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Οι στρατηγικές συνεργασίες Ελλάδας-ΗΑΕ και 

Ινδίας-ΗΑΕ ως μοντέλο συνεργασίας Ελλάδος-

Ινδίας 

 

Μιχαήλ Χατζηάστρου 

1. Τουρκία και Πακιστάν 

Από τα ισλαμικά κράτη που δεν ανήκουν στον Αραβικό Κόσμο το Πακιστάν είναι το 

κράτος εκείνο με το οποίο η Τουρκία διατηρεί τους πλέον στενούς δεσμούς. Οι σχέσεις τους 

ξεκινούν ήδη από τον 16ο αιώνα με την υποστήριξη των Οθωμανών στους Ινδούς 

Μουσουλμάνους που στη συνέχεια δημιούργησαν το κράτος του Πακιστάν. Με τη σειρά τους 

οι Ινδοί Μουσουλμάνοι υποστήριξαν τους Οθωμανούς στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-

78, στον Ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 και στους βαλκανικούς πολέμους το 1912. 

Κατά την εισβολή στην Κύπρο το Πακιστάν προσφέρθηκε να παράσχει υποστήριξη στην 

Άγκυρα και δήλωσε πρόθυμο να αποστείλει στρατεύματα προς υποστήριξη των επιχειρήσεων. 

Τα δύο κράτη έχουν υπογράψει πλήθος στρατιωτικών συνεργασιών με σημαντικότερες αυτές 

του εκσυγχρονισμό των πακιστανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία και την 

πώληση των τουρκικών ελικοπτέρων ATAK 129 στο Πακιστάν (Khan, 2020: 14-24). Το 2021 

υπογράφηκε συμφωνία συμπαραγωγής των επιθετικών drone τύπου Anka (Bisht, 2021) και το 

2022 το Πακιστάν ανακοίνωσε την προμήθεια drone τύπου Bayraktar BT2 για την ένταξη τους 

στην αεράμυνα της χώρας (Kadidal & Parakala, 2022). Το Πακιστάν, με τη συμμετοχή του σε 

κοινές ναυτικές ασκήσεις με την Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο (Λυκοκάπης, 

2020), επικουρεί στην υλοποίηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το γεγονός ότι 

αποτελεί πυρηνική δύναμη και οι διαρροές ότι ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου 

με την Τουρκία για την μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας σε αυτήν (Shukla, 2021) δεν αφήνει 

στην Ελληνική πλευρά περιθώρια εφησυχασμού για το βάθος των σχέσεών τους και το βαθμό 

αλληλεγγύης σε περίπτωση νέας αντιπαράθεσης Ελλάδος-Τουρκίας.  
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2. Στρατηγική συνεργασία ΗΑΕ-Ελλάδος και σχέσεις ΗΑΕ με την Τουρκία  

Η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), εντοπίζοντας κοινά συμφέροντα 

κατά το τελευταίο διάστημα, έχουν ενισχύσει σημαντικά τις μεταξύ τους σχέσεις. Το 2019 

αεροσκάφη των ΗΑΕ συμμετείχαν σε στρατιωτικές ασκήσεις στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 

2020 απέστειλαν 4 αεροσκάφη F-16 στην Κρήτη προς ένδειξη έμπρακτης υποστήριξης 

απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα (Iddon, 2020a) και το 2021 συμμετείχαν σε κοινή 

αεροπορική άσκηση με Ελλάδα και Αίγυπτο στο Αιγαίο. Επιστέγασμα της κοινής θέλησης για 

συνεργασία ήταν η διμερής Συμφωνία Κοινής Συνεργασίας στην Εξωτερική Πολιτική και την 

Άμυνα, που τα δύο κράτη συμφώνησαν το 2020 και εν τέλει τέθηκε σε ισχύ το 2022 (Νέδος, 

2022), η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και Ρήτρα Αμοιβαίας Στρατιωτικής Συνδρομής σε 

περίπτωση επίθεσης από τρίτο κράτος, ρήτρα που για την Ελλάδα δεν είχε προβλεφθεί σε 

συμφωνία από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία προηγήθηκε της 

αντίστοιχης συμφωνίας με τη Γαλλία το 2021. Για τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των 

δύο κρατών, δημιουργήθηκε η Ανώτατη Κοινή Επιτροπή, ενώ έχουν τεθεί οι βάσεις για 

μελλοντική ενίσχυση της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας, όπως και τη συνεργασία σε 

άλλους στρατηγικούς τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και η ενέργεια (Πολλάτος, 2020). 

Παράδειγμα εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα αποτελεί και η 

προσπάθεια οικοδόμησης συμφωνίας για την εκπαίδευση τεχνικών από τα ΗΑΕ στην Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία συνοδεύεται από τη δέσμευση έκτασης 90 στρεμμάτων στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων για την κατασκευή καταλυμάτων για τους 

προαναφερθέντες τεχνικούς (Πολλάτος, 2020). Στον οικονομικό τομέα, το 2022, δύο χρόνια 

μετά την Ινδία ήταν η σειρά των ΗΑΕ  να αποτελέσουν την τιμώμενη χώρα στην 86η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης και παράλληλα μεταξύ των δύο κρατών υπεγράφησαν συμφωνίες για 

επενδύσεις των ΗΑΕ στη χώρα μας ύψους 4,4 δισ. ευρώ (Ζώη, 2022). 

Η αμυντική συμφωνία είναι σημαντική για πολλούς λόγους, καταρχάς στο διπλωματικό 

πεδίο, όπου αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ελληνικής πολιτικής σύνθεσης γεωπολιτικών 



Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

Σελίδα 4 από 10 
 

συνεργασιών στη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο, 

καθώς ανοίγει το δρόμο για αρκετές ενδιαφέρουσες προοπτικές (Reader, 2020). Πιο 

συγκεκριμένα, οι δύο χώρες έχουν παρόμοια σύνθεση αεροσκαφών στις Πολεμικές τους 

Αεροπορίες (F-16, Mirage 2000), αν και τα αεροσκάφη των ΗΑΕ είναι πιο εκσυγχρονισμένα 

και αυτή τη χρονική περίοδο οι Ένοπλες Δυνάμεις και των δύο κρατών βρίσκονται σε μια 

διαδικασία αναβάθμισης, με την Ελλάδα σε βάθος πενταετίας να αναβαθμίζει τα F-16 της, να 

παραγγέλνει 24 γαλλικά Rafale και να αναζητεί έναν παρόμοιο αριθμό F-35 από τις ΗΠΑ, και 

τα ΗΑΕ που έχουν αναβαθμίσει τα δικά τους ήδη σύγχρονα Mirage 2000-9, να παραγγέλνουν 

80 Rafale από τη Γαλλία στην πλέον εξελιγμένη έκδοση F4. Έτσι, στα πλαίσια της μεταξύ τους 

αμυντικής συμφωνίας, ανοίγει ο δρόμος για επιλογές όπως η πώληση στην Ελλάδα των 

αναβαθμισμένων Mirage 2000-9, ενώ ακόμα νωρίτερα η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα 

μπορούσε να εξοπλίσει τα δικά της F-16 και Mirage 2000-5 με οπλικά συστήματα που παράγει 

η αμυντική βιομηχανία των ΗΑΕ (Iddon, 2020b). Κατά συνέπεια, διαφαίνεται ότι η συμφωνία 

μεταξύ ΗΑΕ και Ελλάδος έχει πολλά να προσφέρει στην αποτροπή της υλοποίησης του 

αναθεωρητικού τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε ένα πρώτο στάδιο στο 

επίπεδο της διπλωματίας, με την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων έναντι της Τουρκίας και 

από τα ΗΑΕ στα Διεθνή φόρα, και στη συνέχεια και σε στρατιωτικό επίπεδο, στον τομέα τόσο 

της απόκτησης συστημάτων και τεχνογνωσίας από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και 

στα πλαίσια της μεταξύ τους αμυντικής συνδρομής. 

Και σε βάθος χρόνου όμως, η συνεργασία σε τομείς ενέργειας, εμπορίου, τουρισμού, 

γεωργίας και άλλων ζητημάτων μπορεί να προσδώσει έμμεσα αποτελέσματα στην αποτρεπτική 

ισχύ της Ελλάδος μέσω της οικονομικής ενίσχυσης και ενεργειακής ασφάλειας που 

συνεπάγονται οι στενές σχέσεις με ένα πλούσιο σε ορυκτούς υδρογονάνθρακες κράτος. 

Ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, και κάτω από το φάσμα της ενεργειακής κρίσης και των 

ευκαιριών που αυτές δημιουργούν στους περιφερειακούς δρώντες, φέρνει τις δύο χώρες ακόμη 

πιο κοντά. Η Ελλάδα με τις δύο εγκαταστάσεις απαεριοποίησης σε Ρεβυθούσα και 

Αλεξανδρούπολη αποτελεί μια ασφαλή χώρα εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο των 
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ΗΑΕ στην Ευρωπαϊκή αγορά (ANA-MPA, 2022), ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο του 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού των ΗΑΕ, για επίτευξη ως το 2050 του στόχου για 

διαμόρφωση ενός ενεργειακού μίγματος που θα προέρχεται σε ποσοστό 40 % από «καθαρές» 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δε μένει απαρατήρητος ο κομβικός ρόλος της Ελλάδος για την 

ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη που προσφέρει ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής τάσης 

EuroAfrica 2 GW μεταξύ Αίγυπτου - Ελλάδας μέσω Κρήτης και η επίσης υπό κατασκευή 

γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας (MEED, 2022).   

Από την άλλη, τα ΗΑΕ και η Τουρκία διατηρούσαν για μεγάλο διάστημα ένα εντεινόμενο 

ψυχροπολεμικό κλίμα. Παρότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες συγκρούσεις μεταξύ των δύο 

κρατών, τόσο τα ΗΑΕ όσο και οι σύμμαχοί του, όπως η Γαλλία και η Αίγυπτος, έχουν 

συγκρουόμενα  συμφέροντα λόγω της υποστήριξης που παρείχε η Τουρκία στους εξτρεμιστές 

Αδερφούς Μουσουλμάνους του Κατάρ και της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης (Iddon, 

2020a). Η δε «ξαφνική αγάπη» μεταξύ των δύο χωρών το 2022, δεν ήταν παρά το αποτέλεσμα 

της υποταγής του στρυμωγμένου στην οικονομία Ερντογάν στα δολάρια των ΗΑΕ (Μπίφη, 

2022).  

3. Συνεργασία Ελλάδας-ΗΑΕ ως μοντέλο συνεργασίας Ελλάδας-Ινδίας 

Ενδιαφέρον στοιχείο της συνεργασίας των ΗΑΕ με την Ελλάδα αποτελεί η δυνατότητά της 

να αποτελέσει το μοντέλο για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Οικονομικοί λόγοι 

και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, μπορούν να φέρουν τις δύο χώρες – Ελλάδα και Ινδία – σε 

μια φάση διερευνητικών επαφών για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας 

τους, ενδεχομένως και με τη σύναψη μιας στρατιωτικής συμφωνίας, αντίστοιχης με αυτής που 

υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ. Ειδικότερα υπάρχουν εκείνα τα κοινά χαρακτηριστικά 

στη συνεργασία Ελλάδας-ΗΑΕ αλλά και Ιδίας-ΗΑΕ που συνηγορούν σε μία τέτοια προοπτική. 

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία προσδοκούν να προσελκύσουν επενδύσεις από τα ΗΑΕ, οι 

σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ ήδη βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, μετά την 

υπογραφή και των μεταξύ τους στρατιωτικών και οικονομικών συμφωνιών, ενώ το ίδιο 
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συμβαίνει με τις σχέσεις Ινδίας – ΗΑΕ. Το 30% του πληθυσμού των ΗΑΕ είναι Ινδοί και 

αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της πυκνής αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, 

με τις πτήσεις προ πανδημίας να αριθμούν περί τις 1760 ανά εβδομάδα (Αθανασόπουλος, & 

Μίχος, 2020). Τα ΗΑΕ είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές αργού πετρελαίου της Ινδίας 

(για την περίοδο 2019-20: 21,83 MMT, $10.927,52 εκ.) και υπάρχει ευρύτερη συνεργασία στον 

ενεργειακό τομέα, με τα ΗΑΕ, το 2019, να έχουν παραχωρήσει δικαιώματα έρευνας 

υδρογονανθράκων σε κοινοπραξία ινδικών εταιριών στο Abu Dhabi Onshore Block 1 (UEA 

Embassy of India, 2021), ενώ σε επίπεδο ασφαλείας Ινδία και ΗΑΕ συνεργάζονται στην 

καταπολέμηση του ισλαμικού εξτρεμισμού (Αθανασόπουλος, & Μίχος, 2020). Επιστέγασμα 

του υψηλού επιπέδου συνεργασίας των δύο χωρών αποτέλεσε η υπογραφή το Φεβρουάριο του 

2022 μιας κολοσσιαίας συμφωνίας για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου σε πάνω από 100 

δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (Murphy, 2022). 

4. Οι προοπτικές μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Ινδίας-Ελλάδας 

Από το 1950 που οι δύο χώρες συνάψαν διπλωματικές σχέσεις αυτές είναι εξαιρετικές. 

Στον οικονομικό τομέα η Ελλάδα κινήθηκε αργοπορημένα σε σχέση με της λοιπές ευρωπαϊκές 

χώρες και την Τουρκία με αποτέλεσμα οι εμπορικές σχέσεις να είναι περιορισμένες με την 

Ινδία, εντούτοις υπάρχουν ισχυρές πολιτιστικές σχέσεις με τα ινδικά Πανεπιστήμια να 

παρέχουν έδρες για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και φιλοσοφίας (Υπουργείο 

Εξωτερικών, 2020). Μια πρώτη προσπάθεια για να έρθουν εγγύτερα η μία χώρα στην άλλη 

αποτέλεσε η συμμετοχή της Ινδίας ως τιμώμενη χώρα στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

το 2019. Στα πλαίσια της έκθεσης ο Ινδός υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας έθεσε ως 

στόχους, αφενός την αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών από $650 εκατ. στο επίπεδο 

του $1 δισ. μέχρι το 2021 και αφετέρου την ενίσχυση του τουρισμού μεταξύ των χωρών. Στην 

επίσημη ομιλία του τόνισε πως η Ελλάδα λόγω της στρατηγικής της θέσης ως σταυροδρόμι 

τριών ηπείρων και μέλος της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή χώρα-βάση των ινδικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, αεροδιαστημικής, ενέργειας, 



Centre for International Strategic Analyses (KEDISA) 

Σελίδα 7 από 10 
 

φαρμακοβιομηχανίας, ναυτιλίας, τουρισμού, εξόρυξης μετάλλων, τρόφιμων και πολιτισμού 

(Βεγίρη, 2019). Από τις παραπάνω δηλώσεις του Ινδού υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας 

γίνεται αντιληπτό πως η Ινδία προτίθεται να ακολουθήσει τα βήματα της Κίνας για τη 

διείσδυση της στην ΕΕ, γι’ αυτό στρέφει το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα ως πύλη εισόδου και 

στην ασφάλεια τόσο της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας που 

οδηγούν σε αυτήν (Αθανασόπουλος & Μίχος, 2020). Ιδιαιτέρα στο ενεργειακό τομέα, η 

Ανατολική Μεσόγειος φαίνεται να τραβά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της Ινδίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι χώρες που μετέχουν στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου - 

Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ - αποτελούν μια σοβαρή εναλλακτική πηγή 

υδρογονανθράκων για τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργεί ο υψηλός ρυθμός 

ανάπτυξης της Ινδικής οικονομίας. Ιδιαίτερα η Κύπρος και η Ελλάδα προκρίνονται ως εν 

δυνάμει χώρες με τις οποίες η Ινδία θα μπορούσε να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας 

στην εξερεύνηση φυσικού αερίου (Quamar, 2022), κατ΄ ανάλογο ενδεχομένως τρόπο με τον 

οποίο έχει ήδη πράξει με τα ΗΑΕ. 

Ένας δεύτερος λόγος προσέγγισης των δύο χωρών, Ινδίας και Ελλάδος, αποτέλεσε η 

ανοικτή υποστήριξη που παρέχει η Τουρκία στο Πακιστάν εδώ και 70 χρόνια στη διαμάχη του 

τελευταίου με την Ινδία για τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ (Ράπτη, 2020) και 

αντίστοιχα, όπως ήδη αναλύθηκε, η διαχρονική υποστήριξη του Πακιστάν στην ρεβιζιονιστική 

Τουρκία έναντι του Ελληνισμού, σε μια λογική που εδράζεται στην παροιμιώδη φράση «ο 

εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος». Έτσι, αναφορικά με την Ινδία στον στρατιωτικό τομέα, η 

οποία υλοποίει ένα φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα (Αθανασόπουλος, & Μίχος, 2020), δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που συζητούν το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας μεταξύ Ινδικού και 

Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, στον αντίποδα της συνεργασίας 

Τουρκίας-Πακιστάν, για την ανάσχεση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Χατζηάστρου, 

2021). Ωστόσο η προοπτική μιας γενικότερης στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα 

φαίνεται πλέον να ωριμάζει όλο και περισσότερο στις δεξαμενές σκέψεις της Ινδίας (Pandita, 

2022). Οι Ινδοί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απειλή που μπορούν να αποτελέσουν τα 
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πακιστανικά F16 απέναντι στα ινδικά Rafale, αλλά και για την αντιμετώπιση των τουρκικής 

κατασκευής drones τύπου Anka και Bayraktar BT2 που βρίσκονται ήδη στο εξοπλιστικό 

πρόγραμμα του Πακιστάν. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η εκτίμηση πως θα ήταν χρήσιμη μια 

συνεκπαίδευση των ινδικών μαχητικών Rafale με τα ελληνικά F-16, όπως και το γεγονός ότι η 

Ελλάδα θα μπορούσε να μοιραστεί με την Ινδία τα δεδομένα για τα χαρακτηριστικά πτήσης 

και την υπογραφή ραντάρ των τουρκικής κατασκευής drones. Αντίστοιχα η Ελλάδα θα 

μπορούσε να επωφεληθεί με συνεκπαιδεύσεις του αεροπορικού της στόλου απέναντι στα 

ινδικά συστήματα αεράμυνας S-400 για την αποκωδικοποίηση των δυνατοτήτων των 

αντίστοιχων τουρκικών S-400, αλλά και να προμηθευτεί εξελιγμένα οπλικά συστήματα από 

την Ινδία όπως είναι οι πύραυλοι κρουζ BrahMos που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα 

ελληνικά αεροσκάφη Rafale (Kadam, 2022).  

Εν κατακλείδι οι συνεργασίες Ελλάδας-ΗΑΕ και Ινδίας-ΗΑΕ αποτελούν δύο επιτυχημένα 

και με πολλές ομοιότητες μοντέλα διακρατικής συνεργατικής σχέσης με στρατηγικό βάθος, 

που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για μια αντίστοιχη συμφωνία Ελλάδος-Ινδίας, με 

ότι συνεπάγεται για τα εθνικά συμφέροντα και την ενίσχυση του διεθνούς γεωπολιτικού 

αποτυπώματος της Ελλάδος, η υπογραφή μιας στρατηγικής συνεργασίας με τη 2η μεγαλύτερη 

χώρα σε πληθυσμό, την 5η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μια πυρηνική δύναμη, που 

αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους δρώντες. 
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