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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η ανά χείρας εργασία πραγματεύεται την «ισχύ», η οποία για πολλούς 

θεωρείται ο πλέον σημαντικός παράγοντας, από όλους όσους υπεισέρχο-

νται στις διεργασίες των διακρατικών και διεθνών σχέσεων. 

Ο αναφερόμενος στην «ισχύ» δεν είναι δυνατόν να μη ανατρέξει στον 

Θουκυδίδη, ο οποίος είναι αυτός, που στην εξιστόρηση και ανάλυση του 

Πελοποννησιακού πολέμου την επεσήμανε ως καθοριστικό παράγοντα 

των κρατικών συμπεριφορών. «Δυνατά οι προύχοντες πράττουσι και οι 

ασθενείς ξυγχωρούσι». Η ισχύς γεννά και «δίκαιον», το δίκαιον του ισχυ-

ροτέρου.  

Οι επισημάνσεις του Θουκυδίδη απεδείχθησαν διαχρονικές και έχουν 

την εφαρμογή τους και στις ημέρες μας. Φαίνεται ότι ο Θουκυδίδης είχε 

επίγνωση αυτής της διαχρονικότητας, όταν στο έργο του διατυπώνει, 

χωρίς αυταρέσκεια αλλά με αυτοπεποίθηση, ότι, τούτο αφίεται «κτήμα 

ες αιεί». Στήριζε τη διαχρονικότητα στην ανθρώπινη φύση, το «ανθρώ-

πειον», για την οποία πίστευε ότι παραμένει η ίδια στο χρόνο, και δεν εί-

χε άδικο. 

Η «ισχύς» είναι η συμπυκνωμένη έκφραση πολλών παραγόντων που 

την συναποτελούν και της δίνουν υπόσταση και ρόλο (ένοπλες δυνάμεις, 

οικονομία, γεωγραφία, δημογραφία…). Στην πράξη γίνεται περισσότερο 

αντιληπτή η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων, η στρατιωτική ισχύς, ενώ οι 

άλλες μορφές ισχύος έχουν ρόλο υποστηρικτικό. Οι παράγοντες που την 

συναποτελούν αναλύονται εκτενώς με σοβαρότητα και επιστημονικότη-

τα στην εργασία αυτή. Στην εποχή μας μάλιστα, η ισχύς έχει αναβαθμι-

σθεί και σε «υπερισχύ» για τις χώρες εκείνες που διαθέτουν πυρηνικούς 

εξοπλισμούς.  

Η «ειρήνη», την οποία ο άνθρωπος επιθυμεί και επιδιώκει, φαίνεται 

ότι τις περισσότερες φορές έχει αφετηρία της την «ισχύ» και επιτυγχά-

νεται μέσα από την «ισορροπία της ισχύος» (των αντιπάλων μερών) και 

όχι μέσα από μία διαπραγμάτευση με ανθρώπινο πρόσωπο και σε εύλογα 

πλαίσια, μία προσέγγιση που προσιδιάζει στο έλλογο ον, αλλά δεν ήτο 
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ποτέ και δεν είναι σε πολλή χρήση, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί τον κανό-

να…  

παραμένει ο σχεδιαστικός, καθοδηγητικός και αποφασίζων «νούς». Ο 

ιδεολογικός εξοπλισμός (όχι με αυστηρά πολιτική σημασία) και οι ηθικές 

δυνάμεις του ανθρωπίνου δυναμικού είναι καθοριστικής σημασίας μέσα 

στις συνθήκες του πολέμου. Η νίκη του 1940-41 κατά των Ιταλών ήτο 

επίτευγμα των ηθικών δυνάμεων του Έλληνα μαχητή, που επεκράτησαν 

της υλικής υπεροπλίας του αντιπάλου.      

Ένας πρόλογος δεν μπορεί να καλύψει, πολύ δε περισσότερο να αντι-

καταστήσει, το κείμενο της εργασίας και θα ήτο επιβλαβές αν επεδίωκε 

κάτι τέτοιο. Δεν είναι παρά μία εισαγωγή και η ουσία βρίσκεται στο κεί-

μενο. 

Η πλούσια παρατιθέμενη βιβλιογραφία και οι πολλές καταχωρήσεις 

απόψεων ειδικών επί του θέματος, μας βεβαιώνουν ότι τούτο έχει επαρ-

κώς μελετηθεί και αναλυθεί σε όλες του τις πτυχές από τον συγγραφέα. 

Η ανά χείρας εργασία διακρίνεται για την πληρότητά της, την καθαρότη-

τα των νοημάτων της, την υπευθυνότητα του συγγραφέα και την ευσυ-

νειδησία του έναντι των αναγνωστών. 

 

Στρατηγός ε.α.  Δημήτριος Σκαρβέλης 

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Ακαδημαϊκός 
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«Ότι είναι τα χρήματα για την οικονομία είναι η ισχύς για τις διεθνείς σχέσεις». 

John Mearsheimer 

 

 ισχύς αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συμπεριφοράς των κρα-

τών στο διεθνές περιβάλλον και καθορίζει, εν πολλοίς, τις διεθνείς 

σχέσεις. Τούτο διότι τα κράτη αποτελούν τους κύριους δρώντες στο διε-

θνές σύστημα, το οποίο είναι άναρχο, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κά-

ποια ανώτερη αρχή που να διασφαλίζει την τάξη.1  

Το διεθνές σύστημα – όπως διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκό-

σμιο Πόλεμο - θα είναι σχεδόν αγνώριστο το 2025,  σύμφωνα με το Na-

tional Intelligence Council των ΗΠΑ2, εξαιτίας της ανάδυσης νέων δυνά-

μεων, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της πρωτόγνωρης μεταβί-

βασης πλούτου και οικονομικής ισχύος από τη Δύση στην Ανατολή, και 

της επέκτασης της επιρροής μη κρατικών δρώντων. Στους τελευταίους 

περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, εθνοτικές ομάδες, θρησκευτικές οργανώ-

σεις, και εγκληματικά δίκτυα, των οποίων η παρέμβαση στο διεθνές σύ-

στημα συνεχώς αυξάνει.  

Σύμφωνα με την αντίληψη του Θουκυδίδη, τα κράτη βρίσκονται σε 

συνεχή ανταγωνισμό, επιζητώντας ισχύ και ασφάλεια, η δε ανθρώπινη 

συμπεριφορά υποκινείται έντονα από το ιδιοτελές συμφέρον και την ε-

πιθυμία για κυριαρχία πάνω στους άλλους.3 Είναι κατά συνέπεια αυτο-

νόητο ότι, προκειμένου τα κράτη να επιβιώσουν, να ευημερήσουν, και να 

διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, μέσα σε ένα άκρως ανταγω-

νιστικό διεθνές περιβάλλον, αναγκάζονται να επιζητούν την απόκτηση 

                                                             
1 J. Mearsheimer, Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 28/6/2011. 
2 Global Trends 2025: A Transformed World, US National Intelligence Council, November 

2008. 
3  Zagorin Perez, Θουκυδίδης, Ποιότητα-Princeton University Press, 2006, σ. 95. 

Η 
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ισχύος, ενώ παράλληλα να παρακολουθούν την ισχύ των γειτονικών 

τους κρατών. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους 

είναι η συνεχής αύξηση της ισχύος τους. Μέσω της ισχύος, αφενός εξα-

σφαλίζουν την ασφάλειά τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονο-

μική ευημερία και ανάπτυξη, αφετέρου προωθούν τα συμφέροντά τους 

στο στρατηγικό τους περιβάλλον. Τούτο διότι οι διεθνείς σχέσεις δεν 

κρίνονται κυρίως στο νομικό επίπεδο αλλά στο επίπεδο του συσχετισμού 

δυνάμεων. Η εθνική ισχύς αποτελεί προϋπόθεση της συγκρότησης ουσι-

αστικής πολιτικής εθνικής άμυνας, η οποία, με τη σειρά της, οφείλει να 

αξιοποιεί και ταυτόχρονα να προστατεύει όλες τις παραμέτρους της ε-

θνικής ισχύος. 

Η ισχύς βρίσκεται στην καρδιά της διεθνούς πολιτικής, σημειώνει ο 

John Mearsheimer. «Ότι είναι τα χρήματα για την οικονομία», γράφει, «εί-

ναι η ισχύς για τις διεθνείς σχέσεις».4 Ο ίδιος διατυπώνει στην εισαγωγή 

του έργου του, κάποια ερωτήματα που αναφέρονται στην ισχύ, πάνω 

στα οποία βασίζει την ανάλυσή του, ενώ υποστηρίζει ότι η «πραγματική» 

ισχύς ενός κράτους συνίσταται κυρίως στις στρατιωτικές δυνάμεις, δια-

κρίνοντάς την από την «λανθάνουσα» ισχύ η οποία βασίζεται στα κοινω-

νικο-οικονομικά στοιχεία (πλούτος, πληθυσμός). Τα ερωτήματά του ε-

κτείνονται από το τι είναι ισχύς, και γιατί οι μεγάλες δυνάμεις επιθυμούν 

την απόκτηση ισχύος και πόσης ισχύος, μέχρι τους τρόπους μέσω των 

οποίων επιδιώκεται η απόκτηση της ισχύος καθώς και το πώς η ισχύς 

επηρεάζει τον πόλεμο.  

Ο πόλεμος, προφανώς δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ, ένα απομονωμέ-

νο ή αποκλειστικά στρατιωτικό φαινόμενο, αλλά ένα σύνολο πολλών 

στοιχείων που ξεκινούν από την πολιτική και φθάνουν στην τεχνολογία, 

καθώς και σε ανθρώπινα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από υ-

περβολική πίεση.5 Σύμφωνα με τον Reymond Aron, οι πολιτικές μονάδες 

δεν επιθυμούν την απόκτηση ισχύος ως αυτοσκοπό, αλλά μάλλον ως μέ-

σο προκειμένου να επιτύχουν κάποιο σκοπό, όπως η ειρήνη ή η δόξα, ή 

για να επηρεάσουν το μέλλον του διεθνούς συστήματος.6 

Ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία της γεωπολιτικής σημασίας ε-

νός κράτους και, κατά συνέπεια, της ισχύος του, συνιστά η γεωγραφική  

                                                             
4  J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα, 2009. 
5 P. Paret, Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής, εκδ. Κ. Τουρίκη, 2004, σ. 17. 
6 J. E. Dougherty, R. L. Pfaltzgraff, Jr., Ανταγωνιστικές θεωρίες διεθνών σχέσεων, Παπα-

ζήση, Α’ τόμος, σ. 159 
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 μελέτη των διεθνών σχέσεων εμπεριέχει αναπόφευκτα τη μελέτη 

των σχέσεων ισχύος, κυρίως μεταξύ των σημαντικότερων κρατών. 

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον σημείο που θα πρέπει να κατανοηθεί είναι 

ότι το ποσό της ισχύος που κατέχει ένα κράτος δεν υπαγορεύει υποχρε-

ωτικά την πολιτική και τη συμπεριφορά του. Σε αρκετές περιπτώσεις τα 

κράτη δεν δρουν σύμφωνα με το μέγεθος της ισχύος που κατέχουν, είτε 

αποτυγχάνοντας να προβάλλουν την ισχύ τους είτε επιδιώκοντας να ε-

νεργούν περισσότερο επιθετικά από ότι τους επιτρέπει η πραγματική ι-

σχύς τους. Σε κάθε περίπτωση, προκαλούνται κενά πολιτικής ή ακόμα 

και καταστάσεις αστάθειας.  

Η φύση της ισχύος 

Η ισχύς είναι σαν τον καιρό, γράφει ο Joseph Nye. Καθένας εξαρτάται 

από αυτήν, όλοι μιλάνε γι’ αυτήν αλλά λίγοι την κατανοούν. Όπως ακρι-

βώς οι γεωργοί και οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προβλέψουν τον 

καιρό, οι πολιτικοί ηγέτες και οι αναλυτές προσπαθούν να περιγράψουν 

και να προβλέψουν τις αλλαγές στις σχέσεις ισχύος.7 

Οι υποθέσεις και τα συμφέροντα ενός κράτους τόσο στο εσωτερικό 

του όσο και στις εξωτερικές του σχέσεις συνεπάγονται ισχύ. Ο Τόμας 

                                                             
7 Joseph S. Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004. 

Η 
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Χομπς (Thomas Hobbes), στο έργο του Leviathan, αναφέρεται σε «μια 

γενική τάση των ανθρώπων, για συνεχή και αδιάκοπη επιθυμία ισχύος η 

οποία παύει μόνο με τον θάνατο»8. Με τη φράση του αυτή προσωποποιεί 

μια αφηρημένη έννοια, στη ρεαλιστική προσέγγιση των διεθνών σχέσε-

ων, σε ένα περιβάλλον αναρχίας, όπου τα μεμονωμένα άτομα και οι ορ-

γανωμένοι σε κράτη πληθυσμοί επιζητούν την απόκτηση και διατήρηση 

ισχύος ή ακόμη και την αύξησή της. Ακόμη, ο Χομπς θεωρούσε ότι «οι 

συμφωνίες χωρίς ξίφος, δεν είναι παρά λόγια που δεν έχουν τη δύναμη 

να προσφέρουν την παραμικρή διασφάλιση στον άνθρωπο». Επίσης ότι 

«αν δεν αποκτηθεί ισχύς ή αν η ισχύς δεν είναι αρκετή για την ασφάλειά 

μας, οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν νόμιμα να στηρίζονται στις δικές 

τους δυνάμεις και στην ικανότητά τους να αυτοπροστατεύονται από 

τους άλλους ανθρώπους».9 

Στη σύγχρονη εποχή, η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε κυρίως από τον 

Hans Morgenthau ο οποίος παρουσιάζει την εθνική ισχύ όχι μόνο ως 

σκοπό, υπό την έννοια που της δίδει ο Hobbes, ότι δηλαδή «η ισχύς είναι 

πάντοτε ο άμεσος στόχος», αλλά ως μέσο γι’ αυτό το σκοπό.10  Επίσης, η 

μελέτη της στρατηγικής ασχολείται με την ισχύ κυρίως από την προο-

πτική της εθνικής ασφάλειας, κάτι που αποδεικνύει ότι το έθνος-κράτος 

αποτελεί ακόμη τον πλέον σημαντικό δρώντα στη διεθνή αρένα. 

Οι περισσότεροι μελετητές εστιάζουν στην έννοια της ισχύος ως μέ-

σου: η δύναμη ή η ικανότητα που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να επη-

ρεάσει τη συμπεριφορά άλλων δρώντων, σύμφωνα με τους δικούς του α-

ντικειμενικούς σκοπούς. Σε εθνικό επίπεδο, η επίδραση αυτή βασίζεται 

στις σχέσεις μεταξύ του κράτους Α με ένα άλλο δρώντα Β, με το Α να επι-

διώκει να επηρεάσει το Β ώστε να ενεργήσει σύμφωνα με τα συμφέρο-

ντα του Α: με το να κάνει το Χ, να συνεχίσει να κάνει το Χ, ή να μη κάνει 

το Χ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιρροή, όπως τα χρήματα, είναι 

απλώς το όργανο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ή την 

υπεράσπιση άλλων στόχων οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν γόητρο, 

έδαφος, πρώτες ύλες, κλπ.   

                                                             
8 Thomas Hobbes, Leviathan, επιμ. M.I.Finley, μτφ. Rex Warner, Penguin, 1972, σ. 49, στο 

J. E. Dougherty-R. L. Pfaltzgraff, Jr, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, Παπαζήση 

1992, Α’ Τόμος, σ. 127. 

9 Όπ. π. 
10 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 4th ed. 

(New York: Knopf, 1968), p. 25.   
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 ισχύς αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς της γεωπολιτικής και 

υπό την έννοια αυτή τα κράτη που είναι ισχυρότερα στο να προ-

βάλλουν τις ικανότητές τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, αποτελούν τα 

κυρίαρχα κράτη σε κάθε ιστορική περίοδο στο διεθνές σύστημα.11 Οι ι-

κανότητες αυτές βέβαια συνδέονται και εξαρτώνται από το επίπεδο της 

τεχνολογίας που τα κράτη αυτά διαθέτουν, χωρίς να παραγνωρίζεται η 

σημασία του επιπέδου της οικονομίας και των δυνατοτήτων των ενό-

πλων δυνάμεών τους. 

Με τον όρο «εθνική ισχύς» (national power) εννοούμε την ικανότητα 

μιας χώρας να επιδιώκει την επίτευξη στρατηγικών στόχων μέσω απο-

φασιστικής δράσης.12 Η εθνική ισχύς αναφέρεται στη δυνατότητα ενός 

κράτους να εξασφαλίζει αφενός εσωτερική σταθερότητα αφετέρου ανε-

ξαρτησία έναντι ξένων επιβουλών.  

Σύμφωνα με ανάλυση του RAND Corporation, που πραγματοποιήθηκε 

ύστερα από αίτημα του αμερικανικού στρατού, διακρίνονται δύο δια-

στάσεις της εθνικής ισχύος: μία εξωτερική, η οποία συνίσταται στην ικα-

νότητα ενός κράτους να επηρεάζει το παγκόσμιο περιβάλλον μέσω της 

οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος του, και μία εσωτερική, 

η οποία συνίσταται στην ικανότητα ενός κράτους να μετασχηματίζει 

                                                             
11 J. E. Dougherty-R. L. Pfaltzgraff, Jr, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, Παπαζή-

ση 1992, Α’ Τόμος, σ. 87.  
12 A. Tellis, J. Bially, C. Layne, M. McPherson, Measuring National Power in the Post-

industrial Age, RAND Corporation, σ. 4. 

Η 
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τους πόρους της κοινωνίας του – κυρίως το επιστημονικό και εργατικό 

του δυναμικό - σε δυνάμεις παραγωγής των καλύτερων δυνατών τεχνο-

λογιών, τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. 

Όταν μιλάμε για «ισχύ ενώσεων κρατών», αναφερόμαστε τόσο σε μό-

νιμης μορφής – και όχι περιστασιακές – ενώσεις κρατών, όσο και σε συμ-

μαχίες οι οποίες στηρίζονται σε ανάλογες συνθήκες και έχουν δημιουρ-

γήσει κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο δομών λειτουργίας και συνεργασίας. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, για παράδειγμα, και τον χώρο που τον περιβάλλει 

κύριοι φορείς ισχύος παρουσιάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, 

που κυριαρχούν σε όλους τους τομείς και επηρεάζουν καταλυτικά τη δι-

αμόρφωση του στρατηγικού περιβάλλοντος στην περιοχή. Συνακόλουθα 

οι δύο αυτοί οργανισμοί - στους οποίους είναι μέλη οι κυριότερες από 

πλευράς ισχύος χώρες - έχουν την πρωτοβουλία στην διαμόρφωση πλαι-

σίων συνεργασίας με τις χώρες του εγγύς και ευρύτερου περιβάλλοντος 

της Ευρώπης.  

Είναι προφανές ότι, στις περιπτώσεις των ενώσεων κρατών, υπό την 

έννοια που τις ορίσαμε πιο πάνω, η ισχύς του κάθε κράτους μέλους α-

θροίζεται και αποκτά μεγαλύτερη αξία. Τούτο συμβαίνει κατά βάση στις 

περιπτώσεις των συμμαχιών, υπό την στενή ή ευρεία έννοια της λέξης, 

στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. 

Ισχύς – Επιρροή - Γόητρο 

Είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ της έννοιας της ισχύος και εκεί-

νης της επιρροής (influence):  

Η πρώτη, σύμφωνα με τα όσα ήδη διατυπώθηκαν, αναφέρεται στη 

δυνατότητα ενός κράτους ή ένωσης κρατών να επιβάλλουν τη θέλησή 

τους συνήθως με μη ειρηνικά μέσα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν 

βία ή απειλή χρήσης βίας, οικονομικό αποκλεισμό, αλλά ακόμα και στρα-

τιωτική επέμβαση και εδαφική κατάκτηση.  

Η δεύτερη αναφέρεται στην επίτευξη του ίδιου στόχου μέσω της εκ-

μετάλλευσης του γοήτρου (prestige) που εκπέμπει ένα κράτος ή ένωση 

κρατών, που μπορεί να οφείλεται στην οικονομική του δύναμη, το υψηλό 

τεχνολογικό του επίπεδο, τη δυνατότητά του να παρέχει ανάλογη βοή-

θεια (οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική, κλπ). Όλα αυτά είναι δυνα-

τόν να προκαλούν σε τρίτα κράτη την επιθυμία καλών σχέσεων αλλά και 

προσαρμογής προς τις επιθυμίες του «ισχυρού».  
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Ισορροπία ισχύος   

Η ισορροπία δυνάμεων και συμφερόντων που διασφαλίζει την ειρήνη 

και τις αμοιβαία επωφελείς συναλλαγές στις διακρατικές σχέσεις, είναι 

μια μακραίωνη υπόθεση που επηρεάζεται από πολύ διαφορετικά κριτή-

ρια και παράγοντες. Κατά τη διάρκεια όλων των ιστορικών φάσεων η ει-

ρήνη και η σταθερότητα είναι και θα συνεχίσουν να είναι συνάρτηση μι-

ας ισορροπίας δυνάμεων και θα υπόκεινται διαρκώς στις συνέπειες της 

άνισης ανάπτυξης, της εναλλαγής συμμαχιών, της αναβίωσης αλυτρωτι-

κών αξιώσεων, των ιδεολογικών αναπροσανατολισμών και κυρίως των 

ασταθών και απρόβλεπτων ηγεμονικών αξιώσεων. Ο Ελβετός φιλόσο-

φος και διπλωμάτης Εmerich de Vattel, θεωρεί την ισορροπία ισχύος ως 

«μια κατάσταση όπου καμία δύναμη δεν βρίσκεται σε προεξέχουσα θέση 

ώστε να μπορεί να επιβάλλει τον νόμο στους άλλους.»13 

 Ιστορικά, γράφει ο Haas, η ισορροπία ισχύος προτεινόταν ως μέσο 

σχεδίασης πολιτικής κατά ένα ευφυή και αμερόληπτο τρόπο. Θωρούνταν 

ως ιδιαίτερα πρακτική μέθοδος, αποσαφηνίζοντας τη φύση του κρατι-

κού συστήματος και θέτοντας τους επιχειρησιακούς κανόνες, μέσω των 

οποίων μπορεί να εξασφαλίζεται η επιβίωση ενός κράτους εντός του συ-

στήματος αυτού.14 

Στις διεθνείς σχέσεις, ο όρος ισορροπία ισχύος  (balance of power) α-

ναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία υφίσταται ισοτιμία ή σταθε-

ρότητα μεταξύ ανταγωνιστικών δυνάμεων. Τα κράτη επιδιώκουν την ι-

σορροπία προκειμένου να αποφύγουν την κυριαρχία τους από ισχυρότε-

ρες δυνάμεις. Ο Kenneth Waltz, κύριος εκφραστής του νεορεαλισμού στις 

διεθνείς σχέσεις (ειδικώς του «αμυντικού ρεαλισμού», όπως αναφέρεται 

λεπτομερέστερα στη συνέχεια), σημειώνει ότι, αν υπάρχει μια  πολιτική 

θεωρία που να χαρακτηρίζει την επιστήμη των διεθνών σχέσεων, αυτή 

είναι η θεωρία της ισορροπίας ισχύος.15 Ως θεωρία, η ισορροπία ισχύος 

προβλέπει ότι ταχείες μεταβολές στη διεθνή κατανομή ισχύος και τη διε-

θνή κατάσταση – ειδικότερα οι προσπάθειες ενός κράτους να κατακτή-

σει μια περιοχή – θα προκαλέσουν δράσεις εξισορρόπησης. Για το λόγο 
. 

                                                             
13  Ήφαιστος Παν., Οι Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, εκδ. 4η, σ. 117. 
14  Ernst B. Haas, “The Balance of Power as a Guide to Policy-Making”, The Journal of Poli-

tics, Vol. 15, No. 3, Aug., 1953 (pp. 370-398)   
15  Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, New York 1979. 
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καλώντας. Όμως, και στην περίπτωση αυτή το κράτος αυνεχίζει να 

προκαλεί, όχι μέσω της δράσης του αλλά μέσω της παθητικότητάς του. 

Όσο όμως πιο αδύναμο είναι ένα κράτος, τόσο περισσότερους κινδύνους 

διατρέχει, δεδομένου ότι η αδυναμία στο διεθνές σύστημα λειτουργεί ως 

πρόσκληση εκδήλωσης επίθεσης και όχι αποτρεπτικά.16 

Σκληρή και ήπια ισχύς 

Ανέκαθεν, η στρατιωτική ισχύς αποτελούσε κύριο παράγοντα ισχύος, ο 

οποίος, υποστηριζόμενος και από άλλους παράγοντες, κυρίως αυτόν της 

οικονομίας, πρόβαλε την ισχύ ενός κράτους στη διεθνής σκηνή. Η μετα-

ψυχροπολεμική πραγματικότητα, ωστόσο, διαμόρφωσε διαφορετικές 

καταστάσεις. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν μπο-

ρούσε από μόνη της να δώσει όλες τις λύσεις, δεδομένου ότι, από πλευ-

ράς διεθνών σχέσεων, αντιμετώπιζε σοβαρούς περιορισμούς.   

Στις αρχές του νέου αιώνα, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολι-

τειών, με τη συμμετοχή και άλλων κρατών, εισέβαλαν μαζικά στο Ιράκ 

και το Αφγανιστάν. Αυτές κυρίως οι επεμβάσεις, από μία στρατιωτική 

δύναμη που δαπανά περισσότερα από όλες μαζί τις επόμενες δεκαπέντε 

στη σειρά στρατιωτικές δυνάμεις,17 που το ναυτικό της είναι μεγαλύτερο 

από τις ναυτικές δυνάμεις όλο του υπολοίπου κόσμου μαζί, και της ο-

ποίας η κυριαρχία σε μέσα διεξαγωγής δικτυο-κεντρικού πολέμου είναι 

απόλυτη, απέδειξαν τις αδυναμίες του συστήματος που βασίζεται μόνο 

στη στρατιωτική ισχύ.  

Εδώ και μερικά χρόνια, ο Joseph Nye, πολιτικός επιστήμονας του Πα-

νεπιστημίου Χάρβαντ, εισήγαγε μια νέα διάκριση στην έννοια της ισχύος. 

Δίνοντας έμφαση στο εμπόριο και την οικονομία, ως τους δύο πυλώνες 

της αλληλεξάρτησης και της ισχύος, χρησιμοποίησε, στο βιβλίο του 

Bound to Lead: The Changing Nature of American Power,  τον όρο «ήπια 

ισχύς» (soft power), σε αντιδιαστολή προς τη «σκληρή ισχύ» (hard pow-

er) η οποία βασίζεται στη χρησιμοποίηση του πειθαναγκασμού, με χρήση 

κυρίως της στρατιωτικής και της οικονομικής ισχύος. Εστίασε στην ήπια 

ισχύ, θεωρώντας ότι τα στρατιωτικά μέσα είχαν αναλυθεί σε πολύ  

                                                             
16 Σπυρίδων Λίτσας, «Η Έννοια της Ασφάλειας ως Θεωρητική Αρχή: Δομή Έννοια και ο Απο-

δομητικός Ρόλος των Ιδιωτικών Εταιρειών Στρατού στο Διεθνές Σύστημα του 21ου Αιώνα|, Γεω-

στρατηγική, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, σ. 209-210. 
17 Military Balance 2008, IISS, σ. 353-8. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

 

 

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

 

«Η πολιτική των κρατών καθορίζεται από τη γεωγραφία τους» (Ναπολέων)18 

 

 

πλέον σταθερός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η ισχύς ενός 

έθνους είναι η γεωγραφία, η οποία είναι προφανές ότι επηρεάζει 

τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής του, παρέχει πλεονεκτήματα ή ε-

πιβάλλει περιορισμούς.19 Η γεωγραφία, υπό την ευρεία της έννοια, έχει 

να κάνει με την περιγραφή της γήινης επιφάνειας: τη διαίρεσή της σε πε-

ριοχές, ηπείρους και χώρες, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα, τους 

φυσικούς πόρους, τις βιομηχανίες, τα μεγάλα τεχνητά έργα, τους λαούς, 

τον πολιτισμό, τις γλώσσες, τις θρησκείες, κλπ. 

Από γεωπολιτική άποψη, η ισχύς ενός κράτους και οι ευκαιρίες του να 

επιβιώσει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από γεωγραφικούς παράγοντες, 

όπως: θέση, μέγεθος, σχήμα, βάθος, κλίμα, πληθυσμός και ανθρώπινο δυ-

ναμικό, φυσικοί πόροι, βιομηχανική δυναμικότητα και κοινωνική και πο-

λιτική οργάνωση.  Συνεπώς η γεωγραφία, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι 

δεν είναι απλά ένας από τους παράγοντες ισχύος αλλά θα πρέπει να ει-

δωθεί ως το πλαίσιο στο οποίο οικοδομούνται και αναπτύσσονται οι 

λοιποί παράγοντες.  Είναι, κατά συνέπεια, προφανής η σχέση γεωγραφί-

ας, ισχύος και στρατηγικής. 

                                                             
18 Στο Ι. Μάζης, Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. 
19 Εκτεταμένη ανάλυση στο κλασσικό έργο του Hans J. Morgenthau Politics Among Nations, 

The Struggle for Power and Peace, 5th edition, ALFED A KNOPF, New York, σ. 117 κ.ε. 

Ο 
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Η γεωγραφική θέση 

Συστατικό στοιχείο της γεωπολιτικής σημασίας και της ισχύος κάθε χώ-

ρου στον παγκόσμιο χάρτη αποτελεί η γεωγραφική του θέση Παράλληλα 

όμως προς αυτήν, το οικονομικό δυναμικό του χώρου, ως συνισταμένη 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών του και της συνολικής οικονομικής του 

ανάπτυξης, δηλαδή η γεωοικονομία του χώρου, καθώς και η ισχύς του, ως 

συνισταμένη της στρατιωτικής και λοιπής ισχύος του - δηλαδή η γεω-

στρατηγική του χώρου - προσδιορίζουν τη γεωπολιτική σημασία του, 

αφού γεωοικονομία και γεωστρατηγική συνιστούν τους βασικούς πυλώ-

νες της γεωπολιτικής.20   

H γεωστρατηγική, η οποία αποτελεί τη φάση της εφαρμογής των συ-

μπερασμάτων της Γεωπολιτικής21, έχει συνδεθεί με την έννοια της πολι-

τικής ισχύος, αλλά και με την επιθετικότητα των μεγάλων, κυρίως, δυνά-

μεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατανόηση των διακρατικών σχέ-

σεων. Σύμφωνα με τον Brzezinski, η γεωστρατηγική συνενώνει τις στρα-

τηγικές απόψεις και εκτιμήσεις με εκείνες της γεωπολιτικής,22 ενώ ο Κι-

νέζος Joo-Jock, θεωρεί τη γεωστρατηγική ως το άθροισμα γεωγραφικών 

παραγόντων που συνεργάζονται για να επηρεάσουν ή να δώσουν πλεο-

νεκτήματα σε έναν αντίπαλο, ή να παρεμβληθούν στη διαμόρφωση ενός 

σχεδίου στρατηγικής, καθώς επίσης και μιας πολιτικής ή στρατιωτικής 

επιδίωξης.23 

Η γεωγραφική θέση και διαμόρφωση μιας χώρας έχουν σημαντική ε-

πίδραση στη θέση της στην παγκόσμια σκηνή αλλά και στη διαμόρφωση 

των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες. Έχει, για παράδειγμα, σημασία 

αν μια χώρα είναι νησιωτική ή ηπειρωτική, πεδινή ή με έντονο οριζόντιο 

και κατακόρυφο διαμελισμό.. Επίσης, έχει σημασία αν μια χώρα γειτνιά-

ζει με περιοχές συγκρούσεων, εθνοτικών διενέξεων, στρατηγικών συμ-

φερόντων των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και αν η ίδια η χώρα διαθέτει 

ή όχι στρατηγικές πρώτες ύλες ή σημεία στρατηγικής σημασίας (λιμάνια, 

αεροδρόμια, θαλάσσια στενά, κλπ). Επίσης σημαντικό στοιχείο ισχύος  

                                                             
20 Δ. Σκαρβέλης, «Η Γεωπολιτική του Ελληνικού χώρου και η Εθνική Άμυνα», Ακαδημία Αθη-

νών, Εισιτήριος λόγος, 21/1/03. 
21 Ι. Μάζης, στο http://www.geo-mazis.gr/ 
22 Brzezinski, Zbigniew (1986). Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of 

the U.S.–Soviet Contest, Boston: The Atlantic Monthly Press, pp. xiv. 
23 Joo-Jock, Lim (1979). Geo-Strategy and the South China Sea Basin. Singapore: Singapore 

University Press, σ. 4. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 13 

 

  

χρονη συμμετοχή στους κύριους οργανισμούς ασφάλειας και οικονο-

μικής συνεργασίας (ΝΑΤΟ, ΕΕ). Σε όλα αυτά θα μπορούσαν να προστε-

θούν η παραδοσιακή σχέση της Ελλάδας με την βαλκανική ενδοχώρα, το 

υψηλό πολιτισμικό επίπεδο και το πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο.  

Όλα αυτά τα στοιχεία παρέχουν στην Ελλάδα πλεονεκτήματα και δυ-

νατότητες επιρροής στην βαλκανική περιοχή και άσκησης εξωτερι-κής 

πολιτικής «ήπιας» ισχύος, με πρωτοβουλίες στο χώρο της οικονομίας, 

του εμπορίου, των επιχειρήσεων, της παιδείας, του πολιτισμού. Δυστυ-

χώς, παρά τις κάποιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ιδιωτών και οργα-

νισμών, η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν εκμεταλλεύτηκε τα πλεονε-

κτήματα, δεν αντιμετώπισε το θέμα συστηματικά και στη βάση ενός μα-

κρόπνοου σχεδιασμού και βρέθηκε, εν πολλοίς, απλός θεατής των όσων 

συμβαίνουν στην περιοχή. 

Η επίδραση της γεωγραφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο της εξέτασης των γεωγραφικών στοιχείων μιας χώρας ή μι-

ας ευρύτερης περιοχής – συνήθως αναφερόμαστε στο θέατρο επιχειρή-

σεων - εξετάζονται, επίσης, εκείνα τα στοιχεία που έχουν στρατηγική α-

ξία από πλευράς διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, εξετάζο-

νται κατά βάση, οι γεωγραφικές εξάρσεις - ή ανωμαλίες - οι οποίες είτε 

διαχωρίζουν περιοχές είτε επηρεάζουν – θετικά ή αρνητικά – τη δυνατό-

τητα μετακίνησης στρατευμάτων και εφοδίων καθώς και τη δυνατότητα 

οργάνωσης της άμυνας μιας χώρας.  

 Οι γεωγραφικές ανωμαλίες είναι δυνατόν να διακριθούν σε δύο με-

γάλες κατηγορίες: σε στρατηγικές γραμμές και σε στρατηγικά σημεία. 

Στις πρώτες ανήκουν οι γραμμές των ορέων, οι κοιλάδες και οι ποτάμιες 

γραμμές, οι θάλασσες, οι λίμνες, οι έρημοι, οι οδικές αρτηρίες, κ.ά. Στη 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αυχένες των ορέων, τα σημεία διάβασης 

των ποταμών, τα σημεία αποκέντρωσης των κοιλάδων, τα νησιά, τα στε-

νά, οι διασταυρώσεις των οδικών αξόνων, τα μεγάλα πληθυσμιακά κέ-

ντρα, τα συγκοινωνιακά κέντρα (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί 

σταθμοί), τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα κλπ.  

Οι γεωγραφικές ανωμαλίες είναι δυνατόν να είναι φυσικές, και κατά 

συνέπεια μόνιμες και αμετακίνητες και άρα με διαρκή ενέργεια. Είναι 

όμως δυνατόν να είναι τεχνητές και άρα, σε αρκετές περιπτώσεις,  
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Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

 

 

 

 

πό τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, και κυρίως 

από τις γεωπολιτικές θεωρίες των Mackinder και Spykman, οδη-

γούμαστε στη διαπίστωση ότι δεν αποτελεί στοιχείο ισχύος μόνο η γεω-

γραφική θέση ενός κράτους, αλλά και η κατοχή και/ή ο έλεγχος στρατη-

γικών θέσεων σε περιοχές ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και 

στρατηγικής σημασίας. Όπως σημειώνει ο Brzezinski, «οι αυτοκρατορίες 

οικοδομήθηκαν μέσα από την προσεκτική κατάληψη και διατήρηση ζωτι-

κών γεωγραφικών σημείων, όπως το Γιβραλτάρ, η Διώρυγα του Σουέζ, ή η 

Σιγκαπούρη, που χρησίμευαν ως βασικά ρυθμιστικά σημεία ή σημεία συ-

γκράτησης των μερών σ’ ένα σύστημα αυτοκρατορικού ελέγχου».24  

Ο J. Nijman, στο βιβλίο του Η Γεωπολιτική της Ισχύος και της Σύγκρου-

σης: Υπερδυνάμεις στο Διεθνές Σύστημα 1945-199225, υποστηρίζει ότι, 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι δύο υπερδυνάμεις έδωσαν 

έμφαση στην αξία του «εσωτερικού τόξου» του Mackinder και της «πε-

ριμέτρου» του Spykman. Παραθέτει μάλιστα χάρτη στον οποίο φαίνεται 

ότι οι περισσότερες συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου συνέβησαν στην 

Περιφέρεια και το Εσωτερικό Τόξο. 

Παρόλο που η εποχή της αποικιοκρατίας περατώθηκε στη διάρκεια 

των πρώτων δεκαετιών μετά τον Β’ΠΠ, κάποιες από τις αποικιοκρατικές 

δυνάμεις φρόντισαν να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους συγκεκριμένα  

                                                             
24 Brzezinski Zbigniew, Η Μεγάλη Σκακιέρα, Νέα Σύνορα, σ. 72-73 
25 Nijman, Jan.  The Geopolitics of Power and Conflict: Superpowers in the International 

System 1945-1992,  London: Belhaven Press, 1993. 

Α 
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χωρών του Μαγκρέμπ.26  Διακρίνουμε, επίσης, ένα δευτερεύοντα άξο-

να που κινείται επί της Βορείου Αφρικής, από τον Ατλαντικό μέχρι την 

Ερυθρά θάλασσα, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβοηθητικός του 

πρώτου. 

Διακρίνουμε, επίσης, κάποιους άξονες που κινούνται κατά την γενική 

έννοια βορράς-νότος και αντιστρόφως, όπως: 

 Τον άξονα που συνδέει τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη με τη βο-

ρειοδυτική Αφρική διερχόμενος δια της Ιβηρικής χερσονήσου και 

του Στενού του Γιβραλτάρ. 

 Τον άξονα που συνδέει τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη με τη Βό-

ρεια Αφρική διερχόμενος δια της Ιταλικής χερσονήσου, της νήσου 

Σικελίας και της Τυνησίας. 

 Τον άξονα που συνδέει τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη με το λιμά-

νι της Θεσσαλονίκης, διέρχεται από το νησιωτικό σύμπλεγμα του 

Αιγαίου και καταλήγει στη νήσο Κρήτη και εκείθεν είτε προς Βό-

ρεια Αφρική (Λιβύη-Τσαντ) είτε προς Σουέζ και Ινδικό ωκεανό.  

 Τον άξονα που συνδέει τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη με τη Μι-

κρά Ασία και τη Μέση Ανατολή, διερχόμενος δια του Βοσπόρου. 

 Τον άξονα που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο, δια των Στενών του Βο-

σπόρου και των Δαρδανελίων, και του νησιωτικού συμπλέγματος 

του Αιγαίου, με την Κρήτη. 

Από τη Μεσόγειο στον Ινδικό 

Μια, επίσης, περιοχή ξεχωριστού ενδιαφέροντος, είναι αυτή που κείται 

μεταξύ της Μεσογείου και του Ιρανικού οροπεδίου, δεδομένου ότι και 

στη σύγχρονη εποχή αποτελεί χώρο ανταγωνισμού δυνάμεων αλλά και 

πολεμικών συγκρούσεων.  Στην περιοχή αυτή, που αποτελεί την κοιτίδα 

και το κέντρο του Ισλάμ, περιλαμβάνεται η έκταση που είναι γνωστή ως 

περιοχή της «Εύφορης Ημισελήνου», το κέντρο της οποίας ξεκινά από 

τις ακτές της Μεσογείου και καταλήγει στον Περσικό Κόλπο, περικλείο-

ντας κατά βάση τις κοιλάδες του Τίγρη και του Ευφράτη (Μεσοποταμία).  

Οι χώρες της περιοχής αυτής – Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος και Συρία – 

αποτελούν ασαφείς γεωγραφικές εκφράσεις και είχαν μικρή σημασία 

πριν από τον 20ο αιώνα. Αν αφαιρεθούν οι γραμμές του χάρτου (κατά  

                                                             
26 Βλέπε επίσης στο Ι. Μάζης, «Γεωστρατηγική ανάλυση της παρούσας συγκυρίας στη Ν.Α. 

Μεσόγειο», Γεωστρατηγική, τ. 6, 2004, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα. 
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κής αδυναμίας, εξαιτίας του πολέμου στο Αφγανιστάν, και δεν αποτε-

λεί πλέον αποτελεσματικό αντίβαρο έναντι της Ινδίας. Τέλος, και το πιο 

ενδιαφέρον, το Ιράκ έχει καταρρεύσει ως κράτος, αφήνοντας το Ιράν ως 

την πλέον ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή του Περσικού Κόλ-

που. Για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο θέατρο αυτό, ο Fried-

man προτείνει την ενίσχυση του Πακιστάν και τον - έστω δυσάρεστο - 

συμβιβασμό με το Ιράν. 

Στο «Δρόμο του Μεταξιού» 

Μία ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος περιοχή αποτελεί η περιοχή 

του Καυκάσου, στην οποία η στρατηγική κατάσταση διαμορφώνεται 

και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως: περιφερειακή αστά-

θεια, ισλαμικός ριζοσπαστισμός, εκτεταμένη εγκληματικότητα, με παράλ-

ληλη ύπαρξη σημαντικών στρατηγικών ενεργειακών πόρων. Οι τελευταί-

οι έχουν καταστήσει την περιοχή το μήλο της έριδος μεταξύ των μεγά-

λων δυνάμεων, ιδιαίτερα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων 

Πολιτειών, οι οποίες έχουν επεξεργασθεί και αναπτύξει σημαντικές πολι-

τικές στη βάση επιδίωξης εκατέρωθεν συμφερόντων.27  Αρκετές χώρες 

ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, αξιόπιστης πρό-

σβασης στις πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω της κατα-

σκευής αγωγών στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας 

- Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Νότια Κορέα, Πακιστάν, Ηνωμέ-

νο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται γι’ αυτό που είναι γνω-

στό ως το «Νέο Μεγάλο Παιχνίδι» (“New Great Game”)28. 

Λόγω της μεγάλης σημασίας της περιοχής του Καυκάσου, αλλά και τη 

ανάγκης εμπορικής επικοινωνίας της Ευρώπης με τις χώρες της Κεντρι-

κής Ασίας και την Κίνα, έχει ξεκινήσει από το 1993, με πρωτοβουλία της 

ΕΕ, το διεθνές πρόγραμμα TRACECA (Transport Corridor Europe – Cauca-

sus - Asia). Σκοπός του είναι η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων, και των μεταφορών και επικοινωνιών στις περιοχές του Ευξεί 

                                                             
27 R. Craig Nation, RUSSIA, THE UNITED STATES, AND THE CAUCASUS, Strategic Studies In-

stitute, February 2007.  
28 Το «Μεγάλο Παιχνίδι» (“Great Game”), είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από παλιά 

για να περιγράψει τον ανταγωνισμό και τη στρατηγική σύγκρουση μεταξύ της Βρετανικής και 

της Ρωσικής Αυτοκρατορίας για την κυριαρχία στην Κεντρική Ασία.  Η κλασσική περίοδος του 
Μεγάλου Παιχνιδιού αναφέρεται γενικά από το 1813 έως την Αγγλο-Ρωσική Σύμβαση του 1907 

(ή Αγγλο-Ρωσική Συνεννόηση). 
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

 

 

 

ο περιβάλλον και τα αποθέματα φυσικών πόρων μπορούν να απο-

τελέσουν καθοριστικούς παράγοντες εθνικής ισχύος για τα κράτη. 

Ειδικότερα, στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται το νερό, οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τα παραγόμενα τρόφιμα, το κλίμα και οι πρώ-

τες ύλες. Σε ότι αφορά στις τελευταίες, ιδιαίτερη σημασία για την ισχύ 

των κρατών έχουν οι αποκαλούμενες στρατηγικές πρώτες ύλες και κυ-

ρίως εκείνες που σχετίζονται με την ενέργεια.  

Το γεωπολιτικό περιβάλλον, για παράδειγμα, το οποίο εξετάζεται 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα επί της ακολουθητέας κάθε 

φορά πολιτικής, είναι ένας συνδυασμός πολλών επί μέρους παραγόντων 

που επηρεάζουν τις διακρατικές σχέσεις. Η γεωπολιτική των πρώτων 

υλών που για πολλά χρόνια καθορίζει τις σχέσεις των κρατών-πελατών 

με τα κράτη-παραγωγούς, συνδέεται όλο και περισσότερο με τα περι-

βαλλοντικά προβλήματα, ενώ παρατηρείται ότι η αντίληψη της εθνικής 

κυριαρχίας αντιτάσσεται στην παγκοσμιοποίηση των φυσικών πόρων.  

Περιβαλλοντική ασφάλεια 

Το περιβάλλον και οι έντονες αλλαγές που συμβαίνουν σ’ αυτό, συνι-

στούν μια μη παραδοσιακή απειλή κατά της ασφάλειας, η οποία εξετάζε-

ται ως «περιβαλλοντική ασφάλεια» (environmental security). Υπό την 

έννοια αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών  

Τ 
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 μο των πάγων, θα αυξήσει τη σημασία της περιοχής από στρατιωτικο-

στρατηγικής και οικονομικής πλευράς, ενώ οι υφιστάμενες ή ενδεχόμε-

νες αντιπαραθέσεις συμφερόντων στην περιοχή θα υποσκάψουν την 

σταθερότητά της. Ζήτησε επίσης την μεγαλύτερη παρουσία της Συμμα-

χίας στην περιοχή, με πραγματοποίηση περισσότερων επισκέψεων και 

συμμαχικών  ασκήσεων καθώς και τη βελτίωση των δυνατοτήτων στους 

τομείς της δορυφορικής επισκόπησης-παρατήρησης, των δορυφορικών 

επικοινωνιών και της έρευνας και διάσωσης. 

Η έλλειψη πόρων προκαλεί πολεμικές συγκρούσεις 

Η έλλειψη οικολογικών πόρων που προκαλείται εξαιτίας του κλίματος θα 

μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενόπλων συγκρούσεων στο 

μέλλον. Ειδικές έρευνες πανεπιστημιακών ομάδων ανά τον κόσμο διαπι-

στώνουν το πώς οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η εξ αυτής της 

αιτίας μείωση της γεωργικής παραγωγής, εξηγούν τη συχνότητα πολεμι-

κών συγκρούσεων στο παρελθόν σε συγκεκριμένες περιοχές κυρίως της 

ανατολικής Ασίας.  

Πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ασχολήθηκε 

με την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στη συχνότητα των πολέμων 

κατά τη δεύτερη μΧ χιλιετία, στην ανατολική Κίνα, μια περιοχή στην ο-

ποία η αγροτική παραγωγή υποστηρίζει την πλειονότητα του πληθυ-

σμού. Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τα δεδομένα από 899 πολεμικές συ-

γκρούσεις στην ανατολική Κίνα, στο διάστημα 1000-1911, τα οποία κα-

τέγραψε σε κατάλληλους πίνακες. Στη συνέχεια τα συνέκρινε με τα δε-

δομένα των κλιματολογικών συνθηκών στο βόρειο ημισφαίριο κατά την 

ίδια περίοδο. Η διαπίστωση ήταν ότι η συχνότητα των πολέμων στην 

ανατολική Κίνα, και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα, σχετίζεται σημαντικά με 

τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η 

αποκορύφωση των πολεμικών συγκρούσεων και των αλλαγών στις δυ-

ναστείες συνέπιπταν με περιόδους ψύχους. 

Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν άμεσα τη γεωργία και 

τις κηπευτικές καλλιέργειες, και σε κοινωνίες με περιορισμένη τεχνολο-

γία, όπως η προ-βιομηχανική Κίνα, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είχαν 

τεράστια επίπτωση στη διαθεσιμότητα στις συγκομιδές και τα σπαρτά. 

Σε περιόδους τέτοιων οικολογικών εντάσεων, ο πόλεμος μπορούσε να εί-

ναι το έσχατο μέσο αναδιανομής των πόρων, όπως διαπίστωσε η εν  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

 

 

 

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

 

 

τους φυσικούς πόρους περιλαμβάνονται και οι πρώτες ύλες που δι-

αθέτει μια περιοχή, οι οποίες φυσικά εκτός από πλουτοπαραγωγική 

πηγή, μπορούν να αποτελέσουν και μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. 

Η κατοχή, ο έλεγχος και η δυνατότητα εκμετάλλευσης πρώτων υλών α-

ποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στις διακρατικές σχέσεις. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκαλούμενες «στρατηγικές πρώτες ύ-

λες» και ειδικότερα αυτές που αφορούν στην ενέργεια.  

Όταν μιλάμε για ενέργεια, η σκέψη πηγαίνει καταρχήν στο πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο. Αυτές είναι οι δύο κύριες πρώτες ύλες που εδώ και 

πολλές δεκαετίες κινούν τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία, και 

συμβάλλουν στην τεχνολογική πρόοδο. Ειδικώς το πετρέλαιο, αποτελεί, 

από τον 19ο αιώνα, κύριο ενεργειακό πόρο, η κατοχή του οποίου αποτε-

λεί επιδιωκόμενο στόχο, για την εξασφάλιση ισχύος, πολιτικής, οικονομι-

κής και στρατιωτικής. Ο εικοστός αιώνας δικαίως πήρε τον τίτλο «αιώ-

νας του πετρελαίου», ενώ για όλες τις διεθνείς και περιφερειακές πολε-

μικές συρράξεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις και τεχνολογικές αλλαγές υ-

πήρχε συχνά αναφορά στην ιστορία του πετρελαίου.29  

Ως παράγων ισχύος, οι πρώτες ύλες συμβάλλουν στην απόκτηση 

πλούτου και πολιτικής ισχύος, ενώ επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και 

την απόκτηση στρατιωτικής ισχύος. 

                                                             
29 Daniel Yergin,  The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1992, σ. 

24-25. 

Σ 
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H γεωπολιτική της ενέργειας 

Ιστορικά διαπιστώνεται ότι η στρατηγική αξία των πρώτων υλών έγκει-

ται κυρίως στον έλεγχό τους παρά στην κατοχή τους. Ειδικότερα, ανα-

φερόμενοι σε στρατηγικές πρώτες ύλες εννοούμε εκείνες που η κατοχή 

τους, παρέχει κύρια πλεονεκτήματα στην οικονομία και την αυτονομία της 

βιομηχανικής παραγωγής, ενώ αντίθετα η έλλειψή τους μπορεί να επιφέ-

ρει σημαντικό πλήγμα ή να εξαναγκάσει σε αναζήτηση και προμήθειά τους 

από άλλες χώρες. Το τελευταίο μπορεί να έχει ως συνέπεια πολιτικές και 

οικονομικές δεσμεύσεις και απώλεια πολιτικής ισχύος.  

Ο έλεγχος των ενεργειακών πρώτων υλών αποτελεί στρατηγικό στοι-

χείο και παράγοντα ισχύος για όλες τις χώρες, κυρίως τις μεγάλες δυνά-

μεις. Παράλληλα αποτελεί και σημαντικό συντελεστή οικονομικής  αλλά 

και διπλωματικής ανάπτυξης,– και άρα παράγοντα ισχύος – των χωρών 

που τις παράγουν, αν και συχνά αποβαίνει αιτία πολιτικών πιέσεων ή 

ακόμα και στρατιωτικών επεμβάσεων εκ μέρους μεγαλυτέρων δυνάμε-

ων. 

Οι ενεργειακοί πόροι αποτελούν, σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης 

των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και ίσως τον 

σημαντικότερο παράγοντα ισχύος τους. Παράλληλα, στις ακτές της Με-

σογείου καταλήγει σημαντικός αριθμός αγωγών πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου. Ειδικότερα: 

 Η Αλγερία και η Λιβύη μαζί με τη Νιγηρία, αποτελούν τις κύριες 

παραγωγούς χώρες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη 

την αφρικανική ήπειρο.  

 Στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος παρα-

γωγός πετρελαίου στον κόσμο ενώ βορειότερα το Ιράν, με σημα-

ντικά αποθέματα επίσης, που ελέγχει τον Περσικό κόλπο, βρίσκε-

ται σε αντιπαλότητα με τη Δύση αλλά και το πλείστον του Αραβι-

κού Κόσμου. 

 Αγωγοί πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου καταλήγουν (ή βρίσκο-

νται στο στάδιο της κατασκευής) σε λιμάνια των βορειοανατολι-

κών ακτών της Μεσογείου – Αλεξανδρούπολη, Τσεϊχάν, Σιδώνα – 

για να μεταφερθεί στη συνέχεια με πλοία τις αγορές της Δύσης.  

 Πέντε αγωγοί φυσικού αερίου διοχετεύουν φυσικό αέριο στην Ευ-

ρώπη (μέσω Ισπανίας και Ιταλίας) από τις ακτές της Λιβύης, της 

Τυνησίας, της Αλγερίας και του Μαρόκου, ενώ ένας έκτος ( 
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υποστούν μεγάλο πλήγμα από τις υψηλότερες τιμές. Κάτι τέτοιο θα 

έχει σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοδότηση άλλων τομέων, 

από τους οποίους θα πρέπει να αφαιρεθούν οικονομικοί πόροι, αυξάνο-

ντας έτσι τη φτώχεια30 και να καταστεί παράγοντας μετατόπισης ισχύος 

και ανατροπής ισορροπιών. 

Ενεργειακή ασφάλεια 

Τόσο η πολιτική κατάσταση στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, όσο 

και το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώ-

να οι τιμές του αργού πετρελαίου υπερτριπλασιάστηκαν, έφεραν το θέμα 

της ενεργειακής ασφάλειας στην πρώτη σειρά προτεραιότητας στην 

ατζέντα της ενεργειακής πολιτικής όλων των χωρών. Όλοι συμφωνούν 

ότι αυτό εκφράζεται με το τρίπτυχο των τριών “E”, ήτοι: “Energy security 

– Economic growth – Environmental protection”. Οι τρεις αυτοί πυλώνες 

συνδέονται άμεσα και με την εθνική ισχύ και την εθνική ασφάλεια, ενώ 

κατά κύριο λόγο αφορούν στην εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδια-

σμού της οικονομίας με ενέργεια.  

Παρατηρούμε ότι στο επίκεντρο των διεθνών αναφλέξεων υπάρχουν 

διενέξεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενέργεια. Η ενεργειακή 

ασφάλεια συνειδητοποιήθηκε κυρίως μετά τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο 

του 1973 και το εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι αραβικές χώρες 

στη Δύση. Τότε η τελευταία διαπίστωσε ότι η ευημερία της εξαρτάται 

από μία πρώτη ύλη της οποίας την παραγωγή δεν ελέγχει, αλλά ελέγχε-

ται από άλλες μικρότερες δυνάμεις που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 

ως όπλο, όταν αυτό χρειαστεί. Από τότε άρχισε να διαμορφώνεται η α-

ντίληψη της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία εκφράζεται με τρεις τρό-

πους: (α) εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ώστε οποιαδήποτε απροσ-

δόκητη εξέλιξη να μη προκαλεί αναταράξεις στις προηγμένες βιομηχανι-

κές χώρες και κοινωνίες, (β) ανακάλυψη και αξιοποίηση νέων κοιτασμά-

των, και (γ) εξασφάλιση των υφιστάμενων πηγών ενέργειας αλλά και 

ανακάλυψη νέων.  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο όρος ενεργειακή ασφάλεια, συναρτάται 

στενά με την ανάγκη θωράκισης της οικονομίας από τις επιπτώσεις τις 

οποίες μπορεί να προκαλέσει μια αιφνίδια διακοπή του εφοδιασμού της 

με ενέργεια, καθώς επίσης και μια μεγάλη αύξηση των τιμών των  
                                                             

30 Global Trends 2025: A Transformed World, US National Intelligence Council, Nov. 2008. 
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Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
 

 

 

 

προβολή της ισχύος, ανεξαρτήτως σε ποιους παράγοντες αυτή βα-

σίζεται, υλοποιείται σε κάθε περίπτωση με τις ένοπλες δυνάμεις. Σ’ 

αυτές συνίσταται η «πραγματική» ισχύς ενός κράτους. Το μέγεθος του 

πληθυσμού και το επίπεδο του πλούτου του συνιστούν την «δυνητική» 

ισχύ, αποτελώντας τα βασικά θεμέλια της στρατιωτικής ισχύος.31  

Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, παρά την επίδειξη ισχύος με άλλα μέ-

σα, - π.χ. διπλωματικές και οικονομικές πιέσεις – το τελικό επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται συνήθως με την παρουσία στρατιωτικών δυ-

νάμεων ή κατ’ ελάχιστον, με προβολή της ισχύος τους.  

Η στρατιωτική ισχύς παίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη του διεθνούς 

πολιτικού συστήματος, όπου η αδυναμία δημιουργεί σοβαρά προβλήμα-

τα. Στην πράξη, η δημόσια συζήτηση στο πλείστον της θεωρίας των διε-

θνών σχέσεων, εστιάζει στην επίδραση της στρατιωτικής ισχύος στη συ-

μπεριφορά των κρατών.32 Αναλύσεις σχετικά με την αποτροπή, την κα-

τανομή ισχύος και την πολικότητα λαμβάνουν υπόψη τους το μέγεθος 

της στρατιωτικής ισχύος. 

 

                                                             
31  J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα, 2009, σ. 

105. 
32 Stephen Biddle, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, Prince-

ton University Press, 2004, σ. 7. 

Η 
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πολύ μικρή χερσαία δύναμη, εκτός εκείνης που έχουν ανάγκη για συ-

νήθη ασφάλεια. 

Πολύ απλά θα λέγαμε ότι, η χερσαία ισχύς συνίσταται στα μέσα που 

συνδέονται με το έδαφος, στα οποία περιλαμβάνονται προσωπικό, άρ-

ματα μάχης, πυροβολικό, κλπ., η θαλάσσια ισχύς συνίσταται στα μέσα 

που επιχειρούν στο νερό ή κάτω από την επιφάνειά του, και η εναέρια 

ισχύς συνίσταται στα μέσα που ίπτανται ή καθοδηγούνται μέσω του αέ-

ρα και του διαστήματος.33  

Χερσαία ισχύς 

Η χερσαία ισχύς αποτελεί το παλαιότερο και ιστορικά  πλέον διαδεδομέ-

νο μέσο σύγκρουσης,  του οποίου όμως η δράση περιορίζεται από τις ε-

δαφικές ανωμαλίες και τις μεγάλες υδάτινες εκτάσεις. Επιπλέον, η δυνα-

τότητα ανάπτυξης χερσαίων επιχειρήσεων επηρεάζεται ουσιωδώς από 

την εξασφάλιση ή μη αεροπορικής υπεροχής εκ μέρους των φίλιων αε-

ροπορικών δυνάμεων στο συγκεκριμένο θέατρο.  

Η χερσαία ισχύς αποτελεί τη βάση της στρατιωτικής ισχύος δεδομέ-

νου ότι μόνο μέσω αυτής είναι δυνατός ο έλεγχος ή η κυριαρχία επί συ-

γκεκριμένης εδαφικής περιοχής και η επιβολή της θέλησης επί του αντι-

πάλου κράτους. Συχνά, ωστόσο, αν όχι πάντοτε, αυτό καθίσταται δυνατό 

χάρη στην επίτευξη της κυριαρχίας στη θάλασσα και τον αέρα.  

Ο Mearsheimer θεωρεί την χερσαία ισχύ ως κυρίαρχη μορφή στρατι-

ωτικής ισχύος στον σύγχρονο κόσμο και ότι οι στρατοί ξηράς αποτελούν 

το κεντρικό συστατικό της στρατιωτικής ισχύος, το οποίο υποστηρίζεται 

από τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.34 Σημειώνει χαρακτηριστικά: 

«Τα πλέον επικίνδυνα κράτη στο διεθνές σύστημα είναι οι ηπειρωτικές δυ-

νάμεις με μεγάλους στρατούς.» Αναφερόμενος μάλιστα στις θέσεις των 

Mahan και Douhet περί της υπέρτατης σημασίας της ανεξάρτητης θα-

λάσσιας ισχύος και της πρωτοκαθεδρίας της στρατηγικής εναέριας ισχύ-

ος αντίστοιχα, γράφει: «Υποστηρίζω ότι και οι δυο τους κάνουν λάθος. Το 

αποφασιστικό εργαλείο είναι η χερσαία ισχύς. Οι πόλεμοι κερδίζονται από  

 

                                                             
33 Strategy and Airpower, Col John A. Warden III, USAF, Retired Air & Space Power Journal, 

Spring 2011, p. 64 
34 J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα, 2009, σ. 

247 και 303. 
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ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΧ. ΑΞΙΑ % ΕΠΙ ΣΥΝ ΤΟΝΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ARGENTINA 2 0.41% 39 17 60% 

AUSTRALIA 5 0.8% 57 16 80% 

BELGIUM 1 0.09% 7 3 75% 

BRAZIL 6 0.98% 86 24 65% 

BRITAIN 46 8.11% 510 102 90% 

BULGARIA 0 0.04% 4 7 60% 

CANADA 7 1.17% 78 20 85% 

CHINA 16 2.75% 346 219 45% 

EGYPT 2 0.41% 36 13 65% 

FRANCE 14 2.43% 197 43 70% 

GERMANY 9 1.59% 120 110 75% 

GREECE 6 1.03% 73 37 80% 

INDIA 10 1.73% 164 57 60% 

IRAN 1 0.16% 16 16 60% 

ISRAEL 1 0.2% 13 15 90% 

ITALY 9 1.6% 140 68 65% 

JAPAN 26 4.65% 310 124 85% 

KOREA, NORTH 3 0.59% 56 103 60% 

KOREA, SOUTH 6 0.97% 85 65 65% 

NETHERLANDS 5 0.87% 62 19 80% 

NORWAY 1 0.25% 18 29 80% 

PAKISTAN 2 0.41% 39 21 60% 

POLAND 1 0.18% 16 16 65% 

PORTUGAL 1 0.23% 19 9 70% 

RUSSIA 45 8.02% 908 187 50% 

SPAIN 5 0.92% 75 26 70% 

SWEDEN 1 0.22% 17 32 75% 

TAIWAN 10 1.73% 140 99 70% 

TURKEY 7 1.25% 118 60 60% 

UNITED STATES 302 53.46% 3024 201 100% 
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εμφάνισή του στο θέατρο επιχειρήσεων, επικεντρώνοντας κυρίως τις 

ιδέες τους στο δόγμα των στρατηγικών βομβαρδισμών.  

Παίρνοντας πάλι ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, μπορούμε να διαπιστώσου-

με ότι η αεροναυτική τους ισχύς, στηριζόμενη στα συγκροτήματα των 

αεροπλανοφόρων (carrier’s groups) και τη στρατηγική αεροπορία 

(στρατηγική αεροπορική ισχύς) τους έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

δυνάμεων οπουδήποτε στη Γη, και τις έχει σήμερα καταστήσει πλανητι-

κή υπερδύναμη. Βεβαίως, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες δαπάνες που α-

παιτούνται για την απόκτηση κυρίως της ναυτικής και της αεροπορικής 

ισχύος, επανερχόμαστε στο χώρο της οικονομίας, από τη δυναμικότητα 

της οποίας εξαρτάται η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Ο Ντέη-

βιντ ΜακΑϊζακ σημειώνει: «Στον σημερινό χαοτικό ρυθμό της τεχνολογί-

ας, το μόνο σίγουρο πράγμα ως προς τον συμβατικό αεροπορικό πόλεμο 

είναι οι διογκούμενες δαπάνες οι οποίες έχουν αυξήσει το κόστος κάθε αε-

ροπλάνου σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.»35 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογική πρόοδος μεταβάλλει με τα-

χύτητα τη μορφή της εναέριας ισχύος. Ο συνδυασμός ηλεκτρονικού πο-

λέμου, δορυφορικών δυνατοτήτων, τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων α-

κριβείας, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπλων λέιζερ, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις νέας αντίληψης και νέων δυνατοτήτων για την εναέρια 

ισχύ. 

Πυρηνική ισχύς 

Τα πυρηνικά όπλα διαμόρφωσαν νέες αντιλήψεις και δεδομένα σε ότι 

αφορά την ισορροπία ισχύος και την αποτροπή. Η ύπαρξη των πυρηνι-

κών όπλων επιβάλλει στους αντιπάλους μια διαφορετική προσέγγιση 

των μεταξύ τους σχέσεων και της χρήσης οποιασδήποτε μορφής στρα-

τιωτικής ισχύος. Παρά την υπογραφή αριθμού συνθηκών για τον αφο-

πλισμό και τη διασπορά των πυρηνικών όπλων και παρά τις εκατέρωθεν 

μειώσεις, οι μεγάλες δυνάμεις δεν παύουν να επιδιώκουν την απόκτηση 

πυρηνικής υπεροχής, της δυνατότητας δηλαδή να επιφέρουν καταστρε-

πτικά πλήγματα κατά στόχων του εχθρού χωρίς τον φόβο μεγάλων α-

ντιποίνων εκ μέρους του.  

                                                             
35 Στο Peter Paret (επ.), Οι δημιουργοί της σύγχρονης στρατηγικής, Κ. Τουρίκης, Αθήνα, 

2004, σ. 762. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

 

 

πλούτος και η ισχύς βρίσκονται πάντοτε σε αλληλεξάρτηση, δεδο-

μένου ότι για την απόκτηση των μέσων ισχύος (κυρίως όπλων και 

στρατών) υπάρχει ανάγκη σημαντικών κεφαλαίων. Η οικονομική ανά-

πτυξη, ως παράγοντας ισχύος, αποκτά στη σύγχρονη εποχή όλο και με-

γαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, να 

περιορίζει τη σημασία άλλων παραγόντων όπως η δημογραφία ή η ένο-

πλη δύναμη.  

Η έννοια της οικονομικής ισχύος 

H οικονομική ισχύς αποτελεί το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της δεύτε-

ρης.36 Η κατοχή οικονομικής ισχύος μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση 

στρατιωτικής ισχύος, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί και το αντίστροφο, 

σημειώνει ο Russell, και προσθέτει ότι σε πρωτόγονες συνθήκες, η στρα-

τιωτική δύναμη είναι συνήθως η πηγή των άλλων μορφών ισχύος, όσον 

αφορά τις σχέσεις των χωρών.37 Ανέκαθεν, η ικανότητα να χρηματοδο-

τηθεί ο πόλεμος και άρα να διατηρηθεί η στρατιωτική και κατ’ επέκταση  
 

 

                                                             
36 Χαρ. Παπασωτηρίου, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο Αιώνα, Ποιότητα, 2008, σ. 37. 
37 Bertrand Russell, Ισχύς, Ευρασία, Αθήνα, 2001, σ. 136. 

Ο 
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Αμυντικές δαπάνες 

Το βέλτιστο επίπεδο αποτρεπτικής και αμυντικής ισχύος ενός κράτους 

αποτελεί συνάρτηση της στρατιωτικής ισχύος του και κατ’ επέκταση 

των παραγόντων που την καθορίζουν, με σημαντικότερο το κόστος από-

κτησης, συντήρησης και διαχείρισης της στρατιωτικής ισχύος, δηλαδή το 

ύψος των αμυντικών δαπανών.38 Οι αμυντικές δαπάνες αναφέρονται στο 

κόστος διαχείρισης και συντήρησης του συνόλου του προσωπικού και 

του υλικού (πολεμικού και μη) που προορίζονται για την παραγωγή της 

εθνικής άμυνας και ασφάλειας, τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε 

περιόδους κρίσεων ή πολεμικών συρράξεων.  

 

 

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 

Οι δέκα πρώτες χώρες σε αμυντικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2010,  
που αποτελούν το 76% του συνόλου των προϋπολογισμών παγκοσμίως. 

 

 

ΧΩΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ   

(δις $) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΤΟΥ ΑΕΠ 2010 

— Σύνολο παγκοσμίως 1630 100 — 

1 ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 698.0 42.8 4.8 

2  ΚΙΝΑ 119.0 7.3 2.1 

3 ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ King-

dom 

59.6 3.7 2.7 

4  ΓΑΛΛΙΑ 59.3 3.6 2.3 

5  ΡΩΣΙΑ 58.7 3.6 4.0 

6  ΙΑΠΩΝΙΑ 54.5 3.3 1.0 

7  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 45.2 2.8 1.3 

8  ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 45.2 2.8 10.4 

9  ΙΝΔΙΑ 41.3 2.5 2.7 

10  ΙΤΑΛΙΑ 36.0 1.8 1.7 

Πηγή: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Yearbook 2010 

 

 

 

                                                             
38  Σχετική ανάλυση στο Γ. Μοσχόβης, Η οικονομία της άμυνας και η άμυνα της οικονομίας, 

Ινστιτούτο Αμυτικών Αναλύσεων, Θέματα Πολιτικής και Άμυνας, Αθήνα 2000. 
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Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

 

οια είναι η σχέση μεταξύ ισχύος και δημογραφίας; Το βέβαιο είναι 

ότι η σχέση αυτή παρουσιάζεται αρκετά περίπλοκη, η δε επίδραση 

της δημογραφικής κατάστασης στην αξιολόγηση της ισχύος παραμένει 

σχετική.39 Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις περισσότερες περι-

πτώσεις η ισχύς ενός κράτους συνδέεται με τα ποιοτικά στοιχεία του 

πληθυσμού του.  

Η σημασία του δημογραφικού παράγοντα 

Αναφορές στη σημασία του δημογραφικού παράγοντα έχουμε στον Θου-

κυδίδη, ο οποίος στον Επιτάφιο λόγο του Περικλέους, διατυπώνει σχετι-

κές απόψεις, μεταξύ των οποίων και προτροπές προς τεκνοποιία, η ο-

ποία θα παράσχει στην πόλη διπλή ωφέλεια «εκ τε του μη ερημούσθαι 

και ασφαλεία ξυνοίσε» (Β,44). 

Η δημογραφία υπό τη μορφή του μεγέθους, των τάσεων, και της δο-

μής του πληθυσμού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της εθνικής ι-

σχύος. Ένας μεγάλος πληθυσμός είναι ουσιώδες στοιχείο, αλλά δεν εγ-

γυάται αυτομάτως την απόκτηση δύναμης. Έτσι, παρατηρούμε ότι ο Κα-

ναδάς, είναι ισχυρότερο κράτος από το πολυπληθέστερο αλλά λιγότερο 

βιομηχανοποιημένο Μεξικό. Επίσης, η Ιαπωνία, με σχετικά μικρό  

                                                             
39 Pascal Boniface, Άτλας Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σ. 80. 

Π 
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

 τεχνολογία, ως παράγων ισχύος, επηρεάζει την οικονομία, καθώς 

επίσης και τους λοιπούς παράγοντες, ιδιαίτερα εκείνον της στρατι-

ωτικής ισχύος. Στον τομέα αυτό εξετάζουμε την έρευνα και ανάπτυξη 

καθώς και τη βιομηχανική δυναμικότητα η οποία, εκτός από τα οικονο-

μικά πλεονεκτήματα, διασφαλίζει σημαντική αυτονομία στο κράτος. 

Ειδικότερα, η στρατιωτική - ή αμυντική - τεχνολογία εστιάζει στη με-

λέτη των διαφόρων τεχνολογιών και των εφαρμοσμένων φυσικών επι-

στημών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της στρατιω-

τικής ισχύος.  Μπορεί επίσης, να επεκτείνεται και στη μελέτη μεθόδων 

παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, και τρόπων βελτίωσης των επι-

δόσεων και μείωσης των απαιτήσεων υλικού και τεχνολογίας για την 

παραγωγή του.40  

Αμυντική τεχνολογία  

Η στρατιωτική τεχνολογία είναι μοναδική μόνο σε ότι αφορά τις εφαρ-

μογές της, όχι στην χρήση των βασικών επιστημονικών και τεχνολογι-

κών επιτευγμάτων. Λόγω της μοναδικότητας της χρήσης, οι  
Η σημασία των πρώτων υλών για τη βιομηχανική παραγωγή είναι 

προφανής. Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών από μια χώρα συμβάλλει θε-

                                                             
40 Ένα παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους Γερμανούς για την 

παραγωγή τεχνητού καουτσούκ και καυσίμων προκειμένου να μειώσουν ή να εξαλείψουν την 

εξάρτησή τους από τις εισαγωγές πετρελαίου και λιπαντικών, και τις προμήθειες καουτσούκ. 

Η 
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τικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της και στη βιομηχανική παραγωγή 

της, ενώ η ανάγκη εισαγωγής πρώτων υλών έχει αρνητικές συνέπειες 

στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και συνακόλουθα στην οικονομία της 

χώρας.  

Το Διάστημα ως παράγων ισχύος 

Η πολιτική διάσταση του Διαστήματος41 είναι τεράστια, και για το λόγο 

αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διπλωματίας και εξωτερικής πολιτι-

κής, το οποίο βοηθά στην αύξηση της ισχύος ενός κράτους ή ένωσης 

κρατών. Οι οικονομικές, τεχνολογικές, επιστημονικές και βιομηχανικές 

δυνατότητες που απαιτούνται για την αυτόνομη υλοποίηση των διαστη-

μικών δραστηριοτήτων είναι τόσο καταλυτικές ώστε χώρες ή οργανι-

σμοί, που έχουν ανάλογες δυνατότητες αποκτούν ένα σαφές πολιτικό 

πλεονέκτημα στις σχέσεις τους σε διεθνές επίπεδο.  

 Το Διάστημα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων αμυντι-

κών συστημάτων. Οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις αλλά και οι επι-

χειρήσεις διαχείρισης κρίσεων έδειξαν ότι οι δορυφόροι είναι πλέον η 

καρδιά όλων των αμυντικών συστημάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες 

τηλεπικοινωνίες, επισκόπηση της γήινης επιφάνειας, αναγνώριση, πλοή-

γηση και προσδιορισμό θέσης (GPS), χαρτογράφηση, έγκαιρη προειδο-

ποίηση, τηλεκατεύθυνση οπλικών συστημάτων, ακρόαση εχθρικών επι-

κοινωνιών καθώς και μετεωρολογικές υπηρεσίες.  

Η συνεισφορά των δορυφορικών συστημάτων στις νέες επιχειρησια-

κές αντιλήψεις, όπως ο δικτυο-κεντρικός πόλεμος, αναφέρεται  

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Με τον όρο «Διάστημα» νοείται γενικά ο χώρος που εκτείνεται πέραν της γήινης ατμό-

σφαιρας. Αυτό σημαίνει ότι ο όρος «Διάστημα» - ο οποίος στις διεθνείς συνθήκες και άλλα επί-

σημα κείμενα αποδίδεται ως “outer space” και στα ελληνικά ως «εξωατμοσφαιρικό διάστημα» - 

ανταποκρίνεται προφανώς στον αχανή χώρο που εκτείνεται πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα. Βλ. 
και Τζανέτος Γρ., Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος σε σχέση με το δικαίωμα της άμυνας, 

Σάκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1995. 
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ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 

 

 

 

ι συμμαχίες αποτελούν αντικείμενο της υψηλής στρατηγικής του 

κράτους και συμβάλλουν στην αύξηση της ισχύος των κρατών που 

συμμετέχουν σ’ αυτές. Όπως έχει λεχθεί, το σημαντικό δεν είναι το πό-

σους εχθρούς μπορείς να σκοτώσεις αλλά το πόσους συμμάχους μπορείς 

να αποκτήσεις. 

Είναι προφανής η αναγκαιότητα των συμμαχιών για όλα τα κράτη. 

Ισχυρά και αδύναμα, μεγάλα ή μικρά. Τα μεγάλα κράτη επιθυμούν τη 

συμμαχία με κάποια μικρά κράτη όχι, φυσικά, για το μέγεθος των ενό-

πλων τους δυνάμεων αλλά συνήθως για τους φυσικούς πόρους που δια-

θέτουν ή για τη γεωγραφική τους θέση. Η τελευταία μπορεί να παρέχει 

δυνατότητα, είτε ελέγχου συγκεκριμένης εδαφικής ή θαλάσσιας περιο-

χής, είτε πρόσβασης στρατιωτικών δυνάμεων προς γειτονικές περιοχές ή 

θέατρα επιχειρήσεων (π.χ. Γεωργία), είτε βάσης υποστήριξης επιχειρή-

σεων σε άλλες περιοχές (π.χ. Κύπρος). Μια τέτοια συμμαχία προσφέρει 

στη μεγάλη δύναμη στρατηγικά πλεονεκτήματα που της είναι χρήσιμα 

για την προβολή της ισχύος της ή τον έλεγχο συγκεκριμένης περιοχής. 

Μια συμμαχία θα πρέπει να προσφέρει στο κράτος που την επιδιώκει 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. 

Κατά συνέπεια, προϋπόθεση αποτελεί να έχει αποφασίσει ποια είναι τα 

εθνικά του συμφέροντα, ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική για την 

διασφάλιση και την προαγωγή τους, καθώς και έναντι ποίων και ποιας 

ισχύος αντιπάλων έχει ανάγκη προστασίας. Σημαντικό είναι επίσης να 

διαπιστώσει με ποια άλλα κράτη μπορεί να έχει κοινότητα συμφερόντων  

Ο 
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Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

 

 

 

 

α κράτη, στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις ή έναντι μη κρατικών 

οντοτήτων, για την επίτευξη των επιδιώξεών τους, κινητοποιούν 

όλους τους παράγοντες ισχύος τους.  Συνεπώς, η χρήση της στρατιωτι-

κής ισχύος, η οποία παραπέμπει στη θερμή σύγκρουση, τις υλικές κατα-

στροφές και τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών, είναι ένα μόνο από τα μέσα 

επίλυσης διακρατικών διαφορών, εκτός της οικονομίας και της διπλω-

ματίας.   

Στη σημερινή εποχή, όπου η πληροφορία αποτελεί στοιχείο ισχύος, 

δεν θα ήταν δυνατόν να μη μιλάμε και για «πόλεμο των πληροφοριών». 

Πράγματι, ο πληροφοριακός πόλεμος, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, ο κυβερ-

νοπόλεμος, είναι μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον κύ-

κλο του πολέμου των πληροφοριών, προκειμένου να περιγράψουν την 

ίδια γενικά αντίληψη. 

Ο Σουν Τζου θεωρούσε τον πόλεμο των πληροφοριών ως περιλαμβά-

νοντα όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επίτευξη της νίκης χωρίς μάχη. 

Συμβούλευε δε ότι θα πρέπει να «εκτιμάς τους αντιπάλους σου, να τους 

προκαλείς απώλεια του ηθικού και της κατεύθυνσης, έτσι ώστε ακόμα 

και αν ο εχθρικός στρατός είναι ανέπαφος να είναι άχρηστος». Αυτό δεί-

χνει ότι ο σκοπός του πληροφοριακού πολέμου, θεωρείται από πολύ πα-

λιά, ότι περιλαμβάνει κάθε αντικείμενο πληροφοριακής χρήσης το οποίο 

θα έδινε τη δυνατότητα να κερδηθεί ο πόλεμος χωρίς μάχη.  

H μεγάλη ικανότητα που επέδειξαν οι Βυζαντινοί στη δημιουργία, τη 

συντήρηση και την αξιοποίηση ενός πολύ αποτελεσματικού δικτύου  

Τ 
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Μπορούμε να αναφερθούμε σε επτά μορφές του πληροφοριακού πο-

λέμου: διοίκηση και έλεγχο (C2W), intelligence-based warfare (IBW), η-

λεκτρονικό πόλεμο (EW), ψυχολογικό πόλεμο (PSYW), hacker warfare, 

πόλεμο οικονομικών πληροφοριών (EIW), και κυβερνοπόλεμο 

(cyberwarfare), στον οποίο θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα.  

Κυβερνοπόλεμος 

Ως κυβερνοπόλεμος ορίζεται το σύνολο των ενεργειών ενός κράτους 

προκειμένου να διεισδύσει στα συστήματα υπολογιστών και στα δίκτυα με 

στόχο να προκαλέσει βλάβες ή αποδιοργάνωση.42 Ο κυβερνοπόλεμος ανα-

πτύσσεται μέσα σ’ αυτό που έχει αποκληθεί «κυβερνοχώρος» 

(cyberspace), ο οποίος έχει καταστεί η πέμπτη διάσταση του θεάτρου ε-

πιχειρήσεων, μετά την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα.43  

Ειδικότερα, ο κυβερνοχώρος αποτελεί μια περιοχή χωρίς όρια που 

χαρακτηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικού και ηλεκτρομαγνητικού φά-

σματος για την εναποθήκευση, μετατροπή και ανταλλαγή δεδομένων μέ-

σω διαδικτυωμένων συστημάτων και των συναφών φυσικών υποδομών. 

Όλα δείχνουν ότι ο κυβερνοχώρος θα αποτελέσει τη «ζώνη μάχης» στην 

οποία θα διεξαχθούν πολλές αποφασιστικές μάχες στη διάρκεια του 21ου 

αιώνα. 

Η ποικιλία των στόχων που μπορούν να προσβληθούν, η έκτασή τους, 

η ταχύτητα προσβολής τους και η σοβαρότητα των επιπτώσεων της 

προσβολής για τον αντίπαλο καθιστούν τον κυβερνοπόλεμο ικανό να ε-

πηρεάσει τη θέληση του αντιπάλου, παθητικά (αποτροπή) ή ενεργητικά 

(πειθαναγκασμός). Έτσι ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί πεδίο αντιπαράθε-

σης ισχύος μεταξύ των κρατών. Οι περιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων 

στην Εσθονία την άνοιξη του 2007 και στη Γεωργία τον Αύγουστο του 

2008, και των αποτελεσμάτων τους, αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των 

επιπτώσεων στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Επισημαίνεται ότι 

στην πρώτη περίπτωση, μεταξύ των άλλων, τέθηκε εκτός λειτουργίας το 

                                                             
42 Richard A. Clarke, Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do 

About It, Harper Collins Publishers, New York, 2010. 
43 Βλέπε αναλύσεις στο The Economist,  “Cyberwar: War in the fifth domain. Are the 

mouse and keyboard the new weapons of conflict?”, Jul 1st 2010, και “The threat from the in-
ternet: Cyberwar. It is time for countries to start talking about arms control on the internet”, 

Jul 1st 2010. 
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βερνο-επιθέσεων καθώς και η ασύμμετρη διάσταση των προσβολών θέ-

τουν χωρίς αμφιβολία, κατά τρόπο ιδιαίτερα πιεστικό, το ζήτημα της τή-

ρησης των εθίμων του πολέμου.44  

Συμπερασματικά, ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί ένα ακόμα μέσο ή πα-

ράγοντα ισχύος (cyber power) στη διάθεση ενός κράτους. Στη διάρκεια 

των προηγούμενων δεκαετιών, κυρίως από τον Β’ ΠΠ και εντεύθεν, η αε-

ροπορική ισχύς έφερε ολοκληρωτική επανάσταση στη διεξαγωγή των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μέσα στον 21ο αιώνα, το ίδιο θα συμβεί σε 

σχέση με τον κυβερνοπόλεμο, και την ανάγκη απόκτησης ανάλογης κυ-

ριαρχίας (cyber superiority).45  

Ενδεχομένως, με τις τεχνολογικές δυνατότητες που υφίστανται σήμε-

ρα, να μην είναι ακόμη δυνατόν να επέλθουν αποφασιστικά αποτελέ-

σματα, λόγω και της μη διαθεσιμότητας κατάλληλων στόχων σε όλες τις 

χώρες, και ιδιαίτερα τις λιγότερο αναπτυγμένες, αλλά σίγουρα μπορεί να 

επηρεάσει τις αποφάσεις του αντιπάλου που σχετίζονται με τα δικά μας 

συμφέροντα.  Κατά συνέπεια, στους παραδοσιακούς συντελεστές ισχύος 

του κράτους, πρέπει πλέον να προσθέσουμε και τις οργανωμένες κυβερ-

νοδυνατότητες προσβολής στόχων του αντιπάλου. Τα πλεονεκτήματα 

(οικονομικά, ηθικά, κλπ) έναντι της φυσικής καταστροφής είναι αυτα-

πόδεικτα. 

Δικτυο-Κεντρικός Πόλεμος 

Μία από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που αναφέρονται στις ένοπλες 

δυνάμεις και αποτελεί σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος, είναι τα συ-

στήματα διοίκησης και ελέγχου που είναι ενσωματωμένα σε ένα πλήρες 

δίκτυο επικοινωνιών και πληροφοριών, με τη χρησιμοποίηση συστημά-

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και είναι ευρέως γνωστά ως C4ISR 

(Command, Control, Communications, Computerized, Intelligence, Sur-

veillance & Reconnaissance). Αποτελούν απαραίτητο στοιχείο των συγ-

χρόνων στρατών προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία τους στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και η άμεση αντίδρασή τους στις 

σύγχρονες απειλές και απαιτήσεις.  

                                                             
44 Ό. π. 
45 Timothy Franz, “The Cyber Warfare Professional. Realizations for Developing the Next 

Generation”, Air & Space Power Journal, USAF, Spring 2011, p. 87. 
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αρόλη τη σημασία των αντικειμενικών παραγόντων και στοιχείων 

της ισχύος, όπως αναλύονται στην παρούσα εργασία, η Ιστορία μας 

υποχρεώνει να λάβουμε υπόψη την αξία κάποιων μη ορατών παραγό-

ντων που υπεισέρχονται καθοριστικά στη χρήση και την απόδοση της 

ισχύος, ιδίως της στρατιωτικής. Αναφερόμαστε εν προκειμένω, στη 

στρατηγική και την ηγεσία, δύο παράγοντες που συμβάλλουν στην α-

ξιοποίηση των αντικειμενικών στοιχείων της ισχύος και καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην πράξη.  

Η στρατηγική, η οποία καλείται να βρει λύσεις για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και των προκλήσεων του στρατηγικού περιβάλλο-

ντος, έχει πολλές διαστάσεις, οι οποίες μπαίνουν στο παιχνίδι, σε μεγα-

λύτερη ή μικρότερη έκταση, κάθε φορά. Ο Colin Gray θεωρεί ότι υπάρ-

χουν δέκα επτά ή περισσότερες από τις διαστάσεις αυτές: άνθρωποι, 

κοινωνία, πολιτισμός, πολιτική, έθιμα, οικονομία, κρατική οργάνωση και 

διοίκηση, πληροφορίες, στρατηγική θεωρία και δόγμα, τεχνολογία, επι-

χειρήσεις, στρατιωτική ηγεσία, γεωγραφία, τριβές-τύχη-αβεβαιότητα, 

αντίπαλος, και χρόνος.46 Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται 

                                                             
46 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, 1999, σ. 50. Στο ίδιο σημειώνει: 

«H ανεπαρκής στρατηγική είναι ακριβή, η κακή στρατηγική μπορεί να αποβεί μοιραία, ενώ όταν 

το διακύβευμα περιλαμβάνει επιβίωση, η πολύ κακή στρατηγική είναι σχεδόν πάντα θανατηφό-

ρος».  

 

Π 
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υπόψη μεμονωμένα μεν, αλλά ταυτοχρόνως σε συνδυασμό με τις υπό-

λοιπες. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθεί το θέμα της στρατηγικής, συνοπτικά 

μεν, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της, με δεδομένο ότι από μια ορθή στρα-

τηγική εξαρτάται η επιτυχής χρήση των στοιχείων ισχύος που διαθέτει 

ένα κράτος. Θα αναφερθούμε επίσης στο θέμα της ηγεσίας μια και η ορθή 

ή η εσφαλμένη στρατηγική εξαρτάται από την ικανότητα της ηγεσίας σε 

πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. 

Υψηλή στρατηγική 

Στο απώτερο παρελθόν, όλες οι εξουσίες του κράτους ήταν συγκεντρω-

μένες στο ίδιο πρόσωπο (βασιλιά, αυτοκράτορα, κλπ.) που ήταν ταυτό-

χρονα και ο στρατιωτικός ηγέτης. Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε η από-

σταση επικοινωνίας μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού ηγέτη 

επιβαλλόταν να είναι μικρή, ή να είναι μεγάλο το εύρος των αρμοδιοτή-

των και εξουσιών που παραχωρούνταν στον δεύτερο, ώστε να φέρει σε 

πέρας συγκεκριμένη εκστρατεία. Όμως, καθώς αύξανε η ανάγκη επαγ-

γελματικών στρατών, άρχισαν να αναγνωρίζονται τα όρια των αρμοδιο-

τήτων μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών. Σε πολλές περι-

πτώσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίος ο διαχωρισμός των αρμοδιο-

τήτων τους. Έτσι, η στρατηγική απέκτησε την έννοια της «τέχνης του 

στρατηγού». 

Ο πόλεμος δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτικό φαινόμενο, έ-

χοντας προσλάβει μια καθαρά ολοκληρωτική μορφή, δηλαδή διεξάγεται 

συγχρόνως σε διάφορα πεδία, πολιτικό, οικονομικό, διπλωματικό, στρα-

τιωτικό. Έτσι, χρησιμοποιείται ο όρος της υψηλής στρατηγικής, ο ρόλος 

της οποίας είναι να συντονίζει και να διευθύνει όλες τις πηγές ενός έ-

θνους, ή ομάδας εθνών, για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού του πο-

λέμου: του σκοπού που καθορίζεται από τη βασική πολιτική του κρά-

τους.47  

Η υψηλή στρατηγική έχει να κάνει με όλα εκείνα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με την διατήρηση της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδα-

φικής ακεραιότητας και την επιδίωξη των ευρύτερων εθνικών συμφερό-

ντων. Αποτελεί, επομένως, την περιοχή δράσης των κυβερνήσεων, είτε  

                                                             
47 Liddell Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσέγγισης. Τη θέση αυτή υιοθετεί και ο Μοντ-

γκόμερυ στο βιβλίο του A History of Warfare (1968). 
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(16 Μαΐου 1940) έφθασε στην ακτή της Μάγχης, αποκόπτοντας την 

αριστερή πτέρυγα των συμμαχικών στρατιών. Το κεραυνοβόλο αυτό 

κτύπημα ήταν αποφασιστικό για την έκβαση της εκστρατείας. Εάν ο Χίτ-

λερ δεν είχε διατάξει στάση, ο Γκουντέριαν θα είχε αποκόψει τη διαφυγή 

του βρετανικού στρατού μέσω της Δουγκέρκης. Η επέμβαση αυτή της 

πολιτικής ηγεσίας είχε μοιραίες συνέπειες για την τελική έκβαση του πο-

λέμου.48  

Η ηγεσία 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την Ιστορία την γράφουν οι ηγέτες, καθώς 

σύμφωνα με τον Ξενοφώντα «άνευ γαρ αρχόντων ουδέν αν ούτε καλόν 

ούτε αγαθόν γένοιτο»49. Οι άνθρωποι ακολουθούν τους ηγέτες που είτε 

τους εξασφαλίζουν ότι θα τους βγάλουν με ασφάλεια από μια δύσκολή 

θέση είτε αναδεικνύουν τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβουν μέσα 

τους.50 Υπό την άποψη αυτή, είναι τυχερά τα έθνη που σε κρίσιμες στιγ-

μές της ιστορικής τους πορείας ευτύχησαν να έχουν ηγέτες άξιους και ι-

κανούς να διαχειριστούν τις κρίσεις και τις δυσκολίες και να οδηγήσουν 

τους λαούς τους σε ανάκαμψη και επιτυχίες. Δεν αρκεί, κατά συνέπεια, η 

απόκτηση αντικειμενικών στοιχείων ισχύος - οικονομικών, στρατιωτι-

κών, δημογραφικών, κοκ. Είναι επίσης σημαντικό το ποιοι θα χειριστούν 

με επιτυχία και αποτελεσματικότητα αυτή την ισχύ, εφαρμόζοντας κα-

τάλληλες και επιτυχημένες στρατηγικές.  

 Το αν η ισχύς μιας χώρας θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, εξαρ-

τάται από την επιτυχημένη ή όχι εσωτερική πολιτική, από τις  

                                                             
48 Ο ίδιος ο Γκουντέριαν γράφει: «Την ημέραν αυτή (17 Μαίου 1940) επηκολούθησεν η ανά-

μιξις της Ανωτάτης Ηγεσίας εις τας επιχειρήσεις, η οποία και είχε δυσαρέστους συνεπείας δι’ 
ολόκληρον την μετέπειτα συνέχισιν και έκβασιν του πολέμου. Ο Χίτλερ εσταμάτησε ολόκληρη 

την αριστερή πτέρυγα του Στρατού επί του (ποταμού) Άα. (…) Η κατάληψις της Δουνκέρκης θα 

είχεν επιτευχθεί σε πολύ συντομώτερο χρονικόν διάστημα, εάν η Ανωτάτη Ηγεσία δεν εζήτει ε-

πανειλημμένως από το 19ον ΣΣ να σταματήση, παρεμποδίζουσα κατ’ αυτόν τον τρόπο μίαν ταχεί-
αν νικηφόρον εξέλιξιν. Δύσκολα μπορούμε να πούμε σήμερα, ποία θα ήταν η εξέλιξις του πολέ-

μου, εάν είχαμε επιτύχη τότε να αιχμαλωτίσωμεν πλησίον της Δουνκέρκης ολόκληρον το βρετα-

νικό εκστρατευτικό Σώμα. Αναμφιβόλως μία στρατιωτική νίκη τοιαύτης εκτάσεως θα είχε παρά-
σχει σε μία ικανή διπλωματία ευνοϊκές δυνατότητες. Η δυνατότης αυτή εξέλιπεν όμως δυστυχώς 

λόγω της νευρικότητος του Χίτλερ». Heinz Guderian, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος – Αναμνήσεις ενός 

Στρατιώτου, εκδόσεις Α. Καραβία-Α. Δημητριάδη, Αθήνα, 1971, σελ. 110-113. 
49 Ξενοφών, Κύρου Αναβάσις, Βιβλίο 3, στοίχοι 42-43. 
50 Ως παραδειγμα αναφέρεται η αναλήψη της ηγεσίας των μυριων από τον Ξενοφώντα και ο λό-
γος που εξεφώνησε, όπου υπαρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπ. π., στοίχοι 15-45.  
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ισχύς προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ενώ κάποιες 

πλευρές της είναι περισσότερο σταθμητές από κάποιες άλλες και 

μπορούν να ταξινομηθούν με τον τρόπο αυτό.51 Η ισχύς, γράφει ο Zagor-

in, είναι μια ιδιότητα που μετριέται με βάση τον βαθμό που ένας δρών σε 

μια κατάσταση μπορεί να απαιτήσει από τους άλλους δρώντες να συμ-

μορφωθούν προς τη θέλησή του ή να υποστούν ποινές για την άρνησή 

τους να το κάνουν52.  

Οι Dougherty και Pfaltzgraff, αναφέρονται στην έννοια της ισοτιμίας 

ισχύος, την οποία συγκαταλέγουν στην ικανότητα μέτρησης της ισχύος 

και τη συνδέουν με τη θεωρία της στρατηγικής της αποτροπής. Γράφουν 

σχετικά: «Η ισοτιμία αντιπροσωπεύει αυτό που έχει ονομαστεί στρατηγι-

κή ισοδυναμία – δηλαδή την υποτιθέμενη κατοχή τόσο από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες όσο και από τη Σοβιετική Ένωση των ικανοτήτων που αθροιστι-

κά είναι ίσες ή επαρκείς για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου, αν και ι-

διαίτερες συνιστώσες αυτών των δυνάμεων μπορεί να ευνοούν τη μία ή 

την άλλη πλευρά.»53  

                                                             
51 David A. Baldwin, “Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tenden-

cies”, World Politics, XXXI, τεύχος 2 (Ιαν. 1979), σ. 161-194, στο J. E. Dougherty-R. L. 

Pfaltzgraff, Jr, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, Παπαζήση 1992, Α’ Τόμος, σελ. 123. 
52 Zagorin Perez, Θουκυδίδης, Ποιότητα-Princeton University Press, 2006, σ. 94.  
53 J. E. Dougherty-R. L. Pfaltzgraff, Jr, Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, Παπαζή-

ση 1992, Α’ Τόμος, σελ. 126. 

Η 
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Η αξιολόγηση της εθνικής ισχύος είναι δύσκολη υπόθεση. Το βασικό 

πρόβλημα συνίσταται στο ότι όλα τα στοιχεία της ισχύος είναι αλληλοε-

ξαρτώμενα. Επίσης, συχνά δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ασφαλή συ-

μπεράσματα από την υποχωρητικότητα ή κάποια αποτυχία, διότι, ενδε-

χομένως, να αγνοούνται κάποια μη ορατά στοιχεία (π.χ. πολιτικής)  ή 

κάποιες εσκεμμένες ή μη εσκεμμένες ενέργειες. Έτσι, η αποτυχία στο να 

αποκτήσει κάποιος αυτό που θέλει δεν είναι απόδειξη  αδυναμίας.  

Δεν είναι πάντα εύκολη η ταξινόμηση των κρατών από πλευράς ισχύ-

ος. Η ισχύς και η αδυναμία είναι δύο καταστάσεις που συχνά μεταβάλλο-

νται, ενώ θα πρέπει να αξιολογούνται διάφορες μορφές ισχύος (π.χ. 

στρατιωτική, οικονομική). Ένα κράτος μπορεί να είναι ισχυρότερο σε 

κάποιους τομείς απ’ ότι σε άλλους. Έτσι προκύπτει ανάγκη να υπάρχουν 

κάποια κριτήρια μέσω των οποίων θα διακρίνονται τα αδύναμα από τα 

ισχυρά κράτη, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τα όσα περί της σχετικότη-

τας της ισχύος αναπτύξαμε ήδη. Τα κράτη – αδύναμα και ισχυρά – έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά και προβλήματα. Κανένα κράτος δεν είναι 

απολύτως ισχυρό ή απολύτως αδύναμο.54 

Στοιχεία υπολογισμού της ισχύος  

Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολος ο υπολογισμός της ισχύος ενός κράτους 

με ακρίβεια, δεδομένου ότι, αφενός δεν μπορεί να γίνει σαφής και πλήρης 

εκτίμηση των δυνατοτήτων του σε κάθε τομέα, αφετέρου υπεισέρχεται 

πάντοτε αριθμός παραγόντων μη δυνάμενων να εκτιμηθούν. Ωστόσο, 

μπορεί να γίνει εκτίμηση, σε κάποιο βαθμό, κάποιων κύριων παραγό-

ντων και συνιστωσών της ισχύος, με βάσει τις σχετικές ενδείξεις που υ-

φίστανται.  

Διακρίνουμε, καταρχήν, τρεις κύριες διαστάσεις, υπό την έννοια τριών 

διακριτών πεδίων εθνικής ισχύος, τις οποίες θα εξετάσουμε αναλυτικό-

τερα στη συνέχεια55: 

(1)  Εθνικοί πόροι (national resources) 

Το πρώτο πεδίο, περιλαμβάνει τους τομείς εκείνους που οικοδομούν 

τις βάσεις για την ικανοποίηση των αναγκών και την παραγωγή της  

                                                             
54 Michael I. Handel, Weak States in the International System, Frank Cass 1990, σ. 259-260. 
55 A. Tellis, J. Bially, C. Layne, M. McPherson, Measuring National Power in the Post-

industrial Age, RAND Corporation, σ. 5. 
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πό τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε 

τις μορφές της ισχύος σε τρεις διαφορετικές μεταξύ τους κατηγορί-

ες: 

 Καταρχήν, η οικονομία και η τεχνολογία είναι πολύ κοντά μεταξύ 

τους, μαζί με τη στρατιωτική ισχύ. 

 Η γεωγραφία, η οποία περικλείει και την έννοια του περιβάλλο-

ντος, είναι επίσης πολύ κοντά με τη δημογραφία και συνδέεται με την 

στρατηγική. 

 Τέλος, πολιτισμός και δημοκρατία – που κατά βάση εκφράζουν 

κυρίως την «ήπια» ισχύ – είναι σημαντικές, ακολουθούμενες από τις ιδε-

ολογίες, τη γλώσσα και την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. 

Οικονομία – Τεχνολογία - Στρατιωτική ισχύς 

Η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης με την επιστήμη και την τεχνολογία, 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αμφίδρομη, αφού όσο μεγαλύτερες 

είναι οι οικονομικές δυνατότητες ενός κράτους τόσο μεγαλύτερα ποσά 

μπορεί να διαθέτει στην έρευνα και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Πα-

ράλληλα, η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας δίνει 

τη δυνατότητα προόδου του βιομηχανικού τομέα και του εκσυγχρονι-

σμού των διαφόρων λειτουργιών του κράτους και των υποδομών. Ανά-

λογη είναι και η δυνατότητα βελτίωσης του τεχνολογικού επιπέδου των  
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