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Σν Αηγαίν σο Υώξνο Αληη-Πξόζβαζεο
θαη Άξλεζεο Πεξηνρήο
Γεκήηξηνο Αιεβίδνο
ΤΛΟΦΖ
Ρν Αηγαίν αληιεί ηελ ζεκαζία ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα «ελψλεη»
ηξεηο επείξνπο (Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή), λα ειέγρεη ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ- Βνζπφξνπ θαη
ηνπ Πνπέδ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο απφ θαη πξνο απηά. Ρελ αμία ηνπ έρεη
αλαγλσξίζεη ε Ρνπξθία, ε νπνία απφ ην 1973 ζέιεη λα ην ζέζεη καδί κε ηελ Αλαηνιηθή
Κεζφγεην ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ξξφζθαηα έρεη εληείλεη ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο, κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», αληηγξάθνληαο ηελ αληίζηνηρε θηλεδηθή
ζηξαηεγηθή ζηε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα. Ζ Διιάδα απφ ηελ πιεπξά ηεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
αλεμαξηεζίαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο, θξίλεηαη φηη πξέπεη λα εθαξκφζεη
αλάινγε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, ηε ζηξαηεγηθή αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο, ηελ
νπνία ε Θίλα έρεη πηνζεηήζεη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγχο ησλ αθηψλ ηεο, έλαληη ησλ ΖΞΑ.

Ιέμεηο θιεηδηά: Πεκαζία ηνπ Αηγαίνπ, αληη-πξφζβαζε θαη άξλεζε πεξηνρήο, ζηξαηεγηθή
ηνπ «κηθξνχ ξαβδηνχ», Γαιάδηα Ξαηξίδα, ειιεληθή ζηξαηεγηθή.

Γεσπνιηηηθή εκαζία ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο
Ρν Αηγαίν, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζαιάζζην θνκβηθφ ζεκείν ηεο Δπξαζίαο ζηελ
θαηεχζπλζε Βνξξάο-Λφηνο. Πε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο θαη ηνπ
Ξεξζηθνχ Θφιπνπ πνπ θαηέρνπλ παξφκνηεο ζέζεηο, ην Αηγαίν, πνπ βξίζθεηαη ζε θνληηλή
απφζηαζε θαη απφ ηηο ηξεηο επείξνπο (Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή), παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
αλνίγκαηνο θαη ζηηο ηξεηο, ρσξίο θάπνην ρεξζαίν εκπφδην. Απηφ πξνζδίδεη ζην Αηγαίν κηα
πξψηεο ηάμεσο ζηξαηεγηθή ζεκαζία, φρη κφλν γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ρνπξθία, αιιά θαη
γηα ηηο παξεπμείληεο ρψξεο θαη επηπξφζζεηα γηα φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ
αλάγθε ελφο κεηαθνξηθνχ θαη εκπνξηθνχ θφκβνπ. Ρν Αηγαίν σο ζάιαζζα–πέξαζκα θαηέρεη
πξνζδηνξηζηηθή ζέζε ζηε γεσπνιηηηθή, γεσζηξαηεγηθή, γεσνηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηζκηθή
αιιειεπίδξαζε ηεο Βαιθαληθήο Σεξζνλήζνπ κε ηε Σεξζφλεζν ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηε
Κέζε Αλαηνιή, παξνπζηάδεη κηα πνιχπινθε δνκή ζην εζσηεξηθφ ηεο απνηεινχκελε απφ
ρηιηάδεο λεζηά, λεζίδεο θαη βξαρνλήζηα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ζηξαηεγηθά πεξάζκαηα πνπ

Γηα παξαπνκπή ζην άξζξν: Γεκήηξηνο Αιεβίδνο, «Ρν Αηγαίν σο Σψξνο Αληη-Ξξφζβαζεο θαη
Άξλεζεο Ξεξηνρήο», ΠΡΟΑΡΖΓΔΗΛ, Ρ. 3, (Σεηκψλαο 2021), 33-64.

ΑΙΔΒΗΕΟ

απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ηνπ. Δπηπιένλ, ην Αηγαίν απνηειεί ζαιάζζην ζχλδεζκν κε
άιιεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, φπσο ε Αδξηαηηθή θαη ε δηψξπγα ηνπ Πνπέδ (Σάξηεο 1).1

Υάξηεο 1: Κεζόγεηνο Θάιαζζα (Άμνλαο Δύμεηλνο Πόληνο-ηελά-Αηγαίν-Αλαηνιηθή Κεζόγεηνονπέδ)

Όκσο ε αμία ηνπ Αηγαίνπ, σο ζαιάζζηνπ θφκβνπ, πνιιαπιαζηάδεηαη πξσηεπφλησο
απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηε ζπλέρεηα ησλ Πηελψλ θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηε γεηηλίαζή
ηνπ κε ηελ Θχπξν.
Πήκεξα, ηα Πηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ θαη ηνπ Βνζπφξνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
νθηψ ζηελψλ πςίζηεο ζεκαζίαο ηεο πδξνγείνπ, θαζφηη είλαη θνκβηθά ζεκεία πδάηηλσλ
αξηεξηψλ θαη θαηέρνπλ θαζνξηζηηθή ζέζε απφ ηελ άπνςε ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο
πξψησλ πιψλ. Ξαξάιιεια, θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ Δπξαζία κε θαηεχζπλζε είηε
Βνξξάο-Λφηνο είηε Αλαηνιή-Γχζε θαη βξίζθνληαη ζην ζεκείν ηνκήο ησλ βαζηθψλ
γεσπνιηηηθψλ θαη γεσπνιηηηζκηθψλ αμφλσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο
θαη πεξηθεξεηαθέο ηζνξξνπίεο.2 Θαλέλα άιιν ζεκείν δηάπινπ ζηνλ θφζκν δελ δηαζέηεη έλα
ηέηνην γεσγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν λα παίδνπλ ξφιν ηφζν πνιχπινθεο
ηζνξξνπίεο. Ρφζν ε Βπδαληηλή φζν θαη ε Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία έπεζαλ, αθνχ πξψηα
απψιεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ Πηελψλ ησλ Γαξδαλειίσλ.
Ρα Πηελά ζπλδένπλ δχν ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ηνλ Δχμεηλν Ξφλην θαη ην Αηγαίν. Ν
Δχμεηλνο Ξφληνο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θιεηζηή ζάιαζζα ηεο Δπξαζίαο, ε νπνία πξέπεη
λα αμηνινγεζεί θαη απφ ην γεγνλφο ηεο ζεκαζίαο πνπ ηεο πξνζδίδνπλ νη κεγάινη πισηνί
πνηακνί, Γνχλαβεο, Γλείπεξνο θαη Ληνλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κέρξη ηε Βφξεηα
Δπξψπε. Ν Δχμεηλνο Ξφληνο είλαη επηπιένλ έλα ηεξάζηην ελεξγεηαθφ θέληξν θαη κνλαδηθή
ζαιάζζηα νδφο επηθνηλσλίαο γηα άιιεο πέληε ρψξεο.
Κε ην ηέινο ηνπ Τπρξνχ Ξνιέκνπ ηα Πηελά, απηή ε πδάηηλε αξηεξία ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο, πέξα απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο γεσπνιηηηθνχ άμνλα δηαρσξηζκνχ, άξρηζε λα
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γίλεηαη αληηιεπηή θπξίσο σο γεσνηθνλνκηθφο άμνλαο αιιειεπίδξαζεο. Ζ κεηαθνξά ησλ
πεηξειαίσλ ηεο Θαζπίαο αχμεζε εληππσζηαθά ηελ γεσνηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ Πηελψλ. Νη
αγσγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή ζρεδηάδνληαη λα
θαηαζθεπαζηνχλ πεξλνχλ απφ ηα Πηελά. Ζ θαξασληθνχ ηχπνπ δηψξπγα γηα ηελ
παξάθακςε ηνπ Βνζπφξνπ πνπ έρεη εμαγγείιεη ν Ραγίπ Δξληνγάλ, είλαη απνηέιεζκα ηεο
απμεκέλεο θίλεζεο ησλ Πηελψλ.3
Ζ Θχπξνο απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε παγθνζκίσο απφ ηελ άπνςε ηεο
ίζεο ζρεδφλ απφζηαζεο απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή θαη, καδί κε ηελ Θξήηε,
βξίζθεηαη πάλσ ζ‘ έλαλ άμνλα φπνπ ηέκλνληαη νη πδάηηλεο αξηεξίεο ηνπ Άληελ θαη ηνπ
Νξκνχδ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πδάηηλεο πεξηνρέο πνπ ζπλδένπλ Δπξαζία
θαη Αθξηθή. Αλαθνξηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ε Θχπξνο
ειέγρεη φιεο ηηο δηαδξνκέο, είηε απηέο θαηεπζχλνληαη κέζσ αγσγψλ πξνο ηε Κεζφγεην είηε
δηα ζαιάζζεο κέζσ Πνπέδ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ζέζεσο κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ Γξφκν ηνπ
Κεηαμηνχ (Βelt and Road Initiative), είηε ηελ άκεζε δηαδξνκή πξνο ηνλ θφιπν ηεο
Αιεμαλδξέηηαο θαη ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην, είηε ηελ έκκεζε κέζσ ηεο Λφηηαο Αζίαο, ηνπ
Άληελ θαη ηνπ Πνπέδ ή κέζσ ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ θαη ησλ Πηελψλ, πξνο Κεζφγεην.
Κία ρψξα πνπ αγλνεί ηελ Θχπξν δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη απνθαζηζηηθφ ιφγν ζηηο
παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. Γελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο
παγθφζκηεο πνιηηηθέο δηφηη απηφ ην κηθξφ λεζί πνπ επέρεη ζέζε ζηαζεξήο βάζεο θαη
αεξνπιαλνθφξνπ είλαη δπλαηφλ λα ειέγρεη θαη λα επεξεάδεη άκεζα ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζπλδέζκνπο κεηαμχ Αζίαο θαη Αθξηθήο, Δπξψπεο θαη Αθξηθήο, θαη Δπξψπεο θαη Αζίαο. Θαη
δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο δηφηη ε Θχπξνο κε ηελ
αλαηνιηθή άθξε ηεο νκνηάδεη κε έλα βέινο ζηξακκέλν πξνο ηε Κέζε Αλαηνιή θαη κε ηε
δπηηθή ηεο άθξε ζπγθξνηεί ην ζεκέιην ιίζν ησλ ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ ηεο Αλαηνιηθήο
Κεζνγείνπ, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο.
Αιιά θαη απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ
λεζηνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλζξψπηλν ζηνηρείν
πνπ ηελ θαηνηθεί. Αθφκε θη αλ δελ ππήξρε νχηε έλαο κνπζνπικάλνο Ρνχξθνο εθεί, ε
Ρνπξθία φθεηιε λα δηαηεξεί έλα θππξηαθφ δήηεκα. Θακία ρψξα δελ κπνξεί λα κείλεη
αδηάθνξε ζε έλα ηέηνην λεζί πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ δσηηθνχ ηεο ρψξνπ. Όπσο ηα
Γσδεθάλεζα, φπνπ δελ ππάξρεη πιένλ επαξθήο ηνπξθηθφο πιεζπζκφο, εμαθνινπζνχλ λα
δηαηεξνχλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ Ρνπξθία, έηζη ε ηειεπηαία είλαη ππνρξεσκέλε απφ
ζηξαηεγηθή άπνςε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Θχπξν.4
Αθφκα κεγαιχηεξε αμία ζην Αηγαίν πξνζδίδεη θαη ην γεγνλφο ηεο ζηαδηαθά
απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ σο ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Πεκαζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηαξθή κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ
αξθηηθψλ πάγσλ, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε αξγή αιιά ζπλερφκελε έληαμε ηνπ
Αξθηηθνχ ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεκαίλεη φηη νη
ζάιαζζεο γχξσ απφ ηελ Δπξαζία δηακνξθψλνληαη ζε έλα είδνο δαθηπιίνπ ηαρείαο
θπθινθνξίαο, πεξηνξίδνληαο ην ξφιν ησλ αλνηθηψλ σθεάλησλ δηαδξνκψλ, ρψξν θπξηαξρίαο
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Αρκέη Ληαβνχηνγινπ, Ρν Πηξαηεγηθφ Βάζνο ηεο Ρνπξθίαο, 268-74.
Πην ίδην, 274-81.
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ησλ ΖΞΑ θαη απμάλνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ εγγχο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο
Δπξαζίαο θαη ζην εζσηεξηθφ απηήο (Βαιηηθή, Καχξε Θάιαζζα, Κεζφγεηνο).5
Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζέγγηζε Οσζίαο-Θίλαο, ηελ
πινπνίεζε ηνπ Γξφκνπ ηνπ Κεηαμηνχ, ηελ επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηξξνήο ηεο Οσζίαο
ζηε Κέζε Αλαηνιή αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε άιισλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, φπσο ηνπ Ηξάλ,
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε κηαο κεγάιεο γεσπνιηηηθήο νληφηεηαο ζηελ
Δπξαζία. Έηζη θαίλεηαη φηη ζα έρνπκε δχν αληηηηζέκελα γεσπνιηηηθά ζπζηήκαηα—ην
Γπηηθφ (ΖΞΑ-Γπηηθή Δπξψπε) θαη ην Δπξαζηαηηθφ—ηα νπνία ήδε έξρνληαη ζε επαθή ζε έλα
θξίζηκν ζεκείν ηνπ πιαλήηε, ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην, ζηελ νπνία φπνηνο θπξηαξρήζεη ζα
έρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε νιφθιεξν ην δηεζλέο ζχζηεκα.6 Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ην «έκθξαγκα» πνπ πξνθάιεζε ζην Πνπέδ, ην Κάξηην ηνπ 2021, ην πινίν Ever
Given ηεο εηαηξείαο Evergreen Marine, ηνπ νπνίνπ ε απνθφιιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά
απφ έμη εκέξεο ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ θαη πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ
πάλσ απφ 2%,7 θαη ηε δηαθνπή ηεο ξνήο πξντφλησλ αμίαο άλσ ησλ 9 δηζ. δνιαξίσλ, θάζε
εκέξα, ζχκθσλα κε ηε Lloyd's List.8

ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Αηγαίνπ
Γηα ηελ Διιάδα, ην Αηγαίν απνηειεί ην δσηηθφ ηεο ρψξν.9 Ηδηαίηεξα, ζηε ζεψξεζή ηνπ
απφ Αλαηνιάο πξνο Γπζκάο, νδεγεί θαηεπζείαλ ζηα θχξηα λεπξαιγηθά θέληξα ηεο ρψξαο,
ηα νπνία απνηεινχλ θέληξα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπγθνηλσληψλ θαη επηθνηλσληψλ.
Ππνπδαηφηεξα απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ θαηά ζεηξά αλαθνξάο απφ Βνξξά πξνο Λφην:
Αιεμαλδξνχπνιε, Θαβάια, Θεζζαινλίθε, Βφινο, Ξεηξαηάο, Αζήλα, Οφδνο, Θξήηε. Γηα ην
ιφγν απηφ, ην Αηγαίν είλαη ν θξίζηκνο ρψξνο, ε απψιεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη κνηξαία γηα ηελ
Διιάδα. Σσξίο ην Αηγαίν ε Διιάδα δελ κπνξεί λα ακπλζεί απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε
θαη εάλ απεηιεζεί (Σάξηεο 2).
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Υάξηεο 2: Σν Αηγαίν θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ

Ζ αμία ηνπ Αηγαίνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηελ άκπλα ελαληίνλ απεηιήο απφ ην
Βνξξά. Ρν Αηγαίν θπξηαξρεί επί ηεο ζηελήο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ν εμνπζηάδσλ ην
Αηγαίν απνηειεί ζνβαξή απεηιή θαηά ηνπ πιεπξνχ ηνπ επηηηζέκελνπ πνπ ζα επηρεηξήζεη
θάζνδν απφ Βνξξά δηα μεξάο πξνο ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. Δπίζεο, ην Αηγαίν κε ηα λεζηά
ηνπ δίλεη βάζνο ζηε ζηελή θαη εππαζή δψλε ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαοθαη ηεο Θξάθεο
πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο ειηγκψλ ζε βάζνο. Ρν Αηγαίν Ξέιαγνο, φπσο πξναλαθέξζεθε,
απνηειεί ηκήκα ηεο ζαιάζζηαο αξηεξίαο Δχμεηλνο Ξφληνο-Κεζφγεηνο, ηεο κφλεο απφ ηελ
νπνία ηα θξάηε ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ Ππλαζπηζκνχ κπνξνχλ λα δηαθηλήζνπλ ην πνιεκηθφ
ηνπο δπλακηθφ απφ ηνλ Δχμεηλν Ξφλην πξνο ηνπο δσηηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο
Κεζνγείνπ. Πε πεξίπησζε πνιέκνπ πξνζιακβάλεη θαη παγθφζκηα ζηξαηεγηθή αμία.
Ζ ζηξαηησηηθή αμία ηνπ Αηγαίνπ έγθεηηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην γεγνλφο φηη κε ηα
πνιιά λεζηά ηνπ, κηθξά θαη κεγάια, δηαηεηαγκέλα ζε φιν ην κήθνο θαη εχξνο ηνπ, κε ην
πιήζνο ησλ αζθαιψλ θαη αθαλψλ φξκσλ, θφιπσλ θαη ιηκέλσλ, κε ηνλ αμηφινγν αξηζκφ
ησλ αεξνδξνκίσλ θαη κε ηελ θαηάιιειε απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο νξγάλσζε ηεο άκπλάο
ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αζθαιή πεξηνρή ζπγθεληξψζεσο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη
βάζε επηρεηξήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ, δπλάκεηο εμνξκνχζεο απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
απαγνξεχνπλ πιήξσο ηε ζαιάζζηα αξηεξία Δχμεηλνο Ξφληνο-Κεζφγεηνο θαη κπνξνχλ λα
δηεθδηθήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ θπξηαξρία ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ.
Αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή δηακφξθσζε ηνπ Αηγαίνπ, απηή ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο
απφ ην πεξηνξηζκέλν εχξνο (140-150 λ.κ.) θαη κε βάζε ηα ζχγρξνλα κέζα πνιέκνπ δελ
επηηξέπεη ζηελ Διιάδα άκπλα ζε κεγάιν βάζνο. Γη‘ απηφ απψιεηα έζησ θαη ειαρίζηνπ
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κέξνπο ηνπ Αηγαίνπ είλαη γηα ηελ Διιάδα ε αξρή εζληθήο θαηαζηξνθήο.10 Δπνκέλσο, γηα λα
δηαηεξεζεί αλέπαθν ην Αηγαίν, πξέπεη ε θπξηαξρία ηεο Διιάδνο ζ΄ απηφ λα είλαη άθακπηε,
ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε γεηηνληθή Ρνπξθία έρεη αλακθηζβήηεηα ζέζεη σο εζληθφ ηεο
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηεο πξνο Γπζκάο, αθπξψλνληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο Διιάδαο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο».

ηξαηεγηθή Αληη-Πξόζβαζεο/Απαγόξεπζεο Πεξηνρήο (Anti-Access /
AreaDenial)
Ζ Θίλα γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο αμηψζεηο ηεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγχο ησλ αθηψλ
ηεο πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία νλνκάζζεθε απφ ηνπο δπηηθνχο ζηξαηεγηθή αληηπξφζβαζεο / απαγφξεπζεο πεξηνρήο (Anti-Access/Area Denial). Ν πξψηνο θνξέαο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε απηφλ ηνλ φξν είλαη ην Θέληξν Πηξαηεγηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Δθηηκήζεσλ
(Center for Strategic and Budgetary Assessments) ησλ ΖΞΑ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ηελ αξρηθή αθφκα ρξήζε ηνπ, ν
φξνο ηαπηίζηεθε κε ηελ πεξηγξαθή νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ θαη ηαθηηθψλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα αληίζηνηρε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία αληί λα
αλαθεξζεί θαη λα ππνγξακκίζεη ηελ πινπνίεζε αλάινγεο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή
απηή, γηα λα κεηψζεη ηελ επηξξνή θαη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο αληίπαιεο ρψξαο
ζε κηα πεξηνρή πηζαλήο ζπγθξνχζεσο, θάλεη ρξήζε πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ,
λνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαζψο θαη εξγαιείσλ ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
απαηηνχκελσλ πφξσλ, θαη φρη κφλν ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ.11Θαηά ζπλέπεηα αλάινγε
πξέπεη λα είλαη θαη ε αλάιπζε γηα ηελ πξνο αλάιεςε επηρείξεζε, κε βάζε ηελ νπνία ζα
δηακνξθσζνχλ ηα απαηηνχκελα ζελάξηα, εμεηάδνληαο φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζπγθξνχζεσο.12
Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ απηψλ.
Αληη-Πξόζβαζε είλαη θάζε ελέξγεηα, δξαζηεξηφηεηα ή ηθαλφηεηα, ζπλήζσο κεγάιεο
εκβέιεηαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλάκεψλ κηαο
ερζξηθήο δχλακεο ζε έλα ζέαηξν επηρεηξήζεσλ.13 Κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο εκπνδίδνπλ λα
επηρεηξνχλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ή ηηο εμαλαγθάδνπλ λα
επηρεηξνχλ απφ απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ ηφπν ηεο ζχγθξνπζεο, απφ ηνλ νπνίν ζα
πξνηηκνχζαλ θαλνληθά λα δξάζνπλ.14 Πχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ ζηξαηνχ ησλ ΖΞΑ,
νη ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη γεσγξαθηθέο ή δηπισκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε
πεξηνρή επηρεηξήζεσλ είλαη κηα απνκαθξπζκέλε ρεξζαία πεξηνρή, κε δπζθνιία πξφζβαζεο
ζε ιηκέλεο ή ζε θαηάιιεια αεξνδξφκηα, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε γεσγξαθηθή πξφθιεζε.
Θαη‘ αλαινγία αλ κηα ρψξα/εο ζε κηα πεξηνρή απαγνξεχζνπλ ή πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ ΖΞΑ ζην έδαθφο ηνπο ή απαγνξεχζνπλ ηε
κεηαθνξά ηνπο δηακέζνπ ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ ηνπο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε πνιηηηθή ή

10

Αλσηάηε Πρνιή Ξνιέκνπ, Ππνπδή Σψξνπ Σεξζαίαο-Λεζησηηθήο Διιάδαο, Γεσγξ. Πηνηρεία θαη Γεληθή Πηξ.
Αμία, (Θεζζαινλίθε, 1997), 181-88.
11
Sam Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy (Newport: US Naval War College, 2018), 35.
12
Babbage Ross, Countering China‘s Adventurism in the South China Sea. Strategy Options for the Trump
Administration, (Washington: Center for the Strategic and Budgetary Assessments, 2016).
13

DoD Dictionary of Military and Associated Terms (Washington, Jan 2021), 17.
Roger Cliff, Mark Burles, Michael Chase, Derek Eaton, Kevin Pollpeter, Entering the Dragon‘s Lair-Chinese
Antiaccess Strategies and their Implications for the United States (Santa Monica: RAND, 2007), 11.
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δηπισκαηηθή πξφθιεζε.15 Υο παξάδεηγκα ηέηνηαο κνξθήο κπνξεί λα παξαηεζεί ε απψιεηα
πξφζβαζεο ησλ ΖΞΑ ζε ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζηηο Φηιηππίλεο θαη ηνλ Ξαλακά ιφγσ ηεο
εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αληίζεζεο ζηελ παξνπζία ηνπο.16
Υο ηζηνξηθά παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ
γεξκαληθψλ ππνβξπρίσλ ζηνλ Βφξεην Αηιαληηθφ, κεηά ηελ είζνδν ησλ Ζλσκέλσλ
Ξνιηηεηψλ ζηνλ Γεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν, κε ζθνπφ λα απνηξαπεί ε αλάπηπμε θαη ε
ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο
ζηελ Δπξψπε. Νκνίσο, ην «Αηιαληηθφ Ρείρνο» ηεο Γεξκαλίαο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο
Γαιιίαο πξννξηδφηαλ γηα λα εκπνδίζεη ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα εηζέιζνπλ ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ επηρεηξήζεσλ.17
Πχγρξνλα παξαδείγκαηα ελεξγεηψλ αληη-πξφζβαζεο απνηεινχλ νη επηζέζεηο ζε
αεξνδξφκηα, νη νπνίεο ζα εμαλαγθάζνπλ ηα ερζξηθά αεξνζθάθε λα επηρεηξνχλ απφ
αεξνδξφκηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, νη επηζέζεηο ζε ιηκέλεο, πνπ ζα
απαγφξεπαλ ηελ πξνζέγγηζε πνιεκηθψλ πινίσλ ή ηελ πξνψζεζε εληζρχζεσλ/εθνδίσλ
θαζψο θαη νη επηζέζεηο ζε αεξνπιαλνθφξα, νη νπνίεο ζα εκπφδηδαλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ
αεξνζθαθψλ/ειηθνπηέξσλ ηνπο ή ζα ηα εμαλάγθαδαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεγαιχηεξε
απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, νπφηε ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
αεξνζθαθψλ/ειηθνπηέξσλ ζα θαζίζηαην ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δελ είλαη ζεκεξηλφ εθεχξεκα.Δίρε ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε
άιιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εγέηεο φπσο ε Διηζάβεη Α‘, ν λαχαξρνο
Ηζνξφθνπ Γηακακφην ή ν Θεκηζηνθιήο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ φηη δηεμήγαγαλ ελέξγεηεο αληηπξφζβαζεο. Απιά εθάξκνζαλ κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη θαηά ηελ νπνία κηα ηζρπξφηεξε δχλακε πξνζπαζνχζε λα
δηεηζδχζεη ζηξαηησηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά ζηελ πεξηνρή πνπ ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρφ
ηνπο.18
Ζ πινπνίεζε παξφκνησλ ζηξαηεγηθψλ αληη-πξφζβαζεο ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Πηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα παξεκπφδηζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ
ηζπαληθνχ ζηφινπ, ε βαζίιηζζα Διηζάβεη Α‘ ηεο Αγγιίαο ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθέο
κεζφδνπο γηα λα ππνθηλήζεη θαηαζηάζεηο πξνο φθειφο ηεο. Έηζη ρξεκαηνδφηεζε ηνλ
παξαηεηακέλν πφιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ελσκέλσλ νιιαλδηθψλ επαξρηψλ ελαληίνλ ηεο
Ηζπαλίαο. Δπέηξεςε ζηνπο Άγγινπο πεηξαηέο ηεο Θαξατβηθήο λα ελεξγνχλ ελαληίνλ
ιηκαληψλ ησλ ηζπαληθψλ απνηθηψλ ή λα επηηίζεληαη ζε εκπνξηθά πινία ηνπο. Σξεζηκνπνίεζε
θαηαζθφπνπο θαη πξάθηνξεο γηα λα πξνιάβεη ηπρφλ γαιιν-ηζπαληθή ζπκκαρία ελαληίνλ ηεο
Αγγιίαο. Θαη φια απηά έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ θαηλνκεληθήο εηξήλεο. Πε
δηάζηεκα δχν δεθαεηηψλ πεξίπνπ, απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απνδπλάκσζαλ
απνηειεζκαηηθά ηελ Ηζπαλία, δηαζθαιίδνληαο φηη ν Φίιηππνο Β‘ ηεο Ηζπαλίαο δελ ζα
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U.S. Army and U.S. Marine Corps, Gaining and Maintaining Access: An Army-Marine Corps Concept,
version 1.0 (Washington, March 2012), 3.
16
Cruz de Castro, Renato, ―The Revitalized Philippine-U.S. Security Relations: A Ghost from the Cold War or
an Alliance for the 21st Century?‖ Asian Survey, Vol. 43, No. 6, (November–December 2003), 971–88.
17
Πην ίδην, 2.
18
Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy, 33.
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κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ηφζν ηζρπξή δχλακε ψζηε λα θαηαληθήζεη ην βαζηιηθφ λαπηηθφ
θαη λα απνβηβάζεη δπλάκεηο ζηηο αγγιηθέο αθηέο.19
Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε έλλνηα ησλ επηρεηξήζεσλ αληη-πξφζβαζεο ζα
αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
- Ζ αληίιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο αλσηεξφηεηαο ηνπ αληηπάινπ.
- Ζ πξσηεχνπζα ζεκαζία ηεο γεσγξαθίαο, ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ην
ρξφλν θαη δηεπθνιχλεη ην βαζκφ θζνξάο ησλ αληίπαισλ δπλάκεσλ.
- Ζ ζε γεληθφ πιαίζην ππεξνρή ηνπ λαπηηθνχ ζηνηρείνπ, ζην ρψξν ηεο
ζχγθξνπζεο.
- Ζ θξηζηκφηεηα ησλ γεληθψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
θαη‘ αλαινγία ε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο
παξαπιάλεζεο.
- Ζ απνθαζηζηηθή επίπησζε γεγνλφησλ, πνπ κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη σο κε
έρνληα ζρέζε, ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο ή αθφκα θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.
Βιέπνπκε φηη βαζηθή παξάκεηξνο απνηειεί ε αλσηεξφηεηα ηνπ αληηπάινπ, γεγνλφο
πνπ ψζεζε ηελ Θίλα λα πηνζεηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έλαληη ησλ ΖΞΑ.
Ξάλησο, απφ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζηηο ΖΞΑ, θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα
θξάηε (ή έλνπιεο νκάδεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πνηέ δελ ληθνχλ ηνλ ηζρπξφηεξν αληίπαιφ ηνπο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη
ζηελ πξάμε είλαη φηη ε ζηξαηεγηθά ηζρπξφηεξε δχλακε ζηακαηά/εγθαηαιείπεη ηε
ζχγθξνπζε επεηδή ην θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη είλαη δπζαλάινγα πςειφ ζε
ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε.20

19

Colin Martin and Geoffrey Parker, The Spanish Armada (New York: W. W. Norton, 1989); Garrett
Mattingly, The Armada (Boston: Houghton Mifflin, 1959)
20
Tangredi, Anti-Access Warfare as Strategy, 36.
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Ν φξνο Άξλεζε Πεξηνρήο αληίζηνηρα αλαθέξεηαη ζε απεηιέο πξνο ηηο ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο πνπ επξίζθνληαη ήδε κέζα ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, δειαδή ελέξγεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αληηπάινπ λα παξεκπνδίζεη ηε δξάζε ησλ δηθψλ καο
δπλάκεσλ αθνχ απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη
ην γεγνλφο φηη νη απεηιέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ άξλεζε πεξηνρήο είλαη πνιχ
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο αληη-πξφζβαζεο.
Υο παξάδεηγκα αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα
αλαθεξζνχλ νη δηαθφξσλ ηχπσλ εθξεθηηθέο ζπζθεπέο/ππξνκαρηθά ή ε ρξήζε ειεπζέξσλ
ζθνπεπηψλ,21 ιφγσ ησλ απσιεηψλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθαινχλ.

ύγρξνλεο Απόςεηο γηα ηε Θαιάζζηα Θπξηαξρία
Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ ηείλεη λα κεηαηξέςεη ηελ
Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε22 θάπνηαο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζηηο θιεηζηέο ζάιαζζεο, ζε
ρψξν ζρεδφλ πιήξνπο εζληθήο θπξηαξρίαο, πεξίπνπ ηζφηηκε κε ηε ζηεξηά, ζην πιαίζην κηαο
ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαη θαηεπζπληήξηαο γξακκήο γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε
καθξνπξφζεζκσλ εζληθψλ ζηφρσλ.23 Ζ δηαδηθαζία έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλήο ην 2009, κε
ηηο αμηψζεηο ηεο Θίλαο ζηελ Δπηηξνπή επί ησλ Νξίσλ ηεο θαινθξεπίδαο, ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ζηε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ ελλέα
δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ(Σάξηεο 3). Κία δηάζηημε ελλέα γξακκψλ επάλσ ζην ράξηε, πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο ησλ 200 κηιίσλ Απνθιεηζηηθήο Νηθνλνκηθήο
Εψλεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.24

21

John Gordon- John Matsumura, The Army‘s Role In Overcoming Anti-Access and Area Denial Challenges
(Santa Monica: RAND, 2013), 1-2.
22
Ζ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε θαηνρπξψζεθε κφιηο ην 1982, ζην ζεκαληηθφηεξν λνκηθφ θείκελν γηα ην
Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ηε Πχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (ή ζηελ αγγιηθή,
United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν ζεζκφο ηεο Απνθιεηζηηθήο
Νηθνλνκηθήο Εψλεο, ηα δηθαηψκαηα, ε δηθαηνδνζία θαη ην εχξνο ηεο νξίδνληαη ξεηά ζηα άξζξα 55, 56 θαη 57
ηεο αλαθεξζείζαο ζπλζήθεο. Έηζη, ε ΑΝΕ είλαη κηα δψλε θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο,
θαη φρη θπξηαξρίαο, ε νπνία είλαη πέξαλ θαη παξαθείκελε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηνπ. To εχξνο ηεο ΑΝΕ δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηα 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο γξακκέο βάζεο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο (Άξζξν 57).
23
Γεψξγηνο Σ. Κπάιηνο, «Tν ζηξαηήγεκα θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Ρνπξθίαο γηα κηα «Γαιάδηα Ξαηξίδα», Foreign
Affairs, 10.12.2019, 3.
24
The term comes from the UN Convention on the Law of the Sea, ― Part V: Exclusive Economic Zone‖, UN
website, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm, ηειεπηαία επίζθεςε
10.6.2021.
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Υάξηεο 3: Θαιάζζηεο πεξηνρέο δηεθδηθνύκελεο από ηελ Θίλα

Tνλ Κάξηην 2011 o δεκνζηνγξάθνο Ρδσξηδ Φ. Γνπίι ηεο εθεκεξίδνο Washington
Post θαηέγξαςε ηηο αλεζπρίεο ηεο πνιηηηθήο ειίη ησλ ΖΞΑ, αλαθέξνληαο φηη «ε Θίλα
θαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλε λα νξίζεη ηνπο παξαπιήζηνπο ζηηο αθηέο ηεο
σθεαλνχο σο επεθηάζεηο ησλ αθηψλ, πεξηνρή πνπ πξέπεη λα αλήθεη θαη λα ειέγρεηαη σο
κπιε εζληθφ έδαθνο».25 Πην ίδην πλεχκα ν Ρδέηκο Σφικο, θαζεγεηήο ζηξαηεγηθήο ζηε
Λαπηηθή Αθαδεκία Ξνιέκνπ ησλ ΖΞΑ, ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ TheDiplomat αλέθεξε
φηη ε αμίσζε ηεο Θίλαο ζε απηφ ην «κπιε εζληθφ έδαθνο … πξνβιέπεη ηελ άζθεζε
απφιπηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο ζηε ζάιαζζα, φπσο ηελ αζθνχλ νη θπβεξλήζεηο κέζα ζηα
ρεξζαία ζχλνξα ησλ θξαηψλ ηνπο».26
Ήηαλ φκσο ν Λαχαξρνο Ξάηξηθ Γνπφιο, πξψελ Γηνηθεηήο ηνπ Πηφινπ ηνπ Δηξεληθνχ,
ν νπνίνο θαζφξηζε, εθαξκφδνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ηδέεο ηνπ Καθίληεξ (Mackinder), πνηνο

25

George Will, ‗‗The ―Blue National Soil‖ of China's Navy‘‘, Washington Post, March 18,
2011, http://articles.washingtonpost.com/2011-03-18/opinions/35208579_1_mahan-china-and-east-chinapowerful-navy, ηειεπηαίαεπίζθεςεζηηο 21.3.2018.
26
James Holmes, ‗The Commons: Beijing's ―Blue National Soil‖‘, The Diplomat, January 3,
2013, http://thediplomat.com/2013/01/a-threat-to-the-commons-blue-national-soil/, ηειεπηαία επίζθεςε
30.1.2019.
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ήηαλ ν πην θξίζηκνο θφκβνο27 ησλ ζαιάζζησλ εθηάζεσλ πνπ αμηψλεη ε Θίλα. Θαη απηφο είλαη
ε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα, κε ην ζθεπηηθφ φηη γηα λα κπνξέζεη κία ρψξα λα αζθήζεη
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, δηπισκαηηθή ή ζηξαηησηηθή επηξξνή πέξαλ ηεο πεξηνρήο ηεο,
απαηηείηαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ή ζεκαληηθή παξνπζία ζε κία θνκβηθή ζαιάζζηα πεξηνρή.28
Απηήλ αθξηβψο ηε ζεψξεζε αληέγξαςε ε Ρνπξθία δηακνξθψλνληαο ηε ζεσξία/δφγκα ηεο
«Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», ε νπνία εμεηάδεηαη παξαθάησ ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην.
Θάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηε Οσζία ζηνλ Αξθηηθφ Υθεαλφ. Ππγθεθξηκέλα, ε
δηαθαηλφκελε ηήμε ησλ αξθηηθψλ πάγσλ ζηεξεί απφ ηε Οσζία ην «Κεγάιν Ξαγσκέλν
Ρείρνο» πνπ εμαζθάιηδε ηελ πξνζηαζία ηεο απφ Βνξξά. Έηζη, γηα ηνπο Οψζνπο ε απφιπηε
θπξηαξρία ζηνλ Αξθηηθφ είλαη κνλφδξνκνο. Γειαδή, σο ρψξνο πιήξνπο εζληθήο θπξηαξρίαο,
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη πξνβιέπεη ην γξάκκα ηνπ ηζρχνληνο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο γηα
ηα ρσξηθά χδαηα θαη ηελ ΑΝΕ.
Ξαξφκνηεο απφςεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ε Βξαδηιία, ε Ηλδία θαη θπζηθά νη ΖΞΑ. Νη
ηειεπηαίεο, δηαρξνληθά, αληηκεησπίδνπλ κηα ηεξάζηηα ζαιάζζηα έθηαζε, εχξνπο
ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ ρηιηνκέηξσλ έλζελ θαη έλζελ ησλ αθηψλ ηνπο ζηνλ Αηιαληηθφ θαη ζηνλ
Δηξεληθφ, σο ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα πξάμνπλ φ,ηη απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
αζθάιεηά ηνπο, πέξαλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.

Τινπνίεζε ηεο Θηλεδηθήο ηξαηεγηθήο
Ν Ξξφεδξνο Μη Ρδηλπίλγθ (Xi Jinping) ζεψξεζε ηε ζαιάζζηα δχλακε σο αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο επηηπρίαο ηεο
Θίλαο. Δθεί βάζηζε ην φξακα ηεο ρψξαο—ην Θηλεδηθφ Όλεηξν29—γηα εζληθή αλαγέλλεζε θαη
θαη‘ αθνινπζία πεξηέγξαςε ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ησλ ζαιαζζψλ κε ηα εμήο ιφγηα: «Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ σθεαλνχ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην άλνηγκά καο ζηνλ
θφζκν έρεη γίλεη πην ζεκαληηθή, ν ξφινο ηνπ σθεαλνχ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο
θπξηαξρίαο, ηεο αζθάιεηαο, ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
νηθνινγίαο ηνπ έζλνπο καο έρεη γίλεη πην εκθαλήο. Ξαξάιιεια, ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ
σθεαλνχ αλαθνξηθά κε ηνλ δηεζλή, νηθνλνκηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη ηερλνινγηθφ αληαγσληζκφ
έρεη ζαθψο απμεζεί».30 Κε ηηο δειψζεηο απηέο αλαγλψξηζε φηη ην Ξεθίλν πξέπεη λα θηλεζεί
αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή ηζνξξνπηψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ε Θίλα πξέπεη λα αζθήζεη
ελεξγά ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηε ζάιαζζα. Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα ην πξάμεη πεξηνξίδνληαο

27

Richard Halloran, ‗The Rising East: Walsh looks to Mackinder for Naval Strategy‘, Honolulu Civil Beat,
January
20,
2012, http://www.civilbeat.com/articles/2012/01/20/14645-the-rising-east-walsh-looks-tomackinder-for-naval-strategy/, ηειεπηαία επίζθεςε 5.2.2019.
28
Katherine Hyde, ‗Operation Tomodachi: Support, Compassion, Commitment‘ , Japan Society, November 15,
2011, http://www.japansociety.org/page/multimedia/articles/operation-tomodachi-support-compassioncommitment, ηειεπηαία επίζθεςε 5.1.2019.
29
Jeremy Page, "New Beijing Leader's 'China Dream'", The Wall Street Journal, 13.3.2018.
30
―Xi Jinping: We Must Advance Our Concern for, Understanding of, and Strategic Management of the
Ocean, Central People‘s Government of the People‘s Republic of China , 31.7.2018,
http://www.gov.cn/ldhd/2013-07/31/content_2459009.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 5.1.2015.
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ηηο πεξηθεξεηαθέο εληάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθέο ζέζεηο σο πξνο
ηνπο ζθνπνχο ηεο Θίλαο θαη απηφ ζα απνηεινχζε ζηξαηεγηθή απνηπρία.31
Πηε ιεπθή βίβιν γηα ηελ άκπλα ηνπ 2013, πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεσο
ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Θίλαο, απνθαιχπηνληαη πνιιά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο
θηινδνμίεο ηνπ Ξξνέδξνπ Μη Ρδηλπίλγθ · εθεί αλαθέξεηαη φηη: «Ζ Θίλα είλαη κηα ζεκαληηθή
ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ρψξα. Νη ζάιαζζεο θαη νη σθεαλνί παξέρνπλ ηεξάζηην ρψξν θαη
άθζνλνπο πφξνπο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Θίλαο, θαη επνκέλσο είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ θαη ην κέιινλ ηεο Θίλαο. Δίλαη κηα νπζηαζηηθή εζληθή
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Θίλα, σο ζαιάζζηα δχλακε.
Δίλαη ζεκαληηθφ θαζήθνλ γηα ηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα δηαθπιάμνπλ απνθαζηζηηθά
ηα ζαιάζζηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Θίλαο».
Ζ ιεπθή βίβινο ζέηεη ηνλ μεθάζαξν ζηφρν ηεο κεηαηξνπήο ηεο Θίλαο ζε ζαιάζζηα
δχλακε θαη άξα ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ηνπο πφξνπο ζην
εμσηεξηθφ, ηηο ζηξαηεγηθέο ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ ζθαθψλ
ζηε ζάιαζζα, ηελ πξνζηαζία θαη αλ απαηηεζεί ηελ εθθέλσζε ησλ θηλέδσλ ππεθφσλ, θαζψο
επίζεο ηε δηαθχιαμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζην εμσηεξηθφ απνθηνχλ πξσηεχνπζα
ζεκαζία.32 Θαηά ζπλέπεηα ε δηαθχιαμε ησλ παξαπάλσ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε
εθπιήξσζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, αλαηίζεληαη ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο
δπλάκεηο, κε εμέρνπζα πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ λαπηηθνχ ησλ αλνηρηψλ
ζαιαζζψλ (blue water navy).
Ρα παξαπάλσ ππνγξακκίδνπλ ην δηπιφ ραξαθηήξα ηνπ λαπηηθνχ ηεο Θίλαο. Απφ ηε
κία πιεπξά, πξέπεη λα ππεξαζπηζηεί ηελ παηξίδα έλαληη ησλ ζαιάζζησλ απεηιψλ, λα
δηαηεξήζεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα
ηεο ρψξαο ζηηο θνληηλέο ζαιάζζηεο εθηάζεηο. Απφ ηελ άιιε πξέπεη λα επεθηείλεη ηηο
δπλαηφηεηεο δξάζεο ηνπ ψζηε λα ππεξαζπηζηεί ηα ππεξπφληηα ζπκθέξνληά ηεο, ελψ
ηαπηφρξνλα λα είλαη ηθαλφ λα δηεμάγεη αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο. Απηή ε δηπιή απνζηνιή
ηνπ θηλεδηθνχ λαπηηθνχ επηβάιιεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλδπαζκέλεο, πνιπιεηηνπξγηθήο θαη
απνηειεζκαηηθήο δνκήο ζαιάζζηαο δχλακεο.33
Πην πιαίζην απηφ, εάλ ζεσξήζνπκε φηη ην πνιεκηθφ λαπηηθφ ηεο Θίλαο είλαη ην
«κεγάιν ξαβδί» ηεο ρψξαο—έλα λαπηηθφ πνπ θαλνληθά δειψλεη παξνπζία ζε
ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο—ε θηλεδηθή αθηνθπιαθή, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηε
λαπηηιία θαη ε λαπηηθή πνιηηνθπιαθή, αληηπξνζσπεχνπλ ην «κηθξφ ξαβδί» ηεο. Ρα
ζηξαηησηηθά θαη κε ζηξαηησηηθά ηκήκαηα καδί απνηεινχλ ηνλ εζληθφ ζηφιν ηεο Θίλαο.
Σξεζηκνπνηψληαο ην «κηθξφ ξαβδί» πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη ηελ «αδηακθηζβήηεηε»
θπξηαξρία ηεο επί εθηάζεσλ θαη γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ, εηδηθά ζηηο
Θάιαζζεο ηεο Λφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Θίλαο, ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δελ ζεσξεί
μεθάζαξν. Ζ Θίλα εθηηκά φηη ε θπξηαξρία ηεο είλαη ήδε παγησκέλε, πξνβαίλνληαο ζε
31

Toshi Yoshihara, James Holmes, Red Star over the Pacific, 2nd ed. (Annapolis, MD: Naval Institute Press,
2018), 113.
32
State Council Information Office of the People‘s Republic of China, The Diversified Employment of China‘s
Armed
Forces,
April
2013,
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content
_281474982986506.htm, ηειεπηαία επίζθεςε 3.6.2017.
33
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πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηηο ζπλνξεχνπζεο κε ηηο πεξηνρέο απηέο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε
αθηνθπιαθή θαη ην πνιεκηθφ λαπηηθφ είλαη αδχλακα λα αληηδξάζνπλ. Κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πξαθηηθή θαίλεηαη φηη νη πεξηνρέο απηέο ηίζεληαη ππφ ηνλ έιεγρν/θαηνρή ηεο Θίλαο θαη κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί φλησο λα ηεζνχλ ππφ ηνλ έιεγρν/θαηνρή ηεο, κνινλφηη
βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ζπλζεθψλ θάηη ηέηνην δελ ζα ηζρχεη.
Ζ Θίλα έρεη κηα νιηζηηθή άπνςε γηα ην ηη απνηειεί ζαιάζζηα δχλακε, φπσο άιισζηε
ζα έπξεπε. Ξαξά ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηε Γχζε, ε ζαιάζζηα
ηζρχο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ πνιεκηθά πινία, αεξνζθάθε πνπ απνγεηψλνληαη απφ
αεξνπιαλνθφξα θαη εμνπιηζκνχο. Κε ην ζθεπηηθφ απηφ νη πχξαπινη, ηα αεξνζθάθε, νη
αηζζεηήξεο θαη νη ππνδνκέο δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ κε βάζε ηνλ ρεξζαίν ρψξν κπνξνχλ
λα επεξεάζνπλ γεγνλφηα/ζπκβάληα ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Ρν ίδην κπνξνχλ ε
αθηνθπιαθή, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, αθφκε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηδησηψλ. Ρα εκπνξηθά ή ηα αιηεπηηθά ζθάθε κπνξνχλ θάιιηζηα λα απνηειέζνπλ έλα
ζθέινο ηεο ζαιάζζηαο δχλακεο εθφζνλ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πνιεκηθφ πιηθφ, λα
παξαθνινπζνχλ θηλήζεηο μέλσλ πινίσλ, λα πνληίδνπλ λάξθεο, θαη γεληθά λα εθηεινχλ
παξφκνηεο απνζηνιέο. Πηε ζαιάζζηα ηζρχ, φπσο κάζακε απφ ηελ Θίλα ηα ηειεπηαία
ρξφληα, εληάζζνληαη θαη νη απνκαθξπζκέλεο λεζίδεο πνπ «δεκηνπξγνχληαη» απφ ην κεδέλ,
απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο.34
Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ «κηθξνχ ξαβδηνχ» κε ηε κνξθή ηεο
αθηνθπιαθήο ελίζρπζε ηα δηπισκαηηθά κελχκαηα ηεο Θίλαο. Ξξψηνλ, ε Θίλα έδεημε κηα
ζεκαληηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην 2010, φηαλ ε επηζεηηθή ηαθηηθή ηεο κε έξγα
θαη ιφγηα ηνπ ΞΔΜ ηεο, ν νπνίνο είρε δειψζεη φηη «Ζ Θίλα είλαη κία κεγάιε ρψξα θαη νη
άιιεο (γεηηνληθέο) ρψξεο είλαη κηθξέο, θαη απηφ είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα», παξαιίγν λα
πξνθαιέζεη ηνλ παληθφ ηνπο θαη ηε ζχκπξαμή ηνπο κε ηηο ΖΞΑ.35 Γεχηεξνλ, κε ηε ρξήζε
κε πνιεκηθψλ κέζσλ απέθπγε ηελ θιηκάθσζε θαη θξάηεζε ηελ εκπινθή ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Ρξίηνλ, δηαηεξψληαο ηελ πίεζε, θξαηνχζε ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ θαη είρε ηε
δπλαηφηεηα λα ηελ απμνκεηψζεη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θάζε θνξά πεξηζηάζεηο.
Ρέηαξηνλ, εάλ ε Θίλα είρε ζηείιεη πνιεκηθά πινία γηα λα απνκαθξχλεη ηα πινία ησλ
Φηιηππίλσλ, ζα είρε παξαδερηεί ζησπειά φηη αληαγσληδφηαλ γηα έδαθνο πνπ δηεθδηθνχζαλ
άιινη. Αληίζεηα, ε απνζηνιή ζθαθψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ έδεηρλε φηη ε Θίλα αζηπλφκεπε
θπξίαξρα χδαηα. Ξέκπηνλ, νη Θηλέδνη δηπισκάηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαδηθάζνπλ ηηο
θπβεξλήζεηο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο γηα παξαβίαζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο Θίλαο θαη ηεο
λνκνζεζίαο ηεο. Ζ πξαθηηθή απηή έδσζε ζην Ξεθίλν ηελ άλεζε λα αθνινπζήζεη ηελ
ηαθηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε», ζπλνκηιψληαο κε θάζε γεηηνληθή ρψξα μερσξηζηά θαη
απνζηεξψληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ ην πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ηνπο
θεθάιαην, ελαληίνλ ηεο.36
Πηελ εδξαίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά θαη ην γεγνλφο φηη,
θαηά ηνπο Θηλέδνπο ζηξαηεγηζηέο, ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πιήξνπο θάζκαηνο αθφκα
θαη ελαληίνλ ησλ ΖΞΑ, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ απηέο ηεο Θίλαο,
νη ΖΞΑ είλαη αδχλαηνλ λα δηαηεξήζνπλ απφιπηε θπξηαξρία ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ,
34
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ηειεπηαία
επίζθεςε 8.10.2017.
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γεσγξαθηθφ ή ππνζηεξίμεσο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο επίπεδν. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη ε
ζχγθξνπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη
πνιηηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα δψζεη επθαηξίεο ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα
αληηζηαζκίζνπλ ηελ ακεξηθαληθή ηερλνινγηθή ππεξνρή. Βέβαηα, κε ηηο ζεκεξηλέο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαηά ηνπο Θηλέδνπο ζεσξεηηθνχο, θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην
δχζθνιν λα επηηχρεη θάπνηνο εθ ησλ αληηπάισλ ηνλ ζηξαηεγηθφ αηθληδηαζκφ. Θεσξνχλ
φκσο φηη είλαη δπλαηή ε επίηεπμή ηνπ κε ηελ απφθξπςε, ηελ εμαπάηεζε, ηελ πξνζπνίεζε,
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη κε ηε ρξήζε ηεο πςειήο
ηερλνινγίαο.37 Δπαθίεηαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο λα εθπνλήζνπλ
ηξφπνπο ελεξγείαο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα ηζρπξά ηνπο ζεκεία θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ
επθαηξίεο γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο αδπλακίεο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ.38
Απφ πιεπξάο ακηγνχο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε ελεξγεηηθή άκπλα απνηειεί ηνλ
ππξήλα ηεο. Πηελ πξψηε επίζεκε ιεπθή βίβιν Πηξαηησηηθήο Πηξαηεγηθήο, πνπ
θπθινθφξεζε ην 2015, δειψλεηαη: Ζ ζηξαηεγηθή έλλνηα ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο είλαη ε
νπζία ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ηνπ Θνκκνπληζηηθνχ Θφκκαηνο ηεο Θίλαο. Απφ
ηε καθξνπξφζεζκε πξαθηηθή ησλ επαλαζηαηηθψλ πνιέκσλ, νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ιανχ
έρνπλ αλαπηχμεη έλα πιήξεο ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ ελλνηψλ ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο, νη
νπνίεο νθείινληαη ζηελ ηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο άκπλαο θαη ηεο
επηρεηξεζηαθήο θαη ηαθηηθήο επίζεζεο. Ζ θαηεπζπληήξηα απηή γξακκή γηα πξψηε θνξά
θαζνξίζηεθε απφ ηελ θεληξηθή ζηξαηησηηθή επηηξνπή ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Θίλαο,
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Κάν Ρζεηνχλγθ ην 1949.39
Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο απνηειεί ε έλλνηα ηνπ ζηφινπ
θξνπξίνπ (fortress fleet), φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επηθξηηηθά γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ
Άιθξελη Θάγηεξ Κάραλ, ζέινληαο λα θαπηεξηάζεη ηελ θαηαζηξνθηθή απφδνζε ηνπ
ξσζηθνχ λαπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξσζν-ηαπσληθνχ πνιέκνπ ηνπ 1904/5. Πηε
δηάξθεηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ, ε ξσζηθή λαπηηθή δηνίθεζε δηέηαμε ηα πινία ηνπ ζηφινπ ηνπ
Δηξεληθνχ λα παξακέλνπλ πάληα εληφο ηνπ βειελεθνχο ησλ ξσζηθψλ ππξνβφισλ ηεο
μεξάο (γηα πξνζηαζία), δεζκεχνληαο ηελ πξσηνβνπιία ησλ δηνηθεηψλ θαη
θαηαξξαθψλνληαο ην καρεηηθφ ηνπο πλεχκα.40
Πηελ πεξίπησζε ηεο Θίλαο, φκσο, ηα πξάγκαηα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ εμέιημε
ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηα πνιεκηθά
πινία ηεο Θίλαο είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλνχληαη ζε νπνηεζδήπνηε γεηηληάδνπζεο ζαιάζζηεο
πεξηνρέο, πάληνηε ππφ ηελ πξνζηαηεπηηθή «νκπξέια» ηεο παξάθηηαο άκπλαο (Σάξηεο 4), ε
δε άκπλα λα κεηαηξέπεηαη ζε επίζεζε αθφκα θαη πέξαλ ηεο πξψηεο λεζησηηθήο αιπζίδαο.
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Υάξηεο 4: Ζ ηξαηεγηθή Αληη-πξόζβαζεο ηεο Θίλαο (Based on Center for Strategic and
Budgetary Assessments (CSBA)

Πχγρξνλα ζπζηήκαηα αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο, επηζεηηθά αεξνζθάθε, αεξνζθάθε λαπηηθήο
ζπλεξγαζίαο, πχξαπινη κεγάινπ βειελεθνχο θαη βαιιηζηηθνί πχξαπινη ελαληίνλ πινίσλ
απνηεινχλ ζπζηήκαηα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
απηήο,41 ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη θπβεξλνεπηζέζεηο.42 Ζ ηζνξξνπεκέλε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε
ηχπνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνζδψζεη ζηελ Θίλα ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ηελ αληηπξφζβαζε θαη ηελ άξλεζε πεξηνρήο.43
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Ξνιχ ζεκαληηθή γηα ην ζθνπφ απηφλ είλαη ε γεσγξαθία ηεο Θίλαοεπεηδή παξέρεη
άθζνλεο ηνπνζεζίεο γηα ηηο παξάθηηεο βάζεηο θαη ηα θηλεηά ζπζηήκαηα ππξαχισλ. Αθφκα
πεξηζζφηεξν, φκσο, επεηδή νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ
απφ ηνπνζεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, νη νπνίεο φζν εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία είλαη δπλαηφλ
λα επηιέγνληαη πεξηζζφηεξν ζην εζσηεξηθφ ηεο αραλνχο επεηξσηηθήο ρψξαο. Πε απηή ηελ
πεξίπησζε ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΞΑ λα πξνζβάινπλ ηα ζπζηήκαηα
απηά, ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη απφ επάιιεια αληηαεξνπνξηθά πιέγκαηα.44
Δπηπξφζζεηα, κία ηέηνηα επίζεζε ησλ ΖΞΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζε λα
πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηε θιηκάθσζε.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο εθκεηαιιεπφκελεο ην ζηξαηεγηθφ
βάζνο θαη κεηαηξέπνληάο ην ζε πιενλέθηεκα κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ ηηο ερζξηθέο
δπλάκεηο λα εηζέιζνπλ ζηελ εκβέιεηα ησλ φπισλ ηνπο, απνδερφκελεο έηζη κάρε κε ηνπο
πνιηηηθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο φξνπο ηεο Θίλαο.
Έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην επηζεηηθφ πλεχκα. Ν Κάν
πεξηθξνλνχζε ηελ παζεηηθή άκπλα. Ρα ζηξαηησηηθά ηνπ θείκελα είλαη εληειψο επηζεηηθά,
αθφκα θαη απηά πνπ ζπλέγξαςε φηαλ ν «θφθθηλνο ζηξαηφο» ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά
αζζελέζηεξνο ησλ αληηπάισλ ηνπ θαη δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην λα παξακέλεη
ζηξαηεγηθά ζε άκπλα. Ζ παζεηηθή άκπλα αληηπξνζψπεπε γηα ηνλ Κάν έλα «ςεχηηθν» είδνο
άκπλαο, ελψ ε ελεξγεηηθή άκπλα ζήκαηλε «άκπλα κε ζθνπφ ηελ αληεπίζεζε θαη ηειηθά ηελ
αλάιεςε ηεο επηζεηηθήο πξσηνβνπιίαο».45 Αθφκα θαη ε επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ακπληηθψλ
ζθνπψλ επηηπγράλεηαη θαιιίηεξα κε επηζεηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα. Ζ παζεηηθή ζηάζε
επηβαιιφηαλ απφ ηελ άληζε αλαινγία ησλ δπλάκεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ήηαλ κηα
κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Γελ απνηεινχζε ηνλ ππξήλα ηεο θηλεδηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο,
πφζν κάιινλ ζηξαηεγηθή επηινγή.46
Γηα ηνπο Θηλέδνπο, ε ζεκεξηλή θπξηαξρία ησλ ΖΞΑ ζηηο ζάιαζζεο ηεο Αλαηνιηθήο
Αζίαο κνηάδεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εζληθηζηηθνχ ζηξαηνχ γηα
«πεξηθχθισζε θαη
θαηαζηνιή». Ν «θφθθηλνο ζηξαηφο» δελ απάληεζε ζηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ
εζληθηζηηθνχ ζηξαηνχ κε παζεηηθή ζηάζε. Αληηζέησο, πξνέβε ζε επθαηξηαθέο επηζεηηθέο
ελέξγεηεο ψζηε λα επηκεθχλεη ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, λα πξνθαιέζεη εμάληιεζε ησλ
ερζξηθψλ δπλάκεσλ θαη κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ ππέξ ησλ θνκκνπληζηψλ.47
Άιισζηε, φηαλ ν πφιεκνο ζεσξεζεί απαξαίηεηνο, επηηπρία δελ ζεκαίλεη ηίπνηα άιιν απφ
λίθε θαη ε λίθε εμαζθαιίδεηαη κφλν κέζα απφ επηζεηηθέο ελέξγεηεο.48
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Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ζπλνπηηθά νξηζκέλεο κεζφδνπο, κέζα θαη νπιηθά ζπζηήκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θηλεδηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ
ρξήζηκα θαη γηα ηελ ειιεληθή ζηξαηεγηθή, γηα λα επηηχρεη ηελ αληη-πξφζβαζε θαη ηελ
άξλεζε πεξηνρήο.
Πεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ
«πιεξνθνξηνθεληξηθφο» (informatised)49, ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Υο φξνο
γηα πξψηε θνξά πεξηιήθζεθε ζηελ θηλεδηθή ιεπθή βίβιν γηα ηελ εζληθή άκπλα ην 2006 θαη
παξακέλεη ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο θηλεδηθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο,
αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο.50 Ζ ζηξνθή πξνο ην
πιεξνθνξηνθεληξηθφ κνληέιν είρε πνιχ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν πνπ νη Θηλέδνη
ζηξαηεγηζηέο νξακαηίδνληαη ηνλ ζχγρξνλν πφιεκν. Αλ θαη αξθεηνί ηείλνπλ λα εμεηάδνπλ
ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηνθεληξηθνχ κνληέινπ αθφκε σο κηα «ηάζε» θαη φρη σο κηα
πξαγκαηηθφηεηα, νξηζκέλνη ζηξαηεγηζηέο θαηαλννχλ ηελ θαηαιπηηθή ηεο επίδξαζε ζηε
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ.51 Ρν κνληέιν απηφ έρεη δχν δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο: αθελφο
κελ δεκηνπξγεί έλα «λέν επηρεηξεζηαθφ πεδίν»,52 ζην νπνίν νη θηλεδηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη
λα απνθηήζνπλ πιήξε έιεγρν, αθεηέξνπ δε πνιιαπιαζηάδεη ηηο ππάξρνπζεο ζηξαηησηηθέο
δπλαηφηεηεο, θαζψο νη πιεξνθνξηνθεληξηθέο δπλάκεηο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
επηζέζεηο «ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, κε κεγαιχηεξε
θαηαζηξνθηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ πνηέ».53 Κε απιά ιφγηα, ην
κνληέιν απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ κάρεο θαζψο επίζεο ηελ ζε πνιχ
ζεκαληηθφ βαζκφ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Απηή ε εμέιημε, ζχκθσλα κε ην Θέληξν Δπηρεηξεζηαθψλ Κειεηψλ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ ηεο Θίλαο δεκηνπξγεί, κε ηε ζεηξά ηεο, δχν ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη θηλεδηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα πνιεκήζνπλ ζε κία ελδερφκελε ζχξξαμε.
Ξξψηνλ, ην πιεξνθνξηνθεληξηθφ κνληέιν, σο πινπνίεζε, ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε ησλ
επηζεηηθψλ θαη ακπληηθψλ ελεξγεηψλ αιιά κε ζαθή έκθαζε ζηηο αληίζηνηρεο επηζεηηθέο.54
Γεχηεξνλ, ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί απφ ηηο θηλεδηθέο δπλάκεηο
λα δξάζνπλ αξθνχλησο ελσξίο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ
πξσηνβνπιία. Ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ηάζεσλ πξνθαιεί κηα αιιαγή δφγκαηνο κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πξνιεπηηθνχ
θηππήκαηνο (preemptive strike).55 Πε απηφ ην πιαίζην, ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην
πεξηνδηθφ Θηλεδηθή Πηξαηησηηθή Δπηζηήκε ππνζηεξίδεηαη φηη επεηδή «ε θαηαζηξνθηθή ηζρχο
ησλ φπισλ πςειήο ηερλνινγίαο έρεη απμεζεί δξακαηηθά… ε πξψηε ζηηγκή ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε πιεξνθνξηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ έρεη απνθαζηζηηθφ αληίθηππν ζηνλ
πφιεκν».56 Νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη
«εάλ [νη θηλεδηθέο δπλάκεηο] δελ
εθκεηαιιεπζνχλ ηηο πξψηεο επθαηξίεο γηα ―έιεγρν‖ ηνπ αληηπάινπ, ηφηε είλαη πηζαλφλ λα
βξεζνχλ εχθνια ζε παζεηηθή ζηάζε, αλίθαλεο λα ππεξαζπηζηνχλ [ηνλ εαπηφ ηνπο] ή λα
αληεπηηεζνχλ».57 Πην πιαίζην απηφ, έλα αηθληδηαζηηθφ ρηχπεκα, θαηά ηνπο Θηλέδνπο
ζηξαηεγηζηέο, ζα πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη ηζρπξή ςπρνινγηθή πίεζε, ράξηλ ηεο νπνίαο είλαη
δπλαηή κηα ζεκαληηθή λίθε κε πνιχ κηθξφ θφζηνο.58
Νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεδηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα
ζέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο ζηελ εθηέιεζε
δηαθιαδηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΞΑ:
- Ππζηήκαηα πξνζβνιήο αθξηβείαο κεγάιεο εκβέιεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
Ξαγθφζκηνπ Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) έρεη απμήζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππξαχισλ θξνπδ
(cruise) θαη ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Απηή ε δπλαηφηεηα ηεο αθξίβεηαο πξνζβνιήο έρεη
αιιάμεη ξηδηθά ηε θχζε ηεο απεηιήο πνπ ζέηεη ην κε ππξεληθφ καθξάο εκβέιεηαο
ππξνβνιηθφ, ηδίσο ελαληίνλ ζηαζεξψλ ζηφρσλ (φπσο ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα).
- Γπλαηφηεηα πξνζβνιήο πινίσλ απφ παξάθηηα ζπζηήκαηα. Απηέο νη δπλαηφηεηεο
πεξηιακβάλνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (αλαεξφβηαο πξφσζεο) κε ππξεληθά ππνβξχρηα,
ηαρέα ζθάθε επηθαλείαο εμνπιηζκέλα κε ππξαχινπο, θαη έμππλεο λάξθεο γηα παξάθηηα
(coastal) θαη ξερά (shallow) λεξά.
- Πχγρξνλε αληηαεξνπνξηθή άκπλα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Γηφκ Θηπνχξ
ην 1973, ην ζνβηεηηθφ ζχζηεκα αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο πνπ έζεζε ζε ακθηζβήηεζε ηελ
θπξηαξρία ηεο Ηζξαειηλήο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ήηαλ ην SA-6, έλα θηλεηφ ζχζηεκα
ππξαχισλ επηθαλείαο-αέξνο (SAM) κε εκβέιεηα 25 ρικ. πεξίπνπ. Πήκεξα, ε αηρκή ηεο
54
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αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο είλαη ην ξσζηθφ S-400 (SA-21). Ρν S-400 έρεη κέγηζηε
απνηειεζκαηηθή εκβέιεηα έλαληη nonstealth αεξνζθαθψλ 400 ρικ. πεξίπνπ. Δπηπξφζζεηα,
ε απεηιή γηα ηα αεξνζθάθε/ειηθφπηεξα πνπ ίπηαληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν έρεη απμεζεί
θαηαθφξπθα θαζψο βειηηψλνληαη θαη πσινχληαη εχθνια ηα θιαζζηθά αληηαεξνπνξηθά φπια
θαη ηα αληηαεξνπνξηθά φπια κηθξήο εκβέιεηαο πνπ βάιινληαη απφ ηνλ ψκν.
- Ππζηήκαηα ππξνβνιηθνχ θαη ππξαχισλ κεγάιεο εκβέιεηαο. Ζ δηαζπνξά ησλ
θηλεηψλ εθηνμεπηψλ ππξαχισλ κε εκβέιεηα άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ κείδνλα απεηιή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Πηξαηνχ ή ησλ Ξεδνλαπηψλ ησλ
ΖΞΑ.59
Δλ θαηαθιείδη, ε ζαιάζζηα ηζρχο ηνπ Ξεθίλνπ απνηειεί αςεπδή κάξηπξα ηεο
νινθιεξσκέλεο θαη ηζνξξνπεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, ψζηε λα ειέγμεη ην ζαιάζζην
πεξίγπξφ ηνπ. Ξεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε εξγαιείν, ηθαλφ λα δηακνξθψζεη ηα γεγνλφηα ζηε
ζάιαζζα, είηε πξφθεηηαη γηα δηπισκαηία, νηθνλνκηθά κέζα, πνιεκηθφ πινίν, αεξνζθάθνο ή
βαιιηζηηθφ πχξαπιν. Ξεξηιακβάλεη ζθάθε ηεο θηλεδηθήο αθηνθπιαθήο, άιιεο λαπηηθέο
ππεξεζίεο επηηήξεζεο/επηβνιήο θαζψο θαη αιηεπηηθά ζθάθε κε πιεξψκαηα απφ
πνιηηνθχιαθεο, αθφκα θαη κεραλφηξαηεο κε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθνπείαο. Ζ
θαλεξή πξνηίκεζή ηνπ γηα ρξεζηκνπνίεζε κε πνιεκηθψλ κέζσλ ζε δηακάρεο αλαθνξηθά κε
ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο απνθαιχπηνπλ ηε κεζνδηθφηεηα ηεο θηλεδηθήο εγεζίαο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ αμηψζεψλ ηεο.60

Σνπξθηθή ηξαηεγηθή—«Γαιάδηα Παηξίδα»
Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδεη θαη ηελ ειιελνηνπξθηθή αληηπαξάζεζε. Ζ
νξνινγία ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ρνπξθία είλαη μεθάζαξε γηα ην πψο
αληηιακβάλεηαη ε Άγθπξα ην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Δλδεηθηηθή είλαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπ απφζηξαηνπ ηνχξθνπ λαπάξρνπ Ρδεκ Γθνπξληελίδ (Cem Gurdeniz)
«παηέξα» ηνπ δφγκαηνο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», ν νπνίνο δήισζε φηη ε Διιάδα πξέπεη
λα απνδερζεί φηη ππάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα πέξαλ ηεο πθαινθξεπίδαο ζην Αηγαίν θαη
ζηε Κεζφγεην.61 Δπίζεκα, νη αμηψζεηο ηεο Άγθπξαο γηα επέθηαζε ησλ ζαιάζζησλ δσλψλ ηεο
πήξαλ ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ππνβνιή ζηνλ Νξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, επηζηνιήο ηνπ
Ρνχξθνπ κφληκνπ αληηπξνζψπνπ ζηνλ Νξγαληζκφ Φεξηληνχλ Πηληξιίνγινπ, ζηηο 13
Λνεκβξίνπ 2019, ε νπνία γηα πξψηε θνξά θνηλνπνηεί ζε ηφζν πςειφ δηπισκαηηθφ επίπεδν
ηελ ηδέα ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» (Σάξηεο 5).
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Υάξηεο 5: Γαιάδηα Παηξίδα (2019)

Ζ Άγθπξα θάλεη ιφγν γηα δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο ζε ζαιάζζηεο δψλεο θαη
πθαινθξεπίδα θαη δπηηθά ηνπ 28νπ κεζεκβξηλνχ (ν νπνίνο βξίζθεηαη λφηηα ηεο Οφδνπ),
ειαρηζηνπνηψληαο πξαθηηθά φπνηα επήξεηα έρνπλ ηα Γσδεθάλεζα θαη ε Θξήηε. Βαζηθφ
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο ηνπ Ρνχξθνπ κφληκνπ
αληηπξνζψπνπ είλαη φηη ε Άγθπξα αληηκεησπίδεη ηελ πεξηνρή απφ ηνλ 28ν έσο θαη ηνλ 32ν
κεζεκβξηλφ σο απαξαβίαζηε ηνπξθηθή πθαινθξεπίδα (ζε απηήλ πεξηιακβάλεηαη ε κηζή
Οφδνο θαη ην Θαζηειιφξηδν κε ην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Οσ θαη Πηξνγγχιεο). Θαιεί δε
ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηξίηεο ρψξεο, φπσο ε Ιηβχε θαη ε Αίγππηνο, λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ
πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Οφδνπ, δίρσο, σζηφζν, λα ηελ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο.
Ζ Άγθπξα έζεζε, πξαθηηθά, ππφ ζπδήηεζε ην θαζεζηψο ηεο πθαινθξεπίδαο απφ ηα δπηηθά
ηεο Οφδνπ έσο ηελ Θξήηε.62
Ρν ειιεληθφ ΞΔΜ απάληεζε κε αλαθνίλσζή ηνπ φηη «Νη ηνπξθηθνί ηζρπξηζκνί θαη ε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπληεηαγκέλεο είλαη λνκηθψο αβάζηκνη, εζθαικέλνη θαη
απζαίξεηνη, ζην βαζκφ πνπ παξαβηάδνπλ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδνο ζηελ
πεξηνρή. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ζε δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο δπηηθά
ηνπ 28νπ κεζεκβξηλνχ κέρξη ζεκείνπ ην νπνίν ζα θαζνξηζζεί βάζεη κειινληηθψλ
ζπκθσληψλ νξηνζέηεζεο ζην Αηγαίν, θαζψο θαη ζηε Κεζφγεην, κε φια ηα εκπιεθφκελα
θξάηε, ζπληζηά αλνηθηή παξέκβαζε ζην δηθαίσκα ηεο Διιάδνο λα ζπλνκνινγεί ζπκθσλίεο
νξηνζέηεζεο κε ηξίηα θξάηε» θαηαιήγνληαο φηη «ε Διιάδα απνξξίπηεη ηνπο παξάλνκνπο
ηνπξθηθνχο ηζρπξηζκνχο θαη επηθπιάζζεηαη λα απαληήζεη θαηαιιήισο». Κε ηελ
αλαθνίλσζε απηή ε ρψξα καο απνξξίπηεη κηα ζεηξά απφ ηνπξθηθέο ζέζεηο φπσο π.ρ. ηελ
62

Βαζίιεο
Λέδνο,
Ζ «Γαιάδηα Ξαηξίδα» ζηνλ ΝΖΔ απφ Άγθπξα», Ζ Θαζεκεξηλή,
28.11.2019,https://www.kathimerini.gr/politics/1053827/i-galazia-patrida-ston-oie-apo-agkyra/,
ηειεπηαία
επίζθεςε 2.7.2021.
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επίθιεζε απφ ηελ Ρνπξθία ηεο επζπδηθίαο θαη ησλ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια
αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο κέζεο γξακκήο. Δπηπιένλ, ηνλίδεη
φηη ε νξηνζέηεζε ζαιαζζίσλ δσλψλ κεηαμχ θξαηψλ κε αληηθείκελεο αθηέο απαηηεί
ζπκθσλία, βάζεη ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο.63

Υάξηεο 6: Αλαηνιηθή Κεζόγεηνο-Απνθιεηζηηθέο Οηθνλνκηθέο Εώλεο

Ζ Ρνπξθία αθνινπζεί κηα ζπλεπή θαη ζπλερή πξνθιεηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ
νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ, ε νπνία μεθίλεζε ηελ 1 Λνεκβξίνπ 1973 (13 εκέξεο
πξηλ ηελ εμέγεξζε ηνπ πνιπηερλείνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 18 Ηνπιίνπ 1974 (δχν εκέξεο
πξηλ ηελ εηζβνιή ησλ Ρνχξθσλ ζηελ Θχπξν) φηαλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε εμνπζηνδφηεζε
ηελ ηνπξθηθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ξεηξειαίνπ (TPAO) λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο
πεηξειαίνπ ζην Αηγαίν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην.64 Νη πξνθιήζεηο ζπλερίζηεθαλ ηνλ
Απξίιην ηνπ 1976, φηαλ ν ηφηε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο Ηρζάλ Ρζαγιαγηαλγθίι
έζηεηιε
ππφκλεκα ζηνλ ηφηε ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ησλ ΖΞΑ
Σέλξη Θίζηλγθεξ,
επηζεκαίλνληαο φηη: «Ζ επέθηαζε απφ πιεπξάο ηεο Διιάδνο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ ζε
12 λαπηηθά κίιηα ζα κεηαηξέςεη ην Αηγαίν ζε ειιεληθή ιίκλε θαη θαηά ζπλέπεηα ζα
εμαιεηθζνχλ de facto ηα θπζηθά θαη παηξνπαξάδνηα δηθαηψκαηα ηεο Ρνπξθίαο ζε απηήλ ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή. Απηή ε θαηάζηαζε δελ αθήλεη ηε δπλαηφηεηα άιιεο επηινγήο απφ ην
λα ζεσξεζεί αηηία πνιέκνπ (casus belli)». Έηζη θαηά ηελ 121ε Ππλεδξίαζε ηεο 8εο Ηνπλίνπ
1995, ε Κεγάιε Ρνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε εθρψξεζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο φιεο ηηο
απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ, ζε πεξίπησζε
επέθηαζεο απφ πιεπξάο Διιάδνο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ. Έθηνηε, ην «casus belli» φρη

63

Άγγεινο Αζαλαζφπνπινο, Διιεληθή επηζηνιή ζηνλ ΝΖΔ ελαληίνλ ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ Αλαη.
Κεζφγεην, Ρν Βήκα, 27.2.2020, https://www.tovima.gr/2020/02/27/politics/elliniki-epistoli-ston-oie-enantionton-tourkikon-diekdikiseon-stin-an-mesogeio/, ηειεπηαία επίζθεςε 2.7.2021.
64
Σξήζηνο Κελάγηαο, Ρνπξθία: Αλαζεσξεηηζκφο θαη Ππγθξνχζεηο (Αζήλα: Ιεηκψλ, 2019), 302.
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κφλν βξίζθεηαη ζε ηζρχ, αιιά επηβεβαηψζεθε ζηηο 23 Νθησβξίνπ 2018, κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ.65
Ξξνάγγειν ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» απνηέιεζε, απφ ην 1985, ε θαηλνθαλήο ζεσξία
πεξί «γθξίδσλ δσλψλ»66 θαζψο θαη ε ζχληαμε θαηαιφγνπ 155 λήζσλ, λεζίδσλ θαη
βξαρνλεζίδσλ, ησλ νπνίσλ ε ειιεληθή θπξηφηεηα ακθηζβεηείηαη απφ ηελ Ρνπξθία,67
παξφιν πνπ ην δηεζλέο λνκηθφ ηνπο πιαίζην είλαη απνιχησο ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην.
Ξαξάιιεια, ε Ρνπξθία έρεη απνδπζεί ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζεί ζην Αηγαίν «εηδηθφ
θαζεζηψο», ψζηε λα επηηξέπεηαη κέζσ «εηδηθψλ ζπκθσληψλ» ε ειεχζεξε δηέιεπζε ζε
φινπο ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο.68
Ν ζπζρεηηζκφο κε ηε ―Γαιάδηα Ξαηξίδα‖ ηεο Θίλαο, ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο φζν
θαη ζε επίπεδν γεσγξαθίαο, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. Πηελ πεξίπησζε ηεο Θίλαο,
ε Λφηηα Πηληθή Θάιαζζα είλαη ε θξίζηκε πχιε πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηα Πηελά ηεο Κάιαθθα
(έλα απφ ηα νθηψ ζεκαληηθφηεξα ζηελά παγθνζκίσο) θαη αθνινχζσο ζηνλ Ηλδηθφ Υθεαλφ,
λαπηηθή αξηεξία, κέζσ ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ην κείδνλ ηνπ εκπνξίνπ/αλεθνδηαζκνχ ηεο
ρψξαο. Αληίζηνηρα, ν ρψξνο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο» απνηειεί ηελ πχιε εμφδνπ ζηελ
Αλαηνιηθή Κεζφγεην θαη ζηε Γηψξπγα ηνπ Πνπέδ.69
Αλ ε Ρνπξθία επηηχρεη λα κελ έρνπλ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή Εψλε θαη
πθαινθξεπίδα ηα ειιεληθά λεζηά, ή επηβάιεη ζηελ Διιάδα λα κελ αζθεί ζε απηά ηα
θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα, ηφηε πξνθχπηεη ζνβαξφ πξφβιεκα εζληθήο θπξηαξρίαο (Σάξηεο
6). Πηελ πξάμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα λεζηά δελ ζα έρνπλ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, ζα
ζεσξνχληαη πξνεθηάζεηο ηνπ «πεξηβάιινληνο θξάηνπο», δειαδή ηεο Ρνπξθίαο, κε φ,ηη
απηφ ζεκαίλεη θαη γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία επί ηνπ εδάθνπο απηψλ. Κε άιια ιφγηα, ε λέα
δηεζλήο πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε ηείλεη λα ελνπνηήζεη ηε ζηεξηά κε ηε
ζάιαζζα ζε κηα εληαία θαη αδηαίξεηε ελφηεηα, κε απνηέιεζκα αλ ραζεί ή αλ «γθξηδάξεη» ην
ζαιάζζην θνκκάηη απηήο ηεο ελφηεηαο, λα ράλεηαη, ή έζησ λα «γθξηδάξεηαη» θαη ην
ρεξζαίν.70
Απφ γεσπνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο πιεπξάο, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Αρκέη
Ληαβνχηνγινπ, ε εγγχηεηα ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ζηε
κηθξαζηαηηθή αθηή ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
επηρεηξεζηαθή βάζε ελαληίνλ ηεο Κηθξάο Αζίαο, θαζψο θαη ε πεξηθχθισζε απφ απηά ηα
λεζηά, ησλ πδάηηλσλ δηαδξφκσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ην πέξαζκα απφ ηελ Ξξνπνληίδα ζηελ
Κεζφγεην, αμηνινγνχληαη σο έλα πνιχ ζνβαξφ θελφ αζθαιείαο.
Ζ Ρνπξθία, γηα λα θαηαζηεί πξαγκαηηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε, είλαη ππνρξεσκέλε λα
απμήζεη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο επηξξνή ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο πνπ εθηείλνληαη
65

Πην ίδην, 294-97.
Πχκθσλα κε ηελ νπνία, ειιεληθή θπξηαξρία ζε ζεηξά λήζσλ, λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν, πθίζηαηαη
κφλν ζε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζε θείκελα δηεζλψλ Ππλζεθψλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ εθρσξήζεθαλ
ζηελ Διιάδα. Σξήζηνο Κελάγηαο, Ρνπξθία: Αλαζεσξεηηζκφο θαη Ππγθξνχζεηο, 294, 345-6.
67
Πην ίδην, Ξαξάξηεκα Θ‘, 685.
68
344.
69
Bruce Elleman, ―A Comparative Historical Approach to Blockade Strategies: Implications for China,‖ in
Collins B. Gabriel, Erickson S. Andrew, Goldstein J. Lyle, and Murray S. William (eds.), China‘s Energy
Strategy: The Impact on Beijing‘s Maritime Policies (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2008), 365–86.
70
Θσλ/λνο Γξίβαο, «Ξψο ε ΑΝΕ κεηαηξέπεηαη ζε ―γαιάδην έδαθνο‖ – Ζ πεξηθχθισζε ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ‘, 04
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απφ ην Αηγαίν σο ηελ Αδξηαηηθή θαη απφ ην Πνπέδ σο ηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Έηζη είλαη
αλαπφθεπθην λα αθνινπζήζεη κηα δξαζηήξηα πνιηηηθή ζην πιαίζην κηαο γεληθήο ζαιάζζηαο
ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηνλ άμνλα
Θαζπία-Δχμεηλνο Ξφληνο-Πηελά-Αηγαίν Ξέιαγνο-Αλαηνιηθή Κεζφγεηνο-Πνπέδ-Ξεξζηθφο
Θφιπνο.71

Διιεληθή ηξαηεγηθή Αληη-Πξόζβαζεο/Άξλεζεο Πεξηνρήο
Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πξφηαζή καο γηα ηελ αθνινπζεηέα ζηξαηεγηθή ζα θάλνπκε
κηα ζχληνκε ζχγθξηζε ηεο θηλεδηθήο θαη ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο.
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε Θίλα αθνινπζεί μεθάζαξα κηα
επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ζηε ζάιαζζα ζε βάξνο ησλ γεηηφλσλ ηεο. Απηή ε πξαθηηθή κεηαμχ
ησλ άιισλ ηεο επηηξέπεη λα απνθηήζεη πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο
ακπληηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο έλαληη ησλ ΖΞΑ. Ζ
επηινγή απηή επηβιήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρεη αληζνξξνπία ηζρχνο
κεηαμχ ΖΞΑ θαη Θίλαο, ππέξ ησλ ΖΞΑ, παξφιν πνπ ε Θίλα θιείλεη γνξγά ηελ «ςαιίδα».
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Ρνπξθία αθνινπζεί μεθάζαξα ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Θίλαο
απφ ην ζηξαηεγηθφ κέρξη θαη ην ηαθηηθφ επίπεδν, έλαληη ηεο Διιάδαο θαη ηεο Θχπξνπ,
πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά, πξνζπαζψληαο λα αλαζεσξήζεη θαηά
παξάβαζε ησλ Γηεζλψλ Ππλζεθψλ, ην πθηζηάκελν θαζεζηψο. Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο
είλαη ην ζηνηρείν φηη ε ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη επί αζζελέζηεξσλ αληηπάισλ,
γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη ηε ρψξα καο θαη ηελ Θχπξν λα πηνζεηήζνπλ κηα ακπληηθή
ζηξαηεγηθή Αληη-Ξξφζβαζεο/Άξλεζεο Ξεξηνρήο.
Γηα ηελ Διιάδα, ηελ ηξέρνπζα θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 έσο 10 εηψλ ρξνληθή
πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ είλαη ζε
εμέιημε, ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο απνηειεί ηδαληθή επηινγή φρη κφλν ζην
ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Πην πιαίζην απηφ κπνξεί λα εληαρζεί ε άζθεζε πνιπκεξνχο
δηπισκαηίαο θαη ε ζχλαςε ζηελψλ ή ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα κε ρψξεο
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Ηζξαήι, Αίγππηνο, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Πανπδηθή
Αξαβία)72 θαη ε πξνζέγγηζε κε ηελ Ηλδία, ε εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ΖΞΑ ή ε
δηεπζέηεζε ηεο νξηνζέηεζεο ηεο Απνθιεηζηηθήο Νηθνλνκηθήο Εψλεο κε ηελ Ηηαιία θαη κε
ηελ Αίγππην, ζην βαζκφ πνπ έρεη απηή νινθιεξσζεί, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Γελ πξέπεη λα
καο δηαθεχγεη φηη ε Ρνπξθία κε ην επηζεηηθφ ηεο δφγκα πξνζπαζεί κεηαμχ άιισλ ζηφρσλ
ηεο, λα πεξηθπθιψζεη ζηξαηεγηθά ηε ρψξα καο, κε ηε δεκηνπξγία βάζεσλ ζε θηιηθέο ηεο ή
αθφκα θαη εθβηαδφκελεο ρψξεο. Ξηζαλφο ζηφρνο ηεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα είλαη θαη ν
έιεγρνο ησλ γξακκψλ ζπγθνηλσληψλ θαη άξα ηνπ αλεθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο καο.
Άιιεο νηθνλνκηθνπνιηηηθήο θχζεσο (κε κεγαιχηεξε έληαζε φπνπ απαηηείηαη) ελέξγεηεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ είλαη νη:
- Δπίδεημε απνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαβηάζεσλ εθ κέξνπο
ηεο Ρνπξθίαο.
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Ληαβνχηνγινπ, Ρν Πηξαηεγηθφ Βάζνο, 266-81
Ηζηνξηθή εκέξα: Έπεζαλ νη ππνγξαθέο κε ηελ Π. Αξαβία – N. Γέλδηαο: ―Ξξνζηαηεχνπκε ηηο ελεξγεηαθέο
πεγέο ηεο Γχζεο‖ – Ξξνάγγεινο East-Med, 20.4.2021,e-Report.nethttps://e-report.net/istoriki-imera-epesanoi-ipoghrafes-me-tin-s-aravia-ndendias-pros, ηειεπηαία επίζθεςε 20.5.2021.
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- Ξεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα θξάηε ηεο Κ. Αλαηνιήο θαη ηεο
Λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ θαη πξνψζεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ζε ηνκείο θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. νηθνλνκία, έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηνπξηζκφ).
- Αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζα
αληηζηαζκίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηνπξθηθέο ζπλεξγαζίεο.
- Αλάδεημε ηεο Διιάδνο σο πχιεο δηαθηλήζεσο ελέξγεηαο, νξπθηνχ πινχηνπ θαη
αγαζψλ απφ θαη πξνο ηελ ΔΔ.
- Δλεκεξψζεσο ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο κε επηρεηξήκαηα θαη επίθιεζε ηνπ
δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηεο θνηλνηηθήο αιιειεγγχεο.
- Ξέξαλ ηνπ Δκπνξηθνχ Πηφινπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ, ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. ιηκεληθά έξγα,
λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο, εθπαίδεπζε λαπηηθψλ, αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ γηα
πξνψζεζε ηεο θξνπαδηέξαο).
- Αλάπηπμε ηεο αιηείαο, ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο θηελνηξνθίαο ζηα
λεζηά, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή φρη κφλν γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο καο αιιά λα ππνβνεζεζεί θαη ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο.
- Αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπ.
- Αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο (δεκφζηα δηνίθεζε, αζθάιεηα,
πγεία, παηδεία, ζπγθνηλσλίεο, ηειεπηθνηλσλίεο, πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο,
ειεθηξηθή δηαζχλδεζε, εμαζθάιηζε χδξεπζεο-αθαιάησζε, ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ
ελέξγεηαο), κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ λεζησηηθνχ πιεζπζκνχ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ
ηελ θαηαθφξπθε αχμεζή ηνπ ηελ επφκελε 15εηία.
- Αλάπηπμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζε κε θαηνηθεκέλα λεζηά.
- Αλάπηπμε ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο φινπ ηνπ Αηγαηαθνχ
ζπκπιέγκαηνο, ψζηε νηηδήπνηε θηλείηαη πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο λα
εληνπίδεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη.
- Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο.
- Βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΙΠ-Αθηνθπιαθήο κε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ.
- Αλάπηπμε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ.73
Απφ ζηξαηησηηθή άπνςε, ν γεληθφο ζθνπφο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζε
βάζνο ρξφλνπ ζηαδηαθή αιιά ηαρεία θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ αδπλακηψλ καο
αμηνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα πιενλεθηήκαηα φπσο απηά ζα δηακνξθψλνληαη παξάιιεια. Κε
βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ, δελ απαηηείηαη ε απφιπηε θπξηαξρία επί ησλ αληηπάισλ δπλάκεσλ.
Αξθεί ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα ή ζην δπζκελέζηεξν ζελάξην ε ζε κεγάιν βαζκφ πξνζβνιή/θαηαζηξνθή ηνπο,
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εθφζνλ θαηαθέξνπλ ηνπηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο κέζα ζην Αηγαίν.74 Κε ηελ
πξαθηηθή απηή κπνξεί ε ρψξα καο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα, κέρξη λα
επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο.75 Δθ ησλ πξαγκάησλ απνηειεί
ακπληηθή ζηξαηεγηθή κε επηζεηηθέο επηρεηξεζηαθέο θαη ηαθηηθέο ελέξγεηεο.76 Απφ πιεπξάο
λαπηηθήο ζηξαηεγηθήο ν πβξηδηθφο (επηζεηηθφο/ακπληηθφο) απηφο ηξφπνο δηεμαγσγήο
επηρεηξήζεσλ επηηξέπεη αθφκα θαη ζε ιηγφηεξν ηζρπξέο λαπηηθέο δπλάκεηο λα κπνξνχλ λα
επηβάινπλ ηνπηθφ έιεγρν ζε ζεκαληηθήο ζεκαζίαο ζαιάζζηα χδαηα.77
Ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ Αηγαίνπ γηα ηε ρψξα καο,
ζεσξνχκε φηη ε θηλεδηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί θάιιηζηα λα πηνζεηεζεί, θαηφπηλ πξνζαξκνγήο
ηεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, αξθεί λα επηδείμνπκε νξγαλσηηθφ πλεχκα, απηνπεηζαξρία θαη
ππνκνλή, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ θηλεδηθφ ιαφ. Κία ηέηνηα ζεψξεζε, φκσο,
πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δηνηθεηήο. Ρν Αηγαίν απνηειεί έλα αξρηπέιαγνο πνπ απαηηεί έλα
λαπηηθφ δηνηθεηή (Maritime Component Commander) πνπ ζα έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ
ηφζν ηηο λαπηηθέο φζν θαη ηηο δπλάκεηο μεξάο ησλ λήζσλ θαη θπζηθά ηελ επζχλε ηεο
άκπλαο.78
Αλαθνξηθά κε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα δνκεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο, βαζηθή παξάκεηξν απνηειεί ε
επηδησθφκελε ζηξαηησηηθή ηζρχο, ε νπνία απνηειεί έλα ζρεηηθφ θαη φρη απφιπην κέγεζνο
θαη ιακβάλεη ππφζηαζε ζε δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ, ην είδνο ηεο
πνιεκηθήο αλακέηξεζεο θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο.79 πφ απηή ηελ εξκελεία
ζε κηα πνιεκηθή αλακέηξεζε δελ ληθάεη ν πην «ηζρπξφο» αιιά ν πην πξνζαξκνζκέλνο ζε
απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Δπίζεο σο ηζρχο νξίδεηαη ην θαηά πφζνλ κπνξείο λα αζθήζεηο
ζηνλ αληίπαιν ηα επηζπκεηά θαηαζηξεπηηθά θαη απνδηνξγαλσηηθά απνηειέζκαηα ζε
δεδνκέλε πνιεκηθή αλακέηξεζε θαη φρη πφζα θαη ηη είδνπο νπιηθά ζπζηήκαηα θαη
ζηξαηηψηεο έρεηο λα παξαηάμεηο.80
Δδψ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη φηαλ εμεηάδνπκε ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ
δηαθφξσλ ρσξψλ, ηείλνπκε ιαλζαζκέλα λα κεηξάκε αξηζκνχο θχξησλ κέζσλ/ζπζηεκάησλ
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Williams J. Noel and O‘Brasky S. James, ―A Naval Operational Architecture for Global Tactical Operations,‖
in Sam Tangredi, Globalization and Maritime Power (Washington, DC: National Defense University Press,
2002),
http://www.ndu.edu/inss/books/Books_2002/Globalization_and_Maritime_Power_Dec_02/29_ch28.htm.
75
Γεκέζηηραο, Καθξνπξφζεζκε Δζληθή Πηξαηεγηθή, 171-74.
76
Yoshihara, Holmes, Red Star Over the Pacific, 177.
77
Ν Mahan είρε θαηά λνπ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ξνιεκηθνχ Λαπηηθνχ ησλ Ζ.Ξ.Α. λα επηβάιιεη ηε δηνίθεζή ηνπ
ζηνλ Θφιπν ηνπ Κεμηθνχ θαη ζηελ Θαξατβηθή Θάιαζζα, παξά ηε ζπλνιηθή θαησηεξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην
λαπηηθφ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ πην εμαληιεηηθή γεσπνιηηηθή αλάιπζή ηνπ γηα απηέο ηηο ζαιάζζηεο
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κάρεο θαη φρη ηα επηζπκεηά θαηαζηξεπηηθά θαη απνδηνξγαλσηηθά81 απνηειέζκαηα πνπ απηά
είλαη ηθαλά λα επηθέξνπλ ζε δεδνκέλν αληίπαιν, ζε δεδνκέλν ρψξν-ρξφλν θαη ζε δεδνκέλν
είδνο πνιεκηθήο αληηπαξάζεζεο.
Ρν γεγνλφο απηφ επηζεκάλζεθε ην 1998, φηαλ θξίζεθε φηη ην Λαπηηθφ ησλ ΖΞΑ αληί
γηα ιίγα, κεγάια θαη δπζαλαπιήξσηα πινία, ζα έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε έλαλ κεγαιχηεξν
αξηζκφ κηθξφηεξσλ, ηαρχηεξσλ θαη θζελφηεξσλ ζθαθψλ, ηα νπνία ζα ήηαλ δπλαηφλ λα
ελνπνηεζνχλ κέζσ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ζε κηα αδηαίξεηε ελφηεηα κάρεο, κεγαιχηεξε απφ
ην άζξνηζκά ηνπο.
Ζ ελνπνίεζε απηή
ζεσξήζεθε αλαγθαία θαζφζνλ ρεξζαία
εθηνμεπφκελνη αληηπιντθνί πχξαπινη cruise, κηθξά ληηδεινθίλεηα ππνβξχρηα θαη άιια κέζα
ζα έζεηαλ ζε απμεκέλν θίλδπλν ηα κεγάια πνιεκηθά πινία πνπ ζα βξίζθνληαλ θνληά ζηηο
αθηέο. Αληίζηνηρα κεγάινο είλαη θαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχγρξνλα πνιεκηθά
αεξνζθάθε, ηα νπνία ιφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπο,
θαζίζηαληαη δπζαλαπιήξσηα θαη άξα αξηζκεηηθά αλεπαξθή γηα λα κπνξέζνπλ λα
δηεηζδχζνπλ ζηα ππθλά θαη επηθαιππηφκελα δίθηπα αεξάκπλαο πνπ αλαπηχζζνληαη
δηαξθψο.82
Νη ζθέςεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ, ην νπνίν αληί γηα ηε
ρξήζε κεγάισλ θαη πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ «πιήξσλ» πιαηθνξκψλ κάρεο, αλεμάξηεησλ
κεηαμχ ηνπο, πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ, θζελψλ θαη «αηειψλ» πιαηθνξκψλ,
ελνπνηεκέλσλ ζε κηα «νληφηεηα», ζε έλα αδηαίξεην δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ
«θνηλνθηεκνζχλε» πιεξνθνξηψλ αιιά θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα νη
δηαδηθαζίεο ζηνρνπνίεζεο θαη πξνζβνιήο λα δηεμάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο.83
Άξα, αλ ζέινπκε λα επελδχζνπκε ζε κηα απνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο νηθνλνκηθή
νξγάλσζε γηα κάρε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ καο κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα ππνζηνχλ νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ αληηπάινπ ζε ηαθηηθφ,
επηρεηξεζηαθφ θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν, θαη θαηφπηλ λα επηδηψμνπκε λα επηηχρνπκε ηα
απνηειέζκαηα απηά κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν, αζθαιέζηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε ζηε ρξήζε ησλ θάζε είδνπο βιεκάησλ, ηα
νπνία είλαη απηά πνπ επηθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηηο
πιαηθφξκεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα βιήκαηα. Υο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ζέζνπκε ην
θφζηνο ελφο αεξνζθάθνπο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα
δαπαλεζνχλ γηα ηελ αγνξά ηνπ (ππέξνγθα θφζηε γηα ηα ζχγρξνλα αεξνπιάλα), γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πηιφηνπ, γηα ηα θαχζηκα, ηηο εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο ηνπ αεξνζθάθνπο, γηα
ηα αληαιιαθηηθά θιπ., ηα νπνία ζε βάζνο ρξφλνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πνιιαπιάζηα ηνπ
θφζηνπο αγνξάο. Αληηζέησο, γηα ηα βιήκαηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα είλαη ππνπνιιαπιάζην
ησλ πξναλαθεξζέλησλ.84 Υζηφζν, ε πξνζέγγηζε απηή δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη
αλαγθαίεο νη θιαζηθέο πιαηθφξκεο κάρεο φπσο ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ή ηα πνιεκηθά
πινία, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.
81

Πην ίδην, 184. Απνδηνξγαλσηηθά απνηειέζκαηα (Disruptive Effects). Ζ απνδηνξγάλσζε θαη ε δηάιπζε ηεο
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Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε γηα κάρε ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη φπσο θαηαγξαθνχλ θαη
νκαδνπνηεζνχλ ηα εθάζηνηε επηζπκεηά απνηειέζκαηα (βάζεη πνιεκηθψλ ζελαξίσλ) πνπ
ζέινπκε λα ππνζηεί ν αληίπαινο ζην ηαθηηθφ, ζην επηρεηξεζηαθφ θαη ζην ζηξαηεγηθφ
επίπεδν, λα ειεγρζεί πσο απηά κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, θαη θαηφπηλ λα
εμεηάζνπκε πψο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηα απνηειέζκαηα απηά κε ην ειάρηζην θφζηνο
θαη ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Όζνλ αθνξά ηελ άκπλα κπνξνχκε αληηζηνίρσο λα
δεκηνπξγήζνπκε κεζνδνινγίεο άξλεζεο απνηειεζκάησλ (effectsdenial) έλαληη ηνπ
αληηπάινπ. Γειαδή, λα εμεηάζνπκε κεζνδνινγίεο θαη κέζα πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα
απνθχγνπκε ηα θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα ζειήζεη λα καο αζθήζεη ν αληίπαινο
ζε πεξίπησζε πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο θαη πάιη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν θαη κε ην ειάρηζην
θφζηνο.85 Ζ ινγηθή απηή βαζίδεηαη ζηελ απιή θηινζνθία εμνπιηζκψλ πνπ εθάξκνζε ν
Οφκπεξη Καθ Λακάξα, φηαλ αλέιαβε ην πνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΞΑ επί Ξξνεδξίαο
Θέλεληπ, φηαλ έπξεπε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ησλ ηεξάζηησλ απαηηήζεσλ ησλ
ακεξηθαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζε εμνπιηζκνχο.86
Πε απηφ ζπληειεί θαη ε ηεξάζηηα πξφνδνο πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην
βειελεθέο, ζηελ αθξίβεηα πιήγκαηνο, ζηε θνληθφηεηα, ζηελ πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ
θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ βιεκάησλ λα εληνπίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα θηλνχκελνπο ζηφρνπο
θαη λα ηνπο πξνζβάινπλ.87
Νη βειηηψζεηο απηέο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην βειελεθέο θαη ηελ ηθαλφηεηα
πξνζβνιήο ζηφρσλ εθηφο θαη πέξαλ ηεο γξακκήο ηνπ νξίδνληα, εθηφο ηνπ φηη επηηξέπνπλ
ζε ζπζηήκαηα ππξνβνιηθνχ λα αλαιακβάλνπλ κέξνο ησλ απνζηνιψλ ηεο πνιεκηθήο
αεξνπνξίαο, επηηξέπνπλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξηθψλ πιαηθνξκψλ κε φπια κεγάινπ
βειελεθνχο, δεκηνπξγψληαο ζπζηήκαηα κάρεο πςειήο θηλεηηθφηεηαο, ηθαλά λα αζθήζνπλ
πξνβνιή ηζρχνο ζε εθηεηακέλεο πεξηνρέο.88
Απηέο νη θαηά βάζε ππξαπιηθέο επηζέζεηο (απφ ρεξζαίεο-αεξνπνξηθέο-UAV
πιαηθφξκεο) κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε επηζέζεηο απφ ππνβξχρηα, θαηάιιειε
δηαζπνξά λαξθψλ, ρξήζε ηκεκάησλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη
θπβεξλνεπηζέζεηο, πξνθαιψληαο θνξεζκφ ησλ ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ. Ρα
φπια απηά είλαη ηδαληθά γηα ρξήζε ζε ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο θαη ζπκπιεξψλνπλ άιια
πην ζπκβαηηθά κέζα. Αθφκα θαη ν ηξφπνο πξνζβνιήο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν
αηθληδηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε ηελ αξρηθή πξνζβνιή ησλ
λαπηηθψλ δπλάκεσλ κε ππξαπιηθά ζπζηήκαηα, ειθχνληαο ηελ πξνζνρή ησλ θπβεξλεηψλ
ζηηο ελαέξηεο απεηιέο ελψ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη αηθληδηαζηηθή πξνζβνιή
απφ ππνβξχρηα.
Ξαξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε δπλαηνηήησλ επηδηψθεηαη ε ζχδεπμε ησλ θάζε
είδνπο πιαηθνξκψλ κε ηθαλφηεηεο ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ θαη θπβεξλνπνιέκνπ, έηζη ψζηε,
85

Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 177.
Ξσο ζα θαηαζηξέθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ην ειάρηζην θφζηνο θαη πσο ζα θαηαζηξέθνπλ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο κε ην ίδην θφζηνο. «Όια εμεηάζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο θαη
θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ν Charles Hitch είρε θάλεη εδψ θαη ρξφληα ζην RAND, ζέηνληαο ηηο
εξσηήζεηο: "Ξνην νπιηθφ ζχζηεκα ζα θαηαζηξέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
θφζηνο;" ή "Ξνην νπιηθφ ζχζηεκα ζα θαηαζηξέςεη έλα δεδνκέλν ζχλνιν ζηφρσλ γηα ην ρακειφηεξν
θφζηνο?»." Fred Kaplan, The Wizards of Armageddon, (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991), 254.
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κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ρψξσλ κάρεο, δειαδή ζηελ ζηεξηά, ζηελ
ζάιαζζα, ζηνλ αέξα, ζην δηάζηεκα θαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, αθελφο κελ, λα επηηαρχλεηαη ε
δηαδηθαζία ζηνρνπνίεζεο ηνπ αληηπάινπ, αθεηέξνπ δε, λα επηθέξνληαη ζπλδπαζηηθά
πιήγκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο ερζξηθήο δχλακεο.89Ζ ζπλέξγεηα
απηή επηηξέπεη ψζηε νηαδπλακίεο ζε θάπνηνλ ηνκέα λα θαιχπηνληαη απφ ηζρπξά ζεκεία ζε
άιιν θαη ηα ηζρπξά ζεκεία ζε θάπνηνλ ηνκέα λα πνιιαπιαζηάδνληαη απφ ηε ζχλδεζή ηνπο
κε ηα ηζρπξά ζεκεία ζε θάπνηνλ άιινλ.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ζηξαηεγηζηήο Πακ Ραλθξέληη, ζηνλ ζχγρξνλν
πφιεκν ε «ζπλέξγεηα» ζα απνηειέζεη βαζηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηεο λίθεο. Ζ
πιεπξά πνπ ζα έρεη ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηα ζπζηήκαηα ηνπ θπβεξλνπνιέκνπ θαη ησλ
άιισλ δπλαηνηήησλ κε ηηο λαπηηθέο, ελαέξηεο θαη ρεξζαίεο δπλάκεηο ηεο ζα βξίζθεηαη ζε
πιενλεθηηθή ζέζε. Θαηά ζπλέπεηα, φζν πεξηζζφηεξα κέζα ζπλδπάδεηο ζην «παθέην» κε ην
νπνίν πξνζβάιιεηο ηνλ αληίπαιν, ηφζν πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θάλεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα
γηα απηφλ θαη ηφζν πην δηζεπίιπην ην δίιεκκα πνπ αληηκεησπίδεη.90
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα, θξίζηκεο ζεκαζίαο απνηειεί ε
απξφζθνπηε θαη αθξηβήο ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ θαη ζηνρνπνίεζεο είηε
πξφθεηηαη γηα ξαληάξ, είηε γηα επίγεην παξαηεξεηή είηε γηα κε επαλδξσκέλν (αεξν)φρεκα
θαη ε ζηε ζπλέρεηα ηαρεία κεηαθνξά δεδνκέλσλ, φζν ην δπλαηφλ πην απηφλνκα, ζηα κέζα
εθπνκπήο ησλ ππξψλ. H δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ πνιεκηθή δηαδηθαζία είλαη έλα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ κέγεζνο, θαζφζνλ ε ηθαλφηεηα λα επηηπγράλεηο κηθξφηεξν θχθιν εληνπηζκνχ–
πξνζβνιήο ησλ ζηφρσλ (sensor–to–shooter loop) θαη γεληθφηεξα ηαρχηεξν ξπζκφ
επηρεηξήζεσλ απφ απηφλ ηνπ αληηπάινπ είλαη βαζηθφηαηεο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο λίθεο. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν βιεκαηνθεληξηθφο πφιεκνο, σο ηδέα,
απνζθνπεί φρη ζηελ απζηεξή πξνζθφιιεζε ζε θάπνην θαζνξηζκέλν ζρέδην αιιά ζηε
δηαξθή πξνζαξκνγή ζηε ξεπζηή θχζε ηεο κάρεο91 έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πξνζβνιή
ζηφρσλ πςειήο θηλεηηθφηεηαο (time-sensitive targets) θαη λα επηηπγράλεηαη ν
πξναλαθεξζείο ηαρχηεξνο ξπζκφο δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ (pace of operations) απφ
απηφλ ηνπ αληηπάινπ.
Πην πιαίζην ηεο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο θαη κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε
ησλ θαηαζηξνθηθψλ απνηειεζκάησλ κε ην κηθξφηεξν θφζηνο πξέπεη λα γίλεη εθ
παξαιιήινπ πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ παιηφηεξσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ.92 Ζ πξαθηηθή
απηή ππαγνξεχεηαη απφ ην φηη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο/νπιηθά
ζπζηήκαηα κε παιαηφηεξεο έηζη ψζηε ηπρφλ αρίιιεηεο πηέξλεο ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ πνπ
δελ ηηο έρνπκε πξνβιέςεη, λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην «παξαδνζηαθφ»
θνκκάηη ηεο ηζρχνο καο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηελ εκθάληζε πνιιαπιψλ απεηιψλ
πξνο ηνλ αληίπαιν θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ πιαηθνξκψλ
(επηβησζηκφηεηα). Υο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε δήισζε ηνπ Θηλέδνπ
εκπεηξνγλψκνλα Ιηνχ Θηλγθζάλ ζηελ θηλεδηθή εθεκεξίδα Global Times ζηηο 20 Καξηίνπ
2018, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε Θίλα κπνξεί λα κεηαηξέςεη πνιπάξηζκα παιαηά άξκαηα
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Sam Tangredi, Anti – Access Warfare. Countering A2/AD Strategies, (Annapolis, MD: Naval Institute Press,
2013), 181.
91
Γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο βι. Robert R.
Leonhard, Fighting by Minutes. Time and the Art of War, (Westport, CT: Praeger,1994).
92
Γξίβαο, Ζ Λέα Πηξαηησηηθή Δπαλάζηαζε, 178.
90

60

ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ Χ ΥΧΡΟ ΑΛΣΗ-ΠΡΟΒΑΖ ΘΑΗ ΑΡΛΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

κάρεο Type 59 ζε πνιεκηθά ξνκπφη, εθφζνλ εθνδηαζηνχλ κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα
ηερλεηήο λνεκνζχλεο.93
Γηα λα κπνξνχλ φκσο ηα νπιηθά ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα ρξεηάδνληαη
ππνζηήξημε απφ κηα ηζρπξή αληηαεξνπνξηθή άκπλα, ε νπνία ζα δεκηνπξγεί ζφινπο
αζθαιείαο, απφ φπνπ ηα πξψηα ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα. Νηηδήπνηε
(αεξνζθάθνο, πχξαπινο ή UAV) εηζέξρεηαη ζην ζφιν απηφ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε
αλίρλεπζε, ζηνρνπνίεζε θαη πξνζβνιή. Νη ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
ζπλδπάδνληαη ψζηε λα θξαηήζνπλ ζε κεγάιε απφζηαζε ηνλ αληίπαιν θαη λα πεξηνξίζνπλ
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα δηεμάγεη επηζέζεηο κε ρεξζαίεο ή λαπηηθέο δπλάκεηο ή κε ππξαπιηθά
ζπζηήκαηα πξνζβνιήο αθξηβείαο.94 Πεκαληηθφ δε ξφιν ζηελ πινπνίεζή ηεο έρνπλ λα
παίμνπλ ηα αληηαεξνπνξηθά ππξνβφια, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ
πιεπξάο ειεθηξνληθψλ αληηκέηξσλ θαη παξάιιεια είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια,
ρξεζηκνπνηψληαο βιήκαηα κε ρξνληθνχο ππξνζσιήλεο, γηα πξνζβνιή κε επαλδξσκέλσλ
αεξνζθαθψλ ή κηθξψλ φπισλ πξνζβνιήο αθξηβείαο, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη ε
πξνζπάζεηα ηνπ αληηπάινπ λα δεκηνπξγήζεη θνξεζκφ ζηελ αεξάκπλα.95
Θξίζηκνο παξάγνληαο επίζεο, κε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεμαγσγή ησλ
επηρεηξήζεσλ, είλαη νη δπλαηφηεηεο ζε ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη θπβεξλνπφιεκν ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο, ε δηεμαγσγή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεηαη
κπζηηθά, ρσξίο λα είλαη εχθνιν λα απνθαιπθζεί απηφο πνπ ηηο εθηειεί. Ζ δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ε αδπλακία ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ δεδνκέλσλ, ε
ειεθηξνληθή ζηφρεπζε ησλ εγεηψλ ηνπ αληηπάινπ θιπ. κπνξνχλ λα επηθέξνπλ
επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ επηρεηξήζεσλ ηνπ αληηπάινπ, ζχγρπζε θαη παληθφ, κε πξνθαλή
νθέιε γηα ηηο θίιηεο δπλάκεηο.96
Μερσξηζηή
θαηεγνξία
ζπζηεκάησλ
απνηεινχλ
ηα
κε
επαλδξσκέλα
νρήκαηα/ξνκπνηηθέο πιαηθφξκεο,97 επίγεηα, ελαέξηα ή ζαιάζζηα. Ρα νρήκαηα απηά
κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ πνιιαπιέο απνζηνιέο φπσο αλαγλσξίζεσο, θξνχζεσο,
εθηφμεπζεο
βιεκάησλ/ππξνκαρηθψλ
ή
δηνηθεηηθήο
κέξηκλαο.
Ιφγσ
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ην κηθξφ ηνπο θφζηνο θαη ηε δπλαηφηεηα λα
παξαρζνχλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία
ζηηο ακπληηθέο δπλάκεηο ησλ λήζσλ. Υο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ζέζνπκε κε
επαλδξσκέλα νρήκαηα (επίγεηα, ελαέξηα ή ζαιάζζηα) πνπ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο
ερζξηθέο απνβαηηθέο ή αεξνθίλεηεο δπλάκεηο έγθαηξα, ηηο νπνίεο θαη ζα πξνζβάιινπλ ηα
ίδηα ή άιια νρήκαηα θαηά ηνλ πινπ πξνο ηηο αθηέο ή ηελ θίλεζε πξνο ηηο Εψλεο
Ξξνζγεηψζεσο.98
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Ξαξάιιεια, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε
απνκφλσζε θαη πξνζβνιή πεξηνρψλ επί ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο φπσο π.ρ. ηνπ ιηκέλνο ηνπ
Αθζάδ, εμαλαγθάδνληαο ηα πνιεκηθά πινία λα παξακείλνπλ εληφο απηνχ ή εκπνδίδνληάο ηα
λα εηζέιζνπλ/πιεζηάζνπλ, δεκηνπξγψληαο ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο θαη
ζηελ ζπληήξεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε εμειηγκέλνπ ηχπνπ
βιεκάησλ ε αληίζηνηρε πξνζβνιή ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηφρσλ βαζηά ζηελ
ηνπξθηθή ελδνρψξα, απμάλνληαο θαηά πνιχ ηελ απνηξεπηηθή καο ηθαλφηεηα.
Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πεδία εθαξκνγήο θαη ζηελ
Θχπξν, κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε θνηλψλ εμνπιηζκψλ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε
νκνηνηππία ζπζηεκάησλ θαη νηθνλνκία θιίκαθαο. Ηδηαίηεξα φκσο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
ζαιάζζηνπ ρψξνπ, φπνπ νη Ρνχξθνη επηηειείο βιέπνπλ ηελ επέθηαζε ηεο ζηεξηάο ηεο
Αλαηνιίαο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γαιάδηαο Ξαηξίδαο», θνηλνί εμνπιηζκνί
Διιάδνο-Θχπξνπ, κε ππξαπιηθά ζπζηήκαηα κεγάινπ βειελεθνχο (200-300 ρικ.), ζα
απνηειέζνπλ ερέγγπν αληη-πξφζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο.99
Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αιπζίδα λήζσλ Θξήηεο-ΘάζνπΘαξπάζνπ-Οφδνπ, θξάζζνληαο θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ είζνδν/έμνδν ησλ ηνπξθηθψλ
λαπηηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Αηγαίν απφ/πξνο ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ
βειελεθνχο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, νη ηνπξθηθέο λαπηηθέο κνλάδεο ζα εμαλαγθαζζνχλ λα
θηλεζνχλ πνιχ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο θαη θππξηαθήο ΑΝΕ, άιισο ζα απνηειέζνπλ
πξψηεο ηάμεσο ζηφρνπο.100 Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πβξηδηθφ πινίν (κίληαεξνπιαλνθφξν/ειηθνπηεξνθφξν) ακθίβησλ επηρεηξήζεσλ TCG Anadolu, ην νπνίν αθφκα
θαη κε ζπλνδεία ζθαθψλ κε δπλαηφηεηεο αεξάκπλαο πεξηνρήο (πξφγξακκα πνπ έρεη
θαζπζηεξήζεη), ζα απνηειεί εχθνιν ζηφρν γηα ην ζπλδπαζκφ ππξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ππνβξπρίσλ αλαεξφβηαο πξφσζεο (stealth), εμνπιηζκέλσλ κε ηνξπίιεο κεγάινπ
βειελεθνχο. Ρν ζθάθνο απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ Ρνπξθία πνπ ε θαηαζηξνθή ηνπ
ζα έρεη κεγάιεο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην γφεηξφ ηεο. Άιισζηε, έλαο βαζηθφο
ιφγνο πνπ ην απέθηεζε είλαη γηα λα εληζρχζεη ην θχξνο ηεο θαη ε Ρνπξθία, πνπ δηεθδηθεί
ξφιν δχλακεο επξαζηαηηθήο εκβέιεηαο, ρξεηάδεηαη παξφκνηα φπια-ζχκβνια.101
Φπζηθά, ε ρψξα καο δελ ζα πξέπεη λα απεκπνιήζεη ηελ απφθηεζε κεγάισλ
πιαηθνξκψλ φπσο αεξνζθαθψλ θαη θξεγαηψλ ελζσκαησκέλσλ ζην δηθηπνθεληξηθφ
ζχζηεκα ησλ ΔΓ θαη εμνπιηζκέλσλ κεηαμχ άιισλ κε ζπζηήκαηα πξνζβνιήο κεγάινπ
βειελεθνχο, θαζφζνλ ηα ζπκθέξνληά ηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο
Γηθαίνπ, εθηείλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα δψλε λνηίσο ηεο Θξήηεο κέρξη θαη ηελ Θχπξν, ηεο
νπνίαο είλαη εγγπήηξηα Γχλακε. Αληηζέησο, νη πιαηθφξκεο απηέο ζα απνηεινχλ θαη γηα ην
Αηγαίν θαη γηα ηελ Κεζφγεην, θηλεηέο λεζίδεο πνπ ζα κεηαθηλνχληαη θαη ζα κεηαθέξνπλ
ηθαλφηεηεο πξνβνιήο ηζρχνο εθεί πνπ πξέπεη.102
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Ρειεπηαίν αιιά ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν φισλ είλαη ε εκπέδσζε ηεο λέαο
θηινζνθίαο/ζηξαηεγηθήο. Κε δεδνκέλν φηη ε ζηξαηεγηθή αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο
πεξηνρήο βαζίδεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε αιιά απνθεληξσηηθή ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαη
ζπζηεκάησλ αληίζηνηρε πξέπεη λα είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. Ρν
θαιχηεξν κνληέιν γηα απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ε εθπαίδεπζε ζηε Γηνίθεζε βάζεη
Απνζηνιήο (Auftragstaktik/Mission Command)103. Ζ εθπαίδεπζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ
δεκηνπξγία απηνπεπνίζεζεο ζηνπο εγήηνξεο, ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ ηαρεία
ιήςε απνθάζεσλ,104 κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ρανηηθή ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα
ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ.105 Δλδεηθηηθή ηεο
ζεκαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εθπαίδεπζεο είλαη ε ζρεηηθή αλαθνξά ζην εγρεηξίδην
ησλ Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: «δεδνκέλνπ φηη δελ ζα
κπνξέζνπκε πνηέ λα εμαθαλίζνπκε ηελ αβεβαηφηεηα απφ ηελ πνιεκηθή δηαδηθαζία ζα
πξέπεη λα κάζνπκε λα πνιεκάκε απνηειεζκαηηθά, παξφιε ηελ χπαξμή ηεο. Θαη απηφ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε αλαπηχζζνληαο απιά, επέιηθηα ζρέδηα θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο
πθηζηακέλνπο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο», θαζψο θαη: «δεδνκέλνπ φηη ν πφιεκνο
είλαη έλα ξεπζηφ θαηλφκελν, ε δηεμαγσγή ηνπ απαηηεί επειημία ζθέςεο. Ζ επηηπρία
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο» θαη απηφ ζεκαίλεη λα
πξνζαξκφζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηα γεγνλφηα ζηα πιενλεθηήκαηά καο θαζψο θαη
αληηδξνχκε γξήγνξα ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.106

Δπίινγνο
Θαηαιήγνληαο, ε πηνζέηεζε (πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά, ζηξαηησηηθά) ηεο
ζηξαηεγηθήο αληη-πξφζβαζεο/άξλεζεο πεξηνρήο, ζα πξνζδψζεη ζηε ρψξα καο ηε
δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ηζρπξφηεξνπ αληηπάινπ, αμηφπηζηα, νηθνλνκηθά θαη κε ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Πηξαηησηηθά, ε ζηξαηεγηθή απηή, ζηε
βάζε κηαο απνθεληξσηηθήο δνκήο πνπ δελ ζα έρεη θεληξηθά θαη θνκβηθά ζεκεία, κπνξεί λα
εληζρχζεη δξαζηηθά ηηο ζηξαηησηηθέο καο δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ηε δηεμαγσγή ακπληηθψλ
φζν θαη επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δνκή ηνπ Αηγαίνπ κε ηα 6000 λεζηά, λεζίδεο θαη
βξαρνλήζνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο,
πξνζθέξεη ηδαληθή βάζε πάλσ ζηα νπνία ε ρψξα καο κπνξεί λα αλαπηχμεη έλαλ ηζηφ
αηζζεηήξσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηαζεξά ξαληάξ, ηα αεξνζθάθε επηηήξεζεο, ηα
ξαληάξ ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ηα ελνπνηεκέλα δηθηπαθά θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελα
αληίζηνηρα νπιηθά ζπζηήκαηα ζα εληνπίδνπλ, ηρλειαηνχλ, εγθισβίδνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ
φισλ ησλ ηχπσλ ηηο ηνπξθηθέο πιαηθφξκεο (αλαγλσξίζεσο, κεηαθνξψλ, κάρεο θιπ.) είηε
ζηε ζάιαζζα είηε ζηνλ αέξα, φζν κεγάιεο, ηζρπξέο ή «αφξαηεο» θαη αλ είλαη απηέο,107
αθφκα δε θαη ζε βάζνο εληφο ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο.
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ΑΙΔΒΗΕΟ

Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελφο
λένπ κνληέινπ ΔΓ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ
επί ηνπ αληηπάινπ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ
ηξφπν, επηηξέπνληαο ηε ζπλερή αλαλέσζε ησλ δπλαηνηήησλ, φπνηε απηφ απαηηείηαη.
Ρελ άπνςε απηή εληζρχνπλ θαη νη ζθέςεηο ηνπ ζηξαηεγηζηή Ρδσξηδ Φξίληκαλ
(George Friedman), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη κηθξέο ρψξεο πνπ απνθαζίδνπλ λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο εκπνξηθά δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη λα επελδχζνπλ ζε θζελά νπιηθά
ζπζηήκαηα κε πςειέο επηζεηηθέο ηθαλφηεηεο, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλα ζεκαληηθφ
πιενλέθηεκα έλαληη κεγαιχηεξσλ θαη πινπζηφηεξσλ ρσξψλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ φκσο λα
ιεηηνπξγνχλ παξαδνζηαθά επελδχνληαο ζε νινέλα θαη πην αθξηβέο πιαηθφξκεο, ησλ
νπνίσλ νη καρεηηθέο ηθαλφηεηεο ζα ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηελ απηνπξνζηαζία ηνπο θαη
φρη ζηελ άζθεζε θάπνησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ αληίπαιν.108
Ν αληηζηξάηεγνο ε. α. Γεκήηξηνο Αιεβίδνο είλαη απφθνηηνο ηεο Πηξαηησηηθήο Πρνιήο Δπειπίδσλ
(Ράμεσο 1983), σο αμησκαηηθφο Ξεδηθνχ, έρεη δηνηθήζεη απφ επίπεδν Γηκνηξίαο κέρξη θαη Κεξαξρίαο
θαη έρεη ππεξεηήζεη ζε δηάθνξεο επηηειηθέο ζέζεηο, φπσο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Ακπληηθήο
Ξνιηηηθήο/ΓΔΔΘΑ, φπνπ ζπκκεηείρε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο Διιεληθήο Ξξνεδξίαο
ζηελ Δ.Δ. (2014) θαη σο Δπηηειάξρεο 1εο Πηξαηηάο. Έρεη απνθνηηήζεη απφ δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο
ζρνιέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είλαη θάηνρνο Γηπιψκαηνο Δμεηδηθεπκέλσλ Ππνπδψλ επί
Ξιεξνθνξηψλ θαη Αζθαιείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Marne la Vallee, Γαιιίαο θαη Msc ζηελ
Δθαξκνζκέλε Πηξαηεγηθή θαη Αζθάιεηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Plymouth, Ζ.Β. Γλσξίδεη Αγγιηθά,
Γαιιηθά, Ηζπαληθά, είλαη παληξεκέλνο θαη έρεη ηξία ηέθλα.
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