
 

Από τον Κρήτα Νέαρχο στον Κοσμά 
 
Ο «Στράβων», μέσω τού εντεταλμένου ναυτίλου του Κοσμά τού Ινδικοπλεύστη (ΣΤ´ αι. 
μ.Χ.), ρίχνει μία φευγαλέα ματιά σε μερικά συμβαίνοντα την περίοδο αυτή στην νότια 
Ερυθρά Θάλασσα/ Κέρας της Αφρικής. 
 
Ενώ η αντίθεση Αιγύπτου και Αιθιοπίας για το μεγάλο έργο της δεύτερης να δεσμεύσει 
τα νερά του Κυανού Νείλου με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία της πρώτης 
σοβεί, ξεσπάει εμφύλιος πόλεμος στην Αιθιοπία. Η κεντρική κυβέρνηση στην Αντίς 
Αμπέμπα κόντρα στους σκληροτράχηλους του Τίγκρε που συνορεύουν με την Ερυθραία 
και το Σουδάν.  
 
Εν τω μεταξύ σμήνη Ερυθραίων και Σομαλών, χρηματοδοτούμενοι απο το Κατάρ(;), 
διαπεραιώνονται, τώρα καθώς γράφουμε, στην Υεμένη κι από κει περνούν παράνομα 
στην Σαουδική Αραβία πιέζοντάς την πολλαπλώς, με προορισμό μέσω Τουρκίας και 
Ελλάδος την κεντρική Ευρώπη. Μήπως προστεθούν σε αυτούς και Αιθίοπες, Τιγκραίοι ηη 
όχι; Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία διατηρεί βάση στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, επιχειρεί 
αποκτήσει στο Τζιμπουτί, ενώ τη θέση της στο Πορτ Σουδάν από όπου αποχώρησε, 
καταλαμβάνει το ρωσικό ναυτικό. Η Ερυθραία εξ άλλου είναι αρνητική στην τουρκική 
παρουσία. 
 
Οίκοθεν νοείται, ότι εμείς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια φιλικής συνεννόησης Αιγύπτου 
και Αιθιοπίας για τα νερά του Νείλου, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται. Η Αίγυπτος είναι 
στρατηγικής σημασίας για εμάς φίλη χώρα, ενώ η Αιθιοπία (εκ του Ηροδότου το όνομα) 
αποτελεί το νότιο άκρο του ιστορικού γεωπολιτισμικού χώρου μας. Στο Πορτ Σουδάν εξ 
άλλου και την Ασμάρα (Ερυθραία) υπήρχαν παλαιότερα ευημερούσες ελληνικές 
παροικίες. 
 
Η Τουρκία πάλι προσπαθεί να διορθώσει το λάθος των Οθωμανών: αν και με χιλιάδες 
χιλιόμετρα ακτογραμμής, ουδέποτε αυτοί έγιναν ναυτική δύναμη στον Ινδικό Ωκεανό. Το 
επιχειρούν τώρα. 
 
Από πλευράς μας, στον Ινδικό, από της εποχής του Β´ ΠΠ (θωρηκτό “Αβέρωφ”), παρουσία 
του ελληνικού ΠΝ σημειώνεται μετά το 2000, στο πλαίσιο συμμετοχής μας στην αντι-
πειρατική επιχείρηση «Αλεξάνδρα». 
 
Σπουδαία η σημασία της Ερυθράς θάλασσας και του Μπαμπ ελ Μαντέμπ για την ναυτιλία 
και τα γεωοικονομικά, αλλά και αυτά καθ εαυτά τα γεωπολιτικά ενδιαφέροντα της 
χώρας. Ιδού η Ρόδος. 
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