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Περίληψη (Abstract)

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση της
στρατηγικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σκέψη του Θουκυδίδη και διαρθρώνεται
σε δύο μέρη. Το πρώτο, επιχειρεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στις έννοιες του
πολέμου και της στρατηγικής εν γένει, στον βίο και την προσωπικότητα του
Θουκυδίδη, καθώς και στα βασικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο και αποτελεί και το κύριο
σώμα της έρευνας, εξετάζονται τα εργαλεία στρατηγικής όπως αυτά αποτυπώνονται
στην «ξυγγραφή».
Με έναυσμα την διαφοροποίηση, μεταξύ των απόψεων του αρχαίου Έλληνα
ιστορικού και του μεταναπολεόντιου θεωρητικού του Πολέμου Karl von Klausewitz,
στο θέμα του πολέμου και της στρατηγικής,

αντικειμενικό σκοπό της εργασίας

αποτέλεσε η απόδειξη της διαχρονικότητας του έργου του πρώτου και η, έως τις
μέρες μας ικανότητά του, να χρησιμεύσει ως «οδικός χάρτης» στα ανώτατα επίπεδα
της στρατιωτικής (και κατά συνέπεια της επιχειρηματικής) διοίκησης.
Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε περιελάμβανε την σταχυολόγηση των
αποσπασμάτων εκείνων του έργου του, τα οποία αντανακλούν στρατηγικές έννοιες,
την ομαδοποίησή τους βάσει του περιεχομένου τους, την θεωρητική θεμελίωση των
εννοιών που εκφράζονται σε αυτά, καθώς και τις προεκτάσεις τους στα σύγχρονα
πεδία συγκρούσεων.
Τα ευρήματά της έρευνας, δικαίωσαν περίτρανα την Θουκυδίδεια άποψη και
κατέστησαν σαφή τη διαχρονικότητα του έργου του και τη χρησιμότητα του ως ενός
σημαντικότατου εργαλείου, μέσα σε αυτό, που σύγχρονοι στρατηγικοί διανοητές
ονομάζουν, εργαλειοθήκη-του-στρατηγού (Generals’-toolkit).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1920, στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα, ο Gilbert Murray, ένας
από τους μεγαλύτερους Ελληνιστές της Ευρώπης, στο βασισμένο στον Θουκυδίδη
έργο του, «Our Great War and the Great War of the Ancient Greeks»,
αποδίδοντας στον Έλληνα ιστορικό την ικανότητα να ατενίζει με το ίδιο
«ασυννέφιαστο» βλέμμα τόσο το παρόν όσο και το μέλλον, επισημαίνει μία σειρά
εντυπωσιακών ομοιοτήτων ανάμεσα στη σύρραξη του 1914-1918 και στον
Πελοποννησιακό Πόλεμο1.
Μία τριακονταετία αργότερα, ο George Marshall, Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Πολιτειών, στην προσπάθειά του να κατανοήσει καλύτερα τον επί των
ημερών του αναδυόμενο Ψυχρό Πόλεμο, στρέφεται επίσης στον Θουκυδίδη. Στα
πλαίσια μιας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο του Princeton στις 22 Φεβρουαρίου
του 1947, δηλώνει: «Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο κάποιος
μπορεί σήμερα να σκεφτεί με σοφία και σε βάθος αναφορικά με βασικά τρέχοντα
ζητήματα, εάν δεν έχει ανατρέξει, τουλάχιστον νοερά, στην περίοδο του
Πελοποννησιακού Πολέμου και της πτώσεως των Αθηνών.» 2 . Αλλά και ο
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Henry Kissinger περιγράφει τον Ψυχρό Πόλεμο
ως το «νέο Πελοποννησιακό Πόλεμο» μεταξύ των Αμερικανών, τους οποίους
παραλληλίζει με τους Αθηναίους και των Σοβιετικών, που αναπόφευκτα στη
σκέψη του ταυτίζονται με τους Σπαρτιάτες. Ο Ψυχρός Πόλεμος αποτελεί έτσι για
αυτόν τη σύγκρουση μεταξύ της θαλάσσιας δύναμης των ΗΠΑ (Αθήνα) εναντίον
της χερσαίας δύναμης της Σοβιετικής Ένωσης (Σπάρτη). Κατά συνέπεια, το
ερώτημα που τέθηκε από Αμερικανούς αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων ήταν πώς
θα μπορούσε η ηγεσία των ΗΠΑ να αποφύγει τα λάθη των Αθηναίων και να
διατηρηθεί στην κορυφή της ιεραρχίας του διεθνούς συστήματος. Ιδιαίτερα ο
καθηγητής Halle, αναλύοντας το δυναμικό πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στις αρχαίες
ελληνικές πόλεις, επισημαίνει στις δημοσιεύσεις του τα μαθήματα και τα
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διδάγματα που θα μπορούσε να προσφέρει ο Θουκυδίδης για τη μελλοντική
αμερικανική πολιτική.3
Προχωρώντας σε μία ακόλουθη περίοδο, αυτή του πολέμου του Βιετνάμ, η
Θουκυδίδεια σκέψη κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ, Robert MacNamara, στο βιβλίο του «In Retrospect», επικαλούμενος
έμμεσα τον Έλληνα ιστορικό αιτιολογεί την αποτυχία του πολέμου, στην εξέλιξη
του οποίου είχε και ο ίδιος πρωτοστατήσει: «Επρόκειτο», γράφει, «για ένα ξένο
και αρκετά απομακρυσμένο περιβάλλον, με ένα λαό του οποίου δεν καταλαβαίναμε
τη γλώσσα και τον πολιτισμό και του οποίου οι αξίες και οι πολιτιστικές παραδόσεις
διαφέρουν ριζικά από τις δικές μας»4, κριτική η οποία θυμίζει έντονα την κριτική
του Θουκυδίδη για την αποτυχημένη εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία όπου,
όπως διαβάζουμε, οι Αθηναίοι δεν γνώριζαν τίποτα για τη Σικελία καθώς ήταν
«ανυποψίαστοι οι περισσότεροι για το μέγεθός του νησιού και το πλήθος των
κατοίκων της […].» 5 . Οι Richard Neustadt και Ernst May στο βιβλίο τους
«Thinking in Time», συνδέουν επίσης τα αίτια της αποτυχίας του πολέμου του
Βιετνάμ με εκείνα της εκστρατείας των Αθηναίων στη Σικελία και αναφέρονται
στο συμβουλευτικό χαρακτήρα που θα μπορούσαν να έχουν τα γραπτά του
Θουκυδίδη, υπογραμμίζοντας τα σφάλματα του Αμερικανού προέδρου Lyndon
Johnson σχετικά με τις αποφάσεις του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη ΝΑ
Ασία6. Η χρησιμότητα του Έλληνα ιστορικού στην ανάλυση σχέσεων πολιτικής
και στρατηγικής, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε αυτήν την περίοδο 7 : με την
αρνητική εμπειρία του στρατηγικού αδιεξόδου στο οποίο περιήλθαν οι ΗΠΑ στο
Βιετνάμ, όταν, το 1972, ο ναύαρχος Stanfield Turner αναλαμβάνει τον τομέα
εκπαίδευσης στη Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ (U.S. Naval War College),
καθιστά υποχρεωτική τη μελέτη του Θουκυδίδη8. Έκτοτε το έργο του, αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος διδασκαλίας στις Αμερικανικές
διπλωματικές ακαδημίες και τις στρατιωτικές σχολές.
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Για τον ιστορικό και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, Donald Kagan,
σύμβουλο του προέδρου Μπους και συγγραφέα του βιβλίου «Thucydides: The
Reinvention of History», «δεν νοούνται σπουδές διεθνών σχέσεων και ιστορίας του
πολέμου χωρίς τον Θουκυδίδη!». Ειδικότερα για τις στρατηγικές επιλογές των
ΗΠΑ, οι οποίες «παραδοσιακά μπαίνουν σε πόλεμο με ένα μόνο πλάνο νίκης» η
μελέτη του έργου του, καταδεικνύει ότι «υπάρχει απρόβλεπτος παράγοντας στα
ανθρώπινα, ειδικά σε περιόδους πολέμου»9. Και εάν για τον George Marshall, στα
μέσα του προηγούμενου αιώνα, ο Θουκυδίδης χρησίμευσε σαν βοήθημα
κατανόησης του Ψυχρού Πολέμου, στις αρχές του 21ου αιώνα η «ξυγγραφή»
χρησιμοποιείται σαν εγχειρίδιο για την κατανόηση της τρομοκρατίας, σε έναν
κόσμο, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους.
Στο βιβλίο του «A War Like No Other: How the Athenians and Spartans Fought
the Peloponnesian War», ο συγγραφέας Victor Hanson εξομοιώνει τις επιθέσεις
της 11ης Σεπτεμβρίου σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, με την εισβολή του
Σπαρτιατικού πεζικού στην Αττική, το 431 π.Χ. και υποστηρίζει ότι, τόσο η
Σπαρτιατική εισβολή όσο και τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου πηγάζουν από
την ίδια έλλειψη ικανότητας να αποτραπεί ο επιτιθέμενος10.
Το ερώτημα που προκύπτει από τις παραπάνω παρατηρήσεις είναι σαφές:
Πως είναι δυνατόν ένα κείμενο ηλικίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων ετών να
καθορίζει τη στρατηγική σκέψη, τόσο στο πρόσφατο όσο και στο τρέχων διεθνές
σκηνικό; Χάρη σε ποιες αρετές του δύναται να διαδραματίζει έναν συμβουλευτικό
ρόλο για τους σπουδαιότερους διαμορφωτές πολιτικής (policymakers) στην
προσπάθειά τους να κατανοήσουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον
και να κάνουν τις στρατηγικές τους επιλογές μέσα σε αυτό; Δεδομένων μάλιστα
των δραματικών αλλαγών τις οποίες το περιβάλλον αυτό έχει γνωρίσει, τόσο κατά
τη διάρκεια του 20ου όσο και στις αρχές του 21ου αιώνα, πως είναι ποτέ δυνατόν η
στρατηγική σκέψη του Έλληνα ιστορικού να καθίσταται διαχρονικά επίκαιρη και
να δίνει απαντήσεις σε τόσο ετερόκλητα ερωτήματα, ανεπηρέαστη από το πλαίσιο
των τόσο διαφορετικών ανά ιστορική εποχή παραμέτρων ; To παρών πόνημα
καλείται να δώσει μία πρώτη απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα.
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Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Η βιβλιογραφία η οποία εξετάζει το έργο του Θουκυδίδη σε συνάρτηση με
τη στρατηγική σκέψη, χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη ένδεια, παρόλο που
από τη δεκαετία του ’80 υπήρξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο του
Έλληνα ιστορικού, ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται σε μία πληθώρα
εκδόσεων. Έτσι, υπήρξαν οι μελετητές εκείνοι, οι οποίοι επιχείρησαν να
επανεισαγάγουν και να αναπτύξουν τις ιδέες του, προκειμένου να
συνεισφέρουν σε μία βαθύτερη κατανόηση του πολέμου 11 ενώ
επικέντρωσαν την προσοχή τους σε

άλλοι

θέματα όπως εκείνο του αθηναϊκού

ιμπεριαλισμού 12 , επιχειρώντας να δώσουν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη
ανάλυση της σκέψης και της στάσης του Θουκυδίδη απέναντι στα γεγονότα.
Ακόμη δεν λείπουν όσοι σχολιάζουν εμβριθώς το έργο του13, και εξετάζουν
γενικότερα τη «ξυγγραφή», από κάθε είδους διαφορετική οπτική γωνία14.
Κανένα από τα έργα αυτά ωστόσο, δεν εστιάζει στην διεξοδική εξέταση της
στρατηγικής όπως αυτή αναπτύσσεται στο γραπτό λόγο του συγγραφέα. Το
μόνο έργο στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, το οποίο επικεντρώνεται
στον τομέα αυτό, αποτελεί το βιβλίο των καθηγητών Αθανασίου Πλατιά και
Κωνσταντίνου Κολιόπουλου, «Thucydides on Strategy: Grand Strategies in

11

Connor, W. Robert, 1984. Thucydides. Princeton-New Jersey, Princeton University Press.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την De Romilly, J. 2000. Ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός
Ιμπεριαλισμός. Αθήνα, Παπαδήμα, και το έργο της Foster, Edith, 2010. Thucydides, Pericles and
Periclean Imperialism. Ohio Ashland University, Cambridge University Press.
13
Hornblower, Simon, 2003. A Commentary On Thucidides. Volumes I,II,III, Oxford, Clarendon
Press.
12

14

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα έργα των: Strassler, Robert B., 1998. The Landmark Thucydides: A
Comprehensive Guide to the Peloponnesian War. Simon and Schuster / Price, Jonathan J. ,
2001. Thucydides

and

Internal

War.

Cambridge

University

Press

/

Cawkwell,

George,2006. Thucydides and the Peloponnesian War . Routledge / Kagan, Donald, 2009.
Θουκυδίδης ο Αναμορφωτής της Ιστορίας. Αθήνα, Ωκεανίδα / Zagorin, Perez ,2009. Thucydides:
An Introduction for the Common Reader. Princeton University Press / Rusten , Jeffrey S., 2009.
Thucydides. Oxford University Press.
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the Peloponnesian War and their Relevance Today» 15 . Σε αυτό, οι δύο
συγγραφείς, αφού αναλύουν την έννοια της στρατηγικής και των επιπέδων
της, προχωρούν σε έναν καθορισμό της έννοιας της Υψηλής Στρατηγικής, των
τυπολογιών και του σχεδιασμού της. Στη συνέχεια εξετάζουν τις δομές ισχύος
Αθηνών και Σπάρτης και αναλύουν τα αίτια της σύρραξης. Φωτίζουν τις αιτίες
της σύγκρουσης και αναλύουν διεξοδικά την υψηλή στρατηγική των δύο
αντιπάλων σε δύο εκτενή και εξόχως κατατοπιστικά κεφάλαια, για να
ολοκληρώσουν τη μελέτη τους με την αντανάκλαση της υψηλής αυτής
στρατηγικής στις μέρες μας.
Ακόμη, το έργο του Αθανάσιου Πλατιά «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον
Θουκυδίδη» από τις εκδόσεις Εστία το 1999, στο οποίο εξετάζεται η
συνεισφορά του ιστορικού στις διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική και το
οποίο κατ ουσίαν αποτέλεσε και τον πρόδρομο του «Thucydides on Strategy».
Πέραν αυτών, η έρευνα σε βιβλιοθήκες και διαδίκτυο απέδωσε ελάχιστα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο του Θεοδώρου Γ. Τσακίρη «Thucydides and
Strategy: Formations of Grand Strategy in the history of the Second
Peloponnesian War»16 στο Comparative Strategy, vol. 25, no. 3, 2006, και το
«Thucidides: The Classical Theorist of International Relations» στο οποίο
περιλαμβάνεται κεφάλαιο του καθηγητού Πλατιά με τίτλο «Thucydides on
Grand Strategy. Periclean Grand Strategy During the Peloponnesian War.»
στο Etudes Helleniques/Hellenic Studies, vol.6, no. 2.
Δεδομένου ότι η βιβλιογραφική έρευνα για το αντικείμενο της μελέτης μας,
κατέληγε πεισματικά στον ένα και μοναδικό τίτλο που προαναφέραμε, γίνεται
κατανοητό ότι

καθίσταται αδύνατη μία συγκριτική παρουσίαση της

βιβλιογραφίας που αφορά στη Στρατηγική στη σκέψη του Θουκυδίδη και αντ’
αυτής θα περιοριστούμε στην απλή αναφορά των κυριοτέρων πηγών μας,
όπως αυτές αποτυπώνονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

15

Platias, A., Koliopoulos, K., 2010. Thucydides on Strategy: Grand Strategies in the Peloponnesian
War and their Relevance Today. London, Hurst & Company.
16
Τσακίρης, 2006.
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Μεθοδολογία
Στο «Περί του Πολέμου» ο Carl von Clausewitz όχι μόνο εντοπίζει
ανάμεσα στους πολέμους διαφορές, ανάλογα «με τη φύση των αιτίων τους και τις
περιστάσεις που τους γεννούν» αλλά ισχυρίζεται ότι η κάθε εποχή έχει το δικό της
τύπο πολέμου και τις δικές της περιοριστικές συνθήκες 17 . Βάσει αυτού, οι
στρατηγικές και τακτικές πλευρές των πολεμικών επιχειρήσεων, θα όφειλαν να
αλλάζουν και αναδιατυπώνονται ριζικά πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από
κάθε μεγάλο πόλεμο. Ο Θουκυδίδης ωστόσο δε φαίνεται να συμμερίζεται μία
παρόμοια άποψη. Ήδη στο Πρώτο από τα βιβλία του, καθιστά σαφές ότι τα
διδάγματα και τα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να εξαγάγει από τη μελέτη
της διήγησής του, δεν βρίσκουν εφάπαξ εφαρμογή, μόνο δηλαδή στον πόλεμο τον
οποίο εξιστορεί και στην εποχή του, αλλά χαρακτηρίζονται από μία
διαχρονικότητα, και αφορούν κατά συνέπεια οποιαδήποτε εποχή, ανεξαρτήτως
του

χρονικού

διαστήματος

που

μεσολαβεί

μεταξύ

αυτής

και

του

Πελοποννησιακού Πολέμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο του «έχει γραφτεί πιο
πολύ για να αποτελέσει απόκτημα παντοτινό (κτήμα ες αεί) παρά ένα εντυπωσιακό
πρόσκαιρο ακρόαμα»18 . Σε αυτήν τη διαφοροποίηση εδράζεται και το έναυσμα
της παρούσης εργασίας, η οποία καλείται, μέσα από τη μελέτη του έργου του
αρχαίου ιστορικού να διαπιστώσει ποια από τις δύο απόψεις ισχύει.
Το Πρώτο, σύντομο μέρος της εργασίας, επιχειρεί να εισαγάγει τον
αναγνώστη στις έννοιες του πολέμου και της στρατηγικής εν γένει, στον βίο και
την

προσωπικότητα

του

Θουκυδίδη,

καθώς

και

στα

γεγονότα

του

Πελοποννησιακού Πολέμου. Στο Δεύτερο μέρος ακολουθεί το κύριο σώμα της
έρευνας, η οποία εξετάζει τα εργαλεία στρατηγικής τα οποία και εμφανίζονται στη
σκέψη του Θουκυδίδη. Κατά την έρευνα αυτή, αρχικά, όπως είναι φυσικό,
μελετήθηκε το σύνολο της «ξυγγραφής», και απομονώθηκαν τα αποσπάσματα
εκείνα τα οποία και αντανακλούνε τις στρατηγικές έννοιες στη σκέψη του
συγγραφέα. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε η άριστη μετάφραση του Ν. Μ.
17
18

Klausewitz, 1999, σελ. 55.
Θουκυδίδης, 1.22,4.
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Σκουτερόπουλου 19 , αν και δεν έλειψαν οι στιγμές κατά τις οποίες ο γράφων
χρειάστηκε να ανατρέξει στο ίδιο το αρχαίο κείμενο, προκειμένου να ξεδιαλύνει
το ακριβές νόημα εννοιών, δεδομένης της ένδειας της Νέας Ελληνικής έναντι του
πλούτου της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας20. Μία αριθμητική σήμανση ακολουθεί
το κάθε απόσπασμα ταυτοποιώντας το. Σε αυτήν ο πρώτος αριθμός υποδεικνύει το
Βιβλίο, ο δεύτερος την παράγραφο και ο τρίτος τη συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι
για παράδειγμα η σήμανση (2.18,5) παραπέμπει στο Δεύτερο Βιβλίο, δέκατη
όγδοη παράγραφο, πέμπτη πρόταση. Και ενώ η αρίθμηση της πρότασης
εμφανίζεται μόνο στην μετάφραση, οι δύο πρώτες υπάρχουν στο αρχαίο κείμενο,
καθιστώντας τον εντοπισμό των αποσπασμάτων εξαιρετικά εύκολο, είτε κάποιος
ανατρέξει απευθείας στο πρωτότυπο είτε σε οποιαδήποτε άλλη μετάφραση πέραν
αυτής του Σκουτερόπουλου.
Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα απομονωμένα αποσπάσματα ομαδοποιήθηκαν βάσει
των στρατηγικών εννοιών τις οποίες αντανακλούσαν. Για να επιτευχθεί η
ομαδοποίηση αυτή, απαιτήθηκε μία πρώτη εμβάθυνση σε θέματα που αφορούσαν
τόσο τη στρατηγική εν γένει, όσο και εξειδικευμένα θέματα, στρατιωτικής κυρίως,
στρατηγικής και ορολογίας. Πέραν των γενικών περί στρατηγικής γνώσεων, οι
οποίες αντλήθηκαν από διάφορα έργα όπως αυτά αποτυπώνονται στις Αναφορές
στο τέλος της εργασίας, εκ των ων ουκ άνευ υπήρξε η μελέτη του έργου των
καθηγητών Πλατιά και Κολιόπουλου που πιο πάνω αναφέραμε, καθώς και των
έργων κλασικών μεταναπολεόντιων θεωρητικών όπως του Karl von Klausewitz21
και του Antoine Henri, baron de Jomini 22 . Ταυτόχρονα η μελέτη, του σχεδόν
σύγχρονου του Θουκυδίδη, στρατηγού Σουν Τζου απέδωσε μία σειρά εξαιρετικά
ενδιαφερόντων και εναρμονισμένων με τη σύγχρονη στρατηγική σκέψη
αποφθεγμάτων.23
19

20

Θουκυδίδη, 2011. Ιστορία. Μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Πόλις
Σε αυτές στηριχθήκαμε κυρίως στο αξεπέραστο έως της μέρες μας λεξικό των Liddell H., G.,

Scott R., 1853. Greek-English Lexicon. New York, Harper and Brothers, καθώς και στο λεξικό των
Schenkl, F., Brunetti, F., 1990. Dizionario Greco-Italiano, Italiano-Greco. Genova [Italia], I Dioscuri.
21

Klausewitz, Karl von, 1999. Περί του Πολέμου. Μτφ Ν. Ξεπουλιά. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

22

Jomini, A. H., baron de, 2007. The art of war. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.

23

Σουν Τζου, n.d. Η Τέχνη του Πολέμου. Μτφ Κ. Γεωργαντάς. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
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Με την ολοκλήρωση της ομαδοποίησης των αποσπασμάτων και την ένταξή τους
σε συγκεκριμένες κατηγορίες στρατηγικών εννοιών, επιχειρήθηκε μία θεωρητική
θεμελίωση των εννοιών αυτών, η οποία στηρίχθηκε ενίοτε στους θεωρητικούς της
στρατηγικής, κατά κύριο όμως λόγο στο «Λεξικό Μοντέρνας Στρατηγικής και
Τακτικών» του Michael Keane24 από το οποίο αντλήθηκαν εκτενέστατα τόσο ο
ορισμός όσο και η σημασία των υπό εξέταση εννοιών.
Μετά τη παράθεση των αντίστοιχων αποσπασμάτων και το σχολιασμό τους,
περνάμε στον έλεγχο της εφαρμογής της εκάστοτε στρατηγικής έννοιας τόσο στο
σύγχρονο πολεμικό πεδίο, όσο και στη διαμόρφωση της στρατηγικής των
σύγχρονων κρατών. Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι πηγή μας πλέον αποτελεί
η ζώσα ιστορική πραγματικότητα, εξ ανάγκης η μελέτη μας καθίσταται
περιγραφική. Καθώς η προσπάθειά μας να επαληθεύσουμε τη διαχρονικότητα της
Θουκυδίδειας σκέψης στο τομέα της στρατηγικής δε θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει καλύτερο «καμβά» από την πρόσφατη αλλά και τη τρέχουσα
καταγραφή συγκρούσεων, το απαραίτητο υλικό αντλήθηκε από μία πληθώρα
πηγών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται κατά περίσταση, μελέτες και άρθρα,
ρεπορτάζ εφημερίδων, περιοδικών και γενικά Μ.Μ.Ε., μέσω των οποίων
επιχειρήσαμε να αντλήσουμε διδάγματα και να αναγνωρίσουμε πρότυπα
(patterns) επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και αποτελεσμάτων.25

24

Keane, M., 2005. Dictionary of Modern Strategy and Tactics. Annapolis, Maryland: Naval
Institute Press.

25

Gaddis, 2002, σελ. 1-16.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΒΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1.1 Περί του Πολέμου.
Ως πόλεμος ορίζεται μία οργανωμένη και συχνά μακροχρόνια σύγκρουση
μεταξύ των κρατών26. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική βία, κοινωνική αναταραχή,
και οικονομική καταστροφή. Κατά τον μεγαλύτερο ίσως θεωρητικό του πολέμου,
Karl Von Klausewitz, ο πόλεμος, ο οποίος δεν αποτελεί μία αυθύπαρκτη οντότητα
αλλά συνιστά μία άμεσα πολιτική πράξη, δεδομένου ότι είναι «μία συνέχιση της
πολιτικής με άλλα μέσα»27, δεν είναι παρά μία μονομαχία σε ευρύτερη κλίμακα,
«γιατί και η απλή μονομαχία δύο αγωνιστών είναι επίσης σύρραξη»28 . Με άλλα
λόγια ο πόλεμος αποτελεί «μία πράξη βίας, προορισμένη στο να καταναγκάσει τον
αντίπαλο να εκτελέσει τη θέλησή μας» 29 . Ο πόλεμος γενικότερα, προϋποθέτει
χρήση ισχύος με απώτερο σκοπό «την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων ή την
καθήλωσή τους και τη στέρηση της ικανότητας τους για αποτελεσματική δράση»30.
Ωστόσο η φυσική βία δεν αποτελεί παρά το μέσον. Για να επιτευχθεί όμως ο
σκοπός, η επιβολή δηλαδή της θέλησής μας στον εχθρό, πρέπει να επιτύχουμε τον
αφοπλισμό του, «και αυτός ο αφοπλισμός είναι εξ ορισμού ο ρητός και
αντικειμενικός στόχος των πολεμικών επιχειρήσεων».31
Στο έργο του «Τhe Art of War» ένας άλλος θεωρητικός του πολέμου, ο
Antoine-Henri, Baron de Jomini απαριθμεί εννέα αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν
στη σύρραξη32:
(1) Τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση ορισμένων δικαιωμάτων.

26

Keane, 2005, σελ. 213.
Klausewitz 1999, σελ. 12. Επίσης κατά τον Σου Τζού (n.d., σελ. 34) «στον πόλεμο ο στρατηγός
παίρνει τις διαταγές του από τον Ηγεμόνα».
28
Klausewitz 1999, σελ. 117.
29
Klausewitz, 1999, σελ.31.
30
Σιώμκος, 2004, σελ. 710.
31
Klausewitz, 1999, σελ.32.
32
Jomini, 2007, σελ. 12.
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(2) Την προστασία και διατήρηση των εθνικών συμφερόντων.
(3) Την υποστήριξη γειτονικών κρατών, η ύπαρξη των οποίων είναι απαραίτητη
για την ισορροπία δυνάμεων.
(4) Την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων στα πλαίσια συμμαχιών.
(5)

Τη

διάδοση,

συντριβή

ή

υπεράσπιση

πολιτικών

ή θρησκευτικών

κοσμοθεωριών.
(6) Την αύξηση της δυνάμεως και της επιρροής της χώρας με κατάκτηση επιπλέον
εδαφών.
(7) Την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.
(8) Την εκδίκηση για τη θιγμένη εθνική αξιοπρέπεια, και τέλος
(9) Τη μανία για κατάκτηση.
Ως απόρροια αυτών των αιτίων ένας πόλεμος μπορεί να λάβει τις παρακάτω
μορφές33:
(1) Επιθετικός πόλεμος (offensive war), κατά τον οπoίο, μέσω επιθετικών
δραστηριοτήτων, οι ένοπλες δυνάμεις του αντιπάλου εξαναγκάζονται σε ήττα,
αποθαρρύνεται η θέλησή του για αντίσταση34 και καταλαμβάνεται έδαφος για την
επίτευξη της καταστροφής του.
(2) Αμυντικός πόλεμος (defensive war), κατά τον οποίο χρησιμοποιούνται όλα τα
διαθέσιμα μέσα και οι μέθοδοι προκειμένου να εμποδιστεί η εχθρική επίθεση και
να διατηρηθούν τα εδάφη. Σκοπός ενός τέτοιου πολέμου μπορεί να είναι είτε η
χρονοτριβή είτε η αποφασιστική επίθεση του αμυνομένου σε ένα έτερο μη
αναμενόμενο σημείο, ενώ μία αμυντική στρατηγική γενικότερα, «δύναται να
υιοθετηθεί ως αρχική αντίδραση η οποία στη συνέχεια θα αντικατασταθεί με μία
επιθετική στρατηγική».35
(3) Ψυχολογικός πόλεμος (psychological war), κατά τον οποίο ασκείται
ψυχολογική πίεση στις ένοπλες δυνάμεις και τον πληθυσμό του εχθρού
33

Σιώμκος, 2004, σελ.712.
Keane, 2005, σελ. 143.
35
Keane, 2005, σελ. 58.
34
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προκειμένου

να

«επηρεαστούν

γνώμες,

συναισθήματα,

συνήθειες

και

συμπεριφορές»36 με απώτερο σκοπό την κάμψη της θέλησής του για συνέχιση του
αγώνα.
(4) Ψυχρός πόλεμος (cold war), ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα ότι διεξάγεται σε
περιόδους ειρήνης. Πρόκειται για μία κατάσταση έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ
δύο αντιπάλων, κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα κάθε μορφής έναντι του
αντιπάλου, εκτός από την ένοπλη αντιπαράθεση.
(5) «Οριζόμενοι από τους στόχους τους και από τα κάθε φορά χρησιμοποιούμενα
μέσα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί» 37 οι πόλεμοι μπορούν να
λάβουν άλλες μορφές

όπως ανταρτοπόλεμος, τρομοκρατία, μη συμβατικός

πόλεμος, κτλ.
Η απλή αναφορά στην έννοια του πολέμου οδηγεί, συνειρμικά και σχεδόν
αντανακλαστικά στην έννοια της καταστροφής των ενόπλων δυνάμεων του
εχθρού. Ωστόσο «στον πόλεμο υπάρχουν πολλοί τρόποι επίτευξης του σκοπού που
δεν προκαλούν κατ ανάγκην όλοι την άτακτη φυγή του εχθρού. Η καταστροφή των
στρατιωτικών του δυνάμεων, η κατάκτηση των επαρχιών του, η απλή κατοχή τους, η
καθαρή εισβολή σε αυτές, επιχειρήσεις που αποβλέπουν άμεσα στις πολιτικές
σχέσεις και τέλος η παθητική αναμονή της εχθρικής εφόδου –όλα αυτά δεν είναι
παρά μέσα, το καθένα από τα οποία μπορεί να χρησιμεύσει για να υποταγεί η
θέληση του εχθρού.»38. Με άλλα λόγια, όπως το θέτει απλά ο Σουν Τζου39, «το να
πολεμάς και να νικάς σε όλες τις μάχες δεν είναι η καλύτερη ικανότητα. Η
μεγαλύτερη ικανότητα είναι το να συντρίβεις την αντίσταση του εχθρού χωρίς
μάχη.». Κατά ποιον όμως τρόπο και βάσει ποιών κριτηρίων θα ληφθούν οι
αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο ηγέτης ενόψει μίας
πραγματικής ή ακόμη και δυνητικής σύγκρουσης; Βάσει ποιας διαλεκτικής τέχνης
θα εισέλθει στην αντιπαράθεση; Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει και πως θα
επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς, όντας μέσα σε συνθήκες
αβεβαιότητας; Όλα αυτά αποτελούν ερωτήματα τα οποία ανήκουν στον τομέα της
στρατηγικής και εξετάζονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
36

Keane, 2005, σελ. 161.
Keane, 2005, σελ. 213.
38
Klausewitz , 1999, σελ. 65.
39
n.d., σελ.18.
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1.2 Περί της Στρατηγικής.
Η λέξη στρατηγική προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία Ελληνική λέξη
στρατηγός40, μία λέξη σύνθετη από το στρατός και άγω (οδηγώ) η οποία είχε την
έννοια του αρχηγού του στρατού41 . Η λέξη είχε επομένως, αρχικά, μία καθαρά
στρατιωτική έννοια: αυτήν της τέχνης ή της επιστήμης της στρατιωτικής διοίκησης
και της απαραίτητης σχεδίασης για την άριστη χρήση των έμψυχων και άψυχων
πόρων. Κατά τον Jomini στρατηγική είναι «η τέχνη του να διεξαγάγεις πόλεμο
πάνω σε έναν χάρτη»42. Ο Klausewitz ωστόσο απορρίπτει μία τέτοια θεώρηση της
έννοιας, τονίζοντας πως οι στρατηγικές αποφάσεις δεν μπορούν να στηρίζονται
σε υποθέσεις και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη μία πληθώρα παραμέτρων που
δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές παρά μόνο στο πεδίο της μάχης. Σύμφωνα με
αυτόν «στρατηγική είναι η χρήση της συμπλοκής για τους στόχους του πολέμου» και
στόχο της έχει «να χαράξει το σχέδιο του πολέμου» και να ορίσει μία σειρά
δράσεων, ικανών να οδηγήσουν στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού.43 Και
εάν, όπως ήδη αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τον Klausewitz ο
πόλεμος αποτελεί «μία συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα», κατά τον Brodie η
στρατηγική δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την άσκηση πολιτικής ή τη
διεξαγωγή του πολέμου, αλλά είναι μία γέφυρα που ενώνει τα δύο αυτά κρίσιμα
σημεία44.
Σήμερα ως στρατηγική νοείται η τέχνη της «διανομής και χρήσης
στρατιωτικών και λοιπών μέσων για εκπλήρωση των σκοπών της πολιτικής» 45 .
Αποτελεί επομένως τη «σύζευξη μέσων και σκοπών στα πλαίσια του διεθνούς
ανταγωνισμού, τόσο κατά την ειρήνη όσο και κατά τον πόλεμο»46, ο οποίος, κατά
τον Κονδύλη47 αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιδρούν διαχρονικά στη
διαμόρφωση της στρατηγικής.
Στο Περί του Πολέμου ο Klausewitz κάνει έναν πρώτο διαχωρισμό της
στρατηγικής από τη τακτική. Και ενώ ως στρατηγική χαρακτηρίζεται «η θεωρία η
40

Devoto, 1968, σελ. 414.
Schenkl/ Brunetti, 1990, σελ. 815.
42
Jomini, 2007, σελ. 62.
43
Klausewitz, 1999, σελ. 201.
44
Brodie, 1949, σελ. 450-467.
45
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σχετική με τη χρήση των συμπλοκών στην εξυπηρέτηση του πολέμου» σε
αντιδιαστολή «η τακτική είναι η θεωρία η σχετική με τη χρήση των ενόπλων
δυνάμεων στη συμπλοκή.»48 Κατά τους Πλατιά και Κολιόπουλο49, στις μέρες μας η
στρατηγική, επιμερίζεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Σε κάθε ένα από αυτά,
τα οποία δεν μπορούν να νοηθούν ως αυστηρά καθορισμένα και χωριστά, αλλά
μάλλον ως «διαδοχικές περιοχές ενός συνεχούς» 50 , η στρατηγική καλείται να
απαντήσει στο ίδιο πάντα πρόβλημα: στο πως θα επιτευχθούν οι σκοποί που
τέθηκαν με χρήση πεπερασμένων πόρων, προβληματισμός που οδηγεί
νομοτελειακά στην ιεράρχηση των προς επίτευξη στόχων.51
Το υψηλότερο επίπεδο είναι αυτό της Υψηλής Στρατηγικής (η οποία επίσης
ονομάζεται και Εθνική Στρατηγική ή Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας), το οποίο
ορίζεται ως «η τέχνη και η επιστήμη ανάπτυξης και χρήσης των διπλωματικών,
οικονομικών, και πληροφοριακών δυνάμεων μιας χώρας, σε συνεργασία με τις
ένοπλές της δυνάμεις, κατά τη διάρκεια τόσο της ειρήνης όσο και του πολέμου»52
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από την πολιτική ηγεσία.53
Ακολουθεί το επίπεδο της Στρατιωτικής Στρατηγικής, της χρήσης δηλαδή
στρατιωτικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από την
πολιτική ηγεσία 54 , μέσω της χρήσης βίας ή και της απειλής και μόνο χρήσης
βίας 55 .

Έπεται το Επιχειρησιακό Επίπεδο πολέμου, το οποίο γεννήθηκε στη

Γερμανική στρατιωτική φιλοσοφία, μεταλαμπαδεύτηκε στο Σοβιετικό στρατό και
μόλις πρόσφατα υιοθετήθηκε από τη στρατηγική σκέψη της Δύσης και
αναφέρεται στην «ενορχήστρωση της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων και μη
στρατιωτικής, πολιτικής ισχύος κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθούν στρατηγικοί
και επιχειρησιακοί στόχοι σε ένα συγκεκριμένο θέατρο επιχειρήσεων»56. Τέλος, το
επίπεδο της Τακτικής, το οποίο και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο στρατηγικής
και αφορά «τη διάταξη και τους ελιγμούς μονάδων σε συσχετισμό είτε μεταξύ τους,

48
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είτε/και με τον εχθρό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητές
τους»57.
Στα τέσσερα αυτά επίπεδα η στρατηγική αναπτύσσεται σε κάθετη διάσταση.
Παράλληλα όμως και ο αντίπαλος αναπτύσσει τη δική του στρατηγική, η οποία
και θα πρέπει να λαμβάνεται διαρκώς υπόψη. Η συνεχής αυτή αλληλεπίδραση
καθιστά τη στρατηγική μία «διαλεκτική τέχνη δύο αντιτιθέμενων θελήσεων που
χρησιμοποιούν βία για να επιλύσουν τη διαφορά τους» 58 ενώ οδηγεί σε μία
ταυτόχρονη ανάπτυξή της και στην οριζόντια διάσταση όπως αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1ος:Επίπεδα Στρατηγικής59
Κράτος Α

Αντίπαλο κράτος Β


Υψηλή Στρατηγική

Υψηλή Στρατηγική






Στρατιωτική

Στρατιωτική

Στρατηγική

Στρατηγική






Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

επίπεδο

επίπεδο






Τακτική

Τακτική

Με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, καθίσταται πλέον σαφές ότι μέσα σε ένα τέτοιο
πολυεπίπεδο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων, η θέαση της
στρατηγικής

ως

ενός

απλού

(ή

έστω

και

εξαιρετικά

πολύπλοκου)

προγραμματισμού δεν είναι πια ικανοποιητική. Ο πιο ικανοποιητικός ίσως
ορισμός, μιας και διατυπώνεται σε αντιδιαστολή με τη θέασή της ως απλού
προγραμματισμού, δίνεται από διανοητές σαν τον Henry Mintzberg, καθηγητή του
Πανεπιστημίου McGill, ο οποίος ορίζει τη στρατηγική ως «ένα πρότυπο μέσα σε

57
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ένα ρεύμα αποφάσεων»60 , ορισμός στον οποίο, όπως θα δούμε, θα συμφωνούσε
ίσως και ο Θουκυδίδης, εάν καλούνταν ποτέ να διατυπώσει τον ορισμό της
έννοιας αυτής.
Από τους κυριότερους στρατηγικούς διανοητές ανά τους αιώνες, υπήρξαν
οι ακόλουθοι61:
 Ο Σουν Τζου62 (Sun Tzu, 5ος π.Χ αιώνας) ο οποίος κατά τον Κολιόπουλο63
αποτελεί μαζί με τους Θουκυδίδη και Klausewitz «έναν από τους
κορυφαίους στρατηγικούς αναλυτές όλων των εποχών».
 Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες Μαυρίκιος (582-602 μ.Χ) και Λέων ο ΣΤ΄ ο
Σοφός (886-912 μ.Χ), συγγραφείς του «Στρατηγικόν»

64

και των

«Τακτικών» 65 αντίστοιχα, έργα τα οποία απευθύνονταν στην ανώτερη
πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία της Αυτοκρατορίας και διαπνέονταν από μία
ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική της έμμεσης προσεγγίσεως.
 Ο στρατάρχης Μαυρίκιος της Σαξονίας (1696-1750) αήττητος στα πεδία
των μαχών, με το έργο του «Οι ονειροπολήσεις μου» («Mes reveries»)66.
 Ο Μέγας Φρειδερίκος (1740-1786) θιασώτης της επίθεσης και της
απόκτησης στρατηγικής πρωτοβουλίας.
 Ο Ναπολέων Βοναπάρτης (1769-1821) χάρη στη στρατηγική σκέψη του
οποίου ο πόλεμος εισήλθε σε μια νέα διάσταση67.
 Ο Αντουάν-Ανρί, Βαρόνος του Ζομινί (Jomini) (1779-1869), ο οποίος στο
έργο του «Precis de l’art de la guerre»68 πραγματοποιεί μία προσέγγιση
του πολέμου βασισμένη στον ορθολογισμό.

60

Στο πρωτότυπο: "a pattern in a stream of decisions" Mintzberg, 1978.
Για μία μεγαλύτερη εμβάθυνση: Κολιόπουλος, 2010.
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2010, σελ.73.
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Maurice, 1984. Maurice’s Strategicon: Handbook of Byzantine Military Strategy. μτφ. T. Dennis,
Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press.
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Λέων ο Σοφός, 1917. Leonis Imperatoris Tactica. ed. R. Vari, Budapest.
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Maurice, 2007
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Ναπολέων, 1993. Εγχειρίδιο Πολέμου. Μτφ. Δ. Χαλκιάς. Αθήνα: Ερατώ.
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 Ο Karl von Klausewitz (1780-1831) το έργο του οποίου «Περί του
Πολέμου»

69

τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους στρατηγικούς

διανοητές όλων των εποχών.
 Ο Alfred Thayer Mahan (1840-1914) ο οποίος με το «The Influence of Sea
Power Upon History, 1660-1783» 70 είναι ο δημοφιλέστερος θεωρητικός
της ναυτικής στρατηγικής.
 Ο J.F.C. Fuller (1878-1966) συγγραφέας ανάμεσα σε άλλα του «Armament
and History»71 και πατέρας του κεραυνοβόλου πολέμου (Blitzkrieg).
 Τέλος ο Liddell Hart (1895-1970), γνωστός στη Ελλάδα από το βιβλίο του
«Στρατηγική της έμμεσης προσεγγίσεως»72 ένας από τους πλέον γνωστούς
στρατηγικούς αναλυτές του 20ου αιώνα.
Αφήσαμε για το τέλος, αυτόν που θα έπρεπε να έχει αναφερθεί πρώτος. Τον
αρχαίο

εκείνο

συγγραφέα,

ο

οποίος

μέσα

από

την

εξιστόρηση

του

Πελοποννησιακού Πολέμου σκιαγράφησε όχι μόνο τα αρχετυπικά μοντέλα των
υψηλών στρατηγικών της εκμηδένισης και της εξουθένωσης, αλλά με την
υψηλότατου επιπέδου ικανότητα στρατηγικής του ανάλυσης, έδειξε να κατανοεί
(αν όχι να δημιουργεί) στρατηγικές έννοιες οι οποίες χαρακτηρίζουν τα θέατρα
των συγκρούσεων ακόμη και σήμερα: τον Θουκυδίδη του Ολόρου (460-399 π.Χ.
περίπου).

1.3 Θουκυδίδης του Ολόρου
Λίγες είναι οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τη ζωή του Θουκυδίδη.
Από τη Βυζαντινή περίοδο επέζησαν τρείς Βίοι αλλά ό,τι γνωρίζουμε για τη ζωή
του, το αντλούμε κυρίως από τις σποραδικές αναφορές του ιδίου. Πατέρας του

69
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ήταν ο Όλορος73 από τον δήμο του Αλίμου. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας που
αποδεκάτισε μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Αθηνών, ασθένησε και ο ίδιος74.
Η οικογένειά του κατείχε του δικαιώματα εκμετάλλευσης στα μεταλλεία χρυσού
στη Σκαπτή Ύλη75, κοντά στην Αμφίπολη76. Το 424 οι Αθηναίοι τον εξέλεξαν
στρατηγό. Τον χειμώνα του 424-423 π.Χ., με έναν στόλο από εφτά τριήρεις,
στάλθηκε να παρακολουθεί τις κινήσεις του Σπαρτιάτη Βρασίδα, ο οποίος
απειλούσε την Αμφίπολη.77 Όμως ο Σπαρτιάτης στρατηγός, λαμβάνοντας υπόψη
την παρουσία του Θουκυδίδη στην κοντινή Θάσο και φοβούμενος πιθανή
επέμβασή του, έδρασε με ταχύτητα, προσφέροντας ήπιους όρους παράδοσης
στους κατοίκους της πόλης. Έτσι ο Θουκυδίδης έφτασε πολύ αργά για να
αποτρέψει την πτώση της πόλης στο Βρασίδα και δεν κατόρθωσε παρά να σώσει
το επίνειο της78. Η είδηση της πτώσης της Αμφιπόλεως, η οποία ήταν ιδιαίτερης
στρατηγικής σημασίας συντάραξε τους Αθηναίους79 οι οποίοι τον κατηγόρησαν
για προδοσία και εξόρισαν80. Αυτοεξορίστηκε έτσι στα κτήματά του, στη Σκαπτή
Ύλη της Θράκης όπου έμεινε για είκοσι χρόνια. Από εκεί, με την ιδιότητα του
εξόριστου, πραγματοποίησε ταξίδια στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Μετά
την πτώση των Τριάκοντα Τυράννων επιστρέφει στην Αθήνα, όμως σύντομα
αναχωρεί και πάλι απογοητευμένος για τη Σκαπτή Ύλη, όπου συνεχίζει το
συγγραφικό του έργο το οποίο διακόπτει ο, υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες, θάνατός
του. Η εξιστόρησή του, που καλύπτει την εξέλιξη των γεγονότων από το 431 ως
το 411, διακόπτεται στο μέσον μίας ανολοκλήρωτη παραγράφου, ενώ τη συνέχισή
της, από το 411 έως την ολοκλήρωσή του πολέμου το 404, επωμίζεται ο Ξενοφών
με τα Ελληνικά. Ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο καθιστά την εξιστόρηση
του Θουκυδίδη μοναδική: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έλαβε χώρα την ίδια
περίοδο που διανοητές όπως ο Ιπποκράτης ανέπτυσσαν τις αρχές της
επιστημονικής τους μεθόδου. Ο Ιπποκράτης, χρησιμοποίησε μια διαδικασία δύο
σταδίων, προκειμένου να καθορίσει τις ασθένειες. Σε μία πρώτη φάση εξέταζε
διεξοδικά τα συμπτώματα της ασθένειας και στη συνέχεια βάσει των ομοιοτήτων
73
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που παρουσίαζαν οι παρατηρήσεις του τις ομαδοποιούσε και τις απέδιδε σε μία
συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μέθοδο για
να αναλύσει την περίπτωση του λοιμού που ενέσκηψε στην Αττική

αλλά δεν

περιορίζεται σε αυτό καθώς «ακολουθεί μία παρόμοια προσέγγιση για να
περιγράψει τα αμιγώς στρατηγικά γεγονότα»81.
Το όνομα του πατέρα του Θουκυδίδη υποδεικνύει θρακική καταγωγή και
πιθανή συγγένεια με το θρακικό βασιλικό οίκο82. Σε κάθε περίπτωση ήταν υψηλής
κοινωνικής τάξης, συγγενής του Μιλτιάδη και του Κίμωνα83. Υπήρξε σύγχρονος
του Περικλή (495-429), του Ηρόδοτου (484-425), του Φειδία (490-430), του
Γοργία (483-375), του Σωκράτη (469-399) του Σοφοκλή (497-406) του Ευριπίδη
(480-406) και του Αριστοφάνη (448-380). Η διάνοιά του σμιλεύτηκε από την
επίδραση της πνευματικής εκείνης επαναστάσεως η οποία έμεινε γνωστή ως
Σοφιστική. Μέσα από αυτήν έμαθε να εξετάζει και να κρίνει τα γεγονότα χωρίς
προκατάληψη. Κατορθώνοντας να εξοικειωθεί με το νεότερο αυτό τρόπο σκέψης,
ο οποίος ανέλυε τα πολιτικά και ηθικά ζητήματα και εφάρμοζε τη λογική σε
καθετί, συνέβαλε με το δικό του, μοναδικό τρόπο84 στη γέννηση και την άνθιση
αυτού που σήμερα ονομάζουμε Δυτικό Πολιτισμό, εξιστορώντας τη μεγάλη
σύγκρουση των Αθηναίων με τους Λακεδαιμονίους.

1.4 Ένας πόλεμος σαν κανέναν άλλο
O πόλεμος ανάμεσα «στους Πελοποννησίους και τους Αθηναίους» 85 που
μεταγενέστερα έγινε γνωστός ως «Πελοποννησιακός Πόλεμος» υπήρξε, κατά τον
Θουκυδίδη, ο μεγαλύτερος που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και επηρέασε βαθειά το
σύνολο του Ελληνικού κόσμου. Η ισχύς των αντιπάλων, η διάρκειά του καθώς και
81
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84
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τέταρτο του 5 π.Χ. αιώνα, θα μπορούσε να παράσχει η σύγκριση μεταξύ των έργων του
Θουκυδίδη και του Ηροδότου. Οι διαφορές τους είναι τέτοιες, ώστε εξετάζοντας κάποιος τα έργα
τους, χωρίς να γνωρίζει τις χρονολογίες της σύνθεσής τους, με μεγάλη ευκολία θα κατέληγε στο
λανθασμένο συμπέρασμα ότι τα χωρίζει μία απόσταση εκατό τουλάχιστον ετών.
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82
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η εξάπλωσή του στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου, όπου ενέπλεξε τόσο τον
ελληνόφωνο κόσμο όσο και άλλες δυνάμεις της εποχής, όπως τον Πέρση Βασιλέα,
οδήγησαν δίκαια στον χαρακτηρισμό του ως ενός «αρχαίου παγκοσμίου
πολέμου»86. Ο πόλεμος διεξήχθη, με μερικές ανακωχές, από το 431 π.Χ. έως το
404 π.Χ. και έληξε με την ολοκληρωτική ήττα των Αθηνών. Η διασπορά των
πολεμικών επιχειρήσεων και το πλήθος των εμπλεκομένων σε αυτές καθιστά τα
γεγονότα του πολέμου κάτι εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο.
Η πρώτη περίοδος του Πολέμου 87 , γνωστή ως «Αρχιδάμειος πόλεμος» (431421π.Χ.), χαρακτηρίζεται από:
 Την επιδημία (λοιμό) που αποδεκάτισε τον πληθυσμό της Αττικής
(430 π.Χ.).
 Την κατάληψη της Πύλου από τους Αθηναίους (425 π.Χ.).
 Τη σύγκρουση των αντιπάλων στην Αμφίπολη με αμφίρροπο
αποτέλεσμα (424 π.Χ.).
 Την

υπογραφή

της

Νίκειου

διαπραγματευτή Νικία,

με

ειρήνης,

από

τον

Αθηναίο

την οποία συνομολογήθηκε

η

ανταλλαγή αιχμαλώτων και η διάρκεια της ειρήνης καθορίστηκε
στα 50 χρόνια.
Κατά τη δεύτερη περίοδο που χαρακτηρίζεται από την Αθηναϊκή Εκστρατεία στη
Σικελία (415-413 π.Χ.), έχουμε την επικράτηση των φιλοπόλεμων μερίδων και
στις δύο πόλεις. Στην Αθήνα, με προτροπή του Αλκιβιάδη γεννιούνται νέες
φιλοδοξίες για καθυπόταξη ολόκληρης της Σικελίας. Η πραγματοποίηση όμως της
εκστρατείας γίνεται χωρίς αυτόν, μιας και, κατηγορούμενος για ιεροσυλία,
καταφεύγει στη Σπάρτη, όπου με τις συμβουλές του συμβάλλει αποφασιστικά
στην Αθηναϊκή καταστροφή στις Συρακούσες.
Κατά την τρίτη περίοδο που ονομάζεται «Δεκελεικός-Ιωνικός πόλεμος» (413-404
π.Χ.), με συμβουλή πάντα του Αλκιβιάδη, οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν τη
Δεκέλεια, το Αθηναϊκό φρούριο σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από την
πόλη. Η Αθηναϊκή ωστόσο θαλάσσια κυριαρχία οδηγεί τους Πελοποννησίους σε
86

Murray, 1920, σελ. 10
Για το σύνολο των ιστορικών στοιχείων που ακολουθούν: Παπαρρηγόπουλος, 1955, Τόμος
Πρώτος, Μέρος Δεύτερο, σελ. 154-258.
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προσέγγιση των Περσών προκειμένου να κατασκευάσουν και αυτοί αξιόλογο
στόλο. Κύρια γεγονότα της περιόδου αποτελούν:
 η νίκη των Αθηναίων σε ναυμαχία στις Αργινούσες (406 π.Χ.)
 η νίκη των Σπαρτιατών στους Αιγός ποταμούς (405 π.Χ.)
 η υπογραφή ειρήνης (404 π.Χ.) σύμφωνα με τους όρους της οποίας οι
Αθηναίοι υποχρεώθηκαν: να γκρεμίσουν τα Μακρά τείχη και τα τείχη του
Πειραιά, να παραδώσουν το στόλο τους, εκτός από 12 πλοία, να δεχτούν
την επιστροφή των εξόριστων ολιγαρχικών στην πόλη, να έχουν τους
ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Σπαρτιάτες και να τους συνεπικουρούν
στις εκστρατείες τους.
Σε αυτόν τον τριακονταετή πόλεμο, έχουμε τη σύσταση δύο μεγάλων
αντίπαλων συνασπισμών στους οποίους εντάσσεται το σύνολο σχεδόν του
Ελληνικού κόσμου. Ο συσχετισμός των δυνάμεων έχει ως εξής:
Με την πλευρά των Αθηνών συντάσσονται οι Πλαταιές, οι πόλεις της
Θεσσαλίας και της Ακαρνανίας , η Ναύπακτος, η Λέσβος , η Χίος καθώς και
πολλά νησιά του Αιγαίου. Επίσης η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα και μερικές πόλεις
της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας καθώς και πόλεις της Ιωνίας και του
Ελλησπόντου . Αν και ο στρατός τους συνολικά υπολογίζεται στο μισό ή και
λιγότερο από εκείνον των αντιπάλων (περίπου 32.000 άντρες, έναντι 60.000 ή κατ'
άλλους 100.000 αντρών), ωστόσο το Αθηναϊκό ναυτικό, χωρίς να υπολογιστούν
τα συμμαχικά πλοία, αριθμεί πάνω από 300 τριήρεις. Επίσης η Αθηναϊκή
οικονομία μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να στηρίξει την πολεμική προσπάθεια,
δεδομένου ότι οι Αθηναίοι μπορούν να στηριχθούν στα χρήματα της Δηλιακής
Συμμαχίας τα οποία είχαν μεταφέρει στην πόλη τους.
Από την άλλη μεριά, στο πλευρό της Σπάρτης συντάσσονται η Κόρινθος και όλες
οι πελοποννησιακές πόλεις, πλην εκείνων των Αργείων και των Αχαιών, τα
Μέγαρα και οι όλες Βοιωτικές πόλεις εκτός των Πλαταιών, ορισμένες πόλεις
της Αιτωλίας, η Φωκίδα, η Αμβρακία και όσες πόλεις κατοικούνταν από
Λοκρούς. Στο Ιόνιο συμμάχησαν με τη Λευκάδα και στην Κάτω Ιταλία και τη
Σικελία, με τον Τάρα και τις Συρακούσες. Η μεγάλη δύναμη της πελοποννησιακής
συμμαχίας έγκειται στο πανίσχυρο πεζικό της και σε ένα υπολογίσιμο ιππικό.
Ωστόσο η ναυτική της ισχύς περιορίζεται κυρίως στον Κορινθιακό στόλο, ο
[20]

οποίος απαριθμεί περί τις 200 τριήρεις. Αντίθετα με τη Αθήνα, η Σπάρτη είναι
οικονομικά αδύναμη, ωστόσο έχει προσεταιριστεί με επιτυχία την κοινή γνώμη
πολλών πόλεων οι οποίες επιθυμούν να απαλλαγούν από την δυσάρεστη και
οικονομικά ασύμφορη, αθηναϊκή κυριαρχία.
Στον πίνακα που ακολουθεί διαφαίνονται συνοπτικά οι κυριότερες σχετικές
δυνάμεις και αδυναμίες των δύο αντιπάλων:
Πίνακας 2ος:Αθήνα και Σπάρτη: Σχετικές Δυνάμεις και Αδυναμίες88
ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΠΑΡΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ



Ναυτική υπεροχή



Πανίσχυρο πεζικό



Οικονομική ισχύς



Διεθνής νομιμοποίηση



Υπερπόντιες κτήσεις



Στρατηγική χαμηλού κόστους



Απόρθητες οχυρώσεις
ΑΘΗΝΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΣΠΑΡΤΗ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ



Αδύναμο πεζικό



Αδύναμο ναυτικό



Έλλειψη διεθνούς



Περιορισμένοι οικονομικοί

νομιμοποίησης


Στρατηγική υψηλού κόστους



Ασταθής λήψη αποφάσεων



Αβέβαιη εσωτερική

πόροι


Κίνδυνος εξέγερσης στο
εσωτερικό



Δυσκολία ανάληψης μακρινών
επιχειρήσεων

νομιμοποίηση

Μέσα σε έναν τέτοιο συσχετισμό δυνάμεων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
δυνάμεις και αδυναμίες τους σε αντιδιαστολή με εκείνες του εχθρού, οι δύο
αντίπαλοι, σχεδίασαν και υλοποίησαν την στρατηγική τους για τους τρόπους με
τους οποίους θα επετύγχαναν ασφάλεια για τους ίδιους, διατήρηση της εθνικής
τους κυριαρχίας, εδαφική ακεραιότητα και τη διατήρηση μίας θέσης ισχύος89. Και
εάν, σε γενικές γραμμές, η Σπαρτιατική στόχευση μπορεί να χαρακτηριστεί, ως
μία προσπάθεια ανατροπής του status quo και η Αθηναϊκή ως μια προσπάθεια
διατήρησής του, ωστόσο, το μακροχρόνιο του πολέμου και κατά συνέπεια οι
88
89

Platias, Koliopoulos, 2010, σελ. 53
Platias, Koliopoulos, 2010, σελ. 14.
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διαφορετικές ανάγκες/ στοχεύσεις/ παράμετροι που σε κάθε περίοδο προέκυπταν,
οδήγησαν στη δημιουργία μίας «γκρίζας ζώνης», εντός της οποίας συχνά ο ένας
υιοθετούσε τη στρατηγική του αντιπάλου και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, στη
συνέχεια της παρούσης εργασίας, όπου και εξετάζονται τα στοιχεία της
Στρατηγικής των εμπολέμων, αυτά δεν κατηγοριοποιούνται (παρά μόνο στα
Συμπεράσματα) με κριτήριο την πλευρά που τα χρησιμοποίησε, αλλά εξετάζονται
ως ένα σύνολο, ως ενιαία εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ενίοτε, τόσο από τη
μία, όσο και από την άλλη πλευρά.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ

2.1 Στρατηγική Εξουθένωσης (Exhaustion)
Η στρατηγική εξουθένωσης είναι μία στρατηγική, η οποία συνήθως
επιλέγεται από όποιον είναι λιγότερο ισχυρός από τον αντίπαλο90. Βασικό της
άξονα αποτελεί η με κάθε κόστος αποφυγή μίας αποφασιστικής μάχης και η
διατήρηση των δυνάμεών μας. Όμως, όπως επισημαίνει ο Karl von
Klausewitz, «ο ανώτερος σκοπός ενός αμυντικού πολέμου δεν μπορεί ποτέ να
είναι η απόλυτη άρνηση.» 91 Ο αμυνόμενος θα πρέπει με κάποιον τρόπο να
πλήξει τον εχθρό. Στην περίπτωση της στρατηγικής εξουθένωσης η
καταστροφή των αντιπάλων προθέσεων επιτυγχάνεται μέσω μίας σταδιακής,
και συχνά έμμεσης φθοράς,

η οποία απορρέει από την παράταση της

διάρκειας της δράσης. μία παράταση, που έχει ως αντικειμενικό στόχο την
εξάντληση του αντιπάλου92 και την επιδίωξη της νίκης είτε μέσω της ηθικής
και οικονομικής του κατάρρευσής93 είτε της ικανότητάς του για εφοδιαστική
υποστήριξη των δυνάμεών του94. Όπως επιγραμματικά το θέτει ο Σουν Τζου
«η μεγαλύτερη ικανότητα είναι το να συντρίβεις την αντίσταση του εχθρού
χωρίς μάχη.»95
Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτέλεσε έναν από τους πυλώνες της
υψηλής

στρατηγικής

των

Αθηνών

κατά

τη

διάρκεια

εκείνη

του

Πελοποννησιακού πολέμου που διατέλεσαν υπό την ηγεσία του Περικλή. Ο
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Keane, 2005, σελ.193.
1999, σελ.380.
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Klausewitz, 1999 σελ.73.
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Κολιόπουλος, 2010, σελ.31.
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Keane, 2005, σελ.193.
95
n.d, σελ.18.
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στρατηγός, διαβλέποντας την Σπαρτιατική υπεροχή στο στρατό ξηράς,
προέτρεψε

επανειλημμένα τους συμπολίτες

του να αποφύγουν μία

αποφασιστική μάχη με το Πελοποννησιακό πεζικό και να επικεντρωθούν στην
διατήρηση της θαλάσσιας ηγεμονίας της πόλης τους:
«Πρέπει […] εγκαταλείποντας την ύπαιθρο και τα σπίτια μας εκεί,
να υπερασπιστούμε την κυριαρχία στη θάλασσα και την πόλη μας,
και να μη δίνουμε αποφασιστική μάχη με τους Πελοποννησίους
[…]» (1.143,5)
«Ο Περικλής, που ήταν και τότε στρατηγός, εξακολουθούσε να έχει
την ίδια γνώμη, όπως και κατά την προηγούμενη εισβολή, δηλαδή να
μη βγουν οι Αθηναίοι να δώσουν μάχη». (2.55,2)
Κάνοντας ένα άλμα πολλών αιώνων, συναντάμε μία άλλη μεγάλη δύναμη,
τις ΗΠΑ, να υιοθετεί μία υψηλή στρατηγική εξουθένωσης, ανάλογη με αυτή του
Περικλή, ενάντια στη Σερβία το 1995. Διαμέσου μιας σειράς δράσεων που
περιελάμβαναν έναν συνδυασμό οικονομικών κυρώσεων, διπλωματικής
απομόνωσης, ενδυνάμωσης των εσωτερικών αντιπάλων και ψυχολογικών
πιέσεων, εξασφαλίστηκε η εξουθένωση του αντιπάλου και, στη συνέχεια , δε
χρειάστηκε παρά η ανάληψη περιορισμένης στρατιωτικής δράσης, ώστε η
Σερβική ηγεσία να εξαναγκαστεί σε αποδοχή των όρων που έθεταν οι ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ και να συρθεί στη Συμφωνία του Dayton. Γενικότερα, είναι εμφανής
η αντιστοίχηση της άρνησης του Περικλή να αντιμετωπίσει σε μάχη το
Σπαρτιατικό πεζικό, με την απροθυμία των σύγχρονων μεγάλων δυνάμεων να
αναλάβουν ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις ακόμη και ενάντια σε
αντιπάλους κατά πολύ ασθενέστερους96, καθώς οι παράγοντες του κόστους των
επιχειρήσεων και της ευαισθησίας της κοινής γνώμης απέναντι στις ανθρώπινες
απώλειες, αποκτούν πια μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη λήψη τέτοιων
αποφάσεων.97

96

Platias, Koliopoulos, 2010, σελ.104-105.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο Luttwak (1995, σελ. 109-122) αναπτύσσει τη «μετα-ηρωική» (“postheroic”) αντίληψη του πολέμου, κατά την οποία ευνοούνται επιλογές όπως ο οικονομικός
αποκλεισμός, τα εμπάργκο και οι αεροπορικές επιδρομές, ώστε να προκληθεί βλάβη στον
αντίπαλο χωρίς να υποστεί απώλειες ο επιτιθέμενος.

97

[24]

2.2 Στρατηγική Εκμηδένισης (Annihilation)
-Η αποφασιστική μάχη και η συμπλοκή στόλου-με-στόλο (fleet-onfleet engagement)Η στρατηγική της εκμηδένισης αποτελεί μία στρατηγική κατά την οποία η
νίκη επιτυγχάνεται κυρίως με την καταστροφή του αντιπάλου στρατού 98 μέσω
μίας αποφασιστικής μάχης99. Σε μία τέτοια μάχη όλη η δράση συγκεντρώνεται σε
ένα μόνο σημείο του χρόνου και του χώρου 100 και αποτελεί «έναν αγώνα του
κύριου σώματος, στον οποίο δεσμεύεται το πλείστο των προσπαθειών για μια
πραγματική νίκη»101. Αν και αυτή αποτελεί την πιο αιματηρή λύση, η εκμηδένιση
δεν προκύπτει, απαραίτητα, από τη φυσική εξόντωση ή την αιχμαλωσία των
αντιπάλων δυνάμεων καθώς «δεν είναι καθαρός και απλός αλληλοσκοτωμός, και
το επακόλουθό της αποβλέπει περισσότερο στο να σκοτωθεί το θάρρος παρά στο να
σκοτωθούν εχθροί στρατιώτες.»102
Κατά τα πρώτα έτη του Πελοποννησιακού Πολέμου οι Σπαρτιάτες ήταν
αυτοί, που, στηριζόμενοι στο ισχυρό πεζικό τους προσπαθούσαν να προκαλέσουν
τις Αθηναϊκές δυνάμεις σε μία αποφασιστική μάχη με κάθε τρόπο:
«Όταν είδαν το στρατό [των Λακεδαιμονίων] να είναι στις Αχαρνές
και να απέχει εξήντα στάδια από την πόλη [οι Αθηναίοι] κατάλαβαν
ότι δεν μπορούσαν να εξακολουθήσουν να το ανέχονται αλλά, όπως
είναι ευνόητο, τους φαινόταν φοβερό να ρημάζεται η γη τους
μπροστά στα μάτια τους, […] γι αυτό και έκριναν όλοι, και
προπαντός οι νέοι, ότι έπρεπε να βγουν να πολεμήσουν και να μην το
ανέχονται άλλο.» (2.21,2)
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Με την εγκατάλειψη όμως της ακολουθούμενης από τον Περικλή στρατηγικής
εξουθένωσης, είναι πια οι Αθηναίοι εκείνοι που θα επιδιώξουν την εκμηδένιση
του αντιπάλου σε κάθε επίπεδο:
«Εάν οι επιχειρήσεις εκείνες [η υποταγή των Σικελών, των Ελλήνων
της Ιταλίας και των Καρχηδονίων], όλες ή έστω οι περισσότερες,
επιτύγχαναν, σκοπεύαμε να επιτεθούμε αμέσως στην Πελοπόννησο
[…]. κι’ ακόμη, ναυπηγώντας πολλές τριήρεις […] θα αποκλείαμε
την Πελοπόννησο από παντού, και, συγχρόνως, με επιθέσεις του
πεζικού από την ξηρά, άλλες πόλεις θα τις κυριεύαμε με εφόδους κι
άλλες θα τις αποκλείαμε με περιτείχιση, ελπίζοντας ότι έτσι θα σας
καταβάλλαμε εύκολα και ότι μετά θα κυριαρχούσαμε και σε όλο τον
Ελληνικό κόσμο.» (6.90,3)
Όμως τα σχέδιά τους αυτά δεν ευοδώθηκαν μια και στη Σικελία αντιμετώπισαν
μία άλλη καταστρεπτική για αυτούς αποφασιστική μάχη, από έναν αντίπαλο που
είχαν αρχικά υποτιμήσει δραματικά, έτσι ώστε:
«[…] νικήθηκαν κατά κράτος σε όλα, και σε κανένα σημείο το
κακοπάθημά τους δεν ήταν μέτριο, αλλά ακριβώς ό,τι λέμε
πανωλεθρία – από το στρατό ξηράς, από τα πλοία, από τα πάντα δεν
έμεινε τίποτα που να μη χαθεί, και λίγοι μόνο από τόσο πολλούς
γύρισαν στα σπίτια τους. Αυτά έγιναν στη Σικελία.» (7.87,6)
Έξοχο παράδειγμα στρατηγικής εκμηδένισης, κατά τη διάρκεια του
τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτέλεσε η Επιχείρηση Ουρανός (Operation
Uranus) 103 , όπως ονομάστηκε η αντεπίθεση που εξαπέλυσαν οι Σοβιετικές
δυνάμεις κατά των δυνάμεων του Άξονα στο Στάλινγκραντ. Η κύκλωσή τους από
τον Σοβιετικό στρατό κατόπιν ενός ελιγμού διπλής λαβίδας, σηματοδότησε την
έναρξη μιας αποφασιστικής μάχης η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή
και παράδοση της Γερμανικής Έκτης Στρατιάς, που αποτελείτο από 250.000
άντρες.
Κατά τη στρατηγική εκμηδένισης η αποφασιστική μάχη μπορεί να
διεξαχθεί τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ο
103

Hickman, 2013.
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χρησιμοποιούμενος

όρος

είναι

συμπλοκή

στόλου-με-στόλο

(fleet-on-fleet

engagement). Πρόκειται για μια «μεγάλη ναυμαχία στην ανοιχτή θάλασσα μεταξύ
ισχυρών ναυτικών δυνάμεων» και αποτελεί μία επιθετική στρατηγική που
ακολουθείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποφασιστική νίκη 104 . Στην
εξιστόρηση του Θουκυδίδη η έννοια της συμπλοκής στόλου-με-στόλο προκύπτει
σε δύο περιπτώσεις. Μία σε αυτή της ναυμαχίας της Μυκάλης και μία στης
Μιλήτου:
«Όταν τούτος ο αναβρασμός έφθασε στα αυτιά του Αστυόχου και
των άλλων συμμάχων στρατηγών και έκριναν σε πολεμικό
συμβούλιο ότι έπρεπε να δώσουν την αποφασιστική ναυμαχία […]
βγήκαν με όλα τα πλοία , εκατόν δώδεκα τον αριθμό, και
κατευθύνθηκαν στη Μυκάλη […].» (8.79,1)
«Οι Αθηναίοι, ενισχυμένοι με τούτα τα πλοία, πλέουν τώρα αυτοί
εναντίον της Μιλήτου με εκατόν οχτώ πλοία για να δώσουν την
αποφασιστική ναυμαχία […].» (8.79,6)
Στην πρόσφατη ιστορία, παράδειγμα τέτοιας ναυτικής στρατηγικής
αποτελεί η σταθερή στόχευση του Ιαπωνικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια των
επιχειρήσεων στον Ειρηνικό, να υπερισχύσει εκείνου των ΗΠΑ, μέσω μίας
αποφασιστικής ναυμαχίας. Όμως κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη καθώς το
Αμερικανικό Ναυτικό απέφευγε συνειδητά την εμπλοκή του συνόλου

των

δυνάμεών του σε μία και μόνη συμπλοκή. Ακόμη και η Ιαπωνική νίκη στις
Νήσους Santa Cruz105 απέτυχε να εκμηδενίσει τους αντιπάλους της και, καθώς η
ελπίδα του για μία
επετεύχθη,

το

αποφασιστική συμπλοκή στόλου-με-στόλο ποτέ δεν

Ιαπωνικό

Ναυτικό

αποδυναμώθηκε

Αμερικανικής στρατηγικής φθοράς.
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Keane, 2005, σελ.81.
Για μεγαλύτερη εμβάθυνση στην αεροναυμαχία: Evans, 1986.
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σταδιακά

μέσω

της

2.3 Απόρριψη κατευνασμού (Appeasement)
Πολιτική κατευνασμού ονομάζεται η εξωτερική πολιτική κατά την οποία
πολιτικές ή εμπράγματες παραχωρήσεις συντελούνται προς έναν (δυνητικό)
εχθρό, με σκοπό την αποφυγή μίας επαπειλούμενης σύγκρουσης. Η ανοχή των
επιθετικών ενεργειών της ξένης δύναμης, το γεγονός ότι αυτές παραμένουν
ατιμώρητες και η αδράνεια έναντι της συνεχούς επιθετικότητας, προκαλεί στον
επιτιθέμενο υπερβολική αυτοπεποίθηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την έτι
περαιτέρω αύξηση της επιθετικότητάς του.106
Η έννοια της πολιτικής Κατευνασμού και η ξεκάθαρη επακόλουθη
απόρριψή της εμφανίζεται στο έργο του Θουκυδίδη, ο οποίος καθιστά σαφές ότι:
«[…] με τον πόλεμο η ειρήνη εξασφαλίζεται περισσότερο, ενώ το να
μην πολεμήσεις δεν είναι εξίσου ακίνδυνο.» (1.124,2)
«Διότι όσοι έχουν την ευχέρεια της επιλογής μεταξύ πολέμου και
ειρήνης και κατά τα άλλα ευτυχούν θα έκαναν καθαρή ανοησία εάν
προτιμούσαν να πολεμήσουν. εάν ήσαν όμως αναγκασμένοι ή να
υποχωρήσουν αμέσως και να υποταχθούν σε άλλους ή να
ριψοκινδυνεύσουν και να υπερισχύσουν, αυτός που απέφυγε τον
κίνδυνο είναι πιο αξιοκατάκριτος από αυτόν που στέκεται και τον
αντιμετωπίζει.» (2.61,1)
Η απόρριψη του Κατευνασμού αποτέλεσε βασικό συστατικό της υψηλής
στρατηγικής του Περικλή, ο οποίος, μπροστά στις Σπαρτιατικές αξιώσεις για
ανάκληση του Μεγαρικού ψηφίσματος ξεκαθαρίζει προς τους συμπολίτες του:
«Κι ας μη νομίσει κανένας σας ότι θα πολεμήσουμε για κάτι
ασήμαντο, εάν δεν ανακαλέσουμε το ψήφισμα για τους Μεγαρείς,
στο οποίο κυρίως επιμένουν οι Λακεδαιμόνιοι ισχυριζόμενοι πως
εάν ανακληθεί δεν θα γίνει ο πόλεμος […] Γιατί αυτό το τίποτα είναι
ο γνώμονας με τον οποίο δοκιμάζεται και επιβεβαιώνεται η
αποφασιστικότητά σας. Εάν υποχωρήσετε, θα βρεθείτε αμέσως
μπροστά σε κάποια άλλη, μεγαλύτερη, απαίτησή τους, διότι θα
106

Keane, 2005, σελ.15.
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νομίσουν

ότι

από

φόβο

υποκύψατε.

ενώ

αν

απορρίψετε

αποφασιστικά τις αξιώσεις τους, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι
μάλλον οφείλουν να σας συμπεριφέρονται ως ίσοι προς ίσους.[…]
Διότι μία απαίτηση, από τη μεγαλύτερη ως την πιο μικρή, όταν
επιβάλλεται από άλλους στους ομοίους τους ως διαταγή, χωρίς
προηγούμενη

προσφυγή

σε

ένδικα

μέσα,

ισοδυναμεί

με

υποδούλωση.» (1.140,4-1.141,1)
Παρόμοια όμως στάση απέναντι στη εχθρική επιθετικότητα τηρεί και το αντίπαλο
στρατόπεδο μια που γνωρίζει καλά ότι:
« […] οι Αθηναίοι, συνήθως εκστρατεύουν πιο αδίστακτα εναντίον
όποιου μένει αδρανής και περιορίζεται σε άμυνα στο δικό του
έδαφος, ενώ με εκείνον που βγαίνει από τα σύνορά του και, εάν
παρουσιαστεί ευκαιρία αρχίζει πρώτος τη σύγκρουση, συμπλέκονται
λιγότερο πρόθυμα.» (4.92,5)
«Όσο φαντάζονται ότι λόγω της δικής σας αδράνειας μένουν
απαρατήρητοι, δεν ξεθαρρεύουν πολύ, όταν όμως καταλάβουν ότι
εσείς τους έχετε αντιληφθεί αλλά τους ανέχεσθε, θα γίνουν πολύ
επιθετικοί.» (1.69,3)
Η πολιτική κατευνασμού αποτελεί, εν κατακλείδι, στη Θουκυδίδεια σκέψη, μία
ένδειξη αδυναμίας η οποία, όχι μόνο προκαλεί την εχθρική επιθετικότητα, αλλά
συμπαρασύρει σε αντίστοιχη στάση ακόμη και ελάσσονες δυνάμεις που
προσβλέπουν στην αποκόμιση εύκολων και σχετικά ακίνδυνων ωφελημάτων:
«Οι Αθηναίοι πάλι, που ενθαρρύνθηκαν πολύ από την αδράνεια των
Μυτιληναίων, ζήτησαν βοήθεια από τους συμμάχους, οι οποίοι
έσπευδαν να ανταποκριθούν όσο έβλεπαν ότι από την πλευρά των
Λεσβίων δεν εκδηλωνόταν καμία δυναμική αντίδραση.» (3.6,1)
Κατά τον προηγούμενο αιώνα κλασσικό παράδειγμα κατευνασμού
αποτέλεσε «η αποτυχία των κυβερνήσεων του Λονδίνου και του Παρισιού να
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ανακόψουν τον Γερμανικό και Ιταλικό επεκτατισμό τη δεκαετία του ’30»107. Τόσο ο
Βρετανός πρωθυπουργός Neville Chamberlain όσο και ο Γάλλος πρωθυπουργός,
κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης του Μονάχου το 1938, αποδέχθηκαν την de
facto προσάρτηση Τσεχικού εδάφους στη Γερμανία. Εάν οι δύο ισχυρές δυνάμεις
της εποχής, ακολουθώντας μία πιο επιθετική πολιτική, είχαν αντιδράσει όταν
ακόμη

η Γερμανία μετακινούσε

τα στρατεύματά

της στην

επισήμως

αποστρατικοποιημένη Ρηνανία, το 1934, ο γερμανικός στρατός θα ήταν ανίκανος
να αντισταθεί και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είχε πιθανότατα
αποφευχθεί.108
Ένα δεύτερο παράδειγμα απόρριψης του Κατευνασμού συναντάμε στη στάση του
Προέδρου Κέννεντυ κατά τη διάρκεια της Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα, τον
Οκτώβριο του 1962, όταν «η αντιπαράθεση τελικώς συνοψίστηκε σε δύο βασικά
θέματα: Πρώτον, θα δεσμευόταν ο Κέννεντυ ότι οι ΗΠΑ δε θα εισέβαλλαν στην
Κούβα; Και δεύτερον, θα ανακοίνωνε δημοσίως ότι οι ΗΠΑ θα απέσυραν από την
Τουρκία τους πυρηνικούς πυραύλους Τζούπιτερ, που βρίσκονταν στα σύνορα με τη
Ρωσία και ήταν στραμμένοι προς τη ρωσική ενδοχώρα;» Ο Κέννεντυ όχι μόνο
αρνήθηκε και τα δύο, αλλά «σε μια ιδιαίτερα προκλητική χειρονομία, καθώς η
κρίση γινόταν πιο έντονη, οι πύραυλοι παραδόθηκαν σε τουρκική διοίκηση με
πανηγυρικές φανφάρες στις 22 Οκτωβρίου.»109
Παρόμοια είναι και η γραμμή που συμβουλεύει και ο Henry Kissinger 110 να
τηρηθεί έναντι του Ιράν και των προσπαθειών του να αναχθεί σε πυρηνική
δύναμη, καθώς, όπως παρατηρεί, «η πρόταση ότι οι μονομερείς παραχωρήσεις
[των ΗΠΑ προς το Ιράν] θα αμβλύνουν κατά κάποιο τρόπο τα εχθρικά αισθήματα
του Ιράν ισοδυναμεί ουσιαστικά με την εφαρμογή μιας πολιτικά ορθής ψυχολογικής
θεωρίας στην πολιτική […]. Όμως, στην περίπτωση των παρανομιών του Ιράν, δεν
υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει ότι ισχύει αυτή η θεωρία. Το πιθανότερο
είναι ότι, όποια και αν είναι η έκταση των μονομερών παραχωρήσεων, μάλλον θα
ενισχύσουν την αδιάλλακτη στάση του Ιράν, αντί να το ωθήσουν σε πιο μετριοπαθείς
θέσεις.»
107

Για μία πιο διεξοδική μελέτη της πολιτικής κατευνασμού από τις μεγάλες δυνάμεις της
εποχής: Robbins, 1988.
108
Keane, 2005, σελ. 15.
109
Chomsky, 2004, σελ. 125.
110
2002, σελ.309.
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2.4 Αποφυγή Υπερεξάπλωσης (Overextension)
Ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος πραγματοποιεί κατάλληλη χρήση των
διαθέσιμων μέσων (πόρων) προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής του, τόσο
στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο 111 είναι ζωτικής σημασίας. Ως εκ τούτου, η
επίτευξη μίας ισορροπίας μεταξύ στόχων και πόρων είναι απαραίτητη.

Στην

αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπερεξάπλωσης (overextension),
της υιοθέτησης δηλαδή ουσιαστικά απεριόριστων επιδιώξεων, χωρίς να ληφθεί
υπόψη ο περιορισμός των υφιστάμενων πόρων.
Ο Περικλής είχε από πολύ νωρίς επιστήσει την προσοχή των Αθηναίων
στην αποφυγή ενός παρόμοιου ολισθήματος, διαβεβαιώνοντάς τους:
«[…] θα υπερισχύσουμε, αρκεί να μη θελήσετε ταυτόχρονα με τη
διεξαγωγή του πολέμου να επεκτείνετε την κυριαρχία σας και να
εκτεθείτε θεληματικά σε πρόσθετους κινδύνους.» (1.144,1)
«Διότι είχε πει στους Αθηναίους ότι, εάν είχαν υπομονή, φρόντιζαν
το ναυτικό τους και δεν επιδίωκαν νέες κατακτήσεις όσο διαρκούσε
ο πόλεμος ούτε εξέθεταν σε κίνδυνο την πόλη, θα επικρατούσαν. »
(2.65,7)
Όμως μετά το τέλος του Αρχιδάμειου πολέμου και υπό την ηγεσία του Αλκιβιάδη,
η Αθήνα, εγκαταλείποντας την ισορροπημένη σύνδεση μέσων και σκοπών,
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερεξάπλωση, προχωρά στη Σικελική εκστρατεία,
προσβλέποντας ουσιαστικά στην κυριαρχία όλου του Ελληνικού κόσμου και της
Δυτικής Μεσογείου.112
«Και οι Αθηναίοι έστειλαν τα πλοία[…] [στους Λεοντίνους] για να
δοκιμάσουν μήπως ήταν δυνατόν να επιβάλουν την κυριαρχία τους
και στη Σικελία.» (3.86,4)
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Τσαϊλάς, 2010, σελ. 8-20.
Γιοβανούδης, 2009, σελ.81.
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«Ο πραγματικός λόγος της εκστρατείας ήταν η επιθυμία τους να
κατακτήσουν ολόκληρο το νησί […].» (6.6,1)
Ακόμη και τότε ωστόσο και ενώ το Αθηναϊκό ναυτικό προετοιμάζεται ήδη για την
αποστολή, τόσο ο Νικίας, ο εκλεγμένος στρατηγός που επρόκειτο να οδηγήσει τα
Αθηναϊκά στρατεύματα, όσο και ο Εύφημος, ο Αθηναίος πρέσβης στην Καμαρίνα,
προειδοποιούν για τους κίνδυνους που ελλοχεύουν στην απόφαση αυτή και
υπενθυμίζουν την δυσαναλογία του σκοπού με τους υπάρχοντες πόρους καθώς,
ακόμη κι αν επικρατήσουν δε διαθέτουν δυνάμεις επαρκείς ώστε να κρατήσουν
υπό την εξουσία τους τα κατεκτημένα εδάφη:
«Υποστηρίζω δηλαδή ότι, ενώ αφήνετε πίσω σας πολλούς εχθρούς,
επιθυμείτε εκστρατεύοντας εναντίον της Σικελίας να φέρετε εδώ και
άλλους.» (6.10,1)
«Κι είναι ανόητο να εκστρατεύσει κανείς εναντίον ανθρώπων που,
εάν τους νικήσει, δεν θα τους κρατήσει στην εξουσία του, κι αν πάλι
δεν κατορθώσει να τους υποτάξει, δεν θα βρίσκεται πια στην
κατάσταση στην οποία ήταν προτού τους επιτεθεί.» (6.11,1)
«Εμείς δεν είμαστε σε θέση να μείνουμε εδώ χωρίς τη δική σας
υποστήριξη, κι αν διαπράτταμε το λάθος να υποτάξουμε τη Σικελία,
θα αδυνατούσαμε να την κρατήσουμε λόγω της μεγάλης θαλάσσιας
απόστασης και της αδυναμίας να φρουρηθούν πόλεις μεγάλες,
εξοπλισμένες ως χερσαίες δυνάμεις […].» (6.86,3)
Η εγκατάλειψη της υψηλής στρατηγικής του Περικλή, οδήγησε την Αθηναϊκή
δημοκρατία, μέσω της υπερεξάπλωσης, σε ένα από τα πιο ολέθρια σφάλματά της,
την ανάληψη δύο ταυτόχρονων πολέμων ενάντια σε αντιπάλους ισχυρούς, οι
οποίοι αξιοποιούσαν το σύνολο των δυνάμεων και των πόρων τους για τον
αγώνα113. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν:

113

Όπως σοφά παρατηρεί ο Jomini (2007, σ.33) «διπλοί [ταυτόχρονοι] πόλεμοι θα πρέπει να
αποφεύγονται εάν είναι δυνατόν και, ακόμη κι’ αν υπάρξει αιτία πολέμου με δύο διαφορετικές
χώρες, είναι σοφότερο είτε να υποκριθείς [ότι δεν αντιλαμβάνεσαι] είτε να παραβλέψεις τις
αδικίες που υφίστασαι από μία από αυτές τις χώρες, μέχρις ότου έλθει η κατάλληλη ευκαιρία
επανόρθωσης.»
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«Προπαντός

οι

Λακεδαιμόνιοι

αισθανόταν

τώρα

κάποια

αυτοπεποίθηση, διότι σκέπτονταν ότι οι Αθηναίοι είχαν διπλό πόλεμο,
εναντίον τους και εναντίον των Σικελιωτών, και θα καταβάλλονταν
ευκολότερα […].» (7.18,2)
Και πράγματι αυτό αποδείχθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα για τους Αθηναίους,
καθώς:
«Εκείνο […] που τους βασάνιζε περισσότερο ήταν ότι είχαν
συγχρόνως δύο πολέμους […].» (7.28,3)
Αναζητώντας

αντίστοιχα

παραδείγματα

στη

σύγχρονη

εποχή,

η

υπερεξάπλωση φαίνεται να αποτελεί την ασθένεια των υπερδυνάμεων. Διαμέσου
της ιστορίας, χώρες ισχυρές συχνά αντιμετώπισαν επώδυνα σημεία κάμψης,
καθώς οι πόροι τους, η εθνική τους βούληση ή η παγκόσμια γεωπολιτική
κατάσταση δεν επαρκούσαν για την υποστήριξη των στρατηγικών τους θέσεων.114
Πρώτη στον κατάλογο η Μεγάλη Βρετανία, μία χώρα ισχυρή, η οποία στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, αναλαμβάνοντας στην ουσία απεριόριστες
υπερπόντιες δεσμεύσεις, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτές με αποτέλεσμα
να εγκλωβιστεί σε μία κατάσταση από την οποία δεν φαινόταν να είναι δυνατόν
να αποφύγει την χρεοκοπία.115
Δεύτερο παράδειγμα, η Ρωσία, η οποία κατά τους δύο τελευταίους αιώνες
επεκτάθηκε περισσότερο απ’ όσο της επέτρεπαν οι δυνατότητές της, όχι μία αλλά
δύο φορές, οδηγούμενη σε πανωλεθρίες και στις δύο περιπτώσεις. Με την Ιερά
Συμμαχία τον 19ο αιώνα αντιμετώπισε την ήττα του πολέμου της Κριμαίας ενώ,
με την υπερεξάπλωσή της μέσω μίας παγκόσμιας κούρσας επιρροής, σε ένα
διπολικό παγκόσμιο σύστημα κατά τον 20ο αιώνα οδηγήθηκε στην κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης.116
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2.5 Εσωτερική εξισορρόπηση
Ο όρος περιγράφει τη διαδικασία άντλησης πόρων από εσωτερικές πηγές,
με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξισορροπηθεί η δύναμη του αντιπάλου. Ο Θουκυδίδης
αναφέρεται στην ανάγκη σωστής αξιοποίησης των εθνικών πόρων μέσω των
οποίων θα αντληθεί η απαραίτητη αυτή ισχύς:
«[…] και συγχρόνως να αξιοποιούμε τους δικούς μας πόρους.
(1.82,1)»
«[…] κοιτάξτε πως με τα υπάρχοντα μέσα θα τους αντιμετωπίσετε
αποτελεσματικότερα […].» (6.33,3)
Στην περίπτωση που οι εθνικοί αυτοί πόροι είναι οικονομικής φύσης, απαιτείται
«μία διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης αλλαγών τέτοιων, στην οργάνωση
και τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
παροχή πιο αποτελεσματικής χρήσης των οικονομικών πόρων σε μια εθνική
ανάγκη»117. Μία τέτοια διαδικασία, η οποία ονομάζεται οικονομική κινητοποίηση
(economic

mobilization),

σκιαγραφείται

ξεκάθαρα

τόσο

στην

απόφαση

δημιουργίας πολεμικού ταμείου από τους Αθηναίους όσο και σε άλλες
περιπτώσεις:
«Επίσης αποφάσισαν να βάλουν στην άκρη χίλια τάλαντα από όσα
φυλάγονταν στην Ακρόπολη και να μην τα ξοδεύουν […] εκτός μόνο
εάν ο εχθρός επιχειρούσε επίθεση από τη θάλασσα με στόλο και η
πόλη έπρεπε να αμυνθεί […]» (2.24,1)
«Χρήματα που θα χρειαστούν γι αυτό θα συνεισφέρουμε.» (1.121,5)
«Επειδή οι Αθηναίοι χρειάζονταν επιπλέον χρήματα για την
πολιορκία […] συνεισέφεραν για πρώτη φορά τότε και οι ίδιοι
διακόσια τάλαντα […]» (3.19,1)
«Είναι ανάγκη ή να τον ανακαλέσετε [το στρατό] ή να τον
ενισχύσετε με νέα όχι μικρότερη, στρατιά, με πεζικό και στόλο, και
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Keane, 2005, σελ. 67.
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με χρήματα άφθονα, επίσης να στείλετε κάποιον να αντικαταστήσει
εμένα […].» (7.15,1)
«Ο Δημοσθένης […] συγκέντρωνε από την Αθήνα χρήματα […].»
(7.17,1)
«Συγχρόνως οι Αθηναίοι στη Σάμο, […] αποφάσισαν […] να
συνεισφέρουν πρόθυμα οι ίδιοι χρήματα από την περιουσία τους και
ό,τι άλλο χρειαζόταν, αφού τώρα πια τις ταλαιπωρίες δεν τις
υφίστανται για χάρη άλλων αλλά γι’ αυτούς τους ίδιους.» (8.63,4)
Σήμερα, παράδειγμα εσωτερικής εξισορρόπησης αντίστοιχης με τα
αποταμιευμένα χίλια τάλαντα των Αθηναίων, αποτελούν όλα εκείνα τα κονδύλια
που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των χωρών και αφορούν στην εθνική
τους άμυνα. Παραδείγματα εκτάκτων εισφορών συναντάμε στο χώρο των
ισλαμιστών ανταρτών και στους ανά τον κόσμο εράνους που γίνονται υπέρ τους
σε τζαμιά, κέντρα ισλαμικών σπουδών και ντόπιους επιχειρηματίες. Για
παράδειγμα στη

νότια Σομαλία, η οργάνωση αλ Σεμπάμπ απαιτεί από τους

επιχειρηματίες της περιοχής να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα ώστε να
συγκεντρωθούν κεφάλαια για την διεξαγωγή του «ιερού πολέμου» εναντίον των
δυνάμεων της Αφρικανικής Ένωσης και της μεταβατικής ομοσπονδιακής
κυβέρνησης. Στους μικρότερους εμπόρους δόθηκε διαταγή να συμβάλλουν με το
συνολικό ποσό των 150.000 δολαρίων ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλήθηκαν
να συνεισφέρουν αυτοκίνητα με αντιαεροπορικά πυροβόλα προσαρμοσμένα πάνω
τους. Η αλ Σεμπάμπ επιδιώκει να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. δολάρια από
την αγορά.118
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Ελευθεροτυπία, 2010.
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2.6 Εξωτερική εξισορρόπηση
Όπως παρατηρεί ο Jomini119, ένας σύμμαχος είναι πάντα επιθυμητός σε
κάθε πόλεμο. Ο σύμμαχος, όχι μόνο χορηγεί στρατεύματα, αλλά επιπροσθέτως
παρενοχλεί τον εχθρό απειλώντας σε μεγάλο βαθμό τμήματα των συνόρων του
που διαφορετικά δε θα απειλούνταν. Η ιστορία διδάσκει ότι κανένας εχθρός δεν
είναι τόσο ασήμαντος ώστε να περιφρονείται ή να παραβλέπεται από
οποιονδήποτε, ακόμη και από μία υπερδύναμη. Από την άλλη, κατά τον
Klausewitz, «οι σύμμαχοι αποτελούν το τελευταίο στήριγμα του αμυνομένου»120.
Στην περίπτωση του Πελοποννησιακού πολέμου ωστόσο, έχουμε τη σύγκρουση,
όχι μόνο των δύο ισχυρότερων πόλεων-κρατών του Ελληνικού κόσμου, αλλά,
δεδομένης της ανάπτυξης δύο ευρύτατων σφαιρών επιρροής σε ένα καθαρά
διπολικό διεθνές περιβάλλον , τη σύγκρουση δύο συνασπισμών δυνάμεως: της
Συμμαχίας της Δήλου και εκείνης των Λακεδαιμονίων. Ο ρόλος των συμμαχικών
πόλεων εδώ, πέραν των ανωτέρω παρατηρήσεων των Jomini και Klausewitz
επεκτείνεται στον προσπορισμό εκ μέρους τους στην ηγέτιδα δύναμη στην οποία
και είναι προσκολλημένες, των απαραίτητων εκείνων μέσων, τόσο οικονομικών
όσο και υλικοτεχνικών, με τα οποία θα τροφοδοτηθεί η πολεμική της μηχανή,
απολαμβάνοντας σε αντάλλαγμα την προστασία της, όπως προκύπτει ξεκάθαρα
από τη δήλωση των Μηλείων:
[…] το έλλειμμα της δύναμης θα το αναπληρώσει σ’ εμάς η
συμμαχία των Λακεδαιμονίων […]. (5.104,1)
Βασική όμως προϋπόθεση μιας τέτοιου είδους συνεργασίας αποτελεί η αξιοπιστία
των δύο μερών, ένα θέμα στο οποίο, κατά τον Νικία, οι Αθηναίοι δεν επέδειξαν
εξαρχής τη δέουσα προσοχή:
«Κι εμείς στο εξής να μην κάνουμε, όπως το συνηθίζουμε,
συμμάχους που εάν ατυχήσουν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, αν
όμως χρειαστούμε εμείς βοήθεια δεν θα τη λάβουμε.» (6.13,2)
Στη σκέψη του Θουκυδίδη, η άντληση πόρων από τους συμμάχους, με σκοπό την
ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της υπερδύναμης έχει τέσσερα επίπεδα. Την
119

2007, σελ. 16.
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1999, σελ.295.
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καθαρά στρατιωτική συνδρομή, την οικονομική ενίσχυση, την ενίσχυση της
εφοδιαστικής υποστήριξης και τέλος, την έμμεση παρακώλυση του αντιπάλου. Η
στρατιωτική συνδρομή μπορεί να αφορά την εμπλοκή του συνόλου των ενόπλων
δυνάμεων της συμμαχικής πόλης στο πλευρό της ηγέτιδας δύναμης:
«Όταν τα έμαθαν αυτά οι Αθηναίοι στέλνουν τον Φαίακα μήπως
πείσουν τους φίλους της Αθήνας εκεί […] να εκστρατεύσουν από
κοινού εναντίον των Συρακουσίων, που η δύναμή τους ενισχυόταν
διαρκώς […].» (5.4,5)
«[…] από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές τους δυνάμεις [οι
Λακεδαιμόνιοι] παίρνουν και πολλούς συμμάχους τους μαζί όταν
επιχειρούν να επιτεθούν στους γείτονές τους […].» (5.109,1)
«Οι Λακεδαιμόνιοι πάλι έστειλαν πρέσβεις στους Χαλκιδείς της
Θράκης […] και τους ζήτησαν να πολεμήσουν στο πλευρό του
Περδίκκα. αλλά αυτοί αρνήθηκαν.» (6.7,4)
«Η ίδια η Σπάρτη αντλούσε θάρρος από όλα αυτά και προπαντός
από το ότι οι σύμμαχοί της στη Σικελία, τώρα που οι περιστάσεις τα
είχαν φέρει έτσι ώστε να αποκτήσουν και ναυτικό, θα έρχονταν,
όπως ήταν εύλογο, με μεγάλες δυνάμεις στην αρχή κι όλας της
άνοιξης.» (8.2,3)
Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων η στρατιωτική συνδρομή αφορά
χορήγηση έμψυχου δυναμικού (τόσο από τις πόλεις συμμάχους όσο και
μισθοφορικών στρατευμάτων) και μέσων (πλοίων):
«Ωστόσο ο Δημοσθένης ο Αθηναίος […], ανησυχώντας για την
ασφάλεια της Ναυπάκτου, έρχεται στους Ακαρνάνες και τους πείθει,
[…] να βοηθήσουν τη Ναύπακτο. Και οι Ακαρνάνες στέλνουν μαζί
του με τα πλοία χίλιους οπλίτες οι οποίοι μπήκαν στην πόλη και την
έσωσαν.» (3.102,3-4)
«[…] προηγουμένως έστειλε στη Ναύπακτο τον Δημοσθένη με τα
σαράντα πλοία, για να συγκεντρώσει από εκείνα τα μέρη στρατό, από
τους Ακαρνάνες και τους άλλους συμμάχους […]» (4.77,1)
[37]

«Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε μαζί μας οπλίτες πολλούς,
και δικούς μας και των συμμάχων, επίσης από τις υποτελείς πόλεις
και, αν μπορέσουμε, να φέρουμε μερικούς και από την Πελοπόννησο
πείθοντάς τους ή καταβάλλοντάς τους μισθό […].» (6.22,1)
«Ο Γύλιππος έφυγε προς άλλα μέρη της Σικελίας για να
συγκεντρώσει στράτευμα, ναυτικό όσο και πεζικό, και συγχρόνως για
να προσεταιριστεί πόλεις που είτε δεν είχαν διάθεση να βοηθήσουν
είτε είχαν μείνει ακόμα εντελώς αμέτοχες σε τούτο τον πόλεμο.»
(7.7,2)
«Ο Δημοσθένης […] έστειλε και ζήτησε από τους συμμάχους στρατό
[…].» (7.17,1)
«Στο διάστημα αυτό οι Αθηναίοι […] έστειλαν […] τριάντα πλοία με
αρχηγό τον Χαρικλή του Απολλοδώρου, στον οποίο είχε δοθεί
εντολή να πάει στο Άργος και να ζητήσει να μπουν στα πλοία
σύμφωνα με τους όρους της συμμαχίας Αργείοι οπλίτες. έστειλαν
επίσης τον Δημοσθένη στη Σικελία […] με εξήντα πλοία των
Αθηναίων και πέντε Χιακά και χίλιους διακόσιους οπλίτες […],
επίσης

με

νησιώτες,

όσους

περισσότερους

μπόρεσαν

να

συγκεντρώσουν από κάθε τόπο, και από τους υπόλοιπους, τους
υποτελείς, συμμάχους οτιδήποτε χρήσιμο για τον πόλεμο διέθεταν.»
(7.20,1-2)
«Στη Σικελία […] γύρισε και ο Γύλιππος στις Συρακούσες
φέρνοντας στρατό, όσο περισσότερο μπόρεσε να συγκεντρώσει από
τις διάφορες πόλεις τις οποίες έπρεπε να βοηθήσουν.» (7.21,1)
Ακόμη πιο πολύτιμες είναι οι συμμαχίες εκείνες που δύνανται να χορηγήσουν
πλοία, τόσο στους Αθηναίους όσο και στους Λακεδαιμονίους, οι οποίοι στην
πρώτη τουλάχιστον φάση του πολέμου υστερούσαν σε ναυτικές δυνάμεις.
Πόλεις

όπως

η

Μυτιλήνη,

χρησιμοποιούν

διαπραγματευτικό ατού απέναντι τους:

[38]

αυτό

το

γεγονός

ως

«Ενώ εάν μας βοηθήσετε πρόθυμα θα προσθέσετε στη συμμαχία σας
μία πόλη με ισχυρό ναυτικό –ακριβώς ό,τι κυρίως χρειάζεστε ακόμη[…]» (3.13,7)
« […] ο Ευρυμέδων […] έπλευσε στην Κέρκυρα και τους ζήτησε να
εξοπλίσουν δεκαπέντε πλοία ενώ στρατολογούσε και οπλίτες, ο
Δημοσθένης πάλι, συγκέντρωνε σφενδονιστές και ακοντιστές από τις
διάφορες περιοχές της Ακαρνανίας.» (7.31,5)
«Από αυτούς οι Χίοι δεν είχαν υποχρέωση να καταβάλουν φόρο
αλλά συνεισέφεραν πλοία και συμμετείχαν στην εκστρατεία ως
ανεξάρτητοι.» (7.57,4)
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της οικονομικής ενίσχυσης, οι εμπόλεμοι,
έχοντας επίγνωση ότι η άντληση των απαραίτητων για τη διεξαγωγή του
πολέμου οικονομικών πόρων συντελείται κυρίως από την δεξαμενή των
συμμαχικών πόλεων, οδηγούνται στο:
«[…] να κρατούν με δυνατό χέρι τους συμμάχους υπό τον έλεγχό
τους, γιατί τη δύναμή τους την οφείλουν στα έσοδα από αυτές τις
εισφορές τους […]» (2.13,2)
«Επειδή οι Αθηναίοι χρειάζονταν επιπλέον χρήματα για την
πολιορκία […] έστειλαν στους συμμάχους δώδεκα πλοία με
στρατηγούς τον Λυσικλέα και άλλους τέσσερις για να εισπράξουν
χρήματα. […]» (3.19,1)
«Έτσι, ο βασιλιάς τους Άγις […] συγκέντρωσε χρήματα από τους
συμμάχους για το ναυτικό […]». (8.3,1)
Γενικότερα, ο τρόπος ενίσχυσης των εμπολέμων από τους συμμάχους
καθορίζεται από το τι έχει ο καθένας τους να προσφέρει:
«Ζήτησαν [οι Κορίνθιοι] και από τους Μεγαρείς να τους
συνοδεύσουν με τα πλοία, μήπως τυχών τους εμποδίσουν οι
Κερκυραίοι να πλεύσουν. […]. Από τους Θηβαίους ζήτησαν
χρήματα, επίσης από τους Φλειασίους, ενώ από τους Ηλείους πλοία
χωρίς πληρώματα και χρήματα.» (1.27,2)
[39]

« […] και στο μεταξύ να ετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας
εξασφαλίζοντας συμμάχους και από τους Έλληνες και από τους
βαρβάρους μήπως μπορέσουμε και πάρουμε από κάπου ναυτική ή
χρηματική ενίσχυση […]» (1.82,1)
«[Οι Αθηναίοι] όρισαν ποιες πόλεις θα έπρεπε να συνεισφέρουν
χρήματα για τον αγώνα κατά των βαρβάρων και ποιες πλοία.»
(1.96,1)
Με επίγνωση του γεγονότος ότι οι πεπερασμένες πηγές πόρων του Ελληνικού
κόσμου είχαν ήδη διαμοιραστεί ανάμεσά τους μέσω των σφαιρών επιρροής, οι
δύο πλευρές θα στραφούν στις ελάχιστες ελληνικές πόλεις που παραμένουν
ακόμη ανεξάρτητες και δε θα διστάσουν να αναζητήσουν πηγές ενίσχυσης, έξω
από τον ελληνικό χώρο, στρεφόμενες χωρίς αναστολές, στην μοναδική
οικονομικά εύρωστη δύναμη της ευρύτερης περιοχής. στον Πέρση Βασιλέα:
[…] και οι δύο πλευρές σχεδίαζαν να στείλουν πρέσβεις στον
Βασιλέα των Περσών αλλά και οπουδήποτε αλλού στους βαρβάρους,
όπου είχαν ελπίδα πως θα έπαιρναν κάποια βοήθεια, προσπαθούσαν
επίσης να συμμαχήσουν με πόλεις έξω από τη σφαίρα της δικής τους
επιρροής. (2.7,1)
Προς το τέλος του ίδιου καλοκαιριού ο Κορίνθιος Αριστεύς, οι
πρέσβεις των Λακεδαιμονίων […] και ο Αργείος Πόλις […]
καθοδόν προς την Ασία για να συναντήσουν τον Μεγάλο Βασιλέα
μήπως με κάποιον τρόπο τον πείσουν να δώσει χρήματα και να
πολεμήσει στο πλευρό τους, έρχονται πρώτα στον Σιτάλκη […]
(2.67,1)
[…] πίστευαν επίσης [οι Λακεδαιμόνιοι] πως με τους πόρους της
ήδη υπάρχουσας συμμαχίας θα μπορούσαν να συντηρούν οι ίδιοι το
στόλο χωρίς να ζητούν χρήματα από τον Τισσαφέρνη. (8.44,1)
Με την εκστρατεία της Σικελίας, ένα νέο πρόβλημα ανακύπτει για τους
Αθηναίους. Η μεγάλη απόσταση που τώρα τους χωρίζει από τις παραδοσιακές
τους πηγές ανεφοδιασμού, καθώς και η εχθρότητα των Σικελικών πόλεων,

[40]

δημιουργεί πια μια επιτακτική ανάγκη προσπορισμού εφοδίων από τρίτους και
αυτό τους οδηγεί στο :
[…] να προσπαθήσουν άλλους από τους Σικελούς να τους
αποσπάσουν

από

τους

Συρακουσίους

κι

άλλους

να

τους

προσεταιριστούν , ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τρόφιμα και
στρατιωτική βοήθεια […]. (6.48,1)
Η ανάληψη ενός τόσο μεγάλου κινδύνου άξιζε τον κόπο μιας και σε περίπτωση
επιτυχούς έκβασης το σύνολο της Σικελίας θα αποτελούσε πια μία πλουσιότατη
πηγή εξωτερικής εξισορρόπησης, τόσο οικονομικής όσο και εφοδιαστικής, για
τη σχεδιαζόμενη μελλοντική επίθεση των Αθηναϊκών δυνάμεων στην
Πελοπόννησο:
«Όσο για χρήματα και τρόφιμα, ώστε τα σχέδια τούτα να
εκτελεστούν πιο απρόσκοπτα, αυτά θα τα προμήθευαν αδιάκοπα οι
νέες κτήσεις μας εκεί χωρίς να θίγονται οι πρόσοδοί μας στην
Ελλάδα». (6.90,4)
Τέλος, η εξωτερική πολιτική και η ισχύς τρίτων, χρησιμοποιείται για πρόκληση
κωλυμάτων στο αντίπαλο, όπως στην περίπτωση του Περδίκκα, ο οποίος:
« […] κατόρθωσε επηρεάζοντας τους φίλους του στη Θεσσαλία […]
να βάλει τέτοια εμπόδια στο εκστρατευτικό σώμα των Σπαρτιατών,
ώστε αυτοί δεν δοκίμασαν καν να πάρουν άδεια από τους
Θεσσαλούς.» (4.132,2)
Αντίστοιχα

σύγχρονα

παραδείγματα

ενίσχυσης

της

πολεμικής

προσπάθειας μιας υπερδύναμης μέσω της άντλησης πόρων από συμμάχους
συναντάμε:
Στο επίπεδο της στρατιωτικής συνδρομής, το κατεξοχήν παράδειγμα εξωτερικής
εξισορρόπησης κατά τον 20ο αιώνα αποτέλεσαν οι δύο μεγάλες συμμαχίες της
περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας όπου,
όπως και στο Θουκυδίδη, η στρατιωτική συνδρομή στην ενίσχυση μίας εκ των
υπερδυνάμεων από τις μικρότερες χώρες, προσφερόταν με αντάλλαγμα την
προστασία των χωρών αυτών εκ μέρους της.
[41]

Στο επίπεδο της οικονομικής ενίσχυσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η
στάση της Ιαπωνίας κατά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991. Η χώρα, σύμμαχος
των ΗΠΑ, επέλεξε να μην αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό που θα συμμετείχε
στις πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά αντ’ αυτού να χρηματοδοτήσει με
δισεκατομμύρια δολάρια την πολεμική προσπάθεια της υπερδύναμης, ασκώντας
στην ουσία μία διπλωματία βιβλιαρίου επιταγών (checkbook diplomacy)121.

2.7 Υπονόμευση της εξισορρόπησης του αντιπάλου
Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τις μεθόδους με τις οποίες, κατά
τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, ένα κράτος επιχειρεί να εξισορροπήσει την ισχύ του
αντιπάλου, αντλώντας πόρους τόσο από το εσωτερικό του, όσο και από
εξωτερικές πηγές. Συνεκδοχικά, οι πηγές αυτές, οι οποίες και συνιστούν τη βάση
ισχύος του, θα αποτελέσουν και στόχο της δράσης του αντιπάλου, σε μια
προσπάθεια

να

πληγεί

η

εξισορρόπηση

αυτή.

Στην

εξιστόρηση

του

Πελοποννησιακού Πολέμου από τον Θουκυδίδη, η στρατηγική της υπονόμευσης
της εσωτερικής εξισορρόπησης των Αθηνών προκύπτει από την πρόθεση των
Σπαρτιατών να οχυρωθεί η Δεκέλεια. Ακολουθώντας στην ουσία την ίδια
στρατηγική σκέψη που εκφράζει και ο Σουν Τζου όταν προτρέπει: «προλάβετε τον
αντίπαλό σας πιάνοντας ότι θεωρεί πολύτιμο […]»122 λέει χαρακτηριστικά ότι εάν
οι Λακεδαιμόνιοι προβούν σε οχύρωση της Δεκέλειας τα αποτελέσματα θα είναι
άμεσα ορατά:
«Από αυτά που αποτελούν τον πλούτο της χώρας τα περισσότερα θα
περιέλθουν σ’ εσάς […]. Και τις προσόδους που έχουν οι Αθηναίοι
από τα μεταλλεία αργύρου στο Λαύριο, κι όσα βγάζουν τώρα από τα
προϊόντα της γης και από τα δικαστήρια, θα τα στερηθούν αμέσως
[…].» (6.91,7)

121

Ο όρος περιγράφει αρνητικά «τη στάση χωρών οι οποίες επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν
στρατιωτικές επιχειρήσεις τρίτων κρατών που έχουν εμπλακεί σε μία σύρραξη, αντί να
χορηγήσουν μάχιμες ή υποστηρικτικές δυνάμεις». (Keane, 2005, σελ. 34)
122
n.d, σελ. 62.

[42]

Το κύριο όμως βάρος της προσπάθειας φθοράς της βάσης ισχύος του αντιπάλου
αφορά στην εξωτερική εξισορρόπησή του. Κεντρικό στόχο σε αυτή την
προσπάθεια αποτελούν οι συμμαχίες του. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο
Klausewitz 123 : «Αν μπορούμε να εκτελέσουμε ενέργειες εξαιρετικά ικανές να
διαλύσουν τις συμμαχίες του αντιπάλου […] αντιλαμβανόμαστε εύκολα πόσο
μπορούν αυτά τα μέσα ν’ αυξήσουν τη δυνατότητα επιτυχίας και να μας οδηγήσουν
στο σκοπό πολύ γρηγορότερα απ’ όσο η ήττα των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού.»
Έτσι, στον Θουκυδίδη, ο αντίπαλος αποδυναμώνεται είτε μέσω

ενός ευθέως

πλήγματος κατά των συμμάχων του, είτε μέσω της υποκίνησής τους σε
αποστασία:
«Ύστερα, όταν οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοί τους νικημένοι
ξεκίνησαν με τα πλοία για τους τόπους τους, οι Κερκυραίοι
κυριαρχούσαν σε όλη τη θάλασσα εκείνης της περιοχής. έπλευσαν
στη Λευκάδα, αποικία των Κορινθίων και κατέστρεψαν μέρος της
υπαίθρου, επίσης έκαψαν την Κυλλήνη, το επίνειο των Ηλείων,
επειδή οι Ηλείοι είχαν δώσει πλοία και χρήματα στους Κορινθίους.
Έτσι, τον περισσότερο χρόνο ύστερα από τη ναυμαχία κυριαρχούσαν
στη θάλασσα και με επιδρομές του στόλου προξενούσαν φθορές
στους συμμάχους των Κορινθίων.» (1.30,2)
«[Ο Περδίκκας] διαπραγματευόταν επίσης με τους Θράκες
Χαλκιδείς και τους Βοττιαίους για να αποστατήσουν και αυτοί [από
τους Αθηναίους], πιστεύοντας ότι, εάν είχε με το μέρος του τούτες τις
περιοχές που συνορεύουν με την επικράτειά του, θα ήταν, με αυτούς
στο πλευρό του, ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον των Αθηναίων.»
(1.57,5)
«Ενώ εάν μας βοηθήσετε πρόθυμα […] θα καταβάλετε ευκολότερα
τους Αθηναίους, αποσπώντας σιγά-σιγά τους συμμάχους τους […]»
(3.13,7)
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1999, σελ. 62.
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Η υποκίνηση των συμμάχων σε αποστασία, σημαίνει πρωτίστως την αποστέρηση
οικονομικών πόρων μέσω των οποίων συντηρείται η πολεμική προσπάθεια της
ηγέτιδας δύναμης:
«Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για τη διεξαγωγή του πολέμου
από εμάς όπως η υποκίνηση των συμμάχων του αντιπάλου σε
αποστασία, που θα σήμαινε πρωτίστως αποστέρηση των προσόδων
στις οποίες στηρίζεται η δύναμή τους […]» (1.122,1)
«Μερικοί άλλοι φυγάδες από την Ιωνία και οι Λέσβιοι που ήσαν
μαζί του στα πλοία τον συμβούλευσαν [τον Αλκίδα] […] να
κινήσουν σε αποστασία την Ιωνία […] και να στερήσουν έτσι τους
Αθηναίους από τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων […]» (3.31,1)
«Η πτώση της Αμφίπολης κατατρόμαξε τους Αθηναίους κυρίως διότι
η πόλη τους ήταν χρήσιμη για την ξυλεία που έστελνε στα ναυπηγεία
τους και τις χρηματικές προσόδους που τους εξασφάλιζε.» (4.108,1)
«[…] κυρίως όμως θα στερηθούν την πρόσοδο από την εισφορά των
συμμάχων, που θα καταβάλλεται λιγότερο κανονικά καθώς οι
σύμμαχοι θα σχηματίσουν την εντύπωση ότι από την πλευρά σας ο
πόλεμος διεξάγεται πιο δυναμικά και θα πάψουν να πληρώνουν
τακτικά». (6.91,7)
«[…] και όσα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο προερχόμενο από αυτές τις
πόλεις [που τις κατείχαν οι πρόγονοι του Βασιλέως] περιερχόταν
στους Αθηναίους, ο Βασιλεύς, οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί
τους, ενεργώντας από κοινού, θα εμποδίζουν τους Αθηναίους ώστε
να μη λαμβάνουν ούτε χρήματα ούτε άλλο τίποτα.» (8.18,1)
Τέλος, η προσπάθεια φθοράς της αντιπάλου βάσης ισχύος αφορά στο καθαρά
στρατιωτικό σκέλος. Εδώ, κατά τον Θουκυδίδη διαγράφονται τρείς διαφορετικές
δυνατότητες. Η πρώτη είναι η άμεση εξουδετέρωση της στρατιωτικής ισχύος των
συμμάχων του αντιπάλου μέσω μίας αποφασιστικής μάχης:
«[…] εάν νικήσουμε [τους Βοιωτούς], οι Πελοποννήσιοι, χωρίς το
ιππικό των Βοιωτών, ποτέ πια δε θα εισβάλλουν στον τόπο μας, κι
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έτσι με μία μάχη κατακτάτε τη Βοιωτία και συγχρόνως
απελευθερώνετε την Αττική.» (4.95,2)
Ως δεύτερη επιλογή προβάλλει η παροχή της δυνατότητας σε αυτούς να
αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις χωρίς συνέπειες:
«Αφού στρατοπέδευσαν μπροστά στην πόλη [οι Κερκυραίοι],
διακήρυξαν ότι όποιος Επιδάμνιος ήθελε, επίσης οι ξένοι,
μπορούσαν να φύγουν χωρίς να πάθουν τίποτα. διαφορετικά θα τους
μεταχειρίζονταν ως εχθρούς.» (1.26,5)
«[…] αλλά ο Δημοσθένης και οι αρχηγοί των Ακαρνανών
συμφώνησαν κρυφά με τους Μαντινείς, τον Μενεδάιο και τους
άλλους αρχηγούς των Πελοποννησίων, τους πιο εξέχοντες, να τους
αφήσουν να φύγουν το ταχύτερο δυνατόν. ήθελε έτσι ο Δημοσθένης
να αποδυναμώσει τους Αμβρακιώτες και το πλήθος των μισθοφόρων
τους […]» (3.109,2)
Τέλος δεν λείπουν και οι σκέψεις για προσπάθεια προσεταιρισμού των στελεχών
των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού και οικειοποίησης τους:
«Γιατί με τη σύναψη ενός δανείου μπορούμε να πάρουμε εμείς [οι
Λακεδαιμόνιοι] τα ξένα πληρώματα που υπηρετούν στο στόλο τους
δίνοντάς τους μεγαλύτερο μισθό.» (1.121,3)
Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον, έξοχο παράδειγμα προσπάθειας
φθοράς της αντιπάλου βάσης ισχύος, μέσω της υπονόμευσης της εξωτερικής
εξισορρόπησης του αντιπάλου, αποτελεί

το Δόγμα Μπους (Bush Doctrine).

Πρόκειται για μία πολιτική η οποία εκφράστηκε από τον πρόεδρο W. Bush,
σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα εξομοιώνουν πλέον τους τρομοκράτες και τις
χώρες εκείνες οι οποίες τους παρέχουν βοήθεια επιχειρώντας, με αυτόν τον τρόπο
να αποκόψει τους αντιπάλους του από τις πηγές της εξωτερικής τους
εξισορρόπησης124.
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Freedman, 2008, σελ. 398-416.
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2.8 Αποτροπή μέσω αντιποίνων (deterrence-by-reprisals)
-Δημιουργία ισοδύναμων τετελεσμένων και η αρχή της ασύμμετρης
ανταπόδοσηςΜε τον όρο αποτροπή δηλώνεται μία διανοητική κατάσταση που
δημιουργείται από την ύπαρξη μίας αξιόπιστης απειλής, ότι μία συγκεκριμένη
δράση θα επιφέρει μία επώδυνη για το δράστη, αντίδραση. Ο φόβος των
συνεπειών προκαλεί κατά συνέπεια, την πρόληψη ή την αναστολή της δράσης125.
Στις διακρατικές σχέσεις ο όρος έχει την έννοια της διατήρησης του status quo με
απειλή χρήσης βίας 126 . Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, οι εμπόλεμοι
επιδίωξαν την αποτροπή μέσω τριών διαφορετικών μεθόδων: των αντιποίνων, της
άρνησης και της επίδειξης δύναμης.
Τα αντίποινα αποτελούν μια μορφή εκδίκησης ή ανταπόδοσης, με την
οποία τα κράτη επιδιώκουν την τιμωρία μίας παραβατικής συμπεριφοράς,
προκειμένου να αποκατασταθεί μία άδικη πράξη127. Η αποτροπή μέσω αντιποίνων
χρησιμοποιήθηκε και από τα δύο στρατόπεδα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους
Αθηναίους ως απάντηση στις κινήσεις του Σπαρτιατικού πεζικού, ενώ σε δεύτερο
χρόνο χρησιμοποιήθηκε και από τους Πελοποννησίους:
«Αν πάλι κάνουν ένα οχυρό ορμητήριο θα μπορούν βέβαια να
προξενούν καταστροφές σε ένα κομμάτι της γης μας με επιδρομές
και αυτομολίες των δούλων, ωστόσο το οχυρό αυτό δε θα είναι
ικανό να μας εμποδίζει να πλεύσουμε στο δικό τους τόπο και
κατασκευάζοντας εκεί επιτειχίσματα να προβαίνουμε σε αντίποινα
με το στόλο, στον οποίο βασίζεται η δύναμή μας.» (1.142,4)
«Ενώ οι Πελοποννήσιοι ήσαν ακόμα στην πεδιάδα, προτού να
περάσουν στην παραλιακή περιοχή, αυτός [ο Περικλής] είχε αρχίσει
να ετοιμάζει εκατό πλοία για να πλεύσει εναντίον της Πελοποννήσου
[…]» (2.56,1)
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Keane, 2005, σελ. 62.
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«Διότι τώρα που οι Αθηναίοι πίεζαν στην Πελοπόννησο και ειδικά
στη Λακωνία, οι Λακεδαιμόνιοι ελπίζανε ότι θα τους απομάκρυναν
από εκεί προπαντός εάν τους ανταπέδιδαν τις καταστροφές
στέλνοντας στρατό στους συμμάχους των Αθηναίων […]» (4.80,1)
Τα αντίποινα συνήθως χαρακτηρίζονται από την αναλογικότητα της αντίδρασης
ως προς την υφιστάμενη αδικία 128 . Στην περίπτωση αυτή αποσκοπούν στη
δημιουργία ισοδύναμων τετελεσμένων, στην ύπαρξη δηλαδή μίας ισοδύναμης
απάντησης σε κάθε εχθρική πράξη εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή των
εθνικών συμφερόντων της χώρας. Χρήση μιας τέτοιας στρατηγικής μαρτυρείται
τόσο για τους Αθηναίους, όσο και για τους Θηβαίους:
[…] θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε, εάν αρχίσετε πόλεμο, με τον
ίδιο τρόπο που θα τον αρχίσετε. (1.78,4)
[…] [οι Πλαταιείς] προσχώρησαν στους Αθηναίους και από κοινού
με αυτούς μας έκαναν πολλές καταστροφές που και εμείς [οι
Θηβαίοι] τις ανταποδίδαμε. (3.61,2)
Ένα

παράδειγμα

δημιουργίας

ισοδύναμου

τετελεσμένου

σήμερα,

εντοπίζεται στις σχέσεις της Συρίας με την Τουρκία. Η Συριακή ηγεσία,
κατηγόρησε την Τουρκία ότι ενεπλάκη ευθέως στη Συριακή κρίση, εξοπλίζοντας
με φορητά αντιαεροπορικά βλήματα FIM-92 Stinger τους ισλαμιστές αντάρτες,
και την απείλησε ότι

αν δεν τα αποσύρει οι συριακές ένοπλες δυνάμεις θα

εφοδιάσουν με αντιαεροπορικούς εκτοξευτές και βλήματα SA-7 Grail, αλλά και
αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά συστήματα SA-8 Gecko τους μαχητές του PKK.
Κάτι τέτοιο, θα άλλαζε όλα τα δεδομένα στην σύγκρουση στην Νοτιοανατολική
Τουρκία και θα αποτελούσε το τέλος της τουρκικής εναέριας κυριαρχίας, με
αποτελέσματα κάθε άλλο παρά αμελητέα σε ότι αφορά την τύχη των
επιχειρήσεων στην περιοχή129.
Πέραν της δημιουργίας ισοδύναμου τετελεσμένου, όπου η χρήση
αντίποινων χαρακτηρίζεται από την αναλογικότητα της αντίδρασης ως προς την
υφιστάμενη αδικία, η αποτροπή, συχνά, ενέχει την έννοια του σχετικού κόστους.
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Keane, 2005, σελ. 170.
Defencenet, 2012.
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Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η αρχή της ασύμμετρης ανταπόδοσης130, κατά
την οποία επιφυλάσσεται στον αντίπαλο κόστος μεγαλύτερο από το όποιο όφελος
αποκομίσει με την επιδιωκόμενη αλλαγή του status quo 131 . Οι Αθηναίοι,
βασιζόμενοι στις διευρυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες που τους παρείχε ο
στόλος και στην πληθώρα συμμάχων τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη
νησιωτική χώρα, εντάσσουν από νωρίς αυτήν την αρχή στην υψηλή στρατηγική
τους:
«Εάν εισβάλλουν στα εδάφη μας με πεζικό, εμείς θα πλεύσουμε
εναντίον των δικών τους, και τότε πια η καταστροφή μέρους μόνο
της Πελοποννήσου θα είναι κάτι διαφορετικό από την καταστροφή
ακόμη και ολόκληρης της Αττικής. διότι οι Πελοποννήσιοι δεν θα
μπορούν να το αναπληρώσουν χωρίς να πολεμήσουν, ενώ για εμάς
υπάρχει πολύ γη και στα νησιά και στη στεριά.» (1.143,4)
Αλλά και οι Λακεδαιμόνιοι, έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι εάν δεν πετύχει η
ακολουθούμενη από αυτούς στρατηγική εκμηδένισης, θα υποστούν βαρύτατες
συνέπειες:
«Διότι εάν δεν επικρατήσουμε στη θάλασσα ή δεν τους αφαιρέσουμε
τις προσόδους απ’ όπου συντηρούν το ναυτικό, η ζημιά που θα
έχουμε εμείς θα είναι μεγαλύτερη.» (1.81,4)
Κύριο παράδειγμα υιοθέτησης της αρχής της ασύμμετρης ανταπόδοσης στις
ημέρες μας, αποτελεί η πολιτική των ΗΠΑ. Ήδη από τη δεκαετία του ’60 ο R.
Nixon, βασιζόμενος στην ίδια αυτή αρχή, διατυπώνει την περίφημη «Θεωρία του
Παράφρονος» (the Madman Theory)132 στην οποία με τη σειρά της στηρίχθηκε η
130

Παρόμοια αλλά όχι ταυτόσημη, η έννοια της κλιμακούμενης αποτροπής (graduated
deterrence) κατά την οποία συντελούνται μια πληθώρα αντισταθμιστικών κινήσεων, κάθε μία
από τις οποίες είναι σχεδιασμένη, όχι τόσο για να τιμωρήσει τον εχθρό η να καταστρέψει την
πολεμική του ικανότητα αλλά με σκοπό να επιδείξει την ικανότητα του θιγόμενου να επιφέρει
μεγαλύτερη τιμωρητική ζημιά μέσω της κλιμάκωσης. (Keane, 2005, σελ. 62)
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Κολιόπουλος, 2010, σελ. 21-22.
Ο R. Nixon ήταν πεπεισμένος ότι η ισχύς του θα αυξανόταν εάν οι αντίπαλοί του πίστευαν ότι
ήταν ικανός να χρησιμοποιήσει υπερβάλλουσα ισχύ, ακόμη και πυρηνικά όπλα. Πίστευε ότι κάτι
τέτοιο, σε συνδυασμό με τη φήμη του ως άσπλαχνου, θα τον έκανε να φαντάζει επικίνδυνα
απρόβλεπτος όπως ο ίδιος αποκαλύπτει στον προσωπάρχη του Λευκού οίκου H. R. Haldeman
(Haldeman, 1978, σελ. 122).
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πυρηνική στρατηγική της «Μαζικής Ανταπόδοσης» (massive retaliation).
Πρόκειται για μία στρατηγική ανάσχεσης σύμφωνα με την οποία μια ευρεία
γκάμα γεγονότων ακόμη και ήσσονος σημασίας δύνανται να επισύρουν μία
πυρηνική απάντηση

εκ μέρους των ΗΠΑ 133 .

Η συγκεκριμένη στρατηγική,

χαρακτηρίζει πολλές από τις πλευρές του Αμυντικού Δόγματος των ΗΠΑ ακόμη
και σήμερα. Παράδειγμα αποτελεί η Αμερικανική Στρατηγική Διοίκηση η οποία
κατά τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Καταπολέμησης Όπλων Μαζικής
Καταστροφής το 2002 δηλώνει ότι «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να καθιστούν σαφές
ότι

διατηρούν το

δικαίωμα

να

απαντήσουν

με

υπερβάλλουσα

ισχύ

–

συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο σύνολο των διαθέσιμων επιλογών-, ως
απάντηση σε πιθανή χρήση Όπλων Μαζικής Καταστροφής εναντίον των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους»134, δηλώνοντας έτσι ευθαρσώς ότι εάν επιδιωχθεί μεταβολή
του status quo , αυτό θα επιφέρει στον αντίπαλο κόστος μεγαλύτερο από το όποιο
προσδοκώμενο όφελος.

2.9 Αποτροπή μέσω άρνησης (deterrence by denial) και η στρατηγική
της καμένης γης (scorched earth strategy)
Ο δεύτερος τρόπος αποτροπής που χρησιμοποιήθηκε από την υψηλή
στρατηγική των Αθηνών είναι η αποτροπή μέσω άρνησης. Πρόκειται για μία
στρατηγική που αποσκοπεί στην παρακώλυση ή την άρνηση της χρήσης, από τον
εχθρό, ενός χώρου, και κατά συνέπεια του έμψυχου δυναμικού και των
εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκεί.135. Ήδη από την αρχή των εχθροπραξιών, ο
Περικλής συμβούλευε τους συμπολίτες του:
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Keane, 2005, σελ. 121.
National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, 2002.
Keane, 2005, σελ. 60.
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«[…] ό,τι έχουν στους αγρούς να το μεταφέρουν στην πόλη και
να αποφεύγουν τις μάχες έξω αλλά να μπουν και να μένουν στην
πόλη για να την φρουρούν.» (2.13,2)
Έτι περαιτέρω, ο Αθηναίος στρατηγός διατυπώνει τις βασικές αρχές αυτού που
αργότερα θα γίνει γνωστό ως στρατηγική της καμένης γης, ή Φαβιανή στρατηγική,
τη στρατηγική δηλαδή εκείνη κατά την οποία καταστρέφεται ή αφαιρείται
ο,τιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο σε έναν προελαύνοντα εχθρό, όπως πηγές
τροφής, μεταφορές, επικοινωνίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ακόμη και
τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής:
«[…] να μη θρηνούμε και οδυρόμαστε για σπίτια και για κτήματα
αλλά για τους ανθρώπους […]. Αν μάλιστα πίστευα ότι θα σας
έπειθα, θα σας προέτρεπα να βγείτε οι ίδιοι να τα καταστρέψετε
και να δείξετε στους Πελοποννησίους πως γι αυτά τουλάχιστον
δεν πρόκειται να υποκύψετε.» (1.143,5)
Την στρατηγική αυτή υιοθέτησαν οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με
επιτυχία δύο φορές. Τόσο κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης εισβολής των
στρατευμάτων του Ναπολέοντος στη χώρα, όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, υπό την ηγεσία του Ιωσήφ Στάλιν 136 , ενάντια στον προελαύνοντα
Γερμανικό στρατό. Στις μέρες μας, σύμφωνα με καταγγελίες του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, η στρατηγική υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου της
Σρι Λάνκα (2009) από πλευράς των κυβερνητικών δυνάμεων137. Επίσης κατά τη
διάρκεια του Λιβυκού εμφυλίου πολέμου (2011), όταν κυβερνητικές δυνάμεις
ναρκοθέτησαν το λιμάνι της Μπρέγκα μέσω του οποίου διακινούνταν τα Λιβυκά
πετρέλαια, έτσι ώστε να αποτραπεί η χρήση των εγκαταστάσεων από τις
προελαύνουσες δυνάμεις των ανταρτών, ενώ και αυτοί χρησιμοποίησαν τακτικές
καμένης γης σε πόλεις όπως η Σύρτη138. Τέλος, δεν λείπουν και αναφορές για
χρήση παρόμοιων τακτικών και από τις πιστές στον πρόεδρο Άσσαντ δυνάμεις,
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στις επαρχίες Αλέπο, Ιντλίμπ και Λατάκια, κατά την τρέχουσα εμφύλια σύρραξη
στη Συρία139.

2.10 Αποτροπή μέσω επίδειξης δυνάμεως (deterrence by show of
force)
Σύμφωνα με τον Ναπολέοντα «μία από τις πρώτες αρχές του πολέμου είναι
να υπερβάλλεις τις δυνάμεις σου και όχι να τις παρουσιάζεις μικρότερες.»140 Σε μία
παρόμοια αρχή βασίζεται και το είδος εκείνο της αποτροπής που εδράζεται στην
επίδειξη δυνάμεως. Πρόκειται στην ουσία για μια επιχείρηση που στοχεύει στον
εξαναγκασμό ενός αντιπάλου και στην επίδειξη της εθνικής θέλησης. Μέσω ενός
σαφούς υπαινιγμού για χρήση βίας, συντελείται μια προσπάθεια εξουδετέρωσης
μιας συγκεκριμένης κατάστασης η οποία, εάν συνεχιστεί, μπορεί να αποβεί
μοιραία για τα εθνικά συμφέροντα ή τους εθνικούς στόχους. «Το πλεονέκτημα του
συγκεκριμένου τύπου αποτροπής, είναι ότι επιτρέπει στην πολιτική ηγεσία να
διατηρήσει ευελιξία στις μεθόδους και τις επιλογές που θα κάνει στη συνέχεια. Το
μειονέκτημά της είναι, ότι αφήνει την πρωτοβουλία στον εχθρό».141 . Η αποτροπή
μέσω επίδειξης δυνάμεως υπήρξε επιλογή των Αθηναίων στρατηγών και
αφορούσε πάντα την Αθηναϊκή ναυτική ισχύ:
«Όταν κατάλαβαν οι Αθηναίοι ότι οι εχθροί έκαναν αυτές τις
ετοιμασίες επειδή υποτιμούσαν τις δικές τους δυνάμεις, θέλησαν να
τους δείξουν ότι η εκτίμησή τους δεν ήταν σωστή και ότι, αντιθέτως,
αυτοί ήσαν σε θέση να αποκρούσουν εύκολα το ναυτικό που ερχόταν
από την Πελοπόννησο χωρίς να μετακινήσουν τα δικά τους πλοία
από τη Λέσβο. έβαλαν έτσι πληρώματα σε εκατό πλοία […] και
πλέοντας στον Ισθμό έκαναν επίδειξη της δυνάμεώς τους και
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αποβάσεις σε όποιο μέρος της Πελοποννήσου έκριναν σκόπιμο.
(3.16,1)
«Μεγαλύτερο φόβο στους εκεί Έλληνες θα εμπνέαμε […] εάν
κάναμε έστω μία σύντομη επίδειξη της δύναμής μας κι έπειτα
φεύγαμε […].» (6.11,4)
«Η γνώμη του Νικία ήταν […] να παραπλεύσουν τις ακτές, κι αφού
επιδείξουν έτσι στις άλλες πόλεις τη δύναμη της Αθήνας […] να
πάρουν το δρόμο της επιστροφής […].» (6.47,1)
Ένα σύγχρονο παράδειγμα αποτροπής μέσω επίδειξης δυνάμεων αντλούμε
από την Κορεατική χερσόνησο. Το 2010, μετά το βομβαρδισμό του ΝοτιοΚορεατικού νησιού Yeonpyeong κατά τον οποίο σκοτώθηκαν τέσσερεις πολίτες,
οι Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλαν το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το
οποίο μεταφέρει 75 μαχητικά αεροσκάφη, συνοδευόμενο από άλλα πολεμικά
πλοία στην περιοχή, και προγραμμάτισαν κοινές ναυτικές ασκήσεις με τη Σεούλ,
σε μία επίδειξη δυνάμεως με σκοπό να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις.142 Στο
ίδιο μήκος κύματος, και οι παρελάσεις οι οποίες κάθε τόσο πραγματοποιούνται
στη Νότια Κορέα143, κατά τη διάρκεια των οποίων επιδεικνύονται πύραυλοι με
μεγάλη ακτίνα δράσης και άλλα εξειδικευμένα οπλικά συστήματα, δηλώνοντας
έτσι ότι κάθε πρόκληση θα συναντήσει αποφασιστική αντίδραση 144 . Ωστόσο η
χρήση της επίδειξης δυνάμεων ως μέσο αποτροπής στις μέρες μας, έχει εξελιχθεί
σε κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο. Παράδειγμα η κρίση στη Συρία, όπου οι Ηνωμένες
Πολιτείες έστειλαν έναν αριθμό πολεμικών πλοίων, σε μία επίδειξη δυνάμεως
προκειμένου να αποτραπεί η Συριακή κυβέρνηση από μία περαιτέρω χρήση
χημικών όπλων. Την ίδια όμως στιγμή η Ρωσία, μετακίνησε πολεμικά της πλοία
στη Μεσόγειο, σε μία επίδειξη δυνάμεως που στόχο είχε να αποτρέψει τις ΗΠΑ,
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από την ανάληψη δράσης κατά της Συρίας, ενώ ταυτόχρονα, μία τρίτη μεγάλη
δύναμη, η Κίνα, εισερχόταν στο προσκήνιο σε μία επίδειξη δυνάμεως!145

2.11 Πειθαναγκασμός (compellence)
Πειθαναγκασμός ονομάζεται η πρακτική εξαναγκασμού της αντίπαλης
πλευράς σε ανάληψη ακούσιας δράσης. Είναι το αντίθετο της αποτροπής που
στοχεύει στη συγκράτηση του υποκειμένου από την ανάληψη δράσεως146. Στις
διεθνείς σχέσεις έχει την έννοια της αλλαγής του status quo με απειλή χρήσης
βίας. Όπως και η αποτροπή, ενέχει την έννοια του σχετικού κόστους. Όμως στον
πειθαναγκασμό ο αντίπαλος ούτως ή άλλως θα υποστεί κόστος, οπότε θα πρέπει
να του επιφυλάσσεται μεγαλύτερο κόστος αν δε συμμορφωθεί, απ’ ότι αν
συμμορφωθεί με την πειθαναγκαστική απειλή147 .
Στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο, όπου η οικονομία ήταν κατά κύριο λόγο αγροτική,
το κόστος της κάθε πόλης-κράτους, προκύπτει από την επαπειλούμενη
καταστροφή της αγροτικής παραγωγής και όλες οι πειθαναγκαστικές απειλές που
εγγράφονται στο έργο του Θουκυδίδη στρέφονται κατά αυτής. Η αξία της
καλλιεργήσιμης γης του αντιπάλου ως ενέχυρο είναι σαφής:
«Και ίσως τότε […] να φανούν πιο υποχωρητικοί [οι Αθηναίοι],
αφού και η γη τους θα είναι ακόμη απείραχτη και αυτοί θα
αποφασίζουν για αγαθά υπαρκτά που δε θα έχουν ακόμα
καταστραφεί. Γιατί μη νομίσετε ότι η γη τους είναι για μας κάτι άλλο
από ενέχυρο, και μάλιστα τόσο πολυτιμότερο όσο καλύτερα
καλλιεργημένη είναι.» (1.82,3)
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«Αφού είναι έτσι, παραδώστε σε εμάς τους Λακεδαιμόνιους την
πόλη [τις Πλαταιές] και τα σπίτια, δείξτε μας επίσης τα όρια του
τόπου σας και μετρήστε μας τα δένδρα σας και ό,τι άλλο είναι
δυνατόν να μετρηθεί. Και σεις μπορείτε να φύγετε, όσο θα διαρκεί ο
πόλεμος. Κι όταν τελειώσει, θα σας επιστρέψουμε ότι παραλάβαμε.
Μέχρι τότε θα τα κρατάμε ως παρακαταθήκη, καλλιεργώντας τη γη
και δίνοντάς σας ένα μέρος από τα εισοδήματα, αρκετό για τις
ανάγκες σας.» (2.72,3)
Η διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις είναι πανομοιότυπη. Το
εχθρικό στράτευμα κάνει την εμφάνισή του κάτω από τα τείχη, προσδίδοντας
αξιοπιστία στην πειθαναγκαστική απειλή

που θα ακολουθήσει και πρέσβεις

στέλνονται στην πόλη:
«Οι Μήλιοι […]έμειναν αρχικά ουδέτεροι και δεν έκαναν τίποτα.
έπειτα, όταν οι Αθηναίοι τους πίεζαν καταστρέφοντας τη γη τους,
βρέθηκαν σε κατάσταση ανοιχτού πολέμου. […] οι Αθηναίοι […]
έστειλαν πρώτα πρέσβεις για διαπραγματεύσεις, προτού αρχίσουν να
προξενούν καταστροφές στη γη.» (5.84,2-3)
«Το ίδιο καλοκαίρι, αμέσως μετά, ο Βρασίδας έχοντας μαζί του και
Χαλκιδείς εκστρατεύει λίγο πριν από τον τρύγο στην Άκανθο,
αποικία της Άνδρου. Ωστόσο οι κάτοικοι ήσαν διχασμένοι, αν θα τον
δεχόταν […]. Όμως επειδή φοβήθηκαν για τον καρπό που ήταν
ακόμα ατρύγητος στα αμπέλια πείσθηκαν από τον Βρασίδα να τον
δεχτούν […].» (4.84,1-2)
Στη συνέχεια οι πρέσβεις του επιτιθέμενου προχωρούν στη διατύπωση της
απειλής:
«[…] τότε θα επικαλεστώ τη μαρτυρία των θεών και των ηρώων
πως, ενώ έχω έλθει για το καλό σας, δεν κατορθώνω να σας πείσω,
και θα προσπαθήσω να εκβιάζω τα πράγματα λεηλατώντας τη χώρα
σας.» (4.87,2)
Συχνά δίνεται στον υποκείμενο σε πειθαναγκασμό ο χρόνος να αποφασίσει ή να
το σκεφτεί καλύτερα:
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«Εκείνος όμως [ο Αρχίδαμος], ελπίζοντας, όπως λένε, ότι οι
Αθηναίοι θα έκαναν κάποια υποχώρηση όσο η γη τους ήταν ακόμη
απείραχτη και ότι θα δίσταζαν να την αφήσουν να καταστραφεί,
καθυστερούσε.» (2.18,5)
Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πειθαναγκασμός είναι επιτυχής:
«[…] αποφάσισαν με πλειοψηφία να αποστατήσουν από τους
Αθηναίους επηρεασμένοι από τα ελκυστικά λόγια του Βρασίδα και
από το φόβο για τον τρύγο.» (4.88,1)
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το υποκείμενο δεν
υποκύπτει στην απειλή, οπότε και δέχεται τη μήνη του αντιπάλου:
«Οι Αθηναίοι, αφού τους κατέστρεψαν τα χωράφια, επειδή δεν
προσχωρούσαν σε αυτούς, απέπλευσαν για το Ρήγιο.» (3.88,4)
«Καθώς όμως αυτοί [οι Μήλιοι], μόλο που ρημαζόταν η γη τους,
δεν προσχωρούσαν [στην Αθηναϊκή Συμμαχία], οι Αθηναίοι
σήκωσαν άγκυρα από τη Μήλο […]» (3.91,3)
Σύγχρονα παραδείγματα επιτυχημένης στρατηγικής πειθαναγκασμού
έχουμε στις περιπτώσεις της Λιβύης (2003) σχετικά με τα Όπλα Μαζικής
Καταστροφής - ΟΜΚ (Weapons of Mass Destruction - WMD) και της Συρίας
(2013) σχετικά με το χημικό της οπλοστάσιο, όπου ο πειθαναγκασμός εκ μέρους
των ΗΠΑ λειτούργησε πολύ γρήγορα και τα αποτελέσματα υπήρξαν σχεδόν
άμεσα. Στην περίπτωση όμως του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ο
Αμερικανικός πειθαναγκασμός υπήρξε μία παταγώδης αποτυχία. Αιτία αυτής της
αποτυχίας υπήρξε η μη συμμόρφωση στην πρώτη από τις προϋποθέσεις που θέτει
ο
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πειθαναγκαστικής απειλής. Εξαιτίας της κακής εμπειρίας που αποκόμισαν οι ΗΠΑ
από την περίπτωση του Ιράκ, οι όποιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι
«όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», υπονομεύτηκαν από ταυτόχρονες δηλώσεις
Αμερικανών αξιωματούχων ότι «ένας νέος πόλεμος θα ήταν καταστροφή»,
καθιστώντας έτσι πλήρως αναξιόπιστη κάθε απειλή στρατιωτικής επέμβασης.148
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,

2.12 Η στρατηγική επιδρομών (raiding strategy) και η αύξηση
κόστους για τον αντίπαλο.
-Η δήωση ως παράγων οικονομικού πολέμουΣύμφωνα με τον Klausewitz 149 πέντε είναι οι τρόποι αύξησης της
κατανάλωσης των εχθρικών δυνάμεων. Ο πρώτος από αυτούς συνίσταται στην
εισβολή, δηλαδή στην κατάληψη εχθρικών εδαφών, «όχι με την πρόθεση να
διατηρηθούν, αλλά για να τους επιβληθούν δασμοί ή ακόμη και για να λεηλατηθούν.
Εδώ ο άμεσος αντικειμενικός στόχος δε συνίσταται στην κατάκτηση του εχθρικού
εδάφους ούτε στην καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού, αλλά αποβλέπει
απλώς στην πρόκληση μιας γενικής βλάβης». Μία τέτοιου είδους στρατηγική
ονομάζεται στρατηγική επιδρομών (raiding strategy) και είναι μία μέθοδος
καταστροφής της εχθρικής ισχύος μέσω μίας πρόσκαιρης εισβολής στο εχθρικό
έδαφος με σκοπό μία καταστρεπτική επίθεση. Οι επιδρομές μπορεί ενίοτε να
έχουν σα στόχο την καταπολέμηση των εχθρικών δυνάμεων, ωστόσο
συνηθέστερο στόχο αποτελούν εφόδια, όπλα και άλλες πηγές απαραίτητες για την
εύρυθμη λειτουργία των αντιπάλων ενόπλων δυνάμεων. Μία τέτοια στρατηγική
προσφέρει στον επιτιθέμενο «τόσο το πλεονέκτημα της δημιουργίας αβεβαιότητας
ως προς τον επιλεγμένο στόχο και τις οδούς προέλασης και υποχώρησης οι οποίες
θα χρησιμοποιηθούν, όσο και το στοιχείο του αιφνιδιασμού»150.
Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η στρατηγική αυτή γνώρισε ευρύτατη χρήση.
Ένας από τους στόχους της αποτέλεσαν οι παραλιακοί οικισμοί και πόλεις:
«Και τα πλοία αυτά, πλέοντας κοντά στις ακτές, έκαναν καταστροφές
στα παράλια της Λακωνικής.151» (3.7,2)
«Με απόβαση στην Καρδαμύλη […] νίκησαν σε μάχη τους Χίους
[…], κι αφού σκότωσαν πολλούς, ρήμαξαν τις περιοχές εκεί […].
[…] ρήμαξαν ολοκληρωτικά μια περιοχή πολύ καλά συγκροτημένη
[…].» (8.24,3)
149
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«Και καθώς έπλεε κοντά στη Μεροπίδα Κω αποβιβάζεται και
λεηλατεί την πόλη […], επίσης στην ύπαιθρο άρπαζε ό,τι έβρισκε
[…]». (8.41,2)
Δεδομένου όμως του ότι, όπως επισημάνθηκε ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο, η
γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν ο κύριος οικονομικός πυλώνας του αρχαίου
Ελληνικού κόσμου, αποτέλεσαν όπως ήταν φυσικό και το βασικό στόχο της
στρατηγικής αυτής. Οι επιδρομείς έκοβαν τα δέντρα, έκαιγαν τα σπαρτά, έπαιρναν
ως λεία το αποθηκευμένο σιτάρι ή άρπαζαν το ζωικό κεφάλαιο:
«Οι Λακεδαιμόνιοι, αφού μπήκαν στη Μεγαρίδα και έκοψαν τα
δέντρα, έφυγαν πάλι για τον τόπο τους […]» (1.108,2)
«Και έκαναν καταστροφές όχι μόνο στα μέρη που είχαν
δενδροτομηθεί πρωτύτερα, αν στο μεταξύ είχε βλαστήσει ξανά κάτι,
αλλά και σε όσα είχαν μείνει απείραχτα στις προηγούμενες
εισβολές». (3.26,3)
«[…] οι Αργείοι εισβάλλοντας στο έδαφος του Φλειούντα έκοψαν
δέντρα και σκότωσαν μερικούς […].» (6.105,3)
«Αφού αποβιβάστηκαν, οι Αθηναίοι ρήμαξαν τους αγρούς […]
ρήμαζαν τον τόπο και έκαιγαν τα σπαρτά […].» (6.94,2)
«[…] έπειτα έφυγαν καίγοντας συγχρόνως τα στάρια των Ινησσαίων
και των Υβλαίων.» (6.94,3)
«Τον ίδιο χειμώνα οι Λακεδαιμόνιοι […] εισβάλανε στην Αργολίδα
και κατέστρεψαν μικρό μέρος της. πήραν ακόμα μαζί τους και
κάμποσο στάρι με αμάξια που τα είχαν φέρει γι’ αυτόν το σκοπό
[…].» (6.7,1)
«[Ο βασιλιάς Άγις] κατευθύνθηκε έπειτα στο Μαλιακό κόλπο για να
χτυπήσει τους Οιταίους […], κι αφού άρπαξε τα περισσότερα
ζωντανά τους, τους υποχρέωσε να καταβάλουν λύτρα […].» (8.3,1)
Στο σχεδιασμό των επιδρομών, λαμβανόταν συχνά υπ’ όψιν ο χρονικός παράγων,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη καταστροφή:
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«[…] οι Αθηναίοι εκστρατεύσανε […] εναντίον των Χαλκιδέων στη
Θράκη και των Βοττιαίων, την εποχή που το στάρι είναι ώριμο […].
Φθάνοντας στην περιοχή της Σπαρτώλου, πόλης της Βοττικής,
κατέστρεψαν τα σπαρτά.» (2.79,1)
«Το επόμενο καλοκαίρι, την εποχή που ωριμάζουν τα στάχυα, οι
Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους εκστρατεύσανε στην Αττική
[…]. Στρατοπέδευσαν και άρχισαν να ερημώνουν τον τόπο.» (3.1,1)
«Την ίδια περίπου εποχή της άνοιξης, προτού μεστώσουν τα στάχυα,
οι Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους εισέβαλαν στην Αττική […]
κι αφού στρατοπέδευσαν, άρχισαν να ερημώνουν τον τόπο.» (4.2,1)
Από εκεί και πέρα ακολουθεί μία εκτενέστατη σειρά αποσπασμάτων, όπου ο
Θουκυδίδης αναφέρεται σε παρόμοιους στόχους της στρατηγικής επιδρομών,
χωρίς όμως να τους καθιστά σαφείς. Το γεγονός ωστόσο της χρήσης από μέρους
του δύο συγκεκριμένων ρημάτων152 για να περιγράψει τη δράση, καθιστά σαφές
σε όλα τα παρακάτω αποσπάσματα από το έργο του, οι επιδρομές αυτές στόχευαν
την αγροτική και ζωική παραγωγή του αντιπάλου:
«Οι Βοιωτοί […] με τον υπόλοιπο στρατό ήλθαν στις Πλαταιές και
κατέστρεφαν τον τόπο.» (2.12,5)
«Αφού στρατοπέδευσαν [οι Λακεδαιμόνιοι], βάλθηκαν πρώτα να
ρημάζουν την Ελευσίνα και το Θριάσιο πεδίο […]» (2.19,2)
«Οι Αθηναίοι […] σταμάτησαν στη Φειά της Ηλείας και
κατέστρεφαν επί δύο ημέρες τον τόπο […]» (2.25,3)
«[…] οι Πελοποννήσιοι […] εισέβαλαν όπως και την πρώτη φορά
στην Αττική […] και άρχισαν να ρημάζουν τον τόπο.» (2.47,2)
«Οι Πελοποννήσιοι τώρα, αφού ρήμαξαν το λεκανοπέδιο, πέρασαν
στη λεγόμενη παραλιακή ζώνη, μέχρι το Λαύριο, όπου είναι τα
μεταλλεία αργύρου των Αθηναίων.» (2.55,1)
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«Φθάνοντας στην Επίδαυρο [οι Αθηναίοι] ρήμαξαν το μεγαλύτερο
μέρος του τόπου […] Αποπλέοντας από την Επίδαυρο ρήμαξαν την
περιοχή της Τροιζηνίας, την Αλιάδα και την Ερμιονίδα.» (2.56,4)
«Σε αυτήν την εισβολή [οι Πελοποννήσιοι] παρέμειναν περισσότερο
από κάθε άλλη φορά και ερήμωσαν όλη την ύπαιθρο.» (2.57,2)
«Το ίδιο καλοκαίρι οι Λακεδαιμόνιοι […] αποβιβάστηκαν στο νησί
[τη Ζάκυνθο] κι ερήμωσαν μεγάλο μέρος του». (2.66,2)
«[…] ο στρατός της ξηράς ρήμαζε τον τόπο [την Πελοπόννησο]»
(3.7,3)
«[οι Πελοποννήσιοι] αποβιβάστηκαν στο ακρωτήριο της Λευκίμμης
και κατέστρεφαν την ύπαιθρο.» (3.79,3)
«Και όταν έφτασαν στην περιοχή της Ναυπάκτου […] έκαναν
καταστροφές στην ύπαιθρο […»] (3.102,2)
«[…] κατευθύνθηκαν στις εκβολές του ποταμού Ακεσίνη και
άρχισαν να ρημάζουν τον τόπο […]» (4.25,8)
«[…] αφού αγκυροβόλησαν, ερήμωσαν τη χώρα […]». (4.45,1)
«[Οι Αθηναίοι] ερήμωναν τον τόπο σχεδόν επί επτά ημέρες.»
(4.54,4)
«[…] και αυτός μένοντας με το στρατό εκεί, λεηλατούσε τον τόπο».
(4.109,5)
«Την επόμενη οι Αθηναίοι […] ρήμαζαν τον τόπο […]». (4.130,1)
«[…] οι Αργείοι […] εισέβαλαν στην περιοχή της Επιδαύρου και την
ρήμαξαν».(5.54,3)
«Οι Αργείοι, […] κατέστρεψαν περίπου το ένα τρίτο του εδάφους της
Επιδαύρου […]». (5.55,4)
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«Την ίδια περίπου εποχή αυτού του καλοκαιριού εισέβαλαν και οι
Λακεδαιμόνιοι στο Άργος, αυτοί και οι σύμμαχοί τους, και
κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του τόπου […]». (6.104,3)
«[Οι Αθηναίοι] αποβιβάστηκαν στην Επίδαυρο Λιμηρά, […] και
ρήμαξαν ένα μέρος της γης […]». (6.105,2)
«Αρχικά ρήμαξαν την περιοχή γύρω στην πεδιάδα […].» (7.19,1)
«Το οχύρωμα χτιζόταν ως ορμητήριο για καταστροφές στην πεδιάδα
και στα ευφορότερα μέρη της Αττικής […]». (7.19,2)
«Πρώτα ερήμωσαν μία περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς […]».
(7.26,2)
«Πρώτα λοιπόν, βγήκαν από το στρατόπεδό τους οι Αθηναίοι και
άρχισαν να ρημάζουν τη γη των Συρακουσίων γύρω από τον ποταμό
Άναπο […]». (7.42,6)
«[οι Αθηναίοι] αφού ερήμωσαν τη γη των Κνιδίων, έφυγαν με τα
πλοία για τη Σάμο». (8.35,4)
Τέλος μία αποφασιστική καμπή στον τρόπο χρήσης της στρατηγικής επιδρομών
και στις συντελούμενες από αυτές καταστροφές, σημειώνεται από τους
Πελοποννησίους, με την οχύρωση της κοντινής στην Αθήνα Δεκέλειας με
δραματικές για τους Αθηναίους συνέπειες:
«Διότι προηγουμένως οι εισβολές ήταν σύντομες και δεν εμπόδιζαν
στο υπόλοιπο διάστημα την εκμετάλλευση του εδάφους. τώρα όμως
[…] που γινόταν επιδρομές […] από την τακτική φρουρά που
ξεχυνόταν στην ύπαιθρο πιεσμένη από την ανάγκη και προέβαινε σε
λεηλασίες […] οι καταστροφές για τους Αθηναίους ήταν τεράστιες.
Είχαν στερηθεί ολόκληρη τη γη τους, πάνω από είκοσι χιλιάδες
δούλοι […] είχαν αυτομολήσει, τα πρόβατα και τα υποζύγια είχαν
εξολοκλήρου αφανιστεί […].» (7.27,5)
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Στις ημέρες μας, οι επιδρομές πραγματοποιούνται με χρήση πυραυλικών
συστημάτων153, έτσι ώστε να αποφεύγονται απώλειες, των ημετέρων δυνάμεων.
Στο τέλος του 20ου αιώνα, η στρατηγική επιδρομών χρησιμοποιήθηκε από το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ κατά της τέως Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας) το 1999 και
διήρκησε 78 ημέρες. Σε αυτήν συμμετείχαν 1.150 μαχητικά αεροσκάφη του
ΝΑΤΟ, που πραγματοποίησαν συνολικά 2.300 επιδρομές. Οι επιλεγμένοι στόχοι
επλήγησαν με 420.000 βλήματα, 20.000 πυραύλους, και 37.000 βόμβες
διασποράς.154 Στις αρχές του 21ου αιώνα, όλο και πιο ευρεία γίνεται η χρήση Μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με τα οποία πλήττονται στελέχη και ηγέτες της AlQaeda σε χώρες όπως η Σομαλία, η Λιβύη 155 , το Αφγανιστάν 156 και το
Πακιστάν157 όπου από τον Αύγουστο του 2008 σημειώθηκαν 220 επιθέσεις, ενώ
οι νεκροί από τις επιδρομές κυμαίνονται από 1700 έως 2.400 άτομα, στη
πλειοψηφία τους ισλαμιστές αντάρτες.

2.13 Οριζόντια κλιμάκωση (horizontal escalation)
Εξετάζοντας παραπάνω την αποτροπή, όπως αυτή αποτυπώνεται στη
Θουκυδίδεια σκέψη, εντοπίσαμε ήδη κινήσεις τόσο των Αθηναϊκών όσο και των
Σπαρτιατικών δυνάμεων, μέσω των οποίων επιχειρούνταν

η αποτροπή των

αντιπάλων προθέσεων μέσω των αντιποίνων. Ωστόσο, στα συγκεκριμένα
αποσπάσματα εντοπίζεται μία ακόμη στρατηγική αρχή, αυτή της μεταφοράς των
επιχειρήσεων στο ζωτικό χώρο του αντιπάλου, ή οριζόντια κλιμάκωση (horizontal
escalation). Πρόκειται στην ουσία για μια στρατηγική επιλογή κατά την οποία «η
αντίδραση σε μία επίθεση η οποία εκδηλώνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι
το πλήγμα του αντιπάλου σε ένα διαφορετικό , απροσδόκητο σημείο».
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Αυτό

επιτρέπει στο έθνος που δέχεται την επίθεση να διατηρήσει την πρωτοβουλία των
κινήσεων και αρνείται στον επιτιθέμενο την επιλογή του πεδίου της μάχης158:
[…] οι άρχοντες των Λακεδαιμονίων τους υποσχέθηκαν [στους
Ποτειδαιάτες] πως εάν, οι Αθηναίοι επιτεθούν στην Ποτείδαια,
αυτοί θα εισβάλουν στην Αττική. (1.58,1)
«Αν πάλι κάνουν ένα οχυρό ορμητήριο θα μπορούν βέβαια να
προξενούν καταστροφές σε ένα κομμάτι της γης μας με επιδρομές
και αυτομολίες των δούλων, ωστόσο το οχυρό αυτό δε θα είναι
ικανό να μας εμποδίζει να πλεύσουμε στο δικό τους τόπο και
κατασκευάζοντας εκεί επιτειχίσματα να προβαίνουμε σε αντίποινα
με το στόλο, στον οποίο βασίζεται η δύναμή μας.» (1.142,4)
«Ενώ οι Πελοποννήσιοι ήσαν ακόμα στην πεδιάδα, προτού να
περάσουν στην παραλιακή περιοχή, αυτός [ο Περικλής] είχε αρχίσει
να ετοιμάζει εκατό πλοία για να πλεύσει εναντίον της Πελοποννήσου
[…]» (2.56,1)
«Διότι τώρα που οι Αθηναίοι πίεζαν στην Πελοπόννησο και ειδικά
στη Λακωνία, οι Λακεδαιμόνιοι ελπίζανε ότι θα τους απομάκρυναν
από εκεί προπαντός εάν τους ανταπέδιδαν τις καταστροφές
στέλνοντας στρατό στους συμμάχους των Αθηναίων […]» (4.80,1)
Τέλος, στην περίπτωση που η στρατηγική αυτή στοχεύσει στο αντίπαλο κέντρο
βαρύτητας μπορεί να επιφέρει μία δραματική ανατροπή των ρόλων και ο
επιτιθέμενος να βρεθεί αίφνης στη δυσάρεστη κατάσταση να αγωνίζεται για την
ίδια του την υπόσταση:
«[…] νικώντας [οι Αθηναίοι] τους Λακεδαιμονίους στην ίδια την
Πελοπόννησο, αφ’ ενός θα εδραιώσουν και θα επεκτείνουν την
ηγεμονία τους και αφ’ ετέρου δεν θα εισβάλει πια ποτέ ξένος στο
έδαφός τους.» (5.69,1)
«Αλλά και αν αποτύγχαναν σε αυτό θα στρέφονταν εναντίον της
δικής σας γης […]. Και τότε ο αγώνας σας δεν θα είναι για τόπο που
158
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δεν σας ανήκει αλλά μάλλον για τη δική σας συμμαχία και τη δική
σας γη.» (5.110,2)
Ένα πρώιμο παράδειγμα στρατηγικής οριζόντιας κλιμάκωσης εντοπίζεται ήδη
στον Καρχηδονιακό Πόλεμο, όταν ο Σκιπίωνας μετέφερε το θέατρο των
επιχειρήσεων στην ίδια την Καρχηδόνα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την απόβαση στη Νορμανδία, ο Χίτλερ διαβεβαίωνε
τους στρατάρχες του ότι «το νέο όπλο V, η ιπτάμενη βόμβα, θα είχε σύντομα
αποφασιστική επίδραση στον πόλεμο.» Στην πρότασή τους, το όπλο να στραφεί
εναντίον των αιγιαλών της εισβολής, αυτός, υιοθετώντας μία λογική οριζόντιας
κλιμάκωσης, επέμεινε ότι ο βομβαρδισμός θα έπρεπε να συγκεντρωθεί στο
Λονδίνο «για να αναγκάσει τους Άγγλους να συνάψουν ειρήνη»159.
Ένα δεύτερο παράδειγμα της εξεταζόμενης στρατηγικής, έρχεται από το
στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα
με το οποίο, εάν οι δυνάμεις του Συμφώνου της Βαρσοβίας εξαπέλυαν επίθεση
στη δυτική Ευρώπη, οι ΗΠΑ μπορούσαν να επιλέξουν να κλιμακώσουν οριζόντια
επιτιθέμενες σε μια από Ασιατικές δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης όπως το
Καζακστάν160.

2.14 Η διεθνής νομιμοποίηση (just war theory) και η ανατροπή της
Το τμήμα εκείνο του διεθνούς δικαίου που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των
ένοπλων συγκρούσεων και καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες και
παραδόσεις, διακρίνεται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τους κανόνες που καθορίζουν
το κατά πόσο ένας πόλεμος είναι νόμιμος ή όχι (jus ad bellum) και τους κανόνες
που καθορίζουν την ίδια τη διεξαγωγή του πολέμου (jus in bellum)161. Η διεθνής
νομιμοποίηση ενός πολέμου μπορεί να εξαρτάται από θέματα όπως η αυτοάμυνα,
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η απόκτηση δικαιωμάτων, η αναζήτηση αποζημιώσεων για μία ζημιά ή η τιμωρία
κάποιου που μας επιβουλεύεται162.
Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, στην προσπάθεια εξασφάλισης της διεθνούς
νομιμοποίησης του αγώνα τους, οι Λακεδαιμόνιοι αρχικά χρησιμοποιούν το
προπέτασμα της συλλογικής απόφασης:
«Ξανακάλεσαν τότε τους συμμάχους και τους ανακοίνωσαν ότι
θεωρούν πως οι Αθηναίοι αδικούν, θέλουν όμως να συγκαλέσουν
και τους συμμάχους όλους και να φέρουν το ζήτημα σε ψηφοφορία
ώστε να αποφασίσουν από κοινού τον πόλεμο, εάν τον
αποφασίσουν.» (1.87,4)
«Οι Λακεδαιμόνιοι κάλεσαν πάλι τους συμμάχους τους και ήθελαν
να θέσουν σε ψηφοφορία αν πρέπει να πολεμήσουν.» (1.119,1)
Συνεχής και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβανόμενη επωδός τους, είναι η διακήρυξη
ότι εισέρχονται στον πόλεμο με πρόθεσή την απελευθέρωση των Ελληνικών
πόλεων από την Αθηναϊκή ηγεμονία προκειμένου να κερδίσουν τη συναίνεση των
υπολοίπων:
« […] οι Λακεδαιμόνιοι θέλουν την ειρήνη, και ειρήνη θα υπάρξει
εάν αποδώσετε στους Έλληνες την αυτονομία τους.» (1.139,3)
«[…] να μας βοηθήσετε να ελευθερώσουμε και τους άλλους, όσους
συμμερίστηκαν τότε εκείνους τους κινδύνους […] και τώρα είναι
υποταγμένοι στους Αθηναίους. έχει γίνει τόση ετοιμασία και πόλεμος
για την απελευθέρωση αυτών και των άλλων Ελλήνων.» (2.72,1)
«Αλλά πολύ πιο αισχρό και άδικο ήταν να καταπροδώσετε όλους
τους άλλους Έλληνες […] παρά μόνο τους Αθηναίους, που
προσπαθούσαν να υποδουλώσουν την Ελλάδα ενώ οι άλλοι να την
ελευθερώσουν». (3.63,3)
«Μας έχουν στείλει, Ακάνθιοι, εμένα και το στρατό οι Λακεδαιμόνιοι
ως έμπρακτη επαλήθευση του λόγου για τον οποίο εξαρχής
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διακηρύξαμε ότι θα πολεμήσουμε, δηλαδή για να ελευθερώσουμε
τους Έλληνες από τους Αθηναίους.» (4.85,1)
«Όσο για μένα δεν ήλθα για να βλάψω τους Έλληνες αλλά για να
τους ελευθερώσω […»] (4.86,1)
Οι Αθηναίοι επιχαίρουν για τις ανά την Ελλάδα δημοκρατικές μερίδες που
επηρεάζουν τα πολιτικά γεγονότα στις πόλεις-κράτη:
«Σήμερα ο δημοκρατικός κόσμος σε όλες τις πόλεις είναι με το
μέρος μας […]» (3.47,2)
Όμως τελικά, είναι οι Λακεδαιμόνιοι αυτοί, που φαίνεται να επιτυγχάνουν
την πανελλήνια συναίνεση και να πείθουν το διεθνές τους ακροατήριο, πολύ
περισσότερο από τους αντιπάλους τους καθώς:
«Οι συμπάθειες στην Ελλάδα έκλιναν κατά πολύ προς την πλευρά
των Λακεδαιμονίων, οι οποίοι άλλωστε είχαν και προκαταβολικά
διακηρύξει ότι αγωνίζονται για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Οι
πάντες, και ιδιώτες και πόλεις, προσπαθούσαν με ζήλο να τους
υποστηρίξουν όπως μπορούσαν, με λόγια ή με έργα.» (2.8,4)
Ταυτόχρονα, ελάσσονες δυνάμεις, όπως οι Μυτιληναίοι, φαίνονται να υιοθετούν
τη ρητορική τους:
«Τώρα όμως […] αποφασίσαμε μία διπλή αποστασία […] ώστε να
μη συμπράττουμε με τους Αθηναίους στην κακοποίηση των Ελλήνων
αλλά να συμβάλλουμε στην απελευθέρωσή τους […]» (3.13,1)
«Εάν μάλιστα παρουσιαστείτε ανοιχτά ως ελευθερωτές, η νίκη σας
στον πόλεμο θα είναι πιο βέβαιη». (3.13,7)
Η άποψη του ίδιου του Θουκυδίδη, ο οποίος περιγράφει τις τακτικές αυτές και τον
αγώνα των ισχυρών για απόκτηση μίας διεθνούς νομιμοποίησης, ξεπροβάλλει
τελικά πίσω από τις γραμμές του κειμένου και μας επιτρέπει να καταλάβουμε την
προσωπική του άποψη για τις μεγαλόστομες διακηρύξεις των μεγάλων δυνάμεων
στο έκτο βιβλίο της εξιστόρησής του:
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«Ο πραγματικός λόγος της εκστρατείας ήταν η επιθυμία τους να
κατακτήσουν ολόκληρο το νησί, πρόβαλλαν όμως ταυτόχρονα την
εύσχημη πρόφαση πως ήθελαν να βοηθήσουν τους ομοφύλους τους
και τους συμμάχους που είχαν αποκτήσει εκεί». (6.6,1)
Όπως είναι φυσικό, παράλληλα με την προσπάθεια της μίας πλευράς να
επιτύχει τη διεθνή νομιμοποίηση, εξελίσσεται μία προσπάθεια ανατροπής αυτής
από τον αντίπαλο. Οι Αθηναίοι επιχειρούν να ξεσκεπάσουν στα μάτια των
υπόλοιπων

Ελλήνων

τις

πραγματικές

προθέσεις

των

Σπαρτιατών

διαβεβαιώνοντας:
«[…] σχετικά με τις πόλεις θα αφήσουμε αυτόνομες όσες ήταν
αυτόνομες […] και εφόσον και εκείνοι, οι Λακεδαιμόνιοι,
αποδώσουν αυτονομία στις δικές τους ομόσπονδες πόλεις όχι όπως
συμφέρει τους ίδιους αλλά όπως καθεμία θέλει.» (1.144,2)
Ταυτόχρονα κατηγορούν τους εχθρούς τους για αδικοπραγία:
«[…]άρχισαν πόλεμο αποφασίζοντας να βάλουν την ωμή βία πάνω
από το δίκιο.» (3.39,3)
Τέλος, μέσω τεχνασμάτων επιχειρούν να εκθέσουν τους Λακεδαιμόνιους στα
μάτια των Ελλήνων:
«[…] αλλά ο Δημοσθένης και οι αρχηγοί των Ακαρνανών
συμφώνησαν κρυφά με τους Μαντινείς, τον Μενεδάιο και τους
άλλους αρχηγούς των Πελοποννησίων, τους πιο εξέχοντες, να τους
αφήσουν να φύγουν το ταχύτερο δυνατόν. ήθελε έτσι ο Δημοσθένης
[…] να εκθέσει τους Λακεδαιμονίους και τους Πελοποννησίους στα
μάτια των Ελλήνων εκείνης της περιοχής ως προδότες που έβαλαν
πάνω από όλα τον εαυτό τους». (3.109,2)
Ένα παράδειγμα προσπάθειας επίτευξης της διεθνούς νομιμοποίησης,
εντοπίζεται

το Φεβρουάριο του 1962, κατά τη διάρκεια της κρίσης των

πυραύλων στην Κούβα, όταν το Γενικό Στρατιωτικό Επιτελείο των ΗΠΑ,
προτείνει να χρησιμοποιηθούν «συγκαλυμμένοι τρόποι […] ώστε να παρασύρουν ή
να προκαλέσουν τον Κάστρο […] σε μια απροκάλυπτα εχθρική αντίδραση κατά των
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ΗΠΑ. Μια αντίδραση που θα αποτελούσε με τη σειρά της τη δικαιολογία για τις
ΗΠΑ όχι μόνο να ανταποδώσουν αλλά και να καταστρέψουν τον Κάστρο με
ταχύτητα, ισχύ και αποφασιστικότητα.»163
Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, η Σοβιετική Ένωση
επιχείρησε να προκαλέσει ένα σχίσμα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με
την Ευρώπη μέσω μιας πολιτικής υποστήριξης κινημάτων που παρουσίαζαν τις
Ηνωμένες Πολιτείες ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη164,και σε μεγάλο
βαθμό, όπως και η αρχαία Σπάρτη, το επέτυχε.

2.15 Η εσωτερική νομιμοποίηση και η ανατροπή της
Τρία είναι τα θεμελιώδη εκείνα συστατικά, η συνέργεια των οποίων θα
οδηγήσει στην εξασφάλιση της νίκης: ο λαός, ο στρατός και η κυβέρνηση165. Το
πρώτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδομένου ότι όλα λειτουργούν καλύτερα σε
μία χώρα, με την προϋπόθεση πως τίποτε στα συναισθήματα των υπηκόων δεν
αντιτίθεται σ’ αυτό. 166 Με τον όρο εσωτερική νομιμοποίηση υποδηλώνεται η
συναίνεση ενός λαού στην πολεμική προσπάθεια που πραγματοποιούν οι ένοπλες
δυνάμεις της χώρας του μετά από απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Μία τέτοια
συναίνεση είναι εκ των ων ουκ άνευ στον αγώνα, γεγονός αναγνωρισμένο ήδη
από τους Ρωμαίους οι οποίοι δήλωναν ότι όπου υπάρχει ομοψυχία, εκεί υπάρχει
και νίκη 167 . Στην περίπτωση όμως κατά την οποία η χώρα εμπλακεί σε έναν
πόλεμο είναι απαραίτητη μία λογική αιτιολόγηση αυτής της επιλογής ή μία
προφανής ηθική αιτία, ειδάλλως μια τέτοια επιλογή δεν θα τύχει της απαιτούμενης
λαϊκής συναίνεσης.168 Η κρατική ρητορική που, απευθυνόμενη σε ένα εσωτερικό
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ακροατήριο, στοχεύει στην επίτευξη της εσωτερικής νομιμοποίησης, όπως
σκιαγραφείται από τον Θουκυδίδη, εδράζεται σε πέντε διαφορετικές αρχές:
Στην πρόληψη και την ηθική υποχρέωση:
«Αποφασίστε λοιπόν τον πόλεμο, Λακεδαιμόνιοι, αντάξια με τη
Σπάρτη, κι’ ούτε τους Αθηναίους να αφήσετε να γίνονται
ισχυρότεροι ούτε τους συμμάχους μας να καταπροδώσουμε αλλά, με
τη βοήθεια των θεών, ας πάμε να πολεμήσουμε εκείνους που
αδικούν». (1.86,5)
Στην πολιτισμική ανωτερότητα:
«Γι αυτό ακριβώς μίλησα διεξοδικότερα για την πόλη, για να σας
δώσω να καταλάβετε ότι δεν αγωνιζόμαστε για τα ίδια πράγματα
εμείς [οι Αθηναίοι] και εκείνοι που δεν έχουν τίποτα όμοιο με αυτά
εδώ […]» (2.42,1)
Στο εθνικό συμφέρον:
«Κανένας σας ας μη φανταστεί ότι αποτολμούμε σε ξένο έδαφος κάτι
τόσο πολύ επικίνδυνο χωρίς λόγο. Διότι ο αγώνας στη γη τούτων
εδώ είναι για τη δική μας γη.» (4.95,2)
Στη νομιμότητα:
«[…] ας ριχτούμε μανιασμένα στη μάχη και ας πιστέψουμε πως
είναι απόλυτα νόμιμο δικαίωμά μας να χορτάσουμε τη δίψα μας για
εκδίκηση τιμωρώντας τους επιδρομείς […]». (7.68,1)
Τέλος, στην δίκαιη αντίδραση σε μία υφιστάμενη αδικία:
«Θεοί και ήρωες, όσοι προστατεύετε τη γη των Πλαταιών, να είστε
μάρτυρες πως βασικά ούτε κάτι άδικο επιχειρούμε με την εισβολή σε
τούτη τη γη, αφού αυτοί πρώτοι παραβίασαν τους κοινούς όρκους
μας […]» (2.74,2)
Όπως και στην περίπτωση της διεθνούς νομιμοποίησης , έτσι και εδώ, ο
εχθρός θα επιχειρήσει να ανατρέψει την εσωτερική νομιμοποίηση ανατρέποντας
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στην ουσία την ισορροπία της τριάδος του Klausewitz, στην οποία και εδράζεται
όλη η πολεμική προσπάθεια. Η έλλειψη εσωτερικής νομιμοποίησης, λογίζεται
ανάμεσα στις αδυναμίες μίας χώρας και καθιστά εύκολη την κατάληψή της:
«Γιατί οι πόλεις της Σικελίας είναι πολυάνθρωπες, από όχλους
ανάμεικτους […]. Και γι’ αυτό κανένας δεν τις αισθάνεται ως
πατρίδα του […].» (6.17, 2-3)
Τρείς είναι οι μέθοδοι που καταγράφονται στο έργο του Θουκυδίδη και στοχεύουν
στην επίτευξη της επιδιωκόμενης από τον αντίπαλο ανατροπής Πρώτη
εμφανίζεται αυτή των πληγμάτων που στοχεύουν τη ζωή και τις περιουσίες των
αμάχων, έτσι ώστε στα μάτια του λαού η κυβέρνηση να φανεί ανίκανη ή ακόμη
και απρόθυμη να τον προστατέψει:
«[…] διότι οι Αχαρνείς, έχοντας χάσει πια τα υπάρχοντά τους, δε θα
είναι εξίσου πρόθυμοι να εκτεθούν σε κινδύνους για τις περιουσίες
των άλλων κι ότι θα πέσει διχόνοια στους Αθηναίους.» (2.20,4)
«Όταν είδαν το στρατό [των Λακεδαιμονίων] να είναι στις Αχαρνές
και να απέχει εξήντα στάδια από την πόλη [οι Αθηναίοι] κατάλαβαν
ότι δεν μπορούσαν να εξακολουθήσουν να το ανέχονται αλλά, όπως
είναι ευνόητο, τους φαινόταν φοβερό να ρημάζεται η γη τους
μπροστά στα μάτια τους, […] γι αυτό και έκριναν όλοι, και
προπαντός οι νέοι, ότι έπρεπε να βγουν να πολεμήσουν και να μην το
ανέχονται άλλο.» (2.21,2)
«Ύστερα από τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων οι Αθηναίοι,
επειδή η ύπαιθρός τους είχε για δεύτερη φορά δενδροτομηθεί και
τους θέριζε η αρρώστια και ο πόλεμος μαζί, άρχισαν να αλλάζουν
γνώμη και να κατηγορούν τον Περικλή ότι τάχα αυτός τους
παρέσυρε στον πόλεμο […] και ήσαν έτοιμοι να έλθουν σε
συμβιβασμό με τους Λακεδαιμονίους […]» (2.59,1)
Μία δεύτερη μέθοδος είναι αυτή της διακοπής ανεφοδιασμού σε είδη πρώτης
ανάγκης:

[69]

«Ο λαός όμως [οι Μυτιληναίοι] όταν πήρε τα όπλα, δεν άκουγε πια
τους άρχοντες αλλά μαζευόταν κατά ομάδες και απαιτούσε από τους
ολιγαρχικούς να βγάλουν έξω το κρυμμένο στάρι και να το
μοιράσουν σε όλους, διαφορετικά, είπαν, αυτοί θα συνεννοούνταν
μόνοι τους με τους Αθηναίους και θα τους παρέδιδαν την πόλη.»
(3.27,3)
Τέλος, προσφιλής μέθοδος των εμπλεκόμενων στον υπό εξέταση πόλεμο,
αποτέλεσε και η πολιτειακή μεταβολή:
«Μην μπορώντας έτσι οι Αθηναίοι να προκαλέσουν σε αυτές [τις
πόλεις] κάποια πολιτειακή μεταβολή που θα οδηγούσε σε εσωτερικό
διχασμό, όπως συνήθως όταν ανάγκαζαν τους αντιπάλους να
υποταχθούν, […] βρίσκονταν ήδη πρωτύτερα σε αδιέξοδο […]».
(7.55,2)
Στις μέρες μας, τεράστιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στην επίτευξη
εσωτερικής νομιμοποίησης 169 ενώ συχνά μία αίσθηση εθνικής δικαιοσύνης
κατακαλύπτει τα πραγματικά γεγονότα, υπακούοντας στις απαιτήσεις των
κέντρων στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής ισχύος της εκάστοτε χώρας170.
Ακραίο παράδειγμα της αξίας που αποδίδεται στην εσωτερική νομιμοποίηση και
αυτή ακόμα η Al-Qaeda. Ο Ayman al-Zawahiri συμβουλεύει σχετικά με τις
μεθόδους που ακολουθεί η οργάνωση στο Ιράκ το 2005: «Το κίνημα των
μουζαχεντίν πρέπει να αποφύγει κάθε δραστηριότητα την οποία λαός δεν κατανοεί
και δεν εγκρίνει, αρκεί αυτή η αποφυγή να μην αντιτίθεται στη Σαρία.»171
Από την άλλη, το

κατεξοχήν παράδειγμα ανατροπής της εσωτερικής

νομιμοποίησης αποτελεί ο πόλεμος του Βιετνάμ κατά τη διάρκεια του οποίου η
απώλεια της εσωτερικής νομιμοποίησης και οι έντονες αντιδράσεις από το λαό
των ΗΠΑ, είχε παραλυτική επίδραση στην Αμερικανική στρατηγική. Ερχόμενοι
169
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σε πιο πρόσφατες εποχές, η αδυναμία της κυβερνητικής ρητορείας να πείσει επί
τω προκειμένω ήταν εμφανής όταν στις 13 Νοεμβρίου 2002, επίσκοποι της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας των ΗΠΑ εξέδωσαν μία ανακοίνωση, σύμφωνα με
την οποία δεν μπορούσαν να βρουν καμία ηθική αιτιολόγηση για τον πόλεμο κατά
του Ιράκ, δεδομένης της ολοσχερούς έλλειψης αποδείξεων ότι το Ιράκ επρόκειτο
να επιτεθεί. Ως εκ τούτου, μία επίθεση στο Ιράκ δεν πληρούσε τα καθολικά
κριτήρια για just war172 .

2.16 Αποφυγή στρατηγικού αιφνιδιασμού
Ως αιφνιδιασμός μπορεί να οριστεί «η ψυχολογική εκείνη κατάσταση η
οποία προκύπτει εξαιτίας ενός αναπάντεχου γεγονότος». Το αποτέλεσμα του
αιφνιδιασμού μπορεί να είναι «η καταστροφή ενός μεγαλύτερου τμήματος των
εχθρικών δυνάμεων, με χαμηλότερο κόστος ή με μεγαλύτερη ταχύτητα».173 Από την
άλλη, ως στρατηγικός αιφνιδιασμός ορίζεται μία απρόβλεπτη εξέλιξη η οποία έχει
μία αποφασιστική, θεμελιώδη και, μερικές φορές επαναστατική επίδραση στην
πορεία των γεγονότων. Η φύση του στρατηγικού αιφνιδιασμού στον πόλεμο είναι
τέτοια, που να δημιουργεί σύγχυση και να ακυρώνει τη στρατηγική του
αντιπάλου, έτσι ώστε να καθίσταται άνευ σημασίας και μάταια τη συνέχιση της
όποιας περαιτέρω προσπάθειάς του.174 Γι αυτό και ο Θουκυδίδης συμβουλεύει
ότι:
«[…]πρέπει κανείς να φυλάγεται όχι μόνο από όσα πράττει ο εχθρός
αλλά και από όσα σχεδιάζει, αφού διαφορετικά θα πάθει το κακό
προτού προλάβει να φυλαχτεί.» (6.38,4)
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Η αποφυγή του στρατηγικού αιφνιδιασμού κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο
οφειλόταν στην βαθύτατη αμοιβαία δυσπιστία για τις προθέσεις που χαρακτήριζε
τις (δυνητικά) εμπόλεμες πλευρές προτού ακόμη υπάρξει έναρξη των
εχθροπραξιών:
«Όταν [οι Κορίνθιοι] έφτασαν στο Άκτιο […] οι Κερκυραίοι τους
έστειλαν με λέμβο κήρυκα να τους πει να μην πλεύσουν εναντίον
τους.

συγχρόνως επιβίβαζαν τα πληρώματα στα πλοία, αφού

προηγουμένως είχαν ενισχύσει με δοκάρια τα παλαιά πλοία ώστε να
μπορούν να πλεύσουν και είχαν επισκευάσει τα υπόλοιπα.» (1.29,3)
«Και στους Αθηναίους να στείλετε πρέσβεις για την Ποτείδαια […].
Συγχρόνως όμως να ετοιμάζεστε για τον πόλεμο.» (1.85,2)
«Επίσης τους συμβούλεψε ο Θεμιστοκλής […] αφού ορίσουν εκτός
απ αυτόν και άλλους πρέσβεις, να μην τους στείλουν αμέσως αλλά
να καθυστερήσουν την αποστολή ώσπου να σηκώσουν το τείχος
ίσαμε το απαραίτητο ύψος απ όπου θα μπορούν να πολεμούν.»
(1.90,3)
«[…] τώρα όμως ποιος ο λόγος να μακρηγορούμε, αφού βλέπετε
άλλους Έλληνες να τους έχουν υποδουλώσει και άλλους να τους
επιβουλεύονται και πρωτίστως τους δικούς μας συμμάχους, και να
είναι από πολύ καιρό προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο πολέμου;»
(1.68,3)
Παραδείγματα στρατηγικού αιφνιδιασμού κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα,
υπήρξε η Ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor (1941), η εισβολή της ΕΣΣΔ στο
Αφγανιστάν (1979), η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ (1990) και τέλος η επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους (2001). Το κατεξοχήν όμως παράδειγμα αποφυγής
στρατηγικού αιφνιδιασμού το αντλούμε από την Ελληνική ιστορία και την
Ελληνο-Ιταλική σύγκρουση του 1940. Κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε του
πολέμου, η Ελλάδα εντάχθηκε σε διεθνείς οργανισμούς που επιδίωκαν την ειρήνη
και την εξομάλυνση των διεθνών εντάσεων. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά
παρατηρεί ο Α. Παπάγος: «Όλα τα όμορα της Ελλάδος κράτη, και ιδιαιτέρως από
του 1928 η παρ’ ουδενός απειλουμένη Βουλγαρία, ενέτεινον τας προσπαθείας τους
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διά τον πολεμικόν των εξοπλισμόν175.[…]. Όταν το φθινόπωρον του 1935, με την
έκρηξην του Ιταλοαιθιοπικού πολέμου, εκλονίσθη η ειρήνη και ο κίνδυνος του
πολέμου έκρουσε και την ημετέραν θύραν, η στρατιωτική ημών κατάστασις ήτο
αξιοθρήνητος.» 176 Έτσι, στα έτη που ακολουθούν, η Ελλάδα προχωράει σε
προμήθεια πολεμικού υλικού, σε δημιουργία οχυρώσεων, σε εκσυγχρονισμό του
συγκοινωνιακού εξοπλισμού, σε αλλαγές στον τακτικό στρατό και στα σχέδια
εκστρατείας. «Γενικώς, και εν συντομία, η γενόμενη μέχρι του Οκτωβρίου 1940
εργασία […] επιστρατεύσεως της χώρας υπήρξε τεραστία. Ούτω, προ της 28ης
Οκτωβρίου 1940, ότε ενετάθησαν αι σχέσεις μας με την Ιταλίαν, ολόκληρος ο
κρατικός οργανισμός επεστρατεύθη αμέσως δια την χρησιμοποίησην όλων των
ικανοτήτων και όλων των πόρων της χώρας επ’ ωφελεία της εθνικής αμύνης.»177
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Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος αποτέλεσε ένα γεγονός μοναδικό κατά το οποίο
αποκαλύφθηκε πλήρως, με τρόπο ανυπέρβλητο και διαχρονικό, η φύση του
πολέμου178. Όπως προκύπτει από την παραπάνω εξέταση της εξιστόρησής του από
τον Θουκυδίδη, κατά τη διάρκειά του οι δύο αντίπαλοι χρησιμοποίησαν
στρατηγικές, όχι τόσο με την αντίληψη της έννοιας ως ενός απλού
προγραμματισμού, αλλά ως ενός «προτύπου μέσα σε ένα ρεύμα αποφάσεων»179.
Όντας μέσα σε αυτό οι στρατηγικές τους επιλογές συχνά διαμορφώθηκαν ανάλογα
με τα δεδομένα της στιγμής. Υιοθετώντας μία τέτοια θεώρηση της έννοιας,
εξετάσαμε τις στρατηγικές των εμπλεκομένων στη σύρραξη, χωρίς να
δεσμευόμαστε πια από τα περιοριστικά, κλασικά πρότυπα με οποία η διεθνής
βιβλιογραφία περιχαρακώνει συνήθως τις στρατηγικές αυτές. Για να γίνουμε πιο
κατανοητοί δίνουμε δύο παραδείγματα: Ενώ η κλασική θεώρηση αντιμετωπίζει
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ως τη σύγκρουση μεταξύ μιας ναυτικής (Αθήνα) και
μίας χερσαίας υπερδύναμης (Σπάρτη), είδαμε ότι η Πελοποννησιακή πλευρά,
αντιλαμβανόμενη άμεσα αυτή της την αδυναμία, οδηγήθηκε σε έναν αγώνα
αναπλήρωσης της έλλειψης θαλάσσιας ισχύος. Και η προσπάθειά της αυτή
μάλιστα υπήρξε επιτυχής σε βαθμό τέτοιο, ώστε να πετύχει τη συντριβή του
αντιπάλου, όχι πια στην ξηρά, αλλά στο θαλάσσιο πεδίο (Αιγός Ποταμοί, 405
π.Χ.) όπου υποτίθεται ότι ο εχθρός είχε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με το
μέρος του. Μία δεύτερη περίπτωση η οποία καταδεικνύει ότι η στρατηγική στη
σκέψη του Θουκυδίδη, εκτείνεται πολύ μακρύτερα και σε απείρως μεγαλύτερο
βάθος από αυτό στο οποίο συνήθως την εντάσσουν, αποτελούν οι Υψηλές
Στρατηγικές της Εξουθένωσης (exhaustion) και της Εκμηδένισης (annihilation), η
πρώτη από τις οποίες είθισται να εντάσσεται από τους μελετητές στο στρατηγικό
οπλοστάσιο των Αθηνών και η δεύτερη σε εκείνο των Σπαρτιατών. Τα
αποτελέσματα ωστόσο της έρευνάς μας, καταδεικνύουν ότι ούτε αυτό είναι
απόλυτο, καθώς, στην περίπτωση τουλάχιστον της στρατηγικής Εκμηδένισης,
αυτή υιοθετήθηκε από την Αθηναϊκή ηγεσία, αμέσως μόλις μία παρόμοια επιλογή
φάνηκε να ευνοείται από το τρέχων ισοζύγιο δυνάμεων.
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Περνώντας στο σημείο αυτό, σε μία κατηγοριοποίηση των ευρημάτων μας,
βασισμένη πλέον στην πλευρά εκείνη των εμπολέμων η οποία κατά κόρον
υιοθέτησε την εκάστοτε υπό εξέταση στρατηγική παρατηρούμε τα εξής:
Η Υψηλή Στρατηγική των Αθηνών μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους: Σε
εκείνη η οποία υιοθετήθηκε υπό την ηγεσία του Περικλή, και σε εκείνη που
υιοθετήθηκε στη μετέπειτα περίοδο. Στην πρώτη φάση, η Αθήνα ακολουθεί μία
Υψηλή Στρατηγική Εξουθένωσης, αρνούμενη να αντιπαρατεθεί στο πεδίο της
μάχης με το ισχυρότατο Σπαρτιατικό πεζικό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν
υποδηλώνει υποχωρητικότητα, δεδομένου ότι η επιλογή αυτή συνοδεύεται από
μία

παραλλήλως

ασκούμενη,

αποφασιστική

πολιτική,

Απόρριψης

του

Κατευνασμού. Τα δύο αυτά πρώτα στοιχεία της Αθηναϊκής στρατηγικής
συνεπικουρούνται από μία σταθερή στόχευση διατήρησης των δυνάμεων, η οποία
εκφράζεται μέσα από την πολιτική απόφαση περί Αποφυγής της Υπερεξάπλωσης
ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια

Αποφυγής ενός

Στρατηγικού Αιφνιδιασμού. Στη δεύτερη όμως φάση, η Αθήνα, διατηρώντας από
το παραπάνω τρίπτυχο μόνο την πολιτική Απόρριψης του Κατευνασμού, υιοθετεί
μία Στρατηγική

Εκμηδένισης,

ενώ

παράλληλα,

αδιαφορώντας για τους

πεπερασμένους εθνικούς της πόρους, θέτει απεριόριστους στόχους επιδιώκοντας,
μέσω της Σικελικής εκστρατείας, την Υπερεξάπλωσή της. Και στις δύο περιόδους,
η σταθεροποίηση και ενδυνάμωση της ισχύος της επιδιώκεται μέσω τόσο της
Εσωτερικής

όσο

(αποτυχημένης)

και

της

προσπάθειας

Εξωτερικής
επίτευξης

Εξισορρόπησης
μίας

Διεθνούς

και

μέσω

μίας

Νομιμοποίησης.

Ταυτόχρονα στο επίπεδο της Στρατιωτικής Στρατηγικής ως απάντηση στην
Πελοποννησιακή επιθετικότητα, χρησιμοποιεί τρείς τύπους Αποτροπής: την
Αποτροπή μέσω Αντιποίνων στην οποία εμπεριέχονται τόσο η δημιουργία
Ισοδύναμου Τετελεσμένου όσο και η Ασύμμετρη Ανταπόδοση , η Αποτροπή μέσω
Άρνησης και η Αποτροπή μέσω Επίδειξης Δυνάμεων. Τα εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιεί για να πλήξει περαιτέρω τον αντίπαλο συμπεριλαμβάνουν την
Αποφασιστική Μάχη/Ναυμαχία (κατά τη μετά του Περικλέους περίοδο), την
Υπονόμευση της Σπαρτιατικής Εξωτερικής Εξισορρόπησης, την ανατροπή της
Διεθνούς της Νομιμοποίησης, τη Στρατηγική Επιδρομών, και την Οριζόντια
Κλιμάκωση.
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Από την άλλη μεριά, η Σπάρτη, υιοθετώντας εξαρχής μία Υψηλή
Στρατηγική Εκμηδένισης, επιδιώκει (αλλά δεν πετυχαίνει) μία Αποφασιστική Μάχη
και σε δεύτερο χρόνο, μία Αποφασιστική Ναυμαχία. Όπως και ο αντίπαλος της,
ακολουθεί σταθερά μία πολιτική Απόρριψης του Κατευνασμού και , δεδομένου ότι
είναι αυτή που επιδιώκει την ανατροπή του status quo, επιδίδεται σε μία
Στρατηγική Πειθαναγκασμού. Κατά τα λοιπά στη φαρέτρα της εμπεριέχονται τα
ίδια πάνω κάτω στρατηγικά εκείνα όπλα που χρησιμοποίησε και η Αθηναϊκή
πλευρά προκειμένου να πλήξει τον αντίπαλο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, λόγω του
μοντέλου της οικονομίας της δεν καταφεύγει, όπως η Αθήνα στην Εσωτερική
Εξισορρόπηση αλλά δίνει έμφαση μόνο στην Εξωτερική, ενώ δε λείπουν οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες, προκειμένου να εξισορροπήσει την ισχύ του
αντιπάλου της, καταφεύγει στο δανεισμό. Προχωρώντας σε μία σχηματοποίηση
των αποτελεσμάτων μας, προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες, στον πρώτο από τους
οποίους αποτυπώνονται οι αντίπαλοι, οι στοχεύσεις τους και οι βασικές τους
στρατηγικές, στον δεύτερο οι Στρατιωτικές Στρατηγικές τους και στον τρίτο τα
στρατηγικά εκείνα εργαλεία, με τα οποία επιχειρούν να πλήξουν τη βάση ισχύος
του αντιπάλου:
Πίνακας 3ος:
Αντίπαλοι-Στοχεύσεις-Υψηλές Στρατηγικές

Κράτος Α’

Αντίπαλο Κράτος Β’

(Αθήνα)

(Σπάρτη)

Στόχος:

Στόχος:

Διατήρηση του status quo.

Ανατροπή του status quo.

Στρατηγικά Εργαλεία:

Στρατηγικά Εργαλεία:

Στρατηγική Εξουθένωσης

Στρατηγική Εκμηδένισης

Απόρριψη Κατευνασμού

Επιδίωξη Αποφασιστικής μάχης

Αποφυγή Υπερεξάπλωσης
Αποφυγή Στρατηγικού Αιφνιδιασμού
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Πίνακας 4ος: Στρατιωτικές Στρατηγικές

Οριζόντια Κλιμάκωση

Κράτος Α’
(Αθήνα)

Αντίπαλο Κράτος Β’
Αντίποινα

(Σπάρτη)

Στόχος:

Στόχος:

Διατήρηση του status quo.

Ανατροπή του status
quo.

Στρατιωτική Στρατηγική:

Στρατιωτική
Στρατηγική:

ΑΠΟΤΡΟΠΗ

ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ

Άρνηση

Επίδειξη
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ΖΩΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ

Πίνακας 5ος: Πλήγμα στη Βάση Ισχύος του Αντιπάλου

Στρατηγική
Επιδρομών

Οικονομία
Σπάρτης

Υπονόμευση/Ανατροπή

Ενισχυτικοί
παράγοντες
ισχύος:
Εσωτερική &
Εξωτερική
Εξισορρόπηση
Εσωτερική &
Διεθνής
Νομιμοποίηση

Κράτος Α’

Αντίπαλο Κράτος Β’

(Αθήνα)

(Σπάρτη)

Στόχος:

Στόχος:

Διατήρηση του status quo.

Ανατροπή του status
quo.

Στρατηγικά Εργαλεία:

Στρατηγικά Εργαλεία:

Στρατηγική Εξουθένωσης

Στρατηγική
Εκμηδένισης

Απόρριψη Κατευνασμού
Αποφυγή Υπερεξάπλωσης

Επιδίωξη
Αποφασιστικής μάχης

Αποφυγή Στρατηγικού
Αιφνιδιασμού
Υπονόμευση/Ανατροπή

Οικονομία
Αθήνας

Στρατηγική
Επιδρομών
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Ενισχυτικοί
παράγοντες
ισχύος:
Εσωτερική &
Εξωτερική
Εξισορρόπηση
Εσωτερική &
Διεθνής
Νομιμοποίηση

Τέλος, αρκεί μία σύντομη μόνο ανασκόπηση της παρούσης έρευνας για να
διαπιστώσει κανείς ότι όλες οι αναφερόμενες από τον Θουκυδίδη στρατηγικές
έννοιες, βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή στο σύγχρονο περιβάλλον. Από τα
λασπωμένα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου έως το χτύπημα της 11ης
Σεπτεμβρίου, από τη μάχη του Λένινγκραντ έως την εμφύλια διαμάχη στη Συρία
και την Ισλαμική τρομοκρατία, από τον πόλεμο του Βιετνάμ και τον Ψυχρό
Πόλεμο, έως τις Αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά της Σερβίας και του
Ιράκ,

οι

βασικές

ατραποί

της

διεθνούς

στρατηγικής,

αναπτύσσονται

ακολουθώντας πιστά τις ίδιες εκείνες κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες χάραξε
ο Έλληνας ιστορικός πριν από δύο χιλιάδες τετρακόσια χρόνια. Δικαιώνεται
λοιπόν η άποψη του Θουκυδίδη και μάλιστα περίτρανα, έναντι εκείνης του Karl
von Klausewitz! Το έργο του είναι βέβαια εξαιρετικά πολύπλοκο, καθώς είναι
μεγάλο το πλήθος των προσδιοριστικών εκείνων παραγόντων οι οποίοι
αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση των στρατηγικών καταστάσεων, και ως εκ
τούτου δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει «εγχειρίδιο
εκστρατείας» σε επίπεδο Τακτικής. Με την λεπτομερή ωστόσο εξέταση όλων των
εκφάνσεων του πολέμου και την διευρυμένη του αντίληψη, η οποία εντάσσει τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένα κατά πολύ ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο,
χαράσσει εκείνες τις, τόσο χρήσιμες για την ανώτατη διοίκηση, γραμμές βασικού
προσανατολισμού. Και εάν μπόρεσε να επιτύχει κάτι τέτοιο, ήταν πολύ απλά
επειδή, (παραφράζοντας τον καθηγητή Halle180), o Θουκυδίδης δεν έγραψε απλώς
την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Έγραψε την ιστορία των
Ναπολεόντειων Πολέμων, του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
του Ψυχρού Πολέμου, των πολέμων της Σερβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν και
του πολέμου κατά της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Το έργο του κοντολογίς δεν
αποτελεί απλά την εξιστόρηση μιας αρχαίας σύρραξης, αλλά τη σκιαγράφηση
ενός αρχετυπικού μοντέλου του πολέμου και της στρατηγικής, ένα «κτήμα ες αεί».

Ολοκληρώνοντας

την

παρούσα

εργασία,

επισημάνουμε τα εξής:

180

Halle, 1984, σελ. 15.
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θεωρούμε

σημαντικό

να

Φιλόδοξος στόχος του παρόντος πονήματος υπήρξε εξ αρχής η μελέτη του
συνόλου του έργου του Θουκυδίδη, μία μελέτη η οποία δε θα αρκούνταν στον
εντοπισμό ορισμένων μόνο αποσπασμάτων, αλλά η οποία θα ήταν εξαντλητική
και θα κάλυπτε το σύνολο του έργου του. Ταυτόχρονα θα περιελάμβανε, όχι μόνο
ό,τι αφορά την Υψηλή Στρατηγική των εμπολέμων, σε αντιστοίχηση με το έργο
των Πλατιά και Κολιόπουλου, αλλά και τα λοιπά επίπεδα στρατηγικής, το σύνολο
των στρατηγικών εννοιών και των παραγόντων εκείνων που χαρακτηρίζονται ως
στρατηγικοί, καθώς και την Τακτική. Έτσι και έγινε. Ωστόσο, το σύνολο του
υλικού το οποίο και συγκεντρώθηκε, ξεπερνά κατά πολύ τα υπάρχοντα στενά
πλαίσια στα οποία δύναται να αναπτυχθεί μία διπλωματική εργασία και η
επεξεργασία του θα απαιτήσει χρόνους κατά πολύ εκτενέστερους. Ως εκ τούτου
στην παρούσα φάση παρουσιάστηκε το Πρώτο μόνο μέρος του συνολικού
πονήματος, μέρος το οποίο και αφορά στη μελέτη της στρατηγικής στη σκέψη του
Θουκυδίδη στο ανώτατό της επίπεδο (Υψηλή Στρατηγική) καθώς και ορισμένων
Στρατιωτικών Στρατηγικών και Πολιτικών απαραίτητων για την υλοποίησή
αυτής, ενώ, σε συνεννόηση πάντα με τον επιβλέποντα καθηγητή Δημήτριο
Σουμπενιώτη, ο

γράφων, δεσμεύεται να παρουσιάσει το σύνολο

αποτελεσμάτων της έρευνάς του σε έναν δεύτερο χρόνο.
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