Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου
γράφη την 21η Οκτωβρίου 2008
Σήµερα εορτάζεται η απελευθέρωση της Πρέβεζας
και σε ολίγες ηµέρες, 26η Οκτωβρίου, της Θεσσαλονίκης,
από τη µακραίωνα τουρκική σκλαβιά. Ηµέρες δόξης και
θριάµβου του Έθνους και των Ελληνικών Ενόπλων
∆υνάµεων. Λαµπρά περίοδος του Ελληνισµού οι Βαλκανικοί
πόλεµοι 1912-13, που είχαν σαν αποτέλεσµα, µε τη
νικηφόρα έκβασή των, την απελευθέρωση από τον τουρκικό
ζυγό της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των νήσων του
Αιγαίου, κατ' ουσίαν τον διπλασιασµό του τότε ελληνικού
κράτους.
Σε µία εβδοµάδα θα εορτασθεί πανηγυρικώς και η
επέτειος του "ΟΧΙ" του 1940. Ένα "ΟΧΙ", προς τον εισβολέα, ειπωµένο δια στόµατος του πρωθυπουργού της χώρας,
βγαλµένο και βασισµένο στην αγέρωχη ψυχή, στην πίστη
στην πατρίδα και τα ρήµατα της φυλής, σε ένα λαό
καταλλήλως παιδευθέντα και προετοιµασθέντα από την
αντάξια ηγεσία του. Το έπος του 1940, µε τη νίκη κατά των
Ιταλών, των συνεταίρων του άξονος, στο µέτωπο της
Ηπείρου, υπήρξεν η πρώτη κερδηθείσα υπό των συµµάχων
µάχη. Ανεπτέρωσεν το ηθικόν του ελευθέρου κόσµου,
επλήρωσεν τις καρδιές του και του έδωσεν ελπίδα και πίστη
δια τη δυνατότητα της επίτευξης της τελικής νίκης.
∆υστυχώς, δια την Ελλάδα ούτε οι Βαλκανικοί πόλεµοι, ούτε η νικηφόρα έκβαση του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου
έφεραν την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και της
Βορείου Μακεδονίας. ∆ια τη Βόρειο Ήπειρο ούτε φωνή,
ούτε ακρόαση. Ξεχασµένη υπόθεση µεταξύ αλληλοσυγκρουοµένων αποφάσεων και πρωτοκόλλων ανεξαρτησίας, ελληνικότητος, απελευθέρωσης και υποδούλωσης, κατά τα
συµφέροντα των εκάστοτε ισχυρών της γης. Οι Βορειοηπειρώτες µαζί µε τους Αλβανούς έχουν µεταναστεύσει στην
Ελλάδα. Η ούτω δηµιουργηθείσα κατάσταση ίσως και να
µην επιτρέπει πλέον τη διεκδίκηση, ανάλογης προς το
Κόσσοβο, λύσης.
∆ια τη Βόρεια Μακεδονία συζητείται σε επίπεδο
διαµεσολαβητού και κρατικών αντιπροσώπων να χαρισθεί
στους, κατοικούντες την περιοχή, Σκοπιανούς (Σέρβους, Αλβανούς, Βουλγάρους, Έλληνες και Αθιγγάνους), που είναιδεν είναι δύο εκατοµµύρια ψυχές, δια την αναγνώριση κράτους, η ονοµασία "∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" µε
συνεπακόλουθες απαιτήσεις δια µακεδονικόν έθνος και
µακεδονική γλώσσα. Η κατηφορική και ενδοτική πορεία της
ενδιάµεσης συµφωνίας, από ελληνικής πλευράς, συνεχίζεται.
Συµφωνίες, που ελήφθησαν και δοκιµάζονται στα όρια αντοχής του λαού, καταπατούν και ακυρώνουν την απόφαση του
Εθνικού Συµβουλίου, κατά τις αρχές της προηγουµένης δεκαετίας, περί µη αποδοχής ονοµασίας των Σκοπίων µε το
όνοµα Μακεδονία ή και παραγώγων της λέξεως αυτής. Ιδού
η συνέχεια, η συνέπεια και οι αντοχές των συγχρόνων ταγών
του έθνους. Οι Σκοπιανοί αδιάλλακτοι, τρώγοντες και πίνοντες σε βάρος των Ελλήνων, συνεχίζουν τις βλέψεις και διεκδικήσεις των σε βάρος της Ελλάδος. Βλέψεις εδαφικές, µειονοτικές και ιστορικές, παραµένοντες ανυποχώρητοι στις
επάλξεις του ονόµατος "Μακεδονία".

Αλλά τι, το εκφραστικώτερο, δικαιώτερο και λογικώτερο από του να δοθεί στο κράτος - συνονθύλευµα εθνοτήτων - το όνοµα "∆ηµοκρατία των Σκοπίων". Και γιατί όχι,
στην περίπτωση που δεν συµφωνούν, να µη διαµελισθούν
στα συνιστώντα αυτό εδαφικά και πληθυσµιακά τµήµατα µε
αντίστοιχες ενώσεις προς τα οµογενή γειτονικά κράτη. Αυτό
κάποτε θα συµβεί. Έγινε στη Ρωσία, στη Γιουγκοσλαβία,
µετά παρέλευση εβδοµήντα και πλέον ετών τεχνητής
συµβίωσης-συγκόλλησης. Γιατί να µην πραγµατοποιηθεί και
στα Σκόπια. Οι θεωρίες περί µαλακών και σκληρών
υπογαστρίων καιρός να παρακαµφθούν. Λοιπόν, ούτε βόρεια, ούτε άνω Μακεδονία και τα εξ αυτής συνακόλουθα. Η
πρόσφατη συµπεριφορά των Σκοπίων µάλλον παρέχει την
ευκαιρία στην Ελλάδα να ορθώσει το ανάστηµά της και να
λάβει ανάλογη στάση για ένα σύγχρονο "ΟΧΙ". Και ακόµη
γιατί να είναι σύµµαχος µέσω ΝΑΤΟ; Συµφέρει να είναι
"απέναντι".
Στη µεγαλόνησο Κύπρο, κατ΄αρχάς, Χριστόφιας και
Ταλάτ ταλανίζονται, ίσος προς ίσον, για την "επανένωση"
της νήσου, βαδίζοντες στα πρότυπα των µακροχρονίων και
αναποτελεσµατικών συναντήσεων Κληρίδη-Ντεκτάς. ∆ιαφωνούν στην οµοσπονδιακή ή συνοµοσπονδιακή µορφή της
ήδη υπάρχουσας και αναγνωρισµένης διεθνώς Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Η τουρκική µειονότης του 18% κατέστη συνοµιλητής και επίσηµος εταίρος των Ελλήνων, του 88% του
πληθυσµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Τουρκία, διευρυµένη µε ζωτικό χώρο, θαλάσσιο και χερσαίο στην καρδιά
της Ανατολικής Μεσογείου, που της παρέχει η κατοχή της
βορείας Κύπρου, βρυχάται και πανηγυρίζει την ανεξαρτησία
του ψευδοκράτους. Η Ελλάς θεάται τα τεκταινόµενα και
φαίνεται ικανοποιηµένη από την εταιρική, µέσω ΕΕ, επιτευχθείσα ένωση. Καλόν θα είναι να καταστεί και σύµµαχος
µέσω ΝΑΤΟ. Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Το "ναι" στα
Σκόπια δια την είσοδο στο ΝΑΤΟ να συνεπάγεται και το
αντίστοιχο "ναι" δια την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Στην Τουρκία η εσωτερική διαµάχη Κεµαλιστών και
Ισλαµιστών µαίνεται και συνεχίζεται µε τη δίκη, τις ηµέρες
αυτές, των συνωµοτών της οργάνωσης "Ερκένεγκον" που
απέβλεπε στη δηµιουργία καταλλήλων συνθηκών δια επέµβαση των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας προς ανατροπήν
των κυβερνώντων ισλαµιστών. Σ΄ότι αφορά τις σχέσεις µε
την Ελλάδα συνεχίζει τις παραβιάσεις και παραβάσεις στο
Αιγαίο µε την υπέρπτηση αεροσκαφών και την διεκπεραίωση λαθροµεταναστών στους αυτούς ρυθµούς παρά τα
υφιστάµενα ετεροβαρή µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης και
τις διεξαγόµενες συζητήσεις υπό των επιτροπών εµπειρογνωµόνων εξ αµφοτέρων των χωρών. Κακός και ανυποχώρητος γείτονας, υποµονετικός και πείσµων, που δεν παύει
να ανακατεύεται στα Βαλκάνια µέσω των οµοθρήσκων
πληθυσµών, καταλοίπων της οθωµανικής αυτοκρατορίας,
αιτιωµένης για τη "µακεδονική σαλάτα", της οποίας και την
επανόρθωση ευαγγελίζεται, στηριζόµενος στην πληθυσµιακή
του υπεργεννητικότητα και στο θρησκευτικό του φανατισµό.
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, παρά την
πτώση του πετρελαίου κάτω των εβδοµήντα δολαρίων ανά
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ΟΧΙ

…και πώς η άρνηση αυτή σηµατοδοτεί την Ιστορία
του Ταξιάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Αντί επετειακού και δι'ολίγων
διεξερχόµενοι, το πώς την 28η Οκτωβρίου 1940, η
πρόθυµη και καθολική µέθεξη των Ελλήνων στην
απόφαση του ηγέτου Ιωάννου Μεταξά να
αντιδράσει το έθνος υπερήφανα σε µία έξωθεν
προσβολή, πρέπει να αποτελεί σήµερα αντικείµενο
µιας προσωπικής ενδοψίας. Και τούτο για να
δυνηθεί ο καθένας από εµάς να
συγκεκριµενοποιήσει ένα κριτικό
αυτοπροσδιορισµό, που να σχετίζεται µε το
οφειλόµενο αναλογούν ηθικό µέρισµα προς την ιερά
γη που µας φιλοξενεί.
Αυτό τούτο το γεγονός µας είναι γνωστό.
Είναι µία συγκλονιστική καµπή στην διαδροµή της
Ελληνικής Ιστορίας. Είναι ένα φαινόµενο, που
διοδεύει τον νού στα παγκόσµια πεδία της υψίστης
ψυχολογικής µεταρσιώσεως. Είναι µία κοινωνική
ανάκτηση µιας ζωτικότητος, η οποία απαντήθηκε
από εκείνους τους προγόνους µας, οι οποίοι
απέδειξαν, ότι το ελάχιστο καθήκον τους ήταν, η
µετά θυσιών, συνταύτηση της πίστεώς των προς
την ιδέα, που λέγεται Ελλάς.
Το κεφάλαιο του "Όχι" κλείσθηκε στην
ψυχή του αγνού Έλληνος, σαν υποθήκη και
απόδειξη υπεροχής στον υπόλοιπο κόσµο, ο οποίος
βαθµολογεί χωρίς επιείκεια στην κλίµακα του
πραγµατικού κόσµου του σύµπαντος των ιστορικών
σηµασιών. Αυτού του κόσµου, ο οποίος µετά από
αξιολόγηση των ελληνικών πεπραγµένων θα
πορισθεί, ότι αυτή η φυλή, θα µπορέσει να
παραµείνει αιωνία, εφ'όσον µετέρχεται τον
παράγοντα άνθρωπο, τις ηθικές του δυνάµεις και
την πολεµική του αρετή, για να διατηρεί έτσι το
δικαίωµα σε ένα διαχρονικό και αδιάλειπτο αγώνα,
που τίµηµα έχει την ελευθερία.
Το 1940, ο ήχος του εθνικού σηµάντρου
συνεκλόνισε τις ελληνικές ψυχές κι'αυτές µε την
σειρά τους αντήχησαν, σαν να ήθελαν µ'αυτό να
µεταδώσουν στους ανά τον κόσµο φιλοµαθείς, ότι
το εθνικό φρόνηµα είναι µία απέραντη νοητική
αγκαλιά, που θερµαίνει το ιερό πάθος για την -όταν
και εάν χρειασθεί- εποµένη εποποιϊα. Για να µάθουν
τα αυριανά Ελληνόπουλα, ότι αυτή η γη πρέπει να
µείνει αµίαντη, αν όντως η τότε απόφασή τους θα
είναι κατηγορηµατική και εκφράζουσα την µη προς
αφανισµό βούλησή των.
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Όσο και αν ο κόσµος σήµερα συρρικνώνεται, λόγω της συστολής του χρόνου και του
χώρου, που έχει επιτευχθεί µε τις νέες τεχνολογίες,
όσο και αν ολίγον κατ'ολίγον η ανθρωπότητα
προσανατολίζεται προς µία παγκόσµια διακυβέρνηση, όσο και αν οι επί µέρους ιστορικοί απολογισµοί των εθνών "συµπιέζονται", δεν έφθασε
ακόµη η στιγµή, όπου οι λαοί είναι έτοιµοι να
κοινωνήσουν της αχράντου συνυπάρξεως. Συνεπώς,
ας µη βιάζονται οι καλοί καγαθοί οραµατιστές, οι
υποστηρίζοντες µίαν οµοούσιον και αµόλυντον
παγκόσµια κοινότητα, όπως την υποστηρίζουν µετά
µανίας οι απάτριδες πολυεθνικές εταιρείες, οι
ακολουθούσες την φιλοσοφία της απληστίας, αλλά
και οι καθ'οιονδήποτε τρόπον προσποριζόµενοι τα
καλά και συµφέροντα τοις θυλακίοις αυτών.
Όχι, δεν είναι ακόµη η ώρα να αστειευόµαστε µε την εθνική µας υπόσταση, εν ονόµατι µιας
υποτιθέµενα βολικής ιδέας, που µερικοί διπλωµάτες
προσπαθούν να µας πείσουν, ότι η ιδανική κατάσταση είναι αυτή του µη νικητού και του µη ηττηµένου,
µέσω προτάσεων, οι οποίες επαίρουν το "ενδοτικόν
το αναίµακτον". Μάλιστα, επισηµαίνουµε, ότι όσοι
προοιωνίζουν κακά µε τυχόν διατράνωση µιας ιδέας
εθνικού φρονήµατος, είναι αυτοί, που για να
ξεπεράσουν την δειλία τους, την σαρκάζουν,
αυτοπροβαλλόµενοι σαν πραγµατικιστές, που
διαβουλεύονται την όσον ένεστι ευχάριστη
συµπαροµάρτηση των συνδιαιτωµένων(1) ή
γειτονευουσών(2) οµάδων ανθρώπων.
Μερικοί σύµβουλοι των κυβερνώντων,
µέσω των ευκόλως δι'αυτούς προσβαινοµένων
κατωφλίων των µαζικών µέσων ενηµερώσεως,
προσπαθούν να µας πείσουν, ότι οι όµορες
κοινότητες δεν µας απειλούν. Αυτές οι υποθέσεις µας διαβεβαιώνουν µε συγκαταβατικότητα- είναι
υστερικότητες κινδυνολόγων. Όσο για την
προβαλλοµένη υφ' ηµών πολυπλοκότητα των
εθνικοκοινωνικών δυσαρµονιών, όπου τα -υπό
διόγκωσιν(3) στον πληθυσµιακό της Ελλάδος
κορµό- ξένα σώµατα προκαλούν, εκεί λοιπόν µας
"αποστοµώνουν" µε επιστηµονικές αναλύσεις, των
οποίων, όσο πιο ακαταλαβίστικα είναι τα
επιχειρήµατα, τόσο πιο ισχυρά ακούγονται στο αυτί
των αδαών.
Αν ωστόσο είµαστε προσεκτικοί, θα

διαπιστώσουµε, ότι σήµερα έχει επιτελεσθεί ένας
υπολογίσιµος αριθµός ανατροπών. Έχει παρατηρηθεί, ότι ένας εισαγόµενος -πολύτυπος κοινωνικάκαι λίαν απειλητικός µοχλός, είναι έτοιµος να
ανασκελίσει τις µέχρι τώρα σταθερές των στοιχείων,
που συνιστούν την εκλεκτικιστική µας ισορροπία
και την φυλετική µας στιβαρότητα. Εκκωφαντικά
λοιπόν σηµαίνεται ο κώδων για την ανεξέλεγκτο
εµφύτευση των µειονοτήτων πάσης υφής και αποχρώσεως στον ελληνικό αγρό και για την συνεπαγοµένη καταλυτική ρήξη ανάµεσα σε όσους αναµειγνύονται στο συµπεφυρµένον και επικινδύνως
ρευστόν αυτό περιβάλλον.
Εν τω µεταξύ και εξ αιτίας κάποιων αδικιών, που υπέστησαν οι όποιες µειονότητες στην
ηµεδαπή και αλλαχού, έχουν άτυπα και µε την
βοήθεια των media(4) περιέλθει αυτές στην κατάσταση απολαβής προνοµίων, τα οποία παλαιότερον
ανήκον στην τάξη των αστών. Έτσι λοιπόν οι καθ'οιονδήποτε πολιτική και σύστηµα ταξινοµήσεως- µειονότητες στην χώρα µας χαρακτηρίζονται,
χωρίς καµµία επιφύλαξη, αυτάρεσκες και, οι οποίες
εγκαταλείπονται στο φιλήδονο αίσθηµα της
αδιατάρακτης συνείδησης(5). Έχουµε λοιπόν
µεταφέρει στις µειονότητες τα προνόµια, που είναι
απαγορευµένα πλέον στις ανώτερες τάξεις αλλά και
στο σύνολο των φιλονόµων. Έχουµε φθάσει να
πεισθούµε, κατά ένα µέγιστο ποσοστό, ότι η εθνική,
η θρησκευτική, η σεξουαλική και η λαθραίως
εισαχθείσα στην χώρα µας µειονότητα, δεν είναι
τίποτε άλλο, παρά ένα µικρό έθνος µέσα στο έθνος,
που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή να
έχει καθαρθεί από το αµάρτηµα των πρωτοπλάστων,
να έχει συγγενέψει µε τους αγγέλους και να
αποδίδει τα αποθέµατα αγάπης αποκλειστικά στον
εαυτό της. Με το πρόσχηµα λοιπόν, ότι εξαίρουµε
την ιδέα της διαφορετικότητας, έχουµε φθάσει και
πάλι σε διαχωρισµούς και εκχωρούµε τα µέγιστα
στις µειονότητες, οι οποίες από το γεγονός και
µόνον, ότι υπάρχουν ανάµεσά µας απολαµβάνουν
προνόµια απαγορευµένα για τους άλλους(6).
Σε ένα διαµορφούµενο περιβάλλον, όπως
είναι η υπό προϊοντοποίηση ευχολογία για µια
διηυρηµένη Ευρώπη, η ιδέα ενός πολέµου έχει
αποµακρυνθεί από το όποιο υποσυνείδητο την
διατηρούσε σαν µία συµφέρουσα ή αναγκαία λύση.
Ο πόλεµος σήµερα ακούγεται σαν ένας αµβλύς και
υπόκωφος αναστεναγµός, που αντιλαλεί την
αναχρονιστικότητα της σκέψεως κάποιων
νοσταλγών των καθαρών κοινωνικών θεωριών, ως
και ενίων οµάδων ειδικών συµφερόντων, όπως πχ οι
κατασκευαστές πολεµικού υλικού κ.α.
Οι σφαιρικοί σκεπτικιστές,
αντιλαµβανόµενοι την διαιρετότητα των µεγεθών,
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µοιράζουν όλα τα αντιφατικά µεγέθη και προχωρούν
στο αποφαντικό, ότι οι στρατοί σήµερα έχουν
µετατραπεί σε παράγοντες εκφοβισµού και κακών
προαισθηµάτων, οι οποίοι χωρίς να καταλήξουν σε
σύγκρουση µπορούν να επιδεικνύουν την σηµαία,
στο όνοµα µιας κατ'επίφασιν δηµοκρατικής
ευταξίας, δια συγκεντρώσεως δυνάµεων σε τόπο και
χρόνο τον δέοντα.
Ένας ψυχρός πόλεµος ή ένας άδηλος
πόλεµος δια της προκλήσεως κρίσεων µε
αποσκοπούµενα γεωπολιτικά πλεονεκτήµατα(7),
θολώνει και αδιαφανοποιεί τα όρια ανάµεσα στην
µη βία και την ένοπλη αναµέτρηση. Με τέτοια
µεθόδευση εξυφαίνεται µία κατάσταση εν πολλοίς
διφορούµενη. Πολυερµηνευόµενη έως σιβυλλική. Η
γενική κινητοποίηση σε τέτοια περίπτωση εκτιµάται
σαν περιττή. Οι διπλωµάτες έχουν τον λόγο.
Ωστόσο η αποστρατικοποίηση είναι λίαν
επικίνδυνη, διότι ουδέποτε και ουδεµία κυβέρνηση
στηρίζεται σε προφορικές ευχές και διακηρύξεις ή
και γραπτές συµφωνίες, όπως περίπου κινούνται τα
µέτρα οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης. Ιδίως σε ό,τι
αφορά στην συµπεριφορά της Τουρκίας, η οποία
κατά κανόνα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, όπως
ιστορικά αποδεικνύεται.
Είναι αλήθεια, ότι ο πόλεµος σήµερα είναι
λιγώτερο πιθανός, αλλά η ειρήνη ουδέποτε -θα
λέγαµε- ότι είναι εξασφαλισµένη, έστω και αν
µερικοί πιστεύουν, ότι τα Ηνωµένα Έθνη, το
Βορειοατλαντικό Σύµφωνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλοι οργανισµοί θα µας παρείχαν την σχετική
εγγύηση και µάλιστα ενισχυµένη εφ'όσον η
υποτιθεµένη απειλή προήρχετο από χώρα µέλος των
διεθνών αυτών κοινοτήτων και οργανισµών.
Στην αναζήτηση µιας λογικής λύσεως, έχει
παρατηρηθεί µία τάση µεταφράσεως της τρεχούσης
παραδοξότητας της εµπειρίας των καιρών, χωρίς να
τεθεί, όπως πιστεύουµε, σε κίνδυνο η συνοχή της
δοµής των ενόπλων δυνάµεων. Έτσι, η διάκριση του
ενεργεία στρατού και δυνάµει στρατού κάτω από
οποιοδήποτε εύρος θεωρήσεως δεν φαίνεται να
αποδίδει τι ευκταίον, παρά µόνον αν υπάρξει τρόπος
ή ποιά τις µέθοδος, ώστε αυτή η ένοπλος δύναµις να
δοκιµασθεί στην πράξη.
Ένας στρατός, ο οποίος εν ονόµατι µιας
αποκτηθεισοµένης ικανότητος αποτροπής,
καταγίνεται σε αθρόες αγορές οπλικών συστηµάτων,
οι οποίες αγορές δεν µας έχουν πείσει περί της
τελεσφορήσεως τής επί της αµυντικής
ενδυναµώσεως προθέσεως, αλλ'αντιθέτως µας
εκτρέπουν σε πονηρές ατραπούς αλλοιοτρόπων
"προµηθειών", τότε το φαινόµενο αυτό µας πιέζει
στο να ελέγξουµε τους υπευθύνους(;) σαν
"κυρίαρχος λαός" δια του: quo vadis domine.

Εµείς κάποτε είχαµε διδαχθεί στα σχολεία
από τον δάσκαλό µας, ο οποίος την εποχή εκείνη
δεν αλλοιθώριζε ιδεολογικά, διότι είχε σαν πυξίδα
την Ελλάδα, ότι οι άρχοντες των πόλεων των
προγόνων µας γκρέµιζαν συµβολικά ένα µέρος των
τειχών τους, όταν στην πόλη τους επέστρεφε από
τους Ολυµπιακούς αγώνες πολίτης τους δαφνοστεφανωµένος νικητής. ∆ιότι, όπως έλεγαν "µε
τέτοιους άνδρες δεν χρειαζόµαστε τείχη".
Τέτοιοι άνδρες είναι όσοι είναι προικισµένοι
µε δύναµη, αντοχή, καρτερία, πειθαρχία,
εκπαίδευση και προ πάντων "πιστεύω". Μια
ευλογηµένη πατρίδα είναι εκείνη, η οποία έχει
πολίτες µε εκείνες τις ηθικές δυνάµεις, οι οποίες
παρέχουν τα αναµφίλεκτα εχέγγυα για την σωτηρία
της. Αλλοιώς πως, θα ιδούµε τους επιγενοµένους να
σωρεύουν ύλην αθλίως αποκτωµένη, απολύοντας
την τιµιότητά τους και διακωµωδώντας την όποια
έννοια χρέους προς την πατρίδα, όπως και τις
"αντιπροοδευτικές"(!) θέσεις περί προσωπικής
ανδρείας. Αυτοί ουδόλως θα ανησυχούν για το
εθνικό µας αύριο. Θα θελήσουν να επωφεληθούν
από τα πλεονεκτήµατα, που προσφέρει ο πλούτος
και θα αναζητούν να στεγάσουν τα λάφυρά τους σε
άλλα µέρη, κάπου στον πλανήτη Γη.
Αυτές οι επισηµάνσεις διαγιγνώσκουν
επικινδυνότητες για την ελληνική µας πατρίδα.
Αυτός ο λαός, ως φαίνεται άρχισε να κουράζεται
από την εγκατάλειψή του σε µία ελευθερία χωρίς
όρια. Στην ασύδοτη ελευθερία, όπως διέβλεψε ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτή η ανάλυση της
παρακµής έχει την ψυχοκοινωνική της ερµηνεία. Ο

Έλληνας έχει περιαχθεί σε κατάσταση αποδοχής του
απροσδιορίστου παιχνιδιού της πολυδιάστατης
ανοχής και της κυριαρχίας της ενεργητικής ή
παθητικής αδικίας, χωρίς πλέον να διακρίνεται για
το οποιοδήποτε απόθεµα σθένους προς άµυνα.
Σθένους, που θα τον κεντρίσει στο να αναζητήσει
την θεραπευτική αγωγή, που θα τον περιάξει στην
έλλογη νόηση, η οποία σε τελική ανάλυση θα τον
συνδράµει, για να συναντηθεί µε την ειρηνευµένη
του ύπαρξη.
Οι κυβερνώντες καλά θα κάνουν να
αναθεωρήσουν την θέση τους απέναντι στην
διαλυτική επίδραση τού, όπως πιστεύουν,
εκσυγχρονιστικού γίγνεσθαι. Ας µη φοβούνται την
µειονότητα των "περιέργων προτιµήσεων"
αριστεριστών. ∆εν είναι εντροπή να αναφέρονται
στις λέξεις Ελλάς και Ελληνικόν Έθνος. Μόνον οι
εγκαταβιούντες εν Ελλάδι µη Έλληνες θα τους
κατηγορούσαν γι'αυτό. Ουδείς άλλος! Επί τέλους,
ας καθίσουν να µεθοδεύσουν τρόπους
απαναποκτήσεως δυνατοτήτων εκφοράς και νέων
ΟΧΙ. Όπως τότε, το '40!
∆ιότι υπάρχει αντικείµενον! Υπάρχει
απειλή! Καί από την πλευρά της Τουρκίας αλλά καί
από την πλευρά όλων των βορείων γειτόνων.
Αν δεν υπάρχει, τότε προτρέποµε τον
συνταγµατικόν υπεύθυνον της χώρας να µας το
αποσαφηνίσει επισήµως, για να απενεργοποιήσουµε
τις χρηµατοβόρες ένοπλες δυνάµεις και ως µη όντες
στρατοκτήµονες πλέον, να καθευδήσωµε µακαρίως
τον ύπνο του εξ ουρανών ησφαλισµένου και κάτω
από την θεία και τρυφερή κρατική αγκάλη.

1.Οι ανάµεσά µας οικονοµικοί µετανάστες, οι οποίοι ευδοκιµούν (µόνον οικονοµικά) σε σύγκριση µε την προτέρα τους
ζωή στην ιδιαιτέρα τους πατρίδα. Συνδιαιτώνται λοιπόν, κάτω από µία δική µας κατανόηση, που είναι απόρροια µιας
υπερβολικής µας δηµοκρατικής χειραφετήσεως. Μιας στάσεως δηλαδή, η οποία έµµεσα έχει γεννηθεί από την
αποφασιστική µας αγνόηση των βιολογικών και πολιτισµικών ντετερµινισµών.
2.Των οµόρων χωρών
3.Το ποσοστό των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποτελεί το 20% του συνολικού πληθυσµού και συνιστά παγκόσµια
πρωτοτυπία, ως προς το ανεξέλεγκτο της εισόδου και διαµονής των σε µία χώρα, η οποία διαθέτει στρατιωτικές µονάδες
προκαλύψεως, ειδικούς συνοριακούς φύλακες και φύλαξη ακτών (όχι όµως από ακτοφυλακή). Γιατί άραγε;
4.Τα media, δια "εγκρίτων" δηµοσιογράφων διακρίνονται για την εύνοιά τους υπέρ των πάσης φύσεως και
προσανατολισµών µειονοτήτων. Υπόθεση, που ανάγει, όχι σε ανθρωπιστική αντιµετώπιση αλλά σε "υποστηριζοµένη
θέση".
5.Όπως γράφει ο Pascal Bruckner στην πραγµατεία του "la tyrannie de la penitience", "επιδεικνύουν θορυβώδικα την
προσωπικότητά τους, υπερηφανεύονται που είναι αυτό που είναι, αυτοεξυµνούνται, δεν βλέπουν στον εαυτό τους το
παραµικρό ελάττωµα, δεν αυτοαµφισβητούνται ποτέ, µερικές φορές µάλιστα, ξεφεύγουν και από τον κοινό για όλους
νόµο (στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι γκέι, άνδρες ή γυναίκες, δεν µπορούν, εκτός εξαιρέσεων, να κατηγορηθούν για
σεξουαλική παρενόχληση: η ελεύθερη έκφραση της libido τους είναι πάντα αθώα)".
6.Πχ αντιρρησίες συνειδήσεως, φυγόστρατοι και άθεοι (οι οποίοι και γίνονται µέχρι και υπουργοί) και άλλα πολλά.
7.Ένας τέτοιος πόλεµος υπάρχει (παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου) εδώ και χρόνια µε την
Τουρκία. Οι ευρείς χώροι, µέσα στους οποίους εκδιπλώνει η Τουρκία την πρωτογενή της ενέργεια µε τρόπους που
εκφράζονται µέσω της προαγοµένης οικονοµίας, της πολιτισµικής δραστηριοποιήσεως, της στρατιωτικής
ισχυροποιήσεως κττ, και µε την συνάφεια υπερτέρων και προγραµµατισµένων πολιτικών σκοπών η γείτων χώρα δια της
δηµιουργίας κρίσεων κατορθώνει κάθε φορά να αποκοµίζει κέρδη ενισχύοντας έτσι τις συνιστώσες του γεωπολιτικού
της δυναµικού.
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"ΣΚΟΠΙΑΝΗ Α∆ΙΑΛΛΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΕΤΟ"
Του Αντιστρατήγου ε.α. ∆. Λακαφώση

Η Ελλάδα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 2-3 Απριλίου 2008, στο Βουκουρέστι, συνεπής
προς τη σταθερά θέση της : "µη λύση, µη πρόσκληση", άσκησε βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ. Τα Σκόπια αιφνιδιάσθηκαν γιατί είχαν τη θετική διαβεβαίωση από αξιωµατούχους των ΗΠΑ.
∆ιαβεβαίωση που εκλαµβάνεται εκ των υστέρων ως λάθος της αµερικανικής διπλωµατίας.

Εθνικιστικές Εξάρσεις Σκοπίων

Αβεβαιότητα για Λύση

Η κυβέρνηση των Σκοπίων φαίνεται να µην το
πήρε το µάθηµα του ελληνικού βέτο. Ο Πρωθυπουργός
Γκρουέφσκι προβαίνει σε ανιστόρητους ισχυρισµούς
και ακραίες εθνικιστικές εξάρσεις. Μεταξύ άλλων :
Προσπαθεί να ανασύρει από την τέφρα το παλαιό
όνειρο του Τίτο και των οµοϊδεατών του για διέξοδο στο
Αιγαίο. Επιδιώκει να ταυτίσει τους Σλάβους µε τους
αρχαίους Μακεδόνες. Παραλείπει όµως ή µάλλον
προσποιείται ότι δεν έχει αντιληφθεί τους πολλούς
αιώνες που οι Μακεδόνες Έλληνες προϋπήρχαν των
Σλάβων σε αυτή την περιοχή. Εκµεταλλεύεται, βέβαια,
τις ψευδαισθήσεις µε τις οποίες έζησε επί 50 σχεδόν
χρόνια η παρούσα σκοπιανή γενιά στην κλειστή
κοινωνία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
όπως σκόπιµα είχε µετονοµάσει την περιοχή που
βρίσκονται σήµερα τα Σκόπια, ο Τίτο το 1944.
Στην, από 19-21 Ιουλίου 2008. 4η παγκόσµια
συνάντηση παιδιών προσφύγων - όπου εντάσσεται και ο
ίδιος - των αυτοαποκαλουµένων "Αιγαιατών Μακεδόνων", ο Γκρουέφσκι καταθέτει στεφάνι σε µνηµείο
µε φόντο χάρτη µε τα Σκόπια µέχρι το Αιγαίο.
∆εν διστάζει να στείλει επιστολή προς τον
Έλληνα Πρωθυπουργό και να εγείρει θέµα δήθεν
"µακεδονικής µειονότητας" στη Β. Ελλάδα (έλαβε
βέβαια αυστηρή απάντηση). Επίσης ζητά την
αναγνώριση διπλής ιθαγένειας ως και την αποζηµίωση
των περιουσιών για όσους, όπως ισχυρίζονται, τις
εγκατέλειψαν κατά την έξοδό τους µετά τον εµφύλιο, το
1949. Ο δε Πρόεδρος της Κοµισιόν Μπαρόζο, σε απαντητική επιστολή προς τον Γκρουέφσκι για ύπαρξη
δήθεν "µακεδονικής µειονότητας" στην Ελλάδα,
απαντά ότι η ΕΕ δεν είναι αρµόδια και παραπέµπει σε
ευρωπαϊκές αρχές συµπεριφοράς καλής γειτονίας. Εδώ
αξίζει να µνηµονευθεί ότι και ο Παναµάς, ίσως ως
σύµπτωση αλλά ταυτόχρονα, αποφασίζει να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως FYROM και όχι ως "Μακεδονία" όπως µέχρι τώρα. Είναι βέβαια ενωρίς να
σκεφθούµε για αρχή αναστροφής διεθνούς σκηνικού.
Θα το δούµε.

Με όλα αυτά όχι µόνο θα εθελοτυφλούσε
κανείς να µη βλέπει που το πάει ο Γκρουέφσκι. Προσθέτει ανύπαρκτα και ανυπόστατα θέµατα στην
Ατζέντα. Το µόνο θέµα - σύµφωνα και µε απόφαση των
ΗΕ - στις διαπραγµατεύσεις είναι το όνοµα των Σκοπίων. Ακολουθείται δηλαδή µαξιµαλιστική τακτική για
την οποία έχουµε εµπειρία από την Τουρκία. Θέτει
πολλά θέµατα για να επιτύχει µερικά.
Η αλήθεια είναι ότι κατά την περίοδο των πολέµων - συγκρούσεων στα Βαλκάνια έχει γίνει µετακίνηση και ανταλλαγή πληθυσµών γενικά στην περιοχή
σύµφωνα όµως µε υφιστάµενες διεθνείς συνθήκες που
ισχύουν σήµερα. Όποιος έχει τίτλους περιουσίας σε
άλλη χώρα, ας τις παρουσιάσει στα αρµόδια διεθνή ή
ειδικά τοπικά δικαστήρια, πρακτική που ακολουθείται
σε αυτές τις περιπτώσεις. Για δε την διπλή ιθαγένεια:
υφίσταται διεθνές δίκαιο και νόµοι κρατών, τους οποίους όµως θέλουν εσκεµµένα να αποφεύγουν οι δωσίλογοι φυγάδες. Για τους παραµείναντες : δεν έµειναν ως
ξένη µειονότητα αλλά ως Έλληνες µε ελληνική συνείδηση και µε ισονοµία και ισοπολιτεία στην ελληνική
κοινωνία, άσχετα από το όποιο τυχόν παράλληλο γλωσσικό ιδίωµα.
Η Ελλάδα, ως προσπάθεια καλής θέλησης, έκανε ότι έρεπε να κάνει µε την αποδοχή της σύνθετης
ονοµασίας, µε γεωγραφικό προσδιορισµό και για όλες
τις χρήσεις και δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο. Μήπως,
λοιπόν, τώρα η Ελλάδα έχει να εστιάσει την προσοχή
της περισσότερο στο να εξηγεί έγκαιρα στη διεθνή κοινότητα, οργανισµούς, φίλους και εταίρους γιατί στο
εξής είναι υποχρεωµένη να προβάλει συνεχώς βέτο όσο
τα Σκόπια ακολουθούν αυτή την αδιάλλακτη τακτική.
Πρέπει να ασκηθεί πίεση προς την άλλη πλευρά. Με
αυτό τον τρόπο ίσως αναγκασθούν στα Σκόπια να λογικευθούν για το όνοµα.
Μία µικρή χώρα δεν µπορεί, λογικά, χωρίς έξωθεν πολιτική υποστήριξη και υποκίνηση να προβάλει ως
"γίγαντας µε ξύλινα πόδια". Εκβιαστικές, συγκρουσιακές και τυχοδιωκτικές µέθοδοι ανήκουν ανεπιστρεπτί
στο παρελθόν και δεν µπορεί να τις χρησιµοποιούν και
µάλιστα αυτοί που επιδιώκουν την ένταξή τους στις
ευρωπαϊκές και νατοϊκές δοµές.

Το χειρότερο, που θα µπορούσε να συµβεί θα ήταν να υποκατασταθεί η σοβαρή στρατηγική συζήτηση µεταξύ
εθνικιστών και ειρηνιστών ή ευρωπαϊστών µε κυνήγι µαγισσών και µε πνευµατική τροµοκρατία προς κάθε κατεύθυνση.
Φοβούµαι, ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει. ∆ιότι, όπως ο Κύριος µωραίνει όν βούλεται απολέσαι, έτσι και ένας λαός χάνει
την ικανότητα στρατηγικής σκέψης ακριβώς, όταν την χρειάζεται περισσότερο.
Παναγιώτης Κονδύλης
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Ν Ε Ο Σ Ψ Υ Χ Ρ Ο Σ Π ΟΛ Ε Μ Ο Σ
Του Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

Τα πρόσφατα γεγονότα του Καυκάσου, που
δηµιούργησαν µεγάλη κρίση η οποία ακόµη δεν έχει
καταλαγιάσει, έδειξε ότι ορθά οι Ευρωπαίοι ηγέτες,
απέρριψαν την πρόταση των ΗΠΑ για ένταξη στο
ΝΑΤΟ της Γεωργίας και της Ουκρανίας κατά την
τελευταία Σύνοδο Κορυφής στο Βουκουρέστι, διότι
σήµερα θα υπήρχε µεγάλη πιθανότητα να είχε ζητηθεί
η εφαρµογή του άρθρου 5 περί "Συλλογικής Άµυνας"
και έτσι η κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρώπης
µετά της Ρωσίας να έχουν λάβει δραµατική µορφή.
Η κατάσταση που επικράτησε στην περιοχή
της Γεωργίας αµέσως µετά τη διάλυση της Σοβιετικής
Ενώσεως και µετά από συγκρούσεις, οδήγησε στην
αυτονοµία τη Ν. Οσετία και Αµπχαζία (επαρχίες
αµφότερες της Γεωργίας), η οποία δεν
αναγνωρίστηκε από την Γεωργία. Ο Οργανισµός για
την Ειρήνη και Ασφάλεια στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
ανέλαβε, µε απόφασή του, την επίβλεψη της ειρήνης
που επιτεύχθηκε στη Ν. Οσετία µε Κυανόκρανους
από τη Ρωσία, Ν. Οσετία και Γεωργία ενώ το αυτό
έγινε για την Αµπχαζία µε ειρηνευτικές δυνάµεις από
Ρωσία, Αµπχαζία και Γεωργία και µε παρατηρητές
που διατέθηκαν από τον ΟΑΣΕ, στους οποίους
συµµετείχαν και Έλληνες αξιωµατικοί.
Την 7η Αυγούστου 2008 και παρά την
Ολυµπιακή Εκεχειρία, δυνάµεις της Γεωργίας
εισέβαλαν µε υπερβολική ισχύ πυρός στη Ν. Οσετία,
καταστρέφοντας την πρωτεύουσα της Τσιχνβάλι και
προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας, η οποία µε
ισχυρές και άρτια συντονισµένες κινήσεις των
στρατιωτικών δυνάµεών τους, όχι µόνο εκδίωξαν και
κατέστρεψαν τις Γεωργιανές δυνάµεις που είχαν
εισβάλει στη Ν. Οσετία, αλλά συνεχίζοντας την
προέλασή τους προς νότο, κατέλαβαν µεγάλα
τµήµατα του Γεωργιανού εδάφους, φθάνοντας έξω
από την πρωτεύουσα της χώρας Τυφλίδα.
Τι προκάλεσε όµως την ενέργεια αυτή της
Γεωργίας, η οποία κατέληξε σε τραγωδία γι΄αυτήν;
Θα µπορούσε κάποιος να δείξει χωρίς ενδοιασµούς
τον Πρόεδρο της χώρας Μιχαήλ Σαακασβίλι, ένα
αµερικανοτραφή, υπερφίαλο και µαξιµαλιστή νεαρό
ηγέτη, ο οποίος όµως στήριξε τις ενέργειές του στις
ΗΠΑ, των οποίων είναι ενεργούµενο για τη
διείσδυσή του στον Καύκασο και οι οποίες εγνώριζαν
τις προθέσεις του.
Ουσιαστικά η Ν. Οσετία και τα γεγονότα που
διαδραµατίσθηκαν έδειξαν ότι η Ρωσία, οικονοµικά
εύρωστη πλέον, επιστρέφει στο διεθνές προσκήνιο,
διεµβολίζουσα τον µονοπολισµό που προσπάθησαν
να στηρίξουν οι νεοσυντηρητικοί των ΗΠΑ και ότι

δεν είναι διατιθεµένη να αποδεχθεί άλλο έλεγχο στις
χώρες του εγγύς ενδιαφέροντός της. Το µήνυµα αυτό
έγινε ορατό στην Ουκρανία, οδηγώντας σε πολιτική
κρίση και περιορίζοντας τον φιλοδυτικό Πρόεδρό της
σε πολιτική µοναξιά.
Μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέµου, ο τότε
Πρόεδρος των ΗΠΑ και πατέρας του σηµερινού, είχε
µιλήσει για Νέα Τάξη Πραγµάτων, η οποία
εστηρίζετο στην παγκόσµια ισχύ των ΗΠΑ που την
οδηγούσε στη φιλοσοφία του µονοπολισµού και την
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας µέσω της
νεοφιλελεύθερης φιλοσοφίας γι΄αυτήν, ώστε να
υφίσταται παγκόσµιος έλεγχός της. Τα πράγµατα
όµως δεν εξελίχθηκαν έτσι, καθόσον η ενεργειακή
κρίση κυρίως ως προς τις τιµές των καυσίµων, ο
πόλεµος των αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην περιοχή του Καυκάσου, οι
µεγάλοι ρυθµοί αναπτύξεως της Ρωσίας, της Κίνας,
των Ινδιών και Βραζιλίας κ.λ.π., δηµιούργησαν µία
νέα δυναµική, που, αφ' ενός διεµβόλισε την
φιλοσοφία του µονοπολισµού, αλλά και επέφερε
µεγάλες οικονοµικές ζηµίες στις ίδιες τις ΗΠΑ.
Το ερώτηµα που γεννάται είναι εάν
οδηγούµεθα πλέον σε µία νέα ψυχροπολεµική
κατάσταση. Υπό τις σηµερινές συνθήκες και την
πολιτική που ακολουθείται, µπορούµε να πούµε ναι.
Συµφέρει όµως η κατάσταση αυτή τον δυτικό κόσµο;
Όχι, είναι η απάντηση, καθόσον η κατάσταση αυτή
δεν συµφέρει πρωτίστως τις ΗΠΑ µε τα πολλά
ανοικτά µέτωπα, σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Μέση
Ανατολή και Ιράν, καθώς και ολόκληρη τη δύση
(βλέπε Ευρώπη), από πολιτικής, κοινωνικής και
οικονοµικής πλευράς. Εποµένως απαιτείται αλλαγή
πολιτικής κυρίως από πλευράς των ΗΠΑ, οι οποίες
πρέπει να δείξουν πολιτικό ρεαλισµό, δηλαδή οι ΗΠΑ
ως παγκόσµια υπερδύναµη, αντί της αντιπαραγωγικής
στρατηγικής για την "προληπτική ανάσχεση" της
Ρωσίας, πρέπει να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη
σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας µε την
µετασοβιετική Ρωσία. Αυτό σηµαίνει σύνεση και
διορατικότητα και ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ
πρέπει να απογαλακτισθεί από τα διάφορα "λόµπυ" ή
Ινστιτούτα, ιδιοτελούς επιρροής, επηρεασµένων από
ψυχροπολεµικά ιδεολογήµατα.
Περαιτέρω τα γεγονότα του Καυκάσου,
οδήγησαν στην κήρυξη της ανεξαρτησίας των
Αµπχαζίας και Ν. Οσετίας, η οποία αναγνωρίσθηκε
από τη Ρωσία και στο προσεχές µέλλον και από άλλες
χώρες φίλα προσκείµενες προς τη Μόσχα. Η
αντίδραση της δύσεως, δεν δικαιολογείται διότι είχε
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Γ. Μπαµπινιώτης
Είναι αληθινά άξιο περιεργείας (και µελέτης)
πώς µια τόσο µικρή χώρα, τα Σκόπια, µπορεί να έχει
τόσο µεγάλες φιλοδοξίες (και απαιτήσεις) αλλά και τόσο µικρή επαφή µε την πραγµατικότητα. Επειδή µάλιστα τις τελευταίες εβδοµάδες στην (έξωθεν υπαγορευόµενη) πολιτική των Σκοπίων "παίζει" και το θέµα
τής γλώσσας, τής ψευδώνυµης "µακεδονικής" γλώσσας των Σκοπίων και τής (επινοηθείσης) "µειονότητας" που µιλάει δήθεν επίσης τη "Μακεδονική" των
Σκοπίων, αξίζει να πούµε τα πράγµατα µε το "επιστηµονικό" όνοµά τους, όπως το έχουµε ήδη κάνει από το
1992 µε τον συλλογικό τόµο που εκδώσαµε µε τίτλο "Η
γλώσσα τής Μακεδονίας: Η αρχαία Μακεδονική και η
ψευδώνυµη γλώσσα των Σκοπίων"1 (Ας σηµειωθεί ότι
η Ελληνική Πολιτεία δεν έστερξε ποτέ - µολονότι
ζητήθηκε - να προβεί σε έκδοση τού βιβλίου στην
αγγλική γλώσσα, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι
ελληνικές επιστηµονικές θέσεις επί τού θέµατος.)
Όσο ενδιαφέρει το θέµα µας και για να καταλάβει ο αναγνώστης τί πράγµατι συµβαίνει, εξηγούµε
ότι έχουµε τρεις γλώσσες που είτε διαφέρουν τελείως
µεταξύ τους (η Ελληνική τής Μακεδονίας από τη σερβοβουλγαρική γλώσσα των Σκοπίων καθώς και από τη
βουλγαρικής προελεύσεως διάλεκτο που είναι γνωστή
ως Σλαβοµακεδόνικα) είτε διαφέρουν µερικώς (η Σερβοβουλγαρική των Σκοπίων από το βουλγαρικό ιδίωµα
που µιλήθηκε - σε περιορισµένη έκταση - σε συνοριακές
περιοχές τής Ελλάδος από έλληνες οµιλητές, οι οποίοι
µαζί µε την Ελληνική γνώριζαν - οι µεγαλύτερες ηλικίες
- και τα λεγόµενα Σλαβοµακεδόνικα).
* Η Ελληνική τής Μακεδονίας
Είναι η κατ' εξοχήν Μακεδονική, δηλαδή η Ελληνική που µιλούσαν οι Έλληνες τής Μακεδονίας από
την αρχαιότητα και - στην εξέλιξή της - µέχρι σήµερα.
Πρόκειται για τη γλώσσα τού Φιλίππου, τού Μεγάλου
Αλεξάνδρου και των άλλων Ελλήνων τής αρχαίας Μακεδονίας, για µια αρχαία δηλαδή ελληνική διάλεκτο δωρικού περισσότερο χαρακτήρα2, που χρησιµοποιήθηκε
κυρίως στον προφορικό λόγο, αφού στον γραπτό λόγο
και στον επίσηµο προφορικό λόγο υιοθετήθηκε νωρίς,
για πολιτικούς λόγους, η αττική διάλεκτος στην οποία
σώζονται χιλιάδες επιγραφών από τη Μακεδονία.
* Η Σερβοβουλγαρική των Σκοπίων
Είναι η πρόσφατη - µέσα τού 20ού αιώνα γλώσσα τού κράτους των Σκοπίων (το οποίο ιδρύθηκε,
ως γνωστόν, επί Τίτο το 1944). Πρόκειται για µία βουλγαρική γλώσσα (ο αρχικός πληθυσµός τής περιοχής
ήταν βουλγαρικός και πάντοτε οι Βούλγαροι διεκδικούσαν αυτή την περιοχή που θεωρούσαν δική τους άλλωστε οι κάτοικοι τής περιοχής ονοµάζονταν Bulgari3
"Βούλγαροι"!). Η γλώσσα αυτή, µε τεχνητό καθαρώς
τρόπο, από οµάδα γλωσσολόγων που συγκροτήθηκε επί
τούτω "εκσερβίστηκε" (!), εισήχθησαν δηλαδή σε αυτήν
λεξιλόγιο και γραµµατικά στοιχεία από τις γύρω περιοχές που µιλούσαν Σερβικά, ώστε να µειωθεί ο βουλγαρικός γλωσσικός χαρακτήρας της και να αποκτήσει
σερβική γλωσσική µορφή, που ήταν απαίτηση τής Ενωµένης Σερβίας τού Τίτο, τής Γιουγκοσλαβικής δηλαδή
∆ηµοκρατίας. Άρα, η γλώσσα των Σκοπίων είναι µια
σερβοβουλγαρική γλώσσα4, µια τεχνητά εκσερβισµένη
Βουλγαρική, που επιβλήθηκε ως επίσηµη γλώσσα για

προηγηθεί η αναγνώριση από αυτήν (ΗΠΑ, Ηνωµένο
Βασίλειο, Καναδάς, Γαλλία και Γερµανία) του
Κοσσόβου σε βάρος της Σερβίας και παρά το σχετικό
ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας (ΙΑ) του ΟΗΕ.
Έτσι δηµιουργείται µία νέα κατάσταση στις διεθνείς
σχέσεις που δεν συνάδει µε τις αρχές του διεθνούς
δικαίου, σε βάρος πάντοτε των ηττηµένων και των
µη ισχυρών κρατών.
Για το θέµα αυτό ο Στρατηγός ε.α., Επίτιµος
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Ακαδηµαϊκός κ. ∆ηµήτριος
Σκαρβέλης, στην εµπνευσµένη οµιλία του κατά το
5ο ∆ιεθνές Συνέδριο "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2007" της
ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ είχε πεί ότι : "Το διεθνές σύστηµα είναι
άναρχο και όλα τα κράτη που το συνιστούν είναι
ισότιµα πολιτικά, µε τη διαφορά ότι η ισότητά τους
υπονοµεύεται από τους ισχυρούς. Οι διεθνείς
σχέσεις διέπονται από την ισχύ και τα συµφέροντα
των κρατών µε συνέπεια να παράγεται αστάθεια και
συγκρουσιακές καταστάσεις". Οι θέσεις αυτές έχουν
επιβεβαιωθεί από τα γεγονότα και αποδεικνύουν ότι
η νέα τάξη πραγµάτων που είχαν ευαγγελισθεί οι
ΗΠΑ δεν ήταν καθόλου νέα, αλλά επανάληψη της
φιλοσοφίας για το δίκαιο του ισχυροτέρου.
Η Ελλάδα ανήκει στους δυτικούς
οργανισµούς, πλην όµως έχει και στρατηγικά
συµφέροντα στη συνεργασία της µε την Ρωσία.
Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εµπλακεί στις
στείρες αντιπαραθέσεις που επαναφέρουν την
ψυχροπολεµική θεώρηση και σε κάθε περίπτωση
να µην προβεί σε αναγνώριση της ανεξαρτησίας
του Κοσσόβου καθώς επίσης των Αµπχαζίας και Ν.
Οσετίας που θα βάλει ταφόπλακα στην προσπάθεια
επίλυσης του Κυπριακού.

Γεωγραφικά Στοιχεία

*
Η Νότια Οσετία έχει έκταση 3.900 km2,
ευρίσκεται στα βόρεια της Γεωργίας. Είναι ορεινή
περιοχή χωριζόµενη από τη βόρεια Οσετία από τον
ποταµό Mthvazi. Σύµφωνα µε την απογραφή του
1989 ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 99.000
κατοίκους (Οσέτιοι 65.200 ήτοι το 66,2%,
Γεωργιανοί 28.700 ήτοι το 29,0%, Ρώσοι 2.128
ήτοι 2,1%, Αρµένιοι 871 ήτοι 1,21%, Εβραίοι 648
ήτοι 0,9%, λοιπά 5.100 ήτοι 4,8%). Εκτιµάται ότι
το 70% των κατοίκων έχουν λάβει Ρωσική
υπηκοότητα και διαβατήρια.
*
Η Αµπχαζία ευρίσκεται Β∆ της Γεωργίας,
έχει έκταση 8.600 km2 και πληθυσµό 215.972
κατοίκους (Γεωργιανοί 45.953 ήτοι 21,3%,
Αµπχάζιοι 94.606 ήτοι 43,8%, Ρώσοι 23.420 ήτοι
10,8%, Αρµένιοι 44.870 ήτοι 20,8% και Έλληνες
1.486 ήτοι 0,7%) σύµφωνα µε την απογραφή του
2003. Το 80% των κατοίκων της, έχουν Ρωσικά
διαβατήρια.
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Η "Μακεδονική" των Σκοπίων
και τα περί σλαβοµακεδονικής µειονότητας
Του Καθηγητού κ. Γ. Μπαµπινιώτη

Άρθρο δηµοσιευθέν στην Εφηµερίδα το “ΒΉΜΑ” την 3 Αυγούστου 2008

προφανείς λόγους και που οι Βούλγαροι την ονόµασαν
"κολισεφσκική" γλώσσα (ως επινόηση και εκτέλεση τού
σκοπιανού πολιτικού Κολισέφσκι!). Από µόνοι τους οι
Σκοπιανοί έδωσαν σε αυτή τη γλώσσα, τη Σερβοβουλγαρική, την παραπλανητική και ψευδώνυµη ονοµασία
"Μακεδονική" (!), ώστε να αποφύγουν τις βουλγαρικές
διεκδικήσεις και να αποκρύψουν µαζί τη βουλγαρική
προέλευση τής γλώσσας τους. Περαιτέρω, για να ιδιοποιηθούν µε τον τρόπο αυτόν µιαν ονοµασία (Μακεδονική) που τους προσέδιδε κύρος και ιστορικό βάθος
(µέσω τής πλαστής ταύτισής τους µε το ένδοξο και
παγκοσµίως γνωστό όνοµα τής Μακεδονίας τού Μ.
Αλεξάνδρου) και, τέλος, - επειδή το θράσος τους δεν έχει
όρια... (ας θυµηθούµε το αεροδρόµιο "Μ. Αλέξανδρος"
των Σκοπίων (!) και τους σκοπιανούς στρατιώτες µε αρχαιοελληνική ενδυµασία και σάρισα (!) που υποδέχτηκαν
στα Σκόπια τον αρχηγό τής φυλής των Χούνζα στο
Πακιστάν ως απογόνους τού Μ. Αλεξάνδρου (!) - για να
προβούν σε πιθανές διεκδικήσεις οψέποτε θα δινόταν ευκαιρία αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια. Με την
ανοχή και την αβελτηρία τής επίσηµης Ελληνικής
Πολιτείας (µην ξεχνάµε ότι στις δεκαετίες '70 και '80
εθεωρείτο "εθνικιστικό" να µιλάς για τις παραχαράξεις
των Σκοπιανών, στην εποχή δε τού Τίτο, για άλλους λόγους η αναφορά σε τέτοια θέµατα εθεωρείτο ταµπού!) η
ονοµασία "Μακεδονία" για τα Σκόπια και "µακεδονική
γλώσσα" για τη Σερβοβουλγαρική των Σκοπίων διαδόθηκαν ευρύτερα και σχεδόν καθιερώθηκαν διεθνώς,
δίνοντας έτσι το µοναδικό επιχείρηµα που, µε κάποια
δόση αληθείας, υπερχρησιµοποιούν οι Σκοπιανοί.
* Τα Σλαβοµακεδόνικα
Είναι µια διάλεκτος ελάχιστων ελληνοβουλγαρικών συνοριακών περιοχών, όπου ένας µικρός αριθµός
Ελλήνων παράλληλα µε την Ελληνική γνώριζαν (οι παλαιότεροι) και µια βουλγαρικής προελεύσεως διάλεκτο,
όπως συµβαίνει ανέκαθεν και παγκοσµίως µε µερικές
συνοριακές οµάδες τού πληθυσµού πλείστων χωρών. Ας
σηµειωθεί ότι λόγω τού δίγλωσσου χαρακτήρα των οµιλητών και λόγω τής διαφορετικής βουλγαρικής διαλεκτικής προέλευσής της και, βεβαίως, λόγω τού ότι αυτή η
(αποκλειστικά προφορική) διάλεκτος δεν εκσερβίστηκε,
όπως η Βουλγαρική των Σκοπίων, τα Σλαβοµακεδόνικα
δεν ταυτίζονται µε τη Σερβοβουλγαρική των Σκοπίων. Τα
Σκόπια, βεβαίως, µε (αµερικανικής εµπνεύσεως;) Γκρουεφσκική επινόηση άρχισαν πρόσφατα να προκαλούν,
ισχυριζόµενα ότι τα Σλαβοµακεδόνικα είναι η ίδια δήθεν
γλώσσα µε την ψευδώνυµη "Μακεδονική" των Σκοπίων
και άρα στην Ελλάδα υπάρχει λόγω τής γλώσσας σκοπιανή µειονότητα, που πρέπει να αναγνωρίσει η Ελλάδα!.. Πρόκειται για παρανοϊκή σύλληψη, που προσφέρεται για ευφάνταστη θεατρική παράσταση µε πιθανό
τίτλο "Από τον Κολισέφσκι στον Γκρούεφσκι"!
* Οι τρεις γλωσσικές παραχαράξεις
Από τη σύντοµη αυτή προσέγγιση ενός πολύ

µεγάλου στη σηµασία του θέµατος µε ποικίλες προεκτάσεις (εθνικές, πολιτικές, ιστορικές, πολιτισµικές κ.ά.)
φαίνονται, νοµίζω, οι γλωσσικές παραχαράξεις που
έχουν διαπραχθεί από πολιτικά, κυρίως, πρόσωπα µιας
µικρής χώρας που δεν τη χωρίζει, στην πραγµατικότητα,
τίποτε από την Ελλάδα. Πρώτη γλωσσική παραχάραξη
είναι εκείνη τού ονόµατος των Σκοπίων, που ανεχτήκαµε
- είναι αλήθεια και είναι δική µας ασυγχώρητη ιστορική
ευθύνη - να ονοµασθεί Μακεδονία ό,τι προηγουµένως
αποκαλείτο "περιοχή τού Βαρδάρη" (Vardarska
Banovina). ∆εύτερη γλωσσική παραχάραξη τής
Βουλγαρικής ή Σερβοβουλγαρικής γλώσσας των
Σκοπίων ως Μακεδονικής (µε προφανείς συνειρµικές
συνδέσεις και σκόπιµες συγχύσεις µε την Ελληνική τής
Μακεδονίας). Τρίτη γλωσσική παραχάραξη - εξίσου
απύθµενης θρασύτητας - είναι η προσπάθεια δηµιουργίας
σλαβοµακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα µε βάση τη
δήθεν ταυτότητα τής γλώσσας µικρής οµάδας Ελλήνων
µε την ψευδώνυµη Μακεδονική των Σκοπίων και το
ψευδεπίγραφο Μακεδονικό κράτος των Σκοπίων.
Η όλη υπόθεση θα ήταν για γέλια, αν είχαµε
µόνο δείξει εγκαίρως στη διεθνή Κοινότητα πόσο γελοία
είναι. Τώρα έχει γίνει και προκλητική και ίσως έξωθεν
πολλαπλώς εκµεταλλεύσιµη καθ' εαυτήν και στις προεκτάσεις της.

1. Γ. Μπαµπινιώτη (επιστηµ. εκδ.): Η γλώσσα τής
Μακεδoνίας. Η αρχαία Μακεδoνική και η ψευδώνυµη γλώσσα των
Σκoπίων. (Αθήνα, 1992: Ολκός), 276 σελ. [Περιλαµβάνει µελέτες
των: Γ. Μπαµπινιώτη, Γ. Χατζιδάκι, Ν. Π. Ανδριώτη, Μ.
Σακελλαρίου, Ι. Καλλέρη, Α. Ι. Θαβώρη, Γ. Ντελόπουλου, Α.
Παναγιώτου.]
2. Γ. Μπαµπινιώτη: Η θέση τής Μακεδoνικής στις αρχαίες
ελληνικές διαλέκτoυς. Περιοδικό Γλωσσoλoγία 7-8 (1989), σ. 5369.
3. Ο µεγάλος ιταλός ινδοευρωπαϊστής γλωσσολόγος
Vittore Pisani (Il Macedonico, περιοδικό Paideia 12, 1957, σ. 250)
γράφει "πράγµατι ο όρος µακεδονική γλώσσα [εννοεί τη γλώσσα
των Σκοπίων] είναι προϊόν πολιτικής ουσιαστικά προέλευσης". Ο δε
ειδικός σλαβιστής γλωσσολόγος, ο Γάλλος Αndrι Vaillant (Le probleme du Slave Macidonien περιοδικό Bulletin de la Sociitι de
Linguistique de Paris 39, 1938, σ. 205), είναι αυτός που τονίζει ότι
"το όνοµα Bulgari είναι στην πραγµατικότητα η εθνική ονοµασία
των Σλάβων τής Μακεδονίας, πράγµα που δείχνει πως (οι Σλάβοι
τής περιοχής αυτής) υιοθέτησαν το όνοµα Βούλγαροι που τους
έδωσαν οι Σέρβοι".
4. Ο γερµανός γλωσσολόγος Heinz Wendt, (Sprachen
1961, σ. 285, λ. Slawische Sprachen), µιλώντας για τις σλαβικές
γλώσσες, λέει: "Αν κατατάξει κανείς τις σλαβικές γλώσσες µε βάση
τη σηµερινή τους δοµή, πρέπει να θεωρήσει τη Βουλγαρική και τη
Μακεδονική, [εννοεί τη γλώσσα των Σκοπίων] λόγω των εξεχουσών
δοµικών ιδιαιτεροτήτων τους, ως αυτοτελή οµάδα και να την
αντιπαραθέσει προς όλες τις άλλες σλαβικές γλώσσες".

Ο κ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης είναι καθηγητής
της Γλωσσολογίας, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος
Πολιτισµού, τ. πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Στρατηγήµατα, ∆ολιότητες και ∆ιεθνές ∆ίκαιο
Αντιναυάρχου ε.α.
∆ρα Στυλιανού Χαρ. Πολίτη

Από αρχαιότάτων χρόνων η προσπάθεια για την
παραπλάνηση του εχθρού θεωρείτο σαν κάτι το δεδοµένο. Ο στρατηγός Ξενοφών, µεγάλος ιστορικός αλλά
και θεωρητικός της στρατηγικής, είχε επισηµάνει:
"όντως γαρ ουδέν κερδαλεώτερον εν πολέµω απάτης",
δηλαδή είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν φέρνει περισσότερα οφέλη στον πόλεµο από την εξαπάτηση του εχθρού.
Πολλά χρόνια αργότερα συναντάµε στην Ιστορία το
στρατηγό δούκα Ουέλινγκτον, περίφηµο για τα στρατιωτικά του προσόντα, ο οποίος διακρινόταν "για την
εξαιρετική ικανότητα του να δίνει εσφαλµένες εντυπώσεις για τις κινήσεις του και να µπορεί έτσι να εξαπατά
τον εχθρό". Οδηγίες για τη σχεδίαση και την εφαρµογή
τέτοιων παραπλανητικών ενεργειών βρίσκουµε στο
βιβλίο "Η Τέχνη του Πολέµου" του Sun Zu. Σύµφωνα
µε τον συγγραφέα που ήταν Κινέζος στρατηγός και έζησε τέλη του 6ου µε αρχές 5ου π.Χ. αιώνα, η επιτυχία
στο πόλεµο στηρίζεται στην εξαπάτηση του εχθρού και
"τα στρατιωτικά τεχνάσµατα οδηγούν στη νίκη". Στο
σύγγραµµα αυτό δίνοντας ο ίδιος περισσότερες εξηγήσεις επισηµαίνει: "Όταν είµαστε σε θέση να επιτεθούµε
πρέπει να φαινόµαστε αδύναµοι. Όταν αναπτύσσουµε
δραστηριότητες πρέπει να φαινόµαστε ότι αδρανούµε.
Όταν βρισκόµαστε κοντά πρέπει ο εχθρός να νοµίζει ότι
είµαστε µακριά και όταν είµαστε µακριά ο εχθρός
πρέπει να νοµίζει ότι είµαστε κοντά. Προσπαθούµε να
δελεάσουµε τον εχθρό για να τον οδηγήσουµε σε λάθος
ενέργειες."
Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εξαπάτηση
αυτού του είδους ονοµάσθηκε γενικά στρατήγηµα που
σύµφωνα µε τον Αδαµάντιο Κοραή σηµαίνει: "Σόφισµα
στρατηγού σκοπόν έχοντος να νικήσει τον εχθρόν ή να
µη νικηθεί απ' αυτόν". Εδώ παρατηρούµε να χρησιµοποιείται µεταφορικά η λέξη "σόφισµα" για να δηλώσει
την πανούργο επινόηση. Η λέξη αυτή στην κυριολεξία
δηλώνει τον λάθος συλλογισµό που µοιάζει ή φαίνεται
λογικός και χρησιµοποιείται εκούσια για εξαπάτηση.
Την χρησιµοποιούσαν µεταφορικά και οι αρχαίοι. Κάθε
ενέργεια λοιπόν µε σκοπό την εξαπάτηση του εχθρού
ονοµάσθηκε αρχικά στρατήγηµα και ουσιαστικά ταυτίστηκε µε τη δολιότητα που επίσης σηµάνει κάθε πράξη
για εξαπάτηση καθώς και κάθε πανούργο τέχνασµα.
Θέλοντας να εντάξουµε το στρατήγηµα σε µια από τις
αρχές του πολέµου θα πρέπει να το εντάξουµε στον αιφνιδιασµό. Με αυτό ο εχθρός αποκτά εσφαλµένες εντυπώσεις και κατά τη µάχη βρίσκεται προ εκπλήξεων.
Αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
αρνήθηκε γενικά να χρησιµοποιήσει τεχνάσµατα στο
πεδίο της µάχης. Στην µάχη µάλιστα των Γαυγαµήλων
(1), ο στρατηγός Παρµενίων πρότεινε να επιτεθούν οι
Έλληνες τη νύκτα και να αιφνιδιάσουν τους συντριπτικά πολυαριθµότερους Πέρσες. Τότε ο βασιλιάς και
αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων απάντησε µε το αγέ-

ρωχο ύφος του: "αισχρόν είναι κλέψαι την νίκην, αλλά
φανερώς και άνευ σοφίσµατος χρήναι νικήσαι Αλέξανδρον". ∆ηλαδή "είναι ντροπή να κλέψω την νίκη.
Πρέπει να νικήσω φανερά και χωρίς τεχνάσµατα".
Πολύ αργότερα από τον Sun Zu, o Sextus Julius
Frontinus τον 1ο µ. Χ. αιώνα συνέγραψε οδηγίες για την
κατάστρωση στρατηγηµάτων ταξινοµώντας τα σε
κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ( 2 ) .
Λίγο αργότερα ο Πολύαινος,(3) σε σύγγραµµα του
πραγµατοποίησε
µια
σηµαντική
καταγραφή
στρατηγηµάτων από προγενέστερους συγγραφείς. Σε
αυτή τη συλλογή διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά την
ταύτιση στρατηγήµατος και δολιότητας και µάλιστα τη
χρήση του όχι µόνο για εξαπάτηση του εχθρού αλλά και
για την ανύψωση του ηθικού του στρατεύµατος. Παρ'
όλα αυτά στην αρχαιότητα και µάλιστα στον Όµηρο
βλέπουµε να αποδοκιµάζονται έντονα κάποιες ενέργειες
που σήµερα όπως θα δούµε παρακάτω, θα τις χαρακτηρίζαµε δολιότητες και όχι στρατηγήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο ∆ούρειος Ίππος. Το υπέροχο κατασκεύασµα που δήθεν ήταν αφιερωµένο στους θεούς
αλλά έκρυβε µέσα του στρατιώτες! Αυτούς που κατέλαβαν την Τροία. Ο "Άναξ Ανδρών", Αγαµέµνων δηλαδή ο "Αρχιστράτηγος" που ενέκρινε το σχέδιο και
διέταξε την εκτέλεση του τιµωρήθηκε από τους θεούς
πολύ αυστηρά. Όταν γύρισε στην Πατρίδα του, δολοφονήθηκε από την άπιστη σύζυγο του και τον εραστή
της µε το χειρότερο τρόπο. Τιµωρία από τους θεούς
όµως φαίνεται να ήταν και ο αρχικός λόγος των περιπλανήσεων του Οδυσσέα, που σαν "επιτελής", συνέλαβε την ιδέα και την εισηγήθηκε. Ο µύθος αυτός που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, επινοήθηκε
προφανώς από το µεγάλο διδάσκαλο του Έθνους για να
µας διδάξει ότι δεν είναι επιτρεπτή η δολιότητα στη πολεµική σχεδίαση(4). Στο σηµείο αυτό διαπιστώνουµε
ότι στην Ελληνική αρχαιότητα υπήρχε µια διάκριση
του τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στην
πολεµική σχεδίαση των στρατηγών.
Ας εξετάσουµε όµως νοµικά τι είναι δολιότης.
Η λέξη προέρχεται από τη λέξη δόλος, λατινικά dolus.
Έχει την ίδια ρίζα µε τη λέξη δέλεαρ που σηµαίνει το
δόλωµα µε το οποίο εξαπατούνται τα ψάρια και
πιάνονται στο αγκίστρι. ∆όλος, είναι η πρόθεση κάποιου να κάνει µια πράξη που είναι άδικη και συνιστά
την αντικειµενική υπόσταση συγκεκριµένου εγκλήµατος. Όπως είναι γνωστό το έγκληµα έχει δύο έννοιες
την τυπική ή θετική δηλαδή τη νοµική και την ουσιαστική ή πραγµατική. Με την τυπική έννοια έγκληµα
είναι κάθε πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή κατά
την εφαρµογή της αρχής nullum crimen, nulla poena,
sine lege. Με την ουσιαστική ή πραγµατική έννοια
όµως το έγκληµα είναι γενικά κάθε τι που διαπράττεται
χωρίς την ηθική ή µε τη στρεβλή αντίληψη της ηθικής.
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Αν εξετάσουµε την έννοια της δολιότητας στις
πολεµικές επιχειρήσεις µε την ευρεία και ουσιαστική
έννοια του όρου δεν µπορούµε να µην παραδεχθούµε
ότι σ' αυτή εντάσσεται κάθε είδους τέχνασµα στη διάρκεια της µάχης. Αντίθετα µε την τυπική της έννοια εκεί
εντάσσονται µόνο αυτά τα τεχνάσµατα που απαγορεύονται από το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Με
αυτό τον τρόπο µπορούµε να πούµε ότι σύµφωνα µε τη
θεωρία του δικαίου έχουµε δύο ειδών τεχνάσµατα: τα
νόµιµα που είναι τα στρατηγήµατα και τις δολιότητες
που είναι παράνοµες. Κατά συνέπεια η σχέση µεταξύ
στρατηγήµατος και δολιότητας είναι σαφέστατη.
Σκοπός και στις δύο περιπτώσεις είναι η εξαπάτηση του
εχθρού µε µια βασική διαφορά. Το στρατήγηµα δεν χρησιµοποιεί απαγορευµένες από το διεθνές δίκαιο ενέργειες. Η δολιότης κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό
όµως είναι ένα παράδοξο στοιχείο του διεθνούς δικαίου,
αφού παρουσιάζονται πράξεις που αποσκοπούν στην
εξαπάτηση άλλοτε σαν νόµιµες και άλλοτε σαν παράνοµες. ∆εν θα πρέπει να µας παραξενεύει όµως γιατί
από τη φύση του το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων
εµφανίζεται στο σύνολο του, σαν σχήµα οξύµωρο καθώς είναι το δίκαιο που διέπει τον πόλεµο, δηλαδή µια
παράνοµη κατάσταση.
Έχοντας υπόψη µας λοιπόν τη θεωρία και ειδικά τις Γενικές Αρχές του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τη διαφορά µεταξύ στρατηγήµατος και δολιότητας έχοντας κατά
νου τι απαγορεύεται από τις διεθνείς συµβάσεις αλλά
και τι δεν συνάδει µε την Αρχή του Ιπποτισµού
(Chivalry) που είναι µια από τις τρεις βασικές Γενικές
Αρχές του δικαίου του πολέµου. Σηµαντικό είναι το
άρθρο 37 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι στις
Συµβάσεις της Γενεύης του 1949 που απαγορεύει τη
χρήση δόλου. Ειδικότερα µάλιστα απαγορεύει τη χρήση
δόλου για το φόνο, τον τραυµατισµό και τη σύλληψη
του αντιπάλου όπως και κάθε ενέργεια που δηµιουργεί
γενικά ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης, για να κάνει τον
αντίπαλο να νοµίσει ότι υποχρεούται να παράσχει
προστασία και στην πραγµατικότητα αποσκοπεί στην
εξαπάτηση του. Το ίδιο άρθρο όµως δεν απαγορεύει τα
τεχνάσµατα του πολέµου (ruses of war), δηλαδή τις
ενέργειες που χωρίς να παραβιάζουν κανένα κανόνα του
διεθνούς δικαίου, αποσκοπούν στην παραπλάνηση του
αντιπάλου ή την παρότρυνσή του σε απερίσκεπτες
ενέργειες.
Οι στρατιωτικοί ελιγµοί στο πεδίο της µάχης, η
απόκρυψη των στρατευµάτων ή και πλοίων και η αιφνιδιαστική τους επέµβαση, η νόµιµη δράση των υποβρυχίων, η χρήση από τους µαχητές υλικών παραλλαγής
και η προσθήκη στην αµφίεση τους φυτών από την εποχιακή χλωρίδα για να µη διακρίνονται από το περιβάλλον, οι παραπλανητικές κινήσεις των πολεµικών
πλοίων, η αφή σ' αυτά παραπλανητικών φώτων(5), η
έκδοση παραπλανητικών σηµάτων που θα υποκλαπούν
από τον εχθρό καθώς και η µε κάθε άλλο τρόπο διοχέτευση ανακριβών πληροφοριών που θα τον οδηγήσουν
σε εσφαλµένες εκτιµήσεις αποτελούν στρατηγήµατα.
Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτρονική παραπλάνηση
που είναι ένα είδος "παραλλαγής", όπως και οι ηλεκτρονικές παρεµβολές που χρησιµοποιούνται για την
άµυνα από κατευθυνόµενα βλήµατα ή γενικά για την

παρεµπόδιση της χρήσεως του ηλεκτρονικού φάσµατος
από τον εχθρό.
Αντίθετα δολιότης µπορεί να χαρακτηρισθεί η
παραπειστική χρήση των συµβόλων που είναι καθιερωµένα για να διακρίνουν ότι απολαµβάνει προστασία
σύµφωνα µε το δίκαιο του πολέµου. ∆ηλαδή η χρήση
από µάχιµες µονάδες ή µαχητές των συµβόλων του
Ερυθρού Σταυρού, θρησκευτικών συµβόλων κ.λ.π., η
δόλια αίτηση ελέους, δηλαδή για παράδειγµα, το να
προσποιηθεί κάποιος ότι παραδίδεται και την κατάλληλη στιγµή αυτός ή κρυµµένος συνεργός του να εξαπολύσει επίθεση εναντίον αυτών που προσέρχονται να
τον συλλάβουν και η καταδροµή µε πλοία που εµφανίζονται σαν εµπορικά. ∆ολιότης είναι επίσης και η παράβαση των όρων παράδοσης καθώς και πολλές άλλες
ενέργειες που ούτε µπορούµε να καταγράψουµε αυτές
που έχουν συµβεί ούτε να προβλέψουµε αυτές που θα
µπορούσαν να συµβούν στο µέλλον.
Καλό είναι στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε
επιγραµµατικά και µόνο µερικά παραδείγµατα από την
Ιστορία. Με στρατήγηµα ο Μιλτιάδης πέτυχε αιφνιδιαστική διπλή υπερκέραση των Περσών στο Μαραθώνα.
Στρατήγηµα ήταν και η διοχέτευση πληροφοριών στους
Πέρσες από τον ίδιο τον στρατηγό των Αθηναίων Θεµιστοκλή. Αυτές οι πληροφορίες τους οδήγησαν σε εσ-

φαλµένες ενέργειες µε αποτέλεσµα τη νίκη στη Σαλαµίνα. Οι Αθηναίοι στρατηγοί(6) Θρασύλος και ∆ιότιµος
στις επιχειρήσεις του Πελοποννησιακού Πολέµου
έδεσαν τα πλοία ανά δύο υψώνοντας ιστία µόνο στο ένα
για να φαίνεται από µακριά µισή η δύναµη του στόλου.
Ο Αλκιβιάδης στη ναυµαχία του Κυζίκου(7) απέκρυψε
τα µισά πλοία του στόλου του και µε τα υπόλοιπα
παρέσυρε το σπαρτιάτη αντίπαλο του Μίνδαρο στην
ανοικτή θάλασσα µε όλα τα πλοία του. Την κατάλληλη
στιγµή απέπλευσαν από τον όρµο όπου ήταν κρυµµένα
τα υπόλοιπα και τον αιφνιδίασαν. Ο Αριστείδης για να
παραπλανήσει το ∆ιονύσιο που πολιορκούσε την Καυλωνία(8) έσβησε τη νύκτα όλα τα φώτα στα πλοία του
και τοποθέτησε άλλα πάνω σε πλωτήρες που τους
άφησε στη θάλασσα να παρασυρθούν από το ρεύµα. Τα
πλοία του ∆ιονυσίου κινήθηκαν προς τους φωτεινούς
πλωτήρες ενώ τα πλοία του Αριστείδη κινήθηκαν προς
άλλη κατεύθυνση και αποµακρύνθηκαν. Ο βασιλιάς
Τήµενος της Αργολίδας θέλοντας να καταλάβει το Ρίο
διοχέτευσε στους Πελοποννήσιους ψευδείς πληροφορίες ότι δήθεν ναυλοχεί µε το στόλο του στη Ναύπακτο
και η πρόθεση του είναι να πλεύσει στον Ισθµό. Οι
Πελοποννήσιοι κάνοντας εσφαλµένη εκτίµηση
καταστάσεως έσπευσαν στον Ισθµό αφήνοντας το Ρίο
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αφύλακτο. Ο Αθηναίος στρατηγός Κώνων χρησιµοποίησε πλοίο όµοιο µε το δικό του και µε τα δικά του
διακριτικά σηµεία τοποθετώντας το στην αντίθετη
κατεύθυνση σε σχέση µε τη δική του θέση. Ο εχθρός
νοµίζοντας ότι αυτό είναι η ναυαρχίδα συγκέντρωσε
εκεί τις δυνάµεις του για να δεχθεί αιφνιδιαστική επίθεση από άλλη κατεύθυνση και να νικηθεί. Ο στρατηγός Επαµεινώνδας δηµιούργησε από τη νύκτα πυκνό
καπνό σαν οµίχλη για να διέλθει το στράτευµα του
αθέατο από τη γέφυρα του Σπερχειού που την επιτηρούσαν από µακριά οι Θεσσαλοί.(9) Χαρακτηριστική
περίπτωση δολιότητας που αναφέρεται σαν "στρατήγηµα" από τον Πολύαινο, είναι η ανακατάληψη του
Γυθείου το 362 από το σπαρτιάτη στρατηγό Ίσαδα.
Πολεµιστές µε κρυµµένα εγχειρίδια εµφανίσθηκαν σαν
αθλητές εισερχόµενοι στην πόλη που βρισκόταν στην
κατοχή των Θηβαίων. Επειδή οι Αρχαίοι Έλληνες τιµούσαν ιδιαίτερα του αθλητές τους δέχθηκαν ανύποπτοι
µε ενθουσιασµό. Την κατάλληλη στιγµή οι δήθεν αθλητές όµως τους επετέθησαν φονεύοντας απροετοίµαστους και άοπλους τους εχθρούς τους. Παραδείγµατα
υπάρχουν και στη νεώτερη Ιστορία µας Ο σηµαντικότερος ήρωας της Ελληνικής Επαναστάσεως Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, χρησιµοποίησε πολλές φορές στρατηγήµατα. Στη µάχη των ∆ελβενακίων για παράδειγµα,
χρησιµοποίησε ιµατισµό πάνω σε πασσάλους µε τέτοιο
τρόπο που να φαίνεται ότι υπάρχουν µαχητές. Με αυτό
το τέχνασµα εξαπάτησε τον Μαχµούτ Πασά, το γνωστό
"∆ράµαλη" και νίκησε την πανίσχυρη στρατιά του.
Στην περίοδο του Β' Παγκοσµίου Πολέµου χρησιµοποιήθηκαν τα "µεταµφιεσµένα" πλοία που έφεραν
πυροβόλα και ανθυποβρυχιακό εξοπλισµό (antisubmarine equipment). Ήταν το δόλωµα για να προσελκύουν
τα γερµανικά υποβρύχια κυρίως από τους Βρετανούς.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο έφεραν την κωδική ονοµασία
"Q-ships" και ήταν επίσης γνωστά σαν "Πλοία ∆ολώµατα" (Decoy Vessels), "Πλοία Ειδικών Υπηρεσιών" (
Special Service Ships) και "Μυστηριώδη Πλοία"
(Mystery Ships). Τα αντίστοιχα πλοία των Γερµανών τα
αποκαλούσαν "Επιδροµικά Εµπορικά Πλοία"
(Merchant Raiders). Τέτοια ήταν τα "ORION",
"PYTHON", "KORMORAN" και το "ATLANTIS", που
έφεραν όλα τα εξωτερικά γνωρίσµατα του εµπορικού
πλοίου. Προσέγγιζαν ανυποψίαστα πλοία και την
κατάλληλη στιγµή αποκάλυπταν τα πυροβόλα τους για
να τα αιχµαλωτίσουν ή για να τα βυθίσουν. Απ αυτά, το
τελευταίο, δηλαδή το "ATLANTIS", µε Κυβερνήτη τον
Πλοίαρχο Bernhard Rogge, είναι το πιο γνωστό λόγω
της εξαιρετικά µεγάλης εγκληµατικής του δράσεως.
Όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε το 2ο άρθρο της
Συµβάσεως της Χάγης του 1907, όταν τα εµπορικά
πλοία µετατρέπονται σε πολεµικά, οφείλουν να φέρουν
τα εξωτερικά διακριτικά σηµεία των πολεµικών πλοίων
της εθνικότητας τους. Το γεγονός ότι στην Ιστορία
πολλές φορές έχουν χρησιµοποιηθεί δήθεν αθώα
εµπορικά πλοία σε ρόλο επιδροµικού, όπως στην
περίπτωση που αναφερόµεθα ή στην περίπτωση των
βρετανικών πλοίων ταχείας µεταµφιέσεως "Q", δεν
µπορεί να µας πείσει ότι αυτή η πρακτική συνοδεύεται
από την απαραίτητη opinio juris που θα δικαιολογούσε
τέτοιες ενέργειες.(10) Επίσης καλό είναι να θυµηθούµε
ότι σύµφωνα µε το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων,

η αρχή της αµοιβαιότητας δεν θα πρέπει να έχει
εφαρµογή ούτε και στην περίπτωση που ο αντίπαλος
χρησιµοποιεί τη δολιότητα(11). Ο προβληµατισµός µας
όµως είναι στο εάν η δολιότης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για ανταπόδοση δολιότητας στο
πλαίσιο αντιποίνων. Εκτιµώ ότι αυτό µπορεί να γίνει
αποκλειστικά και µόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων
και κάτω από ενδεδειγµένες προϋποθέσεις.
Γενικά υπάρχουν πολλά παραδείγµατα από την
Ιστορία και είναι γνωστό σε όλους µας ότι σχεδόν όλοι
οι στρατοί έκαναν χρήση στρατηγηµάτων αλλά και
δολιοτήτων. Στο µέλλον όµως η δολιότητα πρέπει να
εξαφανισθεί από τη µάχη, διότι αναµφίβολα αποτελεί
έγκληµα πολέµου. Βέβαια η εξαπάτηση του εχθρού θα
εξακολουθήσει να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της
επιτυχηµένης στρατηγικής. Το γεγονός αυτό όµως δεν
µπορεί να παρακάµπτει την σηµαντικότατη υποχρέωση
µας για πιστή εφαρµογή εθιµικών και συµβατικών κανόνων του δικαίου του πολέµου ούτε και να µας αποµακρύνει από την τήρηση της Αρχής του Ιπποτισµού. Η
δολιότητα σαν έγκληµα πολέµου, θα πρέπει να ενταχθεί
στη δικαιοδοσία του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου
όχι µόνο σαν παράβαση διατάξεων των συµβάσεων που
ισχύουν σήµερα αλλά και σαν µια σοβαρή παραβίαση
των εθιµικών κανόνων.
1. Τοποθεσία κοντά στα αρχαία Άρβηλα, τη σηµερινή πόλη Ερµπίλ του
βορείου Ιράκ κοντά στον ποταµό Τίγρη. Το όνοµά της σηµαίνει καταυλισµός
καµήλων. Εκεί, το 331 π.Χ., έγινε µία από τις σηµαντικότερες µάχες µεταξύ
των Ελλήνων, µε βασιλιά τον Μέγα Αλέξανδρο και των Περσών, µε βασιλιά
το ∆αρείο Γ'. Νικητές ήταν οι Έλληνες
2. Ο Sextus Julius Frontinus, Ρωµαίος στρατιωτικός και µηχανικός.
Γεννήθηκε περί το 35 µ.Χ. και πέθανε περί το 103 µ.Χ. Κατέλαβε σηµαντικά
δηµόσια αξιώµατα και διετέλεσε Έπαρχος, και ∆ιοικητής. Συνέγραψε
διάφορα έργα τεχνικά σχετικά µε την ύδρευση της Ρώµης και τη συντήρηση
του δικτύου, θεωρητικά για τη στρατηγική καθώς και για την στρατιωτική
πειθαρχία και την ηθική συµπεριφορά του στρατιώτη στον πόλεµο. Το
σηµαντικό έργο του µε τίτλο: Στρατηγήµατα, (The Stratagems) έχει
µεταφρασθεί το έτος 1986 από το Στρατηγό, Γ. Ευαγγελάτο, αλλά δεν έχει
εκδοθεί µέχρι σήµερα.
3. Μεγάλος Έλληνας δικανικός ρήτορας στην Ρώµη. Η οικογένεια του
καταγόταν από τη Μακεδονία. Γεννήθηκε τον 2ο µ.Χ. αιώνα στη
Νικοµήδεια, το σηµερινό Izmit. Τη συλλογή των στρατηγηµάτων την
αφιέρωσε στους Αυτοκράτορες Μάρκον Αντωνίνον και Λεύκιον Ουήρον.
4. Το πιθανότερο είναι ότι η Τροία καταλήφθηκε µε χρήση εξελιγµένης
πολιορκητικής µηχανής. Σύγχρονοι µελετητές αµφισβήτησαν µε σοβαρά
επιχειρήµατα όσα γράφει ο Όµηρος για το ∆ούρειο Ίππο. Το ίδιο είχε
αµφισβητήσει και ο Παυσανίας. Βλ. ΛΙΣΜΑΝΗ ∆., "Παραλειπόµενα της
Ναυτικής Προϊστορίας, Μύθοι και Αλήθειες", Ναυτική Επιθεώρηση, τεύχος
555, ∆εκέµβριος 2005- Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, σελ. 195-7.
5. Η ποσότητα των φώτων καταστρώµατος στα πλοία, δεν αποτελεί
εξωτερικό γνώρισµα του πολεµικού πλοίου. Κατά συνέπεια η µετακίνηση
τους ή η αύξηση τους ή η ελάττωση τους δεν µπορεί να θεωρηθεί παράνοµη.
6. Στην Αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε διάκριση στρατηγού και ναυάρχου.
Υπήρχαν µόνο στρατηγοί που διοικούσαν οι ίδιοι πότε τον στρατό ξηράς και
ποτέ το ναυτικό.
7. Σηµαντική Ελληνική πόλη στη νοτιοανατολική πλευρά της οµώνυµης
χερσονήσου παρά τον Ελλήσποντο (∆αρδανέλια). Στη ναυµαχία της Κυζίκου
το 410 π.Χ. κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο, οι Αθηναίοι κατέστρεψαν
ολόκληρο τον πελοποννησιακό στόλο.
8. Αποικία Πελοποννησίων στη Καλαβρία της Σικελίας, το σηµερινό
Monasterace marina.
9. Βλ. ΖΑΧΑΡΗ Β. "Στρατηγήµατα", ∆ιατριβαί επι Στρατιωτικών Θεµάτων
Γενικού Ενδιαφέροντος, έκδοση Σ.Σ.Ε., Αθήναι 1954, σελ. 94 et seq,
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., "Πολυαίνου Στρατηγήµατα" Γενική Στρατιωτική
Επιθεώρησις, µηνιαία έκδοση Γενικού Επιτελείου Στρατού, αριθµός 4 και 5,
τεύχη Απριλίου και Μαΐου 1961 και ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ Κ. Ε., Η Ναυτική
Τακτική των Αρχαίων Ελλήνων, Ιούλιος Αύγουστος, Αθήνα 2005, σελ. 4759.
10. Παρ' όλα αυτά και είναι απορίας άξιο ότι ο Bernhard Rogge όχι µόνο δεν
καταδικάσθηκε από ∆ιεθνές ∆ικαστήριο όπου παραπέµφθηκε αλλά και
εξελίχθηκε µέχρι το βαθµό του Αντιναυάρχου!
11. Cf. U.S.N., The Commander's Handbook on the Law of Naval
Operations, p. 6-3. όπου στην παράγραφο 6.2.4. αναγράφεται ότι:
Reciprocity: Some obligations under the la w of armed conflict are reciprocal in that they are binding on the parties only so long as both sides continue
to comply with them. Α major violation by one side will release the other side
from all further duty to abide by that obligation. The concept of reciprocity is
not applicable to humanitarian rules of law that protect the victims of armed
conflict, that is, those persons protected by the 1949 Geneva Contentions.
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ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Tης Κρίστυ-Εµίλιο Ιωαννίδου
Συγγραφέως - Ναυτικού
Μέλους ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Από τα κείµενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων συµπεραίνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες πριν
και κατά την διεξαγωγή µιας ναυµαχίας µελετούσαν
(πολλές φορές µε ιδιαίτερη ανάλυση) τους παράγοντες
οι οποίοι µπορούσαν να επηρεάσουν τους τρόπους
ενεργείας τους. Υπήρχε από τότε η µεθοδικότητα και η
γνώση ότι θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
/εξέταση στα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία
θα διεξάγονταν οι επιχειρήσεις καθώς και στους
παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις
δυνατές ενέργειες.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
α) γενικοί παράγοντες (πολιτικοί, οικονοµικοί, &
ψυχολογικοί)
β) σταθεροί παράγοντες (υδρογραφία, έδαφος και τοπογραφία, κλίµα & καιρικές συνθήκες, τόποι και
αποστάσεις κ.λ.π.) και
γ) εξέταση σχετικής µαχητικής ισχύος (µελέτη αριθµού
δυνάµεων που θα αντιπαραταχθούν κλπ.)

Κατά τους σταθερούς παράγοντες εξετάζεται η
υδρογραφία (βάθη, ρεύµατα, παλίρροια, ναυτιλιακοί
κίνδυνοι), το έδαφος και η τοπογραφία (διαµόρφωση
ακτογραµµής, νησιώτικα συµπλέγµατα), το κλίµα και
οι καιρικές συνθήκες, οι τόποι και οι αποστάσεις, οι
συνθήκες υγιεινής, τα µόνιµα αµυντικά έργα, οι γραµµές εφοδιασµού και οι επικοινωνίες. Στις περισσότερες
ναυµαχίες υπήρχε η γνώση και η εκµετάλλευση των
παραγόντων αυτών καθώς και των συνδυασµών τους.
Η πλέον χαρακτηριστική µελέτη των σταθερών παραγόντων ενδέχεται να ήταν εκείνη περί Γεωγραφίας /
καιρού. Ο τρόπος εκµετάλλευσής της γινόταν µε σκοπό
να βελτιστοποιηθεί η χρήση της διαθέσιµης ισχύος (σε
συνδυασµό µε την εκάστοτε επιλεγόµενη ιδέα ενεργείας).
"γιατί θα είχαν µεγάλο πλεονέκτηµα εκείνοι που θα
αγωνίζονταν µε λίγα πλοία εναντίον πολύ περισσοτέρων
στα στενά"
[πολλά γαρ πλεονεκτήσειν εν ταις στενοχωρίαις τους

ολίγοις σκάφεσι διαγωνιζοµένους προς πολλαπλασίας
ναυς] (∆ιοδώρου Σικελιώτου, ΙΑ' 15,4)

Αυτό φάνηκε ότι ήταν το πρώτο µάθηµα που
πήραν οι Έλληνες, όταν κατά την ναυµαχία της Λάδης
(499 π.Χ. Μιλήτου άλωσις), µε την συντριπτική τους
ήττα από τους Πέρσες κατανόησαν το πρώτο δίδαγµα
που αφορά την εκµετάλλευση του γεωγραφικού χώρου.
Στην εν λόγω ναυµαχία τα περσικά πλοία κινούνταν
πολύ άνετα στην ευρύτητα του κόλπου της Μιλήτου µε
αποτέλεσµα να επικρατήσουν πολύ εύκολα στα λίγα
πλοία του ελληνικού στόλου που είχαν αποµείνει. Αυτό
για τους ηττηµένους ήταν µια οδυνηρή απόδειξη ελλείψεως µελέτης της Περιοχής Επιχειρήσεων. Αργότερα
όµως µε τις ναυµαχίες στο Αρτεµίσιο και στην Σαλαµίνα απέδειξαν ότι ήταν όχι µόνο άριστοι µαθητές ναυτικής τακτικής αλλά και δάσκαλοι του ναυτικού πολέµου.
Κατά την ναυµαχία της Σαλαµίνας (480 π.Χ.)
έγινε παραδειγµατική στην ιστορία επιλογή της Περιοχής Επιχειρήσεων σε σχέση µε τις Εχθρικές ∆υνατότητες. Η αριθµητική υπεροχή των περσικών πλοίων
εξουδετερώθηκε στα περιορισµένα ύδατα της Σαλαµίνας. Ο δυσανάλογα µεγάλος αριθµός των περσικών
πλοίων δεν αποτελούσε πλέον απειλή αφού αναγκαστικά στριµώχθηκε ενώ ταυτόχρονα εξαφανίστηκε η
συνοχή του καθώς δεν υπήρχαν ικανότητες ελιγµού µε
αποτέλεσµα στο τέλος να επικρατήσει σύγχυση. Επί
πλέον εκµεταλλευόµενοι οι Έλληνες τις καιρικές συνθήκες (ισχυροί Β∆ άνεµοι) δηµιούργησαν συνθήκες
δυσµενών πλεύσεων στον εχθρικό στόλο ο οποίος δεν
έλαβε σοβαρά υπ' όψιν τον παράγοντα γεωγραφίας/
καιρού.
Συνδυασµούς από τους σταθερούς παράγοντες
(και όχι µόνο) αντλούµε από πολλές ναυµαχίες.
Κατά την ναυµαχία της Κυζίκου (410 π.Χ.) ο
Αλκιβιάδης εκµεταλλεύτηκε τον παράγοντα έδαφος &
τοπογραφία για να προκαλέσει τον ναύαρχο του Σπαρτιατικού στόλου Μίνδαρο σε ναυµαχία αφού ο τελευταίος φοβόταν να αναµετρηθεί βλέποντας τον υπεράριθµο στόλο του Αλκιβιάδου(1). Έτσι σκέφτηκε να
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χωρίσει τον στόλο του σε τρεις µοίρες. Εκείνος
προχωρούσε µπροστά µε κατεύθυνση προς τον
σπαρτιατικό στόλο ενώ αντιθέτως, ο Θηραµένης και ο
Θρασύβουλος, οι οποίοι διοικούσαν τις δύο άλλες
µοίρες, πήραν κατεύθυνση για το λιµανάκι του
ακρωτηρίου Αρτάκη. Το λιµανάκι αυτό (θέση κλειδί
για εφεδρείες /αποβατικές επιχειρήσεις κ.ο.κ) ήταν
ιδανικό µέρος για να µην είναι ορατοί από το σηµείο
που θα πορευόταν ο στόλος του Μινδάρου.
Ο αρχηγός των Λακεδαιµόνίων είδε τον αθηναϊκό στόλο να έρχεται επιθετικά προς το µέρος του, µε
λιγότερα πλοία από τα δικά του, και τότε ξανοίχτηκε µε
όλα του τα πλοία για να τον αντιµετωπίσει.
Ο στόλος του Αλκιβιάδου έδειξε τάχα ότι φοβήθηκε την δύναµη του αντιπάλου κι οπισθοχώρησε
παρασέρνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον Μίνδαρο, ο
οποίος τον κατεδίωκε στα ανοιχτά. Όταν ξανοίχτηκε ο
σπαρτιατικός στόλος αρκετά, τότε ο Αλκιβιάδης έκανε
απότοµη αναστροφή και ήρθε αντιµέτωπος µε τον εχθρό, ενώ ταυτόχρονα ο Θηραµένης και ο Θρασύβουλος
κινήθηκαν προς την Κύζικο, αποκλείοντας έτσι την
υποχώρηση του εχθρικού στόλου προς την πόλη.
(Πλουτάρχου, Αλκιβιάδης, 28 /∆ιοδώρου Σικελιώτου,
ΙΓ' 50,)
Κάτι ανάλογο συναντούµε και κατά την ναυµαχία της Χίου (201 π.Χ Φίλιππος Ε' Μακεδών εναντίον ενωµένου στόλου Περγαµηνών & Ροδίων). Οι
σύµµαχοι εκµεταλλεύτηκαν την ύπαρξη των Οινουσσών (θέση κλειδί για κάλυψη ενεργειών εχθρού και
απειλή επικοινωνιών) στις επιχειρήσεις τους. Όταν ο
Φίλιππος πολιορκούσε την πόλη της Χίου, έφθασαν
από τον βορρά οι ενωµένοι στόλοι Περγαµηνών και
Ροδίων τους οποίους δεν µπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως γιατί καλύπτονταν από τις νήσους Οινούσσες. Οι
θαλάσσιες επικοινωνίες των Μακεδόνων στα βόρεια
της Χίου απειλήθηκαν σοβαρά ενώ ταυτόχρονα η κάλυψη των στόλων από τις Οινούσσες βοήθησαν στον
αιφνιδιασµό. Αργότερα όµως, ο Φίλιππος εκµεταλλεύτηκε µια συστάδα νήσων ανατολικά για υποστήριξη
(θέση κλειδί για κάλυψη εφεδρειών). Αφού άφησε τον
στόλο του ο οποίος υποχωρούσε νότια µε τάξη, µε µια
µοίρα του κι επιβιβαζόµενος σε πολεµικό σκάφος, καιροφυλακτούσε στα δύο µικρά αυτά νησιά στα ανατολικά. Ο Μακεδονικός Στόλος αντεπιτέθηκε κατά των
Ροδίων στα δυτικά και ταυτόχρονα κατά των Περγαµηνών στα ανατολικά επιτυγχάνοντας έτσι τον αιφνιδιασµό και µετέπειτα την επικράτηση (Πολύβιος,
Ιστορία ΙΣΤ).
Ένα παράδειγµα εξέτασης τόπων & αποστάσεων, γραµµών µεταφορών & ανεφοδιασµού καθώς
κι ευκολίας βάσεων, αντλούµε, µεταξύ άλλων, κατά
την ναυµαχία που διεξήχθη στους Αιγός Ποταµούς
(405 π.Χ.). Οι Αθηναίοι, όταν πληροφορήθηκαν ότι

έχασαν την Λάµψακο, αµέσως έπλευσαν προς την Σηστό, πήραν τρόφιµα και αγκυροβόλησαν στους Αιγός
Ποταµούς, απέναντι από την Λάµψακο που είχαν αγκυροβολήσει οι εχθροί.
Εκεί τελικώς ήταν και το µέρος όπου διεξήχθη
η τελική αναµέτρηση
Το µέρος όπου επιλέχτηκε να γίνει η αναµέτρηση ήταν ακατάλληλο για τους Αθηναίους γιατί:
α) υπήρχε µόνο παραλία χωρίς λιµάνι
β) υπήρχε έλλειψη επαρκών τροφίµων και νερού για τους 36.000 που επέβαιναν στα πλοία
γ) θα έπρεπε να διαθέσουν δυνάµεις για ανεφοδιασµό από την Σηστό
δ) θα έπρεπε να εκτελούν καθηµερινά διαδροµή εικοσιτεσσάρων µιλίων, όσο απέχει δηλαδή από
τους Αιγός ποταµούς µέχρι την Σηστό. (Πλουτάρχου
Λύσανδρος, 10 ).

Αντιθέτως, ο Πελοποννησιακός Στόλος είχε ως
βασικό πλεονέκτηµα το γεγονός ότι βρισκόταν σε µέρος από όπου µπορούσε να παρακολουθήσει τον εχθρό,
(καθηµερινή παρακολούθηση ενεργειών του αντίπαλου
στόλου µε µικρά ταχύπλοα σκάφη) ήταν ξεκούραστος
και διέθετε µόνιµη βάση (η οποία παρείχε υποστήριξη
∆ιοικητικής Μερίµνης).
Η διεξαγωγή των επιχειρησιακών σχεδιάσεων
µαρτυρεί ότι πράγµατι υπήρξαν άτοµα ικανά και διορατικά, τα οποία σε κάποιες ναυµαχίες διακρίθηκαν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση των σταθερών
παραγόντων και την µετέπειτα εξαγωγή των συµπερασµάτων δίχως να πέσουν στην παγίδα να καταγράψουν
ως συµπεράσµατα στοιχεία τα οποία αποτελούσαν γεγονότα, κάτι που ακόµα και σήµερα αποτελεί κίνδυνο
για την σχεδίαση µιας επιχειρήσεως. Για παράδειγµα
µετά την εξέταση των βαθών ενός λιµένα, το συµπέρασµα που θα έπρεπε να διατυπωθεί δεν ήταν ότι ο λιµένας είχε µεγάλα βάθη γιατί αυτό αποτελούσε ήδη ένα
γεγονός. Το σχετικό συµπέρασµα που έπρεπε να εξαχθεί βασισµένο στα γεγονότα "βάθος, εύρος και ρεύµατα του λιµένος", ήταν το πώς θα επηρεάζονταν οι
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Αποστολής τους, µε λίγα
λόγια εάν ή όχι ο εχθρός µπορούσε, για παράδειγµα,
να αποκλείσει το στόµιο του λιµένος µε αλυσίδες, κλείθρα ή περιπολίες πολεµικών πλοίων για να απαγορεύσει την διέλευση πλοίων επιφανείας.
Σε τέτοιες, διεξοδικά, µελετηµένες επιχειρήσεις πολέµου, δίδεται πολλές φορές σηµασία και στον
παράγοντα "συνθήκες υγιεινής". Οι συνθήκες υγείας
εξαρτώνται/επηρεάζονται από τις κλιµατολογικές συνθήκες, την διαθεσιµότητα/κατάσταση ποσίµου ύδατος,
τις επιδηµίες στις περιοχές που πρόκειται να προσεγγιστούν και την λήψη µέτρων, την διαθεσιµότητα
νοσηλείας κλπ.
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Μια πολύ καλά σχεδιασµένη επιχείρηση που
βασίστηκε ακριβώς στην σωστή µελέτη/καταγραφή
/διεξαγωγή συµπερασµάτων των σταθερών παραγόντων αποτελεί, µεταξύ άλλων, η προσπάθεια των
Συρακουσίων στον Μεγάλο Λιµένα (414 -413 π.Χ.) να
εκµεταλλευτεί τα στοιχεία του λιµένα (γεγονός) ώστε
να προξενήσει βλάβες στον εχθρό (συµπέρασµα). Έτσι
λοιπόν, µπορούµε ενδεικτικά να πούµε ότι κατά την εν
λόγω ναυτική επιχείρηση µελετήθηκαν οι σταθεροί
παράγοντες σε σηµεία όπως:
α) Στενότητα του χώρου.
Ο χώρος µέσα στον οποίο διεξαγόταν
η ναυµαχία ήταν πολύ περιορισµένος. ∆εν υπήρχε χώρος για εµβολισµούς και τακτικές. Οι Αθηναίοι δεν
µπορούσαν να αξιοποιήσουν όποια επιδεξιότητα είχαν
αποκτήσει τόσα χρόνια.
β) Η γύρω περιοχή ήταν ελώδης. Παράγων που
λειτούργησε κατασταλτικά στα αθηναϊκά πληρώµατα
τα οποία είχαν εξαντληθεί από λοιµικό νόσηµα (Θουκυδίδου, Ιστοριών, Ζ' 47) [Συνθήκες Υγιεινής]
γ) Εκµετάλλευση βαθών. Τοποθέτηση πασσάλων και ειδικότερα κρυφίων πασσάλων οι οποίοι
επειδή ακριβώς δεν εξείχαν πάνω από την θαλασσία
επιφάνεια δεν ήταν ορατοί και προκαλούσαν ζηµιές
στα σκάφη(2).
δ) Αποκλεισµός εντός του λιµένος. Οι Συρακούσιοι αγκυροβόλησαν τριήρεις, καθώς και άλλα
πλοία κατά µήκος της γραµµής του λιµένος, τα γεφύρωσαν µε σανίδες και τα έδεσαν µε σιδερένιες αλυσίδες.

Όσο αφορά στις ευκολίες επικοινωνιών περιοχής, τα συστήµατα τους δεν αποτελούνταν από µόνιµα
πολιτικά και στρατιωτικά έργα υποδοµής τηλεπικοινωνιών, όπως θα λέγαµε µε µια σύγχρονη έννοια. Σε
γενικές γραµµές, επιτυγχάνονταν είτε µέσω επιστολών
είτε δια ζώσης φωνής. Η επιτυχής
διαβίβασή τους και η µυστικότητά τους
ήταν απόλυτα εξαρτηµένες από την
αποστολή έµπιστων ανθρώπων. Σπουδαίο
ρόλο κατείχε τόσο η κάλυψη των αναγκών
επικοινωνιών της επιχείρησης (διαβίβαση
εντολών/ πληροφοριών προς τα κατώτερα
κλιµάκια
και
λήψη
εντολών
/
πληροφοριών από τα ανώτερα κλιµάκια)
όσο και η ασφάλεια εκποµπών /
επικοινωνιών.
Κατά την ναυµαχία της Σαλαµίνος
(480 π.Χ.) η ανακατάληψη της
Ψυτάλλειας ήταν πολύ σηµαντική κίνηση
για την διακοπή επικοινωνιών του εχθρού.
Για να κατανοηθεί η σηµαντικότητα της
Ψυτάλλειας θα πρέπει πρώτα να

αναφέρουµε, ότι πολύ σωστά οι Πέρσες, αρχικώς,
επέλεξαν να κάνουν κατάληψη σε αυτό το νησί. Όχι
µόνο γιατί προάσπιζε τα νώτα του περσικού στόλου. Η
Ψυτάλλεια, µαζί µε τις Αττικές Ακτές και τις θέσεις που
βρίσκονταν οι ∆ιοικητές των περσικών µοιρών
δηµιουργούσε ένα τρίγωνο µε το οποίο θα ήταν εφικτή
η επικοινωνία του περσικού στόλου, ώστε ανάλογα µε
την εξέλιξη της ναυµαχίας να υπήρχε έγκαιρη
ειδοποίηση για αναπροσαρµογή θέσεων και κινήσεων.
Αυτό το τρίγωνο θα µπορούσε κάλλιστα να
χαρακτηριστεί ως ένα σύγχρονο σύστηµα
υποτυπώσεως και αναµεταδόσεως της τακτικής εικόνας του εχθρού. Οπότε η Ψυτάλλεια, αποτελούσε θέση
κλειδί στο σύστηµα αυτό και όπως πολύ σωστά επισήµανε ο Πλωτάρχης Γ. Κατσούλης του Π.Ν.: "Θα
πρέπει δηλαδή να θεωρήσουµε την Ψυτάλλεια ως
ισοδύναµο ανάλογο ενός νευραλγικού σηµείου σε ένα
σύγχρονο σύστηµα C3ISR". (Περιοδικό "Ναυτική
Επιθεώρηση" τεύχος 555 σελ. 247) Άρα, η ανακατάληψη της Ψυτάλλειας δύναται να θεωρηθεί ένα επιτυχηµένο χτύπηµα των Ελλήνων στο εχθρικό σύστηµα
διοικήσεως και ελέγχου.
Όσο αφορά την µυστικότητα, οι πληροφορίες
έπρεπε να κινούνται µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην
υπάρχει "διαρροή" αλλά ούτε και οι ίδιοι να πέσουν
θύµατα παραπληροφορήσεως. Για την τήρηση εχεµύθειας της διαβιβάσεως µιας πληροφορίας σηµαντικό
έργο προσέφεραν ευφυέστατα τεχνάσµατα τα οποία
πολλές φορές χρησίµευαν ως εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνιών ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες υποκλοπών του εχθρού. Ένας τέτοιος τρόπος ήταν η κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται στην αρχή της υιοθέτησης ενός µυστικού κώδικος επικοινωνίας µεταξύ ποµπού και δέκτη ικανού να αποκρύπτει την σηµασία του
µηνύµατος σε τρίτους.
∆ύο ενδεικτικά παραδείγµατα αντλούµε από
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τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα. Όταν ο Ξέρξης αποφάσισε να εκστρατεύσει κατά της Ελλάδος, ο ∆ηµάρατος
(3) που βρισκόταν στα Σούσα και το είχε πληροφορηθεί, θέλησε να µεταδώσει την είδηση στους Λακεδαιµονίους, δίχως να αποκαλυφθεί ο πληροφοριοδότης.
Μηχανεύτηκε το εξής: Σε µια πινακίδα έξυσε το κερί
της και έγραψε στο ξύλο της την απόφαση του Ξέρξου.
Κατόπιν άλειψε το κερί επάνω στα γράµµατα για να
φαίνεται ότι στέλνεται άγραφη ώστε να µην υποψιαστούν τίποτε οι φύλακες. Όταν έφθασε η πινακίδα στην
Λακεδαίµονα, δεν µπορούσαν οι Λακεδαιµόνιοι να
καταλάβουν τίποτε µέχρι την στιγµή που η σύζυγος του
Λεωνίδα, Γοργώ, υποψιάστηκε τι συνέβη και συµβούλευσε να ξύσουν το κερί . Κατά αυτόν τον τρόπο,
διάβασαν τις πληροφορίες οι Λακεδαιµόνιοι και τις
έστειλαν και στους υπόλοιπους Έλληνες (Ηροδότου ,
Ιστοριών, Ζ' 239)
Παρόµοια περίπτωση συνέβη και µε τον τύραννο της Μιλήτου Ιστιαίο ο οποίος προθυµοποιήθηκε
να βοηθήσει στην εξέγερση µηχανεύοντας έναν τρόπο
µυστικής διαβίβασης πληροφοριών. Πήρε ένα δούλο,
του ξύρισε την κεφαλή και έγραψε πάνω σε αυτήν δια
στίξεως το µήνυµά του. Αφού πέρασε ο καιρός και
µάκρυναν οι τρίχες της κεφαλής του δούλου, έστειλε
τότε ο Ιστιαίος τον δούλο του στον Αρισταγόρα µε την
εντολή να ξυρίσει ο Αρισταγόρας την κεφαλή του
δούλου και να διαβάσει τα όσα του παραγγέλνει. Έτσι,
ο Αρισταγόρας µε την ενίσχυση των Αθηναίων και των
Ερετριών προκάλεσε την επανάσταση. (Ηροδότου,
Ιστοριών, Ε' Τερψιχόρη, 35).
Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να
αναφέρουµε την γνωστή µέθοδο κρυπτογραφίας, την
σκυτάλη των Λακεδαιµονίων, την ξύλινη κυλινδρική
ράβδο επάνω στην οποία τυλιγόταν στενή ταινία από
περγαµηνή, µε τρόπο ώστε στην σχηµατιζόµενη κυλινδρική επιφάνεια να γραφόταν το µήνυµα το οποίο όταν
ξετυλιγόταν το µόνο στοιχείο που ήταν ορατό ήταν
άτακτα γράµµατα δίχως νόηµα. Την ξετυλιγµένη ταινία
έστελναν σε στρατηγούς, ναυάρχους κ.ο.κ. οι οποίοι
όταν την παρελάµβαναν την τύλιγαν στην δική τους
σκυτάλη που είχαν προµηθευτεί και διάβαζαν τις
πληροφορίες / εντολές. (Πλουτάρχου, Λύσανδρος /
Ξενοφώντος, Ελληνικών, Ε', ΙΙ, 37)
Ένα άλλο σύστηµα επικοινωνιών ήταν οι φρυκτωρίες. Η λέξη προέρχεται από το ρήµα φρυκτωρέω
που σηµαίνει σηµατοδοτώ, ειδοποιώ δια φρυκτών
(πυρσών). Η φρυκτωρία ήταν η νυχτερινή φρουρά η
οποία έδιδε σήµατα δια πυρσών. Με τους φρυκτούς,
τους αναµµένους δαυλούς, µεταβιβάζονταν ειδικά κωδικοποιηµένα σήµατα από το ένα παρατηρητήριο στο
ά
λ
λ
ο
.
Αυτό το είδος φωτοσηµάνσεως είχε ευρεία χρήση ήδη
από τον 12ο αι. π.Χ. (Τρωϊκός πόλεµος) τόσο στην

ξηρά όσο και στην θάλασσα.
"Και κατά την διάρκεια της νύχτας έλαβαν δια
φρυκτωρίας (φωτοσηµάνσεως) την είδηση ότι πλησίαζε
αθηναϊκός στόλος εξήντα πλοίων…"
[και υπό νύκτα αυτοίς εφρυκτωρήθησαν εξήκοντα
νήες Αθηναίων…] (Θουκυδίδου, Ιστοριών, Γ' 80)

Μια κατατοπιστική περιγραφή για τον τρόπο
που λειτουργούσαν οι φρυκτωρίες µας παραδίδει ο αρχαίος συγγραφεύς Ονάσανδρος:
"Πράγµατι στις φρυκτωρίες, αφού ο πρώτος ανάψει
τη φωτιά, ο δεύτερος δίνει σήµα στον επόµενο, ο τρίτος
στον τέταρτο, ο τέταρτος στον πέµπτο, ο πέµπτος στον
έκτο και ένας - ένας όλοι ακολουθούν τον άλλον. έτσι, σε
λίγη ώρα και µέσα από απόσταση πολλών σταδίων, το
σήµα που έστειλε ο πρώτος γίνεται γνωστό απ' όλους"
"και γαρ εκείνων, όταν ο πρώτος άρη τον φρυκτόν,
ο δεύτερος τω µατ' αυτόν επύρσευσεν, είθ' ο τρίτος τω
τετάρτω, και τέταρτος πέµπτω, και πέµπτος έκτω και
καθ' ένα πάντες αλλήλοις, ώστ' εν οξεί δια µήκους
σταδίων το σηµανθέν υπό του πρώτου πάντας
επιγνώναι" (Ονασάνδρου, Στρατηγικός, 25)
Σε αυτό όµως το σύστηµα επικοινωνίας ήταν
δυνατόν να συµβούν λάθη κατά την διαβίβαση εντολών / πληροφοριών, όπως επίσης και το φαινόµενο της
παραπληροφορήσεως, δηλαδή της σκοπίµου λανθασµένης σηµατοδοτήσεως προς όφελος των πολεµίων.
Αυτή η σκόπιµη ενέργεια καλούνταν "παραφρυκτωρείν" (Αρποκρατίων, Λέξεις των ∆έκα Ρητόρων)
Η χρησιµοποίηση/εκµετάλλευση των προαναφεροµένων σταθερών παραγόντων συνιστά µια
διαχρονική απαίτηση η οποία, ακόµα και σήµερα, αποτελεί ένα από τα ζητούµενα της επιχειρησιακής
σχεδίασης. Οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι
στον τοµέα αυτό.

ΠΗΓΕΣ:
∆ιοδώρου Σικελιώτου, Ιστορική Βιβλιοθήκη, εκδ.
Κάκτος
Ηροδότου, Ιστοριών, εκδ. Πάπυρος.
Θουκυδίδου, Ιστοριών, εκδ. Γεωργιάδης.
Ξενοφώντος, Ελληνικών, εκδ. Πάπυρος
Ονασάνδρου, Στρατηγικός. εκδ. Γεωργιάδης
Πλουτάρχου, Λύσανδρος, εκδόσεις Κάκτος.

1.Ο στόλος του Αλκιβιάδου απαριθµούσε 86 πλοία ενώ του
Μινδάρου 60 (Ξενοφώντος, Ελληνικών Α' 1, 13)

2.Αρχικά οι Αθηναίοι, χρησιµοποιώντας τους δύτες, πριόνιζαν τους
πασσάλους όµως ταυτόχρονα οι Συρακούσιοι τους τοποθετούσαν
πάλι. (Θουκυδίδου, Ιστοριών, Ζ' 25)

3. Βασιλιάς της Σπάρτης ο οποίος αργότερα τάχθηκε στο πλευρό
του Πέρση βασιλιά ∆αρείου & µετέπειτα του Ξέρξη. Παρείχε
σοφότατες συµβουλές για την εκστρατεία κατά της Ελλάδος τις
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" Y ∆ ΑΤ Ι Ν Ο Ι Π Ο Ρ Ο Ι "
Του Αντιναυάρχου ε.α. Π. Καβαλιέρου Π.Ν.

Μέχρι πρόσφατα, τα περιβαλλοντικής φύσεως
θέµατα και συγκεκριµένα τα αφορώντα στη
διαθεσιµότητα και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
εθεωρούντο δευτερεύουσας σηµασίας και χαµηλής
προτεραιότητας, σε σύγκριση µε τα
πολιτικοστρατιωτικά, τόσο στο εσωτερικό των κρατών,
όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Σήµερα όµως µε ορατές
πλέον τις συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου
η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει ριζικά.
Χαρακτηριστικές είναι οι εξελίξεις ενός από
τα σοβαρότερα αίτια του φαινοµένου αυτού, που είναι
η ενεργειακή παραγωγή, η οποία σύµφωνα µε
στατιστικά δεδοµένα αυξάνεται κατά 5%, τουλάχιστον,
ετησίως. Ο σηµερινός αυτός ρυθµός αύξησης της
ενεργειακής παραγωγής, ιδιαίτερα της προερχόµενης
από τους µη φιλικούς προς το περιβάλλον
ενεργειακούς πόρους (υδατάνθρακες, λιθάνθρακες,
φυσικό αέριο), οι οποίοι ευθύνονται για την ανάλογη
σοβαρή ατµοσφαιρική ρύπανση, επιτείνει το
φαινόµενο του θερµοκηπίου και προµηνύει ριζική
αλλαγή των κλιµατικών αλλαγών ολόκληρου του
πλανήτη. Μέχρι τέλους του 2010, οι θερµοκρασίες,
εκτιµάται ότι θα έχουν µέση αύξηση τουλάχιστον 1οC
(2oC µέχρι το 2030), µε µεγαλύτερη αύξηση στα
υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, από αυτές που
επικρατούσαν πριν αρχίσει η συσσώρευση των
θερµοκηπικών αερίων.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε σύγκριση µε
το σηµερινό κλιµατικό σύστηµα, σύµφωνα µε σοβαρές
επιστηµονικές έρευνες και εκτιµήσεις, οι θερµοκρασίες
θα έχουν αυξητική τάση, αξιοσηµείωτη στις περιοχές
των µέσων γεωγραφικών πλατών, και εντονότερη στις
αρκτικές περιοχές, ιδιαίτερα τον χειµώνα, µε συνέπεια
την επίσπευση της ήδη επιτελούµενης τήξεως των
πάγων.
Σε µια, ως ανωτέρω, γενική αυξητική
θερµαντική τάση θα λάβουν χώρα και άλλες αλλαγές
του κλίµατος συµπεριλαµβανοµένης της
ανακατανοµής του ποσού βροχόπτωσης σε πολλές
περιοχές. Η σηµαντική τάση θέρµανσης στα υψηλά
γεωγραφικά πλάτη θα αυξήσει το ποσό βροχόπτωσης
στις παράκτιες περιοχές ενώ θα το µειώσει αισθητά σε
πολλές εσωτερικές ηπειρωτικές. Κατά συνέπεια οι
συνθήκες υγρασίας, πάνω από εκτεταµένες περιοχές
θα αλλάξουν µε αποτέλεσµα η άγονη υποτροπική ζώνη
να µετακινηθεί σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη και
πολλές χώρες να δοκιµαστούν από σοβαρές ξηρασίες
(πιθανές χώρες/περιοχές που θα αντιµετωπίσουν
σχετικό πρόβληµα Καλιφόρνια, Ισπανία, Εγγύς και
Μέση Ανατολή, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει
διογκούµενο πρόβληµα ανεπάρκειας νερού
παγκοσµίως, το οποίο επιδεινώνεται από τη ραγδαία
αύξηση του πληθυσµού της γης και την επιτεινόµενη
τάση εξάρτησης των καλλιεργειών από την άρδευση,
λόγω εξάντλησης των επιφανειακών υδάτων, µείωσης
της στάθµης των ποταµών και συσσώρευσης αλάτων
στο έδαφος.
Η Αφρική ήδη υποφέρει από τις συνέπειες της
εξάντλησης των υδάτινων πόρων και παρουσιάζει
πολλές πιθανές εστίες σύγκρουσης. Μια από τις πιο
σηµαντικές είναι η λεκάνη του ποταµού Οκαβάνγκο,
στην οποία η Ναµίµπια έχει εκδηλώσει πρόθεση να
εκτρέψει µέρος των υδάτων του ποταµού για ύδρευση
της πρωτεύουσάς της, στην οποίαν αντιτίθενται οι
γειτονικές της Μποτσουάνα και Αγκόλα.
Η εκµετάλλευση του Νείλου έχει οδηγήσει,
επίσης, σε τριβές µεταξύ Αιγύπτου και των λοιπών
χωρών τις οποίες διασχίζει, όπως είναι η Αιθιοπία, το
Σουδάν και η Ουγκάντα. Αλλά και οι εσωτερικές
διαµάχες που ήδη µαίνονται σε περιοχές όπως το
Τσάντ και το Νταρφούρ, εκτός από τις
εθνικοθρησκευτικές διαφορές οφείλονται σε
σηµαντικό βαθµό στον µεταξύ τους ανταγωνισµό για
το νερό που γίνεται όλο και πιο έντονος µε τον
αυξανόµενο ρυθµό εξαντλήσεως των υδάτινων πόρων.
Η Ασία, εξ άλλου, µε πλέον του 60% του
παγκόσµιου πληθυσµού και µόλις το 35% του
ανανεώσιµου πόσιµου νερού παρουσιάζει σοβαρό
πρόβληµα ανεπάρκειας νερού, το οποίο επιδεινώνεται
από την επιτεινόµενη τάση εξάρτησης των
καλλιεργειών από την άρδευση, και αναµένεται να
αποτελέσει επίκεντρο σοβαρών κρίσεων στο αµέσως
προσεχές µέλλον. Η υφιστάµενη σήµερα κατάσταση
δηµιουργεί σοβαρά σηµεία τριβής µεταξύ Κίνας,
Ινδίας και Πακιστάν.
Παράδειγµα αποτελεί η εκµετάλλευση των
υδάτων του ποταµού Βραχµαπούτρα ο οποίος έχει
δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στις σχέσεις
µεταξύ Ινδίας και Κίνας. Η Ινδία π.χ. έχει κατηγορήσει
την Κίνα ότι δεν της παρέσχε τις απαιτούµενες
πληροφορίες που θα µπορούσαν να την βοηθήσουν να
προλάβει καταστροφικές πληµµύρες που
αντιµετώπισε.
Ανάλογα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη
λεκάνη του ποταµού Ινδού, µεταξύ Ινδίας και
Πακιστάν αντιµετωπίζονται προς το παρόν µε σχετική
συµφωνία που υπεγράφη µετά από 17 χρόνων
προσπάθειες από την κήρυξη της ανεξαρτησίας τους το
1960, η οποία όµως χρειάζεται αναθεώρηση.
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Το πρόβληµα των υδάτινων πόρων είναι
ιδιαιτέρως εµφανές στο χώρο της Μέσης Ανατολής,
όπου το 90% των εδαφών του αποτελούν άνυδρες ή
ηµιάνυδρες περιοχές. Το γεγονός αυτό αν συνδυαστεί
µε την µεγάλη τάση αύξησης του πληθυσµού των
χωρών της Μέσης Ανατολής τότε η λειψυδρία είναι
δυνατό να καταστεί σηµαντικός παράγοντας
αστάθειας, δεδοµένου ότι το 75% του πληθυσµού θα
αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα υδροδότησης και θα
δηµιουργήσει επιπλέον σοβαρές εστίες τριβών µεταξύ
των χωρών της περιοχής.
Είναι γνωστή η µακροχρόνια διαµάχη Ισραήλ,
Παλαιστίνης και Ιορδανίας για τους υδάτινους πόρους
του ποταµού Ιορδάνη, ο οποίος παρέχει στο Ισραήλ το
1/3 του πόσιµου νερού του. Η ουσία της διαφοράς στις
ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ισραήλ και
Συρίας, που τις καθιστά δυσκολότερες, είναι ότι τα
υψίπεδα του Γκολάν αποτελούν την κύρια πηγή του
ποταµού Ιορδάνη.
Γνωστές είναι επίσης οι τριβές µεταξύ της
Τουρκίας και της Συρίας λόγω των σχεδίων της
πρώτης να κατασκευάσει φράγµατα στον Ευφράτη που
οδήγησε τις δύο χώρες στο χείλος της σύρραξης το
1998.
Απόδειξη της σοβαρότητας του προβλήµατος
ανεπάρκειας του νερού στο χώρο της Μέσης Ανατολής
αποτελεί το γεγονός ότι από τις 37 στρατιωτικές
επιχειρήσεις που είχαν, παγκοσµίως, ως έναυσµα
θέµατα εκµετάλλευσης νερού κατά το δεύτερο ήµισυ
του 20ού αιώνα, οι 30 έλαβαν χώρα στη Μέση
Ανατολή.
Και στο χώρο της Βαλκανικής η κατάσταση
είναι επίσης προβληµατική. Λόγω της έλλειψης
πρωτογενών ενεργειακών πηγών, τα Βαλκανικά κράτη
εστιάζουν την προσοχή τους στην ηλεκτρική ενέργεια,
αφ΄ενός για την κάλυψη των αυξανοµένων
δυνατοτήτων παραγωγής της και αφ΄ετέρου στη
µετεξέλιξή τους σε ενδιάµεσους σταθµούς παραγωγής
και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς Κεντρική
και ∆υτική Ευρώπη, µε εκµετάλλευση των
πρωτογενών ενεργειακών πόρων Καυκάσου-Κασπίας.
Στα πλαίσια αυτά λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων
και της ανεπάρκειας του νερού, εντάσσεται άµεσα η
χρήση των υδάτων των διασυνοριακών ποταµών (όπως
οι ∆ούναβης, Έβρος, Άρδας, Νέστος και Αξιός) και
λιµνών (όπως η ∆οϊράνη και οι Πρέσπες), αλλά και η
προστασία του περιβάλλοντος. Η αλληλεξάρτηση των
Βαλκανικών χωρών σ΄αυτούς τους δύο τοµείς (χρήση
υδάτων και προστασία περιβάλλοντος), που είναι
προφανής, προκαλεί αντιπαραθέσεις µεταξύ τους, οι
οποίες καλύπτουν όλο το φάσµα του τρόπου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συσχετισµό µε
τους χρησιµοποιούµενους ενεργειακούς πόρους.
Σε ότι αφορά τα ύδατα των διασυνοριακών
ποταµών και λιµνών, λόγω της υπερεκµετάλλευσης
από τις χώρες των πηγών τους, αλλά και τις
ενδιάµεσες, σε υδροηλεκτρικά φράγµατα, εκτιµάται

ότι θα αποβεί µακροπρόθεσµα σε βάρος των χωρών
των εκβολών και θα δυσχεράνει τη γενικότερη
συνεργασία στον τοµέα της ενεργειακής πολιτικής.
Στις ανωτέρω απαιτήσεις για νερό θα πρέπει να
προστεθούν και οι σχετικές για τη λειτουργία των ήδη
υφισταµένων πυρηνικών εργοστασίων (κυρίως του
Κοζλοντούϊ της Βουλγαρίας) και των νέων που θα
κατασκευαστούν, σε συσχετισµό και µε το φαινόµενο
της λειψυδρίας που πλήττει κατά καιρούς τη
Χερσόνησο του Αίµου.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρείται δεδοµένο ότι
το πρόβληµα των υδάτινων πόρων θα αναδειχθεί σε
κυρίαρχο ζήτηµα της διαβαλκανικής συνεργασίας κατά
την προσεχή δεκαετία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η κρίση
στον τοµέα των υδάτινων πόρων, η οποία
επιδεινώνεται διαρκώς έχει πολλών ειδών επιπτώσεις.
Πρώτα προκαλεί πτώση του βιοτικού επιπέδου των
κοινωνιών και µειώνει την ποιότητα και ποσότητα της
αγροτικής παραγωγής λόγω της ελλιπούς υδροδότησης
των καλλιεργειών. Επίσης πυροδοτεί πολιτικό
αναβρασµό τόσο στο ενδοκρατικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο, όπου η δυνατότητα διακοπής ή
περιορισµού της ροής των υδάτων ως και ο έλεγχος
της ρύπανσής του θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για
άσκηση διπλωµατικής πίεσης. Σε πολλές περιπτώσεις
η λειψυδρία αποτελεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας και
κατ΄επέκταση ζήτηµα επιβίωσης για πολλά από τα
εµπλεκόµενα κράτη, που µπορεί να οδηγήσει σε
σκληρό ανταγωνισµό µε πιθανή εξέλιξη σε
συγκρούσεις και πολέµους, στο προσεχές µέλλον,
αλλά και σε µαζικές µεταναστεύσεις.
Καθίσταται εποµένως επιτακτική η ανάγκη
άµεσης λήψης µέτρων τόσο σε ενδοκρατικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο.
Μερικά ενδεικτικά, σε ενδοκρατικό επίπεδο,
είναι : Περιορισµός της υπεράντλησης και της πτώσης
του υδροφόρου ορίζοντα, ιδιαίτερα στις παράκτιες
περιοχές µε περιορισµό των ανεξέλεγκτων
γεωτρήσεων, κατάλληλη διαχείριση προσφοράς και
κατανάλωσης, ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα,
κατασκευή εγγυοβελτιωτικών έργων, δηµιουργία
ταµιευτήρων, κατασκευή φραγµάτων και αυστηρό
έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων και του υδροφόρου
ορίζοντα.
Σε περιφερειακό επίπεδο και σε ότι αφορά τη
συνεκµετάλλευση των υδάτων των διασυνοριακών
ποταµών και λιµνών, έγκαιρη σύναψη συµφωνιών ή
αναθεώρησής τους, που να καλύπτουν πλήρως τα
αφορώντα στον έλεγχο της ροής, παροχής
πληροφοριών και αποφυγής ρύπανσης για να
αποφευχθούν οι επιπτώσεις σε βάρος των χωρών των
εκβολών.
Για τα Ευρωπαϊκά κράτη, µέλη της ΕΕ και
ειδικότερα τα Βαλκανικά είναι ενδεδειγµένη η πλήρης
εφαρµογή της σχετικής οδηγίας.
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"AQUATIC RESOURCES"
Βy Vice Admiral (ret) Peter Kavalieros H.N.

Up to recently, environmental nature subjects
and more specifically those regarding the availability
and management of aquatic resources, were considered
of secondary importance and of lower priority compared to subjects of a politico-military, not only in the
interior of states, but also in the field of international
relations. Today, however, with the consequences of
the greenhouse effect phenomenon becoming more and
more visible by the day, things have begun to change
radically.
Typical are the developments with regard to
one of the more serious reasons behind this phenomenon, which is no other than the production of energy
that according to statistical data currently available has
increased by at least 5% annually. The current rate of
the increase of energy production, particularly of that
emanating from energy resources that are not friendly
to the environment such as, carbohydrates, coal, as
well as natural gas and are also responsible for the
largest portion of the most serious atmospheric pollution, intensifies the greenhouse effect phenomenon and
it foreshadows a radical change of the climatic conditions of the entire planet. By the end of the year 2010,
the planet's temperature is expected to have an average
rise of at least 1 degree Celsius and 2 degrees by the
year 2030, with the worst affected areas those situated
in higher geographical latitudes.
Under these conditions and according to most
valid current scientific data, the average temperature
will continue to rise at medium latitudes and even
more so at higher ones, such as the Arctic and
Antarctic regions, particularly during the winter, accelerating the even as we speak increased melting of the
ice-pack.
A supposed increase of the average temperature, such as the aforementioned one, could cause other
climatic changes like a shift in the annual percentage
of rainfall at quite a few regions. A potential increase
of the average temperature at high latitudes could significantly increase for its decrease in continental ones.
That in turn will cause a shift in the average percentage of humidity in many regions resulting in the barren
hypo-tropical zone moving at higher geographical latitudes, causing serious draught problems to many countries, such as the South West part of the United States,
Spain, the Near and Middle East, Australia and New
Zealand. As a result, it is most likely that the international community is going to face a continuously
increasing problem of lacking sufficient water
resources, which is bound to get worse by the rapid
increase of the planet's population, the tendency of
agriculture to depend more and more on irrigation due

to the exhaustion of surface water resources, the rapid
reduction of the level of rivers and finally, by the
unremitting accumulation of salts on the soil surface.
The aforementioned issue is also making its
appearance in the Balkan peninsula, as a result of the
lack of primary energy sources and insufficient water
supplies coupled with an ever increasing demand and
last but not least the need for protecting the environment. The relevant as well as obvious interdependence
of the Balkan countries in these two areas, namely the
use of waters and environmental protection, is often a
cause for strife, which covers the whole spectrum of
electrical energy production in conjunction with the
use of available energy resources. Available data
strongly indicates that the potential utilization of aquatic resources. Available data strongly indicates that the
potential utilization of aquatic resources is bound to be
a major issue of inter-Balkan politics and co-operation
during the next decade.
A potential crisis with regard to aquatic
resources, the availability of which is bound to worsen
with time, can have many different types of repercussions. One, it causes the overall standard of living of
the societies of t he countries involved to fall and it
severely hampers the quality and quantity of rural production due to the insufficient water supplies available
for cultivation. Two, it fires political unrest on the
intrastate level as well as on the regional level, where
the potential for restricting or even interrupting the
flow of water and for the establishing of environmental
controls can be a effective tool for exercising diplomatic pressure. Third, in most cases, water shortage
constitutes a question of vital importance and even
survival for most of the states involved, especially
those situated in the estuaries, that could spark intense
competition, which could likely end up in conflict, as
well as mass population movements.
It is therefore imperative to take some immediate steps on the intrastate and on the regional level. On
the intrastate level : restrictions on the extensive use of
existing water supplies, especially in coastal areas;
strict control over drillings; effective management of
relevant demand and supply; creation of the best possible infrastructure, including the construction of dams,
storage tanks etc; and finally the placement of severe
environmental controls. On the regional level : effective management of the utilization and environmental
protection of existing aquatic resources through the
signing of bilateral and multilateral international agreements; states that are members of the European Union
should take all steps necessary for the prompt and full
implementation of the relevant EU Directive.
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" Σ ΤΟ Ν Α Π Ο Η ΧΟ Τ Η Σ Ε Ξ Ι Χ Ν Ι Α Σ Η Σ
ΤΗ Σ Α Π Α ΓΩΓΗ Σ - ΟΜΗ ΡΙ Α Σ
Τ ΟΥ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν ΟΥ Γ. Μ ΥΛ Ω Ν Α "

(Τα λάθη των απαγωγέων και η επιτυχία της Ελληνικής Αστυνοµίας)
Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. Λάγγαρη
Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ

Ιστορικό

Αισθήµατα ανακούφισης και ικανοποίησης
προκάλεσε, στην κοινή γνώµη, η είδηση της σύλληψης
του διαβόητου κακοποιού Βασίλη Παλαιοκώστα, την
20-8-2008, από αστυνοµικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε διώροφη νοικιασµένη εξοχική κατοικία
στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για την απαγωγή του
µεγαλοεπιχειρηµατία και Προέδρου του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 49χρονου
Γιώργου Μυλωνά. Η Αστυνοµία οδηγήθηκε στην
εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής, που συνετάραξε το
πανελλήνιο, µέσω µέρους των προσηµειωθέντων χαρτονοµισµάτων που είχαν δοθεί ως λύτρα στους απαγωγείς και είχαν εντοπιστεί από την Ασφάλεια Χανίων
στα Χανιά, κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, από
27χρονο σερβιτόρο, µέλος της σπείρας των απαγωγέων, που συνελήφθη.
Η απαγωγή του Γ. Μυλωνά έγινε νυχτερινές
ώρες της 9-6-2008 έξω από το σπίτι του, στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, ενώ επέστρεφε µόνος µε το Ι.Χ.Ε
αυτοκίνητό του, από τρεις ενόπλους κουκουλοφόρους.
Ύστερα από εξουθενωτική οµηρία 13 ηµερών στο
κρησφύγετο της συµµορίας, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, ο βιοµήχανος απελευθερώθηκε µε την καταβολή λύτρων, περί τα 10 εκατοµµύρια ευρώ, από τα 30
που απαίτησαν αρχικά οι απαγωγείς.

Τα λάθη των απαγωγέων

Όπως προέκυψε από την παρουσίαση της
εξιχνίασης της απαγωγής του βιοµηχάνου Γ. Μυλωνά,
που έγινε στις 21-8-2008, στο κτίριο της Γενικής
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη, τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Βασίλειο Τσιατούρα και τον
∆ιευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. ∆ηµήτριο Παπαδόπουλο, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην
εξιχνίαση της υπόθεσης, η "µεγάλη ζωή" που έκαναν
τα µέλη της συµµορίας πρόδωσε τους τέσσερις
βασικούς δράστες της απαγωγής. Τα χρήµατα που
ξόδευαν χωρίς προφυλάξεις σε καζίνο και νυχτερινά
κέντρα, οι καταθέσεις σε τράπεζες χιλιάδων ευρώ από
τα λύτρα που ήταν προσηµειωµένα και κυρίως το
µεγαλύτερο λάθος, του συλληφθέντος σερβιτόρου από

τα Χανιά, να αγοράσει πολυτελέστατο τζιπ αξίας
82.000 ευρώ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισµό των δραστών της απαγωγής του Γ. Μυλωνά.
Λάθος, ως εκ τούτου, και η υπέρµετρη διεύρυνση της
σπείρας µε µέλη ανεξέλεγκτα.
Από την προσεκτική µελέτη της όλης
υπόθεσης προκύπτουν και άλλα λάθη των δραστών,
που, αξιοποιηθέντα κατάλληλα από την Αστυνοµία,
οδήγησαν στον εντοπισµό και τη σύλληψή τους. Όπως
:
*
Μέγα λάθος του Β. Παλαιοκώστα να
ξανατολµήσει απαγωγή µε απαίτηση λύτρων στον ίδιο
χώρο µε την απαγωγή του επιχειρηµατία Αλέξανδρου
Χαίτογλου, που διέπραξαν µαζί µε τον αδελφό του
Νίκο, το ∆εκέµβριο του 1995. Φυσικό και µοιραίο ήταν
να επικεντρωθούν στο πρόσωπό του οι έρευνες της
Αστυνοµίας, µε πιθανότητα σχεδόν βεβαιότητας ως
κυρίου υπόπτου, δια της µεθόδου του "Μοdus
Operadi", δηλαδή επανάληψη εγκλήµατος δια του
ιδίου τρόπου ενεργείας, καθόσον και οι δύο απαγωγές
(Μυλωνά - Χαίτογλου) ήταν κατά βάση σχεδόν
"καρπός" στην ουσία τους.
*
Άλλα λάθη του Β. Παλαιοκώστα ήταν το
γεγονός, ότι ήλθε επ΄αρκετόν σε προσωπική επαφή και
συνοµιλία µε τον απαχθέντα Γ. Μυλωνά κατά τη
διάρκεια της οµηρίας του, η οποία έλαβε χώρα σε σπίτι
πλησίον του αεροδροµίου "Μακεδονία" απ΄όπου ο
απαχθείς άκουγε το βόµβο των αεροπλάνων. Τις λεπτοµέρειες αυτές, όπως και άλλα στοιχεία, κατόρθωσε και
συγκράτησε ο απαχθείς και στη συνέχεια κατέθεσε
στην Αστυνοµία µετά την απελευθέρωσή του, πληροφορίες πολύτιµες, που οδήγησαν τις αστυνοµικές
αρχές στο χώρο που έπρεπε να κινηθούν, στρέφοντας
εκεί τις έρευνές τους.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η στάση και συµπεριφορά που επέδειξε ο Γ.
Μυλωνάς, καθ΄όλη τη διάρκεια της απαγωγής και της
οµηρίας του, ήταν η απολύτως ενδεδειγµένη για την
περίσταση. Αφού ξεπέρασε εύκολα το φυσιολογικό
πρώτο "σοκ" και παρά την ψυχική και σωµατική του
ταλαιπωρία, κατόρθωσε να κρατήσει την ψυχραιµία
και την αυτοκυριαρχία του, να αποδεχθεί την
κατάσταση στην οποία περιήλθε, αποφεύγοντας τυχόν
αλόγιστες κινήσεις και "ηρωϊσµούς" και γενόµενος
"συνεργάσιµος" µε τους απαγωγείς του άφησε τον
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χρόνο να κυλήσει υπέρ αυτού. Με τον τρόπο αυτό δεν
διασφάλισε µόνο την επιβίωσή του, αλλά, επιστρατεύοντας την παρατηρητικότητά του, αποµνηµόνευσε
πληροφορίες χρήσιµες, τις οποίες έθεσε υπόψη των
αστυνοµικών αρχών µετά την απελευθέρωσή του, και
οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισµό και την σύλληψη
των απαγωγέων του.

Η επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ

Η Ελληνική Αστυνοµία, ως συνήθως, δέχθηκε
ευθύς εξ αρχής έντονη αµφισβήτηση σχετικά µε την
επάρκειά της και την ικανότητα να διασφαλίσει τη
∆ηµόσια Τάξη και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την
προσωπική ελευθερία των πολιτών, ως και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση, ένεκα πάγιας προκατάληψης και δυσµενούς διάθεσης πολλών δηµοσιογράφων που δηµιούργησαν θορυβωδώς αρνητικό κλίµα. Παρά ταύτα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε µεθοδικότητα, συντονισµένες ενέργειες των κατά τόπους
και καθ΄ύλην υπηρεσιών της και µοναδική επαγγελµατική επάρκεια, προέβη στην εξάρθρωση της σπείρας
και στη σύλληψη των µελών αυτής και του καταζητούµενου δραπέτη Β. Παλαιοκώστα, για ένα είδος σοβαρού εγκλήµατος, όπως οι απαγωγές-οµηρίες µε απαίτηση λύτρων, στην εξιχνίαση του οποίου η ΕΛ.ΑΣ έχει
παράδοση επιτυχιών συνεχή. Συγχαρητήρια λοιπόν
στην Ελληνική Αστυνοµία για την επιτυχία της αυτή.
Αναµφισβήτητα πρόκειται για µία από της
µεγαλύτερες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνοµίας στον
τοµέα καταστολής του οργανωµένου εγκλήµατος.
Η αποτελεσµατικότητα αυτή της ΕΛ.ΑΣ δεν
συνετέλεσε µόνο στην πλήρη διάλυση της εγκληµατικής οµάδας του Β. Παλαιοκώστα, ανακόπτοντας
περαιτέρω την κακοποιό δράση της αλλά επιπλέον :
*
Προκάλεσε µεγάλη ανακούφιση στην καταρρακωθείσα ψυχολογία του απαχθέντος βιοµηχάνου και
των στενών συγγενών του.
*
Εµπέδωσε το κλονισµένο αίσθηµα ασφάλειας
των πολιτών σε µια εποχή που η εγκληµατικότητα γενικώς (και διεθνώς) καλπάζει και η Αστυνοµία στάθηκε
ανίσχυρη να εµποδίσει την εξάπλωσή της.
*
Απέτρεψε την "βιοµηχανοποίηση" µελλοντικών απαγωγών-οµηριών µε απαίτηση λύτρων,
αποθαρρύνοντας τυχόν επίδοξους µιµητές.
*
Αποκλείει την ιδέα ανάπτυξης "ιδιωτικοποιηµένης" αστυνοµικής προστασίας, µε ότι αυτό
δυσµενές συνεπάγεται για την κοινωνία και την
ελληνική πολιτεία, γιατί η ΕΛ.ΑΣ δηλώνει παρούσα!
*
Ανόρθωσε, τέλος, το τραυµατισµένο γόητρο
της Ελληνικής Αστυνοµίας, από ανεπιτυχείς επιχειρήσεις σύλληψης και αποδράσεις προκλητικές του
καταζητούµενου µεγαλοκακοποιού Β. Παλαιοκώστα
(π.χ. κινηµατογραφική απόδρασή του µε ελικόπτερο
από τις φυλακές Κορυδαλλού, τον Ιούνιο 2006), όπως
και του αδελφού του Νίκου.
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A B R I E F I N F O R M AT I O N
O N T H E E S TA B L I S H M E N T, O P E R AT I O N
AND OBJECTIVES
OF THE HELLENI C INS TITUTE
F O R S T R AT E G I C S T U D I E S

The Hellenic Institute for Strategic Studies
(HEL.I.S.S.), a non- profit organization, was founded in
October 1994, stationed in Piraeus. In August 9,1997 the
headquarters of the Institute was transferred in Athens.
The Institute came into being by a number of
Flag/General retired Officers of the Hellenic Armed
Forces and has been aggrandized after the participation
of personalities coming from communities such as
Academic, Diplomatic, Business, Journalism and from
those specialized on international affairs.
The aim of HEL.I.S.S. is to be employed with
questions that bring up issues of strategic importance in
a geopolitical-geostrategic environment. More specifically:
To carry out, study, research and analyze issues of
military strategy significance, of economic aspect, of the
human actions that impact negatively against nature
and further subjects concerning problems rising in the
Hellenic sovereignty, the Balkan peninsula, the existing
territorial extent of the European Union , its foreseen
enlargement of tomorrow, the general area of the
Mediterranean and the Black Seas and/or any other
area that may be deemed as necessary.
To examine Security issues of the above regions.
To hand in proposals to either govern
ment bodies or privates, that are based on studies-analyses on all the above.
Objectives are achieved by:
Carrying out research by HEL.I.S.S. members or
independent specialists.
Presenting issues and their analyses in the form of lectures, seminars or press releases, publishing special
notes or bulletins and journals and organizing presentations at home and abroad.
Cooperation with government bodies, organizations
and other respective domestic or foreign foundations/institutions in order to analyze matters of common
interest and exchange information on all relative fields.
During the last years, HEL.I.S.S. has carried
out studies for the Ministries of Foreign Affairs and
National Defense, has organized congresses under the
auspices of the Ministries of Aegean, Culture and
Development as well as studies and congresses concerning subjects of National interest and Defense programs.
Special congresses for the Defense programs of the
Hellenic Armed Forces took place in 1999, 2001, 2003,
2005 and 2007.
An intense preparation is under way for the
presentation of the Institute for its international congress "Strategy 2009".

Τύποι Ηγεσίας στον Πολιτικό του Πλάτωνος
(Types of Leadership in Plato's Politicus)(1)
Αντώνης Μακρυδηµήτρης
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Στον Κωνσταντίνο ∆εσποτόπουλο
Ακαδηµαϊκό
Η σηµασία της ηγεσίας είναι γνωστή από
αρχαιοτάτων χρόνων. Συνυφασµένη αρχικά µε την
στρατιωτική τέχνη, τη στρατηγική, επεκτάθηκε
σταδιακά µε τη δηµιουργία και άνθιση των
αρχαιοελληνικών πόλεων, ώστε να αναφέρεται
γενικότερα στην τέχνη του κυβερνάν. Καθίσταται,
δηλαδή, πρόδηλος ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας
στην ορθή διακυβέρνηση της πόλεως, παράλληλα µε
την στρατηγική ηγεσία ιδίως για τις πολεµικές
επιχειρήσεις. Εξάλλου, η πολεµική δεν είναι παρά
µέρος της γενικότερης πολιτικής τέχνης, κατά τον
πλατωνικό Πρωταγόρα ( "πολιτικήν γαρ τέχνην ούπω
είχον, ής µέρος πολεµική", 322 b). (2)
Στους νεώτερους χρόνους µε τη δηµιουργία
των εθνικών κρατών και τη διαµόρφωση του
κρατικού-διοικητικού µηχανισµού, αλλά και τη
δυναµική εµφάνιση και τον πολλαπλασιασµό των
επιχειρηµατικών και κρατικών οργανισµών, η ηγεσία
προσέλαβε µια ευρύτερη διάσταση και περιεχόµενο.
Γίνεται, πλέον, αντιληπτή ως ικανότητα ή τέχνη
λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας
καθώς και ως ικανότητα έµπνευσης και καθοδήγησης
ανθρώπων για την επίτευξη συλλογικών σκοπών.
Μολονότι το φαινόµενο της ηγεσίας έχει
κατά κόρον ερευνηθεί σε διάφορες επιστηµονικές
πειθαρχίες (ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική και
διοικητική επιστήµη, κλπ.), η καλύτερη πηγή γνώσης
τελικά είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που άσκησαν ηγεσία
- οι ηγέτες. Στο ερώτηµα ποιος είναι ο ηγέτης, η
απάντηση είναι αξεδιάλυτα συνδεδεµένη µε τα
πρόσωπα που εµπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
Με τον όρο αυτό (ηγέτης) εννοούµε συνήθως
προσωπικότητες της πολιτικής, οικονοµικής,
πολιτισµικής ή θρησκευτικής ζωής, που µε το έργο
και τις επιλογές τους άφησαν το στίγµα τους στη
συλλογική µνήµη και τις αναφορές, θετικές ή
αρνητικές. Γιατί, βέβαια έχουν κατά καιρούς δοθεί
και πολύ λανθασµένες απαντήσεις στο ζήτηµα αυτό,
όπως τουλάχιστον διδάσκει η ιστορική εµπειρία. Ας
σκεφθούµε "ηγέτες" όπως ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ο Μάο,
ο Μουσολίνι, κλπ.
Το ζήτηµα, λοιπόν, της ηγεσίας και µάλιστα

της πολιτικής ηγεσίας έχει απασχολήσει παλαιόθεν
την πολιτική φιλοσοφία. Ο Πλάτων και ο
Αριστοτέλης ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό. Ενώ και
ο Ξενοφών στον Οικονοµικό του προβληµατίζεται
έντονα για τις προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής και
ιδίως της νοµιµοποιηµένης διοίκησης και ηγεσίας.
Καταλήγει δε ότι άρχει κανείς και ηγείται καλύτερα
µε την πειθώ και όχι µε τη βία, εάν δηλαδή άρχει µε
τη βούληση των αρχοµένων ("εθελόντων άρχειν").
Ώστε η βασική πρόκληση για τον ηγέτη είναι πώς να
διαµορφώσει αυτό το κλίµα ή περιβάλλον της
εθελούσιας συµµόρφωσης - "τους εργαστήρας και
προθύµους παρασκευάζειν και πείθεσθαι εθελοντάς").
Τούτο θα έχει ως συνέπεια την αποµέρους των
αρχοµένων διαρκή επιτέλεση του έργου, που τους
έχει ανατεθεί ακόµα και αν απουσιάζει ο ηγέτης "ένθα δε λελυµένους και εθελοντάς τε εργάζεσθαι και
παραµένειν".
Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε ειδικότερα µε
τον τρόπο που αντιµετωπίζει το ζήτηµα της ηγεσίας ο
Πλάτων στον Πολιτικό του. Ένα έργο της ύστερης
µάλλον περιόδου της παραγωγής του,(3) στο οποίο
προβληµατίζεται ιδιαίτερα για τους τύπους ή τα
υποδείγµατα ηγεσίας που προσιδιάζουν σε µια
δηµοκρατική πολιτεία. Στην Πολιτεία, έργο της
πνευµατικής ακµής του, ως πλέον κατάλληλους
ηγέτες στην ιδεατή πόλη ("τη εν λόγοις κειµένη, επεί
γης γε ουδαµού ...αυτήν είναι", 592 a 11-12) θεωρεί
τους φιλοσόφους - βασιλείς. ∆ηλαδή, ηγέτες που
καθώς είναι επιφορτισµένοι µε την µέγιστη
υπευθυνότητα για την προαγωγή των κοινών
συµφερόντων της πολιτικής ενότητας που υπηρετούν,
θα έπρεπε να διαθέτουν τα ανάλογα πνευµατικά και
ηθικά εφόδια και προσόντα, τις κατάλληλες γνώσεις
και ικανότητες. Και το κυριότερο, να είναι οι ίδιοι
"της αληθείας ... φιλοθεάµονες" (Πολιτεία, 475 e 4).
Στον Πολιτικό του, επίσης, ο Πλάτων θα θεωρήσει ως
αναγκαία συνθήκη για το ορθό πολίτευµα οι πολιτικοί
άρχοντες να είναι αληθινοί επιστήµονες: "τους
άρχοντας αληθώς επιστήµονας" (293 c 8).
Για το σκοπό αυτό όφειλαν, συνεπώς, να
είναι πολύ αυστηρά επιλεγµένοι, κατ' αξίαν, και
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συστηµατικά εκπαιδευµένοι, ώστε να είναι δια βίου
πλήρως αφοσιωµένοι στο κοινό και όχι στο ίδιον
συµφέρον ("φύλακες νόµων τε και πόλεως", Πολιτεία,
421 a 5). (4) Εκτιµώντας ότι ο κόσµος δεν θα αλλάξει,
η πολιτεία δεν θα δει του ήλιου το φως και των
δεινών δεν θα υπάρξει παύση, όπως ρητά αναφέρει
εκεί (Πολιτείας Ε΄ 473 d), "εάν µη ή οι φιλόσοφοι
βασιλεύσωσιν εν ταις πόλεσιν ή οι βασιλείς τε νυν
λεγόµενοι και δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε και
ικανώς". Γιατί µόνο αν συµπέσει "δύναµις τε πολιτική
και φιλοσοφία" θα υπάρξει ελπίδα για τα ανθρώπινα.
∆υο χιλιάδες περίπου χρόνια αργότερα ένας
άλλος µεγάλος φιλόσοφος, ο Kant, θα διαπιστώσει
στο δοκίµιό του περί της ∆ιαρκούς Ειρήνης, που
δηµοσιεύτηκε το 1795, ότι, φευ, ούτε οι φιλόσοφοι θα
βασιλεύσουν ούτε οι βασιλείς είναι ποτέ δυνατό να
φιλοσοφήσουν γνησίως και ικανώς. Το µόνο που
είναι ίσως εφικτό και αναγκαίο είναι να αφήσουµε
τους φιλοσόφους ελεύθερους να ακούγονται και να
απευθύνονται στο λαό, ενίοτε δε να µιλούν τη
γλώσσα της αλήθειας και στους ηγήτορες (speaking
truth to power). (5)
Επιστρέφοντας στον Πλάτωνα, στους
Νόµους, έργο της ωριµότητάς του, διακατέχεται
πλέον από µεγαλύτερη απαισιοδοξία ως προς την
δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέγουν την
κατάλληλη ηγεσία, αλλά και ως προς την ικανότητα
των ηγετών να ασκούν την εξουσία µε σωφροσύνη
και δικαιοσύνη ("το µετά νου και τέχνης
δικαιώτατον"). Οπότε καταλήγει να εµπιστεύεται
περισσότερο τους τεθειµένους νόµους, το θετό δίκαιο,
θα λέγαµε σήµερα, που έστω ως "δεύτερος πλους"
καθιστά δυνατή την κοινωνική τάξη και ευρυθµία.
Αναθέτει δε την ερµηνεία των νόµων στον Νυκτερινό
Σύλλογο ("των νύκτωρ συλλεγοµένων σύλλογον",
Νόµοι, 908 a) ένα συµβούλιο γερόντων, µια Γερουσία
ή Ανώτατο ∆ικαστήριο, κατά την σύγχρονη εκδοχή,
ως εγγύηση για την εφαρµογή τους (Τσάτσος, 1970:
164επ.).
Στον Πολιτικό του, όµως, έργο που
συµβατικά τοποθετείται ανάµεσα στα δύο άλλα (µετά
την Πολιτεία, αλλά πριν από τους Νόµους), ο Πλάτων
προβληµατίζεται ιδιαίτερα σε µια εντυπωσιακή
άσκηση πνευµατικής διαλεκτικής ("διαλεκτικωτέροις
γίγνεσθαι") για τη δυνατότητα σύνδεσης και σύνθετης
µεταξύ της γνώσης και της πράξης κάτι που δεν είναι
διόλου εύκολο ή προφανές.(6) Αρκεί να δείξουµε
εντελώς προκαταρκτικά τους τέσσερις πιθανούς
τύπους σχέσεων.
α. Η αληθής γνώση συνδέεται µε το έργο των
φιλοσόφων και αποβλέπει στην αναζήτηση και
ανεύρεση της αλήθειας.
β. Η γνήσια πράξη συνδέεται µε το έργο των
πολιτικών και αποσκοπεί στην ευηµερία της πόλης,
την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος και ιδίως
την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στην οποία

συλλήβδην κάθε άλλη αρετή συµποσούται, κατά τον
Αριστοτέλη µαθητή και συνεχιστή του Πλάτωνα ("εν
δε δικαιοσύνη συλλήβδην πασ' αρετή ένι", Ηθικά
Νικοµάχεια, 1129 b 29-30).
Απέναντι σε αυτούς του δύο καθαρούς ή
θετικούς τύπους της γνώσης (φιλοσοφία) και της
πράξης (πολιτική) αναφύονται ενίοτε οι ψευδείς ή
παραφθαρµένοι τύποι ή "παρεκβάσεις" των µορφών
τους, θα λέγαµε αξιοποιώντας τη γνωστή
µεθοδολογική κατηγορία του Αριστοτέλη (Πολιτικά,
1279 b). Ήτοι, αφ' ενός µεν, η σοφιστεία που δεν
αποζητά την αληθινή γνώση, όπως η φιλοσοφία, αλλά
τον εντυπωσιασµό, την επίφαση και όχι την ακρίβεια
του αληθούς. Και αφ' ετέρου η δηµαγωγία στην
πολιτική σφαίρα όπου ο δηµαγωγός ή δηµεγέρτης, ο
λαϊκιστής θα λέγαµε σήµερα, δεν υπηρετεί τα
πραγµατικά συµφέροντα της πόλης, αλλά κολακεύει
και εφησυχάζει τον κόσµο προκειµένου να διατηρηθεί
ο ίδιος στην εξουσία.
Η αναλυτική διάκριση µεταξύ των τεσσάρων
τύπων διασύνδεσης της γνώσης µε την πράξη
υποδηλώνει την εγγενή, κατά τον Πλάτωνα, τάση να
συµπίπτει η αληθινή γνώση µε την γνήσια πράξη
(φιλόσοφος-πολιτικός), και αντιστρόφως η
επιφανειακή ή ψευδής γνώση µε την νόθα ή ανεύθυνη
πράξη (σοφιστής-δηµαγωγός). Τουτέστιν, οι θετικοί
τύποι γνώσης και πράξης συνέλκονται µεταξύ τους
αλληλοϋποστηρίζοντας και αλληλενεργώντας (η
αληθινή φιλοσοφική γνώση µε τη γνήσια πολιτική
πράξη). Κάτι ανάλογο, ωστόσο, συµβαίνει και µε
τους νόθους ή αρνητικούς τύπους, µια και αυτοί
τείνουν να συµπίπτουν και να αλληνεργούν: η
σοφιστεία µε τη δηµαγωγία, ο λαϊκισµός µε τις µισές
αλήθειες ή µάλλον µε τα ψέµατα, την κολακεία και
τις αυταπάτες.
Ιδού, λοιπόν, η µείζων πρόκληση της
πολιτικής ηγεσίας και της πνευµατικής εγρήγορσης,
της πολιτικής φιλοσοφίας: πώς να προσεγγίσει τους
καθαρούς και θετικούς τύπους και πώς να
αποµακρύνει τους νόθους ή σφαλερούς τύπους, που
είναι επικίνδυνοι όπως τα βράχια και οι ύφαλοι για το
σκάφος της πολιτείας.
Γιατί όπως γράφει σχεδόν ποιητικά στους Νόµους
(758 a 6) ο Πλάτων, έτσι πρέπει να
αντιλαµβανόµαστε την πολιτεία ως σκάφος σε
ταραγµένα νερά και να κρίνουµε αναλόγως την
επιδεξιότητα, την τέχνη του κυβερνήτη σε αυτήν:
"Ναυς τε εν θαλάσση πλέουσα πόλις δε ωσαύτως εν
κλύδωνι των άλλων πόλεων". Στον Πολιτικό του είχε
ήδη προειδοποιήσει ο Πλάτων, όπως θα δούµε
παρακάτω, ότι αν δεν υπάρχει αυτή η ξεχωριστή
κυβερνητική ικανότητα και τέχνη, οι πόλεις χάνονται
και βυθίζονται όπως τα πλοία: "πολλαί µην ενίοτε και
καθάπερ πλοία καταδυόµεναι διόλλυνται και
διολώλασι και έτι διολούνται δια την των κυβερνητών
και ναυτών µοχθηρίαν των περί τα µέγιστα µεγίστην
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άγνοιαν ειληφότων" (302 b).
II

Στον Πολιτικό του Πλάτωνος ο Σωκράτης
χρησιµοποιεί µε τρόπο διαλεκτικό τρία εντυπωσιακά
παραδείγµατα, τρία εναλλακτικά υποδείγµατα για να
περιγράψει σε αναλυτικό επίπεδο τους αντίστοιχους
τύπους ηγεσίας. Πρόκειται για τρεις µεταφορές που
έχουν σφραγίσει έκτοτε την πολιτική σκέψη και
φαντασία. Πράγµατι οι µεταφορικές ιδέες του ηγέτη
ως ποιµένα, θεραπευτή και υφαντή, στις οποίες θα
αναφερθώ εκτενέστερα στη συνέχεια, είναι
εξαιρετικά χρήσιµες τόσο για την σκέψη, όσο και για
την πράξη. Αφ' ενός µεν γιατί είναι δύσκολο να
αντιµετωπίσουµε τα µείζονα ζητήµατα που
απασχολούν τους ανθρώπους µε τρόπο αφαιρετικό,
δίχως παραδείγµατα από την κοινή εµπειρία. Ο λόγος
είναι ότι κινδυνεύει τότε η σκέψη µας να µείνει στο
κενό, να χαθεί από την αντίληψη και το νου µας,
όπως τα όνειρα µόλις ξυπνούµε το πρωί: "χαλεπόν µη
παραδείγµασι χρώµενον ικανώς ενδείκνυσθαί τι των
µειζόνων, κινδυνεύει γαρ ηµών έκαστος οίον όναρ
ειδώς άπαντα πάντ' αυ πάλιν ώσπερ ύπαρ αγνοείν"
(Πολιτικός, 277d). (7)
Αφ' ετέρου δε, διότι µε τους
παραδειγµατικούς αναλυτικούς τύπους όπως έδειξε
πολύ αργότερα και ένας µεγάλος Γερµανός
κοινωνιολόγος ο Μάξ Βέµπερ, οργανώνεται όχι µόνο
η αντίληψή µας για την πραγµατικότητα, τις
εµπειρικές καταστάσεις που ποικίλουν εξαιρετικά,
αλλά και οι ερµηνείες που δίνουµε σε αυτές και
κυρίως ο τρόπος που τις αντιµετωπίζουµε, δηλαδή η
δική µας πράξη και συµπεριφορά. "Ουδέν εν τη
αισθήσει ή µη πρότερον εν τη νοήσει", θα έλεγε ο
Γνωστικός. Ενώ ο Καρτέσιος, ο πατέρας του Cogito
έθετε την σκέψη ως προϋπόθεση της πράξης: "Για να
πράττει κανείς ορθά, πρέπει να µπορεί να σκέπτεται
και να κρίνει ορθά". Τέλος, αλλ' όχι έλασσον, κατά
τον Παρµενίδη, "ταυτόν εστίν νοείν και είναι".
Ας επιστρέψουµε, όµως, στις µεταφορικές
ιδέες του Πλάτωνος περί πολιτικής ηγεσίας και ας τις
εξετάσουµε διαδοχικά:
α. Ο (πολιτικός) ηγέτης ως ποιµήν - ποίµανδρος

Πρόκειται για µια ιδέα που είναι οικεία ήδη
στον Όµηρο, αλλά και στους προφήτες της Παλαιάς
∆ιαθήκης. Ενώ και στην χριστιανική θρησκευτική
παράδοση η εικόνα του Καλού Ποιµένα είναι
διάχυτη. Κατ' αυτή τη µεταφορική ιδέα, όπως την
εκθέτει προσφέροντας τον σχετικό ορισµό στον
Πολιτικό του (261 d) ο Πλάτων: "τον γε πολιτικόν
ευρήσοµεν ...ιπποφορβώ τε και βουφορβώ µάλλον

προσεεικότα" (δηλαδή, θα βρούµε τον πολιτικό να
µοιάζει µάλλον µε βοσκό ή ποιµένα αγέλης αλόγων ή
βοδιών).(8)
Αξίζει ίσως να παρατηρηθεί προεισαγωγικώς
ότι η ιδέα αυτή για το ρόλο και την φύση του
πολιτικού (ηγέτη) ως ποιµένα ανθρώπων
(ποίµανδρου) δεν είναι µόνο διάχυτη ανά τους αιώνες
και τις πολιτικές κουλτούρες(9), αλλά µοιάζει να
επιβιώνει ακόµα και ως την εποχή µας. Πάµπολλα
είναι τα παραδείγµατα. Θα περιοριστώ σε ένα που
εµφανίζεται να εγείρει αξίωση εγκυρότητας πέραν
πάσης ίσως αµφιβολίας. Πρόκειται για τον Νέλσονα
Μαντέλα. Στην αυτοβιογραφία του µε τίτλο "Long
Walk to Freedom", αναφέρει πως κάποτε ένας τοπικός
φυλετικός ηγέτης τού περιέγραψε ως εξής το ρόλο
του αρχηγού και της καθοδήγησης: "A leader, he said,
is like a shepherd - ο ηγέτης είναι σαν το βοσκό, τον
ποιµένα. Στέκει πίσω από το κοπάδι κι αφήνει τα πιο
έξυπνα και υγιή ζώα (the most nimble) να πάνε
µπροστά και τ' άλλα ν' ακολουθούν από πίσω δίχως να
συνειδητοποιούν ότι όλα καθοδηγούνται τελικά από
εκείνον".
Η µεταφορά αυτή δείχνει την αξία της
καθοδήγησης µε ήπια µέσα, αλλά αφ' υψηλού,
δηλαδή από κάποιο ον ανώτερης τάξης που οδηγεί
άλλα κατώτερα του.
Τούτο είναι και το πιο αδύνατο σηµείο, το
καίριο ελάττωµα αυτής της ιδέας. Αν πρόκειται για
ανώτερης τάξεως όντα που καθοδηγούν και
κατευθύνουν άλλα κατώτερά τους στην κλίµακα της
οντολογίας (λ.χ. άνθρωπος απέναντι στα ζώα, άλογα
ή βόδια), τότε είναι ίσως ορθή.
Όπως και αν επρόκειτο οι άνθρωποι να
καθοδηγούνται από τους θεούς. Εάν, δηλαδή, οι
τελευταίοι αναµιγνύονταν ενεργότερα στα ανθρώπινα
και επενέβαιναν στη ζωή των θνητών, κατά "το σχήµα
το του θείου νοµέως" (Πολιτικός, 275 c). Τότε οι
άνθρωποι ορθώς επίσης ίσως θα έπρατταν αν
υπάκουαν στα κελεύσµατα των θεών. Όπως τα ζώα
υπακούουν τους ανθρώπους και αυτοί τα ποιµένουν
ως όντα κατώτερης οντολογικής κατηγορίας.
Πράγµατι, η ιεραρχία των όντων είναι οργανωµένη
ως εκ της φύσεως κατ' αξιολογική κλίµακα (scala naturae), στην κορυφή της οποίας στέκει ο άνθρωπος.
Όπως το έθεσε ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, "τα
µεν γαρ ήµερα των αγρίων βελτίω την φύσιν, τούτοις
δε πάσιν βέλτιον άρχεσθαι υπ' ανθρώπου" (1254 b
10). Ο άνθρωπος, λοιπόν, υπερτερεί σε σύγκριση µε
όλα τα άλλα όντα, µε την εξαίρεση, βέβαια, του θεού.
Γιατί απέναντι σ' εκείνον (τον Θεό) ακόµα και
σοφότερος µοιάζει µε ένα πίθηκο σε σχέση µε τον
άνθρωπο, όπως το έθεσε επιγραµµατικά ο Ηράκλειτος
("ανθρώπων ο σοφώτατος προς θεόν πίθηκος φανείται
και σοφία και κάλλει και τοις άλλοις πάσιν", απ. 83).
Ο άνθρωπος υπερέχει, όµως, έναντι των ζώων
ιδίως ως προς την πολιτική του ιδιότητα και
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ικανότητα: είναι "φύσει ζώον πολιτικόν", κατά τον
κλασικό ορισµό του Αριστοτέλη (Πολιτικά, 1278 b
17). Η ξεχωριστή αυτή ανθρώπινη ικανότητα
αναφέρεται συγκεκριµένα στη δυνατότητα της
λογικής οργάνωσης της πολιτικής ζωής από τους
ίδιους τους ανθρώπους, που στην προσπάθειά τους
αυτή επινοούν τους ανάλογους θεσµούς και τις
διαδικασίες µε ποικίλλουσα κάθε φορά
αποτελεσµατικότητα και επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση
οι κυβερνώντες είναι άνθρωποι προερχόµενοι εξ
ανθρώπων - και όχι θεοί επί των ανθρώπων.
Εάν, όµως, τούτο συνέβαινε και ο θεός
γινόταν ο ίδιος ποιµένας ανθρώπων και τους
επιστατούσε ο ίδιος άµεσα ("θεός ένειµεν αυτούς
αυτός επιστατών", 271e), όπως τώρα οι άνθρωποι
"άλλα γένη φαυλότερα αυτών νοµεύσουσι", τότε η ιδέα
του ηγήτορα ως ποιµένα θα ήταν ενδεχοµένως ορθή.
Ίσως µάλιστα υπήρξε κάποτε µια τέτοια κατάσταση
θεϊκής ποιµαντορίας επί των ανθρώπων στο απώτερο
παρελθόν, στον Παράδεισο, στον κήπο της
αθωότητας του ανθρώπου. Τότε που δεν υπήρχαν
ούτε πόλεις ούτε κτήσεις γυναικών και παίδων και
όλοι ζούσαν ειρηνικά µε τους καρπούς της γης δίκαια
µοιρασµένους ανάµεσά τους.(10)
Όµως, αλίµονο, όλα αυτά κάποτε τελείωσαν,
"πάντων τούτων χρόνος τελεώθη", γράφει στον
Πολιτικό (272 d) και ο παράδεισος χάθηκε. Paradise
Lost. O δε θεϊκός κυβερνήτης του κόσµου
αποσύρθηκε στη σιωπή του αφήνοντας τον κόσµο
των ανθρώπων να αυτοκυβενάται: "του παντός ο µεν
κυβερνήτης οίον πηδαλίων οίακος αφέµενος εις την
αυτού περιωπήν απέστη, τον δε δη κόσµον πάλιν
ανέστρεψεν ειµαρµένη τε και σύµφορος επιθυµία".
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι εάν και κατά πόσον
προσφέρεται η µεταφορική ιδέα του ποιµένα για την
πολιτική ηγεσία σε αυτόν τον εκπεπτωκότα έστω
κόσµο των ανθρώπων, όπου οι άρχοντες δεν είναι
άλλης οντολογικής κατηγορίας υπάρξεις, αλλά
άνθρωποι εξ ανθρώπων που µοιάζουν πολύ µεταξύ
τους και από πολλές απόψεις. "Τους δ' ενθάδε νυν
όντας πολιτικούς τοις αρχοµένοις οµοίους τε είναι
µάλλον πολύ τας φύσεις και παραπλησιαίτερον
παιδείας µεταληφθείναι". Άρχοντες και αρχόµενοι
µετέχουν της ίδιας γενικής παιδείας και κουλτούρας.
Οπότε δεν προσιδιάζει να γίνονται οι αρχόµενοι
αντιληπτοί ως ποίµνιο - ένα ανθρώπινο κοπάδι. Ούτε
οι ηγέτες τους ως ποιµένες - βοσκοί ανθρώπων.(11)
Αν πρόκειται µάλιστα για δηµοκρατικό
πολίτευµα, που συγκροτείται µε βάση την αρχή της
πολιτικής ισότητας των πολιτών ("ίσον έχειν έκαστον
των πολιτών", Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1317 b), οι
κυβερνώντες εκλέγονται από τους κυβερνώµενους,
εναλλάσσονται περιοδικά από αυτούς και λογοδοτούν
σε αυτούς ("εν µέρει άρχεσθαι και άρχειν", κατά τον
Αριστοτέλη και πάλι, Πολιτικά, 1317 b). Βασικό τότε
έργο και αποστολή των εκάστοτε κυβερνητών δεν

είναι µόνο να ταΐζουν τα ζώα ("ουχί ίππων είναι
τροφόν ουδ' άλλων θηρίων" 267d), αλλά πρωτίστως
να µεριµνούν για τη συλλογική ευηµερία της
ανθρώπινης κοινότητας ("ανθρώπων κοινοτροφικήν
επιστήµην") µετά λόγου γνώσεως, µε
συστηµατικότητα, οργάνωση και πειθαρχία. Γιατί ο
άνθρωπος δεν ζει µόνο µέσα στη φύση, αλλά κυρίως
τελεί εν κοινωνία και µάλιστα πολιτική κοινωνία.
Στην περίπτωση, συνεπώς, που άνθρωποι
κυβερνούν και ηγούνται ανθρώπων και ο άνθρωπος
καθίσταται το µέτρο όλων των κοινωνικών
φαινοµένων ("πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος",
κατά τη γνωστή Πρωταγόρειο ρήση, Βλαστός, 1993:
111επ.), µάλλον δεν προσφέρεται η ιδέα του
ποιµένος-ποίµανδρου, όσο και η αντίληψη της
πολιτικής και της διακυβέρνησης ως
ποιµαντορίας.(12) Πολλώ µάλλον αν πρόκειται για
δηµοκρατική διακυβέρνηση και πολιτεία ίσων,
ελεύθερων και αυτοκυβερνώµενων πολιτών, που
µετέχουν ισότιµα στον διάλογο, την πολιτική και τον
πολιτισµό. Κατά τούτο το ανθρώπινο είδος διαφέρει
ουσιωδώς των άλλων βιολογικών ειδών, των ζώων,
"το µεν ανθρώπινον, ετέρου δε των συµπάντων θηρίων
εν" (Πολιτικός, 263c). Εξάλλου, στους ανθρώπους
όλους είναι αδιαφόριστα µοιρασµένες οι θεµελιώδεις
αρετές ή προϋποθέσεις της πολιτικής ζωής, ήτοι το
αίσθηµα της δίκης και της αιδούς, της σωφροσύνης
και της δικαιοσύνης, κατά τον πλατωνικό Πρωταγόρα
("δίκην δη και αιδώ ...επί πάντας νείµω; Επί πάντας,
έφη Ζεύς, και πάντας µετεχόντων", 322 c-d,
∆εσποτόπουλος, 1978: 49, 1980: 29, Ψυχοπαίδης,
1999: 25). Τούτα τα καίρια ηθικά συναισθήµατα, της
δίκης και της αιδούς συντελούν αντιστοίχως στη
διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος στοιχειώδους
οργάνωσης των σχέσεων και συνεργασίας µεταξύ των
πολιτών. Είναι "πόλεων κόσµοι και δεσµοί φιλίας
συναγωγοί", άρα επιφέρουν την ηθική ενότητα της
πολιτείας, τη "σύµπνοια και οµόνοια των πολιτών,
ώστε να ζουν στη χώρα τους χωρίς έχθρα, τουλάχιστον
µεταξύ τους" (∆εσποτόπουλος, 1978: 51).
Όπως είναι εξ' άλλου γνωστό, τους αρχαίους
Έλληνες διέκρινε ένα αίσθηµα υπεροχής όχι µόνο
έναντι των ζώων, που ήταν κατώτερης τάξεως όντα,
αλλά και έναντι άλλων φυλών ή εθνών ανθρώπων, τη
γλώσσα και τα ήθη και έθιµα των οποίων δεν
κατανοούσαν, αλλά και δεν συµµερίζονταν: "το µεν
ελληνικόν ως εν από πάντων αφαιρούντες χωρίς
σύµπαν δε τοις άλλοις γένεσιν, απείροις ούσι και
αµείκτοις και ασυµφώνοις προς άλληλα, βάρβαρον µια
κλήση προσείποντας αυτό" (Πολιτικός, 262 d).
Εξάλλου, ένας από τους βασικούς λόγους που οι
Έλληνες αισθάνονταν ότι υπερτερούσαν έναντι των
άλλων λαών της εποχής τους ήταν ότι, κατά τη γνώµη
τους, εκείνοι εµπιστεύονταν περισσότερο τις
αισθήσεις, τις εντυπώσεις και τα επιφαινόµενα, παρά
τον λόγο, τη συστηµατική σκέψη και την κριτική
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ανάλυση: "των βαρβάρων εστί ψυχών ταις αλόγοις
αισθήσεσι πιστεύειν" (Τσάτσος, 1970: 42). (13)

Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι ο πολιτικός
(ηγέτης) δεν µπορεί να γίνεται αντιληπτός σύµφωνα
µε την µεταφορική ιδέα του ποιµένα, του βοσκού
ανθρώπων (ποίµανδρος). Γιατί η πολιτική είναι µια
πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική τέχνη από την απλή
διατροφή και αναπαραγωγή των ζώων. Ιδίως η τέχνη
της διακυβέρνησης των ανθρώπων που τελούν σε
πολιτική κοινωνία αναφέρεται κυρίως στη συνολική
επιµέλεια της κοινότητας: "επιµέλεια δε γε
ανθρωπίνης συµπάσης κοινωνίας" (276c). Επιµέλεια
και όχι απλά διατροφή και αναπαραγωγή. Η πολιτική
(επιστήµη και πράξη) δεν περιορίζεται µόνο στο ζην,
αλλά αποσκοπεί στο ευ ζην, θα τονίσει αργότερα ο
Αριστοτέλης ("γινοµένη µεν του ζην ένεκεν, ούσα δε
του ευ ζην", Πολιτικά, 1252 b 13). "Τέλος µεν πόλεως
το ευ ζην", θα προσθέσει εµφατικά (Πολιτικά, 1280 b,
39, 1278 b 22, 1252 b 31). Πράγµα που σηµαίνει ότι
το ευ ζην ακόµα και στο ατοµικό επίπεδο δεν είναι
εφικτό εκτός πόλεως, στην προ-κοινωνική κατάσταση
(των ζώων ή των θεών), αλλά µόνο στο πλαίσιο της
πολιτικής οργάνωσης, σκοπός της οποίας είναι η
προαγωγή του κοινού καλού, "η ευτυχία της
κοινότητας των πολιτών" (Kullmann, 2003: 15,
33επ.). H απώτερη επιδίωξη είναι ο έλλογος και
αξιοπρεπής βίος µέσα στην πόλη, που καθιστά για
τον καθένα εφικτή την ευδαιµονία, "του
µεταλαµβάνειν ευδαιµονίας" όπως ήδη προέβλεπε ο
Πλάτων (Πολιτεία, 421 c 5).
Ιδού η θεµελιώδης διαφορά που καθιστά
απρόσφορη και απαράδεκτη την εικόνα του ποιµένα
για την πολιτική τέχνη και ηγεσία. Στα ζώα είναι
αναγκαία η διατροφή και αναπαραγωγή τους και για
τούτο µεριµνά και φροντίζει ο ποιµένας, ο βοσκός
τους. Στους ανθρώπους και µάλιστα στην πολιτική
κοινωνία είναι αναγκαία, πέρα από τη διατροφή και
την αναπαραγωγή, η γενικότερη επιµέλεια για τη
συνοχή και διατήρηση της κοινότητας, το γενικό
καλό, την ευηµερία και τη δικαιοσύνη. Ποια είναι,
λοιπόν, η πιο πρόσφορη, η πιο κατάλληλη
µεταφορική ιδέα για το ρόλο του πολιτικού ως
επιµελητή του γενικού καλού; Πάντως όχι αυτή του
ποιµένα, που παρά τη διάδοσή και την επιρροή της ο
Πλάτων από νωρίς την εγκαταλείπει.
β. Ο πολιτικός ως ιατρός - θεραπευτής

Σύµφωνα µε τη δεύτερη µεταφορική ιδέα για
τη σκιαγράφηση του ρόλου του πολιτικού, την οποία
υποβάλλει σε κριτική ανάλυση στην πραγµατεία του
ο Πλάτων, ο πολιτικός δεν µπορεί να γίνει αντιληπτός
ως ένας βοσκός ανθρώπων, αλλά απλώς ως ένας
ιατρός. Ένας θεραπευτής που ασκεί την τέχνη και
προσφέρει σε αυτούς τη γνώση του, σύµφωνα µε τη

δική τους βούληση και επιθυµία. Έτσι µε τη
συµβουλή και τη "θεραπεία" που τους προσφέρει,
βοηθά να εξέλθουν από τα δεινά της ασθένειας που
τους ταλαιπωρούν.
Ο καλός πολιτικός, που γίνεται αντιληπτός
και στην Πολιτεία ως αγαθός ιατρός και νοµοθέτης
της πόλεως, µεριµνά σαν τον µελισσουργό για την
διατήρηση της κυψέλης αλώβητης από τα
προβληµατικά στοιχεία (περιλαµβανοµένων των
κηφήνων) και τις παθολογικές καταστάσεις ("ώ δη
και δει τον αγαθόν ιατρόν και νοµοθέτην πόλεως µη
ήττον σοφόν µελιττουργόν πόρρωθεν ευλαβείσθαι..",
564 c 1-2).(14)
Πρόκειται για έναν ανθρώπινο και όχι θείο
θεραπευτή, του οποίου η τέχνη παρέχεται εκούσια και
γίνεται ελεύθερα αποδεκτή από τα µέλη της οµάδας
της κοινότητας στην οποία απευθύνεται. Ο πολιτικός
είναι "εθελούσιος, εκούσιος, συναινετικός και όχι
βίαιος θεραπευτής των ανθρώπινων κοινοτήτων"
(Καστοριάδης, 2001: 95).
Σύµφωνα µε αυτή τη δεύτερη µεταφορική
ιδέα περί του πολιτικού στον Πλάτωνα, η πολιτική
γίνεται αντιληπτή ως έλλογη φροντίδα των κοινών
υποθέσεων. Και συνίσταται πρωτίστως στη διαρκή
περίθαλψη, τη συστηµατική επιµέλεια και µάλιστα
προληπτικού και όχι µόνο κατασταλτικού χαρακτήρα
για τις συλλογικές υποθέσεις και τα κοινά
προβλήµατα της συγκεκριµένης ανθρώπινης
κοινωνίας.
Απορρίπτεται, συναφώς, η ιδέα περί του
πολιτικού ως ένα είδος υπερ-ανθρώπου που κυβερνά
αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα αυτούς που τυγχάνει να
τελούν σε καθεστώς κυριαρχίας υπ' αυτόν.
Προκρίνεται, αντίθετα, η ιδέα και η µεταφορική
εικόνα του πολιτικού ως "ανθρώπινου επιµελητή"
(276 d) των κοινών υποθέσεων, που ασκεί την τέχνη
του εκουσίως και µε την θέληση εκείνων προς τους
οποίους απευθύνει και συµβουλές ή θεραπείες του:
"την δε εκούσιον και εκουσίων" (276 e). Στοιχείο που
τονίζει τη διάσταση της ελευθερίας της
αυτοκυβέρνησης και του αυτοκαθορισµού. Κάτι το
απολύτως θεµελιώδες στο πολίτευµα της
δηµοκρατίας, το οποίο διέπεται από τις αρχές της
ισοπολιτείας, της ισηγορίας, των δικαιωµάτων και της
αξιοπρέπειας του καθενός.
Το ζήτηµα, ωστόσο, και τα προβληµατικά
στοιχεία που ανακύπτουν και από αυτή τη
µεταφορική ιδέα, τα οποία εξετάζονται ενδελεχώς σε
αντίστοιχα χωρία της πραγµατείας του Πλάτωνος, δεν
είναι λίγα ούτε αµελητέα.
Κατ' αρχάς ανακύπτει το ερώτηµα πώς θα
µπορέσουν να διακρίνουν οι άνθρωποι και να
επιλέξουν τον αληθινό και γνήσιο θεραπευτή και
επιµελητή των κοινών συµφερόντων της πόλης από
τον σαγηνευτικό µάγο, τον γητευτή, "των σοφιστών
µέγιστον γόητα", όπως αποκαλείται στον Πολιτικό
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(291 c). ∆ηλαδή , αυτόν που προσποιείται έντεχνα και
ενίοτε παραπειστικά ότι διαθέτει µια γνώση που στην
πραγµατικότητα δεν κατέχει ("οι προσποιούνται µεν
είναι πολιτικοί και πείθουσι πολλούς, εισί δε ουδαµώς"
292 d). Πώς θα διακρίνουν τον ερασιτέχνη ή τον
τσαρλατάνο αλχηµιστή από τον επαΐοντα και γνώστη
ιατρό και θεραπευτή. Πώς θα µπορέσουν να
διακρίνουν τον αληθινό προστάτη και υπερασπιστή
του δηµοσίου συµφέροντος από τον µεταµφιεσµένο
τύραννο, όπως αναφέρει ο Πλάτων σχετικά και στην
Πολιτεία του ("εκ προστάτου επί τύραννον", 565 d).
Εν τούτοις, η διάκριση αυτή είναι χρήσιµη
και κρίσιµη, είναι απολύτως αναγκαία, "ει µέλλοµεν
ιδείν εναργώς το ζητούµενον" (Πολιτικός, 291 c).
Γιατί δεν υπάρχει ίσως τίποτα πιο επικίνδυνο στη
δηµοκρατία από τους δηµαγωγούς πολιτικούς, που
µπορεί να παρασύρουν το λαό µε την κολακεία και τη
ρητορική τους σαγήνη σε λανθασµένες επιλογές
επιβλαβείς για το δηµόσιο συµφέρον. Μία εξ αυτών,
όχι η µικρότερη σε σηµασία, είναι η καταστροφή της
ίδιας της δηµοκρατίας και η επιβολή τυραννικού
καθεστώτος. Κατά τον Αριστοτέλη, "σχεδόν οι
πλείστοι των αρχαίων τυράννων εκ δηµαγωγών
εγένοντο" (Πολιτικά, 1305 a 9).(15)
Το κριτήριο της διάκρισης δεν µπορεί,
βέβαια, να είναι άλλο από αυτό της κατοχής της
πραγµατικής γνώσης ή της "επιστήµης" της πολιτικής
και όχι της εσφαλµένης αντίληψης περί αυτής. Είναι
δε ορθή ή αληθινή η γνώση, όταν ασκείται "κατά
τέχνην" (Πολιτικός, 293 a 10). ∆εν εκπλήσσει και
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα
ανάλυση ότι το χαρακτηριστικό παράδειγµα που
προβάλλεται σχεδόν άµεσα στη σχετική
επιχειρηµατολογία στις αµέσως επόµενες αράδες του
ίδιου χωρίου δεν είναι άλλο από αυτό των ιατρών και
της τέχνης τους: "τους ιατρούς δε ουχ ήκιστα
νενοµίκαµεν .... πάντως ουδέν ήττον ιατρός φαµέν,
έωσπερ αν επιστατούντες τέχνη" (293 b).(16)
Εντούτοις, όπως είναι παγκοίνως γνωστό
παλαιόθεν και σήµερα, η πραγµατική ή αληθινή
γνώση της επιστήµης της διακυβέρνησης και της
πολιτικής σπανίζει εξαιρετικά. Σπανίζει πολύ
περισσότερο, φοβάται ο Πλάτων, και από αυτή την
επαρκή γνώση των ιατρικών µεθόδων και των
φαρµάκων. Μια γνώση και επιστήµη που είναι και η
ίδια ασταθής και ευµετάβλητη, επισφαλής και
πρόσκαιρη, όχι µόνο τότε, στον καιρό του Πλάτωνος,
αλλά ακόµα και σήµερα.
Αν αυτά ισχύουν για την ιατρική επιστήµη,
για την πολιτική και κυβερνητική επιστήµη που είναι
και τέχνη, όπως άλλωστε και η ιατρική, γίνεται
ακόµα πιο απαισιόδοξος. ∆ιερωτάται εάν την αληθινή
γνώση ή επιστήµη της πολιτικής µπορούν να την
αποκτήσουν οι πολλοί, το πλήθος των πολιτών:
"πλήθος γε εν πόλη τείνειν την επιστήµην δυνατόν
είναι κτήσασθαι;" (292e). Φοβάται ότι η απάντηση

είναι αρνητική.
Μπορεί το θεµέλιο της εξουσίας στη
δηµοκρατία να ανήκει στους πολλούς, στο πλήθος
των πολιτών, (17) αλλ' όχι κατ' ανάγκη και αυτό της
γνώσης και της επιστήµης. Εάν, όµως, δεν µπορούν
οι πολλοί να αποκτήσουν την αληθινή ιατρική
επιστήµη, πώς θα αποκτήσουν την πολιτική τέχνη και
επιστήµη, που µάλλον είναι πολύ πιο σύνθετη και
απαιτητική απ' την πρώτη; Είναι σα να λέγαµε ότι ο
καθένας από τους επιβάτες ενός πλοίου [ή και
αεροπλάνου, µε τα σηµερινά δεδοµένα] µπορεί και να
γίνει κυβερνήτης ανά πάσα στιγµή και να διοικήσει
µε τρόπο ορθό και αποτελεσµατικό, µε την ίδια
δεξιοτεχνία και προσήλωση στο κοινό συµφέρον,
όπως ο κανονικός κυβερνήτης.
Στη δηµοκρατία, ωστόσο, που έχει ριζώσει σ'
ένα τόπο και είναι αρκετά ώριµη από τη σκοπιά της
ποιότητας πολιτικής κουλτούρας, δεν αποκλείεται οι
πολίτες να είναι επαρκώς εξοικειωµένοι µε την
πολιτική διαδικασία ("τα πολιτικά µη ενδεώς γνώναι",
κατά την έκφραση του Περικλή, Β, 40). Το ζήτηµα
είναι αν αρκεί αυτή η στοιχειώδης ενηµέρωση και
γνώση για την αποτελεσµατική και υπεύθυνη άσκηση
της εξουσίας προς το κοινό όφελος. Ή µήπως,
αντιθέτως, η ενασχόληση του πλήθους των πολιτών
µε την πολιτική µοιραία δεν έχει παρά έναν
ερασιτεχνικό χαρακτήρα; Ακόµα και αν όλοι
διαθέτουν πρόσβαση και δικαίωµα συµµετοχής, αλλά
και µερίδια των θεµελιωδών προϋποθέσεων ή
αρετών, όπως αυτές της δίκης και της αιδούς
(Πρωταγόρας, 322 b, 323 a).
Από πρώτη, τουλάχιστον, άποψη, η ένταση
αν όχι και η αντινοµία µεταξύ δηµοκρατίας και
φιλοσοφίας µοιάζει να είναι προφανής. Σε βαθύτερο,
ωστόσο, επίπεδο αποκαλύπτεται όχι µόνο ότι η
φιλοσοφία "αναπτύχθηκε και γεννήθηκε στη
δηµοκρατία" (∆εσποτόπουλος, 1978: 13), αλλ' ότι η
πρώτη συντελεί στην περαιτέρω εξέλιξη της
ποιότητας και του περιεχοµένου της δεύτερης µε την
καλλιέργεια του κριτικού πνεύµατος σε αυτήν. Κατά
τον Αριστοτέλη, µάλιστα, έστω και ως αισιόδοξη
εκδοχή, δεν αποκλείεται σε ορισµένες περιπτώσεις το
σύνολο των πολιτών να µπορεί να οδηγηθεί σε
καλύτερες αποφάσεις και ορθότερες κρίσεις από ό,τι
η ατοµική σκέψη κάποιων επιµέρους προσώπων:
"τους γαρ πολλούς, ων έκαστος εστιν ού σπουδαίος
ανήρ, όµως ενδέχεται συνελθόντες είναι βελτίους
εκείνων, ουχ ως έκαστον, αλλ' ως σύµπαντες"
(Πολιτικά, 1281 a 44επ.). Ακόµα και αν οι πολίτες
δεν είναι ίσως σε θέση να παραγάγουν οι ίδιοι άµεσα
την καλύτερη πολιτική ή νοµοθεσία σε κάποιο ειδικό
τοµέα των δηµοσίων υποθέσεων, δεν χάνουν όµως
για τούτο την ικανότητα να την κρίνουν. Πολλώ
µάλλον αν τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες της
εφαρµογής της τους αφορούν άµεσα ή έµµεσα,
εφόσον επηρεάζουν τη δική τους κατάσταση, τα
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δικαιώµατα και τις συµπεριφορές τους. Οπότε η
γνώµη τους έχει πάντα αξία και σηµασία. ∆εν
αποκλείεται, µάλιστα, η συλλογική σοφία να
αποδειχθεί ενίοτε ανώτερη από την ατοµική
νοηµοσύνη και ικανότητα, ακόµα και σε ζητήµατα
αισθητικής τάξεως (Kullmann, 2003: 102επ.).
Ο Πλάτων, από τη σκοπιά του, καταλήγει
στην απαισιόδοξη διαπίστωση ότι την πραγµατική,
την αληθινή ικανότητα και γνώση της ορθής
διακυβέρνησης δεν θα την βρούµε διάχυτη στον
κόσµο, στην πολιτική κοινωνία. Αλλά θα πρέπει
µάλλον να την αναζητήσουµε -ακόµα και στην
δηµοκρατία- σε έναν ή δύο, το πολύ σε λίγους
ανθρώπους: "την µεν ορθή αρχήν περί ένα τινά και
δύο και παντάπασιν ολίγους δει ζητείν, όταν ορθή
γίγνηται" (293a). Η κατάσταση γίνεται, βέβαια, ακόµη
χειρότερη στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία
διαπιστωθεί ότι οι κρίσιµες πολιτικές αρετές ή
προϋποθέσεις της ορθής και καλής διακυβέρνησης
δεν σπανίζουν ή απουσιάζουν µόνο από το πλήθος
των ανειδίκευτων περί τα πολιτικά πολιτών, που
ούτως ή άλλως µάλλον σπάνια και κατ' εξαίρεση
λαµβάνουν οι ίδιοι ενεργά µέρος στην άσκηση της
πολιτικής εξουσίας, ακόµα και στο πλαίσιο τους
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αλλά ακόµα και από
εκείνους που υποτίθεται ότι είναι κατά θέση ή
τεκµήριο οι πλέον αρµόδιοι ή κατάλληλοι για την
πολιτική διαχείριση και την λήψη των τελικών
αποφάσεων. "Η έλλειψη των αναγκαίων χαρισµάτων
και ικανοτήτων, ηθικών και πολιτικών, στους
κατόχους της πολιτικής εξουσίας έχει συνέπειες
ολέθριες για την ολική τύχη της πολιτείας", θα
συµπεράνει συναφώς ο καθηγητής ∆εσποτόπουλος
(1978: 36).
Στην ευτυχή περίπτωση, όµως, που
εντοπιστούν οι κατάλληλοι πολιτικοί, όπως και οι
καλοί γιατροί, µικρή σηµασία έχει πώς ακριβώς αυτοί
ασκούν την τέχνη ή την επιστήµη τους, µε αλήθειες ή
κάποια συγγνωστά ψέµατα ("lordly lies", τα αποκαλεί
ο Πόππερ, 2003: 249, 442), µε αυστηρότητα ή
επιείκεια. Έτσι κι αλλιώς οι αποδέκτες των συνταγών
τους, οι ασθενείς ή θεραπευόµενοι µικρή έχουν
γνώση και ικανότητα ή ακόµα και διάθεση να
ελέγξουν κριτικά και µετά λόγου γνώσεως τα
φάρµακα και την θεραπεία που τους προσφέρεται.
Αρκεί η θεραπεία να µην αποδειχθεί φαρµακεία και
το φάρµακο φαρµάκι.
Εδώ έγκειται και η βασική αδυναµία και της
δεύτερης µεταφορικής ιδέας του πολιτικού ως ιατρού
και θεραπευτή. Αφενός, γιατί η πολιτική γίνεται
εµµέσως πλην σαφώς αντιληπτή ως µια διαδικασία
ασθένειας, ως νόσος που πρέπει να θεραπευτεί.(18)
Και αφετέρου, γιατί το κοινό προς το οποίο
απευθύνεται και εν τέλει υπηρετεί, εκλαµβάνεται ως
κάτι το παθητικό και αδαές, ως "ασθενείς" και

ανίκανοι να κρίνουν την θεραπεία που λαµβάνουν
υποτίθεται εκουσίως. Κάποιοι άλλοι κατέχουν, µια
γνώση που εκείνοι δεν κατέχουν οπότε οφείλουν να
πειθαρχήσουν και να ακολουθήσουν επακριβώς τις
συνταγές και τη δοσολογία των φαρµάκων. Ακόµα
και "να µπουν στο γύψο", αν είναι για το καλό τους!
Ο νοών νοείτω!
Φυσικά και αυτή η µεταφορική ιδέα περί της
πολιτικής ηγεσίας ως σχέσης µεταξύ ιατρού και
ασθενή δεν είναι άγνωστη ανά τους αιώνες και τους
λαούς. Η πολιτική, γενικά, γίνεται τότε αντιληπτή ως
"η ιστορία µιας ασθένειας" ή παρακµής, ο δε
πολιτικός ως γιατρός - "ένας θεραπευτής, ένας
σωτήρας", παρατηρεί συναφώς ο Πόππερ (2003: 89)
Ίσως πολλοί να έχουν ακούσει πολιτικούς, ακόµα και
πρώην πρωθυπουργούς να δηλώνουν δηµόσια προφανώς µη έχοντας διαβάσει τον Πλάτωνα και την
ειρωνική του προειδοποίηση - ότι γνωρίζουν την
ασθένεια των δεινών της πόλης και γνωρίζουν οι ίδιοι
την θεραπεία.
Το ζήτηµα, φευ, είναι ότι δεν έχουν την ίδια
πάντα γνώση και αντίληψη και οι πολίτες που δεν
µπορεί να υποτιµούνται ως άρρωστοι και αδαείς περί
τα κοινά, ιδίως στη δηµοκρατία, όπου υποτίθεται ότι
οι πολίτες αυτοδιοικούνται και αυτοκυβερνώνται
("δήµος γαρ κρατεί", "κύριον είναι µάλλον το πλήθος",
Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1281 a). Στη δηµοκρατία το
θεµέλιο της εξουσίας δεν ανήκει στους λίγους αλλά
στους πολλούς, θα υπενθυµίσει στον Επιτάφιο Λόγο
του ο Περικλής ("δια το µη ες ολίγους, αλλ' ες
πλείονας οικείν", Θουκυδίδης, Β, 37). Συνάµα όλοι
διαθέτουν µερίδια της πολιτικής αρετής ("αιδώ τε και
δίκην") και είναι εξίσου αρµόδιοι και κατάλληλοι αν
όχι για τη λήψη συγκεκριµένων τελικών αποφάσεων,
τουλάχιστον για τη συµβουλή και την έκφραση
γνώµης περί αυτών (περιλαµβανοµένης της έγκρισης
ή της απόρριψής τους): "όταν δε εις συµβουλήν
πολιτικής αρετής ίωσιν, ...εικότως άπαντος ανδρός
ανέχονται, ως παντί προσήκον ταύτης γε µετέχειν της
αρετής, ή µη είναι πόλεις" (Πλάτωνος, Πρωταγόρας,
323 a).
Ίσως δεν παρέλκει, εξάλλου, να σηµειωθεί
ότι στην Απολογία Σωκράτους, έργο της πρώιµης
Πλατωνικής περιόδου, δηλώνεται µε σαφήνεια ότι 'ο
ανεξέταστος βίος είναι ανάξιος για να τον ζήσει ο
άνθρωπος' ("ανεξέταστος βίος ού βιωτός ανθρώπω",
38 a). Πράγµα που επί της αρχής, τουλάχιστον, ισχύει
για τον κάθε άνθρωπο, και όχι µόνο τους εκλεκτούς.
Κατ' αντίστροφη φορά του συλλογισµού, ο κάθε
άνθρωπος διαθέτει το δικαίωµα και τη δυνατότητα,
αν όχι και το καθήκον, της εξέτασης, της κριτικής
διερεύνησης και του ελέγχου ή της αξιολόγησης της
ζωής του σε ατοµική και συλλογικό επίπεδο.
Τουτέστιν, ο ανεξέταστος βίος δεν προσιδιάζει στον
άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, που έχει ασκήσει τη
σχετική δυνατότητα. ∆ιανοίγεται, έτσι, σηµειώνει ο
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καθηγητής Βλαστός (1993: 54, 176), "κατά το
Σωκρατικό όραµα, ο φιλοσοφικός τρόπος ζωής στους
πάντες" και όχι µόνο στους λίγους και τους
εκλεκτούς.

Στις περιπτώσεις, ωστόσο, εκείνες στις οποίες
οι πολιτικοί, που γίνονται κατ' αρχήν αντιληπτοί ως
φύλακες ή ιατροί, εκτρέπονται από το κύριο έργο
τους και µεταστρέφονται από επίκουροι και
υπερασπιστές των κοινών συµφερόντων σε
εκµεταλλευτές και δυνάστες, δεν µεταβάλλεται µόνο
η δική τους φύση, αλλά αλλοιώνεται και η µορφή του
πολιτεύµατος. "Αντί συµµάχων ευγενών δεσπόταις
αγρίοις αφοµοιωθώσιν", γράφει στην Πολιτεία του ο
Πλάτων (416 b 3). Και λίγο πιο κάτω προσθέτει
ακόµη πιο εµφατικά: "αντί κυνών λύκοις
οµοιωθήναι...τοις προβάτοις κακουργείν". Βέβαια,
όπως είναι γνωστό, η µεταστροφή του φύλακα σε
δυνάστη, η µετατροπή του υπηρέτη σε αφέντη είναι
γενικότερο φαινόµενο στην ανθρώπινη πολιτική και
κοινωνική εµπειρία. Η εξέγερση ή µάλλον το
πραξικόπηµα των φυλάκων θέτει το ζήτηµα του
περιορισµού και της προληπτικής αποτροπής του
ενδεχοµένου της από µέρους τους αυθαίρετης
κατάληψης και νόσφισης δηµόσιας εξουσίας, που δεν
τους ανήκει. Γιατί όπως το έθετε χαρακτηριστικά ο
Λατίνος ποιητής Ιουβενάλης, πρέπει πάντοτε να
ανησυχούµε και να µεριµνούµε ποιος θα µάς φυλάει
από τους ίδιους τους φύλακες ("sed quis custodiet
ipsos custodes?").(19)

Πάσχει, εξάλλου, η ιδέα περί του πολιτικού
ως ιατρού και θεραπευτή κατά το ότι αν ο ιατρός ή
θεραπευτής δεν είναι ο πραγµατικά κατάλληλος και
αληθινά γνώστης αυτής της επιστήµης -κάτι που εξ
ορισµού οι 'ασθενείς' του δεν είναι σε θέση να
κρίνουν και να εκτιµήσουν, διαφορετικά θα ήταν οι
ίδιοι ιατροί του εαυτού τους- τότε ενδέχεται µε την
θεραπεία και τις συνταγές του να κάνει µεγαλύτερο
κακό παρά καλό. Η ψευδοθεραπεία ίσως αποδειχθεί
χειρότερη από την ασθένεια. Ή, όπως το λένε οι
Αγγλοσάξονες, "the cure is worse than the desease".

Συµπεραίνεται , λοιπόν, ότι η σπάνις ή η
δυσκολία εντοπισµού των αληθινά κατάλληλων
θεραπευτών ή πολιτικών επιστηµόνων και
επιµελητών των κοινών υποθέσεων, όσο και η κάπως
υποτιµητική αντίληψη των πολιτών ως ασθενών,
καθιστά και αυτή τη µεταφορική ιδέα απρόσφορη για
τη δηµοκρατία. Πράγµα που µας οδηγεί στην τρίτη
µεταφορική ιδέα µε την οποία ολοκληρώνει την
πραγµατεία του ο Πλάτων.

γ. Ο πολιτικός ως υφαντής
"Ο περί της υφαντικής λόγος"

Σύµφωνα µε την τρίτη µεταφορική ιδέα περί
του Πολιτικού, αυτός θα πρέπει να γίνει αντιληπτός
όχι πλέον ως ποιµένας ούτε ως ιατρός αλλά ως
υφαντής των κοινών υποθέσεων της πόλεως. Και η
πολιτική τέχνη ως µια τέχνη υφαντική. Μια τέχνη
και ικανότητα σύνθεσης, εναρµόνισης και
συνδυασµού στοιχείων ακόµα και ετερόκλητων από
τα οποία προκύπτει ένα σχέδιο, ένα τελικό
αποτέλεσµα.
Αυτό που κάνει ο πολιτικός, σύµφωνα µε την
πολύ πιο µετριοπαθή ιδέα του υφαντή, είναι να
συντονίζει και να εναρµονίζει τις διάφορες τέχνες, τα
επαγγέλµατα και τις δραστηριότητες στην πόλη. Το
κάνει δε τούτο µε τρόπο ώστε να µην απειλείται ούτε
η δική τους ιδιαιτερότητα, η ξεχωριστή φύση και αξία
του καθενός επί µέρους στοιχείου ή παραγωγικής
δραστηριότητας (στον πρωτογενή, τον δευτερογενή ή
τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας, θα λέγαµε
σήµερα), αλλά ούτε και η συνοχή και η αρµονία του
όλου.
Σε αυτήν (την πόλη), όπως είχε ήδη δείξει
στην Πολιτεία του ο Πλάτων, κανείς δεν είναι
αυτάρκης - "γίγνεται, τοίνυν ...πόλις ... επειδή τυγχάνει
ηµών έκαστος ουκ αυτάρκης, αλλά πολλών ων
ενδεής", (369 b 6-7). Στο πλαίσιο της πολιτικής
κοινωνίας όλοι αλληλεξαρτώνται ανταλλάσσοντας ο
ένας προς τον άλλο αγαθά και υπηρεσίες προς
αµοιβαίο όφελος και εξ ανάγκης ("παραλαµβάνων
άλλος άλλον, επ' άλλου, τον δ' επ' άλλου χρεία, πολλών
δεόµενοι...", 9-10). Ακόµα µεγαλύτερη είναι η
ανάγκη, αλλά και η δυσκολία, του συντονισµού και
της εναρµόνισης των δραστηριοτήτων, όσο
εντονότερη είναι η δυναµική της κοινωνικής
διαφοροποίησης στον παραγωγικό και τον κοινωνικό
τοµέα. Γιατί η διαφοροποίηση αυξάνει το µέγεθος
µιας οργάνωσης ή ενός συστήµατος, εφόσον
πολλαπλασιάζονται τα µέλη του ή τα στοιχεία που το
συγκροτούν, πράγµα που µε τη σειρά του µειώνει ή
καθιστά προβληµατική τη συνοχή και την εναρµόνιση
της λειτουργίας τους.
Στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας οι
πολίτες εξειδικεύονται σε ορισµένα κάθε φορά έργα ή
δραστηριότητες προκειµένου να µεγιστοποιήσουν την
απόδοσή τους, αλλά και την ανταλλακτική αξία και
χρησιµότητα των προϊόντων τους. Σε αυτό ακριβώς
έγκειται το νόηµα της αγοράς και του νοµίσµατος για
τις αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσιών:
"...πωλούντες και ωνούµενοι. Αγορά δη ηµίν και
νόµισµα σύµβολον της αλλαγής ένεκα..." (Πολιτεία,
371 b 7-8).(20) Έτσι, οι πολίτες εξειδικεύονται ή
αφοσιώνονται σε ορισµένα έργα, εστιάζουν την
προσοχή και τη δραστηριότητά τους σε αυτά και
αποφεύγουν να κατατρύβονται περί πολλά µε τρόπο
ερασιτεχνικό ή ελάχιστα καρποφόρο για τους ίδιους
αλλά και τους άλλους. Όπως διατυπώνει µε τρόπο
κλασσικό το σχετικό επιχείρηµα στην Πολιτεία ο
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Πλάτων, "το αυτού έκαστος εις ων έπραττε και ουκ
επολυπραγµόνει" (433 d 5).
Η δικαιοσύνη, ως κεντρική οργανωτική αρχή
στην πολιτεία, αναφέρεται ακριβώς, κατά τον
Πλάτωνα, στη βέλτιστη κατανοµή των έργων και
δραστηριοτήτων σε αυτήν, ώστε να διασφαλίζεται ο
συντονισµός, η συνάφεια και η συµπληρωµατικότητά
τους: "το τα αυτού πράττειν και µη πολυπραγµονείν
δικaιοσύνη εστί" (Πολιτεία, 433 a 8-9). Από αυτές τις
διαφορές συντίθεται η κοινωνική και πολιτική ζωή.
"Ού γαρ γίνεται πόλις εξ οµοίων", θα διευκρινίσει
συναφώς ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1261 a 1).
Το ζήτηµα είναι, ακριβώς, η εναρµόνιση και
ο συντονισµός, η συνύφανση αυτών των
διαφορετικοτήτων. Πράγµα που είναι ευχερέστερο να
συµβεί όχι σε ένα άπειρο ή χαοτικό, αλλά εντός
ορισµένου κάθε φορά πλαισίου ή ορίων, ώστε να
υπάρχει η απαραίτητη συµµετρία: "όσην δει το
µέγεθος την πόλην ποιείσθαι ...", θα υπογραµµίσει
συναφώς ο Πλάτων, "µέχρι ού αν εθέλει αυξοµένη
είναι µια, µέχρι τούτου αύξειν, πέραν δε µη" (Πολιτεία,
423 b 6-9). Τουτέστιν, η διόγκωση του µεγέθους µιας
πόλης πέρα από ένα όριο (ασυµµετρία) απειλεί να
επιφέρει ή να εκθρέψει τη διάλυσή της στα εξ ων
συνετέθη, την απουσία της αναγκαίας µεταξύ τους
συνοχής.
Άρα, η πολιτική οργάνωση µπορεί να µη
γίνεται εξ οµοίων, όπως επεσήµανε ο
Αριστοτέλης,(21) αλλά προϋποθέτει και καλλιεργεί
τις διαφορές και την πολυπλοκότητα, τις αντιθέσεις
και τις ανταλλαγές. ∆εν πρέπει, όµως, εξ αυτού του
λόγου να αφεθεί να διασπαστεί σε πολλές πόλεις,
αλλά να παραµείνει µία, τονίζει ο Πλάτων.(22)
Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι τόσο η υπέρµετρη αύξηση
της πολυπλοκότητας οδηγεί σε διάλυση του πολιτικού
ιστού (κατά τον Πλάτωνα), όσο και υπέρµετρη
ελάττωσή της στην αναίρεσή του (κατά τον
Αριστοτέλη).
Το µέγα έργο της προώθησης της
διαφοροποίησης και της διασφάλισης του
συντονισµού, ώστε να είναι κατάλληλα οργανωµένη
η µεταξύ τους εξισορρόπηση και
συµπληρωµατικότητα, είναι η πεµπτουσία του ρόλου
της πολιτικής ("πάντα συνυφαίνουσα ορθότατα",
Πολιτικός, 305 e 4). Πρόκειται για µια ιδέα τη
σηµασία της οποίας θα αντιληφθεί, φυσικά, ο
Αριστοτέλης, ο κορυφαίος των µαθητών και
συνεχιστών του Πλάτωνος, και θα την αξιοποιήσει
δηµιουργικά χαρακτηρίζοντας στο δικό του πλέον
έργο την πολιτική ως την πλέον περιεκτική και
αρχιτεκτονική από όλες τις επιστήµες ή τέχνες.
∆ηλαδή, την πιο σχεδιαστική και συντονιστική από
όλες τις άλλες: "δόξειε δ' αν της κυριωτάτης και
µάλιστα αρχιτεκτονικής. Ταύτη δ' η πολιτική φαίνεται"
(Ηθικά Νικοµάχεια, 1094 a 26 - 27).

Ο δεύτερος πλους
Απολύτως συναφής είναι η ιδέα του
πολιτικού ως σχεδιαστή και εγγυητή της εφαρµογής
των νόµων. Βέβαια, κατά την πλατωνική αντίληψη, οι
νόµοι δεν είναι παρά ο 'δεύτερος πλους', the second
best.(23) Όταν απουσιάζει ή είναι δυσεύρετος ο
πραγµατικά κατάλληλος και σοφός πολιτικός άρχων αυτός που δεν κηδεµονεύεται από νόµους, αλλά
νόµος και τέχνη είναι η επιστήµη του ("την τέχνην
νόµον παρεχόµενος" Πολιτικός, 297 a 3), αφού µπορεί
να αποφασίζει και να ενεργεί µε γνώµονα "το µετά
νου και τέχνης δικαιώτατον" (Πολιτικός 297 b) - αν
δεν είναι, λοιπόν, εφικτός ο πρώτος πλους, τότε οι
θεσπισµένοι νόµοι, το θετικό δίκαιο, µε την
κατάλληλη και σώφρονα εφαρµογή τους µπορεί να
διασφαλίσουν µια προσεγγιστική αποµίµηση των
αρχών και των επιλογών, στις οποίες θα προέβαινε
εάν υπήρχε ο απόλυτα δίκαιος άρχων και κυβερνήτης,
(Taylor, 1992:460, Τσάτσος, 1970: 138επ., 159).
Oι νόµοι ως "µιµήµατα της αληθείας"
(Πολιτικός, 300 c) αναζητούν τη λύση στα
προβλήµατα την οποία θα έδινε ο ίδιος ο αρχικός
νοµοθέτης (ο ιδεατά δίκαιος άρχων) αν ήταν εκεί. Με
τα λόγια του Αριστοτέλη, µε τη νοµοθεσία
επιδιώκεται να προσδιοριστεί ως κανόνα της
κοινωνικής συµπεριφοράς που ρυθµίζεται "ό καν ο
νοµοθέτης αυτός αν είπεν εκεί παρών και ει ήδει,
ενοµοθέτησεν αν" (Ηθικά Νικοµάχεια, 1137 b 22).
Κατά µια πιο θετική, ωστόσο, εκδοχή της
σηµασίας των νόµων - έστω και ως δεύτερος πλους στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, αρκεί να
αναφερθεί ότι οι ίδιοι επαίρονταν για τη διάθεσή τους
να υποτάσσονται εθελούσια στο νόµο και όχι στα
κελεύσµατα των εκάστοτε εξουσιαζόντων. "Τοις
νόµοις µάλλον εθέλοντές τε και δυνάµενοι δουλεύειν",
όπως έγραφε στην ΄Εβδοµη Επιστολή του ο ίδιος ο
Πλάτων (337 a).
Η ιστορία βρίθει από παραδείγµατα. Ας
θυµηθούµε την έκπληξη της Άτοσσας στους Πέρσες
του Αισχύλου όταν πληροφορείται από τον
αγγελιαφόρο ότι οι Έλληνες δεν γονατίζουν όχι µόνο
µπροστά στους βασιλείς, τους οποίους συχνά
αµφισβητούν (Τσάτσος Θ.∆., 1970: 38), αλλά ούτε
µπροστά στους θεούς. Ας θυµηθούµε το παράδειγµα
του Σόλωνα, του "διαλλακτή και της πολιτείας
διορθωτή" (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Σόλων,
14. 2, 16. 3), ο οποίος αφού θέσπισε τους πρώτους
θεµελιώδεις νόµους για τη δηµόσια και ιδιωτική ζωή
στους Αθηναίους, αποχώρησε από την πολιτική
σκηνή ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Ήθελε να
υποβάλλει, έτσι, την ιδέα στους συµπολίτες τους να
σέβονται το νόµο καθ' αυτόν, προσαρµόζοντας
αναλόγως τη συµπεριφορά τους ("ορθώς εθίζοντος
του νοµοθέτου τους πολίτας", 18. 5).(24) Ας
θυµηθούµε τον Σωκράτη, που µολονότι διαφωνεί µε
µια προφανώς άδικη κρίση των συµπολιτών του,
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προτιµά να µη παραβεί το νόµο, δηλαδή την
καταδίκη του από το δικαστήριο, έστω και αν η
στάση του αυτή, µια φιλοσοφηµένη στάση
προσήλωσης στην αέναη αναζήτηση της αρετής,
οδηγούσε στην θανάτωσή του.
Ας θυµηθούµε, τέλος, το γλαφυρό
παράδειγµα που αναφέρει στις Ιστορίες του ο
Ηρόδοτος. Ο Ξέρξης, βέβαιος για τη νίκη του
απέναντι στους Έλληνες ρωτά τον ∆ηµάρατο
απορώντας πώς θα αµυνθούν οι Έλληνες αφού δεν
έχουν κάποιο µονάρχη να τον φοβούνται και να τους
καθοδηγεί. Έχουν έναν, του απαντά ο ∆ηµάρατος,
που τον φοβούνται πιο πολύ από ότι εσένα οι Πέρσες.
Και ποιος είναι αυτός; Ρωτά ο Ξέρξης. Είναι ο νόµος,
αποκρίθηκε ο ∆ηµάρατος.(25)
Την πρωτοκαθεδρία, λοιπόν, έχουν οι νόµοι "δει τους νόµους είναι κυρίους, κειµένους ορθώς", θα
αποφανθεί συναφώς ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1282
b). Έργο του πολιτικού µετά την κατάρτιση είναι η
συνεπής τήρηση και εφαρµογή τους, ώστε "µηδέποτε
και µένων αυτοίς των νόµων µηδέν ποιείν παρά τα
γεγραµµένα και πάτρια έθη", θα ορίσει ο Πλάτων
(Πολιτικός, 301 a) - τουτέστιν, να µη συµβαίνει
τίποτα που να αντιβαίνει και να είναι αντίθετο προς
τους νόµους, τις γραπτές διατάξεις και τα
πατροπαράδοτα έθιµα.(26) Πρόκειται για τη
θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, θα λέγαµε µε
τη σύγχρονη ορολογία. Μια αρχή η σηµασία της
οποίας δεν ήταν φυσικά άγνωστη στους αρχαίους
(∆εσποτόπουλος, 1978: 94επ., Σχινάς, 2008: 480επ.).
Στο πλαίσιο της αρχής αυτής, οι φορείς της
πολιτικής εξουσίας γίνονται αντιληπτοί ως "φύλακες
νόµου τε και πόλεως" (Πολιτεία, 421 a 5), αλλά και
προασπιστές των δικαιωµάτων και των ελευθεριών
των πολιτών. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι ο µεν
Πλάτων χαρακτηρίζει τους πολιτικούς ως
"δηµιουργούς ελευθερίας πόλεως" (Πολιτεία, 395 c 1),
ο δε ο Ηράκλειτος σε ένα από τα καίρια αποφθέγµατά
του αποφαινόταν ότι οι πολίτες θα έπρεπε να
υπερασπίζονται τη νοµιµότητα και το δίκαιο όπως τα
τείχη της πόλης τους: "µάχεσθαι χρη τον δήµον υπέρ
νόµου όκως τείχεος" (Απ. 44).(27)
Ο νόµος, λοιπόν, και η νοµιµότητα, έστω ως
"δεύτερος πλους" ή υποκατάστατο της δίκαιης και
ευθείας κρίσης της πολιτικής αρετής ("κάλλιστ' έχων
ως δεύτερον", Πολιτικός, 297 e ), πρέπει να τηρείται,
αν πρόκειται η πολιτεία να αποφύγει την κατάπτωση
και τον εκφυλισµό της. Γιατί πολιτεία "άνοµος δε
χαλεπή και βαρυτάτη συνοικήσει" (302 e). Συναφώς
ακόµα και στην ιδεατή του Πολιτεία ο Πλάτων
επαναβεβαιώσει την προτεραιότητα του δικαίου:
"µέγιστον δη και αναγκαιότατον το δίκαιον" (540 e 12).
Εφ' όσον έχουν τεθεί µε τον κατάλληλο
σχεδιασµό και την περισυλλογή ("κειµένους ορθώς")
οι νόµοι, καθήκον του πολιτικού είναι η εναρµόνιση

και ο συντονισµός όλων των δράσεων στο πλαίσιο
και το πνεύµα των τεθειµένων νόµων. Εξ' ου και η
συνάφεια της ιδέας για τον ρόλο του πολιτικού ως
υφαντή, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάστρωση
µιας ιεραρχίας ή συναρµογής των διαφόρων τεχνών,
επαγγελµάτων και δράσεων στην κοινωνία των
πολιτών.
Εδώ ο Πλάτων προσφέρει τον πληρέστερο
νοµίζω ορισµό της πολιτικής σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της υφαντικής τέχνης ("κατά το υφαντικής
παράδειγµα"): η πολιτική γράφει είναι "η πασών
τούτων άρχουσα" ...και "των νόµων και συµπάντων
των κατά πόλιν επιµελουµένην και πάντα
συνυφαίνουσα ορθότατα" (305e).

Κατά µια πιο σύγχρονη µεταφορική ιδέα ή
εικόνα, ανάλογη µε αυτή του υφαντή, αλλά πιο οικεία
ίσως για εκείνους που δεν γνωρίζουν από στηµόνια,
λινάρια, σαΐτες και αργαλειούς, είναι αυτή του
διευθυντή µιας ορχήστρας ή ενός συνόλου µουσικών
οργάνων. Αυτός (o conductor), όπως και ο πολιτικός
του Πλάτωνος, δεν πράττει (µουσικά) ο ίδιος, "αλλ'
άρχει των δυναµένων πράττειν" (Πολιτικός, 305 d),
κατά το σχέδιο της µουσικής συµφωνίας (τους
νόµους ή την παρτιτούρα).(28)
Κατ' άλλη εκδοχή, η αντίληψη του πολιτικού
ηγέτη ως υφαντή κι της πολιτικής ως κατ' εξοχήν
υφαντικής τέχνης υποδηλώνει ίσως την ιδέα ότι
πρέπει να την εκλαµβάνουµε ως ένα έργο τέχνης,
έναν καµβά πάνω στον οποίο εξυφαίνονται οι µορφές
και τα σχήµατα, οι δοµές και οι διαδικασίες της
πολιτικής συνεργασίας ή και της θεµιτής
αντιπαράθεσης εντός του κοινωνικοπολιτικού
πλέγµατος. Όπως ανέφερε, εξάλλου, ο ίδιος ο
Πλάτων στην Πολιτεία, οι συνειδητοί πολιτικοί
αντιλαµβάνονται κάποτε το έργο τους σαν αυτό του
ζωγράφου απέναντι στον πίνακά του: "λαβόντες, ην δ'
εγώ, ώσπερ πίνακα πόλιν τε και ήθη ανθρώπων..".
(501 a).
Η αντίληψη της πολιτικής ως ένα ή µάλλον
το µείζον έργο τέχνης µιας πολιτική κοινωνίας δεν
πρέπει να εκπλήσσει, όταν υποβάλλεται εµµέσως
πλην σαφώς από έναν καλλιτέχνη όπως τον Πλάτωνα,
ο οποίος, βέβαια, απέφευγε συστηµατικά να
οµολογήσει αυτή την κλήση του ή αρετή. Ίσως γιατί
εν τέλει "ο καλλιτέχνης που υπήρχε µέσα του δεν
µπορούσε να εκτοπίσει τον φιλόσοφο" (Βλαστός,
1993: 100).
Κοντολογίς, η συνύφανση και ο
εναρµονισµός της κοινωνικής συµβίωσης είναι
ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. Όχι µόνο
λόγω της πολλαπλότητας των στοιχείων και της
περιπλοκότητας των διαδικασιών. Όσο κυρίως λόγω
της ανάγκης εναρµόνισης αντιτιθέµενων
συµφερόντων, αντιφατικών τάσεων και διαθέσεων.
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Πάνω απ' όλα, µείζων πρόκληση για την πολιτική
τέχνη και επιστήµη είναι η συµφιλίωση ή
εναρµόνιση, η αµοιβαία εξισορρόπηση των
βαθύτερων τάσεων και ροπών στην πόλη αφ' ενός για
ριζική αλλαγή και αφ' ετέρου για συντήρηση και
σταθερότητα. Αν η πρώτη αφεθεί ανεξέλεγκτη µε το
στοιχείο της τόλµης, της καινοτοµίας και της
ριζοσπαστικότητας, που την διακρίνει, µπορεί να
οδηγήσει σε αστάθεια και συγκρούσεις, ακόµα και σε
αγριότητα ή βία. Αν η δεύτερη επίσης δεν µετριαστεί,
µπορεί να επιφέρει στατικότητα, συντηρητισµό,
ακόµα και µαλθακότητα και τελικά υποδούλωση όχι
µόνο στο εκάστοτε ισχύον, αλλά στο ευτελές και το
ανυπόφορο.
Έργο του γνήσιου πολιτικού είναι, συνεπώς,
η εξισορρόπηση και η στάθµιση, η συνύφανση αυτών
των δύο αντιφτικών τάσεων και ορµών στην
κοινωνική δοµή για το κοινό καλό. Τούτο δε θα
επιτευχθεί µε το συνδυασµό της τόλµης και της
σωφροσύνης ("κοινωνείν ήθους ανδρείου και
σώφρονος", Πολιτικός, 308 e).
Έτσι, η πολιτική τέχνη και επιστήµη,
σύµφωνα µε την τρίτη και πιο πρόσφορη µεταφορική
ιδέα του Πλάτωνος, γίνεται αντιληπτή ως µια
ικανότητα ευθυπλοκίας. Αυτή καθιστά δυνατή τη
"δηµιουργία αρµονικής συνύπαρξης και συντελεί στον
αµοιβαίο µετριασµό του παράτολµου και του
διστακτικού χαρακτήρα" (Καστοριάδης, 2001: 107). Η
πολιτική σύνθεση, ως αρετή συνύφανσης, µπορεί να
οδηγήσει στην κατάρτιση του πιο υπέροχου
πλάσµατος ("µεγαλοπρεπέστατον υφασµάτων") στη
δηµόσια σφαίρα. Ενός δηµόσιου βίου δικαίου και
ευτυχισµένου, εξισορροπώντας και προάγοντας στην
ασφάλεια και την ελευθερία. Το έργο αυτό
αποτυπώνεται καλύτερα µε την µεταφορική αντίληψη
του πολιτικού ως υφαντή, την πληρέστερη από τις
τρεις ιδέες ή υποδείγµατα που εκθέτει στον Πολιτικό
του ο Πλάτων. Όπως αναφέρει στο χωρίο 311 c που
οριοθετεί και την κορυφή του διαλόγου περί του
Πολιτικού ο Πλάτων, τελικά ο απώτερος σκοπός της
"πολιτικής πράξεως" δεν είναι παρά η "ευθυπλοκία"
µε βάση "το των ανδρείων και σωφρόνων ανθρώπων
ήθος", ώστε αφού σχεδιαστεί και καταρτιστεί το
"µεγαλοπρεπέστατον υφασµάτων και άριστον", µέσα
σε αυτό το πλέγµα των εναρµονισµένων
κοινωνικοπολιτικών σχέσεων θα συνέχεται και θα
ευδαιµονεί η πολιτεία: "..συνέχη τούτω τω πλέγµατι,
και καθ' όσον ευδαίµονι προσήκει γίγνεσθαι πόλει
τούτου µηδαµή µηδέν ελλείπουσα άρχη τε και
επιστατή".
Εν κατακλείδι, η πραγµατεία αυτή
(Πολιτικός) του Πλάτωνος ίσως δεν είναι τόσο
γνωστή και διάσηµη όσο η Πολιτεία (Hauptwerk),
αλλά θέτει ζητήµατα και εγείρει προβληµατισµούς
που όχι µόνο επηρέασαν µεταγενέστερους στοχαστές

και φιλοσόφους, αλλά εξακολουθούν νοµίζω µε την
κατάλληλη ανάλυση και ερµηνεία τους να διατηρούν
τη σηµασία τους και σήµερα.
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1.Ανακοίνωση στο 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισµό
µε θέµα "∆ηµοκρατικές Αρχές των Κλασσικών Χρόνων στους σύγχρονους Θεσµούς", Ζάππειο, 26-28 Ιουνίου
2008.

2.Στους Νόµους, βέβαια, εκφράζεται η πιο απαισιόδοξη άποψη ότι ο πόλεµος, επίσηµος ή ακήρυκτος, αποτελεί
διαρκή κατάσταση στις ανθρώπινες σχέσεις ("πόλεµος αεί πάσιν δια βίου συνεχής έστι", Ν 625 e ), γεγονός που
µοιραία επηρεάζει αναλόγως το ρόλο της πολιτικής (∆εσποτόπουλος, 1978: 152επ.).
3.Για την περιοδολόγηση της φιλοσοφικής παραγωγής του Πλάτωνα και τις αντίστοιχες ερµηνείες της
αινιγµατικής, από φιλοσοφικής και ηθικής σκοπιάς, προσωπικότητας του Σωκράτη, πιο πιστές στον ιστορικό
Σωκράτη στην αρχή, πιο απόµακρες από εκείνον, πιο πλατωνικές στη συνέχεια ("Σωκρατικό ζήτηµα"), βλ.
Βλαστός, 1993: 90επ., 160επ., 205.

4.Οι άνθρωποι αυτοί (φύλακες του δηµοσίου συµφέροντος) θα έπρεπε, κατά την πλατωνική Πολιτεία, να είναι
από τη φύση τους προικισµένοι µε τα χαρίσµατα της µνήµης, της ευχέρειας στη µάθηση, της µεγαλοπρέπειας,
της χάρης, της αγάπης, της φιλαλήθειας, της ανδρείας και της σωφροσύνης ("φύσει είη µνήµων, ευµαθής,
µεγαλοπρεπής, εύχαρις, φίλος τε και συγγενής αληθείας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης", 487 e 3-5. Επίσης
535 c 1επ., όπου τον πολιτικό χαρακτηρίζει ως "µνήµονα και άρρατον και πάντη φιλόπονον"). Αν αυτός είναι ο
ορισµός του φιλοσόφου, τότε κατά τον Πλάτωνα σε αυτόν θα έπρεπε να ανατεθεί λόγω καταλληλότητας και
αξίας η διοίκηση και η διακυβέρνηση των υποθέσεων της πόλης ("τοις τοιούτοις ... µόνοις αν την πόλιν
επιτρέποις;"). Πέρα από αυτά τα φυσικά χαρίσµατα ή τις αρετές, ο πολιτικός ηγέτης θα έπρεπε βέβαια να έχει
λάβει και της αναγκαίας παιδείας ("µαθήσεως προσηκούσης τύχει", Πολιτεία 492 a 2). Μια παιδεία σχεδόν δια
βίου, που θα έφθανε ως τα πενήντα τους χρόνια, προκειµένου να τους δοθεί τότε η δυνατότητα άσκησης της
δηµόσιας εξουσίας (540 a, Τσάτσος, 1970: 133επ., 148, ∆εσποτόπουλος, 1978: 37επ., 1980: 79επ., 95επ.,
103επ., Πόππερ, 2003: 224επ.).

5.Το σχετικό χωρίο από το ως άνω έργο του Καντ έχει ως εξής (1992: 67-68): "Να φιλοσοφήσουν οι βασιλείς, ή
να γίνουν οι φιλόσοφοι βασιλείς, ούτε αναµένεται ούτε είναι ευκταίο: επειδή η κατοχή της εξουσίας αναπόφευκτα
διαφθείρει την ελεύθερη κρίση του Λόγου. Για τη διαφώτισή τους σχετικά µε το έργο τους, βασιλείς ή βασιλευόµενοι λαοί (αυτοκυβερνώµενοι σύµφωνα µε νόµους ισότητας) είναι απόλυτη ανάγκη να µην αφήνουν την τάξη των
φιλοσόφων να εξαφανίζεται ή να βουβαίνεται, αλλά να οµιλεί δηµόσια. Από τη φύση της, η τάξη αυτή είναι
ανίκανη για τη σύσταση οµάδων και συµµαχιών, κατά συνέπεια και υπεράνω υποψίας για τυχόν προπαγάνδα".
Εξάλλου, για το ρόλο των διανοουµένων ως παρρησιαστών, βλ. Foucault, 2001, Μακρυδηµήτρης, 2007. Ο
Πόππερ (2003: 351) παραθέτει επίσης αντικριστά τα δύο χωρία από τον Πλάτωνα και τον Καντ στο πνεύµα της
δικής του ερµηνευτικής σκοπιάς, επικριτικής για τον πρώτο και επιδοκιµαστικής για τον δεύτερο. Ο τόνος της
παρούσας ανάλυσης είναι διαφορετικός.

6.Κατά τον Πόππερ (2003: 216επ.), πρόκειται για µια εκδήλωση του σωκρατικής επιρροής "ηθικού
διανοητισµού" (moral intellectualism), που εµπνέει τη σχετική επιχειρηµατολογία του Πλάτωνα και αναφέρεται
ιδίως στη διασύνδεση της αρετής µε τη σοφία, της γνώσης µε την πράξη.

7.Η παραδειγµατική ή µεταφορική χρήση των εννοιών προσλαµβάνει ενίοτε µια χροιά ειρωνευτικής απόδοσής
τους (Βλαστός, 1993: 57επ., 90επ.). Τούτο είναι κάτι που µπορεί ενδεχοµένως να υποστηριχθεί ότι συµβαίνει
και στην προκειµένη περίπτωση. Έτσι, η διερεύνηση των τριών τύπων ηγεσίας ανελίσσεται µέσα σε ένα πνεύµα
αρχικά ή φαινοµενικά θετικής περιγραφής τους, για να ακολουθήσει κατόπιν η σταδιακή απογύµνωση (ιδίως
των δύο πρώτων), ο κριτικός έλεγχος και η επαναξιόλογησή τους µε βάση τις λανθάνουσες σηµασίες ή
παρενέργειές τους. Στο πλαίσιο ή µάλλον το πνεύµα αυτής της διανοητικής και φιλοσοφικής προδιάθεσης, ο
Σωκράτης "εννοεί αλλά και δεν εννοεί αυτά που λεει" (Βλαστός, 1993: 71-72, 182).
8.Στην πλατωνική Πολιτεία, επίσης, αυτή η µεταφορική εικόνα απαντά συχνά. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται ότι
στο χωρίο 343 b 5-6 οι αρχόµενοι περιγράφονται ως ποίµνιο προβάτων: "άλλως πως ηγή διανοείσθαι προς τους
αρχοµένους ή ώσπερ αν τις προς πρόβατα διατεθείη". Στα χωρία 345 c-d, εξάλλου, η πολιτική και η
διακυβέρνηση παροµοιάζονται προς την ποιµαντική τέχνη και ο ηγέτης προς τον ποιµένα ("ποιµήν εστί"), που
φροντίζει πάντα για το καλό του κοπαδιού.

9.Ο Πόππερ (2003: 369) αναφέρει πηγές σύµφωνα µε τις οποίες η ιδέα του θεού ποιµένα "έχει ορφική
προέλευση". Οι δε πολιτικοί ηγέτες των ανθρώπινων κοινοτήτων γίνονται αντιληπτοί ως Domini Canes: "σκύλοι
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του θεού που φυλάνε το ποίµνιο". "Γενναίους κύνας" και "αγέλης φύλακας" τους χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Πλάτων
στην ιδεοτυπική κατασκευή του (Πολιτεία 375 e 2, 451 c 8 et passim)

10.Κατά τον Αριστοτέλη, σε αυτή την προ-πολιτική ή προ-κοινωνική κατάσταση, που δεν προσιδιάζει στα
ανθρώπινα όντα, αυτά δεν θα ήταν παρά θηρία ή θεοί. Αν δε οι άνθρωποι απολέσουν τις πολιτικές τους αρετές
και µάλιστα την κορυφαία εξ αυτών (ήτοι, το αίσθηµα της δικαιοσύνης που τους διακρίνει και τη δυνατότητα
λογικής οργάνωσης της πολιτικής ζωής και της εν γένει συµπεριφοράς τους απέναντι σε άλλους), µπορεί να
εκφυλιστούν στα χειρότερα των ζώων ("τελεωθείς βέλτιστος των ζώων άνθρωπος εστίν, ούτω χωρισθείς νόµω
και δίκης χείριστον πάντων ...διο ανοσιώτατον και αγριώτατον άνευ αρετής", Πολιτικά, 1253 a 33-37), Kullmann,
2003: 39επ.,56, 103. .
11.Η πεµπτουσία της ποιµενικής ιδέας, επί της οποίας ερείδεται το αντίστοιχο ποιµενικό παράδειγµα περί της
πολιτικής ηγεσίας, είναι ότι η κυριαρχία δεν ασκείται από ανθρώπους επί ανθρώπων, αλλά από ανθρώπους επί
των ζώων ("non hominem homini, sed hominem pecori", όπως έλεγε ο άγιος Αυγουστίνος (De Civitate Dei, xix,
15, Kullmann, 2003: 159).
12.Σύµφωνα µε αυτή την ιδέα ή την ιδιαίτερα διαδεδοµένη ανά τους αιώνες και τις πολιτικές κουλτούρες
µεταφορική εικόνα, "οι καλοί κυβερνήτες είτε αυτοί είναι θεοί ή ηµίθεοι ή φύλακες, είναι πατριαρχικοί ποιµένες
των ανθρώπων και η αληθινή πολιτική τέχνη, η τέχνη της διακυβέρνησης, είναι ένα είδος ποιµαντικής, δηλαδή,
είναι η τέχνη της χειραγώγησης και συγκράτησης κάτω από έλεγχο, του ανθρώπινου ποιµνίου" (Πόππερ, 2003:
105).

13.Εξάλλου, κατά τον Αριστοτέλη, οι βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη της πολιτικής κουλτούρας δεν
βρίσκονταν ούτε στους ψυχρούς τόπους βόρεια και δυτικά της Ελλάδας (στην Ευρώπη), ούτε στα θερµά
κλίµατα ανατολικά και νότια αυτής. Αλλά το µέσον όπου ήταν εφικτός, τότε, ο συνδυασµός σε υψηλό βαθµό
του ένθυµου µε το διανοητικό" στοιχείο (Τσάτσος, 1970: 266, Kullmann, 2003: 74). Το αίσθηµα της υπεροχής
έναντι των αλλοεθνών ("βαρβάρων"), που ήταν διάχυτο µεταξύ των Ελλήνων, τουλάχιστον έως την εποχή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε εισάγεται και σε πολιτικό πλέον επίπεδο µια λογική κοσµοπολιτισµού,
δικαιολογούσε, ακόµα και κατά τον Πλάτωνα της Πολιτείας, την άνιση µεταχείρισή τους σε περίοδο συρράξεων
(471 b 6-7).
14.∆εν παρέλκει να σηµειωθεί ότι και την κάθε µία από τις επιµέρους παραφθαρµένες µορφές των
πολιτευµάτων ο Πλάτων επίσης τις περιγράφει κατά την ιατρική µεταφορά ως "πόλεως νόσηµα", Πολιτεία, 544
c 7. Η βιολογική γενικότερα µεταφορά για την απόδοση και ερµηνεία κοινωνικών καταστάσεων ήταν αρκετά
γνωστή και συνήθης στην αρχαία ελληνική γραµµατεία, αλλά και την πολιτική φιλοσοφία (Γιατροµανωλάκης,
1991, Kullmann, 2003: 20επ., 28). ∆εν θα πρέπει να παραγνωρισθεί, ωστόσο, ο κίνδυνος της εµπραγµάτωσης ή
"φυσικοποίησης" που πάντα ελλοχεύει στην υπέρµετρη χρήση του οργανισµικού παραδείγµατος για την
περιγραφή κοινωνικών και πολιτικών φαινοµένων (Μακρυδηµήτρης, 2004: 263επ.).

15.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισοκράτης (Περί Ειρήνης, 129), "γένος ουδέν εστιν κακονούστερον τω
πλήθει πονηρών ρητόρων και δηµαγωγών" (∆εσποτόπουλος, 2004: 154). Στο ίδιο πνεύµα ο Ευριπίδης στις
Ικέτιδες υπογράµµιζε: "ήδη νοσώδες τούτο τοις αµείνοσιν/ όταν πονηρός αξίωµ' ανήρ έχη/ γλώσση κατασχών
δήµον/ ουδέν ων το πριν". Ενδεικτικό παράδειγµα από την αρχαιότητα ο Κλέων, που εξωθούσε τους Αθηναίους
κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο σε αδιάλλακτη πολιτική. Ο Θουκυδίδης (Ιστοριών, ∆, 21) τον χαρακτηρίζει
ως εξής: "ανήρ δηµαγωγός ..και τω πλήθει πιθανώτατος". "Έστι γαρ δηµαγωγός του δήµου κόλαξ", αποφαίνεται
οριστικά ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1313 b 39).

16.Μια συναφής µεταφορική ιδέα για την περιγραφή του γνησιότερου ("αληθινότατου") τύπου της "ορθής
πόλεως διοικήσεως" είναι αυτή του κυβερνήτη ενός πλοίου: "ώσπερ ο κυβερνήτης το της νεώς και ναυτών αεί
συµφέρον παραφυλάττων ... την τέχνην νόµον παρεχόµενος σώζει συνναύτας, ούτω και κατά τον αυτόν τρόπον
τούτον παρά των ούτως άρχειν δυναµένων ορθή γίγνοιτ' αν πολιτεία, την της τέχνης ρώµην των νόµων
παρεχοµένων κρείττω" (Πολιτικός, 297 a). ∆ύο, λοιπόν, από τις βασικές εικόνες "αις αναγκαίον απεικάζειν αεί"
τους ηγέτες δεν είναι άλλες από αυτές του "γενναίου κυβερνήτη και του αντάξιου ιατρού" (297 e).

17.Όπως ανέφερε στον Επιτάφιο Λόγο του προς τους συµπολίτες του ο Περικλής, επαιρόµενος για το αθηναϊκό
πολίτευµα, "και όνοµα µεν δια το µη ες ολίγους αλλ' ες πλείονας οικείν δηµοκρατία κέκληται" (Θουκυδίδου,
Ιστοριών Β, 37).
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18."Ουκούν ώσπερ σώµα νοσώδες ...ούτω δη και η κατά ταυτά εκείνω διακειµένη πόλις..." (Πολιτεία, 556 e 3-5).

19.Συναφές είναι εν προκειµένω το λεγόµενο "παράδοξο της ελευθερίας" (Πόππερ, 2003: 432), σύµφωνα µε το
οποίο "η ελευθερία, µε την έννοια της απουσίας οποιουδήποτε ανασταλτικού ελέγχου, θα πρέπει να οδηγήσει σε
πολύ µεγάλο εξαναγκασµό, αφού καθιστά ελεύθερο τον αδίστακτο να υποδουλώνει τον εύπιστο".

20.Είναι εµφανές ότι η επιχειρηµατολογία αυτή υποδηλώνει µια αντίληψη συµβολαιοκρατίας, σύµφωνα µε την
οποία η κοινωνία και οι θεσµοί της συγκροτούνται από ποικίλα συµβόλαια και συµβάσεις µεταξύ έλλογων και
ελεύθερων υποκειµένων, που επιδιώκοντας το ίδιο ο καθένας συµφέρον, καταλήγουν να υπηρετούν και το κοινό
(Πόππερ, 2003: 140επ.).
21.∆ιότι αν συνέβαινε αυτό, η πόλη θα κατερχόταν στην κλίµακα της πολυπλοκότητας, οπισθοδροµώντας προς
τα απλούστερα συστήµατα της κώµης, της οικογένειας ή του ατόµου, πράγµα που επίσης θα οδηγούσε στην
αναίρεσή της ("αναιρήσει γαρ την πόλιν", Πολιτικά, 1261 a 15επ, Kullmann, 2003: 26επ.).

22.Οι νόµοι και το εν γένει θεσµικό, ρυθµιστικό ή κανονιστικό περιβάλλον επιτελούν αυτό ακριβώς το έργο σε
µια πολιτεία: ήτοι, τη διαµόρφωση ενός σταθερού πλαισίου εντός του οποίου και µε βάση το οποίο οι πολίτες
δρουν ελεύθερα αλλ' όχι άναρχα προς αµοιβαίο όφελος χωρίς να απειλείται µε τρόπο διαλυτικό η συνοχή του
όλου. Όπως θα γράψει σχετικά ο Πλάτων, "ουχ ίνα αφιή τρέπεσθαι όπη έκαστος βούλεται, αλλ' ίνα καταχρήται
αυτός αυτοίς επί τον σύνδεσµον της πόλεως" (Πολιτεία, 520 a 3-4).

23."∆ια ταύτα δη τοις οτοούν νόµους και συγγράµµατα τιθεµένοις δεύτερος πλους το παρά ταύτα µήτε ένα µήτε
πλήθος µηδέν µηδέποτε εάν δραν µηδ' οτιούν" (Πολιτικός, 300 c, 297 e). Η πολυνοµία είναι περιττή, ίσως και
επιβλαβής, αν υπάρχει η δυνατότητα της ευθείας και δίκαιης κρίσης (ο πρώτος πλούς): "Αλλ' ουκ άξιον, έφη,
ανδράσι καλοίς καγαθοίς επιτάττειν, τα πολλά γαρ αυτών, όσα δει νοµοθετήσασθαι, ραδίως που ευρήσουσιν"
(Πολιτεία, 425 e 1-3). Στον Πολιτικό του, εξάλλου, θα διευκρινίσει ο Πλάτων ότι εάν έχουν εντοπισθεί και
αναδειχθεί οι ικανοί και αληθινά κατάλληλοι άρχοντες για να κυβερνήσουν ("άρχοντας αληθώς επιστήµονας"),
τότε µικρή θα έχει σηµασία πώς ακριβώς αυτοί θα κυβερνούν, δηλαδή µε αυστηρή προσήλωση στη νοµιµότητα
ή όχι ("εάντε κατά νόµους εάντε άνευ νόµων άρχουσι", 293 d 1).
24.Ο Σόλων πίστευε, κατά τον Πλούταρχο (5. 3), ότι "συνθήκας άνθρωποι φυλάττουσιν". "Ήλπιζε γαρ εν τω
χρόνω τούτω και τοις νόµοις αυτούς έσεσθαι συνήθεις".

25.Σχολιάζοντας ο Κ. ∆εσποτόπουλος (2004: 128-9) το περίφηµο χωρίο από τον Επιτάφιο Λόγο του Περικλέους
("τα δηµόσια δια δέος µάλιστα ου παρανοµούµεν") υπογραµµίζει το αίσθηµα "αυστηρής νοµιµοφροσύνης" που
διακατείχε τους αρχαίους Έλληνες και µάλιστα τους Αθηναίους της κλασσικής περιόδου. Πράγµα που
οφειλόταν στη βαθιά τους ευλάβεια προς τα "δηµόσια". Τούτο το αίσθηµα εκφραζόταν αφενός µε την προθυµία
υπακοής στους εκάστοτε άρχοντες, αλλ' "ως εκπροσώπους της δηµοκρατικής νοµιµότητας", και αφετέρου µε την
"πρόθυµη τήρηση των νόµων, ιδιαίτερα εκείνων όσοι έχουν τεθεί για την προστασία των αδικουµένων..."

26.Σε ένα άλλο χωρίο θα γίνει ακόµα πιο αυστηρός ο Πλάτων ως προς την ανάγκη πειθάρχησης στους νόµους:
"το παρά τους νόµους µηδέν µηδένα τολµάν ποιείν των εν τη πόλει, τον τολµώντα δε θανάτω ζηµιούσθαι και πάσι
τοις εσχάτοις" (Πολιτικός, 297 e).

27.Όπως χαρακτηριστικά έγραφε προς τις αρχές της πατρίδας του ο Σπαρτιάτης στρατηγός Αγησίλαος, "άρχω
γαρ ουκ εµαυτώ αρχάν, αλλά τα πόλει και τοις συµµάχοις?και τότε άρχων άρχει αλαθέως κατά δίκην, όταν και
άρχηται υπό τε νόµων και εφόρων.." (Αναφέρεται στα Λακωνικά Αποφθέγµατα του Πλουτάρχου,
∆εσποτόπουλος, 1978: 53, 107.)

28.Στη Πολιτεία ο Πλάτων θα αναφέρει συναφώς ότι βασικό µέληµα της νοµοθεσίας, άρα και της εφαρµογής
της, αποτελεί η συναρµογή των δράσεων των πολιτών µε την πειθώ, αλλά και µε τον εξαναγκασµό, αν τούτο
καταστεί αναγκαίο: "νόµω τούτο µέλει .. εν όλη τη πόλει τοούτο µηχανάται εγγενέσθαι, συναρµόττων τους πολίτας
πειθοί τε και ανάγκη" (519 e 10-12).
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"28η Οκτωβρίου 1940 Ηµέρα Μνήµης"
Προβληµατίζοµαι...

Της ∆έσποινας Κορωναίου
Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ

28η Οκτωβρίου 1940. Μία από τις µεγαλύτερες, ίσως, ηµεροµηνίες της Ελληνικής
Ιστορίας, ένας σηµαντικός σταθµός για την Πατρίδα µας. Ένας σταθµός που συµβολίζει την
πάλη του µικρού έναντι του µεγάλου, του δίκαιου µε το άδικο, του λογικού µε το παράλογο.
Είναι η ηµέρα του αγώνα για την ελευθερία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Είναι η ηµέρα
που η Ελλάδα, δια στόµατος του Κυβερνήτη της, έλεγε ηρωϊκά, θαρραλέα, παληκαρίσια το
περίλαµπρο "ΟΧΙ" της. Και αυτό το ΟΧΙ αντιπροσώπευε το θάρρος και τον παλµό της ελληνικής
καρδιάς. Τη δύναµη και το µεγαλείο του ελληνικού έθνους.
Η Ελλάδα των ελαχίστων εκατοµµυρίων, η Ελλάδα όµως του Μαραθώνα, της
Σαλαµίνας, του 1821, έναντι των δεκάδων εκατοµµυρίων της Ιταλίας ! Μόνο στα πιο τρελλά
όνειρα µπορεί κανείς να το δει. Τρία γράµµατα - ΟΧΙ - µία λέξη µόνο, ένα νέο "Μολών Λαβέ",
ένα σύµβολο, µία µεγάλη ιδέα! Αυτά όλα ήταν το πολεµιστήριο σάλπισµα της πατρίδας. Και
σ΄αυτό απάντησε σύσσωµος ο ελληνικός λαός, ακούστηκε η αθάνατη ελληνική κραυγή πάνω
από τις θάλασσες και τα βουνά, δίνοντας το µεγάλο "παρών".
Ήταν η αυθόρµητη κίνηση, δεν υπήρχε λογική εκείνη την ώρα. Η Ελληνική Σηµαία, το
σύµβολο της αθάνατης ελληνικής ψυχής, έπρεπε να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται, να υποκλιθεί
µπροστά της ολόκληρη η οικουµένη.
Πολλοί χαρακτήρισαν την αντίσταση των Ελλήνων ως παραφροσύνη. Η παραφροσύνη
όµως αυτή εξελίχθηκε σε δέος! ∆έος γι΄αυτούς τους νέους τριακόσιους, που πήγαιναν να
πεθάνουν γι΄αυτή την υπέροχη Πατρίδα. Γι' αυτή τη Σηµαία, που κυµατίζοντας ψηλά, ήθελε να
φέρει την πνοή του ανέµου της ελευθερίας, να βοηθήσει τους Έλληνες φαντάρους, που
ξεκίνησαν αποφασιστικά από τα ελληνικά βουνά και τους ελληνικούς κάµπους, να πάρουν
κουράγιο και δύναµη, να ζεστάνει η καρδιά τους, να τους δίνει πίστη για τη νίκη.
Οι Έλληνες φαντάροι !! Αυτοί που περιφρόνησαν τον θάνατο, που έδειξαν τέτοια
αυτοθυσία, τέτοια ανάταση ψυχής, τόση υπερηφάνεια, τέτοια αγωνιστική διάθεση που δεν
πρόκειται σε καµιά ιστορία, κανενός λαού να αναγραφεί. Οι µαχητές αυτοί, που πολεµούσαν
µέρα νύχτα, χωρίς ξεκούραση, χωρίς αντικαταστάτες - πού να βρεθούν άλλωστε; -πεινασµένοι,
διψασµένοι, χτυπηµένοι από αρρώστιες, από κρυοπαγήµατα, χωρίς να εκφράσουν κανένα
παράπονο. Η Ελλάδα πάνω απ΄όλα! Το όνειρο για τη νίκη και την ελευθερία θέρµαινε τις
καρδιές τους και τους έδινε απίστευτη ζωντάνια να συνεχίσουν.
Η ανθρωπότητα αναρωτιέται αν όλα αυτά που γίνονται είναι αλήθεια ή ένα όνειρο. Το
χώµα ποτίζεται µε το ελληνικό αίµα και η γη σπέρνεται µε τα ελληνικά οστά, παρ΄όλα αυτά η
Ελλάδα προχωρεί και ο παγκόσµιος έπαινος είναι απόλυτα δικαιολογηµένος.
Και µετά έρχεται το δεύτερο κτύπηµα, ήλθε η τραγωδία. Και λοιπόν; Θα σταµατήσουµε;
Η αδούλωτη Ελλάδα πολεµά παντού, στα βουνά, στις πόλεις, στα χωριά, στις θάλασσες. Και
θαυµατουργεί και πάλι. Η θυσία µεγάλη, η καταστροφή τεράστια. Τι µας νοιάζει όµως; Η
Ελλάδα βγάζει µόνο ήρωες! Και το αποδεικνύει περίτρανα.
Τα χρόνια πέρασαν. Το αιώνιο όµως πρωϊνό της 28ης Οκτωβρίου 1940 δεν θα σβήσει
ποτέ. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνούν. Και σήµερα οι καιροί είναι πάλι δύσκολοι. Η
δικαιοσύνη δεν µας δείχνει και το καλύτερο πρόσωπό της, η αλήθεια είναι σπάνιο είδος, και η
αξιοπρέπεια πολύ λίγο µας ακολουθεί. Η Πατρίδα µας γίνεται στόχος πολλών άπληστων και
παράλογων και πάλι. Εµείς δεν πρέπει να τους αφήσουµε να κινούνται µε την δική τους λογική.
Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα έλθει. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει να γίνει διαφορετικά. Η Ιστορία
δεν πρέπει να ξεχνιέται. Η σηµερινή γενιά και οι άλλες που έρχονται ας λάβουν υπόψη ότι κάθε
µέτρο ελληνικής γης που όλοι µας πατάµε αυτή τη στιγµή έγινε τρόπαιο και βωµός. Ας
σεβαστούµε λοιπόν τα ιερά και τα όσια της Πατρίδας µας και ας µείνει χαραγµένη στη µνήµη
µας η θυσία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για να αναπνέουµε εµείς σήµερα ελεύθεροι. Ας
βοηθήσουµε όλοι, για να στέκεται όρθια η Ελλάδα µας, η Πατρίδα µας, αυτή η οµορφότερη
γωνιά όλης της γης!!
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Γεγονότα και εξελίξεις στο διάστηµα 16 Αυγούστου 2008 - 15 Οκτωβρίου 2008

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επιτίµου ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς

1.ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μπαµπατσάν αναφέρθηκε στο
"αµετάβλητο του συστήµατος
α.Κύπρος
εγγυήσεων του 1960".
Στις 3 Σεπτεµβρίου 2008
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2008
άρχισε ο νέος κύκλος των απευ- ο κ. Χριστόφιας, κατά την οµιλία
θείας συνοµιλιών για το Κυ- του στην ολοµέλεια της Συνελεύπριακό µεταξύ των δύο ηγετών, σεως του Συµβουλίου της Ευρώτων κ.κ. Χριστόφια και Ταλάτ, πης, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειπου είχε πανηγυρικό και όχι ται να δεχθεί αναβάθµιση ή την
ουσιαστικό χαρακτήρα.
ύπαρξη άλλου κράτους µέσα
Ο κ. Χριστόφιας µε τη στην Κύπρο και ανέφερε ότι οι
δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι "οι δυσκολίες της επιλύσεως προέρβάσεις για µια συµφωνία περι- χονται από την Τουρκία. Από το
γράφονται στις συµφωνίες του ίδιο βήµα ο κ. Ταλάτ τάχθηκε
1977 και 1979, οι οποίες προ- "υπέρ της δηµιουργίας δύο ισοβλέπουν το µετασχηµατισµό του δυνάµων κρατών" και αντέενιαίου κράτους σε ένα οµό- κρουσε τον κ Χριστόφια ισχυρισπονδο κράτος" ενώ ο κ. Ταλάτ ζόµενος ότι οι δυσκολίες προέρυποστήριξε τη δηµιουργία συνε- χονται από την Ε/Κ πλευρά και
ταιρισµού από "συνιστώντα κρά- όχι από την Τουρκία. Τις ίδιες και
τη µε ισότιµο καθεστώς" που ακόµη σκληρότερες θέσεις επαερµηνεύεται ως αναφορά στη νέλαβε σε συνεντεύξεις του, στις
συνοµοσπονδία και ζήτησε "τη 5 Οκτωβρίου, σε δύο εφηµερίδες
συνέχιση των συνθηκών εγγυή- και υπανεχώρησε στο άνοιγµα
σεων του 1960 ως απαραίτητο του οδοφράγµατος του Λιµνίτη,
µέρος της λύσεως".
που είχε συµφωνήσει µε τον κ.
Στις συναντήσεις που Χριστόφια.
είχαν οι δύο ηγέτες στις 11 και 18
Σεπτεµβρίου και 10 Οκτωβρίου
∆εν είναι δυνατόν να εκ2008 συζητήθηκε το θέµα της τιµηθεί από τώρα αν οι συνο"διακυβερνήσεως", το οποίο θα µιλίες θα έχουν επιτυχή κατάσυνεχίσει να συζητείται και στις ληξη ή όχι, γιατί ο δρόµος θα
επόµενες συναντήσεις.
είναι πολύ µακρύς και δεν είναι
Ο κ. Γκιουλ από το βήµα δυνατόν να ολοκληρωθούν εντου ΟΗΕ, κατά την οµιλία του τός του έτους, όπως υποστήριστη Γενική Συνέλευση (23-30 ζαν πολλοί πριν την έναρξή
Σεπτεµβρίου) στη Ν. Υόρκη, τους. Μέχρι τώρα δεν έχει ολοανέφερε ότι "η λύση βρίσκεται κληρωθεί ούτε η θεµατική ενόστην εγκαθίδρυση ενός νέου τητα της διακυβερνήσεως και
κράτους απαρτιζοµένου από δύο της κατανοµής εξουσίας που
ίσα κράτη", ενώ ο ΥΠΕΞ κ. Αλί είναι η πρώτη από τις έξι που
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έχουν συµφωνηθεί. Οι άλλες
πέντε είναι τα "ευρωπαϊκά θέµατα", "η ασφάλεια και οι εγγυήσεις", "το εδαφικό", "το
περιουσιακό" και "τα οικονοµικά θέµατα", ενώ η Ε/Κ
πλευρά επιδιώκει να συµπεριληφθεί ως εβδόµη ενότητα και
"το ζήτηµα των Τούρκων
εποίκων".
Η διεθνής κοινότητα και
ο ΟΗΕ, επειδή πιστεύουν ότι οι
κ.κ. Χριστόφιας και Ταλάτ
έχουν καλή θέληση, θα τους
αφήσουν ανεπηρέαστους και θα
επέµβουν µόνον αν διαπιστώσουν ότι οι συνοµιλίες οδηγούνται σε αδιέξοδο. Στην περίπτωση αυτή οι πιέσεις θα
ασκηθούν στην Ε/Κ, η οποία
κατά την άποψή τους, πρέπει να
υποχωρήσει, ως απορρίψασα το
Σχέδιο Ανάν, οπότε η Ελλάς και
η Κύπρος θα βρεθούν προ του
διλήµµατος "υποχωρήσεις για
λύση ή διχοτόµηση". Γι΄αυτό
και οι δύο κυβερνήσεις πρέπει
να είναι έτοιµες να αντιδράσουν
µε επιτυχία και να µετακυλήσουν τις ευθύνες στην άλλη
πλευρά, η οποία είναι και υπεύθυνη για την κατάσταση που
έχει δηµιουργηθεί.
Καθοριστικό όµως ρόλο
στην επιτυχία των συνοµιλιών
θα παίξει η στάση της Τουρκίας
η οποία για να υποχωρήσει θα
πρέπει να έχει εξασφαλίσει ως
αντάλλαγµα την ένταξή της
στην ΕΕ, για την οποία προϋπόθεση αποτελεί η επίλυση του

Κυπριακού. Επειδή όµως κανείς δεν µπορεί να της εγγυηθεί
την ένταξή της, το πιθανότερο
είναι να οδηγήσει τις συνοµιλίες σε αποτυχία, παραµένοντας αµετακίνητη στις θέσεις
της, που απορρίπτονται από την
Ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό
άλλωστε δείχνει και η σκλήρυνση της στάσεως του κ. Ταλάτ
που εκδηλώθηκε τις τελευταίες
ηµέρες.

β.Σκοπιανό
Ο κ. Νίµιτς, πιεζόµενος
από τις ΗΠΑ για την εξεύρεση
λύσεως το ταχύτερον, παρουσίασε στις δύο πλευρές, στις 11
Σεπτεµβρίου 2008, µια νέα δέσµη
ιδεών και αφού δέχθηκε τις παρατηρήσεις τους, παρουσίασε,
στις 7 Οκτωβρίου 2008, το "κείµενο εργασίας" όπως ονοµάζει τη
νέα του πρόταση, η οποία είναι
ετεροβαρής σε βάρος της Ελλάδος. Με αυτή ο κ. Νίµιτς προτείνει σε γενικές γραµµές τα εξής,
αναµένοντας απαντήσεις σε δύο
εβδοµάδες :
*Αναγραφή στα διαβατήρια του νέου ονόµατος στα
Αγγλικά και τα Γαλλικά, αλλά και
του συνταγµατικού τους ονόµατος "Republika Macedonija" στην
Κυριλική γραφή.
*Απαγόρευση της αποκλειστικής χρήσεως του όρου
"Μακεδονία" για τα δύο µέρη.
*Κατοχύρωση στον ΟΗΕ
της εθνικότητας και της γλώσσας
ως "µακεδονική" µε εναλλακτική
λύση τον επιθετικό προσδιορισµό
της νέας ονοµασίας, χωρίς να
ορίζει αν αυτό το θέµα θα είναι
υπό διαπραγµάτευση.
Όπως γίνεται αντιληπτό,
η πρόταση αυτή ικανοποιεί µόνο
µία από τις προϋποθέσεις που
έχει θέσει η Ελλάδα, αυτήν του
ονόµατος µε γεωγραφικό προσδιορισµό και απορρίπτει τις άλλες, δηλαδή την ενιαία ονοµασία
για όλες τις χρήσεις και την µη
αναφορά σε εθνικότητα και
γλώσσα, που δεν ήταν αντικείµενο της διαπραγµατεύσεως.
Η Αθήνα αντέδρασε θετικά δηλώνοντας ότι η πρόταση
θα αξιολογηθεί µε την αναγκαία
προσοχή και εποικοδοµητική
στάση. Αντιθέτως τα Σκόπια ενώ
την απέρριψαν, ουσιαστικά, µε

τις δηλώσεις του Προέδρου κ.
Τσερβενκόφσκι και του Πρωθυπουργού κ. Γκρουέφσκι, ότι
"θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές
αλλαγές για να αποτελέσει βάση
για διαπραγµάτευση", επισήµως
θα απαντήσουν, σύµφωνα µε
πληροφορίες, µε τη λήξη της άτυπης προθεσµίας των δύο εβδοµάδων, που τάχθηκε από τον κ.
Νϊµιτς.
Από τη δηµοσίευση εγγράφου της αµερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια, µε ηµεροµηνία 29 Ιουλίου, προκύπτει
ότι η τελευταία πρόταση του κ.
Νίµιτς είναι αµερικανικής εµπνεύσεως και προϊόν παρασκηνιακής συνεννοήσεως µε τον κ.
Γκρούεφσκι.
Ο κ. Γκρουέφσκι προέβη
σε νέες προκλητικές δηλώσεις για
την καταπίεση της δήθεν "µακεδονικής µειονότητος στην Ελλάδα" µε αφορµή τις διαµαρτυρίες κατοίκων του χωρίου Μελίτη
Φλωρίνης για την καταστροφή
των καλλιεργειών τους από τις
Μονάδες του Στρατού που πραγµατοποίησαν ασκήσεις στην
περιοχή.

Η δηµοσίευση της επιστολής της Πρεσβείας των
ΗΠΑ στα Σκόπια δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η επιβεβαίωση
της εκτιµήσεως όλων των πολιτικών αναλυτών ότι ο κ. Νίµιτς είναι ενεργούµενο των
ΗΠΑ και γι΄αυτό πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία
από την Ελλάδα.
Τα Σκόπια καθυστερούν
την απάντηση, η οποία είναι
δεδοµένο ότι θα είναι αρνητική,
προκειµένου να δώσουν την
εντύπωση στη διεθνή κοινότητα ότι τη µελετούν και για να
µη δώσουν χρόνο στην Ελλάδα
να προσαρµόσει την τακτική
της ανάλογα µε τις θέσεις τους.
Η Ελλάδα θα βγει κερδισµένη επικοινωνιακά, αφού
τα Σκόπια, µε την επιπόλαια
στάση τους, θα χρεωθούν το
κόστος της απόρριψης. Αυτό
όµως δεν πρέπει να προκαλεί
εφησυχασµό, γιατί υπάρχει
περίπτωση, υπό την πίεση των
ΗΠΑ και εν όψει της συζητήσεως στην ΕΕ για τον καθορισµό ενταξιακής ηµεροµηνίας,
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αλλά και την πιθανή επαναφορά, τον ίδιο µήνα, της προτάσεως για ένταξη στο ΝΑΤΟ
µαζί µε τις περιπτώσεις Ουκρανίας και Γεωργίας στη Σύνοδο των Βρυξελλών, να οδηγηθούµε σε νέα πρόταση, περισσότερο ευνοϊκή για τα Σκόπια,
προκειµένου να καµφθεί η
αδιαλλαξία τους. Για το λόγο
αυτό δεν πρέπει να αποδεχθούµε την πρόταση ούτε ως
βάση διαπραγµατεύσεως, γιατί
έτσι θα δώσουµε την ευχέρεια
στον κ. Νίµιτς να µετακινηθεί
προς τις θέσεις των Σκοπίων.
Με την αντιπαλότητα
που επικρατεί στις σχέσεις, µεταξύ του Προέδρου κ. Τσερβενκόφσκι και του Πρωθυπουργού κ. Γκρουέφσκι είναι
δύσκολο να γίνει αποδεκτή λύση χωρίς τη συνταγµατική
ονοµασία της χώρας τους, γιατί
όποιος την αποδεχθεί θα τελειώσει πολιτικά. Άλλωστε ο κ.
Γκρουέφσκι, όπως φαίνεται,
θυσιάζει το ευρωπαϊκό όραµα
της χώρας του προκειµένου να
γίνει κυρίαρχος στο εσωτερικό
και γι΄αυτό επιµένει στον
εθνικισµό και λαϊκισµό του.

γ.Ελληνοτουρκικές
Σχέσεις
Η Τουρκία εξακολουθεί
να αρνείται την υπογραφή της
συµφωνίας της ΕΕ για επανεισδοχή των παρανόµων µεταναστών, αλλά και να µην τηρεί τη
συµφωνία µε την Ελλάδα, µε
αποτέλεσµα να συνεχίζεται το
κύµα των λαθροµεταναστών που
εισέρχονται στη χώρα µας από
την Τουρκία. Μάλιστα υπάρχουν
και περιπτώσεις που η διακίνηση
γίνεται µε πλωτά µέσα της τουρκικής ακτοφυλακής.
Συνεχίστηκαν όλο το διάστηµα, µε αµείωτο ρυθµό, οι παραβάσεις, παραβιάσεις και αεροφωτογραφίσεις από τουρκικά
πολεµικά αεροσκάφη στο Αιγαίο.
Η υπηρεσία Ναυτιλίας,
Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας
του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου, µε απόρρητη επιστολή, µε
ηµεροµηνία 11 Αυγούστου 2008,
προς την Υδρογραφική Υπηρεσία
του Πολεµικού Ναυτικού της
Ελλάδας, ισχυρίζεται ότι είναι
κληρονόµος όλων των εδαφών

και του θαλασσίου χώρου, που
ανήκουν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και δεν παραχωρούνται
µε ρητή αναφορά από τη Συνθήκη της Λωζάνης στην Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση
αποφάσισε να παγώσει την εξαγγελία νέων ΜΟΕ, γιατί η Τουρκία
δεν εφαρµόζει τα ήδη εξαγγελθέντα και παραβιάζει κατ΄εξακολούθηση το µνηµόνιο Παπούλια-Γιλµάζ.
Ρωσία

δ.Σχέσεις µε ΗΠΑ -

Στα τέλη Οκτωβρίου θα
διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον συνοµιλίες για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις ανάµεσα σε αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο ΥΦΕΘΑ κ.
Πλακιωτάκης. Από ελληνικής
πλευράς θα τεθεί το αίτηµα προς
τις ΗΠΑ να πληρώσουν για τη
χρησιµοποίηση του Ναυτικού
Νοσοκοµείου της Σούδας και τη
συντήρηση του αµερικανικού πολεµικού υλικού στην Ελλάδα,
ενώ από αµερικανικής πλευράς
το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την
πώληση οπλικών συστηµάτων, τη
χρήση του ελληνικού FIR για
υπερπτήσεις αµερικανικών πολεµικών α/φ και πιθανή εγκατάσταση αµερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων στη χώρα µας.
Πιέσεις ασκήθηκαν προς
τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Στρατηγό κ. Γράψα, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για να αλλάξουν οι κανόνες εµπλοκής των
Ελλήνων στρατιωτών στο Αφγανιστάν και να µετέχουν σε επιχειρήσεις σε περιοχές εντάσεων,
που η Ελλάδα αρνείται.
Οι ΗΠΑ απέρριψαν το
αίτηµα της Ελλάδα για την κατάργηση της βίζας, όχι ως τιµωρία για το βέτο στο ΝΑΤΟ αλλά
ως άσκηση πιέσεως για να αναγκαστεί η Ελλάδα να υπογράψει
τις δύο διµερείς συµφωνίες για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, που ζητούν οι ΗΠΑ.
Η Ελλάδα συνεπής στις
θέσεις της για το απαραβίαστο
των συνόρων εξακολουθεί να µην
αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του
Κοσσυφοπεδίου, αλλά ούτε και
της Οσετίας και Αµπχαζίας. Αυτό
άλλωστε επιτάσσει και το εθνικό

συµφέρον λόγω Κύπρου.
2.

ΣΕΡΒΙΑ

Η Σερβική Βουλή επικύρωσε, στις 9 Σεπτεµβρίου
2008, τη συµφωνία σύνδεσης µε
την ΕΕ µε 139 ψήφους υπέρ και
26 κατά, καθώς η εθνικιστική αντιπολίτευση αποφάσισε να µποϊκοτάρει την ψηφοφορία, κατόπιν
εντολής του Αρχηγού του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόµµατος
(SRS) κ. Βόϊσλαβ Σέσελι, που δικάζεται στη Χάγη. Αυτή η εντολή
του κ. Σέσελι, που δόθηκε ερήµην του αντιπροέδρου και ηγέτη
της κοινοβουλευτικής οµάδος κ.
Νίκολιτς, που είχε ταχθεί υπέρ
της ψηφίσεως της συµφωνίας,
προκάλεσε τη διάσπαση του κόµµατος και τη δηµιουργία νέου υπό τον κ. Νίκολιτς µε 11 βουλευτές. Οι Σέρβοι θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στις αρχές του 2009
και προσδοκούν να ενταχθούν τη
διετία 2014-2015.
Η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ ενέκρινε το αίτηµα της Σερβίας να της δοθεί γνωµάτευση
του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της
Χάγης για τη νοµιµότητα ή όχι
της µονοµερούς ανακηρύξεως
της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου.
Σε περίπτωση που δικαιωθεί από
τη Χάγη θα επιδιώξει την επανέναρξη των συνοµιλιών στο πλαίσιο της "ουσιαστικής αυτονοµίας" που προσφέρει και θα αποφύγει τις πιέσεις να αναγνωρίσει
την ανεξαρτησία του προκειµένου να ενταχθεί στην ΕΕ.
Ο Πρόεδρος κ. Τάντιτς,
δεν απέκλεισε, µε δηλώσεις του,
ακόµη και τη διχοτόµηση του
Κοσσόβου σε περίπτωση που θα
έχει εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατότητα επιλύσεως του προβλήµατος.
Ο αρµόδιος υπουργός για
το Κόσσοβο κ. Μπογκάνοβιτς
δήλωσε ότι η χώρα του είναι εναντίον της συµφωνίας που υπεγράφη στις 18 Αυγούστου 2008
για τη µεταβίβαση των εξουσιών
από τη δύναµη του ΟΗΕ UNMIK
στην ευρωπαϊκή αποστολή EULEX.
Τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο ανεγνώρισαν το Κοσσυφοπέδιο, προκαλώντας την οργή
της Σερβίας.
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3.

ΤΟΥΡΚΙΑ

α . Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
Κατάσταση
Στις 31 Αυγούστου 2008
ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ.
Μπασµπούγ, ο οποίος στην οµιλία του προειδοποίησε τον κ.
Ερντογάν να µη διανοηθεί αλλοτρίωση του κοσµικού χαρακτήρα
του κράτους. Στον ίδιο τόνο ήταν
και η οµιλία του νέου Αρχηγού
του ΓΕΣ Στρατηγού κ. Ισίκ Κασάνερ ο οποίος επεσήµανε ότι "η
προστασία των θεµελιωδών χαρακτηριστικών της δηµοκρατίας
από τις Ε.∆. δεν µπορεί να θεωρείται επέµβαση στα εσωτερικά
πολιτικά πράγµατα".
Ο Γενικός Εισαγγελέας
ανακοίνωσε ότι ο τοµέας πολιτικών κοµµάτων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διερευνά "στο πλαίσιο
της τυπικής για την ώρα διαδικασίας" ισχυρισµούς περί
δωροδοκίας του κυβερνώντος
κόµµατος της ∆ικαιοσύνης και
της Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Αυτό έγινε
ύστερα από τις καταγγελίες του
"Κροίσου" των ΜΜΕ και πλουσιοτέρου Τούρκου κ. Αϊντίν Ντογάν, ότι "µέρος του ποσού που
κατεχράσθη η ισλαµική φιλανθρωπική οργάνωση Ντενίζ Φενερί στη Γερµανία κατέληξε στο
πρωθυπουργικό γραφείο". ∆ηµοσιογραφικοί τουρκικοί κύκλοι
υποστηρίζουν ότι ο κ. Ντογάν
αποτελεί την αιχµή του δόρατος
της νέας επιθέσεως του κοσµικού
κράτους εναντίον του κ. Ερντογάν.
Η δίκη για την παρακρατική οργάνωση "Εργκένεκον"
αναµένεται να αρχίσει εντός του
Οκτωβρίου.
Η σύγκρουση του κ.
Ερντογάν µε το κοσµικό κράτος
συνεχίζεται µε νικητή στα σηµεία τον ίδιο µέχρι τώρα. Από
τις επόµενες κινήσεις του θα
φανεί αν µπορεί να κατισχύσει
ή αν θα υποταχθεί εν όψει του
επαπειλουµένου νέου δικαστικού πραξικοπήµατος.
β.Κουρδικό
Η Βουλή ενέκρινε πρόταση της κυβερνήσεως για πα-

ράταση για ένα ακόµη χρόνο της
εντολής που την εξουσιοδοτεί για
επιθέσεις κατά θέσεων του ΡΚΚ
εντός του Ιράκ και λήγει στις 17
Οκτωβρίου 2008.
Στις 3 Οκτωβρίου το ΡΚΚ
πραγµατοποίησε µεγάλη επιδροµή εναντίον στρατοπέδου στην
επαρχία Χάκαρι, κατά την οποία
σκοτώθηκαν 17 Τούρκοι στρατιώτες και 25 Κούρδοι αντάρτες.
Οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις
απάντησαν µε διαδοχικά µπαράζ
αεροπορικών επιθέσεων εναντίον
στόχων του ΡΚΚ εντός του Ιράκ,
τα οποία συνεχίζονται ακόµη
µέχρι σήµερα (15 Οκτωβρίου). Ο
κ. Ερντογάν απείλησε για νέα
επιδροµή στο Β. Ιράκ, αλλά απέρριψε πρόταση των στρατηγών
για τη λήψη εκτάκτων µέτρων,
γιατί θα δυσχέραινε την ενταξιακή πορεία της χώρας. Απέρριψε
επίσης πρόταση της αντιπολιτεύσεως για λύση τύπου "Αττίλα", αλλά δεν αποκλείει τη
δηµιουργία ζώνης ασφαλείας
εντός του ιρακινού εδάφους.
γ.Ενταξιακή Πορεία
Η Γενική Γραµµατεία του
ΥΠΕΞ της Τουρκίας έδωσε στη
δηµοσιότητα το νέο εθνικό πρόγραµµα µε το οποίο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΕΕ.
Περιλαµβάνει τροποποιήσεις 131
νόµων και 342 περιφερειακών
κανονισµών, που ρυθµίζουν τις
σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας επί νέας βάσεως, µε
ριζικές αλλαγές στην εξελεγκτική
διαδικασία στις δαπάνες των
Ενόπλων ∆υνάµεων.
Η ΥΠΕΞ της Αυστρίας κ.
Ούρσουλα Πλάσνικ επανέλαβε,
µε δηλώσεις της, την προγενέστερη θέση της χώρας της για
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος προκειµένου να αποφασίσει ο λαός
για την ένταξη της Τουρκίας (το
80% του αυστριακού λαού είναι
εναντίον).
Ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε, µιλώντας σε δείπνο που
παρέθεσε σε Πρέσβεις επ' ευκαιρία του ραµαζανιού, την ΕΕ
για άδικη µεταχείριση της Τουρκίας.

τις λιγοστές χώρες της ∆ύσεως,
που απέφυγαν να καταδικάσουν
ανοικτά τη Ρωσία ή να της επιρρίψουν ευθύνες ότι άρχισε τον
πόλεµο στις 8 Αυγούστου 2008.
Επίσης ο κ. Ερντογάν πρότεινε τη
συγκρότηση οµάδος από τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Γεωργία, το
Αζερµπαϊτζάν και την Αρµενία,
που θα εργαστεί υπέρ της ταχείας
διευθετήσεως της κρίσεως στον
Καύκασο. Την πρότασή του αυτή
απεδέχθη ο κ. Λαβρόφ.
Ο Πρόεδρος κ. Γκιουλ
επισκέφθηκε την Αρµενία µε την
ευκαιρία του ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των εθνικών οµάδων των δύο χωρών, σε µια προσπάθεια εξοµαλύνσεως των σχέσεών τους.
Ο κ. Ερντογάν ανέλαβε
µεσολάβηση για τη διευθέτηση
της διαµάχης για το Ναγκόρνο
Καραµπάχ µεταξύ Αρµενίας Αζερµπαϊτζάν.
Όλη αυτή η διπλωµατική δραστηριότητα της Τουρκίας αποσκοπεί στη διατήρηση
καλών σχέσεων µε τη Ρωσία
από την οποία προµηθεύεται τα
2/3 του φυσικού αερίου που καταναλώνει και στην αποφυγή
πράξεων σαµποτάζ εναντίον
του πετρελαϊκού αγωγού Μπακού-Τυφλίδα-Τζεϊχάν (BTC)
και του αγωγού φυσικού αερίου
Μπακού-Τυφλίδα-Ερζερούµ
(ΒΤΕ) από Αρµένιους εξτρεµιστές, σε περίπτωση οξύνσεως
των σχέσεων µεταξύ Αρµενίας
και Αζερµπαϊτζάν.
4.

EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ενίσχυση του αµυντικού
δυναµικού της ΕΕ προωθεί ο κ.
Σαρκοζί, µε τη δηµιουργία κοινών δυνάµεων, πλήρη κοινοτική
χρηµατοδότηση και ενοποίηση
της αµυντικής βιοµηχανίας, χωρίς
όµως τη δηµιουργία ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού στρατού και την υπαγωγή των Ε∆ των χωρών κάτω
από έναν υπερεθνικό µηχανισµό.
Κατά την οµιλία του στον
ΟΗΕ στις 23 Σεπτεµβρίου 2008,
ο κ. Σαρκοζί πρότεινε, µε την
ιδιότητα του Προεδρεύοντος της
ΕΕ, τη δηµιουργία "ενιαίας οιδ.Εξωτερική Πολιτική
Η Τουρκία, για την κρίση κονοµικής κοινότητας µεταξύ ΕΕ
στον Καύκασο, συντάχθηκε µε και Ρωσίας".
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5.

ΗΠΑ

6.

ΡΩΣΙΑ

Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις ο κ. Οµπάµα θα κερδίσει τις προεδρικές
εκλογές του Νοεµβρίου. Η τυχόν
νίκη του αναµένεται να αλλάξει
τη στάση του Λευκού Οίκου απέναντι στη χώρα µας, λόγω των
φιλελληνικών θέσεών του τόσο
στο Κυπριακό όσο και στο Σκοπιανό αλλά και αυτών του υποψηφίου αντιπροέδρου κ. Τζο
Μπάϊντεν, ο οποίος έχει αναπτύξει µια ισχυρή συναισθηµατική
σχέση µε την ελληνική οµογένεια, έχει συνυπογράψει ψηφίσµατα και έχει προβεί σε ενέργειες υπέρ των ελληνικών θέσεων
για το Αιγαίο, την Κύπρο και το
Πατριαρχείο.
Ο Πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου κ.
Ντάνιελ Έλσµπεργκ δήλωσε "ότι
υπάρχει σοβαρή περίπτωση το
Ισραήλ και ο κ. Μπους να επιτεθούν στο Ιράν είτε πριν τις εκλογές για να ενισχυθεί η υποψηφιότητα του κ. Μακ Κέϊν, είτε
µετά τις εκλογές και πριν
αναλάβει τα καθήκοντά του ο κ.
Οµπάµα, αν εκλεγεί.
α.Κρίση στον Καύκασο
Η Ρωσία αφού ολοκλήρωσε τους αντικειµενικούς της
σκοπούς, (απώθηση του Γεωργιανού Στρατού από τη Ν.Οσετία
και δηµιουργία προστατευτικών
ζωνών, για Ν.Οσετία και Αµπχαζία, εντός του Γεωργιανού
εδάφους), διέκοψε τις επιχειρήσεις στις 12 Αυγούστου 2008.
Στις 13 Αυγούστου 2008
ο Πρόεδρος κ. Μεντβέντεφ συµφώνησε σε ένα σχέδιο ειρηνεύσεως µε τον κ. Σαρκοζί, το
οποίο αποδέχθηκε στη συνέχεια
και ο κ. Σαακασβίλι.
Στις 21 Αυγούστου,
Αµπχαζία και Ν.Οσετία υπέβαλαν αίτηµα στη Ρωσία για την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας
τους. Στις 25 Αυγούστου η ∆ούµα
υπερψήφισε το αίτηµα και στις
26 Αυγούστου ο Πρόεδρος κ.
Μεντβέντεφ ανακοίνωσε τη µονοµερή αναγνώρισή τους. Την
ενέργεια αυτή καταδίκασαν ο

ΟΗΕ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τις αρχές που
έχει θέσει, συντάχθηκε µαζί τους.
Την 1 Σεπτεµβρίου η
Γεωργία διέκοψε τις διπλωµατικές σχέσεις µε τη Ρωσία, της
οποία η Πρεσβεία έκλεισε στις 4
Σεπτεµβρίου.
Στις 28 Αυγούστου ο κ.
Πούτιν κατηγόρησε τον κ. Μπους
ότι προκάλεσε την κρίση στον
Καύκασο για να στηρίξει την
υποψηφιότητα του κ. Μακ Κέϊν.
Η Ρωσία ανακοίνωσε,
στις 4 Σεπτεµβρίου, την ανάπτυξη διπλωµατικών σχέσεων µε
τις δύο επαρχίες, στις 13 Σεπτεµβρίου ότι θα εγκαταστήσει
στρατιωτικές βάσεις στη Ν.Οσετία και Αµπχαζία, αλλά και
Ναυτική Βάση στην Αµπχαζία,
σε περίπτωση που εγκαταλείψει
τη Βάση της στη Σεβαστούπολη
και στις 17 Σεπτεµβρίου ότι υπέγραψε συνθήκη συνεργασίας µαζί
τους.
Την 1 Οκτωβρίου αναπτύχθηκαν οι παρατηρητές της
ΕΕ και από 7 Οκτωβρίου άρχισε
η αποχώρηση των ρωσικών στρατευµάτων που ολοκληρώθηκε
στις 12 Οκτωβρίου.
ΝΑΤΟ

β.Αντιδράσεις ΗΠΑ και

Ο κ. Μπους κατέκρινε, µε
ιδιαίτερα σκληρό ύφος, την Ρωσία και την απείλησε µε αποβολή
από όλα τα διεθνή όργανα της
∆ύσεως, δηµιουργώντας ψυχροπολεµικό κλίµα. Ο Πρόεδρος κ.
Μεντβέντεφ απάντησε ότι η
Ρωσία δεν φοβάται τον ψυχρό
πόλεµο.
Στις 13 Αυγούστου επισκέφθηκε τη Γεωργία η κ. Ράϊς
και υπεσχέθη τη στήριξη των
ΗΠΑ. Ταυτοχρόνως πολεµικά
πλοία και α/φ µετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ κατά τη
Ρωσία τα περισσότερα φορτία
περιλαµβάνουν όπλα και πυροµαχικά.
Στις 20 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη
των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, οι οποίοι
αποφάσισαν το πάγωµα της συνεργασίας της Συµµαχίας µε τη
Ρωσία.
Το τελευταίο δεκαήµερο
του Αυγούστου, οι ΗΠΑ απέστειλαν και άλλα πλοία στη

Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας
την ανησυχία της Ρωσίας, η
οποία έθεσε σε συναγερµό τον
Στόλο της και σε µια κίνηση αντιπερισπασµού έστειλε στις 31
Αυγούστου 2 α/φ TU-160 στη
Βάση "Λιµπερταδόρ" της Βενεζουέλας, ξυπνώντας µνήµες από
την κρίση του 1962 µε την περιβόητη αποστολή πυραύλων στην
Κούβα από τον τότε ΓΓ του ΚΚ
Ρωσίας κ. Κρουτσώφ. Επίσης
ανεκοίνωσε ότι, από 10-14 Νοεµβρίου, θα πραγµατοποιηθούν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην Καραϊβική στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, στις οποίες θα συµµετάσχει και το υπερσύγχρονο
πυρηνικό καταδροµικό "Μέγας
Πέτρος".
Από 3 έως 5 Σεπτεµβρίου,
ο αντιπρόεδρος κ. Τσένι επισκέφθηκε τον Καύκασο σε µια
προσπάθεια να στηρίξει τον
Πρόεδρο της Γεωργίας κ. Σαακασβίλι, που δέχεται τα πυρά της
∆ύσεως για την επιπόλαια ενέργειά του να επιτεθεί στη Ν.
Οσετία, να πιέσει την Ουκρανή
Πρωθυπουργό κ. Τιµονέσκο να
µην µεταπηδήσει στο φιλορωσικό
µπλοκ και τον Πρόεδρο του
Αζερµπαϊζάν να συνεχίσει να
εξαγάγει το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο µέσω Γεωργίας και
όχι µέσω Ρωσίας. Η αποστολή
του όµως απέτυχε, γιατί η µεν
κυρία Τιµονέσκο επισκέφθηκε τη
Ρωσία εκδηλώνοντας την αλλαγή
της στάσεώς της, προκειµένου να
εξασφαλίσει την στήριξη του
Κρεµλίνου για τις προεδρικές
εκλογές του 2010, ο δε κ. Αλίεφ
ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να
µειώσει τη διοχέτευση Αζέρινου
πετρελαίου µέσω Γεωργίας και
να αυξήσει τη µεταφορά µέσω
Ρωσίας.
Στις 8 Σεπτεµβρίου το
Στέϊτ Ντιπάρτµεντ ανακοίνωσε
ότι ο Πρόεδρος κ. Μπους πάγωσε
τη συµφωνία πυρηνικής συνεργασίας για ειρηνικούς σκοπούς µε
τη Ρωσία.

γ.Αντιδράσεις Ε.Ε.
Στις 13 Αυγούστου η Σύνοδος των ΥΠΕΞ της ΕΕ
αποφάσισε να µη συγκρουστεί µε
τη Ρωσία αλλά να συνεχίσει τις
καλές σχέσεις µαζί της, παρά τις
αντιδράσεις της Πολωνίας και
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των Βαλτικών χωρών, που ζητούσαν την λήψη σκληρών µέτρων εναντίον της.
Την 1 Σεπτεµβρίου, κατά
την έκτακτη σύνοδο των αρχηγών κρατών, απεφασίσθη η
αναβολή της προγραµµατισµένης
για τις 14 Νοεµβρίου συναντήσεως κορυφής ΕΕ-Ρωσίας µέχρις ότου το Κρεµλίνο συµµορφωθεί µε την ειρηνευτική συµφωνία για την αποχώρηση των
ρωσικών στρατευµάτων από τη
Γεωργία και ενεκρίθη η αποστολή παρατηρητών στη Γεωργία
από 1ης Οκτωβρίου.
Στις 8 Σεπτεµβρίου οι κ.κ. Σαρκοζί και Μεντβέντεφ, σε συνάντησή τους στη
Μόσχα, αποφάσισαν :
*Την κατάργηση των
σηµείων ελέγχου που είχε εγκαταστήσει η Ρωσία στο έδαφος της
Γεωργίας εντός µιας εβδοµάδος,
η οποία όµως πραγµατοποιήθηκε
µετά ένα µήνα, παρά τις διαµαρτυρίες του κ. Σαρκοζί.
*Την απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων από τη
Γεωργία, τον Οκτώβριο, στις θέσεις που είχαν πριν την 7 Αυγούστου. Για το θέµα αυτό προκλήθηκαν αντεγκλήσεις γιατί η
Γεωργία υποστήριξε ότι η συµφωνία προβλέπει την απόσυρση
και της ρωσικής ειρηνευτικής
δυνάµεως από Ν.Οσετία και Αµπχαζία, το οποίο όµως δεν αποδεχόταν η Ρωσία, ξεκαθαρίζοντας
ότι οι δυνάµεις αυτές θα παραµείνουν στις ανεξάρτητες πλέον
χώρες.
*Την ανάπτυξη 200 παρατηρητών της ΕΕ από 1 Οκτωβρίου. Και στο θέµα αυτό προκλήθηκαν αντεγκλήσεις µε την
ΕΕ γιατί η Ρωσία δεν δέχθηκε την
ανάπτυξή τους στις Ν.Οσετία και
Αµπχαζία.
*Την εγγύηση της ΕΕ ότι
η Γεωργία δεν θα χρησιµοποιήσει
βία στο µέλλον.
Στις 2 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη η ετήσια σύνοδος κορυφής Ρωσίας-Γερµανίας στην
οποία κατεδείχθησαν οι διαφορές
∆ύσεως-Ρωσίας για τον Καύκασο, αλλά και η βαρύτητα των
κοινών οικονοµικών τους συµφερόντων. Μάλιστα ο κ. Μεντβέντεφ διαβεβαίωσε την κ. Μέρ-

κελ ότι η Ρωσία δεν προτίθεται
να αναβιώσει τον ψυχρό πόλεµο.
Σύµφωνα µε Ρώσους αναλυτές, η
σύνοδος κορυφής αποτέλεσε µια
καλή ευκαιρία για να επαναληφθεί η συνεργασία Ρωσίας-ΕΕ.

δ . Αν τ ι π υ ρ α υ λ ι κ ή
Ασπίδα
Στις 20 Αυγούστου η Πολωνία, ακολουθώντας το παράδειγµα της Τσεχίας, υπέγραψε
συµφωνία για την εγκατάσταση
10 συστοιχιών πυραύλων Πάτριοτ στο έδαφός της µέχρι το
2011. Η Ρωσία αντέδρασε µε την
άµεση (21 Αυγούστου) διακοπή
της συνεργασίας της µε το ΝΑΤΟ
και µε δηλώσεις πολιτικών και
στρατιωτικών ηγετών απείλησε
Τσεχία και Πολωνία ότι θα στρέψει τους διηπειρωτικούς πυραύλους εναντίον των εγκαταστάσεων της αµερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδος στα εδάφη
τους. Αντιθέτως ο ΥΠΕΞ κ. Λαβρόφ που επισκέφθηκε την Πολωνία στις 11 Σεπτεµβρίου, ήταν
συµφιλιωτικός και δήλωσε στους
Πολωνούς αξιωµατούχους ότι η
Ρωσία δεν αισθάνεται να απειλείται από την Πολωνία, αλλά
"διακρίνει µια απειλή κατά της
ρωσικής ασφαλείας από το σύστηµα που αναπτύσσεται κοντά
στα σύνορά της".
Στις 12 Οκτωβρίου ο
Πρόεδρος κ. Μεντβέντεφ παρακολούθησε τη δοκιµαστική εκτόξευση ενός νέου πυραύλου (RS12M TOPOL), βεληνεκούς
10.000 χλµ, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να διαπερνά την αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ
στην Ανατολική Ευρώπη.

H επιπολαία ενέργεια
του κ. Σαακασβίλι έδωσε την
ευκαιρία στη Ρωσία να επιδείξει την αποφασιστικότητα και
τις δυνατότητές της να υποστηρίξει τα συµφέροντά της,
όπως αυτή τα εννοεί, στην περιοχή και να στείλει το µήνυµα
σε όλους τους φιλοδυτικούς
ηγέτες της περιοχής. Ωστόσο η
αναγνώριση της Αµπχαζίας και
της Ν.Οσετίας ενδέχεται να
αναβιώσει το αποσχιστικό κίνηµα των Τσετσένων και να
δηµιουργηθούν
ιδιαίτερα
προβλήµατα και για την ίδια.

Οι ΗΠΑ, που ενδεχοµένως παρέσυραν τον κ. Σαακασβίλι, περιορίστηκαν σε
θεωρητικές αντιδράσεις και
απειλές, οι οποίες δεν έκαµψαν
τη Ρωσία. Προέβησαν σε επίδειξη δυνάµεως αποστέλλοντας
µόνο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί στερούνται της
δυνατότητος να αναπτύξουν
χερσαίες δυνάµεις στις φιλικές
χώρες της περιοχής, λόγω Ιράκ
και Αφγανιστάν. Την ίδια αδυναµία παρουσιάζει και το ΝΑΤΟ, γιατί έχει προσαρµόσει τη
δοµή των δυνάµεών του στην
αντιµετώπιση της τροµοκρατίας και των λοιπών ασυµµέτρων απειλών και δεν είναι
κατάλληλες για συµβατικό πόλεµο. Η αδυναµία αυτή των
ΗΠΑ τις κατέστησε αναξιόπιστες, µε αποτέλεσµα να
µειωθεί η επιρροή τους στην
περιοχή, όπως απεδείχθη µε τις
κινήσεις της Πρωθυπουργού
της Ουκρανίας και του Προέδρου του Αζερµπαϊτζάν.
Η ΕΕ παρουσιάστηκε
διχασµένη απέναντι στην κρίση
και αποδείχθηκε αδύναµη να
απειλήσει τη Ρωσία, λόγω της
ενεργειακής εξαρτήσεως από
αυτή.
Η Ελλάδα ορθώς τάχθηκε µε τους ισχυρούς που αποφάσισαν να συνεργαστούν και να
µη συγκρουστούν µε τη Ρωσία,
γιατί αυτό υπαγορεύουν τα
συµφέροντά της και πολύ ορθώς δεν αναγνώρισε τη Ν.
Οσετία και Αµπχαζία, γιατί θα
ήταν αντίθετο µε τις αρχές της
αλλά και µε τη θέση µας για την
Κύπρο.
Η αντιπαράθεση της
Ρωσίας µε τη ∆ύση θα συνεχιστεί για πολύ χρόνο, αλλά δεν
πρόκειται να αναβιώσει ο
ψυχρός πόλεµος γιατί αφ΄ενός
δεν τον θέλουν οι Ρώσοι και
αφ΄ετέρου οι δυτικοί δεν είναι
διατεθειµένοι να ακολουθήσουν
τις επιλογές της Αµερική,ς ούτε
και να θυσιάσουν τα οικονοµικά
τους συµφέροντα προς χάριν
της εντάξεως στο ΝΑΤΟ της
Γεωργίας και της Ουκρανίας.
Η ενδεχοµένη νίκη του
κ. Οµπάµα στις προεδρικές
εκλογές θα συµβάλει στη βελτίωση του κλίµατος, ενώ αν
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εκλεγεί ο κ. Μακ Κέϊν η ένταση
θα συνεχιστεί µε απρόβλεπτες
συνέπειες.

7.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

8.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Μετά την ψήφιση στη
Βουλή του νοµοσχεδίου για τον
περιορισµό των αρµοδιοτήτων
του Προέδρου από το κόµµα της
Πρωθυπουργού κ. Τιµονέσκο και
την αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος
κ. Γιουνέσκο απέσυρε το κόµµα
του από την κυβέρνηση συνασπισµού και προκήρυξε εκλογές για
τις 7 ∆εκεµβρίου τις οποίες αναµένεται να κερδίσει η κ. Τιµονέσκο και να σχηµατίσει κυβέρνηση µε τον φιλορώσο κ. Γιαννίκοβιτς.
Η κ. Τιµονέσκο, προκειµένου να εξασφαλίσει τη στήριξη
του Κρεµλίνου για τις προεδρικές
εκλογές του 2010, άλλαξε την φιλοαµερικανική στάση της και
έκανε άνοιγµα προς τη Ρωσία. Σε
περίπτωση δε εκλογής της θα
αποσύρει την αίτηση για ένταξη
της χώρας στο ΝΑΤΟ.
α.Παλαιστινιακό
Παρά την αβεβαιότητα
που υπάρχει, λόγω της αλλαγής
της ηγεσίας στο Ισραήλ, συνεχίζονται οι συζητήσεις µεταξύ
εµπειρογνωµόνων των δύο πλευρών για την εξεύρεση λύσεως.
Η κ. Κοντολίζα Ράϊς που
επισκέφθηκε στις 26 Αυγούστου
για 7η φορά την περιοχή, από την
έναρξη των συνοµιλιών µεταξύ
Ισραήλ και Παλαιστινίων, παρουσιάστηκε αισιόδοξη για εξεύρεση
λύσεως εντός του έτους. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες η κ. Ράϊς έπεισε και τις
δύο πλευρές ότι οι διαπραγµατεύσεις πρέπει να γίνουν στη
βάση των συνόρων του 1967,
συµπεριλαµβανοµένης και της
Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας αποτελούν οι δηλώσεις
του απερχοµένου Πρωθυπουργού
του Ισραήλ κ. Όλµερτ, στις 29
Σεπτεµβρίου, ότι "το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει όλα τα εδάφη
που κατέλαβε το 1967, συµπεριλαµβανοµένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, αν θέλει να

υπάρξει ειρήνη µε τους Παλαι- αναζωπύρωση τις τελευταίες
εβδοµάδες.
στινίους και τη Συρία".
Ο αριθµός των Αµερικανών στρατιωτών που σκοτώβ.Ισραήλ
θηκαν στο Ιράκ από την εισβολή
Ο Πρωθυπουργός κ. Όλ- των ΗΠΑ, τον Μάρτιο 2003 µέµερτ παραιτήθηκε στις 10 Αυ- χρι 10 Οκτωβρίου 2008, ανήλθε
γούστου από την ηγεσία του στους 4.178.
Οι ΗΠΑ και το Ιράκ ανακόµµατος Καντίµα και τη θέση
του κατέλαβε η ΥΠΕΞ κ. Τζίπι κοίνωσαν ότι βρίσκονται πολύ
Λίβνι η οποία νίκησε στις εσω- κοντά στη συµφωνία για την πακοµµατικές εκλογές της 17 ραµονή των αµερικανικών στρατευµάτων και µετά το τέλος 2008,
Σεπτεµβρίου.
H κ. Λίβνι, έλαβε εντολή που λήγει η εντολή του ΟΗΕ, η
από τον Πρόεδρο κ. Περέζ στις οποία τους επέτρεψε την ει19 Σεπτεµβρίου και θα πρέπει να σβολή.
Την 1 Σεπτεµβρίου οι
σχηµατίσει κυβέρνηση εντός 42
ηµερών, διαφορετικά η χώρα θα Αµερικανοί παρέδωσαν την ευοδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. θύνη ασφαλείας της επαρχίας
Μέχρι τότε ο κ. Όλµερτ θα παρα- Ανµπάρ, που ήταν προπύργιο των
µείνει ως µεταβατικός πρωθυ- σουνιτών και µια από τις πιο
πουργός µε περιορισµένες αρ- βίαιες περιοχές, στον Ιρακινό
στρατό ο οποίος ελέγχει πλέον τις
µοδιότητες.
11 από τις 18 επαρχίες της χώρας.
Ο κ. Μπους ανακοίνωσε
Η κ. Λίβνι, εφόσον σχηµατίσει κυβέρνηση, θα συνεχί- ότι µέχρι το Φεβρουάριο 2009 θα
σει την ειρηνευτική διαδικασία αποσυρθούν 8.000 στρατιώτες
µε τους Παλαιστινίους, καθώς από το Ιράκ, από τους οποίους
µέχρι τώρα ήταν επικεφαλής 4.500 θα σταλούν στο Αφγατης διαπραγµατευτικής οµάδας νιστάν. Από το Φεβρουάριο οι
των Ισραηλινών και είχε υπο- στρατιώτες που θα παραµένουν
σχεθεί ότι θα πετύχει λύση εν- στο Ιράκ θα ανέρχονται σε
τός του έτους. Αυτή η υπόσχεση 146.000.
Στις 15 Σεπτεµβρίου ο
δεν µπορεί πλέον να τηρηθεί,
λόγω της αναστολής των δια- Στρατηγός κ. Πετρέους παρέδωπραγµατεύσεων. Το ίδιο ανα- σε τη διοίκηση της αµερικανικής
µένεται να πράξει και µε την δυνάµεως στο Ιράκ, στο Στραειρηνευτική διαδικασία µε τη τηγό κ. Ρέϊµοντ Οντιέρο. Ο κ.
Συρία, που διεξάγεται υπό την Πετρέους στην αποχαιρετιστήρια
οµιλία του ανέφερε ότι "το Ιράκ
αιγίδα της Τουρκίας.
Η Χαµάς απαιτεί την απε- παραµένει εύθραυστο" και ότι "η
λευθέρωση 1.000 και πλέον κρα- πρόοδος που σηµειώθηκε δεν
τουµένων Παλαιστινίων ως αν- είναι τελεσίδικη". Επί των ηµετάλλαγµα για τον απαχθέντα από ρών του εµπεδώθηκε η ασφάλεια
στις περισσότερες επαρχίες και
αυτήν δεκανέα Γκιλάντ Σαλίτ.
Με αίτηµα του Ισραήλ µειώθηκε η βία κατά 70%.
διακόπηκαν, λόγω της αλλαγής
δ.Ιράν
στην ηγεσία του, οι Συροϊσραηλινές συνοµιλίες υπό την αιγίδα
Το Ιράν συνεχίζει απτόητης Τουρκίας. Σύµφωνα όµως µε
πληροφορίες οι διαπραγµατεύ- το το πυρηνικό του πρόγραµµα
σεις έχουν φτάσει στην ουσία, παρά τις τρεις σειρές κυρώσεων
δηλαδή στην χάραξη των συνό- που του έχουν επιβληθεί και τις
απειλές για επιβολή και νέων.
ρων.
Η Ρωσία επανέλαβε τη
σθεναρή αντίστασή της για την
γ.Ιράκ
επιβολή νέων κυρώσεων ενανΤα τροµοκρατικά χτυπή- τίον του Ιράν από το Συµβούλιο
µατα και οι θάνατοι αµάχων που Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά τη
βρίσκονταν στα χαµηλότερα επί- συνεδρίαση των ΥΠΕΞ των πέντε
πεδα των τελευταίων 4 ετών, µονίµων µελών και της Γερπαρουσίασαν εκ νέου τάση για µανίας.
44

Στις 29 Σεπτεµβρίου ο
Γενικός Γραµµατέας της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας (ΙΑΕΑ) Αιγύπτιος κ. Μοχάµεντ Ελ Μπαραντέϊ δήλωσε,
κατά την έναρξη της ετησίας
Γενικής Συνελεύσεως του ∆ιεθνούς Οργανισµού στη Βιέννη, ότι
"Παρά τους επανειληµµένους
ελέγχους κατά την τελευταία
εξαετία, οι επιθεωρητές του ΟΗΕ
δεν είναι ακόµη σε θέση να
αποκλείσουν την πιθανότητα να
έχει εκτραπεί το πυρηνικό πρόγραµµα της Τεχεράνης προς
στρατιωτικές εφαρµογές" και
κάλεσε το Ιράν "να εφαρµόσει
όλα τα µέτρα διαφάνειας που
απαιτούνται για τη ν οικοδόµηση
εµπιστοσύνης".

Μετά την κρίση στον
Καύκασο αναµένεται, ο κ. Αχµεντινεζάντ να σκληρύνει τη
στάση του διότι :
*Οι ΗΠΑ θα στρέψουν
το ενδιαφέρον τους στον Καύκασο και θα αναστείλουν τα
σχέδιά τους για στρατιωτική
επέµβαση στο Ιράν.
*Η ∆ύση θα επιδιώξει τη
συνεργασία του, προκειµένου
να απεξαρτηθεί ενεργειακά από
τη Ρωσία και δεν θα ακολουθήσει τις ΗΠΑ σε τυχόν επέµβαση.
*Η Ρωσία θα αντιδράσει
στις ενέργειες των ΗΠΑ για να
δηµιουργήσει ένα µέτωπο εναντίον τους και να αποτρέψει την
πίεση που δέχεται από τη ∆ύση
λόγω της επεµβάσεως στη
Γεωργία.
ε.Συρία

Στις 4 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε Σύνοδος στη ∆αµασκό µε θέµα την ειρήνη στη
Μέση Ανατολή στην οποία συµµετείχαν ο Προεδρεύων της ΕΕ κ.
Σαρκοζί, ο Πρωθυπουργός της
Τουρκίας κ. Ερντογάν, ο Πρόεδρος της Συρίας κ. Άσαντ και ο
Εµίρης του Κατάρ κ. Αλ Θάνι. Ο
κ. Άσαντ συζητώντας στο περιθώριο της Συνόδου έδειξε έτοιµος για απ' ευθείας διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ, υπό την
προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν εγγυητικό ρόλο και το
Ισραήλ θα δεχθεί την αποχώρηση

από τα υψώµατα του Γκολάν που
κατέλαβε το 1967.
Ο κ. Άσαντ, σε ένδειξη
καλής θελήσεως προς τη ∆ύση
και για να δώσει ώθηση στις
συνοµιλίες µε το Ισραήλ, έπεισε
τον πολιτικό ηγέτη της Χαµάς κ.
Χάλεντ Μεσάαλ να εγκαταλείψει
τη ∆αµασκό και να µεταβεί στο
Σουδάν.
Έστω και αργά η ∆ύση
αντελήφθη ότι η Συρία αποτελεί το κλειδί για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού και
ότι θα πρέπει να συµµετέχει
ενεργά στις διαδικασίες και όχι
να είναι αποµονωµένη και να
δέχεται απειλές. Είναι δε βέβαιο ότι τυχόν συµφωνία της µε
το Ισραήλ θα συµβάλει πολύ
θετικά και για συµφωνία µε
τους Παλαιστινίους.
στ.Λίβανος

∆ιήµερη επίσκεψη (1314) πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος
του Λιβάνου στη Συρία µε στόχο
την επίλυση των χρονιζόντων
προβληµάτων και την αποκατάσταση διπλωµατικών σχέσεων.
Ήταν η πρώτη αρχηγού του κράτους του Λιβάνου από το 2005,
που αποχώρησαν τα Συριακά
στρατεύµατα από το Λίβανο.
Στις 14 Αυγούστου 2008
η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος
του κ. Σινιόρα εξασφάλισε ψήφο
εµπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο
µε 100 ψήφους έναντι 107 παρόντων επί συνόλου 127 βουλευτών.
Με συχνές βοµβιστικές
επιθέσεις σκληροί ισλαµιστές
προσπαθούν να γκρεµίσουν τις
γέφυρες συνεργασίες που αναπτύσσονται µεταξύ ΛιβάνουΣυρίας και µεταξύ της φιλοσυριακής και της αντισυριακής
παρατάξεως στο Λίβανο.
ζ.Λιβύη

Ιστορικής σηµασίας επίσκεψη, την πρώτη ύστερα από 55
χρόνια ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, πραγµατοποίησε η κ. Ράϊς στη Λιβύη
και είχε συνεργασία µε τον
Πρόεδρο κ. Καντάφι.
Η κ. Ράϊς χρησιµοποίησε
την επίσκεψή της για να στείλει
σαφές µήνυµα προς το Ιράν και

την Κορέα της αποδοχής που
τυγχάνει από τις ΗΠΑ η δέσµευση της Λιβύης να εγκαταλείψει το πρόγραµµα κατασκευής
πυρηνικών, βιολογικών και χηµικών όπλων.
9.

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
α.Αφγανιστάν

Οι Νατοϊκές δυνάµεις
αδυνατούν να αντιµετωπίσουν
πλέον τους Ταλιµπάν, οι οποίοι
ανασυντάσσονται και ασκούν
ολοένα και περισσότερες πιέσεις
στα στρατεύµατα του ΝΑΤΟ
αλλά και στην Αφγανική κυβέρνηση για συνεργασία µε τους
δικούς τους όρους. Έχουν τετραπλασιάσει από το 2007 µέχρι
τώρα τα εδάφη που ελέγχουν και
εκτελούν, σύµφωνα µε στρατιωτικούς διοικητές των συµµαχικών
δυνάµεων "όλο πιο επιτηδευµένες και περίπλοκες επιθέσεις". Ο
αριθµός των νεκρών των συµµαχικών δυνάµεων έφτασε στους
201 το πρώτο εξάµηνο του 2008
και των Αφγανών στους 3.700, εκ
των οποίων 800άµαχοι. Για την
αντιµετώπιση της καταστάσεως
οι σύµµαχοι διοικητές έχουν
ζητήσει ενίσχυση 15.000 ανδρών.
Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 4.500
από τις ΗΠΑ, 700 από τη Γαλλία
και συζητείται η αποστολή και
4.500 από τη Βρετανία, η οποία
θα αυξήσει το χρόνο παραµονής
των στρατιωτών της στο Αφγανιστάν από το ένα στα δύο χρόνια.
Από έρευνα του BBC
απεκαλύφθη ότι οι Ταλιµπάν ενισχύονται µε µεγάλες ποσότητες
όπλων Ιρανικής προελεύσεως
στα σύνορα Ιράν-Αφγανιστάν.
∆εν διευκρινίσθη όµως, αν η διακίνηση αυτή γίνεται από λαθρεµπόρους ή κατώτερα στελέχη
του Ιρανικού καθεστώτος.
Με µήνυµά του, µέσα από
την ιστοσελίδα των Ταλιµπάν, ο
Μουλά Οµάρ, υπαρχηγός του
Μπιν Λάντεν, καλεί τις ξένες δυνάµεις να αποχωρήσουν από το
Αφγανιστάν γιατί διαφορετικά θα
έχουν την τύχη των Σοβιετικών.
Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες η Σαουδική
Αραβία, µε την υποστήριξη του
Λονδίνου, προωθεί µυστικές συ45

νοµιλίες µεταξύ της ηγεσίας των
Ταλιµπάν και των ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων µε στόχο µια ειρηνευτική συµφωνία, αλλά και τη
δηµιουργία ρηγµάτων στις
σχέσεις των Ταλιµπάν µε τον
Μπιν Λάντεν.
β.Πακιστάν

Μετά την παραίτηση του
κ. Μουσάραφ, νέος Πρόεδρος της
χώρας εξελέγη ο κ. Ασίφ Αλί
Ζαρνταρί, χήρος της Μπεναζίρ
Μπούτο µε 481 ψήφους σε σύνολο 702.
Το Πακιστάν βρίσκεται
στο χάος, λόγω των πολύνεκρων
βοµβιστικών επιθέσεων από τους
ακραίους ισλαµιστές και της
αντιπαραθέσεως µε τις ΗΠΑ, των
οποίων ειδικές δυνάµεις διεξάγουν επιχειρήσεις, χωρίς την
έγκριση του, εντός του εδάφους
του στα σύνορα µε το Αφγανιστάν και συγκρούονται συχνά µε
τον Πακιστανό στρατό.
Η εξάπλωση της βίας
και της τροµοκρατίας είναι η
µεγαλύτερη απειλή για τη χώρα
και η κατάσταση δεν µπορεί να
ελεγχθεί µε µέτρα καταστολής.
Τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο νέος
Πρόεδρος πρέπει να αλλάξουν
τακτική και να επιδοθούν στην
οικονοµική ενίσχυση και ανάπτυξη της χώρας. ∆ιαφορετικά
µεγάλο µέρος της αστικής τάξεως θα την εγκαταλείψει βυθίζοντάς την στην φτώχεια και
τον εξτρεµισµό.
γ.Κίνα

Στις 25 Σεπτεµβρίου 2008
οι Κινέζοι πραγµατοποίησαν την
Τρίτη επανδρωµένη αποστολή
τους στο διάστηµα, σε µια προσπάθεια να καθιερωθεί η χώρα
τους ως ηγετική δύναµη στη
διαστηµική δραστηριότητα. Για
το 2012 έχουν προγραµµατίσει
µια πτήση γύρω από τη σελήνη
και το 2017 µια επανδρωµένη
προσεδάφιση. ∆ιακαής επιθυµία
της Κίνας είναι να αρχίσει
συνεργασία µε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό, αλλά αντιµετωπίζει την αντίδραση των ΗΠΑ,
που υποστηρίζουν ότι δεν διαθέτει ούτε την επιστηµονική κα-

τάρτηση, ούτε και τα απαιτούµενα κονδύλια.
Ο Αµερικανός Υφυπουργός Άµυνας, υπεύθυνος για το
Ναυτικό κ. Νόναλντ Γουίντερ,
κατελόγισε έλλειψη διαφάνειας
στα εξοπλιστικά προγράµµατα
του Πεκίνου, το κόστος των
οποίων θα ανέλθει, για το τρέχον
έτος, κατά 17,6% και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ "πρέπει να
ετοιµάζονται για το χειρότερο".

δ.Κορέα
Η Β. Κορέα ανακοίνωσε
τη συνέχιση της αντιπυρηνικοποιήσεως, αφού πρώτα ανάγκασε
τις ΗΠΑ να την διαγράψουν από
τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τροµοκρατία, αναστέλλοντας τη διαδικασία αχρηστεύσεως του πυρηνικού αντιδραστήρα της Γιονγκµπιόν και
αρνούµενη να δεχθεί τους επιθεωρητές της ∆ιεθνούς Επιτροπής
Πυρηνικής
Ενέργειας
(Ι∆ΕΑ).
10. ΑΦΡΙΚΗ

α.Ζιµπάµπουε
Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Προέδρου κ. Μουγκάµπε και του ηγέτη της αντιπολιτεύσεως κ. Τσβανγκιράϊ, υπό
την αιγίδα του Προέδρου της
Ν.Αφρικής κ. Τάµπο Μπέκι, κατέληξαν σε συµφωνία, που υπεγράφη στις 16 Σεπτεµβρίου. Ο κ.
Τσβανγκιράϊ θα αναλάβει Πρωθυπουργός, ενώ ο κ. Μουγκάµπε
θα παραµείνει Πρόεδρος και θα
έχει τον τελευταίο λόγο ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας.

β.Ν. Αφρική
Ο Πρόεδρος κ. Τάµπο
Μπέκι, αµέσως µετά την επιτυχία
του για την επίλυση της κρίσεως
στην Ζιµπάµπουε, παραιτήθηκε
και µαζί µ' αυτόν και δέκα
Υπουργοί, δηµιουργώντας πολιτική κρίση στη χώρα.
γ.Αίγυπτος
Στις 29 Σεπτεµβρίου, ύστερα από επιχείρηση των Αιγυπτιακών Ε∆, απελευθερώθηκαν οι 8 Ευρωπαίοι τουρίστες,
που είχαν απαχθεί από Σουδανούς αντάρτες στα σύνορα

Αιγύπτου-Σουδάν στις 20 Σε- διευκρινίζοντας όµως ότι "τα
σχέδια αυτά δεν περιλαµβάνουν
πτεµβρίου.
πυραύλους".
δ.Αλγερία
Οι συνεχιζόµενες πολύ- 12.∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
νεκρες βοµβιστικές επιθέσεις στη
Οι Άραβες πολίτες πιχώρα, έχουν αναβιώσει στους
κατοίκους τον τρόµο που έζησαν, στεύουν, όπως απέδειξε σχετική
τη δεκαετία του 1992, από την έρευνα, ότι οι ΗΠΑ, µαζί µε το
ισλαµική εξέγερση. Την ευθύνη Ισραήλ, οργάνωσαν το χτύπηµα
για τις περισσότερες έχει ανα- της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 για
λάβει η Αλ Κάϊντα του Σουδάν , να έχουν µια δικαιολογία να
που είναι παραφυάς της οµώ- εισβάλουν στο Ιράκ.
Με δύο µηνύµατα έκανε
νυµης οργανώσεως του Μπιν
την επανεµφάνισή του ο υπαρχηΛάντεν.
γός του Μπιν Λάντεν Ζαουάχρι.
Με το πρώτο, στις 16 Αυγούστου,
11. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
στρέφεται εναντίον του τότε
Προέδρου του Πακιστάν κ. Μουα.Βολιβία
Οι ταραχές που ξέσπασαν σάραφ και µε το δεύτερο, στις 4
στις τέσσερες πλουσιότερες Σεπτεµβρίου, εναντίον του θρηεπαρχίες, των οποίων οι κυβερνή- σκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατες αντιδρούσαν στις σοσιαλισ- τολάχ Χαµενεί, γιατί συνερτικές µεταρρυθµίσεις του Προέ- γάζεται µε τους Αµερικανούς
δρου κ. Μοράλες, εκτονώθηκαν στην κατοχή του Ιράκ.
Στις 5 Σεπτεµβρίου, µε
και άρχισαν συζητήσεις µεταξύ
των δύο πλευρών, ύστερα από νέο µήνυµα, η Αλ Κάϊντα εξαπέτην παρέµβαση των διεθνών ορ- λυσε απειλές για σειρά επιθέσεων
γανισµών και την στήριξη που κατά δανέζικων στόχων, λόγω
παρείχαν στον κ. Μοράλες οι εν- των δηµοσιευθέντων σκίτσων
νέα ηγέτες των κρατών της Ενώ- του Μωάµεθ.
Η Αλ Κάϊντα βαρύνεται
σεως Νοτιοαµερικανικών Κραµε τροµοκρατικές ενέργειες, εκτών, που συνήλθαν στη Χιλή.
Ο Πρόεδρος κ. Μοράλες τός από το Ιράκ και το Αφγααπέλασε τον Πρέσβη των ΗΠΑ νιστάν, στη Συρία (28 Σεπτεµκατηγορώντας τον ότι ενίσχυε βρίου), στην Υεµένη (17 Σεπτεµτους ταραξίες και τον µιµήθηκε ο βρίου) και στην Αλγερία (30 ΑυΠρόεδρος της Βενεζουέλας. Αλ- γούστου).
Με έκθεσή του, που συνληλέγγυες τάχθηκαν η Βραζιλία,
η Αργεντινή και η Ονδούρα, χω- τάχθηκε για το Υπουργείο Αµύρίς όµως να απελάσουν τους Πρέ- νης, το Αµερικανικό Ινστιτούτο
σβεις των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος κ. Rand Corp αναφέρει ότι η αντιΜπους, σ' αντίδραση, κατέταξε τροµοκρατική στρατηγική απέτη Βολιβία, τη Βενεζουέλα και τη τυχε και χρήζει αναθεωρήσεως.
Βιρµανία στη µαύρη λίστα των Για το λόγο αυτό προτείνει νέα
κρατών που δεν συµµετέχουν στρατηγική, η οποία να εστιάστον αγώνα κατά των ναρκω- ζεται :
*Στον εντοπισµό και σύλτικών.
Ρωσία και Βολιβία ανέ- ληψη των ατόµων που αποτελούν
πτυξαν στρατιωτική συνεργασία το δίκτυο της Αλ Κάϊντα.
*Στην ελαχιστοποίηση
(λεπτοµέρειες στην παράγραφο 6,
της
χρησιµοποιήσεως
των
Ρωσία).
αµερικανικών δυνάµεων και την
εµπλοκή των τοπικών στρατών,
β.Κούβα
έχουν
περισσότερη
Ανησυχία στις ΗΠΑ προ- που
κάλεσε η δήλωση του Αντι- νοµιµοποίηση.
*Στην αντικατάσταση του
προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ- όρου "πόλεµος κατά της
σεων της Ρωσίας, που επι- τροµοκρατίας" µε έναν άλλο που
σκέφθηκε την Αβάνα, ότι "δεν να δηµιουργεί προσδοκίες στην
αποκλείεται στρατιωτική πα- κοινή γνώµη ότι υπάρχει λύση
ρουσία της Ρωσίας στην Κούβα" στο πεδίο της µάχης.
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Συνέχεια από την σελίδα 2
βαρέλι, έφερε τις κυβερνήσεις των
ΗΠΑ, της ΕΕ και την οµάδα των
επτά πλουσιοτέρων χωρών της γης
συµπλέουσες στην αντιµετώπιση
της κατάστασης που προµηνύει
σάλο στις οικονοµικοκοινωνικές
σχέσεις πολιτών και κρατών και
ενδεχοµένως να οδηγήσει στην
αναθεώρηση του ακράτου ενδοτισµού προς την ιδιωτικοποίηση των
πάντων. Οι δοθείσες λύσεις δια την
αντιµετώπιση της κρίσης είναι
µάλλον ζηµιογόνες δια το κράτος
και τους πολίτες. Καιρός είναι το
κράτος και µάλιστα το εθνικό
κράτος να αναλάβει τους ρόλους
του και τις ευθύνες του.
Τα σχετικά µε τα δρώµενα
περί το Βατοπέ(αι)δι, τη µονή του
Αγίου Όρους, µε τον ηγούµενο Εφραίµ και τους λοιπούς εµπλακέντες, προβληµατίζουν τον ελληνικό
λαό και επαναφέρουν στη µνήµη
του ανθρώπους αφοσιωµένους
στην πίστη, στην πατρίδα, στην ακτηµοσύνη, ανθρώπους µοναχούς,
ζώντες λιτά, ταπεινά, εµφορουµένους µε αξίες, αρχές και ιδανικά,
ταγούς πτωχούς , αλληλέγγυους του
λαού. Η µετάνοια, η συγγνώµη και
η συγχώρηση είναι αρετές χριστιανικές. Ας τις αναζητήσουν και
ας τις ενδυθούν όλοι όσοι τις απεµπόλησαν. Προσοχή, "η εξουσία
φθείρει και διαφθείρει".

Αντιστράτηγος ε.α.
Ηλίας Καζούκας
Πρόεδρος
∆Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι ΚΟ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Ι Κ Α Μ Ε Τ Η Ν Ι ∆ Ρ Υ Σ Η ,
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Κ Α Ι Σ ΚΟ Π Ο Τ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ

Η µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) ιδρύθηκε µε την υπ΄αριθ.
1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, µε έδρα τον Πειραιά, την δε 9-8-97 µετέφερε την έδρα της στην Αθήνα.
Η Εταιρεία δηµιουργήθηκε από εν αποστρατεία Ανώτατα
Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, και έχει διευρυνθεί και µε
προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστηµιακό, ∆ιπλωµατικό, Επιχειρηµατικό και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Πρόθεση της Εταιρείας είναι να λειτουργήσει συµπληρωµατικά
και όχι ανταγωνιστικά προς τα συναφή Ιδρύµατα τα οποία υπάρχουν
στην Ελλάδα.
Ο γενικός σκοπός της Εταιρείας είναι, η αντιµετώπιση
προβληµάτων Στρατηγικού περιεχοµένου στον εγγύς προς την πατρίδα
µας γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο και ειδικότερα:

Η µελέτη, ανάλυση και έρευνα σε θέµατα στρατηγικής όπως,
ενδεικτικά, στα αφορώντα στην στρατιωτική στρατηγική, στη
γεωστρατηγική, στην οικονοµική πλευρά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
και λοιπά συναφή αντικείµενα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον
Ελλαδικό χώρο, το χώρο των Βαλκανίων αλλά και την γενικότερη
περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου.

Η εξέταση των θεµάτων ασφαλείας που εµφανίζονται στον χώρο,
ο οποίος αναφέρθηκε προηγουµένως.

Η ενδυνάµωση κάθε προσπάθειας η οποία αποσκοπεί στην
διατήρηση του Ελληνισµού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Η παροχή σε φορείς της κρατικής µηχανής ή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας των εκτιµήσεων και εισηγήσεων που θα προκύψουν από
την ανάλυση των θεµάτων αυτών.

Η ενηµέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώµης καθώς
και του επιστηµονικού ή ασχολουµένου µε συναφή θέµατα προσωπικού
και Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
Η υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται µε :

∆ιενέργεια ερευνών από τα µέλη της Εταιρείας ή και
ανεξάρτητους ειδικούς µελετητές σε θέµατα του ενδιαφέροντος της
Εταιρείας.

Παρουσίαση των θεµάτων αυτών, αλλά και λοιπών αναλύσεων,
υπό µορφή διαλέξεων, σεµιναρίων, συνεδρίων. ηµερίδων ή
ανακοινώσεων στον Τύπο, η έκδοση εντύπων ή ειδικών περιοδικών ως
και οργάνωση συνεδρίων για παρουσίαση θεµάτων τόσο στο εσωτερικό
όσον και στο εξωτερικό.

Συνεργασία µε τους κρατικούς φορείς, οργανισµούς, αλλά και
συναφή ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την ανάλυση
θεµάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού
µελέτη θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η Εταιρεία ήδη συνεργάζεται µε
τα Υπουργεία Εξωτερικών, Αµύνης και Αιγαίου.

Έκδοση διµηνιαίου περιοδικού µε τον τίτλο "Προβληµατισµοί"
µε θέµατα συναφή µε τον γενικό σκοπό της Εταιρείας, το οποίο και
αποστέλλεται σε χίλιους και πλέον αποδέκτες.
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