηµνπνίεζεο είλαη ηδηαηηέξσο αλαγθαία 

θαη ζηελ πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζηεξείηαη δηεζλνχο 

λνκηκφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην εκπιεθφκελν θξάηνο πξνζπαζεί λα 

παξνπζηάζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξνζδίδνληαο βαξχηεηα ζηελ επλντθή πιεπξά ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ, απνθξχπηνληαο αθελφο ηηο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο, αθεηέξνπ ην 

πξαγκαηηθφ πνιηηηθφ ζθνπφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

εηζβνιή ησλ ακεξηθαληθψλ θαη ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ ην 200353 ε νπνία 

ζηεξίρηεθε ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε απνηξνπήο ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο λα πξνβεί ζηε 

ρξήζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. 

                                                             
53 Ο πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ Κφθη Αλάλ ζε δειψζεηο ηνπ ζην BBC ην επηέκβξην 2004 
 είρε αλαθέξεη φηη ε ακεξηθαληθή απφθαζε γηα ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ ην 2003 ήηαλ "παξάλνκε", 
 θαζφζνλ δελ πιεξνχζε ηηο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε ηνπ 
 ΟΖΔ. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1411047.stm, “I've indicated that it was not in conformity 
 with the UN Charter. From our point of view, from the charter point of view, it was illegal”. 
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   Δπηπιένλ, ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νπζηψδε 

ξφιν ζηε εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ ην θχξνο ηνπ θξάηνπο, ε 

αμηνπηζηία, ε θεξεγγπφηεηα, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. 

 
   1.5.1.5 Ζ δηπισκαηία 

 

   Ζ έλλνηα ηεο δηπισκαηίαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δηακφξθσζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ κελ δηακφξθσζε ηεο 

πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηελ απνηίκεζε ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ. Ζ δε 

εθαξκνγή  αθνξά : α) ηε γλσζηνπνίεζε ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηεο γξακκήο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ απνθαζίζηεθε, β) ηηο πξνζπάζεηεο εμήγεζεο θαη 

αηηηνιφγεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο απηέο θαη φηαλ απαηηείηαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ή ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο αληίζηαζήο ηνπο κε ινγηθή, πεηζψ ή κε 

απεηιέο βίαο ή άιια είδε θαηαλαγθαζκνχ εθφζνλ απαηηεζεί.54 

   ην πιαίζην ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ε δηπισκαηία έρεη ζεκαληηθφ 

ξφιν. ε πεξίνδν εηξήλεο, αθνξά ηηο δεζκεχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ζε επίπεδν είηε 

καθξνπξφζεζκσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, είηε ηξερνπζψλ εμειίμεσλ, µε ζηφρν ηελ 

εμαζθάιηζε επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηηζεκέλσλ ζηφρσλ ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο. ε πεξίνδν πνιέκνπ ε πξνζπάζεηα ηεο δηπισκαηίαο επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζχλδεζε φισλ θαη πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ζε κηα ηζρπξή ζπκκαρία, κε ζηφρν είηε ηελ 

νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη δηπισκαηηθή ελίζρπζή ηνπ, είηε ηελ είζνδν ησλ ηξίησλ 

θξαηψλ ζηνλ πφιεκν επ΄ σθειεία ηνπ. Δπηπιένλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ε 

δηπισκαηία είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ ξπζκίδεη ηε ζχληαμε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχξξαμεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ξεηά νη φξνη γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο εηξήλεο ηφζν γηα ηνπο ληθεηέο, φζν θαη γηα εηηεκέλνπο.55 

 
  1.5.2 Μαθξνζθνπηθή δηάζηαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο  

 

  Πιένλ ηεο κηθξνζθνπηθήο δηάζηαζεο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε καθξνζθνπηθή δηάζηαζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή απφ έλα θξάηνο εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηελ 

αζθάιεηα θαη επηβίσζή ηνπ. Οη ηέζζεξηο βαζηθέο πςειέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

                                                             
54 Hedley Bull, Ζ Άλαξρε Κνηλσλία, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Γ΄ Έθδνζε, 2001, ζει.217.   
55 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ο αγψλαο γηα ηελ ειιεληθή αλεμαξηεζία, Δθδφζεηο ηδέξε, 1996, 
 ζει.23.  
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αλαπηπρζνχλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα,56 

ελψ θάζε κηα απφ απηέο ζηεξίδεηαη ζηηο πέληε παξαπάλσ κηθξνζθνπηθέο ζηξαηεγηθέο.    

 
   1.5.2.1 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - επέθηαζεο  

 

   Κεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε πινπνηνχκελε 

ή απεηινχκελε ρξήζε βίαο. Απηή κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο απνηξνπήο ή ηεο 

άκπλαο, ηνπ θαηαλαγθαζκνχ ή ηεο επίζεζεο ελψ ζε επίπεδν δηπισκαηίαο δηαθξίλεηαη 

ζε απνηξνπή ή εμαλαγθαζκφ. Δπεθηαηηθή πςειή ζηξαηεγηθή πηνζεηνχλ ζπλήζσο 

ρψξεο, ησλ νπνίσλ ν νκνεζλήο πιεζπζκφο βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηεο νπνίαο ε εμσηεξηθή πνιηηηθή απφ 

ην 1832 µέρξη ην 1922 επηθεληξσλφηαλ ζηε Μεγάιε Ηδέα, δειαδή ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ «αιύηξσησλ πεξηνρώλ» θαη ησλ «αιύηξσησλ Διιήλσλ». Δπίζεο, επεθηαηηθή 

πςειή ζηξαηεγηθή πηνζεηνχλ κεγάιεο δπλάκεηο πνπ ζέινπλ λα επηβάιινπλ ηηο αμίεο 

ηνπο, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη ηνλ πνιηηηθφ ηνπο έιεγρν ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ή θαη ζε 

πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. Ζ Σνπξθία γηα παξάδεηγκα αθνινπζεί επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή, 

ηελ νπνία εθαξκφδεη φπνηε ηεο δίλεηαη ε επθαηξία, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο : α) ησλ 

Ηκίσλ, β) ησλ παξαβηάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρσξηθψλ 

πδάησλ θ.α. Αληίζεηα, απνηξεπηηθή πςειή ζηξαηεγηθή ζπλήζσο πηνζεηνχλ νη δπλάκεηο 

εθείλεο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ην πθηζηάκελν status quo, ή είλαη αλίζρπξεο λα ην 

κεηαβάιινπλ. 

   Πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη ε ρξήζε ή ε απεηιή 

ρξήζεο βίαο είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν επηβνιήο επηδηψμεσλ θαη απαηηήζεσλ. 

Οη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο δελ παξάγνπλ απαγνξεπηηθφ θφζηνο θαη νη δηεζλείο ζπλζήθεο 

παξαβηάδνληαη. Μεηνλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη, θαζψο ν δξψλ 

αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ηζρπξέο ΔΓ, ην θφζηνο είλαη πςειφ θαη γηα αξθεηέο νηθνλνκίεο 

δπζβάζηαθην. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή απηή ζπλδέεηαη άκεζα µε ην δίιεκκα αζθαιείαο, 

δειαδή ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ ηα κέηξα πνπ απμάλνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο 

θξάηνπο, ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ θαη δεκηνπξγνχλ 

ζπζπεηξψζεηο ελαληίνλ ηνπ. Καηά θαλφλα ε ζηξαηησηηθή αλάζρεζε - επέθηαζε δελ 

απνηειεί επαξθή ζπληζηψζα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ιφγσ ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

απηψλ, δεδνκέλνπ φηη αληίπαια θξάηε πιένλ ηεο ελίζρπζεο ησλ ΔΓ ηνπο είλαη δπλαηφ 

λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο κέζσ ζπκκαρηψλ ή εμηζνξξνπήζεσλ. 

 
 
 

                                                             
56 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Έθδνζε, 2000,  ζει.22.   
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   1.5.2.2 Ζ ζηξαηεγηθή ησλ ζπκκαρηψλ  
 

   Σα θξάηε αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαηηθνχο δεζκνχο κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο ηνπο ζέζεο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ 

ηζρχνο. Οη ζπκκαρίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζηελή θαη καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία 

ησλ κειψλ ηνπο. ε έλα άλαξρν δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε ζχλδεζε θξαηψλ ζε ζπκκαρίεο 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην αζθαιείο 

ζηξαηεγηθέο. Οη ζπκκαρίεο πνηθίινπλ θαη δηαθξίλνληαη ζε ζπκβαηηθέο ζηξαηησηηθέο, 

εγεκνλίεο επί κηθξψλ δπλάκεσλ, νηθνλνκηθέο ελψζεηο, ηεισλεηαθέο ελψζεηο, 

αιιειεγγχε κεηαμχ θξαηψλ µε θνηλή εζληθή ηαπηφηεηα θαη θνηλή εζληθή πξνέιεπζε. 

   Πιενλέθηεκα ησλ ζπκκαρηψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε πφξσλ θαη ηζρχνο 

γηα ηελ πξνψζεζε θνηλψλ ζθνπψλ. Μεηνλέθηεκα είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο 

δξάζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θπξίσο ησλ αδχλακσλ θξίθσλ, θαη ε πξνζπάζεηα κειψλ 

ηεο ζπκκαρίαο λα εμαπαηήζνπλ,57 ή λα κεηψζνπλ ή θαη λα απνθχγνπλ αθφκε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπίζεο, ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη 

πξφβιεκα ηδίσο ζηηο ζπκβαηηθέο ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο, φηαλ θαηαξξέεη ν ερζξφο 

ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξεθφηαλ ε ζπκκαρία. 

 
  1.5.2.3 Ζ ζηξαηεγηθή ησλ εμηζνξξνπήζεσλ 
 

  Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμηζνξξνπεηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ελφο δξψληα κέζσ επίηεπμεο επέιηθησλ ζπζρεηηζκψλ 

δπλάκεσλ. Ζ πνιηηηθή απηή έρεη πνιιέο κνξθέο, απφ ηνλ επθαηξηαθφ εμηζνξξνπεηηθφ 

ειηγκφ, δειαδή ηελ νπνηαδήπνηε βξαρππξφζεζκε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο θαηά ηνπ 

αληηπάινπ, έσο ηε δηαρείξηζε ελφο ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ, φπσο ην 

επξσπατθφ ηνπ 18νπ αηψλα ζην νπνίν νη αλαπξνζαξκνγέο ζε ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο 

ήηαλ ζπρλέο, εχθακπηεο, εμνπδεηεξψλνληαο ηελ αλάδπζε κηαο εγεκνληθήο δχλακεο.58 

  Πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε εμνπδεηέξσζε απεηιψλ κε 

ρακειφ θφζηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πνιχ πην αβέβαηνο ηξφπνο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη ν πςειφο βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο. Οη ξεπζηέο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζπζρεηηζκψλ ησλ δπλάκεσλ θαη νη 

επθαηξηαθέο εμηζνξξνπεηηθέο ζπλεξγαζίεο πξνο φθεινο κηαο δχλακεο κπνξνχλ εχθνια 

λα αληηζηξαθνχλ ζε βάξνο ηεο.  

 

                                                             
57 J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International Security 1994 -1995, 
 Vol. 19, ζει.5-49 θαη ζην «Ζ Γηεζλήο Πνιηηηθή ζηνλ 21ν Αηψλα», ηνπ Υαξάιακπνπ Παπαζσηεξίνπ, 
 Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ζει.61-70, αλαθνξηθά κε ηελ εμαπάηεζε ζηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 
58  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ,  Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Δ’  
 Έθδνζε, 2000, ζει.27.   
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   1.5.2.4 Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ 
 

   Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηεπλαζκνχ είλαη νη παξαρσξήζεηο 

πξνο έλαλ αληίπαιν κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο απεηιεηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. 

Βξαρππξφζεζκα ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπλαζκφο ελφο 

δεπηεξεχνληνο ερζξνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θχξηνπ αληηπάινπ, ελψ 

καθξνπξφζεζκα ν ζηφρνο ηνπ θαηεπλαζκνχ είλαη ε πιήξεο εμάιεηςε ησλ αηηηψλ κηαο 

ζχγθξνπζεο. Δθφζνλ ν θαηεπλαζκφο πεηχρεη, ην απνηέιεζκα είλαη ε εμάιεηςε ηνπ 

ζπγθξνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κπνξεί φκσο λα ιεηηνπξγήζεη θαη αξλεηηθά ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία νη παξαρσξήζεηο εθιεθζνχλ απφ ηνλ αληίπαιν σο αδπλακία θαη 

θιηκαθψζνπλ ηελ επηζεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

 
 1.6 Οη ζπλδπαζκνί ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 
 
  1.6.1 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - 
επέθηαζεο κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ ζπκκαρηψλ.  
 

  Πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηζρχνο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ απνηξεπηηθψλ ή επεθηαηηθψλ ζηφρσλ ηεο ζπκκαρίαο. Οη εγέηηδεο 

δπλάκεηο ησλ ζπκκαρηψλ, φηαλ αθνινπζνχλ επεθηαηηθή πνιηηηθή, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλεξγαηηθφ πιέγκα πνπ δεκηνπξγνχλ σο λνκηκνπνηεηηθφ καλδχα 

ηεο δξάζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο αληηδξάζεηο απφ κνλνκεξείο 

πξσηνβνπιίεο. ηαλ ε ζπκκαρία έρεη απνηξεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ε εγέηηδα δχλακε 

ζα πξέπεη ζηξαηησηηθά λα είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηεί θαη ην πην αδχλακν κέινο ηεο 

ζπκκαρίαο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηεο ζπκκαρίαο, ε απνηξεπηηθή ηεο αμηνπηζηία 

θαη ε θεξεγγπφηεηα ηεο εγέηηδαο δχλακεο. 

 
  1.6.2 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - 
επέθηαζεο κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ εμηζνξξνπήζεσλ. 
 

   Ο ζπλδπαζκφο απηφο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθφο, δεδνκέλνπ φηη 

κεηψλεη, αθελφο ην θφζηνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - επέθηαζεο, 

αθεηέξνπ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εμηζνξξνπήζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηζρπξψλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ. πλήζσο αθνινπζείηαη ζηξαηεγηθή ζηξαηησηηθήο 

αλάζρεζεο - επέθηαζεο ελαληίνλ ηνπ θχξηνπ αληηπάινπ θαη ζηξαηεγηθή ησλ 

εμηζνξξνπήζεσλ ελαληίνλ ηνπ δεπηεξεχνληνο αληηπάινπ. Ο ζπλδπαζµφο απηφο 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα αμηνπηζηίαο ιφγσ έιιεηςεο εζσηεξηθήο 

λνκηκνπνίεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - επέθηαζεο, ιφγσ ησλ 

δπζβάζηαθησλ ζπζηψλ πνπ απαηηεί εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ, λνκηκνπνηείηαη µέζσ 

έληνλεο ηδενινγηθήο, εζληθηζηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο πξνπαγάλδαο. Αληίζεηα, ε 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

25     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

ζηξαηεγηθή ησλ εμηζνξξνπήζεσλ δελ απαηηεί ζπλαηζζεκαηηθέο ηαπηίζεηο, αιιά µφλν 

ςπρξή εθηίκεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο. 

 
  1.6.3 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο - 
επέθηαζεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ.  
 

  Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπλδπάδεη ηε ζηξαηησηηθή απεηιή κε ηελ πξνζθνξά 

θηλήηξσλ γηα ζπκβηβαζκφ. Απνηειεί έθθαλζε ηνπ κείγκαηνο «ηεο ξάβδνπ θαη ηνπ 

θαξόηνπ». ηαλ έλα θξάηνο αθνινπζεί επεθηαηηθή πςειή ζηξαηεγηθή, ν θαηεπλαζκφο 

ηνπ αληηπάινπ γίλεηαη κέζσ ζηξαηησηηθήο απεηιήο, νπφηε ζπλήζσο θαηαξξέεη θαη 

αθνινπζεί ζχγθξνπζε. ηελ πεξίπησζε απνηξεπηηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ν 

θαηεπλαζκφο ιεηηνπξγεί κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα ζεσξεζεί έλδεημε αδπλακίαο, νπφηε θαη 

πάιη θαηαξξέεη θαη ε ζχγθξνπζε είλαη αλαπφθεπθηε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

θαηαξξεχζεη ιφγσ έιιεηςεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο, θαζψο ππάξρεη ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ, πνπ απαηηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο ζηξαηησηηθήο αλάζρεζεο- 

επέθηαζεο θαη ηεο κεηξηνπάζεηαο, πνπ απαηηεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ. 

 
  1.6.4 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ζπκκαρηψλ κε ηε 
ζηξαηεγηθή ησλ εμηζνξξνπήζεσλ  
 

  ηφρνο ηνπ ζπλδπαζκνχ απηνχ είλαη λα ακβιχλεη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε 

ζηξαηεγηθήο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο δξάζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ζπκκαρηψλ 

θαζψο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εμηζνξξνπήζεσλ. Χζηφζν, νη δχν 

ζηξαηεγηθέο αιιειν-ππνλνκεχνληαη, θαζψο νη ζχλαςε ζπκκαρίαο κεηψλεη ηε 

δπλαηφηεηα εμηζνξξνπεηηθψλ ειηγκψλ, ελψ νη ζπλερείο εμηζνξξνπήζεηο δπζθνιεχνπλ 

ηε ζχλαςε ζπκκαρίαο, ιφγσ θπξίσο ηεο έιιεηςεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ δξψληνο. 

 
  1.6.5 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο εμηζνξξνπήζεσλ κε ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ  
 

  Ο ζπλδπαζµφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη, θαζψο 

απαηηεί ηαπηφρξνλα επίδεημε πξνζέζεσλ άκβιπλζεο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη 

εμηζνξξφπεζε ηνπ αληηπάινπ µε ρξήζε ηξίησλ δπλάκεσλ.  

  
 1.7 Μεξηθφ πκπέξαζκα γηα ηελ πςειή ζηξαηεγηθή 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πςειή ζηξαηεγηθή, ε εζληθή ζηξαηεγηθή θαη ε 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα απεηθνληζζνχλ ζην αθφινπζν ρήκα 

1.4. Σν θνηλφ ζηνηρείν θαη ζηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο είλαη ε επηδίσμε επίηεπμεο ησλ 

πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ηνπ θξάηνπο. 
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       ή      ή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.8 Ζ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πςειήο ζηξαηεγηθήο59 

 

 Ο ζρεδηαζκφο πςειήο ζηξαηεγηθήο απαηηεί ηελ εμέηαζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ 

παξαγφλησλ: α) ηε δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, β) ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, γ) ηνλ θαζνξηζκφ απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

ζπλδπαζκνχ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεξαξρεκέλσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη δ) ηελ 

πξνζεθηηθή δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο απεηθνλίδεηαη ζην 

αθφινπζν ρήκα 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
59  Αληιείηαη απφ ην Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή ζηνλ Θνπθπδίδε, Δθδφζεηο 
 Δζηία, Β’ Έθδνζε, 2000, ζει. 87,88. 

Τςειή 

ηξαηεγηθή 

Γηάγλσζε 

Γηεζλνχο 

Πεξηβάιινληνο 

Καζνξηζκφο 
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ηφρσλ 

Δζσηεξηθή & 
Δμσηεξηθή 

Ννκηκνπνίεζε 

Καζνξηζκφο 
Απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

πλδπαζκνχ  
Μέζσλ 

ρήκα 1.5 
Ζ ρεδίαζε ηεο Τςειήο ηξαηεγηθήο 
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ηξαηησηηθή 
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Τςειή 

ηξαηεγηθή 

 

 
Οηθνλνκία 
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Πνιηηηθή 

Γηεζλήο 
Ννκηκνπνίεζε 

ηξαηεγηθή 
Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ 

 
Γηπισκαηία 

ρήκα 1.4 
πγθεληξσηηθή αλάιπζε πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 

 
Δζληθή 

ηξαηεγηθή 

 

 
Δζσηεξηθή 

Αζθάιεηα 
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  1.8.1 Ζ δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο  

 

  Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο λα εληνπίζεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ηηο αλαδπφκελεο επθαηξίεο, εμεηάδνληαο 

θαη αμηνινγψληαο ηα ξεαιηζηηθά γεσπνιηηηθά δεδνκέλα.   

 

  1.8.2 Ο θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ ζηφρσλ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ 

 

  Ζ νπνηαδήπνηε ζρεδηαδφκελε πςειή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα 

πθηζηάκελα δηαζέζηκα κέζα ηνπ θξάηνπο, δειαδή λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη 

ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο 

ππεξεμάπισζεο. 

 
  1.8.3 Ο θαζνξηζκφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπλδπαζκνχ κέζσλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεξαξρεκέλσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ  
 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ 

ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ 

πιήξσο νη δπλαηφηεηεο ηνπο. 

 
  1.8.4 Ζ πξνζεθηηθή δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 
ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ  

 

   Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε πνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη έλα θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ πςειή ηνπ 

ζηξαηεγηθή.  

 

 1.9 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο60 

 

 Ζ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ειέγρεηαη κέζσ πέληε 

βαζηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο δηαρξνληθήο αμίαο θαη εθαξκνγήο : α) ηεο 

θαηαιιειφηεηαο, β) ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, γ) ηεο απνδνηηθφηεηαο, δ) ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ ηθαλνηήησλ θαη ζηφρσλ θαη ε) ηεο αληνρήο ζηα ζθάικαηα.  

 
  1.9.1 Ζ θαηαιιειφηεηα 

 

  Σν θξηηήξην απηφ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ, ζηνλ νπνίν µία πςειή ζηξαηεγηθή 

πξνζηδηάδεη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

πξνβαίλεη ζε έγθαηξε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε ή απνθπγή ησλ αλαθπφκελσλ 

                                                             
60  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6νο-11νο αηψλαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Δ’  
 Έθδνζε, 2000, ζει.33-35.   
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θηλδχλσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, κε 

γλψκνλα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ. 

 
  1.9.2 Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή 

 

  Σν θξηηήξην απηφ αθνξά ζην θαηά πφζν νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο µπνξνχλ λα αιιεινυπνζηεξηρηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

ζπλνρή ζηε βάζε ηεο επίηεπμεο ελφο εληαίνπ πνιηηηθνχ ζθνπνχ. 

 

  1.9.3 Ζ απνδνηηθφηεηα 

 

  Σν θξηηήξην απηφ εδξάδεηαη ζηελ επηινγή πςειήο ζηξαηεγηθήο κε γλψκνλα 

ηελ νηθνλνκηθφηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ή κέζσλ. 

 

  1.9.4 Ο ζπζρεηηζκφο ηθαλνηήησλ θαη ζηφρσλ  

 

  Απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

είλαη νη ζθνπνί λα ηαπηίδνληαη ή λα θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα κέζα. Δίλαη 

απηνλφεην φηη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζθνπφο πνπ ππεξβαίλεη ηα πθηζηάκελα 

δηαζέζηκα κέζα. 

 
  1.9.5 Ζ αληνρή ζε ζθάικαηα 

 

  Σν θξηηήξην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αληνρή πνπ έρεη µία πςειή ζηξαηεγηθή 

λα μεπεξλά πξφζθαηξα θαη ζπγθπξηαθά ζθάικαηα, λα αλαζπγθξνηείηαη έγθαηξα, 

απνθεχγνληαο ηελ θαηάξξεπζή ηεο.  
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Κεθάιαην 2 

Ο θαζνξηζκφο ησλ απεηιψλ ηεο Διιάδαο 

 
 
 2.1 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φξνπ «απειλή» 

 

  2.1.1 Ζ θιαζηθή έλλνηα 

 

  ε δηαθξαηηθφ επίπεδν, απεηιή είλαη ε εθδεισκέλε πξφζεζε ηεο κηαο 

πιεπξάο λα πξνθαιέζεη θάπνηα δεκηά ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο άιιεο, εάλ ε 

ηειεπηαία δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηε ζέιεζή ηεο.61  

  Μηα απεηιή δεκηνπξγεί θίλδπλν φηαλ ν απεηιψλ έρεη ηα κέζα θαη ηε ζέιεζε 

λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. Ο θίλδπλνο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απεηιήο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ακπλφκελνπ λα ηελ αληηκεησπίζεη. Γπν ζεκαληηθνί θαη 

αιιεινζρεηηδφκελνη παξάγνληεο είλαη ε ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο απεηιήο, πνπ 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ κέζσλ θαη ε αμηνπηζηία, πνπ αθνξά 

ηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απεηινχληνο λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηα κέζα 

πνπ δηαζέηεη θαη λα κεηαδψζεη ζηελ άιιε πιεπξά ηα θαηάιιεια κελχκαηα. πσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ παξά ην γεγνλφο φηη ε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα είλαη ν χζηαηνο 

παξάγσλ, ε δπλαηφηεηα ελφο θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη ηηο απεηιέο ελαληίνλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ είλαη ζπλάξηεζε παξά πνιιψλ ζχλζεησλ θαη ξεπζηψλ 

παξαγφλησλ.62 

  Γηα λα εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο ηεο πθέξπνπζαο απεηιήο κεηαμχ δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ζπγθεληξσηηθά έμη βαζηθνί 

παξάγνληεο: α) ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ν βαζκφο 

ελαξκφληζεο ηεο επίιπζήο ηνπο κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην63, β) νη δειψζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ ησλ θξαηψλ,64 γ) νη θαηεπζχλζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπο 

πξσηνβνπιηψλ65, δ) ην κέγεζνο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο πνιεκηθήο ηνπο κεραλήο, ε) 

ε δηάηαμε ησλ ΔΓ ηνπο θαη ζη) ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο. Οη πξψηνη 

                                                             
61  Donald Snow, National Security, St. Martin’s Press, New York, 1991, ζει. 
62 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992, ζει.59-60.  
63 Ο παξάγνληαο απηφο πξνθχπηεη απφ ην «Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή», Παλαγηψηε Ήθαηζηνπ, 
 ζει.61, «…νη πέξαλ ησλ απεηιψλ εθδεινχκελεο επηζεηηθέο ελέξγεηεο αλαθέξνληαη ζηηο θαηά θαηξνχο 
 πξνζπάζεηεο ησλ Σνχξθσλ γηα εθκεηάιιεπζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ κέξνπο ηεο 
 πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ πνπ βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ αλήθεη ζηελ Διιάδα….». Δπίζεο, ζην 
 «Οη δηεζλείο  ζρέζεηο σο αληηθείκελν ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ», Παλ. Ήθαηζηνπ, ζει. 494-495, 
 ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη ηα θξάηε κε αλαζεσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ελεξγνχλ θαη΄ αληηδηαζηνιή ηνπ 
 δηεζλνχο δηθαίνπ σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ ηνπο, πξνβάιινπλ 
 ακθηιεγφκελεο απαηηήζεηο επί νξηνζεηήζεσλ ηνπ εδαθηθνχ, ζαιάζζηνπ θαη ελαέξηνπ θπξηάξρνπ 
 ρψξνπ, ππνζηεξίδνπλ αιπηξσηηθά αηηήκαηα θ.α. 
64 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992, ζει.23.  
65 Οκνίσο, ζει. 23-24.  
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ηξεηο παξάγνληεο νξηνζεηνχλ θαη εμσηεξηθεχνπλ ηνπο πνιηηηθνχο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ελφο θξάηνπο, δειαδή εθθξάδνπλ ηε «ζέιεζε», ελψ νη ππφινηπνη ηξείο 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ζε κέζα ή πφξνπο πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ ζθνπνί, δειαδή απνηππψλνπλ ηελ 

«αμηνπηζηία».  

  Ζ αλάιπζε ζπγθεληξσηηθά θαη φρη κεκνλσκέλα ησλ έμη παξαπάλσ 

παξαγφλησλ εληνπίδεη θαη πηζηνπνηεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο 

κηαο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη νη αλαζεσξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηε βάζε ηεο αλαξρίαο 

ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηεο άληζεο αλάπηπμεο θαη ηνπ εγεκνληζκνχ, εθθνιάπηνληαη 

θαη δηαηεξνχληαη απφ θξάηε ησλ νπνίσλ ε πνιηηηθή εγεζία: α) δελ αθνινπζεί ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ εθάζηνηε δηαθξαηηθψλ 

δηαθνξψλ, β) δηαηππψλεη πξνθιεηηθέο δειψζεηο έλαληη άιισλ θξαηψλ, γ) δηελεξγεί 

ππέξνγθνπο πνιεκηθνχο εμνπιηζκνχο, δ) επηρεηξεί δηεζλή λνκηκνπνίεζε κέζσ 

δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Κιαζηθά παξαδείγκαηα 

«θξαηώλ απεηιήο», πνπ εκπεηξηθά επαιεζεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ έμη παξαπάλσ 

παξαγφλησλ είλαη ε Γεξκαλία ηνπ κεζνπνιέκνπ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε πξψελ 

ΔΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο66 ηεο κεηά-

ςπρξνπνιεκηθήο επνρήο.  

  Δηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ζηνλ έθην παξάγνληα «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

πξννπηηθέο», ε ζεκαζία εμέηαζήο ηνπ, ζπγθεληξσηηθά κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο 

είλαη ζεκαληηθή. Ο Robert Gilpin, πιελ ησλ άιισλ, αλαθέξεη : «…ε αύμεζε ησλ 

νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, ζα δεκηνπξγήζεη ζε κηα θνηλσλία έλα ηζρπξό θίλεηξν 

επέθηαζεο».67 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή ζηνπο 

δηκεξείο νηθνλνκηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, επεξέαζε 

θαη ηε δηκεξή ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία. πγθεθξηκέλα ε πηψζε ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο θαηά 54% έλαληη ηνπ ηνπξθηθνχ νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ ειιεληθψλ δαπαλψλ 

γηα εμνπιηζκνχο ζην 78% θαη ην 1995 ζην 32% ησλ ηνπξθηθψλ. Απηή ε άληζε αλάπηπμε 

επέηξεςε ζηελ Σνπξθία ην 1996 λα απνβηβάζεη θαηαδξνκείο ζηα Ίκηα γηα εκπεδψζεη 

ηελ αληίιεςή ηεο πεξί «γθξίδσλ δσλώλ» ζην Αηγαίν.68 

  Πέξαλ φκσο ησλ παξαπάλσ έμη παξαγφλησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

εληνπίδνληαη νη εμσηεξηθέο απεηιέο ελφο θξάηνπο, ν J. Mearsheimer ζεσξεί δεδνκέλε 

ηελ «εμσηεξηθή απεηιή» γηα έλα θξάηνο, θαζψο κε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνινγηθά 

ηζηνξηθά παξαδείγκαηα απνδεηθλχεη φηη «…κηα κεγάιε δύλακε πνπ δηαζέηεη ζαθέο 

                                                             
66 Γηα ηελ «παξάλνκε» επέκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην Ηξάθ ην 2003 αλαιπηηθά ζην «Οη 
 δηεζλείο ζρέζεηο σο αληηθείκελν ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ», Παλ. Ήθαηζηνπ, ζει. 434,512, 
67 Robert Gilpin, Πφιεκνο θαη αιιαγή ζηε δηεζλή πνιηηηθή, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Έθδνζε Β΄, ζει.128-130.  
68 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζηνλ 21

ν
 αηψλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ζει.59.  
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πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ ηεο αλακέλεηαη λα ζπκπεξηθεξζεί πην επηζεηηθά όρη 

επεηδή έρεη κόλν θίλεηξν αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηα λα ην θάλεη …. αιιά θαη ζηηο 

αζζελέζηεξεο δπλάκεηο αλ παξνπζηαζηεί κηα επθαηξία λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία 

ηζρύνο πξνο όθεινο ηνπο, απηέο ζα επσθειεζνύλ».69  

 
  2.1.2 Οη αζχκκεηξεο απεηιέο  

 

  Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ν θαηλνκεληθά λένο φξνο «αζύκκεηξε απεηιή», γηα λα 

πεξηγξάςεη έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ απεηιψλ ελαληίνλ ηνπο, φπσο νη δηεζληθέο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, νη ιαζξέκπνξνη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηα δηεζληθά 

ζπλδηθάηα εγθιήκαηνο, ηα θνληακεληαιηζηηθά θαη εζληθηζηηθά θηλήκαηα, νη ιαζξέκπνξνη 

αλζξψπσλ ή πξντφλησλ, νη δνιηνθζνξείο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δνκψλ 

πιεξνθνξηθήο.70  

  Χζηφζν, νη «αζύκκεηξεο» δξάζεηο νχηε λέεο είλαη, νχηε πεξηνξίδνληαη ζε κε 

θξαηηθνχο δξψληεο, είλαη έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν κε δξάζηεο θξαηηθνχο θαη κε θξαηηθνχο δξψληεο. Οη ζθνπνί πνπ 

επηδηψθνπλ λα εθπιεξψζνπλ νη δξάζηεο ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ εδξάδνληαη ζηελ 

πξφθιεζε δεκηψλ δπζαλάινγσλ κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μεηαμχ άιισλ, θχξηνη 

ζηφρνη είλαη ην εζηθφ ηεο θνηλσλίαο, ην γφεηξν ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ, ε αμηνπηζηία ηεο 

πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, ε θνηλσληθνπνιηηηθή ζπλνρή θαη ε ζπζπείξσζε ηεο 

εγεζίαο θαη ηνπ ιανχ γχξσ απφ ζεκειηψδεηο ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχο. Δπνκέλσο, ε αζχκκεηξε απεηιή επηθεληξψλεηαη ζηελ αζπκκεηξία, 

αθελφο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αθεηέξνπ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθαινχληαη. Οη ζθνπνί πνπ εμππεξεηνχληαη είλαη είηε ηδενινγηθνί ελδνθξαηηθψλ 

δξψλησλ, είηε δηαθξαηηθνί κε θχξην ζηφρν ηηο αλαθαηαλνκέο: α) ηζρχνο κε πξφθιεζε 

αλαθαηαηάμεσλ ζηε δηεζλή ηεξαξρία ηζρχνο, β) αμηνπηζηίαο, γ) ζπκθεξφλησλ θαη δ) 

ζπκκαρηθψλ ζπγθιίζεσλ.71   

  Παξάιιεια ζεκεηψλεηαη φηη νη απεηιέο απηέο, φπσο αλαθέξζεθε ζην 1ν 

Κεθάιαην, ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ζρεδίαζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ελφο θξάηνπο θαη 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, κέζσ ζπλεξγαζίαο ελφο πιέγκαηνο 

ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ φπσο ην ΤΠΔΘΑ, ΤΠΔΞ, ΤΠΔ, ΤΠΠ, ΔΓ, Α θ.α. 

                                                             
69 John Mearsheimer, Ζ ηξαγσδία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2006, ζει.93.   
70 Ian Lesser, Bruce Hoffman, John Arquilla, David Ronfeldt, Michele Zanini, Countering the New 
 Terrorism, RAND, 1999, ζει.48.  
71  Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, απφ http://www.ifestos.edu.gr. Δπίζεο, ν νξηζκφο  πνπ δίλεη ε ηξαηησηηθή 
 Δπηηξνπή ηνπ ΝΑΣΟ (MC 161, Ηαλνπάξηνο 2002): ”…any unpredictable threat which attack high value 
 assets (for instance, military installations, mass of population, bridges ,telecommunications assets, 
 ports, electricity bases and other like that) in order to make confusion and instability…» θαη ζην 
 Εεηήκαηα Αζθάιεηαο ζηε Νέα Σάμε Πξαγκάησλ, Μαίξε Μπφζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1999. 
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 2.2 Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα (θίλδπλνη - 
  επθαηξίεο, δπλαηφηεηεο - απεηιέο) 

 

 Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε έλαλ θξίζηκν γεσπνιηηηθφ ρψξν, αλάκεζα ζηελ Δπξψπε, 

ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, ζ΄ έλα ζηαπξνδξφκη Βνξξά - Νφηνπ, Αλαηνιήο - Γχζεο  θαη ζε 

κηα ζαιάζζηα πεξηνρή κε ηεξάζηηα γεσπνιηηηθή ζεκαζία, ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ 

γεσγξαθηθή ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απνηειείηαη απφ ηνλ επεηξσηηθφ 

θνξκφ, εθηεηακέλα παξάιηα κε πιήζνο θπζηθψλ ιηκέλσλ θαη φξκσλ, θαζψο θαη απφ 

έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ λήζσλ, λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ, δηεζπαξκέλσλ ζηηο 

ειιεληθέο ζάιαζζεο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία 

ηεο απφ εμσηεξηθέο απεηιέο. 

 Απφ γεσζηξαηεγηθήο άπνςεο ην Αηγαίν Πέιαγνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 

ησλ ζαιάζζησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα θαη ηε Μέζε Αλαηνιή 

πξνο ηελ Νφηηα Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, πνπ απνηεινχλ ζαιάζζηνπο 

ελεξγεηαθνχο δξφκνπο πξνψζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πξψησλ πιψλ πξνο ηε Γχζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην Αηγαίν 

εθηηκάηαη σο έλαο νπζηψδεο ρψξνο, δεδνκέλνπ φηη κέζσ απηνχ δχλαηαη, ζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο ζην κέιινλ, λα ειεγρζεί ν εληαίνο Δπξαζηαηηθφο Υψξνο.72 Χζηφζν, ε 

χπαξμε δηεζλψλ πδάησλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο δεκηνπξγεί εηδηθφηεξεο αλάγθεο 

αζθάιεηαο γηα ηελ άκπλα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη θαζηζηά δσηηθά ζεκαληηθή ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ελαέξηαο θαη ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 

επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο.  

 ζνλ αθνξά ζηηο εμειίμεηο ζην γεσπνιηηηθφ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε Διιάδα, απηέο κπνξεί λα παξέμνπλ 

θάπνηεο επθαηξίεο, αιιά παξάιιεια ππνθξχπηνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο θαη πξνθιήζεηο 

γηα ηελ ειιεληθή αζθάιεηα. Ζ Διιάδα αμηνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε κπνξεί 

καθξνπξφζεζκα λα κεηαηξαπεί ζε βαζηθφ ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα, ζηε βάζε 

εηξεληθήο επίιπζεο νπνησλδήπνηε αλαθπφκελσλ δηαθνξψλ κε γλψκνλα ηελ εδξαίσζε 

ηεο εηξήλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αλαηνιηθή Μεζνγείνπ θαη λα απνηειέζεη δσηηθφ ζχλδεζκν 

ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηελ Δπξψπε. Δμάιινπ, κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ην 

επίθεληξν ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο κεηαθέξεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηελ 

μεπεξαζκέλε ζχγθξνπζε Αλαηνιήο - Γχζεο, ζηελ πεξίκεηξν ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Τπεξθαπθαζία, 

γεγνλφο πνπ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ηεο.  

                                                             
72 N. Spykman, Ζ Γεσγξαθία ηεο Δηξήλεο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2004, ζει.174-175.  
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 ζνλ αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο, απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ζπλερηδφκελε 

ξεπζηφηεηα θαη αζηάζεηα ζην ηξίγσλν Βαιθάληα - Μέζε Αλαηνιή - Καχθαζνο θαη απφ 

ηνλ εληεηλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ 

ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν πφιεκνο ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ γεσπνιηηηθνχ ηχπνπ επηιεθηηθήο δηεχξπλζεο 

ηνπ ΝΑΣΟ ζηε βάζε ιαλζαζκέλσλ θαη κάιινλ ππνθξηηηθψλ ηδενινγηθφ-πνιηηηθψλ 

αξρψλ. Ζ δηεχξπλζε απηή ζηφρεπε θαη ζηνρεχεη ζην λα εμαζθαιηζηεί, απφ ηελ 

ακεξηθαληθή πιεπξά, ε αζθάιεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο αγσγψλ πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε δπηηθή Δπξαζία πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά ησλ αληαγσληζκφ απφ 

ηε Ρσζία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία.73 Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη γηα ηελ Διιάδα εδξάδνληαη θπξίσο ζηελ εμ’ αλαηνιάο κφληκε 

απεηιή, ζε πεγέο αζηάζεηαο ζηα βφξεηα ζχλνξα, θαζψο θαη ζηηο αζχκκεηξεο απεηιέο.  

 
 2.3 Απεηιέο γηα ηελ ειιεληθή αζθάιεηα 

 
 Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ νινθιεξσηηθνχ αληαγσληζκνχ, κε αζηάζεηα 

θαη ξεπζηφηεηα θαηαζηάζεσλ ζην βφξεην πεξίγπξφ ηεο, φπνπ εθθξεκνχλ πνιχ ζνβαξά 

εζληθά ζέκαηα κε θπνθνξνχκελνπο θηλδχλνπο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηά ηεο θαη θπζηθά 

κε ππαξθηή ηελ πθέξπνπζα ηνπξθηθή απεηιή. ην πιαίζην απηφ δελ ζα πξέπεη λα 

αγλννχληαη θαη νη αζχκκεηξεο απεηιέο, νη νπνίεο δελ παχνπλ λα απνηεινχλ έλαλ 

απξφζσπν θαη ηζρπξφ αληίπαιν. Με βάζε ηνπο έμη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

ζην ππνθεθάιαην 2.1 θαη αθνξνχλ ζηε δηάγλσζε ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, ζα 

εμεηαζζνχλ νη γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Διιάδαο, Σνπξθία, Αιβαλία, Βνπιγαξία θαη πΓΓΜ, 

ζρεηηθά κε ην εάλ απνηεινχλ πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο απεηιέο. 

  
  2.3.1 Ζ Σνπξθία  
 
   2.3.1.1 Ηζηνξηθφ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο 

 
   Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δηαλνίγεηαη κία λέα 

πεξίνδνο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ 

θνξκφ ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο. Γχν φκσο ζεκαληηθά θαη αιιειέλδεηα δεηήκαηα πνπ 

αθνινχζεζαλ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. Ήηαλ ην δήηεκα 

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Κχπξνπ θαη ε ζπλαθφινπζε νξγαλσκέλε επίζεζε ηνπξθηθνχ φρινπ 

θαηά ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1955, πνπ 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπκάησλ θαη εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ 

                                                             
73 Matthew Campbell & Stephen Grey, US fears force will break up NATO, Sunday Times 12/12/99, 
 ζει.2 θαη Βαζίιεο Φνχζθαο, Εψλεο Πνιέκνπ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2003, ζει.167.  
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ηεο.74 Σν επαθφινπζν ησλ γεγνλφησλ απηψλ ήηαλ ε πξννδεπηηθή θπγή ησλ Διιήλσλ 

νκνγελψλ, νη νπνίνη πιήξσζαλ ην ηίκεκα ησλ ηνπξθηθψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ αγψλα ησλ 

Διιελνθππξίσλ.    

   Σν 1964 νη ηνπξθηθέο αξρέο απειαχλνπλ καδηθά ηνπο Έιιελεο 

ππεθφνπο πνπ δηαβηνχλ ζηελ Σνπξθία.75 Παξάιιεια, ειήθζεζαλ κέηξα θαη θαηά ησλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο Σνχξθσλ ππεθφσλ, θαζψο θαη ελαληίνλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ. ην πιαίζην απηφ έθιεηζαλ ηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία ζηελ Ίκβξν 

θαη Σέλεδν, ην 1971 έθιεηζε ε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, ελψ νη εληάζεηο ζηηο 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ην 1973 κε ηελ εθδήισζε κνλνκεξψλ 

ελεξγεηψλ αλαζεψξεζεο ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Αηγαίνπ. Σν 1974 θαη 

αθνινχζεζε ε πην αθξαία θάζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο, ε εηζβνιή ζηελ Κχπξν 

θαη ε θαηνρή ηνπ βνξεηνδπηηθνχ ηκήκαηφο ηεο απφ ηηο ηνπξθηθέο ΔΓ. 

   ηε δεθαεηία ηνπ ’80 νη εληάζεηο ζπλερίδνληαη. Οη δχν ρψξεο έθζαζαλ 

ζηα φξηα έλνπιεο αληηπαξάζεζεο ην Μάξηην ηνπ 1987 ιφγσ ηεο απφπεηξαο ηνπξθηθψλ 

εξεπλψλ ζε ππνζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ επί ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Ζ 

θξίζε εθηνλψζεθε κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ Πξσζππνπξγψλ Διιάδαο 

θαη Σνπξθίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία ζπλάληεζή ηνπο ζην Νηαβφο ηεο Διβεηίαο ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1988, ρσξίο σζηφζν νη δηκεξείο ζρέζεηο λα απαιιαγνχλ απφ ην βάξνο 

ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ. 

   ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά ηε δηαθήξπμε ηνπ «Γφγκαηνο Δληαίνπ 

Ακπληηθνύ Υώξνπ» κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ, ε Σνπξθία ζέηεη «αίηην πνιέκνπ» - 

«casus belli» ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζην Αηγαίν. Σν 

1996 εθδειψζεθε ε θξίζε ησλ Ηκίσλ πνπ έθεξε ηηο δπν ρψξεο πνιχ θνληά ζε έλνπιε 

ζχγθξνπζε, εγθαηληάδνληαο ην κνλνκεξή φξν «γθξίδεο δώλεο» ηεο ηνπξθηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν 1999 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηξνπνπνίεζε ηε ζηάζε ηεο γηα 

ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Σνπξθίαο, κε ζθνπφ νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

δεχηεξεο λα κεηαθηλεζνχλ ζην ρψξν ηεο ΔΔ, αλαγθάδνληάο ηελ σο ππνςήθηα ρψξα ζε 

λέεο ζπκπεξηθνξέο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο γείηνλεο.  

 
 
 

                                                             
74 Σν επηέκβξην ηνπ 1955, νξγαλσκέλνο φρινο δηαδεισηψλ, ππνθηλνχκελνο άλσζελ, ζηελ 
 Κσλζηαληηλνχπνιε εζηξάθε θαηά ηεο νκνγέλεηαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, 
 θαηαζηξέθνληαο 1004 θαηνηθίεο, 5000 κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δχν λεθξνηαθεία, 73 λανχο, 
 23 ζρνιεία θαη 5 αζιεηηθά θέληξα. Ο αξηζκφο ησλ νκνγελψλ, πνπ αλαγθάζζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ 
 ηελ Σνπξθία κέρξη ην 1960, ζπλεπεία απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ππνινγίδεηαη ζε 9000 πεξίπνπ.  
75 Σν Μάξηην ηνπ 1964, ε Σνπξθία θαηήγγεηιε ηε δηκεξή ζπκθσλία Δγθαηαζηάζεσο (1930). Σφηε  
 απειάζεθαλ απφ ηελ Σνπξθία άλσ ησλ 17.000 Διιήλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζηεξήζεθαλ θάζε 
 πξνζβάζεσο ζηε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο θαη αθνινχζεζε ε εθ ησλ πξαγκάησλ έμνδνο 
 επί πιένλ 40.000 νκνγελψλ κε ηνπξθηθή ηζαγέλεηα.  
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   2.3.1.2 Ζ εμέηαζε ησλ έμη παξαγφλησλ 

 
    2.3.1.2.α Σα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα θαη ν βαζκφο 
ελαξκφληζεο ηεο επίιπζήο ηνπο κε ην δηεζλέο δίθαην 

 

    Απφ ην 1973 κέρξη ζήκεξα ε Σνπξθία ακθηζβεηεί θπξηαξρηθά 

δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο θαη επηδηψθεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ζην 

Αηγαίν. Παξάιιεια, ην πνιηηηθφ δήηεκα ηεο Κχπξνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή απφ 

ηελ Σνπξθία ηκήκαηνο εδάθνπο ηεο λήζνπ, ζηελ παξακνλή ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη ζηε 

ζπλερηδφκελε εηζξνή Σνχξθσλ επνίθσλ θαηά παξάβαζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο θαη 

ησλ αξρψλ ηεο ΔΔ, επεξεάδεη άκεζα ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 

    Ζ ειιεληθή πιεπξά, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε 

ακθηζβεηήζεσλ – δηεθδηθήζεσλ – πξνθιήζεσλ αθνινπζεί ηελ πάγηα ηαθηηθή ηεο 

επίθιεζεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, σο ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ εμάιεηςε ησλ ακθηζβεηήζεσλ, ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αληίθξνπζε ησλ αλαζεσξεηηθψλ 

αμηψζεσλ ηεο Σνπξθίαο.76  

    Αληίζεηα, νη ακθηζβεηήζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ηεο Σνπξθίαο 

ζηεξίδνληαη ζε θαζαξά πνιηηηθά αμηνινγηθά θξηηήξηα, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «….ε βαζηθή πεγή πξνβιήκαηνο 

ζην Αηγαίν είλαη ε αγεθύξσηε αληίθαζε κεηαμύ γεσινγηθήο θαη γεσπνιηηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ ηζρύνληνο θαζεζηώηνο. Σν γεγνλόο όηη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

είλαη θπζηθή πξνέθηαζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ην 

όηη ν πνιηηηθόο δηαρσξηζκόο πνπ έρεη πξνθύςεη έρεη πξνζθπξσζεί ππέξ ηεο Διιάδαο 

παξέρνπλ ην θαηάιιειν έδαθνο γηα λα αλαθύνληαη δηάθνξα δεηήκαηα όπσο…».77 

πλεπψο, ην θαζεζηψο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ζα έπξεπε λα είλαη δηαθνξεηηθφ, 

δεδνκέλεο ηεο γεσινγηθήο θαη γεσπνιηηηθήο «πξαγκαηηθόηεηαο», ε νπνία ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ πξέπεη λα ππέξθεηηαη 

ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

    Οη ακθηζβεηήζεηο ηεο Σνπξθίαο επηθεληξψλνληαη ζε πέληε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα : α) ζην δηθαίσκα πθαινθξεπίδαο ησλ ειιεληθψλ λήζσλ, β) ζηελ 

ειιεληθή θπξηαξρία επί λήζσλ θαη βξαρνλεζίδσλ, πξνβάιινληαο ηελ έσιε ζεσξία ησλ 

«γθξίδσλ δσλώλ», γ) ζην εχξνο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ, δ) ζηνλ έιεγρν ηνπ 

FIR, ε) ζην δηθαίσκα ηεο Διιάδαο λα επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 12 λκ θαη ζη) 

                                                             
76 Υξήζηνο Λ. Ρνδάθεο, 30 ρξφληα ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 1974-2004, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2005, 
 ζει. 155-156  
77 Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,2010,ζει.268.   
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ζην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Οη ελ ιφγσ 

ακθηζβεηήζεηο αλαιχνληαη αθνινχζσο.78  

  
     α. Σν δηθαίσκα πθαινθξεπίδαο  
 

     Ζ ειιελνηνπξθηθή δηαθνξά γηα ηελ πθαινθξεπίδα ηνπ 

Αηγαίνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην Ννέκβξην 1973, φηαλ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηνπξθηθή 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο απφθαζε παξαρψξεζεο ζηελ θξαηηθή ηνπξθηθή εηαηξεία 

πεηξειαίσλ αδεηψλ δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζε ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο πιεζίνλ 

ειιεληθψλ λήζσλ. ε αληίζηνηρε πξάμε πξνρψξεζε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ην 1974, 

επεθηείλνληαο ηηο ήδε εθρσξεζείζεο πεξηνρέο, ελψ ην 1974 θαη ην 1976 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο ζην Αηγαίν απφ ηα ηνπξθηθά σθεαλνγξαθηθά ζθάθε 

Σζαληαξιί θαη Υφξα. 

     Παξά ηηο ζρεηηθέο ζπλνκηιίεο κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο 

ζηε Βέξλε θαη ζηελ ππνγξαθή ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1976 νκψλπκνπ Πξαθηηθνχ, πνπ 

έζεηε ην πιαίζην ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο έσο φηνπ 

ππνβιεζεί ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην γηα νξηζηηθή επίιπζε,  ην Μάξηην ηνπ 1987 ε θξίζε 

έθζαζε ζηα φξηα έλνπιεο αληηπαξάζεζεο φηαλ ην ηνπξθηθφ πινίν ηζκίθ-1, 

ζπλνδεπφκελν απφ ηνπξθηθά πνιεκηθά, άξρηζε ηελ θάζνδφ ηνπ ζην Αηγαίν, πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο έμσ απφ ηελ αηγηαιίηηδα δψλε ειιεληθψλ λήζσλ. Ζ θξίζε 

εθηνλψζεθε κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ δχν Πξσζππνπξγψλ.  

     Σν δήηεκα έγθεηηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ζε 

δχν ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, δειαδή αθελφο ζηε ζαιάζζηα πξνέθηαζε ηεο ζπλνξηαθήο 

γξακκήο ζηε Θξάθε, αθεηέξνπ ζηα πιεζίνλ ηεο Σνπξθηθήο αθηήο επξηζθφκελα λεζηά 

ηνπ βνξείνπ θαη αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ζηε Γσδεθάλεζν. Γελ αθνξά ζαθψο ζε 

νιφθιεξε ηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ φπσο φςηκα ηζρπξίδεηαη ε Σνπξθία, ε νπνία 

άιισζηε είρε παξαρσξήζεη άδεηεο δηεμαγσγήο πεηξειατθψλ εξεπλψλ κφλν γηα ηα δχν 

πξναλαθεξφκελα ζεκεία.  

     Απέλαληη ζηηο αλαζεσξεηηθέο ηάζεηο ηεο Σνπξθίαο ε ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ζρεκαηίδεη έλα ζπκπαγέο ζψκα επηρεηξεκάησλ ζηεξηγκέλσλ ζην 

δηεζλέο δίθαην.79 πσο ζαθψο πξνβιέπεηαη απφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηε ζρεηηθή 

λνκνινγία (χκβαζε ηεο Γελεχεο 1958, χκβαζε Ζ.Δ. γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

1982, Απφθαζε Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε πθαινθξεπίδαο ηεο Β. 

Θάιαζζαο 1969) ηα λεζηά έρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα πθαινθξεπίδαο παξά ηνπο πεξί 

                                                             
78 Αληινχληαη απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπ.Δμσηεξ. http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-
 GR/Policy/Geographic+Regions/Southeastern+Europe/Turkey/Differences/   
79  Υξήζηνο Λ. Ρνδάθεο, 30 ρξφληα ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 1974-2004, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2005, 
 ζει. 156. 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-%09GR/Policy/Geographic+Regions/Southeastern+Europe/
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-%09GR/Policy/Geographic+Regions/Southeastern+Europe/
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ηνπ αληηζέηνπ αβάζηκνπο λνκηθά ηζρπξηζκνχο ηεο Σνπξθίαο. Χο πξνο ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο, ε Σνπξθία επηθαιείηαη ηελ αξρή ηεο επζπδηθίαο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηε 

ζηεξίμεη ζε θξηηήξηα αζθαιή θαη ζπγθεθξηκέλα. χκθσλα κε ηελ Διιάδα γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ν θαλφλαο ηεο κέζεο γξακκήο απνηειεί ηελ 

επηθξαηνχζα αξρή ηνπ Γηθαίνπ ηεο νξηνζέηεζεο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεζλή πξαθηηθή, νη 

«εηδηθέο πεξηζηάζεηο» (εγγχηεηα ειιεληθψλ λήζσλ ζηα ηνπξθηθά παξάιηα), πνπ 

απζαίξεηα επηθαιείηαη ε Σνπξθηθή πιεπξά γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πθαινθξεπίδαο, δελ απνηεινχλ παξά εμαίξεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κέζεο γξακκήο. 

 
     β. Ζ ειιεληθή θπξηαξρία επί λήζσλ θαη βξαρνλεζίδσλ, 
πξνβάιινληαο ηελ έσιε ζεσξία ησλ «γκρίζων ζωνών» 

 

     Ζ ζεσξία πεξί «γθξίδσλ δσλώλ» αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο αμησκαηνχρνπο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζε κία ζεηξά λήζσλ, λεζίδσλ θαη 

βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν.  

     Δηδηθφηεξα, ε Σνπξθία ηζρπξίδεηαη φηη ε ειιεληθή θπξηαξρία 

εθηείλεηαη κφλν ζε εθείλα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηα νπνία αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηα 

θείκελα ησλ πλζεθψλ, κε ηηο νπνίεο ηα λεζηά απηά παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα. 

Πξνο επίξξσζε απηνχ, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά «...ε ειιεληθή πιεπξά εθκεηαιιεπόκελε ηελ πνιηηηθή αβεβαηόηεηα πνπ 

θπξηαξρνύζε ζηελ Σνπξθία έζπεπδε λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα αλαθνξηθά κε ηηο 

βξαρνλεζίδεο, δεδνκέλνπ όηη ην θαζεζηώο ηνπο παξακέλεη αθαζόξηζην από ηελ άπνςε 

ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ…».80 

     Ζ Διιάδα πηζηή ζηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ δειψλεη φηη ηα ζέκαηα θπξηαξρίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ξπζκίζηεθαλ κεηά 

ηνπο δπν Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο κε ηηο πλζήθεο Λσδάλεο ηνπ 1923 θαη ησλ Παξηζίσλ 

ην 1947. πλεπψο, ην άξζξν 12 ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο πξνβιέπεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο Διιάδαο επί ησλ λήζσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, εθηφο ηεο Ίκβξνπ, Σελέδνπ θαη 

ησλ Λαγνπζψλ λήζσλ, παξνκνίσο γηα ηηο λήζνπο Λήκλνπ, ακνζξάθεο, Μπηηιήλεο, 

Υίνπ, άκνπ θαη Ηθαξίαο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλεο ε Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ επί 

ησλ λήζσλ ηεο Αζηππάιαηαο, Ρφδνπ, Υάιθεο, Καξπάζνπ, Κάζνπ, Σήινπ, Νηζχξνπ, 

Καιχκλνπ, Λέξνπ, Πάηκνπ, Λεηςνχο, χκεο θαη Κσ, ησλ θαηερνκέλσλ απφ ηελ Ηηαιία 

θαη ησλ λεζίδσλ ησλ εμ’ απηψλ εμαξησκέλσλ, θαζψο θαη ηεο λήζνπ Καζηειιφξηδνπ. 

Σέινο, ζην άξζξν 14 ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ πξνβιέπεηαη φηη ε Ηηαιία 

                                                             
80 Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,2010,ζει.270.  
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εθρσξεί ζηελ Διιάδα φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο λήζνπο ηεο Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη 

ηηο παξαθείκελεο λεζίδεο. 

     Παξά ην ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην θαηά ηα αλσηέξσ δηεζλέο 

λνκηθφ πιαίζην, ε Σνπξθία ην ακθηζβεηεί, πξνβάιινληαο ηειεπηαία ηε ζεσξία ησλ 

«γθξίδσλ δσλώλ», παξαβηάδνληαο ηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα. Οη θπβεξλήηεο ησλ 

ηνπξθηθψλ αθηαησξψλ αξλνχληαη επί κνλίκνπ βάζεσο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ ειιεληθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ πεξηνρή, 

ηελ νπνία επηκφλσο ραξαθηεξίδνπλ σο «ηνπξθηθή επηθξάηεηα». 

 
     γ. Σν εχξνο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ 
 

     Ζ Διιάδα έρεη αηγηαιίηηδα δψλε, γηα ηηο αλάγθεο αεξνπινΐαο 

θαη αζηπλνκίαο ηεο, πιάηνπο 10 λκ, πνπ θαζηεξψζεθε  κε ην ΠΓ 6/18 επηεκβξίνπ 

1931 «πεξί θαζνξηζκνύ πιάηνπο ρσξηθώλ πδάησλ, όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηεο 

Αεξνπνξίαο θαη Αζηπλνκίαο απηήο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Σνπξθία ελψ κέρξη ην 

1975 θαη γηα 44 ζπλερή έηε αλαγλψξηδε θαη ζεβφηαλ ηε ξχζκηζε απηή, έθηνηε πξνβάιιεη 

ακθηζβεηήζεηο, πξνβαίλνληαο ζε ζπλερείο παξαβηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ 

απφ ηνπξθηθά καρεηηθά αεξνζθάθε, ηα νπνία φρη κφλν παξαβηάδνπλ ην 

ακθηζβεηνχκελν πιένλ απφ ηελ Σνπξθία ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ κεηαμχ 

10 θαη 6 λκ, αιιά δηεηζδχνπλ ζε κεγάιν βάζνο θαη πέξαλ ησλ 6 λκ. 

     χκθσλα κε ηνπο αεξνλαπηηθνχο ράξηεο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην 1955, ε Διιάδα 

αλαθνίλσζε κε ζαθή πεξηγξαθή ηα εμσηεξηθά φξηα ηνπ εζληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ ζηα 10 

λκ. Αιιά θαη νη αληίζηνηρνη ηνπξθηθνί αεξνλαπηηθνί ράξηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα 

εμσηεξηθά φξηα ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ ζηα 10 λκ. Δπίζεο, θαηά ηηο 

πλδηαζθέςεηο ησλ Παξηζίσλ ην 1952 θαη ηεο Γελεχεο ην 1958 γηα ηελ Πνιηηηθή 

Αεξνπνξία, θαζνξίζζεθαλ ηα φξηα ηνπ FIR Αζελψλ, κε βάζε ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο θαη ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ, ζηα νπνία γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηνπο 

ειιεληθνχο αεξνλαπηηθνχο ράξηεο, πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ ICAO ην 1955 θαη 

απεηθνλίδνπλ ηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ ζηα 10 λκ, ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα 

έρεη δηαηππσζεί νπνηαδήπνηε δηακαξηπξία εθ κέξνπο ηξίησλ ρσξψλ. Ζ Σνπξθία 

ζπκκεηείρε ζε απηέο ηηο πλδηαζθέςεηο ρσξίο λα ππνβάιεη ελζηάζεηο φζνλ αθνξά ζην 

εχξνο ησλ 10 λκ ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ.  

 
     δ. Ο έιεγρνο ηνπ Fight Information Region (FIR) 
 

     Σελ 7ε  Γεθεκβξίνπ 1944 ππνγξάθεθε ζην ηθάγν ε 

χκβαζε πεξί Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, πνπ πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ηνπ ICAO, 
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ν νπνίνο νξηνζέηεζε ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ επζχλεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ελαεξίνπ 

ρψξνπ ζηηο ρψξεο κέιε. Σν FIR Αζελψλ νξηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ησλ 

ζπλδηαζθέςεσλ γηα ηελ αεξνλαπηηιία ηεο Δπξψπεο ηα έηε 1950, 1952 θαη 1958. Ζ 

Σνπξθία ήηαλ παξνχζα θαη απνδέρζεθε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ γηα ηνλ 

νπνίν ππεχζπλε νξίζηεθε ε Διιάδα. Σν FIR Αζελψλ θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ 

ελαέξην ρψξν θαη επηπιένλ δηάζπαξηα ηκήκαηα ηνπ δηεζλνχο ελαεξίνπ ρψξνπ. 

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ICAO θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή, ε Διιάδα απαηηεί, γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ πνιηηηθψλ πηήζεσλ, φια ηα αεξνζθάθε λα ππνβάινπλ ζρέδηα 

πηήζεσο πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην FIR Αζελψλ.  

     Ζ Σνπξθία απφ ην 1980 ζηακάηεζε λα ππνβάιεη ζρέδηα 

πηήζεσο γηα ηελ είζνδν ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο αεξνζθαθψλ εληφο ηνπ FIR Αζελψλ κε 

ην επηρείξεκα φηη ε χκβαζε ηνπ ηθάγνπ δελ αθνξά ηα θξαηηθά αεξνζθάθε, 

δηαπξάηηνληαο πνιπάξηζκεο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη 

ππνρξεψλνληαο ζπλαθφινπζα ηελ ΤΠΑ θαη ηελ ΠΑ ζε έθηαθηεο ελέξγεηεο, αιιά θαη ζηε 

δαπάλε ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαινχο δηεμαγσγήο ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ.  

     Ζ ειιεληθή ζέζε είλαη φηη, γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ ICAO θαη εηδηθφηεξα γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, ε Σνπξθία νθείιεη λα ππνβάιεη ζρέδηα πηήζεσο. Ζ Σνπξθία φκσο, ζηηο 

κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεη ηέηνηα ζρέδηα, πέξαλ ησλ πηήζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο αεξνζθαθψλ, είλαη φηαλ δεηά δηπισκαηηθή άδεηα ππέξπηεζεο γηα θξαηηθά 

αεξνζθάθε, ηα νπνία πξφθεηηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνο άιιε 

ρψξα θαη νπδέπνηε γηα ηηο πηήζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο αεξνζθαθψλ ζην δηεζλή 

ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ειιεληθή ΠΑ αλαραηηίδεη γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο 

αγλψζησλ ηρλψλ αεξνζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ICAO, θάζε αεξνζθάθνο 

πνπ εηζέξρεηαη ζην FIR Αζελψλ ρσξίο ππνβνιή ζρεδίνπ πηήζεσο. 

     ζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα έξεπλαο θαη δηάζσζεο γηα 

αεξνπνξηθά αηπρήκαηα θαη απηά δηέπνληαη απφ ηε χκβαζε ηνπ ηθάγνπ θαη ηνπο 

Καλνληζκνχο ηνπ ICAO. H ειιεληθή πεξηνρή έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε πεξίπησζε 

αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο ζπκπίπηεη κε ην FIR Αζελψλ. Ζ Σνπξθία κε ηνλ Καλνληζκφ 

88/1988 νξηνζέηεζε ηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο ζε θηλδπλεχνληα «αεξνπνξηθά θαη ζαιάζζηα κέζα», πεξηιακβάλνληαο ηκήκα 

ηνπ FIR Αζελψλ κέρξη ην κέζν πεξίπνπ ηνπ Αηγαίνπ, αγλνψληαο φηη νη πεξηνρέο 

αεξνπνξηθήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο απαηηνχλ απφθαζε ηνπ ICAO. 
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     ε.Σν δηθαίσκα επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ζε 12 λκ 
 

     Σα ρσξηθά χδαηα ηεο Διιάδαο εθηείλνληαη ζηα 6 λκ απφ ηε 

θπζηθή αθηνγξακκή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην εχξνο απηφ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 6 λκ, ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο κέζεο γξακκήο ή 

ζπλαθψλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ. Γχν είλαη ηα λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αηγηαιίηηδα δψλε ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν ηνπ ΑΝ 230/1936 «πεξί 

θαζνξηζκνύ αηγηαιίηηδνο δώλεο ηεο Διιάδαο» νξίζζεθε φηη «ε έθηαζε ηεο αηγηαιίηηδαο 

δώλεο θαζνξίδεηαη ζηα 6 λκ από ηελ αθηή». Ζ πξφβιεςε απηή επαλαιακβάλεηαη θαη 

ζην άξζξν 139 ηνπ ΚΓΝΓ, ην νπνίν νξίδεη φηη ηα ρσξηθά χδαηα πεξηιακβάλνπλ 

ζαιάζζηα δψλε, ηεο νπνίαο ην πιάηνο νξίδεηαη ζηα 6 λκ, κε δπλαηφηεηα λα νξηζηεί θαη 

δηαθνξεηηθά κε έθδνζε ζρεηηθψλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ.  

     ε νξηζκέλα κφλν ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, φπνπ ε 

απφζηαζε απφ ηηο αθηέο άιινπ θξάηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ην άζξνηζκα ηνπ εχξνπο 

ησλ αληίζηνηρσλ ρσξηθψλ πδάησλ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ εχξνπο ηεο ειιεληθήο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ησλ λήζσλ ηνπ 

αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ. ε φηη αθνξά ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ ηζρχεη ν εζηκηθφο θαλφλαο ηεο κέζεο γξακκήο, ν νπνίνο είλαη ελζσκαησκέλνο 

ζην άξζξν 15 ηεο χκβαζεο ησλ Ζ.Δ. γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (1982). Ζ 

νξηνζέηεζε ζηελ πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ πξνθχπηεη ζπκβαηηθά απφ ηε πκθσλία 

ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ 1932 θαη ην Πξσηφθνιιν ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1932 κεηαμχ Ηηαιίαο 

θαη Σνπξθίαο. Ζ Διιάδα ππεηζήιζε σο δηάδνρν θξάηνο ζηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ 

πκθσληψλ απηψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 14(1) ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ε Ηηαιία εθρψξεζε ζηελ Διιάδα ηελ θπξηαξρία ησλ Γσδεθαλήζσλ. 

     χκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, εζηκηθφ θαη ζπκβαηηθφ, ε 

Διιάδα έρεη ην δηθαίσκα επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο ζηα 12 λκ. Καηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ησλ ΖΔ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ε Διιάδα πξνέβε ζηε 

δήισζε φηη «… ν ρξόλνο θαη ν ηόπνο άζθεζεο ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ, ρσξίο ηνύην 

λα ζεκαίλεη νύηε θαη‟ ειάρηζην απεκπόιεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ, είλαη έλα δήηεκα 

πνπ απνξξέεη από ηελ εζληθή ηεο ζηξαηεγηθή». εκεηψλεηαη φηη ην δηθαίσκα 

επεθηάζεσο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ κέρξη ηα 12 λκ έρεη αζθεζεί απφ πνιιά θξάηε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία απφ ην 1964 έρεη επεθηείλεη ηα 

ρσξηθά ηεο χδαηα ζηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηε Μεζφγεην ζηα 12 λκ. 

     Ζ Σνπξθία κε αθνξκή ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο απείιεζε φηη ζεσξεί σο casus belli ηελ ελδερφκελε επέθηαζε 

ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ. Με ηελ επθαηξία θχξσζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

χκβαζεο απφ ηελ Διιάδα ζηηο 31 Μάηνπ 1995, ε ηνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε εμέδσζε 
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ςήθηζκα ζηηο 8/6/1995, κε ην νπνίν εθρσξεί ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε φιεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ, γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ππεξάζπηζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. Σν ελ ιφγσ ςήθηζκα βξίζθεηαη ζε 

ηζρχ, ε δε Σνπξθία δελ έρεη αλαθαιέζεη ηελ πνιηηηθή ηεο απηή.  
     Πέξαλ φκσο ηεο σο άλσ αλνξζφδνμεο ζηάζεο ηεο Σνπξθίαο 

πξνο ηνπο θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ, ε απεηιή ρξήζεο βίαο παξαβηάδεη ην άξζξν 2 

παξ. 4 ηνπ Υάξηε ησλ ΖΔ πνπ απαγνξεχεη ζηα θξάηε κέιε ηελ απεηιή ή ηε ρξήζε βίαο 

ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Δμάιινπ, ε επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ νπνηαζδήπνηε 

ρψξαο ζηα 12 λκ είλαη απφιπην θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ε νπνία θσδηθνπνηεί πξνυπάξρνλ εζηκηθφ δίθαην.  

 
     δ. ηξαηησηηθφ θαζεζηψο λεζηψλ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ 
 

     Ζ Σνπξθία είλαη ε κφλε ρψξα πνπ δεηά ηελ 

απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ρσξίο θακία δηάθξηζε, 

παξαβιέπνληαο ζθνπίκσο φηη ηα ειιεληθά απηά λεζηά δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

θαζεζηψηα, φζνλ αθνξά ζηνπο εμνπιηζκνχο. Σν ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ 

λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ δελ είλαη εληαίν θαη δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθέο Γηεζλείο 

πκθσλίεο. Δηδηθφηεξα επί ησλ λήζσλ απηψλ παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία. 

 
     i. Λήκλνο θαη ακνζξάθε: Ζ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ λεζηψλ αξρηθά πξνβιεπφηαλ απφ ηε χκβαζε ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1923 θαη 

θαηαξγήζεθε απφ ηε χκβαζε ηνπ Montreux ηνπ 1936. Σν δηθαίσκα ηεο Διιάδαο λα 

εμνπιίζεη ηε Λήκλν θαη ηε ακνζξάθε αλαγλσξίζζεθε απφ ηελ Σνπξθία ζχκθσλα θαη 

κε ηελ επηζηνιή πνπ απεχζπλε ζηνλ έιιελα Πξσζππνπξγφ ζηηο 6 Μαΐνπ 1936 ν ηφηε 

Σνχξθνο Πξέζβεο ζηελ Αζήλα Roussen Esref, θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

Παξφκνηεο δηαβεβαηψζεηο δφζεθαλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο πξνο 

ηηο Κπβεξλήζεηο ηξίησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ.  

 
     ii. Μπηηιήλε, Υίνο, άκνο θαη Ηθαξία: Πνπζελά ζηε 

πλζήθε Δηξήλεο ηεο Λσδάλλεο δελ πξνβιέπεηαη φηη ηα λεζηά απηά ζα ηεινχλ ππφ 

θαζεζηψο απνζηξαηηθνπνηήζεσο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη κφλν ηελ 

ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο πλζήθεο, λα κελ εγθαηαζηήζεη εθεί 

λαπηηθέο βάζεηο ή νρπξσκαηηθά έξγα. 

   
     iii. Νήζνη ηνπ Ννηηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Γσδεθάλεζα): Σα 

Γσδεθάλεζα παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηε χκβαζε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ, 

κεηαμχ Ηηαιίαο θαη πκκάρσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1947. Πεξαηηέξσ, νη δηαηάμεηο ηεο ελ 

ιφγσ πλζήθεο πξνβιέπνπλ ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ λήζσλ απηψλ. Ζ Σνπξθία 
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ηζρπξίδεηαη φηη ε Διιάδα παξαβηάδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ. Σξεηο 

ζεκαληηθνί παξάκεηξνη ζα πξέπεη, ελ ηνχηνηο, λα ιεθζνχλ ππφςε ζρεηηθά κε : α) ην 

γεγνλφο φηη ε Σνπξθία δελ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε απηήλ ηε πλζήθε θαη 

επνκέλσο απνηειεί res inter alios acta γη' απηήλ, δειαδή δήηεκα πνπ αθνξά άιινλ, β) 

ην γεγνλφο φηη ε επηβνιή ηνπ θαζεζηψηνο απνζηξαηηθνπνίεζεο ζηα Γσδεθάλεζα έγηλε 

κεηά απφ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη απερεί ηηο 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ηεο Μφζραο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Θα πξέπεη σζηφζν λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα θαζεζηψηα απνζηξαηηθνπνίεζεο έραζαλ ην ιφγν χπαξμήο ηνπο κε 

ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλαζπηζκψλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο σο 

αζχκβαηα κε ηε ζπκκεηνρή ρσξψλ ζε ζηξαηησηηθνχο ζπλαζπηζκνχο. ην πιαίζην απηφ, 

ην θαζεζηψο ηεο απνζηξαηηθνπνίεζεο έπαςε λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα ηηαιηθά λεζηά 

Panteleria, Lampedusa, Lampione θαη Linosa, θαζψο θαη γηα ηε Γ. Γεξκαλία απφ ηε κηα 

πιεπξά, θαη ηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Αλ. Γεξκαλία, Οπγγαξία θαη Φηιαλδία απφ ηελ 

άιιε. Δίλαη δχζθνιν λα πηζηέςεη θαλείο φηη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθή χθεζε, ε Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα απαηηεί κνλνκεξή 

απνζηξαηηθνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο. Καη ηνχην, κάιηζηα, φηαλ 

ζε φιεο ηηο δηεζλείο θξίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θπξίσο 

δε ζηελ θξίζε ηνπ Κφιπνπ θαη κέρξη ην 1991, νιφθιεξε ε ειιεληθή επηθξάηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ, ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ιηκέλεο, αεξνδξφκηα) ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ δηαηέζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πκκαρίαο, γ) φζα 

έρνπλ πξναλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα ηεο Διιάδαο γηα λφκηκε άκπλα είλαη 

εθαξκνζηέα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

     Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Διιάδα, φπσο θαη νπνηαδήπνηε ρψξα ζηνλ θφζκν, δελ παξαηηήζεθε πνηέ απφ ην 

θπζηθφ ηεο δηθαίσκα γηα άκπλα ζε πεξίπησζε απεηιήο ζηξεθνκέλεο θαηά ησλ λεζηψλ 

ηεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο ηεο επηθξάηεηάο ηεο, ηε ζηηγκή, πνπ ππάξρνπλ 

επαξθείο απνδείμεηο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε Σνπξθία ελεξγεί 

θαηά ηξφπν αζπλεπή θαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε ησλ ΖΔ. Γελ ζα 

πξέπεη λα αγλνείηαη φηη ε Σνπξθία : α) εηζέβαιε ζην Κχπξν ην 1974 θαη, παξά ηηο 

πνιπάξηζκεο αληίζεηεο απνθάζεηο ηνπ Α θαη ηεο Γ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζπλερίδεη 

λα δηαηεξεί κηα ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή δχλακε ζηα θαηερφκελα εδάθε, β)  έρεη 

επαλεηιεκκέλα παξαβηάζεη θαη ζπλερίδεη λα παξαβηάδεη ηνλ ειιεληθφ ελαέξην ρψξν.

     Ζ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ, ζπλδπαδφκελε 

κε ην casus belli, ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα πξνρσξήζεη ζηελ επέθηαζε ησλ 

ρσξηθψλ ηεο πδάησλ ζηα 12 λκ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε αλαζεσξεηηθή ηάζε ηεο 
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Σνπξθίαο, ππνρξεψλεη θαη λνκηκνπνηεί ηελ Διιάδα λα πξνβεί ζηελ αλαγθαία ακπληηθή 

πξνπαξαζθεπή πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα αζθήζεη, εάλ παξαζηεί αλάγθε, ην δηθαίσκα 

ηεο λνκίκνπ άκπλαο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ Υάξηε ησλ ΖΔ, κε 

ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηα ειιεληθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.  

 
    2.3.1.2.β Οη δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ 

 

    Χο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ησλ 

ζρέζεσλ δπν θξαηψλ, ζεσξείηαη θαη ην είδνο ησλ δειψζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη απφ 

ηελ πνιηηηθή εγεζία θάζε θξάηνπο. Οη δειψζεηο απηέο δηαηππψλνληαη είηε ζην πιαίζην 

εμεχξεζεο ηξφπνπ επίιπζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαίξησλ δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ, είηε 

ζθηαγξαθνχλ κειινληηθέο πξνζέζεηο.  

    πσο πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο Σνχξθσλ 

αμησκαηνχρσλ, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο, ε Σνπξθία δελ έρεη απεκπνιήζεη 

ηηο αλαζεσξεηηθέο ηεο αμηψζεηο, αληίζεηα ηηο έρεη εληζρχζεη. Δπηβεβαηψλεηαη πεξίηξαλα 

φηη ν ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο είλαη ε απνδνρή ηεο ηδέαο φηη απνηειεί θπζηθφ εγεκφλα 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππνζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο εδαθηθήο θαη θπξηαξρηθήο 

επηθξάηεηαο.81 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ απνξξέεη απφ ηηο δειψζεηο απηέο είλαη φηη ε 

αλαζεσξεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά αζθείηαη ζηε βάζε ησλ πάγησλ αληηιήςεσλ ηεο πεξί 

δσηηθνχ ρψξνπ, κε κνριφ είηε ην παληνπξθηζηηθφ είηε ηζιακηζηηθφ ηδενιφγεκα, πάληνηε 

φκσο κε ηε καθξφπλνε ζηξαηεγηθή κηαο κεγάιεο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο εζσηεξηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο αδπλακίεο.82 Δλδεηθηηθά, 

παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο δειψζεηο : 

 
    «Γελ ζα παξαρσξήζσ ην Αηγαίν ζε θαλέλαλ. Σν κηζό Αηγαίν καο 

αλήθεη θαη όινο ν θόζκνο πξέπεη λα ην γλσξίδεη». Πξσζππνπξγφο Sardi Irmak, 

Hurriyet, 18 Ηαλνπαξίνπ 1975. 

 
    «Δίλαη θπζηθό όηη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ελόο έζλνπο 

πνπ είλαη θπξίαξρν ζηε Μηθξά Αζία ζα πξέπεη λα εθηείλνληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην κέζν 

ηνπ Αηγαίνπ. Κακία ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα αγλνεί απηό ην γεγνλόο πνπ είλαη 

ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο». Τπνπξγφο Άκπλαο Hasan Isik, Turkish Daily News, 17 

Μαξηίνπ 1987. 

    «Ζ λνκηκόηεηα ηεο επέκβαζεο ζηελ Κύπξν, πνπ απνηειεί έλα 

εληππσζηαθό παξάδεηγκα ζηε ζύγρξνλε επνρή, θαηέζηε δπλαηή εληόο ελόο ηέηνηνπ 

                                                             
81 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Απνηξεπηηθή ζηξαηεγηθή, απεηιέο ρακειήο έληαζεο, έιεγρνο θιηκαθψζεσο, 
 ηθαλφηεηα πξψηνπ ρηππήκαηνο θαη αμηνπηζηία απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, http://www.ifestos.edu.gr.  
82 Ησάλλεο Μάδεο, Γεσπνιηηηθή Πξνζέγγηζε γηα έλα Νέν Διιεληθφ Ακπληηθφ Γφγκα, Δθδφζεηο 
 Παπαδήζε, 2006, ζει. 56.  

http://www.ifestos.edu.g/
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είδνπο λνκηθνύ πιαηζίνπ [ζηε βάζε δειαδή πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ]. Ζ 

απόθηεζε από ηελ Σνπξθία ελόο ηέηνηνπ δηθαηώκαηνο ζηα Βαιθάληα κπνξεί λα γίλεη 

εθηθηή, κόλν αλ ε ρώξα πηνζεηήζεη κηα δξαζηήξηα βαιθαληθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα 

ιακβάλεη ππόςε ζπλερώο ηνπο πνιηηηζκηθνύο θαη ηζηνξηθνύο παξάγνληεο». Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ, Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ζην βηβιίν ηνπ «Σν ζηξαηεγηθό βάζνο, Ζ Γηεζλήο 

Θέζε ηεο Σνπξθίαο».  

 
    «Γώζακε ην Οξθαλνηξνθείν, ζπδεηάκε γηα ηε ζρνιή ηεο Υάιθεο, 

δώζηε καο θαη ζεηο θάηη ζηε Θξάθε». Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο Δγθεκέλ Μπαγίο, 

Διεχζεξνο Σχπνο, 17 Οθησβξίνπ 2010 

 
    2.3.1.2.γ Καηεπζχλζεηο δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 

    Οη δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Σνπξθίαο απνηππψλνπλ 

αλαζεσξεηηζκφ θαη εγεκνληθέο αμηψζεηο, ζηελ πξψηε γξακκή ησλ νπνίσλ είλαη ε 

Κχπξνο, ηα Βαιθάληα θαη ε Διιάδα. Δπηζήκσο, δειαδή κέζσ δηπισκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, ε Σνπξθία έρεη πξνβεί θαη ζπλερίδεη λα πξνβαίλεη ζε ηαθηηθέο 

ππνλφκεπζεο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο σο αθνινχζσο. 

 
     α. Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ζην Αηγαίν 

 
     Ζ αθφινπζε δήισζε ηνπ λπλ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζρεδηάδεη ε Σνπξθία ζρεηηθά κε 

ην θαζεζηψο ηνπ Αηγαίνπ : «Σν γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λεζηώλ ηνπ 

Αηγαίνπ βξίζθεηαη ππό ειιεληθή θπξηαξρία απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν αδηέμνδν ηεο 

πνιηηηθήο ηεο εγγύο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Σνπξθίαο».83 Σν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο 

ησλ Ηκίσλ επαιήζεπζε εκπεηξηθά ηελ αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο θαη 

παξάιιεια απνηέιεζε δηπισκαηηθή ηεο επηηπρία ιφγσ θαζηέξσζεο ηνπ φξνπ ησλ 

«γθξίδσλ δσλώλ». 

     β. Ζ ακθηζβήηεζε ησλ εζληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ 
 
 
     Σν 1974 ε Σνπξθία εμέδσζε ηε ΝΟΣΑΜ 714 ζηνλ ICAO, 

απαηηψληαο απφ φια ηα αεξνζθάθε πνπ δηέξρνληαη θαηά κήθνο ηεο κεζαίαο γξακκήο 

ηνπ Αηγαίνπ λα ηεο δεηνχλ ζρεηηθή άδεηα. Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπάζεζε λα 

επεθηείλεη ην ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο κέρξη ην κέζν ηνπ Αηγαίνπ εληφο ηνπ FIR 

Αζελψλ. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ θήξπμε απφ ηελ Διιάδα ηνπ Αηγαίνπ σο επηθίλδπλε 

πεξηνρή (NOTAM 1157), ε Σνπξθία απέζπξε ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε ιφγσ ηνπ 

                                                             
83 Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο, Ζ Γηεζλήο Θέζε ηεο Σνπξθίαο,  ζει.268. 
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νηθνλνκηθνχ πιήγκαηνο πνπ δέρηεθε ν ηνπξηζκφο ηεο. Χζηφζν, κέρξη ζήκεξα ζπλερίδεη 

λα κελ ππνβάιεη ζρέδηα πηήζεσο γηα ηα ζηξαηησηηθά ηεο αεξνζθάθε πνπ ίπηαληαη 

εληφο ηνπ FIR Αζελψλ, δηαπξάηηνληαο πνιπάξηζκεο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο.  

     Δπίζεο, ε ηαθηηθή ακθηζβήηεζεο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο 

ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ, εθθξάδεηαη θαη κέζσ ΝΑΣΟ. Ζ Σνπξθία 

εθκεηαιιεπφκελε ην πιαίζην θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο πκκαρίαο, πξνβάιιεη ζπλερψο 

αηηηάζεηο θαη πξνζθφκκαηα ζρεηηθά κε: α) ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αεξνλαπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Αηγαίν, β) ηνλ ακπληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ΝΑΣΟ ζε ζρέζε κε ην 

θαζεζηψο ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, θαη θπξίσο ηεο Λήκλνπ, γ) ηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ηε κε ππνβνιή ζρεδίσλ πηήζεσο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ζπκκαρηθψλ αεξνλαπηηθψλ αζθήζεσλ ζην Αηγαίν εληφο ηνπ FIR 

Αζελψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ σο άλσ ηνπξθηθψλ ελεξγεηψλ νδήγεζαλ ην ΝΑΣΟ ζηελ 

έθδνζε ηελ 21ε Απγνχζηνπ 2006 ζρεηηθήο νδεγίαο (Shape Aegean Islands Policy), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ζηα ειιεληθά αεξνπιάλα, ζε πεξίνδν αζθήζεσλ, 

νη πηήζεηο εγγχηεξα ησλ 6 λκ απφ ηηο αθηέο νξηζκέλσλ ειιεληθψλ λεζηψλ ζην Αηγαίν.84 

 
     γ. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο  
 

     Οη ελέξγεηέο ηεο Σνπξθίαο επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πθαινθξεπίδαο νδεγνχλ κάιινλ ζε φμπλζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν θξαηψλ παξά ζε 

χθεζε. Πξφζθαηα, απφ 1ε  έσο  17ε Ηνπιίνπ 2010 δπν ηνπξθηθά πδξνγξαθηθά - 

εξεπλεηηθά πινία (Πίξη Ρέηο θαη Σζεζκέ) εηζήιζαλ ζηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα 

λνηηναλαηνιηθά ηνπ Καζηειιφξηδνπ, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα γεσθπζηθψλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ έζεζε ζέκα ζπλνιηθήο 

δηεπζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο. Με απηήλ ηελ αλαθνίλσζε ε Σνπξθία ζεσξεί φηη ε 

Διιάδα δελ έρεη πθαινθξεπίδα πέξαλ ησλ 6 λκ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο θαη επνκέλσο ην 

ππφινηπν ηκήκα ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ είλαη πξνο «ξύζκηζε» θαη 

«νξηνζέηεζε». Πξνο ηνχην, άιισζηε, ε Άγθπξα «μεζάβεη» ην Πξσηφθνιιν ηεο Βέξλεο 

ηνπ 1976, αλαβαζκίδνληάο ην ζε πκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, γηα λα 

ηζρπξηζηεί φηη πέξαλ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ νη δχν ρψξεο δελ κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ 

ζε ζεηζκηθέο έξεπλεο.85  

 
 

                                                             
84 Διεπζεξνηππία 9 Απγνχζηνπ 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγγξάθνπ ηνπ ΑΣΑ πξνο ην ΓΔΑ θαη 
 εγγξάθνπ ηνπ ακεξηθαλνχ Γθηε ησλ Ναηντθψλ Γπλάκεσλ ζηε κχξλε, ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη ε 
 αλάγθε ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Σνπξθίαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Αηγαίνπ ζην www.enet.gr/?i=news.el. 
 article &id=191374. 
85 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=184326.  

http://www.enet.gr/?i=news.el.%20%09article%20&id
http://www.enet.gr/?i=news.el.%20%09article%20&id
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    2.3.1.2.δ Μέγεζνο θαη εθζπγρξνληζκφο πνιεκηθήο κεραλήο 
 

    Ο ππέξκεηξνο αληαγσληζκφο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ αγνξά 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ήδε δηαζεζίκσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζπκπαξαγσγήο κε άιιεο ρψξεο είλαη ελέξγεηεο πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ην ελδερφκελν κειινληηθήο ζπκπινθήο θαη θαηά ζπλέπεηα απνηεινχλ 

έλδεημε απεηιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηξεηο πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο.   

    Ζ Σνπξθία, κεηά ηε δηάιπζε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο, ελ 

αληηζέζεη κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ, αιιά θαη φιεο ηηο ρψξεο πνπ αλήθαλ ζην 

πξψελ χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, κεηά απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο κεγαιεπήβνινπ 

«Δζληθνύ ρεδίνπ ηξαηεγηθώλ ηόρσλ» ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξνρψξεζε 

ζηελ αχμεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ ηεο δαπαλψλ, πεηπραίλνληαο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ΔΓ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο ηεο βηνκεραλίαο. Δίλαη γλσζηέο νη 

επηηπρίεο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα : α) ηεο αεξνλαππεγηθήο κε ηελ θαηαζθεπή 

πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ F-16 ζηηο δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο, β) ηεο λαππήγεζεο 

πνιεκηθψλ πινίσλ κε ηελ θαηαζθεπή θπξίσο θξεγαηψλ θαη ππνβξπρίσλ, γ) ηεο 

δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη δ) ηεο θαηαζθεπήο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε 

αμία αλέξρεηαη εηεζίσο πεξίπνπ ζην έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα.  

    Σν «Δζληθό ρέδην ηξαηεγηθώλ ηόρσλ» πξνέβιεπε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζε έλα απφ ηνπο πέληε κεγαιχηεξνπο θαη πην 

ζχγρξνλνπο ζηξαηνχο ζηνλ θφζκν, αιιά θαη ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο βηνκεραλίαο ζε 

κία απφ ηηο δέθα κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ, κε εμαγσγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, θπξίσο ζε κηα ζεηξά απφ ρψξεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνλ 

ηνπξθνγελή θαη ηζιακηθφ ρψξν. Μέζα ζην πιαίζην απηνχ ηνπ εηθνζαεηνχο 

πξνγξάκκαηνο νη ηνπξθηθέο ΔΓ ζπλέηαμαλ έλα «Πξόγξακκα Δθζπγρξνληζκνύ» χςνπο 

150 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ην νπνίν θαη άξρηζαλ λα πεξηθέξνπλ ζηηο ρψξεο πνπ 

εκπνξεχνληαλ νπιηθά ζπζηήκαηα, κε ζθνπφ : α) ηελ εμαζθάιηζε δηεζλνχο πνιηηηθήο 

ζηήξημεο γηα ηνπο εζληθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζην σο άλσ ρέδην θαη 

β) ηελ παξαρψξεζε ζηελ ηνπξθηθή ακπληηθή βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

    ήκεξα, νη ηνπξθηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο, απνηεινχληαη απφ 4 

ηξαηηέο κε 10 ζπλνιηθά ψκαηα ηξαηνχ. ε επίπεδν κεξαξρηψλ, δηαζέηνπλ 3 

επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγεία (1 ηεζσξαθηζκέλεο θαη 2 κεραλνθίλεηνπ πεδηθνχ), θαζψο 

επίζεο θαη 1 κεξαξρία Δηδηθψλ Γπλάκεσλ θαη 2 Μ/Κ ΠΕ. Ζ νπζηαζηηθή ηνπο δνκή, είλαη: 

15 ηεζσξαθηζκέλεο ηαμηαξρίεο, 18 ηαμηαξρίεο κεραλνθηλήηνπ πεδηθνχ 4 ηαμηαξρίεο 
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θαηαδξνκψλ, 1 αιεμηπησηηζηψλ θαη 9 ηαμηαξρίεο απινχ πεδηθνχ. ηνλ Πίλαθα 2.186 

παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα πην ζεκαληηθά νπιηθά ζπζηήκαηα ηεο Σνπξθίαο.  

 

 ΟΠΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΤΠΟ MΟΝΑΓΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΟΡΟΦΖ 
ΔΓ

87
 

ηξαηφο Ξεξάο 450.000  

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 51.000  

Πνιεκηθή Αεξνπνξία 60.000  

ΤΝΟΛΟ 561.000  

ΑΡΜΑΣΑ  
ΜΑΥΖ 

Leopard-2Ζ, 2Α4, 1Α5  695  

M-48A5  1.534  

M-60T & M-60A3 1.052  

ΤΝΟΛΟ 3.281  

ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟ 
ΜΑΥΖ 

Ππξαπιηθφ ππξνβνιηθφ 265  

Απηνθηλνχκελν ππξαπιηθφ 985  

Ρπκνπιθνχκελν ππξνβνιηθφ 969  

ΤΝΟΛΟ 2.219  

ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΑ 

AH-Super Cobra 40 ΜΑΥΖΣΗΚΑ 

Μεη/θα, Δπ/ζεσλ Δθπ/θα 347 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΤΝΟΛΟ 387  

ΜΑΥΖΣΗΚΑ 
ΑΔΡΟΚΑΦΖ 

F-16 Fighting Falcon  210 MAXHTIKA 

F-4 Phantom  117 -//- 

RF-4 Phantom  27 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΑ 

ΤΝΟΛΟ 354  

ΦΡΔΓΑΣΔ
88

 

Meko-200 8  

Oliver Hazard Perry, Knox 9  

ΤΝΟΛΟ 17  
ΚΟΡΒΔΣΔ  6  
ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ Σ-209 14  

ΠΛΟΗΑ 
ΑΠΟΒΑΔΩΝ 

Zubr, Type 520,521, LCVP 72  

ΑΝΣΗΔΡΟΠΟΡΗΚΑ 

HAWK PHASE III 48  

Nike Hercules 72  

Stinger, Igla, Rapier 1292  
ΤΝΟΛΟ 1.412  

ΑΑΑ 

M-42A 110  

L-70T 1.070  

GDF-GAI 170  

Μ-55,42, Rh-202 1.310  

ΤΝΟΛΟ 2.660  
 

Πίλαθαο 2.1 

Οπιηθά πζηήκαηα Σνπξθίαο 
 
 

 
 

                                                             
86 Σα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην πεξηνδηθφ Άκπλα θαη Γηπισκαηία, απφ ην δηθηπαθφ ηφπν 
 http://www.amynanet.gr, κε ηειεπηαία ελεκέξσζε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010, θαζψο απφ ινηπνχο 
 ηζηνηφπνπο ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
87 Υξήζηνο Λπκπέξεο. Διιεληθή Ακπληηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Αηρκή, 1993, ζει.150-151, ζε 
 ζχγθξηζε κε λεφηεξα ζηνηρεία απφ http://www.ellinikos-stratos.com.   
88 Σα ζηνηρεία πεξί λαπηηθήο ηζρχνο αληινχληαη απφ ην επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΠΝ, 
 http://www.hellenicnavy.gr 

http://www.amynanet.gr/
http://www.ellinikos-stratos.com/
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    ζνλ αθνξά ζηε ζπκπαξαγσγή νπιηθψλ ζπζηήκαηα κε άιιεο 

ρψξεο, ε Σνπξθία ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κεηέρεη ζηε ζπκπαξαγσγή ηνπ 

καρεηηθνχ αεξνζθάθνπο πέκπηεο γεληάο F-35 Lightning II ηεο Lockheed Martin, ηχπνπ 

Stealth, πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ έλλνηα ηεο αεξνπνξηθήο παξαβίαζεο παξειζφλ, θαζψο 

νη ειιεληθέο ΔΓ ζα αδπλαηνχλ ηερληθά λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ίρλε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καρεηηθψλ ζην Αηγαίν. Ζ παξαγγειία ηεο Σνπξθίαο αλέξρεηαη ζε 100 

αεξνζθάθε πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνληαη εληφο ηνπ 2016. Παξάιιεια, έρεη 

πξνγξακκαηίζεη ηελ πξνκήζεηα 50 (ζπλ 41 option) επηζεηηθψλ ειηθνπηέξσλ θαη 14 

κεηαθνξηθψλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα πξνκήζεηα αθφκε 115 

ειηθνπηέξσλ γεληθήο ρξήζεσο. 

    Αλαθνξηθά κε ηε ζαιάζζηα ηζρχ, ην 2015 νινθιεξψλεηαη κεγάιν 

λαπηηθφ εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηφηε αλακέλεηαη λα 

απνθηήζεη γηα πξψηε θνξά ην αδηακθηζβήηεην πιενλέθηεκα ζηε ζάιαζζα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη : α) λαππήγεζε ελφο πινίνπ ακθίβησλ 

επηρεηξήζεσλ, θφζηνπο 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Σν πινίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ρηιίσλ πεδνλαπηψλ, 8 ειηθνπηέξσλ, 4 ζθαθψλ ηαρείαο κεηαθνξάο, 3 κε 

επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ, 13 αξκάησλ κάρεο θαη 80 ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ, 

β) αγνξά 4 θξεγαηψλ, 12 θνξβεηψλ, 10 αξκαηαγσγψλ θαη 6 ππνβξπρίσλ. Γελ είλαη 

ηπραίεο νη δειψζεηο ηνπ πξψελ Αξρεγνχ ησλ ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ Υηικί 

Οδθηφθ, ηηο νπνίεο πξφζθαηα ν ελ ελεξγεία δηάδνρφο ηνπ ζηξαηεγφο Ηιθέξ Μπαζκπνχγ 

επαλέιαβε κηιψληαο ζε αμησκαηηθνχο ηνπ Ναπηηθνχ ζηνλ λαχζηαζκν Golcuk: «ηηο 

απηνθξαηνξίεο ε λαπηηθή ηζρύο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Από θάζε άπνςε αλ ζήκεξα 

ε ζαιάζζηα ηζρύο είλαη κία θνξά ζεκαληηθή, αύξην ζα είλαη πέληε. ην Αηγαίν έρνπκε ήδε 

πξνβιήκαηα θαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο έρνπκε αλάγθε από ηζρπξό Πνιεκηθό Ναπηηθό».  

    Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ήδε απφ ην 2008 έρεη αλαθνηλσζεί ε αγνξά 

απφ ηε Γεξκαλία 36 γεθπξνθφξσλ νρεκάησλ89 θαη 52 ακθίβησλ επηζεηηθψλ γεθπξψλ.90 

Σα ελ ιφγσ νπιηθά κέζα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεξηνρέο θνληά ζηνλ Έβξν (Karaağaç, 

Kırklareli) γηα επλφεηνπο ιφγνπο. 

 
    2.3.1.2.ε Ζ δηάηαμε ησλ ΔΓ  

 
    Ζ δηάηαμε ησλ ηνπξθηθψλ ΔΓ ζεσξείηαη απφ ηελ Διιάδα κηα 

αθφκε έλδεημε απεηιήο. Γπν απφ ηηο ηέζζεξηο ηξαηηέο ηεο Σνπξθίαο, ε 1ε θαη ε 4ε  

                                                             
89  Ζ Σνπξθία πξνκεζεχεηαη 36 άξκαηα έλαληη 48 πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ επξσπατθή ήπεηξν. Σν 
 ζπγθεθξηκέλν άξκα έρεη δπλαηφηεηα γεθχξσζεο θσιπκάησλ κήθνπο 28 κ. ζε ρξφλν  κφιηο 5 ιεπηψλ. 

90  Δνθηκέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην γεξκαληθφ ζηξαηφ έδεημαλ φηη ε δηεθπεξαίσζε ελφο άξκαηνο απφ

 ηε κία φρζε ζηελ άιιε γηα έλα πνηακφ παξφκνην κε ηνλ Έβξν δελ δηαξθεί παξαπάλσ απφ 6’, 
 επηηξέπνληαο ζηηο ηνπξθηθέο ΔΓ λα κεηαθέξνπλ ζην πξψην θχκα ηεο επίζεζεο 24 άξκαηα κάρεο. 
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αλαπηχζζνληαη απέλαληη απφ ειιεληθά εδάθε θαη ρσξηθά χδαηα. Ζ κελ πξψηε 

αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ε δε δεχηεξε, ή αιιηψο «ηξαηηά ηνπ 

Αηγαίνπ» απέλαληη απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ελ ιφγσ ηξαηηά αλέξρεηαη ζε 150.000 

άλδξεο πεξίπνπ91 θαη πεξηιακβάλεη έλα χληαγκα Αεξνπνξίαο ηξαηνχ, κηα Σαμηαξρία 

Ακθίβησλ Δπηρεηξήζεσλ, πιήζνο Σαμηαξρηψλ θαη πληαγκάησλ Πεδηθνχ, ζρεδφλ φια ηα 

απνβαηηθά πινία ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηδηθψλ 

δπλάκεσλ θαη δελ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ΝΑΣΟ, φπσο νη άιιεο ηνπξθηθέο ηξαηηέο.  

Δπηπιένλ, εάλ ζ΄ απηέο, εάλ ιεθζεί ππφςε θαη ην ηκήκα ηεο 2εο ηξαηηάο πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ Κχπξν, γίλεηαη αληηιεπηφ ην πφζν πςειφο είλαη ν βαζκφο 

ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο. ην Παξάξηεκα Α απεηθνλίδεηαη ε δηάηαμε ησλ ηνπξθηθψλ ΔΓ, 

φπσο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί απέλαληη απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 
   2.3.1.2.ζη Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη πξννπηηθέο 92 

 

   Ζ νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο βξίζθεηαη ζε θάζε κεηάβαζεο απφ ηνλ 

αγξνηηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα ζε κηα πεξηζζφηεξν δηεζλνπνηεκέλε θαη αλνηθηή 

νηθνλνκία κε θπξίαξρφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. εκείν θακπήο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο απνηέιεζε ε ππνγξαθή ηεο Σεισλεηαθήο 

πλζήθεο κε ηελ ΔΔ ην 1995. Χζηφζν, αζηαζείο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ρξφληα δηαξζξσηηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ηελ νηθνλνκία ζε 

χθεζε θαη θξίζε ην 2001, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ, ηε ζνβαξή 

απνδπλάκσζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο.  Απφ ην 2001 

θαη κεηά ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηέζεθε «ππό παξαθνινύζεζε» απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζνβαξά δεκνζηνλνκηθά κέηξα κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θπκαηλφκελνκελσλ ηζνηηκηψλ θαη ε ηηζάζεπζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηαπηφρξνλα κε ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ κεγάισλ ΓΔΚΟ. 

Παξ’ φια απηά, ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ δαπαλψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ θαίλεηαη πσο νδεγεί ζε κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

                                                             
91 Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ζηξαηησηηθφ πεξηερφκελν.  
92 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αληινχληαη θπξίσο απφ : α) www.economywatch.com, Economy 
 Investment & Finance Reports), β) www.cia.com, γ) ΟΟΑ www.oecd.org, ε) www.imf.org, δ) 
 Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, http://www.acci.gr. ε) Δζληθή ηαηηζηηθή 
 Τπεξεζία Σνπξθίαο, www.turkstat.gov.tr, δ) United Nation Conference on Trade and Development, 
 www.UNCTAD.org θαη ε) www.turkisheconomy.org. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
http://www.economywatch.com/
http://www.cia.com/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.acci.gr/
http://www.unctad.org/
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ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο 

δαπάλεο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο κεγάιεο αλάγθεο ζε 

αληίζηνηρεο επελδχζεηο ππνδνκψλ. 

    Δπίζεο, ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ ηάζε αλφδνπ ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ξπζκψλ ζηελ ρψξα έδσζε ε επξσπατθή ηεο πξννπηηθή. Απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη μεθηλήζεη ζηαδηαθή πινπνίεζε ζεζκηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε επηδίσμε ηελ πξνψζεζε ηεο 

Σνπξθίαο ζε κία λέα δηάζηαζε αιιαγήο θαη ζηφρν ηελ ελαξκφληζή ηεο ζην θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν.93 Παξάιιεια, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζπλεηήο καθξννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθάλεηαο πνπ 

ζπλέβαιιαλ, πιελ ησλ άιισλ, ζηε βειηίσζε ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο εκπηζηνζχλεο. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ : «….ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο είλαη πηζαλό 

λα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ηζρπξόηεξσλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ ην 2010, 

ππνζηεξηδόκελε από ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα, ηε δηεζλή εκπηζηνζύλε ησλ 

επελδπηώλ θαη ην δπλακηθό επηρεηξεκαηηθό ηνκέα».94 ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Σνπξθίαο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2006 έσο 2011. 

 
 

 
Οηθνλνκηθά Μεγέζε 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

ΑΔΠ  (%) Δηήζηα κεηαβνιή (Δηήζηα κεηαβνιή 

(Constant Prices, National Currency) 
Σξέρνπζεο ηηκέο ζε billion$ 

6,9 
 
 

526.429 

4,7 
 
 

649.125 

0,9 
 
 

730.318 

-4,7 
 
 

615.319 

4,7 
 
 

710.737 

4,5 
 
 

743.395 

Αλεξγία 10,2 10,3 11,0 14,0 13,9 13,4 

Πιεζσξηζκφο 9,6 8,8 10,4 6,3 8,7 5,7 

Δπελδχζεηο (δηζ. $) 20.223 22.023 18.148 7.611 5.000 n/a 

Ηζνδχγην ηξερ. ζπλαιιαγψλ  
(επί % ΑΔΠ) 

-6,1 -5,9 -5,7 -2,3 -4,5 -5,4 

Γεκφζην έιιεηκκα (επί % ΑΔΠ) 1,2 1,0 2,2 5,5 3,5 3,0 

Γεκφζην ρξένο (επί % ΑΔΠ) 46,1 39,4 39,5 45,5 45,1 44,5 

    
    

*Δθηηκήζεηο 
  

 
Πίλαθαο 2.2 

εκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε Σνπξθίαο 

 
 
 
 

                                                             
93 Δηήζηα έθζεζε ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο έηνπο 2007 απφ ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηελ Άγθπξά. 

94 Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) http://www.oecd.org/document 
 /15/0,3343,en_2649_34569_46011535_1_1_1_37443,00.html  

 

http://www.oecd.org/document
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    2.3.1.3 πκπεξάζκαηα 

 
    Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ έμη παξαγφλησλ ην εμαγφκελν 

ζπκπέξαζκα γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Σνπξθίαο είλαη δηηηφ. Πξψηνλ, ε Σνπξθία απνηειεί 

πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ Διιάδα θαη δεχηεξνλ δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα 

λα πινπνηήζεη ηνπο ηηζέκελνπο πνιηηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο. Σν κφλν 

πξφβιεκα πνπ ζα αληηκεηψπηδε ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο αλαζεσξεηηθήο ηεο 

πνιηηηθήο είλαη ε εμαζθάιηζε ζρεηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζε εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Δάλ ζεσξεζεί φηη ζε εζσηεξηθφ επίπεδν ε λνκηκνπνίεζε δχλαηαη λα 

δηαζθαιηζηεί ζηε βάζε ηεο δηαρξνληθήο άπνςεο πεξί ηζηνξηθήο επζχλεο ηεο Σνπξθίαο, 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή αζθάιεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ζπλέρεηαο ζηα κνπζνπικαληθά 

ζηνηρεία πνπ παξέκεηλαλ ζηα εγθαηαιεηθζέληα εδάθε ηεο πάιαη πνηέ Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο,95 ηφηε ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη πιένλ ζηε δηεζλή λνκηκνπνίεζε θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ.    

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε άπνςε πνπ δηαηππψζεθε ην 1992, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή απφ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ηεο ζηξαηεγηθήο fait accompli θαηά ηεο Διιάδαο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο «αλνίμεη ην παξάζπξν ηεο ηξσηόηεηαο» γηα ηελ 

Διιάδα ή «αλνίμεη ην παξάζπξν ηεο επθαηξίαο» γηα ηελ Σνπξθία,96 επηβεβαηψζεθε 

πιήξσο ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα. Απφ ηελ «ηξσηόηεηα» πνπ επέδεημε ε Διιάδα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ πξνέθπςε ε ζεσξία ησλ «γθξίδσλ δσλώλ». 

  Δίλαη πνιχ πηζαλφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα ε Σνπξθία λα 

εθαξκφζεη παξφκνηα πνιηηηθή κε εθείλε πνπ αθνινχζεζε θαη ζην παξειζφλ, 

ζηνρεχνληαο είηε ζηελ απφθηεζε κηθξψλ αιιά ζεκαληηθψλ νθειψλ, είηε ζηελ άκεζε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζε βάξνο ηεο Διιάδαο, κε νπνηνδήπνηε πξφζρεκα. Χζηφζν, 

δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη δπν βαζηθέο αδπλακίεο ηεο πνπ εδξάδνληαη, αθελφο ζηε 

ζπλνρή ηνπ πνιηηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ ζηηο ζεκαληηθέο δηελέμεηο πνπ 

δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εζλφηεηεο πνπ δνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, 

φπσο νη Κνχξδνη θαη νη Αξκέληνη.  

 
  2.3.2 Ζ Αιβαλία  

 
   2.3.2.1 Ηζηνξηθφ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο 

 
   Οη ζρέζεηο Διιάδαο θαη Αιβαλίαο απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ 

δήηεκα, ηφζν γηα ηε κία φζν θαη γηα ηελ άιιε ρψξα, δεκηνπξγψληαο ζε δηάθνξεο 

                                                             
95 Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο, Ζ Γηεζλήο Θέζε ηεο Σνπξθίαο», Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, ζει.279 θαη ζην 
 «Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή» Παλαγηψηε Ήθαηζηνπ, ζει.62, ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη ε 
 ππνβφζθνπζα ςπρνινγία πεξί αιπηξσηηζκνχ ησλ ηνπξθφθσλσλ κεηνλνηήησλ απφ ηελ Αζία  κέρξη 
 ηελ Δπξψπε αζθεί επίδξαζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο.  
96 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.25-26. 
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ρξνληθέο θάζεηο, πεξηζζφηεξν εληάζεηο, ηξηβέο, θαη αληηπαξαζέζεηο θαη ιηγφηεξν 

ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία νθέιε. 

   Ζ βαζηθή πεγή ησλ ειιελναιβαληθψλ αληηπαξαζέζεσλ εδξάδεηαη 

ζηνλ αιβαληθφ εζληθηζκφ θαη κεγαιντδεαηηζκφ, πνπ ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε θαηφπηλ κε 

πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Αιβαλψλ ην 1913 θαηά ηε ζπλδηάζθεςε ηνπ 

Λνλδίλνπ, αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ αιβαληθψλ ζπλφξσλ. ηελ ελ ιφγσ 

ζπλδηάζθεςε νη Αιβαλνί είραλ ππνβάιιεη αίηεκα ελζσκάησζεο ζην αιβαληθφ θξάηνο 

ησλ πεξηνρψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ηεο πΓΓΜ, ηνπ Μνλαζηεξίνπ θαη ηεο Ζπείξνπ, πνπ 

δελ έγηλε απνδεθηφ. Έθηνηε ε Αιβαλία δελ ζπκβηβάζηεθε κε ηα φξηα πνπ δηεζλψο 

αλαγλσξίζζεθαλ κε ηε ζχζηαζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Ο αιβαληθφο 

κεγαιντδεαηηζκφο γέλλεζε ην δήηεκα ησλ «Σζάκεδσλ» πνπ ηελ πεξίνδν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ θαη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ζην πξνζθήλην, πέξαζε φκσο ζην 

πεξηζψξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, γηα λα επαλέιζεη κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ Κφκκαηνο Δξγαζίαο Αιβαλίαο (ΚΔΑ) ην 199197 θαη λα ηζρπξνπνηεζεί 

κεηά ηε δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο.  

   Μεηά ην 1991 νη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Αιβαλία πέξαζαλ απφ 

πνιιέο απνζαξξπληηθέο θάζεηο, φπσο πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθαζήκελν ηεο Οξζφδνμεο 

εθθιεζίαο, δίσμε ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο ηεο Οκφλνηαο, λέα έμνδνο ησλ Διιήλσλ ην 

1997 κεηά ηελ θξίζε ησλ «ππξακίδσλ»,98 κε εθαξκνγή ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ, 

πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ησλ Διιήλσλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αιβαλίαο, ην δήηεκα ησλ 

Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θ.α.99 

   Πέξαλ ησλ αζηαζψλ ζρέζεσλ, ε Διιάδα ζηεξίδεη ηελ Αιβαλία 

πνηθηινηξφπσο. εκαληηθή ήηαλ ε ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ θηιίαο, ζπλεξγαζίαο, 

θαιήο γεηηνλίαο θαη αζθάιεηαο ην 1996 πνπ έζεζε ζε λέα ζεζκηθή βάζε ηηο ζρέζεηο ησλ 

δπν ρσξψλ, εθηνπίδνληαο ηα φπνηα πξνβιήκαηα ππήξραλ, θαζψο θαη ε ζηάζε ηεο 

Διιάδαο ζηελ έληαμε ηεο Αιβαλίαο ζην ΝΑΣΟ θαη ζηελ ΔΔ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

γίλεη βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνδφκεζεο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

ππάξρεη εθπεθξαζκέλε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ γηα 

πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο.100  

   Χζηφζν, κε ηελ αλαβίσζε ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ δεηήκαηνο ζην 

Κνζζπθνπέδην ην 1999 θαη ζηε πΓΓΜ ην 2001, ν αιβαληθφο παξάγνληαο ληψζεη 

                                                             
97 Θενθάλεο Μαιθίδεο, Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, Δθδφζεηο Γφξδηνο, 2007, ζει.206-217. 
98 χζηεκα ζπιινγήο θεθαιαίνπ, ην νπνίν πξνυπνζέηεη κηα αλεμάληιεηε πεγή λέσλ πειαηψλ, ή 
 επελδπηψλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ξνή λέσλ πειαηψλ ζπλήζσο επηβάιιεηαη ζηνπο παιηνχο λα 
 ζπζηήλνπλ λένπο. Ο θάζε πειάηεο πιεξψλεη έλα πνζφ, ην νπνίν κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηελ εηαηξεία 
 θαη ηνπο αλψηεξνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο ππξακίδαο. Ζ θαηάξξεπζε ηεο ππξακίδαο είλαη βέβαηε 
 θαζφζνλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηείηαη ζπλερήο εηζξνή λέσλ παηθηψλ, γεγνλφο αλέθηθην.  
99 Θενθάλεο Μαιθίδεο, Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, Δθδφζεηο Γφξδηνο, 2007, ζει.219.  
100 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, www.mfa.gr  
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ηζρπξφο θαη ζέηεη δηαξθψο λέα δεηήκαηα ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ άιιε, ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο κεηψζεθε, θαζψο έλα κέξνο ησλ Διιήλσλ 

κεηαλάζηεπζε ή αλαγθάζηεθε λα κεηαλαζηεχζεη πξνο ηελ Διιάδα. Παξάιιεια, 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα, ηε ηξνκνθξαηία θαη ην δήηεκα ησλ 

Σζάκεδσλ, παξακέλνπλ θαη εληείλνληαη κε απνηέιεζκα νη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ λα 

εμειίζζνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά παξά ζεηηθά.   

 
   2.3.2.2 Ζ εμέηαζε ησλ έμη παξαγφλησλ 
 
    2.3.2.2.α Αλαθπφκελα πξνβιήκαηα θαη βαζκφο ελαξκφληζεο 
ηεο επίιπζήο ηνπο κε ην δηεζλέο δίθαην. 
 

    Δμεηάδνληαο ηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο απφ ηελ πεξίνδν 

ζπγθξφηεζεο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ζήκεξα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη  νη 

βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δπν ρσξψλ εδξάδνληαη θπξίσο ζε δπν θαίξηα δεηήκαηα : α) Σα 

δηθαηψκαηα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία θαη β) ην δεκηνπξγνχκελν απφ ηελ 

αιβαληθή πιεπξά δήηεκα ησλ Σζάκεδσλ.  

    ζνλ αθνξά ζηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο, απηή αθφκε θαη ζήκεξα ζπλερίδεηαη αδηαιείπησο.101 Πιήζνο παξάηππσλ – 

παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ζε βάξνο ηεο ην απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα: α) ε θαηά ζπξξνή 

ζέζπηζε λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ ηνπ ειιεληθνχ κεηνλνηηθνχ 

θφκκαηνο «Οκόλνηα» ζηελ αιβαληθή βνπιή˙ ε Αιβαλία πξνέβε αθφκε θαη ζηε 

δηρνηφκεζε ηνπ λνκνχ ησλ Αγίσλ αξάληα γηα λα ην πεηχρεη, β) νη επηζέζεηο ελαληίνλ 

ζηειερψλ ηεο «Οκόλνηαο»,102 γ) ε απαγφξεπζε ρξήζεο ειιεληθψλ νλνκάησλ ζηηο 

βαπηίζεηο, ν δησγκφο ηεο ζξεζθείαο, ε απαγφξεπζε ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ,103 δ) ε 

απέιαζε ην 1993 ηνπ Αξρηκαλδξίηε Υξπζφζηνκνπ Μαπδψλε απφ ην Αξγπξφθαζηξν κε 

ηελ θαηεγνξία ησλ αληηαιβαληθψλ ελεξγεηψλ, ε) ε θπιάθηζε ην 1994 πέληε ζηειερψλ 

ηνπ θφκκαηνο ηεο Οκφλνηαο κε ην θαηεγνξεηήξην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ερζξνχ, ηεο θαηαζθνπείαο θαη ηεο έζραηεο πξνδνζίαο θαη ζη) ε 

ηξνκνθξαηία ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο «….ε ειιεληθή κεηνλόηεηα όρη κόλν 

δελ πξνζηαηεύεηαη αιιά βάιιεηαη από ελέξγεηεο εθπξνζώπσλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

θξάηνπο …. κε απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο λα δηαιέμνπλ ην δξόκν ηεο θπγήο, πνπ ζεκαίλεη 

όηη έκκεζα εθδηώρηεθαλ».104  

                                                             
101 Α. Μπξεδήκαο, Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία θαη ε ζχκβαζε πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
 Δπξψπεο, Δθδφζεηο άθνπιαο, 1997, ζει.185-203.  
102  Γειψζεηο ηνπ 1νπ Πξνέδξνπ ηεο Οκφλνηαο Α. Εαξκπαιά ζηελ Δθεκεξίδα «Λατθφ Βήκα» 
 Αξγπξνθάζηξνπ 6-2-1992 
103 B.Kondis-E.Manda, The Greek minority in Albania, A documentary record (1921-1993), Thessaloniki 
 Institute of Balkan Studies, 1994  
104 Δθεκεξίδα Φσλή ηεο Οκφλνηαο, 31-3-1998. 
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    Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο είλαη 

ην ιεγφκελν δήηεκα ησλ «Σζάκεδσλ».105 Σν ελ ιφγσ δήηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Αιβαλνχο κε δχν εθθάλζεηο : α) ηεο δηεθδίθεζεο επηζηξνθήο 

ηεο αιβαληθήο κεηνλφηεηαο πνπ εθδηψρηεθε ην 1944 βίαηα απφ ηελ Διιάδα θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο θαη β) ηεο απαίηεζεο θαηαβνιήο 

απνδεκηψζεσλ γηα ηηο απνιεζζείζεο πεξηνπζίεο ηεο κεηνλφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή.  

    Παξάιιεια, δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη κε ηε 

δηάιπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηελ αλάδεημε λέσλ θξαηψλ, εληζρχζεθαλ, ιφγσ 

ηνπ αιβαληθνχ ζηνηρείνπ πνπ δηαβηνχζε ζ΄ απηέο, νη αιπηξσηηθέο αμηψζεηο ηεο Αιβαλίαο 

ζην Κνζζπθνπέδην, ζηε Νφηηα εξβία θαη ζηε πΓΓΜ, θαζψο θαη ζηε Β. Ήπεηξν. Οη 

αμηψζεηο απηέο εθθξάδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ραξηψλ φπσο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

 
    2.3.2.2.β Οη δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ 
 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο, ε Αιβαλία 

δηαηεξεί αιπηξσηηθέο αμηψζεηο πνπ απνηεινχλ ζηνηρείν απεηιήο γηα ηελ Διιάδα.  

   
    «Να αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ γηα λα 

δώζνπλ ηε ζσζηή λνκηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ Σζάκεδσλ Αιβαλώλ ζηελ Διιάδα 

θαη ησλ Διιήλσλ ζηελ Αιβαλία». Πξφεδξνο Αιβαλίαο Άιθξεη Μντζίνπ, Καζεκεξηλή 19 

Οθησβξίνπ 2004. 

 
    «Σν δήηεκα ησλ Σζάκεδσλ δελ παύεη λα ηζρύεη, αιιά ζε λνκηθό 

πιαίζην». . Μπεξίζα, Πξσζππνπξγφο Αιβαλίαο, G.Shqiptare, 26 Ννεκβξίνπ 2008. 

 
    «Αδέιθηα, ππόζρνκαη όηη έπεηηα από έλα ρξόλν όινη καδί ζα 

γηνξηάζνπκε ζηελ Ζγνπκελίηζα όπσο νη πξόγνλνί καο». Νηαζακίξ Σαρίξη, βνπιεπηήο 

θφκκαηνο PDU. 

    2.3.2.2.γ Καηεπζχλζεηο δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 

    Οη δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Αιβαλίαο, φζνλ αθνξά ζην 

βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα θαη ηηο πνιππνίθηιεο παξακέηξνπο ηνπ, δεκηνπξγνχλ λέεο 

αληηζέζεηο θαη νμχλνπλ ηηο παιηέο, απνηππψλνληαο αλαζεσξεηηθέο αμηψζεηο. 

                                                             
105 Οη Σζάκεδεο είλαη απφγνλνη ησλ παρήδσλ θαη Θεζπξσηψλ ρξηζηηαλψλ πνπ εμηζιακίζζεθαλ βίαηα 
 ην 1653 γηα λα κελ ράζνπλ ηα θηήκαηα ηνπο, χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
 θηλήκαηνο ηνπ Δπηζθφπνπ Σξίθθε Γηνλπζίνπ ην 1611. Ζ γελεζηνπξγφο αηηία πξέπεη λα αλαδεηεζεί 
 ηαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία αιβαληθήο εζληθή ηδενινγίαο, ηελ πεξίνδν ηεο πηψζεο ησλ Οζσκαλψλ. 
 Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, ε Αιβαλία θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη 
 κεηνλνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα. Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ΠΠ νη Σζάκεδεο εγθαηέιεηςαλ ηε Θεζπξσηία κε 
 ηε ζέιεζε ηνπο επεηδή θνβήζεθαλ ηηο πνηλέο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο γηα ηηο βηαηφηεηεο πνπ 
 δηέπξαμαλ κε ηηο θαζηζηηθέο θαη λαδηζηηθέο δπλάκεηο θαηνρήο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο. 
 Απφ ηφηε νη Σζάκεδεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνριφο πίεζεο κε ζθνπφ λα εγείξνπλ δήηεκα αιβαληθήο 
 κεηνλφηεηαο ζηελ Ήπεηξν. Ζιίαο Κψλζηαο, Σν Βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, Αζήλα 1951, θαη Λ. 
 Γηβάλε, Διιάδα θαη κεηνλφηεηεο», Δθδφζεηο Καζηαληψηεο, 1995.  
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    Ο έλαο εθ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ αμφλσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Αιβαλίαο γηα ην έηνο 2011 εδξάδεηαη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζφβνπ.106 Ζ 

αλαγλψξηζε ηνπ Κνζζφβνπ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο αιβαληθήο πιεπξάο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 92% ηνπ Κνζζφβνπ απνηειείηαη απφ Αιβαλφθσλνπο, 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο Αιβαλίαο ζηα Βαιθάληα θαη γελλά επξχηεξεο 

αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ.  

    Παξάιιεια, απφ ην 1990 παξνπζηάδεηαη κηα έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα πνιχπιεπξεο πξνβνιήο ηνπ δεηήκαηνο ησλ Σζάκεδσλ ζε επίπεδν 

δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ, κέζσ ηνπ αιβαληθνχ ιφκππ, αιιά θαη κέζσ 

νξγαλψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Αιβαλίαο. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηε δηεζλή πξνβνιή ηνπ δεηήκαηνο κέζσ έληνλεο πξνπαγάλδαο κε : 

α) ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, β) ηελ επηδίσμε εθπξνζψπεζεο ζε δηάθνξνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, γ) ηελ εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο απφ άιια θξάηε φπσο ε 

Σνπξθία θαη δ) ηελ θαζηέξσζε εκέξαο εζληθνχ πέλζνπο, φπσο έγηλε κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο 24εο Ηνπλίνπ σο «εκέξα γελνθηνλίαο ησλ Σζάκεδσλ από ηνπο Έιιελεο».107 

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην απνηέιεζκα ησλ αιβαληθψλ 

δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ψζεζε ην State Department ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο εηήζηαο 

έθζεζεο, ζηελ νπνία θαηεγνξεί ηελ Διιάδα γηα παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

Σζάκεδσλ θαη νδήγεζε ηνλ πάπα λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζην αίηεκα ηεο νξγάλσζεο 

«Σζακνπξηά» λα βνεζήζεη κε ηελ πξνζεπρή ηνπ 250.000 Σζάκεδεο λα επηζηξέςνπλ 

ζηε γε ηνπο θαη ζηνπο ηάθνπο ησλ πξνγφλσλ ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. 

Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε «Σζακνπξηά» ζε πξφζθαηε εθδήισζε ηεο αλαθέξζεθε ζε 

ζπλέλσζε ησλ αιβαλφ-θαηνηθνχκελσλ εδαθψλ θαη αλαθνίλσζε ηελ θαηάζεζε 

αηηήκαηνο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξεζνχλ νη 

ζπκθσλίεο ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) θαη Λνλδίλνπ (1913), ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηα «ιάζε» 

πνπ ζπληειέζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ αιβαληθψλ εδαθψλ, ηα νπνία σο 

ηφηε ηεινχζαλ ππφ νζσκαληθήο θαηνρήο.108 

 
    2.3.2.2.δ Μέγεζνο θαη εθζπγρξνληζκφο πνιεκηθήο κεραλήο 
 

    O αιβαληθφο ζηξαηφο δηαζέηεη ζεσξεηηθά 15-16 κεξαξρίεο ζε 

πιήξε θηλεηνπνίεζε, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ έλα έσο θαη νθηψ 

                                                             
106 Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αιβαλίαο Selim Belortaja ζην αιβαληθφ θαλάιη ALSAT, ζρεηηθά κε ηηο 
 δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ Σηξάλσλ. «Πέξα απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο ππιψλεο ηεο εμσηεξηθήο 
 πνιηηηθήο, ζα δψζνπκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο καο κε ην Κνζζπθνπέδην», 
 δήισζε ν Belortaja, http://www.strategyreport.gr 
107 Μηραήι Σξίηνο, Οη πξνθιήζεηο ησλ Σζάκεδσλ έλαληη ηεο Διιάδαο θαη ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηεο 
 Αιβαλίαο, www.anax.20m.com/forum/chameria  
108  Δθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο, Σεηάξηε 2 Ννεκβξίνπ 2010. 
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ζπληάγκαηα ή ζπλδπαζκφ ηξηψλ ηαμηαξρηψλ θαη δχν ζπληαγκάησλ. H θαηάζηαζε φκσο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ θάλνπλ εμαηξεηηθά ακθίβνιε ηε καρεηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ δπλάκεσλ απηψλ. 

    Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ε εηθφλα ηνπ αιβαληθνχ ζηξαηνχ ήηαλ απηή 

ησλ 600.000 πνιπβνιίσλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηε ρψξα φπνπ ην ζχλνιν 

ηνπ ιανχ ζα έδηλε ηελ έζραηε κάρε ελαληίνλ ησλ εηζβνιέσλ. Παξ’ φιε ηε ζπλεξγαζία 

κε ηξίηεο ρψξεο θαη θπξίσο ηελ Σνπξθία ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ε φιε θαηάζηαζε, 

δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο αλαξρίαο  πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, δελ θαίλεηαη πηζαλφ λα κεηαβιεζεί ζχληνκα. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη ν αιβαληθφο παξάγνληαο δελ είλαη ππνινγίζηκνο ζε πεξίπησζε εμειίμεσλ 

ζην Κνζζπθνπέδην.  

    ζνλ αθνξά ζηελ ΠΑ ηεο Αιβαλίαο, ζεκεηψλεηαη φηη ην αμηφκαρφ 

ηεο είλαη πνιχ ρακειφ θαη ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο. Σν δηαζέζηκν πιηθφ είλαη 

εμαηξεηηθά παιαηφ θαη νη πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. H 

ζνβαξφηαηε έιιεηςε πφξσλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο. Οη κφλνη ηχπνη ηπηάκελσλ 

κέζσλ πνπ κπήθαλ πξφζθαηα ζε ππεξεζία είλαη έλαο κηθξφο αξηζκφο δπηηθήο 

θαηαζθεπήο ειηθνπηέξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Δπίζεο, θαη ζην ΠΝ ε θαηάζηαζε θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα.  

 
    2.3.2.2.ε Ζ δηάηαμε ησλ ΔΓ 
 

    Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ αιβαληθψλ 

ΔΓ, θξίλεηαη άλεπ ζεκαζίαο ε εμέηαζε ηεο δηάηαμήο ηνπο, δεδνκέλσλ ησλ ακειεηέσλ 

πιεγκάησλ πνπ ζα επέθεξαλ ζε βάξνο ησλ ειιεληθψλ ζε κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε.   

 
    2.3.2.2.ζη  Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη πξννπηηθέο109 
 

    Παξά ηα πνιιά ζπληαγκαηηθά θαη λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα ε 

θπβέξλεζε ησλ Σηξάλσλ πξνζπαζεί λα κπεη ζε ηξνρηά έλσζεο κε ηελ ΔΔ. Σνλ Ηνχλην 

ηνπ 2006, ε ρψξα ππέγξαςε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη Έλσζεο σο πξψην βήκα 

γηα ηελ έλσζε. Ζ Αιβαλία είλαη έλα απφ ηα θησρφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο κε θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ εθείλν ηεο Βνπιγαξίαο θαη ζρεδφλ 1/10 απφ εθείλν 

ηνπ ΖΒ. Σν κηζφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη κε ηελ γεσξγία θαη 

ην 1/5 εξγάδεηαη ζην εμσηεξηθφ.  

    Σελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ε νηθνλνκία ηεο Αιβαλίαο, θπξίσο ιφγσ 

πινπνίεζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία, 

                                                             
109 Σα ζηνηρεία αληινχληαη θπξίσο απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο : α) www.economywatch.com, 
 Economy, Investment & Finance Reports, β) www.cia.com θαη γ) http://www.acci.gr, δ) ΟΟΑ 
 www.oecd.org, ε) ΓΝΣ, www.imf.org, ζη) www. http://www.instat.gov.al/ θαη δ)  www.UNCTAD.org 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%29
http://www.economywatch.com/
http://www.cia.com/
http://www.acci.gr/
http://www.imf.org/
http://www.instat.gov.al/
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πνπ θπκαίλεηαη φκσο ζε ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ην 2009 

ζπλερίζηεθε ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία αλ θαη ζε βξαδχηεξν ξπζκφ. Μέρξη θαη ην 

επηέκβξην 2009 ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε θαηά 1,5% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, σζηφζν ν ξπζκφο απηφο εμαθνινπζεί 

λα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο θαη πάλσ απφ 4% ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ησλ  δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη ν πςειφο δείθηεο 

δηαθζνξάο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο πνιιέο θνξέο νδήγεζε ζε κεγάιεο 

εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Αιβαλίαο γηα ην δηάζηεκα 2006 έσο 2011. 

 

 
Οηθνλνκηθά Μεγέζε 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011** 

ΑΔΠ  (%) Δηήζηα κεηαβνιή (Constant Prices, 

National Currency) 
Σξέρνπζεο ηηκέο ζε billion$ 

5,4 
 
18.268 

5,9 
 

19.919 

7,7 
 

21.941 

3,3 
 

22.823 

2,6 
 
23.509 

3,2 
 

24.613 

Αλεξγία 14,30 13,80 12,5 13,1 12,5 11,5 

Πιεζσξηζκφο 2,40 2,50 3,4 2,2 3,4 2,9 

Δπελδχζεηο (εθαη.$) 325 662 988 979 1.243 n/a 

Ηζνδχγην ηξερ. πλαιιαγψλ 
 (επί % ΑΔΠ) -5,64 -10,38 -15,21 -14,02 -9,02 -8,9 

Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (επί % ΑΔΠ) 4,1 3,4 5,1 7,4 4,1 5 

Γεκφζην ρξένο (επί % ΑΔΠ) 58 53,9 55,2 59,5 60,6 61,9 

           

          * Δθηίκεζε 
Πίλαθαο 2.3 

εκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε Αιβαλίαο 

 
 
 

    Ζ Διιάδα είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο 

ηεο Αιβαλίαο κεηά ηελ Ηηαιία, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην 16,5% ηεο αμίαο ησλ 

αιβαληθψλ εηζαγσγψλ, ελψ απνηειεί ηνλ ηξίην πειάηε αιβαληθψλ πξντφλησλ 

απνξξνθψληαο πεξίπνπ 8% ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ.  

 

    2.3.2.3 πκπεξάζκαηα 

 

    Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο εμειίζζνληαη ζην ρξφλν θαηά θχξην 

ιφγν αξλεηηθά θαη νη πεξίνδνη βειηίσζεο ηνπ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ δηαξθνχλ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνθιεηηθέο δειψζεηο ησλ αιβαλψλ αμησκαηνχρσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε ζέκαηα φπσο ε ειιεληθή κεηνλφηεηα, 
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νη Σζάκεδεο θαη ην βνξεηνεπεηξσηηθφ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Αιβαλία θαιιηεξγεί 

αλαζεσξεηηθέο αμηψζεηο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο.  

    Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ην γεγνλφο ηεο 

ζχζθημεο ησλ ηνχξθν-αιβαληθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο εθηείλνληαη ζε ζξεζθεπηηθφ, 

πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ, ελεξγεηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ 

απνδεηθλχεηαη, πιελ ησλ άιισλ, θαη κε ηελ θίλεζε ηεο Σνπξθίαο λα πξαγκαηνπνηήζεη 

αλζππνβξπρηαθή άζθεζε κε ηελ Αιβαλία ζηα δπηηθά ηεο Κεθαινληάο ζε δηεζλή χδαηα, 

αιιά εληφο ηνπ FΗR Αζελψλ, επηβεβαηψλνληαο πιήξσο ηε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

δπν ρσξψλ. Δθαιηήξην γηα ηε ζπλεξγαζία απηή είλαη νη λαπηηθέο βάζεηο ζην Γπξξάρην 

θαη ζηνλ Απιψλα ηεο Αιβαλίαο πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε Άγθπξα. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο εγθξίζεθε απφ ην θνηλνβνχιην ησλ Σηξάλσλ λφκνο πνπ 

επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη παξακνλή επί ησλ αιβαληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ησλ 

ηνπξθηθψλ λαπηηθψλ κνλάδσλ.110 Δμάιινπ, ε ζρέζε Σνπξθίαο – Αιβαλίαο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο βαξφκεηξν γηα ηε βαιθαληθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, δεδνκέλνπ φηη 

φηαλ ε Σνπξθία αδπλαηεί λα παξέρεη ζηήξημε ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

Αιβαλίαο είλαη αδχλαην λα αζθήζεη κηα κφληκε επηξξνή ζηελ πεξηνρή.111  

    Δθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, εάλ δελ 

πινπνηεζνχλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ ΔΓ, πνιχ δχζθνια ε Αιβαλία ζα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή απεηιή γηα 

ηελ Διιάδα. Χζηφζν, νη δειψζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηελ θαζηζηνχλ ελ δπλάκεη απεηιή ππφ πξνυπνζέζεηο. 

Παξάιιεια, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ 

Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο κεξηθή επίιπζε θάπνησλ εθ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο ησλ 

αιπηξσηηθψλ ζθνπψλ ηεο κεηά απφ κηα κειινληηθή ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε. 

 

  2.3.3 Ζ πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (πΓΓΜ)  

 
   2.3.3.1. Ηζηνξηθφ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη πΓΓΜ 

 

   Ζ πνιηηηθή ηνπ Σίην πξνψζεζε απνθαζηζηηθά ηελ εμέιημε ηεο 

ιαβηθήο «Μαθεδνληθήο» εζλφηεηαο, ε νπνία απέθηεζε δηθή ηεο δεκνθξαηία, ηερλεηή 

γιψζζα, δηθφ ηεο Παηξηαξρείν θαη ζεσξήζεθε κηα απφ ηηο ζπζηαηηθέο εζλφηεηεο ηεο 

δεχηεξεο Γηνπγθνζιαβίαο.112 Πξνθαλήο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Σίην επέιεμε λα 

πξνσζήζεη ην δφγκα ηνπ «Μαθεδνληζκνύ», ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηε γεσγξαθηθή 

                                                             
110 Δθεκεξίδα ην Βήκα, Πέκπηε 24 Ηνπλίνπ 2010, http://www.tovima.gr.  
111 Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,2010,ζει.477.   
112 B. Jelavich, History of the Balkans, ζει.317-18.  

http://www.tovima.gr/
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πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο, ήηαλ ε 

επηδίσμή ηνπ λα απνθηήζεη δηέμνδν ζην Αηγαίν Πέιαγνο, θαιιηεξγψληαο ηελ ηδέα ηεο 

επαλέλσζεο φισλ ησλ εδαθψλ ηεο Μαθεδνλίαο.113 

   Με δηαθαηλφκελε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ην 1991, ε 

πΓΓΜ αληηκεηψπηδε ηνλ θίλδπλν είηε λα πξνζαξηεζεί βίαηα ζηε εξβία, θάηη πνπ είρε 

πξνηαζεί απφ ηνλ Μηιφζεβηηο ζηελ Διιάδα, είηε λα δηακειεζεί κεηαμχ Βνπιγαξίαο θαη 

Αιβαλίαο. Ζ κφλε ιχζε ήηαλ ε θπγή πξνο ηα εκπξφο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο.114 ηηο 17 επηεκβξίνπ 1991 ε πΓΓΜ αλαθνίλσζε ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο κε ηελ νλνκαζία  «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» κε ηαπηφρξνλε έλαξμε εθζηξαηείαο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, νπφηε μεθηλά θαη επίζεκα ε δηαθνξά κε 

ηελ Διιάδα. Ζ δηαθνξά απηή δελ εδξάδεηαη κφλν ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζχκβνια, 

αιιά είλαη έλα πξφβιεκα κε πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή δηάζηαζε, θαζψο ε πΓΓΜ αζθεί 

πνιηηηθή αιπηξσηηζκνχ θαη εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ κε φρεκα ηελ παξαράξαμε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ην ζθεηεξηζκφ ηεο εζληθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο.115 

   Ζ πΓΓΜ έγηλε δεθηή ζηα ΖΔ ην 1993 κε πξνζσξηλή νλνκαζία θαη 

παξάιιεια ην Α/ΟΖΔ θάιεζε Διιάδα θαη πΓΓΜ λα πξνβνχλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ππνρξέσζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην 

δήηεκα ηνπ νλφκαηνο απνηππψζεθε θαη ζηελ Δλδηάκεζε πκθσλία πνπ ππεγξάθε 

κεηαμχ Διιάδνο θαη πΓΓΜ ην 1995. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ΟΖΔ ππφ ηνλ Δηδηθφ Αληηπξφζσπν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Matthew Nimetz. 

   ήκεξα, δελ ππάξρεη πξφνδνο επί ηνπ ζέκαηνο θαζψο ε πΓΓΜ δελ 

αληαπνθξίλεηαη κε θαιή πίζηε, αιιά κε απφιπηε αδηαιιαμία θαη πξνθιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, παξαβηάδνληαο ζπζηεκαηηθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

Δλδηάκεζεο πκθσλίαο, πξνβαίλνληαο ζε κηα ζεηξά αιπηξσηηθψλ θαη πξνθιεηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη δειψζεσλ ζε βάξνο ηεο Διιάδαο. Καηά ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ, 

ζην Βνπθνπξέζηη ην 2008, ηα  Κ-Μ ηεο πκκαρίαο ζπκθψλεζαλ κε ηε ζέζε ηεο 

Διιάδαο γηα αλάγθε πιήξσζεο απφ ηελ πΓΓΜ ησλ φξσλ θαιήο γεηηνλίαο θαη νκφθσλα 

απνθάζηζαλ φηη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα έληαμή ηεο ζην ΝΑΣΟ απνηειεί ε επίηεπμε 

ζπκθσλίαο επί νλνκαηνινγηθνχ. Ζ Διιεληθή πιεπξά αμηψλεη: α) ηελ πηνζέηεζε 

νξηζηηθήο νλνκαζίαο κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «Μαθεδνλία», έλαληη 

πάλησλ (erga omnes) θαη γηα θάζε ρξήζε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε κε ηελ 

Διιεληθή Μαθεδνλία θαη λα δνζεί ηέινο ζηελ αιπηξσηηθή πνιηηηθή θαη ζηηο εδαθηθέο 

                                                             
113 Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Σν δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 
 Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, www.mfa.gr  
114 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Σα Βαιθάληα κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 
 1994, ζει.97-98.  
115 Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Σν δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

 Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, www.mfa.gr.  
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βιέςεηο ηεο πΓΓΜ, β) ηελ έκπξαθηε εγθαηάιεηςε απφ πιεπξάο πΓΓΜ ηεο θινπήο ηεο 

ηζηνξηθήο θαη εζληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο, γ) ηελ επηθχξσζε ηεο ηειηθήο ιχζεο 

απφ ην Α, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ν ζεβαζκφο θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο.116   

 
   2.3.3.2. Ζ εμέηαζε ησλ έμη παξαγφλησλ 

 

    2.3.3.2.α Σα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα θαη ν βαζκφο 
ελαξκφληζεο ηεο επίιπζήο ηνπο κε ην δηεζλέο δίθαην. 

 

    Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο θαη πΓΓΜ 

είλαη ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε πΓΓΜ έρεη πηνζεηήζεη 

αδηάιιαθηε θαη εζληθηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο ηεο Διιάδαο. Ζ αλαγθαηφηεηα 

επίιπζεο ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο θαη ζπλεπψο ή κε a priori απνδνρή ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πΓΓΜ νλνκαζίαο, πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηξεηο 

πξάμεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο : α) ηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηηο 27 Ηνπλίνπ 1992, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε πΓΓΜ ζα αλαγλσξηδφηαλ «κε έλα όλνκα πνπ δελ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν 

«Μαθεδνλία»117, β) ην ςήθηζκα 817/1993 ηνπ Α, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην λενπαγέο 

θξάηνο αλαγλσξίζζεθε πξνζσξηλά κε ην φλνκα πΓΓΜ θαη γ) ηελ Δλδηάκεζε πκθσλία 

Διιάδαο – πΓΓΜ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζέκα ηνπ νλφκαηνο παξαπέκθζεθε ζε 

δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ αηγίδα ησλ ΖΔ.  

    ε αληίζεζε κε ηα ζπκθσλεζέληα κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, ε 

πΓΓΜ δελ ηεξεί ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηεο Διιάδαο, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ΟΖΔ θαη ζηνπο άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα  

παξαβηάδεη: α) ην ζεβαζκφ  ηεο θπξηαξρίαο, αλεμαξηεζίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο  

ηεο Διιάδαο, πνπ είλαη ν πην ζεκειηψδεο θαλφλαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, β) ην 

ζεβαζκφ ηεο ηζφηεηαο, ησλ ίζσλ  θαη  ππέξηεξσλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

θαλφλσλ ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ ζπληζηνχλ δηεζλέο έζηκν, ην νπνίν θσδηθνπνηήζεθε θαη 

πεξηιήθζεθε ζηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ  Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, γ) ηελ αξρή ηεο 

θαιήο γεηηνλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπσο πξνβιέπεη ν 

ΟΖΔ, ε Σειηθή πξάμε ηνπ Διζίλθη θ.α., δ)  ηελ αξρή ηεξήζεσο ηεο θαιήο πίζηεο ζηηο 

κεηαμχ ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ Διιάδα, ε) ην ζεβαζκφ ηεο ηζηνξίαο, ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη θιεξνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο, ηελ νπνία πιαζηνγξαθεί, 

παξαπνηεί θαη νηθεηνπνηείηαη εληειψο απζαίξεηα θαη παξάλνκα (νηθεηνπνίεζε ηνπ 

Φηιίππνπ θαη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θ.α.), ζη) ηηο πκθσλίεο θαη πκβάζεηο πνπ έρεη 

                                                             
116 Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Σν δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 
 Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, www.mfa.gr. 
117 Δπξσπατθφ πκβνχιην Ληζζαβφλαο, ζπκπεξάζκαηα πξνεδξίαο, παξάξηεκα ΗΗ, 26-27, VI.1992.  
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ππνγξάςεη θαη νη νπνίεο είλαη pacta sund servanda118, φπσο i) ε πκθσλία ηνπ ΟΖΔ 

ηνπ 1993, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πΓΓΜ έγηλε δεθηή κε ην πξνζσξηλφ φλνκα FYROM 

θαη φρη σο «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο», ii) ε ελδηάκεζε ζπκθσλία ηεο Νέαο Τφξθεο 

ηνπ 1995, κε ηε νπνία  ε πΓΓΜ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα ζηακαηήζεη θάζε είδνπο 

πξνπαγάλδα, θαζψο επίζεο θαη λα κελ  ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα  «Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο», ππνρξέσζε ηελ νπνία φκσο δελ ηεξεί, αιιά ηνπλαληίνλ εληαηηθνπνίεζε 

ηελ επηζεηηθή ηεο πξνπαγάλδα. Δπίζεο, παξαβηάδεη ηε δηεζλή λνκνινγία, ε νπνία κε 

αιιεπάιιειεο Απνθάζεηο Γηεζλψλ Γηθαζηεξίσλ, φπσο ζηηο ππνζέζεηο, Greco-

Bulgarian community, Αlabama claim, Polis National, Massey θηι. έρεη απνθαλζεί φηη νη 

ρψξεο δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πληάγκαηφο ηνπο ή ην 

εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε κε εθπιήξσζε ησλ αλαιεθζεηζψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΟΖΔ, ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο 

δηεζλείο ζπκθσλίεο. 119  

    Παξ’ φια απηά ε Διιάδα επηδεηεί ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο θαη ηελ εμεχξεζε ακνηβαίαο απνδεθηήο ιχζεο. Απφδεημε ηνπ 

επνηθνδνκεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θαιήο πίζηεο κε ηελ νπνία κέρξη ζήκεξα ε 

ειιεληθή πιεπξά πξνζεγγίδεη ηηο ππφ ηα ΖΔ δηαπξαγκαηεχζεηο, απνηειεί ε κεηαθίλεζή 

ηεο απφ ηελ αξρηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε, κε ηελ απνδνρή ζχλζεηεο νλνκαζίαο, 

ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ φξν Μαθεδνλία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη 

γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο.  

 
    2.3.3.2.β Οη δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ 

 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο αμησκαηνχρσλ 

ηεο πΓΓΜ δηαηεξνχληαη θαη εληζρχνληαη νη αιπηξσηηθέο αμηψζεηο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο.  

 
    «Δίκαζηε όινη Μαθεδόλεο, Μαθεδόλεο ηεο γλήζηαο Μαθεδνλίαο 

ηνπ Βαξδάξε, ηνπ Πηξίλ θαη ηνπ Αηγαίνπ». Πξσζππνπξγφο FYROM Ν. Γθξνπέθζθη, ζε 

νκηιία ηνπ ζηε ζιαβνκαθεδνληθή θνηλφηεηα ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 26-10-2009. 

 
    «Πεπνίζεζε κνπ είλαη λα βνεζήζεηε ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 

καθεδνληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ηε δηαζθάιηζε βαζηθώλ 

δηθαησκάησλ ζε ζπκθσλία κε ηα όζα δηεζλώο ηζρύνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή 

γιώζζα [ζηα καθεδνληθά], ηε θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθώλ παξαδόζεσλ θαη εζίκσλ κέζσ 

                                                             
118 χκθσλα κε ηνλ εζηκηθφ θαλφλα  Pacta sunt servanda πνπ είλαη jus cogens, φιεο νη ρψξεο 
 νθείινπλ λα ζέβνληαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ ππνγξάθνπλ, αιιά θαη λα ηηο εληάζζνπλ ζην λνκηθφ ηνπο 
 ζχζηεκα, άξζξν 26 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1969.  
119 Θαιήο Μπισλάο, (Γηθεγφξνο, Γηεζλνιφγνο, Πξφεδξνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαβαιθαληθψλ ρέζεσλ), Σν 
 Μαθεδνληθφ δήηεκα απφ ηελ άπνςε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, www.provoles.de 
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νξγαλώζεσλ δηαθόξσλ κνξθώλ….». Πξσζππνπξγφο FYROM Ν. Γθξνπέθζθη, ζε 

επηζηνιή ηνπ ζηνλ πξψελ Έιιελα πξσζππνπξγφ, Διεπζεξνηππία, 15 Ηνπιίνπ 2008. 

 
    «Γπζηπρώο, ε Διιάδα, αληί λα είλαη παξάγνληαο ζηαζεξόηεηαο, 

έρεη εμειηρζεί ζε παξάγνληα αζηάζεηαο γηα ηελ πεξηνρή, επεηδή εκπνδίδεη ηε ρώξα καο 

λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία επξσπατθήο ηεο νινθιήξσζεο». Σξ.Βειηαλφζθη, Πξφεδξνο 

Βνπιήο πΓΓΜ, 29-1-2011. 

 
    2.3.3.2.γ Καηεπζχλζεηο δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 

    Οη αιπηξσηηθέο αμηψζεηο ηεο πΓΓΜ ππνζηεξίδνληαη θαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ην λενπαγέο 

θξάηνο επαλεηιεκκέλα ζέηεη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο θαη ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ 

ζε δηεζλή fora, απαηηψληαο απφ ηελ Διιάδα, αθελφο αλαγλψξηζε ηεο «καθεδνληθήο» 

ππφζηαζεο, αθεηέξνπ ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηεο 

«καθεδνληθήο» κεηνλφηεηαο.120 Ο θπβεξλεηηθφο κεραληζκφο ηεο πΓΓΜ, θαζηεξψλνληαο 

ελεξγή εθζηξαηεία έληνλεο δηπισκαηηθήο πίεζεο, θαηάθεξε λα πείζεη δηάθνξεο 

θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν φηη ε ρψξα νλνκάδεηαη «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» θαη 

ζρεδφλ θαλείο δελ ηελ απνθαιεί κε ην επίζεκν πξνζσξηλφ φλνκα, εθηφο ηεο Διιάδαο.  

    Δπίζεο, απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, είλαη φηη ππάξρεη κηα νκάδα αθαδεκατθψλ, φπσο νη Eugene Borza, 

Ernest Badian θαη Peter Green, νη νπνίνη δηαησλίδνπλ θαη πξνβάιινπλ ακθηβνιίεο γηα 

ηελ Διιεληθφηεηα ησλ Μαθεδφλσλ. Οη ηξεηο απηνί αθαδεκατθνί ηπγράλνπλ απνιχηνπ 

ζεβαζκνχ ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο, πξεζβεχνπλ αλζειιεληθέο δνμαζίεο θαη έρνπλ 

γξάςεη ζπγγξάκκαηα θαη βηβιία πάλσ ζ’ απηέο ηηο ζεσξίεο θαη δίδαμαλ ή δηδάζθνπλ ζε 

πεξηψλπκα αθαδεκατθά ηλζηηηνχηα, φπσο ην Harvard University θαη ην Pennsylvania 

State University. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην Παλεπηζηήκην Columbia ηεο Νέαο Τφξθεο, 

ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2003 ζε έλα πλέδξην κε ζθνπφ ηνλ «Δνξηαζκό ησλ 100 Υξόλσλ 

από ηελ Δμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ», ν θχξηνο νκηιεηήο Κίξν Γθιηγθφξνθ θαη ηέζζεξηο ιφγηνη 

αλέπηπμαλ ηηο ζεσξίεο ηνπο πεξί «καθεδνληθήο αθππλίζεσο» ην 1903 κε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Ίιηληελ, ηδηνπνηήζεθαλ ηελ Διιεληθή Ηζηνξία απνθαιψληαο ην Μέγα 

Αιέμαλδξν, ηνλ Φίιηππν, ηνλ Μεζφδην θαη ηνλ Κχξηιιν «Μαθεδόλεο», ελψ ε Γξ. Nadine 

Akhund απφ ην Παλεπηζηήκην Columbia απέξξηςε ην ειιεληθφ ζηνηρείν πνπ ππήξρε 

ζηε Θεζζαινλίθε ην 1903 θαη επέκελε πσο νη επηθξαηέζηεξεο εζληθφηεηεο ήηαλ ε 

                                                             
120 Γεκήηξηνο Φινχδαο, Με ζπγρσξείηε; Γηακάρε γηα έλα φλνκα;, Σα λέα Βαιθάληα, Δθδφζεηο Ζξφδνηνο, 
 2007, ζει.184. 
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ιαβηθή, ε Βνπιγαξηθή θαη ε έξβηθε.121 εκαληηθέο είλαη θαη νη δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο 

πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε απφ Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο ηεο πΓΓΜ. 

 
    2.3.3.2.δ Μέγεζνο θαη εθζπγρξνληζκφο πνιεκηθήο κεραλήο122 

 

    Ο ζηξαηφο ηεο πΓΓΜ απνηειείηαη απφ 10.000 άληξεο πεξίπνπ θαη 

100 παιηά άξκαηα κάρεο. Ζ ΠΑ δηαζέηεη 12 επηζεηηθά ειηθφπηεξα, ελψ ηα ππφινηπα 

ηπηάκελα κέζα, πεξίπνπ 15, είλαη εθπαηδεπηηθά θαη κεηαγσγηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη ΔΓ ηεο πΓΓΜ αλαδηνξγαλψζεθαλ νινθιεξσηηθά κε ηε βνήζεηα Σνχξθσλ θαη 

Ακεξηθαλψλ ηελ πεξίνδν 2003-2007.  

 

    2.3.3.2.ε Ζ δηάηαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο πΓΓΜ 

 

    Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΔΓ 

ηεο πΓΓΜ θξίλεηαη άλεπ ζεκαζίαο ε εμέηαζε ηεο δηάηαμήο ηνπο, δεδνκέλσλ ησλ 

ακειεηέσλ πιεγκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ζε βάξνο ησλ ειιεληθψλ.  

 
    2.4.3.2.ζη  Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη πξννπηηθέο123 

 

    Ζ νηθνλνκία ηεο πΓΓΜ, πνπ επί δεθαεηίεο ιεηηνπξγνχζε κε βάζε 

ηηο ζνζηαιηζηηθέο αξρέο, επηδηψθεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ ηεο ζηνπο λφκνπο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Σν θφζηνο απηήο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζηνλ 

παξαγσγηθφ κεραληζκφ ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο θαη κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Πίλαθαο 2.6) θαίλεηαη λα πεγαίλεη απφ ην 

θαθφ ζην ρεηξφηεξν, ελψ ε θνηλσλία απαμηψλεηαη θαζεκεξηλά, ελψ ε δηαθζνξά θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα απμάλνληαη ξαγδαία. Με κηζζνχο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 330 επξψ 

κεληαίσο, νη θάηνηθνη δε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νχηε ηα πην βαζηθά έμνδα δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο, παξά ην γεγνλφο φηη φια ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε 

εμεπηειηζηηθά ρακειέο ηηκέο. 

    Παξάιιεια, ε Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο πΓΓΜ. Γηα ηε γεηηνληθή ρψξα ε Διιάδα είλαη ν 4νο 

κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο θαη ν 3νο θαιχηεξνο πειάηεο. Ζ ζρέζε απηή δηαηεξείηαη 

ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Αληίζηνηρα, παξά ην γεγνλφο φηη γηα 

ηελ Διιάδα ε πΓΓΜ δελ ηνπνζεηείηαη ζηηο θαίξηαο ζεκαζίαο εμσηεξηθέο αγνξέο, 

                                                             
121 Νίλα Γθαηδνχιε, Αληηπξφεδξνο ηεο Πακκαθεδνληθήο Δλψζεσο Ακεξηθήο, Λέθηνξαο Νενειιεληθψλ
 πνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ New Hampshire ησλ ΖΠΑ, Μειέηε ηεο Πακκαθεδνληθήο 
 Έλσζεο Ακεξηθήο, www.http://www.panmacedonian.info 
122 Αληινχληαη απφ ην http://www.ellinikos-stratos.com/stratos/fyrom.asp 
123 Σα ζηνηρεία αληινχληαη θπξίσο απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο : α) www.economywatch.com 
 (Economy, Investment & Finance Reports), β) www.cia.com, γ) www.acci.gr, δ) www.oecd.org, ε) 
 www.imf.org. θαη ζη) www.europa.com  

http://www.economywatch.com/
http://www.cia.com/
http://www.acci.gr/
http://www.imf.org/
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παξακέλεη κηα ζπνπδαία αγνξά, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο εμαγσγέο,124 ελψ 

παξάιιεια ε Διιάδα απνηειεί ηελ ηξίηε ρψξα ζε εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

 

 
Οηθνλνκηθά Μεγέζε 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

ΑΔΠ  (%) Δηήζηα κεηαβνιή (Constant Prices, 

National Currency) 
Σξέρνπζεο ηηκέο ζε billion$ 

3,9 
 
6.380 

5,9 
 

7.938 

4,8 
 

9.572 

-0,7 
 

9.238 

1,3 
 

9.428 

3 
 

9.928 

Αλεξγία 36 34,9 33,8 32,2 31,7 31,0 

Πιεζσξηζκφο 3,2 2,2 8,2 -0.8 1,8 3 

Δπελδχζεηο (εθαη.$) 470 689 562 245 n/a n/a 

Ηζνδχγην ηξερ. πλαιιαγψλ (επί % ΑΔΠ) -0,9 -7,2 -13,1 -4,2 -6,2 7,9 

Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (επί % ΑΔΠ) 0,9 7,2 13,1 4,2 6,2 7,9 

Γεκφζην ρξένο (επί % ΑΔΠ) 31,4 23,4 21,4 23,7 25,4 26,7 

            

          * Πξόβιεςε 
Πίλαθαο 2.6 

εκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο πΓΓΜ 

 
 
    2.3.3.3 πκπεξάζκαηα 

 

    Οη ζρέζεηο Διιάδαο θαη πΓΓΜ εμειίζζνληαη αξλεηηθά, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα επηδηψθεη ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπ νλφκαηνο ζηε βάζε 

δηπισκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη 

εκπξάθησο κε ηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηελ αξρηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε. 

Αληηζέησο ε πΓΓΜ δηαηεξεί θαη, ζε θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, επαπμάλεη ηηο 

εζληθηζηηθέο θαη αιπηξσηηθέο ηεο αμηψζεηο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο.  

    Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ κεγέζνπο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ΔΓ, πξνθχπηεη φηη ε πΓΓΜ δελ απνηειεί αμηφκαρε απεηιή γηα ηελ 

Διιάδα. Οη ζπλερείο φκσο πξνθιεηηθέο δειψζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο, νη 

δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε δηεζλέο επίπεδν ελαληίνλ ησλ θπξηαξρηθψλ 

δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Σνπξθία ζα 

πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ηελ ειιεληθή πιεπξά.  

    Δθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα πνιχ δχζθνια ε 

πΓΓΜ ζα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή απεηιή γηα ηελ Διιάδα, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ νηθνλνκία, ηελ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη ηηο ΔΓ. Χζηφζν, νη δειψζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

                                                             
124  Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πΓΓΜ, Διιεληθή Γεκνθξαηία - Γξαθείν πλδέζκνπ ζηα θφπηα, 
 ζει. 86.  
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δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηελ θαζηζηνχλ ελ δπλάκεη απεηιή ππφ πξνυπνζέζεηο. Ζ 

ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο κεξηθή επίιπζε θάπνησλ εθ ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο ησλ αιπηξσηηθψλ ζθνπψλ ηεο 

κεηά απφ κηα ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε. 

 
  2.3.4 Ζ Βνπιγαξία 

 
   2.3.4.1 Ηζηνξηθφ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο 

 

   Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο, πνπ ζπλήθζεζαλ 

ην 1880, είλαη εμαίξεηεο θαη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, παξνπζηάδνληαο αλνδηθή πνξεία 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηδίσο κάιηζηα κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο γείηνλνο ρψξαο ζηε 

Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία θαη ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ. εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο 

4εο Σξηκεξνχο πλφδνπ Κνξπθήο Διιάδνο – Ρνπκαλίαο – Βνπιγαξίαο, έιαβε ρψξα 

παλεγπξηθή ηειεηή θχξσζεο ηεο πλζήθεο Πξνζρψξεζεο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ ΔΔ 

απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο 

Διιάδαο θαη ησλ Πξνέδξσλ  Βνπιγαξίαο  θαη Ρνπκαλίαο.  

   Ζ Διιάδα βνήζεζε ηε Βνπιγαξία ζε πνιιά επίπεδα ζηε 

δπζρεξέζηαηε πξνζπάζεηα εθδεκνθξαηηζκνχ θαη αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, είρε θαη έλαλ επηπξφζζεην ιφγν λα βνεζήζεη 

πνπ εδξαδφηαλ ζηελ ηαιάληεπζε ηεο βνπιγαξηθήο εζσηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ην ζεκαληηθφηαην αξηζκεηηθά κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηε 

ρψξα δηεθδηθνχζε, κε ηελ ελζάξξπλζε βέβαηα ηεο Σνπξθίαο, ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ,  πξάγκα πνπ εμππεξεηνχζε  ηηο επηδηψμεηο ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ ζχζθημε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ 

Διιάδνο-Βνπιγαξίαο ιεηηνχξγεζε σο αληίκεηξν ζηαζεξφηεηαο θαη εκπέδσζεο ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή.  

   Οη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα 

θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο κεηαθνξέο, ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, αζθάιεηα. Οη 

ζρέζεηο απηέο επηζθηάζζεθαλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε Βνπιγαξία ηεο πΓΓΜ  κε 

ηελ νλνκαζία «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλία» ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1992, ελέξγεηα πνπ 

αλαβηψλεη  ην Βνπιγαξηθφ εζληθηζκφ επί ηνπ Μαθεδνληθνχ, ρσξίο σζηφζν λα πξνβάιιεη 

ηνπιάρηζηνλ θαλεξά, εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο  ζε βάξνο  ηεο Διιάδαο, φπσο έμνδν ζην 

Αηγαίν. Πέξαλ απηνχ, ην πνιχ θαιφ θιίκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ θάλεθε 

θαη κε ηελ ππνγξαθή πξφζθαηα 15 Γηκεξψλ πκθσληψλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα 

εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ηε 
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ζπλδξνκή ηεο κηαο ρψξαο ζηελ άιιε µε καρεηηθά αεξνζθάθε, πιεξνθνξίεο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο θ.α. ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα µε ηελ αζθάιεηα ησλ δπν 

ρσξψλ, ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, αεξνπεηξαηείαο, 

δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη άιισλ ζπλαθψλ θαηλφκελσλ.125  

   Δπίζεο, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο 

παξνπζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο 

απνηειεί ε κειινληηθή πινπνίεζε ελφο κεγάινπ ελεξγεηαθνχ ζρεδίνπ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηνπ λένπ αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ην δίθηπν δηαλνκήο αεξίνπ ηεο 

Βνπιγαξίαο κε ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ TGA.126 

 
   2.3.4.2 Ζ εμέηαζε ησλ έμη παξαγφλησλ 

 

    2.3.4.2.α ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηαζηνχλ ζπγθεληξσηηθά νη 

ηξεηο πξψηνη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα : α) ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα Διιάδαο - 

Βνπιγαξίαο θαη ν βαζκφο ελαξκφληζεο ηεο επίιπζήο ηνπο κε ην δηεζλέο δίθαην, β) νη 

δειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ ηεο Βνπιγαξίαο θαη γ) νη θαηεπζχλζεηο ησλ 

δηπισκαηηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ.  

    πσο αλαθέξζεθε, νη ειιελν-βνπιγαξηθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε 

έλα εμαίξεην επίπεδν αλάπηπμεο. Μεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλαπηχζζεηαη κία 

πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία, πνπ εθηείλεηαη ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο ησλ δχν ρσξψλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

εμεηάδνληαη ζε έλα ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο, κε κηα εηιηθξηλή επηδίσμε εμεχξεζεο 

ιχζεσλ. Δπηπιένλ, νη βνχιγαξνη αμησκαηνχρνη δελ έρνπλ δηαηππψζεη απεηιεηηθέο 

δειψζεηο, νχηε νη θαηεπζχλζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηνρεχνπλ ζηελ 

ππνλφκεπζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο.  

    Σν κφλν ζθηψδεο ζεκείν ζηηο ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ εζηηάδεηαη 

ζηελ ελέξγεηα ηεο Βνπιγαξίαο λα αλαγλσξίζεη ηελ πΓΓΜ κε ηελ νλνκαζία 

«Μαθεδνλία», ε νπνία φκσο δελ νθείιεηε ζε αλζειιεληθά θίλεηξα, αιιά ζε θαζαξά 

πνιηηηθά θίλεηξα πξνο ηε εξβία θαη ην λενζπζηαζέλ θξάηνο, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή 

ελζσκάησζή ηνπ. Δμάιινπ ε αλαγλψξηζε απηή, ε νπνία έγηλε ζηε βάζε ηνπ 

πνξίζκαηνο ηεο επηηξνπήο Μπαηεληέξ, απνζθνπνχζε ζηελ πξνψζεζε ηεο άπνςεο φηη 

δελ ππάξρεη «καθεδνληθό έζλνο», φηη ε πΓΓΜ αλήθεη ζην βνπιγαξηθφ πνιηηηζηηθφ ρψξν 

θαη φηη νη ζιαβφθσλνη θάηνηθνί ηεο νκηινχλ κηα βνπιγαξηθή δηάιεθην θαη ζεσξνχληαη 

«βνύιγαξνη αδειθνί», φπσο είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν βνχιγαξνο θπβεξλεηηθφο 

                                                             
125 Δθεκεξίδα Σα Νέα, Σξίηε 2 Ννεκβξίνπ 2010.  
126 Ant1 Online, 26 Ηνπιίνπ 2010, www. http://www.ant1online.gr/Politics 
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εθπξφζσπνο ην 1992 Αιεμάληεξ Σδνξληάλνθ. Ζ Βνπιγαξία, δηαθξηηηθά επηδηψθεη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο πΓΓΜ θαη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ ζιαβηθνχ «καθεδνληθνύ ρώξνπ». 127 

    Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ ειιελν-βνπιγαξηθψλ ζρέζεσλ 

πξνθχπηεη φηη ε Βνπιγαξία δελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ Διιάδα, θαζψο δελ 

δηαπηζηψλνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, αιπηξσηηθέο απαηηήζεηο ή αλαζεσξεηηθέο 

δηεθδηθήζεηο ηεο Βνπιγαξίαο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο πνπ λα εμσηεξηθεχνληαη είηε κέζσ 

δειψζεσλ, είηε κέζσ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπνκέλσο, ειιείςεη βνπιγαξηθψλ 

πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ λα ππνλνκεχνπλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο 

Διιάδαο, εθηηκάηαη φηη παξέιθεη ε εμέηαζε ησλ ηξηψλ επφκελσλ παξαγφλησλ 

δηάγλσζεο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, δειαδή ηνπ κεγέζνπο ηεο πνιεκηθήο κεραλήο ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο δηάηαμήο ηεο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. 

 

   2.3.4.3 πκπεξάζκαηα 

 

   Οη ζρέζεηο Διιάδαο – Βνπιγαξίαο βξίζθνληαη ζε εμαίξεην επίπεδν θαη 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, παξνπζηάδνληαο αλνδηθή πνξεία ζε πνιινχο ηνκείο, 

επνκέλσο ε Βνπιγαξία δελ θαίλεηαη λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ Διιάδα.  

 
  2.3.5 Οη αζχκκεηξεο Απεηιέο 

 

  Γηα ηελ ειιεληθή αζθάιεηα, πέξαλ ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο πνπ παξακέλεη ε 

ζεκαληηθφηεξε, ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλεηηθέο απεηιέο πνπ ππάγνληαη ζην πιαίζην ησλ 

αζχκκεηξσλ, απφ ηηο νπνίεο νη πην ζεκαληηθέο είλαη : α) ην δηεζληθφ νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, β) νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, γ) ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, δ) νη δνιηνθζνξείο 

ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δνκψλ πιεξνθνξηθήο.  

 
   2.3.5.1 Σν δηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα 

 

   Ζ ζκίθξπλζε ηνπ ρσξνρξφλνπ, πνπ επεηεχρζε κέζσ ηεο αικαηψδνπο 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο αιιαγέο κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ησλ 

δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ, ζπκβάιινληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πιελ 

ησλ άιισλ, ζηε δηφγθσζε ηνπ δηεζληθνχ εγθιήκαηνο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εληαίαο 

παγθφζκηαο αγνξάο γηα παξάλνκα αγαζά θαη δξαζηεξηφηεηεο.  

                                                             
127 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Σα βαιθάληα κεηά ην ηέινο ην ςπρξνχ πνιέκνπ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 
 1994, ζει.101-107. Δπίζεο, ν Μπ. Νηηκηηξφθ, Τπνπξγφο γηα ηνπο βνχιγαξνπο ηεο δηαζπνξάο 
 αλαθέξεη : «….ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία κάο ιέλε όηη ην «καθεδνληθό έζλνο» δεκηνπξγήζεθε ηερλεηά 
 από ηνπο θνκκνπληζηέο ην 1944. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηξόπνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαρζεί ζηνλ 
 Μέγα Αιέμαλδξν, όπσο ηζρπξίδνληαη νη ηζηνξηθνί ηεο ρώξαο. Γελ κπνξώ λα απαγνξεύζσ ζε 
 θαλέλαλ λα αηζζάλεηαη „Μαθεδόλαο‟, δηόηη απηό είλαη δηθαίσκα πξνζσπηθήο επηινγήο, αιιά ε  Ηζηνξία 
 καο ιέεη θάηη άιιν», εθεκεξίδα Έζλνο, 8 Απγνχζηνπ 2009.  
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   Χο δηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα λνείηαη απηφ πνπ, αθελφο δελ 

πεξηνξίδεηαη απφ εζληθά ζχλνξα, αθεηέξνπ ηειείηαη απφ εγθιεκαηηθή νκάδα 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αηφκσλ, ζπλδενκέλσλ κε ηεξαξρηθή δνκή θαη ζαθψο 

θαηαλεκεκέλα θαζήθνληα, κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ αζέκηηνπ θέξδνπο.128

 Παξάιιεια, ε παξαβίαζε ηνπ εζληθνχ εδάθνπο, ιφγσ αληθαλφηεηαο ειέγρνπ επί 

ηεο εηζαγσγήο φπισλ, αλζξψπσλ, λαξθσηηθψλ, ζράζηκνπ πιηθνχ θ.α. νδεγεί ζηε 

κείσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Δμάιινπ, ην ππεξεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα απεηιεί 

ηηο πνιηηηθέο δνκέο, ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

κεηάβαζεο πξνο ηε δεκνθξαηία.129 

   Οη θπξηφηεξεο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη : 

α) ε δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ, β) ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ιαζξνκεηαλαζηψλ, γ) 

ε δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ γπλαηθψλ-αλειίθσλ πξνο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, δ) 

ε δηαθίλεζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ θαη φπισλ, ε) ε θινπή θαη δηαθίλεζε θιεκκέλσλ 

νρεκάησλ, ζη) ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα 

βξψκηθνπ ρξήκαηνο), δ) ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα γεληθψο, ιεζηείεο θαη δε Σξαπεδψλ, ε) 

ε ιαζξεκπνξία βξεθψλ - λεπίσλ θαη ζ) ηα «ζπκβόιαηα ζαλάηνπ».  

   Παξάιιεια, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ακηγψο 

θαηά εζληθφηεηα νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο νκάδεο Αιβαλψλ, Ρψζσλ, Σνχξθσλ, 

Βνπιγάξσλ, Ρνπκάλσλ, Ηξαθηλψλ, Παθηζηαλψλ θαη πξφζθαηα Κηλέδσλ, ε δξάζε ησλ 

νπνίσλ εκθαλίδεηαη σο εμεηδηθεπκέλε θαη πεξηνξηζηηθή θαηά είδνο εγθιεκάησλ, πξνο 

εθκεηάιιεπζε θπξίσο ησλ νκνεζλψλ ηνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο 

κε αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο : α) νη Σνχξθνη, κε δνπιεκπφξην θαη 

λαξθσηηθά, β) νη Αιβαλνί, κε δηαθίλεζε φπισλ, ραζίο, ιαζξεκπφξην βξεθψλ θαη 

λεπίσλ, «ζπκβόιαηα ζαλάηνπ», απαγσγέο - νκεξίεο, γ) νη Ρψζνη, κε «ζπκβόιαηα 

ζαλάηνπ», απαγσγέο, πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ γηα παξάλνκεο ειιελνπνηήζεηο, 

δ) νη Βνχιγαξνη, κε εμεηδηθεπκέλεο απάηεο ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ζηα ΑΣΜ ηξαπεδψλ, 

παξαραξάμεηο ραξηνλνκηζκάησλ, ιαζξεκπφξην βξεθψλ, ε) νη Ρνπκάλνη, κε αζφξπβεο 

θαη γξήγνξεο δηαξξήμεηο θαη αζηξαπηαία εμαθάληζε θαη δηάζεζε ησλ θινπηκαίσλ. 

 
   2.3.5.2 Οη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 
 

   Ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί ην ελδερφκελν ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ, «παξαδνζηαθήο» ή λέαο κνξθήο, ρσξίο ηνλ απνθιεηζκφ ππξεληθψλ, 

ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ νπζηψλ, φπσο ζπλέβε ην 1995 κε ηε ρξήζε λεπξνηνμηθνχ 

                                                             
128 Πέηξνο Λάγγαξεο, Τπζηγνο ΔΛΑ, Μεηαλάζηεπζε & νξγαλσκέλν έγθιεκα,  www.apodimos.com 
129 Roy Godson, Trans-state security, ζην Richard Shultz, Roy Godson and George Quester, Security 
 Studied for the 21th Century, ζει.81-99.  
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αεξίνπ ζηνλ ππφγεην ζηδεξφδξνκν ηνπ Σφθην. Δίλαη δπζηπρψο εκθαλήο ε ηξσηφηεηα 

ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ θαη ππάξρεη κεγάιε 

αλεζπρία γηα ηε δπλαηφηεηα πξφθιεζεο κεγάινπ αξηζκνχ απσιεηψλ, είηε κε ζπκβαηηθά 

είηε κε κέζα καδηθήο θαηαζηξνθήο.130  

   Μεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ, ε ηξνκνθξαηία απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία 

θαη επαλήιζε κε ηδηαίηεξε έληαζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 κεηά ηα πνιχλεθξα θαη αηκαηεξά 

ηξνκνθξαηηθά θηππήκαηα ηεο Al-Qaeda ζην Λνλδίλν απφ γεγελείο κνπζνπικάλνπο, 

φηαλ νη πάληεο θαη φρη κφλν νη Βξεηαλνί άξρηζαλ λα δηεξσηψληαη : «Πώο είλαη δπλαηόλ 

άηνκα πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηε ρώξα απηή λα κηζνύλ ζε ηέηνην βαζκό ηε 

γελέηεηξά ηνπο;». Με ην ζθεπηηθφ απηφ δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ νη ηξνκνθξαηηθέο 

απεηιέο απφ εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο φκνξσλ κε ηελ Διιάδα θξαηψλ πνπ έρνπλ 

εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο, φπσο νη «Γθξίδνη Λύθνη» ηεο Σνπξθίαο, ν UCK-UCC θαη ε 

«Σζακνπξηά» ηεο Αιβαλίαο θαη ε «Μαθεδνλία ηνπ Βαξδάξε» ηεο πΓΓΜ.131 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα κελ 

απνηειεί ρψξα άκεζνπ θηλδχλνπ, φκσο νη θπβεξλήζεηο πνπ ζπκκαρνχλ θαη επηθξνηνχλ 

ηηο ακεξηθαληθέο απφςεηο πξνθαινχλ ηε δηεχξπλζε ηνπ ράζκαηνο κε ηηο ρψξεο πνπ 

παξάγνπλ εμ’ νξηζκνχ «ηξνκνθξάηεο».132 Δπνκέλσο, ζήκεξα νη ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φρη κφλν απφ αξηζηεξνχο εζληθηζηέο, αιιά θπξίσο απφ 

θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο ελαληίνλ ησλ ΖΠΑ, ησλ ζπκκάρσλ ηνπο θαη ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

γεληθφηεξα, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ε Διιάδα παξαδνζηαθά θαη ζπκβαηηθά.133 

 
   2.3.5.3 Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε 

 

   Ζ δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά κεηαλαζηψλ 

γηα παξάλνκε είζνδν ζε έλα άιιν θξάηνο, κε ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ ή πιηθφ φθεινο. 

Απηή έρεη γίλεη ε δεκνθηιέζηεξε ελαζρφιεζε εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ, ησλ νπνίσλ ν 

αξηζκφο ζπλερψο απμάλεηαη κε απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ επίηεπμε πνιχ πςειψλ θεξδψλ. 

   Οη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθίλεζεο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 

εκπιέθνληαη θαη ζε άιιεο κνξθέο ζνβαξήο εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο ε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ, νη πιαζηνγξαθίεο κε ρξήζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ην πιένλ 

ζνβαξφηεξν ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ, ην ιεγφκελν trafficking 

                                                             
130 Θ. Νηφθνο – Π. Σζάθσλαο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζεο,2005, ζει.157-159.  
131 Π. Λάγγαξεο, Τπνζηξάηεγνο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α), Μεηαλάζηεπζε θαη νξγαλσκέλν 
 έγθιεκα, http://www.apodimos.com/arthra. 
132 Μαίξε Μπφζε, Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, Αζχκκεηξεο 
 Απεηιέο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει.85.   
133  Π. Λάγγαξεο, Τπνζηξάηεγνο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α), Μεηαλάζηεπζε θαη νξγαλσκέλν 
 έγθιεκα, http://www.apodimos.com/arthra. 
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ή αιιηψο παξάλνκε εκπνξία αλζξψπσλ. Ζ αλεμέιεγθηε θαη καδηθή κεηαλάζηεπζε 

πξνθαιεί θφβν, αλαθνξηθά κε ηε δηάβξσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ελψ εθθξάδνληαη 

αλεζπρίεο φηη νη μέλνη ζα επσθειεζνχλ θαη ζα κνηξαζηνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηα θνηλσληθά πξνλφκηα θαη αγαζά πνπ δηθαησκαηηθά 

αλήθνπλ ζηνπο γεγελείο, κε απνηέιεζκα λα δηαξξαγεί ν θνηλσληθφο ηζηφο.134 

   Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη ηζρπξέο ιαζξνκεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θπξίσο 

απφ ηα Βαιθάληα θαη απφ άιιεο πεξηνρέο φπσο ην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ, ε Δξπζξαία, ε 

νκαιία. Ζ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ εληζρχεηαη απφ ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζε ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

παξάγνληεο φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή ηεο, ην 

πιήζνο ησλ λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ ηεο, ε ππθλφηαηε λαπηηιηαθή θίλεζε, ε εγγχηεηα 

πξνο ηηο αλαηνιηθέο ηνπξθηθέο αθηέο θαη νη ζρεηηθά κηθξέο ζαιάζζηεο νδνί πνπ ηα 

νξγαλσκέλα εγθιεκαηηθά δίθηπα πξέπεη λα θαιχςνπλ γηα λα κεηαθέξνπλ ηνπο 

παξάλνκα δηαθηλνχκελνπο αιινδαπνχο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε απμεκέλε, ζπγθξηηηθά 

κε ην 2009, είζνδνο ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηνλ Έβξν θαηά 500% πεξίπνπ γηα ην 2010. 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη δηαπηζηψζεηο γηα ηνπο κήλεο απφ Ηαλνπάξην έσο Αχγνπζην 

ηνπ 2010. Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 έρνπλ δηέιζεη ηα 

ζχλνξα πεξίπνπ 24.000 άλζξσπνη.135 

   Οη ζπλέπεηεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο επηθέξνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο : α) ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, β) ηε ζηέξεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ειιήλσλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ ππνθαηαζηαζνχλ απφ ην δηαζέζηκν θζελφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ, δεδνκέλνπ 

φηη ε απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ αιινδαπψλ γίλεηαη κε κηθξφηεξν θφζηνο, γ) ην 

θαζεζηψο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε ησλ 

αιινδαπψλ αθαηξεί πφξνπο απφ ηελ πνιηηεία ζε επνρέο απμεκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, δ) ηε δηαθζνξά ζηα θξαηηθά φξγαλα πνπ ρεηξίδνληαη ππνζέζεηο 

αιινδαπψλ, ε) ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ιφγσ 

απμεκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αιινδαπψλ επηθξαηεί ην αδηαρψξεην ζηα 

ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.  

   Παξάιιεια θαιιηεξγείηαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο 

μελνθνβία θαη ξαηζηζκφο, θπξίσο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξνεξρνκέλεο απφ ηνπο 

αιινδαπνχο εγθιεκαηηθφηεηαο,136 κε απνηέιεζκα ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κεηαλάζηεπζε λα απνθφπηεηαη απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία θαη λα κελ 

                                                             
134 Θ. Νηφθνο – Π. Σζάθσλαο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζεο,2005, ζει.162.  
135 http://www.inews.gr/123/Shure-SE315--425--535.htm 
136  Π. Λάγγαξεο, Τπνζηξάηεγνο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α), Μεηαλάζηεπζε θαη νξγαλσκέλν 
 έγθιεκα, http://www.apodimos.com/arthra. 
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επηηπγράλεηαη ε νκαιή θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε απνκφλσζε 

ππνζάιπεη θνηλσληθέο εληάζεηο, θαιιηεξγεί ππνβφζθνπζεο εζληθέο αληηζέζεηο θαη 

ππνλνκεχεη δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο θαη ειεπζεξίεο. 

 
   2.3.5.4 Οη δνιηνθζνξείο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δνκψλ 
πιεξνθνξηθήο  
 

   Ζ πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε (θπβεξλνρψξνο, δηαδίθηπν, «ιεσθόξνη 

πιεξνθνξηώλ» θιπ) αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε. Δμάιινπ, ζήκεξα εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ε πιεξνθνξία 

είλαη βαζηθφο νηθνλνκηθφο πφξνο.  

   Μέρξη ζήκεξα ε εζληθή αζθάιεηα επηθεληξσλφηαλ ζε απεηιέο ελαληίνλ 

ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο. Χζηφζν, έρνπλ εκθαληζηεί θαη λέα αζχκκεηξα ηξσηά 

ζεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ δηεζληθέο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

αθνξνχλ ηελ θαηαζηξνθή ή παξελφριεζε δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ή ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ηξαπεδηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ηνκείο, ζε ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ 

θαη αζθάιεηαο, ζηηο ΔΓ, ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.α. Υξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο νη φξνη «θπβεξλνπόιεκνο», «πιεξνθνξηαθόο πόιεκνο», θαη «δηθηπαθόο 

πόιεκνο», νη νπνίνη εγθαηληάδνπλ κηα λέα κνξθή ζπγθξνχζεσλ θαη εγθιεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ρακειφηεξεο έληαζεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο.137 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κνξθψλ απεηιψλ απνηεινχλ : α) ε εγγξαθή ηεο 

ιέμε-θιεηδί «Macedonia» ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google πξνβάιιεη πεξίπνπ 73 

εθαηνκκχξηα απνηειέζκαηα, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη ηαπηίδνπλ ηε 

Μαθεδνλία κε ηελ πΓΓΜ, β) ε πξφζθαηε (13 Φεβξνπαξίνπ 2011) θπβεξλνεπίζεζε πνπ 

δέρζεθε ε γλσζηή ππεξεζία ηεο Google, «Google Earth» κε ζηφρν ην ειιεληθφ 

Κνηλνβνχιην, κπξνζηά απφ ην νπνίν αλαξηήζεθαλ ζεκαίεο ηεο ΠΓΓΜ,138 γ) ζηα  

πεξηζζφηεξα  δηεζλή  ινγηζκηθά  ζηηο  ιίζηεο  κε  ηηο  γιψζζεο  γηα  ηηο γξακκαηνζεηξέο, 

ππάξρεη ε επηινγή ηεο «Macedonia»139 θαη δ) Σνχξθνη ράθεξο πξνβαίλνπλ ζε 

«ςεθηαθή εηζβνιή» ζε βάξνο ειιεληθψλ ηζηνηφπσλ.140  

 

 2.4 Γεληθά πκπεξάζκαηα  

 

 Απφ ηα πξναλαθεξφκελα θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα 

ε Διιάδα ζα πεξηβάιιεηαη απφ πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο, νη νπνίεο δελ ζα 

                                                             
137 John Aquilla and David Ronfeldt, Networks and Net wars, The future of terror, crime and militancy, 
 RAND Corporation, 2002, ζει.6.  
138 http://www.e-eidhseis.gr.  
139  Δθεκεξίδα Πνιηηψλ ζηηο 7 Απγνχζηνπ 2007. 
140  Δθεκεξίδα Μαθεδνλία 2 Ννεκβξίνπ 2007. 
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δηζηάζνπλ λα επηδηψμνπλ ζε βάξνο ηεο ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ηνπο ζθνπψλ. 

 Ζ Σνπξθία απνηειεί κηα πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ Διιάδα θαη απηή ηε ζηηγκή 

είλαη ε κφλε, απφ ηηο ππφινηπεο απεηιέο, πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο αλαζεσξεηηθέο 

ηεο αμηψζεηο δηαζέηνληαο επαξθή θαη θαηάιιεια κέζα. Τπάξρεη πιήξεο ππνζηήξημε 

ησλ ηξηψλ πξψησλ παξαγφλησλ δηάγλσζεο ηεο απεηιήο (δηαθξαηηθέο δηαθνξέο, 

δειψζεηο αμησκαηνχρσλ θαη δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο) απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ (νπιηθά 

ζπζηήκαηα, δηάηαμε ΔΓ θαη επίπεδν νηθνλνκίαο). ζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο ηεο 

Σνπξθίαο, απηέο είλαη αθφκε θαιχηεξεο, δεδνκέλεο αθελφο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο, αθεηέξνπ ηεο αχμεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ νπιηθψλ ηεο 

ζπζηεκάησλ. Δμάιινπ είλαη θαλεξή ε πξνζπάζεηά ηεο λα δηαδξακαηίζεη εγεηηθφ ξφιν 

ζην Βαιθαληθφ ρψξν θαη λα δηεπξχλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ζθαίξεο επηξξνήο ηεο ζηε 

βάζε αλάζρεζεο ηεο Διιάδαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηαθηηθή ζπλεξγαζίαο ζε πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν, κε ρψξεο φπσο ε Αιβαλία, ε πΓΓΜ, 

ην Κφζζνβν θαη ε Βνζλία. 

 Ζ Αιβαλία θαη ε πΓΓΜ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δπλεηηθέο απεηιέο 

ππφ πξνυπνζέζεηο θαη απηφ δηφηη θαη νη δχν εθθξάδνπλ αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη 

αλαζεσξεηηθέο αμηψζεηο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο, φκσο ηα κέζα θαη νη πφξνη πνπ 

δηαζέηνπλ δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηνπο ηηζέκελνπο ζθνπνχο. πλεπψο, θξίλνληαη 

σο δπλεηηθέο απεηιέο ππφ πξνυπνζέζεηο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε 

απφθηεζεο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη κεηά απφ ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο εζσηεξηθήο 

ηνπο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ΔΓ ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ 

πξαγκαηηθέο απεηιέο. κσο ε Διιάδα δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο 

πνπ νη ρψξεο απηέο έρνπλ αλαπηχμεη κε ηελ Σνπξθία.  

 ζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο - Βνπιγαξίαο, απηέο βξίζθνληαη ζε εμαίξεην 

επίπεδν θαη ζπλερή αλνδηθή πνξεία, φπσο εμάιινπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ ππνγξαθή 

πκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, ελεξγεηαθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο θχζεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηαπίζησζε φηη ε Βνπιγαξία δελ απνηειεί απεηιή 

γηα ηελ Διιάδα εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ δελ πθίζηαληαη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο, αιπηξσηηθέο απαηηήζεηο ή αλαζεσξεηηθέο αμηψζεηο.  

 Σέινο, δπλεηηθέο απεηιέο γηα ηελ Διιάδα πξέπεη λα ζσξνχληαη θαη νη αζχκκεηξεο, 

νη νπνίεο εδξάδνληαη θπξίσο ζην δηεζληθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα, ζηηο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο, ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη ζηηο δνιηνθζνξέο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη 

δνκψλ πιεξνθνξηθήο.  
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Κεθάιαην 3 

Ζ Σξέρνπζα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 
 

 3.1 Οη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο  

 

 πσο αλαθέξζεθε ζην 1ν θεθάιαην, ε πςειή ζηξαηεγηθή αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

ελφο θξάηνπο λα ζπλδπάδεη φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη θαη 

λα εκπεδψζεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα, ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο 

ζχγθξνπζεο ζην πιαίζην δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Άξα, νη έλλνηεο «ζθνπνί» θαη «κέζα» 

είλαη αιιειέλδεηεο, θαη επνκέλσο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο θξάηνπο, πξηλ ηε 

ζρεδίαζε ηεο πςειήο ηνπ ζηξαηεγηθήο, είλαη ν θαζνξηζκφο ή ε νξηνζέηεζε ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε «παξαγσγή 

αζθάιεηαο»,141 κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα, ε εζληθή 

αλεμαξηεζία, ε θπξηαξρία ηεο ρψξαο ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε εμσηεξηθήο απεηιήο, θαζψο 

θαη ε ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Πνιηηηθή Δζληθήο 

Άκπλαο (ΠΔΑ). 

 Οη επίζεκα πξνζδηνξηζκέλεο θαη θαηαγεγξακκέλεο αξρέο - ζηφρνη - επηδηψμεηο142 ηεο 

ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη : α) ε ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, 

θπξηαξρίαο θαη αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο απφ νπνηαδήπνηε απεηιή, β) ε ππνζηήξημε ησλ 

εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ πιαλήηε, γ) ε ππνζηήξημε ηεο 

επξσπατθήο πνξείαο ηεο ρψξαο, δ) ε ππνζηήξημε ηνπ ξφινπ ηεο ρψξαο θαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΖΔ, 

ε ΔΔ, ην ΝΑΣΟ θαη ν ΟΑΔ, ε) ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζηα Βαιθάληα κε 

ζθνπφ ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζή ηεο ζε βαιθαληθφ ππιψλα ηεο ΔΔ, ζη) ε ελεξγφο 

παξνπζία ηεο Διιάδαο ζην ρψξν ησλ Παξεπμείλησλ Κξαηψλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, δ) ε αλάπηπμε κηαο ελεξγνχο θαη δπλακηθήο ζηξαηησηηθήο δηπισκαηίαο κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ,  ε) ε αλάπηπμε 

κηαο πνιπκεξνχο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο ζηα 

Βαιθάληα θαη ηελ επξχηεξε παξεπμείληα πεξηνρή, κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα, ηελ εηξήλε, 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ζ) ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ρψξαο σο 

κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ ηνπ Διιεληζκνχ κε ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο 

θηλεηνπνίεζεο ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ. 

                                                             
141 Ο φξνο «παξαγσγή αζθάιεηαο» αληιείηαη απφ  ην Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Θνπθπδίδεο : Γηεζλείο ρέζεηο 
 θαη ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Δζηία, ζει. 82. 
142 Αληιείηαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΓΔΔΘΑ, www.mod.mil.gr.  
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 πσο ζα αλαιπζεί ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, εάλ εμαηξεζνχλ ελ κέξεη νη δπν 

πξψηνη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, νη ππφινηπνη δελ έρνπλ επηηεπρζεί, 

ελψ βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ ζπγθπξηψλ δηαθαίλεηαη δπζθνιία πινπνίεζήο ηνπο θαη ζην 

κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα.  

 
 3.2 Ζ αλάιπζε ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 
 πσο αλαιχζεθε ζην 1ν Κεθάιαην ε πςειή ζηξαηεγηθή δηαθξίλεηαη ζε 

καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή δηάζηαζε θαη ιφγσ ηεο αιιειέλδεηεο θχζεο ηνπο νη 

δηαζηάζεηο απηέο ζα εμεηαζηνχλ ζπλνιηθά, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, 

νηθνλνκίαο, εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο θαη δηπισκαηίαο. 

 
  3.2.1 ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή 

 

  Ζ αλάιπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα επηθεληξσζεί ζηηο εμήο 

παξακέηξνπο: α) ην ζηξαηησηηθφ δφγκα, β) ηηο ΔΓ, δειαδή ηε δνκή, ηα νπιηθά 

ζπζηήκαηα (δηαζέζηκν νπινζηάζην, εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, ακπληηθή βηνκεραλία), 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο ζπκκαρίεο, ηε ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

εγεζίαο, γ) ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη δ) ηε ηαθηηθή ζηξαηεγηθή.  

 
   3.2.1.1 Σν ζηξαηησηηθφ δφγκα 

 

   χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ην ΝΑΣΟ, ην ζηξαηησηηθφ δφγκα 

εθθξάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο νδεγνχλ ηηο ελέξγεηεο 

ηνπο πξνο ππνζηήξημε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δηδηθφηεξα, ζε πεξηφδνπο ζεξκψλ 

επεηζνδίσλ ή πνιέκσλ ην δφγκα πξέπεη λα ζπληνλίδεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ελφο θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη επηηπρψο ηα εζληθά ζπκθέξνληα.143 

Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηαηππσζεί φηη κε ηνλ φξν 

«ζηξαηησηηθό δόγκα» λνείηαη ε «ζηξαηησηηθή ζπκπεξηθνξά» ελφο θξάηνπο απέλαληη ζηηο 

πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο απεηιέο ηνπ, δηαθξηλφκελε ζε ακπληηθή, απνηξεπηηθή ή 

επηζεηηθή.144  

   Σν ζηξαηησηηθφ δφγκα ηεο Διιάδαο ζηεξίδεηαη ζηελ απνηξνπή, 

δειαδή ζηελ απνζάξξπλζε ηνπ αληηπάινπ λα αλαιάβεη δξάζε, επηζείνληαο ηνλ 

θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη λα πιεξψζεη θφζηνο αζχγθξηηα πςειφηεξν απφ ην αλακελφκελν 

φθεινο, ζε πεξίπησζε πνπ επηηεζεί. Ζ απνηξνπή είλαη ε δχλακε λα εκπνδίζεηο ηελ 

                                                             
143 NATO, Standardization Agency’s “Glossary of Terms and Definitions”, 2005, ζει. 2-D-9   
144 Barry Posen, The source of military doctrine : France, Britain, and Germany between the world wars, 
 Cornell Studies in Security Affairs, Ithaca & London, 1984, ζει.13-33.   



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

75     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ αληηπάινπ145 θαη ε επηηπρία ηεο ζηεξίδεηαη : α) ζηε 

δηάζεζε ζηξαηησηηθήο ηθαλφηεηαο θαη β) ζηε ζέιεζε ή πξφζεζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

φηαλ απαηηεζεί146. Δπνκέλσο, ζηε βάζε ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδφκελνπ δφγκαηνο, ε 

ειιεληθή πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθή εγεζία δηεπζχλεη, νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ην ζχλνιν 

ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη έηνηκε 

λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή. Σν δφγκα απηφ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ εμέιημεο, αλαζεσξείηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε δηάθνξα 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, αθεηέξνπ λα 

αληαπεμέξρεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε πηζαλψλ θξίζεσλ.  

   Ζ δηαθήξπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δληαίνπ Ακπληηθνχ Υψξνπ Διιάδαο 

– Κχπξνπ ην 1993 θαη ζηε ζπλέρεηα ε θξίζε ησλ Ηκίσλ ην 1996 νδήγεζαλ ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο, θπζηθά ζηε βάζε ηεο απνηξνπήο, 

αιιά κε ηελ πξνζζήθε : α) ηεο «ακπληηθήο επάξθεηαο», β) ηεο «ζηξαηεγηθήο επειημίαο», 

γ) ηεο «άκεζεο επέιηθηεο αληαπόδνζεο» κε «ηζνδύλακν ηεηειεζκέλν», δ) ηεο 

«ηθαλόηεηαο θάιπςεο» ηνπ Δληαίνπ Ακπληηθνχ Υψξνπ Διιάδνο-Κχπξνπ. Δηδηθφηεξα, ε 

«επέιηθηε αληαπόδνζε» θαη ην «ηζνδύλακν ηεηειεζκέλν», πνπ πηνζεηήζεθαλ κεηά ηελ 

θξίζε ησλ Ηκίσλ, ζηφρεπαλ ζηελ εκπέδσζε απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά φηη νπνηαδήπνηε 

επηζεηηθή ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο Διιάδαο ηζνδπλακεί κε απηφκαηε αληαπφδνζε ζηε 

ινγηθή ηνπ «νδόληα αληί νδόληνο». Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ξίζθν θαη ε επζχλε 

θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο ζ΄ έλα αλψηεξν επίπεδν αληηπαξάζεζεο επαθηφηαλ ζηελ 

ηνπξθηθή πιεπξά.  

   ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΤΔΑ,147 ζηηο 19 Ηνπιίνπ 2005, ζην πιαίζην 

αλαζεψξεζεο ηνπ δφγκαηνο επηθπξψζεθε ε λέα δνκή δπλάκεσλ θαη δηνίθεζεο. Σν 

ζηξαηησηηθφ δφγκα ηεο ρψξαο ζπλίζηαηαη πιένλ ζηελ «ακπληηθή επάξθεηα», ζηελ 

«αμηόπηζηε απνηξνπή», ζηελ «άκεζε απόθξηζε ζε πξνθιήζεηο», ζηελ «ηαρεία 

αλάπηπμε δπλάκεσλ».148 ηφρνο ηνπ δφγκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

εζληθήο θπξηαξρίαο, ε αχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ηεο ηζρχνο κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο, ε επηρεηξεζηαθή θαηλνηνκία θαη ε επέιηθηε δνκή δπλάκεσλ θαη δηνίθεζεο 

                                                             
145  Glenn H. Snyder, Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security, (Princeton - New 
 Jersey, 1961), ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ 
 φηη ν πηζαλφο αληίπαινο δελ ζα απνηξαπεί ζπλνιηθά αλ ππάξρεη έλα ή πεξηζζφηεξα αδχλαηα ζεκεία, 
 ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ κε ππνθεξηφ θφζηνο.  
146  Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992, ζει.33  
147  χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ./63/2005 ζην ΚΤΔΑ κεηέρνπλ ν Πξσζππνπξγφο, σο  
 πξφεδξνο, θαη νη Τπνπξγνί: α) Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, β) Οηθνλνκηθψλ, 
 γ) Δμσηεξηθψλ, δ) Δζληθήο Άκπλαο, ε) Αλάπηπμεο, ζη) Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
 Έξγσλ θαη δ) Γεκφζηαο Σάμεο. Δπίζεο κεηέρνπλ σο ηαθηηθά κέιε εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ 
 αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, η) ν Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θαη ηα) ν Α/ΓΔΔΘΑ, ρσξίο δηθαίσκα 
 ςήθνπ, φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 
148 Αληιείηαη απφ «Σν Έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 2004-2006», ζει. 3. 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

76     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

ψζηε λα απνδίδεηαη ην κέγηζην ηεο καρεηηθήο ηζρχνο ζε ρξφλν ιηγφηεξν ησλ 24 σξψλ 

θαη ε εμαζθάιηζε επαξθψλ κέζσλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε 

φιν ην εχξνο ηνπ Δληαίνπ Ακπληηθνχ ρψξνπ (απφ ηε Θξάθε κέρξη ηελ Κχπξν). Δπίζεο 

ην δφγκα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ, φπσο θαη 

θαηαζηάζεσλ απνζηαζεξνπνίεζεο ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο.149 

   Χζηφζν, απφ ηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ δφγκαηνο δελ 

πξνθχπηνπλ ζεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ αξρψλ ηνπ. 

Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη ην ζηξαηησηηθφ δφγκα δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηηο 

δπν πην ζεξκέο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηνπ 1974 θαη 1996 θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία 

εδξαίσζεο ηεο δένπζαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο σο αμηφπηζηνπ δξψληνο ηφζν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππνζπζηήκαηφο ηεο.  

 
   3.2.1.2 Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο  

 

   Απνζηνιή ησλ ΔΓ είλαη ε ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο, ε εμαζθάιηζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ε απνθαζηζηηθή 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηξεληθήο πεξηφδνπ νη ΔΓ έρνπλ σο θχξηα έξγα: α) ηε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, β) ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη απεηιψλ, θαζψο 

θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο άκεζεο αληίδξαζεο, γ) ηε ζπλεηζθνξά ζηε δηεζλή 

αζθάιεηα θαη εηξήλε, δ) ηε ζπκβνιή ζε δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο αξσγήο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ.150  

   Ζ εμέηαζε ησλ ΔΓ επηθεληξψλεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ζπληειεζηέο 

ηζρχνο, πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη ελ ιφγσ ζπληειεζηέο είλαη: α) ε δνκή, β) ηα νπιηθά 

ζπζηήκαηα (δηαζέζηκν νπινζηάζην, εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, ακπληηθέο βηνκεραλίεο), 

γ) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, δ) νη ζπκκαρίεο θαη ε) ε ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο εγεζίαο. 

 
    3.2.1.2.α Ζ δνκή ησλ ΔΓ 

 

    ήκεξα ην πξφβιεκα ησλ ΔΓ εδξάδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο : α) 

ζηνλ ππέξνγθν αξηζκφ ζηξαηεγείσλ θαη ζηξαηνπέδσλ, β) ζηε δηαηήξεζε ζηελ ελέξγεηα 

                                                             
149 ε νκηιία ηνπ ΑΝΤΔΘΑ ζηε πλεδξίαζε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο &  Δμσηεξηθψλ 
 Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, 9 επηεκβξίνπ 2010, αλαθνηλψζεθε φηη επίθεηηαη αλαζεψξεζε ηνπ 
 ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο ηεο ρψξαο.  
150 Αληιείηαη απφ ην ΓΔΔΘΑ, www.mod.mil.gr/el/enoples-dynameis.html. 
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πεπαιαησκέλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γ) ζηε κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη 

θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ.151  Καηαξρήλ, ε δηαηήξεζε δπλάκεσλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη είλαη ζπαηάιε. Δπίζεο, ζπαηάιε θαη θαθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη 

πφξσλ είλαη ε δηαηήξεζε δπλάκεσλ κε δνκή πνπ δελ εμππεξεηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ ή δπλεηηθψλ απεηιψλ. ηελ Διιάδα δηαηεξείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ζηξαηνπέδσλ θαη κνλάδσλ ζε πεξηνρέο ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή απεηιή, φπσο 

ζηα βφξεηα ζχλνξα. Ο κεγάινο αξηζκφο ζηξαηεγείσλ, ζηξαηνπέδσλ θαη κνλάδσλ, δίλεη 

βάξνο θαη κεηψλεη ηελ επειημία ησλ κείδνλσλ ζρεκαηηζκψλ, απμάλεη ηε γξαθεηνθξαηία, 

απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνηεί ππέξνγθν αξηζκφ κέζσλ θαη 

πιεζψξα εγθαηαζηάζεσλ, δεκηνπξγεί κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη άζθνπε δηαζπνξά 

πιηθψλ, δελ εμππεξεηεί ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη δεζκεχεη πςειέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ζηηο δνκέο ηνπ 

ΠΝ θαη ηεο ΠΑ απαηηνχληαη κηθξέο πξνζαξκνγέο, ελψ ζην Ξ απαηηείηαη 

εμνξζνινγηζκφο ηεο δηάζπαξηεο δνκήο ηνπ, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη ζήκεξα ηα 

ζηξαηφπεδα ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αλέξρνληαη ζε 800. 

    Δπηπξφζζεηα, ε δηαηήξεζε ζηελ ελέξγεηα πεπαιαησκέλσλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο αξκάησλ κάρεο, ππξνβφισλ θαη αεξνζθαθψλ δεχηεξεο 

γεληάο, πξνθαιεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

αθελφο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπο, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηάζεζε αλζξψπσλ θαη κέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

Παξάιιεια, ην γεγνλφο ηεο ζηειέρσζε ησλ κάρηκσλ κνλάδσλ ηνπ Ξ ζε επαίζζεηεο 

θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο, ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%, φηαλ ην παξαδεθηφ γηα 

κνλάδεο κεγάιεο εηνηκφηεηαο είλαη πάλσ απφ 85%152 θαηαδεηθλχεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

    Πξφζθαηα, κε ην λφκν 3883/2010 έγηλαλ ηα πξψηα βήκαηα γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο λέαο δνκήο δηνίθεζεο ησλ ΔΓ. Ζ λέα δνκή εζηηάδεηαη ζηελ θάζεηε 

δηνίθεζε, δειαδή ζηε ζπλέλσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηνηθεηηθήο δηνίθεζεο θαη ηε 

δηακφξθσζε εληαίαο αιπζίδαο, επηβάιινληαο δηαθιαδηθή νξγάλσζε, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. Βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηελ αλαβάζκηζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ. Ζ ξχζκηζε απηή βξίζθεηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, 

φκσο απαηηείηαη ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ΔΓ.  

 
 

                                                             
151 Ο ηξίηνο ππιψλαο αληιείηαη απφ άξζξν ηνπ Τπνζηξάηεγνπ (εα) Νίθν Σφζθα (Γληή πνιηηηθνχ 
 γξαθείνπ ΑΝΤΔΘΑ) πνπ δεκνζηεχηεθε  ζην πεξηνδηθφ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2008. 
152  Απφ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 16983/31-3-151/09.  
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    3.2.1.2.β Οπιηθά πζηήκαηα153 

 
    Σα νπιηθά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη : α) ζην δηαζέζηκν 

νπινζηάζην, β) ζηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη γ) ζηελ ακπληηθή βηνκεραλία. 

 
     α. Γηαζέζηκν νπινζηάζην  

 

     Ο Ξ δηαζέηεη 1 ηξαηηά κε 3 ψκαηα ηξαηνχ. ε επίπεδν 

κεξαξρηψλ δηαζέηεη 5 επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγεία (1 ηεζσξαθηζκέλεο, 3 κεραλνθηλήηνπ 

πεδηθνχ θαη 1 Δηδηθψλ Γπλάκεσλ), θαζψο επίζεο θαη 1 κεξαξρία πεδηθνχ θαη 2 ΑΓΣΔ. 

Σν ΠΝ δηαζέηεη ζηα θχξηα πινία κάρεο 8 ππνβξχρηα θαη 14 θξεγάηεο, ελψ ε ΠΑ 

δηαζέηεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 260 καρεηηθά αεξνζθάθε. Σελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν 

θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ νη εμσηεξηθέο 

απεηιέο ηεο Διιάδαο, θπξίσο ε Σνπξθία, ηα ειιεληθά νπιηθά ζπζηήκαηα απφ πνηνηηθήο 

πιεπξάο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, απαηηείηαη φκσο αλαβάζκηζή ηνπο. ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα νπιηθά ζπζηήκαηα ησλ ειιεληθψλ ΔΓ. 

 

 
ΟΠΛΗΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΟΡΟΦΖ ΔΓ
154

 

ηξαηφο Ξεξάο 88.850  

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 18.000  

Πνιεκηθή Αεξνπνξία 24.000  

ΤΝΟΛΟ 130.850  

ΑΡΜΑΣΑ ΜΑΥΖ 

Leopard-2Ζ, 2Α4, 1Α5  873  

M-48A5  400  

ΤΝΟΛΟ 1.273  

ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟ 
ΜΑΥΖ 

Ππξαπιηθφ ππξνβνιηθφ 304  

Απηνθηλνχκελν ππξαπιηθφ 366  

Ρπκνπιθνχκελν ππξνβνιηθφ 18  

ΤΝΟΛΟ 688  

ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΑ 

AH-64A  Apache 19 ΜΑΥΖΣΗΚΑ 

Μεηαγσγηθά, Δηδ. Δπρζεσλ 
Δθπ/θα 

89 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 108  

ΜΑΥΖΣΗΚΑ 
ΑΔΡΟΚΑΦΖ 

F-16 Fighting Falcon  160 MAXHTIKA 

Mirage 2000  45 -//- 

F-4 Phantom  35 -//- 

RF-4 Phantom  20 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΑ 

ΤΝΟΛΟ 260  
 
 
 

   

                                                             
153 Αληινχληαη απφ http://www.defencenet.gr, http://www.army-guide.com, http://www.ellinikos-

 stratos.com.   

154 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Διιεληθή Ακπληηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Αηρκή, 1993, ζει.150-151, ζε 
 ζχγθξηζε κε λεφηεξα ζηνηρεία απφ http://www.ellinikos-stratos.com.   

http://www.defencenet.gr/
http://www.army-guide.com/
http://www.ellinikos-stratos.com/
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ΦΡΔΓΑΣΔ
155

 

Standard Kortenaer 10  

Meko-200 4  

ΤΝΟΛΟ 14  
ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ Σ-209 8  

ΠΛΟΗΑ 
ΑΠΟΒΑΔΩΝ 

Zubr, Type 520,521, LCVP36 43  

ΑΝΣΗΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ 

Patriot 36  

S-300 PMU 8  

HAWK PHASE III 42  

Crotale-NG, Tor-m1, ASRAD, 
STINGER 

790  

ΤΝΟΛΟ 882  

ΑΑΑ 
ΑΡΣΔΜΗ, ZU-23, Rh-202 1.360  

ΤΝΟΛΟ 1.360  
 

Πίλαθαο 3.1 
Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 
 
     β. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα 
 

     Με ηελ έλλνηα «εμνπιηζηηθό πξόγξακκα» πεξηγξάθεηαη κηα 

δηηηή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ην εκπφξην νπιηθψλ ζπζηεκάησλ (εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο), αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ δελ νδεγεί απιψο ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ νπινζηαζίνπ ηεο ρψξαο παξαγσγνχ, αιιά κπνξεί λα έρεη άκεζεο επηδξάζεηο θαη 

επί ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο γεληθφηεξα, κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.156 

     Σα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζηε βάζε ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα, έρνπλ ήδε κεησζεί ζηα 

άθξσο απαξαίηεηα, θαζψο αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ 

κέζσλ. εκεηψλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Π/Τ ηνπ 2010 ην πνζφ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

εμνπιηζηηθέο δαπάλεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 2 δηζ. επξψ, πνζνζηφ 0,8% ηνπ ΑΔΠ, 

πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. ηνηρεία επί ησλ  

πηζηψζεσλ ζηηο ειιεληθέο ακπληηθέο δαπάλεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Γ. Δπίζεο, 

ελδεηθηηθά, θαη ζχκθσλα κε πξνζρέδην ηνπ Δληαίνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ, νη δαπάλεο γηα νπιηθά ζπζηήκαηα ηελ πεξίνδν 2011-

2015 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 8,5 δηζ.επξψ, ρσξίο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνκήζεηα λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο λέν καρεηηθφ αεξνζθάθνο, θξεγάηεο, 

ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κάρεο. Παξάιιεια ην δεθαπεληαεηέο καθξνπξφζεζκν 

                                                             
155 Σα ζηνηρεία πεξί λαπηηθήο ηζρχνο αληινχληαη απφ ην επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΠΝ, 
 http://www.hellenicnavy.gr. Δπίζεο ε Σνπξθηά δηαζέηεη θαη 6 θνξβέηεο, ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδεη ε 
 ακπληηθή ηεο βηνκεραλία. 
156 Νηθφιανο Ληνχζεο, ηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχο ηεο Σνπξθίαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2005, 
 ζει.115-116.  

http://www.hellenicnavy.gr/
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πξφγξακκα πξνκεζεηψλ157 ησλ ΔΓ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ πεξίπνπ ησλ 20 

δηζ.επξψ γηα ην δηάζηεκα 2011-2025.158   

 
     γ. Ακπληηθή Βηνκεραλία 
 

     ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή ακπληηθή βηνκεραλία, απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαηαβάιινληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο, κε ζηφρνπο: α) ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ, β) ηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εγρψξησλ θαηαζθεπαζηψλ, γ) ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο 

απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, δ) ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ, ε) ηελ απφθηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

     Οη κεγάιεο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δπν δεθαεηηψλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα εμ’ νινθιήξνπ λέν πεξηβάιινλ γηα ηηο ακπληηθέο βηνκεραλίεο. Οη 

εζληθνί ακπληηθνί πξνυπνινγηζκνί έρνπλ κεησζεί θαη ν αληαγσληζκφο έρεη γίλεη 

εληνλφηεξνο θαη δηεζλήο. Πνιχ ιίγεο επηρεηξήζεηο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ζηεξηρζνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο λα 

πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ ηε δηεζλή ηνπο θαζηέξσζε θαη λα επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπο κέζα απφ λέεο δνπιεηέο θαη ηε πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

     ’ απηφ ην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ηεο ειιεληθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο είλαη θξίζηκε, κε ρξέε πνπ ππνινγίδνληαη ζηα 2,8 

δηζ. επξψ.159 Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ζεσξείηαη νμχκσξν, δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο εηζαγσγήο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα αίηηα ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο εληνπίδνληαη ζηα 

αθφινπζα160 : α) ηε ηερλνινγηθή πζηέξεζε φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξίεο ησλ Κ-Μ 

ηεο ΔΔ αιιά θαη κε ηελ πνηνηηθή εμέιημε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο πνπ επεξεάδεη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ γξακκψλ παξαγσγήο, β) ην κεγάιν θφζηνο θαη νη ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, γ) ηελ 

ειιεηκκαηηθή, δεκηνγφλν θαη αλαρξνληζηηθή θξαηηθή δηνηθεηηθή, νξγαλσηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δνκή, δ) ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεκάησλ 

θαη ησλ Μλεκνλίσλ Καηαλφεζεο.  

     Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ην ΤΠΔΘΑ έρεη ήδε 

πξνβεί ζε άηππεο επαθέο κε ακπληηθέο βηνκεραλίεο ζε Γεξκαλία θαη ΖΠΑ θαη ζα 

πξνρσξήζεη ζε επίζεκε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν λα πσιεζεί 

                                                             
157 Θεζπίζζεθε κε ην λφκν 3883/2010, άξζξν 73, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 
 απαηηήζεσλ ζε ακπληηθφ εμνπιηζκφ ζα γίλεηαη ζε δεθαπεληαεηή βάζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο νδεγίαο ηεο 
 Δ.Δ., ελψ θάζε ηξία ρξφληα ζα επηθαηξνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαθπφκελσλ απαηηήζεσλ.  
158 Πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ην http://www.strategyreport.gr. 
159 Αληιείηαη απφ ην www.defencenet.gr. 
160  Αληινχληαη απφ http://www.ellinikos-stratos.com, απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ βνπιεπηή Βαζίιε 
 Οηθνλφκνπ http://www.oikonomoub.gr.  

http://www.ellinikos-stratos.com/arthra/antistathmistika_1.asp
http://www.ellinikos-stratos.com/
http://www.oikonomoub.gr/
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ην 49% ησλ ΔΛΒΟ, ΔΑ θαη ΔΑΒ είηε κέζσ κεηθηψλ ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο, είηε κέζσ 

θνηλνπξαμηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα πνπ ζεσξείηαη 

εμαηξεηηθά δεκηνγφλνο.161  

 
    3.2.1.2.γ Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 

    Οη ΔΓ δηαλχνπλ κία πεξίνδν αλαζρεκαηηζκνχ θαη 

αλαπξνζαξκνγήο ζηα λέα γεσπνιηηηθά, γεσζηξαηεγηθά θαη γεσνηθνλνκηθά δεδνκέλα, 

κε εμαηξνπκέλσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ παξακέηξσλ. Σελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έρεη μεθηλήζεη κηα αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ζε εκη-

επαγγεικαηηθφ, κέζσ πξφζιεςεο Δπαγγεικαηηψλ Οπιηηψλ κε αλαβαζκηζκέλα 

πξνζφληα θαη γλψζεηο, κε ζθνπφ ηε βαζκηαία κείσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

    Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα 

ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη ζπλερίδεηαη, κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο 

απφ απηά, ζην πιαίζην είηε θαζηεξσκέλσλ εζσηεξηθψλ αζθήζεσλ, είηε αζθήζεσλ πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ ή θαηφπηλ δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ δηαθξαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ, είηε κεηεθπαηδεχζεσλ ή επηκνξθψζεσλ ζε δηάθνξα ρνιεία ή ρνιέο 

ησλ ΔΓ ή ζε δηάθνξα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

    Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη 

ζήκεξα ζπλνιηθά ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Κχξηα 

πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο παξνπζηάδνληαη θπξίσο : α) ζηελ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ, β) 

ζηελ επάξθεηα κεηεθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ζε ζρνιεία γηα ηελ απφθηεζε 

πιεξέζηεξεο θαη αξηηφηεξεο γλψζεο επί ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, γ) ζηε δπλαηφηεηα 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο πθηζηάκελεο ρνιέο (ΓΗΔΠ, ΑΓΗΠΟ, ΔΘΑ), 

θαζψο θαη ζε Παλεπηζηήκηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαη δ) ζηε δηάζεζε θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη 

αξηηφηεξε εθπαίδεπζε.162  

 

    3.2.1.2.δ Οη ζπκκαρίεο 

 

    Ζ εμηζνξξφπεζε ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, πέξαλ ηεο δηάζεζεο 

θαη ρξήζεο εζληθψλ κέζσλ, ζεσξείηαη φηη κπνξεί εληζρπζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, ην ΝΑΣΟ δελ αληέδξαζε ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ηνπξθηθήο επέκβαζεο ζηελ Κχπξν. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε 

                                                             
161 Δθεκεξίδεο Σα Νέα, Σεηάξηε 6 Οθησβξίνπ 2010 θαη Σν Βήκα, Σεηάξηε 6 Οθησβξίνπ 2010. 
162 χκθσλα κε κειέηε ηεο ΔΔΘΑ, http://www.seetha.gr, Σν Πξφηππν ηνπ Έιιελα Αμησκαηηθνχ ηνπ 
 21νπ αηψλα. 

http://www.ellinikos-stratos.com/arthra/anadiorganwsi_1.asp
http://www.ellinikos-stratos.com/arthra/anadiorganwsi_1.asp
http://www.seetha.gr/
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κεζνιάβεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, πνπ κπνξεί λα απέηξεςε 

ηελ ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε, φκσο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηέλεμεο θάζε άιιν 

παξά ζεηηθφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γηα ηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη ζηεξίρηεθε ζηνπο 

ηνπξθηθνχο φξνπο.163 Δπνκέλσο, θαη βάζεη πιεζψξαο ηζηνξηθψλ παξαδεηγκάησλ, 

θαηαδεηθλχεηαη φηη νη ζπκκαρίεο δεκηνπξγνχληαη κφλν ιφγσ «ζύγθιηζεο 

ζπκθεξόλησλ».164 Ζ απφθιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, νδεγεί ζε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο, γη’ απηφ: «Ζ 

ειιεληθή πιεπξά πξέπεη λα θαηαλνήζεη έκπξαθηα θαη όρη ιεθηηθά όηη ε αμία κηαο 

ζπκκαρίαο θαζνξίδεηαη από ην εηδηθό βάξνο ηνπ θάζε κέινπο κέζα ζην ζύλνιν ηεο 

ζπκκαρίαο. Οη ζύκκαρνη αμίδνπλ γηα ζέλα ηόζν, όζν αμίδεηο εζύ γηα απηνύο».165 

    Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο, αθελφο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

αθεηέξνπ ζε δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, νη ΔΓ ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

πνιπεζληθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο πνπ αλαπηχζζνληαη 

θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο Βνζλίαο, ηνπ Κφζζνβνπ, ηεο Γεσξγίαο – Ακπραδίαο θαη ηνπ 

Αθγαληζηάλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηήο απνθηάηαη πνιχηηκε εκπεηξία ζε πνιπεζληθφ 

πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ, πξνβάιινληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ΔΓ ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ηζρπξνπνηείηαη ν ξφινο ηεο Διιάδαο σο εγεηηθή δχλακε ζηα Βαιθάληα. Χζηφζν, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ΔΓ ζηηο θαηεπζχλζεηο απηέο ζπληειείηαη ππφ δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο πίεζεο απφ ηελ Σνπξθία.166  

 
    3.2.1.2.ε Ζ ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 

 

    Ο ξφινο ηεο ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο θαη ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ αχμεζε ή αληίζηνηρα κείσζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, ηδηαηηέξα ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θξίζεσλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή, 

ππφ ην πξίζκα επηθείκελεο ή εθδεινχκελεο θξίζεο, επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε 

ζρεδίσλ δξάζεο, κέηξσλ ή αληίκεηξσλ θαη ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζηε 

βάζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο δηαζθάιηζεο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

                                                             
163 Παλαγηψηεο Μαπξίδεο & Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, Διιάδα θαη Σνπξθία κεηά ηνπ ηέινο ηνπ ςπρξνχ 
 πνιέκνπ, Ζ πεξίπησζε ησλ Ηκίσλ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει.155  
164 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Γηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθή ζηνλ Θνπθπδίδε, Δθδφζεηο Δζηία, 1999, ζει.53.  
165 Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Θεσξία Πνιέκνπ, Δθδφζεηο Θεκέιην, Γ΄ Έθδνζε, 1999, ζει.409.  
166  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή πξνο ηνλ 21ν αηψλα, ζην Διιάδα θαη 
 Σνπξθία κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει.194. Δπίζεο ζην 2ν 
 Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζει. 45, αλαθνξηθά κε ηηο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο 
 κέζσ ΝΑΣΟ.  
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    πσο ζα αλαιπζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ, ε 

δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο δηαδξακάηηζε αξλεηηθφ 

ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, παξέρνληαο ζηελ Σνπξθία ηελ επθαηξία γηα κηα κηθξή 

αιιά «ρεηξνπξγηθήο αθξίβεηαο» θίλεζε πνπ πέηπρε ηειηθά ην ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ «γθξίδσλ δσλώλ» ζην Αηγαίν.167 

 

   3.2.1.3 Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 

   Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αθνξά ην γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ δξάζεο ησλ ΔΓ. Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ζχιιεςεο θαη εθηέιεζεο 

κηαο ζηξαηεγηθήο, ή κεηαμχ επηζπκεηνχ ή πξαθηένπ κε εθείλν πνπ νη ηερληθέο ζπλζήθεο 

θαζηζηνχλ εθηθηφ.168 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν ζηφρνο ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο εδξάδεηαη ζηε ζχδεπμε ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο θαη 

ηαθηηθήο, δειαδή ζηελ πινπνίεζε ηεο «ακπληηθήο επάξθεηαο», ηεο «αμηόπηζηεο 

απνηξνπήο», ηεο «άκεζεο απόθξηζεο ζε πξνθιήζεηο» θαη ηεο «ηαρείαο αλάπηπμεο 

δπλάκεσλ» ζην πεδίν ηεο κάρεο. Με βάζε ηηο αξρέο απηέο, ε ζρεδίαζε πξέπεη λα 

εκβαζχλεη, επεθηείλεη θαη λα πινπνηεί ηηο πξνβιέςεηο ηνπ δφγκαηνο, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ επηιακβάλεηαη. 

   πσο ζα αλαιπζεί ζηελ πεξηπησζηνινγηθή εμέηαζε ηεο θξίζεο ησλ 

Ηκίσλ, δεδνκέλνπ φηη κφλν κέζσ πξαγκαηηθήο θξίζεο δχλαηαη λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε Διιάδα αληηκεηψπηζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμήο ηεο ππφςε ζηξαηεγηθήο. 

 

   3.2.1.4 Ζ ηαθηηθή 

 

   Ζ ηαθηηθή είλαη ην επίπεδν ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ζην νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ καρψλ ή ησλ ζηξαηησηηθψλ 

εκπινθψλ. Ζ ηαθηηθή δελ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ αιιά ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ εμειίζζεηαη ζην πεδίν ηεο κάρεο. πσο ζα αλαιπζεί 

ζηε θξίζε ησλ Ηκίσλ, ε ειιεληθή ηαθηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα.  

 

  3.2.2 Ζ νηθνλνκία 

 

  Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε κία θξίζηκε θακπή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, 

θαζψο νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηελ έρνπλ νδεγήζεη 

ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

                                                             
167 Εαραξίαο Mίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996: Ζ Αιήζεηα, Δθδφζεηο DefenceNet, 2006, 
 ζει.75.  
168 Andre Beaufre, Δηζαγσγή ζηε ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο ΓΔΚ/ΓΔ, Αζήλα 1987, ζει.22-23. 
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1960 θαη 1970, ε θπβέξλεζε ηζνζθέιηδε έζνδα θαη έμνδα. Σν έιιεηκκα απμήζεθε 

δξακαηηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 φηαλ νη δαπάλεο ππεξέβεζαλ ηα έζνδα ζε 

πνζνζηφ 8,1% ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν, θάζε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεθαεηίαο. Παξάιιεια, παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα θαη θαηά ηηο 

επφκελεο δχν δεθαεηίεο. 169  ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ην δεκφζην έιιεηκκα 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αλά δεθαεηία απφ ην 1960 έσο ην 2009.  

 
 
Γεθαεηία 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 

Γεκφζην 
Έιιεηκκα 
σο % ΑΔΠ 

 
-0,6 

 
1,2 

 
8,1 

 
8,4 

 
6,4 

      
Πίλαθαο 3.2 

Γεκφζην έιιεηκκα Διιάδαο % ΑΔΠ - Πεγή ΟΟΑ 

 
 

  Σα πςειά ειιείκκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 νδήγεζαλ ζε δξακαηηθή 

αχμεζε ηνπ ρξένπο (Πίλαθαο 3.3). Σν ρξένο απμήζεθε απφ 26% επί ηνπ ΑΔΠ, ην 1980, 

ζε 71% ην 1990 θαη ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαηά ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο σο 

απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ ειιεηκκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε πςειά επίπεδα, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηακνξθσκέλσλ ηφθσλ επί ηνπ πςεινχ 

ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο.  

 
 

 Γεθαεηία 1980 1990 2000 2009 

Γεκφζην 
Υξένο 

σο % ΑΔΠ 

 
26 

 
71 

 
101,5 

 
115,1 

     
Πίλαθαο 3.3 

Γεκφζην ρξένο Διιάδαο, % ΑΔΠ - Πεγή ΟΟΑ 

 

 

   Παξάιιεια, ζε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε θαηαλάισζε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 απμήζεθε ζεκαληηθά, ελψ νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά ην ίδην 

πεξίπνπ πνζνζηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Έιιελεο πνιίηεο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξν, 

ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ πξννξηδφηαλ γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Καη ηα δχν απηά 

θαηλφκελα νθείινληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν δαπαλήζεθαλ ηα ρξήκαηα πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ην δαλεηζκφ. Σν πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλήζεθε ζε 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο, δειαδή δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, δελ μεπέξαζε ην 25% ηνπ 

ζπλφινπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ δαπαλήζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

                                                             
169 Γεκήηξεο Βαγηαλφο, Νίθνο Βέηηαο, Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, www.imerisia.gr. 
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κηζζνδνζίαο ζην δεκφζην ηνκέα, δειαδή πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

πςειφηεξνη κηζζνί, θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, δειαδή 

πεξηζζφηεξνη ζπληαμηνχρνη θαη πςειφηεξεο ζπληάμεηο.170 ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξαηίζεηαη ε θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο σο πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ αλά δεθαεηία απφ 

ην 1970 έσο ην 2009. 

 
 

Γεθαεηία 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 
Καηαλάισζε  
%Υ ΑΔΠ 

77,2 85,1 90,1 88,8 

Δπελδχζεηο 
%Υ ΑΔΠ 

30,7 23,0 20,6 22,6 

Πίλαθαο 3.4 
Καηαλάισζε – Δπελδχζεηο - Πεγή ΟΟΑ 

 
 
  ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο, απηέο κεηψζεθαλ δηφηη ππήξραλ ιηγφηεξα 

ηδησηηθά θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε θπβέξλεζε δαλεηδφηαλ 

πνπιψληαο νκφινγα ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο, νη νπνίνη νπζηαζηηθά δηακνίξαδαλ ηηο 

απνηακηεχζεηο ηνπο κεηαμχ νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη 

νκνιφγσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

απνηακηεχζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ αληινχζε ε 

θπβέξλεζε, εθδίδνληαο νκφινγα, δελ πξννξηδφηαλ ζε δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, ην 

ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε. 

  Πξνο αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο δαλείσλ απφ ην εζσηεξηθφ, ε Διιάδα 

ζηξάθεθε ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Παξάιιεια, ηε δεθαεηία ηνπ 2000 νη εηζαγσγέο 

απμήζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηηο εμαγσγέο, παξά ηηο κηθξφηεξεο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηνπ ήδε πςεινχ ηεο ρξένπο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε 

δπν παξάγνληεο. Πξψηνλ, ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ιφγσ δηνξγάλσζεο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη δεχηεξνλ ζηε κηθξφηεξε πξνζπκία ησλ Διιήλσλ λα 

απνηακηεχνπλ, θαζψο ηα επηηφθηα ήηαλ ρακειφηεξα θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα ησλ 

ηξαπεδψλ πην άκεζα δηαζέζηκα. ηνλ αθφινπζν πίλαθα απνηππψλεηαη ε αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηελ ΔΔ, ιφγσ έληαμεο ζ’ απηήλ θησρφηεξσλ απφ 

ηελ Διιάδα ρσξψλ θαη αλαθαηαλνκήο ησλ παθέησλ ζπλνρήο, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ.   

 
 
 
 

                                                             
170 Βαζίιεηνο Ραπάλνο, Μέγεζνο θαη Δχξνο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ 
 & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, Κείκελν Δξγαζίαο. 
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Γεθαεηία 1990-1999 2000-2009 

Δκπνξηθφ ηζνδχγην %Υ ΑΔΠ -10,7 -11,4 

Γαλεηζκφο %Υ ΑΔΠ 4,1 10,2 
Μεηαβηβάζεηο %Υ ΑΔΠ 5,9 2 

Πίλαθαο 3.5 
Δκπνξηθφ Ηζνδχγην θαη Γαλεηζκφο - Πεγή ΟΟΑ 

 
 
  πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ην ηξέρνλ πξφβιεκα ηεο 

Διιάδαο εδξάδεηαη ζην ζπλδπαζκφ πςεινχ ρξένπο, κεγάινπ ειιείκκαηνο θαη ρακειήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο 

φηη ε Διιάδα κπνξεί λα δαλεηζηεί κφλν κε πνιχ πςειά επηηφθηα ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Παξάιιεια, ηελ ήδε επηβαξπκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

κεγεζχλνπλ: α) ε θνξνδηαθπγή, β) ε δηαθζνξά, γ) ν ππέξνγθνο δεκφζηνο ηνκέαο θαη δ) 

ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Γεδνκέλεο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

έιιεηςεο ζεηηθψλ πξννπηηθψλ, νη μέλεο ηξάπεδεο γηα λα θαιχςνπλ ην ξίζθν 

δαλεηνδφηεζεο αχμεζαλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηειηθά ηελ 

Διιάδα ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ΔΔ-ΔΚΣ-ΓΝΣ, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ηκεκαηηθά 

δάλεην χςνπο 110 δηζ. επξψ κε ρακειφηεξν επηηφθην απφ εθείλν ηεο αγνξάο, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ επηβνιή κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα171 παξαηίζεληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2006 έσο  ην 2011. 

 

 
Οηθνλνκηθά Μεγέζε 

 

Δηήζηα κεηαβνιή 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011* 

ΑΔΠ  (%) Δηήζηα κεηαβνιή (Constant Price) 

National Currency billion € 
Σξέρνπζεο ηηκέο ζε billion $ 

4,5 
210.459 
264.263 

4,5 
226.437 
310.363 

2 
239.141 
351.948 

-2 
237.494 
330.78 

-4 
244.233 
305.005 

-2,6 
232.942 
291.398 

Αλεξγία 8,9 8,3 7,7 9,5 11,8 14,6 

Πιεζσξηζκφο 3,2 2,9 4,2 1,3 4,7 5,2 

Δπελδχζεηο (εθαη.$) 5.355 2.111 4.499 3.355 2.680 n/a 

Ηζνδχγην Tξερ. πλαιιαγψλ  
 (επί % ΑΔΠ) 

-17,1 -17,7 -16,6 -14,0 -12,0 -10,9 

Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα (επί % ΑΔΠ) 3,6 5,1 7,7 15,4 9,3 9,9 

Γεκφζην Υξένο (επί % ΑΔΠ) 97,8 95,7 99,2 115,1 124,9 133,9 

          * Δθηίκεζε 

Πίλαθαο 3.6 
Οηθνλνκηθά κεγέζε Διιάδαο  

                                                             
171 Σα ζηνηρεία αληινχληαη θπξίσο απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο : α) http://www.economywatch.com 

 (Economy, Investment & Finance Reports), β) https://www.cia.com, γ) http://www.acci.gr, δ) ΟΟΑ 

 www.oecd.org, ε) ΓΝΣ www.imf.org. Καη ζη) www.europa.com, European Economic Forecast, 
 Spring 2010 & IMF  
 

 

http://www.economywatch.com/
https://www.cia.com/
http://www.acci.gr/
http://www.imf.org/
http://www.europa.com/
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  3.2.3  Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή 

 

  ηε δηάζηαζε απηή ζα εμεηαζζνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο αλαιχζεθαλ ζην 1ν Κεθάιαην : α) ε θξαηηθή νξγάλσζε θαη 

ζπλνρή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ε άληιεζε πφξσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηζρχνο, γ) ε εζσηεξηθή λνµηµνπνίεζε, δ) ε ππνλφκεπζε ηεο εζσηεξηθήο 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ αληηπάινπ. 

  Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο αλέδεημε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, πνπ εδξάδνληαη θπξίσο ζηελ θξαηηθή νξγάλσζε θαη ζην βαζκφ ζπλνρήο 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. πσο αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, δπν απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα αίηηα πνπ επζχλνληαη γηα ηε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο, ε δηαθζνξά θαη ν ππέξνγθνο δεκφζηνο ηνκέαο, ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ελ κέξεη ζηε 

βάζε ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο ησλ ζπληερληψλ, ελψ έλα ηκήκα ηεο θχζεο ηνπ είλαη 

πειαηεηαθφ.172 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε άπνςε φηη : «…ην 2011 ζα δηαθαλεί ε αδπλακία 

ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, εθ θαηαζθεπήο ιατθηζηηθνύ, θνβηθνύ θαη εμνπζηαζηηθνύ, λα 

ραξάμεη γξακκέο ζηξαηεγηθνύ βάζνπο γηα ηελ αλόξζσζε ηεο νηθνλνκίαο. Σ‟ αδηέμνδα θαη 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε νηθνλνκία είλαη ζε «αξγό ζάλαην» ζα θαηαδείμνπλ ηελ ρακειή 

πνιηηηθή δηαρείξηζε ηεο ρώξαο απ‟ όιν ην πνιηηηθό ζύζηεκα.173 

  Παξάιιεια, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζηζηά 

απαγνξεπηηθή ηελ άληιεζε πφξσλ ή εηζθνξψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο, θαζψο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ν ππεξθεξαζκφο ησλ 

πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ δπζηνθηψλ. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θπξίσο απφ ην «πάγσκα» 

ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε βαζκηαία κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαη ηε 

ζρεδίαζε ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ειιεηκκαηηθψλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

θνηλή γλψκε αληηηίζεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαη πξνηηκά ηελ 

κεηαβίβαζε ησλ θνλδπιίσλ άκπλαο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ηελ παηδεία, αλάπηπμε, ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θ.α. 

  ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε απνδνρή ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλήο 

γλψκεο, απηή δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηε θαηεχζπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή 

ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο θξίλεηαη ζεηηθά απφ ηελ θνηλσλία. 

                                                             
172 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή πξνο ηνλ 21ν αηψλα, ζην Διιάδα θαη 
 Σνπξθία κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξεο, 1999, ζει.190-191.  
173 Απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ θ. Αιέθνπ Παπαδφπνπινπ ζηελ εθδήισζε ηνπ 
 ΔΛΗΑΜΔΠ, Δθεκεξίδα Βήκα, 24 Ννεκβξίνπ 2010, www.tovima.gr  
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  Ζ πεξίπησζε ππνλφκεπζεο ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ αληηπάινπ 

έγθεηηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο σο «δίθαησλ» ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ 

θαη «άδηθσλ» ησλ αηηεκάησλ ησλ αληαγσληζηηθψλ θξαηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

πΓΓΜ, θαη Σνπξθίαο.     

 
  3.2.4 Γηεζλήο Ννµηµνπνίεζε 

 

  Σα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ κεηά ην 1974, απνηππψζεθαλ ζηε 

δηεζλή ζπιινγηθή κλήκε ππνλνκεχνληαο ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο δηεζλψο. Αξρηθά, ε 

ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ην 1974 ζην πξαμηθφπεκα ηεο Κχπξνπ θαη ε ελ 

ζπλερεία επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο κε απνηέιεζκα ηελ θαηνρή ηνπ ΒΓ ηκήκαηνο ηνπ 

λεζηνχ. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηαπηίζηεθε κε αληηδπηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Αθνινχζεζε ε, έζησ θαη ακπδξή, ζχγθιηζε Διιάδαο - 

εξβίαο ζηε γηνπγθνζιαβηθή θξίζε, ελψ ηελ πεξίνδν 1992-1995 ε εζληθηζηηθή - 

καμηκαιηζηηθή έμαξζε κεηαμχ Διιάδαο θαη πΓΓΜ γηα ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο 

ακαχξσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην θχξνο ηεο ρψξαο.174 Σέινο, ε ηξέρνπζα ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, απφ ηελ νπνία ήξζαλ ζην θσο ελέξγεηεο, φπσο ε ππνβνιή ζηελ ΔΔ 

ειιηπψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, ζπληέιεζαλ 

ζηελ απψιεηα θάζε ίρλνπο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο δηεζλψο. Δπνκέλσο, φηαλ έκπξαθηα 

κηα ρψξα απνδεηθλχεη φηη δελ αθνινπζεί ηηο δηεζλείο επηθξαηνχζεο αμίεο θαη πξαθηηθέο, 

ηφηε  πνιχ δχζθνια δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεηνςεθία ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο, φηαλ απαηηεζεί λα εθαξκφζεη ηελ πςειή ηεο ζηξαηεγηθή.  

 

  3.2.5 Γηπισκαηία 

 

  Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη ζήκεξα ιηγφηεξν ηζρπξή απφ φηη πξηλ κεξηθά 

ρξφληα. Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, αιιά 

θαη ζηελ ππνρψξεζε ησλ ζέζεψλ ηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο θαη ζεκαηηθέο 

άκεζνπ ελδηαθέξνληνο. ηελ ΔΔ βξίζθεηαη ρσξίο ζπκκαρίεο θαη κε δπζθνιίεο λα 

αληηιεθζεί ην επξσπατθφ γίγλεζζαη. ηα Βαιθάληα ε Σνπξθία έρεη αλαιάβεη 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο δηακεζνιάβεζεο πνπ επηηεινχζε θαηά ην παξειζφλ ε Διιάδα, 

ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90. ηελ Αιβαλία ην Αλψηαην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ 

ειιελναιβαληθή ζπκθσλία, αλαθνξηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ πνπ 

ππεγξάθε ζηα Σίξαλα ζηηο 27 Απξηιίνπ 2009, επηθαινχκελν άκεζα ηα ζθιεξά 

επηρεηξήκαηα ηεο Σνπξθίαο. Σαπηφρξνλα, ε Σνπξθία εληαηηθνπνηεί ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο 

αλεξρφκελεο δπλάκεηο θαη ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, ελψ αληίζεηα ε Διιάδα έρεη 

                                                             
174  Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Ζ ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή πξνο ηνλ 21ν αηψλα, ζην Διιάδα θαη 
 Σνπξθία κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξεο, 1999, ζει.196. 
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νπζηαζηηθά απαγνξεχζεη θάζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο BRIC 

(Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα). Ζ ειιεληθή δηπισκαηία δελ κπφξεζε λα αλνίμεη ηνπο 

νξίδνληέο ηεο. Να «αλαζέζεη» ζηνλ εαπηφ ηεο ην θαζήθνλ λα απνηειέζεη ηε γέθπξα ηεο 

ΔΔ πξνο ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, πνπ κπνξεί -γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, πνιηηηζκηθνχο 

θαη γεσπνιηηηθνχο- λα επηηειέζεη πην εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά απφ φηη ε Σνπξθία. 

Οχηε κπφξεζε λα βξεη πεγέο δαλεηζκνχ πέξαλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, φπσο θάλνπλ φιεο 

νη ππφινηπεο δπηηθέο ρψξεο. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο νχηε δηεχξπλε ηνπο 

νξίδνληέο ηεο, νχηε αχμεζε ηελ απηνλνκία θαη εηδίθεπζή ηεο, νχηε έγηλε γηα θάπνην ζέκα 

θαη αληηθείκελν απαξαίηεηε ζηελ ΔΔ.175  

  Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη εάλ ζε πεξίνδν εηξήλεο έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ηε δηπισκαηία ηνπ, ζηε βάζε ζπλεξγαζίαο κε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε ζε 

έλα πιέγκα ηζρπξψλ ζπκκαρηψλ, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη 

δηπισκαηηθή ελίζρπζή ηνπ, ηφηε ζεσξείηαη αθφκε πην δχζθνιν λα πεηχρεη ηελ είζνδν 

ηξίησλ θξαηψλ ζε έλαλ πφιεκν επ΄ σθειεία ηνπ.  

 
 3.3 Μεξηθά πκπεξάζκαηα 

 

 ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινχζεζε αθνξνχζε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο, φπσο 

απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε απηή 

δελ είλαη ζεηηθά γηα ηελ Διιάδα.  Μπξνζηά ζηελ πξαγκαηηθή απεηιή πνπ ιέγεηαη Σνπξθία, 

ε Διιάδα πζηεξεί ηφζν ζε ζηξαηησηηθή ηζρχ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθή, ελψ νη πξννπηηθέο 

είλαη αθφκε πην δπζάξεζηεο. ην Παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη ε αλαινγία ησλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Σνπξθία.  

 Καη’ αληηζηνηρία, νη ακπληηθέο δαπάλεο ησλ δπν ρσξψλ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο. ην αθφινπζν δηάγξακκα θαίλεηαη ην χςνο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ησλ 

δπν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη πεξί 

ζχγθξηζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ επί ηνπ ΑΔΠ είλαη ιαλζαζκέλε, 

θαζψο ζε ηειηθή αλάιπζε απηφ πνπ ελδηαθέξεη, αθελφο είλαη ην πνζφ πνπ δαπαλά 

θάζε ρψξα γηα ηελ αγνξά νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, αθεηέξνπ ην ΑΔΠ θάζε ρψξαο είλαη 

δηαθνξεηηθφ, επνκέλσο ε αλαθνξά ζε απηφ δελ νδεγεί ζε ζσζηά ζπγθξηηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ176 επηβεβαηψλεηαη γηα κηα 

αθφκε θνξά ε ηξέρνπζα απφθιηζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ δπν ρσξψλ, 

                                                             
175 Νίθνο Κνηδηάο, Ζ απνπζία ελεξγεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηνίρηζε ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, 
 Άξζξν ζηελ Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 2 Μαΐνπ 2010. 
176 Σα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην SIPRI Yearbook 2010: Armaments, Disarmament and 
 International Security & World Bank 
  

http://epirusgate.blogspot.com/2010/05/blog-post_5888.html
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sipri.org%2Fyearbook%2F2010%2Ffiles%2FSIPRIYB201005-AB.pdf&rct=j&q=SIPRI%20Yearbook%20download&ei=yMpnTfW3BML1sgbSuqDaDA&usg=AFQjCNHc6KGNfoqGzVTu5x-Q0owDy2_GrQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sipri.org%2Fyearbook%2F2010%2Ffiles%2FSIPRIYB201005-AB.pdf&rct=j&q=SIPRI%20Yearbook%20download&ei=yMpnTfW3BML1sgbSuqDaDA&usg=AFQjCNHc6KGNfoqGzVTu5x-Q0owDy2_GrQ&cad=rja
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παξάιιεια φκσο θαηαδεηθλχεηαη ε κειινληηθή δηακφξθσζε ηεο, κε δεδνκέλε ηε 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε. 

 
 

 

 
 

 ζνλ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, απηέο 

έρνπλ νδεγήζεη ηε ρψξα ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Ζ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή έρεη 

πξσηηέο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 3.7 ζε ζρέζε 

κε ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο Αιβαλία, Βνπιγαξία, πΓΓΜ θαη Σνπξθία θαη 

εηδηθφηεξα ζε δεκφζην έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο, θαη ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο ηνπ ΑΔΠ πνπ έξρεηαη δεχηεξε κεηά ηε Σνπξθία.  

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζηζηψληαο, πιελ ησλ άιισλ, απαγνξεπηηθή ηελ άληιεζε 

πφξσλ ή εηζθνξψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ε «μαθληθή δηαπίζησζε» ηνπ πςεινχ ειιείκκαηνο θαη 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 

ακαχξσζαλ ην θχξνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο δηεζλψο. ζνλ αθνξά 

ζηε δηπισκαηηθή ηζρχ, είλαη θαη απηή πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλεο ηεο ππνρψξεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ζέζεσλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο θαη ζεκαηηθέο άκεζνπ ελδηαθέξνληνο 

ηεο ρψξαο.  
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Οηθνλνκηθά  
Μεγέζε 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΔΠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
264.263 310.363 351.948 330.78 325.083 321.156 

526.429 649.125 730.318 615.319 710.737 743.395 

18.268 19.919 21.941 22.823 23.509 24.613 

6.380 7.938 9.572 9.238 9.428 9.928 

 
31.657 

 
39.555 

 
49.904 

 
47.102 

 
50.620 

 
52.100 

Γεκνζηνλνκηθφ 
έιιεηκκα 
X%ΑΔΠ 

 5,7 6,4 9,4 15,4 8,7 5,3 

1,2 1,0 2,2 5,5 3,5 3,0 

4,1 3,4 5,1 7,4 4,1 5,0 

0,9 7,2 13,1 4,2 6,2 7,9 

-3,0 -0,1 -1,8 3,9 2,8 2,2 

Γεκφζην ρξένο 
X%ΑΔΠ 

 
106,1 105 110,3 126,3 124,9 133,9 

46,1 39,4 39,5 45,5 45,1 44,5 

58 53,9 55,2 59,5 60,6 61,9 

31,4 23,4 21,4 23,7 25,4 26,7 

22,7 18,2 14,1 14,8 17,4 18,8 

       
Φνξνινγία 

επηρεηξήζεσλ 
 

 
 

ζηα δηαλεκφκελα 
θέξδε 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 

       

 
 
 

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην 2ν Κεθάιαην, ε Διιάδα δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά 

θαη ηηο αζχκκεηξεο απεηιέο. Παξάιιεια, κηα κειινληηθή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε είλαη 

πνιχ πηζαλφ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή θαη ηα δηαζέζηκα κέζα λα κε κπνξεί 

είηε λα πξνβιεθζεί είηε λα  αληηκεησπηζζεί απφ πιεπξάο ζπλεπεηψλ.  

 

 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.7 

Οηθνλνκηθά κεγέζε Διιάδαο θαη βαιθαληθψλ γεηηφλσλ 
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 3.4 Ζ πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ 
 
  3.4.1 Λφγνη επηινγήο ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ 
 

  Σα ηειεπηαία 45 ρξφληα νη ζρέζεηο Διιάδαο - Σνπξθίαο δνθηκάζηεθαλ 

θπξίσο ζε πέληε κείδνλεο θξίζεηο ηνπ 1955, 1963, 1967, 1974 θαη 1996, κε ζπλέπεηα 

ηνλ εθπαηξηζκφ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, 

ηελ  ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ 40% ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηε 

δηεθδίθεζε ηνπ εκίζεσο ηνπ Αηγαίνπ.177 Ζ επηινγή ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ σο ππφζεζε 

δηεξεχλεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη : α) νη ειιεληθέο θαη ηνπξθηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο 

έθηαζαλ πνιχ θνληά ζε γεληθεπκέλε ζχξξαμε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1974,178 β) ήηαλ 

ε πξψηε ζνβαξή δνθηκαζία ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

(ΚΔΠΠΑ) ηεο ΔΔ,179 γ) ζεκαηνδνηήζεθε κηα πνηνηηθή αιιαγή ζηε θχζε ησλ ηνπξθηθψλ 

απαηηήζεσλ ζην Αηγαίν, νη νπνίεο πιένλ ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηνπ 

ελαεξίνπ ρψξνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηε μεξά,180 δ) ε θξίζε απηή κπνξεί λα εμεηαζζεί 

πιήξσο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, φπσο απηφ αλαιχζεθε ζην 

1ν Κεθάιαην, ζηε βάζε ησλ πέληε βαζηθψλ δηαζηάζεσλ, ε) απνηειεί ην πην πξφζθαην 

ζεξκφ επεηζφδην κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαη ζη) ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

εμαρζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηπησζηνινγηθή αλάιπζε ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαηχπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε θελψλ, αδπλακηψλ θαη ειιείςεσλ 

πνπ κφλν ζε πεξίνδν θξίζεσλ ή πνιέκσλ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ. 

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα δεθαπέληε ρξφληα κεηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ 

δελ δηαθαίλεηαη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ππφςε 

θξίζεο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ αδπλακηψλ, ελίζρπζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δπλαηψλ ζεκείσλ, απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

αλαδπφκελσλ επθαηξηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ζπζρεηηζκνί Διιάδαο – 

Σνπξθίαο παξακέλνπλ αθφκε ππέξ ηεο δεχηεξεο, ελψ ην πιένλ αλεζπρεηηθφ δεδνκέλν 

γηα ηελ Διιάδα είλαη ε έιιεηςε πξννπηηθήο αλάθακςεο ζε κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. 

  
  3.4.2 Αλάιπζε ηνπ ρξνληθνχ ησλ γεγνλφησλ 

 

  Πξηλ ηελ αλάιπζε ηνπ ρξνληθνχ ησλ γεγνλφησλ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δπν 

ζεκαληηθά ζηνηρεία. Πξψηνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη νη δπν ρψξεο 

                                                             
177 Ησάλλεο Μάδεο, Γεσπνιηηηθή Πξνζέγγηζε γηα έλα Νέν Διιεληθφ Ακπληηθφ Γφγκα, Δθδφζεηο   
 Παπαδήζε, 2006, ζει. 28. 
178 Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα  ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, 
 Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, ζει.15. 
179 Royal United Services Institute for Defense Studies, Disputes in Aegean Sea, RUSI 1996, ζει.13.  
180 Costas Simitis, Greece in the Emerging System of international relation, Belgrade, 1996 ζει. 6 θαη 
 ζην Πνιηηηθή γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα 1886-2004, Δθδφζεηο Πφιηο, 2005, ζει.75. 
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αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά εζσηεξηθά πνιηηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ Διιάδα είρε μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία δηαδνρήο ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ θαη ζηε 

Σνπξθία δελ είρε ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε κεηά ηηο εθινγέο ηεο 24εο Γεθεκβξίνπ 1995, 

ιφγσ έιιεηςεο απηνδπλακίαο. Γεχηεξνλ, δπν  κήλεο πξηλ ηελ θξίζε ε Διιάδα είρε 

πξνζαξκφζεη ην εζσηεξηθφ ηεο δίθαην ζηε βάζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν επηηξεπφηαλ ε επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ ζηα 12 λκ, γεγνλφο πνπ 

πξνβιεκάηηδε έληνλα ηελ Σνπξθία, αλαθνξηθά κε ην εάλ ηειηθά ε Διιάδα πξνέβαηλε ζε 

κηα ηέηνηα ελέξγεηα. 

  Ζ ειιελνηνπξθηθή θξίζε εμειίρηεθε ζηα Ίκηα, δχν κηθξέο αθαηνίθεηεο 

βξαρνλεζίδεο κεηαμχ ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ησλ 

λνηηνδπηηθψλ αθηψλ ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίεο απέρνπλ 3,8 λκ απφ ηελ Αιηθαξλαζζφ, 5,5 

λκ απφ ηελ Κάιπκλν θαη 2,5 λκ απφ ην πιεζηέζηεξν ειιεληθφ έδαθνο, ηε βξαρνλεζίδα 

Καιφιηκλνο. Σν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Ηκίσλ παξαηέζεθε αλαιπηηθά ζην 2ν Κεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ ηίζεηαη ζέκα ακθηβνιίαο πεξί ηεο 

ειιεληθφηεηάο ηνπο.   

  Ζ αξρή ηεο θξίζεο μεθίλεζε ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ 1995 κε ηελ πξνζάξαμε 

ελφο ηνπξθηθνχ εκπνξηθνχ πινίνπ ζην ζχκπιεγκα ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα. Ζ άξλεζε 

λαπαγηαηξεζίαο ηνπ ηνπξθηθνχ πινίνπ θαη ε άκεζε ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ181 ζηηο 29  Γεθεκβξίνπ φηη ην ζχκπιεγκα ησλ βξαρνλεζίδσλ 

Ίκηα ππαγφηαλ ζηελ ηνπξθηθή δηθαηνδνζία, ζηνηρεηνζέηεζε έκκεζε έλδεημε 

ακθηζβήηεζεο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο. Ζ ειιεληθή αληίδξαζε δελ ήηαλ 

άκεζε, αθνχ εθδειψζεθε κε δέθα εκέξεο θαζπζηέξεζε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1996, ελψ ην 

πεξηερφκελφ ηεο ελέπηπηε ζην πιαίζην κηαο απιήο δηπισκαηηθήο δηακαξηπξίαο.182 

  Υσξίο ηελ απάληεζε ηεο Σνπξθίαο θαη κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ γηα ιφγνπο πγείαο ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ, ν Έιιελαο Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ δήηεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηε ιήςε κέηξσλ απμεκέλεο 

ζηξαηησηηθήο επηηήξεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ επεηζνδίνπ. Ζ θίλεζε απηή δηεχξπλε ηνλ 

θχθιν ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ ελφο 

θαζαξά δηπισκαηηθνχ δεηήκαηνο.183 Ζ μαθληθή θηλεηνπνίεζε ησλ ΔΓ δεκηνχξγεζε 

αλαηαξαρή ζηελ ηνπξθηθή πιεπξά, δεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν ηεο ειιεληθήο 

δηαθνίλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέρξη ηφηε ζηάζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο 

δελ πξνδίθαδε ηε ιήςε απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξηνρή. 

                                                             
181  Αλαιπηηθά ε ηνπξθηθή δηαθνίλσζε ζην Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα 
 ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, ζει.27.  
182  Παλαγηψηεο Μαπξίδεο, Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεο - Ζ πεξίπησζε ησλ 
 Ηκίσλ, ζην Διιάδα θαη Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει. 147. 
183 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 34. 
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  ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ νξθίζζεθε ε λέα θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, ε νπνία 

ζηφρεπε ζηε δηαηήξεζε ρακειψλ ηφλσλ θαη ζηελ επίηεπμε ηεο απνηξνπήο κέζσ 

δηπισκαηηθήο νδνχ. Σελ ίδηα εκέξα ν Γήκαξρνο ηεο Καιχκλνπ απνβηβάζηεθε ζηελ 

Αλαηνιηθή Ίκηα θαη ηνπνζέηεζε ηελ ειιεληθή ζεκαία.184 ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ ζπγθιήζεθε 

ζχζθεςε ζην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ λένπ Πξσζππνπξγνχ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ρσξίο λα αλαθνηλσζεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχζθεςεο, παξά κφλν φηη αθνξνχζε «ζεκαληηθό εζληθό ζέκα». Έλα δεχηεξν δήηεκα 

ζπδήηεζεο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ ζηε Θξάθε, 

ππνθηλνχκελσλ απφ θχθινπο ηεο Άγθπξαο, θαζψο ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε 

απνξξίςεη ην αίηεκα επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή ηξηψλ κνπθηήδσλ πνπ είραλ θιεζεί απφ 

ηδηψηεο θαη φρη απφ ηνπο Έιιελεο νκνιφγνπο ηνπο.185
 

  ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ ειιεληθφ ηδησηηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη πξνέβαιε σο 

θεληξηθφ ζέκα θαη κείδνλ πξφβιεκα ηε δηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ησλ δπν ρσξψλ,186 

ελψ ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ ν έιιελαο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ παξαδέρηεθε εκκέζσο ην 

πεξηζηαηηθφ ζηα Ίκηα, επηβεβαηψλνληαο ηελ απνζηνιή ξεκαηηθήο δηαθνίλσζεο απφ ηελ 

Σνπξθία θαη ηελ απάληεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Δπίζεο δήισζε φηη «ην ζέκα έρεη 

θιείζεη» θαη φηη δελ ζεσξείηαη ηθαλφ γηα ηε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο θξίζεο. Ζ ηνπξθηθή 

εθεκεξίδα «Σδνπκρνπξηέη» αλέθεξε φηη ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην 

Γεληθφ Δπηηειείν άξρηζαλ ηε ραξηνγξάθεζε λεζίδσλ ζην Αηγαίν, κεηά ην πέξαο ηεο 

νπνίαο ε Σνπξθία ζα θαιέζεη ηελ Διιάδα γηα δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζα ηε «ζηξηκώμεη». 

Υαξαθηήξηζε ηελ θίλεζε απηή σο απάληεζε ζε ζρεηηθή ειιεληθή λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία πνπ εθδειψζεθε πξηλ ηξεηο κήλεο θαη πξνέβιεπε ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ βξαρνλεζίδσλ.187  

  ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ δεκνζηνγξάθνη ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο «Υνπξηέη» 

πξνέβεζαλ ζηελ ππνζηνιή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο θαη ζηελ αλχςσζε ηεο ηνπξθηθήο. 

ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ειιεληθφ πεξηπνιηθφ πνπ πεξηπνινχζε ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν 

εληφπηζε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία ζηα Ίκηα, ελψ ηαπηφρξνλα ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα 

θπθινθφξεζε θσηνγξαθίεο απφ ηελ αλχςσζε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο, 

πξναλαγγέιινληαο ηε κεηάδνζε εηθφλσλ απφ ηειενπηηθφ θαλάιη. Ζ πξάμε απηή 

αξρηθψο ηνπιάρηζηνλ απνδνθηκάζζεθε απφ ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

  Καηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ ΤΔΘΑ, άγεκα ηνπ ΠΝ ππέζηεηιε ηελ ηνπξθηθή 

ζεκαία θαη αλχςσζε ηελ ειιεληθή θαηά παξάβαζε ηεο ππνπξγηθήο εληνιήο, πνπ 

αθνξνχζε κφλν ηελ αθαίξεζε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο θαη φρη ηελ αλχςσζε ηεο 

                                                             
184 Αλαιπηηθά ε ηνπξθηθή δηαθνίλσζε ζην Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα 
 ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, ζει.38. 
185 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 15. 
186 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 35. 
187 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 16. 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

95     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

ειιεληθήο. Ζ ελέξγεηα απηή επέθεξε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ, ιφγσ 

θφβνπ πεξί επηθείκελεο ηνπξθηθήο αληαπφδνζεο. ηελ πεξηνρή έζπεπζαλ ειιεληθά 

πνιεκηθά πινία κε απνζηνιή ηελ επηηήξεζε ησλ βξαρνλεζίδσλ, ελψ νκάδα 

βαηξαραλζξψπσλ απνβηβάζηεθε ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα γηα ηε θχιαμε ηεο ζεκαίαο.188  

  Γπν ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα είλαη : 

α) ε άηππν ζπκβνχιην ησλ Α/ΓΔ πνπ ζπγθάιεζε ν Α/ΓΔΔΘΑ, ν Α/ΓΔ δελ 

αληαπνθξίζεθε ζεηηθά γηα ηε δηάζεζε εηδηθψλ δπλάκεσλ, πξνβάιινληαο αληηξξήζεηο γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο θχιαμεο ηεο βξαρνλεζίδαο, επηθαινχκελνο αθελφο 

αδπλακίεο, αθεηέξνπ αληηθξνπφκελεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. Ζ 

θχιαμε ηειηθψο ηεο βξαρνλεζίδαο αλαηέζε ζε νκάδεο βαηξαραλζξψπσλ ηνπ ΠΝ189 θαη 

β) ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε ελεκέξσζε θαη ζρεδίαζε ηεο απνζηνιήο 

απνβίβαζεο ζηε βξαρνλεζίδα ήηαλ ειιεηκκαηηθή, κε απνηέιεζκα αξρηθά ε νκάδα 

βαηξαραλζξψπσλ λα πξνζεγγίζεη θαη λα αλαγλσξίζεη ιάζνο βξαρνλεζίδα. ηαλ 

δηαπηζηψζεθε ην ιάζνο, ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε θαη ηειηθά ε νκάδα απνβηβάζηεθε 

ζηελ Αλαηνιηθή Ίκηα.190  

  ην δηπισκαηηθφ ηνκέα ν Έιιελαο ΤΠΔΞ ελεκέξσζε ηνπο πξέζβεηο ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη επέδσζε λέν δηάβεκα ζηνλ Σνχξθν 

πξέζβε ζηελ Αζήλα, δειψλνληαο ηελ αλαζεψξεζε ηεο Διιάδαο ζην δήηεκα ηεο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ.191  

  Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ δελ 

θαηλφηαλ λα είρε γλψζε επί ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθδειψλνληαλ απφ ην ΤΠΔΘΑ, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη πξνο ηελ ηνπξθηθή δηπισκαηία κηα εηθφλα πιήξνπο 

αλαμηνπηζηίαο, αλ φρη κηα απφπεηξα ζπλεηδεηήο παξαπιάλεζεο. Ζ έιιεηςε 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ απνθάζεσλ ζηελ Αζήλα πνπ 

νθεηιφηαλ ζηηο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ηε δηαδνρή ηνπ πξψελ 

Πξσζππνπξγνχ, δηέγεηξε ηε ηνπξθηθή θαρππνςία, ε νπνία ζεσξνχζε ηηο θηλήζεηο απηέο 

σο πξνθαηαξθηηθέο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ ζηα 12 λκ.192  

  ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εμέδσζε λέα 

ξεκαηηθή δηαθνίλσζε κε ηελ νπνία ακθηζβεηνχζε γεληθφηεξα ην θαζεζηψο ησλ 

αθαηνίθεησλ λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Οη ηνπξθηθέο 

εθεκεξίδεο Υνπξηέη θαη Μηιιηέη πξνζπαζνχζαλ λα ζπληεξήζνπλ ην ζέκα κε κεγάινπο 

                                                             
188 Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα  ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο 
 Ληβάλε, 2009, ζει.60. 
189 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ζει.560. 
190  Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 19. 
191 Παλαγηψηεο Μαπξίδεο, Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεο - Ζ πεξίπησζε ησλ 
 Ηκίσλ, ζην Διιάδα θαη Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει. 148. 
192 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 43. θαη 
 Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα  ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, ζει. 102. 
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ηίηινπο, ελψ νη δειψζεηο ηεο πξσζππνπξγνχ ηεο Σνπξθίαο ήηαλ ρακειψλ ηφλσλ˙ 

ραξαθηήξηδε ην δήηεκα «λνκηθό πξόβιεκα» θαη θαινχζε ηελ Διιάδα ζε δηάινγν, 

αθήλνληαο θάπνην πεξηζψξην ζπγθξαηεκέλεο αηζηνδνμίαο γηα ηελ εθηφλσζε ηεο θξίζεο. 

Χζηφζν, ηνπξθηθφ ειηθφπηεξν πνπ βξηζθφηαλ ζε πεξηνρή εληφο ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ 

ρψξνπ αλαραηηίζηεθε απφ ειιεληθφ καρεηηθφ, ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ ζηε Θξάθε θαη ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Σνπξθία θαη ηξηπιαζηαζκφο ησλ παξαβηάζεσλ ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ απφ 

ηνπξθηθά αεξνζθάθε. Λφγσ ηεο θιηκαθνχκελεο έληαζεο, ν Α/ΓΔΔΘΑ «απνδέζκεπζε» 

ηνπο θαλφλεο εκπινθήο γηα θάζε είδνπο απνβαηηθή ελέξγεηα. Σν ζήκα πνπ εμέδσζε ην 

ΓΔΔΘΑ πξνο ηα Γεληθά Δπηηειεία αλέθεξε: «Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε βίαο γηα απηνάκπλα 

θαη, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ επηρεηξνύλησλ απνβίβαζε, λα απνηξαπεί 

πξνζέγγηζε ηνπξθηθνύ ειηθνπηέξνπ ζηε λεζίδα Ίκηα. Δγθξίλεηαη ε ρξήζε 

πξνεηδνπνηεηηθώλ βνιώλ». Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ απνηεινχζε 

ππέξβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζψο ε «απνδέζκεπζε» αλήθεη ζηηο απνθιεηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΚΤΔΑ. Χζηφζν, ειάρηζηνη ζηελ θπβέξλεζε έδεηρλαλ λα γλσξίδνπλ 

ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ «θαλόλεο εκπινθήο». Δηθάδεηαη πσο ν Α/ΓΔΔΘΑ θνβήζεθε 

απνβαηηθή ελέξγεηα ησλ Σνχξθσλ ζηε βξαρνλεζίδα, ηελ νπνία ζα παξαθνινπζνχζαλ 

ακέηνρεο νη ειιεληθέο δπλάκεηο κε έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα λα 

ακπλζνχλ.193 Σελ ίδηα κέξα ν λένο Έιιελαο Πξσζππνπξγφο κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ηνπ δειψζεσλ ζηε Βνπιή, έζηεηιε κήλπκα πξνο ηε Σνπξθία, φηη ζε 

νπνηαδήπνηε πξφθιεζε ε Διιάδα ζα αληηδξάζεη έληνλα, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.194 

  ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ νη ΔΓ ηέζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη 

δηαηάρζεθε ν απφπινπο ηνπ ζηφινπ, θαζψο νη ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο άξρηδαλ λα 

αλαπηχζζνληαη ζην Αηγαίν, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ παξαβίαδαλ ηα ειιεληθά ρσξηθά 

χδαηα ζε πεξηνρέο πιεζίνλ ησλ Ηκίσλ, ελψ ζηνλ αεξνπνξηθφ ηνκέα θιηκαθψλνληαλ νη 

παξαβηάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ, θπξίσο κεηαμχ άκνπ θαη Κσ.  

  Σν Δζληθφ πκβνχιην Αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο επαλέιαβε ηηο γλσζηέο 

ηνπξθηθέο ζέζεηο, ελψ ε Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο δηα κέζνπ ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ 

απαίηεζε ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο κέζα ζε δπν ψξεο, ζηε βάζε ηεο απνρψξεζεο 

ησλ πινίσλ, ησλ ζηξαηησηψλ θαη ηεο ππνζηνιήο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο απφ ηε 

βξαρνλεζίδα, ρσξίο λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηνπξθηθέο θηλήζεηο ζε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηφο ηεο. Ζ ηνπξθηθή δηπισκαηία είρε βξεη ηελ επθαηξία λα 

πξνβάιεη ηελ άπνςε φηη ην Αηγαίν ήηαλ επηθίλδπλε πεξηνρή, γεκάηε άιπηα πξνβιήκαηα 

κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ άπνςε ηνπ εθ’ φιεο ηεο χιεο δηαιφγνπ πνπ επεδίσθε. 

                                                             
193 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 19. 
194 Κψζηαο εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα, 1996-2004, Δθδφζεηο Πφιηο.  
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Παξάιιεια, νη ζηξαηησηηθνί βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ λέν ζέκα βξαρνλεζίδσλ, 

γηα λα πεηχρνπλ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο ελνρινχζαλ ζην 

Αηγαίν, ελψ ε Σνχξθνο Πξσζππνπξγφο βξήθε κηα αλέιπηζηε επθαηξία λα ζηεξίμεη ηελ 

εμνπζία ηεο.195 Σελ ίδηα εκέξα ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο είρε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

κε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν, ζηνλ νπνίν εμέθξαζε ηε ζέζε φηη ε ρψξα δελ επηζπκνχζε 

έληαζε αιιά ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο ζα αληηδξνχζε δπλακηθά.  

  ηε ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ απφ ηα Ίκηα είραλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθέο 

λαπηηθέο δπλάκεηο θαη ησλ δχν ρσξψλ. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

βξηζθφληνπζαλ κηα θξεγάηα, 1 αληηηνξπηιηθφ, 3 ππξαπιάθαηνη, 2 θαλνληνθφξνη θαη κηα 

ηνξπηιάθαην. Ζ Σνπξθία είρε 3 θξεγάηεο, 2 ππξαπιαθάηνπο θαη 2 θαλνληνθφξνπο. ην 

θεληξηθφ Αηγαίν είρε εληνπηζηεί θαη παξαθνινπζείην ηνπξθηθή λαπηηθή δχλακε 

απνηεινχκελε απφ 2 θξεγάηεο, 1 αληηηνξπηιηθφ ζπλνδείαο θαη 2 ππξαπιαθάηνπο. Σν 

ΠΝ είρε ήδε αλαπηχμεη 3 θξεγάηεο, 1 αληηηνξπηιηθφ θαη 4 ππξαπιαθάηνπο.  

  Οη Σνχξθνη πξνέβεζαλ επίζεο ζε θηλεηνπνηήζεηο ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζηελ 

αλαηνιηθή Θξάθε, ζηε δπηηθή, λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία. Δπίζεο 

κεηαζηάζκεπζαλ ζηα δπηηθά ηνπξθηθά αεξνδξφκηα πεξί ηα 40 σο 50 καρεηηθά 

αεξνζθάθε. ηηο 23:30  δηελεξγνχληαη λέεο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ηνπ Ακεξηθαλνχ 

ππνπξγνχ Άκπλαο θαη ηνπ αξρεγνχ ησλ Ακεξηθαληθψλ ΔΓ κε ηνλ Έιιελα ΤΔΘΑ. Με 

πξσηνβνπιία ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ δηαηάρζεθε ε επηζηξάηεπζε ησλ ηνπηθψλ εθεδξεηψλ ζηνλ 

Έβξν θαη ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. ηηο 23:57 ην ΓΔΝ δηέηαμε ηνλ απφπινπ 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζηφινπ, ζε εθαξκνγή κέηξσλ εληζρπκέλνπ ζπλαγεξκνχ.196 

  ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ θαη ψξα 01.00 ζπγθιήζεθε ζχζθεςε ζην γξαθείν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ. ηε ζχζθεςε έθηαζε κε θαζπζηέξεζε κηζήο πεξίπνπ ψξαο ν 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηειενπηηθή εθπνκπή. Ο δηνηθεηήο ηεο 

ΔΤΠ δελ θαιέζηεθε λα ζπκκεηάζρεη, παξφηη βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα. ηελ ελ 

ιφγσ ζχζθεςε φηαλ ν Α/ΓΔΔΘΑ δήηεζε ηελ απνδέζκεπζε ησλ θαλφλσλ εκπινθήο, 

έιαβε ηελ απάληεζε φηη ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο. 

  Λίγν κεηά ηε 01.30 ελεκεξψζεθε ν Α/ΓΔΔΘΑ, κέζσ ζεκεηψκαηνο πνπ 

αλαγθάζηεθε λα ηνπ απνζηείιεη ν Τ/ΓΔΔΘΑ, θαζψο ε ζχζθεςε δελ γηλφηαλ ζην Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ αιιά ζηε Βνπιή, φηη ηνπξθηθή θξεγάηα είρε 

απνλεψζεη 2 ειηθφπηεξα ηα νπνία θηλνχληαλ πξνο ηηο βξαρνλεζίδεο Ίκηα. Ζ αδπλακία 

εθηίκεζεο φηη ε αεξνθίλεζε πηζαλφηαηα απνηεινχζε θίλεζε παξαπιάλεζεο, επέηξεςε 

ηελ απνβίβαζε ζηε δπηηθή Ίκηα Σνχξθσλ θαηαδξνκψλ κέζα ζε δπζκελέζηαηεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Δληφο 5 ιεπηψλ ην ΓΔΝ έδσζε εληνιή λα απνηξαπεί ε ηπρφλ απνβίβαζε 

                                                             
195 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 49. 
196 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 21. 
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ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ κε ειηθφπηεξα. ηε 01:25 ην ΓΔΝ δήηεζε απφ ηηο θίιηεο λαπηηθέο 

κνλάδεο ηε ζηνρνπνίεζε θάζε ηνπξθηθνχ πινίνπ θαη δηέηαμε ηελ πιήξε εηνηκφηεηα γηα 

θάζε ελδερφκελν. ηε 01:40 ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ελεκεξψζεθε φηη, ζχκθσλα κε 

επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, Σνχξθνη θαηαδξνκείο θαηέιαβαλ ηε 

δεχηεξε λεζίδα ησλ Ηκίσλ. ηηο 03:00 έθηαζαλ νη πξψηεο πιεξνθνξίεο ζην Δζληθφ 

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΔΘΚΔΠΗΥ) πεξί θαηάιεςεο ησλ δπηηθψλ Ηκίσλ απφ Σνχξθνπο 

θαηαδξνκείο. ηηο 03.16 δφζεθε εληνιή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο ζηνλ 

Α/ΓΔΝ λα απνβηβαζζεί άκεζα νκάδα βαηξαραλζξψπσλ ζηε δπηηθή Ίκηα. ηηο 03:42 ην 

ΓΔΝ δήηεζε ηελ απνγείσζε ειηθνπηέξνπ απφ ηε θξεγάηα «ΝΑΒΑΡΗΝΟ» γηα λα ειέγμεη 

ηελ ηπρφλ χπαξμε Σνχξθσλ ζηε λεζίδα, πξηλ επηρεηξεζεί ε απνβίβαζε ησλ αληξψλ ηεο 

ΜΤΚ. ηηο 04:00 ν Ρίηζαξλη Υφικπξνπθ επηβεβαίσζε ηελ θαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζηελ ειιεληθή πιεπξά. Παξάιιεια 

δηαβηβάζζεθε κέζσ ηνπ ίδηνπ δηαχινπ ηνπξθηθφ ηειεζίγξαθν ζην νπνίν αλαθεξφηαλ φηη 

: «ε πεξίπησζε πξνζβνιήο ησλ Σνύξθσλ θαηαδξνκώλ, απηό ζα ζήκαηλε απηνκάησο 

νινθιεξσηηθό πόιεκν». Λφγσ ηεο κε ζπλεδξίαζεο ηνπ ΚΤΔΑ ζην ΔΘΚΔΠΗΥ νη 

ηειεπηαίεο ελέξγεηεο έγηλαλ ελ αγλνία ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 197 

  Αθνινχζεζε έληαζε ζην ΚΤΔΑ κεηαμχ πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ γηα ην ρεηξηζκφ. Μία ψξα αξγφηεξα 

απνθαζίζζεθε λα γίλεη απνδεθηή ε «θόξκνπια απεκπινθήο» πνπ πξφηεηλαλ νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηελ απνρψξεζε πνιεκηθψλ πινίσλ, ζηξαηησηψλ θαη ζεκαηψλ. 

Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζχζθεςε δελ πείζζεθαλ γηα ηελ χπαξμε Σνχξθσλ 

θαηαδξνκψλ ζηε δπηηθή Ίκηα, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο δπλαηφηεηαο άκεζεο 

δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Χο απνηέιεζκα δεηήζεθε ε δηαπίζησζε κε θίιηα 

κέζα ηνπ ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε. ηηο 04:50 ε θξεγάηα «ΝΑΒΑΡΗΝΟ» αλάθεξε φηη ην 

ειηθφπηεξν εληφπηζε πεξίπνπ 10 Σνχξθνπο θαηαδξνκείο πάλσ ζηε δπηηθή Ίκηα. 

Ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο Σνχξθσλ ζηε λεζίδα, ν Α/ΓΔΔΘΑ 

εηζεγήζεθε ηξεηο ιχζεηο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε ιχζε αθνξνχζε ηνλ 

άκεζν λαπηηθφ βνκβαξδηζκφ ηεο λεζίδαο, ε δεχηεξε πξνέβιεπε ηελ πξνζβνιή ηεο απφ 

αέξνο κε ην πξψην θσο θαη ε ηξίηε ηελ αλάιεςε επηρείξεζεο αλαθαηάιεςεο κε 

θαηαδξνκείο. Ο Πξσζππνπξγφο απέξξηςε ηηο δχν πξψηεο ιχζεηο θαη δήηεζε ηελ άκεζε 

αλάιεςε ελέξγεηαο απνβίβαζεο θαηαδξνκέσλ ζηε λεζίδα γηα ζχιιεςε ησλ Σνχξθσλ 

εληφο 45 ιεπηψλ. Ο Α/ΓΔΔΘΑ αλέθεξε φηη δελ κπνξνχζε λα νινθιεξψζεη ηέηνηα 

επηρείξεζε εληφο 45 ιεπηψλ.  

  ηηο 05:02 ην ΓΔΝ δηέηαμε ηε κε απνβίβαζε ησλ Διιήλσλ 

βαηξαραλζξψπσλ θαη ζηηο 05:04 ηελ επηζηξνθή ηνπ ειηθνπηέξνπ. ηηο 05:05 ε θξεγάηα 

                                                             
197 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 22. 
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«Ναβαξίλν» αλέθεξε φηη είρε απψιεηα επηθνηλσλίαο κε ην ειηθφπηεξν θαη φηη ζηελ 

ηειεπηαία επηθνηλσλία ην ειηθφπηεξν αλέθεξε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε 

απφζηαζε 1,5 κίιη βφξεηα ηεο δπηηθήο Ίκηα. ηηο 05:40 επηηπγράλεηαη ζπκθσλία 

απεκπινθήο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ παξάγνληα θαη θνηλή απφθαζε 

γηα επαλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ζην status quo ante. πκθσλήζεθε ε απνρψξεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ λαπηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δχν ρσξψλ απφ ηελ επίκαρε πεξηνρή. ηε 

ζπκθσλία πεξηιήθζεθε επίζεο θαη ε απνκάθξπλζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο. Μέρξη ην 

κεζεκέξη ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ πινία, ζηξαηηψηεο θαη ζεκαίεο είραλ απνζπξζεί. 

  Σν ειηθφπηεξν πνπ είρε απνγεησζεί, πεξίπνπ ζηηο 05:00, απφ ηε θξεγάηα 

«Ναβαξίλν» κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηάιεςεο ηεο αθχιαθηεο βξαρνλεζίδαο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηαδξνκείο, είρε ζπληξηβεί ζηε ζάιαζζα, γεγνλφο πνπ επέθεξε ην 

ζάλαην ηνπ ηξηκεινχο πιεξψκαηνο.  

 

  3.4.3 Ζ ειιεληθή πςειή ζηξαηεγηθή ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο  

 

  Ζ δηαρείξηζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο, ε νπνία εμειίρηεθε ζηελ πεξηνρή 

ησλ βξαρνλεζίδσλ Ίκηα, αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηε ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε 

ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ιφγσ ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζίαζαλ νη πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο. Ζ αλάιπζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 
   3.4.3.1 Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή  

 
    3.4.3.1α Σν ζηξαηησηηθφ δφγκα 

 

    πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ρξνληθνχ ησλ γεγνλφησλ, 

έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε ειιεληθή ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή 

εζηηαδφηαλ ζην έιιεηκκα πνπ παξνπζίαδε ην ζηξαηησηηθφ δφγκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

ήηαλ δπλαηή ε πινπνίεζε, θαηά ηξφπν αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ, ηεο 

απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν δφγκα δελ θάλεθε λα πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο 

παξακέηξνπο, ζηε βάζε απνηειεζκαηηθφηεξνπ ρεηξηζκνχ ησλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ 

αληηπάινπ, δπλάκελν λα πξνζαξκνζηεί ζηελ επειημία, ζηελ εηνηκφηεηα άκεζεο 

αληίδξαζεο, ζηελ επαξθή δηάηαμε θαη δηαζεζηκφηεηα αλζξψπσλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη 

ζηελ ηαρεία αλάπηπμε δπλάκεσλ.  

    Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζηεξίδεηαη ζε δπν ζεκεία. Πξψηνλ, 

ζηελ αδπλακία νξζήο θιηκάθσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο βίαο, δεδνκέλνπ φηη σο πξψην 

ζηάδην απεηιήο επειέγε εθείλν ηεο πςειφηεξεο έληαζεο βίαο, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη εμ’ αξρήο ζε γεληθεπκέλν πφιεκν. Δπνκέλσο, είηε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

δφγκαηνο δελ είρε πξνβιεθζεί σο ελαιιαθηηθή επηινγή εθείλε ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ 

http://www.sansimera.gr/almanac/3101


Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

100     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

ρακειήο έληαζεο, είηε δελ επηιέρζεθε ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαδε ε 

εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Γεχηεξνλ, 

ζηε κε πξνζαξκνγή ηνπ δφγκαηνο ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ θαηεγνξηψλ θξίζεσλ, 

δειαδή θαηαζηάζεσλ πςειήο έληαζεο ζχγθξνπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ 

αηθληδηαζηηθήο εκθάληζεο θαη ηαρχηαηεο εμέιημεο γεγνλφησλ. Δμάιινπ, ε αλαζεψξεζε 

ηνπ δφγκαηνο κεηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ κε ηελ πξνζζήθε ηεο «επέιηθηεο 

αληαπόδνζεο» θαη ηνπ «ηζνδύλακνπ ηεηειεζκέλνπ» απνδεηθλχεη φηη ππήξρε έιιεηκκα. 

    Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε ειιεληθή απνηξνπή, εθφζνλ 

ππήξρε αλαγθαηφηεηα εθδήισζήο ηεο, έπξεπε λα ζηεξηρηεί ζηελ επέιηθηε αληαπφδνζε, 

ζην πιαίζην ρακειήο έληαζεο βίαο, ή πεξηνξηζκέλνπ πνιέκνπ, εμαζθαιίδνληαο έλα 

ηεηειεζκέλν. Ζ απνηπρία ηεο απνηξνπήο, νδήγεζε θαη’ αληηζηνηρία, αθελφο ζηελ 

απνηπρία εκπέδσζεο απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά φηη ε ειιεληθή ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά ζηνηρεία αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, αθεηέξνπ ζηελ 

αθχξσζε φπνηαο πεξαηηέξσ ειιεληθήο πξνζπάζεηαο πεξί απνζάξξπλζεο ησλ 

αλαζεσξεηηθψλ ηνπξθηθψλ επηδηψμεσλ.    

    Σα πξνβιήκαηα φκσο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο 

θάλεθαλ ζε δπν αθφκε πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ, φηαλ απαηηήζεθε ε πεξηθξνχξεζε ηεο 

αλαηνιηθήο βξαρνλεζίδαο ησλ Ηκίσλ απφ νκάδα εηδηθψλ δπλάκεσλ, αλαθέξζεθε  

ζρεηηθή αδπλακία θαη ειιείςεηο απφ ην Ξ, πνπ φπσο δηαθάλεθε ζηε ζπλέρεηα 

νθεηιφηαλ ηφζν ζε ζέκαηα κε επαξθνχο δηαζεζηκφηεηαο πξνζσπηθνχ, φζν θαη έιιεηςεο 

πξνβιεςηκφηεηαο ζρεηηθψλ ζρεδίσλ. Γεχηεξνλ, πξνο ην ηέινο ηεο θξίζεο θαη φηαλ 

απνθαζίζηεθε ε ζχιιεςε ησλ Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηε δπηηθή 

βξαρνλεζίδα δηαπηζηψζεθε εθ λένπ έιιεηςε άκεζα δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ. Δπνκέλσο, 

ππήξρε ζεκαληηθφ πξφβιεκα : α)  ζηελ αληηκεηψπηζε ηαρχηαηα ρακειήο έληαζεο 

ζπγθξνχζεσλ θαη κηθξψλ πνιέκσλ, β) ζηελ πξνζαξκνγή ζε επηηαγέο κηθξήο θιίκαθαο 

θαη ρακειήο έληαζεο ρηππεκάησλ,198 γ) ζηε δηαθιαδηθφηεηα θαη δ) ζηελ επειημία.  

 

    3.4.3.1β Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 

    Ζ θαηάζηαζε ησλ ΔΓ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

ζε εηνηκφηεηα, θαζψο θαη ζε ζπλεξγαζία ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ κε ηα 

επηκέξνπο Γεληθά Δπηηειεία ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη θαη απφ 

ηελ νκνθσλία ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΑΜ, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

θξίζεο ζε επίπεδν ΔΓ. Κνηλή δηαπίζησζε φζσλ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

ειιελνηνπξθηθή θξίζε ηνπ 1987 ήηαλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ζηελ θξίζε ηνπ 1996 ππήξμε 

                                                             
198 Παλαγηψηεο Μαπξίδεο, Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεο - Ζ πεξίπησζε ησλ 
 Ηκίσλ, ζην Διιάδα θαη Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει. 188. 
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πην επηηπρεκέλε. Οη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ δπν ρσξψλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Σνπξθία 

ππεξηεξνχζε έλαληη ηεο Διιάδαο. 

    Σν επίπεδν επηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ ΔΓ ήηαλ ην 

πςειφηεξν δπλαηφ, δελ ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα ζε φιε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ έθηαλε ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηνπ 90%.199 Χζηφζν, 

ππήξραλ ηέζζεξα αξλεηηθά ζεκεία : α) ε αληηκεηψπηζή ηεο θξίζεο σο πξνεφξηην κηαο 

«γεληθεπκέλεο ζύξξαμεο», β) ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ, θπξίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο απφ Σνχξθνπο θαηαδξνκείο, γ) ε έιιεηςε 

δηαθιαδηθφηεηαο θαη δ) ε ππεξνρή ηεο Σνπξθίαο ζε ζηξαηησηηθή ηζρχ. Ζ αλάιπζε ησλ 

ΔΓ ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ δηαθξίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο. 

 
    α. Ζ δηάηαμε, ηα δηαζέζηκα κέζα, ε εηνηκφηεηα  
 

    ηνλ ηνκέα ηεο ρεξζαίαο ηζρχνο, ζηνλ Έβξν ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

ηξαηνχ ήηαλ άκεζε θαη ε επηζηξάηεπζε απέδσζε. Χζηφζν, κε ηφζν πεξηνξηζκέλα 

ρξνληθά πεξηζψξηα πνιχ δχζθνια ζα ιάκβαλαλ ρψξα ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο, παξά 

κφλν θηλήζεηο κνλάδσλ πξνο ηε κεζφξην θαη ινηπέο πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο. Σν 

κέγηζην πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί απφ πιεπξάο ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζα ήηαλ ην 

εθαηέξσζελ κπαξάδ ππξνβνιηθνχ θαηά ζηφρσλ επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο. 

    ζνλ αθνξά ζηε λαπηηθή ηζρχ, ε Διιάδα δηαηεξνχζε 

πιενλέθηεκα ηαθηηθφ θαη ππξφο κε ππεξνρή ζε θαηεπζπλφκελα βιήκαηα 3 πξνο 1. 

Δπνκέλσο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ήηαλ πνιχ πηζαλφ νη Σνχξθνη λα ράζνπλ 7 

λαπηηθέο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ έλαληη 2 έσο 3 ειιεληθψλ, ελψ ε θαηάζηαζε 

ζα εμειηζζφηαλ πνιχ ρεηξφηεξα γηα ηηο ηνπξθηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο ζην θεληξηθφ Αηγαίν, 

φπνπ νη ηνπξθηθέο απψιεηεο πηζαλφλ λα αλέξρνληαλ ζε 6 κνλάδεο έλαληη 2 ειιεληθψλ. 

    Άγλσζηε παξάκεηξνο παξακέλεη ε επέκβαζε ηεο ηνπξθηθήο 

αεξνπνξίαο. Σε δεδνκέλε πεξίνδν ε Σνπξθία δελ δηέζεηε εμειηγκέλα θαηεπζπλφκελα 

φπια θαηά πινίσλ απφ αζθαιή απφζηαζε. πλεπψο, ε φπνηα απνζηνιή 

εμηζνξξφπεζεο ησλ απσιεηψλ ηνπ ηνπξθηθνχ λαπηηθνχ ζα επηρεηξείην κάιινλ κε ην 

πξψην θσο. Σηο καδηθέο απηέο ηνπξθηθέο επηζέζεηο θαηά ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ ζα 

επηρεηξνχζε λα ηηο «αθπξώζεη» ε ειιεληθή ΠΑ. Ζ πξνζπάζεηά ηεο φκσο κάιινλ ζα 

γηλφηαλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ε ρξήζε ηνπ πξνεγκέλνπ 

βιήκαηνο αέξνο-αέξνο AIM-120 AMRAAM πνπ δηέζεηε ε αληίπαιε αεξνπνξία ζα 

έπαηδε θαηαιπηηθφ ξφιν ππέξ ηεο. Γεχηεξνλ, ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ ησλ 

αεξνζθαθψλ ηξίηεο γεληάο ήηαλ ζπληξηπηηθή ππέξ ηεο Σνπξθίαο. Χζηφζν ζεκαληηθφο 

                                                             
199 πλέληεπμε ηνπ Υξήζηνπ Λπκπέξε ζηελ Δθεκεξίδα Πεινπφλλεζνο ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1998.  
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παξάγνληαο ήηαλ ε εηνηκφηεηα ηεο ειιεληθήο ΠΑ λα πξνβεί ζε επηζεηηθή ελέξγεηα 

ελαληίνλ ηνπξθηθψλ ζηφρσλ πξηλ ην μεκέξσκα, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε 

θιηκαθσλφηαλ ζε ζηξαηησηηθή ζχγθξνπζε.   

    Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο 

ησλ ΔΓ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ, ελψ ν παξάγνληαο «εζηθό» έδηλε πιενλέθηεκα ζηελ 

ειιεληθή πιεπξά, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν θαη ε πεπνίζεζε θαηαζηξνθήο 

ηνπ ερζξνχ θνηλή. Δμάιινπ, ν ακπλφκελνο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

εδάθνπο ηεο ρψξαο ηνπ, δηαζέηεη ηζρχ θαη είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνο, ζπλήζσο 

πιενλεθηεί ζε επίπεδν ςπρνινγίαο έλαληη ηνπ επηηηζέκελνπ αληηπάινπ.200 

    ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ δπν ρσξψλ, ε Σνπξθία 

ππεξηεξνχζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά έλαληη ηεο Διιάδαο, δεδνκέλεο ηεο κείσζεο, ηα 

ηειεπηαία έηε, ησλ ειιεληθψλ ακπληηθψλ δαπαλψλ, θπξίσο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο, φπσο απηέο απέξξεαλ απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, 

αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζχγθιηζε ησλ Κ–Μ ηεο ΔΔ. Καηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα ε δηαθνξά ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ λα θαιπθζεί κε άιια κέζα, φπσο ε 

πςειφηεξε θηλεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ, ην πςειφηεξν εζηθφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην επηζεηηθφ πλεχκα, ε εηνηκφηεηα πξψηνπ ρηππήκαηνο.201  

 
    β. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο 
 

    Ζ ζηξαηησηηθή εγεζία αληηκεηψπηδε ηελ θξίζε ιηγφηεξν σο 

«ζύγθξνπζε ρακειήο έληαζεο» θαη πεξηζζφηεξν σο πξφινγν κηαο γεληθεπκέλεο 

ζχξξαμεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην «κεγάιν ρηύπεκα».202 Απηφ απνδεηθλχεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ηεο θξίζεο ρξφλν, φηαλ κέζα απφ ζρεηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο αλαιχζεηο 

πξνέθπςε φηη ζην ζηξάηεπκα ππήξρε επηζεηηθφ πλεχκα, εηνηκφηεηα πξψηνπ 

ρηππήκαηνο θαη ςπρνινγία πνιέκνπ.203 ε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ πξέπεη λα 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απνθιηκάθσζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ επεηζνδίσλ ζε ρακειή 

έληαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κεηαηξνπή ηεο θξίζεο ζε πφιεκν θζνξάο ή 

γεληθεπκέλν πφιεκν, κε φ,ηη αξλεηηθφ απνξξέεη απ’ απηφ.  

 
    γ. Ζ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ 

 
    Οη κεραληζκνί ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ αληαπνθξίζεθαλ 

πιήξσο ζηε ξνή ησλ εμειίμεσλ, κε ζπλέπεηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα ρεηξίδεηαη, 

                                                             
200 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 7. 
201 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει.541, 547,567. 
202  Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Ζ ειιεληθή ακπληηθή πνιηηηθή θαη ε θξίζε ησλ Ηκίσλ : θέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί 
 Ίκηα, Πξαθηηθά εκεξίδαο ΗΣΑΜΔ, Απξίιηνο – Ηνχιηνο 1997, ζει.91-92. 
203 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει.567,569.   
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θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο ψξεο, ηελ θξίζε ζηα ηπθιά.204 Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηε κε έγθαηξε πηζηνπνίεζε ηεο θαηάιεςεο ηεο δπηηθήο βξαρνλεζίδαο ησλ Ηκίσλ 

απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, γεγνλφο πνπ ζηέξεζε ηελ νπνηαδήπνηε ιήςε πεξαηηέξσ 

ειιεληθψλ αληίκεηξσλ, πξνθαιψληαο ηελ θαηάξξεπζε ηεο απνηξνπήο θαη ηειηθψο ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ηνπξθηθήο πξφηαζεο.  

    πγθεθξηκέλα, ε Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή απφ ηηο 01:40 πνπ 

επηζήκσο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ θαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο, δελ 

γλψξηδε εάλ ε δπηηθή Ίκηα ηεινχζε ππφ θαηάιεςε απφ ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Υξεηάζηεθε 

λα παξέιζνπλ πεξίπνπ δπφκηζε ψξεο γηα λα δνζεί εληνιή εμαθξίβσζεο κε θίιηα κέζα 

ηνπ ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε, ελψ ηειηθψο ε επηβεβαίσζε έγηλε ζηηο 04:50, δειαδή 

πεξίπνπ ηξείο ψξεο κεηά ηελ εθδήισζή ηεο. Μνλαδηθφ ειαθξπληηθφ ζηνλ παξαπάλσ 

κε έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ Σνχξθσλ θαηαδξνκψλ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ νη 

πνιχ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή.   

    Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ζηνηρεία «ηξηβώλ», πνπ 

ζηάζεθαλ εκπφδην ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ αξκνδίσλ, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, 

νξγάλσλ νθείινληαλ θαηά βάζε ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

δελ πξέπεη λα απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο ΔΓ, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη 

εηζεγεηηθφο θαη εθηειεζηηθφο. Χο ηέηνηεο «ηξηβέο» ζεσξνχληαη ε ζπλεδξίαζε ηεο 

Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο ζε ρψξν εθηφο ηνπ ΔΘΚΔΠΗΥ θαη ε κε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο ηνπ Γθηή ηεο ΔΤΠ,205 κε απνηέιεζκα λα αγλννχληαη ελδερνκέλσο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.206  

 
    δ. Ζ έιιεηςε δηαθιαδηθφηεηαο 
 

    Ζ δηαθιαδηθφηεηα αθνξά ηηο κεηθηέο ζηξαηησηηθέο  επηρεηξήζεηο, 

ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ δπλάκεηο απφ ην ηξαηφ, ην Ναπηηθφ θαη ηελ Αεξνπνξία, ππφ 

εληαία  δηνίθεζε. Απνηειεί  κηα πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

εηθνζαεηία γηα ηηο ΔΓ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηξαηνχο ησλ Κ-Μ ηνπ ΝΑΣΟ. 

Δπηπξφζζεηα ε δηαθιαδηθφηεηα, ζρεηίδεηαη κε ηε λέα δνκή ησλ ΔΓ, δειαδή κε ην 

δνκηθφ εθζπγρξνληζκφ, πνπ ζηφρν έρεη ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

κεραληζκνχ κε ην κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γηα έλα ζχγρξνλν ζηξαηφ είλαη 

αδηαλφεηε ε αγνξά ελφο παλάθξηβνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, εάλ δελ θαιχπηεη 

πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ηεο δηαθιαδηθφηεηαο. Παξάδεηγκα δηαθιαδηθφηεηαο απνηειεί ην 

                                                             
204 Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Ζ ειιεληθή ακπληηθή πνιηηηθή θαη ε θξίζε ησλ Ηκίσλ : θέςεηο θαη 
 πξνβιεκαηηζκνί, Ζ θξίζε ζηα Ίκηα, Πξαθηηθά εκεξίδαο ηνπ ΗΣΑΜΔ, Απξίιηνο – Ηνχιηνο 1997, ζει.92.  
205 ε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ, ν πξψελ Γθηήο ηεο ΔΤΠ Λεσλίδαο Βαζηιηθφπνπινο, αλαθέξεη φηη δελ 
 ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 
 ζην «Μηα παγθφζκηα πξσηνηππία», Πεξηνδηθφ Ζ λέα πνιηηηθή, Μάξηηνο 2007. 
206 Δθεκεξίδα Σν Βήκα, Ση ζπλέβε ηε λχρηα ησλ Ηκίσλ, Κπξηαθή 13 Ννεκβξίνπ 2005, ζει. 26-27.  
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ψκα Πεδνλαπηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. ηνπο ακεξηθαλνχο πεδνλαχηεο ππάξρεη 

κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ρεξζαίσλ, λαπηηθψλ θαη 

αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζην πεδίν εθαξκνγήο.  

    Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν δηαθιαδηθφο ζπληνληζκφο ησλ Κιάδσλ 

ησλ ΔΓ θαη ησλ Α, θαη δε ζε πεξίνδν θξίζεσλ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξψελ 

ΤΔΘΑ πνπ δηαηππψζεθαλ πνιχ κεηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ, ε δνκή θαη ν ζρεκαηηζκφο 

ησλ ΔΓ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ αίηην ζηελ έιιεηςε δηαθιαδηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ 

Κιάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηθεληξψλεηαη ζε δπν παξάγνληεο : α) ηνλ αλζξψπηλν θαη 

β) ηνλ ηερληθφ παξάγνληα.  

    Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ ζηειερψλ 

πνπ απνηεινχζαλ ηε ζηξαηησηηθή εγεζία. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ΤΔΘΑ πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο θξίζεο, είρε δηαπηζησζεί ππφγεηα δηακάρε 

ησλ Αμησκαηηθψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Ξ θαη απηψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ΠΝ. 

Χο παξάδεηγκα ν ΤΔΘΑ επηθαιείην ηελ άξλεζε ηνπ Α/ΓΔ λα δηαζέζεη, θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ, νκάδα εηδηθψλ δπλάκεσλ γα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αλαηνιηθήο 

βξαρνλεζίδαο ησλ Ηκίσλ, πξνβάιινληαο αληηξξήζεηο γηα ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο, 

επηθαινχκελνο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, ηφζν ζε επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο θαη 

ππεξεζηαθήο επάξθεηαο, φζν θαη ζρεηηθήο πξνβιεςηκφηεηαο βάζεη ζρεδίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο ζρέζεηο Α/ΓΔ θαη ΑΓΔΝ. 207   

    ζνλ αθνξά ζηνλ ηερληθφ παξάγνληα, απηφο εζηηάδεηαη ζηελ 

έιιεηςε ηερληθήο ππνδνκήο θαη ζηε κε πινπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Οη ιφγνη ησλ σο άλσ ειιείςεσλ νθείινληαη 

ζηελ αλεπάξθεηα ησλ ακπληηθψλ θνλδπιίσλ.208   

 
    3.4.3.1γ. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 

    εκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο απνηέιεζαλ : α) ε κε ζχγθιεζε ηνπ ΚΤΔΑ, β) ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, γ) ν ηφπνο ζπλεδξίαζεο ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο, δ) ε έιιεηςε 

απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο πνιηηηθήο κε ηε ζηξαηησηηθή εγεζίαο θαη ε) ε άγλνηα ησλ 

θαλφλσλ εκπινθήο.  

    α. Ζ κε ζχγθιεζε ηνπ ΚΤΔΑ 
 

    Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο αδπλακίαο δηαρείξηζεο 

ηεο θξίζεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ήηαλ θαη ε κε ζχγθιηζε ηνπ ΚΤΔΑ σο θαζ’ χιελ 

                                                             
207 ρεηηθή δήισζε ηνπ ηφηε ΤΔΘΑ ζην Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα 
 ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, ζει. 63-64. 
208  Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει. 551,568.  
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αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ζην πιαίζην ηεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

θαηαζηάζεσλ ή επεηζνδίσλ. Σν ΚΤΔΑ δελ ζπγθιήζεθε πνηέ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, παξά κφλν ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ θαη ψξα 05:15 γηα λα ηνπ αλαθνηλσζεί ε 

ζπκθσλία απεκπινθήο θαηφπηλ ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.209 

Δπνκέλσο, απφ ηελ 29ε Γεθεκβξίνπ πνπ εθδφζεθε ε ξεκαηηθή δηαθνίλσζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ ΤΠΔΞ κέρξη ηελ 21ε Ηαλνπαξίνπ δελ ππήξρε θεληξηθφο πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαη δελ δηακνξθψζεθε απφ ηελ αξρή εληαία ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

 
    β. Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 
 

    Ζ βαζκηαία θιηκάθσζε ηεο απνηξνπήο θαη ε κε εθαξκνγή 

ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ ήηαλ απφ ηηο θχξηεο αηηίεο απνηπρίαο ηεο ειιεληθήο απνηξεπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ απνηξνπή φπσο αλαπηχρζεθε, κέζσ ηεο βαζκηαίαο εθδήισζεο 

ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο, επηθεληξσλφηαλ ζην δίιεκκα εηξήλε ή πφιεκνο. Ζ 

Σνπξθία απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο απέθπγε ηηο κεγάιεο θαη ξαγδαίεο θηλεηνπνηήζεηο 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, ζηνρεχνληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηε ρακειή έληαζε βίαο, 

ψζηε ην ειιεληθφ δίιεκκα εηξήλε ή πφιεκνο λα ζηξαθεί σο πξφβιεκα ζε βάξνο ηεο 

Διιάδαο ππφ ηχπνπ εηξήλε κε ζπκβηβαζηηθή ππνρψξεζε, κεηαηνπίδνληαο παξάιιεια 

ηελ επζχλε γηα γεληθεπκέλν πφιεκν ζηελ Διιάδα.  

    Πιένλ φκσο ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο απνηξνπήο, ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ αγλνήζεθε πιήξσο ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο 

θξίζεο, ζηε βάζε ηεο εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο, ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πνιέκνπ θαη 

ηνπ αηθληδηαζκνχ. Ζ απνηξνπή κπνξεί λα εδξάδεηαη ζηελ ξήζε «εάλ ζέιεηο εηξήλε, 

πξνεηνηκάζνπ γηα πόιεκν», φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηδίσμε είλαη ε απνθπγή 

κηαο γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο, ηφηε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ε θχζε ηεο 

θξίζεο, φζν θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο δξάζεο ζε δηπισκαηηθφ θαη ζε ζηξαηησηηθφ 

επίπεδν. ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο ζηεξείην 

δηνξαηηθφηεηαο επί ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ θηλήζεσλ, θαζψο θαη ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ επηινγψλ σο αληαπάληεζε ζηελ επφκελε θίλεζε ησλ Σνχξθσλ.  

    ια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη θαζαξά ζηελ έιιεηςε 

ειιεληθήο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηαδξνκείο, πνπ φρη κφλν αηθληδίαζε ηελ Διιάδα, αιιά ηελ 

αλάγθαζε λα ζπκθσλήζεη πιήξσο κε ην ηξίπηπρν όρη πινία, όρη ζηξαηηώηεο, όρη 

ζεκαίεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε, πιένλ ησλ παξαπάλσ : α) ηεο επηδίσμεο γηα απνθπγή 

κηαο γεληθεπκέλεο ζηξαηησηηθήο εκπινθήο κε ηελ Σνπξθία, β) ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηζνξξνπίαο πνπ επήιζε ζηελ πεξηνρή, ε νπνία επέθεξε ηζνξξνπία θαη ζε δηπισκαηηθφ 

                                                             
209 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει. 538. 
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επίπεδν θαη γ) ησλ ηζρπξψλ δηπισκαηηθψλ πηέζεσλ ηεο Ακεξηθήο γηα απεκπινθή, 

αλεμαξηήησο θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαίνπ. Δλ απνπζία ιήςεο ελαιιαθηηθψλ αληίκεηξσλ, 

ε απνδνρή ησλ φξσλ απεκπινθήο ηεο θξίζεο ήηαλ ε θαιχηεξε ιχζε. Σειηθά ζα 

κπνξνχζε λα δηαηππσζεί φηη ε ειιεληθή ζηξαηεγηθή πέξαζε απφ ηξία ζηάδηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο˙ μεθίλεζε κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή, εμειίρηεθε ζε εμαλαγθαζκφ θαη 

θαηέιεμε ζε θαηεπλαζκφ.  

    ζνλ αθνξά ζηε κε ηνπνζέηεζε ζηξαηησηηθνχ αγήκαηνο ζηε 

δπηηθή βξαρνλεζίδα, απηή, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ, νθεηιφηαλ ζην 

γεληθφηεξν πλεχκα απνθιηκάθσζεο ηεο έληαζεο, γεγνλφο πνπ δελ ζα εκπφδηδε ηελ 

ηνπνζέηεζε ή δηαηήξεζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ εηδηθψλ δπλάκεσλ ζε θνληηλά λεζηά γηα 

άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ηνπξθηθψλ ερζξνπξαμηψλ. 

 
    γ. Ο ηφπνο ζπλεδξίαζεο ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο 
 

    εκαληηθφ πξφβιεκα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ 

δηαδξακάηηζε ε δηεμαγσγή ηεο ζχζθεςεο ζην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηε Βνπιή 

θαη φρη ζην ΔΘΚΔΠΗΥ, ζηεξψληαο απφ ηελ Δπηηξνπή ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο εθηίκεζεο 

θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ κέηξσλ πνπ έπξεπε λα αλαιεθζνχλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Ζ ελεκέξσζε γηα παξάδεηγκα ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ Σνχξθσλ, γηλφηαλ κε ππνβνιή 

ζεκεησκάησλ απφ ηνλ Τ/ΓΔΔΘΑ ζηνλ Α/ΓΔΔΘΑ.210   

    Ζ πξνηίκεζε ηεο Βνπιήο αληί ηνπ ΔΘΚΔΠΗΥ κπνξεί λα είρε 

ζηφρν ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο πξνθιήζεσλ, ζηε βάζε απνθιηκάθσζεο ηεο 

θξίζεο,211 φκσο ζηεξνχζε απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή φια εθείλα ηα κέζα πνπ 

ήηαλ άθξσο απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Παξάιιεια, ζηεξνχζε ηε 

δπλαηφηεηα αζθαιψλ επηθνηλσληψλ ηφζν κε ηηο Μνλάδεο θαη ηνπο ρεκαηηζκνχο ησλ 

ΔΓ, φζν θαη κε δηάθνξεο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απνθιηκάθσζεο θαη 

δηπισκαηηθήο δηεπζέηεζεο ηεο θξίζεο. Σελ αληίζεζή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε ηαθηηθή ζην 

ΔΘΚΔΠΗΥ είραλ δηαηππψζεη ν ΤΔΘΑ, ν Α/ΓΔΔΘΑ θαη ν Γθηήο ηεο ΔΤΠ.212 

 
    δ. Ζ έιιεηςε απνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο πνιηηηθήο κε 
ζηξαηησηηθή εγεζία 
 

    Δίλαη απηνλφεην φηη ε επηρεηξεζηαθή ζρεδίαζε απαηηεί ηε 

ζπλεξγαζία ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο.  Ο ξφινο ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 

ζην επηρεηξεζηαθφ ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε εηζήγεζε ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη 
                                                             
210 Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 25. 
211 Κψζηαο εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα, 1996-2004, Δθδφζεηο Πφιηο, ζει. 63. 
212  Αζαλάζηνο Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα  ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο 
 Ληβάλε, 2009, ζει.147,149. 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

107     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

δξάζεο ησλ ΔΓ, ελψ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ε εμνπζηνδφηεζε πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ 

απηψλ, αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε ηηζέκελνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο.  

    Δθείλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θξίζε απηή είλαη φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, αθελφο δελ δεηήζεθε ε γλψκε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, αθεηέξνπ δελ 

ηεο παξαζρέζεθε πιήξεο ελεκέξσζε επί ησλ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα έρεη ζαθή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα επί ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππφζεζεο. Ζ 

ζηξαηησηηθή εγεζία είρε απνκνλσζεί πιήξσο απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.213  

    Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο δελ 

δεηήζεθε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία πιεξνθνξηψλ. Σν 

γεγνλφο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Γθηή ηεο ΔΤΠ, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ελψ είρε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνθχπηνπζα απεηιή, ηνπ αλαθνηλψζεθε φηη δελ ρξεηαδφηαλ ε 

εθδήισζε νπδεκίαο ελέξγεηαο αξκνδηφηεηάο ηνπ.214 Δάλ ιεθζεί ππφςε φηη ε 

ζπγθέληξσζε θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην έιιεηκκα πιεξνθνξηψλ πνπ αληηκεηψπηδε 

ε ειιεληθή πιεπξά ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ δπζθφιεπε αθφκε πην πνιχ ην ρεηξηζκφ ηεο. 

 
    ε. Ζ άγλνηα ησλ θαλφλσλ εκπινθήο 
 

    Με ηνπο θαλφλεο εκπινθήο θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε δξάζε ή 

αληίδξαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ελφο θξάηνπο, πξνο αληηκεηψπηζε απεηιήο 

ρξήζεο βίαο ή εθδήισζήο ηεο απφ αληίπαιε δχλακε, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ. Παξάιιεια, νη ελ ιφγσ θαλφλεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ κε ζαθήλεηα ζηνλ αληίπαιν 

ησλ νξίσλ αλνρήο ηεο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κεηαδίδνληαο ηνπ εκκέζσο ην 

θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ζε πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε ελέξγεηα πνπ ζίγεη ηα 

θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε απνδέζκεπζε ησλ θαλφλσλ 

εκπινθήο απφ ηνλ Α/ΓΔΔΘΑ έδσζε ηε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο ησλ ειιεληθψλ ΔΓ ζε 

πεξίπησζε απνβίβαζεο ηνχξθσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηε βξαρνλεζίδα ησλ Ηκίσλ.  

    πσο δηαπηζηψζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ππήξρε άγλνηα 

ησλ θαλφλσλ εκπινθήο.215 Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ΚΤΔΑ δελ 

πξνέβε ζηελ έγθξηζε απνδέζκεπζεο ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

έγθξηζεο ρξήζεο ζηξαηησηηθήο βίαο ζε πεξίπησζε πνπ νη ειιεληθέο ΔΓ δερφληνπζαλ 

ππξά απφ ηηο ηνπξθηθέο. Ζ ελέξγεηα απηή δελ ζα ηζνδπλακνχζε κε ηελ έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο απνθιηκάθσζεο ηεο θξίζεο κέζσ δηπισκαηηθήο νδνχ, αιιά ζα παξείρε ηε 

                                                             
213  Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει.538. 
214  Λεσλίδαο Βαζηιηθφπνπινο, Μηα παγθφζκηα πξσηνηππία, Ζ λέα πνιηηηθή, Μάξηηνο  2007. 
215 Θ. Νηφθνο – Π. Σζάθσλαο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2005, ζει. 269 θαη 
 Υξήζηνο Λπκπέξεο Δζληθή ηξαηεγηθή θαη Υεηξηζκφο Κξίζεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 1996, ζει. 191. 
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δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηηθψλ πνπ 

είραλ εκπινθή ζε ηαθηηθφ επίπεδν. Οη ρεηξηζηέο ηεο θξίζεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο 

θαλφλεο εκπινθήο θαη ηε ζεκαζία ηνπο, νη νπνίνη πέξαλ ησλ άιισλ είλαη έλα θαηεμνρήλ 

πνιηηηθφ-δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ-ηερληθφ εξγαιείν.  

 
    3.4.3.4 Ζ ηαθηηθή 

 

    Αξρηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ δελ ππήξμε 

ζηξαηησηηθή ήηηα γηαηί δελ ππήξμε ζηξαηησηηθή αληηπαξάζεζε.216 Χζηφζν, ε πινπνίεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηαθηηθφ επίπεδν παξνπζίαζε πξνβιήκαηα ζε ηξία ζεκεία. 

Πξψηνλ, νη Έιιελεο θαηαδξνκείο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο θχιαμεο ηεο 

αλαηνιηθήο βξαρνλεζίδαο δελ πξνζέγγηζαλ ηε ζσζηή βξαρνλεζίδα αιιά ηε δπηηθή. 

ηαλ δηαπηζηψζεθε ην ιάζνο, ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε θαη ηειηθά ε νκάδα 

απνβηβάζηεθε ζηε ζσζηή βξαρνλεζίδα.217 Γεχηεξνλ, ελψ ππήξρε θιεηζηή επηηήξεζε 

ηεο δπηηθήο βξαρνλεζίδαο κε πνιεκηθά πινία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

πεξίπησζε θαηάιεςή ηεο, ηειηθά δελ θαηέζηε δπλαηή ε παξεκπφδηζε ηεο ελέξγεηαο 

απηήο. Σξίηνλ, δελ είρε απνζηαιεί Αμησκαηηθφο, ζπλήζσο αλψηαηνο, γηα ηελ άζθεζε ηεο 

ηαθηηθήο δηνίθεζεο ησλ λαπηηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Ηκίσλ, ιφγσ ησλ  

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή.218  

 
   3.4.3.2 Ζ νηθνλνκία 

 

   Ο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ή αξλεηηθά ζηε δηαρείξηζε κηαο αλαθπφκελεο θξίζεο, φρη κφλν ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο, 

αιιά ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν απ’ απηήλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ ή ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα δηαζέηεη έλα 

ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληηπάινπ ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο. Σα 

νηθνλνκηθά κεγέζε κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε κέζσ ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαζέζηκσλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο αηρκήο, ηνπ βαζκνχ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο νξγάλσζεο ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α. 

Δπηπιένλ, ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

                                                             
216 Γήισζε ηνπ ΤΠΔΘΑ ζε κεηαγελέζηεξν απφ ηελ ειιελνηνχξθηθε θξίζε ρξφλν ζην Αζαλάζηνο Έιιηο, 
 Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, 
 ζει.344. 
217  Εαραξίαο Μίραο, Γεκήηξεο Αδακφπνπινο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, ζει. 19. 
218 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει.549,550. 
 Δπίζεο γίλεηαη θαη ηδηαίηεξε κλεία ζηε κε έγθαηξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Αξρεγνχ ηφινπ, ν νπνίνο  
 κέρξη ηελ πξψηε πξσηλή ψξα ηεο 31ε Ηαλνπαξίνπ παξέκελε ζην Ναχζηαζκν αιακίλαο. 
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εθδήισζεο κηαο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο, δεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ή κε νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο ηεο ελέξγεηαο απηήο.  

   Σα ηειεπηαία ρξφληα, πξηλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, νη ειιεληθέο 

ακπληηθέο δαπάλεο είραλ κεησζεί δξαζηηθά, αθελφο δηφηη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο 

δελ επέηξεπε ππέξνγθα έμνδα, αθεηέξνπ ιφγσ ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη, ε νπνία έζεηε απζηεξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηελ είζνδν, φζσλ Κ– Μ ηεο 

ΔΔ επηζπκνχζαλ, ζηελ Οηθνλνκηθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). Αληίζεηα, ε Σνπξθία 

ηελ ίδηα πεξίνδν θαηάθεξε λα απμήζεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, κε 

απνηέιεζκα ε αιιαγή ζηνπο δηκεξείο νηθνλνκηθνχο ζπζρεηηζκνχο Διιάδαο - Σνπξθίαο 

λα επηθέξεη, φπσο ήηαλ απηνλφεην, αιιαγή θαη ζηνπο δηκεξείο ζηξαηησηηθνχο 

ζπζρεηηζκνχο επηηξέπνληαο ζηε δεχηεξε αλαθίλεζε ηνπ ππφςε ζεξκνχ επεηζνδίνπ. 

 
   3.4.3.3 Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή 
 

   Ζ δηάζηαζε απηή παξνπζίαζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο θάλεθαλ απφ ηε βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ηνπ ΤΠΔΞ, ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο) ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο δηάζηαζεο απηήο αλαιχνληαη αθνινχζσο. 

 
    3.4.3.3.α Πνιηηηθή αζηάζεηα 

 

    Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ζηελ Διιάδα ππήξρε κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο δηαδνρήο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, γεκάηε απφ πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο, 

θαρππνςία θαη ςπρξφηεηα. Απφ δειψζεηο αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ πνπ κεηείραλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πξνθχπηεη φηη αληί ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ θνξέσλ επηθξαηνχζαλ πξνζσπηθέο έξηδεο θαη θαρππνςία.219 Σα ζηνηρεία 

απηά ζπλέβαιιαλ ζηελ αδπλακία έγθαηξεο θαηαλφεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θξίζεο θαη 

ζηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ κηαο ζπγθξνηεκέλεο θαη 

αμηφπηζηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο.220 

 
    3.4.3.3.β Ζ επηινγή ζηξαηεγηθήο 

 
    ηελ πξψηε θάζε ηεο θξίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ηεο απνηξνπήο κε 

ηε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ δελ ήηαλ ελδεδεηγκέλε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο : α) ην χθνο 

                                                             
219 Αλαιπηηθφηεξα επί ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ 
 Διιάδα παξαηίζεληαη δειψζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ζην  Αζαλάζηνο 
 Έιιηο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα - Σα απφξξεηα ηειεγξαθήκαηα ησλ ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο 
 Ληβάλε, 2009, ζει.34-38.  
220 Θ. Νηφθνο – Π. Σζάθσλαο, ηξαηεγηθή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2005, ζει. 260. 
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θαη πεξηερφκελν ησλ δηαθνηλψζεσλ ησλ δπν ρσξψλ εζηηαδφηαλ ζηε λνκηθή εξκελεία 

ηνπ δεηήκαηνο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη απζηεξέο ζπζηάζεηο ή δειψζεηο πεξί απεηιήο 

ρξήζεο βίαο θαη λα πξνδηθάδεη ή λα δηθαηνινγεί ηε ιήςε απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ 

κέηξσλ β) ε ιήςε απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ έγηλε κε θαζπζηέξεζε επηά 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ειιεληθήο δηαθνίλσζεο, επνκέλσο δεδνκέλεο ηεο 

αλαθνινπζίαο δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ δελ ππήξρε ιφγνο έλαξμεο 

ηεο απνηξνπήο ρσξίο ρξνληθή ηαχηηζε κε ηηο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, γ) ε Σνπξθία δελ 

πξνέβε ζε ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο ζηξαηησηηθήο βίαο, δ) φπσο αλαιχζεθε ζην 2ν 

Κεθάιαην, νη αλαζεσξεηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Σνπξθίαο είλαη γλσζηέο θαη ζηεξνχληαη 

λνκηθνχ εξείζκαηνο, επνκέλσο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε άκεζε ιήςε ζηξαηησηηθψλ 

κέηξσλ θάζε θνξά πνπ ε Σνπξθία πξνβάιιεη ππφ κνξθή δειψζεσλ ή δηαθνηλψζεσλ 

κηα λέα απαίηεζε θαη ε) δελ εμαληιήζεθε ε πξνζπάζεηα εθηφλσζεο ηεο θξίζεο κέζσ 

δηπισκαηηθψλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο. 

    Παξάιιεια, ε επηινγή ηεο Διιάδαο γηα ιήςε απμεκέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ έζεηε ηελ Σνπξθία ζε αλακνλή ειιεληθήο επηζεηηθήο ελέξγεηαο ζε 

βάξνο ηεο, αληίιεςε πνπ εληζρχζεθε κε ηελ έπαξζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηε 

βξαρνλεζίδα. Δπνκέλσο, βάζεη ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα δηαηππσζεί φηη ε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο ζηε θάζε απηή πεξηζζφηεξν ηαπηίζζεθε κε ζηξαηεγηθή 

θαηαλαγθαζκνχ παξά απνηξνπήο, θάηη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δεφλησο, φπσο ζα 

αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, απφ ηε Σνπξθία σο επηρείξεκα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε δηεζλήο 

λνκηκνπνίεζε ηεο επηθείκελεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 

 
    3.4.3.3.γ Ζ ζπλνρή ησλ θνξέσλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

    Ζ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο δελ ήηαλ εληαία απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, ην πιαίζην ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, θαζνξηδφηαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε, κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ θαη ην ΑΜ. Οη απνθάζεηο ησλ δπν απηψλ θνξέσλ παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σν κφλν θνηλφ ζεκείν κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ εζηηαδφηαλ ζηελ 

απνθπγή ελεξγεηψλ θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο. Καη’ ηα άιια ζην ΑΜ ιήθζεθαλ κέηξα 

πνπ δελ ελαξκνλίδνληαλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο Κπβέξλεζεο. Σα κέηξα 

απηά ήηαλ : α) ε παξνπζία δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, β) ε εηνηκφηεηα γηα αληαπφδνζε 

θαη αλαθαηάιεςε ηεο βξαρνλεζίδαο, εθφζνλ απαηηείην, γ) ε εγθαηάζηαζε θξνπξάο 

ζηελ αλαηνιηθή Ίκηα φπνπ ππήξρε ε Διιεληθή ζεκαία.221  

                                                             
221 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Δζληθή ηξαηεγηθή θαη ρεηξηζκφο θξίζεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 1996, ζει.166 θαη 
 181 & Νηθφιανο Κνπξήο, Διιάδα Σνπξθία, ν 50εηήο πφιεκνο Δθδφζεηο Ληβάλε, 1997, ζει. 422-443. 
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    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην λφκν 2292/1995 ην 

ΚΤΔΑ είλαη αξκφδην λα : «..απνθαζίδεη ηελ θήξπμε θαη άξζε κέηξσλ θαη ζηαδίσλ 

ζπλαγεξκνύ γηα ηε κεξηθή ή γεληθή θηλεηνπνίεζε ηεο Υώξαο θαη ηελ εθαξκνγή θαη άξζε 

ησλ Καλόλσλ Δκπινθήο ησλ ΔΓ». Δπνκέλσο, ε απφθαζε γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε επί 

ηεο ππφζεζεο έπξεπε λα ιεθζεί απφ ην ΚΤΔΑ. Χο απνηέιεζκα, ηα παξαπάλσ 

νδήγεζαλ ζε πιήξε αλαθνινπζία ηηο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνζδίδνληαο ζηελ Διιάδα κηα αλαμηφπηζηε εηθφλα.222 Δμάιινπ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ δελ πξέπεη λα ππήξρε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

πξψηε θάζε ηεο θξίζεο, ζπληνληζκφο κεηαμχ ΤΠΔΘΑ θαη ΤΠΔΞ.223 Σν ειιεληθφ ΤΠΔΞ 

δελ θαηλφηαλ λα ήηαλ ελήκεξν γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ ΤΠΔΘΑ,224 αιιά νχηε θαη ν 

Πξσζππνπξγφο.225 

    Καηά ην δηάζηεκα αχμεζεο ηεο έληαζεο (30-31 Ηαλνπαξίνπ 1996), 

ε θξίζε δηαρεηξηδφηαλ απφ ηξία θέληξα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ηνλ Πξσζππνπξγφ κε 

ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ, ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο. Μεηαμχ ησλ 

ηξηψλ πνιηηηθψλ πξσηαγσληζηψλ ππήξρε θιίκα αληαγσληζκνχ θαη θαρππνςίαο θαη 

έιεηπε ν ζπληνληζκφο. Δπίζεο, ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο δελ είρε 

παξαζρεζεί ζρεηηθή  ελεκέξσζε ζηνλ Πξφεδξν Γεκνθξαηίαο.226  

    Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

δελ ππήξρε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ πνπ ήηαλ αξκφδηνη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ θξίζε. Μέρξη ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο, ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ, θάζε 

θνξέαο αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνέβαηλε ζηελ εθδήισζε αληίζηνηρσλ 

ελεξγεηψλ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε εθδειψζεη ν άιινο. Γη΄απηφ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο παξνπζηάζηεθε ρξνληθή δηαθνξά θαη αλαθνινπζία χθνπο θαη 

πεξηερνκέλνπ κεηαμχ δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ, δεδνκέλνπ φηη νη 

πξψηεο επεδίσθαλ ηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο, νη δεχηεξεο ζηφρεπαλ αθνχζηα ή 

εθνχζηα ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο. Δθηηκάηαη φηη ε δηελέξγεηα ζχζθεςεο ππφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πνιηηηθψλ Αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ 

ηεο Αληηπνιίηεπζεο ζα δηακφξθσλε κηα πην αμηφπηζηε θαη ζπλεθηηθή εηθφλα γηα ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.    

 
 
 

                                                             
222 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 43. 
223 ην ΚΤΔΑ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 31/1/1997, ν ΤΠΔΞ ξψηεζε ηνλ ΑΓΔΔΘΑ : «πνηνο ζνπ είπε 
 λα βγάιεηο ην άγεκα έμσ ζην λεζί;» Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο 
 Πνηφηεηα, 2001, ζει.578. 
224 Άιθεο Κνχξθνπιαο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998, ζει. 43. 
225 Κψζηαο εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα, 1996-2004, Δθδφζεηο Πφιηο, ζει. 59. 
226 Υξήζηνο Λπκπέξεο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001, ζει.583. 
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   3.4.3.4 Ζ δηεζλήο λνµηµνπνίεζε  

 
   πσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ θαη θπξίσο εθ 

ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο, ε Διιάδα δελ πέηπρε ζην ζρεδηαζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

εθαξκνγή κηαο πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα απνιάκβαλε ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο ηεο 

δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο. Απηφ νθείιεηαη ζηνπο εμήο ζεκαληηθνχο ιφγνπο : α) δελ 

θαηάθεξε λα πείζεη γηα ην δίθαην ησλ ζέζεψλ ηεο ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο 

πνπ κεζνιάβεζαλ γηα λα απνθιηκαθψζνπλ ηελ θξίζε, β) δελ πξνζπάζεζε λα 

αθππλίζεη ηελ ΔΔ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

πξνάζπηζεο ελφο Κ–Μ, ηνπ νπνίνπ νη ζέζεηο ήηαλ ζχκθσλεο κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ελαξκνλίδνληαλ πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο πκθσλίεο Διιάδαο 

- Ηηαιίαο - Σνπξθίαο, γ) κεηέηξεςε αθνχζηα ην ακπληηθφ - απνηξεπηηθφ ηεο δφγκα ζε 

επηζεηηθφ - εμαλαγθαζηηθφ, φηαλ, ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, επηά εκέξεο κεηά 

ηε δηαθνίλσζε ηνπ ΤΠΔΞ, έζεζε ζε εθαξκνγή απμεκέλα ζηξαηησηηθά κέηξα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Ηκίσλ, δ) δελ εθάξκνζε εληαίεο πνιηηηθέο ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, θαζψο 

απφ ηε κηα ην ΤΠΔΞ πξνζπαζνχζε δηπισκαηηθά λα απνθιηκαθψζεη ηελ θξίζε, απφ ηελ 

άιιε ην ΤΠΔΘΑ δηέηαδε ηνλ απφπινπ ηνπ ζηφινπ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξεζεί ηελ 

εηθφλα ηεο αμηφπηζηεο θαη θεξέγγπαο ρψξαο, θαζψο άιια έιεγε θαη άιια έθαλε.  

   Αληίζεηα ε Σνπξθία θαηάθεξε λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη αλακελφηαλ 

επηζεηηθή ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο, γεγνλφο πνπ εληζρχζεθε κε ηελ έπαξζε ηεο ειιεληθήο 

ζεκαίαο ζηε βξαρνλεζίδα. Υξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά ηελ ελέξγεηα απηή, καδί 

κε ην επηρείξεκα φηη ε Διιάδα επεδίσθε λα επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 12 λκ, 

επηρείξεζε λα λνκηκνπνηήζεη ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε ηελ θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο 

βξαρνλεζίδαο, ζηε βάζε φηη ε κεξηθή ή νιηθή επηζεηηθή ελέξγεηα ησλ ΔΓ απμάλεη ην 

θίλεηξν ηνπ αληηπάινπ λα πξνρσξήζεη ζε πξνιεπηηθή επίζεζε.227 

   πσο αλαιχζεθε ζην 1ν Κεθάιαην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο 

λνκηκνπνίεζεο δελ αξθεί κφλν ε ζχκπιεπζε κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο δηεζλείο 

επηθξαηνχζεο αμίεο. Αιιειέλδεηα ζηνηρεία είλαη ην θχξνο, ε αμηνπηζηία θαζψο θαη ε 

εηθφλα ηνπ θξάηνπο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ, ε Διιάδα 

πξνεξρφηαλ απφ κηα πεξίνδν (1992-1995) εζληθηζηηθήο – καμηκαιηζηηθήο αληίδξαζεο ζε 

βάξνο ηεο πΓΓΜ, ε νπνία είρε ακαπξψζεη ηελ εηθφλα ηεο δηεζλψο, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηε δηεζλή θνηλή γλψκε κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαθέξεη λα λνκηκνπνηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηεζλψο.  

 

 

                                                             
227 Παλαγηψηεο Μαπξίδεο & Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, Διιάδα θαη Σνπξθία κεηά ηνπ ηέινο ηνπ ςπρξνχ 
 πνιέκνπ, Ζ πεξίπησζε ησλ Ηκίσλ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999, ζει.153. 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

113     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

   3.4.3.5 Ζ δηπισκαηία 

 

   ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ δπζηπρψο ε δηπισκαηία δελ ιεηηνχξγεζε ππέξ 

ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, δεδνκέλνπ φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ήηαλ ε θαζηέξσζε απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο ηεο θαηλνθαλνχο 

ζεσξίαο ησλ «γθξίδσλ δσλώλ», κε ζθνπφ ηελ «επαλεξκελεία» ησλ δηεζλψλ πλζεθψλ 

θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζε κία ζεηξά λήζσλ, λεζίδσλ θαη 

βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν.   

   Σν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο δηπισκαηίαο ήηαλ φηη δελ παξνπζίαδε 

θπξίσο ζπλέρεηα θαη ζπλνρή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξρε κηα εληαία Αξρή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ιακβάλνληαλ απνθάζεηο 

πνπ ζα θηλνχληαλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Υξνληθά, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εληνπίζζεθαλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηπισκαηίαο επηθεληξψλνληαη: α) ζηελ θαζπζηέξεζε 

έθδνζεο ξεκαηηθήο δηαθνίλσζεο ηνπ ΤΠΔΞ σο αληαπάληεζε ζηελ ηνπξθηθή 

δηαθνίλσζε, β) ζηελ πξφηαζε ηνπ ΤΠΔΞ πξνο ην ΤΠΔΘΑ γηα ελεξγνπνίεζε 

απμεκέλσλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ ελ αγλνία ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ,228 γ) ζηελ έιιεηςε άκεζνπ δηπισκαηηθνχ δηαβήκαηνο ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ αλήθεη ε Διιάδα (ΟΖΔ, ΝΑΣΟ, ΔΔ) θαη ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπο 

γηα ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο επί ησλ Ηκίσλ229, δ) ζηε κε ρξήζε 

ζεκαληηθψλ δηπισκαηηθψλ – δηαπξαγκαηεπηηθψλ «όπισλ», φπσο ε αλαζεψξεζε ηεο 

ειιεληθήο ζηάζεο ζρεηηθά, αθελφο κε ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθψλ παθέησλ απφ ηελ 

ΔΔ ζηελ Σνπξθία, ζην πιαίζην Σεισλεηαθήο Έλσζεο, αθεηέξνπ κε ηελ επξσπατθή 

πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο, ε) ζηε κε «δηπισκαηηθή εθκεηάιιεπζε» ηεο ζέζεο ηεο Ηηαιίαο, 

ε νπνία ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο αζθνχζε ηελ Πξνεδξεία ηεο ΔΔ θαη θπζηθά γλψξηδε ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ Ηκίσλ θαη ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηηαινηνπξθηθήο 

πκθσλίαο ηνπ 1932, ζη) ζηε κε ζαθή ελεκέξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο επί ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο, φπσο πξνθχπηεη απφ δειψζεηο ηνπ ΤΠΔΞ 

ζηε Βνπιή, φιεο νη ρψξεο ηηο νπνίεο ελεκέξσζε ε Αζήλα230 εμέθξαζαλ ηελ ίδηα 

παξφηξπλζε : «Γηαπξαγκαηεπηείηε κε ηνπο Σνύξθνπο γηα λα βξείηε κηα ιύζε»,231 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη άγλνηα επί ησλ λνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο. Ζ άπνςε 

απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη ζε κεηαγελέζηεξν ηεο θξίζεο ρξφλν, δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

                                                             
228 Κψζηαο εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα, 1996-2004, Δθδφζεηο Πφιηο, ζει. 59. 
229 Ο Πξφεδξνο γηα παξάδεηγκα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ Έιιελα 
 Πξσζππνπξγφ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηε δηεπζέηεζε ηεο θξίζεο, δελ γλψξηδε ηα 
 θπξηαξρηθά  δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο επί ησλ Ηκίσλ, ζην  Κψζηαο εκίηεο, Πνιηηηθή γηα κηα 
 δεκηνπξγηθή Διιάδα, 1996-2004, Δθδφζεηο Πφιηο, ζει. 63. 
230 Ζ ελεκέξσζε έγηλε ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο εκέξεο ηεο θξίζεο, ιίγν πξηλ ή θαη θαηά ηε 
 δηάξθεηα ηεο θαηάιεςεο ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο απφ ηνπο ηνχξθνπο θαηαδξνκείο, ζην Πνιηηηθή 
 γηα κηα δεκηνπξγηθή Διιάδα ηνπ Κψζηα εκίηε, ζει. 66. 
231 Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, Ζ’ Πεξίνδνο, χλνδνο Γ΄ πλεδξίαζε, Σεηάξηε 31 Ηαλνπαξίνπ 1996. 
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ΔΔ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά απφ επηζθέςεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ παξαδέρηεθαλ ην δίθαην ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ. 

 
  3.4.4 Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

 

  εκαληηθή ήηαλ ε δηακεζνιάβεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο κε θαηεχζπλζε ηελ απνθιηκάθσζή ηεο. Οη αμησκαηνχρνη ηεο Ακεξηθήο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο δελ ιεηηνχξγεζαλ ζηε 

βάζε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, δειαδή δελ επηθεληξψζεθαλ ζην πνηα εθ ησλ 

δπν πιεπξψλ έρεη ην δίθαην κε ην κέξνο ηεο. Πξνζπάζεζαλ λα απνθιηκαθψζνπλ ηελ 

θξίζε, φκσο ε φιε δηαδηθαζία εθ ηνπ απνηειέζκαηνο επλφεζε ηελ Σνπξθία. Ζ 

ακεξηθαληθή ζηάζε ππέξ ηεο Σνπξθίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θπξίσο ιφγσ : α) ηεο 

γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο ηεο Σνπξθίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «θξάηνο πξώηεο 

γξακκήο» θνληά ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ ζρεδφλ ζε θάζε ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηηο 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Δπξαζηαηηθή ήπεηξν,232 β) ηεο ζχγθιηζεο ησλ ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ κε ηα ακεξηθάληθα, πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ειιελνηνπξθηθέο 

δηαθνξέο θαη γ) ηεο δηαθνξάο ηζρχνο κεηαμχ Διιάδαο - Σνπξθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο Σνπξθίαο λα θαιχςεη ηηο νπνίεο ακεξηθαληθέο απαηηήζεηο ζηελ εγγχο 

πεξηνρή φηαλ απαηηεζεί.   

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ΔΔ δελ ζπκκεηείρε θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία 

απνθιηκάθσζεο ηεο θξίζεο. Ζ απνπζία έγηλε αθφκε πην αηζζεηή ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

φηη ην 1993 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζεζπίζζεθε ε λέα δνκή ηεο ΔΔ ζηε βάζε 

ησλ ηξηψλ ππιψλσλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζε ηελ ΚΔΠΠΑ. Ζ ΚΔΠΠΑ ζηφρεπε 

ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο ζην κέιινλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε ελ 

επζέησ ρξφλσ λα νδεγήζεη ζε κηα θνηλή άκπλα ησλ Κ – Μ ηεο Έλσζεο, πνπ φκσο 

φπσο απνδείρηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο ησλ Ηκίσλ ήηαλ 

αλχπαξθηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ε ΔΔ δπζηπρψο δελ πξνέβε ζηελ 

ελεξγνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δηπισκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο πξνο απνθιηκάθσζε ηεο 

θξίζεο, ζην πιαίζην ησλ θηιειεχζεξσλ θαη δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, απφ ηηο νπνίεο 

δηέπεηαη ην επξσπατθφ δίθαην θαη ζηεξίδεηαη ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Δπίζεο, ε 

Ηηαιία δελ πξνρψξεζε ζε θακία δηπισκαηηθή πξσηνβνπιία ππφ ηελ ηδηφηεηα, αθελφο 

ηεο ρψξαο πνπ αζθνχζε ηελ Πξνεδξεία ηεο ΔΔ, αθεηέξνπ ηνπ ελφο εθ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ είρε ππνγξάςεη καδί κε ηελ Σνπξθία θαη Διιάδα ηηο 

πκθσλίεο ηνπ 1932 θαη 1947 αληίζηνηρα, νη νπνίεο είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θξίζε. 

                                                             
232 Richard Holbrook, Ian Lesser, Beyond bridge or barrier, Turkey’s evolving security relations with the 
west, Washington 2000, ζει.207.   
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  Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ «ζπζηεκηθνύ» παξάγνληα 

ζηελ εμέιημε ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο νπζηαζηηθά νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πνηνηηθήο 

δηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο πςειήο πνιηηηθήο θαη δε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηπισκαηίαο, 

ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο.    

 
  3.3.5 Ζ αμηνιφγεζεο ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 
  Ζ αμηνιφγεζε ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ ζα 

επηθεληξσζεί ζηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, φπσο απηά 

αλαιχζεθαλ ζην 1ν Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 
   3.3.5.1 Ζ θαηαιιειφηεηα 

 

   Αλακθίβνια ε πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο δελ πιεξνχζε ην 

θξηηήξην ηεο θαηαιιειφηεηαο. Ήηαλ αζπλερήο, αλαθφινπζε θαη αζχκβαηε κε ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. Καη’ αξράο, ρσξίο λα ππάξρεη ίρλνο απεηιήο ρξήζεο ζηξαηησηηθήο βίαο 

απφ ηε Σνπξθία ζηε βάζε αλαζεψξεζεο ηνπ status quo, ε Διιάδα πξνρψξεζε ζηελ 

αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ, θαζψο θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε θαηαδξνκψλ ζηε κηα εθ ησλ δπν βξαρνλεζίδσλ, αγλνψληαο δπν 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. Πξψηνλ, φηη κ’ απηφλ  ηνλ ηξφπν αληί απνηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 

εθάξκνδε εμαλαγθαζηηθή ζηξαηεγηθή θαη δεχηεξνλ ζε πεξίπησζε γεληθεπκέλεο 

ζχξξαμεο δελ ζα κπνξνχζε λα αληαγσληζηεί κε ίζνπο φξνπο ηελ Σνπξθία ζε 

ζηξαηησηηθή ηζρχ. Έπξεπε λα πεξηκέλεη ηελ θιηκάθσζε ηεο θξίζεο απφ ηελ Σνπξθία, 

νπφηε κε ελέξγεηεο απεηιήο ρακειήο έληαζεο βίαο, ησλ νπνίσλ ην κέγηζην φξην 

αληίδξαζεο ζα θπκαηλφηαλ ζηε βάζε πεξηνξηζκέλσλ επεηζνδίσλ, ζα κεηαθχιπε ηελ 

αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα έλαξμε γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ ζηελ Σνπξθία. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή ηαπηηδφηαλ κε ηελ πξφζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πεξί απφδνζεο επζπλψλ 

ζηε ρψξα πνπ ζα έθαλε πξψηε επίζεζε.  

   Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε Διιάδα δελ επέιεμε κηα αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή ζηε βάζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζε βάξνο ησλ 

αδπλακηψλ ηεο Σνπξθίαο. Αγλφεζε ηε δηπισκαηηθή ηζρχ πνπ απέξξεε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΔ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θξίζε 

ρσξίο ηελ απεηιή ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ κέζσλ, αιιά κε ηελ απεηιή αλαζεψξεζεο ηήο 

ζηάζεο ηεο αθελφο ζην δήηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπξθίαο, ζην πιαίζην ηεο 

Σεισλεηαθήο Έλσζεο, αθεηέξνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηαθαή πφζνπ ηεο Σνπξθίαο λα 

εληαρζεί ζηε ΔΔ. Αγλφεζε ηε ζπνπδαηφηεηα πξνζέγγηζεο ρσξψλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ εμ’ αξρήο λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο κε ζεηηθέο 
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πξννπηηθέο γηα ηελ Διιάδα. Ζ  Ηηαιία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ιφγσ ηνπ δηηηνχ ηεο ξφινπ. Δπηπιένλ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα κπνξνχζαλ 

λα βνεζήζνπλ, δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο επηξξνήο πνπ αζθνχζαλ ζηελ Σνπξθία, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε ε Διιάδα λα απεπζπλφηαλ εμ’ αξρήο ζ’ απηέο, εμεγψληαο πιήξσο ηε 

λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, επηθεληξψλνληαο ζηε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

   Παξάιιεια, ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο έγθαηξεο δηπισκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ηφζν ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ΟΖΔ, ΔΔ, 

ΝΑΣΟ θαη κε κηα αδηθαηνιφγεηε επηζεηηθή ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, ε Διιάδα θαηάθεξε 

ην δηάζηεκα ηεο θξίζεο λα ζηεξεζεί θαη ηα νθέιε ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο, πνπ 

νχησο ή άιισο βάζεη δηεζλνχο δηθαίνπ δηθαηνχην, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα 

απέηξεπε ηελ Σνπξθία απφ νπνηαδήπνηε πξνθιεηηθή ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο.  

   Αμίδεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα ζηεξείην ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο έγθαηξεο δηάγλσζεο, πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθήο δηνξαηηθφηεηαο θαη 

πξνβιεςηκφηεηαο ησλ θηλήζεσλ ηνπ αληηπάινπ. Οη αδπλακίεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάιεςε ηεο δεχηεξεο βξαρνλεζίδαο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ζηελ έιιεηςε αληί-

κέηξσλ φηαλ ε θαηάιεςε πηζηνπνηήζεθε θαη επηζήκσο.    

 
   3.3.5.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή 

 

   Ζ αλαθνινπζία θαη ε έιιεηςε ηαχηηζεο δηπισκαηίαο θαη ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαηαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα έιιεηςεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο πνπ 

παξνπζίαδε ε Διιάδα. Ζ κελ δηπισκαηία ζηφρεπε ζηελ απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο, ε δε 

ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηιήκκαηνο εηξήλε ή πφιεκνο, ρσξίο λα 

δηαθαίλνληαη ζηνλ νξίδνληα ζεκάδηα ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο απεηιήο.  

   Δπηπιένλ, ππήξρε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ζπλεξγαζία πνιηηηθήο 

θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ππήξρε δπζρέξεηα ζπληνληζκνχ 

θαη δηαθιαδηθφηεηαο.  

 
   3.3.5.3 Ζ απνδνηηθφηεηα 

 

   Ζ αλάιπζε ηεο αλαινγίαο θφζηνπο – νθέινπο επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ θαηαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηιερζείζαο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ θξίζε απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο 

παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Μπνξεί ζε νηθνλνκηθά κεγέζε ην θφζηνο λα παξέκεηλε 

ζε ρακειά επίπεδα πξνθαλψο ιφγσ απνηξνπήο ηεο ζχγθξνπζεο, φκσο ζε αληίζεζε 

κε ηε ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε ζηε βάζε ηνπ status quo ante, ε θαηλνθαλήο ζεσξία 
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ησλ «γθξίδσλ δσλώλ» απνηέιεζε έλα λέν δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν γηα ηελ Σνπξθία. ε 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο νη ηνπξθηθέο αθηαησξνί ζπλερίδνπλ λα παξαβηάδνπλ ηα 

ειιεληθά ρσξηθά χδαηα, ελψ νη Κπβεξλήηεο ηνπο αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ ειιεληθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ πεξηνρή, 

ηελ νπνία επηκφλσο ραξαθηεξίδνπλ σο «ηνπξθηθή επηθξάηεηα».     

 
   3.3.5.4 Ο ζπζρεηηζκφο ηθαλνηήησλ θαη ζηφρσλ 
 

   Ζ επηινγή νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

επαξθή θαη θαηάιιεια κέζα, εηδάιισο νδεγεί ζε ππεξεμάπισζε, δειαδή ζε κε 

επηηπρή ζχδεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζθνπψλ κε ηα δηαζέζηκα κέζα. Παξνκνίσο, ε επηινγή 

επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ έλα θξάηνο πνπ δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα ελδερφκελε 

γεληθεπκέλε ζχξξαμε ζα νδεγήζεη ζε ζπλζεθνιφγεζε κε δπζκελείο φξνπο.   

   Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ ην ζηξαηησηηθφ νπινζηάζην ηεο 

Σνπξθίαο ήηαλ θαιχηεξν απφ εθείλν ηεο Διιάδαο. Μπνξεί ε Διιάδα λα δηέζεηε ηαθηηθφ 

πιενλέθηεκα ηε ζηηγκή ηεο θνξχθσζεο ηεο θξίζεο, φκσο αθελφο απηφ ήηαλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, αθεηέξνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα ηη ζα ζπλέβαηλε ηε 

δεχηεξε ή ηξίηε εκέξα ηεο ζχγθξνπζεο. Δπίζεο, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί εάλ 

ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ΔΓ κπνξνχζε λα ππεξθεξάζεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλσηεξφηεηα ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Σνπξθίαο, θαζψο ε κέγηζηε εηνηκφηεηα ή ην 

πξψην ρηχπεκα πξνζδίδνπλ πιενλέθηεκα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο, φκσο δελ 

είλαη ηθαλά  απφ κφλα ηνπο λα παξέμνπλ ζπλέρεηα θαη δηάξθεηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηε 

λίθε. ρεηηθφ παξάδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε απνηειεί ε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ επαλάθηεζεο ηεο δεχηεξεο 

βξαρνλεζίδαο, κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο απφ Σνχξθνπο θαηαδξνκείο, αθελφο ιφγσ 

ειιείςεσλ ζε θαηάιιεια κέζα,233 αθεηέξνπ ιφγσ αδπλακίαο εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ επηινγψλ. Δπνκέλσο κε ηε ιήςε απμαλφκελσλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ, 

ε Διιάδα αθνχζηα κεηέηξεςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο ζε εμαλαγθαζκφ, ρσξίο λα 

είλαη ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε πεξίπησζε απφθξηζεο ηεο Σνπξθίαο. 

 
   3.3.5.5 Αληνρή ζε ζθάικαηα 
 

   Ζ πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο δελ μεπέξαζε ηα ζθάικαηα νπ 

έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ. Χο κε αλαζηξέςηκα 

ζθάικαηα ζεσξνχληαη : α) ε θιηκάθσζε ηεο θξίζεο, β) ε αλαθνινπζία δηπισκαηηθήο 

                                                             
233 πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο δελ δηέζεηαλ ζε 
 εηνηκφηεηα 45 ιεπηψλ άγεκα εηδηθψλ δπλάκεσλ ηθαλνχ αξηζκνχ, πξνο επαλάθηεζε ηεο δεχηεξεο 
 βξαρνλεζίδαο. Απηφ πηζηνπνηείηαη ηφζν απφ ην βηβιίνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, 
 φζν θαη απφ ην βηβιίν ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ.  
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θαη ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, γ) ε έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα, ζηε βάζε ηεο πεξηνξηζκέλεο θαη 

φρη γεληθεπκέλεο ζχγθξνπζεο, θαη δ) ε κε απνηειεζκαηηθή δηπισκαηία. Δθηηκάηαη φηη ηα 

ζθάικαηα απηά δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξφζθαηξα, ζπγθπξηαθά, ή άκεζα 

επηιχζηκα, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηάο ηνπο θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο πξνεηνηκαζίαο 

θαηάιιειεο πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή ηνπο ζε πεξίνδν 

θξίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ είλαη έλα ζθάικα πνπ 

δχζθνια κπνξεί λα επηιπζεί ηελ ψξα ηεο θνξχθσζεο ηεο θξίζεο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ 

έηνηκα ζρέδηα κέηξσλ ή αληίκεηξσλ γηα θάζε ελδερφκελε απάληεζε ή αληαπάληεζε ηνπ 

αληηπάινπ θαη λα εθθξεκεί κφλν ε εθαξκνγή ηνπο ζε ηαθηηθφ επίπεδν.   

 
  3.3.6 Μεξηθά πκπεξάζκαηα ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ 
 

  Ζ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ζεηηθά ζρφιηα. Καη ηα 

πέληε θξηηήξηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. ζνλ αθνξά ζην απνηέιεζκα ηεο επαλαθνξάο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο βξαρνλεζίδαο ζην status quo ante ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

επηηπρεκέλν εάλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο ζεσξίαο ησλ «γθξίδσλ 

δσλώλ», ε νπνία εθηηκάηαη σο έλα αθφκε δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν ηεο Σνπξθίαο, πνπ 

ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ ηχπνπ 

«παθέην». Χζηφζν, πέξαλ ησλ «γθξίδσλ δσλώλ», ε Διιάδα θαίλεηαη λα δεζκεχηεθε 

γηα ηε κε επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ ζηα 12 λκ.234 Σα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο ησλ δπν πιεπξψλ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, 

ελψ ζην Παξάξηεκα Σ παξαηίζεηαη ην παίγλην πνπ έπξεπε λα ζρεδηάζεη ε Διιάδα 

ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ. 

 Διιάδα Σνπξθία 

Πιενλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα 

 Σαχηηζε ζέζεσλ κε Γηεζλέο Γίθαην
235

 -
καθξνπξόζεζκα 

 Δηνηκφηεηα ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη 
ηνπηθή ππεξνρή – βξαρππξόζεζκα 

 Καιέο ζρέζεηο κε ΔΔ 

 

 Αλψηεξε ζηξαηησηηθή ηζρχο απφ Διιάδα 

 Καιέο ζρέζεηο κε ΖΠΑ 

 πλεξγαζία πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 
εγεζίαο 

 Δπηηπρήο αλάπηπμε θαη εθηέιεζε 
επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

 Γηεζλήο λνκηκνπνίεζε 

 Καιχηεξε νηθνλνκία απφ Διιάδα 

                                                             
234 Γειψζεηο ηνπ βνεζνχ ηνπ ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζην Αζαλάζηνο Έιιηο & 
 Μηράιεο Ηγλαηίνπ, Ίκηα: Σα απφξξεηα ηειεγξαθήκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ, ζει.185. 
235 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζέζε ηνπ Π. Κνλδχιε, φπσο δηαηππψλεηαη ζην Δπίκεηξν ηεο Θεσξίαο 
 Πνιέκνπ: «Σα “δίθαηα” ηεο Διιάδαο δελ εληππσζηάδνπλ θαλέλαλ, όζν πίζσ ηνπο βξίζθεηαη έλαο 
 παξίαο κε δηαξθώο απισκέλν ρέξη, θάπνηνο πνπ δεη κε δάλεηα, επηδνηήζεηο θαη “πξνγξάκκαηα 
 ζηήξημεο”».   
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Αδπλακίεο Αδπλακίεο 

 Έιιεηςε ζπλνρήο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Αλαθνινπζία δηπισκαηηθψλ-ζηξαηησηηθψλ 
ελεξγεηψλ 

 Καηψηεξε ζηξαηησηηθή ηζρχο απφ Σνπξθία 

 Άζηνρε & ειιηπήο αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ 
ζρεδίσλ  

 Έιιεηςε πιεξνθνξηψλ, πξνβιήκαηα ζηε 
δηαλνκή ηνπο 

 Αδχλακεο ζρέζεηο κε ΖΠΑ  

 Έιιεηςε δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο 

 Πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

 Αδχλακεο ζρέζεηο κε ΔΔ 

 Αζηάζεηα πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο –
καθξνπξόζεζκα 

 Έιιεηςε ηαχηηζεο ζέζεσλ κε Γηεζλέο 
Γίθαην-καθξνπξόζεζκα 

 Έιιεηςε ζηξαηησηηθήο ηνπηθήο ππεξνρήο-
βξαρππξόζεζκα 
 

 
  
 
  

 3.5 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα  

 

 Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλάιπζε ηεο ζεκεξηλήο 

ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφζζεθε ζηελ θξίζε ησλ 

Ηκίσλ δελ είλαη ζεηηθφ. εκεηψλεηαη δε, φηη κεηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ αθνινχζεζαλ ε 

πκθσλία ηεο Μαδξίηεο, ε ππφζεζε Οηζαιάλ, ε αλαδίπισζε κε ηνπο S-300, ην λέν 

δφγκα ηνπ ΝΑΣΟ, ε αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεηξειαηαγσγνχ 

«Μπνπξγθάο - Αιεμαλδξνύπνιε», γεγνλφηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο.  

 Με δεδνκέλε ηε ζπλέρηζε ηεο αλαζεσξεηηθήο πξαθηηθήο ηεο Σνπξθίαο, ε 

ζρεδίαζε ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα εγγπάηαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα, ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ζα πξνζηαηεχεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα είλαη 

επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ. Μεγάιε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη ην 

ηνπξθηθφ ηξίπηπρν νηθνλνκία – νπιηθά ζπζηήκαηα – ηερλνινγία βξίζθεηαη ζε αλνδηθή 

πνξεία θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πξννπηηθέο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2015-2020 ε 

ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή ηζρχο ζα ππεξβεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειιεληθή, ηφζν ζε 

πνζνηηθφ φζν θαη πνηνηηθφ επίπεδν. Ζ θξίζε ησλ Ηκίσλ απνηειεί παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγή ηεο εθαξκνδφκελεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Παξάιιεια, απνηειεί 

παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο ηεο ηνπξθηθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη πξφηππν «ζρεδίνπ αθνξκήο» γηα ηελ έλαξμε λέσλ 

ειιελνηνπξθηθψλ θξίζεσλ.  

 Δπηπξφζζεηα, νη αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο πΓΓΜ πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίζνπλ ηελ Διιάδα, θαζψο κπνξεί επί ηνπ παξφληνο ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ 

νη ρψξεο απηέο λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηηζεκέλνπο ζθνπνχο ηνπο, φκσο ζε 

Πίλαθαο 3.6 

πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα -αδπλακίεο Διιάδαο - Σνπξθίαο 
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πεξίπησζε ππεξθεξαζκνχ ησλ ελ ιφγσ πεξηνξηζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, 

φια ηα ζελάξηα είλαη πηζαλά.   

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε έμαξζε ησλ 

αζχκκεηξσλ απεηιψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ, αθξηβψο 

ιφγσ αζπκκεηξίαο, είλαη πνιχ δχζθνιε. Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο ζρεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα πξνιακβάλεηαη ε εθδήισζή ηνπο ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη 

πξνθχπηνπζεο απψιεηεο ζα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο.   

  Ο κνλαδηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο κε επηηπρία ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ 21νπ αηψλα 

είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο λέαο απνηειεζκαηηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, φπσο απηή 

αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. Μηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα εδξαηψλεη ηελ αμηνπηζηία, 

ζα θαηαδεηθλχεη ηε ζέιεζε θαη ζα πξνβάιιεη ην θχξνο ηεο Διιάδαο, ηφζν ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, φζν θαη ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκά ηεο. 
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Κεθάιαην 4 

Πξφηαζε γηα κηα Νέα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 
 

 

 4.1 Αλάγθε γηα ράξαμε λέαο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

  

 Ζ Διιάδα δελ κπνξεί λα πνξεχεηαη ζαλ λα κελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα γχξσ ηεο, 

πηζηεχνληαο φηη ζεξκά επεηζφδηα, φπσο ε θξίζε ησλ Ηκίσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επαλαιεθζνχλ, ζηε βάζε ηεο ινγηθήο φηη ηα δεκνθξαηηθά θξάηε δελ πνιεκνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Δπεηδή πνιιά άιιαμαλ θαη αιιάδνπλ ζπλερψο, ε Διιάδα νθείιεη λα εληνπίδεη 

ζπλερψο ηηο δηακνξθνχκελεο αιιαγέο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππνζχζηεκαηφο ηεο, απαηψληαο φπνηε απαηηείηαη ζηηο λέν-νζσκαληθέο 

αμηψζεηο θαη ηηο αιβαλφ-ζθνπηαλέο ςεπδφ-αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο. Οθείιεη λα 

πξνβαίλεη ζε έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αλαδπφκελσλ επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ, λα εληζρχεη 

ηηο δπλάκεηο ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηεί ηηο αδπλακίεο ηεο. 

 ήκεξα, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε 

ζρεδίαζε κηαο λέαο πςειήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα απνηειεί αληηθείκελν ζπλερνχο 

επεμεξγαζίαο, νχησο ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ελζσκαηψλεη ηηο δηάθνξεο 

εμειίμεηο. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη κε 

επηηπρία φιεο νη πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα ην ιφγν απηφ 

απαηηνχληαη άκεζα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο.   

 
 4.2 Ο ζρεδηαζκφο ηεο λέαο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

 

 πσο αλαιχζεθε ζην 1ν Κεθάιαην ν ζρεδηαζκφο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

απαηηεί ηελ εμέηαζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ παξαγφλησλ: α) ηε δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, β) ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ ζηφρσλ βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, γ) 

ηνλ θαζνξηζκφ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπλδπαζκνχ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεξαξρεκέλσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη δ) ηελ πξνζεθηηθή δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

 ην αθφινπζν ρήκα 4.1 απνηππψλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεψλ εθείλσλ πνπ πξέπεη λα κεηαξξπζκηζηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ σο εληαίν ζχλνιν λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο πθηζηάκελεο 

θαη αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο.    
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  4.2.1 Ζ δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο 
 

  Σα δίπνια δηάγλσζεο ηνπ  δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, αδπλακίεο - 

πιενλεθηήκαηα θαη απεηιέο - επθαηξίεο εμεηάζζεθαλ αλαιπηηθά ζην 2ν θαη 3ν Κεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 
Διιάδα 

Πιενλεθηήκαηα – Strengths Αδπλακίεο - Weakness 

 Γεσπνιηηηθή ζέζε (Αζία-Δπξψπε-Αθξηθή)- 
επηθνηλσληαθφο θφκβνο 

 Έιεγρνο ζαιαζζίσλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο 
κέζσ Αηγαίνπ Πειάγνπο 

 Εσηηθφο ζχλδεζκνο πεξηνρήο Βαιθαλίσλ κε 
Μαχξε Θάιαζζα θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε 
Δπξψπε 

 Μέινο ΔΔ, ΝΑΣΟ, ΟΟΑ  

 Γεσγξαθηθή ζχλζεζε επηθξάηεηαο 

 Οηθνλνκία 

 Δζσηεξηθή πνιηηηθή 

 ηαζηκφηεηα δηπισκαηίαο 

 ηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή   

 ρέζεηο κε ΖΠΑ 
 

Απεηιέο – Threats Δπθαηξίεο – Opportunities 

 Αλαζεσξεηηθέο αμηψζεηο Σνπξθίαο  

 Πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη δηπισκαηηθή 

δηείζδπζε Σνπξθίαο ζε Ν/Α Δπξψπε  

 Αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο Αιβαλίαο θαη πΓΓΜ 

 Αζχκκεηξεο απεηιέο 

 Ρεπζηφηεηα θαη απνζηαζεξνπνίεζε πεξηνρψλ 

βνξείσλ ζπλφξσλ  

 

 ηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο ζηελ 
πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ελεξγεηαθά 
δίθηπα 

 Εσηηθφο ζχλδεζκνο ΔΔ κε αλαδπφκελεο 
αγνξέο 

   

Τςειή 

ηξαηεγηθή 

Γηάγλσζε 
Πεξηβάιινληνο : 

 
1. Απεηιέο 

2. Δπθαηξίεο 

3. Αδπλακίεο 

4. Γπλαηφηεηεο 

 

Καζνξηζκφο 
Πνιηηηθψλ ηφρσλ : 

 
1.Πξνζηαζία εζληθψλ     
   ζπκθεξφλησλ 

2. Πξνψζεζε εζληθψλ    
  ζπκθεξφλησλ 

3. Βειηίσζε ζέζεο     
    ρψξαο ζην δηεζλή   
    θαηακεξηζκφ ηζρχνο 

 
 

 

 
Γηεζλήο 

Ννκηκνπνίεζε 
 

 
 

 

Καζνξηζκφο 

Απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

πλδπαζκνχ Μέζσλ : 
 

1. Οηθνλνκία 

2. Δζσηεξηθή Πνιηηηθή 

3. Γηπισκαηία 

4. ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή 

 

 

1 
2 

3 

4 

ρήκα 4.1 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

Πίλαθαο 4.1 
Πιενλεθηήκαηα-Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο-Κίλδπλνη Διιάδαο 
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  Δίλαη απηνλφεην φηη ε ζρεδίαζε απνηειεζκαηηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο 

πξνυπνζέηεη: α) ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Διιάδαο, β) ηελ 

άκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαθπφκελσλ επθαηξηψλ θαη γ) ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαη αδπλακηψλ. Ζ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ 

αλαιχεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.    

 
  4.2.2 Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ 
 

  Οη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην 

3ν Κεθάιαην. Οη ζηφρνη απηνί ζπλνπηηθά επηθεληξψλνληαη ζην ηξίπηπρν πξνάζπηζε 

εζληθήο αζθάιεηαο – πξνψζεζε εζληθψλ ζπκθεξφλησλ – βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο 

ρψξαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο. ρεκαηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ 

σο θνξπθέο ελφο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ζ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζην 

πιαίζην εηξεληθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηε βάζε ελφο ακπληηθνγελνχο – 

απνηξεπηηθνχ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ σο άλσ ηηζέκελσλ 

ειιεληθψλ ζηφρσλ αλαιχεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη έρεη άκεζε ζρέζε 

κε ηελ πξνηεηλφκελε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ, πνπ αθελφο δηαζέηεη ε ρψξα, αθεηέξνπ 

πξέπεη λα απνθηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή πςειή ζηξαηεγηθή.    

 
  4.2.3 Ο θαζνξηζκφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπλδπαζκνχ κέζσλ 
 
   4.2.3.1 Ζ νηθνλνκία236 
 

   Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη αθκαία εζληθή νηθνλνκία. ην 3ν Κεθάιαην αλαιχζεθε 

                                                             
236 Κάπνηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο αληινχληαη απφ ην άξζξν «Οηθνλνκηθή 
θξίζε ζηελ Διιάδα : Μεηαξξπζκίζεηο θαη επθαηξίεο ζε κηα θξίζηκε ζπγθπξία», ησλ Γεκήηξε Βαγηαλνχ, 
Νίθνπ Βξέηηα θαη Κψζηα Μεγήξ, www.imerisia.gr      

Βαζηθνί ηφρνη  
Τςειήο 

ηξαηεγηθήο 

Πξνάζπηζε 
Δζληθήο Αζθάιεηαο 

Βειηίσζε Θέζεο 

Υψξαο ζην Γηεζλή 

Καηακεξηζκφ Ηζρχνο 

Πξνψζεζε  
Δζληθψλ  

πκθεξφλησλ 
ρήκα 4.2 

Οη ζηφρνη ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο 
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δηεμνδηθά ε ζεκεξηλή δπζκελήο θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηα 

αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηξέρνληα κεραληζκνχ ζηήξημεο. Οη 

δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο 

επηθεληξψλνληαη ζε δπν ηνκείο. Πξψηνλ, ζηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαη δεχηεξνλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πξέπεη λα 

είλαη αιιειέλδεηεο, θαζψο κεκνλσκέλεο ή αζπλερείο πξάμεηο δχλαληαη λα νδεγήζνπλ 

ζε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε.  

  
    4.3.2.1.α Ζ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

 

    Ζ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ εζηηάδεηαη : α) ζηε 

κείσζε ηνπ ππέξνγθνπ δεκφζηνπ ηνκέα, β) ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, γ) ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ θαη δ) ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

 
     α. Μείσζε ηνπ ππέξνγθνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 

     Αλαθέξεηαη ζπρλά φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα είλαη 

πνιχ κεγάινο θαη θαηαλαιψλεη πςεινχο πφξνπο. Ζ νπζηαζηηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη 

λα ηεζεί είλαη εάλ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη πςειή ή ρακειή, 

δειαδή εάλ δαπαλψληαη απνηειεζκαηηθά νη πφξνη πνπ δηνρεηεχεη ε θπβέξλεζε ζην 

δεκφζην ηνκέα. Δάλ νη πφξνη δαπαλψληαη αλαπνηειεζκαηηθά, ηφηε ε πνηφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα βειηησζεί θαη παξάιιεια λα εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα. 

Πέξαλ φκσο ηνπ επηπέδνπ παξαγσγηθφηεηαο, ε εμέηαζε ηεο νπνίαο γίλεηαη ζε επφκελε 

ελφηεηα, ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πνπ 

ζπληειέζηεθε θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, μεπέξαζε θαηά πνιχ ηελ αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ θαη δεκηνχξγεζε ηεξάζηηα ειιείκκαηα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

     Γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ ηνκέα εθηηκάηαη 

φηη νη εθδεινχκελεο ελέξγεηεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζην ηξίπηπρν : κείσζε ή 

κεηάηαμε ησλ πιενλαδφλησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ – θαηάξγεζε ή ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

κε παξαγσγηθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ – κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Σα δπν 

πξψηα κέηξα αλαιχνληαη ζην δεχηεξν ππιψλα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ νηθνλνκία, 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθφηεηαο (ππνθεθάιαην 4.3.2.1.γ). ζνλ αθνξά ζηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 (Πίλαθαο 4.2.), ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, πνζνζηφ 11% ηνπ ΑΔΠ, πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε κηζζψλ 

θαη ζπληάμεσλ. Μπνξεί ην πνζνζηφ απηφ, ζπγθξηηηθά κε εθείλν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ λα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (Πίλαθαο 4.3), νπζηαζηηθά 

φκσο ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ε Διιάδα, φπσο αλαιχζεθε ζην 3ν Κεθάιαην, ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αχμεζε ππεξβνιηθά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα 
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θαιχςεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε δαλεηζκφ. πλνιηθά νη 

δαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (Πίλαθαο 4.2.) αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 13,54% ηνπ ΑΔΠ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ επηηείλεη πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε.  

 

Πξνυπνινγηζκφο 2010 

Αλάιπζε Δζφδσλ 
Έζνδα 
% ΑΕΠ 

Έμνδα 
% ΑΕΠ 

Αλάιπζε Δμφδσλ 

Σαθηηθά Έζνδα 22,17 11,00 Μηζζνί, πληάμεηο 

Έζνδα γηα  ρξεκ/ηηθή θξίζε 0,11 6,37 Αζθάιηζε 

Έζνδα Καηαξγεζέλησλ Λνγ/ζκψλ 0,46 3,90 Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 1,58 2,00 Απνδηδφκελνη Πφξνη 

Δπηζηξνθή Φφξσλ -1,90 5,30 Σφθνη 

Με θνξνινγηθά θαη ΔΔ 1,15 0,24 
Γαπάλεο γηα Βξαρ. Σίηινπο 

Γεκνζίνπ  

-  8 Υξενιχζηα  

-  0,82 Δμνπιηζηηθά Πξνγξάκκαηα 

  4,22 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

χλνιν Δζφδσλ 23,57 41,85 χλνιν Δμφδσλ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν έιεγρνο θαη ε κείσζε ησλ 

πεξηηηψλ θξαηηθψλ εμφδσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία, γηα 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

11,00%
10,40%

5,20%
9,30%

Κφζηνο κηζζνδνζίαο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 

Κφζηνο παξαγσγήο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 

Κφζηνο Μηζζνδνζηψλ & Παξαγσγήο Αγαζψλ - 

Τπεξεζηψλ Διιάδαο θαη ρσξψλ ΟΟΑ Έηνπο 2007 

Γξάθεκα 4.1 
Μηζζνί θαη πληάμεηο Διιάδαο ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ΟΟΑ  (Πεγή: ΟΟΑ 2007) 

Διιάδα           28 Υψξεο ΟΟΑ 

ΑΕΠ % 

Πίλαθαο 4.2 

Έζνδα – Έμνδα Πξνυπνινγηζκνχ 2010  

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(Πεγή : Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 
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παξάδεηγκα, κηαο θεληξηθήο ππεξεζίαο πνπ ζα εγθξίλεη ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο. Δπίζεο, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θάιπςε 

κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε ζέζπηζε εληαίνπ κηζζνινγίνπ 

γηα ην δεκφζην ηνκέα, πνπ πέξαλ ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ζα επηθέξεη, ζα κεηψζεη θαη ηηο 

πνιχ πςειέο απνδνρέο ππαιιήισλ, πνπ ελδερνκέλσο ε παξνρή ηνπο λα κελ πιεξνί 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (παξαγσγηθφηεηα/απνδνρέο), ειαηηψλνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δμάιινπ, νη ππάιιεινη πξέπεη 

λα επηβξαβεχνληαη κηζζνινγηθά θαη πξναγσγηθά, θπξίσο βάζεη: α) ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, β) ησλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπο, γ) ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο 

ε ζέζε, νη αξκνδηφηεηεο, ην σξάξην εξγαζίαο, ε εθπαίδεπζε. ην Παξάξηεκα Ε 

παξαηίζεηαη ην ηζρχνλ χςνο απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αλά ππνπξγείν, απφ 

ην νπνίν δηαπηζηψλνληαη κεγάιεο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο αλάκεζα ζε ππαιιήινπο κε 

ηα ίδηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 
     β. Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 
 

     ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη θαζαξά ην πξφβιεκα ηεο 

Διιάδαο ζηε ζπιινγή θπξίσο άκεζσλ θφξσλ, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

ΔΔ. Δλψ νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ, ηα έζνδα 

βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαη απηφ νθείιεηαη ζηε θνξνδηαθπγή. Τπφ απηήλ 

ηελ έλλνηα, ε θνξνδηαθπγή απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηνπ ειιείκκαηνο.  

  
 πλνιηθά 

Έμνδα 
 %ΑΔΠ 

πλνιηθά 
Έζνδα 
 %ΑΔΠ 

Έκκεζνη 
Φφξνη 
 %ΑΔΠ 

Άκεζνη 
Φφξνη 
 %ΑΔΠ 

Κνηλσληθέο 
Δηζθνξέο 

%ΑΔΠ 

Διιάδα 45% 33,9% 12,5% 7,9% 13,4% 

Μέζνο φξνο 
27 ρσξψλ ΔΔ 

45,7% 44,9% 13,5% 13,4% 13,5% 

Πίλαθαο 4.3 
Κξαηηθά έζνδα (Πεγή: Eurostat 2007) 

 

 
     Αλ ζην παξειζφλ είρε θαηαζηεί δπλαηή ε ζπιινγή θφξσλ 

απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα, ηφηε ην έιιεηκκα 

ζα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξν. Οη επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο επηθεληξψλνληαη θπξίσο : α) 

ζηελ επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηελ έιιεηςε παξνρήο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, φπσο ζηνπο ηνκείο παηδείαο θαη πγείαο, β) ζηελ 

πξφθιεζε αληζνηήησλ ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, θαζψο κε δεδνκέλν φηη ηα 

πινπζηφηεξα λνηθνθπξηά θνξνδηαθεχγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θησρφηεξα, δελ 

επηηπγράλεηαη ζπιινγή πςεινηέξσλ θφξσλ απφ ηνπο πινχζηνπο, νπφηε ιφγσ 

ρακειψλ εζφδσλ δελ παξέρνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ επλννχλ εμίζνπ ηφζν ηνπο 
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πινχζηνπο, φζν θαη ηνπο θησρνχο, γ) ζηελ ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

θαζψο ηα θησρφηεξα λνηθνθπξηά ζεσξνχλ φηη επσκίδνληαη δπζαλάινγν κεξίδην ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο θαη δ) ζηελ ελίζρπζε ηεο ρακειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο αλάπηπμεο, ζε βάξνο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνρξεψλεη ηελ θπβέξλεζε λα 

δηαηεξεί πνιχ πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή,237 νχησο ψζηε λα ζπιιέγεη θφξνπο απφ 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα θνξνδηαθχγνπλ εχθνια. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ράλνληαη ζεκαληηθά νθέιε 

γηα ηε ρψξα, φπσο θαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο αλάπηπμεο.  

     Ο θχξηνο ιφγνο απνηπρίαο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ, αιιά θαη ε δπζθνιία αιιαγήο 

ηεο επί καθξνχ δηακνξθσζείζαο ειιεληθήο λννηξνπίαο. Ζ θπβέξλεζε πξνζπάζεζε κε 

πξφζθαηεο ελέξγεηεο λα ελδπλακψζεη ηα θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηε 

θνξνδηαθπγή. Χζηφζν, εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη ε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ πξνο ηελ 

αθφινπζε θαηεχζπλζε : α) δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζε πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο, 

βάζεη «πξνθίι θνξνθπγάδσλ» θαη ηπραίαο επηινγήο, φπνπ ε δεκηνπξγία πξνθίι ζα 

επηθεληξψλεηαη ζε ηχπνπο πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ ε ηπραία επηινγή ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλφηεηεο 

ειέγρνπ αθφκε θαη αηφκσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ πξνθίι θνξνθπγάδσλ, β) απηφκαηε 

δηαζηαχξσζε ρνξεγεζεηζψλ απνδείμεσλ ή παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο κε ηηο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο, γ) έθπησζε θφξνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, κε ζθνπφ λα 

κεηαζηξαθεί ε ζεκεξηλή λννηξνπία θαη λα ζεσξείηαη απηνλφεηε ε παξνρή απνδείμεσλ 

γηα θάζε αγνξά αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη δ) πςειέο πνηλέο ζηνπο θνξνδηαθεχγνληεο. 

 
     γ. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
 

     Έλα αθφκε πξφβιεκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επηθεληξψλεηαη 

ζην ρακειφ επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο. Ζ εμαθξίβσζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ, απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ππεξεζηψλ απαηηεί  ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ 

πνηφηεηαο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη θνξείο απηνί ζα αμηνινγνχληαη. Ζ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, αλάινγα κε ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, δειαδή νη πην απνδνηηθνί εξγαδφκελνη λα επηβξαβεχνληαη 

κε πςειφηεξνπο κηζζνχο θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ιηγφηεξν απνδνηηθνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ήκεξα ηέηνηα θίλεηξα θαηά θαλφλα 

απνπζηάδνπλ απφ ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη ε πξναγσγή ελφο 

                                                             
237 ην 3ν θεθάιαην, Πίλαθαο 3.6 παξαηίζεηαη  ε ηζρχνπζα θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 
 βαιθαληθέο ρψξεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε 40% επί 
 ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. 
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δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ εηψλ ππεξεζίαο θαη φρη ζηελ απφδνζή ή ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή ηνπ.  

     Παξάιιεια, πξέπεη λα εληνπηζζνχλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

ή ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη κείσζε ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, κέζσ αιιαγήο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο θαη απαζρφιεζήο ηνπ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζε πξνζσπηθφ. ζνλ αθνξά ζηνπο κε 

παξαγσγηθνχο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα 

άκεζεο ηδησηηθνπνίεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πεξεηαίξσ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο.  

     Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο, ησλ 

νπνίσλ νη δαπάλεο είλαη πςειέο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε 

ρξεκαηνδφηεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

ζηηο νπνίεο νη δαπάλεο πξνο ην παξφλ είλαη ειάρηζηεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη : α) ε αχμεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο κεηαθνξέο, β) ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ε 

δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη πξνγξακκάησλ, γ) ε πξνψζεζε θιάδσλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα είδε θαη πςειή ηερλνινγία, δ) ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε) ηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αλέξγσλ, ζη) νη 

επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ θ.α.  

 
     δ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο  

 

     Ζ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο. χκθσλα κε κειέηεο238 ε δηαθζνξά δηπιαζηάδεη 

ην  δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, επηηξέπεη ην 25% ησλ θφξσλ λα δηαθεχγεη, απνζαξξχλεη 

ηηο επελδχζεηο, απμάλεη ηελ αληζφηεηα θαη επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή νξγάλσζε Transparency International239 ζηελ Διιάδα ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ζεζκνχο δηεπξχλεηαη θάζε ρξφλν φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αθφκα 

θαη ζεζκνί πνπ ζεσξνχληαη δηαθαλείο θαη αδηάθζνξνη ζεκεηψλνπλ κέηξηα επίδνζε. ην 

Παξάξηεκα Ζ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Διιάδα. 

     Χο απνηέιεζκα ηεο δηαθζνξάο ε θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα 

παξέρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, θαζψο θάπνηα απφ ηα ρξήκαηα πνπ 

                                                             
238 Kaufmann Daniel, Can Corruption Adversely Affect Public Finances in Industrialized  Countries?
 Brookings Institution, 19 April 2010, http://www.brookings.edu/opinions 
239 Ζ Transparency International είλαη κηαο δηεζλήο νξγάλσζε πνπ πξνβαίλεη ζε παγθφζκηεο έξεπλεο 
 ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά. ε έξεπλα πνπ έγηλε ην επηέκβξην 2010 ε νξγάλσζε θαηέηαμε ηελ Διιάδα 
 ην πην δηεθζαξκέλν κέινο ηεο ΔE ησλ 27, www.http://www.transparency.gr 
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θαηαλέκνληαη γηα ηέηνηεο παξνρέο «δηνρεηεύνληαη» αιινχ. ηελ πεξίπησζε απηή 

επηβάιιεηαη πςειφηεξε θνξνινγία, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζνχλ ηα ρακέλα ρξήκαηα, 

κε απνηέιεζκα λα απνζαξξχλνληαη νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ε 

δηαθζνξά επηβαξχλεη άκεζα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο επεηδή πξέπεη λα 

δσξνδνθήζνπλ δηεθζαξκέλνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ απψιεηα εκπηζηνζχλεο θαη ηελ απαμίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

     Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξάο πξνηείλνληαη : α) ε 

ζπγθξφηεζε ελφο θεληξηθνχ θνξέα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

εγθξίλεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ ππ΄ απηψλ  δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ, β) ε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ γηα θξνχζκαηα 

δηαθζνξάο, γ) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ πεξί παξαγξαθήο νηθνλνκηθψλ αδηθεκάησλ 

κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δ) ε θαζηέξσζε θηλήηξσλ κε βάζε ηελ απφδνζε 

ησλ ππαιιήισλ, ε) ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

    
    4.3.2.1.β Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 
 

    Ζ αληαγσληζηηθφηεηα επηηξέπεη ζε κία ρψξα λα απνιακβάλεη 

επεκεξία ζε βηψζηκε βάζε. ηνλ φξν «αληαγσληζηηθόηεηα» πεξηιακβάλνληαη ηξία 

κεγέζε, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο κηαο 

ρψξαο. Σα κεγέζε απηά είλαη ν αληαγσληζκφο, νη επελδχζεηο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

ην 3ν Κεθάιαην παξαηέζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία είλαη 

δπζηπρψο απνθαξδησηηθά. Ζ Διιάδα δέρεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 1% ηνπ ΑΔΠ ζε ΑΞΔ, 

ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 30 ρσξψλ ηνπ ΟΑΑ αλέξρεηαη ζην 4%. Δπίζεο, ζην ίδην 

Κεθάιαην παξαηέζεθε θαη ην χςνο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 40% , ελψ ζηηο ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο 

θπκαίλεηαη απφ 10-20%. 

    Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ην κέζν εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά, σζηφζν ε αχμεζε απηή δελ ήηαλ βηψζηκε, θαζψο 

πξνεξρφηαλ απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. ήκεξα, ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζην 

κεραληζκφ ζηήξημεο ΔΔ-ΔΚΣ-ΓΝΣ, ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο εηήζηαο αχμεζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ έρεη δπζηπρψο αθπξσζεί, ελψ παξάιιεια έρνπλ κεησζεί νη απνδνρέο ζε 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο επαλαθνξάο ηεο πξφηεξεο 

θαηάζηαζεο είλαη ε άκεζε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ε νπνία απηή ηε ζηηγκή είλαη ε δεχηεξε ρακειφηεξε ζηελ ΔΔ ησλ 27. Καζίζηαηαη 

επνκέλσο αλαγθαία ε πξναγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ, ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ε 

αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη : α) φζνλ αθνξά ζηηο 

αγνξέο πξντφλησλ :  θαηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ή δπζρεξαίλνπλ 
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ηελ είζνδν επηρεηξήζεσλ ή πξνζψπσλ ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη επαγγέικαηα˙ 

κηα ηέηνηα ξχζκηζε ζα νδεγήζεη : (i) ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, (ii) ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ελ ιφγσ θιάδνπ, (iii) ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ 

απηνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο άιισλ θιάδσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ θιάδν απηφ, β) ε θαηαπνιέκεζε ησλ κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ κε 

απζηεξή αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, γ) ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ζα πξνζειθχζεη λέεο επελδχζεηο απφ μέλεο επηρεηξήζεηο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, δ) ε 

θαηεχζπλζε ησλ θιάδσλ ζε πςειή ηερλνινγία θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

αλάπηπμεο, ε) ε επέλδπζε ζε ηνκείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,240 ε) ε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα παηδεία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζη) ε κείσζε ησλ «γξαθεηνθξαηηθώλ 

θξαγκώλ» θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη  ε απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ241 θαη δ) ε κείσζε ηεο 

θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

     ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε δηάθνξνπο 

νηθνλνκηθνχο θχθινπο επηθξαηεί ε άπνςε φηη, ε κείσζε ηεο αθακςίαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζα νδεγήζνπλ 

καθξνπξφζεζκα, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Χζηφζν πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ραιάξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο (Employment 

Protection Legislation-EPL) θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνιχζεσλ, ηδίσο ζε 

πεξίνδν θξίζεο, απμάλεη ηελ αλαζθάιεηα θαη βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα έρεη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα απφ ηα επηζπκεηά, θαζψο ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο επάισην ζε πηζαλέο απνιχζεηο, κε άκεζν 

απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ηεο θξαηηθήο θεξδνθνξίαο.   

 
   4.2.3.2 Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή 

 

   Ζ ζπληζηψζα ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ρξήδεη άκεζεο 

δηαξζξσηηθήο κεηαξξχζκηζήο είλαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Ζ κε απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ, αιιά θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

                                                             
240 Σν 2007 νη ειιεληθέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε πεξηνξίζζεθαλ ζην 0,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ν 
 κέζνο φξνο ησλ 30 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ αλήιζε ζην 2% ηνπ ΑΔΠ.  
241 εκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ε γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο είλαη 
 δηπιάζηα απ΄ φηη ζηελ ΔΔ, ελψ ην θφζηνο ηξηπιάζην. «Ζ πξόνδνο ζρεηηθά κε ην κέζν όξν θαη ην 
 θόζηνο γηα ηελ έλαξμε κηαο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο παξακέλεη αζζεληθή ζηελ Διιάδα», 
 δήισζε ν Δπίηξνπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δθεκεξίδα Διεχζεξνο 
 Σχπνο, Σξίηε 28 Γεθεκβξίνπ 2010. 
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θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

θέληξν βάξνπο ηεο νπνίαο εδξάδεηαη ζηελ εδξαίσζε πειαηεηαθψλ θαη ζπληερληαθψλ 

ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο, ζπλαίλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

   Απηφ πνπ απαηηείηαη ζε πξψηε θάζε είλαη ε ελεξγεηηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο θάζε θνξά 

εζσηεξηθέο θαη ππεξεζληθέο απαηηήζεηο κε ηξφπν δεκνθξαηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ. 

ιεο νη αιιαγέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νθείινπλ λα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ λα 

απμάλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ.242 

   Παξάιιεια, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπλνρή πνπ πξέπεη λα επηδείμεη 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Οη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζε νηθνλνκηθνχο, δηπισκαηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ηνκείο, ηα αλαθπφκελα ζεξκά επεηζφδηα θαη νη πηζαλέο κειινληηθέο θξίζεηο 

κε ηηο γεηηληάδνπζεο ρψξεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη απφ ην ζχλνιν 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη εληαία, κε γλψκνλα ην 

εζληθφ ζπκθέξνλ. Ζ επίδεημε ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

αλαδεηθλχνπλ έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα αμηφπηζην θαη ζνβαξφ, πνπ αγλνεί ηηο θνκκαηηθέο 

δηαθνξέο θαη ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα, ζηε βάζε ηεο πξνάζπηζεο ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 

   Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε απεκπινθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ πνιηηηθή ηζρχ ησλ ζπληερληψλ. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κε ηε 

ζέζπηζε λφκσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, απζηεξφηεξεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, θξίλεηαη σο ζθφπηκε ε θαηάξγεζε ηεο παξαγξαθήο 

ζνβαξψλ αδηθεκάησλ, ε αλαδηάξζξσζε ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ 

πνιηηηθέο επζχλεο, ηε δηαδηθαζία ηνπ «πόζελ έζρεο», κε γλψκνλα ηελ αλαγθαηφηεηα 

απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε πξνθιεζείζαο δεκίαο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε 

ππεχζπλνπ, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ. 

   Δπίζεο, κηα άιιε δέζκε κέηξσλ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ζπλνρήο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη  ππεξθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ 

μεθάζαξεο πεξηγξαθήο αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο. Κάζε ζχζηαζε πξέπεη 

λα είλαη δηαηππσκέλε έηζη ψζηε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο λα γλσξίδνπλ ηη λα θάλνπλ θαη 

πφηε. Ο ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ απαηηεί έλα μεθάζαξν 

                                                             
242 Νίθνο Κνηδηάο, Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία,  Δζσηεξίθεπζε απνθάζεσλ – Έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο 
 δνκψλ, Κπξηαθή 19 επηεκβξίνπ 2009, θαη ζην Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηψλα, 
 ζει.26- 27 αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα «ρσξεηηθόηεηα». 

http://epirusgate.blogspot.com/2010/09/blog-post_6882.html
http://epirusgate.blogspot.com/2010/09/blog-post_6882.html
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πιαίζην κέζα ζην νπνίν λα αζθνχληαη νη κεηαμχ ηνπο δηαβνπιεχζεηο. Δπηπιένλ, γηα 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξαξρείηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο ζε 

ζρέζε µε ηηο άιιεο, ψζηε λα είλαη μεθάζαξν πνηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο ηειηθήο 

απφθαζεο ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο απφςεσλ.243  

   Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο, 

παξνρή κεηεθπαηδεχζεσλ θαη επηκνξθψζεσλ ζηνπο ππαιιήινπο, ρξήζε πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ. ζνλ αθνξά ζην κεγάιν πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

απηφ κπνξεί λα επηιπζεί εάλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζην πξφηππν ηεο «επξώθξαηηαο», δειαδή ζε έλα κνληέιν 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ δελ ζα δηεθπεξαηψλεη κφλν ηηο απνθάζεηο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ επεμεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία ηνπο.244 

    Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε ζπλαίλεζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο, θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πςεινχ εζληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο 

λνκηκνπνίεζεο, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλήο γλψκεο ηεο 

εθαξκνγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πςειήο ζηξαηεγηθήο.  

 
   4.2.3.3 Ζ δηπισκαηία245 

 

   Ζ ειιεληθή δηπισκαηία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε ζπκκαρίεο 

πνιχκνξθεο, ζηνλ  πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ  θαη ζηξαηησηηθφ ηνκέα, νη νπνίεο ζα 

απνηεινχλ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα εκκέλεη  ζηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, αιιά ζα αμηνπνηεί θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Realpolitik. πσο αλαιχζεθε 

ζην 3ν Κεθάιαην, ε ζεκεξηλή ειιεληθή δηπισκαηία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Δθ ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ζε έλαλ θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη 

ξαγδαία, ε ειιεληθή δηπισκαηία ζηεξείηαη ζηξαηεγηθήο, πξσηνβνπιηψλ, επειημίαο θαη 

πνιηηηθνχ ζάξξνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα αθνινπζεζεί κηα δηαδηθαζία πνπ λα επηθεληξψλεηαη : α) ζηε δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ρψξσλ άκεζνπ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ αλάιεςε ελεξγνχ ξφινπ ζ’ απηνχο˙ ε ζχδεπμε «δηάγλσζεο» θαη «δηνξαηηθόηεηαο» 

                                                             
243 Ζ αλαγθαηφηεηα απηή πξνθχπηεη θαη απφ εκπεηξηθή εμέηαζε ηεο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο ζηελ 
 πεξίπησζε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ, φπσο εμεηάζηεθε ζην 3ν θεθάιαην. ηελ ελ ιφγσ θξίζε 
 δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη εκθαλή αλαθνινπζία ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε 
 ζπγθξφηεζε πξνβιεπφκελσλ νξγάλσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θ.α. 
244 Νίθνο Κνηδηάο, Δπξσπατθή Έλσζε Έλα χζηεκα ελ ησ Γίγλεζζαη, Γειθίλη Δθδνηηθή, 1995, ζει.149 
245 Κάπνηεο απφςεηο αληινχληαη απφ Fisher Roger, Danny Ertel, Getting Ready to Negotiate, Boston 
 Penguin Books, 1981, ζει.39-42, Νίθνο Κνηδηάο, Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηψλα, 
 Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 2010, Βαζίιεηνο Μαξθεδίλεο, Μηα λέα εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα ηελ Διιάδα, 
 Δθδφζεηο Ληβάλε, 2010.   
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είλαη ρξήζηκε θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη 

απεηιψλ, β) ζηε ζρεδίαζε δηπισκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνζαξκνδφκελεο θάζε θνξά 

ζηηο λέεο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο˙ ε ζηξαηεγηθή απηή πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ακνηβαία ζπκθέξνληα θαη φρη ζέζεηο, λα απνηειείηαη απφ βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο, νη νπνίεο λα ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθεηκεληθά πξφηππα, γ) ζηε 

δηάζεζε θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, δ) ζηνλ 

έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ εθδήισζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, φπνπ 

απαηηείηαη, ζη) ζηε δηαηήξεζε ίζσλ απνζηάζεσλ ζε φινπο. Δπίζεο, πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ν απνκνλσηηζκφο, ε αδξάλεηα θαη ε παζεηηθφηεηα.  

   χκθσλα κε ηε δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, νη ρψξνη 

άκεζνπ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάιεςε ελεξγνχ ξφινπ εζηηάδνληαη α) ζηα 

Βαιθάληα θαη εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο Βνπιγαξία, Αιβαλία, θαη πΓΓΜ, β) ζηελ Σνπξθία, 

γ) ζηε Κχπξν, δ) ζηελ ΔΔ, ε) ζηηο ΖΠΑ θαη ζη) ζηηο αλαδπφκελεο ρψξεο BRIC. 

 
    4.2.3.2.α Βαιθάληα : Βνπιγαξία, Αιβαλία, θαη πΓΓΜ 

 

    Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηε Βνπιγαξία, Αιβαλία, θαη πΓΓΜ 

εμεηάζζεθαλ αλαιπηηθά ζην 2ν Κεθάιαην. Ζ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε ηζρπξή δχλακε 

ησλ Βαιθαλίσλ απαηηεί ηελ επαλεμέηαζε θαη επαλαζρεδίαζε ηεο δηπισκαηηθήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, θπξίσο πξνο ηελ πΓΓΜ θαη ηελ Αιβαλία.  

    Αξρηθά, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηε Βνπιγαξία ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν κε 

ζθνπφ θπξίσο : α) ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ηνπξθηθήο δηπισκαηίαο, ε νπνία κε ζεκαία 

ηελ πξνζηαζία ησλ «αδειθώλ κνπζνπικάλσλ» έρεη ήδε δηεηζδχζεη ζηελ Αιβαλία θαη 

ζηελ πΓΓΜ κε δηηηφ ζηφρν, αθελφο λα εδξαησζεί σο πεξηθεξεηαθφο εγεκφλαο, 

αθεηέξνπ λα αλαζρέζεη ηελ Διιάδα, β) ηελ απφ θνηλνχ εμέηαζε θαη ζρεδίαζε, ζην 

πιαίζην ηνπ εθηθηνχ, ζηξαηεγηθήο γηα ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πΓΓΜ, θαζψο θαη 

ηεο έληαμήο ηεο ζην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ, ιφγσ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ246 γ) ηελ επίηεπμε 

πνιηηηθφ-νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζην πιαίζην ηνπ παξάγνληα «ελέξγεηα», δ) ηε δηεχξπλζε 

ησλ «ζπκκαρηώλ» ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη ηελ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο.   

    ζνλ αθνξά ζηελ πΓΓΜ, θξίλεηαη ζθφπηκν : α) λα θαηαγγειζεί ε 

ελδηάκεζε ζπκθσλία ηνπ 1995, ιφγσ έιιεηςεο θαιή ηε πίζηε ζπλεξγαζίαο ηεο πΓΓΜ, 

                                                             
246 Σα θνηλά ζπκθέξνληα επηζεκάλζεθαλ ζην 2ν Κεθάιαην θαη αθνξνχλ ζηε ζέζε ηεο Βνπιγαξίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη «καθεδνληθό έζλνο», ε πΓΓΜ αλήθεη ζην βνπιγαξηθφ πνιηηηζηηθφ 
ρψξν, νη ζιαβφθσλνη θάηνηθνί ηεο νκηινχλ κηα βνπιγαξηθή δηάιεθην θαη  ζεσξνχληαη Βνχιγαξνη. 
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παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ππαλαρψξεζε απφ ηηο αξρηθέο ηεο ζέζεηο  γηα ην δήηεκα 

ηεο νλνκαζίαο, β) λα πιεζηάζεη ε Διιάδα ηελ εγεζία ησλ Αιβαλνθψλσλ πνπ 

απνηεινχλ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζπάζεηα 

αλάδεημεο ησλ ζέζεσλ ηνπο δηεζλψο, νη νπνίεο πξνθαλψο δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζέζε 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο πΓΓΜ πεξί χπαξμεο «Μαθεδνληθνύ Έζλνπο» θαη γ) λα 

ζπλερηζζνχλ νη πηέζεηο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ πΓΓΜ ζρεηηθά κε ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ, ζηε βάζε ηεο εληαμηαθήο ηεο πξννπηηθήο ηφζν ζην ΝΑΣΟ φζν θαη ζηελ ΔΔ, 

ζε πεξίπησζε δηαηήξεζεο δνγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

    Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο - Αιβαλίαο θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε βειηίσζή ηνπο, θπξίσο κέζσ ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ησλ δπν ρσξψλ γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ «Μαθεδνληθνύ Έζλνπο» θαη ηνπ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

Αιβαλίαο γηα ην δήηεκα ηεο επξσπατθήο ηεο πξννπηηθήο. Δπηπξφζζεηα, ε Διιάδα, κε 

γλψκνλα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηεο ξφινπ, ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη 

δηακεζνιαβεηηθέο ελέξγεηεο αλάκεζα ζε Αιβαλνχο θαη έξβνπο γηα ην δήηεκα ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ, σο ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο ηεο πεξηνρήο. Οη ηξεηο απηέο 

δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξεί λα 

επηθέξνπλ ζεηηθά απνηέιεζκα θαη ζηελ επίιπζε ησλ καθξνρξφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο.  

 
    4.2.3.2.β Ζ Κχπξνο 
 

    Ζ Διιάδα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηελ Κχπξν φρη κφλν κε βάζε 

ηελ αιιειεγγχε, αιιά σο έλαλ ρψξν κε άκεζα ειιεληθά ελδηαθέξνληα θαη ζπκθέξνληα 

θαη δε ζήκεξα πνπ ε Κχπξνο έρεη εληαρζεί ζηελ ΔΔ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ 

ζεκαληηθφ ζχκκαρν ζην εζσηεξηθφ ηεο. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα εδξαησζεί 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ επίπεδν θαη λα εληζρπζεί ην δφγκα ηνπ 

Δληαίνπ Ακπληηθνχ Υψξνπ, ην νπνίν ζήκεξα έρεη αηνλήζεη. 

 
    4.2.3.2.γ Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

    ήκεξα ε Διιάδα έρεη ράζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηεο πξνο 

ηελ ΔΔ, θαζψο ε πξνθιεζείζα νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηφζν απφ ηα θαζνξηδφκελα θξηηήξηα ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, 

φζν θαη απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο. Ζ Διιάδα δελ θαηάθεξε λα ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, παξάιιεια φκσο 

γελλήζεθαλ πνιιά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν πιεξνχζε ηα θξηηήξηα 

έληαμεο ζηελ επξσδψλε. 
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    Ζ Διιάδα νθείιεη λα απνθηήζεη ηε ρακέλε αμηνπηζηία ηεο. Πέξαλ 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά σο δσηηθφο ζχλδεζκφο ηεο ΔΔ 

κε ηα Βαιθάληα ζηνλ εμεπξσπατζκφ ησλ ππνινίπσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ, 

αλαιακβάλνληαο ζρεηηθέο δηακεζνιαβεηηθέο ελέξγεηεο, αλαβαζκίδνληαο ην θχξνο ηεο 

δηεζλψο. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή, ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

ΔΔ, γηα ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο Βνζλίαο. 

ην σο άλσ πιαίζην ζα πξέπεη λα εθδειψζεη ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε : α) 

ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο άκπλαο θαη 

αζθάιεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε θπξίσο ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ θαη β) δηαβεβαίσζεο θαη παξνρήο 

εγγπήζεσλ απφ ηελ ΔΔ φηη ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο είλαη ηα ζχλνξα ηεο Έλσζεο. 

 
    4.2.3.2.δ Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

 

    Δίλαη απηνλφεην φηη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ πθηζηάκελε 

ηζρπξφηεξε δχλακε ηνπ θφζκνπ πξέπεη λα απνηεινχλ δηπισκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 

θάζε ρψξαο, ζην πιαίζην βέβαηα δηαζθάιηζεο ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Ζ 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ρψξν ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζφγεηνπ θαη ε 

γεηηλίαζε ηεο κε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αθφκε επηθξαηεί πνιηηηθή αζηάζεηα, απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ πξέπεη ε ρψξα λα εθκεηαιιεπηεί, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ πεξηνρή. 

    Παξάιιεια, δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε ειιεληθή δηαζπνξά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαζπνξάο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηε Σνπξθία θαη ηελ πΓΓΜ, πξέπεη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Θα πξέπεη φκσο ε πξνζπάζεηα 

απηή λα εζηηάδεηαη ζηε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα δχν θξάηε.247  

 
    4.2.3.2.ε Οη αλαδπφκελεο ρψξεο BRIC 

 

    Οη ηέζζεξηο ρψξεο Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα (BRIC) είλαη 

αδηακθηζβήηεηα αλεξρφκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο κε ηζρπξέο εζσηεξηθέο αγνξέο, 

δηεπξπκέλα ξεχκαηα ηνπξηζκνχ, κεγάια απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο, κε ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε θαη κε ηζρπξέο ξνέο ζε αγαζά, ππεξεζίεο θαη ελέξγεηα. 

Παξάιιεια, έρνπλ έλα θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ Διιάδα˙ δηζεπίιπηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ακθηζβεηήζηκα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Βνξείνπ 

                                                             
247 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Γηαζπνξά θαη εζληθή ζηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, 2000, 
 ζει. 162-163  
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Σκήκαηνο ηεο Κχπξνπ. Ζ Ηλδία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ην Καζκίξ, ε Κίλα κε ηελ 

Σατβάλ θαη ε Ρσζία κε ηηο ξψζηθεο θνηλφηεηεο ζηηο Βαιηηθέο ρψξεο. Δπνκέλσο, ηα 

δεηήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε πξνζέγγηζεο ησλ ππφςε ρσξψλ.             

    ην σο άλσ πιαίζην, ε Διιάδα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ 

πεξίπησζε δηπισκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο απηέο ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηνπξηζκνχ θαη ηελ 

αθνκνίσζε πςειψλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ρψξεο απηέο 

επηδηψθνπλ ηε δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ ηνπο ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, επνκέλσο κπνξεί 

λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ακνηβαίαο επηθεξδνχο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.    

 

    4.2.3.2.ζη  Ζ Σνπξθία 

 

    Ζ δηπισκαηηθή ζηξαηεγηθή απέλαληη ζηε Σνπξθία επηιέρηεθε λα 

αλαιπζεί ηειεπηαία, θαζψο θξίλεηαη ζθφπηκν πξψηα λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηε 

πινπνίεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη θαηφπηλ λα επηδησρζεί ε νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε ηεο Σνπξθίαο.   

    Σν αληηθεηκεληθά ηξνκαθηηθφ θαη ςπρνινγηθά αθφξεην δίιεκκα 

πνπ πξέπεη λα ππεξθεξάζεη ζήκεξα ε Διιάδα ζρεηηθά κε ηελ Σνπξθία είλαη φηη ε εηξήλε 

κπνξεί λα ζεκαίλεη δνξπθνξνπνίεζε, ελψ ν πφιεκνο ζπληξηβή.248 Γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ παξαπάλσ δηιήκκαηνο είλαη απαξαίηεην ε Διιάδα: α) λα επηδηψθεη 

ηελ αλάιεςε ελεξγνχ ξφινπ ζηνπο ρψξνπο ελδηαθέξνληφο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηεχζπλζε θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ, β) λα ρξεζηκνπνηεί ην δήηεκα ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ πξνο 

φθεινο ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζθνπψλ, ζηε βάζε ηνπ δίπνινπ : έληαμε 

Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ - επίιπζε ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ, γ) λα πξνβαίλεη έγθαηξα θαη 

φπνηε απαηηείηαη ζε άκεζα δηπισκαηηθά δηαβήκαηα ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθψλ 

αλαζεσξεηηθψλ αμηψζεσλ, φπσο ζην θππξηαθφ, ην θνπξδηθφ θαη αξκεληθφ δήηεκα, δ) 

λα πιεζηάδεη ηηο ρψξεο πνπ δέρνληαη επηθξηηηθά ζρφιηα απφ ηε ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, ε) λα πξνζεγγίδεη αληηηνπξθηθά θέληξα, φπσο ηελ Αξκελία, ην Ηζξαήι, νη 

Κνχξδνη, αθφκε θαη ζε επίπεδν δηαζπνξάο, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε θαη πξνψζεζε 

θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζη) λα απνθεχγεη ηελ ππνρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ θαηεπλαζκφ.  

 
   4.2.3.4 Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή 

 
   ην 2ν θαη 3ν Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο εμεηάζζεθε, αθελφο ην κέγεζφο 

ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή 

                                                             
248 Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Θεσξία Πνιέκνπ, Δθδφζεηο Θεκέιην, Γ΄ Έθδνζε, 1999, ζει.410. 
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θαηάζηαζε, αθεηέξνπ νη επηθξαηνχζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο ηεο απεηιέο. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ απφθιηζε ηζρχνο 

ππέξ ηεο Σνπξθίαο θαη δηεχξπλζε ηεο απφθιηζεο απηήο ηα επφκελα ρξφληα. ηελ 

παξνχζα ελφηεηα ζα παξαηεζεί κηα λέα ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, ηθαλή λα πινπνηήζεη 

ηνπο ειιεληθνχο εζληθνχο ζηφρνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηθεληξψλεηαη : α) ζε έλα λέν 

ζηξαηησηηθφ δφγκα, β) ζε πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ΔΓ, γ) ζε πξνηάζεηο γηα ηε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη επηινγήο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο.   

 
    4.2.3.4.α Σν ζηξαηησηηθφ δφγκα 

 

    Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη ην ζηξαηησηηθφ 

δφγκα, θαζψο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζην δηεζλέο πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηε 

βάζε ηεο πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ.249 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηξέρνπζα χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κφληκε εμ’ αλαηνιάο 

απεηιή, ε Διιάδα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλάκεζα ζε δπν θαηεπζχλζεηο : α) λα 

αλαζεσξεί ην δφγκα ηεο, αλάινγα κε ηελ θάζε θνξά νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, 

κεηψλνληαο ή απμάλνληαο ηηο ακπληηθέο ηεο δαπάλεο, ή β) λα δηαηεξεί έλα ζηαζεξφ 

δφγκα, αθελφο πξνζαξκνδφκελν ζηηο εθάζηνηε απξφβιεπηεο εμειίμεηο, αθεηέξνπ ηθαλφ 

λα απνηξέςεη αμηφπηζηα νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή απεηιή. Γηα ηελ ηειηθή απφθαζε 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε  δπν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη : α) νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ξεαιηζκνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ εμεγνχληαη πιένλ αμηφπηζηα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνινγηθά παξαδείγκαηα, νη θάζε 

θνξά δηακνξθνχκελεο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη β) ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα θαηαζηεί έλα θξάηνο αμηφπηζην ζην δηεζλέο ζχζηεκα, φπσο είλαη ην θχξνο, ην 

γφεηξν θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε.250  

    Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Διιάδα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηε δεχηεξε 

θαηεχζπλζε, δηαηεξψληαο ηηο ακπληηθέο ηεο δαπάλεο ζηαζεξέο ζε έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 2-4% ηνπ ΑΔΠ ηεο εηεζίσο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθελφο επηδηψθνληαο 

ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηίαο, αθεηέξνπ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηε βάζε εμνξζνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ.  Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, εθηηκάηαη φηη νη ηέζζεξηο ππιψλεο ηνπ λένπ 

δφγκαηνο πξέπεη λα είλαη : α) ε απνηξνπή251, β) ε ηαρχηαηε αλάπηπμε δπλάκεσλ ζε φιν 

ηνλ ειιεληθφ ακπληηθφ ρψξν, γ)  ε επειημία θαη δ) ε δηαθιαδηθφηεηα.  

                                                             
249 Barry Posen, The Source of Military Doctrine, Ithaca, Cornel University, 1984, ζει.33.  
250 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992, ζει.73-74. 
251 Σν ηζρχνλ δφγκα ζηεξίδεηαη ζηελ : α) ακπληηθή επάξθεηα, β) αμηφπηζηε απνηξνπή, γ) άκεζε 
 απάληεζε ζε πξνθιήζεηο, δ) ηαρεία αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη ε) δηαθιαδηθφηεηα. Ζ απνηξνπή σο 
 έλλνηα ζηεξίδεηαη ζε 4 ππιψλεο ζηελ αμηνπηζηία ησλ κέζσλ, ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο άκπλαο,
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    Γηα λα είλαη αμηφπηζηε ε απνηξνπή, πέξαλ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κέζσλ θαη ηεο ζέιεζεο γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ρξεηάδεηαη έλα ζχλζεην πιέγκα 

απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, δηπισκαηίαο, 

νηθνλνκίαο θαη ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. Γειαδή, πξέπεη λα ππάξρνπλ θπξίσο: α) 

πνιηηηθή ζπλνρή, β) απνηειεζκαηηθέο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, γ) ζπλνρή θαη 

αθνινπζία δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ, δ) δηεζλήο λνκηκνπνίεζε, ε) 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο θαη ζη) απνηειεζκαηηθή 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή. 

    Παξάιιεια, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο δπλάκεηο νθείινπλ λα είλαη 

ηαρχηαηεο θαη επθίλεηεο. Γειαδή λα είλαη : α) ηθαλέο λα επηρεηξνχλ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, β) λα αλαπηχζζνληαη γξήγνξα, επέιηθηα θαη λα ζπληεξνχληαη γηα 

φζν δηάζηεκα απαηηείηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, γ) λα 

δηαζέηνπλ ηερλνινγηθή ππεξνρή ζε δίθηπνθεληξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη 

ηαπηφρξνλα απφ ελνπνηεκέλν δίθηπν δηνηθεηηθήο κεξίκλεο, δ) λα είλαη κηθξφηεξεο ζε 

αξηζκφ, φκσο κε κεγαιχηεξε ηζρχ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο κε 

ζχγρξνλα νπιηθά κέζα. 

    ζνλ αθνξά ζηε δηαθιαδηθφηεηα252 ή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαζίζηαηαη  πξνθαλήο ε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο γηα ηηο ειιεληθέο ΔΓ, ιφγσ αθελφο ηεο 

γεσγξαθηθήο δηακφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο θαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πιεηάδαο λεζηψλ, φπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα θιεζνχλ λα δξάζνπλ δπλάκεηο φισλ 

ησλ Κιάδσλ θαη κάιηζηα κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν, αθεηέξνπ ηεο επίηεπμεο 

δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ Α/ΓΔΔΘΑ κε βάζε 

πξφζθαην λφκν ηνπ 2010 βξίζθεηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φκσο δελ αξθεί. Παξά ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο, ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηνπ ΝΑΣΟ πνπ 

δελ δηαζέηεη κηα δηαθιαδηθή ζηξαηησηηθή κνλάδα ή έλα ζρεκαηηζκφ, κε εμαίξεζε ην 

ΓΔΔΘΑ, ην νπνίν φκσο είλαη θαζαξά επηηειηθήο θχζεο. Σν πξψην κέιεκα είλαη ε 

απφθηεζε δηαθιαδηθήο ζπλείδεζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ παξνρήο 

δηαθιαδηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε δεκηνπξγία εληαίαο δηαθιαδηθήο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο, 

πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξεηο Κιάδνπο ησλ ΔΓ, ελ αληηζέζεη κε ηε ζεκεξηλή 

                                                                                                                                                                                   
 ζην βαζκφ αμηφπηζηεο αληαπφδνζεο, ζηε ζέιεζε ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ. Δπνκέλσο, νη 
 έλλνηεο (α), (β), (γ) ηνπ ηζρχνληνο δφγκαηνο απνηεινχλ απηνλφεηεο δηαζηάζεηο ηεο απνηξνπήο θαη δελ 
 ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία. Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, 
 Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, ζει.74-75 θαη ζην Deterrence in the new strategic 
 environment, ηνπ Colin Gray, ηκ.11, ηρ3, Ηνπι-επ.1992, ζει.261-263, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε 
 απνηξνπή είλαη κηα ηδηάδνπζα κνξθή άκπλαο ή κνξθή πξνιεπηηθήο ακπληηθήο ζηξαηεγηθήο. 
252 Πνιιέο θνξέο έρεη γίλεη ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθιαδηθφηεηαο. ε έληππν ηνπ ΤΠΔΘΑ 
 αλαθνξηθά κε ην απνινγηζζέλ έξγν έηνπο 2006, πηνζεηείηαη ε δηαθιαδηθφηεηα ζηε λέα δνκή δηνίθεζεο 
 ησλ ΔΓ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη πσο θάηη ηέηνην ζα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε.    
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη θαζαξά θιαδηθή (ηξείο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, κηα 

γηα θάζε Κιάδν). Δπηπιένλ απαηηείηαη θαη ε εμέηαζε ζρεκαηηζκνχ δηαθιαδηθψλ.  

    Πιένλ ησλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη φηη ε παξαπάλσ πξνηεηλφκελε 

αλαζεψξεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο, ζηε βάζε ηεο απνηξνπήο κέζσ εζσηεξηθήο 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ αληηπάινπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζεί θαη κε ηελ εμσηεξηθή 

εμηζνξξφπεζε, δειαδή κε ηελ ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ζπκκαρηψλ αιιά θαη ηε 

δηεχξπλζή ηνπο. πσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 1.7.2 ηνπ 1νπ Κεθαιαίνπ, ν 

ζπλδπαζκφο απηφο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθφο, δεδνκέλνπ φηη κεηψλεη ηφζν ην 

θφζηνο ηεο απνηξνπήο, φζν θαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ εμηζνξξνπήζεσλ, κέζσ 

αλάπηπμεο ηζρπξψλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

 
    4.2.3.4β Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 

    Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο 

απαηηνχληαη ηθαλέο θαη απνηειεζκαηηθέο ΔΓ. πλνπηηθά, ηδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ, ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο, ζηελ ελαξκφληζε ηεο ηζρχνο, ηεο επειημίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε θαηάιιεια θαη 

επαξθή νπιηθά κέζα θαη ζπζηήκαηα αηρκήο, ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε, ζηελ ελίζρπζε θαη 

δηεχξπλζε ησλ ζπκκαρηψλ, ζηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο 

εγεζίαο, ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

εκπινπηηζκέλσλ κε ελαιιαθηηθά ζρέδηα, κέηξα θαη αληίκεηξα, θαζψο θαη ζην πςειφ 

επίπεδν ηεο ηαθηηθήο. 

     α. Ζ δνκή ησλ ΔΓ   
 

     Ο ζηφρνο ηεο λέαο δνκήο ησλ ΔΓ πξέπεη λα είλαη ε φζν ην 

δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ θαίξησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο, δειαδή ηεο απνηξνπήο, ηεο ηαρχηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλάκεσλ, ηεο επειημίαο θαη ηεο δηαθιαδηθφηεηαο. Δπνκέλσο, απαηηείηαη : α) άξηηα 

νξγάλσζε, β) δηάζεζε επαξθνχο ηζρχνο, γ) εθζπγρξνληζκφο, δ) κέγηζηε εηνηκφηεηα, ε) 

ππνζηήξημε κάρεο, ζη) δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη εθηέιεζε παξαηεηακέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

δ) κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπληνληζκέλεο δξάζεο θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ 

ΔΓ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθιαδηθφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη 

ζπλδπαζκέλεο επηρεηξήζεηο.  

     Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αληίδξαζεο πξέπεη ε 

δνκή ησλ ΔΓ λα είλαη απιή, ρσξίο ελδηάκεζα επίπεδα θαη πεξηηηέο δηνηθήζεηο πνπ 

απμάλνπλ ηε γξαθεηνθξαηία θαη εκπνδίδνπλ ηελ επειημία, λα είλαη δηθηπνθεληξηθή θαη 

ζχγρξνλε κε ηειηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο κηθηήο δχλακεο κε πνιιαπιέο 
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δπλαηφηεηεο απνζηνιψλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλνληαη επηβεβιεκέλα : α) ε 

εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ΔΓ, β) νη ζπγρσλεχζεηο ππεξεζηψλ, γ) ν πεξηνξηζκφο ή 

ε θαηάξγεζε πεξηηηψλ ζηξαηεγείσλ, ζηξαηνπέδσλ θαη κνλάδσλ, δ) ε απφζπξζε 

πεπαιαησκέλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζη) ε εθαξκνγή ηεο δηαθιαδηθφηεηαο, φπσο 

αλαιχζεθε ζην ππνθεθάιαην 4.2.3.4α.  

 
     β. Οπιηθά ζπζηήκαηα 
 

     Δθηφο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο ησλ ΔΓ, ε Διιάδα 

έρεη λα αληηκεησπίζεη δχν αθφκε ζνβαξά δεηήκαηα : α) δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

μνδέςεη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ αληίπαιφ ηεο γηα ηελ απφθηεζε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, β) 

δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα. Ζ πην ελδεδεηγκέλε 

επηινγή είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε ηνπ ακπληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο, 

ειαηηψλνληαο ηα πεξηζψξηα ηξσηφηεηαο. Δπίζεο, απαηηείηαη : α) ε κέγηζηε  θαηά ην 

δπλαηφλ δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη ε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ εμνπιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, β) ε εμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο  λέσλ εμνπιηζκψλ, ζηε βάζε 

απζηεξψλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζχκθσλα κε έλα 

ιεηηνπξγηθφ  ΔΜΠΑΔ, γ) ε ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε γηα ζπκπαξαγσγή εμνπιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δ) ε αλαβάζκηζε ησλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ. 

     ζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα λέσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαη κε γλψκνλα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο εμ’ αλαηνιάο απεηιήο πξέπεη λα εμεηαζζνχλ 

θπξίσο νη πεξηπηψζεηο : α) αγνξάο λέσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ, β) εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ δηαζέζηκσλ θξεγαηψλ θαη πξνκήζεηαο λέσλ, γ) παξαιαβήο κεηαθνξηθψλ 

ειηθνπηέξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ αεξνκεηαθεξφκελεο κνλάδεο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο ζηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο.  

     ηελ πεξίπησζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο θαη επηηπρίαο απνζηνιψλ πνιιαπιψλ 

ξφισλ, ε αλαβάζκηζε ήδε δηαζέζηκσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πξνεγκέλσλ φπισλ θαη 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ. Δπίζεο, γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ακπληηθψλ δαπαλψλ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε πνιπεζληθά 

βηνκεραληθά πξνγξάκκαηα ζπκπαξαγσγήο, θπξίσο κε ηελ ΔΔ, ε νπνία ζε αληίζεζε κε 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο παξέρεη απμεκέλε πξφζβαζε ζηελ πςειή ηερλνινγία. 

      ε έλα ηέηνην εγρείξεκα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο (ΔΑ, ΔΑΒ θαη ΔΛΒΟ). Γηα λα επηβηψζεη ε ειιεληθή ακπληηθή 
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βηνκεραλία, πέξαλ κηαο πηζαλήο αιιαγήο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηεο θαζεζηψηνο, ζηε βάζε 

ηεο θξαηηθήο ππεξνρήο έλαληη ηεο ηδησηηθήο, εθηηκάηαη φηη απαηηνχληαη : α) πιήξεο 

αλαδηάξζξσζε ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, β) αλαβάζκηζε δπλαηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ, κέζσ δεκηνπξγίαο επηζηεκνληθψλ θέληξσλ εξεπλψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμεηδίθεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (entrepreneurship, 

quality), γ) ζπκκεηνρή ζε πνιπεζληθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο˙ ε ζπκκεηνρή απηή 

ζα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε κειινληηθά, θαζψο ζα απνθηεζεί ηερλνγλσζία θαη 

εμνηθείσζε κε ηελ πςειή ηερλνινγία, δ) ζπζπείξσζε επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνληαη πην 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη λα επηηπγράλεηαη ρακειφηεξν θφζηνο. 

 
     γ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 
 

     Οη πξνηεηλφκελεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζα θέξνπλ ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα κφλν εάλ νη ΔΓ εθκεηαιιεπζνχλ ην πην πνιχηηκν ζηνηρείν ηνπο, 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Καλέλα νπιηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά εάλ δελ ππάξρεη έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ άγλνηα ή ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε φια ηα επίπεδα, δελ επηηξέπεη ηε κέγηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

     Δθηηκάηαη φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απαηηείηαη : α) πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ήδε παξερφκελεο αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη εκπινπηηζκφ ηεο κε 

γλψζεηο ζηε θαηεχζπλζε ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπνπδψλ (επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο δίθαην, ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο, αξρέο δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηεζλείο ζρέζεηο, 

γεσπνιηηηθή αλάιπζε θ.α.), β) εμέηαζε παξνρήο δηαθιαδηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο Αλψηαηνπ ηξαηησηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο ηξεηο Κιάδνπο ησλ ΔΓ αληί ησλ ηξηψλ Κιαδηθψλ ρνιψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε Κιάδνπ, γ) επαλαζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηεθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη αχμεζε ησλ κεηεθπαηδεχζεσλ γηα ηελ 

απφθηεζε πιεξέζηεξεο θαη αξηηφηεξεο γλψζεο επί ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, δ) παξνρή 

ζεκηλαξίσλ γηα δηαθιαδηθή επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη ε) παξνρή θαηάιιεισλ θαη 

επαξθψλ κέζσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθπαίδεπζε.  

 
     δ. Οη ζπκκαρίεο 

 
     ηφρνο ηεο Διιάδαο πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ζε 

πνιπεζληθέο δπλάκεηο θπξίσο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο είηε 
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ησλ ηαθηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κάρεο ηεο ΔΔ είηε ηεο δχλακεο ηαρείαο αληίδξαζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο θαη ζε κάρεο πςειήο 

έληαζεο, ζα πξνζδψζεη ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ζην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζα αλαβαζκίζεη ην θχξνο ηεο Διιάδαο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. πλνπηηθά, πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε βξίζθνληαη νη 

αθφινπζεο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο : α) ε ζχλαςε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηηο ΔΓ άιισλ 

θξαηψλ γηα ηε δηελέξγεηα θνηλψλ ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

απνηξεπηηθψλ παξαζηάζεσλ ζε άιια θξάηε, π.ρ. κε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κχπξν, 

πξία, Ηζξαήι, γ) ε επηδίσμε ππνγξαθήο ζπκθσληψλ γηα ηελ θνηλή παξαγσγή νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ εγρψξησλ ακπληηθψλ βηνκεραληψλ, π.ρ. κε Γαιιία, Γεξκαλία, 

ΖΠΑ, Ηζξαήι, δ) ε παξνρή βνήζεηαο θαη εθπαίδεπζεο ζηηο ΔΓ θξαηψλ θπξίσο ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, π.ρ. ζε 

Αιβαλία, πΓΓΜ, εξβία, ε) ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ακπληηθά ζχκθσλα θαη άιια δηεζλή 

θφξα ακπληηθνχ ραξαθηήξα. 

 
    4.2.3.4γ Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

 

    Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (πξνζσπηθφ, επηρεηξήζεηο, δηνηθεηηθή κέξηκλα, 

επηθνηλσλίεο,  πιεξνθνξίεο), απνηππψλνληαο φζν ην δπλαηφ πηζηφηεξα ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο. Γηα απηφ απαηηνχληαη : α) πιήξεο ζχδεπμε ησλ 

δίπνισλ «πνιηηηθή εζληθήο άκπλαο - δόγκα», «δηαζέζηκα ζηξαηησηηθά κέζα - δόγκα», 

«επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή - δόγκα», β) επηρεηξεζηαθή ζρεδίαζε ηθαλή λα αληηκεησπίζεη 

φια ηα ελδερφκελα επίζεζεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ θαη Κππξηαθνχ ρψξνπ, γ) ηαθηηθνί 

έιεγρνη θαη επηθαηξνπνηήζεηο ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαη ελαξκφληζή ηνπο κε ηα 

δηαζέζηκα κέζα, αιιά θαη κε ηα κέζα ηνπ αληηπάινπ, δ) ζρεδίαζε θαηάιιεισλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, κέηξσλ θαη αληίκεηξσλ.  

 

    4.2.3.4.δ Ζ ηαθηηθή 

 

    Ζ ηαθηηθή νπζηαζηηθά απνηειεί ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ο βαζκφο επηηπρίαο ηεο ηαθηηθήο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 

φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ, φπσο απηά εμεηάζζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο 

θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ην βαζκφ 

δηεμαγσγήο θιαδηθψλ θαη δηαθιαδηθψλ αζθήζεσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο αζθήζεηο κε 

άιιεο ρψξεο, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο απνζηνιέο ηνπ ΟΖΔ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη 

ηεο ΔΔ γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  
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  4.2.4 Ζ δηεζλήο λνκηκνπνίεζε 

 

  Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, 

ηδηαίηεξα ηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ππέξ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο είλαη φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα, είηε αθνχζηα είηε 

εθνχζηα, δελ δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επίιπζε ησλ έληνλσλ δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ 

κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην, αιιά ζπλήζσο παξαπέκπεη ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο ζηε 

δηελέξγεηα ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηεο δηέλεμεο 

(πεξηπηψζεηο Κχπξνπ θαη Ηκίσλ). Ζ Διιάδα νθείιεη λα απεπζχλεηαη ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα φρη ηφζν ζηε βάζε ηνπ «δηθαίνπ», φζν ηεο «ζύγθιηζεο ζπκθεξόλησλ», 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο θάζε θνξά επηθξαηνχζεο δηεζλείο αμίεο θαη πξαθηηθέο, 

θαζψο θαη ην πλεχκα ηεο επνρήο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπκθέξνλ ηεο ΔΔ λα 

δηαζθαιίζεη ηα ειιεληθά ζχλνξα, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ θαη ζχλνξα ηεο Έλσζεο. 

Δπίζεο, είλαη ζπκθέξνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ε δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ Διιάδα, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη ρψξα κε θαιέο ηζηνξηθέο ζρέζεηο κε ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο απηήο. 

Μφλν ππφ απηή ηελ πξνυπφζεζε ε Διιάδα κπνξεί λα ειπίδεη φηη ζα εηζαθνπζζεί θαη ζα 

απνζπάζεη ππέξ ηεο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο.  

 

 4.3 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ 

 

 ηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα δηαπηζηψζεθε ε αδπλακία ηεο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ αληηκεηψπηζε, πιένλ ησλ άιισλ, θαη ησλ αζύκκεηξσλ απεηιώλ. ην 

2ν Κεθάιαην αλαθέξζεθαλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθαινχλ ην δηεζληθφ έγθιεκα, ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη νη δνιηνθζνξέο ζε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο, ελψ δελ απνθιείζηεθε θαη ην ελδερφκελν ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ πξέπεη λα έρεη δπν θαηεπζχλζεηο, ηε 

δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο.  

  Οη εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ: α) ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαζηνιή, β) ζηε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απεηιψλ, γ) 

ζηελ ελαξκφληζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο κε ηηο λέεο απεηιέο, δ) ζηελ αγαζηή θαη 

αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θξαηηθψλ θαη δηεζλψλ, ε) ζηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξί θνιαζκνχ, ζσθξνληζκνχ θαη απέιαζεο, 

ζη) ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο ηνπ εγθιήκαηνο, ζην πιαίζην κηαο ελεξγνχο αληί-εγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο.  
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 ε δηεζλέο επίπεδν θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζεζκνζέηεζε ζηελφηεξεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο, ζε επίπεδν θξαηψλ, κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, δησθηηθψλ αξρψλ θαη δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζεί έλαο αζθπθηηθφο θινηφο πνπ ζα 

ζπξξηθλψζεη ηηο δπλαηφηεηεο θίλεζεο θαη δξάζεο ηνπ δηεζλνχο ηξνκνθξαηηθνχ δηθηχνπ, 

ηδίσο ηνπ ηζιακηθνχ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ δηεζλνχο εγθιήκαηνο. Με ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζα δηεπθνιπλζεί θαη ε αλαπηπζζφκελε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ δπηηθψλ 

ρσξψλ θαη ηεο ΔΔ λα αζθεζνχλ πηέζεηο ζε ρψξεο πνπ εμάγνπλ εγθιεκαηηθφηεηα, 

πξνβιήκαηα θαη αζηάζεηα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε Σνπξθία, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη 

ην εθαιηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ Δπξψπε λαξθσηηθψλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ε 

Αιβαλία πνπ ζεσξείηαη ρψξα-παξάδεηζνο γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαπιέθεηαη κε εμηξεκηζηηθέο θαη ίζσο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δπίζεο, απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπκθσλίεο 

επαλεηζδνρήο ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 

 Οη δηεζλείο νξγαληζκνί (ΔΔ, ΟΟΑ, ΝΑΣΟ) ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

άκβιπλζε θαη ηειηθά επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηε βάζε ζπιινγήο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, ζρεδίαζεο κέηξσλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ζαιάζζηαο θίλεζεο, 

ελίζρπζεο θαη φπνπ απαηηείηαη ζεζκνζέηεζεο ππεξεζηψλ ηχπνπ Frontex κε ζθνπφ ηελ 

απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ.  Παξάιιεια θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

ζπλεξγαζία κε δηεζλείο ππεξεζίεο φπσο ε Interpol, ε Europol θαη ην FBI, ελψ 

απηνλφεηε πξέπεη λα ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ππεξζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (ΔΔΛΟΝ, C4I θ.α.). 

 Σέινο, πξννπηηθή ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζχγθιηζεο ιαψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ, πέξα θαη πάλσ απφ αληηζέζεηο θαη αληαγσληζκνχο, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη κηα ηζρπξφηαηε αζπίδα αζθαιείαο γηα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη γηα ηελ 

Διιάδα εηδηθφηεξα. 
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Κεθάιαην 5 

πκπεξάζκαηα 

  

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε δηάγλσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ απεηιψλ ηεο Διιάδαο, ζηελ εμέηαζε ηεο ηξέρνπζαο ειιεληθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα κηα λέα πςειή ζηξαηεγηθή. Ζ 

αλαγθαηφηεηα εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ σο άλσ ηξίπηπρνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, 

δεδνκέλνπ φηη φιεο νη ζεσξίεο πεξί «δηαξθνύο εηξήλεο»,253 «ηέινπο ηεο ηζηνξίαο»254 θαη 

«ελδπλάκσζεο ηεο εηξήλεο κέζσ δηεζλώλ ζεζκώλ θαη ζπλεξγαζηώλ»255 έρνπλ 

δηαςεπζηεί. Ζ αηηία επηθεληξψλεηαη ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

ππνρξεψλεη ηα θξάηε, παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξακέλνπλ αζθαιή, λα 

ελεξγνχλ παξά ηαχηα επηζεηηθά ην έλα απέλαληη ζην άιιν. Σξία ζηνηρεία ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο ζπλδπάδνληαη θαη θάλνπλ ηα θξάηε λα θνβνχληαη ην έλα ην άιιν : α) ε 

απνπζία κηαο θεληξηθήο εμνπζίαο, ππεξθείκελεο ησλ θξαηψλ πνπ ζα παξείρε 

πξνζηαζία, β) ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε έρνπλ θάπνηα επηζεηηθή ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα 

θαη γ) ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε πνηέ δελ κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξα γηα ηηο πξνζέζεηο 

ησλ άιισλ θξαηψλ.256  

Μέζα ζε έλα άλαξρν θαη άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε Διιάδα έρεη λα 

αληηκεησπίζεη πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο, κε δηαζέηνληαο, ζχκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνθξπζηαιισκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή. Ζ δηαδηθαζία δηάγλσζεο εμσηεξηθψλ απεηιψλ επηθεληξψζεθε, γηα ιφγνπο 

πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο ηεο εξγαζίαο, ζηηο γεηηληάδνπζεο κε ηελ Διιάδα ρψξεο 

Αιβαλία, πΓΓΜ, Βνπιγαξία θαη Σνπξθία, θαηαδεηθλχνληαο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Ζ 

Σνπξθία απνηειεί ηε κνλαδηθή, επί ηνπ παξφληνο, πξαγκαηηθή απεηιή πνπ κπνξεί λα 

πινπνηήζεη άκεζα ηηο αλαζεσξεηηθέο ηεο αμηψζεηο, δηαζέηνληαο επαξθή θαη θαηάιιεια 

κέζα, θαζψο θαη θαιχηεξεο πξννπηηθέο, θπξίσο ζηελ εδξαίσζε ηεο σο εγέηηδα δχλακε 

ζην πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκά ηεο. Χζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ε βαζηθή ηεο 

αδπλακία πνπ εδξάδεηαη ζηε ζπλνρή ηνπ πνιηηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζηηο 

ζεκαληηθέο δηελέμεηο πνπ έρεη κε πνηθίιεο εζλφηεηεο πνπ δνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, φπσο 

νη Κνχξδνη θαη νη Αξκέληνη. 

                                                             
253 Kant, Immanuel, Perpetual Peace and Other Essays, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing 
 Company, 1983. 
254 Francis Fukuyama, The end of history and the last man, New York, Free Press, 1992.  
255 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political Economy Princeton 
 N.J.: Princeton University Press, 1984, Angell, Norman, The Great Illusion: A Study of the Relation 
 of Military Power in Nations to their Economic and Social Advantage, New York: G.P. Putnam’s, 3d 
 1912, Keohane, Robert & Nye, Joseph, Power and Interdependence: World Politics in Transition 
 (Boston: Little Brown, 1977). 
256  John Mearsheimer, Ζ ηξαγσδία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2006, ζει.26.  
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 Ζ Αιβαλία θαη ε πΓΓΜ ραξαθηεξίδνληαη σο δπλεηηθέο απεηιέο ππφ πξνυπνζέζεηο 

δεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν εθθξάδνπλ αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο, 

ρσξίο φκσο λα δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα γηα λα θαιχςνπλ ηνπο ηηζέκελνπο 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Δθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, εάλ δελ ζπκβνχλ 

ζεκαληηθέο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνιχ δχζθνια νη δπν ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ζα 

θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο απεηιέο γηα ηελ Διιάδα ιφγσ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ηεο πνηφηεηαο θαη δηάξζξσζεο ησλ ΔΓ. Χζηφζν, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ, 

ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπο ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο κεξηθή επίιπζε θάπνησλ εθ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, ρσξίο 

λα απνθιείεηαη θαη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπο κεηά απφ κηα 

κειινληηθή ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε.   

 ζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο - Βνπιγαξίαο, απηέο βξίζθνληαη ζε εμαίξεην 

επίπεδν θαη ζπλερή αλνδηθή πνξεία, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ππνγξαθή πκθσληψλ 

ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξα ζέκαηα, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ζνβαξψλ δηαθνξψλ.   

 Παξάιιεια, δπλεηηθέο απεηιέο ζεσξνχληαη θαη νη αζχκκεηξεο, ηηο νπνίεο ε 

Διιάδα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη πξηλ ηελ εθδήισζή ηνπο, ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξίζεη 

ην θφζηνο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.   

 Απέλαληη ζηηο παξαπάλσ απεηιέο, ε Διιάδα, δεθαπέληε ρξφληα κεηά ηελ θξίζε 

ησλ Ηκίσλ, ζπλερίδεη λα κελ δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή πςειή ζηξαηεγηθή, φπσο 

πξνθχπηεη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

δηπισκαηίαο, ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

 Ο θχξηνο ιφγνο ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο χθεζεο νθείιεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζηα πξφζπξα ηεο 

ρξενθνπίαο. Παξάιιεια, δελ εθαξκφζζεθαλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ άιιεο ρψξεο 

πηνζέηεζαλ πνιιά ρξφληα λσξίηεξα, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα κείλεη πνιχ πίζσ θαη 

λα βξεζεί κε πςειφ δεκφζην έιιεηκκα θαη δεκφζην ρξένο, κε έλαλ ππέξνγθν θαη κε 

παξαγσγηθφ δεκφζην ηνκέα, κε έλα άληζν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο 

θφξσλ, κε πςειέο δεκφζηεο δαπάλεο, κε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, κε ηελ θαηψηεξε 

παξερφκελε παηδεία ζηνπο λένπο ζπγθξηηηθά κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πέξαλ φκσο ησλ 

αλσηέξσ, ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο εάλ ιεθζνχλ φια ηα επηβεβιεκέλα κέηξα απφ 

ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πλεχκα ζπλαίλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, κε 

βαζηθφ γλψκνλα ηε βειηίσζε, αθελφο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, αθεηέξνπ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.  

 Χζηφζν, ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο αλέδεημε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, πνπ εδξάδνληαη θπξίσο ζηελ θξαηηθή 
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νξγάλσζε, ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ πνιηηηθή ηζρχ ησλ 

ζπληερληψλ θαη ζηελ εδξαίσζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε 

ελεξγεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ 

πειαηεηαθψλ θαη ζπληερληαθψλ ζρέζεσλ.  

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη ζήκεξα ιηγφηεξν ηζρπξή ιφγσ 

ππνρψξεζήο ηεο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο θαη ζεκαηηθέο άκεζνπ ελδηαθέξνληφο 

ηεο. ηελ ΔΔ βξίζθεηαη ρσξίο ζπκκαρίεο ελψ ζηα Βαιθάληα ε Σνπξθία έρεη αλαιάβεη 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο δηακεζνιάβεζεο πνπ θαηά ην παξειζφλ επηηεινχζε ε Διιάδα. 

ε έλαλ θφζκν πνπ κεηαβάιιεηαη ξαγδαία, ε ειιεληθή δηπισκαηία ζηεξείηαη 

ζηξαηεγηθήο, πξσηνβνπιηψλ, επειημίαο θαη πνιηηηθνχ ζάξξνπο. Δπνκέλσο, απαηηείηαη 

άκεζε ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ησλ ζπκκαρηψλ ηεο ζε  πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 

 Δληζρχνληαο ηε δηπισκαηία νπζηαζηηθά γίλεηαη ην κεγάιν βήκα ζηελ επίηεπμε ηεο 

δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο. Ζ Διιάδα νθείιεη λα απεπζχλεηαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα φρη 

ηφζν ζηε βάζε ηνπ «δηθαίνπ», φζν ζηε βάζε ηεο «ζύγθιηζεο ζπκθεξόλησλ». Μφλν 

ππφ απηή ηελ πξνυπφζεζε κπνξεί λα ειπίδεη φηη ζα εηζαθνπζζεί θαη ζα απνζπάζεη 

ππέξ ηεο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο.  

  Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή εμεηάζζεθε θαη αμηνινγήζεθε κε βάζε ην ζηξαηησηηθφ 

δφγκα, ηε δηάξζξσζε θαη πνηφηεηα ησλ ΔΓ, ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηε 

ηαθηηθή, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ 

απφθιηζε ηζρχνο ππέξ ηεο Σνπξθίαο, κε πξννπηηθή δηεχξπλζήο ηεο ηα επφκελα ρξφληα. 

Δηδηθφηεξα, ε ειιελνηνπξθηθή θξίζε ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ ην 1996 θαηέδεημε θαη 

εκπξάθησο αδπλακία ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε ζρεδίαζε κηαο λέαο ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, αμηφπηζηεο θαη ηθαλήο λα πινπνηήζεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, κε βαξχηεηα 

ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο, ζηε βειηίσζε ησλ ΔΓ θαη ζηελ  

αλαδηάξζξσζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη ηαθηηθήο.  

 Ο Παλαγηψηεο Κνλδχιεο ζην Δπίκεηξν ηεο «Θεσξίαο ηνπ Πνιέκνπ», είρε 

πξνβιέςεη φηη : «….ε Διιάδα κεηαβάιιεηαη ζηαζεξά ζε ρώξα κε πεξηνξηζκέλα 

θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, δειαδή δηθαηώκαηα ησλ νπνίσλ ε θπξίαξρε άζθεζε εμαξηάηαη 

από ηε βνύιεζε θαη ηηο αληηδξάζεηο ηξίησλ, ελώ παξάιιεια ε ζηάζε ηεο γίλεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν παζεηηθή ή αληηθαηηθή». Ζ βαζηθή αηηία ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο 

ζηεξίρηεθε θαηά ην ζπγγξαθέα ζε κηα ηεηξηκκέλε, αιιά πάληνηε επζχβνιε ζπκνζνθία: 
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«όπσο ζηξώλεη ν θαζέλαο, έηζη θαη θνηκάηαη».257  ήκεξα, ε αλαγθαηφηεηα  ζρεδηαζκνχ 

κηαο λέαο ειιεληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή πξέπεη ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε αμηφπηζηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηζρπξήο 

νηθνλνκίαο, ζπλεθηηθήο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, ελεξγεηηθήο δηπισκαηίαο, βέιηηζηεο 

εηθφλαο ηεο ρψξαο δηεζλψο. Σειηθά, νη επηινγέο ηεο Διιάδαο είλαη εθείλεο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
257 Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Θεσξία Πνιέκνπ, Δθδφζεηο Θεκέιην, Γ΄ Έθδνζε, 1999 
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Παξάξηεκα Α 

2ν Κεθάιαην : Γηάηαμε Σνπξθηθψλ ΔΓ 

 

         

        

          

           

            

          

Αμφίβιεσ Πλωτζσ Γζφυρεσ 

 

Τεθωρακιςμζνο πεηικό 

 

Τεθωρακιςμζνο πυροβολικό 

 

Πυροβολικό 

 

Τεθωρακιςμζνα 

 

Πεηικό 

 

Μονάδα πολεμικών ΕΠ 

Μονάδα μαχθτικών ΑΦ 

 
Ναφςταθμοσ ΠΝ 

 

Ειδικζσ Δυνάμεισ 

 
Αερομεταφερόμενεσ δυνάμεισ 

 

Αμφίβιεσ δυνάμεισ 
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Παξάξηεκα Β 

2ν Κεθάιαην : Ζ δηάγλσζε ησλ απεηιψλ 

 

Υάξηεο κε ηηο αιπηξσηηθέο αμηψζεηο ηεο Αιβαλίαο 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ ράξηε, νη ζηφρνη ηεο Αιβαλίαο είλαη ε δηεθδίθεζε εδαθψλ πνπ 

απνηππψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα απφ ηελ Διιάδα, ηε εξβία, ην Κφζζνβν, 

Μαπξνβνχλην θαη ηελ πΓΓΜ. 
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Παξάξηεκα Γ 

Κεθάιαην 3 : Ζ Σξέρνπζα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ γξάθεκα, απφ ην έηνο 2004 θαη κεηά 

παξαηεξείηαη κία ζηαζεξνπνίεζε θαη έπεηηα κηα ξαγδαία πηψζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα λέσλ εμνπιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αληίζεηα, ηα έμνδα γηα ην 

πξνζσπηθφ απμάλνληαη δξακαηηθά, ελψ κηθξφηεξε είλαη ε επηβάξπλζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε Διιάδα ζηξέθεηαη πξνο ηνπο 

Δπαγγεικαηίεο Οπιίηεο, πνπ φπσο θαίλεηαη ζα απμήζνπλ ην θφζηνο ησλ ακπληηθψλ 

δαπαλψλ. Με δεδνκέλν φηη νη ακπληηθέο δαπάλεο σο απφιπην κέγεζνο δηαηεξνχληαη 

ζηαζεξέο θαη ν αξηζκφο, θαη επνκέλσο ην θφζηνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

απμάλεηαη, ηα ρξήκαηα πνπ απνκέλνπλ γηα λέα νπιηθά ζπζηήκαηα ζα είλαη νινέλα θαη 

ιηγφηεξα.  
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http://www.ellinikos-stratos.com/arthra/epop_1.asp
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Παξάξηεκα Γ 

Κεθάιαην 3 : Ζ Σξέρνπζα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 

 

 

Αλαινγία Οπιηθψλ πζηεκάησλ Διιάδαο - Σνπξθίαο 

 

 

Α/Α Οπιηθά πζηήκαηα 
 

Αλαινγία 
 

 
1 

Οξνθή Δλφπισλ Γπλάκεσλ 1 : 4,3 

 
2 

Άξκαηα Μάρεο 1 : 2,5 

 
3 

Ππξνβνιηθφ Μάρεο 1 : 3,2 

 
4 Διηθφπηεξα 

1 : 3,5 
1: 5,2  

 (+179 / 2016) 
 
5 Μαρεηηθά Αεξνζθάθε 

1 : 1,4 
1: 1,8 

 (+120 F35 / 2015) 
 
6 Φξεγάηεο 

1 : 1,2 
1:2,2 

 (+14 / 2016) 
 
7 Κνξβέηεο 

0 : 6 
0 : 18  

(+12 / 2016) 
 
8 Τπνβξχρηα 

1 : 1,75 
1:2,5  

(+6 / 2016) 
 
9 

Πινία Απνβάζεσλ 1 : 1,6 

10 Αληηαεξνπνξηθά 1 : 1,6 

11 ΑΑΑ 1 : 2 
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Παξάξηεκα Δ 

Κεθάιαην 3 : Ζ Σξέρνπζα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 

 

 

χγθξηζε ηξαηησηηθήο Ηζρχνο Διιάδαο – Σνπξθίαο 

Καηά ηε Υξνληθή ηηγκή ηεο Κξίζεο ησλ Ηκίσλ 

 

 
ΣΡΑΣΟ ΞΖΡΑ 

 

 
ΣΡΑΣΟ ΞΖΡΑ 

Πξνζσπηθφ: 113.000 άηνκα Πξνζσπηθφ: 523.000 άηνκα 

Μεγάιεο Μνλάδεο Μεγάιεο Μνλάδεο: 

1 ηξαηηά 4 ηξαηηέο 

4 ψκαηα ηξαηνχ (Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄) 10 ψκαηα ηξαηνχ 

1 ΑΓΔΝ 2 κεραλνθίλεηεο κεξαξρίεο 

1 ηεζσξαθηζκέλε κεξαξρία 
(ΥΥ ΣΘΜ κε ηηο ΥΥΗΗ θαη XXIV ΣΘΣ) 

1 κεξαξρία πεδηθνχ 

1 κεραλνθίλεηε κεξαξρία (ΗΗ ΜΚ ΜΠ) 14 ηεζσξαθηζκέλεο ηαμηαξρίεο 

9 κεξαξρίεο πεδηθνχ 17 κεραλνθίλεηεο ηαμηαξρίεο 

3 αλεμάξηεηεο ηεζσξαθηζκέλεο ηαμηαξρίεο 
(ΥΥΗ, ΥΥΗΗΗ, XXV ΣΘΣ) 

9 ηαμηαξρίεο πεδηθνχ 

2 αλεμάξηεηεο κεραλνθίλεηεο ηαμηαξρίεο 
(33, 34 ΜΚ ΣΑΞ) 

1 ηαμηαξρία πεδνλαπηψλ 

2 ηαμηαξρίεο πεδηθνχ 2 ηαμηαξρίεο θαηαδξνκψλ 

1 αεξνκεηαθεξφκελε ηαμηαξρία (71ε ΑΜ ΣΑΞ) 1 ηαμηαξρία αιεμηπησηηζηψλ 

1 ηαμηαξρία πεδνλαπηψλ (32 ΣΑΞ ΠΝ) 1 ζχληαγκα πεδηθνχ 

1 ζχληαγκα θαηαδξνκψλ (1ν ΚΓ) 1 ζχληαγκα πξνεδξηθήο θάζεο 

1 ζχληαγκα αιεμηπησηηζηψλ (2ν ΑΛ) 5 ζπληάγκαηα θχιαμεο ζπλφξσλ 

1 ζχληαγκα ακθίβησλ θαηαδξνκψλ (13ν ΑΚ) 26 ηάγκαηα θχιαμεο ζπλφξσλ 
Άξκαηα Μάρεο Άξκαηα Μάρεο 

77 x Leopard 1A5 148 x Leopard 1A4 

104 x Leopard GR1 77 x Leopard 1A3 

169 x Leopard 1V 170 x Leopard 1A1A1 

312 x M60A3 TTS 658 x M60A3 TTS 

359 x M60A1 164 x M60A1 

154 x AMX-30 (ζε απνζήθεπζε) 751 x M48A5T2 

400 x M48A5 MOLF 1212 x M48A5T1 

299 x M48A5 250 x M48A2GA2 

18 x M48A3 - 
Σεζσξαθηζκέλα Ορήκαηα Σεζσξαθηζκέλα Ορήκαηα 

344 x Λεσλίδαο 2 75 x AIFV ΣΟΜΑ (επηπιένλ 555 ππφ παξάδνζε) 

89 x Λεσλίδαο 1 125 x AIFV ΣΟΜΠ (επηπιένλ 725 ππφ παξάδνζε) 

1523 x M113A1/-A2 48 x AIFV/ATV  (κε πχξγν Eureka κε TOW) 

96 x AMX-10P 170 x AIFV AMV UTI κε φικν ησλ 81 ρηι. 

501 x BMP-1/P OST 3062 x M113A1/-A2 

204 x M901A1 ITV 
(180 ππφ παξαιαβή) 

179 x M106 ΣΟΜΟ κε φικν Μ30 ησλ 4,2 ηληζψλ 

12 x M113 Classic TOW 115 x BTR-80 

126 x M106A1/-A2 ΣΟΜΟ (κε φικν ησλ 4,2΄΄) 315 x BTR-60PB  

48 x M8 (δψλε επζχλεο ΑΓΔΝ) - 

100 x Marmon Harrington - 
Ρπκνπιθνχκελν Ππξνβνιηθφ Ρπκνπιθνχκελν Ππξνβνιηθφ 

- 160 x M115 ησλ 203 ρηι. 
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271 x M114A1/-A2 ησλ 155 ρηι. 538 x M114A1/-A2 ησλ 155 ρηι. 

469 x M101 ησλ 105 ρηι. 640 x M101 ησλ 105 ρηι. 

18 x M56 Pack ησλ 105 ρηι. 80 x M116 ησλ 75 ρηι. 
Αληηαεξνπνξηθφ Ππξνβνιηθφ Αληηαεξνπνξηθφ Ππξνβνιηθφ 

227 x M1 / L60 ησλ 40 ρηι. 262 x L70T ησλ 40 ρηι. 

101 x M42 2x40 ρηι. 400 x L60 ησλ 40 ρηι. 

60 x Artemis 30 2x30 ρηι. 
(ζε ρξήζε θαη απφ ηνπο 3 Κιάδνπο) 

70 x GDF-003 2x35 ρηι. 

300 x ZU-23-2 2x23 ρηι. 100 x GDF-001 2x35 ρηι. 

300 x RH-202 Mk 20 2x20 ρηι. 
(ζε ρξήζε θαη απφ ηνπο ηξεηο Κιάδνπο) 

200 x GAI-DO-01 2x20 ρηι. 

450 x M55 4x12,7 ρηι. 900 x M55 4x12,7 ρηι. 

42 x MIM-23B 
Improved HAWK εθηνμεπηέο 

1.850 x FIM-92B/C Stinger  
(5.295 βιήκαηα, 196 εθηνμεπηέο έρνπλ 

ήδε παξαδνζεί, ζε ρξήζε θαη απφ ηνπο 3 Κιάδνπο) 

12 x OSA-AK (SA-8 Gecko) 300 x RH-202 Mk 20 2x20 ρηι. 

500 x FIM-92B/C RMP Stinger 
(πεξί ηα 2.150 βιήκαηα) 

- 

Αεξνπνξία ηξαηνχ Αεξνπνξία ηξαηνχ 

20 x AH-64A Apache (ππφ παξάδνζε) 10 x AH-1W Super Cobra 

9 x CH-47DG 28/12 x AH-1P/AH-1S Cobra 

125 x UH-1D/H Huey / AB-205 45 x S-70A-28 Blackhawk 

16 x AB-206 20 x AS-532U Mk II Cougar 
(ππφ παξαγγειία γηα ηε ηξαηνρσξνθπιαθή) 1 x AB-212 (κεηαθνξάο επηζήκσλ) 

Βαξέα Όπια Πεδηθνχ Βαξέα Όπια Πεδηθνχ 

641 x M2/M30 φικνη ησλ 4,2 ηληζψλ 1265 x M30 φικνη ησλ 4,2 ηληζψλ 

1230 x M1/M29 φικνη ησλ 81 ρηι. 578 x φικνη ησλ 120 ρηι. 

x M19 φικνη ησλ 60 ρηι. 3175 x M1/M29 φικνη ησλ 81 ρηι. 

169 x TOW II (ζε εθζπγρξνληζκφ) 365 x TOW 

151 x TOW 392 x MILAN 

300 x MILAN 2317 x M40A1 ΠΑΟ ησλ 106 ρηι. 

763 x M40A1 620 x Μ20 ησλ 75 ρηι. 

1.057 x EM67 ΠΑΟ ησλ 90 ρηι. 871 x Μ18 ησλ 57 ρηι. 

90 x LRAC 89 STRIM ησλ 89 ρηι. x M72 LAW ησλ 66 ρηι 

21500 x RPG-18 ησλ 64 ρηι. - 

 
ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ 

 

 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΓΤΝΑΓΗΟΗΚΖΖ 

Πξνζσπηθφ: 19.500 άηνκα Πξνζσπηθφ: 52.000 άηνκα 

Ναχζηαζκνη: αιακίλα, νχδα Ναχζηαζκνη: Γθνιηζνχθ, κχξλε, Μαξκαξίδα, 
Μπξζίλα, Αιεμαλδξέηηα 

Φξεγάηεο Φξεγάηεο 

1 x MEKO-200HN («ΤΓΡΑ») 
(3 επηπιένλ ππφ λαππήγεζε) 

2 x MEKO-200T Track IIB (ππφ παξαγγειία) 

4 x Standard («ΔΛΛΖ») 2 x MEKO-200T Track IIA  

3 x Knox («ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ») 4 x MEKO-200T Track I («YAVUZ») 
Αληηηνξπηιηθά Αληηηνξπηιηθά 

4 x Charles F. Adams («ΚΗΜΧΝ») 2 x Carpenter FRAM I (έρνπλ εθζπγρξνληζηεί) 

2 x Gearing GRAM I 
(«ΣΟΜΠΑΕΖ», «ΚΑΝΑΡΖ») 

3 x Gearing FRAM I (έρνπλ εθζπγρξνληζηεί) 

Τπνβξχρηα Τπνβξχρηα 

4 x Type 209/1100 
(«ΓΛΑΤΚΟ») (ππφ εθζπγρξνληζκφ) 

1 x Type 209/1400 (ηξία επηπιένλ ζε λαππήγεζε) 

4 x Type 209/1200 («ΠΟΔΗΓΧΝ») 6 x Type 209/1200 

- 2 x Tang 

- 1 x Tench Guppy III 
Καλνληνθφξνη Καλνληνθφξνη 



Ζ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δμσηεξηθψλ Απεηιψλ ηνπ 21
νπ

 Αηψλα 

 

 

155     ΜΠ ζηηο Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο                                                    Κπξηάθνο Αινπκαλήο 

 

2 x «ΠΤΡΠΟΛΖΣΖ» 1 x PB-57 (ζρεδηαζηηθή δηαζθεπή ηνπ FPB-57) 

2 x Osprey 55 1 x Asheville 

5 x Type 420 («ΘΔΣΗ») 12 x AB-25 

2 x Asheville 4 x PGM-71, 6 x PC-1638 
Παξάθηηα Πεξηπνιηθά Παξάθηηα Πεξηπνιηθά 

3 x «ΓΖΛΟ» 4 x πεξηπνιηθά 25 κέηξσλ 

2 x «ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ» (ζε ρξήζε απφ ηε ΜΤΚ) 1 x πεξηπνιηθφ 35 κέηξσλ 

2 x «ΑΝΣΧΝΗΟΤ» - 

1 x Cabildo («ΝΑΤΚΡΑΣΟΤΑ») - 
Αξκαηαγσγά Αξκαηαγσγά 

5 x Jason («ΑΜΟ») (ηα 4 ππφ λαππήγεζε) 1 x Osman Gasi 

2 x Terrebonne Parish («ΟΗΝΟΤΑΗ») 2 x Sarucabey 

2 x LST-512 1 x Cakabey 

2 x LST-1 2 x Terrebonne Parish, 2 x LST-512 
Απνβαηηθά Απνβαηηθά 

6 x Type 520 37 x C-107 

1 x LCU-501 3 x C-205 

1 x LCM-6 22 x LCM-8 

11 x Type 521 - 
Διηθφπηεξα Διηθφπηεξα 

5 x S-70B6 Aegean Hawk (έλα παξαιεθζέλ) 9 x AB-212ASW 

9 x AB-212ASW 2 x AB-212EW 

2 x AB-212EW 3 x AB-204S 

2 x SA-319B Alouette III - 

2 ζπζηνηρίεο κε 5 ηεηξαπινχο εθηνμεπηέο Exocet 
MM-40 Block 1 

- 

 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ 

 

Πξνζσπηθφ: 23.000 άηνκα Πξνζσπηθφ: 56.000 άηνκα 

Οξγάλσζε: Οξγάλσζε: 

1 Γηνίθεζε Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο 2 Γηνηθήζεηο Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο 

1 Γηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο 1 Γηνίθεζε Μεηαθνξψλ 

1 Γηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο 1 Γηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο 

7 Πηέξπγεο Μάρεο 9 Πηέξπγεο Μάρεο (ηζνδχλακα) 
Μαρεηηθά Μαρεηηθά 

32 x F-16C Block 50 
(έλαξμε παξαδφζεσλ ηέινο ηνπ 2006) 

68 x F-16C Block 50  
 

8 x F-16D Block 50 
(έλαξμε παξαδφζεσλ ηέινο ηνπ 2006) 

12 x F-16D Block 50  
 

32 x F-16C Block 30 
(ρσξίο ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο) 

101 x F-16C Block 40  
(εμνπιίδνληαη κε ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο 

Rapport III) 6 x F-16D Block 30 
(ρσξίο ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο) 

34 x Mirage 2000EGM 
(ρσξίο ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο) 

15 x F-16D Block 40  
(εμνπιίδνληαη κε ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο 

Rapport III) 4 x Mirage 2000BGM 
(ρσξίο ζχζηεκα απηνπξνζηαζίαο) 

25 x Mirage F1CG 35 x F-16C Block 30 

65 x F-4E Phantom II 9 x F-16D Block 30 

25 x RF-4E Phantom II 163 x F-4E Phantom II  
(απνθαζίζηεθε ν εθζπγρξνληζκφο 50 απφ ηελ 

ηζξαειηλή IAI) 
55/7 x A-7E/TA-7C Corsair II 

(26 ζηελ ΔΑΒ γηα αλαθαηαζθεπή) 

44 x A-7H Corsair II 39 x RF-4E Phantom II 

4 x TA-7H Corsair II 20 x RF-5A 

10 x NF-5A - 

45 x F-5A/-B 100 x F-5A/-B (έρνπλ παξαιεθζεί 157) 
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Παξάξηεκα Σ 

Κεθάιαην 3 : Ζ Σξέρνπζα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 

Σν Παίγλην πνπ έπξεπε λα ζρεδηάζεη ε Διιάδα  

ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηγξαθή Παηγλίνπ 

Γεδνκέλα 

1. Μεηά ηελ έθδνζε ξεκαηηθήο δηαθνίλσζεο απφ ην ηνπξθηθφ ππνπξγείν 

εμσηεξηθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θπξηφηεηα ησλ βξαρνλεζίδσλ ησλ Ηκίσλ, ε  Διιάδα 

απαληάεη κε αληίζηνηρε ξεκαηηθή αλαθνίλσζε θαη 7 εκέξεο κεηά θεξχζζεη, ρσξίο λα 

ππάξρεη ιφγνο, απμεκέλα ζηξαηησηηθά κέηξα ζηελ πεξηνρή. Σν παίγλην εμεηάδεη εάλ ζα 

έπξεπε ε Διιάδα λα πξνβεί ζηελ έλαξμε γεληθεπκέλσλ ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ ή φρη. 

2. Καη νη 2 ρψξεο γλψξηδαλ ηελ ζέζε ησλ ΖΠΑ γηα απεκπινθή, θαζψο θαη 

ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα εθείλνλ πνπ ζα πάηαγε πξψηνο ηε ζθαλδάιε. 

GR 

TR 

 

4, -1  

1, 4 

GR 

TR Threaten 

Νο 

 

4, 1 Compromise 

 

Threaten 

 

 

1, 4 

 
-4,-1 

War 

Threaten 

 

Compromise 

 

Threaten 

 

Grand 

Strategy 

1-p 

p 

 -5,-5 

 

 
War 

-5,-5 

-4,  4 

Υακειφο βαζκφο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο  

Τςειφο βαζκφο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο  
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 3. Οη αληακνηβέο ησλ ρσξψλ, αλάινγα κε ηηο θηλήζεηο ηνπο είλαη ελδεηθηηθέο 

θαη θπκαίλνληαη απφ -5 έσο 5. Οη αληακνηβέο απηέο ζηεξίρηεθαλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο θάζε ρψξαο, 

φπσο απηή έρεη αλαιπζεί ζην 2ν θαη 3ν Κεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

4. Σν παίγλην έρεη δχν θάζεηο αλάινγα κε ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο.  

   α. ηελ 1ε θάζε ε Διιάδα εθηηκά φηη ε Σνπξθία ζα πξνβεί είηε ζε 

κηα «ρακειώλ ηόλσλ» ή «ζπκβηβαζηηθώλ πξνζέζεσλ» ζηξαηεγηθή (soft-line), είηε ζε κηα 

«ππνδεέζηεξε» ζηξαηεγηθή, ζπγθξηηηθά κε ηελ ειιεληθή. Οη ηνπξθηθέο αληακνηβέο 

θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, δελ γίλεηαη αληεπίζεζε θαη ε θξίζε ιήγεη κε 

ζπκβηβαζκφ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά.  [‟ απηό ην ζελάξην ζηεξίρηεθε ε ειιεληθή 

πςειή ζηξαηεγηθή ζηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ].  

 
  β. ηε 2ε θάζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηνπξθηθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αλσηεξφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

(ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, νηθνλνκία, δηπισκαηία, δηεζλήο λνκηκνπνίεζε, φπσο 

αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ζην 3ν Κεθάιαην) έλαληη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ειιεληθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ιφγσ ηεο αλσηεξφηεηαο απηήο αληεπηηίζεηαη. [Όπσο θαη έγηλε κε ηελ 

θαηάιεςε από ηνπξθηθέο εηδηθέο δπλάκεηο ηεο δεύηεξεο αθύιαρηεο βξαρνλεζίδα ησλ 

Ηκίσλ. Όζνλ αθνξά ζηε δηαθνξά κεηαμύ δηαζηάζεσλ πςειήο ζηξαηεγηθήο, απηή ήηαλ 

γλσζηή ζηελ Διιάδα, όκσο δελ ειήθζε ππόςε, επηθέξνληαο ηα γλσζηά δπζκελή 

απνηειέζκαηα γηα ηε ρώξα, δειαδή ηελ ακθηζβήηεζε ειιεληθώλ λεζίδσλ θαη 

βξαρνλεζίδσλ από ηελ Σνπξθία κε ηε θαζηέξσζε ηεο ζεσξίαο ησλ «γθξίδσλ δσλώλ»]. 

 
Κηλήζεηο  

5. ηελ 1ε θάζε ε Διιάδα μεθηλάεη πξψηε ηηο απεηιέο: Κήξπμε 

ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ ηε 19ε Ηαλνπαξίνπ 1996 ζηελ πεξηνρή ησλ Ηκίσλ, ειιεληθά 

πνιεκηθά πινία ζηέιλνληαη ζηελ πεξηνρή θαη απνβηβάδεηαη νκάδα εηδηθψλ δπλάκεσλ 

ζηελ αλαηνιηθή βξαρνλεζίδα ησλ Ηκίσλ. Αληίζηνηρα ε Σνπξθία ζηέιλεη πινία, φκσο 

ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο δελ κπνξεί λα επηιέμεη ηίπνηα άιιν 

παξά ην ζπκβηβαζκφ, δειαδή ηελ απνρψξεζε θαη ηελ δηφξζσζε ηεο αξρηθήο 

ξεκαηηθήο αλαθνίλσζεο.  

6. ηε 2ε θάζε, (πνπ δελ ειήθζε ππφςε απφ ηνπ Έιιελεο αμησκαηνχρνπο 

πνπ εκπιέθνληαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο) πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αληεπίζεζεο 

ησλ Σνχξθσλ, θάηη πνπ ηειηθψο έγηλε κε ηελ θαηάιεςε ηεο 2εο βξαρνλεζίδαο ησλ Ηκίσλ 
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θαη ηεο έιιεηςεο άκεζεο θαη έγθαηξεο αληαπάληεζεο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ιφγσ κε 

απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

7. Ζ πηζαλφηεηα εθαξκνγήο θαιχηεξεο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Σνχξθσλ πξνθχπηεη σο αθνινχζσο :  

Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή αληακνηβή ηεο Διιάδαο θαη γηα ηα δπν αλσηέξσ ζελάξηα 

είλαη : 4p+(-4)ρ(1-p)=4p-4+4p=8p-4, φπνπ p : ε πηζαλφηεηα ρξήζεο θαιχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Γηα λα πξνβεί ε Διιάδα ζηε απεηιή κε ζηξαηησηηθά 

κέζα, πξέπεη ε ππφςε αληακνηβή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληακνηβή κε 

εθδήισζεο απεηιήο, ηεο νπνία ε αληακνηβή θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη 1. Γειαδή, 

πξέπεη 8p-4>1 => 8p>5 => p>5/8 ή p> 63%, πνζνζηφ ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

πηζαλφηεηα ρξήζεο εμαηξεηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ πιεπξάο Σνπξθίαο είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 63%, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ πηζαλφ ην ελδερφκελν αληεπίζεζεο, φπσο 

εμάιινπ θαη έγηλε.  

Δπνκέλσο, ε Διιάδα έπξεπε λα απνθιείζεη ηε δηελέξγεηα απεηιήο κε 

ζηξαηησηηθά κέζα. 
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Παξάξηεκα Ε 

4ν Κεθάιαην : Πξφηαζε γηα κηα Νέα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 

 

 

 

 
 

 

 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ (θίλεηξν απφδνζεο θαη επηδφκαηα), νη 

κεληαίεο ακνηβέο ελφο λενεηζεξρνκέλνπ ζην δεκφζην κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

θπκαίλεηαη απφ 1.260 έσο 2.309 επξψ. 
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Μεληαίεο 
απνδνρέο Δπξψ

Τπνπξγεία θαη Τπαγφκελεο Τπεξεζίεο (πεγή Γεληθό Λνγηζηήξην 2009)

Οη Μεληαίεο Απνδνρέο Τπαιιήισλαλά Τπνπξγείν

κε Παλεπηζηεκηαθή Δθπαίδεπζε
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Παξάξηεκα Ζ 

4ν Κεθάιαην : Πξφηαζε γηα κηα Νέα Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή 
 

 

Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο 2010 
Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

 
 
 

Ζ αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά ζηνπο ζεζκνχο  

(1=αδηάθζνξνο, 5= δηεθζαξκέλνο) 

 2004 2010 

Πνιηηηθά θφκκαηα 3,8 4,6 

Κνηλνβνχιην – Ννκνζεηηθφ ψκα 3,0 4,3 

ΜΜΔ 3,5 4,3 

Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί Ν/Α 4,0 

Γηθαζηηθνί 3,1 3,9 

Αζηπλνκία 3,2 3,7 

Δπηρεηξήζεηο – Ηδησηηθφο Σνκέαο 3,0 3,6 

Δθθιεζία 2,7 3,5 

Παηδεία 2,8 3,2 

ηξαηφο 2,2 2,9 
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ΑΚΡΩΝΤΜΑ 

 
ΑΓΣΔ : Αλψηεξε Γηνίθεζε Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο 

Α/ΓΔΔΘΑ : Αξρεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

ΑΓΔ : Αξρεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ 

ΑΞΔ : Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

ΑΓΔΔΝ : Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζσηεξηθνχ θαη Νήζσλ 

ΑΣΑ: Αξρεγείν Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο 

ΓΔ : Γεληθά Δπηηειεία 

ΓΔΑ : Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο 

ΓΔΔΘΑ : Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

ΓΔΝ : Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ 

Γ/ΟΖΔ : Γεληθή πλέιεπζε Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΔΑΒ : Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία 

ΔΑ : Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα 

ΔΓ :  Έλνπιεο Γπλάκεηο 

ΔΘΚΔΠΗΥ : Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ 

ΔΚΣ : Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

ΔΛΒΟ : Διιεληθή Βηνκεραλία πισλ 

ΔΜΠΑΔ : Δληαίν Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ 

FIR: Flight Information Region  

ICAO: International Civil Aviation Organization 

ΚΤΔΑ : Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ Άκπλαο 

Λ : Ληκεληθφ ψκα 

ΜΤΚ : Μνλάδεο Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθψλ 

NOTAM: Notice To Airmen 

ΠΔΑ : Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο 

ΠΑ : Πνιεκηθή Αεξνπνξία 
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ΠΝ : Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

Α : ψκαηα Αζθαιείαο 

Ξ : ηξαηφο Ξεξάο 

Τ/ΓΔΔΘΑ : Τπαξρεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

ΤΔΘΑ : Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο 

ΤΠΑ : Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

ΤΠΔΞ : Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ΤΠΔΘΑ : Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 

ΤΠΔ : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

ΤΠΠ : Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
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Β Η Β Λ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α  

 
Διιεληθή 

 

 

Αξβαληηφπνπινο Κσλζηαληίλνο & Κφππα Μαξία, 30 ρξφληα ειιεληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο 1974-2004, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2005 

 

Βήρνπ Μαξίλα, Σν Μαθεδνληθφ: Ζ ππξηηηδαπνζήθε ησλ Βαιθαλίσλ, Δθδφζεηο 

ΚΟΤΡΗΔΡ, 2005 

 

Bull Hedley, Ζ Άλαξρε Κνηλσλία, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2007 

 

Γηβάλε Λέλα, Διιάδα θαη κεηνλφηεηεο, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 1995 

 

Έιιηο Αζαλάζηνο, Μηράιεο Δγλαληίνπ, Ίκηα-Σα απφξξεηα ηειεγξαθήκαηα ησλ 

ακεξηθαλψλ, Δθδφζεηο Ληβάλε, 2009, 

 

Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Οη δηεζλείο ζρέζεηο σο αληηθείκελν ζηελ Διιάδα θαη ζην 

Δμσηεξηθφ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2003 

 

Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Κνζκνζεσξεηηθή Δηεξφηεηα θαη Αμηψζεηο Πνιηηηθήο Κπξηαξρίαο, 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001 

 

Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992 
 

Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο θαη Πιαηηάο Αζαλάζηνο, Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή, 
Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992 
 
Gilpin Robert, Παγθφζκηα Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2002  

 

Gilpin Robert, Πφιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2004 

 

Kennedy Paul, Ζ Άλνδνο θαη ε Πηψζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, Δθδφζεηο Αμησηέιιεο, 

1990 

 

Κνιηφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ ηξαηεγηθή θέςε απφ ηελ Αξραηφηεηα σο ήκεξα, 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα 2008 

 

Κνλδχιεο Παλαγηψηεο, Ηζρχο θαη απφθαζε. Ζ δηακφξθσζε ησλ θνζκνεηθφλσλ θαη ην 

πξφβιεκα ησλ αμηψλ. Δθδφζεηο ηηγκή, 1991 

 

Κνλδχιεο Παλαγηψηεο, Θεσξία Πνιέκνπ Δθδφζεηο Θεµέιην, 1998  

 

Κνλδχιεο Παλαγηψηεο, Δπίκεηξν ζηελ Διιεληθή Έθδνζε ηεο Θεσξίαο Πνιέκνπ, 

Γεσπνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο παξάκεηξνη ελφο Διιελνηνπξθηθνχ Πνιέκνπ 
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Κνηδηάο Νίθνο, Δπξσπατθή Έλσζε Έλα χζηεκα ελ ησ Γίγλεζζαη, Γειθίλη Δθδνηηθή, 1995 

 

Κνηδηάο Νίθνο, Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζηνλ 21ν αηψλα, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε, 2010 

 

Κνχξθνπιαο Άιθεο, Ίκηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξθηθνχ παξάγνληα, ηδέξεο, 1998 

 

Κψλζηαο Ζιίαο, Σν Βνξεηνεπεηξσηηθφ δήηεκα, Αζήλα 1951  
 
Ληνχζεο Νηθφιανο, ηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχο ηεο Σνπξθίαο, Δθδφζεηο 
Παπαδήζε, 2005 
 
Λπκπέξεο Υξήζηνο, Διιεληθή Ακπληηθή ηξαηεγηθή, Δθδφζεηο Αηρκή, 1992 

 

Λπκπέξεο Υξήζηνο, Πνξεία ζε ηαξαγκέλεο ζάιαζζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2001 

 

Μάδεο Ησάλλεο, Γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε γηα έλα λέν ακπληηθφ δφγκα, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, 2006 

 

Μαξθεδίλεο Βαζίιεηνο, Μηα λέα εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα ηελ Διιάδα, Δθδφζεηο Ληβάλε, 
2010.   
 

Μαπξίδεο Παλαγηψηεο, Δπζηάζηνο Φαθηφιαο, ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θξίζεο - Ζ 

πεξίπησζε ησλ Ηκίσλ, Δθδφζεηο ηδέξε, 1999 

 

Μαιθίδεο Θενθάλεο, Οη ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο, Δθδφζεηο Γφξδηνο, 2007 
 

Mearsheimer John, Ζ Σξαγσδία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2006 

 

Μίραο Εαραξίαο, Αδακφπνπινο Γεκήηξεο, Ίκηα 1996 : Ζ αιήζεηα, DefenceNet, 2006, 

 

Μπφζε Μαίξε, Εεηήκαηα Αζθάιεηαο ζηε Νέα Σάμε Πξαγκάησλ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 

Αζήλα 1999. 

 

Μπφζε Μαίξε, Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, 

Αζχκκεηξεο Απεηιέο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2005 
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