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Το Σημείωμα της Σύνταξης
Σας καλωσορίζουμε στο εναρκτήριο τεύχος του περιοδικού
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ. Το περιοδικό αντιπροσωπεύει ένα εγχείρημα για τη
δημοσιοποίηση εμπεριστατωμένων άρθρων για τη στρατιωτική στρατηγική.
Απευθύνεται δε σε ένα ακροατήριο που εκτείνεται από τον ακαδημαϊκό χώρο,
το χώρο της άμυνας μέχρι το ευρύ κοινό. Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό,
ελεύθερης πρόσβασης, με αξιολόγηση από κριτές και θα εκδίδεται αρχικά δύο
φορές το χρόνο.
Η σύσταση ενός νέου περιοδικού από την αρχή, εξαρτάται κυρίως από
τους ανθρώπους που συγκροτούν μια ομάδα και χωροθετούν τη φιλοσοφία και
τις φιλοδοξίες του. Η ομάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τη μορφή της
επιστημονικής επιτροπής, περιλαμβάνει εξέχοντες στρατιωτικούς και
ακαδημαϊκούς. Οι μεν στρατιωτικοί έχουν ο κάθε ένας δεκάδες χρόνια
υπηρεσίας από τις κατώτερες ως τις πιο υψηλές θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις.
Επιπλέον εξακολουθούν να έχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα. Οι ακαδημαϊκοί
είναι από τους κορυφαίους στα πεδία των διεθνών σχέσεων, των στρατηγικών
σπουδών και της ιστορίας, έχοντας δημοσιεύσει δεκάδες βιβλία, εκατοντάδες
άρθρα και παντός είδους κείμενα. Όλοι οι παραπάνω διέθεσαν μέρος από τον
πολύτιμο χρόνο τους και την εμπειρία τους για να εκδοθεί το περιοδικό και
τους ευχαριστούμε θερμά για την συνεισφορά τους.
Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα και επιπλέον
κάποια άλλα άρθρα. Το πρώτο τεύχος ήδη αναδεικνύει κάποιες από τις
φιλοδοξίες του περιοδικού. Το πρώτο αφιέρωμα είναι για τα είκοσι χρόνια από
την έκδοση του Επιμέτρου για τις παραμέτρους ενός Ελληνοτουρκικού
πολέμου, που έγραψε ο Παναγιώτης Κονδύλης στην ελληνική έκδοση του
βιβλίου του Θεωρία του Πολέμου, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997. Η συμβολή
του Κονδύλη στη συζήτηση για την ελληνική στρατηγική ήταν ουσιώδης,
μολονότι, πέρα από μια πρώτη έκπληξη, ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή συζήτηση
από τους ειδήμονες. Ο Κονδύλης αφενός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για
την πορεία της χώρας σε σύγκριση με την Τουρκία και πολλοί θεωρούν ότι
επαληθεύτηκε. Αφετέρου δε στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής ο
Κονδύλης ‘απενεχοποίησε’ την επιθετική στάση, η οποία από κάποιους με
ιδεολογικά συμπλέγματα είχε ταυτισθεί με τα ‘γιουρούσια’.
Από τα τρία άρθρα του αφιερώματος, το πρώτο επιχειρεί μια
επισκόπηση της επιχειρηματολογίας του Κονδύλη, αναγνωρίζει τη σημασία
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της και αποφαίνεται ότι η στρατιωτική επιλογή του Κονδύλη δεν συνιστά την
‘απόλυτη λύση’. Το δεύτερο άρθρο κινείται περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο
και εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία με τη διαπραγμάτευση των
εννοιών του παρεμποδιστικού και προληπτικού πολέμου. Το τρίτο άρθρο του
αφιερώματος αναλύει τις έννοιες της ισχύος και της εθνικής ισχύος και
επιχειρηματολογεί για το ‘γεωπολιτικό δυναμικό’ του Κονδύλη. Επίσης
επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα σύγκριση του παρεμποδιστικού πολέμου που
πρότεινε ο Μεταξάς το 1913-14 και του πρώτου πλήγματος που προτείνει ο
Κονδύλης. Από τα δύο επόμενα άρθρα, το πρώτο πραγματεύεται ένα από τα
σοβαρότερα ζητήματα στρατιωτικής στρατηγικής που αντιμετώπισε στην
πρόσφατη ιστορία η χώρα μας. Πρόκειται για τον αναπροσανατολισμό από τον
από βορρά στον εξ ανατολών κίνδυνο και την έξοδο της χώρας από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο άρθρο αναφέρεται στην έννοια
της στρατηγικής κουλτούρας, που παρά τα μεθοδολογικά της προβλήματα, η
μελέτη της προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο κατανόησης της στρατηγικής.
Θα επιδιώξουμε να κάνουμε το περιοδικό ωφέλιμο και ενδιαφέρον για
τους αναγνώστες μας. Για να πετύχουμε αυτόν το σκοπό, επιζητούμε ειλικρινά
τα σχόλια και την εποικοδομητική κριτική σας. Από το αναγνωστικό κοινό
αναμένουμε εξάλλου και τους υποψήφιους αρθρογράφους μας, οπότε το
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ θα είναι τόσο καλό όσο τα άρθρα που θα λαμβάνει. Εφόσον το
περιοδικό εφαρμόζει τις διαδικασίες της ομότιμης αξιολόγησης για όλα τα
άρθρα, οι υποψήφιοι συγγραφείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι θα υπόκεινται σε
κριτική και ενδεχομένως, αντίκρουση των επιχειρημάτων τους. Τελικά όμως,
αυτή η διαδικασία βελτιώνει τα άρθρα και αναβαθμίζει την ποιότητα του
περιοδικού.
Στην ιστοσελίδα του περιοδικού προβάλλουμε πίνακες του διεθνούς
φήμης Έλληνα υπερρεαλιστή ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου. Ο
Εγγονόπουλος, από τους κύριους εκπροσώπους της Γενιάς του Τριάντα,
εξέφρασε την ελληνικότητα με το δικό του μοναδικό, ανατρεπτικό τρόπο. Η
στρατηγική εξάλλου είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη. Ευχαριστούμε
θερμά την κόρη του ποιητή και ζωγράφου, κ. Εριέττη Εγγονοπούλου, η οποία
πρόθυμα και ευγενικά μας παραχώρησε τις εικόνες.
Είναι ευχαρίστησή μας να σας καλωσορίσουμε στο νέο ηλεκτρονικό
περιοδικό που πραγματεύεται ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα όπως η
στρατιωτική στρατηγική!
Παναγιώτης Γκαρτζονίκας
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Ο Κονδύλης και η Νίκη σε Έναν
Ελληνοτουρκικό Πόλεμο
Κωνσταντίνος Γκίνης

ΣΥΝΟΨΗ
Η Ελλάδα μειονεκτεί έναντι της Τουρκίας από πλευράς
«γεωπολιτικού δυναμικού». Σε περίπτωση ελληνοτουρκικού
πολέμου ο Κονδύλης θεωρεί ότι ελληνική στρατιωτική νίκη είναι
εφικτή υπό τέσσερις προϋποθέσεις: α) κατάληψη τουρκικών εδαφών
β) συγκέντρωση των ελληνικών δυνάμεων στον αποφασιστικό τόπο
και χρόνο, γ) ισχύ πυρός ικανή να καλύψει το σύνολο της τουρκικής
επικράτειας και δ) κυρίως τη δυνατότητα εκπομπής ενός πρώτου
(μαζικού) πλήγματος αιφνιδιάζοντας των εχθρό. Το πρώτο πλήγμα
είναι απόλυτα εντεταγμένο στην επιχειρησιακή διεξαγωγή του
πολέμου. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, εντός μιας
ενεργού αμυντικής στρατηγικής, η οποία κατάλληλα εφαρμοζόμενη
και αξιοποιώντας όλες τις παραμέτρους της εθνικής ισχύος, είναι
δυνατόν να οδηγήσει στη νίκη.
.
Λέξεις Κλειδιά: Κονδύλης, πρώτο πλήγμα, ενεργή αμυντική στρατηγική

Ο πόλεμος είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση1

Εισαγωγή
Η Συνθήκη της Λωζάννης αντικατόπτρισε το συσχετισμό
ισχύος που διαμορφώθηκε μετά την ήττα της Ελλάδος στη
Μικρασιατική Εκστρατεία και αποτυπώθηκε ανάλογα στο έδαφος.
Μετά από έναν αιώνα αναθεωρητικής πολιτικής η Ελλάδα
μετατρέπεται σε συντηρητική δύναμη (διατήρηση status quo)
Carl von Clausewitz, On War, Μετ. Howard & Paret, (Princeton: Princeton University
Press, 1976), 75.

1

Για παραπομπή στο άρθρο : Κωνσταντίνος Γκίνης, ‘Ο Κονδύλης και η Νίκη σε
έναν Ελληνοτουρκικό Πόλεμο’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1, (Φθινόπωρο 2017), 7-25.

ΓΚΙΝΗΣ

προκειμένου να εξασφαλίσει το εδαφικό καθεστώς που είχε
προκύψει.2 Η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση αναζωπυρώνεται από τη
δεκαετία του 50 με αφορμή το κυπριακό ζήτημα, ενώ μετά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Τουρκία, μεταφέρει την πίεση προς
την Ελλάδα μέσω μιας αναθεωρητικής στρατηγικής, εστιασμένης
κατά βάση στο χώρο του Αιγαίου, με κύριο όργανο τη στρατιωτική της
ισχύ.
Στo πλαίσιο αυτής της τουρκικής στρατηγικής, τη νύκτα 30/31
Ιανουαρίου 1996 ενώ εξελίσσεται σχετική κρίση στις νησίδες Ίμια,
τουρκικό τμήμα αποβιβάζεται σε ελληνικό έδαφος, η Ελλάδα
υποχωρεί και η διαχείριση της καταστάσεως αφήνει μια πικρή γεύση
αποτυχίας στον ελληνικό λαό, ενώ Τουρκία εντείνει την πίεσή της,
παρουσιάζοντας μια νέα θεωρία περί υπάρξεως ευρύτερων «γκρίζων
ζωνών» κυριαρχίας στο χώρο του Αιγαίου.3 Σχεδόν δύο έτη μετά (10
Νοεμβρίου 1997) κυκλοφόρησε στην Ελλάδα η μετάφραση της
γερμανικής έκδοσης (1988) του βιβλίου του Παναγιώτη Κονδύλη
«Θεωρία του Πολέμου», το οποίο πραγματεύεται «τις απόψεις του
Marx και των μαρξιστών ή μαρξιστών – λενινιστών πάνω στον
πόλεμο».4 Η ελληνική έκδοση περιέλαβε και ένα επίμετρο με τίτλο
«Γεωπολιτικές και Στρατηγικές Παράμετροι ενός Ελληνοτουρκικού
Πολέμου»,5 το οποίο με την δημοσίευσή του, προκάλεσε αμέσως
αντιπαράθεση.6 Στο επίμετρο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα,
συνοπτική αλλά και συνεκτική ανάλυση παραμέτρων της
ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Θεωρείται ότι η Ελλάδα μειονεκτεί
έναντι της Τουρκίας από πλευράς «γεωπολιτικού δυναμικού», ακόμη
και στην πλέον περιορισμένη του διάσταση, τη γεωγραφική. Στο
πλαίσιο αυτό η ελληνική πλευρά θα είχε «αξιόλογες πιθανότητες
νίκης μόνο με την ενεργή συνύπαρξη και των τεσσάρων
προϋποθέσεων»7 που ακολουθούν, δηλαδή: α) «επιδίωξη αυτοτελών

Θάνος Βερέμης και Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η Σύγχρονη Συνέχεια, (Αθήνα:
Καστανιώτης, 2006), 362-63.
3 Άγγελος Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 480.
4 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1997), 1.
5 Στο ίδιο, 381.
6 Ρ. Σωμερίτης και Π. Κονδύλης , ‘’Ανταλλαγή 5 άρθρων’’, Το Βήμα, μεταξύ
3.11.1997 και 21.12.1997.
7 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 393.
2
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Ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ

εδαφικών κερδών, είτε ως αντιστάθμισμα για μόνιμες δικές της
απώλειες είτε
ως πιθανό
αντάλλαγμα
σε μελλοντικές
διαπραγματεύσεις»8 β) «συγκέντρωση των δυνάμεων την
αποφασιστική στιγμή και στο αποφασιστικό σημείο,… προς συντριβή
του κυρίου όγκου των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων»9 γ) «ικανή
δύναμη πυρός καλύπτουσα το σύνολο της τουρκικής επικράτειας και
όχι απλώς τα θέατρα πολέμου και περιορισμένο βάθος του χώρου
γύρω τους»10 και δ) «δύναμη και αποφασιστικότητα να καταφέρει το
πρώτο (μαζικό) πλήγμα, αιφνιδιάζοντας τον εχθρό». 11 Ιδιαίτερη
σημασία δίνεται στις δυο τελευταίες προϋποθέσεις.
Ακόμη και σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, είναι πάντοτε επίκαιρη
η διερεύνηση των προϋποθέσεων του Κονδύλη. Θα επιχειρήσουμε να
προσδιορίσουμε: α) Το είδος του πολέμου και της στρατηγικής που
διαμορφώνεται β) Υπάρχουν άλλες στρατηγικές επιλογές; γ) Τι
συνιστά το πρώτο πλήγμα; δ) Ποιος ο ρόλος του εδάφους στη νίκη; ε)
Ποιος ο ρόλος της αμυντικής σχεδίασης; στ) Ποιες είναι οι συνθήκες
λήψεις αποφάσεως προσφυγής στον πόλεμο ζ) Οδηγούν οι
προϋποθέσεις στη νίκη;

Θεωρητική Προσέγγιση
Ο όρος «πρώτο πλήγμα» συνδέεται άμεσα με δύο
κατηγοριοποιήσεις του πολέμου τον παρεμποδιστικό πόλεμο
(preventive war) και τον προληπτικό πόλεμο (pre-emptive war), οι
οποίοι δύνανται να ενταχθούν σε μια ευρύτερη κατηγορία των
προκαταβολικών πρώτων πληγμάτων/επιθέσεων (anticipatory first
strikes/attacks).12
Ο παρεμποδιστικός πόλεμος «εξαπολύεται τώρα, προκειμένου
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι του πολέμου, υπό δυσμενέστερες

Στο ίδιο, 394.
Στο ίδιο, 395.
10 Στο ίδιο, 396.
11 Στο ίδιο, 397.
12Athansios Platias and Constantinos Koliopoulos, Thucydides on Strategy (Athens:
Eurasia, 2006), 28.
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συνθήκες στο μέλλον»13. Τυπικά, αρχίζει όταν μια χώρα αισθάνεται,
πραγματικά ή όπως εκτιμά, ότι έχει περιέλθει σε κατάσταση
σταδιακής εξασθένισης της εθνικής της ισχύος, ειδικότερα της
στρατιωτικής και οικονομικής τοιαύτης, σε σχέση με αυτή των
ανταγωνιστριών της. Διαμορφώνεται λοιπόν η αντίληψη ότι, είναι
ευνοϊκότερη η στρατιωτική αντιπαράθεση στο παρόν, προκειμένου να
αποφευχθεί μια πραγματική ή εκτιμωμένη μεταβολή της ισορροπίας
ισχύος, η οποία αυξάνει ή ενισχύει την τρωτότητα και δημιουργεί
προϋποθέσεις πειθαναγκασμού, καταστροφής ή ήττας14. Ο
παρεμποδιστικός πόλεμος αποφασίζεται από τον επιτιθέμενο, με
σημαντική επάρκεια χρόνου και προπαρασκευής. Παράδειγμα
παρεμποδιστικού πολέμου αποτελεί ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και
μεμονωμένου παρεμποδιστικού πλήγματος, η καταστροφή του υπό
κατασκευή ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα, από το Ισραήλ (1981).
Αντιθέτως, ο προληπτικός πόλεμος εξαπολύεται όταν
εκτιμάται ότι μια επίθεση από έναν αντίπαλο δεν είναι απλώς πιθανή
αλλά είναι είτε σε εξέλιξη είτε άμεσα επικείμενη, οπότε η ανάληψη
της πρωτοβουλίας και η έναρξη του πολέμου θεωρείται ως η βέλτιστη
επιλογή για την αντιμετώπισή της. Η εξαπόλυση του πολέμου γίνεται
υπό την άμεση πίεση του αντιπάλου και ενδεχομένως κάτω από
περιοριστικές συνθήκες προπαρασκευής, χρόνου και πιθανόν
δυνατοτήτων. Παράδειγμα αποτελεί ο πόλεμος την Έξι Ημερών
(1967), όταν το Ισραήλ πεπεισμένο για το επικείμενο της αιγυπτιακής
επιθέσεως εξαπέλυσε τον πόλεμο εναντίον της Αιγύπτου και της
Συρίας.
Ο όρος παρεμπόδιση αποτελεί καθαρά έναν ευφημισμό και η
έναρξη – πρόκληση του πολέμου ανάγεται στην προσωπική ερμηνεία
του επιτιθεμένου. Υπάγεται καθαρά στην προσέγγιση που δίνει για
αυτόν ο Clausewitz («[το κράτος] οφείλει να επιτεθεί … επειδή
πιέζεται εκ της ανάγκης ή να τακτοποιήσει εντελώς το ζήτημα πριν ή
έλθει η κακή περίοδος ή τουλάχιστον να αποκτήσει εν τω μεταξύ

13

14

Jack S. Levy, “Declining Power and the Preventive Motivation for War,” World
Politics, Vol. 40, No. 1, (October 1987), 82.
Karl Mueller, Jasen Castillo, Forrest Morgan, Negeen Pegahi, Brian Rosen, Striking
First. Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy, (Santa Monica:
RAND Corporation, 2006), 21.
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κάποια πλεονεκτήματα».15 Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πόλεμο με
δική του πλήρη στρατηγική.
Στον αντίποδα, η πρόληψη έχει σχετική ηθική και νομική
νομιμοποίηση,16 ωστόσο παραμένει πάντοτε ανοικτό το θέμα της
ερμηνείας της «επικείμενης επίθεσης». Οι Άραβες θα επιτίθονταν στο
Ισραήλ το 1967;
Η πρόληψη είναι μια ιδέα που ξεπήδησε από το επιχειρησιακό
επίπεδο του πολέμου, αποτελεί μια στρατιωτική επιχειρησιακή
αντίληψη ενώ η παρεμπόδιση συνιστά μια πολιτική προσέγγιση.17 Η
πρόληψη δεν σχετίζεται με τα αίτια του πολέμου, αλλά αποτελεί
στοιχείο και αναπόσπαστο τμήμα της διεξαγωγής αυτού. Συνδέεται
με τα στρατηγήματα, με την εξαπάτηση και την παραπλάνηση και
ενσωματώνεται στη βασική αρχή του πολέμου τον αιφνιδιασμό.
Επίσης σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη της πρωτοβουλίας και την
ταχύτητα ελιγμού, αξιώματα του Ναπολεόντειου τρόπου πολέμου.
Η παρεμπόδιση αλλά και η πρόληψη κινούνται στην «γκρίζα
περιοχή» μεταξύ επιθετικών και αμυντικών στρατιωτικών
στρατηγικών, εντασσόμενες όμως στις επιθετικές ενέργειες και
στρατηγικές, λόγω της προθέσεως, δηλαδή της αποφάσεως ενάρξεως
του πολέμου.18 Συνιστούν τα δύο άκρα του φάσματος από την
«γνήσια» παρεμπόδιση μέχρι την «γνήσια» πρόληψη. Είναι
επιθετικές στρατηγικές εφαρμοζόμενες για αμυντικούς σκοπούς, με
βάση την αντίληψη ότι η εχθρική επίθεση είναι ή θεωρείται
αναπόφευκτη.19
Πέραν του προληπτικού και του παρεμποδιστικού πολέμου
υπάρχει και η «επιχειρησιακή πρόληψη».20 Αποτελεί την ανάληψη
μιας σειράς στρατιωτικών ενεργειών σε μια εν εξελίξει ή εν δυνάμει
σύγκρουση με σκοπό τον περιορισμό των εχθρικών δυνατοτήτων ή

Carl Von Clausewitz, Η Φιλοσοφία του Πολέμου, Μετ. Γ. Γαζή, (Αθήνα: Τζηρίτας,
1960), 466.
16 Michael. Walzer, Just and Unjust Wars, (New York: Basic Books, 4th Ed., 2006), 80-2.
17 Hew Strachan, ‘Preemption and Prevention in Historical Perspective’, στο Henry
Slue και David Rodin (eds.), Preemption: Military Action and Moral Justification,
(Oxford: Oxford University Press, 2007), 27.
18 Platias and Koliopoulos, Thucydides on Strategy, 28.
19 Karl Mueller et al, Striking First, xii.
20 Στο ίδιο.
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την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, πριν ο εχθρός
εκπέμψει την επίθεσή του ή αναλάβει άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια
(π.χ. ανάπτυξη και διασπορά δυνάμεων). Η επιχειρησιακή πρόληψη
είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί τόσο στην πρόληψη όσο και στην
παρεμπόδιση, όπως επίσης και κάθε άλλη στρατιωτική στρατηγική
(επιθετική ή αμυντική).

Ανάλυση
Στην ευρύτερη ελληνοτουρκική αντιπαράθεση η «υπεροπλία
και η γενικότερη γεωπολιτική υπεροχή»21 και η σχετική στρατιωτική
ισχύς είναι υπέρ της Τουρκίας, ενώ και το μελλοντικό ισοζύγιο
διευρύνεται υπέρ αυτής.22 Η υψηλή στρατηγική («ιστορικό και
πολιτικό επίπεδο»23) της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας, σύμφωνα με
τον Κονδύλη είναι αμυντική και διαμορφώνεται μέσα στο πλαίσιο του
«συσχετισμού δυνάμεων», δηλαδή στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και
της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, στην προσπάθεια τους να
επιτύχουν συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς η μία έναντι της
άλλης.24 «Επιτιθέμενος» στο επίπεδο αυτό είναι η Τουρκία. Το γεγονός
αυτό δεν οδηγεί αυτομάτως ότι και η στρατιωτική στρατηγική της
Ελλάδος θα είναι επίσης αμυντική. Eίναι δυνατόν να ακολουθηθούν
αποκλίνουσες έως και αντιδιαμετρικές ως προς τη φύση τους
στρατηγικές. Το θέμα αποσαφηνίζεται ακόμη περισσότερο,
διαχωρίζοντας το «χαρακτήρα» του πολέμου με τη «διεξαγωγή»
αυτού. Δηλαδή η υιοθέτηση μιας αμυντικής στρατιωτικής
στρατηγικής δεν πρέπει να περιορισθεί σε παθητική αμυντική
διεξαγωγή, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνει και «ισχυρή παρουσία
επιθετικών στοιχείων».25 Με μια τέτοια διεξαγωγή είναι δυνατή η
πρόκληση σημαντικών πληγμάτων στον αντίπαλο, τα οποία θα
επιτρέψουν στην Ελλάδα να αποκτήσει πλεονεκτήματα, αλλά και να
επιβάλλει τη «δραστική τιμωρία του επιτιθεμένου (Τουρκία)». Η
«τιμωρία» του επιτιθεμένου είναι απαραίτητη, γιατί ακόμη και αν
Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 397.
Στο ίδιο, 399.
23 Στο ίδιο, 398.
24 Platias and Koliopoulos, Thucydides on Strategy, 18.
25 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 398.
21
22
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αυτός αποτύχει θα επανέλθει στις βάσεις του και θα επιχειρήσει εκ
νέου σε εύθετο χρόνο να πετύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς.
Η εφαρμογή ενός καθαρά «αμυντικού δόγματος»26 εκ μέρους της
Ελλάδος, είναι αντιπαραγωγική και θα επιτρέψει στην τουρκική
πλευρά να αναλάβει την πρωτοβουλία των ενεργειών και των
επιχειρήσεων, να αιφνιδιάσει την αντίστοιχη ελληνική, με
καταστροφικό αποτέλεσμα, δηλαδή θα παραλύσει «τεχνικά και
ψυχολογικά»27 τον ελληνισμό. Η προσέγγιση αυτή κινείται στο
πλαίσιο της αντίληψης του Clausewitz ότι, ο «πόλεμος δεν είναι
παθητική αναμονή», ο αμυνόμενος πρέπει «να ανταποδώσει το
πλήγμα εφόσον δεν επιθυμεί να εκθέσει εαυτόν σε βεβαία
καταστροφή» η δε «ασθενής πλευρά είναι ακριβώς εκείνη, η οποία
υποχρεούται να υπερασπίζει τον εαυτό της και οφείλει να
εξοπλίζεται πάντοτε για να μην αιφνιδιασθεί».28 Συνεπώς, ενώ η
υψηλή στρατηγική της Ελλάδος είναι αμυντική, στο στρατιωτικό
επίπεδο η στρατηγική ακόμη και αν είναι αμυντική, σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμόζεται με παθητικότητα. Πρέπει να
είναι ενεργητική προς αποφυγή του αιφνιδιασμού, αναζήτηση και
ανάληψη της πρωτοβουλίας, δυνατότατα ανταπόδοσης των εχθρικών
πληγμάτων και τιμωρία του επιτιθεμένου.
Απόφαση ενάρξεως του πολέμου. Θεμελιώδες για την ανάληψη
στρατιωτικής δράσεως και την έναρξη του πολέμου, είναι η λήψη
αποφάσεως σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο. Τονίζεται ότι η
«υπογράμμιση της στρατηγικής σημασίας του πρώτου πλήγματος
διόλου δεν εμπεριέχει κάποια έμμεση παρότρυνση να ξεκινήσει
κανείς πόλεμο από λεβεντιά και στα καλά καθούμενα». Δηλαδή η
λήψη αποφάσεως για την εκπομπή του πρώτου πλήγματος και κατ’
επέκταση της προσφυγής στον πόλεμο, δεν πρέπει να είναι
αποτέλεσμα
συναισθηματικών
παρορμήσεων,
επιπόλαιων
εκτιμήσεων και ανεύθυνων παρεμβάσεων, αλλά αντικείμενο βαθειάς
και συστηματικής μελέτης, επίκαιρων, εγκαίρων και σε βάθος
αναλύσεων και εκτιμήσεων, εδραζομένων επί των πραγματικών
δεδομένων και πάνω από όλα εντός του πλαισίου των

Στο ίδιο, 397.
Στο ίδιο.
28 Clausewitz, Η Φιλοσοφία του Πολέμου, 394-5.
26
27
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προβλεπόμενων θεσμικών οργάνων και διαδικασιών. Στη διαδικασία
αυτή πρέπει να συνεκτιμάται και μια ουσιώδης παράμετρος, δηλαδή
αν παρά τα πλεονεκτήματα εκ της αναλήψεως της πρωτοβουλίας των
επιχειρήσεων, δεν επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή τα
επιτευχθέντα ανατραπούν, μερικώς ή ολικώς, τότε πρέπει να υπάρχει
εθνική προπαρασκευή (πολιτική, οικονομική, στρατιωτική αλλά και
του εσωτερικού και του διεθνούς ακροατηρίου) για τη διεξαγωγή και
την υποστήριξη παρατεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο
πολιτικός έλεγχος των επιχειρήσεων θα ενασκηθεί με τον καθορισμό
πολιτικών αντικειμενικών σκοπών, περιορισμών και επιβαλλομένων
υποχρεώσεων και οπωσδήποτε της τελικής επιθυμητής καταστάσεως.
Με αφετηρία αυτά πρέπει να μελετηθούν και να εκπονηθούν
κριτήρια επιτυχίας της νίκης, τα οποία πρέπει συνεχώς να
παρακολουθούνται και να ελέγχονται ανάλογα με την εξέλιξη των
επιχειρήσεων και της καταστάσεως. Συνεπώς απαιτείται
εμπεριστατωμένη
ανάλυση
και
ρεαλιστική
εκτίμηση
της
καταστάσεως, για τη λήψη αποφάσεως προσφυγής στον πόλεμο,
εξετάζοντας προσεκτικά όλες τις παραμέτρους του ζητήματος, όπως
επίσης διαρκής, συστηματικός και αποτελεσματικός έλεγχος της
εξελίξεως των επιχειρήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια, σε σχέση με
τους τεθέντες αντικειμενικούς σκοπούς.
Τι είναι το πρώτο πλήγμα; «Δεν είναι ο πρώτος τυχόν
πυροβολισμός … είναι μια συντονισμένη και ακαριαία ενέργεια όλων
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προς εκμηδένιση των ζωτικών
σημείων του εχθρικού πολεμικού δυναμικού, ιδίως όσων
εμφανίζονται κρίσιμα μέσα στη δεδομένη συγκυρία» ενώ «το
επιτελικό σχέδιό του πρέπει να βρίσκεται στο συρτάρι ήδη από το
καιρό της ειρήνης».29 Το πρώτο πλήγμα δεν είναι μια γενική επίθεση,
αλλά προσεκτικά σχεδιασμένη ενέργεια με σκοπό την προσβολή και
εξουδετέρωση κρισίμων κόμβων των ζωτικών συστημάτων (ηγεσία,
διοίκηση και έλεγχος, στρατιωτικές δυνάμεις, υποδομές, κλπ) του
αντιπάλου, για τη διεξαγωγή του πολέμου. Η επιτελική
προπαρασκευή του πρώτου πλήγματος πρέπει να περιλαμβάνει
πρόβλεψη κατανομής των εχθρικών στόχων στις κατάλληλες
δυνάμεις και δυνατότητες των Κλάδων, με εναλλακτικές επιλογές αν
29

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 397.
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προκύψουν δυσχέρειες. Επίσης απαιτεί σημαντική στρατιωτική ισχύ
και δυνατότητες για να επιφέρει τα παραπάνω αποτελέσματα. Επειδή
ο χρόνος στις επιχειρήσεις και ειδικά στο πρώτο πλήγμα είναι ζωτικός
παράγοντας, η σχεδίαση πρέπει να είναι λεπτομερέστατη, ο
συντονισμός διαρκής και η ενάσκηση της διοικήσεως και του ελέγχου
συνεχής και στιβαρή. Συνεπώς, το πρώτο πλήγμα είναι μια πλήρως
συντονισμένη διακλαδική ενέργεια, που θα εκπεμφθεί σε
περιορισμένο χρονικό διάστημα με τη μεγίστη δυνατή ισχύ, εναντίον
κρισίμων στόχων υψηλής αξίας του αντιπάλου.
Τι αντιπροσωπεύει το πρώτο πλήγμα; «Εγκαινιάζει την
καθοριστική εναρκτήρια φάση του πολέμου» στη διάρκεια της οποίας
ότι «δεν κερδίζεται ή ότι χάνεται είναι δυσκολότατο να αποκτηθεί ή
να αναπληρωθεί κατόπιν» και πρέπει να είναι όσο το δυνατό
«μαζικότερο και καιριότερο».30 Συνεπώς το πρώτο πλήγμα δεν
αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατιωτική στρατηγική, αλλά το πρώτο
στοιχείο στην εναρκτήρια φάση του πολέμου. Σηματοδοτεί την
ανάληψη της πρωτοβουλίας και την έναρξη της σύγκρουσης και των
επιχειρήσεων σε όλες τις διαστάσεις του πεδίου της μάχης. Η
σχεδίαση του πρώτου πλήγματος ανήκει στο επιχειρησιακό επίπεδο,
ενώ η εκτέλεσή του στο τακτικό. Το είδος των στόχων αλλά κυρίως ο
βαθμός της αποτελεσματικότητάς του θα επηρεάσουν και το
στρατηγικό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί από
την ισχύ και την εμβέλεια των δυνατοτήτων, το χρόνο και τη διάρκεια
της προσβολής, την ποικιλία επιλογών, τα καθορισθέντα
αποτελέσματα επί των στόχων, τις δυνατότητες του αντιπάλου και το
βαθμό του αιφνιδιασμού που είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Η
προσέγγιση του πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα του συσχετισμού
της στρατιωτικής ισχύος, την οποία μπορεί να μεταβάλλει θετικά
προς την ελληνική πλευρά, ενώ παράλληλες επιχειρήσεις θα
επιδιώξουν να επιτύχουν το πλεονέκτημα σε βάρος του εχθρού και να
προστατεύσουν τους ημέτερους ζωτικούς χώρους, μέσα και
δυνατότητες, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Το
πρώτο πλήγμα δεν είναι μια ενέργεια, η οποία μόνη της θα επιτύχει
το αποφασιστικό αποτέλεσμα. Συνεπώς δεν αποτελεί πανάκεια,
αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ενάρξεως των επιχειρήσεων και
30

Στο ίδιο.
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τα αποτελέσματα του πρέπει να τύχουν ανάλογης εκμετάλλευσης,
πάντοτε σε συνδυασμό με άλλες επιχειρήσεις.
Πότε εκπέμπεται το πρώτο πλήγμα; Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο
χρόνος εκπομπής του πρώτου πλήγματος σε σχέση με το χρόνο
εκδήλωσης των εχθρικών επιθετικών ενεργειών, δηλαδή επικείμενη ή
μακροπρόθεσμη, συνιστά τη βάση για το χαρακτηρισμό του άλλα και
για τον πόλεμο που θα ακολουθήσει. Η Ελλάδα είναι δυνατόν να
εκπέμψει το πρώτο πλήγμα στο πλαίσιο της «κλιμάκωσης ενός
τοπικού θερμού επεισοδίου ή όταν … επίκειται εχθρική επίθεση».31 Σε
σχέση με επικείμενη επίθεση το πρώτο πλήγμα αναμφισβήτητα
κατατάσσεται στην πρόληψη, με ζωντανό πάντοτε το ζήτημα της
αμεσότητας της εχθρικής ενεργείας. Ωστόσο η κλιμάκωση («αύξηση,
ηθελημένη ή μη στο εύρος ή στο βαθμό βίας»32) στο πλαίσιο ενός
θερμού επεισοδίου αποτελεί ένα θέμα που απαιτεί προσεκτικότερη
προσέγγιση, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να αποφευχθεί στη
διαχείριση της κρίσεως, ώστε να μην εξελιχθεί σε σύγκρουση.
Θεωρώντας όμως ότι το θερμό επεισόδιο αποτελεί μια κατάσταση με
επιθετικά στοιχεία, στο πλαίσιο της παρατεταμένης σύγκρουσης
χαμηλής εντάσεως, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, λόγω της
αναθεωρητικής πολιτικής της τελευταίας, δηλαδή μιας οιονεί
επιθετικής στρατηγικής, θα μπορούσε να ενταχθεί στην πρόληψη, με
ανοιχτό πάντοτε το θέμα της νομιμοποίησης. Όταν η Ελλάδα
αμύνεται, «καθώς το γεωπολιτικό δυναμικό της Τουρκίας
μακροπρόθεσμα ενισχύεται ενώ της Ελλάδος μακροπρόθεσμα
συρρικνώνεται, ο επιτιθέμενος με την ιστορική και πολιτική έννοια
δεν μπορεί να είναι άλλος από την Τουρκία … [και] οφείλεται στη
διαμόρφωση του συσχετισμού των δυνάμεων … »,33 τότε η εκπομπή
του πρώτου πλήγματος, διολισθαίνει καταφανώς προς την αντίληψη
της παρεμπόδισης, παρά την ρητή απόρριψη από τον ίδιο τον
Κονδύλη.34

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 397.
Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα
έως Σήμερα, (Αθήνα: Ποιότητα, 2008), 35-6.
33 Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 398.
34 Παναγιώτης Κονδύλης, ‘’Ο Πόλεμος και τα «λεβέντικα γιουρούσια»’’, Το Βήμα,
30.11.1997.
31
32
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Η ισχύς πυρός αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την
εκπομπή του πρώτου πλήγματος αλλά και βασική προϋπόθεση της
επιτυχίας όπως προαναφέρθηκε. Η ισχύς πυρός, πρέπει να καλύπτει
το σύνολο της τουρκικής επικράτειας ώστε να υπάρχει ευχέρεια να
προσβληθούν παντού οι εχθρικές δυνάμεις και δυνατότητες, καθώς
με « [τη] μετάθεση του κέντρου βάρους από τη ξηρά στον αέρα … δεν
υπάρχουν πια κρυψώνες για τις ένοπλες δυνάμεις…» 35. Επίσης η
ισχύς πυρός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της αποτροπής όπως
την ορίζει ο Κονδύλης ως την «ικανότητα να καταφέρεις ένα καίριο
πρώτο πλήγμα και να παραλύσεις για μακρό χρονικό διάστημα τον
εχθρό».36 Η διαχείριση της ισχύος πυρός απαιτεί μια διαδικασία
στοχοποίησης, δηλαδή «επιλογής και προτεραιοποίησης στόχων και
επίτευξης των καταλλήλων αποτελεσμάτων επ’ αυτών, ανάλογα με
τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και δυνατότητες».37 Η στοχοποίηση
υποβοηθεί στην ενσωμάτωση και στον συγχρονισμό των πυρών με τις
άλλες διακλαδικές λειτουργίες (διοίκηση και έλεγχος, πληροφορίες,
κινήσεις και ελιγμός, προστασία της δυνάμεως και υποστήριξη
διοικητικής μερίμνης) κατά τη Διαδικασία της Διακλαδικής
Επιχειρησιακής Σχεδίασης. Δηλαδή συνδυάζονται αρμονικά με τις
υπόλοιπες διακλαδικές λειτουργίες προκειμένου συνολικά να
επιτύχουν τους τεθέντες αντικειμενικούς σκοπούς. Το εύρος επιβολής
των πυρών (σύνολο της τουρκικής επικράτειας) αλλά και το
σημαντικότερο η έκταση των επιζητούμενων αποτελεσμάτων (π.χ.
παράλυση των εχθρικών δυνάμεων για μακρό χρονικό διάστημα)
είναι υπερβολικά φιλόδοξοι στόχοι, υπερβαίνοντες και αυτές τις
δυνατότητες μεγάλων δυνάμεων, με συμβατικά μέσα φυσικά, πόσο δε
μάλλον της Ελλάδος ακόμη και υπό τις βέλτιστες προϋποθέσεις και
συνθήκες. Ως εκ τούτου απαιτείται το επίπεδο φιλοδοξίας τόσο για το
πρώτο πλήγμα όσο και για την ισχύ των πυρών να προσαρμοσθεί από
το επίπεδο του ιδεατού και του επιθυμητού, στο πλαίσιο του
ρεαλιστικού και του εφικτού. Αυτό σε καμία περίπτωση δε μειώνει στο
παραμικρό τη σκέψη του Κονδύλη για την αναγκαιότητα του πρώτου
πλήγματος, για την ισχύ των πυρών, αλλά και για την απόκτηση
Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 397.
Στο ίδιο, 399.
37 US Department of Defense, Joint Publication 3-60, Joint Targeting, (Washington, D.C.:
Joint Chiefs of Staff, 2013), I-1.
35
36
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ανάλογων μέσων και δυνατοτήτων τα οποία θα βελτιώσουν τόσο το
βεληνεκές αλλά και το σημαντικότερο την αποτελεσματικότητα επί
των στόχων. Πέραν των μέσων πυρός απαιτούνται δυνατότητες
εντοπισμού και αναλύσεως στόχων όπως επίσης και εκτιμήσεως των
αποτελεσμάτων των προσβολών δια πυρών, τα οποία θα δώσουν με
σημαντική ακρίβεια την εκτίμηση απωλειών και ζημιών επί του
αντιπάλου. Θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το έργο θα διαδραματίσουν οι
αεροπορικές δυνάμεις οι οποίες πρέπει να διευρύνουν τις δυνατότητές
τους (εναέριος ανεφοδιασμός κλπ). Επίσης η απόκτηση πυραυλικών
συστημάτων θα πολλαπλασιάσει τις επιλογές, ενώ θα τις ενισχύσει
αν αυτά λειτουργήσουν από χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές
πλατφόρμες. Η ισχύς πυρός πέραν του συμβατικού πρέπει να
καλύψει και το πεδίο της πληροφορίας. Οι χερσαίες αλλά και οι
ναυτικές δυνάμεις πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς με ίδια πυρά
αλλά και διακλαδικά, στην έκταση που απαιτείται, για την επίτευξη
των αντικειμενικών σκοπών που τους έχουν ανατεθεί . Η ισχύς πυρός
με τη διευρυμένη της έννοια, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
αποτροπή, στο πρώτο πλήγμα αλλά και σε ολόκληρο το πλέγμα των
επιχειρήσεων, απαιτεί όμως σημαντικά μέσα και δυνατότητες,
συστηματική διαχείριση και το σημαντικότερο όλων πρέπει να
υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Τα πυρά δεν αποτελούν μια
αυτόνομη επιχειρησιακή λειτουργία η οποία είναι δυνατόν
αυτοδύναμα να επιτύχει τους τεθέντες επιχειρησιακούς και το
κυριότερο στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προαναφερθέντων το
πρώτο πλήγμα αναμφισβήτητα σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου
και των επιχειρήσεων. Είναι μια διακλαδική ενέργεια σημαντικής
ισχύος, πλήρως σχεδιασμένη και συντονισμένη, η οποία δύναται να
λάβει πρακτικά τη μορφή ενός αρχικού προγράμματος διακλαδικής
στοχοποίησης. Παρά την σημαντική του σημασία δεν μπορεί να
ενταχθεί στο στρατηγικό επίπεδο, το οποίο ωστόσο επηρεάζει με τα
αποτελέσματά του, κινείται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, ως
αναπόσπαστο στοιχείο της διεξαγωγής τους, έχοντας τα βασικά
χαρακτηριστικά της «επιχειρησιακής πρόληψης».
Ο Κονδύλης σύμφωνα με τη σχετική αρχή του πολέμου
προβλέπει τη συγκέντρωση των δυνάμεων «…την αποφασιστική
στιγμή, στο αποφασιστικό σημείο» και με την αντίστοιχη αρχή της
18
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οικονομίας δυνάμεων, την προτεραιοποίηση των προσπαθειών καθώς
«..[δεν] είναι δυνατή η ίση προστασία των πάντων…». Θεωρεί ωστόσο
ότι η συγκέντρωση της ελληνικής στρατιωτική ισχύος πρέπει να
προσανατολισθεί προς ένα «υπέρτατο σκοπό» δηλαδή «… όχι στην
κάλυψη του χώρου, αλλά αποκλειστικά στη συντριβή του κυρίου
όγκου των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων εκεί που αυτές θα ρίξουν το
βάρος τους και ει δυνατόν πριν προλάβουν να αναπτυχθούν
πλήρως».38 . Αποδέχεται στο βωμό αυτού του στόχου ακόμη και «…
την απώλεια εδαφών …»39 πιστεύοντας ότι αν επιτευχθεί η συντριβή
των εχθρικών ενόπλων δυνάμεων «…τότε αναπληρώνονται αργά ή
γρήγορα όλα…»40. Η επιδίωξη της εξουδετέρωσης των εχθρικών
δυνάμεων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις επιθετικές στρατηγικές
σε συνδυασμό όμως πάντοτε με κατάληψη και διατήρηση του
εδάφους. Ακόμη αν σε κάποια περιοχή επιχειρήσεων λόγω της
προτεραιοποίησης των προσπαθειών (δευτερεύουσες), ακολουθηθεί
αμυντική στρατηγική, αυτή κατά μείζονα λόγο είναι εστιασμένη στην
διατήρηση του εδάφους. Ο επικέντρωση στην εξουδετέρωση των
εχθρικών δυνάμεων χωρίς ανάλογη προστασία του εδάφους,
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία και τον κατακερματισμό του
ελληνικού γεωγραφικού χώρου, είναι πολύ επισφαλής και εμπεριέχει
κινδύνους. Επίσης η συντριβή των εχθρικών δυνάμεων εκεί που θα
ρίξουν το βάρος τους, αντιβαίνει την αρχή του πολέμου «Ελιγμός» η
οποία επιβάλλει την εστίαση του μεγίστου των προσπαθειών στα
τρωτά σημεία του εχθρού και στην απόκτηση με αυτό τον τρόπο
αναλόγου πλεονεκτήματος (στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό). Οι
προτεραιότητες εξουδετέρωσης πρέπει μάλλον να προσανατολισθούν
προς τις εχθρικές δυνατότητες, ανάλογα πάντοτε με τη φύση του
περιβάλλοντος διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Με μια ευρεία
προσέγγιση, η προτεραιότητα θα μπορούσε να είναι αεροπορικές,
ναυτικές και χερσαίες δυνατότητες, συνδυαζόμενες πάντοτε με την
ανάλογη προστασία του εθνικού εδάφους. Επίσης πρέπει να
συγκροτηθούν και να κατανεμηθούν ανάλογα, οι δυνάμεις της κυρίας
προσπαθείας, οι δυνάμεις των δευτερευουσών προσπαθειών και οι

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 395.
Στο ίδιο.
40 Στο ίδιο.
38
39
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δυνάμεις εφεδρείας, κάθε περιοχής επιχειρήσεων, αλλά και οι
στρατηγικές εφεδρείες για ολόκληρο το θέατρο πολέμου. Σε κάθε
περίπτωση η εξουδετέρωση των εχθρικών δυνάμεων είναι κομβικός
αντικειμενικός σκοπός του πολέμου, πλην όμως πρέπει να
συνδυάζεται με την κατοχή και προστασία του εδάφους.
Το πρώτο πλήγμα, όπως το παρουσιάζει η Κονδύλης είναι
όντως σημαντικό γιατί αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα της
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να αντιδράσουν σε επικείμενη
επίθεση, να αναλάβουν την πρωτοβουλία, να αιφνιδιάσουν τον
αντίπαλο και να εισέλθουν στον πόλεμο υπό τις καλύτερες δυνατές
επιχειρησιακές συνθήκες. Όμως ο πυρήνας ενός ελληνοτουρκικού
πολέμου, είναι τα εδαφικά κέρδη ή απώλειες. Με δεδομένο ότι η
Ελλάδα, ως μια συντηρητική δύναμη, διεξάγει πολέμους εθνικής
επιβιώσεως, το έδαφος είναι αυτό που θα αποτελέσει το τελικό
κριτήριο της επιτυχίας ή της αποτυχίας, της νίκης ή της ήττας. Όλες οι
άλλες προϋποθέσεις είναι τα «εργαλεία» που θα καθορίσουν το
τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το εδαφικό status quo που θα προκύψει
από τον πόλεμο. H Ελλάδα επιδιώκοντας την κατάκτηση τουρκικών
εδαφών, ξεφεύγει από τη στρατηγική της παθητικής άμυνας και
κινείται σε μια πλέον ενεργητική στρατηγική. Με τη χρησιμοποίηση
των εδαφικών κερδών ως αντιστάθμισμα, η στρατιωτική νίκη
οδηγείται σε «στρατηγική ισοπαλία», με τη χρησιμοποίησή τους ως
αντάλλαγμα σε διαπραγματεύσεις σε «στρατηγική επιτυχία», ενώ δεν
προκύπτουν στοιχεία για «στρατηγική νίκη».
Ο πόλεμος θα διεξαχθεί σε τρία πιθανά θέατρα πολέμου
(Θράκης, Αιγαίου και Κύπρου), στην πραγματικότητα όμως πρόκειται
για Περιοχές Επιχειρήσεων41(Θράκης, Αιγαίου και Α. Μεσογείου),
όμορες, και αλληλοεπηρεαζόμενες καθώς από ελληνικής πλευράς θα
χρησιμοποιηθεί και για τις τρείς ένα ενιαίο «πακέτο» δυνάμεων,
υποτεταγμένο σε μία διοίκηση και εντεταγμένο σε ένα σχέδιο
επιχειρήσεων στρατηγικού και επιχειρησιακού επιπέδου. Η ελληνική
πλευρά, μόνο στην Περιοχή Επιχειρήσεων της Θράκης «… έχει τη
δυνατότητα αξιόλογης κατάκτησης εδαφών,[την οποία] οσοδήποτε
περιορισμένη και αν την κρίνει κανείς [ ] κι αφού είναι η μόνη πρέπει

41

US Department of Defense, Joint Publication 3-0, Joint Operations, (Washington, D.C.:
Joint Chiefs of Staff, 2017), IV-10 - IV-13.
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να αξιοποιηθεί στο έπακρο και με συνέπεια». 42 Στο Αιγαίο εκτιμάται
ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν εδαφικά οφέλη, ενώ τα ελάχιστα
δυνατά είναι η κατάληψη της Ίμβρου και της Τενέδου, υπό την
προϋπόθεση ναυτικής και αεροπορικής υπεροχής. Στο θέατρο της
Κύπρου «Η ελληνική πλευρά πολύ λίγα έχει να περιμένει»43.
Αναμφισβήτητα στην Περιοχή Επιχειρήσεων Θράκης μπορούν να
προκύψουν εδαφικά οφέλη. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη το
κώλυμα το Έβρου ποταμού, η μορφολογία του εδάφους, το εύρος των
εδαφικών επιδιώξεων άλλα και το στρατηγικό διακύβευμα των
επιχειρήσεων. Το κώλυμα διευκολύνει την άμυνα ενώ δυσχεραίνει τις
επιθετικές επιχειρήσεις. Η επίτευξη περιορισμένων εδαφικών
αντικειμενικών σκοπών από ελληνικής πλευράς, ακόμη και με
εξουδετέρωση των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή, με δεδομένη
τη μορφολογία του εδάφους και χωρίς την αποκοπή της δυνατότητας
ενισχύσεων από το Μικρασιατικό χώρο, είναι επισφαλής.
Αποφασιστικό αποτέλεσμα δύναται να επιτευχθεί μόνο με τη
συνολική κατάληψη και διατήρηση της Α. Θράκης. Με τον τρόπο αυτό
εξουδετερώνονται πλήρως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην
περιοχή, απομονώνεται ο χώρος από τον ηπειρωτικό κορμό της
Τουρκίας, περιορίζονται οι δυνατότητες ανακατάληψης της περιοχής
και η Ελλάδα αποκτά μια φυσική προέκταση και στρατηγική προβολή
στο Εύξεινο Πόντο και άμεση επαφή με τα «Στενά». Οποιαδήποτε
στρατιωτική ενεργεία στη Θράκη, όσο περιορισμένης έκτασης και αν
είναι, αντανακλά στα «Στενά», ένα στρατηγικό με την έννοια της
γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής, αλλά και κομβικό σημείο των
παγκοσμίων θαλασσίων γραμμών συγκοινωνιών, διαμέσου του
οποίου διεξάγεται εμπόριο και το κυριότερο διακινούνται ενεργειακοί
πόροι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν στο χώρο της Θράκης θα προσελκύσουν
αυτόματα το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα αυτό των Μεγάλων
Δυνάμεων, με τα ανάλογα συμφέροντα στο σημείο και στην ευρύτερη
περιοχή. Οπότε η ελληνική υψηλή στρατηγική πρέπει να διαχειρισθεί
κατάλληλα το θέμα επ’ ωφελεία των ελληνικών συμφερόντων, ώστε
να διευκολύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσει την
τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Η επιδίωξη κατάληψης της
42
43

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 394.
Στο ίδιο, 395.

21

ΓΚΙΝΗΣ

Ίμβρου και της Τενέδου σχετίζεται λιγότερο με το Αιγαίο, ενώ είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τα «Στενά» και κατ’ επέκταση με την Περιοχή
Επιχειρήσεων Θράκης. Συνεπώς μια στρατιωτική ενέργεια κατά της
Α. Θράκης πρέπει να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό την Ίμβρο και την
Τένεδο, ενώ οι χερσαίες πρέπει να υποβοηθηθούν και με παράλληλες
αποβατικές επιχειρήσεις. Στο χώρο του Αιγαίου παρά την επισφάλεια
του
εγχειρήματος
πρέπει
να
επιδιωχθεί
η
δημιουργία
προγεφυρωμάτων, έστω και περιορισμένου βάθους αλλά και
διάρκειας, τα οποία ωστόσο θα ασκήσουν τρομερή πίεση στην
τουρκική πλευρά, ειδικά αν προσανατολισθούν προς στόχους υψηλής
αξίας για την Τουρκία. Σε ότι αφορά στην Α. Μεσόγειο η εφαρμογή
μιας ενεργής αμυντικής στρατηγικής εκτιμάται ότι δύναται να
αποδώσει θετικά αποτελέσματα.
Οι τέσσερις προϋποθέσεις δεν θεωρούνται ικανές μόνες τους
για την ελληνική στρατιωτική νίκη, απαιτούν επαρκές «στρατιωτικό
δυναμικό» συγκεκριμένη «δύναμη πυρός» και κατάλληλη «δόμηση
των ενόπλων δυνάμεων»44, δηλαδή ο εμπόλεμος πρέπει να έχει
«επαρκή μέσα,[…] εφόσον θέλει να κερδίσει ένα πόλεμο».45 Πέραν
αυτών υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίες δεν πρέπει να
παραγνωρίζονται, όπως η ενότητα διοικήσεως, το αποτελεσματικό
σύστημα διοικήσεως και ελέγχου, το αποτελεσματικό σύστημα
πληροφοριών, ένα επαρκές σύστημα διοικητικής μερίμνης, η
συστηματική εκπαίδευση και η ποιότητα του προσωπικού. Όμως ο
Κονδύλης στη σύντομη αυτή αναφορά του ξεφεύγει από τη
στρατηγική και επιχειρησιακή προσέγγιση και θέτει το θέμα της
αμυντικής σχεδίασης, δηλαδή της απόκτησης, αξιοποίησης,
βελτιστοποίησης και υποστήριξης επαρκών μέσων και δυνατοτήτων,
χωρίς τα οποία δεν είναι εφικτή η υποστήριξη ούτε της αποτροπής,
ούτε της εκπομπής του καίριου πρώτου πλήγματος, αλλά και
γενικότερα της προσφυγής στον πόλεμο, της επίτευξης των εθνικών
αντικειμενικών σκοπών και της νίκης. Η επάρκεια των μέσων και των
δυνατοτήτων, ένα μείζον πολιτικο-στρατηγικό ζήτημα, αποτελεί το
θεμέλιο επί του οποίου εδράζεται η επιτυχία και η νίκη.

44
45

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 398.
Στο ίδιο.
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Με βάση τα προαναφερθέντα ο Κονδύλης προτείνει σε ένα
πλαίσιο αμυντικής υψηλής στρατηγικής, τη διεξαγωγή ενός
προληπτικού πολέμου, με επιθετική στρατιωτική στρατηγική, για
αμυντικούς σκοπούς όμως. Είναι μια στρατηγική υπαγορευόμενη από
ανταλλακτική λογική και όχι από στρατηγικές επιδιώξεις
αναθεώρησης της τάξεως πραγμάτων στην περιοχή και απόκτηση
στρατηγικών πλεονεκτημάτων για την Ελλάδα. Η εκδίπλωση μιας
καθαρά επιθετικής στρατιωτικής στρατηγικής, ακόμη στο πλαίσιο και
ενός προληπτικού πολέμου, με σκοπό την αλλαγή του status quo είναι
βέβαιο ότι θα φέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα.
Πρακτικά οι τέσσερις προϋποθέσεις του Κονδύλη συνδυαζόμενες
διαμορφώνουν μία στρατιωτική επιλογή, η οποία παρά τη σοβαρή και
ισχυρή επιχειρηματολογία της δεν αποτελεί τη μοναδική και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η «απόλυτη λύση».
Προαναφέρθηκε η επιλογή της επιθετικής στρατηγικής για μεταβολή
του status quo, υπάρχει αυτή της ενεργού αμυντικής στρατηγικής για
τη διατήρηση του status quo και είναι δυνατή η επεξεργασία και
άλλων. Οι επιλογές αυτές πρέπει να τύχουν σχετικής αξιολόγησης σε
πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο και φυσικά στο πλαίσιο της
επιχειρησιακής σχεδίασης προκειμένου να ληφθεί η ανάλογη
απόφαση. Ωστόσο επειδή η στρατιωτική στρατηγική που θα
ακολουθηθεί είναι απότοκος της υψηλής στρατηγικής, αυτή πρέπει
να προσαρμοσθεί ή να μεταβληθεί ανάλογα προς τις εθνικές
επιδιώξεις, ώστε να μπορεί να τις υποστηρίξει.

Συμπεράσματα
Ο Κονδύλης ένας ακραιφνής ρεαλιστής, μέσα στο πλαίσιο του
συσχετισμού ισχύος Ελλάδος και Τουρκίας, το οποίο διαμορφώνει μία
αμυντική υψηλή στρατηγική για την Ελλάδα, συνεπής στην
κλαουζεβίτσια αντίληψη περί αμύνης, θέτει τις παραμέτρους για μια
στρατιωτική στρατηγική με ισχυρά ενεργητικά στοιχεία και ανάληψη
της πρωτοβουλίας με σκοπό τη νίκη, σε ένα ενδεχόμενο
ελληνοτουρκικό πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό κεντρική και συμβολική
θέση κατέχει το πρώτο πλήγμα.
Το πρώτο πλήγμα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσεως
των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια του πολέμου. Είναι απόλυτα
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εντεταγμένο στην επιχειρησιακή διεξαγωγή του πολέμου, με
χαρακτηριστικά «επιχειρησιακής πρόληψης». Απαιτεί λεπτομερή
σχεδίαση, προπαρασκευή και σημαντική ισχύ και λαμβάνει τη μορφή
ενός αρχικού προγράμματος διακλαδικής στοχοποίησης. Σχεδιάζεται
στο επιχειρησιακό επίπεδο και εκτελείται στο τακτικό και ανάλογα με
την αποτελεσματικότητα του, επηρεάζει το και στρατηγικό επίπεδο,
δεν είναι δυνατόν όμως αυτόνομα να επιτύχει τους τεθέντες
αντικειμενικούς σκοπούς των επιχειρήσεων.
Η ισχύος πυρός αποτελεί μια σημαντική παράμετρο, για την
αποτροπή, το πρώτο πλήγμα αλλά και στη διεξαγωγή των
επιχειρήσεων γενικότερα. Η ενίσχυση της εμβέλειας και της
αποτελεσματικότητας βελτιώνει τις επιλογές, χωρίς όμως τα πυρά να
αποτελούν μια αυτοδύναμη δυνατότατα επιτεύξεως των τεθέντων
αντικειμενικών σκοπών.
Κομβική είναι η ανάδειξη του εδάφους (κατάκτηση ή απώλεια)
το οποίο αποτελεί τον ουσιαστικό παράγοντα της νίκης και της
τελικής διευθέτηση του status quo μετά τον πόλεμο. Με βάση την
«ανταλλακτική» αντίληψη που προβάλλεται, η στρατιωτική νίκη
μετουσιώνεται σε «στρατηγική ισοπαλία» έως «στρατηγική επιτυχία»,
καθώς δεν προβλέπεται μεταβολή του status quo που θα οδηγήσει στη
«στρατηγική νίκη».
Η διεξαγωγή επιχειρήσεων στην Α. Θράκη, έστω και
περιορισμένων, επειδή επηρεάζουν τα «Στενά», θα φέρει την
ελληνική υψηλή στρατηγική αντιμέτωπη με τις μεγάλες δυνάμεις και
γενικότερα με το παγκόσμιο διεθνές σύστημα, προκειμένου να
υποστηρίξει τις ελληνικές στρατιωτικές ενέργειες.
Οι τέσσερις προϋποθέσεις, διαμορφώνουν μια στρατιωτική
επιλογή, νίκης σύμφωνα με τον Κονδύλη, η οποία οδηγεί σε ένα
προληπτικό
πόλεμο,
δηλαδή
μια
επιθετική
στρατηγική
προσανατολισμένη σε αμυντικούς σκοπούς, η οποία σε κάθε
περίπτωση πρέπει να συναξιολογηθεί και με άλλες επιλογές στο
στρατηγικό και στο επιχειρησιακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη
πάντοτε το συσχετισμό στρατιωτικής ισχύος.
Εξίσου σημαντική είναι η προβολή της ανάγκης επαρκών και
καταλλήλων μέσων και δυνατοτήτων, τόσο για την εκπομπή του
πρώτου πλήγματος αλλά και για τη διεξαγωγή του πολέμου
συνολικά, η οποία δημιουργεί την ανάγκη τόσο η κυβέρνηση όσο και
24
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οι ένοπλες δυνάμεις να εγκύψουν με πολύ προσοχή στην αμυντική
σχεδίαση (απόκτηση μέσων και δυνατοτήτων) της χώρας.
Ωστόσο την πλέον ζωτική συνεισφορά συνιστά η ανάδειξη της
πολύ προσεκτικής λήψεως αποφάσεως, τόσο για την εκπομπή του
πρώτου πλήγματος αλλά και για την προσφυγή στον πόλεμο,
απαλλαγμένης
συναισθηματικών
παρορμήσεων,
επιπόλαιων
εκτιμήσεων και ανεύθυνων παρεμβάσεων, αλλά αντικείμενο βαθειάς
και συστηματικής εκτιμήσεως, επί πραγματικών δεδομένων και εντός
θεσμικών διαδικασιών.
Ο Κωνσταντίνος Γκίνης αποφοίτησε από τη ΣΣΕ το 1979 και ονομάσθηκε
Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Διοίκησε όλα τα κλιμάκια διοικήσεως και
παρακολούθησε όλα τα σχολεία του Όπλου του. Έχει διεθνή εμπειρία ως
παρατηρητής της ΕΕ, στην πρώην Γιουγκοσλαβία και ως επιτελής στο Αρχηγείο
του NATO στις Βρυξέλλες. Υπηρέτησε ως επιτελής στο ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Διετέλεσε
Δντής Επιτελικού Γραφείου Α/ΓΕΕΘΑ και Συντονισμού Επιτελείου ΓΕΕΘΑ,
Διευθυντής Επιχειρήσεων και Α΄ Κλάδου του ΓΕΣ, Διοικητής ΔΠΒ/XVI Μ/Κ ΜΠ,
Διοικητής 80 ΑΔΤΕ «ΚΩΣ», ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΣ», 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Ελληνικού
Στρατηγείου ΕΕ, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία
του ως Α/ΓΕΣ. Είναι μέλος του ΙΔΙΣ και του ΣΕΕΘΑ. Ασχολείται με τη Θεωρία του
Πολέμου και τη Στρατηγική.
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Αυτοκτονία Εμπρός στο Φόβο του Θανάτου;1
Η Παρεμποδιστική Χρήση Ισχύος Ως Πολιτική Επιλογή στο
Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον Ασφαλείας: Η Περίπτωση των
Μικρών Κρατών
Παναγιώτης Μαυρόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ
Η παρεμποδιστική χρήση της ισχύος, και πρωτευόντως της
στρατιωτικής, δεν είναι κάτι νέο στο διεθνές σύστημα· αντίθετα,
είναι τόσο παλαιά όσο και ο πόλεμος. Είναι γεγονός ότι οι
διεθνείς δρώντες
πάντοτε διεξήγαγαν πολέμους για λόγους
μεταξύ των οποίων και η παρεμπόδιση. Η εμφάνιση των μηκρατικών δρώντων και των νέων απειλών, μετά την 11η
Σεπτεμβρίου 2001, προκάλεσε την επανεξέταση της έννοιας του
παρεμποδιστικού πολέμου. Η κυρίαρχη τάση ήταν η
αμφισβήτηση του μέχρι τότε ισχύοντος ηθικού και νομικού
πλαισίου, το οποίο θεωρήθηκε μη ρεαλιστικό και περιοριστικό,
υπό τον φόβο όμως ότι μια ενδεχόμενη υπερβολική χαλάρωσή
του θα προκαλούσε την κατάχρηση, προς την οποία είναι
επιρρεπής, από τις μεγάλες δυνάμεις. Για τα μικρά κράτη, η
παρεμποδιστική χρήση ισχύος παραμένει μια δύσκολη πολιτική
επιλογή, με προτιμητέα εναλλακτική λύση την χρήση της μηστρατιωτικής ισχύος τους για την αντιμετώπιση μελλοντικών
απειλών. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική επιλογή της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος παραμένει στη διάθεση των
ηγεσιών, υπό την προϋπόθεση της ορθολογικής της χρήσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Παρεμποδιστικός, προληπτικός πόλεμος, ισχύς
Φράση που χρησιμοποίησε o Πρώσος πρωθυπουργός και αρχιτέκτονας της
γερμανικής ενοποίησης Otto von Bismarck για να χαρακτηρίσει τον
παρεμποδιστικό πόλεμο, και στην προσφυγή στον οποίο αντιστάθηκε μέχρι το
τέλος της πρωθυπουργίας του. Richard K Betts, “Suicide from Fear of Death”,
Foreign Affairs, Vol. 82, No. 1, (January/February 2003), 34-43.
Για παραπομπή στο άρθρο : Παναγιώτης Μαυρόπουλος, ‘Aυτοκτονία Εμπρός στο
Φόβο του Θανάτου: Η Παρεμποδιστική Χρήση Ισχύος Ως Πολιτική Επιλογή στο
Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1, (Φθινόπωρο 2017), 27-54.
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Εισαγωγή
Μία από τις στρατηγικές αρχές (concepts) της δημόσιας
συζήτησης στην μετά τον ψυχρό πόλεμο εποχή, μαζί με αυτές της
μεταμόρφωσης, του μη συμβατικού (irregular), του ασύμμετρου
πολέμου και πιο πρόσφατα του κυβερνοπολέμου και του υβριδικού
πολέμου ήταν αυτή του παρεμποδιστικού πολέμου (preventive war)
ή γενικότερα της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος. Η δημόσια
συζήτηση περί αυτού, η οποία διεξήχθη με ένταση και όχι
αδικαιολόγητα, απέκτησε δυναμική στις ΗΠΑ μετά την επίθεση
στους Διδύμους Πύργους την 11 η Σεπτεμβρίου του 2001 και
κορυφώθηκε μετά την έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής
Ασφαλείας (National Security Strategy) των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο
του 2002 και την επακόλουθη εισβολή τους στο Ιράκ, τον Μάρτιο
του 2003. Ο χρόνος εμφάνισης της δημόσιας συζήτησης περί του
παρεμποδιστικού πολέμου δεν είναι τυχαίος· το πλαίσιο τέθηκε με
το πέρας του διπολικού συστήματος ασφαλείας και την ανάδυση
των νέων μορφών απειλών, ήτοι της τρομοκρατίας, της απειλής
χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, των αποτυχημένων κρατών
(failed states) και των κρατών-παριών (rogue states), όπως θα
επιχειρηθεί να υποστηριχθεί στη συνέχεια του άρθρου. Η
διεξαγωγή της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ δεν είναι βέβαια
τυχαία· οι ΗΠΑ είναι η χώρα η οποία πρωτοστάτησε στην χρήση
της στρατιωτικής ισχύος για παρεμποδιστικούς λόγους. Παρ’ όλα
αυτά, η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι αποκλειστικά
αμερικανική. Η θέση του συντάκτη του άρθρου είναι ότι ο
παρεμποδιστικός πόλεμος είναι πόλεμος επιλογής, ήτοι
επιθετικός, ακόμη και στο πλαίσιο των σύγχρονων απειλών·
ειδικότερα για τα μικρά κράτη, θα πρέπει να αποτελεί την
τελευταία πολιτική επιλογή, αφού θα έχει αποτύχει κάθε
προσπάθεια χρήσης των μη-στρατιωτικών συντελεστών ισχύος.
Στην Ελλάδα, τα λιμνάζοντα νερά της στρατηγικής σκέψης
ταράχθηκαν από την δημοσίευση από τον Παναγιώτη Κονδύλη
του έργου του Θεωρία του Πολέμου, στο επίμετρο της ελληνικής
έκδοσης του οποίου πρότεινε την ανάληψη προληπτικής δράσης
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από την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας για την εξουδετέρωση των
«σοβαρών γεωγραφικών της μειονεκτημάτων». 2
Η βιβλιογραφία επί του παρεμποδιστικού πολέμου είναι
μεγάλη. Το θέμα είναι πολυδιάστατο και αντιμετωπίζεται από
πολλές πλευρές, την νομική, την ηθική, την πολιτική, την
διεθνολογική, την στρατιωτική. Η παρούσα εργασία, χωρίς καμία
πρόθεση υποβάθμισης της σημασίας και της σοβαρότητος των
υπολοίπων διαστάσεων, επικεντρώνεται στην παρεμποδιστική
χρήση ισχύος από πολιτική – στρατηγική άποψη, με περιορισμένες
αναφορές στην νομική της διάσταση.
Από μια, έστω και πρόχειρη, ανασκόπηση της υφιστάμενης
βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των άρθρων και
των βιβλίων αναφέρεται στον παρεμποδιστικό πόλεμο και όχι
στον ευρύτερο όρο της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος. Κάποιοι
συγχέουν, σκόπιμα ή από άγνοια, την έννοια της παρεμποδιστικής
χρήσης ισχύος με τον προληπτικό πόλεμο (preemptive war),
χρησιμοποιώντας τους όρους εναλλακτικά.3 Επίσης, ένας μικρός
μόνο αριθμός δημοσιεύσεων υπεισέρχεται σε βάθος στην εξέταση
της έννοιας της παρεμπόδισης σε σχέση με τις νέες μορφές
απειλών, όπως η τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα
αποτυχημένα κράτη και τα κράτη-παρίες. Τέλος, η εξέταση του
θέματος γίνεται πάντοτε από την πλευρά των ΗΠΑ με ελάχιστες
αναφορές, και αυτές ακροθιγώς, σε άλλες μεγάλες δυνάμεις, ενώ
σπανίζουν οι αντίστοιχες στην δυνατότητα επιλογής της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος από μικρά κράτη4 όπως για
παράδειγμα η Ελλάδα, στο πλαίσιο της διεθνούς συμπεριφοράς
τους. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες
αποκτούν διαφορετική σημασία, ενώ υπεισέρχονται και νέοι, οι

2

3

4

Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1999), 381-411.
Ενδεικτικά, The National Security Strategy of the United States of America,
(Washington, DC: US Government Printing Office, September 2002) και Elaine M.
Bunn, ‘Preemptive Action: When, How, and to What Effect?’, Strategic Forum,
Institute of National Strategic Studies, National Defense University, No. 200, 2003.
Στο άρθρο ακολουθείται η ταξινόμηση των διεθνών δρώντων, από άποψη
ισχύος, του πρώην υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας Νταβούτογλου, Ahmet
Davutoglu, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας (Αθήνα:
Ποιότητα, 2010).
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οποίοι αξίζει τον κόπο να εξετασθούν.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι:
 Η ανασκόπηση των απόψεων που κυκλοφορούν περί της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος, σε μια προσπάθεια να
«αποσαφηνίσει αρχές και ιδέες που έχουν καταστεί …
[στην ελληνική βιβλιογραφία] συγκεχυμένες και
περιπεπλεγμένες»5 με παράλληλη αναφορά στις
διάφορες παραμέτρους οι οποίες αναδείχθηκαν με την
εμφάνιση των σύγχρονων απειλών.
 Η
αναφορά
ακροθιγώς
στις
παρεμποδιστικές
δυνατότητες των άλλων συντελεστών ισχύος του
κράτους, εκτός της στρατιωτικής.
 Τέλος, η θεωρητική προσέγγιση της ενδεχόμενης
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος ως πολιτικής επιλογής
από μικρά κράτη, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την
Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της εξέτασης των ανωτέρω θεμάτων λανθάνει η
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε δύο θεμελιώδη ερωτήματα·
υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε κάποιος να εκδηλώσει
πρώτος μια επιθετική πολεμική ενέργεια, και υπό ποιά
νομιμοποιητική βάση. 6
Εκ προοιμίου θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρεμποδιστική
χρήση ισχύος, και ειδικά της στρατιωτικής, είναι μια απόλυτα
πολιτική επιλογή, όπως κάθε χρήση ισχύος, με οποιονδήποτε
επιθετικό προσδιορισμό και αν χαρακτηρίζεται, την οποία η
πολιτική ηγεσία αποφασίζει να εφαρμόσει ως προληπτική
αυτοάμυνα7 (anticipatory self defense) στο επίπεδο της υψηλής
στρατηγικής (grand strategy).

5

6

7
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Carl von Clausewitz, On War, eds./trans. Michael Howard and Peter Paret,
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Προληπτικός Πόλεμος: Άγνοια ή Σκοπιμότητα
Στο πλαίσιο της εξέτασης του θέματος της παρεμποδιστικής
χρήσης ισχύος είναι αδύνατον να αποφευχθεί η αναφορά στον
προληπτικό πόλεμο, ήτοι στην προληπτική χρήση στρατιωτικής
ισχύος, η οποία καταλήγει πάντοτε σε πόλεμο. Ένας από τους
λόγους είναι η επικρατούσα σύγχυση και αδιάκριτη χρήση των δύο
όρων, η χρήση του όρου προληπτικός όταν η δράση είναι
προφανώς παρεμποδιστική. Οι χρησιμοποιούντες τους όρους δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοια, αλλά μπορούν να
κατηγορηθούν βάσιμα για σκοπιμότητα αδιάκριτης χρήσης. Και
αυτό διότι αυτοί που χρησιμοποιούν την ισχύ προτιμούν να δίνουν
την εντύπωση ότι την χρησιμοποιούν προληπτικά, χρήση που είναι
νομικά και ηθικά δικαιολογημένη, παρά να κατηγορηθούν για
παρεμποδιστική χρήση, η οποία αφορά στην εκτίμηση μελλοντικής
δυνητικής και όχι πραγματικής χρήσης ισχύος από τον επίδοξο
παρεμποδιστή.8 Πριν την εμφάνιση των νέων μορφών απειλών και
των μη-κρατικών οντοτήτων, η κλασική θεώρηση των όρων
παρείχε έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ τους ο οποίος ήταν
δύσκολο να αμφισβητηθεί. Ήταν βέβαια η εποχή των διακρατικών
διενέξεων. Σήμερα, η διαχωριστική γραμμή έχει ξεθωριάσει,
τουλάχιστον για μια μερίδα στρατηγιστών 9 και πολιτικών,
τουλάχιστον των ΗΠΑ.
Ο όρος προληπτικός είναι εξαιρετικά σαφής και κατανοητός,
χωρίς να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Ένας κρατικός δρών
προσφεύγει στην προληπτική χρήση της στρατιωτικής ισχύος για
την αντιμετώπιση μιας επίθεσης εις βάρος του, η οποία είναι
επικείμενη· εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί τόσο σύντομα που δεν
υπάρχει χρόνος λήψης μέτρων προς αποφυγή της ένοπλης
σύγκρουσης· δεν υπάρχει χρόνος για την προσφυγή στις υπηρεσίες
8

9

Thomas Nichols, Eve of Destruction: The Coming Age of Preventive War, (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2008), 4.
John Lewis Gaddis, “Grand Strategy in the Second Term”, Foreign Affairs, Vol. 84,
No. 1, (January/February 2005), 5, Gray, The Implications of Pre-Emptive and Preventive
War Doctrine, 29 και Ariel Colonomos, The Gamble of War: Is It Possible to Justify
Preventive War?, (New York: Palgrave MacMillan, 2013), 37.
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τρίτων μερών· δεν υπάρχει δυνατότητα εξουδετέρωσης της
επικείμενης απειλής πλην της χρήσης στρατιωτικής ισχύος. Οι
προετοιμασίες για την επίθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, η οποία
ενδεχομένως έχει ήδη διαταχθεί, οπότε το δίλημμα του
υποκειμένου της επίθεσης είναι να εξαπολύσει άμεσα επιθετική
ενέργεια ή να αναμένει να δεχθεί την εχθρική επίθεση πριν
ανταποδώσει. Η πρωτοβουλία λήψης της απόφασης προσφυγής
στον πόλεμο δεν αμφισβητείται· η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από
τον επίδοξο επιτιθέμενo.10
Η προληπτική προσφυγή στη βία προϋποθέτει την ύπαρξη
σαφών ενδείξεων επικείμενης επίθεσης. Οι ενδείξεις που θα
μπορούσαν να δικαιολογηθούν περιλαμβάνουν την ανάληψη
εχθρικών ενεργειών σε πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό
επίπεδο, την συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα,
την αύξηση της αναγνωριστικής δραστηριότητος και άλλα. Οι
ανωτέρω ενδείξεις παραπέμπουν στην εκτίμηση ότι η επιθετική
στρατιωτική ενέργεια θα εκδηλωθεί εντός συντόμου χρονικού
διαστήματος, της τάξεως των ημερών ή και των ωρών. Η ανάληψη
προληπτικής
επίθεσης
ενόψει
αυτών
των
ενδείξεων
αναγνωρίζεται νομικά και ηθικά ως νόμιμη αυτοάμυνα με την
αιτιολογία ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η νομιμότητα της
προληπτικής επίθεσης διέπεται από αυτό που στη διεθνή νομική
της χρήση ονομάζεται Caroline Test ή Caroline Doctrine, μια σειρά
κριτηρίων μέσω των οποίων η προσφυγή στη βία για λόγους
αυτοάμυνας κρίνεται από το αν έγινε για λόγους ανάγκης η οποία
ήταν «άμεση, συντριπτική, και δεν άφηνε περιθώρια επιλογής των
μέσων [αντιμετώπισής της], ούτε και χρόνο για διαβούλευση». Τα
συγκεκριμένα κριτήρια διατυπώθηκαν από τον υπουργό
εξωτερικών των ΗΠΑ, Daniel Webster, ως αποτέλεσμα ενός
συνοριακού επεισοδίου μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας (στο
έδαφος του Καναδά) το 1837, και έκτοτε αποτέλεσαν το μέτρο με
το οποίο κρίνεται η νομιμότητα της προληπτικής χρήσης της

10
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στρατιωτικής ισχύος. 11
Όμως, πέρα από την ηθική και την νομική διάσταση της
υπόθεσης, σε πολιτικό επίπεδο, υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας
έναντι των πολιτών της είναι να αντιδράσει για να τους
προστατεύσει. Μια χώρα δεν χρειάζεται να περιμένει να υποστεί
την επίθεση, αλλά μπορεί να ενεργήσει προληπτικά στο πλαίσιο
της αυτοάμυνας για να «αποκρούσει» την επικείμενη επίθεση.
Η κλασική και πλέον γνωστή περίπτωση δικαιολογημένου,
τουλάχιστον κατά την κρίση της πλειονότητας των ειδικών,
προληπτικού πολέμου είναι αυτή του πολέμου των έξι ημερών του
1967 του Ισραήλ. 12 Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που καθιστούν την
περίπτωση όχι ενδεικτική αλλά μοναδική. Ο όγκος των εχθρικών
δυνάμεων, το μικρό μέγεθος της χώρας, η εκπεφρασμένη απειλή
καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, όλα έθεταν σε θανάσιμο
κίνδυνο την ύπαρξή του, οπότε η προληπτική επίθεση ήταν
αιτιολογημένη.13

Η Χρήση της Ισχύος για Παρεμποδιστικούς Σκοπούς
Η παρεμποδιστική χρήση ισχύος αναλαμβάνεται όταν ένας
δρων του διεθνούς συστήματος εκτιμά ότι ο δρων-στόχος αυξάνει
την ισχύ του με πιθανό ενδεχόμενο την ανατροπή της
υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος (status quo) σε κάποιον, δύσκολο
να προσδιοριστεί με ακρίβεια, χρόνο στο μέλλον. Η μετατόπιση
αυτή της ισχύος θεωρείται από τον επίδοξο παρεμποδιστή ότι
αποτελεί μια εν δυνάμει απειλή κατά των εθνικών του
συμφερόντων, η οποία, στη δυσμενέστερη περίπτωση, είναι
11

12

13

Michael Doyle, Striking First: Preemption and Prevention in International Conflict,
(Princeton: Princeton University Press, 2008), 12 και Nichols, Eve of Destruction, 2.
Αμφότερα περιλαμβάνουν μια περιγραφή του συγκεκριμένου επεισοδίου.
Nichols, Eve of Destruction, 5, Doyle, Striking First, xiv και Colonomos, The Gamble of
War, 25.
Ακόμα και στην περίπτωση αυτή εκφράσθηκαν υπόνοιες ότι το Ισραήλ είχε
πληροφορίες ότι ο Νάσερ δεν σχεδίαζε ένοπλη επίθεση, αλλά μπλόφαρε. Η
τελική απόφαση της προληπτικής επίθεσης λήφθηκε από το Ισραήλ διότι, όντας
μικρό κράτος, δεν μπορούσε να συντηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την
επιστράτευση των πολιτών του (Doyle, Striking First, 17, 53 και Colonomos, The
Gamble of War, 25-7.
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δυνατόν να οδηγήσει σε πόλεμο εναντίον του. Ο παρεμποδιστής,
με βάση το σενάριο της δυσμενέστερης περίπτωσης, εκτιμά ότι εάν
περιμένει θα απολέσει σημαντικά πλεονεκτήματα και κατά
συνέπεια η εκτίμησή του τού κόστους / οφέλους τον οδηγεί στην
προσφυγή σε παρεμποδιστική δράση.
Όπως προαναφέρθηκε, ο προληπτικός πόλεμος αφορά σε
επικείμενη, πραγματική απειλή, ενώ η παρεμποδιστική χρήση
ισχύος σε θεωρητική ή απειλή εν τω γίγνεσθαι η οποία ούτε
επικείμενη είναι, ούτε και βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί στο μέλλον.
Κατά συνέπεια, η παρεμποδιστική δράση δεν είναι μια χρονική
διαφοροποίηση της αντίστοιχης προληπτικής, υπάρχει σαφής
διάκριση μεταξύ της πρώτης, ενόψει επικείμενης απειλής ένοπλης
επίθεσης, και της δεύτερης η οποία αναλαμβάνεται για να
ανασταλεί ή να διακοπεί η απόκτηση δυνατοτήτων μέσω των
οποίων ενδεχομένως θα υλοποιηθεί η εκτιμώμενη απειλή. Οι δύο
έννοιες είναι σαφώς διακεκριμένες, 14 και η διάκρισή τους
προκύπτει από την θεώρηση της απειλής.

Απειλή Μελλοντικής Αλλαγής της Ισορροπίας Ισχύος ή
Ένοπλης Σύγκρουσης
Στην παρεμποδιστική χρήση ισχύος είναι γενικώς αποδεκτό
ότι ο σχετικά ισχυρότερος, έστω και κατά την δική του εκτίμηση,
θα προσφύγει σε αυτήν για να αποτρέψει την απόκτηση ισχύος,
ακόμα και στην μορφή των εξειδικευμένων στρατιωτικών
δυνατοτήτων όπως τα όπλα μαζικής καταστροφής, από τον πλέον
αδύναμο.15 Μέχρι το σημείο αυτό η συμφωνία είναι καθολική· η
διαφοροποίηση αφορά στο εάν η απόκτηση ισχύος από μόνη της
επαρκεί για την προσφυγή στην χρήση ισχύος από την άλλη
πλευρά, ή πρέπει να στοιχειοθετείται η θέληση του νυν αδύναμου
να χρησιμοποιήσει στο μέλλον την ισχύ που θα αποκτήσει εις
βάρος του νυν ισχυρού. Η απάντηση στο υπονοούμενο ερώτημα
οριοθετείται από δύο ακραίες θέσεις οι οποίες βασίζονται στον
σκοπό χρήσης της ισχύος.
14
15
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Στο ένα άκρο βρίσκεται η παρεμποδιστική χρήση ισχύος από
τον επίδοξο παρεμποδιστή εναντίον του δρώντος – στόχου ο
οποίος αυξάνει την ισχύ του. Ο σκοπός του πρώτου είναι η
αποφυγή του ενδεχομένου, σε κάποιον χρόνο στο μέλλον, ο
δεύτερος να καταστεί τόσο ισχυρός ώστε να ανατρέψει την
υφιστάμενη ισορροπία ισχύος, έστω και αν το μέλλον είναι
εγγενώς αβέβαιο, όπως υποστηρίζει ο Scott Silverstone, καθηγητής
με μακρά ενασχόληση με το θέμα, σε πρόσφατο άρθρο του.16 Στην
περίπτωση αυτή ο σκοπός είναι η παρεμπόδιση ανατροπής της
υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος εις βάρος του επίδοξου
παρεμποδιστή. Δεν υπάρχει επίκληση μελλοντικής απειλής. Μια
τέτοια παρεμποδιστική χρήση ισχύος δεν μπορεί να έχει καμία
νομική και ηθική βάση. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι μόνο μια
υπερδύναμη θα τολμούσε να προχωρήσει σε παρεμποδιστική
χρήση (στρατιωτικής) ισχύος χωρίς την επίκληση μιας κάποιας
εκτίμησης συγκεκριμένης απειλής, έστω και ως «φύλλον συκής». Η
εποχή του κυνισμού της καταστροφής της Μήλου από τους
Αθηναίους έχει μάλλον παρέλθει. Το απόλυτο σχετικό
παράδειγμα είναι ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. 17 Η ερμηνεία του
παρεμποδιστικού πολέμου με βάση τον Πελοποννησιακό πόλεμο
είναι ότι η αιτία ήταν η μετατόπιση ισχύος από την Σπάρτη στην
Αθήνα,18 με πιθανή κατάληξη την αλλαγή της ισορροπίας ισχύος.
Πράγματι, αυτό ακριβώς ήταν ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. 19 Οι
Αθηναίοι ποτέ δεν απείλησαν την Σπάρτη με πόλεμο· αυτό που
φόβιζε τους Σπαρτιάτες ήταν η συγκέντρωση ισχύος από την

16

17

18
19

Silverstone, Scott A., “Haunted by the Preventive War Paradox”, Infinity Journal,
Vol. 5, Nο. 2, (Spring 2016), 17-21.
Η αιτιολογία της προσφυγής στον πόλεμο, όπως δίδεται από τον Θουκυδίδη,
αποτελεί τον ορισμός του παρεμποδιστικού πολέμου (Colonomos, The Gamble of
War, 22 και Nichols, Eve of Destruction, 5).
Colonomos, The Gamble of War, 21.
Το είδος αυτού του πολέμου, μεταξύ της ηγέτιδας δύναμης και μιας
ανερχόμενης (όπως για παράδειγμα σήμερα των ΗΠΑ και της Κίνας
αντίστοιχα) ονομάσθηκε από τους επιστήμονες του Kennedy School του
Πανεπιστημίου του Harvard Παγίδα του Θουκυδίδη (Thucydides trap). Παράβλεπε
Graham Allison, Destine for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?,
(Boston-New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017).
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Αθήνα και το ενδεχόμενο ανάληψης της ηγεμονίας του ελληνικού
κόσμου από αυτούς. Αυτό ενδεχομένως προϋπέθετε χρήση
στρατιωτικής ισχύος από μέρους της Αθήνας εναντίον της
Σπάρτης και των συμμάχων της, αλλά από την εξιστόρηση του
Θουκυδίδη δεν φαίνεται να τους απασχόλησε ως ενδεχόμενο.20
Στο άλλο άκρο βρίσκεται η στοιχειοθετημένη μελλοντική
δυνητική απειλή, την οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ο
υποψήφιος παρεμποδιζόμενος. Μεταξύ των δύο αυτών ακραίων
ορίων βρίσκεται η παρεμποδιστική χρήση ισχύος με την επίκληση
μελλοντικής ενδεχόμενης απειλής με αυξανόμενο βαθμό
πειστικότητος και συνακόλουθο ανάλογο βαθμό νομιμοποίησης.
Όσο καλύτερα στοιχειοθετημένη και πειστική είναι η επίκληση της
απειλής, τόσο μεγαλύτερη είναι η, ούτως ή άλλως εξ ορισμού
περιορισμένη, πιθανότητα νομιμοποίησης.
Η απειλή, ρητά εκπεφρασμένη ή υπονοούμενη, συνίσταται
από δύο παράγοντες, τις δυνατότητες και την πρόθεση, των
οποίων η ταυτόχρονη παρουσία είναι απαραίτητη για την
αξιοπιστία της. Ο δρων, ο οποίος θεωρείται απειλή, πρέπει να
διαθέτει τις κατάλληλες δυνατότητες και την πρόθεση να τις
χρησιμοποιήσει εναντίον του υποκειμένου της απειλής δρώντος.
Όμως, οι δύο παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.
Κανένας δεν έχει την διάθεση να εκφράσει πρόθεση επιθετικής
χρήσης στρατιωτικής ισχύος εάν δεν την διαθέτει σε κάποιον
ικανοποιητικό βαθμό ή, σε μια άλλη διατύπωση, η απόκτηση
ισχύος δημιουργεί προϋποθέσεις για την (επιθετική) χρήση της.
Η απόκτηση δυνατοτήτων είναι μια προσπάθεια η οποία,
ακόμα και ως τάση, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί και δεν μπορεί
να αμφισβητηθεί εύκολα. Η διαπίστωση όμως προϋποθέτει
δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης από μέρους
του επίδοξου παρεμποδιστή. 21 Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων τηρείται
μυστική, δυσχεραίνοντας το έργο της συλλογής πληροφοριών και
αυξάνοντας το ρίσκο μιας λανθασμένης εκτίμησης (όπως για
20
21
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παράδειγμα, τα προγράμματα ανάπτυξης πυρηνικής τεχνολογίας
για στρατιωτικούς σκοπούς).
Το δεύτερο συστατικό της απειλής, η πρόθεση, είναι
προβληματική. Και αυτό διότι, όντας ευμετάβλητη, εισάγει στην
εκτίμηση έναν βαθμό αβεβαιότητος η οποία είναι ανάλογη της
πολιτικής αστάθειας του καθεστώτος, του ευμετάβλητου του
χαρακτήρος της ηγεσίας και του βάθους του χρόνου στον οποίο
γίνεται η εκτίμηση της πρόθεσης. Όμως η πρόθεση δεν είναι
μετρήσιμο μέγεθος, και στην περίπτωση αυτή η λύση είναι η
εκτίμησή της, η οποία σε κάποιο βαθμό είναι μελλοντολογία, μια
δραστηριότητα χωρίς καμία σχέση με την επιστήμη. Σε κάθε
περίπτωση, η εκτίμηση περί των προθέσεων του εν δυνάμει
απειλούντος είναι κάτι εντελώς αβέβαιο και τελικώς υποκειμενικό.
Η εκτίμηση της απειλής δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον
χρόνο, ο οποίος αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην αξιοπιστία της
εκτίμησης της απειλής. Όσο πλησιέστερα στον παρόντα χρόνο
εκτιμάται η ωρίμανση της απειλής, τόσο μικρότερο είναι το ρίσκο
μιας λανθασμένης εκτίμησης, όπως επίσης και η αβεβαιότητα.
Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος της εκτίμησης σε σχέση
με τον παρόντα χρόνο, τόσο η εκτίμηση περί των δυνατοτήτων και
των προθέσεων του αντιπάλου γίνεται δυσκολότερη και
επισφαλέστερη, και τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα από την
οποία περιβάλλεται. Η απαραίτητη για την στοιχειοθέτηση της
απειλής θέληση του αντιπάλου καθίσταται υποκειμενική
εκτίμηση,
και
τελικώς
δύσκολο
να
δικαιολογηθεί
η
22
παρεμποδιστική δράση.

Παρεμποδιστική Χρήση Ισχύος: Το Σημείο Καμπής
Η κατάργηση του διπολικού συστήματος ασφαλείας επέφερε,
μεταξύ των άλλων, αλλαγές και στο πεδίο της παρεμποδιστικής
χρήσης ισχύος. Μια εύκολα αναγνωρίσιμη αλλαγή είναι η
διαφοροποίηση των δρώντων. Ενώ η παρεμποδιστική διάσταση του
ανταγωνισμού μεταξύ των υπερδυνάμεων λανθάνει με την χρήση
των μη-στρατιωτικών συντελεστών ισχύος, το νέο παγκόσμιο
22

Gray, The Implications of Pre-Emptive and Preventive War Doctrine , 11-14.
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περιβάλλον ασφαλείας προκάλεσε την εμφάνιση στο προσκήνιο
της παρεμποδιστικής σκηνής των μικρών κρατών, σε βαθμό
μεγαλύτερο από το παρελθόν. Η σχετική δραστηριότητα
ορισμένων από αυτά για την απόκτηση ισχύος ή την ανάπτυξη
εξειδικευμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων (όπως τα όπλα
μαζικής καταστροφής) τις περισσότερες φορές εκλαμβάνεται από
τον επίδοξο παρεμποδιστή ως απειλή αφενός μεν ανατροπής της
ισορροπίας ισχύος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αφετέρου
δε χρήσης τους εναντίον του επίδοξου παρεμποδιστή, είτε
υπονοούμενη (Saddam Hussein, Qadhafi), είτε ρητά εκπεφρασμένη
(ISIS, Αλ Κάιντα) με ασύμμετρα όπλα εναντίον πολιτών του
(Βηρυτός, 1983) ή ακόμα και εναντίον του εδάφους του (επίθεση
στους Διδύμους Πύργους το 2001). Είναι προφανές ότι στις
περιπτώσεις αυτές η παρεμποδιστική χρήση ισχύος, στη μορφή της
διπλωματικής απομόνωσης, της επιβολής οικονομικών μέτρων,
των
πληροφοριακών
επιχειρήσεων,
των
στρατιωτικών
επιχειρήσεων ή του συνδυασμού τους, είναι ευκολότερη, λόγω της
μεγάλης διαφοράς ισχύος μεταξύ των ανταγωνιστών· η διαφορά
αυτή επιτρέπει στον ισχυρό να κινητοποιήσει εύκολα την διεθνή
κοινότητα και να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ, ενώ
δυσκολεύει τον αδύναμο να κινητοποιήσει την διεθνή κοινότητα
για την υποστήριξη των θέσεών του.
Το σημείο καμπής, όμως, στην (ανα)θεώρηση της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος ήταν η έξαρση των νέων απειλών,
συγκεκριμένα των τρομοκρατικών οργανώσεων, των όπλων
μαζικής καταστροφής, των αποτυχημένων κρατών,23 και των
κρατών-παριών (rogue states), με ημερομηνία ορόσημο την 11η
Σεπτεμβρίου του 2001. Η νέα θεώρηση της παρεμποδιστικής
χρήσης ισχύος κατέστησε την μέχρι τότε ισχύουσα και σαφή
διάκριση
προληπτικής
και
παρεμποδιστικής
χρήσης
αμφισβητήσιμη ή όπως το έθεσε ο John Lewis Gaddis: «Η παλαιά
διάκριση μεταξύ προληπτικού και παρεμποδιστικού πολέμου …
ήταν ένα από τα πολλά θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου». 24
Το θέμα της τρομοκρατίας γενικά είναι μια δύσκολη υπόθεση
23
24
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από οποιαδήποτε πλευρά και αν εξετασθεί, συμπεριλαμβανομένης
και της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος. Λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της (απουσία συγκεκριμένου και διακριτού
πεδίου επιχειρήσεων, αδυναμία αναγνώρισης των μαχητών,
στοχοποίηση αμάχων, δράση στο έδαφος του αντιπάλου, θέματα
κρατικής κυριαρχίας, εμπλοκή τρίτων κρατικών οντοτήτων,
έλλειψη διεθνούς νομικού πλαισίου, και άλλα) η παρεμποδιστική
δράση εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων είναι ηθικά
ευκολότερη στην δικαιολόγηση. Από την άλλη πλευρά τα
πρακτικά προβλήματα είναι τεράστια, όπως αυτό της παραβίασης
της κυριαρχίας άλλων κρατικών οντοτήτων και των παράπλευρων
απωλειών, δεδομένου ότι μια τέτοια δραστηριότητα διεξάγεται
«μεταξύ των ανθρώπων» 25.
Τα όπλα μαζικής καταστροφής αποτελούν ένα τεράστιο
κεφάλαιο του γενικού θέματος ασφαλείας. Πολλές κρατικές και
μη πολιτικές οντότητες διαθέτουν προγράμματα ανάπτυξης ενώ
πολλές κρατικές οντότητες διαθέτουν ήδη τέτοια όπλα, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ελάχιστη προειδοποίηση, ακόμα
και με τις σημερινές δυνατότητες συλλογής πληροφοριών. Η
προληπτική δράση είναι, πρακτικά, επιχειρησιακά δύσκολη,26
ακόμα και υπό προειδοποίηση. Αυτό, σε συνδυασμό με τις σοβαρές
επιπτώσεις ενός τέτοιου πλήγματος και του να ζει κάποιος με τον
φόβο, αποτελεί (σοβαρό) επιχείρημα για την ανάληψη
παρεμποδιστικής δράσης εναντίον προγραμμάτων ανάπτυξης
όπλων μαζικής καταστροφής.
Το πρόβλημα της παρεμποδιστικής δράσης εναντίον όπλων
μαζικής καταστροφής είναι ότι η στρατηγική επιλογή για την
υλοποίηση της αντίστοιχης πολιτικής δεν μπορεί παρά να είναι η
άμεση και αποτελεσματική καταστροφή τους. Αποτυχία επίτευξης
του στρατιωτικού σκοπού ενέχει τον κίνδυνο της άμεσης χρήσης
αυτών που θα έχουν διαφύγει το πρώτο πλήγμα, η επιτυχία της
οποίας (χρήσης) εξαρτάται από τις δυνατότητες των όπλων και
την γεωγραφία (θέση υποψηφίων στόχων σε σχέση με τα όπλα). Οι
πληροφορίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την επιτυχία του

25
26

Ruppert Smith, The Utility of Force, (New York: Alfred A. Knopf, 2007).
Slocombe, “Force, Preemption and Legitimacy”, 126.
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εγχειρήματος. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι οι
παράπλευρες απώλειες· αυτές μπορεί να προέλθουν από τυχόν
διαρροή, η οποία δεν είναι απίθανη, ή από ενδεχόμενο
ανταποδοτικό πλήγμα. Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες αμάχων
επηρεάζουν αρνητικά την αποτίμηση της επιτυχίας του
παρεμποδιστικού πλήγματος και την εκ των υστέρων
δικαιολόγησή του.
Μια παρόμοια περίπτωση παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος με
τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι αυτή των
αποτυχημένων κρατών. Εξαιτίας διαφόρων εσωτερικών θεμάτων
παρουσιάζονται προβλήματα εμφυλίων πολέμων, μαζικών λιμών,
γενοκτονιών, κλπ. τα οποία προκαλούν ανθρωπιστικές κρίσεις
μεγάλης κλίμακος. Η απόφαση περί παρέμβασης για
ανθρωπιστικούς λόγους, εντός ή εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, έχει
πάντοτε και μια παρεμποδιστική διάσταση. Οι καταστάσεις χάους
και έλλειψης μηχανισμών επιβολής του νόμου διευκολύνουν την
ανάπτυξη επιχειρησιακών βάσεων τρομοκρατικών οργανώσεων (οι
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία, η Αλ
Σεμπάμπ στην Σομαλία, κλπ), οπότε μια ενδεχόμενη επέμβαση θα
είχε ως σκοπό, εκτός των άλλων, και την παρεμπόδιση της
ανάπτυξης και λειτουργίας τέτοιων βάσεων. Τέτοια παραδείγματα
είναι αυτό της Αιθιοπίας, η οποία τα Χριστούγεννα του 2006, με
την υποστήριξη δυτικών και αφρικανικών χωρών, εξαπέλυσε μια
σειρά παρεμποδιστικών πληγμάτων εναντίον της Σομαλίας για να
αποτρέψει τον έλεγχο της χώρας από το Union of Islamic Courts,27
και αυτό της επέμβασης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
για την παρεμπόδιση της δράσης των Ταλιμπάν στην
συγκεκριμένη χώρα.
Από την στιγμή της εμφάνισης των νέων απειλών,
παρατηρείται μια μεγαλύτερη ανοχή από μέρους των λαών και
των πολιτικών ηγεσιών τους στην παρεμποδιστική χρήση ισχύος.
Στον διεθνή τύπο εμφανίσθηκαν απόψεις αμφισβήτησης των μέχρι
τότε καθιερωμένων πρακτικών, όπως ότι η αυτοάμυνα μπορεί να
δικαιολογήσει, όχι μόνο τον αμυντικό αλλά και τον
παρεμποδιστικό πόλεμο και ότι η παραδοσιακή διεθνής νομική
27
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ορθοδοξία είναι μη ρεαλιστική και υπερβολικά περιοριστική
ενόψει των νέων απειλών από μη-κρατικούς δρώντες. Από την
άλλη πλευρά, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις όπως η υπερβολική
χαλάρωση του πλαισίου θα προκαλούσε την καταστρατήγησή
του.28 Στον πρόλογο του βιβλίου του ο Tomas Nichols περιγράφει
τις δυσκολίες που συνάντησε σε διάφορες χώρες που επισκέφθηκε,
να έχει μια καταγεγραμμένη συζήτηση με επισήμους των χωρών
αυτών για τον παρεμποδιστικό πόλεμο. Η εκτίμησή του ήταν ότι
κανένας δεν ήθελε να αναφερθεί επισήμως σε ένα τέτοιο θέμα, το
οποίο όμως ήταν μεταξύ των επιλογών των χωρών αυτών.29 Η
εμπειρία του Nichols παραπέμπει σε μια διευρυνόμενη αποδοχή
της παρεμποδιστικής χρήσης της στρατιωτικής ισχύος ως μέσου
διαχείρισης ενδεχομένων απειλών μεταξύ των δρώντων του
διεθνούς συστήματος, όχι απαραίτητα με την βεστφαλιανή του
έννοια.
Η επιχειρηματολογία υπέρ της χαλάρωσης του νομικού και
ηθικού πλαισίου συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
 Η πολεμική δράση εναντίον των τρομοκρατικών
οργανώσεων δεν είναι παρεμποδιστική, αλλά αντίδραση
σε επιθετικότητα, σε έναν πόλεμο που έχει ήδη αρχίσει.
Από την στιγμή που μια τρομοκρατική οργάνωση έχει
καταφέρει ένα πλήγμα εναντίον μιας κρατικής
οντότητος, έχει ήδη κηρύξει πόλεμο εναντίον της. Αφού
λοιπόν έχουν αρχίσει οι εχθροπραξίες, το θύμα έχει κάθε
δικαίωμα να στραφεί στρατιωτικά εναντίον του δράστη· η
αντίδραση του κράτους δεν είναι παρεμπόδιση, αλλά
εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του πολέμου.30
 Είναι δύσκολο να εντοπιστούν εγκαίρως πειστήρια περί
των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ετοιμότητος
των πιθανών δραστών και των όπλων που αυτοί
διαθέτουν.
 Τα σύγχρονα όπλα δεν παρέχουν κατάλληλο
αποτύπωμα για αναγνώριση και προσβολή.

28
29
30

Stephen Macedo, “Introduction”, στο Doyle, Striking First, xv-xix.
Nichols, Eve of Destruction, x.
Slocombe, “Force, Preemption and Legitimacy”, 123.
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Η υπεράσπιση ανοικτών κοινωνιών από τις σύγχρονες
απειλές μέσω απλής άρνησης (άμυνας) είναι εξαιρετικά
δύσκολη
και
αμφιβόλου
αποτελεσματικότητος.
Προϋποθέτει περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και
αστυνόμευση σε μη ανεκτό βαθμό, κλείσιμο συνόρων,
απομονωτισμό.

Μέσα Υλοποίησης της Παρεμποδιστικής Επιλογής
Όπως σε όλες τις αντιπαραθέσεις μεταξύ διεθνών δρώντων,
κρατικών ή μη, τα μέσα για την υλοποίηση των πολιτικών
αποφάσεων είναι οι συντελεστές ισχύος του κράτους, ήτοι η
οικονομία, η διπλωματία, οι πληροφορίες, η στρατιωτική ισχύς, η
ήπια ισχύς και η κυβερνοϊσχύς.
Η χρήση των συντελεστών ισχύος του κράτους, πλην της
στρατιωτικής ισχύος, αποτελεί μία από τις επιλογές για την
αντιμετώπιση της εκτιμώμενης μελλοντικής απειλής, επιλογή
μάλλον πιο αποτελεσματική όσον αφορά στον περιορισμό της
διάδοσης και χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής και με
μικρότερες απώλειες,31 και λιγότερο αμφισβητήσιμη. 32 Για
παράδειγμα, η παρεμποδιστική πολιτική των ΗΠΑ στο θέμα της
αύξησης της ισχύος της Ρωσίας, με την προσπάθεια ακύρωσης της
υλοποίησης των αγωγών φυσικού αερίου μέσω της άσκησης
διπλωματικής πίεσης σε αδύναμα κράτη, όπως η Βουλγαρία και η
Ελλάδα.
Τα προβλήματα της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος αρχίζουν
όταν ως μέσο υλοποίησης της παρεμπόδισης επιλέγεται η
στρατιωτική ισχύς. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ευρέως
αποδεκτή, όχι από όλους είναι αλήθεια, αντίληψη της χρήσης της
στρατιωτικής ισχύος ως τελευταίου μέσου υλοποίησης της
απόφασης της πολιτικής ηγεσίας, αρχή που αποτελεί ένα από τα
κριτήρια της θεωρίας του δίκαιου33 πολέμου.
31
32
33
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Η χρήση της στρατιωτικής ισχύος διέπεται από ιστορικά και
στέρεα καθιερωμένες αρχές, οι οποίες δεν παύουν να ισχύουν και
στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο γενικός πολιτικός σκοπός δεν
μπορεί να είναι άλλος από την αντιμετώπιση της θεωρούμενης
μελλοντικής απειλής, και η πολιτική ηγεσία πρέπει να προβεί σε
μια στρατηγική επιλογή η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη της
επιχειρησιακής σχεδίασης. Η στρατηγική επιλογή αφορά άμεσα
στον στρατιωτικό σκοπό και είναι η απάντηση στο ερώτημα για
τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθεί η επίτευξη του αντίστοιχου
πολιτικού. Οι πιθανές επιλογές είναι ο γενικός πόλεμος, οι
αεροπορικές προσβολές για την καταστροφή συγκεκριμένων
στρατιωτικών δυνατοτήτων ή των εγκαταστάσεων ανάπτυξής τους
(ο βομβαρδισμός από το Ισραήλ των εγκαταστάσεων ανάπτυξης
πυρηνικής τεχνολογίας του Ιράκ στο Osirak το 1981), η αλλαγή
καθεστώτος (η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003), οι δολοφονίες
ηγετικών στελεχών (targeted killings) (η δολοφονία του Osama bin
Laden
και
η
αποτυχημένη
επιχείρηση
δολοφονίας
(αποκεφαλισμού) του Saddam Hussein το 2003).
Όπως σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της στρατιωτικής
ισχύος, ένα θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το
«… πόσο ολοκληρωτική νίκη πρέπει να καταγάγει κανείς αν θέλει
να πετύχει εξ ολοκλήρου τους σκοπούς του; Γιατί αν είναι
προφανές ότι ολοκληρωτικοί σκοποί (η πλήρης καθυπόταξη του
αντιπάλου) απαιτούν ολοκληρωτικές νίκες, δεν είναι καθόλου
προφανές ότι οι περιορισμένοι σκοποί (π.χ. η απλή υπεράσπιση
των συνόρων) επιτυγχάνονται παντού και πάντοτε με
περιορισμένες μόνο νίκες και περιορισμένους μόνο πολέμους.» 34
Είναι αλήθεια ότι η αποτελεσματικότητα της χρήσης της
στρατιωτικής ισχύος για παρεμποδιστικούς σκοπούς έχει βάσιμα

34

Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 381-382. Για μια εκτενέστερη εξέταση του
συνδυασμού ολοκληρωτικών και περιορισμένων πολιτικών σκοπών με
ολοκληρωτικούς και περιορισμένους στρατιωτικούς σκοπούς βλέπε
Παναγιώτης Μαυρόπουλος, Εισαγωγή στη Θεωρία του Πολέμου και της
Στρατηγικής, (Αθήνα: Αυτοέκδοση, 2012), 205.
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αμφισβητηθεί. 35 Οι περιορισμένες αεροπορικές προσβολές
εναντίον προγραμμάτων ανάπτυξης και παραγωγής όπλων
μαζικής καταστροφής, εξαιτίας της έλλειψης αξιόπιστων
πληροφοριών, θεωρούνται γενικώς αναποτελεσματικές, ακριβές
και περιττές, ενώ αντίθετα η χρήση της μη-στρατιωτικής ισχύος
για παρεμποδιστικούς σκοπούς θεωρείται πιο αποτελεσματική. 36
Από την άλλη πλευρά, μεγάλης κλίμακος επιθέσεις με πρόθεση
την ανατροπή ενός καθεστώτος είναι μη ελκυστικές πολιτικές
επιλογές, εξαιτίας του κόστους, της ενίσχυσης των κινήτρων
συμμετοχής σε τρομοκρατικές οργανώσεις και του χάους και της
αταξίας που συνήθως αφήνουν πίσω τους. Ο Richard Betts, σε
παλαιότερο άρθρο του στο περιοδικό Foreign Affairs, επισήμανε τα
ενδεχόμενα λάθη μιας τέτοιας επιλογής, επικαλούμενος το
παράδειγμα της εξέτασης εκδήλωσης παρεμποδιστικών επιθέσεων
των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Κίνας το
1968, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Η προσέγγιση των δύο
χωρών μόλις μερικά χρόνια μετά απέδειξε το πόσο λανθασμένη
θα ήταν η συγκεκριμένη επιλογή.37 Ο Scott Silverstone προχωράει
περισσότερο, επισημαίνοντας αυτό που αποκαλεί «παράδοξο του
παρεμποδιστικού πολέμου»· εάν δεν επιτευχθεί η πλήρης
καταστροφή της στρατιωτικής ισχύος, η επίθεση μάλλον θα
εντείνει τον ανταγωνισμό και μπορεί να κάνει ακόμα πιο πιθανή
μια μελλοντική σφοδρή σύγκρουση. 38 Σε γενικές γραμμές, εφόσον
ο σκοπός του πολέμου είναι η επίτευξη «μιας καλύτερης
ειρήνης»,39 αυτό θα πρέπει να είναι και το κριτήριο επιτυχίας της
προσφυγής στον παρεμποδιστική χρήση ισχύος.
Τα
παραδείγματα
της
παρεμποδιστικής
χρήσης
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Reiter, Preventive War and Its Alternatives και Gray, The Implications of Pre-Emptive
and Preventive War Doctrine , 40.
Reiter, Preventive War and its Alternatives.
Betts, “Suicide from Fear of Death”, 41.
Silverstone, “Haunted by the Preventive War Paradox”.
H φράση είναι του Liddell Hart (Liddell Hart, Strategy, (NewYork: Praeger, 1967),
351). Η ίδια θέση έχει υποστηριχθεί και από τον Colin Gray, ”How War Changed
since the End of Cold War», Parameters, Vol. 35, No. 1, (Spring 2005), 18, 25.
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(στρατιωτικής) ισχύος πλεονάζουν. Είναι γνωστό σήμερα ότι η
αμερικανική κυβέρνηση εξέτασε την περίπτωση προσφυγής σε
παρεμποδιστικά πλήγματα στο τέλος της δεκαετίας του 1940 αρχές αυτής του 1950 για να παγώσει την ανάπτυξη του
σοβιετικού ατομικού οπλοστασίου, 40 ενώ παρόμοιες συζητήσεις
διεξήχθησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για το κινεζικό
πρόγραμμα, και πάλι τη δεκαετία του 1990 εναντίον του
αντίστοιχου της Βόρειας Κορέας. 41 Ο Colin Gray χαρακτηρίζει έναν
μεγάλο αριθμό πολέμων των ΗΠΑ ως παρεμποδιστικούς:
Αφγανιστάν (2001), Ιράκ (2001), Κορέα (1950), Α’ ΠΠ (1917),
ισπανο-αμερικανικός (1898), αμερικανικός εμφύλιος (1861),42 χωρίς
να μας διαφεύγει η παρεμποδιστική διάσταση του ελληνικού
εμφυλίου πολέμου, 43 συμφωνώντας με την θέση του Melvin Leffter
ο οποίος θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η
παρεμποδιστική χρήση ισχύος ήταν τυπική αμερικανική
πρακτική.44 Εκτός των ΗΠΑ, οι Ιάπωνες στο Pearl Harbor
προσπάθησαν να καταστρέψουν το ναυτικό των ΗΠΑ και να
αναστείλουν προσωρινά την κυριαρχία του στον Ειρηνικό, για να
τους δοθεί ο χρόνος να εγκαθιδρύσουν την δική τους· οι Γερμανοί
επιτέθηκαν στην ουδέτερη Νορβηγία για να προλάβουν την
κατάληψή της από την Αγγλία.45
Σήμερα, υποψήφια χώρα για την εφαρμογή του «προληπτικού
δόγματος» (sic) των ΗΠΑ είναι η Βόρεια Κορέα. Ενδεχόμενη
παρεμποδιστική χρήση στρατιωτικής ισχύος (θα) έχει ως
(πολιτικό) σκοπό την απαγόρευση της ανάπτυξης και χρήσης
πυραυλικής και πυρηνικής τεχνολογίας από την συγκεκριμένη
χώρα. Το πιθανότερο στρατιωτικό μέσο για την επίτευξη του
πολιτικού σκοπού θα είναι η αεροπορική προσβολή των
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Gray, The Implications of Pre-Emptive and Preventive War Doctrines, 29.
Robert S. Litwak, “The New Calculus of Preemption”, Survival, Vol. 44, No. 4,
(Winter 2003), 64-65.
Gray, The Implications of Pre-Emptive and Preventive War Doctrine, 26-7, 37.
Η βρετανική και στη συνέχεια η αμερικανική παρέμβαση είχαν ως στόχο να
παρεμποδίσουν την ένταξη της Ελλάδος στην σοβιετική σφαίρα επιρροής.
Όπως αναφέρεται στο Nichols, Eve of Destruction, 9.
Nichols, Eve of Destruction, 6.
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εγκαταστάσεων
έρευνας,
παραγωγής,
αποθήκευσης
και
επιχειρησιακής ανάπτυξης των πυρηνικών όπλων, με αμφίβολα
αποτελέσματα. Η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων από την
Βόρεια Κορέα είναι υπαρκτή και διακηρυγμένη, πλην όμως ως
αντίδραση στην επιθετικότητα των ΗΠΑ. Ο φόβος των ΗΠΑ έχει
να κάνει αφενός μεν με την χρήση πυρηνικών όπλων που θα
διαφύγουν από το πρώτο πλήγμα, αφετέρου δε με την εκδήλωση
μιας μαζικής επίθεσης εναντίον της Νότιας Κορέας με συμβατικά
μέσα.46 Ενδιαφέρουσα στην περίπτωση αυτή είναι η θέση
διακεκριμένου ακαδημαϊκού των ΗΠΑ ο οποίος θέτει το ρητορικό
ερώτημα εάν η Βόρεια Κορέα, η οποία θεωρεί τις ΗΠΑ απειλή, θα
έπρεπε η ίδια να προσφύγει σε παρεμποδιστική χρήση ισχύος. 47

Η Περίπτωση των Μικρών Κρατών
Η προσέγγιση της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος στην
διεθνή βιβλιογραφία γίνεται, στην συντριπτική πλειονότητα των
δημοσιευμάτων και όχι αδικαιολόγητα, από την σκοπιά των ΗΠΑ.
Όμως, η παρεμποδιστική δράση παραμένει μια δυνητική επιλογή
και για τα μικρά κράτη στο πλαίσιο της διεθνούς συμπεριφοράς
τους, και δεν πρέπει να απεμπολείται εκ προοιμίου και
ασυλλόγιστα, με την παρατήρηση ότι στην συγκεκριμένη
περίπτωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να είναι σε
γνώση των πολιτικών ηγεσιών που θα βρεθούν μπροστά στο
δίλημμα της επιλογής της.
Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην παρεμποδιστική χρήση
ισχύος από τα μικρά κράτη είναι οι υφιστάμενες δυνατότητες, η
νομιμοποιητική βάση και η ενδεχόμενη ανάμειξη άλλων διεθνών
δρώντων στην κρίση.
Οι απαιτήσεις υλοποίησης μιας ενδεχόμενης παρεμποδιστικής
επιλογής από ένα μικρό κράτος, τηρουμένων των αναλογιών, δεν
διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες που απαιτούνται από
ισχυρότερες δυνάμεις. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ισχύ
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Bunn, Preemptive Αction, 2 και Slocombe, “Force, Preemption and Legitimacy”, 126.
Doyle, Striking First, 28.
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των χωρών που εμπλέκονται, οι απαιτήσεις στρατηγικών,
επιχειρησιακών και τακτικών πληροφοριών είναι ίδιες. Όμως,
εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων των μικρών κρατών
στους τομείς της συλλογής στρατηγικών πληροφοριών και της
αναγνώρισης μακράς ακτίνας δράσεως, τα περιθώρια λάθους στην
εκτίμηση της απειλής επί της οποίας θα βασισθεί η λήψη της
απόφασης είναι μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία των
στρατιωτικών επιχειρήσεων καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πληγμάτων εξ αποστάσεως για την
προσβολή
εγκαταστάσεων
επιχειρησιακής
ανάπτυξης
στρατιωτικών δυνατοτήτων ή εγκαταστάσεων ανάπτυξής τους.
Στην περίπτωση αυτή η συνεργασία με άλλες δυνάμεις για την
πληροφοριακή υποστήριξη της λήψης της απόφασης και της
επακόλουθης διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι
εξαιρετικά σημαντική και εξ αυτού επιδιωκτέα.
Πέραν των πληροφοριακών απαιτήσεων, οι διατιθέμενες
στρατιωτικές δυνατότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία του
εγχειρήματος. Γενικώς, η παρεμποδιστική δράση αναλαμβάνεται
από δρώντες που διαθέτουν, ή θεωρούν ότι διαθέτουν, σχετική
υπεροχή στρατιωτικής ισχύος. Όμως, δεδομένου ότι η ισχύς
γενικώς δεν είναι μετρήσιμο αλλά εκτιμήσιμο μέγεθος, η ανάληψη
δράσης γίνεται με βάση εκτιμήσεις σχέσεων ισχύος οι οποίες σε
κάποιο βαθμό είναι υποκειμενικές. Επίσης, ανεξάρτητα από την
εκτίμηση
περί
της
σχέσης
ισχύος
μεταξύ
επίδοξου
παρεμποδίζοντος και υποψήφιου παρεμποδιζόμενου, ο πρώτος
μπορεί να θεωρεί ότι υφίσταται ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο
ευνοεί την εκδήλωση της παρεμποδιστικής δράσης από μέρους του,
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα σχετικό ενδεικτικό
παράδειγμα, έστω και αν αφορά μεγάλες δυνάμεις της εποχής,
είναι αυτό της Γερμανίας την δεκαετία του 1870. Οι εισηγήσεις των
στρατηγών στον Bismarck, πρωτοστατούντος του αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Helmut von Moltke, ήταν η προσφυγή σε
παρεμποδιστικό διμέτωπο πόλεμο εναντίον της Γαλλίας και της
Ρωσίας· στο ισοζύγιο ισχύος, η Γερμανία ήταν ο ασθενέστερος, σε
σχέση με την συνδυασμένη ισχύ των δύο χωρών, αλλά αυτό ήταν
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θέμα υποκειμενικής εκτίμησης και παραθύρου ευκαιρίας. 48
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, με ιδιαιτερότητες στην
περίπτωση των μικρών κρατών, είναι η νομιμοποιητική βάση του
εγχειρήματος της παρεμπόδισης. Πρωτοβουλίες αυτού του είδους
αντιμετωπίζονται με έντονο σκεπτικισμό και αρνητική
προδιάθεση από τα υπόλοιπα μέλη της διεθνούς κοινότητος, ειδικά
όταν ο επίδοξος παρεμποδιστής είναι μικρό κράτος, με
αποτέλεσμα η ανάγκη να πεισθεί η διεθνής κοινότητα για την
νομιμότητα της επιλογής να είναι σαφώς μεγαλύτερη της
αντίστοιχης των μεγάλων δυνάμεων, και αντιστρόφως ανάλογη
της θέσης τους στο διεθνές σύστημα κατανομής ισχύος. Η
διπλωματική υποστήριξη μια τέτοιας επιλογής είναι εξαιρετικά
σημαντική και πρέπει να εξασφαλίζεται επιθετικά· η εκ των
προτέρων συγκατάθεση ή ανοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων
μελών της διεθνούς κοινότητος και ειδικά των μεγάλων δυνάμεων,
είναι σημαντική για την εξασφάλιση της νομιμοποιητικής βάσης.
Η επιλογή της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος, και ειδικότερα
της στρατιωτικής, από μικρά κράτη περιπλέκεται στην περίπτωση
της παρουσίας ενός περιφερειακού ηγεμόνα, ο οποίος δεν θέλει να
απολέσει τον έλεγχο των εξελίξεων στην θεωρούμενη από αυτόν
δική του σφαίρα επιρροής. Το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες
δυνάμεις και τις υπερδυνάμεις, στην περίπτωση που η
συγκεκριμένη παρεμποδιστική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο τα
εθνικά τους συμφέροντα στην συγκεκριμένη περιοχή.
Όσον αφορά στην τρομοκρατία και στα όπλα μαζικής
καταστροφής, στην περίπτωση της επιλογής παρεμποδιστικής
χρήσης ισχύος από μικρά κράτη, η γεωγραφία σε συνδυασμό με τις
περιορισμένες
στρατιωτικές
δυνατότητες
αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για τις στρατιωτικές τους επιλογές, σε
βαθμό μεγαλύτερο από αυτήν των ισχυρών κρατών. Στην
περίπτωση της ανάληψης παρεμποδιστικής χρήσης στρατιωτικής
ισχύος, η εξασφάλιση της νομιμοποιητικής βάσης της επιχείρησης
από την διεθνή κοινότητα είναι ευκολότερη, δεδομένου ότι η
παγκόσμια κοινή γνώμη και οι πολιτικές ηγεσίες των
περισσοτέρων
κρατών
τα
τελευταία
χρόνια
είναι
48
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ευαισθητοποιημένες επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι η Τουρκία, η οποία επί σειρά δεκαετιών δρα στο
έδαφος του Βορείου Ιράκ παρεμποδιστικά εις βάρος των κουρδικών
γηγενών πληθυσμών, για να προλάβει την εξάπλωση της
οργανωμένης στρατιωτικής δράσης στο έδαφός της σε κάποιο
χρονικό σημείο στο μέλλον, χωρίς ουσιαστική αντίδραση της
διεθνούς κοινότητος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εκτίμηση είναι ότι η
ανάληψη παρεμποδιστικής χρήσης στρατιωτικής ισχύος από μικρά
κράτη είναι επισφαλής, με συνέπεια το ισοζύγιο κόστους/οφέλους
ενδεχομένως, και με αυξημένες πιθανότητες, να είναι τελικώς
αρνητικό.49 Στην περίπτωση που η πολιτική επιλογή της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος είναι υποχρεωτική, τα μικρά
κράτη θα πρέπει να προτιμούν την χρήση των μη-στρατιωτικών
συντελεστών ισχύος, και μόνο σε απόλυτη ανάγκη να
καταφεύγουν στην χρήση της στρατιωτικής ισχύος, ως τελευταίου
μέσου, σε άμεση συμμόρφωση με το αντίστοιχο κριτήριο της
θεωρίας του δίκαιου πολέμου, η οποία θα διευκολύνει την
εξασφάλιση της απαιτούμενης νομιμοποιητικής βάσης.

Η Πολιτική Επιλογή Παρεμποδιστικής Χρήσης Ισχύος από
την Ελλάδα
Η Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες, αντιμετωπίζει σοβαρή και
ζωντανή απειλή από την Τουρκία, χωρίς διαφαινόμενη προοπτική
μελλοντικής υποχώρησής της. Η σχέση ισχύος μεταξύ των δύο
κρατών είναι δυσμενής εις βάρος της Ελλάδος με τάσεις περαιτέρω
επιδείνωσης. Η Τουρκία διαθέτει στρατιωτικές δυνατότητες

49

Ξεχωρίζει η μοναδικότητα του Ισραήλ, το οποίο, όχι μόνο έχει προχωρήσει κατ’
επανάληψη σε παρεμποδιστικές δράσεις (εισβολές στο Λίβανο, επιδρομή στις
ιρακινές εγκαταστάσεις ανάπτυξης πυρηνικής τεχνολογίας Osirak τον Ιούνιο
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επαρκείς για να εκδηλώσει επιθετική ενέργεια εναντίον της
Ελλάδος, όχι μόνο μελλοντικά αλλά και σήμερα. Στο επίπεδο των
προθέσεων η απειλή είναι εκπεφρασμένη «λόγω» και «έργω» με
διάφορους τρόπους. Συνεπώς, το ερώτημα δεν αφορά στην
πολιτική επιλογή της παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος, δεδομένου
ότι αφενός μεν η απειλή δεν είναι μελλοντική αλλά σημερινή,
αφετέρου δε ο επίδοξος παρεμποδιστής (Ελλάδα) δεν διαθέτει
επαρκή ισχύ (σε σχέση με τον υποψήφιο παρεμποδιζόμενο) για την
υλοποίησή της με κάποιες πιθανότητες επιτυχίας. Το πρόβλημα
της Ελλάδος δεν είναι η μελλοντική αύξηση της ισχύος της
Τουρκίας και η ενδεχόμενη ωρίμανση της απειλής σε κάποιο χρόνο
στο μέλλον. Η απειλή είναι ώριμη εδώ και τώρα, και απαιτεί
κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης· κάτι όμως περισσότερο
από αμυντική στρατηγική στο επιχειρησιακό επίπεδο (στο
πολιτικό είναι ήδη από ετών διακηρυγμένη), και αυτό το κάτι
περισσότερο είναι η πολιτική επιλογή της προετοιμασίας για
προσφυγή σε προληπτικό πόλεμο.
Ο Παναγιώτης Κονδύλης,50 απαντώντας σε ερώτημα που θέτει
ο ίδιος περί του τρόπου εξουδετέρωσης από την Ελλάδα, σε
περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, των σοβαρών γεωγραφικών
της μειονεκτημάτων επισημαίνει τέσσερα «σημεία», τα οποία
αποτελούν επισημάνσεις και όχι μια ολοκληρωμένη πρόταση
στρατιωτικής επιλογής, και έχουν έννοια μόνο εάν εφαρμοστούν
όλα μαζί. Το τελευταίο από τα προτεινόμενα «σημεία» αφορά στην
προληπτική (αν και δεν χρησιμοποιεί τον καθιερωμένο όρο) χρήση
της στρατιωτικής ισχύος από την Ελλάδα. Εξαιτίας της «τουρκικής
υπεροπλίας και … γενικότερης τουρκικής γεωπολιτικής υπεροχής»
η Ελλάδα είναι σχεδόν υποχρεωμένη να προσφύγει σε
προσχεδιασμένο προληπτικό πόλεμο (τον ονομάζει «πρώτο
(μαζικό) πλήγμα») για λόγους αιφνιδιασμού και απόκτηση της
πρωτοβουλίας, με σκοπό την «εκμηδένιση των ζωτικών σημείων
του εχθρικού πολεμικού δυναμικού». Το πλήγμα κατά τον Έλληνα
διανοητή θα πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν μαζικότερο και
καιριότερο». Χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «επιτιθέμενη» με βάση
την μακροπρόθεσμη ενίσχυση του «γεωπολιτικού» της δυναμικού,
50
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Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 396-98.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

σε σχέση με το αντίστοιχο της Ελλάδος, και κατά συνέπεια και εξ
αντιδιαστολής την Ελλάδα «αμυνόμενη» στο πολιτικό επίπεδο, δεν
θεωρεί υποχρεωτικό η Ελλάδα «να υιοθετήσει αμυντική
στρατηγική στο στρατιωτικό επίπεδο», θίγοντας ένα από τα
θεμελιώδη θέματα της θεωρίας του πολέμου και της στρατηγικής.
Με μια κλαουζεβιτσιανή προσέγγιση, και αποσυνδέοντας την
πρόταση περί προληπτικής επίθεσης από κάθε «πολεμοχαρή»
διάθεση, υποστηρίζει ότι «η λογική του μέσου (εννοώντας τον
πόλεμο)
αυτονομείται
και
προσδίδει
ουσιωδώς
τον
προσανατολισμό της πολεμικής στρατηγικής», εκφεύγοντας
τελικώς από την υποταγή του στην πολιτική μέσω της αυστηρής
προσήλωσης στην επίτευξη του πολιτικού σκοπού του πολέμου και
μόνο.
Η Ελλάδα, όντας αντιμέτωπη με την διαχείριση προβλημάτων
συμβίωσης με τα γειτονικά της κράτη τα οποία είτε ζουν την δική
τους άνοιξη εθνικισμού (Αλβανία, ΠΓΔΜ) είτε διέπονται από
μεγαλομανία και έντονο αναθεωρητισμό (Τουρκία), δεν πρέπει να
αποκλείσει καμία από τις διαθέσιμες στους διεθνείς δρώντες
επιλογές, συμπεριλαμβανομένων της προληπτικής και της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος· ήπιας, σκληρής ή έξυπνης.

Επίλογος: Το Μέλλον της Παρεμποδιστικής Χρήσης Ισχύος
Η παρεμποδιστική χρήση ισχύος είναι μια πολιτική επιλογή
στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής ενός διεθνούς δρώντος για
την αντιμετώπιση μιας αναδυόμενης απειλής. Υπάρχουν διάφορες
διαστάσεις της παρεμποδιστικής χρήσης της ισχύος (νομική, ηθική,
κοινωνιολογική, κλπ), όμως το θέμα είναι πρωτευόντως πολιτικό
και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται·51 εκτός του πολιτικού
πλαισίου, η συζήτηση είναι άνευ νοήματος.
Η παρεμποδιστική δράση αναλαμβάνεται από έναν δρώντα
του διεθνούς συστήματος για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης της
ισχύος, συνήθως στρατιωτικής ή εξειδικευμένων στρατιωτικών
δυνατοτήτων, από τον υποψήφιο παρεμποδιζόμενο, είτε εξαιτίας
του φόβου ανατροπής της υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος, είτε
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επειδή εκτιμάται ότι αυτή, κάποια στιγμή στο μέλλον, θα
χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Όμως, η πολιτική επιλογή της
παρεμποδιστικής χρήσης ισχύος είναι επιρρεπής σε κατάχρηση
εξαιτίας της ασάφειας η οποία την περιβάλει.
Η διαφορά μεταξύ της προληπτικής και της παρεμποδιστικής
χρήσης στρατιωτικής ισχύος είναι σαφής· η σύγχυση των
συγκεκριμένων
επιλογών
υποκρύπτει
σκοπιμότητες.
Ο
προληπτικός πόλεμος είναι πόλεμος ανάγκης, ήτοι αμυντικός·
είναι αυτοάμυνα, και μάλιστα υπό συνθήκες πίεσης χρόνου,
ενόψει μιας εκδιπλούμενης και αυτονοήτως επικείμενης απειλής,
και κατά συνέπεια αναμφισβήτητα νόμιμος. Από την άλλη
πλευρά, ο παρεμποδιστικός πόλεμος (εφόσον εξελιχθεί σε τέτοιον)
είναι πόλεμος επιλογής, ήτοι επιθετικός·52 είναι η απρόκλητη
επίθεση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί με την διασταλτική και κατά το δοκούν ερμηνεία
της έννοιας του προληπτικού πολέμου. Συνεπώς, η προληπτική
δράση θεωρείται νόμιμη, δικαιολογημένη και συνετή, ενώ η
αντίστοιχη παρεμποδιστική παράνομη, αδικαιολόγητη και
ασύνετη, συνδεόμενη συνήθως με επιθετικότητα. 53
Όταν η απειλή σχετίζεται με την τρομοκρατία, τα όπλα
μαζικής καταστροφής, αποτυχημένα κράτη ή κράτη-παρίες, η
παρεμποδιστική δράση καθίσταται πιθανότερη λόγω της
σοβαρότητος των επιπτώσεων· συναντά δε μεγαλύτερη αποδοχή,
τόσο από τους λαούς όσο και από τις πολιτικές τους ηγεσίες ή
τουλάχιστον αντιμετωπίζεται λιγότερο αρνητικά σε σχέση με το
παρελθόν. Όμως, παρ’ όλο που η δριμύτητα της παρεμποδιστικής
χρήσης στρατιωτικής ισχύος μπορεί να άλλαξε με την εμφάνιση
των νέων απειλών, η βασική λογική παραμένει ίδια· η χρήση
ισχύος για την παρεμπόδιση μιας ύποπτης, εν δυνάμει απειλής να
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αναδυθεί σε κάποιον απροσδιόριστο χρονικό σημείο στο μέλλον.54
Η παρεμποδιστική δράση συνδέεται κυρίως με την
στρατιωτική ισχύ, όμως οικονομικά και διπλωματικά μέτρα, όπως
επίσης και μέτρα επιβολής του νόμου μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν με παρεμποδιστικούς τρόπους για την
διασφάλιση
της
ασφάλειας. 55
Υπό
προϋποθέσεις,
η
παρεμποδιστική χρήση της μη-στρατιωτικής ισχύος αποτελεί
καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με την στρατιωτική ισχύ ενός
κράτους, η αποτελεσματικότητα της οποίας έχει βασίμως
αμφισβητηθεί.56
Για τα μικρά κράτη, η προσφυγή στην παρεμποδιστική χρήση
ισχύος παρουσιάζει πρόσθετα προβλήματα· οι περιορισμένες
στρατιωτικές δυνατότητες και τα εθνικά συμφέροντα των
περιφερειακών, των μεγάλων και των υπερδυνάμεων περιπλέκουν
τα προβλήματα της προσφυγής στην συγκεκριμένη επιλογή. Τα
προβλήματα αυτά καθιστούν την επιλογή δύσκολη για τα μικρά
κράτη, στην εκδοχή της στρατιωτικής ισχύος, οπότε θα ήταν
προτιμότερο να προσανατολίζονται κατά προτεραιότητα στην
παρεμποδιστική χρήση των άλλων συντελεστών ισχύος του
κράτους.
Η παρεμποδιστική χρήση ισχύος, και πρωτευόντως της
στρατιωτικής, δεν είναι κάτι νέο στο διεθνές σύστημα, αντίθετα,
για παρεμποδιστικούς σκοπούς, είναι τόσο παλαιά όσο και ο
πόλεμος· είναι ένα καθόλα συνηθισμένο κίνητρο πολέμου, έστω
και σε συνδυασμό με άλλα, έστω και αν δεν είναι το μοναδικό,
ακόμα και το κυρίαρχο. 57 Ιστορικά έχει διαπιστωθεί ότι κάθε
πόλεμος του παρελθόντος είχε μια, μη αποκρυπτόμενη, εύκολα
εντοπίσιμη, παρεμποδιστική διάσταση. Ο χαρακτηρισμός του
πολέμου ως παρεμποδιστικού προϋποθέτει το πρωτείο του
παρεμποδιστικού κινήτρου έναντι των άλλων για την προσφυγή
στον πόλεμο.
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Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς δρώντες πάντοτε διεξήγαν
παρεμποδιστικούς πολέμους, ή τουλάχιστον διεξήγαν πολέμους
για λόγους μεταξύ των οποίων και η παρεμπόδιση. Η ιστορική
αυτή εμπειρία θα συνεχιστεί, τουλάχιστον από τα ισχυρά κράτη,
παρά τους περιοριστικούς όρους της διεθνούς κοινότητος,
συμπηγνύοντας συμμαχίες προθύμων κατά περίπτωση.58 Όμως
σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι δύσκολο να
αιτιολογηθεί μια παρεμποδιστική χρήση στρατιωτικής ισχύος, η
προσφυγή στην οποία τον 21 ο αιώνα θα απαιτεί ισχυρή
αιτιολόγηση με άμεση επίκληση αναγκών αυτοάμυνας. 59 Το
ερώτημα είναι εάν η παρεμποδιστική χρήση της στρατιωτικής
ισχύος θα καταστεί τυπική πρακτική, κάτι που απομένει να φανεί.
Ο Παναγιώτης Μαυρόπουλος είναι απόστρατος αξιωματικός, κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας.
Διετέλεσε επιτελής στο ΝΑΤΟ και επιτελάρχης του στρατηγείου JFTC του
ΝΑΤΟ. Από το 2010 έως το 2016 δίδαξε Στρατιωτική Στρατηγική στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι διαχειριστής της ιστοσελίδας
Στρατηγική και Πόλεμος (www.warandstrategy.gr). Σήμερα εργάζεται στην
διεύθυνση κυβερνοασφάλειας του SHAPE (NATO). Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της στρατηγικής και της
κυβερνοϊσχύος.
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Η Εθνική Ισχύς και το Πρώτο Πλήγμα
από τον Μεταξά στον Κονδύλη
Παναγιώτης Γκαρτζονίκας

ΣΥΝΟΨΗ
Η ισχύς είναι θεμελιώδης έννοια στη διεθνή πολιτική από τον
Θουκυδίδη μέχρι σήμερα. Ο Κονδύλης, ως θιασώτης της ρεαλιστικής
σχολής, διαπιστώνει ανισομέρεια στους συντελεστές εθνικής ισχύος
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η μέτρηση όμως της εθνικής ισχύος
δεν είναι ένα απλό άθροισμα μετρήσιμων δεικτών. Στη μεν μέτρηση
της εθνικής ισχύος υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες και το πώς
μια χώρα χρησιμοποιεί την ισχύ της είναι πολύπλοκη υπόθεση. Σε
σχέση δε με την Τουρκία η Ελλάδα διαθέτει και πλεονεκτήματα
ειδικά γεωγραφικά. Στα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που εισήγαγε
ο Κονδύλης στην ελληνική στρατηγική συζήτηση συγκαταλέγεται
και το πρώτο πλήγμα. Η ανάλυση της προληπτικής επίθεσης και
του παρεμποδιστικού πολέμου παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο
θεωρητικό όσο και πρακτικό. Ο παρεμποδιστικός πόλεμος εναντίον
της Τουρκίας εξετάσθηκε ως στρατηγική επιλογή από την Ελλάδα
την περίοδο 1913-14, οπότε και συντάχθηκε το περίφημο σχέδιο του
Μεταξά για την κατάληψη των Δαρδανελλίων. Αν και τελικά δεν
τέθηκε σε εφαρμογή, μάλλον δεν παρουσίαζε και πολλές
πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο, οι πτυχές εκείνες είναι χρήσιμες
και για τα σημερινά στρατηγικά προβλήματα.
Λέξεις κλειδιά : Εθνική ισχύς, πρώτο πλήγμα, Κονδύλης, Μεταξάς

Εισαγωγή – Η Έννοια της Ισχύος
Η ισχύς, παρότι χρησιμοποιείται ευρέως, είναι μια
διαφιλονικούμενη έννοια που δύσκολα προσδιορίζεται, όπως άλλωστε
Για παραπομπή στο άρθρο : Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, ‘Η Εθνική Ισχύς και το
Πρώτο Πλήγμα από τον Μεταξά στον Κονδύλη’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1, (Φθινόπωρο
2017), 55-94.
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οι περισσότερες βασικές έννοιες. Καθώς όμως ευφυώς παρατηρεί ο
Joseph Nye για την αγάπη, βιώνουμε και την ισχύ στην καθημερινή
μας ζωή όπου έχει απτά αποτελέσματα, παρόλο που δεν μπορούμε να
τα μετρήσουμε με ακρίβεια.1 Επιπλέον, όπου υπάρχει πολιτική
υπάρχει και ισχύς. Εφόσον οι διεθνείς σχέσεις είναι πολιτικές ή έχουν
πολιτικές επιπτώσεις, δεν είναι τυχαίο που η ισχύς είναι θεμελιώδης
έννοια στη διεθνή πολιτική.2 Παρά τους διάφορους ορισμούς και
ερμηνείες που έχουν δοθεί στην έννοια της ισχύος, είναι δυνατόν να
διακρίνουμε τρείς διαφορετικές, αν και συνδεδεμένες προσεγγίσεις.
Πρόκειται, επιγραμματικά, για τις εξής τρείς: η ‘ισχύς ως πόροι’, η
‘ισχύς ως αποτελέσματα’ και η ‘ισχύς ως στρατηγική’.3
Στις διεθνείς σχέσεις η μελέτη της ισχύος από τον Θουκυδίδη
μέχρι σήμερα θεωρείται ότι είναι το πεδίο του ρεαλισμού. Ο
ρεαλισμός εδράζεται στη φιλοσοφική θεώρηση, που έχουν εκφράσει
φιλόσοφοι από τον Thomas Hobbes μέχρι τον Raymond Aron, ότι η
ισχύς συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη συνθήκη. Ο Nietzsche
μάλιστα δηλώνει πως ‘’το συναίσθημα της ισχύος έχει καταστεί η
ισχυρότερη επιθυμία αλλά και ο δαίμων του ανθρώπου’’.4 Ο Hans
Morgenthau ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικοί ηγέτες, βασιζόμενοι στην
ανθρώπινη επιθυμία για να υπερισχύσουν και στην ανάγκη για
αυτοπροστασία, ‘‘σκέφτονται και ενεργούν με όρους συμφερόντων

Joseph Nye, The Future of Power, (New York: Public Affairs, 2011), 3.
Για σχετικά πρόσφατες γενικές θεωρήσεις της ισχύος βλ. Nye, στο ίδιο, 5-15,
David Baldwin, “Power and International Relations” στο Walter Carlsnaes, Thomas
Risse και Beth Simmons (eds), Handbook of International Relations, (London: Sage,
2013), 273-97, Janice Bially Mattern, ‘’The Concept of Power and the (Un)discipline of
International Relations’’, στο Christian Reus-Smit και Duncan Snidal, The Oxford
Handbook of International Relations, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 691-98,
Felix Berenskoetter, “Thinking about Power,” στο Felix Berenskoetter, Michael
Williams (eds.), Power in World Politics, (London: Routledge, 2007), 1–22, Michael
Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics,” International
Organization Vol. 59, No. 1 (January 2005), 39– 75 και Dennis Wrong, Power: Its Forms,
Bases and Uses (New Brunswick: Transaction Publishers, 1995).
3 Raymond Boudon and Francois Bourricaud, A Critical Dictionary of Sociology (Chicago:
University of Chicago Press, 1989), 267-72 και Ashley Tellis, Janice Bially, Christopher
Layne, and Melissa McPherson, Measuring National Power in the Postindustrial Age,
(Santa Monica: RAND Corporation, 2000), 14.
4 Berenskoetter, “Thinking about Power,” 3.
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που ορίζονται ως ισχύς’’.5 Εκκινώντας από αυτή την αφετηρία οι
ρεαλιστές χρησιμοποιούν την ισχύ ως αναλυτικό εργαλείο για να
εξηγήσουν τις διεθνείς σχέσεις, ορίζοντάς την κυρίως με όρους
στρατιωτικών δυνατοτήτων. Κατά τον John Mearsheimer η ισχύς είναι
οι ‘‘συγκεκριμένες δυνατότητες, οι υλικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι
σε ένα κράτος’’ και στη διεθνή σκηνή η ισχύς του κράτους είναι
πρωτίστως λειτουργία των στρατιωτικών του δυνάμεων. 6 Εφόσον το
κράτος κατέχει κεντρική θέση στη ρεαλιστική θεώρηση, η ισχύς
υπόκειται σε μέτρηση με βάση σαφώς καθορισμένους παράγοντες ή
συντελεστές. Μεταπολεμικά αυτή η προσέγγιση εξελίχθηκε στους
συντελεστές εθνικής ισχύος, με βάση την ανάλυση του Morgenthau. Ο
τελευταίος υποστήριξε ότι η εθνική ισχύς περιλαμβάνει τη
γεωγραφία, τους φυσικούς πόρους, τη βιομηχανική παραγωγή, τις
ένοπλες δυνάμεις, τον πληθυσμό, τον εθνικό χαρακτήρα, το εθνικό
φρόνημα και την ποιότητα της διπλωματίας.7 Άλλοι ρεαλιστές
υιοθετούν κατά βάση αυτά τα στοιχεία με μερικές διαφοροποιήσεις.8
Οι Αμερικανοί σήμερα δέχονται πως οι συντελεστές της εθνικής
ισχύος
είναι
κυρίως
τέσσερεις,
διπλωματικός/πολιτικός,
πληροφοριακός, στρατιωτικός και οικονομικός.9
Με την προσέγγιση των συντελεστών εθνικής ισχύος, που θεωρεί
την ισχύ ως το άθροισμα των πόρων του κράτους, όπως είναι φυσικό,
δεν συμφωνούν όλοι. Η δεύτερη προσέγγιση της ισχύος είναι εκείνη
που την αντιμετωπίζει ως ένα πλέγμα σχέσεων και αποτέλεσε κατά
τον David Baldwin ‘’επανάσταση στην ανάλυση της ισχύος’’, επειδή
Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 3rd edn.
(New York: Alfred A. Knopf, 1964), 5.
6 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, (New York: W.W. Norton,
2001), 57.
7 Morgenthau, Politics among Nations, 112-40 και Baldwin, “Power and International
Relations”, 274.
8 A.F.K. Organski, World Politics, (New York: Alfred A. Knopf, 1958) 101-89, Kenneth
Waltz, Theory of International Politics, (Reading: Addison-Wesley, 1979), 132,
Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics και David Jablonsky, "National
Power". στο Boone Bartholomees, The U.S. Army War College Guide to National Security
Issues (Vol 1) : Theory of War and Strategy (4th ed) (Carlisle: U.S. Army War College,
2010), 145-61.
9 Γνωστοί με το ακρωνύμιο DIME: Diplomatic, Informational, Military, Economic, βλ.
US Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1 (JP 1), Doctrine for the Armed Forces of the
United States, (Washington DC, 2013), Ι-12.
5
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υποστηρίχθηκε διαθεματικά από την πολιτική και οικονομική
επιστήμη, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία.10 Ως αφετηρία αυτής
της αντίληψης μπορούμε να θεωρήσουμε τον ορισμό του Max Weber ο
οποίος όρισε την ισχύ ως ‘’την ευκαιρία να υπερισχύσει η θέληση
κάποιου σε μια κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση των άλλων,
ανεξάρτητα με το που βασίζεται η ευκαιρία’’.11 Συνήθως όμως οι
πολιτικοί επιστήμονες προτιμούν τον ορισμό που έδωσε ο Robert Dahl
ότι ‘’ισχύς είναι ο Α να υποχρεώσει τον Β να κάνει κάτι που ο Β
διαφορετικά δεν θα έκανε’’.12 Η δεύτερη αυτή προσέγγιση, που
αντιλαμβάνεται την ‘ισχύ ως αποτελέσματα’, εστιάζει στη μη
γραμμική σχέση μεταξύ της υλικής ισχύος και της πραγματικής
ισχύος. Οι αναλυτές αυτής της προσέγγισης εφιστούν την προσοχή
στο παράδοξο της ‘ανεπίτευκτης ισχύος’ (unrealized power), στην
ανικανότητα δηλαδή ενός κράτους να μετατρέψει την υλική ισχύ σε
επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα, που προκαλείται από δύο αιτίες. Η
πρώτη οφείλεται στην έλλειψη θέλησης ή επιδεξιότητας για να
χρησιμοποιηθεί η ισχύς αποτελεσματικά. Η δεύτερη προκαλείται από
το γεγονός ότι ο δρων αδυνατεί να προσαρμόσει τις δυνατότητές του
στα δεδομένα της εκάστοτε καταστάσεως.13 Το πλεονέκτημα μιας
τέτοιας θεώρησης της ισχύος είναι ότι ανταποκρίνεται στην
ενστικτώδη ανθρώπινη αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι ισχυρός, η
ικανότητα δηλαδή του Α να κάνει τον Β να συμμορφωθεί με τη
θέλησή του. Παρόλη την ελκυστικότητά της όμως, και η θεωρία αυτή
έχει περιορισμούς, που σχετίζονται με τα προβλήματα της
αβεβαιότητας στη συμπεριφορά του Β, στις προτιμήσεις του και στον
τρόπο που τις αλλάζει.14
Ορισμένοι θεωρούν την ‘ισχύ ως στρατηγική’ ως μια τρίτη
προσέγγιση, διακριτή από τη δεύτερη. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί
να συλλάβει τις διαδικασίες, τις σχέσεις και τις καταστάσεις μέσα από
Baldwin, “Power and International Relations”, 274.
Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, A.M. Henderson and
Talcott Parsons (trans). (New York: The Free Press, 1947), 152 και Berenskoetter,
“Thinking about Power,” 3.
12 Robert Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science 2, no 3 (July 1957), 201–15.
13David Baldwin, Paradoxes of Power, (New York: Blackwell, 1989), Tellis, Measuring
National Power, 13.
14Jeffery Hart, “Three Approaches to the Measurement of Power in International
Relations,” International Organization, Vol. 30, No. 2, (1976), 289–305.
10
11
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τις οποίες οι οντότητες σκοπεύουν να επηρεάσουν η μία την άλλη.
Ξεκινά από τη διαπίστωση ότι οι ‘δυνατότητες’, ειδικά στο πολιτικό
πεδίο, δεν είναι ανταλλάξιμες με τον ίδιο τρόπο που είναι για
παράδειγμα το χρήμα στην οικονομία. Η προσέγγιση αυτή
αντανακλά την ικανότητα ενός κράτους να παράγει στρατηγική που
μπορεί να καθοδηγεί τις ενέργειες των θεσμών της εθνικής
ασφάλειας.15
Ο Παναγιώτης Κονδύλης στο Επίμετρο πραγματεύεται το ζήτημα
της εθνικής ισχύος από την πλευρά της ρεαλιστικής σχολής,
επισημαίνοντας την αυξανόμενη ανισομέρεια μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας. Ο Κονδύλης χρησιμοποιεί τον όρο ‘γεωπολιτικό δυναμικό’
για την εθνική ισχύ και στο οποίο συγκαταλέγει κυρίως τη
γεωγραφία, την κοινωνία και τον ευρύτερο χώρο μέσα στον οποίο
εκδιπλώνει ένα έθνος την πρωτογενή του ενέργεια.16 Στη συνέχεια,
αναφέρεται ειδικά στο σημαντικότερο συντελεστή εθνικής ισχύος, τον
στρατιωτικό, από τον οποίο αναδεικνύει τέσσερα σημεία που μπορούν
να δώσουν στην ελληνική πλευρά σημαντικές πιθανότητες νίκες. Τα
σημεία αυτά είναι οι εδαφικοί αντικειμενικοί σκοποί, η συγκέντρωση
των δυνάμεων, η δύναμη πυρός και το πρώτο πλήγμα.17
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να επιχειρηματολογήσει επί
των σχετικών θέσεων του Κονδύλη και θα περιλάβει πέντε τμήματα.
Αφού αναφέρθηκε εισαγωγικά η έννοια της ισχύος, στη συνέχεια το
πρώτο μέρος αναφέρεται στη μέτρηση της εθνικής ισχύος. Το δεύτερο
εξετάζει το γεωπολιτικό δυναμικό, την εθνική ισχύ δηλαδή της
Ελλάδας, ενώ το τρίτο πραγματεύεται τον παρεμποδιστικό πόλεμο
και την προληπτική επίθεση. Το τέταρτο επικεντρώνεται στην
ελληνοτουρκική σύγκρουση, την περίπτωση παρεμποδιστικού
πολέμου για την κατάληψη των Δαρδανελλίων το 1914 και τις
σημερινές παραμέτρους. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος,
επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση των θέσεων του Επιμέτρου και
διατυπώνεται μια πρόταση. Σε κάθε τμήμα προηγείται η θεωρητική

15

16
17

Tellis, Measuring National Power, 15 και David Baldwin, “Power Analysis and World
Politics: New Trends versus Old Tendencies,” World Politics Vol. 31, No. 2 (January
1979), 161-94.
Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1997), 384-92.
Στο ίδιο, 393-99.
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διαπραγμάτευση για να τεθεί το πλαίσιο της συζήτησης και να
εξαρθούν ορισμένα χαρακτηριστικά.

Η Μέτρηση της Εθνικής Ισχύος
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως για να είναι ευτυχής μια πολιτεία
πρέπει να είναι μεγάλη. Αυτό ίσως είναι αλήθεια, αλλά δεν γνωρίζουν
να κρίνουν ποια πολιτεία είναι μικρή και ποια μεγάλη. Κρίνουν μια
πολιτεία μεγάλη από τον αριθμό των κατοίκων της, όμως οφείλουν να
εξετάζουν όχι τους αριθμούς, αλλά το έργο. Διότι η σπουδαία πολιτεία
δεν ταυτίζεται με την πολυάνθρωπη.
Αριστοτέλης, Πολιτικά, Βιβλίο Ζ, 4.

Δεδομένου ότι η ισχύς αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας στις
διεθνείς σχέσεις, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αναλυτές έχουν
ασχοληθεί με τη μέτρηση της ισχύος κάθε κράτους, τη μέτρηση
δηλαδή της εθνικής ισχύος. Από όλα τα στοιχεία της εθνικής ισχύος, η
στρατιωτική θεωρείται από πολλούς ως το πιο σημαντικό. Και τούτο
καθόσον λειτουργεί ως ο αποφασιστικός κριτής όταν χρησιμοποιείται
στην επίλυση συγκρούσεων και διαμορφώνει τις σχέσεις μεταξύ των
κρατών, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται.18 Ο Karl Höhn
κατέγραψε συστηματικά και σύγκρινε 69 τύπους που έχουν
διατυπωθεί για τον υπολογισμό της εθνικής ισχύος. Ο πρώτος τύπος
χρονολογείται από το 1741 ενώ όλοι οι υπόλοιποι εμφανίζονται μετά
το 1936. Οι περισσότεροι τύποι έχουν εκπονηθεί από Αμερικανούς
(36%), ακολούθως από Κινέζους (16%) και Γερμανούς (7%). Οι τύποι
δε που εξέτασε ο Höhn αποτελούνται από διάφορες μεταβλητές, των
οποίων ο αριθμός ποικίλλει από δύο έως 236.19

18

19
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Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 55, Stephen Biddle, Military Power:
Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, (Princeton: Princeton University Press,
2004), 5-9, Michael Beckley, ‘Economic Development and Military Effectiveness’, The
Journal of Strategic Studies, Vol. 33, No. 1, (Feb 2010), 45 και Ryan Grauer,
Commanding Military Power: Organizing for Victory and Defeat on the Battlefield,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 5-9.
Karl Hermann Höhn, Geopolitics and the Measurement of National Power, (Hamburg:
Universität Hamburg, PhD Dissertation, 2011).
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Κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στους τύπους και τις θεωρίες
που έχουν δημιουργηθεί για να απαντήσουν κατ’ ουσίαν στο κεντρικό
ερώτημα σχετικά με το πώς προκύπτει η στρατιωτική ισχύς μιας
χώρας, μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες: την
υλική/ποσοτική και τις μη ποσοτικές.20 Η πρώτη και πιο δημοφιλής
θεωρία πρεσβεύει ότι οι υλικοί πόροι μετατρέπονται άμεσα σε
στρατιωτική ισχύ. Οι περισσότεροι ρεαλιστές, ξεκινώντας από τη
συστηματοποίηση του Morgenthau με τους συντελεστές εθνικής
ισχύος, θεωρούν ότι η σχετική ποσότητα των υλικών πόρων είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας της συμπεριφοράς μιας χώρας.21 Το
πλέον δε ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο των στρατιωτικών
δυνατοτήτων σε ποσοτικές μελέτες, παραμένει ο Σύνθετος Δείκτης
Εθνικών Δυνατοτήτων, που περιλαμβάνει έξι μεταβλητές:
στρατιωτικές δαπάνες, προσωπικό ενόπλων δυνάμεων, κατανάλωση
ενέργειας, παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, αστικό πληθυσμό και
συνολικό πληθυσμό.22 Οι φιλελεύθεροι και οι κονστρουκτιβιστές
αντιμετωπίζουν συνήθως τη στρατιωτική ισχύ με υλικούς όρους,
παρότι αρνούνται την αιτιακή σχέση τους.23

20

21

22

23

Διάφοροι αναλυτές χρησιμοποιούν διαφορετικές αν και παρόμοιες
κατηγοριοποιήσεις, βλ. Tellis, Measuring National Power in the Postindustrial Age, 2533, Biddle, Military Power, 14-27, Risa Brooks. “The Impact of Culture, Society,
Institutions, and International Forces on Military Effectiveness” στο Risa Brooks και
Elizabeth Stanley, Creating Military Power: The Sources of Military Effectiveness,
(Stanford: Stanford University Press, 2007), 4-9, Beckley, ‘Economic Development
and Military Effectiveness’, 46-53, Ryan Grauer και Michael Horowitz, “What
Determines Military Victory? Testing the Modern System”, Security Studies, Vol. 21,
No.1, (Spring 2012), 85-88, Patricia Sullivan, Who Wins Predicting Strategic Success and
Failure in Armed Conflict, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 7-17 και Grauer,
Commanding Military Power, 9-17.
Όπως στην υποσημείωση 8 και Beckley, ‘Economic Development’, 46. Πάντως ο
Mearsheimer διακρίνει δύο είδη ισχύος, την λανθάνουσα και την στρατιωτική
ισχύ, βλ.The Tragedy of Great Power Politics, 55.
David Singer και Melvin Small, National Material Capabilities Data, 1816-1985 (Ann
Arbor: Inter·University Consonium for Political and Social Research, 1993) και
Beckley, ‘Economic Development’, 46.
Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence: World Politics in
Transition, (Boston: Little Brown 1977); Alexander Wendt, Social Theory of
International Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) και Beckley,
‘Economic Development’, 46.
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Η υλική θεώρηση είναι πιο ελκυστική σε όσους ασκούν πολιτική
στην Αμερική και τη Δύση, υποστηρίζει ο Nye, επειδή εμφανίζει την
ισχύ απτή, μετρήσιμη και προβλέψιμη.24 Τα μαθηματικά μοντέλα, από
τον νόμο του Lanchester μέχρι πολύπλοκες εξισώσεις και οι παντός
είδους εξομοιώσεις συγκρούσεων και μαχών, στηρίζονται κυρίως σε
τεχνολογικούς και ποσοτικούς δείκτες. Παρόλο που με το πέρασμα
του χρόνου χρησιμοποιούνται περισσότεροι και πιο εξελιγμένοι
δείκτες, στην πλειονότητά τους, εντούτοις, εκφράζουν υλικά μέσα.25 Ο
υπολογισμός όμως της στρατιωτικής ισχύος αθροίζοντας μετρήσιμες
μονάδες, δεν ικανοποιούσε τους αναλυτές ήδη από τη δεκαετία του
1980. Ο Trevor Dupuy για παράδειγμα, από τους δημιουργούς των
ποσοτικών μεθόδων και της στρατιωτικής επιχειρησιακής έρευνας,
εισήγαγε στα περίφημα μοντέλα του μη μετρήσιμους παράγοντες
όπως ηγεσία, ηθικό και εκπαίδευση.26
Η καθαρή αντιπαραβολή αριθμών μπορεί να οδηγήσει στη
γελοιότητα. Όταν ο Νίξον ανήλθε στην εξουσία το 1969, ειδικοί
αναλυτές του Πενταγώνου εισήγαγαν στον υπολογιστή όλα τα
στοιχεία ισχύος των ΗΠΑ και του Βορείου Βιετνάμ, όπως: πληθυσμός,
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), αριθμός αρμάτων, πλοίων,
αεροσκαφών, μέγεθος ενόπλων δυνάμεων και τα λοιπά. Κατόπιν
ρώτησαν τον υπολογιστή πότε θα νικήσουν και ο υπολογιστής
απάντησε: ‘’Κερδίσατε το 1964’’.27
Παρόλο που έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι ο Ναπολέων
πίστευε πως η νίκη κλίνει υπέρ της πλευράς που διαθέτει τα
‘μεγαλύτερα τάγματα’28, όπως και ο Clausewitz,29 ωστόσο όχι σπάνια,
24
25

26

27

28

Nye, The Future of Power, 8.
Bernhelm Booss-Bavnbek και Jens Hoyrup, Mathematics and War, (Basel: Springer,
2003), Philipp von Hilgers, War Games: A History of War on Paper, (Cambridge: The
MIT Press, 2012) και Michael Taillard, Analytics and Modern Warfare Dominance by the
Numbers, (New York: Palgrave Macmillan, 2014). Υπόψη και η συζήτηση για την
αναλογία 3:1 και γενικά για την αναλογία δυνάμεων που έγινε μέσα από τις
σελίδες του περιοδικού International Security μεταξύ 1987-89.
Trevor Dupuy, Numbers, Predictions and War: Using History to Evaluate Combat Factors
and Predict the Outcome of Battles, (Fairfax: HERO Books, 1985).
Το αναφέρει ο Harry Summers, On Strategy: The Vietnam War in Context, (Carlisle:
U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1983), 11.
Ο Ναπολέων δεν ήταν υπέρμαχος της αριθμητική υπεροχής μολονότι όπως όλοι
οι μεγάλοι έχει υποστηρίξει αντιφατικά επιχειρήματα. Εκτός αυτού, τα
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στρατοί που εμφανίζονταν αρχικά αριθμητικά κατώτεροι,
αναδείχτηκαν νικητές στο πεδίο της μάχης. Πρόσφατες εμπειρικές
αναλύσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι μεθοδολογίες που
βασίζονται αποκλειστικά στους υλικούς πόρους για τη μέτρηση της
ισχύος, έχουν περιορισμένη ερμηνευτική ικανότητα. Ο Stephen Biddle
διαπιστώνει ότι η απλή υπεροχή δεικτών στρατιωτικής ισχύος όπως
πληθυσμός, μέγεθος στρατού, οικονομική δυνατότητα και
στρατιωτικές δαπάνες, μπορούν να προβλέψουν τους νικητές μόνο
στους μισούς πολέμους που έγιναν από το 1900.30 Άλλοι αναλυτές
διαπίστωσαν ότι στο ένα τρίτο των αποφασιστικών μαχών από το
1917 μέχρι το 2003, η πλευρά που υστερούσε υλικά νίκησε καλύτερα
εξοπλισμένους αντιπάλους.31
Ωστόσο και στη RAND, τη γνωστή αμερικανική δεξαμενή
σκέψης, οι αναλυτές ήδη από τη δεκαετία του 1950 αμφέβαλλαν για
την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εκτιμήσεων της
στρατιωτικής ισχύος.32 Σταδιακά προχώρησαν στην ανάπτυξη της
μεθοδολογίας της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Net Assessment), η
οποία λαμβάνει υπόψη της ιστορικές αναλύσεις, ανευρίσκει τάσεις

επιχειρήματα μοιάζουν πολλές φορές αντιφατικά αν τα μελετήσει κάποιος έξω
από το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν. Ο Bruno Colson, Napoleon on
War, (Oxford: Oxford University Press, 2015), 145-49, μας δίνει πάντως μια
ολοκληρωμένη εικόνα παραθέτοντας τις απόψεις του Ναπολέοντα για τους
αριθμούς, όπως αναφέρθηκαν σε κάθε περίσταση, η οποία δεν επιβεβαιώνει την
καθιερωμένη αντίληψη.
29 Ἠ καλύτερη στρατηγική είναι να είσαι πάντα πολύ δυνατός, πρώτον γενικά και
δεύτερον στο αποφασιστικό σημείο’, Carl von Clausewitz, On War, Michael
Howard and Peter Paret (eds & trans.), (Princeton: Princeton University Press, 1984),
204. Όπως εν τούτοις και ο Ναπολέων, ο Clausewitz έχει υποστηρίξει επίσης ότι
‘το να αναγάγεις όλη την πολεμική τέχνη στον τύπο της αριθμητικής υπεροχής
είναι υπεραπλούστευση’ (197), ‘η αριθμητική υπεροχή είναι μόνο ένας από τους
παράγοντες της νίκης’(194) και ‘το να θεωρούμε την αριθμητική υπεροχή ως
απαραίτητη προϋπόθεση της νίκης, αποτελεί πλήρη παρανόηση των
επιχειρημάτων μας’ (197). Δεν είναι δηλαδή ακριβές ότι και ο Clausewitz ήταν
υπέρμαχος της αριθμητικής υπεροχής.
30 Biddle, Military Power, 21 και Brooks, “The Impact of Culture, Society, Institutions, 3.
31 Grauer και Horowitz, “What Determines Military Victory? 102.
32 Andrew Marshall, Problems of Estimating Military Power, (Santa Monica: RAND
Corporation, 1966).
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στους συντελεστές εθνικής ισχύος καθώς και δυνατά σημεία και
τρωτότητες μεταξύ των ανταγωνιστών.33 Ως Συγκριτική Αξιολόγηση
το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ορίζει ‘τη συγκριτική ανάλυση των
στρατιωτικών, τεχνολογικών, πολιτικών, οικονομικών και άλλων
παραγόντων που διέπουν τις σχετικές στρατιωτικές δυνατότητες των
χωρών. Σκοπός της είναι ανεύρεση προβλημάτων και ευκαιριών που
αξίζουν της προσοχής των ανώτατων αξιωματούχων της άμυνας’. 34
Οι Αμερικανοί το 1973 ίδρυσαν στο Πεντάγωνο το Γραφείο
Συγκριτικής Αξιολόγησης με επικεφαλής τον Andrew Marshall, ο
οποίος παρέμεινε στη θέση για περισσότερα από σαράντα χρόνια.35
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει την εμφάνισή του πλήθος
μελετών οι οποίες εστιάζουν σε πολιτικούς και κοινωνικούς
παράγοντες που είτε ενισχύουν, είτε επιδεινώνουν την στρατιωτική
αποτελεσματικότητα μιας χώρας.36 Τη σχετική έρευνα, που μέχρι
τώρα έχει αποδώσει ενδιαφέροντα στοιχεία, μπορούμε να την
κατατάξουμε σε τέσσερα πεδία: το πολιτικό καθεστώς, 37 τις
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πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις,38 την κουλτούρα39 και το ανθρώπινο
κεφάλαιο.40Βεβαίως και ποιοτικές μελέτες από το χώρο της πολιτικής
επιστήμης και της ιστορίας, ήδη από την εποχή του Sun Tzu, τονίζουν
τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η στρατηγική που χρησιμοποιεί
κάθε εμπόλεμος στο τελικό αποτέλεσμα.41 Επιπρόσθετα δε και
ποσοτικές μελέτες διαπιστώνουν τη στενή σχέση μεταξύ της
στρατιωτικής στρατηγικής και της επιτυχίας στον πόλεμο.42
Από την ανάλυση που προηγήθηκε και την επισκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η ιδεατή μέτρηση της εθνικής
ισχύος θα ήταν εκείνη που θα συσχέτιζε απρόσκοπτα την ‘ισχύ ως
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υλικοί πόροι’ με την ’ισχύ ως αποτελέσματα’. Επειδή όμως κάτι
τέτοιο στην πραγματικότητα είναι ανέφικτο, ας κρατήσουμε τρία
συμπεράσματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς μας.
Πρώτον, η εθνική ισχύς γενικά και η στρατιωτική ισχύς ειδικά,
στηρίζονται σε υλικούς πόρους. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχύς χωρίς
υλική βάση. Δεύτερον, οι υλικοί παράγοντες δεν φανερώνουν όλη την
αλήθεια για την ισχύ ούτε μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα
της σύγκρουσης μεταξύ δύο ασύμμετρων αντιπάλων. Όπως και στην
καθημερινή ζωή, είναι προτιμότερο να είναι κάποιος πλούσιος παρά
φτωχός. Ο πλούσιος έχει περισσότερες επιλογές, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι ο φτωχός είναι καταδικασμένος. Τα μικρά κράτη δεν
εξαφανίστηκαν από το διεθνές σύστημα όπως πίστευαν οι Heinrich
von Treitschke και Karl Haushofer στο τέλος του δέκατου ένατου
αιώνα43, όπως επίσης και ο Edward Carr στο τέλος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.44 Τρίτον, το να κερδίσει κάποιος στο πεδίο της
μάχης δεν συνεπάγεται ότι θα πετύχει και τους πολιτικούς του
σκοπούς. Η νίκη στο πεδίο της μάχης είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή
συνθήκη για να υπηρετήσει το σκοπό του πολέμου. Δεν υπάρχει
δηλαδή γραμμική σχέση μεταξύ του αποτελέσματος στο πεδίο της
μάχης και της έκβασης του πολέμου.

Το Γεωπολιτικό Δυναμικό της Ελλάδας
Είναι γεγονός ότι η Τουρκία υπερέχει σχεδόν σε όλα τα
μετρήσιμα στοιχεία που συνιστούν την εθνική ισχύ. Ως προς τα
φυσικά στοιχεία γεωγραφία, πόροι και πληθυσμός, διαθέτει έκταση
έξι περίπου φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα (783.562 χλμ2 έναντι
131.944 χλμ2) και πληθυσμό σχεδόν οκταπλάσιο (80 εκ. περίπου έναντι
10,7 εκ.).45 Οι φυσικοί της δε πόροι είναι πολλαπλάσιοι των
43
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αντίστοιχων ελληνικών. Ως προς τα κοινωνικά στοιχεία, οικονομία,
πολιτική, ένοπλες δυνάμεις και ψυχολογία, στην οικονομία το
τουρκικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι υπερτριπλάσιο του
ελληνικού (736 δις έναντι 175 δις δολάρια για το 2016). Οι ένοπλες
δυνάμεις της Τουρκίας είναι υπερδιπλάσιες των ελληνικών (355.000
έναντι 143.000), ενώ οι ετήσιες στρατιωτικές της δαπάνες την
τελευταία δεκαετία είναι σχεδόν τριπλάσιες (14,803 δις έναντι 4,973 δις
δολάρια ΗΠΑ το 2016).46
Στην επιχειρηματολογία του ο Κονδύλης, αρχίζοντας από τη
γεωγραφία, θεωρεί ότι ‘’μετά το 1922 το έθνος ακρωτηριάσθηκε και
συρρικνώθηκε και συνέπεσε με το κράτος και όχι γιατί το κράτος
διευρύνθηκε’’.47 Το ελληνικό κράτος όμως αυξήθηκε σε έκταση κατά
178% από την ίδρυσή του το 1830, σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
συγκριτικά με τους σχετικά ισοδύναμους γείτονές του, καθόσον η
Βουλγαρία και η Σερβία αυξήθηκαν κατά 15% και 80% αντίστοιχα.48
Και δεν ήμασταν οι μόνοι με ‘Μεγάλη Ιδέα’ και εδαφικές διεκδικήσεις.
Οι Έλληνες ανέπτυξαν πολυσχιδείς εμπορικές δραστηριότητες και
δημιούργησαν παροικίες σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Από τον δέκατο ένατο όμως αιώνα, με το σχηματισμό των εθνικών
κρατών και τη διάλυση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών, το ελληνικό
κράτος, αν και μικρό, αδύναμο και λοιδορούμενο σε όλη τη διάρκεια
αυτού του αιώνα, κατάφερε να συμπεριλάβει στην επικράτειά του την
πλειονότητα των ελληνικών πληθυσμών. Η διασπορά του ελληνικού
πληθυσμού βεβαίως ήταν τέτοια, που θα ήταν αδύνατο η Ελλάδα να
επεκταθεί μέχρι την Τραπεζούντα, την Οδησσό ή την Αλεξάνδρεια.
Ακόμη και μια χώρα σαν τη Ρωσία σήμερα, δεν είναι βέβαιο ότι
μπορεί να προστατεύσει επαρκώς τους Ρώσους στην καταγωγή που
έμειναν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες επιπλέον
βρίσκονται στην περίμετρο της Ρωσίας.49
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Ο Κονδύλης, αν και δηλώνει πως δεν συνηγορεί υπέρ ενός
γεωγραφικού ντετερμινισμού, εντούτοις, στη θεώρηση του
γεωγραφικού χώρου βλέπει ότι η Τουρκία έχει μόνο πλεονεκτήματα
και η Ελλάδα μόνο μειονεκτήματα.50 Εδώ αναφύονται δύο ζητήματα
που σχετίζονται με τη γεωγραφία. Το πρώτο είναι ότι ενώ τα φυσικά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά - όπως έκταση, βουνά, ποτάμια, λίμνες,
θάλασσες – παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα, δεν συμβαίνει το ίδιο με
τους ανθρώπους που διαβιούν εκεί και με τις σχέσεις που
αναπτύσσουν με την πάροδο του χρόνου. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα,
όπως και πολλές άλλες χώρες, είναι μια γεωγραφική
‘‘ανορθογραφία.’’ Σε έναν ηπειρωτικό κορμό, που αν αφαιρέσεις την
Πελοπόννησο που ουσιαστικά είναι νησί, απομένει ένα τμήμα μικρής
έκτασης με ελάχιστο βάθος. Σε αυτό το τμήμα προσκολλάται ένας
εκτεταμένος βραχίονας που είναι η Ανατολική Μακεδονία και η
Θράκη, μια λωρίδα με μηδαμινό βάθος απομακρυνόμενη από τον
κορμό. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου
και το γεγονός ότι η χάραξη των βορείων συνόρων δεν
συμμορφώνεται με κάποια στρατιωτική αμυντική λογική, τότε το
πρόβλημα ασφαλείας του ελληνικού χώρου είναι δυσεπίλυτο. Ωστόσο
και παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες, η Ελλάδα καταφέρνει εδώ και
εκατό χρόνια να διατηρεί την επικράτειά της.
Ήδη από την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων εγέρθηκαν
αμφιβολίες για το κατά πόσον η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να
συμπεριλάβει τη Θράκη στην ελληνική επικράτεια. Ο ίδιος ο
Βενιζέλος μάλιστα δήλωσε στη Βουλή το Μάρτιο του 1913 ότι για
γεωγραφικούς λόγους ‘’θα ανεγνώριζον λέγω, ότι η Ελλάς θα ήτο
ασθενεστέρα κατά τοιούτον τρόπον εκτεινομένη παρά την θάλασσαν
άνευ σπονδυλικής στήλης, παρ’ όσον θα ήτο εάν τα όρια αυτής
εστρογγυλούντο κατ’ άλλην διεύθυνσιν.’’51 Γεωγραφικούς, εν πολλοίς,
λόγους επικαλέστηκε και ο Ιωάννης Μεταξάς για να υποστηρίξει ότι
η Ελλάδα δεν μπορούσε να επεκταθεί στη Μικρά Ασία. 52 Την περίοδο
Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, 384 και 392-3.
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του Μεσοπολέμου η ανησυχία για την άμυνα των βορείων συνόρων,
οδήγησε ακόμη και σε συμμαχία με την Τουρκία και στη σύμπηξη του
Βαλκανικού Συμφώνου.53 Μεταπολεμικά η ίδια τρωτότητα ήταν από
τους πιο σημαντικούς λόγους που οδήγησαν την Ελλάδα να
προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, οπότε η άμυνα των ελληνικών συνόρων
εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των δύο
συνασπισμών.54 Μετά δε το τέλος το Ψυχρού Πολέμου ο ‘‘από βορρά
κίνδυνος’’ αποτελεί παρελθόν, τουλάχιστον για το προβλεπτό
μέλλον. Στο Αιγαίο η Ελλάδα κατάφερε, βοηθούμενη και από τη
συγκυρία, να καταλάβει όλα τα νησιά, πλην Ίμβρου και Τενέδου,
παρά την εγγύτητα των νησιών προς τις μικρασιατικές ακτές και να
μείνει ο μόνος κυρίαρχος, αποκλείοντας τη Βουλγαρία. Το Αιγαίο
είναι κατεξοχήν ελληνικό παρά τα γεωγραφικά και γεωλογικά
επιχειρήματα των Τούρκων, την αβελτηρία των οποίων οικτίρει ο
Νταβούτογλου αποδίδοντάς την στην έλλειψη στρατηγικής και
ναυτικού, κατάσταση την οποία προσπαθεί να ανατρέψει ο
Ερντογάν.55 Πάντως ο Νταβούτογλου ακριβολογεί όταν περιγράφει
την κατάσταση στο Αιγαίο ότι ‘’η βασική πηγή προβλήματος είναι η
αγεφύρωτη αντίφαση μεταξύ της γεωλογικής και γεωπολιτικής
πραγματικότητας και του ισχύοντος καθεστώτος’’.56 Άρα η Ελλάδα
διατηρεί τη Θράκη και ολόκληρο το Αιγαίο παρά τη γεωγραφία,
απώλεσε δε τη Μικρά Ασία όχι, τουλάχιστον εξολοκλήρου, εξαιτίας
της γεωγραφίας. Και τούτο διότι, όπως επιτυχημένα το έχει θέσει η
Annette Baker Fox, ‘’η γεωγραφία ήταν συχνά ένα σημαντικό στοιχείο
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στους υπολογισμούς των μεγάλων και μικρών δυνάμεων, αλλά δεν
μπορούμε να πούμε ότι καθόρισε την πορεία τους.’’57
Το δεύτερο ζήτημα έχει σχέση με το γεγονός ότι οι ίδιοι
γεωγραφικοί χώροι μπορεί να προσφέρουν πλεονεκτήματα από μια
άποψη αλλά μειονεκτήματα από μιαν άλλη. Το ιδιόμορφο σχήμα της
Ελλάδος θεωρείται μειονέκτημα επειδή στον ηπειρωτικό χώρο
στερείται βάθους από βορρά προς νότο, ενώ η Θράκη βρίσκεται
απομακρυσμένη από τον εθνικό κορμό με τον οποίο συνδέεται με τη
στενή λωρίδα της ανατολικής Μακεδονίας. Όμως και το Ισραήλ
στερείται βάθους όχι μόνο στρατηγικού αλλά και τακτικού, κατάφερε
όμως να αυξήσει εικονικά το βάθος του χρησιμοποιώντας το έδαφος
των αντιπάλων του και σήμερα οι εχθροί του έχουν συνειδητοποιήσει
ότι δεν μπορούν να το εξαφανίσουν.58 Ο εκτεταμένος νησιωτικός
χώρος του Αιγαίου λογίζεται επίσης ως μειονέκτημα επειδή η
υπεράσπισή του από πλευράς στρατού απαιτεί μια αντιοικονομική
διασπορά των δυνάμεων.
Η γεωγραφική διαμόρφωση όμως δεν προσφέρει μόνο
πλεονεκτήματα στην Τουρκία. Στην περιοχή της Θράκης, η «ζώνη
επαφής» είναι περιορισμένη, μόνο διακόσια χιλιόμετρα, γεγονός που
της επιτρέπει να αναπτύξει περιορισμένο μόνο αριθμό δυνάμεων,
αδυνατώντας συνεπώς να αξιοποιήσει την αριθμητική της υπεροχή.
Όπως και η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, η Τουρκία δεν μπορεί να
εφαρμόσει ένα σχέδιο τύπου Schlieffen ή Manstein εναντίον της
Ελλάδος, να συγκεντρώσει δηλαδή τον όγκο των δυνάμεών της και να
επιδιώξει την καταστροφή των ελληνικών σε μια αποφασιστική
χερσαία μάχη εκμηδένισης. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας
διαφεύγει όταν συγκρίνουμε τις εκατέρωθεν χερσαίες δυνάμεις, χωρίς
να υπολογίζουμε και τους άλλους δυνητικούς αντιπάλους της
Τουρκίας. Άρα το ότι δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση των χερσαίων
δυνάμεων είναι μεγαλύτερο μειονέκτημα για την Τουρκία παρά για
την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η ανατολική Θράκη διαχωρίζεται με τα
57
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Annette Baker Fox, ‘The Power of Small States Diplomacy in World War II’ στο
Christine Ingebritsen, Iver Neumann, Sieglinde Gstöhl και Jessica Beyer, Small States
in International Relations, (Seattle: University of Washington Press, 2006), 45.
Avi Kober, ‘The Rise and Fall of Israeli Operational Art 1948–2008’, στο John
Andreas Olsen και Martin van Creveld, The Evolution of Operational Art: From
Napoleon to the Present, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 169-70.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΓΜΑ

Στενά από τον τουρκικό κορμό και επομένως είναι ευάλωτη σε
επίθεση από δυσμάς προς ανατολάς και με μικρό βάθος. Ο
γεωγραφικός παράγοντας, οσονδήποτε σημαντικός, δεν είναι ο
μοναδικός στην άμυνα μιας χώρας. Οι Ισραηλινοί κατέλαβαν τη
χερσόνησο του Σινά το 1967, αύξησαν σημαντικά το βάθος τους
φτάνοντας στη διώρυγα του Σουέζ, το μεγαλύτερο αντιαρματικό
κώλυμα στον κόσμο κατά τον Moshe Dayan. Μετά από μόλις έξι
χρόνια, διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο βάθος δεν τους πρόσφερε
περισσότερη ασφάλεια.59
Στο Αιγαίο, η Τουρκία αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία,
μπορεί να επιτεθεί σε κάποιο από τα πολυάριθμα νησιά μας. Οι
αμφίβιες επιχειρήσεις όμως είναι γνωστό πως είναι οι πιο απαιτητικές
και για να τις υλοποιήσει κάποιος, μπορεί να αναπτύξει πάλι μόνο
ορισμένες δυνάμεις. Η Ελλάδα όμως πρέπει να θεωρεί το Αιγαίο ως
έναν ενιαίο χώρο και όχι ως άθροισμα νησιών μέσα σε μια θαλάσσια
περιοχή. Τα νησιά, από τη δική μας πλευρά, δύνανται να
χρησιμεύσουν ως βάσεις ειδικών επιχειρήσεων εναντίον των
μικρασιατικών παραλίων και να καταφέρουν σημαντικά πλήγματα
και σοβαρές διαταραχές (disruption) στις εχθρικές δυνατότητες,
σημαντικότερα σε σχέση με το παρελθόν. Οι δυνατότητες των
σύγχρονων αντιαεροπορικών όπλων και των βλημάτων εναντίον
πλοίων επιφανείας, προσφέρουν επίσης νέες δυνατότητες,
αδιανόητες παλιότερα. Τα νησιά, λειτουργώντας με αυτά τα οπλικά
συστήματα ως αλυσίδα βάσεων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες
επιχειρησιακές αντιλήψεις περί αντι-πρόσβασης και απαγόρευσης
περιοχής (Antiaccess, Area Denial-A2/AD), μπορούν να καταστήσουν
την Ελλάδα ικανή να απαγορεύσει στην Τουρκία τον έλεγχο του
θαλάσσιου και εναέριου χώρου του Αιγαίου.60 Επομένως, η
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Χαίμ Χέρτσογκ, Ο Πόλεμος της Εξιλεώσεως, (Αθήνα: Διεύθυνσις Εκδόσεων
Αρχηγείου Στρατού, 1977), 198.
Από μια πληθώρα μελετών της τελευταίας δεκαετίας βλ. Stephen Biddle και Ivan
Oelrich, ‘Future Warfare in the Western Pacific Chinese Antiaccess/Area Denial,
U.S. AirSea Battle, and Command of the Commons in East Asia’, International
Security, Vol. 41, No. 1 (Summer 2016), 7–48, Andrew Krepinevich, ‘How to Deter
China The Case for Archipelagic Defense’, Foreign Affairs, Vol. 94, No. 2,
(March/April 2015), 78-86 και Aaron Friedberg, Beyond Air-Sea Battle: The Debate over
US Military Strategy in Asia, (London: Routledge, 2014). Για σύγχρονες
επιχειρησιακές αντιλήψεις για το Αιγαίο βλ. Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, Οι
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γεωγραφική διαμόρφωση παρουσιάζει πλεονεκτήματα και για την
Ελλάδα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Παρά την αριθμητική υπεροχή της Τουρκίας σε όλους σχεδόν
τους δείκτες, στον αέρα υπάρχει σχετική ισοδυναμία η οποία είναι
απαραίτητο να συνεχισθεί.61 Ασφαλώς το γεωπολιτικό δυναμικό δεν
εξαντλείται στη γεωγραφία, εδώ όμως εξετάζεται κατά κύριο λόγο η
στρατιωτική στρατηγική. Η εξωτερική εξισορρόπηση, οι συμμαχίες
δηλαδή της χώρας, μολονότι μπορεί να αντισταθμίσει ή να ενισχύσει
σοβαρά την εθνική ισχύ, αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης της υψηλής
στρατηγικής. Τέλος, επιγραμματικά και μόνο, για τον δημογραφικό
παράγοντα, παραπέμπουμε στο χωρίο του Αριστοτέλη στην αρχή
αυτής της ενότητας και για την οικονομία, ας ανακαλέσουμε στη
μνήμη μας ότι η χρεωκοπημένη μετά τον πόλεμο του 1897 Ελλάδα
κέρδισε στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-13.

Προληπτική Επίθεση και Παρεμποδιστικός Πόλεμος
Η ύπαρξη των ασθενών εξαρτάται από μία ροπή της πλάστιγγος.
Θουκυδίδης, Βιβλίο Ε, 103

Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες έννοιες που εισήγαγε ο
Κονδύλης στη δημόσια στρατηγική συζήτηση, είναι αυτή του πρώτου
πλήγματος, ως στρατηγικής επιλογής της Ελλάδας. Λόγω της
σημασίας αυτής της έννοιας και της συναφούς του παρεμποδιστικού
πολέμου, αξίζει να σταθούμε για λίγο στο θεωρητικό υπόβαθρο και
την ιστορική διαδρομή τους. Η έννοια του ‘παρεμποδιστικού πολέμου’
χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στην ιστορία της διεθνούς πολιτικής,
όσο και των θεωρητικών αναζητήσεων των αιτιών των πολέμων. Το
πρωτεύον ζήτημα και στην περίπτωση αυτή είναι η ισχύς. Η λογική
του παρεμποδιστικού πολέμου συνοψίζεται στη φράση ‘καλύτερα
τώρα παρά αργότερα’, δηλαδή είναι προτιμότερο να προσφύγουμε
στον πόλεμο τώρα παρά στο μέλλον, όταν ο αντίπαλος θα διαθέτει
μεγαλύτερη ισχύ. Η κινητήριος δύναμη πίσω από την απόφαση για
τον παρεμποδιστικό πόλεμο είναι η αντίληψη της αύξησης της ισχύος

61

Επιθετικές Δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού, (Αθήνα: Αδημοσίευτη
Μονογραφία, 2013).
The Military Balance, 122, 168.
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του αντιπάλου, της ελάττωσης της σχετικής ισχύος και του φόβου για
τις συνέπειες της εξασθένισης. Η αντίληψη της εξασθένισης
περιλαμβάνει την υποβάθμιση της διαπραγματευτικής ικανότητας,
την επίταση των απαιτήσεων του ολοένα και ισχυρότερου αντιπάλου
και τον κίνδυνο πολέμου κάτω από χειρότερες συνθήκες μελλοντικά.
Ο πόλεμος με κίνητρο την παρεμπόδιση, υπάρχει από την εποχή του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Η προληπτική επίθεση από την άλλη
αποσκοπεί, χρησιμοποιώντας τον αιφνιδιασμό, να εξασφαλίσει ένα
αρχικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.62
Ο Michael Walzer έχει παραστήσει τις προληπτικές και
παρεμποδιστικές ενέργειες σε ένα φάσμα πρόληψης (anticipation): στο
ένα άκρο την άμεση, αναγκαία και αποφασιστική προληπτική
ενέργεια και στο άλλο άκρο τον παρεμποδιστικό πόλεμο, την επίθεση
που ανταποκρίνεται σε έναν μακρυνό κίνδυνο.63 Οι Αμερικανοί
ορίζουν την προληπτική επίθεση ως ‘‘την επίθεση που
αναλαμβάνεται στη βάση αδιαμφισβήτητων στοιχείων ότι η εχθρική
επίθεση επίκειται΄’. Ως παρεμποδιστικό δε πόλεμο ορίζουν ‘‘τον
πόλεμο που αναλαμβάνεται με την πεποίθηση ότι η στρατιωτική
σύγκρουση, αν και μη επικείμενη, είναι αναπόφευκτη και αν
καθυστερήσει, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.’’64 Στον ορισμό
αυτών των εννοιών, όπως είναι φυσικό, δεν υπάρχει ομοφωνία.65 Ο
παρεμποδιστικός δεν αποτελεί κάποιον ιδιαίτερο τύπο πολέμου. Η
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War’, World Politics, Vol. 40, Νο.1, (October 1987), 82 και Hew Strachan, ‘Preemption
and Prevention in Historical Perspective’ στο Henry Slue και David Rodin (eds.),
Preemption: Military Action and Moral Justification,. (Oxford: Oxford University Press,
2007), 23-39.
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επόμενες εκδόσεις του λεξικού, οι όροι έχουν εξαφανιστεί.
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Preemption,” The Washington Quarterly, Vol. 26, No. 2, (Summer 2003), 105-07, κάνει
χρήσιμες διακρίσεις με την αποτροπή και τον πειθαναγκασμό, Matthew Flynn,
First Strike Preemptive War in Modern History, (New York: Routledge, 2008), 3-7 και
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‘παρεμπόδιση’ αναφέρεται στο κίνητρο του επιτιθέμενου και έχει
σχέση με την αιτία του πολέμου. Η προληπτική δε επίθεση
αναφέρεται στη στρατιωτική ενέργεια με την οποία αρχίζει ένας
πόλεμος, που μπορεί να αποκαλείται πρώτο πλήγμα ή στρατηγικός
αιφνιδιασμός.66 Ο παρεμποδιστικός πόλεμος αναλαμβάνεται μετά
λεπτομερή εκτίμηση, ενώ η προληπτική επίθεση είναι επιχειρησιακού
επιπέδου αντίδραση, που κατευθύνεται εναντίον των πιο σοβαρών
εχθρικών δυνατοτήτων. Οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια όμως,
εξελίσσεται στη συνέχεια σε πόλεμο οπότε, αν και είναι
επιχειρησιακού επιπέδου, έχει πολιτικές συνέπειες.67
Η ιστορική έρευνα έχει καταδείξει το ρόλο της παρεμποδιστικής
λογικής σε πολλές αποφάσεις για την έναρξη του πολέμου. Ο
Θουκυδίδης θεωρεί ότι ο φόβος για την αύξηση της ισχύος του
αντιπάλου, είναι η πρώτη από τις τρείς αιτίες του πολέμου, μαζί με
την τιμή και το συμφέρον. Αυτό που έκανε τον Πελοποννησιακό
Πόλεμο αναπόφευκτο, ήταν η αύξηση της αθηναϊκής ισχύος και ο
φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη.68 Ο Niccolo Machiavelli
πιστεύει πως ο ηγεμόνας δεν πρέπει να αποφεύγει τον πόλεμο διότι
είναι αναπόφευκτος και η αναβολή ευνοεί τον εχθρό.69
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Επιπλέον οι ηγεμονίες πρέπει να επεμβαίνουν έξω από τα
σύνορά τους και να επεκτείνονται.70 Ο Clausewitz θεωρεί ότι το
αδύναμο κράτος είναι γελοίο να περιμένει να αντιμετωπίσει μια
απειλή αργότερα και στην περίπτωση που ο πόλεμος είναι
αναπόφευκτος, τότε πρέπει να επιτεθεί.71
Οι ρεαλιστές χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη έννοια της
‘ισορροπίας ισχύος’ για να εξηγήσουν τους παρεμποδιστικούς
πολέμους. Ο Morgenthau αναφέρεται στον παρεμποδιστικό πόλεμο
ως το απαραίτητο μέσο για να τηρηθεί η ισορροπία ισχύος. 72 Ο Gilpin
υποστηρίζει ότι το κύριο αίτιο των πολέμων και των αλλαγών στο
διεθνές σύστημα είναι η άνιση ανάπτυξη ισχύος μεταξύ των
κρατών.73 Παρομοίως ο Howard τονίζει ότι τα αίτια των περισσότερων
πολέμων μπορούν να αναζητηθούν στις αντιλήψεις των ηγετών για
την αύξηση της ισχύος των αντιπάλων και στους φόβους για τον
περιορισμό ή την εξαφάνιση της δικής τους.74
Για πολλά χρόνια, ίσως μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
το πρότυπο του παρεμποδιστικού πολέμου καθιέρωσε ο Μέγας
Φρειδερίκος της Πρωσίας, που επιτέθηκε το 1756 εναντίον της
Αυστρίας και πυροδότησε την έναρξη του Επταετούς Πολέμου. 75 Αλλά
και κάθε πόλεμος στην Ευρώπη, από τον δέκατο όγδοο αιώνα μέχρι
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων,
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μεταβολής της ισχύος είναι Organski, World Politics, Stephen Van Evera, Causes of
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άρχισε ως παρεμποδιστικός.76 Ο Otto von Bismarck, ο αρχιτέκτονας
των τριών πολέμων της γερμανικής ενοποίησης, κατάφερε να
εμφανίσει τις εκάστοτε αντίπαλες χώρες Δανία, Αυστρία, Γαλλία ως
επιτιθέμενες. Ο Bismarck ωστόσο χρησιμοποίησε τις στρατιωτικές
νίκες, που ήταν ολοκληρωτικές, για να πετύχει πολιτικούς σκοπούς
που ήταν περιορισμένοι.77 Σε επιστολή του στον αυτοκράτορα το 1875,
τού εξηγούσε ότι ‘‘σήμερα, όπως και το 1867, ποτέ δεν θα σας
συμβούλευα να αρχίσετε αμέσως έναν πόλεμο, επειδή υπάρχει η
πιθανότητα ο εχθρός μας να τον ξεκινήσει αργότερα καλύτερα
προετοιμασμένος’’.78 Δηλαδή ο Bismarck, παρότι ‘σιδηρούς
καγκελάριος’, δεν πίστευε ότι το στρατιωτικό πλεονέκτημα πρέπει να
υπαγορεύει την πολιτική αναγκαιότητα.79 Ο Bismarck και οι διάδοχοί
του στην καγκελαρία, αρνήθηκαν τις επανειλημμένες εκκλήσεις των
αρχηγών του επιτελείου από τον Moltke τον πρεσβύτερο, τον
Waldersee μέχρι τον Moltke τον νεώτερο, πλην του Schlieffen, για
έναρξη παρεμποδιστικού πολέμου.80 Πάντως ο πόλεμος με κίνητρο
την παρεμπόδιση, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό στην έναρξη του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στην ιαπωνική επίθεση εναντίον
των ΗΠΑ το 1941, ενώ η ισραηλινή επίθεση το 1967 εναντίον των
Αράβων θεωρείται το αρχέτυπο της προληπτικής επίθεσης.81 Ωστόσο
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το Ισραήλ το 1967 ήταν μια μικρή αλλά όχι αδύναμη χώρα καθόσον
είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικά όπλα προ του πολέμου.82
Η ενασχόληση των ερευνητών με τη στρατηγική χρησιμότητα
του παρεμποδιστικού πολέμου έχει ακολουθήσει, όπως είναι
κατανοητό, τις στρατηγικές αλλαγές στον πραγματικό κόσμο. Μέχρι
το 1990 η ενασχόληση επικεντρωνόταν κυρίως στις μεταβολές ισχύος
και στον πειρασμό του παρεμποδιστικού πολέμου σε διάφορες
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λιγότερο ερευνητικό ενδιαφέρον
αφιερώθηκε στην προληπτική επίθεση, μια λιγότερο συχνή
περίπτωση, όπου τα συναφή πορίσματα δεν κρίθηκαν ιδιαίτερα
ευνοϊκά.83 Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ειδικά μετά τις
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το ερευνητικό ενδιαφέρον για
τον παρεμποδιστικό πόλεμο στράφηκε προς τις απειλές που
αντιπροσωπεύουν τα ‘κράτη-παρίες’ και οι τρομοκρατικές οργανώσεις
και στους κινδύνους διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής. Οι
περισσότεροι αναλυτές ασκούν κριτική ή εκφράζουν σκεπτικισμό για
τη στρατηγική χρησιμότητα του παρεμποδιστικού πολέμου και της
προληπτικής επίθεσης.84 Κάποιοι άλλοι, ενώ παραμένουν
επιφυλακτικοί, εντούτοις δεν αποκλείουν τον παρεμποδιστικό πόλεμο
από τις στρατηγικές επιλογές ενός κράτους.85 Πολλές, τέλος, είναι και
82
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the 1967 and 1973 Wars’ στο Peter Lavoy, Scott Sagan and James Wirtz (eds),
Planning the Unthinkable (Cornell University Press 2000), 113-16.
Betts, Surprise Attack, 142-49. Ο Richard Ned Lebow, ‘Windows of Opportunity: Do
States Jump through Them?” International Security, Vol. 9, No. 1, (Summer 1984),
147–186 εξερευνά συγκεκριμένα τα ‘παράθυρα ευκαιρίας’ ενώ ο Dan Reiter,
“Exploding the Powder Keg Myth: Preemptive Wars Almost Never
Happen,” International Security, Vol. 20, No. 2, (Fall 1995), 5–34 βρήκε μόνο τρείς
περιπτώσεις προληπτικής επίθεσης από το 1816.
Robert Litwak, “The New Calculus of Pre-emption.” Survival 44.4 (Winter 2002–
2003), 53–79, Richard Betts, “Striking First: A History of Thankfully Lost
Opportunities.” Ethics and International Affairs, Vol. 17, No.1 (2003), 17–24, του ιδίου,
“Suicide from Fear of Death?” Foreign Affairs, Vol. 82, No. 1. (January/February
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οι μελέτες που πραγματεύονται τα ηθικά και νομικά ζητήματα που
τέθηκαν μετά το ‘Δόγμα Bush’ το 2002, κατά το οποίο την προληπτική
επίθεση αναλαμβάνει όχι το πιο αδύνατο μέρος, όπως ήταν το
συνηθέστερο μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2001, αλλά η ισχυρότερη
χώρα του πλανήτη, θολώνοντας τη διάκριση των εννοιών. 86

Παρεμποδιστικός Πόλεμος και Προληπτική Επίθεση στην
Ελληνοτουρκική Σύγκρουση
Προτού αναφερθούμε στα σημερινά δεδομένα και στην πρόταση
του Κονδύλη για το πρώτο πλήγμα, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε μια
περίπτωση παρεμποδιστικού πολέμου από την ελληνική ιστορία, για
την οποία έχουν δημοσιοποιηθεί πολλά τεκμήρια. Η περίπτωση
αφορά στην περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 1913 μέχρι τον
Αύγουστο του 1914, μετά το τέλος δηλαδή του Δευτέρου Βαλκανικού
Πολέμου μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο
διάστημα αυτών των δέκα περίπου μηνών η Ελλάδα και η Τουρκία
έφτασαν στο χείλος ενός ακόμα πολέμου, για το ζήτημα της
κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου, των οποίων την ελληνική
κυριαρχία δεν αναγνώριζε η Τουρκία.87
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RAND Corporation, 2006), Colin Gray, The Implications of Preemptive and Preventive
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Η Συνθήκη του Λονδίνου, στις 30 Μαΐου 1913, επικύρωσε τα
αποτελέσματα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Την τύχη όμως των
νησιών του Αιγαίου, πλην Κρήτης, ανέθεσαν οι εμπόλεμοι στις έξι
Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής. Ο ελληνικός στόλος κατέλαβε όλα τα
νησιά του Αιγαίου, εκτός από τα Δωδεκάνησα τα οποία είχαν ήδη
καταλάβει οι Ιταλοί από το Μάιο του 1912. Η Ελλάδα ήταν πλέον μια
ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκλείοντας τους
Τούρκους από τον έλεγχο του ζωτικού χώρου του Αιγαίου και των
γραμμών επικοινωνίας του.88 Το θέμα των νησιών παρέμεινε σε
εκκρεμότητα και μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου που
συνομολογήθηκε στις 10 Αυγούστου 1913 και επικύρωσε τα
αποτελέσματα του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Στη Συνθήκη των
Αθηνών που τερμάτισε επίσημα τις εχθροπραξίες μεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας στις 14 Νοεμβρίου 1913, η Τουρκία δεν αποδέχτηκε την

88
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ελληνική κυριαρχία στα νησιά και συμφωνήθηκε πάλι για το
καθεστώς των νησιών να αποφασίσουν οι Μεγάλες Δυνάμεις.89
Από τη στάση της Τουρκίας είναι χρήσιμο να συναγάγουμε δύο
συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι τα αποτελέσματα του πολέμου
ποτέ δεν είναι οριστικά. Όπως επισημαίνει ο Clausewitz, ακόμη και αν
μια πλευρά πετύχει στρατιωτική νίκη, η τελευταία σπάνια είναι
οριστική. Ο ηττημένος συχνά θεωρεί το αποτέλεσμα ως κάτι
προσωρινό και περιμένει μια καλύτερη ευκαιρία, όταν βελτιωθούν οι
πολιτικές συνθήκες.90 Το δεύτερο, είναι ότι οι Τούρκοι
συνειδητοποίησαν από τότε τις συνέπειες της απώλειας του ελέγχου
στο Αιγαίο και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, αν και
κατά τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 αλλά και στα επόμενα χρόνια
οι συνθήκες είχαν αλλάξει.91
Το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου επέτεινε τον ανταγωνισμό
των ναυτικών εξοπλισμών μεταξύ των δύο χωρών, που είχε αρχίσει
από το 1909. Τότε η Ελλάδα παρήγγειλε από την Ιταλία το
θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιος Αβέρωφ, που διεκδίκησε κάποια
στιγμή ανεπιτυχώς και η Τουρκία. Επιπλέον, η Ελλάδα παρήγγειλε
από τη Γερμανία τον Αύγουστο του 1912 το θωρηκτό Σαλαμίς, το
οποίο τελικά υπολογιζόταν να παραδοθεί το Μάρτιο του 1915. Τον
Απρίλιο δε του 1914 παραγγέλθηκε από τη Γαλλία το θωρηκτό
Βασιλεύς Κωνσταντίνος, που προβλεπόταν να παραδοθεί το 1917.
Τελικά όμως, εξαιτίας της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
δεν παραδόθηκε, όπως ούτε το Σαλαμίς. Τέλος, η Ελλάδα αγόρασε τον
Ιούνιο του 1914 δύο προ-dreadnought θωρηκτά του αμερικανικού
ναυτικού, τα Λήμνος και Κιλκίς, για να αντισταθμίσει την επικείμενη
τουρκική υπεροπλία.92
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Η Τουρκία από την πλευρά της, από το 1911 είχε παραγγείλει στα
βρετανικά ναυπηγεία δύο θωρηκτά dreadnought, εκ των οποίων του
ενός η παραγγελία ακυρώθηκε το επόμενο έτος. Το Δεκέμβριο όμως
του 1913 αγόρασε άλλο ένα θωρηκτό dreadnought, το οποίο
ναυπηγούταν στη Βρετανία για λογαριασμό της Βραζιλίας. Τα δύο
αυτά πλοία, Resadiye και Sultan Osman, θα ήταν έτοιμα για να τα
παραλάβουν οι Τούρκοι περί τον Ιούλιο του 1914. Ως απάντηση στην
ελληνική παραγγελία του Βασιλεύς Κωνσταντίνος, η Τουρκία
παρήγγειλε από τη Βρετανία τον Ιούνιο του 1914 ένα ακόμη θωρηκτό
της κλάσεως Resadiye, το Fatih. Και τα τρία αυτά θωρηκτά τα
κατάσχεσαν οι Βρετανοί τον Αύγουστο του 1914 και δεν παραδόθηκαν
ποτέ στην Τουρκία.93
Η μη αναγνώριση εκ μέρους της Τουρκίας της ελληνικής
κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου έχει αποδοθεί στους ναυτικούς
εξοπλισμούς, ειδικά μετά την καθέλκυση τον Σεπτέμβριο του 1913 του
Resadiye και την αγορά του μισοτελειωμένου Sultan Osman το
Δεκέμβριο. Στην ελληνική πλευρά επικράτησε ανησυχία λόγω της
διαφαινόμενης ναυτικής υπεροπλίας που θα ενίσχυε τις τουρκικές
αξιώσεις.94 Ο αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Μεταξάς, διευθυντής του
τμήματος επιχειρήσεων της Επιτελικής Υπηρεσίας του υπουργείου
στρατιωτικών, πρότεινε τότε να αναλάβει η Ελλάδα παρεμποδιστικό
πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, προτού η τελευταία παραλάβει τα
θωρηκτά της.95 Ένας τέτοιος πόλεμος, ενώ αναφέρεται ως
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2007), 126. Σε διάφορα έργα αναφέρονται ‘Γενικό Επιτελείο Στρατού’’, αρχηγός
ή υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου κλπ. Ο ελληνικός στρατός μέχρι το 1923
διέθετε μόνο Επιτελική Υπηρεσία στο υπουργείο στρατιωτικών, της οποίας ο
ρόλος ήταν πολύ περιορισμένος και πάντως δεν έχει σχέση με το ρόλο ενός
Γενικού Επιτελείου Στρατού, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

81

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ

‘προληπτική επίθεση’, σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε είναι
παρεμποδιστικός, διότι η προληπτική επίθεση θα όφειλε να είναι
ανταπάντηση στην έναρξη του πολέμου από την Τουρκία. Ο Μεταξάς
ήταν ίσως ο πιο καταρτισμένος επιτελικός που διέθετε ο ελληνικός
στρατός εκείνη την εποχή και από τους λίγους, που μπορούσαν να
κατανοήσουν τις λειτουργίες του στρατηγικού επιπέδου. Είχε υπόψη
του, χάρη στη φοίτησή του στην Ακαδημία Πολέμου του Βερολίνου,
τις συζητήσεις περί προληπτικής επίθεσης και παρεμποδιστικού
πολέμου που ήταν κυρίαρχες στο γερμανικό επιτελείο μεταξύ 1871
και 1914. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε στη βιβλιοθήκη του το τρίτομο έργο
του πολυγραφότατου στρατηγού Julius von Verdy du Vernois, που
είναι μάλλον ο πρώτος που πραγματεύθηκε εκτενώς σε ένα τμήμα
του εν λόγω έργου τα του στρατηγικού αιφνιδιασμού, δηλαδή της
προληπτικής επίθεσης, με τον τίτλο ‘Strategischer Überfall᾿.96
Το επιχείρημα του Μεταξά, που το συμμερίζονταν η ηγεσία του
ναυτικού, οι πολιτικοί, αν και όχι όλοι φανατικά,97 ήταν ότι άπαξ και η
Τουρκία αποκτούσε τα θωρηκτά, θα διέθετε πλέον ναυτική υπεροχή
στο Αιγαίο. Επιτυγχάνοντας ναυτική υπεροχή, η Τουρκία θα
μπορούσε αφενός μεν να εμποδίσει την επιστράτευση και να
αποτρέψει τη συγκέντρωση του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία
και αφετέρου, θα ήταν σε θέση να καταλάβει όχι μόνο τα νησιά του
Αιγαίου, αλλά και να εκστρατεύσει εναντίον της ηπειρωτικής
Ελλάδας, καταλαμβάνοντας ακόμη και την Αττική.98 Η Ελλάδα, για
να μην επιτρέψει να βρεθεί σε τέτοια μειονεκτική θέση, έπρεπε να
αναλάβει επίθεση. Ο Μεταξάς αντιμετώπιζε το ίδιο δίλημμα όπως και
ο Κονδύλης, ασφαλώς από διαφορετική θέση, ογδόντα περίπου
χρόνια αργότερα: Ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος ενός πολέμου
εναντίον της Τουρκίας; Και οι δύο καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα,
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ότι δηλαδή είναι αδύνατη η συγκέντρωση όλων των ελληνικών
δυνάμεων στη Μικρά Ασία και η καταστροφή του εχθρού σε μια
αποφασιστική μάχη.99 Επομένως, κατέληγε ο Μεταξάς, η Ελλάδα
μπορεί να διεξαγάγει έναν περιορισμένο πόλεμο με σκοπό την
κατάληψη εδάφους. Ως προσφορότερο δε έδαφος, επειδή η Ελλάδα
τότε δεν είχε χερσαία σύνορα με την Τουρκία, θεωρούσε τη χερσόνησο
της Καλλίπολης. Η Ελλάδα κατόπιν θα επιδίωκε να φέρει την
Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επιβάλλοντάς της τρείς
όρους: την εκχώρηση στην Ελλάδα των θωρηκτών που
κατασκευάζονταν στη Βρετανία, την αναγνώριση της ελληνικής
κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου και την παύση του διωγμού του
ελληνικού
στοιχείου
στην
επικράτεια
της
οθωμανικής
100
αυτοκρατορίας.
Κρίνοντας τις στρατηγικές και επιχειρησιακές παραμέτρους του
σχεδίου Μεταξά, με το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων σοφίας,
όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα γεγονότα του παρελθόντος,
παρατηρούμε ότι είχε από ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες
επιτυχίας. Ξεκινώντας από το πολιτικό πλαίσιο, καμία από τις
Μεγάλες Δυνάμεις δεν επιθυμούσε ελληνοτουρκικό πόλεμο, πόσο
μάλλον όταν αυτός περιλάμβανε και κλείσιμο των Στενών για
απροσδιόριστο διάστημα.101 Ιδίως η Ρωσία, ήταν αποφασισμένη να
μην επιτρέψει σε άλλη χώρα να αποσπάσει τα Στενά και την
Κωνσταντινούπολη από την Τουρκία, επιφυλάσσοντας μόνο για τον
εαυτό της αυτό το δικαίωμα.102 Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της
για να μην καταλάβουν οι Βούλγαροι την Κωνσταντινούπολη κατά
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Μεταξάς σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι μια τέτοια
επιχείρηση είναι τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτή αλλά πολιτικά δεν ήταν
αποδεκτή το 1914. Στο ίδιο, 295. Βλ. επίσης και 261-62.
100 Βενιζέλος και Μεταξάς, Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού, 127.
101 Γενικά Γεώργιος Βεντήρης,
Η Ελλάς του 1910-1920, Ιστορική Μελέτη τ. Α΄,
(Αθήνα: Ίκαρος, 1931), Douglas Dakin, ‘The Diplomacy of the Great Powers and
the Balkan States, 1908-1914’, Balkan Studies, Vol. 3, No. 2, (1962), 369-74, για τη
Βρετανία Κondis, ‘The Problem of the Aegean Islands’, 56-60, για τη Γερμανία
Λούλος Η Γερμανική Πολιτική στην Ελλάδα, 214-24.
102 Robert
Kerner, ‘Russia, the Straits, and Constantinople, 1914-15’, The Journal of
Modern History, Vol. 1, No. 3, (September 1929), 400-15 και William Renzi, 'Great
Britain, Russia and the Straits, 1914-15', The Journal of Modern History, Vol. 42, No. 1,
(March 1970), 1-20.
99
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τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο.103 Υποχρέωσε δε την Τουρκία, τυπικά
τουλάχιστον, να μην αναλάβει ο Γερμανός στρατηγός Otto Liman von
Sanders τη διοίκηση του τρίτου σώματος στρατού που υπεράσπιζε τα
Στενά.104 Επιπρόσθετα, το κλείσιμο των Στενών είχε σοβαρές
οικονομικές επιπτώσεις για τη Ρωσία, αφού μέσω των Στενών
διακινούταν το 26% του εξωτερικού εμπορίου της.105
Εκτός όμως από τις Μεγάλες Δυνάμεις, η Βουλγαρία ήταν πολύ
πιθανό να υποκύψει στον πειρασμό και να επιτεθεί κατά της Ελλάδος
στη Μακεδονία, συμπράττοντας ή μη με την Τουρκία.106 Και από
πλευράς συμμάχων, η Σερβία και η Ρουμανία ήταν απρόθυμες να
πολεμήσουν στο πλευρό της Ελλάδας για τα νησιά του Αιγαίου, μια
υπόθεση καθαρά ελληνική.107
Από επιχειρησιακής πλευράς, εγείρονται συνάμα αρκετά
ερωτήματα ως προς τις πιθανότητες ευόδωσης του σχεδίου. Καταρχάς
η ίδια η αιτιολογία έναρξης του πολέμου, η ναυτική δηλαδή
υπεροπλία που θα αποκτούσε η Τουρκία με τα δύο θωρηκτά. Τα
dreadnoughts ήταν όντως τα ισχυρότερα πλοία την περίοδο πριν από
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόκτηση όμως δύο τέτοιων
πλοίων δεν σημαίνει ότι θα εξαφάνιζε το ελληνικό ναυτικό.
Οποιοδήποτε οπλικό σύστημα, όσο ισχυρό και αν είναι, δεν μπορεί
από μόνο του να δώσει τη νίκη. Τα όπλα δεν κερδίζουν τους πολέμους
και αποκτούν σημασία σύμφωνα με την πολιτική που υπαγορεύει και
καθοδηγεί τη χρήση τους, όπως προσφυώς παρατηρεί ο Colin Gray,
ενώ ο Mao Tse-Tung τονίζει πως ‘’μόνον οι άνθρωποι καθορίζουν το

103
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D. W. Spring, ‘Russian Foreign Policy, Economic Interests and the Straits Question
1905-14’ στο Robert Mcklean, New Perspectives in Modern Russian History, (London:
Palgrave Macmillan, 1992), 209. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη Βαλτική ήταν 30%.
Ο Μεταξάς πάντως θεωρούσε πως η Ελλάδα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει
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Ζήτημα των Νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου’, 123.
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αποτέλεσμα του πολέμου’’.108 Η συμβολή των οπλικών συστημάτων
είναι σημαντική, πλην μη καθοριστική για την επιτυχία στον πόλεμο,
δεν υπάρχει δηλαδή τεχνολογικός ντετερμινισμός.109 Το οθωμανικό
ναυτικό ήταν τρίτο στον κόσμο σε αριθμό πλοίων το 1875. Παρά
ταύτα κατά τον Ελληνοτουκικό Πόλεμο του 1897 δεν κατόρθωσε καν
να αποπλεύσει από τον ναύσταθμο.110 Παράλληλα ο ελληνικός
στόλος το 1897, παρά την παντελή απουσία έστω και ενός τουρκικού
πλοίου στο Αιγαίο, δεν έφερε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στους
Βαλκανικούς Πολέμους αργότερα, η Ελλάδα εμφανιζόταν απρόθυμη
να εισέλθει στον πόλεμο, επειδή πίστευε πως η Τουρκία διέθετε
ναυτική υπεροχή. Και όντως το τουρκικό ναυτικό υπερείχε σε όλους
σχεδόν τους μετρήσιμους δείκτες, στο μέτρημα δηλαδή των ‘κουκιών’,
όπως αριθμός μονάδων, συνολικό εκτόπισμα, ταχύτητα, αριθμός
πυροβόλων.111 Η συμβολή του Αβέρωφ ήταν σημαντική112 αλλά η
ηγεσία του Παύλου Κουντουριώτη υπήρξε ο καθοριστικός
παράγοντας. Οι Τούρκοι πάλι απέδωσαν την ήττα τους στο Αβέρωφ,
επειδή για τον ηττημένο η απόδοση της ήττας σε υπέρτερο
108

109

110

111

112

Colin Gray, Weapons Don’t Make War: Policy, Strategy and Military Technology
(Lawrence: University Press of Kansas, 1993), 177 και Mao Tse-Tung, Selected Works
of Mao Tse-Tung, Vol. V, (Beijing: Foreign Languages Press, 1977), 152–3.
Jeremy Black, War and Technology, (Bloomington: Indiana University Press, 2013),
265. Η βιβλιογραφία για τη σχέση πολέμου και τεχνολογίας είναι τεράστια,
ενδεικτικά Keir Lieber, War and the Engineers: The Primacy of Politics over Technology,
(Ithaca: Cornell University Press, 2008), Thomas Mahnken, Technology and the
American Way of War since 1945, (New York: Columbia University Press, 2008), John
Guilmartin, ‘Technology and Asymmetrics in Modern Warfare’, στο Lloyd
Matthews (ed.), Challenging The United States Symmetrically And Asymmetrically: Can
America Be Defeated? (Carlisle: Strategic Studies Institute, US Army War College,
1998), 25-55, George Raudzens, “War-Winning Weapons: The Measurement of
Technological Determinism in Military History,” Journal of Military History, Vol. 54,
No. 4, (October 1990), 403-33 και Karl Lautenschläger, ‘Technology and the
Evolution of Naval Warfare’, International Security, Vol. 8, No. 2, (Fall, 1983), 3-51.
Colin Heywood ‘The Ottoman Empire and the Sea 1789–1922’, στο N.A.M Rodger
και Christian Buchet, The Sea in History - The Modern World, (Woodbridge: Boydell
Press, 2017), 194 και Langensiepen και Guleryuz, The Ottoman Steam Navy, 7-9.
Fotakis, Greek Naval Strategy, 45-6. Οι πίνακες 2.1 και 2.2 δείχνουν ξεκάθαρα την
τουρκική υπεροχή.
Ζήσης Φωτάκης, ‘Τεχνολογία, Ναυτοσύνη και Ιστορική Συνέχεια: Η Περίπτωση
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τεχνολογικά εχθρικό οπλισμό, είναι πάντα πιο βολική.113 Εξάλλου το
‘παράθυρο ευκαιρίας’ που θα είχε η Τουρκία μέχρι να παραλάβει η
Ελλάδα το θωρηκτό Σαλαμίς θα ήταν μόλις ολίγων μηνών, διάστημα
που θα της ήταν απαραίτητο για την πλήρη επιχειρησιακή
εκμετάλλευση των πλοίων της. Η Ελλάδα που παρέλαβε το Αβέρωφ
δεκαεπτά μήνες πριν από τη χρησιμοποίησή του, συμπλήρωσε όλα τα
πυρομαχικά του ενάμιση μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.114 Και
το παράδειγμα από την αντίθετη πλευρά: η Ελλάδα διέθετε τον Ιούλιο
του 1974 αεροπλάνα F-4, σαφώς υπέρτερα οποιουδήποτε
αεροσκάφους διέθετε η Τουρκία, αλλά δεν τα χρησιμοποίησε στην
Κύπρο για λόγους που δεν είναι του παρόντος.115
Το πιο αδύνατο ίσως σημείο του σχεδίου ήταν η προϋπόθεση που
έθετε για απόλυτο αιφνιδιασμό. Κάθε στρατιωτικό σχέδιο στηρίζεται
πάνω σε προϋποθέσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για άγνωστα
δεδομένα. Οι προϋποθέσεις όμως πρέπει να είναι λογικές και
ρεαλιστικές και να μην αγνοούν ή απορρίπτουν τις εχθρικές
δυνατότητες, ούτε να θεωρούν δεδομένη την επιτυχία.116 Το να
συγκροτηθεί μια δύναμη επιπέδου σώματος στρατού που θα
προέρχεται από τρία προϋπάρχοντα σώματα στρατού, να
συγκεντρωθεί σε όλα σχεδόν τα λιμάνια της χώρας, να επιταχθεί
σχεδόν το σύνολο των επιβατηγών και φορτηγών πλοίων του
εμπορικού ναυτικού και να μην διαρρεύσει οποιαδήποτε πληροφορία
προς τον εχθρό, είναι ένα μάλλον υπεράνθρωπο κατόρθωμα.117 Όποτε
στον εικοστό αιώνα σχεδιάσθηκαν αποβατικές επιχειρήσεις,
στηρίζονταν μεν στη μυστικότητα αλλά περιλάμβαναν και ένα σχέδιο
113

114
115

116

117
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Zafer Toprak, “Balkan Defeat, Question of Identity and Battleship Averoff,” στο
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ευρείας παραπλάνησης. Εφόσον δεν υπήρχε, εξ όσων γνωρίζουμε,
αντίστοιχο σχέδιο, είναι άγνωστο ποιός και με ποιό τρόπο θα
εξασφάλιζε τη μυστικότητα και τον αιφνιδιασμό.118 Εν τω μεταξύ, από
τον Οκτώβριο του 1912 οι Έλληνες σχεδίαζαν την κατάληψη των
Δαρδανελλίων, με τη συνδρομή της Βουλγαρίας αλλά και χωρίς
αυτή.119 Οι Τούρκοι είχαν τότε λάβει τα μέτρα τους και ήταν
υποψιασμένοι και, παρά τη συμφωνία τους με τους Ρώσους, ο Liman
von Sanders θα αναλάμβανε τη διοίκηση των αμυνομένων δυνάμεων
στα Δαρδανέλλια.120
Οι αποβατικές επιχειρήσεις είναι από τα πιο απαιτητικά
στρατιωτικά εγχειρήματα. Διάνυσαν μια μεγάλη απόσταση κατά τον
εικοστό αιώνα όσον αφορά τη σχεδίαση και τον εξοπλισμό, από την
απόπειρα των Συμμάχων να καταλάβουν την Καλλίπολη το 1915
μέχρι την τελειοποίησή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 121 Το
1914 πολύ δύσκολα θα μπορούσε ο στρατός και το ναυτικό κάποιας
χώρας, εκτός της Βρετανίας, να εκτελέσει ‘προβολή δυνάμεως’ και
μάλιστα επιπέδου σώματος στρατού, σε εχθρική ακτή και χωρίς να
προηγηθεί οποιαδήποτε εκπαίδευση. Διότι το σχέδιο προέβλεπε ότι
κάθε σύνταγμα θα συγκροτούσε ένα τάγμα, κάθε μεραρχία ένα
σύνταγμα και κάθε σώμα στρατού μια μεραρχία, ώστε να προκύψει
αποβατική δύναμη τριών μεραρχιών και όλα αυτά εντός δέκα ημερών.
Όταν ο ελληνικός στρατός σχεδίαζε τον Οκτώβριο του 1912 την
κατάληψη της Καλλίπολης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ζήτησε από το
στρατηγό Joseph-Paul Eydoux, αρχηγό της Γαλλικής Στρατιωτικής
118

119
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Για την παραπλάνηση ενδεικτικά βλ. Thaddeus Holt, The Deceivers: Allied Military
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Αποστολής στην Ελλάδα, τη γνώμη του για μια τέτοια επιχείρηση. Ο
Eydoux το πρώτο που του ανέφερε ήταν ότι ο διοικητής του
στρατεύματος που θα επιφορτιζόταν με την επιχείρηση, όφειλε να
συντάξει ο ίδιος και το σχέδιο.122 Το 1914 όμως υπήρχε ένα σχέδιο
εκστρατείας και εκείνος που θα οριζόταν επικεφαλής θα αναλάμβανε
να το εφαρμόσει, επειδή για λόγους μυστικότητας και ελλείψει
χρόνου, αποκλειόταν η περίπτωση συντάξεως άλλου σχεδίου. Με
αυτόν τον τρόπο οι συντάκτες του σχεδίου, αν η επιχείρηση
επιτύγχανε θα διεκδικούσαν όλη τη δόξα, ενώ αν αποτύγχανε, θα
έφταιγαν οι εκτελεστές.
Στις 11 Ιουνίου 1914 ο Βενιζέλος, πιεζόμενος στο εσωτερικό και
ενώ εντείνονταν οι διωγμοί των ελληνικών πληθυσμών, δήλωσε στη
Βουλή ότι η Ελλάδα δεν θα έμενε άπρακτη ‘‘περιοριζόμενη να χύνει
απλώς δάκρυα᾿’. Η δήλωση του Βενιζέλου θεωρήθηκε ως απειλή
κήρυξης πολέμου και στη συνέχεια οι Τούρκοι φάνηκαν πιο
διαλλακτικοί.123 Αφότου δε η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε στα
τέλη Ιουνίου την πώληση δύο μεταχειρισμένων πλοίων που θα
εντάσσονταν άμεσα στο στόλο ως Κιλκίς και Λήμνος, η ελληνική
κυβέρνηση δεν ήταν πλέον διατεθειμένη να αναλάβει οποιαδήποτε
επίθεση.124 Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος που επακολούθησε
ανέτρεψε όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα διεθνή αλλά και εκείνα των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πάντως, ένα ενδιαφέρον σημείο σχετικά
με τη δήλωση του Βενιζέλου, είναι ότι αναδεικνύεται η σύνδεση της
αποτροπής με την προληπτική επίθεση, η οποία στην πυρηνική εποχή
έφτασε στο απόγειό της. Η χρήση της απειλής πολέμου μπορεί να
λειτουργήσει παρεμποδιστικά και να αποτρέψει πιθανή επιθετική
ενέργεια του αντιπάλου.125
Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Φ. 079-27, Επιστολή του
Eydoux προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ενδεχόμενη απόβαση του
ελληνικού στρατού στα Δαρδανέλλια, 20 Οκτωβρίου 1912.
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Henry Slue και David Rodin (eds.), Preemption: Military Action and Moral
Justification, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 40-68.
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Η περίπτωση της ελληνοτουρκικής κρίσης του 1913-14
αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ της στρατιωτικής γραμματικής για
προληπτική επίθεση και της πολιτικής λογικής για την απόφαση
έναρξης του πολέμου. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, το
στρατιωτικό πλεονέκτημα ή το ‘παράθυρο ευκαιρίας’ δεν συνιστά
υποχρεωτικά πολιτική αναγκαιότητα. Ο Clausewitz ισχυρίστηκε ότι
‘’δεν μπορεί να τίθεται θέμα για μια αμιγώς στρατιωτική αξιολόγηση
ενός σπουδαίου στρατηγικού ζητήματος αλλά ούτε και ενός αμιγώς
στρατιωτικού σχήματος για την επίλυσή του’᾿.126 Ο ίδιος ο Μεταξάς το
1940, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και σε ρόλο πλέον πρωθυπουργού,
δεν αποδέχθηκε για πολιτικούς λόγους τη στρατιωτική αναγκαιότητα
όχι προληπτικής επίθεσης, ούτε καν απλώς προληπτικών μέτρων
προεπιστράτευσης, που πρότεινε η στρατιωτική ηγεσία.127 Και για την
κρίση των Ιμίων το 1996 προβάλλεται το επιχείρημα του ‘παραθύρου
ευκαιρίας’ επειδή διαθέταμε το τακτικό πλεονέκτημα.128
Οι δύο περιπτώσεις πάντως, του σχεδίου Μεταξά και της
πρότασης Κονδύλη, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αλλά και
μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις κυριαρχεί η
επιθετική διάθεση, στην πρώτη για την έναρξη του πολέμου και στη
δεύτερη για τη διεξαγωγή του. Στην περίπτωση του Μεταξά πρόκειται
για παρεμποδιστικό πόλεμο, ο οποίος δεν ηχεί καθόλου παράξενα
στα αυτιά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, και αντανακλά
την αυτοπεποίθηση της Ελλάδας των νικών των Βαλκανικών
Πολέμων. Η πρόταση Κονδύλη, παρότι αναφέρεται σε πρώτο πλήγμα,
ακούστηκε κάπως αμήχανα, σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει με
δέος την Τουρκία μετά το 1922. Από πλευράς ρόλων, ο Μεταξάς ήταν
αξιωματικός επιφορτισμένος με την επιτελική σχεδίαση και συνέταξε
ένα σχέδιο εκστρατείας που μπορεί και να εφαρμοζόταν, ενώ ο
Κονδύλης έκανε μια πρόταση, χωρίς να κατέχει κάποια δημόσια θέση.
Αμφότεροι είχαν γερμανική παιδεία και ο Κονδύλης, ούτως ή άλλως
126
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Carl von Clausewitz, Two Letters on Strategy, Peter Paret και Daniel Moran (eds.),
(Carlisle: U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1984), 21.
Αλέξανδρος Παπάγος, Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, (Αθήνα: Ίδρυμα
Γουλανδρή-Χορν, 1995), 288-89.
Χρήστος Λυμπέρης, Πορεία σε Ταραγμένες Θάλασσες, (Αθήνα: Ποιότητα, 1999),
556, 573 και Νικόλαος Κουρής, Ελλάδα-Τουρκία, Ο Πεντηκονταετής Πόλεμος,
(Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1997), 438-39.
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διανοητής με πολύπλευρη κατάρτιση, γνώριζε σε βάθος και τις
στρατηγικές συζητήσεις του γερμανικού επιτελείου προ του 1914129
αλλά πιθανότατα και το σχέδιο του Μεταξά.

Αποτίμηση και Προτάσεις
Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση, το πρώτο πλήγμα στο
οποίο αναφέρεται ο Κονδύλης δεν είναι ένα ‘γιουρούσι’ ή έναρξη του
πολέμου από ελληνικής πλευράς. Το πρώτο πλήγμα είναι αυτό που
ορίσαμε ως προληπτική επίθεση, που πρέπει να εκτοξευθεί αν
διαπιστωθεί ότι επίκειται η εχθρική επίθεση. Θεωρούμε ότι η
συνεισφορά του Κονδύλη στη στρατηγική συζήτηση της χώρας με την
αναφορά στο πρώτο πλήγμα, είναι σημαντική για δύο λόγους. Ο
πρώτος είναι ότι επισήμανε πως τηρώντας αμυντική στάση στο
πολιτικό επίπεδο, δεν σημαίνει πως πρέπει κανείς να αμύνεται σε όλα
τα επίπεδα. Ενδεχομένως αυτό για ορισμένους να είναι αυτονόητο,
εντούτοις δεν είναι για όλους, ακόμη και σήμερα. Ο δεύτερος είναι ότι
τόνισε τη σπουδαιότητα του πρώτου πλήγματος στη σύγχρονη εποχή,
όταν μετά την εμφάνιση του αεροπορικού όπλου και των άλλων
τεχνολογικών εξελίξεων, μειώθηκε ο παράγοντας χρόνος και άλλαξε
η σχέση του με το χώρο και τις δυνάμεις.130 Οι στρατοί ξηράς
χρειάζονταν κάποτε πολλές ημέρες για να κινητοποιηθούν, ενώ
σήμερα η αεροπορική προσβολή μπορεί να είναι ακαριαία. Η άμυνα
σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το 1940: Οι δυνάμεις
προκαλύψεως απορροφούν και αποκρούουν την ιταλική επίθεση.
επιστρατεύεται ο υπόλοιπος στρατός και μετά από δεκαπέντε μέρες
περνάει στην αντεπίθεση. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας επιβάλλεται
να γίνεται κατά το δυνατόν ενωρίτερα και το σχέδιο για το πρώτο
πλήγμα πρέπει όντως να είναι πάντα διαθέσιμο στο συρτάρι, με τις
διάφορες παραλλαγές του. Και αν κάτι τέτοιο είναι πιο εύκολο για την
αεροπορία και το ναυτικό και δυσκολότερο για το στρατό ξηράς,
χρειάζεται και ο τελευταίος να εκσυγχρονίσει τις επιχειρησιακές του
129

130
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αντιλήψεις και να προσαρμοστεί. Συνολικά και οι τρεις κλάδοι πρέπει
να είναι σε θέση να αυξήσουν το αποτρεπτικό κόστος μιας πιθανής
επίθεσης της Τουρκίας.
Το πρώτο πλήγμα αποτελεί σαφώς μια σοβαρότατη και πολλά
υποσχόμενη στρατηγική επιλογή, ωστόσο για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί απαιτούνται δύο προϋποθέσεις. Κατά πρώτον η χώρα
πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες και κυρίως στον
τομέα πληροφοριών και στρατηγικής κρούσης. Με τον όρο
‘στρατηγική κρούση’ εννοούμε έναν συνδυασμό χερσαίων, ναυτικών,
αεροπορικών κινητικών αλλά και μη κινητικών πληγμάτων, που θα
οδηγήσουν σε σοβαρή απομείωση ζωτικών για την πολεμική
προσπάθεια συστημάτων του αντιπάλου.131 Κατά δεύτερον, παρότι το
πρώτο πλήγμα ανήκει στο επιχειρησιακό επίπεδο και στη διεξαγωγή
του πολέμου, πρόκειται για πολιτική επιλογή η οποία υπόκειται σε
πολλούς περιορισμούς και μπορεί να είναι ανέφικτη για διάφορους
λόγους. Οι Ισραηλινοί, οι οποίοι πήραν πολλάκις την πρωτοβουλία
και έπληξαν πρώτοι τους αντιπάλους τους, σε σημείο που το
υιοθέτησαν στο στρατηγικό τους δόγμα, διαπίστωσαν έκπληκτοι τον
Οκτώβριο του 1973 ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν διαθέσιμη. Η
πρωθυπουργός Golda Meir αποφάσισε να μην επιτρέψει το πρώτο
πλήγμα διότι, παρά τα επιχειρησιακά οφέλη, έκρινε πως θα ήταν
πολύ δύσκολο στη συνέχεια να έχει την υποστήριξη των
Αμερικανών.132 Συνεπώς η επιλογή του πρώτου πλήγματος δεν είναι
πάντα διαθέσιμη και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Από τα τέσσερα σημεία της στρατηγικής που επεσήμανε ο
Κονδύλης, η συγκέντρωση των δυνάμεων και το πρώτο πλήγμα
συζητήθηκαν πρωτύτερα. Οι εδαφικοί αντικειμενικοί σκοποί δεν είναι
δυνατόν να υπάρχουν μόνο από την αντίπαλη πλευρά. Σε μια
ενδεχόμενη σύγκρουση, η πολιτική αλλά και η επιχειρησιακή λογική
υπαγορεύουν στην ελληνική πλευρά να έχει εδαφικούς στόχους.
Τέλος και εν συντομία για την ισχύ πυρός, η Ελλάδα χρειάζεται να
σκεφτεί από τώρα και να αποφασίσει να προμηθευτεί βαλλιστικούς
πυραύλους, με βεληνεκές που να μπορεί να απειλήσουν στόχους σε
131
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βάθος στην τουρκική επικράτεια. Η βασική αιτιολογία απόκτησης
βαλλιστικών πυραύλων είναι πρωτίστως αποτρεπτική και όχι
επιθετική. Διαφορετικά η χώρα θα είναι όμηρος των τουρκικών
δυνατοτήτων, καθόσον η Τουρκία θα είναι σε θέση να προσβάλλει
όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια και τα μεγαλύτερα αστικά
κέντρα.133
Το πρώτο πλήγμα και η ισχύς πυρός αφορούν στη διεξαγωγή του
πολέμου. Παρόλα ταύτα η Ελλάδα, προτού φτάσουμε στη διεξαγωγή
πολέμου, αντιμετωπίζει καθημερινά από την ειρηνική περίοδο την
τουρκική επιθετικότητα και επεκτατικότητα στο Αιγαίο. Η ανάσχεση
αυτής της επεκτατικότητας αποτελεί το σημαντικότερο ίσως ζήτημα
ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Η επέκταση των χωρικών
υδάτων στα δέκα ή δώδεκα μίλια συνιστά το μέσον για την ανάσχεση,
καθόσον πολλά σημεία τριβής θα εκλείψουν, ειδάλλως η
επιθετικότητα θα εντείνεται. Η Τουρκία ‘ροκανίζει’ την ελληνική
κυριαρχία στο Αιγαίο, μέχρι να φτάσει σε μια επιθυμητή για την ίδια
ρύθμιση ως προς τη διανομή του. Το Αιγαίο πρέπει να θεωρείται ως
ένας ενιαίος χώρος και όχι ως νησιά και θάλασσα ξεχωριστά. Ωστόσο,
για να προβεί η Ελλάδα σε ένα τέτοιο εγχείρημα, χρειάζεται καλή
προπαρασκευή και συντονισμός όλων των συντελεστών εθνικής
ισχύος για να αντιμετωπίσει το casus belli της Τουρκίας. Ο
διπλωματικός παράγοντας είναι ιδιαιτέρως σοβαρός, μολονότι όλες οι
ενέργειες τελικά εδράζονται σε αξιόπιστη στρατιωτική ισχύ.134

Επίλογος
Ο Κονδύλης συνέβαλε στην εθνική μας αυτογνωσία,
σκιαγραφώντας μια πολύ απαισιόδοξη εικόνα της μελλοντικής
προοπτικής της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει αυξήσει
τους συντελεστές της εθνικής της ισχύος, όχι μόνο σε σχέση με το
1923, αλλά και σε σχέση με το 1997 που έγραψε ο Κονδύλης το
Επίμετρο. Η Ελλάδα κατάφερε για εκατό σχεδόν χρόνια να
διατηρήσει το Αιγαίο, έχοντας απέναντί της μια όχι και τόσο ισχυρή
Τουρκία. Για να το διατηρήσει όμως και για τα επόμενα εκατό χρόνια,
133
134
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Άγγελος Συρίγος, ‘Ακυρώνοντας την Τουρκική Πολιτική’, Καθημερινή, 12.03.2017
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θα είναι δυσκολότερο και θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, με
δεδομένη την αύξηση της τουρκικής ισχύος. Όμως η Ελλάδα δεν είναι
καταδικασμένη, εφόσον φυσικά δεν έχει αποφασίσει να
αυτοκτονήσει. Σε όλους τους πολέμους που διεξήγαγε στη νεότερη
ιστορία της δεν αντιμετώπισε ποτέ χώρα με μικρότερες δυνατότητες ή
με λιγότερο γεωπολιτικό δυναμικό. Η Τουρκία, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της παρακμής της τον δέκατο ένατο αιώνα, ήταν μία
αυτοκρατορία. Αλλά και την περίοδο 1919-22 που έφτασε στο
κατώτερό της σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσει την ισχύ της πολύ
αποτελεσματικά. Το ίδιο ισχύει και για τη σχετικά ισοδύναμη
Βουλγαρία των Βαλκανικών Πολέμων.
Το πρώτο πλήγμα είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική
επιλογή και θα ήταν ιδανικό μια χώρα να μπορεί να σχεδιάσει τον
πόλεμο με τη μορφή μιας τεράστιας ενέδρας, όπως πίστευε ο
στρατηγός Waldemar Erfurth.135 Κάτι τέτοιο όμως, με τη μορφή του
παρεμποδιστικού πολέμου, φαίνεται πως είχε μικρές πιθανότητες
επιτυχίας για την Ελλάδα το 1914, όταν ο Μεταξάς σχεδίαζε την
κατάληψη της Καλλιπόλεως πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο
Κονδύλης χρησιμοποιεί πιο εκλεπτυσμένα το επιχείρημα του πρώτου
πλήγματος χωρίς να οδηγεί στον παρεμποδιστικό πόλεμο. Για να
αναλάβει όμως την πρωτοβουλία του πρώτου πλήγματος μια μικρή
χώρα, πρέπει αφενός να έχει τις δυνατότητες και αφετέρου να μπορεί
να διαχειριστεί πολιτικά αυτήν την επιλογή.
Η θέση των κρατών στο διεθνές σύστημα δεν προσδιορίζεται
αυστηρώς αιτιοκρατικά. Η Γαλλία από το 1815 μέχρι το 1940 είχε
φθίνουσα πορεία σε σχέση με τη Γερμανία που είχε ανοδική. Αν και
ηττήθηκε ολοκληρωτικά το 1940, μεταπολεμικά απέκτησε μια θέση
στη διεθνή πολιτική που η Γερμανία ακόμη και σήμερα παλεύει να
αποκτήσει. Η Πολωνία, χωρίς υπερασπίσιμα σύνορα και
διαμελιζόμενη μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, δεν αντιμετωπίζει
σήμερα ιδιαίτερο πρόβλημα ασφαλείας. Και επειδή η Ελλάδα
βρίσκεται από το 2010 στη δίνη της οικονομικής κρίσης, ας έχουμε
υπόψη μας ότι αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή κατάφερε
να συγκροτήσει στρατό σε λιγότερο από οκτώ μήνες, έτοιμο να
αναλάβει επιθετικές επιχειρήσεις στην ανατολική Θράκη.

135

Erfurth, Surprise, 51.
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Ο Παναγιώτης Γκαρτζονίκας έχει διοικήσει σε όλα τα επίπεδα από τη διμοιρία
μέχρι τη μεραρχία, ενώ διετέλεσε διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας
και της 88 Στρατιωτικής Διοικήσεως Λήμνου. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ
και έλαβε μέρος σε αποστολές στην Παλαιστίνη και στο Αφγανιστάν. Από
ακαδημαϊκής πλευράς, απέκτησε δυο μεταπτυχιακούς τίτλους από το Monterey
της California, στις Στρατηγικές Σπουδές (ΜΑ) και στην Αμυντική Ανάλυση (MSc).
Είναι συνεργάτης της Σχολής Εθνικής Άμυνας και ταυτόχρονα υποψήφιος
διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Από τον «από Βορρά» στον «εξ Ανατολών»
Κίνδυνο:
Η Έξοδος της Ελλάδας από το Στρατιωτικό Σκέλος
του ΝΑΤΟ και η Αναθεώρηση του Στρατηγικού
Δόγματος
Αναστάσιος Φιλντίσης
ΣΥΝΟΨΗ
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 είχε ως
αποτέλεσμα την αναθεώρηση της ελληνικής αμυντικής πολιτικής, η
οποία μεταπολεμικά ήταν προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση
του «από Βορρά» κινδύνου, στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής
αντιπαράθεσης και της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η ήπια
αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής από το ΝΑΤΟ οδήγησε την
ελληνική κυβέρνηση στην απόσυρση από το στρατιωτικό σκέλος της
Συμμαχίας και στην προσπάθεια εσωτερικής εξισορρόπησης της
τουρκικής απειλής, μέσω της ενίσχυσης της εθνικής στρατιωτικής
ισχύος. Παρά την αλλαγή στην ιεράρχηση των εξωτερικών
κινδύνων, η αδυναμία εξασφάλισης εναλλακτικών «παρόχων
ασφαλείας» εντός του δυτικού στρατοπέδου, η αναζωπύρωση της
ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης στα τέλη της δεκαετίας του 1970
και η προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί την ελληνική
απουσία από το ΝΑΤΟ για να ενισχύσει την επιχειρησιακή της θέση
στο Αιγαίο, οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση στην επανένταξη
στη Συμμαχία το 1980.
Λέξεις-κλειδιά: Ελλάδα, Τουρκία, ΝΑΤΟ, από Βορρά κίνδυνος, εξ
Ανατολών κίνδυνος.

Για παραπομπή στο άρθρο : Αναστάσιος Φιλντίσης, ‘Από τον «από Βορρά» στον
«εξ Ανατολών Κίνδυνο: Η Έξοδος της Ελλάδας από το Στρατιωτικό Σκέλος του
ΝΑΤΟ και η Αναθεώρηση του Στρατηγικού Δόγματος’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1,
(Φθινόπωρο 2017), 95-116.

ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ

Εισαγωγή
Η εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο, το καλοκαίρι
του 1974, οδήγησε στην αναθεώρηση του ελληνικού αμυντικού
δόγματος, που μεταπολεμικά εστίαζε στην αντιμετώπιση του «από
Βορρά» κινδύνου και στηριζόταν στην εξωτερική εξισορρόπηση μέσω
της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Η δυσαρέσκεια της ελληνικής
κυβέρνησης για την άρνηση του ΝΑΤΟ να παρέμβει στην
ενδοσυμμαχική διένεξη, είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση της
Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας, προκειμένου να
κατευναστεί ο αντιαμερικανισμός της κοινής γνώμης και να ασκηθεί
πίεση στους συμμάχους για παρέμβασή τους προς την Τουρκία.
Παράλληλα, η επιλογή αυτή συνεπαγόταν την επαναφορά των
ενόπλων δυνάμεων σε εθνικό έλεγχο, για την αντιμετώπιση του «εξ
Ανατολών» κινδύνου.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τις αλλαγές
που επήλθαν στην ελληνική πρόσληψη απειλών ασφαλείας και την
τροποποίηση των αμυντικών σχεδίων, καθώς από το 1974 και
εντεύθεν η Τουρκία κατέστη η κύρια απειλή, υποβαθμίζοντας αυτή
από το Βορρά. Εκτός των αλλαγών στο αμυντικό δόγμα και στη
διάταξη δυνάμεων, αναλύονται οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην
επανεξέταση της απόφασης αποχώρησης από το αμυντικό σκέλος του
ΝΑΤΟ και στην πλήρη επανάκαμψη της χώρας στη Συμμαχία το 1980.
Παρά την πλούσια πολιτική και διπλωματική ιστορία της περιόδου, οι
σχετικές αναφορές περιορίζονται στις απαραίτητες για την
σκιαγράφηση της χάραξης πολιτικής και της λήψης αποφάσεων.

Μεταπολεμικές Απειλές Ασφαλείας (1945-1974)
Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Ελλάδα προέκρινε την
ένταξή της στο ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση πιθανής επίθεσης από
τα όμορα βαλκανικά κράτη. Η αίσθηση απειλής στα βόρεια σύνορα
δεν ήταν νέα, αλλά βασιζόταν σε σειρά ιστορικών, γεωγραφικών και
στρατηγικών παραγόντων, που κυρίως συνδεόταν με την επιθυμία
της Βουλγαρίας να αποκτήσει πρόσβαση στο Αιγαίο και
δευτερευόντως με τις αναθεωρητικές τάσεις της Γιουγκοσλαβίας,
πλην όμως λάμβανε νέες διαστάσεις στο πλαίσιο της διπολικής
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διαμόρφωσης του κόσμου.1 Η ελληνική αντίληψη για τον «από Βορρά»
κίνδυνο συνέπιπτε με την αμερικανική πολιτική ανάσχεσης του
κομμουνισμού και της ΕΣΣΔ και εντασσόταν στον ευρύτερο
σχεδιασμό της πολιτικής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Με δεδομένα τη
γεωγραφική θέση, τη στρατιωτική ικανότητα και τον εμφύλιο, ο ρόλος
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων διαμορφώθηκε με βάση την
αμερικανική υπόθεση πως το κύριο ζήτημα ασφαλείας για τη χώρα
προερχόταν από το εσωτερικό και ως εκ τούτου προείχε η
αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής και δευτερευόντως η
καθυστέρηση των δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας σε
περίπτωση επίθεσης, ωσότου ετίθετο σε λειτουργία η νατοϊκή
στρατιωτική μηχανή.2 Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε
σε διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ για εγκατάσταση βάσεων στην
Ελλάδα (1953), θεωρώντας την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων
επιπλέον δέσμευση για την ασφάλεια της χώρας, καθώς υπήρχε ο
φόβος εγκατάλειψης από το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση γενικευμένου
πολέμου μεταξύ των δύο στρατοπέδων.3 Γενικά, η περίοδος 1949-1974
χαρακτηρίζεται από την σχεδόν ολοκληρωτική πολιτική και
στρατιωτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει ο Θ. Βερέμης σε
κανένα άλλο τομέα δεν ήταν τόσο εμφανής η ελληνική συμμόρφωση
με τις αμερικανικές αποφάσεις, όσο στην εθνική άμυνα της χώρας.4
«Η έκταση και η ένταση της ανάμειξης του ΝΑΤΟ στον ελληνικό
αμυντικό σχεδιασμό, κυρίως τη δεκαετία του 1950, αποστέρησε την

1

2

3
4

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War, Frontline State, 1952-1967, (Oxon:
Routledge, 2006), 144. Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Ασύμμετροι Εταίροι, Οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο 1953-1961, (Αθήνα: Πατάκης, 2002),
84.
Γιώργος Τσιτσόπουλος- Θάνος Βερέμης, “Οι Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις
1945-1987”, στο Χρ. Ροζάκης-Π. Καζάκος-Θ. Βερέμης-Τ. Αλεξανδρής-Β.
Κουφουδάκης-Γ. Τσιτσόπουλος (επιμ.) Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1923-1987,
(Αθήνα: Γνώση, 1991), 173-214.
Hatzivassiliou, Greece and the Cold War, 33.
Thanos Veremis, Greek Security Considerations, A Historical Perspective, (Athens:
Papazisis, 1980), 79. Για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ την πρώτη περίοδο του Ψυχρού
Πολέμου βλ.: Hatzivassiliou, Greece and the Cold War, Στεφανίδης, Ασύμμετροι
Εταίροι και Σωτήρης Ριζάς, Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, 19611964, (Αθήνα: Πατάκης, 2001).
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ελληνική πλευρά από κάθε αυτόνομη στρατηγική πρωτοβουλία»5 και
επηρέασε τη δυνατότητα μονομερούς δράσης και το αξιόμαχο των
ελληνικών δυνάμεων, εξαιτίας της έλλειψης ισχυρής αεροπορικής και
ναυτικής δύναμης.
Την ίδια περίοδο, το Κυπριακό Ζήτημα επιβάρυνε τις διμερείς
σχέσεις με την Τουρκία, με αποτέλεσμα οι δύο χώρες, σύμμαχοι στο
ΝΑΤΟ, να φτάσουν ακόμα και στα πρόθυρα στρατιωτικής
σύγκρουσης.6 Επιπλέον, ήδη από το 1964 η Άγκυρα άρχισε να
προβάλλει αξιώσεις στο Αιγαίο.7 Η αύξηση της τουρκικής
επιθετικότητας επηρέασε τις προσλήψεις απειλής της ελληνικής
πλευράς και οδήγησε σε μετακίνηση δυνάμεων από τα
ελληνοβουλγαρικά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θράκη, σε
αποστολή στρατευμάτων στην Κύπρο και στην οχύρωση και ενίσχυση
των φρουρών στα νησιά του Αιγαίου.8 Η δυσκολία εκσυγχρονισμού
του στρατού, η βουλγαρική υπεροπλία και η ανάγκη, μετά το 1964,
ενισχυμένης αμυντικής υποστήριξης του Αιγαίου και της Κύπρου
καθιστούσαν την Ελλάδα ευάλωτη, καθώς η υπερεπέκταση των
δυνάμεων σε πολλά μέτωπα αδυνάτιζε την άμυνα.

1974: Η Απόσυρση από το Στρατιωτικό Σκέλος του ΝΑΤΟ
Στα τέλη του 1973 η Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο τις
αξιώσεις της γύρω από το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου,
με την έκδοση αδειών για τη διεξαγωγή ερευνών για
υδρογονάνθρακες, καθώς η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στη
Θάσο και το αραβικό εμπάργκο, συνεπεία του πολέμου του Γιομ
Κιππούρ, έθεταν επιτακτικά το ζήτημα της εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων του αρχιπελάγους, θέλοντας να εμποδίσει την
5

6

7
8

Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, “Η Ελληνική Αμυντική Πολιτική μετά το 1974”, στο
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος-Μαριλένα Κοππά (επιμ.) 30 Χρόνια Ελληνικής
Εξωτερικής Πολιτικής 1974-2004, (Αθήνα: Λιβάνης, 2005), 217-36.
Θάνος Ντόκος, “Η Εξισορρόπηση της Τουρκικής Απειλής:Η Στρατιωτική
Διάσταση” στο Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης-Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας (επιμ.),
Ελλάδα και Τουρκία μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου, (Αθήνα: Ι. Σίδέρης 2002),
202.
Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “ Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 189.
Σωτήρης Ριζάς, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και το Αιγαίο 1973-1976, (Αθήνα: Ι.
Σιδέρης, 2006), 24.
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αποκλειστική αξιοποίηση τους από την ελληνική πλευρά. 9 Η
προσπάθεια του καθεστώτος Ιωαννίδη να ακολουθήσει πολιτική
πυγμής απέναντι στην Άγκυρα, δημιουργώντας τετελεσμένα στην
Κύπρο με την ανατροπή του Μακάριου, απέτυχε να λειτουργήσει
αποτρεπτικά στις τουρκικές διεκδικήσεις, οδηγώντας στην τουρκική
εισβολή. Η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, παραμονές της
εισβολής ήταν κακή, καθώς το πραξικόπημα Ιωαννίδη το Νοέμβριο
1973 ακολούθησαν εκκαθαρίσεις έμπειρων στελεχών, επηρεάζοντας
την αποτελεσματικότητά τους. Ταυτόχρονα οι επιχειρησιακές
δυνατότητες του ναυτικού και της αεροπορίας ήταν αμφισβητήσιμες,
τόσο εξαιτίας της έλλειψης αρκετών έμπειρων αξιωματικών, εφόσον
είχε μεσολαβήσει η αποστράτευση μεγάλου αριθμού ικανών
στελεχών από τη δικτατορία, όσο και λόγω των απαρχαιωμένων
οπλικών συστημάτων.10 Η αναστάτωση που επικράτησε από την
επιστράτευση που διέταξε ο Ιωαννίδης και η οποία ανέδειξε την
αταξία που επικρατούσε στις ένοπλες δυνάμεις, οδήγησε στην
κατάρρευση της δικτατορίας και στην ανάληψη της πρωθυπουργίας
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Πρώτος στόχος του νέου πρωθυπουργού ήταν η αποτροπή του
πολέμου με την Τουρκία, εξαιτίας της ανισορροπίας δυνάμεων, της
τρωτότητας των νησιών του Αιγαίου, της αποσύνθεσης του
στρατιωτικού μηχανισμού και της ανάγκης διατήρησης της
σταθερότητας στο εσωτερικό.11 Η επέκταση της ζώνης κατοχής στην
Κύπρο από την Τουρκία, ενόσω λάμβαναν χώρα διαπραγματεύσεις
Michael M. Boll, “Greek Foreign Policy in the 1980s: Decade for Decision”, Parameters,
Vol X , No 4, (December 1980), 72-81. Ριζάς, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 27-30.
10 Telegram from the Embassy in Greece to the Department of state, 8-2-1974 1040Z στο
Laurie Van Hook (ed) Greece, Cyprus Turkey 1973-1976, Foreign Relations of the United
States 1969-1976 Vol XXX, (Washington: United States Government Printing Office,
2007), 24-29. Sotiris Rizas,“Atlanticism and Europeanism in Greek Foreign and
Security Policy in the 1970s”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No, 1,
(March 2008), 51-66.
11Fotios Moustakis, The Greek-Turkish Relations and NATO, (London: Frank Cass
Publishers, 2003), 36. Έλενα Αρχιμανδρίτου-Οικονόμου, Η Αποχώρηση της
Ελλάδας από το Στρατιωτικό Σκέλος του ΝΑΤΟ ΤΟ 1974, (Διδακτορική Διατριβή,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2013) 93. Σταύρος Π. Ψυχάρης Οι Εβδομήντα Κρίσιμες
Ημέρες,
22-32,
http://www.helioskiosk.gr/resource.ashx?a=d4J7WbjWYqAFs97bXzNNceoWX1ixzXv
5, τελευταία επίσκεψη 18-04-2017.
9
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στη Γενεύη και η διάψευση των προσδοκιών υποστήριξης από το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονταν εν μέσω εσωτερικής κρίσης,
εξαιτίας της παραίτησης του Προέδρου Nixon για το σκάνδαλο
Watergate, οδήγησαν την κυβέρνηση Καραμανλή στην απόσυρση τη
χώρας από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Η απόφαση
βασίστηκε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιλήψεων για το
ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας υπόψη αμυντικούς, διπλωματικούς, πολιτικούς,
ακόμα και ηθικούς παράγοντες. 12 Η επιλογή της κυβέρνησης στόχευε
κυρίως στον κατευνασμό του αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα,
συντασσόμενη με τον τρόπο αυτό με το κυρίαρχο αίσθημα της κοινής
γνώμης και ταυτόχρονα στην ανάγκη ανάκτησης του ελέγχου των
ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της
τουρκικής απειλής. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ευελπιστούσε πως
η ελληνική αποχώρηση θα συνέβαλε στην άσκηση πιέσεων από τους
συμμάχους προς την Τουρκία, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα
της Κύπρου. Αν και ο Σωτήρης Ριζάς υποστηρίζει πως η επανάκτηση
του ελέγχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν αποτέλεσε
βασικό κριτήριο της απόφασης αποχώρησης, επισημαίνει ότι η
ελληνική κυβέρνηση κάνει σαφή αναφορά σε αυτόν ακριβώς τον
παράγοντα στην απόφασή της,13 όπως προκύπτει και από την
επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προς τον πρόεδρο Ford,14 με την
οποία γνωστοποιούσε την ανάληψη της πλήρους άσκησης κυριαρχίας
επί του ελληνικού εδάφους, που έως τότε περιοριζόταν από την
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την παρουσία ξένων στρατιωτικών
δυνάμεων σε ελληνικό έδαφος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
απόφαση επαναδιαπραγμάτευσης του καθεστώτος των αμερικανικών
βάσεων, αξιολογώντας τη χρησιμότητά τους για τα ελληνικά
Dionysios Chourchoulis & Lykourgos Kourkouvelas,“Greek Perceptions of NATO
during the Cold War”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol 12, No 4,
(December 2012), 497-514.
13 Rizas, “Atlanticism”, 52.
14 Telegram from the Department of State to the Mission to the North Atlantic Treaty
Organization, Washington 30 August 1974, Department of State, RG 84, Athens
Embassy Files: Lot 96 F 335, Greece, Box 1, DEF 4–6 1974, Greek Withdrawal. Secret;
Immediate; Exdis. Repeated to all NATO capitals, USCINCEUR, USLOSACLANT,
USNMR SHAPE, and USDOCOSOUTH στο Laurie Van Hook (ed) Greece, Cyprus
Turkey 1973-1976, Foreign Relations of the United States 1969-1976 Vol XXX,
(Washington: United States Government Printing Office, 2007), 90-93.
12
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αμυντικά συμφέροντα. Ο Καραμανλής, αναφερόμενος αργότερα στην
επιλογή της κυβέρνησής του, τόνισε πως υπό το φως των εξελίξεων
είχε δύο επιλογές: είτε την κήρυξη πολέμου εναντίον της Τουρκίας,
είτε την χαλάρωση των δεσμών με το ΝΑΤΟ και επέλεξε τη λιγότερο
«οδυνηρή» από τις δύο.15
Η απόσυρση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ουσιαστικά
αφορούσε την περίοδο ειρήνης, καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης
μεταξύ των Υπερδυνάμεων οι ελληνικές δυνάμεις θα παρατάσσονταν
με τις δυνάμεις της Συμμαχίας, εξ ου και παρά την έξοδο συνεχίστηκε
η συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις,16 ενώ ο Έλληνας
αντιπρόσωπος στη Στρατιωτική Επιτροπή παρέμεινε στη θέση του,
όπως και άλλοι επιτελείς στα διάφορα στρατηγεία, πλην της
Σμύρνης, και στις περισσότερες επιτροπές.17

Από τον «από Βορρά» στον «εξ Ανατολών» Κίνδυνο
Η τουρκική απειλή οδήγησε στην ανάγκη επανεξέτασης του
μεταπολεμικού στρατηγικού δόγματος και στην αναζήτηση μιας πιο
αυτόνομης και «ελληνοκεντρικής» αμυντικής πολιτικής.18 Εκτός της
επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας στην Κύπρο και το Αιγαίο, την
ελληνική ανασφάλεια ενίσχυσαν δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων
περί της ανάγκης αλλαγής του καθεστώτος κατοχής των νησιών,
πλησίον της τουρκικής ακτογραμμής και η επιλογή της Τουρκίας να
συστήσει τον Απρίλιο του 1975 την τέταρτη Στρατιά ή Στρατιά
Αιγαίου, η οποία διέθετε μεγάλο αριθμό αποβατικών δυνάμεων και

Victor S. Papacosma, “NATO and Internal Disputes, Greece and Turkey”, στο Victor
S. Papacosma-Sean Kay-Mark R. Rubin (eds), NATO after Fifty Years, (Wilmington:
Scholarly Resources Inc., 2001), 203.
16 Christos Kassimeris, Greece and the American Embrace: Greek Foreign Policy towards
Turkey, the US and the Western Alliance, (London: I.B. Tauris, 2010), 120. Κώστας
Υφαντής, “Τέλος εποχής... Οι Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις και ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, 1975-1980» στο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος-Κωνσταντίνα Ε.
Μπότσιου- Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον
Εικοστό Αιώνα, Τόμος Δεύτερος, (Αθήνα: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»,
2008), 526-36.
17 Αρχιμανδρίτου-Οικονόμου, Η αποχώρηση της Ελλάδας, 124-5.
18 Πλατιάς, “ Αμυντική Πολιτική” , 219.
15
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δεν υπαγόταν σε νατοϊκή διοίκηση.19 Όπως αναφέρει η Κωνσταντίνα
Μπότσιου:
η εξέλιξη του ελληνο-τουρκικού προβλήματος από το συγκεκριμένο
πεδίο του Κυπριακού και από ορισμένα θέματα που μέχρι το 1974
ανέκυπταν περιοδικά (πχ. επιχειρησιακός έλεγχος Αιγαίου,
μειονότητες) σε μια Λερναία Ύδρα ζητημάτων από τη δεκαετία του
’70 και εντεύθεν, δημιούργησε μια ιδιαίτερα προβληματική βάση για
την περαιτέρω εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
Θέματα θαλασσίων συνόρων (υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα και
εναέριος χώρος), θέματα ασφαλείας (αποστρατικοποίηση των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, επιχειρησιακός έλεγχος Αιγαίου)
και μειονοτήτων συμπλέχτηκαν τόσο στενά, που πολύ δύσκολα
πλέον μια κρίση σε ένα δεδομένο πεδίο μπορούσε να αφήσει εντελώς
ανεπηρέαστα τα υπόλοιπα.20
Η νέα αντίληψη ασφαλείας αποτυπώθηκε σε υπόμνημα του
υπουργού Άμυνας Ευάγγελου Αβέρωφ προς τον πρωθυπουργό, τον
Νοέμβριο του 1974. Ο Αβέρωφ διαπίστωνε ότι μετά τις πρόσφατες
εξελίξεις, η Ελλάδα όφειλε να εστιάσει στην αντιμετώπιση της
τουρκικής απειλής, προκρίνοντας την ανάπτυξη της ελληνικής
αποτρεπτικής ισχύος. Ταυτόχρονα όμως, θεωρούσε πως η «πάγια»
γεωπολιτική απειλή για τη χώρα εκδηλωνόταν από Βορρά και μόνο η
διατήρηση των δεσμών με το ΝΑΤΟ την καθιστούσε ανενεργή και
επέτρεπε την επικέντρωση στην τουρκική απειλή.21 Η νέα πολιτική
ασφαλείας θα βασιστεί στη σύζευξη μεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής εξισορρόπησης, με έμφαση στην αποτροπή, σε αντίθεση
με το πρόσφατο παρελθόν και την πλήρη σχεδόν εναπόθεση της
Stergios Tsilikas, Greek Military Strategy: The Doctrine of Deterrence and Its Implications
on Greek-Turkish Relations, (Master’s Thesis, Naval Postgraduate School Monterey
California, 2001), 19. Athanasios Platias, “Greek Detterence Strategy” στο Aldo
Chircop-Andre Gerolymatos-John O. Iatrides (eds) The Aegean Sea after the Cold War:
Security and Law of the Sea Issues, (New York: St. Martin’s Press, 2000), 61-86.
Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 195-6.
20 Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, “Οι Ελληνο-τουρκικές Σχέσεις 1974-2000. Ιστορική
Αναδρομή”, στο Π. Καζάκος-Π. Λιαργκόβας-Ν. Μαριάς-Κ. Μπότσιου-Κ.
Πολυχρονάκη (επιμ.) Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας, (Αθήνα:
Ι. Σιδέρης, 2001) , 133-213 .
21 Ριζάς, Eλληνοτουρκικές Σχέσεις, 104-5. Rizas, “Managing Conflict”, 371.
19
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αμυντικής ετοιμότητας στη νατοϊκή ομπρέλα, καθώς «η
ενδοσυμμαχική
απειλή
απαξίωσε
το
πλαίσιο
εξωτερικής
εξισορρόπησης», καθιστώντας την εσωτερική εξισορρόπηση το κύριο
μέσο για την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.22
Η ελληνική κυβέρνηση θα επιλέξει να ενδυναμώσει τους
δεσμούς της με την ΕΟΚ, ως αντιστάθμισμα στην απόλυτη εξάρτησή
της από τις ΗΠΑ, υποβάλλοντας επίσημα αίτημα για ένταξη στην
Κοινότητα και θα επιδιώξει, την κατάλληλη στιγμή, την
επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου της στο εσωτερικό της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία της
αμερικανικής διαμεσολάβησης στο ελληνοτουρκικό μέτωπο, όσο και
την ανάγκη εξασφάλισης των βορείων συνόρων, τα οποία λόγω της
αναδιάταξης των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων καθίσταντο πιο
ευάλωτα.23
Στόχος για την αποτελεσματική αποτροπή ήταν η απόκτηση
στρατιωτικού πλεονεκτήματος ή έστω, η διατήρηση επαρκούς
ισορροπίας της ισχύος, ώστε να θεωρείται πειστική η δυνατότητα
πρόκλησης μεγάλης βλάβης στον αντίπαλο, μέσω της απόκτησης
σύγχρονων οπλικών συστημάτων και καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς δεδομένης της πληθυσμιακής ανισορροπίας, η
Ελλάδα όφειλε να εξισορροπήσει την απειλή με ποιοτικά και όχι
ποσοτικά μέσα.24 Οι ένοπλες δυνάμεις υιοθέτησαν το δόγμα της
«προωθημένης στρατηγικής με ευέλικτη ανταπόδοση σε κάθε πιθανή
εισβολή», λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες της χώρας και τις
περιστάσεις.25 Την εξισορρόπηση της τουρκικής απειλής διευκόλυνε η

22

Rizas, “Atlanticism and Europeanism”, 56. Υφαντής, “Ελληνοαμερικανικές
Σχέσεις”, 531-32.
23 Sotiris Rizas, “Managing a Conflict between Allies: United States Policy towards
Greece and Turkey in Relation to the Aegean Dispute, 1974-76”, Cold War History,
Vol. 9, No. 3, (August 2009), 367-387.
24 Stelios Alifantis & Christos Kollias, “Greece”, στο Ravinder Pal Singh (ed.) Arms
Procurement Decision Making Vol II: Chile, Greece, Malaysia, Poland, South Africa and
Taiwan, (SIPRI, Oxford: Oxford University Press, 2000), 39-66. Christos G. Kollias,
“Greece and Turkey: The Case Study of an Arms Race from the Greek Perspective”,
Σπουδαί, Τόμος 41, Τεύχος 1ο , (1991), 64-81. Tsilikas, Greek Military Strategy, 22.
25 Vassilios Damiras, “Greece Defense Policy 1974-1981: An Era of Great Dilemmas”,
Research Institute for European and American Studies, 15 April 2011,
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επιβολή εμπάργκο στις προμήθειες εξοπλισμών στην Τουρκία από το
αμερικανικό Κογκρέσο, συνεπεία της χρήσης νατοϊκών εξοπλισμών
κατά την εισβολή στην Κύπρο, το οποίο, παρά τη διαφωνία της
αμερικανικής κυβέρνησης, διήρκεσε από το 1975 ως το 1978,
καθυστερώντας τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων.26
Η εφαρμογή του νέου δόγματος ενσωματώθηκε σε μία
στρατηγική τεσσάρων σημείων. Πρώτον, το κύριο μέρος των ενόπλων
δυνάμεων ανέλαβε την κάλυψη της Θράκης και του Αιγαίου. Ο νέος
στρατηγικός σχεδιασμός έπρεπε να λαμβάνει υπ’ όψιν τις
γεωγραφικές διαστάσεις των ελληνοτουρκικών συνόρων, που δεν
δίνουν τη δυνατότητα ταχείας συγκέντρωσης δυνάμεων στο σημείο
και μετακίνησής τους σε άλλο γρήγορα, εξαιτίας της ανεπάρκειας σε
οδικά και σιδηροδρομικά συστήματα, της απόστασης των χερσαίων
συνόρων με την Τουρκία από τα κύρια στρατηγικά κέντρα της χώρας,
της μεγάλης ακτογραμμής και της δυσκολίας αεροπορικής αμυντικής
κάλυψης των νησιών.27 Εκτός της μετακίνησης δυνάμεων από τα
ελληνοβουλγαρικά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θράκη,
επανασυστήθηκε το Δ’ Σώμα Στρατού για τη φύλαξη των
ελληνοτουρκικών συνόρων, ενισχύθηκαν οι ειδικές δυνάμεις, οι
οποίες τέθηκαν υπό εθνική διοίκηση, με την αναλογία τους προς τις
λοιπές εθνικές δυνάμεις να είναι, μετά το 1974, η μεγαλύτερη από
όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και αναβαθμίστηκε η Ανωτάτη Στρατιωτική
Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), η οποία επίσης δεν
υπόκειτο σε νατοϊκή εποπτεία.28 Δεύτερον, τα τάγματα εθνοφρουράς
αναδιοργανώθηκαν με σκοπό την αμυντική κάλυψη ζωτικών
σημείων, ενώ αναθεωρήθηκε η Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου
Ανάγκης. Τρίτον, η αεροπορία ενδυναμώθηκε προκειμένου να
προσφέρει αεροπορική κάλυψη και να δύναται να προβεί σε
αναχαιτίσεις και σε χτυπήματα εντός της τουρκικής επικράτειας, σε
http://www.rieas.gr/researchareas/editorial/1459-greece-defense-policy-1974-1981an-era-of-great-dilemmas, τελευταία επίσκεψη 18-04-2017.
26
Ριζάς, Eλληνοτουρκικές σχέσεις, 114.
27 Platias, “Detterence”, 70.
28 Πλατιάς, “ Αμυντική Πολιτική”, 221. Panayotis J. Tsakonas, The Incomplete
Breakthrough in Greek-Turkish Relations, Grasping Greece’s Socialization Strategy,
(London: Palgrave Macmillan, 2010), 33.
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βάρος στόχων στρατιωτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος, το
ναυτικό ενισχύθηκε ώστε να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα,
έχοντας τη δυνατότητα να πλήξει τα τουρκικά παράλια.29
Ιδιαίτερα η αναβάθμιση των δυνατοτήτων της αεροπορίας και
του ναυτικού καθίστατο ζωτικής σημασίας για την επιτυχή αποτροπή
της Τουρκίας σε περίπτωση που το θέατρο του πολέμου ήταν το
Αιγαίο, καθώς έως τότε ήταν υποβαθμισμένα λόγω της εστίασης στη
διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας και της προτεραιότητας του
πεζικού για την ασφαλή φύλαξη των βορείων συνόρων, με
αποτέλεσμα η χώρα να εξαρτάται από τις νατοϊκές βάσεις για
αεροναυτική κάλυψη. Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την
ενδυνάμωσή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές αμυντικές
ανάγκες,30 γεγονός που αποτυπώθηκε στην αλλαγή της κατανομής
κονδυλίων ανάμεσα στα τρία σώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα
υλοποίησε ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, με την προμήθεια
μαχητικών δεύτερης γενιάς, ενισχύοντας τον διαθέσιμο στόλο, το
οποίο σε συνδυασμό με την περιορισμένη προμήθεια από την πλευρά
της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας την
επίτευξη ισορροπίας στον αέρα.31 Η προμήθεια αεροσκαφών
συνοδεύτηκε από την κατασκευή νέων αεροδρομίων σε
Χρυσούπολη/Καβάλα, Λήμνο, Σκύρο και Σαντορίνη, τα οποία
βρίσκονται σε κυκλική διάταξη με τα παλαιότερα (Λάρισα, Τανάγρα,
Ηράκλειο), προσφέροντας τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου στην
ελληνική αεροπορία. Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός του ναυτικού με
υποβρύχια, φρεγάτες και ταχύπλοα περιπολικά εξοπλισμένα με
κατευθυνόμενα
βλήματα
αύξησε
τις
επιχειρησιακές
του
δυνατότητες.32 Ήδη στις αρχές του 1975 η συνεχής ροή νέου υλικού,
χάρη και στην μεγάλη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού,

Damiras, Greece Defense Policy.
Jon V. Kofas, Under the Eagle’s Claw: Exceptionalism in Postwar US-Greek Relations,
(Westport:Praeger Publishers, 2003), σελ. 140.
31 Tsilikas, Greek Military Strategy, 22. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, “Η Δεύτερη
Γενιά Αεριωθούμενων(1974-1987)” https://www.haf.gr/history/haf-history/19741987/ τελευταία επίσκεψη 18-04-2017.
32 Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “ Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 195-6.
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ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική ικανότητα στη Θράκη και στα
νησιά, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς επιτελείς.33
Την άμεση ενίσχυση της οχύρωσης των νησιών, που ακολούθησε
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, διαδέχθηκε η συστηματική
προαγωγή της αμυντικής ικανότητάς τους. Το κύριο βάρος της
αμυντικής ενίσχυσης των νησιών εστίασε σε Λήμνο, Λέσβο, Χίο,
Σάμο, Κω και Ρόδο, με παράλληλη ανάπτυξη μονάδων
παρακολούθησης σε μικρότερα νησιά. Τα νησιά ενισχύθηκαν
περαιτέρω στις αρχές του 1975 με την αποστολή ταγμάτων πεζικού,
αλλά και με τη μετακίνηση μαχητικών αεροσκαφών στη Λήμνο,
σηματοδοτώντας την πρώτη περίπτωση όπου η πολεμική αεροπορία
είχε ως βάση κάποιο από τα νησιά.34
Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η τρωτότητα της χώρας
υιοθετήθηκε η επιλογή προμήθειας υλικών από πολλούς
προμηθευτές.35 Εκτός από τη Γαλλία, η οποία είχε συνάψει συμφωνίες
με την Ελλάδα ήδη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και προς την
οποία προσέβλεπε η κυβέρνηση για ενίσχυση της αμυντικής
συνεργασίας, καθώς και η πρώτη είχε αποχωρήσει από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, υπεγράφησαν συμφωνίες προμήθειας
νέων ή μεταχειρισμένων εξοπλισμών από Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία,
Καναδά και Ιράν, με σκοπό την άμεση ενίσχυση της αμυντικής
θωράκισης της χώρας, με τις ΗΠΑ πάντως να παραμένουν ο κύριος
προμηθευτής υλικού.36
Defense Intelligence Agency Intelligence Appraisal Washington 5 February 1975,
Ford Library, National Security Adviser, NSC Staff for Europe, Canada, and Ocean
Affairs: Convenience Files, 1974–1977, Box 9, Greece, Greece 1975 1, NSC. Secret
Laurie Van Hook (ed) Greece, Cyprus Turkey 1973-1976, Foreign Relations of the United
States 1969-1976 Vol XXX, (Washington: United States Government Printing Office,
2007), 126-130.
34 Denis A. Clift of the National Security Council Staff Memorandum to Secretary of
State Kissinger, Washington 10 April 1975, Ford Library, National Security Adviser,
Presidential Country Files for Middle East and South Asia, 1974–1977, Box 10, Greece
3. Secret Laurie Van Hook (ed) Greece, Cyprus Turkey 1973-1976, Foreign Relations of
the United States 1969-1976 Vol XXX, (Washington: United States Government
Printing Office, 2007), 149.
35 Πλατιάς, “ Αμυντική Πολιτική”, 220-21.
36 SIPRI Arms Transfers Database, “Transfers of major conventional weapons: sorted by
recipient. Deals with deliveries or orders made for year range 1974 to 1980”
https://www.sipri.org/, τελευταία επίσκεψη 29-03-2017.
33
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Τέλος, προκρίθηκε η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας, την προώθηση
συμφωνιών συμπαραγωγής εξοπλισμών και κυρίως την δυνατότητα
κάλυψης μέρους των αναγκών σε πυρομαχικά και ανταλλακτικά,
καθώς σε περίπτωση σύγκρουσης θα μειωνόταν ο ρυθμός παράδοσης
εξοπλισμών.37
Η αλλαγή των αμυντικών προτεραιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα
την μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών. Έτσι μεταξύ 1974 και
1975 οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 69% και το 1978 είχαν
σχεδόν διπλασιαστεί. Σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 4.1%
το 1973 σε 7% το 1977, ποσοστό που θα διατηρηθεί σταθερά πάνω από
6% για τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας την Ελλάδα τη χώρα με το
υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών επί του ΑΕΠ σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και αυτή που απασχολούσε
το μεγαλύτερο ποσοστό σε έμψυχο δυναμικό για την άμυνά της.38
Στην αναδιάταξη των δυνάμεων βοήθησε και το κλίμα ύφεσης
που διαμορφώθηκε μεταξύ των δύο συνασπισμών στο πρώτο μισό της
δεκαετίας του 1970, με αποκορύφωμα τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που έλαβε χώρα το 1975 στο Ελσίνκι
και επικύρωσε το απαραβίαστο των συνόρων στην Ευρώπη. Η
κυβέρνηση επέλεξε να προωθήσει μια ενεργητική βαλκανική
πολιτική με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τους βόρειους
γείτονες και κυρίως με τη Βουλγαρία, η οποία αποτελούσε κατά το
παρελθόν την μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας. Η διαβεβαίωση της
βουλγαρικής κυβέρνησης για την σταθερότητα των συνόρων και την
μη επιθυμία εκμετάλλευσης των ελληνοτουρκικών διαφορών,
διευκόλυνε την επικέντρωση της ελληνικής άμυνας προς Ανατολάς,
καθώς στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν η αναζήτηση συμμάχων στα
Βαλκάνια εναντίον της Τουρκίας, αλλά η αποφυγή εντάσεων από
Βορρά σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.39 Η παροδική
Christos G. Kollias, “The Economic Effects of Indigenous Arms Production in
Greece”, Σπουδαί, Τόμος 42, Τεύχος 2ο, (1992), 155-167. Alifantis & Kollias,
“Greece”, 58.
38 Tsilikas, Greek Military Strategy, 22-23. Alifantis & Kollias, “Greece”, 44.
39 Σπυρίδων Σφέτας, “Η Βαλκανική Περιοδεία του Καραμανλή (Μάϊος-Ιούλιος 1975):
Προάγγελος της Βαλκανικής Συνδιάσκεψης της Αθήνας (Φεβρουάριος 1976)”, στο
Σβολόπουλος κ.α., Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα, 413-28.
37
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βελτίωση των σχέσεων με τις βαλκανικές χώρες δεν εξάλειψε τους
φόβους για πιθανή σύγκρουση, αφενός εξαιτίας της καχυποψίας που
υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφετέρου δε εξαιτίας της
επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ των συνασπισμών στο δεύτερο μισό
της δεκαετίας.
Παρά την εστίαση στην εσωτερική εξισορρόπηση, η επιλογή του
Καραμανλή να υποβάλλει αίτηση για πλήρη ένταξη της χώρας στην
ΕΟΚ συνδέθηκε και με την αναζήτηση, όχι μόνο της δημοκρατικής
σταθερότητας και διατήρησης του δυτικού προσανατολισμού, αλλά
και εναλλακτικού «παρόχου ασφαλείας» απέναντι στην τουρκική
αναθεωρητικότητα.40 Κατά τον Τσάκωνα «η συμμετοχή της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, αν και είχε κυρίως οικονομικά κίνητρα, στόχευε και στην
ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας και ιδιαίτερα στην
αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στην Τουρκία».41 Άλλωστε η
συμμετοχή στην ΕΟΚ θεωρείτο πως θα συνέβαλε στην οικονομική
ανάπτυξη και θα βελτίωνε έμμεσα την αίσθηση ασφαλείας, καθώς η
οικονομική ζωτικότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για την
στρατιωτική ισχύ.

Η Επανεισδοχή στο ΝΑΤΟ
Η απόφαση για απόσυρση της Ελλάδας από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ έγινε γρήγορα αντιληπτό από την κυβέρνηση ότι
δεν απέφερε τα προσδοκώμενα οφέλη, καθώς παρά τους
προβληματισμούς στο εσωτερικό της Συμμαχίας για την απομόνωση
Ιωάννης Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης, “Η Βαλκανική Πολιτική του
Κωνσνταντίνου Καραμανλή: Το Παράδειγμα των Σχέσεων με τη Βουλγαρία 19741985”, στο ίδιο, 465-72. Thanos Veremis, “Greek Security Problems and Policies”, The
Adelphi Papers, 22:179, (Winter 1982), 6-22.
40 Spyros Economides, “Karamanlis and the Europeanisation of Greek Foreign Policy”,
στο Σβολόπουλος κ.α. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα, 163-76.
41 Panayotis Tsakonas, “From “Perverse” to “Promising” Institutionalism?, NATO, EU
and the Greek-Turkish Conflict”, στο Dimitris Bourantonis-Kostas Ifantis-Panayotis
Tsakonas, Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization, (Oxon:
Routledge, 2008), 223-51. βλ. επίσης: Kostas Ifantis, ‘State Interests, External
Dependency Trajectories and the European Union: Greece’, in Jurgen Elvert &
Wolfram Kaiser (eds), European Union Enlargement: A Comparative History, (London:
Routledge, 2004), 70-92.

108

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ ΣΤΟΝ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

της Τουρκίας, τη δημιουργία κενού στο νοτιοανατολικό άκρο σε
επίπεδο συντονισμού δυνάμεων και ροής πληροφοριών και κυρίως
την εικόνα αποσύνθεσης της Συμμαχίας, που θα ωφελούσε το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας,42 εντούτοις δεν ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση
προς την τουρκική πλευρά για διευθέτηση του Κυπριακού. Παρότι η
ελληνική κοινή γνώμη τασσόταν υπέρ της ουδετερότητας της
Ελλάδας, η κυβέρνηση αντιλαμβανόταν πως ούτε η αλλαγή του
προσανατολισμού των διεθνών σχέσεων της χώρας, ούτε και η
επιλογή των αδεσμεύτων θα ενίσχυαν τη θέση της, αλλά αντιθέτως
θα οδηγούσαν στην απομόνωση και κυρίως θα πλήττονταν οι
στρατιωτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση τόσο της τουρκικής
απειλής, όσο και των βορείων γειτόνων. 43
Η αναζήτηση εξισορρόπησης της πληγείσας αμερικανικής
επιρροής μέσω της αίτησης ένταξης στην ΕΟΚ, και της σύναψης
στενότερων αμυντικών δεσμών με τη Γαλλία, δεν μπορούσαν παρά
να λειτουργήσουν ως συμπληρωματική στρατηγική εξασφάλιση και
όχι ως εναλλακτική, αφενός λόγω της συμμετοχής των χωρών της
ΕΟΚ στο ΝΑΤΟ και της εξάρτησής τους από την αμερικανική
στρατιωτική ισχύ, αφετέρου δε λόγω της αδυναμίας της Γαλλίας να
δεσμευτεί για κάτι παραπάνω από διπλωματική υποστήριξη και
επιτάχυνση των παραδόσεων εξοπλισμών, σε περίπτωση
ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.44 Επιπλέον, παρά την αύξηση του
προϋπολογισμού για την άμυνα, η αμερικανική βοήθεια ήταν
απαραίτητη για τη διατήρηση της στρατιωτικής ισορροπίας με την
Τουρκία και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, ο οποίος
ήταν κυρίως αμερικανικής προέλευσης, ενώ αναγνωριζόταν πως μόνο
οι ΗΠΑ μπορούσαν να ασκήσουν ουσιαστική πίεση προς την
Τουρκία.45
Η Τουρκία από την πλευρά της πίεζε για αναθεώρηση των
υφιστάμενων ζωνών ελέγχου στο Αιγαίο και τον επαναπροσδιορισμό
του FIR της Αθήνας, τα οποία επεδίωκε από το 1964 και προσπάθησε
John O. Iatrides, “Challenging the Limitations of the Atlantic Community” στο
Σβολόπουλος κ.α, Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα , 17-36.
43 Chourchoulis & Kourkouvelas, “Greek Perceptions”, 506.
44 Rizas, “Managing”, 372.
45
Σωτήρης Ριζάς, “Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις»,
στο Σβολόπουλος κ.α, Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα, 315-30.
42
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να εκμεταλλευτεί την ελληνική αποχώρηση και τη σημασία του
αρχιπελάγους για τη Συμμαχία, προκειμένου να επιτύχει τους
στόχους της.46 Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου ενέτεινε την
προσπάθειά της για ανατροπή κάθε ευνοϊκής για την Ελλάδα
πρόβλεψης, κυρίως στο όργανα της Συμμαχίας που δεν υπήρχε
ελληνική συμμετοχή, όπως η Επιτροπή Αμυντικής Σχεδίασης (Defense
Planning Committee).47
Ο κίνδυνος απώλειας του επιχειρησιακού ελέγχου του Αιγαίου,
για τον οποίο είχαν προειδοποιήσει αρμόδιοι επιτελείς, αποτέλεσε τον
κύριο παράγοντα επίσπευσης της έναρξης των διαπραγματεύσεων
της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ.48 Η ελληνική πλευρά προέκρινε τη σύναψη
ειδικής σχέσης, η οποία θα της έδινε ευελιξία, διατηρώντας τον
έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση ειρήνης, αλλά σε καιρό
πολέμου θα ετίθεντο υπό τη διοίκηση του Ανώτατου Διοικητή
Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR), καθώς η ελληνική
πλευρά δεν ήταν διατεθειμένη να επαναφέρει την πλειονότητα των
στρατευμάτων της υπό την κοινή νατοϊκή άμυνα.49
Την ίδια περίοδο, η υπογραφή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τουρκία
Συμφωνίας Άμυνας και Συνεργασίας, με την οποία χορηγούνταν
στην Τουρκία στρατιωτική βοήθεια ύψους ενός δις δολαρίων για
τέσσερα έτη (1976-1980) σε αντάλλαγμα για τη χρήση των βάσεων στο
έδαφός της, ενέτεινε την ανησυχία για την ανατροπή της
περιφερειακής και διμερούς ισορροπίας. Η ελληνική πλευρά, στο
πλαίσιο της εν εξελίξει διαπραγμάτευσης για το καθεστώς των
βάσεων στο ελληνικό έδαφος, άσκησε πιέσεις στις ΗΠΑ για παροχή
εγγυήσεων ασφαλείας στο Αιγαίο απέναντι στην τουρκική
επιθετικότητα και αιτήθηκε την παροχή βοήθειας αντίστοιχη της
τουρκικής. Αν και οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να δεσμευτούν ρητά για την
υποστήριξη της Ελλάδας σε περίπτωση επεισοδίου μεταξύ των δύο
χωρών, η Ελλάδα εξασφάλισε την παροχή βοήθειας ύψους 700
εκατομμυρίων δολαρίων για το ίδιο διάστημα, διαμορφώνοντας έτσι
Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “ Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 198.
Αρχιμανδρίτου-Οικονόμου, Η Αποχώρηση της Ελλάδας, 164.
48 Στο ίδιο, Η Αποχώρηση της Ελλάδας, 163.
49 Χρήστος Ζ. Σαζανίδης, Ελλάδα, Τουρκία, ΝΑΤΟ και ο Εναέριος Χώρος του Αιγαίου
1974-1986: Τα Ζητήματα του FIR και του Εναέριου Επιχειρησιακού Χώρου στο
Αιγαίο, (Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1987), 75. Rizas, “Managing”, 377.
46
47
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μία αναλογία βοήθειας προς τις δύο χώρες 7:10, η οποία θα
διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, παρότι για τις ΗΠΑ, η Τουρκία
κατείχε σημαντικότερη θέση στη γεωπολιτική σκακιέρα.50
Τα όρια της μαξιμαλιστικής θέσης για την επίτευξη ειδικής
σχέσης με το ΝΑΤΟ θα διαφανούν το 1978 με την άρση του εμπάργκο
προς την Τουρκία, οδηγώντας πλέον την Ελλάδα στην αναθεώρηση
της στάσης της και στην επιλογή της πλήρους επανένταξης.51 Τα
σχέδια που κατατέθηκαν έκτοτε από τους επικεφαλής των
συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, αρχικά τον στρατηγό Alexander
Haig και εν συνεχεία τον στρατηγό Bernard Rogers συνάντησαν,
ανάλογα με τις πρόνοιές τους, την απόρριψη, είτε της ελληνικής, είτε
της τουρκικής πλευράς, καθώς η Τουρκία εκμεταλλευόμενη το
δικαίωμα αρνησικυρίας που διέθετε, εμπόδιζε την επιστροφή στο
status quo ante, όσον αφορά τις ζώνες επιχειρησιακού ελέγχου στο
Αιγαίο, διεκδικώντας, όπως αναφέρθηκε, μέσω της άσκησης των
υποχρεώσεων της εντός της Συμμαχίας, την αναθεώρηση των
υφιστάμενων προβλέψεων. Για την Ελλάδα, η μεταβολή των ορίων
ελέγχου στο Αιγαίο δεν ετίθετο υπό διαπραγμάτευση, ενώ στη
συμφωνία έπρεπε να περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων συμμαχικών
στρατηγείων στη Λάρισα,52 καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών δεν
επέτρεπαν τη συνεργασία.53
Τελικά, η Ελλάδα επανήλθε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
το 1980 με βάση το σχέδιο Rogers, το οποίο με τη «δημιουργική του
ασάφεια», διευκόλυνε τον συμβιβασμό των δύο μερών,
παραπέμποντας την επίλυση του ζητήματος του επιχειρησιακού
ελέγχου σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, μετά την ελληνική
επανένταξη. 54 Την αποδοχή του σχεδίου Rogers διευκόλυνε αφενός η
πραξικοπηματική ανάληψη της εξουσίας στην Τουρκία από τον
στρατηγό Kenan Evren, ο οποίος ως αρχηγός του τουρκικού Γενικού
Επιτελείου είχε αποδεχθεί να προηγηθεί η επανένταξη της Ελλάδας
Ronald Meinardus, “Third Party Involvement in Greek-Turkish Disputes” στο
Dimitris Konstas(ed), Greek Turkish Conflict in the 1990s: Domestic and Eternal
Influences, (London: Palgrave Macmillan, 1991), 157-63. Rizas, “Managing”, 375-78.
51 Chourchoulis & Kourkouvelas, “Greek Perceptions”, 507.
52 Υφαντής, “Τέλος Εποχής”, 533.
53 Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “ Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 200
54
Rizas, “Atlanticism”, 63.
50
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του καθορισμού των ορίων επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο,55
αφετέρου δε η επιθυμία του νέου Έλληνα πρωθυπουργού Γεωργίου
Ράλλη να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ πριν την
επίσημη είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ, στις αρχές του 1981.56
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της Ελλάδας να επανενταχθεί
πλήρως στη Συμμαχία έπαιξαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξή
της στην ΕΟΚ. Ο Καραμανλής, θέτοντας τη συμμετοχή στην
Κοινότητα ως κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησής του, προέκρινε τη
διπλωματική επίλυση των διαφορών με την Τουρκία από τη
στρατιωτική σύγκρουση, πιστεύοντας πως «η ευρωπαϊκή εξέλιξη της
χώρας θα συνέβαλε στην έξωθεν εμπέδωση της εθνικής
ασφάλειας».57
Η
επίδειξη
πνεύματος
συνεννόησης
και
διαλλακτικότητας
αποσκοπούσε
στον
κατευνασμό
του
προβληματισμού που υπήρχε εντός της Κοινότητας να κληρονομήσει
την ελληνοτουρκική σύγκρουση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
προειδοποιήσεις πως αυτή μπορούσε να εκτροχιάσει τις
διαπραγματεύσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία
προενταξιακή περίοδο, η οποία θα επέτρεπε τη διευθέτηση των
ζητημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες.58 Ιδιαίτερα για τη γερμανική
πολιτική ηγεσία, η επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος
του ΝΑΤΟ και η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ συνδέονταν
με τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΟΚ, καθώς οι δύο
οργανισμοί λειτουργούσαν συμπληρωματικά.59
Τέλος, στην ελληνική απόφαση πρέπει να προσμετρηθούν οι
αλλαγές που είχαν λάβει χώρα στο διεθνές περιβάλλον σε σχέση με
το 1974. Την ύφεση μεταξύ των δύο συνασπισμών και το πνεύμα του
Ελσίνκι διαδέχθηκε η επιστροφή στην ψυχροπολεμική αντιπαράθεση.
Η εγκατάσταση των νέων πυρηνικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς
SS-20 από τη Σοβιετική Ένωση στις ευρωπαϊκές περιοχές της,
Σαζανίδης, Ελλάδα, Τουρκία, ΝΑΤΟ, 77.
David Fouqouet, “Greece’s Return to NATO Doesn’t End Turkish Feud”, The
Christian Science Monitor, 23 October 1980, The Christian Science Monitor
http://www.csmonitor.com/1980/1023/102341.html, τελευταία επίσκεψη 17-04-2017.
57 Μπότσιου, “Ελληνοτουρκικές Σχέσεις”, 149 .
58 Bahar Rumelili, “The European’s Union Impact on the Greek-Turkish Conflict”,
Working Papers Series in EU Border Conflict Studies, No. 6 (January 2004), 1-31.
Tsakonas, The Incomplete Breakthrough, 42.
59 Rizas, “Atlanticism”, 55.
55
56
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προσέφερε στην ΕΣΣΔ πλεονέκτημα στα πυρηνικά όπλα θεάτρου,
αναζωπυρώνοντας τους φόβους στη Δυτική Ευρώπη για την
αμερικανική δέσμευση σε περίπτωση επίθεσης και πιέζοντας για
επανεξέταση της αποτρεπτικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ, η οποία
κατέληξε στην υιοθέτηση της «διπλής απόφασης».60 Ταυτόχρονα η
σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979, σε συνδυασμό με την
ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, που στέρησε από τις ΗΠΑ ένα
σημαντικό σύμμαχο για την ανάσχεση της ΕΣΣΔ από τη Μέση
Ανατολή, αναβάθμισαν το ρόλο της Τουρκίας στο πλαίσιο του
δόγματος Κάρτερ.61 Συνεπεία αυτών επανέκαμπτε για την Ελλάδα ο
«από Βορρά» κίνδυνος. Σε συνθήκες έντασης του ανταγωνισμού
ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα καθίσταντο ιδιαίτερα περιορισμένα τα
περιθώρια της βαλκανικής πολιτικής του Καραμανλή, η οποία, εκτός
από το ότι ήταν απόρροια της ευρύτερης πολιτικής ύφεσης, δεν
κατόρθωσε να αποφέρει κάτι περισσότερο από την υπογραφή
συμφωνιών σε πεδία χαμηλής πολιτικής. Ο θάνατος του Τίτο (1980)
αναζωπύρωσε την ανησυχία για τη μελλοντική κατεύθυνση της
Γιουγκοσλαβίας.62 Παρότι για την Ελλάδα η Τουρκία παρέμεινε η
βασική απειλή για την εθνική ασφάλεια, η αύξηση της έντασης με τη
Σοβιετική Ένωση καθιστούσε σημαντικό στα μάτια των υπόλοιπων
συμμάχων την εκπομπή του μηνύματος προς τον ανατολικό
συνασπισμό πως η Δυτική Συμμαχία παραμένει αρραγής, ενώ σε
περίπτωση σύγκρουσης υφίστατο ο κίνδυνος η Τουρκία να
εκμεταλλευτεί την ελληνική απουσία, προκειμένου να μονοπωλήσει

Η διπλή απόφαση αφορούσε την εγκατάσταση νέων πυραύλων μέσου
βεληνεκούς Pershing ΙΙ και Cruise στη Δυτική Ευρώπη και ταυτόχρονα την
υποστήριξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΣΣΔ για το ζήτημα των
πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Σχετικά βλ.: Γιάννης Γ. Βαληνάκης-Κωνσταντίνα
Ε. Μπότσιου, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στην Πυρηνική Εποχή,
(Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 2000),227-242. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή
στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, (Αθήνα: Πατάκης, 2001), 287-91.
61 Kofas, Eagle’s Claw, 172-179. Rizas, “Atlanticism”, 63. Chicago Tribune. “Greece
returns
to
NATO”.
17
October
1980.
http://archives.chicagotribune.com/1980/10/27/page/54/article/if-anti-ads-worked-oncigarets-why-not-on-alcohol. Τελευταία επίσκεψη 17-04-2017. Για την αναβάθμιση
του ρόλου της Τουρκίας βλ.: Εκάβη Αθανασοπούλου, Σύμμαχοι αλλά όχι Φίλοι,
ΗΠΑ-Τουρκία, 1979-2000, (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2013),23-60.
62 Boll “Greek Foreign Policy”, 79-80.
60
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τη νατοϊκή παρουσία στο Αιγαίο και να καταστήσει τετελεσμένες τις
αλλαγές στις ζώνες επιχειρησιακού ελέγχου.

Επίλογος-Συμπεράσματα
Το 1974 αποτελεί καμπή για την ελληνική αμυντική στρατηγική,
καθώς η τουρκική επιθετικότητα σε Κύπρο και Αιγαίο ωθεί στην
αναπροσαρμογή του μεταπολεμικού δόγματος. Έκτοτε, η αποτροπή
του «εξ Ανατολών» κινδύνου καθίσταται το κύριο ζήτημα στη χάραξη
της εθνικής πολιτικής ασφαλείας, χωρίς όμως έως το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου να εκλείψει η ανησυχία για την πιθανότητα
επίθεσης από Βορρά. Η άρνηση του ΝΑΤΟ να παρέμβει στη διαμάχη
μεταξύ δύο μελών του, θα στρέψει την Ελλάδα στην επιλογή της
εσωτερικής εξισορρόπησης για την αντιμετώπιση της τουρκικής
απειλής, προβαίνοντας στη ανάπτυξη ικανής
αυτόνομης
αποτρεπτικής ισχύος, με την κατακόρυφη αύξηση του διαθέσιμου
προϋπολογισμού για την άμυνα.
Η απόφαση του Καραμανλή να αποσύρει την Ελλάδα από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ επάρθη, κυρίως, για να ελεγχθεί το
κύμα αντιαμερικανισμού και αντιδυτικισμού που αναπτυσσόταν στη
χώρα, αλλά και λόγω της πεποίθησης πως θα αποτελούσε
αποτελεσματικό μέσο πίεσης προς τις σύμμαχες χώρες, προκειμένου
να μεσολαβήσουν για διευθέτηση της ελληνοτουρκικής κρίσης και
του Κυπριακού. Εξαιρώντας τη συναισθηματική ικανοποίηση της
κοινής γνώμης, η απόφαση μάλλον έβλαψε τα ελληνικά συμφέροντα,
καθώς υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές που θα έθιγαν περισσότερο
τα νατοϊκά και αμερικανικά συμφέροντα και θα απέφεραν καλύτερα
αποτελέσματα.63 Ειδικότερα, η Αθήνα μπορούσε να αποσύρει μέρος
των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από το ΝΑΤΟ, προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί ως εθνική δύναμη κατά της Άγκυρας 64 ή να
αναστείλει τη λειτουργία των βάσεων στην Ελλάδα, όπως έπραξε η
Τουρκία μετά την επιβολή του εμπάργκο από το αμερικανικό
Κογκρέσο.65 Ο Βαληνάκης υποστηρίζει πως η Ελλάδα διέθετε
εναλλακτικές επιλογές, κλιμακώνοντας από την απειλή πλήρους
63

Αρχιμανδρίτου-Οικονόμου, Η Αποχώρηση της Ελλάδας, 271.
Σαζανίδης, Ελλάδα, Τουρκία, ΝΑΤΟ, 73.
65 Τσιτσοπουλος & Βερέμης, “ Ελληνοτουρκικές Αμυντικές Σχέσεις”, 196.
64
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αναθεώρησης της στάσης της Ελλάδας έναντι του ΝΑΤΟ, εάν η
Συμμαχία δεν πίεζε την Άγκυρα για απομάκρυνση των κατοχικών
στρατευμάτων εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, έως την
επανεξέταση του καθεστώτος παραμονής στο ΝΑΤΟ, όπου η
κυβέρνηση θα πάγωνε μόνο ορισμένες δραστηριότητες της, όπως η
παροχή πληροφοριών, αλλά θα εξακολουθούσε να συμμετέχει στην
Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού, διατηρώντας το δικαίωμα βέτο με
ταυτόχρονο περιορισμό ή διακοπή λειτουργίας μιας ή περισσότερων
βάσεων. Για το Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, η δήλωση αποχώρησης από
το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ έπρεπε να αφορά τις
επιχειρησιακές λειτουργίες των στρατηγείων, όχι όμως και αποχή
από την παρακολούθηση ή τη συμμετοχή σε αποφάσεις στρατηγικής
φύσεως.66 Η Κωνσταντίνα Μπότσιου από την πλευρά της αναφέρει
πως η αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
και η επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των βάσεων, ακόμα και
αν δεν λαμβάνονταν εν θερμώ, μπορεί να καθίσταντο αναπόφευκτες
εξαιτίας της ανάγκης διατήρησης των εσωτερικών πολιτικών
ισορροπιών, καθώς η πολιτική ίσων αποστάσεων των Δυτικών όξυνε
τον αντιαμερικανισμό και αντιδυτικισμό στην Ελλάδα, σε μια περίοδο
που δεν μπορούσε να αγνοηθεί η λαϊκή ψήφος και το γενικό πολιτικό
κλίμα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα δε αν αυτό
επηρέαζε την βασική πολιτική επιλογή του Καραμανλή να προωθήσει
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.67
Παρά την δυσαρέσκεια για τη στάση του ΝΑΤΟ και την άνοδο
του αντιαμερικανισμού στην κοινή γνώμη, η ελληνική κυβέρνηση
αντιλαμβανόταν εξ αρχής ότι ήταν απαραίτητη η διατήρηση των
δεσμών με τη Συμμαχία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
της χώρας από Βορρά και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την
αναδιάταξη των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων προς
Ανατολάς68. Η ανάπτυξη αυτόνομης αποτρεπτικής ισχύος δεν
επαρκούσε για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών, ενώ η
ένταξη στην ΕΟΚ, παρά την διάσταση ασφαλείας και την χαλάρωση
των δεσμών με τις ΗΠΑ που προσέφερε, δεν μπορούσε να
λειτουργήσει ως εναλλακτικός «πάροχος ασφάλειας», όπως κατέστη
66
67

Αρχιμανδρίτου-Οικονόμου, Η Αποχώρηση της Ελλάδας, 271-73.
Μπότσιου, “Ελληνοτουρκικές Σχέσεις”, 152.
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σαφές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, οι
Έλληνες αρμόδιοι αντιλαμβάνονταν πως μόνο οι ΗΠΑ είχαν τη
δυνατότητα και την επιθυμία αποτελεσματικής μεσολάβησης και
συνεπώς η πλήρης διακοπή των σχέσεων με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ θα
αφαιρούσε από την Ελλάδα ένα σημαντικό μοχλό πίεσης για τη
διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η επανένταξη της
χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ δεν κατόρθωσε να επιλύσει
τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες και εξακολουθούν να
δυναμιτίζουν τις διμερείς σχέσεις έως σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, η
πλήρης επανένταξη κατέστη αναπόφευκτη, αφού η αναβίωση του
ανταγωνισμού των δύο συνασπισμών, στα τέλη της δεκαετίας, μείωνε
τα περιθώρια εμφάνισης αστάθειας και διαφωνιών εντός της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες προείχε η επίδειξη αρραγούς μετώπου και αποφασιστικότητας
για την αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής.
Ο Αναστάσιος Φιλντίσης ολοκλήρωσε πρώτος τις προπτυχιακές του σπουδές
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Το 2014 έλαβε με άριστα το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2015
εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Ελλάδα, Ε.Κ./Ε.Ε. και διεθνής
τρομοκρατία, από τον Ψυχρό Πόλεμο στη νέα τρομοκρατία: ιστορικές, πολιτικές
και ιδεολογικές διαστάσεις», στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μιλάει αγγλικά
και γερμανικά
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Η Έννοια της Στρατηγικής Κουλτούρας
Σπύρος Κατσούλας
ΣΥΝΟΨΗ
Η στρατηγική κουλτούρα αναφέρεται στο σύνολο των
πεποιθήσεων, νοοτροπιών και προτύπων συμπεριφοράς μιας
συλλογικής οντότητας γεωγραφικά εντοπισμένης και με κοινή
ιστορική εμπειρία. Βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε συλλογική
οντότητα σκέφτεται και πράττει με διαφορετικό τρόπο σε ζητήματα
στρατηγικής, επηρεασμένη από την ιστορία της, το γεωγραφικό της
περιβάλλον και ένα πλήθος επιμέρους αισθητών και υπεραισθητών
παραγόντων. Υπάρχουν δεδομένα προβλήματα στην ανάλυση και
τεκμηρίωση κάθε στρατηγικής κουλτούρας, τα οποία προέρχονται
από τον φιλοσοφικό χαρακτήρα της έννοιας. Παρά τα μεθοδολογικά
της προβλήματα, η μελέτη της στρατηγικής κουλτούρας προσφέρει
ένα πολύτιμο πλαίσιο κατανόησης της στρατηγικής διάδρασης και
εμπλουτίζει τον τρόπο σκέψης όσων καλούνται να λάβουν κρίσιμες
αποφάσεις.
Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική, στρατηγική κουλτούρα, στρατηγική ετερότητα,
στρατηγική πυξίδα.

«Το έθιμο είναι ο βασιλιάς των πάντων.»
Ηρόδοτος
Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, στο τρίτο βιβλίο των Ιστοριών του,
όπου εξιστορεί τον τρόπο που ανήλθε στον θρόνο της Περσίας ο
Δαρείος Α’, παραθέτει την εξής χαρακτηριστική ιστορία: αφού έγινε
βασιλιάς, ο Δαρείος Α’ κάλεσε στα Σούσα, την πρωτεύουσα της
Περσικής Αυτοκρατορίας στους πρόποδες του όρους Ζάγρος στο
δυτικό άκρο του σημερινού Ιράν, τους Έλληνες που είχε δίπλα του και
τους ρώτησε με πόσα χρήματα θα δέχονταν να φάνε τους γονείς τους
Για παραπομπή στο άρθρο : Σπύρος Κατσούλας, ‘Η Έννοια της Στρατηγικής
Κουλτούρας’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τ. 1, (Φθινόπωρο 2017), 117-42.
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όταν αυτοί θα πέθαιναν, αντί να τους αποτεφρώσουν όπως
συνήθιζαν. Αυτοί απάντησαν ότι για κανένα αντίτιμο στον κόσμο δεν
θα δέχονταν να κάνουν κάτι τόσο αποτρόπαιο. Στη συνέχεια, ο
Δαρείος κάλεσε κάποιους Ινδούς, τους λεγόμενους Καλλατίες, οι
οποίοι είχαν το έθιμο να τρώνε τους γονείς τους, και τους έθεσε το
αντίστροφο ερώτημα: με πόσα χρήματα θα δέχονταν να τους
αποτεφρώσουν; Οι Καλλατίες αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο,
αρνούμενοι να αλλάξουν τα πατροπαράδοτα έθιμά τους. Τόσο
βέβαιος, εξηγεί ο Ηρόδοτος, είναι κάθε λαός ότι οι δικές του συνήθειες
και πρακτικές είναι ανώτερες των άλλων, τονίζοντας μάλιστα ότι
είναι τρελός όποιος τολμά να περιγελά αυτά τα πράγματα. Και
κλείνει αποφθεγματικά αυτή την σύντομη ιστορία με τους στίχους
του περίφημου λυρικού ποιητή Πίνδαρου ότι το “έθιμο είναι ο
βασιλιάς των πάντων.”1
Η εθνογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση του Ηροδότου
είναι διάχυτη σε όλο το έργο του. Είναι σημαντικό, όμως, να
διατηρούμε υπόψη μας ότι η παράθεση αυτών των ιστοριών δεν
γίνεται προς τέρψιν του αναγνωστικού κοινού, αλλά στο πλαίσιο της
ανάλυσης των αιτιών και των γεγονότων των Ελληνοπερσικών
πολέμων. Όπως σημειώνει ο Αμερικανός αναλυτής γεωπολιτικής
Robert Kaplan, “το ισχυρό σημείο του Ηροδότου είναι ότι δίνει μεγάλη
έμφαση στο τι είναι ικανοί οι άνθρωποι να πιστέψουν,” διότι
“γνωρίζει ότι όσο καλύτερη εικόνα έχει ένας πολιτικός ηγέτης περί
του τι ακριβώς υπάρχει εκεί έξω, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να
υποπέσει σε τραγικά λάθη.”2 Αυτή είναι, με δυο λόγια, η αξία της
στρατηγικής κουλτούρας ως αναλυτικού εργαλείου κατανόησης της
συμπεριφοράς των διεθνών δρώντων.
Παρά την σχετικά πρόσφατη εισαγωγή του όρου στη φαρέτρα
των διεθνολόγων και των στρατηγικών αναλυτών και τις επιφυλάξεις
που δικαιολογημένα προκαλούν τα μεθοδολογικά της προβλήματα,
υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία μια πληθώρα αναλύσεων
1

2

“Καὶ ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι νόμον πάντων βασιλέα φήσας εἶναι”, το
οποίο μεταφράζεται ως: “και νομίζω σωστά τα λέει ο Πίνδαρος, στο ποίημά του,
ότι το έθιμο είναι ο βασιλιάς των πάντων.” Ηρόδοτος, Ιστορίαι, 3:38:4.
Robert Kaplan, Η Εκδίκηση της Γεωγραφίας: Τι μας Λέει ο Χάρτης για τις
Επερχόμενες Συγκρούσεις και τη Μάχη ενάντια στο Πεπρωμένο, ΜετάφρασηΕισαγωγή Σπύρου Κατσούλα, (Αθήνα: Εκδόσεις Μελάνι, 2017), 140.
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στρατηγικής συμπεριφοράς κρατικών αλλά και μη κρατικών δρώντων
υπό το πρίσμα της στρατηγικής κουλτούρας. Η σχετική βιβλιογραφία
αποτελείται τόσο από εις βάθος μελέτες μεμονωμένων δρώντων, όσο
και από συλλογικούς τόμους με αναλύσεις περισσότερων δρώντων.3
Η έννοια της στρατηγικής κουλτούρας δεν είναι άγνωστη στην
ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, έχοντας λάβει κυρίως την μορφή
σύντομων αναλύσεων και αναφορών.4 Ωστόσο, απουσιάζει ακόμα

3

4

Δεν αποτελεί σκοπό του παρόντος άρθρου η παράθεση και αξιολόγηση της
τρέχουσας βιβλιογραφίας για μεμονωμένους δρώντες, η οποία άλλωστε
επεκτείνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Μια εξαιρετική επισκόπηση της
θεωρίας και σύνοψη της σχετικής βιβλιογραφίας μέχρι το 2006 αποτελεί το έργο
του Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Ιντιανάπολις Lawrence
Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War (London, New York: Routledge, 2006).
Παράδειγμα συλλογικού τόμου αποτελεί η έκδοση που επιλεμήθηκε την ίδια
χρονιά ο Jeffrey A. Larsen για το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Jeffrey A. Larsen,
(ed.) Comparative Strategic Cultures Curriculum: Assessing Strategic Culture as a
Methodological Approach to Understanding WMD Decision-Making by States and NonState Actors, (Fort Belvoir, VA: Advanced Systems and Concepts Office, Defense
Threat Reduction Agency, 2006). Για μεταγενέστερες αναλύσεις και μια απόπειρα
καταγραφής της στρατηγικής κουλτούρας των ευρωπαϊκών κρατών βλ.: Heiko
Biehl, Bastian Giegerich & Alexandra Jonas, (ed.) Strategic Cultures in Europe: Security
and Defence Policies across the Continent, (Wiesbaden: Springer VS, 2013). Για μια
αντίστοιχη απόπειρα για την Ανατολική Ασία με επικαιροποιημένη
βιβλιογραφία βλ. Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski & Michael Wills, (eds), Strategic
Asia 2016-17: Understanding Strategic Cultures in the Asia Pacific (Seattle: The National
Bureau of Asian Research, 2016).
Βλ. ενδεικτικά: Παναγιώτης Ήφαιστος & Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική
Αποτρεπτική Στρατηγική, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992); Χαράλαμπος
Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική, 6ος - 11ος αιώνας, (Αθήνα,
Εκδόσεις Ποιότητα, 2001). Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ:
Εκφάνσεις Ισχύος, Αλληλόδραση και το Ζήτημα της Παγκόσμιας Ηγεμονίας,
(ΑΘήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2012). Θάνος Ντόκος & Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας,
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Οικοδομώντας το ελληνικό μοντέλο στον εικοστό
πρώτο αιώνα, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005). Spyros Economides, “Greece”
στο Biehl et al., Strategic Cultures in Europe, 153-163. Nikolaos Ladis, Assessing Greek
Grand Strategic Thought and Practice: Insights from the Strategic Culture Approach, (PhD
Thesis, University of Southampton, 2003). Χρήστος Ζιώγας, “Η στρατηγική
κουλτούρα ως διαμορφωτικός παράγοντας της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής,” Εισήγηση στο 2ο Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, “Αλλάζοντας την Ελλάδα
και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική”, 11-13 Δεκεμβρίου 2015, Λουτράκι. Σπυρίδων
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τόσο ο ακαδημαϊκός διάλογος γύρω από τα οντολογικά κα
επιστημολογικά χαρακτηριστικά της έννοιας, όσο και μια εκτεταμένη
και σε βάθος ανάλυση της ελληνικής στρατηγικής κουλτούρας, η
οποία ιδανικά θα γινόταν συνεργατικά και διεπιστημονικά. Το
γεγονός δε ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αναλύσεις
στρατηγικής κουλτούρας των γειτονικών μας κρατών, οι οποίες μας
αφορούν άμεσα αλλά παραμένουν εν πολλοίς άγνωστες και ως εκ
τούτου ανεκμετάλλευτες, επιτείνει την ανάγκη της συστηματικής
μελέτης και ανάλυσης του όρου στην ελληνική βιβλιογραφία.5 Η
στρατηγική κουλτούρα ως εργαλείο ανάλυσης μπορεί να μας
προσφέρει πολύτιμη γνώση, εφόσον όμως αποφευχθούν οι παγίδες
που κρύβει.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να σκιαγραφήσει τα βασικά
θεωρητικά χαρακτηριστικά της έννοιας της στρατηγικής κουλτούρας,
παρουσιάζοντας τις κύριες παραδοχές στις οποίες στηρίζεται, την
ιστορική εξέλιξη της έννοιας και τα προβλήματά της ως αναλυτικού
εργαλείου κατανόησης της στρατηγικής διάδρασης. Κεντρική θέση
του άρθρου είναι ότι η στρατηγική κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει
ένα πολύτιμο εργαλείο στρατηγικής ενδοσκόπησης αλλά και
κατανόησης του εθνικού χαρακτήρα των υπόλοιπων δρώντων του
διεθνούς συστήματος, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση
και συμπληρωματικά με άλλες αναλύσεις, διότι η στρατηγική
συμπεριφορά είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με πολλές συνιστώσες. Η
στρατηγική κουλτούρα είναι μια μόνο από αυτές τις συνιστώσες και
αν εξεταστεί μεμονωμένα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
μονοπαραγοντικές, και ως εκ τούτου, εσφαλμένες αναλύσεις.

5

Πλακούδας, “Η Στρατηγική Κουλτούρα της Ελλάδας, 1831-1974”, Foreign Affairs,
The Hellenic Edition, (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016).
Βλ. για παράδειγμα αναλύσεων της στρατηγικής κουλτούρας της Τουρκίας: Ali
Karaosmanoğlu, “The Evolution of National Security Culture and the Military in
Turkey,” Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 1, (Fall 2000), 199-216. Malik
Mufti, Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea, (New York:
Palgrave MacMillan, 2009). Onur Erpul, “Strategic Culture and Turkey,” Dis Politika
- Foreign Policy, Vol. XXXXI, 2014. Zenonas Tziarras, “ "Η Σύγχρονη Τουρκική
Στρατηγική Κουλτούρα μέσα από τις Αραβικές Εξεγέρσεις”, Journal on
Southeastern European Security Strategy and Transatlantic Leadership, Vol. IV (2012).
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Τι είναι η Στρατηγική Κουλτούρα;
Το πρώτο βήμα για να προσεγγίσουμε την έννοια της
στρατηγικής κουλτούρας είναι να κατανοήσουμε τι είναι η
στρατηγική. Η λογική δομή της στρατηγικής είναι ιδιαίτερα απλή,
ενδεχομένως παραπλανητικά απλή: η στρατηγική συνίσταται στη
σύζευξη μέσων και στόχων. Αυτό ισχύει τόσο σε περίοδο πολέμου όσο
και σε περίοδο ειρήνης. Όπως, όμως, σημειώνει ο κορυφαίος
θεωρητικός του πολέμου, Carl von Clausewitz, “τα πάντα στη
στρατηγική είναι πολύ απλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα
είναι και πολύ εύκολα.’’6 Επομένως, όλοι συμπεριφέρονται
στρατηγικά, συνειδητά ή μη, από την στιγμή που όλοι θέτουν στόχους
τους οποίους επιδιώκουν να επιτύχουν με τα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους. Ωστόσο, προφανώς δεν στέφονται όλοι οι στρατηγικοί
σχεδιασμοί με επιτυχία. Ακόμα και οι πιο προσεκτικά μελετημένοι
σχεδιασμοί δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία, καθώς η
στρατηγική είναι εκ φύσεως μια σχετική και άκρως ανταγωνιστική
διαδικασία. Ανατρέχοντας ξανά στον Clausewitz, “ο πόλεμος δεν
είναι παρά μια μονομαχία σε ευρεία κλίμακα.”7 Η δράση προκαλεί
αντίδραση, η οποία, όμως, δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα.
Επιπλέον, κανένας σχεδιασμός κατά την εφαρμογή του δεν
αποδεικνύεται άρτιος και στο τέλος δεν κερδίζει απαραίτητα αυτός
που είναι καλύτερα προετοιμασμένος αλλά αυτός που θα έχει κάνει
τα λιγότερα λάθη.
Ένας τρόπος να περιοριστούν τα περιθώρια λάθους είναι να
γνωρίζει κανείς καλά τόσο τον εαυτό του όσο και τον εχθρό, δηλαδή
τόσο τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες όσο και αυτές του
αντιπάλου του. Η αρχή αυτή ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Ο
Σουν Τσου ήταν ιδιαίτερα σαφής πάνω σε αυτό το ζήτημα στην Τέχνη
του Πολέμου:
Εάν κατανοείς τον εαυτό σου καθώς και τον αντίπαλο, δεν θα
κινδυνεύσεις να ηττηθείς σε καμία μάχη. Εάν αγνοείς τον
αντίπαλο αλλά κατανοείς τον εαυτό σου, οι πιθανότητες νίκης
Carl von Clausewitz, On War, trans. Michael Howard & Peter Paret, (Princeton:
Princeton University Press, 1976, 1984), 178.
7 Ibid. 75.
6
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και ήττας είναι μοιρασμένες. Εάν αγνοείς τόσο τον αντίπαλο
όσο και τον εαυτό σου, θα ηττηθείς σε κάθε μάχη.8
Αν και η βεβαιότητα που αποπνέει ο αφορισμός του Σουν Τσου
είναι παραπειστική, η βαρύτητα που αποδίδει στη στρατηγική
ενδοσκόπηση και στη σημασία της γνώσης του αντιπάλου είναι
εξαιρετικά σημαντική και έχει διαχρονική αξία. Η ισχύς κάθε
συλλογικής οντότητας, είτε πρόκειται για κρατικό είτε για μη κρατικό
δρώντα, αποτελείται από ποσοτικά αλλά και από ποιοτικά στοιχεία.
Δεν αρκεί, επομένως, η μελέτη των ποσοτικών στοιχείων, όπως είναι
το μέγεθος της οικονομίας, των ενόπλων δυνάμεων και των
διαθέσιμων εξοπλισμών, αλλά είναι απαραίτητη η γνώση και
κατανόηση ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η θέληση, τα
σχέδια, το ηθικό, οι φοβίες, τα αίτια ανασφάλειας και όλα εκείνα που
μια συλλογική οντότητα κρίνει ως πολύτιμα.9 Για αυτόν τον λόγο,
άλλωστε, ο Clausewitz όρισε τον πόλεμο ως την αντιπαράθεση δύο
αντιτιθέμενων βουλήσεων, αντί για την αντιπαράθεση δύο
αντίπαλων στρατευμάτων ή οικονομιών. Δεν κερδίζει ο πιο ισχυρός.
Κερδίζει αυτός που κατορθώνει να επιβάλλει την βούλησή του στον
αντίπαλο.10
Το ζήτημα, όμως, είναι το πώς προσεγγίζεται η
αφηρημένη έννοια της βούλησης; Η έννοια της στρατηγικής
κουλτούρας προσφέρεται ακριβώς ως ένα παράθυρο κατανόησης των
στοιχείων που συγκροτούν την βούληση και τον εθνικό χαρακτήρα
μιας συλλογικής οντότητας.

Ορίζοντας τη Στρατηγική Κουλτούρα
Η στρατηγική κουλτούρα μπορεί να οριστεί πολύ απλά ως ο
τρόπος που μια συλλογική οντότητα σκέφτεται και πράττει στις
διεθνείς σχέσεις, τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και εν καιρώ πολέμου.
Από το υψηλότερο επίπεδο της εθνικής (υψηλής) στρατηγικής μέχρι
το τακτικό επίπεδο στο πεδίο της μάχης, κάθε συλλογική οντότητα
Αθανάσιος Πλατιάς & Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Τέχνη του Πολέμου του
Σουν Τσου: Μετάφραση, Σχόλια, Ερμηνεία, Ανάλυση, (Αθήνα: Δίαυλος, 2015), 35,
180-1.
9 Ibid. 36-7.
10 Clausewitz, On War, 75.
8
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διακατέχεται από διακριτές νοοτροπίες και πεποιθήσεις, οι οποίες
επηρεάζουν τον τρόπο δράσης της. Στο επίπεδο της υψηλής
στρατηγικής, η στρατηγική κουλτούρα αντικατοπτρίζει τις αξίες και
αντιλήψεις μιας κοινωνίας στην ολότητά της απέναντι στη χρήση και
στην απειλή χρήση βίας. Στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής,
η στρατηγική κουλτούρα εκφράζει τον τρόπο που μια συλλογική
οντότητα προτιμά να διεξάγει πόλεμο, βάσει των ιστορικών εμπειριών
της. Τέλος, σε τακτικό επίπεδο, η στρατηγική κουλτούρα αναφέρεται
στις αρχές που διαπνέουν ένα στράτευμα, καθώς και στο είδος των
αποστολών και επιχειρήσεων και στα τεχνολογικά μέσα με τα οποία
ο κάθε κλάδος ξεχωριστά είναι καλύτερα εξοικειωμένος.11
Πρέπει να γίνει εξαρχής μια διευκρίνηση, καθότι η στρατηγική
κουλτούρα συγχέεται συχνά με την στρατηγική παιδεία. Μπορεί να
αποτελεί ένα θέμα ανοικτό προς συζήτηση το κατά πόσο μια
συλλογική οντότητα, από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία μέχρι
την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον πληθυσμό που την απαρτίζουν,
έχει εκπαιδευθεί να σκέφτεται και να πράττει στρατηγικά. Είναι,
όμως, γεγονός αδιαπραγμάτευτο ότι κάθε συλλογική οντότητα
διαθέτει μια διακριτή στρατηγική κουλτούρα, είτε έχει πλήρη
επίγνωση αυτής, είτε δεν έχει αποπειραθεί ακόμα να την
αποκωδικοποιήσει. Η παρανόηση αυτή οφείλεται, ενδεχομένως, στη
διττή σημασία της λατινικής προέλευσης λέξης κουλτούρα, η οποία
σύμφωνα με το Λεξικό του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, έχει λάβει τη
σημασία τόσο του συνόλου της πνευματικής παράδοσης και
δημιουργίας ενός λαού, όσο και αυτή της πνευματικής καλλιέργειας,
παιδείας ή μόρφωσης ενός ατόμου. Η στρατηγική παιδεία μπορεί να
αποτελεί μέρος της στρατηγικής κουλτούρας μιας συλλογικής
οντότητας, υπό την έννοια της σημασίας που δίδεται στην εκπαίδευση
και του βαθμού εξοικείωσης του λαού, του στρατού και της πολιτικής
αρχής—της παράδοξης τριάδας του Κλαούζεβιτς, με άλλα λόγια—με
ζητήματα στρατηγικής, αλλά η έννοια της στρατηγικής κουλτούρας
είναι πολύ ευρύτερη. Και αυτή ακριβώς η ευρύτητα είναι η
μεγαλύτερη δύναμη και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη αδυναμία της.

11

Thomas G. Mahnken, “United States Strategic Culture” στο Larsen, Comparative
Strategic Cultures, 212-13.
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Η ευρύτητα της έννοιας της στρατηγικής κουλτούρας αποτέλεσε
αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των θεωρητικών που
καταπιάστηκαν με τον όρο, όπως μαρτυρούν οι ακαδημαϊκοί
διαξιφισμοί και οι επανειλημμένες απόπειρες ορισμού και
επαναπροσδιορισμού της.12 Η οντολογική τοποθέτηση του καθενός εξ
αυτών αναπόφευκτα επηρέαζε την επιστημολογική του προσέγγιση,
όπως θα φανεί στη συνέχεια κατά την εξιστόρηση της εξέλιξης της
έννοιας. Το κύριο διαφιλονικούμενο ζήτημα αφορούσε τις συνιστώσες
που συναποτελούν την έννοια της στρατηγικής κουλτούρας: ποιες
είναι αυτές, πού αναζητούνται και πώς αποδεικνύονται. Για αυτόν τον
λόγο δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της στρατηγικής
κουλτούρας, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους περισσότερους όρους
στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Για τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου, η στρατηγική κουλτούρα ορίζεται ως το σύνολο των
πεποιθήσεων, νοοτροπιών και προτύπων συμπεριφοράς μιας
συλλογικής οντότητας γεωγραφικά προσδιορισμένης και με κοινό
αίσθημα ιστορικής εμπειρίας.
Μεθοδολογικά αυτός ο ορισμός μπορεί να προκαλεί
προβλήματα, καθώς δεν διαχωρίζονται οι ιδέες από τις πράξεις, και
κατά συνέπεια δεν μπορεί να μελετηθεί κατά πόσο οι μεν επηρεάζουν
τις δε, ωστόσο, πρακτικά, κανένα άτομο και καμία συλλογικότητα δεν
δύναται να λειτουργήσει χωρίς να στηρίζεται σε κάποιες ιδέες.
Επομένως, κρίνεται προτιμότερο η στρατηγική κουλτούρα να
εκλαμβάνεται ως ένα επιπλέον πλαίσιο κατανόησης της στρατγηικής
συμπεριφοράς παρά ως ένα αντικείμενο υπό εξέταση. Έχει
μεγαλύτερη αξία να εξετάσουμε ποιες είναι αυτές οι ιδέες, νοοτροπίες
και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν μια συλλογική οντότητα και
συνθέτουν τον εθνικό της χαρακτήρα, παρά να αναλωθούμε στο αν
και κατά πόσο συγκεκριμένες ιδέες επηρεάζουν συγκεκριμένες
πράξεις. Αφενός, η επαγωγική λογική, η κίνηση δηλαδή από το
επιμέρους στο γενικό, δεν μας οδηγεί πάντα σε ασφαλή
συμπεράσματα κα ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους παρανόησης.
Αφετέρου, η στρατηγική κουλτούρα ως αναλυτικό εργαλείο ούτε
μπορεί ούτε πρέπει να αποτελεί τον κύριο οδηγό ανάλυσης της
12

Για μια εξαντλητική παράθεση και ανάλυση των ορισμών της στρατηγικής
κουλτούρας βλ. Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, (London,
New York: Routledge, 2009), 123-30.
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στρατηγικής συμπεριφοράς. Μόνο επικουρικά μπορεί να λειτουργήσει
ευεργετικά.

Οι Κύριες Παραδοχές της Στρατηγικής Κουλτούρας
Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις ως προς τον
ορισμό της, η έννοια της στρατηγικής κουλτούρας βασίζεται σε
ορισμένες πολύ σημαντικές κοινές παραδοχές. Πρώτη και κύρια
παραδοχή είναι ότι το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό του άναρχου
διεθνούς συστήματος είναι η διεθνής κοσμοθεωρητική και
ηθικοκανονιστική ετερότητα, όπως αναγνώρισαν μεταξύ άλλων ο
κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος Παναγιώτης Κονδύλης και
ο πνευματικός του διάδοχος Παναγιώτης Ήφαιστος.13 Κάθε
συλλογική οντότητα έχει μια διακριτή ταυτότητα, προϊόν της
συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης και της ιστορικής εμπειρίας της, η
οποία αναπόδραστα επηρεάζει την πολιτική και στρατηγική της
συμπεριφορά. Όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Ήφαιστος:
Κατά τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής μιας ανθρώπινης
συλλογικότητας σφυρηλατείται και διαμορφώνεται το συλλογικό
φιλοσοφικό της περιεχόμενο, συναντάται-διαπλέκεται το
ηθικοφιλοσοφικό
με
το
ηθικοκανονιστικό
πεδίο
και
σταθεροποιούνται κυρίαρχες ερμηνείες των πνευματικών και
αισθητών φαινομένων που χρησιμεύουν ως ενιαία προοπτική
κανονιστικών αρχών και ως θεμελιώδης προσανατολισμός των
ατόμων και των ομάδων κάθε ανθρώπινης συλλογικής οντότητας
για τις σχέσεις της με τις άλλες συλλογικές οντότητες. Αυτοί οι
θεμελιώδεις προσανατολισμοί επηρεάζουν καθοριστικά την
κοινωνικοπολιτική και εν γένει κανονιστική οργάνωση και
λειτουργία κάθε συλλογικής οντότητας αλλά συνολικότερα και
του ευρύτερου διεθνούς συστήματος.14

Παναγιώτης Κονδύλης, Ισχύς και Απόφαση: Η Διαμόρφωση των Κοσμοεικόνων και
το Πρόβλημα των Αξιών (Αθήνα: Στιγμή, 1991). Παναγιώτης Ήφαιστος,
Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και Αξιώσεις Πολιτικής Κυριαρχίας: Ευρωπαϊκή
Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική Ενοποίηση, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2001).
14 Ήφαιστος, Κοσμοθεωρητική Ετερότητα, 40-41.
13

125

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Οι απρόσωπες, αόριστες και ανιστορικές αναλύσεις διεθνών
σχέσεων αποτέλεσαν το θεωρητικό ερέθισμα των πρώτων
θεωρητικών της έννοιας της στρατηγικής κουλτούρας για να
μελετήσουν τον υποκειμενικό χαρακτήρα των αξιώσεων, αποφάσεων
και θεμελιωδών στάσεων των δύο υπερδυνάμεων του Ψυχρού
Πολέμου, εισακούοντας την προτροπή του σπουδαίου αναλυτή
πυρηνικής στρατηγικής Bernard Brodie: “η καλή στρατηγική
προϋποθέτει καλή [γνώση] ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας.”15 Με
άλλα λόγια, θεωρούσαν ότι οι αναλύσεις που αντιμετωπίζουν τις
συλλογικές οντότητες ως tabula rasa, ονομάζοντάς τες κατά συνθήκη
Α ή Β, αποκόπτοντάς τες από το ιστορικό και γεωγραφικό τους
πλαίσιο και αναμένοντας από αυτές να δρουν αυτοματοποιημένα
βάση των επί χάρτου θεωριών μας, είναι όχι απλά εσφαλμένες αλλά
και επικίνδυνες.
Η δεύτερη κύρια παραδοχή αφορά την ενιαία φύση της
στρατηγικής, η οποία παραμένει αναλλοίωτη και απαράλλαχτη στον
χώρο και στον χρόνο, σε αντίθεση με τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα
της στρατηγικής, ο οποίος λαμβάνει κάθε φορά την μορφή που του
δίνει αυτός που ασκεί στρατηγική.16 Εδώ ουσιαστικά τίθεται το ζήτημα
της ορθολογικότητας στις διεθνείς σχέσεις και στη στρατηγική
συμπεριφορά. Η φύση της στρατηγικής ως μιας λογικής συνέπειας
σύζευξης μέσων και στόχων παραμένει πράγματι αμετάβλητη σε όλη
την ιστορία και σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ωστόσο, ο
χαρακτήρας που λαμβάνει ανά περίπτωση εξαρτάται από την
συλλογική οντότητα που μετουσιώνει την στρατηγική σε πράξη, διότι
στους απώτερους στόχους και “στα έσχατα ερωτήματα”, όπως λέει ο
Παναγιώτης Κονδύλης, “η απάντηση δίνεται με αξιωματικές
αποφάνσεις. Μπορούν λοιπόν να υπάρξουν τόσες μορφές λογικής
συνέπειας όσες και οι θεμελιώδεις στάσεις. Μολονότι τα τυπικά μέσα

“Good Strategy Presumes Good Anthropology and Sociology,” στο Bernard Brodie,
War and Politics, (New York: Macmillan, 1973), 332. Για την αναγνώριση της
επιρροής του Brodie στην πρώτη γενιά των θεωρητικών της στρατηγικής
κουλτούρας βλ. Colin Gray, Modern Strategy (Oxford: Oxford University Press,
1999), 131.
16 Για την ενιαία φύση της στρατηγικής βλ. Gray, Modern Strategy, 1-2. Για την ενιαία
φύση του πολέμου και την διάκριση μεταξύ αμιγούς και πραγματικού πολέμου
βλ. Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1999), 31-49.
15
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παραμένουν τα ίδια, ωστόσο υπηρετούν κάθε φορά την εκλογίκευση
θεμελιωδών αποφάσεων με διαφορετικό περιεχόμενο.”17 Όπως
ανέφερε δε ο Κονδύλης στο τελευταίο, και δυστυχώς ανολοκλήρωτο
έργο του, η “ορθολογικότητα και η [κοσμοθεωρητική] εκλογίκευση
δεν είναι ένα και το αυτό.”18
Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι συλλογικές οντότητες δεν δρουν
ορθολογικά. Σημαίνει, όμως, ότι κρίνουν και αξιολογούν τα
πράγματα κάθε μια με βάση το δικό της σύστημα αξιών. Αυτό ήταν
ουσιαστικά που απασχόλησε τους πρώτους θεωρητικούς της
στρατηγικής κουλτούρας, ωθώντας τους να αναζητήσουν τους
παράγοντες που συνθέτουν τον εθνικό χαρακτήρα κάθε
συλλογικότητας, καθώς αντιμετώπιζαν το φλέγον ζήτημα της
πυρηνικής αποτροπής: οι δύο υπερδυνάμεις θα δρούσαν ορθολογικά ή
η κοσμοθεωρητική εκλογίκευση εκάστης αυτών θα τις οδηγούσαν σε
αποκλίνουσες συμπεριφορές; Με άλλα λόγια, η Σοβιετική Ένωση θα
συμπεριφερόταν όπως ακριβώς ανέμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή
αυτή θα είχε άλλα κριτήρια που θα την οδηγούσαν σε απρόβλεπτες
συμπεριφορές; Η αποτροπή δεν γίνεται μονομερώς, αλλά αντίθετα
για να επιτευχθεί χρειάζεται την συμμετοχή και των δύο μερών. Το
ένα μέρος πρέπει να γνωρίζει καλά τί είναι αυτό που θα αποτρέψει το
άλλο μέρος από το να προβεί σε μια ενέργεια και πού ακριβώς
βρίσκονται οι “κόκκινες γραμμές” του. Ειδικά δε από την στιγμή που
σε διακηρυκτικό επίπεδο οι “κόκκινες γραμμές” τοποθετούνται πολύ
πιο μπροστά από ότι βρίσκονται στην πραγματικότητα. Σε αυτή τη
θολή ζώνη μεταξύ πραγματικών και θεωρητικών “κόκκινων
γραμμών” κρίνονται οι τύχες της στρατηγικής διελκυστίνδας. Ένα
βήμα μπροστά του ενός είναι ένα βήμα πίσω του άλλου. Επομένως, το
πώς κρίνει και αξιολογεί κάθε μέρος τα πράγματα έχει ζωτική
σημασία για την χάραξη στρατηγικής.
Τρίτη κύρια παραδοχή είναι ότι οι ιδέες μετρούν στην
στρατηγική. Η στρατηγική συμπεριφορά δεν είναι κάτι άλλο από την
πρακτική εφαρμογή κάποιας θεωρίας, υπό την μορφή ενός δόγματος.
Αυτό αποτελεί προϊόν αντιλήψεων και πεποιθήσεων που έχουν
17
18

Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1987) Ι, 23.
Παναγιώτης Κονδύλης, Το Πολιτικό και ο Άνθρωπος: Βασικά Στοιχεία της
Κοινωνικής Οντολογίας, μτφρ. Λευτέρη Αναγνώστου, (Αθήνα: Εκδόσεις
Θεμέλιο), Ιβ, 741.
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διαμορφωθεί επί τη βάσει παρελθουσών εμπειριών και των
ερμηνειών που τους δίδεται. Επιπλέον, η στρατηγική συμπεριφορά
φέρει την σφραγίδα αυτών που την χαράζουν, οι οποίοι δεν μπορούν
παρά να έχουν γαλουχηθεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και υπό
δεδομένες συνθήκες και να έχουν αναπόφευκτα επηρεαστεί από την
επιτυχία ή αποτυχία προηγούμενων στρατηγικών συμπεριφορών.
Είναι γεγονός ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται ως επί το
πλείστον με βάση την πιο πρόσφατη εμπειρία. Στη στρατιωτική
στρατηγική είναι γνωστό το ρητό “οι στρατηγοί πολεμούν πάντα τον
τελευταίο πόλεμο.”19 Αυτό εγείρει το ερώτημα αν και κατά πόσο η
στρατηγική κουλτούρα παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται. Αυτό
είναι κάτι πάνω στο οποίο οι θεωρητικοί της στρατηγικής κουλτούρας
τείνουν να ομονοούν: η στρατηγική κουλτούρα σε καμία περίπτωση
δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις
γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές ή κατόπιν ενός ισχυρού σοκ
μιας ήττας. Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες/απόψεις δεν αντικαθιστούν
πλήρως τις παραδοσιακές αντιλήψεις αλλά ενσωματώνονται
σταδιακά στο σύνολο των πεποιθήσεων, νοοτροπιών και προτύπων
συμπεριφοράς.20
Αυτό το σύνολο πεποιθήσεων, νοοτροπιών και προτύπων
συμπεριφοράς διαμορφώνεται από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι
μπορούν ενδεικτικά να επιμεριστούν σε τρεις κατηγορίες: φυσικοί
(γεωγραφία, κλίμα, φυσικοί πόροι, δημογραφία, τεχνολογία),
πολιτικοί, (ιστορία, οικονομία, πολιτικό σύστημα, θεσμοί, κοινωνική
συνοχή) και υπεραισθητοί (θρησκεία, ιδεολογία, μύθοι, παραδόσεις,
ήθη και έθιμα). Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνυπάρχουν και
συνθέτουν μια μοναδική στρατηγική κουλτούρα. Για παράδειγμα,
λόγω γεωγραφίας, κάποιες στρατηγικές κουλτούρες έχουν θαλάσσιο
προσανατολισμό, όπως αυτή της Μεγάλης Βρετανίας και των
Σύμφωνα με τον Αμερικανό γλωσσολόγο Barry Popik, η έκφραση “Generals
always fight the last war” καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1923 στην εφημερίδα
Register-Gazette σε άρθρο με τίτλο “On the spur of the moment” (σελ. 13) και ξανά
το 1929 από τον Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού J. L. Schley στο βιβλίο του The
Military Engineer (“Some Notes on the World War, σελ. 55). Barry Popik, “Generals
always fight the last war (Economists fight the last depression)”, The Big Apple,
http://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/generals_always_fight
_the_last_war
20 Sondhaus, Strategic Culture, 127.
19
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Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ άλλες έχουν ηπειρωτικό προσανατολισμό,
όπως της Γερμανίας ή της Ρωσίας. Για τους μεν Βρετανούς, όμως, ο
θαλάσσιος προσανατολισμός μετουσιώθηκε σε μια προτίμηση προς
την έμμεση στρατηγική, για τους δε Αμερικανούς προς την άμεση
στρατηγική.21 Ο χαρακτήρας της στρατηγικής, βέβαια, δεν
εξασφαλίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Δεν υπάρχει καλή και κακή
στρατηγική κουλτούρα. Η ανάλυση της στρατηγικής κουλτούρας
μπορεί, όμως, να υποδείξει σε ποια σημεία μια συλλογική οντότητα
υπερτερεί και σε ποια υστερεί. Αυτή η ανάγκη κωδικοποίησης των
ισχυρών και αδυνάτων σημείων παρακίνησε τους πρώτους μελετητές
να εξετάσουν πιο προσεκτικά την στρατηγική ετερότητα κάποιων
κρατών, όπως θα φανεί από την παρουσίαση των κυριότερων
σταθμών της εξέλιξης της έννοιας της στρατηγικής κουλτούρας.

Η Ιστορική Εξέλιξη της Έννοιας
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα αποσπάσματα από τις
Ιστορίες του Ηροδότου και από την Τέχνη του Πολέμου του Σουν Τσου,
η ανάγκη αυτοεπίγνωσης αλλά και κατανόησης της στρατηγικής
ιδιοσυγκρασίας του αντιπάλου είχε αναγνωριστεί από την
αρχαιότητα. Τον όρο “στρατηγική κουλτούρα” εισήγαγε ο Αμερικανός
πολιτικός επιστήμων Jack L. Snyder στο δεύτερο μισό της δεκαετίας
του 1970, εμπνέοντας στη συνέχεια και άλλους αναλυτές να
ασχοληθούν με την έννοια. Ως συστηματική μέθοδος ανάλυσης,
όμως, είχε κάνει ήδη την εμφάνιση της από τις αρχές της δεκαετίας
του 1930, υπό την μορφή της συγγενούς έννοιας του “εθνικού τρόπου
πολέμου,” την οποία οφείλουμε στον σπουδαίο Βρετανό ιστορικό B. H.
Lidell Hart.
Ο Εθνικός Τρόπος Πολέμου
Η συμμετοχή του νεαρού Lidell Hart στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και συγκεκριμένα στην ολέθρια Μάχη του Σομμ—την πιο αιματηρή
και, κατά τον Hart, την πιο μάταιη μάχη του πολέμου—υπήρξε
21

Βλ. Mahnken, “United States Strategic Culture” και Colin S. Gray, “British and
American Strategic Cultures”, Paper presented for the Jamestown Symposium 2007
“Democracies in Partnership: 400 years of Transatlantic Engagement”, 18-19 April 2007.
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καθοριστική για τον τρόπο σκέψης του Βρετανού ιστορικού γύρω από
την στρατηγική. Το 1929 εκδίδει το βιβλίο οι Αποφασιστικοί Πόλεμοι
στην Ιστορία, στο οποίο αναπτύσσει για πρώτη φορά την ιδέα του περί
έμμεσης προσέγγισης, και τρία χρόνια αργότερα, το 1932, εκδίδει ένα
βιβλίο με τον τίτλο Ο Βρετανικός Τρόπος Πολέμου.22 Σύμφωνα με τον
Hart, ο παραδοσιακός τρόπος πολέμου της Βρετανίας, ο οποίος την
είχε βοηθήσει να καταστεί υπερδύναμη, συνίστατο στο να αφήνει τις
χερσαίες μάχες στην ηπειρωτική Ευρώπη στους συμμάχους της,
επεμβαίνοντας η ίδια μόνο μέσω του ναυτικού της, με τον Βρετανικό
στρατό ξηράς να εμπλέκεται σε περιορισμένες μάχες μακριά από το
κύριο μέτωπο του πολέμου. Ως εκ τούτου, θεωρούσε την συμμετοχή
της Βρετανίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως παρέκβαση από τα
καθιερωμένα, οδηγώντας τελικά τους Βρετανούς στρατιώτες ως
πρόβατα επί σφαγή ή—κατά τον Άγγλο ιστορικό και βουλευτή του
Συντηρητικού Κόμματος Alan Clark, το χειρόγραφο του οποίου
επιμελήθηκε ο Lidell Hart—ως λέοντες καθοδηγούμενους από
γαϊδάρους.23 Ο Βρετανικός Τρόπος Πολέμου επανεκδόθηκε εν μέσω
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ξανά το 1967 και η προσέγγιση του
Lidell Hart λειτούργησε ως πρότυπο, εμπνέοντας και άλλους
συγγραφείς από άλλες χώρες να επιχειρήσουν παρόμοιες αναλύσεις,
κυρίως από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.24
Το 1973 ο Αμερικανός Καθηγητής Ιστορίας Russel F. Weigley
παρουσιάζει τον Αμερικανικό τρόπο πολέμου, ξεκινώντας από την
Αμερικανική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι τον Πόλεμο του
Βιετνάμ, ορμώμενος, όπως αντίστοιχα και ο Hart, από την πικρή
εμπειρία των Αμερικανών στην Χερσόνησο της Ινδοκίνας. Συνοπτικά,
Sir Basil Liddell Hart, The Decisive Wars in History: a study in history (London: G. Bell
& Sons, 1929). idem, The British Way in Warfare, (London: Faber & Faber, ltd., 1932).
Βλ. ακόμα: Sir Basil Liddell Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως, (Αθήνα:
Βάνιας, 1995).
23 Alan Clark, The Donkeys, (London: Hutchinson & Co, ltd., 1961).
24 Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασκήθηκε σφοδρή—και δίκαιη—κριτική στις θέσεις
του Lidell Hart. Η σημαντικότερη εκ αυτών προήλθε από τον Βρετανό Καθηγητή
Michael Howard. Ο Howard αμφισβήτησε τόσο την μεθοδολογική προσέγγιση
του Lidell Hart όσο και την χρησιμότητα της έμμεσης προσέγγισης, με τον ίδιο
να υποστηρίζει ότι η επιτυχία μιας άμεσης ή έμμεσης προσέγγισης εξαρτάται
από το δεδομένο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Βλ. Michael Howard, The Causes
of War (London: Temple Smith, 1983), 98-99, 103-105.
22
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ο Weigley σημειώνει την μεταβολή του προτιμώμενου τρόπου
πολέμου των Η.Π.Α. από τον αμυντικό πόλεμο φθοράς του George
Washington προς τον επιθετικό πόλεμο εξολόθρευσης του Ulysses
Grant κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο και των Αμερικανών
Στρατηγών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.25 Ο Καθηγητής
Στρατηγικής Antulio Echevarria εξέδωσε πρόσφατα ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον βιβλίο στο οποίο αμφισβητεί πολλά από τα σημεία που
παρουσιάζει ο Weigley ως γνωρίσματα του αμερικανικού τρόπου
πολέμου, αποδεικνύοντας ότι κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να
υπάρξει ομοφωνία ως προς το ποια είναι αυτά τα γνωρίσματα.26 Η
διάσταση των απόψεων αποτελεί, ενδεχομένως, την μεγαλύτερη και
σημαντικότερη πρόκληση στην ανάλυση του εθνικού τρόπου
πολέμου. Ωστόσο, αυτή καθεαυτή η αντιπαραβολή των απόψεων
αποτελεί την καλύτερη βάση για έναν γόνιμο προβληματισμό στην
διαδικασία χάραξης στρατηγικής.
Το βιβλίο εκείνο που έτυχε της μεγαλύτερης αναγνώρισης και
προβολής προήλθε από τον στρατιωτικό ιστορικό και κλασικιστή
Victor Davis Hanson, ο οποίος έκανε λόγο για έναν Δυτικό τρόπο
πολέμου που έλκει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα.27 Η γενικευτική
θέση του Χάνσον περί ενός ενιαίου δυτικού τρόπου πολέμου έγινε
αντικείμενο σφοδρής κριτικής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η αντίδραση του Καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας John Lynn, ο οποίος
θεωρεί “αποκύημα της φαντασίας” την άποψη του Hanson περί μιας
αδιάλειπτης συνέχειας ενός δυτικού τρόπου πολέμου επί δυόμιση
χιλιάδες χρόνια, με τον ίδιο να εξετάζει περιπτωσιολογικά τον
ξεχωριστό τρόπο πολέμου που ανέπτυξε κάθε πολιτική οντότητα
ανάλογα με την ιστορική εποχή και την γεωγραφία της,
χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την Ευρώπη, την Ασία και την

. Russell Frank Weigley, The American Way of War: A History of United States Military
Strategy and Policy, (New York: Macmillan Publishing, 1973).
26 Antulio Joseph Echevarria, Reconsidering the American Way of War: US military Practice
from the Revolution to Afghanistan, (Washington: Georgetown University Press, 2014).
27 Victor Davis Hanson, Ο Δυτικός Τρόπος Πολέμου: η Αποφασιστική Μάχη στην
Κλασική Ελλάδα, (Αθήνα: Τουρίκης, 2003). Σύμφωνα με τον Hanson, σε
περίπτωση πολέμου τα δυτικά κράτη προσανατολίζονται παραδοσιακά προς τις
αποφασιστικές μάχες ανάμεσα σε συμμετρικούς αντιπάλους, εξηγώντας έτσι
την αδυναμία της Δύσης να αντιμετωπίσει ασύμμετρες απειλές.
25
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Αμερική.28 Και αν ο Lynn πιστεύει ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται
κάθε πολιτική οντότητα τον πόλεμο αντικατοπτρίζεται στο πεδίο της
μάχης, ο Βρετανός Καθηγητής John France, θεωρεί εντελώς αβάσιμα
τα περί διαφορετικής αντίληψης του πολέμου ανά κουλτούρα,
υποστηρίζοντας ότι η ορθολογική σκέψη και οι αντικειμενικές
συνθήκες επέβαλαν, εν τέλει, μια αξιοσημείωτη ομοιομορφία στις
πολεμικές μεθόδους όλων των λαών, “ανεξαρτήτως του πόσο
διαφορετικές ήταν οι κουλτούρες τους.”29 Αυτή η ακαδημαϊκή
αντιπαράθεση παρατίθεται ως ενδεικτική της διαφωνίας μεταξύ
αυτών που δέχονται, με όποιες προϋποθέσεις, την επίδραση της
κουλτούρας στην στρατηγική και αυτών που την απορρίπτουν.
Ο καταστροφικός πόλεμος του Βιετνάμ, ο οποίος έδωσε την
αφορμή στον Ούιγκλυ να εξετάσει τον αμερικανικό τρόπο πολέμου,
δεν ήταν το μοναδικό θέμα που απασχόλησε την ακαδημαϊκή
κοινότητα την δεκαετία του 1970. Η σινοσοβιετική ρήξη, η οποία
υπέβοσκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και ξέσπασε με την
μορφή σοβαρών μεθοριακών συγκρούσεων τον Μάρτιο του 1969, και η
συνεπακόλουθη ευφυής κίνηση του διδύμου Νίξον-Κίσινγκερ να
εκμεταλλευτούν την συγκυρία προσεγγίζοντας την Κίνα, αποτέλεσαν
γεγονότα καθοριστικής σημασίας στην ιστορία του Ψυχρού Πολέμου.
Τέτοια ήταν η σοβαρότητα της σινοσοβιετικής σύρραξης του 1969 που,
όπως αποκάλυψε ο Κινέζος ιστορικός Λιού Τσενσχάν, η Σοβιετική
Ένωση σχεδίαζε να επιτεθεί με πυρηνικά όπλα εναντίον της Κίνας—η
σοβαρότερη πυρηνική απειλή που δέχτηκε ποτέ η Κίνα—με τους
Σοβιετικούς να υπαναχωρούν μόνο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες
απείλησαν ότι εάν αυτό συνέβαινε θα εξαπέλυαν μαζική επίθεση με
πυρηνικούς πυραύλους εναντίον 130 σοβιετικών πόλεων.30 Το γεγονός
αυτό, μόλις εφτά χρόνια μετά την Κρίση της Κούβας, αποδεικνύει ότι
ο πυρηνικός όλεθρος ήταν μια υπαρκτή και διαρκής απειλή κατά τον
Ψυχρό Πόλεμο.
Πέρα, όμως, από την προσέγγιση με την Κίνα, το δίδυμο ΝίξονΚίσινγκερ επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών
John Lynn, Battle: A History of Combat and Culture, (Oxford: Westview, 2005), 25.
John France, Perilous Glory: The Rise of Western Military Power, (New Haven: Yale
University Press, 2011), 4.
30 Andrew Osborn & Peter Foster, “USSR planned nuclear attack on China in 1969,”
Daily Telegraph, 13 May 2010, http://bit.ly/2rnlJ7G
28
29
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με την Σοβιετική Ένωση, εγκαινιάζοντας την πολιτική της ύφεσης
(détente). Όπως σημειώνει ο κατεξοχήν ειδικός της ιστορίας του
Ψυχρού Πολέμου John Lewis Gaddis, ο σκοπός της πολιτικής της
ύφεσης ήταν να “παγώσει τον Ψυχρό Πόλεμο,” εγκαθιδρύοντας
κανόνες συμπεριφοράς παρά δίδοντας ένα τέλος σε αυτόν, καθώς οι
διαφορές μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ήταν αγεφύρωτες.31 Ο
κεντρικός άξονας της πολιτικής της ύφεσης ήταν ο περιορισμός της
κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών, οδηγώντας το 1972 στις πρώτες
συνθήκες περιορισμού των πυρηνικών όπλων (SALT I: Strategic
Armaments Limitation Talks I) και των αντιπυραυλικών συστημάτων
των δύο υπερδυνάμεων (ABM: Antiballistic Missile Treaty).32 Σε αυτό το
ιστορικό πλαίσιο γεννήθηκε η έννοια της στρατηγικής κουλτούρας.

Η Γέννηση και Εξέλιξη της Στρατηγικής Κουλτούρας: Τα
Τρία Ρεύματα Σκέψης
Υπό αυτές τις συνθήκες, στις Ηνωμένες Πολιτείες τέθηκε το εξής
καίριο ερώτημα: μπορούμε να εμπιστευτούμε την Σοβιετική Ένωση
ότι θα έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης και προσέγγισης με εμάς στο
ζήτημα της χρήσης των πυρηνικών όπλων, ειδικά σε συνθήκες κρίσης;
Το ζήτημα αφορούσε συγκεκριμένα την πιθανότητα εμπλοκής σε
έναν περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο, τον οποίο ο Χένρι Κίσινγκερ,
από την θέση του ακαδημαϊκού πριν ακόμα αναλάβει Υπουργός
Εξωτερικών, δεν είχε αποκλείσει ως ενδεχόμενο.33 Το κρίσιμο αυτό
ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει κατόπιν επίσημου αιτήματος που
υπέβαλλε το Γραφείο Σχεδιασμού και Επιχειρήσεων του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας των Η.Π.Α ο Jack L. Snyder, επιστημονικός
συνεργάτης της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης RAND. Στην έκθεση
John Lewis Gaddis, The Cold War, (London: Penguin Books, 2005), 198.
Για τις συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα και για την ανασυγκρότητηση της
εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. από τον Νίξον βλ. Χαράλαμπος
Παπασωτηρίου, Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική: 19452002, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2002) Κεφ. 18. Για την πυρηνική στρατηγική
βλ. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη, Από την Αρχαιότητα εώς
Σήμερα, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008), Κεφ. 17.
33 Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, (New York: Harper for the
Council on Foreign Relations, 1957). Idem, “Limited War: Conventional or Nuclear?
A Reappraisal,” Daedalus, Vol. 89, No. 4, (Fall, 1960), 800-817.
31
32
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πενήντα σελίδων που ετοίμασε ο Snyder το 1977 χρησιμοποιεί για
πρώτη φορά τον όρο “στρατηγική κουλτούρα”.34
Σύμφωνα με την κυρίαρχη τότε θεωρία της ευέλικτης αντίδρασης
(flexible response), σε περίπτωση που η αποτροπή αποτύγχανε και
οδηγούμασταν σε πυρηνικό πόλεμο, η ύπαρξη πολλαπλών επιλογών
αντίδρασης θα προσέφερε διαδοχικά στάδια κλιμάκωσης και την
δυνατότητα αυτοσυγκράτησης, αποσοβώντας έναν ανεξέλεγκτο
πυρηνικό όλεθρο. Ο Snyder, όμως, αντέτεινε ότι Αμερικανοί και
Σοβιετικοί μπορεί να μην σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο και να μην
έδειχναν την ίδια διάθεση αυτοσυγκράτησης. “Θα ήταν επικίνδυνο,”
προειδοποιούσε ο Snyder, “να υποθέσουμε ότι οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων της Σοβιετικής Ένωσης θα ευθυγραμμίζονταν με την
αμερικανική
αντίληψη
περί
στρατηγικής
ορθολογικής
συμπεριφοράς.”35 Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Snyder, οι Σοβιετικοί,
για μια σειρά από ιστορικούς, πολιτικούς, οργανωτικούς και
συγκυριακούς λόγους, θα έδειχναν ελάχιστη διάθεση συνεργασίας
και θα έκλιναν προς την επιλογή του πυρηνικού αφοπλισμού των
Ηνωμένων Πολιτειών μέσω ενός πρώτου πλήγματος εναντίον των
πυρηνικών τους όπλων, αντί για την εμπλοκή τους σε έναν
περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο. “Εντοπίζοντας αυτούς τους
ιστορικούς και οργανωτικούς λόγους,” καταλήγει ο Snyder, “η
προσέγγιση της στρατηγικής κουλτούρας επιχειρεί να εξηγήσει την
προέλευση και την διατήρηση νοοτροπιών και συμπεριφορών οι
οποίες στους Αμερικανούς παρατηρητές μπορεί να φαίνονται
ακατανόητες, λανθασμένες ή ιδιόρρυθμες.”36
Οι ιδέες του νεαρού τότε Σνάιντερ, ενδεχομένως, να μην
τύγχαναν της δέουσας προβολής αν δεν έβρισκαν έναν ισχυρό
συμπαραστάτη στο πρόσωπο του Βρετανού ακαδημαϊκού Colin S.
Gray. Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά στρατηγικών αναλυτών, ο Gray
εστίαζε στην πυρηνική στρατηγική, έχοντας μόλις αναλάβει την θέση
του Διευθυντή Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας στο Hudson Institute. Το
1976, o Gray είχε ήδη εκδώσει ένα βιβλίο με θέμα την κούρσα των
εξοπλισμών μεταξύ Αμερικανών και Σοβιετικών, στο οποίο
Jack L. Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations,
(Santa Monica: Rand, 1977).
35 Στο ίδιο, v.
36 Στο ίδιο.
34
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αμφισβητούσε την παγιωμένη αντίληψη που κυριαρχούσε στους
επίσημους κύκλους για τα πυρηνικά όπλα και είχε οδηγήσει στις
συνθήκες SALT I, θεωρώντας και αυτός επικίνδυνη την βεβαιότητα
στην οποία βασιζόταν η όλη διαδικασία, με τον ίδιο να υιοθετεί την
σωκρατική αντίληψη ότι “η αρχή της σοφίας βρίσκεται στην
παραδοχή της άγνοιάς μας.”37 Στο πλαίσιο αναθεώρησης της
αμερικανικής πυρηνικής στρατηγικής, ο Gray δημοσιεύει δύο
βαρυσήμαντα άρθρα. Το 1980, αντικρούει την φοβική λογική του
Αρμαγεδώνος που είχε κυριεύσει την αμερικανική κυβέρνηση και είχε
οδηγήσει στην πολιτική της ύφεσης, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι η
νίκη σε έναν πυρηνικό πόλεμο ήταν εφικτή.38 Τον επόμενο χρόνο
υιοθετεί την προσέγγιση του Snyder, λέγοντας ότι, όπως η Σοβιετική
Ένωση, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια διακριτή
στρατηγική κουλτούρα, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας στο ζήτημα
της πυρηνικής στρατηγικής ήταν η πεποίθηση ότι ο πυρηνικός
πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή, κάτι το οποίο όμως φαινόταν να
μην συμμερίζονται οι Σοβιετικοί, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ
ενστερνιστεί ειλικρινά την αντίληψη της Αμοιβαίας Εξασφαλισμένης
Καταστροφής (Mutual Assured Destruction-MAD).39
Ταυτόχρονα, τα φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των
Σοβιετικών και η εισβολή της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν ολοκλήρωναν
την εικόνα της αποτυχίας της πολιτικής της ύφεσης, ανοίγοντας τον
δρόμο στην εκλογή του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν.40 Ο νέος
Αμερικανός Πρόεδρος υιοθέτησε τις νέες αντιλήψεις γύρω από την
πυρηνική στρατηγική, με τον Colin Gray να χρήζεται από τον Ρέιγκαν
μέλος της άρτι συσταθείσας Γενικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Ελέγχου Εξοπλισμών και Αφοπλισμού (General Advisory Committee
on Arms Control and Disarmament-GAC). Το 1983, ο Ρέιγκαν
παρουσιάζει το πιο φιλόδοξο σχέδιο του για την ανάπτυξη ενός
συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας με την Πρωτοβουλία της
Στρατηγικής Άμυνας (Strategic Defense Initiative-SDI), η οποία έγινε
Colin S. Gray, The Soviet-American Arms Race, (London: Saxon House, 1976), 61.
Colin S. Gray & Keith Payne, “Victory is Possible,” Foreign Policy, No. 39 (Summer,
1980), 14-27.
39 Colin S. Gray, “National Style in Strategy: the American Example,” International
Security, Vol. 6, No. 2 (Fall, 1981), 21-47.
40 Παπασωτηρίου, Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική, Κεφ. 23.
37
38
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ευρύτερα γνωστή ως Πόλεμος των Άστρων. Ο Ρέιγκαν ήταν
πεπεισμένος ότι η Σοβιετική Ένωση, όσο επικίνδυνη και αν ήταν,
στηριζόταν σε σαθρά οικονομικά θεμέλια. Ως εκ τούτου, κεντρικό
στοιχείο της πολιτικής του ήταν η μεγάλη αύξηση των αμυντικών
δαπανών, συμπαρασύροντας έτσι την Σοβιετική Ένωση σε μια
δυσβάστακτη κούρσα εξοπλισμών. Είναι αναμφίβολα πολλοί οι λόγοι
της κατάρρευσης της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, αλλά η πολυδάπανη
Πρωτοβουλία της Στρατηγικής Άμυνας συνέβαλλε σημαντικά προς
αυτή την κατεύθυνση.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Jack Snyder επέλεξε στην συνέχεια να
αποστασιοποιηθεί από την εργαλειακή αξιοποίηση της έννοιας της
στρατηγικής κουλτούρας, όπως είχε συμβεί κατά αναλογία με τον
George Kennan και την έννοια της αποτροπής.41 Σε έναν συλλογικό
τόμο με θέμα την στρατηγική ισχύ των δύο υπερδυνάμεων, ο Snyder
υποστήριξε ότι ο όρος είχε λάβει ευρύτερες διαστάσεις από ότι αυτός
αρχικά εννοούσε και ότι εν πάση περιπτώσει ως μέθοδος ανάλυσης
“θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση.”42 Το παράδοξο
είναι ότι στον ίδιο συλλογικό τόμο ο Βρετανός ακαδημαϊκός Ken Booth
εξήρε την χρησιμότητα της στρατηγικής κουλτούρας ως αντίδοτο
στον εθνοκεντρισμό και ως πολύτιμο εργαλείο κατανόησης του
“άλλου”, αναθεωρώντας τις θέσεις που ο ίδιος είχε εκφράσει μια
δεκαετία νωρίτερα εναντίον της έννοιας της κουλτούρας, την οποία
τότε παρομοίαζε με ομίχλη που θολώνει την θεωρία και πρακτική της
στρατηγικής.43
Οι επιφυλάξεις του Snyder, ωστόσο, για την εξέλιξη της έννοιας
της στρατηγικής κουλτούρας ως αναλυτικού εργαλείου είχαν κάποια
βάση. Η “πρώτη γενιά” των θεωρητικών της στρατηγικής κουλτούρας
ήθελε ουσιαστικά να τονίσει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η
στρατηγική συμπεριφορά ήταν πολύ πιο πολύπλοκη από ότι ήθελαν

Για την αποστασιοποιήση του Κένναν από την έννοια της αποστροπής βλ. John
Lewis Gaddis, Strategies of Containment: a critical appraisal of American national security
policy during the Cold War, (Oxford: Oxford University Press, 1982), Κεφ. 3.
42 Jack L. Snyder, “The Concept of Strategic Culture: Caveat Emptor,” in C.G. Jacobsen
(ed.) Strategic Power: USA/USSR, (New York: St Martin’s Press, 1990), 7.
43 Ken Booth, “The Concept of Strategic Culture Confirmed,” in Jacobsen, Strategic
Power, 125-6; Ken Booth, Strategy and Ethnocentrism, (New York: Holmes & Meier,
1979), 9.
41

136

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

να πιστεύουν οι διεθνείς αναλυτές που σκέφτονταν με όρους ψυχρής
λογικής και ότι οι παγιωμένες νοοτροπίες, οι πεποιθήσεις και οι
εσωτερικές πολιτικές διεργασίες μιας συλλογικής οντότητας
παρεμβάλλονται καταλυτικά κατά την χάραξη πολιτικής. Οι
κατοπινές γενιές των θεωρητικών της στρατηγικής κουλτούρας,
ωστόσο, ζήτησαν από την στρατηγική κουλτούρα περισσότερα από
όσα εκείνη μπορούσε να τους δώσει. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις των
δύο γενεών που ακολούθησαν βασίστηκαν αντίστοιχα σε δύο
ρεύματα σκέψης: στην κονστρουκτιβιστική και στην θετικιστική
προσέγγιση.
Η δεύτερη γενιά των θεωρητικών της στρατηγικής κουλτούρας
εμφανίστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980, επηρεασμένη από
το ανερχόμενο τότε ρεύμα του κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με το
οποίο οι διεθνείς σχέσεις καθορίζονται κυρίως από τον τρόπο που
εμείς τις αντιλαμβανόμαστε, και όχι από αντικειμενικές συνθήκες,
και αφού τα πάντα οικοδομούνται επί τη βάσει ιδεών, είναι εξίσου
εφικτό να αποδομηθούν και να οικοδομηθούν εκ νέου υπό καλύτερες
προϋποθέσεις.44 Υπό αυτό το πρίσμα, οι Bradley Klein και Robin
Luckham υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές πολιτικές ελίτ
εκμεταλλεύτηκαν την έννοια της στρατηγικής κουλτούρας προς
εξυπηρέτηση των δικών τους σκοτεινών σκοπών. Ο Klein περιγράφει
την στρατηγική κουλτούρα ως όχημα νομιμοποίησης της βίας
εναντίον υποτιθέμενων εχθρών, ενώ ο Luckham ως πρόσχημα των
πολιτικών και των στρατηγικών αναλυτών για να δικαιολογήσουν
την παγκόσμια βιομηχανοποίηση και την αγορά εξοπλισμών.45
Η τρίτη γενιά των θεωρητικών της στρατηγικής κουλτούρας
αντέτεινε στην πρώτη γενιά την επιστημολογική ορθότητα,
44

45

Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of
Power Politics,” International Organization, Vol. 46, No. 2, 1992; Peter N. Katzenstein,
(ed.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics (New York:
Columbia University Press, 1996). Για μια αναλυτική κριτική βλ. Παναγιώτης
Ήφαιστος, Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, (Αθήνα: Εκδόσεις
Ποιότητα, 2009), Παράρτημα 2.
Bradley Klein, “Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and
Alliance Defense Politics,” Review of International Studies, 14 (1988), pp. 133-48; Robin
Luckham, “Armament Culture,” Alternatives, Vol. 10, No. 1 (1984), pp. 1-44; Edward
Lock, “Refining Strategic Culture: Return of the Second Generation,” Review of
International Studies, Vol. 36, No. 3 (July, 2010), 685-708.

137

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

πηγαίνοντας στο άλλο άκρο προς αναζήτηση μετρήσιμων
μεταβλητών. Κύριος εκφραστής της ήταν ο Alastair Iain Johnston,
σύμφωνα με τον οποίο επικρατούσε μεγάλη σύγχυση γύρω από το τι
είναι αυτό που η στρατηγική κουλτούρα μπορεί να εξηγήσει, με τι
τρόπο και σε ποιο βαθμό.46 Για τον Johnston, μια θεωρία προκειμένου
να είναι αξιόπιστη και χρήσιμη πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί και να
διαψευστεί και για να συμβεί αυτό πρέπει να καθοριστούν σαφώς οι
μεταβλητές της. Επομένως, διαχώρισε την κουλτούρα από την
συμπεριφορά, χρήζοντας την πρώτη ως την ανεξάρτητη μεταβλητή
και την δεύτερη ως την εξαρτημένη. Αυτό προκάλεσε στη συνέχεια
την αντίδραση της πρώτης γενιάς, μέσω του Colin Gray, ο οποίος
υποστήριξε ότι όποιος επιχειρεί να διαχωρίσει τον τρόπο σκέψης από
τον τρόπο δράσης, όπως κάνει ο Johnston, “υποπίπτει στο ίδιο σφάλμα
με έναν γιατρό που διαχωρίζει μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό το
νου από το σώμα.”47 Ο Gray υπενθυμίζει ότι η στρατηγική
αποτελείται από πολλές διαστάσεις, οι οποίες δρουν ταυτόχρονα και
συνεργιστικά, και αν απομονώσουμε μια μόνο διάσταση για
θεωρητικούς λόγους—είτε αυτή είναι η τεχνολογία, η γεωγραφία ή εν
προκειμένω η κουλτούρα—κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε στρεβλά
συμπεράσματα. Επομένως, η στρατηγική κουλτούρα ως αναλυτικό
εργαλείο προσφέρεται περισσότερο ως ένα πλαίσιο κατανόησης της
στρατηγικής συμπεριφοράς στην ολότητά της, παρά ως οδηγός
ανάλυσης μιας σχέσης αιτίου και αιτιατού.

Οι Παγίδες της Έννοιας της Στρατηγικής Κουλτούρας και η
Αξία της
Ως μέθοδος ανάλυσης της στρατηγικής διάδρασης, η στρατηγική
κουλτούρα έχει εξαιρετική σημασία καθώς άπτεται των πιο καίριων
ερωτημάτων στις διεθνείς σχέσεις: για ποιους λόγους, σε τι βαθμό και
με ποιο τρόπο οι συλλογικές οντότητες επιλέγουν να αναμετρηθούν.
Ωστόσο, είναι ένα εργαλείο ανάλυσης το οποίο πρέπει να
46

47

Alastair Ian Johnston, “Thinking about Strategic Culture,” International Security, Vol.
19, No. 4 (1995), pp. 32-64; id. Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in
Chinese History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995).
Colin S. Gray, “Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes
Back”, Review of International Studies, Vol. 25 (1999), 53.
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χρησιμοποιηθεί με σύνεση και συμπληρωματικά με άλλες
αναλύσεις—εκτίμηση της ισορροπίας της ισχύος, γεωπολιτική,
οικονομική και τεχνολογική ανάλυση—προκειμένου να αποκτήσουμε
μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα περί τα διεθνή ζητήματα. Τρία
ζητήματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Το πρώτο και πιο σημαντικό ζήτημα που χρήζει προσοχής αφορά
την ορθή χρήση και αξιοποίηση της έννοιας ως αναλυτικού εργαλείου
κατανόησης της συμπεριφοράς των διεθνών δρώντων. Η στρατηγική
κουλτούρα δεν εξηγεί από μόνη της τα πάντα. Αυτό συμβαίνει διότι η
στρατηγική διάδραση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και
αποτελείται από πολλές διαστάσεις. Χαρακτηριστικά, ο Clausewitz
εντόπισε πέντε διαστάσεις (την ηθική, την φυσική, την μαθηματική,
την γεωγραφική και την στατιστική), ο Βρετανός ακαδημαϊκός
Michael Howard εντόπισε τέσσερις διαστάσεις (την τεχνολογική, την
επιχειρησιακή, την κοινωνική και την υλικοτεχνική), ενώ ο Colin Gray
εντόπισε ούτε λίγο ούτε πολύ δεκαεπτά διαστάσεις—μια εκ των
οποίων είναι και η στρατηγική κουλτούρα—τις οποίες επιμέρισε σε
τρεις κατηγορίες (“άνθρωποι και πολιτική,” “προετοιμασία για
πόλεμο” και “αμιγής πόλεμος”).48 Η στρατηγική κουλτούρα μιας
συλλογικής οντότητας, επομένως, δεν είναι παρά μια μόνο από τις
πολλές διαστάσεις της στρατηγικής. Αν σταθούμε σε μια μόνο
διάσταση, όποια και αν είναι αυτή, κινδυνεύουμε να εστιάσουμε στο
δέντρο και να χάσουμε το δάσος της στρατηγικής συμπεριφοράς. Με
άλλα λόγια, η μελέτη του συνόλου των πεποιθήσεων, νοοτροπιών και
προτύπων συμπεριφοράς μιας συλλογικής οντότητας δεν αρκεί για
να μας δώσει την πληρέστερη δυνατή εικόνα. Είναι απαραίτητη η
μελέτη και των υπολοίπων διαστάσεων. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο
οι θεωρητικοί της στρατηγικής να αναζητούν εναγωνίως στις
αναλύσεις τους τον μίτο της Αριάδνης που θα τους οδηγήσει με
ασφάλεια έξω από τον λαβύρινθο της στρατηγικής. Ωστόσο, οι
μονοπαραγοντικές εξηγήσεις κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό
στον ορθή κατανόηση του πολυδιάστατου και πολύπλοκου
φαινομένου της στρατηγικής διάδρασης.
Το δεύτερο σημείο που αξίζει προσοχής είναι ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο να εντοπιστούν με ακρίβεια ποιες είναι εκείνες οι κυρίαρχες
48

Βλ. Clausewitz, On War, 183. Michael Howard, “The Forgotten Dimensions of
Strategy” Foreign Affairs, 57 (1979), 976-986. Gray, Modern Strategy, 23-26.
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πεποιθήσεις, νοοτροπίες και πρότυπα συμπεριφοράς που
χαρακτηρίζουν μια συλλογικότητα. Η ορθότητα μιας ανάλυσης
επαφίεται στην διορατικότητα, την εμβρίθεια αλλά και την
αξιοπιστία αυτού που την επιχειρεί. Δεν υπάρχουν, με άλλα λόγια,
πολλοί αντάξιοι ενός Παναγιώτη Κονδύλη, που να μπορούν να
διαγνώσουν το διεθνές περιβάλλον και να σκιαγραφήσουν τον εθνικό
χαρακτήρα μιας συλλογικής οντότητας.49 Επιπλέον, είναι πιθανόν να
υπάρχουν αντικρουόμενες αναλύσεις για την ίδια συλλογική
οντότητα—όπως φάνηκε από τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ
Weigley και Echevarria για τον αμερικανικό τρόπο πολέμου—αλλά
ακόμα και αντίρροπες τάσεις εντός της ίδιας στρατηγικής
κουλτούρας, όπως φαίνεται για παράδειγμα από το εκκρεμές μεταξύ
απομονωτισμού και παρεμβατισμού που χαρακτηρίζει την
αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τέλος, οι συγγραφείς και οι
θεωρητικοί επηρεάζονται και οι ίδιοι από το κλίμα και τις συνθήκες
της εποχής και μια πρόσκαιρη παρεκκλίνουσα συμπεριφορά μπορεί
να εκληφθεί λανθασμένα ως βαθύτερη αλλαγή στρατηγικής
κουλτούρας.50 Η στρατηγική κουλτούρα μπορεί πράγματι να αλλάξει,
αλλά οι όποιες αλλαγές επέρχονται σταδιακά και σε βάθος χρόνου
και
συνήθως
ενσωματώνονται
παρά
αντικαθιστούν
τις
προϋπάρχουσες πρακτικές. Χρειάζονται, επομένως, νηφάλιες
αναλύσεις και μελέτες σε βάθος χρόνου για την καλύτερη δυνατή
αποκρυστάλλωση της στρατηγικής κουλτούρας μιας συλλογικής
οντότητας.
Το τρίτο σημείο που χρήζει της προσοχής μας είναι ότι η
στρατηγική κουλτούρα ναι μεν επηρεάζει αλλά δεν καθορίζει την
στρατηγική συμπεριφορά. Εδώ ελλοχεύει ουσιαστικά ο κίνδυνος
ντετερμινιστικών αναλύσεων. Η πολυπλοκότητα και ο δυναμισμός
της στρατηγικής, όμως, αποκλείουν την ύπαρξη εύκολων και απλών
Για τις αναλύσεις του Παναγιώτη Κονδύλη για την Ελλάδα βλ. τα επίμετρα στο
Η Θεωρία του Πολέμου, (Αθήνα: Θεμέλιο, 2004) και στο Πλανητική Πολιτική μετά
τον Ψυχρό Πόλεμο, (Αθήνα: Θεμέλιο, 2011).
50
Μια συλλογική οντότητα μπορεί να συμπεριφερθεί αντίθετα από ότι συνηθίζει,
όπως συνέβη με την Μεγάλη Βρετανία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό
δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια ρηξικέλευθη αλλαγή στη στρατηγική της
κουλτούρα, όπως υποστήριξε εν προκειμένω για την Μεγάλη Βρετανία ο
Σκωτσέζος στρατιωτικός ιστορικός Hew Strachan, “The Battle of the Somme and
British Strategy,” Journal of Strategic Studies, 21 (1998), 79-95.
49
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απαντήσεων. Όπως μας συμβουλεύει ο Clausewitz, η θεωρία
προσφέρεται για μελέτη και εκπαίδευση, όχι για δογματικές λύσεις
“εν είδει εγχειριδίου οδηγιών.”51 Επομένως, η μελέτη της στρατηγικής
κουλτούρας μιας αντίπαλης συλλογικής οντότητας δεν αρκεί από
μόνη της ως βάση χάραξης στρατηγικής για την αντιμετώπισή της.
Και αυτό διότι είναι αδύνατο να προβλέφθούν με ακρίβεια όλοι οι
παράγοντες και οι υπολογισμοί που θα επηρεάσουν έναν αντίπαλο
κατά την σύζευξη μέσων και στόχων που θα επιχειρήσει σε ένα
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και υπό δεδομένες συνθήκες. Μπορεί
να υποδείξει τις πηγές που θα τροφοδοτήσουν μια συγκεκριμένη
απόφαση. Δεν μπορεί, όμως, να προβλέψει τον ακριβή χαρακτήρα που
θα λάβει αυτή.
Τι μπορεί να προσφέρει, επομένως, η έννοια της στρατηγικής
κουλτούρας; Η αξία της μελέτης της στρατηγικής κουλτούρας
έγκειται στο ότι εμπλουτίζει την γνώση και οξύνει την κριτική
ικανότητα αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις, προσφέροντας ένα
πολύτιμο πλαίσιο κατανόησης της στρατηγικής διάδρασης. Η
στρατηγική δεν λειτουργεί εν κενώ. Κάθε συλλογική οντότητα
διαθέτει την δική της μοναδική στρατηγική κουλτούρα, προϊόν της
γεωγραφίας, της ιστορίας και της εσωτερικής πολιτικής της
ταυτότητας. Αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν την στρατηγική
πυξίδα κάθε συλλογικής οντότητας με την οποία πορεύεται στις
διεθνείς σχέσεις. Επομένως, η μελέτη της στρατηγικής ετερότητας
προσφέρει ένα επιπρόσθετο, πολύτιμο εργαλείο κατανόησης. Αφενός,
προσφέρει μια οδό προς το στρατηγικό γνώθι σαυτόν. Αφετέρου,
συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου που συμπεριφέρονται οι
υπόλοιποι δρώντες του διεθνούς συστήματος. Παρά τα εμπόδια και
τις μεθοδολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η χρησιμότητά της
ως συμπληρωματικού αναλυτικού εργαλείου είναι εξόχως σημαντική
για την πληρέστερη δυνατή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
συλλογικές οντότητες σκέφτονται και πράττουν στις διεθνείς σχέσεις.
Ως όρος των διεθνών σχέσεων, η στρατηγική κουλτούρα έχει
κάνει τα πρώτα της βήματα, έστω και επιφυλακτικά, στην ελληνική
βιβλιογραφία. Η απαιτητική φύση και η φιλοσοφική χροιά της
έννοιας, όμως, καλούν για μια συστηματική, συνεργατική και

51

Clausewitz, On War, 141.
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διεπιστημονική μελέτη του αντικειμένου. Σκοπός του παρόντος
άρθρου, μέσα από την παρουσίαση των κύριων παραδοχών, της
ιστορικής εξέλιξης, και των σημείων που χρήζουν προσοχής, είναι να
συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Η εις βάθος μελέτη της
στρατηγικής κουλτούρας της Ελλάδας, των γειτονικών μας χωρών και
των δυνάμεων που επηρεάζουν την ισορροπία της ισχύος της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου μπορεί να προσφέρει
ένα πολύτιμο πλαίσιο κατανόησης της πολύπλοκης στρατηγικής
διάδρασης και να εμπλουτίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα
ζητήματα στρατηγικής.
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Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων
Κάθε τεύχος του περιοδικού θα περιέχει ένα αφιέρωμα και επιπλέον
κάποια άλλα άρθρα. Για τα επόμενα τρία τεύχη του περιοδικού τα
αφιερώματα και οι ημερομηνίες υποβολής έχουν ως εξής:
1. ΤΕΥΧΟΣ 2, Καλοκαίρι 2018
Πόσο μακριά βρίσκεται η Κύπρος; Η ελληνική στρατιωτική
στρατηγική για τη Μεγαλόνησο από το 1955 μέχρι σήμερα.
Το Κυπριακό μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες φάσεις: Την περίοδο 1955-59 με
τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την περίοδο1963-67 με την αποστολή της ελληνικής
μεραρχίας, την εισβολή και τον πόλεμο του 1974, τη δεκαετία του 1990 με το
δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, και την περίοδο μετά το 2000 με τα
διάφορα σχέδια λύσεων. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους αξίζει ξεχωριστή
διαπραγμάτευση με ένα ή περισσότερα άρθρα ή και μια συνολική αποτίμηση
του Κυπριακού ζητήματος από την πλευρά της ελληνικής στρατηγικής.
Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Απριλίου 2018

2. ΤΕΥΧΟΣ 3, Χειμώνας 2018
Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου και οι πολιτικοστρατιωτικές
σχέσεις στην Ελλάδα στους πολέμους και τις κρίσεις του 20ου αιώνα.
Η ανώτατη διεύθυνση του πολέμου αναφέρεται στις ενέργειες και τις
διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ
στρατιωτικού και πολιτικού πεδίο. Αυτό είναι πρωτίστως το πεδίο στο οποίο
κερδίζονται ή χάνονται πόλεμοι. Επομένως το αφιέρωμα αποσκοπεί στο να
εξετάσει τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο στις
περιπτώσεις των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’ ΠΠ, της Μικράς Ασίας, του Β’
ΠΠ, του Εμφυλίου, της Κύπρου το 1974, των Ιμίων το 1996 αλλά και την
ειρηνική περίοδο 2011-13.
Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018
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3. ΤΕΥΧΟΣ 4, Καλοκαίρι 2019
Η ελληνική στρατιωτική στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το
1974 και μετά.
Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μετά το 1974 είναι η
αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Οι επί μέρους περιπτώσεις όπως η τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974, οι κρίσεις του 1976 και του 1987 η κρίση των Ιμίων
του 1996 αλλά και η σημερινή κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενα αρθρογραφίας. Πέρα όμως από την χρονολογική εξέταση θα είχε
επίσης μεγάλο ενδιαφέρον η θεματική προσέγγιση συγκεκριμένων
δυνατοτήτων όπως για παράδειγμα η αεροπορική στρατηγική. Επίσης μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική αξιολόγηση των ‘’δογμάτων’’ μετά το
1990 όπως της αποτροπής, της αμυντικής επάρκειας, του ισοδύναμου
τετελεσμένου, της ‘’σημειακής κρίσης’’ κλπ
Ημερομηνία υποβολής: Μέχρι 30 Απριλίου 2019
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