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Α) Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ
Μέχρι τὸ 1920 περίπου τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἦταν κατὰ πολὺ εὐρύτερο ἀπὸ τὸ κράτος: ἁπλω-
νόταν ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ὡς τὴν Αἴγυπτο κι ἀπὸ τὶς παρακαυκάσιες χῶρες ὡς τὶς ἀκμαῖες
παροικίες τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς κεντρικῆς καὶ δυτικῆς Εὐρώπης. Ἔκτοτε ἀρχίζει ἡ ἀντί-
στροφη μέτρηση: ἀφανισμὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ρωσίας (μετὰ τὸ 1919), τῆς Μ. Ἀσίας
(μετὰ τὸ 1922), τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ἰδίως μετὰ τὸ 1945), ἐκδίωξη
Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης (1955) καὶ τῆς βόρειας Κύπρου (1974), μαζικὴ φυγὴ τοῦ
ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου σήμερα. Καὶ οἱ καταστροφὲς αὐτὲς δὲν ἐπιδέχονται ἀνα-
πλήρωση. Οἱ σημερινὲς ἑλληνικὲς παροικίες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς Αὐστραλίας
βρίσκονται τόσο μακριὰ καὶ μέσα σὲ κοινωνίες τόσο διαφορετικές, ὥστε μᾶλλον χρειάζο-
νται τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους παρὰ εἶναι οἱ ἴδιες σὲ θέση νὰ τοῦ δώσουν οὐσια-
στικὴ ὑλικὴ ἐνίσχυση ἤ πνευματικὴ ὤθηση. Ἡ θλιβερότερη ἴσως διαπίστωση: τὸ ἑλληνικὸ
κράτος δὲν στάθηκε σὲ καμία φάση ἱκανὸ νὰ προστατεύσει ἀποτελεσματικὰ τὸν εὐρύτερο
ἑλληνισμὸ καὶ νὰ ἀναστείλει τὴ συρρίκνωση ἤ τὸν ἀφανισμό του. Ἀπεναντίας μάλιστα, τὸ
1974 τὴν καταστροφὴ τὴν προκάλεσε τὸ πραξικόπημα πού προῆλθε ἀπὸ τὴ μητροπολιτικὴ
Ἑλλάδα. Καὶ ἂν αὐτὰ τὰ ἔκαμαν οἱ δικτάτορες, οἱ κοινοβουλευτικὲς κυβερνήσεις σίγουρα
δὲν ἔχουν λόγους νὰ εἶναι ὑπερήφανες γιὰ τὴ χλιαρὴ ἕως ἀνύπαρκτη ἀντίδραση τοὺς ἀπένα-
ντι στὸν ξεριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου. Το
ἑλληνικὸ κράτος βαθμηδὸν φανερώνεται ἀνήμπορο νὰ προστατεύσει ἀκόμα καὶ τὸ ἔθνος
πού βρίσκεται ἐντὸς τῶν συνόρων του.
Ἐνῶ τὸ  ἑλληνικὸ ἔθνος  συρρικνωνόταν  ἀκατάπαυστα,  ἡ  Τουρκία  διήνυσε  τὸν  ἀντίθετο
ἀκριβῶς δρόμο: χάρη στὴ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Κεμᾶλ, ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ ὀθωμανι-
κὸ  στὸ  τουρκικὸ  κράτος  συνδέθηκε  μ’ ἕνα  μεταρρυθμιστικὸ  ἔργο,  μ’ ἕνα νέο  αἴσθημα
ἀνάτασης καὶ μὲ μία νέα συλλογικὴ μυθολογία, ἀπ’ ὅπου ἡ Τουρκία μπορεῖ ν’ ἀντλεῖ ἄμεσα
ἀκόμα καὶ σήμερα. Παρέμειναν βέβαια ἐνεργὰ ζωτικὰ κατάλοιπα ὀθωμανισμοῦ, μουσουλ-
μανικοῦ λαϊκισμοῦ, προβλήματα μειονοτήτων, ἀνισομέρειες περιφερειακὲς καὶ ἀγκυλώσεις
κοινωνικές. Οἱ ἐσωτερικὲς αὐτὲς ἀντιφάσεις ὅμως δὲν ἔχουν ἀναγκαστικὰ ἀρνητικὴ ἐπίδρα-
ση στὸ γεωπολιτικὸ δυναμικὸ τῆς Τουρκίας. Σύμφωνα μὲ τὸ Μακιαβέλι, οἱ ἐσωτερικὲς τρι-
βὲς μεταβάλλονται ἐνίοτε σὲ ἰδεῶδες μίγμα γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπιθετικῆς ἐξωτερικῆς πολιτι-
κῆς.  Μᾶζες  μισοχορτασμένων  ἤ  μισοπεινασμένων,  ἱκανῶν  νὰ  φανατισθοῦν  καὶ  νὰ  πε-
θάνουν, ζυμωμένων ἀκόμα μὲ τὶς πατριαρχικὲς ἀξίες, ἂν καθοδηγηθοῦν ἀπὸ μακροπρόθε-
σμα καὶ ψυχρὰ σκεπτόμενες ἐλίτ, ἀποτελοῦν ὄργανο ἐπέκτασης πολὺ προσφυέστερο ἀπὸ
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ἕνα πλαδαρὸ κοινωνικὸ σῶμα αἰωρούμενο γύρω ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο μίας γενικῆς εὐημερίας,
ὅπου ὕψιστη ἀποστολὴ τῆς  πολιτικῆς ἡγεσίας  εἶναι  ἀκριβῶς νὰ ἐγγυᾶται  τὴ διατήρηση
αὐτῆς τῆς πλαδαρότητας.
Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κρίσιμη ἱστορικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα καὶ στὴ
σημερινὴ Τουρκία. Ἡ πρώτη, ἀφότου τὸ ἔθνος συνέπεσε οὐσιαστικὰ μὲ τὸ κράτος, δὲν ἔχει
ζωτικοὺς ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς στόχους ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορά της, τῆς λείπει δηλαδὴ
ἀκριβῶς ὅ,τι κρατᾶ ἕνα συλλογικὸ πολιτικὸ ὑποκείμενο σὲ ἐγρήγορση ὑποχρεώνοντάς τὸ
νὰ ὑπερβαίνει ἀδιάκοπα τὸν ἑαυτὸ τοῦ (ὅπως π.χ.  ἔγινε στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους).
Τέτοιοι στόχοι δὲν εἶναι οὔτε οἱ μάχες ὀπισθοφυλακῆς γιὰ τὸ Κυπριακό, ὅπου συχνότατα ἡ
ἀνάγκη μετατρέπεται σὲ φιλοτιμία, οὔτε ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνταξη, ἡ ὁποία στὴν οὐσία της δὲν
εἶναι παρὰ ἡ μεταμφιεσμένη ἐπιθυμία ἄλλοι νὰ μᾶς ταΐζουν καὶ ἄλλοι νὰ φυλᾶνε τὰ σύνορά
μας. Ἀκριβέστερα: αὐτὰ ὅλα θὰ μποροῦσαν ν’ ἀποτελοῦν ἐπὶ μέρους ἐθνικὲς ἐπιδιώξεις ὑπὸ
τὴν προϋπόθεση ἑνὸς σφύζοντος γεωπολιτικοῦ δυναμικοῦ· ὑπὸ τὶς συνθῆκες τῆς γεωπολιτι-
κῆς συρρίκνωσης εἶναι ἁπλὰ ὑποκατάστατα καὶ σκιαμαχίες.
Καὶ ἐνῶ οἱ ἑλληνικοὶ ἐθνικοὶ στόχοι ἔχουν de facto περιορισθεῖ σὲ μία παθητικὴ αὐτοσυντή-
ρηση, ὅπου διάφορες ρητορικὲς ἐξάρσεις ἐκπληρώνουν τὴν ψυχολογικὴ λειτουργία τῆς ὑπε-
ραναπλήρωσης, ἡ Τουρκία – ἀνισομερής, ἀντιφατική, ἀλλὰ μὲ ἀκμαῖες πηγὲς στοιχειακῆς
γεωπολιτικῆς ἐνέργειας – κοιτάζει ἀδιάκοπα πέρα ἀπὸ τὰ σύνορά της μέσα σὲ εὐρύτατους
χώρους, πρὸς τοὺς ὁποίους τὴν ὠθοῦν πολὺ νωπὲς καὶ ἐνεργὲς ἡγεμονικὲς μνῆμες καθὼς
καὶ ζωντανὲς ἀκόμα φυλετικές, γλωσσικὲς καὶ ἱστορικὲς συγγένειες.

Β) Διεθνεῖς συμμαχίες
Οἱ εὐρύτεροι χῶροι, μέσα στοὺς ὁποίους ἐκδιπλώνει ἕνα ἔθνος τὴν πρωτογενή του ἐνέργεια
μὲ ποικίλους (οἰκονομικούς, πολιτισμικούς, στρατιωτικοὺς κ.τ.λ.) τρόπους, ἀλλὰ πάντα σὲ
συνάφεια μὲ ὑπέρτερους πολιτικοὺς σκοπούς, συνιστοῦν τὸ γεωπολιτικό του δυναμικό. Οἱ
χῶροι αὐτοὶ προφανῶς δὲν ἐπιλέγονται αὐθαίρετα, ἀλλὰ συναρτῶνται μὲ τὴν πρωτογενῆ
ἐνέργεια τοῦ ἔθνους, μὲ τὴ γεωγραφία καὶ μὲ τὰ ἱστορικὰ προηγούμενα. Συναρτῶνται ἐπί-
σης  μὲ  τὶς  κινήσεις  πλανητικῶν  Δυνάμεων  οἱ  ὁποῖες  ἀναζητοῦν  περιφερειακοὺς  δορυ-
φόρους, τοποτηρητὲς ἤ ἑταίρους. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ Τουρκία διαθέτει αξιολογότατα
πλεονεκτήματα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Ἡ πρόσφατη προσέγγιση Τουρκίας καὶ Ἰσραὴλ ὑπὸ
ἀμερικανικὴ αἰγίδα δείχνει σὲ πόσο μακροπρόθεσμα πλαίσια ἐντάσσουν οἱ Ἀμερικανοὶ τὴ
στρατηγικὴ ἀξιοποίηση τῆς Τουρκίας.
Σέ καμία περίπτωση βέβαια ἡ Τουρκία δὲν συμπορεύεται μὲ τὶς ΗΠΑ ὡς ἄβουλος ἐντολο-
δόχος τούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ προωθήσει δικὲς τῆς θέσεις καὶ δικὰ τῆς συμφέροντα, γιὰ νὰ ἔχει
πρόσβαση  στὴν  ὑπερσύγχρονη  στρατιωτικὴ  τεχνολογία  καὶ  γιὰ  νὰ  βρίσκεται  κοντὰ  σὲ
κέντρα λήψεως κρίσιμων ἀποφάσεων. Ὅταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ζητοῦσε νὰ συντα-
χθεῖ ἡ Ἑλλάδα μὲ κάθε θυσία στὸ πλευρὸ τῶν δυτικῶν δυνάμεων, τὸ ἔκανε γιατὶ διέβλεπε
ὅτι ἡ χώρα μόνον ὡς τοποτηρητὴς τους μετὰ τὴ νίκη τους θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ πραγματώσει
τὰ μείζονα ἐθνικά της ὄνειρα. Τέτοιες ἀποφάσεις δὲν τὶς ὑπαγόρευε ἡ ἐθελοδουλεία, ἀλλὰ
τὸ ἔνστικτο τοῦ μεγάλου παίκτη στὸ μεγάλο παιγνίδι τῆς πολιτικῆς. Ὁ μεγαλύτερος μελλο-
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ντικὸς κίνδυνος γιὰ τὴν Τουρκία ἔγκειται στὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀνάδυσης δυνάμεων ἱκανῶν
νὰ συναγωνισθοῦν τὴν ἀμερικανο-τουρκική ἐπιρροὴ τόσο στὸν Καύκασο καὶ στὴν Κεντρι-
κὴ Ἀσία ὅσο καὶ στὰ Βαλκάνια (Ρωσία, Ἰράν).
Ἡ Ἑλλάδα ἐλπίζει ὅτι ἡ Τουρκία θὰ τιθασευθεῖ ἂν ἐνταχθεῖ στὴν «Εὐρώπη» καί, ἄρα, ἀπο-
δεχτεῖ τίς. εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. Στὴν πράξη ὅμως οἱ Εὐρωπαῖοι φορεῖς τῶν «ἀξιῶν» τὶς μετα-
χειρίζονται πολὺ ἐπιλεκτικὰ καὶ τὶς προσπερνοῦν μὲ ἄνεση ὁπότε τὸ κρίνουν συμφέρον ἄρα
ἡ ἀποδοχὴ τῶν «εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν» δὲν φαίνεται νὰ βελτιώνει καθ’ ἑαυτὴν τὰ ἤθη. Ἐξάλ-
λου ἡ ἀξία μίας συμμαχίας γιὰ ἕνα της μέλος καθορίζεται ἀπὸ τὸ εἰδικὸ βάρος τοῦ τελευταί-
ου μέσα στὸ σύνολο τῆς συμμαχίας. Πιὸ λιανὰ: οἱ σύμμαχοι ἀξίζουν γιὰ σένα τόσο, ὅσο
ἀξίζεις ἐσὺ γι’ αὐτούς.

Γ) Γεωγραφικὸ μειονέκτημα τῆς Ἑλλάδας
Το 1922 ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ κατὰ τὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ἐνεπλάκη στὸ ἑξῆς δίλημμα:
γιὰ νὰ κρατηθεῖ ἡ Σμύρνη ἔπρεπε νὰ καταληφθεῖ ἡ Ἄγκυρα. Ὅμως τὸ βάθος τοῦ χώρου κα-
τάπιε τὸν ἑλληνικὸ στρατό. Ἀπὸ τότε τὰ πράγματα δὲν ἄλλαξαν ἀπόλυτα. Ἀφενὸς ἡ ἔκταση
τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας εἶναι ἑξαπλάσια ἀπὸ τὴν ἑλληνική, αφετέρου συνιστᾶ σχεδὸν ἐξ
ὁλοκλήρου χῶρο συμπαγῆ, ἐνῶ ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ἀποτελεῖται ἀπὸ κατεσπαρμένα ἐδάφη
(νησιὰ) ἤ στενὲς λωρίδες. Τὸ στρατηγικὸ πλεονέκτημα γιὰ τὴν Τουρκία εἶναι προφανές. Ὁ
κατακερματισμένος ἑλληνικὸς χῶρος μπορεῖ νὰ καταληφθεῖ καὶ νὰ κρατηθεῖ κατὰ τμήματα,
ἀκόμα καὶ πολὺ μικρά. Ἀντίθετα, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα (μὲ ἐλάχιστες
παρήγορες ἐξαιρέσεις) νὰ ἀποσπάσει ἀπὸ τὸν μεγάλο καὶ συμπαγῆ τουρκικὸ γεωγραφικὸ
ὄγκο ἕνα μικρότερο ἤ μεγαλύτερο κομμάτι χωρὶς νὰ ἐμπλακεῖ, στὸ τραγικὸ δίλημμα τοῦ
1922. Ἡ κατάληψη τουρκικῶν ἐδαφῶν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρὰς προσκρούει στὸ βάθος τοῦ
χώρου, ὄχι ὅμως καὶ ἡ κατάληψη ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ἀπὸ τουρκικῆς πλευρὰς.

Δ) Πὼς ἐξουδετερώνεται τὸ γεωγραφικὸ μειονέκτημα σὲ περίπτωση πολέμου; 
1. Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ θὰ ἔκανε πολὺ ἄσχημα νὰ περιορισθεῖ στὴν ὑπεράσπιση τῶν προ-
σβαλλόμενων ἐδαφῶν της. Θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώξει αὐτοτελὴ ἐδαφικὰ κέρδη, εἴτε ὡς ἀντι-
στάθμισμα γιὰ μόνιμες δικὲς τῆς ἀπώλειες εἴτε ὡς πιθανὸ ἀντάλλαγμα σὲ μεταγενέστερες
διαπραγματεύσεις. Καὶ μόνο στὴ Θράκη ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἔχει τὴν – ἔστω καὶ περιορι-
σμένη – δυνατότητα ἀξιόλογης κατάκτησης ἐδαφῶν.
2.  Με τὴ συγκέντρωση τῶν δυνάμεων. Ὁ γεωγραφικὸς κατακερματισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ
χώρου γεννᾶ εὔκολα τὸν πειρασμὸ ἀντίστοιχου κατακερματισμοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
Ὁ (οὐτοπικὸς) πειρασμὸς αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ θανάσιμος.
3. Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ πρέπει νὰ καλύπτει μὲ ἱκανὴ δύναμη πυρὸς τὸ σύνολο τῆς τουρκικῆς
ἐπικράτειας καὶ ὄχι ἁπλῶς τὰ θέατρα τοῦ πολέμου: διότι τὸ μικρὸ βάθος τοῦ ἑλληνικοῦ
χώρου δίνει στὴν τουρκικὴ πλευρὰ τὴ δυνατότητα νὰ πλήξει ὁλόκληρη τὴν ἐπιφάνειά του
καί, ἀντίστροφα, τὸ μεγάλο βάθος τοῦ τουρκικοῦ χώρου ἐπιτρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν στὸ ἐσω-
τερικό του, δηλαδὴ πέρα ἀπὸ τὴν ἐμβέλεια τῆς ἑλληνικῆς δύναμης πυρός, ὅπλα μεγαλυ-
τέρου βεληνεκοῦς. (Τὰ πράγματα θὰ ἦσαν πολὺ ἁπλούστερα, ἂν ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος
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δὲν ἦσαν κράτη μὲ de facto μειωμένα κυριαρχικὰ δικαιώματα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ, ἡ κυ-
ρίαρχη κυπριακὴ κυβέρνηση θὰ καλοῦσε τὴν κυρίαρχη ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ἐγκαταστή-
σει ἀεροπορικὲς δυνάμεις στὸ ἔδαφός της, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ πλήξουν ἄμεσα τὴν
καρδιὰ καὶ τὸ ὑπογάστριο τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας.)
4. Με δεδομένη τὴν τουρκικὴ ὑπεροπλία καὶ τὴ γενικότερη τουρκικὴ γεωπολιτικὴ ὑπεροχὴ
ἕνα (μαζικὸ) πρῶτο πλῆγμα ἐξ ἀνατολῶν θὰ παρέλυε τεχνικά, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ τὴν ἑλ-
ληνικὴ πλευρά. Ἡ Ἑλλάδα συνεπῶς (ἐφόσον μάλιστα ὁ ἐπιτιθέμενος μὲ τὴν ἱστορικὴ καὶ
τὴν πολιτικὴ ἔννοια δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ὁλοένα καὶ πιὸ δυνατὴ Τουρκία) θὰ
ἔπρεπε νὰ καταφέρει τὸ πρῶτο (μαζικὸ) πλῆγμα, αἰφνιδιάζοντας τὸν ἐχθρό.

Ε ) Ὑπερτερεῖ σὲ ἄλλους τομεῖς ἡ Ἑλλάδα;
Ἀφοῦ τὸ τουρκικὸ γεωπολιτικὸ δυναμικὸ εἶναι ὑπέρτερο τοῦ ἑλληνικοῦ, ἐρωτᾶται ἐπίσης
κατὰ πόσον ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἰσοφαρίζει τὰ ὀργανικὰ τῆς μειονεκτήματα μὲ τὴν ἀνωτε-
ρότητά της στὸν οἰκονομικὸ καὶ στὸν ἐξοπλιστικὸ τομέα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητικὴ καὶ
στοὺς δύο τομεῖς. Στο μὲν τομέα τοῦ ἐξοπλισμοῦ ἡ ἀναλογία ἰσχύος διογκώνεται συνεχῶς
ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν (μὴ ἀκμαία) ἑλληνικὴ οἰκονομία ἡ περικοπὴ τοῦ
ἐπιζήμιου  παρασιτικοῦ  καταναλωτισμοῦ προσκρούει  στὸ  ἀνυπέρβλητο  ἐμπόδιο  τῆς  λει-
τουργίας τοῦ πολιτικοῦ συστήματος σὲ πελατειακὴ βάση.

ΣΤ) Οἱ «ἀντιεθνικιστὲς»
Οἱ πολέμιοι τῶν ἐθνικιστικῶν ἰδεολογημάτων δὲν ἀντιλαμβάνονται πῶς τὰ ὅσα ἀντιπαρα-
θέτουν οἱ ἴδιοι στὸν ἐθνικισμὸ ἤ μᾶλλον στὶς καρικατοῦρες του εἶναι κι αὐτὰ ἀνιστορικὰ
ἰδεολογήματα, καὶ μάλιστα τὸ κυρίαρχο σήμερα ἰδεολογικὸ σύμφυρμα οἰκουμενισμοῦ καὶ
οἰκονομισμοῦ, ὅπου ὁ κοσμοπολιτισμὸς τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» συμπλέκεται μὲ
τὸν ἀτομικισμὸ τοῦ καπιταλιστικοῦ homo economicus καὶ μὲ τὴν παλαιὰ φιλελεύθερη οὐτο-
πία ὅτι τὸ ἐμπόριο θὰ ὑποκαταστήσει τὸν πόλεμο. Ὅμως βρίσκονται πιὸ κοντὰ στὴν πραγ-
ματικότητα οἱ ἐθνικιστὲς πού πιστεύουν ὅτι ἡ ἀντίθεση Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας εἶναι ἀγεφύ-
ρωτη παρὰ ὅσοι πιστεύουν ὅτι θὰ μποροῦσε καὶ νὰ τελειώσει μὲ τὴν «εὐρωπαϊκὴ» καὶ οἰκο-
νομιστικὴ λύση – ἔστω κι ἂν οἱ πρῶτοι ὁδηγοῦνται στὴ διάγνωση τοὺς ἀπὸ ψευδεῖς προϋπο-
θέσεις: Πράγματι, τόσο οἱ ἐθνικιστὲς ὅσο καὶ οἱ «εὐρωπαϊστὲς» ἤ οικονομιστὲς συμφωνοῦν
ὡς πρὸς τὸ ὅτι ὁ τουρκικὸς ἐπεκτατισμὸς ὀφείλεται στὸ «ὀθωμανικὸ» καὶ «ἀσιατικὸ» πα-
ρελθόν, στὴν «ἀντιδημοκρατικὴ» ἤ «φασιστικὴ» ὑφὴ τοῦ στρατιωτικοῦ κράτους κ.τ.λ., μὲ
τὴ διαφορὰ ὅτι οἱ πρῶτοι θεωροῦν τὰ γνωρίσματα αὐτὰ μόνιμα καὶ ἀνυπέρβλητα, ἐνῶ οἱ
δεύτεροι τὰ βλέπουν ὡς μεταβλητὰ χαρακτηριστικὰ μίας ἱστορικῆς φάσης ἤδη παρωχη-
μένης· δὲν μᾶς λένε βέβαια πότε θὰ μεταβληθοῦν: γιατὶ ἂν αὐτὸ γίνει σὲ ἕναν ἤ δύο αἰῶνες,
τότε ἡ διαμάχη δὲν ἔχει πρακτικὸ ἀντικείμενο.
Ἡ ἰδεολογικὴ πίστη ὅτι ἡ οἰκονομικὴ συνεργασία ἤ διαπλοκὴ ὁδηγεῖ ἀναγκαία σὲ ἄμβλυν-
ση γεωπολιτικῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιθέσεων δὲν ἔχει κανένα ἱστορικὸ στήριγμα. Παράδειγ-
μα: ἀνάμεσα στὰ 1900 καὶ στὰ 1914 τὸ γαλλογερμανικὸ ἐμπόριο αὐξήθηκε κατὰ 137%, ἐνῶ
περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ διεθνῆ καρτὲλ ἦταν κοινὴ γερμανοβρεταννικὴ  ἰδιοκτησία (ἕνα
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ἀπ’ αὐτὰ μάλιστα παρῆγε ἐκρηκτικὲς ὕλες). Τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἐμπόδισε τὶς παραπάνω
χῶρες νὰ ἐμπλακοῦν σὲ ἕναν φονικότατο πόλεμο.
Ἡ φιλελεύθερη καὶ οἰκονομιστικὴ λογικὴ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς οἰκονομίας γεννᾶ
μιὰ τάξη φιλελεύθερων ἐπιχειρηματιῶν, αὐτοὶ προωθοῦν τὸν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ τὸν ἐκδη-
μοκρατισμό, ὁπότε ἡ χώρα γίνεται φιλειρηνική, γιατὶ ἐπεκτατικὲς εἶναι μόνον οἱ μὴ δημο-
κρατικὲς χῶρες. Λάθος: Τα ἐξοπλιστικὰ προγράμματα τῆς χῶρας τους τὰ χαιρετίζουν καὶ οἱ
ἐπιχειρηματίες ἀλλὰ καὶ οἱ ἐργάτες, ὅταν συνδέονται μὲ ἐπενδύσεις, ἀπασχόληση καὶ κρατι-
κὲς παραγγελίες.
Ἡ «ἀριστερὴ» παραλλαγὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ οἰκονομισμοῦ διατείνεται ὅτι ὁ τουρ-
κικὸς ἐπεκτατισμὸς ἀποτελεῖ κατὰ βάση προσπάθεια τῆς ἄρχουσας τάξης νὰ ἀποσπάσει τὴν
προσοχὴ τῶν μαζῶν ἀπὸ τὰ ἄλυτα ἐσωτερικὰ προβλήματα θὰ ὑποχωρήσει ὅταν τὰ προβλή-
ματα αὐτὰ λυθοῦν γιατὶ οἱ λαοὶ δὲν ἔχουν νὰ χωρίσουν τίποτε. Ἡ ἐπιχειρηματολογία αὐτὴ
χωλαίνει· δὲν ἐξηγεῖ γιατὶ ἡ περίσπαση τοῦ λαοῦ μέσω τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ἐπεκτατι-
σμοῦ ἔχει συνήθως τόσο καλὰ ἀποτελέσματα. Το 1882 ὁ Engels ἔγραφε ἀπὸ τὸ Λονδίνο:
«Με ρωτᾶτε τὶ νομίζουν οἱ Ἄγγλοι ἐργάτες γιὰ τὴν ἀποικιακὴ πολιτικὴ; … τὸ ἴδιο ὅ,τι καὶ
οἱ ἀστοί… οἱ ἐργάτες τρῶνε κι αὐτοὶ πρόσχαρα ἀπὸ τὸ μονοπώλιο τῆς Ἀγγλίας στὴν πα-
γκόσμια ἀγορὰ καὶ στὶς ἀποικίες».

Ζ) Ψυχολογικὴ ὑπεραναπλήρωση καὶ μελλοντικὲς προοπτικὲς
Ὅπως ὁ βαριὰ ἄρρωστος δὲν ἀναρωτιέται τὶ θὰ κάμει σὲ δέκα χρόνια, ἀλλὰ ἂν θὰ βγάλει τὴ
νύχτα, ἔτσι ὁ ἱστορικὰ ἀνίσχυρος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη μακρόπνοων συλλήψεων
καὶ τὴν προσήλωση στὰ ἄμεσα δεδομένα λόγω μίας κοντόθωρης εὐδαιμονιστικῆς ἐπιδίω-
ξης. Ἡ τάση ἄρνησης ἤ ἀπώθησης τῶν μακροπρόθεσμων παραγόντων καὶ ἐξελίξεων, δηλα-
δὴ τῶν δεδομένων τῆς πολιτικῆς, δυναμώνει ὅταν τὰ δεδομένα αὐτὰ θίγουν νευραλγικὰ ψυ-
χολογικὰ σημεῖα, μὲ ἄλλα λόγια τὶς ἐθνικὲς αὐταρέσκειες καὶ ψευδαισθήσεις. Ὑπὸ τὴν ἐπή-
ρειά τους συνήθως ὑπερτιμᾶται ἡ σημασία τῶν τομέων, στοὺς ὁποίους ὑπερέχει πραγματικὰ
ἤ φανταστικὰ ἡ Ἑλλάδα (π .χ. θεωρεῖται οὐσιῶδες πολιτικὸ καὶ ἱστορικὸ πλεονέκτημα ὅτι ἡ
Ἑλλάδα εἶναι χώρα «εὐρωπαϊκὴ» καὶ «δημοκρατική», ἐνῶ ἡ Τουρκία «ὀθωμανική», «βάρ-
βαρη», «φασιστικὴ» κ.τ.λ.), καὶ ταυτόχρονα ἡ ἰσχὺς ἤ οἱ ἐπιτυχίες τῆς ἄλλης πλευρὰς ἀπο-
δίδονται κατὰ σύστημα στὴν εὔνοια τῶν Μεγάλων, στὸν ἀνθελληνισμὸ τῆς Δύσης κ.ο.κ.
Τέτοια φαινόμενα εἶναι ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις φυσιολογικὰ καὶ δὲν θὰ ἦσαν οὔτε κἂν ἐπικίν-
δυνα, ἂν ὑπῆρχαν σοβαρὲς ἐνδείξεις ὅτι ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, στὸ σύνολο καὶ στὴ
διαχρονική της συνέχεια, σκεφτόταν καὶ ἐνεργοῦσε ἐντελῶς διαφορετικά. Ὅμως αὐτὸ δὲν
συμβαίνει, ἐπαρκῶς τοὐλάχιστον.
Θὰ πρέπει νὰ θυμᾶται πάντοτε ὅτι ὁ καθένας εἶναι τόσο σοβαρὸς ὁ ἴδιος, ὅσο σοβαρὸ θεω-
ρεῖ τὸν ἐχθρὸ του καὶ ὅσο σοβαρὰ τὸν ἀντιμετωπίζει. Οἱ ἠθικολογίες εἶναι ἕνας εὔκολος
τρόπος γιὰ νὰ καθίσταται ὁ ἐχθρὸς ἀξιοπεριφρόνητος. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀποδεικνύουν τίποτε
ἄλλο πέρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐλαφρότητα ἐκείνου πού τὶς χρησιμοποιεῖ.
Ἡ Ἑλλάδα μεταβάλλεται σταθερὰ σὲ χώρα μὲ περιορισμένα κυριαρχικὰ δικαιώματα ἐνῶ
παράλληλα ἡ στάση της γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο παθητικὴ ἤ ἀντιφατική. Στὸν βαθμὸ
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ὅπου ἡ Ἑλλάδα θὰ καθίσταται ἀνεπαίσθητα γεωπολιτικὸς δορυφόρος τῆς Τουρκίας, ὁ κίν-
δυνος πολέμου θὰ ἀπομακρύνεται, οἱ ψευδαισθήσεις θὰ ἀβγατίζουν καὶ ἡ παράλυση θὰ γί-
νεται ἀκόμα ηδονικότερη, ἐφ’ ὅσον ἡ ὑποχωρητικότητα θὰ ἀμείβεται μὲ ἀμερικανικοὺς καὶ
εὐρωπαϊκοὺς  ἐπαίνους,  πού  τοὺς  χρειάζεται  κατεπειγόντως  ὁ  ἐκσυγχρονιζόμενος  Βαλ-
κάνιος, καὶ ἐπίσης μὲ δάνεια καὶ δῶρα γιὰ νὰ χρηματοδοτεῖται ὁ παρασιτικὸς καταναλωτι-
σμός. Ἔτσι, ὄ,τι στὴν πραγματικότητα θὰ συνιστᾶ κάμψη τῆς ἑλληνικῆς ἀντίστασης κάτω
ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ ὑπέρτερου τουρκικοῦ δυναμικοῦ, οἱ Ἕλληνες θὰ συνηθίσουν σιγά-σιγά
νὰ τὸ ὀνομάζουν «πολιτισμένη συμπεριφορά», «ὑπέρβαση τοῦ ἐθνικισμοῦ» καὶ «ἐξευρω-
παϊσμό». Πράγματι, τὸ σημερινὸ δίλημμα εἶναι ἀντικειμενικὰ τρομακτικὸ καὶ ψυχολογικὰ
ἀφόρητο: ἡ εἰρήνη σημαίνει γιὰ τὴν Ἑλλάδα δορυφοροποίηση καὶ ὁ πόλεμος σημαίνει συ-
ντριβὴ. Ἡ ὑπέρβαση τοῦ διλήμματος αὐτοῦ, ἡ ἀνατροπὴ τῶν σημερινῶν γεωπολιτικῶν καὶ
στρατηγικῶν  συσχετισμῶν  ἀπαιτεῖ  οὔτε  λίγο  οὔτε  πολὺ  τὴν  ἐπιτέλεση  ἑνὸς  ἡράκλειου
ἄθλου, γιὰ τὸν ὅποιο ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἔτσι ὅπως εἶναι, δὲν διαθέτει τὰ κότσια.
Οἱ μετριότητες πού συναπαρτίζουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ καὶ  παραπολιτικὸ κόσμο,  δὲν
ἔχουν  τὸ  ἀνάστημα  νὰ  θέσουν  καὶ  νὰ  λύσουν  ἱστορικὰ  προβλήματα  τέτοιας  ἔκτασης.
Οὐσιαστικὰ βρισκόμαστε σὲ συλλογικὴ ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς εὐθανασίας, ὑπὸ τὸν ὀρὸ
νὰ σκηνοθετηθοῦν ἔτσι τὰ πράγματα, ὥστε κανεὶς νὰ μὴν ἔχει τὴν ἄμεση εὐθύνη, καὶ ἐπί-
σης ὑπὸ τὸν ὀρὸ νὰ τεχνουργηθοῦν ἀνακουφιστικὲς ἐκλογικεύσεις («ἑλληνοκεντρικὲς» ἤ
«ἐξευρωπαϊστικές», ἀδιάφορο).
Τις τραγωδίες ἤ τὶς κωμωδίες, πού μποροῦν νὰ περιγράψουν μὲ τὶς ἁρμόζουσες ἀποχρώσεις
αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη κοινωνικὴ καὶ  ψυχολογικὴ κατάσταση, θὰ τὶς γράψουν ἴσως ἄλλοι.
Ὅπως στρώνει καθένας, ἔτσι καὶ κοιμᾶται.

Παναγιώτης Κονδύλης

ΠΗΓΕΣ: Το ἄρθρο ἀποτελεῖ τὸ ἐπίμετρο τοῦ βιβλίου  Θεωρία τοῦ πολέμου, Ἐκδόσεις Θε-
μέλιο, 1997 
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