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Μια νέα στρατηγική σκέψη δεν μπορεί παρά να        

αποτελεί κατασκευή-επινόηση στο επίπεδο του     

Λόγου: Αν η κεντρική κατηγορία τυποποίησης και       

πρωταρχία στην πολιτική της παραδοσιακής     

στρατηγικής είναι η έννοια του πολέμου και της        

σύγκρουσης , στη «νέα στρατηγική» το κέντρο βάρους        

μετατοπίζεται στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας     

ολοκληρωμένης (δηλαδή χωρίς εξωτερική    

αναφορικότητα και στις εκφάνσεις της ενδογενούς      

της ανάπτυξης) θεωρίας των λόγων του πολέμου και της         

σύγκρουσης, και συγκρότησης ενός καταστατικού     

Λόγου θεσμοθέτησης φαντασιακών και συμβολικών.     

πρόκειται δηλαδή για μια ρηματική κατασκευή, ενός       

μανιφέστου, το status του οποίου παρουσιάζεται ως ένα        

πολιτικό επιχείρημα. Το μόνο που μένει να τονίσουμε        

είναι: Ότι στο σχήμα (ως ιδεολογική αναπαράσταση),       

όσο εγκαταλείπεται η εξάρτηση από μια δογματική       

σύλληψη, τόσο περισσότερο προβληματική    

καθίσταται η προσπάθεια προσδιορισμού των     

συμβεβηκότων και αποδοχής των περιορισμών της.      

Ήτοι ευρισκόμεθα στο τερέν της φαινομενικότητας,      

μιας βαθύτερης «ορθολογικότητας». Ή μήπως μια      

καθολική Ιδέα (π.χ. του Πολέμου) αποτελεί προϊόν της        

ίδιας της Ιστορίας και συνεπώς δεν θα απαιτείτο        

καμία ενσάρκωσή της; Ή όταν ασχολούμαστε με τις        

προθέσεις του Λόγου και των διατυπώσεων της       

τελεολογίας του, ο φορμαλισμός αυτός τείνει να       

ενταχθεί στην υπερβατολογία. Η φαινομενολογία     

λοιπόν οφείλει να είναι μια προσληπτική      

αποσαφήνιση και διασάφιση του συμβαίνοντος –      

αντιληπτού στο αποβλεπτικό πέρασμα – ανάδυση των       

υπερβατά συγκροτουμένων όντων μέσα στον     

(ενδό)κοσμο τους: Δηλαδή στις φυσικές     



πραγματικότητες των διανοημάτων και στις     

διαβαθμίσεις εννοήσεων, αλλά και στην αναγνώριση      

εκείνου του δοσμένου-«αληθούς», που (εντός της      

προσοχής της τρέχουσας εμπειρίας-εποπτείας)    

παραμένει εκτός θεματοποίησης (=δεν μπορεί να      

αδραχτεί ή μένει ψιλό από θεωρητική επιθυμία από εμάς         

ως πλεόνασμα της εμπειρίας του ψυχικού εαυτού). 

Στη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εποχή       

των συγκρούσεων, που κατά μεγάλο ποσοστό τα       

υλικά μέσα καθορίζουν τα αποτελέσματα,     

υιοθετήθηκε η αρχή, ότι οι κατηγορίες της       

στρατηγικής επιδέχονται την υπόταξή τους σε      

συγκεκριμένους apriori κανόνες, που καθορίζουν     

την ίδια τους την ουσία και περαιτέρω την        

αλληλεξάρτησή τους. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές      

στρατηγικής – σύμφωνα με την άποψη της «υλικής        

στρατηγικής» - ισχύουν για τις στρατηγικές στο       

μέτρο που και αυτές δεν μπορούν να υπάρχουν        

ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψής τους,      

ανεξάρτητα από την δυνατότητα του     

υποκειμένου να τις εκφράσει. Αυτό που έχει       

ωστόσο πρωτεύουσα σημασία είναι ο ρόλος των       

«υλικών αρχών», εκείνων δηλαδή που     

προσδιορίζουν τις στρατηγικές κατηγορίες ως     

τέτοιες, οι οποίες επιβάλλονται από την ίδια       

την «οντολογική τους σύσταση». Αυτή η σύλληψη       

παραμένει θεμελιώδης για τη σύγχρονη     

στρατηγική · βρισκόμαστε ήδη στο επίπεδο της       

υλικής στρατηγικής, υπό την έννοια ότι οι       

παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν παρά μόνο για το        

«στρατηγικά πρακτόν». Όσο και αν η εφαρμογή       

τους προϋποθέτει τη συγκεκριμένη κάθε φορά      

στρατηγική κατάσταση στην οποία αναδύεται η      

πρακτική επιλογή, οι ίδιοι οι κανόνες      

προσδιορίζουν το πρακτόν ως τέτοιο, είναι      

δηλαδή apriori κανόνες, που αναφέρονται στην ίδια       



τους τη σύσταση. Οι κανόνες αυτοί βρίσκουν την        

τελειότερη εφαρμογή τους στην περίπτωση     

επιλογής μεταξύ κάποιων αξιών, εξασφαλίζοντας     

σαφή κριτήρια για την επιλογή αυτή, πέρα από        

τον όποιο σχετικισμό των αξιών. Έτσι, η       

διάρκεια αποτελεί ουσιώδες στοιχείο    

επιλεξιμότητας μιας στρατηγικής αξίας,    

ανεξάρτητα από το πόσο πράγματι συνεχίσει να       

υπάρχει το «στρατηγικόπράγμα» ή ηωφέλειαστην        

οποία εγγράφεται κάθεφορά μίαστρατηγικήαξία.       

Αυτό πουενδιαφέρειστηφαινομενολογικήαυτή      

σύλληψη αυτών των σχέσεων δεν είναι η       

θεμελίωση μιας αξιολογίας καθόσον η     

φαινομενολογική παράδοση δεν θα επανέλθει     

ποτέ σε αξιολογικούς κανόνες, παρά μόνο στη       

θεμελιώδη σύλληψη, ότι το πρακτόν έχει τους       

δικούς του υλικούς περιγράψιμους κανόνες.     

Αξιοποιεί δηλαδή η φαινομενολογία την ίδια      

την πρόθεση της στρατηγικής να προσδώσει στο       

«στρατηγικά πρακτόν» αυτονομία σε σχέση με το       

αντικείμενο της τέχνης, της επιστήμης, της σκέψης,       

των λοιπών τρόπων προσέγγισης του     

στρατηγικού. 

Τούτο όμως, είναι καθοριστικό για την στάση        

απέναντι στα στρατηγικά ζητήματα.    

Συνεπάγεται κατά βάση ότι ο χώρος του πρακτού        

έχει μια κάποια αυτονομία, διακατέχεται από      

δικούς του κανόνες ανεξαρτήτως από εκείνους      

που ισχύουν στο χώρο της επιστημονικής σκέψης ή        

της τεχνικής. Η ύπαρξη «υλικών» στρατηγικών      

κανόνων σχετικά με το «στρατηγικό πρακτόν»      

εξασφαλίζει στην ουσία, την ίδια την      

αυτονομία του(στρατηγικού) πρακτικού λόγου,    

τη δυνατότητα του να αποτινάξει την      

κυριαρχία ξένων προς αυτόν κριτηρίων. Η      



αυτονομία αυτή του «στρατηγικού πρακτικού     

λόγου» δεν είναι βέβαια απόλυτη,     

εξασφαλίζεται, ωστόσο, στο στενό χώρο του      

πρακτού, έστω και ανοπρακτικόςλόγοςδενπαύει         

να είναι λόγος, μετά λόγον και όχι απλά κατά τον          

όρο λόγο. 

Η περιγραφή της στρατηγικής πράξης δεν       

ισχύει απόλυτα, δεν είναι απροϋπόθετη. Ισχύει      

μόνον υπό την προϋπόθεση ότι και αυτός που        

περιγράφει και εκείνος που θα μπορούσε να       

ενδιαφερθεί για την περιγραφή ανήκουν σε μια       

«στρατηγική κοινότητα». Αυτό σημαίνει ότι ο      

«πρακτικός λόγος» δεν αποτελεί ούτε αποκάλυψη,      

ούτε απόδειξη, δεν επικαλείται ούτε μια      

αλήθεια έξωθεν ούτε την απλή τυπική      

στρατηγική λογική: Ο στρατηγικός πρακτικός     

λόγος επικαλείται το πράττειν, την ίδια την       

στρατηγική πράξη και την ιστορία της. Η       

περιγραφή (φαινομενολογική) δεν έχειλοιπόνως      

σκοπό τηςναδημιουργήσει μιαστρατηγικότητα ·       

σκοπός της είναι μόνον η ερμηνεία της ίδιας της         

στρατηγικής πράξης, της δυνατότητας του     

«στρατηγικώςπράττειν».  

Αποσαφηνίζουμε ότι είναι αδύνατον να      

ορίσουμε τη στρατηγική πράξη στη βάση μιας       

αυτό-αναφοράς, σαν να ήταν το τέλος της       

στρατηγικής πράξης η ίδια η στρατηγική πράξη       

και όχι το στρατηγικά πρακτόν. Η ίδια η        

κεντρική έννοια της αποβλεπτικότητας δεν     

επιτρέπει την εμμένεια της στρατηγικής πράξης.      

Το υποκείμενο στρέφεται προς τον στρατηγικό      

κόσμο και ο ορίζοντας όπου εγγράφεται το τέλος        

των στρατηγικών πράξεών του είναι ο ίδιος ο        

στρατηγικός κόσμος. Η στρατηγική δεν μπορεί να       



συνιστά χαρακτηρολογία , παρά μόνον εφόσον      

συνιστά «στρατηγική κοσμολογία».  

Η διευκρίνιση τηςφύσηςτουστρατηγικούκαι        

η δικαιολόγηση στρατηγικών κανόνων δεν     

είναι μόνο κεντρικά αντικείμενα της     

στρατηγικής επιστήμης και της στρατηγικής     

φιλοσοφίας αλλά αφορούν όλους μας. Η      

επιστημολογία, αν δεν θέλει να είναι      

φορμαλιστική, θα πρέπει να συνδέεται με μια       

θεωρία της κοινωνικής πραγματικότητας και να      

αντιμετωπίζει τα ερωτήματα της σε σχέση με το        

πρόβλημα της θεμελίωσης της πράξης. Η τυπολογία       

στη στρατηγική έχει νόημα μόνο αν ενταχθεί σε        

ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο και η      

κατηγοριοποίηση και οι κατηγορίες είναι     

στοιχεία θεμελιώδη για την οργάνωση της      

εμπειρίας μας. Ηγενικήδιατύπωσηπουτοποθετεί       

το στρατηγικό επέκεινα της ουσίας αποτελεί      

την πιο κενή καθοδηγητική ένδειξη · σημαίνει       

ότι η κίνηση που οδηγεί ένα «υπάρχον       

στρατηγικό» προς τη στρατηγική δεν είναι μια       

υπέρβαση δια της οποίας το «υπάρχον      

στρατηγικό» αίρεται σε μια ανώτερη ύπαρξη –       

στρατηγική, αλλά μια έξοδος από το να είναι και         

από τις κατηγορίες που το περιγράφουν. Η       

διάκριση ανάμεσα στουπάρχονκαισεαυτήτούτη        

την ύπαρξη επιβάλλεται στον φιλοσοφικό     

στοχασμό και αφανίζεται γι αυτόν με την ίδια        

ευκολία. Η στρατηγική σκέψη ολισθαίνει     

ανεπαίσθητα από την έννοια του καθαυτό είναι,       

αυτού χάριν του οποίου κάτι τι υπάρχει, στην        

ιδέα της αιτίας της ύπαρξης, ενός «όντος εν γένει»,         

του οποίου η ουσία δεν θα περιέχει στην        

ανάγκη παρά μόνο την ύπαρξη, πλην όμως δεν θα         

υστερεί από ένα «ον», καθώς δεν θα είναι το         



γεγονός ή η πράξη, ή το καθαρό συμβάν ή το έργο του            

είναι.  

Ο αναστοχασμός των θεωρητικών αναλύσεων      

που προϋπήρξαν αποτελεί την ιστορία της      

σημερινής στρατηγικής σκέψης και πράξης και      

επιτρέπει να κατανοηθούν τα σημερινά     

αδιέξοδα και οι αντινομίες της στρατηγικής      

θεωρίας. Η κατανόηση της ιστορικότητας μιας      

θεμελίωσης αφορά στον τρόπο συγκρότησης της      

αξίωσης για τη θεμελίωση του ιστορικού. Ο       

στρατηγικός στοχασμός μπορεί να επεκτείνεται     

σε μια πλειάδα διαφορετικών και ετερόκλητων      

προβλημάτων ωστόσο δεν αποτελεί μια απλή      

«γραμματολογική προσέγγιση» που στερείται    

συνδετικού ιστού. Αυτό που ενοποιεί όλες αυτές       

τις περιοχές είναι μια αντίθεση ή ένταση που        

χαρακτηρίζει τα είδη σκοπιών τις οποίες      

μπορούμε να υιοθετήσουμε έναντι του     

στρατηγικού κόσμου και των εαυτών μας : Την        

υποκειμενική σκοπιά και την αντικειμενική. Η      

ένταση λειτουργεί ενοποιητικά για την     

ανακάλυψη της κοινής δομής φαινομενικά     

ανεξάρτητων προβλημάτων, όπως το πρόβλημα του      

στρατηγικού νου, του σκεπτικισμού και της      

αξίας. Και αφού όλα τα είδη του φυσιοκρατικού        

αναγωγισμού αδυνατούν να συλλάβουν τι     

νοιώθει κανείς όντας ένα συγκεκριμένο είδος      

ενσυνείδητου υποκειμένου πρέπει να    

απορρίψουμε την ιδέα ότι αυτή η αντικειμενική       

σύλληψη του υποκειμενικού στοιχείου μπορεί     

να είναι ένα είδος φυσικής αντικειμενικότητας.      

Η νοητική αντικειμενικότητα μπορεί να     

επιτευχθεί μέσω της κατασκευής μιας θεώρησης      

της δικής μας οπτικής γωνίας, η οποία δεν        

προέρχεται από αυτήν την οπτική γωνία, αλλάαπό        



μια θέα από το πουθενά? Η στρατηγική και η         

πολιτική έχουν συμπληρωματικότητα. Δεν    

νοείται πολιτική χωρίς την στρατηγική     

και δεν υπάρχει στρατηγική χωρίς     

πολιτική. Τόσο η πολιτική όσο και η       

στρατηγική όψη των αντικειμένων και του      

κόσμου ενσαρκώνουν αναγκαίους μεν αλλά     

αντιφατικούς ρόλους. Ανάλογα μετοπρόβλημα      

έρχεται στο προσκήνιο η μια ή άλλη όψη, καμιά         

όμως από τις δυο δεν γίνεται να αγνοηθεί        

εντελώς. 

Γι’ αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε μία      

κατάσταση- στρατηγική όπου, η ελευθερία     

απέναντι στο είναι - την οποία διατηρούν παρά        

την ειλικρίνειά τους, η πρόθεση και η γνώση-        

προσκρούει στην απουσία του στρατηγικού     

κόσμου, στο στοιχειώδες. Αν και υπάρχει κάποια       

σύνδεση ανάμεσα στην αντικειμενικότητα και     

την πραγματικότητα εντούτοις το σύνολο της      

πραγματικότητας δε γίνεται περισσότερο    

κατανοητό όσο πιο αντικειμενικά θεάται. Η      

εμφάνιση και η προοπτική αποτελούν ουσιώδη      

τμήματα αυτού που υπάρχει και, σύμφωνα με       

κάποιες απόψεις, είναι περισσότερο από μια      

λιγότερο αμερόληπτη σκοπιά. Ο ρεαλισμός     

αποτελεί το υπόβαθρο των αξιώσεων της      

αντικειμενικότητας και της   

αποστασιοποίησης, αλλά τις υποστηρίζει μόνο     

μέχρι κάποιου σημείου. Το περιεχόμενο μιας      

αντικειμενικής θέασης της στρατηγικής και     

αντίστοιχα οι αξιώσεις της για πληρότητα      

είναι επηρεασμένες από την προσπάθεια να τις       

συνδυάσουμε με την άποψη στην οποία      

βρισκόμαστε. Η αντικειμενικότητα καθεαυτή    



οδηγεί στην αναγνώριση, ότι οι ικανότητες της       

είναι πιθανόν περιορισμένες και η ριζική      

διατύπωση αυτής της αναγνώρισης είναι ο      

φιλοσοφικός σκεπτικισμός, με τον οποίο η      

αντικειμενική σκοπιάυπονομεύειτονεαυτότης      

μέσω των ίδιων διαδικασιών που χρησιμοποιεί      

για να θέσει υπό αμφισβήτηση την      

προαναστοχαστική αφετηριακή σκοπιά για την     

αντίληψη, την επιθυμία και το πράττειν. Μέσα       

στηναντίληψή μαςδίνεται έναςκόσμοςκαι, ακόμα με         

την αντικειμενική της σημασία, η αντίληψη έχει       

επίσης μια υποκειμενική σημασία: Η     

εξωτερικότητα αναφέρεται σε μία    

εσωτερικότητα, δεν είναι εκείνη του πράγματος      

καθεαυτού. 

Η κίνηση της στρατηγικής εγκαταλείπει      

την αντίληψη για να αναζωπυρώσει την      

αίσθηση, να αποσπάσει τηνποιότητααπόαυτήτη        

παραπομπή στο στρατηγικό αντικείμενο. Αντίνα      

φτάσει ως το αντικείμενο, η πρόθεση πλανάται       

μέσα στην ίδια την αίσθηση και αυτή η πλάνη μέσα          

στην αίσθηση γεννά το «αισθητικό αποτέλεσμα».      

Δεν είναι ο δρόμος που οδηγεί στο αντικείμενο –         

στρατηγική, αλλά το εμπόδιο που απομακρύνει      

από αυτό και ούτε ανήκει εξάλλου στην       

υποκειμενική τάξη. Η αίσθηση της στρατηγικής      

δεν είναι το υλικό της αντίληψης της. Μέσα στη         

στρατηγική αναφαίνεται σε νέο στοιχείο και ,       

πιο σωστά , επιστρέφει στην απροσωπία του       

στοιχείου. Ο σκεπτικισμός συνιστά τη ριζική      

αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα     

οποιασδήποτε μορφής γνώσης , ελευθερίας,     

αλήθειας , δεδομένης της πρόσδεσής μας στον κόσμο        

και της αδυνατότητας να δημιουργήσουμε τους      

εαυτούς μας εκ του μη όντος . Υπάρχει ένας επίμονος          



πειρασμός : Να μεταστραφεί στρατηγική σε κάτι       

λιγότερο δύσκολο και πιο αντιληπτό από αυτό       

που είναι .  

Η στρατηγική είναι ένα εξαιρετικά     

δύσκολο αντικείμενο και δεν αποτελεί     

εξαίρεση στο γενικό κανόνα, ότι οι      

δημιουργικές προσπάθειες είναι σπάνια    

επιτυχείς . Και στηστρατηγική όπωςκαισε άλλες         

περιοχές της σκέψης, ο ίμερος της βεβαιότητας μας        

ωθεί να αναζητούμε θεμέλια ακόμη και για τα        

ίδια τα θεμέλια. Αν υπάρχουν λόγοι για τους        

οποίους θεσπίστηκε μια συγκεκριμένη    

στρατηγική δεν μπορούν να είναι λόγοι εντός       

του συστήματος το οποίο εδράζεται στο      

θέσπισμα. Αν είναι λόγοι εντός άλλου συστήματος,       

τότε δεν θεμελιώνουν τη στρατηγική ως      

στρατηγική - γιατί σ’ εκείνο το άλλο σύστημα η         

συγκεκριμένη στρατηγική δεν είναι θεμέλιο .      

‘Άλλοι είναι οι κανόνες που ορίζουν τη θέση της         

σε εκείνο το σύστημα. Η στρατηγική του       

Πελοποννησιακού πολέμου δεν μπορεί να είναι      

αντικείμενο στρατηγικής κρίσης για το     

ελληνικό σύστημα στρατηγικής, διότι εκεί     

επέχει θέση θεμελίου • ούτε όμως και σε ένα         

σύστημα, ας πούμε ανατολικής στρατηγικής, διότι      

η κρίση στοπλαίσιοεκείνουτουσυστήματοςδεν        

μπορεί να δικαιολογήσει το θεμελιακό     

χαρακτήρα της στρατηγικής αυτής στο ελληνικό      

στρατηγικό σύστημα. Όχι μόνο τη θεμελιακή της       

θέση, αλλά ούτε καν το νόημά της δεν μπορεί η          

στρατηγική του Πελοποννησιακού πολέμου να     

διατηρήσει στο νέοσύστημα. Διότιτονόημά τηςτο         

οφείλει στο σύστημα στο οποίο ανήκει και , αν         

στο σύστημα ανατολικής στρατηγικής η     

στρατηγική αυτή έχει κάποιο νόημα, τότε είναι       



άλλο νόημα, οριζόμενο από τους κανόνες του       

ανατολικού συστήματος στρατηγικής. Συνεπώς    

δεν μπορείς να αναζητήσεις τους λόγους για τους        

οποίους κάτι είναι θεμέλιο ενός συστήματος ούτε       

στο ίδιο το σύστημα ούτε σε άλλοσύστημα. Ανπάλι          

δεν υπάρχουν λόγοι, αυτό και μόνο υποδηλώνει       

το θεμελιακό χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης     

στρατηγικής. Υπ’ αυτή την έννοια κάθε θέσπισμα       

είναι αυθαίρετοκαιδεν μπορείκανείςνα μιλάει        

γι «αντικειμενικότητα» των θεμελίων – ούτε όμως       

για υποκειμενικότητα - διότι η επιλογή του       

θεμελίου δεν είναι προσωπικό θέμα. Η επιλογή       

των θεσπισμάτων και στη στρατηγική είναιθέμα       

της κοινωνίας, της κοινότητας, διότι η έννοια       

του κανόνα εμπερικλείει την έννοια της      

κοινωνίας.  

Υπό το πρίσμα της θεώρησης μιας      

συγκεκριμένης στρατηγικής ή ενός στρατηγικού     

έργου ως θεμελίου της στρατηγικής, μπορεί τώρα       

να αποκτήσει νόημα η πεποίθηση ότι δεν μπορείς        

να μεταβάλεις στο παραμικρό μια συγκεκριμένη      

στρατηγική - στρατηγικό αριστούργημα δίχωςνα      

την καταστρέψεις. Διότι αντί να θεωρήσουμε ότι       

διατυπώνει μια στρατηγική αλήθεια που έχει      

αντληθεί από την εμπειρία, μπορούμε να δούμε ότι        

κατ’ ουσία εκφράζει μια απαγόρευση .Αυτό που       

εννοείται δεν είναι ότι υπάρχει δυσκολία να       

επέμβεις σε ένα στατικό αριστούργημα, αλλά ότι,       

άπαξ κάνεις κάτι τέτοιο, αυτό και μόνο σημαίνει        

ότι δεν το θεωρείς ως στρατηγικό αριστούργημα.       

Και συνεπώς, υπό μία έννοια, το έχεις       

καταστρέψει. Η θεώρηση αυτή δίνει λύση στο       

φαινομενικά παράδοξο γεγονός, ότι σε κάθε      

στρατηγικό ρεύμα, οι στρατηγικές    

αριστουργήματα μοιάζουν να παράγονται τις     



πρώτες δεκαετίες και ύστερα ακολουθεί μια      

μακρά περίοδος παρακμής. Νομίζουμε ότι αυτό έχει       

να κάνει με τη φύση τηςστρατηγικήςδημιουργίας.        

Κατά κάποιον ανεξήγητο τρόπο, όλοι οι μεγάλοι       

δημιουργοί στρατηγικής στριμώχνονται γύρω    

από την αφετηρία του ρεύματος. Έχουμε την       

εικόνα ενός «νομογραφήματος» όπου το μέγιστο της       

εξελικτικής καμπύλης είναι πολύ κοντά στην      

αρχή. Αλλά πρόκειται για ψευδαίσθηση που      

προέρχεται απ’ το γεγονός ότι προβάλλουμε ένα       

λογικό μοντέλο πάνω σε μια χρονική διαδικασία.       

Συγχέουμε τη λογική αφετηρία με τη χρονική       

αφετηρία ενός στρατηγικού κινήματος και τις      

στρατηγικές ως κανόνες με τις στρατηγικές ως       

«φυσικά αντικείμενα». Και ερμηνεύουμε το     

γεγονός της λογικής, ότι τα πρότυπα στρατηγικής       

υπερέχουν εξ’ ορισμού των στρατηγικών έργων      

που δημιουργούνται επί τη βάσει τους, ως το        

παράδοξο φαινόμενο ότι τα πρώιμα στρατηγικά      

έργα ενός στρατηγικού ρεύματος είναι ανώτερα      

των όψιμων. Συγχέουμε μια στρατηγική - πρότυπο       

ως αξιολογική αφετηρία του στρατηγικού μας      

συστήματος με τη στρατηγική πρότυπο ως      

κορύφωση της δημιουργικής πορείας ενός     

«στρατηγού». Η στρατηγική ανάπτυξη    

κατευθύνεται σε στάδια, καθένα από τα οποία       

δίνει μια πιο αντικειμενική εικόνα από το       

προηγούμενο. 

Το πρώτο βήμα είναι να δούμε ότι η         

στρατηγική αντίληψη μας προκαλείται από τη      

δράση στρατηγικών «πραγμάτων» πάνω μας. Το      

επόμενο βήμα είναι να αντιληφθούμε ότι, από τη        

στιγμή που οι ίδιες οι στρατηγικές ιδιότητες       

που προκαλούν αντιληπτικά στρατηγικά    

ενεργήματα, παράγουν διαφορετικές επιδράσεις    



σε άλλα στρατηγικά αντικείμενα και μπορούννα       

υπάρχουν χωρίς να προκαλούν κανένα     

αντιληπτικό ενέργημα. Η αληθινή στρατηγική     

φύση τους πρέπει να μπορεί να αποσπαστεί από        

την αντιληπτική τους εμφάνιση και δεν      

χρειάζεται αναγκαστικά να έχει κάποια     

ομοιότητα με αυτή. Το τρίτο βήμα αφορά στην        

απόπειρα μορφοποίησης μιας στρατηγικής    

σύλληψης του αληθινάστρατηγικού, ανεξάρτητα     

από την εμφάνισή του. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να μη          

σκεπτόμαστε σχετικά με τον στρατηγικό κόσμο      

από τη δική μας οπτική γωνία, αλλά επίσης το να μη           

σκεπτόμαστε από μια γενική στρατηγική     

αντιληπτική γωνία. Έτσι αυτές οι     

δευτερεύουσες ποιότητες αποσύρονται από τη     

στρατηγική εικόνα που έχουμε για τον      

εξωτερικό στρατηγικό κόσμο και οι βασικές      

πρωτεύουσες ποιότητες, λογίζονται με    

κατασκευαστικό τρόπο. Έτσι η κατανόηση του      

στρατηγικού κόσμου έχει εξαιρετικά    

διευρυνθεί με την αρωγή στρατηγικών θεωριών      

και εξηγήσεων που χρησιμοποιούν έννοιες που      

δεν προσαρτούν συγκεκριμένη αισθητηριακή    

αντιληπτική οπτικήγωνία. Οστρατηγικόςκόσμος,      

ο οποίος περιγράφεται από αυτή την      

αντικειμενική θεώρηση, δεν είναι απλά χωρίς      

κέντρο · είναι επίσης κατά μία έννοια, χωρίς        

διακριτά στρατηγικά γνωρίσματα. Ενώ τα     

στρατηγικά πράγματα εντός του έχουν ιδιότητες,      

καμία από αυτές τις στρατηγικές ιδιότητες δεν       

αποτελεί αντιληπτική όψη. Παρόλο που αυτή η       

αποχρωματισμένη στρατηγική θεώρηση της    

αντικειμενικότητας έχει αποδειχτεί ισχυρή,    

αντιμετωπίζει δυσκολίες εάν προταθεί ως μια      

μέθοδος για την αναζήτηση μιας πλήρους      



κατανόησης της στρατηγικής πραγματικότητας,    

για τον λόγο ότι μας αφήνει χωρίς τον        

συνυπολογισμό τωναντιληπτικώνστρατηγικών    

ενεργημάτων και των συγκεκριμένων    

προοπτικών θέασης που εγκαταλείψαμε ως μη      

συσχετιζόμενες με το στρατηγικό. Υπάρχει     

λοιπόν κάτι περισσότερο στη στρατηγική     

πραγματικότητααπό ότι μπορεί ναενσωματώσειη       

«φυσική έννοια» της αντικειμενικότητας.  

Το αναγωγιστικό πρόγραμμα στις σύγχρονες     

εργασίες στη φιλοσοφία της στρατηγικής είναι      

εντελώς παραπλανητικό, γιατί εδράζεται στην     

αθεμελίωτη υπόθεση ότι μια ιδιαίτερη θεώρηση      

της αντικειμενικής στρατηγικής   

πραγματικότητας εξαντλεί αυτό που υπάρχει.     

Αντικειμενικότητα και σκεπτικισμός   

συνδέονται στενά αφού αναπτύχθηκαν από την      

ιδέα ότι υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος στον       

οποίο εμπεριεχόμαστε, και ότι τα φαινόμενα      

απορρέουν από την αλληλεπίδραση μας με τον       

υπόλοιπο κόσμο. Επομένως η ιδέα της      

αντικειμενικότητας φαίνεται να   

αυτοϋπονομεύεται. Ο σκοπός είναι να     

σχηματίσουμε μια αντίληψητηςπραγματικότητας     

η οποία συμπεριλαμβάνει τους εαυτούς μας και τη        

θεώρηση μας (των πραγμάτων) ανάμεσα στα      

αντικείμενα της, αλλά φαίνεται ότι οτιδήποτε      

διαμορφώνει αυτή την αντίληψη δεν θα      

συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτή. Η πιο     

αντικειμενική θέαση που μπορούμε να     

επιτύχουμε θα πρέπει να εδράζεται σε μια       

ανεξάρτητη υποκειμενική βάση και ότι αφούδεν       

μπορούμε ποτέ να εγκαταλείψουμε την οπτική μας       

γωνία, αλλά μόνο να τη μεταβάλουμε, η ιδέα ότι με          

κάθε διαδοχικό βήμα μπορούμε να φτάνουμε πιο       



κοντά στην πραγματικότητα έξω από αυτήν, δεν       

έχει θεμελίωση. Όλες οι θεωρίες της γνώσης       

αποτελούν απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Η       

επιδίωξη τηςαντικειμενικήςγνώσηςαπαιτεί μια      

πολύ πιο εξελιγμένηαντίληψητουνουεντόςτου        

κόσμου από αυτή που κατέχουμε τώρα: Μια       

αντίληψη οποία θα εξηγεί την δυνατότητα της       

αντικειμενικότητας. Οι συνθήκες της    

αντικειμενικότητας οδηγούν στο συμπέρασμα    

ότι βάση του μεγαλύτερου μέρους της πραγματικής       

γνώσης πρέπει να είναι a priori και να απορρέει από          

εμάς τους ίδιους. 

Μολονότι η σχέση του γνωρίζοντος     

υποκειμένου με τον κόσμο εύλογα συλλαμβάνεται      

ως σχέση ενεργούς συμμετοχής, ένα είδος διάκρισης       

μεταξύ γνωρίζοντος υποκειμένου και    

γνωριζομένου αντικειμένου θα πρέπει να     

στοιχειοθετηθεί μέσα στον κόσμο. Σε ένα      

γενικότερο επίπεδο θεώρησης, η    

πραγματικότητα εννοούμενη ως όλο αδυνατεί να      

υποβληθεί στην άμεση επιστημονική πρακτική.     

Στο πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας, η ανάπτυξη       

οποιουδήποτε λόγου αναφορικά με τη φύσηαυτού       

του αδιαίρετου όλου είναι κατ΄ ανάγκη      

οντολογικού, μεταεπιστημονικού χαρακτήρα.   

Οδηγούμαστε επομένως σε ένα νέο όριο της       

επιστημονικής διαδικασίας ως προς τη     

δυνατότητα απόκτησης γνώσης του αληθούς ή      

ακριβούς χαρακτήρα της πραγματικότητας στην     

πληρότητά της. Η συνήθης φιλοσοφική υπόθεση      

περί ύπαρξης ενός πανοπτικού σημείου αναφοράς      

καθίσταται απατηλή στην κβαντική θεωρία. Σε      

αντιδιαστολή προς τη θεώρηση ενός     

ανεπικύρωτου και καθολικού σημείου ή « θέας από        

το πουθενά» η κβαντική θεωρία αναγνωρίζει      



κατά τρόπο θεμελιώδη την προοπτικότητα στο      

χαρακτήρα της γνώσης. Ορίζει ότι η      

πραγματικότητα είναι ουσιωδώς μη-διαχωρίσιμη,    

ενώ η διακριτικότητά της σε επιμέρουςγεγονότα       

αποτελεί συνάρτηση της θεώρησης ενός πλαισίου.      

Δεδομένου αυτών των στοιχείων, η θεώρηση μιας       

«θέας από το πουθενά» εκλήφθηκε ως υπαρκτή       

δυνατότητα στο εσωτερικό της επιστήμης πριν      

την κβαντική σκέψη και θεωρία. Βάσει του       

θεωρητικού μοντέλου της κβαντικής θεωρίας η      

εικόνα της «θέας από το πουθενά» είναι       

απορριπτέα. Η θεώρηση της πραγματικότητας ως      

μιας ολότητας δεν είναι δυνατόν να γίνει       

κατανοητή ως το άθροισμα των μερών που       

συναπαρτίζουν το όλον. Κατά συνέπεια η βαθιά       

εδραιωμένη αντίληψη του κλασσικού    

παραδείγματος βάσει της οποίας η δομή του όλου        

περιγράφεται ή επεξηγείται πλήρως υπό τους      

όρους των μερών του καθίσταται αδόκιμη. Στην       

κλασσική άποψη, δοθέντος ενός σύνθετου     

συστήματος, η δυναμική του όλου θεωρήθηκε ως       

αναγώγιμη στις ιδιότητες των    

συναπαρτιζομένων μερών. Στην κβαντική    

σκέψη-θεωρία, η πραγμάτευση μέρους όλου είναι      

αντίστροφης διάταξης. Η ταυτότητα και οι      

ιδιότητες των μερών είναι δυνατόν εντέλει να       

επεξηγηθούν μόνο υπό τους όρους της δυναμικής       

του όλου. Διότι, σε ένα μη-διαχωρίσιμο κβαντικό       

σύστημα η ταυτότητα του μέρους στο εσωτερικό       

ενός όλου διαφοροποιείται από την ταυτότητα      

του εκτός του όλου, όπως χαρακτηρίζεται απότην        

απομονωμένη εξιδανικευμένη του κατάσταση.    

Μολονότι πλήρης γνώση του όλου είναι καταρχήν       

αδύνατη, ο ουσιαστικός του χαρακτήρας μπορεί      

να διαυγασθεί μέσω της διεισδυτικής     



ικανότητας της θεωρίας και της μελλοντικής      

ανάπτυξης.  

Στρατηγική αξία, στρατηγικός κανόνας, και     

στρατηγική μορφή βρίσκονται σε σχέση     

αλληλοαναφοράς, αλλά ταυτόχρονα σε    

αντινομική σχέση. Για να αποφευχθούν αυτές οι       

αντινομίες θα πρέπει να προσφύγουμε σε      

στρατηγικές ανάλυσης που θα είναι «ανοικτές»      

σε αντιστοιχίσεις μεταξύ αφ’ ενός μορφών      

κανόνων και αφ’ ετέρου σχέσεων που οι κανόνες        

ρυθμίζουν ή αφήνουν αρρύθμιστες. Είναι σαφές ότι       

μια τέτοια θεώρηση σκοντάφτει πρώτα απ΄ όλα       

στην ελευθερία του υποκειμένου της     

στρατηγικής, αφού υποδεικνύει ένα «πρακτικό     

βίο» της στρατηγικής όπου η ελευθερία      

περιορίζεται στην επιλογή των γνωμόνων, ενώ      

οι συγκεκριμένες στρατηγικές πράξεις είναι     

αναγκαιοκρατημένες ως εξαρτώμενες εξ    

ολοκλήρου από ήδη υπάρχοντες γνώμονες, από τους       

οποίους δεν μπορούν να αποκλίνουν. Τόσο η       

επιλογή των ίδιων των γνωμόνων όσο και οι        

στρατηγικές πράξεις που ακολουθούν τους     

γνώμονες είναι προϊόντα της ελευθερίας της      

αυθαιρεσίας! Γι αυτό το λόγο η στρατηγικότητα       

μιαςπράξης (στρατηγικής) πρέπεινα έχεινακάνει        

τόσο με τη στρατηγικότητα του γνώμονα που       

ακολουθεί, όσο και με ένα δεύτερο στοιχείο που        

αφορά στους όρους της συγκεκριμένης πράξης,      

δηλαδή στους όρους που διαφοροποιούν τη      

συγκεκριμένη πράξη από μια άλλη πράξη που       

ακολουθεί τον ίδιο γνώμονα. Πως όμως αυτό είναι        

δυνατό; Με δύο τρόπους: Στον πρώτο τρόπο βάζει        

κανείς τον γνώμονα ως ένα προϋπάρχοντα και       

έτοιμο προς χρήση στρατηγικό κανόνα, που κατά       

την υιοθέτησή του μπορεί ίσως να έχει περάσει        



από τον «έλεγχο» της κατηγορικής προστακτικής,      

αλλά που για την στρατηγικότητά του καλείται       

κανείς να αποφανθεί μόλις ο πράττων «εφαρμόσει»       

το γνώμονα σε μια συγκεκριμένη περίσταση και       

εκτελέσει μια στρατηγική πράξη σύμφωνα με      

αυτόν, προκειμένου να κριθεί και η      

στρατηγικότητα της πράξης. Ο δεύτερος τρόπος      

είναι το να θεωρηθούν οι γνώμονες ωςεύπλαστοι,        

εύκαμπτοι και εύκολα αναθεωρήσιμοι    

στρατηγικοί κανόνες του «στρατηγικού    

πράττειν» που διαμορφώνονται οριστικά μόλις     

κατά την εφαρμογή τους στη συγκεκριμένη      

περίσταση, οπότε ανάλογα με τον στρατηγικό      

χαρακτηρισμό της περίστασης καθορίζεται και     

η στρατηγικότητά τους καθώς και η      

στρατηγικότητα της πράξης. Ο πρώτος τρόπος δεν       

μπορεί να εξηγήσει πώς μπορεί κανείς σε μια        

επιμέρους περίπτωση να πράττει ενάντια στην      

στρατηγικότητα του γνώμονά του, όταν αυτή η       

επιμέρους περίπτωση αναγνωρίζεται από τον     

πράττοντα ως περίπτωση που εμπίπτει στον      

γνώμονά του, ενώ ο δεύτερος τρόπος δεν είναι        

συμβατός με το χαρακτηριστικό της     

σταθερότητας και του αμετάβλητου των     

γνωμόνων, στον βαθμό που αυτοί αποτελούν      

έκφραση του (στρατηγικού) χαρακτήρα του     

πράττοντος. Εδώ προτείνω μια σύζευξη των δύο       

αυτών προσεγγίσεων, αφού, παρά τις αδυναμίες      

τους, μέλημα καθεμιάς από τις δυο είναι να        

διασώσει κάτι: Η πρώτη την υποκειμενική      

καθολικότητα και τη σταθερότητα των     

γνωμόνων, η δεύτερη τον χαρακτήρα του      

στρατηγικού γνώμονα να είναι ένας κανόνας μιας       

συγκεκριμένης πράξης που εκτελείται σε     

δεδομένες και συγκεκριμένες συνθήκες. Η     



ελευθερία της αυθαιρεσίας έχει την εντελώς      

ιδιάζουσα φύση να μην μπορεί – η αυθαιρεσία – να          

καθορίζεται από κανένα «ελατήριο» προς μια      

στρατηγική πράξη, παρά μόνο στο βαθμό που ο        

(στρατηγικά) πράττων το έχει ενσωματώσει στον      

γνώμονά του δηλαδή το έχει κάνει καθολικό       

στρατηγικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο θέλει       

να «συμπεριφέρεται» στρατηγικά ⋅ Μόνο έτσι      

μπορεί ένα «ελατήριο», όποιο και αν είναι αυτό,        

να συνυπάρχει με την απόλυτη αυτενέργεια της       

αυθαιρεσίας (την ελευθερία).  

Και βέβαια το πρώτο σκέλος της αντινομίας       

του στρατηγικού δηλώνεται από την έννοια της       

αυτονομίας, που περιγράφει το καθεστώς της      

στρατηγικής εμπειρίας που προέκυψε από τη      

διαφοροποίηση των μορφών ορθολογικότητας    

στις νεωτερικές κοινωνίες. Η στρατηγική     

εμπειρία είναι αυτόνομη υπό την έννοια ότι ο        

τόπος της δεν βρίσκεται ούτε πάνω ούτε κάτω από         

άλλες μορφές ορθολογικότητας αλλά δίπλα τους      

στο εσωτερικό του διαφοροποιημένου Λόγου.     

Άρα η ισχύς της στρατηγικής εμπειρίας είναι κατ’        

ανάγκην μερική, αφού η λειτουργία της      

περιορίζεται σε εκείνη τη σφαίρα της      

εμπειρίας που οριοθετείται από τον     

προσανατολισμό της στη στρατηγική αξία του      

στρατηγικού. Το δεύτερο σκέλος της αντινομίας      

του στρατηγικού περιγράφειτην «αίσθηση» που      

μας παρέχει κάθε γνήσια στρατηγική εμπειρία,      

ότι δηλαδή στα «αυθεντικά στρατηγικά έργα»      

είναι παρόν το Απόλυτο. Η στρατηγική εμπειρία       

οφείλει την κυριαρχική της παρουσία στο      

γεγονός ότι είναι ο χώρος φανέρωσης του       

Απόλυτου και ως τέτοιος μπορεί να συμβάλλει       

στην επίλυση των εγγενών αποριών του      



νεωτερικού Λόγου. Αλλά ελεύθερη στρατηγική     

είναι ελεύθερη από έννοιες στρατηγική!     

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ιδεώδες της       

στρατηγικής είναι να κατασκευάσουμε μια     

τέτοια στρατηγική! Και τότε, όταν η αλήθεια της        

στρατηγικής προβάλλει θα είμαστε αρκετά     

δυνατοί για να την αντέξουμε; Ηβασικήβούληση        

του πνεύματος περιέχει δύο αντιφατικές τάσεις,      

αφενός της σύνοψης και ενσωμάτωσης του      

διαφορετικού, της αναγωγής των πολλών σε ένα,       

και αφετέρου την αντίστροφη τάση της διακοπής       

της αναγωγής αυτής, της αυθαίρετης λήξης της       

διαδικασίας συναγωγής συνεπειών της απόφασης     

για μη άλλη γνώση. Το πνεύμα επιζητεί εδώ την         

εξαπάτηση, την απόλαυση της προσποίησης, τη      

βούληση για φαινομενικότητα.  

 


