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Η Παλαιά Διαθήκη και η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 
Περιπτωσιολογικές Μελέτες 

 
 «Δώστε στον Εζεκία αυτό το μήνυμα εκ μέρους του μεγάλου Βασιλιά…: "Πού στηρίζεις 
αυτή την εμπιστοσύνη σου; Νομίζεις ότι τα κούφια λόγια είναι συμβουλή και δύναμη για 
τον πόλεμο; Σε ποιόν στηρίζεσαι τώρα και επαναστατείς εναντίον μου; Στην Αίγυπτο, 
σ’αυτό το σπασμένο καλάμι…; 
Νομίζετε ότι εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού, για να τον καταστρέψω, χωρίς την 
συγκατάθεση του Κυρίου…;"» 

(Β'  Βασιλέων 18:19-25) 
 
Περίληψη 
Η μελέτη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης αναδεικνύει την Μέση Ανατολή 

της βιβλικής εποχής ως ένα γεωγραφικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται 

ιδιαιτέρως ανταγωνιστικοί δρώντες όπου το πολεμικό φαινόμενο όχι μόνο είναι 

παρόν αλλά κυριαρχεί ως ο βασικός μηχανισμός επίτευξης πολιτικών στοχεύσεων και 

ανταλλαγής φορτίων ισχύος. Τα βιβλικά κείμενα αναφέρονται σε περισσότερες από 

εβδομήντα συγκρούσεις οι οποίες φέρονται να εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή 

της Μέσης Ανατολής ενώ παράλληλα έντονη είναι και μια σειρά στοιχείων τα οποία 

σχετίζονται τόσο με το φαινόμενο αυτής καθαυτής της οργανωμένης βίας όσο και με 

την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων γενικότερα και δη την Ρεαλιστική Θεώρηση. Η 

παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη ως πεδίο πρωτογενούς έρευνας 

στοχεύοντας στην μελέτη των ιερών κειμένων υπό μία εντελώς καινοτόμο 

προσέγγιση με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό και την ανάδειξη αρχέγονων 

συστατικών Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων. Η μελέτη χρησιμοποιώντας ως αφετηρία την 

έννοια της Υψηλής Στρατηγικής διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία Διπλωματίας 

και Διαπραγματεύσεων, Περιορισμένου Πολέμου, Ανορθόδοξων και Ψυχολογικών 

Επιχειρήσεων καθώς και πλήθος άλλων εννοιών οι οποίες καταγράφονται και 

μελετώνται βιβλιογραφικά πολύ αργότερα και βρίσκονται στον πυρήνα της θεωρίας 

των Διεθνών Σχέσεων. Η έρευνα, όπου κρίνεται απαραίτητο λαμβάνει χώρα 

συγκριτικά με έργα των θεμελιωτών της Θεωρίας Πολέμου, της Στρατηγικής και των 

Διεθνών Σχέσεων ενώ μεθοδολογικά περιορίζεται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 

τα οποία είναι κοινά στην Χριστιανική και την Εβραϊκή παράδοση προκειμένου να 

αποτελέσει ευέλικτη αφετηρία περεταίρω έρευνας για μελλοντική μελέτη. 
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Κεφάλαιο 1                                                                                                                   

Περί της Ερευνητικής Προσέγγισης 

 

1.1 Εισαγωγή 

Ο όρος «Παλαιά Διαθήκη» (ΠΔ) χρησιμοποιείται στην ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση προκειμένου να χαρακτηρίσει το σύνολο των 49 πρώτων βιβλίων, επί 

συνόλου 76, της Αγίας Γραφής, του βασικότερου ίσως κειμένου της χριστιανικής 

πίστης. Εκ των ως άνωθεν 49 συνολικά κειμένων, τα 39 αποτελούν μετάφραση-

απόδοση των βιβλίων που συμπεριλαμβάνονται στο ιερό εβραϊκό κείμενο Tanakh1, 

γνωστό και ως Τανάκ ή Εβραϊκή Βίβλος, ενώ έχουν προστεθεί στην ορθόδοξη 

παράδοση και 10 επιπλέον βιβλία-κείμενα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

αντίστοιχη εβραϊκή. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ξεκαθαριστεί ότι η Tanakh 

επισήμως αποτελείται από 24 βιβλία αφού συνδυασμοί κάποιων εκ των 39 γραπτών 

εμφανίζονται ως ένα. Συγκεκριμένα, τα κείμενα Α΄ Σαμουήλ και Β' Σαμουήλ 

καταμετρώνται ως ένα κοινό βιβλίο ενώ το ίδιο ισχύει για τα Α' Βασιλέων-Β' 

Βασιλέων, Α' Χρονικών-Β' Χρονικών, Έσδρας-Νεεμίας καθώς για τα Ωσηέ-Ιωήλ-

Αμώς-Οβδιού-Ιωνάς-Μιχαϊας-Ναούμ-Αββακούμ-Σοφονίας-Αγγαίος-Ζαχαρίας-

Μαλαχίας. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη έκδοση της 

Tanakh η οποία απαριθμεί και κατονομάζει και τα ως άνωθεν 39 βιβλία ξεχωριστά2, 

όπως συμβαίνει και στο αντίστοιχο χριστιανικό ορθόδοξο κείμενο, ενώ βασική πηγή 

αναφοράς της μελέτης αποτελεί το  κείμενο της ΠΔ το οποίο εμπεριέχεται στο βιβλίο 

«Η Αγία Γραφή» της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας3. Το κείμενο της ΠΔ το οποίο 

μελετήθηκε και αποτελεί τμήμα του ως άνωθεν πονήματος της Ελληνικής Βιβλικής 

Εταιρείας συνιστά απευθείας απόδοση στην Νεοελληνική γλώσσα από την αντίστοιχη 

εβραϊκή των πρωτότυπων 39 κειμένων της Tanakh ενώ τα βιβλία τα οποία εμπεριέχει 

φέρουν τους ίδιους τίτλους με τα αντίστοιχα εβραϊκά. Από τούδε και στο εξής, κάθε 

αναφορά περί Tanakh, Αγίας Γραφής, Παλαιάς Διαθήκης καθώς και των κειμένων 

                                                
1 Τα 39 βιβλία της Tanakh είναι κατανεμημένα σε τρείς ενότητες μέσα στο ιερό βιβλίο ως εξής: α) 
Torah , β) Nevi'im και γ) Ketuvim. 
2 «Tanakh: The Jewish Bible, Hebrew-English», Varda Books, Skokie, Illinois, USA, 2009. 
3 «Η Αγία Γραφή», Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, 2003. 
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που αυτές περιλαμβάνουν θα αφορά τις συγκεκριμένες βιβλιογραφικές πηγές και 

απολύτως ουδεμία άλλη. 

Προκειμένου να δοθεί στην έρευνα η απαραίτητη ευελιξία ώστε να αποτελέσει 

αφετηρία ή/και αντικείμενο μελέτης για ένα ευρύ φάσμα μελετητών της επιστήμης 

των Διεθνών Σχέσεων, ο γράφον περιόρισε την έρευνα μόνο στα κοινά βιβλία μεταξύ 

ΠΔ και Tanakh τα οποία, όπως ήδη έχει αναφερθεί είναι 39. Ωστόσο, προς 

ικανοποίηση των στόχων της μελέτης η οποία λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο 

υπό το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων, εκ των κοινών κειμένων μελετήθηκαν 

ενδελεχώς τα ακόλουθα 33, με σειρά αναφοράς όπως εμφανίζονται στην ΠΔ: Γένεσις, 

Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ιησούς του Ναυή, Κριταί, Α΄ Σαμουήλ, 

Β' Σαμουήλ, Α΄Βασιλέων, Β' Βασιλέων, Α' Χρονικών, Β' Χρονικών , 'Εσδρας, 

Νεεμίας, Εσθήρ, Ιώβ, Ωσηέ, Αμώς, Μιχαϊας, Ιωήλ, Οβδιού, Ιωνάς, Ναούμ, 

Αββακούμ, Σοφονίας, Αγγαίος, Ζαχαρίας, Μαλαχίας, Ησαϊας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ και 

Δανιήλ. 

Στο κείμενο που ακολουθεί, γίνονται πολύ συχνά αναφορές απευθείας σε εδάφια 

της ΠΔ τα οποία προέρχονται από την ως άνωθεν νεοελληνική μετάφραση. Στο 

περιθώριο της μελέτης, αντιπαραβολή έχει γίνει και με τα αντίστοιχα κείμενα της 

Tanakh όπως και διαπιστώθηκε ότι τα δυο ταυτίζονται τόσο νοηματικά όσο και 

χωροθετικά με το τελευταίο να σημαίνει ότι τα εδάφια φέρουν την ίδια αρίθμηση και 

στα δυο κείμενα. 

Τέλος, ο γράφον θεωρεί χρήσιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος αναφοράς των 

παραπομπών στα εδάφια της Tanakh/ΠΔ στο παρόν κείμενο. Έτσι, μια αναφορά για 

παράδειγμα στους στίχους 1 έως 6 του 8ου εδαφίου του βιβλίου «Δευτερονόμιον», 

στην παρούσα θα αναφέρεται ως [Δευτερονόμιον: 8, 1-6] δηλαδή [Βιβλίο: Εδάφιο, 

Στίχοι]. 

1.2. Σκοπός και Μεθοδολογία 

Είναι περισσότερο από προφανές για κάποιον εξοικειωμένο μελετητή των Διεθνών 

Σχέσεων ότι το μεγαλύτερο τμήμα της αφήγησης της Tanakh/ΠΔ περιστρέφεται γύρω 

από μια πολιτική στόχευση η οποία μάλιστα δεν είναι στάσιμη αλλά παρουσιάζει 

δυναμικότητα. Ο λαός του Ισραήλ ξεκινά μετά την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία την έξοδο 

από την Αίγυπτο επιδιώκοντας την κατάκτηση της Χαναάν και όταν η στόχευση αυτή 

πραγματοποιείται δεν παύει αλλά εξελίσσεται σε μια νέα, αφού το Ισραήλ προσπαθεί 

αφενός, με όρους δομικού ρεαλισμού, να εξασφαλίσει την επιβίωση και την ασφάλειά 

του, και αφετέρου να ηγεμονεύσει σε αυτό σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. 



Κεφ. 1: Περί της Ερευνητικής Προσέγγισης                                                                                           11 

 
 

Εξάλλου, ιδιαιτέρως σχετικά με το τελευταίο, αναφορές από το κείμενο δεν αφήνουν 

καμία αμφιβολία περί της ορθότητας της ως άνωθεν διαπίστωσης, 

«Ο Σολομών κυριαρχούσε (σ.σ. πλέον) σε όλα τα βασίλεια, από 

τον ποταμό Ευφράτη ως την χώρα των Φιλισταίων και ως τα 

σύνορα της Αιγύπτου. Όλοι αυτοί οι λαοί ήταν φόρου υποτελείς 

στο Σολομώντα, όσο αυτός ζούσε»4, 

ενώ και ο ίδιος ο Σολομών φέρεται επιπλέον να διακηρύττει ότι έχει εξασφαλίσει το 

τρίπτυχο της επιβίωσης-ασφάλειας-ηγεμονίας παραδεχόμενος ότι: 

«...ο Κύριος, ο Θεός μου, μου έχει δώσει ησυχία από τους 

γείτονές μου, έτσι που κανένας πια δεν με μάχεται και κανένας 

κίνδυνος δεν με απειλεί...».5 

Ενδιαμέσως της κατάκτησης της Χαναάν και της ηγεμονίας η στόχευση 

παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρουσα δυναμική και το ίδιο ισχύει ακόμα και όταν 

έρχεται η υποδούλωση των Ισραηλιτών σε ισχυρότερους δρώντες της περιοχής όπως 

θα δούμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. Αυτό όμως το οποίο είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό, και εδώ επικεντρώνεται η έρευνα, είναι το γεγονός ότι σε ένα κείμενο, το 

οποίο επί αιώνες θεωρείται εργαλείο αποκλειστικά κοινωνικο-θρησκευτικών 

κατευθύνσεων και σκοπών και ως τέτοιο χρησιμοποιείται, καταγράφεται όχι απλώς η 

ύπαρξη ξεκάθαρων πολιτικών επιδιώξεων αλλά και μια βασική μεθοδολογία 

επίτευξης αυτών η οποία τις περισσότερες φορές σχετίζεται άμεσα με την χρήση της 

οργανωμένης βίας και θυμίζει περισσότερο τα πρώτα κείμενα διεθνών σχέσεων όπως 

αυτά του Θουκυδίδη παρά άλλα θρησκευτικά κείμενα όπως για παράδειγμα αυτό της 

Καινής Διαθήκης, το οποίο κατά την άποψη του γράφοντα ελάχιστη σχέση έχει με το 

πολεμικό φαινόμενο και την διεθνή πολιτική γενικότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 

θρησκευτικό στοιχείο απουσιάζει. Το αντίθετο, είναι επίσης ιδιαιτέρως έντονο και 

έρχεται να συνυπάρξει τις περισσότερες φορές με το πολιτικό αφού σε πολλά σημεία 

του κειμένου φέρεται να είναι η ίδια η Θεϊκή παρέμβαση αυτή η οποία είτε άμεσα 

είτε έμμεσα εισάγει στοιχεία θεωρίας Διεθνών Σχέσεων όταν για παράδειγμα ο Θεός 

παρεμβαίνει επανειλημμένως, κατά την πορεία στην έρημο, ώστε να λύσει ζητήματα 

επιμελητείας τα οποία προηγουμένως είχαν οδηγήσει σε αμφισβήτηση της 

νομιμοποίησης του ηγέτη από το στράτευμα, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την 

εκστρατεία προς κατάκτηση της Χαναάν ή ακόμα όταν προτρέπει τον Μωυσή να 
                                                
4 Α' Βασιλέων: 5, 1-2. 
5 Α' Βασιλέων: 5, 18-19. 
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χρησιμοποιήσει κατασκόπους. Σε αυτές, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις μέσα 

στα κείμενα, ο γράφον καλεί τον αναγνώστη να μην σταθεί στο δυσερμήνευτο ή 

υπερφυσικό της Θεϊκής παρέμβασης αλλά να δεί πέρα από αυτό. Να αντιληφθεί 

δηλαδή ότι οι συγγραφείς ενός παλαιότατου κειμένου καταγράφουν και αναδεικνύουν 

σημαντικότατα ζητήματα, εν προκειμένω επιμελητεία, νομιμοποίησης της ηγεσίας 

και κατασκοπίας, πολύ πριν αυτά καταγραφούν και αναλυθούν βιβλιογραφικά σε 

κείμενα Διεθνών Σχέσεων, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στον ηγέτη της εποχής, ο 

οποίος θα είχε μελετήσει τα κείμενα αυτά, να μην αφήσει τίποτα στο έλεος της 

Θεϊκής παρέμβασης. 

Ξεκαθαρίζεται λοιπόν ότι το θρησκευτικό-δογματικό στοιχείο των κειμένων δεν 

ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα και, στα πλαίσια του δυνατού, δεν θα θιχτεί αφού το 

θεμελιώδες είναι, με αφετηρία την έννοια της υψηλής στρατηγικής, να εντοπιστούν 

και να σχολιαστούν τα στοιχεία εκείνα που συνδέονται άμεσα με την θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων ώστε να αναδειχθεί η σημαντικότητα του έργου και σε ένα ακόμη πεδίο 

εκτός του θρησκευτικού. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη έχει τριπλή υπόσταση αφού η 

συχνή και αναγκαία αναφορά σε ιστορικής φύσης γεγονότα και δράσης του κειμένου 

συνυπάρχει ταυτόχρονα με την ανάδειξη των θεωρητικά σημαντικών στοιχείων 

καθώς και με την διεθνολογική κριτική αυτών με την χρήση και άλλων πηγών. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό, ο αναγνώστης θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είναι καθόλου 

σημαντικό να αποδέχεται κάποιος το ιστορικό ακέραιο των περιγραφών που 

αναφέρονται στην Tanakh/ΠΔ πολύ δε περισσότερο το θρησκευτικό. Δεν ενδιαφέρει 

ούτε αν τα γεγονότα είναι αληθινά, ούτε περί θρησκείας και πίστεως λεπτομέρειες ή 

προσωπικές καταβολές και ακόμη περισσότερο δεν ενδιαφέρει η ταυτότητα του 

συγγραφέα ή των συγγραφέων των κειμένων. Το σημαντικό είναι να κατανοηθεί και 

να εκτιμηθεί το γεγονός ότι οι συγγραφείς, όποιοι και αν αυτοί είναι, συνέθεσαν ένα 

κείμενο το οποίο έχει ξεκάθαρα διδακτικό χαρακτήρα σε επίπεδο θεωρίας Διεθνών 

Σχέσεων και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η επιλογή και η σειρά τοποθέτησης 

των κειμένων συνθέτουν με συνέχεια μια ιστορία σύμφωνα με την οποία ο λαός του 

Ισραήλ αποτινάσει την Αιγυπτιακή σκλαβιά, κυριεύει την Χαναάν, κατακτά την 

ηγεμονία στο υποσύστημα, διχάζεται και στο τέλος υποδουλώνεται. Η διαδικασία 

αυτής της αφήγησης δεν είναι στείρα μένοντας μόνο στην καταγραφή των γεγονότων 

αλλά, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, είναι άκρως διδακτική και εδώ 

βρίσκεται το κέντρο βάρους της παρούσας μελέτης. 
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Το βασικό τμήμα της αφήγησης, με εξαίρεση το βιβλίο της Γένεσις, καλύπτει 

γεγονότα τα οποία φέρεται να έλαβαν χώρα σε ένα διάστημα περίπου από το 

1250π.Χ., οπότε και χρονολογείται κατά πολλούς ερευνητές η Έξοδος από την 

Αίγυπτο, μέχρι και τα μέσα του 330π.Χ. οπότε και η περιοχή της Χαναάν τελούσε 

υπό Περσική κατοχή6. Ωστόσο, η ακριβής χρονολογία σύνθεσης της Tanakh αποτελεί 

πεδίο διαφωνίας για τους μελετητές, με την αρχαιότερη χρονολογική τοποθέτηση να 

είναι το 450π.Χ. και την νεότερη τον 2ο αιώνα μ.Χ. ή και λίγο αργότερα7. Με 

δεδομένα όμως πρώτον ότι η εβραϊκή παράδοση υπήρξε καταρχήν για πολλούς 

αιώνες προφορική, δεύτερον ότι η βασική περίοδο τοποθέτησης των γεγονότων της 

αφήγησης εκτίνεται μεταξύ 1250-330π.Χ. και τρίτον θεωρώντας ακριβή την 

ημερομηνία της οριστικής υποδούλωσης των Ισραηλιτών στους Βαβυλώνιους (περί 

το 587π.Χ.8) γίνεται αντιληπτό ότι τα γραπτά κείμενα που συνιστούν την Tanakh/ΠΔ 

αναφέρονται στην πλειοψηφία τους σε γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και 

κατεγράφησαν, είτε μέσω της προφορικής παράδοσης είτε γραπτώς, πριν τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404π.Χ.) και αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο για τον 

οποίον η παρούσα μελέτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι το έργο 

«Ιστορίαι» του Θουκυδίδη είναι το αρχαιότερο ίσως σύγγραμμα Διεθνών Σχέσεων το 

οποίο ξεκάθαρα παράγει πρωτογενή  θεωρία (χωρίς να παραλείπουμε βεβαίως την 

Arthashastra της Ινδουιστικής παράδοσης αλλά και την Ιλιάδα, έπη των οποίων η 

διεθνοπολιτική αξία έχει μελετηθεί). 

Το θεωρητικό πρίσμα μέσα από το οποίο εξελίσσεται η διεθνολογική αναζήτηση 

και κριτική της Tanakh/ΠΔ είναι η θεώρηση του Ρεαλισμού τόσο του Δομικού (K. 

Waltz9 και J. Mearsheimer10) όσο και του Κλασικού των Θουκυδίδη, Machiavelli, 

Morgenthau, κ.α. Έτσι, όπως θα δούμε και στο Κεφάλαιο 2, ο Δομικός Ρεαλισμός 

χρησιμοποιείται από τον γράφοντα ώστε να θέσει τα γενικότερα όρια της ερευνητικής 

προσέγγισης παραδεχόμενος ότι τα κράτη συμμετέχουν, δρούν και αλληλεπιδρούν σε 

αυτό που ονομάζουμε άναρχο διεθνές σύστημα (ή σε όποιο υποσύστημα) το οποίο τα 

ενθαρρύνει να θέσουν ως πρωταρχικό στόχο, μέσω ενεργειών αυτοβοήθειας, την 

επιβίωση και την διατήρηση της θέσης τους σε αυτό και μετά κάτι πέραν τούτου, 

όπως το κέρδος, η ηγεμονία κλπ, με εργαλείο στην διαδικασία αυτή (και όχι 

                                                
6 «Η Αγία Γραφή», ό.π., no 3, Παράρτημα, σελ. 62-69. 
7 «Wikipedia», https://en.wikipedia.org/wiki/Tanakh. 
8 «Η Αγία Γραφή», ό.π., no 3, Παράρτημα, σελ. 68. 
9 Waltz, N. K., «Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Ποιότητα, 2011. 
10 Mearsheimer, J. J., «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Ποιότητα, 2011. 



Η Παλαιά Διαθήκη και η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Περιπτωσιολογικές Μελέτες                               14 

απαραίτητα αυτοσκοπό) την ισχύ11. Από την άλλη, στοιχεία του Κλασικού Ρεαλισμού 

χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν κάποια επιπλέον εργαλεία ερμηνείας 

διεθνοπολιτικών επιλογών εντός του πλαισίου της αυτοβοήθειας. Πώς θα μπορούσαν 

άλλωστε να αγνοηθούν θεμελιώδη αξιώματα του Κλασικού Ρεαλισμού όπως η 

μεγίστης σημασίας Θουκυδίδεια διαπίστωση η οποία τοποθετεί την διεθνοπολιτική 

δράση του πολέμου ως απότοκο του φόβου, της τιμής και του συμφέροντος;12  Υπό 

αυτή την συλλογιστική, οι δυο θεωρήσεις, Κλασικός και Δομικός Ρεαλισμός, 

συνεργάζονται περίφημα και χρησιμοποιούνται ως θεωρητικά εργαλεία από τον 

γράφοντα καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι στο παρόν πόνημα ο αναγνώστης δεν 

θα βρεί θεωρητικά στοιχεία, ερμηνείες και αναλύσεις βάσει άλλων θεωρήσεων. 

Η μελέτη των εν λόγω κειμένων απέδωσε μια πλειάδα στοιχείων σχετικών με την 

επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. Στα πλαίσια όμως του μεταπτυχιακού προγράμματος 

των Στρατηγικών Σπουδών & Διεθνούς Πολιτικής, εντός των οποίων λαμβάνει χώρα 

η παρούσα, δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί το σύνολο των στοιχείων αυτών παρά 

ένα ελάχιστο μόνο τμήμα. Η πλήρης εικόνα των ευρημάτων συνολικά θα 

παρουσιαστεί από τον γράφοντα σε επερχόμενη μελέτη. 

1.3. Η Δομή του Κειμένου 

Εξαιρουμένου του παρόντος εισαγωγικού κεφαλαίου, η έρευνα αποτελείται από 

τέσσερις επιπλέον ενότητες. Το Κεφάλαιο 2 τοποθετεί την Μέση Ανατολή (ΜΑ) της 

βιβλικής εποχής στο θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης  και εκθέτει εν συντομία την 

θεώρηση της βιβλικής ΜΑ ως μια δομή άναρχης και ανταγωνιστικής φύσης, εντός 

της οποίας όμοιοι δρώντες ενθαρρύνονται (λόγω της αναρχίας και της κατανομής 

ισχύος) να προβούν σε ενέργειες αυτοβοήθειας κινούμενοι σε όλο το στοχευσιακό 

φάσμα μεταξύ επιβίωσης-ηγεμονίας χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την ισχύ. 

Το Κεφάλαιο 3 εμβαθύνει εντός της «αυτοβοήθειας» και προσεγγίζει την έννοια 

της υψηλής στρατηγικής όπως αυτή αναδύεται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσα από το 

ίδιο το κείμενο, δίνοντας έμφαση στο πρώτο εκ των δυο βασικών τμημάτων τα οποία 

την απαρτίζουν δηλαδή την διαμόρφωση της πολιτικής στόχευσης. Αφετηρία της 

ανάλυσης είναι η εξέλιξη που παρουσιάζουν οι στοχεύσεις των Ισραηλιτών από την 

εποχή της Εξόδου έως και την υποδούλωση στους Βαβυλώνιους και μετέπειτα στους 

Πέρσες. Το κεφάλαιο εντοπίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές διαμορφώνονται 

                                                
11 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 269. 
12 Βενιζέλος, Ε., «Θουκυδίδου Ιστορίαι», Τόμος Α, Το Βήμα, σελ.119, (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α, 75). 



Κεφ. 1: Περί της Ερευνητικής Προσέγγισης                                                                                           15 

 
 

και εστιάζει στην σχέση τους με την κοινωνική συνθήκη (κοινωνική πραγματικότητα) 

και την ηγεσία, πάντα υπό το πρίσμα της υψηλής στρατηγικής. 

Η μεθοδολογία εκπλήρωσης των πολιτικών στοχεύσεων, δηλαδή το δεύτερο 

στοιχείο της υψηλής στρατηγικής, των Ισραηλιτών όπως αυτή προκύπτει από το 

κείμενο της Tanakh/ΠΔ αποτελεί αντικείμενο του Κεφαλαίου 413. Οι ενέργειες 

δράσης ταξινομήθηκαν σε δυο μεγάλες κατηγορίες, την Ολιστική Προσέγγιση και τις 

Επιχειρήσεις Οικονομίας Κλίμακας.  Ο όρος «Ολιστική Προσέγγιση» χρησιμοποιείται 

από τον γράφοντα προκειμένου να περιγράψει ένα modus operandi απόλυτα 

ολοσχερές σύμφωνα με το οποίο ο εχθρός οφείλει να αφανιστεί τόσο σε επίπεδο 

φυσικής υπόστασης όσο και θρησκευτικό, ενώ στην κατηγορία των Επιχειρήσεων 

Οικονομίας Κλίμακας συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και 

στρατιωτικών ενεργειών όπως η διπλωματία, οι ανορθόδοξες επιχειρήσεις, κ.α. 

 Το πόνημα κλείνει με τον επίλογο στο Κεφάλαιο 5. 

  

                                                
13 Ωστόσο, αναφορά γίνεται, όπου υπάρχει διεθνολογικό ενδιαφέρον, και σε στοιχεία μεθοδολογίας 
των υπολοίπων δρώντων της βιβλικής ΜΑ. 
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Κεφάλαιο 2                                                                                                                             

Η Μέση Ανατολή ως Υποσύστημα κατά την Βιβλική Περίοδο 
 

2.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα μελέτη η περιοχή της ΜΑ κατά τα βιβλικά χρόνια αντιμετωπίζεται 

ως μια διεθνής πολιτική δομή, κάνοντας χρήση των βασικότερων αρχών του γενικού 

πλαισίου που έθεσε ο K. Waltz14, η οποία καθορίζεται από τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: Την διατακτική αρχή, τον χαρακτήρα των μονάδων οι οποίες την 

αποτελούν και την κατανομή των δυνατοτήτων (δηλαδή της ισχύος) μεταξύ των 

μονάδων. 

Σκοπός του εισαγωγικού αυτού κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της δομής αυτής θέτοντας έτσι το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου 

τα στοιχεία της υψηλής στρατηγικής των Ισραηλιτών εξετάζονται και λαμβάνει χώρα 

η θεωρητική ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια. 

2.2 Η Διατακτική Αρχή της Δομής και ο Ρόλος του Θεού 

Οι διεθνείς πολιτικές δομές δημιουργούνται από την συμμετοχή μονάδων οι οποίες 

διαχρονικά έχουν την μορφή αυτοκρατοριών, πόλης-κράτους, κράτους, κλπ. και οι 

οποίες αλληλεπιδρούν προκειμένου είτε απλώς να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν 

την ασφάλειά τους είτε να επικρατήσουν έναντι των υπολοίπων15. Τελικά, όπως 

αναφέρει ο K. Waltz, 

«εάν αυτές οι μονάδες θα ζήσουν, θα ευημερήσουν ή θα 

πεθάνουν εξαρτάται από τις δικές τους προσπάθειες».16 

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι μονάδες οι οποίες απαρτίζουν τις διεθνείς 

πολιτικές δομές είναι κυρίαρχες17 ώστε να αποφασίζουν οι ίδιες για τις διεθνείς 

πολιτικές τους στοχεύσεις χωρίς να υφίσταται κάποια άλλη διατακτική αρχή πάνω 

από αυτές18. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η ΜΑ την υπό εξέταση περίοδο θεωρείται 

για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης ως μια τέτοια άναρχη δομή. 

Επί τούτου ωστόσο, ενστάσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν σχετικά με τον αν η 

θεώρηση της αναρχίας αποτελεί ρεαλιστική αφετηρία διεθνοπολιτικής ανάλυσης και 

κριτικής της βιβλικής ΜΑ, όπως αυτή περιγράφεται στην Tanakh/ΠΔ, δεδομένης της 
                                                
14 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 196-220. 
15 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 202-203. 
16 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 202. 
17 Ο όρος «κυρίαρχος» διευκρινίζεται παρακάτω στην παράγραφο 2.3. 
18 Mearsheimer, ό.π., no 10, σελ. 79-80. 
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άμεσης Θεϊκής παρέμβασης η οποία φέρεται να λαμβάνει χώρα (σύμφωνα με το 

κείμενο) υπό την μορφή ενός πανίσχυρου υπεράκτιου μη κρατικού δρώντος. 

Πράγματι, ο Θεός φέρεται να παρεμβαίνει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, σε πολλές 

περιπτώσεις, για παράδειγμα κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο 

προκειμένου να επιλύσει ζητήματα επιμελητείας και συγκεκριμένα νερού και τροφής 

(το περίφημο Μάννα) τα οποία εάν δεν έβρισκαν λύση πιθανόν θα οδηγούσαν είτε 

στην αλλαγή πορείας προς την Χαναάν είτε ακόμη και στον αφανισμό19,20,21. 

Συνεπώς, η συγκεκριμένη Θεϊκή παρέμβαση σαφώς και σχετίζεται άμεσα με την 

επιβίωση του συγκεκριμένου δρώντος, αφού του προσδίδει φορτία ισχύος τα οποία 

απελπισμένα χρειάζεται. Ωστόσο, επί της ουσίας, ακόμα και αν η υπερφυσική δράση 

γίνει αποδεκτή ως πραγματικότητα, δεν έρχεται να επιβάλλει στην πράξη 

συγκεκριμένες διεθνοπολιτικές δράσεις ούτε στους Ισραηλίτες, ούτε στους 

υπόλοιπους λαούς-δρώντες. Αυτές εξακολουθούν να παραμένουν στο επίπεδο της 

αυτοβοήθειας καθιστώντας υπό αυτή την έννοια την παραδοχή της αναρχίας 

ισχύουσα. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο η υπερφυσική παρέμβαση περιγράφεται 

στο κείμενο να λαμβάνει χώρα μοιάζει να εκπληρώνει περισσότερο διδακτικούς 

σκοπούς παρά κάτι άλλο. Εν προκειμένω, οι συγγραφείς εισάγουν προβληματισμούς 

περί της έννοιας της επιμελητείας πολέμου τους οποίους λαμβάνουν υπόψη τους, 

στην συνέχεια της αφήγησης, σε μεγάλο βαθμό οι διάδοχοι του Μωησή αφού, για 

παράδειγμα ο μεν Ιησούς του Ναυή επιλέγει να στρατοπεδεύσει στην πολύ εύφορη 

περιοχή των Γαλγάλων  πριν οδεύσει προς κυρίευση της Χαναάν (όπου και η Θεϊκής 

προελεύσεως βρώση και πόση σταματάει οριστικά και δεν επανεμφανίζεται ποτέ22) 

και ο δε Δαυίδ αντιλαμβανόμενος την σημασία του ζητήματος της επιμελητείας 

νομοθετεί και εξισώνει την συμμετοχή στη μάχη με την φροντίδα των μετόπισθεν23. 

Αντίστοιχη περίπτωση αναφορών περί άμεσης Θεϊκής παρεμβάσεως οι συγγραφείς 

καταγράφουν σε περιπτώσεις όταν ο ίδιος ο Θεός φέρεται να επιλέγει τον ηγέτη των 

Ισραηλιτών με χαρακτηριστικά παραδείγματα την επιλογή Μωυσή24 και Ιησού του 

Ναυή25. Ωστόσο στην πράξη, και σε πλήρως ρεαλιστικά πρότυπα, οι ηγέτες-

πολέμαρχοι των Ισραηλιτών νομιμοποιούνται μόνο μέσω των επιτυχιών τους στην 

                                                
19 Έξοδος: 15, 22-27. 
20 Έξοδος: 16, 1-35. 
21 Έξοδος: 17: 1-7. 
22 Ιησούς του Ναυή: 5, 11-12. 
23 Α' Σαμουήλ: 30, 22-25. 
24 Έξοδος: 3, 1-13. 
25 Ιησούς του Ναυή: 1, 1-9. 
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εκπλήρωση των πολιτικο-στρατιωτικών στοχεύσεων και με καμία άλλη διαδικασία 

αφού ο μεν πρώτος αμφισβητήθηκε σε πλήθος περιπτώσεων από τον λαό όταν στο 

πεδίο δεν απέδιδε26,27,28, ενώ και στην περίπτωση του δεύτερου, αμέσως μετά την εκ 

Θεού επιλογή του, ο λαός τον προειδοποιεί ότι, 

«Θα εκτελέσουμε όλες τις προσταγές σου και θα πάμε παντού 

όπου μας στείλεις...αρκεί εσύ να είσαι θαρραλέος και 

δυνατός».29 

Μοναδική περίπτωση η οποία δύναται ίσως να εκληφθεί ως απευθείας Θεϊκή 

παρέμβαση κατά την διαδικασία ανταλλαγής-κατανομής φορτίων ισχύος 

καταγράφεται όταν οι Ασσύριοι πολιορκούν και απαιτούν την παράδοση της 

Ιερουσαλήμ την εποχή που οι Ισραηλίτες έχουν ήδη χωριστεί σε Βόρειο και Νότιο 

Βασίλειο (Ισραήλ και Ιούδας αντίστοιχα) με το μεν Βόρειο Βασίλειο να έχει 

καταστραφεί και παραδοθεί στους Ασσύριους και το Νότιο να αναζητά 

αποδυναμωμένο την επιβίωση. Κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, οι συγγραφείς 

γράφουν ότι, 

«την νύχτα εκείνη βγήκε στο στρατόπεδο ο άγγελος του Κυρίου 

και θανάτωσε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνδρες. Κι όταν 

σηκώθηκαν νωρίς το πρωί όσοι είχαν μείνει ζωντανοί, 

αντίκρισαν γύρω τους πτώματα. Αμέσως τότε ο Βασιλιάς 

Σενναχηρίμ έλυσε την πολιορκία και γύρισε στην πρωτεύουσά 

του, τη Νινευί».30 

Η παραπάνω ενέργεια φυσικά και αλλάζει το αποτέλεσμα της μάχης και 

ταυτόχρονα παρατείνει την επιβίωση του αδυνάμου δρώντος στο υποσύστημα, 

ωστόσο, η συγκεκριμένη δράση, όπως και οι περί θεμάτων επιμελητείας επεμβάσεις 

κλπ,  παραπέμπει περισσότερο σε μια αρχαιοελληνική θεατρική «Deux en Machina» 

διδακτικής στόχευσης παρέμβαση παρά σε μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Έρχεται 

δε να λάβει χώρα μετά από έναν εξαιρετικής διεθνοπολιτικής αξίας ρεαλιστικό 

διάλογο μεταξύ του απεσταλμένου των Ασσυρίων και της Ιουδαϊκής 

αντιπροσωπίας31, κατά τον οποίο ο Ασσύριος επίσημος εκθέτει, με περίσσεια έπαρση 

κατά τα γραφόμενα στο κείμενο, μια σειρά επιχειρημάτων επάνω σε μιας άκρως 
                                                
26 Έξοδος: 16,3. 
27 Έξοδος: 17, 2. 
28 Αριθμοί: 21: 4-5. 
29 Ιησούς του Ναυή: 1, 16-18. 
30 Β' Βασιλέων: 19, 35-36. 
31 Στο διάλογο αυτό [Β' Βασιλέων: 18, 17-37] υπάρχει αναφορά στο Κεφάλαιο 4. 
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ρεαλιστική βάση, αντίστοιχης σημασίας κατά τον γράφοντα με τον περίφημο διάλογο 

Αθηναίων και Μηλίων32. Τον διάλογο αυτό ακολουθούν τα λεγόμενα του Προφήτη 

Ησαΐα ο οποίος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται, μεταφέρει τα λεγόμενα του 

Κυρίου ο οποίος περιγράφεται οργισμένος με την αλαζονεία των Ασσυρίων και 

αποφασισμένος να τους τιμωρήσει. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά περί 

επικοινωνίας του Προφήτη με το Θείο ούτε μέσω οράματος, ονείρου ή ότι άλλο33 και 

φυσικά από πουθενά δεν προκύπτει «διαταγή Θεού» για συγκεκριμένη ενέργεια προς 

θανάτωση των Ασσυρίων και επομένως σαφή παρέμβαση επί της, έστω και 

στιγμιαίας, ακύρωσης της αναρχίας στο υποσύστημα. Κρίνοντας από τον τρόπο με 

τον οποίο οι συγγραφείς εκθέτουν τα γεγονότα, η Θεϊκή δράση έρχεται ως «οργή 

Θεού» στα αλαζονικά λεγόμενα των Ασσυρίων περισσότερο για να διδάξει, κάνοντας 

χρήση του υπερφυσικού, ότι η ισχύς επιβάλλεται να συνοδεύεται από σύνεση, παρά 

για να αλλάξει ισορροπίες και να πλήξει την δομή του υποσυστήματος αφού κάτι 

τέτοιο στην πράξη δεν συμβαίνει, ακόμα και αν δεχτούμε ότι το περιστατικό αποτελεί 

πραγματικότητα και έλαβε χώρα ακριβώς όπως περιγράφεται: το Νότιο Βασίλειο 

εξακολουθεί μετά την εν λόγω παρέμβαση να παραμένει αδύναμο, ποτέ δεν ανακτά 

την προ διχοτόμησης θέση του στο υποσύστημα και αργότερα κυριεύεται και 

καταστρέφεται οριστικά από τους Βαβυλώνιους, παραδομένο πλήρως από την φθορά 

και την απώλεια των φορτίων ισχύος του στις υποδείξεις του Ρεαλισμού, μακριά από 

οποιαδήποτε Θεία-υπερφυσική προστασία. 

Στην μεθοδολογική υπέρβαση του θεωρητικού αυτού παραδόξου έρχεται να 

παρέχει έμμεσα βοήθεια ο ίδιος ο Θουκυδίδης ο οποίος στο έργο του «Ιστορίαι», και 

ενώ η Θρησκευτικότητα είναι έντονη τόσο στην Σπάρτη όσο και στην Αθήνα, 

μεθοδολογικά αποφεύγει να αποδεχθεί οποιαδήποτε υπερφυσική διάσταση και 

ερμηνεία στα δρώμενα, μένοντας στην διεθνοπολιτική ουσία και αξία του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί όταν κατά την 

πρώτη εισβολή των Σπαρτιατών στην Αττική ο πληθυσμός μεταφέρεται εντός των 

τειχών της πόλεως, οπότε και οι χώροι στέγασης έγιναν δυσεύρετοι, με αποτέλεσμα 

να κατοικηθεί ακόμα και ο ιερός χώρος του Πελαργικού, πράγμα απαγορευμένο δια 

χρησμού: 

«...Και αυτό ακόμη το καλούμενον Πελαργικόν, το κείμενον εις 

τους πρόποδας της Ακροπόλεως, του οποίου την 
                                                
32Βενιζέλος, ό.π., no 12, Τόμος Β, σελ 72, (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Ε, 84-116). 
33 Β' Βασιλέων: 19, 20-34. 
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χρησιμοποίησιν προς κατοικίαν απηγόρευεν όχι μόνον παλαιά 

κατάρα, αλλά και χρησμός του Πυθικού Μαντείου, του οποίου 

ο τελευταίος στίχος ώριζε: "Το Πελαργικόν είναι καλύτερα να 

μείνη αχρησιμοποίητον"... ... Και ο χρησμός, όπως εγώ νομίζω, 

επραγματοποιήθη, αντιθέτως όμως προς την κοινήν 

προσδοκίαν. Διότι αι συμφοραί της πόλεως δεν επήλθαν ένεκα 

της αθεμίτου προς κατοικίαν χρησιμοποιήσεώς του, την 

ανάγκην της χρησιμοποιήσεως αυτής επροκάλεσεν ο πόλεμος, 

και ο χρησμός, χωρίς να τον μνημονεύση, έλεγεν ότι το 

Πελαργικόν δεν έμελλε να κατοικηθή ποτέ εις ημέρας 

ευτυχίας".34 

Ο Θουκυδίδης στην περίπτωση αυτή συνειδητά επιλέγει να μην χαρακτηρίσει την 

δυστυχία των Αθηναίων απότοκο της χρήσης του ιερού χώρου, και συνεπώς της 

οργής των Θεών, αλλά εμμένει στα «γήινα», τα κατανοητά, τα ρεαλιστικά. Εξάλλου 

προϊδεάζει τον αναγνώστη για αυτή του την ορθολογική προσέγγιση έναντι του 

οτιδήποτε υπερφυσικού και στην αρχή του έργου του σχολιάζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο ο Αγαμέμνων κατόρθωσε να οργανώσει την εκστρατεία κατά της Τροίας 

λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στην ισχύ του και όχι στον ιερό όρκο-δέσμευση που 

είχαν δώσει οι μνηστήρες της Ελένης: 

«Και ο Αγαμέμνων, ως φρονώ, κατώρθωσε να συγκεντρώση 

την ναυτικήν εκστρατείαν εναντίον της Τροίας, διά τον λόγον 

ότι υπερείχε κατά την δύναμιν από τους άλλους ηγεμόνας, και 

όχι τόσον διότι οι μνηστήρες της Ελένης, των οποίων υπήρξεν 

αρχιστράτηγος, είχαν δεσμευθή με τους όρκους που τους 

επέβαλεν ο Τυνδάρεως».35 

Μένοντας στην Ιλιάδα, ενός κειμένου όπου η Θεϊκή παρέμβαση είναι περισσότερο 

από συχνή, π.χ. η Θεά Αθηνά πείθει τον Πάνταρο να παραβιάσει την ανακωχή 

εκτοξεύοντας βέλος εναντίον του Μενελάου ο οποίος γλιτώνει επίσης με την 

παρέμβαση της Θεάς36 ενώ ο Ποσειδώνας παίρνοντας την μορφή του Κάλχαντα 

εμψυχώνει τους Αργίτες37, ο Σ.Ν. Λίτσας κάνοντας χρήση της Θεώρησης του 

Ρεαλισμού σε όλο της το φάσμα προχωρεί  σε μια εξόχως πρωτότυπη διεθνοπολιτική 
                                                
34 Βενιζέλος, ό.π., no 12, Τόμος Α, σελ.184, (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Β, 17). 
35 Βενιζέλος, ό.π., no 12, Τόμος Α, σελ.74, (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α, 9). 
36 Καζαντζάκης, Ν. και Κακριδής, Ι. «Ομήρου Ιλιάδα», Δ, 85-150 (free-ebooks.gr). 
37 Καζαντζάκης και Κακριδής, ό.π., no. 36, «Ομήρου Ιλιάδα», Ν, 45. 
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ανάλυση του κειμένου αφήνοντας εντελώς στην άκρη το υπερφυσικό, και 

χρησιμοποιώντας, όπου αυτό απαιτείται, την υπόθεση της αναρχίας σε συστημικό 

επίπεδο38. 

Συνεπώς, στα πρότυπα των προηγουμένων μελετητών και προκειμένου να εισέλθει 

στην ουσία της μελέτης, ο γράφον θεωρεί ότι ο ρόλος του Θεού ως ένα είδος 

υπερφυσικού Offshore Balancer-ολετήρα της συστημικής αρχής της αναρχίας, με 

παρεμβάσεις υπέρ των Ισραηλιτών εις βάρος όλων των υπολοίπων δρώντων, δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτός τόσο διότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την συνολική 

εικόνα του ίδιου του κειμένου όσο και διότι μια τέτοια προσέγγιση κυριολεκτικά θα 

αδικούσε την διεθνοπολιτική σημαντικότητα της Tanakh/ΠΔ. Όπως θα αναλυθεί στα 

επόμενα κεφάλαια, η άνοδος, η ηγεμονία, η διχοτόμηση,  η παρακμή, η πτώση και η 

υποδούλωση των Ισραηλιτών είναι αποτελέσματα στρατηγικών επιλογών των 

δρώντων στην πράξη (στα πλαίσια της αυτοβοήθειας εντός της δομής) και όχι 

προϊόντα υπερφυσικών ενεργειών. Υπό αυτό το πρίσμα, η δομή σαφώς και μπορεί να 

θεωρηθεί άναρχη ελλείψει ανωτέρας οργανωτικής αρχής από τους ίδιους τους λαούς 

της περιοχής οι οποίοι οι ίδιοι επιλέγουν αν θα επιβιώσουν, ηγεμονεύσουν ή θα  

εξαφανιστούν βάσει των ενεργειών τους. 

2.3 Ο Χαρακτήρας των Μονάδων της Διεθνοπολιτικής Δομής - Οι Δρώντες 
στο Υποσύστημα της ΜΑ 

Το επόμενο βασικό χαρακτηριστικό των διεθνών πολιτικών δομών είναι ο 

χαρακτήρας των μονάδων οι οποίες τις αποτελούν. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να 

γίνουν σαφή δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι δομές ορίζονται από τους 

κυριότερους δρώντες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτές39 και το δεύτερο ότι οι 

δρώντες αυτοί θεωρούνται «όμοιοι» στην βάση του ότι αποτελούν κυρίαρχες 

πολιτικές μονάδες40 οι οποίες καλούνται να εκτελέσουν όμοιες αποστολές εντός της 

δομής, με ελάχιστη αφετηρία την επιβίωση και την ασφάλεια41. Ωστόσο, ο K. Waltz 

εξηγεί περεταίρω ότι, 

«Το να λέγεται ότι τα κράτη (σ.σ. μονάδες-δρώντες) είναι 

κυρίαρχα δεν σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν ότι τους αρέσει, 

ότι είναι ελεύθερα από την επιρροή των άλλων, ότι είναι σε 

θέση να παίρνουν αυτό που θέλουν. Η κυριαρχία των κρατών 
                                                
38 Λίτσας, Σ. N., «Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Προσέγγιση», Ποιότητα, 2014, 
σελ.80-86. 
39 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 209. 
40 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 211. 
41 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 213. 



Κεφ 2: Η Μέση Ανατολή ως Υποσύστημα κατά την Βιβλική Περίοδο                                                  22 

ουδέποτε συνεπαγόταν πως δεν θα δεχόταν επιδράσεις από τις 

ενέργειες των άλλων κρατών...Το να λέγεται ότι ένα κράτος 

είναι κυρίαρχο σημαίνει ότι αποφασίζει από μόνο του πώς θα 

αντιμετωπίσει τα εσωτερικά και εξωτερικά του προβλήματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του αν θα ζητήσει ή όχι βοήθεια από 

άλλους, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ελευθερία του και 

αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις έναντι άλλων».42 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η διεθνής πολιτική δομή είναι ένα περιβάλλον 

αλληλόδρασης και κυρίως αλληλεπίδρασης και όχι μια έρημος απομονωτισμού στην 

οποία μέσω μιας μοναχικής διαδικασίας η κάθε μονάδα αποφασίζει τις δικές της 

κινήσεις αυτοβοήθειας ανεξάρτητα ή αδιαφορώντας για αυτές των υπολοίπων. Υπό 

αυτή την έννοια η δομή αναπόφευκτα είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης αλλά με 

περιορισμούς όπου η επιτυχία ή αποτυχία των δρώντων έγκειται στην δυνατότητά 

τους να κατανοούν τους περιορισμούς αυτούς και αναλόγως να επιλέγουν τις δράσεις 

τους43. 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 

έρευνας, η βιβλική ΜΑ θεωρείται αφενός μια άναρχη δομή (βλ. παράγραφο 2.2) η 

οποία  επιπλέον αποτελείται από πολιτικά κυρίαρχους δρώντες44 και οι οποίοι με την 

σειρά τους δραστηριοποιούνται και αλληλεπιδρούν εντός της διεθνοπολιτικής δομής, 

τουλάχιστον προς εξασφάλιση της επιβίωσης-ασφάλειας μέσω της αυτοβοήθειας, και 

υπό την έννοια αυτή είναι όμοιοι. 

Ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων επί των συντελεστών ισχύος του κάθε λαού 

που έδρασε διαχρονικά στην ΜΑ, ως κυριότερους δρώντες ο γράφον θεωρεί αυτούς 

οι οποίοι προκύπτουν μέσα από το ίδιο το κείμενο ως τέτοιοι και συνοψίζονται στις 

Εικόνες 1 και 2 οι οποίες επιπλέον τοποθετούν κατά προσέγγιση και γεωγραφικά τα 

σημεία αφετηρίας αυτών. Στις Εικόνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ισραηλίτες 

για τους οποίους γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω. 

                                                
42 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 211. 
43 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 205. 
44 Η έννοια της κυριαρχίας θεωρείται όπως την όρισε ο K. Waltz στην σελίδα 16 της παρούσης. 
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Εικόνα 1: Οι Δρώντες της Ευρύτερης Περιοχή της ΜΑ κατά τα Βιβλικά Χρόνια. 

 

 
Εικόνα 2: Οι Δρώντες στην Ευρύτερη Περιοχή της Χαναάν πριν την Κατάκτηση αυτής από τους 
Ισραηλίτες. 

Βάσει των αφηγήσεων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι την περίοδο αυτή, η οποία 

εκτίνεται χρονολογικά σε μεγάλο διάστημα, το υποσύστημα δεν μένει στατικό αλλά 
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εξελίσσεται και συνεπώς δεν δρούν όλες αυτές οι μονάδες ταυτόχρονα45. Έτσι, άλλες 

περιορίζονται, διατηρούνται, εξαφανίζονται και εμφανίζονται καινούριες ενώ άλλες 

δρούν ηγεμονικά, στην συνέχεια παρακμάζουν, κλπ καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα 

μεταξύ πολυπολικότητας και μονοπολικότητας και συνεπώς αυτό της επιβίωσης-

ασφάλειας-ηγεμονίας, ενισχύοντας έτσι και την ορθότητα της θεωρητικής υποθέσεως 

περί ομοίων λειτουργιών των δρώντων σε συστημικό επίπεδο. 

Παρόλο όμως που η ως άνωθεν περί «ομοιότητας των μονάδων» υπόθεση 

σχετίζεται αποκλειστικά με την διεθνή κοινωνικοποίηση αυτών και όχι με τις 

εσωτερικές τους λειτουργίες και λόγω του γεγονότος ότι το κείμενο αφορά 

διεθνοπολιτικές δράσεις οι οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα χιλιάδες χρόνια πρίν, ο 

γράφον κρίνει αναγκαίο να δοθούν και κάποιες επιπλέον εξηγήσεις σχετικά με τον 

όρο δρών/μονάδα/οργανωμένη συλλογικότητα, κλπ, όπως αυτός χρησιμοποιείται στην 

παρούσα προκειμένου να δηλώσει το πρωτόγεννες δομικό στοιχείο του 

υποσυστήματος της βιβλικής ΜΑ. Οι κατευθύνσεις αυτές αφορούν την πολύ γενική 

εικόνα όπως αυτή προκύπτει μέσα από το κείμενο της Tanakh/ΠΔ σχετικά με την 

πολιτική και γεωγραφική υπόσταση των μονάδων του υποσυστήματος ώστε να 

αναδειχτεί και στην πράξη ότι πράγματι πρόκειται για φύσει και θέσει όμοιους 

δρώντες, διότι σε μια αντίθετη περίπτωση η προσπάθεια εξαγωγής διεθνοπολιτικών 

συμπερασμάτων θα είχε αμφίβολη αξία αν εξετάζαμε τις διαδράσεις π.χ. κρατών με 

ομάδες ανταρτών ή νομάδων, κλπ. 

Οι κυριότεροι λαοί-δρώντες οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαχρονικά την υπό 

εξέταση περίοδο στην βιβλική ΜΑ δεν φέρονται να είναι υπό πρωτόγονη μορφή 

μικρών ομάδων-κοινοτήτων αλλά, σύμφωνα με το κείμενο, ελέγχουν συγκεκριμένα 

εδάφη και διαθέτουν αποκλειστικώς μοναρχικού τύπου διοικήσεις, είτε με πολλούς 

Βασιλείς υπό μορφή Αμφικτιονίας είτε με έναν αποκλειστικά Βασιλέα. Πέραν των 

προφανώς μοναρχικών παραδειγμάτων όπως πχ οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι, οι Ασσύριοι, 

οι Βαβυλώνιοι και οι Πέρσες, χαρακτηριστικό παράδειγμα δρώντων της περιοχής 

αποτελούν οι Αμορραίοι οι οποίοι αφενός διαθέτουν Βασιλείς και αφετέρου ελέγχουν 

σαφή γεωγραφικά όρια, για την περιγραφή των οποίων χρησιμοποιούνται οι όροι 

«σύνορα» και «χώρα/γή» και συγκεκριμένα οι λέξεις «border» και «country/land» στην 

                                                
45 Μια σύντομη απόπειρα προσέγγισης στις μεταβολές της δομής της βιβλικής ΜΑ γίνεται στο τέλος 
του κεφαλαίου (βλ. παράγραφο 2.4.2) όπου  γράφον διαχωρίζει προσεγγιστικά τις ηγεμονικές 
περιόδους από αυτές της πολυπολικότητας.  
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αγγλική μετάφραση του εβραϊκού κειμένου και αντιστοίχως גבול (g'vul) και ַאְרצֹו (eretz) 

στο ίδιο το εβραϊκό κείμενο: 

«Οι Ισραηλίτες έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σιχόν, Βασιλιά των 

Αμορραίων και του είπαν: "Άφησέ μας να περάσουμε από την 

χώρα σου"»46 

 «Οι Ισραηλίτες όμως τον νίκησαν στην μάχη και κυρίεψαν την χώρα 

του, από τον ποταμό Αρνών, βόρεια, ως τον ποταμό Ιαβόκ, νότια, και 

ως την πόλη Ιαζήρ, ανατολικά, στα σύνορα των Αμμωνιτών»47 

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελούν και οι Εδωμίτες οι οποίοι υπό Βασιλική διοίκηση 

ελέγχουν συγκεκριμένη περιοχή: 

«Από την Κάδης ο Μωυσής έστειλε αγγελιοφόρους στον 

Βασιλιά της Εδώμ με το ακόλουθο μήνυμα: "...Άφησέ μας 

λοιπόν να περάσουμε μέσα από την χώρα σου. Δεν θα 

περάσουμε μέσ'από τα χωράφια σας ούτε από τα αμπέλια σας, 

δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια σας. Θα ακολουθήσουμε 

τον Βασιλικό δρόμο χωρίς να παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά 

ώσπου να διαβούμε την περιοχή σου"».48 

Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους κυριότερους λαούς κάτι το οποίο προκύπτει 

και από τις αναφορές εντός του κειμένου για κάθε έναν ξεχωριστά όσο και από την 

συμπερασματικού τύπου αναφορά του Μωυσή στην γενικότερη μορφή των δρώντων 

της περιοχής: 

«Όταν θα μπείτε στην χώρα, που σας δίνει ο Κύριος...ίσως 

αποφασίσετε να βάλετε επικεφαλής σας έναν Βασιλιά, όπως 

έχουν όλα τα έθνη γύρω σας».49 

Συνεπώς, η χρήση του όρου δρών/μονάδα/χώρα/κράτος/οργανωμένη 

συλλογικότητα, κλπ από τον γράφοντα προκειμένου να περιγράψει τις κυριότερες 

κρατικού τύπου μονάδες της βιβλικής περίοδου, σαφώς και δεν εννοείται με την 

έννοια του κράτους στην νεότερή του μορφή. Παρόλα ταύτα, όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, οι όποιες βιβλικές αναφορές στις οργανωτικές δομές της εποχής 

παραπέμπουν περισσότερο στις πρώτες περί κράτους πραγματείες του 16ου αιώνα 

μ.Χ. παρά σε συλλογικότητες κινούμενες από φεουδαρχικά ή και πρωτόγονα ακόμα 
                                                
46 Αριθμοί: 21, 21-22. 
47 Αριθμοί: 21, 24. 
48 Αριθμοί: 20, 14-17. 
49 Δευτερονόμιον: 17, 14-15. 
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κίνητρα. Έτσι, αν ο όρος «κράτος» στα τέλη του 16ου αιώνα παρέπεμπε στην άσκηση 

κυρίαρχης εξουσίας εντός μιας εδαφικά συγκεκριμένης περιοχής50 τότε, δεδομένου 

ότι οι κυριότεροι δρώντες της βιβλικής εποχής και συγκεκριμένες περιοχές ελέγχουν 

και κυρίαρχη εξουσία ασκούν σε αυτές (τουλάχιστον όταν δεν είναι υπό καθεστώς 

φόρου/ολικής υποδούλωσης σε κάποιον άλλο δρώντα), γίνεται αποδεκτό ότι ο 

ορισμός αυτός περιγράφει με αρκετή ακρίβεια την φύση των βιβλικών βασικών 

δρώντων στην ΜΑ προς έκπληξη ενδεχομένως του αναγνώστη. 

Ως προς αυτό το επιπλέον επίπεδο αναφοράς των δρώντων αυτών, δηλαδή την 

πολιτική διάρθρωση και τον ξεκάθαρο γεωγραφικό προσδιορισμό, ενδιαφέρουσα 

περίπτωση αποτελούν οι Ισραηλίτες, στην προ κατάληψης της Χαναάν περίοδο, αφού 

δραστηριοποιούνται ως ένας δρών με μια ουσιαστική διαφορά από τους υπόλοιπους 

με την έννοια ότι ξεκινούν την εμπλοκή τους στα δρώμενα της ΜΑ χωρίς να 

ελέγχουν γεωγραφικά κανέναν απολύτως χώρο (βρίσκονται να εργάζονται υπόδουλοι 

για τους Αιγυπτίους51). Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αμέσως μετά την έξοδο από την 

Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες παρουσιάζονται συλλογικά οργανωμένοι (αν και αρχικά 

περιπλανούμενοι στην έρημο) υπό σαφέστατα μοναρχική διοίκηση, αφού τόσο ο 

Μωυσής όσο και ο Ιησούς του Ναυή ο οποίος τον διαδέχτηκε λίγο πρίν την είσοδο 

στην Χαναάν υπήρξαν αδιαμφισβήτητα μοναρχικές ηγετικές φυσιογνωμίες, και 

επιπλέον διαθέτουν σημαντική στρατιωτική ισχύ, τουλάχιστον αριθμητικά αφού το 

κείμενο αναφέρει δύναμη 650000 στρατευσίμων52, η οποία μάλιστα υπό τις οδηγίες 

του Μωυσή οργανώνεται με επικεφαλείς αξιωματικούς53, εμβλήματα54 και ξεχωριστά 

τμήματα τα οποία κινούνται με συγκεκριμένη σειρά-πρωτόκολλο55. Πρόκειται 

σαφέστατα για έναν ιδιαίτερο, όσον αφορά αποκλειστικά την συγκεκριμένη περίοδο, 

διεθνοπολιτικό δρώντα, με πολιτική υπόσταση αλλά μη δεσμευμένο γεωγραφικά, η 

επίδραση του οποίου στην δομή του υποσυστήματος είναι τόσο σημαντική ώστε δεν 

μπορεί να αγνοηθεί κατά την θεώρηση των κυριότερων δρώντων. Το αντίθετο 

μάλιστα, η πορεία του στο υποσύστημα, ακόμα και κατά την περίοδο αυτή, 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και αποτελεί το κέντρο της μελέτης στα επόμενα 

κεφάλαια λόγω της εξαιρετικά διδακτικής διεθνοπολιτικής της αξίας. 

                                                
50 Κουσκουβέλης, Η. Ι., «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Ποιότητα, 2010, σελ. 111. 
51 Έξοδος: 12, 40 
52 Αριθμοί:1, 46 
53 Αριθμοί: 1, 16. 
54 Αριθμοί: 2, 1-2. 
55 Αριθμοί: 2, 9-17. 
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Στην πράξη, εντός της δομής της ΜΑ, το σύνολο των παραπάνω δρώντων (και οι 

Ισραηλίτες κατά την περίοδο πριν την κατάκτηση της Χαναάν) αλληλεπιδρούν γύρω 

από τον άξονα επιβίωσης-ασφάλειας-ηγεμονίας λαμβάνοντας δράσεις αυτοβοήθειας 

οι οποίες σχετίζονται είτε με την οργανωμένη βία, είτε με την συμμαχία, είτε με την 

υποταγή, κ.α., όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια. Για παράδειγμα οι Εδωμίτες 

μεταφράζουν ως απειλή προς την ασφάλειά τους το αίτημα των Ισραηλιτών να 

διαβούν των εδαφών τους κατευθυνόμενοι βόρεια και αντιδρούν άμεσα: 

«Ο Βασιλιάς της Εδώμ του απάντησε (σ.σ. στον Αγγελιοφόρο 

των Ισραηλιτών): "Δεν θα περάσετε από την χώρα μου! Αλλιώς 

θα βγώ με όπλα εναντίον σας."...και βγήκε με πολυάριθμο και 

ισχυρό στρατό...αυτοί (σ.σ. οι Ισραηλίτες) άλλαξαν 

κατεύθυνση».56 

Ακόμα πιο δραστική απάντηση στο ίδιο αίτημα χρησιμοποιούν οι Αμορραίοι: 

 «Ο Σιχόν (σ.σ. Βασιλέας των Αμορραίων) όμως δεν τους 

επέτρεψε να περάσουν από το έδαφός του. Συγκέντρωσε όλο το 

στρατό του και βγήκε εναντίον τους στην έρημο. Έφτασε στην 

Ιαχσά και επιτέθηκε στους Ισραηλίτες».57 

Στο ίδιο πλαίσιο οι Μωαβίτες συμμαχούν με τους Μαδιανίτες58, οι Χαναναίοι δρούν 

με παρεμποδιστικό πόλεμο, 

«Όταν ο Βασιλιάς...έμαθε ότι έρχονται οι Ισραηλίτες από τον 

δρόμο της Αθαρίμ, επιτέθηκε εναντίον τους...»59, 

μικρότεροι λαοί επιλέγουν  προς επιβίωση τακτικές σύμπλευσης (bandwagoning) με 

τους ισχυρούς: 

«Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, όταν έμαθαν τί είχε κάνει ο 

Ιησούς (σ.σ. του Ναυή) στην Ιεριχώ και στη Γάι αποφάσισαν να 

ενεργήσουν με πανουργία...Ήρθαν στο στρατόπεδο στα 

Γάλγαλα και είπαν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες: "...ζητάμε 

να κάνετε συμμαχία μαζί μας...Και τώρα είμαστε στην διάθεσή 

σου. Κάνε μας ότι νομίζεις καλό και σωστό»60, 

ενώ άλλοι κινούνται ηγεμονικά και άλλοι περιορίζονται: 

                                                
56 Αριθμοί: 20, 18-20. 
57 Αριθμοί: 21, 23. 
58 Αριθμοί: 22. 
59 Αριθμοί: 21, 1-3. 
60 Ιησούς του Ναυή: 9, 1-27. 
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«Ο Βασιλιάς της Αιγύπτου δεν ξαναβγήκε από την χώρα του για 

επιδρομή, γιατί ο Βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε καταλάβει όλες 

τις χώρες που υπάγονταν στην Αιγυπτιακοί κυριαρχία, από τα 

βόρεια σύνορα της Αιγύπτου ως τον ποταμό Ευφράτη».61 

Συνεπώς, η αρχική υπόθεση περί ομοιότητας των δρώντων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στην ΜΑ έχει βάση και στην πράξη αφού πληρείται τόσο το 

θεωρητικό κριτήριο του Κ. Waltz, σύμφωνα με το οποίο η ομοιότητα των μονάδων 

που απαρτίζουν την διεθνή πολιτική δομή ενδιαφέρει ως προς τις αποστολές τις 

οποίες εκτελούν οι μονάδες εντός της δομής και όχι ως προς την ικανότητα να τις 

φέρουν εις πέρας ή κάποιο άλλο εσωτερικό κριτήριο62, όσο και το δευτερεύον 

κριτήριο περί πολιτικής-γεωγραφικής διάρθρωσης το οποίο έθεσε ο γράφον 

προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο στην σύγκριση φύσει και θέσει όμοιων 

μονάδων. Μοναδικό ίσως γκρίζο σημείο στην δεύτερη περίπτωση αποτελούν οι 

Ισραηλίτες, κατά την περίοδο αμέσως μετά την έξοδο και πριν την μόνιμη 

εγκατάσταση στην Χαναάν, ωστόσο στο πλαίσιο της έρευνας και με το κριτήριο του 

Κ. Waltz να είναι σαφώς ισχυρότερο, θεωρούνται και αυτοί όμοιοι με τις υπόλοιπες 

γεωγραφικά προσδιορισμένες μονάδες οι οποίες δρούν την ίδια περίοδο αφού σε 

διεθνές επίπεδο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες. 

2.4 Η Κατανομή της Ισχύος και η Εξέλιξη του Υποσυστήματος της Βιβλικής 
Μέσης Ανατολής 

2.4.1 Η Έννοια της Κατανομής της Ισχύος 

Οι διεθνοπολιτικές δομές χαρακτηρίζονται από τον αριθμό των κυριότερων 

(δηλαδή των ισχυρών) δρώντων που συμμετέχουν σε αυτές63 και διακρίνονται σε 

πολυπολικές, διπολικές αλλά και μονοπολικές (ηγεμονία)64, με την τελική εικόνα-

περιγραφή να προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από τις σχετικές δυνατότητες (ισχύς) 

που έχουν οι μονάδες να εκπληρώσουν τις στοχεύσεις τους εντός της δομής 

ξεκινώντας από την επιβίωση-ασφάλεια65. Από την παραπάνω διατύπωση 

προκύπτουν δυο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι η διάκριση μιας άναρχης 

διεθνοπολιτικής δομής είναι μια συγκριτική διαδικασία ισχύος αφού, και στην πράξη, 

«ισχυρός» έχει νόημα να θεωρείται κάποιος όταν μπορεί μεν να επηρεάσει τρίτους 

                                                
61 Β' Βασιλέων: 24, 7. 
62 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 212-213. 
63 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 214. 
64Mearsheimer, ό.π., no 10, σελ. 42. 
65 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 217. 
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αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι μπορεί να το πράξει κάποιος άλλος66. Επομένως, 

η έννοια της ισχύος έχει αξία μόνο συγκριτικώς νοούμενη. Το δεύτερο είναι ότι η 

τελική εικόνα η οποία προκύπτει μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά αποτελεί 

μια στιγμιαία αποτύπωση κατανομής της ισχύος, δηλαδή περιγράφει πόσους 

«ομοίως» ισχυρούς δρώντες έχει η δομή την δεδομένη χρονική στιγμή. Επομένως, η 

κατανομή της ισχύος αποτελεί χαρακτηριστικό δομικό, ένα είδος απεικόνισης στον 

χώρο, ενώ η ισχύς ιδιότητα των μονάδων67. 

Σύμφωνα με τον Δομικό Ρεαλισμό, το άναρχο της δομής σε συνδυασμό με την 

κατανομή της ισχύος είναι τα δυο δομικά αίτια τα οποία ενθαρρύνουν τους δρώντες 

οι οποίοι την αποτελούν να δράσουν αυτοβοηθούμενοι, προς εξασφάλιση της 

επιβίωσης-ασφάλειας, κάνοντας χρήση της ισχύος με δυο τρόπους, αναλόγως των 

θεωρητικών προτιμήσεων των αναλυτών: είτε ενεργώντας υπέρ της διατήρησης της 

δεδομένης κατανομής ισχύος (αμυντικός ρεαλισμός), είτε αποκτώντας όλο και 

περισσότερη ισχύ, μη αποδεχόμενοι την υφιστάμενη κατανομή και με τελική 

στόχευση την ηγεμονία (επιθετικός ρεαλισμός)68. Την παρούσα μελέτη δεν 

ενδιαφέρει να υιοθετήσει αυστηρά την μια ή την άλλη ρεαλιστική θεώρηση αλλά 

εστιάζει σε αυτό που θα αναδειχθεί από το ίδιο το κείμενο, επιβάλλεται ωστόσο να 

τεθεί, ως ερευνητική αφετηρία, το ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης το 

οποίο εν συντομία αποτελείται από τους ως κάτωθι δεσμευτικούς όρους (boundary 

conditions): 

1. Η βιβλική ΜΑ θεωρείται ως μια διεθνοπολιτική δομή.   

2. Η διεθνοπολιτική δομή είναι άναρχη. 

3. Οι δρώντες οι οποίοι συνιστούν την δομή, την δεδομένη χρονική στιγμή, είναι 

φύσει και θέσει όμοιοι. 

4. Δομικά αίτια ωθούν τις μονάδες προς, κατ' ελάχιστο, εξασφάλιση της επιβίωσης 

και της ασφάλειας μέσω κινήσεων αυτοβοήθειας. 

5. Οι δρώντες είναι κυρίαρχοι να αποφασίσουν τον χαρακτήρα της αυτοβοήθειας 

στα πλαίσια όμως των δομικών περιορισμών (βλ. σελ. 16-17). 

6. Η ισχύς είναι το εργαλείο της αυτοβοήθειας αλλά όχι απαραίτητα αυτοσκοπός. 

7. Η κατανομή της ισχύος χαρακτηρίζει την δομή. 

                                                
66 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 398. 
67 Waltz, ό.π., no. 9, σελ. 215. 
68Mearsheimer, ό.π., no 10, σελ. 61. 
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8. Οι δρώντες, μέσω της αυτοβοήθειας, κινούνται είτε προς διατήρηση αυτής 

(status quo biased actors) είτε προς ανατροπή της με στόχο την ηγεμονία. 

Στις παραπάνω θεωρητικές βάσεις, ο γράφον δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει, 

συμπεριλάβει ή αναδείξει αρχές και στοιχεία του κλασικού ρεαλισμού σε περίπτωση 

που αυτά προκύψουν ή απαιτηθούν από το ίδιο το κείμενο της Tanakh/ΠΔ. 

2.4.2 Η Εξέλιξη του Υποσυστήματος 

Για λόγους πληρότητας, γίνεται αναφορά στα στοιχειώδη περί της εξέλιξης της 

δομής της βιβλικής ΜΑ ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης, στον βαθμό του δυνατού, 

το συστημικό περιβάλλον εντός του οποίου εξελίσσεται η αφήγηση. Βεβαίως, 

ακριβής περιγραφή των μεταπτώσεων της δομής και καταγραφή των συγκεκριμένων 

δρώντων οι οποίοι σε κάθε χρονική στιγμή συγκροτούν την βιβλική ΜΑ είναι 

δύσκολο και ίσως ανώφελο να πραγματοποιηθεί αφού η χρονική περίοδος κατά την 

οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι μεγάλη (περίπου μεταξύ 1250π.Χ. και 

330π.Χ.). Μπορούν όμως να διακριθούν, κατά προσέγγιση, οι περίοδοι κατά τις 

οποίες το υποσύστημα υπήρξε ξεκάθαρα μονοπολικό με την ύπαρξη ενός και μόνο 

αδιαμφισβήτητα ισχυρού, σε σχέση με τους υπόλοιπους, δρώντα σε ρόλο 

περιφερειακού ηγεμόνα  οπότε έτσι να δοθεί μια γενική ιδέα της εξέλιξης της δομής 

αφού μεταξύ των περιόδων αυτών μεσολαβούν πολυπολικές δομές με τρείς ή 

περισσότερους ισοδύναμους δρώντες. 

Η πρώτη μονοπολική περίοδος μετά την έξοδο από την Αίγυπτο ξεκινάει όταν ο 

Σολομών διαδέχεται στην Βασιλεία των Ισραηλιτών τον Δαυίδ περί το 965π.Χ. και 

διαρκεί έως το 926π.Χ.69. Για την μονοπολική φύση της δομής, στην οποία ρόλο 

περιφερειακού ηγεμόνα κατέχει το βασίλειο του Ισραήλ, ουδεμία αμφιβολία αφήνει 

και το ίδιο το αρχαίο κείμενο: 

«Ο Σολομών κυριαρχούσε σε όλα τα βασίλεια, από τον ποταμό 

Ευφράτη ως την χώρα των Φιλισταίων και ως τα σύνορα της 

Αιγύπτου. Όλοι αυτοί οι λαοί ήταν φόρου υποτελείς στο 

Σολομώντα, όσο αυτός ζούσε».70,71 

                                                
69 Η Αγία Γραφή», ό.π., no 3, Παράρτημα, σελ. 63. 
70 Α' Βασιλέων: 5, 1-2. 
71 Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος, την περίοδο Σολομώντα, δεν προκύπτει από το κείμενο 
ότι αποτελεί είτε απειλή είτε αντίπαλο δέος για τους Ισραηλίτες. Το ίδιο ισχύει και τους πέραν του 
Ευφράτη λαούς, Ασσύριους, Βαβυλώνιους και Πέρσες οι οποίοι δραστηριοποιούνται αργότερα στο 
υποσύστημα. 
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Η δεύτερη περίοδος εκτίνεται περίπου από το 670π.Χ., όταν οι Ασσύριοι 

κατακτούν εκτός των άλλων και την Αίγυπτο, και ολοκληρώνεται γύρω στο 630π.Χ.72 

ενώ η τρίτη διαρκεί μεταξύ 597-558π.Χ. και ανήκει στους Βαβυλώνιους. Τέλος από 

το 558π.Χ. έως και το 333π.Χ. τον ηγεμονικό ρόλο στην περιφέρεια αναλαμβάνουν οι 

Πέρσες εκτοπίζοντας οριστικά τους Βαβυλώνιους από το υποσύστημα73. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι στην υπό εξέταση περίοδο η οποία καλύπτει σχεδόν μια 

χιλιετία, οι μονοπολικές δομές καταλαμβάνουν συνολικά περί το 1/3 σε διάρκεια σε 

αντίθεση με τις πολυπολικές οι οποίες εμφανίζονται σημαντικά μακροβιότερες περί 

τα 700χρόνια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στα κεφάλαια που ακολουθούν, η εξέλιξη της υψηλής 

στρατηγικής των Ισραηλιτών γίνεται η βάση ώστε να μελετηθούν διεθνοπολιτικές 

έννοιες και πρακτικές οι οποίες αναδύονται απευθείας από το αρχαίο κείμενο 

αναδεικνύοντας την σημαντικότητά του ως πρωτογενής πηγή στοιχείων θεωρίας 

διεθνών σχέσεων. 

                                                
72 «Η Αγία Γραφή», ό.π., no 3, Παράρτημα, σελ. 67. 
73 «Η Αγία Γραφή», ό.π., no 3, Παράρτημα, σελ. 68-69. 



Κεφ. 3: Υψηλή Στρατηγική και Παλαιά Διαθήκη                                                                                  32 

Κεφάλαιο 3                                                                                                              

Υψηλή Στρατηγική και Παλαιά Διαθήκη 
 

3.1 Εισαγωγή 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι διττός αφού αφενός αρχικά εισχωρεί 

σε θεωρητικό επίπεδο στην έννοια της υψηλής στρατηγικής με στόχο να αναδείξει τα 

δύο βασικά στοιχεία τα οποία την αποτελούν, την πολιτική στόχευση και την 

εφαρμογή, ενώ αφετέρου στην συνέχεια εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η έννοια 

αναδύεται από το ίδιο το κείμενο της Tanakh/ΠΔ, εξετάζοντας την εξέλιξη της 

υψηλής στρατηγικής των Ισραηλιτών και ειδικότερα το κομμάτι της πολιτικής 

στόχευσης, αφήνοντας για το κεφάλαιο 4 τον τρόπο εκπλήρωσης αυτής. 

3.2 Η Έννοια της Υψηλής Στρατηγικής 

Η έννοια της υψηλής στρατηγικής, όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα, 

βιβλιογραφικά αναδύθηκε σταδιακά ξεκινώντας από αυτή της κλασικής στρατηγικής 

με την τελευταία να ορίζει ο Σ.Ν. Λίτσας ως, 

«τα θεωρητικά πορίσματα που αφορούν την διεξαγωγή μιας 

μάχης ή ευρύτερα ενός πολέμου»74, 

και η οποία (κλασική στρατηγική) σαφέστατα συνδέεται αποκλειστικά με το 

πολεμικό φαινόμενο, εστιάζοντας στην κατανόηση της μάχης, με απώτερο σκοπό την 

επιτυχία στον πόλεμο ή τον περιορισμό της ήττας75. Ωστόσο, ήδη τα πρώτα 

θεμελιώδη περί στρατηγικής κείμενα παρόλο που επικεντρώθηκαν κυρίως σε αυτό, 

δηλαδή σε αυτή καθ' αυτή την οργάνωση και εξέλιξη της οργανωμένης βίας, δεν 

παρέλειψαν να καταγράψουν και να προσδώσουν ευρύτερη διάσταση (πέραν της 

αυστηρά πολεμικής) στην έννοια της στρατηγικής θέτοντάς την υπό ένα ξεκάθαρα 

πολιτικό πλαίσιο μέσω άλλοτε άμεσων και άλλοτε έμμεσων αναφορών σχετικές τόσο 

με το γεγονός ότι το πολεμικό φαινόμενο αποτελεί ένα εργαλείο εκπλήρωσης  

πολιτικών στοχεύσεων τις οποίες η ηγεσία θέτει, όσο και με την πολυπλοκότητα που 

συνοδεύει γενικότερα τις διαδικασίες εκπλήρωσης των πολιτικών αυτών στοχεύσεων. 

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο κείμενο είναι οι «Ιστορίαι» του Θουκυδίδη στο 

οποίο τα παραδείγματα είναι πλείστα. Ο διάλογος Αθηναίων-Μηλίων αποτελεί μια 

από τις πρώτες καταγεγραμμένες διπλωματικές αποστολές η οποία είχε ως βασικό 
                                                
74 Λίτσας, Σ. Ν., «Πόλεμος και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές», Β' Έκδοση, Ποιότητα, 2010, σελ. 228. 
75 Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 228. 
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στόχο την παράδοση των δεύτερων δίχως να χρειαστεί μάχη, ενέργεια η οποία 

λαμβάνει χώρα  στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής διατήρησης της Αθηναϊκής 

ηγεμονίας (μιας ξεκάθαρα πολιτικής στόχευσης). Σχετικά με το ίδιο κείμενο, ο Κ. 

Κολιόπουλος, σχολιάζοντας την στρατηγική των Αθηναίων γενικότερα, υποστηρίζει 

ότι αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από την έμφαση στον παράγοντα οικονομία και είχε 

ως σκοπό, 

«να πείσει τον αντίπαλο ότι δεν μπορούσε να ελπίζει σε 

στρατιωτική νίκη και να τον κάνει έτσι να εγκαταλείψει την 

προσπάθεια»76 

Σε άλλο σημείο, λίγο πριν την απόσυρση των Αθηναίων εντός των τειχών της πόλεως 

και με την Σπαρτιατική εισβολή να επίκειται, ο Περικλής προχωρά σε στρατηγικούς 

συλλογισμούς κάνοντας αποτίμηση της Αθηναϊκής ισχύος δίνοντας έμφαση πριν 

απ'όλα στην οικονομική επάρκεια των Αθηναίων να αντέξουν την σύγκρουση και 

στην συνέχεια εστιάζει στην προετοιμασία και ετοιμότητα σε στρατιωτικό επίπεδο 

αποδεικνύοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την πολυπλοκότητα και το πολυεπίπεδο 

του στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος λαμβάνει χώρα εντός ξεκάθαρου πολιτικού 

πλαισίου και δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα στρατιωτικού ή πολεμικού χαρακτήρα77. 

Σε άλλα κείμενα, o Sun-Tzu επανειλημμένα αναφέρει ότι στον πόλεμο ο στρατηγός 

λαμβάνει εντολές από τον αυτοκράτορα78,79 άρα ο ίδιος και η τέχνη του πολέμου την 

οποία καλείται να ξεδιπλώσει (δηλαδή η στρατιωτική και πολεμική στρατηγική) 

αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής κατά βάση πολιτικής. Ταυτόχρονα, η 

κεντρική ιδέα του όλου έργου του Sun-Tzu περιστρέφεται γύρω από την οικονομία 

της κλίμακας στο βαθμό που, όσο αυτό είναι εφικτό, η όποια στόχευση να κατακτηθεί 

είτε χωρίς να δοθεί καμία μάχη είτε με την απολύτως αναγκαία εμπλοκή στην 

οργανωμένη βία και αφού έχει διεξαχθεί προηγουμένως μια άκρως ενδελεχής 

προετοιμασία κατανόησης του εχθρού, του πεδίου της μάχης, κλπ. Σημαντικό μερίδιο 

στην σταδιακή ανάδειξη της έννοιας της υψηλής στρατηγικής, όπως αυτή 

χρησιμοποιείται σήμερα και παρουσιάζεται στις αμέσως επόμενες παραγράφους της 

αυτής ενότητας,  και κυρίως στην βαθιά πολιτική αφετηρία και διάσταση την οποία 

αυτή έχει λαμβάνουν οι Βυζαντινοί οι οποίοι, λόγω της υστέρησης στρατιωτικής 

                                                
76 Κολιόπουλος, Κ., «Η Στρατηγική Σκέψη: Από την Αρχαιότητα έως Σήμερα», Ποιότητα, 2008, σελ. 
59. 
77 Βενιζέλος, ό.π., no 12, Τόμος Α, σελ.181, (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Β, 13). 
78 «Sun-Tzu on The Art of War», Allandale Online Publishing, 2000, σελ. 25. 
79 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 30. 
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ισχύος σε σχέση με αυτή των αντιπάλων τους, αποφεύγουν να εμπλακούν απευθείας 

στην πολεμική διαδικασία και αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν την συνεχή φθορά 

που βιώνουν λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αναπτύσσοντας μια σειρά 

στρατηγικών, πολιτικών κυρίως χαρακτηριστικών, οι οποίες έχουν σκοπό την 

επιβίωση και την ασφάλεια της αυτοκρατορίας80. Στην κορυφή αυτών βρίσκεται 

σαφώς ο πολιτικός εισοδισμός στα δρώμενα τόσο της Δυτικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, όσο και άλλων λαών, μέσω της έννοιας της «Βυζαντινής 

Οικουμένης», στο κέντρο της οποίας φωλιάζει το θρησκευτικό στοιχείο81, ενώ 

αναπτύχθηκαν επίσης τεχνικές συλλογής πληροφοριών, παραπλάνησης, κλπ82. Τέλος, 

παράληψη θα αποτελούσε η μη αναφορά στην τεράστια συμβολή του C.V. 

Clausewitz στην ανάπτυξη του όρου της υψηλής στρατηγικής, και κυρίως στην 

κατανόηση του βαθύτατα πολιτικού χαρακτήρα αυτού, μέσα από το έργο του «Περί 

Πολέμου» και ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι του πονήματος αυτού όπου 

επιχειρηματολογεί περί του φαινομένου του πολέμου αποκλειστικά ως εργαλείο της 

πολιτικής83. Πέραν της περίφημης ρήσης του ότι, 

«η πρακτική του πολέμου αποτελεί πολιτική, η οποία λαμβάνει 

το ξίφος στην θέση της πέννας...»84 

ο Clausewitz, έχοντας πάντοτε στο μυαλό του την Γαλλική επανάσταση,  προβαίνει 

σε μια εκ βαθέων ανάλυση σχετική τόσο με το γιατί ο πόλεμος υπόκειται πάντοτε 

στην πολιτική, όσο και με το πώς η τελευταία επηρεάζει άμεσα το πολεμικό 

φαινόμενο. Για να καταλήξει τελικά ότι η κοινωνική πραγματικότητα (κοινωνική 

συνθήκη) είναι αυτή η οποία διαμορφώνει πλήρως την στρατηγική μεθοδολογία από 

το επίπεδο του πολιτικού σχεδιασμού μέχρι και τον τρόπο που θα διεξαχθεί μια μάχη, 

εισάγοντας έτσι έμμεσα τα τρία επίπεδα της στρατηγικής (υψηλή, στρατιωτική και 

πολεμική) και κατανοώντας ότι απλά και μόνο η προετοιμασία ενός στρατού, 

απουσίας μακροπρόθεσμων σχεδίων πολιτικής εφαρμογής, δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν85. Συνεπώς ο Clausewitz δεν μας εισάγει απλά και μόνο στην έννοια 

της υψηλής στρατηγικής αλλά εισχωρεί στο περιεχόμενό της ακόμη πιο βαθιά μη 

ικανοποιημένος απλά με την θέση ότι αυτή σαφώς και έχει στον πυρήνα της την 

                                                
80 Luttwak, Ε.Ν., «The Grand Strategy of the Byzantine Empire», Harvard University Press, 2009, σελ. 
3-4. 
81 Luttwak, ό.π., no 80, σελ. 113-123. 
82 Κολιόπουλος, ό.π., no 76, σελ. 108-113. 
83 Clausewitz, C.V., «On War», Penguin Classics, Penguin, 1982, σελ. 401-410. 
84 Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 410. 
85Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 408-410. 
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πολιτική-πολιτική στόχευση η οποία επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα, αλλά έρχεται να 

καταλήξει ότι η ίδια η διαδικασία της επιλογής της πολιτικής στόχευσης επηρεάζεται 

με την σειρά της από την όποια συνθήκη κοινωνικής νόρμας η οποία επικρατεί και η 

οποία εν τέλει θα εξελιχθεί σε πολιτική νόρμα και θα καθορίσει πλήρως όλα τα 

επίπεδα της στρατηγικής από τον σχεδιασμό μέχρι την εφαρμογή. Και όλα αυτά, 

δίχως να αναφέρεται πουθενά στο έργο του η ορολογία «Υψηλή Στρατηγική». Είναι 

προφανές από τις παραπάνω αναφορές στον Θουκυδίδη, στον Sun-Tzu, στους 

βυζαντινούς και στον C.V. Clausewitz ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί μια 

κατά βάση πολιτική διαδικασία ορισμού και αναλυτικού σχεδιασμού εκπλήρωσης 

πολιτικών στοχεύσεων η οποία δύναται να εμπεριέχει την στρατιωτική, την πολεμική 

την οικονομική, την κοινωνική, κλπ. διάσταση καθώς και όποιο συνδυασμό αυτών. 

Αυτή ακριβώς την πολιτική διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής περιγράφει όπως 

θα δούμε αμέσως παρακάτω η έννοια  της υψηλής στρατηγικής. 

Σήμερα, ο P. Kennedy προσεγγίζοντας τον όρο τονίζει ότι αυτός δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά σε στρατιωτικού τύπου σχεδιασμούς,  στοχεύσεις και διαχείριση αλλά 

αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο και συμπεριλαμβάνει τόσο μη στρατιωτικές 

διαστάσεις της οργανωμένης βίας όσο και τις ίδιες τις πολιτικές στοχεύσεις, 

μακροπρόθεσμες ή άμεσες, τις οποίες θέτει η συλλογικότητα86 να επιτύχει σε διεθνές 

επίπεδο. Συνεπώς, ο όρος δεν αφορά αποκλειστικά τον πόλεμο αλλά κυρίως την 

περίοδο της ειρήνης87 αφού κατά την διάρκεια αυτής η πολιτική αρχή επιλέγει τις 

στοχεύσεις και σχεδιάζει τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών, είτε με πολιτικά είτε με 

στρατιωτικά μέσα. Στο ίδιο πνεύμα ο P. Kennedy αναφέρει τον ορισμό του E.M. 

Earle σύμφωνα με τον οποίο η υψηλή στρατηγική 

«συνδυάζει σε τέτοιο βαθμό την ανάπτυξη πολιτικών και την 

στρατιωτική ισχύ μιας χώρας ούτως ώστε η καταφυγή στον 

πόλεμο είτε να κρίνεται ως μη απαραίτητη είτε να λαμβάνει 

χώρα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».88 

Τον ορισμό αυτό ο P. Kennedy χρησιμοποιεί ως αφετηρία προκειμένου να εμβαθύνει 

ακόμη περισσότερο στον όρο και να συμπεριλάβει επιπλέον89: α) την παράμετρο της 

ορθολογικής διαχείρισης των εθνικών πόρων, ώστε να υπάρχει πάντοτε ισορροπία 

μεταξύ σκοπών και διαθέσιμων μέσων επίτευξης αυτών, β) τον ρόλο της 
                                                
86 Kennedy, P., «Grand Strategies in War and Peace», Yale University Press, 1991, σελ. 1-2. 
87 Kennedy, ό.π., no 86, σελ. 4. 
88 Kennedy, ό.π., no 86, σελ. 2. 
89 Kennedy, ό.π., no 86, σελ. 4-5. 
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διπλωματίας, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέμου, και γ) την πτυχή του ηθικού 

και της πολιτικής κουλτούρας ενός κράτους προκειμένου να υποστηρίξει την 

πολιτική αρχή στην εκπλήρωση των εθνικών στοχεύσεων90. Καταλήγει συνεπώς ότι η 

ουσία στην έννοια της υψηλής στρατηγικής είναι κατά βάση πολιτική και έγκειται 

«...στην δυνατότητα της ηγεσίας ενός έθνους να συνδυάσει τα 

στρατιωτικά και μη στοιχεία προς διατήρηση και ενίσχυση των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων του έθνους τόσο εν καιρώ 

ειρήνης όσο και κατά τον πόλεμο»91. 

Τα παραπάνω βεβαίως, δεν αποτελούν σκεπτική καινοτομία του P. Kennedy αφού 

ήδη πρίν από αυτόν τα άγγιξε, άμεσα ή έμμεσα, στην προσέγγιση του ο Sun-Tzu ο 

οποίος στο έργο του εισέρχεται τόσο στην διάσταση της διαχείρισης των εθνικών 

πόρων και στην σχέση κόστους-οφέλους κατά την διεξαγωγή του πολέμου92,93, όσο 

και στον ρόλο της διπλωματίας94 αλλά και στην σημασία της σχέσης ηγεσίας-λαού95 

σε ένα πλαίσιο μιας συνθήκης αλληλόδρασης βάσει της οποίας η εσωτερική 

νομιμοποίηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία και η ηγεσία 

τροφοδοτεί τον λαό με εσωτερική νομιμοποίηση και ο λαός ελέγχει και στηρίζει την 

ηγεσία, και όλα αυτά βεβαίως στα πλαίσια της εκπλήρωσης των πολιτικών 

στοχεύσεων. 

Ωστόσο, παρόλο που ο όρος φαίνεται να είναι ξεκάθαρος πλέον ως προς το 

περιεχόμενό του, στην βιβλιογραφία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις ως προς το εύρος του. Έτσι, από την μία ο E. Hamilton, για παράδειγμα, 

αναφέρει ότι συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ της έννοιας υψηλή στρατηγική και 

                                                
90 Προφανώς στο σημείο αυτό ο P. Kennedy αναφέρεται στην συνθήκη νομιμοποίησης μεταξύ λαού 
και πολιτικής ηγεσίας η οποία εάν δεν υφίσταται καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την εκπλήρωση των 
πολιτικών στοχεύσεων. 
91 Kennedy, ό.π., no 86, σελ. 5. 
92 «Again, if the campaign is protracted, the resources of the State will not be equal to the strain», 
απόσπασμα από το βιβλίο: «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 5. 
93 «Raising a host of a hundred thousand men and marching them great distances entails heavy loss on 
the people and a drain on the resources of the State. The daily expenditure will amount to a thousand 
ounces of silver. There will be commotion at home and abroad, and men will drop down exhausted on 
the high- ways. As many as seven hundred thousand families will be impeded in their labor», 
απόσπασμα από το βιβλίο: «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 59. 
94 «...supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting», απόσπασμα 
από το βιβλίο: «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 8. 
95«The Moral Law causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow 
him regardless of their lives, undismayed by any danger», απόσπασμα από το βιβλίο: «Sun-Tzu on The 
Art of War», ό.π., no 78, Allandale Online Publishing, σελ. 1. 
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εξωτερική πολιτική96 και επιλέγει  να χρησιμοποιήσει τον πρώτο ως υποκείμενο του 

δεύτερου προκειμένου να περιγράψει 

«...την στρατιωτική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής η οποία 

συνδέει τα στρατιωτικά μέσα με τις συνολικές πολιτικές 

στοχεύσεις. Γενικότερα, η υψηλή στρατηγική αποτελεί μια 

θεωρία η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική 

ισχύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς εκπλήρωση στόχων 

εξωτερική πολιτικής...»97, 

Από την άλλη, ο A. Stein καταγράφει ότι, με σύγχρονους όρους, η υψηλή στρατηγική 

ενός κράτους λαμβάνει υπόψη της όλα τα διαθέσιμα μέσα, στρατιωτικά και πολιτικά, 

και ο ρόλος της έγκειται στην ορθή χρήση αυτών προς εξασφάλιση της ασφάλειας εν 

καιρώ ειρήνης και εν καιρώ πολέμου98. Ενώ δηλαδή ο A. Stein δίνει έμφαση στη 

πολιτική και στρατιωτική έκταση της έννοιας, ταυτόχρονα αναγνωρίζει περιορισμούς 

ως προς το πολιτικό φάσμα των κρατικών φιλοδοξιών που αυτή καλείται να καλύψει 

και την τοποθετεί στο επίπεδο της ασφάλειας. Τέλος, και ο Κ. Κολιόπουλος 

αποδέχεται, ορίζοντας την υψηλή στρατηγική, την ευρύτητα της χρήσης όλων των 

διαθέσιμων μέσων (οικονομικών, διπλωματικών, στρατιωτικών, κλπ.) προς 

εκπλήρωση πολιτικών στοχεύσεων, αλλά προσθέτει σε συνέχεια των παραπάνω την 

φράση, 

«...ενόψει πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης»99, 

προσανατολίζοντας έτσι τον υψηλό στρατηγικό σχεδιασμό στο συγκρουσιακό 

επίπεδο στο οποίο η συλλογικότητα είτε ήδη βρίσκεται ή θα βρεθεί κάποια στιγμή 

στο μέλλον. 

Στα πλαίσια της παρούσης, ο όρος υψηλή στρατηγική έρχεται να προσεγγίσει 

περισσότερο τις απόψεις του P. Kennedy και να περιγράψει την ορθολογική 

διαδικασία χειρισμού όλων των διαθέσιμων μέσων, είτε αυτά είναι εφαρμογές ήπιας ή 

σκληρής ή οικονομικής ισχύος, είτε διπλωματίας, κλπ, προς εκπλήρωση άμεσων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών στοχεύσεων σε συστημικό επίπεδο, 

τις οποίες θέτει η πολιτική ηγεσία τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο εν καιρό πολέμου, 

                                                
96 Hamilton, E., «Redefining and Rethinking U.S. ‘Grand Strategy’ since World War II:  Some 
Historical-Institutional Insights», International Studies Association Conference, San Diego, California, 
April 1-4, 2012, σελ. 2. 
97 Hamilton, ό.π., no 96, σελ. 8. 
98 Stein, A. A., «Beyond Realism: The Study of Grand Strategy», In «Domestic Bases of Grand 
Strategy», pp. 3-21, Cornell University Press, 1993, σελ. 3. 
99 Κολιόπουλος, ό.π., no 76, σελ. 44. 
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έχοντας λάβει υπόψη τον παράγοντα «κόστος-όφελος». Στα πλαίσια αυτά η εξωτερική 

πολιτική αποτελεί εργαλείο της υψηλής στρατηγικής και όχι το αντίστροφο και 

ταυτόχρονα γίνεται κατανοητό ότι το ίδιο ισχύει και για την στρατιωτική στρατηγική, 

αν αυτή οριστεί ως το φάσμα των ενεργειών και χειρισμών σχετικών με τους 

μηχανισμούς σκληρής ισχύος οι οποίες λαμβάνουν χώρα εν καιρό ειρήνης και  

έρχονται να μετουσιωθούν σε εφαρμογές πολεμικής στρατηγικής εν καιρώ πολέμου. 

Συνεπώς προκύπτει ότι η έννοια της υψηλής στρατηγικής διαμορφώνεται γύρω από 

την πολιτική στόχευση αφού ουσιαστικά αποτελεί μια πολύπλοκη συνταγή 

προσπάθειας εκπλήρωσης αυτής κάτω από οποιεσδήποτε δεδομένες ή υπό 

διαμόρφωση συνθήκες, ειρήνης ή πολέμου, στο διεθνές σύστημα ή υποσύστημα. 

Στην θεωρητική μετάβαση από το γενικό της άναρχης και ανταγωνιστικής 

διεθνοπολιτικής δομής στο ειδικό της διαμόρφωσης και εφαρμογής της υψηλής 

στρατηγικής, το χάσμα έρχεται να γεφυρώσει η έννοια της αυτοβοήθειας αφού εντός 

των πλαισίων αυτής τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στην διεθνοπολιτική δομή 

καλούνται να επιλέξουν τους σχεδιασμούς και τις δράσεις τους, με ελάχιστη 

στοχευτική αφετηρία την επιβίωση και την ασφάλεια μέχρι το μέγιστο της ηγεμονίας. 

Δεδομένου όμως ότι το περιβάλλον της δομής είναι μεν άναρχο αλλά ταυτόχρονα 

είναι και ένα απόλυτα κοινωνικό περιβάλλον αλληλόδρασης και αλληλεπίδρασης, και 

ουχί μια έρημος απομονωτισμού στην οποία η κάθε μονάδα αποφασίζει τις δικές της 

κινήσεις αυτοβοήθειας αδιαφορώντας για αυτές των υπολοίπων, είναι προφανές ότι 

και η χάραξη και κυρίως η εφαρμογή της υψηλής στρατηγικής υπόκειται σε 

συστημικούς περιορισμούς ανάγοντάς την έτσι σε μια εξαιρετικά πολύπλοκη 

διαδικασία. Κλείνοντας το ζήτημα του ορισμού, και εάν θέλαμε να παραστήσουμε 

σχηματικά, στα πλαίσια της αυτοβοήθειας, την εφαρμογή της υψηλής στρατηγικής ως 

ένα άθροισμα πολεμικών και πολιτικών δράσεων, όπου στις δεύτερες θα 

συμπεριλαμβανόταν το σύνολο των μη πολεμικών, τότε η Εικόνα 3, ενώ στα βασικά 

είναι αρκετά περιγραφική και χρήσιμη, ωστόσο δεν θα απέδιδε με ακρίβεια την 

πολυπλοκότητα της έννοιας αφού οι υψηλές στρατηγικές των κρατών δύναται είτε να 

συγκρούονται, είτε  ως ένα βαθμό να συμπλέουν, είτε ακόμη και να μην σχετίζονται 

αν και εφόσον συγκρίνουμε δυνάμεις διαφορετικών υποσυστημάτων. 
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Εικόνα 3: Γραφική Απεικόνιση της Έννοιας της Υψηλής Στρατηγικής. 
 

3.3 Υψηλή Στρατηγική των Ισραηλιτών: Η Διαμόρφωση της Πολιτικής 
Στόχευσης και η Σχέση της με την Κοινωνική Συνθήκη και την Ηγεσία 

Αυτό το σημείο της έρευνας αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία εισχώρησης σε 

βάθος στα πρωτογενή διεθνοπολιτικά θεωρητικά στοιχεία της Tanakh/ΠΔ με βασικό 

εργαλείο την εξέταση της έννοιας της υψηλής στρατηγικής όπως αυτή προκύπτει στα 

βιβλικά κείμενα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, κοινό σημείο διαφόρων μελετών εποχής, 

πχ. Θουκυδίδης, Sun-Tzu, Μαυρίκιος, Machiavelli, κλπ, είναι το γεγονός ότι ο όρος 

«υψηλή στρατηγική» πουθενά δεν διατυπώνεται ή ορίζεται αλλά περισσότερο 

αναδύεται ως το απαραίτητο συνδετικό κονίαμα που έρχεται να συνδέσει την 

πολιτική στόχευση με τα μέσα. Το ίδιο ισχύει και στην Tanakh/ΠΔ όπου ο όρος ναι 

μεν δεν διατυπώνεται αλλά υφίσταται σε όλο σχεδόν το κείμενο. Εκ της εξόδου 

ακόμα από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες κινούνται βάσει μιας πολιτικής και 

συστημικού επιπέδου στόχευσης η οποία άλλοτε διατυπώνεται ξεκάθαρα, πχ η 

κατάκτηση της Χαναάν, και άλλοτε όχι, αλλά σαφώς υφίσταται. Η εκπλήρωση της 

πολιτικής αυτής στόχευσης δεν μένει στο επίπεδο του ευχολογίου λαμβάνοντας την 

μορφή μιας ιδεατής «Μεγάλης Ιδέας» αλλά μια πληθώρα μηχανισμών, όπως θα δούμε 

στο επόμενο κεφάλαιο, κινητοποιείται επιτυχώς ή ανεπιτυχώς προς εκπλήρωση ή 
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αστοχίας αυτής. Επομένως, η χρήση του όρου «υψηλή στρατηγική» προκειμένου να 

περιγράψουμε την δράση των Ισραηλιτών στο υποσύστημα της βιβλικής ΜΑ σαφώς 

και είναι αιτιολογημένη και πέραν πάσης αμφισβήτησης, τουλάχιστον για τον 

γράφοντα. 

Η υπό εξέταση βιβλική περίοδος χωρίζεται σε τέσσερις συνολικά υποπεριόδους 

στις οποίες η βασική πολιτική στόχευση είναι απόλυτα διακριτή και αυτές θα 

ερευνηθούν στις επόμενες παραγράφους. 

3.3.1 Η Έξοδος από την Αίγυπτο και η Εκστρατεία Κατάκτησης της Χαναάν 

Σύμφωνα με την αφήγηση οι Ισραηλίτες, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αίγυπτο την 

περίοδο πρίν την Έξοδο, 

«...πολλαπλασιάζονταν και πλήθαιναν και γινόταν πολύ 

ισχυροί, έτσι που όλη η χώρα γέμισε από αυτούς».100 

Το παραπάνω φαινόμενο παρατηρεί και ο ίδιος ο Φαραώ ο οποίος αισθάνεται την 

αύξηση του Ισραηλιτικού πληθυσμού ως απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της 

χώρας και προχωρά σε μια διεθνοπολιτικού τύπου αξιολόγηση του ζητήματος η οποία 

εκτός ότι αναδεικνύει τον πληθυσμό ως έναν σημαντικότατο συντελεστή ισχύος, 

ανάγει ταυτόχρονα το ζήτημα σε συστημικό επίπεδο αναφέροντας ότι, σε περίπτωση 

πολέμου οι Ισραηλίτες θα δράσουν ως proxy δύναμη εναντίον της Αιγύπτου: 

«Βλέπετε ότι αυτοί οι Ισραηλίτες είναι λαός πολυάριθμος και 

ισχυρότερος από εμάς! Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να 

μην πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Γιατί αν γίνει κανένας 

πόλεμος, τότε αυτοί θα ενωθούν με τους εχθρούς μας, θα μας 

πολεμήσουν και θα φύγουν από τη χώρα».101 

 Προχωρά λοιπόν η Αιγυπτιακή διοίκηση σε μια σειρά έμμεσων καταπιεστικών 

αρχικά μέτρων τα οποία αφού δεν βρίσκουν εφαρμογή οδηγούν τον Φαραώ να 

εκδώσει επίσημη διαταγή προς θανάτωση όλων των νεογέννητων αρρένων 

Ισραηλιτών.102 

Σε αυτό το κοινωνικό-πολιτικό πεδίο αναδεικνύεται ο Μωυσής ως ηγετική 

προσωπικότητα και φορέας μιας «λυτρωτικής» πολιτικής η οποία δεν περιλαμβάνει 

απλά και μόνο την απαλλαγή από τα Αιγυπτιακά δεσμά και την έξοδο από την χώρα, 

αλλά θέτει ως στόχο την κατάκτηση μιας νέας εύφορης γης προς μόνιμη εγκατάσταση 

                                                
100 Έξοδος: 1, 7. 
101 Έξοδος: 1, 8-10. 
102 Έξοδος: 1, 11-22. 
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(Χαναάν). Σύμφωνα με το κείμενο, το Θεϊκό κάλεσμα είναι αυτό το οποίο οδηγεί τον 

Μωυσή να τεθεί επικεφαλής των Ισραηλιτών, θέτοντας την συγκεκριμένη πολιτική 

στόχευση, ωστόσο τόσο η υιοθέτηση της τελευταίας όσο και η αποδοχή της 

ιεραρχικής ανάδειξης του Μωυσή είναι στην ευχέρεια των Ισραηλιτών τελικά να τα 

αποδεχτούν όπως και πράττουν.103 Αφήνοντας όμως στην άκρη το υπερφυσικό, είναι 

προφανές ότι πολιτική νόρμα (η στόχευση, δηλαδή η φυγή από Αίγυπτο και 

αναζήτηση νέας γης) και κοινωνική συνθήκη (ο όρος χρησιμοποιείται προκειμένου να 

περιγράψει την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία αναπτύσσεται το 

κιονωνικό-πολιτικό-στρατιωτικό φαινόμενο), με την τελευταία να εκφράζεται 

περιγραφικά από τον Ισραηλιτικό λαό και μονολεκτικά με την λέξη «δυστυχία»104, 

λόγω της βαρύτατης Αιγυπτιακής καταπίεσης, είναι απολύτως συμβατές δίνοντας μια 

πρώτη ένδειξη ότι πιθανόν τα δυο να σχετίζονται, όπως προκύπτει χρόνια αργότερα 

συνολικά από το έργο του C.V. Clausewitz, το οποίο βασίστηκε στην μελέτη του 

πολέμου υπό την σκιά όμως της Γαλλικής επανάστασης. 

Σε μια πρώτη φάση ο Μωυσής, μαζί με τον δεύτερο στην ιεραρχία Ααρών, 

αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν το πρώτο τμήμα την στόχευσης μέσω μιας σειράς 

παρατεταμένων και έντονων διαπραγματεύσεων με τον Φαραώ. Και ενώ ο στόχος 

τελικώς επιτυγχάνεται και οι Ισραηλίτες αποχωρούν από την Αίγυπτο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι τόσο ο σκοπός αυτός καθ'αυτός όσο και η νομιμοποίηση της ηγεσίας, η 

οποία φέρει το βάρος της εκπλήρωσης, κινδυνεύουν όταν η κοινωνική συνθήκη 

επιδεινώνεται. Πράγματι, όταν ο Φαραώ επιβάλλει (σαφώς από θέση ισχύος), εν 

μέσω διαπραγματεύσεων, ακόμα ισχυρότερα βάρη στους Ισραηλίτες τότε οι 

τελευταίοι αμφισβητούν την ηγεσία και εμμέσως και τον σκοπό ισχυροποιώντας έτσι 

την θέση ότι η κοινωνική συνθήκη και η πολιτική νόρμα σχετίζονται, και 

προσθέτοντας στην σχέση αυτή ακόμα έναν παράγοντα, αυτόν του φορέα της 

πολιτικής νόρμας δηλαδή της ηγεσίας και ειδικότερα την συνθήκη νομιμοποίησης 

αυτής από τον λαό, η οποία ξεκάθαρα σχετίζεται με την επιτυχία της ηγεσίας στην 

πράξη: 

«Ο Κύριος ας αναλάβει να σας κρίνει (σ.σ. Μωυσή και 

Ααρών). Μας δυσφημίσατε στο Φαραώ και στους αυλικούς του 

και τους δώσατε όπλα για να μας εξοντώσουν...».105 

                                                
103 Έξοδος: 3, 1-22 και 4, 1-31. 
104 Έξοδος: 4, 31. 
105 Έξοδος: 5, 20-21. 
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Η παραπάνω προσέγγιση του τρίπτυχου κοινωνίας-πολιτικής-ηγεσίας ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο κατά την προσπάθεια εκπλήρωσης του μακροπρόθεσμου στόχου 

των Ισραηλιτών: Μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, ακολουθεί η πορεία στην έρημο 

όπου και η κοινωνική συνθήκη επιβαρύνεται και πάλι με αποτέλεσμα στην πράξη 

ηγεσία και στόχευση να τίθενται αμέσως υπό αμφισβήτηση. Πράγματι, η 

περιπλάνηση των Ισραηλιτών αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα επιμελητείας, σε 

επίπεδο τροφής και νερού, τα οποία όταν η ηγεσία αποτυγχάνει να επιλύσει οδηγούν 

τον λαό στην αμφισβήτηση τόσο αυτής όσο και του απώτερου σκοπού της 

εκστρατείας, το βασικότερο κομμάτι της υψηλής στρατηγικής, αφού οι συνθήκες 

διαμόρφωσης της δεύτερης δεν υφίστανται πλέον και έχουν αντικατασταθεί από 

άλλες, έστω και προσωρινά. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά: 

«Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο...εκεί 

είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί, παρά που μας 

φέρατε εδώ στην έρημο, για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από 

την πείνα»106 

«Ποιός θα μας δώσει να φάμε κρέας; Θυμόμαστε τα ψάρια που 

τρώγαμε στην Αίγυπτο χωρίς να τα πληρώνουμε, τα αγγούρια, 

τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα 

έχουμε εξαντληθεί. Δεν υπάρχει τίποτε να φάμε εκτός από τούτο 

εδώ το μάννα»107 

«Γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου σε αυτή την έρημο; 

Για να πεθάνουμε εδώ εμείς και τα ζώα μας; Γιατί μας βγάλατε 

από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απαίσιο τόπο, που 

δεν φυτρώνει τίποτα; Ούτε συκιές υπάρχουν εδώ ούτε αμπέλια 

ούτε ροδιές ούτε νερό να πιούμε»108 

«Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο;...Για να πεθάνουμε στην 

έρημο;...και αηδιάσαμε πια από αυτή την άθλια τροφή»109. 

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση άμεσης αμφισβήτησης του ηγέτη-φορέα της 

πολιτικής στόχευσης είναι η Στάση των Κορέ, Δαθάν και Αβιρώμ με σκοπό την 

ανατροπή του Μωυσή. Οι στασιαστές δηλώνουν χαρακτηριστικά: 

                                                
106 Έξοδος: 16, 3. 
107 Αριθμοί: 11, 4-6. 
108 Αριθμοί: 20,4-5. 
109 Αριθμοί: 21, 5. 
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«Δε φτάνει που μας έβγαλες από μια χώρα όπου έρεε γάλα και 

μέλι για να μας πεθάνεις στην έρημο, είναι ανάγκη να μας 

κυβερνάς κιόλας σαν τύραννος; Δεν μας έφερες σε χώρα που 

ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες για ιδιοκτησία χωράφια 

και αμπέλια...»110 

Συνεπώς, δεδομένης της αλλαγής προς το δυσμενέστερο της κοινωνικής συνθήκης, 

η βασική στόχευση δεν αμφισβητείται απλώς από τον λαό αλλά απορρίπτεται 

εντελώς και αντικαθίσταται από νοσταλγικού τύπου αναφορές σε κεκτημένα του 

παρελθόντος, το οποίο φαντάζει πλέον καλύτερο από το παρόν, παρόλο που το 

τελευταίο υπήρξε απόλυτα καταναγκαστικό και απεχθές.111 Επομένως, προκύπτει ότι 

η κοινωνική και πολιτική νόρμα δεν συνδέονται απλώς αλλά η πρώτη έρχεται να 

καθορίσει πλήρως την δεύτερη και να συμπαρασύρει ταυτόχρονα και την συνθήκη 

νομιμοποίησης του ηγέτη. 

Κομβικός σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται, μελετώντας την δράση του Μωυσή, ο 

ρόλος της ηγεσίας. Ο ηγέτης, προκειμένου να διατηρήσει τόσο την δική του 

νομιμοποίηση και κυρίως να επαναφέρει την νομιμοποίηση της πολιτικής στόχευσης, 

κατανοεί ότι πρέπει να επέμβει στην ίδια την κοινωνική συνθήκη. Ο τρόπος είναι, 

θεωρητικά τουλάχιστον, απλός και έγκειται στην in situ επιτυχία της ηγεσίας, κάτι 

που εν προκειμένω πραγματοποιείται αφού ο Μωυσής καταφέρνει να επιλύσει το 

σύνολο των ζητημάτων τα οποία προκύπτουν επαναφέροντας την νομιμοποιητική 

ισορροπία τόσο μεταξύ κοινωνικής και πολιτικής νόρμας (δηλαδή κοινωνίας και 

στόχευσης) όσο και μεταξύ λαού και ηγέτη. Επιπλέον, μετά και τις πρώτες επιτυχίες 

του Μωυσή στο πεδίο της μάχης και την κατάκτηση της χώρας των Αμορραίων112 και 

στην συνέχεια του Ιησού του Ναυή, διαδόχου του πρώτου, τόσο ο ηγέτης όσο και ο 

σκοπός δεν αμφισβητούνται ξανά μέχρι που οι Ισραηλίτες εισέρχονται και κυριεύουν 

την Χαναάν, οπότε και η στόχευση περαιώνεται. 

Συμπερασματικά, και τουλάχιστον όσον αφορά συλλογικά υποσύνολα τα οποία 

είτε δεν έχουν ολοκληρώσει την οντολογική τους πραγμάτωση (όπως οι Ισραηλίτες 

                                                
110 Αριθμοί: 16, 13-14. 
111 Εξαιρετική ομοιότητα στην παραπάνω συνθήκη θα μπορούσε εύκολα να διαγνώσει κάποιος στην 
εσωτερική κατάσταση της Ελλάδος από τις αρχές της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα. Μια 
σειρά κυβερνήσεων ανήλθε στην εξουσία βάσει εξαγγελιών οι οποίες αντανακλούσαν την κοινωνική 
συνθήκη αγανάκτησης του λαού. Όταν οι εξαγγελίες αυτές απεδείχθησαν στην πράξη ανεφάρμοστες 
και οι ηγεσίες δεν πέτυχαν τα υποσχόμενα τότε ο λαός ήρε την νομιμοποίηση τόσο της ηγεσίας όσο 
και των στοχεύσεων αναπολώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις τις οποίες επίσης αρχικά είχε 
στηρίξει και στην συνέχεια «έριξε». Ο φαύλος αυτός κύκλος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
112 Αριθμοί: 21-35. 
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της συγκεκριμένης περιόδου) είτε διέπονται από συγκεντρωτικές μεθόδους 

διακυβέρνησης, η πολιτική στόχευση η οποία αποτελεί τον κορμό της υψηλής 

στρατηγικής φαίνεται να καθορίζεται από την κοινωνική συνθήκη η οποία επικρατεί. 

Ωστόσο, ενώ η πολιτική αυτή νόρμα είναι γέννημα της ίδιας της κοινωνίας, όταν, 

άμεσα ή μακροπρόθεσμα, η κοινωνική συνθήκη αλλάξει προς το χειρότερο τότε η 

πρώτη παύει να χαίρει νομιμοποίησης και τείνει προς κατάρρευση, ενώ το ίδιο 

συμβαίνει και για τον φορέα της αυτής πολιτικής, δηλαδή την ηγεσία. Η τελευταία, 

προκειμένου να διασώσει εαυτό και στόχευση, καλείται να αποδώσει στην πράξη και 

άμεσα με δύο τρόπους: αφενός, αρχικά, αποκαθιστώντας την προ κατάρρευσης της 

στόχευσης κοινωνική συνθήκη και αφετέρου βελτιώνοντάς την, στην συνέχεια, 

πραγματοποιώντας αποφασιστικά βήματα προς την ικανοποίηση του σκοπού. 

Συνεπώς, εύλογα προκύπτει αφενός ότι ο ηγέτης αναδύεται ως καταλυτικός 

συμμέτοχος στην όλη διαδικασία και δεν αποτελεί απλά τον φορέα της πολιτικής, ενώ 

αφετέρου είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί ηγεσία απομονωμένη από την 

κοινωνική συνθήκη ούτε και ηγεσία η οποία κατανοεί μεν την κοινωνική συνθήκη 

αλλά δεν επεμβαίνει προς βελτίωση αυτής. 

 Κλείνοντας θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι στα πλαίσια της παραπάνω 

διαδικασίας και ενώ ο Μωυσής κατανοεί τον σύνθετο ρόλο του, παράλληλα προχωρά 

σε μια ενέργεια η οποία αποδεικνύει περίτρανα την βαθιά κατανόηση της έννοιας της 

υψηλής στρατηγικής από τον εν λόγω ηγέτη-πολέμαρχο-αρχιερέα. Λίγο πρίν την 

είσοδο των Ισραηλιτών στην Χαναάν, ο Μωυσής υπαγορεύει τον περίφημο «Νόμο» 

στους Ισραηλίτες τους οποίους δεσμεύει να εφαρμόσουν αφού η πολιτική στόχευση 

εκπληρωθεί, δηλαδή αφού η Χαναάν κατακτηθεί.113 Ο «Νόμος» περιλαμβάνει μια 

σειρά από εσωτερικές κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, εφαρμογές επί ζητημάτων 

θρησκείας, εορτών, δικαιοσύνης, διακυβέρνησης, διαζυγίου, μέχρι και πολέμου και 

στρατοπέδευσης, κλπ114 οι οποίες πέρα από τον προφανή σκοπό να θέσουν τα θεμέλια 

της οργανωμένης συλλογικότητας των Ισραηλιτών, έρχονται να εισάγουν το 

εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα της διαχείρισης της νίκης και της εκπλήρωσης της 

πολιτικής στόχευσης. Με βασικό εργαλείο κατάκτησης της Χαναάν την οργανωμένη 

βία, ο Μωυσής αντιλαμβάνεται ότι λαός και στράτευμα δεν πρέπει να απορροφηθούν 

καθ' ολοκληρία από αυτή αλλά να εστιάσουν και στο πώς θα προκύψει για αυτούς μια 

«καλύτερη ειρήνη», πώς τα κέρδη από τον πόλεμο θα μεγιστοποιηθούν και θα 
                                                
113 Δευτερονόμιον: 12, 1. 
114 Δευτερονόμιον: εδάφια 12 έως και 27.  
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αξιοποιηθούν μετά από αυτόν. Σαφώς λοιπόν στο σημείο αυτό αφενός θίγεται άμεσα 

και έμμεσα η έννοια του περιορισμένου πολέμου, την εφαρμογή του οποίου θα 

εξετάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, παράλληλα όμως δίνεται και μια νέα πτυχή 

διευρύνοντας την έννοια της υψηλής στρατηγικής η οποία δεν πρέπει να αποτελεί μια 

χοάνη φθοράς με σκοπό απλώς την εκπλήρωση της πολιτικής στόχευσης αλλά θα 

πρέπει να αποτελέσει αφετηρία διαμόρφωσης μιας νέα βελτιωμένης κοινωνικής 

συνθήκης. Στην ίδια συλλογιστική κινείται αιώνες αργότερα ο B. Liddell Hart, τον 

οποίο αναφέρει ο P. Kennedy, και ο οποίος αξιώνει ότι, 

«..είναι θεμελιώδες να διεξάγεις πόλεμο έχοντας συνεχώς κατά 

νου την ειρήνη την οποία επιθυμείς...εάν συγκεντρώνεσαι 

αποκλειστικά στην νίκη, χωρίς σκέψεις για το ύστερα, δύναται 

να είσαι πολύ εξουθενωμένος ώστε να κερδίσεις από αυτή, ενώ 

ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι θα έχεις καταφέρει μια κακή 

ειρήνη περιέχουσα μέσα της το μικρόβιο του επόμενου 

πολέμου».115 

Την εκπλήρωση της στόχευσης της κατάκτησης της Χαναάν ουσιαστικά 

επιτυγχάνει ο Ιησούς του Ναυή ο οποίος διαδέχεται τον Μωυσή και κατανέμει την 

χώρα στις δώδεκα φυλές των Ισραηλιτών όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.116,117 Μέχρι 

αυτό το σημείο, οι Ισραηλίτες παρουσιάζονται ενωμένοι και κινούνται ως ένας 

ομοιογενής δρώντας προς εκπλήρωση της πολιτικής στόχευσης, ωστόσο αυτό αλλάζει 

με την κατάκτηση της Χαναάν και τον θάνατο του Ιησού του Ναυή, τον οποίο 

διαδέχεται ουδείς και ακολουθείται μια διαφορετικής μορφής διακυβέρνηση. Έτσι, 

κάθε φυλή παρουσιάζεται να αναλαμβάνει την αυτοδιαχείριση της δικής της περιοχής 

με αποτέλεσμα να περάσουμε σε ένα Αμφικτιονικού τύπου πολιτιακό μοντέλο όπου 

κάθε περιοχή έχει την δική της διοίκηση και δεν υπάρχει κοινός ηγέτης. Αυτό 

αποδεικνύεται από τις αρχικές αναφορές στο βιβλίο των Κριτών όπου οι διάφορες 

φυλές παρουσιάζονται να φροντίζουν για την ασφάλεια των περιοχών τους είτε μόνες 

τους είτε σε συνεννόηση με άλλες.118,119,120 

                                                
115 Kennedy, ό.π., no 86, σελ. 2. 
116 Ιησούς του Ναυή: 12, 16-23. 
117 Ιησούς του Ναυή: 21, 43-45. 
118 Κριταί: 1, 1-6. 
119 Κριταί: 1, 8-11. 
120 Κριταί: 1, 16-26. 
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Εικόνα 4: Η Κατανομή της Χαναάν στις Δώδεκα Φυλές των Ισραηλιτών (Πηγή: 
http://www.bible-history.com/geography/maps/map_canaan_tribal_portions.html). 
 

3.3.2 Η Περίοδος της Αμφικτιονίας 

Την περίοδο αυτή οι Ισραηλίτες παρουσιάζονται πλέον να ελέγχουν συγκεκριμένη 

γεωγραφικά περιοχή όχι ωστόσο ως ενιαίο κράτος αλλά ως μικρότερες μονάδες-

κρατίδια, έντεκα συνολικά αφού οι φυλή των Λευιτών είναι μόνιμα αφιερωμένη 

αποκλειστικά σε θρησκευτικό ρόλο, τα οποία άλλοτε συνεργάζονται σε επίπεδο 

ασφάλειας και άλλοτε όχι . Αυτή είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη αφού ενώ ως 

ενιαίος δρών οι Ισραηλίτες, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση η οποία 

αναφέρεται στο κείμενο, αριθμούν σταθερά μια δύναμη στρατευσίμων ανδρών περί 

τις εξακόσιες χιλιάδες, οι δυνάμεις των επί μέρους φυλών ανέρχονται μόλις μεταξύ 
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22200 και 76000 ανδρών, σύμφωνα με την ίδια καταμέτρηση (Εικόνα 5)121, 

μειώνοντας δραστικά τους επιμέρους συντελεστές σκληρής ισχύος, γεγονός που 

αποτυπώνεται άμεσα και σε συστημικό επίπεδο αφού τα Ισραηλιτικά κρατίδια 

παρουσιάζονται να υφίστανται συνεχής φθορά από τους γειτονικούς δρώντες, να 

βιώνουν μακρές περιόδους υποδούλωσης, αλλά και να επιδίδονται και σε 

συγκρούσεις μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν 

τα οποία επίσης εμπεριέχουν ξεκάθαρα στοιχεία και του αποτυπώματος της 

κοινωνικής συνθήκης που επικρατεί:  

«...τους παρέδωσε (σ.σ. ο Κύριος) σε επιδρομείς, οι οποίοι τους 

ρήμαζαν...και δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν. Παντού 

όπου πήγαιναν να πολεμήσουν...δε νικούσαν...Και αυτό τους 

έριχνε σε βαθιά κατάθλιψη»122 

«Αυτός (σ.σ. ο Βασιλέας της Μωάβ) έκανε συμμαχία με τους 

Αμμωνίτες και τους Αμαληκίτες, να επιτεθεί στους Ισραηλίτες 

και κυρίεψε την Ιεριχώ...Έτσι οι Ισραηλίτες έγιναν υποτελείς 

στον Εγλών για δεκαοχτώ χρόνια»123 

«Τότε...τους παρέδωσε (σ.σ. ο Κύριος) στους Φιλισταίους και 

στους Αμμωνίτες. Από τότε και για δεκαοχτώ χρόνια αυτοί 

καταπίεζαν τους Ισραηλίτες...Έτσι οι Ισραηλίτες ήρθαν σε 

μεγάλη απόγνωση»124 

«Ο Ιεφθάε (σ.σ. Κριτής των Ισραηλιτών) συγκέντρωσε όλους 

τους άντρες της Γαλαάδ και πολέμησε τους Εφραιμίτες...(σ.σ. 

αναφορά στα πλαίσια εμφυλίων συγκρούσεων)»125 

«Οι Ισραηλίτες...καταδίωξαν τους υπόλοιπους Βενιαμινίτες126. 

Σ' όλες τις πόλεις, απ' όπου περνούσαν σκότωναν ότι έβρισκαν 

μπροστά τους, ανθρώπους και ζώα. κι ύστερα έβαζαν φωτιά»127 

«Εξαιτίας, λοιπόν των Μαδιανιτών οι Ισραηλίτες είχαν 

τρομερά εξαθλιωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο...»128 

                                                
121 Αριθμοί: 26, 1-56. 
122 Κριταί: 2, 13-15. 
123 Κριταί: 3, 12-14. 
124 Κριταί: 10, 6-9. 
125 Κριταί: 12, 4. 
126 Οι Βενιαμινίτες είναι επίσης Ισραηλίτες. Η αναφορά γίνεται στα πλαίσια ανάδειξης του στοιχείου 
της εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης.  
127 Κριταί: 20, 48. 
128 Κριταί: 6, 6-7. 
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«Είπαν τότε οι Ισραηλίτες στον Κύριο: "...μόνο ελευθέρωσέ 

μας, σε παρακαλούμε, σήμερα"»129  

 
Εικόνα 5: Κατανομή Στρατευσίμων Ανδρών ανά Φυλή σύμφωνα με Τελευταία Καταμέτρηση 
προ της Εισόδου στην Χαναάν. 

 

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η κοινωνική συνθήκη της συγκεκριμένης 

περιόδου σαφώς χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από ανασφάλεια εφόσον η ίδια η 

επιβίωση των κρατιδίων, υπό συνθήκες μη ενότητας των φυλών, πλέον δεν είναι 

εξασφαλισμένη και σε πολλές περιπτώσεις καταρρέει, συνθήκη η οποία παρουσιάζει 

εξαιρετική ομοιότητα με την αρχαία Ελλάδα των πόλεων-κρατών αλλά και την Κίνα 

των πολυάριθμων ανεξάρτητων κρατιδίων πρίν τον 5ο αιώνα BCE. Σε αυτό το 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον γεννάται ο θεσμός των Κριτών ο οποίος έρχεται να 

ικανοποιήσει ακριβώς αυτή την συνθήκη: ο Κριτής λαμβάνει, κατά περιόδους και με 

θητεία που διαρκεί έως τον θάνατό του, τον ρόλο του ηγέτη-πολέμαρχου ο οποίος 

καταφέρνει να ενώσει κάποιες ή όλες τις φυλές των Ισραηλιτών και να επικρατήσει 

των εχθρικών δρώντων εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση και ασφάλεια με βασικό 

εργαλείο, την συγκεκριμένη περίοδο, την οργανωμένη βία. Στην πράξη, αυτό 

αποτυπώνεται όχι απλώς απωθώντας αμυνόμενοι τις εχθρικές επιδρομές αλλά 

δρώντας ενωμένοι και επιθετικά προς τον αντίπαλο, αφού στην αντίληψη των 

Ισραηλιτών της βιβλικής εποχής περί επιβίωσης και ασφάλειας φωλιάζει η συνθήκη 

της επικράτησης επί του συνόλου των εχθρών, τείνοντας ή και κατακτώντας την 

                                                
129 Κριταί: 10, 15. 
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ηγεμονία. Αυτή είναι μια διαπίστωση η οποία δεν σχετίζεται απλώς με την 

συγκεκριμένη περίοδο την οποία εξετάζουμε αλλά αποτελεί κοινό εξαγόμενο 

ολόκληρης της περιόδου μελέτης της Ισραηλιτικής στρατηγικής αντίληψης χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι μιλούμε για καλλιέργεια στρατηγικής κουλτούρας.130 Ακριβώς 

αυτή η αντίληψη περί επιβίωσης και ασφάλειας (δηλαδή ένωση, κατά το εφικτό, και 

επικράτηση επί των εχθρών) περιγράφει και τη βασική πολιτική στόχευση των 

Ισραηλιτικών κρατιδίων τα οποία την περίοδο μεταξύ της κατάκτησης της Χαναάν 

μέχρι και τουλάχιστον την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Σαούλ μάχονται στο 

υποσύστημα προκειμένου να διατηρήσουν την οντολογική τους υπόσταση. Συνεπώς, 

όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο (βλ. παράγραφο 3.3.1), η λειτουργία 

καθορισμού της πολιτικής στόχευσης φαίνεται να είναι ακριβώς η ίδια αφού η 

κοινωνική συνθήκη είναι το στοιχείο το οποίο την διαμορφώνει. 

Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση του Μωυσή και Ιησού του Ναυή, ο Κριτής 

(ηγέτης) παρουσιάζεται επίσης να μην είναι μόνο ο φορέας του πολιτικού σκοπού 

αλλά, μέσω των in situ επιτυχιών του (δηλαδή την παρέμβασή του σε επίπεδο 

κοινωνικής συνθήκης), να προσδίδει φορτία νομιμοποίησης τόσο στην ίδια του την 

εξουσία όσο και σε αυτή καθ' αυτή την πολιτική στόχευση. Έτσι, για παράδειγμα, 

μετά την ολοκληρωτική επικράτηση κατά των Μαδιανιτών, υπό την ηγεσία του Κριτή 

Γεδεών και αφού προηγουμένως αυτός είχε συσπειρώσει τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, 

Ζαβουλών και Νεφθαλί131, οι Ισραηλίτες του ζητούν να εγκαταστήσει μοναρχία με 

τον ίδιο επικεφαλή132 αποδίδοντας αφενός νομιμοποίηση στο πρόσωπο αλλά κυρίως 

στον πολιτικό σκοπό, αποδεικνύοντας ότι αντιλαμβάνονται πλήρως ότι η επιβίωση 

και η ασφάλειά τους σε συστημικό επίπεδο περνάει μέσα από την ομοσπονδοποίηση, 

στα πρότυπα του Αισωπικού «η ισχύς εν τη ενώσει».133 Έπειτα από μια περίοδο κατά 

την οποία υπάρχει συνεχής εναλλαγή μεταξύ φάσεων διακυβέρνησης των Κριτών, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν την επιβίωση-ασφάλεια, και περιόδων φθοράς και υποδούλωσης 

σε τρίτους, απουσίας ενότητας και κοινής ηγεσίας, η κοινωνική νόρμα της φθοράς και 

                                                
130 Χαρακτηριστικό απόσπασμα που εμπεριέχει την αντίληψη της ασφάλειας είναι και το ακόλουθο: 
«Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολόγυρά τους...τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους. 
Κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί», [Ιησούς του Ναυή: 21, 44]. 
131 Κριταί: 6, 33-35. 
132 «Γίνε εσύ κυβερνήτης μας, έπειτα ο γιός σου και μετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ μας ελευθέρωσες από 
τους Μαδιανίτες», [Κριταί: 8, 22]. 
133 Φέρεται ότι η ρήση αυτή έχει τις ρίζες στον Αισωπικό Μύθο του Λιονταριού και των τεσσάρων 
βοδιών. 
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ανασφάλειας διατυπώνεται ευθέως από τους ίδιους τους Ισραηλίτες στην απαίτησή 

τους προς τον τελευταίο εκ των Κριτών, Σαμουήλ, για ομοσπονδιοποίηση: 

«Τότε συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και 

ήρθαν στο Σαμουήλ: "...όρισε έναν Βασιλιά να μας κυβερνάει, 

όπως γίνεται σε όλα τα άλλα έθνη...».134 

Απαντώντας στο αίτημα αυτό των Ισραηλιτών, ο Σαμουήλ προειδοποιεί ότι η 

ικανοποίησή του θα φέρει εκ νέου αλλαγή της κοινωνικής συνθήκης: 

«Να ποιά θα είναι τα δικαιώματα του Βασιλιά που θα σας 

κυβερνάει...θα παίρνει τους γιούς σας και θα τους χρησιμοποιεί 

για τον εαυτό του στις άμαξες και στα άλογά του...θα παίρνει τις 

κόρες σας να του φτιάχνουν αρώματα...θα πάρει τα καλύτερα 

χωράφια σας...Κι από τα σπαρτά σας και τα αμπέλια σας θα 

παίρνει το δέκατο (σ.σ. φόρος) και θα το δίνει στους ευνούχους 

και στους αξιωματούχους του...Θ' αρχίσετε τότε να 

παραπονιέστε σον Κύριο για το Βασιλιά σας...». 

Ωστόσο, δίνοντας την εντύπωση ότι έχει ήδη προηγηθεί μια διαδικασία κόστους-

οφέλους η οποία ανέδειξε την επιβίωση-ασφάλεια του έθνους πάνω από κάθε 

εσωτερική παραχώρηση, ο λαός απαντά οργισμένα 

 «Όχι! Εμείς θέλουμε Βασιλιά...Θέλουμε Βασιλιάς να μας 

κυβερνάει, να είναι αρχηγός μας και να διεξάγει τους πολέμους 

μας...»135, 

βάζοντας έτσι την βάση για την επόμενη περίοδο της ενοποίησης των επιμέρους 

Ισραηλιτικών κρατιδίων υπό την Βασιλεία αρχικά του Σαούλ και στην συνέχεια του 

Δαυίδ και Σολομώντος και επιβεβαιώνοντας πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η κοινωνική 

νόρμα καθορίζει την πολιτική στόχευση δηλαδή την ίδια την υψηλή στρατηγική. 

3.3.3 Η Εγκαθίδρυση της Βασιλείας και η Πορεία προς την Ηγεμονία 

Η περίοδος αυτή αποτελεί, από στρατηγικής απόψεως, συνέχεια της προηγούμενης 

αφού τώρα λαμβάνει χώρα η ομοσπονδοποίηση των Ισραηλιτικών κρατιδίων, αρχικά 

υπό την Βασιλεία Σαούλ ο οποίος γίνεται φορέας της πολιτικής στόχευσης της 

επιβίωσης-ασφάλειας στο κέντρο της οποίας για τους Ισραηλίτες της βιβλικής 

εποχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί (παράγραφος 3.3.2), φωλιάζει η συνθήκη της 

                                                
134 Α' Σαμουήλ: 8, 4-5. 
135 Α' Σαμουήλ: 8, 19. 
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επικράτησης επί του συνόλου των εχθρών, συνθήκη η οποία αργότερα θα αποτελέσει 

τον κορμό της θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού του J. Mearsheimer.136 

Ο Σαούλ άμεσα, με την νίκη του επί των Αμμωνιτών137, νομιμοποιεί τόσο την 

εξουσία του όσο και την πολιτική στόχευση, απαντώντας έτσι εμπράκτως στην 

αμφισβήτηση που ακολούθησε την στέψη του: 

«Υπήρχαν όμως και μερικοί που έλεγαν..."Πώς θα μας 

ελευθερώσει αυτός;" Και τον περιφρονούσαν...»138 

Μάλιστα, μέσω μιας σειράς επιτυχιών, φαίνεται αρχικά να εκπληρώνει σε μεγάλο 

βαθμό την πολιτική στόχευση: 

«Από τότε που έγινε ο Σαούλ βασιλιάς...πολέμησε όλους τους 

εχθρούς ολόγυρα. Όπου και αν στρεφόταν νικούσε139...και 

έσωσε τους Ισραηλίτες από εκείνους που τους λεηλατούσαν».140 

Ωστόσο αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση αφού, μέσω μιας ακολουθίας 

ανορθολογικών αποφάσεων, ο βασιλέας έρχεται να απολέσει την νομιμοποίησή του 

ακριβώς στο ίδιο πεδίο στο οποίο την θεμελίωσε εξαρχής, δηλαδή στο πεδίο της 

μάχης και κατ'επέκταση να θέσει εν αμφιβόλω την επιτυχία της εκπλήρωσης του 

πολιτικού σκοπού. Αρχικά, επιλέγει να αντιμετωπίσει την πολυάριθμη δύναμη των 

Φιλισταίων με έναν πολύ περιορισμένο αριθμό στρατιωτών141, με αποτέλεσμα αφενός 

την πρόκληση πανικού στις τάξεις των Ισραηλιτών, και αφετέρου την αναχώρηση-

εγκατάλειψη και του στρατού: 

«...είδαν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, γιατί πιέζονταν από 

παντού, και κρύφτηκαν στις σπηλιές, στις σχισμές των βράχων, 

σε λαγούμια και σε λάκκους»142, 

«...κι ο στρατός άρχισε να εγκαταλείπει τον Σαούλ και να 

σκορπίζεται (σ.σ. προτού καν δώσει μάχη)...»143 

Την σφαγή των Ισραηλιτών αποτρέπει τελικώς, μέσω ενός ευφυούς στρατηγήματος 

εξαπάτησης του εχθρού, ο υιός του Σαούλ, Ιωνάθαν. Στην συνέχεια, και εν μέσω της 
                                                
136 Mearsheimer, ό.π., no 10. 
137 Ά Σαμουήλ: 11, 1-15. 
138 Α' Σαμουήλ: 10, 27. 
139 Το εβραϊκό κείμενο στο σημείο αυτό αναφέρει ότι «σε όποιο μέρος (σ.σ. εχθρικό) και αν (σ.σ. ο 
Σαούλ) στρεφόταν, το έφερνε προς το χειρότερο...» εννοώντας μεν ότι νικούσε τους εχθρούς. Ωστόσο η 
χρήση της σύγκρισης δεν μπορεί παρά να παραπέμψει στην συγκριτικώς νοούμενη νοηματοδότηση της 
έννοιας της ισχύος την οποία προφανώς και κατανοούν οι συγγραφείς της Tanakh/ΠΔ. 
140 Α' Σαμουήλ: 14, 47-48. 
141 Α' Σαμουήλ: 13, 1-14. 
142 Α' Σαμουήλ: 13, 5-6. 
143 Α' Σαμουήλ: 13, 8. 
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ίδιας εκστρατείας ακολουθεί η έκδοση διαταγής περί επιβολής νηστείας, την οποία 

αμφισβητεί και αγνοεί επιδεικτικά και πάλι ο Ιωνάθαν144: 

«Ο Πατέρας μου έφερε δυστυχία στην χώρα. Κοιτάξτε εγώ πώς 

αναζωογονήθηκα μόλις δοκίμασα λίγο από αυτό το μέλι. Πόσο 

καλύτερα θα αισθανόταν ο λαός σήμερα αν έτρωγε καλά από τα 

λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς...»145 

Τέλος, κατά την εκστρατεία εναντίον των Αμμαληκιτών ο Σαούλ, νικά μεν τους 

τελευταίους, αλλά αφενός έχει απολέσει πλήρως τον έλεγχο των στρατιωτών του, οι 

οποίοι επιδίδονται σε λεηλασία και όπως ο ίδιος ομολογεί, 

«...φοβήθηκα τους στρατιώτες κι έκανα ότι μου ζητούσαν...»146 

ενώ αφετέρου δεν εκτελεί, ως όφειλε βάσει του «Νόμου», τον Βασιλέα των 

Αμμαληκιτών. Από τούδε και στο εξής η νομιμοποίηση στο πρόσωπό του χάνεται:  

«Ο Κύριος σήμερα έσκισε κι έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία 

του Ισραήλ και την έδωσε σε άλλον, που είναι καλύτερός 

σου».147 

Έπειτα από τα παραπάνω προκύπτει μια επιπλέον παράμετρος στην σχέση 

κοινωνικής συνθήκης, πολιτικής νόρμας και ηγεσίας, εν ισχύι τουλάχιστον στην 

περίπτωση συγκεντρωτικών κυβερνητικών μοντέλων. Εν προκειμένω, ενώ η 

κοινωνική συνθήκη εξακολουθεί να νομιμοποιεί την πολιτική στόχευση μένοντας 

αμετάβλητη, ο ηγέτης δεν είναι ικανός να την φέρει εις πέρας στην πράξη. Θίγεται 

πλέον το ζήτημα της ηγεσίας όχι μόνο ως θεσμός ο οποίος πρέπει να αντιλαμβάνεται 

την κοινωνική συνθήκη επεμβαίνοντας σε αυτή προς νομιμοποίηση εαυτού και 

πολιτικής στόχευσης (βλ. παράγραφο 3.3.1 και 3.3.2) αλλά εισερχόμαστε στο επίπεδο 

της ανθρώπινης υπόστασης, προσωπικότητας και ικανότητας να χειριστεί τον 

πολύπλοκο αυτό μηχανισμό. Αν θέλαμε να ανάγουμε την προσέγγιση αυτή στις 

σημερινές θεωρήσεις τον διεθνών σχέσεων τότε αναγκαστικά θα βρισκόμασταν στο 

κέντρο της Εικόνας 1 του K. Waltz όπου ο εγωισμός, οι παρορμήσεις, η ανικανότητα, 

η ηλιθιότητα, κλπ. λειτουργούν ως εφαλτήρια διεθνοπολιτικής δράσης148. Και ενώ ο 

K. Waltz εξετάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά ως αιτίες της οργανωμένης βίας, εδώ 

τα εντοπίζουμε ως αυτουργούς και περιορισμούς οι οποίοι εμποδίζουν την 
                                                
144 Α' Σαμουήλ: 14, 24-30. 
145 Α' Σαμουήλ: 14, 29-30. 
146 Α' Σαμουήλ: 15, 24. 
147 Α' Σαμουήλ: 15, 28. 
148 Waltz, K. N., «Ο Άνθρωπος το Κράτος και ο Πόλεμος: Μία Θεωρητική Ανάλυση», Ποιότητα, 
2011. 
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εκπλήρωση της υψηλής στρατηγικής αφού έρχονται να ακυρώσουν τις ενέργειες 

αυτοβοήθειας.  Με άλλα λόγια, μιλούμε για ηγεσίες άνευ ικανοτήτων και αντίληψης 

στην πράξη οι οποίες αντιλαμβάνονται ναι μεν την διαδικασία αλλά δεν έχουν την 

εκτελεστική-στρατηγική ικανότητα (τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά για την 

περίπτωση του Σαούλ) να την φέρουν εις πέρας. Η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση 

επιβεβαιώνεται περεταίρω στην συνέχεια της αφήγησης όπου παράλληλα με την 

φθορά του Σαούλ εξελίσσεται η συνεχής άντληση φορτίων νομιμοποίησης του Δαυίδ, 

η οποία είτε ακούσια είτε εκούσια πραγματοποιείται μέσω των επιτυχιών του 

τελευταίου στο πεδίο της μάχης με κεντρικό σημείο την εκτέλεση και διαπόμπευση 

του Γολιάθ149, με την τελευταία να λειτουργεί ως καταλύτης ανάδειξης: 

«Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαυίδ είχε σκοτώσει τον 

Γολιάθ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις, 

απ' όπου περνούσαν...χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μια στην 

άλλη κι έλεγαν: "Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες μα ο Δαυίδ 

μυριάδες"».150 

«Ο λαός...αγαπούσε τον Δαυίδ, γιατί οδηγούσε το στρατό με 

επιτυχία»151 

«Αλλά σε κάθε μάχη, ο Δαυίδ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από 

όλους τους άλλους αξιωματούχους του Σαούλ. Έτσι, η δόξα που 

απέκτησε ήταν τεράστια»152 

Από το σημείο αυτό και έπειτα ο ηγέτης (Σαούλ) παραδίδεται πλήρως στην 

ανθρώπινη φύση του και αναλώνεται στην εξόντωση του εσωτερικού του αντιπάλου 

(Δαυίδ): 

«Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε 

πάρα πολύ. "Απέδωσαν στο Δαυίδ τις μυριάδες και σ' εμένα τις 

χιλιάδες...Δεν απομένει τίποτε άλλο πια γι' αυτόν, παρά η 

βασιλεία"»153 

«Την άλλη μέρα...τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο (σ.σ. τον 

Σαούλ)...Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια 

στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του: "θα τον καρφώσω 

                                                
149 Α' Σαμουήλ: 17, 41-54 
150 Α' Σαμουήλ: 18, 6-7. 
151 Α' Σαμουήλ: 18, 16. 
152 Α' Σαμουήλ: 18, 30. 
153 Α' Σαμουήλ: 18, 8-9. 
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στον τοίχο". Αλλά ο Δαυίδ δυο φορές του ξέφυγε...Ο Σαούλ 

βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαυίδ, τον φοβόταν».154 

Η προσωπική αυτή εμμονή του ηγέτη σταδιακά εξελίσσεται σε εμφυλιοπολεμική 

σύγκρουση, με τον πρώτο να μην διστάζει να εκτελέσει ακόμα και τους ιερείς της 

πόλης Νωβ, θεωρώντας ότι αυτοί βοήθησαν τον Δαυίδ, 

«Πηγαίνετε και σκοτώστε τους ιερείς του Κυρίου, γιατί 

βοήθησαν το Δαυίδ! Ήξεραν ότι αυτός προσπαθούσε να 

δραπετεύσει και δε μου το φανέρεωσαν...Εκείνη την ημέρα ο 

Σαούλ θανάτωσε ογδόντα πέντε άνδρες που φορούσαν το λινό 

εφώδ (σ.σ. ιερείς)» 

Ο τελευταίος, αρχικά καταφεύγει συνοδείας μικρής δύναμης στα ορεινά155 και στην 

συνέχεια βρίσκει άσυλο στους Φιλισταίους για τους οποίους αναλαμβάνει και proxy 

δράση εναντίον γειτονικών, εχθρικών προς τους Φιλισταίους, λαών.156 Σε όλο αυτό το 

διάστημα κατά το οποίο η ηγεσία αφοσιώνεται στην εσωτερική σύγκρουση την οποία 

η ίδια δημιούργησε, η πολιτική στόχευση περί της επιβίωσης-ασφάλειας-επικράτησης 

επί των εχθρών περνάει στο περιθώριο αφού ο εμφύλιος αφενός αλλάζει την ίδια την 

κοινωνική συνθήκη ενώ παράλληλα οδηγεί στην κατάρρευση και την όποια συνθήκη 

αποτροπής υφίσταται μέχρι εκείνη την στιγμή με συνέπεια οι Ισραηλίτες να δέχονται 

αλλεπάλληλες επιδρομές κυρίως από τους Φιλισταίους157,158,159, αλλά και τους 

Αμαληκίτες160. 

Κοινωνική συνθήκη και πολιτική στόχευση φαίνεται ότι αποκαθίστανται όταν 

τελικά στον θρόνο αναρριχάται μια ικανότερη ηγεσία (Δαυίδ). Ο νέος ηγέτης με τις 

ενέργειές του ενισχύει ξεκάθαρα την πεποίθηση ότι η επιβίωση-ασφάλεια, για τους 

Ισραηλίτες της βιβλικής εποχής, συνδέονται με την ηγεμονία (επιθετικός ρεαλισμός) 

και επιτίθεται άμεσα αρχικά στους Φιλισταίους τους οποίους, 

«...υποδούλωσε και εξουδετέρωσε την κυριαρχία τους στην 

χώρα του Ισραήλ»161 

                                                
154 Α' Σαμουήλ: 18, 10-15. 
155 Α Σαμουήλ: 23, 14-27. 
156 Α' Σαμουήλ: 27, 1-12. 
157 Α' Σαμουήλ: 23. 
158 Α' Σαμουήλ: 29. 
159 Α' Σαμουήλ: 31. 
160 Α' Σαμουήλ: 30. 
161 Β' Σαμουήλ: 8, 1. 
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ενώ στην συνέχεια νικά τους Μωαβίτες και προχωρά εκστρατεύοντας εναντίον 

Συρίων, Αμμωνιτών, Αμαληκιτών και Εδωμιτών όπου και εγκαθιστά Ισραηλιτικές 

διοικήσεις.162 Ωστόσο, το κείμενο παραπέμπει και επανέρχεται και πάλι σε ζητήματα 

ανθρώπινης φύσης, αυτή τη φορά του νέου Βασιλέως, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί 

το ακριβώς αντίθετο του εμμονικού Σαούλ και παρουσιάζεται ήπιος, ανεκτικός και 

συγχωρητικός προς τους εχθρούς του στο εσωτερικό, γεγονός το οποίο παρόλο που 

οριακά δεν του κοστίσει την ίδια την εξουσία του, ωστόσο υποβάλλει την 

νομιμοποίησή του σε σημαντική φθορά. Τα παραδείγματα στο κείμενο είναι πλείστα, 

ωστόσο χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όταν μετά την ήττα Ισραηλιτών 

στασιαστών, επικεφαλής των οποίων βρίσκεται ο γιός του Δαυίδ (Αβεσσαλώμ) και ο 

οποίος τελικά σκοτώνεται, ο βασιλιάς πέφτει σε βαρύ πένθος και θρήνο, 

ακυρώνοντας ουσιαστικά με αυτή του την στάση την νίκη, γεγονός που αναγκάζει τον 

αρχιστράτηγό του Ιωάβ να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα των απαιτήσεων της 

διακυβέρνησης του κράτους με περίσσεια αυστηρότητα αντιλαμβανόμενος ότι ο 

ηγέτης βρίσκεται στα όρια της απώλειας της νομιμοποίησής του: 

«Σήμερα ντρόπιασες όλους τους στρατιώτες σου, που έσωσαν 

την ζωή σου και την ζωή των γιών σου, των θυγατέρων σου, 

των γυναικών σου και των παλλακίδων σου. Αγαπάς εκείνους 

που σε μισούν και μισείς εκείνους που σ' αγαπούν. Σήμερα 

απέδειξες ότι δεν εκτιμάς ούτε το στρατό σου, ούτε τους 

αρχηγούς σου...Ορκίζομαι στο Κύριο ότι αν δεν βγείς (σ.σ. να 

μιλήσεις φιλικά στους στρατιώτες), κανείς δεν θα μείνει αυτή τη 

νύχτα μαζί σου και το κακό που θα πάθεις θα είναι μεγαλύτερο 

απ' όλες τις συμφορές που σ' έχουν βρεί από τα νιάτα σου μέχρι 

σήμερα»163 

Σε ακόμα ένα χαρακτηριστικό περιστατικό όπου ένας πολίτης (ο Σιμεϊ) καθυβρίζει 

δημοσίως και λιθοβολεί τον βασιλέα και την φρουρά του, ο τελευταίος φαίνεται πως 

κινείται σε ένα καθολικά ιδεαλιστικό επίπεδο σκέψης αφού εμποδίζει την θανάτωση 

του Σιμεϊ και τις δύο φορές που τον βρίσκει στο δρόμο του: 

                                                
162 Β' Σαμουήλ: 8, 2-14. 
163 Β' Σαμουήλ: 19, 5-8. 
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 «Αν αυτός με καταριέται επειδή ο Κύριος του είπε να 

καταραστεί τον Δαυίδ, ποιός μπορεί να του ζητήσει το λόγο; 

Αφήστε τον να βρίζει, ο Κύριος τον διέταξε!»164 

«...Μετά γύρισε και είπε στο Σιμεϊ: "Δεν θα πεθάνεις". Και του 

το υποσχέθηκε με όρκο».165 

Η επιβίωση-ασφάλεια εξασφαλίζεται τελικώς από τον Δαυίδ όταν, όπως ο ίδιος 

ομολογεί στον «ύμνο» του, υιοθετεί ένα αυστηρό «modus operandi» απέναντι στους 

εχθρούς του και επιστρέφει στον ρεαλισμό: 

«...κυνηγώ τους εχθρούς μου και τους αφανίζω, και δεν γυρίζω 

πίσω πριν τους εξοντώσω εντελώς....τους συντρίβω...κείτονται 

καταγής στα πόδια μου...σαν ν' είναι λάσπη μες το δρόμο τους 

συνθλίβω, τους ποδοπατώ»166 

Μάλιστα, την σημασία της αυστηρότητας και της απουσίας του οίκτου στο επίπεδο 

της ηγεσίας, και κατά συνέπεια την σχέση αυτής με την νομιμοποίηση της εξουσίας, 

την διδάσκει και στον Σολομώντα, λίγο πρίν ο τελευταίος τον διαδεχτεί, αφού τον 

προστάζει να εξολοθρεύσει μια σειρά εσωτερικών του εχθρών τους οποίους είτε ο 

ίδιος είχε συγχωρήσει, είτε υποσχεθεί να μην τους βλάψει167, συμπεριλαμβανομένου 

και του Σιμεϊ: 

«...Είναι ακόμα κι ο Σιμεϊ...Αυτός εκτόξευσε εναντίον μου 

βαριές κατάρες...Τότε του ορκίστηκα ενώπιον του Κυρίου ότι 

δεν θα τον εκτελούσα. Τώρα όμως εσύ μην τον αφήσεις 

ατιμώρητο. Είσαι άνθρωπος με σοφία και ξέρεις τί θα του 

κάνεις, ώστε να πάει από βίαιο θάνατο». 

Ενδεχόμενη επιχειρηματολογία ότι ο Δαυίδ δίνει αυτές τις προσταγές από προσωπική 

εμμονή, ή ενδεχομένως λόγω κάποιας άλλης μη πολιτικής αιτίας, αντικρούεται από 

τους ίδιους τους συγγραφείς του κειμένου οι οποίοι καταγράφουν ότι όταν ο Σολομών 

τελικά τον διαδέχεται και πράττει τα παραπάνω σε αυτόν υποσχόμενα, υπάρχει 

ξεκάθαρος πολιτικός αντίκτυπος και όφελος: 

«...έτσι η Βασιλεία του Σολομώντα σταθεροποιήθηκε».168 

                                                
164 Β' Σαμουήλ: 16, 5-12. 
165 Β' Σαμουήλ: 19, 24. 
166 Β' Σαμουήλ: 22, 38-46. 
167 Α' Βασιλέων: 2, 1-9. 
168 Α' Βασιλέων: 2, 46. 
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Ο τελευταίος θα επιτύχει πλήρως την εκπλήρωση της πολιτικής στόχευσης αφού 

εγκαθιστά την απόλυτη ηγεμονία στο υποσύστημα.169 

Συμπερασματικά, η ενότητα έρχεται να εισάγει στην εξίσωση της σχέσης 

κοινωνικής συνθήκης-πολιτικής στόχευσης-ηγεσίας στοιχεία κλασικού ρεαλισμού και 

συγκεκριμένα προσεγγίζει τον χαρακτήρα του ηγέτη. Οι συγγραφείς αναφέρονται 

στους βασιλείς Σαούλ και Δαυίδ οι οποίοι αναδύονται ως δυο περιπτωσιολογικές 

μελέτες των οποίων ο χαρακτήρας θέτει σε κίνδυνο ή/και περιορίζει την εκπλήρωση 

της πολιτικής στόχευσης. Έτσι, ενώ από την μια ο Σαούλ απορροφάται εντελώς και 

αυτοκαταστρέφεται από τις εμμονές του, από την άλλη η περίπτωση Δαυίδ είναι πιο 

ενδιαφέρουσα αφού η πορεία του στην εξουσία φαίνεται να αποτελεί πεδίο 

εκπαίδευσης στο τέλος του οποίου ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι ο ηγέτης οφείλει, 

προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωση-ασφάλεια του κράτους, να διοικεί 

εγκαταλείποντας κάθε ιδεαλιστικό ή ηθικό βάρος διότι, 

«στόχος του ηγεμόνα δεν είναι να σώσει την ψυχή του αλλά το 

κράτος του και την ευημερία των υπηκόων του»170, 

και συνεπώς, όπως θα διατυπώσει ο H. Morgenthau αιώνες αργότερα,  

«δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική ηθική (σ.σ. ή και ηθική 

πολιτική) χωρίς προσοχή, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση των 

πολιτικών συνεπειών μιας φαινομενικά ηθικής πράξης».171 

Επομένως, γενικεύοντας ακόμη περισσότερο, από τίποτα μη πολιτικό δεν πρέπει 

τελικά να περιορίζεται η πολιτική, συμπέρασμα το οποίο θα διατυπώσει και ο H. 

Mansfield μελετώντας τον Μακιάβελι172, συμπεριλαμβανομένων, συμπληρώνοντας, 

στοιχείων του χαρακτήρα του ηγέτη όπως εμμονές, πάθη, ηθικολογίες, κλπ., σε πλήρη 

συμφωνία με τις ρεαλιστικές αρχές. 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι τα παραπάνω συμπεράσματα με 

προφανής κατεύθυνση προς τις κλασικές προεκτάσεις της ρεαλιστικής θεώρησης δεν 

έρχονται σε αντίθεση με το θεωρητικό πλαίσιο που έχει τεθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Σαφώς και είναι αποδεκτό ότι η αναρχία και η κατανομή της ισχύος 

αποτελούν τις συστημικές δυνάμεις οι οποίες οδηγούν τις οργανωμένες 

συλλογικότητες στην διεθνοπολιτική δράση. Ωστόσο, όταν στην εξίσωση 
                                                
169 Α' Βασιλέων: 5, 1-8. 
170 Βίτσος Δ., «Νικολό Μακιαβέλι: Ο Ηγεμόνας», Περίπλους, 2003, σελ. 5. 
171 Morgenthau, H.J., «Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace», Fifth Edition, 
1978, σελ. 11. 
172 Mansfield, H.C., «Niccolo Machiavelli: The Prince», Second Edition, The University of Chicago 
Press Ltd, 1998, σελ. vii. 
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υπεισέρχεται η έννοια της αυτοβοήθειας, στα πλαίσια της οποίας η δράση αυτή 

επιλέγεται, αυτόματα εισερχόμαστε πλέον τόσο στο εσωτερικό του κράτους, όσο και 

στα ίδια τα χαρακτηριστικά και την ικανότητα της ηγεσίας να εκτιμήσει την 

συστημική κατάσταση και να λάβει πολιτικές αποφάσεις, Εισερχόμαστε δηλαδή στα 

λημέρια της κλασικής θεώρησης του ρεαλισμού, και αξιώνουμε ότι είναι αδύνατο 

ανίκανες ηγεσίες να προβούν σε ορθές πολιτικές ή παράλογοι ηγέτες να 

εκπληρώσουν ορθολογικές πολιτικές στοχεύσεις της υψηλής στρατηγικής, εκτός και 

αν οι τελευταίες κινούνται επίσης στα πλαίσια του παραλόγου (βλ. Α. Χίτλερ). 

Συνεπώς, στο επίπεδο της αυτοβοήθειας, αφενός κλασικός και δομικός ρεαλισμός 

συνεργάζονται άψογα ενώ αφετέρου, η για τις ανάγκες της θεώρησης υπόθεση ότι τα 

κράτη είναι «μαύρα κουτιά»173, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια 

«αυτοβοήθεια» η οποία παραπέμπει άμεσα, αν όχι αποκλειστικά, σε εσωτερικά 

χαρακτηριστικά κρατικά ή ακόμα και ανθρώπινα. Ειδικά οι περιπτώσεις Σαούλ και 

Δαυίδ αλλά και όλων των προκατόχων τους (Μωυσής, Ιησούς του Ναυή και Κριτές) 

αποδεικνύουν περίτρανα ότι τα κράτη δεν είναι στην πραγματικότητα μαύρα κουτιά 

αλλά ζωντανοί οργανισμοί των οποίων οι κινήσεις αυτοβοήθειας σχετίζονται άμεσα 

με τις ικανότητες και την in situ απόδοση της ηγεσίας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα 

ίδια τα παραδείγματα του J. Mearsheimer, μπορεί για την ανάπτυξη της θεωρίας του 

επιθετικού ρεαλισμού να ενδιαφέρει μόνο η σχετική ισχύς που η γερμανία διέθετε την 

αυγή του Β' Παγκοσμίου πολέμου και όχι αν ηγέτης αυτής ήταν ο Χίτλερ, ωστόσο 

είναι βέβαιο ότι μια ορθολογική ηγεσία ενδεχομένως δεν θα δρούσε όπως ο 

τελευταίος, τουλάχιστον ως προς το ολοκαύτωμα. Τελικά, και ο ίδιος ο J. 

Mearsheimer έρχεται να παραδεχτεί ότι, 

 «Αυτοί οι παράγοντες που έχουν παραληφθεί, ενίοτε 

κυριαρχούν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός κράτους. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο επιθετικός ρεαλισμός δεν πρόκειται 

να αποδώσει τόσο καλά. Με άλλα λόγια, η απλούστευση της 

πραγματικότητας ενέχει τίμημα»174 

3.3.4 Η Διχοτόμηση σε Βόρειο και Νότιο Βασίλειο και η Υποδούλωση 

 «Ο Σολομών κυριαρχούσε σε όλα τα βασίλεια, από τον ποταμό 

Ευφράτη ως την χώρα των Φιλισταίων και ως τα σύνορα της 

                                                
173 Mearsheimer, ό.π., no 10, σελ. 39. 
174 Mearsheimer, ό.π., no 10, σελ. 39-40. 
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Αιγύπτου. Όλοι αυτοί οι λαοί ήταν φόρου υποτελείς στο 

Σολομώντα, όσο αυτός ζούσε...»175 

«Και τώρα που ο Κύριος, ο Θεός μου, μου έχει δώσει ησυχία 

από τους γείτονές μου, έτσι που κανένας πια δεν με μάχεται και 

κανένας κίνδυνος δεν με απειλεί, σκέφτομαι να χτίσω έναν ναό 

στο όνομα του Κυρίου..."»176 

«Ο Σολομών έχτισε και τα ανάκτορά του...έχτισε το οίκημα που 

ονομαζόταν "Δάσος του Λιβάνου".., ."Αίθουσα των Στηλών" ..., 

"Αίθουσα του Θρόνου"..., "Αίθουσα της Κρίσεως"...»177 

«Ο βασιλιάς Σολομών...επέβαλε καταναγκαστική εργασία για 

να χτίσει...τη Μιλλώ και τα τείχη της Ιερουσαλήμ, καθώς και τις 

πόλεις Ασώρ, Μεγιδδώ και Γεζέρ...Ο Σολομών χρησιμοποίησε 

εργάτες  για αναγκαστική εργασία τους απόγονους των 

κατοίκων της Χαναάν (σ.σ. αρχικά)...»178 

Τα παραπάνω αποσπάσματα του κειμένου περιγράφουν χαρακτηριστικά την αρχή 

της περίοδου Σολομώντα όταν και η ηγεμονία των Ισραηλιτών είχε πια εξασφαλιστεί. 

Μετά την τακτοποίηση των εξωτερικών υποθέσεων, η πολιτική στόχευση εστιάζει 

στην δημιουργία ενός εύπορου οικονομικά κράτους πράγμα που ο βασιλιάς 

επιτυγχάνει179: 

«Στις ημέρες του Σολομώντα το ασήμι δεν είχε καμία αξία. Και 

αυτό, επειδή ο βασιλιάς είχε το στόλο που ονομαζόταν 

"Θαρσείς"...Μια φορά στα τρία χρόνια τα πλοία έρχονταν 

φορτωμένα χρυσάφι και ασήμι, πιθήκους και παγώνια».180 

 Η ίδια αυτή εσωτερική ευημερία ουσιαστικά αποτελεί και το πεδίο άντλησης 

φορτίων νομιμοποίησης του ηγέτη αφού ο τελευταίος βελτιώνει σταδιακά την 

κοινωνική συνθήκη ενισχύοντας έτσι και την δική του εξουσία: 

«Οι κάτοικοι...ήταν πολλοί σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. 

Έτρωγαν, έπιναν και ήταν ευτυχισμένοι.181 

                                                
175 Α' Βασιλέων: 5, 1-2. 
176 Α' Βασιλέων: 5, 18-19. 
177 Α' Βασιλέων: 7, 1-12. 
178 Α' Βασιλέων: 9, 15-24. 
179 Σαφώς και η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί αναδίπλωση της υπερδύναμης στο εσωτερικό αφού οι 
Ισραηλίτες πλέον δεν κινούνται προς διεκδίκηση νέων κτίσεων αλλά απομονώνονται στο εσωτερικό με 
την διεθνή δραστηριότητά τους να αφορά τον οικονομικό τομέα. 
180 Α' Βασιλέων: 10, 21. 
181 Α Βασιλέων: 4, 20. 
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Παράλληλα όμως με την οικονομική ισχύ, οι συγγραφείς του κειμένου καταγράφουν 

ξεκάθαρα την ισχυρή έλξη την οποία τόσο ο πλούτος όσο και η εσωτερική ευνομία 

δημιουργούν στο υποσύστημα, γεγονός το οποίο σε επίπεδο θεωρίας διεθνών 

σχέσεων παραπέμπει άμεσα στην έννοια της ήπιας ισχύος και στα κέρδη τα οποία 

αυτή δύναται να επιφέρει τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και, ως ένα βαθμό, σε 

επίπεδο σκληρής ισχύος αφού πέραν της συσσώρευσης επιπλέον πλούτου, οι γείτονες 

χώρες προσφέρουν μεταξύ άλλων στον Σολομώντα και όπλα:  

«Η βασίλισσα του Σαβά άκουσε τις φήμες για το 

Σολομώντα...Ήρθε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ..."Η σοφία σου και 

τα αγαθά σου, ξεπερνούν κάθε τι που άκουσα για εσένα...Ο 

Κύριος αγαπάει πάντα τον Ισραήλ...". Μετά πρόσφερε στον 

βασιλιά εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσάφι και άφθονα αρώματα 

και πολύτιμα πετράδια».182 

«Ο βασιλιάς Σολομών ξεπερνούσε όλους τους βασιλιάδες της 

γης στον πλούτο και στην σοφία. Όλοι ήθελαν να τον 

δούν...Κάθε χρόνο έφερνε καθένας το δώρο του, αντικείμενα 

ασημένια και χρυσά, ρούχα, όπλα και αρώματα, άλογα και 

μουλάρια...Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικές άμαξες και 

ιππικό. Είχε χίλιες τετρακόσιες άμαξες και δώδεκα χιλιάδες 

αρματηλάτες...»183 

Ωστόσο, η επί σαράντα ετών προσπάθεια του Σολομώντα να επιτύχει και 

διατηρήσει την οικονομική ευημερία στο εσωτερικό φέρεται τελικά να εισάγει 

στοιχεία διάρρηξης της κοινωνικής συνθήκης, τουλάχιστον για ένα τμήμα του 

Ισραηλιτικού πληθυσμού το οποίο βρίσκεται να δουλεύει, από κάποιο σημείο και 

έπειτα, στα καταναγκαστικά έργα για την ανοικοδόμηση διαφόρων κατασκευών. 

Έτσι, ενώ στην αρχή της περιόδου το κείμενο αναφέρει ρητά ότι, 

«Στους Ισραηλίτες όμως δεν επέβαλε ο Σολομών 

καταναγκαστική εργασία. Αυτοί ήταν πολεμιστές, 

αξιωματούχοι, άρχοντες και διοικητές στο στράτευμα, στις 

άμαξες και στο ιππικό»,184 

                                                
182 Α' Βασιλέων: 10, 1-10. 
183 Α' Βασιλέων:10, 23-29. 
184 Α' Βασιλέων: 9, 22. 
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στην συνέχεια οι φυλές του βορρά βρίσκονται να εργάζονται υπό συνθήκες 

καταναγκασμού185 προκειμένου να ευημερήσουν αυτές του νότου και η πρωτεύουσα 

Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, αμέσως μετά τον θάνατο του Σολομώντα, ο οποίος απέτυχε να 

διαγνώσει την διάρρηξη της κοινωνικής συνθήκης, και την διαδοχή του από τον γιό 

του Ροβοάμ, οι βόρειες φυλές θέτουν το ζήτημα ευθέως επί του διαδόχου: 

«Ο πατέρας σου έβαλε βαρύ ζυγό επάνω μας. Αν τώρα εσύ 

ελαφρύνεις τον ζυγό σκληρής δουλείας που μας επιφόρτισε ο 

πατέρας σου, τότε θα σε υπηρετούμε»186, 

για να λάβουν αρνητική απάντηση από τον τελευταίο ο οποίος εσφαλμένα κρίνει ότι 

η κοινωνική ανισότητα που υπάρχει στο εσωτερικό δεν έχει απολύτως καμία 

δυναμική κινδύνου για τον ίδιο και το βασίλειο187. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή είναι 

παντελώς εσφαλμένη αφού ακολουθεί με πολύ συνοπτικές διαδικασίες η απόσχιση 

του βορρά από τον νότο και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί στάση και εμφύλια 

σύγκρουση, ενώ παράλληλα η πρόθεση του νότου για ανακατάληψη και ενσωμάτωση 

των βορείων περιοχών τελικώς δεν υλοποιείται.188 Από το σημείο αυτό και μετά τα 

δυο βασίλεια, του βορρά (Ισραήλ) και του νότου (Ιούδας), κινούνται ως δυο 

ξεχωριστοί δρώντες στο υποσύστημα (Εικόνα 6). 

Σε θεωρητικό επίπεδο, αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο η δυναμική, το 

πολυεπίπεδο και η πολυπλοκότητα της κοινωνικής συνθήκης, η οποία εν προκειμένω 

κατέχει θέση ισχυρότατου κοινωνικού συμβολαίου, και ταυτόχρονα προκύπτει και 

πάλι το απαραίτητο της ικανότητας του ηγέτη να την ερμηνεύσει και να επέμβει σε 

αυτή προκειμένου να την αποκαταστήσει ή να την βελτιώσει. Εν προκειμένω, η 

διχοτόμηση έρχεται μεν ως το απότοκο της επιδείνωσης της κοινωνικής συνθήκης 

αλλά όχι ως φυσικό επακόλουθο σε μια, για παράδειγμα, «κουρασμένη» σοβιετική 

ομοσπονδία η οποία έχει απολέσει την σχετική ισχύ της στο διεθνές σύστημα και 

όπου στο εσωτερικό της το σύνολο της επικράτειας συντηρεί μια κεντρική διοίκηση. 

Στην περίπτωση των Ισραηλιτών, η διαίρεση έρχεται να λάβει χώρα στο απόγειο της 

σκληρής, οικονομικής και ήπιας ισχύος του κράτους και την ώρα μάλιστα όταν στο 

υπόλοιπο σύστημα όχι απλώς δεν επικοινωνείται απολύτως κανένα σημάδι παρακμής 

                                                
185 Sharkansky, I., «Ancient and Modern Israel: An Exploration of Political Parallels», State University 
of New York Press, 1991, σελ. 39. 
186 Α' Βασιλέων: 12, 1-4. 
187 Α' Βασιλέων: 12, 12-15. 
188 Α' Βασιλέων: 12, 16-24. 
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αλλά εν αντιθέσει το κράτος κατέχει αναγνωρισμένο ρόλο ηγεμόνα, γεγονός ιστορικά 

πρωτόγνωρο. 

 
Εικόνα 6: Το Βόρειο και Νότιο Βασίλειο, Ισραήλ και Ιούδας αντίστοιχα (Πηγή: 
http://www.bible.ca/maps/maps-divided-kingdom.htm). 
 

Τα αποτελέσματα της διχοτόμησης σαφώς και αποτυπώνονται στο υποσύστημα 

αφού μια ηγεμονική δύναμη ουσιαστικά εξαφανίζεται και αφήνει την θέση της σε, 

εκτός από δυο μικρότερες δυνάμεις, ένα τεράστιο κενό ισχύος το οποίο έρχονται να 

διεκδικήσουν νέοι δρώντες. Τα  δύο νέα κρατίδια, έχοντας απολέσει τον ρόλο του 

περιφερειακού ηγεμόνα στην περίοδο που ακολουθεί την διχοτόμηση, επιδίδονται σε 

μια συνεχής μάχη για την εξασφάλιση απλώς και μόνο της επιβίωσης της 

οντολογικής τους υπόστασης στο υποσύστημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

προκειμένου το κόστος της διαίρεσης να γίνει κατανοητό, σε επίπεδο σκληρής 

ισχύος, χρησιμοποιώντας την τελευταία καταμέτρηση αξιόμαχων ανδρών του 
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βασιλέως Δαυίδ189, ότι ο Ισραήλ διαθέτει πλέον περί τους οκτακόσιες χιλιάδες άνδρες 

και ο Ιούδας περίπου πεντακόσιες χιλιάδες, την στιγμή που το ηνωμένο βασίλειο του 

Σολομώντος αριθμεί ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες άνδρες. Άμεσα μετά την 

διαίρεση των Ισραηλιτών, η όποια συνθήκη αποτροπής υφίσταται καταρρέει και η 

αντίδραση του υποσυστήματος προς αποκατάσταση μιας νέας ισορροπίας ισχύος 

είναι παραπάνω από αισθητή: οι Αιγύπτιοι επιτίθενται και λεηλατούν την 

Ιερουσαλήμ190, τα δυο νέα κράτη (Ισραήλ και Ιούδας) πολεμούν συνεχώς μεταξύ 

τους191, οι Σύριοι επιτίθενται στον Ισραήλ192 ενώ σταδιακά εμφανίζονται ως 

πανίσχυροι δρώντες και οι Ασσύριοι οι οποίοι αποτελειώνουν τον Ισραήλ περίπου 

200 χρόνια μετά από την διχοτόμηση193 ενώ έναν αιώνα αργότερα ο Ιούδας 

κατακτάται από τους Βαβυλώνιους194. 

Το διάστημα αυτό η κοινωνική συνθήκη διαμορφώνεται από τις συνεχείς 

επιδρομές των εχθρών και έτσι η πολιτική στόχευση φυσιολογικά επιστρέφει στην 

επιβίωση-ασφάλεια, σε πλήρη συμφωνία με τα όσα ήδη έχουν διατυπωθεί στις 

προηγούμενες παραγράφους για την σχέση των δύο. Στο κέντρο βεβαίως της 

πολιτικής στόχευσης δεν βρίσκεται πλέον η ένωση των βασιλείων, όπως την περίοδο 

της αμφικτιονίας, αλλά τα δυο βασίλεια διεκδικούν την επιβίωσή τους με μια σειρά 

ευκαιριακών περισσότερο παρά ευέλικτων συμμαχιών ενώ παράλληλα, αισθητή είναι 

και η εσωτερική παρακμή με συνεχείς στάσεις, δολοφονίες και εναλλαγές στην 

εξουσία γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώσει και τον ρόλο του όποιου 

ικανού ηγέτη στην σχέση κοινωνικής συνθήκης-πολιτικής στόχευσης και ειδικά προς 

εκπλήρωση της τελευταίας. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο περί 

των τριών αιώνων, από την διχοτόμηση μέχρι την υποδούλωση, ο τρόπος της 

αφήγησης των γεγονότων σε Tanakh/ΠΔ είναι τόσο καταιγιστικός ώστε δίνει την 

εντύπωση, τουλάχιστον στον γράφοντα, ότι οι συγγραφείς επιθυμούν να τονίσουν την 

εντάση της παρακμής των δύο βασιλείων και του τραγικού της διχοτόμησης με 

ξεκάθαρα πολιτικά διδακτικό σκοπό πολύ πέραν του θρησκευτικού. Και ενώ την 

εποχή αναφοράς και συγγραφής, έννοιες όπως το διεθνές σύστημα, η αναρχία κλπ δεν 

υφίστανται, η περιγραφή είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη ακόμα και σε έναν 
                                                
189 Β' Σαμουήλ: 24, 9. 
190 Α' Βασιλέων: 14, 25-28. 
191 Α' Βασιλέων: 14, 29-31 & 15, 1-8. 
192 Α' Βασιλέων: 20, 1-6. 
193 Β' Βασιλέων: 17, 1-5. 
194 Β' Βασιλέων: 24, 8-20 και 25, 1-21. 
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αρχάριο των διεθνών σχέσεων η κατανόηση του καθοριστικού ρόλου της κοινωνικής 

συνθήκης όχι απλώς ως μήτρα διαμόρφωσης της υψηλής στρατηγικής αλλά και ως ο 

Ιχώρ της ίδιας της οντολογικής υπόστασης της οργανωμένης συλλογικότητας ικανός 

να οδηγήσει στην κατάρρευση, αν δεν κατανοηθεί, ακόμα και δρώντες-γίγαντες του 

διεθνούς συστήματος. Αυτός ακριβώς ο μηχανισμός φέρνει την διχοτόμηση του 

πανίσχυρου ηνωμένου βασιλείου των Ισραηλιτών σε μικρότερες συνιστώσες, στο 

μέγιστο της ισχύος του, ως απότοκο της διάρρηξης του κοινωνικού συμβολαίου την 

οποία αποτυγχάνει να διαγνώσει και διορθώσει η ηγεσία, και η οποία ουσιαστικά 

οδηγεί στην σταδιακή εξαφάνιση των υποδεέστερων μονάδων-συνιστωσών με έναν 

τρόπο τραγικά ολιστικό αφού, πέραν της συστημικής φθοράς, η άναρχη φύση της 

διεθνούς δομής εισχωρεί στο εσωτερικό τους και τα υποβάλει σε μια μακροχρόνια 

εσωτερική τριβή η οποία συμπτωματολογικά αποτυπώνεται σε διαφθορά της 

εξουσίας, αστάθεια των κυβερνήσεων, στάσεις, ανομία, επανειλημμένη μετάβαση σε 

καθεστώς φόρου-υποτέλειας, κλπ.195 

Ως επιμύθιο για την συγκεκριμένη ενότητα διατυπώνεται η ρητορική σκέψη ότι 

εφόσον η αποτυχημένη ανάγνωση της κοινωνική συνθήκης από την ηγεσία δύναται 

να δράσει ως ολετήρας ισχυρότατων κρατικών οντολογικών υποστάσεων, 

καταλύοντας ισχυρότατα βασίλεια όπως αυτό του Σολομώντος, είναι προφανές ότι οι 

δυνάμεις μικρότερης κλίμακας προκειμένου να επιβιώσουν επιβάλλεται να διατηρούν 

μια ορθολογική και υγιή σχέση, στα πρότυπα και την πολυπλοκότητα του χειρισμού 

που περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες, ανάμεσα σε κοινωνική συνθήκη, 

πολιτικές στοχεύσεις της υψηλής στρατηγικής και ηγεσίας, με την ικανότητα της 

τελευταίας να αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο εξασφάλισης της επιβίωσης και 

της ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιτυχημένης τέτοιας συνθήκης 

αποτελεί και πάλι το Ισραήλ όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 1948 μέχρι και σήμερα 

και το οποίο μόνο επιτυχίες έχει να παρουσιάσει σε διεθνές επίπεδο με το τρίπτυχο 

κοινωνίας-πολιτικής (στόχευση και υψηλή στρατηγική)-ηγεσίας να κινούνται 

απολύτως αρμονικά. 

3.4 Συμπεράσματα 

H έννοια της υψηλής στρατηγικής διαμορφώνεται γύρω από την πολιτική 

στόχευση αφού ουσιαστικά αποτελεί μια πολύπλοκη συνταγή προσπάθειας 

                                                
195  Τα παραπάνω στοιχεία είναι συχνότατα και έντονα σε ένα μεγάλο τμήμα του κειμένου το οποίο 
ξεκινά από το Α' Βασιλέων: 12 έως και το Β' Χρονικών: 36, δηλαδή σε ένα σύνολο περί των εκατόν 
σαράντα τεσσάρων σελίδων συνολικά. 
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εκπλήρωσης αυτής κάτω από οποιεσδήποτε δεδομένες ή υπό διαμόρφωση συνθήκες, 

ειρήνης ή πολέμου, στο διεθνές σύστημα ή υποσύστημα. 

Στην Tanakh/ΠΔ ο όρος ναι μεν δεν διατυπώνεται αλλά υφίσταται σε όλο σχεδόν 

το κείμενο και αναδύεται ως το απαραίτητο κονίαμα που έρχεται να συνδέσει την 

πολιτική στόχευση με τα μέσα εκπλήρωσής της. Εκ της εξόδου ακόμα από την 

Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες κινούνται βάσει μιας πολιτικής και συστημικού επιπέδου 

στόχευσης. Η εκπλήρωση αυτής δεν μένει στο επίπεδο του ευχολογίου αλλά μια 

πληθώρα μηχανισμών, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, κινητοποιείται 

επιτυχώς ή ανεπιτυχώς προς εκπλήρωση ή αστοχίας αυτής. 

Από το κείμενο προκύπτει (τουλάχιστον στην περίπτωση οργανωμένων 

συλλογικοτήτων οι οποίες διέπονται από συγκεντρωτικές μορφές διακυβέρνησης) ότι 

η πολιτική στόχευση, κορμός της υψηλής στρατηγικής, φαίνεται να καθορίζεται 

πλήρως από την κοινωνική συνθήκη η οποία επικρατεί. Ωστόσο, ενώ η πολιτική αυτή 

νόρμα είναι γέννημα της ίδιας της κοινωνίας, όταν, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, η 

κοινωνική συνθήκη αλλάξει προς το χειρότερο τότε η πρώτη παύει να χαίρει 

νομιμοποίησης και τείνει προς κατάρρευση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τον φορέα 

της αυτής πολιτικής, δηλαδή την ηγεσία. Η τελευταία, προκειμένου να διασώσει 

εαυτό και στόχευση, καλείται να αποδώσει στην πράξη αφενός αποκαθιστώντας την 

προ κατάρρευσης της στόχευσης κοινωνική συνθήκη και αφετέρου βελτιώνοντάς την, 

στην συνέχεια, πραγματοποιώντας αποφασιστικά βήματα προς την ικανοποίηση του 

σκοπού. Συνεπώς, ο ηγέτης αναδύεται ως καταλυτικός συμμέτοχος στην όλη 

διαδικασία και δεν αποτελεί απλά τον φορέα της πολιτικής. Είναι προφανές ότι δεν 

μπορεί να διατηρηθεί ηγεσία απομονωμένη από την κοινωνική συνθήκη ούτε και 

ηγεσία η οποία κατανοεί μεν αυτή αλλά δεν επεμβαίνει προς βελτίωσή της. Επιπλέον, 

στην όλη διαδικασία, από τίποτα μη πολιτικό δεν πρέπει να περιορίζεται η πολιτική, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του χαρακτήρα του ηγέτη όπως εμμονές, πάθη, 

ηθικολογίες, κλπ. 

Η εκπλήρωση της πολιτικής στόχευσης μέσω της υψηλή στρατηγικής δεν πρέπει 

να αποτελεί μια χοάνη φθοράς αλλά αφετηρία διαμόρφωσης μιας νέας βελτιωμένης 

κοινωνικής συνθήκης. Η τελευταία είναι τόσο σημαντική και με τέτοια δυναμική, όχι 

απλώς ως μήτρα διαμόρφωσης της υψηλής στρατηγικής, ώστε δύναται να κλονίσει, 

αν δεν κατανοηθεί από την ηγεσία, την ίδια την οντολογική υπόσταση της 

οργανωμένης συλλογικότητας ακόμα και αν πρόκειται για έναν ισχυρό ή και το 

μοναδικό πόλο του διεθνούς συστήματος. 
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Κεφάλαιο 4                                                                                                                     

Η Υψηλή Στρατηγική στην Πράξη 
 

4.1 Εισαγωγή 

Η προηγούμενη ενότητα, με σημείο αναφοράς την κίνηση των Ισραηλιτών στο 

υποσύστημα της ΜΑ από την εποχή της Εξόδου έως και την υποδούλωση στους 

Βαβυλώνιους, ασχολήθηκε με την «ψυχή» της έννοιας της υψηλής στρατηγικής, 

δηλαδή την πολιτική στόχευση την οποία η οργανωμένη συλλογικότητα θέτει προς 

εκπλήρωση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται και επηρεάζεται από την 

κοινωνική συνθήκη και την ηγεσία. Το τρέχον κεφάλαιο εστιάζει στην μεθοδολογία 

εκπλήρωσης των πολιτικών στοχεύσεων και συνεπώς προσεγγίζει την υψηλή 

στρατηγική σε επίπεδο εφαρμογής, όπως προκύπτει μέσα από το κείμενο της 

Tanakh/ΠΔ, στοχεύοντας πάντα στον εντοπισμό πρωτογενών στοιχείων θεωρίας 

διεθνών σχέσεων. 

Η εξέταση της προσέγγισης των Ισραηλιτών της βιβλικής εποχής στο ζήτημα της 

κατάκτησης της πολιτικής στόχευσης αναδεικνύει δυο βασικές μεθοδολογικές 

κατευθύνσεις, την μια με ολιστικά χαρακτηριστικά και την άλλη με χαρακτήρα 

οικονομίας κλίμακας. Από την μια, ο όρος «ολιστικός» εν προκειμένω 

χρησιμοποιείται ώστε να περιγράψει το αποτέλεσμα το οποίο προορίζεται, 

αποκλειστικά μέσω της χρήσης οργανωμένης βίας, να είναι ολέθριο και περιλαμβάνει 

την εξαφάνιση του εχθρού άνευ καμίας απολύτως διάκρισης τόσο όσον αφορά την 

φυσική οντολογική του υπόσταση, εντός και εκτός του πεδίου της μάχης, όσο και σε  

επίπεδο θρησκευτικού πολιτισμού. Από την άλλη η έννοια της «οικονομίας κλίμακας» 

αφορά κυρίως τον περιορισμό των μέσων κινητοποίησης, είτε σε πολεμικό είτε σε 

πολιτικό επίπεδο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα, ολιστικό ή μη, να επιτευχθεί με την 

μικρότερη δυνατή κινητοποίηση. 

Το κεφάλαιο οργανώνεται γύρω από τις δυο αυτές έννοιες και έρχεται να αναδείξει 

μια πληθώρα διεθνοπολιτικών εφαρμογών τις οποίες δεν θα ανέμενε ίσως κανείς να 

υφίστανται και να περιγράφονται με λεπτομέρεια σε ένα κείμενο στο οποίο 

αποδίδεται αποκλειστικά θρησκευτικός προσανατολισμός. 
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4.2 Η Ολιστική Προσέγγιση 

4.2.1 Ο Αφανισμός του Εχθρού σε Επίπεδο Φυσικής Οντολογικής Υπόστασης 

Η πρακτική του αφανισμού του εχθρού, όπως αναδύεται μέσα από το κείμενο της 

Tanakh/ΠΔ, έχει μεν ως αφετηρία το πεδίο της μάχης, δηλαδή τον βίαιο θάνατο του 

έμψυχου δυναμικού της εχθρικής πολεμικής δύναμης, αλλά δεν μένει εκεί 

προχωρώντας στην εξαφάνιση και του άμαχου πληθυσμού. Υπό αυτή την έννοια, δεν 

μιλούμε απλώς για μια στρατηγική εκμηδένισης βάσει της οποίας η πολεμική 

προσπάθεια στρέφεται εναντίον του αντίπαλου στρατεύματος με σκοπό την 

καταστροφή του μέσω μιας αποφασιστικής μάχης196, αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη 

διεύρυνση της έννοιας «εχθρός» σε όλο το κοινωνικό φάσμα του αντιπάλου. Η 

πρακτική αυτή δεν φαίνεται σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο να έχει κατά βάση μόνο 

τιμωρητική ή οικονομική ενδεχομένως στόχευση (λεηλασία, κλπ) αλλά στην 

εφαρμογή της υπάρχει μια πολυπλοκότερη συνθήκη η οποία προκύπτει εξετάζοντας 

την βιβλική εξέλιξη της στρατηγικής αυτής των Ισραηλιτών, η οποία έχει αφετηρία 

ένα γεγονός μεταφυσικής προέλευσης στο πεδίο της πεδίο της μάχης και στην 

συνέχεια καθιερώνεται ως στρατηγικό modus operandi στο «Βιβλίο του Νόμου» σε 

επίπεδο στρατιωτικής και πολεμικής στρατηγικής. 

Το πρώτο (και μάλλον αδιάφορο γεγονός υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων) 

περιστατικό αφανισμού, όσον αφορά το επίπεδο της οργανωμένης βίας, και το οποίο 

περιορίζεται στην καταστροφή του αντίπαλου στρατεύματος και μόνο, καταγράφεται 

κατά την διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, αμέσως μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, 

και οφείλεται αποκλειστικά στην υπερφυσική επέμβαση και όχι σε εκούσια 

στρατηγική επιλογή των Ισραηλιτών. Οι τελευταίοι βρίσκονται καταδιωκόμενοι από 

τον στρατό των Αιγυπτίων και έπειτα από Θεϊκή παρέμβαση η θάλασσα παραμερίζει 

εκατέρωθεν δημιουργώντας δίοδο ώστε οι πρώτοι να περάσουν άθικτοι ενώ οι εχθροί 

πνίγονται στο σύνολό τους: 

«Τα νερά ξαναγύρισαν και σκέπασαν τις άμαξες και τους 

αναβάτες, όλο το στρατό του Φαραώ...Δεν γλίτωσε ούτε ένας 

από αυτούς»197. 

Ωστόσο, η εισαγωγή της πρακτικής του αφανισμού γενικότερα, και όχι αποκλειστικά 

σε επίπεδο οργανωμένης βίας, γίνεται στο κείμενο πολύ πριν το παραπάνω γεγονός, 

στο βιβλίο «Γένεσις», και μάλιστα σε δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Φορέας 
                                                
196 Κολιόπουλος, ό.π., no 76, σελ. 31. 
197 Έξοδος: 14, 28-29. 



Κεφ 4: Η Υψηλή Στρατηγική στην Πράξη                                                                                            68 

της πολιτικής του αφανισμού, και στα δυο αυτά περιστατικά, είναι ο ίδιος ο Κύριος ο 

οποίος, στην πρώτη περίπτωση, αποφασίζει, με στόχο την τιμωρία, μέσω της 

κατακλυσμιαίας δράσης να εξαφανίσει όχι μόνο τους βασικούς «εχθρούς», οι οποίοι 

είναι οι «φέροντες την αμαρτία» άνθρωποι, αλλά η ανθρωπότητα (και όχι μόνο) στο 

σύνολό της, πλην της οικογενείας του Νώε198, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, ο 

αφανισμός των Σοδόμων και Γομόρρων λαμβάνει χώρα με σκοπό επίσης την τιμωρία 

των διεφθαρμένων κατοίκων των αυτών πόλεων και, ενδεχομένως, τον 

παραδειγματισμό των υπολοίπων199. Συνεπώς, ο Θεός φέρεται εν προκειμένω να 

τιμωρεί σε ολιστική κλίμακα τους «αμαρτωλούς» διότι οι τελευταίοι έρχονται, δια 

μέσου της αμαρτίας τους, να προσβάλλουν την όποια ιδανική-Θεϊκή κοινωνική 

συνθήκη η οποία υπαγορεύει την διαβίωση εν καθεστώς «μη-αμαρτίας». 

Πέραν αυτών, σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο, η πρακτική του αφανισμού 

εκδηλώνεται συχνότατα κατά την περίοδο προς την κατάκτηση της Χαναάν με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκστρατεία κατά των Μαδιανιτών200 η οποία 

λαμβάνει χώρα προκειμένου να τιμωρηθούν οι τελευταίοι ως υπεύθυνοι για την 

θρησκευτική αλλοίωση των Ισραηλιτών (στροφή προς λατρεία άλλων Θεών), η οποία 

έλαβε χώρα αφού είχε προηγηθεί η συνεύρεσή τους με γυναίκες της χώρας αυτής201. 

Στο τέλος της μάχης ο Μωυσής, οργισμένος με τους αρχηγούς του στρατού, 

αναρωτιέται γιατί δεν σφαγιάστηκαν και οι γυναίκες, τις οποίες θεωρεί κατά βάση 

υπαίτιες: 

«Γιατί αφήσατε ζωντανές τις γυναίκες;...Τώρα θα σκοτώσετε 

κάθε αρσενικό παιδί και... κάθε γυναίκα που έχει πλαγιάσει με 

άνδρα και συνευρέθηκε μαζί του...».202 

Δίνεται συνεπώς στο σημείο αυτό μια εξήγηση, μέσ' από το ίδιο το κείμενο, για την 

ολιστική προσέγγιση των Ισραηλιτών απέναντι στον εχθρό η οποία σχετίζεται με ένα 

είδος φθοράς σε επίπεδο ήπιας ισχύος και συγκεκριμένα με ένα θρησκευτικό 

εισοδισμό τον οποίο η ηγεσία των Ισραηλιτών θεωρεί άκρως επικίνδυνο και άξιο 

μαζικής σφαγής. Επιπλέον όμως, η ερμηνεία αυτή περνάει και σε ένα επίπεδο 

σκληρής ισχύος αφού, σύμφωνα με το κείμενο, μια ενδεχόμενη ανοχή και συνύπαρξη 

με τον εχθρό συνδέεται άμεσα και με ζητήματα ασφάλειας και επιβίωσης: 

                                                
198 Γένεσις: 6 & 7. 
199 Γένεσις: 18, 16-33 & 19, 1-29. 
200 Αριθμοί: 31, 1-24. 
201 Αριθμοί: 25, 1-4. 
202 Αριθμοί: 31, 15-18. 
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«...εκείνοι που θα τους αφήσετε να μείνουν (σ.σ. στην Χαναάν) 

θα είναι αγκάθια στα μάτια σας και κεντριά στα πλευρά σας. 

Θα σας πολεμούν μέσα στην ίδια τη χώρα που θα έχετε 

εγκατασταθεί. Και τότε θα κάνω σ' εσάς ότι είχα αποφασίσει να 

κάνω σ' εκείνους (σ.σ. είπε ο Κύριος στον Μωυσή)».203 

H μέθοδος του αφανισμού έρχεται τελικά να αποκτήσει χαρακτήρα στρατηγικού 

modus operandi με τις αναφορές εντός του κειμένου να είναι αλλεπάλληλες ενώ και η 

σημαντικότητα της ολιστικής στρατηγικής τονίζεται επίσης συνεχώς αφού η 

τελευταία φέρεται να υποδεικνύεται είτε από τον ίδιο τον Κύριο είτε από τον εκλεκτό 

του πολέμαρχο (Μωυσής). Ταυτόχρονα, την υπόδειξη προς ολιστική δράση 

ακολουθεί πάντοτε και η αιτιολογική ερμηνεία αυτής η οποία, όπως και πρίν, εστιάζει 

μεταξύ του ευρύτατου φάσματος του εισοδισμού σε επίπεδο ήπιας ισχύος και του 

κινδύνου του πλήρους οντολογικού αφανισμού των Ισραηλιτών:  

«Καταστρέψαμε λοιπόν εντελώς όλες τις πόλεις κι 

εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπως είχαμε κάνει και 

στην χώρα του Σιχόν, βασιλιά της Εσεβών»204, 

«Όταν ο Κύριος, ο Θεός σας, σας φέρει στη χώρα, που πάτε 

τώρα να κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά 

έθνη...Θα τους παραδώσει ο Κύριος στην εξουσία σας για να 

τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως. Δεν πρέπει να 

κάνετε με αυτούς καμία συνθήκη, ούτε να τους λυπηθείτε. Δεν 

θα έρθετε σε επιμιξία μαζί τους, δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας 

στους γιούς τους...Γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από 

τον Κύριο...και τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του Κυρίου εναντίον 

σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως».205 

«Πρέπει να εξολοθρεύσετε όλους τους λαούς που θα 

παραδώσει στην εξουσία σας ο Κύριος...Δεν θα τους λυπηθείτε 

ούτε θα λατρέψετε τους θεούς τους, γιατί αυτό θα αποτελέσει 

παγίδα για εσάς».206 

Σύντομα, πέραν από το επίπεδο ενός de facto τρόπου δράσης, ο αφανισμός λαμβάνει 

και de jure καθιέρωση ως βασική στρατηγική μεθοδολογία και συμπεριλαμβάνεται 
                                                
203 Αριθμοί: 33, 55-56. 
204 Δευτερονόμιον: 3, 6-7. 
205 Δευτερονόμιον: 7, 1-4. 
206 Δευτερονόμιον: 7, 16. 
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εντός του «Βιβλίου του Νόμου» το οποίο υπαγορεύεται από τον Μωυσή στους 

Ισραηλίτες και φέρεται να περιλαμβάνει τις εντολές του Θεού προς τους τελευταίους. 

Το εν λόγω κείμενο προορίζεται να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τους 

Ισραηλίτες207 και αποτελείται από δέκα τέσσερα συνολικά κεφάλαια στα οποία 

θίγονται βασικά ζητήματα κρατικής, κοινωνικής και θρησκευτικής οργάνωσης ενώ 

ένα ολόκληρο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον πόλεμο208. Στο 

υποκεφάλαιο το οποίο στην ΠΔ φέρει τον τίτλο «Κανόνες Σχετικά με τους 

Εμπολέμους»209 καθίσταται σαφές ότι ενώ όσον αφορά λαούς οι οποίοι βρίσκονται 

«μακριά» της Χαναάν η στρατηγική δύναται να παρουσιαστεί ελαστικότερη απέναντι 

στον εχθρό, περιλαμβάνοντας πρώτα διαπραγματεύσεις παράδοσης και στην 

συνέχεια, αν αυτές αποβούν άκαρπες, πόλεμο με βίαιη θανάτωση μόνο των 

ανδρών210, αντίθετα στην περίπτωση των λαών της περιοχής η στρατηγική απαιτείται 

να εκδηλώνεται με ξεκάθαρα ολιστικό τρόπο: 

«...κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει ζωντανός. Θα τους 

εξοντώσετε τελείως όλους: Χετταίους, Χαναναίους, 

Αμορραίους...όπως σας έχει διατάξει ο Κύριος...Αλλιώς, αυτοί 

θα σας μάθουν να κάνετε τις βδελυρές τους πράξεις...και έτσι 

θα αμαρτήσετε στον Κύριο, το Θεό σας».211 

Η σημασία της ευλαβικής τήρησης των παραπάνω πολεμικών στρατηγικών 

συνεχίζεται να τονίζεται από τον ίδιο τον Μωυσή ο οποίος τις ερμηνεύει πλέον όχι 

απλώς με όρους εισοδισμού σε θρησκευτικό επίπεδο ή/και επιβίωσης-ασφάλειας 

αλλά ανάγει την σημαντικότητάς τους στην σφαίρα της απόλυτης ηγεμονίας επί των 

υπόλοιπων δρώντων του διεθνούς συστήματος (αποδεικνύοντας ότι κατανοεί την 

συγκριτικώς νοούμενη έννοια της ισχύος): 

«...Αν υπακούετε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου...και 

προσέχετε να εφαρμόζεται όλες τις εντολές του, που σας δίνω 

σήμερα (σ.σ. στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παραπάνω 

σχετική με τον πόλεμο), ο Κύριος, ο Θεός σας θα σας κάνει το 

πρώτο απ' όλα τα έθνη της γης...Ο Κύριος θα σας παραδώσει 

τους εχθρούς...νικημένους μπροστά σου...Σε πολλά έθνη θα 

                                                
207 Δευτερονόμιον: 12, 1. 
208 Δευτερονόμιον: 20,1-19. 
209 Στην Tanakh το απόσπασμα δεν φέρει κάποιο τίτλο. 
210 Δευτερονόμιον: 20, 10-14. 
211 Δευτερονόμιον: 20, 15-18. 
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δανείζεις αλλά εσύ δεν θα έχεις ανάγκη να δανειστείς. Έτσι ο 

Κύριος θα σε κάνει αρχηγό και όχι ουραγό. Πάντα θα υπερέχεις 

και ποτέ δεν θα μειονεκτείς, αν τηρείς τις εντολές...Να μην 

ξεφύγετε από καμία εντολή...ούτε δεξιά ούτε αριστερά...».212 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η στρατηγική του αφανισμού, όπως 

εφαρμόστηκε από τους Ισραηλίτες, δεν ταυτίζεται με αυτή του ολοκληρωτικού 

πολέμου (total war) ως προς την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, 

έμψυχων και υλικών, προς συμμετοχή στην οργανωμένη βία213. Συνιστά ωστόσο μια 

ολοκληρωτική τακτική διότι στοχεύει στο «όλον» του αντιπάλου. Πράγματι, ο 

Μωυσής διατάζει μεν την επίθεση στους Μαδιανίτες, την οποία ακολουθεί ο μαζικός 

βίαιος θάνατος των ηττημένων, αλλά η επιχείρηση γίνεται απόλυτα στα πλαίσια της 

οικονομίας κλίμακας και όχι με ολική κινητοποίηση: 

«Ας εξοπλιστούν μερικοί άνδρες από εσάς για πόλεμο. Θα 

επιτεθούν στους Μαδιανίτες...Θα στείλετε στον πόλεμο χίλιους 

άνδρες από κάθε φυλή...»214 

Συμπερασματικά, καθίσταται επομένως σαφές ότι ο αφανισμός του αντιπάλου, 

όπως προκύπτει από το κείμενο της Tanakh/ΠΔ, δεν αποτελεί μια πρακτική 

αντίστοιχη με τον ολοκληρωτικό πόλεμο των Μογγόλων215, του Ναπολέοντος216 ή 

των πρακτικών της αποφασιστικής νίκης ενάντια στην πολεμική μηχανή του εχθρού 

σε μια μόνο μάχη του A.V. Schlieffen217. Επιφανειακά και μόνο θυμίζει είτε 

πρακτικές των Ρωμαίων έναντι των Καρχηδονίων όπου οι υποδομές του εχθρού 

πλήττονται, το σύνολο των αρρένων σφαγιάζονται και οι γυναίκες 

αιχμαλωτίζονται218, είτε τους πολέμους μεταξύ των Ινδιάνων Pawnees, Sioux και 

Cheyennes της Αμερικής οι οποίοι στοχοποιούν το σύνολο του πληθυσμού της 

αντίπαλης φυλής219.  Στην περίπτωση των Ισραηλιτών η ολιστική προσέγγιση 

εισχωρεί βαθύτερα στην σχέση κοινωνίας και υψηλής στρατηγικής και σχετίζεται 

                                                
212 Δευτερονόμιον: 28, 1-14. 
213 Upshur, J. H. L., Terry, J. J., Holoka, J. P., Cassar, G. H. and Goff, R. D., «World History», Fifth 
Edition, Cangage Advantage Books, 2011, σελ. 717.  
214 Αριθμοί: 31, 3-4. 
215 Upshur et al, ό.π., no 213, σελ. 717. 
216 Stromberg, J. R., «Strategies of Annihilation: Total War in US History»,  Joseph Stromberg 
Archives, 2001, σελ. 1-12. 
217 Ziemke, E.F., «Annihilation, Attrition, and the Short War», Parameters, Journal of the US Army 
War, College, Vol. XII, Νο. 1, p.p. 23-31, 1982, σελ. 24-25.  
218 Stromberg, ό.π., no 216. 
219 Van De Logt, M., «War Party in Blue: Pawnee Scouts in the US Army», University of Oklahoma 
Press, 2010, σελ. 26. 
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άμεσα με την θωράκιση της ίδιας της κοινωνικής συνθήκης η οποία θα προκύψει 

μετά την νίκη και, βάσει των όσων ειπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα έρθει 

να καθορίσει την διαμόρφωση των πολιτικών στοχεύσεων δηλαδή την ίδια την υψηλή 

στρατηγική. Οι Ισραηλίτες θεωρούν ότι η συνύπαρξη με τον ηττημένο εχθρό εντός 

των συνόρων έχει την δυναμική να επηρεάσει αρνητικά και πολυσύνθετα τους ίδιους, 

ξεκινώντας από το κοινωνικό-θρησκευτικό επίπεδο και φτάνοντας μέχρι την ίδια την 

επιβίωση και την ασφάλεια, και συνεπώς αναζητούν να προλάβουν το ζήτημα εν τη 

γενέσει του. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα και η ολιστική αυτή προσέγγιση λαμβάνει 

χώρα απόλυτα συμφώνως της λογικής της «οικονομίας κλίμακας» στα πλαίσια της 

Ιπποκρατικής ρήσης, 

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν» 

Για την πληρότητα της ενότητας, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το κείμενο οι 

Ισραηλίτες αναγκάστηκαν να ανεχθούν την συνύπαρξη με τον εχθρό εντός των 

εδαφών της Χαναάν, τουλάχιστον για ένα τμήμα της περιόδου της αμφικτιονίας, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, βάσει της ερμηνείας την οποία δίνουν οι 

συγγραφείς του κειμένου, την έκθεση σε συνεχή φθορά τόσο σε επίπεδο ήπιας όσο 

και σκληρής ισχύος: 

«Οι απόγονοι του Μανασσή δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους 

κατοίκους από τις πόλεις Βαιθ-Σεάν, Τανάκ, Δωρ και Μεγιδδώ 

και από τα περίχωρά τους...Ούτε οι απόγονοι τους Εφραίμ 

μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν 

στην Γεζέρ...»220 

«Ο άγγελος Κυρίου είπε στους Ισραηλίτες: "Σας έβγαλα από 

την Αίγυπτο και σας έφερα στην χώρα που σας είχα 

υποσχεθεί...και έχω διακηρύξει ότι δεν θα ακυρώσω ποτέ την 

διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον εσείς δεν συνάψετε καμία 

συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και καταστρέψετε 

τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε...Σας 

δηλώνω λοιπόν ότι δεν θα διώξω από μπροστά σας τους 

κατοίκους αυτής της χώρας...Θα είναι εχθροί σας, και οι θεοί 

τους θα γίνουν παγίδα για τα παιδιά σας"».221 

                                                
220 Κριταί: 1, 27-36. 
221 Κριταί: 2, 1-3. 
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«Εγκατέλειψαν (σ.σ. οι Ισραηλίτες) τον Κύριο και λάτρεψαν 

άλλους θεούς, αυτούς που λάτρευαν οι γύρω τους λαοί...και ο 

Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους. Τους παρέδωσε σε 

επιδρομείς, οι οποίοι τους ρήμαζαν...παντού όπου πήγαιναν να 

πολεμήσουν...δεν νικούσαν...».222 

Ακόμα και αν η κατάρρευση της αποτροπής η οποία περιγράφεται παραπάνω και η 

κατ' εξακολούθηση τριβή σχετίζεται, τουλάχιστον για τον γράφοντα, περισσότερο με 

ζητήματα απώλειας σχετικής ισχύος κατά την περίοδο της αμφικτιονίας, παρά με 

αυτή καθ' αυτή την συνύπαρξη με τον ηττημένο εχθρό (βλέπε ενότητα 3.3.2), παρ' 

όλα αυτά, η ερμηνεία αυτή δεν αμφισβητεί ουδόλως την ορθότητα της αντίληψης των 

Ισραηλιτών της βιβλικής περιόδου η οποία συνδέει την συνύπαρξη με τον ηττημένο 

εχθρό αρχικά με την αλλοίωση της κοινωνικής συνθήκης και στην συνέχεια με την 

ίδια την επιβίωση-ασφάλεια του κράτους. Αντίθετα την ενισχύει, αφού ο ηττημένος 

και υποδουλωμένος εχθρός αποδεδειγμένα, δοθείσης της ευκαιρίας, υποχρέωσε τους 

Ισραηλίτες σε εκτεταμένη εσωτερική φθορά (μέσω επιδρομών, επαναστάσεων, κλπ) 

με τα παραδείγματα να είναι πλείστα κυρίως κατά την περίοδο των Κριτών. 

Η παραπάνω ολιστική στρατηγική των Ισραηλιτών θα μπορούσε τέλος να 

εξετασθεί και υπό το πρίσμα της θηριωδίας στα πλαίσια της πρόκλησης δέους, όπως 

αυτή αναλύει διεξοδικά ο Σ.Ν. Λίτσας.223 Βάσει αυτού, η θηριωδία διαπράττεται με 

σκοπό είτε την οριστική κατάρρευση του εχθρού και την εκμηδένιση της όποιας 

πιθανότητας να επιστρέψει ο τελευταίος σε μια πολιτική κανονικότητα μετά τον 

τερματισμό της οργανωμένης βίας, είτε προκειμένου να γκρεμιστεί η διάθεσή του για 

συνέχιση του πολέμου, είτε προκειμένου να παραδειγματιστούν και αποτραπούν να 

εισέλθουν σε διαδικασία βίας εμπλοκής μελλοντικοί αντίπαλοι.224 Είναι συνεπώς 

σαφές ότι στο κέντρο της θηριωδίας φωλιάζει η παραγωγή δέους στον ψυχισμό του 

αντιπάλου ή των δυνητικών αντιπάλων, διαδικασία ξεκάθαρα ψυχολογικού 

χαρακτήρα.225 Παρόλο που από το κείμενο εκ πρώτης όψεως δεν προκύπτει πρόθεση 

παραγωγής δέους δια μέσου της εν λόγω πρακτικής, ωστόσο το τελευταίο παράγεται 

έστω και ακούσια ως φυσικό απότοκο αυτής καθ' αυτής της θηριωδίας, τουλάχιστον 

όσον αφορά το κομμάτι του παραδειγματισμού-αποτροπής προς τρίτους. 

                                                
222 Κριταί: 2, 12-15. 
223 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 240-249. 
224 Στο ίδιο, 241-243. 
225 Στο ίδιο, 243. 
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Χαρακτηριστικά είναι τα λεγόμενα της Ραάβ προς τους κατασκόπους του Ιησού του 

Ναυή: 

«...Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δυο βασιλιάδες των 

Αμμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη, στο Σιχόν και στον Ωγ, 

που τους εξοντώσατε. Όταν τ' ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό 

μας και κανένας από μας δεν είχε το θάρρος να σας 

αντιμετωπίσει...»226 

Η παραπάνω ψυχολογική οπτική της πρακτικής του ολοκληρωτικού αφανισμού της 

οντολογικής υπόστασης του εχθρού είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και δύναται να 

αποτελέσει ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας βάσει των αναφορών στην Tanakh/ΠΔ. Για 

τον γράφοντα όμως, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η λειτουργία της στρατηγικής του 

αφανισμού συνδέεται πρώτα με την πρόληψη έναντι της διάρρηξης της κοινωνικής 

συνθήκης σε μετασυγκρουσιακό επίπεδο και στην συνέχεια με οτιδήποτε άλλο. Το 

τελευταίο αξίωμα ενισχύει και το γεγονός ότι ο οντολογικός αφανισμός έχει και 

δεύτερο στάδιο, αυτό του θρησκευτικού αφανισμού, το οποίο αναλύεται αμέσως 

παρακάτω. 

4.2.2 Ο Αφανισμός του Εχθρού σε Επίπεδο Θρησκευτικού Πολιτισμού 

Ο θρησκευτικός αφανισμός ως στρατηγικό εργαλείο για τους Ισραηλίτες της 

Tanakh/ΠΔ δεν λαμβάνει χώρα αυτόνομα αλλά ακολουθεί ως η απαραίτητη συνέχεια 

του αφανισμού της φυσικής υπόστασης του αντιπάλου. Ουσιαστικά, αποτελεί την 

δεύτερη και τελευταία φάση της ολιστικής αυτής προσέγγισης κατά την οποία τόσο 

τα έμψυχα όσο και, τα σχετικά με την θρησκεία, άψυχα αντιμετωπίζονται εκ των 

πραγμάτων με την ίδια βιαιότητα προκειμένου να εξαφανιστούν, ώστε να μην 

δύνανται μελλοντικά να αλλοιώσουν ούτε την κοινωνική συνθήκη ούτε να 

υπονομεύσουν την επιβίωση-ασφάλεια: 

 «Όταν ο Κύριος σας φέρει στην χώρα που τώρα πάτε να 

κατακτήσετε...θα τους παραδώσει (σ.σ. τους εχθρούς) ο Κύριος 

στην εξουσία σας για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε 

πλήρως. Δεν πρέπει να κάνετε με αυτούς καμία συνθήκη, ούτε 

να τους λυπηθείτε....Θα καταστρέψετε (σ.σ. επιπλέον σε δεύτερη 

φάση) τα θυσιαστήριά τους, θα συντρίψετε τις πέτρινες και 

ξύλινες λατρευτικές τους στήλες και θα κάψετε τα είδωλά 

                                                
226 Ιησούς του Ναυή: 2, 10-11. 
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τους..(σ.σ αν δεν το πράξετε) ο θυμός του Κυρίου θα σας 

εξολοθρεύσει αμέσως, κλπ.».227 

Σαφέστατα οι Ισραηλίτες προσδίδουν στην θρησκεία του αντιπάλου μια τεράστια 

δυναμική, ικανή να φέρει πλήγματα στους ίδιους σε επίπεδο τόσο ήπιας όσο και 

σκληρής ισχύος και για το λόγο αυτό την αντιμετωπίζουν ολιστικά. Αυτό βεβαίως δεν 

είναι κάτι πέραν του αναμενόμενου. Είναι ξεκάθαρο από το «Βιβλίο του Νόμου»228 

ότι η θρησκεία των Ισραηλιτών της βιβλικής εποχής δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα 

δόγμα το οποίο περιορίζεται σε μεταφυσικά ζητήματα. Το αντίθετο, ο Ιουδαϊσμός της 

εποχής, όπως αυτός προκύπτει από το εν λόγω κείμενο, είναι κυρίως ένα κοινωνικό-

πολιτικό αφήγημα το οποίο έρχεται να καθορίσει στην λεπτομέρειά τους στοιχεία 

όπως η κρατική οργάνωση, η απονομή δικαιοσύνης, ακόμα και η εξασφάλιση 

συνθηκών υγιεινής και να φτάσει μέχρι την υπόδειξη κανόνων στρατιωτικής 

στρατηγικής και επιμελητείας. Είναι συνεπώς κάτι απείρως περισσότερο από ένα 

απλό δόγμα αφού σχετίζεται με την ίδια την πολιτική και οντολογική επιβίωση της 

οργανωμένης συλλογικότητας και μάλιστα εντός του ρεαλιστικού πλαισίου αφού όχι 

απλώς αναγνωρίζει την οργανωμένη βία ως πολιτικό εργαλείο αλλά την νομιμοποιεί 

και την αποδαιμονοποιεί πλήρως, υποδεικνύοντας την χρήση της απαλλαγμένη από 

κάθε ηθικολογικά προσχηματικό μανδύα. Με άλλα λόγια οι Ισραηλίτες της βιβλικής 

περιόδου κατανοούν την θρησκεία ως φορέα πολιτικής και υπό αυτή την έννοια ως 

ζωντανό οργανισμό ικανό να παράγει εσωτερική και διεθνή πολιτική δράση και 

αντίδραση και συνεπώς, κρίνοντας εξ' ιδίων, αντιμετωπίζουν το θρησκευτικό 

αφήγημα του αντιπάλου με την ίδια σοβαρότητα και αυστηρότητα με τον αντίπαλο 

έμψυχο παράγοντα. Συνεπώς, και τα δυο τμήματα της ολιστικής προσέγγισης του 

αφανισμού του εχθρού είναι εξ' ίσου υπολογισμένες πολιτικές πράξεις σε απόλυτα 

ορθολογικά και ρεαλιστικά πλαίσια και επ' ουδενί  λόγω δεν μιλούμε, ειδικά όσον 

αφορά το κομμάτι του θρησκευτικού αφανισμού, για μια κατά S.P. Huntington 

σύγκρουση πολιτισμών.229 

Ενδεικτικά για την πολιτική δυναμική του Ισραηλιτικού αφηγήματος, και 

προκειμένου έτσι να προκύψει άμεσα και έμμεσα η ζωτικής σημασίας πολιτική 

σημαντικότητα την οποία αποδίδουν σε αυτό οι Ισραηλίτες, είναι δυο παραδείγματα. 

Το πρώτο αφορά την εποχή μετά την διχοτόμηση σε Βόρειο και Νότιο βασίλειο και 

                                                
227 Δευτερονόμιον: 7, 1-5. 
228 Δευτερονόμιον: 12 έως 26. 
229 Huntington, S.P., «The Clash of Civilizations?», Foreign Affairs, Vol. 72, No 3, 1993, σελ. 22. 
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μάλιστα αφού το πρώτο έχει εξαφανιστεί εντελώς και το δεύτερο μάχεται για την 

επιβίωση και την ασφάλειά του. Την περίοδο αυτή αφενός η τριβή από τα εχθρικά 

γύρω έθνη είναι έντονη και αφετέρου οι Ισραηλίτες έχουν απομακρυνθεί εντελώς από 

τα αναγραφόμενα στο «Βιβλίο του Νόμου», τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό 

και στρατιωτικό επίπεδο. Μάλιστα το βιβλίο έχει χαθεί και το βρίσκει τυχαία ένας 

Ιερέας ο οποίος το παραδίδει αμέσως στον βασιλέα.230 Ο τελευταίος σοκάρετε από τα 

γραφόμενα σε αυτό και ξεκινά προσπάθεια αναγέννησης του βασιλείου διαβάζοντας 

μπροστά σε όλο το λαό το «Νόμο» θεωρώντας, προφανώς, ότι το αφήγημα έχει την 

δυνατότητα ανάτασης του έθνους ακόμα και την ύστατη ώρα. Αυτό βεβαίως 

αποδείχθηκε αδύνατο καθαρά για λόγους ισχύος, αφού μερικά χρόνια αργότερα το 

Νότιο βασίλειο υποδουλώθηκε οριστικά. Δείχνει ωστόσο την θέση των Ισραηλιτών 

απέναντι, τουλάχιστον στην δική τους, θρησκεία στην οποία αποδίδουν σαφέστατα 

κοινωνικό-πολιτική δυναμική. 

Σε μια δεύτερη περίπτωση, κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας στους Πέρσες, και 

ενώ οι Ισραηλίτες βρίσκονται υπόδουλοι στην Βαβυλώνα, το θρησκευτικό αφήγημα 

είναι και πάλι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει την 

συνοχή και επιβίωση των Ισραηλιτών αφού γίνεται η βάση της επιστροφής αυτών 

στην Ιερουσαλήμ, με όποια ρεαλιστική ή μη φιλοδοξία αυτό το εγχείρημα εμπεριέχει 

κεκαλυμμένη. Έτσι ο βασιλιάς Κύρος πείθεται να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν 

τον ναό του Σολομώντος γεγονός το οποίο εκλαμβάνεται άμεσα από τους υπόδουλους 

λαούς της περιοχής ως πολιτική πράξη την οποία και καταφέρνουν τουλάχιστον 

προσωρινά να υπονομεύσουν αλλά όχι να αποφύγουν.231 Αργότερα ο Νεεμίας θα 

πείσει τον Αρταξέρξη να του επιτρέψει να ανοικοδομήσει ολόκληρη την Ιερουσαλήμ 

γεγονός που θα γίνει αφορμή να επιστρέψει το σύνολο του λαού στα εδάφη της 

Ιουδαίας, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην κατάκτηση της επιβίωσης όχι ως 

ανεξάρτητος δρώντας του υποσυστήματος αλλά ως έθνος. 232 

Είναι επομένως, τουλάχιστον για τον γράφοντα, ξεκάθαρο ότι όταν οι Ισραηλίτες 

της βιβλικής περιόδους στοχεύουν τον θρησκευτικό πολιτισμό του αντιπάλου, το 

πράττουν στα πλαίσια μια ορθολογικής πολιτικής πράξης ισότιμης με την ίδια την 

εξαφάνιση της φυσικής οντολογικής υπόστασης του εχθρού αφού αναγνωρίζουν στο 

θρησκευτικό αφήγημα, κρίνοντας κατ' αρχήν εξ' ιδίων, έναν σημαντικότατο 

                                                
230 Β' Βασιλέων: 22, 1-10. 
231 Έσδρας: 1 έως 6. 
232 Νεεμίας: 1 έως 7. 
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συντελεστή ισχύος, ηπίων χαρακτηριστικών και όχι μόνο. Για τον λόγο αυτό 

συμπεριφέρονται ακόμα και στα σύμβολα του θρησκευτικού αφηγήματος του 

αντιπάλου με  τρόπο ολιστικό ενώ ταυτόχρονα δεν δείχνουν ουδόλως να 

ενδιαφέρονται για άλλου είδους πολιτισμικά χαρακτηριστικά του εχθρού. Προφανώς, 

οι επεκτάσεις επάνω στο ζήτημα είναι ικανές να συγκροτήσουν από μόνες τους ένα 

ξεχωριστό πεδίο έρευνας το οποίο δύναται να τροφοδοτηθεί με αναφορές από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. 

4.3 Επιχειρήσεις Οικονομίας Κλίμακας 

Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί στρατηγικές, κυρίως των Ισραηλιτών, οι 

οποίες αναδύονται από το κείμενο πολύ πρίν αναλυθούν βιβλιογραφικά σε επίπεδο 

θεωρίας διεθνών σχέσεων και οι οποίες ως σκοπό έχουν την ελαχιστοποίηση της 

κινητοποίησης είτε πολιτικής είτε στρατιωτικής προκειμένου να επιτευχθούν 

αποφασιστικά βήματα προς την κατάκτηση της πολιτικής στόχευσης. Για τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης μελέτης, αναφορά γίνεται στον τομέα της διπλωματίας- 

διαπραγμάτευσης, στην πρακτική της κατασκοπίας, στην διεξαγωγή περιορισμένου 

πολέμου, στην πραγματοποίηση ανορθόδοξων επιχειρήσεων και στην εφαρμογή 

ψυχολογικών επιχειρήσεων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι στο κείμενο δεν 

εντοπίζεται και πληθώρα άλλων στρατηγικών. Το αντίθετο, ωστόσο οι συγκεκριμένες 

έχουν επιλεγεί ενδεικτικά και μόνο, προκειμένου να αναδείξουν την αξία του 

κειμένου. 

4.3.1 Διπλωματία και Διαπραγματεύσεις 

Στο κομμάτι αυτό σαφώς και δεν αναφερόμαστε σε διπλωματικές αποστολές όπως 

αυτές υφίστανται σήμερα λαμβάνοντας χώρα υπό ιδιαίτερες συνθήκες πρωτοκόλλου 

κλπ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως το κομμάτι της διαπραγμάτευσης στα πλαίσια 

μια ευρύτερης διαδικασίας προσέγγισης δυο ή περισσότερων πλευρών προκειμένου, 

δια μέσου του διαλόγου, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία, είτε να κερδηθεί χρόνος 

προς όφελος άλλων ζητημάτων, είτε προς βελτίωση μιας κατάστασης, είτε για λόγους 

επίδειξης προθέσεων καλής θέλησης, και για πολλές άλλες αιτίες όπως αναφέρει ο Η. 

Κουσκουβέλης.233. Στην Tanakh/ΠΔ οι διαπραγματεύσεις γενικότερα λαμβάνουν 

χώρα υπό την λογική της οικονομίας κλίμακας αφού σκοπό έχουν την επίτευξη 

πολιτικών στοχεύσεων αποφεύγοντας ή περιορίζοντας την χρήση βίας. Παράλληλα, 

εντός της διαπραγματευτικής διαδικασίας εντοπίζονται ενδιαφέροντα θεωρητικά 
                                                
233 Κουσκουβέλης, H., Ι.., «Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση: Θεωρία και Πρακτική», 
Εκδόσεις Παπαζήση, 1997, σελ. 136-140. 
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στοιχεία και τακτικές λεπτομέρειες, στην πρώιμη ακόμα μορφή τους, ορισμένα από 

τα οποία πολύ αργότερα απαντώνται σε σύγχρονα πονήματα περί διαπραγματεύσεων 

και λήψης αποφάσεων. 

Αξιολογώντας το κείμενο συνολικά, οι διαπραγματεύσεις αναδύονται ως βασικός 

μηχανισμός κοινωνικοποίησης δρώντων και εισάγονται σχετικά νωρίς ως πρακτική, 

πολύ πριν χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την εκπλήρωση των στρατηγικών 

στοχεύσεων των Ισραηλιτών στην από την Έξοδο και μετά εποχή. Η εισαγωγή στο 

θέμα ξεκινά από τον Αβραάμ όταν αυτός εμφανίζεται (αυτοβούλως) ως 

διαμεσολαβητής, προσπαθώντας να πείσει τον ίδιο τον Κύριο να μην 

πραγματοποιήσει την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων.234 Ξεπερνώντας το 

υπερφυσικό στοιχείο στον συγκεκριμένο διάλογο και εστιάζοντας στην ακαδημαϊκή 

του και μόνο αξία του, ουσιαστικά πραγματοποιείται μια πρώτη προσέγγιση στα περί 

διαπραγμάτευσης μεταξύ δυο πλευρών με δραματικά άνιση κατανομή ισχύος. 

Βεβαίως, η συγκεκριμένη περίπτωση απαιτεί προσοχή διότι υπάρχουν και επιπλέον 

σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν την στάση του διαπραγματευτή της 

ανίσχυρης πλευράς: εν προκειμένω, ο Αβραάμ αφενός έχει αποκλειστικά ρόλο 

διαμεσολάβησης, συνεπώς δεν έχει κόστος ανεξαρτήτως της έκβασης της 

διαπραγμάτευσης, ενώ αφετέρου διατηρεί «καλές σχέσεις» με τον ισχυρό. Υπό αυτό 

το πρίσμα ο Αβραάμ, εκ τους ασφαλούς μεν αλλά με απόλυτο σεβασμό προς την 

άλλη πλευρά, διαμεσολαβεί ρισκάροντας αρχικά σχετικά με την προθυμία της άλλης 

πλευράς να προσέλθει σε διάλογο, αφού ουδείς δύναται να του εξασφαλίσει ότι η 

Θεϊκή βούληση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, πόσο δε μάλλον να 

μεταβληθεί. Ταυτόχρονα, αντιλαμβάνεται απόλυτα την δική του θέση (ισχύ) σε σχέση 

με αυτή του αντιπάλου και σε αυτό το πλαίσιο επιλέγει μια αναγνωριστική 

προσέγγιση ως κάτωθι: 

«"Ίσως υπάρχουν πενήντα δίκαιοι στην πόλη, θα τους 

καταστρέψεις και αυτούς; Δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για 

χάρη των πενήντα δικαίων;...Δεν είναι δυνατόν! Ο κριτής όλης 

της γής δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη;" Ο Κύριος 

απάντησε: "Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων πενήντα δίκαιους, 

θα συγχωρήσω για χάρη τους ολόκληρη την περιοχή". Ο 

Αβραάμ αποκρίθηκε: "Συγχώρησέ με Κύριέ μου, που τολμώ να 

                                                
234 Γένεσις: 18, 16-33. 
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σου μιλάω ενώ είμαι χώμα και σκόνη. Ίσως όμως από τους 

πενήντα δίκαιους λείπουν οι πέντε. Θα καταστρέψεις εξαιτίας 

των πέντε όλη την πόλη;". "Δεν θα την καταστρέψω αν βρω 

εκεί σαράντα πέντε δίκαιους"..."Μη θυμώσεις Κύριέ μου, που 

θα σου μιλήσω μια φορά ακόμα. Ίσως βρεθούν εκεί δέκα 

δίκαιοι". Ο Κύριος απάντησε: "Δεν θα καταστρέψω την πόλη 

για χάρη των δέκα".»235 

Η τακτική αποκαλύπτει ευθύς εξ' αρχής ότι η ισχυρή πλευρά δεν αντιμετωπίζει την 

περίσταση ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος γεγονός το οποίο σε θεωρητικό 

επίπεδο αυξάνει τις πιθανότητες έστω και μικρής υποχώρησής της αφού η 

διαπραγμάτευση δεν εκλαμβάνεται από την πλευρά της ως μια κατάσταση η οποία 

έχει συγκεκριμένο κέρδος το οποίο οι δυο πλευρές διεκδικούν με αποτέλεσμα ότι η 

μια πλευρά απολέσει να το κερδίσει η άλλη.236 Μόνο μετά από αυτή την διαπίστωση 

η προσέγγιση της ανίσχυρης πλευράς κλιμακώνεται παρουσιάζοντας ιεραρχική 

διαβάθμιση αυξανόμενων απαιτήσεων με στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η 

έκβαση της ιστορίας είναι γνωστή, ωστόσο αξίζει να ειπωθεί ότι οι πόλεις δεν 

καταστράφηκαν λόγω της αποτυχημένης διαπραγματευτικής τακτικής του Αβραάμ 

αλλά διότι δεν υπήρχε ανάμεσα στους κατοίκους ουδείς «δίκαιος», αποδυναμώνοντας 

έτσι τα επιχειρήματα του διαμεσολαβητή του οποίου η ευθύνη επικεντρώνεται στο 

γεγονός ότι προσήλθε στην διαπραγμάτευση δίχως να είναι απόλυτος γνώστης της 

κατάστασης της πλευράς που εκπροσωπεί, δίχως δηλαδή να γνωρίζει ότι στα Σόδομα 

και τα Γόμορρα δεν υπάρχει ουδείς ηθικός. Στα πεδία των σύγχρονων 

διαπραγματεύσεων, η απόλυτη διερεύνηση και κατανόηση των δυνατοτήτων της 

πλευράς την οποία ο κάθε διαπραγματευτής εκπροσωπεί αποτελεί θεμελιώδης 

διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σε επίπεδο προδιαπραγμάτευσης.237  

Παραμένοντας στην προ της Εξόδου περίοδο, αξίζει μνείας και η διαπραγμάτευση 

μεταξύ του Φιλισταίου βασιλέως Αβιμέλεχ με τον Αβραάμ238. Ο πρώτος προσέρχεται 

αναγνωρίζοντας τον Αβραάμ ως ισχυρό, διότι ο τελευταίος έχει την Θεϊκή εύνοια239, 

και του ζητά να τον διαβεβαιώσει ότι δεν θα προκαλέσει φθορά στην χώρα των 

Φιλισταίων, ως αντάλλαγμα της φιλίας τους και της αποδοχής από την μεριά του να 
                                                
235 Γένεσις: 18, 23-33. 
236 Alfredson, Τ. and Cungu, A., «Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature», Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, 2008, σελ. 6-7. 
237 Κουσκουβέλης, ό.π., no 233, σελ. 142. 
238 Γένεσις: 21, 22-33. 
239 Γένεσις: 21, 21-23. 
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δεχθεί την εγκατάσταση του Αβραάμ στην χώρα του. Ο τελευταίος, από θέση ισχύος, 

αποδέχεται μεν τα παραπάνω αλλά προχωρά και σε μια ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκά 

κίνηση, την διασύνδεση της διαπραγμάτευσης με ένα τρίτο ζήτημα το οποίο δεν 

υπήρχε εξαρχής στο τραπέζι (αφορά την δια της βίας απόσπαση από τους Φιλισταίους 

ενός πηγαδιού το οποίο ο Αβραάμ ζητά να του επιστραφεί). Η παραπάνω τακτική 

σήμερα είναι κοινή πρακτική, γνωστή με τον όρο «linkage» ή «issue linkage», και 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων. Μάλιστα ο L. 

Crump αναφέρει ότι σπανίως πλέον οι διαπραγματεύσεις δεν συνδέονται τουλάχιστον 

με ένα επιπλέον θέμα, το οποίο έχει μάλιστα την δυναμική τόσο να βοηθήσει στην 

εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ των πλευρών επί του βασικού της διαπραγμάτευσης 

όσο και να φέρει πλήρη διαφωνία και τελικά μη επίτευξη συμφωνίας επί συνόλου.240 

Για λόγους πληρότητας αναφέρουμε ότι πέραν από την διασύνδεση θεμάτων εντός 

της ιδίας αυτής διαπραγμάτευσης δύναται να υπάρχει και διασύνδεση μεταξύ 

ξεχωριστών διαπραγματεύσεων όπου το αποτέλεσμα της μιας δύναται να επηρεάσει ή 

ακόμα και να καθορίσει την έκβαση της άλλης, φαινόμενο το οποίο περιγράφεται με 

τον όρο «negotiations linkage» και είναι σαφώς πολυπλοκότερο του πρώτου.241 

Στην διαπραγμάτευση μεταξύ Αβραάμ και Αβιμέλεχ, υπάρχει και ένα επιπλέον 

ενδιαφέρον πρακτικό στοιχείο το οποίο σήμερα θα συμπεριλαμβανόταν στις 

λεγόμενες «συμφιλιωτικές διαπραγματευτικές τακτικές»242. Έτσι, ο Αβραάμ προχωρά 

στην παροχή σημαντικών δώρων στον βασιλέα, τα οποία έχουν ένα σχετικό κόστος 

για τον ίδιο (τμήμα του κοπαδιού του), ώστε να δείξει ότι επιθυμεί την ειρηνική 

επίλυση του ζητήματος, γεγονός που τελικώς το καταφέρνει. Τέλος, επί 

συμφιλιωτικών πρακτικών εδράζεται και η μετέπειτα διαπραγμάτευση μεταξύ 

Αβιμέλεχ και Ισαάκ αφού ο τελευταίος παραθέτει πλούσιο γεύμα στην αντιπροσωπία 

της άλλης πλευράς πριν την επίτευξη της συμφωνίας.243 

Ερχόμενοι πλέον στην περίοδο η οποία ενδιαφέρει το παρόν πόνημα στην εξέταση 

της έννοιας της υψηλής στρατηγικής, δηλαδή την εποχή από την Εξόδο ως και την 

υποδούλωση στους Βαβυλώνιους, η διαπραγμάτευση ως εργαλείο της υψηλής 

στρατηγικής προς εκπλήρωση πολιτικών στοχεύσεων ξεκινά άμεσα κατά την 

προσπάθεια επίτευξης αυτής καθ' αυτής της φυγής των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. 
                                                
240 Crump, L. «Concurrently Linked Negotiations and Negotiation Theory: An Examination of Bilateral 
Trade Negotiations in Australia, Singapore and the United States», Sabanci University, Program on 
Conflict Analysis and Resolution, Occasional Paper Series, June 2005, σελ. 4. 
241 Crump, ό.π., no 240, σελ. 6. 
242 Κουσκουβέλης, ό.π., no 233, σελ. 149-150. 
243 Γένεσις: 26, 26-34. 
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Οι Ισραηλίτες, κινούμενοι τόσο σε ρεαλιστικά πλαίσια όσο και εντός της λογικής της 

οικονομίας κλίμακας, δεν επαναστατούν εναντίον του πανίσχυρου Φαραώ αλλά 

επιλέγουν την δια του διάλογου προσέγγιση αυτού προκειμένου να πετύχουν το 

πρώτο βήμα της στόχευσής τους, δηλαδή την Έξοδο. Η μεταξύ του Φαραώ και της 

αντιπροσωπίας των Ισραηλιτών (Μωυσή-Ααρών)244 διαπραγμάτευση, πέραν από μια 

στρατηγική προσέγγιση στα πλαίσια της οικονομίας κλίμακας, παρουσιάζει και 

επιπλέον ακαδημαϊκό ενδιαφέρον αφού αποτελεί την εισαγωγή του αναγνώστη σε 

διαπραγματευτικές τακτικές «αποσταθεροποίησης» και «εξαναγκασμού»245. Η μια 

πλευρά (Φαραώ) ευθύς εξ' αρχής απορρίπτει το αίτημα της άλλης (να επιτραπεί στους 

Ισραηλίτες η αποχώρηση από την χώρα) και δεν δείχνει διάθεση να προσέλθει σε 

διαπραγματεύσεις. Προχωρά μάλιστα σε μια τακτική κίνηση πλήρους απαξίωσης της 

διαπραγματευτικής ομάδας της άλλης πλευράς επιβάλλοντας ακόμα σκληρότερα 

μέτρα δουλείας στους ήδη υπόδουλους Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να 

χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους εκπροσώπους τους: 

«Δεν θα δίνεται πια άχυρο στο λαό για να κατασκευάζουν 

πλίθρες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν και 

θα μαζεύουν το άχυρο. Αλλά θα τους αναγκάσετε να παράγουν 

πλίθρες στην ίδια ποσότητα όπως μέχρι σήμερα. Καθόλου 

λιγότερες...»246 

«Ο Κύριος ας αναλάβει να σας κρίνει (σ.σ. είπαν οι Ισραηλίτες 

στους Μωυσή και Ααρών). Μας δυσφημίσατε στον Φαραώ και 

στους αυλικούς του και τους δώσατε όπλα να μας 

εξοντώσουν».247, 248 

Προκειμένου η πλευρά των Ισραηλιτών να αναγκάσει τον Φαραώ τόσο να προσέλθει 

σε διαπραγμάτευση όσο και να αποδεχθεί το αίτημά της, προχωρά σε μια τακτική 

αξιόπιστων απειλών αυξανόμενης έντασης οι οποίες αφενός γίνονται πράξη και 

                                                
244 Έξοδος: 5 έως και 12. 
245 Κουσκουβέλης, ό.π., no 233, σελ. 151-156. 
246 Έξοδος: 5, 6-10. 
247 Έξοδος: 5, 20-21. 
248 Η τακτική της απαξίωσης της διαπραγματευτικής ομάδας δεν μπορεί παρά να θυμίσει τα γεγονότα 
που εξελίχθηκαν σε διαπραγματευτικό επίπεδο, σχετικά με τον δανεισμό της Ελλάδος από τους 
Ευρωπαίους και το ΔΝΤ, αμέσως μετά την τελευταία αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα. Οι νέοι 
διαπραγματευτές σύντομα αναγκάστηκαν να αναδιπλώσουν την προ εκλογών αισιόδοξη ρητορική τους 
και όταν προσήλθαν με περίσσεια αυτοπεποίθηση προς διαπραγμάτευση η άλλη πλευρά σύντομα τους 
απαξίωσε στα μάτια του λαού απορρίπτοντας τα αναγκάζοντας την επιβολή ακόμα πιο αυστηρών 
μέτρων από τα ήδη βεβαρημένα τα οποία είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 
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αφετέρου ενέχουν σταδιακά αυξανόμενο κόστος για την άλλη πλευρά.249 Κάθε φορά 

που η απειλή πραγματοποιείται, η άλλη πλευρά ενδίδει μεν και υπόσχεται 

ικανοποίηση του αιτήματος ωστόσο δεν το πράττει στην πράξη, μέχρις ότου έρχεται η 

κορύφωση της απειλής-πράξης με την θανάτωση των πρωτότοκων γιών των 

Αιγυπτίων οπότε και οι τελευταίοι αφήνουν τους Ισραηλίτες να αποχωρήσουν από 

την χώρα. Ο Η. Κουσκουβέλης μεταξύ των τακτικών «αποσταθεροποίησης» και 

«εξαναγκασμού» συμπεριλαμβάνει και πλήθος άλλων πέραν των απειλών και την μη 

τήρησης των συμπεφωνημένων όπως η απόκρυψη στοιχείων ή η ξαφνική εμφάνιση 

νέων, η μη τήρηση σταθερών θέσεων, η αναβλητικότητα, η επιθετικότητα, οι 

διαρροές στον τύπο, κλπ.250 

Σε άλλο σημείο του κειμένου, εισάγεται η διαπραγμάτευση ως εργαλείο 

εξοικονόμησης πολύτιμου χρόνου ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση τόσο στην 

σημαντικότητα της γνώσης του εχθρού (know your enemy) όσο και του διεθνούς 

περιβάλλοντος στο οποίο τα μέρη της διαπραγμάτευσης καλούνται να δράσουν. 

Μόλις ένα μήνα μετά την στέψη του Σαούλ ως βασιλέα του ενωμένου πλέον 

βασιλείου του Ισραήλ, και αφού έχει προηγηθεί η ταραγμένη περίοδος της 

αμφικτιονίας κατά την οποία η κάθε φυλή προσπαθούσε ανεξάρτητα από τις 

υπόλοιπες να επιβιώσει, ο βασιλιάς των Αμμωνιτών πολιορκεί την Ισραηλιτική πόλη 

Ιαβές251. Οι κάτοικοι της πόλεως ζητούν από τους Αμμωνίτες επτά ημέρες προθεσμία 

ώστε να σπεύσουν προς βοήθεια σε άλλους Ισραηλίτες και η προθεσμία αυτή, 

παραδόξως, τους δίνεται! Προφανώς, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διατυπωθεί η 

εκτίμηση του γράφοντος ότι, οι Αμμωνίτες παρέχουν την διορία η οποία τους 

ζητήθηκε διότι δεν έχουν αντιληφθεί μια βασική αλλαγή στην κατανομή ισχύος του 

υποσυστήματος η οποία έχει πραγματωθεί πρόσφατα εκτοξεύοντας τα επίπεδα 

σκληρής ισχύος του αντιπάλου τους. Οι Ισραηλίτες δεν είναι πλέον υπό αμφικτιονική 

διοίκηση με περιορισμένο στράτευμα στην διάθεση κάθε φυλής αλλά έχουν περάσει 

σε καθεστώς ομοσπονδοποίησης. Η υπόθεση αυτή για την λανθασμένη αντίληψη των 

αλλαγών στο υποσύστημα επιβεβαιώνεται διότι πράγματι, έπειτα από επτά ημέρες, ο 

Σαούλ με τριακόσιες τριάντα χιλιάδες στρατιώτες φτάνει στην Ιαβές και 

κατατροπώνει τους Αμμωνίτες, 
                                                
249 Πρόκειται για τις περίφημες δέκα πληγές της Αιγύπτου οι οποίες ξεκινούν με την μετατροπή των 
νερών του Νείλου σε αίμα και συνεχίζουν με την επιδρομή βατράχων, κουνουπιών, θανάτου των 
ζώων, χαλαζόπτωση, επιδρομή ακριδών, συσκότιση και τέλος τον θάνατο όλων των πρωτότοκων γιών 
των αιγυπτίων (Έξοδος: 7 έως και 12). 
250 Κουσκουβέλης, ό.π., no 233, σελ. 151-156. 
251 Α' Σαμουήλ: 11, 1-11. 
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«Τα ξημερώματα μπήκαν μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο από την 

μια άκρη ως την άλλη και ως το μεσημέρι είχαν κατασφάξει 

τους Αμμωνίτες. Όσοι γλίτωσαν, σκόρπισαν άλλος απ' εδώ και 

άλλος απ' εκεί».252 

Συνεπώς το ζήτημα της διαπραγμάτευσης προσεγγίζεται πλέον όχι απλώς ως προς 

αυτή καθ' αυτή την τακτική αλλά τοποθετείται στο ευρύτερο διεθνοπολιτικό πλαίσιο 

στο οποίο λαμβάνει χώρα. Με όρους Sun Tzu θα μιλούσαμε για την «γεωμορφία» και 

τις «καιρικές συνθήκες» του διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος εντός του οποίου 

συμβαίνει μια διαπραγμάτευση και το οποίο με την σειρά του δεν συμπεριλαμβάνει 

απλά και μόνο την κατανόηση του αντιπάλου αλλά και του διεθνούς συστήματος 

συνολικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει επί τους ζητήματος η B. Curylo, η 

πολυπλοκότητα του τελευταίου, σχετικά για παράδειγμα με τον μεγάλο αριθμό 

διεθνών δρώντων  και σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα των σχέσεων τις οποίες 

αυτοί αναπτύσσουν, οδηγεί τελικά στην πολυπλοκότητα της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας η οποία συνήθως πλέον δεν είναι ποτέ διμερής253 και συνεπώς δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί απομονωμένη και αγνοώντας το διεθνές περιβάλλον. Το 

παραπάνω συμπέρασμα είναι απολύτως σύμφωνο και με το θεωρητικό πλαίσιο το 

οποίο έχει τεθεί στο κεφάλαιο 2, αφού ναι μεν η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα 

εντός της αυτοβοήθειας, αλλά οι συστημικές δυνάμεις ως «βαρυτική έλξη» υφίστανται 

συνεχώς και δεν μπορούν να αγνοηθούν. 

Σε άλλο σημείο του κειμένου της Tanakh/ΠΔ, η σημασία της κυβερνητικής, με 

έμφαση στην απαραίτητη εμπειρία του διαπραγματευτή όσον αφορά την λήψη 

απόφασης, έρχεται να αναδειχθεί με τραγικό τρόπο αφού η επιπόλαια απόφαση του 

άπειρου λήπτη έχει ως αποτέλεσμα την διχοτόμηση του Ισραηλιτικού βασιλείου. 

Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, οι δυσαρεστημένοι Ισραηλίτες του βορά, τους 

οποίους ο τελευταίος έχει υποχρεώσει σε καταναγκαστικά έργα, προσέρχονται να 

ζητήσουν επιεικέστερη μεταχείριση από τον διάδοχο Ροβοάμ254. Ο τελευταίος 

προκειμένου να αποφασίσει επί του ζητήματος, ενώ ζητεί αρχικά την γνώμη των 

πρεσβυτέρων συμβούλων του, οι οποίοι τον συμβουλεύουν να αποδεχθεί το αίτημα 

του λαού, επιλέγει τελικά να ακολουθήσει την πρόταση των άπειρων στελεχών που 

                                                
252 Α' Σαμουήλ: 11, 11. 
253 Curylo, B., «International Negotiations in the Context of the Evolution of International Relations: 
Theoretical Assumptions and Observations», Central European Papers, Vol.3, No2, p.p. 62-77, 2015, 
σελ. 63. 
254Α' Βασιλέων: 12, 1-20. 
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τον πλαισιώνουν. Ο συγκριτικός τρόπος με τον οποίο μάλιστα το κείμενο αναφέρει το 

απόσπασμα καθιστά αδιαμφισβήτητη την πρόθεση των συγγραφέων να αναδείξουν 

την θεμελιώδους σημασίας συνθήκη της εμπειρίας των διαπραγματευτών/ληπτών 

απόφασης: 

«Αυτός όμως απέρριψε την συμβουλή των πρεσβυτέρων και 

πήγε και ζήτησε την συμβουλή των νεαρών, που τον 

περιστοίχιζαν και είχαν μεγαλώσει μαζί..."Άκου τί θα πείς στο 

λαό αυτό:  ο πατέρας μου σας φόρτωσε ζυγό βαρύ αλλά εγώ θα 

σας τον κάνω ασήκωτο. Ο πατέρας μου σας τιμωρούσε με απλά 

μαστίγια, εγώ θα σας τιμωρώ με μαστίγια που θα έχουν 

σίδερα..."»255 

Συνεπώς η απειρία, κατά κύριο λόγο, σε συνδυασμό με την αποτυχία κατανόησης της 

σοβαρότητας της κατάστασης και με την εκτόξευση απειλών οι οποίες είναι μεν 

αξιόπιστες αλλά όχι αποτρεπτικές ώστε να αντιστρέψουν τα δεδομένα οδηγεί στην 

πράξη στην διχοτόμηση του βασιλείου ενώ ταυτόχρονα, σε επίπεδο θεωρίας, έρχεται 

να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο του έμπειρου διαπραγματευτή. Το ζήτημα της 

κυβερνητικής γενικότερα έχει πλέον μελετηθεί σε βάθος ειδικά από τον J.D. 

Steinbruner στο έργο του «The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of 

Political Analysis»256, ωστόσο είναι αξιόλογο το γεγονός ότι η βασικότερη πτυχή του 

θέματος, αυτή της εμπειρίας, θίγεται ήδη από την εποχή της Tanakh/ΠΔ. Ο Η. 

Κουσκουβέλης εξηγεί ότι στην καρδιά της κυβερνητικής βρίσκεται η εμπειρία του 

λήπτη της απόφασης η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι ο διαπραγματευτής 

απλοποιεί το πρόβλημα στις σημαντικότερες μεταβλητές του και λαμβάνει την 

απόφαση βάσει της πείρας και της διαίσθησής του.257 

Τέλος, παράληψη θα αποτελούσε η μη αναφορά στην διαπραγμάτευση Ασσυρίων 

και Βασιλείου του Ιούδα για την παράδοση της Ιερουσαλήμ.258 Ο διάλογος μεταξύ 

των δυο αντιπροσωπειών αποτελεί, τουλάχιστον για τον γράφοντα, έναν εξαιρετικό 

ύμνο προς τον ρεαλισμό, αντίστοιχο με τον περίφημο διάλογο Αθηναίων και Μηλίων, 

χωρίς ωστόσο να του λείπουν και πρακτικά στοιχεία περί διαπραγμάτευσης. Σκοπός 

των Ασσυρίων είναι η άνευ όρων παράδοση της ήδη υπό καθεστώς φόρου-υποτέλειας 

                                                
255 Α' Βασιλέων: 12, 8-11. 
256 Steinburner, J.D., «The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of Political Analysis», 
Princeton University Press, Second Paperback Edition, 2002. 
257 Κουσκουβέλης, ό.π., no 233, σελ. 99. 
258 Β' Βασιλέων: 18, 13-37. 
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Ιερουσαλήμ, αποφεύγοντας κατά το δυνατό την χρήση βίας, ενώ από την άλλη οι 

Ισραηλίτες  ενδιαφέρονται να επιβιώσουν σε επίπεδο φυσικής και εθνολογικής 

υπόστασης ακόμα και παραμένοντας υποτελείς αφού όπως ομολογούν: 

«"Φύγε από το έδαφός μου και οτιδήποτε μου επιβάλλεις θα το 

δεχτώ" (σ.σ. είπε ο βασιλιάς του Ιούδα)...του έδωσε όλο το 

ασήμι που βρισκόταν στο ναό του Κυρίου και στα 

θησαυροφυλάκια των ανακτόρων. Χρειάστηκε μάλιστα να 

βγάλει όλο το χρυσάφι με το οποίο είχε καλύψει τις πόρτες του 

ναού και τις παραστάδες και να το δώσει στο βασιλιά των 

Ασσυρίων».259 

Ένα πρώτο και ιδιαιτέρως καθοριστικό για την έκβαση της διαπραγμάτευσης στοιχείο 

το οποίο προκύπτει από την συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι ο 

Ασσύριος απεσταλμένος, αρχιστράτηγος Λαχίς, επιλέγει τον τόπο στον οποίο θα 

διεξαχθεί η συζήτηση, αναδεικνύοντας έτσι μια παράμετρο η οποία ακόμα και 

σήμερα αποτελεί λεπτομέρεια εξεχούσης σημασίας. Έτσι, ο διάλογος λαμβάνει μεν 

χώρα στο έδαφος των Ισραηλιτών, κάτι το οποίο σε θεωρητικά τουλάχιστον επίπεδο 

προσδίδει σε αυτούς κάποιο πλεονέκτημα260,261, ωστόσο ο Λαχίς αντιστρέφει το 

πλεονέκτημα αυτό επιλέγοντας δημόσιο ανοιχτό χώρο, προφανώς διότι η στόχευσή 

του είναι να επηρεάσει απ' ευθείας το συγκεντρωμένο πλήθος, όπως θα αποδειχθεί 

στην συνέχεια. Οι Ισραηλίτες απεσταλμένοι παρασύρονται  άνευ απολύτως καμίας 

αντίρρησης στην επιλογή αυτή του Ασσύριου διαπραγματευτή: 

«..πήραν θέσεις πλάι στον αγωγό της επάνω δεξαμενής, που 

βρίσκεται στο δημόσιο δρόμο ο οποίος οδηγεί στον αγρό του 

Λευκαντή».262 

Για την επιλογή της τοποθεσίας όπου οι διαπραγματεύσεις γενικότερα διεξάγονται 

υπάρχει πληθώρα συγγραφικού έργου καθόσον είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται 

κυρίως με: α)  ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι συνδέουν την διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων εντός του εδάφους της μιας ή της άλλης πλευράς (η τακτική είναι 

                                                
259 Β' Βασιλέων: 18, 14-16. 
260 Brown, G and Baer, M., « Location in negotiation: Is there a home field advantage?», 
Organizational Behavior and Human Decision Processes: A Journal of Fundamental Research and 
Theory in Applied Psychology, Vol. 114, Issue 2, p.p. 190-200, 2011, σελ. 190. 
261 Goldstein, N.J. and Martin, S.J., «When Negotiating, Does Location Matter?», Psychology Today, 
2014, https://www.psychologytoday.com/blog/the-small-big/201410/when-negotiating-does-location-
matter. 
262 Β' Βασιλέων: 18, 17. 
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γνωστή με τον όρο «luring») με πλεονεκτική ή μειονεκτική ψυχολογία αντιστοίχως, 

με την τελευταία να δύναται να αντιστρέψει είτε μια εκ των προτέρων τεχνητά 

καλλιεργημένη αυτοπεποίθηση της φιλοξενούμενης πλευράς263 είτε η προσεκτική 

μελέτη και εκμετάλλευση των στοιχείων του χώρου όπου πρόκειται να διεξαχθεί η 

διαπραγμάτευση264 (αυτό ακριβώς πραγματοποίησε εν προκειμένω και ο Λαχίς), και 

β) παράγοντες συμβολισμού οι οποίοι σχετίζονται με την διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων σε ουδέτερο έδαφος ή σε τοποθεσίες οι οποίες απέχουν το ίδιο 

από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση, κλπ.265 

Έχοντας καθορίσει τον τόπο, σε δεύτερη φάση ο Ασσύριος διαπραγματευτής 

επιλέγει μια κλιμακούμενα επιθετική τακτική εξαναγκασμού στο κέντρο της οποίας 

βρίσκεται η απαξίωση του συνόλου των φορτίων ισχύος των Ισραηλιτών αλλά και η 

υπονόμευση της κεντρικής διοίκησης αυτών, στοχεύοντας έτσι στο ηθικό του 

αντιπάλου ώστε, προφανώς εντός την λογικής της οικονομίας της κλίμακας, είτε να 

δώσει μια μάχη με στράτευμα και λαό διαβρωμένης ψυχολογίας είτε να μην χρειαστεί 

ουδόλως η καταφυγή στην οργανωμένη βία. Έτσι, αρχικά ο Ασσύριος θίγει ζητήματα 

εξωτερικής εξισορρόπησης των ισραηλιτών απαξιώνοντας την βασική σύμμαχο των 

Ισραηλιτών την περίοδο εκείνη, την Αίγυπτο: 

«Νομίζεις ότι τα κούφια λόγια (σ.σ. εννοεί τις διαβεβαιώσεις 

των Αιγυπτίων) είναι συμβουλή και δύναμη για τον πόλεμο; Σε 

ποιόν στηρίζεσαι και επαναστατείς εναντίον μου; Στην Αίγυπτο, 

σ' αυτό το σπασμένο καλάμι που αν στηριχθεί κανείς πάνω του 

θα τον τρυπήσει και θα μπεί στο χέρι του...;»266 

Στην συνέχεια ο διαπραγματευτής προχωρά σε εσωτερικά ζητήματα και αναφέρεται 

στην ποσοτική αλλά και την ποιοτική υστέρηση και το μη αξιόμαχο των Ισραηλιτών: 

«Ο βασιλιάς την Ασσυρίας σας προτείνει το εξής στοίχημα: θα 

σας δώσω δύο χιλιάδες άλογα, αν εσείς από μέρους σας 

μπορέσετε να βρείτε ανθρώπους να τα ιππεύσουν. Αλλιώς πώς 

θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την επίθεση έστω και ενός από 

τους τελευταίους αξιωματικούς του Κυρίου μου;»267 

                                                
263 Brown and Baer, ό.π., no 260, σελ. 199. 
264 Στο ίδιο. 
265 Omidi, A., «Symbolic Importance of the Venue of Negotiations in Diplomatic Efforts», 2013, Iran 
Review,http://www.iranreview.org/content/Documents/Symbolic-Importance-of-the-Venue-of-
Negotiations-in-Diplomatic-Efforts.htm. 
266 Β' Βασιλέων: 18, 20-21. 
267 Β' Βασιλέων: 18, 23. 
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Ενώ τέλος, ακολουθεί η αναφορά, κάνοντας χρήση και του θρησκευτικού στοιχείου, 

στο περίφημο «δίκαιο του ισχυρού» το οποίο «πηγάζει εκ Θεού»268: 

«Νομίζετε ότι εγώ ήρθα εναντίον του τόπου αυτού, για να τον 

καταστρέψω, χωρίς την συγκατάθεση του Κυρίου; Ο Κύριος 

μου είπε: "Κάνε επίθεση ενάντια σ' αυτή την χώρα και 

κατάστρεψέ την"».269 

Στο σημείο αυτό, η τακτική του Ασσύριου φαίνεται πως έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα στο συγκεντρωμένο πλήθος αφού οι Ισραηλιτική αντιπροσωπεία του 

ζητά να συνεχίσουν την διαπραγμάτευση στην Αραμαϊκή γλώσσα, την οποία το 

συγκεντρωμένο πλήθος δεν καταλαβαίνει.270 Ωστόσο, το αίτημα αυτό λαμβάνεται ως 

αδυναμία της άλλης πλευράς και γίνεται αφορμή για την κλιμάκωση της ρητορικής 

των Ασσυρίων και την μετάβαση της διαπραγμάτευσης σε μια δεύτερη, ξεκάθαρα 

ψυχολογική, φάση κατά την οποία ο Λαχίς εκμεταλλεύεται πλήρως την επιλογή του 

τόπου της διαπραγμάτευσης και απευθύνεται απ' ευθείας προς το πλήθος 

απαξιώνοντας τόσο τον βασιλιά τους Εζεκία όσο και τον Θεό τους, με γνώμονα 

πάντα τον συσχετισμό ισχύος και αντικείμενο του στόχου το ηθικό του αντιπάλου σε 

όλα τα επίπεδα (λαός, στρατός και διοίκηση): 

«Ο υπασπιστής όμως τους απάντησε: "Θαρρείτε πως ο κύριός 

μου με έστειλε να πώ αυτά τα λόγια μόνο στον κύριό σας και σ' 

εσάς; Όχι! Μ' έστειλε να τα πώ και στους άντρες που είναι 

πάνω στο τείχος και που σε λίγο θα αναγκαστούν, όπως και 

εσείς, να φάνε τα περιττώματά τους και να πιούν τα ούρα τους". 

Τότε σηκώθηκε και φώναξε στην εβραϊκή γλώσσα, με δυνατή 

φωνή: "Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά της Ασσυρίας! 

Μην αφήσετε τον Εζεκία να σας εξαπατάει, γιατί δεν θα 

μπορέσει να σας γλιτώσει από την εξουσία μου. Μην σας κάνει 

ο Εζεκίας να εμπιστεύεστε στον Κύριο, γιατί δεν θα μπορέσει να 

σας γλιτώσει από την εξουσία μου...παραδοθείτε σε εμένα και 

τότε θα μπορεί ο καθένας να τρώει από το αμπέλι του και την 

συκιά του και να πίνει νερό από την δεξαμενή του...Ποιός 

αλήθεια από τους θεούς των εθνών έσωσε την χώρα του από 

                                                
268 Εδώ βεβαίως η ομοιότητα με τον διάλογο των Μηλίων είναι περισσότερο από εμφανής 
269 Β' Βασιλέων: 18, 25. 
270 Β' Βασιλέων: 18, 26. 
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την κυριαρχία του βασιλιά της Ασσυρίας; Πού είναι οι θεοί της 

Χαμάθ και της Αρφάδ;...Μπόρεσαν μήπως να μ' εμποδίσουν 

από το να κατακτήσω την πόλη...;"».271 

Στο τέλος της διαπραγμάτευσης, έπειτα από τον επιτυχημένο για τους Ασσύριους 

συνδυασμό επιλογής κατάλληλης χωροταξίας και μιας τακτικής λεκτικού 

εξαναγκασμού με έντονα χαρακτηριστικά ψυχολογικής επιχείρησης, φαινόμενο το 

οποίο ο Σ.Ν. Λίτσας ονομάζει ως «λεκτικό επηρεασμό για πρόκληση δέους»,272 έχει 

επέλθει η πλήρης κατάρρευση του ηθικού των διαπραγματευτών των Ισραηλιτών οι 

οποίοι κυριολεκτικά προχωρούν στην συμβολική πράξη της διάρρηξης των ιματίων 

τους ενώ το ίδιο πράττει και ο βασιλιάς Εζεκίας μόλις ενημερώνεται για τα 

πεπραγμένα. Για λόγους πληρότητας της μελέτης, θα πρέπει να ειπωθεί ότι και ο 

Θουκυδίδης καταγράφει την σημασία του «κοινού» και της τοποθεσίας της 

διαπραγμάτευσης αφού στον διάλογο των αντιπροσωπιών Αθηναίων και Μηλίων 

(Ιστορίαι, Βιβλίο Ε, 84) ο ιστορικός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Μήλιοι δεν 

παρουσίασαν τους Αθηναίους πρέσβεις προ του λαού αλλά μόνο ενώπιον των αρχών 

και των κυβερνητικών συμβούλων. 

Τα παραδείγματα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μονάδων του υποσυστήματος 

είναι πλείστα στην Tanakh/ΠΔ, με τα παραπάνω να αποτελούν αφενός ένα μικρό 

μόνο δείγμα της διαλογικού τύπου στρατηγικής διάδρασης των δρώντων του 

υποσυστήματος και αφετέρου να χρησιμοποιούνται από τον γράφοντα ως τεκμήρια 

απόδειξης της διεθνοπολιτικής και θεωρητικής αξίας του θρησκευτικού κειμένου. 

Ελάχιστα στρατηγικά κείμενα εποχής, πόσο δε μάλλον θρησκευτικά, αναδεικνύουν 

τον διάλογο-διαπραγμάτευση ως μέσο κατάκτησης πολιτικών στοχεύσεων 

εισερχόμενα ταυτόχρονα σε επίπεδο διαπραγματευτικής τακτικής. Σαφώς και ο Sun 

Tzu, στα πλαίσια της οικονομίας κλίμακας, αξιώνει ότι την στρατηγική αριστεία 

συνιστά η αποδόμηση των αντιστάσεων του αντιπάλου χωρίς να δοθεί μάχη273 

ωστόσο, με αφετηρία τη θέση αυτή, ο ίδιος οδηγείται σε μονοπάτια τακτικής 

προσέγγισης του εχθρού και δεν εισέρχεται ουδόλως στο εργαλείο του διαλόγου και 

της διαπραγμάτευσης, έννοιες οι οποίες σε επίπεδο θεωρίας διεθνών σχέσεων θα 

έρθουν να αποκτήσουν πολύ αργότερα υπόσταση και να διεκδικήσουν την αξία που 

τους αντιστοιχεί. Εξαίρεση των κλασικών της στρατηγικής αποτελεί ο Θουκυδίδης ο 

                                                
271 Β' Βασιλέων: 18, 28-35. 
272 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 249-253. 
273 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 8. 
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οποίος υπομονετικά περιγράφει, ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, τους 

διαλόγους-διαπραγματεύσεις μεταξύ τόσο αντιμαχομένων όσο και συμμαχικών 

πλευρών του Πελοποννησιακού πολέμου αναδεικνύοντας πέραν από το προφανές το 

οποίο έχουν επισημάνει πολλοί, δηλαδή την έννοια της ισχύος και την πατρότητα του 

κλασικού ρεαλισμού, και την σημασία της διαλογικής στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι 

την οποία έχουν επισημάνει ελάχιστοι, μεταξύ αυτών ο Η. Κουσκουβέλης στο σύνολο 

του έργου του «Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη».274 Πέραν των κλασικών 

στρατηγικών κειμένων, η διαλογική διάδραση φίλιων ή εχθρικών δρώντων αποτελεί 

εργαλείο και του Ομήρου, κυρίως στην Ιλιάδα αλλά και στην Οδύσσεια, με τον Σ.Ν. 

Λίτσα να είναι ο πρώτος ο οποίος ορμώμενος εκ του διαλόγου Έκτορα και 

Ανδρομάχης να στηρίζει μια εξαιρετικής σημασίας διεθνοπολιτική ανάλυση όχι μεν 

περί διαπραγματευτικών πρακτικών αλλά σχετική με την έννοια της ελευθερίας σε 

διεθνοπολιτικά πλαίσια.275 Για τον γράφοντα, στα πρότυπα των προηγουμένων, το 

φαινόμενο της διαπραγμάτευσης στο κείμενο της Tanakh/ΠΔ δύναται να αποτελέσει 

εφαλτήριο ανάλυσης τόσο περί των πρακτικών άσκησης αυτής όσο και περί μιας 

πληθώρας άλλων εννοιών της διεθνούς πολιτικής, τμήμα μόνο των οποίων η παρούσα 

μελέτη πραγματεύεται. 

4.3.2 Η Πρακτική της Κατασκοπίας 

Την πρακτική της κατασκοπίας εισάγει ο Μωυσής, έπειτα από Θεϊκή υπόδειξη, 

ενώ βρίσκεται νοτίως της Χαναάν και πριν αποφασίσει περί της προόδου της 

επιχείρησης κατάληψης αυτής276, περιστατικό το οποίο γίνεται αφορμή ώστε οι 

συγγραφείς να εκθέσουν κάποια πολύ βασικά στοιχεία της αυτής έννοιας όπως ήταν 

αντιληπτή την εποχή. Η αποστολή, έτσι όπως περιγράφεται στο κείμενο, έχει 

χαρακτηριστικά «reconnaissance», και όχι ενός μόνιμου εγκαταστημένου δικτύου 

(έμψυχου ή άψυχου) συλλογής απόρρητων/ευαίσθητων πληροφοριών, γεγονός που 

σημαίνει ότι έχει μεν ξεκάθαρο σκοπό αλλά χαρακτηρίζεται από σύντομη διάρκεια. 

Αποτελείται δε από τρία διακριτά στάδια: τον σκοπό, την οργάνωση-εκτέλεση και 

την αναφορά των απεσταλμένων κατασκόπων (debriefing). Αυτές οι αρχές, ισχύουν 

και σήμερα αμετάβλητες σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, φυσικά στην πιο 

πολύπλοκή τους εκδοχή, στο κέντρο των οποίων εξακολουθεί να βρίσκεται η 

ξεκάθαρη στόχευση, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η μεταβίβαση-αναφορά των 
                                                
274 Κουσκουβέλης, H. Ι., «Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη», Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, 2015. 
275 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 139-206. 
276 Αριθμοί: 13, 1-3. 
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πληροφοριών στον αρμόδιο φορέα.277 Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης κατασκοπευτικής 

αποστολής δεν προϋποθέτει την άμεση εμπλοκή στην οργανωμένη βία αλλά αποτελεί 

στάδιο της στρατιωτικής στρατηγικής το οποίο παρέχει στοιχεία ώστε να αποφασιστεί 

ο τρόπος δράσης ή μη δράσης278. Η ίδια αυτή συνθήκη προκύπτει και από το κείμενο 

της Tanakh/ΠΔ αφού, μετά την αποστολή συλλογής πληροφοριών του Μωυσή, η 

είσοδος από τα νότια της Χαναάν απορρίπτεται και επιλέγεται η διαδρομή ανατολικά 

του ποταμού Ιορδάνη και της νεκράς θάλασσας και η είσοδος στην Χαναάν από το 

βορρά. 

Ο σκοπός της κατασκοπευτικής επιχείρησης του Μωυσή γίνεται εύκολα 

κατανοητός αφού σχετίζεται με την μελέτη του εχθρού. Οι Ισραηλίτες βαδίζπυν προς 

κατάκτηση μιας χώρας, με την οργανωμένη βία να αποτελεί περισσότερο από βέβαιο 

ενδεχόμενο, προς έναν αντίπαλο για τον οποίο δεν έχουν απολύτως καμία 

πληροφορία σχετικά με τους συντελεστές ισχύος του. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο 

Μωυσής επιλέγει να κινηθεί στα πλαίσια της οικονομίας κλίμακας και προτιμά, πριν 

την οποιαδήποτε ενέργεια, να λάβει αξιόπιστες πληροφορίες προκειμένου να 

ικανοποιηθεί η περί του «know your enemy» συνθήκη την οποία σε θεωρητικό 

επίπεδο την μελετά εις βάθος κυρίως ο Sun Tzu ο οποίος την τοποθετεί στο κέντρο 

όχι μόνο της πολεμικής διαδικασίας αλλά και ολόκληρης της στρατιωτικής 

στρατηγικής σε ένα πιο ευρύ περί κατασκοπίας πλαίσιο, το οποίο με την σειρά του 

έρχεται να συμπεριλάβει και στοιχεία όπως η γεωμορφολογία του πεδίου, ο καιρός, 

κλπ.279 Ο τελευταίος δίνει θεμελιώδη σημασία στην συλλογή πληροφοριών, την 

οποία ονομάζει «πρόγνωση», με την έννοια της προμελέτης και κατανόησης του 

εχθρού βάσει συγκεκριμένων στοιχείων προερχόμενων από κατασκοπευτικές 

αποστολές ανθρωπίνου δυναμικού και όχι δια της εκτιμήσεως, της μαντικής ή της 

όποιας άλλης αφαιρετικής ή υποθετικής μεθόδου.280 Από την μεριά του και ο 

Μωυσής αναζητεί συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες αναφέρει ρητά και οι οποίες 

σχετίζονται τόσο με τους συντελεστές σκληρής ισχύος του αντιπάλου όσο και με 

οικονομικά αλλά και ζητήματα με προεκτάσεις επιμελητείας, καθιστώντας εμμέσως 

σαφές ότι η ισχύς του αντιπάλου, και συνεπώς το αποτέλεσμα στο ενδεχόμενο 

                                                
277 «Field Manual, FM 3-90», United States Department of the Army, Chapter 13: Reconnaissance 
Operations, Clause 13-4: Reconnaissance Fundamentals, Washington DC, 2001. 
278 «Field Manual, FM 3-90», ό.π., no 277, Chapter 13: Reconnaissance Operations, Clause 13-0. 
279 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78. 
280 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 59-60. 
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οργανωμένης βίας, δεν αντικατοπτρίζεται αποκλειστικά στα στρατιωτικά μέσα τα 

οποία αυτός διαθέτει αλλά παρουσιάζει αυξημένη συνθετότητα: 

«(σ.σ αντλείστε πληροφορίες σχετικά με το)...πόσος είναι ο 

λαός που την κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Δείτε αν η χώρα 

είναι εύφορη ή άγονη και αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες ή 

ατείχιστες...Εξακριβώστε αν το έδαφος είναι πλούσιο ή φτωχό 

και αν υπάρχουν δέντρα».281 

Η προσέγγιση αυτή του Μωυσή στο ζήτημα του σύνθετου της εκτίμησης της ισχύος 

του αντιπάλου, και άρα της πολύπλοκης στόχευσης της κατασκοπευτικής 

επιχείρησης,  συμφωνεί και με τα σύγχρονα επιχειρησιακά εγχειρίδια τα οποία 

ορίζουν τις αποστολές αυτές δίνοντας έμφαση στην ποικιλομορφία της προς συλλογή 

πληροφορίας: 

«...(σ.σ. στόχος είναι) είτε η συλλογή πληροφοριών σχετικές με 

την δραστηριότητα και τις δυνατότητες του εχθρού (ή εν 

δυνάμει εχθρού), είτε η εξασφάλιση πληροφοριών περί 

μετεωρολογικών, υδρολογικών ή γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών καθώς και στοιχείων περί του πληθυσμού, 

κλπ...».282 

Σχετικά με την οργάνωση της κατασκοπικής επιχείρησης, όπως αυτή προκύπτει 

από το κείμενο, θίγονται τρία επί μέρους ζητήματα: η επιλογή του έμψυχου 

δυναμικού της αποστολής, η μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών και η επιλογή της 

χρονικής στιγμής της διεξαγωγής της αποστολής. Όσον αφορά τα μέλη της, ο 

Μωυσής είτε για λόγους πολιτικούς είτε για λόγους εξασφάλισης του αξιόπιστου των 

πληροφοριών επιλέγει μια πολυμελή ομάδα δώδεκα ατόμων, τους αρχηγούς της κάθε 

φυλής.283 Στο αντίποδα σήμερα, αντίστοιχες αποστολές είναι ολιγομελής και, αν οι 

συνθήκες το απαιτήσουν, οι μονάδες οι οποίες τις αποτελούν αντικαθίστανται από 

άλλες, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η παραμονή στο πεδίο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Σχετικά με  την μεθοδολογία εκτέλεσης της αποστολής του Μωυσή, αυτή 

παραμένει σε επίπεδο «reconnaissance», δεδομένου του γεγονότος ότι δεν 

ακολουθείται μια πολυπλοκότερη κατασκοπευτική προσέγγιση, η οποία ενδεχομένως 

να συμπεριλάβει ανάμειξη με τον εντόπιο πληθυσμό, χρήση εντόπιων κατασκόπων, 

                                                
281 Αριθμοί: 13, 17-20. 
282 «Field Manual, FM 3-90», ό.π., no 277, Chapter 13: Reconnaissance Operations, Clause 13-0. 
283 Αριθμοί: 13, 3-16. 
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αυξημένη παραμονή στο πεδίο, κλπ, και συνίσταται στην παρακολούθηση του εχθρού 

από ηπειρωτικές θέσεις, μάλλον κεκαλυμμένα, με έμφαση στην αξιοπιστία της 

πληροφορίας, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του: 

«Προχωρήστε με κατεύθυνση προς βορρά από το νότιο μέρος 

και ανεβείτε στην ορεινή χώρα... Παρατηρήστε... 

Εξακριβώστε... φέρτε μας από τους καρπούς της χώρας...».284 

Είναι προφανές ότι ο Μωυσής ζητά να του φέρουν δείγμα των καρπών προκειμένου 

να αξιολογήσει και ο ίδιος την αξιοπιστία της πληροφορίας, ενώ στο ίδιο επιμένει και 

αργότερα ο Δαυίδ όταν καταδιωκόμενος από τον Σαούλ και προκειμένου να 

εξακριβώσει τις κινήσεις του δεύτερου, 

«...έστειλε κατασκόπους να πάρουν σίγουρες πληροφορίες κι 

έμαθε ότι πράγματι είχε φτάσει ο Σαούλ...».285 

Η επιμονή στην αξιόπιστη πληροφορία, επί της οποίας καθορίζεται και η δράση, δεν 

είναι χαρακτηριστικό μόνο των Ισραηλιτών της βιβλικής εποχής αλλά παρουσιάζεται 

βιβλιογραφικά τόσο στο σύνολο της αρχαίας «Ανατολικής» στρατηγικής σκέψης286 

αλλά και αργότερα στο Βυζάντιο με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κεφάλαιο 10 του 

περίφημου «De Velitatione» (το γνωστό «Περί Παραδρομής»), όπου η συλλογή 

αξιόπιστων πληροφοριών περί της κινήσεως του εχθρού είναι επιβεβλημένη και 

πρωτευούσης σημασίας για την εξέλιξη της επιχείρησης287. Αντίστοιχο παράδειγμα 

αποτελεί και το κεφάλαιο 18 ανωνύμου μεν αλλά επίσης βυζαντινού πονήματος το 

οποίο φέρει στην αγγλική του απόδοση τον τίτλο «Campaign Organization and 

Tactics», στο οποίο αναφέρεται ότι προκειμένου να αποκτηθεί αξιόπιστη πληροφορία 

οι βυζαντινοί κινητοποιούσαν τόσο τους «Τραπεζίτες» (βυζαντινοί καβαλάρηδες, 

μονάδες ευέλικτων και μικρών, σε αριθμό ανδρών, σχηματισμών, σκοπός των οποίων 

ήταν η αστραπιαία επιδρομή στον εχθρικό χώρο και η σύλληψη αντιπάλων προς 

άντληση πληροφοριών) όσο και ένα περισσότερο οργανωμένο δίκτυο κατασκοπίας 

στην ενδοχώρα του αντιπάλου κοντά στα σύγχρονα πρότυπα.288 Προφανώς οι 

αντίστοιχες σημερινές αποστολές περιλαμβάνουν σαφέστερα πολυπλοκότερη 

μεθοδολογική διαδικασία αλλά και την εφαρμογή αντίστοιχων τεχνολογιών 

προκειμένου η πληροφορία να εξασφαλιστεί και τα λάθη ή οι περιπτώσεις 
                                                
284 Αριθμοί: 13, 17. 
285 Α' Σαμουήλ: 26, 3-4. 
286 Κολιόπουλος, ό.π., no 76, σελ. 108. 
287 Dennis, G. T., «Three Byzantine Military Treatises: Text, Translation and notes», Dumbarton Oaks, 
Research Library and Collection, Washington DC, 1985, σελ. 175-183. 
288 Dennis, ό.π., no 287, σελ. 292-293. 
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εξαπάτησης να ελαχιστοποιηθούν. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν αναλυτικά εγχειρίδια 

που περιγράφουν τις διαδικασίες σε κάθε τους λεπτομέρεια.289 Κλείνοντας τα περί της 

οργάνωσης της κατασκοπικής επιχείρησης, οι συγγραφείς της Tanakh/ΠΔ επιλέγουν 

αμέσως μετά την εντολές του Μωυσή για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής αυτής να 

προσθέσουν ένα επιπλέον σχόλιο, το οποίο αναδεικνύει την παράμετρο της 

κατάλληλης επιλογής του χρόνου σε σχέση με τις στοχεύσεις της αποστολής. Έτσι, 

εφόσον, εκτός των άλλων, η αποστολή στοχεύει και στην πληροφόρηση περί των 

πόρων του εχθρού, σε επίπεδο σίτισης-επιμελητείας, κ.α., αλλά και μεθοδολογικά 

προϋποθέτει την μετακίνηση σε ορεινές περιοχές, ο Μωυσής ορθολογικά επιλέγει για 

την διεξαγωγή του εγχειρήματος την εποχή της καρποφορίας (δηλαδή των ευνοϊκών 

καιρικών συνθηκών στα τέλη του καλοκαιριού): 

«Ήταν ο καιρός που αρχίζουν να ωριμάζουν τα σταφύλια (σ.σ. 

όταν δόθηκε η εντολή να εκτελεστεί η αποστολή)».290 

Το τελευταίο στάδιο των κατασκοπευτικών αποστολών είναι αυτό της αναφοράς 

προς την διοίκηση. Σήμερα οι αναφορές αυτές έχουν σαφώς εμπιστευτικό ή/και 

απόρρητο χαρακτήρα ενώ ακόμα και ο τρόπος γραφής αυτών είναι συγκεκριμένος.291 

Στην περίπτωση της αποστολής του Μωυσή  δεν εξηγείται η αιτία γιατί οι αναφορές 

επιβάλλεται να λαμβάνουν χώρα υπό χαρακτήρα απορρήτου, προκύπτει όμως, 

έμμεσα μεν αλλά άνευ καμίας αμφιβολίας δε, μέσω της αφήγησης των λεπτομερειών 

του περιστατικού, τόσο γιατί δεν πρέπει να γίνονται δημόσια όσο και γιατί στις 

αποστολές αυτές πρέπει να λαμβάνει μέρος εξειδικευμένο προσωπικό με εξοικείωση 

και δέσμευση στην απόλυτη μυστικότητα αφού η διαρροή απορρήτων στοιχείων στο 

κοινό έχει την δυναμική να αναχαιτίσει ολόκληρη την υψηλή στρατηγική μιας χώρας. 

Όταν επομένως οι δώδεκα του Μωυσή επιστρέφουν από την αποστολή τους, η 

αναφορά πραγματοποιείται προφορικά, δημοσίως και περιλαμβάνει στοιχεία και 

περιγραφές ενός ισχυρότατου αντιπάλου: 

 «Είναι πράγματι μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι...Αλλά ο 

λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός...οι πόλεις 

                                                
289 «Army Techniques and Procedures (ATP) 3-20.98: Reconnaissance Platoon», United States 
Department of the Army, Washington DC, 2013. 
290 Αριθμοί: 13, 20. 
291 «Army Techniques and Procedures (ATP) 3-20.98: Reconnaissance Platoon», ό.π. no 289, 
Appendix A, σελ. Α1-Α17. 
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οχυρωμένες...είδαμε εκεί τους απόγονους του Ανάκ, τους 

γίγαντες...»292 

Μάλιστα, οι απεσταλμένοι, επηρεασμένοι και οι ίδιοι από αυτά που είδαν, δεν 

περιορίζονται στην αναφορά τους αλλά επεμβαίνουν, επίσης δημοσίως, επί του 

στρατηγικού σχεδιασμού: 

«Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σ' αυτό το λαό, γιατί είναι 

ισχυρότερος από εμάς».293 

Από το σημείο αυτό και μετά η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο αφού οι 

κατάσκοποι ξεκινούν μια διαδικασία διάδοσης φημών και ψευδών περιγραφών στον 

λαό, περί πανίσχυρων γιγάντων, κλπ294 με αποτέλεσμα την διάβρωση της ίδιας της 

κοινωνικής συνθήκης η οποία νομιμοποιούσε, μέχρι τότε, τόσο τον σκοπό της 

υψηλής στρατηγικής όσο και την ηγεσία. Και οι δύο πλέον τίθενται υπό 

αμφισβήτηση: 

«...η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται..."Μακάρι 

να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σ' αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί 

μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα; Για να σκοτωθούμε στον 

πόλεμο;...καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο!"»295 

«Ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην 

Αίγυπτο».296 

Για την πληρότητα της ιστορίας, το ως άνω περιστατικό είναι και η αιτία για την 

οποία προκαλείται η Θεϊκή οργή και ενώ οι Ισραηλίτες βρίσκονται ήδη πλησίον των 

νοτίων συνόρων της Χαναάν αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία και να 

περιπλανηθούν για σαράντα επιπλέον χρόνια στην έρημο προτού τελικά η παρούσα 

γενιά εξαφανισθεί ώστε τα παιδιά αυτής να εισέλθουν και να την κατακτήσουν297. 

Στην χρήση της κατασκοπίας, τόσο στο οργανωτικό-επιχειρησιακό κομμάτι όσο 

και στο είδος των πληροφοριών προς άντληση, έρχεται να συμβάλλει και ο διάδοχος 

του Μωυσή, Ιησούς του Ναυή, άμεσα ως προς το πρώτο και έμμεσα όσον αφορά το 

δεύτερο. Οι Ισραηλίτες, μετά τα επιπλέον σαράντα χρόνια περιπλάνησης, βρίσκονται 

πλέον βόρεια της Νεκράς θάλασσας και ανατολικά του Ιορδάνη, στο ύψος περί των 

εκβολών του ποταμού. Δυτικά του Ιορδάνη βρίσκεται η πόλη της Ιεριχούς την οποία 
                                                
292 Αριθμοί: 13, 25-29. 
293 Αριθμοί: 13, 31. 
294 Αριθμοί: 13, 32-33. 
295 Αριθμοί: 14, 1-3. 
296 Αριθμοί: 14, 4. 
297 Αριθμοί: 14, 26-35. 



Η Παλαιά Διαθήκη και η Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Περιπτωσιολογικές Μελέτες                             95 

 
 

ο Ιησούς του Ναυή σκοπεύει να καταλάβει. Στα πρότυπα του Μωυσή και στα πλαίσια 

της οικονομίας κλίμακας επιλέγεται, προκειμένου να μελετηθεί ο εχθρός, αντίστοιχη 

κατασκοπευτική αποστολή η οποία όμως έχει θεμελιώδεις διαφορές-βελτιώσεις σε 

σχέση με την αποστολή των δώδεκα του Μωυσή στην Χαναάν. Ο Ιησούς του Ναυή 

επιλέγει μια πολύ πιο ευέλικτη ομάδα, αποτελούμενη από δυο μόνο κατασκόπους, οι 

οποίοι στόχο έχουν όχι να παρακολουθήσουν την περιοχή από μακριά αλλά να 

εισέλθουν εντός της πόλεως, ερχόμενοι σε επαφή με τον εντόπιο πληθυσμό, όπως και 

γίνεται: 

«Ο Ιησούς, γιός του Ναυή, έστειλε από την Σιττίμ κρυφά δύο 

κατασκόπους με εντολή να πάνε να δούν την περιοχή και την 

πόλη της Ιεριχώς. Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στο σπίτι μιας 

γυναίκας πόρνης, που ονομαζόταν Ραάβ και έμειναν να 

διανυκτερεύσουν»298 

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το κείμενο, ο βασιλέας της Ιεριχούς ενημερώνεται 

(προφανώς η κατασκοπία είναι ευρέως διαδεδομένη την εποχή) για τις κινήσεις της 

Ισραηλιτικής αποστολής την οποία και καταδιώκει, με τα στελέχη της τελευταίας να 

βρίσκουν κρησφύγετο στο σπίτι της Ραάβ.299 Μέσα από την φαινομενική αποτυχία 

της αποστολής αυτής οι συγγραφείς έρχονται να αναδείξουν ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα ο οποίος αποτελεί βασικό αντικείμενο τόσο μελέτης όσο και στόχευσης 

αντιπάλων δρώντων (είτε σε επίπεδο οργανωμένης βίας, είτε σε καιρό ειρήνης, είτε 

κατά την μετάβαση από την ειρήνη στην οργανωμένη βία) στο πεδίο της σύγχρονης 

στρατηγικής. Ο παράγοντας αυτός είναι η ψυχολογία του αντίπαλου κοινωνικού 

ιστού. Η περιγραφή της επαφής των κατασκόπων του Ιησού του Ναυή με την Ραάβ 

έρχεται να αναδείξει την σημαντικότητα της ψυχολογίας της αντίπαλης κοινωνίας ως 

ποιοτικό στοιχείο το οποίο δύναται να επηρεάσει σε καθοριστικό βαθμό την απόδοση 

λαού και στρατεύματος κατά την μετάβαση στην εμπόλεμη κατάσταση και καθ' όλη 

την διάρκεια αυτής. Η αναλυτική αναφορά των κατασκόπων περί του συγκεκριμένου 

αυτού τύπου πληροφορίας, δηλαδή της ψυχολογίας του αντιπάλου, αποτελεί ίσως και 

την αιτία για την οποία ο Ιησούς του Ναυή επιλέγει αμέσως μετά να καταλάβει την 

Ιεριχώ βασιζόμενος σε μια επιχείρηση η οποία έχει ξεκάθαρα ψυχολογικά 

                                                
298 Ιησούς του Ναυή: 2, 1-2. 
299 Ιησούς του Ναυή: 2, 2-14. 
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χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα 4.3.5300. Τα 

αποσπάσματα από το κείμενο είναι χαρακτηριστικά: 

  «Προτού οι κατάσκοποι κοιμηθούν, η Ραάβ ανέβηκε να τους 

βρεί στο δώμα του σπιτιού της και τους είπε: "Εξαιτίας σας μας 

έχει πιάσει φόβος, κι όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. 

Ακούσαμε ότι...ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας 

μπροστά σας. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δυο 

βασιλιάδες των Αμορραίων...που τους εξοντώσατε. Όταν τα 

ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από εμάς δεν 

είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει..."»301 

«Μετά οι δύο άνδρες...ήρθαν στον Ιησού, γιό του Ναυή (σ.σ. 

και όχι μπροστά σε όλο τον όχλο όπως είχαν πράξει οι 

δώδεκα), στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσα τους είχαν 

συμβεί. "Είναι βέβαιο", του είπαν, "ότι ο Κύριος μας έχει 

παραδώσει ολόκληρη την χώρα και μάλιστα όλοι οι κάτοικοί 

της μας τρέμουν"».302 

Για τις ανάγκες της αυτής ενότητας δεν ενδιαφέρει περεταίρω ανάλυση περί της 

λειτουργίας του φόβου στην ψυχολογία του αντιπάλου. Ενδιαφέρει ωστόσο ότι η 

ψυχολογία αναδύεται από το αρχαίο αυτό κείμενο ως ένας εξ' ίσου σημαντικός 

παράγοντας περί του οποίου πρέπει να αναζητείται πληροφόρηση αντιστοίχως όπως 

και με τους συντελεστές περί σκληρής ισχύος, επιμελητείας, οικονομίας, κλπ. Οι 

σημερινές μεθοδολογίες ψυχολογικών επιχειρήσεων έχουν ενσωματώσει διαδικασίες 

αναλυτικής αξιολόγησης της ψυχολογίας του αντίπαλου κοινού υπό τις ονομασίες  

«Assessments of the PSYOP environment», «PSYOP audience analyses», «PSYOP 

issue analyses», «PSYOP spot reports», κλπ303 αποδεικνύοντας ότι οι σημερινοί 

υπεύθυνοι χάραξης της υψηλής στρατηγικής αντιλαμβάνονται πλήρως την σημασία 

του ποιοτικού αυτού συντελεστή ισχύος, τον οποίο οι διαδικασίες αυτές προσπαθούν 

να καταστήσουν μετρήσιμο (ποσοτικό) και άρα ευκολότερα αξιολογήσιμο. 

Συμπερασματικά, η Tanakh/ΠΔ έρχεται να αναδείξει την κατασκοπία, δηλαδή την 

μεθοδολογία απόκτησης πληροφορίας, ως βασικό στρατηγικό εργαλείο το οποίο 
                                                
300 Ιησούς του Ναυή: 6, 1-21. 
301 Ιησούς του Ναυή: 2, 8-14. 
302 Ιησούς του Ναυή: 2, 23-24. 
303 «Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures: FM 3-05.301 MCRP 3-40.6A», 
Chapter 3: Intelligence Preparation of the Battlespace, Clause 3-17: Psychological Analytical Products, 
United States Department of the Army, Washington DC, 2003, σελ. 3_5-3_6. 
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διευκολύνει, περιορίζει ή αποκλείει την όποια δράση, πολιτική ή στρατιωτική, 

εναντίον του αντιπάλου ή την όποια κίνηση στο διεθνές στερέωμα γενικότερα. Οι 

Μωυσής και Ιησούς του Ναυή υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η περί του αντιπάλου 

γνώση παραμένει στο επίπεδο του ημιτελούς αν η πληροφορία περιλαμβάνει απλώς 

στοιχεία σκληρής ισχύος αδιαφορώντας για ζητήματα επιμελητείας, οικονομίας και 

εθνικών πόρων γενικότερα καθώς και ψυχολογίας του αντιπάλου. Όλα τα παραπάνω 

τίθενται από τους ίδιους εντός ενός αυστηρά εμφατικού πλαισίου αξιοπιστίας κατ' 

αντιστοιχία με τις σύγχρονες δράσεις άντλησης πληροφοριών οι οποίες επενδύουν 

τρομακτικά ποσά στην προσπάθεια να μειώσουν την πιθανότητα άντλησης 

λανθασμένων πληροφοριών, χωρίς απαραίτητα να το καταφέρνουν.304 Για τον 

γράφοντα είναι προφανές ότι είτε οι συγγραφείς της Tanakh/ΠΔ (υποθέτοντας ότι το 

κείμενο καταγράφει μυθοπλασίες), είτε οι ίδιοι οι ηγέτες-πολέμαρχοι της εποχής 

(παραδεχόμενοι ότι πρόκειται για πραγματικά γεγονότα) κατανοούσαν απόλυτα την 

σύγχρονη άποψη για την σημαντικότητα της πληροφορίας η οποία περιγράφεται από 

την φράση του G. Elder, 

«Η ιστορία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι υποδεέστερες 

δυνάμεις, εξοπλισμένες με λιγότερο ανεπτυγμένα μέσα, δύναται 

να κερδίσουν όταν οι ηγέτες τους διαθέτουν αξιόπιστες (σ.σ. για 

τον αντίπαλο) πληροφορίες...Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 

αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος. Επομένως, το να 

αξιολογούμε την δυνατότητα στρατιωτικής κινητοποίησης, της 

διαθέσιμης τεχνολογίας και γενικά τους αριθμούς 

αδιαφορώντας για την αξία της πληροφορίας είναι λάθος»305 

4.3.3 Ο Περιορισμένος Πόλεμος 

Στην Tanakh/ΠΔ η έννοια του περιορισμένου πολέμου αναδύεται ως εργαλείο της 

υψηλής στρατηγικής βάσει του οποίου περιορισμένα στρατιωτικά μέσα 

κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί δια της οργανωμένης βίας μια πολιτική 

στόχευση. Η προσέγγιση συνεπώς αυτή, δεν σχετίζεται με ανθρωπολογικούς 

περιορισμούς, βάσει των οποίων ο άνθρωπος δεν μπορεί να πολεμά συνέχεια διότι, 

λόγω της φύσης του, αποτελεί ων ατελές αφού πεινά, διψά, κουράζεται, και κυρίως 
                                                
304 Debusmann, B., «US intelligence spending – value for money?», Reuters, 
http://blogs.reuters.com/great-debate/2010/07/16/us-intelligence-spending-value-for-money/. 
305 Elder, G., «Intelligence in War: It Can Be Decisive», Studies in Intelligence, Journal of the 
American Intelligence Professional, Vol.50, No.2, Unclassified Edition, Center for the Study of 
Intelligence, Central Intelligence Agency,  2006, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-
intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol50no2/html_files/Intelligence_War_2.htm. 
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φοβάται306, όποτε ο περιορισμός της οργανωμένης βίας ως προς το σύντομο της 

διάρκειάς της είναι επιβεβλημένος. Επιπλέον, αν και ο περιορισμένος πόλεμος στην 

Tankakh/ΠΔ λαμβάνει χώρα κατά την εποχή όταν πολέμαρχος και πολιτικός ηγέτης 

ταυτίζονται307, ο περιοριστικός χαρακτήρας της βίας που εμφανίζεται στο κείμενο δεν 

στηρίζεται επί της συνθήκης εσωτερικής νομιμοποίησης του ηγέτη-πολέμαρχου η 

οποία απαιτεί από αυτόν να μην απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα προ του 

κινδύνου της αμφισβήτησης των εξουσιών του. 

Η εισαγωγή στον περιορισμένο πόλεμο στο κείμενο γίνεται κατά την εκστρατεία 

εναντίον των Μαδιανιτών308 όταν ο Μωυσής επιλέγει εμπλοκή στην οργανωμένη βία 

με περιορισμένα μέσα, viz. μικρό αριθμό στρατιωτών και όχι ολόκληρο το 

στράτευμα: 

«Ας εξοπλιστούν μερικοί άνδρες από εσάς για πόλεμο. Θα 

επιτεθούν στους Μαδιανίτες...Θα στείλετε στον πόλεμο χίλιους 

άνδρες από κάθε φυλή...»309 

Ο σκοπός της παραπάνω σύγκρουσης για τους Ισραηλίτες είναι μεν ολιστικός, με την 

έννοια ότι στόχος είναι ο αφανισμός της οντολογικής υπόστασης των Μαδιανιτών 

όπως και τελικά επιτυγχάνεται, ωστόσο η κινητοποίηση παραμένει περιορισμένη. Η 

επιλογή αυτή, αν και δεν εξηγείται περισσότερο στο κείμενο, προφανώς φαίνεται ότι 

αρχικά λαμβάνει χώρα στα πλαίσια μιας διαδικασίας αποτίμησης της δυναμικότητας 

του αντιπάλου. Ωστόσο, στην εν λόγω εκστρατεία υπάρχει ένα επιπλέον σημαντικό 

στοιχείο το οποίο δίνει ακόμα περισσότερη ουσία στην απόφαση του Μωυσή για 

περιορισμένη δράση. Ο πόλεμος εναντίον των Μαδιανιτών είναι μια ενέργεια η οποία 

αφενός πραγματοποιείται στα πλαίσια της εκδίκησης, συνεπώς δεν σχετίζεται άμεσα 

με την βασική πολιτική στόχευση της κατάκτησης της Χαναάν310, και αφετέρου δεν 

είναι στρατηγική απόφαση του ιδίου του Μωυσή αλλά Θεϊκή υπόδειξη η οποία 

μάλιστα του υπαγορεύεται δυο φορές: 

                                                
306 Κονδύλης, Π., «Θεωρία του Πολέμου», Θεμέλιο, Γ' έκδοση, 1999, σελ. 33-34. 
307 Ο διαχωρισμός γίνεται μετέπειτα από την περίοδο του βασιλέως Δαυίδ και ύστερα. Ο Σολομών, ο 
οποίος τον διαδέχεται αποτελεί αμιγώς πολιτική προσωπικότητα. 
308 Αριθμοί: 31, 1-51. 
309 Αριθμοί: 31, 3-4. 
310 Από γεωγραφικής άποψης οι Μαδιανίτες τοποθετούνται ανατολικά του Κόλπου της Άκαμπα και 
νοτίως της σημερινής Ιορδανίας, τότε χώρα των Εδωμιτών (Βλέπε Εικόνα 2), γεγονός που σημαίνει ότι 
δεν σχετίζονται άμεσα με την κατάκτηση της Χαναάν. 
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«Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: "Επιτεθείτε στους Μαδιανίτες και 

χτυπήστε τους για το κακό που σας έκαναν και σας 

παραπλάνησαν με τις πονηριές τους...»311 

«Ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πάρε εκδίκηση από τους 

Μαδιανίτες για χάρη των Ισραηλιτών...»312 

«...Θα επιτεθούν στους Μαδιανίτες (σ.σ. οι άνδρες που 

επελέγησαν προς εμπλοκή) για να πραγματοποιήσουν την 

εκδίκηση του Κυρίου εναντίον τους...»313 

Συνεπώς, κατά τα φαινόμενα, και με κίνητρο την εκδίκηση έπειτα από Θεϊκή 

υπόδειξη, ο Μωυσής απαντάει πριν αποφασίσει για το μέγεθος της πολεμικής 

κινητοποίησης στην θεμελιώδη ερώτηση την οποία ο C.V. Clausewitz θέτει ξεκάθαρα 

αιώνες αργότερα σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή 

«Τί πρέπει να επιτευχθεί από τον πόλεμο χρησιμοποιώντας τον 

πόλεμο;»314 

ερώτημα το οποίο, όπως ο ίδιος ο C.V. Clausewitz εξηγεί, έρχεται να ορίσει τελικά το 

εύρος της κινητοποίησης όσον αφορά τα μέσα αλλά και την γενικότερη «ένταση-

ενέργεια» της οργανωμένης βίας αφού διαχωρίζει τον τελικό σκοπό από άλλες 

ενδιάμεσες επιδιώξεις.315 Συνεπώς, υπό αυτή την οπτική, ο Μωυσής πιθανόν 

αναγνωρίζει την εκδίκηση κατά των Μαδιανιτών ως μια ενδιάμεση ή/και 

δευτερεύουσα στόχευση και, συνδέοντας την τελευταία με τα διαθέσιμα μέσα αλλά 

και με τον τελικό σκοπό ολόκληρης της εκστρατείας (κατάκτηση της Χαναάν), 

αποφεύγει να αφεθεί σε μια ολοκληρωτική προσέγγιση κινητοποίησης, αποζητώντας 

να μην υποστεί μη απαραίτητη φθορά η οποία με την σειρά της ενδέχεται να 

επηρεάσει τον βασικό πολιτικό σκοπό. Επομένως, σε μια πρώτη προσέγγιση, ο 

περιορισμένος πόλεμος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, εντός του ευρύτερου 

πλαισίου κατάκτησης των στοχεύσεων της υψηλής στρατηγικής, προκύπτει ως μια 

πολιτική απόφαση της ηγεσίας, ληφθείσα κατ' αντιστοιχία και σύγκριση με την 

υπέρτατη επιδίωξη της υψηλής στρατηγικής. 

Ωστόσο, το κείμενο δεν μένει εκεί αλλά έρχεται να θίξει την δυναμική φύση του 

πολέμου και την δυνατότητα εξέλιξής του σε ολοκληρωτικό πόλεμο ασχέτως με την 
                                                
311 Αριθμοί: 25, 16-17. 
312 Αριθμοί: 31, 1. 
313 Αριθμοί: 31, 3. 
314 Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 367. Η φράση, βάσει της απόδοσης στα Αγγλικά έχει ως εξής: What is 
to be attained by and in the same? 
315 Στο ίδιο. 
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αρχική πολιτική πρόθεση περιορισμένης κινητοποίησης, επιβεβαιώνοντας έτσι την 

κατά C.V. Clausewitz ρήση ότι ο πόλεμος διαθέτει χαρακτηριστικά χαμαιλέοντα.316 

Πράγματι, ο Ιησούς του Ναυή στοχεύοντας στην κατάκτηση της πόλεως Γάι 

λαμβάνει υπόψη του πληροφορίες, αποκλειστικά περί σκληρής ισχύως, βάσει των 

οποίων η εν λόγω πόλη έχει ασθενή στρατιωτική δύναμη και συνεπώς προχωρά στην 

πολιτική επιλογή της περιορισμένης κινητοποίησης βάσει της δυναμικότητας του 

αντιπάλου: 

«"Δεν είναι ανάγκη να πάει όλος ο στρατός για να καταλάβει 

την Γάι και να μπουν όλοι σε τέτοιο κόπο. Δεν είναι μεγάλη 

πόλη. Δυο τρείς χιλιάδες άνδρες είναι αρκετοί"...Ξεκίνησαν 

λοιπόν να πολεμήσουν περίπου τρείς χιλιάδες άνδρες, αλλά 

(σ.σ. μπροστά στην αντίδραση των αμυνόμενων) αναγκάστηκαν 

να υποχωρήσουν...»317 

Τελικώς, προκειμένου η πόλη να κατακτηθεί ο Ιησούς του Ναυή αναγκάζεται να 

κινητοποιήσει το σύνολο του στρατού.318 Η εξέλιξη του παραπάνω περιστατικού 

έρχεται να αμφισβητήσει το αξίωμα ότι η πολιτική απόφαση περιορισμού της βίας 

είναι από μόνη της ικανή να ελέγξει το πολεμικό φαινόμενο σε όλη του την εξέλιξη 

και μάλιστα το καθιστά ανορθολογικό. Η παραπάνω αφήγηση έρχεται να εισχωρήσει 

στην ίδια την φύση του πολέμου ως μια απόλυτα κοινωνική διαδικασία, κατά την 

οποία τα εμπλεκόμενα μέλη ενώ μπορούν μεν να γνωρίζουν σε απόλυτο βαθμό την 

δική τους κατάσταση ισχύος (σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο), είναι σε θέση δε 

μόνο να εκτιμήσουν αυτή του αντιπάλου, με την διαδικασία να εμπεριέχει σημαντικές 

πιθανότητες λάθους.319 Αυτό ακριβώς λαμβάνει χώρα στην περίπτωση του Ιησού του 

Ναυή και την εκστρατεία κατά της Γάι αφού η πληροφόρηση για τους συντελεστές 

ισχύος του αντιπάλου είναι ελλιπής, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως πχ το 

ηθικό, και συνεπώς οδηγεί στην λανθασμένη, ως προς τον συγκεκριμένο βαθμό 

οριοθέτησής της, πολιτική απόφαση περιορισμένης δράσης. Και αν ο παράγοντας της 

αβεβαιότητας ως προς την ισχύ του αντιπάλου είναι ικανός να επηρεάσει τον βαθμό 

κινητοποίησης, το ίδιο είναι σαφές ότι ισχύει και για την εκτίμηση των 

προθέσεων/στοχεύσεων του αντιπάλου ή, όπως τις ονομάζει ο C.V. Clausewitz, τις 

πολιτικές απαιτήσεις (του αντιπάλου από τον πόλεμο), αφού οι τελευταίες δεν είναι 
                                                
316 Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 121. 
317 Ιησούς του Ναυή: 7, 2-4. 
318 Ιησούς του Ναυή: 8, 1-3. 
319 Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 115. 
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πάντοτε προφανείς ευθύς εξ' αρχής και συνεπώς μπορούν να οδηγήσουν επίσης σε 

λανθασμένη αντιμετώπιση της κινητοποίησης. Είναι τελικά προφανές, ότι ο 

περιορισμός της βίας, τουλάχιστον ως προς την κινητοποίηση, είναι μια εξαιρετικά 

πολύπλοκη διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση μιας πλειάδας 

παραγόντων, τόσο του αντιπάλου όσο και των ημέτερων, και η οποία σχετίζεται με 

τον πολιτικό σκοπό για τον οποίο ο πόλεμος λαμβάνει χώρα, την ορθή εκτίμηση των 

επιπέδων ισχύος, εσωτερικά στοιχεία περί της διακυβέρνησης και λαού, τον τρόπο με 

τον οποίο το πολεμικό φαινόμενο θα επηρεάσει τρίτους δρώντες, κλπ.320. Ο C.V. 

Clausewitz προκειμένου να περιγράψει το περίπλοκο της παραπάνω διαδικασίας 

αναφέρει τα λεγόμενα του Ναπολέοντος επί του ζητήματος: 

«Υπό αυτή την έννοια ο Βοναπάρτης είχε απόλυτο δίκαιο όταν 

είπε πως αν (σ.σ. ο πόλεμος) ήταν μαθηματικό πρόβλημα, ο 

Νεύτων θα στεκόταν τρομαγμένος μπροστά του».321 

Συνεπώς, απάντηση στην ερώτηση «πόση κινητοποίηση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί;» πρίν και κατά την διάρκεια του πολεμικού φαινομένου δεν είναι 

εύκολο να δοθεί. Παρ' όλα αυτά οι δρώντες κατά την χάραξη και την εφαρμογή της 

υψηλής στρατηγικής τους πρέπει να λάβουν υπόψη τους δυο βασικά αξιώματα τα 

οποία προκύπτουν από την προσέγγιση του Σ.Ν. Λίτσα στην έννοια του 

περιορισμένου πολέμου. Το πρώτο, σχετίζεται με τα μέσα και έχει να κάνει με το ότι 

ο περιορισμός της βίας επιβάλλεται να χαρακτηρίζει πολιτική στόχευση και πράξη 

αντιστοίχως αφού τελικά, 

«Κανένα κράτος δεν επιθυμεί να βρεθεί σε μια κατάσταση που 

θα έχει κερδίσει έναν πόλεμο, αλλά θα έχει καταβάλει μια 

τέτοια υπερπροσπάθεια...και θα οδεύει στην χρεοκοπία και 

στην υποβάθμισή του στην διεθνή κλίμακα ισχύος».322 

Το δεύτερο, αφορά τον περιορισμό της βίας σε συστημικό επίπεδο και σχετίζεται με 

το γεγονός ότι η όποια πολιτική στόχευση, η οποία φιλοδοξείται να επιτευχθεί μέσω 

της οργανωμένης βίας, 

«...οφείλει να "επικοινωνηθεί" ευρύτατα με στόχο τις χώρες 

που είναι ουδέτερες - άρα και δυνητικοί αντίπαλοι -, ώστε να 

                                                
320 Clausewitz, ό.π., no 83, σελ. 375. 
321 Στο ίδιο. 
322 Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 276. 
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αποφευχθούν παρερμηνείες και συνακόλουθα η μεταβολή του 

πολέμου σε ολικό ή/και συστημικό».323 

Βεβαίως, τα δυο παραπάνω αξιώματα όταν έρχονται να εφαρμοστούν στην πράξη 

υποβάλλονται τόσο στην δοκιμασία του δυναμικού χαρακτήρα του πολέμου ο οποίος, 

όπως ήδη έχει αναφερθεί324, εξελίσσεται και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δύναται 

να ελεγχθεί-περιοριστεί χάριν πολιτικών και μόνο αποφάσεων ή πεποιθήσεων, όσο 

και σε αυτή της υφιστάμενης αβεβαιότητας325 αλλά και της εξαπάτησης. 

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την τελευταία επισήμανση, το κείμενο της Tanakh/ΠΔ 

έρχεται να αναδείξει και ένα τελευταίο αλλά επίσης σημαντικό στοιχείο σχετικό με 

την περιορισμένη σύγκρουση. Αυτό αφορά την κατά φαινόμενα και μόνο 

περιορισμένη κινητοποίηση ως εργαλείο εξαπάτησης του αντιπάλου. Στην περίπτωση 

αυτή η πραγματική πολιτική πρόθεση δεν επικοινωνείται ουδόλως αλλά αντιθέτως 

προβάλλεται πρόθεση περιορισμένης κινητοποίησης. Η τελευταία στοχεύει στην 

εξαπάτηση του εχθρού ο οποίος τελικά αντιμετωπίζεται ολοκληρωτικά. Τη παραπάνω 

μεθοδολογία εισάγει ο Ιησούς του Ναυή αμέσως μετά την πρώτη αποτυχία της 

περιορισμένης κινητοποίησης επί της εκστρατείας της Γάι. Ο Ιησούς προχωρά σε 

ολική κινητοποίηση μεν αλλά κεκαλυμμένη αφού στον εχθρό προτάσσει φανερά μια 

δύναμη τριών χιλιάδων ανδρών η οποία παρασύρει σε προέλαση το αντίπαλο 

στράτευμα το οποίο στην συνέχεια δέχεται πλήγμα από το σύνολο της Ισραηλιτικής 

δύναμης.326 Η παραπάνω πτυχή της περιορισμένης σύγκρουσης αν και θίγεται στο εν 

λόγω κείμενο σε επίπεδο πολεμικής στρατηγικής είναι ξεκάθαρο ότι έχει προεκτάσεις 

και χρησιμότητα τόσο σε επίπεδο στρατιωτικής όσο και επίπεδο υψηλής στρατηγικής 

αφού τελικά οι προθέσεις των κρατών είναι άγνωστες στο διεθνές σύστημα όπως 

αξιώνει ο J. Mearsheimer: 

«Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει ένας ηγέτης τις μελλοντικές 

προθέσεις των άλλων κρατών. Αυτές είναι απλά αδύνατο να 

προσδιοριστούν».327 

«Lying, sometimes makes good strategic sense...»328 

                                                
323 Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 279. 
324 Βλέπε σελ. 92 της παρούσης. 
325 Στο ίδιο. 
326 Ιησούς του Ναυή: 8, 1-8. 
327 Mearsheimer, J. J.,  «Conversations International Relations: Interview with John J. Mearsheimer, 
Part II», International Relations, Vol. 20, Νο 2, SAGE Publications, p.p. 231-243, 2006, σελ. 231-232. 
328 Mearsheimer, J.J., «The Truth about Lying in International Politics», BUFFET CENTER, 
University of Chicago, January, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=pCNDoGmKgmI. 
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Ως επιστέγασμα, θα λέγαμε ότι, ως προς την έναρξή του (σε επίπεδο δηλαδή 

πολιτικής στόχευσης), ο περιορισμένος πόλεμος είναι μια συνηθισμένη διαδικασία 

διότι έρχεται να ικανοποιήσει ανθρωπολογικούς, πολιτικούς και συστημικούς 

περιορισμούς. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ανέφικτο στην πράξη, η 

περιορισμένη σύγκρουση να διατηρηθεί στο πολιτικά οριοθετημένο πλαίσιο της  

έναρξής της διότι ο πόλεμος δεν είναι μοναχική δράση αλλά λαμβάνει χώρα ως 

διαδικασία κοινωνικοποίησης των κρατικών δρώντων στα πλαίσια του άναρχου και 

ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος όπου μεταξύ των μονάδων επικρατεί, εκτός 

των άλλων, τουλάχιστον η αβεβαιότητα περί προθέσεων και στοχεύσεων. 

4.3.4 Ανορθόδοξες Επιχειρήσεις 

Ο Σ.Ν. Λίτσας ορίζει τις εν λόγω επιχειρήσεις ως, 

«...το οργανωμένο πλέγμα δράσεων έκλυσης βίας που ένας 

μικρός αριθμός εμπλεκομένων έχει ως στόχο να προκαλέσει 

μεγαλύτερο εύρος βλάβης στον αντίπαλό του από ότι θα 

μπορούσε να επιτύχει με τον ίδιο αριθμό εμπλεκομένων με 

συμβατικό οπλισμό και με συμβατικές μεθόδους χρήσης 

βίας...(σ.σ. ο σκοπός τους) αφορά είτε την πρόκληση 

σημαντικής υλικής βλάβης στις υποδομές του εχθρικού στόχου 

είτε την φυσική εξόντωση μεγάλου αριθμού αντιπάλων με 

απώτερο στόχο την πρόκληση σημαντικής φθοράς καθώς και 

την πρόκληση βλάβης στο ηθικό του αντιπάλου με όσο το 

δυνατόν μικρότερο κόστος τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε 

υλικές φθορές».329 

Ο παραπάνω ορισμός παραπέμπει σε μια ποιοτική δράση οργανωμένης βίας, στα 

πλαίσια της οικονομίας κλίμακας, κατά την οποία η πληθώρα (στρατιωτών), viz. ο 

ποσοτικός συντελεστής, αντικαθίσταται από ευέλικτες και μικρές επίλεκτες μονάδες, 

οι οποίες φέρουν μη συμβατικό οπλισμό και οι οποίες δύναται να στοχεύουν, 

ταυτόχρονα ή όχι,  στην υλική, έμψυχη και ηθική φθορά του αντιπάλου. 

Ανατρέχοντας στην σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να αναζητηθούν 

ανάλογα ξεκάθαροι και ουσιαστικά περιγραφικοί ορισμοί, με αυτόν του Σ.Ν. Λίτσα, 

διαπιστώθηκε ότι είναι εύκολο να επέλθει σύγχυση διότι, προφανώς λόγω της 

συνεχούς εξέλιξης του πεδίου της μάχης και των μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου 

                                                
329 Λίτσας, ό.π., no 38, σελ. 308. 
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και ιδιαίτερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, έχει επέλθει σημαντική εξειδίκευση 

στους όρους.330 Η τελευταία μάλιστα έχει φτάσει σε βαθμό τέτοιο ώστε τα πολύ 

στοιχειώδη και ταυτόχρονα θεμελιώδη και σημαντικότατα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων ανορθόδοξου πολέμου, τα οποία παραθέτει στον ορισμό του ο Σ.Ν. 

Λίτσας, να είναι πλέον δυσδιάκριτα ή/και απόντα από τους ορισμούς που 

χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα στρατιωτικά εγχειρίδια τα οποία θέτουν σε άλλο 

επίπεδο το βάρος αυτού καθ' αυτού του ορισμού.  Για του λόγου το αληθές 

παραθέτουμε τους ορισμούς και κάποια βασικά επεξηγηματικά στοιχεία των δυο 

διεθνών ορολογιών, «Irregular Warfare» (IW) και «Unconventional Warfare» (UW). 

Μια IW επιχείρηση ορίζεται ως, 

«Η βίαιη δράση μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων 

προς εξασφάλιση (σ.σ. πολιτικής) νομιμοποίησης και επιρροής 

επί του πληθυσμού».331 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι IW δράσεις δύναται να λάβουν χώρα τόσο εναντίον εχθρικών 

κρατικών δρώντων, προκειμένου να στηριχθούν στάσεις, επαναστατικά κινήματα, 

αντιστασιακές οργανώσεις, κλπ, και τελικά να ανατραπούν καθεστώτα, όσο και να 

υποστηριχθούν φίλιες χώρες προς ενίσχυση, πχ των αντιτρομοκρατικών τους 

δυνατοτήτων, της ικανότητας άμυνας, κ.α.332. Ως προς το πρώτο σκέλος τους, δηλαδή 

όταν η IW επιχείρηση στοχεύει εχθρικούς κρατικούς δρώντες προς υποστήριξη 

ανταρτών, κλπ, τότε ονομάζεται  «Unconventional Warfare»333. Συνεπώς η IW δράση 

είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβάνει την UW καθώς και πλήθος άλλων 

όπως επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών (IO's), ψυχολογικές επιχειρήσεις κλπ.334 

Είναι αμέσως αντιληπτό, ότι η χρήση των παραπάνω ορισμών, ακριβώς λόγω της 

εξειδίκευσής τους, δεν βοηθά στην ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου των 

επιχειρήσεων ανορθόδοξου πολέμου όπως αυτό προκύπτει, σε ένα πρώιμο ίσως αλλά 

εξαιρετικά ενδιαφέρον στάδιο, μέσα από την Tanakh/ΠΔ. Για το λόγο αυτό η 

παρούσα μελέτη υιοθετεί το θεωρητικό και επεξηγηματικό πλαίσιο του Σ.Ν. Λίτσα 

όταν αναφέρεται στον συγκεκριμένο τύπο πολεμικών επιχειρήσεων και το οποίο 

παραπέμπει σε μια ευέλικτη, ποιοτική δράση, βίαιου χαρακτήρα, έναντι εχθρικής 

                                                
330 «Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: FM 3-05.130»,  United States 
Department of the Army Headquarters, Washington DC, 2008, σελ. 1_4. 
331 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: FM 3-05.130»,  ό.π., no 330, σελ. 1_8. 
332 «Unconventional Warfare Pocket Guide», Version 1.0, United States Army Special Operations 
Command, 2016, σελ. 4. 
333 Στο ίδιο. 
334 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: FM 3-05.130»,  ό.π., no 330, σελ. 1_5. 
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δύναμης, με μοναδική ή πολλαπλές στοχεύσεις υλικής και ψυχολογικής φθοράς, κ.α. 

(βλ. σελ 103). 

Η πρώτη ανορθόδοξη επιχείρηση καταγράφεται στην ανθρώπινη γραμματεία, 

σύμφωνα με τον Σ.Ν. Λίτσα, στην Ιλιάδα του Ομήρου.335 Σκοπός της είναι η συλλογή 

πληροφοριών από το αντίπαλο στρατόπεδο και όχι η καταφυγή στην οργανωμένη βία 

με ένα ασύμμετρο πλήγμα, ενώ χαρακτηριστικά από την αφήγηση του Ομήρου 

ξεχωρίζουν τρία βασικά στοιχεία: ο μικρός αριθμός ανδρών (ευεληξία), viz. Διομήδης 

και Οδυσσέας, ο ελαφρύς οπλισμός τους και η εσκεμμένη επιλογή της κεκαλυμμένης 

εκτέλεσης της επιχείρησης κατά την διάρκεια της νύχτας.336 Στην Tanakh/ΠΔ η 

εισαγωγή στην ανορθόδοξη δράση πραγματοποιείται περιγράφοντας την ταυτόχρονη 

επίθεση τριών ομάδων Ισραηλιτών, υπό τις διαταγές του Κριτή Γεδεών, στο 

στρατόπεδο του συνασπισμού Μαδιανιτών-Αμαληκιτών και άλλων, δύναμης κατά 

πολύ μεγαλύτερης από αυτής των πρώτων.337 Οι συγγραφείς περιγράφουν την 

επιχείρηση με εξαιρετική λεπτομέρεια με αποτέλεσμα να προκύπτουν από αυτή 

σημαντικά στοιχεία ως προς τα βασικά του ανορθόδοξου πολέμου. Για ακαδημαϊκούς 

και μόνο λόγους τονίζεται το γεγονός ότι τόσο η επιχείρηση των Οδυσσέα και 

Διομήδη στην Ιλιάδα όσο και αυτή του Γεδεών, αν έπρεπε να μπουν σε ένα 

επιχειρησιακό πλαίσιο βάσει των σημερινών ορισμών περί ΙW και UW τότε, εφόσον 

στρέφονται αποκλειστικά εναντίον του εχθρού, θα έπρεπε να θεωρηθούν ως 

Unconventional Warfare δράσεις, όμοιες με τις λαμβάνουσες χώρα από ειδικές 

δυνάμεις του στρατεύματος (καταδρομικές επιχειρήσεις).338 

Η ανορθόδοξη δράση, όπως αυτή προκύπτει από το κείμενο, περιλαμβάνει δυο 

στάδια, την οργάνωση-προετοιμασία και την εκτέλεση. Στον οργανωτικό τομέα, ένα 

πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο του ανορθόδοξου πολέμου αναδύεται ήδη από την 

εισαγωγική αναφορά των συγγραφέων στην επιχείρηση η οποία κάνει λόγω για την 

γεωμορφία του τοπίου όπου αυτή πρόκειται να διεξαχθεί: 

«Το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν σε χαμηλότερο σημείο 

από των Ισραηλιτών».339 

Οι συγγραφείς δεν εξηγούν σε αυτό το σημείο περεταίρω τον λόγο για τον οποίο 

γίνεται αναφορά στο terrain, ωστόσο από τα γραφόμενα προκύπτει ότι ο Γεδεών το 

                                                
335 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 296. 
336 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 304. 
337 Κριταί: 7, 12. 
338 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: FM 3-05.130»,  ό.π., no 330, σελ. 5_1. 
339 Κριταί: 7, 8. 
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λαμβανεί σοβαρά υπόψη του στο σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος μιας και στο 

τέλος της επιχείρησης ο τελευταίος, και ενώ οι αντίπαλοι πανικόβλητοι προσπαθούν 

να διαφύγουν, χρησιμοποιεί το τακτικό πλεονέκτημα της επίθεσης από υψηλότερη 

θέση καλώντας επιπλέον στρατεύματα από τα ορεινά να αποκλείσουν τις εξόδους 

διαφυγής των αντιπάλων, τους οποίους τελικά και κατατροπώνει.340 Την κατανόηση 

της μεγάλης επιρροής του ανάγλυφου στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί μια μάχη 

αποδεικνύεται ότι την κατέχουν οι συγγραφείς της Tanakh/ΠΔ και από άλλες 

αναφορές και σχολιασμούς εντός του κειμένου. Χαρακτηριστική, αλλά όχι μοναδική, 

είναι η περίπτωση όταν κατά την καταδίωξη στο δάσος του Εφραΐμ του στασιαστή 

Αβεσσαλώμ, από τα στρατεύματα του Δαυίδ, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι, 

«Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν περισσότεροι στις κακοτοπιές 

του δάσους παρά στην μάχη»341, 

ενώ και ο ίδιος ο στασιαστής πέφτει θύμα του ανάγλυφου: 

«Και καθώς το μουλάρι πέρασε κάτω από τα πυκνά κλαδιά 

μιας βελανιδιάς, τα μαλλιά του Αβεσσαλώμ  πιάστηκαν στα 

κλαδιά και έμεινε εκεί μετέωρος ενώ το μουλάρι έφυγε από 

κάτω του...(σ.σ. το περιστατικό οδήγησε στην σύλληψη και 

θανάτωσή του)»342. 

Σε επίπεδο στρατηγικής θεωρίας, αυτός ο οποίος με λεπτομέρεια καταγράφει την 

μελέτη του ανάγλυφου ως πρωταρχικής σημασίας διαδικασία κατά την προετοιμασία 

του πολέμου είναι ο Sun Tzu. To ανάγλυφο στην μελέτη του προκύπτει, τουλάχιστον 

για τον γράφοντα, ως η πιο σημαντική εκ των πέντε αρχών του στρατηγικού 

σχεδιασμού τις οποίες αυτός προτάσσει343 αφού ουσιαστικά έρχεται όχι απλώς να 

επηρεάσει ως ένα βαθμό τον τρόπο διεξαγωγής της μάχης αλλά δημιουργεί και τις 

συνθήκες σχεδιασμού του πολέμου.344 Το παραπάνω αξίωμα σαφώς μας παραπέμπει 

στην σύγχρονη στρατηγική προσέγγιση του «customization» του στρατεύματος (ή 

τμήματος αυτού) με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα, όσον αφορά την Ελλάδα, 

την ανάγκη δημιουργίας του Λόχου Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ) κατά την 

τελευταία φάση του εμφυλίου, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα δύσβατες ορεινές 

περιοχές όπου και οι συμβατικές δυνάμεις δεν υπήρξε δυνατό να ανταπεξέλθουν. 

                                                
340 Κριταί: 7, 23-25. 
341 Β' Σαμουήλ: 18, 6-8. 
342 Β' Σαμουήλ: 18, 9-10. 
343 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 1. 
344 «Sun-Tzu on The Art of War», ό.π., no 78, σελ. 40-45. 
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Ένα δεύτερο οργανωτικό στοιχείο το οποίο προκύπτει από την ανορθόδοξη 

επιχείρηση των Ισραηλιτών αποτελεί η επιλογή της χρονικής στιγμής κατά την οποία 

λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως και στην περίπτωση των Οδυσσέα 

και Διομήδη, ο Γεδεών επιλέγει να επιτεθεί κατά την διάρκεια της νύχτας και μάλιστα 

συγκεκριμένη στιγμή, 

«...την ώρα που άρχιζε η δεύτερη σκοπιά...»345. 

Αναλύοντας παρακάτω τις λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της επιχείρησης, ο 

οποίος εκτός των άλλων περιλαμβάνει την ανάφλεξη λαμπάδων, έντονο θόρυβο με το 

σπάσιμο πύλινων σκευών, κραυγών κλπ, γίνεται κατανοητό ότι η χρονική στιγμή δεν 

επιλέγεται απλώς ώστε το σκοτάδι να παρέχει κάλυψη, ή την ώρα που ενδεχομένως, 

λόγω της αλλαγής της φρουράς, οι σκοποί είχαν αποσπασμένη την προσοχή τους. 

Στην περίπτωσή μας το σκοτάδι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδόν 

«θεατρικού» σκηνικού της επιχείρησης προκειμένου να δοθούν σαφή ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά σε αυτή και να επηρεαστεί σε μια πρώτη φάση, από το σχεδόν 

υπερφυσικό θέαμα, η ψυχοσύνθεση του αντιπάλου στρατεύματος. Έτσι η ψυχολογία 

του εχθρού αναδεικνύεται ως βασικό, αν όχι το πρώτο, προγεφύρωμα το οποίο πρέπει 

να πληγεί προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της ανορθόδοξης επιχείρησης. 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, το πλήγμα της ψυχολογίας του αντιπάλου δύναται να 

αποτελεί και τον μοναδικό σκοπό της όλης δράσης.346 

Το τρίτο στοιχείο, σε επίπεδο οργάνωσης, είναι η άντληση πληροφοριών για τον 

στόχο προ της εκτέλεσης της επιχείρησης. Εν προκειμένω, ο Γεδεών μεταβαίνει ο 

ίδιος μαζί με τον Φουρά, κατά τις βραδινές πάντα ώρες, ώστε να αντλήσει 

πληροφορίες σχετικά με την ψυχολογία και το ηθικό του αντίπαλου στρατεύματος, τις 

οποίες τελικά αντλεί έμμεσα ακούγοντας των διάλογο μεταξύ δυο φρουρών: 

 «Κατέβηκε λοιπόν ο Γεδεών μαζί με το δούλο του, τον Φουρά, 

ως την προφυλακή του εχθρικού στρατοπέδου...Όταν έφτασε 

εκεί ο Γεδεών, ένας στρατιώτης διηγούνταν στο σύντροφό του 

ένα όνειρο που είχε δεί...Ο σύντροφός του, του αποκρίθηκε: 

"Αυτό δεν συμβολίζει τίποτε άλλο, παρά το ξίφος του Γεδεών, 

γιού του Ιωάς, του Ισραηλίτη. Ο Θεός, του έχει παραδώσει το 

στρατόπεδο των Μαδιανιτών..."».347 

                                                
345 Κριταί: 7, 19. 
346 «Irregular Warfare: Air Force Doctrine Document 3-2», United States Air Force, 2013, σελ. 7. 
347 Κριταί: 7, 11-14. 
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Μόνο μετά την, έστω και υποτυπώδη, πληροφόρηση αυτή ο Γεδεών δίνει το πράσινο 

φώς προκείμενου να προχωρήσει η επιχείρηση.348 Επί της κατά το δυνατό άρτιας 

πληροφόρησης βασίζονται και οι σημερινές ανορθόδοξες επιχειρήσεις οι οποίες, 

αναλόγως των στοχεύσεών τους, περιλαμβάνουν μια πληθώρα πληροφόρησης, προϊόν 

παρακολούθησης και όχι μόνο, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στα σύγχρονα 

εγχειρίδια.349 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι σύγχρονες δράσεις βασίζονται, πέραν των 

τυπικών στρατιωτικών πληροφοριών, και σε ενημέρωση γύρω από πολιτικά, 

κοινωνικά, πολιτισμικά καθώς και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον 

αντίπαλο.350 

Κλείνοντας με το οργανωτικό κομμάτι της επιχείρησης, ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλεί ο ξεκάθαρα ανορθόδοξος εξοπλισμός των ανδρών του Γεδεών ο οποίος, 

εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και μη πολεμικά αντικείμενα όπως σάλπιγγες και 

στάμνες εντός των οποίων υπάρχει και μια αναμμένη λαμπάδα, τα οποία όπως θα 

δούμε παρακάτω έχουν χρήση για το πρώτο και καθοριστικότερο μέρος της 

ανορθόδοξης επιχείρησης το οποίο είναι καθαρά ψυχολογικό και βασίζεται 

κυριολεκτικά στην δημιουργία ενός θεάματος το οποίο στα μάτια του εχθρού 

φαντάζει απόκοσμο, μη γήινο και συνεπώς μη κατανοητό και άρα μη αντιμετωπίσιμο, 

ενώ ταυτόχρονα, για τους Ισραηλίτες, είναι απόλυτα ορθολογικό: 

«...και έδωσε στον καθένα τους από μια άδεια στάμνα, με μια 

λαμπάδα μέσα. Μετά τους είπε: "Θα κοιτάζετε εμένα...όταν 

σαλπίσω με την σάλπιγγα εγώ και αυτοί που είναι μαζί μου, 

τότε θα σαλπίσετε και εσείς γύρω από το στρατόπεδο και θα 

φωνάξετε: "για τον Κύριο και για τον Γεδεών"».351 

Ο Σ.Ν. Λίτσας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό των ανορθόδοξων 

επιχειρήσεων αναφέροντας ότι πρέπει είτε να είναι ελαφρύς είτε «έξυπνα 

ανορθόδοξος» ώστε σε συνδυασμό με τον παράγοντα του αιφνιδιασμού  να 

προκληθεί η μέγιστη σύγχυση στον εχθρικό στόχο.352 Προσθέτει όμως επιπλέον ο 

ίδιος και την παράμετρο της κάλυψης, με την έννοια ότι η όλη διαδικασία της 

επιχείρησης να μην γίνεται αντιληπτή.353 Όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, ως προς 

αυτό το σημείο, ο Γεδεών προσεγγίζει εν μέρει διαφορετικά την δική του δράση αφού 
                                                
348 Κριταί: 7, 15. 
349 Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: FM 3-05.130»,  ό.π., no 330, σελ. 5_1. 
350 «Irregular Warfare: Air Force Doctrine Document 3-2», ό.π., no 346, σελ. 10. 
351 Κριταί: 7, 16. 
352 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 309. 
353 Στο ίδιο. 
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αποζητά να γίνει αντιληπτός (από μια στιγμή και έπειτα) αλλά προετοιμάζει και 

επενδύει στην δημιουργία εσφαλμένης αντίληψης, με απώτερο σκοπό την σύγχυση 

και τον πανικό του αντιπάλου.  

Το εκτελεστικό κομμάτι της επιχείρησης των Ισραηλιτών περιλαμβάνει την χρήση 

τριών ομάδων στρατιωτών οι οποίες αποτελούνται από εκατό άνδρες έκαστη. Οι 

τριακόσιοι οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν την καταδρομική δράση επιλέγονται 

από ένα συνολικό στράτευμα τριάντα δυο χιλιάδων ανδρών το οποίο, βάσει του 

κειμένου, υστερεί σε μεγάλο βαθμό αριθμητικά του αντιπάλου: 

«Οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και οι νομάδες της ανατολής 

είχαν απλωθεί στην πεδιάδα, αμέτρητοι σαν ακρίδες. Αμέτρητες 

ήταν και οι καμήλες τους, σαν τους κόκκους της άμμου στην 

ακροθαλασσιά»354 

Το ίδιο βράδυ τα τρία τμήματα προχωρούν χωρίς να γίνουν αντιληπτά στο 

στρατόπεδο και με την προτροπή Γεδεών ξεκινά το πρώτο και πιο καθοριστικό 

κομμάτι της επιχείρησης το οποίο στοχεύει ξεκάθαρα την ψυχολογία του αντιπάλου: 

«Σάλπισαν τότε με τις σάλπιγγες κι έσπασαν τις στάμνες που 

κρατούσαν στα χέρια τους. Αμέσως, σάλπισαν και τα άλλα δυο 

τμήματα, έσπασαν τις στάμνες και κρατούσαν με το αριστερό 

τους χέρι τις λαμπάδες και με το δεξί τις σάλπιγγες, σάλπιζαν 

και φώναζαν: "Για τον Κύριο και για το Γεδεών". Πήραν όλοι 

θέσεις γύρω από το στρατόπεδο, ενώ μέσα οι στρατιώτες 

έτρεχαν, φώναζαν και προσπαθούσαν να διαφύγουν...».355 

Στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της επιχείρησης εισάγεται ο παράγοντας της βίας 

ο οποίος σε συνδυασμό με την κατάρρευση της ψυχολογίας του αντιπάλου ακυρώνει 

πλέον την εις βάρος των Ισραηλιτών κατανομή ισχύος. Η επίδραση της επιχείρησης 

στο αντίπαλο στράτευμα περιγράφεται εξαιρετικά από τους συγγραφείς οι οποίοι, είτε 

καθ' υπερβολή είτε με ακρίβεια, καταγράφουν μια πλήρη ψυχολογική κατάρρευση 

του αντιπάλου, στα όρια της παράνοιας, η οποία φέρνει στην συνέχεια την εύκολη 

επικράτηση των Ισραηλιτών: 

 «Όταν σάλπισαν και οι τριακόσιοι με τις σάλπιγγες, ο Κύριος 

έκανε ώστε μέσα στο εχθρικό στρατόπεδο ο ένας να στρέψει το 

ξίφος του εναντίον του άλλου και ν' αλληλοσκοτωθούν. Όσοι 
                                                
354 Κριταί: 7, 12. 
355 Κριταί: 7, 19-21. 
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από τους στρατιώτες γλίτωσαν, έφθαναν τρέχοντας ως τη Βαιθ-

Ασσιτά...(σ.σ. εκεί τους περίμεναν οι Εφραιμίτες οι οποίοι και 

τους αποτελείωσαν)»356 

Αξιολογώντας συμπερασματικά την ανορθόδοξη επιχείρηση του Γεδεών, γίνεται 

αντιληπτό ότι πρόκειται για μια από τις πρώτες καταγεγραμμένες τέτοιου τύπου 

δράσεις η οποία εισχωρεί σε βάθος στα βασικά χαρακτηριστικά των αυτών 

επιχειρήσεων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς την εκτέλεση. Όμως 

είναι σημαντικό η επιχείρηση αυτή, και συνεπώς η έννοια του ανορθόδοξου πολέμου 

γενικότερα, να αξιολογηθεί όχι απλώς σε επίπεδο μιας μάχης αλλά και με 

θεωρητικούς-συστημικούς όρους. Η καταδρομική δράση επιλέγεται κατά την περίοδο 

της αμφικτιονίας όταν και οι Ισραηλίτες δρούν μη ενωμένοι και συνεπώς υστερούν σε 

σκληρή ισχύ έναντι των εχθρών τους. Υπό αυτό το πρίσμα ο Γεδεών εισάγει τον 

ανορθόδοξο πόλεμο, πάντα στα πλαίσια της αυτοβοήθειας, και μπορεί μεν να κερδίζει 

στην πράξη απλώς μια μάχη αλλά σε θεωρητικό επίπεδο προσφέρει πολλά 

περισσότερα. Η ανορθόδοξη δράση φαίνεται ότι, τουλάχιστον στιγμιαία και με την 

προϋπόθεση ότι οργανώνεται και εκτελείται κατάλληλα, έχει την δυνατότητα να 

καθηλώσει και να ακυρώσει την ίδια την συστατική ουσία του Διεθνούς Συστήματος 

(υποσυστήματος) δηλαδή την κατανομή της ισχύος. Ο Γεδεών επενδύει κάνοντας 

χρήση υποτυπωδών μέσων (έμψυχων και άψυχων) στην δημιουργία ενός 

εξωπραγματικού σκηνικού το οποίο καταφέρνει να ακυρώσει την υπεροπλία του 

αντιπάλου στοχεύοντας όχι στο κέντρο βάρους αυτού, αφού τέτοια δυνατότητα δεν 

υπάρχει, αλλά στο μαλακό υπογάστριο της ψυχοσύνθεσής του το οποίο και τελικά 

καταστρέφει με έναν ξεκάθαρο μηχανισμό τον οποίο ο Σ.Ν. Λίτσας εντοπίζει στο 

κέντρο των επιχειρήσεων ανορθόδοξου πολέμου: η επίδραση αυτής καθ' αυτής της 

ανορθόδοξης εφαρμογής στην ψυχολογία του αντιπάλου έρχεται να προσθέσει στην 

ούτως ή άλλως επιβαρυμένη ψυχολογία του στρατεύματος την οποία προκαλεί η 

φύση του πολεμικού φαινομένου από μόνη της, επηρεάζοντας έτσι άμεσα το ηθικό 

του αντιπάλου όσο ισχυρός και αν αυτός είναι.357Αντίστοιχα «θεατρικές» επιχειρήσεις 

είναι δύσκολο να βρεθούν στην βιβλιογραφία, ωστόσο ίχνη τέτοιων πρακτικών 

υπάρχουν διάσπαρτα στην ιστορία όπως για παράδειγμα η χρήση της σφυρίχτρας του 

θανάτου των Αζτέκων η οποία έβγαζε έναν αποτρόπαιο ήχο όμοιο με την σπαρακτική 

                                                
356 Κριταί: 7, 22-25. 
357 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 311. 
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κραυγή ανθρώπων υπό σφαγή358, ή οι τακτικές των καταδρομικών επιδρομών των 

Ινδιάνων της Αμερικής359, κλπ. 

Κλείνοντας, είναι προφανές ότι με κεντρικό άξονα την ψυχολογία, η καταδρομική 

επιχείρηση του Γεδεών θέτει έμμεσα τις βάσεις όχι απλά της οργάνωσης και 

εκτέλεσης των επιχειρήσεων ανορθόδοξου πολέμου αλλά και των ψυχολογικών 

επιχειρήσεων γενικότερα αν και, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, ο Ιησούς του 

Ναυή είναι αυτός ο οποίος εισάγει τις ψυχολογικές επιχειρήσεις στην Tanakh/ΠΔ και 

επιπλέον θεμελιώνει την χρήση της διαπόμπευσης και την ανάγει σε modus operandi 

της Ισραηλιτικής στρατιωτικής στρατηγικής. 

Ως κατακλείδα της ενότητας, παρουσιάζεται η φράση του Προέδρου J.F. Kennedy 

ο οποίος φαίνεται να κατανοεί πλήρως τόσο τη σημασία και την πολυπλοκότητα των 

ανορθόδοξων επιχειρήσεων στα σύγχρονα πεδία μαχών όσο και την ανάγκη μιας 

διαφορετικής προσέγγισης αυτών των πολεμικών μεθοδολογιών από τις σύγχρονες 

οργανωμένες συλλογικότητες: 

«Πρόκειται για ένα νέο είδος πολέμου, καινούριο στην έντασή 

του, αρχέγονο στην προέλευσή του, ένας πόλεμος ανταρτών, 

υπονομευτών, δολοφόνων, ένας πόλεμος ενέδρας αντί 

συμβατικής μάχης, μέσω διείσδυσης αντί ευθείας επίθεσης, 

όπου η νίκη επιδιώκεται δια της διάβρωσης και εξουθένωσης 

του εχθρού αντί της κατά μέτωπο επίθεσής του… Απαιτείται τις 

φορές που θα κληθούμε να τον αντιμετωπίσουμε...μια εντελώς 

νέα στρατηγική, μια εντελώς διαφορετική δύναμη κρούσης και 

συνεπώς μια νέα και εντελώς διαφορετική στρατιωτική 

εκπαίδευση».360 

4.3.5 Ψυχολογικές Επιχειρήσεις 

Είναι ξεκάθαρο ότι η παραπάνω ανορθόδοξη επιχείρηση του Γεδεών θα μπορούσε 

να συμπεριληφθεί και στην ενότητα των ψυχολογικών επιχειρήσεων αφού η δράση 

βασίζεται κατά κύριο λόγω στην στόχευση της ψυχοσύνθεσης του αντίπαλου 

στρατεύματος, των χειριστών δηλαδή της σκληρής ισχύος, με απώτερο σκοπό την 

αλλοίωση της βούλησης του δέκτη να προσέλθει σε μάχη. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο 

                                                
358 Watson, J., «Archaeologists Digging up Pre-Columbian Sounds», Los Angeles Times, 2008, 
http://articles.latimes.com/2008/jul/06/news/adfg-sounds6. 
359 Eid. L. V., « A Kind of Running Fight: Indian Battlefield Tactics in the Late Eighteenth Century», 
The Western Pennsylvania Historical Magazine, Vol. 71, No. 2, 1988, σελ. 154-155. 
360 «Irregular Warfare: Air Force Doctrine Document 3-2», ό.π., no 346, σελ. 1. 
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Γεδεών χρησιμοποίησε ένα ευέλικτο σχήμα καταδρομών προκειμένου να εκτελέσει 

την επιχείρηση, επέλεξε την κάλυψη της νύχτας και επιπλέον ενσωμάτωσε ένα καθ' 

όλα ασύμβατο οπλισμό, οδηγεί τον γράφοντα να κατατάξει την επιχείρηση αυτή 

περισσότερο εντός του πλαισίου του ανορθόδοξου πολέμου, όπως αυτός ορίστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα. 

Οι σύγχρονες ψυχολογικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ιδιαίτερα πολύπλευρες, 

εξειδικευμένες και δεν απευθύνονται αποκλειστικά στο αντίπαλο στράτευμα αλλά και 

στον εχθρικό κοινωνικό ιστό στοχεύοντας τελικά στην ίδια την κοινωνική συνθήκη η 

οποία, βάσει της ανάλυσης η οποία προηγήθηκε στο κεφάλαιο 3, επηρεάζει και την 

υψηλή στρατηγική αλλά και την νομιμοποίηση της ηγεσίας. Επιπλέον δε, δεν 

περιορίζονται καν στον αντίπαλο αφού δύναται να λάβουν χώρα και να στοχεύσουν 

και σε φίλιο κοινό για μια πλειάδα αιτιάσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση του 

τελευταίου αποτελούν οι ενέργειες ενδοκρατικής νομιμοποίησης του πολέμου στο 

Ιράκ την περίοδο 2003 όταν η διοίκηση Bush κατέφυγε στην χρήση μεθόδων 

προπαγάνδας, σε εσωτερικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη 

κοινής γνώμης και κογκρέσου, οι οποίες είχαν έντονα χαρακτηριστικά ψυχολογικών 

επιχειρήσεων.361 Οι τελευταίες ορίζονται γενικότερα σήμερα ως: 

«οι σχεδιασμένες ψυχολογικές ενέργειες οι οποίες στοχεύουν να 

επηρεάσουν απόψεις και συμπεριφορές προκειμένου να 

επιτευχθούν πολιτικοί και στρατιωτικοί σχεδιασμοί».362 

Οι F.L. Goldstein και D.W. Jacobowitz διευκρινίζουν ότι οι ψυχολογικές επιχειρήσεις 

σήμερα απευθύνονται σε φίλιο, εχθρικό ή ουδέτερο κοινό με απώτερο σκοπό να 

πείσουν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων  του κράτους που τις διεξάγει. Οι ίδιοι 

αναφέρουν ότι οι ψυχολογικές επιχειρήσεις διεξάγονται σε τρία επίπεδα· στρατηγικό, 

επιχειρησιακό και τακτικό, με τις πρώτες να έχουν να κάνουν με την επίτευξη 

                                                
361 Χαρακτηριστική πηγή για τις διαδικασίες νομιμοποίησης του πολέμου στο Ιράκ το 2003 αποτελεί η 
παρακάτω: 
Western, J., «The War over Iraq: Selling War to the American Public», Security Studies, Vol 14, No  1, 
p.p. 106-139, 2005. 
Μια σύντομη προσπάθεια σύνδεσης της παραπάνω διαδικασίας με αυτές καθ' αυτές τις ψυχολογικές 
επιχειρήσεις εκπόνησε και ο γράφον στα πλαίσια εργασίας του μεταπτυχιακού μαθήματος «Θεωρία 
Πολέμου»: 
Παπαδημητρίου, Γ., «Ενέργειες Ενδοκρατικής Νομιμοποίησης της Έναρξης του Πολέμου των ΗΠΑ 
εναντίον του Ιράκ το 2003: Θεωρητικά Συμπεράσματα», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εργασία στα 
πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική, 
Δεκέμβριος 2015. 
362 Clow, R., «Psychological Operations: The Need to Understand the Psychological Plane of Warfare», 
Canadian Military Journal, Vol 9, No 1 , pp. 21-29, 2008, σελ. 24. 
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διπλωματικών και πολιτικών πλεονεκτημάτων και τις άλλες δύο να σχετίζονται με τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις.363 

Στην Tanakh/ΠΔ οι ψυχολογικές επιχειρήσεις εμφανίζονται με την μορφή την 

οποία τις προσεγγίζει ο Σ.Ν. Λίτσας στο έργο του «Πόλεμος και Ορθολογισμός», 

δηλαδή σε επίπεδο στρατιωτικής και πολεμικής στρατηγικής. Έτσι, λαμβάνουν χώρα 

ως δράσεις οι οποίες δεν υποκαθιστούν την βία αλλά την υποστηρίζουν αφού 

στοχεύουν άμεσα στο ηθικό του αντιπάλου, και συνεπώς είναι 

«...σε θέση να συνδράμουν σημαντικά στην εξέλιξη της 

πολεμικής διαδικασίας, στο ποσοστό χρήσης βίας κατά την 

διάρκεια της πολεμικής εμπλοκής ή ακόμα και στη δίχως μάχη 

συνθηκολόγηση των αντιπάλων».364 

Ο ίδιος εξηγεί ότι στο κέντρο των ψυχολογικών επιχειρήσεων βρίσκεται η 

καλλιέργεια της συνθήκης του φόβου και του πανικού,  όχι κατ' ανάγκη προκειμένου 

να εξολοθρευτεί ο εχθρός αλλά περισσότερο να ουδετεροποιηθεί η αντίστασή του και 

επομένως να περιοριστεί το κόστος της πολεμικής κινητοποίησης και διαδικασίας.365 

Ο Ιησούς του Ναυή είναι αυτός ο οποίος εισάγει τις ψυχολογικές επιχειρήσεις στο 

κείμενο κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Ιεριχού. Αν και για την εν λόγω 

επιχείρηση δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά την απήχησή της στην ψυχολογία του 

εχθρού, viz. των υπό πολιορκία κατοίκων της Ιεριχούς, η συγκεκριμένη δράση 

θεωρείται από τις κλασικές του είδους και αναφέρεται και σε άλλες μελέτες πέραν 

της παρούσης.366 Σε αντίθεση με τον Γεδεών ο οποίος χρησιμοποίησε περιορισμένο 

αριθμό στρατιωτών, ο Ιησούς του Ναυή κάνει χρήση του συνόλου του στρατεύματος 

καθώς και του Ιερατείου προκειμένου να παράγει όχι απλώς φόβο αλλά ενδεχομένως 

δέος προς τον αντίπαλο, μέσω μιας επίσης τελετουργικού τύπου ενέργειας 

αντίστοιχης με αυτή του Γεδεών, στην οποία μάλιστα γίνεται χρήση και της Κιβωτού 

της Διαθήκης, αντικείμενο το οποίο θεωρείται, τόσο από τους ίδιους του Ισραηλίτες 

της βιβλικής περιόδου όσο και από τους λαούς της περιοχής, να κατέχει υπερφυσικές 

ιδιότητες: 

«...όλος ο στρατός θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, 

κάνοντας μια φορά την ημέρα  επί έξι ημέρες το γύρο της. Εφτά 
                                                
363 Goldstein, F.L., & Jacobowitz, D.W., «Psychological Operations: An Introduction», in Goldstein, 
F.L., & Findley, B.F., «Psychological Operations: Principles and Case Studies», Air Univeristy Press, 
Maxwell Air Force Base, Alabama, 1996. 
364 Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 309-310. 
365Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 313-314. 
366 Λίτσας, ό.π., no 74, σελ. 311. 
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ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την κιβωτό και θα κρατούν 

εφτά κεράτινες σάλπιγγες. Την έβδομη ημέρα θα κάνετε εφτά 

φορές τον γύρο της πόλης, ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις 

σάλπιγγες. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο 

σάλπισμα, τότε όλος ο στρατός θα βγάλει μεγάλο αλαλαγμό και 

το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσως οι Ισραηλίτες θα 

ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατ'ευθείαν στην 

πόλη...»367 

Η παραπάνω διαδικασία, σύμφωνα με το κείμενο, μετά τον συντονισμένο 

«αλαλαγμό» έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του τείχους, την είσοδο των 

Ισραηλιτών στην πόλη και τον πλήρη αφανισμό του εχθρού κατά τα πρότυπα των 

ενοτήτων 4.2.1 και 4.2.2. Συνεπώς στην περίπτωση του Ιησού του Ναυή, όπως και σε 

αυτή του Γεδεών, η ψυχολογική επιχείρηση έρχεται ουσιαστικά να υποστηρίξει 

άμεσα την πολεμική διαδικασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατιωτικής και 

πολεμικής στρατηγικής. Το γεγονός αν τα τείχη τελικώς σωριάζονται ή όχι λίγη 

σημασία έχει αν και ο γράφον θεωρεί ότι οι συγγραφείς επιλέγουν την αναφορά αυτή 

προκειμένου με λυρικό τρόπο να αναδείξουν την σημαντικότητα της επιχείρησης και 

την επίδρασή της στον αντίπαλο, χωρίς αυτό να αποκλείει και το ενδεχόμενο μιας 

πραγματικής κατάρρευσης, με το τελευταίο όμως να αγγίζει τα όρια του απίθανου.368 

Ωστόσο, οι Ισραηλίτες δεν ήταν οι μοναδικοί στην Tanakh/ΠΔ οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Μετά την ομοσπονδοποίηση των 

Ισραηλιτικών κρατιδίων και επί βασιλέως Σαούλ, Φιλισταίοι και Ισραηλίτες 

προσέρχονται να συγκρουστούν και βρίσκονται στρατοπεδευμένοι σε αντικριστά 

υψώματα  εκατέρωθεν της κοιλάδας των Τερεβίνθων. Εκεί επί σαράντα ημέρες, πρωί 

και βράδυ, ο θηριώδης Γολιάθ από το στρατόπεδο των Φιλισταίων προχωρά προς τις 

γραμμές των Ισραηλιτών φωνάζοντας:369 

                                                
367 Ιησούς του Ναυή: 6, 3-5. 
368 Στην σύγχρονη μηχανική, έχει διαπιστωθεί ότι η κατάρρευση μιας κατασκευής δύναται να επέλθει 
όταν η ιδιοσυχνότητα της κατασκευής συμπέσει με την συχνότητα του διεγέρτη, είτε αυτός είναι 
σεισμός, είτε άνεμος, κλπ. Για παράδειγμα, η σύγχρονη αντισεισμική τεχνολογία βασίζεται στον 
σχεδιασμό κατασκευών των οποίων η ιδιοσυχνότητα να διαφέρει σημαντικά από τις συχνότητες 
σεισμικών διεγέρσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα στην προς σχεδίαση περιοχή από την εποχή που 
υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία για αυτές. Παρόλα αυτά, δεν είναι καθόλου εύκολο, αν όχι απίθανο, 
να διαπιστωθεί αν μέσω μιας διαδικασίας παραγωγής ηχητικών κυμάτων (ταλάντωση) σε συχνότητα 
ίδιας με την ιδιοσυχνότητα της περιτοίχισης της Ιεριχού να επήλθε τελικά η κατάρρευση της 
τελευταίας. Βεβαίως, τα επιστημονικά μέσα της εποχής δεν ήτο δυνατά να προσδιορίσουν με ακρίβεια 
καμία συχνότητα-ιδιοσυχνότητα, ωστόσο η δυνατότητα δοκιμών πεδίου σαφώς και υπήρχε. 
369 Α' Σαμουήλ: 17, 1-16. 
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«Γιατί βγήκατε να παραταχτείτε για πόλεμο; Εγώ είμαι ένας 

Φιλισταίος και εσείς δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν 

ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έλθει να αναμετρηθεί μαζί μου. 

Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα 

γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον 

σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνεται δούλοι μας υποτελείς..Δώστε 

μου έναν άνδρα να μονομαχήσουμε»370. 

Η σωματική διάπλαση του Γολιάθ είναι τέτοια ώστε προφανώς οι Ισραηλίτες δεν 

ανταποκρίνονται στο αίτημα, ωστόσο η ουσία βρίσκεται στην μεθοδολογία 

πρόκλησης πανικού από την πλευρά των Φιλισταίων, η οποία λαμβάνει χώρα στα 

πλαίσια της οικονομίας κλίμακας ώστε είτε να μην δοθεί μάχη είτε να δοθεί με 

αντίπαλο αποσαθρωμένου ηθικού. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί επιστρατεύεται ο 

συγκεκριμένος πολεμιστής του οποίου η περιγραφή είναι κινηματογραφική: 

«...το ύψος του ήταν έξι πήχες και μια σπιθαμή. Φορούσε 

χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό 

θώρακα, που το βάρος του ήταν πέντε χιλιάδες σίκλοι χαλκού. 

Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο 

στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το 

αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 

εξακόσιους σίκλους σίδερο...»371 

Η επιλογή του Γολιάθ έρχεται σε ένα απολύτως ρεαλιστικό και ορθολογικό πλαίσιο 

να προσθέσει στην αβεβαιότητα και το δέος προ της μάχης μια επιπλέον ψυχολογική 

επιβάρυνση στον αντίπαλο προσωποποιώντας και δίνοντας αξιοπιστία στην απειλή. Ο 

Γολιάθ, όπως λέει ο ίδιος υπεραπλουστεύοντας την κατάσταση, είναι (απλά) ένας 

Φιλισταίος, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε 

παρακάτω μετά την εκτέλεσή του από τον Δαυίδ, αφού πρόκειται για ήρωα των 

Φιλισταίων.372 Ο συνδυασμός εικόνας και λόγου είναι εξαιρετικός αφού, ενώ ο ίδιος 

φέρει θηριώδη σωματική διάπλαση, δεν δηλώνει ότι αποτελεί τον εντυπωσιακότερο 

ίσως πολεμιστή των Φιλισταίων αλλά έρχεται ως ένας από όλους τους άλλους, 

αφήνοντας συνεπώς να εννοηθεί ότι και όλοι οι υπόλοιποι κάπως έτσι 

είναι...Πράγματι, η δράση αυτή έχει αποτέλεσμα αφού, σύμφωνα με το κείμενο, ήδη 

                                                
370 Α' Σαμουήλ: 17, 8-11. 
371 Α' Σαμουήλ: 17: 4-7. 
372 Α' Σαμουήλ: 17, 51. 
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με την πρώτη της εφαρμογή οδηγεί σε πανικό.373 Εάν δε σε αυτό το οπτικοακουστικό 

«θέαμα» προστεθεί και ο παράγοντας της επανάληψης τότε η επίδραση στο ηθικό των 

Ισραηλιτών ενδεχομένως υπήρξε καθοριστική. Η μεθοδολογία αυτή της 

προσωποποίησης της απειλής, συνδυασμένη με υπεραπλουστευμένα λεκτικά και 

επενδεδυμένη με το στοιχείο της επανάληψης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμη 

και σήμερα ως αποτελεσματική μέθοδος προπαγάνδας. Ήδη από τον Α' Παγκόσμιο 

πόλεμο τα περίφημα προπαγανδιστικά posters είχαν ως κεντρικό τους άξονα την 

προσωποποίηση της απειλής, την υπεραπλούστευση και φυσικά την επανάληψη αφού 

η ανάρτησή τους, ιδίου ή και άλλου περιεχομένου, υπήρξε συχνότατη (Εικόνα 7). 

Ακόμα και πολύ όμως πρόσφατα ο συγκεκριμένος τρόπος (εικόνας, απλούστευσης 

και επανάληψης) χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτέλεση ψυχολογικών 

επιχειρήσεων, κυρίως μέσω τηλεόρασης ή/και διαδικτύου. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα οι μέθοδοι ρωσικής προπαγάνδας μέσω ελεγχόμενων ΜΜΕ και 

διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως αυτές αναφέρονται στα σημερινά εγχειρίδια του 

ΝΑΤΟ.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 7: Χαρακτηριστικά posters Προπαγάνδας κατά τον Α' (αριστερά) και Β' (δεξιά) 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 

Μια επιπλέον διάσταση δίνεται στις ψυχολογικές επιχειρήσεις από τον Δαυίδ κατά 

την διάρκεια ενός περιστατικού όπου ο ίδιος και μια μικρή στρατιωτική δύναμη που 

τον ακολουθεί καταδιώκεται από τον βασιλέα των Ισραηλιτών Σαούλ, ο οποίος τον 

θεωρεί ως απειλή για τον θρόνο. Στην διάρκεια της νύχτας, ο Δαυίδ μαζί με τον 

                                                
373 Α' Σαμουήλ: 17, 11. 
374 Giles, K., «Handbook of Russian Information Warfare», Fellowship Monograph No. 9, Research 
Division, NATO Defense College, 2016, σελ. 47. 
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Αβισάι διεισδύουν δίχως να γίνουν αντιληπτοί στο στρατόπεδο του Σαούλ και 

βρίσκονται πάνω από τον κοιμώμενο βασιλέα.375 Ο Αβισάι τότε ζητά την άδεια του 

Δαυίδ να τον σκοτώσει, ωστόσο ο δεύτερος αρνείται κατηγορηματικά να συναινέσει 

και αντ' αυτού διατάζει τον ακόλουθό του να πάρει το ακόντιο του Σαούλ καθώς και 

το δοχείο νερού του, τα οποία βρίσκονται στο προσκέφαλό του, και να αποσυρθούν 

άμεσα.376,377 Εν συνεχεία και αφού έχει περάσει στο στρατόπεδό του, ο Δαυίδ θέτει 

σε λειτουργία το ψυχολογικό κομμάτι της επιχείρησής του το οποίο στοχεύει 

απευθείας στο κέντρο λήψης αποφάσεων, δηλαδή στο επίπεδο της ηγεσίας, και 

μάλιστα με διττό τρόπο αφού αρχικά δίνει έμφαση στην ανικανότητα του Ισραηλίτη 

αρχιστράτηγου Αβενήρ να προστατεύσει το βασιλέα του, ενώ στην συνέχεια 

στρέφεται απευθείας στον τελευταίο στοχεύοντας στον τερματισμό της καταδίωξής 

του, κάτι που τελικώς επιτυγχάνει: 

«Ο Δαυίδ πέρασε από την άλλη πλευρά της κοιλάδας και 

στάθηκε στην κορυφή του βουνού, σε μεγάλη απόσταση από το 

στρατόπεδο του Σαούλ. Τότε φώναξε στο στρατό και στον 

Αβενήρ: "Γιατί (σ.σ. Αβενήρ), λοιπόν, δεν φύλαξες τον κύριό 

σου, το βασιλιά; Κάποιος ήρθε να τον σκοτώσει. Δεν ήταν 

σωστό αυτό που έκανες. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι θα 

πεθάνετε όλοι σας, γιατί δεν φυλάξατε τον κύριό σας...Και τώρα 

ψάξε να βρείς πού είναι το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο 

με το νερό, που ήταν πλάι στο κεφάλι του!"»378 

«Γιατί, κύριέ μου (σ.σ. Σαούλ), καταδιώκεις εμένα τον δούλο 

σου;...Αν ο Κύριος σε παρακίνησε εναντίον μου, ας τον 

εξευμενίσουμε με μια θυσία. Αν όμως σε παρακινούν 

άνθρωποι, ας είναι καταραμένοι...ας μη χυθεί το αίμα μου σε 

ξένη γή...»379 

«Ο Σαούλ απάντησε: "...Δε θα σου κάνω κακό, αφού 

σεβάστηκες σήμερα τη ζωή μου. Φέρθηκα ανόητα και 

πλανήθηκα φοβερά...Ευλογημένος να είσαι, γιέ μου Δαυίδ! Εσύ 

                                                
375 Α' Σαμουήλ: 26, 1-7. 
376 Α' Σαμουήλ: 26, 8-12. 
377 Προφανώς στο σημείο αυτό λαμβάνει χώρα μια ακόμα ανορθόδοξη επιχείρηση αλλά και επιπλέον  
εισάγονται, σε ένα πρώιμο ίσως στάδιο, κανόνες εμπλοκής.  
378 Α' Σαμουήλ: 26, 15-16. 
379 Α' Σαμουήλ: 26, 17-21. 
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το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και θα 

επικρατήσεις"».380 

Η ενέργεια αυτή του Δαυίδ έρχεται να αναδείξει μια σημαντική παράμετρο των 

ψυχολογικών επιχειρήσεων ως προς την δυνατότητα που αυτές έχουν να στοχεύουν 

στο πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο βάρος του αντιπάλου, εξακολουθώντας 

ταυτόχρονα να παραμένουν εντός του πεδίου της οικονομίας κλίμακας. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο ηγέτης-πολέμαρχος (Σαούλ) αποτελεί τόσο το πολιτικό 

όσο και το στρατιωτικό κέντρο βάρους του εχθρού, ενώ ο αρχιστράτηγος (Αβενήρ) 

είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Έτσι, ενώ από την μια, με όρους σκληρής ισχύος, η 

στόχευση αυτών σε στρατιωτικό-πολεμικό επίπεδο, προκειμένου να τερματιστεί ή να 

περιοριστεί η οργανωμένη βία, είναι μια διαδικασία η οποία ενέχει ρίσκο υψηλής 

φθοράς, ιδιαίτερα σε περίπτωση όπου ο αντίπαλος υπερτερεί σε σκληρή ισχύ (εν 

προκειμένω ο διεξάγον την επιχείρηση Δαυίδ διαθέτει μόλις 600 άνδρες), από την 

άλλη σε επίπεδο ψυχολογίας η στόχευση αυτή παρουσιάζεται αφενός απόλυτα 

ρεαλιστική και αφετέρου μειωμένου κόστους. Έτσι, ο Δαυίδ δεν μπαίνει στην 

διαδικασία να αλλοιώσει σε ένα πρώτο επίπεδο το ηθικό του στρατεύματος, ώστε να 

δημιουργηθεί σταδιακά ζήτημα στην νομιμοποιητική συνθήκη της ηγεσίας, αλλά 

αντιθέτως βάλει (σε ψυχολογικό πάντα επίπεδο) απ' ευθείας στο κέντρο των 

αποφάσεων μετατρέποντας σε ακόμα αποδοτικότερη μια επιχείρηση η οποία ήδη 

εντάσσεται στα πλαίσια της οικονομίας κλίμακας. 

Η στόχευση της ψυχολογικής επιχείρησης σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης 

χρησιμοποιείται και σήμερα με διάφορες μεθοδολογίες. Μια έμμεση τέτοια 

προσέγγιση συνιστά ο J.M. Post ο οποίος αξιώνει ότι η δημιουργία τεχνητής έντασης 

στο εσωτερικό του κλειστού πυρήνα αποφάσεων τρομοκρατικών οργανώσεων 

αποτελεί έναν από τους αποδοτικότερους τρόπους «ουδετεροποίησης-περιορισμού» 

αυτών, αποσκοπώντας είτε να πληγεί η εικόνα του ηγέτη είτε να αναδειχθούν οι 

αρχηγικές τάσσεις άλλων (αντίθετα η καταφυγή στην οργανωμένη βία, σημειώνει ο 

ίδιος συγγραφέας, τους συσπειρώνει).381 Πιο άμεσες προσεγγίσεις της αυτής 

πρακτικής είναι συνήθως δυσδιάκριτες σήμερα αφού τα πλήγματα κατά των 

αντιπάλων ηγεσιών, είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό επίπεδο, συνοδεύονται με 

κατηγορίες, οι οποίες διοχετεύονται κυρίως από ΜΜΕ, στις οποίες δίνεται έστω μια 

                                                
380 Α' Σαμουήλ: 26, 21-25. 
381 Post, J. M., «Psychological Operations and Counterterrorism», Joint Force Quarterly, Issue 37, 2nd 
Quarter,  p.p. 105-110, 2005, σελ. 108. 
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τυπική νομική βάση.  Έτσι, για πολλούς, το κύμα συλλήψεων το οποίο ξέσπασε τον 

Νοέμβριο του 2015 στην Τουρκία εναντίον πολιτικών αντιπάλων του προέδρου 

Ερντογάν θεωρείται μια πράξη στα πλαίσια της πολιτικής εξόντωσης με στόχο την 

ψηφοθηρία στις επερχόμενες εκλογές.382 Μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, μετά την 

απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από 

την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων περί τους 164 στρατηγούς και 

ναυάρχους, σε επίπεδο δικαστικής εξουσίας συνελήφθησαν περί τους 2300 δικαστές, 

σε επίπεδο αστυνομικής ηγεσίας περί τους 630, ενώ σημαντικός αριθμός μεταξύ 

άλλων και ακαδημαϊκών επίσης οδηγήθηκε στις φυλακές, όλοι με κατηγορίες 

συμμετοχής στο πραξικόπημα.383 Πολλοί θεωρούν ότι η αποκάλυψη από την 

Τουρκική κυβέρνηση των αριθμών αυτών υπάγεται στα πλαίσια ενός πολέμου 

προπαγάνδας, άρα ψυχολογικών επιχειρήσεων, ο οποίος στοχεύει στην εδραίωση του 

καθεστώτος Ερντογάν.384 Τέλος, συλλήψεις και φυλακίσεις, πάντοτε με νομικό 

υπόβαθρο, ηγετικών φυσιογνωμιών της αντιπολίτευσης φέρονται να λαμβάνουν χώρα 

και αλλού. Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τους Ρώσους, οι Τάταροι της 

περιοχής μποϋκόταραν το δημοψήφισμα που ακολούθησε. Ο μέχρι τότε Τάταρος 

δήμαρχος της πόλης Bakhchisarai, παραιτήθηκε αρνούμενος, κατά τα λεγόμενά του, 

να υπηρετήσει περιοχή υπό ξένη κατοχή και εν συνεχεία κατηγορήθηκε για 

αποσχιστικές τάσεις, αναγκάστηκε να κλειστεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ από την 

μεριά τους Ουκρανοί ερευνητές του Human Rights Watch θεωρούν ότι όλα τα 

παραπάνω έλαβαν χώρα υποκινούμενα από τους Ρώσους, προφανώς στα πλαίσια μιας 

ψυχολογικής επιχείρησης, προκειμένου να απαξιωθεί η παραπάνω ηγετική 

φυσιογνωμία.385  

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των ψυχολογικών επιχειρήσεων, όπως αυτές 

εμφανίζονται στην Tanakh/ΠΔ, αναφορά θα πρέπει να γίνει και σε μια ακόμα 

ψυχολογική πρακτική, την οποία εισάγει ο Ιησούς του Ναυή μετά την κατάκτηση της 

πόλεως Γάι και αφορά την διαπόμπευση: 

                                                
382 Shaheen, Κ., «Turkey: journalists and political rivals arrested as Erdoğan crackdown widens», The 
Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/turkey-arrests-35-people-with-links-to-
erdogan-critic. 
383 Fisk, R., «The 70,000 Post-Coup Arrests are now at the Heart of the Turkish Government's 
Propaganda War», The Independent, http://www.independent.co.uk/voices/turkey-coup-purge-recep-
tayyip-erdogan-arrests-latest-a7351781.html. 
384 Στο ίδιο. 
385 Shaun, W., «Crimean Tatars Accuse Russia of Kidnappings and Political Arrests», The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/crimean-tatars-accuse-russia-of-kidnappings-and-
political-arrests. 
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«Έτσι ο Ιησούς πυρπόλησε την Γάι και τη μετέβαλε σε σωρό 

ερειπίων και μέχρι σήμερα είναι τόπος έρημος. Τον βασιλιά της 

Γάι τον κρέμασε σ' ένα δέντρο, και έμεινε εκεί κρεμασμένος ως 

το βράδυ. Με το ηλιοβασίλεμα ο Ιησούς διέταξε να κατεβάσουν 

το πτώμα από το δέντρο και να το ρίξουν εμπρός στην πύλη της 

πόλης. Πάνω του έριξαν ένα μεγάλο σωρό πέτρες ο οποίος 

σώζεται μέχρι σήμερα»386 

Δεδομένης της ολοκληρωτικής σφαγής του πληθυσμού της πόλεως, η διαπόμπευση 

του νεκρού βασιλιά δεν αποσκοπεί πλέον στην κάμψη του ηθικού των 

πολιορκημένων, δια μέσου παραγωγής δέους, ώστε να περιοριστεί ή τερματιστεί η 

βία αλλά στοχεύει ξεκάθαρα στον παραδειγματισμό τρίτων. Την λειτουργία αυτή 

εξηγεί ο Σ.Ν. Λίτσας ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρακτική της διαπόμπευσης 

εντός του θεωρητικού πλαισίου της θηριωδίας και αναλύοντας τόσο την σκύλευση 

του πτώματος του νεκρού Έκτορα από τον Αχιλλέα όσο και άλλες περιπτώσεις 

σύγχρονών θηριωδιών αναφέρει ότι το ψυχολογικό απότοκο της διάπραξης μιας 

τέτοιας ενέργειας είναι η παραγωγή δέους τόσο στους συμμετέχοντες στην πολεμική 

διαδικασία όσο και στους μη μετέχοντες σε αυτή (αλλά που έχουν γνώση των 

γεγονότων) δημιουργώντας έτσι στην τελευταία περίπτωση είτε συνθήκες αποτροπής, 

έναντι επίδοξων εχθρών, είτε ισχυρό πλήγμα στην διάθεσή τους για σύγκρουση.387 Ο 

μηχανισμός αυτός παραγωγής δέους προς τρίτους επιβεβαιώνεται και καταγράφεται 

από τους συγγραφείς της Tanakh/ΠΔ αμέσως μετά το περιστατικό στην Γάι. Ο 

Αμορραίος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, 

«...έμαθε τα όσα ο Ιησούς είχε κάνει στην Γάι και στον βασιλιά 

της...Φοβήθηκε λοιπόν πάρα πολύ...»388 

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενώ το δέος κάμπτει το ηθικό του αντιπάλου δεν 

οδηγεί τον Αμορραίο βασιλιά ούτε σε μια άνευ όρων παράδοση μήτε στην είσοδό του 

σε μια απευθείας σύγκρουση με αλλοιωμένο ηθικό, αλλά προκαλεί κινήσεις 

εξισορρόπησης αφού τελικά οι πέντε συνολικά βασιλείς των Αμορραίων 

συνασπίζονται.389 Στο σημείο αυτό συνεπώς, ερχόμαστε να συναντήσουμε στην 

Tanakh/ΠΔ την ουσία του metus hostilis, έννοια την οποία αναλύει διεξοδικά ο Ι.Δ. 

Ευρυγένης στο έργο του «Fear of Enemies and Collective Action», σύμφωνα με την 
                                                
386 Ιησούς του Ναυή: 8, 28-29. 
387 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 242-243. 
388 Ιησούς του Ναυή: 10, 1-2. 
389 Ιησούς του Ναυή: 10, 3-15. 
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οποία ο φόβος για τον εχθρό δύναται να οδηγήσει στην συμμαχία και τον συνασπισμό 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έκλυση των Κορινθίων για από κοινού δράση των 

Πελοποννησιακών πόλεων-κρατών, απέναντι στον φόβο προ της Αθηναϊκής απειλής 

στις αρχές του Πελοποννησιακού πολέμου.390 Αντίστοιχη περίπτωση συνασπισμού 

δρώντων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, λόγω πρόκλησης φόβου και δέους μέσω της 

διαπόμπευσης, εμφανίζεται και πάλι στο κείμενο της Tanakh/ΠΔ κατά την 

εκστρατεία του Ιησού του Ναυή προς κατάληψη της βόρειας Χαναάν όταν και οι 

βασιλιάδες του βορά συμμαχούν προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν.391 

Από την περίπτωση της Γάι και μετά, ο Ιησούς του Ναυή ανάγει την διαπόμπευση 

του αντίπαλου ηγέτη σε modus operandi των Ισραηλιτών γεγονός το οποίο έμμεσα 

αποδεικνύει την επιτυχία της στρατηγικής αυτής. Έτσι, την τύχη του βασιλιά της Γάι 

έχουν και οι πέντε βασιλείς των Αμορραίων τους οποίους ο Ιησούς, μετά την μάχη, 

συλλαμβάνει, αρχικά ταπεινώνει και στην συνέχεια σκοτώνει και διαπομπεύει, 

κάνοντας ευθεία αναφορά σε αυτή την περίπτωση στον παραδειγματισμό προς 

τρίτους:  

«"...φέρτε μου έξω αυτούς του πέντε βασιλιάδες...". Τότε ο 

Ιησούς κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και έδωσε την εξής 

διαταγή στους αρχηγούς του στρατού που είχαν πολεμήσει μαζί 

του: "Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας πάνω στον τράχηλο των 

βασιλιάδων αυτών...Μην φοβάστε και μην δειλιάζετε, να είστε 

θαρραλέοι και δυνατοί γιατί αυτά θα κάνει ο Κύριος σε όλους 

τους εχθρούς σας που εναντίον τους θα πολεμήσετε"...Έπειτα ο 

Ιησούς θανάτωσε τους βασιλιάδες και τους κρέμασε σε πέντε 

δέντρα. Εκεί έμειναν κρεμασμένοι ως το βράδυ...».392 

Η ίδια στρατηγική συνεχίζεται από τον Ιησού και απέναντι στο σύνολο των 

εναπομεινάντων εχθρών του. Οι συγγραφείς δε, καταγράφουν τις συνεχείς 

διαπομπεύσεις κατ' επανάληψη και με συγκεκριμένη ρητορική,  αναδεικνύοντας έτσι 

αφενός την σημαντικότητα την οποία αποδίδουν στην μέθοδο και αφετέρου την 

βασική  λειτουργία της διαπόμπευσης, δηλαδή τον παραδειγματισμό προς τρίτους, η 

οποία πλέον αναδύεται πέραν πάσης αμφιβολίας: 

                                                
390 Evrigenis, I.D, «Fear of Enemies and Collective Action», Cambridge University Press, 2008, σελ. 
29. 
391 Ιησούς του Ναυή: 11, 1-5. 
392 Ιησούς του Ναυή: 10, 22-27.  
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«Στον βασιλιά της Μακκηδά έκανε ότι είχε κάνει και στο 

βασιλιά της Ιεριχώ...Ο Ιησούς έκανε στον βασιλιά της (σ.σ. της 

πόλεως Λιβνά) ότι είχε κάνει στο βασιλιά της Ιεριχώ...Ο Ιησούς 

έκανε στη Δεβείρ και στο βασιλιά της ότι ακριβώς ότι είχε κάνει 

στη Χεβρών κι επίσης στη Λιβνά και στο βασιλιά 

της...Εξολόθρεψε όλους τους βασιλιάδες της χώρας, καθώς και 

κάθε πλάσμα ζωντανό...».393 

Και ο Δαυίδ όμως υιοθετεί την πρακτική της διαπόμπευσης πριν ακόμη αναλάβει 

τον θρόνο του Ισραήλ. Στην μονομαχία με τον Γολιάθ, ο Δαυίδ εξηγεί στον τελευταίο 

κατά την προκαταρκτική λογομαχία πριν την σύγκρουσή τους, ίσως σε ένα πλαίσιο 

λεκτικού επηρεασμού του αντιπάλου,394 ότι προτίθεται να τον διαπομπεύσει, αυτόν 

πρώτα αλλά και όλους τους Φιλισταίους στην συνέχεια. Συνεπώς η διαπόμπευση 

έρχεται να λάβει χώρα ως στρατηγική, και όχι ως τυχαίο γεγονός, με την τελευταία 

μάλιστα να γίνεται σαφές από τον ίδιο τον Δαυίδ ότι αποσκοπεί στον 

παραδειγματισμό όλων των λαών: 

«Σήμερα...θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα 

θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλισταίων στρατιωτών στα 

πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι λαοί θα 

μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ»395 

«...Έπειτα ο Δαυίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στο Φιλισταίο (σ.σ. 

Γολιάθ), του τράβηξε το ξίφος από τη θήκη του και τον 

αποτελείωσε, κόβοντάς του το κεφάλι. Οι Φιλισταίοι, όταν 

είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φυγή...Ο 

Δαυίδ πήρε το κεφάλι του Γολιάθ και το έφερε στην 

Ιερουσαλήμ».396 

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ενώ στην περίπτωση των ψυχολογικών 

επιχειρήσεων γενικότερα δύναται, κατ' επιλογή, να στοχευθεί απευθείας ο ηγέτης, 

στην περίπτωση της διαπόμπευσης, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την Tanakh/ΠΔ, 

επιδιώκεται η δράση με θύμα σε ανώτατο διοικητικό ή στρατιωτικό επίπεδο. Έτσι, ο 

                                                
393 Ιησούς του Ναυή: 10, 28-43. 
394 Αναφορά σε αυτή την πρακτική έχει γίνει στην παράγραφο 4.2.1 περί του αφανισμού της 
οντολογικής υπόστασης του αντιπάλου όπου καταγράφεται και η θέση του Σ.Ν. Λίτσα για το ζήτημα 
του «Λεκτικού επηρεασμού για πρόκληση δέους» όπως αυτό αναλύεται στο έργο του: «Ιλιάδα και 
Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Προσέγγιση», ό.π., no. 38. 
395 Α' Σαμουήλ: 17, 46. 
396 Α' Σαμουήλ: 17, 50-51. 
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Ιησούς του Ναυή ενώ αφανίζει ολόκληρες πόλεις, επιλέγει να διαπομπεύσει τους 

βασιλείς ενώ ο Δαυίδ το πράττει με τον «ήρωα» των Φιλισταίων Γολιάθ, στα πρότυπα 

του Αχιλλέως. Όπως εξηγεί ο Σ.Ν. Λίτσας, η διαπόμπευση έρχεται να εισχωρήσει σε 

μέγιστο βαθμό στην ψυχολογία του αντιπάλου αφού του καθιστά ξεκάθαρο ότι το 

τέλος του δεν θα έρθει απλά με τον βίαιο θάνατό του αλλά ο απώτερος σκοπός είναι: 

«ο ευτελισμός της οντολογίας του ακόμα και μετά τον θάνατό 

του».397 

Συνεπώς, πηγαίνοντας την θέση αυτή ένα βήμα παρακάτω, ο θήτης έρχεται να 

στοχεύσει την ίδια την ψυχή του αντιπάλου αφού ο σωματικός θάνατος δεν είναι 

αρκετός. Είναι λοιπόν προφανές, ότι εφόσον ο ίδιος ο βασιλιάς ή ο ήρωας-

πολέμαρχος πέφτει θύμα της διαπόμπευσης τότε ο κοινός στρατιώτης ή πολίτης δεν 

έχει απολύτως καμία τύχη έναντι στον εχθρό. 

Στην σύγχρονη ιστορία και ακόμα και σήμερα, η θηριωδία στο σύνολό της και η 

διαπόμπευση ειδικότερα εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στα πεδία των μαχών και 

το αν τελικά η οργανωμένη συλλογικότητα η οποία καταφεύγει σε τέτοιου είδους 

πρακτικές θα λογοδοτήσει ή όχι στην διεθνή κοινότητα είναι ξεκάθαρα θέμα 

ισχύος.398 Ωστόσο, συνήθως πλέον τέτοιες πρακτικές διαπράττονται από κράτη-

παριές του διεθνούς συστήματος, λόγω ακριβώς της περιορισμένης ισχύος την οποία 

αυτά διαθέτουν.399 Μια σχετικά πρόσφατη περίπτωση διαπόμπευσης σε επίπεδο 

ηγεσίας έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2011 στην Σύρτη της Λιβύης όταν ο 

συλληφθείς από το εξαγριωμένο πλήθος δικτάτορας Muammar Gaddafi αναγκάζεται 

να περιφερθεί για ώρες στους δρόμους της πόλης αγόμενος και φερόμενος από το 

πλήθος, φανερά τραυματισμένος. Μετά την εκτέλεσή του, οι θήτες περιάγουν την 

σορό και φωτογραφίζονται με το πτώμα, γεγονότα τα οποία μεταδίδονται από τα 

μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του πλανήτη και υπάρχουν καταγεγραμμένα σε βίντεο 

και διαθέσιμα στο διαδίκτυο400. 

4.4 Συμπεράσματα 

Σε επίπεδο εφαρμογής της υψηλής στρατηγικής, διακρίνεται στην Tanakh/ΠΔ 

τόσο μια ολιστικού τύπου προσέγγιση, η οποία αφορά τον οντολογικό και 

θρησκευτικό αφανισμό του εχθρού, όσο και μια στρατηγική επιχειρήσεων οικονομίας 

                                                
397 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 242. 
398 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 243-245. 
399 Λίτσας, ό.π., no. 38, σελ. 247. 
400 https://www.youtube.com/watch?v=sGm492qVEzA & 
https://www.youtube.com/watch?v=Bj3W7gr_7ZQ 
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κλίμακας σχετική με την περιορισμένη κινητοποίηση πολιτικών και στρατιωτικών 

μέσων. 

Η ολιστική προσέγγιση του αφανισμού διευρύνει τον όρο «εχθρός» τόσο στο 

σύνολο του πληθυσμού του αντιπάλου, χωρίς να περιορίζεται στην 

ουδετεροποίηση/εξουδετέρωση του στρατιωτικού μηχανισμού αυτού, όσο και σε 

κάθε είδους αλλότριο θρησκευτικό υλικό στοιχείο. Στο κέντρο της στρατηγικής αυτής 

εφαρμογής βρίσκεται η σημασία την οποία προσδίδουν οι Ισραηλίτες της βιβλικής 

περιόδου στο θρησκευτικό αφήγημα βάσει της οποίας και η πεποίθηση ότι η 

μεταπολεμική συνύπαρξη με τον εχθρό δύναται να εκκινήσει αρχικά μια διαδικασία 

θρησκευτικού εισοδισμού η οποία με την σειρά της έχει την δυναμική να αλλοιώσει 

την κοινωνική συνθήκη, εκ της οποίας πηγάζει η υψηλή στρατηγική, και να οδηγήσει 

τελικά στη κατάρρευση της συνθήκης ασφάλειας και επιβίωσης της οργανωμένης 

συλλογικότητας. Συνεπώς, η θρησκεία για τους Ισραηλίτες της εποχής αποτελεί ένα 

σημαντικό συντελεστή ισχύος και φορέα πολιτικής και επομένως θεωρείται 

«ζωντανός οργανισμός» ικανός να παράγει εσωτερική και διεθνή πολιτική δράση και 

υπό αυτό το πρίσμα στοχοποιείται δια της βίας στην ίδια ένταση όπως και το σύνολο 

του αντίπαλου πληθυσμού. 

Σε επίπεδο επιχειρήσεων οικονομίας κλίμακας, και ειδικά όσον αφορά το μη 

στρατιωτικό-πολεμικό κομμάτι, οι διαπραγματεύσεις είναι ο βασικός μηχανισμός 

επίτευξης πολιτικών στοχεύσεων ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο από τους Ισραηλίτες 

όσο και από άλλους δρώντες προκειμένου να κατακτηθούν πολιτικοί σκοποί είτε 

αποφεύγοντας την βία, είτε περιορίζοντάς την. Εντός του πλαισίου αυτού 

εντοπίζονται μεθοδολογικά στοιχεία διαπραγματευτικών πρακτικών όπως η 

προσέγγιση δυο πλευρών με μεγάλη διαφορά ισχύος, η ανάγκη της προετοιμασίας 

του διαπραγματευτή ως προς την κατανόηση και διερεύνηση των δυνατοτήτων της 

πλευράς την οποία εκπροσωπεί, η τακτική του linkage μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

θεμάτων διαπραγμάτευσης, συμφιλιωτικές, αποσταθεροποιητικές και 

καταναγκαστικές πρακτικές διαπραγμάτευσης, κλπ. Παράλληλα αναδύεται το 

απαραίτητο της κατανόησης τόσο του αντιπάλου όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος 

εν γένη κατά την διεξαγωγή της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τέλος, έμφαση 

δίνεται στον παράγοντα της εμπειρίας (κυβερνητική), της κατάλληλης επιλογής του 

τόπου διεξαγωγής του διαλόγου αλλά και της δυνατότητας του ψυχολογικού 

επηρεασμού της άλλης πλευράς. 
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Εντός του πλαισίου της οικονομίας κλίμακας υπάγεται και η πρακτική της 

κατασκοπίας την οποία εισάγει ο Μωυσής και βελτιώνει στην συνέχεια ο Ιησούς του 

Ναυή. Αν και σε πρώιμο στάδιο οι αποστολές κατασκοπίας στην Tanakh/ΠΔ 

παρουσιάζουν διακριτά στάδια οργάνωσης, εκτέλεσης και αναφοράς θέτοντας έτσι τις 

βάσεις των σύγχρονων αντίστοιχων πρακτικών. Ο σκοπός τους, ήδη από την βιβλική 

εποχή, σχετίζεται μεν με την γενικότερη κατανόηση του εχθρού αλλά παρουσιάζεται 

πολυεπίπεδος αφού δεν εστιάζει απλώς στην σκληρή ισχύ αλλά επεκτείνεται σε 

ποιοτικούς και κυρίως ψυχολογικούς  παράγοντες. Το τελευταίο είναι και η απόδειξη 

ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση της έννοιας της ισχύος, τουλάχιστον από τους 

συγγραφείς του κειμένου, αν και το τελευταίο αναφέρεται σε μια εποχή όπου κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν ίσως, για πολλούς, αναμενόμενο.  Έμμεση μεν αλλά σαφής δε 

αναφορά γίνεται και σε συγκεκριμένες οργανωτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 

στελέχωση της αποστολής, η οποία θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα ευέλικτη και 

εχέμυθη, στην μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών και στην επιλογή της 

κατάλληλης χρονικής στιγμής της διεξαγωγής της αποστολής, αναλόγως των 

στοχεύσεων αυτής. Τέλος, θεμελιώδης παρουσιάζεται και η εξασφάλιση του 

αξιόπιστου της πληροφορίας επί της οποίας βασίζεται η μελλοντική δράση ή μη 

δράση. 

Ο περιορισμένος πόλεμος αναδύεται στην Tanakh/ΠΔ ως εργαλείο της υψηλής 

στρατηγικής βάσει του οποίου κινητοποιούνται περιορισμένα μέσα προκειμένου να 

επιτευχθεί δια της οργανωμένης βίας μια πολιτική στόχευση. Σε μια πρώτη 

προσέγγιση συνεπώς, ο περιορισμός αποτελεί και ο ίδιος πολιτική επιλογή. Ωστόσο η 

οργανωμένη βία, σε πλήρη συμφωνία με τον C.V. Clausewitz, ασχέτως με την 

εγωιστική αρχική πολιτική πρόθεση περιορισμένης κινητοποίησης, αποτελεί μια 

διαδικασία κοινωνικοποίησης, λαμβάνουσα χώρα εντός του άναρχου και 

ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, της οποίας η εξέλιξη δεν δύναται να 

καθοριστεί από τις αρχικές προθέσεις. Από το κείμενο προκύπτει ότι ο περιορισμός 

της βίας, τουλάχιστον ως προς την κινητοποίηση, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη 

διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση μιας πλειάδας παραγόντων, 

τόσο του αντιπάλου όσο και των ημέτερων. Κατά συνέπεια, απάντηση στην ερώτηση 

«πόση κινητοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί;» πρίν ή/και κατά την διάρκεια του 

πολεμικού φαινομένου δεν είναι εύκολο να δοθεί. Τέλος, η περιορισμένη 

κινητοποίηση δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο εξαπάτησης του 

αντιπάλου. Στην περίπτωση αυτή η πραγματική στόχευση δεν επικοινωνείται 
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ουδόλως προς τον αντίπαλο αλλά και το υπόλοιπο σύστημα/υποσύστημα αλλά 

αντιθέτως προβάλλεται πρόθεση περιορισμένης κινητοποίησης. Η τελευταία στοχεύει 

στην εξαπάτηση του εχθρού ο οποίος τελικά αντιμετωπίζεται ολοκληρωτικά. 

Εκτός των άλλων, η Tanakh/ΠΔ εισχωρεί και στις βασικές αρχές των 

ανορθόδοξων επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και εκτέλεσης. Στον 

οργανωτικό τομέα θίγεται το ζήτημα της περιορισμένης χρήσης προσωπικού, της 

γεωμορφίας του τοπίου όπου η ανορθόδοξη δράση πρόκειται να διεξαχθεί καθώς και 

της επιλογής της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Κεντρικό στοιχείο των επιχειρήσεων 

αυτών, όπως προκύπτουν από το κείμενο, είναι το πλήγμα, σε μια πρώτη φάση, της 

ψυχοσύνθεσης του αντίπαλου (στρατεύματος ή/και κοινωνίας) το οποίο επιτυγχάνεται 

κάνοντας χρήση έξυπνων δράσεων, σχεδόν θεατρικού χαρακτήρα, καθώς και έξυπνου 

(ανορθόδοξου) εξοπλισμού, ενώ η βία έρχεται σε μια δεύτερη και τελευταία φάση ως 

επιστέγασμα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις αναδεικνύονται θεμελιώδους σημασίας διότι, 

τουλάχιστον στιγμιαία και με την προϋπόθεση ότι οργανώνονται και εκτελούνται 

άρτια, έχουν την δυνατότητα να ακυρώσουν την ίδια την συστατική ουσία του 

Διεθνούς Συστήματος (υποσυστήματος) δηλαδή την κατανομή της ισχύος. Με άλλα 

λόγια, να αναδείξουν νικητή έναν υποδεέστερο, ως προς τους συντελεστές σκληρής 

ισχύος, αντίπαλο. 

Τέλος, στην Tanakh/ΠΔ θίγεται και ο τομέας των ψυχολογικών επιχειρήσεων ως 

εργαλείο σε επίπεδο στρατιωτικής και πολεμικής στρατηγικής, λαμβάνοντας χώρα ως 

δράσεις οι οποίες στοχεύουν άμεσα στο ηθικό του αντιπάλου ώστε είτε να μην δοθεί 

μάχη είτε να περιοριστεί η βία, εισερχόμενοι στην σύγκρουση απέναντι σε έναν 

αντίπαλο αποσαθρωμένου ηθικού. Αναλόγως της περίπτωσης, ο φόβος-απειλή προς 

τον αντίπαλο δύναται να προσωποποιηθεί (όπως στην περίπτωση Γολιάθ) και σε 

συνδυασμό με την κατάλληλη λεκτική υπεραπλούστευση και την επανάληψη το 

αποτέλεσμα στην ψυχοσύνθεση του αντιπάλου μεγιστοποιείται. Η περίπτωση του  

Δαυίδ, ο οποίος κλέβει και στην συνέχεια χρησιμοποιεί, σε ψυχολογικό επίπεδο, το 

ακόντιο και το προσωπικό σκεύος του βασιλέα Σαούλ, έρχεται να αναδείξει μια 

σημαντική παράμετρο των ψυχολογικών επιχειρήσεων ως προς την δυνατότητα που 

αυτές έχουν να στοχεύουν απευθείας στο πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο βάρος του 

αντιπάλου, εξακολουθώντας ταυτόχρονα να παραμένουν εντός του πεδίου της 

οικονομίας κλίμακας. Ως ιδιαίτερα αποδοτική εφαρμογή των ψυχολογικών 

επιχειρήσεων εμφανίζεται στο κείμενο και η διαπόμπευση η οποία στοχεύει τις 

ανώτατες βαθμίδες διοίκησης, πολιτικής ή στρατιωτικής, έχοντας ως σκοπό την 
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παραγωγή δέους προς τρίτους με απώτερο στόχο είτε την παραγωγή συνθηκών 

αποτροπής είτε την αλλοίωση της διάθεσης εμπλοκής στην οργανωμένη βία. Ωστόσο, 

η Tanakh/ΠΔ αποκαλύπτει ότι το σύνολο των προσπαθειών παραγωγής συνθηκών 

φόβου και δέους στον αντίπαλο ενδέχεται να προκαλέσει κινήσεις εξισορρόπησης 

προς τρίτους και ουχί αποτροπής, παράμετρος η οποία έρχεται να δώσει και μια 

ευεργετική διάσταση στο φόβο και παράλληλα να ολοκληρώσει το φάσμα της 

λειτουργίας και των συνεπειών των ψυχολογικών επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 5                                                                                                               

Επίλογος 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να ερευνηθεί η διεθνοπολιτική 

σημασία της Tanakh/ΠΔ, ενός κειμένου το οποίο για αιώνες αντιμετωπίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά ως θρησκευτικό αφού οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στα πλαίσια της 

επιστήμης των διεθνών σχέσεων είναι ελάχιστες και έχουν λάβει χώρα εντελώς 

αποσπασματικά. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κεντρική ιστορία η οποία 

περιγράφεται στα κείμενα και περιλαμβάνει τα γεγονότα από την φυγή των 

Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, την πορεία προς κατάκτηση της Χαναάν, την 

ταραγμένη περίοδο της αμφικτιονίας, την εγκαθίδρυση της βασιλείας και την 

ομοσπονδοποίηση, έως και την διάσπαση σε βόρειο και νότιο βασίλειο και την 

υποδούλωση στους Βαβυλώνιους. 

Με την θεώρηση του ρεαλισμού ως συλλογιστικό και κριτικό πλαίσιο, η έννοια 

της υψηλής στρατηγικής χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί από τον γράφοντα η σύνδεση μεταξύ διακριτών πολιτικών 

στοχεύσεων (συστημικού επιπέδου) και μέσων τα οποία κινητοποιήθηκαν 

προκειμένου αυτές να επιτευχθούν. Η διαδικασία ανέδειξε σημαντικά στοιχεία σε 

επίπεδο θεωρίας διεθνών σχέσεων, τα οποία άλλοτε προκύπτουν άμεσα και άλλοτε 

έμμεσα ως απότοκο εκ των ίδιων των περιγραφών του κειμένου. Η ίδια η έννοια της 

υψηλής στρατηγικής προφανώς και δεν διατυπώνεται ως όρος εντός του κειμένου 

ωστόσο αναδύεται ως μια σύνθετη διαδικασία η οποία οικοδομείται γύρω από την 

θέση μιας πολιτικής στόχευσης, για την επίτευξη της οποίας τίθενται σε εφαρμογή 

πολιτικά και στρατιωτικά μέσα σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα. 

Το κείμενο οδηγεί στην διαπίστωση (τουλάχιστον για την περίπτωση 

οργανωμένων συλλογικοτήτων οι οποίες διέπονται από συγκεντρωτικές μορφές 

διακυβέρνησης) ότι οι πολιτικές αυτές στοχεύσεις τις οποίες η ηγεσία αρχικά θέτει 

και στην συνέχεια ενεργεί προς εκπλήρωσή τους, δεν είναι ανεξάρτητες της 

κοινωνικής συνθήκης η οποία επικρατεί στην οργανωμένη συλλογικότητα (κοινωνική 

πραγματικότητα) αλλά καθορίζονται και λαμβάνουν νομιμοποίηση από αυτή. Η 

ηγεσία καλείται προκειμένου να διατηρήσει τόσο την δική της νομιμοποίηση, ως 

προς το δικαίωμα άσκησης εξουσίας, όσο και αυτή των πολιτικών στοχεύσεων, να 

εξασφαλίζει είτε, κατ' ελάχιστο, την διατήρηση της κοινωνικής συνθήκης είτε την 
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βελτίωση αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν η τελευταία επιδεινώνεται (για 

παράδειγμα, στο κείμενο αυτό συμβαίνει, εκτός των άλλων περιπτώσεων και όταν 

κατά την πορεία στην έρημο υπάρχει δίψα ή πείνα, συνθήκες οι οποίες 

αλλοιώνουν/καταστρέφουν την βούληση του λαού για οποιαδήποτε άλλη πολιτική 

κατάκτηση ενώ παράλληλα τίθεται υπό αμφισβήτηση και ο ίδιος ο ηγέτης), τότε 

ηγεσία, στοχεύσεις και υψηλή στρατηγική εν συνόλω αμφισβητούνται άμεσα αν η 

πρώτη δεν διαγνώσει και δεν επέμβει προς αποκατάσταση της κοινωνικής συνθήκης 

εγκαίρως. Συνεπώς ο ρόλος της ηγεσίας προκύπτει πολυσύνθετος και δεν σχετίζεται 

απλώς και μόνο με την άσκηση εξουσίας σε επίπεδο πλήρους απομόνωσης από τον 

κοινωνικό ιστό. Επιπλέον όμως και αυτή καθ' αυτή η δράση προς εκπλήρωση των 

πολιτικών στοχεύσεων δεν λαμβάνει χώρα σε ένα αποστειρωμένο μοναχικό 

περιβάλλον αλλά αποτελεί πράξη κοινωνικοποίησης σε επίπεδο πλέον διεθνούς 

συστήματος ή υποσυστήματος. Σε αυτό η ισχύς έχει νόημα μόνο ως συγκριτικώς 

νοούμενο μέγεθος και για το λόγο αυτό η δράση μέσω της υψηλής στρατηγικής δεν 

πρέπει να αποτελεί μια χοάνη φθοράς αλλά αφετηρία διαμόρφωσης μιας νέας 

βελτιωμένης κοινωνικής συνθήκης. Σε αυτό το συμπέρασμα οδήγησε τον γράφοντα η 

ενέργεια του Μωυσή, ενώ ακόμα δεν είχε κατακτηθεί η Χαναάν και υπολείπονταν 

πολλές μάχες να δοθούν ακόμη, να υπαγορεύσει στους Ισραηλίτες τον περίφημο 

«Νόμο», ο οποίος εκτός των άλλων αποσκοπούσε να θέσει τις βάσεις της 

οργανωμένης συλλογικότητας του Ισραήλ στην μεταπολεμική περίοδο, δηλαδή να 

δημιουργήσει μια νέα βελτιωμένη κοινωνική συνθήκη. Η τελευταία είναι τόσο 

σημαντική και με τέτοια δυναμική, όχι απλώς ως μήτρα διαμόρφωσης της υψηλής 

στρατηγικής, αλλά δύναται να κλονίσει, αν ο ρόλος της δεν κατανοηθεί από την 

ηγεσία, την ίδια την οντολογική υπόσταση της οργανωμένης συλλογικότητας ακόμα 

και αν πρόκειται για έναν ισχυρό ή και το μοναδικό πόλο του διεθνούς συστήματος. 

Ταυτόχρονα, στοιχεία του χαρακτήρα του ηγέτη, όπως εμμονές, κλπ, συμφώνως με το 

παράδειγμα των Σαούλ και Δαυίδ, δύναται να επηρεάσουν καθολικά αρνητικά την 

σχέση κοινωνίας-ηγεσίας-υψηλής στρατηγικής και συνεπώς να υπονομεύσουν την 

εκπλήρωση των πολιτικών στοχεύσεων της οργανωμένης συλλογικότητας, 

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το αξίωμα του δομικού ρεαλισμού περί κρατών-μαύρων 

κουτιών ως μια υπεραπλούστευση η οποία θα πρέπει να αξιολογείται και να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και με ιδιαίτερη προσοχή κατά την προσπάθεια ερμηνείας 

διεθνοπολιτικών δράσεων, παλαιών ή σύγχρονων. 
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Σε επίπεδο εφαρμογής της υψηλής στρατηγικής στην πράξη, μέσα από το κείμενο 

αναδεικνύεται η συνδυασμένη δράση μιας πληθώρας μεθοδολογιών τόσο μη βίαιης 

όσο και βίαιης φύσης. Όσον αφορά το πρώτο, ο βασικός μηχανισμός, του οποίου 

χρήση κάνουν τόσο οι Ισραηλίτες όσο και οι υπόλοιποι δρώντες, είναι η 

διαπραγμάτευση η οποία με την σειρά της τίθεται εντός ενός ευρύτερου πλαισίου 

επιχειρήσεων οικονομίας κλίμακας αφού στην Tanakh/ΠΔ λαμβάνει χώρα είτε ώστε 

να αποφευχθεί είτε προκειμένου να περιοριστεί η βία. Στο σημείο αυτό το κείμενο 

δεν μένει στείρο κάνοντας απλώς μια σύντομη αναφορά στους διαλόγους των 

εμπλεκομένων πλευρών αλλά η διαλεκτική αλληλόδραση περιγράφεται με 

λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απευθείας συμπεράσματα σχετικά με 

τεχνικές και διαδικασίες περί διαπραγματεύσεων, σε ένα πρώιμο μεν στάδιο αλλά 

παρ' όλα αυτά αδιαμφισβήτητα παρούσες. Στις μη βίαιες πρακτικές συγκαταλέγεται 

και η κατασκοπία η οποία λαμβάνει χώρα και αυτή στα πλαίσια της οικονομίας 

κλίμακας αφού ως δράση στο κείμενο προηγείται πάντοτε της απόφασης της 

διοίκησης για την πρόοδο ή ματαίωση μιας επιχείρησης. Όπως και στην περίπτωση 

των διαπραγματεύσεων, η αναλυτική καταγραφή των δρώμενων από τους συγγραφείς 

βοηθά στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με τα ακόμα και σήμερα 

αναλλοιώτως υφιστάμενα στάδια διάρθρωσης των αυτών επιχειρήσεων, δηλαδή την 

οργάνωση, εκτέλεση και αναφορά στην διοίκηση. 

Άκρως όμως ενδιαφέρον από απόψεως θεωρίας παρουσιάζεται στο κείμενο και το 

κομμάτι της οργανωμένης βίας. Ο πόλεμος χρησιμοποιείται εκτεταμένα και 

πολυδιάστατα ως πολιτικό εργαλείο από τους Ισραηλίτες της βιβλικής περιόδου.  

Άλλοτε στοχεύοντας στον ολοκληρωτικό αφανισμό του εχθρού, σε επίπεδο 

οντολογικής αλλά και θρησκευτικής υπόστασης, άλλοτε στην περιορισμένη, ως προς 

την κινητοποίηση και την πολιτική στόχευση, μορφή του και άλλοτε υπό την μορφή 

ανορθόδοξων επιχειρήσεων, οι συγγραφείς αναδεικνύουν το πολεμικό φαινόμενο ως 

την επικρατέστερη μορφή κοινωνικοποίησης των λαών της βιβλικής ΜΑ.  

Παράλληλα η πολυδιάστατη αυτή χρήση της οργανωμένης βίας αποδεικνύει και 

βαθιά γνώση της ίδιας της φύσης του φαινομένου του πολέμου, αξίωμα το οποίο 

ενισχύεται περεταίρω από την εφαρμογή στο πεδίο της μάχης, εκτός των άλλων, και 

ψυχολογικών επιχειρήσεων, με σκοπό την παραγωγή επιπλέον φόβου, πέραν αυτού 

του οποίου φωλιάζει ούτως ή άλλως στην έννοια του πολέμου, ώστε είτε να 

αποφευχθεί μια μάχη είτε να δοθεί με αντίπαλο αποσαθρωμένου ηθικού. Στο ίδιο 
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πλαίσιο γίνεται χρήση και της διαπόμπευσης με σκοπό την παραγωγή πλέον όχι 

απλώς φόβου αλλά δέους, κυρίως στα πλαίσια του παραδειγματισμού τρίτων. 

Η ενδελεχής μελέτη του παλαιού αυτού κειμένου ανέδειξε και πάρα πολλά ακόμη 

ενδιαφέροντα στοιχεία, άλλα εντός και άλλα εκτός του γενικότερου πλαισίου της 

έννοιας της υψηλής στρατηγικής το οποίο έχει τεθεί για τις ανάγκες του παρόντος 

πονήματος, τα οποία θα αναλυθούν συνολικά σε επικείμενη μελέτη. 

Πηγή έμπνευσης για τον γράφοντα, πέραν της ίδιας της Tanakh/ΠΔ, αποτέλεσε το 

συγγραφικό αλλά και κυρίως το διδακτικό, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έργο των Σ.Ν. 

Λίτσα και Η.Ι. Κουσκουβέλη οι οποίοι προσέγγισαν με μια ρηξικέλευθη ματιά την 

Ιλιάδα και τον Θουκυδίδη αντιστοίχως. Ο γράφον είναι πεπεισμένος, έχοντας 

αφιερώσει σημαντικό χρονικό διάστημα στην μελέτη του κειμένου ότι είναι βέβαιο 

πως και η Tanakh/ΠΔ έχει ακόμα πάρα πολλά να προσφέρει σε επίπεδο θεωρίας 

διεθνών σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η κατακλείδα του βιβλίου «Ωσηέ», το οποίο 

περιέχει τα έργα του ομώνυμου Προφήτη, σαφώς και δύναται να γενικευτεί ώστε να  

συμπεριλάβει το σύνολο των κειμένων της Tanakh/ΠΔ: 

«Όποιος είναι σοφός και μυαλωμένος ας δώσει προσοχή σ' 

αυτά που είναι γραμμένα σ' αυτό εδώ το βιβλίο, ώστε να το 

κατανοήσει...»401 

 

                                                
401 Ωσηέ: 14, 14. 
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