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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΪΣ

κ .κ. αποστολο γεωργιαδη ΚΑΙ επαμεινωνδα σπηλιωτοπουλο

Το Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δίκαιου ιδρύθηκε το
1929 κατόπιν πρωτοβουλίας τοϋ αειμνήστου 'Ακαδημαϊκού και Καθηγητού τοΰ
Άστικοΰ Δικαίου τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών Δημητρίου Παππούλια, ο οποίος,
σέ ειδική προς τοϋτο άνακοίνωσή του ενώπιον της 'Ακαδημίας, επεσήμανε και
επεξήγησε τήν ανάγκη και χρησιμότητα της ιδρύσεως ερευνητικού Κέντρου μέ
κύριο προορισμό τήν «περισυλλογή, επεξεργασία και έκδοση τοϋ νομικού υλικού
των βυζαντινών και των μετά τήν "Αλωσιν χρόνων». Ή πρόταση αυτή εξέφραζε
απολύτως τήν κεντρική επιστημονική θεωρία τοϋ Δ. Παππούλια περί τοϋ ενιαίου
της εξελίξεως τοϋ «δικαίου τοϋ ελληνισμού» άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
τοϋ αγώνα υπέρ Ανεξαρτησίας, θέση τήν οποία άλλωστε ειχε ήδη υποστηρίξει
στόν εναρκτήριο λόγο του στο Πανεπιστήμιο 'Αθηνών υπό τόν τίτλο « Το Έλλη-
νικον Άστικόν Δίκαιον εν τη ιστορική αυτοϋ εξελίξει» (14 'Ιανουαρίου 1912).

"Εκτοτε, στό πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας τοϋ Κέντρου και μέ
βάση κυρίως τό άποθησαυρισθέν πρωτογενές νομικό υλικό κατά τις έρευνητικές
άποστολές τών έτών 1967-1980, έξεδόθησαν σημαντικές ανέκδοτες πηγές τής
μεταβυζαντινής περιόδου. 'Ενδεικτικά θα αναφέρουμε:

— τό Νομικον Πρόχεψον τοϋ Μιχαήλ Φωτεινοπούλου (Βουκουρέστι 1765-
1777), έκδοση μέ βάση τόν χειρόγραφο κώδικα 1323 τής Εθνικής Βιβλιοθή-
κης τών Παρισίων. Ή εκτενής αυτή συλλογή διατάξεων τοϋ άστικοϋ, ποινικού
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και κανονιστικού δικαίου αποτελεί τεκμήριο της ακτινοβολίας του βυζαντινού δι-
καίου στις παραδουνάβειες ήγέμονίες,

— τή Δικανική Τέχνη τοΰ "Ελληνα δικαστή και διδασκάλου του Ρήγα Φε-
ραίου Δημητρίου Καταρτζή-Φωτιάδου, νομικό εργο τοΰ 18ου αιώνα το οποίο, πέ-
ραν του νομικού του ενδιαφέροντος, αποτελεί απόδειξη της συμβολής τών νεωτέ-
ρων Ελλήνων στον πολιτισμό της Εγγύς Ανατολής,

— τον Νομοκάνονα τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου, μεταγλώττιση κωδικοποι-
ητικοΰ έ'ργου του 4ου/5ου αι. περί του ίσχύσαντος εθιμικού δικαίου και τής ποι-
μαντικής πρακτικής στήν περιοχή τής Αντιόχειας,

— μία πρόδρομη δημοσίευση τών διατάξεων περί μνηστείας του Νομοκάνονος
τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ μέ βάση τόν χειρόγραφο κώδικα τής 'Ακαδημίας Αθη-
νών (πρώην Άγγελετόπουλου), τόν κώδικα αριθ. 287 τής 'Ιεράς Μονής Ιβή-
ρων, τόν κώδικα άριθ. 278 τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας και τόν Vaticanus
Graecus 2590,

— τόν Νόμο Δικανικό τοΰ Διονυσίου Πύρρου, συλλογή νομικών διατάξεων τοΰ
1827 επί τή βάσει τής Έξαβίβλου τοΰ Αρμενοπούλου και του Μολδαβικοϋ Κώ-
δικος του Καλλιμάχη.

'Επίσης, στις εκδόσεις τοΰ Κέντρου είδαν τό φώς τής δημοσιότητας σημαν-
τικά νομικά έγγραφα τής Γραμματείας τής Δικαιοσύνης τής καποδιστριακής
περιόδου, τεκμήρια τής πρώτης περί δικαίου δογματικής κινήσεως στήν Ελλά-
δα, οί κριτικές παρατηρήσεις τοΰ Άλ. Πάλμα και οί απαντήσεις του Τω. Γε-
νατά, εξαίρετων νομικών τής καποδιστριακής περιόδου, σχετικά μέ τή διοργά-
νωση τών δικαστηρίων και τήν «Πολιτική και Εγκληματική Διαδικασία» τοΰ
1830, ό Κώδικας τών Νόμων τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως (1822-1828)
και οί κώδικες τών πρώτων Ψηφισμάτων τής Ελληνικής Πολιτείας τών ετών
1828-1832, οί εγκύκλιοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης τοΰ έτους 1833 προς
τους ειρηνοδίκες και δημογέροντες τής 'Επικρατείας περί τών κρατούντων νο-
μικών εθίμων στον τομέα τοΰ ιδιωτικού δικαίου και οί έπ' αυτών απαντήσεις τών
τοπικών άρχών, καθώς και ανέκδοτες δικαστικές αποφάσεις πού παρέχουν
άσφαλή εικόνα τοΰ εφαρμοζομένου δικαίου κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο και
τά πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια.

'Ακόμη έχουν δημοσιευθεί εκατοντάδες ιδιωτικών νομικών εγγράφων, λυτά
νοταριακά έγγραφα και νοταριακοί κώδικες πού παρέχουν ενδιαφέροντα στοιχεία
τοπικών εθιμικών δικαίων κυρίως τοΰ κυκλαδικού και επτανησιακού χώρου,
οπως δ Κώδικας τοΰ νοταρίου Νάξου Ίω. Μηνιάτη (1680-1689), οί πράξεις
τών νοταρίων Κερκύρας Ίω. Χοντρομάτη (1472-1473), Πέτρου Βαραγκά



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010

11

(1541-1545), Φιλίππου Κατωϊμέρη (1503-1507), Αρσενίου Άλεξάκη (1513-
1516) και ποικίλα άλλα ανέκδοτα έγγραφα. Ή αξία τής δημοσιεύσεως τών
πηγών αυτών είναι προφανής αν αναλογισθεί κανείς οτι τά γραπτά αυτά τεκμή-
ρια τής μεταβυζαντινής περιόδου προέρχονται από περιφέρειες τοΰ ξενοκρατού-
μενου ελληνισμού άπό τις όποιες ελάχιστα είναι γνωστά, μέ δεδομένο άλλωστε
οτι τό αρχειακό υλικό ορισμένων περιοχών (όπως λ.χ. ή Πελοπόννησος) έχει ήδη
άπολεσθεΐ οριστικά λόγω τών καταστροφών κατά την ελληνική επανάσταση.
Τέλος, στις έκδόσεις τού Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δι-
καίου άπό τό έτος 1948 , όταν κυκλοφόρησε ή πρώτη Έπετηρίς του, έως σή-
μερα, έχουν δεΤ τό φώς τής δημοσιότητας πλείστες άξιόλογες μελέτες, διδακτο-
ρικές διατριβές και μονογραφίες άναφερόμενες σέ νομικούς θεσμούς όλων τών πε-
ριόδων τής ιστορίας τού ελληνικού δικαίου, άπό τήν κλασσική ελληνική άρχαιό-
τητα έως τήν εισαγωγή τού Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

"Οπως είναι εύλογο, λόγω τού όγκου άλλά και τής ποικιλομορφίας τών δη-
μοσιευμάτων αύτών — τά οποία άντικατοπτρίζουν μέ άκρίβεια τή θέση τού Δ.
Παππούλια, άλλά και πολλών άλλων επιφανών ιστορικών τού δικαίου, Ελλήνων
και ξένων, γιά τό ελληνικό δίκαιο ως δίκαιο πού είναι διακριτό άπό τό ρωμαϊκό
άλλά έχει ισότιμο ένδιαφέρον ώς πρός αυτό — μία έκτεταμένη παρουσίαση τού
συνόλου τού εκδοτικού έργου τού ΚΕΙΕΔ δέν θά ήταν δυνατόν νά γίνει στά στενά
χρονικά όρια τής παρούσας άνακοίνωσης. Ώς έκ τούτου θά περιορισθώ στήν πα-
ρουσίαση τού έκδοτικού και έρευνητικού έργου τού Κέντρου κατά τήν τελευταία
τριετία 2007-2009.

Α. Έκδοτικο "Εργο

Κατά τήν παρελθούσα τριετία 2007-2009, υπό τήν επιμέλεια τής Διευθύν-
τριας τού ΚΕΙΕΔ κας Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, έκδόθηκαν ό 40ός και 41ος
τόμος τής Έπετ»ίριδος τού Κέντρου και δύο τόμοι Παραρτημάτων αύτής (άρ. 8
και 9). Ό 40ός τόμος (έτους 2007), ό όποιος άριθμεϊ328 σελίδες, φιλοξενεί με-
λέτες μέ θέματα άναγόμενα σέ ολες τις περιόδους τής ιστορίας τού ελληνικού δι-
καίου, άπό τήν κλασσική άρχαιότητα έως τις άρχές τού 19ου αί. Οί δημοσιευό-
μενες μελέτες, οί όποιες έκπονήθηκαν άπό τή Διευθύντρια και τούς έρευνητές
του Κέντρου καθώς καί άπό άλλους ίστορικούς τού δικαίου, έπεξεργάζονται ποι-
κίλα νομικά ζητήματα. Άπό αυτά, άλλα άναφέρονται στούς πολιτειακούς θε-
σμούς καί τά δικαιώματα τών πολιτών κατά τήν ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα καί
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άλλα ανάγονται στήν υλη τοϋ άστικού, δημοσίου και ναυτικού δικαίου τής βυζαν-
τινής ή μεταβυζαντινής περιόδου.

Στό Παράρτημα άρ. 8 (2007), κατόπιν εγκρίσεως τής Εφορευτικής Επι-
τροπής τοϋ Κέντρου, δημοσιεύθηκε ή διδακτορική διατριβή τοϋ κ. Γ. Ροδολάκη,
'Άπό τό Νόμο Ροδίων στό 53ο Βιβλίο τών Βασιλικών, συμβολή στή μελέτη του
βυζαντινού ναυτικού δικαίου (σελ. 290). Τό επόμενο έ'τος, 2008, έκδόθηκε ό
41ος τόμος τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου, ό όποιος αριθμεί 253 σελίδες. Στήν
ΰλη του περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες τής Διευθύντριας και τών ερευ-
νητών τοϋ Κέντρου, πανεπιστημιακών Καθηγητών και άλλων γνωστών ιστο-
ρικών τοϋ δικαίου μέ θέματα άναγόμενα στήν ύλη τοϋ ενοχικού, εμπραγμάτου,
ναυτικού, έμπορικοΰ, δικονομικού και δημοσίου δικαίου. Τέλος, στό Παράρτημα
τής 41ης Έπετηρίδος υπ' άρ. 9 (2008) δημοσιεύθηκε, κατόπιν έγκρίσεως τής
Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Κέντρου, ή διδακτορική διατριβή τής κας Χαρί-
κλειας Δημακοπούλου, Ή πορεία προς σΰνταζιν Ελληνικού Αστικού Κωδικός.
Ή περίοδος τών αναζητήσεων 1822-1891. Συμβολή εις τήν Ίστορίαν τού Νε-
οελληνικού Δικαίου, διεξοδική ιστορική αναδρομή κυρίως στό έργο τών Ελλήνων
νομικών τής περιόδου 1822-1891 (σελ. 577). Ή μελέτη επιστηρίζεται άπό
Παραρτήματα άνέκδοτων έγγράφων τής περιόδου και πίνακες οί όποιοι παρέχουν
πληροφορίες γιά ποικίλα έπί μέρους ζητήματα σχετιζόμενα μέ τις προεργασίες
και τις διαβουλεύσεις πού προηγήθηκαν τής εισαγωγής τοϋ Ελληνικού 'Αστι-
κού Κώδικα.

"Οσον αφορά στή διαδικασία καί στά κριτήρια τής επιλογής τής υλης τού
περιοδικού μας, οί προσπάθειες τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Ελλη-
νικού Δικαίου επικεντρώνονται:

α) Στή διατήρηση τού ετήσιου χαρακτήρα τής Έπετηρίδος, η οποία αποτε-
λεί τό κύριο μέσον έπιστημονικής προβολής τοϋ Κέντρου μας προς τήν ελληνική
καί διεθνή έπιστημονική κοινότητα. "Αλλωστε ή Έπετηρίς αποτελεί τό μονα-
δικό επιστημονικό περιοδικό ιστορίας δικαίου στόν έλλαδικό χώρο καί ένα άπό τά
λίγα έπιστημονικά περιοδικά ιστορίας τοϋ δικαίου στόν διεθνή χώρο. Ό στόχος
μας αυτός έχει, έως σήμερα τουλάχιστον, επιτευχθεί χάρις στις προσφορές έπι-
στημονικών εργασιών άπό έπιφανεϊς "Ελληνες ιστορικούς τού δικαίου άλλά καί
άπό τούς ερευνητές τοϋ Κέντρου μας, οί όποιοι, παράλληλα μέ τη συμμετοχή
τους σέ συλλογικά έρευνητικά προγράμματα τοϋ Κέντρου καί συνέδρια, δέν άμε-
λούν τήν ετήσια συνεισφορά τους στήν Επετηρίδα ή στα Παραρτήματα τού
Κέντρου. Άς σημειωθεί ότι ό αριθμός τής περιοδικής έκδόσεως Έπετηρίς τού
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Κέντρου Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου ανέρχεται ήδη στον αριθμό τών 41
τόμων. Ό αριθμός τής αυτοτελούς έκδόσεως μονογραφιών, διδακτορικών δια-
τριβών ή πηγών τής ιστορίας του δικαίου, ή οποία φέρει τόν τίτλο Παράρτημα
τής Έπετηρίδος τού Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου,
ανέρχεται ήδη στόν αριθμό τών έννέα τόμων. Ευχής έργον θά ήταν ή ψηφιοποίη-
ση τών εκδόσεων αυτών, αρκετές άπό τις οποίες φιλοξενούν άξιολογότατες μελέ-
τες καί έκδόσεις πηγών ολων τών περιόδων τής ιστορίας του ελληνικού δικαίου.

β) Δεδομένου ότι τό περιοδικό μας άποτελεϊ μία άπό τις λίγες έξειδικευμένες
εκδόσεις στόν χώρο τής ιστορίας τοϋ δικαίου, κατά τήν τελευταία τριετία 2007-
2009 κρίθηκε σκόπιμο τό «άνοιγμα» τοϋ περιοδικού πρός τή διεθνή επιστημο-
νική κοινότητα. Γιά τόν λόγο αυτό, άπό τόν 40ό τόμο τής Έπετηρίδος έτους
2007, έγκαινιάσθηκε ή πρακτική τής δημοσιεύσεως ξενόγλωσσων περιλήψεων
τών μελετών πού περιλαμβάνονται σέ κάθε τόμο, ώστε νά γίνει δυνατή ή πα-
ρουσίαση τών εργασιών στις στήλες βιβλιοπαρουσιάσεων καί βιβλιοκρισιών τών
διεθνών περιοδικών τού χώρου μας. "Ηδη ή προσπάθειά μας αυτή έχει άποφέρει
καρπούς, όπως προκύπτει άπό τήν παρουσίαση τής Έπετηρίδος τού Κέντρου
καί τών περιεχομένων της σέ έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Β. Ερευνητικά Προγράμματα

Κατά τήν τριετία 2007-2009 τό ΚΕΙΕΔ άνέλαβε να φέρει εις πέρας δύο
συλλογικά ερευνητικά προγράμματα:

1. Τό «Περίγραμμα τής Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», συνέχεια
καί συμπλήρωση τού υπό Δ. Γκίνη καταρτισθέντος Περιγράμματος τής Ιστο-
ρίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου καί

2. Τό πρόγραμμα «Βιβλιογραφική όργάνωση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθή-
κης καί τών 'Αρχείων τού ΚΕΙΕΔ».

Καί τά άνωτέρω δύο προγράμματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 'Αναλυτικότε-
ρα, κατά τό διάστημα τής τελευταίας τριετίας, έχουν γίνει οί άκόλουθες έρευνη-
τικές έργασίες:

1. Ώς προς τό «Περίγραμμα της Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δι-
καίου»

Ή ανάγκη τής συστηματικής έρευνας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, ώς αύτο-
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τέλους περιόδου τοΰ Βυζαντινού ή Ελληνορωμαϊκού Δικαίου, έγινε αντιληπτή
στήν επιστήμη ήδη κατά τό έτος 1839, όταν ό Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal
κατήρτισε τό πρώτο υποτυπώδες Περίγραμμα τής "Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού
Δικαίου. Ακολούθησαν δ Gustav Ernst Heimbach καί δ Γεώργιος Πετρόπουλος
στά έργα του 'Ιστορία καί Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, 'Αθήναι 1944 καί
Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευναν της ιστορίας του Δικαίου, 'Αθήναι 1945.
Ωστόσο στήν ούσιαστική πραγμάτωση τοΰ εγχειρήματος αύτού προέβη δ Δημή-
τριος Γκίνης μέ τήν πρώτη συστηματική καταγραφή τών έως τότε γνωστών χει-
ρογράφων τών νομικών συλλογών καί τών δημοσιευθεισών πηγών τοΰ άστικοΰ καί
δημοσίου κυρίως δικαίου τής μεταβυζαντινής περιόδου. Πρόκειται γιά τό μνη-
μειώδες έργο τοΰ Δημητρίου Γκίνη Περίγραμμα της Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντι-
νού Δικαίου, τό όποιο, ώς γνωστόν, είδε τό φώς τής δημοσιότητας τό έτος 1966
στόν 26ο τόμο τής σειράς τών Πραγματειών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

"Ηδη, μετά τήν πάροδο 44 έτών άπό τήν έκδοση τοΰ έποπτικοΰ αύτού έργου
καί τών δύο μικρών συμπληρωμάτων του, τά όποια δημοσιεύθηκαν σέ 2 τεύχη
τής Έπετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τών έτών 1972-73 καί
1977-78, τό ηύξημένο έπιστημονικό ένδιαφέρον περί τήν έρευνα τών θεσμών τής
μεταβυζαντινής περιόδου απέδωσε ώς καρπούς πολυπληθείς δημοσιεύσεις.
Πλείστες άπό αύτές φιλοξενούν άξιολογότατο άριθμό νομικών πηγών, ιδιαιτέρως
διαφωτιστικών γιά τήν ιστορία τοΰ δικαίου καί τών θεσμών τοΰ ιδιωτικού καί τοΰ
δημοσίου δικαίου τής συγκεκριμένης περιόδου. Ενδεικτικώς άναφέρουμε τις χι-
λιάδες τών έγγράφων τών :Αρχείων της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τους ευμε-
γέθεις κώδικες τών νοταρίων διαφόρων περιοχών τού εύρύτερου κυκλαδικού,
έπτανησιακοΰ καί κρητικού χώρου, τούς άρχειακούς φακέλλους δικαστικών απο-
φάσεων, τά άρχεΐα διαφόρων άγωνιστών τής έπαναστάσεως κ.ά.

Ή έντυπωσιακή αύξηση τοΰ αριθμού τών δημοσιευμένων νομικών πηγών
τού Μεταβυζαντινού Δικαίου μετά τό έτος 1978, έτος εκδόσεως τοΰ τελευταίου^
συμπληρώματος τοΰ Περιγράμματος τού Δ. Γκίνη, έπέβαλε μιά νέα προσπάθεια
συστηματικής περισυλλογής καί έκδόσεως τών κειμένων αύτών. Μέ εισήγηση
τοΰ 'Ακαδημαϊκού Μενελάου Τουρτόγλου, τό Κέντρον Έρεύνης τής Ιστορίας
τοΰ Ελληνικού Δικαίου άνέλαβε, ώς κατ' έξοχήν αρμόδιο γιά τή συλλογή καί
έρευνα τών πηγών τοΰ ελληνικού δικαίου, συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα υπό
τόν τίτλο «Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου». Το πρό-
γραμμα αύτό άποτελεΐ, τόσο άπό μεθοδολογική όσο καί άπό ούσιαστική άποψη,
τή συνέχεια τοΰ πρώτου Περιγράμματος τοΰ καταρτισθέντος υπό Δ. Γκίνη. Χά-
ρις στή συντονισμένη ερευνητική εργασία τής Διευθύντριας τοΰ Κέντρου κας Λυ-
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δίας Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη καί τών ερευνητών κ.κ. 'Ηλία Άρναούτογλου καί
'Ιωάννη Χατζάκη, ή νομική υλη, ή οποία είχε συγκεντρωθεί έως τό έτος 2006
καί συνιστούσε τή βιβλιογραφική βάση τοϋ προγράμματος, διευρύνθηκε κατά 80
τοις εκατό περίπου μέ άποτέλεσμα νά συγκροτείται πλέον άπό 1700 βιβλιογρα-
φικές παραπομπές. Έπί τής ανωτέρω βάσεως βασίσθηκε ή ταξινόμηση τού πε-
ρισυλλεγέντος αρχειακού υλικού καί ή έπακολουθήσασα άποδελτίωση, επεξεργα-
σία καί ευρετηρίαση τού περιεχομένου τών πηγών. Τό έργο, 800 περίπου σελί-
δων, διαιρείται σέ δύο αύτοτελεΐς τόμους, άπό τους οποίους ό πρώτος περιλαμ-
βάνει τά ελληνόγλωσσα νομικά κείμενα τού ξενοκρατούμενου ελληνισμού, ό δέ
δεύτερος τά λατινικά καί ιταλικά κείμενα, τά όποια προέρχονται άπό τόν χώρο
τού λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Ή δημοσίευσή τους, ή οποία θά γίνει σε δυο
αυτοτελείς τόμους τής σειράς τών Πραγματειών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άνα-
μένεται εντός τού έτους 2010. "Ηδη, καί μέ σκοπό τήν ολοκλήρωση τής έπο-
πτικής παρουσιάσεως τών νομικών πηγών τού ξενοκρατούμενου ελληνισμού, οί
όποιες έχουν δημοσιευθεί άπό τό έτος 1978 έως σήμερα, έχει δρομολογηθεί ή
εκπόνηση τού επομένου τόμου τού Περιγράμματος, ό όποιος θά περιλαμβάνει τά
οθωμανικά έγγραφα τής μεταβυζαντινής περιόδου.

2. Ώς προς τό πρόγραμμα της «Βιβλιογραφικής οργάνωσης»

Κατά τά έτη 2008 καί 2009 διενεργήθηκε καί έχει ήδη περαιωθεί ή άνα-
ταξινόμηση όλων τών ιστορικών καί νομικών βιβλίων τού Κέντρου, τών τόμων
τών πηγών τής ιστορίας τού δικαίου, τών σύμμικτων τόμων συνεδρίων καί τών
λεξικών τής Βιβλιοθήκης τού ΚΕΙΕΔ (περίπου 10.000 τόμοι βιβλίων). Ή άνα-
ταξινόμηση έγινε μέ βάση τήν προσαρμογή τών άρχών τού διεθνούς ταξιθετικού
συστήματος DEWEY στις άνάγκες τών χρηστών τής συγκεκριμένης βιβλιοθή-
κης. Ταυτόχρονα έγινε έλεγχος όλων τών δελτίων τών βιβλίων τού Κέντρου πού
παρουσιάζονται στήν ήλεκτρονική βάση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τά λάθη ή οί
παραλείψεις σέ ειδικούς ταξιθετικούς αριθμούς, ονόματα συγγραφέων, τίτλους βι-
βλίων κ.λπ., τά οποία προέκυψαν άπό τόν έλεγχο αύτό, καταχωρίσθηκαν σέ
ειδικό άρχεΐο προκειμένου νά σταλούν στήν Κεντρική Βιβλιοθήκη τής 'Ακαδη-
μίας πρός διόρθωση. Παράλληλα εντοπίσθηκαν καί καταγράφηκαν τά βιβλία τού
Κέντρου τά όποια δέν έχουν συμπεριληφθεί στήν ήλεκτρονική βάση τής 'Ακα-
δημίας, κυρίως διότι έχουν προέλθει άπό μεταγενέστερες δ(ορεές ή άνταλλαγές
μέ άλλους ερευνητικούς φορείς, βιβλιοθήκες ή ιδιώτες. Τέλος, κατά τό αύτό διά-
στημα, ολοκληρώθηκε ή καταγραφή καί ταξινόμηση τών βιβλίων πού άποτελούν
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αντικείμενο πρόσφατων δωρεών πρός τό Κέντρο (δύο δωρεές τού έκλιπόντος
αντιπροέδρου τού ΣτΕ Γ. 'Αγγελίδη πρός τό ΚΕΙΕΔ κατά τό έτος 2007).

Κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Γενικού Γραμματέως τής 'Ακαδημίας κ. Νικ.
Ματσανιώτη για συμμετοχή τών Ερευνητικών Κέντρων καί Γραφείων τής
'Ακαδημίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ. Ψηφιακή Σύγκλιση.
Προβολή τού έργου τών 'Ερευνητικών Κέντρων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών στον
παγκόσμιο ιστό» μέ υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων ανά Κέντρο, ή Διεύ-
θυνση τοΰ Κέντρου υπέβαλε τόν 'Ιούλιο τοΰ 2008 καί τόν Μάρτιο καί 'Απρίλιο
τοΰ 2009 τις προτάσεις τοΰ ΚΕΙΕΔ γιά ψηφιοποίηση τών έκδόσεων, άρχείων
καί προγραμμάτων του. Ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή ένέκρινε ομοφώνως τις ανω-
τέρω προτάσεις έργων ψηφιακού περιεχομένου τοΰ ΚΕΙΕΔ.

Κατά τήν υποβολή τών προτάσεων αυτών δόθηκε προτεραιότητα στήν ψη-
φιοποίηση τού όλοκληρωθέντος πλέον δίτομου Δεύτερου Μέρους τοΰ Περιγράμ-
ματος. Ωστόσο, γιά λόγους όλοκληρωμένης παρουσίασης τού Περιγράμματος
στο διαδίκτυο, ώς τοΰ μοναδικού εποπτικού έργαλείου στον χώρο τοΰ Μετα-
βυζαντινού Δικαίου, τό Κέντρο θεωρεί σκόπιμη τήν ψηφιοποίηση καί τοΰ Πρώ-
του Μέρους τοΰ Περιγράμματος, τό όποιο είχε καταρτισθεί άπό τόν Δ. Γκίνη.

'Επίσης, μέ δεδομένο ότι οί τόμοι τών έκδόσεων τοΰ Κέντρου άπό τήν ίδρυ-
ση του έως σήμερα άνέρχονται πλέον στόν άριθμό τών 50, σκόπιμη θά ήταν καί
ή ψηφιοποίηση τών μελετών καί μονογραφιών τών τόμων αύτών μέ κατάρτιση
περιλήψεων-λέξεων κλειδιών καί διαμόρφωση κατάλληλων μηχανών άναζήτησης
κατά τά πρότυπα εύρωπαϊκών ήλεκτρονικών βάσεων πού λειτουργούν στόν χώρο
τής ιστορίας τοΰ δικαίου καί τών θεσμών, όπως π.χ. ή γαλλική DRANT
(Université de Strasbourg- Maison interuniversitaire des Sciences de l'Homme- Centre
Nationale de la Recherche Scientifique -Droits Antiques) ή οί διάφορες ήλεκτρονικές
βάσεις έπιγραφών.

Μέ δεδομένο οτι τό ουσιαστικό δίκαιο τών ελληνιστικών, βυζαντινών καί με-
ταβυζαντινών χρόνων παραμένει άκόμη σέ πολλά έπιμέρους σημεία άνεξερεύνη-
το, ή δέ συστηματική του έρευνα άποτελεΐ χρέος τών Ελλήνων ιστορικών τοΰ
δικαίου, τό Κέντρον Έρεύνης της Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίου θά συνεχί-
σει άδιαλείπτως νά υπηρετεί τό έργο τής μελέτης καί προβολής τοΰ έλληνικοΰ
δικαίου, ώς ενός έκ τών άναμφισβήτητων συνδέσμων μεταξύ τής ελληνικής αρ-
χαιότητας καί τοΰ νεωτέρου έλληνισμοΰ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τό παρόν καί τό μέλλον τής ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, υπό τής κας Τζε-
λίνας Χαρλαύτη, τής κας 'Ελένης Θανοπούλου καί τοϋ κ. Γιάννη Θεοτοκά*, δια
τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δρακάτου

Κατόπιν αιτήσεως μου (άπό 29/3/2007), ή Τάξη τών 'Ηθικών καί Πολι-
τικών 'Επιστημών προέτεινε καί ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ενέκρι-
νε τήν έκτέλεση τής παρουσιαζόμενης έρευνας μέ οικονομική ενίσχυση άπό τά
διαθέσιμα τοϋ κληροδοτήματος Μιχαήλ Κατσαρά. 'Ακολούθως, ή Επιτροπή
Ερευνών τής 'Ακαδημίας τήν περιέλαβε στο πρόγραμμά της. Ή διεξαγωγή της
έρευνας —πού διήρκεσε ένα έτος— άνετέθη στήν 'Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα
Τζελίνα Χαρλαύτη, μέ Επιστημονικούς Συνεργάτες τήν 'Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια κα Ελένη Θανοπούλου καί τόν 'Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιάννη Θε-
οτοκά, υπό τήν έπιστημονική ευθύνη μου. Σημειωτέον ότι ή μελέτη έκτυπώθη-
κε καί φέρει τόν αριθμό 10 στήν ειδική σειρά τού Γραφείου Οικονομικών Με-
λετών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Σκοπος της μελέτης

Ή έλληνική ναυτιλία άπό τή δεκαετία τοϋ 1970 κατέχει τήν κορυφαία θέ-

* G. Harlaftis, Η. Thanopoulou, J. Theotokas, Greek Shipping: current trends and future
prospects.
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ση στήν παγκόσμια ναυτιλία καί δραστηριότητα. Σημειωτέον οτι τόν Φεβρουά-
ριο του 2009 ό έλληνόκτητος στόλος περιελάμβανε 4.161 πλοία χωρητικότητας
263,6 έκατομμυρίων τόνων νεκρού βάρους ή 156 εκατομμυρίων κόρων ολικής
χωρητικότητας. Ό στόλος αυτός τελεί υπό τή διαχείριση έπιχειρήσεων οί
όποιες, στή συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι εγκατεστημένες στήν Ελλάδα.
Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι ή έκτίμηση τής ανταγωνιστικότητας τής ελλη-
νικής ναυτιλιακής έπιχείρησης καί τών προοπτικών που ή άνταγωνιστικότητα
αυτή μπορεί να έξασφαλίσει στή μελλοντική έξέλιξη τοΰ στόλου. 'Επιπλέον, ή
μελέτη άναζητά τις σχέσεις καί άλληλεπιδράσεις ναυτιλίας καί έθνικής οικονο-
μίας, έξετάζοντας δχι μόνο τις άμεσες έπιδράσεις τής λειτουργίας τών ναυτι-
λιακών έπιχειρήσεων στήν Ελλάδα, άλλά καί τις πολλαπλασιαστικές έπιδράσεις
πού δημιουργούν σέ επίπεδο άπασχόλησης καί επενδύσεων.

Σημαντική προσφορά καί πρωτοτυπία τής μελέτης αποτελούν ο συνδυασμός
μεθοδολογικών εργαλείων τής ναυτιλιακής οικονομικής, τών νέων θεσμικών οι-
κονομικών, τής διοίκησης καί τής στρατηγικής τών έπιχειρήσεων, τής ιστορίας
τών έπιχειρήσεων καί τής οικονομικής ιστορίας γιά τήν ανάλυση του ρόλου τής
ναυτιλίας ώς ήγετικού κλάδου τής ελληνικής οικονομίας. Ή μελέτη άντλησε τό
άρχειακό/έμπειρικό υλικό άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος, άπό έργασίες τής
Ενώσεως τών Ελλήνων Εφοπλιστών καί άλλων έρευνητικών φορέων, άπό
έκθέσεις διεθνών οργανισμών, οπως τών UNCTAD, Lloyd's Register of ship-
ping, Intertanko, Intercargo, καθώς καί άπό τόν διεθνή καί ελληνικό ναυτι-
λιακό τύπο.

Δομή τοΰ κειμένου

Γιά τήν επίτευξη τού σκοπού τής μελέτης ή ύλη —έκτος τής εισαγωγής καί
τών συμπερασμάτων— άναπτύσσεται σέ έπτά κεφάλαια, τά όποια σκιαγραφούν-
ται στή συνέχεια, ώστε νά καταστεί σαφής ή γενική δομή της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται ή έξέλιξη τής διεθνούς ναυτιλίας στή διάρ-
κεια τού 20ού αιώνα καί ή θέση τής ελληνικής ναυτιλίας σέ αύτήν, μέ έμφαση
στή μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκριμένα, άναλύεται τό γενικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας τών ναυτιλιακών άγορών, επισημαίνονται οί δομικές άλλαγές πού καθόρισαν
τή ζήτηση καί προσφορά ναυτιλιακών υπηρεσιών παγκοσμίως, καί άπό τήν πα-
ρακολούθηση τών διεθνών έξελίξεων άναδεικνύεται ή ήγετική θέση τής έλληνικής
ναυτιλίας στόν διεθνή κατακερματισμό εργασίας.
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Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ή σημασία τής «εξάρτησης άπό τήν τροχιά
τοϋ παρελθόντος» καί ή συμβολή της στή διαμόρφωση τής σύγχρονης πορείας
τής ελληνικής ναυτιλίας. Στό κεφάλαιο αύτό αναδεικνύεται ή σημασία τής ιστο-
ρικής εξέλιξης τής ναυτιλίας στήν επιτυχία τοϋ παρόντος, συστατικά στοιχεία
τής οποίας άποτελοϋν ή ευελιξία καί ή προσαρμοστικότητα τών ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων. Παράλληλα, τονίζεται ότι ή ναυτιλιακή παράδοση τών Ελλήνων
έφτιαξε τή «μνήμη» της, τή δεξαμενή άπό όπου άντλεϊται ή τεχνογνωσία τού
«έπιχειρεΐν», καί οί στρατηγικές καί οί τακτικές για τήν άντιμετώπιση τής εκά-
στοτε οικονομικής κρίσης.

Στό τέταρτο κεφάλαιο άναλύονται οί ένδογενεΐς παράγοντες πού συνέβαλαν
στήν άνάπτυξη τοϋ στόλου, οί όποιοι άναφέρονται στις μεθόδους οργάνωσης καί
διοίκησης τών έπιχειρήσεων καθώς καί στις στρατηγικές πού αύτές έφάρμοσαν.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στόν οικογενειακό χαρακτήρα τών έπιχειρήσεων καί
τήν επιχειρηματική φιλοσοφία τών πλοιοκτητών, παράγοντες πού κυρίαρχα κα-
θόρισαν τήν όργάνωση τών έπιχειρήσεων. 'Επιπλέον, άναλύεται ή τάση διάσπα-
σης τών έπιχειρήσεων ώς ένας παράγων πού συμβάλλει τελικά στήν άνάπτυξη
τής ναυτιλίας, ένώ άναλύεται καί ή έπιχειρηματική δικτύωση, ή οποία άποτελεΐ
ένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά τής ελληνικής ναυτιλίας, πού έχει έπίσης
συμβάλει σημαντικά στήν έξέλιξή της. Παράλληλα, άναλύονται οί στρατηγικές
στις όποιες οί έλληνικές έπιχειρήσεις βάσισαν τήν άνταγωνιστικότητά τους.

Στό πέμπτο κεφάλαιο έξετάζεται ό άνθρώπίνος παράγων μέ βάση τή θεωρία
τών πόρων καί τών ικανοτήτων, κατά τήν οποία κάθε έπιχείρηση κατέχει ένα
σύνολο πόρων καί ικανοτήτων πού μπορούν νά συμβάλουν στή μακροχρόνια
άνταγωνιστικότητά της. Ή ανάλυση έπικεντρώνεται σέ δύο έπίπεδα: Σέ πρώτο
επίπεδο έξετάζεται ή συμβολή τής επιχειρηματικότητας τού άνθρώπινου δυναμι-
κού στήν άνάπτυξη τού στόλου καί σέ δεύτερο έπίπεδο ή συμβολή τοϋ συντελε-
στή έργασία, τού άνθρώπινου δυναμικού στά πλοία καί τά γραφεία τών έπιχει-
ρήσεων, στήν ένίσχυση τής άνταγωνιστικότητας τών πλοίων τού έλληνόκτητου
στόλου.

Στό έκτο κεφάλαιο άναλύεται ή σχέση τής ελληνικής ναυτιλίας μέ τήν ελλη-
νική οικονομία, ή οποία δέν έχει έξετασθεΐ στόν άνάλογο μέ τή σημασία τού κλά-
δου βαθμό άπό τούς "Ελληνες οικονομολόγους τοϋ δεύτερου μισού τού 20ού
αιώνα. Τό κεφάλαιο αύτό άναδεικνύεί: Πρώτον τή σημασία τού ναυτιλιακού εισο-
δήματος στό ισοζύγιο πληρωμών τής χώρας, Δεύτερον, τή σημασία τού Πειραιά
ώς παγκόσμιου κέντρου διαχείρισης πλοίων καί τις πολλαπλασιαστικές επιδρά-
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σεις πού δημιουργεί, καί, Τρίτον, τις επενδύσεις τών Ελλήνων εφοπλιστών στήν
ελληνική οικονομία κατά τή μεταπολεμική περίοδο.

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οί τάσεις πού καταγράφονται σε σχέση
μέ το ρυθμιστικά πλαίσιο πού ισχύει στον χώρο τής φορτηγού ποντοπόρου
ναυτιλίας καί πώς οί τάσεις αυτές έπηρέασαν τούς όρους ανταγωνιστικότη-
τας τής ελληνικής ναυτιλίας. 'Εξετάζεται πώς ή σταδιακή έπικέντρωση τού
ενδιαφέροντος τών βασικών ομάδων πού διαμορφώνουν μέ τή δράση τους τό
θεσμικό πλαίσιο σέ λειτουργικές παραμέτρους οπως ή ασφάλεια, ή ποιότητα
καί ή προστασία τού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει τό άνταγωνιστικό περι-
βάλλον γιά τις έπιχειρήσεις, ιδιαίτερα τής χύδην ναυτιλίας, ένώ αναλύονται οί
προκλήσεις μέ τις όποιες θά βρεθεί άντιμέτωπη ή έλληνική ναυτιλιακή πολι-
τική στήν προσπάθειά της νά στηρίξει τήν άνταγωνιστικότητα τής ελληνικής
ναυτιλίας.

Στό όγδοο κεφάλαιο εξετάζονται οί προοπτικές τής έλληνόκτητης ναυτιλίας.
Ή άνάλυση έπικεντρώνεται στήν άνάδειξη τών τρόπων μέ τούς οποίους οί ελλη-
νικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις άνταποκρίθηκαν στις προκλήσεις τών άγορών
άλλά καί. τών ρυθμίσεων πού καθόρισαν τό περιβάλλον λειτουργίας τους. Στό
πλαίσιο αύτό, εξετάζεται ή πορεία τής έλληνικής ναυτιλίας στις βασικές αγορές
τής χύδην ναυτιλίας, στις άγορές τών ύγρών καί τών ξηρών φορτίων, ένώ ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται στις προοπτικές τής παρουσίας τών Ελλήνων στις έξειδι-
κευμένες άγορές τής ναυτιλίας.

Ή παγκόσμια ναυτιλία κατά τον 20ό αιώνα

Κατά τόν 20ο αιώνα τά βασικά μεγέθη τού θαλάσσιου έμπορίου σημείωσαν
μεγάλη αύξηση. Ή μακροχρόνια τάση τού όγκου τού θαλάσσιου έμπορίου συνο-
δεύθηκε άπό τήν αύξηση τής γεωγραφικής διασποράς τής βιομηχανικής παρα-
γωγής κυρίως μέ τήν άνάπτυξη τών χωρών τής περιοχής τού Ειρηνικού, τόσο
ώς παραδοσιακού βιομηχανικού πόλου όσο καί ώς νέου, χάρη στή δυναμική άνο-
δο νέων χωρών τής 'Ασίας μεταπολεμικώς. Οί παγκόσμιες ροές φορτίων εύνοή-
θηκαν άπό τήν προσθήκη νέων πηγών πρώτων υλών καί, παράλληλα, δ παγκό-
σμιος στόλος άλλαξε μορφή καί κλίμακα. Ή επιτάχυνση τής άνάπτυξης τής παγ-
κόσμιας χωρητικότητας πού άκολούθησε τή λήξη τού Δεύτερου Παγκόσμιου
Πόλεμου υπήρξε έντυπωσιακή στις πρώτες τρεις μεταπολεμικές δεκαετίες, ακό-
μη καί μετά τήν περίοδο άντικατάστασης τής χωρητικότητας πού είχε χαθεί
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κατά τήν πολεμική αναμέτρηση. Ή ευνοϊκή, χάρη στήν αύξηση τών αποστά-
σεων, έξέλιξη τής γεωγραφικής διάρθρωσης, αλλά καί ή σύνθεση τού διεθνούς
θαλάσσιου έμπορίου υποστήριξαν τή δημιουργία νέων τύπων πλοίων προσαρμο-
σμένων στις αύξανόμενες ροές βασικών φορτίων.

Εξετάζονται τά βασικά χαρακτηριστικά τών άγορών τής ναυτιλίας, οί
οποίες λόγω τής έξάρτησης τής ζήτησης άπό τό διεθνές έμπόριο ταλανίζονται
άπό έντονες διακυμάνσεις στις ναυλαγορές.

Ή τελευταία δεκαετία τού 20ού αιώνα συντέλεσε στήν έπαναφορά τών
ρυθμών αύξησης τής παγκόσμιας χωρητικότητας στά έπίπεδα πριν άπό τήν
πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Παράγοντες όπως ή επιτάχυνση τών ρυθμών ανά-
πτυξης τής Κίνας καί τής 'Ινδίας οδήγησαν στήν έπιτάχυνση τών ρυθμών
αύξησης τού παγκόσμιου στόλου, παρά τήν άπόσυρση μεγάλου μέρους τής χω-
ρητικότητας, ειδικότερα δεξαμενόπλοιων. Στό πλαίσιο αύτής τής ανόδου, ή
έπανάκαμψη —καί μάλιστα σέ μία άπό τις κορυφαίες θέσεις στήν παγκόσμια
ναυτιλιακή ιεραρχία— χωρών, όπως π.χ. ή Γερμανία, άποδεικνύει τή θέση ότι
άνταγωνιστικά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα άποκαλύπτονται σέ όλο
τους τό μέγεθος κατά κανόνα σέ περιόδους κρίσης, ένώ οί περίοδοι ευφορίας
τείνουν νά άμβλύνουν τις διαφορές. Ή έπιτάχυνση, όμως, τών έξελίξεων στόν
διεθνή καταμερισμό εργασίας καθιστά τήν έπί τέσσερις δεκαετίες σταθερή δια-
τήρηση τής έλληνικής παρουσίας στήν κορυφή τού κλάδου άπό μία χώρα σχε-
τικά μικρή σέ πληθυσμό, έκταση, άλλά καί μέγεθος θαλάσσιου έμπορίου, ακό-
μα μεγαλύτερη πρόκληση για τήν έρμηνεία τής έπιτυχημένης αύτής διεθνούς
πορείας, σέ αντιδιαστολή μέ τούς περισσότερους κλάδους τής έλληνικής οικο-
νομίας.

Ή «εξάρτηση άπο το παρελθόν» της έλληνικής ναυτιλίας

Ή πορεία τής έλληνικής ναυτιλίας μπορεί νά προσεγγισθεί ώς μία «έξαρτη-
μένη πορεία έξέλιξης», ή όποία άναδεικνύει τή σημασία τής ιστορικής της εξέλι-
ξης στήν έπιτυχία τού παρόντος μέσω τής διατήρησης, άλλά καί περαιτέρω ανά-
πτυξης δομικών χαρακτηριστικών τών ελληνικών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων,
όπως είναι ή ευελιξία καί ή προσαρμοστικότητα.

Ή άνάλυση τών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων τού δεύτερου μισού τού 20ού
αιώνα στηρίζεται στή διάκριση μεταξύ «παραδοσιακών» καί «μή παραδοσιακών»
έπιχειρήσεων. «Παραδοσιακές» είναι έκεΐνες πού μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο
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Πόλεμο ήταν τουλάχιστον δεύτερης γενιάς επιχειρήσεις, ένώ «μη παραδοσιακές»
εκείνες πού ήταν πρώτης γενιάς επιχειρήσεις. Παρά τή συνεχιζόμενη «έξάρτη-
ση άπό τό παρελθόν», ή σχετική άπεξάρτηση άπό εκείνο, δηλαδή ή συρρίκνωση
τών παραδοσιακών έφοπλιστικών έπιχειρήσεων ήλθε σέ δύο κύματα νέων εφο-
πλιστικών έπιχειρήσεων πού συνέχισαν τήν άπογείωση τής ελληνικής ναυτιλίας,
στις δεκαετίες τού 1960 καί τού 1990. "Αν καί ή άνανέωση ήλθε εκ τών ένδον,
άπό τις ίδιες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ή «έξάρτηση άπό τό παρελθόν» συνε-
χίσθηκε στό βαθμό πού οί νέες έπιχειρήσεις βάδισαν στά ίχνη τών επιχειρημα-
τικών μεθόδων καί πρακτικών τών παλαιοτέρων.

Ή έξαρτημένη άπό τό παρελθόν άνάπτυξη τής ελληνικής ναυτιλίας δημι-
ούργησε τή «δεξαμενή μνήμης» της, ή οποία σέ κρίσιμες συγκυρίες έπέτρεψε τήν
έφαρμογή παρόμοιων έπιτυχημένων επιχειρηματικών συμπεριφορών καί πρα-
κτικών. "Οταν στις διάφορες τομές τής μακράς πορείας της τά άποτελέσματα
δέν ήταν πλέον τόσο ικανοποιητικά, ή έπιχείρηση άναζητούσε νέες πρακτικές.
Γιά τήν κατανόηση τής πορείας τής ελληνικής ναυτιλιακής έπιχείρησης μέ
αύτούς τούς όρους άναζητούνται οί τομές σέ τρεις περιόδους. Ή πρώτη είναι ή
περίοδος .τών έπιχειρηματικών δικτύων καί τών οίκων τής διασποράς, ή δεύτερη
είναι ή περίοδος τών ναυτιλιακών γραφείων τού Λονδίνου καί ή τρίτη είναι ή πε-
ρίοδος τών διεθνών έφοπλιστικών ομίλων.

'Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές τών έπιχειρήσεων

'Ακολούθως εξετάζονται ορισμένοι ένδογενεΤς παράγοντες πού έπέτρεψαν τήν
έπιτυχή δραστηριοποίηση τής ελληνικής ναυτιλιακής έπιχειρήσεως στό εύμετά-
βλητο καί δυναμικό περιβάλλον τών διεθνών ναυλαγορών.

Ό πρώτος παράγων πού έχει συμβάλει στή διατήρηση τής ελληνικής ναυ-
τιλίας στήν κορυφή τής παγκόσμιας ιεραρχίας τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες
άφορα στήν οργάνωση τών έπιχειρήσεων. "Ενα βασικό χαρακτηριστικό τής
έλληνικής ναυτιλίας είναι ότι συγκροτείται άπό μεγάλο άριθμό έπιχειρήσεων. Τό
πρότυπο τής έλληνικής ναυτιλιακής έπιχείρησης πού έμφανίζεται ώς κυρίαρχο
στό μεγαλύτερο μέρος τής μεταπολεμικής περιόδου είναι μία μικρού ή μεσαίου
μεγέθους έπιχείρηση, ή οποία έχει ιδρυθεί άπό κάποιον έπιχειρηματία μέ προη-
γούμενη άνάμειξη καί πείρα στή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ή έπιβίωση τού έν
λόγω προτύπου οφείλεται σέ συγκεκριμένα όργανωσιακά χαρακτηριστικά τών
έπιχειρήσεων, τά όποια συνδέονται κυρίως μέ τόν οικογενειακό τους χαρακτήρα,
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τήν τεχνογνωσία τών Ελλήνων εφοπλιστών στή ναυτιλιακή διαχείριση και τήν
επιχειρηματική τους φιλοσοφία, τήν τάση διάσπασης τών επιχειρήσεων καί τήν
επιχειρηματική δικτύωση.

Ό δεύτερος παράγων είναι ή ικανότητα τών έπιχειρήσεων νά αξιοποιούν τις
ευκαιρίες καί νά αντιμετωπίζουν τις απειλές που προέρχονται άπό τό έπιχειρη-
ματικό τους περιβάλλον. Ή προσαρμογή στις απαιτήσεις τοϋ περιβάλλοντος εί-
ναι άποτέλεσμα τών βασικών στρατηγικών τών έπιχειρήσεων, ιδιαιτέρως εκεί-
νων πού συνδέονται μέ τή στρατηγική έξειδίκευσης τοϋ στόλου τους, τή στρα-
τηγική άνταγωνισμοϋ καί τή στρατηγική έπενδύσεων.

Οί "Ελληνες άποκτοϋσαν πλοία σέ χαμηλές τιμές καί τά καθιστούσαν άντα-
γωνιστικά άξιοποιώντας τό διαθέσιμο υψηλής ποιότητας καί χαμηλοϋ κόστους
ανθρώπινο δυναμικό. Οί νέες ναυπηγήσεις άποτελοϋσαν μέρος τής στρατηγικής
κυρίως τών παραδοσιακών έφοπλιστών, ενώ ή απόκτηση πλοίων άπό τήν άγορά
μεταχειρισμένων καταγραφόταν κυρίως μεταξύ τών νεοεισερχόμενων έφοπλι-
στών. Τά τελευταία χρόνια, πού οί συνθήκες στήν άγορά έχουν μεταβληθεί καί
ή ποιότητα τής υπηρεσίας πού προσφέρει τό πλοίο είναι κάτι πού συνδέεται καί
με τήν ήλικία του, οί "Ελληνες εφοπλιστές έχουν στραφεί καί στις νέες ναυπη-
γήσεις, γεγονός πού έχει οδηγήσει στή μείωση τής μέσης ήλικίας τών πλοίων
τού έλληνόκτητου στόλου κατά ένα έτος άπό τή μέση ήλικία τών πλοίων τοϋ
παγκόσμιου στόλου.

Οί ελληνικές έπιχειρήσεις έφάρμοσαν μέ έπιτυχία στρατηγική ήγεσίας κό-
στους. Συστατικά στοιχεία τής στρατηγικής αύτής υπήρξαν: Πρώτον, ή άπό-
κτηση πλοίων μέ χαμηλό κόστος, μέσω κυρίως τής άγοράς μεταχειρισμένων
πλοίων δεύτερον, ή χρήση σημαιών μέ βάση τή συγκυρία καί τά πλεονεκτήμα-
τα πού πρόσφερε κάθε σημαία- τρίτον, ή άπόκτηση συντελεστών τής παραγωγής
άπό τή διεθνή άγορά μέ γνώμονα τό κόστος καί τήν αποτελεσματικότητα· τέ-
ταρτον, ή έφαρμογή ένός προτύπου διοίκησης πού ήταν έπικεντρωμένο στόν
έλεγχο τοϋ κόστους· καί πέμπτον, ή άξιοποίηση τής τεχνογνωσίας διαχείρισης
πλοίων, τήν οποία διέθετε τό άνθρώπινο δυναμικό τους.

Τά τελευταία χρόνια, έφοπλιστές νεότερης γενιάς έμφανίζονται νά είναι πε-
ρισσότερο ενεργοί στήν άγορά τών μεταχειρισμένων πλοίων καί νά έφαρμόζουν
κατά κύριο λόγο τή στρατηγική τοϋ «χτυπήματος τής άγοράς». Λειτουργούν
δηλαδή ώς έπενδυτές πού άγοράζουν πλοία σέ χαμηλή τιμή καί τά πωλούν σέ
ύψηλή.
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Ό ανθρώπινος παράγων

Στή συνέχεια ή ανάλυση έπικεντρώνεται στον άνθρώπινο παράγοντα καί στή
συμβολή του στήν άνάπτυξη τής έλληνόκτητης ναυτιλίας, ή οποία γίνεται σέ δύο
επίπεδα: Το πρώτο άφορα στούς "Ελληνες έφοπλιστές καί τήν επιχειρηματικό-
τητα, ένώ τό δεύτερο στούς "Ελληνες ναυτικούς ώς συντελεστή «έργασία» καί
ώς πηγή έπιχειρηματικότητας. Ή άνάλυση τών χαρακτηριστικών τού άνθρώ-
πινου παράγοντα καί τής συμβολής τους στήν άνάπτυξη τών ναυτιλιακών έπι-
χειρήσεων καί τής έλληνικής ναυτιλίας γενικότερα, βασίζεται στή θεωρία «τών
πόρων καί τών ικανοτήτων». Υποστηρίζεται οτι ή έλληνόκτητη ναυτιλία άνα-
δεικνύει τό παράδειγμα τής ναυτιλιακής έπιχειρηματικότητας, τό οποίο διεκδικεί
μοναδικότητα στήν παγκόσμια ναυτιλία. Αυτό τό παράδειγμα συγκροτούν οί εκα-
τοντάδες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πού πετυχαίνουν γιά πολλές δεκαετίες νά
συμμετέχουν μέ βάση τά διακριτά τους πλεονεκτήματα στις παγκόσμιες ναυλα-
γορές διευρύνοντας διαρκώς τό μερίδιο τους.

"Εκφραση τής επιχειρηματικότητας τών Ελλήνων εφοπλιστών στις μέρες
μας, μέ.τή διάσταση τής άξιοποίησης τών εύκαιριών, είναι ή άξιοποίηση τών
εύνόίκών συνθηκών πού προσφέρθηκαν στις ναυτιλιακές έπιχειρήσεις γιά τήν
άντληση κεφαλαίων άπό τά διεθνή χρηματιστήρια. "Εκφραση τής έπιχειρηματι-
κότητας είναι έπίσης καί ή είσοδος σέ νέες άγορές, στις όποιες μέχρι πρόσφατα
δεν είχε παρουσία ή έλληνόκτητη ναυτιλία. 'Ακόμη περισσότερο, έκφραση τής
έπιχειρηματικότητας είναι ή ταχύτητα προσαρμογής τών περισσότερων έπιχει-
ρήσεων στις μεταβαλλόμενες άπαιτήσεις τού έπιχειρηματικού περιβάλλοντος, ό
έκσυγχρονισμός καί ή άνανέωση τών στόλων άλλά καί τών οργανωτικών δομών
τών έπιχειρήσεων.

"Ενας άπό τούς παράγοντες πού έχουν συμβάλει καθοριστικά στήν άνάπτυ-
ξη τής έλληνόκτητης ναυτιλίας είναι τό έλληνικό ναυτεργατικό δυναμικό. Οί
"Ελληνες ναυτικοί σέ όλες τις φάσεις άνάπτυξης τής έλληνόκτητης ναυτιλίας,
ιδιαίτερα κατά τή μεταπολεμική περίοδο, άποτέλεσαν τόν βασικό συντελεστή πού
συνέβαλε στήν άνταγωνιστικότητα τών πλοίων. Γιά τήν άνάλυσή της πρέπει νά
ληφθούν υπόψη οί άξιες πού δημιουργούν οί ναυτικοί γιά τήν έπιχείρηση, τά σπά-
νια χαρακτηριστικά πού διαθέτουν, τά όποια δέν είναι εύκολο νά άντιγραφούν άπό
άλλους, καθώς καί ό βαθμός στόν όποιο υποστηρίζονται άπό τήν έπιχείρηση μέ
ειδικές πρακτικές διοίκησης άνθρώπινου δυναμικού. Οί "Ελληνες ναυτικοί δημι-
ουργούν άξία είτε μέσω τής συμβολής τους στή μείωση τού κόστους λειτουργίας
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τών πλοίων (μέσω π.χ. τής καλής συντήρησης τών πλοίων), είτε μέσω τής συμ-
βολής τους στήν αύξηση τών εσόδων (μέσω π.χ. τής έλαχιστοποίησης τών
ήμερών που τά πλοία βγαίνουν έκτος ναύλωσης). Ταυτόχρονα, διαθέτουν πολύ-
τιμα χαρακτηριστικά, όπως είναι ή ικανότητα άνάληψης πρωτοβουλιών, ή ευρη-
ματικότητα καί ή ναυτοσύνη. Τά χαρακτηριστικά αυτά, όμως, ένεργοποιούνται
καί μπορούν νά άξιοποιηθούν υπό δεδομένες συνθήκες.

Επιπλέον, μεταξύ τών Ελλήνων ναυτικών καταγράφεται ή τάση μακρο-
χρόνιας παραμονής στήν ί'δια έπιχείρηση, στοιχείο πού διευκολύνει τήν άποδοχή
τών κυρίαρχων άξιών καί συμπεριφορών πού ισχύουν στήν έπιχείρηση καί οδηγεί
σέ υψηλά επίπεδα απόδοσης. "Ολα τά χαρακτηριστικά αύτά έκδηλώνονται καί
αξιοποιούνται σέ μεγαλύτερο βαθμό στις έπιχειρήσεις οί όποιες προσφέρουν στους
"Ελληνες ναυτικούς συνθήκες πού χαρακτηρίζονται άπό τή σταθερότητα στήν
άπασχόληση καί τή δυνατότητα έπαγγελματικής έξέλιξης, ένώ έφαρμόζουν συ-
στήματα διοίκησης άνθρώπινου δυναμικού, τά όποια συμβάλλουν στήν αύξηση
τής ικανοποίησης πού άντλούν οί ναυτικοί άπό τήν έργασία τους καί δημιουργούν
τις προϋποθέσεις για τήν άνάπτυξη διατηρήσιμου άνταγωνιστικοϋ πλεονεκτήμα-
τος.

Ελληνική ναυτιλία και ελληνική οικονομία

'Αντίθετα άπό τις άντιλήψεις πού φαίνεται νά κυριαρχούν γιά τή σχέση ναυ-
τιλίας καί έθνικής οικονομίας, οί επιπτώσεις στήν έθνική οικονομία άπό τή δυ-
ναμική τής έλληνικής ναυτιλίας είναι κάθε άλλο παρά άμελητέες.

Παρόλο πού μεταπολεμικώς τό ένδιαφέρον γιά τήν οικονομική άνάπτυξη τής
χώρας επικεντρώθηκε στή βιομηχανία, φαίνεται ότι ό τομέας τών υπηρεσιών, καί
πιο συγκεκριμένα ή ναυτιλία, άποτέλεσε σημαντικό παράγοντα άνάπτυξης πρός
τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, με τήν κάλυψη τού έλλείμματος τού έμπορικοϋ ισο-
ζυγίου ή ναυτιλία αποδεικνύεται ή πιο σταθερή μεταβλητή τών άδήλων πόρων.
Οί καθαρές εισροές άπό τις θαλάσσιες μεταφορές κάλυψαν τό 30% τού έλλείμ-
ματος τό 2006. Ή ναυτιλία, πού παράγει υπηρεσίες έξω άπό τόν έλληνικό χώρο,
αποδίδει ιδιαίτερα ύψηλό εισόδημα πού εισρέει άπό τό έξωτερικό συνεχώς στήν
έλληνική οικονομία άπό τήν ί'δρυση τοϋ ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.

Δεύτερον, οί ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις στήν οικονομία τής χώρας. Πρόκειται γιά μερικές χιλιάδες έπιχειρήσεις καί
οργανισμούς στους χώρους τών προμηθευτών, μεσιτών, άσφαλιστικών έπιχειρή-
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σεων, ξένων καί έλληνικών τραπεζών, νηογνωμόνων, έπισκευαστικών ναυπη-
γικών μονάδων καί μηχανουργείων, έκπαιδευτικών ιδρυμάτων καί κρατικών θε-
σμών. "Εχει υπολογισθεί ότι ό συνολικός αριθμός θέσεων άπασχόλησης άπό τις
δραστηριότητες τών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων σέ στεριά καί θάλασσα τό 2000
άντιστοιχοϋσε στό 5% τής άπασχόλησης τής οικονομίας.

Τρίτον, οί ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν έπιπτώσεις στήν οικονομία
τής χώρας, δεδομένου ότι οί έπενδύσεις τών Ελλήνων έφοπλιστών στή στε-
ριά στις περισσότερες τών περιπτώσεων δέν υπολογίζονται στό λεγόμενο
«ναυτιλιακό συνάλλαγμα» άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος. Μέ αυτόν τόν
τρόπο υποτιμάται ή γενικότερη σημασία τών έπιπτώσεων τής ναυτιλιακής
δραστηριότητας, δεδομένου ότι δέν περιλαμβάνει τό τμήμα τών κερδών τών
έφοπλιστών τών έγκατεστημένων στό έξωτερικό πού επενδύεται στή χώρα,
καθώς καί τή μεταφορά τής τεχνογνωσίας, τών διασυνδέσεων καί έν γένει τής
έπιχειρηματικότητας στήν Ελλάδα, όχι μόνο στή μεταπολεμική άλλά καί
στήν προπολεμική περίοδο. Οί "Ελληνες έφοπλιστές υπήρξαν, καί είναι, ανά-
μεσα στούς πιό ισχυρούς κεφαλαιούχους τής έλληνικής οικονομίας καί οί
έπενδύσεις τους στή χώρα έχουν ένταχθεΐ μέχρι τή δεκαετία τού 1990 στις
έπενδύσεις «ξένου κεφαλαίου», ένώ ή υψηλή κερδοφορία τών ναυτιλιακών έπι-
χειρήσεων τά τελευταία έτη δημιουργεί προσδοκίες γιά νέα άνθηση έπενδυ-
τικών δραστηριοτήτων τών Ελλήνων έφοπλιστών σέ ένα ευρύ φάσμα τομέων
τής έλληνικής οικονομίας.

Νέοι δροι ανταγωνιστικότητας γιά τήν ελληνική ναυτιλία

Ό χώρος τής φορτηγού ποντοπόρου ναυτιλίας γνώρισε κατά τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες σειρά παρεμβάσεων τόσο μέσω εθνικών όσο καί μέσω διεθνών
άλλά καί περιφερειακών ρυθμίσεων. Οί σημαντικότερες έξελίξεις καί οί νέες τά-
σεις στή διεθνή ναυτιλιακή πολιτική δέν είχαν όμως υποχρεωτικά σχέση μέ τήν
οικονομική ρύθμιση τών ναυτιλιακών άγορών. 'Αντίθετα, σέ αύτόν τόν τομέα πο-
λιτικής μπορεί νά θεωρηθεί ότι άπό τή δεκαετία τού 1990 ύπήρξε στροφή πρός
τόν περιορισμό τής παρέμβασης στις άγορές τής ναυτιλίας. Ή τάση αύτή δέν
ήταν ένιαία, ούτε καν ή μόνη. Σέ επίπεδο τόσο εύρωπαϊκής όσο καί άμερικανικής
ναυτιλιακής πολιτικής δόθηκε μεγάλη σημασία στήν καταπολέμηση έκείνων τών
δομών πού θεωρούνταν γιά πάνω άπό έναν αιώνα «θέσφατα», όπως οί ναυτι-
λιακές διασκέψεις, καί στήν κατάργηση κατάλοιπων άλλων εποχών, όπως ή



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

27

προστασία τών εσωτερικών μεταφορών μέσω τής διαφύλαξης ώς σχετικά πρό-
σφατα, μέ διαφόρους τρόπους, του προνομίου τοϋ cabotage.

Τό τέλος τών προστατευτικών παρεμβάσεων συντελέστηκε μέ τήν κατάρ-
γηση σειράς μέτρων (κατά κανόνα μονομερών άλλά καί διμερών καί, σέ ορισμέ-
νες περιπτώσεις, περιφερειακών), πού είχαν έπιβληθεΐ στήν κρίση τών δεκαετιών
τού 1970 καί τού 1980. Ή στροφή προς τήν κατάργηση προστατευτικών μέ-
τρων φαινόταν ούσιαστική καί καθοριστική ήδη άπό τά τέλη τής κρίσης, πού
όμως δέν σηματοδότησε καί τό τέλος τής ρύθμισης στή ναυτιλία. 'Αντίθετα, μέ
τό τέλος τής κρίσης σημειώθηκε αύξηση τής έμφασης σέ θέματα άσφάλειας
πλοίων καί ναυτιλλομένων, προστασίας περιβάλλοντος καί ναυτιλιακής διαχείρι-
σης. Ή αύξηση αύτού του τύπου ρύθμισης, πού ξεκίνησε άπό μονομερή κρατικά
μέτρα στήν άρχή τής προηγούμενης δεκαετίας, έπεκτάθηκε παγκόσμια, κυρίως
μέσα άπό προσθήκες παραρτημάτων σέ διεθνείς συμβάσεις.

"Ενας άπό τούς παράγοντες πού συνέβαλαν στήν έπιτυχημένη πορεία τού
έλληνόκτητου στόλου, σέ όλη σχεδόν τή μεταπολεμική περίοδο, ήταν ή κρατική
ναυτιλιακή πολιτική τής Ελλάδας, ή όποία βασίσθηκε στήν άρχή τής μή πα-
ρέμβασης τού κράτους στή ναυτιλία. Σέ σχέση μέ μία άπό τις κύριες προκλή-
σεις, τήν άνάγκη διατήρησης καί διεύρυνσης τών συνθηκών πού δημιουργούν
έξωτερικές οικονομίες στις έπιχειρήσεις, ένα στοιχείο πού πρέπει νά έπισημανθεΐ
είναι αύτό πού συνδέεται μέ τήν άπουσία συνολικού σχεδιασμού γιά τήν άντιμε-
τώπιση τής ναυτιλίας ώς έθνικής βιομηχανίας καί τήν ύποστήριξή της σέ όλα
τά έπίπεδα. Ενδεικτικώς θά μπορούσε νά άναφερθούν δύο σημεία στά όποια
άπαιτεΐται ή λήψη πρωτοβουλιών. Τό πρώτο άναφέρεται στό ονομαζόμενο ναυτι-
λιακό cluster, ένώ τό δεύτερο στήν ύποστήριξη τής έλληνικής ναυτιλίας στό επί-
πεδο τής έρευνας.

Ή δεύτερη πρόκληση πού έχει νά άντιμετωπίσει ή έλληνική ναυτιλιακή πο-
λιτική άναφέρεται στήν άνάγκη διατήρησης καί έπέκτασης τής τεχνογνωσίας
διαχείρισης πλοίων μέσω τού άνθρώπινου δυναμικού. Βασικό συστατικό στοιχείο
τού άνταγωνιστικού πλεονεκτήματος τής έλληνικής ναυτιλίας ύπήρξε —καί έξα-
κολουθεΐ νά είναι- ή τεχνογνωσία διαχείρισης πλοίων πού κατέχει τό άνθρώπινο
δυναμικό, τό όποιο ύπηρετεΐ στή ναυτιλία, τόσο στά πλοία, όσο καί στά γραφεία
στήν ξηρά. Ή τεχνογνωσία αύτή άνανεώνεται καί επεκτείνεται μέσα άπό μία
σχέση άλληλοτροφοδότησης μεταξύ πλοίων καί γραφείων. Ή διαρκής μείωση
τού άριθμού τών Ελλήνων ναυτικών θέτει σέ κίνδυνο αύτή τή σχέση άλληλο-
τροφοδότησης, καθώς, σέ ένα διαρκώς αύξανόμενο άριθμό πλοίων, είτε γιά λό-
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γους πού αναφέρονται στήν αδυναμία έξεύρεσης Ελλήνων ναυτικών, είτε για λό-
γους κόστους, επιλέγεται ή λύση τής άπασχόλησης αμιγώς άλλοδαπών πληρω-
μάτων. Μακροχρόνια, αύτό θά έχει επίπτωση καί στήν ί'δια τή στελέχωση τών
γραφείων, στά όποια σημαντικό ποσοστό τών θέσεων είναι άναγκαΐο νά κατα-
λαμβάνεται άπό πρώην ναυτικούς. Σταδιακά, δηλαδή, είναι πολύ πιθανό ή έλλη-
νική ναυτιλία νά παραμείνει ελληνική μόνο ώς πρός τό μέρος τής πλοιοκτησίας
καί νά μετατραπεί σέ πολυεθνική ώς πρός τό μέρος τής έργασίας σέ ξηρά καί σέ
πλοία.

Οί προοπτικές τοΰ έλληνόκτητου στόλου

Ή περίοδος άβεβαιότητας πού διαδέχθηκε τήν άπότομη κάθοδο τού επιπέ-
δου τών ναύλων μετά τήν έκδήλωση τής κρίσης στό χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα τό φθινόπωρο τού 2008 έχει κοινά στοιχεία μέ περιόδους προηγούμενων ση-
μαντικών ναυτιλιακών κρίσεων, κυρίως λόγω τής άλματώδους αύξησης τής
παγκόσμιας χωρητικότητας πού σημειώθηκε μετά τό 2003 καί τών παραγγε-
λιών σέ έκκρεμότητα. Στή δεκαετία τοΰ 1970 ή άρχική κάθοδος τών ναύλων
δέν προκλήθηκε άπό κάποια παρατεταμένη καί σημαντική μείωση τής ζήτησης
άλλά άπό μονοψήφιες βραχυπρόθεσμες μειώσεις. Τριάντα χρόνια μετά τήν κρίση
πού έκδηλώθηκε στή δεκαετία τοΰ 1970 ή ελληνική ναυτιλία άντιμετωπίζει δια-
φορετικές προκλήσεις πού δέν άφοροΰν μόνο τήν έξαιρετικά ευμετάβλητη, όπως
έχει άποδειχθεΐ άπό τό τέλος τοΰ 2008, κατάσταση τής παγκόσμιας οικονομίας
ή πιθανολογούμενες άλλαγές τού ρυθμιστικού πλαισίου. Οί προκλήσεις άφοροΰν
πλέον καί τις έξελίξεις στό επίπεδο του διεθνούς καταμερισμού έργασίας στή ναυ-
τιλία, καθώς στά πολύ ύψηλά επίπεδα τών ναύλων τής περιόδου 2003-2008 οί
έπιπτώσεις άπό τήν τελευταία διεύρυνση τοΰ φάσματος τών άνταγωνιστών
υπήρξαν έως καί μή άντιληπτές.

Ή έλληνόκτητη ναυτιλία προπορεύεται άλλων σημαντικών έθνικής ιδιοκτη-
σίας στόλων, όπου παρατηρείται όμως πρόσφατα πολύ μεγαλύτερη κινητικότη-
τα σέ σχέση μέ προηγούμενες δεκαετίες. Τό ποσοστό τοΰ έλληνόκτητου στόλου
πού άνήκει σέ άλλα νηολόγια υπογραμμίζει τό μέγεθος τών άνταγωνιστικών πιέ-
σεων πού δέχεται τό έθνικό νηολόγιο παρά τή σχετικά μεγάλη άντοχή του σέ
σχέση μέ άλλα παραδοσιακά νηολόγια. Γιά τήν έλληνόκτητη ναυτιλία, ή μάχη
διατήρησης τής κορυφής θά δοθεί —σέ ένα κλίμα πρωτοφανούς άβεβαιότητας
στήν παγκόσμια οικονομία— γιά άλλη μία φορά στις κύριες άγορές τής ναυτιλίας,
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όπου εξειδικεύεται, δχι μόνο διατηρώντας τή διάρθρωση κόστους πού τήν έφερε
και τή διατήρησε σέ αυτή τή θέση, άλλά καί τά χαρακτηριστικά αύτά πού, έξο-
μοιώνοντάς την μέ άλλες μεγάλες ναυτιλίες, άποκλείουν μία ένδεχόμενη άπομό-
νωσή της ή τήν άπότομη άλλοίωση τών άνταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων
στό μέλλον.

Κρίσιμες αλλαγές καί εύθραυστες ισορροπίες

Ή συνέχιση τής άνοδικής πορείας στό μέλλον θά έξαρτηθεΐ σέ μεγάλο βαθ-
μό άπό τρεις παράγοντες. Ό πρώτος καί καθοριστικός παράγων γιά τήν έπιτυ-
χία τού κλάδου είναι ό άνθρώπίνος, πού καλύπτει τήν έπιχειρηματικότητα τών
Ελλήνων έφοπλιστών καί τούς "Ελληνες ναυτικούς. Τά χαρακτηριστικά τών
Ελλήνων ναυτικών καί ή πλούσια άρρητη γνώση πού κατέχουν, συνδέονται pi
τήν παράδοση τών ναυτότοπων, οί όποιοι άποτέλεσαν τή βασική πηγή προ-
σφοράς ναυτεργατικού δυναμικού κατά τό μεγαλύτερο μέρος τού 20ού αιώνα. Ή
τεχνογνωσία αυτή μεταφέρθηκε άπό γενιά σέ γενιά καί μεταλαμπαδεύτηκε
στούς ναυτικούς άπό άλλες περιοχές πού εισέρχονταν σταδιακά στό ναυτικό
έπάγγελμα. Αύτό τό χαρακτηριστικό τών έλληνικών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων
κάνει άκόμη περισσότερο έπιτακτική τήν άνάγκη γιά διατήρηση καί διεύρυνση
τής προσφοράς ναυτικής έργασίας στήν Ελλάδα. Χωρίς έπαρκή άριθμό ενεργών
ναυτικών όχι μόνο δέν θά μπορούν νά διοικηθούν τά πλοΤα υπό τήν ελληνική ση-
μαία, άλλά καί δέν θά είναι δυνατή ή στελέχωση τών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων
καί τών γραφείων στήν ξηρά.

Ό δεύτερος σημαντικός παράγων γιά τή μελλοντική πορεία τής ναυτιλίας,
στόν οποίο μπορεί νά παίξει κρίσιμο ρόλο τό ελληνικό κράτος, άφορά τό συντονι-
σμό τής έρευνας άπό κρατικούς καί λοιπούς φορείς. Ό συντονισμός είναι άπα-
ραίτητος γιά τήν παραγωγή αποτελεσμάτων πού θά συμβάλουν στόν σχεδιασμό
μέτρων πολιτικής καί υποδομών. Ή κρισιμότητα τόσο τής διεθνούς συγκυρίας,
όσο καί τής σημασίας τής ναυτιλίας γιά τήν έπιβίωση τής έλληνικής οικονομίας
έπιβάλλουν νά άντιμετωπιστεΐ ή ναυτιλία ώς εθνική βιομηχανία, γιά τήν οποία
θά υπάρξει συνολικός σχεδιασμός υποστήριξης σέ ολα τά έπίπεδα, συμπεριλαμ-
βανομένης καί τής έρευνας.

Ό τρίτος παράγων άφορα τήν καταγεγραμμένη πρόσφατη δυναμική τών
έλληνικών έπιχειρήσεων, ή όποία έπιδέχεται διπλή άνάγνωση. Ή αύξηση τού
άριθμού τών έπιχειρήσεων σχετίζεται μέ τήν αύξηση τών νέων έφοπλιστών πού
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έκαμαν τό ξεκίνημα τους τά τελευταία χρόνια. Φαίνεται, δηλαδή, ότι υπάρχει
προσθήκη ενός αριθμού εταιρειών στήν ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματική κοι-
νότητα, λόγω τής εισόδου νέου έπιχειρηματικοϋ κεφαλαίου άλλά καί λόγω δια-
χωρισμού τών δραστηριοτήτων οικογενειακών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων. Πρό-
κειται γιά τό θετικό μήνυμα που έπιβεβαιώνει τήν ισχύ τών έπιτυχημένων προ-
τύπων του παρελθόντος πού έχουν στόν πυρήνα τους τήν ευελιξία, τήν- εξωστρέ-
φεια καί τήν προσαρμοστικότητα. Ή άρνητική άνάγνωση, ένδεχομένώς, οδηγεί
στήν παραδοχή ότι ή άνάπτυξη αύτή είναι συγκυριακή καί θά πρέπει νά διατη-
ρηθεί μέσα σέ πρωτοφανείς πλέον κλυδωνισμούς τού γενικότερου οικονομικού
περιβάλλοντος. Καθώς τά άρνητικά μηνύματα πληθαίνουν ένα έτος πριν άπό τή
λήξη τής πρώτης δεκαετίας τού 21ου αιώνα, μέσα στή δίνη τής. σημαντικότε-
ρης κρίσης ενός έκ τών ύστέρων αποκαλυπτόμενου ώς ύπερβολικά αισιόδοξου
χρηματοοικονομικού συστήματος, ή ελληνική ναυτιλία συνεχίζει τή δύσκολη,
όπως διαφαίνεται, άλλά άκόμη άνοδική πορεία της στόν 21ο αιώνα.

SUMMARY

Greek Shipping: current trends and future prospects

The Greek-owned fleet is the hegemonic power in world shipping since
the 1970s totalling, in 2009, 4,161 ships of 263.6 million dwt or 156 million
gt. This fleet is managed by shipping companies that are mostly established
in Greece. It is quite remarkable how a small European country has created
a long maritime tradition and owns a fleet larger than those of world's
economic leaders like the United States, Japan, Germany or China.

The aim of this study is to examine the competitiveness of Greek
shipping and Greek shipping companies, which forih its core, and its
perspectives in the context of the new institutional and competitive
environment of world shipping markets. Moreover, it analyses the links and
interrelations of shipping and national economy, examining not only the
direct impact of the activities of shipping companies in the Greek economy
but also the multiple effects they trigger on employment and investment.
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The book, apart from introduction and conclusions unfolds in seven
chapters. After chapter 1, which is the introduction, in chapter 2 the
development of international shipping is examined during the 20th century,
in order to place Greek shipping in a world context. More specifically, the
framework of international shipping markets is analysed and the main
structural changes that defined supply and demand of shipping services are
indicated. The importance of Greek shipping is highlighted within the
international division of labour in world maritime transport during the last
decades. The third chapter investigates the significance of path dependence
and its contribution in the formation of the contemporary path of Greek
shipping. Modern Greek maritime tradition, which can be traced back to the
18th century, has formed its "memory", a pool from where the
entrepreneurial know-how can be obtained, in order to confront the
recurring economic crises. The fourth chapter analyses the endogenous
factors that contributed to the growth of the fleet. These factors refer to the
strategies of Greek shipowners, in relation to the formation of collaborations
like business networks or the development of their business. The
organizational and management patterns of Greek business are analysed;
their family character, the business culture of the shipowners, the
fragmentation process, their strategies regarding investments and choice of
flag, etc.

In the fifth chapter the human factor is investigated. The analysis draws
from the theory of resource-based view of the firm which treats every
company as having an ensemble of resources and abilities that can contribute
to its long-term competitiveness. The analysis focuses on two levels. On the
first level the entrepreneurship, the shipowners, is examined; on the second
level, human labour is examined, the seamen. The sixth chapter analyses the
relation of Greek shipping with the Greek economy, something that has not
drawn the attention of Greek economists to the degree that it deserves. This
chapter shows first the importance of Greek shipping income to the balance
of payments of the country throughout the existence of the Greek state,
second the importance of Piraeus as world centre of management of ships
and the multiple effects it triggers, and third, the investments of Greek
shipowners in the Greek economy in the post-WW II period.

The seventh chapter analyses the trends of the international regulatory
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framework in cargo shipping and the way it has affected Greek
competitiveness. The focus of all parties has been on security, quality control
and protection of environment. The last chapter before the conclusion
examines the perspectives of Greek shipping. The analysis centres on the
ways Greek shipping companies have responded to the challenge of the
markets and the regulations that defined the framework of their activities. In
this context the process of Greek shipping in the main bulk markets (dry and
liquid) is analysed, while particular emphasis is given to the presence of the
Greeks in specialized shipping markets. Despite the problems that the deep
economic crisis of the first decade of the 21st century presented, Greek
shipping seems to have been able to confront it successfully, overpass it and
proceed to its further expansion.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

'Αναφορά στο βιβλίο τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Γ. Μητσοπούλου, Topique, Nou-
velle Rhétorique et Science du Droit, άπό τον 'Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο
Δεσποτόπουλο

Έκπληρώ χαρμόσυνο καθήκον με τήν παρουσίαση ενώπιον τής Όλομελείας
τής 'Ακαδημίας τής πολύ τιμητικής προβολής τοΰ βιβλίου τοΰ 'Ακαδημαϊκού
Γεωργίου Μητσοπούλου, Topique, Nouvelle Rhétorique et Science du Droit (2008,
148 σελ.) (Τοπική, Νέα Ρητορική καί 'Επιστήμη τοΰ Δικαίου) άπό τις στήλες
τοΰ διάσημου άνά τήν Οικουμένη περιοδικού Archives de Philosophie du Droit (τό-
μος 52, έτος 2009).

Ό 'Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσόπουλος άνατράφηκε —ας σημειωθεί παρε-
κβατικά— δίχως πατρική μέριμνα καί στοργή, καθώς ό πατέρας του, Λοχαγός
τοΰ έλληνικού στρατού, έχασε τή ζωή του ήδη στήν πρώτη μάχη τοΰ Ελληνο-
τουρκικού Πολέμου τού 1912.

Ώς Καθηγητής Πανεπιστημίου, πριν έκλεγεΐ 'Ακαδημαϊκός, διακόνησε τήν
πολιτική δικονομία, κλάδο τού δικαίου υπηρετικό τής κανονικής λειτουργίας του,
έπανορθωτικό τών έκτροπών άπό αύτήν, δηλαδή τών άδικημάτων μέ άρση τών
συνεπειών των. Εύτύχησε όμως καί νά συμμετέχει ένεργά στό έξοχο πανεπι-
στημιακό Φροντιστήριο τοΰ Καθηγητού φιλοσοφίας τού δικαίου Κωνσταντίνου
Τσάτσου, τοΰ 'Ακαδημαϊκού έπειτα καί Προέδρου τής Δημοκρατίας. Ή μαθη-
τεία του έκείνη, άλλά καί ό πλούσιος φυσικός προικισμός του σέ νοημοσύνη,
καθώς καί ό έντονος πνευματικός μόχθος του, έφεραν τό πνεύμα του καί πέραν
τής έρμηνείας απλώς τών διατάξεων τοΰ Κώδικος τής Πολιτικής Δικονομίας:
πρός τήν προβληματική τής μεθοδολογίας τής έπιστήμης τοΰ δικαίου, άλλά καί
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εισέτι ευρύτερα προς τήν δλη προβληματική τής φιλοσοφίας τού δικαίου. Δικαι-
ωματικά θεωρείται άρα καί ώς συνεχιστής γνήσιος τού έπανιδρυτικού τής φιλο-
σοφίας τού δικαίου στήν Ελλάδα έργου τού Κωνσταντίνου Τσάτσου.

*

* *

Ή φιλοσοφία τού δικαίου είναι κορυφαίος κλάδος τής έπιστήμης τού δικαίου,
άλλά προπάντων είναι σπουδαίος κλάδος τής φιλοσοφίας.

Ό τεχνικός όρος «φιλοσοφία τού δικαίου» πρωτοεμφανίσθηκε τό 1650 μέ τό
έργο τοϋ Chopius, De Vera Philosophia Juris· επανεμφανίσθηκε τό 1667 μέ τή
χρήση του άπό τόν Leibniz σέ κεφάλαιο τοϋ έργου του Nova methodus discendae
docendaeque jurisprudentiae· καί προπάντων εδραιώθηκε τό 1821 μέ τό κλασσικό
έργο τοϋ Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, έμπεδωτικό τοϋ κύρους
τής φιλοσοφίας τού δικαίου, ώστε καί νά έπακολουθήσει άκμή της, ιδιαίτερα στή
Γερμανία, στήν 'Ιταλία καί στήν 'Ισπανία. Στή Νεώτερη Ελλάδα δίδαξαν φι-
λοσοφία τού δικαίου ό Φίλιππος 'Ιωάννου στόν ΙΘ ' αιώνα καί ό Νεοκλής Καζά-
ζης στήν πρώτη δεκαετία τού εικοστού αιώνα. Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος έλά-
μπρυνε τή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών άπό τό 1930 έως τό
1945 ώς περίφημος διδάσκαλος φιλοσοφίας τοϋ δικαίου. Ή πανεπιστημιακή
έκείνη διδασκαλία του, άλλά μέ προεκτάσεις της πρός τή φιλοσοφία γενικά, συ-
νέβαλε καίρια, όπως καί ή σύγχρονή της διδασκαλία φιλοσοφίας άπο τόν 'Ιωάν-
νη Θεοδωρακόπουλο, γιά τήν έκτοτε άνάπτυξη τών σπουδών φιλοσοφίας καί φι-
λοσοφίας τού δικαίου στήν Ελλάδα.

Χρειάζεται όμως νά έπισημανθεΐ ότι γενέτειρα τής φιλοσοφίας τού δικαίου
είναι ή πόλη τών 'Αθηνών, καί δημιουργοί της αύθεντικοί ό Πλάτων καί ό 'Αρι-
στοτέλης: ό Πλάτων συγγραφεύς τής Πολιτείας, τών Νόμων ή καί τού Πρω-
ταγόρα, τού Γοργία καί τοϋ Πολιτικού, ο 'Αριστοτέλης συγγραφεύς τών Ηθικών
Νικομαχείων καί τής Ρητορικής.

*
* *

Ή βιβλιοκρισία καί άφορμή τής 'Ανακοινώσεως έχει συνταχθεί άπό τόν
François Terré, διάδοχο τού άειμνήστου φίλου μου Καθηγητού Michel Villey
στή Διεύθυνση τών Archives de Philosophie du Droit.

'Αρχίζει ό François Terré τή βιβλιοκρισία μέ τήν εξής φράση: «Une nou-
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velle étude magistrale du professeur Mitsopoulos, membre de l'Académie
d'Athènes, contribue de manière pénétrante à la compréhension et l'évo-
lution de la pensée juridique». Χαρακτηρίζεται λοιπόν ή κρινόμενη πραγμα-
τεία τοΰ "Ελληνος 'Ακαδημαϊκού «magistrale», καί στήν ίδια φράση εξαίρεται ή
συμβολή της μέ τρόπο είσδυτικό στήν κατανόηση καί στήν έξέλιξη του νομικού
στοχασμού.

'Επισημαίνεται άπό τόν François Terré ότι ό 'Ακαδημαϊκός Μητσόπουλος
στήν πραγματεία τών σχέσεων τής Τοπικής μέ τή Νέα Ρητορική, μάλιστα ιδι-
αίτερα στό πεδίο τής έπιστήμης τοΰ δικαίου, άξιοποιεΐ τή φιλοσοφική παράδοση
τοΰ 'Αριστοτέλους καί διαλέγεται κριτικά μέ τους ειδικούς έπί τοΰ θέματος επι-
στήμονες Viehweg, Wieacker, Esser καί προπάντων Perelman, ένώ καί συνε-
χίζει τόν φιλοσοφικό στοχασμό τοΰ Κωνσταντίνου Τσάτσου, ώστε καί νά άνα-
γνωρίζει τήν άπόλυτη άξία τού ιστορικού γίγνεσθαι ώς «lieu de réalisation de
toutes les valeurs». Καί ολοκληρώνεται ή βιβλιοκρισία μέ τή φράση «tout cela
fait du nouveau livre de Mitsopoulos un modèle de philosophie du droit».
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δημοσια συνεδρια τησ 25ΗΣ φεβρουαριου 2010

κρισεισ του πλατωνοσ
περι τησ αριστησ πολιτειασ του
και

χαρακτηριστικα τησ δευτεροσ

τίμιας πολιτείας του

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ή 'Ανακοίνωση μου έχει αναφορά στόν ύπατο φιλόσοφο τής ανθρωπότητας,
γενάρχη τών 'Ακαδημαϊκών τής Οικουμένης, καί ιδιαίτερα τών Ελλήνων 'Ακα-
δημαϊκών: τόν 'Αθηναίο ευπατρίδη καί εύμητρίδη, 'Αριστοκλή τοΰ Άρίστωνος,
γνωστόν ανά τήν Οικουμένη μέ τό προσωνύμιο Πλάτων, άπόγονο έκ μητρός τού
αδελφού τού Σόλωνος Δρωπίδου, άπόγονο έκ πατρός τού θρυλικού, τελευταίου
βασιλέως τών 'Αθηνών Κόδρου, ώστε, ίσως, εικάζω, καί μακρινό συγγενή τού
Έφέσιου φιλόσοφου Ηρακλείτου, καθό άπογόνου Κοδριδών, πρώτων ήγεμόνων
τής 'Εφέσου.

Καί άς μού συγχωρηθεί νά πιστεύω στήν έπάρκειά μου νά πραγματευθώ τό
θέμα τής Άνακοινώσεώς μου Κρίσεις τοΰ Πλάτωνος περί της «αρίστης πολι-
τείας» του και χαρακτηριστικά τής «δευτέρως τίμιας» πολιτείας του. Συμβαίνει
άπό τήν έφηβική μου ήλικία νά μελετώ κριτικά τά έργα τού Πλάτωνος, άλλά
καί νά έχω έπανειλημμένως διδάξει γιά τή φιλοσοφία του- καί προσέτι νά έχω
συγγράψει τά εξής τρία βιβλία: Πολιτική Φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος, τό 1957,
Φιλοσοφία τής cΙστορίας κατά Πλάτωνα, τό 1982, Φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος, τό
1997.

* *

Τό κορυφαίο σύγγραμμα πολιτικής φιλοσοφίας, ή Πλάτωνος Πολιτεία, έχει
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εμπνεύσει αύτό κατ' εξοχήν, έστω και με παρανοήσεις του, προς διάσημες στούς
Νεώτερους χρόνους πολιτικές θεωρίες ε'ι'τε ιδεολογίες. Μάλιστα περίφημες θεω-
ρίες γιά τήν οικονομία καί τήν πολιτική, προβλημένες στούς Νεώτερους χρόνους
σαν πρωτότυπες, βρίσκονται πυκνά έκφρασμένες, καί όχι άμετρα, στό κείμενο
τής Πολιτείας1. Έξ άλλου, τό κλασσικό αύτό σύγγραμμα περιέχει καί θεωρή-
ματα εδραία φιλοσοφίας καθόλου, ένταγμένα στήν άίδια φιλοσοφία2. Ή φήμη του
ή εύρύτερη, όμως, είναι ιδιαίτερα ώς έργου πολιτικής φιλοσοφίας.

Ώς έργο πολιτικής φιλοσοφίας ή Πολιτεία, εκτός άπό γενική θεωρία τής
κοινωνίας καί τού πολιτισμού, ένέχει δυαδική πραγματεία: τυπολογία τών πολι-
τειών τής πραγματικότητας, δεοντολογία ύπεραυστηρή τής πολιτείας. Δηλαδή,
δ Πλάτων ώς θεωρητικός τής κοινωνικής πραγματικότητας συνέγραψε κάτι σάν
άρνητική πολιτειολογία, μέ τήν περιγραφή τεσσάρων τύπων «ήμαρτημένων πο-
λιτειών»: τιμοκρατίας (545b-548c), ολιγαρχίας (550a-552e), δημοκρατίας
(555d-558c), τυραννίδας (565d-569c)3· ώς φιλόσοφος όραματιστής συνέγραψε
άπαράμιλλο σχέδιο πολιτείας, ομόλογο άκέραια πρός τή δικαιοσύνη4.

Τό ήθικότατο αύτό σχέδιο πολιτείας, ονομασμένο στό εύρύ κοινό «πολιτεία
τού Πλάτωνος», παρουσιάζεται συχνά πολύ σχηματικά έως παραμορφωτικά,
μέ συνέπεια καί σφαλερές αξιολογήσεις του. "Εχω άπό καιρού5 έπισημάνει καί
άνασκευάσει τά σφάλματα ιστορικών τής φιλοσοφίας γιά τή σύσταση καί τήν
άξια τού άριστου αύτού σχεδίου πολιτείας. 'Απέδειξα ότι δέν είναι αύτό απλώς
ούτοπία καί δέν ένέχει θεσμό δουλείας, ούτε διάκριση κοινωνικών τάξεων" ότι
άποτελεϊ ριζική λύση τοϋ κοινωνικού προβλήματος καί άκέραιη λύση τού πο-
λιτικού προβλήματος, μέ γνώμονα τή δικαιοσύνη καί ιδιαίτερα τήν άξιοκρα-
τία.

Σέ πρόσφατο άρθρο έγκριτης γερμανικής έφημερίδας (Die Zeit, 16-7-2009),

1. Βλ. Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πολιτική Φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος, έκδ. Παπαζήση,
1957/19802.

2. Βλ. Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος, έκδ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 1997.

3. Βλ. Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πολιτική Φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος, 19802, σσ. 141-166.

4. Βλ. όπου άν., σσ. 53-140.

5. Πριν ήδη καί άπό το 1957, δταν πρωτοεκδόθηκε τό βιβλίο μου Πολιτική Φιλοσοφία τοϋ
Πλάτωνος.
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μνημονεύεται ή πολύκροτη, και άβάσιμη, κριτική τής πολιτικής φιλοσοφίας τού
Πλάτωνος άπό τον εκλεκτό καθηγητή, έπιστημολόγο προπάντων, Karl Popper,
ή δημοσιευμένη πριν εξήντα χρόνια καί πλέον μέ τό βιβλίο του The open society
and its Enemies I, Plato6· άλλά καί, όχι μέ άξιώσεις πρωτοτυπίας, αναγράφεται:
Αμφισβητείται αν ό Πλάτων ήθελε τό πολιτικό σύστημά του εξουσίας τών
σοφών νά συντελεσθεί στήν πραγματικότητα ή απλώς νά συνιστά ούτοπικό πεί-
ραμα στοχασμών.

Αντίκρυ, λοιπόν, καί στήν πρόσφατη αύτή πρόκληση, άλλά καί πρός όσα
παρόμοια έχουν γραφεί έπί αιώνες, είναι σκόπιμο νά παρατεθούν όσα ό ίδιος ό
Πλάτων έχει έκφράσει γιά νά χαρακτηρίσει τήν πολιτεία του, καί στό ίδιο τό έργο
του Πολιτεία καί σέ μεταγενέστερα έργα του.

'Αρνείται ό Πλάτων ρητά, ήδη στό κείμενο τής Πολιτείας, ότι δήθεν ή πο-
λιτεία του είναι διανοητικό απλώς κατασκεύασμα, χωρίς προορισμό γιά πραγμά-
τωση της- ένώ, έξ άλλου, άναγνωρίζει ότι ένέχει μεγάλη δυσχέρεια ή πραγμά-
τωση της, καί βεβαιώνει όμως γιά τή δυνατότητα μέ κάποιο τρόπο νά έπιτευ-
χθεΐ: «Συγχωρείτε περί τής πόλεώς τε καί πολιτείας μή παντάπασιν ή μας εύχάς
είρηκέναι, άλλά χαλεπά μέν, δυνατά δέ πη» (540d). Έξ άλλου, στό κείμενο τής
Πολιτείας καί διευκρινίζεται, ότι, αν καί ούδαμού έπί γής ευρίσκεται ή κατά λό-
γον σχεδιασμένη αύτή πολιτεία, όμως άποτελεΤ πρότυπο ιδεατό γιά όποιον θέλει
νά προσβλέπει σ' αύτήν καί μέ τήν έμπνευσή του άπό αύτήν νά ρυθμίζει τόν εαυ-
τόν του, καί ότι αύτής μόνο οί κανόνες πρέπει νά τηρούνται καί άλλης ούδεμιάς,
καί είναι άδιάφορο είτε υπάρχει αύτή κάπου είτε θά ύπάρξει: «έν ούρανψ ίσως πα-
ράδειγμα άνάκειται τω βουλομένω όράν καί όρώντι έαυτόν κατοικίζειν. Διαφέρει
δέ ουδέν είτε που έστιν είτε έσται- τά γάρ ταύτης μόνης αν πράξειεν, άλλης δέ
ούδεμιάς» (592b).

Καί στούς Νόμους όμως, έργο τελευταίο τού Πλάτωνος, συγγραμμένο
είκοσι πέντε χρόνια καί πλέον ύστερα άπό τή συγγραφή τής Πολιτείας, εκφρά-
ζεται ή έμμονή τού φιλοσόφου κατ' άρχήν στήν «άρίστην πολιτείαν» καί ή πα-
ραίνεση γιά κατά προσέγγιση όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη έπιδίωξή της: «διό δή

6. Βλ. γιά τον Karl Popper και τό έ'ργο του αυτό εις Κ. ΔεςποτΟΠΟΊΓΛΟϊ, Φιλοσοφικά,
έκδ. Παπαζήση, 2007, σσ. 233-235.
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παράδειγμα γε πολιτείας ουκ άλλη χρή σκοπεΐν, άλλ' έχομένους ταύτης τήν ότι
μάλιστα τοιαύτην ζητεΐν κατά δύναμιν» (739e). Είχε άλλωστε ήδη στήν Πο-
λιτεία ύποδηλωθεΐ, ώς κανών πραξιολογίας εύρύτερης ισχύος, δτι «φύσιν έχει
πράξιν λέξεως ήττον άληθείας έφάπτεσθαι» (473 a), δηλαδή έπίτευξη τού ορθού
στήν πράξη ολιγώτερο κατορθώνεται παρ' όσον έκφρασή του μέ λέξεις· άλλά
είχε διατυπωθεί καί το συμπέρασμα τοϋ πραξιολογικού αύτού κανόνα: ότι δέν
άπαιτεΐται άκέραιη σύμπτωση τής πρακτικής προς τούς σχεδιασμένους θε-
σμούς, άλλά καί ή κατά μεγάλη προσέγγιση έπίτευξή των ώς εφικτή έπαρκεΐ,
ώστε νά καταδείξει ότι δέν πρόκειται γιά εύχολόγιο άπλώς: «μή άνάγκαζέ με,
οία τώ λόγω διήλθομεν, τοιαύτα παντάπασι καί τώ έργω δεΐν γιγνόμενα άπο-
φαίνειν- άλλ', έάν οίοι τε γενώμεθα εύρεΐν ώς αν έγγύτατα τών είρημένων πό-
λις οίκήσειεν, φάναι ήμάς έξηυρηκέναι ώς δυνατά ταύτα γίγνεσθαι ά σύ έπιτάτ-
τεις» (473ab).

Έξ άλλου, παρά τήν έμμονή κατ' άρχήν στήν «άρίστην πολιτείαν», ό πραγ-
ματιστής, καί όχι μόνο ίδανιστής, φιλόσοφος προβαίνει, όταν συγγράφει τούς Νο-
μούς, στόν σχεδιασμό «δευτέρως τιμίας» πολιτείας· άφού διαπίστωσε ότι καίριος
θεσμός τής «άριστης πολιτείας», ή κοινοκτημοσύνη, δέν είναι δεκτικός γιά τή-
ρηση γόνιμη στήν έποχή έκείνη, καθώς ύπερέβαινε τήν ήθική άντοχή τών τότε
άνθρώπων, τέτοιοι πού ήταν άπό τή γένεση, άνατροφή καί παιδεία τους: «έπειδή
τό τοιούτον μείζον ή κατά τήν νύν γένεσιν καί τροφήν καί παιδείαν» (Νόμοι
740a).

Ό Πλάτων, λοιπόν, ώς πολιτικός φιλόσοφος, δέν υπήρξε συγγραφεύς ουτο-
πιών, αλλά φιλόσοφος γνήσιος μέ άκέραιο πολιτικό ήθος, δηλαδή ταγμένος στήν
καθοδήγηση τής άνθρωπότητας προς εμπέδωση κοινωνίας ούσιαστικής δικαιο-
σύνης.

'Εκφραστικότατο είναι καί τό χωρίο 328c τής Ζ ' Επιστολής, όπου ό Πλά-
των, άπολογητικά γιά τήν άποτυχημένη στήν πολιτική τών Συρακουσών πα-
ρέμβαση του, δηλώνει: «ταύτη μέν δή τή δια voici, τε καί τόλμη άπήρα οίκοθεν,
ούχ ή τίνες έδόξαζον, άλλ' αίσχυνόμενος μέν έμαυτόν τό μέγιστο ν, μή δόξαιμί πο-
τέ έμαυτώ παντάπασι λόγος μόνον άτεχνώς είναι τις, έργου δέ ούδενός άν ποτε
εκών άνθάψασθαι».

*
* *

Ό Πλάτων, όταν σχεδίαζε, στό σύγγραμμά του Νόμοι, τήν «δευτέρως τι-
μίαν» πολιτείαν, υποκατάστατο κάπως τής πάντοτε άσπαστής άπό αύτόν «άρί-
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στης πολιτείας»7, υπαγορεύει τρεις ύπατες πολιτικές άξιες στον «νομοθέτην»,
δηλαδή στον συνταγματικό νομοθέτη κατά νεωτερική ορολογία. Εκφραστικότα-
το είναι τό χωρίο 701d: «τόν νομοθέτην δει τριών στοχαζόμενον νομοθετεΐν,
όπως ή νομοθετουμένη πόλις έλευθέρα τε έσται καί φίλη έαυτή καί νούν έξει»,
άλλα καί τό χωρίο 693b «πόλιν έλευθέραν τε είναι δει καί έμφρονα καί έαυτή φί-
λην» (πρβλ. 694b).

Ή ένταξη τής ελευθερίας («έλευθέρα», «έλευθέραν») ώς πρώτης άξίας στήν
τριάδα τών ύπατων πολιτικών άξιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώς ένδεικτική
τής ιεραρχίας τών πολιτικών άξιών στή συνείδηση τού Πλάτωνος, συγγραφέως
τών Νόμων.

'Ιδιαίτερα σημαντική έπίσης είναι ή μή καταπίστευση τής ελευθερίας μόνης,
άλλά ή συμπερίληψη καί δύο άλλων στήν τριάδα τών ύπατων πολιτικών άξιών:
τής φιλίας («φίλη έαυτή», «έαυτή φίλην») καί τής νουνεχειας («νούν έξει»,
«έμφρονα»).

Μέ τό αίτημα ή πόλις νά είναι «φίλη έαυτή» εννοεί ο Πλάτων ότι πρέπει νά
υπάρχει μεταξύ τών πολιτών ήθική σύμπνοια, δηλαδή όμοφροσύνη όσο τό δυ-
νατόν καί προπάντων άλληλεγγύη άκέραιη, καί όχι νά υπάρχουν άντιθέσεις με-
ταξύ τών πολιτών, ένταγμένων σέ τάξεις χωριστές μέ άντικρουόμενα συμφέρον-
τα, όπως ειδικά συμβαίνει στήν «όλιγαρχίαν», δεύτερο τύπο «ήμαρτημένης πο-
λιτείας» (Πολιτεία 551 de: «μή μίαν, άλλά δύο άνάγκη είναι τήν τοιαύτη ν πό-
λιν, τήν μέν πενήτων, τήν δέ πλουσίων, οίκοΰντας εν τω αύτω, άεί έπιβουλεύον-
τας άλλήλοις»),

Άλλά έχει ό Πλάτων έπίγνωση τής άνεπάρκειας καί τής δυάδας μόνης τών
πολιτικών άξιών, έλευθερίας καί ήθικής σύμπνοιας τών πολιτών, γιά τήν άρτια
πρός όρθή λειτουργία συγκρότηση τής έστω «δευτέρως τιμίας» πολιτείας.

Ώς φιλόσοφος δ Πλάτων γνωρίζει άριστα γιά τήν έλευθερία, τό ύπαρξιακό
αύτό ιδίωμα τού άνθρώπου, τό διακριτικό του άπό τά ζώα, ότι μέ τήν κοινωνική
παρέκταση της -^δηλαδή ώς δικαίωμα τού άνθρώπου πρός άνεμπόδιστο άπό τούς
άλλους άνθρώπους αύτοκαθορισμό τής συμπεριφοράς του εντός εύρύτατων
όρίων— είναι μέν ύπατη πολιτική άξια, όχι όμως καί πηγή αύτόδοτων λύσεων γιά
τά προβλήματα ζωής τού άνθρώπου, καί λειτουργίας τής πολιτείας.

7. Βλ. Πλάτωνος, Νόμοι 739e.
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Επισημαίνει λοιπόν δ κορυφαίος φιλόσοφος ότι πρέπει νά είναι ή πόλις καί
«έμφρων», ή μέ άλλη έκφραση νά έχει καί νουν («καί νουν έξει» «καί έμφρονα»),
"Υπατη αξία λοιπόν για τήν «δευτέρως τιμίαν» πολιτείαν είναι πλήν τών άλλων
καί ή πολιτική φρόνηση, δηλαδή τών αρχόντων προπάντων, άλλά καί τών απλώς
πολιτών (πρβλ. 688e6-7: «πειρατέον ταΐς πόλεσιν φρόνησιν μέν όπου δυνατόν
έμποιεΐν, τήν δ' άνοιαν ότι μάλιστα έξαιρεϊν»).

Καί αξίζει νά εξαρθεί τό σοβαρό αυτό πρόσθεμα στή δυάδα τών κορυφαίων
πολιτικών άξιών, «έλευθερίας» καί «φιλίας», τό αίτημα δηλαδή γιά πολιτική
νουνέχεια τών φορέων τής πολιτικής έξουσίας, κάτι παραμελημένο άπό τους νε-
ώτερους θεωρητικούς τής πολιτικής, καθώς έμπιστεύονται άπλώς τήν πλειοψη-
φία τού λαού, δηλαδή τήν πλειονότητα θελήσεων τών πολιτών, ή καί τή θέληση
τών αρχόντων.

Έξ άλλου, άξιοπρόσεχτο είναι ότι δέν προβαίνει ό Πλάτων σέ μνεία τής ισό-
τητας μεταξύ τών υπάτων πολιτικών άξιών. Καί ή παράλειψη αύτή μιας άπό τις
τρεις έμβληματικές άξιες τού άπό δύο αιώνων καί πλέον γνώριμου δημοκρατικού
πολιτεύματος ξενίζει καί προβληματίζει. Εξηγείται όμως άπό τή γνώμη τού
Πλάτωνος γιά τήν ισότητα, ώς κανονιστική τών διανθρωπίνων σχέσεων, καί άρα
ώς πολιτική άξία.

Στό κείμενο ήδη τού κλασσικού έργου τού Πλάτωνος Πολιτεία ύπάρχει, γιά
τήν ήκιστα, πιστεύω, στή συνείδησή του «ήμαρτημένη» πολιτεία, δηλαδή τή λε-
γόμενη «δημοκρατία», ό έξής χαρακτηρισμός: «καί είή, ώς έοικεν, ήδεΤα πολι-
τεία καί άναρχος καί ποικίλη, Ισότητα τίνα ομοίως ΐσοις τε καί άνίσοις διανέμου-
σα» (558c).

'Αναλυτικά όμως πραγματεύεται ό Πλάτων γιά τήν ισότητα ώς πολιτική
άξία στό χρονικά τελευταίο έργο του Νόμοι, όπου άλλωστε καί ό σχεδιασμός τής
«δευτέρως τίμιας» πολιτείας. Υπενθυμίζει έκεΐ ό Πλάτων ότι ήθική σύμπνοια
τών πολιτών δέν υπάρχει δίχως ισότητα μεταξύ των άλλά καί τονίζει, ό ύπατος
φιλόσοφος καί μεταπερικλειανός πολιτειολόγος, ότι πρέπει νά άποσαφηνισθεΐ ή
έννοια τής άληθινής ισότητας: «Παλαιός γάρ λόγος άληθής ων, ώς ίσότης φιλό-
τητα8 άπεργάζεται, μάλα μέν ορθώς είρηται καί έμμελώς· ήτις δ' έστί ποτε ίσό-

8. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ηθικά Νικομάχεια 1168b8, όπου ή ρήση «ϊσότης φιλότης».
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της ή τούτο αυτό δυναμένη, δια το μή σφόδρα σαφής είναι, σφόδρα ήμάς διατα-
ράττει» (757a). Και στή συνέχεια, 757bc, διευκρινίζει: «δυοΐν γάρ ίσοτήτοιν
ουσαιν, όμωνύμοιν μέν, έργω δέ εις πολλά έναντίαιν, τήν μέν έτέραν εις τάς τιμάς
πάσα πόλις ικανή παραγαγεΐν καί πάς νομοθέτης, τήν μέτρω ί'σην καί σταθμφ
καί άριθμώ, κλήρψ άπευθύνων εις τάς διανομάς αύτήν, τήν δέ άληθεστάτην καί
άρίστην ισότητα ούκέτι ράδιον παντί ίδεϊν. Διός γαρ δή κρίσις έστί, καί τοις
άνθρώποις αεί σμικρά μέν έπαρκεϊ, πάν δέ όσον αν έπαρκέση πόλεσιν ή καί ίδιώ-
ταις, πάντ' αγαθά απεργάζεται- τω μέν γάρ μείζονι πλείω, τψ δ' έλάττονι σμι-
κρότερα νέμει, μέτρια διδούσα πρός τήν αύτών φύσιν έκατέρω, καί δή καί τιμάς
μείζοσι μέν πρός άρετήν άεί μείζους, τοις δέ τούναντίον έχουσιν άρετής τε καί
παιδείας τό πρέπον έκατέροις άπονέμει κατά λόγον»9 (πρβλ. Νόμοι 733bc, ή καί
Γοργίας 508a).

Εξαίρει, λοιπόν, ό Πλάτων τήν αληθινή ισότητα, δυσδιάγνωστη ή μάλλον
δυσεπινόητη, καθώς ένέχει αίτημα συμμετρίας τής παροχής πρός τό άξιακό μέ-
γεθος τού δικαιούχου της, καί ιδιαίτερα στήν απονομή πολιτικών άξιωμάτων
όπου ισχύει αίτημα συμμετρίας πρός τόν βαθμό «άρετής» είτε «άρετής τε καί
παιδείας» τού καταπιστευτέου μέ αύτά (σέ νεωτερική έκφραση: άξιοκρατία, μέ
κριτήριο τό μείζον ή έλαττον «άρετής τε καί παιδείας», δηλαδή πνευματικών
ικανοτήτων καί ήθικού σθένους)" καί χαρακτηρίζει ώς όμώνυμή της άπλώς τήν
ισοπεδωτική ισότητα, εύχερέστατη νά τηρηθεί άπό κάθε «πόλιν» καί άπό κάθε
«νομοθέτην», μέ χρήση κλήρου στή διενέργεια τών διανομών.

Καί ιδού ή συνέχεια τού ιδίου χωρίου: «έστι γάρ δήπου καί τό πολιτικόν ήμϊν
άεί τούτ' αύτό τό δίκαιον ού καί νΰν ήμάς όρεγομένους δεΤ καί πρός ταύτην τήν
ισότητα άποβλέποντας, τήν νύν φυομένην κατοικίζειν πόλιν. "Αλλην τε άν ποτέ
τις οίκίζη, πρός ταύτόν τούτο σκοπούμενον χρεών νομοθετεΐν» (757cd).

Επισημαίνει, λοιπόν, ό Πλάτων ήδη τή σύμφυση τής πολιτικής μέ τό δίκαιο
στήν ούσία του· καί συνακόλουθα κάπως υπαγορεύει τό καθήκον τών ιδρυτών
πόλεων νά τείνουν πρός τήν ούσία τού δικαίου καί νά έμπνέονται άπό τήν άλη-

9. Ό αριστοτελησ στο Βιβλίο Ε' τών Ηθικών Νικομαχείων διακρίνει «γεωμετρικήν
άναλογίαν» και «άριθμητικήν άναλογίαν», αντίστοιχα προς τήν πλατωνική διάκριση τών δύο
ισοτήτων. Βλ. Δεςποτοπογλοτ, Μελετήματα Φιλοσοφίας του Δικαίου, 1980, σσ. 92-100.
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θινή ισότητα, ώς άξία ταυτιζόμενη με τό δίκαιον: «προς δέ τό δίκαιον άεί, τοϋτο
δ' εστί τό νυνδή λεχθέν, τό κατά φύσιν ίσον άνίσοις εκάστοτε δοθέν» (757d).

Ώς πραγματιστής όμως, καί όχι μόνο ίδανιστής, ό Πλάτων υπολογίζει καί
τή δυστροπία μερίδας τοϋ λαού πρός τήρηση τής άληθινής ισότητας, ώστε ανέ-
χεται καί τή χρήση τής ύπηρετούμενης μέ τόν κλήρο ισοπεδωτικής ισότητας,
πρός άποφυγή κοινωνικών άναστατώσεων μέ τήν εξέγερση μερίδας τοϋ λαού" καί
συνοδεύει τήν άνοχή αύτή μέ τήν εύχή νά οδηγήσει ό κλήρος πρός τή δικαιότα-
τη έκλογή: «διό τω τοϋ κλήρου Γσω άνάγκη προσχρήσασθαι δυσκολίας τών
πολλών ένεκα, θεόν καί άγαθήν τύχην καί τότε έν εύχαΐς έπικαλουμένους άπορ-
θούν αύτούς τόν κλήρον πρός τό δικαιότατον» (757e).

Καί συγκεφαλαιώνει ό Πλάτων μέ τήν παραδοχή καί τών δύο ισοτήτων ώς
άξιών, κατευθυντικών τής πολιτικής, μέ προτίμησιν όμως τής άληθινής ισότη-
τας: «Ούτω δή χρηστέον άναγκαίως μέν τοΐν ίσοτήτοιν άμφοΤν, ώς δ' ότι μάλι-
στα έπ' όλιγίστοις τη έτερα, τή τής τύχης δεομένη».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχόλια πάνω στό βιβλίο τοϋ κ. Γρηγόρη Γκιζέλη, Τό πελατειακό σύστημα, ή
ελληνική γραφειοκρατία καί οί παράγοντες διαμόρφωσης τής ελληνικής ιδιαι-
τερότητας, 'Αθήνα 2009, σελ. 125, άπό τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ
Ρούκουνα

Ό καθηγητής κ. Γρηγόρης Γκιζέλης, πρώην διευθυντής τοϋ Κέντρου
Έρεύνης τής Έλληνικής Κοινωνίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, έξέδωκε προ-
σφάτως ένδιαφέρον βιβλίο μέ θέμα: « Τό πελατειακό σύστημα, ή ελληνική γρα-
φειοκρατία καί οί παράγοντες διαμόρφωσης τής έλληνικής ιδιαιτερότητας». Ή
μελέτη βασίζεται σέ σύγχρονα έπιστημονικά έργαλεΐα καί χαρακτηρίζεται άπό
μετριοπαθή διάθεση.

Μακριά άπό πρόχειρες γενικεύσεις, τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό τό
πελατειακό σύστημα καί τή γραφειοκρατία άπασχολούν τούς άναλυτές διεθνώς.
Οί έξελίξεις αύτών τών φαινομένων άλλά καί τών άντίστοίχων θεωριών έχουν
έπιβεβαιώσει καί μιά άλλη διάσταση, ότι δηλαδή, μαζί μέ όσα έχει διδάξει ό Max
Weber περί τής έπιβολής, υπό τό πρόσχημα τής γραφειοκρατίας, μιας νοοτρο-
πίας ή μιας τάξεως πάνω στήν κοινωνία, τελικώς οί γραφειοκράτες εργάζονται
καί γιά τήν προσωπική τους ωφέλεια. Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι στό Δημόσιο
τά μέν στελέχη πού βρίσκονται στήν κορυφή τής κρατικής ιεραρχίας γνωρίζουν
τά θέματα καλύτερα άπό τούς πολιτικούς τους προϊσταμένους καί μεγιστοποιούν
τούς προϋπολογισμούς πρός ίδιον όφελος· τά δέ χαμηλότερα στελέχη είναι κυνη-
γοί εισοδημάτων καί έτσι άνεβάζουν καί αύτοί τό κόστος παραγωγής στό Δημό-
σιο. Αύτή ή κατάσταση σηματοδοτεί καί τή διαφθορά. Στόν χορό μετέχει καί ό
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πολίτης πού αποβλέπει στήν προσωπική του έξυπηρέτηση, εντός και έκτος νο-
μιμότητος.

Κατά το μέτρο που συναρτάται προς τή γραφειοκρατία, ή διαφθορά έντοπί-
ζεται περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες, άλλά σέ όλες τις χώρες προέχει
ή πολιτική της διάσταση που βασίζεται στήν έφαρμογή συστήματος πελατει-
ακών σχέσεων μεταξύ πατρώνων καί πελατών. Αυτό τό σύστημα πελατειακών
σχέσεων χρησιμοποιείται άπό μερικούς πολιτικούς καί άλλους άξιωματούχους
γιά νά παραμείνουν στήν έξουσία έξαγοράζοντας τήν άφοσίωση τών πολιτών μέ
διορισμούς, προαγωγές καί οικονομικές παροχές μέ οποιοδήποτε κόστος γιά τήν
κοινωνία. "Ετσι, στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι κυβερνήσεις πού ακο-
λουθούν πελατειακή πολιτική, μολονότι αποτυγχάνουν στο νά αύξήσουν τόν δη-
μόσιο πλούτο, καί μάλιστα τόν κατασπαταλούν, ωστόσο παραμένουν περισσότε-
ρο διάστημα στήν έξουσία.

Γιά τήν καταπολέμηση τών φαινομένων αυτών έπιζητεϊται ό περιορισμός
τής προσωπικής έπαφής πολιτών καί γραφειοκρατών, πράγμα πού έχει έπιτευ-
χθεΐ σέ άρκετές χώρες. Επιδιώκεται μάλλον άνεπιτυχώς ή θεμελίωση τού λε-
γομένου Κοινωνικού Συμβολαίου πού δημιουργεί δομές κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στήν 'ίδια ελπιδοφόρα άναζήτηση τοποθετείται καί ή κινητοποίηση τής Κοινω-
νίας τών Πολιτών.

Ό συγγραφεύς έπισημαίνει ότι άπό τήν άποψη τής μελέτης τού πελατεια-
κού συστήματος, σέ συνάρτηση πρός τή γραφειοκρατία, οί κοινωνικές έπιστήμες
έχουν έφαρμόσει μονοδιάστατες προσεγγίσεις. Αύτό σημαίνει ότι οί έρευνητές τής
Δύσεως υιοθέτησαν καρτεσιανές διχοτομήσεις καί κατάταξη τών κοινωνιών σέ
σύγχρονες καί σέ παραδοσιακές. 'Έχουν λοιπόν προχωρήσει στήν κατασκευή,
συχνά εικονικής πραγματικότητας, μέ έργαλεΐα νεωτερικά καί μετανεωτερικά,
καί πάντως άντιμετωπίζουν τις κοινωνικές σχέσεις υπό τό πρίσμα τών δυτικών
κοινωνιών στις όποιες άναπτύχθηκαν.

"Ετσι υιοθετήθηκε ένα ύπόδειγμα πελατειακού συστήματος πού βασίζεται
στή διαδικασία τών ανταλλαγών μεταξύ ατόμων ή ομάδων πού διαφέρουν ώς
πρός τή θέση πού κατέχουν στήν κλίμακα δομής της κοινωνίας. Αύτές οί ανταλ-
λαγές μεταξύ πατρώνων καί πελατών περιλαμβάνουν όλο τό δίκτυο πλασματικής
συγγένειας, στό όποιο περιλαμβάνονται καί οί λεγόμενες κουμπαριές.

Ή λειτουργία τής ανταλλαγής ευνοιών καί έκδουλεύσεων έκφράζει μιά
άπροσδιόριστη καί έπαμφοτερίζουσα μορφή διπλού μετασχηματισμού δυνάμεως
καί εξουσίας, άφού, εκτός άπό τόν πάτρωνα, καί ό πελάτης καθιστά τήν παρου-
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σία του εμφανή καί, αντιθέτως προς όσα υποστηρίζονται, δέν είναι ανδρείκελο.
Είναι ενεργός παράγων τής ανωμαλίας.

Αυτές οί σχέσεις είναι όμως άσταθεϊς, ό πελάτης μεταβάλλει στάση δταν θε-
ωρεί οτι δέν ικανοποιήθηκε, άνεξαρτήτως ήθικής καί κοινού συμφέροντος. Επί-
σης, υπό τή νέα μορφή πελατειακού σχήματος, πάτρωνας δέν είναι μόνο δ το-
πικός πολιτικός ή οικονομικός παράγοντας μιας περιοχής άλλά πολιτικά κόμμα-
τα καί μάλιστα κόμματα έξουσίας, τά οποία έκμεταλλευόμενα τόν έλεγχο πού
έχουν έπί τών δημοσίων πόρων διανέμουν τό χρήμα μέ άντάλλαγμα τήν πολιτική
υποστήριξη στις έκλογές.

Επιπλέον, οί σχέσεις μεταξύ πελατών καί πατρώνων δέν είναι τώρα πιά δια-
προσωπικές. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τό πελατειακό σύστημα έχει άλλά-
ξει μορφή. Πάτρωνες δέν είναι πλέον μόνο πολιτικοί άλλά καί οικονομικοί παρά-
γοντες. Ή παγκοσμιοποίηση καί ή έξέλιξη της τεχνικής στις έπικοινωνίες έχουν
διαμορφώσει νέες δομές. Τό σχήμα τού πάτρωνα τοποθετεί τώρα στήν κορυφή
τόν πλούσιο επιχειρηματία πού έχει ένδεχομένως άποκτήσει καί τήν ιδιοκτησία
MME καί ήλεκτρονικών μέσων. Αύτός διαμορφώνει τήν ήμερησία διάταξη τών
άναγκών τής κοινωνίας.

Στις νέες λοιπόν συνθήκες άρκετές φορές ό πολιτικός καταλαμβάνει τή θέ-
ση τοϋ μεσάζοντα αλλά καί τού πελάτη ώς πρός τόν πάτρωνα, ένώ οί πολίτες
ψηφοφόροι παραμένουν στό ρόλο τού πελάτη.

Σέ τελευταία ανάλυση, τό πελατειακό φαινόμενο, τό όποΤο αλλοιώνει τήν
αντιπροσωπευτική μορφή τού πολιτεύματος, δέν έχει έξαφανισθεΐ, ούτε στις άνε-
πτυγμένες κοινωνίες, καί ώς στρατηγική όχι μόνο προσαρμόζεται σέ διάφορα πο-
λιτικά συστήματα, άλλά καί τά επηρεάζει.

Στό δεύτερο μέρος τοϋ βιβλίου ό κ. Γκιζέλης έξετάζει διεξοδικά τό πελα-
τειακό σύστημα στήν ελληνική κοινωνία. Πιστεύει δέ ότι ώς τώρα τό πλαίσιο στό
οποίο κινήθηκαν οί έρμηνευτικές προσεγγίσεις μέ τήν έννοια τής άποκλίσεως άπό
τά κανονιστικά πρότυπα τής πολιτικής ζωής καί τής άποτελεσματικής διοικη-
τικής όργανώσεως τοϋ κράτους στηρίχθηκε σέ κριτήρια τών άνεπτυγμένων
χωρών τής Δύσεως πού έχουν θεμελιώσει καί καλλιεργήσει τις κοινωνικές έπι-
στήμες.

Αύτή τήν άδυναμία τής έλληνικής κοινωνιολογικής καί πολιτικής έπιστήμης
τήν έχω συναντήσει καί στόν κλάδο τών διεθνών σχέσεων, όπου "Ελληνες έρευ-
νητές μοιραία έπηρεάζονται άπό όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τή
γενέτειρα τής έπιστήμης τής σύγχρονης κοινωνιολογίας καί τών διεθνών σχέσε-
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ων, καί έτσι δταν ασχολούνται μέ τήν Ελλάδα νομίζουν οτι ή χώρα μας έχει τά
χαρακτηριστικά τών Ηνωμένων Πολιτειών.

"Ομως, τά πρότυπα δέν πρέπει νά άναφέρονται μόνο στούς τρόπους μέ τούς
οποίους ερμηνεύεται ή κοινωνική καί πολιτική ζωή στήν Ελλάδα, άλλά νά
λαμβάνουν ύπόψιν καί τούς κανονιστικούς όρους, οί όποιοι διέπουν τή δημόσια
ζωή μας άπό τήν Βαυαροκρατία έως σήμερα. Ό συγγραφεύς, επικαλούμενος
άναγνωρισμένους "Ελληνες επιστήμονες, τονίζει ότι οί ρυθμίσεις πού έγιναν
σύμφωνα μέ τά δυτικά πρότυπα, κατά τήν ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους,
άγνόησαν ή μετέβαλαν βασικούς κοινωνικούς καί πολιτικούς θεσμούς τού πα-
ρελθόντος. Οί προσεγγίσεις Ελλήνων καί ξένων κοινωνικών έπιστημόνων δέν
βοήθησαν στήν κατανόηση τής έλληνικής κοινωνίας καί ύποβάθμισαν τό ρόλο
τής οικογένειας έπηρεάζοντας έτσι καί τούς πολιτικούς πού άσκούν έξουσία. Ό
συγγραφεύς σημειώνει ότι ό θεμελιώδης ρόλος τής έλληνικής οικογένειας στή
διαμόρφωση τού κρατικού μηχανισμού ή τού πολιτικού συστήματος έχει
άγνοηθεϊ μερικώς ή ολικώς άπό τις έρμηνευτικές προσεγγίσεις πού έχουν γίνει
έως τώρα.

Υπενθυμίζεται έξάλλου ότι οί πρώτες δομές τού ελληνικού κράτους αλλοίω-
σαν τή λειτουργία τών τοπικών θεσμών εις οφελος της κεντρικής εξουσίας, μέ
άποτέλεσμα τήν κατάληψη τού κράτους άπό όρισμένες ομάδες πού έπιχείρησαν
καί πέτυχαν νά χρησιμοποιήσουν τή δημόσια διοίκηση ώς άντάλλαγμα γιά τή
διατήρηση καί τήν ένίσχυση τής πολιτικής τους δυνάμεως.

Νά μή λησμονούμε ότι ό οικονομικός χαρακτήρας τής νεοελληνικής κοινω-
νίας, άκόμη καί μετά τις μεταβολές πού έπέφερε ή Μικρασιατική καταστροφή,
παρέμεινε κατά βάση αν οχι φθίνων αγροτικός, πάντως μεταπρατικός.

Περαιτέρω, ή βουλευτοκρατία, όπως τήν ονόμασε ό Κωνσταντίνος Τσου-
καλάς, δημιούργησε σύστημα προσωπικής πελατείας, αύτόνομο σέ σχέση μέ τόν
πολιτικό σχηματισμό στόν όποιο άνήκε ό κάθε βουλευτής. "Ομως, μετά τό
1980, αύτή ή φάση τών πελατειακών σχέσεων μεταλλάχθηκε, όπως καί σέ
άλλες χώρες, σέ σύστημα κομματικής γραφειοκρατίας.

Ό "Ελληνας άρχισε νά έγκαταλείπει τις άτομικές έπαγγελματικές δρα-
στηριότητες πού τού έπέτρεπαν άνεξαρτησία άπό τούς πολιτικούς, καί νά
προτιμά τήν έξάρτησή του άπό αύτούς πού του έξασφάλιζαν έργασία στό Δη-
μόσιο.

Συγκλίνουσες δέ είναι οί άπόψεις τών έπιστημόνων ότι τά πολιτικά κόμμα-
τα διεδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στή λειτουργία καί τόν έλεγχο τής γραφείο-
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κρατίας, επειδή μεταξύ άλλων στελέχωσαν τή δημόσια διοίκηση μέσω τού πε-
λατειακού συστήματος.

Αύτό δέν σημαίνει ότι ή βουλευτοκρατία έχασε έντελώς τή δύναμή της,
ένώ σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στήν έποχή τής ακμής της ό αριθμός
τών μονίμων δημοσίων ύπαλλήλων ήταν σημαντικά μικρότερος άπό ό,τι είναι
σήμερα.

Οί δυσλειτουργίες τού γραφειοκρατικού συστήματος άποδίδονται βέβαια κυ-
ρίως στις πελατειακές σχέσεις, άλλά ή προέχουσα έρμηνευτική προσέγγιση δέν
έξηγεΐ γιατί οί προσλήψεις μέ άντικειμενικά κριτήρια δέν διόρθωσαν αύτή τήν κα-
τάσταση.

Επίσης, στή χώρα μας καθοριστικός παράγων στή δημιουργία άνισων σχέ-
σεων μεταξύ πολιτών καί κράτους είναι καί ή άρνητική έως έχθρική στάση τού
"Ελληνος άπέναντι στό κράτος.

Ένώ ή βαυαρική έξουσία, στήν προσπάθειά της νά δημιουργήσει σύγχρονο
συγκεντρωτικό κράτος, κατέστρεψε τό κοινοτικό κύτταρο, ή λαϊκή άντίδραση
έκδηλώθηκε ώς εχθρότητα ή δυσπιστία πρός τήν κεντρική έξουσία.

Αύτή ακριβώς ή δυσπιστία παίρνει τή μορφή τής λεγόμενης self-fulfilling
prophesy (αύτο-εκπληρούμενης προφητείας), όταν κάθε προσπάθεια γιά νά διορ-
θωθεί μιά νοσηρή ή καί χρονίως δυσάρεστη κατάσταση άποτελεΐ έπιπλέον νομι-
μοποίηση γιά τήν έχθρική στάση άπέναντι σέ αύτή τήν προσπάθεια.

Ώς φαίνεται όμως, οί Έλληνες, έκτος άπό τήν έλλειψη εμπιστοσύνης πρός
τό κράτος, δυσπιστούν καί πρός τά μέλη άλλων κοινωνικών ομάδων. Κατά τις
στατιστικές έκτιμήσεις πού παρατίθενται στό βιβλίο, μόνο τό 20% τών Ελλή-
νων έμπίστεύεται τούς συμπολίτες του, είμεθα καί έδώ τελευταίοι μεταξύ τών
χωρών τής Εύρωπαϊκής Ενώσεως.

Αύτά τά φαινόμενα συνιστούν, κατά τόν συγγραφέα, τήν ελληνική ιδιαιτερό-
τητα. Γενικώτερα θά έλεγα ότι δέν συμφωνώ μέ όλα όσα ύποστηρίζει στό βιβλίο
του ό συγγραφεύς. Δέν θά συμφωνούσα, έπίσης, μέ τόν χαρακτηρισμό ελληνική
ιδιαιτερότητα, διότι έπικαλούμενοι μιά ιδιαιτερότητα, έντείνομε τήν άπόκλιση
άπό τή λελογισμένη συγκρότηση τής κοινωνίας μας.

Σέ τελική έκτίμηση, δικαιολογημένα ό συγγραφεύς μέ τό νέο βιβλίο του
άντιμετωπίζει συνολικά τις έξελίξεις τού φαινομένου τού πελατειακού συστή-
ματος καί τής γραφειοκρατίας. Μέ τή σημερινή δέ εύκαιρία νομίζω ότι είναι
πλέον καιρός νά άνοίξουμε φύλλο-φύλλο αύτό τό φυτό (γιατί δέν είναι βέβαια
λουλούδι) καί νά άναζητήσουμε μέ τήν πρέπουσα έπιστημοσύνη αν στή χώρα
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μας τό πελατειακό σύστημα καί ή γραφειοκρατία εξακολουθούν νά ύφίστανται,
αν μειώθηκαν ή εξέλιπαν στον καθένα άπό τούς βασικούς τομείς τής παιδείας,
τής υγείας, τής ασφάλειας καί τής άμυνας. Επίσης, νά έξετάσουμε το πελα-
τειακό σύστημα καί τή γραφειοκρατία ώς στοιχεία τού καταλυτικού ρόλου τού
συνδικαλισμού. Παραφράζοντας τόν νόμο τού Gresham ότι τό κακά νόμισμα
διώχνει τό καλό, πιστεύω ότι ό κακός συνδικαλισμός διώχνει τόν καλό συνδι-
καλισμό.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ:
ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ1

ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
SIR ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ευχαριστίες και μια εξήγηση για το θέμα της βραδιάς

Ή χαρά καί ή τιμή που αισθάνομαι άπό τήν πρόσκληση νά Σας άπευθύνω
λίγες λέξεις άπόψε είναι μεγάλες όσο είναι καί προφανείς. Πώς όμως άπό τό συγ-
κριτικό δίκαιο μεταπήδησα στή γεωπολιτική; Ή άπάντηση είναι άπλή άλλά καί
ένημερωτική γιά τό άποψινό μας θέμα.

"Εχοντας ένασχοληθεϊ έπί σαράντα τρία χρόνια μέ τό συγκριτικό δίκαιο ώς
έρευνητής καί δάσκαλος, άλλά καί στό πλαίσιο τής ένεργοϋ διεθνούς δικηγορίας,
διαπίστωσα προοδευτικά ότι ή σύγκριση συγκεκριμένων κανόνων δικαίου είναι
σχεδόν πάντα άνεπαρκής, ίσως καί παραπλανητική, αν δέν συνδυάζεται μέ εύρύ-
τερη κατανόηση τού «άλλου» συστήματος καί, συγκεκριμένα, τών κανόνων του
γιά τήν πολιτική δικονομία, τό μέγεθος τών άποζημιώσεων, τή δικαστική πρα-
κτική καί, κυρίως, τό συνταγματικό του δίκαιο.

1. Ή συγγραφή τοϋ παρόντος δοκιμίου ολοκληρώθηκε στις 25 Μαρτίου 2010, με μερικές
προσθήκες στά μέσα/τέλη Μαΐου.
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"Απαξ καί τή δεχθεί κανείς αυτήν τή σκέψη, για νά κινηθεί προς τήν κα-
τεύθυνση τής διεθνούς πολιτικής καί τών διεθνών σχέσεων δέν απαιτείται
παρά ένα έπίπλέον μικρό βήμα, όπως έχω διαπιστώσει εργαζόμενος έπί σειρά
έτών μέ διεθνείς πολιτικούς, διακεκριμένους δικαστές καί ύψηλοβάθμιους δη-
μόσιους υπαλλήλους. Τά όρια, μέ άλλα λόγια, μεταξύ ιδιωτικού δικαίου, κοι-
νοτικού δικαίου καί συνταγματικού δικαίου έχουν σέ πολλά σημεία γίνει ασαφή
καί, σέ αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται τό φαινόμενο πού σέ μία διάλεξή
μου στό LSE προ είκοσι έτών χαρακτήρισα ώς «δημοσιοποίηση τού ιδιωτικού
δικαίου».

"Ετσι, όσο περισσότερο ασχολούμουν μέ τή διεθνή πρακτική — νομική καί
πολιτική — τόσο έβλεπα τά διεθνή οικονομικά συμφέροντα νά έπηρεάζουν τό πώς
λειτουργούσε στήν πράξη τό διακρατικό δίκαιο. Αύτή ή προσπάθεια νά δαμάσω,
όσο ήταν δυνατόν, αύτό τό πολυποίκιλο υλικό ήταν καί παραμένει έξαιρετικά χρο-
νοβόρα, μιά καί έπρεπε νά μάθω νά εισχωρώ σέ άλλους τομείς τής ανθρώπινης
γνώσης. Ταυτοχρόνως, όμως, άρχισα νά βλέπω τά πλεονεκτήματα μιας νομικής
παιδείας, ιδίως όσον άφορα τή μεγαλύτερη έμφαση πού αύτή δίνει στήν άκριβό-
λογη χρήση αφηρημένων όρων καί έννοιών. Τό ότι αύτό έχει έπιπτώσεις στόν
χώρο τής γεωπολιτικής θά σάς τό δείξω άμέσως.

Ό κ. Νταβούτογλου, π.χ., γιά τόν οποίον πλειστάκις έχω εκφράσει τόν θαυ-
μασμό μου άλλά μέ τόν οποίον, δυστυχώς, έξ ίσου συχνά διαφωνώ στόν χώρο τής
πολιτικής, έχει ισχυρισθεί2 ότι οί βασικές άρχές τοϋ Κορανίου δέν διαφέρουν άπό
εκείνες πού άσπάζεται δ ιουδαϊσμός ή καί ό χριστιανισμός. Ούδόλως παράδοξο
αύτό, μιά καί τό Κοράνιο έκανε τόσο μεγάλη χρήση κειμένων καί ιδεών, κυρίως
άπό τήν Παλαιά Διαθήκη.

Όρθά επισημαίνει, έπίσης, ότι τό Κοράνιο προβάλλει απλώς μία σειρά άπό
θεμελιώδεις αξίες χωρίς νά έπιβάλλει έναν συγκεκριμένο πολιτικό μηχανισμό
έφαρμογής τους. 'Απαριθμεί έτσι παραδείγματα όπως τή δικαιοσύνη, άνθρώπινη
άξιοπρέπεια, ισότητα καί έλευθερία γιά νά δείξει ότι αύτές οί αξίες δέν είναι ξένες
πρός τις δικές μας.

Αύτή ή άπαρίθμηση άφηρημένων άξιών σκοπεύει νά άκυρώσει έκ τών
προτέρων κάθε πιθανή ένσταση πρός τήν άσυμβατότητα τοϋ τουρκικού πολι-

2. Ομαυμα Abdel-Latif, Ahmet Davutoglu: Harmonising Immutable Values and Ever-
Changing Mechanisms, Al-Ahram Weekly Online, issue 716, 11-17 November 2004.
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τισμού —ευρέως εννοούμενου— μέ τον εύρωπάικό. Ή μεταπήδησες δμως αύτή
στήν τελική του ιδέα — οτι δηλαδή ή δικαιο-πολιτική βάση τών ισλαμικών
κρατών συμβιβάζεται μέ αύτήν τών εύρωπαϊκών — όσο και αν είναι αναγκαία
γιά τήν έπίτευξη τού τελικού σκοπού τού κ. Νταβούτογλου, δέν γίνεται, έν
τούτοις, κατά τρόπο πειστικό, τουλάχιστο στά μάτια ένός ειδικού τού συγ-
κριτικού δικαίου.

Ή κατάρρευση τής συλλογιστικής αύτής έπιτυγχάνεται δμως, αν έξετάσο-
με τις βασικές του έννοιες τού κ. Νταβούτογλου μέ τή νομική τάση πρός άκρι-
βολογία τών έννομων συμφερόντων πού προστατεύουν τά διάφορα, άκόμη καί
συγγενή, δίκαια. Αύτή ή έξειδίκευση δμως δέν άπαντάται πάντοτε εις τήν φρα-
σεολογία τών κοινωνιολόγων ή καί τών πολιτικών έπιστημόνων.

"Ετσι, άπό νομικής πλευράς, οί έννοιες τής «έλευθερίας», τής «ισότητας»
καί τού «σεβασμού τής άνθρώπινης προσωπικότητας» άντιμετωπίζονται πολύ
διαφορετικά άπό τά διάφορα εύρωπαϊκά συστήματα3, πολλώ δέ μάλλον άπό τά
ισλαμικά. Αύτό άποδεικνύει ότι ή αξία, σάν άφηρημένη έννοια, μπορεί νά άπαν-
τάται σέ διάφορους πολιτισμούς άλλά στήν πράξη καί νομικά λαμβάνει εντελώς
άλλη προστασία.

Μέ άλλα λόγια, ή νομική χρήση τών όρων, μαζί μέ τό συγκριτικό δίκαιο,
μπορούν σέ αύτές τις περιπτώσεις νά διαδραματίσουν άποφασιστικό ρόλο στήν
ορθή άσκηση τής σύγχρονης γεωπολιτικής, άποδεικνύοντας πού πραγματικά
υπάρχουν όμοιότητες καί πού ή προσέγγιση είναι μάλλον φαινομενική.

"Ετσι, ή συμβίωση δικαίου καί πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων καί τρό-
πων συναλλαγής είναι πάρα πολύ αισθητή στούς κλάδους τού δικαίου πού διέπον-
ται άπό τό άγγλοαμερικανικό δίκαιο — π.χ. χρηματιστηριακούς, τραπεζικούς καί
έμπορικούς τομείς — καί καταλήγει σέ διαφορετικές άρχές άλλά καί συγκεκριμέ-
νες λύσεις όταν συγκρίνονται μέ έκεΐνες τού Ηπειρωτικού δικαίου.

Τό ίδιο, έπίσης, συμβαίνει καί στό δίκαιο τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων πού
έχουν οικοδομηθεί πάνω σέ μιά μακρά, Εύρωπαϊκή καί φιλελεύθερη φιλοσοφία πού
κατά καιρούς οί γείτονές μας προσεπάθησαν — όχι πάντοτε δμως έπιτυχώς — νά
εισαγάγουν στή χώρα των.

3. Γιά μια λεπτομερή εξέταση τών δικαίων τής 'Αγγλίας, 'Αμερικής, Γαλλίας, Γερμανίας
και 'Ιταλίας, βλ. τή συλλογή δοκιμίων που επιμελήθηκα ύπο τον τίτλο Protecting Privacy, The
Clifford Chante Lectures, τόμ. iv (Oxford 1999).
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Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τοϋ 19ου αιώνος — το λεγόμενο «ταν-
ζιμέτ» — άλλά και οί πιό πρόσφατες δυσκολίες τής Τουρκίας νά προσαρμόσει (κυ-
ρίως) τό δημόσιο καί ποινικό της δίκαιο στις άπαιτήσεις τής Ευρωπαϊκής "Ενω-
σης ένισχύουν λοιπόν τις αμφιβολίες τοϋ προσεκτικού άναγνώστου τοϋ κ. Ντα-
βούτογλου ώς πρός τό πόσο έχει δίκαιο, όταν τονίζει τήν ταυτότητα τών «άξιών»
στήν πράξη μεταξύ Εύρωπάι'κών καί 'Ισλαμικών κρατών.

2. Προειδοποιήσεις

Τά κείμενα γεωπολιτικής είναι λοιπόν γεμάτα παγίδες, τις όποιες οί μέν συγ-
γράφεις μπορεί νά έχουν θέσει άκουσίως ή σκοπίμως, ό δέ άναγνώστης πρέπει,
σέ κάθε περίπτωση, νά άποφεύγει. "Οσο περισσότερο διαβάζει κανείς κείμενα
αύτού τού είδους τόσο περισσότερο μαθαίνει νά άποφεύγει τούς έν λόγω κινδύ-
νους. "Ετσι, όταν άναλύει κανείς τά κείμενα πού δημοσιεύονται στά πιό «έγκυ-
ρα» έντυπα τού κλάδου, πρέπει νά συνυπολογίζει στήν άξιολόγησή του τό είδος
καί τό βάθος τών γνώσεων πού έχει ό συγγραφέας τους ώς πρός τό άντικείμενό
του, τή διανοητική είλικρίνειά του, τή συνθετική δυνατότητα τής σκέψης του,
καθώς καί τις έγγενεΐς δυσκολίες πού συνοδεύουν τό έξεταζόμενο θέμα (συνηθέ-
στερη άπό τις όποιες είναι ή έλλειψη άξιόπιστων πληροφοριών).

Θά άναλύσω έν συνεχεία, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τό εύρος
καί τό βάθος τών γνώσεων πού άπαιτοϋνται προκειμένου μιά γεωπολιτική με-
λέτη νά είναι όχι μόνο πειστική άλλά καί χρήσιμη στούς άναγνώστες της. Στό
σημείο αύτό, θά άρκεστώ άπλώς νά έπισημάνω ότι οί προϋποθέσεις τού εύρους
καί τοϋ βάθους είναι τόσο έπιτακτικές, ώστε έλάχιστοι μόνον θά μπορούσαν νά
δοκιμάσουν έπιτυχώς τις δυνάμεις τους σέ αύτό τό καθήκον. Ωστόσο, ό κα-
λύτερος έναλλακτικός τρόπος γιά νά άντιμετωπίσει κανείς αύτήν τή δυσκολία
είναι νά τή συνειδητοποιήσει: γιά αύτόν τόν λόγο, άλλωστε, ή έν λόγω δυσκο-
λία έπαναλαμβάνεται, ώς κεντρικό μοτίβο, σέ πολλά σημεία τοϋ παρόντος κει-
μένου.

Όρισμένοι θεωρούν ότι ό «εύκολότερος» τρόπος ύπέρβασης αύτής τής δυ-
σκολίας είναι ή συνεργατική δουλειά. Τούτη θά μπορούσε νά προσλάβει τή μορ-
φή μιας ad hoc συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων άτόμων πού μελετούν
διαφορετικές πτυχές ενός δεδομένου γεωπολιτικού προβλήματος. 'Εναλλακτικά,
τό ερευνητικό έργο θά μπορούσε νά προαχθεί μέσα στό πλαίσιο έρευνητικών
οργανισμών ή «δεξαμενών σκέψης», όπως αποκαλούνται άπό μερικούς σήμερα.
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"Ολοι αυτοί οί τρόποι μπορούν νά αντιμετωπίσουν έν μέρει τις προαναφερθείσες
δυσκολίες, άλλα δέν άποτελοϋν έπ' ούδενί οριστικές λύσεις.

Προσωπικά, ένδιαφέρομαι περισσότερο γιά έργασίες πού έχουν προκύψει άπό
τή συνεργασία μελετητών συγγενούς ιδιοσυγκρασίας, παρά γιά έργασίες πού πα-
ράγονται ή υποστηρίζονται άπό έρευνητικά ινστιτούτα, μιά καί γι' αύτά πολλές
φορές ύπάρχουν σοβαρές άμφιβολίες ώς πρός τήν άντικειμενικότητά τους. Θά
έξετάσω λεπτομερώς αύτά τά ζητήματα στήν Ενότητα Β, Ύποενότητα (γ),
κατωτέρω, οπότε έδώ θά άρκεστώ σέ ένα μόνο γενικό σχόλιο.

Ό προβληματισμός μου γιά τις έργασίες πού παράγονται άπό συνεργάτες
έρευνητίκών οργανισμών ή άπό «δεξαμενές σκέψης» πηγάζει κυρίως άπό τήν
«άνασταλτική» έπιρροή πού ή «φυσιογνωμία» καί οί σκοποί τους ενδεχομένως
έχουν έπί τών μελετητών τους. Πιό συγκεκριμένα, ή έπιρροή τους μπορεί νά
σχετίζεται μέ τήν πολιτική καί οικονομική φιλοσοφία εκείνων πού υποστηρίζουν
οικονομικά αύτούς τούς όργανισμούς, φιλοσοφία ή οποία ένδέχεται νά έμφιλοχω-
ρήσει —έστω καί άκουσίως— σέ κάθε έργο πού έκπονεΐται ύπό τήν αιγίδα τους.
Παράγονται, έτσι, έργα άνισα ώς πρός τήν ποιότητά τους άλλά καί —δυστυχώς—
ομοιόμορφα ώς πρός τή φιλοσοφία καί τή νοοτροπία τους. "Οταν συμβαίνει αύτό,
άπουσιάζει πλήρως ή πνευματική ποικιλότητα, ένώ, έπιπλέον, ή πρωτοτυπία πε-
ριορίζεται άπό τις άπαιτήσεις τής «θεσμικής» φιλοσοφίας πού επικρατεί στό
εύρύτερο περιβάλλον τού μεμονωμένου ερευνητή. 'Επιπροσθέτως, ή άδιαφάνεια
πού μπορεί νά διακρίνει τή χρηματοδότηση αύτών τών δεξαμενών σκέψης μειώ-
νει σαφώς τήν πραγματική χρησιμότητα τού έργου πού δημοσιεύεται ύπό τήν
ονομασία τους.

Μία άλλη έκδοχή αύτού τού «κινδύνου» έντοπίζουμε στά άρθρα τών εφημε-
ρίδων, ακόμη και στις περιπτώσεις πού αύτά είναι γραμμένα άπό γνωστούς δη-
μοσιογράφους ή έγκριτους εξωτερικούς συνεργάτες καί ερευνητές. Έν προκει-
μένη, ό κίνδυνος έγκειται στήν «πολιτική» έπιρροή πού μπορούν νά άσκήσουν
στούς άρθρογράφους τά κόμματα, τά λόμπι, οί υπουργοί καί οι έκδοτες, όπως
άκόμη καί στήν προδιάθεσή τους, εκούσια ή άκούσια, νά μήν υπάρξουν άντικει-
μενικοί άναλυτές τού θέματος πού θά παρουσιάσουν.

Μιά κοινή μορφή πού μπορεί νά προσλάβει αύτή ή «παρέμβαση» είναι οί
υπουργικές διαρροές πληροφοριών ή οί άνώνυμες «ένημερώσεις», πού συνοδεύον-
ται, ίσως, άπό άπροσδιόριστες «χάρες»4 πρός τήν έφημερίδα ή τόν συντάκτη, μέ

4. Σκοπίμως χρησιμοποιώ έ'ναν ορο σχετικά ουδέτερο, διότι οι συγκεκριμένες «χάρες» δέν
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σκοπό νά την/τον δελεάσουν νά γράψει κείμενα πού άκυρώνουν ή υποσκάπτουν
τήν άντικειμενικότητα τής ταυτοχρόνως εξελισσόμενης καί επικείμενης είδησης.
"Ετσι, χιλιάδες συμπατριώτες μας βλέπουν ότι ή κυριακάτικη έφημερίδα τους
περιέχει γεωπολιτικά άρθρα διαφόρων έκτάσεων καί ποικίλου βάθους, τά όποια,
θά τολμούσε κανείς νά σκεφτεί, επηρεάζονται άπό αυτή τήν (άμφιλεγόμενη) πα-
ρασκηνιακή συμπεριφορά. Οί άναγνώστες μπορεί νά συμπαθούν τόν συγγραφέα ή
τόν τρόπο γραφής του καί, ώς έκ τούτου, νά διαβάζουν τά κείμενά του. Τούτο
όμως καθόλου δέν σημαίνει ότι τά κείμενά του άξίζουν όντως τό μελάνι μέ τό
όποιο γράφτηκαν.

Αντίθετα μέ τόν μέσο άναγνώστη αύτών τών δημοσιευμάτων, δ όποιος δέν
μπορεί νά γνωρίζει τήν ύπαρξη ή τήν έκταση αύτών τών διαστρεβλωτικών, πα-
ρασκηνιακών έπιρροών, δ γνήσιος μελετητής (ή ό έμπειρος πολιτικός) είναι σέ
θέση νά τις έντοπίζει καί πρέπει πάντοτε νά προφυλάσσει τούς άλλους καί νά
προφυλάσσεται καί ό ίδιος άπό αύτές. Ό καλύτερος τρόπος χειρισμού αύτών τών
κινδύνων είναι, άφ' ένός, νά άποφεύγει ό συγγραφέας τούς «προσεταιρισμούς»
αύτού τού είδους καί, άφ' έτέρου, νά παρουσιάζει πάντα στό άναγνωστικό του
κοινό τούς λόγους γιά τούς όποιους άμφισβητεΐ τήν έπιστημονική άξιοπιστία ένός
δεδομένου δημοσιεύματος. Συγχρόνως, όμως, πρέπει νά άποκαλύπτει στούς άνα-
γνώστες του τις δικές του προκαταλήψεις καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πού καί
αύτές, μέ τή σειρά τους, ένδέχεται νά καθιστούν τή δική του κρίση λιγότερο άξίό-
πιστη ή ακόμη καί ύποπτη. Σέ όρισμένες περιπτώσεις, αύτό σημαίνει ότι ό συγ-
γραφέας οφείλει νά ομολογεί τις τυχόν διασυνδέσεις του μέ ομάδες συμφερόντων
ή πολιτικά κόμματα, τις προκαταλήψεις του, άλλά καί τήν οικονομική στήριξη
πού έχει μέσω ειδικών κονδυλίων, άκόμη καί αν αύτά είναι άπολύτως «άχρωμά-
τιστα» καί έχουν μοναδικό σκοπό νά καταστήσουν έφικτή τήν έρευνητική του
έργασία.

περιλαμβάνουν απαραιτήτως οικονομικά οφέλη, άλλά, λόγου χάριν, προνομιακή πρόσβαση σέ
πληροφορίες (πολιτικές ή κομματικές) οί οποίες δέν έχουν άκόμη δημοσιοποιηθεί. Αύτές οί μυ-
στικές συναλλαγές μπορούν νά προσφέρουν «πλεονεκτήματα» τόσο στήν κυβερνητική πηγή άπό
τήν οποία διαρρέουν οί πληροφορίες οσο και στό μέσο πού τις λαμβάνει, άλλά, σέ ολες άνεξαιρέ-
τως τις περιπτώσεις, μπορούν νά έπηρεάσουν/παραπλανήσουν τις άπόψεις του κοινοϋ.
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3. Ή δομή του κειμένου

Άπό τά ελάχιστα πού έχω άναφέρει μέχρι τώρα, πρέπει νά έχει γίνει σαφές
οτι ή γεωπολιτική είναι ένας εύρύτατος, περίπλοκος γνωστικός κλάδος. Προκει-
μένου νά άντιμετωπίσω κατά τον άποτελεσματικότερο τρόπο αύτές τις δυσκο-
λίες, στό παρόν δοκίμιο θά έξετάσω μερικές άπό τις βασικές πτυχές τού κλάδου,
διαιρώντας το σέ πέντε κύριες ενότητες, ένώ, στήν τελευταία, έκτη ένότητα, θά
ολοκληρώσω τήν άνάλυση μέ μερικές έπιγραμματικές, καταληκτικές σκέψεις.

Δίχως άλλο, ή μεθοδική διαίρεση τού ύλικού μπορεί νά συμβάλει στήν παρου-
σίαση του. Παραμένει έν τούτοις μία άκόμη μεθοδολογική δυσκολία: όφείλει άρα-
γε νά προσεγγίζει κανείς τό κεντρικό θέμα του κατά τρόπον άφηρημένο καί φιλο-
σοφικό ή μέσω λεπτομερών καί διεπιστημονικών παραδειγμάτων; Ή πρώτη προ-
σέγγιση θά ήταν ή ένδεδειγμένη γιά μιά διάλεξη πού παρουσιάζεται σέ ένα πνευ-
ματικό ίδρυμα, όπως είναι μιά Εθνική Ακαδημία' άπό τήν άλλη πλευρά, ή δεύ-
τερη προσέγγιση μπορεί νά άναδείξει τή ζωντανή άλλά καί μεταβαλλόμενη φύση
τού θέματος καί, συνεπώς, νά διεγείρει τό ένδιαφέρον τού άναγνώστη ή άκροατή.

Στό παρόν πόνημα, έπέλεξα νά έφαρμόσω μιά σύνθεση τών δύο αύτών προ-
σεγγίσεων. Ώς έκ τούτου, τό κείμενο περιέχει μερικές γενικές ιδέες (καί κρι-
τικές) σχετικά μέ τόν τρόπο πού έχουν χειριστεί τό εξεταζόμενο άντικείμενο κά-
ποιοι γεωπολιτικοί σχεδιαστές (ειδικότερα, έκεΐνοι πού συμβουλεύουν τήν Κυβέρ-
νηση ή διαμορφώνουν καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο τις γεωπολιτικές στρατηγι-
κές της), πολιτικοί (στόν βαθμό πού έχουν τόν χρόνο —ή τήν τάση— νά διαβά-
ζουν καί άλλα κείμενα πέραν τών κυβερνητικών ύπομνημάτων) καί σχολιαστές
(άκαδημαϊκοί μελετητές, σύμβουλοι πολυεθνικών έταιρειών, δημοσιογράφοι).

Ή υπερβολική γενίκευση σπανίως άποτελεΐ χρήσιμο οδηγό. 'Επιπλέον, ή
άμιγής θεωρία ποτέ δέν μπορεί, άφ' έαυτής, νά καταστήσει πειστική μιά ορι-
σμένη θέση, καθότι, όπως λέει μιά γνωστή άγγλική έκφραση, «the devil is in
the detail» — «ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες»: πράγματι, πρέπει νά
έξορκίσουμε τόν διάβολο προτού βρούμε τή σωτηρία, θρησκευτικά καί μεταφορι-
κά. Πρός τούτο, άλλωστε, σέ ορισμένα μέρη τού παρόντος, δοκιμίου, έχω επιχει-
ρήσει μιά έκτενή άνάλυση λεπτομερών πτυχών τών παγκόσμιων προβλημάτων
πού μάς άπασχολούν όλους σήμερα. "Ετσι, στή δεύτερη ένότητα τού δοκιμίου θά
έπικεντρωθώ στό 'Ιράν, ένώ στήν πέμπτη καί τελευταία κυρίως ένότητα ή έμφα-
ση θά δοθεί στή Ρωσία. 'Εάν διέθετα περισσότερο χρόνο καί χώρο, θά έπικεν-
τρωνόμουν έξ ίσου στήν Τουρκία, τήν Ελλάδα, τό 'Ισραήλ, τήν Εύρώπη, τις
σχέσεις μας μέ τήν Κίνα, τήν ένεργειακή διπλωματία κ.ο.κ. Είναι πραγματικά
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απεριόριστες οι έπιλογές, άλλά άναγκάστηκα νά επικεντρωθώ μόνο σέ ορισμένες.

Θέλησα νά έστιάσω τόν ενδιαφέρον μου στό 'Ιράν καί στή Ρωσία όχι μόνον
επειδή θέτουν σημαντικές (άν καί διαφορετικές) προκλήσεις γιά όλους μας, άλλά
καί έπειδή ή μελέτη τους θά καταδείξει έναργώς τόν περίπλοκο χαρακτήρα τών
γεωπολιτικών μελετών. Έξ άλλου, δέν μπορούμε νά κατανοήσουμε τό 'Ιράν καί
τή Ρωσία παρά μόνον εάν συνδέσουμε τις δύο αύτές χώρες καί τις μελετήσουμε
υπό τό φώς πληροφοριών πού θά σταχυολογήσουμε άπό διάφορους γνωστικούς
κλάδους. Έν όλίγοις, τό 'Ιράν καί ή Ρωσία άποτελούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα γιά μία άπό τις βασικές μου θέσεις, σύμφωνα μέ τήν οποία ή γεωπο-
λιτική είναι ίνας σχεδόν απροσπέλαστος γνωστικός κλάδος λόγω τοϋ εύρους και
τοϋ βάθους τών γνώσεων πού απαιτούνται γιά νά εξειδικευθεί κανείς σέ αυτόν.

'Αναμφίβολα, σπανίζουν οί εις βάθος άναλύσεις αύτού τού ε'ίδους — κρίνοντας,
τουλάχιστον, άπό τά δημοσιεύματα στόν παγκόσμιο (καί τόν έλληνικό) Τύπο.
Εκτιμώ ότι οί περισσότεροι πολιτικοί καί έπιχειρηματίες περιορίζουν μάλλον τά
γεωπολιτικά άναγνώσματά τους σέ αύτά τά άνεπαρκή δημοσιεύματα. Γιά όλες
τις ύπόλοιπες πληροφορίες πού χρειάζονται (καθώς καί γιά τις άποφάσεις πού
λαμβάνουν) στηρίζονται κατ' άνάγκην στά ύπομνήματα καί τις άναφορές πού
συντάσσουν οί υφιστάμενοι τους ή κάποιοι δημόσιοι ύπάλληλοι ή καί περιοδικά
τού κλάδου των. Μάλιστα, στις μέρες μας, άκόμη καί αύτές οί άναφορές, μα-
κράν τού νά είναι άναλυτικές, παρουσιάζονται συνήθως μέ επιγραμματική μορφή
καί άρα, στήν καλύτερη περίπτωση, μόνο πρόσκαιρη άξία μπορεί νά έχουν.

Γιά εκείνους —τούς ολίγους— πού ένδιαφέρονται επίσης γιά τή γλώσσα καί τό
ύφος, τά ύπομνήματα πού συντάσσονται σήμερα γιά λογαριασμό ύπουργών είναι
άπείρως κατώτερα άπό έκεΐνα πού μπορεί νά βρει ό φιλόπονος έρευνητής στά Γε-
νικά 'Αρχεία τών σημαντικότερων διπλωματικών πρωταγωνιστών τού «κόσμου
τού χθές», όπως εις τό Public Record Office τού Λονδίνου.

'Ανάμεσα στις δύο αύτές βασικές ενότητες τού δοκιμίου, έχω παρεμβάλει δύο
άκόμη, τή Γ καί τή Δ, στις όποιες έπέτρεψα στόν έαυτό μου νά προβεί σέ κά-
ποιες γενικεύσεις καί νά μιλήσει κατά τρόπο σχετικά πιό φιλοσοφικό.

Πιό συγκεκριμένα, ή Ενότητα Γ πραγματεύεται διά βραχέων τή θεωρία τού
Fukuyama γιά τό Τέλος τής Ιστορίας καί τή σημασία' πού αύτή αποδίδει στήν
έπιτυχία τού άγγλοσαξονικού φιλελεύθερου μοντέλου, ένώ ή Ενότητα Δ έπιση-
μαίνει μερικούς άπό τούς περιορισμούς τής συγκεκριμένης θεωρίας. 'Απώτερη
πρόθεση μου, στις ένότητες αύτές, είναι νά διερευνήσω τή σημερινή έγκυρότητα
αύτής τής θεωρίας γιά τις γεωπολιτικές προβλέψεις άκόμη καί στό εσωτερικό
τού επονομαζόμενου δυτικού ή φιλελεύθερου κόσμου. Σέ αύτό τό άρχικό σημείο,
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ωστόσο, θά δηλώσω απλώς ότι, σήμερα, ή σπουδαιότητα τής θεωρίας τοΰ
Fukuyama μοιάζει πολύ λιγότερο επιβλητική σέ σχέση μέ είκοσι χρόνια πρίν,
οπότε καί πρωτοεμφανίστηκε.

Ή Ένότητα Δ έχει επίσης σκοπό νά έπισημάνει ότι ή γεωπολιτική, όπως
τουλάχιστον τήν άντιλαμβάνομαι έγώ, εξακολουθεί νά είναι ό γνωστικός κλάδος
που έπιχειρεϊ νά κατανοήσει καί νά περιγράψει τις κρατικές καί άνθρώπινες συγ-
κρούσεις, οί οποίες, θεωρώ, θά συνεχισθούν ή άκόμη καί θά ένταθούν -σέ έπίπε-
δο στρατιωτικό, οικονομικό καί φιλοσοφικό— μέχρις ότου άποκατασταθεΐ ή γεω-
πολιτική ισορροπία (ή μιά άνάλογη, σέ γενικές γραμμές, κατάσταση) που έπι-
κρατοϋσε κατά τή διάρκεια τοΰ Ψυχρού Πολέμου.

Έν ολίγοις, δέν εχω πειστεί διόλου άπό τόν ισχυρισμό οτι οί τόσο διαδεδομέ-
νες —άλλα ενίοτε άπροσδιόριστες— λέξεις «παγκοσμιοποίηση», «πολυμέρεια»,
«περιφερειακή» ή «παγκόσμια συνεργασία» πρόκειται νά μειώσουν τις συγκρού-
σεις στόν κόσμο τοΰ αύριο. Ή άποψη τοΰ Ηράκλειτου, σύμφωνα μέ τήν οποία
«Πόλεμος πάντων πατήρ>>5, Ισχύει σήμερα οσο ίσχυε και όταν πρωτοδιατυπώ-
θηκε, πρίν άπό δυόμισι χιλιάδες χρόνια, αν καί, άσφαλώς, ό πόλεμος δέν είναι
απαραίτητο νά προσλαμβάνει πάντοτε τή μορφή τής στρατιωτικής άναμέτρησης,
άλλά μπορεί έπίσης νά έμφανίζεται —καί, όντως, συχνά έμφανίζεται— ύπό τή μορ-
φή μεγάλων οικονομικών πιέσεων, έμπάργκο, έπιβολής δασμών ή —πράγμα συ-
νηθέστερο στήν έποχή μας— παρεμβάσεων στά ήλεκτρονικά μέσα έπικοινωνίας.
Ή άναμέτρηση αύτή, δμως, δέν είναι άπαραίτητο (ή καν πιθανό) δτι θά σταμα-
τήσει τις νέες τοπικές συμμαχίες ή συμπαρατάξεις, στό πλαίσιο τής νέας ισορ-
ροπίας δυνάμεων πού διαμορφώνεται σήμερα.

Όμολογώ εύθέως δτι οί ιδέες αύτές αποτελούν τό σημείο έκκίνησης τού τρό-
που σκέψης μου. Μολονότι, μάλιστα, πολλοί θά διαφωνήσουν διαρρήδην μέ αύτό
τόν τρόπο σκέψης, θεωρώ ότι τούτος άναπόφευκτα μέ οδηγεί στή δεύτερη βασι-
κή μου θέση, σύμφωνα μέ τήν όποια ή σταθερότητα καί ή ήρεμία θά άποκατα-
σταθούν σέ παγκόσμιο επίπεδο, όταν έπιτευχθεΐ μιά διεθνής ισορροπία μεταξύ
(σχεδόν) ίσων δυνάμεων πολύ καλύτερη άπό αύτή πού έπικρατοΰσε κατά τήν τε-
λευταία περίπου εικοσαετία6. Γιά νά τό θέσω διαφορετικά, ή άποψη ότι στόν κό-

5. «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς, και τούς μεν θεούς έ'δειξε τούς
δέ ανθρώπους, τούς μέν δούλους έποίησε τούς δέ ελευθέρους» [Fragmentum Β 53].

6. 'Οπωσδήποτε καλύτερη άπό τήν ισορροπία πού υπήρχε τήν έποχή τής κυριαρχίας τών
θεωριών τοΰ Fukuyama, κατά τή δεκαετία τού 1990.
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σμο μας υπάρχει μόνο μία πραγματική παγκόσμια δύναμη —οί Η ΠΑ— θεωρώ ότι
έχει πλέον άναιρεθεΐ πλήρως· καί θεωρώ έπίσης ότι αύτό τό «τέλος έποχής»
αποτελεί σαφώς θετική έξέλιξη7.

Στό σημείο αύτό, παρεμπιπτόντως, συναντούμε ένα ορισμένο παράδοξο, τό
όποιο δέν έχει έξετασθεϊ έπαρκώς στή διεθνή —καί όπωσδήποτε όχι στήν έλλη-
νική— βιβλιογραφία καί άρθρογραφία: ότι ό Ψυχρός Πόλεμος, παρά τή θλιβερή
καταπίεση τών λαών καί τήν κατασπατάληση πόρων σέ έξοπλιστικά προγράμ-
ματα, κατάφερε, μέσα άπό τή συνακόλουθη ισορροπία δυνάμεων, νά προστατεύ-
σει τήν παγκόσμια ειρήνη έπί σαράντα πέντε σχεδόν χρόνια. Ή περίοδος αύτή
διήρκεσε, γιά τήν άκρίβεια, όσο καί ή περίοδος ήρεμίας πού έπικράτησε στήν
Εύρώπη μετά τούς Ναπολεόντειους Πολέμους (1815-1870), τόν Γαλλογερμα-
νικό Πόλεμο καί τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1871-1914). Εξεταζόμενη άπό
αύτή τήν άποψη, ή ψυχροπολεμική κατάσταση δέν ήταν κακή· καί έρχεται μά-
λιστα σέ έντονη άντίθεση μέ τήν αύξηση πολέμων καί εισβολών σέ έδάφη κυ-
ρίαρχων κρατών κατά τήν περίοδο μετά τό 19918, οπότε ή Αμερική είχε τόν
έλεγχο όλης τής δύναμης. Πρόκειται, έν όλίγοις, γιά έναν άκόμη λόγο δυσπιστίας
πρός τήν ιδέα τής μίας καί μοναδικής παγκόσμιας δύναμης.

Μολονότι ούτε οί λεπτομέρειες ούτε ή σπουδαιότητα αύτής τής παρατήρη-
σης χαίρουν εύρείας άποδοχής, υποδηλώνουν έν τούτοις, ή ίσως άποδεικνύουν,

7. Διαβάζοντας τά αμερικανικά κείμενα σχετικά με το ζενίθ τής άντιρωσικής περιόδου —τό
όποιο, κατά τή γνώμη μου, σημειώθηκε κατά τήν εποχή τής διακυβέρνησης Bush-, μένει κα-
νείς έκπληκτος όταν διαπιστώνει πόσο πεπεισμένοι ήταν οί συγγραφείς τους δτι ό κόσμος επρό-
κειτο νά παραμείνει μονοπολικός. Έν τούτοις, οί πιό έπιφυλακτικοί ή συνετοί μεταξύ αύτών δέν
παρέλειψαν νά έπισημάνουν τούς κινδύνους πού ένεΐχε αύτό τό «νεο-αυτοκρατορικό όραμα». Βλ.
ένδεικτικά G. John Ikenberry, America's Imperial Ambition, Foreign Affairs, 81, 2002, 44, ιδ. σ.
56 μέχρι τέλους.

8. Ειδικότερα, οι αμερικανικές υπερπόντιες έπεμβάσεις πολλαπλασιάστηκαν μετά τό τέλος
τοϋ Ψυχρού Πολέμου καί τήν κατάρρευση τής Σοβιετικής "Ενωσης. "Ας σημειωθούν: ή εισβολή
στόν Παναμά τό 1989, οί πόλεμοι στόν Περσικό Κόλπο τό 1991, στή Σομαλία τό 1992, στήν
Αϊτή τό 1994, στή Βοσνία (πού βομβαρδίστηκε άπό τό NATO) τό 1995, στό 'Ιράκ, στό πλαί-
σιο τής Επιχείρησης «'Αλεπού της Έρημου», τό 1998, στό Κοσσυφοπέδιο τό 1999, στό
'Αφγανιστάν τό 2001, στό 'Ιράκ τό 2003, καί ή επέκταση τών άφγανικών βομβαρδισμών στό
Πακιστάν άπό τό 2008 καί ύστερα. Σέ αύτόν τόν κατάλογο δέν έ'χω συμπεριλάβει τις περι-
πτώσεις πολέμων «δι' άντιπροσώπου», οί όποιες παίρνουν τή μορφή στρατιωτικών έπεμβάσεων
μέ τήν άνοχή τής 'Αμερικής, όπως σαφώς ήταν ή ισραηλινή εισβολή στή Λωρίδα τής Γάζας.
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δύο πράγματα: πρώτον, τήν επέκταση τής διάσημης φράσης τού λόρδου Acton
«ή έξουσία διαφθείρει- ή άπόλυτη έξουσία διαφθείρει άπόλυτα» στό σύνολο τής
παγκόσμιας σκηνής- καί, δεύτερον, τόν έπικίνδυνα «έξωστρεφή» προσανατολισμό
τού σύγχρονου άμερικανικού «έθνικισμού», όπως αύτός άναπτύχθηκε άπό τούς
'Αμερικανούς νεοσυντηρητικούς θεωρητικούς μετά τις άρχές τής δεκαετίας τού
19809. Διότι σέ αύτό άκριβώς τό σημείο έγκειται ή βασική διαφορά μεταξύ «πα-
τριωτισμού» καί «έθνικισμού». Πράγματι, ή πρώτη ιδέα ορίζεται χαρακτηρι-
στικά ώς κατ' ούσίαν συντηρητική —ή έπιθυμία νά διατηρήσεις καί νά υπερα-
σπιστείς τή χώρα σου ώς άκριβώς έχει—, ένώ ή δεύτερη είναι μάλλον μιά ιδεα-
τή, άφηρημένη, άπραγματοποίητη, ιεραποστολική καί εξωστρεφής ιδέα γιά τήν
αποστολή της χώρας σου καί τήν ανθρωπότητα. Μέ άλλα λόγια, ή πρώτη έννοια
είναι έσωστρεφής καί ή δεύτερη έξωστρεφής ώς πρός τις δυνατότητές της10.

Στήν Ένότητα Ε θά έπανέλθω στή λεπτομερειακή προσέγγιση (τήν οποία
καί προτιμώ) όσον άφορά τά γεωπολιτικά ζητήματα καί θά άσχοληθώ κυρίως μέ
τή Ρωσική Όμοσπονδία, καθώς καί τις προκλήσεις καί τις εύκαιρίες μέ τις
όποιες μάς φέρνει (όλους) άντιμέτωπους. Μέλημά μου, στό παρόν πλαίσιο, δέν
είναι νά τονίσω τή σπουδαιότητα τής άνερχόμενης Ρωσίας, όσο μάλλον νά επι-
χειρήσω νά προβλέψω τή βασική κατεύθυνση πού αύτή θά άκολουθήσει κατά τά
άμέσως έπόμενα χρόνια.

'Ακριβώς έπειδή τό παιχνίδι τής έπανόδου της μπορεί νά έκδηλωθεϊ ύπό διά-
φορες μορφές, θεωρώ ότι πρόκειται γιά άκρως συναρπαστικό άντικείμενο μελέ-
της. θά έλεγα ότι τό βλέπω σάν είδος διανοητικής παρτίδας σκάκι, όχι μόνον
έπειδή, εάν μπορέσω, έστω καί κατά προσέγγιση, νά μαντέψω τήν επόμενη κί-
νηση τους, θά μπορέσω καί νά προετοιμάσω τή δική μου άντίδραση καλύτερα,
άλλά καί γιά έναν άκόμη, σημαντικότερο, λόγο.

Στρεφόμενος σέ αύτόν τόν λόγο, έγκαταλείπω τήν άναλογία μέ τό σκάκι,
ύπό τήν έννοια ότι δέν άναζητώ τήν κίνηση πού θά κλείσει τήν παρτίδα έπιτυγ-

9. Μεταξύ τών σημαντικότερων έργων του έν λόγω κινήματος, βλ. Irving Kristol,
Reflections of a Neo-Conservative, Νέα 'Υόρκη 1983, σ. xiii. Βλ. έπίσης, TOT ΙΔΙΟΪ, Neo-
Conservatism, Autobiography of an Idea, Νέα Υόρκη 1994, σ. 365.

10. 'Αντλώ αύτήν τή διάκριση κυρίως άπό τό έργο του άείμνηστου Kenneth Minogue,
Nationalism, New York 1997, τό όποιο καί θεωρώ χρήσιμο γιά νά κατανοήσουμε τή σημερινή
χρήση τών ύπό εξέταση όρων στις ΗΠΑ.
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χάνοντας «μάτ» έναντι τοϋ άντιπάλου μου, άλλά τήν κίνηση πού θά διασταυρώ-
σει τούς στόχους μου μέ τούς στόχους τού συμπαίκτη μου καί θά μού έπιτρέψει
νά διαμορφώσω μιάν αντίδραση πού θά οδηγήσει σέ μεγαλύτερη συνεργασία έντός
τής Ευρώπης υπό τήν εύρύτερη, γεωγραφική έννοια τοϋ όρου. Διότι, εάν έπιτευ-
χθεΐ αύτή ή γεωγραφικά εννοούμενη συνεργασία, θά μπορούσε νά έξοπλίσει κα-
λύτερα τήν Εύρώπη καί τή Ρωσία, ώστε νά μπορούν νά άντιμετωπίσουν άποτε-
λεσματικά τά διάφορα σημεία σύγκρουσης, πού, αναμφίβολα, πολλαπλασιάζονται
στόν υπόλοιπο κόσμο καί πού μπορεί νά απειλήσουν καί τις δύο πολύ περισσότε-
ρο άπό τούς κινδύνους πού προκύπτουν άπό τήν μέχρι τώρα άντιπαλότητά τους.

Ή σύντομη Ενότητα ΣΤ, ύπό τόν προφανή τίτλο «Επίλογος», θά κλείσει
τό παρόν δοκίμιο τονίζοντας πόσο σημαντική είναι ή πρωτοτυπία τής σκέψης,
έστω καί αν τό πιθανό τίμημα είναι ένίοτε τό σφάλμα. Δέν άπολογούμαι γιά
αύτήν τή βασική ιδέα, ούτε καί γιά τό γεγονός ότι μπορεί καί έγώ ό ίδιος νά έχω
επανειλημμένως σφάλει στά έργα μου, διότι παραμένω πάντα άφοσιωμένος
οπαδός τού Goethe καί άπηχώ μέ βεβαιότητα τήν άποψή του ότι «Es irrt der
Mensch, solang er strebt»11. "Οπως πάντα λέω στούς φοιτητές μου, «στό έργο
σας πρέπει νά είστε προετοιμασμένοι νά σφάλετε, διαφορετικά ποτέ δέν πρόκει-
ται νά πεΐτε κάτι νέο». Αύτή ή έπιθυμία, νά πεις κάτι νέο ή, τουλάχιστον, νά πα-
ρουσιάσεις γνωστά γεγονότα ύπό νέο φώς, άποτελεϊ, πιστεύω, απαραίτητο στοι-
χείο κάθε μορφής έπικοινωνίας πού λαμβάνει χώρα στό κέντρο τής γνώσης.

Β. Ό περίπλοκος χαρακτήρας τής γεωπολιτικής

"Οπως προεΐπα, είτε έκλαμβάνει κανείς τή γεωπολιτική μέ όρους σχεδιασμού
είτε μέ όρους περιγραφής, δ περίπλοκος χαρακτήρας της άποτελεϊ γεγονός άναν-
τίρρητο, τό όποιο συνδέεται μέ τούς λόγους πού άνέφερα προηγουμένως.
Ακριβώς ό συνδυασμός αύτών τών λόγων καθιστά ιδιαίτερα συναρπαστική τή
θεωρία καί τήν πράξη αύτού τοϋ γνωστικού κλάδου, άλλά συγχρόνως είναι καί
ιδιαίτερα έρεθιστικός άπό διανοητική άποψη.

Οί δυσχέρειες πηγάζουν άπό τρία προβλήματα: (1) τήν άνάγκη συνδυασμού
γνωστικών δεδομένων άπό διάφορους κλάδους τού επιστητού- (2) τήν ταχύτητα

11. «Διότι ό άνθρωπος πρέπει νά προσπαθεί, καί, προσπαθώντας, θά σφάλει»: Faust, Μέ-
ρος I (Insel Verlag), σ. 16.
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τής αλλαγής τών γεγονότων καί (3) τήν αξιολόγηση τοΰ υποβάθρου καί τών
προγραμματικών στόχων εκείνων πού εμπλέκονται στόν γεωπολιτικό σχεδιασμό
ή σχολιασμό.

(1) Ή ανάγκη συνδυασμού γνωστικών δεδομένων άπό διάφορους
κλάδους του επιστητού (Ή περίπτωση τοϋ Ιράν)

(α) Τό ενδεχόμενο ένοπλης συγκρούσεως καί ό κακός σχεδιασμός. Οί κατά
καιρούς διενέξεις μέ τό 'Ιράν γίνονταν πρωτοσέλιδα ήδη άπό τήν εποχή τής πτώ-
σης τού Σάχη. Τήν τελευταία διετία ή τριετία, όμως, έχουν ένταθεΐ καί πολλα-
πλασιασθεί οί συζητήσεις γιά μιά ενδεχόμενη ένοπλη σύρραξη. Τό 'Ιράν έχει επί-
σης ύπερβεϊ σέ σημασία τούς άλλους άνεπιτυχεϊς πολέμους τών ΗΠΑ, δηλαδή
(κατά χρονολογική σειρά) τό 'Αφγανιστάν, τό 'Ιράκ καί τό Πακιστάν. Τούς χα-
ρακτηρίζω άνεπιτυχεΐς όχι άπό χαιρεκακία, άλλά έπειδή ήμουν ένας άπό τούς
πρώτους —στήν Ελλάδα, τουλάχιστονπού προέβλεψαν τήν καταστροφική
τους έξέλιξη. Καί ούτε, έπίσης, θά ήθελα νά προβλέψω —πάλι13— τήν τεράστια
επικοινωνιακή έκστρατεία πού ήδη καταστρώνεται αύτήν τή στιγμή, γιά νά πα-
ρουσιαστεί ή άμερικανική «άποχώρηση» άπό τό 'Αφγανιστάν ώς σοφή πολιτική
άπόφαση ή οποία σηματοδοτεί τό τέλος μιάς «ολοκληρωμένης δουλειάς», παρά
τό γεγονός ότι, στήν πραγματικότητα, κανένας άπό τούς άρχικώς διακηρυχθέν-
τες στόχους —δηλαδή α) ή ήττα τών Ταλιμπάν, (β)'ή σύλληψη τού Όσάμα Μπίν
Αάντεν, (γ) ή μείωση τού έμπορίου οπίου καί (δ) ή έγκατάσταση ενός δημοκρα-
τικού καθεστώτος— δέν έπιτεύχθηκε.

Ό λόγος πού ξεκινώ τήν παρουσίασή μου γιά τό 'Ιράν άναφερόμενος στό
'Αφγανιστάν, τό 'Ιράκ καί τό Πακιστάν είναι ότι θέλω νά τονίσω τήν άδυναμία
τού άμερίκανικού στρατιωτικού κατεστημένου νά συνειδητοποιήσει ότι: (1) δέν
μπορεί πλέον νά διεξαγάγει, όπως ύπερηφανευόταν κάποτε, δυόμισι ύπερπόντιους
πολέμους ταυτοχρόνως· (2) αύτοί οί πρώτοι τρεις πόλεμοι έχουν εξαντλήσει τήν

12. Ή εξωτερική πολιτική τοΰ Obama: Διαφορετική θά είναι, άλλά θά πετύχει; Το Βήμα,
2 Νοεμβρίου 2008.

13. Προκλήσεις γιά τό πολιτικό μας κατεστημένο, Μέρος Β ' («Χρήσιμα διδάγματα άπό
τό έξωτερικό»), "Εθνος της Κυριακής, 31 'Ιανουαρίου 2010.
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'Αμερική άπό ήθική, στρατιωτική καί οικονομική άποψη14, (3) απέτυχαν στρα-
τιωτικά διότι, σέ όλες τις περιπτώσεις, οι σχεδιαστές τους, παρ' ότι είχαν πρό-
σβαση σέ άριστους άνθρώπινους καί οικονομικούς πόρους, δέν κατάφεραν νά άπο-
τιμήσουν ούτε τά προηγούμενα σφάλματά τους ούτε καί, πρό πάντων, τό πόσο
άπομονωμένοι είναι σήμερα στά μάτια όλου τού κόσμου15, καί (4) δέν συνειδη-
τοποίησαν ότι τό πλέον έπιτακτικό πρόβλημα πού άντιμετώπιζαν, ή λύση τοϋ
οποίου θά συνέβαλε καί στή λύση όλων τών υπόλοιπων, ήταν νά έπιτύχουν μιά
ούσιαστική διευθέτηση μέ τή Ρωσία τοϋ κ. Πούτιν.

Πράγματι, όπως έγραψα μία έβδομάδα πριν άπό τήν έκλογική νίκη τού Obama,
ή Ρωσία είναι τό βασικό πρόβλημα τών 'Αμερικανών16. Ή 'Αμερική όχι μόνον απέ-
τυχε νά «συνδεθεί μέ τή Ρωσία έποικοδομητικά», άλλά, κυρίως μέ παρώθηση τών
δεξιών MME της καί τού περιοδεύοντος διαδόχου τού άντιπροέδρου Cheney, Joseph
Biden, έπέλεξε νά προκαλεί συνεχώς προβλήματα στις παρυφές τής παλαιάς ρω-
σικής αύτοκρατορίας. "Ετσι, ή παρούσα ύποενότητα δέν σχετίζεται μέ τό τι δέν
πήγε καλά κατά τό πρώτο έτος τής θητείας τοϋ Obama, άλλά άποτελεϊ μία άσκη-
ση στόν τομέα τής «διορατικής γεωπολιτικής», έστιαζόμενη στό τί μπορεϊ νά πάει
άκόμη χειρότερα έάν ό άμερικανικός «έθνικισμός»17 δέν τεθεί ύπό έλεγχο.

14. Έπ' αυτού βλ. Joseph Stiglitz καί Linda Bilmes, The Three Trillion Dollar War, Allen
Lane, 'Αγγλία 2008.

15. Θά έλεγε κανείς ότι το πιό ενδιαφέρον έπακόλουθο αυτής τής απομόνωσης τής 'Αμε-
ρικής είναι οτι κατέστησε σαφές πώς, ένώ ή 'Αμερική μπορεί νά ξεκινήσει καί ένδεχομένως νά
κερδίσει τήν πρώτη φάση οποιουδήποτε υπερπόντιου πολέμου αποφασίσει νά κηρύξει, έν συνε-
χεία αδυνατεί νά τόν τερματίσει μόνη της. "Οπως (προφητικά) είχε γράψει ό καθηγητής
Ickenberry έν έτει 2002 —ο.π., σημ. 7 ανωτέρω, σ. 57— «ή διατήρηση τής ειρήνης καί ή οικο-
δόμηση κρατών θά απαιτήσει συνασπισμούς κρατών καί πολυμερείς φορείς, οί οποίοι θά μπορέ-
σουν νά έμπλακούν στήν όλη διαδικασία μόνον εφ' όσον τών άρχικών άποφάσεων γιά στρατιω-
τική έπέμβαση προηγηθούν διαβουλεύσεις μέ αλλα μεγάλα κράτη».

16. Βλ. σημ. 10, άνωτέρω.

17. Είναι σημαντικό νά καταλάβουν οί μή 'Αμερικανοί άναγνώστες οτι, πολύ πριν άπό τήν
11η Σεπτεμβρίου, οί νεοσυντηρητικοί 'Αμερικανοί στοχαστές, μεταξύ τών οποίων καί ό Irving
Kristol, είχαν προετοιμάσει τό έδαφος ώστε τό «έθνικό συμφέρον» νά όρίζεται οχι μόνο βάσει τών
άπαιτήσεων τής αύτοάμυνας καί τής προστασίας τών άμερικανικών άξιών στό έσωτερικο τής
'Αμερικής, αλλά καί υπό την έννοια μιας εθνικής ταυτότητας επιφορτισμένης με μιαν άποστολή
προορισμένη νά εκπληρωθεί στό εξωτερικό. Είναι πλούσια ή βιβλιογραφία γύρω άπό αύτό τό θέ-
μα, καί σκοπεύω νά τήν έξετάσω διεξοδικότερα σέ έ'να μελλοντικό μου κείμενο.
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(6) 'Αγνοώντας τά διδάγματα άπό άλλα υπερπόντια εγχειρήματα. Ή ιστο-
ρία δείχνει δτι, εάν κάνεις τό πρώτο βήμα σέ μιά κακοσχεδιασμένη υπερπόντια
σύρραξη, άναπόφευκτα θά κάνεις σύντομα καί τό επόμενο βήμα καί, μετά, τό με-
θεπόμενο, κι έτσι, πρίν καλά-καλά τό καταλάβεις, θά βρεθείς βυθισμένος σέ έναν
κόσμο τόν όποιο δέν κατανοείς πλήρως καί σέ έναν πόλεμο τόν όποιο δέν έπρεπε
νά έχεις καν ξεκινήσει.

Τό Βιετνάμ άποτελεΐ τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεδομένου μά-
λιστα ότι άποτελεΐ τό πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τήν τακτική τής
ίδιας τής 'Αμερικής, θά έπρεπε νά είχε γίνει άντικείμενο πολύ πιο σοβαρής με-
λέτης. Δέν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ένας άπό τούς κύριους πρωταγωνιστές τής
κλιμάκωσης τού πολέμου στό Βιετνάμ —δ ύπουργός 'Αμύνης Robert McNa-
mara— πέρασε μεγάλο μέρος τών τελευταίων χρόνων τής ζωής του άναγνωρίζον-
τας δημοσίως τά άμερικανικά —άλλά καί τά προσωπικά του— λάθη σέ αύτό τό
μέτωπο.

Επιπλέον, έάν ή βρετανική έμπειρία στό 'Αφγανιστάν18 μοιάζει πολύ άπό-
μακρη —καί, αν ναί, κακώς— γιά νά άποφασίσουν νά τή μελετήσουν προσεκτικά
οί 'Αμερικανοί γεωπολιτικοί σχεδιαστές, τά πιό πρόσφατα ρωσικά προβλήματα
στήν ίδια χώρα προσφέρουν ένα έναργέστατο παράδειγμα γιά τό πώς μπορεί ό
φυλετικός άνταρτοπόλεμος σέ ένα άφιλόξενο περιβάλλον νά έξαντλήσει άκόμη καί
τούς πιό σύγχρονους στρατούς.

"Ωστόσο, τό 2001, όταν στήν άτμόσφαιρα τών ΗΠΑ κυριαρχούσε τό δηλη-
τήριο τής εκδίκησης, άμφότερες οί προαναφερθείσες πολεμικές έμπειρίες έμοια-
ζαν νά έχουν έλάχιστη βαρύτητα στή σκέψη τών σχεδιαστών τού άμερικανικού
στρατού. Πράγματι, ή εισβολή στό 'Αφγανιστάν επρόκειτο σύντομα νά έκληφθεΐ
καί νά αιτιολογηθεί όχι άπλώς ώς «μορφή τιμωρίας», άλλά καί ώς άσκηση άμε-
σα συνδεδεμένη μέ τήν «ιεραποστολική» διάσταση τού άμερικανικού έθνικι-
σμού19. "Ετσι, δέν άργησε νά γίνει (έάν δέν ήταν έξ άρχής) μιά έπιχείρηση μέ

18. "Αν καί υπάρχουν πολλά σχετικά κείμενα, μιά πρόσφατη αξιανάγνωστη περιγραφή
υπάρχει στό Peter Hopkirk, The Great Game, On Secret Service in High Asia (χαρτόδετη έκδοση,
2006).

19. Μεταξύ άλλων, τό γεγονός αύτό περιγράφεται, μέ πολυάριθμες αναφορές, στό Anatol
Lieven, America Right or Wrong. An Anatomy of American Nationalism, Νέα Υόρκη 2003, ίδ. κεφ.
1 καί 2.
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σκοπό τήν καθιέρωση τής δημοκρατίας καί τών γυναικείων δικαιωμάτων σέ μιά
χώρα τής οποίας οί περισσότεροι κάτοικοι άδιαφοροϋσαν καί αδιαφορούν τελείως
καί γιά τά δύο. Έξ άλλου, όποια καί αν ήταν τά κίνητρα (καί άνεξάρτητα άπό
τις σχετικές άπόψεις τού έντόπιου πληθυσμού), καί μόνη ή άπόκτηση πρόσβα-
σης στούς ορυκτούς πόρους τής Κεντρικής 'Ασίας ήταν κάτι πολύ καλό γιά τούς
'Αμερικανούς καί, έπιπλέον, κάτι πού μπορούσαν νά έκμεταλλευθούν χάρις στήν
τεχνολογία τους. Είναι κρισιμότατο τό τελευταίο αύτό σημείο, μιά καί, μετά τήν
πτώση τής Σοβιετικής "Ενωσης, ή τεχνολογική υπεροχή έγινε κεντρικό στοι-
χείο τής άμερικανικής στρατηγικής σκέψης, καθότι έδινε στόν άμερικανικό

στρατό τήν εύκαιρία νά κηρύσσει πολέμους μέ έλάχιστες άπώλειες... Άμερι-

- 20
κανών .

(γ) Γεωπολιτική και αλληλένδετες δυσκολίες. Τά θέματα πού θίξαμε στις
προηγούμενες παραγράφους καθιστούν σαφές το πόσο αναγκαίο είναι οί σχεδια-
στές έξωτερικής πολιτικής νά έχουν έντρυφήσει στήν ιστορία άλλά καί στή γε-
ωγραφία καί στην εθνογραφία, όπως αύτές έκφράζονται μέσα άπό τήν τοπική
πολιτική. Συνδέω σκοπίμως αύτές τις τρεις έννοιες, διότι καί οι τρεις έπιβεβαι-
ώνουν τό έξής ένα πράγμα: γεωγραφικά, έθνολογικά καί ιστορικά, τό 'Αφγανι-
στάν είναι —καί, άποτολμώ νά προβλέψω, θά παραμείνει— άδύνατον νά γίνει ένα
σύγχρονο (μή ομοσπονδιακό) δημοκρατικό κράτος. Ή μόνη μορφή διακυβέρνη-
σης πού θά μπορούσαμε νά σκεφτούμε στήν περίπτωσή του —άλλά, καί πάλι, θά
πρέπει νά είμαστε πολύ προσεκτικοί ώς πρός τή μεταμόσχευση δυτικών έννοιών
καί θεσμών σέ ένα τόσο ξένο περιβάλλον— είναι ένα είδος χαλαρής, φυλετικά ενο-
ποιητικής, συνομοσπονδίας.

(δ) Τό εβραϊκό λόμπι εισέρχεται και πάλι στή σκηνή. Ή άφιξη τού Προέ-
δρου Obama χαιρετίστηκε —δικαίως— άπό όλον τόν κόσμο ώς γεγονός ύψιστης
κοινωνιολογικής σημασίας γιά τις ΗΠΑ. Θεωρήθηκε έπίσης ώς έλπιδοφόρο προ-
μήνυμα ότι ό στρατιωτικός έπεκτατισμός τής έποχής Bush θά λάμβανε τέλος.

20. Είμαι άραγε ό μόνος πού δέν έχει ξεχάσει τις καθημερινές καυχησιολογίες στήν αμερι-
κανική τηλεόραση περί τής άποτελεσματικότητας τής νέας τους βόμβας —που επονομάστηκε,
πολύ χαριτωμένα, «Μαργαριτοκόφτης» [«daisy cutter»]—, ή οποία λειτουργούσε απορροφώντας
ολο τό οξυγόνο καί προκαλώντας τεράστιες καταστροφές; Μπορεί, πάντως, ό «Μαργαριτοκό-
φτης» νά ήταν έ'να τεχνολογικό θαϋμα ανάμεσα στά πολλά πανάκριβα παιχνίδια πού παράγγελ-
νε ό αμερικανικός στρατός στούς έφοδιαστές του, δέν κατάφερε έν τούτοις νά νικήσει τούς ρα-
κένδυτους καί ξυπόλητους μαχητές τών Ταλιμπάν!



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΓ 2010

67

Μολονότι ή εικόνα και τό συναινετικό ρητορικό στυλ τοΰ νέου Προέδρου έδιναν
λόγους νά έλπίζουμε ότι θά συνέβαινε όντως αύτή ή αλλαγή, τίποτα τέτοιο δέν
συνέβη στήν πράξη. Διότι, ακόμη καί αν ό Obama καταφέρει νά άπεμπλακεΐ άπό
τό Ιράκ, όπως σχεδιάζει —ένα μεγάλο αν, έπί τού παρόντος— καί, επιπλέον, ακό-
μη καί αν καταφέρει νά κάνει τό 'ίδιο καί στό 'Αφγανιστάν προτού ή χώρα αύτή
βυθιστεί έκ νέου στό χάος, ή 'Αμερική έχει άρχίσει ήδη νά σύρεται σε μιά νέα
σύγκρουση: μέ τό 'Ιράν. "Εδωσα έμφαση στή λέξη «σύρεται», παρά τό γεγονός
ότι μοιάζει ίσως άταίριαστη γιά μιά ύπερδύναμη σάν τήν 'Αμερική. Πιστεύω
ωστόσο ότι είναι άρκετά άκριβής εν προκειμένω, διότι τό 'Ισραήλ, εδώ καί και-
ρό, έχει έντείνει τή ρητορική του σχετικά μέ τούς κινδύνους πού παρουσιάζει τό
'Ιράν καί προσπαθεί μέ διάφορους τρόπους νά σύρει τήν 'Αμερική στήν οδό τής
στρατιωτικής άναμέτρησης.

'Ασφαλώς, τό 'Ισραήλ δέν είναι έπ' ούδενί ή μόνη δύναμη πού εύθύνεται γιά
τήν υποβόσκουσα αύτή κρίση. Είναι άναντίρρητο ότι καί τό ίδιο τό 'Ιράν, εδώ καί
καιρό, προβαίνει σέ μία σειρά άπό άπαράδεκτες δηλώσεις γιά τό τί πρόκειται νά
πάθει τό 'Ισραήλ. Τόν ισραηλινό φόβο γιά ένα πυρηνικά έξοπλισμένο 'Ιράν τόν
συμμερίζονται καί άρκετές άλλες χώρες, περιλαμβανομένων καί μερικών εύρω-
πάίκών. Κυρίως, δμως, ό φόβος αύτός διαπιστώνεται έντονα στήν 'Αραβική
Χερσόνησο.

'Εν τούτοις, καμία άπό τις χώρες αύτές δέν έχει υιοθετήσει δημοσίως τή
σφοδρή ρητορική τού Ισραήλ" καμία δέν έχει άπειλήσει τό 'Ιράν μέ ένοπλη σύγ-
κρουση, όπως άπερίφραστα τό έχει άπειλήσει τό Ισραήλ" καμία δέν έχει πίσω
της ιστορικό «προληπτικών» καί άνεξουσιοδότητων στρατιωτικών έπεμβάσεων
σέ κυρίαρχα κράτη, όπως έχει τό Ισραήλ" τέλος, έλάχιστες άπό αύτές τις χώρες
—καί ή παρατήρηση άφορά καί μερικά άραβικά κράτη— έχουν δώσει τή δέουσα
προσοχή στό έπιδεινούμενο Παλαιστινιακό Ζήτημα, γεγονός τό όποιο άποτελεΐ
ιδανική εύκαφία γιά τούς 'Ιρανούς ώστε νά ασκήσουν αύτό τό είδος μαχητικό-
τητας.

"Ολα αύτά, βεβαίως, δέν δικαιολογούν σέ καμία περίπτωση τήν ιρανική
άπειλή περί άφανισμού τού 'Ισραήλ. Παράλληλα, όμως, ούτε καί ό πραγματικός,
έπικείμενος ή —σύμφωνα μέ άλλους— υποθετικός άκόμη κίνδυνος πού μπορεί νά
θέσει τό 'Ιράν στή Μέση 'Ανατολή δικαιολογεί τήν άδιαφορία πού έπιδεικνύει ή
Δύση, καί ειδικά ή 'Αμερική, πρός τις μονομερείς καί έπανειλημμένα προκλη-
τικές ένέργειες τού ίδιου τού 'Ισραήλ στή γειτονιά του. Καί στις ένέργειες αύτές
περιλαμβάνεται ή διαρκώς έντεινόμενη έποικιστική πολιτική του, γιά νά μήν
άναφέρουμε καί τήν αιμοσταγή ισραηλινή έπέμβαση στή Γάζα τό 2008, ή όποια
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προκάλεσε δριμύτατες καταγγελίες άπό 'Εβραίους διανοουμένους"'1 σέ ολόκληρο
τόν κόσμο.

Απέναντι στις άντικρουόμενες αύτές άπόψεις, ή 'Αμερική, καί ώς πρός αύτό
τό ζήτημα, έχει μείνει καθηλωμένη. Σχετικά μέ τούς έποικισμούς, ή κυρία
Clinton, οί φιλοϊσραηλινές άπόψεις τής οποίας είναι γνωστές τοις πάσι, έκανε μιά
δήλωση τόν Νοέμβριο τού 2009, ή όποια περιγράφηκε άπό ένα άμερικανικό πε-
ριοδικό στρατηγικής ώς «άριστοτεχνική συγκάλυψη τής περιπλοκότητας μέσω
τής απλότητας»"'. Τό 'Ισραήλ, έν τούτοις, άρνεΐται νά λάβει ύπ' όψη του τις
έπιθυμίες τών 'Αμερικανών καί συνεχίζει νά τούς άσκεΐ πιέσεις γιά στρατιωτική
έπέμβαση.

Ή πρόσφατη άπόφαση (τόν Μάρτιο τού 2010) νά άνακοινωθεΐή κατασκευή
νέου έποικισμού κατά τή διάρκεια έπίσημης έπίσκεψης άπό τόν 'Αμερικανό αντι-
πρόεδρο άποτελεΐ χαρακτηριστικό παράδειγμα (καί οπωσδήποτε όχι τό μοναδικό)
τής άλαζονείας τού 'Ισραήλ πρός τόν κυριότερο εύεργέτη του. Ό Πρόεδρος
Obama εξακολουθεί νά είναι συνετός, πιστός στή συναινετική φιλοσοφία του,
άλλά, παράλληλα, άνήμπορος νά προβάλει πλήρεις (ή σταθερές) άντιστάσεις στό
ισχυρό εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, ιδίως καθώς πλησιάζουν ταχέως οί ένδιάμεσες
έκλογές τού Κογκρέσου. Γιά αύτόν τόν λόγο, στήν άρχή τής παρούσας ενότη-
τας, ισχυρίστηκα ότι ή χώρα τού κ. Obama σύρεται σέ ένα άκόμη όλέθριο μο-
νοπάτι, άναγκασμένη νά παραβλέψει ή νά λησμονήσει τά μαθήματα πού πήρε
άπό τούς πρόσφατους πολέμους της.

Φοβούμαι, ειλικρινά, ότι ό κ. Obama θά βγει χαμένος άπό αύτήν τή διελκυ-
στίνδα. Μάλιστα, ένας λόγος πού ένδέχεται νά άνατραπεΐ ή προσπάθειά του νά

21. Βλ., λόγου χάριν, Henry Siegman, Israel's Lies, London Review of Booh, 15 'Ιανουαρί-
ου 2009. 'Από τόν χώρο τών εφημερίδων, άρκέϊέ'να καί μόνο παράθεμα: James Traub, The New
Israel Lobby, The New York Times, 13 Σεπτεμβρίου 2009. Ό 'Εργατικός πρώην υπουργός καί
διανοούμενος Gerald Kauffmann, ένας σιωνιστής τού οποίου ή οικογένεια βίωσε φοβερές απώ-
λειες κατά τή διάρκεια του πολέμου, έδωσε έπίσης μιάν αλησμόνητη καί άκρως συγκινητική
ομιλία στό Βρετανικό Κοινοβούλιο, καταδικάζοντας τήν ισραηλινή εισβολή στή Γάζα. Ή πιό λε-
πτομερής, έμπεριστατωμένη (καί ανατριχιαστική, θά πρόσθετε κανείς) άνάλυση τής έπιρροής
τού ισραηλινού λόμπι στήν άμερικανική έξωτερική πολιτική παρουσιάζεται άπό τόν John J.
Mearsheimer καί τόν Stephen M. Walt στό βιβλίο The Israel Lobby and US Foreign Policy,
Penguin Books, 2008.

22. Stratfor, 3 Νοεμβρίου 2009.
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αποφύγει τή στρατιωτική επέμβαση είναι οτι ή έναλλακτική οδός —ή ιδέα του γιά
«συντριπτικές κυρώσεις» πού θά συνετίσουν τό 'Ιράν— μπορεί νά αποδειχθεί ατε-
λέσφορη γιά γεωπολιτικούς λόγους. Γιά νά τό θέσω κατά τρόπο διαφορετικό,
συμβατό όμως μέ τά κεντρικά θέματα τοϋ παρόντος κειμένου, ή γεωπολιτική
κρίση έχει αρχίσει νά γίνεται βαθύτερη διότι έχει έπίσης αρχίσει νά γίνεται εύρύ-
τερη.

(ε) Ή προσοχή στρέφεται στήν ιδέα του εμπάργκο. Ή έπιθυμία τοϋ Προέ-
δρου Obama νά αποφύγει τήν ένοπλη σύρραξη, καθώς καί ή φαινομενική στήρι-
ξη πού τού προσφέρουν κάποιες δυτικοευρωπαϊκές χώρες πού τάσσονται ύπέρ
τής έπιβολής έμπάργκο, άνέδειξαν τήν ιδέα τών «συντριπτικών κυρώσεων»,
όπως τήν ονόμασαν κάποιοι 'Αμερικανοί «νταήδες». Ώς ιδέα, ήταν όντως πολύ
έξυπνη" καί τούτο, διότι οί προτεινόμενες κυρώσεις δέν θά έμπόδιζαν τις ιρανικές
εξαγωγές (καί άρα δέν θά έπηρέαζαν τις δυτικές οικονομίες) άλλά τις ιρανικές
εισαγωγές βενζίνης. "Ετσι, σκοπό θά είχαν νά έξαντλήσουν πλήρως τά άποθέ-
ματα βενζίνης τού 'Ιράν, τό όποιο χρειάζεται περί τά 180.000 βαρέλια βενζίνη
ήμερησίως, μιά καί τό ίδιο στερείται τής δυνατότητας διύλισης άκατέργαστου
πετρελαίου.

Μπορεί όμως αύτό νά ίσχυε στή θεωρία, άλλά πόσο έφικτό θά άποδεικνυό-
ταν στήν πράξη; "Οσο περισσότερο έπεξεργάζονταν αύτή τήν ιδέα οί γεωπολιτι-
κοί σχεδιαστές, τόσο πιό άπαισιόδοξες άπέβαιναν οί πολυδιάστατες πτυχές τοϋ
όλου προβλήματος. Ό χάρτης τής περιοχής τοϋ 'Ιράν, πού άναπαράγεται ώς
Παράρτημα αύτής τής μελέτης (μαζί μέ έπεξηγητικό σημείωμα) άποδεικνύει,
έλπίζω, γραφικά πώς ή Ρωσία είναι σέ θέση νά καταστρέψει μόνη της — άμέσως
ή έμμέσως μέ τή βοήθεια τοϋ εξαρτώμενου άπ' αύτήν Τουρκμενιστάν — ένα τέ-
τοιο έμπάργκο! Μέ δύο λόγια, ή μελέτη τής γεωγραφίας, τοϋ κλίματος καί τών
μέσων έπικοινωνίας πού άπαντώνται στήν ύπό έξέταση περιοχή ξαναζωντανεύουν
τήν αδυσώπητη περιπλοκότητα τής σύγχρονης γεωπολιτικής.

(στ) Μπορεί νά έπιβληθεϊ ενα αποτελεσματικά έμπάργκο-, Κατά τήν άποψή
μου, ή αδυναμία έπιβολής ένός αποτελεσματικού έμπάργκο δέν σχετίζεται μόνο
μέ τό ένδεχόμενο ότι καί ή Κίνα καί ή Ρωσία έχουν περίσσειες έγκαταστάσεις
διύλισης καί, άρα, τήν ικανότητα νά εφοδιάσουν τό 'Ιράν μέ τις ποσότητες πού
αύτό χρειάζεται, άσχέτως τού τί θά άποφασίσουν νά κάνουν ή Βρετανία, ή Γαλ-
λία καί ή Γερμανία ύπό τήν πίεση τών 'Αμερικανών23. 'Εξ ίσου σημαντικό είναι

23. Γιά πολλούς καί διάφορους λόγους ή Γαλλία καί ή Γερμανία υποστηρίζουν μίν τό
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τό γεγονός ότι καί οί δύο αύτές χώρες —ή Ρωσία καί ή Κίνα— μπορεί νά έχουν
τούς δικούς τους λόγους για νά θέλουν νά ασκήσουν πιέσεις στήν Ούάσινγκτον
χρησιμοποιώντας τό ζήτημα τού Ιράν. Μολονότι έπί τού παρόντος (τέλη Μαρ-
τίου 2010) ή Κίνα δείχνει περισσότερο άρνητικά προδιατεθειμένη άπό δ,τι ή Ρω-
σία, τίποτε δέν έχει παγιωθεί άκόμη. Επανέρχομαι, έτσι, στόν ισχυρισμό μου ότι
ή 'Αμερική, άν καί τεχνολογικά πανίσχυρη, δέν είναι ή παγκόσμια δύναμη πού
τόσο ή ί'δια όσο καί πολλοί άλλοι πίστευαν ότι ήταν, άπαξ καί μετακινηθούμε πέ-
ραν τού τομέα τής στρατιωτικής τεχνολογίας.

'Επανερχόμαστε στή γεωπολιτική καί, ειδικότερα, στήν έπιθυμία τής Ρω-
σίας νά πείσει τήν 'Αμερική νά σταματήσει νά «μπαίνει στά χωράφια» της: μέ-
χρι πρόσφατα, σέ αύτά περιλαμβάνονταν ή Ούκρανία, ή Γεωργία καί, ένδεχομέ-
νως, οί χώρες τής Βαλτικής. Ή Ρωσία όμως έχει πλέον ξανακερδίσει τήν άφο-
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σιωση της Ιΐυκρανιας , ενω οικοδομεί επίσης μια ισχυρή τελωνειακή ένωση με
τή Λευκορωσία καί τό Καζακστάν, έξασφαλίζοντας έτσι έλεύθερη πρόσβαση στή
Μαύρη Θάλασσα καί στήν Κασπία Θάλασσα, καθώς καί στήν ιστορική περιοχή
πού παρεμβάλλεται μεταξύ τής Γδιας, τής Εύρώπης, τής 'Ασίας καί τού ισλαμι-
κού κόσμου. Θεωρώ ότι είναι έπίσης ζήτημα χρόνου νά «πέσει» στήν άγκαλιά
της καί ή Γεωργία. Τότε, κατά τήν άποψή μου, τό πραγματικά σύνθετο έρώτη-
μα θά είναι κατά πόσον τά κράτη τής Βαλτικής μπορούν νά συνεχίσουν νά
άρνούνται κάποιου είδους συμβιβασμό"' μέ τή Μόσχα, δεδομένων ιδίως τών ση-

έμπάργκο, άλλά τό πιθανότερο είναι οτι αμφότερες θά βγουν οικονομικά χαμένες σέ περίπτωση
έπιβολής του. Συνεπώς, δέν μπορεί κανείς νά γνωρίζει μέ βεβαιότητα πόσο θά διαρκούσε ή υπο-
στήριξη τους πρός τό έμπάργκο, έάν τελικά άποδεικνυόταν οτι οί 'Ιρανοί μπορούσαν νά άντι-
σταθοϋν στις έπιπτώσεις του.

24. 'Αφότου οί βουλευτικές έκλογές του 'Ιανουαρίου καί του Φεβρουαρίου 2010 έδωσαν τέ-
λος στήν πορτοκαλί έπανάσταση καί σέ ολες τις συζητήσεις γιά τό έάν θά ένταχθεϊ αυτή ή χώ-
ρα στό NATO καί στήν EE.

25. "Εδωσα έμφαση σέ αυτές τις λέξεις, μιά καί οί δύο αύτές χώρες είναι πλέον μέλη τής
EE καί τού NATO καί, άρα, δέν βρίσκονται σέ θέση άνάλογη μέ τής Γεωργίας ή τής Ούκρα-
νίας. Θά πρέπει ωστόσο νά βρεθεί κάποια έπίσημη μέθοδος, ώστε νά έξασφαλιστεΐ ή βοήθεια τής
Ρωσίας. Πράγματι, άπό τότε πού (στις 31 Δεκεμβρίου 2009) ή EE έκλεισε τόν μοναδικό (καί
άπαρχαιωμένο) πυρηνικό σταθμό τής Λιθουανίας στήν Ίγκναλίνα, ή χώρα αύτή είναι πλέον ύπο-
χρεωμένη νά άγοράζει τό μεγαλύτερο μέρος τού ήλεκτρικού της ρεύματος άπό τή Ρωσία ή άπό
τή Λευκορωσία καί τήν Ούκρανία (χώρες ελεγχόμενες άπό τή Ρωσία). Δεδομένης, λοιπόν, τής
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μερινών οικονομικών τους δυσκολιών26. Ή Λετονία, επίσης, αντιμετωπίζει σή-
μερα σημαντικά οικονομικά προβλήματα, τά οποία μπορεί νά θέσουν σέ κίνδυνο
τό σύμφωνο οικονομικής σταθερότητας (αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων εύρώ) πού
έχει κλείσει ή χώρα αύτή μέ τό ΔΝΤ27. "Ετσι, καθώς γράφονται αύτές οί γραμ-
μές, παραμένει άσαφές τί άλλο θά ζητήσουν οί Ρώσοι άπό τήν 'Αμερική γιά νά
ύποστηρίξουν τήν έπιβολή «συντριπτικών κυρώσεων» στό 'Ιράν. Θά έπανεξετά-
σω τις πιθανές μελλοντικές κινήσεις τής Ρωσίας, στήν Ενότητα Ε, κατωτέρω.

"Οσον άφορά τήν Κίνα, θά άποδειχθεΐ άκόμη πιό δύσκολο νά πειστεί ή χώ-
ρα αύτή νά συμμετάσχει σέ μιάν άποτελεσματική πολιτική κυρώσεων, καί τούτο,
μεταξύ άλλων, γιά τούς έξης λόγους: (1) ή άξία τής έμπορικής της σχέσης μέ
τήν Τεχεράνη άνέρχεται έτησίως στά 27 δισεκατομμύρια δολλάρια28· (2) έχει
δυσαρεστηθεί εντονότατα άπό τήν άπόφαση τής 'Αμερικής νά άνανεώσει τις πω-
λήσεις όπλων πρός τήν Ταϊβάν καί (3) είναι άποφασισμένη νά καταπνίξει εύθύς
έξ άρχής τις άναπτυσσόμενες πολιτικές «προστατευτισμού» πού προκρίνει τό
άμερικανικό Κογκρέσο (όχι όμως καί δ Πρόεδρος τών ΗΠΑ).

Άκόμη μιά φορά, τά προβλήματα αύτά έχουν τόσο πολλές καί διαφορετικές
διαστάσεις ώστε άπαιτεΐται ένας συνδυασμός ιδιαίτερων ταλέντων γιά νά γίνουν
κατ' άρχάς κατανοητές καί άκολούθως νά συσχετισθούν γιά τούς σκοπούς τής
λήψης πολιτικών αποφάσεων.

επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, κατά πόσον μπορούν νά ζητούν ή νά περιμένουν νά
έγκατασταθοΰν στά εδάφη τους αμερικανικοί πύραυλοι;

26. Παραδείγματος χάριν, ή Λιθουανία είδε τό ΑΕΠ της νά μειώνεται κατά 18,1% τό
2009' τό ποσοστό άνεργίας της έχει υπερβεί τό 17%· καί τό κλείσιμο τού σταθμού τής Ίγκνα-
λίνα αναμένεται νά οδηγήσει τούς οικιακούς λογαριασμούς ήλεκτρικού ρεύματος σέ αύξηση τής
τάξεως τού 30%.

27. Ή κρίση ενισχύθηκε άπό μιάν άπόφαση τού Λετονικού Συνταγματικού Δικαστηρίου
βάσει τής όποιας, τόν περασμένο Δεκέμβριο, κηρύχθηκε άντισυνταγματική ή κυβερνητική άπό-
φαση νά περικοπούν οί καταβολές συντάξεων.

28. Κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή της στή Σαουδική 'Αραβία ή κ. Clinton προσπάθησε
νά πείσει αύτήν τή χώρα νά άναπληρώσει τις ποσότητες άκατέργαστου πετρελαίου πού θά έχα-
νε ή Κίνα άπό τό 'Ιράν. Ή Κίνα, ομως, βπως καί οί περισσότερες χώρες τού κόσμου, δέν ένδια-
φέρεται μόνο γιά τήν ενδεχόμενη άπώλεια εφοδίων πετρελαίου' ένδιαφέρεται έπίσης γιά τόν άντί-
κτυπο πού θά είχε στήν παγκόσμια οικονομία τό τυχόν κλείσιμο τών Στενών τού Χορμούζ.
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(ζ) Παράκαμφη τών κυρώσεων. Οι δυσκολίες τής συμφωνίας ώς προς τις
«συντριπτικές κυρώσεις» εγείρουν μιά σειρά από άλλα ζητήματα, πού δλα τους
σχετίζονται μέ τήν πολυδοκιμασμένη πρακτική τής παράκαμψης τών κυρώσε-
ων. Τήν πρακτική αύτήν θά μπορούσε νά επιχειρήσει νά έφαρμόσει (1) μία άπό
τίς βασικές πρωταγωνίστριες —ή Ρωσία ή ή Κίνα— χρησιμοποιώντας τά κράτη-
δορυφόρους της· (2) «αναξιόπιστες» χώρες όπως ή Βενεζουέλα, ή οποία στά μέ-
σα τοϋ 2009 ύπέγραψε ένα συμβόλαιο γιά νά παράσχει στό 'Ιράν 20.000 βαρέ-
λια βενζίνη τήν ήμέρα έναντι 800 εκατομμυρίων δολλαρίων τόν χρόνο29 ή, (3)
ναυτιλιακές εταιρείες πού λειτουργούν μέ βάση τήν Ελβετία, τήν 'Ινδία ή τήν
'Ινδονησία30. Άπό αύτές τίς άπειλές, ή Βενεζουέλα είναι ίσως ή λιγότερο άνη-
συχητική, δεδομένης τής σημερινής πολιτικής καί οικονομικής της κατάστασης.
Ωστόσο, ή σπουδαιότητα τοϋ ζητήματος (3), άνωτέρω, δέν μπορεί νά ύποβαθ-
μιστεΐ, εφ' όσον ζούμε σέ έναν κόσμο όπου ύπάρχει πολύ μεγάλο πλεόνασμα

29. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πλοίο τύπου Aframax (Average Freight Rate
Assessment) μπορεί νά μεταφέρει περί τά 600.000 βαρέλια ή 80-120.000 τόνους. Θά έπρεπε,
λοιπόν, μία φορά τόν μήνα νά πραγματοποιεί τό ταξίδι ένα άπό αύτά τά πλοία, ώστε ή Βενε-
ζουέλα νά εκπληρώνει τή συμβατική υποχρέωση νά εφοδιάζει τό 'Ιράν μέ 20.000 βαρέλια τήν
ήμέρα. Έάν χρησιμοποιούνταν μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια —λ.χ. VLCC (Very Large Crude
Carriers), τά όποια μπορούν νά μεταφέρουν μέχρι καί 330.000 τόνους ή σχεδόν 2 εκατομμύρια
βαρέλια τήν ήμέρα—, ναι μέν θά πραγματοποιούνταν λιγότερα τέτοια ταξίδια, άλλά θά αύξανό-
ταν σέ μεγάλο βαθμό τό κόστος τους.

30. Ή άνακοίνωση έμφανίστηκε στά πρωτοσέλιδα τών έφημερίδων γιά μερικές ήμέρες, αν και
σύντομα άρχισαν έπίσης νά έκφράζονται άμφιβολίες σχετικά μέ τό πόσο άποτελεσματικός θά ήταν
αυτός ό τρόπος παράκαμψης ένός πιθανού έμπάργκο. Πράγματι, αύτό τό είδος παράκαμψης τών
κυρώσεων θά προϋπέθετε οτι ή Βενεζουέλα θά παρήγε περισσότερο διυλισμένο πετρέλαιο κάθε ήμέ-
ρα (πράγμα μάλλον άμφίβολο, δεδομένων τών (φημολογούμενων) άνεπαρκειών τού διυλιστικού της
συστήματος), ένώ παράλληλα θά έθετε περίπλοκα ζητήματα μεταφοράς στό μισό τής άπόστασης
μέχρι τό άλλο άκρο τής ύφηλίου. "Ετσι, θά μπορούσε, θεωρητικά, νά δώσει στούς 'Αμερικανούς άπε-
ριόριστες δυνατότητες άποκλεισμού —παράνομου, ένδεχομένως, έάν τό έμπάργκο δέν είχε τήν έγκρι-
ση τού OHE— αύτών τών θαλάσσιων μεταφορών. Περισσότερο άποτελεσματικά καί —καθώς γρά-
φεται αύτό τό κείμενο (Φεβρουάριος 2010)- έντασσόμενα σέ νομοσχέδια πού περνούν άπό τό Κογ-
κρέσο, θά ήταν μιά σειρά άπό σκληρά νέα μέτρα πού άφ' ένός θά όριζαν κυρώσεις έναντίον έταιρειών
οί οποίες θά είχαν έμπορικές δοσοληψίες μέ τό 'Ιράν ή θά άσφάλιζαν έμπορεύματα πού θά άπο-
στέλλονταν στό 'Ιράν, άφ' ετέρου θά τούς άποστεροϋσαν τήν πρόσβαση σέ άμερικανικά χρηματοοι-
κονομικά ιδρύματα. Έπ' αύτού, βλ, Eurasia Group Note «IRAN: Increasing US pressure makes
Iranian provocations more likely», 1 Φεβρουαρίου 2010, άποστολή στις 04:40 μ.μ. EST.
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σκαφών (σέ σύγκριση μέ τή ζήτηση γιά πετρέλαιο) τά οποία καί θά μπορούσαν
νά χρησιμοποιηθούν για αύτόν τον σκοπό άπό έμπορους πού, κατά τό παρελθόν,
έχουν εξειδικευθεί στήν παράκαμψη κυρώσεων. Ασφαλώς, σέ αύτές τις περι-
πτώσεις, τά άσφάλιστρα θά έκτινάσσονταν στά ύψη, άντανακλώντας τούς κιν-
δύνους πού θά άντιμετώπιζαν τά συγκεκριμένα πλοία. Τά μεγάλα ρίσκα, δμως,
φέρνουν καί τεράστια κέρδη, καί όταν ισχύει αύτό, ή παράκαμψη κυρώσεων συ-
νήθως λειτουργεί άποτελεσματικά31, άν καί, τούς τελευταίους μήνες, οί ΗΠΑ
έχουν αύξήσει τήν ένταση καί τις μορφές τής πίεσης πρός τις ναυτιλιακές εται-
ρείες, τις τράπεζες καί τις άσφαλιστικές έταιρεϊες πού έχουν δοσοληψίες μέ τό
'Ιράν.

(η) 'Επιστροφή στις στρατιωτικές ιδέες. 'Αφ' ης στιγμής μιά κυβέρνηση
φτάσει σέ αύτό τό στάδιο πολιτικού σχεδιασμού καί συνειδητοποιήσει τούς κιν-
δύνους καί τά κενά κάθε πολιτικής ή οποία βασίζεται στις κυρώσεις, τότε, είτε
άναγκάζεται νά μετριάσει τήν προτεινόμενη πολιτική κυρώσεων —οί όποιες σή-
μερα έχουν έπονομαστεΐ «έξυπνες κυρώσεις»— είτε, πάλι, νά στρέψει τήν προσο-
χή της σέ στρατιωτικές έναλλακτικές λύσεις, οί όποιες, στήν προκειμένη περί-
πτωση, περιπλέκονται σημαντικά λόγω τού γεγονότος ότι οί δύο χώρες πού
ήγούνται τής άντιιρανικής έκστρατείας —δηλαδή οί ΗΠΑ καί τό 'Ισραήλ— δέν
αντιλαμβάνονται, όπως προεΐπα, τήν ιρανική άπειλή μέ τόν ίδιον άκριβώς τρό-
πο3^. "Ετσι, γιά ιστορικούς, γεωγραφικούς καί ίδιοσυγκρασιακούς λόγους, ή
'Αμερική καί τό 'Ισραήλ άντιλαμβάνονται τήν ιρανική άπειλή διαφορετικά, ύπό
τήν έννοια δτι τό 'Ισραήλ τή βλέπει ώς πολύ πιό άμεση άπό δ,τι ή 'Αμερική. Τό
'Ισραήλ θά προέκρινε τήν πολεμική οδό, στήν οποία έν τούτοις ή 'Αμερική έχει

31. "Εστω καί αν άπό τεχνολογικής απόψεως τά μέτρα έπιτήρησης είναι σήμερα πολύ πιό
άποτελεσματικά άπό δ,τι στό παρελθόν. "Ετσι, έ'να άπό τά σημαντικότερα άλλά δχι ευρέως
γνωστά παραδείγματα παράκαμψης κυρώσεων είναι ή άπαγορευμένη πώληση ιρανικού πετρε-
λαίου στις ΗΠΑ. Καθόσον ή όλη έπιχείρηση είναι τόσο έπικερδής, τό πετρέλαιο ταξιδεύει (άκό-
μη καί) μέσω Ισραήλ, άπό έκεΐ μεταφέρεται άπό άνεξάρτητους μεταφορείς στήν Όλλανδία καί,
άπό έκεΐ, περνάει στις ΗΠΑ κατά τρόπο καθ' ό'λα νόμιμο!

32. Θά πρέπει επίσης νά λάβουμε ύπ' οψη τά πολύ σημαντικά κενά πληροφοριών πού δια-
κρίνουν τις άμερικανικές/ίσραηλινές μυστικές υπηρεσίες σχετικά μέ τό τί άκριβώς συμβαίνει στό
έσωτερικό τού 'Ιράν. Κάθε σχετική γεωπολιτική/στρατηγική άναφορά πού έχω διαβάσει φαίνε-
ται νά συμφωνεί ώς πρός αύτό.
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μέχρις ώρας αντισταθεί, οπότε τό έπόμενο βήμα στό έκτυλισσόμενο αυτό δράμα
μοιάζει νά είναι ή έπιβολή μιάς μετριασμένης μορφής κυρώσεων.

"Ας έπιστρέψουμε όμως στό τραπέζι τοΰ στρατιωτικού σχεδιασμού.

Αυτή ή άπόκλιση άπόψεων μεταξύ ΗΠΑ καί 'Ισραήλ οδηγεί στό σχεδόν άνε-
πίλυτο δίλημμα κατά πόσον τό 'Ισραήλ θά μποροΰσε/θά ήθελε νά άντιμετωπίσει
μόνο του τήν υποτιθέμενη ιρανική άπειλή, έάν οί ΗΠΑ, μή έχοντας έξασφαλίσει
τις έπιθυμητές κυρώσεις, έπέλεγαν, πρός τό παρόν, νά μήν έπιμείνουν περαιτέρω
ώς πρός τό όλο ζήτημα, άλλά νά άρκεσθοΰν, πράγμα πού καί συνέβη μέ τις λε-
γόμενες «έξυπνες» ή μαλακές κυρώσεις πού έλήφθησαν πρόσφατα (9 Ιουνίου)
άπό τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας33.

(θ) Οί κίνδυνοι μιάς μονομερούς ισραηλινής κίνησης. Σέ κάποιο άλλο κείμε-
νο μου34, έπιχείρησα νά έξετάσω συνοπτικά μερικά άπό τά διλήμματα πού αντι-
μετωπίζουν αύτοί οί δύο σύμμαχοι —ή 'Αμερική καί τό 'Ισραήλ— καί συμπέρανα
ότι (1) τό πιθανότερο στρατιωτικό σενάριο θά ήταν τό 'Ισραήλ νά προσπαθήσει
νά σύρεί τήν 'Αμερική σέ οποιεσδήποτε στρατιωτικές έπιχειρήσεις άποφάσιζε

33. Είναι χαρακτηριστικό έν προκειμένη δτι το έμπάργκο όπλων πού αποφασίσθηκε άπό
το Συμβούλιο 'Ασφαλείας δέν έμποδίζει τη Ρωσία άπό τό νά παραδώσει στό 'Ιράν, αν ή ί'δια τό
έπιθυμεϊ, τούς άμυντικούς πυραύλους S-300, άλλά ούτε στερεί και άπό τήν Κίνα τή δυνατότη-
τα νά συνεχίσει νά προμηθεύεται ιρανικό πετρέλαιο.

34. 'Επικοινωνιακή Διπλωματία καί Διπλωματία Βάθους, έκδ. Ά. 'Α. Αιβάνης, 'Αθήνα
2009, κεφ. 12.

35. "Ενας τρόπος νά τήν παρασύρει, θά ήταν μέσψ ύπερπτήσεων ισραηλινών άεροσκαφών
πάνω άπό τόν ιρακινό εναέριο χώρο μέ προορισμό τό 'Ιράν. Δεδομένου δτι αύτός έλέγχεται άπό
τούς 'Αμερικανούς, ή 'Αμερική θά έμπλεκόταν στή σύγκρουση δίχως καν νά τής ζητηθεί. Γιά
νά άποφύγει μιά τέτοια άμεση έμπλοκή τής 'Αμερικής, τό 'Ισραήλ θά μπορούσε άντιθέτως, μέ
τήν κρυφή πάντα υποστήριξη τής μεγάλης συμμάχου της, νά πείσει τή Σαουδική 'Αραβία νά
επιτρέψει στά ισραηλινά άεροπλάνα νά πετάξουν πάνω άπό τόν βόρειο έναέριο χώρο τής Σαου-
δικής 'Αραβίας. Βεβαίως, ή τελευταία θά καταδίκαζε δημόσια τήν παραβίαση τοΰ εναερίου χώ-
ρου της, άλλά ιδιωτικά θά πανηγύριζε έ'να τέτοιο χτύπημα κατά του ιρανικού έχθρού της! Μιά
τέτοια λύση, πού αύτήν τή στιγμή φημολογείται δτι έχει γίνει κατ' άρχήν δεκτή άπό τά «συ-
νωμοτούντα» κράτη, άποτελεΐ τό «άκρον άωτον» τής ύποκρισίας στή διεθνή πολιτική. 'Επι-
πλέον, δμως, έχει καί τό μειονέκτημα δτι δέν θά άρκέσει γιά νά κρατήσει τήν 'Αμερική έκτός
«άνοικτών» έχθροπραξιών. Καί αύτό γιατί τό 'Ισραήλ μπορεί μέν νά έχει τή στρατιωτική ικα-
νότητα νά προσπαθήσει νά βομβαρδίσει τις περισσότερες ιρανικές πυρηνικές έγκαταστάσεις,
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νά εξαπολύσει κατά τού Ιράν" (2) οτι οί συνέπειες μιας τελικής πολεμικής διεύ-
ρυνσης θά ήταν ολέθριες γιά τήν εικόνα τόσο τής 'Αμερικής όσο και τού 'Ισραήλ
στή συγκεκριμένη περιοχή, άλλά καί στό σύνολο τού κόσμου καί (3) θά είχε κα-
ταστροφικά έπακόλουθα γιά τήν άργή ανάκαμψη τής παγκόσμιας οικονομίας.
'Εξακολουθώ σαφώς νά διατηρώ αύτή τήν άποψη, καθώς ούδόλως πείθομαι άπό
τίς συλλογιστικές βάσεις αύτής τής άκραίας ιδεολογίας πού διαπνέει τό 'Ισραήλ
καί κρατά δέσμια τήν 'Αμερική. Στό σημείο αύτό, όμως, θά έπρεπε κανείς νά
προσθέσει μιά τελευταία σκέψη, πραγματικά άξιοσημείωτη.

'Οποιοσδήποτε έχει παρακολουθήσει προσεκτικά τόν άμερικανικό χειρισμό
τής προτεινόμενης έπιβολής έμπάργκο στό 'Ιράν θά έχει οπωσδήποτε διαπιστώ-
σει τήν επενέργεια δύο συγκεκριμένων παραγόντων. Ό πρώτος είναι οί συνεχείς
καί, κατά τά φαινόμενα, έντεινόμενες ισραηλινές πιέσεις πρός τίς ΗΠΑ, ώστε νά
πιέσουν, με τή σειρά τους, τό 'Ιράν ό δεύτερος είναι ή έπιδέξια —έως ώρας— άπο-
φυγή έκ μέρους τού Προέδρου Obama νά ύποκύψει σέ αύτές τίς ισραηλινές πιέ-
σεις36. Δεδομένου ότι αύτή ή άντιφατική στάση συνεχίζεται έδώ καί περισσότε-
ρο άπό έναν χρόνο καί, μάλιστα, έχει ένταθεί κατά τούς τελευταίους οκτώ μήνες,
θά πρέπει νά γίνουν μερικές παρατηρήσεις. Λόγω έλλειψης χώρου, θά τίς πα-
ρουσιάσω έπιγραμματικά. Ειδικότερα:

(1) Τό 'Ισραήλ καί ή 'Αμερική δείχνουν, όπως προαναφέρθηκε, νά άντιλαμ-
βάνονται τήν έπικείμενη ιρανική άπειλή διαφορετικά. Διερωτάται κανείς έάν αύτή
ή διαφορά είναι πραγματική ή φαινομενική. Προσωπικά νομίζω ότι τό πρώτο
ισχύει.

(2) 'Ενώ τό 'Ιράν χρονοτριβεί στό πλαίσιο τής «διαπραγματευτικής» διαδι-
κασίας, ο Πρόεδρος Obama έμμένει στήν προσπάθειά του νά έξασφαλίσει τή

άλλά δεν είναι σέ θέση μόνο του νά βομβαρδίσει τά μυριάδες πλοιάρια καί πλοία πού, ώς αντί-
ποινα μιας τέτοιας έπιθέσεως, θά προσπαθούσαν νά τοποθετήσουν νάρκες στά Στενά τοϋ Χορ-
μούζ. Αυτό τό τελευταίο είναι κάτι τό όποιο μόνο οί 'Αμερικανοί θά μπορούσαν νά επιχειρήσουν
καί, όντως, θά αισθάνονταν τήν άνάγκη νά τό κάνουν, γιά νά άποφύγουν τόν στραγγαλισμό τής
ροής πετρελαίου άπό τόν Περσικό Κόλπο. "Οπως λοιπόν καί αν μελετήσομε τήν κατάσταση,
πάλι καταλήγομε στό συμπέρασμα οτι μιά τέτοια έπιχείρησις, όσο καί αν τήν έπιθυμεΐ σφοδρά
τό 'Ισραήλ, θά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιά τόν κόσμο άλλά καί κυρίως γιά τίς οικονομίες τής
Δύσης στό κρίσιμο σημείο «άνάκαμψης» πού βρίσκονται.

36. 'Εξαιρουμένου τού γεγονότος, βέβαια, οτι έξακολουθεΐ νά μήν άντιδρά έντονα στόν τε-
λευταίο γύρο έποικισμών πού άνακοίνωσε τό 'Ισραήλ τόν Μάρτιο τού 2010.
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συμφωνία όσο τό δυνατόν περισσότερων άπό τίς ηγετικές χώρες για τήν έπιβολή
κυρώσεων. Οί πιθανότητες έπιτυχίας έχουν σταδιακά μειωθεί, αν καί ό κ.
Obama τίς έχει έπαναπροσανατολίσει πρός τούς τομείς τών τραπεζών καί τών
ασφαλιστικών εταιρειών37 πού μπορεί νά έχουν δοσοληψίες μέ τό Ιράν. Ύπό
αύτήν τή μετριασμένη μορφή έλήφθη, ώς ήδη έλέχθη, ή πρόσφατη άπόφαση τού
Συμβουλίου 'Ασφαλείας.

Ή ύπομονή πού δείχνει ό κ. Obama πρός τό 'Ισραήλ είναι κάτι περισσότε-
ρο άπό άξιοθαύμαστη: άποτελεϊ, πράγματι, ένδιαφέρον παράδειγμα τού στύλ καί
τής φιλοσοφίας του στό πεδίο τής διπλωματίας. Τό πόσο θά διαρκέσει αύτή ή
στάση άποτελεϊ, βεβαίως, τελείως διαφορετικό ζήτημα, πολλψ δέ μάλλον καθώς
τό 'Ισραήλ, μέσα στήν άπόγνωσή του, έχει πλέον έπιλέξει νά άναβιώσει τήν έποι-
κιστική πολιτική του, προκαλώντας έτσι νέα προβλήματα γιά τούς 'Αμερικανούς
καί τήν εικόνα τους στή Μέση 'Ανατολή.

(3) Παραμένει τελείως άσαφές έάν θά άποδειχθούν άποτελεσματικές αύτές
οί άμερικανικές τεχνικές άπέναντι στήν 'Ινδονησία καί τήν 'Ινδία (καί τά κράτη
της Κεντρικής 'Ασίας), χώρες οί οποίες θά μπορούσαν νά έμποδίσουν τή δραστι-
κότητα τού προτεινόμενου καθεστώτος κυρώσεων. "Οσο περισσότερο κρατήσει
αύτό, όμως, τόσο μεγαλύτερος θά είναι ό πειρασμός γιά κάποιες άπό αύτές τίς
χώρες νά έπιχειρήσουν παράκαμψη τών κυρώσεων καί νά άποκομίσουν, άσφα-
λώς, μεγάλα κέρδη.

(4) Παραμένει άγνωστος ό βαθμός στόν όποιο τό 'Ιράν έχει καταφέρει νά δη-
μιουργήσει άποθέματα βενζίνης γιά νά άντισταθμίσει τήν πιθανή διακοπή τού
έφοδιασμού, άλλά είναι γνωστό ότι, κατά τούς τελευταίους πέντε ή έξι μήνες,
ορισμένες χώρες εφοδιάζουν ήδη τό 'Ιράν μέ ποσότητες βενζίνης πολύ μεγαλύ-
τερες άπό τίς συνήθεις. Χρησιμοποιώντας τίς ποσότητες αύτές μέ φειδώ καί σύ-
νεση, τό 'Ιράν μπορεί νά κερδίσει άρκετό χρόνο ώστε νά κάμψει τήν εμμονή ορι-
σμένων εύρωπαϊκών κρατών στήν πολιτική τών κυρώσεων.

37. Οί τρόποι κατά τούς οποίους ό Πρόεδρος Obama προσπαθεί νά αύξήσει βαθμιαία τίς
πιέσεις πρός τό Ιράν ποικίλλουν καί, ενίοτε, τόν προσανατολίζουν στήν άσκηση σοβαρών πιέ-
σεων στούς συμμάχους του —στή Γερμανία, ειδικότερα— ώστε νά εύθυγραμμιστούν μέ τίς άπό-
ψεις του καί, έτσι, νά άποφευχθεΤ ή παράκαμψη τών κυρώσεων. Οί πιέσεις αύτές περιλαμβά-
νουν τήν έπιβολή προστίμων σέ γερμανικές τράπεζες γιά παραβιάσεις τραπεζικών ή ρυθμιστικών
κανόνων τής 'Αμερικής, προκειμένου νά καταλάβουν οί τράπεζες αύτές (οπως καί ή Γερμανία,
γενικότερα) οτι δέν θά τούς επιτραπεί νά συμβάλουν έμμεσα στήν παράκαμψη τών κυρώσεων.
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(5) Οί πληροφορίες σχετικά με τήν κατάσταση στο εσωτερικό τοΰ 'Ιράν είναι
άποσπασματικές καί, σέ μεγάλο βαθμό, έξαρτώνται άπό έξόριστους Ιρανούς.
Αύτή ή πρακτική άποδείχθηκε έξαιρετικά άναξιόπιστη στήν περίπτωση τού ιρα-
κινού πολέμου, καί είναι προφανώς άναντίρρητο ότι θά άποτελέσει σημαντικό μει-
ονέκτημα καί στήν περίπτωση τού 'Ιράν. Τέλος,

(6) Δέν μπορούμε νά γνωρίζουμε τήν πιθανή άντίδραση τού 'Ιράν σέ περί-
πτωση πού τό έμπάργκο άποδειχθεϊ άποτελεσματικά. 'Ωστόσο, γνωρίζουμε ήδη
—όπως γνωρίζουν καί οί 'Αμερικανοί— ότι τό 'Ιράν είναι ικανό νά άντιδράσει μέ
πολλούς καί διαφορετικούς τρόπους, οί όποιοι κυμαίνονται άπό τόν άποκλεισμό
τών Στενών τού Χορμούζ έως τήν άνάμειξή του στό 'Ιράκ καί τήν έπακόλουθη
καθυστέρηση τής πολυαναμενόμενης άποχώρησης τών άμερικανικών στρατευ-
μάτων, ή τήν πρόκληση προβλημάτων στήν εύρύτερη περιοχή τής Μέσης 'Ανα-
τολής μέ τή βοήθεια τών διαφόρων «άντιπροσώπων» του στόν Λίβανο, στή Γά-
ζα καί στήν Υεμένη38.

Κανένας άπό αύτούς τούς παράγοντες, ύποψιάζομαι, δέν μπορεί νά άποτιμη-
θεϊ πλήρως, καί αύτός άλλωστε είναι ό λόγος πού θεωρώ τόσο άξιοθαύμαστη τήν
προσοχή μέ τήν όποια έχει κινηθεί μέχρι τώρα ό Πρόεδρος Obama. Άπό τήν
άλλη πλευρά, όσο περισσότερο συνεχίζεται ή σημερινή «εμφανής άδράνεια» τόσο
περισσότερο μπορεί νά ένισχυθεΐ ή θέση τού 'Ιράν σέ πρακτικό έπίπεδο, γεγονός
τό όποιο, μέ τή σειρά του, μπορεί νά βάλει τό 'Ισραήλ στόν πειρασμό νά «δρά-
σει » έν άπογνώσει. "Ενα όμως είναι τό βέβαιο: έάν τό 'Ιράν, μέσα άπό έπιδέξιες
κινήσεις χρονοτριβής, άνατρέψει τις προσπάθειες έπιβολής κυρώσεων, ή έπόμε-
νη άραβόίρανική αναμέτρηση θά λάβει χώρα στό 'Ιράκ, άπαξ καί έξαντληθούν
σημαντικά οί άμερικανικές δυνάμεις καί ή ιρακινή κυβέρνηση άποδειχθεϊ (πράγ-
μα πιθανό) άνίκανη νά διατηρήσει τήν έννομη τάξη στό έσωτερικό τής χώρας.
Οί πρόσφατες, μάλλον άτελέσφορες, έκλογές στή χώρα αύτήν άφήνουν νά έννοη-
θεΐ ότι ή άμερικανική άποχώρηση ένδέχεται νά προσκρούσει σέ νέα έμπόδια.

38. Στήν ορεινή βόρεια επαρχία τής Σάαντα τής «Νότιας» Τεμένης. Τυπικά, ό όρος «Νό-
τια» δέν είναι σωστός πλέον, δεδομένου οτι οί δύο Ύεμένες ένώθηκαν τό 1990. Πράγματι, τό-
σο ή Βόρεια οσο καί ή Νότια Τεμένη βρίσκονται στό νοτιοδυτικό ακρο τής 'Αραβικής Χερσο-
νήσου, οπότε θά ήταν μάλλον γεωγραφικά ακριβέστεροι οί οροι «Δυτική» καί «'Ανατολική» Τε-
μένη!
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(2) Ή ταχύτητα τής αλλαγής ή Ή ε'λλειφη σταθερών

Τά προαναφερθέντα έπιχειρήματα διασαφήνισαν, θέλω νά πιστεύω, τήν ανάγ-
κη τών σύγχρονων γεωπολιτικών σχεδιαστών ή σχολιαστών νά έχουν εύρύτατες
γνώσεις άπό πολλούς κλάδους τού έπιστητού39. Δέν σταματούν δμως έκεΐ οι δυ-
σκολίες πού αντιμετωπίζουν. 'Οφείλουν έπίσης νά αντεπεξέλθουν στήν ταχύτη-
τα μέ τήν οποία έκδηλώνονται οί «άνεξάρτητες» πρωτοβουλίες πολλών (καί όχι
μόνο τών μεγαλύτερων) χωρών σέ μιά διαρκώς διευρυνόμενη γεωγραφική περιο-
χή — καί τούτο σημαίνει δτι τό τοπίο πού μελετούν άλλάζει σχεδόν σέ καθημε-
ρινή βάση. Αύτός είναι ό δεύτερος παράγοντας πού καθιστά τή γεωπολιτική
σχεδόν άνέφικτο έπάγγελμα. 'Αναφέρω, ώς ένδεικτικά παραδείγματα, τις άκό-
λουθες έξελίξεις, οί όποιες άποδεικνύουν δτι ό γεωπολιτικός σχεδιαστής ή σχο-
λιαστής πρέπει νά εχει τήν προσοχή του στραμμένη σέ πολλά σημεία ταυτοχρό-
νως. Πιό συγκεκριμένα:

(α) Μονομερής ισραηλινή υπερδραστηριότητα. 'Επιδεικνύοντας ολοένα μεγα-
λύτερη δυσπιστία άπέναντι στήν 'Αμερική, τό 'Ισραήλ, τά τελευταία χρόνια —κυ-
ρίως, όμως, τό 2009—, έπέκτεινε τις δραστηριότητές του άκόμη καί στήν 'Ανα-
τολική Εύρώπη. "Ετσι, ό 'Ισραηλινός ύπουργός "Αμυνας, Έχούντ Μπάρακ,
υποσχέθηκε στήν πολωνική κυβέρνηση (αν καί δέν υπήρξε σχετικό έπίσημο άνα-
κοινωθέν) ότι θά τήν έφοδιάσει μέ αμυντικά έξοπλιστικά συστήματα. Αύτή ή κί-
νηση, ή οποία πέρασε τελείως απαρατήρητη άπό πολλούς συμπατριώτες μας,
είναι ενδεικτική τών «επεκτεινόμενων» γεωπολιτικών πρακτικών πού έχουν οδη-
γήσει τό Ισραήλ40 σέ περιοχές τις όποιες αγνοούσε μέχρι τώρα41. Θά έλεγε κα-
νείς -καί, άπό μία άποψη, έχει ιδιαίτερη σημασία τό γεγονός— ότι σέ μερικές άπό
αύτές τις περιπτώσεις τό 'Ισραήλ ένδέχεται νά ένεργεΐ χωρίς τήν πλήρη συναί-
νεση καί έγκριση τών 'Αμερικανών. Περιττεύει, βεβαίως, νά άναφέρουμε ότι
αύτές οί πρωτοβουλίες έκδηλώνονται στήν πιό κατάλληλη χρονική στιγμή, δε-
δομένης τής σημερινής κινητικότητας στις άνατολικοευρωπαϊκές χώρες, έπειτα
άπό τήν άπόφαση τών 'Αμερικανών νά μήν έγκαταστήσουν μιά πλήρη βάση

39. Δίνω έ'να άκόμη συγκεκριμένο παράδειγμα, σχετιζόμενο αυτήν τή φορά μέ τό ρωσικό
πλαίσιο, πρός τό τέλος τού δοκιμίου μου.

40. Καί τήν Τουρκία.

41. Υποτίθεται δτι ό ύπουργός Έχουντ Μπάρακ έπισκέφθηκε τήν Πολωνία γιά νά παρα-
στεί σέ έκδηλώσεις γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τό Όλοκαύτωμα.
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BMD (σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας) στήν Πολωνία42 καί τή Δημοκρατία
τής Τσεχίας.

(ë) Ή ισραηλινή προπαγάνδα σε πλήρη δραστηριότητα. Στο 'ίδιο πλαίσιο, θά
πρέπει νά έξετάσουμε κάποιες πληροφορίες πού διέρρευσαν σέ άμερικανικές εφη-
μερίδες έπειτα άπδ τήν έπίσκεψη τού πρωθυπουργού Νετανιάχου στή Μόσχα,
στις 7 Σεπτεμβρίου 2009. Οί ισχυρισμοί ότι τό 'Ισραήλ γνώριζε, κατά τά φαι-
νόμενα, τά ονόματα κάποιων μεμονωμένων Ρώσων πού βοήθησαν έμπράκτως
τούς 'Ιρανούς στό πυρηνικό τους πρόγραμμα είχαν σκοπό νά δείξουν, τόσο στούς
Ρώσους όσο καί στούς 'Αμερικανούς, ότι καί τό ίδιο τό 'Ισραήλ παρακολουθούσε
μέ πολλή προσοχή τίς διεθνείς έξελίξεις καί ένεργούσε -ίσως— μέ δική του πρω-
τοβουλία καί χωρίς προηγούμενες διεξοδικές διαβουλεύσεις μέ τήν 'Αμερική43.

Δέν θά έπρεπε κανείς νά θεωρήσει παρατραβηγμένη αύτή ν τή δήλωση, δε-
δομένου ότι τό 'Ισραήλ συγκαταλέγεται στις χώρες πού έχουν παραδοσιακά
άσκήσει έκτεταμένες κατασκοπευτικές δραστηριότητες στό έσωτερικό τής χώ-
ρας —τής 'Αμερικής— πού, κυριολεκτικά, τού έξασφαλίζει τήν οικονομική του
άνεση! Κι ώστόσο, όπως προεΐπα, ή Δύση ΔΕΝ είναι καλά πληροφορημένη όσον
άφορά τήν κατάσταση μέ τό 'Ιράν. Πράγματι, είναι πολύ λιγότερο πληροφορη-
μένη άπό ό,τι ήταν σχετικά μέ τήν κατάσταση στό 'Ιράκ.

(γ) Τό Ιράν δραστηριοποιεί τούς «δορυφόρους» του; Οί προαναφερθείσες ιρα-
νικές δραστηριότητες στά σύνορα Σαουδικής 'Αραβίας καί Νότιας 'Υεμένης υπο-
δεικνύουν έπίσης μιά σχετικά πρόσφατη έπέκταση τής ιρανικής έπιρροής στη

42. 'Από τήν άλλη πλευρά, τό πολωνικό Υπουργείο "Αμυνας ανακοίνωσε τήν άπόφασή του
νά εγκαταστήσει μιά μικρή συστοιχία πυραύλων Πάτριοτ στήν πόλη Μόραγκ στή Βαλτική Θά-
λασσα, μόλις 60 μίλια άπό τό ρωσικό Καλίνινγκραντ. Ό προβλεπόμενος άριθμός πυραύλων,
ομως, είναι τόσο μικρός -4-8— ώστε δέν θεωρούνται έπιχειρησιακά σημαντικοί. 'Επί τού παρόν-
τος, επομένως, ή άνακοίνωση έχει μόνο συμβολική άξία, ώς μέρος τού συνεχιζόμενου πολέμου
νεύρων μεταξύ Ρωσίας καί ΗΠΑ.

43. Αύτό δέν είναι ούτε σαφές ούτε καί έπαληθεύσιμο, καθότι είναι τελείως άσυνήθιστο γιά
τό 'Ισραήλ νά δρα εκτός τής περιοχής του. Συνεπώς, τό 'Ισραήλ μπορεί νά δρα ώς «πληρεξού-
σιος» τής 'Αμερικής, μέ σκοπό νά «ένοχλήσει» τή Ρωσία σέ μιά εποχή πού ή 'Αμερική προ-
σπαθεί νά εξασφαλίσει ρωσική στήριξη στό προτεινόμενο έμπάργκο στις εισαγωγές βενζίνης πρός
τό 'Ιράν.
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Μέση 'Ανατολή. Ή σπουδαιότητα αύτού τοΰ γεγονότος δέν έγκειται τόσο στή
στρατιωτική σημασία του, άλλά στήν άπειλή πού ύποτίθεται ότι άποτελεΐ ό ιρα-
νικός «ήγεμονισμός» στις σημαντικότερες χώρες τής περιοχής, όπως είναι ή Σα-
ουδική 'Αραβία, τό Κουβέιτ, τό Κατάρ καί τά Ηνωμένα 'Αραβικά Εμιράτα44.
Τό ζήτημα αύτό δέν είναι άμελητέο. Διότι, εξεταζόμενο υπ' αυτό τό πρίσμα, τό
ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί νά γίνει ή δικαιολογία καί όχι ό πραγματικός
λόγος γιά μιά πιθανή στρατιωτική επέμβαση εναντίον αυτής τής χώρας, έπανα-
λαμβάνοντας άκόμη μιά φορά τήν οδό πού ακολούθησαν οί ΗΠΑ στή σύγκρου-
ση τους μέ τό Ιράκ.

(δ) Οί γεωπολιτικοί μελετητές προσπαθούν νά βοούν τόν δρόμο τους μές στό
σκοτάδι. Τέλος, ή ταχύτητα τής άλλαγής οδηγεί ορισμένα «ειδικά» περιοδικά
γεωπολιτικής νά προβαίνουν σέ τελείως έσφαλμένες προβλέψεις. Ό αύξανόμενος
άριθμός αύτών τών εντύπων καί δ συνακόλουθος άνταγωνισμός τους γιά τήν
προσέλκυση αναγνωστών ζάζουν τούς άρχισυντάκτες/άρθρογράφους τους στόν
πειρασμό «νά πουν κάτι νέο ή νά τό ποΰν μέ τρόπο πού θά προκαλέσει πρωτο-
σέλιδα». Τά άποτελέσματα είναι έπιστημονικώς άμφισβητήσιμα καί πολλές προ-
βλέψεις πού περιέχονται σέ αύτά τά περιοδικά συχνά δέν στηρίζονται σέ όσα
πράγματι συμβαίνουν, όπότε δέν έπιβεβαιώνονται. Επιτρέψτε μου νά δώσω κά-
ποια συγκεκριμένα, ένδεικτικά παραδείγματα, προτού ζητήσω άπό τούς ανα-
γνώστες μου νά σκεφτούν μερικά άπό τά ζητήματα πού προκύπτουν άπό αύτά
(ή έμφαση, δική μου). Ειδικότερα:

(1) Στις 10 'Οκτωβρίου 2009, σέ ένα άρθρο μέ τίτλο «US Expanding
Influence in Ukraine, Georgia» [«'Επέκταση τής έπιρροής τών ΗΠΑ στήν
Ούκρανία καί τή Γεωργία»], ή εταιρεία στρατηγικών άναλύσεων Stratfor έγρα-
ψε: «Ό 'Αμερικανός άναπληρωτής ύπουργός "Αμυνας [καί τέως 'Αμερικανός
πρέσβης στή Μόσχα] δήλωσε ότι "Οί ΗΠΑ έξέτασαν τό ένδεχόμενο νά προσθέ-
σουν τήν Ουκρανία στό άμυντικό τους δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων." Ή δή-
λωση αυτή κατέλαβε τούς Ρώσους έξαπίνης».

(2) Στις 5 'Οκτωβρίου 2009, σέ ένα άρθρο μέ τίτλο «Biden's Visit to the
Central Europe» [«Ή έπίσκεψη τοΰ Biden στήν Κεντρική Εύρώπη»], τό
Stratfor έγραψε: «Ό Biden διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στήν έξωτερική

44. "Ετσι, το Κουβέιτ, τά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ καί τά 'Ομάν έχουν
πρόσφατα λάβει τις τελευταίες συστοιχίες πυραύλων Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).
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πολιτική τής διακυβέρνησης Obama. [...] Ή έπίσκεψη τοΰ Biden στήν Κεν-
τρική Ευρώπη έντάσσεται στο πλαίσιο τοϋ συνεχιζόμενου ανταγωνισμού μεταξύ
Ρωσίας καί ΗΠΑ. [...] Ή 'Αμερική στέλνει τον Biden στήν Κεντρική Ευρώπη
γιά νά δείξει οτι μπορεί νά συνεχίσει νά παίζει σκληρό παιχνίδι μέ τή Ρωσία».
Τέλος,

(3) στις 26 'Οκτωβρίου 2009, σέ ένα άρθρο μέ τίτλο «Russia, Iran and the
Biden Speech» [«Ρωσία, 'Ιράν καί ή ομιλία τοϋ Biden»], τό Stratfor έγραψε:
«Οί ΗΠΑ δέν είναι διατεθειμένες νά δεχτούν τή ρωσική ήγεμονία στήν πρώην
Σοβιετική "Ενωση. Θά διαβρώσουν τή δυτική περιφέρεια τής Ρωσίας —καί τήν
'ίδια τή Ρωσία— μέ χρωματικές έπαναστάσεις (coloured revolutions) πού θά
οδηγήσουν στήν έγκατάσταση μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης, οπως άκριβώς συ-
νέβη στή Γεωργία τό 2003 καί στήν Ουκρανία τό 2004-5. Κατ' ουσίαν, οί
ΗΠΑ έχουν σήμερα αυτοδεσμευθεί [sic] νά επιδιώξουν αυτόν ακριβώς τόν στό-
χο...».

Ό άναγνώστης θά έπρεπε νά σημειώσει ότι όλα αύτά τά αποσπάσματα προ-
έρχονται άπό κείμενα γραμμένα τρεις μέ τέσσερεις μήνες προτού, άφ' ένός, ή
Ούκρανία ενταχθεί καί πάλι στή ρωσική τροχιά καί, άφ' έτέρου, τό γεωργιανό
άντιρωσικό κόμμα παρουσιάσει νέα συμπτώματα νευρικότητας, ένώ ή γεωργιανή
άντιπολίτευση έκδήλωσε άκόμη μεγαλύτερη προθυμία νά προσεταιριστεί τή Ρω-
σία!

'Έτσι, λαμβανομένων υπ' όψη τών άνωτέρω, σκόπιμο θά ήταν νά θέσουμε
τά άκόλουθα τέσσερα έρωτήματα.

Πρώτον: γιατί κατέρρευσαν τόσο γρήγορα οί άμερικανικές φιλοδοξίες γιά τήν
περιφέρεια τής πάλαι ποτέ Σοβιετικής "Ενωσης; Ή προφανής άπάντηση είναι
ότι, τά τελευταία χρόνια, ή 'Αμερική είναι ύπεραπασχολημένη λόγψ τών ύπερ-
πόντίων πολέμων πού ή 'ίδια προκάλεσε. Είναι όμως αύτός ό μόνος λόγος;

Δεύτερον: γιατί τά διάφορα περιοδικά γεωπολιτικής δημοσιοποίησαν μέ τόση
βεβαιότητα αύτές τίς φιλοδοξίες;

Τρίτον: μήπως θά έπρεπε οί φιλέρευνοι αναγνώστες νά διερωτηθούν έάν οί
προβλέψεις αύτών τών περιοδικών ήταν «τελείως έσφαλμένες» (πράγμα πολύ
κακό); 'Ή μήπως, πάλι, οί προβλέψεις τους είχαν «μολυνθεί» άπό τήν έπιθυμία
παραπλάνησης τών ξένων άναλυτών πού τά διαβάζουν, έτσι ώστε αύτοί νά
«έντυπωσιαστοϋν» άπό τήν άμερικανική δύναμη καί άποφασιστικότητα (πράγ-
μα άκόμη χειρότερο);

Τέταρτον: πόσο σωστό καί εύφυές έκ μέρους τής έλληνικής κυβέρνησης
ήταν νά στηρίξει (ούσιαστικά) σέ όλα τά διεθνή fora τούς γεωργιανούς ίσχυρι-
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σμούς έναντι τών ρωσικών; Θά μπορούσαμε μήπως νά είχαμε κερδίσει «δια-
πραγματευτικούς» πόντους απέναντι στούς Ρώσους, έάν είχαμε δείξει μεγαλύ-
τερη κατανόηση για κάποιους άπό τούς σκοπούς τους;

Τέλος, ή πολιτική μας άπέναντι στή Γεωργία ύπαγορεύθηκε άραγε άπό τόν
φόβο ότι μιά διαφορετική πολιτική θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί έναντίον τής
Ελλάδας στό πλαίσιο τής συνεχιζόμενης διένεξης γιά τήν Κύπρο ή μήπως υιο-
θετήθηκε ώς αναπόσπαστο μέρος τής άπροκάλυπτα φιλοαμερικανικής στάσης
τού ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μας έκείνης τής περιόδου; Έάν αύτός
ό τελευταίος είναι, έν μέρει έστω, ό πραγματικός λόγος, δέν έχει άραγε έλθει πλέ-
ον ό καιρός νά ξανασκεφτούμε τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα τής
ύποτακτικότητάς μας πρός τούς 'Αμερικανούς; "Ας μήν ξεχνάμε, όπως πολύ
διορατικά παρατήρησε κάποτε ό λόρδος Acton45, ότι «τά έθνη δέν έχουν ούτε μό-
νιμους φίλους ούτε μόνιμους έχθρούς, παρά μόνο μόνιμα συμφέροντα».

(ε) Τρίτες χώρες άναπτύσσουν πρωτοβουλίες, μέ τή σύμφωνη ή όχι γνώμη
τών ΗΠΑ, πρός προστασία έπιχειρηματικών τους συμφερόντων ή πρός άποφυγή
κινδύνου δημιουργίας έσωτερικών προβλημάτων έκ μέρους τού 'Ιράν. Ή τελευ-
ταία αύτή παρατήρηση μάς παρέχει καί τήν εύκαιρία νά προσθέσουμε καί ένα
υστερόγραφο σέ ό,τι είπαμε άνωτέρω γιά τό 'Ιράν.

Τό παρόν κείμενο έγράφη μεταξύ τών μέσων 'Ιανουαρίου καί 'Απριλίου 2010.
ΈξΓμέρες μετά τή διάλεξή μου τής 11ης Μαΐου, στις 17 Μαΐου άργά τό βρά-
δυ, τό γεωστρατηγικό περιοδικό Stratfor δημοσίευσε τό κείμενο τής συμφωνίας
πού ύπεγράφη στήν Τεχεράνη μεταξύ τού 'Ιράν, τής Τουρκίας καί τής Βραζιλίας
καί επετεύχθη χάρις στις δύο τελευταίες χώρες. Σύμφωνα μέ τό κείμενο τού
άνακοινωθέντος, τό 'Ιράν συμφώνησε νά μεταφέρει πρός φύλαξη στήν Τουρκία
1200 κιλά μερικώς έμπλουτισμένου ούρανίου (διατηρώντας, πάντα, τήν κυριό-
τητά του επί τοϋ ούρανίου) καί έχει τό δικαίωμα, πού άναγνωρίζεται σέ όλα τά
έθνη, νά άναπτύξει πυρηνική τεχνολογία γιά ειρηνικούς σκοπούς. Ή άνωτέρω
λακωνικά διατυπωμένη συμφωνία έπιβεβαιώνει, νομίζω, τρεις τουλάχιστον θέσεις
πού άνεπτύχθησαν στό παρόν κείμενο.

Πρώτον, επιβεβαιώνεται άλλη μιά φορά ή ταχύτης τών έξελίξεων στόν γε-
ωπολιτικό χώρο, πράγμα πού, όπως είπα, καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή τόν σχε-

45. Παρατίθεται στο Benjamin R. Barberm, Fear's Empire. War, Terrorism and Democracy,
Norton and Company, Νέα Υόρκη 2004, σ. 76.
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διασμό μακροπρόθεσμης εξωτερικής πολιτικής. Προβλεπτική διπλωματία καί
προβλεπτική συγγραφική δραστηριότητα καθίστανται έτσι τό προνόμιο έλαχί-
στων προσώπων που συνδυάζουν έμπειρία καί γνώση. Οί σύγχρονοι πολιτικοί πού
έχουν τέτοια χαρίσματα είναι πολύ λίγοι καί στόν τόπο μας πάντως δυσεύρετοι.

Δεύτερον, ή έν λόγω πρωτοβουλία Τουρκίας/ Βραζιλίας δείχνει πώς σήμερα
τρίτες χώρες, πού μέχρι πρόσφατα δέν μπορούσαν καν νά διανοηθούν νά παίξουν
τέτοιο ρόλο στή διεθνή σκηνή, αιφνιδίως άπέκτησαν όχι μόνο τήν πολιτικοοικο-
νομική δυνατότητα άλλά καί τήν αύτοπεποίθηση νά πράξουν τά άνωτέρω, καί
μάλιστα, έν πολλοίς, έν άγνοίςι τών ΗΠΑ46.

Τρίτον, καί τελευταίο, οί ΗΠΑ ορθώς έκφράζουν τόν φόβο ότι ή συμφωνία
—πού ούδόλως αναφέρεται στό πώς θά έλεγχθεΐ ή τήρηση τών συμφωνηθέντων—
πιθανώς δίδει στό 'Ιράν τή δυνατότητα νά διασπάσει τή συμμαχία τήν όποια μέ
πολύ κόπο προσπαθούν, έδώ καί πολλούς μήνες, νά δημιουργήσουν μέ τούς Ρώ-
σους καί τούς Κινέζους γιά τήν έπιβολή κυρώσεων. Γι' αύτόν άκριβώς τόν λό-
γο, τήν επομένη τής άνακοινώσεως τής ιρανοτουρκίκής-βραζιλιανής συμφωνίας,
ή κ. Κλίντον έσπευσε νά άνακοινώσει στήν 'Επιτροπή 'Εξωτερικών Υποθέσεων
τού Κογκρέσου ότι οί ΗΠΑ θά καταθέσουν άμέσως στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας
τών Ηνωμένων Εθνών σχέδιο γιά έμπάργκο κατά τού 'Ιράν47.

"Επονται λοιπόν πολλές άκόμη κινήσεις εις αύτό τό έπι κίνδυνο «παιχνίδι».
Κατά τή γνώμη μου, όμως, ή άμερικανική αύτή κίνησις δέν άποτελεΐ μόνον
έμμεση άποδοκιμασία τής τουρκο-βραζιλιανής πρωτοβουλίας. Ταυτοχρόνως,
είναι καί σαφής ένδειξη ότι ή 'Αμερική δέν έπιθυμεΐ μόνο τήν έπίλυση τής δια-
φοράς της μέ τό 'Ιράν όσον άφορα τά πυρηνικά προβλήματα άλλά, άκόμη πε-
ρισσότερο, επιδιώκει νά δαμάσει τήν ιρανική δύναμη στόν Περσικό Κόλπο, πού,
κατά τή γνώμη της, προκαλεί πολλούς κινδύνους καί γιά τό 'Ιράκ άλλά καί γιά
τις άλλες σύμμαχές της χώρες στήν 'Αραβική χερσόνησο.

'Αν έχω δίκαιο σ' αύτό τόν συλλογισμό, ή ύποβόσκουσα κρίση τελικά κατά
πάσα πιθανότητα θά λυθεί μέ ένοπλο σύρραξη. Μέ άλλα λόγια, νέο «Ιράκ» κα-
ραδοκεί στόν ορίζοντα. Καί όπως τό πρώτο, έτσι (πιθανώς) καί τό δεύτερο, κύρι-

46. Ή εντόπωσις αυτή ενισχύεται καί άπό τή χλιαρή αντίδραση τής 'Αμερικής — δια στό-
ματος τοΰ κ. Ρόμπερτ Γκίμπς, εκπροσώπου τού Λευκού Οίκου εις τήν δημοσίευση αυτής τής
είδήσεως. "Ορα, Stratfor, «US Responds to Uranium Fuel Swap Deal», 17 Μαΐου 2010.

47. Stratfor, «US, Iran: Wielding the Sanctions Threat», 18 Μαΐου 2010.
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ους υποκινητές θά έχει τους 'Ισραηλινούς. Κατά τ' άλλα, τό γενικό συμπέρασμα
παραμένει άναλλοίωτο: κερδισμένοι βγαίνουν όσοι τολμούν, καί όχι όσοι διστάζουν.

(3) Ή αξιολόγηση τοϋ υποβάθρου καί τών προγραμματικών στόχων
τών προσωπικοτήτων που εμπλέκονται στόν γεωπολιτικό σχε-
διασμό η σχολιασμό

Ό τρόπος κατά τόν οποίο προετοιμάζεται48 ή κοινή γνώμη γιά μιά σύγ-
κρουση, καθώς καί ό τρόπος πού αύτή έπηρεάζει, μέ τή σειρά της, τήν τελική
άπόφαση συνιστούν ένα άκόμη κρίσιμο ζήτημα, τό οποίο, όμως, μπορεί νά γίνει
κατανοητό μόνον έάν γνωρίζει κανείς τό ύπόβαθρο —φυλετικό, θρησκευτικό, πο-
λιτικό, ιδεολογικό— τών άνθρώπων πού διαμορφώνουν αύτές τίς πολιτικές, παρέ-
χουν συμβουλές ή γράφουν σχετικά μέ αύτές.

Τίς έπιρροές αύτές μπορούν νά τίς ύποψιαστούν οί περισσότεροι, άλλά, σέ
όλες τίς περιπτώσεις, μπορούν νά άποδειχθούν πραγματικές μόνον εφ' όσον πα-
ρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα. 'Άν καί άφθονούν τά παραδείγματα αύτής τής
άπροκάλυπτα άσκούμενης προπαγάνδας ή παραπληροφόρησης, τό άκόλουθο πα-
ράθεμα άπό τά άπομνημονεύματα τού διευθυντή σύνταξης τής έφημερίδας New
York Times, Max Frankel, ένός άξιόλογου διαμορφωτή τής γνώμης πολλών φι-
λελεύθερων άναγνωστών, είναι άρκετά άποκαλυπτικό. Ειδικότερα, ό κ. Frankel
ομολογεί ότι, παίρνοντας άποφάσεις ώς διευθυντής σύνταξης τής έφημερίδας του:
«"Ημουν πολύ πιό βαθιά άφοσιωμένος στό 'Ισραήλ άπό όσο τολμούσα νά παρα-
δεχτώ. [...] Ένισχυόμενος άπό τίς γνώσεις μου γιά τό 'Ισραήλ καί τίς έκεϊ φι-
λίες μου, έγραψα έγώ ό ίδιος τούς περισσότερους σχολιασμούς τής έφημερίδας
γιά τή Μέση 'Ανατολή. Καί, όπως διαπίστωσαν περισσότεροι "Αραβες παρά
Εβραίοι αναγνώστες, τούς έγραψα άπό φιλοϊσραηλινή σκοπιά»49.

48. Αυτή είναι ή ορθή λέξη έν προκειμένψ, καί τοΰτο υποστηρίζεται άπό τά στοιχεία που
έρχονται συνεχώς στό φώς καί δείχνουν οτι ο δεύτερος πόλεμος κατά τοϋ Σαντάμ Χουσείν σχε-
διάστηκε άπό τους Βρετανούς καί τους 'Αμερικανούς δύο ολόκληρα χρόνια προτού ξεκινήσουν οί
έχθροπραξίες. Πράγματι, τότε άκριβώς άρχισε νά γίνεται λόγος περί «άλλαγής καθεστώτος».

49. The Times of My Life and My Life with The Times, 1999, σ. 401-403. Ό τρόπος κατά τόν
όποιο τό εβραϊκό λόμπι κυριαρχεί στόν δημόσιο λόγο στις ΗΠΑ έχει περιγραφεί διεξοδικά στό John
J. Mearsheimer καί Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy, 2007, κεφ. 6.
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Ή επιρροή που ασκείται μέσω τών έρευνητικών ινστιτούτων δέν είναι λιγό-
τερο ισχυρή, αν καί δέν είναι πάντοτε προφανής σέ όλους. Οί καθηγητές
Mearsheimer καί Walt διατυπώνουν διεξοδικά αύτό τό έπιχείρημα στό προπα-
ρατεθέν έργο τους, άλλά, πρός όφελος τών περισσότερων «άμύητων» άναγνω-
στών, οί δύο έγκριτοι καθηγητές -στά έξέχοντα πανεπιστήμια τού Σικάγου καί
τού Χάρβαρντ— άπαριθμούν έν συνεχεία μερικά άπό τά σημαντικότερα έρευνη-
τικά ινστιτούτα τού κόσμου καί έπισημαίνουν τήν έπιρροή (σέ διάφορους βαθ-
μούς) πού έχουν πάνω τους τά έβράίκά συμφέροντα. "Ετσι, σέ ένα διάσημο άρθρο
τους, σημειώνουν: «Τά τελευταία 25 χρόνια, φιλόϊσραηλινές δυνάμεις έχουν κα-
θιερώσει έπιβλητική παρουσία στό Ινστιτούτο Αμερικανικών Έπιχειρήσεων
(ΑΕΙ), στό "Ιδρυμα Brookings, στό Κέντρο Πολιτικής γιά τήν Ασφάλεια, στό
"Ιδρυμα Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, στό "Ιδρυμα Κληρονομιάς, στό
'Ινστιτούτο Hudson, στό 'Ινστιτούτο 'Ανάλυσης 'Εξωτερικής Πολιτικής καί
στό Εβραϊκό 'Ινστιτούτο Υποθέσεων 'Εθνικής 'Ασφάλειας. Στά μέλη αύτών
τών ινστιτούτων συγκαταλέγονται έλάχιστοι κριτικοί (αν όχι κανένας) τής άμε-
ρικανίκής ύποστήριξης πρός τό Ισραήλ»50.

Ή μετάδοση τής φιλοσοφίας —πού δέν είναι πάντοτε σκόπιμη— τών άτόμων
πού χρηματοδοτούν ερευνητικά ιδρύματα μέσα άπό τά έργα πού αύτά δημο-
σιεύουν πρέπει όχι μόνο νά έπισημανθεΐ άλλά καί νά καταδικαστεί, οποτεδήποτε,
τουλάχιστον, δέν γίνεται δημοσίως παραδεκτή. Ωστόσο, κάποια ιδρύματα χρη-
ματοδοτούμενα άπό ιδιώτες έχουν έπιπλέον δεχτεί τήν κατηγορία ότι χρησιμο-
ποιούν τήν οικονομική εύρωστία τους γιά νά έπηρεάσουν τις πολιτικές έξελίξεις
τόσο έντός όσο καί έκτός τών ΗΠΑ. Κατά τήν άποψή μου, αύτή ή συγκαλυμ-
μένη πολιτική δραστηριότητα άναιρεϊ τήν άντικειμενικότητα τών κειμένων πού
προέρχονται άπό αύτούς τούς φορείς.

"Ετσι, στις άρχές τού 2010, ή ιρανική κυβέρνηση δημοσίευσε έναν μακρύ
κατάλογο μέ τά ονόματα γνωστών άμερικανικών ιδρυμάτων πού φέρονταν ώς
έμπλεκόμενα σέ άνάλογες δραστηριότητες. Ή άκρίβεια αύτών τών έγκλήσεων
καί άντεγκλήσεων σπανίως μπορεί νά τεκμηριωθεί, άλλά ή δυνατότητα —ή ή πι-
θανότητα— νά συμβαίνουν όντως άνάλογα πράγματα δέν μπορεί νά άποκλειστεΐ
έντελώς, δεδομένου ότι πολλά άπό αύτά τά ιδρύματα είναι γνωστό ότι είχαν καί
έχουν στενούς δεσμούς μέ έβραϊκής καταγωγής ή νεοσυντηρητικούς χρηματοδό-
τες.

50. The Israel Lobby, London Review of Books, 23 Μαρτίου 2006, σ. 1, 14.
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Το γεγονος ότι οί χρηματοδότες, οί πολιτικοί οργανισμοί καί άλλες ομάδες
πίεσης μπορούν νά χρησιμοποιήσουν τόν χρόνο τους, τά χρήματά τους καί τήν
επιρροή τους γιά νά προωθήσουν ελεύθερα τίς πολιτικές πεποιθήσεις τους είναι
προφανώς έπιτρεπτό σέ κάθε δημοκρατία (ύπό τήν προϋπόθεση ότι δέν παραβιά-
ζεται μιά σειρά νόμων καί κανονισμών περί χρηματοδότησης άπό λόμπι, εκλο-
γικής χρηματοδότησης κ.ο.κ.). Στό σημείο αύτό, ωστόσο, θά ήθελα νά έπιστή-
σω τήν προσοχή σέ δύο βασικά σημεία.

Κατά πρώτο λόγο, εφ' όσον τά ιδρύματα έρευνών μπορεί νά χρησιμοποιηθούν
γιά νά προωθήσουν τέτοιες δραστηριότητες, τό γεγονος αυτό, σύμφωνα τουλάχι-
στον μέ τόν εύρωπαϊκό τρόπο σκέψης, θά μπορούσε νά κηλιδώσει τήν άκαδη-
μαϊκή καί έπιστημονική τους άμεροληψία. Κατά δεύτερο λόγο, τό φαινόμενο
αύτό είναι άξιοσημείωτο στόν βαθμό πού δείχνει ότι οί τρόποι μέ τούς οποίους
χρησιμοποιούν τή δύναμή τους τό έβραϊκό καί τό νεοσυντηρητίκό λόμπι (τά
οποία, συχνά, έχουν κοινά μέλη)51 γιά νά επηρεάσουν την πολιτική διαδικασία
είναι άκρως περίπλοκοι. Πέρα άπό τίς ΗΠΑ καί τό 'Ισραήλ, μία άπό τίς ελάχι-
στες χώρες πού έχουν κατανοήσει τή σοφία τής γαλλικής ρήσης «on fait la
politique à travers la culture» [«άσκούμε πολιτική μέσω τής κουλτούρας»]
είναι ή Τουρκία.

Γιά νά έπιστρέψουμε όμως στό 'Ισραήλ, τό τελικό άποτέλεσμα είναι ότι λι-
γότερο άπό τό 3% τού πληθυσμού τών ΗΠΑ52 έχει τέτοια έπιρροή στήν έξωτε-
ρική πολιτική τής χώρας. Πολλοί 'Αμερικανοί θεωρούν ότι αύτό τό φαινόμενο δέν
είναι ούτε λογικό ούτε ύγιές. Κατά τήν άποψή μου, όμως, γίνεται άκόμη πιό επι-
κίνδυνο γιά τούς μή 'Αμερικανούς, οί όποιοι, έμμέσως, βλέπουν καί τίς δικές τους
ζωές (όπως καί τήν έξωτερική πολιτική τους) νά έπηρεάζονται άπό τή στάση τών
'Ισραηλινών πρός τούς γείτονες τους, άλλά καί πρός ολόκληρο τόν κόσμο.

"Ετσι, τό πρόβλημα τής διαπίστωσης τής άκρίβειας καί τής πειστικότητας
τών πληροφοριών πού προέρχονται άπό δεξαμενές σκέψης είναι τόσο κρίσιμο όσο
είναι καί στήν περίπτωση άξιολόγησης τού έργου άτόμων —μή έξαιρουμένων τών

51. Έπ' αυτού βλ., μεταξύ άλλων, Murray Friedman, The Neoconservative Revolution.
Jewish Intellectuals and the Shaping of Public Policy, 2005. Βλ. επίσης Francis Fukuyama, America
at the Crossroads. Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy, 2006, 1δ. κεφ. 2.

52. Λιγότερο, πράγματι, καθώς, σύμφωνα με τίς στατιστικές, μόνο τό έ'να τρίτο περίπου
τού συνολικού πληθυσμού λαμβάνει ενεργό μέρος στή διαδικασία επιρροής τής συμπεριφοράς τών
'Αμερικανών πολιτικών.
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ιδεών τοΰ γράφοντος—, μιά καί επηρεάζεται καί αύτό άπό τούς διάφορους παρά-
γοντες πού συνδέονται μέ τήν έθνικότητα, τή θρησκεία, τήν πολιτική ιδεολογία,
τήν κουλτούρα καί τά συναφή.

Στήν περίπτωση όμως τών ινστιτούτων πού λειτουργούν ώς δεξαμενές σκέ-
ψης πρέπει κανείς νά είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καί νά άξιολογεΐ τήν άνεξαρτη-
σία τών άπόψεών τους, ιδίως δταν ή χρηματοδότηση τους, καί άρα, ή 'ίδια ή
ύπαρξή τους, έξαρτώνται (έστω καί έν μέρει) άπό κυβερνήσεις, καί όταν τό επί-
πεδο αύτής τής κρατικής χρηματοδότησης κρατείται μυστικό53.

Αύτές οί προειδοποιητικές προτάσεις, ωστόσο, δέν θά έπρεπε νά θεωρηθεί ότι
υποτιμούν ένα έργο πού συχνά άποδεικνύεται έξαιρετικό. Πράγματι, άκόμη καί
όταν είναι έκδηλα μεροληπτικά, μερικά άπό αύτά τά κείμενα έχουν ιδιαίτερο
ένδιαφέρον, άπό τήν άποψη ότι παρουσιάζουν τή φιλοσοφία μιάς πολιτικής ομά-
δας πίεσης ή παράταξης. "Ετσι, σκοπός τών προτάσεών μου είναι νά προειδο-
ποιήσω πολιτικούς, δημοσίους ύπαλλήλους, σχεδιαστές τής κυβερνητικής πολι-
τικής, έρευνητές, άλλά καί τούς άπλούς (άλλά μορφωμένους) άναγνώστες ότι
πρέπει νά είναι πολύ έπιφυλακτικοί δταν διαβάζουν κάποιες γεωπολιτικές άπό-
ψεις καί νά μήν θαμπώνονται άπό τή λάμψη τών μεγάλων ονομάτων καί ιδρυ-
μάτων.

Γ. Ή θεωρία τοΰ Fukuyama γιά τό «Τέλος της Ιστορίας»: τί είπε·
πώς χρησιμοποιήθηκε

Ή τρίτη καί ή τέταρτη ένότητα αύτής τής διάλεξης θά είναι περισσότερο

53. Στην 'Ελλάδα αυτή ή αδιαφάνεια ενισχύεται άπό το γεγονός δτι τά ποσά πού λαμβά-
νουν φορείς δπως το ΕΛΙΑΜΕΠ κρατούνται μυστικά μέ κοινή συναίνεση τών χορηγών (δπως
είναι το Υπουργείο Εξωτερικών) καί τών παραληπτών. Τά πράγματα μπορεί νά είναι, δντως,
πολύ λιγότερο ικανοποιητικά, καθώς τό ΕΛΙΑΜΕΠ συνυπάρχει μέ άλλα 'Ιδρύματα ή 'Ερευνη-
τικά Κέντρα τά όποια ασχολούνται μέ γεωγραφικά πιό περιορισμένες περιοχές, δπως είναι κά-
ποιες συγκεκριμένες βαλκανικές χώρες. Καί αύτά λαμβάνουν άδιευκρίνιστα κυβερνητικά κονδύ-
λια, ένώ ένεργό ρόλο στό έσωτερικό τους διαδραματίζουν άτομα τών οποίων τά ονόματα έμφα-
νίζονται σέ περισσότερους τού ενός οργανισμούς. Ώς έκ τούτου, δέν μπορεί νά αποκλειστεί τό
ένδεχόμενο τής «διπλομισθίας». Καί όπου έμπλέκεται τό χρήμα, ή δυνατότητα ύπέρμετρης
έπιρροής πάντοτε θά προβληματίζει τό εύρύ κοινό.
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«αφηρημένες» και «θεωρητικές» σέ σχέση μέ τήν εμπειρική καί λεπτομερειακή
προσέγγιση πού ακολούθησα στις αρχικές ενότητες (καί στό τέλος) αύτού τού δο-
κιμίου. Καί τούτο, όχι μόνον έπειδή αρμόζει σέ αύτή τήν Αίθουσα Γνώσης νά συν-
δέονται οί διπλωματικές πρωτοβουλίες καί σχεδιασμοί μέ τίς εύρύτερες πνευμα-
τικές έπιρροές τής έποχής μας, άλλά καί γιά νά προϊδεαστεί ό αναγνώστης ώς
πρός τίς σκέψεις καί τίς συμβουλές πού παρουσιάζονται στήν τελευταία ένότητα.

Κατά μεγάλο μέρος, ή προβλεπτική διάσταση τού γεωπολιτικού σχεδιασμού
μιάς χώρας (καί τών σχετικών έπιστημονικών σχολιασμών) έπηρεάζεται κατ'
άνάγκην άπό τή σκοπιά άπό τήν όποια έξετάζεται ό γενικός προσανατολισμός
τών παγκόσμιων ύποθέσεων. Ή σκοπιά αύτή, μέ τή σειρά της, θά διαμορφωθεί
όχι μόνον άντλώντας στοιχεία άπό τίς παραδόσεις καί τίς νοοτροπίες τών
άρχουσών έλίτ τής έν λόγω χώρας, άλλά ένδέχεται έπίσης νά έπηρεάζεται άπό
τόν τρόπο πού αύτές οί έλίτ κατανοούν (ή παρανοούν) τό έργο τών κορυφαίων θε-
ωρητικών τού κόσμου.

Σημείο έκκίνησης τής συλλογιστικής διαδικασίας αύτών τών έλίτ, όπως
προαναφέρθηκε στήν άρχή αύτού τού κειμένου, θά άποτελέσει τό έρώτημα:
«Προσβλέπουμε σέ έναν κόσμο συγκρούσεων διαμορφωμένο άπό τά διάφορα συμ-
φέροντα τού πολυπολίκού κόσμου στόν όποϊο εισερχόμαστε ή, μήπως, σέ έναν
κόσμο διαμορφωμένο άπό διάφορες έκφάνσεις τής παγκοσμιοποίησης, τίς διεθνείς
συνθήκες, ένδείξεις ένισχυμένης έμπορικής συνεργασίας, αύξανόμενης βοήθειας
πρός τόν άναπτυσσόμενο κόσμο; Γιά νά θέσω πιό άπλά τό δίλημμα: τό μέλλον
πρόκειται νά είναι συνεργατικό ή άνταγωνιστικό; Στή ζωή αύτά τά εύρύτατα
έρωτήματα προκαλούν συμβιβαστικές άπαντήσεις. Ωστόσο, όπως προεϊπα, θε-
ωρώ ότι τό κυρίαρχο στοιχείο σέ κάθε τέτοια «άνάμεικτη» ή «μετριασμένη»
άπάντηση είναι ότι ή σύγκρουση θά συνεχίσει νά άποτελεϊ τόν κανόνα τοϋ κό-
σμου μας.

Έκ πρώτης όψεως, ή πρώτη άπάντηση —τήν όποια προσωπικά δέν συμμε-
ρίζομαι— ταυτίζεται μέ τήν άποψη πού προκρίνει τό διάσημο άρθρο τού Francis
Fukuyama (τό όποϊο έκδόθηκε τό 1989 καί έχει έπαυξηθεϊ πλέον σέ μορφή βι-
βλίου) μέ τόν προκλητικό τίτλο Το Τέλος τής Ιστορίας5*1. Θά πρέπει νά σημει-

54. The End of History?, The National Interest, 1989, άρ. τ. 16' σήμερα, σέ μορφή βιβλίου,
μέ τίτλο The End of History and the Last Man (έκδ. 2006, μέ νέο Επίμετρο), ένώ κυκλοφορεί καί
στά έλληνικά με τίτλο Τό τέλος της 'Ιστορίας καί 6 Τελευταίος "Ανθρωπος, έκδόσεις Ά. Ά.
Λιβάνη, 'Αθήνα 1993.
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ώσουμε cm δ Fukuyama χρησιμοποίησε τον δρο «ιστορία» ύπό τήν έγελιανή
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έννοια της «ιστορίας της ιδεολογίας» ή της «ιστορίας της σκέψης» , και οτι ή
έννοια αυτή θά πρέπει νά γίνει αντιληπτή ώς αναφερόμενη στό τέλος τής έξέλι-
ξης τής ανθρώπινης σκέψης για τις πρώτες αρχές, μή έξαιρουμένων τών αρχών
που διέπουν τήν πολιτική καί κοινωνική οργάνωση.

Ή θεωρία τοΰ Fukuyama έχει έπανειλημμένως αποτελέσει άντικείμενο επι-
κρίσεων, συνηγοριών καί έπεξηγηματικών άναλύσεων σέ πολυάριθμα άρθρα,
άλλά, άναμφίβολα, έχει έπίσης άποτελέσει έντυπωσιακό δρόσημο στήν ιστορία
τών γεωπολιτικών δημοσιευμάτων. Σέ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στό γεγονός
ότι τό έν λόγω έργο (α) είναι γραμμένο μέ ένάργεια· (β) μέ τήν πάροδο τοΰ χρό-
νου, γίνονταν σαφή τά πλούσια θεμέλιά του56· καί (γ) ή έκδοσή του προγραμμα-
τίστηκε ώστε χρονικά νά συμπέσει σχεδόν μέ τήν πτώση τού Τείχους τού Βε-
ρολίνου. Έν τούτοις, δ σημαντικότερος λόγος πού αύτή ή θεωρία άσκησε τόσο
μεγάλη έπιρροή στήν πράξη σχετίζεται ενδεχομένως μέ τό γεγονός ότι ή κεν-
τρική θέση τού Fukuyama χρησιμοποιήθηκε -έσφαλμένα, θά έλεγαν κάποιοι— μέ
σκοπό νά αιτιολογήσει τή νέα άμερικανική θέση στήν παγκόσμια σκηνή, χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τής οποίας αποτέλεσε ο Πόλεμος στό 'Ιράκ, ή οποία καί
έγκαινίασε τή νέα φρασεολογία τής «διεθνούς παγκόσμιας τάξης», άντικαθιστών-
τας τόν άπωθητικό όρο «Ψυχρός Πόλεμος».

Σημείο άφετηρίας είναι ή έγελιανή ιδέα57 ότι ή έξέλιξη τών άνθρώπινων κοι-
νωνιών δέν είναι άπεριόριστη καί δτι, έπιπλέον, θά τερματιστεί τή στιγμή πού ή

55. Έπ' αύτού βλ. κυρίως τά έργα τοΰ Hegel, The Philosophy of History, General Books
LLC, άνατ. 2006 καί Phenomenology of Spirit, άγγλ. μτφρ. J. Β. Baillie έν έτει 193 1 μέ τον έλα-
φρώς διαφορετικό τίτλο Phenomenology of Mind.

56. "Οπως πάντα συμβαίνει μέ τις νέες θεωρίες, έτσι καί αύτή, όταν ύποβληθεϊ σέ ένδε-
λεχή έξέταση, αποκαλύπτει ότι ό Fukuyama οφείλει πολλά στά έργα προγενέστερων συγγρα-
φέων, καί πιο συγκεκριμένα στό έργο τού έξοχου (αν καί πολιτικά ιδιότυπου) Γάλλου μαρξιστή
φιλοσόφου Alexandre KojÈve (Introduction à la lecture de Hegel, 1947) καί στις ιδέες τού κορυ-
φαίου Γερμανού φιλοσόφου καί ιστορικού Georg Hegel, ιδίως στό The Phenomenology of
Mind, άγγλ. μτφρ. J. Β. Baillie, 1967. Σέ τελευταία άνάλυση, δμως, καί οί δύο προηγούμενοι
στηρίχθηκαν στήν άνάλυση τού Πλάτωνα γιά τά μέρη τής ψυχής. Έπ' αύτού βλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Πολιτεία, βιβλίο Δ ', σ. 14 κ.έ. Γιά νά κατανοήσουμε τή θέση τού Fukuyama, είναι απαραίτη-
το νά κατανοήσουμε πρώτα δλες αύτές τις έπιρροές του.

57. Βλ. Alexandre KojÈve, Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the Phenomenology
of Spirit, Cornell University Press, 1969.
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ανθρώπινη κοινωνία θά έχει εκπληρώσει τίς βαθύτερες καί βασικότερες επιθυμίες
της. Ό Fukuyama ισχυρίστηκε ότι ή στιγμή αύτή εχει επέλθει στις μέρες μας
χάρις στή φιλελεύθερη δημοκρατία, ή όποια άποτελεϊ τήν «τελική μορφή τής
άνθρώπινης διακυβέρνησης» καί έκφράζεται μέσα άπό τήν έπίτευξη τού ιδεώδους
τής έλευθερίας καί τής ισότητας.

Τούτο στάθηκε δυνατόν διότι, «ώς άποτέλεσμα τής έξέλιξης τών κοινωνικο-
πολιτικών ιδεών καί τής έπιστημονικής προόδου», οί σύγχρονες οίκονομικές/φι-
λελεύθερες δημοκρατίες είχαν ύπερνικήσει τή βασική κομμουνιστική πρόκληση
καί τό πρότυπο τους είχε έπίσης καθιερωθεί ώς ή μόνη συνεκτική πολιτική φι-
λοδοξία πού μπορούσε νά έκτείνεται σέ διάφορους πολιτισμούς παγκοσμίως καί
νά έξασφαλίζει στούς άνθρώπους εύτυχία καί οικονομική πρόοδο. Ή έπιτυχία τού
οικονομικού φιλελευθερισμού (ιδίως όπως αύτός γίνεται κατανοητός άπό τόν
άγγλικό καί, κυρίως, τόν άμερικανικό κόσμο) συνδυάσθηκε μέ τήν ικανότητα τού
συστήματος νά ικανοποιεί τήν έπιθυμία τών άνθρώπων γιά «άναγνώριση»58 —τήν
περίφημη «désir de reconnaissance» τού Kojève-, ή όποια έπήλθε τελικά όταν ή
Γαλλική Επανάσταση έκκοσμίκευσε τή βασική ιδέα τού χριστιανισμού ότι όλα
τά άνθρώπινα πλάσματα είχαν τήν ί'δια άξιοπρέπεια.

Ύπόρρητη στήν άξιολόγηση αύτή ήταν ή ιδέα ότι ύπήρχαν δύο άλλα ρεύμα-
τα σκέψης, καί πιό συγκεκριμένα (α) μιά ορισμένη τάση πρός τήν καθολίκευση
αύτού τού μοντέλου καί (β) ή άποψη οτι οί συγκρούσεις ήταν πιό δύσκολες με-
ταξύ τών φιλελεύθερων δημοκρατιών*^. Ό συγγραφέας, ωστόσο, είχε τή σύνεση
νά τονίσει σέ διάφορα σημεία τού βιβλίου του60 —καί λιγότερο συχνά στό άρθρο
του— μερικές άπό τίς έγγενεϊς δυσκολίες πού συνοδεύουν τήν υιοθέτηση αύτού τού
τελειοποιημένου (υποτίθεται) μοντέλου. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ αύτών
συγκαταλέγονται ή κουλτούρα καί ή θρησκεία.

58. "Η, όπως θά τό έθεταν οί "Αγγλοι, γιά «αναγνώριση τής αύτοεκτίμησής» τους.
'Ασφαλώς, δλα αυτά ξεκινούν μέ τήν πλατωνική τριμερή διαίρεση τής ψυχής σέ «λογιστικόν»,
«έπιθυμητικόν» καί, κυρίως, «θυμοειδές». Αύτό σημαίνει πώς, δταν δέν ικανοποιείται ή αύτοε-
κτίμηση τών άνθρώπων, αισθάνονται «ντροπή» ή δοκιμάζουν τό συναίσθημα τού «θυμού». Γιά
τόν Hegel, αύτά τά συναισθήματα άποτελούν μέρη τής άνθρώπινης προσωπικότητας, ή οποία
είναι κρίσιμη γιά τόν πολιτικό βίο, καί διέπουν τήν ιστορική διαδικασία στό σύνολο της.

59. Βλ. ωστόσο τήν άποψή μου κατωτέρω.

60. Βλ. λ.χ. σ. 347 τού βιβλίου του (παρατίθεται άνωτέρω).
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Ό ενθουσιασμός πού έπικράτησε στή Δύση μετά τήν πτώση τοΰ κομμουνι-
σμού στάθηκε άφορμή γιά νά διατυπωθούν καί άλλες σχετικές θεωρίες. "Ετσι,
λιγότερο άπό τρία χρόνια μετά τήν έμφάνιση τής πολυσυζητημένης θέσης τοΰ
Fukuyama, ό πρώην καθηγητής του, ό μακαρίτης πλέον Samuel Huntington,
διετύπωσε μιά δική του θεωρία61. Μολονότι δέν άσπαζόταν τήν άποψη ότι
υπήρχε όντως μιά κίνηση πρός ένα καθολικό σύνολο άξιών, καί ούτε τήν άντιμε-
τώπιζε ώς άναπόφευκτη ή άκαταμάχητη, ό Huntington εστίαζε τήν προσοχή
του στις πολιτισμικές διαδικασίες πού κινητοποιούν τις μάζες πρός τήν πολιτική
δράση καί τή σύγκρουση. "Ετσι, γιά τόν Huntington, στό έπίκεντρο τής προ-
σοχής θά έπρεπε νά βρίσκονται οί άα-πολιτισμικές τοπικές συγκρούσεις.

Μολονότι αύτή ή θεωρία διέφερε πολύ άπό τή θεωρία τού Fukuyama, άμφό-
τερες είχαν κοινό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πράγματι, ή θεωρία τού
Fukuyama έξυμνούσε υπερβολικά τήν έπιτυχία τού οικονομικού φιλελευθερισμού
τού άγγλοσαξονικού κόσμου, ένώ ή θέση τού Huntington «άπάλλασσε» τον δυ-
τικό πολιτισμό άπό τήν κατηγορία ότι είχε προκαλέσει τις περισσότερες μεγάλες
συγκρούσεις. 'Οπωσδήποτε, ή δεκαετία τού 1990 παρήγαγε έργα άξιοσημείωτης
φαντασίας καί γνώσης, άλλά καί έργα πού θεωρούσαν τή Δύση «θριαμβεύτρια».

Έν τούτοις, οί κίνδυνοι της θεωρητικοποίησης δεν σχετίζονται τόσο μέ τούς
καρπούς της εργαστηριακής σκέψης, οσο μέ τόν τρόπο πού θα χρησιμοποιηθεί
αύτή ή σκέψη άπό πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, υψηλόβαθμους (άλλά πο-
λιτικά υποκινούμενους) συμβούλους καί προκατειλημμένες ομάδες πίεσης.
"Οπως άφησα προηγουμένως νά έννοηθεΐ, αύτό ήταν κάτι πού συνέβη καί μέ τις
δύο θεωρίες, καθότι προσέφεραν τά θεωρητικά θεμέλια γιά τόν Πόλεμο τού Κόλ-
που κατά τή δεκαετία τού 1990 καί τούς Μεσανατολικούς Πολέμους άπό τό
2001 καί μετά (αν καί, στήν τελευταία αύτή περίπτωση, καί γιά λόγους σαφώς
«πολιτικούς», κατεβλήθησαν ένσυνείδητες προσπάθειες ώστε νά μή συγχέεται
τό 'Ισλάμ μέ τόν ισλαμικό φονταμενταλισμό).

Τούτου δοθέντος, δέν είναι άξιο άπορίας τό γεγονός ότι οί μή Δυτικοί θεωρη-
τικοί καί διπλωμάτες έξέφρασαν ένστάσεις πρός τις ύποκείμενες ιδέες τής δυ-
τικής ύπερηφάνειας ή τής μή δυτικής ένοχής γιά τά κυριότερα δεινά τού κόσμου,
μέ άποτέλεσμα οί θεωρίες στις όποιες στηρίζονταν οί άξιώσεις τους περί σχεδόν

61. Στο βιβλίο του The Clash of Civilizations. Remaking of World Order (έκδ. Touchstone,
1997), πού στά έλληνικά κυκλοφορεί με τον τίτλο Ή Σύγκρουση τών Πολιτισμών (έκδ. Τερ-
ζόπουλος, 'Αθήνα 1999).
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καθολικής ισχύος νά γίνουν πεδία μάχης, έριδας καί διαφωνίας. Πράγματι, ή πα-
ραδοχή οτι στο έξής οί συγκρούσεις θά περιορίζονταν μεταξύ τής Δύσης καί τού
«ύπόλοιπου» κόσμου, έπειδή οί χώρες πού συμμερίζονταν τίς φιλελεύθερες δημο-
κρατικές άρχές «δέν είχαν λόγους νά άμφισβητήσουν τή νομιμότητα ή μία τής
άλλης», άποδείχθηκε ύποπτη.

Οί άνωτέρω συνοπτικές παρατηρήσεις στόχο έχουν νά προβάλουν τούς εξής
δύο ισχυρισμούς: πρώτον, ότι οί ακαδημαϊκές θεωρίες έχουν προσαρμοσθεί κατά
τό δοκούν καί χρησιμοποιηθεί —έστω καί έν άγνοια τών έπινοητών τους— γιά νά
δικαιολογήσουν συγκεκριμένα γεωπολιτικά γεγονότα- καί, δεύτερον, ότι, άντί νά
ομογενοποιήσουν τίς πολιτισμικές άπόψεις, προκάλεσαν μιά άντίδραση μέ παρα-
γωγή άντίστοιχου θεωρητικού έργου, άπό τήν πλευρά κυρίως, αν καί όχι άπο-
κλειστικά, Τούρκων καί Τρανών πανεπιστημιακών, οί όποιοι έχουν άρχίσει νά κι-
νητοποιούνται όλο καί περισσότερο γιά νά στηρίξουν τήν άντίθεσή τους στήν άμε-
ρικανική/δυτική ήγεμονική κοσμοαντίληψη.

Αύτή ή άντιπαράθεση, μολονότι δέν έχει βρει πολλούς οπαδούς στή Δύση (έν
μέρει, γιά γλωσσικούς λόγους), δέν είναι άπλώς άκαδημάϊκά σημαντική: προε-
τοιμάζει έπίσης τό έδαφος γιά έναν κόσμο συνεχών συγκρούσεων, έστω καί στό
καθαρώς θεωρητικό πεδίο, γεγονός τό όποϊο πολλοί Εύρωπαϊοι μελετητές έχουν
θελήσει νά υποτιμήσουν, καλυπτόμενοι πίσω άπό τούς διαρκώς αύξανόμενους θε-
σμούς οί όποϊοι, θεωρητικά, πρέπει νά εξασφαλίζουν τή συνεργασία, τή συνύπαρ-
ξη καί τήν κυβερνητική διαφάνεια.

Προσωπικά, δέν συμμερίζομαι αύτή τήν ειδυλλιακή άποψη γιά τό μέλλον.
'Όπως καί τόν καθηγητή Νταβούτογλου, δέν μέ έχει πείσει καθόλου ή άμερι-
κανική προσπάθεια νά «όμογενοποιηθούν»/«άφομοιωθούν» οί μή δυτικοί πολιτι-
σμοί τής Μέσης καί τής "Απω 'Ανατολής κάτω άπό τήν έπίδραση/έξαγωγή καί
διάδοση τών άμερικανικών ιδεών περί «δημοκρατίας» καί «πολιτισμού». Συμμε-
ρίζομαι έπίσης τήν άποψή του ότι ή σημερινή «παγκόσμια αταξία» έχει προ-
κληθεί άπό τόν τερματισμό τής στρατηγικής σταθερότητας πού διασφάλιζε κά-
ποτε ό Ψυχρός Πόλεμος62. "Ετσι, ή θριαμβολογική παρουσίαση τής κατάστα-

62. "Ο.π., Journal of International Affairs (1997-8), καί λεπτομερέστερα στή δεξιοτεχνική
(άλλά καί άνησυχητική γιά τούς "Ελληνες) μονογραφία του Stratejik Derinlik: Turkiye' nin
Uluslararasi Konumu, Κωνσταντινούπολη 2001, ή οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε καί στά ελλη-
νικά μέ τίτλο Τό στρατηγικό βάθος — Ή διεθνής θέση της Τουρκίας, έκδ. Ποιότητα, 'Αθήνα
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σης διόλου δέν μειώνει τις πιθανότητες τής σύγκρουσης, άλλά, άντιθέτως, τις
ένισχύει, άκριβώς έπειδή τονίζει, όπως σαφέστατα κάνει ό Huntington, τις φυ-
λετικές καί θρησκευτικές διαφορές. Θά έπανέλθω άργότερα στήν ιδέα -στό
ιδεώδες, αν θέλετε— τής άναζήτησης τής άναγκαίας γεωπολιτικής ισορροπίας.

Ή παραδοχή τού Fukuyama, ότι, έφεξής, οί φιλελεύθερες δημοκρατίες θά
ζούν σέ σχετική άρμονία, έχει έπίσης άρχίσει νά άποδυναμώνεται μέ τήν πάροδο
τού χρόνου. 'Ασφαλώς, οί φιλελεύθερες δημοκρατίες τού κόσμου έχουν κοινές κά-
ποιες δημοκρατικές άρχές, χάρις στις οποίες δέν έχουν «λόγους γιά νά άμφισβη-
τήσουν ή μία τή νομιμότητα τής άλλης»63.

"Εδωσα σκοπίμως έμφαση στή λέξη «νομιμότητα», διότι, δπως ορθά, κατά
τήν άποψή μου, έχει ισχυριστεί δ Robert Kagan στήν έξαίρετη μονογραφία του
Paradise & Power. America and Europe in the New World Order''1, «σήμερα, με-
ταξύ 'Αμερικανών καί Εύρωπαίων, τό έπίμαχο ζήτημα είναι άκριβώς τό ζήτημα
τής νομιμότητας — όχι τής νομιμότητας τών πολιτικών θεσμών τών μέν ή τών
δέ [...] άλλά τών διαφορετικών άπόψεών τους γιά τήν "παγκόσμια τάξη"».

"Ετσι, γιά πρώτη φορά μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ή 'Αμερική περ-
νάει κρίση διεθνούς νομιμότητας. Τούτο, ωστόσο, 8ζν προοιωνίζεται μιά ένοπλη
σύγκρουση μεταξύ τών «δυτικών δυνάμεων»· έξ ίσου δμως δέν στηρίζει τήν άπο-
ψη τού Fukuyama ότι θά ύπάρξει «άρμονία» μεταξύ τους. Πράγματι, ή σοβούσα
άντιπαλότητα μεταξύ 'Αμερικής καί Εύρώπης, τόσο προφανής στή συμπεριφορά
τού Roosevelt καί τού Eisenhower πρός τούς Γάλλους καί τούς "Αγγλους ομο-
λόγους τους, είναι πλέον προφανής στούς πάντες, έξαιρουμένων όσων, άπλώς, δέν
θέλουν νά τή δούν. Καί δυστυχώς, ύπάρχουν καί στή χώρα μας άρκετοί τέτοιοι.

Καί ώς πρός αύτό τό σημείο, λοιπόν, προβλέπω ότι στό έπίκεντρο τών διε-
θνών σχέσεων θά έξακολουθήσει νά βρίσκεται ή σύγκρουση, καί όχι ή άρμονία καί
ή συνεργασία, έκτός άπό τις περιπτώσεις όπου ύπάρχει σύμπτωση (οικονομικών,
κυρίως) συμφερόντων.

2010. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τις απόψεις τοΰ κ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ προτού
γίνει ύπουργός Εξωτερικών τής Τουρκίας, βλ. Monthly Review/Μηνιαία 'Επιθεώρηση, 2009,
άρ.τ. 52 (117).

63. Fukuyama, ο.π., σ. 263.

64. (2003), σ. 108. Στά έλληνικά κυκλοφορεί μέ τίτλο Παράδεισος καί εξουσία — Ή 'Αμε-
ρική καί ή Ευρώπη στη Νέα Τάζη Πραγμάτων, έκδ. Καστανιώτη, 'Αθήνα 2003.
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Δ. Ό χαμένος κρίκος: σύγκρουση συνοδευόμενη άπό ισορροπία

Δέν είναι αύτή ή κατάλληλη περίσταση, καί ούτε είμαι έγώ ο κατάλληλος
άνθρωπος, γιά νά ασκήσω κριτική σέ αύτές τίς έμπεριστατωμένες καί πολυσυ-
ζητημένες θέσεις, οί οποίες έχουν διατυπωθεί σέ κλάδους τού έπιστητού πού συγ-
γενεύουν μέν, άλλά δέν ταυτίζονται μέ το δικό μου έπιστημονικό άντικείμενο. Δέν
μπορώ, ωστόσο, παρά νά τονίσω άκόμη περισσότερο τήν άνησυχία μου γιά ορι-
σμένες ιδέες τού Fukuyama, οί οποίες μπορούν νά έπηρεάσουν τίς εδώ παρατη-
ρήσεις μου σχετικά μέ τή σύγχρονη γεωπολιτική καί τό μέλλον της. Λόγω έλλει-
ψης χώρου, θά τίς άναφέρω έπιγραμματικά.

Πρώτον: ή βεβαιότητα γιά τήν οριστική έπιτυχία τού φιλελεύθερου οικονο-
μικού μοντέλου είναι μάλλον ύπερβολική, έκτος καί αν καθορίσει κανείς γιά ποιά
συγκεκριμένη εκδοχή τού μοντέλου πρόκειται — σέ γενικές γραμμές, τήν εύρω-
παϊκή ή τήν άμερικανική65.

Δεύτερον, ώς πρός τό ι'διο θέμα, δέν θά έπρεπε νά σπεύσει κανείς νά διακη-
ρύξει ότι οι δυτικές οικονομίες έχουν πλέον «βγεΤ άπό τή στενωπό», αν καί,
καθώς γράφονται αύτές οί γραμμές, γνωρίζουμε ότι ή 'Αμερική έχει πλέον βγει
άπό τήν ύφεση καί ή Ρωσία δείχνει νά τήν έχει μόλις ξεπεράσει. Όπωσδήποτε,
αν δεχτούμε ώς μόνο καί βασικό κριτήριο τόν ορισμό τής ύφεσης —περίοδος τριών
διαδοχικών τριμήνων μέ άρνητική άνάπτυξη—, τότε υπάρχει περιθώριο αισιοδο-
ξίας (πολύ μικρό, βέβαια). 'Εκφράζω αύτόν τόν σκεπτικισμό, διότι θά μπορούσε
—ή μήπως θά έπρεπε;— νά ρωτήσει κανείς πόσο πραγματική είναι μιά αύξηση τού
ΑΕΠ, όταν σημειώνεται σέ ένα περιβάλλον όπου ή άνεργία συνεχίζει νά μεγα-
λώνει (ή, στήν καλύτερη περίπτωση, παραμένει στάσιμη σέ πολύ ύψηλά έπίπε-
δα), οί μισθοί μειώνονται, οί τιμές άκολουθούν άντιπληθωριστικές τάσεις καί τά
αίτια τής ύφεσης —ή οικονομική χρεωκοπία, ή ύπερβολική παροχή στέγασης, ή
ύπερχρέωση τών νοικοκυριών λόγω πιστωτικής εύκολίας— δέν έχουν άκόμη γί-
νει πλήρως κατανοητά καί, όπωσδήποτε, δέν έχουν διορθωθεί. Άκόμη πιό δυσοί-

65. Στο Fukuyama, ο.π., σ. 347, έξετάζεται ή προτίμηση τών Ευρωπαίων γιά τήν ισότη-
τα, σέ αντιδιαστολή μέ τήν αμερικανική προτίμηση γιά τήν έλευθερία — προτίμηση χαρακτηρι-
ζόμενη ώς ζήτημα «βαθμού, καί οχι άρχής». Προσωπικά, ώς νομικός πού προτιμά νά έντρυφά
στό ακριβές περιεχόμενο νομικών και ρυθμιστικών θεσμών, θεωρώ ότι ή λιγότερο ακριβής χρή-
ση τών λέξεων άπό τούς πολιτικούς επιστήμονες, ιδίως δέ εκείνους πού έξετάζουν τό παγκόσμιο
σύστημα στό σύνολο του, είναι σαφώς προβληματική.
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ωνη δμως είναι ή ευρέως διαδεδομένη άποψη δτι τδ (ρέπον προς τδν κίνδυνο καί
τήν απληστία) διεθνές τραπεζικό σύστημα έχει φροντίσει ώστε οί κυβερνήσεις νά
αισθάνονται ύποχρεωμένες νά σώζουν τις τράπεζες άπό τήν καταστροφή καί, συ-
νεπώς, μπορεί νά μπει στόν πειρασμό νά έπαναλάβει τήν 'ίδια ριψοκίνδυνη συμ-
περιφορά, ή όποια προκάλεσε μνημειώδη προβλήματα τόσο στις τράπεζες όσο καί
σέ έμάς, πιστεύοντας δτι οί κυβερνήσεις θά τις σώσουν καί πάλι. "Ετσι, κατά τή
γνώμη μου, είναι άπολύτως άσύνετο νά πιστεύουμε ότι «έχουμε βγει άπό τή στε-
νωπό» ή ότι είναι άδύνατον ή καί άπίθανο νά συμβεί στό κοντινό μέλλον καί άλλη
κρίση, παρόμοια μέ αύτή πού ζήσαμε.

Τρίτον: δέν θά πρέπει νά άποκλείσουμε τήν ιδέα (όπως δέν τήν άπέκλεισε καί
ό 'ίδιος ό Fukuyama) μιας νέας, άδοκίμαστης ιδεολογίας, ή οποία περιμένει νά
άμφισβητήσει αύτή τήν —πραγματική ή θεωρητική— ύπεροχή τού φιλελεύθερου
οικονομικού μοντέλου, τό οποίο έχει «έξιδανικεύσει» ό Fukuyama χαρακτηρίζον-
τάς το ώς τή «μόνη μορφή άνθρώπινης διακυβέρνησης πού μπορεί νά έπικυρω-
θεϊ άπό τή λογική καί τήν ήθική». Ή έξιδανίκευση τής φιλελεύθερης δημοκρα-
τίας έχει ήδη τεθεί έν άμφιβόλω άπό πολλούς θεωρητικούς, σύμφωνα μέ τούς
όποιους παραμένει άναπόδεικτο ότι μόνον οί φιλελεύθεροι δημοκρατικοί θεσμοί
μπορούν νά όδηγήσουν στή δικαιοσύνη καί στήν έπίτευξη τής άνθρώπινης προό-
δου66. 'Εξ ίσου σημαντικό είναι δμως καί τό γεγονός ότι ή θέση τού Fukuyama
έχει άμφισβητηθεϊ άπό στοχαστές μετριοπαθών ισλαμικών κρατών.

Τέταρτον: πρέπει νά έπισημάνουμε ότι τά συμπεράσματα τού Fukuyama
έχουν «διεθνή» ισχύ μόνο στόν βαθμό πού αύτή ή διεθνοποίηση δέν προσκρούει
σέ διάφορους φυλετικούς καί θρησκευτικούς παράγοντες. "Οπως προανέφερα, καί
ό ίδιος ό Fukuyama έχει πλήρη έπίγνωση αύτού τού ένδεχόμενου. Ό κ. Ντα-
βούτογλου, τού όποιου τό έργο ό Fukuyama γνωρίζει, αν καί δέν τό χρησιμοποιεί,
έχει έπίσης έκφράσει άμφιβολίες γιά κάθε άπόπειρα παγκοσμιοποίησης τών δυ-
τικών μοντέλων καί προτύπων ή οποία δέν λαμβάνει ύπ' όψη τις τοπικές πολι-
τισμικές καί θρησκευτικές εύαισθησίες. Αύτό θά μπορούσε νά έξηγήσει άρκετά
σοβαρά προβλήματα πού θά προκαλούσε τό μοντέλο τού Fukuyama στόν μου-

66. Έπ' αύτού βλ., μεταξύ άλλων, John Gray, Liberalism: Essays in Political Philosophy,
1989, IS. το Υστερόγραφο του μέ τίτλο «After Liberalism». Τις ι&ες αμφιβολίες έκφράζει ό
Huntington, μεταξύ άλλων, στό No Exit. The Errors of Endism, The National Interest, 1989,
σ. 3 κ.έ.
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σουλμανικό κόσμο, ιδίως έάν έχρησιμοποιεΐτο —από άλλους, φυσικά, όχι τόν ίδιο—
γιά νά δικαιολογήσει τίς νέες «έκπολιτιστικές» τάσεις τής Αμερικής στή Μέση
'Ανατολή καί τήν Κεντρική 'Ασία.

Πέμπτον: ό Fukuyama άποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στήν παγκόσμια κυριαρ-
χία ορισμένων άξιών. Δύο άπό τις άξιες πού άναφέρει ρητώς είναι ή ισότητα καί
ή έλευθερία. Ή άνθρώπινη άξιοπρέπεια έχει έπίσης κυρίαρχη θέση σέ όλο τό βι-
βλίο του. Ό συγγραφέας, όμως, δέν κάνει σχεδόν κανέναν λόγο γιά τήν «ισότη-
τα τών φύλων» καί τά δικαιώματα «λόγου καί έκφρασης», ούτε καί γιά (ένα άπό
τά πιό δύσκολα ζητήματα τής έποχής μας) τό τί συμβαίνει όταν τά μέλη μιας
φυλετικής ή έθνοτικής μειονότητας ύπαγορεύουν στό άτομο μιά μορφή συμπερι-
φοράς πού είναι άσύμβατη μέ τούς άνώτερους νόμους τής χώρας στήν όποια αύτό
ζει ώς νόμιμος ή παράνομος μετανάστης.

Δίνω μεγάλη σημασία στό τελευταίο αύτό ζήτημα, καθώς, ώς ειδικός τού
συγκριτικού δικαίου, συγκρίνω νομικούς κανόνες καί θεσμούς σέ διάφορες χώρες
καί γνωρίζω ότι προύπόθεση αύτής τής σύγκρισης είναι νά μή μεταφράζονται
άπλώς κατά μηχανικό τρόπο οί λέξεις καί οί όροι, άλλά νά έκλαμβάνονται βάσει
τών λειτουργιών πού έπιτελούν καί μέσα στό γενικότερο πλαίσιο τού νομικού συ-
στήματος στό όποϊο άνήκουν.

Αύτή ή «νομική» προσέγγιση, όμως, μοιάζει νά «συγκρούεται» μέ τήν πιό
έλεύθερη —σαρωτική, θά τήν όνόμαζαν ίσως κάποιοι— χρήση τών όρων, στήν
όποια καταφεύγουν οί πολιτικοί έπιστήμονες. Τό γεγονός αύτό καθιστά άκόμη
πιό δυσχερή τήν υιοθέτηση, στή γεωπολιτική, τής διεπιστημονικής προσέγγισης
πού άνέφερα στήν άρχή του κειμένου.

Τό τελευταίο —έκτο— καί έν δυνάμει πιό δυσυπέρβλητο έμπόδιο γιά έκείνους
πού θέλουν νά χρησιμοποιήσουν τή θέση τού Fukuyama σέ διεθνές επίπεδο είναι
ότι, κατά τά φαινόμενα, διαθέτει έλάχιστη προβλεπτική άξία, μιά καί έπικεν-
τρώνεται στήν ισορροπία πού διαμορφώνεται στό εσωτερικό τών κρατών μεταξύ
τών άνταγωνιστικών συμφερόντων τών πολιτών τους. "Ετσι, ή πλατωνικής
έμπνεύσεως ιδέα ότι δ «θυμός» βρίσκεται στή βάση όλων αύτών τών (έσωτε-
ρικών) άγώνων γιά πολιτική καί κοινωνική ισότητα δέν φαίνεται νά άρκεΐ γιά νά
έξηγήσει τή σύγκρουση σέ παγκόσμιο έπίπεδο.

'Εφ' όσον εύσταθεϊό συλλογισμός μου, μέ όδηγεί σέ τέσσερεις «δευτερεύου-
σες» ιδέες, οί όποιες άπορρέουν άπό τά προλεχθέντα.

Ή πρώτη ιδέα είναι ότι, παρά τίς πολυάριθμες ένδείξεις περί τοϋ άντιθέτου,
στόν μελλοντικό γεωπολιτικό σχεδιασμό μας δέν πρέπει νά σκεφτόμαστε μέ
όρους ειρήνης ή συνεργασίας, άλλά, άντιθέτως, μέ όρους ύποβοσκουσών τοπικών
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συγκρούσεων οι οποίες είναι πιθανόν νά προσλάβουν παγκόσμιες διαστάσεις στις
περιπτώσεις οπου διακυβεύεται δ έ'λεγχος ζωτικών πόρων. Διότι ακόμη και αν ή
θεωρία του «τέλους της ιστορίας» μας εχει δείξει δτι ή «αύτοσύνδεση» πολλών
λαών εχει, μέχρις ενός σημείου, ικανοποιηθεί μέσω της άναγνώρισης της ισότη-
τας και της άξιοπρέπειάς τους, δεν μας έ'χει έν τούτοις αποδείξει δτι τό ίδιο ισχύ-
ει και στον αγώνα μεταξύ διαφορετικών λαών και διαφορετικών εθνών.

'"Ετσι, η βαθύτατη και αθεράπευτη ανισότητα πού υπάρχει σε παγκόσμιο
επίπεδο θά συνεχίσει νά τροφοδοτεί τη σύγκρουση και την αναμέτρηση, είτε άμε-
σα —μεταξύ των θιγόμενων μερών— είτε έμμεσα — δίνοντας δηλαδη στις μεγάλες
δυνάμεις τό κίνητρο νά παρέμβουν, προς όφελος, υποτίθεται, των άδυνάμων και
των στερημένων, άλλά, τις περισσότερες φορές, μέ απώτερο στόχο νά προωθή-
σουν τά δικά τους οικονομικά συμφέροντα.

Ή δεύτερη ιδέα είναι δτι ο γεωπολιτικός σχεδιασμός τών επόμενων χρόνων
πρέπει νά στηριχθεί σέ αυτήν τή βάση, στήν ιδέα, δηλαδή, τών παγκόσμιων άνι-
σοτήτων πού οδηγούν σέ διαμάχες. Αύτές ot άνισότητες, έξ άλλου, δεν θά εκδη-
λωθούν μόνο μεταξύ άνεπτυγμένων και άναπτυσσόμενων χωρών (οι όποιες, έν
τούτοις, μπορεί νά διαθέτουν πόρους πού δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί ή ανα-
πτυχθεί δεόντως), αλλά και μεταξύ κρατών πού μάχονται γιά τήν κατοχή ή τόν
έ'λεγχο στρατηγικών περιοχών του κόσμου. Είτε θριαμβεύσει είτε οχ ι, ό φιλε-
λευθερισμός δεν θά επηρεάσει κατ' ούδένα τρόπον τή μελλοντική μάχη γιά τους
πόρους ή τόν ελεγχο τών ζωτικών «σημείων πνιγμού» [«choke points»] τού
διεθνούς εμπορίου, οπως είναι τα στενά (Γιβραλτάρ, Μάλακα), οι διώρυγες (Σου-
έζ, Παναμάς), οι ενεργειακές «λεωφόροι» (Καύκασος), κ.ο.κ.

Επιπροσθέτως, ό άγώνας γιά δλα αυτά θά λάβει χώρα σέ νέο περιβάλλον,
τό όποιο θά αποτελεί παραλλαγή του παλιού διπολικού πλαισίου και πολύ σύντο-
μα θά άρχίσει νά γίνεται τριπολικό ή —εάν συμπεριλάβουμε και τήν 'Ινδία στήν
εξίσωση (δπως οφείλουμε)— πολυπολικό. Έν ολίγοις, ό γεωπολιτικός σχεδιασμός
θά καταστεί σαφώς πιο περίπλοκος. Επιπλέον, μεταξύ τών νικητών θά συγκα-
ταλέγονται τά κράτη εκείνα που είναι σέ θέση νά εκτιμήσουν την αλλαγμένη
εικόνα του κόσμου και νά άποποιηθούν τις περισσότερες άπό τις εμπειρίες και τις
θεωρίες πού είχαν συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια του ραγδαίου θανάτου του
προηγούμενου κόσμου.

Ή τρίτη ιδέα είναι οτι, υπό τό φώς τών άνωτέρω επισημάνσεων, ό ισχυρι-
σμός Εύρωπαίων και 'Αμερικανών δτι ό κόσμος τών «σφαιρών επιρροής» άνήκει
στό παρελθόν δεν είναι απλώς υποκριτικός αλλά και τελείως εσφαλμένος.

Τούτο ισχύει επειδή, πρώτον, διατυπώνεται σήμερα αποκλειστικά και μόνο
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γιά νά έπικρίνει τήν έξουσία τής Ρωσίας έπί τής περιφέρειας της, προσπαθώντας
νά συγκαλύψει το γεγονός οτι ή 'Αμερική κάνει άκριβώς το ί'διο άλλά προς τήν
άντίθετη κατεύθυνση. Καί, δεύτερον, είναι έσφαλμένος διότι παραβλέπει σκοπί-
μως τό γεγονός ότι ή πρακτική τής δημιουργίας σφαιρών έπιρροής είναι τόσο πα-
λιά όσο καί ή ί'δια ή άνθρώπινη ιστορία, άλλά καί ότι σήμερα θά άσκηθεϊ μέσα
στό πολύ πιό περίπλοκο πλαίσιο ένός πολυπολικού κόσμου. Τά έλάχιστα πού έχω
άναφέρει μέχρι τώρα γιά τούς ελιγμούς πού κάνει ή διεθνής διπλωματία προκει-
μένου νά έπιλύσει τήν κρίση στό 'Ιράν διαμορφώνουν μιά πρώτη εικόνα γιά τό
είδος τού κόσμου πού πιστεύω ότι μας περιμένει.

'Εκκρεμεί, τέλος, τό ζήτημα τοΰ μέλλοντος τών ρωσοαμερικανικών σχέσε-
ων. Θεωρώ πιθανό, καί παρά τήν άντίθετη γνώμη πολλών, ότι οί σχέσεις τους
θά καταλήξουν πολύ πιό τεταμένες άπό ό,τι έχουν ποτέ σταθεί κατά τή μετα-
σοβιετική περίοδο, καί τούτο, γιά έναν λόγο πού δέν έχει τύχει νά άκούσω μέχρι
σήμερα.

Πράγματι, παρά τις πρόσφατες έντάσεις καί τούς πύρινους λόγους διαδο-
χικών 'Αμερικανών άντιπροέδρων, οί ρωσοαμερικανικές σχέσεις έχουν συγκρα-
τηθεί σέ σχετικά καλό έπίπεδο, καί ό λόγος —άπό άμερικανικής πλευράς— είναι
ότι, κατά τή δεκαετία τού 1990, ή νέα Ρωσία διαγράφηκε ώς άντίπαλος, διότι
θεωρήθηκε ήθικά καί οικονομικά χρεωκοπημένη, ένώ, κατά τή διάρκεια τού τρέ-
χοντος αιώνος, οί σχέσεις τους είναι σχετικά ήρεμες, έπειδή ή 'Αμερική είναι
ύπερβολικά άπασχολημένη μέ τούς αύτοπρόκλητους ύπερπόντιους πολέμους της.

'Αργά ή γρήγορα, δμως, ή 'Αμερική θά βγει άπό τή δυσχερή θέση της, μέ
σημαντικές όπωσδήποτε άπώλειες, άλλά έλεύθερη καί πάλι νά άναδιοργανώσει
καί νά επιδιώξει έκ νέου τις ήγεμονικές της τάσεις έναντίον οποιουδήποτε θεω-
ρεί ότι άπειλεΤ τά στρατιωτικά της συμφέροντα ή άποτελεΐ εύκολο στόχο γιά τά
οικονομικά της συμφέροντα. 'Αμφιβάλλω έάν μιά ενωμένη Εύρώπη θά θεωρηθεί
βασικός άνταγωνιστής, καί τούτο, διότι, στά δικά μου τουλάχιστον μάτια,' ή
Εύρώπη έξακολουθεΐ νά μήν είναι ένωμένη. Όστόσο, στή διεθνή σκηνή, ή Ρω-
σία θά είναι ισχυρότατη, καί άκόμη περισσότερο ή Κίνα, οπότε μόνον ένας Θεός
ξέρει πώς θά έξελιχθεΐ τό δράμα ανάμεσα σέ αύτές τις τρεις υπερδυνάμεις.

Μέ κίνδυνο νά επαναληφθώ, θά τονίσω άκόμη μιά φορά τήν πεποίθησή μου
δτι αύτή ή άντιπαλότητα θά προσλάβει τή μορφή σύγκρουσης, καί όχι ειρηνικής
συνύπαρξης, έκτος καί αν (ή μέχρις ότου) άναδυθεΐ μιά νέα ισορροπία δυνάμεων.
Ή πεποίθησή μου στηρίζεται στό γεγονός δτι τά σημερινά οικονομικά συμφέρον-
τα έπιδεινώνουν σημαντικά τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Στηρίζεται, δμως, συγχρόνως, στό γεγονός ότι, καθ' όλη τή διάρκεια τής
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ιστορίας της, ή 'Αμερική ήταν και είναι δύο χώρες, όχι μία. Ίδου πώς εξέφρασε
αυτή τήν ιδέα δ γερουσιαστής Fulbright. Δεδομένου δτι δ γερουσιαστής γνωρί-
ζει τή χώρα του πολύ καλύτερα άπό δ,τι εγώ, θα παραθέσω κατά λέξη τά λε-
γόμενα του, χωρίς νά προσπαθήσω να τά παραφράσω:

«Υπάρχουν δύο Άμερικές. Ή μία είναι ή 'Αμερική του Lincoln και του
Adlai Stevenson. Ή άλλη είναι ή 'Αμερική του Teddy Roosevelt και τών σύγ-
χρονων ύπερπατριωτών. Ή μία είναι γενναιόδωρη και ανθρωπιστική· ή άλλη
στενά έγωϊστική. Ή μία είναι αυτοκριτική, ή άλλη φαρισάική. Ή μία είναι λο-
γική, ή άλλη ρομαντική. Ή μία είναι πρόσχαρη, ή άλλη τυπική. Ή μία είναι φι-
λέρευνη, ή άλλη πομπώδης και αυταρχική. Ή μία είναι ταπεινόφρων, ή άλλη γε-
μάτη πάθη και εντάσεις. Ή μία είναι συνετή, ή άλλη γεμάτη άλαζονεία ώς προς
τή χρήση της μεγάλης δύναμης»67.

Ή κομψή αυτή παράγραφος γράφτηκε στις άρχές περίπου του Πολέμου του
Βιετνάμ, της μεγαλύτερης καταστροφής της 'Αμερικής κατά τον εικοστό αιώνα.
"Οπως δλα τά κλασικά κείμενα, έ'τσι και αυτό διατηρεί σαφώς τήν άξια του σα-
ράντα πέντε χρόνια αργότερα. "Ετσι, δσο και αν θά ήθελα νά πειστώ άπό τήν
ανθρώπινη και ελκυστική ρητορική του Προέδρου Obama, είμαι βέβαιος δτι,
πρακτικά, στό πηδάλιο της χώρας βρίσκεται ή 'Αμερική τοϋ George W. Bush,
άποφασισμένη νά πείσει ολόκληρο τον κόσμο νά είναι πάντα ενάρετος (δπως ή
ι'δια άντιλαμβάνεται αυτή τήν έννοια), και δχι νά τόν βοηθήσει νά είναι ευτυχι-
σμένος .

Ε. Μερικές ακόμη σκέψεις γιά τον γεωπολιτικό σχεδιασμό
και σχολιασμό

Δεδομένης της άποψής μου δτι ή ιστορία της ανθρώπινης σύγκρουσης ΔΕΝ
έ'χει τελειώσει καί, επίσης, δτι τό διεθνές παιχνίδι ισχύος θά παίζεται εφεξής και
στό προβλέψιμο μέλλον μέ άκόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα σέ μιά παγκόσμια
σκακιέρα, τό ζήτημα είναι πώς θά επρεπε νά σχεδιάζει κανείς ή νά σχολιάζει τά
μελλοντικά γεωπολιτικά γεγονότα.

Θά άκολουθήσουν μερικές συγκεκριμένες προτάσεις, άμεσα συνδεδεμένες με

67. The Arrogance of Power, 1966, σ. 245.
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τά λεγόμενα μου στήν Ενότητα Α. Θεωρώ, λοιπόν, όρθό νά δηλώσω εύθύς έξ
αρχής τή δική μου προκατάληψη - διότι πιστεύω, όπως ήδη παραδέχθηκα στήν
άρχή τής ομιλίας μου, πώς όλοι μας, όταν γράφουμε, έκφράζουμε, ώς ένα σημείο
ύποσυνείδητα, τίς προκαταλήψεις καί τίς διάφορες προτιμήσεις μας.

Μία άπό τίς προκαταλήψεις, προτιμήσεις ή καθοδηγητικές άρχές μου —πείτε
την όπως θέλετε— ενσαρκώνεται στήν πεποίθηση ότι ή παγκόσμια τάξη διατη-
ρείται μόνον διά μέσου τής «ισορροπίας», καί όχι όταν περιβάλλεται μέ άπόλυτη
έξουσία ένα μόνο άτομο ή μία μόνο χώρα. Ύπ' αύτή τήν έννοια, θεώρησα ότι
άποτέλεσαν πολύ θετικές έξελίξεις, άφ' ένός, τό τέλος τής άμερικανικής ήγεμο-
νίας τής δεκαετίας τού 1990 καί, άφ' έτέρου, ή άφιξη ένός νέου διπολικού, έάν
όχι, σύντομα, πολυπολικού κόσμου. 'Αποτελεί μάλιστα έναν έπιπρόσθετο λόγο
έκτίμησης γιά τόν Τούρκο ύπουργό 'Εξωτερικών 'Αχμέτ Νταβούτογλου, τό γε-
γονός ότι συγκεκριμενοποίησε μέ ενάργεια τό κρίσιμο αύτό ζήτημα τών ήμερών
μας, δηλαδή τήν κατάρρευση τής ισορροπίας πού είχε διαμορφωθεί κατά τή διάρ-
κεια τού Ψυχρού Πολέμου. Πράγματι, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τού ιδίου68, «το
τέλος τής ψυχροπολεμικής στρατηγικής ισορροπίας, πού βασιζόταν στή διπολι-
κότητα, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο γεωπολιτικό καί γεωοικονομικό κενό
στή ζώνη όπου τά περάσματα Βορρά-Νότου διασταυρώνονται μέ τά περάσματα
'Ανατολής-Δύσης»69.

Οί μελετητές, οί γνήσιοι μελετητές, όταν σκέφτονται, γράφουν ή μιλούν,
πρέπει νά λένε δ,τι πιστεύουν καί νά πιστεύουν δ,τι λένε. Σέ αύτή τήν Αίθουσα
Γνώσης καί, θέλω νά πιστεύω, Σοφίας, δέν έχει χώρο ή πολιτική, παρά μόνον ή

68. The Clash of Interests: An Explanation of the World [Dis]order, Journal of International
Affairs, 1997-98, τόμ. II, άρ.τ. 4.

69. Ή συνειδητοποίηση αύτού ακριβώς τοΰ γεγονότος έπεισε τόν κ. Νταβούτογλου (όπως
καί κάποιους άλλους Τούρκους διανοουμένους) νά έγκαταλείψει τήν άποψη πού είχε εκφράσει ό
πρώην υπουργός Εξωτερικών (και πρώην Τούρκος πρέσβης στήν 'Αθήνα) liter Turkmen σχε-
τικά μέ τήν εξωτερική πολιτική τής Τουρκίας μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο —«είναι πάντο-
τε άντιδραστική»— καί νά τήν άντικαταστήσει μέ μιά ξεκάθαρα «προληπτική» πολιτική βασι-
σμένη «στή δημοκρατία, τή διπλωματία, τούς ιστορικούς, πολιτισμικούς καί γεωγραφικούς δε-
σμούς». Βλ., λ.χ., Muharrem Eksi, «The height Turkish foreign policy has attained», ρεπορ-
τάζ γιά τίς ιδέες τού κ. Νταβούτογλου στήν τουρκική τηλεόραση (πρόγραμμα Enine Boyuna,
TRT 1, 17 'Ιουλίου 2009).
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ερευνά, ή λογική, ό κοινός νους και ή πνευματική ειλικρίνεια. Οί ιδιότητες αυτές,
τις όποιες καθημερινά πασχίζω νά κατακτήσω —πολλές φορές ανεπιτυχώς—, μέ
υποχρεώνουν νά παραδεχτώ δτι οί Τούρκοι πολιτικοί έπιστήμονες τις έπέτυχαν
πολύ νωρίτερα άπό ό,τι οί περισσότεροι στή χώρα μας. Γιά μένα, λοιπόν, είναι
άναντίρρητο δτι οί Τούρκοι ιστορικοί καί πολιτικοί έπιστήμονες έχουν κάνει πολ-
λά περισσότερα γιά νά διαμορφώσουν μιά νέα καί σφριγηλή ταυτότητα γιά τή
χώρα τους. Δέν μπορώ νά άποφανθώ μέ άπόλυτη βεβαιότητα γιά ποιόν λόγο
συμβαίνει αύτό. Κατά τήν άποψή μου, πάντως, ό σημερινός ελληνικός κατανα-
λωτισμός σέ συνδυασμό μέ τήν έντονη πτώση τής ποιότητας τής κομματικής
πολιτικής μοιράζονται μέρος τής εύθύνης γιά τή σημερινή οκνηρία τού έθνικού
μας πνεύματος.

Μολονότι περιλαμβάνω καί τή χώρα μου στήν κατηγορητική δήλωση ότι
ορισμένες χώρες δέν συμβαδίζουν μέ τή διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότη-
τα, κατηγορώ κυρίως τήν έπονομαζόμενη «ήγέτιδα» τού Δυτικού Κόσμου γιά τό
γεγονός ότι δέν κατάφερε νά «ήγηθεΐ» άπό αυτή τήν άποψη καί ότι, άντιθέτως,
δηλητηρίασε τόν κόσμο μέ τις ιδέες τής άπληστίας, τής άνορθολογικής χρήσης
τού εύκολου χρήματος, καθώς καί τής έπιδίωξης τής γρήγορης -καί όχι ασφα-
λούς— οικονομικής έπιτυχίας. Επιπλέον, ή άνηθικότης, ύπό τό κάλυμμα τής
άνεκτικότητος έχει, έπίσης, δηλητηριάσει τήν κοινωνική καί πολιτική ζωή.

Σέ αύτή τήν άσθένεια θά προσθέσω μία άκόμη, ή οποία έπίσης πρωτοεκδη-
λώθηκε στήν 'Αμερική, άλλά πλέον μάς έχει πλήξει όλους. Πράγματι, σύμφωνα
μέ τά λεγόμενα τού καθηγητή Samuel Huntington (πρίν άπό δέκα καί πλέον
χρόνια), «ή άμερικανική σκέψη στόν χώρο τής έξωτερικής πολιτικής [...] έπα-
σχε άπό τήν άπροθυμία της νά έγκαταλείψει, νά άλλάξει ή, ένίοτε, νά άναθεω-
ρήσει πολιτικές πού είχαν υιοθετηθεί γιά νά καλύψουν ψυχροπολεμικές άνάγ-
κες»70

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις άνωτέρω κατευθυντήριες σκέψεις, θά παρουσιάσω
τώρα μερικές καταληκτικές προτάσεις μέ τή μορφή συμβουλών, τις όποιες δια-
τυπώνω μέ πλήρη σεβασμό γιά τις διαφορετικές γνώμες πού μπορεί νά έχουν
πολλοί στό άκροατήριό μου.

70. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1997, σ. 309.
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(α) Μόνον ή διανοητική ανεξαρτησία μπορεί νά οδηγήσει σε αξιόπι-
στες πρωτότυπες σκέψεις

Κατά τήν άποψή μου, το πιο επείγον παγκόσμιο πρόβλημα είναι νά επιτύ-
χουν οί ΗΠΑ και ή Ρωσία μια λογική διευθέτηση των ανταγωνιστικών συμφε-
ρόντων τους. Ή ήδη ανακοινωθείσα συμφωνία για τή μείωση τών πυρηνικών
εξοπλισμών είναι, βεβαίως, ευπρόσδεκτη αλλά ήταν, επίσης, αναμενόμενη καί,
στή βάση της, επιβεβλημένη άπό τά κοινά τεχνικο-οικονομικά συμφέροντα τών
δύο υπερδυνάμεων.

Έδώ καί καιρό έχω τονίσει ότι, κατά τήν άποψή μου, αυτό ήταν τό ύπ'
άριθμόν Ινα μέλημα της Αμερικής τήν παραμονή της εκλογικής νίκης του
Obama, όταν οί περισσότεροι σχολιαστές προέκριναν τό 'Αφγανιστάν ή τό
'Ιράν ώς τά πλέον έπείγοντα ζητήματα, Άν μου επιτρέπεται, διαπιστώνω σή-
μερα οτι δ ισχυρισμός μου αποδείχθηκε ορθός, καθότι, πράγματι, οί περισσότε-
ροι δρόμοι πρός τήν επίλυση αυτών τών τοπικών πολέμων περνούν, μέ τόν έ'ναν
ή τόν άλλον τρόπο, άπό τή Μόσχα. Οί πόλεμοι παρετάθησαν γιατί τό 'Αμερι-
κανικό κατεστημένο δεν είχε τό θάρρος νά παραδεχθεί αυτή τήν πραγματικό-
τητα.

Σήμερα, τό γεγονός αυτό άρχίζουν νά τό συνειδητοποιούν καί ορισμένοι 'Αμε-
ρικανοί. Διότι γνωρίζουν όντως οτι, άν σημειώνεται μιά κάποια «πρόοδος» ώς
πρός τό 'Αφγανιστάν, αυτή έχει στηριχθεί στήν (ιδιοτελή) βοήθεια πού τούς
ε'χουν δώσει οί Ρώσοι, επιτρέποντάς τους νά άνεφοδιάσουν τά στρατεύματά τους
χρησιμοποιώντας τόν ρωσικό εναέριο χώρο. Τό παράδειγμα αυτό άποδεικνύει οτι
ή ιδιοτέλεια υπαγορεύει ένίοτε σημαντικές άλλαγές στις άκολουθούμενες πολιτι-
κές. Καί ή ιδιοτέλεια έδώ εστιάζεται στό γεγονός ότι οιίτε οί Ρώσοι ούτε οί 'Αμε-
ρικανοί θέλουν νά επιτρέψουν σέ έναν θρησκευτικό φονταμενταλισμό νά γίνει κυ-
ρίαρχος στήν Κεντρική 'Ασία.

'Από τήν άλλη πλευρά, ή επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει
γενικώς θύμα μιας πλύσης εγκεφάλου πού τήν κάνει νά άρνεΤται τήν άνάγκη γιά
άλλαγή καί προσαρμογή. Έν παρόδω, άν καί λυπούμαι βαθύτατα πού άσκώ κρι-
τική στή χώρα μου, δέν μέ άνησυχεΐ ιδιαίτερα αυτό τό γεγονός, μιά καί θεωρώ
οτι, κατά έ'ναν μικρό τρόπο, όχι μόνο της προσφέρω μιά ορισμένη υπηρεσία, άλλά
έκφράζω καί μιά φιλοφρόνηση γιά αυτήν. Πράγματι, οτιδήποτε μπορεί νά παρα-
κινήσει μιά χώρα νά γίνει καλύτερη θεωρώ δτι αποτελεί μάλλον προσφορά πρός
αύτήν, δπως άκριβώς άποτελεΐ φιλοφρόνηση νά διατηρεί κανείς τήν πεποίθηση
δτι ή χώρα του μπορεί νά τά πάει καλύτερα στό μέλλον καί όχι νά παραμείνει
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στάσιμη στή σκέψη της λόγω ελλείψεως φαντασίας ή ανεπίτρεπτων εξωτερικών
πιέσεων μέσα άπό τό πολιτικό παρασκήνιο.

Σέ πολύ υψηλή θέση της λίστας με τούς αθεράπευτους διχασμούς μεταξύ
Ευρώπης και 'Αμερικής βρίσκεται τό ζήτημα της νομιμοποίησης της ένοπλης
σύρραξης σέ ξένες χώρες. Μέ ανησυχεί πολύ αυτή ή απομάκρυνση μεταξύ τών
δύο ήπείρων, και θά επανέλθω σ'αύτό τό θέμα σέ προσεχή μελέτη μου. Προ-
βληματίζομαι, επίσης, άπό τό γεγονός οτι παραμένουν άνεπίλυτα πλήθος άλλα
θέματα πού συνδέονται μέ αύτό τό κεντρικό ζήτημα. Ειδικότερα: είναι άραγε δι-
καιολογημένη ή μεταξύ τους διάσταση άπόψεων; Σέ ποιές περιπτώσεις δικαιο-
λογείται; Ποιος μπορεί νά νομιμοποιήσει αυτές τις στρατιωτικές επεμβάσεις προ-
τού γίνουν άποδεκτές;

Κατά τά φαινόμενα, ή 'Αμερική πιστεύει ότι ή ισχύς της της επιτρέπει νά
λαμβάνει μόνη της τέτοιες άποφάσεις. Ή Ευρώπη προτιμά νά επιλύει τις δια-
φορές μέσψ διαμεσολάβησης ή νομικής ρύθμισης, καθώς και μέσω της χρήσης
του διεθνούς δικαίου.

Αυτές οί διαφορετικές προσεγγίσεις δεν βασίζονται μόνο στήν ιδεολογία άλλά
άντανακλούν και τήν επίγνωση της Ευρώπης οτι άφ' ενός δέν μπορεί νά συνα-
γωνιστεί τήν τεχνολογική δύναμη της 'Αμερικής, άφ' έτέρου τά έ'θνη/λαοί της
δέν συμμερίζονται τήν προσηλυτιστική μανία πού χαρακτηρίζει τό άμερικανικό
έ'θνος άπό καταβολής του. Οί 'Αμερικανοί, άπό τήν άλλη πλευρά, πιστεύουν δτι
χάρις στήν ισχύ τους μπορούν νά έπιβάλλουν τά συμφέροντά τους χωρίς νά χρει-
άζεται νά περνούν άπό τις χρονοβόρες διατυπώσεις πού προβλέπουν οί νομικές ή
διπλωματικές διαδικασίες.

Ώς, ήδη, είπα, θά επανέλθω σέ αύτό τό ζήτημα, στό πλαίσιο ένός έκτενούς
έργου πού πρόκειται σύντομα νά ολοκληρώσω και στό όποίο πραγματεύομαι τήν
άνάγκη νά άναδιατυπώσουμε τήν ελληνική εξωτερική πολιτική και νά άναδιορ-
γανώσουμε τις ήττοπαθείς ξένες υπηρεσίες τού Υπουργείου τών 'Εξωτερικών
της χώρας μας. Έπι τού παρόντος, δμως, θά άρκεστώ άπλώς νά διαπιστώσω έν
προκειμένω έ'να άκόμη σημείο άπόκλισης μεταξύ τών «φιλοσοφιών» τής σύγ-
χρονης Ευρώπης και τής σύγχρονης 'Αμερικής.

'Αναφορικά, τώρα, μέ τήν πατρίδα μου, ή συμβουλή μου είναι δτι ή Ελλά-
δα, δπως και ή Τουρκία πριν άπό αύτήν, άλλά και ή Σερβία, ή Κροατία, ή Βοσ-
νία, τό 'Ισραήλ και άλλες χώρες, σκόπιμο είναι νά διαφοροποιήσει τό εύρος τών
έπαφών της και νά σταματήσει νά συνεχίζει άκριτα τή μονόπλευρη συμμαχία
της μέ τήν 'Αμερική, ή οποία ήταν μέν χρήσιμη τήν περίοδο τού Ψυχρού Πολέ-
μου, άλλά δέν είναι άπαραίτητα έ'τσι και σήμερα.
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Οί ισχυρισμοί οτι έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτήν τή νέα συμμαχία ή συμπαρά-
ταξη δέν είναι καθόλου πειστικοί, δεδομένου ότι οί έλληνικές κινήσεις είναι άνισες
καί άποσπασματικές καί άφοροϋν μόνον κάποιες μικρολεπτομέρειες : στήν ουσία,
παραμένουμε δεμένοι στό άρμα του θείου Σάμ. "Αν καί οί δύο αύτές προτάσεις
μου έχουν άπορριφθεΐ, ή άρνητική αύτή άντίδραση δέν μέ οδηγεί νά πιστέψω ότι
ή άξιολόγησή μου ήταν έσφαλμένη, γι' αύτό καί έπικαλούμαι τό παράδειγμα
άλλων χωρών πού άκολούθησαν μιά τέτοια οδό. "Ετσι, παραμένω άμετακίνητος
ώς πρός τίς άπόψεις μου, άνησυχώντας μόνο γιά τό ένδεχόμενο ότι μπορεί νά
χρειαστεί νά περάσουμε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο συμβάν σέ έξωτερικό έπίπεδο,
γιά νά ξυπνήσουμε έπιτέλους καί νά βγούμε άπό τή σημερινή κατάσταση φιλα-
ρέσκειας τήν οποία ορισμένοι θέλουν νά άποκαλούν έκσυγχρονισμό.

fê) Ή Ρωσία μετακινείται πρός ενα οικονομικό καθεστώς περισσότε-
ρο φιλελεύθερο;

"Οπως ισχυρίστηκε ό Huntington (καί διάφοροι άλλοι) πριν άπό άρκετά
χρόνια, οί προκαταλήψεις τού παρελθόντος, δικαιολογημένες ή όχι, συνεχίζουν νά
έπηρεάζουν τίς άναλύσεις πού γίνονται σήμερα, κατά τήν εποχή τού φημολο-
γοόμενου/άναμενόμενου μετασχηματισμού τής ρωσικής κοινωνίας. Ό άναγνώ-
στης θά σημείωσε, άσφαλώς, τήν έμφασή μου σέ δύο λέξεις, ή όποια δείχνει ότι
δυσκολεύομαι νά βρώ τή σωστή λέξη γιά κάτι τό όποιο, έν τούτοις, είμαι πεπει-
σμένος ότι συμβαίνει αύτήν τή στιγμή στό έσωτερικό τής Ρωσίας. Καί άναφέ-
ρομαι στήν έξαγγελθεϊσα (πρός τό τέλος τού 2009) φιλελευθεροποίηση τής ρω-
σικής οικονομίας, τήν όποια υπαγόρευσαν λόγοι πού είναι σέ όλους προφανείς.
Πρόκειται, πιστεύω, γιά μία άπό τίς σημαντικότερες άλλαγές έν έξελίξει, ή έπι-
τυχής έκβαση τής οποίας θά έπηρεάσει καθοριστικά τίς συμμαχίες τών έθνών,
ιδίως μεταξύ Εύρώπης καί Ρωσικής 'Ομοσπονδίας.

Τά ζητήματα πού έγείρει αύτό τό περίπλοκο άλλά κρισιμότατο θέμα είναι
πέντε, κυρίως. Καί τά θέτω, ώστε νά τά σκεφτούν καί νά τά μελετήσουν βαθύ-
τερα οι ένδιαφερόμενοι. Σέ γενικές γραμμές, ή κατανόησή τους θά μάς βοηθήσει
νά σχεδιάσουμε τό μέλλον μας καλύτερα.

(1) Θά εφαρμοστεί όντως αύτή ή φιλελευθεροποίηση στή Ρωσία (δεδομένου
ότι καί στό παρελθόν άνακοινώθηκαν άνάλογες κινήσεις άλλά ποτέ δέν ύλοποιή-
θηκαν);

(2) 'Εάν εφαρμοστεί, θά είναι άρκετά άξιόπιστη, ώστε νά προσελκύσει (έκ
νέου) δυτικές έπενδύσεις στή Ρωσία;
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(3) Τί είναι πιθανά νά κάνουν οί Ρώσοι προκειμένου νά έξασφαλίσουν αυτή
τήν αξιοπιστία; Κι επιπλέον, θά μείνουν άραγε σταθεροί στήν άνακοίνωσή τους ή
μήπως θά τήν προσπεράσουν, έάν σέ κάποια φάση τό εθνικό συμφέρον τους υπα-
γορεύσει νά ύπαναχωρήσουν;

(4) Ή έφαρμογή αύτού τού «άναπροσανατολισμού» θά άφήσει άνεπηρέαστες
τις υπάρχουσες πολιτικές ισορροπίες μέ τό Κρεμλίνο;

(5) Τέλος, πώς ερμηνεύουν σήμερα οί Δυτικοί παρατηρητές όλα αύτά τά ζη-
τήματα, καί ειδικά τό ζήτημα (4);

Δέν θά σταθώ στά ζητήματα (1) καί (2), μιά καί ή άπάντησή τους μπο-
ρεί νά είναι μόνον είκοτολογική καί, έπιπλέον, έξαρτάται άπό τό νομικό καθε-
στώς πού θά καθοριστεί (έάν καθοριστεί) στό έγγύς μέλλον. Τά ζητήματα (3),
(4) καί (5), ωστόσο, μπορούν νά άπαντηθούν μέ κάποια σχετική άξιοπιστία,
δεδομένου ότι έχουμε ήδη κάποιες πληροφορίες γιά νά στηρίξουμε τις άπαντή-
σεις μας.

Ζήτημα (3), λοιπόν. Σέ ό,τι άφορά τήν προτεινόμενη μεταρρύθμιση μέ σκοπό
τή φιλελευθεροποίηση τής ρωσικής οικονομίας, έχουμε άκούσει νά γίνεται λόγος
γιά τρεις σειρές μέτρων.

Πρώτον: έχει εκφραστεί ή έπιθυμία νά μετατεθούν άπό πολλές κρατικές βιο-
μηχανίες οί διευθύνοντες σύμβουλοι πού προέρχονται άπό τόν κόσμο τών μυ-
στικών υπηρεσιών (τήν KGB ή τήν διάδοχο της, FSB/Όμοσπονδιακή Υπηρε-
σία Ασφαλείας) καί δέν διαθέτουν έπιχειρηματική τεχνογνωσία ή πείρα. Παρα-
δείγματα έταιρειών πού θά μπορούσαν νά ύπάγονται σέ αύτή τήν κατηγορία είναι
ή Rosneft (πετρέλαιο καί φυσικό άέριο), οί Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, ή Aeroflot, ή
Rosatom (έταιρεία πυρηνικής ένέργειας) καί ό λίαν έπικερδής κρατικός έξαγω-
γέας όπλων Rosobornoexport, πού τήν περασμένη χρονιά είχε καθαρά κέρδη
τής τάξεως τών 7 δισεκατομμυρίων δολλαρίων (καί, άπό ό,τι λέγεται, 27 έπι-
πλέον δισεκατομμύρια δολλάρια σέ νέες παραγγελίες).

Εναντίον αύτών τών άξιωματούχων προβάλλεται ό ισχυρισμός ότι —σέ γε-
νικές γραμμές— κακοδιαχειρίστηκαν τις ύπηρεσίες τους κατά τήν περίοδο τής
εύκολης πίστωσης. Οί κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης συνήθως περιλαμβάνουν
ισχυρισμούς γιά παράνομη διάθεση κονδυλίων, ύπέρογκα bonus καί δαπάνες γιά
άγορές πού ήταν πολιτικά μάλλον παρά οικονομικά ύποκινούμενες καί έρευνήθη-
καν άπό τό (έπίφοβο) γραφείο τού Γενικού Εισαγγελέα. Άπό όσο γνωρίζω, ουδέ-
ποτε έχει γίνει κάποια έπίσημη καταγγελία γιά άδικήματα πού διέπραξαν οί
άξιωματούχοι τών προαναφερθεισών έταιρειών, οπότε τό αιτιολογικό τής απομά-
κρυνσης τους στηρίζεται μάλλον στήν έλλειψη είδημοσύνης καί έπιχειρηματικής
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ικανότητας, καί όχι στήν ανέντιμη συμπεριφορά τους. Θά χρειαστεί χρόνος γιά
νά ριζώσουν αυτές οί άλλαγές. Τό γεγονός όμως ότι έξετάζεται σοβαρά ή εφαρ-
μογή τους, ή ότι έ'χουν ήδη άρχίσει νά εφαρμόζονται, σηματοδοτεί μιά σημαντική
μεταβολή σέ σχέση μέ τό παρελθόν.

Δεύτερον: είναι επιτακτική ή άναγκαιότητα ενός σταθερού νομικού υποβά-
θρου τό όποιο θά προστάτευε τους ξένους έπενδυτές, άσκώντας έλεγχο στά λο-
γιστικά στοιχεία, στους φόρους καί στις εισαγγελικές αρχές, πού κατά τό πα-
ρελθόν χρησιμοποιήθηκαν γιά νά «καταστρέψουν» φορείς καί έπιχειρήσεις πού
έρχονταν σε διένεξη μέ τό Κρεμλίνο. Ή κίνηση αυτή θά έθετε τέλος στις «υπο-
χρεωτικές κρατικοποιήσεις», οί όποιες, φαινομενικά, δέν άντέβαιναν στό κράτος
δικαίου, αλλά, στήν ούσία, στερούσαν άπό πολλές ξένες χώρες τή δυνατότητα
επενδύσεων στή Ρωσία καί προκαλούσαν τήν έντονη δυσπιστία τών πιθανών
επενδυτών.

Τέλος, κατά τόν πλέον φιλόδοξο τρόπο, άκούγεται ότι θά καταργηθούν οί νό-
μοι τού 2007 πού άπαγόρευαν στους ξένους νά έπενδύουν σε στρατηγικές ρω-
σικές βιομηχανίες ή έθεταν συγκεκριμένα όρια στη συμμετοχή τους, ή όποία συ-
νήθως δέν έπρεπε νά υπερβαίνει τό 40% μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Μία άκόμη πιό εύφάνταστη ιδέα στό πλαίσιο της ίδιας πρότασης θά ήταν νά
επιτραπεί στους ξένους νά άποκτήσουν περισσότερο άπό τό 50% μιας εθνικής
βιομηχανίας ή εταιρείας (έστω καί στρατηγικής σημασίας), εφ ' όσον ή πληρωμή
θά προσλάμβανε συγκεκριμένες μορφές — λόγου χάριν, στήν περίπτωση τών με-
γάλων έπενδύσεων, Ινα ποσοστο της τιμής αγοράς θά μπορούσε νά πάρει τη μορ-
φή προσφοράς στη Ρωσία ισότιμων στοιχείων ενεργητικού άπο δυτικές βιομη-
χανίες του downstream. "Ετσι, οί συμφωνίες «άνταλλαγης μετοχικών μερι-
δίων»71 θά μπορούσαν νά άποτελέσουν τόν προτιμώμενο τρόπο προσέλκυσης κε-

71. Μιά παραλλαγή της ιδέας περί «ανταλλαγής έπενδύσεων» μπορεί νά εντοπιστεί σέ μιά
συνέντευξη τοΰ έπί κεφαλής τών γερμανικών επιχειρήσεων τής Gazprom, κ. Hans-Joachim
Gornig, ή όποία δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου στο γερμανικό περιοδικό Wirtschafts Woche.
Έκεΐ, ο κ. Gornig παρουσίασε την ιδέα —ιδέα σύμφωνη με τήν ανωτέρω πρόβλεψή μου— δτι ή
Gazprom θά ήθελε νά αυξήσει το μερίδιο της στον γερμανικό εταιρικό όμιλο φυσικού αερίου
Verbundnetz Gas AG (VNG) άπό 5,3% σέ περισσότερο άπό 10%. Γιά νά γίνει αυτό, πρότεινε
νά αποκτήσει ή Gazprom το μερίδιο 5,3% που είχε ή γαλλική εταιρεία κοινής ωφελείας GDF
Suez στή VNG καί, σε αντάλλαγμα, θά πρόσφερε στήν GDF δικαίωμα συμμετοχής ισοδύναμης
άξίας στο πρόγραμμα γιά τον άγωγό φυσικού αερίου Nord Stream τής Gazprom καί τής VNG,
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φαλαίων και τεχνολογίας72 στό εσωτερικά τής ρωσικής αγοράς, καθώς και δη-
μιουργίας γεωστρατηγικών δεσμών μέ τις μεγαλύτερες εύρωπαϊκές δυνάμεις,
δπως τή Γερμανία και τή Γαλλία.

Το ζήτημα (4), άνωτέρω, άφορα τον καταμερισμό έξουσιών έντός τού Κρεμ-
λίνου, τόν όποιο θά μπορούσε κανείς νά περιγράψει μόνον ως αδιαφανή και απί-
στευτα περίπλοκο.

πού θά μεταφέρει αέριο άπό τή Ρωσία στη Γερμανία μέσω τής Βαλτικής Θάλασσας. Είτε συμ-
βεί αυτά είτε όχι, ή συμφωνία που περιέγραψα άδρομερώς αποτελεί πολύ χαρακτηριστικέ παρά-
δειγμα γιά τό εύρος και τό βάθος τών γνώσεων πού πρέπει νά έχουν σήμερα οί γεωπολιτικοί σχε-
διαστές γιά νά μπορούν νά συμβουλεύουν τήν κυβέρνησή τους ώς πρός τόν μελλοντικό της τρό-
πο σκέψης και δράσης. 'Επιπλέον, ή συγκεκριμένη αύτή πρόταση εντάσσεται σέ μιά σειρά ανά-
λογων κινήσεων πού έχουν σκοπό νά φέρουν κοντά τή Ρωσία και τή Γερμανία. Ή επανειλημ-
μένη μου πρόταση, οτι ή Ελλάδα πρέπει νά προωθήσει πολύ πιό έντονα τή συμμετοχή τής Ρω-
σίας στις εύρωπαϊκές υποθέσεις, δέν είναι ούτε καινοφανής ούτε ομως και επικίνδυνη — κάπως
παράτολμη, μόνο, γιά τούς θιασώτες του παραδοσιακού τρόπου σκέψης.

72. Τό ένδιαφέρον πού έκδήλωσε πρόσφατα ή ρωσική κυβέρνηση νά αγοράσει ένα γαλλικής
κατασκευής και σχεδιασμού έλικοπτεροφόρο πολεμικό πλοίο τύπου Mistral αποτελεί έναργές πα-
ράδειγμα τού σημερινού πολύπλευρου τρόπου σκέψης τής Ρωσίας. Πράγματι, εάν κλεινόταν
αύτή ή συμφωνία, θά συνδύαζε (α) τήν προσφορά τής πολυπόθητης οικονομικής βοήθειας πρός
τά γαλλικά ναυπηγεία, (β) τή δυνατότητα μελλοντικής κατασκευής αυτών τών πλοίων στή
Ρωσία με γαλλική βοήθεια, (γ) τήν απόκτηση μέρους τής γαλλικής ναυπηγικής τεχνολογίας
πού δέν είναι σήμερα διαθέσιμη στή Ρωσία και (δ) έναν νέο τύπο ναυτικής μονάδας, ή οποία θά
επέτρεπε τήν ταχύτατη ανάπτυξη τών ρωσικών μονάδων σέ έν δυνάμει εύαίσθητες περιοχές,
όπως είναι ή Μαύρη Θάλασσα και οί χώρες τής Βαλτικής.

Παρά τή συνοπτική παρουσίαση, υπογραμμίζω έμφατικά τόν πολύπλευρο χαρακτήρα τού
νέου τρόπου σκέψης τής Ρωσίας, διότι (α) έναρμονίζεται μέ ένα άπό τά κεντρικά θέματα τού
παρόντος δοκιμίου, σύμφωνα μέ τό όποιο ή γεωπολιτική άνάλυση στις μέρες μας άπαιτεΤ τή σύν-
δεση έξωτερικής πολιτικής και έπενδυτικών πολιτικών και (β) ολο και περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες άκολουθούν τήν δδό πού πρεσβεύω έδώ και καιρό γιά τό καλό τής Ελλάδας: ήτοι, νά δια-
μορφώσει στενότερους δεσμούς μέ τή Ρωσία και νά περιορίσει τήν υπερβολική της εξάρτηση άπό
τά άμερικανικά συμφέροντα, ή όποια άποβαίνει εις βάρος τών δικών της συμφερόντων. Γιά τήν
ακρίβεια, έπειτα άπό τήν έπίσκεψη τού Προέδρου Μεντβέντεφ στό Παρίσι στις 2 Μαρτίου 2010,
ολα δείχνουν τώρα οτι οί Ρώσοι μπορεί νά άνεβάσουν και νά παραγγείλουν όχι ένα άλλά τέσσε-
ρα πλοία τύπου Mistral, μέ συνολικό κόστος 2,2 δισεκατομμύρια δολλάρια — πραγματικό ευερ-
γέτημα γιά τή γαλλική οικονομία πού βρίσκεται σέ ύφεση!



108

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πιο συγκεκριμένα, τό στοιχείο πού θεωρώ ότι θά ήταν τό πιό ένδιαφέρον στα
μάτια τών ξένων είναι ή ιδιότυπη διαίρεση σημαντικών ύπουργείων άνάμεσα
στούς (φερόμενους ώς αντιπάλους) αναπληρωτές πρωθυπουργούς, "Ιγκορ Σέτσιν
καί Βλαντισλάβ Σούρκοφ. Χαρακτήρισα τή διαίρεση «ιδιότυπη», καθώς πιστεύω
ότι ή μόνη λογική βάση πού θά μπορούσε νά έχει είναι ή διαίρεση τής λήψης απο-
φάσεων κατά τρόπο πού νά δίνει στόν κ. Πούτιν τή δυνατότητα νά δρά ώς τε-
λικός κριτής. "Ισως είναι άναμενόμενη ή καί εύλογη αύτή ή μέθοδος έλέγχου τής
έξουσίας, άλλά μετά βίας θά μπορούσε νά θεωρηθεί έπαρκής γιά μία έκσυγχρο-
νισμένη καί όμαλή διοίκηση.

"Ετσι, ό κ. Σέτσιν διευθύνει τή Rosneft (τή μία άπό τις δύο μεγάλες εται-
ρείες πετρελαίου καί φυσικού άερίου), τό Υπουργείο Εσωτερικών καί τό Υπουρ-
γείο "Αμυνας, ένώ δ κ. Σούρκοφ έπιβλέπει τις δραστηριότητες τού Υπουργείου
Χρηματοοικονομικών, τού Υπουργείου Οικονομικών καί Φυσικών Πόρων, τό
(έπίφοβο) γραφείο τού Γενικού Εισαγγελέα, τή SBERBANK καί, άσφαλώς, τή
φοβερή καί τρομερή Gazprom. Ή διαίρεση καθηκόντων ένισχύεται έπίσης άπό
τό γεγονός ότι οί φορείς πού έχουν άναλάβει τό καθήκον τής κατασκοπίας καί
τών μυστικών πληροφοριών έχουν έπίσης διαφορετικές συμμαχίες, στό πλαίσιο
τών οποίων ό μέν κ. Σέτσιν διατηρεί στενούς δεσμούς μέ τήν FSB (τή διάδοχο
τής KGB), ό δέ κ. Σούρκοφ συνδέεται μέ τή Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληρο-
φοριών.

Οί δύο αύτές ομάδες φαίνεται πώς άντλούν τό προσωπικό τους άπό διάφορες
πηγές καί διατηρούν, κατά τά φαινόμενα, διαφορετικές «φιλοσοφικές» στάσεις.
Ειδικότερα, ή ομάδα τού κ. Σέτσιν φαίνεται νά είναι πιό «συντηρητική», προσα-
νατολισμένη στή χαλιναγώγηση τών τιμών τών εμπορευμάτων, καθώς καί πρό-
θυμη νά ένθαρρύνει τή ραγδαία άνάπτυξη τής στρατιωτικής τεχνολογίας· άπό
τήν άλλη πλευρά, ή όμάδα τού κ. Σούρκοφ, στήν οποία κυριαρχούν δικηγόροι καί
οικονομολόγοι (καί όχι πρώην πράκτορες άσφαλείας), δείχνει άποφασισμένη νά
δώσει τέλος στήν κυριαρχία τών νέων όλιγαρχών (πού συνδέονται μέ τις προα-
ναφερθείσες βιομηχανίες) καί νά ένθαρρύνει —ορθά, θά έλεγε κανείς— τή στενότε-
ρη οικονομική συνεργασία μέ τή Δύση.

'Ας στραφούμε, τέλος, στό ζήτημα (5). Οί προσωπικές καί, ένδεχομένως,
«φιλοσοφικές» (σκοπίμως αποφεύγω τή λέξη «ιδεολογικές») διαφορές πού άνα-
φέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους μάς οδηγούν στό πέμπτο καί τελευ-
ταίο ζήτημα, καθότι έχουν ώθήσει τούς ξένους, ιδίως τούς 'Αμερικανούς, σχο-
λιαστές νά σκεφτούν πολύ σοβαρά τούς πιθανούς πολιτικούς κινδύνους πού θά συ-
νεπιφέρουν αύτές οί οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
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Οι ποικίλες ερμηνείες πού έχουν λάβει μέχρι τώρα στή Δύση (καί οπωσ-
δήποτε στή χώρα μας) αύτές οί έλάχιστα γνωστές (ώς προς τις λεπτομέρειές
τους) κινήσεις έπιβεβαιώνουν καί πάλι τον βαθμό στόν όποιο οί τυχόν προκα-
ταλήψεις, ή προσωπική ιδεολογία ή ή «φιλοσοφία» του στοχαστή μπορεί νά
έπηρεάσουν (ή καί νά άκυρώσουν) τήν άκρίβεια τών έρμηνειών του γιά κάποι-
ες έξελίξεις.

"Ετσι, οί 'Αμερικανοί σχολιαστές καί πολιτικοί, οί όποιοι πάντα τρέφουν τήν
έλπίδα ότι μπορεί νά έπέλθει ένας τελικός διαχωρισμός (διαφωνία;) μεταξύ τού
κ. Πούτιν καί τού κ. Μεντβέντεφ, έχουν διακρίνει σέ αύτήν τή συζήτηση περί
νέας πολιτικής τακτικής τις άπαρχές μιας άργης μεταφοράς τής έξουσίας πρός
τόν δεύτερο. Συγχρόνως, διαβάζοντας προσεκτικά τόν χείμαρρο τών κειμένων
πού γράφονται στις ΗΠΑ, διαπιστώνουμε ότι οί σχολιαστές έχουν άρχίσει νά
αναπροσαρμόζουν τις άναλύσεις τους, προσπαθώντας —ενίοτε— νά μειώσουν τή
σφοδρότητα τών άρχικών άπόψεων πού τούς υπαγορεύουν οί ιδεολογικές προτι-
μήσεις τους!

Ή προσωπική μου άποψη, σταθερή άλλα καί διόλου διστακτική ώς πρός τόν
τόνο της, είναι ότι οί κρίσεις αύτές μεταξύ άνταγωνιστικών κέντρων έξουσίας
έχουν άποτελέσει μόνιμο στοιχείο τής πολιτικής ισχύος τού Κρεμλίνου — καί
εννέα στις δέκα φορές τείνουν νά έπιλύονται μέσω συμβιβασμών. Έπί τοΰ παρόν-
τος, συνεπώς, δέν προβλέπω νά μειωθεί ή έξουσία ή τό κύρος τοΰ κ. Πούτιν.
'Επίσης, πιστεύοντας άκράδαντα στήν ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας ισορρο-
πίας μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσης, δέν άντιμετωπίζω αύτό τό γεγονός ούτε μέ
θλίψη ούτε μέ αδικαιολόγητη άνησυχία73.

(γ) Φαντασία

Τά ζητήματα πού έξέτασα μέχρι τώρα δείχνουν, πιστεύω, ότι είναι άναγκαίο
ή σκέψη τού γεωπολιτικού σχεδιαστή νά μήν παραμείνει έγκλωβισμένη σέ πα-
ρωχημένα δόγματα ή στά δεσμά τής όποιας ιδεολογίας. Αύτή όμως ή μορφή

73. Θά έπρεπε δμως νά υπενθυμίσω στον αναγνώστη δτι καί οί δικές μου απόψεις είναι εξ
ίσου έπηρεασμένες άπό τους γενικούς στόχους μου, τήν ιδεολογία μου καί τις ελπίδες μου, οπό-
τε μπορεί νά άποδειχθοϋν τόσο έσφαλμένες δσο είναι, κατά τή γνώμη μου, οί άμερικανικές ελπί-
δες για έ'ναν πρώιμο (πολιτικό) θάνατο τοΰ κ. Πούτιν.
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ελευθερίας δέν μπορεί, άφ' έαυτής, νά οδηγήσει στή νέα σκέψη. Ό γεωπολιτικός
σχεδιασμός πρέπει έπίσης νά στηριχθεί στή φαντασία — στή δημιουργική πλήν
όμως ελεγχόμενη φαντασία. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σέ έποχές μετάβασης καί ρα-
γδαίας άλλαγής, διότι τότε άκριβώς άναδεικνύονται τά μεγαλύτερα οφέλη τών
νέων πρωτοβουλιών καί τής πρωτοτυπίας. Πράγματι, οί κρίσεις συχνά οδηγούν
στή διαμόρφωση νέων τρόπων σκέψης.

Πού μπορούμε όμως νά άναζητήσουμε ένδείξεις φαντασίας στά ελληνικά κεί-
μενα γεωπολιτικής; 'Ενδείξεις άνάγνωσης —καί δή εύρύτατης— ύπάρχουν άρκε-
τές. Ενδείξεις, όμως, πρωτότυπης σκέψης έκ μέρους τού συγγραφέα (είτε πρό-
κειται γιά πολιτικό είτε γιά έπιστήμονα ή λόγιο) ύπάρχουν, ομολογουμένως, ελά-
χιστες. Καί τούτο, διότι τά ελληνικά γεωπολιτικά κείμενα κυριαρχούνται πλή-
ρως άπό παρωχημένα δόγματα, άπό τή ρομαντική αύταπάτη ότι ό κόσμος άπο-
τελεΐται άπό φιλέλληνες ή άνθέλληνες ή, τέλος, άπό τήν άδυναμία κατανόησης
τής ούσίας τών πραγμάτων όταν αύτή διακυβεύει τά προσωπικά συμφέροντα τού
εκάστοτε σχολιαστή (δημοσιογράφου ή κομματικοποιημένου μελετητή). Άπό
τήν άλλη πλευρά, τά γεωπολιτικά άρθρα πού κατά καιρούς έμφανίζονται στις κυ-
ριακάτικες έφημερίδες είναι, ώς έπί τό πλείστον, πολύ ρηχά, ιδίως όταν συγκρι-
θούν μέ τά άνάλογα δημοσιεύματα τής Μόντ, τών Φαϊνάνσιαλ Τάιμς ή τών
Τάιμς τής Νέας Υόρκης.

'Άς έπανέλθω, λοιπόν, στό κεντρικό μου θέμα, άντιπαραβάλλοντάς το μέ τό
συγκεκριμένο είδος μελετών στό οποίο άσκώ κριτική, θά ήθελα νά προωθήσω
ένα είδος σκέψης τό όποϊο μπορεί νά βοηθήσει τούς πολιτικούς στό πλαίσιο τού
γεωπολιτικού τους σχεδιασμού. Στρέφομαι, λοιπόν, στά δύο κεντρικά θέματα πού
μέ ένδιαφέρουν — τή φαντασία καί τήν πρόβλεψη.

Παραμένοντας στό παράδειγμα τής Ρωσίας, τό όποιο, όπως είπα στήν άρχή
τού κειμένου, θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά νά διασαφηνίσει αύτή τήν τε-
λευταία ενότητα, θά έλεγα ότι μάς οδηγεί σέ δύο έρωτήματα: Κατά πρώτο λό-
γο, στήν παρούσα φάση έπανακτήσεως τού παλαιού κύρους της, ποιός είναι ό βα-
σικός στόχος της; Κατά δεύτερο λόγο, πώς είναι πιθανό νά επιδιώξει ή Ρωσία
αύτόν τόν στόχο; 'Εάν μαντέψουμε ορθά τίς άπαντήσεις, θά μπορέσουμε νά ακο-
λουθήσουμε καλύτερα τίς ρωσικές κινήσεις κατά τό έπόμενο έτος ή τήν έπόμε-
νη διετία- νά τίς άκολουθήσουμε άλλά καί ένδεχομένως νά διασταυρωθούμε μαζί
τους, έάν αύτό είναι πρός όφελος καί τών δύο.

"Οπως ύποδηλώνει ό τίτλος τής παρούσας ύποενότητας κινούμαστε έν προ-
κειμένω στή σφαίρα τής εικασίας — αν καί ή εικασία γιά τήν οποία μιλώ στηρί-
ζεται σέ βάσιμες πληροφορίες, στήν άνάγνωση σοβαρών κειμένων, σέ συζητήσεις
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μέ ξένους εμπειρογνώμονες, καθώς και στήν εμπειρία του γράφοντος. Δέν βρι-
σκόμαστε, έν τούτοις, στό πεδίο τής «δημοσιογραφικής κάλυψης» ή «περι-
γραφής», αν καί, άσφαλώς, οί εικασίες μας γιά τις επόμενες κινήσεις τής Ρω-
σίας εξαρτώνται άπό τά άντικειμενικά δεδομένα τών έξελίξεων (έφ' όσον βέβαια
μπορούμε νά έχουμε πρόσβαση σέ αυτά).

Τοποθετώντας καί χρησιμοποιώντας αυτούς τούς όρους σέ ιστορικό πλαίσιο
(έκτεινόμενο άπό τά τελευταία χρόνια έ'ως τό σχετικά πρόσφατο παρελθόν),
εικάζω ότι ή Ρωσία θά μπορούσε νά συνεργαστεί μέ τή Δύση, έάν τό NATO καί
ή EE σταματούσαν νά άπειλούν τά ζωτικά συμφέροντά της στήν άμεση περιφέ-
ρειά της: εννοώ κυρίως τήν Ουκρανία (ή όποια δέν αποτελεί πλέον σοβαρό πρό-
βλημα γιά τή Ρωσία), τή Λευκορωσία (πού, ομοίως, εχει παύσει νά είναι προ-
βληματική), τή Μολδαβία καί τή Γεωργία (τις οποίες, πολύ σύντομα, ή ρωσική
ήγεσία θά θεωρεί μάλλον ζητήματα «ήσσονος σημασίας»). Θά ήταν σχετικά
εύκολο γιά τή Δύση νά παραχωρήσει στή Ρωσία τις περιοχές αύτές — έάν υπο-
θέσουμε, βεβαίως, ότι μπορεί άκόμη νά έπηρεάζει τις εξελίξεις σέ αύτές τις
χώρες, κάτι πού, κατά τή γνώμη μου, δέν ισχύει πλέον.

Ή πλήρης άνάκαμψη τής Ρωσίας, όμως, θά περιλάμβανε τήν Πολωνία και
τις χώρες τής Βαλτικής, γιά νά εξασφαλίσει τουλάχιστον οτι οί χώρες αυτές θά
σταματούσαν νά αποτελούν άμεση απειλή γιά τήν ενδοχώρα της. Τά προβλή-
ματα τών άπειλητικών γιά τή Ρωσία έπιθετικών οπλικών συστημάτων πού βρί-
σκονται στις χώρες τής Βαλτικής καί τήν Πολωνία (ή σχεδιάζονται γι'
αύτές74) θά γίνονταν αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων, δεδομένου οτι
αύτές οί χώρες άποτελούν ήδη μέρη τού NATO καί τής EE.

Ωστόσο, δέν θεωρώ οτι είναι άπίθανο αύτό νά συνοδευθεΐ άπό έγγυήσεις εδα-
φικής ανεξαρτησίας καί πολύπλευρης οικονομικής βοήθειας (όπου είναι άναγ-
καΐο). Ή Ρωσία, έν προκειμένω, δέν μπορεί νά ελπίζει γιά τήν έπιστροφή αύτών
τών χωρών στή σφαίρα έπιρροής της, όπως ήδη συνέβη μέ τήν Ουκρανία, άλλά

74. Εις τάς 24 Μαΐου έφθασαν οί πρώτοι πύραυλοι Patriot εις τήν περιοχή Morag, μόλις
40 χιλιόμετρα άπό τό ρωσικό Καλινινγκράντ οπου, ήδη, ευρίσκονται καί 100 'Αμερικανοί στρα-
τιώται. Καίτοι ή αποστολή αυτών τών πυραύλων έχει αναγγελθεί από πολλού χρόνου, ή «αίφνί-
δεια» αφιξίς των μπορεί νά αποτελεί αμερικανική προσπάθεια «παζαριού» μέ τούς Ρώσους μέ
σκοπό τήν αποφυγή έγκαταστάσεως τών ρωσικών S-300 εις τό 'Ιράν. Τά ανωτέρω δείχνουν γιά
μιά άκόμη φορά πώς το σύγχρονο γεωπολιτικό παιχνίδι παίζεται σέ διεθνή σκακιέρα!
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σέ μία μείωση τοΰ κινδύνου πού μπορεί αύτές οί χώρες νά αποτελούν γιά τή Ρω-
σία, αν τελούν ασφυκτικά ύπό τήν αμερικανική κηδεμονία.

"Οπως έξήγησα προηγουμένως, όμως, οί οικονομικές καί ένεργειακές ανάγ-
κες αύτών τών χωρών ένδέχεται σύντομα να τις οδηγήσουν νά μετριάσουν τήν
παραδοσιακή τους έχθρότητα προς τή Ρωσία, έστω καί αν δέν τις οδηγήσουν νά
φύγουν —πράγμα το όποιο, όπως είπα, θεωρώ άδύνατον— άπό τό NATO ή τήν
EE.

"Ετσι, όσο άδιανόητο καί αν μοιάζει αύτό σέ πολλούς -^τούς περισσότερους
ίσως;—, γιατί νά μήν φτάσουμε μιά μέρα σέ ένα στάδιο, όπου τό σημερινό νομικό
καθεστώς τών Βαλτικών Κρατών θά παρέμενε άμετάλλακτο καί, συγχρόνως,
όλες αύτές οί προκλητικές συζητήσεις περί έγκατάστασης πυραύλων στά εδάφη
τους —μερικές έκατοντάδες χιλιόμετρα άπό κάποιες βασικές ρωσικές πόλεις— θά
λάμβαναν οριστικό τέλος; Έν ολίγοις, δέν αποκλείω τό ενδεχόμενο τών «μεικτών
λύσεων», οί οποίες, όσο αποτυχημένες καί αν τις θεωρούσαν οί σκληροπυρηνικοί
'Αμερικανοί άναλυτές, θά μπορούσαν, σέ εύρωπαϊκό επίπεδο, νά μάς άπαλλάξουν
μονίμως άπό τά αίτια τών τριβών πού προκαλεί (καί θά συνεχίσει νά προκαλεί)
ό ρωσο-αμερικανικός άνταγωνισμός.

Οί πιθανές λεπτομέρειες αύτού τού μοντέλου ή φόρμουλας θά μπορούσαν νά
αποτελέσουν τό άντικείμενο ενός ένδιαφέροντος σεμιναρίου. 'Αναμφίβολα, όμως,
έχουν ήδη άρχίσει νά διαμορφώνονται κάποιες ιδέες σε ύψηλά κλιμάκια, όπου
σταδιακά αναπτύσσονται σοβαρές στρατηγικές έναλλακτικές έπιλογές. Κατά τή
γνώμη μου, κανείς δέν μπορεί νά άμφισβητήσει ότι ή έν λόγω διαδικασία βρίσκε-
ται όντως σέ έξέλιξη αύτήν τή στιγμή.

Ώς έκ τούτου, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά φανταστούμε όχι τόσο τις λε-
πτομέρειες της, όσο μάλλον τί άλλο μπορεί νά θελήσει νά άποσπάσει ή Ρωσία
άπό τήν 'Αμερική, γιά νά τή βοηθήσει νά ξεφύγει άπό τά σημερινά της προβλή-
ματα, στό 'Αφγανιστάν, στό 'Ιράκ καί στό 'Ιράν. 'Ακόμη μιά φορά, έάν μαντέ-
ψουμε σωστά, θά μπορέσουμε νά βοηθήσουμε τούς Ρώσους νά επιτύχουν τούς
στόχους τους καί, ώς άντάλλαγμα, θά άποκτήσουμε και εμείς —ειδικά οί Ευρω-
παίοι, άλλά και οί 'Αμερικανοί— ο,τι χρειαζόμαστε περισσότερο.

Ό άναγνώστης θά έχει προσέξει, άσφαλώς, ότι οί άνωτέρω σκέψεις βασίζον-
ται στήν άποψη ότι ή σύγκρουση επιλύεται μέσψ ισορροπίας καί συνεργασίας —ή,
όπως τήν ονομάζω, μέσω τής «εύρωπαΐκής προσέγγισης»— καί όχι μέσω άνα-
μέτρησης καί έπιβολής λόγω πραγματικής ή ύποτιθέμενης ύπεροχής - όχι δη-
λαδή μέσω τού «άμερικανικού τύπου προσέγγισης» τής δεκαετίας τού 1990 καί
τής πρώτης δεκαετίας τού 21ου αιώνα.
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Αυτή ή διευρωπαϊκή ισορροπία, δμως, θά επιτευχθεί μόνον εφ' δσον ή Ευρώ-
πη απελευθερωθεί πλήρως άπό τήν άμερικανική επιρροή, κάτι τό οποίο, ομως,
ΔΕΝ σημαίνει ότι ή Ευρώπη οφείλει εφεξής νά υιοθετήσει έκδηλα και έμπρακτα
εχθρική στάση απέναντι στις ΗΠΑ.

Θεωρώ δτι αυτή ή προσέγγιση θά μπορούσε νά γίνει άποδεκτή στήν Ευρώ-
πη. Υπάρχουν, άλλωστε, ένδείξεις σήμερα δτι ή έν λόγω προσέγγιση λειτουργεί
ήδη, υπό κάποια στοιχειώδη μορφή, στις σχέσεις τής Ρ ουσίας μέ τή Γερμανία
καί, πιό πρόσφατα, μέ τή Γαλλία. Έάν υπάρχει έστω μία δόση άλήθείας σέ αυτή
τήν εικασία ή εκτίμηση, θά μπορούσε ίσως κανείς νά συμπεράνει δτι ή Ευρώπη
καί ή Ρωσία μοιράζονται κάποιες κοινές επιδιώξεις, κάποια κοινά συμφέροντα.

Γιά νά ανακαλύψουμε τους στόχους της Ρωσίας, τά θεμιτά συμφέροντα της,
καθώς καί τους τρόπους επίτευξης τους, θά ηταν ίσως πιό ευφάνταστο νά στρα-
φούμε εφεξής όχι απλώς στη γεωγραφία, η στις πραγματικές η υποθετικές
στρατιωτικές απειλές που σχετίζονται μέ τη γεωγραφία, αλλά στην εντεινόμενη
σύμπτωση οικονομικών άναγκών καί συμφερόντων.

Σέ μιά έποχή λοιπόν πού ή 'Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη μέ πάμπολλα
προβλήματα καί ή Κίνα δέν έχει άκόμη εδραιώσει τή θέση της ώς υπερδύναμη,
μοιάζει νά έχει έλθει ή κατάλληλη στιγμή γιά τούς Εύρωπαίους νά προσεγγίσουν
τή Ρωσία — τήν όποία, προσωπικά, ώς μελετητής τής ρωσικής κουλτούρας,
άρχιτεκτονικής, λογοτεχνίας καί θρησκείας, θεωρώ μέρος τής ευρωπαϊκής πολι-
τισμικής κληρονομιάς. Ή στάση αυτή θά ευνοούσε περαιτέρω τήν έπιδίωξη οικο-
νομικής συνεργασίας έντός τής ευρύτερης περιοχής τής Εύρώπης, άμοιβαίων
παραχωρήσεων μεταξύ τών δύο ομάδων πού δίνουν στούς Ρώσους οικονομικό
έρεισμα στις άγορές τής Δύσης, καθώς καί πρόσβαση σέ τεράστιους ενεργεια-
κούς καί ορυκτούς πόρους.

Γιά όσους άπό έμάς πιστεύουν δτι ή EE χρειάζεται τή ρωσική ενέργεια καί
δτι ή Ρωσία χρειάζεται νέες άγορές καί μεγαλύτερη εισροή έπιχειρηματικών κε-
φαλαίων, οί «παραπληρωματικές» αύτές άνάγκες θά ευνοήσουν τή σύναψη στε-
νότερων δεσμών. Δέν πρόκειται γιά ιμπεριαλισμό, νεοϊμπεριαλισμό η πολιτική
άλληλοβοηθειας, άλλά γιά μιά πολιτική βασισμένη στην ιδέα μιας συναλλαγής
δομημένης στην κοινότητα συμφερόντων και στις άλληλεπικαλυπτόμενες πολι-
τισμικές κληρονομιές.

Δέν ξέρω εάν σφάλλω προβάλλοντας αυτές τις άπόψεις, άλλά, μολονότι
γνωρίζω πόσο δύσκολα πραγματοποιούνται τά όνειρα, αισθάνομαι πεπεισμένος ότι
αύτά τά πράγματα θά συμβούν μιά μέρα. 'Ασφαλώς, σέ αυτό τό στάδιο τού δο-
κιμίου μου, έχω άπομακρυνθεΐ άπό τά γεγονότα καί έχω μετακινηθεί στή σφαί-
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ρα τών ιδεών, τών ονείρων, τών φιλοδοξιών, τών έλπίδων. "Οπως όμως δήλωσα
ευθύς εξ αρχής, σκοπός μου ήταν νά αποκαλύψω τίς δικές μου ιδέες, τίς δικές
μου προκαταλήψεις, τό δικό μου όνειρο, καί αύτό μόλις έπραξα.

ΣΤ. Περιγραφική γεωπολιτική καί προβλεπτική γεωπολιτική:
'Επίλογος

Κλείνω αύτή τήν εύρύτατη άλλά, άναπόφευκτα, βιαστική έπισκόπηση τής
έπιστήμης τής γεωπολιτικής, δηλώνοντας δ,τι έχω κατ' έπανάληψη τονίσει καί
στό παρελθόν. Καί εξηγούμαι.

Πρώτον: γιά νά έχει ούσιαστική χρησιμότητα ένα έργο γεωπολιτικής ανά-
λυσης, θά πρέπει νά άποφύγει τήν ύπερβολική θεωρητικοποίηση, αν καί, συγ-
χρόνως, όπως προσπάθησα νά κάνω έδώ έν συντομία, πρέπει νά λάβει δεόντως
ύπ' όψη τά διδάγματα τής ιστορίας, όπως μας τά παρουσιάζουν οί ιστορικοί, οί
πολιτικοί έπιστήμονες, οί φιλόσοφοι, οί άνθρωπολόγοι καί οί οικονομολόγοι.

Δεύτερον: τά γεγονότα καί τά έπιχειρήματα πού θά χρησιμοποιηθούν πρέπει
νά προέρχονται άπό συγκεκριμένα γεωπολιτικά ζητήματα καί προβλήματα, αλλά
πρέπει πάντα, καί ενσυνείδητα νά εξετάζονται λεπτομερώς ώστε νά διαπιστώνε-
ται κατά πόσον τά διδάγματα άπό μία γεωγραφική περιοχή, έναν πόλεμο, ίνα
επεισόδιο, ή μιά εποχή μπορούν νά μεταφερθούν σέ μιάν άλλη χώρα, ίνα άλλο
πλαίσιο, μιάν άλλη εποχή. Θά έπαναλάβω ώς παράδειγμα τό λάθος πού κάνουν
μερικοί 'Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές, προσπαθώντας νά μετατοπίσουν στό
'Αφγανιστάν τήν έμπειρία τής «ειρήνευσης» καί τής «οικοδόμησης έθνους» πού
δοκίμασαν στό 'Ιράκ. Καί αν μιλώ γιά «λάθος», είναι άκριβώς έπειδή τό 'Αφγα-
νιστάν είναι μιά χώρα έθνοτικά, τοπογραφικά καί ιστορικά'άνίκανη νά διαμορ-
φώσει ένα ισχυρό κράτος, μιά χώρα πού προσφέρεται περισσότερο γιά μιά μορφή
χαλαρού τοπικού φεντεραλισμού' άπό τήν άλλη πλευρά, τό 'Ιράκ διαθέτει μιά
πολύ διαφορετική σειρά άπό έθνοτικές καί θρησκευτικές παραδόσεις, οί όποιες,
έπιπλέον, ύφίστανται εντός σαφώς καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών.

Τέλος, ό γεωπολιτικός σχεδιαστής ή σχολιαστής πρέπει νά είναι πρόθυμος
νά προσπαθήσει νά προβλέψει, καί όχι μόνο νά περιγράψει. Ή πρώτη πρακτική
ένέχει πολυάριθμους κινδύνους. Αύτός δμως είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιο όσοι
τήν αποτολμούν έπιτυχώς έχουν τήν ύψηλότερη έκτίμηση, τή μεγαλύτερη χρη-
σιμότητα καί —συνήθως— τίς καλύτερες άμοιβές! Γιά νά προβλέψεις, όμως, πρέ-
πει νά είσαι πρόθυμος νά διακινδυνεύσεις τό ενδεχόμενο τού σφάλματος. Διότι μό-
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νον έάν δεχτείς τον κίνδυνο του σφάλματος, θά έχεις τήν ευκαιρία νά άποδειχθεΐς
πρωτότυπος. Διαφορετικά, θά έπαναλάβεις απλώς ό,τι έχουν πει καί άλλοι πριν
άπό έσένα.

Μπορεί, άσφαλώς, νά κάνει κάποιος καί τά δύο, δηλαδή καί νά περιγράψει
καί νά προβλέψει. "Ωστόσο, τά «περιοδικά στρατηγικής», καί δή αύτά πού εκδί-
δονται τακτικά, αναγκασμένα καθώς είναι νά γεμίζουν τις σελίδες τους μέ ανα-
λύσεις, έχουν τήν τάση νά γράφουν πολλά καί, μάλιστα, νά τά έπαναλαμβάνουν
συνεχώς. Ή πρακτική αύτή οδηγεί μερικούς άναγνώστες τους νά διερωτώνται
σχετικά μέ τό τί άκριβώς προσπαθούν νά κάνουν αύτά τά έντυπα: νά καλύψουν
γεγονότα ή νά τούς βοηθήσουν νά προβλέψουν τά επόμενα βήματα στό πλαίσιο
πολιτικών διαδικασιών πού μπορεί νά έπηρεάζουν τή ζωή τους καί τις δουλειές
τους; Ό τρόπος μέ τόν οποίο ινστιτούτα άναλύσεων όπως τό περιοδικό Stratfor
κάλυψε τήν εξελισσόμενη ιρανική κρίση άποτελει παράδειγμα αυτής τής διπλής
πρακτικής, τήν οποία, προσωπικά, δέν θεωρώ ούτε ικανοποιητική ούτε όμως καί
βάσιμα άξιόλογη.

Μένοντας πιστός στις δεδηλωμένες αρχές μου, θά ήθελα νά διασαφηνίσω
αύτή τήν κριτική μέ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, συνδεόμενο μέ τήν πολιτική
τακτική πού πρότεινα σέ αύτό τό δοκίμιο.

"Ετσι, ή δημοσιογραφική κάλυψη τής σοβούσης ιρανικής κρίσης άρχισε νά
έπιταχύνεται στις άρχές τού καλοκαιριού τού 2009. Τόν Σεπτέμβριο τού ίδιου
έτους, ή κάλυψη έντάθηκε καί άρχισε νά γίνεται λόγος γιά επικείμενες «συντρι-
πτικές κυρώσεις». Παράλληλα, άρχισε, έπίσης, νά συνοδεύεται άπό δυσοίωνες
προειδοποιήσεις περί έξάντλησης τής ύπομονής τού 'Ισραήλ. "Επειτα άπό μιά
πολυσυζητημένη τηλεδιάσκεψη τών ήγετών τής Δύσης τόν 'Οκτώβριο τού
2009, ό Γάλλος Πρόεδρος άφησε νά έννοηθεί ότι ό Δεκέμβριος θά ήταν ή τε-
λευταία προθεσμία. Ό γενικός τόνος υποδήλωνε ότι πλησίαζε ή στιγμή τής τε-
λικής ισραηλινής έκρηξης. Άκόμη καί ή 'Αμερική, ύπαινίσσονταν τά σχετικά ρε-
πορτάζ, δέν επρόκειτο νά περιμένει πέρα άπό τά τέλη τού 'Ιανουαρίου. Τίποτε
όμως δέν συνέβη μέχρι τόν Φεβρουάριο. 'Ακολούθως, έκαναν τήν έμφάνισή τους
οί «Intelligence Guidance Reports» [«'Αναφορές Όδηγιών βάσει Στρατιω-
τικών Πληροφοριών»] τής 7ης Μαρτίου 2010, όπου τό Stratfor δήλωνε: «Οί
ιρανικές κυρώσεις έχουν σχεδόν καταρρεύσει». Σέ κατοπινά δημοσιεύματα, οί κυ-
ρώσεις άρχισαν πλέον νά χαρακτηρίζονται «έξυπνες κυρώσεις». Πέρα άπό τή
χαρακτηριστική έπιθυμία τών 'Αμερικανών νά βαπτίζουν τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις τους, τί άκριβώς σημαίνει «έξυπνες» — αν όχι «μετριασμένες» καί, άρα,
λιγότερο δραστικές; Τί συμπέρασμα μπορούμε νά βγάλουμε άπό όλα αύτά, τά
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οποία, ομολογουμένως, δέν αποτελούν παρά μιά πρόχειρη σύνοψη μιας σειράς
άρθρων;

Έάν οί έν λόγω (πολύ τακτικές) άναφορές τού περιοδικού Stratfor ήθελαν νά
έχουν έστω καί έλάχιστη «προβλεπτική» άξία — ό τίτλος, άλλωστε, «'Αναφορές
Όδηγιών βάσει Στρατιωτικών Πληροφοριών», αύτό άφήνει νά έννοηθεΐ7'1—, τότε
ή προαναφερθείσα δήλωση τής 7ης Μαρτίου ύπονομεύει πλήρως τήν έντύπωση
ότι τό περιοδικό προσφέρει (ή μπορεί νά προσφέρει) «οδηγίες βάσει στρατιωτικών
πληροφοριών». Διότι τά όσα αύτό τό περιοδικό δήλωσε ή ύποδήλωσε (και έπα-
νέλαβε στό άρθρο τής 9ης Μαρτίου ύπό τόν τίτλο «US Left with no good
options in Iran»76 [«Δέν άπομένει στις ΗΠΑ καμία ούσιαστική επιλογή γιά τό
Ιράν»]) δείχνουν ξεκάθαρα ότι όλες οί προηγούμενες προβλέψεις του, παρά τούς
ύπεροπτικούς τόνους τους, ήταν έσφαλμένες.

Άπό τήν άλλη πλευρά, έάν θεωρήσουμε ότι τά κείμενα αύτού καί άλλων πα-
ρόμοιων περιοδικών έχουν άπλώς «δημοσιογραφικό» σκοπό, τότε ή άξία αύτών
τών (πανάκριβων) έντύπων, τά όποια στή χώρα μας συχνά χαρακτηρίζονται ώς
«έγκυρα», είναι άντίστοιχη ένός κοινού άρθρου έφημερίδας. Μέ άλλα λόγια, πα-
ρουσιάζουν άπλώς καθημερινές περιγραφές δηλώσεων καί γεγονότων (χρεώνον-
τας στούς άναγνώστες τους ένα διόλου εύκαταφρόνητο άντίτιμο). Μπορεί αύτός
νά είναι ένας έξυπνος τρόπος γιά νά βγάζει χρήματα ό έκδοτης. Είναι δμως καί
ένας "μάλλον ανόητος τρόπος γιά νά δαπανά τά δικά του χρήματα ό γεωπολιτικός
έπιστήμονας, πιστεύοντας ότι θά άντλήσει σημαντικές ιδέες καί στοιχεία άπό τις
σελίδες αύτών τών έντύπων: τό μόνο πού χρειάζεται αύτός ό τελευταίος είναι ή
φαντασία καί ή ίκανότητά του νά συνθέτει γεγονότα.

Τήν έτυμηγορία αύτή δέν πρόκειται νά τή συμμεριστούν πολλοί (οί περισσό-
τεροι;) άναγνώστες τού Stratfor. 'Ωστόσο, πόσοι σημερινοί άναγνώστες διαβάζουν
καί συγχρόνως διερευνούν ό,τι διαβάζουν; Θεωρώ πώς ή προειδοποίηση αύτή είναι

75. Πράγματι, στις άναφορές αύτές προτάσσεται κατά κανόνα ή φράση «Τό άκόλουθο κεί-
μενο άποτελεΐ έσωτερικό έγγραφο τού STRATFOR μέ σκοπό νά παράσχει οδηγίες υψηλού επί-
πεδου στούς αναλυτές μας». Ή έμφαση δική μου.

76. Πλέον, προέβλεπε «μιά ηπιότερη έκδοχή τών κυρώσεων, οί όποιες [θά έπικεντρωθοϋν]
όχι μόνο στις εισαγωγές βενζίνης πρός τό 'Ιράν, άλλά καί στόν ναυτιλιακό, τόν τραπεζικό καί
τόν άσφαλιστικό τομέα τής χώρας αύτής».
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αναγκαία στο πλαίσιο τοϋ παρόντος κειμένου, καθόσον επιθυμώ νά έπιστήσω τήν
προσοχή τών αναγνωστών μου στήν τάση τών έπονομαζόμενων «ειδικών τοϋ
γεωπολιτικού τομέα» νά καυχησιολογοϋν γιά το έργο καί τά δημοσιεύματά τους.
Ή πραγματικότητα, κατά τή γνώμη μου, είναι τελείως διαφορετική, μιά καί, σέ
γενικές γραμμές, αυτά τά έργα (καί αυτοί οί αυτόκλητοι «ειδικοί») συχνά στε-
ρούνται καί κοινής λογικής καί προβλεπτικής ικανότητας, άλλά καί τοϋ θάρρους
νά τολμήσουν προβλέψεις πού, ίσως, δέν συμπίπτουν μέ τά «συμφέροντα» τών
αφεντικών των!

Ό πολιτικός, ό δημόσιος ύπάλληλος, ό έπιχειρηματίας ή, άπλώς, ό πολιτι-
κοποιημένος άναγνώστης αύτών τών κειμένων οφείλει λοιπόν νά τά άξιολογεΐ μέ
κριτικό τρόπο καί νά αντιμετωπίζει μέ σκεπτικισμό τήν εύκολη αναγόρευση σέ
«ειδικό» κάθε συγγραφέα ή άρθρογράφου πού θέλει νά θεωρείται τέτοιος. Αυτό
υποστηρίζει ο γράφων, ο οποίος δεν είναι ειδικός τής γεωπολιτικής, άλλά ίνας
νομικός επιστήμων εκπαιδευμένος νά εξετάζει τήν έγκυρότητα τών δηλώσεων
που διαβάζει καί άκούει, καί νά μήν τίς δέχεται τυφλά λόγω τών τίτλων ή τής
φήμης έκείνων που τίς έκαναν! Παραμένω, λοιπόν, άπολύτως αιρετικός απέναν-
τι σέ αύτή τήν αύτόκλητη είδημοσύνη, άκόμη καί όταν αύτή συνοδεύεται άπό
τούς πλέον ήχηρούς ακαδημαϊκούς τίτλους ή τό ταλέντο αύτοπροβολής.

θά κλείσω δηλώνοντας τήν πεποίθησή μου ότι, στήν γεωπολιτική γραφή,
όπως καί σέ κάθε άλλο είδος γραφής, δέν μπορεί κανείς νά περιμένει ότι θά δια-
χωριστούν κατά τρόπο άπόλυτο ή προσωπικότητα καί ό χαρακτήρας τοϋ συγ-
γραφέα άπό τήν έπιστημονική έρευνά του, ή όποια, έξ ορισμού, οφείλει νά είναι
όσο πιό άντικειμενική είναι άνθρωπίνως δυνατόν. "Ετσι, δέν βλέπω τίποτε τό
κακό στήν ιδέα ότι ή περιγραφή καί ή πρόβλεψη μπορεί νά περιέχουν ένα στοι-
χείο προσωπικής ιδεολογίας υπό τήν προϋπόθεση οτι ό συγγραφέας ή ό ομιλητής
καθιστά σαφές αυτό τό στοιχείο. Ή γεωπολιτική, άλλωστε, είναι μιά άναδυόμε-
νη επιστήμη, ή οποία λαμβάνει υπ' όψη της τή γεωγραφία άλλά έχει γερές βά-
σεις στήν πολιτική. Καί οί πολιτικές γνώμες καί ιδέες, άκόμη καί όταν
παρουσιάζονται ύπό περίτεχνη ή εκλογικευμένη μορφή, συνδέονται στενά μέ τήν
προδιάθεση, τά βιώματα, τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καί τήν έν γένει κουλ-
τούρα τοϋ συγγραφέα (ή ομιλητή). "Ετσι, όπως κάθε πολίτης, θεωρώ ότι έχω
τό δικαίωμα νά έχω καί εγώ τίς δικές μου πολιτικές πεποιθήσεις, νά τίς εκφρά-
ζω καί νά μάχομαι γιά αύτές, ύπό τόν όρο ότι αύτό γίνεται στό πλαίσιο τοϋ νό-
μου καί τών άνθρωπίνως έφικτών έπιπέδων λογικής καί μέτρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Πιθανές γραμμές εφοδιασμού βενζίνης στό 'Ιράν

.......... = Γραμμή μέσω 'Αζερμπαϊτζάν

Προβλήματα:

(ί) 'Απαιτείται ή άδεια των Άζέρων αμφίβολη.

(ii) Σιδηροδρομική γραμμή μέσω Ναχτσιβάν καταστράφηκε κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου μέ τήν 'Αρμενία γιά
τό Ναγκόρνο Καραμπάχ.

(iii) Παράκτια γραμμή· σταματά εντός τών ιρανικών συνόρων· άκολοΰθως, θά πρέπει ή βενζίνη νά μεταφέρεται
μέ φορτηγά.

ιιιιΐιιιιιιι = Γραμμή μέσψΤουρκμενιστάν (Ασγκαμπάτ): Πιθανή.
'Απευθείας ρωσικές (θαλάσσιες) όδοί

--------= Θαλάσσια οδός μέσψ Άστραχάν ή Μαχατσκαλά (Δημοκρατία τοΰ Νταγκεστάν, μέλος τής Ρωσικής 'Ομο-
σπονδίας): Πιθανή. Ωστόσο, ό βαρύς χειμώνας (διάρκειας 3-4 μηνών) περιορίζει τή λειτουργία τών δυο λιμένων.
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ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. JOHN DILLON

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟ

Κατά τή σημερινή συνεδρίαση ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έχει τή χαρά καί τήν
τιμή νά υποδεχτεί ώς 'Αντεπιστέλλον Μέλος τον κ. John Dillon, Καθηγητή
στο Trinity College τοΰ Δουβλίνου. Ό κ. Dillon έχει έντρυφήσει στήν αρχαία
έλληνική φιλοσοφία καί έχει ειδικά μελετήσει τό έργο τοΰ Πλάτωνος. Στήν προ-
σωπικότητα καί τό έργο τοΰ κ. Dillon θά άναφερθεΐ ό συνάδελφος κ. Ευάγγε-
λος Μουτσόπουλος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΟΤΤΣΟΠΟΤΛΟ

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
Your Excellency, Mr. Ambassador of Ireland in Greece,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Παρουσιάζοντας τόν Άκαδημαϊκόν John Myles Dillon οφείλω έκ προοιμί-
ου νά προβώ στήν έξομολόγηση πώς όσα θ' άπευθύνω πρός τό έκλεκτόν άκροα-
τήριόν μου ύπολείπονται κατά πολύ, είναι έλάχιστα, σέ σχέση πρός τό μέγεθος
τής προσωπικότητος τού σήμερον τιμωμένου. Πράγματι δέν νοείται σύγχρονή
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μας αναφορά στον πλατωνισμό και στον νεοπλατωνισμό δίχως μνείαν τοΰ ονό-
ματος τοΰ καθηγητού John Myles Dillon ό όποΤος ανέδειξε μέ τό έργο του, ευρύ
καί πολυσύνθετο κατά τήν δομή του, όσο καί διαμπερές κατά τήν ενότητα τής
συλλήψεώς του, τις πλατωνικές σπουδές. Καταγόμενος άπό τήν Ίρλανδίαν,
έγεννήθη τό 1939 στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κι έσπούδασε — καί μάλιστα
στό Πανεπιστήμιο Berkeley τής Καλιφόρνιας, άλλά καί στό Δουβλίνο καί στήν
'Οξφόρδη. Έξ άρχής τόν είλκυσεν ή κλασική ελληνική γραμματεία. Κατά τις
μεταπτυχιακές του σπουδές έπεδόθη στήν έρευνα τών σχολίων τού Χαλκίδίου εις
τόν πλατωνικόν διάλογον Τίμαιον. Τό 1969 άνηγορεύθη διδάκτωρ εις τό
Berkeley, μέ τήν διατριβή του περί τών Σχολίων τού Ίαμβλίχου, τώρα, στόν ίδιο
πλατωνικόν διάλογον. Ό νεαρός John Dillon έχει πια χαράξει τήν μετέπειτα φι-
λοσοφική του διαδρομή τής οποίας άπτά καί σημαντικά δείγματα έχει ήδη πα-
ράσχει άπό τότε. Ή διατριβή αύτή συνίστατο στήν έπεξεργασία καί στήν ερμη-
νεία, μ' όλως νέα γιά τήν έποχή κριτήρια, τού άντικειμένου τής έρεύνης του.

Ή περαιτέρω πορεία τού John Dillon, συνδεόμενη στενώς πρός τήν έρευνα,
τόν έφερε ώς τήν Αιθιοπία, πριν ό ίδιος έπιστρέψει στήν 'Ιρλανδία καί μεταβεί καί
πάλι, γίά νά διδάξει, στό Berkeley όπου άνήλθε διαδοχικώς όλες τις βαθμίδες τής
καθηγητικής ιεραρχίας, πριν έπιστρέψει καί αύθις εις Ίρλανδίαν άπ' όπου, κατά
καιρούς, μετέβαινεν ώς έπισκέπτης καθηγητής εις τις Ηνωμένες Πολιτείες
πρός διδασκαλίαν, στό Berkeley κι άλλαχού. Τόν συνήντησα γιά πρώτην φορά
όταν κι έγώ έδίδασκα στήν 'Αμερική, μέ τήν εύκαιρίαν ένός φιλοσοφικού συνε-
δρίου στήν Louisville τού Kentucky, κι έντυπωσιάσθην άπό τά θέματα πού τόν
άπασχολούσαν κι άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιον τά έχειρίζετο. Συνέπεσε τά ίδια
θέματα νά μ' άπασχολούν έπίσης, κατά τρόπον όμως διαφορετικόν, ώστε, έκτο-
τε, ν' άκολουθούμε δρόμους παραλλήλους. 'Αργότερα, συναντηθήκαμε συχνά καί
συνεργασθήκαμε σέ πολυάριθμα διεθνή συνέδρια. Στό μεταξύ, ό John Dillon έδέ-
χετο προσκλήσεις γιά νά διδάξει ή νά διεξαγάγει έρευνες εις τό Berkeley, τό Πα-
ρίσι, τό Τόκυο, τήν Μαδρίτη καί τό 1983 εξελέγη μέλος τής Βασιλικής 'Ιρλαν-
δικής 'Ακαδημίας ή όποία τό 2005 τού άπένειμε τό Χρυσό της Μετάλλιο γιά τις
'Ανθρωπιστικές 'Επιστήμες. Διάσημος πλέον, διετέλεσεν, επί τριετίαν, Πρόεδρος
τής Διεθνούς Εταιρείας «Πλάτων». Ύπό τήν ιδιότητα αύτήν διωργάνωσε ετή-
σια πλατωνικά συνέδρια μέ θέμα, εκάστοτε, έναν πλατωνικόν διάλογον. Προσ-
φάτως διετέλεσε καί διευθυντής τού Ιρλανδικού 'Ινστιτούτου Ελληνικών
Σπουδών στήν 'Αθήνα. Ή παρουσία του στήν Ελλάδα έπεσφραγίσθη μέ τήν
συμμετοχή του στό Συνέδριο πού ώργάνωσε, κατά τό έτος 2006, στό Πανεπι-
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στήμιον 'Αθηνών, μέ πρωτοβουλίαν τής διευθυντρίας του, το Κέντρον Έρεύνης
τής Έλληνικής Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας μας.

Τής πρώιμης έρευνητικής κ' έκδοτικής δραστηριότητος τού καθηγητού
Dillon ανέφερα προηγουμένως ένδεικτικά όρθώματα. Περαιτέρω, απαριθμώ μο-
νάχα τούς τίτλους τών βιβλίων του, παραλείποντας ήδη μνημονευθέντας. "Ολα
έξεδόθησαν άπό διεθνείς εκδοτικούς οίκους κι αύτό συνετέλεσε στήν εύρεΐαν άνα-
γνώριση τής έπιστημονικής του προσωπικότητος. Οί Μέσοι Πλατωνικοί, 1977"
Δύο πραγματείες Φίλωνος τού 'Ιουδαίου, 1983' Πρόκλου, σχόλια εις τόν Πλά-
τωνος Παρμενίδην, 1987' Τό ζήτημα τού εκλεκτικισμού, 1988' Δεξίππου, Περί
τών ''Αριστοτέλους κατηγοριών, 1900" Ταμβλίχου, Περί τής τών Πυθαγορείων
διαβιώσεως, 1990· Ή χρυσή άλυσος. Μελέτες περί τής αναπτύξεως τοϋ πλα-
τωνισμού καί τού χριστιανισμού (σε 2 τόμους), 1991-1997· Πλωτίνου, Έννεά-
δες, 1991" Αλκίνοο, Λόγος διδασκαλίας περί τών Πλάτωνος δογμάτων, 1993 ·
Ταμβλίχου, Περί ψυχής, 2002 ■ Οί κληρονόμοι τού Πλάτωνος. Μελέτη περί τής
Αρχαίας Ακαδημίας, 2003 · Οί "Ελληνες σοφισταί, 2003 ■ Ταμβλίχου, Περί μυ-
στηρίων, 2003 · Ή νεοπλατωνική φιλοσοφία, 2003 ' "Αλας καί έλαϊαι. Ήθος καί
έ'θος εις τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, 2005 · Συριανού Σχόλια εις Αριστοτέλους Μετά
τά φυσικά, 2006. Παραλείπω εκατοντάδες άρθρων κι άνακοινώσεων σέ διεθνή
συνέδρια, πού έδραίωσαν τήν φήμη του ώς κορυφαίου πλατωνιστού καί νεο-
πλατωνίστού μεταξύ τών κορυφαίων.

Αισθάνομαι προσωπικώς ύπερήφανος γιά τήν έξοχου διεθνούς κύρους προσω-
πικότητα τήν οποίαν σήμερα έπισήμως ύποδέχεται ή 'Ακαδημία 'Αθηνών.

Dear Professor Dillon, dear John,

Let me welcome you at the Academy of Athens, which, as you are
aware, is respected worldwide, as the continuation of Plato's Academy to
which you have dedicated the major part of your philosophical activity
and writings. We are honoured to reckon you among our members and
we also know how much proud you feel yourself for this honor that
strengthens your ties with our country which is your spiritual country as
well. I wish you an everlasting activity for the sake of Greek philosophy.
Welcome again and thank you for your presence among us.

Σάς εύχαριστώ.
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THE ORIGINS OF PLATO ΝI ST DOGMATISM

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ TOT ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΓΣ
x.JOHN DILLON

The philosopher Plato, as all his friends would agree, was a man of
strong views on most subjects, but it is a notable fact that, in his published
works, he chooses to present these views in a distinctly devious way. The
Platonic dialogue, after all, is a literary form designed to advance philo-
sophical positions aporetically and dialectically, not dogmatically. If we
derive doctrines from them, it is, so to speak, at our own risk.

Nonetheless there is indubitably a body of doctrine associated with
the Platonic School. Even within Plato's own lifetime, we have the (ad-
mittedly tendentious) testimony of Aristotle as to the existence of certain
philosophical principles of Plato which he on occasion1 terms agrapha
dogmata, and which have come to be known as the 'unwritten doctrines'.
I have taken up a certain position on these myself2, seeking to strike a ju-
dicious balance between what I would regard as the extreme views of
Harold Cherniss and his followers, such as Leonardo Tarân, on the one
hand, and the 'Tübingen School' of Konrad Gaiser, Hans-Joachim
Krämer, and their followers (such as Giovanni Reale), on the other. To
summarize my position here, I see no problem about there being a body
of doctrines, or at least working hypotheses, which do not find their way
into the dialogues, except in devious and allusive forms, and that these
doctrines, such as that of the derivation of all things from a pair of first
principles, a One and an Indefinite Dyad, should be of basic importance
to Plato's system; but I see no need, on the other hand, to hypothesise a
full body of secret lore, present in the Academy from its inception, which
is preserved as a sort of 'mystery' for the initiated.

Short of this, however, it seems to me entirely probable that a great
deal of philosophical speculation went on in the Academy which does not

1. E.g. Met, A 6, 987b29ff. A useful collection both of Aristotelian passages and of Neo-
platonic commentaries on them is to be found in H.-J. Krämer, Der Ursprung der Geist-
metaphysik, Amsterdam 1964.

2. The Heirs of Plato, Oxford 2003, Ch. 1: 'The Riddle of the Academy'.
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find its way into a dialogue. After all, Plato never promises to reveal his
whole mind in writing - very much the opposite, indeed, if one bears in
mind such a text as Phaedrus 275DE, or the following notable passage of
the Seventh Letter (341C-E)3:

"But this much I can certainly declare concerning all these
writers, or prospective writers, who claim to know the subjects
which I seriously study (peri hôn egô spoudazô), whether as having
heard them from me or from others, or as having discovered them
themselves; it is impossible, in my judgement at least, that these
men should understand anything about this subject. There does not
exist, nor will there ever exist, any treatise of mine dealing therewith.
For it does not at all admit of verbal expression like other studies,
but, as a result of continued application to the subject itself and ac-
tually living with it, it is brought to birth in the soul all of a sudden
(exaiphnês), as light that is kindled by a leaping spark, and there-
after it nourishes itself."

Even if this not Plato himself talking, as I say - though I believe it
is — it is surely someone who was well acquainted with the situation ob-
taining in the school. Plato never really gave up on the Socratic idea
that philosophy must always be a primarily oral activity, and also an
open-ended process. So talk and argumentation prevailed in the
groves of the Academy. And the members of the Academy of whom we
have any knowledge - figures such as Speusippus, Xenocrates, Aristo-
tle, Eudoxus of Cnidus, or Heraclides of Pontus - were a pretty talka-
tive and argumentative bunch; not the sort of people to sit around as
mute as cigar-store Indians until Plato had completed another dia-
logue!

At any rate, whatever the status of these 'unwritten doctrines', we are,
it seems to me, left with the interesting problem that, from the perspec-
tive of the later Platonist tradition, beginning with Antiochus of Ascalon
in the first century B.C.E., a firm conviction arose that Plato and the Old

3. Which I would certainly regard as authoritative (that is to say, emanating from
sources in the Old Academy who knew what they were talking about), even if its prove-
nance from the hand of Plato himself is disputed.
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Academy had put forth a consistent and comprehensive body of doctrine
on all aspects of philosophy, and this belief continued throughout later
antiquity. Not that Platonism was ever seen to be a monolithic structure;
there was room for a fairly wide spectrum of positions on most ethical
and physical questions. But there was a solid consensus that Plato did
dogmatize, and did not, as the New Academicians, from Arcesilaus to
Carneades, maintained, simply raise problems and suspend judgement4.
What I would like to enquire into on this occasion is (a) whether there
might be any justification for this belief, and (b), if there is, at what stage
might this dogmatism have arisen.

It seems to me best, in approaching this question, to start at the end,
so to speak — that is, with the evidence of Antiochus - and work back.
What we find with Antiochus - or rather, in a number of significant texts
of Cicero, in which his spokespersons are expounding Platonic doctrine
along Antiochian lines5 - is, first of all, a clear division of the subject-mat-
ter of philosophy into the three domains of ethics, physics (including
what we would consider rather 'metaphysics', or the discussion of first
principles), and logic, and then a set of confidently proclaimed doctrines,
under each of those heads. It has long been assumed, without much dis-
sent, that this construction is very largely a fantasy of Antiochus', con-
cocted by dint of extrapolating back onto his heroes in the Old Academy
a body of doctrine largely gleaned from the Stoics, by whose teachings he
was deeply influenced.

4. Cf. the discussion of the question at the beginning of the Anonymous Theaetetus
Commentary, a work emanating possibly from the late 1st cent. B.C.E., but more probably
from the following century. As regards the New Academy, indeed, an interesting belief
arose in later times (doubtless a pious fiction) that the New Academics did not believe this
themselves, but only maintained this position in public to combat the Stoics, while dog-
matizing in private! Cf. Sextus Empiricus, PH I 234, and Aug. C. Acad. 3. 20, 43 (quoting
a lost section of Cicero's Academica).

5. We are concerned chiefly with such works as De Finibus IV and V (for ethics), and
the Academica Priora and Posteriora (for 'physics'), but there are a number of other sig-
nificant passages also. For a fairly comprehensive treatment of Antiochus, see The Middle
Platonists, Ch. 2; but also, in a more sceptical mode, Jonathan Barnes, 'Antiochus of
Ascalon, inPhilosophia Togata, edd. M. Griffin &J. Barnes, Oxford 1989, pp. 51-96.
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I entered a plea against this assumption in The Middle Platonists,
some thirty years ago now, arguing on the one hand that there was little
point in Antiochus' trying to put over on a fairly sceptical and well-in-
formed public a claim for which there was no justification whatever6, and
on the other hand recalling how little we really know of doctrinal devel-
opments within the Old Academy, especially under the leadership of
Xenocrates and Polemon. I was still, however, in that work pretty wary
of attributing too much in the way of doctrine to Polemon in particular,
since we seemed to know so little about him, despite his forty-year tenure
of the headship. But since then I have been much encouraged by a most
perceptive article of David Sedley's, 'The Origins of Stoic God', published
in 20027, which, it seems to me, opens the way to recovering much of
Polemon's doctrinal position, and I have rather taken this ball and run
with it, I'm afraid, in Ch. 4 of The Heirs of Plato.

I will return to David Sedley's article presently, but for the moment
I want to concentrate rather on the topic of ethics, and even before that
to focus on the question of the formal division of philosophy into topics
at all, which seems to me to be bound up with the establishment of a
philosophical system. We learn from Sextus Empiricus, in fact (Adv. Log.
I 16), that the first philosopher formally to distinguish the three main ar-
eas or topics of philosophy, which Sextus names in the order 'Physics -
Ethics - Logic', but which can occur in virtually any order, was Xeno-
crates8. However - and, I think, significantly - Sextus precedes this an-
nouncement by saying that Plato himself had already made this division

6. He is never, as I pointed out, accused of anything like this by Cicero, who himself,
despite his great personal affection and respect for Antiochus, maintains a position loyal
to the New Academy. All that Cicero accuses him of is being himself too close to the Sto-
ics (si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus, Acad. Post. 132; a Chrysippo pedem
nusquam, Acad. Post. 143; and cf. also Acad. Pr. 135, where Cicero seeks to nail him on the
particular point of virtue being sufficient for happiness, which he declares was not the view
of the Old Academy). All this, I maintain, does not amount to a dismissal of Antiochus'
overall project - and it is, in any case, inter-school polemic.

7. In Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and After-
math, edd. D. Frede and A. Laks, Leiden 2002, pp. 41-83.

8. Actually, if Antiochus is following Xenocrates in this, Xenocrates' order will have
been 'Ethics - Physics - Logic', and Sextus is merely following the preferred Stoic order.
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'virtually' (dynamei), since he discussed many problems in all these
fields9. The true significance of this statement, I think, is that Xenocrates
himself, in making this formal division, sought to father the concept on
Plato himself, possibly in his attested work On Philosophy (DL IV 13). He
could, after all, without difficulty have adduced various passages from
the dialogues, and indeed whole dialogues, such as the Timaeus, for
physics, Republic IV for ethics, or the Theaetetus for epistemology (as
part of logic) - or indeed the second part of the Parmenides in the same
connexion - which would support his contention, very much as is done
by later composers of Platonist handbooks, such as Alcinous or Apuleius.

If this be so, it can be seen as the tip of a rather large iceberg. First of
all, in order to make appeal to the works of Plato, one needed to have a
definitive edition of them. It was the suggestion long ago of Henri
Alline10 that the first edition of the works of Plato was instituted in the
Academy under Xenocrates, and although this has been much impugned
over the years as unprovable, I must say that it seems to me an entirely
probable conjecture. Such an early edition was certainly made, since we
have what appears to be Plato's entire oeuvre surviving to us — some-
thing that cannot be claimed for any other ancient philosophic author,
except perhaps Plotinus (and we know how that happened) - and I feel
it to be unlikely that Speusippus ever got around to such an enterprise.
It would most effectively underpin what seems to have been Xenocrates'
main project, which is that of defending the tradition of Platonism
against the attacks of Aristotle and his associates, such as Theophrastus,
since to perform this duty plausibly he needed to have the Master's works
to hand in a definitive format.

Once he had an authoritative corpus, he could proceed - though I
think also that he had no hesitation in appealing to 'unwritten doctrines'
when required, relying not only on his personal experience of what went
on in the Academy, but on such a text as that from the Seventh Letter
quoted above (if he did not actually compose that himself]). His purpose

9. He might also have added that Aristotle seems to recognise a tripartition of philos-
ophy at Topics I 14 (105bl9 ff.).

10. In Histoire du text de Platon, Paris 1915.
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will have been to hammer out something like a coherent body of doctrine
from this rather unpromising material.

If we take the sphere of ethics for a start, the sort of issues that were
arising, in the wake of Aristode's Nicomachean Ethics (in whatever form
that might have been available), would have been the relative importance
of the virtues and the lesser goods, those of the body and external cir-
cumstances, in the achieving of happiness, or eudaimonia, and the over-
all purpose of life, whether theoria or praxis. From Plato himself, one
might derive rather mixed signals, after all. From the Phaedo, for in-
stance, one might conclude that the concerns of the body are simply a
distraction for the philosopher, and should be unhitched from as far as
possible, even before death (the philosopher should, precisely, practice
death!), whereas from the Republic, particularly Book IX (cf. esp. 580D-
592B), one might deduce that the lesser goods, desired by the spirited el-
ement (thymos) and the passionate element (epithymia), though far infe-
rior to the goods of the soul, are to be accorded a limited status, in a suit-
ably controlled and moderated form. This ambiguity continues in the
Laws, where, in Book I, 631BC, we learn that "goods are of two kinds,
human and divine; and the human goods are dependent on the divine,
and he who receives the greater acquires also the less, or else he is bereft
of both." These 'human' goods, such as health, beauty, strength and
wealth, Plato goes on to say, are far inferior to the 'divine' goods of the
soul, which are the four virtues, but they are not to be dismissed from
consideration. He goes on to characterize them, however, somewhat lat-
er (II 661A-D), as 'conditional goods', which are really good only for the
virtuous man, and actually evils for the bad man, who will be liable to
misuse them11.

In face of all this, let us consider the definitions of happiness put
forth by Xenocrates and Polemon respectively, as relayed to us by the
Alexandrian Church Father Clement (Strom. II 22). First that of
Xenocrates, presumably derived from his treatise On Happiness:

11. This topic has recently been discussed, in rather exhausting detail, by Christo-
pher Bobonich, in Ch. 2 of his vast work, Plato's Utopia Recast, Oxford 2002.
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"Xenocrates of Chalcedon defines happiness as the acquisition
of the excellence (or virtue, arete) proper to us, and of the re-
sources with which to service it. Then as regards the proper seat (to
en hôi) of this, he plainly says the soul; as the motive causes of it
(hyph' hôn) he identifies the virtues; as the material causes (ex hôn),
in the sense of parts, noble actions and good habits and attitudes
(hexeis kai diatheseis); and as indispensable accompaniments (hôn
ouk aneu), bodily and external goods."

There is much of interest here, if we can trust the basic fidelity of
Clement. First of all, can we conclude from this that the distinctive 'meta-
physic of prepositions', presumed by such an authority as Willy Theiler
to be a product of the scholasticism of the first century B.C.E. or later, is
already being utilized by Xenocrates at the end of the fourth century?
I'm not sure why not, really. There is nothing inherent in the formula-
tion, I think, that could not have been derived by a scholastically-mind-
ed man from the existing, somewhat less systematic usage of prepositions
for this purpose by Plato and Aristotle, and I am not sure how or why
Clement would have arrived at this application of the prepositional
terms, had he not had some stimulus to it from Xenocrates.

More important, however, is the content of the doctrine. We can de-
duce from this, I think, that eudaimonia is for Xenocrates not solely a
matter of the acquisition or possession of aretê, but "the resources with
which to service it," that is to say, the bodily and external goods which
are its hôn ouk aneu, which I have rendered its 'indispensable accompa-
niments.'12

This in turn may be connected with evidence that can be derived
from Cicero in De Finibus IV 15-18, where, in confutation of the Stoics,
he is presenting the Antiochian view of the doctrine of the Old Academy
and Peripatos, or more specifically, of Xenocrates and Aristotle. After de-
claring that these two start out from the same ethical first principles as do
the Stoics later, the 'first things according to nature', or prôta kata physin

12. The issue of the role of the hexeis kai diatheseis as the 'parts' out of which happi-
ness is constructed is also of interest, as it seems to embody a doctrine, also expressed by
Aristotle at the beginning of Book II of the Nicomachean Ethics (1.1103al4-b25), that eth-
ical virtue arises from ethos, from good training and from the practice of noble deeds.
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(prima naturae, in Cicero's Latin), he proceeds to give a summary of their
position. As this account does not accord particularly well with Aristotle's
surviving views (though it may have accorded better with early works of
his available to Cicero, but not to us), it seems reasonable to claim it,
broadly, for Xenocrates13:

"Every natural organism aims at being its own preserver, so as
to secure its safety and also its preservation true to its specific
type14. With this object, they declare, man has called in the aid of
the arts to assist nature; and chief among them is counted the art
of living, which helps him to guard the gifts that nature has be-
stowed and to obtain those that are lacking. They further divided
the nature of man into soul and body. Each of these parts they pro-
nounced to be desirable for its own sake, and consequently they
said that the virtues (or excellences) also of each were desirable for
their own sakes; at the same time they extolled the soul as infinite-
ly surpassing the body in worth, and accordingly placed the virtues
also of the mind above the goods of the body. But they held that
wisdom is the guardian and protectress of the whole man, as being
the comrade and helper of nature, and so they said that the func-
tion of wisdom, as protecting a being that consisted of a mind and
body, was to assist and preserve him in respect of both."
The principle with which this passage begins does not, admittedly,
seem to reflect closely anything appearing in the Platonic dialogues; but
it could well be a development of a principle enunciated by Plato's com-
panion Eudoxus of Cnidus, who was noted for maintaining that pleasure
was the highest good, on the grounds that the maximization of pleasure
was the first thing sought by any sentient organism from its birth on15. If
so, Xenocrates has adapted it to a rather different purpose, to establish a
justification for maintaining a concern for physical survival and comfort
as a base on which to build. On the other hand, the sentiments expressed

13. I borrow the Loeb translation of H. Rackham.

14. Omnis natura vult esse conservatrix sui, ut et salva sit et in genere conservetur suo.

15. Cf. Aristotle, EN I 12,1101b27-31; X 2, 1172b9-18. Aristotle remarks, in the sec-
ond passage, that Eudoxus' views gained considerably in credibility because of his own
high personal standards of morality.
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in the rest of the text are readily derivable from the passages of the Laws
mentioned above.

The establishing of 'the things primary according to Nature' as the
basis for an ethical theory is attributed by Antiochus also to Polemon (e.g.
De Fin. IV 50-1), but we may discern from reports of his position a slight
increase in austerity, in comparison with his master Xenocrates. It can
only have been slight, as they are consistently lumped together in the
doxography, but it is significant that Polemon was the teacher of the fu-
ture Stoic founder Zeno, and he plainly transmitted to him an austere
ethical stance, which Zeno then developed further.

Clement reports Polemon's position, immediately following that of
Xenocrates (Strom. II 22):

"Polemon, the associate of Xenocrates, seems to wish happiness
(eudaimonia) to consist in self-sufficiency (autarkeia) in respect of
all good things, or at least the most and greatest of them. For he
lays it down that happiness can never be achieved apart from
virtue, while virtue is sufficient for happiness even if bereft of bodily
and external goods."

It is in this last specification, if in anything, that Polemon is distinc-
tive. One can see here, I think, traces of an on-going argument within
the Academy as to the precise status of the so-called 'mortal' goods. Nev-
ertheless, it would seem from Antiochus' evidence that Polemon did not
entirely dismiss these lower goods. Here is the passage alluded to above
(IV 50-1). Cicero is in the process of criticizing Cato for indulging in var-
ious specious Stoic arguments:

"As for your other argument, it is by no means consequential',
but actually dull-witted to a degree - though, of course the Stoics, and
not you yourself, are responsible for that. 'Happiness is a thing to be
proud of; but it cannot be the case that anyone should have good rea-
son to be proud without virtue.' The former proposition Polemon
will concede to Zeno, and so will his Master (sc. Xenocrates) and the
whole of their school, as well as all the other philosophers who, while
ranking virtue far above all else, yet couple some other thing with it
in defining the highest good; since if virtue is a thing to be proud of,
as it is, and excels everything else to a degree hardly to be expressed
in words, Polemon will be able to be happy if endowed solely with
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virtue, and destitute of all besides, and yet he will not grant you that

nothing except virtue is to be reckoned as a good."

We have here, then, the lineaments of a Platonist doctrine on the first
principles of ethics and the components of happiness, which, while al-
lowing for variations of emphasis, yet can form the basis for a coherent
position. In later times, it rather depended on whether you were more
concerned to combat Stoics (as, for example, was Plutarch) or Peripatet-
ics (as was the later Athenian Platonist Atticus) that you took a more or
less austere line in ethics - that you favoured, for example, metriopatheia
over apatheia or the reverse - but in either case there was a deposit of
Platonist doctrine to fall back on, and that doctrine, I would maintain,
was laid down by Xenocrates and Polemon, not immediately by Plato.

The case is similar in the area of the first principles of physics. Plato
had left a rather confusing legacy to his successors - or so it must seem to
us. We have, on the one hand, the Good of the Republic, a first principle
which is in some way "beyond' (epekeina) the rest of existence, of which it is
the generative ground, as well as an object of desire; but then there is the
Demiurge of the Timaeus, who is described as an Intellect, but who is rep-
resented as contemplating a Model in some way above and beyond him-
self, in his creation of Soul and of the world (unless the Demiurge and his
creation are a myth, and to be deconstructed, as was stoutly maintained,
against the criticisms of Aristotle, by both Speusippus and Xenocrates);
then there is the One of the hypotheses of the second part of the Par-
menides, which may or may not have been intended by Plato as a first prin-
ciple, but which was certainly taken as such in later times; further, there
are the first principles set out in the Philebus (26Cff.), Limit, the Unlimit-
ed, and the Cause of the Mixture, which seem to have a fairly close rela-
tionship to the One and Indefinite Dyad of the Unwritten Doctrines; and
then, last but not least, we seem to have the doctrine, firmly enunciated
first in the Phaedrus (245CfF.), but also dominant in Book X of the Laws,
of a rational World Soul as the first principle of all motion, and therefore
of all creation. What are we to do with this embarrassment of riches?

It is fairly plain what Xenocrates did with it; it is less plain in the case
of Polemon, but I think that his position is recoverable, if certain mini-
mal clues are probed closely. In either case, the result is interesting. In
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the case of Xenocrates, what is attested (though only by the doxograph-
er Aetius, who is a rather doubtful witness)16 is a pair of Monad and
Dyad, the former being characterized as 'Zeus and Odd and Intellect',
and spoken of in addition as "having the role of Father, reigning in the
heavens" - which latter description seems to connect him, remarkably,
with the Zeus of the Phaedrus Myth (246E), and to place him, not in any
transcendent relation to the physical cosmos, but rather as resident in the
topmost sphere of it. In respect of his consort, however, there is what
seems to me a serious difficulty in the text, which I have had various stabs
at solving over the years, but which still bothers me. Here is the text as it
appears in the Placita:

"Xenocrates, son of Agathenor, of Chalcedon [holds] as gods the
Monad and the Dyad, the former as male, having the role of Father,
reigning in the heavens (en ouranôi basileuousan), which he terms
'Zeus' and 'odd' (perittos, sc. numerically) and 'Intellect', which is for
him the primary god; the other as female, in the manner of the Moth-
er of the Gods (métros theôn dikên), ruling over the realm below the
heavens, who is for him the Soul of the Universe {psyché tou pantos)."
Here, on the face of it, it seems that the female principle which is the
counterpart of the Monad, while being characterized as 'the mother of
the gods', is also presented as a World Soul, whose realm of operations is
'below the heavens'. Now I am on record as declaring that either Aetius
has gone seriously astray here, or the manuscript tradition has suffered
corruption17. My reason for maintaining that is that we learn also, from
the rather more reliable source that is Plutarch (Proc. An. 1012D-1013B
= Fr. 68 H/188 IP), that, when Xenocrates is interpreting the creation of
the soul in the Timaeus (35AB), he takes the 'indivisible substance'
(ameristos ousia) as being in fact the Monad, and 'that which is divided
about bodies' (hé peri ta sômata meristê) as Multiplicity (plêthos)18, or the

16. Placita, I 7, 30, p. 304 Diels = Fr. 15 Heinze/213 Isnardi Parente.

17. 'Xenocrates' Metaphysics: Fr. 15 (Heinze) Re-examined', Ancient Philosophy 5,
pp. 47-52 (repr. in The Golden Chain, Aldershot 1990). I have set out my arguments at
more length in The Heirs of Plato, Oxford 2003, pp. 98-107.

18. This is actually Speusippus' preferred term for the female principle, but
Xenocrates doubtless employed it as well.
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Indefinite Dyad, while the Soul, characterized as a 'self-moving number'
is the product of these two. So the Indefinite Dyad cannot itself be the
World-Soul.

I would like to think that what is happened is that a line has fallen
out of the Aetius passage, between métros theôn and dikên, in which we
learned that the Dyad was female, "holding the rank of Mother of the
Gods, which he terms 'Rhea' and 'even' and 'Matter'", while dikên actu-
ally is to be taken as a proper name, Dikê - the assessor of Zeus in Hes-
iod's Works and Days (256-7), and his 'follower' in Laws IV 716A- char-
acterizing the World Soul as the offspring of these two entities, rather
like Athene (who may also have been mentioned). This would, at any
rate, provide us with a coherent account of Xenocrates' system of first
principles, which in turn can be seen as an attempt to bring some order
into the Platonic testimonia.

If we can take this as being the position, we can see, I think, Xeno-
crates going to work to create a coherent Platonist doctrine to counter
the attacks of Aristotle (e.g. in the De Caelo I 12). An important part of
his strategy is insisting on a non-literal interpretation of the Timaeus,
since a literal interpretation creates various major embarrassments,
which indeed Aristotle picked on. The first problem is the inconsistency
of postulating something, to wit, the physical cosmos, that has a begin-
ning but (by arbitrary decree of the Demiurge) no end. That is a logical
absurdity, but there is also the difficulty of the Demiurge, though he ap-
pears to be a supreme deity, nonetheless contemplating a paradeigma, or
'model', in accordance with which he performs his creative work, which
is independent of, and co-ordinate with, himself; and there is also the
oddity (though it is explained away by ingenious feats of modern exege-
sis) that, although Timaeus has stated that an intellect cannot be present
in anything without a soul (30b2-3), the Demiurge is precisely that - an
intellect without a soul19.

19. The ingenuity I refer to is to make a distinction between having an intellect, which
would require something to have a soul, and being an intellect, which need not involve
having or being anything else. That is all well and good, but, in the myth, the Demiurge
is more than just a disembodied intellect; he is presented as a divine personage who has
an intellect, and thus must also have a soul.
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However, once one has postulated that the account of demiurgic cre-
ation is a myth, all these problems dissolve satisfactorily. What the Demi-
urge then becomes, it seems to me, is nothing other than a divine Intellect,
contemplating its own contents, which are the totality of the Forms, con-
ceived by this stage as numbers, or at least numerical formulae of some
sort, and projecting them, eternally, onto a substratum — which Plato him-
self, notoriously, does not present as matter, but which Aristotle, and very
probably both Speusippus and Xenocrates also, did. This is also the Zeus
of the Phaedrus myth, and perhaps also the Good of the Republic.

What, however, of the World Soul of Laws X, which would seem to be
Plato's last word on the subject of supreme principles? It is not entirely clear
to me what is going on here, and I am not sure that Polemon may not have
had a slightly different take on it from Xenocrates, but I would suggest that,
for Plato in the Laws, the supreme principles are indeed still the One and
the Indefinite Dyad, but that they are seen as somehow, when considered
separately, only potential principles, which must come together to be actu-
alized, and the result of their coming together is the generation, first of the
whole system of Form-Numbers, and then, with the addition of the princi-
ple of mobility, of Soul. Since this whole process must be conceived of as be-
ing eternal, and indeed timeless, the actively cosmogonic principle, and the
cause of motion to everything else, is in fact the World Soul.

At any rate, that is one version of a system of first principles that is
bequeathed to later generations of Platonists, in the form of the triad of
God - Forms, or even Form (Idea) - Matter, and this goes back, I sug-
gest, primarily to Xenocrates, who, however, was assiduous in fathering
it on Plato, and was able to quote a number of proof texts in support of
this. That is not, however, the only system that emerges from the Old
Academy, and this brings me back to Polemon, and to David Sedley.

We had long had the problem, and it was one that bothered me when
I was surveying the Old Academy in the first chapter of The Middle Pla-
tonists, and for a long time after that, that, although Polemon presided
over the Academy for fully forty years, and was a deeply respected figure,
all we seemed to know of him, apart from a cluster of anecdotes and say-
ings, was a modicum of ethical theory; he did not seem to have had any
view on physics or logic at all. And yet could that be true? How could one
profess to be a Platonist, after all, and disregard the whole metaphysical
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structure that underlay Plato's ethical theories? Certainly, Antiochus'
spokesman Varro, in a passage of Cicero's Academica, I 24-9, gives us
what purports to be a survey of Old Academic physics, but it comes across
as so palpably Stoic in content that no one gave it a second thought.

However, one small clue does exist to Polemon's doctrine in this area
which, if properly pressed, can yield interesting results, and it was this
that David Sedley fastened on in his article, 'The Origins of Stoic God'.
Immediately following on Aetius' rather extensive report of Xenocrates'
theology, he appends a single line: "Polemon declared that the cosmos is
God (Polemôn ton kosmon theon apephênato)."

There were some who noted this doxographic snippet without find-
ing it very interesting, as they felt that it could be rendered, "Polemon
declared that the cosmos is a god"—which would be a fairly uninterest-
ing piece of information. But, in the context, it cannot mean that; Aetius
is presenting various philosophers' views about the supreme deity, not
about any old god. So we are faced with the testimony, albeit baldly dox-
ographic, that, for Polemon, Platonist though he was, the supreme prin-
ciple is none other than the cosmos. How can that be so?

We must first of all, I suggest, think back to Plato's last thoughts on
the subject in Laws X - and, more particularly, to his faithful amanuen-
sis, Philip of Opus', appendix to that work, the Epinomis20. Philip, in the
Epinomis (e.g. 976DfE; 981B-E), comes out unequivocally in support of
the position that the supreme principle is a rational World Soul imma-
nent in the cosmos, and indeed that the study of astronomy is the high-
est science, since one is in fact thereby studying the motions of the divine
mind. Philip had presumably convinced himself that this was indeed Pla-
to's final view on the question, but he is actually presenting a rather rad-
ical take on Plato's thought, which was plainly not shared by his col-
leagues Speusippus or Xenocrates. Polemon, however, I would suggest,
may have been attracted by it. But if indeed one adopts this view of the
active first principle, what follows for one's doctrine of the dynamic struc-
ture of the cosmos as a whole? Let us consider Antiochus' account of the

20. I must say that I am entirely convinced by the arguments of Leonardo TarAn in
his fine edition of this work, Academica: Plato, Philip of Opus and the Pseudo-Platonic
Epinomis, Philadelphia 1975, that this work is by Philip.
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Old Academy's physical theory:

"The topic of Nature, which they treated next (sc. after ethics),
they approached by dividing it into two principles, the one the cre-
ative (efficiens = poiêtikê), the other at this one's disposal, as it
were, out of which something might be created. In the creative one
they considered that there inhered power (vis = dynamis), in the
one acted upon, a sort of 'matter' (materia = hyle); yet they held
that each of the two inhered in the other, for neither would mat-
ter have been able to cohere if it were not held together by any
power, nor yet would power without some matter (for nothing ex-
ists without being necessarily somewhere)21. But that which was
the product of both they called 'body' (corpus = soma), and, so to
speak, a sort of'quality' (qualitas = poiotês)."

What we have here is a two-principle universe admittedly very simi-
lar to that of the Stoics - but it is also, interestingly, similar to that attrib-
uted to Plato himself by Theophrastus in his curious little work, the Meta-
physics (6a24-5). These two principles can, after all, be taken as the One
and the Indefinite Dyad, or Limit and the Unlimited, neither of which
can exist without the other, and the union of which generates, first Num-
ber and Soul, but ultimately the cosmos. Even the denominating of the
active principle as a dynamis, and the formal principle (for that is what is
being referred to) as poiotês, could be seen as deriving from a scholastic
exegesis of the Theaetetus, first of 156A, where Socrates refers to active
and passive principles in the cosmos as dynameis, and then to 182A,
where he coins the term poiotês. So even if we are driven to admit that
Antiochus is giving something of a Stoic gloss to the material here, it
seems reasonable to argue that he cannot have done so without some
warrant from the Old Academic sources available to him.

A little further on, in ss. 27-8, the active principle is identified as a ra-
tional World Soul, residing primarily in the heavens, but pervading all
parts of the cosmos (it is in this sense that the cosmos as a whole can be
described as God). It is "perfect intelligence and wisdom (mens sapienti-

21. An interesting reference, this, to a passage of the Timaeus, 52B: "Everything that
exists must necessarily be in some place (en tini topôi)."
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aque perfecta), which they call God, and is a sort of providence, presiding
over all things that fall under its control." There is nothing here, I think,
that cannot be derived from a non-literal interpretation of the Timaeus.

We can see, then, I think, as in the case of ethical theory, something
of a difference of emphasis between the doctrinal positions of Xenocrates
and Polemon, though without constituting anything like a contradiction.
The first beneficiaries of Polemon's doctrinal stance were the Stoics, but
he then became available to such later figures as Eudorus of Alexandria,
Nero's court philosopher Thrasyllus, and even the Platonizing Jewish
philosopher Philo, all of whom adopted a rather Stoicizing logos-theolo-
gy; while other philosophers, such as Plutarch and Atticus, will have been
more influenced by Xenocrates. Between the two of them, however, they
provided the basis for a body of Platonist dogma.

I will pass lightly over the topic of logical theory and epistemology,
since really most later Platonists adopted as Platonic the whole Aris-
totelian system of logic, together with such innovations as were added by
Theophrastus and his successors. The Old Academic system of division
of all things into categories of Absolute and Relative was not entirely for-
gotten, but relegated rather to the background. The section of the Acad-
emica (I 30-2) devoted to logic, though, is not without interest, and indi-
cates that Polemon was not oblivious to that either.

I could also have gone in considerably more detail into the areas of
ethics and physics, but I hope that enough have been said here to make
my point, which is that the exigencies of inter-school rivalry, initially be-
tween the Academy and the Peripatos, but then between later Platonists
and both Stoics and Aristotelians, demanded that Platonism become more
formalized than it was left by Plato himself, and that it was primarily
Xenocrates, in a vast array of treatises, both general and particular, who
provided the bones of this organized corpus of doctrine. Not that the Pla-
tonists were ever subject to anything like a monolithic orthodoxy. Platon-
ic doctrine was not anything handed down centrally, from above; it was
rather a self-regulating system, in which everyone knew what it meant,
broadly, to be a Platonist (which could, in later times, embrace being a
Pythagorean as well), and managed to stay within those parameters, while
squabbling vigorously with each other, as well as with the other schools.
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Ό Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναγγέλλει τον θάνατο του
αντεπιστέλλοντος μέλους της 'Ακαδημίας Αθηνών Λόρδου Thomas Bingham of
Cornhill.

Ή Όλομέλεία τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του εκλιπόντος.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ιωάννου Ταϊφάκου, Φιλοσοφία — Κλέαρχος, Περσαίος,

Δημώναζ καί άλλοι Κύπριοι φιλόσοφοι
άπό τον 'Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο

Παρουσιάζω ενώπιον τής Όλομελείας τής 'Ακαδημίας τό έξοχο βιβλίο τοϋ
Καθηγητοϋ 'Ιωάννου Ταϊφάκου Φιλοσοφία — Κλέαρχος, Περσαίος, Δημώναίς καί
άλλοι Κύπριοι φιλόσοφοι (Λευκωσία 2007).

Προοιμιακά επισημαίνω τήν οικειότητα μέ τήν Ιστορία τής Φιλοσοφίας καί
τή φιλολογική έμβρίθεια τού συγγραφέως, καθώς καί τόν μεγάλο πνευματικό μό-
χθο του.

*
* *

Ή φιλοσοφία είναι κορυφαία πνευματική δημιουργία τών άρχαίων Ελλήνων
καί ύπέροχη προσφορά των πρός τήν άνθρωπότητα. Γεραίρονται γιά τήν άπαρά-
μιλλη αύτή δημιουργία καί προσφορά έπτά ελληνικές πόλεις: Μίλητος, "Εφεσος,
Κλαζομεναί στήν 'Ιωνία, Ελέα στήν 'Ιταλία καί 'Ακράγας στή Σικελία, "Αβδη-
ρα στή Θράκη καί ή «πρεσβυτέρη γαίη Ίαονίης» 'Αθήναι, όλες πόλεις άκμής τού
ελληνικού πνεύματος σέ χρόνια κλασσικής έποχής του.

"Ελληνες όμως λειτουργοί τής φιλοσοφίας ύπήρξαν όχι μόνο στόν έκτο καί
στόν πέμπτο καί στόν τέταρτο αιώνα π.Χ. 'Ακμάζει καί στούς έλληνιστικούς
χρόνους, άλλά καί ύστερα, ή έλληνική φιλοσοφία, καί μέ πολύ έντονες έπιδόσεις,
μάλιστα καί ώς οδηγήτρια βίου ή καί ώς σύμβουλος πολιτικής. Έξ άλλου, ή
γεωγραφική περιοχή καταγωγής τών Ελλήνων φιλοσόφων διευρύνεται, ήδη, μέ
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προέκταση της καί ανατολικά της Εφέσου- περιλαμβάνει δηλαδή τότε και την
ακριτική ελληνική μεγαλόνησο Κύπρο.

Υπενθυμίζω τήν από το Κίτιον της Κύπρου καταγωγή του ιδρυτού και σχο-
λάρχου της Στωικής φιλοσοφίας Ζήνωνος. Έκτος ομως τού μεγαλώνυμου αυτού
φιλοσόφου, κατάγονται από τήν Κύπρο και άλλοι σπουδαίοι λειτουργοί της φιλο-
σοφίας, ενταγμένοι κάπως ή έντακτέοι μάλλον στή μια ή τήν άλλη άπό τις σπου-
δαίες τάσεις της ελληνικής φιλοσοφίας των ελληνιστικών χρόνων και υστέρα.
Αυτών ακριβώς δ βίος και δσα τού έργου των αποσπάσματα έχουν περισωθεί
είναι τό θέμα τού παρουσιαζόμενου ογκωδέστατου βιβλίου, εξακοσίων πενήντα
πέντε σελίδων μεγάλου σχήματος.

Είναι τό βιβλίο αυτό έ'κτο σειράς βιβλίων υπό τόν γενικό τίτλο «'Αρχαία Κυ-
πριακή Γραμματεία», εκδιδομένης στή Λευκωσία της Κύπρου άπό τό "Ιδρυμα
'Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, υπό τή γενική εποπτεία Πάτροκλου Σταύρου, Κυ-
πρίου, καί πρώην μέλους στήν Κυβέρνηση τού Έθνάρχου Μακαρίου. Τό βιβλίο
αυτό δεν περιλαμβάνει παραθέματα φιλοσοφίας τού Ζήνωνος, καθώς αύτός καί ή

φιλοσοφία του ήταν τό θέμα τού προηγούμενου βιβλίου της σειράς.

*

* *

Στις 59 σελίδες της Εισαγωγής τού παρουσιαζόμενου βιβλίου εμφανίζονται
ό βίος και τά έ'ργα Κυπρίων φιλοσόφων, μετά επίμονη άνίχνευση τών γι' αυτούς
καί γι' αυτά μαρτυριών σε διάφορους συγγραφείς της ύστερης ελληνικής άρχαι-
ότητας ή καί τών χρόνων τού Βυζαντινού Ελληνισμού, άλλα καί μέ άντληση
κάπως άπό σύγχρονούς μας ιστορικούς τής φιλοσοφίας. Ό άναγνώστης χειρα-
γωγείται πρός τόν φιλολογικό-ίστορικό αύτόν θησαυρό μέ σχολαστική στήν καλή
έννοια έπιμέλεια τού συγγραφέως.

'Ιδού τίτλοι κεφαλαίων τής Εισαγωγής, οπου ονομάζονται κατά χρονική
σειρά Κύπριοι φιλόσοφοι, προγενέστεροι, σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι τού
Ζήνωνος: Εύδημος, δ εταίρος Πλάτωνος καί 'Αριστοτέλους· Κλέαρχος Σο-
λεύς δ Περιπατητικός· Περσαΐος Κιτιεύς, δ μαθητής τού Ζήνωνος. 'Από τόν
Περσαΐο μέχρι τόν Δημώνακτα· Δημώναξ, δ Κυνικός, τής Δεύτερης Σοφι-
στικής.

Αυτοί, λοιπόν, είναι οι εκτός Ζήνωνος, σπουδαίοι Κύπριοι φιλόσοφοι: Κλέαρ-
χος, Περσαϊος, Δημώναξ, άλλά καί δ Εύδημος, «εις ον 'Αριστοτέλη άποθανόντα
τόν περί ψυχής διάλογον έποίησε». Είχε συμπράξει δ Κύπριος αύτός φιλόσοφος,
δ αρχαιότερος τών Κυπρίων φιλοσόφων, στήν πολιτική επιχείρηση οπαδών τού
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Πλάτωνος «περί τον Σπεύσιππον», γιά τήν ανατροπή τοΰ Διονυσίου, τυράννου
τών Συρακουσών.

Ό Κλέαρχος, «'Αριστοτέλους ων μαθητής καί τών έκ τοΰ Περιπάτου φιλο-
σόφων ούδενός δεύτερος», είχε συγγραφικό έργο πλουσιώτατο, μέ άπήχηση ευρύ-
τατη έως καί τούς αύτοκρατορικούς χρόνους. Τά έργα του «Περί βίων», «Ερω-
τικά», «Περί παροιμιών», «Περί γρίφων» φαίνεται νά ύπάρχουν αύτόνομα έως
καί τούς χρόνους τής Δευτέρας Σοφιστικής. 'Ιδού όμως τίτλοι καί άλλων έργων
του: «Πλάτωνος Έγκώμιον», «Περί τών έν τή Πλάτωνος Πολιτεία μαθημα-
τικώς είρημένων», «Περί παιδείας», «Περί φιλίας», «Περί ύπνου», «Περί τού
πανικού», «Γεργίθιος», «Γλώσσα», «Άρκεσίλας», «Τακτικά».

'Αποσπάσματα μόνο καί συμπιλήματα σώζονται άπό τό σύνολο τού πλου-
σιώτατου έργου τού Κλεάρχου. Ή παράθεση τους έκτείνεται σέ ύπέρ τις έκατόν
σελίδες τού παρουσιαζομένου βιβλίου, ένώ καί τριάντα δύο άκόμη σελίδες τής
Εισαγωγής ένέχουν έργογραφικά καί βιογραφία τού πολυγραφότατου αύτού Κυ-
πρίου φιλοσόφου.

Γράφει ό συγγραφεύς τού βιβλίου γιά τόν Κλέαρχο: «Τό ίδιο τό έργο τού
Κλεάρχου άποπνέει έλληνισμόν... Ή χρονική συγκυρία ήταν έξαιρετική· κατά τή
διάρκεια τών μακεδονικών έκστρατειών στήν 'Ασία, δταν νέοι δρόμοι φιλοσοφικών
άναζητήσεων άνοιγαν στόν εύρύ δρόμο τής 'Ανατολής. Ό Κλέαρχος φαίνεται ότι
τούς παρακολούθησε μέχρι τά βάθη τής 'Ασίας, φωτιζόμενος άπό τή σοφή πα-
ρακαταθήκη τού βαθιά άνθρωπιστικού δελφικού πνεύματος, καί φωτίζων συγ-
χρόνως» (σελ. ΧΧνίΙΐ)' καί συμπερασματικά: «ό Κλέαρχος βρίσκεται στό με-
ταίχμιο δύο έποχών καί δύο ήπείρων... ό λόγος του δέν είναι λόγος έξελληνισμέ-
νου' είναι λόγος έπιτηδευμένος, λόγος στοχαστή, άλλά κυρίως "Ελληνα συγγρα-
φέα, πού διαδηλώνει μέσω τού ύφους του ότι καινοτομεί..., δέν είναι κατώτερος
τής Σχολής πού άναγνωρίζει ότι ανήκει■ είναι διαφορετικός» (σελ. XLVIIl).

Μεταγενέστερος τού Κλεάρχου κατά ήμισυ αιώνα καί πλέον ό Περσαϊος,
συμπατριώτης καί μαθητής άμεσος τού Ζήνωνος, περιβλημένος μέ τήν εμπι-
στοσύνη του ώς άξιος διάκονος τής φιλοσοφίας, έκπροσωπεΐ κατ' έξοχήν τήν
στρατευμένη στήν ύπηρεσία τής πολιτικής φιλοσοφία, δηλαδή ώς ένταγμένος
στή χαρακτηριστική τής 'Αρχαίας Στοάς έπιδίωξη νά έπηρεάζει πρός τήν όρθή
πολιτική τούς βασιλείς μέ παροχή σ' αύτούς φιλοσοφημένων συμβούλων. "Εζη-
σε ό Περσαϊος άπό τό 300 περίπου έως τό 243 π.Χ. "Εφυγε άπό τήν πόλη τών
'Αθηνών καί διέμεινε πολλά χρόνια στό περιβάλλον του βασιλέως τής Μακεδο-
νίας 'Αντιγόνου, σταλμένος σ' αύτόν άπό τόν Ζήνωνα. Ό 'Αντίγονος τόν περιέ-
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βάλλε με τήν έκτίμησή του, ώστε καί νά του εμπιστευθεί τήν ανατροφή του υίοϋ
του, καί ύστερα νά τον διορίσει πολιτικό άρχηγό τής φρουράς τού 'Ακροκορίνθου.

Ίο συγγραφικά έργο του, δχι εκτεταμένο, συγκριτικά προς τό συγγραφικό
έργο τού Κλεάρχου ή καί άλλων, δέν σώθηκε παρά μόλις σέ άποσπάσματα ολί-
γα.

'Ιδού τίτλοι κάποιων έργων του: «Περί θεών», «Ήθικαί Σχολαί», «Συμπο-
τικοί Διάλογοι», «Συμποτικά 'Υπομνήματα», «Λακωνική Πολιτεία», ή καί
«Περί έρώτων», «Προτρεπτικοί», «Πρός τούς Πλάτωνος Νόμους», «Περί γά-
μου». 'Ενδεικτικό τής φήμης τού Περσαίου είναι καί ότι κατά Πλούταρχον:
«... περί Περσαίου πλείονες ίστορούσιν».

Ό Δημώναξ, πολύ μεταγενέστερος καί τού Περσαίου καί πολύ μακροβιότε-
ρος, άφοΰ έζησε μεταξύ 80 καί 180 μ.Χ., χαρακτηρίζεται άπό τόν κ. Ταϊφάκο,
έστω δυνητικά, «ώς Κυνικός τής Δεύτερης Σοφιστικής». Ό τέταρτος αύτός
σπουδαίος Κύπριος φιλόσοφος, παρόμοια πρός τόν Σωκράτη, —πρότυπο του όπως
καί ό Διογένης-, δέν έγραψε άλλά δίδαξε μέ τό παράδειγμα τής συμπεριφοράς
του καί μέ τόν προφορικό λόγο του- εύτύχησε όμως νά γράψει ό Λουκιανός «Βίον
Δημώνακτος», καί, διαμέσου τού λουκιάνειου αύτού συγγράμματος προπάντων,
προβλήθηκε στήν 'Ιστορία τής ελληνικής γραμματείας ώς κορύφωμα της Δευ-
τέρας Σοφιστικής, δηλαδή, όπως γράφει ό κ. Ταϊφάκος, τής «τελευταίας άνα-
λαμπης τού γνήσιου ελληνικού πνεύματος», στήν οποία συμμετείχαν ένεργά
"Ελληνες καί έλληνίζοντες, άπό τήν 'Ιταλία μέχρι τόν Εύφράτη.

Υπήρξε, κατά Λουκιανόν, ό Δημώναξ γόνος Κυπριακής οικογένειας ευκα-
τάστατης καί διακεκριμένης, ένωρίς όμως τράπηκε στή φιλοσοφία καί τή διακό-
νησε μέ τόν τρόπο του έπί δεκαετίες πολλές στήν πόλη τών 'Αθηνών. Γράφει ό
Λουκιανός: «τοιούτος τις ην ό τρόπος τής φιλοσοφίας αύτού, πράος καί ήμερος
καί φαιδρός».

Παρέμεινε άνέντακτος ό Δημώναξ σέ οιανδήποτε φιλοσοφική Σχολή καί ή
τάση του πρός τήν κυνική φιλοσοφία ήταν άπαλλαγμένη άπό άκρότητες.
Έκφραστικώτατη γιά τήν πηγαία σχέση του μέ τή φιλοσοφία είναι ή άπάντησή
του, οταν ρωτήθηκε πότε άρχισε νά φιλοσοφεί: «καταγιγνώσκων έμαυτού ήρξά-
μην». Πολλές έκφράσεις του μαρτυρούν τόν σκεπτικισμό του, άλλά καί τόν ορθο-
λογισμό του, σέ μιά εποχή μάλιστα μέ οχι ολίγα στοιχεία μυστικισμού, έπείσα-
κτα κάπως άπό τήν 'Ανατολή. 'Αξιοσημείωτη είναι καί ή τόλμη του νά ειρω-
νεύεται ή καί νά έπικρίνει τούς ισχυρούς γύρω του, πλουσίους ή άλλους ή καί
Ρωμαίους άξιωματούχους. 'Αλλά προπάντων πρέπει νά έξαρθεϊ τό κατ' έξοχήν
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χαρακτηριστικό τής μέ τή φιλοσοφία ταυτισμένης ζωής του, ή έντονη καί ανέν-
δοτη βίωση τής ελευθερίας ως του υψίστου άγαθοϋ.

Εξηγούν αυτά δλα τήν αξιολογική ετυμηγορία του κ. Τάιφάκου, δτι «δ
Δημώναξ υπήρξε το πλέον σπινθηροβόλο πνεύμα που γέννησε μέχρι σήμερα ή
Κύπρος». "Ας προσθέσομε δτι συμβάλλει κάπως στήν εντύπωση αυτή δ έξυ-
μνητικός τού βίου του γλαφυρός καί γενναιόδωρος λόγος τού Λουκιανού.

"Ας άκουσθούν δμως στή γεραρή αυτή Αίθουσα τά ονόματα καί άλλων Κυ-
πρίων, διακόνων τής φιλοσοφίας, έστω θεωρούμενων ώς έλασσόνων: Νικάνωρ,
Νικαγόρας, Διοσκουρίδης, Πύθων 'Αριστοκράτου, Άρισταγόρας· νεώτεροι άπό
αυτούς, ol περί τόν Καρνεάδη, Σχολάρχη τής Μέσης 'Ακαδημίας, "Ιππαρχος,
'Αριστάναξ, Εύπείθης, Ζηνόδοτος, καί δ τού Στωικού Παναιτίου μαθητής Σώ-
τας· άκόμη νεώτεροι: Φιλόλαος, 'Αριστόδημος, Ρουφΐνος δ Περιπατητικός, άλλα
καί Βάκχιος Τρύφωνος, πλατωνικός, δ καί πρώτος διδάσκαλος τού φιλοσοφημέ-
νου Ρωμαίου Αύτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου.

Τό κύριο σώμα τού βιβλίου διαιρείται σέ δύο μέρη, μέ τίτλους «Κείμενο καί
Μετάφραση» τό πρώτο (σελίδες 4-229), «Ερμηνευτικό Υπόμνημα» τό δεύτε-
ρο (σελίδες 233-528).

Στις 226 σελίδες τού πρώτου Μέρους υπάρχουν άντικρυστά κείμενα καί με-
τάφραση τους, περισωστικά τού προσωπικού στοχασμού είτε μαρτυρικά-γι'
αυτόν, ή καί γιά τόν βίο τού Κλεάρχου (σελίδες 110), τού Περσαίου (σελίδες
40), τού Δημώνακτος (σελίδες 38) καί τών άλλων Κυπρίων φιλοσόφων (συνο-
λικά σελίδες 32). Οι 226 αυτές σελίδες είναι πανδέκτης κυριολεκτικά τών σχε-
τικών μέ τό θέμα τού βιβλίου γραμματειακών στοιχείων.

Στις 295 σελίδες τού δεύτερου Μέρους δ Κλέαρχος πάλι εχει τή μερίδα τού
λέοντος (σελίδες 233-379). Οι περισωσμένες γνώμες του, οί παραθεμένες στο
πρώτο Μέρος, ερμηνεύονται ή σχολιάζονται πολλαπλά, καί μέ άναφορά σέ πλεί-
στους άλλους διακόνους της φιλοσοφίας, συγχρόνους του ή προγενεστέρους του.
Μέ παρόμοιο τρόπο στις σελίδες 381-528 ερμηνεύονται καί σχολιάζονται οί πα-
ραθεμένες στό πρώτο Μέρος γνώμες τού Περσαίου καί τού Δημώνακτος καί
άλλων Κυπρίων φιλοσόφων.

Άξιζε να παρουσιασθεί ενώπιον τής Όλομελείας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
τό άριστο αυτό βιβλίο 'Ιστορίας τής ελληνικής φιλοσοφίας. Καί τό χαρακτηρίζω
άριστο υπεύθυνα, έ'στω καί άν έ'χει κάποια ελλείμματα σέ κομψότητα ύφους καί
σέ γλαφυρότητα γλώσσας, τίμημα θεμιτό γιά τόν δυσέλεγκτο θησαυρισμό στις
σελίδες του πλήθους νοημάτων, βαρύτιμης σπουδαιότητας.
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Έξ άλλου, ή παρουσίαση αύτή ας θεωρηθεί καί ώς έκφραση τιμής τής Ακα-
δημία ς Αθηνών προς τήν γενέτειρα Κύπρο, τόσων διακόνων τής φιλοσοφίας, καί
ιδιαίτερα τού Κιτιέως Ζήνωνος, δημιουργού τής Στωικής φιλοσοφίας, δοξα-
στικής τών 'Αθηνών ανά τήν Οικουμένη.

Χαίρω, ιδιαίτερα, γιά τήν πνευματική έπικοινωνία μας απόψε, διαμέσου τοϋ
βιβλίου τού κ. Ταϊφάκου, μέ σεβάσμια τέκνα τής πρός άνατολάς άκριτικής Με-
γαλονήσου τής Ελλάδος.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΒΟΛΟΠΟΓΛΟ

"Εχω τήν ιδιαίτερη τύχη καί τήν εξαιρετική τιμή νά συμμετέχω σήμερα
στήν τελετή άναγορεύσεως τού Καθηγητή Βασιλείου Σκουρή ώς αντεπιστέλλον-
τος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Είναι παγκοσμίως γνωστό τδ πρόσωπο τού Βασιλείου Σκουρή σέ κλίμακα
εύρύτερη, διεθνή. Στά στάδια πού έχει διαδράμει θά άναφερθεΐ, ώς ειδικός άγορη-
τής, ό κ. 'Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος.

θεωρώ όμως, προτού τόν παρακαλέσω νά πάρει τόν λόγο, χρέος μου νά το-
νίσω, ώς προσωπική έμπειρία, ότι συνυπηρετώντας μέ τόν Βασίλειο Σκουρή στό
Νομικό Τμήμα τού Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, ειχα τήν εύκαιρία νά έκτιμή-
σω τίς γνώσεις, τήν εύθυκρισία καί τό ήθος του — όλα στόν ύψιστο βαθμό.

Κύριε συνάδελφε, αγαπητέ φίλε, είμαι εύτυχής πού σάς ύποδέχομαι στήν
Ακαδημία 'Αθηνών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΓΛΟ

Κύριε Πρόεδρε τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,

Κύριοι Πρόεδροι καί μέλη τών 'Ανωτάτων Δικαστηρίων,

Κυρίες καί Κύριοι 'Ακαδημαϊκοί,
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Κυρίες καί Κύριοι,

Ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας μού ανέθεσε τήν παρουσίαση τού αντεπι-
στέλλοντος μέλους Καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή. Τήν έντολή αύτή θεωρώ
μεγάλη τιμή καί έκτελώ μέ ιδιαίτερη χαρά.

Ό Καθηγητής Β. Σκουρής γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τήν 6η Μαρτίου
1948, όπου παρακολούθησε τά μαθήματα τής πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας
έκπαίδευσης. 'Από το 1965 έως το 1970 σπούδασε νομικά στή Νομική Σχολή
τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου τού Βερολίνου, ώς ύπότροφος τού Γερμανικού
'Ιδρύματος 'Ακαδημαϊκών 'Ανταλλαγών, καί τον 'Απρίλιο τού 1970 έλαβε το
πτυχίο τής νομικής. 'Από το 1970 εως τό 1972 πραγματοποίησε μεταπτυ-
χιακές σπουδές στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου τού 'Αμβούργου. 'Από
το 1972 έως το 1977 υπηρέτησε άρχικά ώς βοηθός καί κατόπιν ώς έπιμελητής
στήν έδρα πού κατείχε ό διάσημος Καθηγητής Karl August Betermann. To
1973 άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τής νομικής μέ τή διάκριση «Magna cum
Laude» καί τό 1978 έκλέχτηκε υφηγητής τού Συνταγματικού καί Διοικητικού
Δικαίου στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου τού 'Αμβούργου.

Διετέλεσε έκτακτος καθηγητής τού Διοικητικού Δικαίου στή Νομική Σχολή
τού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1977-1980) καί τακτικός καθηγητής
τού Δημοσίου Δικαίου στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Bielefeld τής Γερ-
μανίας (1980-1982). Τό 1982 έκλέχτηκε τακτικός καθηγητής τού Διοικητικού
Δικαίου στή Νομική Σχολή τού 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών γιά τή διενέργεια τών εκλογών τής 5ης
Νοεμβρίου 1989 καί τής 22ας Σεπτεμβρίου 1996, Διευθυντής Ερευνών (1985-
1990), Γραμματέας (1990-1997) καί άπό τόν Σεπτέμβριο 1997 Διευθυντής
στό Κέντρο Διεθνούς καί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Είναι μέλος τού 'Επιστημονικού Συμβουλίου τής Εύρωπαϊκής 'Ακαδημίας
Δικαίου Trier (άπό τό 1995).

"Εχει παραδώσει μαθήματα καί έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σέ πανεπι-
στήμια καί έπιστημονικά ιδρύματα στήν Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, 'Ιταλία,
Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, 'Ισπανία, 'Ολλανδία, 'Ελβετία, Αυστρία, Πολωνία,
Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία καί Κύπρο.

"Εχει μετάσχει (πάντοτε κατόπιν προσωπικών προσκλήσεων) σέ μεγάλο
άριθμό εύρωπαϊκών καί διεθνών συνεδρίων μέ εισηγήσεις ή παρεμβάσεις, πού
έχουν δημοσιευθεί στά πρακτικά τών συνεδρίων.
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Ή έργογραφία τοΰ Καθηγητή Β. Σκουρή είναι εξαιρετικά εκτεταμένη καί
έχει ώς αντικείμενο κριτική άνάλυση τών σύγχρονων θεσμών τού έθνικού δημο-
σίου δικαίου διοικητικού καί συνταγματικού, καθώς καί τού δικαίου τής Εύρω-
πάίκής "Ενωσης.

"Εχει δημοσιεύσει, μετά τή διδακτορική διατριβή του καί τή διατριβή του γιά
υφηγεσία, 11 μονογραφίες καί 45 έπιστημονικές μελέτες στήν ελληνική καί 23
στή γερμανική, γαλλική καί άγγλική γλώσσα.

Τά έργα του διακρίνονται γιά έξαιρετική άκρίβεια καί σαφήνεια.

Τον 'Ιούνιο τού 1999 διορίστηκε Δικαστής στό Δικαστήριο τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων καί μόλις μετά τέσσερα χρόνια οί δικαστές τόν έξέλεξαν Πρόεδρο.
Ή θητεία του άνανεώθηκε δύο φορές, καί έπανεκλέχθηκε Πρόεδρος δύο φορές
άπό τούς συναδέλφους του, έτσι είναι σήμερα Πρόεδρος τού Δικαστηρίου τής
Εύρωπάίκής "Ενωσης.

Μετέσχε ώς παρατηρητής, έκ μέρους τού Δικαστηρίου τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στή Συνέλευση πού συνέταξε τόν Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης καί κλήθηκε σέ άκρόαση άπό τήν Εύρωπαϊκή
Συνέλευση πού συνέταξε τή Συνταγματική Συνθήκη. "Ετσι συνέβαλε δραστικά
στή διαμόρφωση τών σχετικών κειμένων, μέ σοβαρές καί ούσιαστικές παρατη-
ρήσεις.

Ό κεντρικός ρόλος τού Καθηγητή Σκουρή ώς Προέδρου τού Δικαστηρίου
τής Εύρωπαΐκής "Ενωσης έχει επιβραβευθεί άπό τά μέλη τού Δικαστηρίου,
όπως έπιβεβαιώνεί ή τρίτη έκλογή του.

Τυπικά ό ρόλος Προέδρου ενός 'Ανώτατου Δικαστηρίου είναι, όπως σέ κάθε
πολυμελές δικαστήριο, ισοδύναμος τού ρόλου όλων τών μελών τού δικαστηρίου
αύτού, καί γιά τή λήψη τής άπόφασης ό Πρόεδρος ψηφίζει τελευταίος. Ούσια-
στικά δμως, ό Πρόεδρος τού 'Ανώτατου Δικαστηρίου, ιδίως όταν ή θητεία του
είναι μακροχρόνια, σφραγίζει τό δικαιοδοτικό έργο τού δικαστηρίου. Αύτό συμ-
βαίνει ιδιαίτερα στήν περίπτωση τού Δικαστηρίου τής Εύρωπαΐκής "Ενωσης,
πού έχει ώς κύρια άποστολή τήν έρμηνεία τού δικαίου τής Εύρωπαΐκής "Ενω-
σης, οί κανόνες τού όποιου ύπερισχύουν τών κανόνων τής έθνικής έννομης τάξης
τών κρατών-μελών, άλλά καί τή δημιουργία μιας ένιαίας ύπερεθνικής (ένωτικής)
έννομης τάξης.

Ή νομολογία τού Δικαστηρίου τής Εύρωπαΐκής "Ενωσης έπί προδικα-
στικών έρωτημάτων πού θέτουν τά έθνικά δικαστήρια καί έπί θεμάτων ούσίας,
μετά άπό προσφυγές καί αιτήσεις άναιρέσεως, είναι πηγή δικαίου πού οφείλουν
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νά εφαρμόζουν τα εθνικά δικαστήρια, δταν κρίνουν θέματα τά όποια έχουν σχέ-
ση μέ τό δίκαιο τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης, άλλά καί πολύτιμος οδηγός γιά τή
διαμόρφωση τής νομολογίας τους επί θεμάτων πού διέπονται άπό έθνικούς κανό-
νες.

Τό ίδιο συμβαίνει γιά τά νομοθετικά όργανα καί τά κανονιστικώς δρώντα
διοικητικά όργανα κάθε εθνικής έννομης τάξης.

Ή διαμόρφωση τής νομολογίας τού Δικαστηρίου τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης
άπαιτεΐ τή σύμπτωση τών σκέψεων μελών τού Δικαστηρίου, πού προέρχονται
άπό κράτη-μέλη τά οποία έχουν τις δικές τους έννομες τάξεις καί νομικές πα-
ραδόσεις, πού σέ πολλά σημεία διαφέρουν μεταξύ τους. Έκεΐ δέ άκριβώς συνί-
σταται ό άναλυτικός καί τελικά συνθετικός ρόλος τού Προέδρου, ώστε νά επι-
τευχθεί ή άπαιτούμενη σύμπτωση τών σκέψεων καί συμπερασμάτων, πού κα-
ταλήγουν στήν άπόφαση. Ή άπέραντη νομική κατάρτιση καί φιλοσοφική υπο-
δομή τού Καθηγητή Σκουρή, ή συναινετική του διάθεση, άλλά καί ή προσπάθειά
του γιά τήν παραγωγή σέ σύντομο χρονικό διάστημα άποτελεσματικού δικαιοδο-
τικού έργου, τόν έχουν άναδείξει, κατά τή γενική άναγνώριση τών μελών τού Δι-
καστηρίου, σέ έξοχο Πρόεδρο.

Ό Καθηγητής Σκουρής, Μακεδόνας, ώς πανεπιστημιακός δάσκαλος στα-
διοδρόμησε μέ μεγάλη έπιτυχία στόν τόπο του, πού τόσο άγαπάει.

Ώς βαθύς έρευνητής τόλμησε νά έκτεθεΐ καί στό ελληνικό καί ευρωπαϊκό
κυρίως νομικό κοινό.

Ή θητεία του ώς Προέδρου τού Δικαστηρίου τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης
άναγνωρίζεται καί έκτιμάται γενικά. "Εχει άποκτήσει έξαιρετικά μεγάλο επι-
στημονικό κύρος σέ ολη τήν Ευρώπη άλλά καί πέραν αυτής. Ό Καθηγητής
Σκουρής τιμά ιδιαίτερα τή χώρα μας.

'Αγαπητέ Βασίλη, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών άναγνώρισε τήν προσφορά σου καί
σέ υποδέχεται στους κόλπους της.
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Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ ΣΚΟΓΡΗ

Αισθάνομαι δέος και συγκίνηση που καλούμαι νά έκφωνήσω ομιλία ένώπιον
τών έκπροσώπων τοϋ άνώτατου πνευματικού ιδρύματος τής χώρας, έχοντας
κριθεί άξιος τής ψήφου καί τής έμπιστοσύνης τους. 'Αναλογίζομαι πόσες καί
ποιές σπουδαίες προσωπικότητες λάμπρυναν μέ τήν παρουσία καί τίς συμβολές
τους τόν χώρο αύτό, ύποκλίνομαι στή μνήμη τους καί τούς τιμώ. Κυρίες καί κύ-
ριοι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, σας εύχαριστώ έκ βάθους καρδίας καί σάς διαβε-
βαιώ ότι έχω έπίγνωση πόσο σημαντική είναι ή τιμή πού μού περιποιείτε. Θερ-
μό χαιρετισμό όφείλω στόν Πρόεδρο τής 'Ακαδημίας, Καθηγητή κ. Σβολόπου-
λο, γιά τή συμπαράσταση καί τή φιλική ύποδοχή πού μού έπιφύλαξε, ένώ δέν
έχω πράγματι λόγους καί κυριολεκτικά κωλύομαι νά άναφερθώ στόν έπαινο τοϋ
Νέστορα καί έφηβου τού έπιστημονικού πεδίου πού ύπηρετώ, τού κ. Σπηλιωτό-
πουλου. Κύριε Καθηγητά, μέ τή γενναιοδωρία πού σας χαρακτηρίζει ζωγραφί-
σατε μία εικόνα μέ πολύ ζωηρά χρώματα, άμβλύνατε όλες τίς γωνίες καί άνε-
βάσατε τόν πήχυ τών προσδοκιών σέ δυσθεώρητα ϋψη. 'Ελπίζω συνεπώς στήν
έπιείκεια όλων σας, αν δέν άνταποκριθώ σ' αύτές τίς προσδοκίες.

Θεώρησα σκόπιμο νά έπιλέξω ώς άντικείμενο τής άνακοίνωσής μου προβλημα-
τισμό πού βρίσκεται έκτός τής έν στενή έννοια δραστηριότητάς μου στό Δικαστήριο
τής Εύρωπάϊκής "Ενωσης, ώστε νά άποφύγω τίς δεσμεύσεις τίς όποιες συνεπάγε-
ται τό άξίωμά μου. Άλλωστε όποιος έχει τήν τύχη νά ανεβαίνει στό βήμα αύτό,
άσκεΐ, καθώς έχει χρέος, τήν άκαδημάική του ελευθερία. Τήν άκαδημάική έλευθερία
έπικαλοϋμαι λοιπόν καί σκοπεύω νά σας έκθέσω ορισμένες σκέψεις γιά τή θέση τών
κοινωνικών ήθικών προτύπων καί τής άτομικής ήθικής στό Σύνταγμά μας.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή σχέση Συντάγματος καί «ήθικής» έπαναφέρει στό προσκήνιο παλαιά καί
κλασικά έρωτήματα, πού διατηρούν άναλλοίωτη τή σημασία τους_καί έπιτρέπουν
νά άντιληφθούμε καί νά έξηγήσουμε καλύτερα ορισμένα φαινόμενα τών ήμερών
μας. Πρόκειται γιά τό σταθερό δίλημμα σέ ποιά έκταση δ καταστατικός νόμος
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τής πολιτείας θά ασπασθεί συγκεκριμένα ήθικά πρότυπα ή θά λάβει άποστάσεις,
τηρώντας μία στάση αποχής άπό ήθικές διαβεβαιώσεις καί άνοχής τής άτομικής
ήθικής. Τό Σύνταγμα οφείλει καί μπορεί νά επιδίδεται σέ ήθικές σταθμίσεις, άπο-
νέμοντας ήθικά πρόσημα καί εύσημα, ή μπορεί καί όφείλει νά άπέχει άπό παρό-
μοιες άξιολογήσεις καί νά άνέχεται όλες άνεξαιρέτως τις ήθικές (καί άνήθικες)
άντιλήψεις; Ο συντακτικός νομοθέτης έχει χρέος νά «τοποθετείται» στά μεγά-
λα ήθικά ζητήματα τής έποχής μας ή άντιθέτως είναι προτιμότερο νά τά αφή-
νει άναπάντητα καί έκκρεμή, γιά νά συζητούνται καί νά κρίνονται στό έπίπεδο
καί στό πλαίσιο τής κοινωνίας καί τής πολιτικής;

Παρατηρώντας τις δύο έκδοχές, δέν έπιτρέπεται νά ύπάρξει άμφιβολία γιά
τήν ένδεδειγμένη λύση στό πλαίσιο μίας σύγχρονης καί προσανατολισμένης στήν
έλευθερία τού άτομου συνταγματικής τάξης. "Οσο έλκυστικές καί έάν φαίνονται
οί περί ήθικής δηλώσεις στό κείμενο τού Συντάγματος, πρέπει νά τονίσω έξ
αρχής ότι μέ τή φιλελεύθερη συνταγματική παράδοση συμβαδίζει όχι ή αύστηρή
ήθική, άλλά ή αύτοσυγκράτηση σέ θέματα ήθικής. Καί δέν χωρεί άμφιβολία ότι
τό Σύνταγμα τής Ελλάδος άκολουθεΐ αύτή τή βασική κατεύθυνση, όπως άλλω-
στε καί όλα τά σύγχρονα συντάγματα άνά τόν κόσμο. 'Ωστόσο, άκόμη καί μέ
δεδομένη τήν κατεύθυνση αύτή, ή μελέτη τού ρόλου τής ήθικής στή συνταγμα-
τική έρμηνεία καί πρακτική είναι πάντοτε έπίκαιρη. Οί βασικοί λόγοι γιά τούς
όποιους έπέλεξα νά πραγματευτώ τό συγκεκριμένο θέμα είναι δύο.

Ό πρώτος σχετίζεται μέ δύο άντίρροπες τάσεις πού άναπτύσσονται τά τε-
λευταία χρόνια σέ έπίπεδο συνταγματικών άναθεωρήσεων καί κοινής νομοθεσίας.
'Αφενός, παρατηρείται ή ολοένα καί πιο ένισχυμένη προστασία τού ιδιωτικού βί-
ου άπό τούς ορατούς κινδύνους μίας μεταμορφωμένης σέ σύγκριση μέ τό παρελ-
θόν καί έξοπλισμένης μέ άφθονα καί άρτια τεχνολογικά μέσα δημόσιας, άλλά καί
ιδιωτικής έξουσίας1. 'Αφετέρου, καθίσταται ολοένα καί πιό έπιτακτική ή άνάγκη

1. Ή διαπίστωση αύτή ισχύει ιδίως γιά τή συνταγματική αναθεώρηση τοΰ 2001 καί ειδι-
κότερα του άρθρου 5 με σκοπό τήν απαγόρευση τών βιοϊατρικών πειραματισμών, τοΰ άρθρου 9
μέ σκοπό τήν προστασία τοΰ άτομου άπό τήν άποθήκευση καί τήν ήλεκτρονική επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, τοΰ άρθρου 14 μέ σκοπό τήν ένίσχυση τής άμυνας τοΰ ιδιώτη κατά τής
μετάδοσης άνακριβών ειδήσεων καί σχολίων καί τοΰ άρθρου 19 μέ σκοπό τή βελτίωση τών
εγγυήσεων γιά τήν έλευθερία και τό άπόρρητο τών ανταποκρίσεων. Βλ. σχετικώς Εϊ. ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟ, Το αναθεωρητικά κεκτημένο. Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα καί ή εισφορά
της αναθεώρησης τοΰ 2001, 2002, σ. 143 έπ.
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νά απαλλαγεί δ δημόσιος βίος άπό τά νοσηρά φαινόμενα τών κρυφών συναλ-
λαγών, τών οικονομικών έξαρτήσεων, τών «διαπλεκόμενων» συμφερόντων καί
τών πελατειακών σχέσεων2. Οί δύο αύτές τάσεις είναι άντίρροπες, διότι ή θωρά-
κιση τού ιδιωτικού βίου άποβλέπει στήν περιχαράκωσή του καί άρα τήν προστα-
σία του άπό «έξωθεν» καί «άνωθεν» έπεμβάσεις, ένώ ό δημόσιος βίος εξαγνίζε-
ται, όταν υποβάλλεται σέ ένα καθεστώς ύψηλής διαφάνειας μέ τήν τακτική πα-
ρακολούθηση καί τήν εύρεία άποκάλυψη τών ιδιωτικών καί άτομικών δραστη-
ριοτήτων τών δημόσιων προσώπων. Έδώ διαφύλαξη τής ίδιωτικότητας καί έκεΐ
προσφυγή στή δημοσιότητα. Ή πανθομολογούμενη κρίση τού πολιτικού συστή-
ματος καί ή μέ άνησυχητικούς ρυθμούς αύξανόμενη δυσπιστία πρός τούς παρα-
δοσιακούς πολιτειακούς θεσμούς καί ιδίως πρός τά πολιτικά κόμματα θεωρείται
σκόπιμο νά άντιμετωπισθούν μέ όρους διαφάνειας καί διαυγούς διαχείρισης τών
κοινών. Επιπλέον πολλαπλασιάζονται οί μηχανισμοί ελέγχου τής δημόσιας εξου-
σίας καί μεταφέρεται πολιτική εύθύνη σέ άνεξάρτητα καί «τεχνοκρατικά» (δη-
λαδή μή πολιτικά) όργανα, μέ άποτέλεσμα νά έπηρεάζεται ό κοινοβουλευτικός
χαρακτήρας τού πολιτεύματος.

Ό δεύτερος λόγος είναι ή βαθμιαία άναγνώριση άπόλυτων ήθικών άξιών.
Μετά μία μακρά περίοδο ενός λελογισμένου φιλελευθερισμού μέ τήν' πρόταξη
άφενός τού άτομου καί τών δικών του αναγκών, πρωτοβουλιών καί έλευθεριών
καί άφετέρου τής οικονομικής άνάπτυξης μέ μικρότερο ή μεγαλύτερο καί μέ άμε-
σο ή έμμεσο έλεγχο τού κράτους, έχουμε εισέλθει σέ μία έποχή άναγνώρισης νέ-
ων καί υπέρτερων άξιών. Γνωρίζαμε καί δεχόμασταν μέ μία άπλουστευτική,

2. Ή συνταγματική αναθεώρηση τοΰ 2001 ήταν ενδεικτική καί αύτής τής τάσης. Πρέπει
νά έπισημάνουμε συναφώς τις διατάξεις σχετικά μέ τή διαφάνεια καί τούς αύστηρούς περιορι-
σμούς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τών μέσων μαζικής ένημέρωσης (άναθεώρηση τού άρθρου
14), τή θέσπιση μέτρων κατοχύρωσης τής χρηματοδότησης τών πολιτικών κομμάτων άπό τό
κράτος καί ένίσχυσης τής δημοσιότητας τών εκλογικών δαπανών τών κομμάτων καί τών υπο-
ψηφίων (άναθεώρηση τού άρθρου 29 παρ. 2), τόν έπανακαθορισμό τών κωλυμάτων έκλογιμό-
τητας καί τών άσυμβιβάστων πρός τό βουλευτικό άξίωμα έργων βάσει τών σημερινών συνθηκών
λειτουργίας τού κράτους καί γενικότερα τών φορέων τού δημόσιου τομέα (άναθεώρηση τών
άρθρων 56 καί 57), τήν άναμόρφωση καί τόν έκσυγχρονισμό του θεσμού τής εύθύνης τών
'Υπουργών (άναθεώρηση τού άρθρου 86), τή σύσταση άνεξάρτητων δημοσίων άρχών (προσθή-
κη τού νέου άρθρου 101 Α '), μέ τήν καθιέρωση άντικειμενικών καί άξιοκρατικών κριτηρίων πρό-
σληψης στόν εύρύτερο δημόσιο τομέα (άναθεώρηση του άρθρου 103) κ.ο.κ.
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άλλά χαρακτηριστική λογική δτι —πρώτον— στο επίκεντρο (καί) τοΰ (συνταγμα-
τικού) ενδιαφέροντος βρίσκεται δ άνθρωπος μέ τήν προσωπικότητά του καί δτι
-^δεύτερον— ή έλευθερία τοΰ ένδς έχει ώς άπώτατο δριο τήν έλευθερία του άλλου,
δπου μάλιστα προσπαθούσαμε νά χαράξουμε τήν δριογραμμή. Επιπλέον είχαμε
συνηθίσει καί προσχωρήσει στήν ιδέα δτι τό κράτος άναλαμβάνει ενεργό ρόλο
στήν άνάπτυξη, διατηρώντας τόν έλεγχο καί τήν ευχέρεια τών βασικών επι-
λογών. Καί στά δύο αυτά σημεία γινόμαστε μάρτυρες θεαματικών άλλαγών.

Σέ ένα πρώτο επίπεδο βλέπουμε δτι μέ τήν έπίκληση άπόλυτων άγαθών καί
δλοκληρωτικών άξιών δημιουργούνται οί προϋποθέσεις γιά τήν επιβολή άπαγο-
ρεύσεων, προκειμένου τό άτομο νά προστατευθεί άπό τις δικές του «κακές» συ-
νήθειες: Οί βλαβερές συνέπειες τοΰ καπνού προκαλούν διαρκώς περισσότερα καί
έντονότερα περιοριστικά μέτρα, όχι μόνο γιά νά προφυλαχθούν οί λεγόμενοι «πα-
θητικοί» καπνιστές, άλλά σήμερα προπάντων γιά νά συνειδητοποιήσουν οί (ένερ-
γητικοί) καπνιστές πόσο μεγάλο κακό προξενούν στον εαυτό τους3.

"Ενα άντίστοιχο φαινόμενο παρατηρούμε κατά τήν άξιολόγηση τών άγαθών
πού συνδέονται μέ τήν οικονομική άνάπτυξη. Μέχρι σήμερα ή άναπτυξιακή πο-
λιτική'στηριζόταν σέ συγκεκριμένες κάθε φορά κρατικές παρεμβάσεις γιά τήν
άξιοποίηση τού έθνικού πλούτου, τή μείωση τών περιφερειακών άνισοτήτων, τήν
προαγωγή της οικονομίας τών δρεινών, νησιωτικών καί παραμεθόριων περιοχών
κ.ο.κ. Στήν ουσία πρόκειται γιά τούς σκοπούς τής οικονομικής πολιτικής, οπως
έχουν άποτυπωθεϊ στο άρθρο 106 παρ. 1 τού Συντάγματος. Ή πολιτική εξου-
σία καθόριζε τούς άναπτυξιακούς στόχους, οί όποιοι ήταν άπαραίτητοι γιά τήν
εφαρμογή τοΰ προγράμματος της, άξιολογούσε τά δεδομένα καί λάμβανε ορισμέ-
νες άποφάσεις.

Ή ευχέρεια αυτή έχει παύσει νά ύφίσταται στις ήμέρες μας. Οί έξελίξεις γύ-
ρω άπό τήν προστασία (κυρίως) τοΰ φυσικού καί (δευτερευόντως) τού πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος τοποθετούν τό άγαθό αύτό στο υψηλότερο βάθρο μέ τήν άξίω-
ση τής πλήρους καί τελικής έπικράτησης4. Παρόμοιες άντιλήψεις σημαίνουν

3. Βλ. ενδεικτικά Τ. von Danwitz, Produktwerbung in der Europäischen Union zwischen
gemeinschaftlichen Kompetenzschranken und europäischem Grundrechtsschutz. Zum Rechtsschutz
gegen das vorgeschlagene Verbot direkter und indirekter Tabakwerbung in Europa, Duncker &
Humblot, Berlin 1998.

4. 'Από τήν πλούσια (πλέον) ελληνική βιβλιογραφία βλ. γενικά, μεταξύ άλλων, Γ. Παπα-
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στήν ακραία τους συνέπεια οτι αναμέτρηση τοϋ περιβάλλοντος μέ αναπτυξιακές
ανάγκες δέν νοείται καί δέν συγχωρείται, δπότε οί επιδιώξεις γιά άνάπτυξη πρέ-
πει άδιακρίτως νά υποχωρούν έναντι τών άπαιτήσεων τού περιβάλλοντος.

Ή άναγνώριση άπόλυτων άξιών καί στά δύο επίπεδα πού περιγράψαμε
άσφαλώς αύξάνει το ειδικό βάρος τής ήθικής —μίας νέας, καθολικής, άσυμβίβα-
στης καί άδιαπραγμάτευτης ήθικής— κατά τήν έρμηνεία τών νομικών κειμένων
συμπεριλαμβανομένου καί τού Συντάγματος. Τό τίμημα είναι ότι ύποχωρούν (γιά
διαφορετικούς βεβαίως λόγους ή καθεμία) τόσο ή έλευθερία τού άτομου όσο καί
ή έλευθερία λήψης πολιτικών άποφάσεων.

Τό συμπέρασμα άπό τίς εισαγωγικές αύτές παρατηρήσεις είναι ότι ή μελέτη
τών σχέσεων Συντάγματος καί ήθικής διατηρεί σέ κάθε περίπτωση τήν έπίκαι-
ρη σημασία της. Κλιμακώνοντας τίς άπαιτήσεις μας μέ φθίνουσα σειρά, ένδια-
φέρει έάν τό Σύνταγμα

— έπιβάλλει, προωθεί, έπιτρέπει ή άνέχεται ένα δεδομένο ύπόδειγμα ήθικής,

— ή (λιγότερο) έπιβάλλει, προωθεί, έπιτρέπει ή άνέχεται ήθικές σταθμίσεις
καί άξιολογήσεις,

— ή (τουλάχιστον) επιβάλλει, προωθεί, έπιτρέπει ή άνέχεται τήν έρμηνεία
τών διατάξεών του σύμφωνα μέ ορισμένους κανόνες ήθικής.

Ή διατύπωση καί έξειδίκευση τών έρωτημάτων άποδεικνύει ότι στό έπίκεν-
τρο τής προσοχής μας δέν βρίσκονται έκεΤνες οί ήθικές άξίες, οί όποιες είτε ένυ-
πάρχουν σέ άρκετές διατάξεις τού Συντάγματος, είτε έχουν άναγνωρισθεΐ ώς γε-
νικές άρχές τού δικαίου μέ άναγωγή στό Σύνταγμα. Μέ μία εύρύτερη οπτική,
μπορεί άσφαλώς νά ύποστηριχθεΐ ότι πολλά (έάν όχι τά περισσότερα) άρθρα τού
Συντάγματος έχουν ήθική καταγωγή καί συνθέτουν μία γενικότερη ήθική στά-
ση τοϋ συντακτικού νομοθέτη. Γιά νά άντιληφθούμε πόσο σωστή είναι αύτή ή
παρατήρηση, άρκεΐνά μνημονεύσουμε τόν σεβασμό τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας

δημητριου, Τό περιβαλλοντικό σύνταγμα. Θεμελίωση, περιεχόμενο καί λειτουργία, Νόμος καί
Φύση, 1, 1994, σ. 357 καί Γ. σΐουτη, Τό περιβαλλοντικό σύνταγμα μετά τήν αναθεώρηση τού
2001, Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση τοϋ 2001 (επιμέλεια Ξ. Κοντιάδη),
2006, σ. 421 καί Ε. κουτοϊπα-ρεγκακογ, Δίκαιο τοϋ Περιβάλλοντος, σ. 21 έπ. Βλ. έπίσης
καί τίς προωθημένες θέσεις τών Μ. δεκλερη, Ό δωδεκάδελτος τοϋ περιβάλλοντος. Έγκόλπιον
βιώσιμου αναπτύξεως, 1996, καί Α. ΤΑΧΟΪ, Δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος, 5, 1998, σ. 144
έπ.
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(άρθρο 2 παρ. 1) καί τήν απόλυτη προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής ελευ-
θερίας τοΰ άνθρώπου (άρθρο 5 παρ. 2), τήν έλευθερία τής έκφρασης που είναι θε-
μέλιο τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο 14 παρ. 1), τις αρχές τής ισότη-
τας (άρθρο 4) καί τής άναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1), τήν έγγύηση τής
άρχής τής λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1 παρ. 2 καί 3) καί τής αρχής τού κρά-
τους δικαίου. Μάλιστα σ' αύτές καί άλλες συναφείς ρυθμίσεις συμπυκνώνονται
μεγάλες καί σπουδαίες ήθικές άξιες πού άποτελούν συγχρόνως τά σταθερά θεμέ-
λια τής οργανωμένης συμβίωσης.

Άπό τήν άλλη πλευρά, άκριβώς αύτή ή άναγνώριση πάγιων ήθικών άρχών
καί ή άνύψωσή τους σέ υπέρτατες συνταγματικές αξίες διαφοροποιεί τις συγκε-
κριμένες διατάξεις, οί όποιες θεωρούνται πλέον δεδομένες, έχουν άποκτήσει μέ
τόν χρόνο σαφές (ή τουλάχιστον ορισμένο) καί αύτόνομο περιεχόμενο —ύπό τήν
έννοια ότι δέν έξαρτώνται άπό τις τρέχουσες ήθικές άντιλήψεις— καί συνιστούν
ολοκληρωμένους καί δεσμευτικούς κανόνες δικαίου. Πρόκειται γιά ήθικές -ώς
πρός τήν καταγωγή τους— άξιες, πού άποτελούν πλέον θετικό δίκαιο. 'Αντιθέ-
τως, ό δικός μου προβληματισμός κινείται γύρω άπό τή σημασία τήν οποία έχουν
ή μπορούν νά αποκτήσουν οί γραπτοί καί άγραφοι κανόνες τής ήθικής κατά τήν
έρμηνεία καί έφαρμογή τών διατάξεων τού Συντάγματος έν γένει. Μέ άλλες λέ-
ξεις, δέν θά έξετάσω άρθρα τού Συντάγματος, τά όποια λόγω τής καίριας σημα-
σίας καί τής μακράς παράδοσής τους έχουν έρμηνευθεΐ σέ βάθος καί σέ βαθμό
πού νά έπιτρέπει τήν αύτόνομη πορεία καί έφαρμογή τους χωρίς τήν άνάγκη
προσφυγής σέ άλλες γενικές άξιες καί ρήτρες. Σκοπός μου είναι νά διαπιστώσω
έάν άρχίζει νά διαμορφώνεται μία καθολική ήθική τού Συντάγματος, ικανή νά
επηρεάσει τήν έφαρμογή τού συνόλου τών διατάξεών του καί κυρίως έκείνων πού
δέν έχουν ήθική προέλευση, άλλά μπορούν πιθανώς νά έρμηνευθούν μέ τή βοή-
θεια ήθικών άντιλήψεων.

Β. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

I. Προστασία της αξίας του άνθρώπου καί ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας

Στό κεφάλαιο τών συνταγματικών δικαιωμάτων, στό όποιο καί θά περιορι-
σθώ, τό έλληνικό Σύνταγμα πλησιάζει σ' αύτό πού έχουμε άποκαλέσει «ήθική
ούδετερότητα». Βεβαίως τούτο δέν συμβαίνει -ούτε είναι λογικό νά συμβαίνει—
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μέ έναν κανόνα γενικής ισχύος, πού νά προσδιορίζει τή συνολική στάση τού Συν-
τάγματος άπέναντι στήν ήθική. Ή άπάντηση δέν μπορεί παρά νά είναι προϊόν
συστηματικής έρμηνείας καί συνδυαστικής έφαρμογής έπιμέρους ρυθμίσεων μέ
κοινό χαρακτηριστικό τόν άνθρωπο καί κοινό στόχο τήν προστασία τής προσω-
πικότητάς του. Στήν πρώτη γραμμή βρίσκονται οί διατάξεις τών άρθρων 2 παρ.

1 καί 5 παρ. 1 πού άναγνωρίζουν καί καθιερώνουν τήν ήθική αύτονομία τού άτο-
μου, άποτρέποντας τήν έπέμβαση ή καί άπλή άνάμιξη τής κρατικής έξουσίας
στήν άνάπτυξη καί διαμόρφωση τής ήθικής του προσωπικότητας.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 παρ. 1 ή πολιτεία έχει τήν πρωταρχική ύποχρέω-
ση νά σέβεται καί νά προστατεύει τήν άξία τού άνθρώπου. "Υψιστη άξία τού Συν-
τάγματος είναι ή άξία τού άνθρώπου. Άξία πού είναι συνυφασμένη μέ τόν άνθρω-
πο καί τόν συνοδεύει άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τής ύπαρξής του (άλλά καί
μετά τόν θάνατο) χωρίς άλλες άπαιτήσεις, χωρίς εξαιρέσεις καί χωρίς διακρίσεις.
"Εχει ιδιαίτερη σημασία ότι ή σχετική ρύθμιση γίνεται στις εισαγωγικές διατά-
ξεις τού Συντάγματος καί άμέσως μετά τόν προσδιορισμό τής μορφής τού πολι-
τεύματος καί τήν καθιέρωση τής λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1). Τά άρθρα 1 καί

2 συγκροτούν τό πρώτο (καί ξεχωριστό) τμήμα στό κεφάλαιο τών βασικών δια-
τάξεων, συμβολίζοντας μέ τόν τρόπο αύτό ότι ή πρώτιστη μέριμνα τοΰ συντα-
κτικού νομοθέτη άνήκει ισότιμα στό πολίτευμα τής χώρας καί στήν αξιοπρέπεια
τοΰ άνθρώπου.

Ό σεβασμός τής άξιας τοΰ άνθρώπου συμπληρώνεται καί έξειδικεύεται
πρώτα μέ τό άρθρο 5 παρ. 2, πού παρέχει άπόλυτη προστασία τής ζωής όλων
όσων βρίσκονται έντός τής έλληνικής έπικράτειας, καί κατόπιν μέ τό άρθρο 7
παρ. 2, πού άπαγορεύει καί τιμωρεί τά βασανιστήρια, τις σωματικές κακώσεις,
τή βλάβη τής ύγείας, τήν άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς καί κάθε άλλη προ-
σβολή τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμ-
φωνα μέ τό άρθρο 106 παρ. 2, ή ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δέν έπιτρέ-
πεται νά άναπτύσσεται εις βάρος τής έλευθερίας καί τής άνθρώπινης άξιοπρέ-
πειας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ή προάσπιση τής άξιας τοΰ άνθρώπου δέν έξαν-
τλεϊται στά (εύρέα) όρια τής κρατικής δράσης, άλλά έκτείνεται πέραν αύτών,· δε-
σμεύοντας σέ ύψηλό βαθμό καί τήν ιδιωτική δραστηριότητα5. Ό γενικός κανό-

5. Βλ. Π. Δ. Δαγτογλοϊ, Συνταγματικό Δίκαιο. 'Ατομικά δικαιώματα, 2005, σ. 1327,
1328, Κ. Χρτςογονο, 'Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2006, σ. 111.
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νας τοΰ άρθρου 2 παρ. 1 καί οί ειδικές προβλέψεις τών άρθρων 5 παρ. 2, 7 παρ.
2 καί 106 παρ. 2 συγκροτούν ένα πυκνό πλέγμα προστατευτικών ρυθμίσεων καί
δίδουν το στίγμα τοΰ μεγάλου ένδιαφέροντος, μέ το οποίο τό Σύνταγμα περιβάλ-
λει τόν άνθρωπο λόγω αυτής τής ίδιότητάς του.

Μέ τό άρθρο 5 παρ. 1 τού Συντάγματος άναγνωρίζεται σέ δλους άνεξαιρέτως
τούς άνθρώπους τό δικαίωμα νά άναπτύσσουν ελεύθερα τήν προσωπικότητά τους
καί νά συμμετέχουν στήν κοινωνική, οικονομική καί πολιτική ζωή. Στήν άναγό-
ρευση τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας ώς υπέρτατου συνταγματικού άγαθού προ-
στίθεται δ άναγκαΐος χώρος γιά τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής προσωπικότητας τού
κάθε άνθρώπου. 'Αληθεύει βεβαίως δτι ή κανονιστική έμβέλεια τού άρθρου 5 παρ.
1 είναι σχετικώς περιορισμένη, υπό τήν έννοια δτι ή διάταξη υποχωρεί, δταν και
δπου μπορούν νά έφαρμοσθούν οί ειδικότερες έγγυήσεις τής έλευθερίας τού άνθρώ-
που, πού έχουν έξελιχθεΐ γιά λόγους ιστορικούς σέ αύτόνομες ρυθμίσεις καί τυγ-
χάνουν, δπως είναι φυσικό, τής ειδικής μέριμνας τού συντακτικού νομοθέτη.

Τό γεγονός αυτό δέν μειώνει τή σημασία τού άρθρου 5 παρ. 1, πού περιέχει
γνήσιο καί πλήρες άτομικό δικαίωμα καί παρέχει συνταγματική προστασία σέ
δσες περιπτώσεις δέν καλύπτονται άπό τις επιμέρους άτομικές ελευθερίες.
'Ακριβώς λόγω καί μέσω τού άρθρου 5 παρ. 1 ή κατοχύρωση τής έλευθερίας τού
άνθρώπου εμφανίζεται δλοκληρωμένη, διότι, δπου δέν είναι δυνατή ή έπίκληση
ειδικής ρύθμισης, εκεί έπιβάλλεται (καί άπομένει) ή προσφυγή στή γενική ρήτρα
τού άρθρου 5 παρ. I6.

Στούς δύο αύτούς σπουδαίους κανόνες τών άρθρων 2 παρ. 1 καί 5 παρ. 1
συμπυκνώνεται ή άνθρωποκεντρική κοσμοθεωρία τού συντακτικού νομοθέτη, πού
έχει βαθύτατες ρίζες στήν ελληνική παράδοση, σημαίνει δέ δτι στο έπίκεντρο τού
Συντάγματος βρίσκεται δ άνθρωπος συνοδευόμενος άπό τήν άξία καί τήν έλευ-
θερία του. Μέ άλλες λέξεις, υποκείμενο τών συνταγματικών δικαιωμάτων είναι
τό έλεύθερο άτομο, πού δρά καί λειτουργεί αύτοκαθοριζόμενο, δηλαδή βάσει τών
δικών του δοξασιών, έμπειριών καί έπιλογών. Συνεπώς, τό δικαίωμα τού άτομου
νά διαμορφώνει τή δική του ήθική άποδίδει τήν ήθική τήν δποία άσπάζεται τό
Σύνταγμα. Ύπό μία άλλη δπτική, τό Σύνταγμα δέν άξιολογεϊ στάσεις καί δια-
γωγές ώς ηθικώς μεμπτές ή έπιβλαβεΐς, δέν έπιβραβεύει μία καί μοναδική ήθι-

6. Βλ. Κ. Χρτςογονο, δ.π., σ. 175.
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κή, ούτε στιγματίζει τήν απουσία της, καί μέ τον τρόπο αυτό αναγορεύει σέ
ύπέρτατη ήθική άξία τήν άνοχή τής προσωπικής καί ιδιωτικής ήθικής κάθε άτο-
μου7. Τό χειραφετημένο καί αύτόνομο άτομο διαμορφώνει τίς δικές του πεποιθή-
σεις καί καθορίζει τούς δικούς του κανόνες συμπεριφοράς, διαθέτει δέ πλήρη έλευ-
θερία, άρκεΐ νά μήν -όπως όρίζει τό άρθρο 5 παρ. 1- προσβάλλει τά δικαιώματα
τών άλλων καί νά μήν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά χρηστά ήθη.

Ό,τιδήποτε δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τών άλλων έμπεριέχεται στό δι-
καίωμα έλεύθερης άνάπτυξης τής προσωπικότητας χωρίς πρόσθετα ήθικά διλήμ-
ματα, χωρίς ήθικά βαθμολόγια καί χωρίς ήθικές άπαξίες. Ό έλεύθερος άνθρωπος
άποφασίζει γιά τόν έαυτό του, φέρει άκέραιη τήν εύθύνη τών δικών του (καλών ή
κακών, ορθών ή έσφαλμένων, έπωφελών ή έπιβλαβών) έπιλογών, δέν έχει δέ ύπο-
χρέωση ούτε έναντι τού κράτους, ούτε έναντι τής κοινωνίας, ούτε έναντι μεμονω-
μένων τρίτων —έφόσον δέν τούς ζημιώνει— νά ώφελεΐ τόν έαυτό του, νά συντηρεί
έπιμελώς καί νά βελτιώνει διαρκώς τήν ύγεία του, νά άποφεύγει έπίπονες δοκιμα-
σίες καί νά άποτρέπει κινδύνους γιά τή σωματική του άκεραιότητα.

Είναι άπωθητική ή εικόνα μιάς κοινωνίας πού σπιλώνει καί περιθωριοποιεί τά
μέλη της, διότι προκαλούν βλάβη στούς εαυτούς τους μέ τό κάπνισμα, τήν κα-
τανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, τό ύπερβάλλον βάρος, τή διαφορετική σε-
ξουαλική συμπεριφορά, τήν άνθυγιεινή ζωή, τήν ύπερβολική έργασία καί δ,τι
άλλο δέν άνταποκρίνεται στά συνηθισμένα πρότυπα, στούς μέσους όρους ή στούς
συμβατικούς κώδικες τής έποχής. Τό φαινόμενο προσλαμβάνει μάλιστα άπάν-
θρωπες διαστάσεις, όταν ή τιμωρία δέν είναι άπλώς κοινωνική, άλλά έπιφέρει
έννομες καί δυσμενείς συνέπειες, διότι λ.χ. έξαρτά τήν ιατροφαρμακευτική ή νο-
σοκομειακή περίθαλψη καί πιθανώς καί άλλες κοινωνικές παροχές άπό τούς
άνωτέρω παράγοντες, μετρώντας έπακριβώς τό κόστος συγκεκριμένων καί πι-
θανώς άνθυγιεινών πρακτικών τού καθενός γιά τήν έθνική οικονομία. Ή λογι-
στική άντιμετώπιση τής έλευθερίας παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές άξιες,
όταν συνεπάγεται τή στέρηση κοινωνικών άγαθών γιά όσους έπιδεικνύουν διαφο-
ρετική ή άποκλίνουσα συμπεριφορά.

Ύπάρχουν λοιπόν άποχρώντες λόγοι νά έπιστρέψουμε στις θεμελιώδεις άρχές
τού Συντάγματος, νά έπιμείνουμε στόν άνθρωποκεντρικό του χαρακτήρα καί νά

7. Βλ. Π. Δ. Δαγτογλοϊ, ο.π., σ. 1333.



162

πρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

αντιδράσουμε σε σκέψεις καί προτάσεις που χειραγωγούν τον άνθρωπο μέ έμμε-
σο τρόπο, όταν τόν πειθαναγκάζουν νά υιοθετήσει τά γενικώς άποδεκτά πρότυ-
πα συμπεριφοράς καί νά άπαρνηθεΐ τις βλαβερές του συνήθειες. Ή ήθική αυτο-
νομία τοΰ άτομου παραμένει κεντρική έπιδίωξη τοΰ συντακτικού νομοθέτη, στη-
ρίζεται στή φιλελεύθερή μας παράδοση καί δέν έπιτρέπεται νά θυσιασθεΐ υπό τό
πρόσχημα τής άπόδοσης ευσήμων γιά «καλή» διαγωγή. Μία διαγωγή πού θεω-
ρείται καλή, έπειδή είναι προσαρμοσμένη στις (συγκυριακές καί άρα μεταβαλλό-
μενες) άπαιτήσεις τής κοινής γνώμης.

II. 'Απαγόρευση τών διακρίσεων, προστασία μειονοτήτων καί ειδικών
ομάδων καί δικαίωμα στή διαφορετικότητα

Πέρα άπό τις θεμελιώδεις ρυθμίσεις τών άρθρων 2 παρ. 1 καί 5 παρ. 1 τήν
αρχή τής ήθικής αυτονομίας τού άτομου στηρίζουν καί υποστηρίζουν πολλές
άλλες διατάξεις, οί όποιες είτε καταργούν υφιστάμενες καί άποτρέπουν νέες δια-
κρίσεις, είτε προστατεύουν ειδικές ομάδες, μειοψηφίες καί μειονότητες καί ση-
ματοδοτούν, μέ τόν τρόπο αύτό, τό δικαίωμα στή διαφορετικότητα. Ό σεβασμός
τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας καί ή έλεύθερη άνάπτυξη τής προσωπικότητας
βρίσκουν τήν τελειότερη καί ολοκληρωμένη έκφρασή τους έκεΐ, όπου άποκλείε-
ται κάθε διακριτική μεταχείριση τών ανθρώπων καί παραλλήλως βρίσκει πρό-
σφορο έδαφος ή καθολική άνοχή τής διαφορετικότητάς τους. Χωρίς αύτά τά δύο
στοιχεία μένει άνεκπλήρωτος, υποβαθμίζεται καί άλλοιώνεται ό άνθρωποκεν-
τρικός χαρακτήρας τού Συντάγματος.

Τό ελληνικό Σύνταγμα είναι έχθρικό σέ παντός εί'δους διακρίσεις. Κατ'
άρχάς ή κλασική άρχή τής ισότητας μέ τις ειδικότερες έκφάνσεις της στό άρθρο
4 άπαγορεύει τή διακριτική μεταχείριση τών Ελλήνων πολιτών. Ή μνεία τών
Ελλήνων πολιτών σέ όλες τις παραγράφους τού άρθρου 4 τού Συντάγματος δέν
μειώνει στήν πραγματικότητα τήν προστασία όσων δέν έχουν αύτή τήν ιδιότη-
τα, διότι ή ισότητα καί ή άπαγόρευση τών διακρίσεων συμβαδίζουν καί άλληλο-
συμπληρώνονται, άποκτούν δέ μέ τήν προσθήκη τού εύρωπαί'κού καί γενικότερα
τού διεθνούς δικαίου άφενός πιό συγκεκριμένο καί ολοκληρωμένο περιεχόμενο καί
άφετέρου πανανθρώπινες διαστάσεις8.

8. Βλ. πιο αναλυτικά Κ. χρτσογονο, ο.π., σ. 127 έπ., Π. Δ. Δαγτογλοϊ, δ.π., σ. 104 έπ.
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"Αλλωστε, τις γνωστότερες εστίες διακρίσεων έχει στό στόχαστρο του τό
άρθρο 5 παρ. 2, δταν ορίζει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στήν έλληνική επικράτεια
«απολαμβάνουν τήν άπόλυτη προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής ελευθερίας
τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας καί θρησκευτικών ή πολι-
τικών πεποιθήσεων». Στήν κατάργηση τών μισθολογικών διακρίσεων άποβλέπει
κατόπιν τό άρθρο 22 παρ. 1 έδάφ. β ', σύμφωνα με τό οποίο δλοι οί εργαζόμενοι
«άνεξάρτητα άπό φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης άμοιβής γιά παρε-
χόμενη έργασία ίσης άξίας». Πρέπει νά σημειωθεί ότι τό άρθρο 22 παρ. 1 έδάφ.
β ' δέν έχει μόνο οικονομικό περιεχόμενο, ούτε άπλώς ύλική άξία, άλλά τελεί σέ
άμεση σχέση μέ τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια, καθώς άποκηρύσσει διαφοροποιή-
σεις στις άμοιβές οί όποιες στηρίζονται σέ αύθαίρετες ποιοτικές διαβαθμίσεις τής
προσφερόμενης έργασίας, ύποτιμώντας έτσι τήν άξία τής έργασίας τών γυ-
ναικών, τών άλλοδαπών, τών άλλοθρήσκων.

Τό έπόμενο βήμα στήν ίδια κατεύθυνση είναι ή παρεχόμενη άπό τήν έννομη
τάξη προστασία στις μειονότητες καί άλλες (περισσότερο ή λιγότερο όργανωμέ-
νες) ομάδες. Ώς πρός τις μειονότητες άληθεύει ότι οί βασικές πηγές τής νομικής
κατοχύρωσής τους άντλούνται άπό τό διεθνές δίκαιο, όπου (παρά τή δυσκολία
άνεύρεσης άκριβούς ορισμού τής μειονότητας) παρατηρείται μία γενικευμένη καί
αύξανόμενη τάση γιά κατοχύρωση τών μειονοτήτων μέ τήν προοδευτική άνα-
γνώριση θεμελιωδών δικαιωμάτων στήν όμάδα καί στά μέλη της. Τις βάσεις θέ-
τει όμως πάλι τό Σύνταγμα, δταν διασφαλίζει, δπως είδαμε, μέ τό άρθρο 5 παρ.
2 στοιχειώδη άγαθά σέ όλους άνεξαιρέτως τούς άνθρώπους καί άρα σέ όλες τις
έθνικές, φυλετικές, γλωσσικές, θρησκευτικές καί «πολιτικές» μειονότητες.

Παρατηρούμε ότι μέ τή διεύρυνση τής προστασίας τών μειονοτήτων άρχίζει νά
κερδίζει έδαφος ή άντίληψη γιά τήν άνάγκη άνοχής καί σεβασμού τής διαφορετικής
συμπεριφοράς. Τό επίπεδο (έκ)πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι σέ μεγάλο βαθμό
εύθέως άνάλογο μέ τή μεταχείριση, τής οποίας τυγχάνουν οί περιθωριακοί, οί μει-
ονεκτούντες καί οί διαφορετικοί. Μέ γνώμονα αύτή τήν πραγματικότητα ή θεωρία
τού δημοσίου δικαίου άρχίζει νά συνάγει άπό τις κλασικές συνταγματικές διατάξεις,
πού κατοχυρώνουν άτομικά δικαιώματα, κρίσιμα στοιχεία τά όποια συνθέτουν ένα
έξατομικευμένο δικαίωμα στήν «ιδιαιτερότητα» ή «διαφορετικότητα»9.

9. Βλ. ένδεικτικά Κ. Ν. ΚακοϊΡΗ, Ή παγκοσμιότητα τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου-
Τό δικαίωμα γιά ιδιαιτερότητα. Μερικές παρατηρήσεις, Τ6Σ, 1, 1994, σ. 5, 17 έπ.



164

πρακτικα τησ ακαδημιασ αθηνων

Σέ γενικές γραμμές πρόκειται γιά τό αναφαίρετο δικαίωμα κάθε άνθρώπου
νά μην άνταποκρίνεται στα συνηθισμένα πρότυπα καί στις έπιλογές τής πλειο-
ψηφίας, άλλά νά είναι διαφορετικός, νά άνήκει σέ οποία μειοψηφία έπιθυμεϊ, νά
ζει, νά εμφανίζεται καί νά έκφράζεται κατά τόν τρόπο πού αύτός προσδιορίζει. Ή
λέξη-κλειδί είναι ό «αύτοπροσδιορισμός» πού συνδέει τό άτομο μέ τήν ομάδα, διό-
τι δπως άκριβώς οί μειονότητες δικαιούνται νά αύτοπροσδιορίζονται, έτσι καί ό
καθένας μπορεί νά προσδιορίζει τή θέση του στο έπίκεντρο ή στό περιθώριο τής
κοινωνίας, νά προτιμά τήν άσφάλεια τής μεγάλης μάζας ή τήν έπισφάλεια τής
μειοψηφίας. Ή τάση αυτή, πού έ'χει ύπερ-έθνικές καταβολές καί πηγές σέ διε-
θνή κείμενα γιά τήν προστασία τών δικαιωμάτων τών μειονοτήτων, είναι εύπρόσ-
δεκτη, διότι άκριβώς συμβαδίζει καί συμπλέει μέ τήν άνθρωποκεντρική κοσμο-
θεωρία τού εθνικού συντακτικού νομοθέτη καί έπιβεβαιώνει δτι κεντρικός άξονας
τής έννομης τάξης είναι δ άνθρωπος μέ τήν άξια, τήν έλευθερία καί τή διαφορε-
τικότητά του.

III. Εκδηλώσεις τής ελευθερίας της γνώμης ώς παράγοντες της
ηθικής αυτονομίας τοΰ ατόμου και τής ηθικής ουδετερότητας
τοϋ Συντάγματος

Τή σημασία τής ήθικής αύτονομίας τού άτομου, άλλά καί τής ούδετερότη-
τας τού Συντάγματος σέ ζητήματα ήθικής κατανοεί καλύτερα, οποίος επιχειρή-
σει μία σύνθεση τών βασικών εκδηλώσεων τής έλευθερίας τής γνώμης, άναζη-
τώντας ταυτοχρόνως τή συνταγματική τους θεμελίωση.

Ό συνδυασμός τής έλευθερίας τής γνώμης μέ τήν ήθική αύτονομία τού
άνθρώπου χρειάζεται έπεξήγηση, διότι τό δικαίωμα τής (έλεύθερης) γνώμης στις
διάφορες έκφάνσεις καί παραλλαγές του έχει ευρύτατο περιεχόμενο καί προϋπο-
θέτει ένα είδος έπικοινωνίας, ενώ ή ήθική αύτονομία ένδέχεται νά έξαντλεϊται σέ
μία έσωτερική διάθεση καί στάση. Άπό τήν άλλη πλευρά γνωρίζουμε δτι ώς
έλευθερία τής γνώμης ορίζεται τό δικαίωμα καθενός νά διαμορφώνει, νά έχει, νά
διατυπώνει, νά διαδίδει (ή νά άποσιωπά), νά λαμβάνει καί γενικότερα νά άντιδρά
θετικώς ή άρνητικώς σέ μία (δποιαδήποτε) γνώμη, ένώ καί ή έννοια τής γνώ-
μης χρησιμοποιείται στή μεγαλύτερη δυνατή έκταση. Δέν άφορα μόνο σέ ιδέες ή
άπόψεις, άλλά καί σέ γεγονότα, μηνύματα ή ειδήσεις, καλύπτοντας έτσι κάθε
διανοητική ή συναισθηματική άντίδραση τού άτομου σέ δποιοδήποτε έξωτερικό
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ερέθισμα. Συνεπώς δ άνθρωπος δέν είναι άπλώς έλεύθερος «νά έκφράζει καί νά
διαδίδει προφορικά, γραπτά καί διά τοϋ τύπου» τούς στοχασμούς του, δπως προ-
βλέπει τδ άρθρο 14 παρ. 1, άλλά δικαιούται έπίσης νά διαμορφώνει ιδέες καί αντι-
λήψεις καί νά τίς κρατά γιά τόν έαυτό του10. Μέ τήν τελευταία αύτή έκδοχή ή
ήθική αύτονομία συνδέεται εύκολότερα μέ τήν έλευθερία τής γνώμης καί άποκτά
έτσι πρόσθετα συνταγματικά έρείσματα.

Τό στοιχείο τής ήθικής ούδετερότητας τοϋ Συντάγματος προβάλλει μέ πει-
στικότερο τρόπο, έάν στρέψουμε τήν προσοχή μας σέ ειδικότερες μορφές τής
έλευθερίας τής έκφρασης, οί όποιες, μολονότι έχουν ήδη καθιερωθεί ώς αύτόνο-
μες έλευθερίες στό επίπεδο τού Συντάγματος, δέν παύουν νά έχουν ώς πηγή καί
άφετηρία τό δικαίωμα τής έλεύθερης γνώμης. Αύτό ισχύει κυρίως γιά τίς έλευ-
θερίες πού μνημονεύονται στό άρθρο 16 παρ. 1 τού Συντάγματος καί είναι κατά
σειρά ή τέχνη καί ή έπιστήμη, ή έρευνα καί ή διδασκαλία, καθώς καί ή άκαδη-
μάική έλευθερία. "Αξιο μνείας είναι τό γεγονός ότι όλες αύτές οί μορφές τής
άνθρώπινης έκφρασης θεσπίζονται χωρίς (ρητούς) περιορισμούς καί μέ τή μόνη
άναφορά ότι ή άκαδημάική έλευθερία καί ή έλευθερία τής διδασκαλίας δέν άπαλ-
λάσσουν άπό τό καθήκον τής ύπακοής στό Σύνταγμα, άκριβώς επειδή γιά νά
εύδοκιμήσουν χρειάζονται ένα καθεστώς πλήρους έλευθερίας11.

Μέ ποιον τρόπο ή τέχνη, ή έπιστήμη, ή έρευνα καί ή διδασκαλία στηρίζουν
τήν ούδετερότητα τοϋ Συντάγματος σέ θέματα ήθικής γίνεται σαφές, μόλις άνα-
ρωτηθοΰμε κατά πόσον έπιτρέπονται ποιοτικές διαβαθμίσεις ή άξιολογήσεις τών
μέσων έκφρασης αύτών τών δραστηριοτήτων τού άνθρώπου. Ή άπάντηση είναι
κατ' άρχάς άρνητική, διότι ή οποιαδήποτε διάκριση ή άξιολογική κατάταξη τών
μέσων έκφρασης τής τέχνης, καθώς καί τών μεθόδων καί πορισμάτων τής έπι-
στήμης, τής έρευνας καί τής διδασκαλίας μπορεί νά περιορίσει τήν άντίστοιχη
έλευθερία12. Άρνητική άπάντηση αρμόζει έπίσης στό έρώτημα έάν έπιτρέπεται
ένας γενικός καί δεσμευτικός ορισμός τού περιεχομένου τής τέχνης, τής έπιστή-
μης, τής έρευνας καί τής διδασκαλίας. Κάθε έπίσημος ορισμός ή χαρακτηρισμός
παρουσιάζει τό μειονέκτημα νά θέτει έκτος συνταγματικής προστασίας κάποιες

10. Βλ. γενικά Π. Δ. Δαγτογλοϊ, δ.π., σ. 490 έπ.

11. Βλ. αναλυτικά για τούς περιορισμούς τής έλευθερίας τής τέχνης, τής έπιστήμης καί
τής παιδείας, Κ. χρτσογονο, δ.π., σ. 326 έπ.

12. Βλ. Π. Δ. Δαγτογλοϊ, δ.π., σ. 736 έπ., 749 έπ.
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μορφές έκφρασης τής τέχνης, τής έπιστήμης, τής έρευνας καί τής διδασκαλίας,
διότι κρίνονται «εσφαλμένες», «περιθωριακές», «ακαλαίσθητες», «προκλητι-
κές», «αντεθνικές», «ανήθικες» κ.ο.κ. Ύπό τήν έννοια αυτή δικαιολογείται νά
δεχθούμε ότι τό κράτος οφείλει νά άπέχει άπό χαρακτηρισμούς τών άνωτέρω
έλευθεριών καί άρα νά έπιδεικνύει ούδετερότητα13.

IV. 'Εκπαίδευση καί εργασία ώς παράμετροι της ηθικης αυτονομίας
τοΰ ατόμου

Έάν στρέψουμε τήν προσοχή μας σέ συγκεκριμένες πτυχές τής άνθρώπινης
δραστηριότητας, είναι προφανές ότι πρέπει νά συνδέσουμε τήν άρχή τής ήθικής
αύτονομίας τού άτομου μέ τις ρυθμίσεις πού είναι αφιερωμένες στήν έκπαίδευση
καί τήν έργασία. Στό άρθρο 16 τού Συντάγματος όρίζεται ότι ή παιδεία είναι βα-
σική άποστολή τού κράτους καί ότι έχει σκοπό τήν ήθική, πνευματική, έπαγ-
γελματική και φυσική άγωγή τών Ελλήνων καί τήν άνάπτυξη τής έθνικής καί
θρησκευτικής τους συνείδησης (παρ. 2). Άπό τήν άλλη πλευρά στή διάταξη πού
θίγει τά θέματα τής έργασίας προβλέπεται ότι ή έργασία άποτελεϊ δικαίωμα καί
προστατεύεται άπό τό κράτος, πού μεριμνά άφενός γιά τή δημιουργία συνθηκών
άπασχόλησης όλων τών πολιτών καί άφετέρου γιά τήν ήθική καί υλική έξύψω-
ση τού έργαζόμενου άγροτικού καί άστικού πληθυσμού (άρθρο 22 παρ. 1).

Συγκρίνοντας τά δύο άρθρα, παρατηρούμε κατ' άρχάς ότι ή σύνδεση τής
παιδείας μέ τήν ήθική έχει στήν Ελλάδα μακρά παράδοση, διότι ό συντακτικός
νομοθέτης άρέσκεται νά ορίζει τούς σκοπούς τής οργανωμένης παιδείας —τής
έκπαίδευσης— καί νά έντάσσει στούς σκοπούς αυτούς (καί) τήν ήθική άγωγή τών
Ελλήνων. Αντιθέτως συνιστά συνταγματική καινοτομία καί άπαιτεΐ ειδική εξή-
γηση ή άναφορά τής ήθικής εξύψωσης τών έργαζομένων ώς μίας άπό τις δύο
παραμέτρους τής κρατικής φροντίδας στό πλαίσιο τής έργασίας.

Ό λεπτομερής προσδιορισμός τών σκοπών τής έκπαίδευσης στό άρθρο 16
παρ. 2 υπογραμμίζει βεβαίως τήν άξια πού άποδίδει ό συντακτικός νομοθέτης στό
μέγα άγαθό τής παιδείας καί έχει, ύπό τήν έκδοχή αύτή, συμβολικό κυρίως χα-
ρακτήρα. Έάν θεωρηθεί ότι οί μεγαλόπνοες καί μεγαλόσχημες διακηρύξεις γιά

13. Βλ. Κ. Χρϊςογονο, ο.π., σ. 327 έπ.
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τήν ήθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή τών Ελλήνων (καί
αμέσως μετά για τήν άνάπτυξη τής έθνικής καί θρησκευτικής τους συνείδησης)
έχουν πλήρες κανονιστικά περιεχόμενο καί άρα μπορούν νά χρησιμεύσουν καί νά
χρησιμοποιηθούν, γιά νά νομιμοποιήσουν έντονες έπεμβάσεις τής πολιτείας μέ
φανερό ιδεολογικό προσανατολισμό, τότε οί σχετικές άναφορές στό κείμενο τού
Συντάγματος έγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους γιά τήν έλευθερία στόν χώρο τής
έκπαίδευσης — όταν π.χ. θεσπίζονται ειδικά μέτρα πού έπιδιώκουν νά χειραγω-
γήσουν τούς έκπαιδευομένους, στρέφοντάς τους σέ έπίλεκτα πρότυπα ήθικής14.

"Αλλωστε τό άρθρο 16 παρ. 2 δέν περιορίζεται στά σημεία πού άναφέραμε
προηγουμένως, άλλά καταλήγει, ορίζοντας ότι ή παιδεία (οφείλει νά) επιδιώκει
τή διάπλαση τών Ελλήνων σέ έλεύθερους καί ύπεύθυνους πολίτες. "Ομως, ή
εύθύνη καί ή έλευθερία προϋποθέτουν παιδεία χωρίς ιδεολογικούς χρωματισμούς,
άποκηρύσσουν τις πικρές έμπειρίες τής μετεμφυλιακής περιόδου καί μάς οδηγούν
στό συμπέρασμα ότι οί σκοποί τής παιδείας στό άρθρο 16 παρ. 2 τού Συντάγ-
ματος δέν μπορούν παρά νά είναι γενικοί στόχοι μέ συμβολική άξία καί κατά τά
λοιπά στερούνται ούσιαστικοΰ κανονιστικού περιεχομένου.

Ώς πρός τήν έργασία, μέ τό άρθρο 22 παρ. 1 άνατίθεται στό κράτος ή φρον-
τίδα γιά τή δημιουργία συνθηκών άπασχόλησης τών πολιτών καί γιά τήν ήθική
καί ύλική έξύψωση τών έργαζομενων. Ό συνδυασμός τής μέριμνας γιά τήν ίδρυ-
ση θέσεων έργασίας καί συνακολούθως τήν καταπολέμηση τής άνεργίας μέ τήν
άνάγκη ήθικής καί ύλικής έξύψωσης τού έργαζόμενου πληθυσμού ένδέχεται νά θε-
ωρηθεί πρωτότυπος, είναι όμως προφανής καί έπιβεβλημένος. Ή δυνατότητα
έξεύρεσης έργασίας, πού άποτελεΐ στις ήμέρες μας σοβαρότατο πρόβλημα, δέν έχει
άπλώς τήν έννοια τής έξασφάλισης στοιχειωδών ύλικών άγαθών, άλλά συμβάλλει
άποφασιστικά στήν κοινωνική καταξίωση τού άτομου, καθιστά τόν άνθρωπο ενερ-
γό καί χρήσιμο μέλος τής κοινωνίας καί άποκτά μεγάλη σημασία γιά τή διαμόρ-
φωση τής ήθικής του προσωπικότητας. Συνάδει δέ άπολύτως μέ τά άτομοκεν-
τρικά θεμέλια τού συστήματος τών συνταγματικών δικαιωμάτων, διότι ή έργασία
άποτελεΐ ούσιωδέστατο συντελεστή γιά τόν αύτοκαθορισμό τού άνθρώπου καί
άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής προσωπικότητάς του15.

14. Βλ. αναλυτικά Κ. ΧΡΤΣΟΓΟΝΟ, δ.π., σ. 334.

15. Γιά τή φύση καί το περιεχόμενο του άρθρου 22 τοΰ Συντάγματος βλ. άναλυτικά Π. Δ.
Δαγτογλου, δ.π., σ. 912 έπ. καί Κ. χρτσογονο, δ.π., σ. 555 έπ.
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Παρατηρούμε λοιπόν δτι ή εκπαίδευση καί ή εργασία ανάγονται καί εξυψώ-
νονται στους δύο βασικούς παράγοντες γιά τον αύτοκαθορισμό τού άνθρώπου, δ
οποίος έχει άξιοπρέπεια καί άποκτά τήν έλευθερία νά άναπτύξει τήν προσωπικό-
τητά του, δταν καί έφόσον διαθέτει πνευματική καλλιέργεια διά τής παιδείας καί
οικονομική άνεξαρτησία διά τής έργασίας. "Ετσι δέν έπικυρώνεται μόνο ή άνθρω-
ποκεντρική θεώρηση τού Συντάγματος, άλλά προβάλλει ή σημασία τής παιδείας
καί τής έργασίας γιά τήν ήθική ταυτότητα τού καθενός.

Άπό τήν άλλη πλευρά δ συνδυασμός τής παιδείας καί τής έργασίας μέ τήν
άξια καί τήν έλευθερία τού άνθρώπου άπευθύνεται μέ έμφαση (καί) στήν κρατική
έξουσία, ή δποία οφείλει νά μεριμνήσει γιά τήν παροχή ουσιαστικής έκπαίδευσης
καί γιά επαρκείς θέσεις έργασίας υπό τήν έννοια τής εξασφάλισης τών άπολύτως
στοιχειωδών άγαθών γιά τήν όλοκλήρωση τής προσωπικότητας τού άτομου.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς δτι ή παιδεία καί ή έργασία δέν είναι απλώς δύο άκό-
μη κοινωνικά δικαιώματα, τά οποία μνημονεύονται στό κείμενο τού Συντάγμα-
τος, άλλά έχουν διαφορετική, δηλαδή συγκεκριμένη υφή, διότι έπιβάλλουν στο
κράτος ύποχρεώσεις γιά θετικές ένέργειες καί δράσεις. Ή παιδεία καί ή έργασία
έχουν προτεραιότητα στον καθορισμό τής κοινωνικής πολιτικής καί, έπειδή βα-
σίζονται σέ ένα κεκτημένο, άπαιτούν διαρκώς μέτρα γιά τή σταθερή βελτίωση
τού έπιπέδου τους.

V. Ήθική και θρησκεία

Ή ήθική ούδετερότητα τού Συντάγματος άσφαλώς δοκιμάζεται στό πλαίσιο
τών ρυθμίσεων γιά τή θρησκεία καί τή θρησκευτική έλευθερία10. Τά πράγματα
θά ήταν σχετικώς άπλά, έάν περιοριζόμασταν στις διατάξεις τού άρθρου 13, πού
διαπνέονται έμφανώς άπό φιλελεύθερες ιδέες, κατοχυρώνουν τήν άπόλυτη έλευ-
θερία της θρησκευτικής συνείδησης καί τήν πλήρη άνεξιθρησκία, άποφεύγοντας
μέ τόν τρόπο αυτό οποιαδήποτε (άμεση ή έμμεση) παρέμβαση τής κρατικής
έξουσίας στή διαμόρφωση τής θρησκευτικής συνείδησης καί στήν έκδήλωση τής

16. Βλ. ενδεικτικά Et. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Οί σχέσεις κράτους και 'Εκκλησίας, 2000, Μ. Στα-
ΘΟΠΟΤΛΟ, Οί σχέσεις κράτους καί Εκκλησίας καί ή συνταγματική αναθεώρηση τοΰ 2001, Πέν-
τε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση τοΰ 2001, ο.π., σ. 575 επ., Π. Δ. ΔΑΓΤΟΓΛΟΤ,
ο.π., σ. 435 επ., Π. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟ, Κράτος καί 'Εκκλησία: Μια δύσκολη σχέση, 2001.
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θρησκευτικής λατρείας. Οί εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1
καί 2 του άρθρου 13 είναι σημαντικές καί ικανοποιητικές, έντάσσονται δέ σέ μία
σύγχρονη αντίληψη γιά τήν άναγκαιότητα καί τήν έκταση τής θρησκευτικής
έλευθερίας.

Τά δποια προβλήματα θέτει τό άρθρο 13 τού Συντάγματος έχουν ειδικό χα-
ρακτήρα καί άφορούν στήν κατηγορηματική καί καθολική άπαγόρευση τού προ-
σηλυτισμού, στήν άδυναμία έπίκλησης τών θρησκευτικών πεποιθήσεων γιά τήν
άπαλλαγή άπό ύποχρεώσεις έναντι τού κράτους καί στή δυνατότητα έπιβολής
όρκου μέ νόμο. Έάν παραβλέψουμε αύτά τά σημεία, ή συνολική άντιμετώπιση
τής θρησκευτικής έλευθερίας συμβαδίζει μέ τήν άποψη γιά τήν ούδέτερη στάση
τού Συντάγματος σέ ζητήματα ήθικής.

Ωστόσο, στις διατάξεις περί θρησκευτικής έλευθερίας έρχονται νά προστε-
θούν (πρώτον) ή έπίκληση «τής "Αγίας καί Όμοουσίου καί 'Αδιαιρέτου Τριάδος»
στήν άρχή τού κειμένου, (δεύτερον) ή άναγνώριση τής 'Ανατολικής 'Ορθόδοξης
Εκκλησίας τού Χριστού ώς έπικρατούσης θρησκείας βάσει τού άρθρου 3 παρ. 1
έδάφ. α ' καί (τρίτον) ή γνωστή μας ήδη άναγόρευση τής άνάπτυξης θρησκευ-
τικής συνείδησης ώς σκοπού τής παιδείας (άρθρο 16 παρ. 2 τού Συντάγματος).
Εύλόγως άνακύπτει τό έρώτημα κατά πόσον ένα Σύνταγμα μπορεί νά θεωρηθεί
ήθικώς ούδέτερο, ένώ άρχίζει μέ τήν άναφορά τής 'Αγίας Τριάδος άντί τού κυ-
ρίαρχου ελληνικού λαού, ένώ χαρακτηρίζει —μέ δ,τ ι αύτό συνεπάγεται— μία συγ-
κεκριμένη θρησκεία ώς έπικρατούσα καί ένώ τοποθετεί τήν άνάπτυξη τής θρη-
σκευτικής συνείδησης τών μαθητών στούς στόχους τής οργανωμένης έκπαίδευ-
σης.

'Αληθεύει βεβαίως ότι ώς πρός τήν άκριβή σχέση τής θρησκείας (άλλά καί
τής ήθικής) μέ τήν εκπαίδευση έχουμε δεχθεί ότι δ λεπτομερής προσδιορισμός
τών σκοπών τής παιδείας στό άρθρο 16 παρ. 2 έχει κυρίως πανηγυρικό χαρα-
κτήρα, στερείται συνεπώς κανονιστικού περιεχομένου καί άρα δέν πλήττει τό θε-
μελιώδες δικαίωμα τού άτομου νά διαπλάσσει τήν δική του ήθική. Ή θέση αύτή
παραμένει ισχυρή, μολονότι έχει πληγεί λόγω τής προσπάθειας νά άντληθούν άπό
τό άρθρο 16 παρ. 2 άπτές ύποχρεώσεις γιά τό περιεχόμενο τού ώρολόγιου προ-
γράμματος διδασκαλίας τού μαθήματος τών θρησκευτικών στή δευτεροβάθμια
έκπαίδευση.

Σέ ό,τι άφορα τήν πρόταξη τής Άγιας Τριάδος στό κείμενο τού Συντάγμα-
τος, έκφράζεται ή άποψη ότι οφείλεται περισσότερο σέ ιστορικούς λόγους, ότι
έχει μάλλον πατριωτική προέλευση καί όπωσδήποτε δέν έπιβαρύνει τήν έρμηνεία
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τών επιμέρους διατάξεων μέ πρόσθετα θρησκευτικά ή ήθικά στοιχεία. "Αλλωστε
συζητείται καί άμφισβητεΐται κατά πόσον μόνη ή έπίκληση τής Αγίας Τριάδος
άποτελεΐ γνήσιο «προοίμιο» τοΰ Συντάγματος, πού θά διέθετε ειδικό ερμηνευτικό
βάρος, καί άντ' αύτοΰ —καί προκειμένου νά μήν διαταραχθεί ή κοσμοθεωρητική
ούδετερότητα τοΰ Συντάγματος— προτείνεται καί άρχίζει νά διαδίδεται ή θεώρη-
ση της ώς απλής διακήρυξης χωρίς άλλες νομικές συνέπειες17.

Ή καθιέρωση έπικρατούσης θρησκείας έχει όμως ιδιαίτερη άξια καί δέν μπο-
ρεί εύχερώς νά άμβλυνθεϊ μέ τρόπο πού νά συνάδει μέ τήν άντίληψη γιά τήν
αύτοσυγκράτηση τοΰ Συντάγματος σέ θέματα ήθικής. Παρά τό γεγονός ότι, έπι-
λέγοντας τόν όρο «έπικρατούσα θρησκεία», ό συντακτικός νομοθέτης ένδέχεται
νά συνεκτιμά πραγματικούς μόνο συσχετισμούς καί άριθμούς λόγω τής μεγάλης
διάδοσης τής ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας στήν Ελλάδα, πρέπει νά ομολο-
γήσουμε ότι έδώ τό Σύνταγμα δέν έμφανίζεται ούδέτερο, άλλά λαμβάνει θέση καί
μεταχειρίζεται, ύπό τό βάρος τής έθνικής παράδοσης, τήν ορθόδοξη θρησκεία μέ
τρόπο προνομιακό.

'Ασφαλώς ή έντύπωση αύτή μπορεί νά μετριασθεί μέ τόν ισχυρισμό ότι ή
έννοια τής «έπικρατούσης θρησκείας» δέν επιφέρει άπαραιτήτως συγκεκριμένες
νομικές συνέπειες. Πρόκειται μάλλον γιά μία ιδεολογική κατεύθυνση μέ άνοικτά
διλήμματα καί έκδηλη άμηχανία γιά τις άκριβεΐς σχέσεις κράτους καί έκκλη-
σίας, διότι έπίσημη θρησκεία δέν υπάρχει, άλλά καί ζήτημα χωρισμού κράτους
καί έκκλησίας δέν τίθεται ή, καί αν τίθεται, δέν προωθείται. Ή άντίφαση αύτή
μπορεί νά μήν άνατρέπει τή βασική θέση τής ούδετερότητας, πού έχει βαθύτε-
ρες καί περισσότερες ρίζες στό κείμενο τοΰ Συντάγματος, τήν θέτει ωστόσο ύπό
σοβαρή άμφισβήτηση, πράγμα πού οφείλουμε νά λάβουμε ύπόψη. Τό —σέ γενικές
γραμμές— ήθικώς ούδέτερο ελληνικό Σύνταγμα δέν είναι (καί) θρησκευτικώς
ούδέτερο.

Ή διακριτική μεταχείριση τής έπικρατούσης θρησκείας συμπληρώνεται στό
ίδιο άρθρο 3 τοΰ Συντάγματος μέ τις ειδικές έγγυήσεις γιά τήν 'Ορθόδοξη
Εκκλησία τής Ελλάδος, μέ άποτέλεσμα νά προβάλλουν εντονότερες οί εκλε-
κτικές προτιμήσεις τοΰ συντακτικού νομοθέτη. "Εχοντας ώς άφετηρία τήν έκτί-
μηση ότι ή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ έξακολουθεΐ νά πρεσβεύει

17. Βλ. Μ. Σταθοποτλο, ο.π., σ. 592· Δ. τσατσο, Συνταγματικό Δίκαιο, Β ', 1992,
σ. 592· Γ. Καςιματη, σέ Κλςιμλτη-Μλπίλ, ΈρμηΣ, Προοίμιο, σ. 6 έπ.
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τή χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία, καταβάλλεται προσπάθεια νά εξηγηθούν ή
καθιέρωση έπικρατούσης θρησκείας καί ή ξεχωριστή θέση τής 'Ορθόδοξης
'Εκκλησίας τής Ελλάδος σέ ένα Σύνταγμα τό όποιο παραλλήλως θεσπίζει τήν
πλήρη θρησκευτική έλευθερία στό άρθρο 13.

Ή έμφανής αυτή άντινομία ίσως δέν θά έβλαπτε πολύ, εάν οί ρυθμίσεις τού
άρθρου 3 τού Συντάγματος είχαν προπαντός διακηρυκτικό χαρακτήρα. Είναι
όμως γνωστό ότι έδώ άκριβώς στηρίζεται ή νομολογία του Συμβουλίου τής 'Επι-
κρατείας, πού μετρά τις ώρες διδασκαλίας τών θρησκευτικών με γνώμονα καί
κριτήριο τήν άναγνώριση έπικρατούσης θρησκείας18. Παρόμοιες έξελίξεις, άπο-
βλέποντας στή (μέ καταναγκαστικά, δηλαδή κρατικά μέσα) διατήρηση τού
status quo, έπιτείνουν τό πρόβλημα, οταν μάλιστα υπάρχει ό σοβαρός άντίλογος
οτι στήν έλληνική παράδοση, άλλά καί στή διδασκαλία τής ορθόδοξης χριστια-
νικής θρησκείας άντιστοιχεϊ καί έπικρατεΐ τό άνθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα.

VI. Προστασία τής οικογένειας και του γάμου

Στό πλαίσιο τού γενικού προβληματισμού σειρά έχει ή φροντίδα μέ τήν οποία
τό Σύνταγμα περιβάλλει τήν οικογένεια καί τόν γάμο. Καί οί δύο θεσμοί τίθεν-
ται μέ τό άρθρο 21 παρ. 1 «υπό τήν προστασία τού Κράτους», ένώ ή οικογένεια
χαρακτηρίζεται έπιπροσθέτως «θεμέλιο τής συντήρησης καί προαγωγής τού
"Εθνους». "Αρα —θά μπορούσε νά συμπεράνει κανείς— τό Σύνταγμα δέν παραμέ-
νει ουδέτερο άπέναντι στις διάφορες καί διαφορετικές μορφές τής κοινωνικής
συμβίωσης, άλλά προκρίνει σαφώς τήν οικογένεια καί τόν γάμο, καί προσδίδει
μάλιστα στήν οικογένεια ουσιαστικό ρόλο γιά τή συντήρηση καί προαγωγή τού
έθνους. Μέ άλλες λέξεις, οχι μόνο άνάγεται ό γάμος σέ συνταγματικό θεσμό,
άλλά καί ή οικογένεια προστατεύεται, κυρίως διότι έξυπηρετεΐ συγκεκριμένους
«δημόσιους» σκοπούς καί τελικώς τό έθνος καί οχι έπειδή απλώς άποτελεΐ τήν
πλέον διαδεδομένη καί κυρίαρχη μορφή κοινωνικής συμβίωσης ή έπειδή συνεχί-
ζει καί σήμερα νά άνταποκρίνεται στις ζωτικές άνάγκες τών άτόμων-μελών της.

Τό έρώτημα είναι κατά πόσον ή μνεία τής οικογένειας καί τού γάμου στό
άρθρο 21 άντιστρατεύεται τήν ήθική ουδετερότητα τού Συντάγματος. Προβλή-

18. Βλ. ΣτΕ 2176/1998, ΝοΒ 1999, σ. 139 επ.
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ματα θά υπήρχαν στήν περίπτωση που οί σχετικές άναφορές σήμαιναν κάτι πε-
ρισσότερο άπό συνήθεις διακηρύξεις ή άπλές έπιθυμίες τού συντακτικού νομοθέ-
τη καί άποκτούσαν σαφές κανονιστικό περιεχόμενο. Οί σύγχρονες έξελίξεις οδη-
γούν μάλλον πρός διαφορετική κατεύθυνση, διότι ή έννομη τάξη πολύ λίγο άσχο-
λεΐταί μέ τόν ρόλο τής οικογένειας στή συντήρηση καί προαγωγή τού έθνους καί
τήν θεωρεί ώς τή βασική κοινωνική όμάδα, στήν οποία άνατίθενται ορισμένες καί
κατεξοχήν ήθικές λειτουργίες, όπως είναι ή διασφάλιση τού ιδανικού χώρου ανά-
πτυξης αισθημάτων συντροφικότητας τών μελών της γενικότερα καί άνατροφής
καί κοινωνικοποίησης τών παιδιών ειδικότερα. "Οταν τό δίκαιο στερεί άπό τήν
οικογένεια τήν ιδιότητα τού αύτοτελούς ύποκειμένου δικαιωμάτων καί ύποχρεώ-
σεων καί τήν μεταχειρίζεται ώς άπλή κοινωνική όμάδα, τότε δέν ένδείκνυται νά
έξαχθούν κρίσιμα νομικά συμπεράσματα άπό μία πανηγυρική διατύπωση όπως
αύτή τού άρθρου 21 παρ. 1 τού Συντάγματος. Εξάλλου, «οικογένεια» είναι
άσφαλώς ή ολοκληρωμένη μορφή της μέ τούς συζύγους καί τά φυσικά τέκνα
τους, άλλά μπορεί νά είναι καί ή «άτελής» οικογένεια τής άγαμης μητέρας μέ
τό παιδί της, ή θετή οικογένεια κ.ο.κ.19.

Στόν γάμο τά πράγματα βεβαίως διαφοροποιούνται, διότι ό σχετικός θεσμός
άποτελεΐ κατά τόν νόμο διαρκή «κοινωνία βίου», πού ιδρύεται μέ σύμβαση καί
αναγνωρίζεται άπό τό δίκαιο, ύπόκειται δέ σέ πλήθος άναγκαστίκών ρυθμίσεων
τού κράτους, τό όποιο άποδεικνύει έτσι έμπράκτως τό έντονο ένδιαφέρον του γιά
τόν γάμο. Άκριβώς ή αύστηρότητα καί τυπικότητα τών διατάξεων γιά τόν γά-
μο καθιστούν δυσχερέστατη τήν έπέκταση τής έφαρμογής τους σέ άλλες μορφές
συμβίωσης, πού είναι ή έλεύθερη ένωση ή έξώγαμη συμβίωση. Πάντως άξίζει νά
σημειωθεί ότι οί πρόσφατες νομοθετικές έξελίξεις καί κυρίως ή θέσπιση τού συμ-
φώνου έλεύθερης συμβίωσης προδικάζουν μία διαρκώς μεγαλύτερη άνοχή τού δι-
καίου άπέναντι στις άλλες μορφές συμβίωσης.

Έπίσης ή προοδευτική κατάργηση τών έκκλησιαστικών τύπων καί γενικό-
τερα ή ύποχώρηση τών θρησκευτικών στοιχείων στόν γάμο εύνοούν τήν έπικρά-
τηση φιλελεύθερων τάσεων, περιορίζουν τις τυποποιήσεις καί έπιβεβαιώνουν ότι
ή έννομη τάξη όχι μόνο παύει νά άντιμετωπίζει μέ έχθρότητα τις έναλλακτικές
καί άτυπες μορφές συμβίωσης, άλλά τις άνέχεται καί έπιχειρεΐ μάλιστα νά τις

19. Βλ. Κ. Χρτςογονο, o.k., σ. 535.
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υπαγάγει σε στοιχειώδεις κανόνες. Τότε όμως οί άναφορές τοϋ Άρθρου 21 παρ. 1
τού Συντάγματος στόν γάμο καί στήν οικογένεια —άφού έξυπηρετούν δεδομένες
άνάγκες τής κοινωνίας, χωρίς νά αποκλείουν τόν έξελικτικό μετασχηματισμό
τών κοινωνικών σχέσεων— δέν θέτουν ύπό καίρια άμφισβήτηση τή γενική άρχή
τής ήθικής ούδετερότητας τού Συντάγματος.

VII. Προστασία τοϋ ιδιωτικού βίου

Ή άναγνώριση τοϋ δικαιώματος στήν ιδιαιτερότητα καί στόν αύτοπροσδιο-
ρισμό θά ήταν άτελής, έάν δέν συνοδευόταν καί άπό ένα πλέγμα διατάξεων μέ
σκοπό τήν προστασία τοϋ ιδιωτικού βίου. Οί σχετικές ρήτρες στό Σύνταγμα ενι-
σχύουν τά άτομοκεντρικά θεμέλια τών συνταγματικών δικαιωμάτων, έπιτρέπον-
τας στόν καθένα νά περιχαρακώσει έναν άπροσπέλαστο ιδιωτικό χώρο. Αύτό γί-
νεται πρωτίστως μέ τό άρθρο 9 παρ. 1, πού προβλέπει ότι ή κατοικία τού κα-
θενός είναι άσυλο καθώς καί ότι ή ιδιωτική καί οικογενειακή ζωή τοϋ άτομου
είναι άπαραβίαστη. Τό άσυλο τής κατοικίας καί ό χαρακτηρισμός τής ιδιωτικής
καί οικογενειακής ζωής ώς άπαραβίαστης συμπληρώνονται έπιτυχώς άπό τό
άπόρρητο τών έπιστολών καί κάθε άλλης μορφής (έλεύθερης) ανταπόκρισης καί
επικοινωνίας (άρθρο 19 παρ. 1). Μάλιστα τό έν λόγω άπόρρητο ορίζεται εδώ ώς
«απολύτως άπαραβίαστο».

Δύο σημεία πρέπει νά έξαρθοϋν μέ άφορμή τά άρθρα 9 παρ. 1 καί 19 παρ.
1. Πρώτον, τά όρια τού άπρόσιτου γιά τήν κρατική έξουσία ιδιωτικού χώρου δέν
έξαντλούνται στήν ιδιωτική κατοικία καί στόν προσωπικό τρόπο ζωής, άλλά
έκτείνονται καί σέ σημαντικές πτυχές τού κοινωνικού βίου, άφού περιλαμβάνουν
όλες τίς μορφές τής έπικοινωνίας τού άτομου μέ τούς έξίσου προστατευόμενους
τρίτους20. Δεύτερον, ή έντελώς ξεχωριστή άξία τού ιδιωτικού βίου άνέχεται τίς
έλάχιστες δυνατές έπεμβάσεις, οί οποίες τελούν έπιπροσθέτως ύπό τήν έγγύηση
τής δικαστικής έξουσίας. Έδώ χρειάζεται ή (προληπτική) έγκριση τοϋ δικαστή,
άκρίβώς διότι ό συντακτικός νομοθέτης δυσπιστεί στά όργανα τής έκτελεστικής
λειτουργίας καί επιθυμεί τόν (προληπτικό, δηλαδή έγκαιρο καί άποτελεσματικό)
έλεγχο τών προϋποθέσεων γιά τήν έπιβολή περιορισμών άπό τόν άνεξάρτητο δι-

20. Βλ. Κ. Χρυςογονο, δ.π., σ. 251.
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καστή. Τά άρθρα 9 παρ. 1 έδάφ. β ' καί 19 έδάφ. β ' άναγορεύουν τόν άνεξάρτη-
το δικαστή σέ φύλακα τού ιδιωτικού βίου.

"Αξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι έπίσης καί τό γεγονός ότι ή προστασία τού
ιδιωτικού βίου έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος κυρίως μετά τήν άναθεώρηση τού
2001. 'Αρκεί νά μνημονευθούν έδώ τό άρθρο 9Α τού Συντάγματος, μέ τό όποιο
κατέστη συνταγματική αρχή ή προστασία τού άτομου άπό τήν άποθήκευση καί
έπεξεργασία προσωπικών πληροφοριών καί άλλων δεδομένων21, άλλά καί τό
άρθρο 19, παρ. 3, πού έπιβάλλει τήν άπαγόρευση τής χρήσης παράνομων άπο-
δεικτικών μέσων22. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τό πρόβλημα τού επιτρεπτού ή
μή τής χρήσης παρανόμως κτηθέντων άποδεικτικών μέσων -καί κυρίως ιδιω-
τικών έγγράφων, μαγνητοταινιών, άλλά καί μαρτυρικών καταθέσεων— συνδέεται
στενότατα μέ τήν (έστω καί έμμεση) άνοχή τής παραβίασης τής ιδιωτικής ζωής
τών διαδίκων.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άπό'τή συστηματική μελέτη, τήν τρέχουσα ερμηνεία καί τήν πρακτική
έφαρμογή τών άρθρων πού καθιερώνουν συνταγματικά δικαιώματα προκύπτει ώς
κύριο συμπέρασμα ή αύτοσυγκράτηση καί ή ούδετερότητα τού συντακτικού νο-
μοθέτη σέ θέματα ήθικής. Χωρίς νά παραγνωρίζουμε ότι τό Σύνταγμα έγκατα-
λείπει σέ ορισμένα σημεία τήν τάση τής αύτοσυγκράτησης καί τή στάση τής
ουδετερότητας, θεωρούμε ότι προέχει καί προβάλλει έντονότερα ό ήθικώς άχρω-
μάτιστος χαρακτήρας τών ρυθμίσεών του. Ή βασική αύτή παρατήρηση άποδί-
δεται μέ δύο τρόπους.

21. Βλ. μεταξύ άλλων, Εϊ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Τό αναθεωρητικό κεκτημένο. Τό συνταγματικό
φαινόμενο στον 21ο αιώνα καί ή εισφορά της αναθεώρησης τοΰ 2001, σ. 148 έπ. καί Τ. ΒΙΔΑ-
λη — Λ. Μητροϊ — Α. ΤΑΚΗ, Συνταγματική πρόσληψη τών τεχνολογικών εξελίξεων καί «νέα»
δικαιώματα, Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική άναθεώρηση του 2001, ο.π., σ. 273, 302 έπ.

22. Βλ. Er. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Τό αναθεωρητικό κεκτημένο, ο.π., σ. 148 καί γενικότερα για τό
ζήτημα τών παράνομων αποδεικτικών μέσων βλ. ένδεικτικά Γ. Καμινη, Παράνομα αποδει-
κτικά μέσα καί συνταγματική κατοχύρωση τών ατομικών δικαιωμάτων, 1998 καί Tz. ΗΛΙΟ-
ΠΟΧΛΟϊ-Στραγγα, Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων, 2003.
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— Ώς προς τά υποκείμενα τών συνταγματικών δικαιωμάτων βλέπουμε δτι
άναδεικνύεται τό πρότυπο τοΰ αύτοκαθοριζόμενου άτομου μέ τήν έλευθερία δια-
μόρφωσης «ίδιων» ήθικών άξιών καί προτεραιοτήτων καί μέ ευρύτατα περιθώρια
άποδοχής τής άτομικής ήθικής. Ό έλεύθερος άνθρωπος διαμορφώνει τούς δικούς
του ήθικούς κώδικες καί συμπεριφέρεται σύμφωνα μέ αύτούς, έφόσον δέν ζημιώ-
νει τούς άλλους.

— Άπό τήν πλευρά της ή κρατική έξουσία καλείται νά έπιδείξει αύστηρή
ούδετερότητα καί μεγάλη άνοχή τών προσωπικών, πολλαπλών καί πιθανώς
άκραίων άντιλήψεων σέ ζητήματα ήθικής, όφείλει νά άπέχει άπό ήθικές άξιολο-
γήσεις καί νά μήν δείχνει τήν προτίμησή της σέ συγκεκριμένες ήθικές πράξεις,
ούτε τήν άπαρέσκειά της σέ μή ήθικές (πλήν δμως άβλαβεϊς γιά τούς άλλους)
έπιλογές. "Ετσι έπιβεβαιώνεται ή θέση ότι τό Σύνταγμα άναγνωρίζει ώς ύπέρ-
τατη ήθική άξία τήν άνοχή τής προσωπικής ήθικής κάθε άτομου - χωρίς «ήθι-
κούς φραγμούς», χωρίς συμβατικούς περιορισμούς καί χωρίς ποιοτικούς χαρα-
κτηρισμούς.

Στό τρίπτυχο αύτό τής άποδοχής τής άτομικής ήθικής, τής άποχής τού
κράτους άπό τήν ήθική άξιολόγηση, έπιβράβευση ή άποδοκιμασία συγκεκριμένων
στάσεων καί συμπεριφορών, καί έντέλει τής άνοχής διάφορων καί διαφορετικών
ήθικών άντιλήψεων άπό τή δημόσια έξουσία, άλλά καί άπό τήν κοινωνία, συμ-
πυκνώνεται ή κεντρική ιδέα τού Συντάγματος στό κεφάλαιο περί συνταγματικών
δικαιωμάτων. Ό βαθμός άνοχής τής διαφορετικότητας είναι εύθέως άνάλογος μέ
τόν βαθμό έκπολιτισμού τής κοινωνίας καί δικαιοκρατικού προσανατολισμού τής
(δημόσιας) έξουσίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ*
ΟΜΙΛΙΑ TOT ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εφέτος, 2010 μ.Χ., συμπληρώνονται δύο καί ήμίσεια χιλιετίες άπό τή
μάχη του Μαραθώνος (Σεπτέμβριος 490 π.Χ.). "Ενδειξη τής άνέσπερης φή-
μης της άνά τήν Οικουμένη άποτελεϊ καί ή έκπομπή τοΰ ραδιοφωνικού Σταθ-
μού τής Μόσχας τόν Νοέμβριο 1940: Οί "Ελληνες στήν Πίνδο έγραψαν νέον
Μαραθώνα.

*
* *

Γιά τή νίκη τών 'Αθηναίων στόν Μαραθώνα συνέβαλαν: ή ομοψυχία τοΰ
άθηνάίκοϋ λαού προς υπεράσπιση τής έλευθερίας του μέ υπερνίκηση τών πολι-
τικών αντιθέσεων μεταξύ τών πολιτών, ή εύψυχία καί ή σωματική άλκή τών
'Αθηναίων μαχητών, άσκημένων στόν άθλητισμό άπό τήν έφηβεία των, καί ό
βαρύς οπλισμός των: καί τά τρία πολύ ενισχυτικά στόν άγχέμαχο άγώνα- τό
άριστο σύστημα έπιστρατεύσεως τών 'Αθηναίων καί συνθέσεως τών στρατιω-
τικών μονάδων, βασισμένο στήν Κλεισθένεια θέσπιση τών δέκα «φυλών»' ο
πρόσφατος συγκλονισμός καί φρονηματισμός τών 'Αθηναίων άπό τή θεατρική
παράσταση τού έργου του Φρυνίχου Μίλητου "Αλωσις' καί προπάντων ή
εύστοχη στρατηγική τού άρχιστρατήγου, κατά συναίνεση τών άλλων στρα-
τηγών, Μιλτιάδου, «πρώτου σημαντικού στρατιωτικού άρχηγού στήν 'Ιστορία
τής Ευρώπης», κατά έκφραση τού Γερμανού ιστορικού Bengtson.

* Στο πλαίσιο ομιλιών γιά τά 2.500 χρόνια άπό τήν μάχη τοΰ Μαραθώνος.
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Καί ας μού επιτραπεί νά προσθέσω: Υπήρξε δ Μιλτιάδης δ έκτος χρονικά
διάσημος Αθηναίος, μετά δηλαδή τούς δύο πρώτους, μέ θρύλο περιβλημένους,
τον Δαίδαλο καί τόν Θησέα, καί τούς μεταγενεστέρους των, Σόλωνα, Πεισί-
στρατο, Κλεισθένη, όπως τουλάχιστον έγώ τούς κρίνω.

Στή συνείδηση τών συγχρόνων τής μάχης τού Μαραθώνος Ελλήνων
υπήρξαν οί 'Αθηναίοι πρόμαχοι τής Ελλάδος, όπως τονίσθηκε στό νικη-
τήριο επίγραμμα τού Σιμωνίδου «Ελλήνων προμαχούντες 'Αθηναίοι Μα-
ραθώνι...».

Υποδηλώνεται άπό τόν Σιμωνίδη καί ή άπουσία τών άλλων Ελλήνων άπό
τή μάχη τού Μαραθώνος. Οί Πλαταιεϊς μόνο δέν άπουσίασαν: «'Αθηναίοισι δέ
τεταγμένοις έν τεμένέί Ήρακλήος έπήλθον βωθέοντες Πλαταιέες πάνδημοι».
"Ας προσέξομε τή φράση «τεταγμένοις έν τεμένέί Ήρακλήος». Θέλησε ίσως ό
Μιλτιάδης νά έχουν οί 'Αθηναίοι, πριν άπό τή μάχη, τό συναίσθημα ότι βρί-
σκονται ύπό τήν αιγίδα τού Ηρακλέους, τού ανίκητου καί ήθικώτατου πρω-
τοήρωα τής Ελλάδος.

Στή συνείδηση τών ίδιων τών 'Αθηναίων μαχητών ή συμμετοχή στήν κρί-
σιμη έκείνη μάχη ίσχυε ώς τό ύπατο επίτευγμα τού βίου των, όπως υποδηλώ-
νει τό έπιτύμβιο έπίγραμμα τού μεγαλεπήβολου Αισχύλου, κορυφαίου τών
Ελλήνων δραματικών ποιητών, «...άλκήν δ' εύδόκιμον Μαραθώνιον άλσος αν
εί'ποι...», καθοριστικό άπό τόν 'ίδιον τής υστεροφημίας του ώς ήρωα μαραθω-
νομάχου προπάντων. Χαρακτηριστική τού μαχητικού σθένους τών 'Αθηναίων
είναι ή παρουσία τών άρχηγών στήν πρώτη γραμμή τής μάχης: «άπό δ' έθα-
νε καί Στρατηγών Στησίλεως καί πολέμαρχος Καλλίμαχος», μνημονεύει ό
Ηρόδοτος. 'Ιδιαίτερη τιμή άξίζει στούς "Ιωνες αύτόμολους γιά τίς πολύτιμες
στόν Μιλτιάδη πληροφορίες των.

Ή έκφραση «Μαραθώνιον άλσος» προερχόμενη άπό 'Αθηναίο ήρωα Μα-
ραθωνομάχο θά έπρεπε νά έχει γίνει σύνθημα τού ελληνικού στρατού, όπως καί
ή έκφραση τού ήρωα τών Θερμοπυλών Σπαρτιάτη Λεωνίδα «Μολών λαβέ»,
όπως καί ή φράση τού Σπαρτιάτη, έπίσης, «Έλλάνων Άρχαγού» στή μάχη
τών Πλαταιών Παυσανία, ή σωστική τής ζωής τών Περσών αιχμαλώτων,
«βάρβαροι μέν, άνθρωποι δέ».

Μετά δεκατρείς δεκαετίες καί πλέον ό Πλάτων έπισήμανε τήν καί πανευ-
ρωπαϊκά σωστική άξία τής μάχης τού Μαραθώνος, καθώς χαρακτηρίζει τήν
πολεμική δράση τών Περσών ώς προγραμματισμένη όχι μόνον έναντίον τών
Ελλήνων, άλλά έναντίον καί τού συνόλου σχεδόν τών κατοίκων τής Εύρώπης:
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«ότε ή Περσών έπίθεσις τοίς "Ελλησιν, ίσως δέ σχεδόν άπασιν τοίς τήν Εύρώ-
πην οίκούσιν, έγίγνετο» (Νόμοι 698 b 2-4).

Κατά Πλάτωνα ήδη, λοιπόν, άλλά καί άπό τή σημερινή σκοπιά τής 'Ιστο-
ρίας, ή μάχη τοΰ Μαραθώνος άξίζει νά θεωρηθεί κρίσιμη γιά τή σωτηρία τής
έλευθερίας όχι μόνο τών Ελλήνων άλλά καί τών άλλων, συνολικά σχεδόν,
λαών τής Ευρώπης, έστω καί αν έπακολούθησαν μετά δέκα χρόνια ή ναυμα-
χία τής Σαλαμίνας καί ή μάχη τών Πλαταιών -μέ κρίσιμη καί αύτές συμβολή
στή διάσωση τής έλευθερίας τών Ελλήνων καί τών άλλων Εύρωπαίων—,
καθώς προϋπόθεση γι' αύτές υπήρξε ό υψηλός φρονηματισμός τών Ελλήνων
άπό τή μάχη τού Μαραθώνος, πηγή έξ άλλου τής ύψηλοφροσύνης ιδιαίτερα
τών 'Αθηναίων, υποκινητικής των πρός τήν οικουμενικής άκτινοβολίας πνευ-
ματική μεγαλουργία —τήν άναγωγική τών 'Αθηνών σέ «παιδευτήριον τής
Ελλάδος» καί όχι μόνον αύτής, ώστε ό Παλαμάς νά άποτολμήσει τόν στίχο:
«Ή 'Αθήνα διαμαντόπετρα στής Γής τό δαχτυλίδι».

(Γιά τή διεξαγωγή τής Μάχης τού Μαραθώνος βλέπε τήν έμπεριστατω-
μένη άνιστόρησή της άπό τόν άοίδιμο 'Αλέξανδρο Ί. Δεσποτόπουλο, στό οικείο
κεφάλαιο τής Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους τής 'Εκδοτικής 'Αθηνών).





ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. Κατά τό διαρρεύσαν έτος 2010 κυκλοφόρησε, υπό τήν επιμέλεια τής Δι-
ευθύντριας τού ΚΕΙΕΔ, ό ύπ' άριθ. 42 τόμος τής 'Επετηρίδας τού Κέντρου
Έρεύνης τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου. Ό τόμος (σελ. 268) περιλαμ-
βάνει δέκα, τό πρώτον δημοσιευόμενες, μελέτες έρευνητών τού ΚΕΙΕΔ καί
άλλων ιστορικών τού δικαίου οί οποίες άναφέρονται σέ όλες τις περιόδους τής
ιστορίας τού έλληνικού δικαίου, άπό τήν ελληνορωμαϊκή άρχαιότητα έως τά τέ-
λη τού 19ου αί. Ειδικότερα, άντικείμενο διερεύνησης τών έπιστημονικών αύτών
έργασιών, οί όποιες συνοδεύονται άπό ξενόγλωσσες περιλήψεις τού περιεχομένου
τους, άποτελούν, γιά μέν τήν περίοδο τής ελληνορωμαϊκής άρχαιότητας, ή κρι-
τική καί συγκριτική θεώρηση τών ποινικών ρυθμίσεων έπιγραφικής μαρτυρίας
άπό τήν περιοχή τής Έλτυνίας τής άρχαίας Κρήτης (500 π.Χ.) (Αικ. Μανδα-
λάκη, σ. 9-42), ή παράκαμψη τών νομικών κανόνων πού προσδιόριζαν τό κοι-
νωνικό status τών γυναικών στήν κλασσική 'Αθήνα (Φ. Στεφανοπούλου-Δεκά-
ζου, σ. 43-65), οί άρμοδιότητες τού «έπωνύμου» άρχοντος καί ό ρόλος του στήν
άπονομή τής δικαιοσύνης μέ βάση τό χωρίο Δημοσθένους 43,75 (R. V. Cudjoe
- S. Adam-Magnissali, σ. 67-93), ή παρέμβαση τής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής
έξουσίας στή δικαιοδοτική λειτουργία τών έλευθέρων ελληνικών πόλεων μέ βάση
έπιστολή τού Αυγούστου προς τούς Κνιδίους τού 6ου αί. π.Χ. (Έλ. Καραμπάτ-
σου, σ. 95-109) καί τέλος οί διακρίσεις καί ή λειτουργία τών νομικών «στά-
σεων» τού ρήτορος Ερμογένη ώς τεκμηρίων γιά τήν κατανόηση τής τρέχουσας
δικαστικής πρακτικής στις έλληνικές πόλεις κατά τόν 2ο καί 3ο αί. μ.Χ. (Δ.
Καράμπελας, σ. 111-134). Γιά τή βυζαντινή δέ καί μεταβυζαντινή περίοδο
άντικείμενο πραγμάτευσης άποτελούν ή κριτική έπανεξέταση τής συνεισφοράς
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των συλλογών νόμων του Μου αι. στήν προαγωγή της νομικής επιστήμης και
στήν απονομή και οργάνωση της δικαιοσύνης κατά τήν ύστερη βυζαντινή περίο-
δο (Λ. Μπένου, σ. 135-146), ο θεσμός της υιοθεσίας σε συσχετισμό μέ τον θε-
σμό των «άναθρεπτών» τέκνων στήν κοινωνία της βενετικής Κρήτης (Ίω.
Χατζάκης, σ. 147-180), ή σύμβαση ναυπήγησης και οί συναφείς μέ αυτήν συμ-
βάσεις μέ βάση ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα του 15ου έως 19ου αι. (Γ.
Ροδολάκης, σ. 181-219), ή διερεύνηση τοϋ κειμένου μιας ακόμη αθησαύριστης
αποδόσεως της Έξαβίβλου τοϋ 'Αρμενοπούλου στή δημώδη (ante 1741) (Δ.
Άποστολόπουλος, σ. 221-236) και τέλος τά δρια τής δικαιοδοσίας κοινοτικών
και εκκλησιαστικών κριτηρίων στήν περιοχή τής Κοζάνης με βάση ανέκδοτες
δικαστικές αποφάσεις τοϋ τέλους τοϋ 19ου αι. (Άν. Παληού, σ. 237-268).

2. Στο στάδιο τής τελικής διορθώσεως τών τυπογραφικών δοκιμίων ευρί-
σκεται ο τόμος Περίγραμμα της Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δίκαιου. Τά
ελληνικά κείμενα (υπό έκδοση σέ προσεχή τόμο τής σειράς τών Πραγματειών
τής 'Ακαδημίας Αθηνών). Ό συγκεκριμένος τόμος, 727 σελίδων, έργο τής Δι-
ευθύντριας κας Λυδίας Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη (Α ' Βαθμίδος) και τών ερευ-
νητών τοϋ ΚΕΙΕΔ κ.κ. Ήλ. Άρναούτογλου (Β ' Βαθμίδος) και Ίω. Χατζάκη
(Γ ' Βαθμίδος), άποτελεΐ τό προϊόν τών εργασιών συλλογικού έρευνητικού προ-
γράμματος τοϋ Κέντρου τό όποιο διενεργήθηκε έξ ολοκλήρου έντός τών έτών
2006-2010. Τό έ'ργο αποτελεί, τόσο από ουσιαστική δσο και άπό μεθοδολογική
άποψη, τή συνέχεια και συμπλήρωση τοϋ υπό Δημητρίου Γκίνη καταρτισθέντος
Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου (Πραγματεΐαι τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 26, έτους 1966/Συμπλήρωμα Α ' και Β ' στήν Επε-
τηρίδα 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τών έτών 1972-73 και 1977-78).

Τό κύριο τμήμα τοϋ νέου Περιγράμματος (σ. 171-688) καταλαμβάνεται άπό
τή συστηματική παρουσίαση ολων τών ελληνόγλωσσων μεταβυζαντινών νομικών
πηγών οί όποιες έχουν δημοσιευθεί έντός τών έτών 1978 έως 2007, καθώς και
πολλών άπό έκεϊνες, οί οποίες, έκ παραδρομής, δεν είχαν συμπεριληφθεί στό Πε-
ρίγραμμα τοϋ Δημ. Γκίνη. Οί 1400 βιβλιογραφικές ένδείξεις συνοδεύονται άπό
πλήθος άποσπασμάτων πηγών οί οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδίαφέρον, κυ-
ρίως για τους ιστορικούς τοϋ δικαίου (σ. 171-688). Τοϋ σώματος τών πηγών
προηγείται Εισαγωγή (Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, σ. 111-170) στήν οποία
γίνεται διεξοδική άναφορά στήν έπιστημονική συνεισφορά Ελλήνων και ξένων
έρευνητών στή μελέτη τής ιστορίας τοϋ μεταβυζαντινού δικαίου κατά τά τε-
λευταία 150 έτη, στις κυριότερες έκδόσεις πηγών τής ιδίας περιόδου καί, τέλος
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στή μεθοδολογία καί στις άρχές πού ακολουθήθηκαν. Το έργο συνοδεύεται άπό:
1) Βιβλιογραφία-συντομογραφίες τών περιλαμβανομένων στό Corpus πηγών
(σ. 9-108), 2) Εισαγωγή (έλληνόγλωσσο κείμενο καί μετάφραση στήν άγγλι-
κή, σ. 111-170), 3) Δύο εκτεταμένα ευρετήρια (νομικών όρων και τόπων) (σ.
669-709), 4) Δύο Appendix βιβλιογραφίας πηγών σέ περίληψη καί βιβλιογρα-
φίας πηγών σέ μετάφραση (σ. 699-709) καί 5) Χρονολόγιο τών σημαντικών
ιστορικών καί άλλων γεγονότων (έκδόσεις μεταβυζαντινών νομικών κειμένων,
κωδικοποιήσεις έθίμων, ψήφιση βασικών συνταγματικών κειμένων, διεθνείς συν-
θήκες κ.ά.) τής μεταβυζαντινής περιόδου (σ. 711-724).

3. Επιπροσθέτως, στό στάδιο τής τελικής διορθώσεως τών τυπογραφικών
δοκιμίων εύρίσκονται οί άκόλουθοι δύο τόμοι οί όποιοι άναμένονται νά εκδοθούν
στή σειρά τού Παραρτήματος τής Επετηρίδας τού ΚΕΙΕΔ έντός τών προσεχών
δύο μηνών.

3.1. Παράρτημα της Επετηρίδας 42 μέ άριθ. 10 (2010-2011), σελ. 670:
Δέσποινα-Είρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής τού Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), σέ συνεργασία μέ τήν κα Ελένη Κύρ-
τση-Νάκου: Ή νομολογία τού κριτηρίου της "Κομπανίας" τών Ρωμαίων πραγ-
ματευτών τού Σιμπίου Τρανσυλβανίας (17ος-18ος αι.). Πηγές Δικαίου τού από-
δημου ελληνισμού έπι οθωμανικής κυριαρχίας. Στό συγκεκριμένο έργο έκδίδονται οί
υπ' άριθ. 976, 978 (καθ' ολοκληρίαν) καί 979, 1153 (μερικώς) έλληνικοί κώδι-
κες της Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας Βουκουρεστίου. Περιλαμβάνον-
ται θεσπίσματα συνελεύσεων, πρακτικά καί άποφάσεις τού δικαστηρίου τών
Ελλήνων έμπορων πού διεξήγαγαν, σχεδόν μονοπωλιακά, το διακομετακομιστικό
καί εισαγωγικό έμπόριο τών λεγομένων «άνατολικών» προϊόντων στήν ήγεμονία
τής Τρανσυλβανίας άπό τά τέλη τού 16ου έως τά τέλη τού 18ου αί. Οί δημοσιευ-
όμενες πηγές, συνοδευόμενες άπό έκτενή σχόλια τής συγγραφέως, παρέχουν μία
τεκμηριωμένη εικόνα γιά τή διαμόρφωση καί τή λειτουργία τών δικαιικών θεσμών,
κυρίως αύτών τού έμπορικού, άστικού καί ποινικού δικαίου, στό πλαίσιο μιας άν-
θούσας έλληνικής έμπορικής κοινότητας ή οποία άπεικονίζει τήν οικονομική δράση
τού βόρειου έλληνισμού, άποδήμου καί γηγενούς, στή νοτιοανατολική καί κεντρική
Εύρώπη κατά τόν 17ο καί 18ο αί. Σέ ειδικό κεφάλαιο τής μονογραφίας εκτίθενται
τά νομικά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό τήν επεξεργασία τών πηγών.

3.2. Παράρτημα τής Επετηρίδας 42 μέ άριθ. 11 (2010-2011), σελ. 658:
Ήλ. 'Αρναούτογλου — D. Mirhady - Μ. J. Sundahl, A New Working Bibliogra-
phy of Ancient Greek Laws (7th -4th centuries BC). Τό έργο περιλαμβάνει τή συλ-
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λογή καί θεματική κατάταξη τών επιστημονικών συνεισφορών (άρθρα, μελέτες,
μονογραφίες) στήν κατανόηση τών θεσμών τοϋ αρχαίου έλληνικοΰ δικαίου τοϋ
7ου έως καί τοϋ 4ου αί. π.Χ. Ή θεματική κατάταξη έντάσσει τό δίκαιο στό
ευρύτερο πλαίσιο τοϋ άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού. Οί ένότητες άφορούν τίς
πηγές μέσω τών όποιων γνωρίζουμε καί προσεγγίζουμε τό άρχαίο έλληνικό δί-
καιο (κείμενα τής γραμματείας καί έπιγραφές), τά βοηθητικά έργαλεΐα πού είναι
στή διάθεση τών έρευνητών, βασικές έννοιες καί ζητήματα (θέμις, δίκη, νόμος,
ψήφισμα κ.λπ.), τό δίκαιο στό πλαίσιο τής άρχαίας πόλεως (οί διεργασίες έκπό-
νησης καί οί άνθρωποι, τά άτομα καί ό νόμος, ή οικογένεια καί οί κληρονομικές
σχέσεις, κ.λπ.).

II. ΤΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Στό πλαίσιο τοϋ έρευνητικού προγράμματος τοϋ ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα
τής Τστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου», δ έρευνητής Γ ' Βαθμίδος κ. Ιω-
άννης Χατζάκης άσχολήθηκε έπισταμένως μέ τή συγγραφή τόμου 400 περίπου
σελίδων, δ όποιος θά έχει τόν τίτλο Περίγραμμα, τής Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαν-
τινού Δικαίου τοϋ λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Τά λατινικά, ιταλικά καί γαλ-
λικά κείμενα (ύπό δημοσίευση, έντός τών προσεχών μηνών, στή σειρά τών
Πραγματειών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών). Ειδικότερα, κατά τή διάρκεια τοϋ
έτους 2010 ό έρευνητής συνέχισε τήν περισυλλογή, επεξεργασία καί καταχώρι-
ση άποσπασμάτων τών λατινικών, ιταλικών καί γαλλικών κειμένων τής μετα-
βυζαντινής περιόδου, οί όποιες έχουν έκδοθεΐ έως τό έτος 2007. Μέχρι στιγμής
έχει ολοκληρωθεί, σέ σύνολο 900 περίπου βιβλιογραφικών ένδείξεων, ή άποδελ-
τίωση τών πηγών, ό νομικός χαρακτηρισμός τους, ή καταχώριση άποσπασμά-
των τών πηγών καί ή άνθολόγηση τών νομικών καί γεωγραφικών όρων ανά
πηγή γιά τήν κατάρτιση ευρετηρίων. Παράλληλα, άπό τόν 'ίδιο έρευνητή διενερ-
γείται ή συγγραφή τής εισαγωγής τού τόμου καί τού σχετικού μέ αύτόν Χρονο-
λογίου. 'Επιπροσθέτως, στό πλαίσιο τού ιδίου προγράμματος, συνεχίζονται, στό
πλαίσιο συνεργασίας τού Κέντρου μέ τήν καθηγήτρια τής Νομικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Σοφία Τζαρίδου-Τζωρτζακάκη, οί έργασίες πε-
ρισυλλογής τών οθωμανικών νομικών πηγών κατά τό μέρος πού άφορούν τήν
ιστορία τού δικαίου τοϋ τουρκοκρατούμενου ελληνισμού.

2. Συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα ύπό τόν τίτλο «Codex Vaticanus
Graecus 2639. Νοταριακά έγγραφα τής φραγκικής καί όθωμανικής περιόδου».
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Ό κώδικας Vaticanus Graecus 2639 τής σειράς τών Codici Vaticani Graeci
εντοπίσθηκε κατά τή διάρκεια ερευνητικής άποστολής τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Με-
νέλαου Τουρτόγλου στή Βατικανή Βιβλιοθήκη. Πρόκειται γιά ευμεγέθη (φύλλα
232), πυκνογραμμένο καί ιδιαιτέρως πολύτιμο κώδικα, ό οποίος περιλαμβάνει
155 ελληνόγλωσσα νοταρίακά έγγραφα, διαφόρων νοταρίων, καγκελλαρίων καί
ταβουλλαρίων τής Νάξου, άπό τά οποία ορισμένα χρονολογούνται στά πρώτα έτη
μετά τήν "Αλωση, ενώ τά τελευταία τοποθετούνται χρονολογικά στά τέλη τού
18ου αί. Οί σχετικές έργασίες μεταγραφής τού έν λόγω Κώδικα διενεργούνται,
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως τής Διευθύντριας καί έγκρίσεως τής 'Εφορευ-
τικής Επιτροπής τού ΚΕΙΕΔ, άπό τήν έρευνήτρια τού ΚΕΙΕΔ Α ' Βαθμίδος
κα Δήμητρα Καραμπούλα σέ συνεργασία μέ τόν έξωτερικό συνεργάτη τού
ΚΕΙΕΔ, Ερευνητή Α' Βαθμίδος, κ. Γεώργιο Ροδολάκη.

3. Συλλογικό έρευνητικό πρόγραμμα ύπό τόν τίτλο «Βιβλιογραφική οργάνω-
ση καί τεκμηρίωση τής Βιβλιοθήκης καί τών 'Αρχείων τού ΚΕΙΕΔ. Δεύτερο
Στάδιο. Ταξινόμηση καί μεταγραφή τών έγγράφων τοΰ Υπουργείου Δικαίου τής
μετεπαναστατικής καί καποδιστριακής περιόδου (1824-1830)».

Ή άξια τών εισερχομένων καί έξερχομένων έγγράφων στό Υπουργείο Δικαι-
οσύνης τής μετεπαναστατικής καί καποδιστριακής περιόδου, άλλά καί τής αλλη-
λογραφίας τού Υπουργείου αυτού μέ τά δικαστήρια τής ελληνικής έπικράτειας,
εντός τής οποίας άπαντώνται γνωμοδοτήσεις σπουδαίων νομικών τής περιόδου
(Ίω. Γενατάς, Χρ. Κλονάρης κ.ά.), έ'χει επισημανθεί στό παρελθόν άπό επιφα-
νείς ιστορικούς τού δικαίου (Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Μ. Τουρτόγλου). Γιά τόν
λόγο αύτό, στό πλαίσιο παλαιοτέρων έπιστημονικών άποστολών τοΰ ΚΕΙΕΔ,
σταχυολογήθηκαν καί φωτογραφήθηκαν άπό κώδικες τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης
τής Ελλάδος σημαντικοί φάκελοι τοΰ Υπουργείου Δικαίου τής περιόδου αυτής.
Άπό τόν 'Απρίλιο τού έτους 2010 έχει ξεκινήσει, ύπό τήν έποπτεία τής Διευθύν-
τριας τοΰ ΚΕΙΕΔ, τό έργο τής ταξινόμησης καί μεταγραφής τών φακέλων
αύτών. Οί σχετικές έργασίες διενεργούνται άπό τήν κα Ελένη Μπαζίνη-Νικολο-
πούλου, έκπαιδευτικό (θεολόγο), γνώστη τής βυζαντινής παλαιογραφίας, ή οποία
είναι άποσπασμένη στήν 'Ακαδημία 'Αθηνών. "Ηδη, έντός τοΰ έτους 2010, ολο-
κληρώθηκε τό έργο τής ταξινόμησης τών 34 φακέλων τοΰ Υπουργείου Δικαίου
καθώς καί της μεταγραφής τοΰ φακέλου έξερχομένων ΕΒΕ Γ26 (φ. 1-240, έτος
1829). 'Επίσης έγιναν περιλήψεις τών έγγράφων 1238-1245 τοΰ πρωτοκόλλου
έξερχ. έτους 1824 καί δειγματοληπτική μεταγραφή πολλών άλλων έγγράφων.
Τέλος, συνεχίζεται ή μεταγραφή τοΰ φακέλου έξερχ. ΕΒΕ ΓΙ (έτος 1828).
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4. Κατά τή συνεδρία τής Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ ΚΕΙΕΔ τής
9.11.2010, εγκρίθηκε, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως τής Διευθύντριας τού Κέν-
τρου, ή έναρξη, έντός τού έτους 2011, τών έργασιών συλλογικού έρευνητικού προ-
γράμματος τοϋ Κέντρου μέ τίτλο «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτός τής βυζαντινής
αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής ιστορίας τών δικαιικών θεσμών». Τό πρόγραμμα
αύτό, τό όποϊο θά ακολουθήσει τήν αύτή περίπου μεθοδολογία μέ εκείνη τοϋ Περι-
γράμματος της 'Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, άποσκοπέΐ στή συστημα-
τική παρουσίαση τών νομικών πηγών πού παρήχθησαν κυρίως άπό έλληνόφωνους
πληθυσμούς τών περιοχών τής Αιγύπτου, Κ. 'Ιταλίας καί Σικελίας άπό τόν 7ο έως
1 Ιο αί. Στό πρόγραμμα, πέραν τής Διευθύντριας κας Λ. Παπαρρήγα-'Αρτεμιάδη
καί τών έρευνητών τού ΚΕΙΕΔ κ.κ. Ήλ. Άρναούτογλου καί Ίω. Χατζάκη, πρό-
κειται νά συμμετάσχουν, ώς έξωτερικοί συνεργάτες, οί κ.κ. Α. Guillou (Docteur
des Lettres, Sorbonne, Paris), 'Ελισάβετ Μπένου (Vice présidente de
l'Association Pierre Belon) καί Christina Rognoni (Associate Professor in
Byzantine Civilisation, University of Palermo). Έπίσης, κατά τήν ιδία συνεδρία,
ή Εφορευτική 'Επιτροπή ενέκρινε πρός δημοσίευση στόν έπόμενο τόμο τής Έπε-
τηρίδος τόϋ ΚΕΙΕΔ, τόν 43ο έτους 2011, τίς άκόλουθες μελέτες τών έρευνητών
τού Κέντρου καί άλλων ιστορικών τοϋ δικαίου: Σπ. Τρωιάνου (Όμότιμου Καθη-
γητή Νομικής Σχολής τοϋ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 'Αθηνών), «Ή άλλη-
λουχία συμμόρφωσης στήν παράδοση καί άνανέωσης στά βυζαντινά νομοθετικά
κείμενα», Ήλ. Άρναούτογλου (Ερευνητή Β ' Βαθμίδος ΚΕΙΕΔ), «Δικαιικές πα-
ρενέργειες τής όλιγανδρίας», Τω. Χατζάκη (Ερευνητή Γ ' Βαθμίδος ΚΕΙΕΔ),
«Πηγές τής βενετικής Κρήτης: Αρχειακές σειρές (ASV) Notai di Candia καί
Duca di Candia», Γ. Ροδολάκη (τ. Διευθύνοντος ΚΕΙΕΔ, Ερευνητή Α ' Βαθμί-
δος), «Στά ναυπηγεία τής Πρέβεζας (β ' ήμισυ τού 18ου αιώνος)». Επιπροσθέ-
τως, άπό τόν Επόπτη τοϋ ΚΕΙΕΔ Ακαδημαϊκό κ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτό-
πουλο ένεκρίθησαν πρός δημοσίευση στόν ϊδιο τόμο, κατόπιν σχετικών έγγράφων
εισηγήσεων τής Διευθύντριας τού Κέντρου, οί μελέτες τών κ.κ. P. Ismard (Maître
de Conférences en histoire grecque, Université Paris I Panthéon Sorbonne),
«Les Demosioi: Autour de la question du statut dans l'Athènes classique», D.
Leao (Full Professor, University of Coimbra), «In defense of Medea: A legal
approach to Euripides», Ελισάβετ Μπένου (Δρ. 'Ιστορίας τοϋ Δικαίου, Vice
présidente de l'Association Pierre Belon), «"Οσα τοις νόμοις έφεϊται» καί Δ.
Δελή (Δρ. 'Ιστορίας τού Δικαίου, Δικαστού), «Ή έμβάσανη άνάκριση στό Βυζάν-
τιο». Ή συγκέντρωση τής ύλης τού τόμου συνεχίζεται.
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III. "Οσον άφορα στις κατ' ιδίαν επιστημονικές δραστηριό-
τητες τής Διευθύντριας και τών ερευνητών του ΚΕΙΕΔ κατά
το διαρρεύσαν έτος 2010 άναφέρονται τά άκόλουθα:

1. Ή Διευθύντρια του Κέντρου, έρευνήτρια Α' Βαθμίδος, κα Λυδία Παπαρ-
ρήγα-Άρτεμιάδη έπόπτευσε και συμμετείχε στις έργασίες τοϋ συλλογικού έρευ-
νητικοϋ προγράμματος τοϋ ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής Ιστορίας τοϋ Μεταβυ-
ζαντινού Δικαίου. Τά έλληνικά κείμενα». Ειδικότερα ή άτομική της συμβολή,
κατά τό έτος 2010, συνίσταται στις άκόλουθες έρευνητικές έργασίες: 1. Κα-
τάρτιση τής Εισαγωγής τοϋ πρώτου τόμου τών ελληνικών κειμένων (σελ. 27),
2. Προσθήκη σημειώσεων στό κύριο σώμα τοϋ έργου, τό όποιο έκτείνεται σέ 500
περίπου σελίδες, προκειμένου νά καταστεί ευχερής γιά τόν χρήστη τοϋ Περι-
γράμματος δ συσχετισμός τών πηγών μεταξύ τους και νά παρουσιασθούν πλη-
ρέστερα οί πλέον σημαντικές πηγές, 3. Προσθήκες άποσπασμάτων σημαντικών
νομικών πηγών σέ δλο τό σώμα τού έργου (700 σελίδες) μέ χρήση διαφόρων κρι-
τηρίων τά οποία έπεξηγούνται στήν εισαγωγή τής έκδόσεως, 4. Νομικός χαρα-
κτηρισμός τών συγκεκριμένων πηγών. Προσθήκες νέων λημμάτων (100 περί-
που σελίδες) τά οποία άνευρέθησαν μετά τήν παράδοση τού έργου στό τυπογρα-
φείο (άποδελτίωση τών πηγών, νομικός χαρακτηρισμός αύτών και εύρετηρίασή
τους, έπιλογή άποσπασμάτων άπό τις νέες πηγές, καταχώριση τών άναγκαίων,
άκριβώς λόγω τών προσθηκών αύτών, διορθώσεων στα ευρετήρια), 5. Επιμέ-
λεια τής έκδόσεως τοϋ πρώτου τόμου τών έλληνικών κειμένων (700 σελίδες),
δηλαδή 2 διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων, στό πλαίσιο τών οποίων προέκυψε
καϊ ή άνάγκη έπαναδιαμόρφωσης, δηλαδή έκ νέου έπεξεργασίας καϊ καταγραφής
ορισμένων λημμάτων τά όποια, γιά διαφόρους λόγους, θεωρήθηκαν άνακριβή ή
ελλιπή, 6. Προσθήκη σέ εκάστη βιβλιογραφική ένδειξη, ή οποία παρατίθεται στή
βιβλιογραφία τού έργου, τής άρίθμησης πού φέρουν τά λήμματα στό κύριο σώμα
τού έργου, 7. Πολυτονισμός τών παρατιθέμενων στή βιβλιογραφία μελετών, 8. Κα-
τάρτιση τού Χρονολογίου τοϋ πρώτου τόμου τών έλληνικών κειμένων, σέ συνερ-
γασία μέ τους ερευνητές κ. Ίω. Χατζάκη και Ήλ. Άρναούτογλου. 'Επιπρο-
σθέτως, κατά τό ίδιο έτος, ή κα Λ. Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη συνέγραψε τόν πρό-
λογο στήν υπό έκδοση στή σειρά τού Παραρτήματος τής 'Επετηρίδας τοϋ
ΚΕΙΕΔ τόμο τής Καθηγήτριας τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κας Δέσποινας Τσούρκα-Παπαστάθη υπό τόν τίτλο Ή νομολογία τοϋ
κριτηρίου της "Κομπανίας" τών Ρωμαίων πραγματευτών τοϋ Σιμπίου Τραν-
συλβανίας (17ος-18ος αι.). Πηγές Δικαίου τού απόδημου ελληνισμού επί οθω-
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μανικής κυριαρχίας. Επόπτευσε τις έργασίες τοΰ συλλογικού έρευνητικοΰ προ-
γράμματος τοΰ ΚΕΙΕΔ «Βιβλιοθηκονομική οργάνωση καί τεκμηρίωση τής βι-
βλιοθήκης καί τών άρχείων τής μετεπαναστατικής καί καποδιστριακής περιό-
δου» στό πλαίσιο τοΰ όποιου άσχολήθηκε ειδικώς μέ τήν κατηγοριοποίηση όλων
τών τόμων τών πηγών τής ιστορίας τοΰ δικαίου (όπως αυτές έχουν καθιερωθεί
στήν έπιστήμη). Επόπτευσε τοΰ πρώτου σταδίου τοΰ προγράμματος «Codex
Vaticanus Graecus 2639» στό πλαίσιο τοΰ οποίου υπέβαλε σχετικό διορθωτικό-
συμπληρωματικό υπόμνημα. Κατήρτισε εισηγητική έκθεση 50 σελίδων γιά τήν
προαγωγίκή κρίση τής έρευνήτριας τοΰ ΚΕΙΕΔ κας Δ. Καραμπούλα άπό Β ' σέ
Α' Βαθμίδα έρευνητή, τό μέγιστο τμήμα τής οποίας καταλαμβάνει άνάλυση καί
κριτική παρουσίαση τοΰ περιεχομένου τής μονογραφίας τής κας Δ. Καραμπού-
λα ύπό τόν τίτλο Ή νομοθετική δραστηριότητα επί Διοκλητιανοϋ καί η κρατική
παρέμβαση στόν τομέα του δικαίου. Ό Γρηγοριανός καί Έρμογενειανός Κώδι-
κας. Διενήργησε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες γιά τήν έναρξη τών έργασιών
συλλογικού έρευνητικού προγράμματος τοΰ ΚΕΙΕΔ ύπό τόν τίτλο «Ελληνό-
φωνοι πληθυσμοί έκτος τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Περίγραμμα τής ιστορίας
τών δικαιικών θεσμών» στό πλαίσιο τών οποίων προέβη σέ όλες τις άπαραίτη-
τες συζητήσεις γιά τήν έξασφάλιση έξωτερικών έπιστημονικών συνεργατών καί
κατήρτισε τό κείμενο σχετικής εισήγησης πρός τήν Εφορευτική Επιτροπή τοΰ
ΚΕΙΕΔ μετά άπό έπισταμένη βιβλιογραφική έρευνα τών μέχρι σήμερα δημοσι-
ευθεισών πηγών καί μελετών περί τού θέματος. 'Επιμελήθηκε τήν έκδοση τού
42ου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ ΚΕΙΕΔ. Όλοκλήρωσε μελέτη μέ θέμα «La
promesse inaccomplie de libéralité envers la cité comme catégorie parti-
culière de dette publique pendant la période romano-byzantine» (σελ. 14),
ή οποία έχει δοθεί γιά δημοσίευση στόν Τιμητικό Τόμο τοΰ Καθηγητή τής Νο-
μικής Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Γεωργίου
Νάκου. Συμμετείχε στή ΙΓ ' Συνάντηση 'Ιστορικών τού Δικαίου τοΰ Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Νοεμβρίου 2010) μέ άνακοί-
νωση μέ θέμα: «Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου (1966-
2010). Συστηματική έπισκόπηση 150 έτών έπιστημονικής συνεισφοράς στήν
έρευνα τής ιστορίας τού ελληνικού δικαίου τών μεταβυζαντινών χρόνων». 'Εκπο-
νεί δύο μελέτες, άπό τις όποιες ή μία έχει τόν τίτλο «'Υπερφυσικά καί παρά φύ-
σιν όντα. Οί διακεκριμένες κατηγορίες τεράτων σέ σχόλιο τού Ούλπιανού στό
πραιτωρικό ήδικτο» (σελ. 16), ή δέ άλλη φέρει τόν προσωρινό τίτλο «Στοιχεία
οργάνωσης καί άπονομής τής δικαιοσύνης κατά τήν καποδιστριακή περίοδο (μέ
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βάση ανέκδοτα έγγραφα άπό τό πρωτόκολλο εξερχόμενων έγγράφων τοϋ
Υπουργείου Δικαίου έτους 1829, Κώδιξ Γ 26 ΕΒΕ)».

2. Ή ερευνήτρια Α' Βαθμίδος ΚΕΙΕΔ κα Δήμητρα Καραμπούλα κατά τή
διάρκεια τοϋ έτους 2010, ολοκλήρωσε τήν έργα σία τής μεταγραφής τών κειμέ-
νων τοϋ ελληνόγλωσσου Βατικανού Κώδικα 2639. Άπό τόν Νοέμβριο τού
2010, σέ συνεργασία μέ τόν έξωτερικό συνεργάτη τού ΚΕΙΕΔ, Ερευνητή Α'
Βαθμίδος κ. Γεώργιο Ροδολάκη, ή έρευνήτρια έχει ξεκινήσει τίς έργασίες τής
άντιπαραβολής τού χειρογράφου μέ τό ήδη μεταγεγραμμένο κείμενο. Έπίσης,
κατά τόν 'Οκτώβριο τού έτους 2010 μετέβη στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης γιά
συνεργασία μέ τούς καθηγητές κ.κ. Ρ. Ε. Pieler (Römisches Recht und Antike
Rechtsgeschichte) καί J. Köder (Institut für Byzantinistik und Neu-
griechsisch) προκειμένου νά γίνουν οί άπαραίτητες διορθώσεις γιά νά δημοσιευ-
θεί μονογραφία της μέ τίτλο Prolegomena zu einer Untersuchung der Koinzidenzen
in der Rechtsentwicklung zwischen Diokletian und Justinian. Gegensätze und
Parallelen. Vom Rechtsstaat zum Fvrsorgeslaat: Von einem Staat, der sich auf Gesetze
gründet, und einen Staat der den Fvrsorgegedanken in den Staatszwecken zu
verwirklichen trachtet (περί τίς 400 σελ.) στις Πραγματείες τής Αύστριακής
Ακαδημίας έτους 2011. Όλοκλήρωσε μελέτη ύπό τόν τίτλο «Sed iuxta legis
severitatem congruenti poena ulciscetur» (σελ. 50), ή όποια έχει άποσταλεΐ
πρός δημοσίευση στό περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα. Όλοκλήρωσε μελέτη ύπό
τόν τίτλο «Πλατωνικές καί Αριστοτελικές ιδέες στή διαμόρφωση πολιτικών
άντιλήψεων κατά τήν "Υστερη Αρχαιότητα καί τό Νεοελληνικό Διαφωτισμό»
(σελ. 36), ή οποία είναι ύπό δημοσίευση στόν Τιμητικό Τόμο Εύαγ. Χρυσού.
Εκπονεί μελέτη ύπό τόν τίτλο «Legum et morum cura» (περί τίς 20 σελ.), ή
οποία προορίζεται γιά δημοσίευση στόν Τιμητικό Τόμο Σπ. Τρωιάνου.

3. Ό έρευνητής Β ' Βαθμίδος ΚΕΙΕΔ κ. Ήλ. Άρναούτογλου κατά τό διαρ-
ρεύσαν έτος συμμετείχε στήν ολοκλήρωση τοϋ συλλογικού προγράμματος τού
Κέντρου «Περίγραμμα τής 'Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά έλληνικά
κείμενα». Ειδικότερα, σέ συνεργασία μέ τή Διευθύντρια καί τόν έρευνητή κ. Ίω.
Χατζάκη, ασχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση τού νομικού καί γεωγραφικού εύρετη-
ρίου καί τού Χρονολογίου τοϋ τόμου. Δημοσίευσε στό περιοδικό Journal of
Hellenic Studies 130 (2010), σ. 216-218 τήν παρουσίαση τοϋ βιβλίου τού Μ.
Gagarin, Writing Greek Law, Cambridge 2008. 'Υπέβαλε πρός δημοσίευση, στή
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σειρά τών Παραρτημάτων τής Επετηρίδας τοΰ Κέντρου, τή θεματική βιβλιο-
γραφία τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ δικαίου τής κλασσικής περιόδου μέ τίτλο A New
Working Bibliography of Ancient Greek Law (7th-4th centuries BC). Έπίσης υπέ-
βαλε τά ακόλουθα άρθρα πρός δημοσίευση: "Αρθρο μέ τίτλο «Dispute settlement
between poleis - members of the Achean League. A new source» στό περιο-
δικό Dike (Milano), άρθρο μέ τίτλο «"Σιδηροκέφαλα ήτοι αθάνατα καί αδιάφθο-
ρα". Οικονομική καί νομική συνέχεια στις συμβάσεις κτηνοληψίας» στόν Τιμη-
τικό Τόμο τοΰ Καθηγητή τής 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου στή Νομική Σχολή τοΰ
ΑΠΘ, Γ. Π. Νάκου καθώς καί τήν ανακοίνωση στή Διημερίδα τοΰ Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, πρός τιμήν τής Καθηγήτριας Ίω. Γιατρομα-
νωλάκη (Ρέθυμνο, 17-18 'Οκτωβρίου 2009) μέ θέμα: «Σκέψεις γιά τό δημόσιο
καί ιδιωτικό στή νομοθεσία τοΰ Δημήτριου τοΰ Φαληρέα». Συμμετείχε μέ άνα-
κοινώσεις στό 8ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών καί Ευρωπαϊκής Ιστορίας
(Γάνδη, 13-16 'Απριλίου 2010) μέ τίτλο «Craftsmen associations in Roman
Lydia - a tale of two cities?», στή 2η Συνάντηση Νέων Ιστορικών τοΰ Δικαίου
('Αθήνα, 4-5 Σεπτεμβρίου 2010) μέ τίτλο «Dispute settlement between poleis
- members of the Achean League. A new source», στό Συνέδριο Private
associations and the public sphere in the ancient world τοΰ Copenhagen Associa-
tion Project (Κοπεγχάγη, 8-10 Σεπτεμβρίου 2010) μέ τίτλο «The Greek of
Dig. 47.22.4 revisited», στή 13η Συνάντηση 'Ιστορικών τοΰ Δικαίου (Κομο-
τηνή, 19-20 Νοεμβρίου 2010) μέ τίτλο «Δικαιικές παρενέργειες τής όλιγαν-
δρίας», στό 10ο Συνέδριο τής Έλληνικής 'Ονοματολογικής Εταιρείας (Αθήνα,
1 Φεβρουαρίου 2010) μέ άνακοίνωση «Άνθρωπωνύμια καί δίκαιο στήν αρχαία
Ελλάδα», στό Σεμινάριο 'Αρχαίας Ιστορίας τοΰ Τμήματος Ιστορίας τοΰ 'Ιο-
νίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα, 17 Μαΐου 2010) μέ θέμα «Θεμελιώδη δικαιώ-
ματα στήν 'Αθηναίων Πολιτεία», στό Σεμινάριο Ιστορίας τοΰ Δικαίου τοΰ Το-
μέα 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου τοΰ Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου
'Αθηνών μέ θέμα «Νέα στοιχεία γιά τήν έπίλυση διαφορών στήν 'Αχαϊκή συμ-
πολιτεία». Τροποποίησε καί ένημέρωσε τόν άφιερωμένο στήν ιστορία τοΰ μετα-
βυζαντινού δικαίου δικτυακό τόπο, http://sites.google.com/site/postbyz καί ένη-
μέρωσε τό περιεχόμενο τοΰ άφιερωμένου στά άρχαΐα έλληνικά δίκαια μέχρι καί
τόν 4ο αιώνα π.Χ., δίκτυακοΰ τόπου, ΝΟΜΟΙ.

4. Ό έρευνητής Γ ' Βαθμίδος ΚΕΙΕΔ κ. Ίω. Χατζάκης κατά τό έτος
2010 ασχολήθηκε μέ τό συλλογικό πρόγραμμα τοΰ ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα τής
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Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τά ελληνικά κείμενα» στό πλαίσιο τοϋ
οποίου, και σέ συνεργασία μέ τή Διευθύντρια τού Κέντρου και μέ τόν έρευνητή
Ηλία Άρναούτογλου, ασχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση τού νομικού και γεωγρα-
φικού ευρετηρίου και τού Χρονολογίου τού τόμου. Επιπροσθέτως, στό πλαίσιο
τού ίδιου προγράμματος ασχολήθηκε ατομικώς μέ τή συγγραφή του Περιγράμ-
ματος της '.Ιστορίας τοΰ Μεταβυζαντινού Δικαίου τού λατινοκρατούμενου ελλη-
νισμού. Τά λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα. Μέχρι στιγμής έχει ολοκλη-
ρωθεί ή άποδελτίωση τών πηγών και ό νομικός τους χαρακτηρισμός καθώς και
ή δημιουργία αντίστοιχων λημμάτων (περίπου 900 τόν αριθμό). Επίσης έχει κα-
ταρτισθεί ένα σχετικό Χρονολόγιο καϊ ή άπαραίτητη βιβλιογραφία. Σέ διαμόρ-
φωση αυτή τήν περίοδο βρίσκονται τό νομικό και τό γεωγραφικό ευρετήριο. Συμ-
μετείχε στις προκαταρκτικές έργασίες τού συλλογικού έρευνητικού προγράμμα-
τος τού ΚΕΙΕΔ «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί έκτός τής βυζαντινής αυτοκρατο-
ρίας. Περίγραμμα τής "Ιστορίας τών Δικαιικών Θεσμών». Δημοσίευσε στον 42ο
τόμο τής Έπετηρίόος τού ΚΕΙΕΔ έτους 2010 τή μελέτη «Υιοθετημένα και
"άναθρεπτά" παιδιά. Ό νομικός θεσμός και ή πρακτική του έφαρμογή στήν κοι-
νωνία τής βενετικής Κρήτης» (σ. 147-180). Πραγματοποίησε τό Μάρτιο τού
2010 μεταπτυχιακό Σεμινάριο στό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών τού 'Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ θέμα «Διοικητική οργάνωση και δίκαιο
στή βενετική Κρήτη». Συμμετείχε στό XXX Seminario Internazionale di
Studi Storici: Da Roma alia Term Roma (Κωνσταντινούπολη, 28-29 Μαίου
2010) μέ ανακοίνωση μέ θέμα «Problemi di continuità nel diritto Postbizan-
tino». Τό κείμενο έχει δοθεί γιά δημοσίευση στα Πρακτικά τού Συνεδρίου. Συμ-
μετείχε στή ΙΓ ' Συνάντηση 'Ιστορικών τοϋ Δικαίου τοϋ Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Νοεμβρίου 2010), μέ ανακοίνωση μέ θέμα
«Τά "βρετά" παιδιά τής Λευκωσίας: ή έκθεση νηπίων στή βενετική Κύπρο». Τό
κείμενο έχει δοθεί γιά δημοσίευση στόν Τιμητικό Τόμο τού Καθηγητή τής Νο-
μικής Σχολής τού 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Γεωργίου
Νάκου.

[Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Συνεχίστηκε γιά δεύτερη χρονιά ή εκπόνηση τού προγράμματος τού Κέν-
τρου ύπό τον τίτλο: «Οί αρχαίοι "Ελληνες φιλόσοφοι υπό τό πρίσμα τών αρχαί-
ων ή καί νεωτέρων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα», μέ στόχο τή μελέ-
τη καί τήν ανάδειξη αγνώστων ή καί έλάχιστα μελετημένων πτυχών έργων
άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, υπό τό πρίσμα τών άρχαίων καί, κατ' έξαίρεσιν,
τών τοΰ 17ου αί. σχολιαστών τους. Ή διάρκεια τοΰ προγράμματος καθορίστη-
κε τριετής λόγω τοΰ εύρους τών ύπό έξέτασιν πηγών καί τής βαρύτητος τών ύπό
έξέτασιν φιλοσοφικών ζητημάτων. Στό ανωτέρω πρόγραμμα έκτός τών έρευ-
νητών τού Κέντρου μετέχουν άκόμη έρευνητές καί πανεπιστημιακοί Καθηγητές
άπό ιδρύματα τής Ελλάδος καί τού έξωτερικού.

2. Διεξήχθη στή Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «"Ελλη Λαμπρίδη» τό μηνιαίο Σε-
μινάριο διδασκόντων φιλοσοφίας, μέ διαφορετικό κάθε φορά θέμα, τό όποιο έπε-
λέγη άπό τόν εκάστοτε ομιλητή. Τού Σεμιναρίου μετείχαν, έκτός τών κ.κ. 'Ακα-
δημαϊκών, έρευνητές τού Κέντρου, Καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες καί
ύποψήφιοι διδάκτορες φιλοσοφίας καί μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τό Σεμινάριο
έκκίνησε τις έργασίες του τόν 'Ιανουάριο τού 2008 καί πραγματοποιήθηκε άνελ-
λιπώς κατά τούς μήνες Ίανουάριο-Ίούνιο καί Όκτώβριο-Δεκέμβριο.

3. Οί έρευνητές τοΰ Κέντρου καθοδήγησαν φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοι-
τητές καί ύποψηφίους διδάκτορες, προερχομένους άπό 'Ανώτατα Ιδρύματα τής
Ελλάδος καί τής άλλοδαπής, καί ενίοτε μετείχαν ώς μέλη τών τριμελών έξετα-
στικών έπιτροπών τους.

4. Ή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου έμπλουτίστηκε μέ 70 νέους τίτλους βιβλίων.

5. Βαίνει πρός ολοκλήρωση ή ψηφιοποίηση τής 'Επετηρίδος τού Κέντρου
Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία, σέ συνεργασία μέ τό Γραφείο Δικτύου τής 'Ακαδημίας,
πού άφορά στήν παρουσίαση περιλήψεων τών άρθρων της στήν άγγλική γλώσ-
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σα. Ήδη εμφανίζονται οί περιλήψεις 315 άρθρων τών έτών 1989-2008. Πρό-
κειται γιά άρθρα πού εκδόθηκαν σε διάστημα 20 έτών, ένώ στό τέλος κάθε πε-
ριλήψεως έμφανίζονται «λέξεις-κλειδιά» προκειμένου νά διευκολυνθεί ή άναζήτη-
ση τών ένδιαφερομένων ερευνητών.

6. Τό Κέντρο Φιλοσοφίας σέ συνεργασία μέ τήν 'Ακαδημία '.Αθηνών καί τό
'Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας πραγματοποίησε τό δεύτερο του
Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, άπό τις 4-7 Μαρτίου 2010, μέ θέμα: Ή έννοια
τού πολίτη στήν Ελληνική Φιλοσοφία, μέ τή συμμετοχή Ελλήνων καί ξένων
'Ακαδημαϊκών καί Πανεπιστημιακών δασκάλων, στους χώρους τού Πατριαρχεί-
ου 'Αλεξανδρείας. Τις έργασίες τού Συνεδρίου παρακολούθησαν έκτος τής Α.Θ.Μ.
τού Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας καί Πάσης 'Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β ', ό όποιος
κήρυξε καί τήν έναρξη τού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, κ.
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (στόν οποίον άπενεμήθη ό μεγαλόσταυρος του άπο-
στόλου Μάρκου άπό τόν Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο Β '), ό πρώην Πρόεδρος τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. Πάνος Λιγομενίδης, ό κ. 'Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπου-
λος, ένώ παρουσίασαν άνακοινώσεις οί κ.κ. Κ. Δεσποτόπουλος, Ε. Μουτσόπου-
λος καί Π. Λιγομενίδης.

Τού Συνεδρίου μετείχαν έπίσης ή Διευθύντρια τού Κέντρου Φιλοσοφίας Μ.
Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (γραμματεύς τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής τού Συνε-
δρίου) καί οί έρευνητές τού Κέντρου Δ. Καπάνταης καί Ά. Σταβέλας (μέλη τής
'Οργανωτικής Επιτροπής). Στό πλαίσιο τού Συνεδρίου παρουσίασαν άνακοινώ-
σεις οί άκόλουθοι Καθηγητές Φιλοσοφίας άπό Πανεπιστήμια τού έξωτερικού:
Christopher Rowe, Aldo Brancacci, Baudouin Decharneux, Lambros Cou-
loubaritsis, Michèle Broze, Fran O'Rourke, Hoda El Khouly, Gilbert Ro-
meyer Dherbey καί Gerhard Seel.

7. Τό Κέντρο Φιλοσοφίας σέ συνεργασία μέ τήν Ακαδημία Αθηνών προσε-
κάλεσε τόν Καθηγητή Φιλοσοφίας καί Πρόεδρο τού Τμήματος Κλασικών
Σπουδών τού Πανεπιστημίου τού Κέμπριτζ Malcolm Schofield, ό οποίος καί
πραγματοποίησε διάλεξη μέ θέμα: «Ό 'Αριστοτέλης καί ό έκδημοκρατισμός τής
πολιτικής», στήν 'Ανατολική αίθουσα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, στις 26 'Απρι-
λίου 2010. Τόν καλεσμένο προσεφώνησε ό Επόπτης τού Κέντρου Φιλοσοφίας
κ. Ε. Μουτσόπουλος.
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8. Το Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, με τήν άπό τίς
4/2/2010 άπόφαση τής Συγκλήτου, συνεργάζεται μέ τή Διεθνή Φιλοσοφική
Εταιρεία γιά τήν προώθηση τής Ελεατικής Φιλοσοφίας, Eleatica. Στό πλαίσιο
τής συνεργασίας αύτής προσεκλήθησαν τόν Μάιο (13-15/5/2010) στήν αρχαία
Ελέα δύο έκπρόσωποι τοϋ Κέντρου (ή Διευθύντρια τού Κέντρου καί ό έρευνητής
κ. Δ. Καπάνταης), προκειμένου νά παρακολουθήσουν τίς διαλέξεις τού άντεπι-
στέλλοντος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Καθηγητού τού Πανεπιστημίου
τοϋ Τέξας 'Α.-Φ. Μουρελάτου, περί Παρμενίδου καί πρώιμης έλληνικής άστρο-
νομίας, ενώ σέ ειδική συνεδρία ή Διευθύντρια τού Κέντρου Φιλοσοφίας παρουσία-
σε τίς δραστηριότητες τού Κέντρου, πού ήδη έχουν δημοσιευθεί ύπό τόν τίτλο:
Il Centra délia Filosofïa Greca dell'Accademia di Atene, στό περιοδικό
Bollettino délia Società Filosofica Italiana (άρ. 200, ΜάιοςΆΰγουστος 2010, σσ.
91-92) καί στό περιοδικό umanitas (τ. LXII, 2010, σσ. 529-532).

9. Στις 18 'Οκτωβρίου 2010 τό Κέντρο Φιλοσοφίας, στό πλαίσιο τών έργα-
σιών τοϋ μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας, φιλοξένησε στή Φιλοσοφική Βιβλιοθή-
κη «"Ελλη Λαμπρίδη» τόν Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστη-
μίου Northwestern Robert Wallace, δ όποιος πραγματοποίησε διάλεξη μέ θέμα:
«Οί νόμοι τού Σωκράτη»· ένώ στις 22 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε διά-
λεξη στόν 'ίδιο χώρο άπό τόν Καθηγητή Φιλοσοφίας τού University College
Dublin Fran O'Rourke μέ θέμα: «'Αριστοτέλης καί έξελικτική ήθική».

10. Τό Κέντρο Φιλοσοφίας σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Κύπρου διορ-
γάνωσε Διεθνές Συνέδριο άπό τίς 18-20 Νοεμβρίου 2010 στήν Λευκωσία μέ θέ-
μα: Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολογία: Παράδοση καί /Αποσπάσματα. Τού
Συνεδρίου μετείχαν οί κ.κ. 'Ακαδημαϊκοί: Κ. Σβολόπουλος, Κ. Δεσποτόπουλος,
Ε. Μουτσόπουλος καί Ν. Κονομής. Άπό τό Κέντρο Φιλοσοφίας: Μ. Πρωτο-
παπά-Μαρνέλη, Διευθύντρια, Δ. Καπάνταης καί Ά. Σταβέλας, έρευνητές.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

• Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη

Ασχολήθηκε μέ τή μελέτη τού έργου τού Γαληνού, Περί Δογμάτων Πλά-
τωνος καί Ιπποκράτους, τά πορίσματα τής οποίας θά αποτελέσουν μέρος τού
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ερευνητικού προγράμματος τοϋ Κέντρου «Ή πρόσληψη τής αρχαίας έλληνικής
φιλοσοφίας υπό τό πρίσμα τών αρχαίων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα».

Δημοσίευσε στήν Επετηρίδα τοϋ Κέντρου Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία, 40, 2010,
σσ. 331-337, τή μελέτη: Du «moi» et de l'«autre» dans la philosophie du
Portique.

Παρουσίασε τις δραστηριότητες τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Φι-
λοσοφίας, στό πλαίσιο τών έργασιών τοϋ έτήσιου Σεμιναρίου Ελεατικής Φιλο-
σοφίας στις 14 Μαΐου 2010 στήν αρχαία Ελέα. Τό κείμενο δημοσιεύθηκε ήδη:
(α) στό Bollettino délia Società Filosofica Italiana (άρ. 200, ΜάιοςΆύγουστος
2010, σσ. 91-92) υπό τόν τίτλο: Il Centro délia Filosofîa Greca
dell'Accademia di Atene και (β) υπό τόν ίδιο τίτλο στό περιοδικό umanitas (τ.
LXII, 2010, σσ. 529-532).

Συμμετείχε στα εξής Συνέδρια-Διαλέξεις :

1. Ώς Γραμματέας τού 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας τού Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας Ή έννοια τοϋ πολίτη στην ελληνικη φιλο-
σοφία, τό όποϊο διεξήχθη στούς χώρους τού Πατριαρχείου τής 'Αλεξανδρείας άπό
τις 4-7 Μαρτίου 2010.

2. 26/4/2010: "Εδωσε διάλεξη στή Φιλοσοφική Εταιρεία Φιλοσοφία και παι-
δεία ('Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Πατάκη, οδός 'Ακαδημίας 65) μέ θέμα: «Ή έννοια
τού κρίκου τής αλυσίδας κατά τους Στωικούς. Ή περίπτωση τής 'Εριφύλης.
Σχετικά μέ τόν κρατήρα τοϋ 'Αμφιάραου (Berlin, Staad. Mus., F. 1655)».

3. 30/9-2/10/2010: Συμμετείχε (μέ άνακοίνωση και ώς μέλος τής 'Οργα-
νωτικής 'Επιτροπής τού Συνεδρίου) στό Διεθνές Συνέδριο Κόσμος και Φιλοσο-
φία, 'Αθήνα. Τίτλος άνακοίνωσης: «Un témoignage technique de la cosmo-
logie grecque: le cas de Posidonius». (Ή άνακοίνωση υπό μορφή άρθρου πρό-
κειται νά δημοσιευθεί στόν τόμο τών Πρακτικών τού Συνεδρίου).

4. 29-30/10/2010: Συμμετείχε σέ έπιστημονικό Συνέδριο στη Γαλλία (Πα-
ρίσι), τού Πανεπιστημίου Paris Ouest Nanterre «La Defence»: "A propos des
terminologie(s): Comparaisons, transferts, (introductions. Τίτλος άνακοίνωσης:
«De la diversité des langues (grec et latin) à la diversité de signification (des
Stoïciens à Cicéron)». (Ή άνακοίνωση υπό μορφή άρθρου πρόκειται νά δημοσι-
ευθεί σέ συλλογικό τόμο άπό τόν έκδοτικό οίκο Peter Lang στό Παρίσι).

5. 18-2/11/2010: Συμμετείχε (μέ άνακοίνωση και ώς μέλος τής 'Οργανω-
τικής 'Επιτροπής τού Συνεδρίου) στό Διεθνές Συνέδριο τοϋ Τμήματος Κλασικών
Σπουδών και Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Κύπρου, πού διοργανώθηκε σέ
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συνεργασία μέ τό Κέντρο Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας καί το Κέντρο
Ελληνικής καί Λατινικής Γραμματείας, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία:
Παράδοση και 'Αποσπάσματα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Considérations sur les
fragments de la République de Zénon». (Ή ανακοίνωση ύπό μορφή άρθρου πρό-
κειται νά δημοσιευθεί στον τόμο τών Πρακτικών τοΰ Συνεδρίου).

Διοργάνωσε το μηνιαίο Σεμινάριο Φιλοσοφίας τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη
«Έλλη Λαμπρίδη» τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Συνέταξε τις άκόλουθες Βιβλιοκρισίες:

1. rossetti, Livio, I "sophoi" di Elea: Parmenide e Zenone, Bari, Levante
Editori, 2009, 48 pp. (+ 30 p. Appendice iconografica, a cura di Francesco
di Martino), Nova Tellus, 27.2, 2009 (2010, Φεβρουάριος) σσ. 237-242.

2. Αργτροποταοτ, Ρωξάνη, Βολταϊρος, V αδαής φιλόσοφος, Εισαγωγή,
μετάφραση, σχόλια ύπό Ρ. Α., 'Αθήνα, Πόλις, 2009, 144 σελ., 'Εφημ. Τό Βήμα
(ένθετο, Βιβλία), 7/11/2010.

'Επιμελήθηκε τών ακολούθων έκδόσεων:

1. Τής Έπετηρίδος Φιλοσοφία, 40, 2010, έκτάσεως 503 σελίδων.

2. Τοΰ προς έκδοσιν, άπό τις έκδόσεις τοΰ Κέντρου 'Ερεύνης τής Ελληνικής
Φιλοσοφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, βιβλίου τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών καθηγήτριας κ. Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Στά ίχνη τών
Αρχαίων Φιλοσόφων, έκτάσεως 285 σελίδων.

• Γεώργιος 'Αραμπατζής

Δημοσίευσε τό άρθρο: Ό Διογένης Λαέρτιος στό Βυζάντιο: 'Ιστορία τής Φι-
λοσοφίας καί Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας, Φιλοσοφία, 40, 2010, σσ. 377-390.

Προετοίμασε τό υπό έκδοση άρθρο: G. Arabatzis, Michel Psellos et le Phèdre
de Platon, Peitho, στο πλαίσιο τού προγράμματος τοΰ ΚΕΕΦ «Οί άρχαΐοι
"Ελληνες φιλόσοφοι ύπό τό πρίσμα τών άρχαίων ή καί νεωτέρων σχολιαστών
τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα», γιά τις άνάγκες τοΰ οποίου πραγματοποίησε σχε-
τική έρευνητική άποστολή στό Παρίσι τό 2009.

Μονογραφία υπό έκδοση: Γ. 'Αραμπατζής, Βυζαντινή 'Οντολογία.

*Αρθρα υπό έκδοση:

1. Τό ήθικό-αίσθητικό στή Βυζαντινή σκέψη καί τόν Κίρκεγκωρ, Εκκλη-
σιαστικός Φάρος, 2010.



εκθεσεισ

199

2. Μορφές διανόησης τοϋ υστέρου Βυζαντίου καί ό Γρηγόριος Παλαμάς. Τυ-
πολογική έρευνα, Παιδαγωγικός Λόγος (ύπό έκδοση).

Ό κ. Γ. 'Αραμπατζής έλαβε έξάμηνη έρευνητική άδεια άπό τίς 21 'Οκτω-
βρίου 2010.

• Δούκας Καπάνταης

Συμμετέχει στό πρόγραμμα τού ΚΕΕΦ «Οί άρχαίοι "Ελληνες φιλόσοφοι ύπό
τό πρίσμα τών άρχαίων ή νεωτέρων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα» μέ
τήν έργασία (στά άγγλικά) Copulative and existential uses of the verb ΕΙΝΑΙ. Ή
έρευνά του βρίσκεται σέ έξέλιξη.

Προετοίμασε τίς μονογραφίες, οί οποίες βρίσκονται ύπό έκδοση:

1. Τό πρόβλημα τού άθεμελίωτου τής 'Αρχής τής μή άντιφάσεως κατά 'Αρι-
στοτέλη στό πλαίσιο τής 'Αριθμητικής Peano.

2. Μοντέλα Τντουσιονιστικής Λογικής καί ή Λογική τού 'Αριστοτέλη.

Συμμετείχε σέ Επιστημονικά Συνέδρια:

1. Ώς μέλος τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής στό 2ο Διεθνές Συνέδριο Φιλο-
σοφίας, Ή έννοια τού πολίτη στήν Ελληνική Φιλοσοφία, πού οργανώθηκε άπό
τό Κέντρον 'Ερεύνης Έλληνικής Φιλοσοφίας καί πραγματοποιήθηκε στούς χώ-
ρους τού Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας τής Αιγύπτου, τό χρονικό διάστημα 4-7
Μαρτίου 2010.

2. 16 'Οκτωβρίου, στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών: Τά θεωρήματα τής μή πλη-
ρότητας τού Κ. Gödel.

3. Ώς σύνεδρος στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα: Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φιλολο-
γία: Παράδοση καί Αποσπάσματα, που συνδιοργανώθηκε άπό τό Τμήμα Κλασικών
Σπουδών καί Φιλοσοφίας καί τά Ερευνητικά Κέντρα τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
ΚΕΕΦ καί ΚΕΕΛΓ, στή Λευκωσία της Κύπρου κατά τό χρονικό διάστημα 18-
20 Νοεμβρίου 2010 άπό τό Τμήμα Κλασικών Σπουδών καί Φιλοσοφίας σέ συνερ-
γασία μέ τό ΚΕΕΦ καί τό ΚΕΕΛΓ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Τίτλος τής άνακοι-
νώσεως: "Fragment 3 of Parmenides' Poem in the Light of Formal Semantics".

Συμμετείχε στήν εκδοτική δραστηριότητα τού ΚΕΕΦ ώς έξής:

1. Συνέταξε περιλήψεις άρθρων τής Έπετηρίδος τού Κέντρου, Φιλοσοφία,
40, 2010.

2. Επιμελήθηκε τής έλληνικής μετάφρασης τού κειμένου τού έργου τού
Όμότιμου Καθηγητού στό Πανεπιστήμιο τών Βρυξελλών, Μέλους τής Βασι-
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λικής 'Ακαδημίας τοΰ Βελγίου καί αντεπιστέλλοντος μέλους τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, Λάμπρου Κουλουμπαρίτση, La Physique d'Aristote (Ousia, Bruxelles
1998), τό όποιο πρόκειται νά έκδοθεϊάπό τις έκδόσεις τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας.
Ή μετάφραση τοΰ έργου έκπονήθηκε άπό τήν 'Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλασικής Φιλολογίας κυρία Μαίρη I. Γιόση.

Συμμετείχε στις έργασίες τοΰ μηνιαίου σεμιναρίου Φιλοσοφίας, τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Έλληνικής Φιλοσοφίας.

• 'Απόστολος Σταβέλας

1. 'Ετοιμάζει έκδοση καί σχόλια τεσσάρων χειρογράφων, έπεξηγηματικών
τού Περί ερμηνείας έργου τοΰ 'Αριστοτέλους. Τό έργο αύτό έντάσσεται στό έρευ-
νητικό πρόγραμμα «Οί άρχάϊοι "Έλληνες φιλόσοφοι ύπό τό πρίσμα τών άρχαίων
ή καί νεωτέρων σχολιαστών τους, μέχρι τόν 17ο αιώνα» τοΰ ΚΕΕΦ.

2. Συμμετείχε στήν εκδοτική δραστηριότητα τοΰ ΚΕΕΦ μέ τή:

ϊ. Δημιουργία, έως καί τή σελιδοποιημένη μορφή τής εκδόσεως αύτού, τοΰ
Εύρετηρίου 'Αποσπασμάτων 'Αρχαίων Συγγραφέων τού έκδοθέντος άπό τό
ΚΕΕΦ βιβλίου τοΰ 'Ακαδημαϊκού καί Έπόπτου τοΰ ΚΕΕΦ κ. Εύαγγέλου
Μουτσοπούλου, ύπό τόν τίτλο Reflets et Résonances du Kairos.

ii. Δημιουργία, έως καί τή σελιδοποιημένη μορφή τής έκδόσεως αύτού, τοΰ
'Αλφαβητικού Εύρετηρίου 'Αναφερόμενων "Εργων, δηλαδή τής βιβλιογραφίας,
τοΰ ιδίου έργου.

ίίί. Επιμέλεια καί διόρθωση κειμένου τής έλληνικής μεταφράσεως τοΰ έργου
La Physique d'Aristote (Ousia, Bruxelles 1998) τοΰ Όμότιμου Καθηγητού στό
Πανεπιστήμιο τών Βρυξελλών, μέλους τής Βασιλικής 'Ακαδημίας τοΰ Βελγίου
καί άντεπιστέλλοντος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Λάμπρου Κουλουμπαρί-
τση. Ή μετάφραση τού έργου, ή οποία έκπονήθηκε άπό τήν 'Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας κυρία Μαίρη I. Γιόση, πρόκειται νά έκδοθεΐ άπό
τις έκδόσεις τοΰ Κέντρου Φιλοσοφίας.

3. Συμμετείχε σέ Επιστημονικά Συνέδρια:

i. Ώς μέλος τής 'Οργανωτικής Επιτροπής στό 2ο Διεθνές Συνέδριο Φιλο-
σοφίας, Ή έννοια τοΰ πολίτη στήν Ελληνική Φιλοσοφία, πού οργανώθηκε άπό
τό Κέντρον Έρεύνης Έλληνικής Φιλοσοφίας καί πραγματοποιήθηκε στούς χώ-
ρους τοΰ Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, στήν Αίγυπτο, τό χρονικό διάστημα 4-7
Μαρτίου 2010.
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ii. Ώς σύνεδρος στο Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα: Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Φι-
λολογία: Παράδοση και 'Αποσπάσματα, πού οργανώθηκε στή Λευκωσία τής
Κύπρου κατά τό χρονικό διάστημα 18-20 Νοεμβρίου 2010 άπό τό Τμήμα Κλα-
σικών Σπουδών καί Φιλοσοφίας σέ συνεργασία μέ τό ΚΕΕΦ καί τό ΚΕΕΛΓ τής
Ακαδημίας 'Αθηνών, μέ τήν άνακοίνωση: "The Latent Relation of Greek
Grammar to Philosophy. A Case Study from 'Excerpta ex Grammaticis
Disputationibus'".

Συμμετείχε στις έργασίες τού μηνιαίου σεμιναρίου τού Κέντρου Έρεύνης τής
Ελληνικής Φιλοσοφίας.

4. Συγκρότησε, διαμόρφωσε καί προετοίμασε τήν ύποβολή σέ έλληνική καί
άγγλική γλώσσα τής έρευνητικής προτάσεως τού ΚΕΕΦ στό πλαίσιο τού προ-
γράμματος ΘΑΛΗΣ μέ θέμα «Διερεύνηση τών ίδεοληπτικών διαστάσεων τής
έτερότητας τού πρόσωπου».

5. Συγκρότησε, διαμόρφωσε καί προετοίμασε τήν ύποβολή προτάσεως έργα-
σίας τού ΚΕΕΦ στό πλαίσιο τής Δημοσίας Προσκλήσεως γιά Εκπόνηση Με-
λετών Ετησίας Διαρκείας προς τό Κοινωφελές "Ιδρυμα 'Ιωάννη Σ. Λάτση.

6. 'Οργάνωσε τούς φακέλους υποψηφιότητας τριών δυνάμει συνεργατών ώς
προς τήν ύποβολή τους γιά συμμετοχή στό πλαίσιο τού προγράμματος «'Ενί-
σχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών».

Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ

1.e. ρουσσοΐ, Συμβολή στή βιβλιογραφία τής Προσωκρατικής Έννοιολο-
γίας. Ή μελέτη άπαρτίζεται άπό τις έννοιες πού έμπεριέχονται στά σωζόμενα
κείμενα τών Προσωκρατικών, ώς πρός τή γλώσσα καί τήν ορολογία τους, καί
είναι άποθησαυρισμένες λεξικογραφικά άπό μονογραφίες καί έπιστημονικά άρθρα.

2. Έπετηρίς Φιλοσοφία, τόμος 40, 2010. Ό τόμος περιλαμβάνει, όπως πάν-
τα, τρεις εύρύτερες θεματικές ένότητες. Ή πρώτη καλύπτει ζητήματα ειδικό-
τερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Ή δεύτερη άφορα στήν Ιστορία τής Φιλοσο-
φίας καί τήν ευρύτερη προβληματική της, ένώ ή τρίτη ένότητα φιλοξενεί φιλο-
σοφικές άνακοινώσεις. Τά κείμενα παρουσιάζονται στήν έλληνική, άγγλική, γαλ-
λική, γερμανική καί ιταλική γλώσσα καί συνοδεύονται άπό περιλήψεις.

3. Ε. Μουτςοπουλοϊ, Reflets et Résonances du Kairos. Στή μελέτη του αυτή
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ό 'Ακαδημαϊκός κ. Ε. Μουτσόπουλος έπανέρχεται στή θεμελιώδη έννοια τοΰ φι-
λοσοφικού του συστήματος, τήν έννοια του καιροϋ. Ό συγγραφέας καταδεικνύει
τήν αναγκαιότητα τής καιρικότητος σέ ποικίλα πλαίσια καί δή, τά πλέον σημαν-
τικά τής άνθρώπινης δράσης.

[Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη]
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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τό ΚΕΕΚ απέκτησε δική του ίστοσελίδα λόγω τής απαίτησης ή οποία ανέ-
κυψε κατά τήν υποβολή του έρευνητικού προγράμματος Θαλής. Ή ύπαρξη ίστο-
σελίδας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο γιά τήν όποια συμμετοχή τού ΚΕΕΚ
σέ Επιχειρησιακά Προγράμματα Ερευνών τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης και
ανταποκρίνεται έπίσης στό έγγραφο (Φ.908/164401/Η) πού απεστάλη μέσω
τού Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης καϊ Θρησκευμάτων, τής Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής 'Οργάνωσης και Διαδικασιών τού Υπουργείου 'Εσωτε-
ρικών, 'Αποκέντρωσης και 'Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέ θέμα «'Ανταπό-
κριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σέ τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών —
'Ανάρτηση στό διαδίκτυο έπικαιροποιημένων στοιχείων έπικοινωνίας δημοσίων
υπηρεσιών».

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΕΚ

Τό ΚΕΕΚ ολοκλήρωσε τό 2010 τή μεγάλη έρευνα γιά τις «κοινωνικές και
οικονομικές έπιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν Ελλάδα», ή οποία ορίστηκε
άπό τήν 'Εφορευτική 'Επιτροπή τοϋ Κέντρου τό 2002· έχουν δημοσιευτεί τά
περισσότερα άπό τά άποτελέσματά της.

Συνεχίζονται άκόμη τά έξής επί μέρους έρευνητικά προγράμματα, τά όποια
διευθύνει καϊ έπιμελεΐται ή πρώην διευθύντρια καϊ νύν διευθύνουσα τό Κέντρο:

i. μεταναστευση και δίκαιο : Τό έρευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, μέ έπιστημονικό
υπεύθυνο τόν 'Ακαδημαϊκό, Καθηγητή κ. Γεώργιο Μητσόπουλο:

1. «Θαλάσσιοι δρόμοι τής παράνομης εισόδου και έξόδου τών μεταναστών
χωρίς έγγραφα», έρευνήτρια Δρ. Γιούτα Λάουτ-Μπάκα, έξωτερική συ-
νεργάτις τού ΚΕΕΚ. 'Ολοκληρώθηκε ή έπιτόπια έρευνα καϊ ή συλλογή
τών ποιοτικών καϊ ποσοτικών δεδομένων και προετοιμάζεται τό τελικό
κείμενο προς δημοσίευση.

2. «'Από αϊτών άσυλο μετανάστης: τό νομικό πλαίσιο καϊ ή έφαρμογή τού
περάσματος άπό τή μία διαδικασία στήν άλλη», έρευνητής Σπύρος Κου-
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λοχέρης, δικηγόρος, συντονιστής τής Νομικής Υπηρεσίας τού Ελληνι-
κού Συμβουλίου γιά τους Πρόσφυγες, δικηγόρος καί υποψήφιος διδάκτο-
ρας τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξωτερικός συ-
νεργάτης ΚΕΕΚ. Ή ερευνά ολοκληρώθηκε καί έχει γίνει ήδη ή πρώτη
επιμέλεια του τελικού κειμένου πρός δημοσίευση άπό τή διευθύντρια τής
έρευνας.

3. «Εμπορία 'Ανθρώπων: Ποινική καταστολή καί προστασία τών δικαιω-
μάτων τών θυμάτων». Τό πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε καί είναι διάρκειας
δύο χρόνων, μέ έπιστημονικό ύπεύθυνο τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Γεο^ργιο Μη-
τσόπουλο, βασικό έρευνητή τόν άναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο
Μαγκλιβέρα καί χρηματοδότηση τής 'Επιτροπής 'Ερευνών τής 'Ακαδη-
μίας. Στόχος τού έρευνητικού προγράμματος είναι νά καταγραφούν καί νά
μελετηθούν οί νομικές καί οί άνθρωπιστικές/ήθικές πτυχές τού σύγχρονου
προβλήματος τής έμπορίας άνθρώπων καθώς έπίσης νά έξαχθούν συμπε-
ράσματα καί νά κατατεθούν προτάσεις γιά τή βέλτιστη άντιμετώπισή
του.

II. μεταναστευση και κοινωνια:

1. «Μετανάστες καί Λαθρομετανάστες», κύρια έρευνήτρια ή 'Αλίκη Βαξε-
βάνογλου, έρευνήτρια Β ' τού Κέντρου. Τό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε καί
έκπονεΐται ή τελική έργασία πρός δημοσίευση. Σύμφωνα μέ τά δεδομένα,
1351 περιπτώσεις «παράνομων, ήμι-νόμιμων ή ύπό νομιμοποίηση» μετα-
ναστών έφτασαν στήν Ελλάδα μεταξύ 2000 καί 2010. Καθώς στό
δείγμα τό 94,8% τών μεταναστών προέρχεται άπό χώρες τής 'Αφρικής
καί τής 'Ασίας, ή στατιστική έπεξεργασία τών ποιοτικών καί ποσοτικών
στοιχείων τού πληροφοριακού ύλικού έπιτρέπει τή σκιαγράφηση αύτής
τής ομάδας μεταναστών, ώς ένός «δεύτερου» γιά τήν Ελλάδα «κύμα-
τος» μετανάστευσης (τό πρώτο άποτελεϊτο κυρίως άπό υπηκόους τών
πρώην σοσιαλιστικών χωρών).

2. «Οί άκηδεμόνευτοι άνήλικοι μετανάστες στήν Ελλάδα», κύρια έρευνήτρια
ή 'Αλίκη Βαξεβάνογλου, έρευνήτρια Β ' τού Κέντρου. "Ερευνα άπορρέου-
σα άπό τήν προηγούμενη, στήν οποία έντοπίστηκαν 315 περιπτώσεις με-
ταναστών πού μεταξύ 2002 καί 2010 έφτασαν ώς άσυνόδευτοι άνήλικοι
στήν Ελλάδα. (Άς σημειωθεί ένδεικτικά καί μόνο πώς, άν οί ήλικίες άφι-
ξης τους στή χώρα μας είναι 15-17 έτών ώς έπί τό πλείστον, οί ήλικίες
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αναχώρησης από τήν πατρίδα τους ώς ακηδεμόνευτοι ανήλικοι ήταν για
τό 63% εξ αυτών κάτω τών 14 έτών καί γιά τό 25% έξ αυτών κάτω
τών 12 έτών).

III. μεταναστευση και οικογενεια:

«Μετανάστευση καί κοινωνικοί μετασχηματισμοί τής οικογένειας στήν
Ελλάδα: Ή περίπτωση τών μικτών γάμων στόν Ν. Αιτωλοακαρνανίας τήν πε-
ρίοδο 1990 έως σήμερα», Μ.-Γ. Στυλιανούδη, έρευνήτρια Α' καί διευθύνουσα,
καί Νίκος Καμπέρης, έρευνητής Γ ' τού Κέντρου.

1. Ή τελική μελέτη τής Μ.-Γ. Στυλιανούδη έμπλουτίζεται μέ περισσότε-
ρο ύλικό καί έχει ώς τίτλο τούς «Μετασχηματισμούς τού κοινωνικού
ιστού σέ μιά ορεινή περιοχή τής Αιτωλοακαρνανίας». Τό πλούσιο ύλικό
άπό δύο έπιτόπιες έρευνες έδωσε μία συνολική εικόνα τών κοινωνικών με-
τασχηματισμών πού ύφίσταται ή περιοχή μετά άπό τήν άγροτική με-
ταρρύθμιση καί τή σχεδόν καθολική έξοδο τών νεαρών γυναικών πρός
τήν πόλη.

2. Ό Νίκος Καμπέρης όλοκλήρωσε τή μελέτη γιά τούς «Μικτούς γά-
μους», ή οποία έχει πάρει τήν άγουσα γιά τό τυπογραφείο. Ή έρευνα
δείχνει ότι τά «κοινωνικά οδοιπορικά» μέχρι τόν γάμο τόσο τών αγροτών
άνδρών όσο καί τών γυναικών άπό τήν 'Αλβανία έχουν ομοιότητες, συγ-
κλίνουν ή καί άναπόφευκτα τείνουν νά συναντηθούν. Γυναίκες, κυρίως,
άπό ορεινές καί προβληματικές περιοχές, άπό φτωχές οικογένειες, άπό
οικογένειες μέ μικρή γαιοκτησία ή άπό οικογένειες μέ πλεονάζον γυναι-
κείο έργατικό δυναμικό πού δέν μπορούν νά άπασχοληθούν στις τοπικές
άγορές άλλά πού γνωρίζουν τίς άγροτικές εργασίες (καί ειδικότερα τήν
καλλιέργεια τού καπνού καί τής έλιάς καθώς καί τήν κτηνοτροφία) συ-
ναντούν άνδρες, κυρίως άγρότες (κτηνοτρόφους, έλαιοπαραγωγούς ή κα-
πνοπαραγωγούς), οί όποιοι άναζητούν γυναικείο δυναμικό διαθέσιμο, δια-
τεθειμένο γιά τή βιολογική, κοινωνική καί οικονομική άναπαραγωγή
τους.

iv. μεταναστευση και εκπαιδευση:

1. «Ή έκπαίδευση στήν Ελλάδα», κύρια έρευνήτρια ή 'Αλίκη Βαξεβάνο-
γλου, έρευνήτρια Β ' τοϋ Κέντρου. 'Αποτελεί συνέχεια μιάς άλλης έρευ-
νας πού άφορα τά διαχρονικά στατιστικά δεδομένα τοϋ μορφωτικού έπι-
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πέδου τών Ελλήνων άπό τά τέλη τοϋ 19ου μέχρι τις μέρες μας. Ή πρό-
σφατη κοινωνική ιστορία τών Ελλήνων —έτσι όπως εμφανίζεται μέσα
άπό τόν «δείκτη» τοϋ μορφωτικού επιπέδου— είναι άκρως άποκαλυπτική:
έπαναφέρει στό προσκήνιο ένα πολύ κοντινό παρελθόν φτώχειας και
άγραμματοσύνης τό όποιο τείνουμε νά άγνοούμε, νά ξεχνάμε ή νά έξω-
ραΐζουμε.

2. «Άπό τή διαμόρφωση έθνικιστικοϋ κινήματος τών τελών τού 19ου αιώνα
στή σύγχρονη άλβανική μετανάστευση στήν Ελλάδα: Συγκροτώντας
έκδοχές μιας δυτικής/νεωτερικής ταυτότητας» μέ κύρια έρευνήτρια τήν
άποσπασμένη έκπαιδευτικό Δρα Αγγελική Αθανασοπούλου. Τό ζήτημα
τής συμμετοχής τής άλβανικής κοινωνίας και πιό πρόσφατα τών μετα-
ναστών/τριών άπό τήν Αλβανία στόν δυτικό/νεωτερικό κόσμο γίνεται κυ-
ρίως γιά νά άναδειχθεΐ ή διαφοροποίηση και ή άπόσταση τών Άλβανών/ίδων
άπό τή «Δύση» και τή νεωτερικότητα. Ή κατασκευή τής άπόστασης
αυτής άνιχνεύεται τόσο σέ ιστορικό επίπεδο (διαμόρφωση έθνικιστικοϋ κι-
νήματος τόν 19ο αιώνα, συγκρότηση έθνικού κράτους, σοσιαλιστική πε-
ρίοδος) οσο και σέ συγχρονικό (μετασοσιαλιστική περίοδος και στό έσω-
τερικό τής χώρας και στό πλαίσιο τής διεθνούς μετανάστευσης).

3. «Εμπειρίες έκπαιδευτικών άπό τήν έργασία τους σέ πολυπολιτισμικά
σχολικά περιβάλλοντα: "Οψεις άπαξίωσης καϊ σεβασμού» μέ κύρια έρευ-
νήτρια τήν άποσπασμένη έκπαιδευτικό Δρα Δήμητρα Θωμά. Ή έρευνα
έπικεντρώνεται στις εμπειρίες τών Ελλήνων έκπαιδευτικών άπό τήν
έργασία τους σέ σχολικά περιβάλλοντα στά όποια τό μαθητικό άκροατή-
ριο άπαρτίζεται άπό σημαντικό άριθμό άλλοδαπών μαθητών, μεταναστών
δεύτερης γενιάς. Στηρίζεται στή θεωρία τοϋ «labour process», όσον άφο-
ρα τήν έργασία τών έκπαιδευτικών, στις έννοιες τού Bourdieu «cultural
capital» και «habitus» ώς πρός τή γνώση καθώς καϊ στήν έννοια τής
«περιχάραξης» (framing) τής παιδαγωγικής γνώσης, ή όποία χρησιμο-
ποιείται άπό τόν Bernstein.

4. «Μετανάστευση και Οϊκόλεκτος υπό τήν πίεση τής κυρίαρχης ελληνικής
γλώσσας σέ ένα δίγλωσσο καθεστώς χωρίς διπλογλωσσία. Οί κοινωνικο-
πολιτισμικοϊ και γλωσσικοί παράγοντες πού έπηρεάζουν τήν οίκόλεκτο
τών μεταναστών: Ή περίπτωση τής πολωνικής» μέ κύρια ερευνήτρια
τήν άποσπασμένη έκπαιδευτικό Δρα Μαρία Ντοροπούλου. Οί σκοποί τού
συγκεκριμένου έρευνητικού προγράμματος περιλαμβάνουν τήν άνίχνευση
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καί κριτική άνάλυση τών κοινωνικο-πολιτιστικών και γλωσσικών στοι-
χείων πού επηρεάζουν τή μητρική γλώσσα τών Πολωνών μεταναστών
στήν Ελλάδα, κάτω άπό τήν πίεση τής κυρίαρχης έλληνικής, σέ ένα κα-
θεστώς διγλωσσίας [bilingualism] χωρίς διπλογλωσσία [diglossia]. Γιά
τίς άνάγκες τής παρούσας μελέτης «δίγλωσσος» θεωρείται δ μετανάστης
πολωνικής καταγωγής, δ όποιος γνωρίζει καί χρησιμοποιεί καί τίς δύο
γλώσσες, άσχέτως βαθμού έπάρκειας καί δεξιοτήτων.

To ΚΕΕΚ, έπειδή ούσιαστικά ολοκλήρωσε τδ 2010 τή μεγάλη έρευνα γιά
τίς «κοινωνικές καί οικονομικές έπιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν Ελλάδα»,
προγραμμάτισε καί συνεχίζει μέ τίς παρακάτω έρευνες:

V. «Αγροτική κρίση και κοινωνική παθολογία. Οι περιπτωςεις των
Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Λαριςας, Καρδιτςας, Ημαθίας, Θεςςαλονι-
κησ, κιλκισ, Ξάνθης, ροδοπησ» μέ κύριο έρευνητή τδν Νίκο Καμπέρη, έρευ-
νητή Γ ' τού ΚΕΕΚ. Σκοπός τής έρευνας είναι νά καταγράψει, νά κατανοήσει
καί νά έρμηνεύσει τίς ιστορικές, κοινωνιολογικές καί άνθρωπολογικές παραμέ-
τρους τών μετασχηματισμών τής άγροτικής οικογένειας καί κοινωνίας, ιδιαίτε-
ρα τών καπνοπαραγωγών, πού δδηγούν σέ φαινόμενα κοινωνικής καί ψυχικής
παθολογίας. Άπό τήν άποψη τής κρατικής κοινωνικής πολιτικής τά άποτελέ-
σματα τής έρευνας θά μπορούσαν νά άξιοποιηθούν στήν καλύτερη άντιμετώπιση
τών προβλημάτων τών άγροτικών περιοχών όχι μόνο στά ζητήματα τής άπα-
σχόλησης καί τού εισοδήματος, άλλά καί στά ζητήματα περιορισμού τού κοινω-
νικού άποκλεισμού, τού ρατσισμού, τής έγκληματικότητας καί τής έν γένει πα-
ραβατικότητας τόσο τού έπιχώριου πληθυσμού όσο καί τών άλλοδαπών έργατών.

VI. «Ol παραδοσιακεσ μορφεσ θεραπειασ τησ τρελασ» μέ κύρια έρευ-
νήτρια τήν έρευνήτρια Α' Μ.-Γ. Στυλιανούδη: συνέχεια τής έρευνας γιά τούς
«Μικτούς γάμους καί τίς άλλαγές στόν κοινωνικό ιστό στόν Νομό Αιτωλοακαρ-
νανίας, στήν περιοχή τού 'Ορεινού Βάλτου», πού μελετάει τό φαινόμενο τής θε-
ραπείας διαφόρων μορφών μή κανονικής, «ψυχικώς άποκλίνουσας», συμπερι-
φοράς σέ συγκεκριμένα μοναστήρια τής περιοχής. Τό φαινόμενο δέν έχει μελε-
τηθεί άπό τίς κοινωνικές έπιστήμες στήν Ελλάδα, μέ έξαίρεση κάποιες ελάχι-
στες άναφορές στήν έλληνική βιβλιογραφία καί τή σποραδική άναφορά σέ ιστο-
ρικά βιβλία.
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VII. «ol αναπαραστασεισ tot "κακου" στην αιτωλοακαρνανια, οπωσ
εμφανιζονται στον τοπικο τϊπο των ετων 1860-1940». Υπεύθυνος ερευ-
νάς δ πρώην διευθυντής τού Κέντρου Δρ. Γρηγόρης Γκιζέλης, έξωτερικός συ-
νεργάτης, κύρια έρευνήτρια ή Δρ. Μαρία Ντοροπούλου, άποσπασμένη έκπαιδευ-
τικός, καί βοηθός έρευνας ό Γιώργος 'Αστέρης, κοινωνιολόγος, πού έκανε τήν
πρακτική του άσκηση στό Κέντρο. Στή μελέτη αύτή τά περιστατικα τού Κα-
κού καί οί άποτιμήσεις τους, όπως αύτά συντάχτηκαν καί έκφράστηκαν άπό
τούς δημοσιογράφους στόν έντυπο ψηφιοποιημένο Τύπο τής έποχής, παρουσιά-
ζουν τις έννοιες, τις άξιες καί τήν κοινωνική συμπεριφορά τών πρωταγωνιστών,
δραστών καί θυμάτων άλλά καί τήν έρμηνεία καί τις πιέσεις πού άσκεΐ τό κοι-
νωνικο-οικονομικό καί πολιτικό περιβάλλον μέσα στό όποιο έκδηλώθηκαν καί
έξελίχθηκαν τά περιστατικά αύτά. Τά γεγονότα στήν έξιστόρησή τους έχουν ποι-
κιλία στό ύφος καί στήν περιγραφή τους καί βασίζονται στά κοινωνικά, πολιτικά
καί ιστορικά χαρακτηριστικά τής έποχής.

VIII. «Φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση στην ελληνικη κοι-
νωνία. Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής αποδιαρθρωςης στον αστικό
και τον αγροτικο χωρο». Στό πρόγραμμα έργάζονται όλοι οί έρευνητές (διορι-
σμένοι καί άποσπασμένοι) τού Κέντρου. Ξεκίνησε μέ τή νέα άκαδημάίκή χρονιά
τόν Σεπτέμβρη τού 2010. Τό πρόγραμμα διανύει τήν περίοδο τής βιβλιογραφικής
έρευνας.

IX. «Η γη και οι ανθρωποι στη λευκαδα» μέ έπιστημονικό υπεύθυνο τόν
'Ακαδημαϊκό κ. Κ. Δεσποτόπουλο, διευθύντρια έρευνας τήν Μ.-Γ. Στυλιανούδη,
βασική έρευνήτρια τήν Είρήνη-Λίντα Παπαγαλάνη, νομικό καί κοινωνικό άνθρω-
πολόγο, καί βοηθό έρευνας τόν κ. Γιώργο Άστέρη, κοινωνιολόγο. Ή πρόταση
έγινε αποδεκτή άπό τήν 'Επιτροπή 'Ερευνών τής 'Ακαδημίας.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τό ΚΕΕΚ παίρνει μέρος:

I. Ώς συντονιστικός καί κύριος έρευνητικός φορέας τών τριών 'Ερευνητικών
Κέντρων τής 'Ακαδημίας (Λαογραφίας, Φιλοσοφίας καί Ελληνικής Κοινωνίας)
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γιά τό επιχειρησιακό πρόγραμμα μέ τήν έπωνυμία «Θαλής» πού κατατέθηκε
στή Γενική Γραμματεία "Ερευνας καί Τεχνολογίας τού Υπουργείου Παιδείας,
μέ τίτλο: «Δεύτερη Γενιά Μεταναστών: Πολιτισμική Διαφορετικότητα, "Εντα-
ξη καί Πολιτιστική Δράση». Τό πρόγραμμα υποβλήθηκε σέ έλληνική (Φεβρουά-
ριος 2010) καί σέ άγγλική ('Οκτώβριος 2010) γλώσσα. Καί,

II. Στό Πρόγραμμα Post-Doctoral Research μέ δύο προτάσεις: α) τής Δρος
Αίγλης Χατζούλη στό πεδίο τής «Νέας Γενετικής, τής Κοινωνίας καί τού Πο-
λιτισμού» καί β) τής Δρος Γεωργίας Μαυροδή στό πεδίο τής «Ταυτότητας καί
τών δυναμικών τής έλληνικής μετανάστευσης στήν Τουρκία».

Γ. ΗΜΕΡΙΔΑ

To ΚΕΕΚ διοργάνωσε Ημερίδα μέ τόν τίτλο Ιδεολογίες καί κοινωνικές
πραγματικότητες τής μετανάστευσης στήν 'Ελλάδα. Τά αποτελέσματα τών
ερευνών του ΚΕΕΚ, ή οποία έγινε στις 16 'Απριλίου 2010 στό Μέγαρο τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών. Οί έρευνητές καί οί έξωτερικοί συνεργάτες τού ΚΕΕΚ πα-
ρουσίασαν:

I. Μ.-Γ. Στυλιανούδη, «Μεταλλάξεις τού οικογενειακού ιστού καί ένσωμά-
τωση τής 'ξένης' νύφης».

II. 'Αλίκη Βαξεβάνογλου, «'Ιδεολογίες καί κοινωνικές πραγματικότητες τής
μετανάστευσης στήν Ελλάδα».

III. Νίκος Καμπέρης, «Οί μικτοί γάμοι τών άγροτών στόν Νομό Αιτωλοα-
καρνανίας τήν περίοδο 1990-2005. Πραγματικότητες, δυνατότητες καί προϋ-
ποθέσεις».

IV. Δήμητρα Θωμά, «Δεύτερη γενιά μεταναστών: οί ξένοι, αύτοί οί όμοιοι
πού άπαρνιόμαστε».

V. 'Αγγελική 'Αθανασοπούλου, «'Αναζητώντας μιά 'καλύτερη ζωή': Ή πε-
ρίπτωση τής δεύτερης γενιάς 'Αλβανών μεταναστών στήν 'Αθήνα».

VI. Κωνσταντίνος Θεριανός, «Μετανάστες δεύτερης γενιάς. 'Από τά διεθνή
σύνορα στά κοινωνικά σύνορα τών μεγαλουπόλεων».

VII. Μαρία Ντοροπούλου, «Παραμονή στήν Ελλάδα ή έπιστροφή στήν πα-
τρίδα; Οί προσδοκίες καί οί έλπίδες τών Πολωνών μαθητών».

VIII. Γιούτα Λάουτ-Μπάκα, «Τό κοινωνικό προφίλ τών μεταναστών χωρίς
έγγραφα στή Λέσβο».

IX. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, «Μετανάστευση καί διεθνές δίκαιο: ή άναγ-
καστική συμβίωση».
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Χ. Σπυρίδων Κουλοχέρης, «Ή εφαρμογή τών διατάξεων περί χορηγήσεως
ασύλου: τρόποι, παραλήψεις, ασάφειες».

XI. Μιχάλης Χλέτσος, «Οί επιπτώσεις τής μετανάστευσης στήν ελληνική
οικονομία».

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ TOT ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΕΚ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΠ.

Μ.-Γ. Στυλιανούδη: Παρουσίαση τού βιβλίου Τό Δουκάτο τοϋ Αιγαίου στήν
'Ιταλική Πρεσβεία στις 27 Μαΐου στήν 'Αθήνα.

Νίκος Καμπέρης: 'Ιούνιος 2010: 'Ανακοίνωση μέ τίτλο «Κοινωνιολογικές και
ανθρωπολογικές όψεις τών αυτοκτονιών στόν Νομό Αιτωλοακαρνανίας σή-
μερα», στήν Ημερίδα μέ τόν τίτλο Κοινωνικά άδιέζοδα και αυτοκτονικές
συμπεριφορές, πού οργάνωσε τό Γενικό Νοσοκομείο 'Αγρινίου - Κέντρο
Ψυχικής Υγείας και τό ΕΨΥΠΕΑ στό ΓΙαπαστράτειο Μέγαρο 'Αγρινίου
(16/6/2010).

Νοέμβριος 2010: 'Ανακοίνωση μέ τίτλο «Αυτοκτονίες στόν Νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας: χαρακτηριστικά και τάσεις, πρόληψη καϊ αντιμετώπιση», στήν
Ημερίδα μέ τόν τίτλο Αυτοκτονία: σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα, πού όρ-
γάνωσε ό Ψυχιατρικός Τομέας τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου και
ή ΕΨΥΠΕΑ (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού καϊ 'Εφήβου Αιτωλοα-
καρνανίας) στό 'Αμφιθέατρο τής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στό Μεσο-
λόγγι (21/11/2010).

Γιούτα Λάουτ-Μπάκα: 'Ιανουάριος 2010: «Δίκτυα έπικοινωνίας μεταναστών
χωρϊς έγγραφα στήν Ελλάδα». Όμιλία στόν κύκλο όμιλιών-συζητήσεων
τής Ελληνικής Εταιρείας 'Εθνολογίας μέ θέμα Διαπολιτισμικη επικοινω-
νία και έθνοτικές ομάδες, 'Αθήνα, 25/01/2010.

Αύγουστος 2010: Παρουσίαση μέ τίτλο "The Puzzle of Mediterranean
Transit Migration", στό llo Διεθνές Συνέδριο τής EASA Crisis and
Imagination, πού έγινε στό Maynooth στϊς 24-27 Αυγούστου 2010,
W054: Mediterranean Transit Migration.

Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας: Δεκέμβριος 2010: Εισήγηση μέ θέμα: «Συνθήκη
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τοΰ OHE γιά τήν προστασία τών δικαιωμάτων δλων τών μεταναστών
εργαζομένων καί τών μελών τών οικογενειών τους», στήν Ημερίδα Ή με-
τανάστευση υπό τό πρίσμα τοΰ Διεθνούς, Ευρωπαϊκού καί Εθνικού Δι-
καίου, πού έγινε στο Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο 'Αθηνών
(3 Δεκεμβρίου).

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

I. Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Εααηνικης Κοινωνίας

1. Τό Δουκάτο τού Αιγαίου - Il Ducato dell'Egeo. Πρακτικά Επιστημονικής
Συνάντησης (Νάξος - 'Αθήνα 2007), δίγλωσση έκδοση στήν ελληνική καί ιτα-
λική γλώσσα. Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Κοινωνίας,
'Αθήνα 2009, τόμος ύπ. άριθ. 12, έπιμέλεια Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη καί Ν. Γ.
Μοσχονάς. Κοινή έκδοση μέ τό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών τοΰ ΕΙΕ. Πε-
ριλαμβάνει δεκαεπτά εισηγήσεις πού άναφέρονται στήν πολιτική καί κοινωνική
κατάσταση τών νησιών τοΰ Αιγαίου κατά τήν περίοδο τής βενετικής κυριαρχίας,
στό νομικό καθεστώς πού ίσχυσε στά νησιά, στις σχέσεις μέ άλλες λατινικές
κτήσεις καί τήν οθωμανική αύτοκρατορία, στις άντιστάσεις τών νησιωτών κατά
τών 'Οθωμανών, στά αίγαιακά νομίσματα, στις σχέσεις μεταξύ τών δύο χρι-
στιανικών ομολογιών, στή βυζαντινή παράδοση καί τήν έπιβίωσή της, στήν αρχι-
τεκτονική κληρονομιά τής Νάξου άπό τήν περίοδο αύτή, στά έλληνικά καί βενε-
τικά οίκόσημα, καθώς καί στήν έπιβίωση τής άνάμνησης τού δουκάτου μετά τήν
κατάλυση του.

Ή έκδοση αύτή χαιρετίστηκε μέ ενθουσιασμό καί: α) ή διευθύνουσα τό ΚΕΕΚ,
κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 'Ιταλού Πρέσβη στήν Ελλάδα κ. G. Scarante, τό
παρουσίασε στήν 'Ιταλική Πρεσβεία στήν 'Αθήνα στις 27 Μαΐου, καί β) παρου-
σιάστηκε στή Βενετία, στό ΑΤΕΝΕΟ VENETO, άπό τούς Καθηγητές κ.
Giorgio Ravegnani, Διευθυντή τοΰ 'Ιστορικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου
Ca'Foscari τής Βενετίας καί τόν Πρέσβη στήν Ελλάδα κ. Gianpaolo Scarante.

2. Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου Πληθυσμιακές τάσεις καί προοπτικές στήν
'Ελλάδα καί τήν Ευρωπαϊκή "Ενωση. Παρουσιάζεται ή συστηματική διερεύνη-
ση τών μέχρι σήμερα δημογραφικών τάσεων τοΰ ελληνικού πληθυσμού, μέ τή
χρήση στατιστικών σειρών καί έρευνητικών δεδομένων, τόσο στόν τομέα τής φυ-
σικής κίνησης όσο καί στόν τομέα τής μεταναστευτικής κίνησης, προκειμένου
νά διαγραφεί άνάγλυφα ή διαχρονική διαδρομή τών ύπό εξέταση δημογραφικών
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φαινομένων καί να έντοπισθούν οί παράγοντες που προσδιορίζουν τά έπίπεδα καί
υποκινούν τις μεταβολές τών φαινομένων αυτών (τελεί ύπό έκδοση).

II. δημοσιευσεισ των ερευνων του κεεκ απο τουσ ερευνητεσ του

Άλικη Βαξεβάνογλου, Education in Greece: appearance and structure,
Études Balkaniques XLVI, no 1-2, 2010, Sofia, σ. 30-59, άρθρο σέ διεθνές επι-
στημονικό περιοδικό μέ κριτές.

[Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Το Γραφείο Διεθνών καί Συνταγματικών θεσμών συνεχίζει τίς έρευνες για
τούς τίτλους κυριαρχίας τής Ελλάδος, το καθεστώς τών ναυτικών καί τήν
ελληνική έπιστήμη τού διεθνούς δικαίου.

Ό άκαδημαϊκός υπεύθυνος καί οί συνεργάτες τού Γραφείου δημοσίευσαν
είκοσι μελέτες σέ έγκυρα ξενόγλωσσα καί έλληνικά βιβλία μέ θέματα: τούς χρή-
στες του διεθνούς δικαίου, τούς διεθνείς νομισματικούς οργανισμούς, τή μετανά-
στευση, τήν έπέμβαση στις θαλάσσιες ζώνες καί τό διεθνές οικονομικό δίκαιο.

Τό Γραφείο συνέχισε τή συνεργασία γιά τή διεθνή προστασία τών άνθρωπί-
νων δικαιωμάτων μέ τό δίκτυο τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τών Ηνωμένων
Πολιτειών. Έπίσης, μέ χρηματοδότηση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών συνεχίσθηκε
ή ένίσχυση τής Israeli-Palestinian Science Organization.

['Εμμανουήλ Ρούκουνας]
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνεχίζεται ή ερευνητική πρόταση «Προώθηση τών μεταρρυθμίσεων στήν
έλληνική οικονομία». Εγκρίθηκαν οί έρευνητικές προτάσεις «Μέτρηση τής άπο-
τελεσματικότητας καί άποδοτικότητας τής δημόσιας διοίκησης: Ή Περίπτωση
τών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» καί «Ρόλος καί πολιτική ενί-
σχυσης τών Κεφαλαίων 'Αντιστάθμισης Κινδύνου».

[Κωνσταντίνος Δρακάτος]
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