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Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρό-

νια α πό τον η ρω ι κό θά να το 

του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» 

Ιω άν νη Βε λισ σα ρί ου, που έ πε σε έν-

δο ξα στο θρυ λι κό ύ ψω μα 1.378 στις 

13 Ιου λί ου 1913.

Ο Βε λισ σα ρί ου ζει πά ντα στις 

ψυ χές των Ελ λή νων ως η προ σω-

πο ποί η ση της γενναιό τη τας, της 

αν δρεί ας, της α φά ντα στης τόλ μης, της 

πο λύ πλευ ρης μόρ φω σης και της α γά πης 

του προς την Πα τρί δα, που φθά νει μέ χρι 

την αυ το θυ σί α.

Σε αυ τόν ε πι φύ λασ σε η μοί ρα ε πι κε-

φα λής των η μί θε ων ευ ζώ νων του, κα τά 

τη γνώ μη ε πι ζώ ντων συ μπο λε μι στών του, 

να συν δέ σει τα εν δο ξό τε ρα κα τορ θώ-

ματα της Φυ λής των πο λέ μων 1912-1913 

με τη φυ σιο γνω μί α του, ώ στε η προ το μή 

του να ε πισκιά ζει, ό που και αν έ χει στη θεί 

και αυ τούς α κό μα τους α νω τέ ρους του 

σε βαθμό.

Ως α σύ γκρι τος Ο λυ μπιο νί κης των νε ό-

τε ρων ε θνι κών α γώ νων ε ξορ μά α πό την 

Ελασ σό να, το Σα ρα ντά πο ρο, ει σέρ χε ται 

στη Θεσ σα λο νί κη, α να δι πλώ νε ται στην 

Ή πει ρο σαν α στρα πή και γίνεται ο ε λευ-

θερω τής των Ιω αν νί νων. Ε πα νέρ χε ται 

στη Μα κε δο νί α και στο Λα χα νά προ κα λεί 

τρο με ρή ήτ τα στους Βουλ γά ρους με α πο-

τέ λε σμα την ά τα κτη φυ γή τους. Α νέρ χε-

ται στο Μπέ λες, διέρχε ται το Στρυ μό να 

και από τα στε νά της Κρέ σνας διώ χνει 

τους Βουλ γά ρους και στή νει πά νω στο 

πο λύνε κρο ύ ψω μα της Ά νω Τζου μα γιάς 

το αιώ νιο τρό παιο της ελ λη νι κής δό ξας 

θωρώ ντας τη Σό φια.

Νι κη τής α θά να τος τά φη κε ε κεί στον 

Ο γνιάρ μα χα λά μα ζί με τους 700 πε ρί που 

τσο λιά δες του. Πώς ή ταν δυ να τό αυ τός 

να ζή σει χω ρίς τους γεν ναί ους συ μπο-

λεμι στές του!

Προς τη λάμ ψη αυ τή της προ σω πι κό-

τη τας του Βε λισ σαρί ου στρε φό μα στε και 

εμείς σή με ρα, για να ε πα να συν δέ σου με 

το πα ρόν με το έν δο ξο πα ρελ θόν και 

ξανα βα πτι στού με στα νά μα τα των ε θνι-

κών ρεί θρων του «πο λυ χεύ μο νος πο τα-

μού», που πα ρέ συ ρε τα πά ντα, α πό τον 
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α νώ τα το άρ χο ντα μέ χρι και τον τε λευ ταί ο 

στρα τιώ τη. Δεν εί ναι αυ τό υ περ βο λή. Ο 

στρα τη λά της Βα σι λιάς δε συλ λυ πεί ται 

την οι κο γέ νεια του, αλ λά τη συγ χαί ρει. 

«Συγ χαί ρω τον ή ρω α των η ρώ ων» είναι 

το τη λε γρά φη μα προς τη γυ ναί κα του 

για το θά να το του. Το συλ λυ πη τή ριο τη-

λε γρά φη μα για τον αρ χηγό του κρά τους 

ήταν μο να δι κό.

Ο στρα τη γός Πά γκα λος, που έ κα νε 

πά ντο τε αυ στη ρή κρι τι κή σε ό λους, ό ταν 

βρί σκε ται μπρο στά στη μορ φή του Βε-

λισ σαρίου πε ρι στέλ λει την ε πί κρι ση και 

α να λύ ε ται με δέ ος σε α συ νήθιστους ε παί-

νους και υ περ βο λές.

Ο Βε λισ σα ρί ου δεν ή ταν έ νας κοι νός 

αρ χη γός που α πέ βλε πε στην πρό σκαι ρη 

δό ξα, στη μά ται η ε πί δει ξη και στην εύ κο-

λη δαφ νο κλο πή. Ζη τού σε τη δυ σκο λότε-

ρη α πο στο λή και α πο τε λού σε πρώ τος 

αυ τός πα ρά δειγ μα αυ το θυ σί ας.

Δεν ή ταν α ξιω μα τι κός της Σχο λής 

Ευελ πί δων, αλ λά ως υ πα ξιω μα τι κός μπή-

κε σε αυ τήν. Ού τε εί χε σπου δά σει σε 

Α νώ τε ρες Σχο λές Πο λέ μου του ε ξω τε ρι-

κού. Απέ κτη σε, ό μως, μόρ φω ση σπά νια 

μό νος, αυ το δί δα κτος και γνώ ρι ζε κα λά 

γαλ λικά, αγ γλι κά, γερμα νι κά, ρω σι κά και 

ό λες τις βαλ κα νι κές γλώσ σες. Με τέ φρα σε 

α πό τη ρω σι κή γλώσ σα σπου δαί ο έρ γο 

Ρώ σου στρα τη γού, κα θώς και το έρ γο 

«Πε ρί των αρ χών του πο λέ μου» του στρα-

τάρ χη Φος στα 1910, του ο ποί ου ή ταν 

και προ σω πι κός φί λος.

Ή ταν α ξιω μα τι κός που εν σάρ κω νε 

το ι δε ώ δες του τέ λειου η γή το ρα, κα-

θώς α ντλού σε τη στρα τιω τι κή α γω γή 

και τις α ρε τές του η γέ τη α πό μί α μυ στη-

ριώ δη δύ να μη της φυ λής, α πο κα λύ πτο-

ντας συγ χρό νως τις α νώ τε ρες ε ξάρ σεις 

του Έ θνους, που καθοδη γού νται α πό 

το α θά να το πνεύ μα της ελ λη νι κής με-

γα λουρ γί ας και δό ξας.

Ό ταν α κού γο νταν οι κα μπά νες των 

εκ κλη σιών χαρ μό συ να και α νήγ γει λαν 

την κα τά λη ψη και α πε λευ θέ ρω ση της 

Θεσ σα λο νί κης, των Ιω αν νί νων και των 

άλ λων πε ριο χών, τό τε ζω γρά φοι, ποι-

η τές α πο τύ πω σαν τις διά φο ρες μά χες 

στις ο ποίες κυ ριαρχού σε η μορ φή του 

Βε λισ σα ρί ου και των τσο λιά δων του. Σε 

μί α α πό αυ τές τις ει κό νες εί χε α φιε ρω θεί 

στον Βελισ σα ρί ου το ποί η μα του ε θνι κού 

ποι η τή Πά να, που α κο λου θού σε τα νι κη-

φό ρα στρα τεύ μα τα.

«Τό ξα και βέ λη ε τρέ μα νε στο θε ϊ κό 

σου χέ ρι 

ό ταν την Τροίαν έ σειες, των ‘ Α χαιών 

ξε φτέρι. 

Του ή λιου το φως έ κρύ βα νε τα μύ ρια 

σας κο ντά ρια, 

ό ταν τον Πέρ ση έ σκί ζα τε, των Πλα-

ταιών λιοντά ρια. 

Του φέ κια έ βρο ντα στρά φτα νε τον χά-

ρο ά δελ φω μέ να, 

ό ταν γκρε μνο ϋ σες της Τουρ κιάς τον 

θρό νο, Ει κο σιέ να. 

Μα με λι θά ρια, με βου νά, με πέ τρες 

με κο τρώ νια 

δυο μό νοι έ πο λε μή σα νε, δυο ξα κου-

σμέ νοι αιώ νια. 

Σε ΐς ώ Τι τά νες τον πα λη όν, πα λαί βο-

ντας θε όν μας 

καί συ, ώ Βε λισ σά ριε, Τι τάν των ή με-

ρων μας».

ΚΑ ΤΑ ΓΩ ΓΗ - ΜΟΡ ΦΩ ΣΗ - Α ΤΥ ΧΟΣ 
ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ ΤΟΥ 1897

Ο Ιω άν νης Βε λισ σα ρί ου γεν νή θη κε 

στις 26 Νο εμ βρί ου 1861 στο Πλο έ στι 

της Ρου μα νί ας, ό που εί χε με τα να στεύ σει 

ο πα τέ ρας του α πό την Κύ μη και έ τσι 

ο Βε λισ σα ρί ου πέ ρα σε τα σχο λι κά του 

χρό νια ε κεί.
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Α πό πο λύ νέ ος άρ χι σε να δια βά ζει 

διά φο ρα συγ γράμ μα τα, που εί χαν σχέ-

ση με την Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση και να 

ε μπνέ ε ται α πό τα ε πα να στα τι κά θού ρια 

του Ρή γα. Έ κα νε γυ μνα στι κή και α στα μά-

τη τα με λε τού σε ι στο ρι κά, αρ χαιο λο γι κά 

και στρα τιω τι κά έργα, εί χε δε μί α έμ φυ τη 

κλί ση στη γλωσ σο μά θεια.

Σε η λι κί α 16 ε τών ε γκα τα λεί πει τη 

Ρου μα νί α, για να έλ θει νέ ος α κό μα να 

κα τατα γεί ως ε θε λο ντής στον Ελ λη νι κό 

Στρα τό και να υ πη ρε τή σει την πα τρί δα 

του, γε γο νός το ο ποί ο δεν πραγ μα το-

ποιεί ται λό γω του νε α ρού της η λι κί ας 

του. Ο Βε λισ σα ρί ου τό τε α να γκά ζε ται να 

κα τα φύ γει στην Αί γυ πτο, ό που βρί σκε ται 

η α δελφή της μη τέ ρας του. Μπαί νει σε 

Γαλλι κό Κο λέ γιο για μί α τριε τί α και ε πα-

νέρ χε ται στην Α θή να, ό που εκ πλη ρώ νει 

τον ά σβε στο πόθο του να κα τα τα γεί ε θε-

λοντής. Έ γι νε δε κτός στο Τάγ μα Πε ζι κού 

Μαυ ρο μι χά λη, το ο ποί ο α πο τε λού σαν 

ορε σί βιοι εύ σω μοι και σκλη ρα γω γη μέ νοι 

νέ οι, ε πι λεγ μέ νοι ει δι κά α πό τον διοι κη τή 

τους. Προ παι δευ μέ νος στο Τάγ μα αυ τό 

πέ ρα σε ό λες τις φά σεις των σκλη ρών πε-

ζι κών α σκή σε ων, έ γι νε δε και δι δά σκα λος 

των γαλλι κών του διοι κη τή του.

Γε μά τος εν θου σια σμό άρ χι σε στο στρα-

τό τη στα διο δρο μί α του δεί χνο ντας με γά-

λη προ θυ μί α, ε πί δο ση και α ντο χή στις 

σκλη ρές α σκή σεις, τις κα κου χί ες και τις 

ε ξα ντλη τι κές πο ρεί ες, γε γο νός που προ κά-

λε σε την προ σο χή του διοικη τή του, που 

τον προσέλα βε στην α κο λου θία του.

Με τά τη συ μπλή ρω ση του α πα ραί-

τη του χρό νου υ πη ρε σί ας ως ε θε λο ντής, 

μπαίνει στη Σχο λή των Υ πα ξιω μα τι κών 

α πό την ο ποί α α πο φοι τά με το βαθ μό του 

αν θυ πο λο χα γού του Πε ζι κού το 1887.

Ή ταν εύ σω μος, μάλ λον ψη λός, ευ-

θυ τε νής με α ε τί σιο και ζω η ρό βλέμ μα, 

με πλούσια μαλ λιά, με πυ κνά φρύ δια, 

που κά λυ πταν τα ζω η ρά και εκ φρα στι-

κά γα λα νά του μά τια. Δια τη ρού σε το 

υ πο γέ νειο της ε πο χής ε κεί νης. Κρα τού σε 

μα στί γιο στο χέ ρι, φορού σε «υ πο δή μα τα 

ε φίπ που» με σπι ρού νια και ή ταν ά ρι στος 

ιππέ ας. Στους δε Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 

εί χε έ να με γα λό πρε πο μαύ ρο ά λο γο και 

γι΄αυ τό από τους ευ ζώ νους του ο νο μά-

στη κε «Μαύ ρος Κα βα λά ρης».

Ή ταν πνεύ μα α νή συ χο, που ή θε λε να 

ι κα νο ποιεί κά θε γνώ ση. Με λε τη ρός, τον 

έβρι σκες πά ντο τε με τα ξύ στρα τώ να, βι-

βλιοθή κης και σπι τιού. Α γνός στο ή θος, 

σώ φρων, α σκη τι κός, κύ ριος των κι νή σε ών 

του, ε πι βλη τι κός, που έ κα νε ε ντύ πω ση σε 

ό λους. Προι κι σμέ νος με α ξιο θαύ μα στη φι-

λο μά θεια, ε κτός της στρα τιωτικής και της 

πο λι τι κής ι στο ρί ας, εί χε σε ά ρι στο βαθ μό 

γνώ σεις αρ χαιο λο γί ας. Ό ταν ο μά δα Γερ μα-

νών α ξιω μα τι κών ε πι σκέ φθη κε την Α θή να 

το 1890, ή ταν ο μό νος νε αρός α ξιω μα τι-

κός που γνώρι ζε γερ μα νι κά και α νέ λα βε 

να τους ξε να γή σει στους αρ χαιο λογικούς 

χώ ρους ό που τους κα τέ πλη ξε με την ευ-

ρυ μά θεια του, έτσι ώ στε να νο μί σουν οι 

Γερ μα νοί α ξιω μα τι κοί ό τι ή ταν κα θη γη τής 

της Αρ χαιο λο γί ας.

Εί χε ε ξαι ρε τι κές διοι κη τι κές ι κα νό τη τες. 

Με λε τού σε το χα ρα κτή ρα και την ψυ χο λο-

γί α των υ φι στα μέ νων του μπαί νο ντας στα 

βά θη της αν θρώ πι νης ψυ χής, που με λε-

τού σε με εν δια φέ ρον και με στορ γή. Κα τα-

κτού σε τις καρ διές των ανδρών του και με 

το πα ρά δειγ μα του τους πα ρέ συ ρε προς 

τη δό ξα και το θά νατο. Α γνός, η θι κός, 

τί μιος, γεν ναί ος μέ χρι υ περ βο λής α ψη φού-

σε τους κιν δύ νους, ό ταν το α παι τού σαν οι 

πε ρι στά σεις. Γνώ ρι ζε κα λά να προ σεγ γί ζει 

τις στιγμές αυ τές ο Βε λισ σα ρί ου, ώ στε στις 

κυ ριό τε ρες μά χες των πο λέ μων 1912-1913 

να χρη σι μο ποιεί τη στρα τιωτι κή του με γα-
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λο φυί α και το έμ ψυ χο υ λι κό του, το 

ο ποί ο αυ τός είχε προ πα ρα σκευά σει 

και δια μορ φώ σει α πό τη δύ σκα μπτη 

και δυσ διοί κη τη μά ζα των ο ρε σί βιων 

τσο λιά δων στην εν δο ξό τε ρη δύνα μη 

του ελ λη νι κού στρα τού, ε στί ώ στε να 

πα ρα μεί νει σαν ίν δαλμα ο α θά να τος 

τσο λιάς.

Λέ νε με τέ πει τα κρι τι κοί για αυ-

τόν: «Δεν ή το α πλώς έ νας η ρω ι κός 

μα χη τής ο Ιω άν νης Βε λισ σα ρί ου. Την 

έμ φυ τον ορ μη τι κό τη τα του συ νε δύ-

α ζεν ού τος με την σω φρο σύ νην, και 

με την πατρι κήν του μέρι μναν πε ρί 

των υ πό τας δια τα γάς του αν δρών. 

Δεν τους πα ρέ συ ρεν α σκό πως εις 

ου σί ας ά νευ λό γου. Ό ταν ό μως ή 

τα κτι κή κα τά στα σις το ε πέ βα λεν, 

ε τί θε το αυ τός ο ί διος ε πί κεφαλής 

και με το πα ράδειγ μα της α τα ρα ξί ας 

και της πε ρι φρο νή σε ως του κιν δύ-

νου η λέ κτρι ζε τους άνδρας του και 

τους κα θί στα και αυτούς ή ρωας. 

Διό τι ή το με λε τη τής της Ι στο ρί ας και 

της τα κτι κής, εί χε δε συγ γρά ψει πο λύ τι-

μα στρα τιω τι κά συγ γράμ μα τα. Α πε τέ λη 

δη λα δή τον τέ λειον τύ πον η γήτη ρος, ο 

ο ποί ος ε μπνέ ει λό γω γνώ σε ων και πεί ρας 

ε μπι στο σύ νην και σε βα σμόν, αλ λά και 

αγάπην εις τους υπ’ αυ τόν.

Α νε δεί χθη ού τω ο Ιω άν νης Βε λισ σα ρί-

ου ως μί α εκ των μάλ λον α ντι προ σω πευτι-

κών στρα τιω τι κών φυ σιο γνω μιών της 

νε ωτέρας Ελ λά δος, κα τά πά ντα α ντά ξια 

των α θα νά των προ τύ πων αρετής των 

αρ χαί ων η μών προ γό νων».

«Το πο λε μι κόν σύν θη μα, το ο ποί ον 

κα θιέ ρω σεν ο Βε λισ-σα ρί ου, «Τα χύ της, 

ορ μή», ή το συμ φυές με την ορ μη τι κήν 

ι διο συ γκρα σί αν, αλ λά και α παύ γα σμα βα-

θεί ας με λέ της και α κρι βούς γνώ σε ως του 

Ε θνι κού χα ρα κτή ρας και της πο λε μικής τέ-

χνης» (Ε ταιρ. Εύ βο ϊκ. Σπου δών, τό μος Ι).

Με αυ τές τις αρ χές ο Βε λισ σα ρί ου (έ χει 

το βαθ μό του αν θυ πο λο χα γού α πό το 

1887) έ λα βε μέ ρος στον α τυ χή πό λε μο 

του 1897. Κα τέ χει με δι μοι ρί α α νώ νυ μο 

ο χύ ρωμα στη διά βα ση της Με λού νας 

ό που πο λε μά γεν ναί α και δεν υ πο χω ρεί, 

πα ρά μόνο ό ταν του έ στει λαν γρα πτή δια-

τα γή. Έ τσι, πα ρέ μει νε ε κεί σχε δόν έ να ο λό-

κλη ρο 24ω ρο, ε νώ ό λα τα άλ λα τμή μα τα 

εί χαν υ πο χωρήσει α πό το α πό γευ μα.

Στη μά χη της Δερ βέν-Φούρ κας στις 7 

Μα ΐ ου 1897, με τη δύ να μη του 3ου Λό-

χου του 5ου Συ ντάγ μα τος κα λύ πτει την 

υ πο χώ ρη ση των ελ λη νι κών τμη μά των. 

Το Λό χο του Βε λισ σα ρί ου ο Τούρ κος 

Ο ανδριάντας του Ταγματάρχη Ιωάννη 
Βελισσαρίου στην Κύμη από την οποία 

έχει την καταγωγή του.
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διοι κη τής τον υ πο λο γί ζει για δύ να μη τα-

ξιαρ χί ας, μην μπο ρώ ντας με με γα λύ τε ρες 

στρα τιω τι κές δυ νά μεις να προ χω ρή σει. 

Γι΄ αυτό ο αρ χι στρά τη γος τό τε Διά δο χος, 

στην έκ θε ση του, α να φέ ρει μό νο τον 

Βε λισσα ρί ου με τα ξύ ό λων των α ξιω μα-

τι κών ε ξαι τί ας της γεν ναιό τη τας και της 

τόλμης που έ δει ξε. Τον ε πόμενο χρό νο 

1898, προ άγε ται σε υ πο λο χα γό και το 

1905 σε λο χα γό.

Κα τά την πε ρί ο δο αυ τή, συ μπλη ρώ νει 

τις σπου δές του και εί ναι α νυ πό μο νος να 

α πο πλύ νει την ήτ τα του πο λέ μου του 

1897. Σύμ φω να δε με τις τό τε συν θή κες, 

υπέ βα λε υ πο ψη φιό τη τα βου λευ τή στην 

ι διαί τε ρη πα τρί δα του, την Κύ μη, για να 

πο λε μή σει τη φαυ λο κρα τί α, ό πως έ λε γε. 

Αλ λά ευ θύς και ει λι κρι νής στους προ ε-

κλο γι κούς λό γους του δεν υ πο σχό ταν 

θέ σεις και πα ρά νο μες πα ρα χω ρή σεις, 

αλ λά ε φαρ μο γή του Νό μου, κοι νω νι κή 

δι καιο σύ νη και ι σο πο λι τεί α, με α ποτέ-

λε σμα να κα τα ψη φι σθεί σε α ντί θε ση με 

τον άλ λο συ νυ πο ψή φιο α ξιω μα τι κό του 

Ιπ πι κού, ο ο ποί ος α φειδώς σκόρ πι ζε υπο-

σχέ σεις, που δεν εκ πλή ρω σε.

Το 1907 διο ρί στη κε Δη μα στυ νό μος 

στη Σκό πε λο, θέ ση την ο ποί α έ παιρ ναν 

α ξιω ματι κοί του Στρα τού λό γω έλ λει ψης 

α ξιω μα τι κών της Χω ρο φυ λα κής. Ε κεί πα-

ντρεύ τη κε την Χα ρί κλεια, με την ο ποί α 

α πέ κτη σε έ ναν γιο, ο ο ποί ος, ό μως, πέ-

θανε σε η λι κί α δύ ο χρό νων. Ε ξαι τί ας 

του γε γο νό τος αυ τού ο Βε λισ σα ρί ου το 

1912-1913 φο ρά ει και το πέν θος.

Το 1910 προ ά γε ται στο βαθ μό του 

ταγ μα τάρ χη και στις ε πα να στα τι κές κι-

νή σεις των α ξιω μα τι κών για την αλ λα γή 

της πο λι τι κής συμ με τεί χε και ε νέ κρι νε 

την πο λι τι κή της αλ λα γής. Συ νε τέ λε σε δε 

στην α ναί μα κτη ε πι κρά τη ση του κι νήμα-

τος για τί, ως φρού ραρ χος του Στρα το πέ-

δου στο Γου δί, ή ταν α ντί θε τος σε κά θε 

εξ τρε μι στι κή πρά ξη ο ρι σμέ νων με λών 

του Συν δέ σμου, τον οποί ο α πο τε λού σαν 

κα τώ τε ροι α ξιω μα τι κοί υ πό την αρ χη γί α 

του συ νταγ μα τάρ χη Ν. Ζορ μπά.

Ο ΚΑ ΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡ ΚΙΑΣ
Α’ ΒΑΛ ΚΑΝΙ ΚΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ

Η Ελ λά δα τα πει νω μέ νη στον πόλε μο 

του 1897 και ε ξου θε νω μέ νη α πό τις πο λι-

τι κές δια μά χες, συ νήλ θε και α νασυ γκρο-

τήθηκε το 1910 κά τω α πό τη φω τι σμέ νη 

ηγε σί α του Ε λευ θέ ριου Βενιζέ λου, ο ο ποί-

ος την προ ε τοί μα σε για νέ α ε ξόρ μη ση, 

ε θνι κή ανάτα ση και α πε λευ θέ ρω ση των 

α λύ τρω των α δελ φών της Η πεί ρου, Μα-

κε δο νί ας, Θρά κης, των Νη σιών και της 

Μ. Α σί ας.

Στον κοι νό τού το πό θο της ε λευ θε ρί ας 

των α λύ τρω των α δελ φών συ νταυ τί στηκαν 

και οι α πό βορ ρά γεί το νες μας, έ τσι ώ στε 

να γί νει η Βαλ κα νι κή Συμ μα χί α ε να ντί ον 

των Τούρ κων τον Οκτώ βριο του 1912.

Ο χτώ με ραρ χί ες α πό ελ λη νι κής πλευ-

ράς ε πι τέ θη καν ε να ντί ον των Τούρ κων 

στην Ε λασ σό να και με τά στα στε νά του 

Σαραντά πο ρου. 

Ο Βε λισ σα ρί ου τό τε υ πη ρε τεί διοι κη-

τής του 3ου Τάγ μα τος του IV Συ ντάγ μα-

τος Πε ζι κού, του ο ποί ου διοι κη τής ή ταν 

ο σύγ γα μπρος του Συ νταγ μα τάρ χης Ι. 

Πα πα κυ ρια ζής.

Κα τά τη μά χη του Σα ρα ντά πο ρου 

το Τάγ μα του Βε λισ σα ρί ου ή ταν σε ε φε-

δρεί α, αλ λά κα τά την ε πί θε ση ε ξόρ μη σε 

και υ περπή δη σε τα δύ ο άλ λα και έ τσι 

βρέ θη κε στην πρώ τη γραμ μή. Α φού 

πέ ρα σε πρώ τα από α πρό σι τες κο ρυ φές, 

βρέ θη κε στα με τό πι σθεν προ κα λώ ντας 

τη σύγ χυ ση και τη γε νι κή υ πο χώ ρη ση. 

Τη μά χη αυτήν τη χα ρακτή ρι σε ο Βε λισ-

σα ρί ου «Δευ τέ ραν Πλεύ ναν».
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Πα ρά την ευ τυ χή έκ βα ση της μά χης, 

με τα ξύ των δύ ο γι γά ντων α ξιω μα τι κών 

και συγ γά μπρων, Πα πα κυ ρια ζή και Βε-

λισ σαρίου, ό πως α να φέ ρει ο στρα τη-

γός Πά γκα λος, δη μιουρ γή θη κε σοβα ρό 

ε πει σό διο, το ο ποί ο λί γο έ λει ψε να εί χε 

δυ σά ρε στες συνέπειες.

Κα τά την ε πί θε ση στο Σα ρα ντά πο ρο 

ο Συ νταγ μα τάρ χης Πα πα κυ ρια ζής, στον 

ενθου σια σμό του πά νω, δεν κα θό ρι σε 

ση μεί ο κα τεύ θυν σης. Ο Βε λισ σα ρί ου 

τον ρώ τη σε: «Κύ ριε Συ νταγ ματάρ χα, ση-

μεί ον κατευ θύν σε ως;». Ο Πα πα κυ ρια ζής 

του α πα ντά χα ρι το λο γώ ντας: «Η Κων-

στα ντι νούπο λις», χω ρίς να νο μί ζει ό τι ο 

Βε λισ σα ρί ου θα το με τέ φε ρε. Ο Βε λισ σα-

ρί ου, όμως, με τη βροντώ δη φω νή του, 

στρά φη κε προς τους λο χα γούς του και 

ε πανέλα βε τη φρά ση: «Κύ ριοι λο χα γοί, 

ση μεί ον κα τευ θύν σε ως η Κωνστα ντι νού-

πο λις». Αυ τό θε ω ρή θη κε ει ρω νεί α α πό 

τον Πα πα κυριαζή, ο ο ποί ος, ευέ ξα πτος 

ό πως ή ταν, πα ρεκτρά πη κε σε βα ριές 

φρά σεις ε να ντί ον του Βε λισ σα ρί ου, ο 

ο ποί ος, ό μως, α ντέδρα σε με ο ξύ τη τα. 

Τό τε ο Πα πα κυ ρια ζής ξι φούλ κη σε, για 

να του ε πι τε θεί. Α τάρα χος, ό μως, ο Βε-

λισ σα ρί ου του εί πε: «Σε α τε νί ζω ως ο 

Ζευς α πό του Ο λύ μπου», εν νο ώ ντας ό τι 

α τά ρα χος και γα λή νιος, με το ο λύ μπιο 

βλέμ μα του, κα θό λου δε θο ρυ βεί ται 

α πό την ξι φούλ κη ση του μανιασμέ νου 

Συ νταγ μα τάρ χη του.

Το ε πει σό διο αυ τό έ γι νε α φορ μή να 

χω ρι στούν οι δύ ο συγ γε νείς α ξιω μα τι κοί, 

για τί ο Βε λισ σα ρί ου ζή τη σε να αλ λά ξει Σύ-

νταγ μα α πό τον ε πι τε λάρ χη Δουσμά νη, 

ο ο ποί ος του έ κα νε δε κτό το αί τη μα και 

έ τσι ο Βε λισ σα ρί ου α νέ λα βε διοι κη τής 

του 9ου Τάγ μα τος Ευ ζώ νων του 1/38 Συ-

ντάγ μα τος, διοι κη τής του ο ποί ου ή ταν ο 

Δ. Πα πα δό που λος.

Το Σύ νταγ μα εί χε άλ λα δύ ο Τάγ μα τα, 

ό που διοι κη τής του 8ου Τάγ μα τος ή ταν 

ο ταγ μα τάρ χης Ια τρί δης και του α νε ξάρ-

τη του Τάγ μα τος των Κρη τι κών ο ταγ-

ματάρ χης Κο λο κο τρώ νης, εγ γο νός του 

Γέ ρου του Μω ρί α. Έ τσι, ο Βε λισ σα ρί ου 

με ταπή δη σε στη νέ α του μο νά δα.

Η VI Με ραρ χί α, στην ο ποί α α νή κε και 

το 1/38 Σύ νταγ μα Ευ ζώ νων, ε πι βι βά ζε ται 

στα πλοί α και στις 26 Δε κεμ βρί ου 1912 

απο βι βά ζε ται στην Πρέ βε ζα. Με σύ ντο μη 

δε πο ρεί α και με βα ρύ χει μώ να περ νά ει 

α πό κα κο τρά χα λα βου νά και φτά νει το 

α πό γευ μα της 3ης Ια νουα ρί ου στο Καλέ-

ντζι με τά α πό πολ λές κα κου χί ες. Κα τα-

λαμ βά νει α μέ σως το δε ξιό ά κρο της όλης 

πα ρά τα ξης της Στρα τιάς Η πεί ρου κο ντά 

στο χω ριό Λά ζαι να, το ο ποί ο βρίσκε ται 

στην α να το λι κή πλευ ρά της Α ε το ρά χης.

Με τά α πό προ πα ρα σκευ ή, ο διοι κη-

τής της Στρα τιάς Η πεί ρου Α ντι στρά τη γος 

Σα μπου ντζά κης θέ λη σε να ε νερ γή σει 

γε νι κή ε πί θε ση στις 7 Ια νουα ρί ου 1913, 

πριν φτά σει ε κεί το Γε νι κό Στρα τη γεί ο 

του αρ χι στρατή γου Κων στα ντί νου, τό τε 

Διά δο χου.

Ο α ντι κει με νι κός σκο πός της ε πι χεί ρη-

σης ή ταν η κα τά λη ψη του «φύ σει και θέ-

σει» ο χυ ρού Μπι ζά νι, α πό την κα τά λη ψη 

του ο ποί ου αυ τό μα τα έ πε φτε και η πό λη 

των Ιω αν νί νων. Γι΄ αυ τό και η κύ ρια ε πί θε-

ση για την κα τά λη ψη του ο χυ ρού Μπι ζά νι 

α να τέ θη κε στα Ευ ζω νι κά Τάγ μα τα της 

Η πει ρω τι κής Με ραρ χί ας. Δεξιά αυ τών θα 

έ κα νε την ε πί θε ση το α πό σπα σμα της VI 

Με ραρ χί ας α πο τε λού με νο α πό το 1/38 Σύ-

νταγ μα Ευ ζώ νων, α πό ένα Τάγ μα του 17ου 

Συ ντάγ μα τος Πε ζι κού, α πό λό χο μη χα νι-

κού και α πό δύ ο ο ρειβατι κές πυ ρο βο λαρ-

χί ες, ε να ντί ον των υ ψω μάτων του χω ριού 

Λοζέτσι (Ελ λη νι κό) και στη συ νέ χεια, με 

προ έ λα ση, ε να ντί ον της Καστρί τσας.
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Με τά τη νι κη φό ρο δια δρο μή α πό 

την Ε λασ σό να μέ χρι τη Θεσ σα λο νί κη 

και βο ρειό τε ρα μέ χρι τη Φλώ ρι να και 

τη Δο ϊ ρά νη, οι α ε τοί του Βε λισ σα ρί ου εί-

ναι έτοι μοι, α να δι πλού με νοι τώ ρα στην 

Ή πει ρο να δώ σουν το α τί μη το δώ ρο της 

ε λευ θε ρί ας. Α πό τα βά θη των αιώ νων 

ο Δω δω ναί ος Ζευς και «οι κα ϋ μοί της 

λι μνοθά λασ σας», με την ελ λη νι κό τη τα 

του ε δά φους και του πλη θυ σμού, α να μέ-

νουν τη λύ τρω ση. Τα βου νά στο Σού λι 

βρο ντο φω νά ζουν το α θά να το ε κεί νο 

τρα γού δι «Στη στε ριά δε ζει το ψά ρι ούτ’ 

αν θός στην αμ μου διά και οι Σου λιώ τισ-

σες δε ζού νε δί χως την ε λευ θερία». Ο 

χο ρός ε κείνος του θα νά του ε μπνέ ει τη 

λα ϊ κή μού σα, ε νώ το ποι η τι κό δαι μό νιο 

του ε θνικού μας ποι η τή Δ. Σο λω μού με 

τους στί χους του στή νει τις α να βαθ μί δες 

της μεγα λύ τε ρης θυ σί ας του Κό σμου. Τα 

η πει ρω τι κά βου νά πα ρα μέ νουν α θά να τα 

στην ψυ χή ό λων των λα ών και των ε θνών 

και δι δά σκουν τους με τα γε νέ στερους 

πώς να προ χω ρούν προς την υ πέρ τα τη 

ι δέ α της αυ τοθυσί ας, για χά ρη των ι δα νι-

κών του α νώ τε ρου πνεύ μα τος, τα ο ποί α 

συν θέ τουν την πί στη για τον Θε ό και την 

α γά πη για την Πα τρί δα.

Γρά φει ο Βε λισ σα ρί ου για τη θυ σί α 

αυ τή των Σου λιωτισ σών προς τους δι-

κούς του στην Κύ μη, ό ταν πα ρέ πλε ε τις 

κυ μα ϊ κές α κτές: «Πό σον ευ τυ χής εί μαι 

πού πη γαί νω προς την Ή πει ρον, προς την 

α γνο τέ ραν πε ριο χήν της Πα τρί δος μας 

καί πό σον ευ τυ χέ στε ρος θα ή μουν, αν 

αυ τό το ευ τε λές σαρ κί ον μου το θυ σιάσω 

ε κεί. Ό σην α ξί αν ό μως και αν έ χει η θυ-

σί α αυ τή, αν ευδο κή ση ο Θε ός και την 

δε χθή, εί ναι πο λύ τα πει νό τε ρα ε κείνης 

που α να δί δε ται α πό το τρα γι κόν με γα λεί-

ον μιας α πλής και α γραμ μά του γυναί κας 

του Ζα λόγ γου που εις ου δε μί αν σχο λήν 

στρα τιω τι κής τα κτι κής του πο λέ μου εί χεν 

φοι τή σει, έ μα θε ό μως να ά γε ται προς την 

αυ το θυ σί αν εν ά σματι και εν χο ρώ».

Αλ λά ας συ νε χί σου με τη νο η τή πο-

ρεί α μας σή με ρα, ε κεί νη που, πριν α πό 

ε βδομή ντα πέ ντε χρό νια, έ κα νε ο Βε λισ-

σα ρί ου με τους γεν ναί ους συ μπο λε μι στές 

του. Το βρά δυ της 20ης Φε βρουα ρί ου 

στην εκ κλη σί α του Προ δρό μου, πρώ τος 

αυ τός με την παρά τολ μη ε νέρ γεια του 

α νά γκα σε τον διοι κη τή των Ιω αν νί νων 

να στεί λει α ντι προ σω πεί α τον α νη ψιό 

του Ρε σύφ μπέ η μα ζί με τον πρω το σύ-

γκε λο Ιω αν νί νων και να προ τεί νει την 

πα ρά δο ση της πό λης ό πως θα δού με 

πα ρα κά τω.

Οι θέ σεις ε ξόρ μη σης του 1/38 Συ-

ντάγ μα τος Ευ ζώ νων βρί σκε ται στις 7 

Ια νουα ρί ου στα νό τια του χω ριού Λα ζα-

νά ύ ψω μα 970. Στις 23.00 ώ ρα α νυ πό μο-

νος ο Βε λισ σα ρί ου παίρ νει την ε ντο λή 

πρώ τος να ε ξορ μή σει με το 9ο Τάγ μα 

του. Τό σο θυελ λώ δης ήταν η ε ξόρ μη ση, 

ώ στε ε ντός ο λί γου τα χω ριά Λα ζα νά και 

Αε το ρά χη κα τα λή φθη καν. Δε ξιά του το 

α δελ φό 8ο Τάγ μα του 1/38 επέ κτει νε 

την ε πί θε σή του, υ πο στη ρι ζό με νο α πό 

Ου λα μό Πολυβό λων.

Ο ε χθρός τρά πη κε σε ά τα κτη φυ γή 

κα τα διω κό με νος. Στην πρώ τη γραμ μή 

ο Βε λισσα ρί ου, με τη βρο ντε ρή φω νή 

του δια περ νού σε ό λη την έ κτα ση του 

Τάγ μα τος σαν κε ραυ νός, την «ε ρε βώ δη» 

ε κεί νη νύ χτα.

Τα υ πο χω ρού ντα τουρ κι κά τμή μα τα 

α πό ό λες τις με ριές συ γκε ντρώ θη καν 

στον αυ χέ να και δυ τι κά του υ ψώ μα τος 

983 για να προ βά λλουν νέ α α ντί στα ση 

ε να ντί ον της ε πι κίν δυ νης «σφή νας» των 

ευ ζώ νων του Βε λισ σα ρί ου. Ο Βε λισ σα ρί-

ου, όμως, ε ξου δε τέ ρω σε και την α ντί στα-

ση αυ τή και «υ ψη πε τής» α νέ βη κε α πό τη 
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χα ρά δρα Βρά νια προς την κο ρυ φο γραμ-

μή του υ ψώ μα τος 983 και βρέ θη κε στο 

δυ τικό πλευ ρό της τουρ κι κής α ντί στα σης. 

Ό ταν έφθα σε ε κεί βρή κε κα θη λω μέ να τα 

τμή μα τα της Με ραρ χί ας Η πείρου και το 

3ο α νε ξάρ τη το Ευ ζω νι κό Τάγ μα.

Κα τά του υ ψώ μα τος αυ τού έ γι νε συν-

δυα σμέ νη ε πί θε ση του 9ου Τάγ μα τος 

Βε λισσα ρί ου και του 8ου α πό τον Ια τρί-

δη, το ο ποί ο προ σέ βα λε τον ε χθρό κα τά 

μέ τωπο με τους τρεις ε φε δρι κούς λό χους 

του α πο σπά σμα τος. Ο ε χθρός ε γκα τέ λει-

ψε τη θέ ση του και έ φυ γε προς Κο τσε λιό. 

Η κα τα δί ω ξη συ νε χί στη κε μέ χρι το χωριό 

(Φρά στα να) Κυ πα ρίσ σια.

Κα τά την ε πί θε ση τραυ μα τί στη κε ο 

Βε λισ σα ρί ου αλ λά, πα ρά την αι μορ ρα-

γί α του, έ μει νε έ φιπ πος στο με γα λό πρε-

πο ά λο γο του και δεν ε γκα τέ λει ψε τον 

α γώνα. Έ δω σε δια τα γή να φέ ρουν τον 

νο σο κό μο, να του δέ σει το τραύ μα στο 

πό δι, ενώ η κα τα δί ω ξη συ νε χί στη κε. 

Πράγ μα τι, έ φε ραν τον νο σο κό μο και έ φιπ-

πος ο Βε λισ σα ρί ου 

έ βγα λε α πό τον 

«α να βο λέ α» το πό-

δι του, χω ρίς να 

κατέ βει α πό το ά λο-

γο και α φαί ρε σε 

την μπότα, για να 

του δέ σουν πρό χει-

ρα το τραύ μα και 

να ε πα νέλ θει στη 

μά χη.

Η  π ρ ο  έ  λ α  σ η 

του μέ χρι το χω-

ριό Κυ πα ρίσ σια 

εί χε α πο τέ λε σμα 

να υ περ κε ρά σει 

το ο χυ ρό Μπι ζά νι 

α πει λώ ντας έ τσι 

τ η ν  π ό  λ η  τ ω ν 

Ιω αν νί νων. Ο Βε λισ σα ρί ου, όμως, ε ξα-

ντλή θη κε α πό την αιμορ ρα γί α και δεν 

μπο ρού σε να συ νε χί σει, γι΄ αυ τό δια κο μί-

στη κε στο νο σο κο μεί ο. Ό πως α ναφέ ρει ο 

ε πι τε λής της VI με ραρ χί ας Θ. Πά γκα λος 

στα α πο μνη μο νεύ μα τα του, αν δεν τραυ-

μα τι ζό ταν ο Βε λισ σα ρί ου και συ νέ χι ζε 

την κα τα δί ω ξη, θα έ πε φταν τα ο χυ ρά 

του Μπι ζα νί ου και θα κα ταλάμ βα νε την 

πό λη των Ιω αν νί νων κα τά την ε πί θε ση 

της 7ης Ια νουα ρί ου. Α πό την κυ κλω τι κή 

α πει λή του 9ου Ευ ζω νι κού Τάγ μα τος πα-

νι κο βλή θη κε η φρου ρά των ο χυ ρών και 

τα ε γκα τέ λει ψε, το βρά δυ, ό μως, α ντι λή-

φθη κε ό τι εί χε α νακοπεί η ε πί θε ση και 

έ τσι γύ ρι σε πά λι στα πυρο βο λεί α και τα 

χαρακώ μα τα.

Πέ ρα σε μή νας α πό τό τε και ο Βε λισ-

σα ρί ου, α φού βγή κε α πό το νο σο κο μεί ο, 

γύρι σε στο Τάγ μα του και α νέ λα βε πά λι 

τη διοί κη ση, έ χο ντας γύ ρω του τους 

α γαπη μέ νους του ευ ζώ νους. Ο χει μώ νας 

ή ταν βα ρύς και τα ελ λη νι κά τμή μα τα 

Η χακί στολή εκστρατείας, τα ξίφη και τα παράσημα του ηρωικού 
διοικητού του 9ου Τάγματος Ευζώνων των Βαλκανικών Πολέμων, 
Ιωάννη Βελισσαρίου που φυλάσσονται στο Πολεμικό Μουσείο 
της Αθήνας.
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α πό τις χιο νο πτώ σεις, τις δυ σχέ ρειες 

του α νε φο δια σμού και την υ πο χρε ω τι κή 

δια μο νή κά τω α πό τα α το μι κά α ντί σκη να 

της τό τε ε πο χής, δοκιμά στη καν σκλη ρά 

και γι’αυ τό πά ρα πολ λοί έ πα θαν κρυο-

παγήματα.

Ο Βε λισ σα ρί ου συμ με ρι ζό με νος τις 

κα κου χί ες έ δι νε θάρ ρος, α να κού φι ζε 

και τό νω νε με την πα τρι κή του στορ γή 

τους ευ ζώ νους του και, βρί σκο ντας την 

ιδιαί τε ρη ψυ χο σύν θε ση του κα θε νός, 

τους έ δι νε ό,τι εί χαν α νά γκη. Χα ρα κτηρι-

στι κό ή ταν το πα ρά δειγ μα ε νός φτω χού 

εύ ζω να που έ χα σε την κα τσί κα του (το 

πλη ρο φο ρή θη κε α πό γράμ μα της γυ ναί-

κας του) και του έ δω σε το α ντί τι μο για 

να την α να πλη ρώ σει, έ τσι ώ στε να μη 

σκέ πτε ται ο στρα τιώ της τα προ βλή ματα 

του σπι τιού του.

Τώ ρα πλέ ον βρι σκό μα στε στην ε ξι στό-

ρη ση των τε λευ ταί ων φά σε ων του α γώ να 

για την α πε λευ θέ ρω ση των Ιω αν νί νων, 

19-21 Φε βρουα ρί ου 1913.

Η προ πα ρα σκευ ή για την τε λι κή ε πί-

θε ση άρ χι σε στις 15 Φε βρουα ρί ου. Ο 

αρ χι στρά τη γος Διά δο χος με το ε πι τε λεί ο 

του στο Ε μίν Α γά κα τευ θύ νει τον α γώ να. 

Το Γε νι κό Στρα τη γεί ο με κά θε μυ στι κό τη-

τα συ γκρό τη σε Τμή μα Στρα τιάς, που το 

χώ ρι σε σε τρεις φά λαγ γες, με ε πι κε φα λής 

τον στρα τη γό Μο σχό που λο.

Α πό τις τρεις φά λαγ γες, η 2η (στην 

ο ποί α α νή κε και το 1/38 Σύ νταγ μα Ευ ζώ-

νων) υ πό τη διοί κη ση του Συ νταγ μα τάρ-

χη Γιαν να κί τσα προ ή λα σε α κά θε κτη το 

πρω ί της 29ης Φε βρουα ρί ου και σύμ φω-

να με τις δια τα γές έ διω ξε τον ε χθρό σε 

ο λό κληρο το μέ τω πο Μα νω λιά σας - Τσού-

κας και ξε χύ θη κε στην πε διά δα των Ιωαν-

νί νων. Ε να ντί ον, ό μως, του ε χθρού, που 

υπο χω ρού σε προς Ά γιο Νι κό λα ο και Ρα-

ψί στα, ο διοι κη τής του 1/38 Συ ντάγ μα τος 

διέ τα ξε ε πί θε ση και κα τα δί ω ξη και με τά 

την 15η ώ ρα. Τα δύ ο ευ ζω νι κά τάγ μα τα 

υ πό τον Βε λισ σα ρί ου και Ια τρί δη έ διω ξαν 

τον ε χθρό, που μα χό ταν και υ πο χωρού σε 

με το πλε ο νέ κτη μα, ό μως, ό τι καλυ πτό-

ταν α πό τέλ μα τα και τά φρους κα τά την 

υ πο χώ ρη ση, πράγ μα που α νά γκα ζε να βυ-

θί ζο νται μέ χρι τα γό να τα οι άν δρες των 

δύ ο ευ ζω νι κών ταγ μά των. Κά τω α πό τις 

δυ σχε ρείς αυ τές συν θή κες πο λε μώ ντας 

ο Βε λισ σα ρί ου και προ πο ρευό μενος του 

Ια τρί δη τον πα ρέ συ ρε στο α προ χώ ρη το, 

ό που κα τα λαμ βά νε ται με τά από σκλη ρή 

μά χη ο Ά γιος Νι κό λα ος και η Ρα ψί στα. 

Τό τε ο ε χθρός πα νι κο βλή θη κε και έ φυ-

γε προς την πό λη των Ιω αν νί νων, ό που 

«με τέ φε ρε» τον πα νι κό.

Ο α ντι κει με νι κός σκο πός, ό μως, της 

φά λαγ γας Γιαν να κί τσα, ή ταν η μέ χρι 

Ραψί στα κα τά λη ψη της πε ριο χής για τις 

20 Φε βρουα ρί ου. Η δια τα γή ε πι χει ρή σε-

ων που στάλ θη κε προς τον Βελισ σα ρί ου 

να ε γκα τα στή σει προ φυ λα κές ε κεί (Ρα ψί-

στα) ευ τυ χώς δεν έ φθα σε πο τέ, για τί η 

Διοίκη ση της Φά λαγ γας δεν μπο ρού σε 

να πα ρα κο λου θή σει και να φα ντα στεί 

την ταχύ τη τα του Βε λισ σαρί ου.

Τα υ πό λοι πα τμή μα τα της Φά λαγ γας 

Γιαν να κί τσα δεν μπό ρε σαν να προ χω-

ρή σουν πέ ρα α πό τη Ρα ψί στα, τα δύ ο 

ευ ζω νι κά τάγ μα τα, ό μως, α κο λού θη σαν 

«κα τά πόδας» τον ε χθρό, ο ο ποί ος τρέ χει 

πα νι κό βλη τος προς την πό λη των Ιω αν νί-

νων. Έ τσι, την 19η ώ ρα προ πο ρευό με νου 

του Βε λισ σα ρί ου κα τα λή φθη κε ο Ά γιος 

Ιωάν νης, που α πέ χει δύ ο χι λιό με τρα μό νο 

από τους στρα τώ νες πυρο βο λι κού της πό-

λης των Ιω αν νί νων. Ο Βε λισ σα ρί ου τό τε 

ε γκατέστη σε προ φυ λα κές, α πέ κο ψε τις 

ε πι κοι νω νί ες της πό λης των Ιω αν νί νων με 

το Μπι ζά νι και συ νέ λα βε πολ λούς αιχ μα-

λώ τους, τους ο ποί ους έ κλει σε στον περί-
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βο λο του Α γί ου Ιω άν νη. Έ πει τα, ζή τη σε 

ε νι σχύ σεις α πό τον διοι κη τή της Φάλαγ-

γας, ο ο ποί ος έκπλη κτος βρι σκό ταν σε 

απο ρί α, τι να κά νει μπρο στά στο τολ μη ρό 

εγ χεί ρη μα του Βε λισ σα ρί ου. Η τύ χη, όμως, 

βο η θά τους τολ μη ρούς και στην προ κει-

μέ νη πε ρί πτω ση δό ξα σε τον Βε λισσα ρί ου 

και τον έ κα νε πρω τα θλη τή της νί κης των 

Ιω αν νί νων και ε λευ θε ρω τή.

Αλ λά ας δού με πώς ο ί διος πε ρι γρά-

φει τα γε γο νό τα. Να λοι πόν το ε πί ση μο 

κείμε νο της έκ θε σης του.

«Τό τε ε στα μά τη σα, μη θε ω ρών φρό-

νι μον να ει σέλ θω εις την πό λιν και ε πε-

δόθην εις την λή ψιν προ φυ λά ξε ων προς 

το μέ ρος της πό λε ως, προς δυ σμάς ταύ-

της και προς Κο τσι φιάν, τά ξας πε ρί τους 

τρεις λό χους και α νά δύ ο πο λυ βό λα, μεθ’ 

ο διέ τα ξα και την α να κο πήν των τη λε φω-

νι κών και τη λε γρα φι κών συρ μά των μετα-

ξύ πό λε ως και Μπι ζα νί ου-Κα στρί τσης και 

με τά ταύ τα έ στει λα προς α να ζή τη σιν του 

κ. Ια τρί δου, ί να συ μπλη ρώ σω μεν τας 

προφυ λά ξεις και προς το Μπι ζά νι, ό περ 

και ε γέ νε το τά ξα ντες τον αφι χθέ ντα ή δη 

4ον Λό χον του με τά δύ ο πο λυ βό λων. 

Ε πί σης απέστει λα τον αν θυ πα σπι στήν 

των πο λυ βό λων Μπά φαν, έ φιπ πον προς 

την ο δόν Φι λιπ πιά δος το πρώ τον, καθ’ 

ό σον η της Ραψίστης δια μέ σου τελ μα-

τώ δους πε διά δος, ή το δύ σκο λος την 

νύκτα, ί να πλη ρο φό ρη ση παν η μέ τε ρον 

στρά τευ μα πε ρί της ε κεί πα ρου σί ας μας 

και με την πα ρά κλη σιν να πλη σιά σουν. 

Αλ λ’ ε πέ στρε ψεν ά πρα κτος μετ’ ο λί γον, 

διό τι η ο δός ε κεί νη ε φρου ρεί το υ πό των 

Τούρ κων του Μπι ζα νί ου. Με τά ταύ τα τον 

α πέ στει λα προς Ρα ψί σταν πα ρά τω κ. 

Διοι κη τή, παρ’ ώ ο 3ος λό χος μου και το 

τάγ μα του 17 Πε ζι κού συ ντάγ μα τος.

Οι άν δρες διά βρο χοι εκ της δια βά σε-

ως των τελ μά των, έ μει ναν α γρυ πνού ντες 

με το ό πλον α νά χεί ρας, συ χναί δε πε ρι-

πο λί αι συ νέ δε αν τα διά φο ρα τμή μα τα, 

Κα τσί κα και Μπι ζά νι, ι δί ως δεχόμε ναι 

ο μάδας αιχ μα λώ των, ους ε νε κλεί ο μεν 

ε ντός του Α γί ου Ιωάν νου. Συ νε λή φθη σαν 

κα τά την νύ κτα ε κεί νην 37 α ξιω μα τι κοί 

και 935 ο πλί ται, οί τι νες ε φυ λάσ σρντο εις 

τον πε ρί βο λον της εκ κλησίας.

Πε ρί την 11ην ώ ραν της ε σπέ ρας διε-

κρί να μεν εκ του ‘Α γί ου Ιω άν νου, ε πι θε-

ω ρήσα μεν με τά του κ. Ια τρί δου, δύ ο 

παμ με γέ θεις φα νούς, ό πι σθεν των ο ποί-

ων η κολού θει ο μάς αν θρώ πων. Ε πλη σιά-

σα μεν και εμ φα νί ζε ται προ η μών ο Ά γιος 

Δω δώνης, ό στις μας πα ρου σί α σε δύ ο 

Τούρ κους α ξιω μα τι κούς, τους πο λο χα-

γόν Ρε ούφ και αν θυ πο λο χα γόν Τα λα άτ, 

α πε σταλ μέ νους του Εσ σάτ-Πα σά και 

κο μι στάς της γνω στής ε πι στο λής των 

προ ξέ νων Ιω αν νί νων (πε ρί προ σφο ράς 

πα ρα δό σε ως της πό λε ως) α νοι κτής και 

γαλ λι στί συντε ταγμέ νης, ην ε ξου σιο δο-

τη θείς να α να γνώ σω εί δον το πε ριεχόμε-

νον. Τό τε λέ γω προς τον κ. Ια τρί δην, ό τι 

εις εξ η μών α νά γκη να τους συ νο δεύ ση 

είς Ε μίν Α γά, ό πως διευ κο λύ νει την τα χυ-

τέ ραν δια των προ φυ λα κών διέ λευ σιν 

των ά νευ βρα δύ τη τας, λό γω της ε ξαι ρε τι-

κώς κρι σί μου θέ σε ως μας, (εί χο μεν ο πί σω 

μας και δε ξιά τον ό γκον των τουρ κι κών 

στρα τευμά των), και πριν η ε ξη με ρώ σει 

και την α ντι λη φθούν. Α πε φα σί σθη να 

τους συ νοδεύ σω ε γώ, ε πι βάς την ην εί χον 

αμάξης με τά των λοι πών τριών.

Α φι χθέ ντος εις τας προ φυ λα κάς Μπι ζα-

νί ου, ε πί της ο δού, ε γε νό με θα δε κτοί δια 

πυ ρο βο λι σμών παρ’ α γρί ου σκο πού πυ-

ρο βο λού ντος και κραυ γά ζο ντας «Ντουρ» 

ε νώ 4 σφαί ραι ε σύ ρι ζον εις τα ώ τα μας, 

κα τέρ χε ται ο υ πο λο χα γός Ρε ούφ προ χω-

ρών μόνος και με κό πον ε πι τυγ χά νει να 

πεί ση τον σκο πόν να η συ χά ση. Ελ θό ντος 
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εν τέ λει του αρ χι φύ λα κος, διευ κολύν θη 

η διέ λευ σις, αφού ε ξη γή θη, ο σκο πός 

της α πο στο λής και ού τω α νε νό χλη τοι 

πλέ ον α φί χθη μεν εις τας η με τέ ρας του 

Αυ γού προ φυ λα κάς, έν θα ε τη λε φώ νη σα 

εις Ε μίν Α γά, ζη τή σας και αυ το κί νη τον 

προς ταχυτέ ραν με τά βα σιν, ό περ και 

ε γέ νετο.

Καθ’ ο δόν οι Τούρ κοι α ξιω μα τι κοί με 

η ρώ τουν πε ρί των υ πό των η με τέ ρων 

στρα τευ μά των κα τε χο μέ νων θέ σε ων, 

εις ους α πή ντη σα ό τι η εκ τριών Συ νταγ-

μά των φά λαγ ξ Α γί ου Νι κο λά ου εί ναι εις 

Ρα ψί σταν, η εκ 3 συ νταγ μά των φά λαγ ξ 

Μα νωλιά σης κα τήλ θεν εις την πε διά δα, η 

της Τσού κας έ χει κα τέλ θει εις Δου ραύτι, 

προσέ τι δε και η δε ξιά μας φά λαγ ξ Λο-

ζέτσι προ ε λαύ νει προς τα ε κεί.

Ό τε ε πε στρέ φο μεν την πρω ί αν και 

ή το η μέ ραν πλέ ον, οι Τούρ κοι α ξιω μα-

τι κοί α νε ζή τουν να ι δούν τα προ μνη-

σθέ ντα στρα τεύ μα τα, οί τι νες εις μά την 

α να ζητού ντες δεν τα έ βλε πον, με ηρώτη-

σαν που εί ναι και ε γώ τους α πα ντώ «ε πί 

υ ψω μά των». Μα δεν μας ε λέ γα τε την 

νύ κτα, ό τι εί χον κα τέλ θει εις την πε διά-

δα προσέθεσαν. Ό χι τους λέ γω, εις την 

πε διά δα μό νον η μείς εί χο μεν κα τέλ θει». 

Τό τε οι αξιω μα τι κοί προ σβλέ ψα ντες αλ-

λή λους και κατανο ή σα ντες το πά θη μα 

των, έ δη ξαν τα χεί λη και μοι λέ γουν είτα: 

κ. Ταγ μα τάρ χα, πρέ πει να γνω ρί ζη τε ό τι 

η τι μή της πα ρα δό σε ως των Ιω αν νίνων 

ο φεί λε ται εις υ μάς. Πε ρί την 8ην πρω ί αν 

της 20ης, ε πα νε κάμ ψα μεν εις τας προ 

των Ιω αν νί νων θέ σεις μας, όπου εί χεν 

ήδη α φι χθή και ο κ. Διοι κη τής με τά του 

3ου λό χου του τάγ μα τος μου και του 

τάγμα τος του 17ου συ ντάγ μα τος. Ο αν-

θυπα σπι στής Μπά φας ό στις ε στά λη εις 

Ρα ψί σταν προς συ νά ντη σιν του κ. Διοι-

κη τού περί προ σκλή σε ως των ό πι σθεν 

στρα τευ μά των ό πως πλη σιά σω σι, με τέ βη 

και με τέδω σε την πα ρά κλη σίν μου. Υ πο-

γραφή (Ι. Βε λισσα ρί ου)».

Ά ρα λοι πόν, η κα τά λη ψη και πα ρά-

δο ση των Ιω αν νί νων προ ήλ θε α πό τη 

θυελ λώδη ορ μή του Βε λισ σα ρί ου και 

πε ριο ρί στη κε η πα ρα πέ ρα αι μα το χυ σί α 

τη σκο τει νή ε κεί νη νύ χτα.

Ό λες οι ε νέρ γειες που έ γι ναν τη νύ χτα 

ε κεί νη εί ναι α πο τέ λε σμα της α στραπιαί ας 

τα χύ τη τας και ε τοι μό τη τας του Βε λισ σαρί-

ου. Τις στιγ μές αυ τές, η προ της πό λε ως 

των Ιω αν νί νων παρου σί α του έ δρα σε 

ψυ χο λο γι κά στον διοικη τή των Τούρ κων 

Εσσάτ πα σά, ώ στε να προ τεί νει την πα ρά-

δο ση, ε νώ α κό μη οι οχυρές θέσεις των 

Τούρ κων Μπι ζα νί ου - Κα στρί τσας - Σα-

δο βί τσας ή ταν στα χέ ρια των Τούρ κων, 

ό που μπο ρού σαν να μάχονται.

Αλ λά πε ρισ σό τε ρο συ γκι νη τι κή εί ναι 

η στιγ μή κα τά την ο ποί α ο Βε λισ σα ρί ου 

πο ρεύ ε ται προς το Ε μίν Α γά Στρα τη γεί ο 

συ νο δεύ ο ντας την τουρ κι κή α ντιπρο σω-

πεί α για την πα ρά δο ση των Ιω αν νί νων. 

Ο στρα τη λά της, Διά δο χος Κων σταντί νος, 

α φού πρώ τα τον α σπά σθη κε, του εί πε: 

«Βε λισ σα ρί ου, εί σαι ά ξιος ρα πίσμα τος, 

αλ λά και φι λή μα τος. Ε γώ αρ κού μαι εις 

το φί λη μα». Έ κτο τε ο Βελισ σα ρί ου γί νε-

ται θρύ λος. Στην πό λη των Ιω αν νί νων, 

με τά την πα ρά δο ση, μπή κε το Σύ νταγ μα 

Ιπ πι κού και την ε πό με νη ο τό τε Διά δο χος 

Κων στα ντί νος με το Στρα τη γεί ο του.

Ο ΚΑ ΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛ ΓΑ ΡΙΑΣ
Β’ ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ

Αλ λά ας δού με σύ ντο μα ποια ήταν 

η πο λε μι κή πο ρεί α και το έν δο ξο τέ λος 

TOU Βε λισ σα ρί ου, το ο ποί ο πο λύ σύ ντο-

μα (μετά α πό 5 μή νες) κα λύ φθη κε με 

έν δο ξες δάφ νες ε θνι κού με γα λεί ου. Δεν 

ε πι τρέ πουν α νά παυ ση οι στιγ μές τις 
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ο ποί ες περ νά ει η πα τρί δα. Οι Βούλ γα-

ροι άρ χι σαν τις ε χθρο πρα ξί ες στη Θεσ-

σα λο νί κη. Ε νώ νέ ες πο λύ νε κρες μά χες 

γί νο νται βό ρεια της πό λης, ό που και ο 

στρα τός της Η πεί ρου βρί σκε ται ε κεί. Το 

1/38 Σύ νταγμα Ευζώνων προ χω ρεί προς 

τη μά χη. Ε κεί στο Α σβε στο χώ ριο βρί σκε-

ται και η γυ ναί κα του Βε λισ σα ρί ου Χα ρί-

κλεια, για να τον α πο χαιρετή σει. Ό πως 

α να φέ ρει στην ιστο ρί α των Βαλ κα νι κών 

Πο λέ μων 1912-1913 ο στρα τη γός Πά γκα-

λος: «Ό ταν άρ χι σαν αι εχθρο πρα ξί αι με 

τους Βουλ γά ρους ευ ρι σκό με θα εις το 

Α σβε στο χώ ριον με το επιτε λεί ον της VI 

με ραρ χί ας εις ο υ πη ρε τούν. Ε κεί πλη σί ον 

μου ευρί σκε το και η σύ ζυ γος του Βε λισ-

σα ρί ου. Εκεί θεν θα δι ήρ χε το το 9ον τάγ-

μα ευ ζώ νων. Έ φιπ πος ο Διοι κη τής ε πί του 

με γαλό πρεπους κέ λη τος ε πι κε φα λής του 

τάγ ματος πο ρεύ ε ται προς Γιου βέν σαν. 

Πλη σιά ζει η σύ ζυ γος δια να τον χαι ρε τί-

σει και ο Ε θνι κός εκεί νος ή ρως, στα μα τή-

σας προς στιγ μήν της εί πεν ε κτός ε αυ τού 

εξ ορ γής και δει κνύ ων δια της χει ρός του 

την πυρ κα ϊ άν της καιομέ νης Μπέ ρο βας! 

«Δεν έ χο με και ρό για α σπα σμούς, έ χου-

με να εκ δι κη θού με τα α δέλ φια μας, που 

σφά ζει ο Βούλ γα ρος. Κα λήν α ντά μω σιν». 

Και στρε φό με νος προς τον ε πιτ/ρχην ο 

ήρως προ σέ θε σε: «Σε πα ρα κα λώ, φρό-

ντι σε ά μα κα θα ρι σθεί η Θεσ σα λο νί κη 

να διευ κο λύ νης την α να χώ ρη σίν της δια 

Α θή νας. Αλ λ’ ε πέ πρω το η α τυ χής να μην 

τον ε πα νί δη».

Στις 19 Ιου νί ου 1913 έ χει ή δη αρ χί-

σει η μά χη Κιλ κίς-Λα χα νά. Έ τσι το 9ο 

Τάγ μα, με επι κε φα λής τον Βε λισ σα ρί ου, 

ως ε μπρο σθο φυ λα κή, προ χω ρεί τη 12η 

ώ ρα και κα ταλαμ βά νει τα Στε φά νια και 

τη 14η το Λευ κο χώ ρι και το Κα ρα τζά κιο. 

Ε κεί φο νεύθη κε ο Ια τρί δης, διοι κη τής του 

8ου Τάγ μα τος Ευ ζώ νων, α πό ο λό σω μη 

ο βί δα. Τα ξη με ρώ μα τα στις 20 Ιου νί ου 

κα τέ λα βε την Ξυ λού πο λη και την 11η 

ώ ρα κα τευ θύν θηκε προς το Λα χα νά. 

Η κα τά στα ση ή ταν κρί σι μη τό σο στο 

πα ρα κεί με νο Κιλ κίς όσο και στο Λα χα-

νά, που βρί σκε ται ο Βε λισ σα ρί ου και 

μά λι στα στους πρό πο δες του φο βε ρού 

πρά σι νου λό φου, ο ο ποί ος ή ταν α ντά ξιος 

του Μπι ζα νί ου, «φύ σει ο χυ ρω τά του», με 

δι πλές σει ρές α πό βα θιά ο ρύγ μα τα και 

ι σχυ ρά πυ ρο βο λεί α. Το 1/38 Σύ νταγ μα 

Ευ ζώ νων, ε κτός του η ρω ι κού θα νά του 

του ταγ μα τάρ χη Ια τρί δη, εί χε α πώ λειες 

και το 1/3 των διοι κη τών των λό χων. 

Την ε πί θε ση κα τά της «φύ σει και θέ σει» 

ο χυ ρός θέ σης, που θα έ κρι νε και τη μά-

χη του Κιλ κίς, την έ κα νε ο Βε λισ σα ρί ου 

με τέσ σε ρεις λό χους του Τάγ ματος του 

και με άλ λους δύ ο του α κέ φα λου Τάγ-

μα τος του Ια τρίδη. Την πε ρι γρά φει δε 

ο πα ρευ ρι σκό με νος ε κεί ε πι τε λής της 

Με ραρχί ας: «Ευ ρι σκό μην πλη σί ον του 

Πα πα δο πούλου, ό πι σθεν της αρι στε ράς 

πτέ ρυ γος της γραμ μής μας, και εί δον το 

α λη σμό νη τον θέ α μα της ε φό δου των 

εξ ευ γε νι κών λόχων του Βε λισ σα ρί ου. 

Προ της ε φό δου άρ πα ξε τον α λη σμό νη-

τον σαλ πι κτήν Βλάχον και τον ε κρά τη σε 

όρ θιον ε μπρός εις τους Βουλ γά ρους 

και ε σάλ πι σε ε πί 5 λε πτά το σάλ πι σμα 

«ε μπρός δια της λόγ χης». Α μέ σως ό λοι οι 

λό χοι ώρ μη σαν με τον Βε λισ σα ρί ου πρώ-

τον. Η γραμ μή των ε ορ μώ ντων λό χων, 

με τας α πα στρά πτου σας υ πό τον ή λιον 

υ περ χιλίας λόγ χας, ω μία ζεν με χα λυ βδί-

νην ται νί αν, και με πυ ρί νην ρομφαί αν, η 

ο ποί α α πει λη τι κή ε πήρ χε το ε να ντί ον των 

ε χθρι κών ορυγ μά των. Πριν αυ τή φθά ση 

εις α πό στα σιν 150 μέ τρων πε ρί που και 

καθ’ ην στιγ μήν το πυ ρο βο λι κόν μας 

η να γκά ζε το να ε πιμηκύνη την βο λήν του, 

οι α μυ νό με νοι ε γκατέ λει ψαν τα χα ρα κώ-
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μα τα φεύ γο ντες, ο λί γοι κατ’ αρ χάς, α θρό-

ως βρα δύ τε ρον. Όταν οι αλαλά ζο ντες 

εύ ζω νοι του Βε λισ σα ρίου ε πλη σί α ζον 

τας προ σβά σεις των και τους έ πλητ τον 

δια λογ χών, ο Βε λισ σαρί ου α νελ θών ε πί 

λί θου ε κρά τη την ση μαί αν την ε κί νη και 

ε φώ να ζεν: «Μπράβο σας πα λη κά ρια εύ-

ζω νες. Ο Σταυ ρός μας βο η θά ει. Στα θεί τε 

έ να λε πτό και κοιτά τε δε ξιά και α ρι στε ρά 

και ι δή τε τί γί νε ται. Ξε πε ρά σα με την ι στο-

ρί α του Ει κο σιέ να».

Οι Βούλ γα ροι άρ χι σαν να φεύ γουν. 

Και ό χι μό νο δεν πρό φτα σαν να πά ρουν 

τα κα νό νια τους, αλ λά τα ά φη σαν με τα 

κλείστρα α νέ πα φα και σε δύ ο μά λι στα 

εί χαν και τα βλή μα τα μέ σα. Η κα τα δί ω ξη 

συ νε χίζε ται α μεί λι κτα στην ο δό για τις 

Σέρ ρες. Η δια τα γή που στάλ θη κε με τά 

τη δύση του ή λιου διέ τα ξε την α να στο λή 

της κα τα δί ω ξης. Ο Βε λισ σα ρί ου, ό μως, 

και ο Συ νταγ μα τάρ χης Πα πα δό που λος 

ή ταν υ πέρ της κα τα δί ω ξης μέ χρι το Στρυ-

μόνα και της κα τά λη ψης των γε φυ ρών, 

Κου μά ρια νης και του Όρ λια κο. Ο Βε λισ-

σαρί ου, ό μως, προ χώ ρη σε μέ χρι του τε-

λευ ταί ου υ ψώ μα τος στο Μπάς-κιόϊ. Α πό 

ε κεί στις 26 Ιου νί ου λαμ βά νει δια τα γή να 

κα τα λά βει τη διά βα ση του Δε μίρ Κά που, 

ύψ. 1.604, στο ό ρος Μπέ λες.

Ο Βε λισ σα ρί ου ε πι κε φα λής του Τάγ μα-

τος ε ξορ μά α πό Τζου μάς-Ά νω Πο ρο ΐ ων 

και με σύ ντο μη πο ρεί α στην α νη φο ρι-

κή το πο θε σί α του Μπέ λες αρ χί ζει την 

ε πίθε ση διώ χνο ντας το ε χθρι κό τάγ μα 

και κα τα λαμ βά νο ντας τη σπου δαί α αυ τή 

διά βα ση.

Στις 28 Ιου νί ου ο Βε λισ σα ρί ου κα τέρ-

χε ται α πό τη δε σπό ζου σα αυ τή θέ ση 

και ε νώ νε ται με τα άλ λα τμή μα τα της VI 

Με ραρχί ας στο Δε μίρ Ισ δάρ. Πέ ρα σε το 

Στρυ μό να νό τια α πό τη γέ φυ ρα του πα-

ρα πό τα μου Μπή σα λα. Κα τά τη διά βα ση 

του ποτα μού εί χε την α ξί ω ση ο λό κλη ρο 

το τάγ μα συ ντε ταγ μέ νο κα τά τε τρά δες 

να κρα τά ζύ γι ση και στοί χι ση με έ ντο νες 

κραυ γές. Οι τσο λιά δες του Βε λισ σα ρί ου, 

που κά θε νεύ μα και κά θε δια τα γή απ’ αυ-

τόν ή ταν νό μος και κα θή κον, που έ πρεπε 

να τη ρη θεί και να ε κτε λε σθεί, πέ ρα σαν 

τον πο τα μό σύμ φω να με τη δια τα γή του 

ζυ γι σμέ νοι και στοι χι σμέ νοι, αν και το 

ρεύ μα ή ταν ορ μη τι κό και το νερό κά λυ-

πτε αυ τούς μέ χρι το ύ ψος των ώ μων.

Στη συ νέ χεια των προ σπα θειών αυ-

τών, το Τάγ μα του Βε λισ σα ρί ου γί νε ται 

ό χι μό νο α ήτ τη το, αλ λά και πρω το πό ρο 

και δια τάσ σε ται να φέ ρει σε πέ ρας άλ λη 

δυ σκο λό τε ρη α πο στο λή. Με τους τρεις 

λό χους πρέ πει να κα τα λά βει το ύ ψω μα 

Πι λάφ-τε πέ (υ ψο δεί κτης 1.950), για τί οι 

Βούλ γα ροι που το εί χαν ε μπό δι ζαν την 

προ έ λα ση της Με ραρ χί ας προς την κα-

τεύ θυν ση της Μπέ λι τσας.

Ο Βε λισ σα ρί ου ε νήρ γη σε πά λι α στρα-

πιαί α και ε πι τέ θη κε α κά θε κτα ε να ντί ον 

των Βουλ γά ρων, τους ο ποί ους, με τά α πό 

σκλη ρό α γώ να, α νά γκα σε να τρα πούν σε 

φυ γή. Α νέ βη κε στο ύ ψω μα Πι λάφ-τε πέ 

και κα τα δί ω ξε τους Βουλ γά ρους μέ χρι 

Κο ζο βί τσας Ασάρ.

Η ΤΕ ΛΕΥ ΤΑΙΑ ΜΑ ΧΗ ΤΟΥ
ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ 
ΤΟΥ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ

Έ τσι λοι πόν, στη νέ α αυ τή φά ση των 

α γώ νων του Έ θνους, α διά κο πα α πό τις 19 

Ιου νί ου μέ χρι τις 7 Ιου λί ου μα χόμε νος βρί-

σκε ται πριν α πό τα στε νά της Κρέ σνας.

Στη στε νω πό αυ τή που ο δη γεί προς 

την Ά νω Τζου μα γιά, εί χαν ορ γα νω θεί οι 

Βούλ γα ροι α μυ ντι κά και συ γκε κρι μέ να 

στη βό ρεια έ ξο δο της Κρέ σνας, ό που 

«φύσει και θέ σει» υ πάρ χει το ο χυ ρό-Ρούζ-

κεν Σι μι τλί Πό ρο γκος Μα χα λάς. Ε πί σης ο 
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βουλ γα ρι κός στρα τός, εί χε υ πέρ με τρα 

ε νι σχυ θεί α πό δυ νά μεις που με τακίνη σε 

α πό το σερ βο βουλ γα ρι κό μέ τω πο, αλ-

λά και α πό δυ νά μεις που υ πο χώ ρη σαν 

με τά τις μά χες του Κιλ κίς-Λα χα νά. Έ τσι, 

οι Βούλ γα ροι προ ε τοι μά στη καν α πό τις 

ο χυ ρές αυ τές θέ σεις να ενερ γή σουν ε πί-

θε ση κα τά του προ ε λαύ νο ντος Ελ λη νι-

κού Στρα τού.

Πέ ρα α πό τις πα ρα πά νω βουλ γα ρι κές 

δυ νά μεις, προ στέ θη κε και το ε πί λε κτο 

Σύ νταγ μα της Βα σι λι κής Φρου ράς του 

Φερ δινάν δου. Λό γω της κρί σι μης κα τά-

στα σης που υ πήρ χε και με την προ ο πτι-

κή της δια φαι νό με νης σύ να ψης ει ρή νης, 

οι Βούλ γα ροι ήθε λαν να κα το χυ ρώ σουν 

πε ρισ σό τε ρα ε δά φη.

Έ τσι, ή ταν της μοί ρας γρα φτό να λά-

βουν μέ ρος στη φο νι κή αυ τή μά χη προ 

της Άνω Τζου μα γιάς τα δύ ο γεν ναιό τε ρα 

και εν δο ξό τε ρα τμή μα τα και α πό τα δύ ο 

μέ ρη, το 1/38 Σύ νταγ μα Ευζώνων και το 

Σύ νταγ μα της Βα σι λι κής Βουλ γα ρι κής 

Φρου ράς.

Πά λι το 1/38 Σύ νταγ μα Ευ ζώ νων ε πι-

κε φα λής της VI Με ραρ χί ας προ χω ρεί 

προς Ου ρά νο βο την 5η ώ ρα στις 12 

Ιου λί ου και την 11η φθά νει στο Πό ρο-

γκος-Μα χα λά. Οι Βούλ γα ροι βρί σκο νται 

κα λά ο χυ ρωμέ νοι ε πί του υ ψώ μα τος και 

των α ντε ρει σμά των του 1.378, σε ε μπρο-

σθο φυ λα κή τα δύ ο τάγ μα τα προ χω ρούν 

και περνούν στις 14.30 ώ ρα τον πο τα μό 

Ο σέ νο βα και αρ χί ζουν να ανεβαί νουν 

στις α πέ να ντι πλα γιές. 

Κά τω α πό ρα γδαί α βρο χή και ο μί χλη 

ε ξα κο λου θεί η κα τα δί ω ξη των Βουλ γά-

ρων. Στις 15.30 δια λύ θη κε η ο μί χλη και 

το βουλ γα ρι κό πυ ρο βο λι κό άρ χι σε δρα-

στι κή βο λή κα τά των αν δρών του Βε λισ-

σα ρί ου και του πυ ρο βο λι κού μας.

Ο Βε λισ σα ρί ου, ό μως, προ χω ρεί α κά-

θε κτα και α να τρέ πει τους Βουλ γά ρους, 

κατέ λα βε τους τε λευ ταί ους συ νοι κι σμούς 

προς βορ ρά του Ο γνιάρ μα χα λά και εκδί-

ω ξε τη βουλ γα ρι κή δύ να μη, που την 

α πο τε λού σαν τέσ σε ρα τάγ μα τα.

Οι Βούλ γα ροι, ό μως, α να συ ντάσ σο-

νται και ε νι σχύ ο νται με με γα λύ τε ρες δυ-

νάμεις και με πε ρισ σό τε ρο πυ ρο βο λι κό.

Έ τσι, ό λη η προ σπά θεια και το βά ρος 

της κα τά λη ψης του υ ψώ μα τος 1.378 έ πε-

σε κατά πρώ το λό γο στο προ χω ρη μέ νο 

αυ τό τμή μα των δύ ο ευ ζω νι κών ταγ μά-

των του Βε λισ σα ρί ου και στο Τάγ μα των 

Κρη τών.

Ο α γώ νας εί ναι ά νι σος και δύ σκο λος, 

ό χι μό νο α πό ά πο ψη α ριθ μού αν δρών, αλ-

λά και α πό ά πο ψη ο χύ ρω σης του ε χθρού, 

ό μως, η ορ μη τι κό τη τα των ε πι τι θέ με νων 

ευ ζω νι κών τμη μά των ή ταν τό σο με γά λη, 

που τε λι κά οι Βούλ γα ροι συ μπτύσ σονται 

προς τα υ ψώ μα τα 1.378-1.079.

Στις ε πι θέ σεις αυ τές στις 12 Ιου λί ου, 

οι εύ ζω νοι του Βε λισ σα ρί ου πραγ μα-

τοποιούν βα θιές «σφή νες» μέ σα στα 

ε χθρι κά τμή μα τα, που τα με τα γω γι κά 

του Ελλη νι κού Στρα τού εί ναι α δύ να το 

να τους πα ρα κο λου θή σουν για ε φο δια-

σμό νέ ων πυ ρο μα χι κών. Αυ τοί στρε φό-

με νοι προς τον ταγ μα τάρ χη τους του 

έ λε γαν: «Δεν έ χο μεν πυ ρο μα χι κά». Και 

τό τε ο η ρω ι κός ταγ μα τάρ χης, που ή ταν 

πά ντοτε έ τοι μος να δώ σει λύ ση και στις 

πιο κρί σι μες στιγ μές του α γώ να εί πε: «Και 

δεν υ πάρ χουν πέ τρες;». Τό τε άρ πα ξε ο 

ί διος έ ναν ο γκώ δη λί θο και ε πι τέ θη κε. 

Α στρα πιαί α όρ μη σαν και οι εύζω νοί του 

πε τώ ντας πέ τρες στους Βουλ γά ρους, με 

α πο τέ λε σμα πά ρα πολ λοί α πό αυ τούς να 

σκο τω θούν α πό τις πέτρες.

Το ύ ψω μα 1.378 έ γι νε πια γνω στό για 

τις σκλη ρό τε ρες μά χες που διε ξή χθη σαν 

σ’αυ τό. Δεν κα τα λή φθη κε, ό μως, στις 12 
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Ιου λί ου, αν και τα τμή μα τα ε ξα κο λου θού-

σαν να μά χο νται μέ χρι την 21η ώ ρα. Δύ ο 

μυ θι κοί ή ρω ες, ο λο χί ας Τό λιας και ο 

εύ ζωνας Μα κρί τας, στην πα ρα ζά λη της 

ε πί θε σης και με θυ σμέ νοι α πό την ά τα-

κτη υπο χώ ρη ση των Βουλ γά ρων, τους 

α κο λού θη σαν κα τα διώ κο ντας τους κα τά 

πό δας, για τί νό μι ζαν ό τι τους πα ρα κο λου-

θούσαν τα τμή μα τα τους. Έ τσι, έ φθα σαν 

μέ χρι την κο ρυ φή, αλ λά βρή καν έν δο ξο 

θά να το. Τους βρή καν την ε πό με νη μέ ρα 

(13/7/1913) οι δι κοί μας διά τρη τους α πό 

τα ε χθρι κά βό λια. Οι α ντί πα λοι παρα μέ-

νουν στις θέ σεις τους. Οι μεν Βούλ γα ροι 

συ γκέ ντρω ναν περισ σό τε ρες δυ νά μεις, 

ε νώ οι δι κοί μας ή ταν δύ σκο λο 

να στεί λουν ε νι σχύ σεις, πα ρά τις 

α πε γνω σμέ νες πα ρα κλή σεις του 

συ νταγ μα τάρ χη Πα πα δό που λου, 

ό πως φαί νε ται στην α να φο ρά του 

προς την VI Με ραρ χί α: «Ευ ρι σκό-

με θα α ντι μέ τω ποι του ε χθρού με 

τα ό πλα ανά χεί ρας, τη ρού ντες 

τας θέ σεις μας, ως και ο ε χθρός 

τας ι δι κάς του.

Το πυ ρο βο λι κόν του ε χθρού 

μας ε προ ξέ νη σεν κα τα πλη κτι κός 

α πώ λειας, διότι έ βα λε καθ’ η μών 

α νε νο χλή τως και εκ μι κρής α πο-

στά σε ως. Α νά γκη α πό λυ τος να 

πλη σί α ση και να κα τα λά βη κα τάλ-

λη λον θέ σιν το πυ ρο βο λι κόν, διό τι 

αύ ριον την πρω ί αν θα ε πα να λη-

φθή πά λιν ή μά χη. Προς πλή ρη 

ε πι τυ χί αν του α γώ νος, φρο νώ ό τι 

δέ ον να έλ θη προς ε νί σχυ σιν ο λό-

κλη ρον το 17ον Σύνταγ μα και το 

πυ ρο βο λι κόν. Α πό λυ τος α νά γκη 

α πο στο λής φυσιγγί ων».

Στις αι τή σεις αυ τές των μα χο μέ-

νων δεν στάλ θη κε κα μί α ε νί σχυ ση, 

αλ λά ού τε έ να φυ σίγ γι. Α ντί θε τα, 

για α πά ντη ση έ λα βαν ε πι τι μη τι κή δια τα-

γή α κα τα νό ητη για τις κρί σι μες αυ τές 

στιγ μές.

Η θέ ση λοι πόν των δι κών μας εί χε 

φθά σει να εί ναι α πό δύ σκο λη μέ χρι τρα-

γική και με αυ τές τις συν θή κες άρ χι σε ο 

α γώ νας στις 13 Ιου λί ου, της τε λευ ταί ας 

η μέ ρας της ζω ής του Βε λισ σαρίου.

Οι Βούλ γα ροι α πό πλε ο νε κτι κή θέ ση 

άρ χισαν στις 13 Ιου λί ου το πρω ί σφο δρές 

ε πι θέ σεις κα τά των ευ ζω νι κών τμη μά των 

του Βε λισ σα ρί ου. Α πο κρού στη καν, ό μως, 

ό λες α πό τα τμή μα τα του που βρί σκο-

νταν στην πρώ τη γραμ μή.

Οι ε πι θέ σεις των Βουλ γά ρων προς 

Ηρώον μάχης Λαχανά. 



22 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2007

στιγ μή κό πα σαν, για τί το 4ο Σύ νταγ μα 

της 1ης Με ραρ χί ας μας με τα κι νή θη κε 

πί σω και δυ τι κά. Φαι νό ταν δε ό τι α πει λού-

σε τις γραμ μές ε φο δια σμού των Βουλ γά-

ρων, που βρί σκο νταν ή δη πά νω στο ύ ψω-

μα 1.378. Έ τσι, οι Βούλ γα ροι έ στρε ψαν 

την ε πί θε ση τους στο 4ο Σύ νταγ μα και, 

α φού το κα θή λω σαν, στρά φη καν κα τά 

του μό νου α γω νι ζό με νου τμή μα τος του 

Βε λισ σαρί ου.

Ο α γώ νας εί ναι ε πι κός και ό λο το 

βά ρος του πέ φτει στα τμή μα τα του Βε-

λισ σαρί ου και στο Τάγ μα των Κρη τών 

που α κο λου θεί. Η 13 Ιου λί ου εί ναι μί α 

α πό τις φο νι κό τε ρες μά χες του Ελλη νο-

βουλ γα ρι κού Πο λέ μου. Η κο ρυ φή του 

θρυ λι κού υ ψώ μα τος 1.378 άλ λα ξε τρεις 

φο ρές κά το χο. Α ποτε λεί δε το έν δο ξο 

τέρ μα των α γώ νων. Θριαμ βευ τής στο 

τέρ μα αυ τό βρέ θη κε το τμή μα ε κεί νο 

που α πό ε πι τα γή της μοί ρας ή ταν και 

πρω το πό ρο πά ντο τε. Αυ τό, ό πως εί δα με, 

έ σπα σε πρώ το τις ε χθρι κές γραμ μές με 

την πύ ρι νη ρομ φαί α της λόγ χης και της 

α στρα πής στο Λα χα νά και συ μπα ρέ συ ρε 

σε γε νι κή υ πο χώ ρη ση τους Βουλ γά ρους. 

Αυ τό έστη σε και στο τέρ μα του α γώ να τη 

ση μαί α του θριάμ βου πά νω στην αν δρο-

κτό νο κο ρυ φή 1.378, ως αιώ νιο δείγ μα 

θυ σί ας και αυ το θυ σί ας για τα ι δα νι κά 

της πα τρί δας.

Γρά φει ο κρι τι κός του πο λέ μου για 

τη μά χη αυ τή: «Ή μά χη του 1378 ή το 

α να ντιρ ρήτως ή σκλη ρό τε ρα και αι μα-

τη ρό τε ρα α πό ό λας τας μά χας α πό ό σας 

συ νή ψεν ό Ελλη νι κός Στρα τός κα τά τους 

δύ ο Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους».

Α πό πα ρά δο ξη ε πι τα γή της μοί ρας, 

στην τε λευ ταί α αυ τή μά χη βρέ θη καν 

α ντιμέ τω πα, το η ρω ι κό τε ρο σώ μα του 

Ελ λη νι κού Στρα τού και το ε κλε κτό τε ρο 

του Βουλ γα ρι κού:

Πολ λές φο ρές το ύ ψω μα αυ τό στις 

κρί σι μες φά σεις του αι μα τη ρού α γώ να 

άλ λαξε κά το χο. Τε λι κά πα ρέ μει νε στα χέ-

ρια των ευ ζώ νων του Βε λισ σα ρί ου, α φού 

πά νω στο ύ ψω μα αυ τό α πό τους χί λιους 

άν δρες του Τάγ μα τος έ μει ναν ζω ντα νοί 

μό νο 275 και έ νας α ξιω μα τι κός και α πό 

αυ τούς οι 200 τραυ μα τί ες.

Τε λι κά και οι Βούλ γα ροι έ πα θαν τρο-

μα κτι κές α πώ λειες με α πο τέ λε σμα να 

εγκα τα λεί ψουν το 1.378, ό που τε λι κά 

στή θη κε η ελ λη νι κή ση μαί α στις 15 Ιου-

λί ου 1913.

Με την τε λι κή κα τά λη ψη του υ ψώ-

μα τος 1.378 που βρί σκε ται σε ευ θεί α 

γραμ μή 20 χλμ. α πό τη Σό φια, οι Βούλ-

γα ροι α να γκά στη καν να υ πο γρά ψουν 

τη συν θή κη του Βου κου ρε στί ου. Αν ο 

Βελισ σα ρί ου με την πο λυάν θρω πη θυ σί α 

του δεν πο λε μού σε και δε θυ σια ζό ταν, 

ο πό λε μος στη θέ ση αυτή θα έ παιρ νε 

δυ σά ρε στη τρο πή και οι Βούλ γα ροι, νι-

κη τές στο ση μεί ο αυ τό, θα υ πα γό ρευαν 

την υ πο γρα φή της συν θή κης με δια φο-

ρε τι κές προ ϋ πο θέ σεις και ευ νο ϊ κό τε ρους 

γι’αυ τούς ό ρους.

Ο Βε λισ σα ρί ου πέ θα νε η ρω ι κά με τη 

φρά ση: «Στη Σό φια»! Και προς αυ τήν πλη-

σία σε! Πώς, ό μως, φο νεύ θη κε και ποιες 

οι τε λευ ταί ες στιγ μές του; Θ’α φή σου με 

να α πα ντή σει ο για τρός του Τάγ μα τος, 

ο α εί μνη στος Μπού κου ρας, ο ο ποί ος 

α πό την αρ χή του πο λέ μου βρι σκό ταν 

στο Τάγ μα του Βε λισ σα ρί ου και διέ σω-

σε πολλά λε πτο με ρεια κά στοι χεί α μέ σα 

α πό τις 600 σε λί δες του α νέκ δο του προ-

σω πικού του η με ρο λο γί ου, που εί χε την 

κα λο σύ νη να μου πα ρα χω ρή σει: «Ε ξη μέ-

ρω σε θο λή και α γρί α η ή με ρα, πιο μαύ ρη 

α πό την νύ κτα, σύν νε φα κα τα μέ λα να εις 

μεγά λους ό γκους κυ λί ο νται προς την Ρο-

δό πην. Ου δέν με τήλ λα ξεν. Την σκο τει νιά 
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της νυ κτός δια δέ χε ται ή 

μαυ ρί λα της η μέ ρας. Στη 

σκο τει νιά ε κεί νης μεσ’ το 

διά στη μα δύ ο α στρα πών, 

μιας του ου ρα νού και μιας 

ε νός κα νο νιού έ φυ γε ο 

Κολο κο τρώ νης. Στή μαυ ρί-

λα του αί μα τος που έ χυ σε 

η σκο τει νια σμέ νη η μέ ρα 

ε πνί γη το άλ λο ό νο μα που 

εδό ξα σε τό σον την πα τρί-

δα χω ρίς και δι’ αυ τό να 

α πο θά νη, ευρισκό με νος 

α κό μη ε κεί με διεύ θυν σιν 

προς την Γρά δο βαν ε πί 

των δυ τι κών πο ρειών του 

υ ψώ μα τος 1378. Κα τέ χο-

μεν α κό μα τας θέσεις που 

με τό σον αί μα διε τη ρή σα-

μεν αφ’ ε σπέ ρας. Α κό μη 

ε κεί δί πλα μας ε κοί το ντο 

τα πτώ μα τα των φο νευ-

θέ ντων. Δε ξιά και ε πά νω 

μό λις διε κρί νε το το ύ ψω-

μα και αι δυ τι καί πλευ ραί κα θι σμέ ναι 

και ε κεί ναι με το αί μα που ε χύ θη στο 

διά στη μα των πέ ντε νυ κτε ρι νών ε φό δων 

της προ η γου μέ νης. Κά τω και α ρι στε-

ρά ή πλουντο σαν ο γκώ δεις α νοιγ μέ νοι 

δά κτυ λοι ε πι μή κεις α νώ μα λοι γή ι νοι 

ρα βδώ σεις αρ χό με νοι χίλια μέ τρα α ρι-

στε ρά της κο ρυ φής α πό των θέ σε ων μας. 

Το 8ον καί 9ον ευ ζω νι κόν ε τή ρουν τας 

προ φυ λα κάς με ό ψιν προς το ύ ψω μα. Πε-

ντή κο ντα μέ τρα δε ξιώ τε ρον και όπισθεν 

άλ λης συ στά δος ο λό χος του Κα ζα νά 

ε ξη πλω μέ νος ως μό νη ε φε δρεί α. Ά νω θεν 

των δέν δρων έ νας τά φος α νοιγμέ νος 

και πλαγί ως έ νας νε κρός της προ η γου-

μέ νης. Ο νε κρός του Κο λο κο τρώ νη εί ναι 

κα τά στι κτος εκ των βο λί δων. Πριν ει σέ-

τι το φως της νέ ας η μέ ρας αρ χί ση τον 

προ πέ μπουν ο Συ νταγ μα-

τάρ χης, ο Βελισσα ρί ου, ο 

Βα σι λού κης και δύ ο τρεις 

αξιω μα τι κοί των. «Στο κα-

λό φί λε μου!» δα κρύ ζει 

ο Συ νταγ μα τάρ χης, «Στο 

κα λό Κο λο κο τρώ νη και κα-

λήν α ντά μω σιν σε λί γο!» 

α κού γε ται κά πως πέν θι μα 

η φω νή του Ταγ μα τάρ χου 

Β’. Τον ε πι πλήτ τει γλυ κέ ως 

ο άλ λος. Γύ ρω οι ά δειες 

κάσ σες των φυ σιγ γί ων ο μι-

λούν δια τη μά χη της προ-

η γουμέ νης, τους νε κρούς 

των, τους τραυ μα τί ας. Ο 

Πα πα δό που λος σκε πτι κός, 

ο Βε λισ σα ρί ου σο βα ρός, 

ο Τυ ρο γιάν νης ο γεν ναί-

ος υ πο λο χα γός α στεί ος, 

ε πέ ρα σεν ως έ να τέ ταρ-

τον σι γής και άρ χισαν και 

πά λιν οι ο βί δες να θραύ-

ω νται πλη σιέ στε ρον. Σαν 

ανήσυχος και πε ρί ερ γος ο Βε λισ σα ρί ου 

ε σηκώ θη έ κα νε τρί α βή μα τα δεξιά, τρί α 

α ρι στερά. Αι ο βί δες έ σκα σαν γύ ρω του 

πυ κνά. «Για τρέ, εί πε, να δί ω ξης τους 

τραυ μα τίες». Έ πει τα κά πως α πό το μα 

έστρε ψε το κε φάλι προς τα ο πί σω και 

α πο τει νό με νος προς τους σαλ πι γκτάς 

εί πε: «Τί η μέ ρα έχο μεν;» «Δέ κα τρεις του 

μη νός» είπε εις των σαλ πι γκτών, ε νώ ο 

Τυ ρο γιάν νης κλεί ον τον έ να οφθαλ μόν 

έ σπευ σεν να διορ θώ ση «δώ δε κα» ο δε 

Βε λισ σα ρί ου αφη ρη μέ νος ως προ σέ χων 

άλ λου ε δέ χθη χω ρίς α ντίρ ρη σιν. «Ναι 

δώ δε κα». Πό σον διέ ψευ σε και των δύ ο 

τους λό γους η μοί ρα!

Για τον Βε λισ σα ρί ου η ο βίς ο μί λη-

σε ως πε ρί δε κά της τρί της του μη νός 

δια να διά ψευ ση την η με ρο μη νί αν του 

Προτομή του 
Ταγματάρχη Ιωάννη 

Βελισσαρίου στο Λαχανά.
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Τυ ρο γιάν νη. Δε κά τη τρί τη δια τον Τυ ρο-

γιάννην ή το η ε πο μέ νη που εύ ρε ε κεί νος 

τον θά να τον, χω ρίς κα νείς εκ των δύ ο να 

εί ναι προ λη πτι κός. Την ε νά την ώ ραν της 

13 Ιου λί ου ευ ρι σκό με θα εν πλή ρει μάχη. 

Το Βουλ γα ρι κόν πυ ρο βο λι κόν έ στει λε 

α κα τά παυ τα τα βλή μα τα του εις τας προ-

φυ λα κάς μας. Τα πο λυ βό λα του ήλ θαν 

να συ νο δεύσουν με τον α παί σιον ή χον 

των. Τα πρώ τα αί μα τα ε χύ θη σαν ήδη. 

Ό λαι αι έ φο δοι ό μως των συ νε χώς ε νι-

σχυο μέ νων Βουλ γά ρων εθραύ ο ντο εις 

το α πόρ θη τον τεί χος των ευζώ νων του 

Βε λισ σαρίου. Εις την χά λα ζαν των σφαι-

ρών των πο λυ βό λων και των οβίδων του 

ε χθρού την εν δε κά την ώ ραν 60 ε κτός μά-

χης. Ια τρός, νοσο κό μοι διε κό μι ζον τους 

ζώ ντας τραυ μα τί ας εις τα με τώ πισθεν. Αι 

τά ξεις των γεν ναί ων η ραιώ νο ντο, αυ τός 

ά κα μπτος, με γα λο πρε πής, όρθιος ο δή γη 

τους ή ρω ας του προς τον θά να το μη υ πο-

χω ρών. Όρ θιος ε ξώρ μα με το μα στί γιον 

εις τας χεί ρας και ή το με γα λο πρε πής και 

α γρί ως ω ραί ος. Δεν είναι δυ να τόν να 

μι μη θεί κα νείς τον τό νον και α δύ να τον 

να πα ρα στή σει την επί δρα σιν. Η φω νή 

του η λέ κτρι ζε και έ κα μνε τον θά να τον 

γλυ κύν. Το α να λογίζο μαι α κό μη με τά του 

ι δί ου ρί γους και συγκι νή σε ως που πά ντο-

τε ε δο κί μα σα. Οι δια κό σιοι πε ντή κο ντα 

ε να πο μεί να ντες γύ ρω του, α πό το η ρω ι-

κό του τάγ μα, ε χρειά ζο ντο εν θάρ ρυν σιν 

και έ δι δε το πα ρά δειγ μα, ε κτε θει μέ νος 

ε ντε λώς α κά λυ πτος εις το ε πα ναληφθέν 

πυρ του ε χθρού, το ό ποιον τώ ρα, ό τε αι 

θέ σεις ε γέ νο ντο κα τα φα νείς, ε πήρ χε το 

α κρά τη τον και έ πι πταν διαρ κώς αι ο βί-

δες, και ε τραυ μα τί ζο ντο ευ χα ρι στη μέ νοι 

ί σως τώ ρα υ πό τα όμ μα τα του αρχη γού 

των. Αι τά ξεις των αν δρών του α ραιώ-

νο νται ε πι κιν δύνως. Αλ λ’ ι δού μί α δύ ο 

ο βί δες, η μί α κα τό πιν της άλ λης έ σπασαν 

υ πε ρά νω της κε φα λής του μέ νει ό μως 

α κλό νη τος. Ου δέ κα τά βήμα με τήλ λα ξε 

θέ σιν. Τρί τη, μη διαρ ρα γείσα, μεθ’ ορ-

μής ει σέ δυ σε έ μπρο σθεν του βα θύ τα τα 

α να τι νά ξα σα ο λό κλη ρα τμή ματα πη λού 

και κο νιορ τού συγ χρό νως, ό στις τον κα-

τε κά λυ ψε. Ο Η λιού εν νεφέ λαις δεν θα 

ή το πε ρισ σό τε ρον α τά ρα χος! Α νέ με νε 

έ ως ου κα τέ πε σε ο κο νιορ τός και τώ ρα 

γα λή νιος α πε τά θη προς τους στρα τιώ τας. 

«Α ϊ! Τί τους φο βεί σθε, α νά θε μα τους αν 

ξέ ρουν να σκο πεύ ουν. Να μό νον λά σπη 

και σκό νη με γέ μι σαν». Ο Κα ζα νάς όρ θιος 

δια νευ μά των μου υ πεδεί κνυε το ε πι κίν-

δυ νον της θέ σε ως του μη τολ μών να 

πα ρα τή ρη ση τι. Αλ λά και τις ε τόλ μα να 

συ στήση α πο μά κρυν σιν. Ο α είπο τε α ψη-

φή σας τον θά να τον να α πομακρυν θή 

του κιν δύ νου προ των ομ μά των των δε-

κα τι ζο μένων ανδρών του; Προ του Ι δί ου 

του ε γω ϊ σμού που τον ή θε λε α νώ τε ρον 

της φή μης του και των κα τορ θω μά των 

του, θα ή το α στεί ον και να δο κι μά ση 

κανείς. Θα ε δέ χε το κα νέ να α πό ε κεί να 

τα αυ στη ρά και πε ρι φρο νη τι κά βλέμ μα-

τα που πολ λών φι λο τι μί ας πα ρα καί ρως 

έτα πεί νω σαν.

Νέ ος κρό τος και μί α συγ χρό νως φω νή 

με ε τί να ξεν και έ στρε ψα την κε φα λήν. 

Ο Ταγ μα τάρ χης ε κυ λί ε το εις την κλι τήν. 

Έ πε σεν ε κεί νος με τας λέ ξεις: «Α! Καζα νά, 

έ πε σα». Δια τη ρώ στην ψυ χή μου το πα ρά-

πο νόν μου και κά ποιαν μνη σι κα κίαν κα τά 

του Κα ζα νά δια την προ τί μη σιν(!). Ο Ταγ-

μα τάρ χης μου, ό στις με περιέ βαλ λε με 

τό σα δείγ μα τα ε κτι μή σε ως, την στιγ μήν 

που μό νον ε μού ί σως εί χε α νά γκη την 

συν δρο μήν να ζή τη ση, α ντί να στρα φεί 

προς ε μέ α πε τάν θη προς τον λο χα γόν 

του. Αλ λά τί η μήν ε γώ εν σχέ σει προς 

τον ή ρω α λο χα γόν του 4ου λό χου, που 

ε χά νε το διώ κων και κα τα κε ραυ νών τον 
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ε χθρόν εις πάν πα ράγ γελ μα; Ό λοι οι ά ξιοι 

κο ντά του κα τεί χον θέ σιν και οι ε κλε κτό-

τε ροι ή σαν οι φίλοι του. Ποιος θα εί χε το 

δι καί ω μα να τε θή προ του Κα ζα νά εις την 

χο ρεί αν των συ μπο λε μιστών του; Έ στρε-

ψα κλαί ων α συ ναισθή τως δια πρώ την 

ί σως φο ράν εις την ζω ήν μου, πριν ει σέ τι 

άλ λος κι νη θή. «Ω τα εί δα τε Ταγ μα τάρ χα 

μου! Να! ό λο ε κτε θει μέ νος. Τώ ρα τί θα 

γί νω μεν ε μείς;» αυ στη ρός και κά πως α νη-

λε ής προς ε μέ, εις τον πό νον μου αλ λ’ εις 

την έν νοιαν των λέ ξε ων απο κρι νό με νος 

την στιγ μήν που η μι λυ πόθυ μος έ πι πτεν 

εις την αγκά λην μου, α μεί λικτα και σι γά-

σι γά δια κο πτό με νος α πε κρί θη: «Έ χε τε 

ό πλα. Ε άν έ χε τε και μυαλό δεν υ πάρ χει 

κα νείς κίν δυνος».

Στο πρό σω πο μου ε κε ραύ νου ό λας 

τας α να ξιό τη τας αυ τός που ή ξευ ρε ό τι 

για το τάγ μα του αυ τός ή το η νί κη, η 

α σφά λεια και ου χί τα εις χεί ρας ό λων 

ό πλα. Τον έ συ ρα με τά κό που βα ρύν προς 

τα δέν δρα. Ο Πα πα κων στα ντί νου, οι 

σαλ πι γκταί του με έ βο ή θη σαν. Δι ή νοι ξα 

τα ρού χα του. Μια πλη γή ά νευ ε ξό δου 

κά τω θεν της δε ξιάς κλει δός έ χυ νεν αι-

μορ ρο ού σα η πί ως. Η βο λίς εί χε εισ δύ σει 

εις τον πνεύ μο να. Του προ σε φέ ρα μεν 

πά σαν βο ή θειαν. Δις εις ε λά χι στον χρό-

νον είχε λι πο θυ μή σει και δις συ νήλ θε. 

Ισχυ ρά δύσπνοια ο μί λη προ φα νώς πε ρί 

ε σω τε ρι κής αι μορ ρα γί ας. Α νή συ χος διαρ-

κώς ο νους του ε στρέ φε το α κό μη προς 

την μά χην, ε νώ με πρό χει ρον φο ρεί ον 

τον α πεμα κρύ να μεν απ’ αυ τήν. Με την 

πρώ την α πο μά κρυν σίν μας οι άν δρες 

του λό χου μένε α πνέ ο ντες ήρ χι σαν πυ ρά 

ο μα δόν. Α ντε τάσ σο ντο προς τον ε περ χό-

με νον θάνα τον πι στεύ ο ντες ό τι ού τω θα 

ε ξε δι κούντο. Ου δε μί α δύ να μις ηδύ να το 

να τους συ γκρά τη ση. Ό λοι ε ζή τη σαν τον 

θά να τον. Ποια δύ να μις ε χθρι κή ή το ι κα νή 

να α ντιμε τώ πι ση τους συ ντρό φους του 

Βε λισ σα ρί ου; Τί ή το η ζω ή ά νευ του η ρω-

ός των; Όπι σθεν μιας προ ε ξο χής του ε δά-

φους ε στα μα τή σα μεν. Ε φαί νε το ω χρός 

και ολί γον ή συ χος, πα ρε πο νεί το ό μως 

ό τι τα χέρια του κου ρά ζο νται. «Δεν εί ναι 

τί πο τε» εί πα, μου α πά ντη σε: «Δεν εί ναι άλ-

λως τε γραφτό να κου ρα σθούν αυ τά τα 

χέ ρια... Για τρέ! πο λύ φο βού μαι πως δεν 

θα ξα να ϋ πη ρε τή σω την Πα τρί δα. Μό νον 

ε κεί νη δεν κου ρά ζει τον θέ λο ντα να την 

υ πη ρέ τη ση». Έ νας σύν δε σμος περ νά βια-

στικός ζη τώ ντας τον Ταγ μα τάρ χην. Πριν 

λά βει α πά ντη σιν δια κρί νει τον μαν δύ αν 

του. «Α τραυ μα τι σμέ νος δυ στυ χί α μας!» 

Πή γαι νε λε βέ ντη μου ε πά νω. «Εί ναι άλ-

λος Διοι κη τής τώ ρα, λέ γει. Μη φοβά σαι 

ό μως. Να ξε κου ρα σθώ λι γά κι και το βρά-

δυ θα εί μαι πά λι κο ντά σας». Ω μί λη σε 

πο λύ και νέ α δύ σπνοια με α νη συ χί αν. 

Ένας βή χας έ φε ρε λι πο θυ μί αν. Συ νήλ θε 

και πά λιν. «Πώς πά νε τα παι διά πά νω, ρω-

τά». Μεί νε τε ή συ χος θα σας εκ δι κη θούν 

ε κείνοι». «Ω το πι στεύ ω θα νι κή ση τε, θα 

φθά σε τε στη Σό φια. Τί κρίμα να μην εί μαι 

και ε γώ κο ντά σας ό πως και στα Γιάν νε-

να!». Ημιέ κλει σε τα μά τια του. Εκκι νή σα-

μεν εκ νέ ου. Ε κεί νος κα θή με νος ε πί του 

φο ρεί ου εί χε τας χεί ρας του υ ψη λά και 

με πε ριέ βα λε δια της δε ξιάς «Α! Να έ τσι 

εί ναι κα λά, μπρά βο σαλ πι γκταί μου, αλ λά 

που εί ναι ο Βλά χος;»... «Α! ξέ χα σα Για τρέ 

στο στό μα ή ταν τραυμα τι σμέ νος». «Ναι 

αλ λά μην ο μι λεί τε σας κά μνει κα κό» «Α 

για τρέ ευ ρή κες τη δύ να μη σου, σ’ α κού ω, 

να που ήλ θε και η α ρά δα σου να διά τα-

ξης. Σ’ α κού ω, ό πως και συ τό σον και ρό». 

Αίφ νης ω χρία σε μέ χρι λι πο θυ μί ας. Ε φά νη 

να συ νέρ χε ται. Τα χεί λη του ε ψιθύρι σαν. 

«Ναι! Στη Σό φια. Στη Σό φια, ό πως εί πα-

με. Το τε λευ ταί ο τα ξί δι δεν φαί νε ται να 

εί ναι... το πιο τυ χε ρό!». Εκ κι νή σα μεν εκ 
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νέ ου ό πως πριν. Η πλη γή αι μορ ρο-

ού σε, ο λί γον α κουμ βού σε ε πί του 

στή θους μου και αι μα τωμέ νος ο 

ε πί δε σμος έ βρε χε την χλαίνην, 

την ο ποί αν δια τη ρώ αι μα τω μέ-

νην. Η ω χρό της ε πε χύ θη ε πί του 

προ σώ που του. Τον ενό μι σαν νε-

κρόν και ό πως κα τε βί βα σα το χέ-

ρι του α πό τον ώ μον μου δια να 

τον κα τα κλί νω έ θε σα σ’ αυτό έ να 

κρυ φό φί λη μα. Ή νοι ξε ό μως τα 

μά τια του και ως αι σθανθείς την 

θέ σιν του κοι τά ζο ντάς με κα τά μα-

τα με η ρώ τη σε με έ σβεσμέ νη την 

φω νή «Τί εί ναι Για τρέ. Το νε κρο φί-

λη μα;». Ε κοκ κίνη σα, έ σπευ σα να 

δι καιο λο γη θώ κά πως παι διά στι-

κα. «Ό χι, αλ λά ξεύρετε πρέ πει να 

γυ ρί σω πί σω στο τάγ μα μας. Να 

ε δώ εί ναι ο Γιατρός του Συ ντάγ-

μα τος. Θα φρο ντί ση καλ λί τε ρα 

ε κεί νος». «Κα λά έ χεις δί καιο. Ε ξέ-

χα σα ό τι δεν έ χω κα νένα δι καί ω-

μα να σε κρατήσω πλέ ον. Α νή κεις 

στο τάγ μα. Πή γαι νε για τρέ μου τώ ρα 

σε ευ χα ρι στώ». Σε λί γο ήρ θε ο Συ νταγ-

ματάρ χης σύ νο φρυς. Του πα ρέ δω σα, τας 

διό πτρας του και το πε ρί στρο φόν του. 

Έ φυγα ρί πτων έ να τε λευ ταί ον βλέμ μα 

χω ρίς να έ χω το θάρ ρος να του ευ χη θώ 

κα λήν α ντά μω σιν. Θα ή το το μό νον ψέ μα 

αφ’ ό του υ πη ρέ τη σα υπό τας δια τα γάς 

του. Τρεις ώ ρας αρ γό τε ρον ο υ ψι πέ της 

α ναβάτης του Δε μίρ Κά που κα τήρ χε το 

προς τον θά να τον. Την θλι βε ράν εί δη σιν 

έ φε ρεν εις το τάγ μα εις των Σαλ πι γκτών. 

Ε ξεψύ χη σεν με τας λέ ξεις που και πριν 

εί χεν ει πεί: «Και ό πως εί πα με παι διά μου. 

Στη Σό φια, στην Πό λι. Χα ρί κλεια... Χα ρί-

κλεια!» (Γρά δε βον, 20 Ιου λί ου 1913 Κ. 

Μπούκου ρας Ια τρός Τάγ μα τος).

Τι κρί μα να μην εί μαι ό πως στα Γιάν νε-

να! Αυ τές εί ναι οι τε λευ ταί ες στιγ μές του 

ή ρω α μας. Ο θά να τος του σαν κε ραυ νός 

τους τρύ πη σε ό λους, αλ λά και ταυτό χρο-

να τους η λέ κτρι σε ά ναυ δους μπρος στο 

με γα λεί ο της μορ φής του. Θά νατος που 

δεν απελ πί ζει, που δεν α πο γο η τεύ ει, αλ-

λά που ε μπνέ ει και γε μί ζει περη φά νια. Ο 

Βα σι λιάς τό τε μό λις πλη ρο φο ρή θη κε το 

θά να τό του εί πε:

«Τοιού τοι ή ρω ες δεν ζουν πο λύ, δεν εί-

ναι δυ να τόν να ζή σουν πο λύ. Αυ τός είναι 

ο ζη λευ τός, ο πλέ ον ζη λευ τός θά να τος. 

Δεν χρειά ζο νται συλ λυ πη τή ρια. Φέρτε 

μου χαρ τί να συγ χα ρώ την γυ ναί κα του». 

«Χαι ρε τί ζω τον Ή ρω α των Η ρώ ων. Κων-

στα ντί νος - Βα σι λεύς των Ελ λή νων».

Πεσόντες Αξκοι της μάχης στο Λαχανά.
(αναμνηστική στήλη)
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Την ε πο μέ νη, στον Ο γνιάρ μα χα λά 

α νοί χτη κε έ νας τά φος δί πλα στον τά φο 

του Κο λο κο τρώ νη, που εί χε θα φτεί ε κεί 

την προ η γου μέ νη. Γύ ρω α πό τον τά φο 

λί γοι συ μπο λε μι στές του, για τί οι άλ λοι 

μά χο νται. Ο Συ νταγ μα τάρ χης του α πα-

ρηγό ρη τος θρη νεί τον α σύ γκρι το. Ο 

στρα τιω τι κός ιε ρέ ας ψάλ λει τη νε κρώ σι-

μη α κο λου θί α. Ο Συ νταγ μα τάρ χης χαι ρε-

τά, ο δη μο σιο γρά φος Καρ βούνης μί λη σε 

για λί γο: «Ε μπρός και πά ντο τε ε μπρός 

ή ταν το σύμβο λο σου. Ό σαι μά χαι και 

τό σα στε φά νια νί κης, το α πόρ θη το Σαρα-

ντά πο ρο, οι ο ξείς βρά χοι της Α ε το ρά χης, 

τα θρυ λι κά Γιάν νε να, το αν δρο κτό νο 

Κλέ πε, ή Λι γκο βά νη, τα βα θειά χα ρα κώ-

μα τα του Λα χα νά, τα χα λύ βδι να στε νά 

του Δε μίρ-Χι σάρ, η μα τω μέ νη και λα βυ-

ριν θώ δης Κρέ σνα, τα ε ρυ θρά υ ψώ μα τα 

της Τζου μα γιάς το 1378 ό λα σκύ βουν 

τα πει νά και με ευ λά βεια προ σκυ νούν 

την μνήμη του με γά λου πορ θη τού και 

θα δια λα λούν α πό γε νε άς εις γενεάν το 

θριαμ βευ τι κόν πέ ρα σμα του μαύ ρου Κα-

βαλ λά ρη. Πά ντο τε τα χύς, ορ μη τι κός σαν 

θύ ελ λα σκόρ πιζες κε ραυ νούς και έ δρε-

πες δάφ νες. Η δό ξα, η πα τρίς, οι Θε οί της 

Ελ λά δος χειρο κρο τού με νοι η κο λού θουν 

το φλο γε ρό άρ μα του. Α γέ ρω χος και 

με γα λο πρε πής στο υ πε ρή φα νο ά τι του 

έ φέ ρε το πτε ρώ πους προς την αθα να σί-

αν. Στον ι λιγ γιώ δη δρό μο του ε σκόρ πι σε 

τό σα πτώ μα τα ε χθρού, που η Βουλ γα ρί α 

με λύσ σα θα εν θυ μή ται τον φο βε ρό διώ-

κτη της. Έν δο ξε και τι μη μέ νε, ο α θά να τος 

θά να τος σου α κτινο βο λεί σαν ή λιος σε 

κά θε Ελ λη νική ψυ χή. Ε κεί ε πά νω στους 

γαλα νούς κά μπους των Η λι σί ων η με γά λη 

πα τρίς και η τι μή δρέπουν ο λο πόρ φυ ρες 

δάφ νες και πλέ κουν το α μά ρα ντο στε φά-

νι της δό ξας και ραί νουν με ο λό λευ κα 

την σε πτήν σκιάν σου. Τι μη μέ νε, η ε θνι-

κή ευ γνω μο σύ νη α νε γεί ρει μαυ σω λεί α 

στα στή θη των Πανελ λή νων και χεί λη 

ε λευ θε ρω θέ ντων σκλά βων ψάλ λουν το 

αιω νί α η μνή μη».

Η λα ϊ κή Μού σα των συ μπο λε μι στών 

του α φιέ ρω σε το πα ρα κά τω τρα γού δι:

Εις τον «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη 

Βε λισ σα ρί ου

Μοι ρο λο γού νε τα βου νά κι’ κά μποι 

α να στε νά ζουν!

και οι τσο λιά δες τον θρη νούν λε βε-

ντο ταγ μα τάρ χη!

Μες του πο λέ μου τη φω τιά ορ θός 

ε πο λε μού σε 

το φό βο δε λο γά ρια ζε το χά ρο δε 

ψηφού σε.

Κλάψ τε α ε τοί το σταυ ρα ε τό!

κλάψ τε το Βε λισ σά ρη!

κλά ψε και συ ευ ζω νι κό

τ’ α τρό μη το λιο ντά ρι.

Τί το κα κό που γί νη κε στη Τζου μα γιά 

στη ρά χη

ο Βε λισ σά ρης πέ θα νε κι’ ο Βα σι λιάς 

τα ρά χθη

Ο Βλά χος του ο σαλ πι γκτής

βα ριά τραυ μα τι σμέ νος,

ό ταν μα θαί νει το χα μό

πριν ξε ψυ χή σει λέ ει:

Θα ή θε λα στον τά φο σου δύ ο λό για 

να σαλ πί σω 

να γο νατίσω ευ λα βι κά, στερ νά να 

ξε ψυ χή σω!

Ν’ α κού σου νε τα Γιάν νε να

κι’ ο Λα χα νάς να μά θη

κι’ η Κύ μη που τον γέν νη σε

ο Βε λισ σά ρης πέ θα νε, ο Βε λισ σά ρης 

χά θη!

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Ε πι μορ φωτι κός και Εκ πο λι τι στι κός Σύλ λο γος 

«Κύ μης».
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Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας της 

Ορθό δο ξης Εκ κλη σί ας το Ά γιον Ό ρος, 

που χί λια τό σα χρό νια τώ ρα α κτι νο βο λεί, 

πέ ρα σε κα λές και ά σχη μες ώ ρες στην 

ι στο ρι κή του πο ρεί α. Ε πει δή, ό μως, ό πως 

α πο κα λεί ται, εί ναι το πε ρι βό λι της Πα-

να γιάς, πά ντο τε βρί σκει δυ νά μεις και 

πά ντο τε με γα λουρ γεί.

Ο θρη σκευ τι κός και Οι κου με νι κός 

χα ρα κτή ρας του Ά θω, σε ό λη την ι στο ρι-

κή του δια δρο μή, εί χε σαν α πο τέ λε σμα 

την α θρό α προ σέ λευ ση χρι στια νών α νε-

ξαρτή τως ε θνι κό τη τας. Η α κτι νο βο λί α 

του υ πήρ ξε ε ντο νό τε ρη προς τους λα ούς 

του Βορ ρά, κα θώς συ νε τέ λε σε στην εν-

δυ νά μω ση της Ορ θό δο ξης ταυ τό τη τάς 

τους, στην α φύ πνι ση του ε θνι κού τους 

φρο νή μα τος και στη δια τή ρη ση της 

υ ποστά σε ώς τους. Έ ντο νη πα ρα τη ρεί-

ται η πα ρου σί α ξε νό γλωσ σου μο να χι κού 

KEIMENO: 

Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης,

τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 

Στρατιωτική Επιθεώρηση

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ
Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ

 Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ
(ε θνο φυ λε τι σμός)
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πληθυ σμού στην Α θω νι κή πο λι τεί α μέ χρι 

τα τέ λη του 15ου αιώ να. Αρ χί ζει, ό μως, να 

μειώ νε ται ση μα ντι κά το 18ο αιώ να.

Προ τού ει σέλ θου με στο κυ ρί ως θέ μα 

μας, ας πα ρα θέ σου με με ρι κά γε ω γρα φι-

κά και ι στο ρι κά στοι χεί α κα θώς και ο λί γα 

συ νο πτι κά για το Νο μι κό κα θε στώς.

Η ό λη χερ σό νη σος της Χαλ κι δι κής 

α πο τε λεί συ νέ χεια προς Νο τιο-α να το λάς 

της Κε ντρι κής Μα κε δο νί ας. Δια χω ρί ζε ται 

σε τρεις ε πιμέ ρους μι κρό τε ρες χερσο νή-

σους: της Κασ σάν δρας, της Σι θω νί ας και 

του Ά θω. Η χερ σό νη σος του Ά θω ή Α γί ου 

Ό ρους έ χει μή κος πε ρί που 47 χλμ., πλά-

τος α πό 5-10 χλμ. και έ κτα ση πε ρί τα 322 

τ.χλμ. Εί ναι ο φιο ει δής εν εί δη ψα ρο κόκ-

κα λου. Έ χει α πό το μες πλα γιές, βα θιές και 

στε νές χα ρά δρες και ο γκώ δεις βρά χους. 

Εί ναι κα τά φυ τη α πό δρυς, κα στα νιές, 

πεύ κα και με γά λη ποι κι λί α θά μνων. Εί ναι 

ό πως α πο κα λεί ται, έ νας «βοτα νι κός πα ρά-

δει σος». Ο ρει νή, δα σώ δης και δύ σβα τη 

κα τα λή γει στην κω νι κή κο ρυ φή του Ά θω 

ή Ά θω να με υ ψό με τρο 2.033 μέ τρα. Τα 

πα ρά λια εί ναι βρα χώ δη, πο λυσχι δή και 

συ νή θως τρι κυ μιώ δη.

Κα τά τη διάρ κεια των Περ σι κών πο λέ-

μων, στο στε νό τε ρο ση μεί ο προς Βο ρειο- 

δυ σμάς εί χε κα τα σκευα στεί η «διώ ρυ γα 

του Ξέρ ξη» κο ντά στα ση με ρι νά Νέ α 

Ρό δα. Και αυ τό για να α πο φύ γουν οι Πέρ-

σες την κα τα στρο φή του στό λου τους, 

στην εκ στρα τεί α κα τά της Ελ λά δας. Τα 

προ η γού με να έ τη ο Μαρ δό νιος, προ σπα-

θώντας να πε ρι πλεύ σει τον Ά θω, υ πέ στη 

ο λο κλη ρω τι κή κα τα στρο φή του στό λου 

του λό γω της τρι κυ μί ας.

Ο γλύ πτης και αρ χι τέ κτων της Α λε-

ξάν δρειας Δει νο κρά της εί χε προ τεί νει 

στον Μ. Α λέ ξαν δρο να κα τα σκευά σει 

κο λοσ σιαί ο ά γαλ μα του στη χερ σό νη σο 

που να εί ναι ο ρα τό α πό ό λο σχε δόν το 

Αι γαί ο πέ λα γος. Και η α πά ντη ση του Α λε-

ξάνδρου: «Ά φες το ό ρος ως έ χει, αρ κεί 

ό τι έ τε ρος βα σι λεύς κα τέ λει πε α ϊ διον την 

α λα ζο νεί αν του διω ρύ ξας τού το».

Οι πρώ τοι μο να χοί εμ φα νί ζο νται στο 

Ά γιον Ό ρος τον Θ’ μ.Χ. αιώ να. Α πό τό τε η 

Α θω νι κή πο λι τεί α ό πως ο νο μά ζε ται, δια χω-

ρί ζε ται της λοι πής Χαλ κι δι κής και α κο λου-

θεί ι διαί τε ρο, αυ το τε λή, ι στο ρι κό βί ο.

Το νο μι κό κα θε στώς του Α γί ου Ό ρους 
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κα θο ρί ζε ται σή με ρα α πό:

• Το Σύ νταγ μα της Ελ λά δας,

• Τον κα τα στα τι κό χάρ τη του Α γί ου 

Ό ρους και 

• Τους νό μους που ρυθ μί ζουν θέ μα τα 

της μο να στι κής πο λι τεί ας.

Η πρώ τη νο μο θε τι κή ε νέρ γεια του 

Ελ λη νι κού κρά τους, με τά την ο ρι στι κή 

α να γνώ ρι ση της κυ ριαρ χί ας του στη 

χερ σό νη σο με τις συν θή κες Βου κου ρε-

στί ου (1913), Σε βρών (1920) και Λο ζάν-

νης (1923), έ γι νε το 1926 και η πρώ τη 

συ νταγ μα τι κή ρύθ μι ση του α γιο ρεί τι κου 

κα θε στώ τος με το Σύ νταγ μα του 1927 

(άρ θρο 109-112).

Τα βα σι κά στοι χεί α της ι διόρ ρυθ μης 

μο να χι κής πο λι τεί ας που κα θο ρί ζει και 

δια σφα λί ζει το Σύ νταγ μα εί ναι: 

• Τα ό ρια και το νο μι κό κα θε στώς του 

ε δά φους,

• Το πο λι τεια κό κα θε στώς, 

• Οι ει δι κές ε ξου σί ες του Ελ λη νι κού 

κρά τους και

• Το πνευ μα τι κό κα θε στώς.

Η ιε ρή κοι νό τη τα έ χει αρ μο διό τητες 

διοι κη τι κές και δι κα στι κές. Η έ κτα κτος ει-

κο σα με λής σύ να ξις εί ναι το α νώ τα το νο μο-

θε τι κό και δι κα στι κό όρ γα νο. Α πο τε λεί ται 

α πό τους η γου μέ νους των εί κο σι μο νών 

και συ νέρ χε ται δύ ο φο ρές το χρό νο. 

Το Ά γιον Ό ρος υ πά γε ται διοι κη τι κώς 

στο Ελ λη νι κό Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών. Ο 

Υ πουρ γός προ κα λεί το διά ταγ μα διο ρι-

σμού του διοι κη τή του Α γί ου Ό ρους και 

ε πι κυ ρώ νει τις κα νο νι στι κές πρά ξεις της 

ει κο σα με λούς συ νά ξε ως. Για την ά σκη ση 
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των κα θη κό ντων του ο διοι κη τής έ χει 

υ πό τις δια τα γές του δύ να μη Χω ρο φυ-

λα κής και το α πα ραί τη το προ σω πι κό 

διοι κή σε ως. Τα έ ξο δα διοι κή σε ως και λει-

τουρ γί ας βα ρύ νουν τον προ ϋ πο λο γι σμό 

του Υ πουρ γεί ου Ε ξω τε ρι κών.

Στο άρ θρο 52 πα ρά γρα φος 3 του Ευ-

ρω συ ντάγ μα τος που ψη φί στη κε α πό τη 

Βου λή των Ελ λή νων τον Α πρί λιο του 2005 

α να γρά φε ται ό τι: «Η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση 

δια τη ρεί α νοι κτό, δια φα νή και τα κτι κό 

διά λο γο με τις εκ κλη σί ες και τις θρη σκευ τι-

κές ε νώ σεις ή κοι νό τη τες, α να γνω ρί ζοντας 

την ι διαί τε ρη ταυ τό τη τα και συμ βο λή 

τους». Συ νε πώς και το κα θε στώς του Α γί-

ου Ό ρους, που εί ναι θρη σκευ τι κή κοι νό τα, 

κα θο ρί ζε ται α πό το ε θνι κό δί καιο και η 

έ νω ση το σέ βε ται και δεν το θί γει.

Ύ στε ρα α πό τη σύ ντο μη αυ τή α να φο ρά 

ας ε πα νέλ θου με στο κυ ρί ως θέ μα μας.

Η ι δέ α του φυ λε τι κού α ντα γω νι σμού ή 

ε θνο φυ λε τι σμού εκ δη λώ θη κε το 19ο κυ ρί-

ως αιώ να στις Σλα βι κές Χώ ρες, με ά με σο 

στόχο την ε πέ κτα ση των συμ φε ρό ντων 

τους και στο Ά γιον Ό ρος. Αυ τό σή μα νε 

και την ά με ση διείσ δυ ση ξέ νων μο να χών 

για υ λο ποί η ση του σκο πού τους.

Τι σή μαι νε, ό μως, ε θνο φυ λε τι σμός 

ή φυ λε τι κός α ντα γω νι σμός; Κά θε φυ λή, 

κάθε κρά τος να αι σθά νε ται ι διαί τε ρα και 

μέ σα στο Ά γιον Ό ρος.

Εί χε αρ χί σει τό τε έ να γε νι κό τε ρο σχέ διο 

θρη σκευ τι κής και πο λι τι κής εκ με τάλ λευ-

σης της Ορ θο δο ξί ας α πό τους Ρώ σους, η 

γνω στή «παν σλα βι στι κή προσπά θεια». Έ να 

μέ ρος αυ τής της «κι νή σε ως» πε ριε λάμ βα νε 

την προ ώ θη ση, με διά φο ρες με θό δους, 

της ι δέ ας της διε θνο ποι ή σε ως του Α γί ου 

Ό ρους. Η Ρω σί α ηγεί το αυ τής της κι νή σε ως. 

Προς το σκο πό αυ τό ξε κί νη σε έ να διαρ κή 

α γώ να κατα λή ψε ως ό σο το δυ να τόν πε ρισ-

σό τε ρων ε ξαρ τη μά των με στό χο την α νύ-

ψω σή τους σε μο νές και την αύ ξη ση έ τσι 

των δι καιω μά των τους στον Ά θω να.

Η α νο χή, α πό την Ελ λη νι κή πλευ ρά, 

των συ νε χών πα ρα βιά σε ων διε θνών 

συν θηκών α πό την πλευ ρά της Ρω σί ας, 

ω θού σε στη συ νε χή αύ ξη ση των α ξιώ-

σε ων της Ρωσί ας. Την ί δια πο λι τι κή, με 

πιο μι κρή βέ βαια έ ντα ση, α κο λού θη σαν 

και άλ λες χώ ρες ε πη ρε α σμέ νες α πό τη 

Ρω σι κή έ παρ ση.

Η Βουλ γα ρί α, προ κει μέ νου να προ ω-

θή σει τα δι κά της συμ φέ ρο ντα στην Α θω-

νική χερ σό νη σο, χρη σι μο ποί η σε α θέ μι τα 

μέ σα, εκ με ταλ λευό με νη τη δυ σχε ρή κατά-

στα ση της Ελ λη νι κής πλευ ράς, κυ ρί ως 

κα τά τη διάρ κεια της Γερ μα νι κής κατο χής 

(1941-1944). Αλ λά και νω ρί τε ρα, ε πι δί ω ξε 

την κα τά λη ψη της μο νής Ζω γρά φου με 

την υ πο στή ρι ξη του Βουλ γα ρι κού στρα-

τού (1912-1913).

Ό μως, α πό την άλ λη με ριά, οι η γε-

μό νες σλα βι κών χω ρών και ι διαί τε ρα 

των Βλαχί ας και Μολ δα βί ας, ορ μώ με νοι 

αρ χι κά α πό α γνά θρη σκευ τι κά αι σθή μα-

τα, άρ χι σαν να προ σφέ ρουν οι κο νο μι κή 

ε νί σχυ ση, ό χι μό νο προς τις μο νές που 

ε γκατα βί ω ναν σλά βοι μο να χοί, αλ λά και 

προς ό λες τις μο νές του Α γί ου Ό ρους. Η 

προ σφο ρά αυ τή α πο δεί χτη κε σω τή ρια 

και πο λύ τι μη, κυ ρί ως σε πε ριό δους δύ-

σκολες, ό πως κα τά τους πρώ τους αιώ νες 

της Τουρ κο κρα τί ας. Η οι κο νο μι κή, ό μως, 

βο ή θεια α πο τέ λε σε συ χνά και έ να πε δί ο 

αμ φι σβή τη σης των Ελ λη νι κών δι καιωμά-

των ε πί της Α θω νι κής κοι νω νί ας.

Το Ορ θό δοξο και δη μο κρα τι κό πνεύ-

μα του Ά θω να εί χε συμ βάλ λει στην ύ παρ-

ξη αρ μο νι κών αρ χι κά σχέ σε ων α νά με σα 

σε Έλ λη νες και Σλά βους μο να χούς κα θώς 

και α νά μεσα στην Ελ λη νι κή Κυ βέρ νη ση 

αρ γό τε ρα και τις χώ ρες προ έ λευ σης των 

ξε νό γλωσσων μο να χών. Κά τι τέ τοιο α πο-
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δει κνύ ε ται και με την α νά πτυ ξη πνευ μα-

τι κών σχέ σε ων του Α γί ου Ό ρους με τις 

Χρι στια νι κές χώ ρες. Τέ λος, ο Α θω νι κός 

μο ναχι σμός προ ώ θη σε την α νά πτυ ξη 

του Ορ θό δο ξου μο να χι σμού των Σλά βων 

με βάση τα Α γιο ρεί τι κα πρό τυ πα, ε νώ η 

ί δρυ ση σλα βι κών μο νών στο Ά γιον Ό ρος 

προ ήλθε α πό την ε πι θυ μί α δια τη ρή σε ως 

της σλα βι κής τους φυ σιο γνω μί ας, πέ ρα 

α πό την α νά γκη α ντι με τώ πι σης της γλωσ-

σι κής ε πι κοι νω νί ας. Η ε πι θυ μί α αυ τή, υπο-

κι νού με νη α πό τα ε θνι κι στι κά αι σθή μα τα 

κά θε χώ ρας, προ κά λε σε τη ρή ξη των 

σχέ σε ων με τα ξύ της κυ ρί αρ χης πο λι τεί ας 

και των Σλά βων μο να χών.

Πως πα ρου σιά στη κε, ό μως, αυ τός ο φυ-

λε τι κός α ντα γω νι σμός στο Ά γιον Ό ρος;

Ό πως εί ναι γνω στό, η Οι κου με νι κή 

φύ ση της Α θω νι κής πο λι τεί ας, η ο ποί α 

λειτουρ γεί ως Ορ θό δο ξη κοι νο πο λι τεί α, 

υ πο κί νη σε συ χνά στο πρό σφα το πα ρελ-

θόν τις ε πε κτα τι κές βλέ ψεις και την ε θνι κι-

στι κή πο λι τι κή των κρα τών. Τα Χρι στια νι-

κά έ θνη, άλ λω στε, δεν ή σαν δια τε θει μέ να 

να δια κό ψουν τους δε σμούς τους με την 

εκ κλη σί α, ε φό σον η τε λευ ταί α αυ τή εί ναι 

αρ κε τά ι σχυ ρή για να κι νη το ποιεί και να 

χρη σι μο ποιεί τις μά ζες, ό πο τε τού το κα-

θί στα ται α να γκαί ο.

Η Ρω σί α ή ταν η πρώ τη η ο ποί α το 

19ο αιώ να δια τά ραξε τις σχέ σεις στον 

Ά θω. Μέ χρι τό τε ό λοι οι μο να χοί α νε-

ξαρ τή τως θρη σκεύμα τος, μπο ρού σαν 

να συ νυ πάρ χουν στο ί διο μο να στή ρι, με 

τη δια φο ρά ό τι η λει τουρ γί α και οι άλ-

λες α κο λου θί ες γί νο νταν στην Ελ λη νι κή 

γλώσ σα. Ό μως, από τό τε που άρ χι σαν 

τα σχέ δια της τσα ρι κής Ρω σί ας για την 

κά θο δό της στη Μεσό γειο και δη μιουρ-

γή θη κε η παν σλα βι στι κή κί νη ση, που 

α πο τε λεί μέ ρος του Α να το λι κού ζη τή μα-

τος, προ χώ ρη σε ό λη η κί νη ση αυ τή, για 

να φτά σου με το 1870 στο Βουλ γα ρι κό 

σχί σμα και στον ε θνο φυ λε τι σμό. Κά θε 

φυ λή, κά θε κρά τος να αισθά νε ται ι διαί-

τε ρα και μέ σα στο Ά γιον Ό ρος.

Λό γω της ε θνι κής α φυ πνί σε ως των 

λα ών του Αί μου άρ χι σε στις αρ χές του 

19ου αιώ να, έ νας ο ξύ τα τος α ντα γω νι σμός, 

με τη μορ φή της παν σλα βι στι κής κι νή-

σε ως, ε πι δί ω ξη της ο ποί ας ή ταν πέ ραν 

των άλ λων και η α πε λευ θέ ρω ση των 

σλα βι κών λα ών και η συ νέ νω σή τους σε 

μί α Ο μο σπον δία. Εξ αι τί ας, ό μως, της ι διο-

μορ φί ας του χώ ρου του Ά θω να, ο α ντα-

γω νι σμός πραγμα το ποι ή θη κε α πό κά θε 

σλα βι κό λα ό χω ρι στά. Η ε πι κρά τη ση 

του φυ λε τι σμού με τα ξύ των Βουλ γά ρων 

μο να χών του Ό ρους πραγ μα το ποι ή θη κε 

σε συ νάρ τη ση με ρω σι κές ε νέρ γειες. Η 

κί νη ση τους, ό μως, αυ τή, ό χι μό νο δεν 

α πορ ρο φή θη κε από τη Ρω σι κή πο λι τι κή, 

αλ λά α ντι στά θη κε και μά λι στα με σθέ νος 

σ’ αυ τήν. Ο α ντα γω νι σμός ε πε κτά θη κε με 

την έ ντα ση της Ρω σι κής ε πε κτα τι κής πο λι-

τικής, η ο ποί α εί χε σαν στό χο τον πλή ρη 

ε κρω σι σμό του Α γί ου Ό ρους.

Στις ρω σι κές αυ τές βλέ ψεις α ντι τά χθη-

καν άλ λες δυ νά μεις που δεν υ πο στήρι ζαν 

την ε δα φι κή πα ρου σί α της Ρω σί ας στο 

Αι γαί ο, ε νώ πα ράλ λη λα ε πι θυ μούσαν την 

προ σω πι κή τους συμ με το χή στην προ-

στα σί α και τη διοί κη ση του Α γί ου Ό ρους. 

Α πό το έ να μέ ρος η Αγ γλί α της ο ποί ας 

υ πή κο οι μο να χοί, δη λα δή οι Κύπριοι, 

υ πήρ χαν στον Ά θω να και κυ ρί ως στη μο-

νή Βα το πε δί ου. Και α πό το άλ λο μέρος, 

η Αυ στρό-Ουγ γα ρί α, της ο ποί ας υ πή κο οι 

υ πήρ χαν στις υ πό κα το χή πε ριο χές της 

Βο σνί ας και Ερ ζε γο βί νης. Βέ βαια δεν 

πα ρου σιά στη κε εκ μέ ρους Αρ με νί ων, 

Συ ρίων, Βλά χων και Αλ βα νών προ σπά-

θεια να ι δρύ σουν δι κά τους μο ναστή ρια 

ε φό σον ή ταν σε θέ ση να συμ βιώ σουν 
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αρ μο νι κά με τους Έλ λη νες μο να χούς.

Ο αιώ νιος, ό μως, πό θος των Τσά ρων 

να κα τέ βουν στη Με σό γειο και η ε πε κτα-

τική πο λι τι κή της Ρω σί ας α πο τέ λε σαν τα 

αί τια της Ρω σι κής κα τα κτη τι κής προσπά-

θειας. Οι Ρώ σοι, που προ σπά θη σαν να 

ε πω φε λη θούν α πό τον Οι κου με νι κό 

χαρα κτή ρα του Α γί ου Ό ρους και να εκ-

με ταλ λευ τούν την ά θλια οι κο νο μι κή κα-

τάστα σή του, στην ο ποί α πολ λές φο ρές 

εί χε πε ριέλ θει με τά κυ ρί ως την Τουρ κική 

κα τά λη ψη, κι νή θη καν με προ γραμ μα τι-

σμέ νη μέ θο δο προς τον ε κρωσι σμό του 

Α γί ου Ό ρους. Η μέ θο δος διείσ δυ σης 

εκ φρα ζό ταν με την πε ρι κύ κλω ση της 

Αθω νι κής πρω τεύ ου σας των Κα ρυών 

με πυ κνό δί κτυο σκη τών, κελ λιών και 

κα λυβών ε παν δρω μέ να με ρω σι κό προ-

σω πι κό. Ε πί σης, υ λο ποιού νταν με την 

κα τά λη ψη μο νών αλ λά και σκη τών και 

την α νύ ψω σή τους σε μο νές ύ στε ρα α πό 

κα τάλ λη λη κτη ρια κή δια μόρ φω ση. Στην 

προ σπά θεια αυ τή διέ θε ταν ά φθο να χρή-

μα τα. Πα ράλλη λα, εκ φρα ζό ταν με την 

κα τά λη ψη κα λυ βών και την α νύ ψω σή 

τους σε κελ λιά, ό πως και με την κα τά-

λη ψη κελ λιών και την α νύ ψω σή τους 

σε σκή τες.

Η προ σέ λευ ση των Ρώ σων μο να χών 

στο Ά γιον Ό ρος ξε κί νη σε α πό τη μο νή 

του Αγί ου Πα ντε λε ή μο να η ο ποί α στε ρού-

ταν κτη μά των και προ σό δων.

Η αί τη ση των Ρώ σων να μο νά σουν 

ε κεί έ γι νε δε κτή α πό τους Έλ λη νες μο να-

χούς υ πό ο ρι σμέ νους ό ρους που εκ φρά-

στη καν προ φο ρι κά και έ γι ναν α πο δε κτοί 

από τους Ρώ σους μο να χούς. Πρέ πει 

να ση μειω θεί ό τι στη μο νή αυ τή ή ταν 

Έλ ληνες μο να χοί με η γού με νο Έλ λη να. 

Σύμ φω να λοι πόν με τους ό ρους αυ τούς, 

δεν επι τρε πό ταν η αύ ξη ση του α ριθ μού 

των Ρώ σων μο να χών πέ ραν των τριά-

ντα. Η διαχεί ρι ση και η διοί κη ση της 

μο νής θα γι νό ταν α πό τους Έλ λη νες. Και 

τρί τον οι Ρώ σοι θα υ πό κει νταν στους νό-

μους και τους κα νο νι σμούς της μο νής. 

Ω στόσο με τά το 1840, κα τά το ο ποί ο οι 

Ρώ σοι ει σήλ θαν στη μο νή, άρ χι σαν να 

αυ ξά νο νται με γορ γούς ρυθ μούς. Δώ-

δε κα χρό νια με τά, έ γι ναν ο γδό ντα και 

το 1856 ξε πέ ρα σαν τους ε κα τό. Τό τε 

άρ χι σαν να δη μιουρ γούν προ βλή μα τα. 

Α νή γει ραν τρεις μεγα λο πρε πείς πλευ ρές 

της μο νής. Ζή τη σαν το διά βα σμα στην 

Τρά πε ζα κα τά το γεύ μα ή το δεί πνο να 

γί νε ται στα Ρω σι κά. 

Το 1873, α φού εί χαν αυ ξη θεί σε τρια-

κό σιους, οι μο να χοί ψή φι σαν σαν διά δο-

χο του Έλ λη να η γου μέ νου έ ναν Ρώ σο. 

Εί χαν α πο κτή σει την πλειο ψη φί α της 

μο νής και ή ταν ζή τη μα χρό νου να την 

διεκ δι κή σουν ο λό κλη ρη. Πα ρά την α ντί-

δρα ση των μο να χών, το Πα τριαρ χεί ο, για 

ά γνω στο λό γο, δι καί ω σε του Ρώ σους και 

το 1875 ηγού με νος έ γι νε τό τε ο Ρώ σος 

Μα κά ριος. Κα τό πιν άρ χι σαν σι γά - σι γά 

να εκ διώ κουν τους Έλ λη νες μο να χούς και 

να χρη σι μο ποιούν τη συ γκε κρι μέ νη μο νή 

ως βά ση στην προ σπά θεια εκ σλα βι σμού 

του Α γί ου Ό ρους.

Η ε φαρ μο γή του προ γράμ μα τός τους 

εί χε αρ χί σει και α παι τού σε τη διά θε ση 

με γά λων χρη μα τι κών πο σών για την 

κα τά λη ψη μο να στι κών ι δρυ μά των στο 

Ά γιον Ό ρος κυ ρί ως φτω χών, χρε ω μέ-

νων, ε ρει πω μέ νων και την α σφυ κτι κή 

ε πάν δρω σή τους με μο να χούς α πό τη 

Ρω σί α. Κα τά έ να ση μα ντι κό πο σο στό οι 

μο να χοί αυ τοί προ έρ χο νταν α πό πρώ ην 

Α ξιω μα τι κούς του στρα τού και ι διαί τε ρα 

του Ναυτι κού. Ε φό σον η ί δρυ ση νέ ων μο-

νών α πα γο ρευό ταν α πό τον Κα νο νι σμό 

του Ό ρους, οι εν δια φε ρό με νοι ρώ σοι 

α γό ρα ζαν πα λιά κελ λιά, οι κο δο μού σαν 
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με γα λο πρε πή τε τρά πλευ ρα κτή ρια και 

υ πε ρέ βαι ναν τον αυ στη ρά κα θο ρι σμέ νο 

α ριθ μό των α σκη τών με τη συρ ρο ή νέ ων 

μο να χών α πό τη Ρω σί α. Έ πει τα ζη τού σαν 

τον προ βι βα σμό του κελ λιού σε κοι νό βια 

σκή τη, γε γο νός το ο ποί ο, με την α νο χή 

των το πι κών αρ χών και με την έ γκρι ση 

της Κοι νό τη τας και του Πα τριαρ χεί ου, 

μερι κές φο ρές ε πι τεύ χθη κε.

Με αυ τό τον τρό πο οι Ρώ σοι, κα τόρ-

θω σαν την α γο ρά του κελ λιού του Α γί ου 

Αν δρέ α, που λε γό ταν και Σε ρά ι και με 

τη βο ή θεια της ρω σι κής δι πλω μα τί ας 

το ανύ ψω σαν σε σκή τη. Η ε γκα τά στα ση 

ε ξάλ λου σε τρί α–τέσ σε ρα κελ λιά της σκή-

της του Προ φή τη Η λί α της μο νής Πα ντο-

κρά το ρος, ε νός σχε τι κά μι κρού α ριθ μού 

Ρώ σων, με τέ τρε ψε τα κελ λιά σε σκή τες. 

Δεν πε ριο ρί στη καν, ό μως, σε αυ τά και ε πι-

χεί ρη σαν την ε ξά πλω σή τους και σε άλ λα 

μο να στή ρια. Η συ νε χής αύ ξη ση του α ριθ-

μού τους, με την ε γκα τά στα ση χι λιά δων 

Ρώ σων μο να χών, με τέ βα λαν το Ό ρος σε 

ρω σι κή α ποι κί α, α φού ξε πέ ρα σαν τους 

Έλ λη νες μο να χούς και πλη σί ασαν τις 

τρεις χι λιά δες πε ντα κό σιους. Ί δρυ σαν τό-

τε οι Ρώ σοι κο λοσ σιαί α και με γα λο πρε πή 

κτή ρια, ε νώ προ σω πι κό τη τες της Ρω σί ας 

με τέ βαι ναν στην Α θωνι κή πο λι τεί α με 

σκο πό να αυ ξή σουν τη λα μπρό τη τα των 

κτη μά των τους.

Και αρ γό τε ρα, στο εν διά με σο με τα ξύ 

του πρώ του και δεύ τε ρου Βαλ κα νι κού 

πολέ μου, δη λα δή α πό το Νο έμ βριο του 

1912 μέ χρι το κα λο καί ρι του 1913, η 

Ρω σί α γνω στο ποί η σε ό τι δε θα δε χό ταν 

ρύθ μι ση του πο λι τεια κού κα θε στώ τος 

του Α γί ου Όρους χω ρίς ε νερ γό συμ με το-

χή και της ί διας. Ε πο μέ νως η Ρω σί α, προ-

τεί νου σα την ου δε τε ρό τη τα του Α γί ου 

Ό ρους και τη συμ με το χή της στη συ γκυ-

ριαρ χί α του, ή θε λε να ε πι βλη θεί κυ ριαρ-

χι κά στην Α θω νι κή πο λι τεί α. Ε πιπλέ ον 

προ βλή θη κε η α νά γκη να α να κη ρυ χθεί 

κοι νό έ δα φος των συμ μά χων, των ο ποί-

ων κοινός α γώ νας ώ θη σε στην α πο τί να ξη 

του τουρ κι κού ζυ γού. Οι προ σπά θειες 

αυ τές των Ρώ σων α πέ βλε παν στη δη μο-

γρα φι κή αλ λοί ω ση της Α θω νι κής Πο λι-

τεί ας. Παράλ λη λα, η α προ κά λυ πτη ε πε-

κτα τι κή τους πο λι τι κή τους ώ θη σε στην 

ε πάν δρωση των μο νών α κό μα και με 

κα τά δι κους του κοι νού ποι νι κού δι καί ου 

που έ φτα ναν α πό τη Ρω σί α, χω ρίς κα μί α 

θρη σκευ τι κή καλ λιέρ γεια. Συγ χρό νως, οι 

Ρώσοι παν σλα βι στές, θε ω ρώ ντας τον Ελ-

λη νι σμό τρο χο πέ δη στην κα τά κτη ση των 

εθνι κών και θρη σκευ τι κών τους στό χων, 

γί νο νταν πο λέ μιοι του. Τα ρω σι κά βιβλί α 

της ε πο χής ή ταν γραμ μέ να με ρο λη πτι κά 

και α να γνώ ρι ζαν ως μο να δι κή εθνό τη τα 

του Ό ρους τη ρω σι κή, ε νώ οι έλ λη νες 

μο να χοί και οι ελ λη νι κές μο νές α ντι με τω-

πί ζο νταν με ε μπαιγ μό και έ παρ ση. 

Ω στό σο, οι προ σκυ νη τές που ξε κι νού-

σαν με μο να δι κό σκο πό να μο νά σουν στο 

Ά γιον Ό ρος δεν ή ταν υ πεύ θυ νοι για αυ τή 

την πο λι τι κή. Τις πε ρισ σό τε ρες φορές 

οι Ρώ σοι αυ τοί μο να χοί α γνο ού σαν το 

γε γο νός ό τι η πα τρί δα τους θα τους χρη-

σι μο ποιού σε ως α ριθ μη τι κές μο νά δες για 

την ε πί δει ξη της υ πε ρο χής τους. Έ τσι, η 

ρω σι κή αυ τή ε κτρο πή για χά ρη του παν-

σλα βι σμού και της διε θνοποί η σης δεν 

ή ταν σύμ φω νη με την πλειο νό τη τα των 

Ρώ σων και των με γά λων πατέ ρων του 

ρω σι κού μο να χι σμού.

Η διε θνο ποί η ση του Ό ρους πα ρου σιά-

στη κε ως αί τη μα της τσα ρι κής Ρω σί ας, 

με α πώ τε ρο σκο πό τη με τα τρο πή της 

χερ σο νή σου σε ρω σι κή βά ση. Και ε νώ η 

Ρω σί α διε τύ πω σε συμ βι βα στι κές προ τά-

σεις διε θνο ποί η σης, ου δε τε ρό τη τας ή συ-

μπρο στα σί ας του Α γί ου Ό ρους α πό την 
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ί δια και τα Ορ θό δο ξα Βαλ κα νι κά κρά τη, 

ωστό σο οι χώ ρες αυ τές δεν ευ νο ού σαν 

τη ρω σι κή πρό τα ση για συ γκυ ριαρ χί α. 

Συ γκε κρι μέ να, το Μαυ ρο βού νιο και η 

Σερ βί α δεν έ δει ξαν εν δια φέ ρον για την 

πρό τα ση, ε νώ η Βουλ γα ρί α α ντι πρό τει νε 

να δο θεί στη Ρου μα νί α το Ά γιον Ό ρος, 

σαν α ντάλ λαγ μα των α ξιώ σε ών της στο 

βουλ γα ρι κό έ δα φος, κυ ρί ως στην περιο-

χή της Δο βρου τσάς και αλ λού. Δη λα δή 

η Ρου μα νί α, α ντί βουλ γα ρι κών ε δα φών, 

να πά ρει Α γιο ρεί τι κα ε δά φη.

Έ τσι, φτά νου με στην Πρε σβευ τι κή διά-

σκε ψη του Λον δί νου στις 12 Μα ΐ ου του 

1913, προ τού δη λα δή κη ρυ χθεί ο Δεύ τε-

ρος Βαλ κα νι κός πό λε μος. Ε κεί ο Ρώ σος 

α ντιπρό σω πος προ σκό μι σε υ πό μνη μα 

των Ρώ σων κελ λιω τών με το ο ποί ο προ-

βάλ λο νταν οι ε πε κτα τι κές βλέ ψεις της Ρω-

σί ας. Με τά την πά ρο δο ε βδο μή ντα ε τών 

προγραμ μα τι σμέ νης και συ στη μα τι κής 

διείσ δυ σης στην Α θω νι κή πο λι τεί α, τόνι-

ζαν ό τι υ περ τε ρού σαν σε α ριθ μό στους 

Ελ λη νι κής κα τα γω γής μο να χούς. Προέ-

βα λαν δε, σει ρά α ξιώ σε ων ό πως α να γνω-

ρι σθεί το Ά γιον Ό ρος ως αυ τό νο μο και 

ου δέ τε ρο έ δα φος υ πό την προ στα σί α 

της Ρω σί ας, να αλ λά ξουν οι κα νο νι σμοί, 
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να αλ λά ξει η α ντι προ σώ πευ ση στο συμ-

βού λιο των εί κο σι μο νών, κ.λ.π.

Ε άν ι κα νο ποιού νταν τό τε οι πολ λές 

ρω σι κές α ξιώ σεις, ο έ λεγ χος των Ρώ σων 

ε πί του Α γί ου Ό ρους θα ή ταν γε γο νός. Οι 

Ρώ σοι μο να χοί θα α πο κτού σαν πλειοψη-

φί α στην Ιε ρά Σύ να ξη, τα ρω σι κά ι δρύ μα-

τα θα α πο κτού σαν α νε ξαρ τη σί α, ενώ η 

Ρω σί α θα ε πέ βα λε τις α πό ψεις της στην 

ε πο πτεί α προ στα σί ας. Η ρω σι κή πρό τα ση 

τε λι κά για αυ το νό μη ση του Α γί ου Ό ρους 

βρή κε α πή χη ση και υ πο γρά φτηκε πρω τό-

κολ λο σύμ φω να με το ο ποί ο κη ρυσ σό ταν 

έ δα φος α νε ξάρ τη το και ου δέτε ρο υ πό 

την προ στα σί α της Ρω σί ας, Ρου μα νί ας, 

Βουλ γα ρί ας, Σερ βί ας, Μαυ ροβου νί ου 

και Ελ λά δας. Ο Α γιο ρεί τι κος πλη θυ σμός, 

ό μως, α ντι τά χθη κε στην α πόφα ση αυ τή 

και α παι τού σε την α πο κλει στι κή κυ ριαρ-

χί α της Ελ λά δας ε πί του Άθω να, χα ρα-

κτη ρί ζο ντας πα ρά νο μη και α πα ρά δε κτη 

την πρό τα ση της συ γκυ ριαρχί ας. Και η 

διά σκε ψη του Λον δί νου α νέ βα λε την 

τε λι κή α πό φα ση για αρ γό τερα, α να θέ το-

ντας σιω πη ρά την προ στα σί α του Α γί ου 

Ό ρους στην Ελ λά δα.

Πα ρό λα αυ τά η Ρω σί α συ νέ χι σε 

τις ε νέρ γειές της για την ε πί τευ ξη του 

σκοπού της και το Φε βρουά ριο του 1914 

άρ χι σαν δια πραγ μα τεύ σεις στην Κων στα-

ντινού πο λη. Ε κεί ο Ρώ σος πρε σβευ τής 

πρό τει νε στον Έλ λη να ο μό λο γό του την 

προστα σί α του Α γί ου Ό ρους α πό δύ ο 

μό νο δυ νά μεις την Ελ λά δα και τη Ρω σί α. 

Το σημεί ω μα του Ρώ σου πρε σβευ τή εί χε 

ι διαί τε ρη ση μα σί α για τί υ πήρ χαν ό ροι 

ταξι νο μη μέ νοι σε δύ ο τμή μα τα: το φα νε-

ρό και το ε μπι στευ τι κό. Έ γρα φε μά λι στα 

και πως θα χω ρι στούν και ποια κε λιά και 

μο νές θα ε λέγ χει η Ελ λά δα και ποιες οι 

Ρω σί α. Αλ λά ευ τυ χώς η Πα να γιά προ στά-

τευ σε και αυ τή τη φο ρά το Ό ρος.

Ση μα ντι κό πλήγ μα στα σχέ δια του ε πε-

κτα τι σμού των Ρώ σων στο Ά γιον Ό ρος, 

προ κά λε σε η εμ φά νι ση της αί ρε σης τό τε 

των ο νο μα το λα τρών ή Ι η σου ϊ τών έ νεκα 

της ο ποί ας μειώ θη κε υ περ βο λι κά ο α ριθ-

μός των Ρώ σων μο να χών. Στο με τό χι 

Σί μων ο Χα να ναί ος της Ιε ράς Μο νής Πα-

ντε λε ή μο νος έ ζη σε έ νας Ρώ σος μο να χός, 

ο Ι λα ρί ων ο ο ποί ος δί δα σκε ό τι η συ νε χής 

α παγ γε λί α του ο νό μα τος του Θε ού σώ ζει 

τον άν θρω πο. Και το κί νη μα του αυ τό, το 

κί νη μα των Ο νο μα το λα τρών, ξε κί νη σε 

το 1907 με την έκ δο ση του βι βλί ου του 

Ι λα ρί ω να με τί τλο «ε πί των ο ρέ ων του 

Καυ κά σου», το ο ποί ο και δε θε ω ρή θη κε 

ορ θό δο ξο. Έ τσι, υ παρ χού σης αυ τής της 

αι ρέ σε ως των ο νο μα το λα τρών περ νού-

σαν τα χρό νια. Εί χε αρ χί σει πλέ ον να 

χά νει έ δα φος ο ό γκος αυ τός των Ρώ σων 

μο να χών οι ο ποί οι εί χαν κα τα κλύσει το 

Ό ρος. Δεν κα τά φε ραν να κά νουν τί πο τα 

οι Ρώ σοι τό σο κα τά τον πρώ το ό σο και 

κα τά το δεύ τε ρο Βαλ κα νι κό πό λε μο.

Ό μως, η κή ρυ ξη του πρώ του Πα γκο-

σμί ου Πο λέ μου το 1914 δεν ε πέ τρε ψε τη 

συ νέ χιση των δια πραγ μα τεύ σε ων. Στις 5 

Ια νουα ρί ου του 1917 -τό τε που στην Ελ-

λά δα είχε ε πι κρα τή σει ο δι χα σμός με την 

κυ βέρ νη ση των Α θη νών με τον βα σι λιά 

και τη κυ βέρ νη ση της Θεσ σα λο νί κης με 

τον Βε νι ζέ λο- α πο βι βά στη καν στο Ά γιον 

Ό ρος ρω σι κά και γαλ λι κά στρα τιω τι κά 

α πο σπά σμα τα και άρ χι σαν οι εκ βια σμοί 

και οι βιαιο πρα γί ες προς τους Έλ λη νες 

μο να χούς. Αυ τές οι κα τα στά σεις εί χαν 

α φή σει τις πιο ζο φε ρές α να μνή σεις στην 

Α γιο ρεί τι κη πο λι τεί α. Οι Ρώσοι φρό ντι ζαν 

με κά θε τρό πο να α σκούν πί ε ση στις 

μο νές για να πε τύ χουν την α πο μά κρυν-

ση των Ελ λή νων μο να χών α πό το Ά γιον 

Ό ρος και των προ σε ται ρισμό των μο νών 

α πό τους Ρώ σους μο να χούς. Εν τω με τα-
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ξύ, ό μως, η κομ ου νι στι κή ε πα νά στα ση 

στη Ρω σί α τον Ο κτώ βριο του 1917 και 

η ε πι κρά τη ση των μπολ σε βί κων έ θε σε 

τη θρη σκεί α υ πό διωγ μό και τερ μά τι σε 

κά θε υ πο στή ρι ξη προς τους Ρώσους παν-

σλα βι στές Α γιο ρεί τες μο να χούς. Παύ ει 

πλέ ον το εν δια φέ ρον των κατοί κων της 

Ρω σί ας για τον Ά θω να. Στη συ νέ χεια 

υ πε γρά φη σαν οι συν θή κες του Νε ϊ γύ, 

των Σε βρών και της Λω ζάν νης δια δο χι κά 

που σή μα ναν και τη λή ξη του πο λέ μου. 

Με την τε λευ ταί α α να γνω ρί στη κε και de 

jure η κυ ριαρ χί α του Ελ λη νι κού κρά τους 

ε πί του Α γί ου Ό ρους. Με τά α πό λί γο χρό-

νο θα έλ θουν ε κεί ρω σι κά α ποσπά σμα τα 

για να πά ρουν βί αια πλέ ον τους Ρώ σους 

μο να χούς και να πά ρουν και τι μαλ φή του 

Α γί ου Ό ρους α πό τα ρω σι κά μο να στή ρια. 

Πα ρα τη ρεί ται μί α σχε τική α να ζω πύ ρω ση 

του μο να χι σμού προς τη μο νή του Α γί ου 

Πα ντε λε ή μο να και στη σκή τη του Α γί ου 

Αν δρέ α. Εί ναι, ό μως, μέ σα στα πλαί σια 

του νό μου, των κα νονι σμών και των συν-

θη κών που έ χουν κα θο ρι σθεί. Το Ό ρος 

έ χει το αυ το διοί κητο και διοι κεί ται με 

μί α χα λα ρή διοί κη ση. Εί ναι ε ξαρ τη μέ νο 

χα λα ρά α πό το Ελλη νι κό κρά τος.

Έ χου με, ό μως, και τα σχέ δια των 

Βουλ γά ρων για την κα τά λη ψη του Α γί-

ου Ό ρους με τά α πό το 1912. Πι θα νόν να 

εί ναι γνω στός α πό πα λαιό τε ρα ο μο να-

χός Πα ΐ σιος από το Χι λαν δά ρι ο ο ποί ος 

μι σού σε τους Έλ λη νες. Έ γρα ψε το έρ γο 

του «Ι στο ρία Σλα βια νο βουλ γα ρι κή» και 

προ σπά θη σε να δη μιουρ γή σει έ να φυ λε-

τι σμό στους Βουλ γά ρους συ μπα τριώ τες 

του. Κα τε χό ταν α πό μί α έ ντο νη Ελ λη νο-

φο βί α. Θε ω ρού σε ευ λο γη μέ νους, α πλο ϊ-

κούς και φι λό ξε νους τους Βουλ γά ρους, 

ε νώ απο κα λού σε πο νη ρούς και υ πε ρή-

φα νους τους Έλ λη νες. Ο στό χος του ή ταν 

να α πομα κρύ νει τους Βουλ γά ρους α πό 

την Ελ λη νι κή παι δεί α και να τους ω θή σει 

στην α γά πη για κά θε τι το βουλ γα ρι κό. 

Μά λι στα μέ χρις ε νός ση μεί ου το πέ τυ-

χε. Το βουλ γα ρι κό στοι χεί ο στη μο νή 

Ζω γρά φου δεν ή ταν α πό λυ τα κα θα ρό. 

Γι αυ τό και μέ χρι το 1845 οι α κο λου θί ες 

ψάλ λο νταν ε ναλ λάξ στην Ελ λη νι κή και τη 

Σλαβο νι κή διά λε κτο. Ω στό σο, έ πει τα α πό 

την ε πι κρά τη ση του φυ λε τι σμού και την 

εν τω με τα ξύ δη μιουρ γί α βουλ γα ρι κού 

κρά τους το 1870 θε ω ρή θη κε και η μο νή 

Ζωγρά φου σαν μί α συ νέ χεια της Βουλ γα-

ρί ας, ο πό τε ε πι βλή θη κε η Σλα βο νι κή στις 

α κο λου θί ες και την ε πι κοι νω νί α. Οι οι κο-

νο μι κές ε νι σχύ σεις α πό τη Βουλ γα ρί α 

κα τέ στη σαν τη μο νή την πιο δυ να τή οι-

κο νο μι κά του Α γί ου Ό ρους, με τά βέ βαια 

τη μο νή του Α γί ου Πα ντε λε ή μο να.

Η θέ ση των βουλ γα ρό φω νων μο να-

χών κα τέ στη δύ σκο λη έ πει τα α πό την 

έ ντα ση που δη μιουρ γή θη κε α νά με σα 

στις σχέ σεις της βουλ γα ρι κής εκ κλη σί ας 

και του Οι κου με νι κού Πα τριαρ χεί ου λό-

γω του σχί σμα τος. Τε λι κά, οι Βούλ γα ροι 

Α γιο ρεί τες πα ρέ μει ναν πι στοί στο Οι κου-

με νι κό Πα τριαρ χεί ο και ο νο μά στη καν 

βουλ γα ρορ θό δο ξοι, α φού δεν α κο λού-

θη σαν το βουλ γα ρι κό σχί σμα. Με τά το 

σχί σμα (1870) οι μο να χοί δεν προ έρ χο-

νται α πό τη Βουλ γα ρί α, αλ λά α πό την 

Ελ λη νι κή Μα κε δο νί α, με α πο τέ λε σμα να 

μην εί ναι σα φής η διά κρι ση των Ελ λή νων 

μο ναχών α πό τους μο να χούς της μο νής 

Ζω γρά φου. Πα ράλ λη λα, η εκ δή λω ση των 

ε θνι κών φρο νη μά των των Βουλ γά ρων 

και οι α ντι θέ σεις τους με τους Έλ λη νες 

κα θώς ε πί σης και οι ε θνι κι στι κές προ πα-

γάν δες, δε θα προ κα λέ σουν ε χθρό τη τα 

μετα ξύ των Α γιο ρει τών. Οι Βούλ γα ροι θα 

μεί νουν προ ση λω μέ νοι στο Α γιο ρεί τικο 

πρό τυ πο σ’ ό λο το διά στη μα της πα ρου-

σί ας τους ε κεί. Ε κτός α πό την κυ ρί αρχη 





Το Άγιον Όρος και ο Φυλετικός Ανταγωνισμός (εθνοφυλετισμός)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 39

μο νή του Ζω γρά φου, βουλ γα ρι κό χα ρα-

κτή ρα έ λα βαν και η σκή τη της Κοι μήσε-

ως Θε ο τό κου ή του Ξυ λουρ γού, ό που 

ή ταν και η πρώ τη κοι νό βια σκή τη.

Προ χω ρού με στη διάρ κεια των Βαλ-

κα νι κών πο λέ μων που υ πήρ ξε πά λι μί α 

έ νταση. Η α φύ πνι ση του Βουλ γα ρι κού 

στοι χεί ου δια τη ρή θη κε στο Ά γιον Ό ρος 

ε ντονό τε ρα α πό ο που δή πο τε αλ λού πα-

ρά το γε γο νός ό τι η μο νή Ζω γρά φου και 

τα υπό λοι πα ι δρύ μα τα του μο να χι σμού 

δεν ι δρύ θη καν ως ε θνι κά κέ ντρα του 

Βουλ γα ρι κού γέ νους.

Οι ε σω τε ρι κές ε ξε λί ξεις αύ ξη σαν το 

φυ λε τι κό φρό νη μα των Βουλ γά ρων οι 

οποί οι προ σπά θη σαν μέ σω του βουλ γα-

ρι κού στρα τού να κα τα λά βουν τη μο νή 

Ζωγρά φου. Η α πό πει ρα αυ τή, που πραγ-

μα το ποι ή θη κε με τά την ει σβο λή και κα-

το χή των γερ μα νι κών στρα τευ μά των το 

1941, α πέ τυ χε, αλ λά ο δή γη σε, ό πως ή ταν 

φυ σι κό, σε ρή ξη των φι λι κών μέ χρι τό τε 

σχέ σε ων α νά με σα σε Έλ λη νες και Βουλ-

γά ρους. Η βουλ γα ρι κή προ πα γάν δα και 

η προ σπά θεια εκ με τάλ λευ σης του ε πι σι-

τι στικού προ βλή μα τος των Α γιο ρει τών 

μο να χών προ κά λε σε α ψυ χο λό γη τες και 

προκλη τι κές ε νέρ γειες α πό την πλευ ρά 

των βουλ γα ρό φω νων μο να χών, οι ο ποί-

οι επε δί ω καν την α παλ λα γή του Α γί ου 

Ό ρους α πό την Ελ λη νι κή κυ ριαρ χί α και 

τη διε θνο ποί η σή του με την ε πι βο λή 

βουλ γα ρι κής διοί κη σης.

Ας ε πα νέλ θου με για λί γο στον Α’ Βαλ-

κα νι κό Πό λε μο του 1912. Με τά την ε ξόρ-

μηση του Έ θνους την 5η Ο κτω βρί ου και 

τη νι κη φό ρο προέ λα ση του στρα τού, 

α πε λευ θε ρώ νε ται η Θεσ σα λο νί κη την 26η 

του ι δί ου μη νός, ε ορ τή του Α γί ου Δη μη-

τρί ου. Έ να μή να με τά, την 26η Νο εμ βρί ου 

α πε λευ θε ρώ νε ται α πό το στρα τό μας, το 

Ά γιον Ό ρος. Τον ί διο χρό νο κα τα φθά νει 

μο νά δα του βουλ γα ρι κού στρα τού και 

ζη τά να α να παυ θεί και να ε πι σκε φθεί τη 

μο νή Ζω γρά φου για προ σκύ νη μα. Κά τι 

πα ρό μοιο εί χαν ζη τή σει και για τη Θεσ-

σα λο νί κη. Τό τε οι σχέ σεις Ελ λήνων και 

Βουλ γά ρων θε ω ρού νταν φι λι κές, α φού 

ως σύμ μα χοι εί χαν πο λε μή σει ενα ντί ον 

των Τούρ κων για να α πε λευ θε ρώ σουν 

ε θνι κά ε δά φη. Οι Έλ λη νες μο να χοί ε πέ-

τρε ψαν την ε πί σκε ψη στο βουλ γα ρι κό 

λό χο. Ω στό σο, οι βούλ γα ροι ε πι δίω ξαν 

μό νι μη ε γκα τά στα ση στη μο νή Ζω γρά-

φου και στο ε πί νειο αυ τής. Πα ράλ ληλα, 

άρ χι σαν να διεκ δι κούν μέ ρος της Α γιο-

ρεί τι κης γης για το βουλ γα ρι κό κρά τος. 

Ύ ψω σαν τη βουλ γα ρι κή ση μαί α στη 

μο νή και πα ρέ μει ναν και ό λο το χειμώ να 

και την ά νοι ξη του 1913. Εν τω με τα ξύ 

το α πό σπα σμα προ χώ ρη σε μέ χρι τις 

Καρυές, πρω τεύ ου σα του Ό ρους, αλ λά 

η ε κεί πα ρου σί α Ελ λη νι κών δυ νά με ων 

συ νετέ λε σε στην ε πι στρο φή των Βουλ-

γά ρων στη μο νή Ζω γρά φου χω ρίς να 

δη μιουρ γη θούν ε πει σό δια. Το ελ λη νι κό 

κρά τος, ό μως, άρ χι σε να α νη συ χεί και 

να λαμ βάνει μέ τρα προ λη πτι κώς κα θώς 

οι σχέ σεις Ελ λή νων και Βουλ γά ρων ο ξύν-

θη καν τό σο ώ στε να ε πί κει ται η κή ρυ ξη 

πο λέ μου με τα ξύ τους, που άλ λω στε συ-

νέ βη. Η δύ να μη του Ελ λη νι κού στρα τού 

και της Χω ρο φυ λα κής, που εί χε ε γκα τα-

στα θεί στο Ά γιον Ό ρος ή ταν μι κρή. Έ τσι, 

ύ στε ρα α πό συ νεν νό η ση του Έλ λη να 

α στυ νόμου με δύ ο κελ λιώ τες μο να χούς, 

τους Γε ώρ γιο Α βέρ κιο και Ιω άν νη Κομ βο-

λο γά δη μιουρ γή θη κε ε θε λο ντι κό σώ μα 

στις Κα ρυές α πό 100 πε ρί που Έλ λη νες 

κελ λιώτες και άλ λους ερ γα ζό με νους σε 

διά φο ρες μο νές.

Με τά την έ ναρ ξη του Β’ Βαλ κα νι κού 

πο λέ μου και την άρ νη ση του βουλ γα ρι-

κού στρα τού να πα ρα δο θεί σε μο νά δα 
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του Ελ λη νι κού στό λου, ο μά δα κελ λιω τών 

και λα ϊ κών με ε πικε φα λής τον α στυ νό μο, 

πο λιόρ κη σε την ο χυ ρω μέ νη μο νή Ζω-

γρά φου και έ ρι ξε με ρι κές εκ φο βι στι κές 

βο λές. Η στε νή πο λιορ κί α και η πά ροδος 

του χρό νου α νά γκα σαν το βουλ γα ρι κό 

τμή μα να πα ρα δο θεί στις 21 Ιου νί ου και 

να με τα φερ θεί αιχ μά λω το στον Πει ραιά. 

Εν τω με τα ξύ εί χε α ναγ γελ θεί η νι κη φό-

ρος προ έ λα ση και κα τα δί ω ξη του βουλ-

γα ρι κού στρα τού α πό τον Ελ λη νικό στις 

μά χες Κιλ κίς- Λα χα νά. Κά τι πα ρό μοιο εί χε 

συμ βεί και με την κα τά ληψη της Θεσ σα-

λο νί κης α πό τον Ελ λη νι κό στρα τό ό που 

οι Βούλ γα ροι ε ξε διώ χθησαν με μά χη.

Οι Έλ λη νες δεν προ έ βη σαν σε κα μία 

ε νέρ γεια κα τά των Ζω γρα φι τών μο να χών 

εφό σον εί χαν α πο χω ρή σει και τα στρα-

τεύ μα τα α πό ε κεί. Πά ντως ο πλη θυ σμός 

των βουλ γά ρων μο να χών Α γιο ρει τών 

ε πη ρε ά στη κε ά με σα α πό την έκ βα ση του 

Β’ Βαλ κα νι κού πο λέ μου και την ήτ τα και 

υ πο χώ ρη ση των Βουλ γά ρων.

Το έ τος 1913 οι βούλ γα ροι κα τά ε θνό-

τη τα μο να χοί ή ταν 243, ε νώ κα τά υ πη κο-

ό τη τα μό νο 17. Ω στό σο το 1910, ο πό τε ο 

Α γιο ρεί τι κος πλη θυ σμός βρι σκό ταν στο 

α πό γειό του, οι βούλ γα ροι μο να χοί εί χαν 

φθά σει τους 307. Οι με γά λες δια κυ μάν-

σεις των α ριθ μών ο φεί λο νται κα τά κύ ριο 

λό γο στις α να συ ντά ξεις των βαλ κα νι κών 

κρα τών.

Κι ας έλ θου με στο Β’ Πα γκό σμιο Πό λε-

μο για να δού με πως προ χώ ρη σε πλέ ον 

ο φυ λε τι κός α ντα γω νι σμός και στο Ά γιον 

Ό ρος. Η ει σβο λή και κα το χή των Γερ μα-

νι κών στρα τευ μά των το 1941 εμ φά νι σε 

και πά λι τον κίν δυ νο της βουλ γα ρι κής 

προ σπά θειας για εί σο δο και κα το χή του 

Ά θω. Οι λε η λα σί ες και η σύ λη ση των 

μονών της Ει κο σι φοί νι σας στο Παγ γαί ο 

και των Τι μί ου Προ δρό μου στο Με ντί κιο 

της Α να το λι κής Μα κε δο νί ας και οι ω μό-

τη τες σε βά ρος Ελ λη νι κών πλη θυ σμών 

α πό το βουλ γα ρι κό στρα τό, δη μιούρ γη-

σαν το φό βο για α νά λο γη συ μπε ρι φο ρά 

των βουλ γά ρων και στο Ά γιον Ό ρος. 

Πα ράλ λη λα, οι βουλ γα ρι κής κα τα γω γής 

μονα χοί, οι ο ποί οι εί χαν πλη ρο φο ρη θεί 

την ε πι δί ω ξη της βουλ γα ρι κής κυ βερ νή-

σε ως να προ σαρ τή σει στα ε δά φη της 

τη Θεσ σα λο νί κη και τη Χαλ κι δι κή με 

το Ά γιον Ό ρος, ά φη ναν με έ ντε χνο τρό-

πο να εν νο η θεί η ε πι κεί με νη διείσ δυ ση 

των βουλ γά ρων στην Α θω νι κή πο λι τεί α. 

Και δυ στυ χώς η ε γκα τά λει ψη του Α γί ου 

Ό ρους α πό την Ελ λη νι κή διοί κη ση και 

τη Χω ρο φυ λα κή, με τά την κα τάρ ρευ ση 

του με τώ που το 1941, ε νέ τει νε τις α νη συ-

χί ες των Ελ λή νων μο να χών. Στις 19 Α πρι-

λίου του 1941, ο βούλ γα ρος βα σι λιάς 

Βό ρης συ νά ντη σε τον Α δόλ φο Χί τλερ 

με σκο πό να συ ζη τή σουν το δια με λι σμό 

της νό τιας Βαλ κα νι κής. Το εν δε χό με νο 

κα τα λήψε ως του Α γί ου Ό ρους α πό το 

βουλ γα ρι κό στρα τό και η πα ρα χώ ρη ση 

των Ελ ληνι κών πε ριο χών της δυ τι κής 

Θρά κης και Α να το λι κής Μα κε δο νί ας στη 

Βουλ γαρί α για τη με τέ πει τα προ σάρ τη σή 

τους στη χώ ρα αυ τή, ώ θη σαν τους Έλ-

λη νες μονα χούς να α ντι δρά σουν ά με σα 

και με διο ρα τι κό τη τα. Στις 22 Α πρι λί ου 

1941, 5 Α ξιωμα τι κοί του Γερ μα νι κού 

στρα τού ε πι σκέ φτη καν την Ιε ρά Κοι νό-

τη τα στις Καρυές και δια βε βαί ω σαν τους 

ε κεί α ντι προ σώ πους ό τι θα δια φυ λά ξουν 

τα προνό μια του Α γί ου Ό ρους. Προ η γου-

μέ νως οι α ντι πρό σω ποι των 20 μο νών 

εί χαν ζητή σει με ε πι στο λές τους προς 

τον Χί τλερ να α να λά βει την προ στα σί α 

και τη δια τή ρη ση του κα θε στώ τος της 

αυ τό νο μης μο να χι κής πο λι τεί ας. Η ά με-

ση και θε τι κή α ντα πό κρι ση του Χί τλερ 

συ νε πα γό ταν την α πα γό ρευ ση ει σό δου 
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βουλ γα ρι κών στρα τιω τι κών μο νά δων 

που εί χαν ή δη στρα το πε δεύ σει στην 

Ιε ρισ σό.

Το Ά γιον Ό ρος υ πή χθη μέ χρι, το τέ λος 

του 1941 στη δι καιο δο σί α του Γερ μα νι-

κού Φρου ραρ χεί ου του Λα γκα δά. Ό ταν 

στις 10 Ια νουα ρί ου 1942 με τα στάθ μευ σε 

στο Κιλκίς, η πε ριο χή ευ θύ νης του πε ρι-

ήλ θε στο Φρου ραρ χεί ο Θεσ σα λο νί κης. 

Οι Διοι κή σεις του Φρου ραρ χεί ου σε βά-

στη καν το αυ το διοί κη το των μο νών α πο-

φεύγο ντας να ε πέμ βουν στις ε σω τε ρι κές 

υ πο θέ σεις των. Ω στό σο, η ε πι μο νή των 

πανσλα βι στών για διείσ δυ ση των βουλ γά-

ρων συ νε χί στη κε και στις αρ χές του 1942, 

ο πό τε κα τα βάλ λο νταν προ σπά θειες α πό 

τους α ντι προ σώ πους των μο νών Α γίου 

Πα ντε λε ή μο να και Ζω γρά φου για α πό-

σπα ση της διοί κη σης του Α γί ου Ό ρους 

α πό το Ελ λη νι κό Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών 

και την υ πα γω γή του στην τό τε Γε νική 

Διοί κη ση Μα κε δο νί ας. Και στις 26 Μαρ-

τί ου του 1942, ο διοι κη τής του Α γί ου 

Ό ρους Καρ φιω τά κης α να κοί νω νε τη μα-

ταί ω ση της υ πα γω γής και την α πο φυ γή 

κατ’ ε πέ κτα ση των σλα βι κών σχε δί ων.

Πα ράλ λη λα, το πρό βλη μα του ε πι σι-

τι σμού που έ γι νε ι διαί τε ρα αι σθη τό στο 
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Άγιον Ό ρος το χει μώ να του 1941, κα θι-

στού σε δύ σκο λες έ ως και α νύ παρ κτες 

τις απο στο λές τρο φί μων και ρου χι σμού. 

Ε πι πλέ ον, η κα τα σκευ ή και πώ λη ση α γιο-

γραφι κών εκ μέ ρους των μο να χών εί χε 

παύ σει, ε νώ οι Γερ μα νι κές αρ χές συ χνά 

δέσμευαν τα γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα των 

μο να χών για την ε ξυ πη ρέ τη ση των α να-

γκών του Γερ μα νι κού στρα τού. Η κα τά-

στα ση αυ τή εί χε συμ βά λει, ό πως ή ταν 

ε πό μενο, στην οι κο νο μι κή ε ξα θλί ω ση 

των μο να χών. Ό μως, α πό το άλ λο μέ ρος, 

η βουλ γαρι κή κυ βέρ νη ση ε νί σχυε τη μο-

νή Ζω γρά φου, ό χι μό νο με χρη μα τι κές 

ε πι χο ρηγή σεις αλ λά και με πλου σιο πά-

ρο χες α πο στο λές τρο φί μων. Ε πι πλέ ον 

στις 2 Φεβρουα ρί ου 1942, ψη φί στη κε 

στη Βουλ γα ρί α νό μος σύμ φω να με τον 

ο ποί ο ή ταν α φορο λό γη τα τα βουλ γα ρι κά 

προ ϊ ό ντα που προ ο ρί ζο νταν γι’ αυ τήν τη 

μο νή. Τα αίτια και οι στό χοι αυ τής της 

ε νέρ γειας δεν άρ γη σαν να φα νούν. Οι 

βούλ γα ροι μο να χοί της μο νής Ζω γρά-

φου, σε συ νερ γα σί α με τη βουλ γα ρι κή 

λέ σχη Θεσ σα λονί κης, προ τεί νουν στις 

υ πό λοι πες μο νές να τους προ μη θεύ σουν 

διά φο ρα προϊ ό ντα α πό τη Βουλ γα ρί α, με 

τον ό ρο να υ πο γρά ψουν δή λω ση υ πο τα-

γής στον βασι λιά της Βουλ γα ρί ας. Η άρ-

νη ση, ό μως, των Ελ λή νων μο να χών ή ταν 

ά με ση και α ποτε λε σμα τι κή. Η διοί κη ση 

του Α γί ου Ό ρους γνω στο ποί η σε τους 

κιν δύ νους της βουλ γα ρι κής πο λι τι κής 

στο Ελ λη νι κό Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών. 

Έ τσι, πέ τυ χε τό τε τη χο ρή γη ση τριών 

ε κα τομ μυ ρί ων δραχ μών προς τα μο να-
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στή ρια πα ρά τη σφο δρή α ντί δρα ση του 

Υ πουρ γεί ου Οι κο νο μι κών που δή λω νε 

ό τι η Ελ λη νι κή Κυβέρ νη ση βρί σκε ται σε 

οι κο νο μι κή κρί ση. Η λύ ση αυ τή διέ κο ψε 

τις προ σπά θειες της βουλ γα ρι κής προ-

πα γάν δας να εκ με ταλ λευ τεί την έλ λει ψη 

τρο φί μων και χρη μά των και να ε πε κτεί νει 

την ε πιρ ρο ή της στον Ά θω να.

Οι αν θελ λη νι κές αυ τές ε νέρ γειες της 

σλα βό φω νης μο νής Ζω γρά φου πα ρα-

τηρή θη καν α κό μη και στην πα νή γυ ρή 

της το 1943. Στη γιορ τή του Α γί ου Γε ωρ-

γί ου, για να κα θα ρί ζουν την Τρά πε ζα στο 

ε στια τό ριο της μο νής, χρη σι μο ποί η σαν 

για σφουγ γα ρό πα νο την Ελ λη νι κή ση-

μαί α πα ρά τις δια μαρ τυ ρί ες του Αν θυ-

πα σπιστού της Χω ρο φυ λα κής που ή ταν 

ε πικε φα λής του φυ λα κί ου στη μο νή.

Οι α ψυ χο λό γη τες αυ τές ε νέρ γειες 

συ νέ βα λαν στη ρή ξη των σχέ σε ων των 

Ελ ληνό φω νων μο νών με τη βουλ γα ρό-

φω νη μο νή Ζω γρά φου. Το Νο έμ βριο του 

1943, άρ χισαν πά λι να κυ κλο φο ρούν φή-

μες α πό τους βουλ γά ρους μο να χούς για 

κα το χή του βουλ γα ρι κού στρα τού στο 

Ά γιον Ό ρος. Το γε γο νός αυ τό θο ρύ βη σε 

τους υ παλ λή λους και η α πο χώ ρη ση της 

Γερ μα νι κής α στυ νο μί ας α πό τις Κα ρυές 

κα θώς και του Έλ λη να Διοι κη τή και των 

αν δρών της Χω ρο φυ λα κής, ε νί σχυ σαν τις 

πα ραπά νω δια δό σεις.

Τό τε ήρ θε α πό την Α θή να έ νας νέ-

ος Διοι κη τής, ο Δη μή τριος Ρω μα νός, ο 

ο ποί ος κα τά φε ρε να συ γκρα τή σει τους 

δη μό σι ους υ παλ λή λους και να δια τά ξει 

την επι στρο φή τους στις θέ σεις τους.

Η κα τά στα ση αυ τή θα συ νε χι σθεί μέ-

χρι την α πε λευ θέ ρω ση της χώ ρας, ο πό τε 

θα πει σθούν οι πά ντες ό τι το Ό ρος θα πα-

ρα μεί νει ό πως πρέ πει με τη δι κή του διοί-

κη ση, αυ τή που προ βλέ πουν οι διε θνείς 

συν θή κες. Έ τσι, η ευ λο γί α της Πανα γιάς 

συ νο δεύ ει το Ό ρος να μεί νει στην πο ρεί α 

του έ νας πνεύ μο νας της Ορ θόδο ξης 

εκ κλη σί ας μα κριά α πό ε πι βου λές, φυ λε-

τι σμούς ή άλ λες διεκ δι κή σεις.

Τέ λος, θα ή ταν πα ρά λει ψη αν δεν α να-

φέ ρα με τη συμ βο λή και τον ε θνι κό ρό λο 

που δια δρα μά τι σε το Ά γιον Ό ρος και οι 

μο να χοί του κα τά την κα το χή και το Β’ 

Πα γκό σμιο Πό λε μο. Λό γω της α νε παρ-

κούς γερ μα νι κής ε πί βλε ψης, τα πυ κνά 

δά ση και οι α κτές χρη σι μο ποι ή θη καν 

για την α πό κρυ ψη και προ ώ θη ση στη 

Μέση Α να το λή μα χη τών της ε λευ θε ρί-

ας Ελ λή νων και Συμ μά χων, προ σέγ γι ση 

υ πο βρυ χί ων κα θώς και με τά δο ση και 

λή ψη πλη ρο φο ριών. Οι μο να χοί τή ρη-

σαν ε θνο πρε πή στά ση, ορ γά νω σαν δί-

κτυα, υ πέ θαλ ψαν α πο στο λές και γε νι κά 

προ σέ φε ραν πο λύ τι μες υ πη ρε σί ες στη 

συμ μα χι κή υ πό θε ση.
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Eσαγγ

Κα τ τη διρ κια της τ λ τα ας 

δ κα  τ ας, ο κ σμος των  πι χι ρή σ ων 

 χι προ σπα θή σι να προ σαρ μο στ 

στις μ γ λς αλ λα γς, πο  πρ χο νται 

α π τις κ θ τι κς βλ τιώ σις της τ

χνο λο γ ας των πλη ρο φο ριών. Α τς 

οι αλ λα γς  χον α σκή σι δρα μα τι κή 

 π δρα ση στις μ θ δος και στος τρ

πος πο οι  πι χι ρή σις δι θ νο νται, 

νρ γον και γ νι κ τ ρα διο χ τ ον 

τις δρα στη ρι τη τς τος.

Οι    πι  χι  ρή σις  α νταλ λσ σον 

α γαθ,  πη ρ σ ς και πλη ρο φο ρ ς 

μ και νορ γις μ θ δος, οι ο πο ς 
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 ναι απο δο τι κ τ ρς και α πο τ λ σμα

τι κ τ ρς. Α κ μα κι αν οι προσ δο κ ς 

για ατ το ν ο κ μα τ χνο λο γ ας μπο

ρ ο (το ο πο ο  ρ ως ο ρ ζ ται ως το 

«η λκτρο νι κ  πι χι ρν»)  ναι  ψη λς, 

το η λ κτρο νι κ  πι χι ρν α ντι προ

σωπ ι α κ μα  να μι κρ μ ρος της σ

νο λι κής οι κο νο μι κής δρα στη ρι τη τας. 

Το η λ κτρο νι κ  πι χι ρν σχ τ ζ ται 

μ τη χρή ση των ν ων τ χνο λο γιών 

και κ ρ ως το δια δι κτ ο (Internet), 

προ κι μ νο να δι κο λν θ η α γο ρ 

και πώ ληση προ   ντων,  πη ρ σιών 

και πλη ρο φο ρ ας μ σω το Internet, 

να βλ τιω θ το  ππ δο πα ρο χής  πη

ρ σιών μ ας Ε πι χ ρη σης, να δικ π

ραιω θον οι σ ναλ λα γς α ν μ σα σ 

 μπο ρι κος  τα ρος, να μιω θ το 

κ στος πα ρα γω γής και διθ σης προ  

ντων/  πη ρ σιών και τ λος να α ξη θ 

κα τ σ ν πια, ο  γκος πωλή σ ων των 

Ε πι χι ρή σ ων.

Η ορ θή δια χ ρι ση των πλη ρο φο ριών 

 ναι ο βα σι κς πα ρ γο ντας, ώ στ να 

κι νη θον  πι τ χώς τα προ   ντα μ σω 

της α λ σ δας  φο δια σμο. Οι  πι χι ρή

σις προ βλ πον την τ λι κή ζή τη ση 

για τα προ   ντα τος και  πι τα μ τη 

χρή ση των πλη ρο φο ριών δ να νται να 

προ γραμ μα τ σον και να σχ δι σον 

την πα ρα γω γή. Α ντ στοι χα, οι προ μη θ

τς προ γραμ μα τ ζον και σχ δι ζον 

τη ρο ή της πα ρα γω γής. Τα πα ρα χθ ντα 

α γαθ α πο θη κ ο νται και στλ νο νται 

στος α πο δ κτς μ σω το δι κτ ο 

δια νομής. Οι πω λή σις  λγ χο νται και 

σ γκρ νο νται μ τις προ βαλ λ μ νς 

α παιτή σις, προ κι μ νο να α πο φ

χθον α πρ βλ πτα πλ ο ν σμα τα ή λ

λ ψις σ λια νι κ  π π δο. Το τμή μα 

 πο στή ρι ξης προ βλ πι τις α παι τή σις 

 πι σκών και α νταλ λα κτι κών. Τ λος, 

 ταν τα προ   ντα δν α παι το νται πλ

ον, χρησι μο ποιο νται αλ λο  ν  ναι 

α κ μα λι τορ γι κ. 

Ο μ γ λος α ριθ μς πλη ρο φο ριών 

πο  πι σρ χο νται στις πα ρα π νω 

δρα στη ρι τη τς πρ πι να σ ντο νι

στ κατλ λη λα, ώ στ να  πρ χι σ

ν χια σ κ θ βή μα της α λ σ δας 

 φο δια σμο. Τα σ στή μα τα τα ο πο α 

δ σχ δι ζο νται μ τη σν δρο μή των 

σγ χρο νων τ χνολο γιών,  ναι μο ν μως 

 πιρ ρ πή σ λ θη και αρ κ τ ποιο 

αρ γ και δ σκ νη τα,  σον α φο ρ το 

χρ νο δικ π ρα ω σής τος. Ε πι πλ

ον, μ α σν θ τη α λ σ δα φο δια σμο 

θα πα ρα γ γι τος μ γ λος  γκος 

κα τα λ γων, προ δια γρα φών, τιμο λο γ

ων, πλη ρω μών, κ.., τα ο πο α πρ πι 

α δια λ πτως να  νη μ ρώ νο νται. Οι σγ

χρο νς τ χνο λο γ ς πλη ρο φο ριών πο 

 ναι δια θ σι μς σή μ ρα, πα ρ χον τη 

δ να τ τη τα για την  π ξρ γα σ α, δια β

βα ση και την α πο θή κ ση α τών των 

στοι χ ων σ ψη φια κή μορ φή.

Οι κρα τι κο ορ γα νι σμο, μ το μ

γθος και την πο λ πλο κ τη τα της α λ

σ δας  φο δια σμο τος, δια φ ρον 

ση μαντι κ α π ο ποια δή πο τ μι κρή 

ή μ γ λη  πι χ ρη ση το ι διω τι κο 

το μ α. Ό μως, τα τ λ τα α χρ νια ν

σω μα τώ νον  λο και π ρισ σ τ ρο τις 

λι τορ γ ς το ι διω τι κο το μ α στις 

δρα στη ρι τη τς τος. Α πο τ λ πρ

κλη ση για α τος να προ σαρ μο στον 

σ α τς οι πρα κτι κς, να ν σω μα τώ

σον α τς τις λιτορ γ ς στος μη

χα νι σμος τος και τ λος να π τ χον 

τα μ γι στα α πο τλ σμα τα. 

Μα ζ μ τη διοι κη τι κή μ ρι μνα, οι 

προ μή θις και η δια χι ρι στι κή  πο

στή ρι ξη των δια δι κα σιών,  χον ση μα

ντι κ α ντ κτ πο στη γ νι κή α λ σ δα 

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ
              Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ
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 φο δια σμο α π το κρ τος προς τη 

βιο μηχα ν α (government to business 

 G2B). Οι βλ τιώ σις στην α το μα το

πο η ση των δια δι κα σιών μπο ρον να 

μιώ σον τις δα π νς των προ μη θιών, 

κα θώς  π σης να α ξή σον την οργα νω

τι κή α πο τ λ σμα τι κ τη τα. Ε πι πλ ον, τα 

ν σω μα τω μ να σ στή μα τα οι κονο μι κής 

δια χ ρι σης πο δια σν δ ο νται  μ σα 

μ τις προ μή θις και τις δια δι κα σ ς 

της α λ σ δας  φο δια σμο, μπο ρον 

να πα ρ ξον  ναν μη χα νι σμ για τον 

 λγ χο και την βλ τ ω ση των γ νι κών 

δια δι κα σιών, να μιώ σον τις δα π νς 

και να προ σθ σον α ξ α. Σγ χρ νως, η 

βλ τιω μ νη διοι κη τι κή μ ριμνα, μπο ρ 

να μιώ σι τος κα τα λ γος των  λι κών 

και να μιώ σι τος χρνος πα ρ δο

σης. Ε π σης, σ αρ κ τος κρα τι κος 

ορ γα νι σμος, α τς οι λιτορ γ ς (προ

μή θις, οι κο νο μι κή δια χ ρι ση και διοι

κη τι κή μ ρι μνα), τνον να α ντι μ τω πι

στον ως χω ρι στς και α ν ξρ τη τς λι

τορ γ ς. Προ κιμ νο να  πι τ χθον 

τα μ γι στα ο φ λη, κρ ν ται α να γκα ο οι 

κρα τι κο ορ γα νι σμο να σ ν χ ζον να 

α το μα το ποιον α τς τις λι τορ γ ς 

και να τις ν σω μα τώ νον στην α λ σ δα 

 φο δια σμο.

Ό ταν η η λ κτρο νι κή προ μή θια και 

τα η λ κτρο νι κ σ στή μα τα οι κο νο μι

κής δια χ ρι σης ν σω μα τώ νο νται μ 

τα σ στή μα τα διοι κη τι κής μ ρι μνας, 

οι χι ρι στς ( πλ λη λοι), μπο ρον να 

διαχι ρι στον τις προ μή θις και τα 

 λι κ online α π τος  πρ χο ντς προ

μη θτς. Τα τι μο λ για και οι η λ κτρο

νι κς μ τα φο ρς κ φα λα ων μπο ρον 

να πραγμα το ποι η θον α τ μα τα,  νώ 

 λς οι σ ναλ λα γς κα τα γρ φο νται. 

Τα στοι χα ι σ γο νται μ νο μ α φο ρ 

α πο φ γο ντας τις π ριτ τς  νρ γις. 

Η α λ σδα  φο δια σμο  τσι, λι τορ γ 

μ βλ τιω μ νη α π δο ση μ ση μα ντι κ 

μιω μνς δα π νς. Ε πι πλ ον, μ μ α 

η λ κτρο νι κ ν σω μα τω μ νη α λ σ δα 

 φο δια σμο, οι  πι χι ρή σις  ναι πι θα

ν τ ρο να  χον τις  ξα κρι βω μ νς χρή

σι μς και  γκαι ρς πλη ρο φο ρ ς για τις 

κα θη μ ρι νς  πο χρ ώ σις τος, κα θώς 

π σης  κο λ α στη στρα τη γι κή λή ψη 

α πο φ σ ων και τ λος στη σ ντα ξη το 

προ  πο λο γι σμο. 

Δ δο μ νο  τι τα σγ χρο να σ

στήμα τα α να πτσ σο νται σ ν χώς, πρ

πι να δια σν δ σον  λς τις λι τορ

γ ς μ τη διοι κη τι κή μ ρι μνα σ μ α 

η λ κτρο νι κ ν σω μα τω μ νη α λ σ δα 

 φο δια σμο, μ μ α αρ χι τ κτο νι κή πο 

να  ξα σφα λ ζι τη δια λι τορ γι κ τη τα 

αν μ σα στος κρα τι κος ορ γα νι σμος 

και τον ι διω τι κ το μ α. Τ λος, στις κινή

σις προς μ α α το μα το ποι η μ νη και 

ν σω μα τω μ νη α λ σ δα  φο δια σμο, 

η φ ση πολ λών κρα τι κών ρ γα σιών 

θα αλ λ ξι. Για να δι κο λ νον τη 

μ τβα ση σ α τ το ν ο π ρι βλ λον 

θα πρ πι να α να πτ ξον και να πα ρ

ξον την α να γκα ο σα κα τρ τι ση το 

προ σω πι κο.

Μ τον τρ χο ντα ρθ μ των προ 

δων στην τ χνο λο γ α πλη ρο φο ριών, το 

κ νη τρο για αλ λα γή στο σ στη μα των 

η λ κτρο νι κών προ μη θιών, της η λ κτρο

νι κής οι κο νο μι κής δια χ ρι σης και των 

σ στη μ των διοι κη τι κής μ ρι μνας σ 

μ α η λ κτρο νι κ ν σω μα τω μ νη α λ

σδα  φο δια σμο  ναι μ γ λο.

Μ α π ρι γρα φή της ν σω μ τω σης 

στην α λ σ δα  φο δια σμο, της η λ

κτρο νι κής διοι κη τι κής μ ρι μνας, της 

η λ κτρο νι κής χρη μα το δ τη σης και 

των η λ κτρο νι κών προ μη θιών, σ νο

ψ ζ ται στο σχή μα 1.
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Το Δα μορ φού μ ο Σύγ χρο ο 
Ε π χ ρη μα τ κ Πρ βλ λο

Σήµ ρα οι  πι χι ρηµα τι κς ή λι τορ

γι κς προ κλή σις πο οι  πι χι ρή σις 

α ντιµ τω π ζον στις τρ χο σς σν θήκς 

στην α γο ρ  ναι πα ρ πο λ µ γ λς. Οι 

σ ντοµοι κ κλοι ζω ής των προ  ντων, ο 

α ντα γω νισµς, η µ γ λη ποι κι λ α προ 

 ντων, η δια θ σιµ τη τα, οι πα γκσµις 

α γο ρς, η κµαι νµ νη α πα τη ση, οι 

µιωµ νς στα θ ρ τιµς, το αξα νµ νο 

κ στος των  πιµ ρος σ στα τι κών, η δια

θ σιµ τη τα  ναι µ ρι κς α π τις προ κλή

σις πο π ρι λαµβ νι η σχ τι κή λ στα .

Η μ νη προ στα σ α πο οι  πι χι ρή

Ο Ν ς Τ χο λο γ ς

Στο σγ χρο νο και σ ν χώς μ τα

βαλλ μ νο  πι χι ρη μα τι κ π ρι βλ λον, 

οι κα τα στ σις αλ λ ζον τα χ τα τα. Η 

πα γκο σμιο πο η ση της οι κο νο μ ας και η ι

σβο λή των ν ων τ χνο λο γιών  πι τχ ναν 

τις  ξ λ ξις, αλ λ ζο ντας τις δο μς της 

πα ρα γω γής. Η π  ση της α πλ θ ρω σης 

της οι κο νο μ ας και της  ξν σης το α ντα

γω νι σμο  ναι φα ν ρς σ κ θ δρα στη

ρι τη τα  λων των  πι χι ρή σ ων.

Α τς οι αλ λα γς στο πα γκ σμιο οικο

νο μι κ π ρι βλ λον,  χον  πι φ ρι δια φο

ρο ποι ή σις στη λι τορ γ α των α γο ρών, 

των  πι χι ρή σ ων και των ορ γα νι σμών 

γ νι κ τ ρα,  χι μ

νο σ παγκ σμιο 

αλ λ και σ  θνι κ 

 π π δο. Έ τσι, πα ρα

τη ρο μ  τι ο λο  να 

και π ρισσ τ ρς 

 πι χι ρή σις  πι λ

γον τη λι τορ γ α 

τος σ eπ ρι βλ

λον, προ κι μ νο 

να  πι τ χον  τ 

την  ξ πλω σή τος 

και την α ξη ση το 

μ ρι δ ο αγο ρς 

τ να  πι τ χον λ

λος μα κρο πρ θ

σμος στ χος.

Η τα χ τα τη α πο δο χή το Internet 

 χι ξπ ρ σι κ θ λ λη τ χνο λο γι κή 

και νο το μ α το 20ο αιώνα. Α τή η  πι

κοι νω νια κή λ ω φ ρος α να πτσ σ ται 

 κρη κτι κ και οι  πι τ χημ νοι σμ μ τ

χο ντς πι νον μ λις τώ ρα τον παλ μ 

 νς πα λιρ ροια κο κμα τος πο α κ μα 

δν  χι φτ σι στο ζ νθ το. Στο σ ν

χώς α ξα ν μ νο eπ ριβλ λον, οι ν ο

Σχµα 2:  Ε φο δα στ κ  λ σ δα στη 
∆οµ της Σύγ χρο ης Ε π χ ρη σης. 
Πη γ: Σ. Κ τα ρης, 2004.

σις αλ λ και οι δι φο ροι κρα τι κο ορ

γα νι σμο μπο ρον να  χον σ  να σγ

χρο νο πρι βλ λον  ναι η  ξαι ρ τι κή 

λι τορ γι κή α π δο ση. Το το μπο ρ να 

 πι τχθ μ την προ σαρ μο γή των ορ

γα νι σμών στις σγ χρο νς τ χνο λο γι κς 

και νοτο μ ς και πρα κτι κς διο κη σης.
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γρ φο νται αρ κ τ πα ρα δγ μα τα  πι χι ρή

σ ων  πο μ τ α π τη λι τοργ α τος 

σ ψη φια κ π ρι βλ λον, βρ θη καν σ 

η γ τι κή θ ση στην α γο ρ,  πως και πολ

λ λ λα πα ρα δγ μα τα  πο οι  ται ρ ς 

α πώ λ σαν το κρ δος τος και το μ ρ διο 

της α γο ρς πο κα τ χαν (Βιο μη χα νι κ 

Ε πι μ λη τή ριο Α θη νών, 2006). 

ι σρ χ μ νοι πα ρ γο ντς ται ρ ς αλ λ 

και οι κρα τι κο φορς,  χον την  και ρ α 

να ξ π ρ σον  κο λα πα ρα δο σια κος 

 τα ρος. Υπρ χον μ γ λς δια φο ρς 

μ τα ξ πα ρα δο σια κών πρα κτι κών και e

 πι χι ρή σων, μ τα ξ των ο πο ων σ μπ

ρι λαμ β νο νται: πλή ρης α το μα το πο η ση, 

μιω μνα κ στη σ ναλ λα γών, α ξη μ νη 

τα χ τη τα, δια φο ρο ποι η μ νη δι στα ση 

και ορα τ τη τα δια δι κα σιών, βλ τιω μ νη 

ποι τη τα και  παρ ξη στοι χ ων, τα χ τατη 

κ φα λαιο πο η ση και δ να τ τη τα δι θνος 

πα ρο σ ας  μ σα. Σ ν μα, το α ντα γω νι στι

κ πλ ο ν κτη μα το πρω το π ρο α πο τ λ 

το βα σι κ κλι δ  πι τχ ας στο η λ κτρο νι κ 

 πι χι ρν (www.ebs.gr). 

Οι δια δι κα σ ς πο α κο λο θο νται 

 ναι αρ κ τ ρι ψο κν δ νς και δ σκο λς 

στην  λο πο ηση και  φαρ μο γή τος. Δν 

 ναι μ νον τα τ ρ στια πο σ πο δια κι

νο νται αλλ και ο ν ος ρ λος πο κα λο

νται να λι τορ γή σον οι  πι χι ρή σις, οι 

ν ς στρα τη γι κς πο θα α κο λο θη θον, 

το ν ο  ρα μα και στ χοι τος. Έ τσι, κατα

 Πα γκο σμο πο η ση κα το
 λ κτρο  κ Ε π χ ρ 
(ebusiness)

Οι ν ς τ χνο λο γ ς και το σγ χρονο 

 πι χι ρη μα τι κ π ρι βλ λον λοι πν, 

ω θον σ μα ζι κς αλ λα γς τον τρπο μ 

τον ο πο ο οι  πι χι ρή σις σ νρ γ ζο νται 

μ τα ξ τος, α να πτσ σο νται και ο λο κλη

ρώ νο νται στην πα γκ σμια α γο ρ. Την  δια 

στιγ μή, οι π λ τς οι οπο οι γνω ρ ζον 

τις ν ς δ να τ τη τς και  πη ρ σ ς πο 

προ σφ ρι η τ χνο λο γ α, γ νο νται  λο και 

πιο α παι τη τι κο αλ λ και πιο α ν π μο νοι. 

Έ τσι, οι  πι χι ρή σις αλ λ και οι δι φο ροι 

κρα τι κο ορ γα νι σμο  ναι α να γκα σμνοι 



λγω ατής της πσης, να στισον στις 

ανγκς των πλατών και να προσφρον 

καλτρς πηρσς προς φλος το 

πλτη και το τλικο καταναλωτή. Για 

να πιτχθ ατ, απαιτται σ λο 

το ρος της σγχρονης πιχρησης η 

ολοκλήρωση λων των διαδικασιών, των 

φαρμογών και των σστημτων της μ

σω το Internet και των ργαλων το. 

Ατή η ολοκλήρωση καλται ebusiness 

ή καλτρα στα Eλληνικ, ηλκτρονικ 

πιχιρν (eπιχιρν, ebusiness).

Η «να τξη πραγμτων» πως σνηθσα

μ να την αποκαλομ ναι πλον πραγματι

κτητα. Η τχνολογα και μα σιρ απ τις 

κολς πο μας προσφρι λλαξαν τος 

ρθμος της ζωής μας, νώ, τατχρονα, 

σντλσαν σ σημαντικ βαθμ στην πραγ

μτωση της ιδας πο πριχι η παραπνω 

κφραση. Οι αλλαγς τσο στην καθημρινή 

μας ζωή σο και στον ργασιακ τομα ναι 

αναπφκτς. Το νο σκηνικ πο διαμορ

φώνται ναι διαμτρικ αντθτο μ το 

μχρι σήμρα φιστμνο, νσωμα

τώνοντας νο τπο παραγωγικς 

σχσις και νας μορφής σναλ

λαγς, πο ξαργρώνονται μ 

διαφορτικ τρπο σ κοινω

νικ, οικονομικ, πολιτιστικ 

και πιστημονικ πδο. Το 

μγλο ζητομνο αποτ

λ η αναμρφωση τσο 

των ργασιακών σο και 

των προσωπικών δρα

στηριοτήτων στο νο 

ατ πλασιο. 

Το ηλκτρονικ πιχιρν σχτζται μ 

τη χρήση νων τχνολογιών και κρως το 

διαδικτο (Internet), προκιμνο να:

• δικολνθ η αγορ και η πώληση 

προντων, πηρσιών και πληροφοριών 

μσω το Internet.

• βλτιωθ το ππδο παροχής πη

ρσιών μας Επιχρησης.

• δικπραιωθον οι σναλλαγς αν

μσα σ μπορικος ταρος.

• μιωθ το κστος παραγωγής και 

διθσης προντων και πηρσιών.

• αξηθ κατ σνπια, ο γκος πω

λήσων των Επιχιρήσων.

Χρηματοοκοομκς γορς 
κα η γκη της λκτροκς 
Δκτύσης

Το ηλκτρονικ πιχιρν ρχται να 

πιλσι ή να καλψι μα σιρ προβλη

μτων πο μφανζονται στις σγχρονς 

αγορς. Τα προβλήματα ατ κατηγοριο

ποιονται ως ξής: 

  γγραφκ δασπορ τ αγο

ρώ απ μνη της δημιοργ προβλήμα

τα στο μπριο και τις σναλλαγς. H απ

σταση ναι το κριτήριο κνο πο τλικ 

χαρακτηρζι τις αγορς αποτλσματικς 

και κρδοφρς ή αναποτλσματικς και 

δσκολα βιώσιμς. Απ’ την λλη, η γωγρα

φική διασπορ καθιστ δσκολη ως και 

αδνατη την πληροφρηση των αγορα

στών και των προμηθτών. Οι αγοραστς 

πιθμον να νημρώνονται για τα προ

ντα των προμηθτών και τα αποθματ 



τος. Οι προμηθτς μσω των προτιμή

σων των αγοραστών, μπορον να κατα

γρψον τις τσις πο πικρατον στην 

αγορ και να προβλψον ποιοι τλικ θα 

πιβιώσον και ποιοι θα αποχωρήσον 

απ το προσκήνιο. Ξπρνώντας τις γ

ωγραφικς αντιξοτητς, 

απλθρώνονται 

οι αγορς και 

δημιοργο

νται οι προ

ποθσις για την ανπτξη το ηλκτρο

νικο μπορο και πιο σγκκριμνα των 

BusinesstoBusiness (Β2Β  διπιχιρησια

κών) ηλκτρονικών σναλλαγών. 

 Οι σαλλαγς ανμσα στις ται

ρς ναι μα αρκτ δσκολη πθση. 

Το να λαμβνις την κατλληλη πληροφ

ρηση την κατλληλη χρονική στιγμή ναι 

κτι πολ σημαντικ για μα ταιρα ή 

ναν κρατικ οργανισμ. Οι πιχιρήσις 

ατ πο πραγματικ χριζονται, ναι 

να χρησιμοποιήσον το Internet ως μσο 

σνργασιών και χι απλ ως να ακμη 

κανλι διανομής, αγορών και πωλήσων. 

 Οι προμηθτς δ γνωρζον ακρι

βώς πτ οι καταναλωτς θα αγορσον 

τα προντα τος, γι’ ατν το λγο φροντ

ζον να δημιοργον αποθματα για να κα

λψον λα τα δνατ σνρια 

ζήτησης. Οι αγοραστς 

απ την λλη, δν χον 

μγλη δναττητα 

να αναζητον 

κ α ι  ν α 

βρ
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σκον  λς τις  ναλ λα κτι κς πη γς προσφο

ρς των προ   ντων κ θ φο ρ πο η α γο

ρ (η δο μή και η διστα σή της) αλ λ ζι. 

Ο ρ λος το Internet  ναι καθο ρι στι κς 

σ’ α τ, κα θώς προσ δδι τη δ να τ τη τα 

της δι χ σης της πλη ρο φο ρ ας  μ σα και 

αν λο γα, μ τις σ ν χώς  π δια μρ φω

ση σν θή κς των α γο ρών. Μ λ λα λ για, 

το Internet βο η θ στο να «μοι ρ ζ ται» η 

πληρο φο ρ α και η  φο δια στι κή α λ σ δα να 

διαθ τι την πο σ τη τα των προ   ντων πο 

ζη τ ται χω ρς να δημιορ γο νται  πρ βο

λι κς πο σ τη τς πλ ο ν σμα τος. 

• Το  λ κτρο  κ Ε π χ ρ

Το η λ κτρο νι κ  πι χι ρν (ebusi

ness) δια κρ ν ται σ δ ο βα σι κς κα τη γο

ρ ς, πο,  μως,  ναι ρ ρη κτα σν δ δ

μ νς μ τα ξ τος: Ε πι χ ρη ση προς κα

τα ναλω τή (business to consumer  B2B) 

και Δι πι χι ρη σια κ  πι χι ρν (business 

to business  B2B). Η πρώ τη κα τη γο ρ α 

α να φ ρ ται στην μ ση σ ναλ λα γή (πώ

λη ση προ   ντων και  πη ρ σιών) μ τον 

π λ τη μ σω το δια δι κτ ο και π ρι

λαμ β νι πολ λς δια δι κα σ ς, ξ κι νώ ντας 

α π online κα τα λγος προ   ντων και 

κα τα λή γο ντας σ online πα ραγ γ λ ς και 

πλη ρω μς. Η δ τρη κα τη γο ρ α α να φ

ρ ται στις σ ναλ λα γς μ τα ξ  πι χι ρή σ

ων πο  πι κοινω νον σ μ α  φο δια στι κή 

α λ σ δα. Το B2B η λ κτρο νι κ  πι χι ρν 

θ ω ρ ται πλ ον ση μα ντι κ, κα θώς οι τ

σις δ χνον  τι οι σ ναλ λα γς μ τα ξ 

των  πι χι ρή σ ων θα  πρ κα λ ψον τις 

κα τα να λω τι κς μ δ κα πλ σιο  γκο και 

τζ ρο μ σα στα  π μ να χρ νια (www.

ebs.gr). Στον Π να κα 1, φα νο νται οι δια

δι κα σ ς και οι λι τορ γ ς το η λ κτρο

νι κο  πι χι ρν,  νώ στο σχή μα 3 το 

 σω τ ρικ και  ξω τ ρι κ π ρι βλ λον 

των  πι χι ρή σ ων.

•  Ο ρ λος το Internet

Ο ρ λος το δια δι κτ ο (Internet) 

στην  λα χι στο πο η ση των πα ρα π νω προ

βλη μ των  ναι κα θο ρι στι κς. Μιώνι το 

χ σμα πο δη μιορ γ ται α π τη γ ω

γρα φι κή α π στα ση α ν μ σα στος αγο

ρα στς και τος προ μη θ τς, βο η θ 

στη σ νρ γα σ α μ τα ξ  ται ριών πο 

μπο ρ να βρ σκο νται σ κ δια μ τρο 

α ντ θ τς το πο θ σ ς και τα τ χρο να 

κα θι στ δια φα νς τις α γο ρα πω λη σ ς 

και τις σ νρ γα σ ς μ τα ξ ατών. Η δια

φ νια και η τα χ τη τα στις σ ναλ λα γς 
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Πακας 1: Δα δ κα σ ς κα Λ τορ γ ς το  λ κτρο  κού Ε π χ ρ. 
Πηγ: www.ebs.gr

B2C α γο ρ  Πρτο π ρο: Β μα τα:

Στρα τη γι κς Προ σα να το λι σμς Πα ρο σ α

Α φο σιω μ νη οργ νω ση ebusiness Πω λή σις

Α ν πτ ξη  ποδο μής ebusiness Η λ κτρο νι κς Πλη ρω μς

Ε γκα τ στα ση προ ηγ μ νης τ χνο λο γ ας Ο λο κλή ρωση μ Σ στή μα τα ERP

Δια χ ρι ση Π λα τια κών Σχ σ ων

Δα δ κα σ ςΛτορ γ ς:

Σ ναλ λα γς Πωλή σ ων Εγ γρα φή Χρή στη

Ει δο ποι ή σις μ η λ κτρο νι κ τα χ δρο μ ο Product Selectors

SelfServe  ρω τή σις και α να ζη τή σις προ   ντων Intelligent agents και personal shoppers 

OnLine κα τ λο γοι προ   ντων και γ χι ρι δ ων χρή σης OnLine Marketing

OnLine branding Portals  Banner ads

OnLine marketing/promotion κ.λ.π.

B2B α γο ρ  Πρτο π ρο: Β μα τα:

Προ σα να το λι σμς Ο λο κλή ρω σης Ο λο κλή ρω ση μ Σστή μα τα ERP

Crossfunctional ορ γ νω ση Σ ναλ λα γς Online

Α ν πτ ξη  ποδο μής ebusiness Δια χ ρι ση Π λα τια κών Σχ σ ων

Ε γκα τ στα ση προ ηγ μ νης τ χνο λο γ ας Ε ρω τή σιςΣ ναλ λα γς ERP2ERP

Selfregulated Ε πι χι ρη σια κ Λο γι σμι κ

Δα δ κα σ ςΛτορ γ ς:

Ε μπο ρι κς Σναλ λα γς (π.χ. Πω λή σις) Α τ μα τη Ανα πλή ρω ση Α πο θ μ των

eΠρο μή θις Α τ μα τη Έκ δο ση Πα ρα στα τι κών

Η λ κτρο νι κή Μ τα φο ρ Κ φα λα ων Ε νη μ ρω ση για Θ ση Προ   ντων

Ε νη μ ρω ση Κατα στ σ ων Α πο θ μ των Ερ γα λ α Data Mining

Πλη ρο φο ρ ς για Ε φο δια στι κή Α λ σ δα Logistics

AuctionsMarketplaces κ.λ.π.

Σχμα 3: Ο Κ σμος τ Ε π χ ρ σ .
Πηγ: www.ebs.gr
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πο προ σφ ρι το Internet, μιώ νον 

το  ψη λ κ στος της ανα ζή τη σης των 

προ μη θ τών και το κ στος α να ζή τη σης 

και  ρ σης και νορ γιο α γο ρα στι κο 

κοι νο. Β βαια, πα ρ το γ γο νς  τι και 

για τις δ ο πλ ρς η κα τ στα ση μοι ζι 

να  ναι (και  ντως  ναι) πιο  κο λη, ο 

α ντα γω νι σμς  ναι α λή θια  τι  πρ χι 

και ν δ χο μ νως να α ξη θ κι λας. 

Στο σχή μα 4 α πι κο ν ζ ται η δια σπο

ρ λ γω της γ ω γρα φι κής α π στα σης 

των προ μη θ τών και των α γο ρα στών 

πριν α π το Internet,  νώ στο σχή μα 5, 

α πι κο ν ζ ται η ι κ να της σ γκλι σης των 

σ ναλ λα γών μ τ την  λο πο η ση διαδι

κτα κών  πι χι ρη σια κών δι κτ ων. 

Σχ μα 4:  γ  γρα φ κ δα σπο ρ τ α γο ρώ πρ τη χρ ση το Internet. 
Πηγ: www.be24.gr 

Σχ μα 5:  το πο λο γ α τ α γορώ μ τ τη χρ ση το Internet.
Πηγ: www.be24.gr
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•  Πλ ο  κτ μα τα α π τη Χρ ση /Υ 

στς Ε π χ ρ σς

Η χρή ση των  πο λο γι στών και το 

Internet προ σφ ρι ση μα ντι κ πλ ο ν

κτή μα τα και ο φ λη στις  πι χι ρή σις, 

α ν ξαρ τή τως το μ γ θος τος. Στην 

Ελ λ δα και το  ξωτ ρι κ  ναι πολ λ 

τα  πι τ χη μ να πα ρα δγ μα τα μι κρών, 

μ σα ων, κα θώς και α το μι κών  πι χι ρή

σ ων, πο δρα στη ριο ποι ή θη καν  πι τ χη

μ να τ σο σ τοπι κ  σο και σ δι θνς 

 π π δο. Ο α ντα γω νι σμς α π τις μ γ

λς πο λ θνικς  πι χι ρή σις, θ τι μ α 

σο βα ρή πρ κλη ση για τις 19 και πλ ον 

 κα τομ μ ρια μι κρο μ σα ς  πι χι ρή σις 

στην Ε ρω πα  κή Έ νω ση. Οι  πι χι ρή σις 

οι οπο ς δ θα α ξιο ποι ή σον  πι χι ρη μα

τι κ τις ν ς τ χνο λο γ ς και το Internet, 

θα π ρον  να μ γ λο ρ σκο:  ναι πο λ 

πι θα ν να βρ θον σ μιο ν κτι κή θση 

α π να ντι σ λ λς μι κρς ή μ γα λ τ

ρς  πι χι ρή σις πο  χον  πν δσι 

ή  χον ή δη αρ χ σι να  πν δ ον στο 

χώ ρο το η λ κτρο νι κο  πι χι ρν. Στις 

μ ρς μας η πλιο ν τη τα των Ε ρω πα 

κών μι κρών, μ σα ων και α το μικών  πι

χι ρή σ ων,  χον α ντι λη φθ το πα ρα

π νω ρ σκο και πλ ον χρη σι μο ποιον 

το Internet στις κα θη μ ρι νς τος δρα

στη ρι τη τς. Στο πλα σιο α τ  πως 

δ χνον πρ σφα τα στα τι στι κ στοι χ α, 

βα δ ζον ο λο  να και μ πιο γορ γ ρθ μ 

και οι Ελ λη νι κς  πι χι ρή σις αλ λ και 

οι κρα τι κο ορ γα νι σμο. Το σ μπ ρα σμα 

λοι πν πο προ κ πτι  ναι,  τι  σο πιο 

γρή γο ρα μ α  πι χ ρη ση ή  νας κρα τι κς 

φο ρ ας δρα στη ριο ποι η θ στο η λ κτρο νι

κ  πι χι ρν, τσο π ρισ σ τ ρο α ξ νι 

τις πι θα ν τη τς να κρ δ σι α π τα ν α 

δ δο μ να πα ρ να ζη μιω θ. Εν δι κτι κ, 

μ ρι κ α π τα ο φ λη της  πι χι ρη μα τι

κής χρήσης των  πο λο γι στών και το 

Internet σ μ α Ε πι χ ρη ση  ναι:

 ο σια στι κ τ ρη και πιο α πο δο τι κή 

σχ ση μ τος προ μη θ τς και τος 

 μπο ρι κος σ νρ γ τς.

 μ ω ση των κρ κων της προ μη θ

τι κής α λ σ δας.

 μ γα λ τ ρη διαφ νια στο κ κλω

μα α γο ρών και κα λ τ ρη ποι τη τα προ

μη θ τών, α φο δ νο νται πο λ μ γα λ τ

ρς δ να τ τη τς για σ γκρι ση.

  π τ ξη κα λ τρων τι μών η ο πο α 

θα προ λ θι α π: 

(α) το μ γα λ τ ρο φ σμα προ μη θ

τών α π το ο πο ο η  πι χ ρη ση θα μπο

ρ να  πι λξι. 

(β) τη δ να τ τη τα σμ μ τοχής σ 

δη μο πρα σ ς 

(γ) την πι θα νή σ ν θροι ση πα ραγ γ

λιών.

 κα λ τ ρος  λγ χος  δια χ ρι ση 

στο κ κλω μα προ μη θιών.

 μ ω ση α πο θ μτων.

 τ πο πο η ση και απλο πο η ση δια

δι κα σιών μ τη σ ν π μ νη μ ω ση της 

γρα φιο κρα τ ας.

 μ ω ση το λι τορ γι κο κ

στος.

 σ μπ  ση το κστος πα ρα γω γής 

και δια νο μής προ   ντων.

 μ ω ση το κ κλο πα ρα γωγής μ 

την κα λ τ ρη πρ βλ ψη πω λή σ ων και 

την κα λ τ ρη διαχ ρι ση των  λι κών.

 α πο τ λ σμα τι κτ ρη α ν λ ση των 

 κ στο τ δ δο μ νων και σν θη κών πο 

 πι κρα τον στην  πιχ ρη ση α π τη διο

κη σή της.

 α πο δο τι κ τ ρη σ νρ γα σ α και 

 πι κοι νω ν α μ δη μ σιος φο ρς.

 α πο δο τι κ τ ρη σ νρ γα σ α α ν μ

σα στο προ σω πι κ της  πι χ ρη σης, ι δ ως 

 ταν α τ βρ σκται σ δια φο ρ τι κς 

το πο θ σ ς.
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 α ξη ση πα ρα γω γικ τη τας.

 α πο δο τι κ τ ρς σν θή κς ρ γα

σ ας για το προ σω πι κ της  πι χ ρη σης.

 δ να τ τη τα κα λτ ρης προ σαρ μο

γής στις α ν γκς το  κ στο τ π λ τη, 

μ σω  ξα το μ κ σης.

 μ ω ση το κ στος α π κτη σης 

και δια τή ρη σης π λα τών.

  νοιγ μα σ ν ς αγο ρς (μ νο ,τι 

ι σχ ι μ τη ν α Ερω πα  κή Ο δη γ α για 

τις Η λ κτρο νι κς Δη μ σις Προ μή θις, 

μ α  πι χ ρηση πο θα  χι  ξο πλι στ 

και  ξοι κιω θ μ το σ στη μα η λκτρο νι

κών Δη μο σ ων Προ μη θιών μας χώ ρας, 

θα μπο ρ  ν τα να σμ μ τ χι ι σ τι μα 

σ  λα τα κ κλώ μα τα Δη μο σ ων Προ μη

θιών των 25 της Ε.Ε.).

Στο ση μο α τ  ναι χρή σι μο να 

α να φ ρο μ  τι η δρα στη ριο πο η ση 

μ ας  πι χ ρησης στο η λ κτρο νι κ  πι

χι ρν, δ σχ τ ζ ται μ νο μ την  ιο

θ τη ση και χρη σι μο πο η ση των ν ων 

τ χνο λο γιών και κ ρ ως το Internet, 

αλ λ σχ τ ζ ται  μσα τ σο και μ τις 

σν θή κς πο  πι κρα τον στη σ γκ

κρι μ νη  πι χ ρη ση και κλ δο  σο 

και μ τις σχ σις πο α τή δια θ τι 

μ τος φο ρς πο σ νργ ζ ται και 

 πι κοι νω ν (π λ τς, προ μη θ τς, 

δη μ σιος φο ρς).

Τα Μ τρα πο χο Σχ δα στ 
α π τη Πο λ τ α γα το Ελ λη 
κ Ε π χ ρη σα κ Π ρ βλλο

Το Ελ λη νι κ κρ τος, στα πλα σια 

στή ρι ξης των  πι χι ρή σ ων για την 

προ σαρ μο γή τος στο ψη φια κ π

ρι βλ λον, θ σπι σ ο ρι σμ να μ τρα. 

Η ψη φια κή στρα τη γι κή 20062013 

απο σκο π στην πραγ μα το πο η ση 

 νς «ψη φια κο λ μα τος» στην πα ρα

γω γι κ τητα και την ποι τη τα ζω ής, 

α να δι κν ο ντας τις τ χνο λο γ ς πλη

ρο φο ρι κής και  πι κοι νω νιών, κα θώς 

και τις ν ς δ ξι τη τς ως βα σι κή στρα

τη γι κή κα τ θν ση της χώ ρας για τα 

 π μ να χρ νια (πα ρρ τη μα «Α»). Τα 

μ τρα τα ο πο α θ σπ στη καν  ναι τα 

πα ρα κ τω: 

•  Δη μορ γ α Εο ϊ κού «Ψη φα κού» 

Π ρ βλ λο τος γα τη Ο κο ο μ κ 

Δρα στη ρ τη τα

Σκο πς το μ τρο  ναι η δημιορ

γ α το κα τλ λη λο θ σμι κο και  πι

χι ρη μα τι κο π ρι βλ λο ντος, για την 

ο μα λή μ τ βα ση της χώ ρας στα δ δο

μ να της ν ας πα γκ σμιας ψη φια κής 

οι κο νο μ ας, μ  στ α ση στη δη μιορ γ α 

των σν θη κών για την ν θη ση ν ων 

πι χι ρή σ ων, βα σι σμ νων στις ν ς 

τ χνο λο γ ς και την προ ώ θη ση της 

 πιχι ρη μα τι κ τη τας γ νι κ τ ρα. 

Ό σον α φο ρ το θ σμι κ π ρι βλ λον, 

 πι διώ κ ται η σ μπλή ρω ση το νο μι κο 

και θ σμι κο/κανο νι στι κο πλαι σ ο, 

μ σκο π την καλ λιρ για  νς κλ μα

τος  μπι στο σνης και α σφ λιας στον 

κα τα να λω τή σ ,τι α φο ρ σ ναλ λα γς 

μ σω δι κτ ο. Για το σκο π α τ  ναι 

α πα ρα τη το, να στη ρι χθον η Ε θνι κή 

 πι τρο πή η λ κτρο νι κο  μπο ρ ο και 

λ λοι μη χα νι σμο δια βο λ σης μ τα ξ 

της Πο λι τας, το α κα δη μα  κο κ σμο 

και των  πι χι ρή σ ων. 

Ό σον α φο ρ το  πι χι ρη μα τι κ πρι

βλ λον, προ βλ π ται να  λο ποι η θ μ α 

σι ρ α π δρ σις για: 

• την ι σα γω γή η λ κτρο νι κών δια δι κα

σιών στις σ ναλ λα γς το Δη μο σ ο μ 

τις  πι χι ρή σις (Δη μ σις Προ μή θις, 

 πο βολή προ τ σ ων για σμ μ το χή σ 

Κοι νο τι κ προ γρμ μα τα, κ.λ.π.). 
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• τη δη μιορ γ α μη χα νι σμών πι στο πο

η σης και προ τ πο πο η σης προ   ντων και 

 πη ρ σιών για την ΚτΠ. 

• την ν δ ν μω ση των δο μών στή ρι

ξης μι κρο μ σα ων  πι χι ρή σ ων (ΜΜΕ) 

 λων των το μ ων της οι κο νο μ ας (πρω

το γ νή, δ τ ρο γ νή, τρι το γ νή) μ  ξο

πλι σμ, δι κτ ω ση, τ χνο γνω σ α ώ στ να 

μπο ρον να πα ρ χον ο λο κλη ρω μ νη 

πλη ρο φρη ση και σμ βο λ τι κή στή

ρι ξη σ θ μα τα των ΤΠΕ και των ν ων 

 πι χι ρη ματι κών πρα κτι κών πο στη ρ

ζο νται σ α τς. 

• τη δη μιορ γ α  νς  νο  κο π

ρι βλ λο ντος για την  δρ ση ν ων  πι

χι ρήσ ων  ψη λής τ χνο λο γ ας, μ την 

α ν πτ ξη μη χα νι σμών  πως κ φ λαια 

 ψη λο  πι χι ρη μα τι κο κιν δ νο (ven

ture capital) και θρ μο κοι τ δς  πι χι ρή

σ ων (σ σ ντο νι σμ μ το Ε.Π. «Α ντα γω

νι στι κ τη τα»). 

Προ βλ π ται  πσης να  λο ποι η θον 

ι δι κς δρ σις στή ρι ξης  πι χι ρή σ ων 

στος το μς το το ρι σμο, της  νρ

γιας και της γ ωρ γ ας, κα θώς και ι δι

κς δρ σις στή ρι ξης των  πι χι ρή σ ων 

πο βρ σκο νται σ α πο μα κρ σμ νς 

π ριο χς. 

•  Ε σχ ση Ε π χ ρ σ  γα τη Ε σα

γ γ τος στη Ψη φα κ Ο κο ο μ α

Το μ τρο α τ π ρι λαμ β νι δρ

σις πο α φο ρον στην  ν σχ ση των 

Ελ λη νι κών  πι χι ρήσ ων για την  ντα

ξή τος στην ΚτΠ. Ει δι κο στ χοι το 

μ τρο  ναι η προ ώ θηση της χρή σης 

ΤΠΕ α π τις  πι χι ρή σις (και ι δια τ ρα 

τις μι κρο μ σα ς) μ την ο λο κλή ρω ση 

της δια χ ρι σης της πλη ρο φο ρ ας στις 

 σω τ ρι κς τος δια δι κα σ ς, η προ ώ

θη ση της χρή σης ν ων τ χνο λο γιών 

και ρ γα λ ων α π τις  πι χι ρή σις 

για την  ντα ξή τος στη ν α οι κο νο μ α 

το «η λ κτρο νι κο πι χι ρν», η α ν

πτ ξη ν ων ψη φια κών προ   ντων και 

 πη ρ σιών, κα θώς και η δη μιορ γ α 

ψη φια κο π ρι χο μ νο για τα δ κτα 

 ψη λής τα χ τη τας. 

Οι πα ρα π νω στ χοι θα  πι τ χθον 

μ δρ σις  ν σχ σης  πι χι ρή σ ων και 

ο μ δων  πι χι ρή σ ων και των τριών το

μ ων της οι κο νο μ ας για την ι σα γω γή 

ΤΠΕ μ σκο π την: 

•  ιο θ τη ση ν ων  πι χι ρη μα τι κών 

πρα κτι κών πο θα βλ τιώ σον την  ξω

στρ φια τος και θα τις μ τα τρ ψον 

σ η λ κτρονι κς  πι χι ρή σις, 

• βλ τ ω ση της δια χ ρι σης της πλη ρο

φο ρ ας στο  σω τ ρι κ των μι κρο μ σα ων 

 πι χι ρή σ ων ( πι χι ρη σια κς α να σχ

δια σμς,  γκα τ στα ση ο λο κλη ρω μνων 

σ στη μ των δια χ ρι σης  πι χι ρη σια κών 

π ρων, βλ τ ω ση της ν δο  πικοι νω ν ας 

στην  πι χ ρη ση, σ στή μα τα logistics, 

κ.λ.π.) προ κι μ νο να α ξη θ η παρα

γω γι κ τη τα και η α ντα γω νι στι κ τη τ 

τος, 

• αντι μ τώ πι ση ι δι κών θ μ των 

 πως  ξοι κο ν μη ση  νρ γιας, α σφ

λια γιι νή, δια χ ρι ση κρ σ ων, προ στα

σ α π ρι βλ λο ντος, κ.λ.π., κα θώς και την 

ισα γω γή το θ σμο της τη λρ γα σ ας 

(δρ ση πο θα σχ δια στ σ σ νρ γα σα 

μ το Υ πορ γ ο Ερ γα σ ας). 

Για την α ν πτξη ν ων προ   ντων 

και  πη ρ σιών ψη φια κής μορ φής, κα

θώς και για τη δη μιοργ α ψη φια κο 

π ρι χο μ νο, θα  νι σχ θον  πι χι ρή

σις το κλ δο των ΤΠΕ και της βιο μη

χα ν ας π ρι χο μ νο σ  πι λγ μ νος 

θ μα τι κος το μς (π.χ. το ρι σμς), 

 νώ πα ρλ λη λα θα  νι σχ θ και η 

δη μιορ γ α ν ων  πι χι ρήσ ων στος 

το μς α τος.
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 Ψη φα κ Ο κο ομ α 
στη Ελ λ δα

Τα τ λ τα α χρ νια, τα δι φο ρα ρ

γα πλη ρο φο ρι κής και  πι κοι νω νιών πο 

 χον  λο ποι ηθ, τ σο στα πλα σια των 

 πη ρ σιών της Δη μ σιας Διο κη σης  σο 

και στα πλα σια δι φο ρων ι διω τι κών 

φο ρ ων,  χον δη μιορ γή σι τις κα τλ

λη λς προ πο θ σις για τη δι ρν ση, 

την α να βθ μι ση και τη βλ τ ω ση της 

ποι τη τας των πα ρ χ μ νων  πη ρ σιών 

και κατ’  π κτα ση την  πι κοι νω ν α των 

 πι χιρή σ ων μ α τος τος φο ρς.

Ε πι πλ ον, σ ,τι α φο ρ την η λ κτρο

νι κή  πι κοι νω ν α των  πι χι ρή σ ων μ 

τις δη μ σις πη ρ σ ς, τις λ γ μ νς 

«Υ πη ρ σ ς Η λ κτρο νι κής Δια κ βρ νη

σης», α τή ξ λσ σ ται σ ν χώς μ σω 

της δη μιορ γ ας  νς πλαι σ ο η λ κτρο

νι κών σναλ λα γών μ το Δη μ σιο το 

ο πο ο α κο λο θ τη φι λο σο φ α «ση μ ο 

μιας μο ναδι κής  ξ πη ρ τη σης (onestop 

services)». Οι πα ρα δο σια κο τρ ποι σ

ναλ λα γής μ δη μ σις  πη ρ σ ς πο 

α παι τον τη φ σι κή πα ρο σ α των σ

ναλ λασ σο μ νων α κ μη δια τη ρο νται, 

αλ λ ο λο  να και π ρισ σ τ ρο φα ν ται, 

 τι θα κ ριαρ χή σον οι η λ κτρο νι κς 

σ ναλ λα γς μ τη χρή ση το Internet για 

τη δι κ λν ση των σναλ λασ σο μ νων. 

Στο ση μ ο α τ,  ναι χρή σι μο να α να

φ ρο μ  τι σή μ ρα πρ χον η λ κτρο

νι κς  πη ρ σ ς πο πα ρ χο νται α π 

δη μ σιος φο ρς και οι ο πο ς τ νον 

να γ νον  πο χρ ω τι κς προ κι μ νο να 

α ξιο ποι η θον τα ο φ λη των ν ων τ χνο

λο γιών και το Internet.

Στον ι διω τι κ το μ α,  λο και π ρισ σ

τ ροι φο ρς  π κτ νον τις  πη ρσ ς 

τος μ σκο π την  πο στή ρι ξη της η λ

κτρο νι κής  πι κοι νω ν ας μ τον πολ τη 

και τις  πι χι ρή σις. Χα ρα κτη ρι στι κ 

πα ρ διγ μα α πο τ λον οι τρπ ζς, οι 

ο πο ς στο πλα σιο της α πο κα λο μ νης 

«η λ κτρο νι κής τρα π ζι κής» (ebanking) 

πα ρ χον πλ ον ση μα ντι κ α ριθ μ η λ

κτρο νι κών  πη ρ σιών προ κι μ νο να 

δια σφα λι στ η  κο λ α σ ναλ λα γής αν

μ σα σ α τς και τις Ε πι χι ρή σις.

Η λ γ μ νη Ψη φια κή Οι κο νο μ α, η 

οι κο νο μ α δη λα δή πο  χι τη β ση της 

στην α ξιο πο η ση το Internet, α πο τ λ 

στις μ ρς μας μ α πα γκ σμια πραγ μα

τι κ τη τα  πη ρ  ζο ντας  μ σα τ σο τις 

πι χι ρή σις και τον τρ πο λι τορ γ ας 

τος  σο και τον τ λι κ κα τα να λω τή. Ε πι

χι ρή σις κ θ μ γ θος σ  λο τον κ

σμο  πα να προσ διο ρ ζον το ρ λο τος 

στην πα γκ σμια α γο ρ προ κι μ νο να 

βλ τιώ σον την α ντα γω νι στι κτη τ τος, 

να  π κτ νον τις  πι χι ρη μα τι κς τος 

δ να τ τη τς και να δι κο λ νον ση μα

ντι κ τις κα θη μ ρι νς τος λι τορ γ ς. 

Οι σγ χρο νς πι χι ρή σις κα λο νται να 

λ βον σο βα ρ  π ψη τις ν ς πα ρα μ

τρος πο δια μορ φώ νο νται, δη λα δή το 

«Η λ κτρο νι κ Ε πι χι ρν» (eBusiness). Το 

Η λ κτρο νι κ Επι χι ρν σχ τ ζ ται μ τη 

χρή ση των ν ων τ χνο λο γιών και κ ρ ως 

το Internet, προ κι μ νο να:

• Δικο λν θ η α γο ρ και η πώ λη ση 

προ   ντων,  πη ρ σιών και πλη ρο φο ρ ας 

μ σω το Internet,

• Βλ τιω θ το  π π δο πα ρο χής  πη

ρ σιών μ ας Ε πι χ ρη σης,

• Δικ π ραιω θον οι σ ναλ λα γς α ν

μ σα σ  μπο ρι κος  τα ρος,

• Μιωθ το κ στος πα ρα γω γής και 

δι θ σης προ   ντων και  πη ρ σιών,

• Α ξη θ ο  γκος πω λή σ ων των 

Ε πι χι ρή σ ων.

Η  ιο θ τη ση το Η λ κτρο νι κο Επι χι

ρν (eBusiness), προ σφ ρι ση μα ντι κ 
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πλ ο ν κτή μα τα και ο φ λη στις 

 πι χιρή σις. Ι δια τ ρα,  μως, 

 νο ο νται οι μι κρς και μ

σα ς Ε πι χι ρή σις ή ακ μα και 

οι λ γ μ νς «οι κο γ νια κς» 

 πι χι ρή σις ή  πι χι ρή σις το 

« νς α τ μο».

Ε ναι πολ λ τα  πι τ χη μ να πα ραδγ

μα τα μι κρών, μ σα ων και α το μι κών  πι

χι ρή σ ων πο δρα στη ριο ποι ήθη καν τ

σο σ το πι κ  σο και σ δι θνς  π π δο. 

Στις μ ρς μας, το πιο σγ χρο νο μο ντ λο 

δρα στη ριο πο η σης στο Η λ κτρο νι κ 

Ε πι χι ρν (eBusiness), α πο τ λον οι 

λ γ μ νς Η λ κτρο νι κς Α γο ρς (eMar

ΠΙ Ν ΚΣ 2: Στ χο Ε π χ ρ σ  κα τ τη Μ τ βα σ τος στο  λ κτρο  κ 
Ε π χ ρ (ebusiness). 

Πηγ: Κο   α της Πλη ρο φο ρ ας, 2003.

Κ Τ ΓΟ ΡΙ ΣΤΟ ΧΩΝ Ε ΠΙ ΜΕ ΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΟΙ

Οι κο νο μι κο Στ χοι Α ξη ση κρ δών. Α π δο ση  πν δ μ νο κ φα λα ο.

Προ ο ντι κο Στ χοι
Α ξη ση πω λή σ ων. Υ πη ρ σ ς προς τος π λ τς πριν και μ τ 
την πώ λη ση.

Στ χοι προ ώ θη σης, 
προ βο λής,  πι κοι νω ν ας

Γνω στο πο η ση των δρα στη ριο τή των της Ε πι χ ρη σης στο  ρ 
κοι ν. Μ γα λ τ ρη σ χν τη τα  πι κοι νω ν ας. Βλ τ ω ση ποι τη τας 
σχ σ ων. Δη μιορ γ α σχ σ ων μ σ νρ γ τς, προ μη θ τς, δη
μ σιος φο ρς, κ.λ.π.

Στ χοι για τα κα ν λια 
δια νο μής

Ε ρ τ ρη γ ωγρα φι κή κ λ ψη. Κα τ θν ση π λα τών στα  κ στο
τ κα ν λια δια νο μής, μ σω το δια δι κτα κο τ πο της Ε πι χ ρη
σης. Πλη ρο φ ρη ση προς τα κα ν λια διανο μής, σχ τι κ μ  λγ χο 
α πο θ μ των, τι μς, κ.λ.π.

Στ χοι για την 
 ρ να α γο ρς
Λοι πο στ χοι

Μ γ θος και τ σις της α γο ρς. Πληρο φο ρ ς για τον α ντα γω νι σμ. 
Λή ψη στοι χ ων για την π λα τια κή β ση της Ε πι χ ρη σης. Δο κι μς 
πριν την ι σα γω γή ν ο προ   ντος ή/και  πη ρ σ ας.

Λοι πο στ χοι
Ν ος ή/και  ναλ λα κτι κος προ μη θ τς. Προ σλ κ ση χο ρη γιών, 
σν δρο μών, κ.λ.π. Σμ μα χ ς μ λ λς Ε πι χι ρή σις.

ketplaces).

Στον Π να

κα πο α κο

λο θ   πα

ροσι ζο νται 

κα τη γο ριο ποι η

μ να, οι βα σι κο στ χοι πο θ τον οι 

 πι χι ρήσις, κα τ τη μ τ βα ση τος στο 

Η λ κτρο νι κ Ε πι χι ρν (ebusiness).

Ω στ σο, η  π τ ξη α το το στχο 

προ  πο θ τι κα ταρ χήν τη δη μιορ γ α κα

τλ λη λων δι κτα κών  πο δο μών, πως η 

δι θ ση πο λ γρή γο ρο δια δι κτ ο μ 

σ ν χή πρσβα ση και την α ν πτ ξη α ντ

στοι χων η λ κτρο νι κών  πη ρ σιών. Μ α

τν τον τρ πο γ ν ται  φι κτή η π ραι τ ρω 

δι δο ση, δι χ ση των ν ων τ χνο λο γιών 

φαρ μο γής τος στις δια δι κα σ ς των δι

φο ρων τμη μ των των ορ γα νι σμών, μ στ

χο τη χρή ση το δια δι κτ ο στο δη μ σιο 

και τις  πιχι ρή σις σ μ γ λο πο σο στ.



60 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΙΑΝ.  ΦΕΒ. 2007

Υ πρ χι μ α ση μα ντι κή μ ρ δα πι χι ρή

σ ων πο χρη σι μο ποι και  φαρ μ ζι τις 

δι κτα κς  πο δο μς σ βαθμ σ γκρ σι μο 

μ λ λς χώ ρς στον  ρω πα  κ ή δι θνή 

χώ ρο. Το 2003 στην Ελ λδα, ο κ ριος τ πος 

σν δ σης στο Internet ή ταν η α πλή τη λ φω

νι κή γραμ μή (60%), οι σν δ σις ISDN μ 

23%,  νώ οι σν δ σις ADSL α πο τ λο σαν 

μ λις το 0.3% το σ νλο.

Η δ να μι κή πο  πι σρ χ ται α π 

την κ μ τλ λ ση των δ να το τή των 

πο προ σφ ρον οι ν ς τ χνο λο γ ς 

στη λι τορ γ α των  πι χι ρή σ ων, α να

μ ν ται να το νώ σι  λος τος το μς 

της οι κο νο μι κής και κοι νω νι κής ζω ής της 

χώ ρας, κα θώς α το ι σρ χο νται στον 

πα ρα γω γι κ ι στ της γ χώ ριας οι κο νο μι

κής δρα στη ρι τη τας,  νώ μπο ρον να 

λι τορ γή σον ως π ρή νς γνώ σης για 

το ρ γα σια κ π ρι βλ λον.

Τ ρ  Χρ ση Ν  Τ χο λο
γώ α π τς Ε π χ ρ σς

Στο χώ ρο των  πι χι ρή σ ων ση μαντι κ

τ ρος προσ διο ρι στι κς πα ρ γο ντας  ιο θ

τη σης και χρή σης των ΤΠΕ ανα δι κν  ται 

το μ γ θος της  πι χ ρη σης (α ριθ μς ρ γα

ζο μ νων). ‘Αλ λοι παρ γο ντς πο  πι δρον 

 νι σχ τι κ στη χρή ση ΤΠΕ  ναι ο κ κλος 

ρ γα σιών, ο κλ δος οι κο νο μι κής δρα στη

ρι τη τας, η π ρι φ ρια πο  δρ ι η  πι

χ ρηση, κ.. (Κα ρο νος, 2003).

•  Μ κρομ σα ς  π χ ρ σς μ προ

σ π κ >10 α τ μ

 Στο χώ ρο των μικρο μ σα ων  πι χι ρή

σ ων (ΜΜΕ), οι  πι χι ρή σις μ προ σω πι κ 

11  ως 250  το μα πα ρο σι ζον  ψη λ 

πο σο στ χρή σης ΤΠΕ, σ γκρ σι μο μ τος 
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α ντ στοι χος  ρω πα  κος μ σος  ρος: 

κα το χή Η/Υ 92%, σν δση στο δια δ κτο 

82% και  ται ρι κή πα ρο σ α 48%,  ναι  πι

δ σις σ γκρ σι μς μ τος  ρω πα  κος 

μ σος  ρος (2002) πο α ντ στοι χα  φθα

ναν στο 94%, 83% και 52%.  

Τα πο σο στ των  πι χι ρή σ ων πο κ

νον η λ κτρο νι κς σ ναλ λα γς για Φ.Π.Α., 

Ι.Κ.Α., ΤΑ ΧΙS ναι 57%, 50% και 50% α ντ

στοι χα. Το πο σο στ των  πι χι ρή σ ων πο 

α ξιο ποι  πη ρ σς η λ κτρο νι κής τρα π

ζι κής  ναι 34%,  νώ η λ κτρο νι κς προ μή

θις και ηλ κτρο νι κς πω λή σις α ντ στοι χα 

το 14 και 5% (Κα ρο νος, 2003).

 

•  Μ κρο μ σα ς  π χ ρ σς μ προ

σ π κ <10 α τ μ 

 Ό μως, τα πο σο στ χρή σης ΤΠΕ πα

ραμ νον σ γκρι τι κ χα μη λ για τη μ

γ λη πλιο ψη φ α των ΜΜΕ, κ ρ ως λ γω 

των π ριο ρι σμ νων πο σο στών χρή σης 

στις πο λ μι κρς  πι χι ρή σις.  

Σ γκ κρι μ να, η χρή ση Η/Υ και διαδι

κτ ο στις μι κρο μ σα ς  πι χι ρή σις 

σ νο λι κ (<250  το μα) το 2003 ή ταν 

34% και 18% α ντ στοι χα, για τ ή ταν πο λ 

χα μη λ το  π π δο η λ κτρο νι κών δρα

στη ριο τήτων στις πο λ μι κρς  πι χι ρή

σις (15  το μα), πο α ντι προ σω π ον 

το 95% των πι χι ρή σ ων. Π ρ πο 15% 

 χαν πα ρο σ α στο δια δ κτο και 12% 

χρη σι μο ποιοσαν η λ κτρο νι κ τα χ δρο

μ ο (Κα ρο νος, 2003).

•  Μ γ λς  π χρ σς μ προ σ π

κ >250 α τ μ 

Οι μ γ λς  πι χι ρή σις κ νον σχ

δν κα θο λι κή χρή ση των βα σι κών ΤΠΕ. Η 
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κα το χή Η/Υ και σν δ σης στο δια δκτο 

φτ νι το 100%,  νώ το 90%  χι δι κτα

κ τ πο, το 44% δ ργ η λ κτρο 

κς προ μ θς κα το 22,7% η λ κτρο

 κς π λ σς α γα θώ κα  πη ρ σώ 

πο σο στ πο φα  ρώ ο σύ γκλ ση 

μ τος  ρ πα ϊ κούς μ σος ρος 

στς α τ στο χς μ γ λς  π χ ρ σς 

(48% γα η λ κτρο  κς προ μ θς κα 

22% γα η λ κτρο  κς π λ σς). 

Σ νο λι κ, α π τις τρις  ρ νς προ

κ πτι  τι  νώ  να τμή μα το πλη θ σμο 

και των  πι χι ρή σ ων μ φα ν ζι μ α α ξι

λο γη δ να μι κή  ιο θ τώ ντας τα χ τα τα 

τις ν ς τ χνο λο γ ς,  να μγ λο τμή μα 

τος α κ μα  στ ρ, χω ρς να  χι ν σω

μα τώ σι τις ΤΠΕ στις καθη μ ρι νς τος 

δρα στη ρι τη τς. 

Η πλιο ψη φ α των πο λι τών και των 

 πι χι ρή σ ων πο δν  χον  ιο θ τή σι 

α κ μα τις ν ς τ χνο λο γ ς δη λώνον ως 

κ ριο λ γο  τι δν τις χρι ζο νται ή δν 

τος ν δια φ ρον (60%),  νώ το 30% δη

λώ νι  τι δν  χι α σχο λη θ πο τ μ α τς. 

Βα σι κο α να σταλτι κο πα ρ γο ντς χρή σης 

Η/Υ και ΤΠΕ γ νι κ τ ρα φα ν ται  τι  ναι 

κ ρ ως η  γοα και η λ λι ψη κα τλ λη λων 

 πη ρ σιών τ χ κς  πο στ ρ ξης.  

‘Α ρα, κρ ν ται α πα ρα τη τη η π ραιτ ρω 

κ πα δ ση,  νη μ ρω ση και κα τρ τι σή 

τος, αλ λιώς η χώ ρα μας δια τρχι τον κν

δ νο να μ νι π σω α π την  ξ λι ξη προς 

την κοι νω νί α της πλη ρο φο ρί ας, μ ση μα ντι

κς  πι πτώ σις στην α ντα γω νι στι κτη τα 

της οι κο νο μ ας μας ( Κα ρο νος, 2003).

•  Το Μλ λο της Ψη φα κς Οκο ο μ ας 

Η βα σι κ τ ρη πρ κλη ση  λων των 

φαρ μο ζ μ νων πο λι τι κών σή μ ρα σ Ε

ρω πα  κ  π π δο  ναι να προ σγ γσον 

α κ μα π ρισ σ τ ρο οι  πι χι ρή σις τις 

ν ς τ χνο λο γ ς και να  ξοικιω θον μ 

τη χρή ση τος. 

Σμ φω να μ τη σγ χρο νη α ντ λη ψη 

για το ρ λο το κρ τος, ως βα σι κο 

πα ρο χ α και χρή στη των ν ων τ χνο

λο γιών, η πο λι τ α ο φ λι να πα ξι 

η γ τι κ ρ λο για τη δια σφ λι ση και 

τη μγι στο πο η ση των δ νη τι κών ω φ

λιών α π την  ιο θ τη ση και χρή ση 

α τών για  λς τις  πι χι ρή σις, την 

οι κο νο μ α και την κοι νω ν α.  

Κα τα λ τι κ βή μα προς α τήν την 

κα τ θν ση α πο τ λ η α ξιο πο ηση 

των δ να το τή των πο προ σφ ρον οι 

ν ς τ χνο λο γ ς για το μ τα σχη ματι

σμ και τη βλ τ ω ση των  πη ρ σιών 

το δη μο σ ο προς τος πο λ τς και 

τις  πι χι ρή σις, την α ξη ση της λι

τορ γι κής α πο τ λ σμα τι κ τη τας το 

διο το δη μ σιο το μ α σ  λα τα 

 π π δα, την π τα ξη της γρα φιο κρα

τ ας και της δια φθο ρς. 

Ά ρα, το Δη μ σιο αλ λ και οι  πι χι ρή

σις πρ πι και ο φ λον να α να πτ ξον 

ν ς, σγ χρο νς  πη ρ σ ς, οι ο πο ς 

θα πα ρ χο νται μ σω το δια δι κτ ο, σ 

πραγ μα τι κ χρ νο.  

Υ πη ρ σ ς μ γνώ μο να τις α ν γκς 

των δι φο ρων ορ γα νι σμών και  πι χι

ρή σ ων, την α πο τ λ σμα τι κ τη τα και 

τη δια φ νια, χω ρς α πλώς να α να πα

ρ γο νται η λ κτρο νι κ  φι στ μ νς 

γραφιο κρα τι κς δο μς μ  λς τις 

σ να κ λο θς αρ νη τι κς  πι πτώ σις 

(α διαφ νια, μο νο πώ λη ση πλη ρο φο

ρ ας, δια φθο ρ). 

Δη μ σς Σμ β σς Προ μη θώ

Οι δη μ σις σμ β σις προ μη θιών 

 ναι κρ σι μο μ γ θος για να σγ χρο νο 

κρ τος, τ σο α π οι κο νο μι κή  σο και 
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α π πο λι τι κή  πο ψη. Α πο τλον ση μα ντι

κ πο σο στ των δα πα νών το κρα τι κο 

προ  πο λο γι σμο και λ κστι κ π δ ο 

α ντα γω νι σμο για τις  πι χι ρή σις. Α πο

τ λον α κ μα το κατ’  ξο χήν π δ ο στο 

ο πο ο μπο ρ να  λγ χθ α πο φα σι στι κ 

η δια φ νια στη δια χ ρι ση των δη μ

σιων  πο θ σ ων.

Οι προ μή θις το Δη μο σ ο ποικλ

λον σ α ξ α α π χρ νο σ χρ νο. Το 

Ε νια ο Πρ γραμ μα Προ μη θιών το 2005 

φτα σ σ  ψος τα 3,7 δισ.  ρώ, πο

σ ι δια τ ρα α ξη μ νο σ σχ ση μ το 

πρ σφα το πα ρλ θν. Στο πρ γραμ μα 

α τ, την  θ νη κα τρ τι σης το ο πο ο 

 χι η Γνι κή Γραμ μα τ α Ε μπο ρ ο το 

 πορ γ ο Α ν πτ ξης,  ντσ σο νται οι 

προ μήθις των π ρισ σ τ ρων φο ρ ων 

το Δη μο σ ο. Ε ξα ρ ση α πο τ λον τα 

ο πλικ σ στή μα τα και οι σμ β σις α ξ

ας μι κρ τ ρης των 45.000  ρώ.

Οι κρα τι κς προ μή θις δι πο νται 

α π  να πο λ πλο κο θ σμι κ πλα σιο 

και δικ π ραιώ νο νται μ μ α ι δια τρα 

σν θ τη διοι κη τι κή πρα κτι κή. Το κρα τι

κ σ στη μα προ σπα θ να  ξα σφαλ σι 

το δη μ σιο σμ φ ρον μ τος  ξής 

τρ πος: 

• Ό σον α φο ρ τος προ μηθ τς, 

μ την  πο βο λή μας σι ρς δι καιο λο γη τι

κών πο  πο τ θ ται  τι  ξα σφα λ ζον τη 

φ ργ γ τη τα το α ντι σμ βαλ λο μ νο 

μ το Δη μ σιο. 

•  Ό σον α φο ρ τη πλ ρ της 

δο κη σης, το σ στη μα βα σ ζ ται σ 

 πλ λη λς  πι τρο πς α ξιο λογή σ ων 

των δι φορων φ σ ων των δια γω νι

σμών, τις ο πο ς ο νο μο θτης ο ρ ζι 

μ σκο π να α πο κλ σι τη δ να τ τη τα 

κ ποιο μ μο νω μ νο κρατι κο λι

τορ γο να  πη ρ  σι τη δι ξα γω γή 

το δια γω νι σμο. 

Π ΡΡ Τ Μ «»: Ψη φα κ Στρα τη γ κ Ελ λ δος 20062013

α/α Τ τλος Δρ σης

Χρο  κς 
Ο ρ ζο τας 

Υ λο πο η σης
α: 2008
β: 2013

 δρ ση α φο ρ στη 
κα τύ θ ση:

1

Δη μορ γ α π λο τ κς η λ κτρο  κς 
πύ λης(business gateway)μ τη σ ρ
γα σ α τ  π μ λη τη ρ  γα τη  η
μ ρ ση τ μ κρώ  π χ ρ σ  σ 
,τ α φορ:
τ σς  π μ ρος κλ δ (π.χ. το
ρσμς, λα  κ  μπ ρο, κ.λ.π.),
 π χ ρη μα τ κ γώ ση (marketing,  π
χ ρη μα τ κς σχ δα σμς),
πλη ρο φο ρ ς γα το θ σμ κ πλα σο 
(δ α τ τη τα einvoicing κ.λ.π.),
α πα τ σς σ σ χς  ρ τ σς, α
δ ξη  π τ χη μ   π χ ρη μα τ κώ 
πα ρα δγ μ τ.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

2
Σγ χρη μα το δ τη ση α  πτ ξης  ρ
ζ  κώ  πο δο μώ στη π ρ φρα.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.
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3

Δη μορ γ α μ γ λης η λ κτρο  κς 
πύ λης το ρ σμού,  π τη α γδα το 
Υ πορ γ ο Το ρ σμού, τ σο γα τος 
πο λ τς  σο κα γα τς  π χρ σς 
κα το ρ στ κς μο  δς ( η μ ρ ση, 
προ ώ θη ση το ρ στ κώ πλη ροφο ρώ 
π ρο χώ, κρα τ σς, α α ζη τ σς κα 
τα το πο  σς μ τα ξύ ξ ο δοχα κώ 
μο  δ κα πρα κτ ρ, κ.λ.π.).

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

4

 το μα το πο η ση τ κ ρ τ ρ βη
μ τ γα τη  αρ ξη  π χ ρσ  
τ  π μ λη τη ρ , ς πρώ το β μα 
γα τη πα ρο χ η λ κτρο  κώ  πη
ρσώ.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

5

Βλ τ  ση της δα φ ας κα της δα
θ σ μ τη τας πλη ρο φο ρώ σχ τ κ μ 
τς δ α τ τη τς χρη μα το δ τη σης  π
χ ρ σ , σ  α ο portal  π τη α
γ δα της Έ  σης Ελ λη  κώ Τρα π ζώ.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

6
Δ ξα γ γ μ λ της (Πα ρα τη ρη τ ρο 
ΚτΠ) ώ στ α κα τα δ χθού  πμ ρος 
α  γκς  π χ ρη μα τ κώ κλ δ.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

7
Ε  σχ ση κα τρ τ σης στ λ χώ  π χ
ρ σ  σ ΤΠΕ.

2008
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρσς.

8

Ε ξ τα ση πα ρο χς ο κο ο μ κώ κ
 τρ γα σ αλ λα γς πο πραγ
μα το ποού τα η λ κτρο  κ  μ σ 
Internet (π.χ.  π στρο φς, Φ.Π.., 
κ.λ.π.).

2013
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

9
Πλ ρης λ τορ γ α  π χ ρη μα τ κς πύ
λης (business gateway).

2013
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

10
Υ λο πο η ση δρ σ  πο α φο ρού σ 
 π μ ρος κλ δος, β σ της σχ τ
κς μ λ της το Πα ρα τη ρη τη ρ ο ΚτΠ.

2013
Προ ώ θη ση χρ σης ΤΠΕ 
σ  π χ ρ σς.

11

Πα ρο χ  πη ρ σώ η λ κτρο  κώ 
προ μη θώ:   ολο κλ ρ ση θ σμ κού 
πλα σ ο, α πτ ξη  πη ρ σώ η λ
κτρο  κώ προ μη θώ στο Υ πορ γ ο 
  πτ ξης, α  πτ ξη η μα τ μα της 
δα δ κα σας πα ρα κο λού θη σης  λ 
τ δη μ σ προ μη θώ κα  ξα σφ
λ ση χρ σης μ σ κ δ κού πο θα 
α πα τ τα γα τη  κτα μ  ση.

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

12
 πο τύ π ση  λ τ δα δ κα σώ 
τ  πη ρ σώ το δη μ σο τομ α 
κα α α σχ δα σμς (BPR).

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρσς.

13

Δη μορ γ α  α ο portal γα τς  π
χ ρ σς, στο ο πο ο θα π ρ λαμβ
ο τα  λς ο δα θ σ μς αλ λ κα ο 
 π α  πτ ξη  πη ρ σ ς κα δαθ σ
μς   σχύ σς, ορ γα  μ ς σ κα τη
γο ρ ς  δα φ ρο τος ( πη ρ σ ς, πλη
ρο φο ρ ς Ε ΟΜ ΜΕΧ,   σχύ σς α π 
ΕΠ, Ι.Κ.., κ.λ.π.).

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.
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14

 το μα το πο η ση δα δ κα σώ  λ γκτ
κού φο ρο λο γ κού μη χα  σμού ώ στ α 
 ξα σφα λ ζ τα η δα φ α κα τ τος 
φο ρο λο γ κούς  λγ χος.

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  πχ ρ σς.

15
Πα ρο χ τ 5 πο σ χ χρη σ μο
ποού μ  π στο πο η τ κώ κα πη ρ
σώ γα  π χ ρ σς, η λ κτρο  κ.

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

16

Κα τρ τ ση δη μ σ  παλ λ λ σ 
ΤΠΕ κα σ μπ ρ λη ψη της π στοπο η
σης σ ΤΠΕ στη α ξο λ γη σ τος  
στς προ ϋ πο θ σς  ξ λ ξς τος σ σ
γκ κρ μ ς κα τη γο ρ ς  θύ ης.

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

17
Θ σμ κ κα το χύ ρ ση της η λ κτρο 
κς  πο γρα φς  α τ της  τπης/ 
χ ρ γρα φης.

2008
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρσς.

18
 α σχ δα σμς  λ τ δα δ κα σώ 
το δη μ σο το μ α (BPR).

2013
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χρ σς.

19

Ε π κτα ση της δα δ κα σ ας η λ κτρο
 κώ προ μη θώ σ  λς τς προ
μ θς το δη μ σο το μ α κα τ 
Ο.Τ.., π  α π  α σ γκ κρ μ ο 
ύ ψος δα π ης πο θα κα θο ρ στ.

2013
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χρ σς.

20
  πτ ξη η λ κτρο  κού κ τρο μ ας 
στ σης γα τη  ξ πη ρ τη ση τ  π
χ ρ σ .

2013
Ψη φα κς Υπη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

21

Ε ξα σφ λ ση δα λ τορ γ κ τη τας μ
τα ξύ  πη ρ σώ το δη μ σο το μ α 
κα θώς κα δη μορ γ α η λ κτρο  κς 
«γ φ ρας» ο κο ο μ κώ σ αλλα γώ 
μ τα ξύ δη μσ ο το μ α π χ ρ σ  
κα τρα π ζώ.

2013
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

22

Ε α ος κα μο α δ κς κ δ κς α ρθ μς 
γα  π χ ρ σς γα λς τς σ αλ λα γς 
τος μ το δη μ σο το μ α κα μο α δ κ 
 σα γ γ στο χ (Single ID, Single
pointofdataentry).

2013
Ψη φα κς Υ πη ρσ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

23
 ξο λ γη ση τ α πα τ σ  κα τρ τ σης 
δη μ σ  παλ λ λ σ α α τ κ μ α 
πο α φο ρού στς ΤΠΕ, κ θ 3  τη.

2013
Ψη φα κς Υ πη ρ σ ς 
ΤΠΕ σ  π χ ρ σς.

24
Ο λο κλ ρ ση θ σμ κού πλα σ ο γα τη 
α γο ρ τη λ π κο  ώ κα τη  σ μ
τ ση τ Κο ο τ κώ ο δη γώ.

2008
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.

25

 πλο πο η ση το θ σμ κού πλα σ ο πο 
σχ τ ζ τα μ τη  λο ποη ση ρ γ πλη
ρο φο ρ κς, μ σ σ γκρ τη σης ο μ δας 
ρ γα σ ας.

2008
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.

26

Σ το  σμ η προ ώ θη ση τ λ λη  κώ 
 π χ ρ σ  ΤΠΕ στο  ξτ ρ κ, μ 
κο  προ σπ θα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.., ΥΠ.ΟΙ.
Ο., ΥΠ.ΕΞ., ΕΛ ΚΕ κα ΣΕ ΠΕ.

2008
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.

27
Ε  σχ ση της σ ρ γα σ ας κα της μ τα
φο ρς τ χο γ σ ας μ ταξύ Πα  π στη
μ  κα  π χ ρ σ  ΤΠΕ.

2013
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.
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28

ύ ξη ση της δη μ σας  π δ σης σ 
 ρ α κα τ χο λο γ α κα  σχ ση 
τ  δ τ κώ  π δύ σ  σ  ρ α 
κα τ χο λο γ α,  κ  πο  π τγχ 
τα προ ϊ    πη ρ σ α μ  μπο ρ κ 
 δα φ ρο.

2013
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.

29

Ε μπλο τ σμς τ προ γραμ μ τ σπο
δώ, μ δρ σς πο σχ δζο τα α π 
κο ού α π τα Πα  π στ μα κα το 
κλ δο τ ΤΠΕ.

2013
Υ πο στ ρ ξη το κλ
δο ΤΠΕ.

30

Προ σαρ μο γ πα  π στη μα κώ προ
γραμ μ τ ώ στ α π ρ λαμ β ο:
Μα θ μα τα  π χ ρη μα τ κ τη τας,
Ε φαρ μο γς ΤΠΕ γα  π χ ρ σς.

2008
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κτη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

31

Ε η μ ρ ση    π χ ρη μα τώ γα 
τς δα δ κα σ ς  αρ ξης κα λ τορ γ
ας  π χ ρ σ  μ σ η λ κτρο  κς 
σ λ δας.

2008
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

32
Προ βο λ  π τ χη μ  πα ρα δγ μ τ 
 π χ ρ σ , σ το μς πο α ξο ποού 
ΤΠΕ.

2008
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

33

Σ το  σμς μ το Υ πορ γ ο Πα δ ας κα 
το Υ πορ γ ο   πτξης ώ στ α σ μπ
ρ λη φθού στο κ πα δ τ κ πρ γραμ μα, 
μα θ μα τα σχ τ κ μ:
.Ε π λο γς χρη μα το δ τη σης,
.Τ σς της α γο ρς,
.Ε φαρ μο γς ΤΠΕ γα  τα ρ ς (π.χ. ERP).

2013
Προ ώ θη ση της  π χρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

34
 πλού στ ση δα δ κα σ ας  αρ ξης   
 τα ρώ μ γ γ η μ ο χρ ο μ σ 
η λ κτρο  κού onestopshop.

2013
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

35
Δ ξα γ γ  τ σο δα γ  σμού  π χ
ρη μα τ κού σχ δ οΕ ξ ταση της δ α
τ τη τας. 

2013
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

36
Ε ξ τα ση της δ α τ τη τας προ ώ θη ση 
δη μορ γ ας incubators σ σ ρ γα σα 
μ Ελ λη  κ Πα  π στ μα.

2013
Προ ώ θη ση της  π χ ρη
μα τ κ τη τας σ το μς 
πο α ξο ποού ΤΠΕ.

37
Σγ χρη μα το δ τη ση αρ χ κού τ λος 
ρ ζ  κς σύ δ σης στη πρ φ ρα.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

38
Μ γ λης κλ μα κας κα μπ α  η μ ρ
σης  ξο κ  σης τ πο λ τώ μ ΤΠΕ.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

39
Κα θο ρ σμς ο μ κού πλα σ ο γα τη
λρ γα σ α.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

40

Π λο τ κ χρ ση PC/internet στη κ πα
δ ση ς  πο στ ρ ξη στο πρ γραμ μα 
μα θη μ τ  κτς πλη ρο φο ρ κς (π.χ. 
γ  γρα φ α, χη μ α).

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μσ ΤΠΕ.

41

Χρη μα το δ τη ση κα ο το μ κώ  π χ
ρη μα τ κώ σχ δ  γα  ρζ  κς 
 πη ρ σ ς α π  π χ ρ σς προς τος 
πο λ τς.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

42
  πτ ξη ρ γο ΤΠΕ  ξ πη ρ τη σης η
μ ρ σης πο λ τώ στς δη μσς μ τα φο
ρς (portal γα μ τα φο ρς).

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.



Το Ηλκτρονικ Επιχιρν (ebusiness) 

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 67

43

Ε γκα τ στα ση α σύρ μα το  ρ ζ  κού 
internet σ το λ χ στο 200 δη μ σα 
ση μ α (π.χ. δη μ σς β βλο θ κς, κο
 τη τς).

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

44

Εκ π η ση μ λ της (Πα ρα τη ρη τ ρο 
ΚτΠ) γα κα τα γρα φ  δ κώ α αγκώ 
σ ΤΠΕ α π  π μ ρος πλη θ σμα κς 
ο μ δς.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μσ ΤΠΕ.

45
Εκ πα δ ση πο λ τώ της Π ρ φ ρας 
στη χρ ση PC/internetμ vouchers.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

46

Εκ π η ση μ λ της (Πα ρα τη ρη τ ρο 
ΚτΠ) γα α  δ ξη τ πο χρ σμ 
η λ κτρο  κώ  πη ρ σώ σ  ΜΕ  κα 
 λο πο η ση.

2008
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

47
Προ ώ θη ση τη λρ γα σ ας σ  π λγ μ ς 
πλη θ σμα κς ο μ δς.

2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

48
Δη μορ γ α η λ κτρο  κώ β βλο θη κώ 
γα  λα τα πα  π στ μα.

2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

49 Dark Fiber στα Πα  π στ μα. 2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

50

Βλ τ  ση δα β ο κα τρ τ σης μ σ 
πρ σβα σης σ  πρ χο σα  ποδο μ 
(σχο λ α μ τ τς ώ ρς μα θη μ τ), 
σχ δα σμού προ γραμ μ τ γα αρ χαρ
ος σ PC/internet, σχ δα σμού  φαρ
μο γώ τη λκ πα δ σηςσ στ μα τος 
 θ λο τώ.

2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

51
Χρη μα το δ τη ση σ στ μα τος α γο ρς 
φο ρη τού  πο λο γ στ μ δ σς γα μα
θη τς/ φο τη τς.

2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

52
Δα σύ δ ση σ  α κμ βο  λ τ 
ψη φα κώ μο σ , δη μ σ ββλο
θη κώ κα τ ρ χ  το Κρ τος.

2013
Βλ τ  ση της κα θη μ ρ
ς ζ ς μ σ ΤΠΕ.

53

Μ τα φο ρ τ 20 πο σ χ χρη σ μο
ποού μ   πη ρ σώ σ πλ ρη ηλ κτρο
 κ μορ φ (α τ σς σ πα  π στ μα, 
σ αλ λα γς μ  φο ρ α, τ λ  α, κ.λ.π.).

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

54

Στο χ μ η δρ ση η λ κτρο   κς 
 ξ πη ρ τη σης τ πο λ τώ της Π ρ
φ ρας, β σ τ το π κώ α α γκώ 
( πς π λο τ κ  φαρ μο γ κ η τού κ
τρο  ξο κ  σης σ ΤΠΕ σ μ κρς κο
 τη τς, πα κ το η λ κτρο  κώ  πηρ
σώ, κ.λ.π.).

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

55
  πτ ξη  α ο ση μ ο πρ σβα σης η λ
κτρο  κώ  πη ρ σώ, δομη μ ο μ β ση 
τα γ γο  τα ζ ς (egovernment portal).

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

56
  πτ ξη δ α το τ τ α  δρα σης 
(feedback) α π το πο λ τη σ  λς τς ψη
φα κς  πη ρ σ ς.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

57
  πτ ξη κ τρ κού μη χα  σμού α θ
τ κο πο η σης κα χρ ση το α π  λς 
τς η λ κτρο  κς  πη ρ σ ς.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
πη ρ σώ γα το πο
λ τη.
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58

Κα τρ τ ση α α λ τ κού «χρ τη» γα τς 
ψη φα κς  πη ρ σ ς πο πρ π α 
α α πτ χθού ς το 2013, μ χρο ο δ
γραμ μα κα αρ μο δ τη τς. Ε ξα σφλ ση 
δα λ τορ γ κ τη τας.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

59
Σύ στα ση μ  μης μο  δας ρ γα σ ας γα 
η λ κτρο  κ α σφ λα/ ηλ κτρο  κ 
 γκλη μα κα α  πτ ξη πλα σ ο.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

60
Ε π λο γ κρ σ μ  φαρ μο γώ ehealth 
προς α  πτ ξη.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

61
Π λο τ κ κ η τ κ τρα η λ κτρο  κς 
 ξ πη ρ τη σης πο λ τώ.

2008
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

62

 π φα ση ώ στ το κ βρ η τ κ portal 
κα ο δα δ κα σ ς κα τα α α γκα α δ
καο λο γη τ κ πο α α γρ φο τα σ α
τ α α πο τ λού β ση κο ς α ποδο χς 
α π  λς τς  πη ρ σ ς.

2013
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

63
Πα ρο χ  λ τ  πη ρ σώ το δη
μ σο το μ α η λ κτρο  κ ( πο  χ 
 φαρ μο γ).

2013
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

64
  πτ ξη η λ κτρο  κώ  πη ρ σώ μ 
β ση το «χρ τη» πο θα κ ποη θ στο 
1ο ο ρ ζο τα.

2013
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

65 Ε ξα σφ λ ση δα λ τορ γ κ τη τας. 2013
  πτ ξη ψη φα κώ 
 πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

66
Μ τρη ση α πο τ λ σμα τ κ τη τας στο
χ μ π ρ φ ρα κώ δρσ  κα 
 π κτα ση σ  λς τς π ρ φ ρς.

2013
  πτ ξη ψη φα κώ 
πη ρ σώ γα το πο
λ τη.

Πηγ: Yπορ γο   πτ ξης, 2006.
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Η ΠΡΟ ΣΛΗ ΨΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΑΣ 

ΣΤΟ ΧΩ ΡΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΉΣ 

Ι ΣΤΟΡΙ ΑΣ 

Η δια μόρ φω ση ε νός ό ρου και η ι στο ρί α 
του πα ρου σιά ζουν ι διαί τε ρο εν διαφέρον 
α πό πολ λές α πό ψεις. Πράγ μα τι, η ο ρο λο γί α 
α πο τε λεί την α ντα νά κλα ση της ε ξέλιξης 
των ε πι στη μών. Η με λέτη της εμ φά νι σης 
και της ε ξέ λι ξης αυ τών των εν νοιών επιτρέ-
πει την πα ρα κο λού θη ση της ε ξέ λι ξης της 
ε πι στη μο νι κής σκέψης και, ά ρα, την ανά-
πτυ ξη μί ας «αρ χαιο λο γί ας της γνώσης», 
ό πως α να φέ ρει ο Michel Foucault2 . 

Θε ω ρώ βέ βαιο ό τι, η ι στο ρι κή ε πι στή-
μη και ι διαί τε ρα ο χώ ρος της στρα τιωτικής 
ι στο ρί ας, έ χει δια μορ φώ σει το γλωσ σι κό 
της ο πλο στά σιο και το θεωρη τι κό της 
υ πό βα θρο και έ χει πε ρά σει πλέ ον στη 
φά ση της ποιο τικής ε ξέ λι ξής της. Πρό κει-
ται για μί α φά ση, ό που ό ροι ό πως «Α σύμ-

με τρη Α πει λή», «Πό λε μος Πλη ρο φο ριών», 
«Διεθνής Τρο μο κρα τί α», κ.λ.π., ε λέγ χο νται 
ποιο τι κά και υφίστα νται ε πε ξερ γα σί α, τό-
σο σε διε πι στη μο νι κό ε πί πε δο (ό πως αυ τό 
της ο ρο λο γί ας) ό σο και σε κα θα ρά εγ γε-
νές περιβάλ λον αυ το προσ διο ρι σμού.

Τα τε λευ ταί α 20-30 χρό νια οι δη μο-
σιεύσεις, τα συ νέ δρια και οι διε θνείς συναντή-
σεις με θέ μα την ο ρο λο γί α πολ λα πλα σιά στη-
καν. Ορι σμέ νοι θε ω ρούν μά λι στα τον ε αυ τό 
τους ως ι δρυ τή μί ας ι διαί τε ρης σχο λής στην 
ο ρο λο γί α. Το μό νο σί γου ρο εί ναι ό τι η Ι στο-
ρί α εί ναι αυ τή που σε τε λι κή α νά λυ ση θα 
α ποφα σί σει κα τά πό σο η φι λοδοξί α τους 
αυ τή ή ταν πραγ ματι κά βά σι μη.

Εί ναι προ φα νές ό τι οι α πό ψεις δι ί στα-
νται και αυ τό δεν εί ναι κα θό λου πε ρίερ γο 

ό ταν έ χου με να κά νου με με μί α εγ γε νώς 
α σα φή και υ πο κει με νι κή έννοια, ό πως η 
«ποιότητα» των ό ρων. 

Εί ναι α λή θεια ό τι, με τά α πό 1.500 
πε ρί που χρό νια ε πε ξερ γα σί ας, ο ό ρος 
«ωτα κου στής» (με τη γε νι κή του φόρ τι ση) 
έ χει κρι θεί, ποιο τι κά, α πό την ι στο ρί α και 
έ χει α πο τε λέ σει α ντι κεί με νο πολ λών με λε-
τών. Στη φά ση της ε πε ξερ γα σί ας, ό μως, 
βρί σκονται ό ροι ό πως «Κυ βερ νο χώ ρος», 
«Πό λε μος Πληροφο ριών», αλ λά και «Ασύμ-

με τρη Α πει λή» γε νικότε ρα.
Η φόρ τι ση αυ τών των ό ρων δια μορ-

φώ νε ται πα ράλ λη λα με την ωρίμαν ση 
της ε πι στη μο νι κής σκέ ψης, η ο ποί α, ό μως, 
τρο φο δο τεί ται από τα αποτε λέ σμα τα των 
ποιο τι κών α να λύ σε ων αυ τών των ό ρων 
κα τά τη φά ση της ποιο τι κής ε ξέ λι ξής των. 
Είναι λοι πόν μί α δια δρα στι κή δια δι κα σί α 
κα τά την ο ποί α ο τε λι κός α πο δέ κτης της 
φόρτι σης -ο άν θρω πος- αστειεύ ε ται με 
τον ό ρο «Ωτα κου στής» και α να στα τώ νεται 
με την έν νοια του «Κυ βερ νο χώ ρου», κα θη-
συ χά ζει με την έν νοια του «Κα τασκό που», 
ε νώ τρο μο κρα τεί ται με την έν νοια του 
«Κυ βερ νοπει ρα τή» και του «Hacker».

Μή πως τε λι κά το πρό βλη μα δια μορ-
φώ νε ται σε ε πί πε δο εν νοιολο γι κό;

Μή πως βρι σκό μα στε μπρο στά σε έ ναν 
«πό λε μο ο ρο λο γί ας» ε νός συ νε χώς ανα προ-
σαρ μο ζό με νου και με τα σχη μα τι ζό με νου 
πο λυε πίπε δου μη χα νι σμού «άμυνας»;

Ας προ σπα θή σου με, ό μως, να προσ διο ρί-
σου με αυ τό το με ταλ λασ σό με νο μηχα νι σμό, 
αρ χι κά σε δύ ο ε πί πε δα ε ξω μο ντε λο ποι η μέ-
να. Θα ε ξε τά σου με σε έ να πρώ το ε πί πε δο 
τη δια δι κα σί α με τάλ λα ξης των ό ρων μέσα 
α πό την παρου σί α ση των συ νε χώς ε ξε λισ-

1 Το θέ μα του άρ θρου α πο τέ λε σε το α ντι κείμε νο α να κοί νω σης που έ κα να ως ε πι στη μο νι κός συ νερ γάτης της 
Ελλη νι κής Ε πι τρο πής Στρατιω τι κής Ι στο ρί ας (Ε Ε ΣΙ), κα τά τη διάρ κεια διε θνούς συ νε δρί ου στο Τελ-Α βίβ, α πό 9 
μέ χρι 13 Μα ΐ ου 2004.

2 The Archaeology of Knowledge [1969] (NY: Pantheon, 1972).
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σό με νων μορ φών κοι νω νί ας και των δια-
δικασιών νο μι μο ποί η σης αυτών, ε νώ σε 
έ να δεύ τε ρο ε πί πε δο το ρό λο και το μέτρο 
ε πιβο λής διά φο ρων υ πη ρε σιών της κά θε 
κοι νω νί ας πά νω στους με ταλ λαγ μέ νους και 
νο μι μο ποι η μέ νους αυτούς ό ρους. 

Έ τσι, λοι πόν, σε πρώ το ε πί πε δο, ση μα ντι-
κό ρόλο κα τά τη με λέ τη του υ πό ψη μη χα-

νι σμού παί ζει η δια κρι τή με τάλ λα ξη ό ρων 
που, ε ξω γε νώς προσ διο ρι ζό με νοι εμφανί ζο-
νται ως κά τι το δια φο ρε τι κό και ξέ νο που 
τε λι κά ση μαί νει νεω τε ρι κό, ά γνω στο και 
ως εκ τού του ε ντάσ σο νται σε έ να μο ντέ λο 
σαν αυ τό που προ α νέ φε ρα για την ποιοτική 
πα ρα κο λού θη σή τους. Αν τώ ρα το μο ντέ λο 
κα θο ρί ζε ται α πό στρα τιω τι κούς φο ρείς και 
ε ξε τά ζει ό ρους ό πως εί ναι για παρά δειγ μα 
«Revolution in Military Affairs» ή «Information 

Technology», τό τε ου σια στι κά μι λά με για τη 
με τάλ λα ξη παλαιό τε ρων ό ρων, μί ας άλ λης 
ε πο χής και κοι νω νί ας, σε ό ρους που σή με ρα 
α πο τε λούν στρα τιωτι κή ι σχύ σε έ να δικτυο-

κε ντρι κό πε δί ο μά χης.
Τι εί ναι, ό μως, αυ τή η με τάλ λα ξη; Πως 

φτά σα με σε αυ τήν τη δι κτυοκεντρι κή κοι-
νω νί α και σε αυ τό το δι κτυο κε ντρι κό πε-
δί ο μά χης; Πως νο μιμοποιού νται αυ τοί οι 
ό ροι και πως γί νο νται τε λικά α ντι λη πτοί 
α πό ευ ρύ τε ρα στρώ μα τα κα τά λοι πα της 
αμέσως προ η γού με νης κοι νω νί ας; Ας τα 

δού με ό λα αυ τά αρ γά αρ γά ξε κινώ ντας 
α πλά α πό την αρχή.

Αρ χι κά λοι πόν ή ταν ο λό γος. Με την 
εμ φά νι ση της γρα φής ο γρα πτός λό γος 
α πελευ θέ ρω σε την αν θρώ πι νη ε πι κοι νω-
νί α α πό τους πε ριο ρι σμούς του χώ ρου και 
του χρό νου ε νώ, ταυ τό χρο να, θυ σί α σε την 
αμ φί δρο μη αλ λη λεπίδρα ση (interactivity) 
του προ φο ρι κού λό γου. Να λοι πόν έ να 
πρώ το ε πί πε δο μετάλ λα ξης. Στη συ νέ χεια 
εμ φανίστη καν οι κοι νω νί ες. Κάθε κοι νω νί α 
και μί α θε ω ρί α. Οι θε ω ρί ες για την κοι νω-
νί α, ό μως, δε δη μιουρ γούνται στο «κε νό», 
α πό την τυ χαί α έ μπνευ ση του ε νός ή του 
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άλ λου δια νο η τή. Α ποτε λούν μί α συ μπυ κνω-
μέ νη και, στον έ να ή τον άλ λο βαθ μό, πα ρα-
μορφω μέ νη α ντα νά κλα ση του υ λι κού και 
πνευ μα τι κού πε ρί γυ ρου και ακο λου θούν 
ι στορι κά μο νο πά τια. Έ τσι, μπο ρού με γε νι κά 
να μι λή σου με για προ βιο μη χα νι κή κοι νω νί α, 
για βιο μη χα νι κή κοι νω νί α, για με τα βιο μη χα-
νι κή κοι νω νί α ή αν θέ λε τε για μί α κοινωνί α 
της γνώ σης και της πλη ρο φο ρί ας. 

Ε δώ ση μειώ νε ται έ να δεύ τε ρο πα ρά δειγ-
μα αυ τής της με τάλ λα ξης. Την έ κρη ξη αυ τή 
της τε χνο λο γί ας, ο ρι σμέ νοι την έ χουν χα ρα-
κτη ρί σει ως την τρί τη με γά λη ε πανάστα ση 
στην ι στο ρί α της αν θρω πό τητας, με τά τη 
γε ωρ γι κή και τη βιο μη χα νι κή. Το σίγου ρο 
εί ναι ό τι, σε α ντί θε ση με προ η γού με νες κοι-
νω νί ες, ό που βα σι κή πλου το παραγω γι κή 
πη γή α πο τε λού σε η γη ή/και το κε φά λαιο, 
στην Κοι νω νί α της Πλη ρο φο ρί ας η βα σι κή 
πη γή πλού του εί ναι η ί δια η πληρο φο ρί α. 
Η πλη ρο φο ρι κή τε χνο λο γί α εί ναι τώ ρα πια 
κομ μά τι της κα θη με ρι νής μας ζω ής. Δύ ο 
εί ναι τα κύ ρια χα ρα κτηριστικά της νέ ας 
ε περ χό με νης αυ τής κοι νω νί ας η ο ποί α 
στη ρί ζε ται στις νέ ες τεχνο λο γί ες πληροφο-
ρί ας και ε πι κοινω νί ας (Information and 
Communication Technologies = ICTs). Πρώ-
το στοι χεί ο χα ρα κτη ρι στι κό α πο τε λεί το 
γε γο νός ό τι η Κοι νω νί α της Πλη ρο φορίας 
εί ναι μί α κοι νω νί α «δι κτυω μέ νη», ε νώ δεύ-
τε ρο στοι χεί ο α πο τε λεί η κε ντρι κή θέση 
που κα τέ χει η πλη ρο φο ρί α σ’ αυ τήν την 
κοι νω νί α. Ό ταν μι λά με πλέ ον για πό λε μο 
ή για άρ νη ση στον πό λε μο με τα πί πτου με 
ου σια στι κά μέ σω του μο ντέ λου πα ρα κο-
λούθη σης αυ τών των ό ρων στο να μιλά με 
για πό λε μο ή άρ νη ση στον πό λε μο των 
πλη ροφοριών.

Κά τω α πό αυ τές τις συν θήκες, η πρό-
σβα ση στην πλη ρο φορί α α πο τε λεί καί ριο 
στοι χεί ο της ε παγ γελ μα τι κής α πο κα τά-
στα σης, της οι κονο μι κής ευ η μερίας και 

της κοι νω νι κής κα τα ξί ω σης του α τό μου. 
Προ κύ πτει συ νε πώς και έ να τρί το χα ρα-
κτη ρι στικό της Κοι νω νί ας της Πλη ρο φο-
ρί ας, λι γό τε ρο ου δέ τε ρο α πό την ύ παρξη 
δι κτύ ων και α πό τον κε ντρι κό ρό λο της 
πλη ρο φο ρί ας: η α νά γκη πρό σβα σης του 
α τό μου στην πληρο φο ρί α ή, σε α ντί θε τη 
πε ρί πτω ση, ο αποκλει σμός του και η πε ρι-
θω ριο ποί η σή του α πό τη νέ α αυ τή κοι νω-
νί α. Και ε δώ βρί σκε ται το κλει δί πι στεύ ω 
του ευ ρύ τε ρου προβλη μα τι σμού μας.

Πρό σφα τα, - και θα μου ε πι τρέ ψε τε να 
χρη σι μο ποι ή σω έ να «ελ λη νι κό» παράδειγ μα 
σ’ αυ τό το ση μεί ο - η διά τα ξη του άρ θρου 
5Α (2) του νέ ου ελ λη νι κού συντάγ μα τος 
α πο τέ λε σε το α ντι κεί με νο σύ ντο μων, αλ λά 
και ι διαί τερα έ ντο νων, συ ζητήσε ων α πό τη 
Z  ́Α να θε ωρη τι κή Βου λή των Ελ λή νων. Σύμ-
φω να με το άρ θρο αυ τό έχου με, σε κρα τι-
κό ε πί πε δο, τη φά ση της νο μι μο ποί η σης 
της συμ με το χής του ατό μου στη νέ α αυ τή 
κοι νω νί α, με ό,τι αυ τό συ νε πά γε ται. Συ γκε-
κρι μέ να, το ε δάφιο α να φέ ρει ε πα κρι βώς: 
«Κα θέ νας έ χει δι καί ω μα πρόσβα σης στην 

Κοι νω νί α της Πλη ρο φο ρί ας. Η διευ κό λυν ση 

της πρό σβα σης στις πληρο φο ρί ες που δια-

κι νού νται η λε κτρο νι κά κα θώς και της πα ρα-

γω γής, α νταλ λαγής και διά δο σής τους, α πο-

τε λεί υ πο χρέ ω ση του Κράτους τη ρουμένων 

πά ντα των εγ γυ ή σε ων των άρ θρων 9, 9Α και 

19». Εγ γυ ή σεις που α να φέρονται στην προ-
φύ λα ξη και α σφάλεια των πλη ρο φο ριών 
αλ λά και των χρη στών που συμ με τέ χουν 
στη νέ α αυ τή κοινωνί α.

Φτά σα με λοι πόν, μέ σα α πό αυ τό το μο-
ντέ λο της πα ρα κο λούθη σης των ό ρων που 
χρη σι μο ποι ήσα με, στη νο μι μο ποί η ση των 
διά φο ρων με ταλ λαγ μέ νων κα τα στάσεων 
ε νός ό ρου (πλη ρο φο ρί α - κοι νω νί α), α πό 
έ να κρα τικό μόρφω μα (ελ λη νι κό κρά τος) 
και στη νο μι μο ποί η ση του ί διου του κρά-
τους μέ σα α πό τον αυ το κα θο ρι σμό του 
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ως εγ γυ η τή της νέ ας αυτής κοι νω νί ας.
Αν, συ νε πα γω γι κά, ό μως, ε πε κτεί νου με 

τη νο μι μο ποί η ση της νέ ας αυ τής μορφής 
κοι νω νί ας του πα ρα δείγ μα τος της Ελ λά δας 
στον ευρύ τε ρο γεωγρα φι κό χάρ τη, τό τε μι-
λά με για μί α διε θνοποί η ση της α πο δο χής 
της συμ με το χής σ’ αυ τήν τη νέ α κοινω-
νί α, με ό,τι κιν δύ νους αυ τό συ νε πά γε ται. 
Έ τσι, τα κράτη α πέ κτη σαν στα δια κά έ ναν 
εγ γυ η τι κό ρό λο για την προ φύ λα ξη των 
χρη στών και αυ τός ο συ νε χώς α να προ σαρ-
μοζό με νος και με τα σχη μα τι ζό με νος πο λυε-
πί πε δος μη χα νι σμός «ά μυνας» που αρ χι κά 
ανέ φε ρα, μέ σα α πό τη νο μι μο ποί η ση της 
νέ ας κοι νω νί ας και των ό ρων που την 
προσδιο ρί ζουν, ου σια στι κά νο μι μο ποιεί 
και τον ί διο του τον εαυ τό ως εγγυ η τή της 
νέ ας αυ τής κοι νω νί ας. Η πα ράλ λη λη, ό μως, 
νο μι μο ποί η ση σε διε θνές ε πί πε δο δη μιουρ-
γεί μί α δια λει τουρ γι κή βά ση ό που ο χώ ρος 
και ο χρό νος έ χουν πλέ ον νέ ες δια στά σεις 
«Κυ βερ νοχώ ρου» και «Κυβερ νο χρό νου». Το 
πρό σχη μα της α πο χής α πό αυ τήν τη νέ α 
κοι νω νί α λό γω ά γνοιας έ χει τον κίν δυ νο 
της πε ρι θω ριο ποί η σης α πό τη νέ α αυ τή 
πραγ μα τι κό τητα, ε νώ α πό την άλ λη, η 
συμ με το χή (που εί ναι το πιο πι θα νό) έ χει 
τον κίν δυ νο της ε μπλο κής του συμ με τά σχο-

ντα σε α κραί ες εκ φάν σεις αυ τής ό πως ο 
Πληρο φο ρια κός Πό λε μος με ε ξε λιγ μέ νους 
τρό πους ά μυ νας και προστα σί ας.

Στο δεύ τε ρο τώ ρα ε πί πε δο ε ξέ τα σης 
αυ τού του με ταλ λασ σό με νου μηχα νι-
σμού έ χου με - με τά τη νο μι μο ποί η ση- 
την ε μπλο κή του μη χα νισμού στην πα-
ρα κο λού θη ση των ό ρων και τον κα θο-
ρι σμό των δια κρι τών ή μη ρόλων των 
διάφορων υ πη ρε σιών του.

Στις 2 και 3 Φε βρουα ρί ου του 2000, το 
Ί δρυ μα Με λε τών Α σφά λειας, η Στρατιω τι κή 
Σχο λή Πο λέ μου των Η.Π.Α. και το Κέ ντρο 
Νόμου, Η θι κής και Ε θνι κής Ασφά λειας του 
Πα νε πι στη μί ου Duke βρέ θη καν μα ζί σε μί α 
διά σκε ψη που έ γι νε στο Chapel Hill, στη 
Βό ρεια Κα ρο λί να. Σκοπός αυ τής της διά-
σκε ψης ήταν η διε ρεύ νη ση του τρό που με 
τον ο ποί ο οι στρα τη γι κές των υ πη ρε σιών 
για την ε φαρ μο γή και προώθη ση του νό-
μου και των στρα τιω τι κών υπη ρε σιών θα 
μπο ρού σαν να ορ γα νω θούν προ κει μέ νου 
να γί νει έ νας κα λύ τε ρος υ πο λο γι σμός της 
α ντι με τώ πι σης των υ πε ρε θνικών α πει λών. 
Αρ χι κά, έ γι νε προ σπάθεια ο ρι σμού και 
ε πε ξή γη σης διά φο ρων ό ρων ό πως τρο μο-
κρα τί α, κυ βερ νη τι κή α πει λή, οργα νω μέ νο 
έ γκλη μα αλ λά και προσ διορισμού του ρό-
λου των στρατιω τι κών υ πη ρε σιών και των 
υ πη ρε σιών προ ώ θησης του νό μου. 

Στο πα ρελ θόν, ο ρό λος των στρα τιωτι-
κών υ πη ρε σιών και των υ πηρεσιών για 
την ε φαρ μο γή και προ ώ θη ση του νό μου 
ή ταν σχε τι κά δια κρι τός: οι στρα τιω τι κές 
υπη ρε σί ες εί χαν πρω ταρ χι κά σχέ σεις με 
α πει λές ε κτός συ νό ρων, ε νώ οι κρα τι κές 
υπηρε σί ες με ε σω τε ρι κά γε νι κευ μέ νες α πει-
λές. Σή με ρα, η διάκρι ση α νά με σα στο τι 
εί ναι έ γκλη μα και στο τι εί ναι ε πί θε ση, που 
δι καιολογούν μί α στρα τιω τι κή α ντί δρα ση, 
δεν εί ναι συ χνά ξε κά θα ρη. Ευ με τά βλη-
τοι ο ρι σμοί όπως ε χθρός, κίν δυ νος, α πει-
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λή, προσδιο ρί ζο νται με ταλ λασσό με νοι, 
χάριν της πα γκο σμιο ποί η σης, ως διε θνι κός 
κίν δυνος, α σύμ με τρη α πει λή ή α ό ρα τος 
ε χθρός για να δι καιολογούν μη πα ρα δο-
σια κές α πει λές προς έ θνη, κυ βερ νή σεις 
και συλ λογι κούς ορ γα νι σμούς. Σε αυ τήν 
τη φά ση η πρωτοβου λί α κα θορι σμού του 
κα τη γο ριο ποι η τι κού μο ντέ λου ο ρι σμού 
στό χων αλ λά και μέτρων έ χει την τά ση 
να κα θο ρί ζε ται μάλ λον α πό μη στρατιω τι-
κούς φο ρείς με τα τρέποντας έ τσι τις στρα-
τιω τικές δυ νά μεις σε δευ τε ρο γε νείς και 
τριτο γε νείς πα ράγο ντες για την προ ώ θη ση 
του νό μου. Υ πάρ χει, ό μως, πά ντα και το 
εν δε χό με νο ενός πο λιτικό-στρα τιω τι κού 
ή στρα τιω τι κό-πο λι τι κού δι κτύ ου με πολ-
λα πλές κοι νές χρήσεις.

Για να μπο ρέ σου με, ό μως, να έ χου με 
μί α κα λύ τε ρη ει κό να αυ τών των δια κριτών 
ή μη ρό λων ας δούμε τέσ σε ρις α πό τις 
φάσεις ε νός πα ρα δείγ μα τος σχε τι κού με 
το α ντι κεί με νό μας - την κρυ πτο γρα φί α 
- και ας δού με πώς ο συ νε χώς με ταλ λασ-
σόμενος αυ τός ό ρος χρη σι μο ποιεί ται 
α πό διά φο ρους πα ράγο ντες α νά λο γα με 
το ε κά στοτε κατη γο ριο ποι η τι κό μο ντέ λο 
ο ρι σμού στό χων. Δη λα δή, ας δού με πώς ο 
ό ρος «μυ στικό» θα με ταλ λα χθεί στα δια κά 
σε «γεν νή τρια ψευ δο τυχαί ων α ριθ μών» 
και πως η εκ με τάλλευ σή του ποι κίλ λει ανά-
λο γα με τη φά ση ε ξέ λι ξής του και α νά λο γα 
με το μηχανι σμό που τον ε λέγ χει.

Φά ση πρώ τη: Ο ρό λος του α τό μου. 

Στην πρώ τη αυ τή φά ση της ε ξέλιξης της 
κρυ πτο γρα φί ας θα δού με α πλά την α να-
γκαιό τη τα προ φύ λαξης ση μα ντι κών πλη-
ροφοριών και ε παγ γελ μα τι κών μυ στικών 
στην πιο α πλή της μορφή. Α να φέ ρε ται, ό τι 
το πρώ το κρυ πτο γρα φη μέ νο κεί με νο χρο-
νο λο γεί ται α πό την ε πο χή του 1.500 π.Χ. 
στη Βα βυ λώνα. Εί ναι έ να κω δι κο ποι η μέ νο 
κεί με νο ο δη γιών του πως να κα τα σκευά σει 

κανείς σμάλ το για την ε πά λει ψη πή λι νων αγ-
γεί ων. Ο ε παγ γελ μα τί ας που κα τέ γραψε τη 
μέ θο δό του σε κώ δι κα, δεν ή θε λε να πέ σει 
η νε ω τε ρι στι κή μέ θο δός του σε α ντίπαλους 
ε παγ γελ μα τί ες αγ γειοπλά στες και έ τσι να 
κα τα στρα φεί το ε παγ γελ μα τι κό του μυ στι-
κό. Στην περίπτω ση αυ τή το ά το μο και 
μό νο αυ τό εί χε την ευθύ νη ε λέγ χου των 
μέ τρων και των στόχων της χρή σης του 
συ γκε κρι μέ νου ό ρου.

Φά ση δεύ τε ρη: Ο ρό λος των στρα-

τιω τι κών υ πη ρε σιών. Στα δια κά η εξέλι-
ξη του ό ρου μας ο δη γεί α πό το Βα βυ-
λώ νιο αγ γειο πλά στη στο Δεύ τε ρο Πα-
γκό σμιο Πόλε μο ό που η α να γκαιό τη τα 
προ φύ λαξης ση μα ντι κών πλη ρο φο ριών 
και στρα τιωτι κών μυ στικών δη μιούρ γη-
σε έ να και νού ριο ό πλο, που δεν έ μοια ζε 
με τα συ νη θι σμέ να. Το όπλο αυ τό ή ταν 
βέ βαια, η κρυ πτο γρα φί α. Γρή γο ρα η «τέ-

χνη» του να α πο κρυ πτο γραφείς μη νύ μα-
τα έγι νε υ ψί στης στρα τιω τι κής ση μα σί ας 
και η Βρε τα νί α, μα ζί με τις Ηνω μέ νες Πο λι-
τεί ες, ε πι στρά τευ σαν μερικούς α πό τους 
κα λύ τε ρους μα θη μα τι κούς έ τσι ώ στε να 
κα τα στεί δυ να τή η δη μιουργί α με θο δο-
λο γιών και συ στη μα τι κών προ σεγ γίσε ων 
ώστε να α ντι με τωπίζε ται κά θε δυ να τή νέ α 
ε πι νό η ση των Γερ μα νών ό σον α φο ρά την 
κρυ πτο γράφη ση ση μα ντι κών στρα τιω τι-
κών μη νυ μά των. Η δρα μα τι κή ε πί δει ξη της 
στρατη γι κής ση μα σί ας που εί χε η χρή ση 
του ό ρου «κρυ πτο γρα φί α», έ γι νε τε λι κά το 
1944 ό ταν η Βρε τα νι κή Υ πη ρε σί α Μυ στι-
κών Πλη ρο φο ριών αποκω δι κο ποί η σε έ να 
μή νυ μα που έ δι νε δια τα γές και ο δη γί ες για 
βομβαρ δι σμό της πό λης του Coventry. Οι 
Βρε τα νοί εί χαν κα τορ θώ σει να «σπά σουν» 
τον κώδι κα των Γερμα νών, τον Enigma, 
και α ντι με τώ πι ζαν έ να δί λημμα: ε άν προ ει-
δο ποιού σαν τους κα τοί κους του Coventry 
για τον ε πι κεί με νο βομ βαρ δι σμό, τό τε οι 
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Γερ μανοί θα κα τα λά βαι ναν ό τι ο κώ δι κάς 
τους εί χε σπά σει και έ τσι θα χα νό ταν η 
ευ και ρί α α πο κω δι κο ποί η σης και άλ λων 
σημαντι κών μη νυ μά των τους. Ό μως, α πό 
την άλ λη με ριά, ε άν πραγ μα το ποιού ταν 
ο βομβαρ δισμός θα χά νονταν πολ λές αν-
θρώ πι νες ζω ές. Ε δώ στα μα τά ει ο ρόλος 
των στρα τιω τι κών υ πη ρε σιών και οι κα νό-
νες τά ξης σε σχέ ση με τη χρή ση του ό ρου 
πρέπει να ε παναπροσ διορι σθούν.

Φά ση τρί τη: Ο ρό λος των πο λι τι-

κών υ πη ρε σιών. Στην τρί τη αυ τή φά ση 
βλέπου με ου σια στι κά την πο λι τι κή πα ρέμ-
βα ση η ο ποί α μετέ τρε ψε τις στρα τιω τι κές 
δυνά μεις σε δευ τε ρο γε νείς πα ρά γο ντες 
για την προ ώ θη ση του νό μου. Το δί λημ-
μα για την προ ει δο ποί η ση ή ό χι των 
κα τοί κων του Coventry ξε πε ρά στη κε. 
Ο τό τε πρωθυπουρ γός της Βρε τα νί ας, ο 
Winston Churchill, α πο φά σι σε με βαριά 
καρ διά να μην ειδο ποι η θούν οι κά τοι-
κοι του Coventry για να προ στα τευ τεί 
η πο λύ τι μη, ό πως σκέ φτονταν, γνώση 
του κώ δι κα των Γερ μα νών. Πράγ μα τι, ο 
βομ βαρ δι σμός έ γι νε και χάθη καν πολ λοί 
άν θρω ποι, ό μως, ό πως λέ νε, σώ θη καν 
έμ με σα οι ζω ές πο λύ πε ρισ σότερων αν-
θρώ πων σε ό λο τον κό σμο. Δια πι στώνε-
ται έ τσι ε δώ ό τι πα ρό λο που ο ό ρος 
«κρυ πτο γρα φί α» δεν άλ λαξε, έ χου με έ ναν 
ε πα να προσ διο ρι σμό του μη χα νι σμού 
που τον ε λέγ χει και το νομι μο ποιεί.

Φά ση τέ ταρ τη: Ο συν δυα στι κός ρό-

λος διά φο ρων υ πη ρε σιών. Σή με ρα η 
κρυπτο γρα φί α α πέ χει πο λύ και ό σον α φο-
ρά το λό γο ύ παρ ξής της αλ λά και ό σον 
α φορά τις πρα κτι κές και τις με θό δους της, 
α πό την κρυ πτο γρα φί α του Δεύ τε ρου Πα-
γκο σμί ου Πο λέ μου. Χρη σι μο ποιεί ται για 
πλή θος ε φαρ μο γών ά γνω στων στον τό τε 

κό σμο οι οποί ες έ χουν ε πε κτα θεί σε πολ λές 
δραστη ριό τη τες της κα θη με ρι νής ζω ής 
των αν θρώπων. Αρ κεί να α να φέ ρου με ό τι 
οι συναλ λα γές με την πι στω τι κή μας κάρ-
τα και τον προ σω πι κό α ριθ μό (PIN) εί ναι 
α σφα λείς χά ρη σε διά φο ρες με θό δους 
κρυ πτο γράφησης. Το ί διο συμ βαί νει με 
την η λε κτρονι κή πλέον υ πο γρα φή των 
εγ γρά φων έ τσι ώ στε να πι στο ποιού με 
ό τι έ χου με δια βά σει το έγ γρα φο ή ό τι 
το έ χουμε γρά ψει οι ί διοι ή α κό μα και με 
τα τυ χε ρά παι χνί δια τύ που LOTTO που 
στη ρί ζο νται σε κρυ πτο γρα φι κά α σφα λείς 
η λε κτρο νι κές κλη ρω τί δες με τη χρή ση 
γεν νητριών ψευ δο τυ χαί ων α ριθμών. Ε δώ 
λοι πόν εί ναι η φά ση κατά την ο ποί α ο 
κα θο ρι σμός των στό χων και των μέ τρων 
ε φαρμο γής του νό μου ε λέγ χε ται - και έ τσι 
μάλ λον πρέ πει - α πό έ να σύν θε το πο λι τι κό 
μη χα νι σμό συ νε πι κου ρού με νο από έ να 
πλή θος υ πηρεσιών τό σο τε χνο κρα τι κών 

ENIGMA
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ό σο και καθα ρά λή ψης α πο φά σε ων.
Ε νο ποιώ ντας τις πα ρα τη ρή σεις των δύ ο 

ε πι πέ δων ε ξέ τα σης που πα ρου σιά στηκαν 
μπο ρού με να πού με ό τι: Ο ό ρος «κρυ πτο-

γρα φί α» που αρ χι κά μπο ρεί να λε γό ταν 
α πλά «μυ στι κό» ε ξε λί χτη κε και σή με ρα 
χρη σι μοποιεί πρό τυ πα ε πι στη μο νι κά. Η 
εξέλι ξη του ό ρου έ γι νε πα ράλ λη λα με την 
ε ξέ λι ξη των κοι νω νιών και η νο μι μο ποί η ση 
της χρή σης του βε βαιώ θη κε τό σο σε ε πί πε-
δο α το μι κό ό σο και σε ε πί πε δο κρα τι κό ή 
α κό μη διε θνι κό. Ό ποιος προ σαρ μοζόταν 
πιο γρή γο ρα στο νέ ο περι βάλ λον του ό ρου 
εί χε το πλε ο νέ κτη μα για μί α πα ρα γω γι κή 
εκ με τάλ λευ ση και χρή ση του, ε νώ, α ντί-
θε τα, η κα θυ στε ρη μέ νη αξιο λό γη ση μί ας 
με ταλ λαγ μέ νης μορ φής του ό ρου κο στο-
λο γού ταν ανάλο γα.

Αυ τή καθ’ αυ τή η μο ντε λο ποί η ση, ό μως, 
σχη μα τι κά θα μπο ρού σε να έ χει ως ε ξής:

Α νά γκες ➠
Δημιουρ γία ό ρου ➠
Ποιοτι κή εξέ λι ξη ➠

Α ξιολόγηση ➠
Εκ με τάλλευση

Ό σο πε ρισ σό τε ρο διαρ κεί η φά ση 
της ποιο τι κής ε ξέ λι ξης των ό ρων τόσο 
ποιο τι κό τε ρη θα εί ναι η α ξιο λό γη σή των, 
αλ λά τό σο πιο καθυ στε ρη μέ να θα γί νε ται 
η α ντί στοι χη εκ μετάλ λευ ση αυ τών.

Ό σο πιο σύ ντο μα ο λο κλη ρω θεί η 
ποιο τι κή ε ξέ λι ξη και α ξιολό γη ση των 
ό ρων τό σο πιο γρήγορα θα ξε κι νήσει 
η εκ με τάλ λευ σή των αλ λά με αυ ξη μέ νη 
πι θα νό τη τα ύ παρ ξης σφάλ μα τος.

Συ μπε ρα σμα τι κά, θα λέ γα με ό τι η 

προ σαρ μο γή του τε λι κού α πο δέ κτη των 
ό ρων σε έ να μο ντε λο ποι η μέ νο σχή μα, 
έ στω και αυ τού του α πλού που προ α νέ φε-
ρα, δημιουρ γεί τις θε τι κές προ ϋ πο θέ σεις 
για την α πο φόρ τι ση ο ρι σμέ νων εννοιών 
και την ά με ση α πα σχό λη ση των ει δι κών 
με μη χανι σμούς που έ χουν να κά νουν με 
την ποιοτική βελ τί ω ση των προ ϊ ό ντων 
εκ με τάλ λευ σης των ό ρων.

Η στρα τιω τι κή ι στο ρί α κα θα ρά α πό 
θε ω ρη τι κή ά πο ψη ου σια στι κά ακολου θεί 
τη λο γι κή των μο ντέ λων. Έ τσι, πα ρα κο-
λου θεί τον πλη ρο φο ρια κό πό λε μο ως έ να 
σύστη μα που με τα σχη ματί ζει δε δο μέ να 
με τα ξύ του συ στή μα τος διοί κη σης και του 
συστή μα τος πα ρα γω γής σε πλη ρο φο ρί ες 
α πο φά σε ων και ε ντο λών α πό τον έ να προς 
τον άλ λο, οι ο ποί ες ε λέγ χο νται ως προς την 
ε μπι στευ τι κό τη τα, την α κε ραιότη τα αλ λά 
και τη δια θε σι μό τη τα του συ στήμα τος.

Ας α φή σου με τους ει δι κούς να α σχο-
λη θούν με τη βελ τι στο ποί η ση παρό μοιων 
συ στη μά των και ας μεί νου με ως ι στο ρι κοί 
στην παρακο λού θη ση των προ τει νό με-
νων και ε φαρ μο ζό με νων δια δι κα σιών ε πι-
βο λής νο ο τρο πιών ε νός συ νε χώς α να προ-
σαρ μοζό με νου και με τα σχη μα τι ζό με νου 
πο λυε πί πε δου μη χα νι σμού «άμυνας».

Για τί για αυ τό πρό κει ται.
Ας α φή σου με την ε πι σκευ ή και βελ-

τι στο ποί η ση ε νός συ στήματος ό πως το 
Έ σε λον στον homo supertechnicus αλ λά 
ας μην αφήσου με ού τε λε πτό από τα μά-
τια μας την πα ρα κο λού θη ση των εν νοιών, 
που αυ τά τα συ στή μα τα α ντιπρο σω πεύ-
ουν, ως homo historicus universalis.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

✎ Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ
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Ό σα χρό νια κι αν πε ρά σουν, δεν 

μπορεί να ξε χα σθεί, η φω τει νή πο ρεί α 

στην πο λι τι κή ζω ή της Α με ρι κής, του 

Τζων Φ. Κέν νε ντυ, 35ου προ έ δρου των 

Η.Π.Α. Ε νός προέ δρου το ά στρο του ο ποί-

ου α να τέλ λο ντας σκόρ πι σε α πέ ρα ντη 

αι σιο δο ξί α για αν θρώ πι νη κα τα νό ηση  

-  δι καιο σύ νη - ε λευ θε ρί α - πρό ο δο και 

ει ρή νη. Μέ χρι σή με ρα α κό μα, πλα νά ται 

α νά τον κό σμο το ε ρώ τη μα: Αν εί χε ζή σει 

ο Τζων Κέν νε ντυ, η δια κυ βέρ νησή του θα 

ο δη γού σε σ’έ να νέ ο χρυ σόν αιώ να;

Έ χουν πε ρά σει 46 χρό νια μέ χρι σή-

με ρα, α πό τό τε που σά ρω νε την Α με ρι-

κή ο νεα νι κός ι δε α λι σμός του Τζων Φ. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης,

τ. Κα θη γη τής Πο λε μι κής Τέ χνης Σ.Σ.Ε.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ,
35ος Πρό ε δρος

Η νω μέ νων Πο λι τειών

(Η.Π.Α.)

Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και 

Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν
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Κέν νε ντυ. Λό γω, ό μως, των φυ λε τι κών 

δια κρί σεων, του συ νε χι ζό με νου με 

έ ντα ση ψυ χρού πο λέ μου και του πο λέ-

μου στο Βιετ νάμ, τα προ βλή μα τα της 

χώ ρας ή ταν τε ρά στια.

Η προ ε δρί α του Κέν νε ντυ, αν και σύ-

ντο μης διάρ κειας(1961-1963), εύ λο γα 

μπο ρεί να θε ω ρη θεί α πό τους ι στο ρι κούς 

σαν έ να πο λύ α ξιο ση μεί ω το γε γο νός 

στην πο λι τι κή ι στο ρί α των Η.Π.Α. Ή ταν 

ο πρώ τος κα θο λι κός που ε ξε λέ γη πρό-

ε δρος σε μί α χώ ρα ό που δε σπό ζου σα 

θρη σκευ τι κή πα ρά δο ση ή ταν ο προ τε-

στα ντι σμός. Ε πί σης, πα ρά το με γάλο του 

πλού το, ο Κέν νε ντυ, α νή κε α πό κα τα γω γή 

στους Ιρ λαν δούς της Βο στό νης, μί ας εκ 

πα ρα δό σε ως πε ρι φρο νη μέ νης ο μά δας 

με τα να στών α πό μέ ρους πα λαιότε ρων 

οι κο γε νειών της Α με ρι κής.

Αλ λά οι κα θο λι κοί Ιρ λαν δοί, σε σχέ ση 

με τις άλ λες ο μά δες με τα να στών, είχαν 

το πλε ο νέ κτη μα ό τι μι λού σαν ή δη την 

αγ γλι κή γλώσ σα. Ε πι πλέ ον, τους χαρα-

κτή ρι ζε μί α κλί ση προς την πο λι τι κή, το 

κέ φι και η μα χη τι κό τη τα, ι διό τητες που 

συ χνά ο δη γούν στην ε πι τυ χί α. Τα κοι νά 

αυ τά χα ρα κτη ρι στι κά τους εξα σφά λι ζαν 

και μί α χρή σι μη με τα ξύ τους ε νό τη τα.

Οι ι στο ρι κές αυ τές α να φο ρές εί ναι 

βα σι κές για την ερ μη νεί α της α να μεί ξε ως 

της οι κο γε νεί ας Κέν νε ντυ στην Α με ρι κα νι-

κή πο λι τι κή. Ο παπ πούς του Τζων Φ. Κέν-

νε ντυ α πό τη μη τέ ρα του ή ταν δή μαρ χος 

Βο στό νης, ε νώ ο παππούς του α πό τον 

πα τέ ρα του, α πο τε λού σε ε πί σης ε ξέ χου-

σα πο λι τι κή φυ σιογνω μί α στη Μασ σα χου-

σέ τη. Στο σπί τι τους έ ξω α πό τη Βο στό νη 

δη μιούρ γη σαν μί α με γά λη οι κο γέ νεια 

ό ταν ο εγ γο νός Τζό ζεφ πα ντρεύ τη κε την 

Ρό ουζ Φιτζέραλντ. Πά ντα ήλ πι ζαν ό τι με-

τά το Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, ο με γα λύ τε-

ρος γιος τους ο Τζό ζεφ θα έ μπαι νε στην 

πο λι τι κή. ΄Ό ταν, ό μως, αυ τός σκο τώ θη κε 

στον πό λεμο, στή ρι ξαν την ελ πί δα αυ τή 

στο δεύ τε ρο γιο τους τον Τζων.

Ο Τζων, ύ στε ρα α πό δια κε κρι μέ νες 

υ πη ρε σί ες σαν υ πο πλοί αρ χος στη διάρ-

κεια του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, δεν 

έ δει ξε ά με σο εν δια φέ ρον για την πο λι-

τική στα διο δρο μί α αλ λά για τη δη μο σιο-

γρα φί α. Η οι κο γε νεια κή ε πιρ ρο ή, ό μως, 

ή ταν ι σχυ ρή και το 1946 έ βα λε υ πο ψη-

φιό τη τα για τη βου λή των α ντι προ σώ πων 

σε μί α α πό τις φτω χό τε ρες ε κλο γι κές 

πε ρι φέ ρειες της Βο στό νης.

Ή ταν μό λις 29 ε τών και οι πα λαιό τε ροι 

ε παγ γελ μα τί ες πο λι τι κοί του δη μοκρα τι-

κού κόμ μα τος της Μασ σα χου σέ της δεν 

πί στευαν ό τι εί χε με γά λες πι θανό τη τες 

ε πι τυ χί ας. Ο Τζων, ό μως, εί χε έ να α πέ ρα-

ντο ζή λο και μί α διαί σθη ση των α παι τή-

σε ων μί ας προ ε κλο γι κής εκ στρα τεί ας, 

κα θώς και μί α τρο μα κτι κή ικα νό τη τα 

για ε ξα ντλη τι κή δου λειά που χρεια ζό ταν 

στην εκ στρα τεί α αυ τή. Σαν με γα λύ τε ρος 

γιος μί ας οι κο γέ νειας που τα μέ λη της 

συν δέ ο νταν στε νά το έ να με το άλ λο, 

μπο ρού σε να υ πο λο γί ζει στην α πε ριό ρι-

στη υ πο στή ρι ξη κά θε μέ λους της οι κο-

γέ νειας και την ο ποί α πραγ μα τι κά εί χε. 

Έ τσι, το 1946 ε πι σκέ φθη κε σχε δόν κά θε 

σπί τι της ε κλο γι κής του πε ρι φέ ρειας, φρο-

ντί ζο ντας να μην πα ρα λεί ψει κα νέ ναν 

α πό τους ψη φο φό ρους που μπο ρού σε 

να πεί σει. Η α κά μα τη αυ τή προ σπά θεια 

α πέ φε ρε τό τε την α ντα μοι βή που της 

ά ξι ζε. Ο Τζων Φ. Κέ ννε ντυ πή ρε τη θέ ση 

του στη βου λή των α ντι προ σώ πων σαν 

το νε ό τε ρο μέλος του κον γκρέ σου στην 

Ουά σιν γκτον.

Ε κεί, ύ στε ρα α πό μί α τριε τί α, έ στρε ψε 

τις πο λι τι κές του φι λο δο ξί ες προς την 

ά νω βου λή με το με γα λύ τε ρο γό η τρο, τη 

γε ρου σί α. Για μί α α κό μη φο ρά η σκλη ρή 
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και ε ντα τι κή προ ε κλο γι κή δου λειά τού χά-

ρι σε την ε κλο γι κή ε πι τυ χί α. Έ τσι, το 1952 ο 

Τζων Φ. Κέν νε ντυ ε κλέ γε ται γε ρου σια στής 

για την πο λι τεί α της Μασ σα χου σέ της.

Πα ντρε μέ νος ή δη με την ό μορ φη Ζα-

κλίν (Τζά κι) Μπο βιέ, ο Τζων βρι σκό ταν 

πλέ ον σε μί α θέ ση πε ρί ο πτη χω ρίς να 

του λεί πει η φι λο δο ξί α. Το 1956 ε πε δί-

ω ξε την υ πο ψηφιό τη τα του α ντι προ έ-

δρου του Δη μο κρα τι κού κόμ μα τος των 

Η.Π.Α. Το ό τι ο νε αρός γε ρου σια στής 

έ χα σε το χρί σμα για με ρι κές μό νο ψή-

φους, α πο τε λού σε μία α κό μη μαρ τυ ρί α 

για την πο λι τι κή του ευ στρο φί α και τη 

θέ λη σή του να νι κήσει.

Α φού έ γι νε μέ σα σ’ έ να τό σο σύ ντο-

μο χρο νι κό διά στη μα γνω στός σ΄ό λη 

την Αμε ρι κή -δεν ή ταν α κό μη 40 ε τών- 

έ στρε ψε τώ ρα την ε νερ γη τικό τη τά του 

στην προ ε τοι μα σί α του για τις προ ε δρι-

κές ε κλο γές του 1960. Αυ τή τη φο ρά, 

ό μως, ο Κέν νε ντυ ή ταν α πο φα σι σμέ νος 

να διεκ δι κή σει το χρί σμα του υ πο ψή-

φι ου προ έ δρου για το δη μο κρα τι κό 

κόμ μα των Η.Π.Α.

Κα τά τη γνώ μη πολ λών τό τε, ι δί ως 

των γε ρο ντό τε ρων του κόμ μα τος αυ τού, 

ο σχε τι κά νέ ος, ά πει ρος, αλ λά κυ ρί ως 

κα θο λι κός γε ρου σια στής α πό τη Μασ-

σα χου σέ τη, δε θα μπο ρού σε να εί ναι ο 

ι δα νι κός ση μαιο φό ρος τους.

Ο Τζων Κέν νε ντυ α ντι με τώ πι σε τους 

αμ φι σβη τί ες του, τό σο μέ σα στο κόμ μα 

του, ό σο και έ ξω απ΄αυ τό, μπαί νο ντας 

μπρο στά, σε μί α σει ρά α πό ε κλο γι κές 

μάχες για την α νά δει ξη προ ε δρι κών υ πο-

ψη φί ων σε ε πτά πο λι τεί ες των Η.Π.Α. 

Σε αυτές πέ τυ χε δια δο χι κά ε ντυ πω σια-

κές νί κες και πριν α πό τη σύ νο δο των 

α ντιπρο σώ πων του κόμ μα τος τον Ιού λιο 

του 1960 στο Λος Ά ντζε λες, ο Κέν νε ντυ 

ή ταν σχε δόν βέ βαιος ό τι οι πε ρισ σό τε ροι 

απ΄αυ τούς θα ψή φι ζαν την υ πο ψη φιό τη-

τά του για την προ ε δρί α.

Υ πήρ χαν, ό μως, και με ρι κοί στο Λος 

Ά ντζε λες που δε συμ με ρί ζο νταν τη βε-

βαιό τη τα αυ τή. Α νά με σά τους ή ταν ο 

γε ρου σια στής Λύ ντον Τζόν σον α πό το Τέ-

ξας, έ νας α πό τους ι σχυ ρό τε ρους άν δρες 

του δη μο κρα τικού κόμ μα τος, ο ο ποί ος 

έ τυ χε τό τε να διεκ δι κή σει κι ο ί διος την 

προ ε δρι κή υπο ψη φιό τη τα. Αλ λά ο Τζων 

Κέν νε ντυ, με τη βο ή θεια των αδελ φών 

του Ρό μπερ τ και Έ ντουαρ τ, εί χε σχε διά-

σει μί α απο τε λε σμα τι κό τα τη προ ε κλο-

γι κή κα μπά νια, με ι σχυ ρούς φί λους και 

ε πα φές σε κά θε σχε δόν πο λι τεί α. ΄Eτσι, 

στο Λος Ά ντζε λες ο Τζων ξε πέ ρα σε την 

πρό κλη ση Τζόν σον και το δη μο κρα τι κό 

κόμμα τον α νέ δει ξε υ πο ψή φιό του με την 

πρώ τη ψη φο φο ρί α.

Λί γες η μέ ρες αρ γό τε ρα το Ρε που μπλι-

κα νι κό κόμ μα α νέ δει ξε τον α ντι πρό ε δρο 

Νί ξον σαν προ ε δρι κό του υ πο ψή φιο 

για το 1960. Αυ τός εί χε την ευ λο γί α του 

α πο συ ρό με νου προ έ δρου, δο ξα σμέ νου 

στρα τηγού των Η.Π.Α., Ντουά ιτ Α ΐ ζεν χά-

ουερ που πα ρά την α τε λέ σφο ρη δεύ τε ρη 

θη τεί α του στο Λευ κό Οί κο, εί χε πά ντα 

μί α ξε χω ρι στή θέ ση στην καρ διά του 

Α με ρι κα νι κού λα ού. Έ τσι, στις αρ χές της 

προ ε κλο γι κής εκ στρα τεί ας, οι οιω νοί ευ-

νο ού σαν τον Ρ. Νί ξον και το Ρε που μπλι κα-

νι κό κόμ μα σαν νι κη τή στις προ ε δρι κές 

ε κλο γές του Νο εμ βρί ου.

Η προ ε κλο γι κή αυ τή εκ στρα τεί α α πο-

δεί χτη κε μί α α πό τις γο η τευτι κό τε ρες και 

δρα μα τι κό τε ρες στην ι στο ρί α των Α μερι-

κα νι κών ε κλο γών. Με τα ξύ των ι διαί τε ρων 

γνω ρι σμά των της ή ταν και η χρη σι μο-

ποί η ση της τη λε ο ρά σε ως που στά θη κε 

α ποφα σι στι κός πα ρά γων για το τε λι κό 

α πο τέ λε σμα. Η εκ στρα τεί α αυ τή τερ μά τι-

σε ε πί σης και την πα λιά συ νή θεια της πε-
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ριο δεί ας με σι δηρό δρο μο, α με τα κί νη το 

έ θι μο των προ ε δρι κών υ πο ψη φί ων α πό 

τό τε που οι σι δη ρό δρο μοι της βό ρειας 

Α με ρι κής συ νέ δε σαν την α να το λι κή με 

τη δυ τι κή α κτή της. Το α ε ριω θού με νο 

α ντι κα τέ στη σε τώ ρα την α τμο μη χα νή. 

Τρί το γνώ ρι σμα της προ ε κλο γι κής 

εκ στρα τεί ας του 1960 -που το εκ με ταλ-

λεύτη καν μά λι στα λα μπρά οι άν θρω ποι 

του Τζων Κέν νε ντυ- ή ταν η χρησι μο ποί-

η ση των σφυγ μο με τρή σε ων της κοι νής 

γνώ μης για τη δια πί στω ση του βαθ μού 

ε πη ρε α σμού της σε κά θε θέ μα που 

την εν διέ φε ρε. Ο Κέν νε ντυ για το σκο-

πό αυ τό πε ριέ λα βε στο ε πι τε λεί ο του 

ειδι κούς ε μπει ρο γνώ μο νες οι ο ποί οι 

γνώ ρι ζαν τα διά φο ρα προ βλή μα τα που 

συγκι νού σαν δια φο ρε τι κές ο μά δες σε 

διά φο ρα μέ ρη των Η.Π.Α.

Το κε ντρι κό ση μεί ο του ε κλο γι κού 

του μη νύ μα τος ή ταν ό τι για ένα αρ κε-

τό χρο νι κό διά στη μα οι Η.Π.Α. εί χαν 

πα ρα δο θεί σ’έ να με γά λο κα τα ναλω τι κό 

ξε φά ντω μα. Η Α με ρι κα νι κή οι κο νο μί α, 

έ λε γε, ε δώ και πά ρα πο λύ και ρό εί χε 

α φιε ρώ σει το τε ρά στιο δυ να μι κό της σε 

ά χρη στες πο λυ τέ λειες, πα ρα με λώ ντας 

το μείς ό πως η εκ παί δευ ση σε ό λα τα ε πί-

πε δα, η κοι νω νι κή α σφά λι ση και υ γεί α 

κα θώς και η ευ η με ρί α των λι γό τε ρο 

τυ χε ρών πολι τών των Η.Π.Α. Ε πί σης, κα-

τη γο ρού σε την ε πι κίν δυ νη πα ρα μέ λη ση 

της ά μυ νας της Α με ρι κής και υ πο γράμ μι-

ζε ό τι το Ρω σι κό τό τε προβά δι σμα στον 

α γώ να για την κα τά κτη ση του δια στή μα-

τος -το εί χε απο δεί ξει η σει ρά των τε χνη-

τών δο ρυ φό ρων Σπούτ νικ- καθι στού σε 

α κό μα ε ντο νό τε ρη την ο λι γω ρί α των 

κυ βερ νή σε ων Α ϊ ζεν χά ουερ.

Η κύ ρια προ ε κλο γι κή υ πό σχε ση του 

Κέν νε ντυ ή ταν ό τι θα έ βα ζε ξα νά τη χώ ρα 

σε κί νη ση ύ στε ρα α πό μί α πε ρί ο δο α πο-

τελ μα τώ σε ως. Υπο σχέ θη κε έ να Νέ ο σύ νο-

ρο, ό που η μέ ρι μνα για την ποιότη τα της 

α με ρι κα νι κής ζω ής θα α ντι κα θι στού σε 

την έμ μο νη ι δέ α της α πλής συσσώ ρευ-

σης υ λι κών α γα θών. Με τη χα ρι τω μέ νη 

και κομ ψή γυ ναί κα του Τζά κι στο πλευ ρό 

του, με χα μό γε λο, νε α νι κό δυ να μι σμό και 

α κα τα μά χη τη γο η τεί α κερ δί ζει κα θη με ρι-

νά καρ διές και ψή φους.

Ό σο για το θρη σκευ τι κό πρό βλη μα ο 

Κέν νε ντυ το α ντι με τώ πι σε με ψυ χραι μία 

και θάρ ρος. Υ πεν θύ μι σε στους ψη φο φό-

ρους ό τι το να α πορ ρί ψουν έναν υ πο ψή-

φιο για τις θρη σκευ τι κές του πε ποι θή-

σεις θα σή μαι νε ό τι η θρη σκο λη ψί α και 

ο φα να τι σμός μπο ρού σαν να αδι κή σουν 

σο βα ρά το α πο τέ λε σμα μί ας α με ρι κα νι-
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κής προ εδρι κής ε κλο γής.

Άλ λο σπου δαιότα το γνώ ρι σμα ε κεί-

νης της προ ε κλο γι κής εκ στρα τεί ας ή ταν 

η πρόσκλη ση που α πη ύ θυ νε ο Κέν νε ντυ 

προς τον Νί ξον, να κου βε ντιά-

σουν μα ζί τα διά φο ρα θέ μα τα 

α πό την τη λεό ρα ση. Αν και ο Νί-

ξον βρέ θη κε σε δί λημ μα, τε λι κά 

δέ χτη κε την πρόκλη ση και πα ρό-

λο που η συ ζή τη ση πε ριέ λα βε 

χω ρι στές δη λώ σεις των υ πο ψη-

φίων πα ρά δια λο-

γι κό δια ξι φι σμό, 

οι πε ρισ σό τε ροι 

πα ρα τη ρη τές έ νιω-

σαν ό τι από την 

α να μέ τρη ση αυ τή 

ο Κέν νε ντυ βγή κε 

σα φώς νι κη τής.

Έ γι ναν τέσ σε-

ρεις τη λε ο πτι κές 

συ να ντή σεις τις 

ο ποί ες πα ρα κο-

λού θη σαν πά νω 

α πό 85.000.000 

Α με ρι κα νοί, κα τά 

τις ο ποί ες ο Κέν νε-

ντυ με την εμ φά νι-

ση, τους τρό πους 

και τον ο λο φά νε ρο έ λεγ χο των γε γο νό-

των πέ τυ χε μί α ε ντυ πω σια κή επί δο ση. Ο 

α ντι πρό ε δρος Νί ξον, α πε να ντί ας, εμ φα-

νί στη κε κα τα βε βλη μέ νος α πό την προ-

ε κλο γι κή εκ στρα τεί α, κά πως α βέ βαιος 

και σε μί α στιγ μή, πο λύ νευ ρικός. Το α πο-

τέ λε σμα αυ τών των συ να ντή σε ων ή ταν 

α ναμ φί βο λα υ πέρ του Τζων Κέν νε ντυ.

Ό ταν το Νο έμ βριο του 1960 με τρή-

θη καν οι ψή φοι, δια πι στώ θη κε ό τι ο 

γε ρου σια στής Κέν νε ντυ προ πο ρευό-

ταν κα τά τι. Τε λι κά α να κη ρύ χθη κε νι-

κητής με πλειο ψη φί α λί γο με γα λύ τε ρη 

των 112.000 

ψ ή  φ ω ν  α  π ό 

τα 69.000.000 

πε ρί που που 

ρί χτηκαν στις 

κάλ πες. Έ τσι 

σ τ ι ς  2 0  Ι α -

νουα ρί ου του 1961, 

που έ κα νε τσου χτερό 

κρύ ο, ο Τζων Φ. Κέν-

νε ντυ α νέ λα βε τα κα θή κο ντα του προ-

έ δρου των Η.Π.Α. Τώ ρα που ο προ ε-

κλο γι κός πυ ρε τός δεν ή ταν πα ρά μί α 

α νά μνη ση, το νέ ο πρό ε δρο πε ρί με ναν 

τα πο λυ ποί κι λα και πε ρί πλο κα κα θή κο-

ντα ε νός νο μοθε τι κού προ γράμ μα τος.

Μο λο νό τι το δη μο κρα τι κό κόμ μα 

εί χε ε ξα σφα λί σει την πλειο ψη φί α τό σο 

στη βου λή των α ντι προ σώ πων ό σο και 

στη γε ρου σί α, αυ τή δεν α πο τε λού σε 

κα θόλου εγ γύ η ση για την εύ κο λη ψή φι-

ση των προ γραμ μά των του προ έ δρου. 

Υ πήρ χαν και υ πάρ χουν στο Α με ρι κανι-
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κό κον γκρέ-

σ ο  π ο λ  λ ά 

ι σχυ ρά δη-

μο κρα τι κά 

μέ  λ η ,  πο υ 

σε ο ρι σμέ-

να ζη τή μα-

τα εί ναι συ ντη ρη-

τι κό τε ρα και α πό 

τους Ρε που μπλι κά-

νους. Ο Τζων Κέν νε ντυ χρησι μο ποί η σε 

ό λες του τις δυ νά μεις του α ξιώ μα τός 

του στα δύ ο χρόνια και δέ κα μή νες 

της προ ε δρί ας του, για να ε ξα σφα λί-

σει μί α νο μοθε σί α α πο βλέ που σα στα 

δι καιώ μα τα των μειο νο τή των και την 

ευ η με ρί α των φτω χό τε ρων τά ξε ων της 

χώ ρας. Ή ξε ρε ό τι οι φυ λε τι κές δια κρί-

σεις ε φαρ μό ζονταν τό τε σε ό λες τις 

πε ριο χές των Η.Π.Α. Γι’αυ τό υ πέ βα λε 

πο λυά ριθ μες προτά σεις για κα τάρ γη ση 

των δια κρί σε ων αυ τών και για στε γα στι-

κή α πο κα τά στα ση των φτω χών.

Η α ντί δρα ση του Κον γκρέ σου ή ταν 

ι διαί τε ρα έ ντο νη από το συ να σπι σμό 

συ ντη ρη τι κών Ρε που μπλι κά νων και 

Δη μο κρα τι κών, ο ο ποί ος για πολ λά 

χρό νια ε ξου δε τέ ρω νε α πο τε λε σμα τι κά 

τέ τοιες προ τά σεις.

Οι υ πο στη ρι κτές του προ έ-

δρου μέ σα στο Κον γκρέ σο κι 

έ ξω α πό αυτό ερ γά ζο νταν σκλη-

ρά για να δη μιουρ γή σουν στην 

κοι νή γνώ μη έ να νέ ο κλί μα. Γε νι-

κά, ω στό σο, το νο μο θε τι κό πρό-

γραμ μα του προ έ-

δρου Κέν νε ντυ στα 

ε σω τε ρι κά θέ μα τα 

που θε ω ρού σε ζω-

τι κά για την υ γεί α 

του έθνους -τό σο 

τ η ν  ο ι  κ ο  ν ο  μ ι  κ ή 

ό σο και την πνευ-

μα τι κή- δε γνώ ρι σε 

την ε πι τυ χί α. Αν εί-

χε δια τε λέ σει πρό-

ε δρος μί α α κό μη 

τε τρα ε τί α, ί σως οι 

σπά νιες α ρε τές του 

δυ να μι σμού, ε νερ-

γ η  τ ι  κ ό  τ η  τ α ς  κ α ι 

η γε σί ας να έ πειθαν 

το Κον γκρέ σο να ψη φί σει τη νο μο θε-

σί α του. Αλ λά ο τρα γι κός του θά να τος 

στις 22 Νο εμ βρί ου 1963 α νά γει τις σκέ-

ψεις αυ τές σε α πλές ει κα σί ες.

Τε λι κά, ό μως, ο διά δο χος του προ-

έ δρου Κέν νε ντυ, Λύ ντον Μπ. Τζόν σον, 

έ νας Τε ξα νός που η έ γνοια του για τους 

φτω χούς και τους α δικη μέ νους ξε κι νού σε 

α πό τα δι κά του βα σα νι σμέ να νιά τα στον 

Α με ρι κα νι κό νότο, έ πει σε το Κον γκρέ σο 

να ψη φί σει το με γα λύ τε ρο μέ ρος α πό την 

κοι νω νι κή νο μο θε σί α και τη νο μο θε σί α 
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πε ρί πο λι τι κών δι καιω μά των που εί χε 

προ ω θήσει ο πρό ε δρος Κέν νε ντυ.

Ο κό σμος θα θυ μά ται την προ ε δρί α 

του Τζων Φι τζέ ραλ ντ Κέν νε ντυ ό χι τό-

σο για τα νο μο θε τι κά του ε πι τεύγ μα τα 

στον ε σω τε ρι κό τομέ α, ό σο για την 

ε μπνευ σμέ νη του η γε σί α και για το 

αί σθη μα προ ο ρι σμού που έ δω σε στον 

Α με ρι κα νι κό λα ό. Άλ λοι, ό μως, θέ ρι σαν 

ό,τι ε κεί νος εί χε σπεί ρει…

Οι ε πι βλη τι κοί φό ροι τι μής και οι εκ-

δη λώ σεις συ μπάθειας που α κο λού θη σαν 

τη δο λο φο νί α του, έ δει ξαν ό τι ο νε ό τε ρος 

πρό ε δρος της Α με ρι κα νι κής ι στο ρί ας εί χε 

ε μπνεύ σει ό χι μό νο τη συ ντρι πτι κή πλειο-

ψη φί α των συ νη θι σμένων Α με ρι κα νών, 

αλ λά αν θρώ πους ό λων των κοι νω νι κών 

στρω μά των σ’ο λό κληρο τον κό σμο.

Η δο λο φο νί α του
Προ έ δρου Τζων Φ. Κέν νε ντυ

Ο  Π ρ ό  ε  δ ρ ο ς  τ ω ν  Η . Π . Α .  Τ ζ ω ν 

Φιτζέραλντ Κέν νε ντυ δο λοφο νή θη κε 

στις 22 Νο εμ βρί ου 1963. Πυ ρο βο λή θη-

κε ε νώ βρι σκό ταν πά νω σ΄έ να α νοι χτό 

αυ το κί νη το πε ριο δεύ ο ντας το Ντά λας 

του Τέ ξας για να φέ ρει κά ποια τά ξη 

στο δι η ρη μέ νο δη μο κρα τι κό κόμ μα 

της πολι τεί ας αυ τής. Ο Κυ βερ νή της 

του Τέ ξας Τζων Κόν να λυ, που ή ταν στο 

ί διο αυ το κί νη το πλη γώ θη κε ε πί σης. Το 

αυ το κί νη το με τέ φε ρε αμέ σως τους πλη-

γω μέ νους, συ νο δευό με νους α πό τις γυ-

ναί κες τους, στο πλη σιέστε ρο νο σο κο-

μεί ο Πάρ κλα ντ Με μό ριαλ. O Πρό ε δρος, 

ό μως, που εί χε δε χθεί δύ ο σφαί ρες α πό 

τις ο ποί ες τη μί α στο κε φά λι, δεν ξα να-

βρή κε πο τέ τις αι σθή σεις του.

Οι συν θή κες της δο λο φο νί ας του 

προ έ δρου Κέν νε ντυ και τα γε γο νό τα 

που επα κο λού θη σαν τις η μέ ρες ε κεί νες 

έ δω σαν γρή γο ρα α φορ μή σε ε κτε τα-

μέ νες φήμες και ει κα σί ες. Ο θά να τος 

του Κέν νε ντυ ή ταν έρ γο ε νός μό νο δο-

λο φό νου ή εκτε τα μέ νης συ νο μω σί ας; 

Oι φή μες για την ύ παρ ξη συ νο μω σί ας 

α να πτε ρώ θη καν ό ταν δύ ο η μέ ρες με τά 

το θά να το του Κέν νε ντυ ο Λη Χάρ βευ 

΄Ο σβαλ ντ, ένας πρώ ην πε ζο ναύ της 24 

ε τών, που εί χε κα τη γο ρη θεί ό τι αυ τός 

ή ταν ο δο λο φό νος, πυ ρο βο λή θη κε και 

ο ί διος α πό τον Τζά κι Ρού μπυ, ε νώ συ-

νο δευό ταν α πό τους α στυ νο μι κούς που 

τον εί χαν συλ λά βει. Ο ΄Ο σβαλ ντ πέ θανε 

την ί δια η μέ ρα και ου δέ πο τε πα ρα δέ χτη-

κε ό τι εί χε πυ ρο βο λή σει τον πρό εδρο 

Κέν νε ντυ. Ο Τζάκ Ρού μπυ, ι διο κτή της 

κέ ντρου στρι πτίζ στο Ντάλ ας, είπε ό τι 

σκό τω σε τον ΄Ο σβαλ ντ για τί εί χε α γα να-

κτή σει με τη δο λο φο νί α του προ έ δρου 

και ή θε λε ν΄α παλ λά ξει την Τζά κυ Κέν νε-

ντυ (σύ ζυ γο του δο λο φο νη θέντος προ-

έ δρου) α πό το μαρ τύ ριο της δί κης του 

΄Ο σβαλ ντ. ΄Ε λε γε, όμως, την α λή θεια; 

Μή πως πυ ρο βό λη σε τον ΄Ο σβαλντ για 

να τον κά νει να σω πά σει και να μην α πο-

κα λυ φθούν οι συ νο μώ τες; Και η α στυ νο-

μί α του Ντάλ ας ή ταν α πλώς χα λα ρή στα 

μέτρα της ε πι τή ρη σης ή ή θε λε κι αυ τή 

να σω πά σει ο ΄Ο σβαλ ντ;

Μέ σα σε λί γες η μέ ρες α πό το θά να-

το του ΄Ο σβαλ ντ, ο πρό ε δρος Τζόνσον, 

συ γκρό τη σε μί α ε πι τρο πή με τον αρ χι δι-

κα στή Ερ λ Γουώ ρεν ε πικε φα λής, για να 

διε ρευ νή σει τα αί τια της δο λο φο νί ας του 

Κέν νε ντυ και τις φή μες γύ ρω απ΄ αυ τή.

Η έκ θε ση της ε πι τρο πής ε πι δό θη κε 

στον πρό ε δρο στις 24 Σε πτεμ βρίου 1964 

και το πό ρι σμά της έ λε γε ό τι ο ΄Ο σβαλ-

ντ πυ ρο βό λη σε τον πρό ε δρο Κέν νεντυ 

α πό μί α α πο θή κη σχο λι κών βι βλί ων του 

Τέ ξας, ό τι υ πήρ ξε ο μό νος δο λο φόνος 

και ό τι δεν συμ με τεί χε σε συ νο μω σί α. 
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αρ κού νται να θε ω ρούν ι κα νο ποι η τι κό 

το πό ρι σμα της ε πι τρο πής Γουώ ρεν. 

Εί ναι, ί σως, ά ξιο πα ρα τή ρη σης ό τι α μέ-

σως με τά την α νά λη ψη των κα θη κό-

ντων του νέ ου προ έ δρου Λύ ντον Τζόν-

σον, ψη φί στη κε νό μος κα τά τον ο ποί ο 

τα ε πίση μα αρ χεί α πε ρί των συν θη κών 

της δο λο φο νί ας Κέν νε ντυ θ΄α νοι χθούν 

με τά από 70 έ τη, ή τοι το 2033.

Γι νό ταν ε πί σης δε κτό στην έκ θεση αυ τή 

ό τι ο Ρού μπυ ε νήρ γη σε α νε ξάρ τη τα.

H αμ φι σβή τη ση, ό μως, συ νε χί στη κε. 

Δεν εί χαν πει σθεί ό λοι ό τι ο Κέν νε ντυ και ο 

Κόν να λυ χτυ πή θη καν α πό την πρώ τη σφαί-

ρα και ό τι το τραύ μα στο λαι μό του Κέν-

νε ντυ ή ταν α πό μί α σφαί ρα που ρί χτη κε 

από κα τεύ θυν ση του μπρο στι νού μέ ρους 

του αυ το κι νή του που τους με τέ φε ρε. Ορι-

σμέ νοι ε ξα κο λου θού σαν να πι στεύ ουν ό τι 

ο Τζάκ Ρού μπυ, που πέ θα νε το 1967 από 

καρ κί νο, έ δρα σε με το σκο πό να κλεί σει το 

στό μα του ΄Ο σβαλ ντ. ΄Αλ λοι α ναρω τή θη-

καν μή πως υ πάρ χει μί α φο βε ρή ε ξή γη ση 

των μυ στη ριω δών θα νά των που συ νέ βη-

σαν το χει μώ να του 1963-1964, κα τά τον 

ο ποί ο πέ θα ναν πέ ντε ά το μα, τα ο ποί α εί-

χαν δια δρα μα τί σει δευ τε ρεύ ο ντες ρό λους 

την η μέ ρα της δο λο φο νί ας;

Με τα ξύ αυ τών που κρά τη σαν ζω-

η ρή την αμ φι σβή τη ση υ πήρ ξε ο Τζίμ 

Γκά ρι σον, πε ρι φε ρεια κός ει σαγ γε λέ ας 

της Νέ ας Ορ λε ά νης. Ο Γκάρισoν ι σχυ-

ρί ζε ται ό τι βρή κε α πο δεί ξεις για την 

ύ παρ ξη συ νο μω σί ας. Ως σή με ρα, ό μως, 

α πέ τυ χε να στοι χειο θε τή σει α πό λυ τα 

τις κα τη γορί ες του, αυ τός και με ρι κοί 

άλ λοι και οι πε ρισ σό τε ροι Α με ρι κα νοί 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

✎ Ιστορικός Άτλας 20ου αιώνα (Εφημερίδα Καθημερινή).

✎ Προσωπικότητες 20ου αιώνα (Εκδόσεις Η. Μανιατέα).

✎ Ιστορία των U.S.A. 1917-1963 (Andre Maurois, της Γαλλικής Ακαδημίας).
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Ι διω τι κο ποί η ση
του πο λέμου
μία νέ α
πραγ μα τι κό τη τα

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ει σα γω γή
Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α με-

ρικα νών πο λι τών στη Φα λού τζα του 

Ι ράκ, το κά ψι μο των πτω μά των τους 

α πό τους Ιρα κι νούς α ντάρ τες και τέ λος 

οι φρι κια στι κές ει κό νες α πό το κρέ μα-

σμά τους στη γέ φυ ρα πά νω α πό τον 

Ευ φρά τη πο τα μό, προ κά λε σαν αρ κε τά 

ε ρω τη μα τι κά σχε τι κά με το ρό λο και 

το σκο πό της ύ παρ ξης των πα ρα πά νω 

πο λι τών σε αυ τήν την καυ τή πε ριο χή 

του πλα νή τη. Ό πως α να κοι νώ θη κε στη 

συ νέ χεια, οι τέσ σερις αυ τοί πο λί τες 

δού λευαν για την Α με ρι κά νι κη ι διω τι κή 

ε ται ρεί α Blackwater, η οποί α πα ρεί χε 

α σφά λεια στις φά λαγ γες ο χη μά των, 

που ε φο δί α ζαν με τρό φι μα τα α με ρι-

κα νι κά στρα τεύ μα τα στο Ι ράκ. Με τά 

τα γε γο νό τα αυ τά, εί δαν το φως της 

δη μο σιό τη τας κά ποια άλ λα πε ρι στα τι-

κά, ε ξί σου φρι κια στι κά και α πάν θρωπα, 

τα ο ποί α εί χαν να κά νουν με την κα κο-

ποί η ση των ι ρα κι νών αιχ μα λώ των α πό 

τους φύ λα κες των φυ λα κών του Α μπού 
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Γκρά ι μπ (Abu Ghraib)1. Οι φύ λα κες 

αυ τοί ή ταν α μερι κα νοί πο λί τες που 

ερ γά ζο νταν για δύ ο άλ λες με γά λες α με-

ρι κά νι κες ι διωτι κές ε ται ρεί ες: την CACI 

International και την Titan Corporation, 

οι ο ποί ες εί χαν α να λά βει κά ποια συμ βό-

λαια στην προ σπά θεια α νοι κο δό μη σης 

του Ι ράκ. Λί γο νω ρί τε ρα, το 1999 στη 

Βο σνί α, α με ρι κα νοί πο λί τες που ερ γά-

ζο νταν για την α με ρι κά νι κη ι διω τι κή 

ε ται ρεί α DynCorp, βρέ θη καν α να με μιγ-

μέ νοι σε πα ρά νο μες δρα στη ριό τη τες 

που ελάμ βα ναν χώ ρα στην πε ριο χή αυ-

τή και πε ριε λάμ βα ναν ε μπό ριο ό πλων, 

ναρ κω τικών, πα ρα γω γή πλα στών χρη μά-

των και εγ γρά φων κα θώς και δια κί νη ση 

γυ ναι κών (human trafficking).

Οι ι στο ρί ες αυ τές, ό πως και αρ κετές 

άλ λες, α νά γκα σαν τη διε θνή κοι νή γνώ μη 

να α να ζη τή σει πε ρισ σό τε ρα στοιχεί α για 

αυ τές τις ι διω τι κές ε ται ρεί ες, οι ο ποί ες 

ε νερ γο ποιού νται στις εμπό λε μες ζώ νες 

και τεί νουν να κα λύ ψουν έ να μέ ρος α πό 

το έρ γο που πα ρα δοσια κά μέ χρι τώ ρα 

α να λαμ βά νο νταν, σχε διά ζο νταν και ε κτε-

λού νταν α πό τις Ένο πλες Δυ νά μεις κά θε 

χώ ρας. Έ τσι, η διε θνής κοι νό τη τα ήρ θε 

α ντι μέ τω πη με έναν πρω τό γνω ρο θε σμό, 

ο ο ποί ος άρ χι σε να δρα στη ριο ποιεί ται 

πα γκο σμί ως τα τε λευ ταί α 20 χρό νια: Την 

Ι διω τι κή Στρα τιω τι κή Ε ται ρεί α ή Βιο μη-

χα νί α (Ι ΣΕ ή Ι ΣΒ). Εί ναι εύ κο λο τε λι κά 

να δια πι στώ σει κα νείς, ό τι η Ι διω τι κή 

Στρα τιωτι κή Βιο μη χα νί α δεν εί ναι έ νας μύ-

θος, αλ λά μί α πραγ μα τι κό τη τα με με γά λη 

επιρ ρο ή και με μί α τα χέ ως αυ ξα νό με νη 

δυ να μι κή τα τε λευ ταί α χρό νια. Οι Ι ΣΕ 

έ χουν ε πη ρε ά σει ση μα ντι κά την ε ξέ λι ξη 

και το α πο τέ λε σμα πολ λών συ γκρούσε ων 

πα γκο σμί ως. Έ να πα ρά δειγ μα εί ναι ο κα-

θο ρι στι κός ρό λος που έ παι ξαν στις ε πι χει-

ρή σεις στην Αν γκό λα, στην Κρο α τί α, στην 

Αι θιο πί α και στη Σιέ ρα Λε ό νε. Έ τσι, οι 

ι διω τι κές βιο μη χα νί ες, γί νο νται ι διαί τε ρα 

ση μα ντι κοί παίκτες πα γκο σμί ως, με το συ-

νε χή και συ στη μα τι κό ε φο δια σμό -ό χι μό-

νο με ο πλικά συ στή μα τα και υ λι κά αλ λά 

και με υ πη ρε σί ες ταυ τό χρο να- σε ό ποιον 

εί ναι δια τε θει μέ νος να πλη ρώ σει α δρά τις 

πα ρε χό με νες υ πη ρε σί ες. Κα τά συ νέ πεια, 

η πα γκό σμια στρα τιω τι κή οι κο γέ νεια γί νε-

ται μάρ τυ ρας μί ας και νούρ γιας πραγ μα τι-

κό τη τας στα θέ α τρα των ε πι χει ρή σε ων, 

ε νώ, ταυ τό χρο να, δια πι στώνε ται και μί α 

νέ α πλευ ρά: του ε μπο ρι κού προ σώ που 

του πο λέ μου. Εί ναι γε γονός, ό μως, ό τι η 

στρα τιω τι κή κοι νό τη τα, κα θώς και ο υ πό-

λοι πος κό σμος, λί γα στοι χεί α γνω ρί ζουν 

για τις πα ρα πά νω ε ται ρεί ες, οι ο ποί ες με 

ι διαί τε ρη τέχνη και σκο πι μό τη τα πε ρι βάλ-

λουν τους ε αυ τούς τους με μυ στή ρια, 

μύ θους και συ νω μο τι κές θε ω ρί ες. Έ τσι, 

υ πάρ χουν πολ λά ε ρω τή μα τα σχε τι κά με 

το τι είναι αυ τές οι ε ται ρεί ες, α πό πού 

1 Α μπού Γκρά ι μπ (Abu Ghraib). Εί ναι μί α ι ρα κι νή πό λη 32 χλμ. δυ τι κά της Βα γδά της στην ο ποί α βρί σκο νται 
οι ο μώ νυ μες φυ λα κές. Έ γι νε διε θνώς γνω στή σαν το μέ ρος ό που η κυ βέρ νη ση του Σα ντάμ Χου σε ΐν διε ξή γα γε 
βα σα νι σμούς και ε κτε λέ σεις (γνωστό και ως το «Κέ ντρο Βα σα νι σμού του Σα ντάμ»). Με τά την κα τά λη ψη του Ι ράκ 
από τους Α με ρι κα νούς χρη σι μο ποι ή θη κε α πό τις δυ νά μεις κα το χής και την προσω ρι νή Ι ρα κι νή κυ βέρ νη ση για τον 
ε γκλει σμό ι ρα κι νών πο λι τών που εί χαν δια πρά ξει διά φο ρα ποι νι κά α δι κή μα τα ή δια φω νού σαν με την και νού ρια 
πο λιτι κό-στρα τιω τι κή κα τά στα ση. Πο λύ γρή γο ρα, ό μως, ήρ θε στο φως της δη μο σιότη τας το α πο τρό παιο σκάν δα-
λο με τους βα σα νι σμούς και τις κα κο ποι ή σεις των ι ρα κι νών κρα του μέ νων α πό τους α με ρι κα νούς φύ λα κες. Με τά 
α πό την αρ νη τική δη μο σιό τη τα που συ γκέ ντρω σε για άλ λη μί α φο ρά το πα ρα πά νω «σω φρο νι στι κό κα τά στη μα» 
και με τά α πό αλ λε πάλ λη λες ε πι θέ σεις που δέ χτη κε α πό ι ρακι νές πα ρα στρα τιω τι κές ορ γα νώ σεις, η α με ρι κα νι κή 
διοί κη ση α πο φά σι σε να κλεί σει τις φυ λα κές (9 Μαρ τί ου 2006) και να με τα φέ ρει τους κρα του μέ νους σε άλ λες 
φυ λα κές στο Ι ράκ. Η αρ χι κή α πό φα ση ή ταν να κα τε δα φι στούν οι φυ λα κές, αλλά για κα θα ρά ι στο ρι κούς λό γους 
άλ λα ξε η α πό φα ση και κα τέ λη ξε στο να διατη ρη θούν ως ι στο ρι κό ση μεί ο.
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προ έρ χο νται, τον τρό πο διοί κη σης και 

λει τουρ γί ας τους, τον τρό πο χρη μα το-

δό τη σής τους, τα πλε ο νε κτή μα τα και τα 

μειονε κτή μα τα που πα ρου σιά ζουν, πως 

και σε ποιο βαθ μό ε πη ρε ά ζουν τον τρό πο 

λή ψε ως α πο φά σε ων, κα θώς και το ρό λο 

που κα λού νται να δια δρα μα τί σουν σε 

καυ τές πε ριο χές του πλα νή τη ό πως εί ναι 

αυ τή του Ι ράκ. Μό νο ε άν α πα ντη θούν 

τα πα ρα πά νω ε ρω τή μα τα, θα δο θεί η 

δυ να τό τη τα στον κα θέ να να κα τα νο ή σει 

καλύ τε ρα αυ τήν τη νε ο σύ στα τη αλ λά ταυ-

τό χρο να πα νί σχυ ρη ι διω τι κή βιο μη χανί α 

και το ρό λο που ε πι θυ μεί αυ τή να δια δρα-

μα τί σει στην ε πι κρά τεια της χώ ρας ε ντός 

της ο ποί ας ε νερ γο ποιεί ται.

Ι στο ρι κή Α να δρο μή
Οι Ι ΣΕ δεν εί ναι έ νας θε σμός που δη-

μιουρ γή θη κε στις μέ ρες μας, αλ λά α πο τε-

λεί ε ξέ λι ξη του πα λαιο μο δί τι κου ε παγ γέλ-

μα τος των μι σθο φό ρων (mercenaries). 

Ο Μι σθο φο ρι κός στρα τός κα θώς και οι 

διά φο ρες μορ φές που αυ τός μπο ρεί να 

πά ρει, έ χει τις ρί ζες του στο βά θος των 

χρό νων. Α πό την αρ χαιό τη τα υ πάρ χουν 

α να ρίθ μη τα πα ρα δείγ μα τα, ό που με γάλοι 

στρα τοί και αυ το κρα το ρί ες, χρη σι μο-

ποιού σαν την οι κο νο μι κή τους δύ ναμη, 

προ κει μέ νου να στρα το λο γή σουν ι κα νό 

α ριθ μό στρα τιω τών, που στη συ νέχεια 

θα συμ με τεί χε στις διε ξα γό με νες ε πι χει ρή-

σεις, για να υ πε ρα σπι στεί τα συμ φέ ρο ντά 

του ε κά στο τε «ερ γο δό τη» του. Σύμ φω να 

με την ά πο ψη του Α ρι στο τέ λη, οι μι σθο-

φό ροι εμ φα νί στη καν ταυ τό χρο να με τα 

τυ ραν νι κά κα θε στώ τα. Η πρώ τη ι στο ρι κά 

κα τα γε γραμ μέ νη χρή ση μι σθο φο ρι κών 

στρα τευ μά των ε ντοπί ζε ται στην Αρ χαί α 

Αί γυ πτο γύ ρω στο 1.500 π.Χ. ό ταν ο Φα-

ρα ώ Ραμ σής Ι Ι χρη σι μοποί η σε 10.000 

μι σθο φό ρους κα τά τη διάρ κεια των μα-

χών. Αρ γό τε ρα, οι αρ χαί οι τύ ραννοι, 

ό πως ο Πει σί στρα τος, ο Γέ λων, ο Ιέ ρων 

και άλ λοι, κα τέ λα βαν την ε ξου σία χρη σι-

μο ποιώ ντας μι σθο φο ρι κούς στρα τούς. 

Στα δια κά ο θε σμός των μι σθοφό ρων 

ε πι κρά τη σε στις πε ρισ σό τε ρες κοι νω-

νί ες της αρ χαιό τη τας. Στην Αί γυπτο ο 

Ψαμ μή χι τος ο Β΄, εί χε στο στρα τό του 

Έλ λη νες μι σθο φό ρους που κα τά γονταν 

κυ ρί ως α πό Ί ω νες και Κά ρες α ποί κους. Οι 

Πέρ σες στις εκ στρα τεί ες τους ε να ντί ων 

της Ελ λά δας, χρη σι μο ποιού σαν ε πί σης 

μι σθο φό ρους διά φο ρων εθνο τή των με 

την υ πό σχε ση της εύ κο λης λεί ας. Τον 4ο 

και 3ο αιώ να π.Χ. οι μι σθο φόροι ή ταν πε-

ρι ζή τη τοι στις ελ λη νι κές πό λεις. Α ντί θε τα, 

στη Μα κε δο νί α η χρη σι μο ποί η σή τους 

ή ταν πε ριο ρι σμέ νη. Στην αρ χαί α Ρώ μη 

σώ μα τα μι σθο φό ρων εμ φα νί στη καν με τά 

το Β΄ Καρ χη δο νια κό πό λε μο. Την πε ρί ο-

δο αυ τή ή ταν πο λύ δύ σκο λο για τους 

Ρω μαί ους αυ το κρά το ρες και στρα τη γούς 

να με γα λώ σουν τους στρα τούς τους για 

πολ λούς και ποι κί λους λό γους ό πως: η έλ-

λει ψη προ σωπι κού, η έλ λει ψη ε παρ κούς 

χρό νου για εκ παί δευ ση, α νε παρ κείς πο-

σό τη τες ο πλι σμού και υ λι κών, πο λι τι κές 

σκο πι μό τη τες και ε πι πλο κές, κ.ά. Έ τσι, 

στο τέ λος του 4ου αιώ να η αυ το κρα το ρί α 

πραγ μα το ποιού σε συμ φω νί ες με ο μά-

δες βαρ βάρων, το πο θε τώ ντας τους εί τε 

ε ντός των λε γε ώ νων τους εί τε δρώ ντας 

α νε ξάρτη τα. Με το τέ λος των ε πι χει ρή-

σε ων πρό σφε ρε στους ε πι ζή σα ντες την 

ρω μα ϊκή υ πη κο ό τη τα, κα θώς και πολ λές 

άλ λες η θι κές και υ λι κές α μοι βές. Με τα γε-

νέστε ρα, στα χρό νια της φε ου δαρ χί ας, οι 

φε ου δάρ χες εί χαν στην υ πη ρε σί α τους 

τμή μα τα μι σθο φό ρων τα ο ποί α έ παι ζαν 

κα τά κά ποιο τρό πο το ρό λο φε ου δαρ-

χι κής ε θνο φρου ράς. Στη συ νέ χεια, οι 

Βυ ζα ντι νοί αυ το κρά το ρες α ντι γρά φο ντας 
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το ρω μα ϊ κό πρό τυ πο, προ σλάμ βα ναν και 

αυ τοί με τη σει ρά τους μι σθο φό ρους για 

να προ στα τεύ ουν τα συμ φέ ρο ντά τους. 

Με τη δια μόρ φω ση των κε ντρι κών κρα-

τών στη Δυ τι κή Ευ ρώ πη στις αρ χές του 

14ου αιώ να, οι βα σι λείς για να στηρί ξουν 

την ε ξου σί α τους διέ θε ταν προ σω πι κό 

στρα τό α πό μι σθο φό ρους. Κα τά το 15ο 

και το 16ο αιώ να εμ φα νί στη καν και οι 

μι σθο φο ρι κοί στό λοι. Τους μι σθοφό ρους 

της ε πο χής ε κεί νης, α πο τε λού σαν πο λί-

τες, μη δου λο πά ροι κοι, α γρό τες, ξε πε σμέ-

νοι ιπ πό τες, παι διά α ρι στο κρα τών κα θώς 

και ξέ νοι. Στις πα ρα μο νές πο λέ μου ο 

ε πι κε φα λής του κρά τους έ δι νε στο στρα-

τιω τι κό διοι κη τή την εντο λή να συ γκρο τή-

σει κα θο ρι σμέ νο α ριθ μό στρα τευ μά των, 

χο ρη γώ ντας του ταυ τό χρο να τα α παι τού-

με να χρή μα τα. Ό ταν το 16ο αιώ να άρ χι-

σαν να δη μιουρ γούνται τα φε ου δαρ χι κά 

α πο λυ ταρ χι κά κρά τη (Ι σπα νί α, Ολ λαν δί α, 

Γαλ λί α, Πρω σί α, κ.ά.), οι μι σθο φο ρι κοί 

στρα τοί ή ταν μό νι μος θε σμός, τον ο ποί ο 

δια τη ρού σαν και σε πε ρί ο δο ει ρή νης. Σε 

πολ λά κρά τη, ε κτός α πό τους μό νι μους 

μι σθο φό ρους υ πήρ χαν και μι σθο φό ροι 

που ε πάν δρω ναν το στό λο. Στα τέ λη του 

16ου αιώ να επι βλή θη κε στους μό νι μους 

μι σθο φό ρους ο μοιό μορ φη, ε ξα ντλη τι κή 

στρα τιωτι κή εκ παί δευ ση και τυ φλή υ πο-

τα γή. Σώ μα τα μι σθο φό ρων χρη σι μο ποι ή-

θη καν και στους νε ό τε ρους χρό νους για 

την ε δραί ω ση της α ποι κια κής πο λι τι κής 

κυρί ως στην Α φρι κή, στην Κα τάν γκα 

(Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α του Κον γκό) και στη 

Ζι μπά μπουε. Α πό την άλ λη πλευ ρά, σε 

χώ ρες ό πως για πα ρά δειγ μα η Ρω σί α, 

η Σου η δία, κ.ά. η χρη σι μο ποί η ση των 

μι σθο φό ρων ή ταν ά γνω στη μέ χρι τους 

νε ό τε ρους χρό νους. Σε κά θε πε ρί πτω ση, 

ό μως, οι ι διω τι κοί στρα τοί πα ρέ με ναν 

ση μα ντικοί και ε νερ γοί παί κτες α πό την 

αρ χαιό τη τα έ ως σή με ρα, η συμ με το χή 

των ο ποί ων σε διά φο ρες μορ φές ε πι χει-

ρή σε ων, α πο τε λού σε πά ντα τον κα νό να 

και ό χι την ε ξαί ρε ση.

Οι ρί ζες της μο ντέρ νας ι διω τι κής 

στρα τιω τι κής βιο μη χα νί ας ε ντο πί ζο-

νται αρ κε τά χρό νια πί σω, στην ε πο χή 

του βρε τα νού Λγού David Stirling, που 

ί δρυ σε την Ει δι κή Α ε ρο πο ρι κή Υ πη-

ρε σί α (SAS)2 κα τά τη διάρ κεια του Β΄ 

Πα γκο σμί ου Πο λέ μου. Οι ε πι τυ χη μέ νες 

α νορ θό δο ξες ε νέργειες της πα ρα πά νω 

νε ο σύ στα της μο νά δας, πο λύ γρή γο ρα 

ε ξα πλώ θη καν πα ντού, προσ δί δο ντας 

με γά λο κύ ρος και γό η τρο στο νέ ο αυ τό 

ει δι κό τμή μα. Δύ ο δεκα ε τί ες αρ γό τε ρα, 

το 1967, ο David Stirling μα ζί με κά-

ποιους άλ λους α πό στρα τους της SAS, 

θα εντα χθούν στην πρώ τη στρα τιω τι κή 

ι διω τι κή βιο μη χα νί α του 20ου αιώ να, 

με την ε πω νυ μί α WatchGuard Interna-

tional. Η ε ται ρεί α αυ τή, που μό λις εί χε 

ι δρυ θεί α πό κά ποια άλ λα πρώ ην στε λέ-

χη της SAS, μι σθώ νο νταν α πό την SAS, 

2 SAS, Special Air Service ή Ει δι κή Α ε ρο πο ρι κή Υ πηρε σί α. Δη μιουρ γή θη κε κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί-
ου Πο λέ μου το 1941 α πό τον βρε τα νό Λγό David Stirling. Αρ χι κά δη μιουρ γή θη κε για να διε ξά γει κα τα δρο μι κές 
ενέρ γειες και σα μπο τάζ πί σω α πό τις ε χθρι κές γραμ μές. Το ό νο μα της ως Ει δική Α ε ρο πο ρι κή Υ πη ρε σί α δό θη κε 
προ κει μέ νου να ε ξα πα τη θούν οι ε χθρι κές δυ νά μεις για τον α κρι βή της ρό λο. Κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί-
ου Πο λέμου διε ξή γα γαν έ να με γά λο α ριθ μό ε πι τυ χη μέ νων κα τα δρο μι κών ε νερ γειών, απο κτώ ντας γρή γο ρα πο λύ 
με γά λη φή μη. Πο λύ γρή γο ρα και άλ λα κρά τη, με τα ξύ αυ τών και η Ελ λά δα, δη μιούρ γη σαν α νά λο γα τμή μα τα 
ε ντός των ε νό πλων δυ νά μεων τους, έ χο ντας ως πρό τυ πο την ορ γά νω ση και την εκ παί δευ ση της SAS. Α πό την 
ίδρυ ση τους έ ως σή με ρα συμ με τεί χαν σε έ να με γά λο α ριθ μό ε πι χει ρή σε ων (φανε ρών και μυ στι κών) έ χο ντας τις 
πε ρισ σό τε ρες φο ρές πο λύ ι κα νο ποι η τι κά απο τε λέ σμα τα. Δι καί ως λοι πόν σή με ρα α πο λαμ βά νουν το χα ρα κτη ρι-
σμό ως μί α από τις πλέ ον ι κα νές και α πο τε λε σμα τι κές Ει δι κές Δυ νά μεις πα γκο σμί ως.
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άρ χι σε να γί νε ται και αυ τός με τις πα-

ρε χό με νες υ πη ρε σί ες.

Η σχέ ση των ε ται ρειών αυ τών και 

των μι σθο φο ρι κών ε παγ γελ μά των πέ ρα-

σε α πό διά φο ρα στά δια. Αρ χι κά, η Ι ΣΕ 

ακο λού θη σε α κρι βώς τα ε παγ γελ μα τι κά 

βή μα τα των μι σθο φό ρων. Στη συ νέ χεια, 

όμως, άρ χι σε να ε γκα τα λεί πει σι γά-σι γά 

το μι σθο φο ρι κό άρ μα και να προ σπαθεί 

να χα ρά ξει το δι κό της α νε ξάρ τη το δρό-

μο. Ή ταν πλέ ον φα νε ρό ό τι ο ποια δήπο τε 

σχέ ση με τους μι σθο φό ρους λει τουρ γού-

σε αρ νη τι κά για την ό λη ει κό να που αυ τή 

ή θε λε να πα ρου σιά σει στην κοι νή γνώ μη 

και κατ΄ ε πέ κτα ση για την ε ξέ λι ξη της 

ε πι χεί ρη σης. Τα μι σθο φο ρι κά ε παγ γέλ-

μα τα, ε ξαι τί ας της α νά μει ξής τους σε μί α 

σει ρά α πό πο λύ σκο τει νές και κα τα κρι τέ-

ες ε πι χει ρή σεις, εί χαν ε νο χο ποι η θεί και 

κα τα δι κα στεί στη συ νεί δη ση του κό σμου. 

Οι διά φορες κυ βερ νή σεις, κα θώς και οι 

διε θνείς ορ γα νι σμοί, ό φει λαν να υ ιο θε-

για την εκ παί δευ ση 

διά φο ρων στρα τών 

στη Μέ ση Α να το λή. 

Το πα ρά δειγ μα αυ-

τής της ε ται ρεί ας 

α κο λού θη σαν στη 

συ νέ χεια και άλ λες, 

με α πο τέ λε σμα να 

ξε κι νή σει η ρα γδαί α 

ε ξά πλω ση της ιδιω-

τι κής στρα τιω τι κής 

βιο μη χα νί ας. Η βιο-

μη χα νί α αυ τή άρ-

χι σε να γι γα ντώνε-

ται στις αρ χές του 

1990, με την έ ντο νη 

δρα στη ριο ποί η ση 

της σε διά φο ρες 

περιο χές του πλα-

νή τη. Πα ρα τη ρεί ται 

λοι πόν, πο λύ γρή γο ρα, διά φο ρα κρά τη, 

διεθνείς ορ γα νώ σεις κα θώς και ι διώ τες 

να κα τα φεύ γουν στη μί σθω ση στρα-

τιω τικών υ πη ρε σιών που άρ χι σαν να 

πα ρέ χο νταν στα δια κά α πό τις Ι ΣΕ.

Βλέ που με έ τσι τις Η.Π.Α., με την 

ε ξαι ρε τι κή πο λε μι κή μη χα νή στη διά-

θε σή τους, να έ χουν ε μπλέ ξει σε ό λες 

σχεδόν τις κύ ριες ε πι χει ρή σεις τους, 

στη με τά ψυ χρού πο λέ μου ε πο χή, συ-

νε χώς αυ ξα νό με νες δυ νά μεις ι διω τι κών 

ε ται ρειών. Η βο ή θεια που πρό σφε ραν 

στις ένο πλες δυ νά μεις των Η.Π.Α. ή ταν 

α νυ πο λό γι στη, κα τά τις φά σεις της προ-

ε τοιμα σί ας, της ε ξέ λι ξης και με τά το 

πέ ρας των ε πι χει ρή σε ων. Το Βρε τα νι κό 

Υ πουργεί ο Ε θνι κής Ά μυ νας προ χώ ρη σε 

και αυ τό με τη σει ρά του, στη μί σθω ση 

ι διωτι κών ε ται ρειών προς ό φε λος των 

στρα τευ μά των του. Ο κα τά λο γος των 

πε λα τών των ε ται ρειών αυ τών εί ναι 

α τε λεί ω τος, ό πως ε πί σης α τε λείω τος 
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τή σουν κά ποια μέ τρα προ κει μέ νου να 

πε ριο ρί σουν τη δρα στη ριο ποί η ση των 

μι σθοφό ρων. Έ τσι, η Ι ΣΕ άρ χι σε να ε νερ-

γο ποιεί ται μό νη της, ψά χνο ντας να βρει 

το νο μι κό ε κεί νο μαν δύ α που θα νο μι μο-

ποιού σε τις πα ρε χό με νες υ πη ρε σί ες της.

Η α νά πτυ ξη της Ι διω τι κής
Στρα τιω τι κής Βιο μη χα νί ας
Τον 20ο αιώ να η ι δέ α της κρα τι κής 

κυ ριαρ χί ας ε ξα πλώ θη κε και ε δραιώ θη-

κε πα γκο σμί ως. Στην προ σπά θεια των 

κρα τών να πε ριο ρι στούν οι πο λε μι κές 

συ γκρού σεις και συρ ρά ξεις, θε σπί στηκαν 

πολ λοί νό μοι και διε θνείς συμ βά σεις, οι 

ο ποί οι με τα ξύ των άλ λων α πα γόρευαν 

την ύ παρ ξη και τη χρή ση των ι διω τι κών 

στρα τών (Συν θή κη της Γε νεύ ης). Πα ρό λα 

αυ τά οι μι σθο φο ρι κοί στρα τοί πα ρέ μει-

ναν ε νερ γοί για με γά λα χρονι κά δια στή-

μα τα, προ σπα θώ ντας να βρουν έ να νέ ο 

νο μι μο ποι η μέ νο πρό σω πο, προ κει μέ νου 

να δρα στη ριο ποι η θούν πά λι. Η στα δια κή 

αυ τή με τάλ λα ξη των μι σθο φο ρι κών στρα-

τών δη μιούρ γη σε τις Ι ΣΕ.

Σύμ φω να με τον ο ρι σμό που έ χει επι-

κρα τή σει στη διε θνή στρα τιω τι κή και 

δι πλω μα τι κή ο ρο λο γί α, Ι διω τι κές Στρα-

τιω τι κές Ε ται ρεί ες ή Βιο μη χα νί ες (Ι ΣΕ ή 

Ι ΣΒ) εί ναι οι κερ δο σκο πι κές εται ρεί ες που 

πα ρέ χουν σε εν δια φε ρό με νες κυ βερ νή-

σεις, σε κυ βερ νη τι κές ή μη ορ γα νώ σεις, σε 

διε θνείς ορ γα νι σμούς, σε συ να σπι σμούς 

συμ φε ρό ντων, ή ακό μα και σε με μο νω-

μέ να πρό σω πα, μί α με γά λη ποι κι λί α α πό 

ε παγ γελ μα τι κές υπη ρε σί ες, ά με σα ή έμ με-

σα συν δε δε μέ νες με τον πό λε μο. Αυ τές 

α ντι προ σω πεύ ουν μί α νέ α προ σθή κη στο 

σύγ χρο νο και μο ντέρ νο πε δί ο μά χης και 

α πο τε λούν σε γε νι κές γραμ μές, την ε ξέ λι-

ξη του πα λιο μο δί τι κου ε παγ γέλ μα τος των 

μισθο φό ρων (mercenaries).

Η αλ μα τώ δης, ό μως, αυ τή α νά πτυ ξη 

της Ι ΣΕ ο φεί λε ται κυ ρί ως στους τρεις πα-

ρα κά τω πα ρά γο ντες3:

• Το τέ λος του Ψυ χρού Πο λέ μου

Το τέ λος του «ψυ χρού πο λέ μου» μετα-

ξύ των Η νω μέ νων Πο λι τειών και της Σο-

βιε τι κής Έ νω σης, σή μα νε με τα ξύ άλ λων, 

τη μεί ω ση των ε παγ γελ μα τι κών στρα τών 

σε ό λο τον κό σμο και α πο τέ λε σε τον 

κα τα λύ τη για την αύ ξη ση των Ι ΣΕ. Το 

εν δε χό με νο οι δύ ο υ περ δυ νά μεις να 

βρε θούν α ντι μέ τω πες σε έ να συμ βα τι κό 

ή πυ ρη νι κό πό λε μο έ πα ψε να υ φί στα-

ται. Ταυ τό χρο να, η α νά δει ξη των Η.Π.Α. 

σε μί α και μο να δι κή υ περ δύ να μη-αυ-

το κρατο ρί α εί χε σαν α πο τέ λε σμα, την 

αλ λα γή των ι σορ ρο πιών, των συμ μα χιών 

και των συμ φε ρό ντων πα γκο σμί ως. Ό λα 

τα κρά τη ξε κί νη σαν μί α προ σπά θεια να 

ε πανα προσ διο ρί σουν τη θέ ση τους στη 

διε θνή σκα κιέ ρα. Η νέ α αυ τή κα τά στα ση, 

ενώ αρ χι κά δη μιούρ γη σε την ψευ δαί σθη-

ση ό τι η αν θρω πό τη τα θα ή ταν πλέ ον πιο 

ει ρη νι κή και πιο α σφα λής, γρή γο ρα μί α 

σει ρά α λυ σι δω τών γε γο νό των α πο κάλυ-

ψε την πραγ μα τι κή ει κό να της νέ ας τά ξης 

πραγ μά των. Πρώ τος Πό λε μος του Κόλ-

που, ε πι χει ρή σεις στο Κό σο βο και στη 

Σερ βί α, ε πι χει ρή σεις στο Αφ γα νι στάν, 

δεύ τε ρος πό λε μος του Κόλ που και έ πε ται 

η συ νέ χεια. Αυ τή η αύ ξη ση του αριθ μού 

των συ γκρού σε ων, σε συν δυα σμό και με 

κά ποιους άλ λους πα ρά γο ντες, δη μιούρ-

γη σε τε λι κά την α νά γκη για τη σύ στα ση 

με γα λύ τε ρων στρα τευ μά των. Ταυ τό χρο-

να, η ρα γδαί α μεί ω ση των πρώ ην κο μου-

νι στι κών στρα τευ μά των, που προ ήλ θε 

3 Foreign Affairs (March/April 2005), Outsourcing War, σελ. 120.
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α πό την κα τάρ ρευ ση του πρώ ην α να το-

λι κού μπλοκ, ώ θη σε στην α νερ γί α έ να 

πο λύ με γά λο α ριθ μό στρα τιω τών. Τα 

χι λιά δες αυ τά ά το μα, με μό νο τους σχε-

δόν ε φό διο τη γνώ ση της στρα τιω τι κής 

τέ χνης, ξε χύ θη καν στη διε θνή α γορά για 

α νεύ ρε ση ερ γα σί ας. Οι Ι ΣΕ α πο τέ λε σαν 

έ ναν ι δα νι κό χώ ρο ερ γα σί ας για τους 

α πελ πι σμέ νους αυ τούς στρα τιώ τες. Έ τσι, 

πα ρου σιά στη κε το φαι νό μενο ο λό κλη ρες 

μο νά δες -ό πως για πα ρά δειγ μα η Σο βιε τι-

κή Άλ φα Μο νά δα Ει δι κών Δυ νά με ων- να 

ει σχω ρή σουν αυ τού σιες σε μί α ι διω τι κή 

ε ται ρεί α, ε νώ πά νω από το 70% των πρα-

κτό ρων της πρώ ην KGB στρα το λο γή θη κε 

α πό α νά λο γες ε ται ρεί ες.

• Με τα βο λή στη φύ ση του πο λέ μου

Οι ε πι χει ρή σεις που διε ξά γο νται τις τε-

λευ ταί ες δε κα ε τί ες πα γκο σμί ως έ χουν μί α 

σει ρά α πό αί τια πο λύ διαφο ρε τι κά α πό 

αυ τά που εί χαν οι πό λε μοι πα λαιό τε ρα. 

Έ τσι πλέ ον σή με ρα, οι πο λε μι κές συ γκρού-

σεις διε ξά γο νται για την κα τα πο λέ μη ση 

της τρο μο κρα τί ας, για την υ πε ρά σπι ση 

διά φο ρων θρη σκευ τι κών ή ε θνι κών μειο-

νο τή των στις οποί ες πα ρα βιά ζο νται κα-

τά φο ρα τα δι καιώ μα τα και οι ε λευ θε ρί ες 

τους, για τον πε ριο ρι σμό της ε ξά πλω σης 

των ό πλων μα ζι κής κα τα στρο φής, για την 

ε ξα σφά λι ση ή α να δια νο μή των ε νερ γεια-

κών πό ρων, κ.ά. Αυ τά εί ναι μό νο με ρι κά 

α πό τα και νούρ για «νο μι μο ποι η μέ να» 

α πό τη διε θνή κοι νό τη τα αί τια, τα ο ποί α 

επι γρά φουν τις νέ ες συ γκρού σεις. Ταυ τό-

χρο να, ο πό λε μος στον «α νε πτυγ μέ νο» 

κό σμο έ γι νε πιο χα ώ δης, πιο βρώ μι κος 

και πιο πο λύ πλο κος. Λαμ βά νει πλέ ον νέ ες 

μορ φές και νέ ες εκ φάν σεις. Έ τσι, στους 

ε μπλεκο μέ νους δεν πε ρι λαμ βά νονται 

μό νο συ γκρο τη μέ να τα κτι κά στρα τεύ μα-

τα, πε ρι λαμ βά νο νται ε πί σης πολέ μαρ χοι, 

παι διά-στρα τιώ τες, με γα λέ μπο ροι ναρ-

κω τι κών και ό πλων, γυ ναί κες και παι διά 

έ τοι μα να α να τι να χτούν προ κει μέ νου 

να γί νουν μάρ τυ ρες και να ε πι τύ χουν 

το σκο πό τους. Α πό την άλ λη πλευ ρά οι 

Δυ τι κές δυ νά μεις γί νο νται κα θη με ρι νά 

πιο δι στα κτι κές στο να ε πεμ βαί νουν προ-

κει μέ νου να διευ θετή σουν την ε κά στο τε 

κα τά στα ση, ε ξαι τί ας της «αλ λερ γί ας» της 

κοι νής γνώμης στις ε κα τόμ βες των νε-

κρών στρα τιω τών. Το κε νό αυ τό ήρ θε να 

κα λύ ψει η αλλα γή στον τρό πο διε ξα γω-

γής του πο λέ μου, κα θώς και η ι διω τι κή 

βιο μη χα νί α. Στην πε ρί πτω ση ε νός συμ βα-

τι κού πο λέ μου, η νέ α τα κτι κή προ βλέ πει 

ε ξα σφάλι ση της α ε ρο πο ρι κής υ πε ρο χής, 

ε πι τυ χή προ σβο λή μί ας με γά λης ποι κι λί-

ας στό χων με χει ρουρ γι κή α κρί βεια, που 

θα μειώ σει την α πο τε λε σμα τι κό τη τα 

των ε χθρι κών ε νό πλων δυ νά με ων και 

θα κα ταρ ρα κώ σει το η θι κό του πλη θυ-

σμού για πε ραι τέ ρω α ντί στα ση. Στη συ-

νέ χεια ε πέμ βα ση με μι κρά ευέ λι κτα και 

α ποτε λε σμα τι κά χερ σαί α τμή μα τα προς 

ο λο κλή ρω ση του προ κα θο ρι σμέ νου 

έρ γου. Τέ λος, πα ρα μο νή ε νός με γά λου 

τμή μα τος προ κει μέ νου να «ε πι βάλ λει» 

την ειρή νη, τη δη μο κρα τί α και να ξε-

κι νή σει την α να συ γκρό τη ση του υ πό 

κα το χή νέου κρά τους. Ό λη αυ τή η με-

θο δο λο γί α α παι τεί πο λύ ε ξει δι κευ μέ νο 

προ σω πι κό, το ο ποί ο εί ναι δυ να τό να 

βρε θεί με ευ κο λί α στους κόλ πους της 

ι διω τι κής βιο μη χα νί ας και να πα ρά σχει 

σε ο ποιον δή πο τε ό,τι υ πη ρε σί ες του 

ζη τη θούν, με την προ ϋ πό θε ση να πλη-

ρω θεί κα λά. Για πα ρά δειγ μα, η Με γά λη 

Βρε τα νί α το 1999 κα τά τη διάρ κεια των 

ε πι χει ρή σε ων στο Κό σο βο, σύ να ψε (με-

τα ξύ πολ λών άλ λων) έ να συμ βό λαιο 

με μί α ι διω τι κή α ε ρο πο ρι κή μο νά δα, η 

ο ποί α υ πο στή ρι ζε τα βρε τα νι κά μα χη-
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τι κά με ε να έ ριο α νε φο δια σμό και α ε ρο-

με τα φο ρά πο λύ με γάλων φορ τί ων ΔΜ 

στα συμ μα χι κά στρα τό πε δα, που εί χαν 

α να πτυ χθεί χι λιά δες μίλια μα κρύ τε ρα 

α πό τη Βρε τα νι κή ε πι κρά τεια.

Πα ρα τη ρώ ντας προ σε κτι κό τε ρα σε 

κά ποιες άλ λες πε ριο χές του πλα νή τη 

ό πως εί ναι η Νό τια Α με ρι κή, η Α φρι κή, η 

Α σί α μπο ρεί εύ κο λα κα νείς να δια πι στώ-

σει πο λε μι κές συ γκρού σεις χα μη λότε ρης 

ε ντά σε ως, αρ κε τής, ό μως, για να προ σελ-

κύ σει την προ σο χή και το εν διαφέ ρον 

της ι διω τι κής βιο μη χα νί ας. Α να φέ ρε ται 

εν δει κτι κά η ε ξα σφά λι ση των συμ φε-

ρό ντων με γά λων ι διω τι κών ε ται ρειών 

(ό πως για πα ρά δειγ μα οι με γάλες πε τρε-

λα ϊ κές ε ται ρεί ες στην προ σπά θεια τους 

να ε ξα σφα λί σουν την ε ξόρυ ξη και τη 

με τα φο ρά των κοι τα σμά των πε τρε λαί ου 

α πό τις πο λι τι κά και κοινω νι κά α στα θείς 

χώ ρες της Μέ σης Α να το λής, της Α φρι κής 

και της Νό τιας Α μερι κής στις πλέ ον α νε-

πτυγ μέ νες χώ ρες), η προ στα σί α των καρ-

τέλ ναρ κω τι κών στη Νό τια Α με ρι κή και 

στην Α σί α, η προ στα σί α δι κτα το ρι κών 

κα θε στώ των, η προ στα σί α της αν θρω πι-

στι κής βο ή θειας κα τά τη διάρ κεια της με-

τα φο ράς και της δια νο μής σε πλη γεί σες 

πε ριο χές, κ.ά. Οι πα ρα πά νω μι κρό τε ρης 

κλί μα κας επι χει ρή σεις δη μιούρ γη σαν την 

ε πι τα κτι κή α νά γκη ε πέμ βα σης μι κρών 

ι διωτι κών στρα τών, με σκο πό την προ ά-

σπι ση των συμ φε ρό ντων των ερ γο δο τών 

τους. Το γε γο νός αυ τό σε συν δυα σμό 

με την άν θι ση του «ε παγ γέλ μα τος» του 

ε μπό ρου ό πλων, κα θώς και τα χι λιά δες 

ό πλα που κα τέ κλυ σαν α νε ξέ λε γκτα την 

α γο ρά με τά την κα τάρ ρευ ση του α να το-

λι κού μπλοκ, α πο τέ λε σαν δύ ο ε πι πλέ ον 

ση μαντι κούς πα ρά γο ντες που συ ντή ρη-

σαν με τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο τις 

πα ραπά νω συρ ρά ξεις.

• Γε νι κή τά ση προς την ι διω τι κο -

ποί η ση

Η γε νι κή τά ση της α γο ράς στις μέρες 

μας, για ι διω τι κο ποί η ση του με γα λύ τε ρου 

μέ ρους των κρα τι κών υ πη ρε σιών, δε θα 

μπο ρού σε να α φή σει α νε πη ρέ α στο και 

το χώ ρο των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Έτσι, 

πολ λές κυ βερ νή σεις στρά φη καν την τε λευ-

ταί α δε κα ε τί α, προς την ι διωτι κο ποί η ση 

πολ λών υ πη ρε σιών, που μέ χρι τώ ρα πα ρέ-

χο νταν α πο κλει στι κά α πό το κρά τος μέ σω 

των ε νό πλων δυ νά με ων και των σω μά των 

α σφα λεί ας. Έ τσι, η προστα σί α υ ψη λών 

προ σώ πων, η δια χεί ρι ση και α σφά λεια 

των φυ λα κών, η κα τα σκευ ή διά φο ρων 

τε χνι κών έρ γων, έ να με γά λο μέ ρος του συ-

στή μα τος ΔΜ των στρατευ μά των, κα θώς 

και πολ λές άλ λες υ πη ρε σί ες άρ χι σαν να 

περ νά νε στα δια κά σε ι διω τι κές ε ται ρεί ες, 

με την υ πο γρα φή ε ξαι ρε τι κά κερ δο φό-

ρων συμ βο λαί ων. Εύ κο λα μπο ρού σε να 

δια πι στώ σει κα νείς ό τι ο ι διω τι κός το μέ ας 

προ σέ φε ρε τα χύ τη τα και ποιό τη τα υ πη-

ρε σιών και προ ϊ ό ντων, ε νώ, ταυ τό χρο να, 

α πάλ λασ σε τις κυ βερ νή σεις α πό ο ρι σμέ να 

βα ρί δια στα πό δια τους. Η δύ να μη της 

ι διωτι κο ποί η σης πο λύ γρή γο ρα με τα τρά-

πη κε στην ι διω τι κο ποί η ση της δύ να μης. 

Οι Ι ΣΕ βλέ πο ντας ταυ τό χρο να τη διά θε-

ση των κυ βερ νή σε ων να με τα βι βά σουν 

στον ι διω τι κό το μέ α έ να με γά λο α ριθ μό 

υ πη ρε σιών, έ δω σαν στις ε ται ρεί ες τους 

ό λα ε κεί να τα χα ρα κτη ρι στι κά τα ο ποί α 

ό χι μό νο τις νο μι μο ποιού σαν αλ λά και τις 

με τέ τρε παν σε τα χέ ως ε ξε λισ σό με νες και 

α ντα γω νι στι κές. Ως εν δει κτι κό της τα χύ-

τη τας με την ο ποί α α να πτύσ σο νται οι Ι ΣΕ 

α να φέ ρε ται η α μερι κά νι κη στρα τιω τι κή 

ε ται ρεί α Armor Holdings, η ο ποί α σύμ φω-

να με το πε ριο δι κό Fortune α ποτέ λε σε μί α 

α πό τις 100 γρη γο ρό τε ρα α να πτυσ σό με-

νες ε ται ρεί ες το έ τος 1999-2000.
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Ε ξά πλω ση της Ι διω τι κής
Στρα τιω τι κής Βιο μη χα νί ας
Οι Ι ΣΕ που έ χουν δη μιουρ γη θεί στις 

μέ ρες μας, δεν πα ρέ χουν ό λες τις ί διες 

α κρι βώς υ πη ρε σί ες. Υ πάρ χει μί α πο λύ με-

γά λη ποι κι λί α προ ϊ ό ντων και υ πη ρε σιών 

που πε ρι λαμ βά νει κυ ρί ως τα πα ρα κά τω: 

πα ρο χή στρα τη γι κών και τα κτι κών συμ-

βου λών (think tanks), εκ παί δευ ση των 

το πι κών δυ νά με ων, α σφά λεια υ ψη λών 

προ σώ πων, α σφά λεια χρη μα τα πο στο λών, 

υπη ρε σί ες συλ λο γής και ε πε ξερ γα σί ας 

πλη ρο φο ριών, α σφά λεια ε γκα τα στά σε ων, 

ε φο δια σμό σε ο πλι σμό και υ λι κά, έ νο πλη 

υ πο στή ρι ξη (direct action), υ πο στή ρι ξη 

ΔΜ, ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις, κα λυμ μέ-

νες ε πι χει ρή σεις, α νά κρι ση και έ ρευ να, 

πα ρα κο λού θη ση-ε πι τή ρη ση, ναυ τι κές και 

α ε ρο πο ρι κές ε πι χει ρή σεις, α σφάλεια κυ βερ-

νο χώ ρου, δια χεί ρι ση-λει τουρ γί α σω φρο νι-

στι κών κα τα στη μά των καθώς και αρ κε τές 

άλ λες υ πη ρε σί ες. Γε νι κά, ό μως, οι ε ται ρεί ες 

που πα ρέ χουν το τε ρά στιο αυ τό φά σμα 

υ πη ρε σιών και προ ϊ ό ντων, μπο ρούν να τα-

ξι νο μη θούν σε τρεις κύ ριες κα τη γο ρί ες:

• Κα τη γο ρία 1η:

Ε ται ρεί ες που προσφέ ρουν στρα τιω-

τι κή-τα κτι κή βο ή θεια, με άλ λα λό για, 

υ πη ρε σί ες μά χης. Το προ σω πι κό των 

ε ται ρειών αυ τών συμ με τέ χει ά με σα στη 

μά χη και συ νή θως προ έρχε ται α πό τις 

τά ξεις των ει δι κών δυ νά με ων. Πε λά τες 

των ε ται ρειών αυ τών εί ναι ε κεί νοι που 

εί τε δε δια θέ τουν κα θό λου στρα τιω τι κές 

δυ να τό τη τες εί τε τις δια θέ τουν σε πο λύ 

χα μη λό ε πί πε δο.

• Κα τη γο ρία 2η:

Στρα τιω τι κές συμβου λευ τι κές ε ται ρεί-

Ανάπτυξη των ΙΣΕ στο πεδίο της μάχης4

4 Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry. Στο σχε διά γραμ μα αυ τό 
δια πι στώ νου με την κλι μά κω ση των Ι ΣΕ στο θέ α τρο των ε πι χει ρή σε ων. Η ανά πτυ ξη αυ τή α κο λου θεί τη «Μέ θο δο 
του Βέ λους», με τις ε ται ρεί ες που πα ρέχουν ά με σες πο λε μι κές υ πη ρε σί ες να συ νι στούν το μι κρό τε ρο α ριθ μό 
στο σύνο λο των ι διω τι κών ε ται ρειών και οι ο ποί ες βρί σκο νται στις πλέ ον προ ω θημέ νες θέ σεις ε ντός της ε μπό-
λε μης ζώ νης. Α ντί θε τα, ο με γα λύ τε ρος α ριθ μός των ε ται ρειών αυ τών βρί σκε ται στα με τό πι σθεν και πα ρέ χει 
υ πη ρε σί ες υ ποστή ρι ξης-ΔΜ.
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ες, οι ο ποί ες προ σφέ ρουν στρα τη γι κές και 

τα κτι κές συμβου λές κα θώς και εκ παί δευ-

ση στους πε λά τες τους. Οι πε λά τες των 

ε ται ρειών αυ τών εί ναι συ νή θως στρα τοί 

που βρί σκο νται στη φά ση της α να διορ-

γά νω σης, εί τε ό λου του στρα τεύ μα τος 

εί τε μέ ρος αυ τού. Η ει δο ποιός δια φο ρά 

της κατη γο ρί ας αυ τής σε σχέ ση με την 

προ η γού με νη, εί ναι ό τι η α πο στο λή των 

συμ βού λων λει τουρ γεί συ μπλη ρω μα τι κά 

στη διοί κη ση και στην εκ παί δευ ση των 

ενό πλων δυ νά με ων των πε λα τών τους 

και δεν ε μπλέ κο νται ά με σα στη μά χη. Οι 

υπη ρε σί ες αυ τές συ νή θως σχε διά ζο νται 

για την υ πο στή ρι ξη μα κρο πρό θε σμων 

προ γραμ μά των.

• Κα τη γο ρία 3η:

Στρα τιω τι κές ε ται ρεί ες υ πο στή ρι ξης, 

οι ο ποί ες προ σφέ ρουν υ πη ρε σί ες ΔΜ, τε-

χνι κής υ πο στήρι ξης, συ ντή ρη σης υ λι κών, 

υ πο δο μών και ε γκα τα στά σε ων κα θώς και 

πλη ρο φο ρια κού υ λι κού. Οι πιο συ χνοί πε-

λά τες των ε ται ρειών αυ τών εί ναι ε κεί νοι 

που συ νή θως ε μπλέ κο νται σε ε πι χει ρή-

σεις με γά λης διάρ κειας.

Ε ξαι τί ας της με γά λης αυ τής ποικι λί ας 

πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών, οι πα ρα πά νω 

Ι ΣΕ, δεν έ γι ναν ευ πρόσ δε κτες μόνο α πό 

την κο λοσ σιαί α α με ρι κα νι κή στρα τιω τι κή 

μη χα νή, αλ λά και α πό άλ λα κρά τη και 

ορ γα νώ σεις πα γκο σμί ως. Η συ νερ γα σί α 

του α με ρι κα νι κού πε ντα γώνου με τις πα-

ρα πά νω ε ται ρεί ες α πο τέ λε σε ό χι μό νο 

την κα λύ τε ρη δυ να τή διαφή μι ση των 

πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών τους, αλ λά και 

τη νο μι μο ποί η σή τους ταυτό χρο να α πό 

τη διε θνή στρα τιω τι κή και δι πλω μα τι κή 

οι κο γέ νεια. Το Πε ντάγω νο έ χει υ πο γρά-

ψει πε ρισ σό τε ρα α πό 3.000 συμ βό λαια 

με τις πα ρα πά νω ε ται ρεί ες την τε λευ ταί α 

δε κα ε τί α. Οι Ι ΣΕ ε νερ γο ποιού νται σε πε-

ρισ σό τε ρα α πό 50 κράτη, σε κά θε ή πει ρο 

ε κτός της Α νταρ κτι κής. Για πα ρά δειγ μα τα 

ευ ρω πα ϊ κά στρα τεύ μα τα συ νερ γά στη καν 

με μί α Ου κρα νι κή ε ται ρεί α, υ πο γρά φο-

ντας έ να συμβό λαιο α ξί ας ά νω των 100 

ε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, προ κει μέ νου 

να με τα φέ ρουν με ου κρα νι κά α ε ρο σκά-

φη προ σω πι κό και υ λι κά στο Αφ γα νι-

στάν. Το Βρε τα νι κό υ πουρ γεί ο ε θνι κής 

ά μυ νας, α κο λου θώ ντας τα βή μα τα του 

Α με ρι κα νι κού Πε ντα γώ νου υ πό γρα ψε 

συμ βό λαιο με την α με ρι κά νι κη ε ται ρεί α 

Halliburton, προ κει μέ νου να πα ρέ χει στα 

βρε τα νι κά στρα τεύ μα τα υ πη ρε σί ες ΔΜ. 

Αν και η α νά πτυ ξη και η λει τουρ γί α των 

πα ρα πά νω ε ται ρειών αρ χί ζει να παίρ νει 

τις δια στά σεις ενός πα γκό σμιου φαι νο μέ-

νου, πα ρό λα αυ τά πά νω α πό το 70% των 

ε ται ρειών αυ τών δρα στη ριο ποιού νται 

Περιοχές (με μαύρο) όπου η Ιδιωτική Στρατιωτική Βιομηχανία είναι ενεργή
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στις Η.Π.Α. και στη Με γά λη Βρε τα νί α.

Που θε νά, ό μως, πα γκο σμί ως ο ρό λος 

των Ι ΣΕ δεν ή ταν τό σο ση μα ντι κός αλ λά 

και τό σο αμ φι λε γό με νος, ό σο στις επι-

χει ρή σεις στο Ι ράκ. Αυ τή τη στιγ μή στο 

Ι ράκ πραγ μα το ποιεί ται η με γα λύ τερη 

α νά πτυ ξη ι διω τι κών ε ται ρειών που έ χει 

γί νει πο τέ. Πε ρισ σό τε ρες α πό 60 εται ρεί-

ες ε νερ γο ποιού νται στην πε ριο χή αυ τή, 

ό που α πα σχο λούν πε ρισ σό τερους α πό 

20.000 ι διω τι κούς υ παλ λή λους, συ νι στώ-

ντας τη δεύ τε ρη με γα λύ τε ρη δύνα μη που 

έ χει α να πτυ χθεί στο Ι ράκ με τά τις α με ρι-

κα νι κές έ νο πλες δυ νά μεις (στα νού με ρα 

αυ τά δε συ μπε ρι λαμ βά νο νται χι λιά δες 

άλ λοι υ πάλ λη λοι οι οποί οι πα ρέ χουν 

μη στρα τιω τι κές υ πη ρε σί ες ό πως α νοι-

κο δό μη ση του κρά τους, υ πη ρε σί ες στις 

πε τρε λαιο πη γές, κ.ά.).

Βέ βαια, αυ τά τα με γά λα νού με ρα προ-

σω πι κού με τα φρά ζο νται και σε με γά λα 

ρί σκα. Έ νας πρό χει ρος υ πο λο γι σμός των 

α πω λειών των Ι ΣΕ που συ νερ γά ζο νται με 

τα α με ρι κα νι κά στρα τεύ μα τα, ανέρ χε ται 

σε 175 νε κρούς και 900 τραυ μα τί ες μέ χρι 

τώ ρα στο Ι ράκ (α κρι βή νού με ρα δεν εί ναι 

δια θέ σι μα για τί το Πε ντά γω νο δεν πα ρα-

κο λου θεί τις μη στρα τιωτι κές α πώ λειες). 

Οι ε ται ρεί ες Halliburton’s Kellogg και 

Brown & Root5, εί ναι αυ τή τη στιγ μή οι 

με γαλύ τε ρες ι διω τι κές βιο μη χα νί ες που 

δρα στη ριο ποιού νται στο Ι ράκ, ε ξα σφαλί-

ζο ντας στα στρα τεύ μα τα τα ε φό δια και 

τη συ ντή ρη ση του ε ξο πλι σμού τους, με 

έ να συμ βό λαιο το ο ποί ο α νέρ χε ται στα 

13 δις δο λά ρια (το κό στος του συμ βολαί-

ου αυ τού εί ναι 2,5 φο ρές με γα λύ τε ρο 

α πό το κό στος ο λό κλη ρου του πρώ του 

Πο λέ μου του Κόλ που το 1991).

Ταυ τό χρο να, οι ι θύ νο ντες των ε ται-

ρειών αυ τών προ σπα θούν να πιέ σουν 

κά ποιες κυ βερ νή σεις να ξε κι νή σουν ή 

να ε πε κτεί νουν τη συ νερ γα σί α μα ζί τους. 

Χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι το πα ρά δειγμα ε ται-

ρειών που πί ε σαν ε πι τυ χώς την α με ρι κα-

νι κή κυ βέρ νη ση να ά ρει την α πα γό ρευ ση 

στις α με ρι κά νι κες ε ται ρεί ες, προ κει μέ νου 

να ε φο διά ζουν με στρα τιω τι κή βο ή θεια 

τη Γου ι νέ α, έ να δυ τι κο α φρι κα νι κό κρά τος 

στο ο ποί ο λαμβά νουν χώ ρα βί αιες και 

α πάν θρω πες πα ρα βιά σεις των αν θρώ πι-

νων δι καιωμά των σε κα θη με ρι νή βά ση.

Με άλ λα λό για οι Ι ΣΕ εί ναι α πα ραίτη-

τες στη συμ μα χι κή προ σπά θεια στο Ι ράκ, 

βο η θώ ντας τις έ νο πλες δυ νά μεις να μειώ-

σουν τα στρα τεύ μα τα που βρί σκο νται 

α νε πτυγ μέ να στην πε ριο χή, να μειώ σουν 

το κό στος του πο λέ μου (αν και αυ τό το 

ε πι χεί ρη μα δε θε ω ρεί ται πλέον πο λύ 

α ξιό πι στο α πό τους ε πι κρι τές των Ι ΣΕ) 

και να α να λά βουν ερ γα σί ες τις ο ποί ες 

τα στρα τεύ μα τα για διά φο ρους λό γους 

δεν ε πι θυ μούν να ε κτε λέ σουν. Ταυ τό χρο-

να, ό μως, έ χουν ε μπλα κεί και στις πιο 

αμ φι λε γό με νες και σκο τει νές ι στο ρί ες 

αυ τού του πο λέ μου, ό πως κα τη γο ρί ες 

για αι σχρο κέρ δεια, την κα κο ποί η ση των 

ι ρα κι νών αιχ μα λώ των α πό τους α με ρι κα-

νούς φύ λα κες στις φυ λα κές του Α μπού 

Γκρά ι μπ (Abu Ghraib), κ.ά.

5 Α πό το 1994 το Α με ρι κα νι κό Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Ά μυ νας έ χει υ πο γρά ψει 3.061 συμ βό λαια με 12 α πό τις 24 
ε ται ρεί ες που έχουν τη βά ση τους στην α με ρι κα νι κή ε πι κρά τεια και α να γνω ρί ζο νται ε πι σήμως α πό τις α με ρι κα-
νι κές κρα τι κές υ πη ρε σί ες. Σύμ φω να με τα αρ χεί α του Πεντα γώ νου η α ξί α αυ τών των συμ βο λαί ων α νέρ χε ται στο 
ύ ψος των $300 δις. Πε ρισ σό τε ρα α πό 2.770 α πό τα πα ρα πά νω συμ βό λαια α να λή φθη καν α πό μό λις δύ ο ε ται ρείες: 
την Kellogg Brown & Root (θυ γα τρι κή της Halliburton) και την Βο οz Allen Hamilton. Ε ξαι τί ας της πε ριο ρι σμένης 
πλη ρο φό ρη σης που δια θέ τει το Πε ντά γω νο, εί ναι α δύ να το να κα θο ρι στεί το πο σο στό αυ τό των συμ βο λαί ων το 
ο ποί ο δια τί θε ται για εκ παί δευ ση, α σφά λεια ή υ πη ρε σί ες ΔΜ.
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Θε τι κά και αρ νη τι κά ση μεί α των
Ι διω τι κών Εται ρειών
Η ύ παρ ξη και η λει τουρ γί α των Ι ΣΕ 

στις μέ ρες μας, κα θώς και ο ρό λος που 

αυ τές διεκ δι κούν να δια δρα μα τί σουν 

τα ε πό με να χρό νια -τό σο στα στε νά 

γε ω γρα φι κά ό ρια μί ας χώ ρας ό σο και 

πα γκο σμί ως- α πο τε λεί έ να πο λύ σο βα-

ρό θέ μα που α παι τεί πο λύ προ σε κτι κή 

προ σέγγι ση α πό ό λες τις ε μπλε κό με νες 

πλευ ρές. Η ευ θύ νη της πο λι τεί ας για 

τον τρό πο με τον ο ποί ο θα χει ρι στεί 

τις ε ται ρεί ες αυ τές εί ναι κε φα λαιώ δους 

σημα σί ας. Πα ρά με τροι ό πως ε ρα σι τε-

χνι κοί και πρό χει ροι σχε δια σμοί, προ-

σω πικό κέρ δος και ό φε λος, πο λι τι κό 

κό στος, πρέ πει να ε κλεί ψουν α πό τη 

δια δι κασί α σχε δί α σης και χά ρα ξης 

του πλαι σί ου δρα στη ριο ποί η σης της 

βιο μη χα νίας αυ τής. Μί α βιο μη χα νί α 

η ο ποί α σί γου ρα έ χει να προ σφέ ρει 

πολ λά και γε ρά ση μεί α στη ρίγ μα τος 

στον ε κά στο τε πε λά τη της, αλ λά και 

ταυ τό χρο να να του δη μιουρ γή σει τε ρά-

στια και δυ σε πί λυ τα προ βλή μα τα στην 

πε ρί πτω ση που χάσει τη δυ να τό τη τα 

συ νε χούς και α πο τε λε σμα τι κού ε λέγ-

χου των ε νερ γειών της.

Κά νο ντας μί α προ σε κτι κή α νά λυση 

του τρό που με τον ο ποί ο βλέ πουν και 

χει ρί ζο νται ο ρι σμέ νες κυ βερ νή σεις και 

κυ ρί ως η α με ρι κα νι κή το ρό λο των Ι ΣΕ, 

δια πι στώ νο νται τα πα ρα κά τω πλεο νε κτή-

μα τα στην ύ παρ ξη και λει τουρ γί α τους:

✓ Οι ε ται ρεί ες αυ τές μπο ρούν να α να-

πτυ χθούν σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή του 

πλα νή τη πριν την «ε πί ση μη» έ ναρξη των 

ε χθρο πρα ξιών με τα ξύ των α ντι μα χό με-

νων πλευ ρών. Αυ τό δί νει το πλε ονέ κτη μα 

στην εν δια φε ρό με νη πλευ ρά, να προ ε τοι-

μά σει το έ δα φος στο ο ποί ο αργό τε ρα 

θα α να πτύ ξει τον κύ ριο ό γκο των στρα-

τευ μά των της, χω ρίς να κιν δυνεύ ει να 

ε νο χο ποι η θεί α πό τη διε θνή κοι νό τη τα 

για πρό ω ρη κή ρυ ξη του πο λέμου. Έ τσι, 

εί δα με τις Η.Π.Α. να έ χουν προ σλά βει 

ε ται ρεί ες, που εκ παι δεύ σα νε τους Βιετ-

να μέ ζους πριν την ε πί ση μη εί σο δο της 

Α με ρι κής στον πό λε μο του Βιετ νάμ, ε νώ 

κά τι α νά λο γο πραγ μα το ποι ή θη κε στο 

Αφ γα νι στάν, στον Πό λε μο του Κόλ που, 

κα θώς και σε πολ λά άλ λα καυ τά ση μεί α 

του πλα νή τη μας6.

✓ Η α νά λη ψη α πό τις ε ται ρεί ες αυτές 

ε πι χει ρή σε ων, οι ο ποί ες δεν ε γκρί νο νται 

ε πί ση μα α πό την κυ βέρ νη ση της χώ ρας 

ή δεν εί ναι ε πι θυ μη τές και κα λο δε χού με-

νες α πό την κοι νή γνώ μη. Τέτοιες ε πι χει-

ρή σεις εί ναι πά ρα πολ λές τις τε λευ ταί ες 

δε κα ε τί ες. Εν δει κτι κά α να φέ ρο νται ε δώ 

η ε πι χεί ρη ση των α με ρι κα νών που α να-

λή φθη κε α πό τη CIA κα τά τη διάρ κεια 

του 1980 στη Νό τια Α με ρι κή. Κα τά την 

ε πι χεί ρη ση αυ τή χρη σι μοποι ή θη καν μυ-

στι κές ι διω τι κές ε ται ρεί ες, προ κει μέ νου 

να συ νε χι στεί η μετα φο ρά ό πλων στους 

Κό ντρας στη Νι κα ρά γουα, με τά την α πα-

γό ρευ ση του Κο γκρέ σου για συ νέ χι ση 

της ε πί ση μης κρα τι κής βο ή θειας. Άλ λη 

α νά λο γη ε πι χεί ρηση ή ταν η υ πο βο ή θη ση 

6 Μί α α πό τις α πο στο λές που α να λαμβά νουν οι Δυ νά μεις Ει δι κών Ε πι χει ρή σε ων εί ναι και η Στρα τιω τι κή Υ πο-
βοή θη ση (Military Assistance-MA). Η α πο στο λή αυ τή α να λαμ βά νε ται τό σο πριν ό σο και κα τά τη διάρκεια των 
ε πι χει ρή σε ων. Κα τά τη διάρ κεια της α πο στο λής αυ τής ο λι γο με λείς ο μά δες ει δι κών δυ νά με ων εκ παι δεύ ουν και 
ε ξο πλί ζουν ι θα γε νή στρα τιω τικά ή πα ρα στρα τιω τι κά τμή μα τα, τα ο ποί α εί ναι σε α ντί θε ση με την πο λι τι κή και 
στρα τιω τι κή η γε σί α της χώ ρας και στη συ νέ χεια τα κα θο δη γούν ε νά ντια στις έ νο πλες δυ νά μεις της χώ ρας-στό-
χου. Αυ τή εί ναι μί α πά για τα κτι κή των Αμε ρι κα νι κών, κυ ρί ως, ε νό πλων δυ νά με ων που την ε φαρ μό ζουν συ νε χώς 
σε ό λες τις ε πι χει ρή σεις με τά το Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο.
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της Κο λομ βια νής α στυ νο μί ας7 α πό τους 

α με ρι κα νούς με προ σω πι κό και μέ σα, 

στην προ σπά θειά της να κα τα πο λε μή σει 

τα καρ τέλ κο κα ΐνης που ε ξα πλώ νο νται 

ρα γδαί α στη χώ ρα της. Βέ βαια, αν και 

τέ τοια ε λευ θε ρία κι νή σε ων στην κά θε 

κυ βέρ νη ση εί ναι πολ λές φο ρές χρή σι μη 

και α να γκαί α, δη μιουρ γεί έ να σο βα ρό τα-

το πρό βλη μα στη λει τουρ γί α των δη μο-

κρα τι κών πολι τευ μά των. Α πο μα κρύ νει 

την κοι νή γνώ μη α πό την πλή ρη και 

α κρι βή ει κό να της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής 

της χώ ρας της, α φού κρα τά ει μυ στι κές 

μί α σει ρά α πό ε ξαι ρε τι κής ση μα σί ας 

ε νέρ γειες.

✓ Οι δια δι κα σί ες στον ι διω τι κό το μέ α 

εί ναι τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές γρη γο ρό τε-

ρες και οι κο νο μι κό τε ρες. Έτσι, δεν υ πό κει-

νται σε συ νε χείς ε λέγ χους και α τέρ μο νες 

γρα φειο κρα τι κές δια δι κα σί ες, που δι καί-

ως ε πι βάλ λο νται σε αυ τές τις πε ρι πτώ σεις 

στα δη μοκρα τι κά κρά τη α πό τον κρα τι κό 

μη χα νι σμό. Το α πο τέ λε σμα εί ναι ά με σο 

7 Η κρα τι κή α με ρι κα νι κή νο μο θε σία α πα γο ρεύ ει στους στρα τιώ τες τη συμ με το χή τους στις Κο λομ βια νές 
ε πι χει ρή σεις ε νά ντια στις α ρι στε ρές ο μά δες ε πα να στα τών κα θώς και τη συμ με τοχή τους στην εκ παί δευ ση των 
Κο λομ βια νών ε νό πλων δυ νά με ων με στε νούς δεσμούς με τις α κρο δε ξιές πα ρα στρα τιω τι κές ορ γα νώ σεις. Δεν 
υ πάρ χουν, ό μως, α νά λο γοι πε ριο ρι σμοί για την συμ με το χή των Ι ΣΕ σε πα ρό μοιες ε πι χει ρή σεις. Έ τσι, α πό το 
1990 οι Η.Π.Α. έ χουν πλη ρώ σει πε ρισ σό τε ρα α πό $1.2 δις σε διά φο ρα συμ βό λαια με τις Ι ΣΕ, για την ε ξά λει ψη 
των καρ τέλ κο κα ΐ νης κα θώς και για την υ πο βο ή θη ση του Κο λομ βια νού στρα τού στην προ σπά θεια του να πε-
ριο ρί σει τις ε νέρ γειες των ε πα να στα τών, που χρη σι μο ποιούν το ε μπό ριο ναρ κω τι κών για τη χρη μα το δό τη ση 
των ε πι χει ρή σε ών τους.
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τα κτικό πλε ο νέ κτη μα στους εν δια φε ρο-

μέ νους, κα θώς και τα χύ τη τα και ευε λι ξί α 

στο θέ α τρο των ε πι χει ρή σε ων. Βέ βαια, αν 

και η τα χύ τη τα στις πε ρι πτώ σεις αυτές 

εί ναι έ να α ναμ φι σβή τη το πλε ο νέ κτη μα, 

το οι κο νο μι κό ό φε λος και κέρ δος για 

τον ά με σα εν δια φε ρό με νο εί ναι κά ποιες 

φο ρές αμ φι σβη τού με νο.

✓ Οι δη μιουρ γού με νες α πώ λειες σε 

προ σω πι κό - υ παλ λή λους των ι διω τι κών 

ε ται ρειών δεν κα τα γρά φο νται α πό το 

α με ρι κα νι κό πε ντά γω νο, με α πο τέ λε σμα 

να μην εί ναι υ πο χρε ω μέ νη η ε κά στοτε κυ-

βέρ νη ση να τις κοι νο ποι ή σει στην κοι νή 

γνώ μη. Αυ τό προ σφέ ρει στην πο λι τι κή 

και στρα τιω τι κή η γε σί α ε νός κρά τους το 

ε πι κοι νω νια κό πλε ο νέ κτη μα, να μην «χρε-

ώ νε ται» ά με σα τις αν θρώ πι νες α πώ λειες. 

Με αυ τόν τον τρό πο μπο ρεί να συ νε χί ζει 

για με γά λο χρο νι κό διά στη μα μί α ε πι χεί-

ρη ση, πα ρα κά μπτο ντας ή με τριά ζο ντας 

τις α ντι δρά σεις της κοι νής γνώ μης, η 

ο ποί α ο μο λο γου μέ νως εκ δη λώ νει με γά-

λη δυ σφο ρί α στις ει κό νες των νε κρών 

στρα τιω τών. Αυτό βέ βαια α πο τε λεί έ να 

άλ λο σο βα ρό κτύ πη μα στη λει τουρ γί α 

των δη μο κρα τικών πο λι τευ μά των, με 

μα κρο χρό νιες συ νέ πειες. Το γε γο νός 

δη λα δή ό τι μί α δη μο κρα τι κά ε κλεγ μέ νη 

και υ πεύ θυ νη για το λα ό της κυ βέρ νη ση, 

κω φεύ ει και «γυρ νά ει την πλά τη» σε αν-

θρώ πι νες α πώ λειες της χώ ρα της, ε πει δή 

δεν τις χρε ώ νε ται ά με σα η ί δια, σί γου ρα 

δεν α πο τε λεί στοι χεί ο για το ο ποί ο πρέ-

πει να υ πε ρη φα νεύ ε ται έ να κρά τος.

✓ Ση μα ντι κή μεί ω ση των στρα τευμά-

των που βρί σκο νται α ναπτυγ μέ να σε έ να 

θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων, α φού έ ναν πραγ-

μα τι κά με γά λο ό γκο ερ γα σιών, κυ ρί ως 

βο η θη τι κών, α να λαμ βά νει το προ σωπι κό 

των ι διω τι κών στρα τιω τι κών βιο μη χα-

νιών. Αυ τό μπο ρεί να α πο τε λέ σει έ να 

ση μα ντι κό πλε ο νέ κτη μα για έ να κρά τος 

το ο ποί ο έ χει ταυ τό χρο να σε ε ξέλι ξη 

ε πι χει ρή σεις σε πολ λά μέ ρη του πλα νή-

τη (ό πως εί ναι αυ τή τη στιγ μή οι Η.Π.Α.) 

ή πα ρου σιά ζει αυ ξη μέ νο δη μο γρα φι-

κό πρό βλη μα, με α πο τέ λε σμα να εί ναι 

μειω μέ νη η ε πάν δρω ση των ε νό πλων 

δυ νά με ων του (ό πως συμ βαί νει στην 

Ελ λά δα). Ε πί σης, μπο ρεί να α πο τε λέ σει 

και μί α πο λύ χρή σι μη ε ναλ λα κτι κή λύ ση, 

στις πε ρι πτώ σεις που έ να κρά τος δεν ε πι-

θυ μεί για ο ποιον δή πο τε λό γο (εί τε λό γω 

ε πι κιν δυ νό τη τας εί τε λό γω δι πλω μα τι κών 

κω λυ μά των, κ.ά.) να α πο στεί λει στρα τεύ-

μα τα σε μί α διε θνή α πο στο λή, για να 

εκ πλη ρώ σει τις τυ πι κές και ου σια στι κές 

υ πο χρε ώ σεις του ως κρά τος-μέ λος ε νός 

διε θνούς ορ γα νι σμού (π.χ. ΝΑ ΤΟ).

Βέ βαια η πα ρου σί α των ε ται ρειών 

αυ τών στους κόλ πους των διά φο ρων 

κυ βερ νη τι κών και μη ε νερ γειών, ε γκυ-

μονεί πολ λούς κιν δύ νους και ε πι πλο κές 

οι σπου δαιό τε ροι α πό τους ο ποί ους είναι 

οι πα ρα κά τω:

✓ Α δυ να μί α α πο τε λε σμα τι κού ε λέγχου 

και πα ρα κο λού θη σης των ε νερ γειών των 

ι διω τι κών ε ται ρειών. Τα κί νητρα μί ας 

ε ται ρεί ας δε συ μπί πτουν πά ντα με το 

συμ φέ ρον των πε λα τών της ή το δη μό σιο 

συμ φέ ρον. Σε έ ναν τέ λειο κό σμο αυ τό το 

μειο νέ κτη μα θα ξε περ νιό ταν με κα τάλ λη-

λη και χρη στή δια χεί ρι ση, με την τή ρη ση 

α πό πλευ ράς της ε ταιρεί ας με θρη σκευ-

τι κή ευ λά βεια των συμ φω νη θέ ντων και 

τέ λος με τη συ νε χή επί βλε ψη και έ λεγ χο 

ό λων των ερ γα ζο μέ νων κα θώς και των 

πα ρε χό με νων α πό αυτούς υ πη ρε σιών. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, ό μως, μί α τέ τοια 

προ σε κτι κή και λε πτο με ρής ε ξέ τα ση 

συ χνά α που σιά ζει, ε νώ οι υ πάρ χο ντες 

ε λε γκτι κοί μη χα νι σμοί α δυ να τούν να 

πε τύ χουν το α να με νό με νο α πο τέ λε σμα. 
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Ε άν στους πα ρα πά νω λό γους προ στε θεί 

και το γε γο νός ό τι οι Ι ΣΕ συ νή θως προ-

σφέ ρουν τις υ πη ρε σίες τους μέ σα σε 

έ να πλαί σιο σχε τι κά με γά λης αυ το νο μί ας 

-που σε συν δυα σμό με την υ πάρ χου σα 

ο μί χλη και α βε βαιό τη τα του πο λέ μου δη-

μιουρ γεί έ να εύ θραυ στο και ο μι χλώ δες 

πε ρι βάλ λον- εύ κο λα συ μπε ραί νει κα νείς 

πό σο δύ σκο λο εί ναι να ε λεγ χθεί η πο σό-

τη τα και η ποιό τη τα των πα ρε χό με νων 

υ πη ρε σιών. Επί σης, δεν πρέ πει να μας 

δια φεύ γει και το γε γο νός ό τι αυ τός που 

α πο λαμ βάνει τις υ πη ρε σί ες αυ τές, δεν 

εί ναι πά ντα αυ τός που δια πραγ μα τεύ ε ται 

τους ό ρους του συ γκε κρι μέ νου συμ βο-

λαί ου. Για πα ρά δειγ μα, με ρι κά κρά τη 

μι σθώνουν κά ποιες Ι ΣΕ, προ κει μέ νου να 

ε φο διά σουν με προ σω πι κό α σφα λεί ας εκ 

μέρους τους διά φο ρους διε θνείς ορ γα νι-

σμούς. Σαν φυ σι κό ε πα κό λου θο ό λων 

των πα ρα πά νω, εί ναι το φαι νό με νο της 

πα ρο χής χα μη λής ποιό τη τας υ πη ρε σιών 

και προ ϊ ό ντων, ή της υ πέρ-χρέ ω σης των 

πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών σε βά ρος του 

άμε σα εν δια φε ρο μέ νου. Τε λι κά το α πο τέ-

λε σμα εί ναι, ο ρι σμέ νες α πό τις υ πη ρεσί ες 

ή τα υ λι κά να έ χουν κο στο λο γη θεί πο λύ 

α κρι βό τε ρα α πό την αρ χι κή τους τι μή 

και να έ χουν προ σφερ θεί σε πο λύ κα τώ-

τε ρη ποιό τη τα α πό την κα θο ρι σθεί σα. 

Εί ναι πο λύ πρό σφα το το πα ρά δειγ μα 

της ε ται ρεί ας Halliburton στο Ι ράκ, ό που 

στο πα ρελ θόν κα τεί χε πο λύ υ ψη λή διοι-

κη τι κή θέ ση ο νυν α ντι πρό ε δρος των 

Η.Π.Α. Dick Cheney, η ο ποί α κα τη γο ρή-

θη κε για υ πέρ-χρε ώ σεις των καυ σί μων, 

κα θώς και χρέ ωση υ πη ρε σιών που πο τέ 

δεν πα ρα δό θη καν στα α με ρι κα νι κά στρα-

τεύ μα τα.

✓ Ο ι διω τι κός χα ρα κτή ρας των ε ται-

ρειών. Οι ε ται ρεί ες που α να λαμ βά νουν 

να ε κτε λέ σουν τέ τοια συμ βό λαια αν και 

πα ρέ χουν στρα τιω τι κές υ πη ρε σί ες, ε ξα κο-

λου θούν να εί ναι ι διω τι κές επι χει ρή σεις 

και να δια τη ρούν ό λα τα χα ρα κτη ρι στι κά 

γνω ρί σμα τα μί ας ι διω τι κής ε ται ρεί ας. 

Ταυ τό χρο να, ως μί α ι διω τι κή ε ται ρεί α 

κερ δο σκο πι κού χαρα κτή ρα, δεν ε λέγ-

χε ται α πό την ι σχύ ου σα στρα τιω τι κή 

δι καιο σύ νη και νο μοθε σί α, ό πως γί νε-

ται πα γκο σμί ως στους ο μο λό γους των 

Ε νό πλων Δυ νά με ων. Αυτό ση μαί νει ό τι 

η κά θε ε ται ρεί α, ο κά θε ερ γο λά βος, α κό-

μη και το κά θε μέ λος της, δια τη ρεί το 

δι καί ω μα να στα μα τή σει να προ σφέ ρει 

ή και να α να στεί λει τις προ κα θο ρι σμέ νες 

υ πη ρε σί ες για ο ποιον δή πο τε λό γο και να 

α πο χω ρή σει από το θέ α τρο των ε πι χει ρή-

σε ων. Οι λό γοι και οι αι τί ες α πο χώ ρη σης 

κλι μα κώνο νται α πό κά τι α πλό (γε γο νός 

το ο ποί ο ο μο λο γου μέ νως εί ναι ι διαί τε ρα 

σπά νιο), μέ χρι κά τι πο λύ σύν θε το, ό πως 

για πα ρά δειγ μα η πε ριο χή α να πτύ ξε ως 

να έ γι νε ι διαί τε ρα ε πι κίν δυ νη για τα μέ-

λη και το προ σω πι κό της ε ται ρεί ας, ή 

η ό λη ε πι χεί ρη ση να ε ξε λί χθη κε σε μί α 

ζη μιο γό να κα τά στα ση για το γε νικό τε ρο 

συμ φέ ρον της ε ται ρεί ας. Ό πως εύ κο λα 

γί νε ται α ντι λη πτό, τέ τοιες ε νέργειες θέ-

τουν σε κίν δυ νο την ε ξέ λι ξη της α να λαμ-

βα νό με νης στρα τιω τι κής ε πι χεί ρη σης, 

α φού δη μιουρ γούν ξαφ νι κά σο βα ρό τα τα 

κε νά στο στρα τιω τι κό δί κτυο. Ή δη έ χουν 

κα τα γρα φεί μέ χρι τώ ρα αρ κε τά τέ τοια 

πε ρι στα τι κά ι διαίτε ρα στο Ι ράκ, ό που 

πολ λές ι διω τι κές ε ται ρεί ες α νέ στει λαν ή 

τερ μά τι σαν τις υ πη ρε σί ες τους και α πο χώ-

ρη σαν α πό την «καυ τή» ε μπό λε μη ζώ νη, 

δη μιουρ γώ ντας έ τσι με γά λα προ βλή μα τα 

στις συμ μα χι κές δυ νά μεις που εί ναι α να-

πτυγμέ νες στη συ γκε κρι μέ νη πε ριο χή. 

Υ πάρ χουν, ό μως, και πε ρι πτώ σεις ό που 

υπάλ λη λοι των ε ται ρειών αυ τών, α νέ λα-

βαν πο λύ με γα λύ τε ρο ρί σκο και α ντι μετώ-
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πι σαν πο λύ με γα λύ τε ρους κιν δύ νους α πό 

τους στρα τιω τι κούς ο μο λό γους τους, 

πέ ραν των συμ φω νη θέ ντων, προ κει μέ-

νου να φέ ρουν σε πέ ρας την α να τε θεί σα 

α πο στο λή. Σε κά θε πε ρί πτω ση, ό μως, οι 

Έ νο πλες Δυ νά μεις δεν έ χουν την πολυ τέ-

λεια πα ρό μοιων ε νερ γειών κα τά τη διάρ-

κεια των ε πι χει ρή σε ων, με α ποτέ λε σμα η 

νο μι κά αυ τή κα το χυ ρω μέ νη ε πι λο γή των 

πα ρα πά νω ε ται ρειών, να α ποτε λεί έ να 

σο βα ρό ε μπό διο στην ε πι θυ μί α πολ λών 

α ξιω μα τού χων ό ταν πρό κειται να υ πο-

γρά ψουν α νά λο γα συμ βό λαια.

✓ Έλ λει ψη ι κα νο ποι η τι κού νο μικού 

πλαι σί ου για την ε ξα κρί βω ση της ι διό τη-

τας, κα θώς και τον έ λεγ χο της στά σης 

και της συ μπε ρι φο ράς του προ σω πι κού 

των βιο μη χα νιών αυ τών. Δια πι στώ νε ται 

λοι πόν, ό χι μό νο μί α σο βα ρό τα τη έλ λει ψη 

νό μων, κα νο νι σμών και διατα γών-ο δη-

γιών αλ λά πε ρι στα σια κά και μί α ε ξί σου 

σο βα ρή α δρά νεια των υ παρχό ντων ε λε-

γκτι κών μη χα νι σμών. Αν και οι ι διω τι κές 

ε ται ρεί ες και οι υ πάλ λη λοι τους, εί ναι έ να 

α να πό σπα στο κομ μά τι πολ λών στρα τιω τι-

κών ε πι χει ρήσε ων, αυ τές δεν υ πό κει νται 

στο στρα τιω τι κό ποι νι κό κώ δι κα, αλ λά τεί-

νουν να δρα στη ριο ποιού νται στη «γκρί ζα» 

ζώ νη του υ πάρ χο ντος νο μι κού πο λι τισμού 

κά θε χώ ρας, ό σον α φο ρά τη διά κρι ση 

ε νός πο λί τη α πό έ να στρα τιώ τη. Έ τσι, οι 

υ πάλ λη λοι μί ας ε ται ρεί ας δεν εί ναι α κρι-

βώς πο λί τες, α φού με τα φέ ρουν και χρη σι-

μο ποιούν ό πλα, α να κρί νουν αιχ μα λώ τους, 

φορ τώ νουν και ο πλί ζουν τις βόμ βες και 

γε νι κά ε κτε λούν έ να ευ ρύ φά σμα στρα τιω-

τι κών α πο στο λών. Όμως, δεν εί ναι α κρι-

βώς ού τε στρα τιώ τες. Έ νας α με ρι κά νος 

ε πι φα νής στρα τιωτι κός νο μι κός α να λυ τής 

λέ ει: «Νο μι κά μι λώ ντας οι υ πάλ λη λοι των 

ι διω τι κών ε ται ρειών κα τα τάσ σο νται στην 

ί δια α κρι βώς γκρί ζα ζώ νη με τους μη νό-

μιμους στρα τιώ τες8 που κρα τού νται στην 

βά ση του Γκουα ντά να μο9».

Αυ τή η έλ λει ψη ε νός ξε κά θα ρου νομι-

κού πλαι σί ου ση μαί νει ό τι, κά θε φο ρά 

που έ νας υ πάλ λη λος συλ λαμ βά νε ται, 

ε να πό κει ται α πο κλει στι κά και μό νο στη 

8 Μη νόμι μους στρα τιώ τες. Εί ναι έ νας στρα τιώ της που η συ μπε ρι φο ρά του δεν εί ναι σύμ φω νη ού τε με τα 
δι καιώ μα τα ε νός στρα τιώ τη, ό πως αυ τά πε ρι γρά φο νται από τους ι σχύ ο ντες νό μους του πο λέ μου (Συν θή κη 
της Γε νεύ ης), ού τε με τα πο λιτι κά δι καιώ μα τα που έ χει έ νας κοι νός ε γκλη μα τί ας (κοι νός ποι νι κός κώ δι κας). Ο 
ό ρος αυ τός δεν εμ φα νί ζε ται στην Τρί τη Συν θή κη της Γε νεύ ης. Ω στό σο, στο άρ θρο 4 της πα ρα πά νω συν θή κης 
πε ρι γρά φο νται οι κα τη γο ρί ες των α τό μων που μπο ρούν να χα ρα κτη ρι στούν ως Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου (ή αλ λιώς 
κρα τού με νοι νό μι μοι στρα τιώ τες). Με τά την 11η Σε πτεμ βρί ου 2001, η κυ βέρ νη ση των Η.Π.Α. πρό τεινε για ό λους 
ε κεί νους που δεν μπο ρού σαν να χα ρα κτη ρι στούν ως Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου -σύμ φω να με τον πα ρα πά νω ο ρι-
σμό- να χα ρα κτη ρί ζο νται ως Μη νό μι μοι στρα τιώ τες. Έ τσι, ό λοι αυ τοί που δε χα ρα κτη ρί ζο νταν ως Αιχ μά λω τοι 
Πο λέμου δε θα βρί σκο νταν υ πό την προ στα σί α της Συν θή κης της Γε νεύ ης. Υ πάρ χουν, ό μως, κρα τού με νοι που 
δε δι καιού νται να α ντι με τω πι σθούν ού τε σύμ φω να με τη Συν θή κη της Γε νεύ ης αλ λά ού τε και με τους ι σχύ ο ντες 
κρα τι κούς νό μους, ε ξαι τί ας της μη νό μι μης φύ σης των ε νερ γειών στις ο ποί ες προ έ βη σαν (πολε μι κές ε νέρ γειες). 
Χα ρα κτη ρί ζο ντας λοι πόν κά ποιον με την ι διό τη τα του Μη Νό μι μου Στρα τιώ τη, αυ το μά τως κα τα τάσ σε ται πέ ρα 
α πό τη δι καιο δο σί α του υ πάρ χο ντος νο μι κού μας πο λι τι σμού. Με άλ λα λό για, χα ρα κτη ρί ζο ντας κά ποιον με 
αυ τόν τον ό ρο, πα ρα κά μπτε ται το νο μι κό κώ λυ μα της Συν θή κης της Γε νεύ ης και ο κοι νός ποι νι κός κώ δι κας, 
ο πό τε διευ κο λύ νε ται το εν δια φε ρό με νο κρά τος να συλ λαμ βά νει, να α να κρί νει, να φυ λα κί ζει και να α παγ γέλ λει 
κα τηγο ρί ες για ε νέρ γειες που σχε τί ζο νται ά με σα ή έμ με σα με την τρο μο κρα τί α.

9 Γκουα ντά να μο. Πό λη της Κού βας, στην ο μώ νυ μη ε παρ χί α. Στο νό τιο τμή μα του κόλ που σε μί α έ κτα ση 111,9 τ.χλμ. 
βρίσκε ται η ο μώ νυ μη α με ρι κα νι κή βά ση. Οι α με ρι κα νοί κα τέ χο ντας α πό το 1901 την πε ριο χή αυ τή (έ να ντι ε νοι κί ου), 
ε γκα τέ στη σαν με ρι κά χρό νια αρ γό τε ρα μί α ναυ τι κή βά ση. Με τά α πό με ρι κές δε κα ε τί ες η κυ βέρ νη ση της Κού βας 
ζή τη σε από τους α με ρι κα νούς να ε πι στρέ ψουν το χώ ρο αυ τό αλ λά οι τε λευ ταί οι αρ νή θηκαν. Τα τε λευ ταί α χρό νια η 
βά ση αυ τή χρη σι μο ποιεί ται κυ ρί ως για τη φυ λάκι ση και την α νά κρι ση α τό μων που σχε τί ζο νται ά με σα ή έμ με σα με την 
τρο μοκρα τί α. Βέ βαια, στις μέ ρες μας, η βά ση αυ τή έ χει γί νει συ νώ νυ μο με τις δια δικα σί ες πα ρά νο μης και α ντι συ νταγ-
μα τι κής κρά τη σης των υ πό πτων για τρο μοκρα τι κές ε νέρ γειες και έ χει προ κα λέ σει πα γκό σμια κραυ γή δια μαρ τυ ρί ας, 
η ο ποί α με τα ξύ άλ λων α παι τεί την ά με ση α πε λευ θέ ρω ση των κρα του μέ νων και το κλεί σι μο της βά σης.
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διά θε ση των α ντι πά λων του προ κειμέ νου 

να κα θο ρι σθεί η α κρι βής του ι διό τη τα. 

Τα α πο τε λέ σμα τα αυ τής της αβε βαιό τη-

τας μπο ρεί να εί ναι πο λύ σο βα ρά, ό πως 

στην πε ρί πτω ση των τριών αμε ρι κα νών 

υ παλ λή λων μί ας α με ρι κά νι κης ε ται ρεί ας 

(που δεν εί χε κα μί α α πολύ τως σχέ ση με 

τη στρα τιω τι κή βιο μη χα νί α), της ο ποί ας 

το α ε ρο πλά νο κα τέ πεσε στην Κο λομ βί α 

το 2003, σε μί α πε ριο χή ε λεγ χό με νη α πό 

ε πα να στα τι κές ο μά δες. Οι τρεις πο λί τες 

κρα τού νται α κό μα αιχ μά λω τοι α πό τό-

τε με την κα τη γο ρία της κα τα σκο πί ας. 

Ταυ τό χρο να, οι νό μι μοι ερ γο δό τες τους 

κα θώς και η α μερι κα νι κή κυ βέρ νη ση 

φαί νε ται ό τι «νί πτει τας χεί ρας της» για 

το θέ μα αυ τό.

Ε πί σης, δεν εί ναι ξε κά θα ρο ποια εί ναι 

η αρ μό δια αρ χή και με ποια δια δι κα σί α 

θα ε ρευ νή σει, θα δι κά σει και θα τι μω-

ρή σει τα α δι κή μα τα που δια πράτ το νται 

α πό τους υ παλ λή λους των στρατιω τι κών 

βιο μη χα νιών. Σε α ντί θε ση με τους στρα-

τιώ τες, οι ο ποί οι υ πό κει νται στον ε θνι κό 

στρα τιω τι κό ποι νι κό κώ δι κα (ΣΠΚ), οι 

ι διώ τες συ νή θως υ πό κεινται στη δι καιο-

δο σί α της χώ ρας στην ο ποί α δια πράτ τε-

ται το συ γκε κρι μέ νο α δί κη μα. Αλ λά οι 

Ι ΣΕ συ νή θως δρα στη ριο ποιού νται σε πα-

ρα παί ο ντα κρά τη, των ο ποί ων ο νο μι κός 

πο λι τι σμός νο σεί βα ριά, με α πο τέ λε σμα 

να εί ναι σχε δόν α δύ να τη η ποι νι κο ποί η-

ση και η εκ δί κα ση των δια πρατ τό με νων 

α δι κη μά των. Έτσι για πα ρά δειγ μα στο 

Ι ράκ, ε ξαι τί ας τη μη ι κα νο ποι η τι κής λει-

τουρ γί ας ακό μα του νο μι κού συ στή μα-

τος, οι υ πάλ λη λοι των Ι ΣΕ ε ξαι ρού νται 

α πό την τοπι κή δι καιο δο σί α. Βέ βαια, 

εί ναι πο λύ δύ σκο λο να δι κα στεί έ να α δί-

κη μα στη χώ ρα αυ τού που το διέ πρα ξε, 

α φού ε λά χι στα νο μι κά συ στή μα τα κα-

λύ πτουν αδι κή μα τα που δια πράτ το νται 

έ ξω α πό την ε πι κρά τεια της χώ ρας. Ως 

φυ σι κό απο τέ λε σμα των πα ρα πά νω δε-

δο μέ νων, έ χου με το ε ξής α ντι φα τι κό και 

ο ξύ μω ρο φαι νό με νο: έ να α δί κη μα που 

δια πράτ τε ται α πό έ ναν υ πάλ λη λο μί ας 

Ι ΣΕ να μην υ πό κει ται στη δι καιο δο σί α 

ού τε του κρά τους που διε ξά γο νται οι τρέ-

χου σες ε πι χει ρή σεις ού τε αυ τού που έ χει 

α πο στεί λει τις συ γκε κρι μέ νες δυ νά μεις 

αλ λά ού τε βέ βαια και του στρα τιω τι κού 

ποι νι κού κώ δι κα, α φού το υπ’όψιν ά το-
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μο δεν εί ναι στρα τιω τι κός. Συ νε πώς το 

πα ρα πά νω νο μι κό κε νό δη μιουργεί τις 

συν θή κες ώ στε το συ γκε κρι μέ νο α δί κη μα 

να πα ρα μεί νει α τι μώ ρη το. Έ τσι, στο Ι ράκ 

α πό την έ ναρ ξη των ε πι χει ρή σε ων έ ως 

σή με ρα, κα νέ νας ι διω τικός υ πάλ λη λος 

(πα ρό λο που έ χουν δρά σει πε ρισ σό τε-

ροι α πό 20.000 υ πάλ λη λοι), καμί ας ε ται-

ρεί ας δεν έ χει κα τη γο ρη θεί για κά ποιο 

ποι νι κό α δί κη μα, σε α ντίθε ση με τους 

α με ρι κα νούς στρα τιώ τες που δε κά δες 

α πό αυ τούς έ χουν ο δη γη θεί ε νώ πιον του 

στρα το δι κεί ου. Το κε νό αυ τό δυ στυ χώς 

ε πα λη θεύ τη κε α πό έ να άλ λο τρα γι κό πε-

ρι στα τι κό, που έ λα βε χώ ρα στις φυ λα κές 

του Α μπού Γκρά ι μπ (Abu Ghraib). Σύμ φω-

να με τις έ ρευ νες που διε ξή χθη σαν με τά 

τις κα ταγ γε λί ες που είδαν το φως της 

δη μο σιό τη τας για την κα κο ποί η ση των 

ι ρα κι νών κρα του μέ νων, δια πι στώ θη κε 

ό τι ό λοι οι με τα φρα στές και πά νω α πό 

τους μι σούς α να κρι τές που εί χαν ε μπλα-

κεί στο πα ρα πά νω πε ρι στα τι κό ή ταν ι διω-

τι κοί υ πάλ λη λοι που ερ γά ζο νταν για δύ ο 

με γά λες α με ρι κά νι κες ι διω τι κές ε ται ρεί ες: 

την CACI International και την Titan Cor-

poration. Ο α με ρι κα νι κός στρα τός με τά 

α πό έ ρευ νες δια πί στω σε ότι ι διω τι κοί 

υ πάλ λη λοι ε μπλέ κο νται σε πο σο στό 36% 

στο πα ρα πά νω πε ρι στα τικό και α να γνώ ρι-

σε 6 υ παλ λή λους σαν ε νό χους. Δύ ο χρό-

νια με τά α πό το πα ρα πάνω πε ρι στα τι κό, 

κα νέ νας α πό τους 6 κα τη γο ρου μένους 

δεν έ χει ο δη γη θεί στη δι καιο σύ νη, σε 

α ντί θε ση με το στρα τό που δί κα σε ό λους 

τους κα τη γο ρού με νους στρα τιω τι κούς. 

Η μό νη ε πί ση μη έ ρευ να που διε ξή χθη 

α πό τις ε μπλε κό με νες Ι ΣΕ ή ταν αυ τή 

α πό την CACI International στο ε σω τε ρι-

κό της ί διας της ε ται ρεί ας. Έ τσι, η CACI 

ε ρεύ νη σε την CACI και τε λι κά βρή κε ό τι 

δεν δια πρά χτη κε κα νέ να α δί κη μα! Το 

γε γο νός αυ τό εί ναι μί α άλ λη σο βα ρή α πό-

δει ξη, για το πό σο νο σεί το υ φι στά μενο 

νο μι κό σύ στη μα.

✓ Έ να άλ λο ση μα ντι κό μειο νέ κτημα 

στην ε κτε τα μέ νη χρη σι μο ποί η ση των 

ε ται ρειών αυ τών, εί ναι το δί λημ μα που 

γεν νιέ ται σχε τι κά με τη χρη σι μο ποί η ση 

και το μέλ λον των ί διων των Ε νόπλων 

Δυ νά με ων. Εί ναι γνω στό ό τι το α πο κλει-

στι κό προ νό μιο για την ει ρή νη και την 

α σφά λεια μί ας χώ ρας α πό αρ χαιο τά των 

χρό νων το έ χουν οι Έ νο πλες Δυνά μεις 

αυ τής. Στο χώ ρο αυ τό, με τα ι διαί τε ρα χα-

ρα κτη ρι στι κά γνω ρί σμα τα, βρί σκε ται το 

προ σε κτι κά ε πι λεγ μέ νο και εκ παι δευ μέ νο 

προ σω πι κό των ε νόπλων δυ νά με ων. Η 

εμ φά νι ση και η ευ ρεί α χρη σι μο ποί η ση 

α πό τις ε κά στο τε κυβερ νή σεις των Ι ΣΕ σε 

πα γκό σμια κλί μα κα, εί χε σαν α πο τέ λε σμα 

τη διεκ δί κη ση με α ξιώ σεις ε νός με γά λου 

μέ ρους α πό την πα ρα δο σια κή α πο στο λή 

του στρα τεύ μα τος, κα θώς ε πί σης και 

ε νός με γά λου πο σο στού α πό το έμ ψυ χο 

δυ να μι κό του. Έ τσι λοι πόν, το στρα τιω τι-

κό μο νο πώ λιο άρ χι σε να πα ρα βιά ζε ται 

τα τε λευταί α χρό νια α πό την ι διω τι κή 

πρω το βου λί α και α πό τους νό μους του 

ι διω τικού το μέ α στην α γο ρά ερ γα σί ας. 

Αυ τό εί χε σαν α πο τέ λε σμα να βρί σκο νται 

α ντι μέ τω ποι σε μί α συ νε χή διελ κυ στίν δα, 

το δη μό σιο συμ φέ ρον, που εκ φρά ζε ται 

α πό τις έ νο πλες δυ νά μεις και το ι διω τι κό 

συμ φέ ρον που ε πι διώ κουν οι Ι ΣΕ.

Η θέ ση και η στά ση της στρα τιω τικής 

κοι νό τη τας α πέ να ντι σε αυ τή τη νέ α κα-

τά στα ση εί ναι αμ φι τα λα ντευό μενη. Α πό 

τη μί α πλευ ρά εί ναι ευ γνώ μο νες που 

έ χουν κά ποιον να μοι ρά ζε ται μαζί τους 

το βά ρος το ο ποί ο έ χουν α να λά βει και 

με γα λώ νει κα θη με ρι νά με τις ανά τον 

κό σμο νέ ες α να λαμ βα νό με νες α πο στο-

λές. Το αί σθη μα αυ τό της ευ γνω μοσύ νης 
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γί νε ται α κό μα πιο έ ντο νο α πό το γε γο νός 

της συ νε χούς μεί ω σης του με γέ θους του 

στρα τεύ μα τος (οι Η.Π.Α. πα ρου σιά ζουν 

μεί ω ση στις έ νο πλες δυ νάμεις της τά ξε ως 

του 35% α πό την πε ρί ο δο του Ψυ χρού 

Πο λέ μου, ε νώ οι Βρε τα νι κές έ νο πλες δυ-

νά μεις εί ναι στο μι κρό τε ρο ε πί πε δο α πό 

την ε πο χή των Να πο λε όντειων πο λέ μων) 

και ταυ τό χρο να της συ νε χούς αύ ξη σης 

των α να λαμ βα νό με νων α πο στο λών πα-

γκο σμί ως. Αυ τό λοι πόν το κε νό έρ χο νται 

να κα λύ ψουν οι Ι ΣΕ.

Α πό την άλ λη πλευ ρά υ πάρ χει μί α 

έντο νη α νη συ χί α και έ νας βά σι μος προ-

βλη μα τι σμός σχε τι κά με την πρό θε ση και 

την α πο τε λε σμα τι κό τη τα του νέ ου αυ τού 

παί κτη, ο ο ποί ος ό χι μό νο «μπλέκε ται στα 

πό δια» των ε νό πλων δυ νά με ων αλ λά και 

α πορ ρο φά ει το ε πί λε κτο προ σω πι κό α πό 

τις τά ξεις τους. Έ τσι λοι πόν, έ νας στρα-

τιω τι κός ο ο ποί ος εκ παι δεύ ε ται με πο λύ 

προ σε κτι κό και ε παγ γελ μα τι κό τρό πο και 

για με γά λο χρονι κό διά στη μα με κον δύ-

λια του κρα τι κού προ ϋ πο λο γι σμού, σε δε-

δο μέ νη χρο νική στιγ μή ε γκα τα λεί πει τις 

τά ξεις του στρα τεύ μα τος και υ πο γρά φει 

συμ βόλαιο με μί α ι διω τι κή ε ται ρεί α με 

α πώ τε ρο σκο πό το με γα λύ τε ρο κέρ δος 

για προ σω πι κό ό φε λος. Ταυ τό χρο να, ό σο 

ε πε κτεί νο νται οι ε ται ρεί ες αυ τές, τό σο 

πε ρισ σό τε ρα ά το μα α πό τους κόλ πους 

του στρα τεύ μα τος θα α πορ ρο φούν και 

δυ στυ χώς θα προ σβλέ πουν πά ντα στο 

να προ σλαμ βά νουν τους πλέ ον ι κα νούς 

και τα λα ντού χους στρα τιώ τες. Τη στιγ μή 

μά λι στα που οι α πο λα βές ε νός στρα τιώ τη 

στη νέ α του αυ τή κα ριέ ρα θα εί ναι α πό 

δύ ο έ ως δέ κα φο ρές με γα λύ τε ρες από 

ό,τι θα ή ταν αν πα ρέ με νε στις έ νο πλες δυ-

νά μεις. Το θέ μα αυ τό έ χει α πα σχολή σει 

πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε άλ λο το προ σω πι-

κό των ει δι κών δυ νά με ων, το οποί ο εί ναι 

και το πλέ ον ι κα νό και ε ξει δι κευ μέ νο. Η 

κοι νό τη τα των ει δι κών δυ νά με ων έ χει 

υ πο στεί το με γα λύ τε ρο πλήγ μα με τη 

ρα γδαί α ε ξά πλω ση των Ι ΣΕ. Ε πί λε κτες 

μο νά δες ει δι κών δυ νά με ων πα γκο σμί-

ως, αι μορ ρα γούν συ νε χώς χάνο ντας τα 

ε πί λε κτα στε λέ χη τους, τα ο ποί α έ χουν 

ε παν δρώ σει τις ι διω τι κές ε ται ρεί ες. Στο 

Ι ράκ, για πα ρά δειγ μα σή με ρα, έ νας πρώ-

ην στρα τιώ της των ειδι κών δυ νά με ων 

κερ δί ζει 800-1.000$ η με ρη σί ως. Αυ τό 

πραγ μα τι κά εί ναι έ να πο λύ δυνα τό κτύ πη-

μα στην ι κα νό τη τα του στρα τεύ μα τος να 

δια τη ρή σει στις τά ξεις του τους πλέ ον ι κα-

νούς στρα τιώ τες. Πολ λές κυ βερ νή σεις, 

με τα ξύ αυ τών και αυ τή των Η.Π.Α., έ χουν 

α πο τύ χει στην προ σπά θεια τους να α να-

χαι τί σουν το φαινό με νο αυ τό. Με ρι κά 

κρά τη ψή φι σαν νό μους που ε πι τρέ πουν 

σε ο ρι σμέ νες κα τηγο ρί ες στρα τιω τών να 

παίρ νουν έ να χρό νο ά δεια ά νευ α πο δο-

χών, με την ελ πίδα να α πο κτή σει κά ποιος 

γρή γο ρα λί γα χρή μα τα δου λεύ ο ντας 

σε μί α Ι ΣΕ και να ε πι στρέ ψει στους κόλ-

πους του στρα τεύ μα τος στη συ νέ χεια. 

Αυ τό εί ναι προ τι μό τε ρο α πό το να χά-

νει για πά ντα έ ναν κα λά εκ παι δευ μέ νο 

στρα τιώ τη. Παρό λα τα μέ τρα, ό μως, που 

υ ιο θε τή θη καν, το πα ρα πά νω πρό βλη μα 

ε ξα κο λου θεί να υ πάρ χει και συ νε χώς να 

με γε θύ νε ται.

✓ Το φαι νό με νο της ι διω τι κο ποί ησης 

της δύ να μης, ση μαί νει ό τι τα στρα τιω τι κά 

μέ σα εί ναι ά με σα δια θέ σι μα στην α νοι κτή 

α γο ρά. Ε νώ λοι πόν κά πο τε η δη μιουρ γί α 

ε νός ι κα νο ποι η τι κού στρα τού α παι τού σε 

χρό νο, χρή μα και πο λύ προ σπά θεια, σή-

με ρα εί ναι ε φι κτό να α πο κτή σει κά ποιος 

τις υ πη ρε σί ες ε νός στρα τεύ μα τος ε ντός 

λί γων η με ρών, αρ κεί να έ χει τη δυ να τό-

τη τα να πλη ρώ σει το α νά λο γο οι κο νο-

μι κό τί μη μα. Χάνε ται, με άλ λα λό για, το 
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μο νο πώ λιο που εί χε μέ χρι τώ ρα κά θε 

κρά τος στην κατο χή και στη χρή ση της 

στρα τιω τι κής δύ να μης. Αυ τό έ χει σαν 

φυ σι κό ε πα κό λου θο να α να τρέ πε ται η 

ι σορ ρο πί α δυ νά με ων και κατ΄ ε πέ κτα ση 

να α πει λεί ται η διε θνής στα θε ρό τη τα και 

α σφά λεια. Το πρό βλη μα γί νε ται α κό μα 

ε ντο νό τερο στις πε ρι φε ρεια κές συρ ρά-

ξεις, ό που η πα ρου σί α ή η α που σί α μί ας 

και μό νο μο νά δας εί ναι δυ να τό να συ ντη-

ρή σει για με γά λο χρο νι κό διά στη μα την 

πο λεμι κή σύ γκρου ση, ή α κό μα και να 

α να τρέ ψει το τε λι κό α πο τέ λε σμα. Α πό 

την άλ λη πλευ ρά, ό μως, εί ναι πι θα νόν, 

η δυ να τό τη τα εκ μί σθω σης μί ας Ι ΣΕ να 

λει τουργή σει και α πο τρε πτι κά σε έ ναν 

πι θα νό α ντί πα λο προ τού αυ τός ξε κι νή σει 

τις ε χθρο πρα ξί ες.

✓ Έ να άλ λο πο λύ ση μα ντι κό στοιχεί ο 

που προ κύ πτει α πό την εύ κο λη πρό σβα-

ση στην ι διω τι κή δύ να μη, εί ναι και η 

αλ λα γή στις σχέ σεις των με γά λων και δυ-

να τών κρα τών με τα μι κρά και α δύνα μα 

κρά τη. Η α σφά λεια και η στα θε ρό τη τα 

των α σθε νέ στε ρων κρα τών ε ξαρ τάται 

σε με γά λο βαθ μό α πό τη στρα τιω τι κή 

βο ή θεια και υ πο στή ρι ξη που τους προ-

σφέ ρουν τα ι σχυ ρό τε ρα κρά τη. Αυ τή η 

βο ή θεια χρη σι μο ποιεί ται ως έ νας μοχλός 

πί ε σης των ι σχυ ρών προς τους α δυ νά-

τους, προ κει μέ νου οι τε λευ ταί οι να συ-

μπλέ ουν πά ντα με τα συμ φέ ρο ντα των 

πρώ των. Τη σχέ ση αυ τή δέ σμευ σης και 

ε ξάρ τη σης έρ χε ται να α να τρέ ψει η ι διω-

τι κή στρα τιω τι κή βιο μη χα νί α, η ο ποί α 

πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα στα μι κρά κρά τη 

να κα τα φεύ γουν σε αυ τή. Με αυ τήν την 

τα κτι κή τούς δί νε ται η δυ να τό τη τα να 

βρί σκουν την α παι τού με νη στρατιω τι κή 

βο ή θεια που κά θε φο ρά χρειά ζο νται 

και να α πο μα κρύ νο νται σι γά-σιγά α πό 

τους προ η γού με νους «προ στά τες» τους, 

α κο λου θώ ντας έ τσι μί α δια φορε τι κή πο-

λι τι κή. Εύ κο λα, ό μως, γί νε ται α ντι λη πτό, 

ό τι αυ τό α πο τε λεί έ ναν άλλο πα ρά γο ντα 

που α πει λεί τη διε θνή α σφά λεια και στα-

θε ρό τη τα.

✓ Τέ λος, η ποιό τη τα του προ σω πικού 

που στρα το λο γεί ται α πό τις πα ρα πά νω 

ε ται ρεί ες γεν νά πολ λά η θι κά ε ρωτή μα τα. 

Έ τσι, δια πι στώ νε ται πολ λές φο ρές, προ-

σω πι κό που σε πα λαιό τε ρες συρρά ξεις 

εί χε προ βεί σε ω μό τη τες ε να ντί ον άλ λων 

συ ναν θρώ πων του και εί χε κα τη γο ρη θεί 

για αυ τές, τε λι κά να α παλ λάσ σε ται και να 

α να ζη τεί έ να νέ ο νόμι μο φο ρέ α προ κει μέ-

νου να προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες του. Τη 

δυ να τό τη τα αυτή του την προ σφέ ρουν οι 

Ι ΣΕ. Ερ γα ζό με νος για την ι διω τι κή βιο μη χα-

νί α και ει δι κά στην πε ρί πτω ση που εί ναι τα-
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λα ντού χος, θα κα τα φέ ρει να πα ρα γρά ψει 

τα πα λαιό τε ρα λά θη του, με τη βο ή θεια 

της νο μι κής προ στα σί ας της ε ται ρείας.

Η α νο μοιο γέ νεια του προ σω πι κού 

που συ γκρο τεί τις Ι ΣΕ ε γεί ρει έ να άλ λο 

η θι κό ζή τη μα. Το προ σω πι κό δεν προέρ-

χε ται μό νο α πό τις ε πί λε κτες μο νά δες 

των δυ τι κών χω ρών. Τα πε ρισ σό τε ρα 

ά το μα α να ζη τού νται και ε ντο πί ζο νται 

σε χώ ρες που πα ρέ χουν φθη νό ερ γα τικό 

δυ να μι κό, ό πως για πα ρά δειγ μα στη 

Νό τια Α με ρι κή, σε χώ ρες του πρώ ην 

κομου νι στι κού μπλοκ, κ.ά. Δη μιουρ γεί ται 

τε λι κά έ να μω σα ϊ κό ε θνο τή των με διαφο-

ρε τι κή κα τα γω γή, δυ να τό τη τες, τρό πο 

προ σέγ γι σης και χει ρι σμού δια φο ρετι-

κών κα τα στά σε ων. Αυ τή η πο λυ μορ φί α 

των υ παλ λή λων, με ρι κές φο ρές προ καλεί 

μί α αρ νη τι κή ε πί δρα ση στο προ σω πι κό 

προς ό φε λος του ο ποί ου πα ρέ χο νται οι 

ζη τού με νες υ πη ρε σί ες ή α κό μα και στους 

κα τοίκους της πε ριο χής ε ντός της ο ποίας 

ε νερ γο ποιού νται. Για πα ρά δειγ μα μί α 

ε ται ρεί α η ο ποί α δρα στη ριο ποιεί ται στο 

Κό σο βο και έ χει στις τά ξεις της σέρ βους 

υ παλ λή λους, θα α ντι με τω πί σει πε ρισ σό-

τε ρα προ βλή μα τα κα τά την υ λο ποί η ση 

των υ πο χρε ώ σε ών της. Τις Ι ΣΕ, ό μως, 

δεν τις εν δια φέ ρει α πό πού προ έρ χε ται 

το προ σω πι κό τους αλ λά τι μπο ρεί να 

κά νει για αυ τές και πό σο κα λά μπο ρεί 

να το κά νει.

Ο μοιό τη τες και Δια φο ρές με τα ξύ
τ ω ν  Ι  δ ι ω  τ ι  κ ώ ν  Σ τ ρ α  τ ι ω  τ ι  κ ώ ν
Ε ται ρειών και των Μι σθο φο ρι κών
Στρα τών
Σε προ η γού με νη πα ρά γρα φο πα-

ρουσιά στη κε ο ο ρι σμός των Ι ΣΕ και πως 

οι ε ται ρεί ες αυ τές α πο τέ λε σαν μί α φυσι-

κή ε ξέ λι ξη και με τάλ λα ξη των μι σθο φο-

ρι κών ε παγ γελ μά των. Ας δού με, ό μως, 

ποιες εί ναι οι δια φο ρές και οι ο μοιό τη τες 

των δύ ο αυ τών κο ντι νών εν νοιών.

Σύμ φω να με τη Συν θή κη της Γε νεύ-

ης10 (ΣτΓ) στο άρ θρο 47 ως Μι σθο φό ρος 

ο ρί ζε ται έ να ο ποιο δή πο τε ά το μο που:

➮ στρα το λο γεί ται ει δι κώς στο ε σω-

τε ρι κό μί ας χώ ρας ή το ε ξω τε ρι κό προ-

κειμέ νου να συμ με τέ χει σε μί α έ νο πλη 

σύρ ρα ξη.

➮ συμ με τέ χει τε λι κά ά με σα στις εχθρο-

πρα ξί ες.

➮ το κί νη τρο για να πά ρει μέ ρος στις 

ε χθρο πρα ξί ες εί ναι η ε πι θυ μί α του για 

προ σω πι κό κέρ δος και η υ πό σχεση α πό 

το έ να μέ ρος των ε μπλε κο μένων για υ λι-

κή α πο ζη μί ω ση, ση μα ντι κά με γαλύ τε ρη 

α πό αυ τή που δί νε ται στους α ντί στοι χους 

πο λε μι στές με ό μοιο βαθ μό και κα θή κο-

ντα των ε νό πλων δυ νά με ων των α ντι μα-

χό με νων πλευ ρών.

➮ δεν εί ναι ού τε υ πή κο ος των ε μπλε-

κό με νων κρα τών-πλευ ρών ού τε κά τοι κος 

της ε πι κρά τειας που ε λέγ χε ται από κά-

ποια α πό τα ε μπλε κό με να μέ ρη.

➮ δεν εί ναι μέ λος των ε νό πλων δυ νά-

με ων των ε μπλε κό με νων στη σύρ ρα ξη 

πλευρών.

➮ δεν έ χει α πο στα λεί α πό κρά τος άμε-

σα ε μπλε κό με νο στη σύρ ρα ξη, αλ λά ού τε 

α πό κρά τος που έ χει α πο στεί λει ένο πλες 

δυ νά μεις με υ πη ρε σια κή α πο στο λή να λά-

βουν μέ ρος στη διε ξα γό με νη σύρ ρα ξη.

Οι Ι ΣΕ στη μορ φή την ο ποί α τις συνα-

ντά με τα τε λευ ταί α χρό νια, πα ρου σιά-

ζουν ο ρι σμέ νες ο μοιό τη τες αλ λά και 

πολ λές δια φο ρές με τα πα λιό τε ρα μι-

10 Ε πι πρό σθε το Πρω τό κολ λο στη Συνθή κη της Γε νεύ ης στις 12 Αυ γού στου 1949 και σε σχέ ση με το Πρω τό κολ-
λο για την Προ στα σί α των Θυ μά των των Διε θνών Έ νο πλων Συρ ρά ξε ων (Πρω τό κολ λο 1, 8 Ιου νί ου 1977).
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σθο φο ρι κά ε παγ γέλ μα τα, των ο ποί ων οι 

στρα τιώ τες ή ταν γνω στοί και ως «σκυ λιά 

του πο λέ μου». Η διά κρι ση με τα ξύ των 

δύ ο αυ τών «ε παγ γελ μά των» κρί νε ται α πα-

ραί τη τη11, α φού οι μι σθο φό ροι δεν έ χουν 

πά ψει να ε νερ γο ποιού νται στα διά φο ρα 

θέ α τρα ε πι χει ρή σε ων α κό μα και στις μέ-

ρες μας, κά νο ντας αρ κε τά δύ σκο λη τη 

διά κρι ση ε νός μι σθο φό ρου στρα τιώ τη 

και ε νός υ παλ λή λου μί ας Ι ΣΕ. Πα ρα κά-

τω θα α να φερ θώ στις ση μα ντικό τε ρες 

ο μοιό τη τες και δια φο ρές προ κει μέ νου 

να γί νει α πο λύ τως κα τα νο ητή η διά κρι ση 

με τα ξύ τους.

Οι ο μοιό τη τες με τα ξύ τους ε ντοπί ζο-

νται στα πα ρα κά τω ση μεί α:

✓ Οι υ πη ρε σί ες πα ρέ χο νται με απο-

κλει στι κό κί νη τρο και σκο πό το κέρ δος 

του υ παλ λή λου και κατ΄ ε πέ κτα ση της 

ε ται ρεί ας. Δεν υ πάρ χει το πα ρα μι κρό ι δε-

ο λο γι κό υ πό βα θρο, δεν υ πάρ χει χώ ρος 

για συ ναι σθη μα τι σμούς, για ο ρά μα τα και 

«α νώ τε ρες» ι δέ ες.

✓ Οι υ πάλ λη λοι που ε παν δρώ νουν 

τις πα ρα πά νω ε ται ρεί ες, σχε δόν πά ντα 

προέρ χο νται α πό τις τά ξεις του στρα-

τεύ μα τος. Έ χουν υ πη ρε τή σει για με γά λο 

χρο νι κό διά στη μα στις Έ νο πλες Δυ νά μεις 

και σε δε δο μέ νη χρο νι κή στιγ μή ε ξέρχο-

νται α πό τις τά ξεις τους και συ νε χί ζουν 

να ερ γά ζο νται στον ι διω τι κό το μέ α.

✓ Κοι νοί ερ γο δό τες, που μπο ρεί να 

εί ναι κυ βερ νή σεις (νό μι μες ή μη), ι διώ-

τες, ι διω τι κές ε ται ρεί ες, κυ βερ νητι κές ή 

μη ορ γα νώ σεις, συ να σπι σμοί συμ φε ρό-

ντων, κ.ά. και κοι νός χώ ρος α νά πτυ ξης, 

ο ο ποί ος μπο ρεί να εί ναι ο ποιο δή πο τε 

ση μεί ο της γης.

Οι δια φο ρές με τα ξύ τους εί ναι λι-

γό τε ρο ευ διά κρι τες και πολ λές φο ρές 

α ποτε λούν έ να θερ μό πε δί ο α ντι πα ρα θέ-

σε ων με τα ξύ των υ πο στη ρι κτών και των 

επι κρι τών του πα ρα πά νω θε σμού.

✓ Το υ φι στά με νο νο μι κό πλαί σιο στο 

ο ποί ο υ πό κει ται έ νας υ πάλ λη λος μί ας Ι ΣΕ 

και έ νας μι σθο φό ρος. Στο σημεί ο αυ τό 

α παι τεί ται μί α πιο λε πτο με ρής και προ σε-

κτι κή προ σέγ γι ση προ κει μέ νου να γί νει 

κα τα νο η τή η δια φο ρά με τα ξύ τους α πό 

νο μι κής πλευ ράς.

Η Συν θή κη της Γε νεύ ης (ΣτΓ) στο 

άρθρο 47 κα θο ρί ζει ποιος δύ να ται να 

χα ρα κτη ρι στεί ως μι σθο φό ρος. Η πα ρα-

πά νω συν θή κη, αν και εί ναι α πο δε κτή 

α πό πά ρα πολ λά κρά τη δεν εί ναι δε σμευ-

τι κή, α φού κά ποια κρά τη συ μπε ρι λαμ βα-

νο μέ νων και των Η.Π.Α. δεν την έ χουν 

υ πο γράψει. Έ τσι, σύμ φω να με τη ΣτΓ, 

αν έ νας στρα τιώ της συλ λη φθεί α πό τον 

ε χθρό, πρέ πει να α ντι με τω πι στεί σαν 

έ νας νό μι μος πο λε μι στής και συ νε πώς 

έ να προστα τευό με νο ά το μο, το ο ποί ο 

για έ να στρα τιώ τη ση μαί νει Αιχ μά λω τος 

Πο λέ μου (ΑΠ), μέ χρι το συ γκε κρι μέ νο 

ά το μο να α ντι με τω πί σει μί α δί καια δί κη. 

Το δικα στή ριο θα α πο φα σί σει, σύμ φω να 

με τα πα ρα πά νω κρι τή ρια της ΣτΓ, ε άν το 

συγκε κρι μέ νο ά το μο εί ναι μι σθο φό ρος ή 

ό χι. Ε άν με τά α πό μί α δί καια δί κη έ νας 

αιχ μά λω τος στρα τιώ της βρε θεί να εί ναι 

11 Πέ ρα των μι σθο φό ρων και των υ παλλή λων μί ας Ι ΣΕ υ πάρ χει και μί α α κό μα κα τη γό ρια στρα τιω τών, η ο ποί α 
αν και έ χει κά ποια κοι νά χα ρα κτη ρι στι κά με τις δύ ο πα ρα πά νω κα τη γο ρί ες, εί ναι πιο κο ντά στις ε θνι κές έ νο πλες 
δυ νά μεις ε ντός της χώ ρας στην ο ποί α α ναπτύσ σε ται. Οι πιο γνω στές μο νά δες α πό αυ τές, εί ναι η Γαλ λι κή Λε γε ώ να 
των Ξένων (French Foreign Legionnaires) και η Βρε τα νι κή Τα ξιαρ χί α των Γκούρ κας (British Brigade of Gurkhas). 
Στις πα ρα πάνω μο νά δες μπο ρεί να υ πη ρε τή σει ο ποιοσ δή πο τε υ πή κο ος μί ας άλ λης χώ ρας. Οι στρα τιώ τες που 
υ πη ρε τούν σε αυ τές τις μο νά δες δεν εί ναι μι σθο φό ροι, αφού οι μο νά δες τους ε πι χει ρούν, σαν ορ γα νι κοί σχη μα τι-
σμοί των γαλ λι κών και των βρε τα νι κών δυ νά με ων α ντί στοι χα, α κο λου θώ ντας τους νό μους και τους κα νο νι σμούς 
των έ νο πλων δυ νά με ων των πα ρα πά νω χω ρών.
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μι σθο φό ρος, τό τε θα α ντι με τω πιστεί 

σαν κοι νός ε γκλη μα τί ας και μπο ρεί να 

του ε πι βλη θεί α κό μα και η θα νατι κή ποι-

νή. Ε άν του ε πι βλη θεί δια φο ρε τι κή α πό 

την ε σχά τη των ποι νών, θα παρα μεί νει 

φυ λα κι σμέ νος και δεν α να μέ νε ται να 

ε πα να πα τρι στεί με το τέ λος του πο λέ μου 

ό πως γί νε ται συ νή θως με τους Αιχ μά λω-

τους Πο λέ μου.

Το νο μι κό κα θε στώς των υ παλ λή λων 

μί ας Ι ΣΕ, ε ξαρ τά ται α πό τη φύ ση της 

δου λειάς τους και την ε θνι κό τη τα τους 

σε σχέ ση με τους ε μπλε κο μέ νους. Έ τσι 

ε άν κά ποιος δε λά βει μέ ρος ά με σα στις 

ε χθρο πρα ξί ες (ΣτΓ αρ. 47, παρ. 2), τό τε 

δεν εί ναι μι σθο φό ρος και συ νε πώς δι-

καιού ται να α ντι με τω πι στεί σύμ φω να με 

τη ΣτΓ. Η γε νι κό τε ρη κα τά στα ση κα τά 

τη διάρ κεια της κα το χής του Ι ράκ έ δει-

ξε πό σο δύ σκο λο εί ναι να ο ρί σει κανείς 

ποιος εί ναι ο μι σθο φό ρος στρα τιώ της 

και ποιος ο υ πάλ λη λος μί ας Ι ΣΕ. Αφού 

οι Η.Π.Α. κυ βερ νούν τη χώ ρα, ο ποιοσ δή-

πο τε α με ρι κα νός πο λί της ο ο ποί ος εργά-

ζε ται σαν έ νο πλος φρου ρός δεν μπο ρεί 

να χα ρα κτη ρι στεί σαν μι σθο φό ρος α φού 

εί ναι υ πή κο ος κρά τους ε μπλε κό με νου 

στη σύρ ρα ξη (Στ Γ αρ. 47, παρ. 4). Στις 

Ι ΣΕ, ό μως, δεν ερ γά ζο νται μό νο α με ρι-

κα νοί πο λί τες, αλ λά και πο λί τες κρα τών 

που δεν ε μπλέ κο νται με κα νέ ναν τρό πο 

στην πα ρα πά νω σύρ ρα ξη. Τα ά το μα 

αυτά, ό μως, εί ναι δυ να τόν να μην α ντι-

με τω πι στούν με τον ί διο τρό πο που θα 

α ντι με τω πι στεί έ νας α με ρι κα νός πο λί της. 

Με τη με τα βί βα ση, ό μως, της δια κυ βέρνη-
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σης στην ε σω τε ρι κή Ι ρα κι νή κυ βέρ νη ση 

(πέ ρας του πο λέ μου), μπο ρεί έ νας α με ρι-

κα νός πο λί της να χα ρα κτη ρι στεί σαν μι-

σθο φό ρος, ε κτός ε άν χα ρα κτηρι στεί σαν 

κά τοι κος του Ι ράκ (ΣτΓ αρ. 47, παρ. 4). Θα 

πρέ πει να διευ κρι νι στεί ε δώ ό τι σε κά θε 

πε ρί πτω ση οι στρα τιώ τες της συμ μα χί ας 

στο Ι ράκ οι ο ποί οι υ ποστη ρί ζουν την Ι ρα-

κι νή κυ βέρ νη ση δεν εί ναι μι σθο φό ροι, 

α φού εί τε εί ναι μέρος των ε νό πλων δυ-

νά με ων ε νός α πό τα μέ λη της σύρ ρα ξης 

εί τε έ χουν α πο σταλεί α πό έ να κρά τος 

το ο ποί ο δεν α νή κει σε κά ποια α πό τα 

ε μπλε κό με να μέ ρη, αλλά έ χει α πο στεί λει 

με υ πη ρε σια κή α πο στο λή τις έ νο πλες 

δυ νά μεις της χώρας του στην πα ρα πά νω 

σύρ ρα ξη (ΣτΓ αρ. 47, παρ. 6). Ο μοί ως και 

οι υ πάλ λη λοι των ΙΣΕ α φού η ε κεί πα ρου-

σί α τους συ νο δεύ ε ται α πό ε πί ση μη ά δεια 

-που εκ δί δε ται α πό τις έ νο πλες δυ νά μεις 

τις ο ποί ες συ νο δεύ ου ν- δεν μπο ρού ν να 

χα ρα κτηρι στούν ως μι σθο φό ροι. Εύ κο λα 

λοι πόν γί νε ται α ντι λη πτό το γε γο νός ό τι, 

οι ε κά στο τε κυ βερ νή σεις δια τη ρώ ντας 

θε ω ρη τι κά το δι καί ω μα να κα θο ρί ζουν 

αυ στη ρώς τον α ριθ μό, τη φύ ση κα θώς 

και τον ο πλι σμό αυ τών των ι διω τι κών 

εται ρειών, τον α πο κλει σμό τους α πό 

προ κα ταρ κτι κές πο λε μι κές ε νέρ γειες 

(ενερ γο ποί η ση πριν α πό την έ ναρ ξη των 

ε πι χει ρή σε ων), προ σφέ ρουν την α παι τού-

με νη νο μι κή κά λυ ψη, ώ στε οι ε ται ρεί ες 

αυ τές να μην κιν δυ νεύ ουν να χα ρακτη-

ρι στούν ως μι σθο φο ρι κοί στρα τοί, αλ λά 

ως ι διω τι κές στρα τιω τι κές ε ταιρεί ες που 

υ πο βο η θούν τις έ νο πλες δυ νά μεις της 

χώ ρας τους.

✓ Οι Ι ΣΕ α πο τε λούν ε ται ρεί ες με νο-

μι κή ο ντό τη τα και χα ρα κτή ρα, που τις 

πε ρισ σό τε ρες φο ρές συν δέ ο νται νομι κά 

με τα κρά τη στα ο ποί α έ χουν τη βά ση 

τους και α πό τα ο ποί α αι τού νται την 

ά δεια ερ γα σί ας προ τού ξε κι νή σουν την 

ε πί ση μη λει τουρ γί α τους, σε α ντίθε ση 

με τους ι διω τι κούς μι σθο φο ρι κούς στρα-

τούς οι ο ποί οι ε νερ γο ποιού νται στο πε ρι-

θώ ριο και σχε δόν πά ντα με πα ρά νο μες 

δια δι κα σί ες.

✓ Οι υ πη ρε σί ες που πα ρέ χο νται από 

μί α Ι ΣΕ α πευ θύ νο νται σε έ να ευ ρύ φά σμα 

α παι τή σε ων των Ε νό πλων Δυ νά με ων 

(ε πι χει ρή σεις, ΔΜ, πλη ρο φο ρί ες, α σφά-

λεια, εκ παί δευ ση), σε α ντί θε ση με τους 

μι σθο φό ρους οι ο ποί οι πα ρέ χουν σχε-

δόν α πο κλει στι κά πο λε μι κές υ πη ρεσί ες 

(direct action).

✓ Ο τρό πος διοί κη σης των ε ται ρειών 

αυ τών. Οι Ι ΣΕ διοι κού νται με έ να αυ στη-

ρώς σύγ χρο νο και ε παγ γελ μα τι κό τρό πο, 

δια φη μί ζουν τα προ ϊ ό ντα και τις υ πη ρε σί-

ες τους με ό λες τις σύγ χρονες με θό δους 

και διέ πο νται α πό ό λες ε κεί νες τις μο ντέρ-

νες αρ χές και θε ωρί ες του σύγ χρο νου 

management που ε φαρ μό ζο νται σε ό λες 

τις κο λοσ σιαί ες ι διω τι κές ε ται ρεί ες. Α ντί θε-

τα, οι μι σθο φο ρι κοί στρα τοί διοι κού νται 

με πιο α παρ χαιω μέ να διοι κη τι κά συ στή μα-

τα, αμ φι βό λου η θι κής και α πο τε λε σμα τι κό-

τη τας. Ε πί σης, οι δια δι κα σί ες στρα το λό γη-

σης του προ σω πι κού των Ι ΣΕ εί ναι πο λύ 

πιο ε παγ γελ μα τι κές και σύγ χρο νες σε 

σχέ ση με τις α ντί στοι χες που ε πι κρατούν 

στα μι σθο φο ρι κά ε παγ γέλ μα τα.

Προ τά σεις για τη βελ τί ω ση του
τρό που χρη σι μο ποι ή σε ως των Ι ΣΕ
Με τά α πό ό λα αυ τά που α να φέρ θη-

καν πα ρα πά νω, εί ναι α πα ραί τη το και 

ε πι βε βλη μέ νο για τις κυ βερ νή σεις που 

χρη σι μο ποιούν τις ι διω τι κές ε ται ρεί ες ή 

ε πι τρέ πουν σε αυ τές να ε νερ γο ποιού νται 

στην ε πι κρά τειά τους, να α να γνω ρί σουν 

τις ευ θύ νες τους σαν ρυθ μιστές αλ λά και 

τα ο φέ λη τους σαν έ ξυ πνοι πε λά τες ταυ-
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τό χρο να. Εί ναι φα νε ρό ότι το υ πάρ χον νο-

μι κό πλαί σιο και η ι σχύ ου σα νο μο θε σί α 

δεν ε παρ κούν για να προ στα τεύ σουν τις 

έ νο πλες δυ νά μεις αλ λά και τις Ι ΣΕ ταυ τό-

χρο να. Α παι τεί ται νέ α εκ συγ χρο νι σμέ νη 

νο μο θε σί α που να ρυθ μί ζει τις ερ γα σια-

κές σχέσεις με τα ξύ τους, να κα θο ρί ζει 

την α πο στο λή, τις αρ μο διό τη τες και την 

προ οπτι κή των Ι ΣΕ, τα κρι τή ρια με τα 

ο ποί α ε πι λέ γε ται το προ σω πι κό για να 

ερ γαστεί σε αυ τές τις ε ται ρεί ες, σε ποιο 

ποι νι κό κώ δι κα υ πό κει νται, ποια αρ χή 

εί ναι υ πεύ θυ νη για να τους α παγ γεί λει 

κα τη γο ρί ες και να τις δι κά σει και τέ λος 

να θέ σει το νέ ο αυ τό θε σμό σε πιο ξε κά-

θα ρα και σα φώς κα θο ρι σμέ να πλαί σια. 

Για να βελ τιω θεί το υ πάρ χον status quo 

κρί νο νται α πα ραί τη τα τα πα ρα κά τω:

✓ Η κά θε κυ βέρ νη ση θα πρέ πει να απο-

φα σί σει και να ξε κα θα ρί σει α πό την πλευ-

ρά της ε θνι κής α σφά λειας, ποιες λει τουρ γί-

ες και ρό λους θα κρα τή σει σε κυ βερ νη τι κά 

χέ ρια και ποιες υ πη ρεσί ες θα εκ χω ρή σει 

στον ι διω τι κό το μέ α. Η συ νερ γα σί α με 

μί α ι διω τι κή ε ταιρεί α μπο ρεί να προ σφέ-

ρει πολ λά πλε ο νε κτή μα τα, μό νο μέ χρι το 

ση μεί ο ε κείνο που η ε ται ρεί α δε διεκ δι κεί 

να α να λά βει ση μα ντι κές και με γά λης σπου-

δαιό τη τας α πο στο λές, που εί ναι δυ να τόν 

να θέ σουν σε κίν δυ νο την ε ξέ λι ξη της ό λης 

ε πι χεί ρη σης. Θα πρέ πει να πε ριο ρι στεί α πο-

κλει στι κά και μό νο σε ε πικου ρι κά κα θή κο-

ντα, τα ο ποί α δε θα ε πη ρε ά ζουν σο βα ρά 

την ε ξέ λι ξη μί ας ε πιχεί ρη σης. Κα θή κον 

λοι πόν της ε κά στο τε κυ βέρ νη σης εί ναι να 

κα θο ρί σει με ακρί βεια και σα φή νεια ποιες 

α πο στο λές, μέ χρι ποιο ση μεί ο και κά τω 

α πό ποιες κα τα στά σεις και συν θή κες θα 

εκ χω ρού νται στον ι διω τι κό το μέ α, κα θώς 

ε πίσης τους λό γους και τις αι τί ες που θα 

τερ μα τί ζουν ή θα α να στέλ λουν τη συνερ-

γα σί α με μί α ε ται ρεί α.

✓ Α πο μά κρυν ση του πέ πλου μυ στικό-

τη τας που κα λύ πτει τις ι διω τι κές ε ται ρεί ες. 

Πρέ πει να γί νουν οι ε ται ρείες αυ τές πιο 

α νοι κτές και πιο προ σι τές στον κρα τι κό 

και δη μό σιο έ λεγ χο. Εί ναι σχε δόν ά γνω-

στα τα ε πί ση μα στοι χεί α των πα ρα πά νω 

ε ται ρειών. Εί ναι πολύ δύ σκο λο να μι λή σει 

κα νείς με α κρί βεια για τα χρή μα τα τα 

ο ποί α ξο δεύ ονται α πό και για τις ε ται ρεί-

ες αυ τές, τον α ριθ μό των αν θρώ πι νων 

α πω λειών, τα λά θη και τις πα ρα λεί ψεις 

που συμ βαί νουν στο ε σω τε ρι κό τους 

και γε νι κότε ρα το modus operandi. Έ τσι 

λοι πόν, οι κυ βερ νή σεις κά θε φο ρά που 

συ νερ γά ζο νται με κάποια ε ται ρεί α θα 

πρέ πει να έ χουν το δι καί ω μα αλ λά και τη 

δυ να τό τη τα να παρα κο λου θούν και να 

ε λέγ χουν εν δε λε χώς τον τρό πο λει τουρ-

γί ας τους. Κά θε συμ βό λαιο που υ πο γρά-

φε ται θα πρέ πει να ε λέγ χε ται πλή ρως και 

με με γά λη λεπτο μέ ρεια α πό το υ πουρ γεί ο 

ε θνι κής ά μυ νας για τον α κρι βή α ριθ μό 

των υ παλλή λων που θα α πα σχο λη θούν, 

το κό στος, το εί δος και την ποιό τη τα 

των πα ρε χόμε νων υ πη ρε σιών κα θώς και 

έ να σω ρό άλ λες πα ρα μέ τρους ώ στε να 

πε ριο ρί ζονται οι πι θα νό τη τες σφαλ μά των 

ή πα ρα λεί ψε ων. Θα πρέ πει να συ στα θεί 

ι κα νοποι η τι κός α ριθ μός ο μά δων ε λέγ χου 

που θα πα ρα κο λου θεί και θα ε λέγ χει συ-

νεχώς τις κι νή σεις των ε ται ρειών αυ τών.

Για πα ρά δειγ μα, οι Η.Π.Α. για τις τρέ-

χου σες ε πι χει ρή σεις έ χουν μό λις δι πλα-

σιά σει το α παι τού με νο προ σω πι κό ε λέγ-

χου, σε σχέ ση με το προ σω πι κό των 

ε πι χει ρή σε ων το 1997 στα Βαλ κά νια, τη 

στιγ μή που ο α ριθ μός των συμ βο λαί ων 

έ χει αυ ξη θεί κα τα κό ρυ φα (15 φο ρές πε-

ρισσό τε ρα συμ βό λαια έ χουν υ πο γρα φεί). 

Αυ τό έ χει σαν φυ σι κό ε πα κό λου θο να μην 

ε λέγ χε ται ι κα νο ποι η τι κά η ι διω τι κή βιο μη-

χα νί α. Α κό μα, ό μως, και στις περι πτώ σεις 
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που δια πι στώ θη καν α πο δε δειγ μέ να λά θη 

και πα ρα λεί ψεις, δεν επι βλή θη καν οι α νά-

λο γες κυ ρώ σεις στις υ πεύ θυ νες ε ται ρεί ες. 

Μό νο μέ σα α πό πα ρό μοιες δια δι κα σί ες 

και με θό δους μπο ρεί να ε ξα σφα λι στεί και 

να προ στατευ τεί το συμ φέ ρον των ε νό-

πλων δυ νά με ων, το δη μό σιο συμ φέ ρον 

κα θώς και η ορ θή και προ κα θο ρι σμέ νη 

λει τουρ γί α μί ας ε ται ρεί ας.

✓ Η ι διω τι κο ποί η ση μί ας υ πη ρε σίας εί-

ναι α να γκαί α και ε πι βάλ λε ται, ό ταν με την 

πρά ξη αυ τή εί ναι δυ να τό για την εν δια φε-

ρό με νη κυ βέρ νη ση να προ κύ ψει μεί ω ση 

των ε ξό δων και αύ ξη ση της ποιό τη τας 

των πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών. Σε πε ρί-

πτω ση που δεν ε πι τυγ χά νονται οι δύ ο 

αυ τοί στό χοι, τό τε δεν κα θί στα ται α να-

γκαί ο να ι διω τι κο ποιείται μί α υ πη ρε σί α. 

Στην πε ρί πτω ση των ε νό πλων δυ νά με ων 

πολ λές φο ρές φαί νεται ό τι ξε χνιού νται ή 

α γνο ού νται οι βα σι κοί αυ τοί κα νό νες της 

οι κο νο μί ας. Η α νά λη ψη α πό τον ι διω τι κό 

το μέ α μί ας υ πη ρε σί ας δεν την κα θι στά 

αυ τό ματα κα λύ τε ρη, φθη νό τε ρη και τα-

χύ τε ρη. Η ε πι τυ χί α εί ναι πι θα νή ό ταν θα 

έ χει πραγ μα το ποι η θεί σω στά ο α παι τού-

με νος δια γω νι σμός για την α νά θε ση της 

συγκε κρι μέ νης υ πη ρε σί ας ή προ ϊ ό ντος, 

η α νά δο χος ε ται ρεί α θα έ χει προ σφέ ρει 

την κα λύ τε ρη τι μή σε συν δυα σμό με την 

κα λύ τε ρη ποιό τη τα, ε νώ οι έ νο πλες δυ-

νά μεις θα πα ρα κο λου θούν συ νε χώς την 

ό λη δια δι κα σί α, μέ σω των κα τάλ ληλων 

ορ γά νων, προ κει μέ νου να δια σφα λί σουν 

τα συμ φέ ρο ντά τους. Η τα κτι κή του «αυ τό-

μα του πι λό του» που συ χνά υ ιο θε τούν οι 

έ νο πλες δυ νά μεις σε πα ρό μοιες κα τα στά-

σεις, δε θα πρέ πει να βρί σκει ε φαρ μο γή 

σε αυ τήν την πε ρί πτω ση.

✓ Προ τά σεις τέ λος, προ κει μέ νου να 

εκ συγ χρο νι στεί η κρα τι κή και διε θνής 

νο μο θε σί α που σχε τί ζε ται με τη λει τουρ-

γί α και ε ξά πλω ση των Ι ΣΕ12. Θε ω ρεί ται 

με γά λης σπου δαιό τη τας ο σχη ματι σμός 

ε νός διε θνούς φο ρέ α, στο πλαί σιο των 

Η νω μέ νων Ε θνών, που θα πα ρα κολου θεί 

στε νά τις ε ται ρεί ες αυ τές και θα ε πι βάλ λει 

κυ ρώ σεις κά θε φο ρά που προ κύ πτουν 

ε νο χο ποι η τι κά στοι χεί α για τον τρό πο 

λει τουρ γί ας τους. Θα πρέ πει να εί ναι ξε-

κά θα ρη η δι κα στι κή αρ χή και ο ποι νι κός 

κώ δι κας στον ο ποίο υ πό κει νται οι πα ρα-

πά νω βιο μη χα νί ες. Η χά ρα ξη μί ας κοι νής 

γραμ μής α πό όλα τα έ θνη, σε αυ τές τις πε-

ρι πτώ σεις θε ω ρεί ται πο λύ ση μα ντι κή για 

την ορ θή και α πο τε λε σμα τι κή α ντι με τώ πι-

ση των ε ται ριών αυ τών. Αυ τή, ό μως, εί ναι 

μί α χρο νο βό ρα δια δι κα σί α, που θα πρέ πει 

να α κο λου θή σει το νο μι κό εκ συγ χρονι σμό 

που θα υ λο ποι η θεί πρώ τα στο ε σω τε ρι κό 

κά θε εν δια φε ρό με νου κρά τους.

Η Προ ο πτι κή των Ι ΣΕ στην Ελ λη νι κή
πραγ μα τι κό τη τα
Πα ρα τη ρώ ντας προ σε κτι κά την ελλη-

νι κή πραγ μα τι κό τη τα δια πι στώ νου με ό τι 

ο θε σμός των ι διω τι κών στρα τιω τι κών 

ε ται ρειών δεν έ χει κά νει α κό μα την εμ φά-

νι σή του στην ελ λη νι κή ε πικρά τεια, ού τε 

υ πάρ χουν στοι χεί α για φα νε ρή ή μυ στι κή 

12 Η Διε θνής Νο μο θε σί α Δια κί νη σης Ό πλων α παι τεί α πό τις Ι ΣΕ να παίρ νουν την έ γκρι ση α πό το Υ πουρ γεί ο 
Ε ξω τερι κών πριν «που λή σουν» τις υ πη ρε σί ες τους σε μί α ξέ νη κυ βέρ νη ση. Ει δι κότε ρα, στις Η.Π.Α. υ πάρ χει η α νά-
λο γη υ πη ρε σί α στο υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Ά μυ νας με α πο στο λή να ε λέγ χει ε άν πα ρα βιά ζο νται οι διά φο ρες κυ ρώ σεις 
που ε πι βάλ λο νται α πό την Α με ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση κα τά την ε φαρ μο γή της ε ξω τε ρι κής της πο λι τι κής. Ω στό σο, 
οι α με ρι κά νι κες Ι ΣΕ μπο ρούν να ε μπο ρεύ ο νται τις υ πηρε σί ες τους στο ε ξω τε ρι κό μέ σω των προ γραμ μά των FMS 
(Defense Department’s Foreign Military Sales), τα ο ποία δεν α παι τούν α νά λο γη ά δεια α πό το Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε-
ρι κών. Μέ σω των προ γραμ μά των αυ τών το Πε ντά γω νο πλη ρώ νει την εν δια φε ρό με νη Ι ΣΕ να πα ρέ χει υπη ρε σί ες 
σε μί α ξέ νη κυ βέρ νη ση, γε γο νός που με τη σει ρά του α πο ζη μιώ νει μελλο ντι κά τις Η.Π.Α.
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προ ά σπι ση ελ λη νι κών (ι διω τι κών ή κρα-

τι κών) συμ φε ρό ντων στο ε σω τε ρι κό ή 

το ε ξω τε ρι κό της χώρας. Πέ ρα α πό έ να 

μι κρό α ριθ μό πο λι τι κού προ σω πι κού 

που ερ γά ζε ται σε διάφο ρες θέ σεις ΔΜ, 

κυ ρί ως στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας, δεν 

υ πάρ χει κά ποια ε ται ρεί α που να προ σφέ-

ρει υ πη ρε σί ες ή προ ϊ ό ντα με τον τρό πο 

που πε ρι γρά φτη κε στις προ η γού με νες 

πα ρα γρά φους. Δεν εί ναι, ό μως, κα θό λου 

α πί θα νο τα ε πό μενα χρό νια να δη μιουρ-

γη θεί μί α ή και πε ρισ σό τε ρες ε ται ρεί ες 

στην ελ λη νι κή ε πι κρά τεια και οι ο ποί ες 

να χτυ πή σουν την πόρ τα των ε νό πλων 

δυ νά με ων καθώς και άλ λων κρα τι κών ή 

μη υ πη ρε σιών, προ κεί με νου να δια πραγ-

μα τευ τούν μα ζί τους μί α με γά λη ποι κι λί α 

στρα τιω τι κών υ πη ρε σιών και προ ϊ ό ντων. 

Με αδιά ψευ στο δε δο μέ νο το σο βα ρό δη-

μο γρα φι κό πρό βλη μα που α ντι με τω πί ζει 

η χώ ρα μας και το ο ποί ο κα θη με ρι νά 

γί νε ται ό λο και με γα λύ τε ρο, κα θώς και 

τη συ νε χώς αυ ξα νό με νη συμ με το χή της 

σε διά φο ρες ει ρη νευ τι κές α πο στο λές ανά 

τον κό σμο, θα πρέ πει να ε ξε τα στεί πιο 

προ σε κτι κά, το εν δε χό με νο της δη μιουρ-

γί ας ε νός μι κρού ι διω τι κού στρα τού. Ξε-

περ νώ ντας πρώ τα τα υ πάρ χο ντα τυ χόν 

νο μι κά κω λύ μα τα, η εν θάρ ρυν ση α πό την 

πο λι τεί α μί ας α νά λο γης ι διω τικής πρω το-

βου λί ας, με τα ξύ των άλ λων θε τι κών και 

αρ νη τι κών ση μεί ων που α ναφέρ θη καν 
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πα ρα πά νω, θα πρό σφε ρε ε πι πλέ ον τα 

πα ρα κά τω πλε ο νε κτή μα τα:

✓ Θα α να κού φι ζε τα τμή μα τα των ενό-

πλων δυ νά με ων τα ο ποί α συμ με τέ χουν 

σε διά φο ρες ει ρη νευ τι κές α πο στολές, 

με την πα ρο χή σε αυ τά ο ρι σμέ νων αυ-

στη ρά κα θο ρι σμέ νων υ πη ρε σιών. Αυ τό 

θα εί χε σαν α πο τέ λε σμα τη με γα λύ τε ρη 

ε πάν δρω ση των μο νά δων στο ε σω τε ρικό 

της χώ ρας, α φού ο α ριθ μός των στρα τευ-

μά των που θα στάθ μευαν στο ε ξω τε ρικό 

θα μειώ νο νταν.

✓ Δυ να τό τη τα α πα σχό λη σης ε νός 

με γά λου α ριθ μού α τό μων, τα ο ποί α θα 

ερ γά ζο νταν στις πα ρα πά νω ε ται ρεί ες 

με τά την α πο χώ ρη σή τους α πό τις τά ξεις 

του στρα τεύ μα τος. Έ τσι, η ε ξει δι κευμέ νη 

εκ παί δευ ση που έ λα βαν για έ να με γά λο 

χρο νι κό διά στη μα που ή ταν στην ε νερ γό 

υ πη ρε σί α, δε θα πα ρα μεί νει α νεκ με τάλ-

λευ τη, ε νώ το προ σω πι κό αυ τό θα έ χει 

την ευ και ρί α αλ λά και τη δυ να τό τη τα να 

αυ ξή σει το ει σό δη μά του λίγο πριν την 

ο ρι στι κή συ ντα ξιο δό τη ση.

✓ Δυ να τό τη τα ε ξα γω γής της τε χνογνω-

σί ας αυ τής σε γεί το νες αρ χι κά χώ ρες και 

στη συ νέ χεια ε πέ κτα σή της σε με γα λύ-

τε ρη α κτί να, με ό λα τα συ νε πα κό λου θα 

οι κο νο μι κά, πο λι τι κά, δι πλω ματι κά και 

πο λι τι κά ο φέ λη που θα α πο φέ ρει μί α 

α νά λο γη κί νη ση. Η ε νέρ γεια αυτή α πο κτά 

ι διαί τε ρη ση μα σί α στην ευαί σθη τη πε ριο-

χή των Βαλ κα νί ων, ό που η γε ω στρα τη γι κή 

της ση μα σί α τα τε λευ ταί α χρό νια συ νε χώς 

α να βαθ μί ζε ται και η Ελ λά δα φι λο δο ξεί να 

δια δρα μα τί σει έ ναν πρω τα γω νι στι κό ρό λο 

στη συγκε κρι μέ νη πε ριο χή.

✓ Δυ να τό τη τα να ι κα νο ποι η θεί μέρος 

α πό τις στρα τιω τι κές υ πο χρε ώ σεις της χώ-

ρας, ως μέ λος διά φο ρων διε θνών ορ γα νι-

σμών (ό πως π.χ. το ΝΑ ΤΟ), σε πε ριο χές 

που η χώ ρα δεν ε πι θυ μεί να α πο στεί λει 

στρα τεύ μα τα, για διά φο ρους λό γους 

(υ ψη λός βαθ μός ε πι κιν δυ νό τη τας, δι πλω-

μα τι κά κω λύ μα τα, κ.ά.). Αυ τό εί ναι έ να 

πά ρα πο λύ κα λό δι πλω μα τι κό ερ γαλεί ο, 

που με τη σω στή χρη σι μο ποί η ση μπο ρεί 

να α πο τε λέ σει έ να ε ξαί ρε το μέσο στα χέ-

ρια της πο λι τεί ας.

✓ Δυ να τό τη τα α πο δέ σμευ σης ε νός 

με γά λου μέ ρους α πό το προ σω πι κό των 

Ε νό πλων Δυ νά με ων, το ο ποί ο εί ναι ε πιφορ-

τι σμέ νο με την α σφά λεια στρα τιω τι κών χώ-

ρων ή κα τα στη μά των ήσ σο νος ση μα σί ας 

α πό πλευ ράς α σφά λειας, την υ πο στή ρι ξη 

ΔΜ, την εκ παί δευ ση και την α ντι κα τά στα-

σή τους α πό το προ σω πι κό μί ας ι διω τι κής 

στρα τιω τι κής ε ταιρεί ας. Το προ σω πι κό 

που θα ε ξοι κο νο μη θεί θα μπο ρέ σει να 

στε λε χώ σει μο νά δες εκ στρα τεί ας, που ως 

γνω στό α ντι με τω πί ζουν ι διαί τε ρο πρό βλη-

μα ε πάν δρωσης στις μέ ρες μας.

✓ Βελ τί ω ση των πα ρε χό με νων υ πηρε-

σιών και προ ϊ ό ντων, α φού η α πό λυ τη 

ε ξει δί κευ ση και η ά ρι στη ε παγ γελ ματι κή 

κα τάρ τι ση του προ σω πι κού των ι διω τι-

κών ε ται ρειών, θα ε πη ρε ά σουν θετι κά και 

το προ σω πι κό των ε νό πλων δυ νά με ων. 

Το ε παγ γελ μα τι κό αυ τό πρό σω πο πραγ-

μα τι κά το χρειά ζο νται οι έ νο πλες δυ νά-

μεις της χώ ρας, οι ο ποί ες βρίσκο νται στο 

δύ σκο λο με τα βα τι κό στά διο προς τον 

η μι-ε παγ γελ μα τι κό στρα τό.

✓ Βελ τί ω ση της α μυ ντι κής ι κα νότη τας 

της χώ ρας, με την αύ ξη ση των δυ νά με ων 

α μύ νης και α σφα λεί ας, χω ρίς, ό μως, την 

α ριθ μη τι κή αύ ξη ση των ε νό πλων δυ νά-

με ων. Έ τσι, υ πεύ θυ νες για την ά μυνα 

της χώ ρας θα ε ξα κο λου θή σουν να εί ναι 

οι έ νο πλες δυ νά μεις, με τη δια φορά ό τι 

στην υ περ-προ σπά θεια τους αυ τή θα 

έ χουν έ να πο λύ τι μο στή ριγ μα, έ στω και 

σε μι κρό πο σο στό, α πό τις ι διω τι κές στρα-

τιω τι κές ε ται ρεί ες.
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προ κει μέ νου αυ τές να ε νερ γο ποιού νται 

κά θε φο ρά προς ό φε λος της πο λι τεί ας και 

του δη μό σιου συμφέ ρο ντος γε νι κό τε ρα. Η 

ε πι δί ω ξη, ό μως, αυ τή α παι τεί προ σε κτι κό 

σχε δια σμό, συ νε χή και συ στη μα τι κή προ-

σπά θεια, διο ρα τι κό τη τα και πά νω α πό ό λα 

α ποφα σι στι κό τη τα και συ νέ πεια μέ χρι την 

ο λο κλή ρω ση του κα θο ρι σμέ νου στόχου. 

Μό νο με αυ τές τις προ ϋ πο θέ σεις οι πα ρα-

πά νω ε ται ρεί ες θα βο η θή σουν το κά θε 

κρά τος, αλ λά και τη διε θνή κοι νό τη τα να 

ε πι τύ χει τους σκο πούς της. Δια φο ρε τι κά 

θα α πο τε λέ σουν το μέ σο ή α κό μα και την 

α φε τη ρί α για νέ ες πο λεμι κές συρ ρά ξεις 

Ε πί λο γος
Εί ναι φα νε ρό λοι πόν, ό τι έ νας νέ ος και 

πο λύ δυ να τός παί κτης μπή κε για τα κα λά 

στην α ρέ να της πα γκό σμιας ασφά λειας 

και στα θε ρό τη τας, δη μιουρ γώ ντας νέ ες 

ευ και ρί ες, δυ να τό τη τες, προ κλή σεις αλ λά 

και πολ λά προ βλή μα τα. Δε χω ρά ει κα μί α 

αμ φι βο λί α ό τι οι Ι ΣΕ θα ε πη ρε ά σουν τη 

διε θνή στα θε ρό τη τα με πολ λούς και ποι-

κί λους τρό πους. Με την α νά πτυ ξη της 

στρα τιω τι κής ι διω τι κής βιο μη χα νί ας ο 

κυ ρί αρ χος άλ λοτε ρό λος του κρά τους 

στον το μέ α της ά μυ νας και της α σφά-

λειας με τα φέ ρε ται στα δια κά σε ι διω τι κά 

χέ ρια, ό πως α κρι βώς άλ λω στε έ χει γί νει 

στους το μείς της οι κο νο μί ας, του ε μπο-

ρί ου και της δη μό σιας α σφά λειας (ι διω-

τι κές ε ταιρεί ες α σφα λεί ας). Υ πο χρέ ω ση 

λοι πόν της πο λι τεί ας και των διε θνών 

ορ γα νισμών εί ναι να κα θο ρί σουν το 

modus operandi των ε ται ρειών αυ τών, 
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και α ντι πα λό τη τες στο ό νο μα του κέρ-

δους και των σκο πι μοτή των.

Τε λειώ νο ντας το πα ρα πά νω άρ θρο, 

θα πρέ πει να το νι στεί για άλ λη μί α φο-

ρά το γε γο νός ό τι, ι διω τι κο ποιώ ντας την 

α σφά λεια και τη χρή ση βί ας α πο μα κρύ νε-

ται το προ νό μιο αυ τό α πό την κυριό τη τα 

του κρά τους και με τα βι βά ζε ται στον ι διω-

τι κό το μέ α. Αυ τό έ χει σαν α πο τέ λε σμα το 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

✎ Foreign Affairs (March/April 2005). Outsourcing War.

✎ Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry (International Security, Vol 

26, No 3, Winter 2001/2002).

✎ Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α.

✎ Διε θνής και Εγ χώ ριος Στρα τιω τι κός Πε ριο δι κός τύ πος.

✎ Ε γκυ κλο παί δεια «Η Δο μή», Μι σθο φό ροι σελ. 62 τό μος 19.

✎ Δια δί κτυο, οι πα ρα κά τω ι στο σε λί δες.

α. Private Military Corporations.

β. Unlawful combatant.

γ. Mercenary.

δ. Private Military Contractor.

✎ Άρ θρο του δη μο σιο γρά φου Barry Yeoman στο πε ριο δι κό Mother Jones, Μά ιος / Ιού νιος 2003.

✎ Άρ θρο του δη μο σιο γρά φου Barry Yeoman στο πε ριο δι κό Mother Jones, Νο έμ βριος 2004.

κρά τος να γί νε ται πα νί σχυ ρο αλ λά και 

α νά πη ρο ταυ τό χρο να, με ό,τι αυ τό μπο-

ρεί να ση μαί νει για την ει ρή νη και την 

α σφά λεια του πλα νήτη μας. Ποια α πό τις 

δύ ο αυ τές κα τα στά σεις θα ε πι κρα τή σει τε-

λι κά, ε ξαρ τά ται α πό το ί διο το κρά τος και 

τη διε θνή κοι νό τη τα. Ο χρό νος θα εί ναι 

αυ τός που τε λι κά θα δώ σει την α πά ντη ση 

στο πα ρα πά νω ε ρώ τη μα.
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Α ξί α Οι κο γέ νειας

Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο για το ζω ντα νό 

ορ γα νι σμό, εί ναι η οι κο γέ νεια για την 

κοι νω νί α.

Πράγ μα τι, η οι κο γέ νεια α πο τε λεί μέ-

γι στο κοι νω νι κό θε σμό, διό τι μέ σα α πό 

την οι κο γέ νεια ι κα νο ποιού νται βα σι κές 

ψυ χο λο γι κές α νά γκες του αν θρώ που, 

ό πως αυ τές της α σφά λειας αλ λά και της 

ε λευ θε ρί ας, της αλ λη λεγ γύ ης αλ λά και 

της κα τα ξί ω σης, της ελ πί δας και της αι-

σιο δο ξί ας.

Μέ σα στην οι κο γέ νεια ε πί σης καλ λιερ-

γού νται και α να πτύσ σο νται τα ω ραιότε-

ρα και υ ψη λό τε ρα σε α ξί α αν θρώ πι να 

συ ναι σθή μα τα, ό πως αυ τά της ε μπι στοσύ-

νης και της α φο σί ω σης, της στορ γής και 

της α γά πης.

Ί σως η οι κο γέ νεια εί ναι η μό νη κοι νω-

νι κή ο μά δα που το «ε γώ» ε ξο μοιώ νε ται 

ε πι λο γές &
σχέ σεις

στην οι κο γέ νεια

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, 

Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση
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τό σο πο λύ με το «ε σύ», ώ στε να με του-

σιώ νε ται σε μί α ε νιαί α προ σω πι κό τη τα 

του «ε μείς» της οι κο γέ νειας, που κά θε 

μέ λος της φθά νει μέ χρι αυ το θυ σί ας χά ριν 

του «άλ λου» μέ λους αυ τής.

Τέ λος, μέ σα α πό την οι κο γέ νεια ου σια-

στι κά ο άν θρω πος προσ διο ρί ζε ται και ως 

δη μιουρ γός της ζω ντα νής δη μιουρ γί ας.

Η δε ζω ντα νή δη μιουρ γί α εί ναι η 

ω ραιό τε ρη απ’ ό λες τις άλ λες δη μιουρ-

γί ες (φι λο σο φι κή, ε πι στη μο νι κή, καλ λι τε-

χνι κή), α κρι βώς ε πει δή είναι ζωντα νή και 

έ χει α ντα πό κρι ση!

Ό ταν δε ο άν θρω πος δη μιουρ γεί, 

αι σθά νε ται ό τι υ πάρ χει και ε φό σον δη-

μιουργεί μέ σα α πό την οι κο γέ νεια, ά ρα γε 

υ πάρ χει μέ σα α πό την οι κο γέ νεια!

Ε πο μέ νως, η οι κο γέ νεια έ χει και υ παρ-

ξια κό κα θαυ τό χα ρα κτή ρα για τον άν-

θρω πο.

Δι καί ως λοι πόν η οι κο γέ νεια α πο τε λεί 

μέ γι στο κοι νω νι κό θε σμό που α ξί ζει να 

δια τη ρεί ται και να ε νι σχύ ε ται.

Αυ τόν το σκο πό ε ξυ πη ρε τεί και η πα-

ρού σα συ νά ντη σή μας, ως μί α σύ ντο μη 

περι ή γη ση γνώ σης της ψυ χο λο γί ας της 

οι κο γέ νειας.

Κρι τή ρια Ε πι λο γής Συ ζύ γου

Ό ταν θέ λου με να κτί σου με έ να κα λό 

σπί τι βά ζου με γε ρά θε μέ λια, αυ τά τα 

θεμέ λια για την οι κο γέ νεια τί θε νται με 

τις κα τάλ λη λες α μοι βαί ες ε πι λο γές των 

συ ζύ γων.

Και ό πως κά θε κα τα σκευ ή έ χει τις 

δι κές της προ δια γρα φές, έ τσι και η 

α μοιβαί α ε πι λο γή των συ ζύ γων έ χει τις 

δι κές της προ ϋ πο θέ σεις.

Οι προ ϋ πο θέ σεις αυ τές δεν κα τα στρέ-

φουν, αλ λά α πλώς λο γι κο ποιούν τον 

έ ρωτα, αυ τή τη θεί α δη μιουρ γι κή δω ρε ά 

στη φύ ση α πό τον Θε ό.

Οι προ ϋ πο θέ σεις αυ τές συ νο πτι κά 

και χω ρίς α ξιο λό γη ση προ τε ραιό τητας 

δύ να νται να εί ναι:

✓ Η Βιο λο γι κή Ω ρι μό τη τα των μελ-

λο νύμ φων, ώ στε σω μα τι κά και ορ γα νι κά 

να εί ναι ι κα νοί και ται ρια στοί προς γά μον 

κοι νω νί α.

Στη βιο λο γι κή ω ρι μό τη τα ε ντάσ σο νται 

τα κρι τή ρια της σω μα τι κής διά πλασης, 

της εμ φά νι σης, της η λι κί ας και της υ γεί-

ας, έ τσι ώ στε να’χει α μοι βαί α εφαρ μο γή 

ο φυ σι κός νό μος της ε πι λο γής.

✓ Οι Πνευ μα τι κές Λει τουρ γί ες, οι 

ο ποί ες προ ϋ πο θέ τουν α ντί στοι χα ε πίπε δα 

ι κα νό τη τας και στα ο ποί α κρι τή ρια δύ να-

νται να ε ντα χθούν το μορ φω τικό ε πί πε δο, 

ως ε πί σης και τα πνευ μα τι κά εν δια φέ ρο-

ντα των υ πο ψή φιων συ ζύγων, λί αν α πα ραί-

τη τες προ ϋ πο θέ σεις για την ε πι κοι νω νί α 

και το διά λο γο μετα ξύ των συ ζύ γων αλ λά 

και για ο λό κλη ρη την οι κο γέ νεια.

✓ Η Κοι νω νι κό τη τα των μελ λο νύμ-

φων ε πί σης α πο τε λεί πα ρά γο ντα ο μα λής 

ή ό χι οι κο γε νεια κής συ νύ παρ ξης και 

οι υ πο ψή φιοι σύ ζυ γοι πρέ πει α πό την 

παι δι κή τους η λι κί α να’χουν ε θι στεί στις 

υ πο χρε ώ σεις και στα δι καιώ ματα μί ας 

κοι νω νι κής ο μά δας (προ σκο πι σμός, σχο-

λεί ο, κα τα σκη νώ σεις, στρα τός, κ.λ.π.).

Υ πάρ χουν συ νάν θρω ποί μας οι ο ποί οι 

α πο φεύ γουν το γά μο α πό το φό βο της 

δέσμευ σης και της α πώ λειας της προ-

σω πι κής ε λευ θε ρί ας τους ή διό τι α κό μα 

ανα ζη τούν το γο νε ϊ κό πρό τυ πο και την 

τέ λεια σύ ζυ γο.

Και α πό την άλ λη πλευ ρά νέ οι συ-

νάν θρω ποί μας, που χω ρίς κοι νω νι κή 

ω ρι μότη τα, με ευ κο λί α α πο φα σί ζουν το 

γά μο με δυ σά ρε στες συ νέ πειες. 

Tέ λος, στην κοι νω νι κή ω ρι μό τη τα α νά-

γε ται και η δια λε κτι κό τη τα στις πε ριπτώ-

σεις δια φο ρών στις πο λι τι κές ι δέ ες, στις 
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θρη σκευ τι κές πε ποι θή σεις, στις η θι κές 

α ξί ες και γε νι κά στις ε πι στη μο νι κές, καλ-

λι τε χνι κές και κοι νωνι κές α ντι λή ψεις και 

εν δια φέ ρο ντα.

✓ Η Ψυ χο λο γι κή Ω ρι μό τη τα κά θε 

συ ζυ γι κού μέ λους, η ο ποί α γε νι κά εκ-

φράζε ται με τα χα ρα κτη ρι στι κά:

➢Την Αυ το γνω σί α και την Ε τε ρο γνω-

σί α των θε τι κών και αρ νη τι κών στοι χεί ων 

του χα ρα κτή ρα κά θε μέ λους και την αυ-

το βελ τί ω σή τους.

➢ Ι κα νό τη τα δια χω ρι σμού των ου-

σια στι κών α πό τα λε πτο με ρή στοι χεί α 

ε νός θέ μα τος.

➢ Οι σύ ζυ γοι εί ναι δια λε κτι κοί και 

συ νερ γά σι μοι και ου χί ε γω κε ντρι κοί και 

δογ μα τι κοί.

✓Τέ λος, οι Οι κο νο μι κές Δυ να τό τη-

τες των μελ λο νύμ φων α πο τε λούν βα σι κό 

πα ρά γο ντα στη δια μόρ φω ση των συ ζυ γι-

κών σχέ σε ων.

Α πα ραί τη τα τυγ χά νουν η ε ξα σφά λι-

ση στέ γης και ε σό δων για να μπο ρέ σει 

να δη μιουρ γη θεί και να λει τουρ γή σει η 

οι κο γέ νεια.

Συ μπε ρα σμα τι κά, ε άν θέ λα με να συ-

μπτύ ξου με ό λα τα πα ρα πά νω κρι τή ρια 

ε πιλο γής των συ ζύ γων σε μί α και μό νο 

αρ χή, αυ τή μπο ρεί να εί ναι η σκέ ψη του 

Α ριστο τέ λη, ό τι: «το ό μοιον τέρ πει και 

το α νό μοιο συ μπλη ρώ νει».

Σχέ σεις Συ ζύ γων

Αλ λά, ε άν τα κρι τή ρια ε πι λο γής των 

συ ζύ γων α πο τε λούν τα θε μέ λια, η ποιό-

τητα των συ ζυ γι κών σχέ σε ων α πο τε λεί το 

σκε λε τό της οι κο γε νεια κής δό μη σης.

Έ χουν πα ρα τη ρη θεί οι ε ξής μορ φές 

συ ζυ γι κών σχέ σε ων:

✓ Η στε νή συ νύ παρ ξη του ζευ γα-

ριού κα τά την ο ποί αν κατ’ ά νι σο τρό πο 

υ περι σχύ ουν οι σχέ σεις της συ ντρο-

φι κό τη τας σε βά ρος της προ σω πι κής 

ε λευ θερί ας των με λών.

✓ Η αυ τό νο μη συ ζυ γι κή σχέ ση, η 

ο ποί α εί ναι το α κρι βώς α ντί θε το της στε-

νής και στην ο ποί α κατ’ ά νι σο τρό πο υ πε-

ρι σχύ ει το «ε γώ» σε βά ρος του «ε μείς».

✓ Πιο πέ ρα α πό την αυ τό νο μη υ πάρ-

χει η ξέ νη σχέ ση, κα τά την ο ποί α το 
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ζευ γάρι ψυ χο συ ναι σθη μα τι κά εί ναι χω-

ρι σμέ νο, πλην, ό μως, δια τη ρεί τυ πι κά 

τη συζυ γι κή σχέ ση.

✓ Τέ λος, υ πάρ χει η ι σορ ρο πη μέ νη 

του «μέ τρου» συ ζυ γι κή σχέ ση, ό που 

το ζευγά ρι με γνώ ση και τέ χνη δια τη-

ρεί την ι σορ ρο πί α με τα ξύ της α νά γκης 

για ελευ θε ρί α και για συ νύ παρ ξη των 

με λών του.

Αλ λά στις σχέ σεις του ζευ γα ριού δεν 

εί ναι πά ντα ό λα «ρό δι να και ω ραί α», 

συμ βαί νουν και οι συ ζυ γι κές για διά φο-

ρους λό γους συ γκρού σεις και οι ο ποίες 

μπο ρούν να συ ντε λούν στην α να νέ ω-

ση των συ ζυ γι κών σχέ σε ων, αλ λά δυ-

στυχώς ο δη γούν και σε δια ζύ για.

Α να νε ώ νε ται α πό τις συ γκρού σεις 

η συ ζυ γι κή σχέ ση ό ταν ο έ νας δεν 

ε πι διώκει να ε πι βλη θεί ε πί του άλ λου 

κα τα νο ών με ω ρι μό τη τα τις θέ σεις 

(ψυ χο λο γία, α νά γκες, ι δέ ες, συν θή κες) 

αυ τού του άλ λου, με τα τι θέ με νος α πό 

το «ε γώ» στο «ε σύ».

Ε άν παρ’ ό λη τη γνώ ση και την τέ-

χνη οι συ ζυ γι κές σχέ σεις υ περ βούν 

ο ρι σμέ να ό ρια, που η δια τή ρη σή τους 

προ κα λεί πε ρισ σό τε ρη δυ στυ χί α, εί ναι 

προτι μό τε ρο το δια ζύ γιο, ό σον ο δυ νη-

ρό για ό λα τα μέ λη της οι κο γέ νειας κι 

αν είναι αυ τό (με τα ξύ δύ ο κα κών το μη 

χεί ρον βέλ τι στον).

Κι αν α κό μα ή θε λε συμ βεί το δια-

ζύ γιο, ε πι βάλ λε ται εκ μέ ρους ό λων 

των με λών η θε τι κο ποί η ση αυ τής της 

αρ νη τι κής κα τά στα σης προς α να κού φι-

ση των ψυχι κών τραυ μα τι σμών, που το 

δια ζύ γιο προ κα λεί.

Οι συ γκρού σεις α να νε ώ νουν τη συ-

ζυ γι κή σχέ ση και προ λαμ βά νουν τα δια-

ζύγια, ό ταν αυ τών α κο λου θεί η ει λι κρι νής 

κρι τι κή και α να θε ω ρεί ται η σχέ ση του 

ζευ γα ριού με βά ση το «οι κο γε νεια κό 

σύ νταγ μα», τ’ ο ποί ο πε ρι λαμ βά νει θε με-

λιώ δεις δια τά ξεις που α φο ρούν την προ-

σω πι κή ε λευ θε ρί α αλ λά και την α νά γκη 

της συ νύ παρ ξης και αυ τές εί ναι:

✓ Χά ριν της προ σω πι κής ε λευ θε ρί ας 

οι α νά γκες κά θε μέ λους:

➢Να δια τη ρεί και να καλ λιερ γεί την 

προ σω πι κό τη τά του,

➢Το δι καί ω μα της α ξιο πρε πούς ε λευ-

θε ρί ας του και

➢Το δι καί ω μα να υ πε ρα σπί ζε ται τον 

ε αυ τό του.

✓ Χά ριν της α νά γκης για συ νύ παρ ξη 

οι αρ χές, με α μοι βαί ο χα ρα κτή ρα με ταξύ 

των με λών είναι:

➢Η ε μπι στο σύ νη και ο σε βα σμός.

➢Η α πο δο χή.

➢Η ε πι κοι νω νί α.
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➢Η α γά πη.

➢Η ευ τυ χί α.

Συ μπε ρα σμα τι κά, κα θό σον α φο ρά τη 

γνώ ση και την τέ χνη των συ ζυ γι κών σχέ-

σε ων μπο ρεί να υ πο στη ρι χθεί ό τι το κά θε 

ζευ γά ρι δια μορ φώ νει τις δι κές του μορ-

φές σχέ σε ων α να λό γως των συν θηκών 

που βιώ νει και ε πο μέ νως εί ναι πε ριτ τή 

οια δή πο τε άλ λη συ γκρι τι κή κριτι κή, καθ’ 

ό σον πά νω απ’ ό λα εί ναι η δια τή ρη ση 

της οι κο γέ νειας.

Σχέ σεις Γο νέ ων και Παι διών

Ό λη αυ τή η νο μο λο γί α των συ ζυ γι κών 

ε πι λο γών και σχέ σε ων στο χεύ ει στην 

οικο δό μη ση μί ας ευ τυ χι σμέ νης οι κο γέ-

νειας, της ο ποί ας η ευ τυ χί α κο ρυ φώ νεται 

με την ω ραιό τε ρη των δη μιουρ γιών, που 

εί ναι τα παι διά.

Κι ε δώ υ πάρ χει νο μο λο γί α στις σχέ-

σεις γο νέ ων και παι διών, ώ στε η ψυ χι κή 

ανά πτυ ξη και ε ξέ λι ξη αυ τών να εί ναι 

ο μα λή και θε τι κή.

Αλ λά πριν α πό κά θε άλ λο λό γο για τις 

σχέ σεις γο νέ ων και παι διών, οι γο νείς πρέ-

πει να γνω ρί ζουν και την ψυ χο λο γί α που 

χα ρα κτη ρί ζει κά θε παι δί τους κα τά τις 

ε ξε λι κτι κές φά σεις της α νά πτυ ξής του.

Κα θό σον το νή πιο έ χει τα δι κά του 

γνω ρί σμα τα και ι διαί τε ρα πλη σί ον του 

τρί του έ τους της η λι κί ας, το παι δί ε πί σης 

έ χει τα δι κά του χα ρα κτη ρι στι κά, ι διαί τε-

ρα κα τά την υ πεύ θυ νη φοί τη σή του στο 

σχο λεί ο και τέ λος η ε πα να στατι κή ε φη-

βι κή η λι κί α, κα τά την ο ποί α ο έ φη βος 

αρ νεί ται και αυ τούς τους γονείς του και 

γε νι κά το κοι νω νι κό κα τε στη μέ νο.

Τα λε πτο με ρή στοι χεί α της ε ξε λι-

κτι κής ψυ χο λο γί ας των η λι κιών αυ τών 

α ποτε λούν έ να άλ λο κε φά λαιο, που 

εκ φεύ γει των ο ρί ων αυ τής της πα ρου-

σί ας, στην ο ποί α θ’ α να φερ θού με και 

πά λι λί αν συ νο πτι κά στις σχέ σεις γο νέ-

ων και παι διών και τις α πορ ρέ ου σες 

συ μπε ρι φο ρές των παι διών α πό την 

ποιό τη τα αυ τών των σχέ σε ων.

Έ τσι, μπο ρού με να πού με τα ε ξής:

✓ Ο σον α φο ρά τα συ ναι σθή μα τα των 

γο νέ ων προς τα παι διά υ πάρ χουν γε νι κά 

οι στορ γι κοί και οι ε χθρι κοί γο νείς.

✓ Ως προς τη δια παι δα γώ γη ση και 

τη διοί κη ση των παι διών υ πάρ χουν οι 

δημο κρα τι κοί (δια λε κτι κοί) και οι αυ ταρ-

χι κοί γο νείς.

Ας δού με τώ ρα α πό την σύν θε ση 

αυ τών των συ μπε ρι φο ρών των γο νέ ων 

προς τα παι διά, ποιες συ μπε ρι φο ρές των 

παι διών δια μορ φώ νο νται:

✓ Α πό Στορ γι κούς και Δη μο κρα τι-

κούς γο νείς α πορ ρέ ουν παι διά με συ ναι-

σθη μα τι κή στα θε ρό τη τα, κοι νω νι κό τη τα, 

με φι λι κές δια θέ σεις, έ χουν κί νη τρα για 

υ ψη λή πρό ο δο, δη μιουρ γί α και πνεύ μα 

συ νερ γα σί ας, έ χουν αυ το πε ποί θηση.

✓ Α πό Στορ γι κούς και Α παι τη τι κούς 

(Υ περ προ στα τευ τι κούς) γο νείς συ νή θως 

προ κύ πτουν παι διά με τυ ραν νι κή ε γω κε-

ντρι κή συ μπε ρι φο ρά, με πε ριο ρι σμέ νες 

διαν θρώ πι νες σχέ σεις και με κοι νω νι κές 

α να σφά λειες και ε ξαρ τή σεις.

✓ Α πό Ε χθρι κούς και Α διά φο ρους 

γο νείς έ χου με συ νή θως ε πι θε τι κά α ντι-

κοι νω νι κά παι διά, τα ο ποί α ε ντάσ σο νται 

και σε συμ μο ρί ες σ’ άλ λες ο μά δες, στις 

ο ποί ες συ να ντούν την κα τα νό η ση, που 

έ λει ψε α πό τους γο νείς τους.

✓ Α πό Ε χθρι κούς και Αυ ταρ χι κούς γο-

νείς τα παι διά α να πτύσ σουν κατ’ αρ χάς 

συ ναι σθή μα τα πι κρί ας, α ντι κοι νω νι κό τη-

τα και ε πι θε τι κό τη τα στους άλλους με 

έκ δη λη την ε χθρό τη τα και την ε γκλη μα-

τι κό τη τα.

Τα παι διά αυ τών των γο νέ ων δεν 

ε ντάσ σο νται σε συμ μο ρί ες, αλ λά ε νερ-
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γούν μό να τους ως α νάλ γη τοι ε γκλη-

μα τί ες.

Υ πάρ χει εν δε χό με νο να δεί ξουν την 

ε ντε λώς α ντί θε τη συ μπε ρι φο ρά της 

ε ξάρτη σης και της συμ μόρ φω σης και 

της υ πο κρι τι κής υ πο τέ λειας.

Το «μυ στι κό» λοι πόν για την ε ξέ λι ξη 

αυ τών των παι διών στη ζω ή εί ναι μί α 

ισορ ρο πη μέ νη του «μέ τρου» οι κο γέ νεια, 

ό πως γνω ρί σα με αυ τή μέ χρις ε δώ.

Ο Ρό λος των «Παπ πού δων»

Αλ λά, ε άν οι γο νείς τα δί νουν ό λα 

για τα παι διά, έρ χε ται η ε πο χή που τα 

παιδιά θα δώ σουν στους γο νείς ό ταν 

αυ τοί γε ρά σουν.

Πράγ μα τι, ο «γέ ρο ντας» έ χει α νά-

γκη α να προ σαρ μο γής του ρό λου που 

μέ χρι τότε εί χε στην κοι νω νί α, ώ στε να 

μην αι σθά νε ται ψυ χι κά δια λυ μέ νος και 

τε θλιμ μέ νος.

«Γέ ρο ντας» κατ’ αρ χάς εί ναι τί τλος τι-

μής για τους α γώ νες της ζω ής του μέ χρις 

αυ τής της η λι κί ας και οι ο ποί οι α γώ νες 

συ νε χί ζο νται α να προ σαρ μοσμέ νοι α νά-

λο γα με την η λι κί α του.

Α πο τε λεί σταθ μό στην πο ρεί α του 

αν θρώ που, ό ταν αυ τός συ ντα ξιο δο-

τεί ται από το χώ ρο της ερ γα σί ας του, 

με γα λώ νουν τα παι διά του και φεύ γουν 

α πό την οι κο γέ νεια για να φτιά ξουν το 

δι κό τους σπι τι κό και ε πιπλέ ον ό ταν 

αρ χί ζουν οι γε ρο ντι κές α σθέ νειες και 

χά νο νται προ σφι λή του πρό σω πα (σύ-

ζυ γοι, αδέλ φια, κ.λ.π.).

Ό λα αυ τά, πρέ πει να βρί σκουν τον «γέ-

ρο ντα» ό χι α πο γο η τευ μέ νο, αλ λά θω ρακι-

σμέ νο με νέ ους κοι νω νι κούς ρό λους.

Και αυ τοί οι κοι νω νι κοί δη μιουρ γι κοί 

ρό λοι μπο ρεί να εί ναι:

➢ Αυ τός των παπ πού δων και των 

για γιά δων.
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➢Η α νά πτυ ξη ε θε λο ντι κής δρα στη-

ριό τη τας σε κοι νω νι κούς, εκ κλησια στι-

κούς και πο λι τι στι κούς συλ λό γους και 

ι δρύ μα τα.

➢Η με λέ τη βι βλί ων και η α πό κτη ση 

άλ λων γνώ σε ων που δεν εί χαν μέ χρις 

αυ τής της η λι κί ας ε πι τευ χθεί. 

➢Η δη μιουρ γι κή γε ωρ γι κή και κη πευ-

τι κή ε να σχό λη ση.

➢ Η ε πο πτι κή πα ρα μο νή στην ε πι-

χεί ρη σή τους ή στο ε πάγ γελ μα που ε να-

σκού σαν.

Με αυ τούς και άλ λους ρό λους ο «γέ ρο-

ντας» αι σθά νε ται πά ντα ψυ χι κά γε μά τος, 

ι κα νο ποι η μέ νος και κα τα ξιω μέ νος, προ-

σφέ ρο ντας συ νε χώς στην κοι νω νί α.

Κα τα λη κτι κές Σκέ ψεις

Λό γω α κρι βώς αυ τού του θαυ μα-

στού δη μιουρ γι κού έρ γου που συ ντε-

λεί ται στις διαν θρώ πι νες σχέ σεις μέ σα 

α πό την οι κο γέ νεια, σαν τε λι κές συ μπε-

ρα σματι κές σκέ ψεις θα μπο ρού σαν να 

δια τυ πω θούν οι πα ρα κά τω:

Α ξί ζει της κοι νω νι κής φρο ντί δας η 

ε νί σχυ ση του οι κο γε νεια κού θε σμού, 

αφε νός λό γω των ω ραιό τε ρων συ ναι-

σθη μά των και των υ ψη λό τε ρων α ξιών 

που καλλιερ γού νται ε ντός αυ τής και 

α φε τέ ρου λό γω της κρί σης που περ νά 

για κοι νωνι κούς, οι κο νο μι κούς και ψυ-

χο λο γι κούς λό γους σή με ρα ο θε σμός 

της οι κο γένειας.

Προς ε νί σχυ ση του θε σμού της οι-

κο γέ νειας θα μπο ρού σαν να θε σμο-

θε τη θούν Κέ ντρα Οι κο γε νεια κού Προ-

γραμ μα τι σμού α πό κά θε Δη μό σιο και 

Κοι νω νι κό Φο ρέ α, τα ο ποί α να ε πι λαμ-

βά νο νται με ό λα τα πα ρα πά νω θέ μα τα 

κι α κό μα με την α να συ γκρό τη ση του 

οι κο γε νεια κού θε σμού α πό ορ φα νές 

ή δια ζευγ μέ νες οικο γέ νειες και ι διαι τέ-

ρως α πό τις ά γα μες μη τέ ρες και τό σων 

άλ λων θε μά των που έ χει να πα ρου-

σιά σει η οι κο γέ νεια και δύ να νται να 

ε πι λαμ βά νο νται αυ τά τα Κέ ντρα του 

Οι κο γε νεια κού Προ γραμ μα τι σμού.

Ε πί σης, ση μα ντι κή θα εί ναι η υ πο-

στή ρι ξη προς την οι κο γέ νεια, ι διαί τε ρα 

στην ε πο χή μας που οι γο νείς ερ γά ζο-

νται, η δη μιουρ γί α και η λει τουρ γί α 

νηπια κών σταθ μών πλη σί ον του χώ-

ρου ερ γα σί ας των γο νέ ων, ό που εί ναι 

δυ να τόν.

Ε κτι μά ται ό τι θα εί ναι το θε τι κό τε ρο 

μέ τρο προς α ντι με τώ πι ση του ση με-

ρινού κοι νω νι κού και συ νά μα ε θνι κού 

προ βλή μα τος της υ πο γεν νη τι κό τη τας, 

που δη μιουρ γεί και δη μο γρα φι κό ζή-

τη μα.

Α πο τε λεί πλέ ον κοι νω νι κό γε γο νός 

η έ ξο δος της γυ ναί κας στην α γο ρά ερ-

γασί ας και αυ τή η κοι νω νι κή με τα βο λή 

μα ζί με τις άλ λες κοι νω νι κές και οι κονο-

μι κές με τα βο λές έ χουν τις ε πι πτώ σεις 

τους στη λει τουρ γί α της πα ρα δο σια-

κής, ό πως τη γνω ρί σα με οι κο γέ νειας.

Η λει τουρ γί α σή με ρα της οι κο γέ-

νειας εί ναι με τα ξύ γο νέ ων, παπ πού δων 

και για γιά δων, οι κια κής βο η θού και 

νη πια κού σταθ μού.

Φρο νώ ό τι η ε πι στη μο νι κό τε ρη και 

η πε ρισ σό τε ρο δυ να τή υ πο στή ρι ξη 

α πό την Πο λι τεί α και την Κοι νω νί α 

γε νι κά εί ναι αυ τή των νη πια κών σταθ-

μών και αργό τε ρα των ο λο ή με ρων 

σχο λεί ων.

Τό ση εί ναι η α ξί α του Οι κο γε νεια-

κού Θε σμού, που ο αρ χαί ας με γά λος 

Έλ λη νας Φι λό σο φος, ο Πλά των, θα 

ε ξαρ τή σει και αυ τές τις μορ φές των 

πο λι τευ μά των α πό την ποιό τη τα των 

οι κο γε νεια κών σχέ σε ων, υ πο στη ρί ζων 

ό τι α πό τυ ραν νικές οι κο γέ νειες προ κύ-
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

✎ Δια σκευ ή α πό σύγ γραμ μα του ι δί ου: «Αι σθά νο μαι. Η ψυ χή στην Οι κο γέ νεια». Εκδό σεις Κ. Α ση μα κό που λου. 

Ναύ πα κτος 1995.

πτουν τυ ραν νι κά πο λι τεύ μα τα και α πό 

δη μο κρα τι κές οι κο γέ νειες, δη μο κρα τι-

κές πο λι τεί ες (ε λεύ θε ρη α πό δο ση α πό 

την «Πο λι τεία») και α κό μη ο ί διος ο 

Τε λι κό συ μπέ ρα σμα, λοι πόν, εί ναι:

Ό ταν η οι κο γέ νεια εί ναι υ γι ής και η κοι νω νί α είναι υ γι ής, α σθε νεί η οι κο γέ-

νεια, α σθε νεί και η κοι νω νί α.

Ά ρα γε κοι νω νι κά υ πάρ χου με μέ σα α πό την οι κο γέ νεια.

Φι λό σο φος θα πει ό τι «οι άν θρω ποι 

της σο φί ας και της α ρε τής ορ θά διοι-

κούν και την οι κο γέ νεια και την Πό λη 

(«Μέ νων» 91α).
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Τχης (ΕΠ) Ιω άν νης Πα πα νι κο λά ου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΝΩ ΣΗΣ:
Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα 

συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευ-

θυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γα-

νι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό 

εί ναι η Δια χεί ρι ση Γνώ σης (Knowledge 

Management-KM). Πρό κει ται για έ να 

νέ ο ερ γα λεί ο που ό πως πι στεύ ε ται α πό 

πολ λούς, θα βο η θή σει τους ορ γα νι σμούς 

και τις ε πι χει ρή σεις να ε πι βιώ σουν και να 

α να πτυ χθούν στο α παι τη τι κό πε ρι βάλ λον 

του 21ου αιώ να. Στο πε ρι βάλ λον αυ τό 

οι πα ρα δο σια κοί πυ λώ νες οι κο νο μι κής, 

πο λι τι κής και στρα τιω τι κής δύ να μης (δη-

λα δή το κε φά λαιο, η γη, οι πρώ τες ύ λες, 

η τε χνο λο γί α) δεν α πο τε λούν τους κα θο-

ρι στι κούς πα ρά γο ντες ε πι τυ χί ας για έ ναν 

ορ γα νι σμό. Σή με ρα οι ορ γα νι σμοί ε κτί θε-

νται σε έ να πε ρι βάλ λον που με τα βάλ λε-

Μό δα ή α νά γκη;Μό δα ή α νά γκη;
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ται διαρ κώς και ε πη ρε ά ζε ται ι διαί τε ρα 

α πό τις τε χνο λο γι κές, πο λι τι κές και ε πι-

στη μο νι κές αλ λα γές. Oι α ντα γω νι στι κές 

α πει λές α να πτύσ σο νται κα θη με ρι νά, ε νώ 

η έ γκαι ρη α να γνώ ρι ση και εκ με τάλ λευ ση 

των ε πι χει ρη μα τι κών ευ και ριών α πο τε-

λούν κρί σι μο πα ρά γο ντα ε πι τυ χί ας. Tο 

μέλ λον και η ε πι τυ χί α των ε πι χει ρή σε ων 

κα θο ρί ζο νται πλέ ον α πό την ι κα νό τη τα 

να α ξιο ποιούν το πλέ ον πο λύ τι μο α γα θό 

που κα τέ χουν: τη γνώ ση. 

Ας ξε κι νή σου με αυ τό το άρ θρο α πα-

ντώ ντας σε με ρι κά ε ρω τή μα τα, τα ο ποί α 

θα μας βο η θή σουν να α πο κτή σου με κοι-

νό ση μεί ο α να φο ράς και στη συ νέ χεια να 

α ντι λη φθού με αν πραγ μα τι κά το νε ο πα-

ρου σια ζό με νο α ντι κεί με νο θα πρέ πει να 

τύ χει της προ σο χής ό σων α σχο λού νται 

με θέ μα τα διοί κη σης και ορ γά νω σης. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩ ΣΗ;
Έ νας α πό τους ορι σμούς της γνώ σης, 

ό πως α να φέ ρε ται στο Λε ξι κό Webster, εί-

ναι: «Γνώ ση εί ναι το γε γο νός ή η κα τά στα ση 

του να γνω ρί ζεις κά τι, να έ χεις α πο κτή σει 

ε ξοι κεί ω ση, μέ σω της ε μπει ρί ας ή της σχέ σης 

σου με αυ τό». Έ νας άλ λος ο ρι σμός πε ρι γρά-

φει τη γνώ ση ως ε ξής: «Γνώ ση εί ναι οι ι δέ ες 

ή α ντιλή ψεις τις ο ποί ες κα τέ χει μια ο ντό τη τα 

και οι ο ποί ες χρη σι μο ποιού νται για τη λή ψη 

α πο τε λε σμα τι κών δρά σε ων με σκο πό την εκ-

πλή ρω ση των στό χων της ο ντό τη τας».

Γε νι κά, μπο ρού με να πού με ό τι γνώ ση 

εί ναι οι πλη ρο φο ρί ες που χρη σι μο ποιού-

νται δη μιουρ γώ ντας μί α ι κα νό τη τα να λαμ-

βά νο νται α πο φά σεις και να ε κτελού νται 

διά φο ρες ε νέρ γειες. Μπο ρεί δη λα δή να 

πε ρι γρα φεί σαν μί α ο μά δα από μο ντέ λα, 

τα ο ποί α πε ρι γρά φουν διά φο ρες ι διό τη τες 

και συ μπε ρι φο ρές σε ένα πε ρι βάλ λον. 

Η γνώ ση μπο ρεί να βρί σκε ται κα τα γε-

γραμ μέ νη στα έγ γρα φα, στα προ ϊ ό ντα, στις 

ε γκα τα στά σεις, στα συ στή μα τα του ορ γα-

νι σμού, στον ε γκέ φα λο των αν θρώπων ή 

κρυμ μέ νη (α πο θη κευ μέ νη) στις δια δι κα σί-

ες του ορ γα νι σμού. Εί ναι δη λαδή, αυ τό που 

οι άν θρω ποι ξέ ρουν για το πώς κά νουν την 

ερ γα σί α τους, για τα προ ϊ ό ντα, τις υ πη ρε-

σί ες, τους συ νεργά τες, τους πε λά τες, τους 

α ντα γω νι στές, τις δυ να τό τη τές τους. Ά ρα, 

η γνώ ση εί ναι ει δι κή και α νή κει στην ο ντό-

τη τα η ο ποί α τη δη μιούρ γη σε. 

Ε δώ α κρι βώς αρ χί ζει να δια φαί νε ται 

η α νά γκη για έ να Σύ στη μα Δια χεί ρι σης 

Γνώ σης, κα θώς αυ τό θα πρέ πει κα ταρ χήν 

να πεί σει τις ο ντό τη τες να μοι ρα στούν τις 

γνώ σεις που έ χουν με τον και ρό α πο κτή-

σει και στη συ νέ χεια να τις απο θη κεύ σει 

και να τις μοι ρά σει σε άλ λες ο ντό τη τες 

ό ταν αυ τές θα τις χρεια στούν.

Γνώ ση εί ναι η συσ σω ρευμέ νη ε μπει ρί α 

και οι εύ χρη στες πλη ρο φο ρί ες που υ πάρ-

χουν σε κά θε ορ γα νι σμό.

ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙ ΕΣ ΓΝΩ ΣΗΣ
Η γνώση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 

σε άυλη-σιωπηλή (tacit) και απτή-σαφής 

(explicit). Η διάκριση αυτή ανήκει στον 

Polyani, ο οποίος το 1966 διατύπωσε 

αυτή την άποψη. Για να καταδείξει τη 

διαφορά ανάμεσα στους δυο τύπους 

γνώσης είπε: «Ξέρουμε περισσότερα απ’ 

όσα μπορούμε να πούμε» και «μπορούμε 

να πούμε περισσότερα απ’ όσα μπορούμε 

να γράψουμε», για να συμπληρώσει ο 

Snowden το 1998: «Δεν ξέρεις τι ξέρεις 

μέχρι να χρειαστεί να το μάθεις». Αρκετά 

χρόνια αργότερα, το 1995, άλλοι 

ερευνητές1, απέδειξαν ότι αντίθετα με 

1 The Knowlegde creating company, Νonak & Takeuchi,1995.
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τις μέχρι τότε κρατούσες αντιλήψεις, 

το πάγιο ενεργητικό ενός οργανισμού 

μπορεί να είναι και άυλο.

Η α πτή γνώ ση έ χει συλ λη φθεί, κω δι κο-

ποι η θεί και σχε τί ζε ται με κά ποια α ντικει-

με νι κά στοι χεί α (δε δο μέ να, λο γι σμι κό, πο-

λι τι κές, δια δι κα σί ες). Η γνώ ση αυ τή εί ναι 

συ νή θως κα λά τεκ μη ριω μέ νη και εύ κο λα 

προ σβά σι μη (τις πε ρισ σότε ρες φο ρές) 

και βρί σκε ται κά που α πο θη κευ μέ νη, συ-

νή θως σε βά σεις δε δο μένων ή σε κεί με-

να. Τα κεί με να εί ναι το μέ σο το ο ποί ο οι 

άν θρω ποι χρη σι μο ποιούν κα θη με ρι νά 

ε δώ και χρό νια, για να α πο θη κεύ σουν, 

μοι ρα στούν και α να κτήσουν τη γνώ ση, 

εί ναι δη λα δή σαν το DNA . Σύμ φω να με 

έρευ νες2, τα διοι κη τικά στε λέ χη πι στεύ-

ουν ό τι το 46% της ε ται ρι κής γνώ σης 

βρί σκε ται α πο θη κευ μένο στα έγ γρα φα. 

Έ τσι, η «Δια χεί ρι ση Εγ γρά φων» α να φέ ρε-

ται συ νε χώς (χω ρίς, όμως, να εί ναι το ση-

μα ντι κό τε ρο) ως το κυ ριό τε ρο στοι χεί ο 

των λύ σε ων Δια χεί ρι σης Γνώ σης. 

Α ντί θε τα, η ά υ λη γνώ ση εί ναι υ πο κει-

με νι κή. Βα σί ζε ται κυ ρί ως στην ε μπει ρία, 

υ πάρ χει μέ σα στους ε γκε φά λους των 

αν θρώ πων ή πε ριέ χε ται στις δια δι κασί ες 

του ορ γα νι σμού. Ό πως έ χει δια πι στω θεί 

α πό με λέ τες,τα διευ θυ ντι κά στε λέ χη των 

ορ γα νι σμών, λαμ βά νουν τις α πα ραί τη τες 

πλη ρο φο ρί ες α πό διά φο ρα κα νά λια. Τα 

2/3 των α πα ραί τη των πλη ρο φο ριών προ-

έρχο νται α πό τη λε φω νι κή ε πι κοι νω νί α ή 

ε πι κοι νω νί α πρό σω πο με πρό σω πο, ενώ 

το 1/3 προ έρ χεται α πό έγ γρα φα τα ο ποί α 

εί τε προ έρ χο νται ε κτός ορ γα νι σμού εί τε 

δε βρί σκο νται μέ σα στο πλη ρο φο ρια κό 

σύ στη μα. 

Ως εκ τού του, οι ορ γα νι σμοί χρειά-

ζο νται μί α δια δι κα σί α ε ξό ρυ ξης, α να-

διάρθρω σης, κω δι κο ποί η σης της ά υ λης 

γνώ σης σε α πτή, ώ στε να σχη μα τί σουν 

έ να απο θε τή ριο ε ται ρι κής γνώ σης, το 

ο ποί ο μπο ρεί να προ σθέ σει με γά λη α ξί α 

στις κα θη με ρι νές δρα στη ριό τη τές τους. 

Η ΓΝΩ ΣΗ ΕΧΕΙ Α ΞΙ Α;
Αν και έ να τέ τοιο ε ρώ τη μα μπο ρεί να 

φαί νε ται α πλο ϊ κό, ί σως και α νό η το, κρί νε-

ται σκό πι μο να α πα ντη θεί. Η γνώ ση εί ναι 

έ νας κα θο ρι στι κός πα ρά γο ντας, στο σύγ-

χρο νο γίγνε σθαι, η ε πι τυ χής χρη σι μο ποί η-

ση του ο ποί ου βο η θά τους ορ γα νι σμούς 

να δια θέ τουν κα λύ τε ρες υ πη ρε σί ες. Εί ναι 

η πρώ τη ύ λη την ο ποί α χρη σι μο ποιούν οι 

ερ γα ζό με νοι γνώ σης, που α πο τε λούν το 

έ να τρί το ή πε ρισ σό τε ρο του σύγχρο νου 

ερ γα τι κού δυ να μι κού, για να λαμ βά νουν 

α πο φά σεις και μέ τρα κα θη μερι νά, στην 

2 Delphi Group,1997 (www.delphigroup.com)



Διαχείριση Γνώσης: Μόδα ή Ανάγκη;

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 127

ερ γα σί α τους στον τό σο γρή γο ρα με τα-

βαλ λό με νο κό σμο μας.

Στη ση με ρι νή κοι νω νί α, με τους γνω-

στούς τα χύ τα τους ρυθ μούς, η γνω σια κή 

βά ση ε νός ορ γα νι σμού γί νε ται πο λύ γρή-

γο ρα το μό νο α ντα γω νι στι κό του πλε ονέ-

κτη μα. Σαν τέ τοιο, πρέ πει να προ στα τεύ ε-

ται, να καλ λιερ γεί ται και να διαμοι ρά ζε ται 

με τα ξύ των με λών του ορ γα νι σμού. 

Μέ χρι πρό σφα τα, οι ορ γα νι σμοί (ι διω-

τι κοί και δη μό σιοι), μπο ρού σαν να ε πιτύ-

χουν τους στό χους τους, βα σι ζό με νοι 

στην α το μι κή γνώ ση με ρι κών στρα τηγι κά 

το πο θε τη μέ νων α τό μων. Αυ τό έ χει πά ψει 

πλέ ον να α πο τε λεί α ντα γω νι στική δυ να τό-

τη τα. Κα θώς ο α ντα γω νι σμός υ πό σχε ται 

πε ρισ σό τε ρη γνώ ση σαν μέρος των υ πη-

ρε σιών του, ο συ να γω νι σμός τε λειώ νει 

ε κεί, κα θώς δεν ε παρ κεί η γνώ ση (και η 

ε μπει ρί α) των λί γων αυ τών α τό μων για 

ά με ση α ντί δρα ση και ε πι τυχί α. 

Η ορ γα νω σια κή γνώ ση δεν α ντι κα θι-

στά την α το μι κή. Α ντί θε τα, τη συ μπλη ρώ-

νει, κά νο ντας την ευ ρύ τε ρη και ι σχυ ρό τε-

ρη. Μό νο η πλή ρης χρη σι μο ποί η ση της 

γνω σια κής βά σης ε νός ορ γα νι σμού, σε 

συν δυα σμό με τις α το μι κές δε ξιό τη τες, 

σκέ ψεις, ι δέ ες και α ντι λή ψεις, μπο ρούν 

να βο η θή σουν τον ορ γα νι σμό να είναι πε-

ρισ σό τε ρο α ντα γω νι στι κός στο μέλ λον. 

Τα διοι κη τι κά στε λέ χη προ σβλέ πουν 

στη δια χεί ρι ση γνώ σης για λύ σεις, οι οποί-

ες θα τους κά νουν να α ντα πο κρί νο νται 

γρη γο ρό τε ρα, να προσ δί δουν νέ α αξί α 

στους πε λά τες, να βελ τιώ νουν τη δη-

μιουρ γι κό τη τα και φυ σι κά να μειώ νουν 

τα κό στη. Το πρό βλη μα με τη γνώ ση 

εί ναι ό τι πο λύ γρή γο ρα γί νε ται α παρ χαιω-

μέ νη. Οι ορ γα νι σμοί οι ο ποί οι μπο ρούν 

πο λύ γρή γο ρα να την κα τα γρά ψουν και 

να τη δια θέ σουν προς χρή ση, μπο ρούν 

να πά ρουν γρή γο ρες και προ πα ντός εύ-

στο χες α πο φά σεις, προ η γού με νοι έ τσι 

των α ντι πά λων τους και ε πι τυγ χάνο ντας 

α ντα γω νι στι κό πλε ο νέ κτη μα.

ΤΙ ΕΙ ΝΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙ ΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
(ΔΓ);

O ό ρος «Δια χεί ριση Γνώ σης» (Knowledge 

Management) χρη σι μοποιεί ται για να πε ρι-

γρά ψει έ να με γά λο α ριθ μό πρα κτι κών και 

προ σεγ γί σε ων που α φο ρούν στη δη μιουρ-

γί α, στην ε πε ξερ γα σί α και στη διά χυ ση 

γνώ σης και τε χνο γνω σί ας.

Κά ποιος θα μπο ρού σε να πει ό τι εί ναι 

η δη μιουρ γί α ε νός μα θη σια κού πε ρι-

βάλλο ντος, το ο ποί ο προ ά γει τη συ νε χή 

δη μιουρ γί α, την ο μα δι κό τη τα, τη χρή ση 

και ε πα να χρη σι μο ποί η ση της α το μι κής 

και ε ται ρι κής γνώ σης σε α να ζή τη ση νέ-

ων ε πι χει ρη σια κών α ξιών. Εί ναι ε πί σης 

η βο ή θεια προς τους αν θρώ πους, για το 

πως να βρουν, να μοι ρα στούν την ε νερ-

γο ποι η τι κή ε μπει ρί α και πλη ροφο ρί α και 

πως να τη χρη σι μο ποι ή σουν.

Πά νω, ό μως, και πέ ρα α πό ό λα, πε ρι-

λαμ βά νει τους αν θρώ πους, τις ερ γα σια-

κές δια δι κα σί ες και το κυ ριότε ρο, την 

κουλ τού ρα μέ σα στην ο ποί α αυ τοί οι 

άν θρω ποι εργά ζο νται και τέ λος και την 

τε χνο λο γι κή λύ ση που θα υ πο στη ρί ξει 

τα πα ρα πάνω.

Κά ποιος άλ λος, πιο τε χνο κρά της 

ί σως, θα μπο ρού σε να συ μπλη ρώ σει ό τι 

Διοίκη ση Γνώ σης εί ναι η συ στη μα τι κή 

δια δι κα σί α εύ ρε σης, συλ λο γής, ορ γά-

νω σης, ε πε ξερ γα σί ας και πα ρου σί α σης 

της πλη ρο φο ρί ας με τέ τοιο τρό πο ώ στε 

να βελ τιώ νε ται η α ντί λη ψη ε νός ερ γα ζο-

μέ νου σε κά ποιο συ γκε κρι μέ νο το μέ α 

ενδια φέ ρο ντος. 

Τε λι κά και για να α πλο ποι ή σου με κά-

πως τα πράγ μα τα, θα μπο ρού σα με να 

συμ φω νή σου με ό τι η δια χεί ρι ση γνώ σης 
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εί ναι μί α δια δι κα σί α, η ο ποί α βο η θά τους 

ορ γα νι σμούς να ε ντο πί σουν, να συλ λέ-

ξουν, να ορ γα νώ σουν, να δια δώ σουν και 

να με τα δώ σουν σπου δαί ες πλη ρο φο ρί ες 

και πρα κτι κές, α πα ραί τη τες για δια δι κα-

σί ες ό πως η ε πί λυ ση προ βλη μά των, η 

δυ να μι κή εκ μά θη ση, ο στρα τη γι κός σχε-

δια σμός και η λή ψη α πο φά σε ων.

Πολ λοί θε ω ρη τι κοί α να λυ τές της διοι-

κη τι κής ε πι στή μης, θε ω ρούν ό τι η φράση 

«δια χεί ρι ση γνώ σης» α πο τε λεί σχή μα ο ξύ-

μω ρο κα θώς εί ναι ε ξαι ρε τι κά δύσκο λη, 

αν ό χι α δύ να τη, η ε φαρ μο γή τε χνι κών και 

συ στη μά των διοί κη σης σε κάτι που δεν 

εί ναι χει ρο πια στό και βρί σκε ται κυ ρί ως 

στη γνώ ση που έ χουν οι άνθρω ποι. 

Η ΔΓ σαν ε πι στή μη μοι ρά ζε ται ι δέες 

και α ντι λή ψεις α πό μί α πλειά δα άλ λων 

ε πι στημών και φι λο σο φιών. Ση μα ντι-

κή ε ξέ λι ξη πα ρα τη ρεί ται στο χώ ρο της 

τε χνη τής νο η μο σύ νης, στη μη χα νι κή 

της γνώ σης, στη με τα τρο πή της ά υ λης 

γνώ σης σε α πτή, στη δια σπορά γνώ σης, 

κ.λ.π. Η ΔΓ μοι ρά ζε ται με τα Συ στή μα τα 

Υ πο στή ρι ξης Ο μά δων (Group Support 

Systems -GSS), τις α ντι λή ψεις πε ρί ερ-

γα σί ας, δια μοί ρα σης και διευ κό λυν σης 

των ο μά δων. Η ΔΓ σχε τί ζε ται ε πί σης 

με την ε ξό ρυ ξη δε δο μέ νων (data min-

ning) με την έν νοια ό τι χρη σι μοποιεί 

δη μιουρ γι κά μέ σα που ε πι τρέ πουν τη 

στα χυο λό γη ση της γνώ σης α πό υ πάρ χο-

ντα δε δο μέ να (βά σεις δε δο μέ νων, α πο-

θή κες δε δο μέ νων, κεί με να, κ.λ.π.). Η 

πραγ ματι κή α ξί α αυ τής της προ σέγ γι σης 

εί ναι ό τι δη μιουρ γεί ται έ νας πυ ρή νας γνώ-

σης, μί α έ ξυ πνη μη χα νή, η ο ποί α μπο ρεί 

να με τα δώσει τη γνώ ση σε διε σπαρ μέ νες 

το πο θε σί ες, σε μη χα νές α πα ντή σε ων 

που μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν α πό 

ο ποιον δή πο τε μέ σα στον οργα νι σμό.

ΓΙΑ ΤΙ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
ΤΩ ΡΑ;

Πα ρα τηρεί ται τα τε λευ ταί α χρό νια 

μί α με γά λη κι νη τι κό τη τα ό σον α φο ρά 



Διαχείριση Γνώσης: Μόδα ή Ανάγκη;

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 129

στη ΔΓ τό σο στην α κα δη μα ϊ κή ό σο και 

στην ε πι χει ρη μα τι κή κοι νό τη τα. Αυτό 

συμ βαί νει ε ξαι τί ας της σύ μπτω σης πέ-

ντε τά σεων:

• της με γά λης αύ ξη σης του πε ριε χο-

μέ νου της γνώ σης προ ϊ ό ντων και υ πη-

ρε σιών,

• της τα χεί ας α παρ χαί ω σης της γνώ-

σης στην ε πο χή της πλη ρο φο ρί ας,

• της α νά πτυ ξης των δικτύ ων (και του 

Δια δι κτύ ου) και την αύ ξη ση έ τσι της τα-

χύ τη τας διε ξα γω γής των ε πι χει ρή σε ων,

• της ε στί α σης των ορ γα νι σμών στα 

βα σι κά αντα γω νι στι κά τους πλε ο νε κτή-

μα τα και τα γνω στι κά τους πά για,

• της α να κά λυ ψης ό τι οι ορ γα νι σμοί 

δεν μπο ρούν να συ μπιέ σουν το δρό μο 

τους προς την α νάπτυ ξη.

Η γνώ ση θε ω ρεί ται ως το επό με νο 

λο γι κό βή μα σε μί α χρο νι κή α κο λου θί α 

ε πι χει ρη μα τι κών στρα τη γι κών της ο ποί-

ας ση μα ντι κά προ η γού με να στά δια πε-

ριλαμ βά νουν την ποιό τη τα (Total Quality 

Management-TQM), την α να διορ γά-

νωση των ε πι χει ρη μα τι κών δια δι κα σιών 

(Business Process Reengineering-BPR) 

και τη συρ ρί κνω ση (downsizing). Η ΔΓ 

εί ναι πιο α πα ραί τη τη σε ό λους τους ορ-

γα νι σμούς, οι ο ποί οι λει τουρ γούν σε πε-

ρι βάλ λον έ ντα σης γνώ σης. 

Η γνώ ση εί ναι το αί μα της ζω ής για 

τους ορ γα νι σμούς. Μην το συγ χέ ε τε με την 

πλη ρο φο ρί α.

ΣΚΟ ΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΔΟΙ ΔΓ
Ο σκο πός της σύγχρο νης ο λι στι κής ΔΓ, 

εί ναι η δη μιουρ γί α ε νός πε ρι βάλ λο ντος 

που θα διευ κολύ νει και θα υ πο στη ρί ξει 

με συ στη μα τι κό τρό πο τις δια δι κα σί ες, τη 

σύλ ληψη και διά χυ ση κυ ρί ως της ά υ λης 

γνώ σης, με τε λι κό σκο πό τη δη μιουρ γί α 

α ξί ας για τον ορ γα νι σμό. 

Ό λα αυ τά έ χουν πυ ρο δο τή σει τα τε-

λευ ταί α χρό νια την α νά πτυ ξη με θο δο λο-

γιών, ερ γα λεί ων και ε φαρ μο γών ΔΓ, για 

τη με τα τρο πή της ά υ λης γνώ σης σε α πτή, 

ώ στε αυ τή να μπο ρεί να κω δι κο ποι η θεί, 

ά ρα να μπο ρεί να συλ λε γεί, α πο θη κευτεί, 

με τα δο θεί και χρη σι μο ποι η θεί α πό άλ-

λους, εκ με ταλ λευό με νοι την τα χύτα τη 

ε ξέ λι ξη της ε πι στή μης της Πλη ρο φο ρι-

κής και την κα τάρ ρευση των συ νό ρων 

χρό νου/χώ ρου λό γω των τε χνο λο γι κών 

αυ τών ε ξε λί ξεων. 

Η τά ση αυ τή συ νε πι κου ρεί ται και 

α πό τις νέ ες θε ω ρί ες πε ρί διοι κη τι κής 

και ορ γα νώ σε ως, οι ο ποί ες α να φέ ρουν 

πλέ ον κα θα ρά ό τι το μό νο α ντα γω νι στι-

κό πλε ο νέ κτη μα ε νός ορ γα νι σμού στον 

αιώ να που δια νύ ου με, εί ναι το τι ξέ ρει 

και πως το χρη σι μο ποιεί.

Οι ορ γα νι σμοί πρέ πει να σφυ ρη λα-

τήσουν δε σμούς με τα ξύ της δο μη μέ νης 

και α δό μη της πλη ρο φο ρί ας, με έ ναν 

τρό πο ώ στε να μπο ρεί να χρη σι μο ποι η-

θεί για συ γκε κρι μέ νο πρό βλη μα ή κα τά-

στα ση. Εί ναι ση μα ντι κό για τους η γέ τες 
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ε νός ορ γα νι σμού να α ντι λη φθούν ποιος 

έχει τη γνώ ση και να α να πτύ ξουν συ στή-

μα τα υ πο στή ρι ξης για τη δη μιουρ γί α και 

συλ λο γή της. Στη συ νε χεί α θα πρέ πει να 

δη μιουρ γή σουν χάρ τες γνώ σης, οι ο ποί οι 

θα α πο κα λύ πτουν που βρί σκε ται η γνώ-

ση, ποια γνώ ση πρέ πει να μοι ραστεί με 

ποιον, πως και για τί και φυ σι κά με α μοι-

βές τό σο για τους δη μιουρ γούς ό σο και 

τους δια μοι ρα στές της γνώ σης.

Η δια χεί ρι ση γνώ σης βο ή θα έ ναν ορ-

γα νι σμό να α πο κτή σει βα θιά γνώ ση (in-

sight) μέσα α πό τη δι κή του ε μπει ρί α και 

ε πί σης προ στα τεύ ει το γνω σια κό κε φά-

λαιο (intellectual capital) α πό τη φθο ρά, 

προ σθέ τει στην ευ φυ ΐ α του οργα νι σμού 

και πα ρέ χει αυ ξη μέ νη ευε λι ξί α.

Συ γκε κρι μέ νες δρα στη ριό τη τες δια χεί-

ρι σης γνώ σης, βο η θούν την ε στί α ση του 

ορ γα νι σμού στην α να ζή τη ση, α πο θή κευ-

ση και χρη σι μο ποί η ση της γνώ σης για 

θέ μα τα ό πως, η ε πί λυ ση προ βλη μά των, 

η δυ να μι κή μά θη ση, ο στρα τη γι κός σχε-

δια σμός και η λή ψη α πο φά σε ων. 

Σή με ρα δια κρί νο νται δύ ο με γά λες 

τά σεις υ λο ποί η σης της ΔΓ:

• Η κα τα μέ τρη ση του δια λε κτι κού 

κε φα λαί ου ενός ορ γα νι σμού με α νά πτυ-

ξη με θό δων μέ τρη σης και συ γκρι τι κών 

με τρή σε ων (Benchmarking).

• Η κα τα γρα φή της  γνώ σης που έ χει 

α πο κτη θεί από τα ά το μα και η διά χυ ση 

της στον ορ γα νι σμό κυ ρί ως μέ σω της 

πλη ρο φο ρι κής.

Τέσ σε ρεις κυρί ως δια δι κα σί ες χρη-

σι μο ποιού νται α πό τους ορ γα νι σμούς 

για τη με τα τρο πή της γνώ σης α πό ά υ λη 

σε α πτή:

• Κοι νω νι κο ποί η ση: μοί ρα σμα ε μπει-

ριών μέ σω πα ρα τή ρη σης, μί μη σης και 

πρα κτι κής. Συ νή θως γί νε ται μέ σα α πό 

workshops, σε μι νά ρια, συ νέ δρια, μα θη-

τεί α (apprenticenships).

• Σύλ λη ψη: η με τα τρο πή ά υ λης γνώ-

σης (π.χ. αυ τό που έ μα θε κά ποιος σε έ να 

workshop) σε α πτή γνώ ση (π.χ. γρα πτή 

α να φο ρά).

• Διά χυ ση: Η α ντι γρα φή και διά δο ση 

της α πτής γνώ σης.

• Διε θνο ποί η ση: η δια δι κα σί α α ντί-

λη ψης της γνώ σης μέ σω μί ας πη γής, 

π.χ. κά ποιος μπο ρεί να συν δυά σει την 

εμπει ρί α δια βά ζο ντας μί α α να φο ρά με 

αυ τή ε νός workshop.

Το Κέ ντρο Πα ρα γω γι κό τη τας και Ποιό-

τη τας των H.Π.A. (American Productivity 

and Quality Center) έ χει α να πτύξει έ να 

μο ντέ λο δια χεί ρι σης της γνώ σης, σύμ φω-

να με το ο ποί ο υ πάρ χουν τέσσε ρεις κα τα-

λυ τι κοί πα ρά γο ντες (enabling factors) για 

την ε πι τυ χή δια χεί ρι ση γνώ σης: 

• η η γε σί α, 

• η κουλ τού ρα του ορ γα νι σμού,

• το σύ στη μα μέ τρη σης της α πό δο-

σης και 

• η τε χνο λο γί α. 

O ρό λος της η γε σί ας εί ναι να υ πο στη-

ρί ζει και να δη μιουρ γεί το κλί μα ε κεί νο 

που εν θαρ ρύ νει τη διά χυ ση της γνώ σης, 

ό που το προ σω πι κό αι σθά νε ται α σφα λές 

ώ στε να συ νει σφέ ρει στο γνω στι κό ε νερ-

γη τι κό, αλ λά και ό που τέ τοιες συ νει σφο-

ρές α να γνω ρί ζο νται και α ντα μεί βο νται.

H κουλ τού ρα εί ναι ε πί σης έ νας κα-

θο ρι στι κός πα ρά γο ντας για την ε πι τυ χή 

δια χεί ρι ση γνώ σης, ο ο ποί ος, ό μως, συ-

χνά α γνο εί ται. Πο λύ συ χνά η κουλ τού ρα 

του ί διου του ορ γα νι σμού α πο τρέ πει 

τους αν θρώ πους α πό το μοί ρα σμα και  

διά χυ ση του δι κού τους know-how, σε 

μί α προ σπά θεια να δια τη ρή σουν την προ-

σω πι κή τους βά ση δε δο μέ νων και βιω σι-

μό τητα. Μί α κουλ τού ρα που εν θαρ ρύ νει 

τη δια μοί ρα ση γνώ σε ων, α παι τεί εργα ζο-
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μέ νους που αι σθά νο νται α σφα λείς, που 

έ χουν ε πί γνω ση ό τι η συμ με τοχή τους σε 

λει τουρ γί ες δια χεί ρι σης γνώ σης εί ναι ση-

μα ντι κό και α να πό σπαστο κομ μά τι των 

κα θη κό ντων τους, που ε πω φε λού νται 

ά με σα α πό την ε πι χει ρησια κή γνώ ση 

που συλ λέ γε ται και που τέ λος αι σθά νο-

νται τό σο οι ί διοι ό σο και οι συ νά δελ φοί 

τους, την έν νοια της κυ ριό τη τας και της 

ι διο κτη σί ας γνώσε ων, που α πο βαί νουν 

χρή σι μες στο σύ νο λο.

H μέ τρη ση α πο τελε σμα τι κό τη τας ΔΓ 

εί ναι ση μα ντι κή, τό σο για την α πο τί μη ση 

της σχετι κής ε πέν δυ σης ό σο και για την 

ε πί δει ξη σε ό λους τους ε μπλε κο μέ νους ότι 

οι προ σπά θειές τους έ χουν α πο τέ λε σμα 

και ε πο μέ νως, εμ μέ σως, στη δη μιουργί α 

θε τι κού κλί μα τος. Α κό μα δεν υ πάρ χει 

α πό λυ τος τρό πος μέ τρη σης της απο τε λε-

σμα τι κό τη τας της ΔΓ ε νός ορ γα νι σμού αν 

και έ χουν προτα θεί διά φο ροι τρό ποι.

Οι πα ρα δο σια κοί τρό ποι οι κο νομι κής 

α πο τί μη σης δεν κρί νο νται ε παρ κείς κα θώς 

δε λαμ βά νουν υ πό ψη τους το γνω στι κό 

ε νερ γη τι κό σαν πά γιο, το α πο τι μούν σαν 

έξο δα που πλη ρώ νο νται στους ερ γα ζο μέ-

νους για τις ε μπει ρί ες και γνώ σεις τους. 

Εί ναι σα φής λοι πόν η α νά γκη για α νά πτυ ξη 

λο γι στι κών δια δι κασιών για α πο τί μη ση των 

ά υ λων πα γί ων του ορ γα νι σμού κα θώς και 

η α νά πτυ ξη μο ντέ λων γνω στι κού ε νερ γη τι-

κού, τα ο ποί α κα τά κάποιο τρό πο να πο σο-

τι κο ποιούν την τα χύ τη τα της και νο το μί ας, 

της α ντί δρα σης και της α νά πτυ ξης εγ γε νών 

ι κα νο τή των (core competence).

H τε χνο λο γί α εί ναι έ νας κρίσι μος πα-

ρά γο ντας για την ε πι τυ χή υ λο ποί η ση 

ε νός έρ γου δια χεί ρι σης γνώσης. Αυ τό 

πά ντως που εί ναι κοι νά α πο δε κτό, εί ναι 

ό τι ο ρό λος της πλη ρο φο ρικής και της 

τε χνο λο γί ας γε νι κό τε ρα, μπο ρεί να εί ναι 

ση μα ντι κός αλ λά α πό μό νη της δεν α πο-

τε λεί «τη λύ ση», η ο ποί α κιν δυ νεύ ει να 

α ποτύ χει ε άν δεν υ πο στη ρι χθεί ε νερ γά 

α πό το αν θρώ πι νο δυ ναμι κό, την η γε σί α 

και την κουλ τού ρα. 

Η ε ξί σω ση της α πο τυ χί ας

ΠΑ ΛΑΙΟΣ ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜΟΣ
+ΝΕ Α ΤΕ ΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑ

ΠΑ ΛΑΙΟΣ ΔΑ ΠΑ ΝΗ ΡΟΣ ΟΡ ΓΑ-
ΝΙ ΣΜΟΣ

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙ ΚΕΣ Υ ΛΟ ΠΟΙ Η ΣΗΣ ΔΓ

Η δια χεί ρι ση γνώ σης δεν α πο τε λεί 

ε ντε λώς νέ α κί νη ση, κα θώς οι ορ γα νι σμοί 

έ χουν προ σπαθή σει και στο πα ρελ θόν 

να τι θα σεύ σουν τις ε σω τε ρι κές τους 

δια δι κα σί ες με την ε φαρ μο γή συ στη-

μά των δια χεί ρι σης ο λι κής ποιότη τας, 

έ μπει ρων συ στη μά των, α να διορ γά νω ση 

δια δι κα σιών, βελ τί ω ση ή ε παύ ξη ση των 

α ντα γω νι στι κών τους πλε ο νε κτη μά των 

και ε στί α ση στη στρα τη γι κή3.

Οι ορ γα νι σμοί κι νού νται προς νέ α 

3 Ο μα θη σιακός ορ γα νι σμός, Shukla, 1997.
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ορ γα νω σια κά μο ντέ λα με έμ φα ση στη 

δρα στι κή α πο κέ ντρω ση σε συν δυα σμό 

με προ ηγ μέ νη πλη ρο φο ρική τε χνο λο γί α 

που τους ε πι τρέ πει να βα σί ζο νται στο δια-

λε κτι κό τους ενερ γη τι κό. Ε ται ρεί ες που 

συ χνά χα ρα κτη ρί ζο νται σαν ε ται ρείες 

αιχ μής στο χώ ρο τους, χρη σι μο ποιούν 

το γνω σια κό μο ντέ λο για να α να πτύ-

ξουν προ ϊ ό ντα που μπο ρούν εύ κο λα 

να προ σαρ μο στούν στις α το μι κές α νά-

γκες των πε λα τών τους. Οι ορ γα νι σμοί 

μπο ρούν να α πο λαμ βά νουν την πλή ρη 

α ξί α των γνω σια κών τους πα γί ων μό νο 

ό ταν αυ τά μπο ρούν να με τα κι νού νται 

εύ κο λα, με τα ξύ των α τό μων.

Χρό νια τώ ρα, οι κα λοί διευ θυ ντές στους 

διά φο ρους ορ γα νι σμούς χρη σι μο ποιούν 

τις δυ να τό τη τες και ε μπει ρί ες (Know-how) 

των υ παλ λή λων τους σε κα θη με ρι νή βά ση. 

Πα ρό λα αυ τά, μό νο πρό σφα τα οι ορ γα νι-

σμοί έ χουν αρ χί σει να εστιά ζουν το εν δια-

φέ ρον τους σε αυ τήν την πρα κτι κή με πιο 

συ στη ματι κό τρό πο.

H δια μόρ φω ση και υ λο ποί η ση ε νός 

προ γράμ μα τος Δια χεί ρι σης της Ε πι χει ρημα-

τι κής Γνώ σης (Knowledge Management 

Initiative) α παι τεί μί α σύν θε τη και ο λο κλη-

ρω μέ νη προ σέγγι ση που πρέ πει να ε στιά-

ζε ται στο γνω στι κό ε νερ γη τι κό της ε πι χεί-

ρη σης και να δια μορ φώ νει το κα τάλ λη λο 

πλέγ μα στρα τη γι κής, ορ γά νω σης, λει τουρ-

γιών και συ στη μά των που θα δια σφα λί ζουν 

την πλή ρη α ξιο ποί η σή του. Έ να με γάλο 

πρό βλη μα που πα ρου σιά ζε ται, εί ναι το πώς 

να πεί σεις, κα τευ θύ νεις ή α ναγκά σεις τους 

αν θρώ πους μέ σα στον ορ γα νι σμό να μοι-

ρα στούν τις πλη ρο φο ρίες τους. Εί ναι έ να 

με γά λο πρό βλη μα δια χεί ρι σης αλ λα γής, το 

ο ποί ο θέ τει σοβα ρές η γε τι κές προ κλή σεις 

σε κά θε διευ θυ ντή ε νός ορ γα νι σμού Το 

α πο δο τικό μοί ρα σμα γνώ σης και η μά θη-

ση α παι τεί αλ λα γές κουλ τού ρας μέ σα στον 
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ορ γα νι σμό, νέ ες πρα κτι κές διοι κή σε ως, 

α φο σί ω ση α πό την α νώ τε ρη διοί κη ση και 

τε χνο λο γι κή υ πο στή ρι ξη. 

Πολ λοί ορ γα νι σμοί έ χουν ήδη δη-

μιουρ γή σει νέ ες θέ σεις ερ γα σί ας (π.χ. 

Chief Knowledge Officers-CKO, Chief 

Knowledge Managers-CKM), που έ χουν 

στό χο την υ πο στή ρι ξη και προ ώ θη ση της 

συλ λο γής, ε πε ξερ γα σί ας και διά χυ σης της 

γνώ σης. Έ χουν ε πί σης, α να δια τυ πώ σει 

τα συ στή μα τα α ξιο λό γη σης και α μοι βών 

με στό χο να ε νι σχύ σουν μί α κουλ τού ρα 

που θα εν θαρ ρύ νει την ε νερ γή συμ βολή 

των στε λε χών τους στην ε ξά πλω ση της 

ε πι χει ρη μα τι κής γνώ σης, θα προ ά γει τη 

δη μιουρ γί α σχέ σε ων ε μπι στο σύ νης και 

ο μα δι κής ερ γα σί ας και θα ε πι κροτεί την 

και νο το μί α. 

H δια χεί ρι ση γνώ σης αυ τή κα θαυ τή 

δεν έ χει νό η μα. Βα σι κό πα ρά γο ντα ε πι-

τυχί ας α πο τε λεί η ευ θυ γράμ μι ση (align-

ment) της επι χει ρη μα τι κής στρα τη γι κής 

με τους στό χους της Δια χεί ρι σης Γνώ σης. 

H ο ριοθέ τη ση των πε ριο χών ε πέμ βα σης 

και ο σα φής προσ διο ρι σμός των α να με νό-

μενων ω φε λειών εί ναι ζω τι κά συ στα τι κά 

στοι χεί α για να κα τα λή ξει ο ποια δή ποτε 

προ σπά θεια σε α πτά α πο τε λέ σμα τα. Κρί-

σι μη εί ναι ε πί σης, η δια φα νής εν σω μά τω-

ση των δρα στη ριο τή των δια χεί ρι σης της 

γνώ σης (δη μιουρ γί α, συλ λο γή, διά χυ ση, 

χρή ση, κ.λ.π.) στις ε πι χει ρη μα τι κές λει-

τουρ γί ες (business processes), ό πως π.χ. 

η ανά πτυ ξη νέ ων προ ϊ ό ντων, η διοί κη ση 

του αν θρώ πι νου δυ να μι κού (κε φα λαί ου, 

όπως το θέ λει η σύγ χρο νη ε πι στή μη), η 

διοί κη ση της α λυ σί δας πα ρα γω γής και οι 

σχέ σεις με τους πε λά τες, τους συ νερ γά τες 

και τους α ντα γω νι στές. 

Οι πε ρισ σό τε ροι ορ γα νι σμοί έ χουν 

ή δη μί α με γά λη α πο θή κη γνώ σης ό σον 

α φο ρά μί α με γά λη ποι κι λί α ορ γα νω σια-

κών δια δι κα σιών, κα λύ τε ρων πρα κτι-

κών, know-how, ε μπι στο σύ νης, Πλη-

ρο φο ρια κών Συ στη μά των Διοί κη σης 

(ΠΣΔ), κουλτού ρας και τυ πο ποι ή σε ων. 

Πα ρό λα αυ τά, η γνώ ση αυ τή εί ναι 

διασπαρ μέ νη και συ νή θως μη α να γνω-

ρί σι μη. Ο κα θο ρισμός του «ποιος ξέ ρει τι» 

μέ σα σε έ ναν ορ γα νι σμό μπο ρεί να εί ναι 

χρο νο βό ρο και τρο μα κτι κό κα θή κον. 

Αυ τό α πό μό νο του δι καιο λογεί την 

α νά γκη για έ να σύ στη μα ΔΓ στους ορ-

γα νι σμούς με σκο πό να τους ε πι τρέ ψει 

να α να γνω ρί σουν και να έ χουν πρό σβα-

ση στις γνώ σεις και στις δε ξιό τη τες των 

ερ γα ζο μέ νων τους.

O ρό λος των νέ ων τε χνο λο γιών πλη-

ροφο ρι κής και ε πι κοι νω νιών εί ναι ση μα-

ντι κός (αλ λά ό χι κα θο ρι στι κός) για τη 

δια χεί ρι ση της γνώ σης. Tα νέ α συ στή μα-

τα, ό πως τα Intranets, οι τε χνο λο γί ες δια-

χείρι σης εγ γρά φων και ρο ών ερ γα σί ας 

(document και workflow management), 

τα συ στή μα τα συ νερ γα σί ας (collabora-

tion systems, groupware), οι έ ξυ πνοι 

πρά κτο ρες (intelligent agents), οι α πο θή-

κες δε δο μέ νων (data warehouses), τα ερ-

γα λεί α συγ χρο νι σμέ νης ε πι κοι νω νί ας και 

α νταλ λα γής μη νυ μά των (synchronous 

communication and messaging tools) 

και τα enterprise information portals α πο-

τε λούν ζω τι κό ε πι τρε πτι κό πα ρά γο ντα 

(enabling factor). Tα συ στή μα τα αυ τά εί-

ναι χρή σι μα σε διά φο ρες λει τουρ γί ες δια-

χεί ρισης γνώ σης, ό πως η υ πο στή ρι ξη της 

συ νερ γα σί ας σε ει κο νι κές ο μά δες (virtual 

teams), η ανά λυ ση δε δο μέ νων α πό προ-

η γού με νες δο σο λη ψί ες των πε λα τών, η 

εύ ρε ση των κα τάλ λη λων στε λε χών στη 

βά ση δε δο μέ νων της ε ται ρί ας, κ.λ.π.

«... ο α λη θι νά ε πα να στα τι κός α ντί κτυ πος 

της ε πα νά στα σης πλη ρο φο ριών δεν εί ναι 
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η τε χνη τή νο η μο σύ νη, οι πλη ρο φο ρίες, ή η 

ε πί δρα ση των υ πο λο γι στών και της ε πε ξερ-

γα σί ας δε δο μέ νων στη λή ψη α πο φά σε ων, 

τη χά ρα ξη πο λι τι κής ή τη στρα τη γι κή. Το 

κλει δί για τη συ νε χι ζόμε νη α νά πτυ ξη και 

η γε σί α στη Νέ α Οι κο νο μί α δεν εί ναι η η λε-

κτρο νι κή των υπο λο γι στών αλ λά οι γνω στι-

κές δε ξιό τη τες των “ερ γα ζο μέ νων γνώ σης”», 

Peter Drucker.

ΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗ ΜΙΟΥΡ ΓΙΑΣ 
Ε ΝΟΣ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ ΤΟΣ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ-
ΣΗΣ ΓΝΩ ΣΗΣ

Η δη μιουρ γί α ε νός συ στή μα τος ΔΓ 

εί ναι σαν την α νά λη ψη της διε ξα γω γής 

ε νός τα ξι διού. Α παι τεί ται έ νας χάρ της 

ώ στε να μπο ρέ σου με να σχε διά σου με 

τη βα σι κή δια δρομή και τις ε ναλ λα κτι κές 

που μπο ρεί να χρεια στεί να α κο λου θή-

σου με κα τά τη διάρ κεια του τα ξι διού. 

Χρειά ζε ται να έ χου με γνώ ση των ερ γα λεί-

ων που έ χου με στην κα το χή μας και των 

πη γών, τις ο ποί ες θα χρεια στεί να χρη σι-

μο ποι ή σου με για να φτά σου με στον τε-

λι κό προ ο ρι σμό μας (και στα εν διά με σα 

σημεί α). Το τα ξί δι της δη μι ουρ γί ας ε νός 

συ στή μα τος ΔΓ έ χει πέ ντε δια κρι τά στά-

δια, τα ο ποί α ε κτεί νο νται α πό το Γνω σιο-

χα ο τι κό (knowledge- chaotic) στο γνω-

σι-ο κε ντρι κό (knowledge-centric). Κά θε 

στά διο έ χει τα δι κά του χα ρα κτη ρι στι κά 

και τις ι διαί τε ρες α παι τή σεις σε πό ρους. 

Ο τρό πος και ο χρό νος που θα ξε κι νή-

σου με αυ τό το ταξί δι ε ξαρ τά ται α πό τη 

στρα τη γι κή του ορ γα νι σμού. Ση μα ντι κό 

ρό λο σε αυ τήν τη δια δι κα σί α παί ζουν 

οι ερ γα ζό με νοι, η α νώ τε ρη διοί κη ση, οι 

υ πάρ χου σες δια δι κα σί ες, η κουλ τού ρα 

και η τε χνο λο γί α.

Ας δού με πιο α να λυ τι κά τα στά δια 

α πό τα ο ποί α θα πε ρά σει έ νας ορ γα-

νι σμός για να α πο κτή σει έ να πλή ρες 

σύ στη μα ΔΓ.

• Γνω σιο-χα ο τι κό (knowledge-chaotic)

Ο ορ γα νι σμός δε γνω ρίζει τη ση μα σί α 

που έ χει η ΔΓ στην εκ πλή ρω ση των στό-

χων του. Αυ τό το στά διο χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό την α πο θή κευ ση και τη δια χεί ρι ση 

της γνώ σης με έ ναν τρό πο ad hoc σε 

κά θε ση μεί ο του ορ γα νι σμού. Η πρό-

σβα ση και η α νά κτη ση πλη ρο φοριών 

εί ναι ι διαί τε ρα δύ σκο λη και κα τα να λώ νει 

πο λύ χρό νο, ε ξαι τί ας της δυσκο λί ας της 

α να γνώ ρι σης των πη γών της γνώ σης. Τα 

συ στή μα τα μπο ρεί να είναι α σύμ βα τα 

με τα ξύ τους. Οι δια δι κα σί ες συλ λο γής 

πλη ρο φο ριών εί ναι ανα πο τε λε σμα τι κές 

και σε αρ κε τές πε ρι πτώ σεις α νύ παρ κτες. 
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Οι ερ γα ζό με νοι μπο ρεί να εί ναι δι στα κτι-

κοί στο να μοι ρα στούν τις πλη ρο φο ρί ες 

ή α πλά να μην έ χουν το χρό νο ή το ε ρέ θι-

σμα να προ χω ρή σουν στο δια μοι ρα σμό 

τους.

•  Γνω σιο-ε νή με ρο (Knowledge-

aware)

Ο ορ γα νι σμός έ χει συ νει δη το ποι ή σει, 

ό τι οι γνώ σεις των με λών του χρειά ζο-

νται δια χεί ρι ση και αρχί ζουν να γί νο νται 

κά ποιες προ σπά θειες προς αυ τήν την 

κα τεύ θυν ση. Οι πηγές και οι δια δι κα σί ες 

γνώ σης μέ σα στον ί διο τον ορ γα νι σμό 

έ χουν α να γνωρι στεί και έ χουν τεκ μη ριω-

θεί. Η α νά κτη ση πλη ρο φο ριών διευ κο λύ-

νε ται α πό την ύ παρ ξη ε νός κα τα λό γου 

με τις δια θέ σι μες πη γές γνώ σης και τη 

χρή ση τους μέ σα α πό κα λά πα γιω μέ νες 

δια δι κα σί ες. Πα ρό λα αυ τά η α ντί λη ψη 

της α νά γκης και η υ λο ποί η ση του συ στή-

μα τος μπο ρεί να μην πραγ μα το ποιεί ται 

ο μοιό μορ φα α νά με σα στα διά φο ρα τμή-

μα τα του ορ γα νι σμού. Το ι διο κτη σια κό 

καθε στώς και ο δια μοι ρα σμός της γνώ-

σης εί ναι α κό μα σο βα ρά προ βλή μα τα.

• Γνωσιο-ενεργοποιημένο knowledge-

enabled)

Η ΔΓ έ χει αρ χί σει να φέρνει α πο τε λέ-

σμα τα. Τυ πο ποι η μέ νες δια δι κα σί ες και 

ερ γα λεί α χρη σι μο ποιού νται σε ό λη την 

έ κτα ση του ορ γα νι σμού, ώ στε να υ πάρ-

χει πρό σβα ση στις πηγές πλη ρο φο ριών. 

Οι πη γές γνώ σης έ χουν κα τα γρα φεί, ε κτι-

μη θεί και κα τη γοριο ποι η θεί, ε νώ στις 

δια δι κα σί ες έ χουν εν σω μα τω θεί και δια-

δι κα σί ες διατή ρη σης. Έ νας α ριθ μός α πό 

πο λι τι σμι κά και τε χνο λο γι κά ε μπό δια δεν 

έ χει διευ θε τη θεί α κό μα.

• Γνω σιο-δια χει ρι στι κό (Knowledge-

managed)

Ο ορ γα νι σμός έ χει έ ναν ο λο κλη ρω μέ νο 

σκε λε τό δια δι κα σιών και ερ γα λεί ων ώ στε 

να α να κα λύ πτει, να δη μιουρ γεί, να τα χει-

ρί ζε ται και να α να κτά πλη ρο φο ρί ες. Τα 

τε χνο λο γι κά και πο λι τι σμι κά θέ μα τα έ χουν 

υ περ κα λυ φθεί. Η στρα τη γι κή ΔΓ ε πι θε ω ρεί-

ται και βελ τιώ νε ται σε συ νε χή βά ση.

• Γνω σιο-κε ντρι κό (Knowledge-centric)

Η α πο στο λή του ορ γα νι σμού εί ναι η 

εφαρ μο γή και η α να βάθ μι ση της γνω σια-

κής βά σης που δια θέ τει, η ο ποί α του πα ρέ-

χει έ να βα σι κό πλε ο νέ κτη μα σε κά θε μέ ρος 

του α ντα γω νι στι κού πε ρι βάλ λο ντος. Οι 

δια δι κα σί ες ΔΓ α πο τε λούν έ να α να πό σπα-

στο κομ μά τι της ε ξέ λι ξης του ορ γα νι σμού 

και του κά θε ερ γα ζο μέ νου. Τα ερ γα λεί α 

ΔΓ έ χουν υ ψη λό βαθ μό ο λο κλή ρω σης 

και στη ρί ζο νται σε έ να ι διαί τε ρα ι σχυ ρό 

τε χνο λο γι κό κορ μό, ο ο ποί ος ε πι τρέ πει 

στη γνώ ση να εί ναι α πο λύ τως προ σβά σι μη 

α πό ο ποιο δήπο τε μέ λος του ορ γα νι σμού. 

Η ε κτί μη ση και η βελ τί ω ση του πε ρι βάλ-

λο ντος γνώ σης α πο τε λούν τυ πο ποι η μέ νες 

δια δι κα σί ες του ορ γα νι σμού. Η α ξί α που 

έχει η γνώ ση για τον ορ γα νι σμό με τρά ται 

και α να φέ ρε ται στους εν δια φε ρο μένους 

(stakeholders) και κατ’ ε πέ κτα ση α ντα να-

κλά ται στην α ξία της με το χής του ορ γα νι-

σμού (αν πρό κει ται για ε μπο ρι κή ε ται ρεί α), 

αλ λά και δια χει ρί ζε ται σαν το δια νο η τι κό 

κε φά λαιο του ορ γα νι σμού. 

«Δεν μπο ρείς να δια χει ρι στείς τη γνώ ση, 

κα νέ νας δεν μπο ρεί. Αυ τό που μπο ρεί να 

κά νεις, εί ναι να δια χει ρι στείς το πε ρι βάλ λον 

το ο ποί ο βελ τι στο ποιεί τη γνώ ση», Larry 

Prusak.

ΠΡΑ ΚΤΙ ΚΕΣ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗΣ ΓΝΩ-
ΣΗΣ (ΠΑ ΡΑ ΔΕΙΓ ΜΑ ΤΑ)

Η ι στο ρία των συ στη μά των δια χεί-

ρι σης της γνώ σης ξε κι νά ει πε ρί που το 

1997. Με ρι κοί οργα νι σμοί (οι πιο πρω-

το πό ροι) πει ρα μα τί στη καν σε πι λο τι κή 
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βά ση με τις νέες τε χνο λο γί ες, ε νώ οι 

πιο συ ντη ρη τι κοί ε στί α σαν στην α νά πτυ-

ξη βα σι κών υπο δο μών πλη ρο φο ρι κής, 

ό πως τα ε ται ρι κά Intranets.

Oι ελ λη νι κές ε ται ρί ες  α νά λογα με την 

ε πι χει ρη μα τι κή τους στρα τη γι κή, το μέ γε-

θος και την τε χνο λο γι κή τους υ πο δο μή 

υ ιο θε τούν δια φο ρε τι κές κα τευ θύν σεις. 

Ορ γα νι σμοί που έ χουν ε πι τύ χει υ ψη λό 

βαθ μό ο λο κλή ρω σης της πλη ρο φο ρια-

κής τους υ πο δο μής (ό πως οι τρά πε ζες 

και οι α σφα λι στι κοί ορ γα νι σμοί) εί ναι 

σε θέ ση να ε ντο πί σουν συ γκε κρι μέ νες 

πε ριο χές και λει τουρ γί ες στις ο ποί ες η 

δια χεί ρι ση γνώσης θα δη μιουρ γή σει 

α ντα γω νι στι κά ο φέ λη. Μι κρο με σαί ες 

ελ λη νι κές ε πι χειρή σεις που τώ ρα σχε διά-

ζουν ή α να πτύσ σουν τα πλη ρο φο ρια κά 

τους συ στή ματα έ χουν την ευ και ρί α να 

δια μορ φώ σουν μί α συ νο λι κή στρα τη γι κή 

δια χεί ρισης της γνώ σης που να α ντι με τω-

πί ζει τυ χόν τε χνο λο γι κές ελ λεί ψεις.

Η κουλ τού ρα ε νός ορ γα νι σμού εί ναι 

ί σως η ση μα ντι κό τε ρη πα ρά με τρος στην 

υ πο βο ή θη ση της δημιουρ γί ας κα τα νό η-

σης και μοι ρα σιάς της γνώ σης. Μί α α νοι-

κτή κουλ τού ρα με κί νη τρα χτι σμέ να γύ ρω 

α πό την ο λο κλή ρω ση των α το μι κών δε ξιο-

τή των και ε μπει ριών θα εί ναι πιο α πο τε λε-

σμα τι κή στη διά χυ ση της γνώ σης.

Αυ τό φαί νε ται στο πα ρά δειγ μα της 

ε ται ρεί ας χη μι κών Buckman. Η ε πι τυ χί α 

της εν λό γω ε ται ρεί ας εί ναι α πο τέ λε σμα 

της α φο σί ω σης της στο ά το μο. Ο κώ δι-

κας α ξιών έ χει α πο τυ πω θεί σε μί α κάρ τα 

η ο ποί α διανέ με ται σε κά θε ερ γα ζό με νο 

και προ ω θεί μί α τε λεί ως δια φο ρε τι κή 

ε ται ρι κή δια δι κα σί α. Η πρώ τη πρό τα-

ση σε αυ τήν την κάρ τα εί ναι: «Η ε ται-

ρεί α α πο τε λεί ται α πό ά το μα, κά θε έ να α πό 

τα ο ποία έ χει δια φο ρε τι κές δυ να τό τη τες 

και ι κα νό τη τες, ό λοι εί ναι α πα ραί τη τοι 

στην ε πι τυ χί α της ε ται ρεί ας». Αυ τή η 

προ σέγ γι ση, υ πο βο η θού με νη α πό την 

ύ παρ ξη α νοι κτής ορ γα νω σια κής κουλ-

τού ρας δο κι μά ζε ται και α ξιο λο γεί ται και 

α πό άλ λες ε ται ρεί ες όπως η AT&T , η US 

West, η 3Μ, κ.λ.π.

Η Δια χεί ρι ση Γνώσης δεν εί ναι τε χνο λο-

γι κά ε ξαρ τώ με νη αλ λά τε χνο λο γι κά υ πο βο-

η θούμε νη.

Έ να άλ λο πα ρά δειγ μα ε πέ κτα σης 

ε νός ε πι τυ χη μέ νου πι λο τι κού προ-

γράμ μα τος σε ευ ρεί α κλί μα κα εί ναι 

η ε ξέ λι ξη του προ γράμ μα τος Δια χείρι-

σης Γνώ σης της τρά πε ζας UBS4. Η ί δια 

ε ται ρεί α α να πτύσ σει με θό δους και συ-

στή μα τα ει κο νι κής διοί κη σης ο μά δων 

ερ γα σί ας (virtual team management) 

για τις λει τουργί ες δια χεί ρι σης του 

ρί σκου των δα νεί ων της. 

Η α να γνώ ρι ση της  γνώ σης μπο ρεί 

να με τα σχη μα τί σει έ ναν ορ γα νι σμό με-

τα κι νώ ντας τον σε νέ ες πε ριο χές ενδια-

φέ ρο ντος. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα 

α πο τε λεί η Federal Express, η ο ποί α πέ ρα 

α πό τη με τα φο ρά πα κέτων, τώ ρα που λά 

συ στή μα τα και συμ βου λές σε ε ται ρεί ες 

με προ βλή μα τα σε τομείς, ό πως εί ναι η 

δια νο μή και τα logistics.

ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙ Α «KNOW - NET»5

Η πρω το βου λί α Know-net ε πι κε ντρώ-

νε ται γύ ρω α πό τη χρή ση και διά δο ση μο-

ντέ λων συ στη μά των πλη ρο φο ρι κής και 

ε πι κοι νω νιών, με σκο πό τη δη μιουρ γί α 

4 UBS web : http://www.ibb.ubs.com
5 KnowNet Initiative: http://www.knownet.org
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ε νός ανοι κτού συ στή μα τος για την α να-

γνώ ρι ση, α ξιο λό γη ση, ε μπλου τι σμό και 

δια μοί ρα ση της το πι κής γνώ σης. Αυ τό 

θα ο δη γή σει σε μί α δια δι κα σί α δυο κα τευ-

θύνσε ων, αν θρώ πων που θα βρί σκουν 

πρό σβα ση στην α πα ραί τη τη γνώ ση και 

γνώ ση που θα βρί σκει το δρό μο της προς 

τους πι θα νούς χρή στες.

Σύμ φω να με το πρό γραμ μα Know-

Net, η δια χεί ρι ση γνώ σης εί ναι μί α νέ α 

διοι κη τι κή πρα κτι κή (management dis-

cipline) που α φο ρά στη συ στη μα τι κή 

και συλ λο γι κή δη μιουρ γί α, διάχυ ση και 

χρή ση της ε πι χει ρη μα τι κής γνώ σης, με 

σκο πό τη ρι ζι κή βελ τί ω ση της ορ γα νω-

τι κής α πο δο τι κό τη τας, τη βελ τί ω ση της 

ε πι χει ρη μα τι κής α ντα γωνι στι κό τη τας 

και την α νά πτυ ξη της και νο το μί ας. Η 

συ νει σφο ρά της Know - Net προ σέγ γι-

σης έ γκει ται ό χι τό σο στις τε χνο λο γι κές 

και νο το μί ες τις ο ποί ες ει σή γαγε ό σο σε 

μί α σφαι ρι κή α ντί λη ψη του ζη του μέ νου, 

της βέλ τι στης δη λα δή ορ γά νω σης της 

ε ται ρι κής πλη ρο φο ρί ας κα τά τρό πο α πο-

δο τι κό, συ νει σφέ ρο ντας στη βελ τί ω ση 

της πα ρα γω γι κής της δια δι κα σί ας, την 

ε νί σχυ ση της α ντα γω νιστι κό τη τάς της και 

την ε δραί ω σή της στο ε θνι κό και διε θνή 

γί γνε σθαι ως αξιό τι μου μέ λους μί ας δυ να-

μι κά ε ξε λισ σό με νης και με τα βαλ λό με νης 

οι κο νομι κής ο ντό τη τας με στό χους και 

προ ο πτι κές.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ
Αν και οι προ σεγ γί σεις δια φέ ρουν 

α πό ορ γα νι σμό σε ορ γα νι σμό, εί ναι κοι-

νή πε ποί θηση σε ό σους α σχο λού νται 

με το θέ μα, ό τι η ΔΓ χρειάζε ται μί α 

ση μα ντι κή αλ λα γή στην κουλ τού ρα 

του ορ γα νι σμού και αφο σί ω ση α πό ό λα 

τα ε πί πε δα διοί κη σης ορ γα νι σμού, ώ στε 

αυ τή να εί ναι ε πι τυχής.

Αυ τό που προ κύ πτει α πό τις μυ ριά-

δες των προ σπα θειών σε διά φο ρους ορ-

γα νι σμούς και ε ται ρεί ες εί ναι ό τι η ΔΓ 

δεν χρειά ζε ται πε ρισ σό τε ρα ή κα λύ τερα 

ερ γα λεί α για τη συ γκέ ντρω ση πε ρισ σό τε-

ρων δε δο μέ νων και πλη ρο φο ριών, αλ λά 

μάλ λον χρειά ζε ται μί α νέ α προ ο πτι κή για 

τη σύν δε ση των κομ μα τιών της πλη ρο φο-

ρί ας, η ο ποί α προ ω θεί την κα τα νό η ση και 

ε πι τα χύ νει τη δρά ση, με αλ λά λό για τη 

Ο κύκλος της Γνώσης 

(γλυπτό)
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δη μιουρ γί α γνώ σης. Έ να υ πο στη ρι κτι κό 

κλί μα μέ σα στον ορ γα νι σμό, με καλή ΔΓ 

μπο ρεί να χρη σι μο ποι ή σει τη γνώ ση του 

ορ γα νι σμού για να α ντι με τω πί σει κά θε 

πρό βλη μα ο που δή πο τε και κά θε στιγ μή.

Μί α ι σχυ ρή τε χνο λο γι κή υ ποδο μή, 

δια μορ φω μέ νη για τις α νά γκες κά θε 

ορ γα νι σμού πα ρέ χει, βε βαί ως, τα α πα-

ραί τη τα ερ γα λεί α για τη βέ βαι η ε πι τυ χί α 

της πρω το βου λί ας ΔΓ. Όμως, οι άν θρω-

ποι και οι υ πο λο γι στές δια φέ ρουν στο ό τι 

οι άν θρω ποι έ χουν την ι κα νό τη τα να βγά-

ζουν συ μπε ρά σμα τα α πό μη πλή ρεις 

πλη ρο φορί ες, δη λα δή να κα τα σκευά-

σουν ή και να με τα φρά σουν νο ή μα τα 

α πό τμή μα τα και α τε λείς πλη ρο φο ρί ες. 

Οι υ πο λο γι στές δεν μπορούν. 

Οι διά φο ρες πρω το βου λί ες πρέ πει 

να ε στιά ζουν σε αν θρώ πους και με θό-

δους για να βελ τιώ σουν τη μά θη ση και 

την ε πι κοι νω νί α. 

Οι ορ γα νι σμοί πρέ πει να τιθα σεύ-

σουν τις γνώ σεις τους ό χι μο νό για 

να πα ρα μεί νουν α νταγω νι στι κοί αλ λά 

για να γί νουν και νο το μι κοί. Δεν πρέ πει 

μο νό να ε πι διώ κουν να γί νουν ευ κί νη τοι, 

αλ λά και έ ξυ πνοι.

Τε λειώ νο ντας, θα πρέ πει να το νίσου-

με ό τι οι έ ξυ πνοι ορ γα νι σμοί α να γνω-

ρί ζουν πλέ ον ό τι η γνώση εί ναι μέ ρος 

του ε νερ γη τι κού τους. Ί σως εί ναι το 

μό νο που με γα λώ νει με το πέ ρα σμα του 

χρό νου και το ο ποί ο ε άν τι θα σευ τεί κα-

τάλ λη λα μπο ρεί να τους προσ δώ σει την 

ι κα νό τη τα να εί ναι συ νε χώς α ντα γω νι στι-

κοί και και νο τό μοι στη νέ α χι λιε τί α.

ΛΕ ΞΙ ΚΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗΣ 
ΓΝΩ ΣΗΣ

Τε χνη τή νο η μο σύ νη (artificial intel-

ligence)

Έ νας ευ ρύς ό ρος που κα λύ πτει ό λα 

τα σχε τι κά με την κα τα σκευ ή υ πολο γι-

στών που συ μπε ρι φέρ ο νται ό πως οι 

άν θρω ποι.

Κε φά λαιο πε λα τών

Η α ξί α των σχέ σε ων μί ας ορ γά νω σης 

με τους πε λά τες της, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ-

νης της πί στης των πε λα τών στην ε πι χεί-

ρη ση ή σε έ να προ ϊ όν, βα σι σμέ νης στη 

φή μη, τους τρό πους α γο ράς ή τη δυ να τό-

τη τα των πε λα τών να πλη ρώ σουν.

Ε ξό ρυ ξη δε δο μέ νων (data mining)

Μί α τε χνι κή για να α να λυ θούν τα 

στοι χεί α στις πο λύ με γά λες βά σεις δε δο-

μέ νων. Η α νά λυ ση μπο ρεί να α πο κα λύ-

ψει τά σεις και σχέ δια τα οποία μπο ρούν 

να χρη σι μο ποι η θούν για να βελ τιώ σουν 

τις ζω τι κής ση μα σί ας ε πι χει ρη σια κές δια-

δι κα σίες.

Η λε κτρο νι κή συ νερ γα σί α (Electronic 

collaboration)

Μί α δια δι κα σί α μέ σω της ο ποί ας οι συ-

νερ γά τες σε έ να πρό γραμ μα μπο ρούν να 

συμ βά λουν α πό κοι νού στις δια δι κα σί ες 

μέ σω του η λε κτρο νι κού τα χυ δρο μεί ου, 

των δη μό σιων δι κτύ ων, κ.λ.π.

Έ μπει ρο σύ στη μα (Expert system)

Ο κλά δος της τε χνη τής νο η μο σύνης 

που α να πτύσ σει τα προ γράμ μα τα υ πο-

λο γι στών που μι μού νται αν θρώ πι νες 

α πο φά σεις σε πολ λούς το μείς.

Αν θρώ πι νο Κε φά λαιο (Human 

Capital)

Η γνώ ση, οι δε ξιό τη τες και οι ι κανό τη τες 

των αν θρώ πων σε μί α ορ γά νω ση. Α ντί θε τα 

α πό το δο μι κό κε φά λαιο, το αν θρώ πι νο 

δυ να μι κό κα τέ χε ται α πό τα ά το μα που το 

έ χουν πα ρά α πό τον ί διο τον ορ γα νισμό. Το 

αν θρώ πι νο δυ να μι κό εί ναι το α να νε ώ σι μο 

μέ ρος του δια νο η τι κού κε φα λαί ου.

Δια νο η τι κό κε φά λαιο (Intellectual 

Capital)

Η γνώ ση που εί ναι ση μα ντι κή για μί α 
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ορ γά νω ση. Α πο τε λεί ται α πό το αν θρώ πι-

νο δυ να μι κό, το δο μι κό κε φά λαιο και το 

πε λα τεια κό κε φά λαιο.

Γνώ ση

Εί ναι η οι κειό τη τα, συ νει δη το ποί η ση 

ή κα τα νό η ση που κερ δί ζο νται μέ σω της 

ε μπει ρί ας ή της με λέ της.

Βά ση γνώ σε ων (Knowledge Base)

Μί α ορ γα νω μέ νη δο μή πλη ρο φο ριών 

που διευ κο λύ νει την α πο θή κευ ση της 

νο η μο σύ νης, προ κει μέ νου να α να κτηθεί 

προς υ πο στή ρι ξη μί ας γνω στι κής διοι κη-

τι κής δια δι κασί ας.

Δια χεί ρι ση γνώ σης (Knowledge 

Management)

Η συ στη μα τι κή δια δι κα σί α συλ λο γής, 

ορ γά νω σης και πα ρου σί α σης πλη ρο φο-

ριών με έ ναν τρό πο που βελ τιώ νει την 

κα τα νό η ση ε νός ερ γα ζομέ νου σε ένα 

συ γκε κρι μέ νο το μέ α εν δια φέ ρο ντος.

Ν ε υ  ρ ω  ν ι  κ ό  δ ί  κ τ υ ο  ( N e u r a l 

Network)

Μί α μορ φή τε χνη τής νο η μο σύ νης 

στην ο ποί α έ νας υ πο λο γι στής μι μεί ται 

τον τρό πο με τον ο ποί ο έ νας αν θρώ πινος 

ε γκέ φα λος ε πε ξερ γά ζε ται τις πλη ρο φο-

ρί ες.

Δ ο  μ ι  κ ό  κ ε  φ ά  λ α ι ο  ( S t r u c t u r a l 

Capital)

Οι διαδικασίες, οι δο μές, τα πλη ρο φο-

ρια κά συ στή μα τα, τα δι πλώ μα τα ευ ρε σι-

τε χνί ας, κ.λ.π., τα ο ποί α πα ρα μέ νουν σε 

έ ναν ορ γα νι σμό (κερ δο σκο πι κό ή μη), 

α κό μα και ό ταν φεύ γουν οι υ πάλ λη λοί 

του.
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Τα Μέ σα Μα ζι κής Ε νη μέ ρω σης 

(Μ.Μ.Ε.), εί ναι γνω στό πλέ ον, α πο τε λούν 

έ ναν α πό τους ι σχυ ρό τε ρους πα ρά γο ντες 

δια μόρ φω σης στά σε ων, α ντι λή ψεων και 

συ μπε ρι φο ρών του κοι νού. Το ζή τη μα της 

χρή σης ψυ χο δρα στι κών ου σιών στην η λι-

κια κή ο μά δα των α νη λί κων α πο τε λεί ε πί-

σης έ να α πό τα πλέ ον προσφι λή θέ μα τα 

του η με ρή σιου έ ντυ που και η λε κτρο νι κού 

τύ που στη χώ ρα μας και ως εκ τού του 

έ χει ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον να ε ξε τα στεί 

ο τρό πος με τον οποί ο τα μέ σα ε νη μέ-

ρω σης διο χε τεύ ουν μη νύ μα τα, κα θώς 

και οι ε πι δρά σεις που μπο ρεί να έ χουν 

Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ

Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)

ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ

ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ
όπως προ κύ πτει

α πό τις έ ρευ νες

ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης

Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό γος,

Δι δά κτο ρας Κοι νω νιο λο γί ας Πα ντεί ου

Πα νε πι στη μί ου Κοι νω νι κών και 

Πο λι τι κών Επι στη μών

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση.
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τα μη νύ μα τα αυ τά στο ευ ρύ κοι νό. Άλ-

λω στε, τό σο τα προ σω πικά πι στεύ ω του 

κά θε δη μο σιο γρά φου ό σο και η γραμ μή 

πλεύ σης που χα ράσ σει η ι διο κτη σί α του 

ε κά στο τε Μ.Μ.Ε. -η ο ποί α ε ξυ πη ρε τεί και 

ποι κί λα άλ λα συμ φέ ρο ντα- δια δρα μα τί ζει 

ου σια στι κό ρό λο στο «τι» και «πώς» θα 

εμ φα νι σθεί κά τι προς τα έ ξω.

Για το δι καί ω μα της ε λευ θε ρίας της 

έκ φρα σης δό θη καν σκλη ροί α γώ νες α πό 

τους λα ούς, προ κει μέ νου να το κα το χυ-

ρώ σουν. Το πέ τυ χαν στη διάρ κεια της 

Γαλ λι κής Ε πα νά στα σης, ό που πανη γυ ρι κά 

θε σπί στη κε σε έ να α πό τα σπου δαιό τε ρα 

άρ θρα του Γαλ λι κού συ ντάγμα τος. Ω στό-

σο, η ε λευ θε ρί α της έκ φρα σης χω ρίς τα 

Μέ σα Μα ζι κής Ε πι κοι νω νίας (Μ.Μ.Ε.), δε 

θα εί χε με γά λη ση μα σί α, για τί οι ε λεύ θε-

ρες γνώ μες, α πό ψεις ή πλη ρο φο ρί ες θα 

δια δί δο νταν μό νο σ’ έ να μι κρό πο σο στό 

αν θρώ πων, χω ρίς να έ χουν μί α ευ ρύ τε ρη 

α πή χη ση στο κοι νω νι κό σύ νο λο.

Κα τά τις τε λευ ταί ες δύ ο δε κα ετί ες, τα 

μέ σα μα ζι κής ε πι κοι νω νί ας (ρα διό φω νο, 

τη λε ό ρα ση, τύ πος, πε ριο δικά, βι βλί α, 

κ.ά.) έ χουν τε λειο ποι η θεί με τη βο ή θεια 

της τε χνο λο γί ας και με ταδί δουν πλη ρο-

φο ρί ες κά θε εί δους σ’ έ να ευ ρύ κοι νό, 

απο κτώ ντας έ τσι με γά λη ε πιρ ρο ή και 

δύ να μη πα γκο σμί ως1.

Πράγ μα τι, με τά τη δυ να τό τη τα λή ψης 

ε νός μό λις τη λε ο πτι κού κα να λιού στην 

Ο μο σπον δια κή Δη μο κρα τί α της Γερ μα-

νί ας στη δε κα ε τί α του ’50 κα θώς και της 

λή ψης τριών τη λε ο πτι κών κα να λιών στη 

δε κα ε τί α του ’60 και του ’70, ο α ριθμός 

των δια θέ σι μων τη λε ο πτι κών κα να λιών 

έ χει αυ ξη θεί στις μέ ρες μας για έ να αρ-

κε τά με γά λο τμή μα του πλη θυ σμού στη 

Δυ τι κή Ευ ρώ πη, μέ σω της κα λω δια κής 

τη λε ό ρα σης, σε έ ντε κα ή και πε ρισ σό τε-

ρα προ γράμ μα τα. Κι αυ τό εί ναι μό λις έ να 

α ντι προ σω πευ τι κό πα ρά δειγ μα για το τί 

ε πι κρα τεί σχε δόν πα γκοσμί ως.

Κι ε νώ ό λο και πε ρισ σό τε ρα τη λε ο-

πτι κά κα νά λια ε ξαγ γέλ λο νται διε θνώς, 

επι πλέ ον εμ φα νί ζε ται τε ρά στια και η 

προ σφο ρά του βί ντε ο, του ο ποί ου η 

κα τανο μή συ νε χώς αυ ξά νε ται στον πλη-

θυ σμό σε πα γκό σμια κλί μα κα. Έ τσι, στα 

τέλη της δε κα ε τί ας του ’90, θα μπο ρού-

σε να πει κα νείς ό τι ο δεύ ου με προς μί α 

επι κοι νω νί α - προς μί α κοι νω νί α μέ σων 

μα ζι κής ε νη μέ ρωσης, ό που το με γα λύ τε-

ρο ρό λο δια δρα μα τί ζουν η φα ντα σί α, η 

ψευ δαί σθη ση και ο προσ διο ρι σμός της 

πραγ μα τι κό τη τας, ε νώ οι άν θρω ποι α πλά 

ε πι θυ μούν μί α συ νε χή ψυ χα γω γί α, κα τά 

τη διάρ κεια της ο ποί ας με γα λύ τε ρη έμ φα-

ση δί δε ται στην πε ρι γρα φή του πε ριε χο-

μέ νου πα ρά στο ί διο το πε ριε χό με νο. 

Τα μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης λαμ βά-

νουν υ πό ψη ό τι τα στοι χεί α που δί νουν 

αξί α στην εί δη ση εί ναι η διάρ κεια και η 

ε πι και ρό τη τα του συμ βά ντος (immediacy 

and event-orientation), η γε ω γρα φι κή, 

πο λι τι σμι κή και πο λι τι κή εγ γύ της του συμ-

βά ντος με το κοι νό στο ο ποί ο με τα δί δε ται 

η εί δη ση (topicality: current news-frail, 

local interest), η κοι νω νι κή θέ ση, το γό η-

τρο και η ι σχύς των πρω ταγω νι στών του 

συμ βά ντος (human interest), η θέ ση του 

συμ βά ντος στο πλή θος των ει δή σε ων (έκ-

πλη ξη, αιφ νι δια σμός, μο να δι κό τη τα, δρά-

1
 Schneider, H.J. (1989) «Tο έ γκλη μα στα Μέ σα Μα ζι κής Ε νημέ ρω σης» (με τά φρ. Μι χά λης Μα κρής-Ζέ νια Κε ρα-

σί δη), π. Ελ λη νι κή Ε πι θε ώ ρηση Ε γκλη μα το λο γί ας (12 / 1989), τεύχ. 3-4, σ. 88. Ε πί σης, βλέ πε και στα α κό λου θα: 
Περ σε φόνη Ζέ ρη (1990) Ι διω τι κή τη λε ό ρα ση: το πα ρά δειγ μα των Η.Π.Α., εκ δ. Πα πα ζή ση, Α θή να και Cooley Park, 
Lasswell Katz, Mead Lippmann, Boorstin Habermas Brecht, McLuhan, Widmer (1990) Το μή νυ μα του μέ σου. Η 
έ κρηξη της μα ζι κής ε πι κοι νω νί ας, εκ δ. Α λε ξάν δρεια, Α θή να.
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μα και σύ γκρου ση, κ.λ.π., negativity, 

human-interest), η α πο κλει στι κό τη τα του 

γε γο νό τος και η έ κτα ση των συ νε πειών 

του (exclusivity, status of the source of 

information, local interest), καθώς και η 

πι θα νό τη τα ταύ τι σης των α πο δε κτών πλη-

ρο φο ρί ας με το συμ βάν (photographivil-

ity, simple story lines)2.

Έ τσι, θέ τουν τα κρι τή ρια ε πι λο γής των 

ει δή σε ων που πα ρου σιά ζουν. Τα βα σικό-

τε ρα α πό αυ τά εί ναι ο αιφ νι δια σμός (η 

έκ πλη ξη). Η πλη ρο φο ρί α πρέ πει να εί ναι 

και νού ρια, να δια ψεύ δει προσ δο κί ες ή να 

γεν νά νέ ες, ε ντός, ό μως, κά ποιων ο ρί ων 

για να μην προ κα λεί α να σφά λεια.

Έ να α κό μη κρι τή ριο ε πι λο γής που 

θέ τουν τα μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης 

για να ε πι λέ ξουν την εί δη-

ση την ο ποί α θα πα-

ρου σιά σουν εί ναι 

η σύ γκρου ση. 

Αυ τή δη μιουρ-

γεί α να σφά-

λεια για το 

μέλ λον, για 

το ποιος θα 

εί ναι ο κερ-

δι σμέ νος και 

ποιος ο χα μέ-

νος. Ά ρα, έ ντα ση 

και α να μο νή νέ ας 

πλη ρο φο ρί ας. Ε πί σης, 

έ να α κό μη εί ναι η πο σό τη τα. Άλλω στε, 

α πό πολ λά γε γο νό τα εί ναι εύ κο λο να 

α ντλη θούν πολ λές πλη ρο φο ρί ες, ει δι κά 

στις πε ρι πτώ σεις που υ πάρ χει έ να ή πε-

ρισ σό τε ρα συ γκρί σι μα με γέθη.

Ε πι πρό σθε τα, βα σι κό ρό λο μπο ρεί 

να δια δρα μα τί σει η το πι κή ανα φο ρά ως 

κρι τή ριο ε πι λο γής μί ας εί δη σης προ κει-

μέ νου να παρου σια στεί, λό γω του ό τι οι 

κά τοι κοι μί ας πε ριο χής θε ω ρούν ό τι εί ναι 

πο λύ κα λά πλη ρο φο ρη μέ νοι γι’ αυ τήν, 

ο ποια δή πο τε ε πι πρό σθε τη πλη ρο φο ρί α 

απο κτά με γά λη α ξί α.

Στα πλαί σια των βα σι κών κρι τη ρί ων 

ε πι λο γής που θέ τουν τα μά σα μα ζι κής 

ενη μέ ρω σης θα μπο ρού σε κα νείς να κα-

τα τά ξει και την πλη θώ ρα ει δή σε ων που 

έχουν ως βά ση τους την πα ρα βί α ση των 

κοι νω νι κών κα νό νων. Συ χνά οι πα ρα βιά-

σεις των κοι νω νι κών κα νό νων λαμ βά νουν 

χα ρακτή ρα σκαν δά λου, γε γο νός που αυ ξά-

νει το εν δια φέ ρον, ε νώ η εί δη ση α πο κτά 

με γα λύ τε ρη α πή χη ση. Η προ βο λή τέ τοιων 

πα ρα βιά σε ων α πό τα Μ.Μ.Ε. καλ λιερ γούν 

μί α α νη συ χί α, ε νώ πα ράλ λη λα, δη μιουρ-

γούν α γα νά κτη ση. Τα Μ.Μ.Ε. προ τι-

μούν ι διαί τε ρα να πα ρου σιά ζουν 

α συ νή θι στες πα ρα βιά σεις κοι-

νω νι κών κα νό νων, δη λα δή 

ε γκλή μα τα που δεν τε λού-

νται συ χνά, δί νο ντας τους 

εμ φα νή έ κτα ση και δυ να τό-

τη τα α να κύ κλω σης, πα ρα κά-

μπτο ντας συ χνά το σε βα σμό 

της ι διω τικής σφαί ρας, της 

δυ στυ χί ας, της αι δούς.

Αρ κε-

τές φο ρές, 

οι η θι κές α ξιο-

λο γή σεις α πο τε-

λούν έ να α πό τα 

βα σι κό τε ρα κρι-

τή ρια ε πι λο γής 

που θέ τουν τα μέ-

2 Λα μπρο πού λου Ε. (1999) Η κα τα σκευ ή της κοι νω νι κής πραγ μα τι κό τητας και τα μέ σα μα ζι κής ε πι κοι νω νί ας, 
εκ δ. Ελ λη νι κά Γράμ μα τα, Α θή να, σ. 35-36.



Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 143
Ο Ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στην Ουσιοεξάρτηση των Ανηλίκων

σα μα ζι κής ε νημέ ρω σης για να πα ρου-

σιά σουν έ να θέ μα. Κατ΄αυ τόν τον τρό πο, 

ε πι λέ γο νται ει δή σεις που συμ βάλ λουν 

στη δια τή ρη ση και την α να πα ρα γω γή 

της η θι κής, δηλα δή στη διά κρι ση α νά-

με σα στην κα λή και στην κα κή συ μπε-

ρι φο ρά.

Συ μπλη ρω μα τι κά ως προς το τε λευ-

ταί ο, έρ χε ται να προ στε θεί α κό μη έ να 

κριτή ριο ε πι λο γής των ει δή σε ων που 

χρη σι μο ποιούν τα μέσα μα ζι κής ε νη μέ ρω-

σης: την προ βο λή δρα στών και θυ μά των. 

Τα Μ.Μ.Ε., προ βάλλο ντας δρά στες και 

θύ μα τα, α να ζη τούν και προ σπα θούν να 

ε ντο πί σουν τις αι τί ες στα ά το μα. Έ τσι, α να-

πα ρά γουν το εν δια φέ ρον για τα πρό σω-

πα, α φού μό νον τα πρό σω πα μπο ρούν να 

πα ρου σιά σουν μέ σα α πό την τη λε ό ρα ση, 

να μι λή σουν στο ρα διό φω νο ή στις ε φη με-

ρί δες και ό χι οι κα τα στά σεις. Ε πο μέ νως, η 

α να φορά σε ά το μα και πρά ξεις βο η θά ει 

στην κα θη με ρι νή ε πι κοι νω νί α.

Τέ λος, ου σια στι κό ρό λο στα πλαί σια 

των κρι τη ρί ων ε πι λο γής που χρη σι μο-

ποιούν τα μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης 

προ κει μέ νου να ε πι λέ ξουν μί α εί δη ση 

για πα ρου σί α ση α πο τε λεί η ε πι και ρό τη τα 

του γε γο νό τος και η έκ φρα ση γνώ μης γι΄ 

αυ τό. Η εί δηση ή πλη ρο φο ρί α που δί νει 

τη δυ να τό τη τα α να φο ράς σε συ να φή 

γε γο νό τα, βο ηθά ει στην α να κύ κλω ση 

της εί δη σης, ε ξα σφα λί ζο ντας έ τσι την 

αί σθη ση της ε πικαι ρό τη τας και τον αιφ νι-

δια σμό του κοι νού που τη λαμ βά νει, ε νώ 

η έκ φρα ση γνώ μης κά ποιου ή κά ποιων 

οι ο ποί οι λό γω της θέ σης και του κύ ρους 

τους μπορούν να ελ κύ σουν το εν δια φέ-

ρον του κοι νού, εκ πλη ρώ νει δύ ο βα σι κές 

λει τουργί ες: ✓ δί νει έμ φα ση στο γε γο νός 

για το οποί ο δια τυ πώ θη κε η ά πο ψη και 

πα ρα μέ νει θέ μα δη μο σιό τη τας χά ριν της 

γνώμης και ✓✓ εν δυ να μώ νει την α ξί α της 

πη γής της εί δη σης με ε πα νει λημ μέ νες 

α να φο ρές στη γνώ μη των ει δι κών που 

έ χουν δια τυ πώ σει τις α πό ψεις3.

Το ί διο θα μπο ρού σε να πει κα νείς ό τι 

συμ βαί νει και στην πε ρί πτω ση της τοξι κο-

μα νί ας. Εκ πρώ της ό ψε ως, ο ρό λος των 

Μ.Μ.Ε. στην α νά δει ξη του φαι νο μέ νου 

της το ξι κο μα νί ας θα μπο ρού σε να χα-

ρα κτη ρι στεί θε τι κός. Άλ λω στε, συ νε χείς 

εί ναι οι α να φο ρές σε στα τι στι κά δε δο μέ-

να, γνώ μες ει δι κών, ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες 

και κυ ρί ως ε σχα το λο γι κού τύ που προ βλέ-

ψεις, για τη διά δο ση των ναρ κω τι κών 

ου σιών α νά με σα στους νέ ους. 

Ω στό σο, ε νώ υ πο τί θε ται ό τι το σύ-

νο λο αυ τών των δη μο σιευ μά των χρη-

σι μο ποιεί ται για να α να χαι τί σει τον κίν-

δυ νο ε πα λή θευ σης αυ τών α κρι βώς των 

προβλέ ψε ων, τε λι κά η πα ρα γω γή λό γου 

πε ρί της το ξι κο μα νί ας α νά με σα σε ο μά-

δες που ε πι χει ρούν να ι διο ποι η θούν το 

σχε τι κό α ντι κεί με νο, εί ναι του λά χι στον 

αμ φι σβη τή σι μη. Ε ξάλ λου, οι ο μά δες που 

με τέ χουν στο δη μό σιο διά λο γο περί της 

το ξι κο μα νί ας προ βάλ λουν ει κό νες, ι δέ ες 

και α ξί ες κοι νω νι κά μη ουδέ τε ρες.

Ε πι πρό σθε τα, οι ε κτι θέ με νες α πό ψεις 

εί τε εκ φρά ζουν ι δε ο λο γι κές βλέ ψεις εί τε 

κοι νω νι κά ο ρά μα τά τους, ή α πλώς συ-

ντε χνια κές ε πι διώ ξεις, κά θε άλ λο πα ρά 

στε ρού νται α ντι κει με νι κών κρι τη ρί ων. 

Κατ’αυ τόν τον τρό πο, η το ξικο μα νί α α να-

δει κνύ ε ται σε θέ μα-κα τα λύ τη, διευ κο λύ-

νο ντας την α να κα τα νομή, προ ώ θη ση και 

κατ’ε πέ κτα ση, την ε δραί ω ση συμ βό λων 

και προ τύ πων, με ταξύ των ο μά δων που 

τη δια χει ρί ζο νται κα τά τέ τοιο τρό πο, 

ώ στε ο πα ρα γό με νος εξ’αυ τών λό γος να 

3 Στο ί διο, σ. 36 - 41.
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με του σιώ νε ται σε κοι νω νι κή πρά ξη και τε-

λι κά σε νέ α κοι νω νι κή πραγ μα τι κό τη τα.

Τα Μ.Μ.Ε. θα πα ρου σιά σουν το πρό-

βλη μα της το ξι κο μα νί ας στο ελ λη νι κό 

κοι νό, στις αρ χές της δε κα ε τί ας του ’80, 

με α φορ μή τους πρώ τους θα νά τους α πό 

υ περβο λι κή δό ση η ρω ί νης. Πρό κει ται 

για ε κεί νη τη χρο νι κή πε ρί ο δο ό που ο 

Τύ πος α δυ να τεί να συ νε κτι μή σει τη ση-

μα σί α του πο λι τι στι κού πλαι σί ου που 

περι βάλ λει το φαι νό με νο της χρή σης 

ε ξαρ τη σιο γό νων ου σιών. 

Α πο τέ λε σμα αυ τής της τα κτι κής ή ταν 

τα άρ θρα που δη μο σιεύ ο νταν ε κεί νη την 

πε ρί ο δο να βα σί ζο νται ως ε πί των πλεί-

στων σε ξε νό φερ τα ευ ρή μα τα και ξένη 

βι βλιο γρα φί α λό γω έλ λει ψης α ντί στοι χων 

ελ λη νι κών δε δο μέ νων. Ο Τύ πος θα πα ρου-

σιά σει τε λι κά το ει σα γό με νο υ λι κό χρησι-

μο ποιώ ντας δη μο σιο γρα φι κά τρικ, ό πως 

η υ περ βο λι κή έμ φα ση στον κίν δυ νο 

που συν δέ ε ται με τη χρή ση ναρ κω τι-

κών ου σιών. Κατ΄αυ τόν τον τρό πο, 

η ει κό να που κα τα σκευά στη κε για 

τον ε ξαρ τη μέ νο χρή στη ή ταν ε κεί νη του 

α σθε νούς, ε νώ το θέ μα της χρή σης και της 

ε ξάρ τη σης α πό τα ναρ κω τι κά ε ξυ πη ρέ τη σε 

το βα σι κό τε ρο ε πι χεί ρη μα του χά σμα τος 

των γε νε ών και ει δι κό τε ρα τη δια φο ρά με-

τα ξύ προ η γού με νης και ε πό με νης γενιάς, 

α φού ο Τύ πος το πα ρου σί α ζε ως πρό βλη-

μα των νέ ων θυ μά των της κοι νω νί ας και 

των ε μπό ρων4.

Πά ντως, αν και τα χα ρα κτη ρι στι κά της 

πρώ της αρ θρο γρα φί ας α να φο ρι κά με την 

πα ρου σί α ση της το ξι κο μα νί ας α πό τον τύ-

πο, δε δια φο ρο ποιού νται ση μα ντικά α πό 

ό,τι θα ε πα κο λου θή σει τα ε πό με να χρό νια, 

ε ντού τοις, ε μπε ριέ χουν εκεί να τα στοι χεί α 

βά σει των ο ποί ων θα συ γκρο τη θούν αρ γό-

τε ρα (δε κα ε τί α ’90) οι μη χα νι σμοί με τα σχη-

μα τι σμών της το ξι κο μα νί ας α πό α πλό κοι-

νω νι κό πρόβλη μα των υ πη ρε σιών κοι νω νι-

κής πε ρί θαλ ψης, σε με γά λο κοι νω νι κό 

ζή τη μα, σπέρ νο ντας το φό βο και 

τον πα νι κό. Βέ βαια, προς αυ τήν 

την κα τεύ θυν ση βο ή θησε και ο 

χει ρι σμός του θέ μα τος μέ σω των 

κλασ σι κών ε πι νο ή σε ων της ε ντυ-

πωσιο θη ρι κής δη μο σιο γρα φί ας, 

ό που δε σπό ζουν οι α πλου στευ τι-

κές υ περ βο λές.

Ε πει δή το φαι νό με νο της χρή-

σης εί ναι πο λυ διά στα το, θα πε ρί με νε 

κα νείς ότι στις μέ ρες μας οι ε πι μέ ρους 

δια στά σεις (πο λι τι κή, νο μι κή, κοι νω νι-

κή, πολι τι στι κή, βιο λο γι κή, οι κο νο μι-

κή) θα κα λύ πτο νταν ε ξί σου α πό τον 

η με ρή σιο Τύ πο. Γε γο νός εί ναι, ό τι οι 

σπο ρα δι κές α να φο ρές ε ξα κο λου θούν 

να γί νο νται στις πε ρισ σό τε ρες α πό τις 

προ α να φερ θεί σες δια στά σεις, ε πι κρα τέ-

στε ρη, όμως, ό σον α φο ρά τη συ χνό τη-

4 Ε ρευ νη τι κό Πα νε πι στη μιακό Ιν στι τού το Ψυ χι κής Υ γιει νής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) (2001) Ε τή σια Έκ θε ση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για 
την κα τά στα ση των ναρ κω τι κών στην Ελ λά δα έ τους 2000, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Α θή να, σ. 35 - 36.
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τα κά λυ ψης, εί ναι η νο μι κή διά στα ση του 

φαι νο μένου και συ γκε κρι μέ να οι α να φο ρές 

σε ο τι δή πο τε σχε τι κό με την ε πι βο λή ή την 

πα ρα βί α ση του νό μου. Ε πι πλέ ον, οι πο λι τι-

κοί, λό γω της νο μο θε τι κής τους ε ξου σί ας, 

θε ω ρού νται α πό τον Τύ πο ως οι πιο αρ μό-

διοι για να α πο σα φη νί σουν το θέ μα και να 

συ νει σφέ ρουν στην ε πί λυ σή του. 

Στις μέ ρες μας, η ει κό να του χρή στη 

που προ βάλ λε ται α πό τα Μ.Μ.Ε. προ σεγ-

γίζει ε κεί νη της προ η γού με νης δε κα ε τί ας: 

οι ε ξαρ τη μέ νοι χρή στες ε ξα κο λουθούν να 

θε ω ρού νται ως α σθε νείς και θύ μα τα, ε νώ οι 

έ μπο ροι ως θύ τες και πολ λές φο ρές και ως 

αι τί α του προ βλή μα τος. Η νέ α γε νιά ε ξα κο-

λου θεί να α πο τε λεί τον πυ ρή να της ε πι χει-

ρη μα το λο γί ας ό σον α φο ρά τη χρή ση, μό νο 

που οι α να φο ρές ε πι κε ντρώ νο νται πλέ ον 

σε α κό μα νε α ρό τε ρες η λι κί ες. Ε πι πρό σθε-

τα, κα νείς μπο ρεί να πα ρα τη ρή σει ό τι, συ-

χνές εί ναι και οι α να φο ρές και οι α να λύ σεις 

σχε τι κά με τη δια κί νη ση ναρ κω τι κών στους 

σχο λι κούς χώ ρους, αλ λά βα σί ζο νται ως ε πί 

το πλεί στον σε με μο νω μέ νες πε ρι πτώ σεις5. 

Ω στό σο, αν και η ευ θύ νη κά ποιες φο ρές 

α ποδί δε ται στην κοι νω νί α, συ χνά πα ρα βλέ-

πο νται οι ποι κί λες κοι νω νι κές δια στά σεις 

του και έμ φα ση δί νε ται α πο κλει στι κά στην 

πο λι τι κή του υ πό στα ση. 

Πά ντως, αν και η υ πό δει ξη συ ντά ξε ως 

κώ δι κα δη μο σιο γρα φι κής δε ο ντο λο γί ας 

πε ρί των ναρ κω τι κών κρί νε ται τε λι κά ως 

α πα ραί τη τη, η έλ λει ψη ε νός γε νικού τέ-

τοιου κώ δι κα τον κα θι στά δύ σκο λο έ ως 

α δύ να το για τη χώ ρα μας. Ω στόσο, ό μως, 

κρί νε ται τό σο α να γκαί ο ό σο και α πα ραί τη-

το τα Μ.Μ.Ε. να προ σφέ ρουν, εκτός α πό 

συ νέ πεια στον α γώ να για την κα τα πο λέ-

μη ση του φαι νο μέ νου των ναρκω τι κών 

και προ γράμ μα τα για την πρό λη ψη, την 

α πο φυ γή της χρή σης ναρ κω τικών και γε νι-

κά ψυ χο δρα στι κών ου σιών, προ γράμ μα τα 

δια μορ φώ σε ως γνώ μης και ει λι κρι νής στά-

σε ως έ να ντι των ναρ κω τι κών, με την πα ρο-

χή συ ντο νι σμέ νου ε θνι κού προ γράμ μα τος 

για την αρ τιό τε ρη α ντι με τώ πι σή τους6.

Ε πι πλέ ον, α να γκαί α κρί νε ται πλέ ον η 

δη μιουρ γί α ε νός Κέ ντρου το ο ποί ο θα 

ε ξα σφα λί ζει την ε γκυ ρό τη τα και την α ξιο-

πι στί α των πλη ρο φο ριών α πό ο μάδα ει δι-

κών. Βέ βαια, δεν εί ναι εύ κο λο να συ ντα χθεί 

κώ δι κας δη μοσιο γρα φι κής δε ο ντο λο γί ας, 

ε φό σο δεν υ πάρ χει κοι νή α ντί λη ψη με τα ξύ 

των ει δι κών για το δέ ον γε νέ σθαι. Άλ λω στε, 

αυ τή εί ναι που χρειά ζεται να δια μορ φω θεί 

και α πο τε λεί με γά λη υ πο χρέ ω ση τό σο της 

Πο λι τεί ας ό σο και της Ε πι στή μης. Ε πί σης, 

α πό τους δη μο σιο γρά φους α παι τεί ται 

υ πευ θυ νό τητα και κα τάλ λη λο ή θος7.

Το γε γο νός ό τι η στά ση που κρα τούν 

τα Μ.Μ.Ε. και οι άν θρω ποί τους πρέ πει 

να μας προ βλη μα τί ζει, προ κύ πτει και 

α πό την με λέ τη η ο ποί α πραγ μα το ποι-

ή θη κε α πό την Ελ λη νι κή Ε ται ρί α Ε νά ντια 

στην Ε ξάρ τη ση (τα 4 Ε), σε συ νερ γα σί α 

με την Ε.Ε., με τα ξύ δη μο σιο γρά φων οι 

ο ποί οι α σχο λού νταν ή κά λυ πταν θέ μα τα 

ναρκω τι κών ως πρό δρο μη α να κοί νω ση, 

σε Σε μι νά ριο Ε παγ γελ μα τικής Κα τάρ τι σης-

Ε πι μόρ φω σης για την Πρό λη ψη των Ναρ-

5 Στο ί διο, σ. 36. 
6 Α πό το Υ πουρ γεί ο Υγεί ας, Πρό νοιας και Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων κα τα βλή θη κε προ σπά θεια προ σεγ γί σε ως 

των συν δι κα λι στι κών ορ γά νων των ε φη με ρί δων και των δη μο σιογρά φων. Ως α πόρ ροια της συ νερ γα σί ας του 
συμ βού λου του Υ πουρ γεί ου Υ γεί ας σε ζη τή μα τα ναρ κω τι κών, του προ έ δρου του ΚΕ.ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ. (Χ. Κόκ κο ρη) και 
του προέ δρου της Ε.ΣΗ.Ε.Α., ορ γα νώ θη κε στις 10.6.1992 η με ρί δα α πό το ΚΕ.ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ. με θέ μα: «Προσ διο ρι σμός 
ε νός κώ δι κα δε ο ντο λο γί ας που θα διέ πει την πα ρου σί α ση σχετι κών με τα ναρ κω τι κά α πό τα Μ.Μ.Ε.», Βλέ πε στο: 
Α βρα μί δης Αθ. (1994) «Η α πο μυ θο ποίη ση των ναρ κω τι κών», εκ δ. Α κρί τας, Α θή να, σ. 326 - 327. 

7 Τσα λι δής Δ. Μ. (1992) «Δη μο σιο γρα φι κό ύ φος και ή θος», εφ. ΒΗ ΜΑ της 11.10.1992. 
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κω τι κών (1993)8.

Με λε τώ ντας το προ φίλ αυ τών των δη-

μο σιο γρά φων με τη βο ή θεια ε νός σχε τι κού 

ει δι κού ε ρω τη μα το λο γί ου, κα τέ λη ξαν στα 

ε ξής βα σι κά συ μπε ρά σμα τα: το 67% των 

αν δρών και το 33% των γυ ναι κών δη μο σιο-

γρά φων ή ταν υ πέρ της α πο ποι νι κο ποί η σης 

της χρή σης ναρ κω τι κών. Το πο σο στό των 

δη μο σιο γρά φων η λι κί ας 21-30 ετών οι 

ο ποί οι υ πο στή ρι ζαν την α πο ποι νι κο ποί η ση 

έ φθα νε πε ρί που το 80%. Α ξί ζει να ει πω θεί 

ό τι το 75% των ε ρω τη θέ ντων δη μο σιο γρά-

φων ή ταν α πό φοι τοι πα νεπι στη μί ου. Τέ λος, 

α πό την ί δια έ ρευ να προ έ κυ ψε ό τι, σε πο-

σο στό 50% οι δη μο σιογρά φοι δή λω σαν ό τι 

υ πάρ χουν κεί με να τα ο ποί α συμ βάλ λουν 

στην αύ ξη ση των χρη στών ναρ κω τι κών 

ου σιών, γε γο νός το ο ποί ο α πο δει κνύ ει 

την α νά γκη ύ παρ ξης σω στής ε νη μέ ρω σης 

πρώ των και κα λύ τε ρων των ιδί ων των δη μο-

σιο γρά φων9.

Ω στό σο, θα ή ταν ά δι κο εις βά ρος των 

Μ.Μ.Ε. να μην ε ξά ρει κα νείς, πα ρά τα 

ό ποια λά θη και τη συμ βο λή τους στην 

ε νη μέ ρω ση10, τον στιγ μα τι σμό α το πιών, 

κα θώς και πα ρα λεί ψε ων α πό οπου δή πο-

τε. Ας μη ξε χνά με ό τι, ο Τύ πος υ πήρ ξε, 

με τα ξύ άλ λων, πολέ μιος των α να βο λι κών 

και ή ταν ε κεί νος ο ο ποί ος α πο κά λυ ψε τα 

με γά λα σκάν δα λα του ντό πιν γκ. Ε πι πλέ ον, 

υ πάρ χουν και δυ να τές υ γιείς φω νές εκ προ-

σώ πων των Μ.Μ.Ε., οι ο ποί ες πι στεύ ουν 

ό τι η δη μο σιο γρα φί α εί ναι λειτούρ γη μα, 

ε πει δή ο δη μο σιο γρά φος πρέ πει να υ πη ρε-

τεί τον Άν θρω πο, να υ πη ρετεί την Α λή θεια 

αλ λά και να α γω νί ζε ται γι’αυ τήν. Εί ναι οι 

φω νές και ε κείνων που με τη ζω ή τους δι-

δά σκουν ε ντι μό τη τα, ό ντας οι ί διοι α πλοί 

και συ νάμα α νε πι τή δευ τοι, φω τι σμέ νοι και 

α νυ πο χώ ρη τοι στις σω στές αρ χές τους, 

πιστοί στις α ξί ες τους, βα θύ τα τα υ πεύ θυ-

νοι, ό πως θα έ πρε πε, α ναμ φι σβή τη τα, να 

εί ναι ό λοι οι δη μο σιο γρά φοι.

Στο ση μεί ο αυ τό πρέ πει να α να φερ θεί 

πως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. εί ναι ο κύ ριος υ πεύ θυ-

νος φο ρέ ας για την ορ γά νω ση και την 

ε φαρ μο γή ε θνι κών εκ στρα τειών μέ σω 

των Μ.Μ.Ε., οι ο ποί ες πε ρι λαμ βά νουν 

συ νε ντεύ ξεις, συμ με το χή σε τη λε ο πτι κές 

εκ πο μπές, πα ρα γω γή μη νυ μά των σχε τι κά 

με τα ναρ κω τι κά και τη χρή ση τους στην 

τη λε ό ρα ση και το ρα διό φω νο. Α ξί ζει να 

ει πω θεί ό τι, σχε δόν τα μι σά α πό τα 65 Κέ-

ντρα Πρό λη ψης που έ χουν ι δρυ θεί α πό 

τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορ γα νώ νουν εκ στρα τεί ες με 

τη συ μπα ρά στα ση των Μ.Μ.Ε., ό πως ρα-

διο φω νι κά και τη λε ο πτι κά προ γράμμα τα 

σε το πι κούς σταθ μούς και κα νά λια, άρ θρα 

στον τύ πο, φυλ λά δια, α φί σες, κ.ά.

Πολ λά α πό αυ τά τα κέ ντρα συ νερ γά-

ζο νται τα κτι κά με Μ.Μ.Ε. το πι κής ή πε ρι-

φερεια κής εμ βέ λειας. Ε πί σης, τα πε ρισ σό-

τε ρα α πό αυ τά εί ναι συν δε δε μέ να με το 

δια δί κτυο (internet), ε πε κτεί νο ντας έ τσι το 

πε δί ο ο ρα τό τη τάς τους και τη δυ να τό τη τα 

α νταλ λα γής πλη ρο φο ριών11. Ε πί σης, το 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. συμ με τέ χει ε νερ γά σε συ νε ντεύ-

ξεις, στην πα ρα γω γή μη νυ μά των κα τά των 

8 Μπού κης Δ., Δελ γέ ρης Ν. (1993) (‘‘«Ελ λη νι κή Ε ται ρί α Ε νά ντια στην Ε ξάρτη ση = τα «4Ε»’’) «Οι δη μο σιο γρά φοι 
για την α πο ποι νι κο ποί η ση των ναρ κω τι κών», εφ. ΜΕ ΣΗΜ ΒΡΙ ΝΗ,της 24.5.1993 και Μπού κης Δ., Δελ γέ ρης Ν. (1993) 
«Πρό δρο μη α να κοί νω ση», Ο μι λί α στο Διε θνές Ια τρό-Ψυ χια τρι κό Συ νέ δριο, 28-30 Α πρι λί ου 1993, Α θή να.

9 Α βρα μί δης Αθ. (1992) «Ναρ κωτι κά και Μ.Μ.Ε.», Ει σή γη ση στην Η με ρί δα του ΚΕ.ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ., με θέ μα: «Δια μόρ-
φω ση μιας πρό τα σης για έ να Κώ δι κα Δε ο ντο λο γί ας που θα διέ πει την πα ρου σί α διά των Μ.Μ.Ε. θε μά των που 
σχε τί ζε ται για το ευαί σθη το α ντι κεί με νο των ναρ κωτι κών», Αί θου σα Ε.Σ.Η.Ε.Α. (20/6/1992), Α θή να. 

10 Φαρ μά κη Μ. (1992) «Ναρ κω τι κά και Τύ πος» (Υπουρ γεί ο Δι καιο σύ νης - Κέ ντρο Ε νη μέ ρω σης για τα Ναρ κω-
τι κά), (μο νο γρα φί α), Α θή να. 

11 Ε ρευ νη τι κό Πα νεπι στη μια κό Ιν στι τού το Ψυ χι κής Υ γιει νής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) (1999) Ε τή σια Έκ θε ση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 
για την κα τά στα ση των ναρ κω τι κών στην Ελ λά δα έ τους 1998, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Α θή να, σ. 61.
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ναρ κω τικών, σε συ ζη τή σεις στρογ γυ λής 

τρα πέ ζης στην τη λε ό ρα ση και στη δια φή-

μι ση των υ πη ρε σιών του στις ε φη με ρί δες. 

Τέ λος, σε το πι κό ε πί πε δο, οι μι κρό τε ρες 

σε έ κτα ση πα ρεμ βά σεις δη μιουρ γούν τα 

δι κά τους δια φη μι στι κά στην τη λεό ρα ση 

και διο χε τεύ ουν τα μη νύ μα τά τους κα τά 

των ναρ κω τι κών μέ σω του το πικού Τύ-

που12. Η συμ βο λή των Μ.Μ.Ε. κρί νε ται, 

α ναμ φι σβή τη τα, α να ντι κα τά στα τη, στην 

ε πί τευ ξη των βα σι κών στό χων αυ τών των 

εκ στρα τειών που εί ναι: η τροπο ποί η ση 

των α ντι λή ψε ων και των στά σε ων του 

γε νι κού πλη θυ σμού σχε τι κά με τη χρή ση 

ναρ κω τι κών ου σιών, η άμ βλυν ση των προ-

κα τα λή ψε ων σχε τι κά με την ε ξάρ τη ση και 

τη χρή ση ναρ κω τι κών, η πρό κλη ση εν δια-

φέ ρο ντος για την ε νερ γό συμ με το χή στην 

α ντι με τώ πι ση των ναρ κω τι κών και των 

προ βλη μά των που προ κύ πτουν α πό τη 

χρή ση τους, η ε νί σχυ ση της σύν δε σης των 

θε ρα πευ τι κών προγραμ μά των με την κοι-

νω νί α και η ε ξα σφά λι ση της υ πο στή ρι ξης 

και της συ νεργα σί ας διά φο ρων φο ρέ ων 

και πλη θυ σμια κών ο μά δων13.

Ε πι πρό σθε τα, θε ω ρού με α να γκαί ο να το-

νί σου με ό τι, ως εν δια φέ ρου σα πρω τοβου-

λί α των Μ.Μ.Ε. για το έ τος 1997 μπο ρεί να 

κα τα γρα φεί η πα ρα γω γή ε νός ντο κι μαντέρ 

α πό έλ λη να δη μο σιο γρά φο, το ο ποί ο προ-

βλή θη κε α πό την κρα τι κή τη λε όρα ση. 

Βα σι κός στό χος της πα ρα γω γής αυ τής 

ή ταν η ε νη μέ ρω ση για το πρό βλη μα των 

ναρ κω τι κών στη χώ ρα μας και σε άλ λες ευ-

ρω πα ϊ κές χώ ρες. Συ γκε κρι μέ να, το ντο κι μα-

ντέρ αυ τό πε ριε λάμ βα νε δέ κα ε πει σό δια, 

τα ο ποί α πε ριέ γρα φαν τις ποι κί λες δια στά-

σεις του φαι νο μέ νου των ναρ κω τι κών στην 

Ελ λά δα και στην υ πό λοι πη Ευ ρώ πη, ε νώ, 

πα ράλ λη λα, α να φε ρό ταν σε θέ μα τα ό πως 

η πα ρα γω γή και το ε μπό ριο ναρ κω τι κών, 

οι μέ θο δοι θε ρα πεί-

ας και α πο κα τά στα-

σης, η πρόλη ψη, το 

ξέ πλυ μα χρη μά των, 

οι νο μι κές πλευ ρές 

του προ βλή μα τος, 

κ.ά.14

Οι εκ στρα τεί ες 

στα Μ.Μ.Ε. κα τά τη 

διάρ κεια του 1998 

συ νε χί ζο νται μέ σα 

α πό την έμ φα ση 

π ο υ  δ ί  ν ο υ ν  τ α 

τη λε ο πτι κά προ-

γράμ μα τα, ως ε πί 

το πλεί στον στα 

προβλή μα τα που 

σχε τί ζο νται με τη 

χρή ση των ναρ κω-

τι κών, τις κοι νω-

νι κές συ νέ πειες 

και τις νο μι κές 

δια στά σεις της 

12 Ε ρευ νη τι κό Πα νε πιστη μια κό Ιν στι τού το Ψυ χι κής 
Υ γιει νής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) (1998) Ε τή σια Έκ θε ση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την 
κα τά στα ση των ναρ κω τι κών στην Ελ λά δα έ τους 1997, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Α θή να, σ. 45.

13 Ε ρευ νη τι κό Πα νε πι στη μια κό Ιν στι τού το Ψυ χι κής Υ γιει νής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) (1998), ό.π., σ. 62.
14 Στο ί διο, ό.π. 
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χρή σης και λι γό τε ρο στους πα ρά γο ντες 

που ο δη γούν στη χρή ση ή την κα τά χρη ση 

και τους πι θα νούς τρό πους α ντι με τώπι σης 

του φαι νο μέ νου. Ε πι πρό σθε τα, κα τά τη 

διάρ κεια του ί διου έ τους, δη μοσιεύ ε ται 

πλή θος άρ θρων σχε τι κά με τα ναρ κω τι-

κά σε ε φη με ρί δες και νε α νικά πε ριο δι κά, 

ο ρι σμέ να α πό τα ο ποί α πα ρεί χαν λε πτο με-

ρείς πε ρι γρα φές των φαρ μα κο λο γι κών και 

ψυ χο λο γι κών ε πι δρά σε ων των διά φο ρων 

συν θε τι κών ναρ κω τι κών, συ σχε τί ζο ντάς τα 

με ε πι μέ ρους μου σι κές σκη νές και νε α νι κές 

κουλτού ρες. 

Μέ σω των Μ.Μ.Ε., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. πα ρου-

σί α σε σε ε θνι κή κλί μα κα δύ ο βα σι κά 

τη λε ο πτικά μη νύ μα τα: 

• το πρώ το με σκο πό την ε νη μέ ρω ση 

γύ ρω α πό το δί κτυο των Κέ ντρων Πρό-

λη ψης που έ χουν δη μιουρ γη θεί σε ό λη 

την Ελ λά δα και

• το δεύ τε ρο με τί τλο: Το πρώ το βήμα 

εί ναι να μι λή σου με, για να ευαι σθη το ποι ή-

σει ο μά δες πλη θυσμού και κατ΄ε πέ κτα ση, 

να προ ά γει τη ση μα σί α της ε πι κοι νω νί ας 

ως μέ σου για την πρό λη ψη και την α ντι-

με τώ πι ση της χρή σης15.

Η προ βο λή των μη νυ μά των αυ τών 

ε ντα τι κο ποι ή θη κε κα τά τη διάρ κεια της 

Ευ ρω πα ϊ κής Ε βδο μά δας Πρό λη ψης. Πιο 

συ γκε κρι μέ να, κα τά τη διάρ κεια της Ε βδο-

μά δας αυ τής, πραγ μα το ποι ή θη καν ε πί-

σης πολ λές ρα διο φω νι κές και τη λε ο πτι-

κές συ νε ντεύ ξεις με ε παγ γελ μα τί ες που 

α σχο λού νται με χρή στες ναρ κω τι κών 

ου σιών και ε ξαρ τη μέ να ά τομα16.

Τέ λος και στο ζή τη μα των ναρ κω τι κών, 

η ε νη μέ ρω ση, κα θώς και αυ τοί που την 

ανα λαμ βά νουν πρέ πει να εί ναι ει λι κρι νής, 

α ντι κει με νι κή, α κρι βής, με θο δική, ο λο κλη-

ρω μέ νη, πλή ρης, σύμ φω νη με την κά θε 

η λι κί α, αλ λά και α νά λο γη με το μορ φω τι-

κό και πο λι τι σμι κό ε πί πε δο ε κεί νων προς 

τους ο ποί ους α πευ θύ νεται. Σα φώς και θα 

πρέ πει να συ μπε ρι λαμ βά νει και τις ψυ χο-

τρό πες ου σί ες οι οποί ες κυ κλο φο ρούν 

νό μι μα, χω ρίς, ό μως, να τρο μο κρα τεί με 

α δι καιο λό γη τες υ περ βο λές17.

Κά νου με λό γο βέ βαια για μί α ε νη μέ ρω-

ση η ο ποί α δε θα πρέ πει να υ πο βι βά ζει 

τη σο βα ρό τη τα του εν λό γω ζη τή μα τος 

με διά φο ρες α θω ο ποι ή σεις. Θα πρέ πει να 

α πευ θύ νε ται στη λο γι κή των πραγ μά των 

γύ ρω από το ζή τη μα των ναρ κω τι κών 

κι ό χι στο συ ναί σθη μα18. Κατ’αυ τόν τον 

τρό πο, δε θα ε ξά πτει τη φα ντα σί α, ι δί ως 

των νε α ρών α τό μων και δε θα τους πα-

ρακι νεί την πε ριέρ γεια για μί α δο κι μή. 

Για πα ρά δειγ μα, η α νά λυ ση των λό γων 

για τους ο ποί ους σε άλ λες ε πο χές στα 

πλαί σια διά φο ρων τε λε τουρ γιών ή μυ στι-

κι στι κών ιε ρουρ γιών ή μυ στη ρί ων πραγ-

μα το ποιού νταν χρή ση ου σιών (οι οποί ες 

σή με ρα κα τα τάσ σο νται στα ναρ κω τι κά ή 

ε ξαρ τη σιο γό να), μπο ρεί σε τε λική α νά λυ-

ση, να τα εμ φα νί ζει σε κά ποιους κυ ρί ως 

α νη λί κους και ως ελ κυ στικά. 

15 Στο ί διο, ό.π. 
16 Στο ί διο, ό.π. 
17 Α βρα μί δης Αθ. (1992), ό.π. Επί σης, βλέ πε για πε ρισ σό τε ρα στοι χεί α και στα α κό λου θα: Α βρα μί δης Αθ. (1990) 

«Αγω γή Υ γεί ας και πρό λη ψη του καρ κί νου στα σχο λεί α. Τα συ μπε ρά σμα τα της Συνδιά σκε ψης των χω ρών με λών 
της Ευ ρω πα ϊ κής Κοι νό τη τας στο Δου βλί νο 7-9 Φε βρουα ρί ου 1990», στο π. Α γω γή, τ. 5.1990, σ. 149, Κοκ κέ βη Α., 
Κόκ κο ρης Χρ. (1992) «Ό χι στο συ ναί σθη μα. Ναι! Στη λο γι κή», εφ. ΜΕ ΣΗΜ ΒΡΙ ΝΗ της 27.1.1992 και Α βρα μί δης Αθ. 
(1993) «Εκ παί δευ ση Εκ παι δευ τών για τα Ναρ κω τι κά: Α) Πε ριε χό με νο και Με θο δο λο γί α Εκ παί δευ σης Δια φω τι στών-
Εκ παι δευ τών. Β) Α ντι-ναρ κω τι κή Α γω γή σε Ει δι κές ο μάδες», Δυο Ει ση γή σεις στο Σε μι νά ριο α πό το Ε πι στη μο νι κό 
Ερ γα στή ρι της Εθνι κής Ε πι τρο πής για την πρό λη ψη της χρή σης και δια κί νη σης ναρ κω τι κών της Δη μο κρα τί ας 
της Κύ πρου (Λευ κω σί α, 8-10 Ια νουα ρί ου 1992), π. Ο κό σμος της Ελ ληνί δας, τ. Δεκ. 1992.

18 Στα ί δια, ό.π. και Μά τσα Κ. (1992) «Τους σπρώ χνουν πί σω στα ναρ κω τικά», εφ. ΡΙ ΖΟ ΣΠΑ ΣΤΗΣ, της 5.7.1992.
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Κατ τη διρκια του Ψυχού πολέ-

μου, οι σχέσεις της Τουκς με τις Ηνω-

μένες Πολιτεες στηζοντν στις διες 

σττηγικές νησυχες. Η δημιουγ 

στενών πολιτικών, οικονομικών κι στ-

τιωτικών δεσμών μετξύ των δύο χωών 

τν επιβεβλημένη λγω του ντγωνι-

σμού που νπτύχθηκε νάμεσ στις 

δύο υπεδυνάμεις μέσως μετά το τέλος 

του Δευτέου Πγκοσμου πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτεες με το Δγμ 

Τούμν στις χές του 1947, συμπειέ-

λβν την Τουκ κάτω π τη βοειο-

τλντικ ομπέλ -πλο που η Του-

κ εχε κολουθσει πολιτικ υστης 

ουδετετητς σε λη τη διάκει του 

Δευτέου Πγκοσμου πολέμου1- κι 

επωφελθηκε οικονομικά π το Σχέ-

διο Μάσλ που στχο εχε την νοικο-

δμηση των ευωπκών χωών που 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Θδρα Καλατζκη,

 Δδκτρας Δθνν Σχσων Πανπστημίυ Bilkent Τυρκίας

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατωτκή Επθρηση

Ο ι  τ ο υ  κ ο  μ   ι κ  ν ι κ έ ς  σ χ έ σ  ι ς  μ  τ ά
τ ο  τ έ λ ο ς  τ ο υ  Ψ υ χ  ο ύ  Π ο λ έ μ ο υ

κ  ι  τ ο  ζ  τ  μ   τ ο υ    ά κ

1 S. Deringil, 1989. Turkish Foreign Policy during the Second World War: An “Active” Neutrality (Cambridge: 
Cambridge University Press), pp. 71-116; F. Weber, 1993. Ο Επτδεος Οδτερος: Η Τορκκ Πολτκ κτά το 
Δετερο Πγκσμο Πλεμο (Αθν: Εκδσεις Θέτιλη), σελ. 71-102.
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υπέστησν τις κτστοφικές συνέπειες 

του πολέμου. Τέλος, το 1952, μζ με την 

Ελλάδ έγινε μέλος του ΝΑΤΟ2.

Γι τους Αμεικνούς η συμμετοχ 

της Τουκς στη βοειοτλντικ Συμ-

μχ εχε ζωτικ σημσ φού συνέ-

βλε στην ποτοπ μς επικεμενης 

σοβιετικς επθεσης, ενώ, τυτχον, 

έλεγχε τ Στενά που τν σττηγικς 

σημσς γι τη σοβιετικ νυσιπλο3.

Γι την τουκικ πλευά ντστοιχ, 

η δημιουγ συμμχικών δεσμών με 

τη Δύση κι ειδικτε με τις Ηνωμένες 

Πολιτεες τν σττηγικς σημσς γι 

τη χώ, φού δισφλζοντν τ βει 

σύνο της π τη σοβιετικ πειλ κι 

τυτχον ενισχυτν η διεθν της εικ-

ν με τη συμμετοχ της σε δικτικούς 

ογνισμούς πως το ΝΑΤΟ κι λγο -

γτε το Συμβούλιο της Ευώπης4.

Πά την τύτιση των συμφεντων 

μετξύ της Τουκς κι των Ηνωμένων 

Πολιτειών, η συνεγσ τους δεν τν 

πάντ μονικ κι πολλές φοές η μει-

κνικ πολιτικ ντιμετωπστηκε με -

κετ δυσπιστ κι κχυποψ π την 

τουκικ πλευά. Αυτ τν το ποτέλε-

σμ των διεθνών γεγοντων που έλβν 

χώ στη δεκετ του 1960 στ πλσι 

του ψυχοπολεμικού πειβάλλοντος λλά 

κι των τοπικών διενέξεων που τν σε 

εξέλιξη στην ντολικ Μεσγειο.

Η κση που ξέσπσε το 1962 νάμε-

σ στις Η.Π.Α. κι τη Σοβιετικ νωση 

με την τοποθέτηση των σοβιετικών πυ-

ύλων σε κουβνικ έδφος, ποκλιμ-

κώθηκε με την πφση των Η.Π.Α. ν 

πομκύνουν π τ τουκοσοβιετικά 

σύνο τους μεικνικούς πυύλους 

Jupiter, οι οποοι εχν εγκτστθε ως 

ποτεπτικ πλο στη διφινμενη σο-

βιετικ πειλ πος την Τουκ5.

Η τουκικ ελτ ισθάνθηκε ποδο-

μένη π την πφση της μεικνι-

κς κυβένησης φού στ πλσι της 

ψυχοπολεμικς νμέτησης των δύο 

υπεδυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτεες 

δεν έδειξν συνέπει στη δέσμευση τους 

γι ποάσπιση της τουκικς σφάλεις 

ένντι των σοβιετικών πειλών.

Το δεύτεο γεγονς που οδγησε 

σε έντση τις σχέσεις των δύο χωών 

τν η κυπικ κση του 1963/1964. 

Η πφση του Ποέδου Μκου 

ν ποχωσει σε μεικ τοποποηση 

του κυπικού συντάγμτος στο τέλος 

του 1963, οδγησε σε ενδοκοινοτικ 

σύγκουση στο νησ6 κι η Τουκ πε-

λησε ν επέμβει σττιωτικά στην Κύπο 

γι ν ποσττεύσει την τουκοκυπι-

2 T. Couloumbis, 1983. The United States, Greece and Turkey The Troubled Triangle. (New York: Praeger Publishers), 

σελ. 15; O. Sander, 1979. Tϋrk-American İlişkileri 1947-1964, (Του κο  με ι κ νι κές Σχέ σεις 1947-1964) (Ά γκυ : 
Π νε πι στη μι κές εκ δ σεις Π νε πι στη μου Ά γκυ ς), σελ. 46-52; G. Mc Ghee, 1990. The US-Turkish-NATO Middle 
East Connection (New York: St. Martin Press), σελ. 35-50.

3 D. Rustow, 1987. Turkey America’s Forgotten Ally (New York: Council on Foreign Relations); M. Evriviades, 
1998. “Turkey’s Role in United States Strategy During and After the Cold War”, Mediterranean Quarterly 9:2, 
σελ. 30-51.

4 G. Harris, Troubled Alliance Turkish-American Problems in Historical Perspective 1945-1971. (Washington DC: 
Hoover Institution), σελ.54-61; F. Vali, Bridge Across the Bosphorus, (Baltimore and London: The John Hopkins 
University Press) σελ. 116-125.

5 N. B. Criss, 1997. “Strategic Nuclear Missiles in Turkey: The Jupiter Affair, 1959-1963”, The Journal of Strategic 
Studies 20:3, σελ. 97-122.

6 S. Sonyel, 1997. Cyprus, The Destruction of a Republic, British Documents 1960-65 (The Eothen Press), pp. 13-
29; D. Bitsios, Cyprus The Vulnerable Republic, σελ. 115-124; P.N. Vanezis, 1974. Makarios Pragmatism v. Idealism 
(London: Abelard-Schuman), σελ. 115-121.



152 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΙΑΝ.  ΦΕΒ. 2007

7 “Document President Johnson and Prime Minister Inonu,” Middle East Journal, XX, σελ.386.
Σ. Ριζάς, 2000. νση, Δχοτμηση, νεξρτησ: Ο Ηνμνες Πολτεες κ η Βρετν στην νζτηση λσης 

γ το Κπρκ 1963-1967 (Αθν: Βιβλιμ), σελ..102-103.
8 S. Bölükbasi, The Superpowers and the Third World: Turkish-American Relations, The Turkish-American Relations 

and Cyprus, (Lanham: University Press of America), σελ.74.

κ κοιντητ. H μεικνικ κυβένηση 

υπ τον πεδο Johnson ποκειμένου 

ν ποτέψει επικεμενη τουκικ ει-

σβολ στο νησ, πέστειλε στον τούκο 

πωθυπουγ Ισμέτ Ινονού επιστολ με 

την οπο μφισβητούσε το δικωμ 

της Τουκς ν επέμβει μονομεώς, ν 

χησιμοποισει μεικνικά πλ κι ν 

η τουκικ επέμβση ποκλούσε νά-

μειξη της Σοβιετικς νωσης, το ΝΑΤΟ 

δεν θ εχε κμ συμβτικ υποχέωση 

ν υποστηξει την Τουκ7.

Η ποτειτητ των Αμεικνών 

στην πεπτωση υτ τν η διφύλ-

ξη της συνοχς του ΝΑΤΟ, που θ πει-

λετο π ένν ελληνοτουκικ πλεμο 

στην Κύπο κι η ποτοπ εμπλοκς 

της Σοβιετικς νωσης στην κση. Η 

πειλ, μως, τι η Τουκ δε θ εχε 

τη συμμχικ υποστιξη ν πιεζτν 

π τη Μσχ, εχε μκοπθεσμες 

συνέπειες γι τις τουκομεικνικές 

σχέσεις. Η Άγκυ κτνοούσε τι η 

μεικνικ κάλυψη δεν τν ούτε 

πλυτη ούτε υτμτη. Εξέλβε το 

γεγονς ως επιβεβωση των επιφυλά-

ξεων που εχε δημιουγσει η πσυ-

ση των μεικνικών πυύλων π 

την Τουκ, χως η κυβένηση της 

Άγκυς ν εωτηθε, στ πλσιο της 

μεικνοσοβιετικς διπγμάτευσης 

γι την ποκλιμάκωση της κσης της 

Κούβς, τον Οκτώβιο του 19628.

Το ττο γεγονς που δυσχέινε 

τις σχέσεις της Τουκς με τις Ηνωμέ-

νες Πολιτεες συνδέετι με την επμενη 

μεγάλη κση στο Κυπικ τον Ιούλιο 

του 1974. Ως ποτέλεσμ της τουκικς 

σττιωτικς επέμβσης στην Κύπο κι 

την κτοχ π τις τουκικές δυνάμεις 

του βειου τμμτος του νησιού, το 

μεικνικ Κογκέσο επέβλε εμπά-

γκο πλων στην Τουκ. Η τουκικ 

κυβένηση ντιδώντς έκλεισε τις με-

ικνικές βάσεις που υπχν στο του-

κικ έδφος. Η σθηση της τουκικς 

κυβένησης τν τι δεν μποούσε ν 

βσιστε στη σύμμχ της κι επιχεη-

σε επνποσέγγιση με τη Σοβιετικ 

νωση σε μ ποσπάθει μεωσης της 
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9 H. Kramer, 2000. A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States (Washington D.C: Brookings 
Institution Press), σελ. 224-225.

10 E. Laipson, 1991. “US Policy towards Greece and Turkey Since 1974”, in Konstas, Dimitris (ed.) The Greek-
Turkish Conflict in the 1990s Domestic and External Influences. London: Macmillan, σελ.170-171.

11 Sezer, D. 1996. “Turkey and the New Security Environment in the Balkan and Black Sea Region” in Mastny 
and Nation eds. Turkey between East and West: New Challenges for a Rising Regional Power, (Boulder, CO: Westview), 
σελ. 74.

εξάτησης π τις Ηνωμένες Πολιτεες9. 

Τ επμεν χνι βέβι οι τουκομε-

ικνικές σχέσεις ποκτστάθηκν ικ-

νοποιητικά, με την άση του εμπάγκο 

πλων το 1978 κι η βελτωση συνεχστη-

κε τη δεκετ του 1980 στη διάκει της 

ποεδς του Ronald Reagan10.

Στις χές του 1990 η πτώση των κο-

μουνιστικών ολοκληωτικών κθεστώτων 

στις χώες της Αντολικς Ευώπης κι 

στην δι την Ε.Σ.Σ.Δ., η ειηνικ επνένω-

ση της Γεμνς, η εθελοντικ διάλυση 

του Συμφώνου της Βσοβς κι του Συμ-

βουλου Αμοιβς Οικονομικς Βοθεις 

(COMECON), η σημντικ ποδος που ε-

χε επιτευχθε στον έλεγχο των πυηνικών 

κι συμβτικών πλων κι η ιμτη 

γιουγκοσλβικ διμάχη, τν ενδεξεις 

τι ο Ψυχς Πλεμος κι το διπολικ 

σύστημ νκν πι στο πελθν.

Το τέλος του Ψυχού πολέμου κι 

η κτάευση της Σοβιετικς νωσης 

επέφεε σημντικές λλγές στη γεωπο-

λιτικ θέση της Τουκς. Αφενς εξφά-

νισε τη σοβιετικ πειλ π τ βει 

σύνο της, φετέου, μως, μεωσε τη 

σττηγικ ξ της Τουκς στη δυτικ 

συμμχ κι ειδικτε γι τις Ηνωμέ-

νες Πολιτεες. Η στεν σττιωτικ συ-

νεγσ της Τουκς με τις Η.Π.Α. τν 

υπ μφισβτηση κι τ πογάμμτ 

οικονομικς κι σττιωτικς βοθεις 

εχν μειωθε δμτικά11.

Πάλληλ, η διάλυση της Σοβιετι-

κς νωσης κι της Γιουγκοσλβς, 

η δημιουγ νέων κτών κθώς κι 

το ξύπνημ πλιών διμχών που εξε-

λσσοντν σε εθνοτικές συγκούσεις, 

ποτέλεσν πκληση γι την Τουκ 

νζτησης ενς νέου λου σε υτές 

τις πειοχές εμφνιζμενη ως πειφε-

εικ κάτος στθετητς σε μ πε-

ιοχ ολοέν υξνμενης στάθεις. 

Επσης, η πολιτικ της Τουκς στχευε 

στην επιβεβωση της σττηγικς της 

ξς π τη Δύση, η οπο θ ύξνε 
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τις τουκικές ελπδες γι την εσοδο της 

στην Ευωπκ νωση12.

Γι το λγο υτ η Τουκ έδωσε 

ιδιτεη βύτητ στις σχέσεις της με 

τη μονδικ υπεδύνμη μετά το τέλος 

του Ψυχού πολέμου κι επεδωξε στεν-

τεη συνεγσ με τις Ηνωμένες Πολι-

τεες στ Βλκάνι, την Κεντικ Ασ 

κι τη Μέση Αντολ. Ο πώην Τούκος 

πεδος Τurgut Οzl που εκλέχτηκε το 

Νοέμβιο του 1989 υποστιξε υτν τη 

“δστι” εξωτεικ πολιτικ ως το 

μέσον που συνδύζε τις ποκλσεις με 

τις ευκιες που έφεν οι πγκσμιες 

κι οι πειφεεικές λλγές13.

Στον πλεμο που κολούθησε τη διάλυ-

ση της Γιουγκοσλβς, η Τουκ κολού-

θησε πολιτικ μη νάμειξης πμοι με 

εκενη των Ηνωμένων Πολιτειών. Πά τις 

πιέσεις της τουκικς κοινς γνώμης γι 

πέμβση υπέ των Βοσνων Μουσουλ-

μάνων, η Τουκ νμεχθηκε μνο μετά 

την πφση του ΝΑΤΟ ν επέμβει στη Βο-

σν το 1993 συμμετέχοντς στην πολυε-

θνικ δύνμη του Ο.Η.Ε., UNPROFOR κι 

στους βομβδισμούς του ΝΑΤΟ ενντον 

της Σεβς το 1999 μετά τη νέ νάφλεξη 

του ζητμτος του Κοσσυφοπεδου.

Η Τουκ επσης δστηιοποιθη-

κε κι στην κεντικ Ασ. Η κτάευ-

ση της Ε.Σ.Σ.Δ. εχε ως ποτέλεσμ τη 

δημιουγ πέντε νέων νεξάτητων 

χωών τ οπο στάφηκν πος την 

Τουκ ζητώντς οικονομικ κι πολιτι-

κ συνεγσ στην οπο η τελευτ 

ντποκθηκε. Το δημοκτικ πολιτικ 

της σύστημ κι η ελεύθεη γοά της 

έμοιζν ως ιδνικ μοντέλο γι υτά 

τ νέ κάτη. Επσης, πολιτιστικο, γλωσ-

σικο κι θησκευτικο δεσμο ενδυνά-

μωσν υτ τη συνεγσ. Γι υτά τ 

κινούγι κάτη η Τουκ φιντν ως 

η κτάλληλη πύλη γι τη Δύση κι γι τη 

Δύση η Τουκ έμοιζε ως το μέσο π-

σβσης πος τις πλούσιες φυσικές πηγές 

κι γοές της Κεντικς Ασς. Σε μ 

στθ πειοχ, η Τουκ εμφνιζτν 

ως ένς πάγοντς στθετητς. 

Οι Ηνωμένες Πολιτεες υποστηζουν 

την πουσ της Τουκς σε πολιτικ 

εππεδο (συνεγσ στ πλσι του 

ΝΑΤΟ κι της Πωτοβουλς Συνεγσ 

γι την Εινη [PfP] κι σε οικονομικ 

εππεδο (συνεγσ στη δημιουγ γω-

γών φυσικού εου κι άλλων μοφών 

ενέγεις μέσω της Τουκς14), η οπο 

12 Το Δεκέμβιο του 1989 η Τουκικ κυβένηση έλβε την νητικ πάντηση της Ευωπκς Επιτοπς τηση 
της γι πλη έντξη. Η Τουκ πστευε τι γεγοντ πως η κση του Κλπου που ξέσπσε το 1991 θ διευκλυνε 
την ενσωμάτωση της πως κιβώς το 1952 η συμμετοχ της στον πλεμο της Κοές την οδγησε στο ΝΑΤΟ. Η 
τουκικ ηγεσ ποσδοκούσε τι μ τέτοι στάση θ μποούσε ν υξσει την μεικνικ υποστιξη γι έντξη 
στην Ε.Ε., γεγονς που τελικά που έως έν βθμ επιβεβιώθηκε το Μάτιο του 1995, φού μετά π μεικνικές 
πιέσεις υπογάφτηκε η Τελωνεικ Σύνδεση μετξύ Τουκς κι Ε.Ε. Το Δεκέμβιο του 1999 το Ευωπκ Συμβούλιο 
στο Ελσνκι ποφάσισε ν δεχτε την Τουκ ως υποψφι πος έντξη χώ, μ πφση που δστσε ν πάει το 
Δεκέμβιο 1997. Η νγευση σε υποψφιο κάτος μέλος ν κι ποβλθηκε εκ μέους της Άγκυς ως επιτυχ της 
τουκικς εξωτεικς πολιτικς, τν διφοούμενη φού δεν κθοστηκε η άμεση ένξη διπγμτεύσεων. Η π-
φση υτ τελικά έλβε χώ στη Σύνοδο Κουφς το Δεκέμβιο του 2004, που τελικά το Συμβούλιο κτέληξε στην 
ένξη των διπγμτεύσεων με την Τουκ τον Οκτώβιο του 2005 χως κι υτ ν ενι πλυτ βέβιο.

13 S. Sayari, 1992 “Turkey: The Changing European Security Εnvironment and the Gulf War”, The Middle East 
Journal 46:1, σελ. 9-21; B. Yύlmaz, 1994. “Turkey’s New Role in International Politics”, Aussen Politic-German 

Foreign Affairs Review 45, σελ. 90-98; M. Gönlübol et. al., 1996. Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995) (Θέ μ τ 
Του κι κς Ε ξω τε ι κς Πο λιτι κς), 9th έκ δο ση (Ά γκυ : εκ δ σεις Cem), σελ. 650-654.

14 Ο γωγς πετελου Baku-Tsibisi-Ceylan έχει ολοκληωθε κι ενι σε εξέλιξη η κτσκευ του γωγού 
του ωσικού φυσικού εου μέσω της Μύης Θάλσσς. Radio Free Europe, “Russia: Putin meets with Turkish 
Premier for talks on Trade”, Energy, Regional Issues, 18/07/2005.
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δ ποτεπτικά κι ως πος τον πειο-

ισμ της Ρωσς κι τον πειοισμ της 

επιος του Ιάν στην πειοχ15.

Στη Μέση Αντολ η Τουκ νμε-

χθηκε με το ξέσπσμ της κσης στον 

Κλπο που ξεκνησε με την κτοχ του 

Κουβέιτ π το Ιάκ τον Αύγουστο του 

1990. Τ ζωτικά δυτικά συμφέοντ 

στην τχώδη Μέση Αντολ, που 

η Τουκ εμφνστηκε ως ξιπιστος 

πειφεεικς σύμμχος, επνέφεν 

τη σττηγικ σημσ της Τουκς γι 

τη δύση. Πλη την έντονη ντδση 

στο εσωτεικ κι τις πιτσεις του 

χηγού του Γενικού Επιτελεου κι των 

πουγών Αμύνης κι Εξωτεικών, ο 

Οζάλ ποσωπικά κτεύθυνε μ υψηλών 

τνων φιλοδυτικ πολιτικ σε ολκληη 

την κση. Πά την ετσι πώλει 2 δις. 

δολων, η κυβένηση υστηά εφά-

μοσε το οικονομικ εμπάγκο του Ο.Η.Ε. 

κτά του Ιάκ κλενοντς τους γωγούς 

πετελου του Ιάκ που διέσχιζν την 

Τουκ κι επέτεψε στ μεικνικά πο-

λεμικά εοσκάφη ν χησιμοποισουν 

την τουκικ εοποικ βάση γι τις 

επιθέσεις τους ενντον του Ιάκ16.

Οι τουκικές δυνάμεις συνεγάστηκν 

μονικά με τις μεικνικές στην επιχε-

ηση «Κτιγδ της Εμου» το 1991 

στ πλσι του νθωπιστικού πογάμ-

μτος του Ο.Η.Ε. γι την ποστσ των 

Κούδων ποσφύγων π τ σττεύ-

μτ του Σντάμ Χουσεν κι βοθησν 

τις μεικνικές δυνάμεις ν κτσουν 

τ ικινά σττεύμτ έως τον 36ο π-

άλληλο στο βειο Ιάκ. Τυτχον, 

βέβι, οι τουκικές δυνάμεις πγμτο-

ποιούσν εκκθιστικές επιχεισεις σε 

βάος του ΡΚΚ εισχωώντς στο έδφος 

του βειου Ιάκ κι δημιούγησν τέσ-

σεεις σττιωτικές βάσεις, με στχο ν 

γνει ευκολτεη η κτδωξη κι η σύλ-

ληψη των Κούδων νττών του ΡΚΚ. 

Οι τουκικές ειδικές δυνάμεις (πεπου 

1.200-1.500 σττιώτες) πέμεινν κι 

μετά το τέλος του πολέμου του Κλπου 

με την νοχ των Αμεικνών.

Στις νοτιοντολικές επχες της 

Τουκς στ σύνο με το Ιάκ δι-

15 K. Kirişçi, 1999. “Turkey and the United States: Ambivalent Allies”, in B. Rubin, and T. Keaney, (eds.) Friends 
of America: US Allies in a Changing World (London: Frank Cass), σελ. 218-226; Gönlübol, Mehmet. et. al. Olaylarla 

Türk Dış Politikası, σελ. 695-708.
16 W. Hale, 1992. “Turkey, the Middle East and the Gulf Crisis”, International Affairs 68:4, σελ.683-687.
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μένουν πεπου 12 εκτομμύι Κού-

δοι. Οι εξεγέσεις του κουδικού πλη-

θυσμού ποτελούν πβλημ γι το 

τουκικ κάτος δη π την εποχ 

της δυσης του το 192317. H κτστολ 

των ένοπλων δστηιοττων του ΡΚΚ 

που ξεκνησε το 1984 ποτέλεσε έν 

π τ μεγλύτε ποβλμτ της 

τουκικς πολιτικς το οποο θεωητι-

κά τεμτστηκε το 1999 με τη σύλλη-

ψη κι τη φυλάκιση του Αμπτουλάχ 

Οτσλάν κι τη μονομε κτάπυση 

των εχθοπξιών π τον διο. 

Την πεοδο, μως, του πολέμου 

μετξύ του τουκικού σττού κι του 

ΡΚΚ, η στάθει στο βειο Ιάκ χι-

κά λγω του πολέμου μετξύ Ιάκ-Ιάν 

στ τέλη της δεκετς του 1980 κι 

στη συνέχει στις χές του 1990 λγω 

της δημιουγς της ποσττευμενης 

ζώνης π τ Ηνωμέν θνη, έδωσν 

τη δυνττητ στις δυνάμεις του ΡΚΚ 

ν χησιμοποιούν το έδφος του β-

ειου Ιάκ γι ν ποετοιμάζουν τις 

επιθέσεις τους ενντον του τουκικού 

σττού λλά κι γι ν βσκουν κτ-

φύγιο ποτε οπισθοχωούσν. Γι’υτ 

η Άγκυ πάντ επεδωκε κλές σχέ-

σεις με τη Βγδάτη κι υποστιξε το 

κθεστώς του Σντάμ Χουσεν μετά το 

τέλος του πολέμου του Κλπου.

Πάλληλ, η Τουκ διτηούσε 

επφές κι με τις δύο κυιτεες κου-

δικές ογνώσεις του Ιάκ, το Κουδι-

κ Δημοκτικ Κμμ του Μσσούντ 

Μπτζν κι την Πτιωτικ νωση 

του Κουδιστάν με ηγέτη τον Τζελάλ 

Τλμπν -σημειν πεδο του Ιάκ- 

κι θεωούσε τι μποε ν έχει λγο 

στις εξελξεις στο βειο Ιάκ κι στην 

τύχη που θ έχει ο κουδικς πληθυ-

σμς. Οι Κούδοι πσφυγες που μετά 

το τέλος του πολέμου επέστεψν π 

τ σύνο της Τουκς κι του Ιάν στ 

οπο εχν κτφύγει γι ν γλιτώσουν 

π το μένος του κθεστώτος της Β-

γδάτης, στην πειοχ του βειου Ιάκ 

μπεσν με την μεικνικ στιξη ν 

νπτύξουν κάποι μοφ εμβυκς 

υτοδιοκησης που στδικά τ επμεν 

χνι μεττάπηκε σε de facto υτονο-

μ με την νοχ των Αμεικνών. 

Το Σεπτέμβιο του 1998, οι χηγο 

των δύο Ικινών κουδικών ογνώσε-

ων, ο Μσσούντ Μπτζν κι ο Τζελάλ 

Τλμπν, συνντθηκν στην Ουάσι-

νγκτον γι διπγμτεύσεις χως τη συμ-

μετοχ της Άγκυς. Στη συνάντηση με 

την Αμεικνδ υπουγ των εξωτεικών 

Μντελν Ολμπάιντ δθηκε η υπσχεση 

στους Κούδους ηγέτες γι ποχ υτο-

νομς σε έν ομοσπονδικ Ιάκ18. Το 

γεγονς ποκάλεσε την έντονη ντδση 

της τουκικς πλευάς τν, μως, ένδει-

ξη τι οι Ηνωμένες Πολιτεες άφηνν την 

Τουκ έξω π τις συζητσεις γι τον 

εδφικ δικνονισμ της πειοχς. 

Γι την τουκικ ηγεσ ενι δινη-

τη η δημιουγ μς υτνομης κουδι-

κς πολιτικς ονττητς στο βειο Ιάκ, 

γιτ μελλοντικά μποε ν οδηγσει σε 

πσχιση στις νοτιοντολικές επχες 

17 Ανλυτικά δετε, H. J. Barkey and G. Fuller, Turkey’s Kurdish Question, (Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 
1998) κι K. Kirisci and G. Winrow, The Kurdish Question in Turkey: An example of trans-State Conflict, ( London: 
Frank Cass, 1997).

18 H. Kramer, A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States (Washington D.C: Brookings 
Institution Press, 2000), σελ. 227.
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της Τουκς η πλειοψηφ των οποων ε-

νι Κούδοι19. Επσης, εκε θ συνεχσουν 

ν βσκουν κτφύγιο τ μέλη του ΡΚΚ 

κι θ ετοιμάζουν τις επιχεισεις τους 

ενντον του τουκικού σττού χως 

η δι ν μποε ν επέμβει. 

Οι νησυχες της Τουκς υξθη-

κν μετά την ένξη του πολέμου στο 

Ιάκ το Φεβουάιο του 2003 κυως σε 

,τι φοά τη διτηση του εδφικού 

status quo του μετπολεμικού Ιάκ που 

θ πειλετι π τη δημιουγ ενς 

νεξάτητου  σχεδν νεξάτητου 

κουδικού κάτους (με πωτεύουσ το 

πλούσιο σε ποθέμτ πετελου Κι-

κούκ) κι την ποφυγ δημιουγς ενς 

κου ισλμικού ικινού κάτους. 

Πολύ γγο η μεικνικ κυβέ-

νηση ζτησε κι π τη νεοεκλεγεσ 

κυβένηση του Τγπ Εντογάν ν επι-

τέψει τη διέλευση των μεικνικών 

σττευμάτων π το τουκικ έδφος 

στο βειο Ιάκ κι τη χση της στ-

τιωτικς βάσεως του Ιντσιλκ. Ωστσο, 

πιν π την ένξη του πολέμου το 

Φεβουάιο του 2003, υπ την νοχ 

της τουκικς κυβένησης, δυνάμεις 

του μεικνικού σττού διέσχιζν το 

τουκικ έδφος γι την ποετοιμσ 

των σττιωτικών επιχεισεων.

Την 1η Μτου 2003, η τουκικ 

βουλ κτψφισε πτση της κυβέ-

νησης η οπο θ άνοιγε το δμο γι 

δημιουγ «βειου μετώπου» που 

θ χησιμοποιούσν οι μεικνικές 

δυνάμεις γι ν εισβάλουν στο Ιάκ20. 

Τελικά, επιτάπηκε μνο η χση της 

βάσης του Ιντσιλκ.

Το νεπιθύμητο π μεικνικς 

πλευάς ποτέλεσμ εκενης της ψηφο-

φος ποκάλεσε κση στις τουκο-

μεικνικές σχέσεις φού οι Αμεικνο 

τν σχεδν βέβιοι κι εχν ποετοι-

μστε σττιωτικά γι εσοδο π το 

τουκικ έδφος. Βέβι, στην έκβση 

των σττιωτικών επιχεισεων οι συ-

νέπειες υτς της πφσης δεν τν 

σημντικές. μως, ο πολιτικς ντκτυ-

πος τν τεάστιος φού μεικνο 

ξιωμτούχοι επέκινν την τουκικ 

κυβένηση κι τη σττιωτικ ηγεσ 

τι δε νγνωζουν τις συμμχικές 

τους υποχεώσεις κι ενι γνώμονες 

στους συμμάχους τους21.

Τυτχον, η τουκικ κοιν γνώμη 

σε ποσοστ 80.6% τν ντθετη στη 

συμμετοχ της χώς της στον πλεμο 

του Ιάκ22 κι δηλώσεις ντιμεικνι-

κού πειεχομένου εν μέσω των σττιω-

τικών μεικνικών επιχεισεων στο 

Ιάκ γνοντν π ξιωμτούχους της 

τουκικς κυβένησης. 

Η κση συνεχστηκε τον Ιούλιο του 

2003 τν Αμεικνο σττιώτες συνέ-

λβν τούκους σττιώτες των ειδικών 

δυνάμεων μζ με ποσωπικ του κμ-

μτος Ικινού Τουκμενικού Μετώπου 

(IFT) στη Σουλεμάνιγιε ως υππτους γι 

το σχεδισμ βομβιστικών ενεγειών. Οι 

Τούκοι σττιώτες οδηγθηκν στη Β-

19 A. Sever, “Evolution of Turkish-American Relations in the Middle East since 1945”, Turkish Review of Middle 
East Studies (ISIS: 10, 1998/99), σελ.159-160.

20 H. Barkey, 2005. “Turkey and Iraq. The Perils (and Prospects) of Proximity”, (July 2005) Special Report United 
States Institute of Peace, σελ. 16.

21 Ibid, σελ. 17.
22 U. Toprak, and D. Aydin, “Turkish public opinion regarding the US and the iraqi question”, MERIA Journal, 

(9:3, September 2005), σελ. 3.
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23 Αγτε ο χηγς των μεικνικών δυνάμεων (USCENTCOM) σττηγς Τζον Αμπιζάντ πδέχτηκε 
τι επκειτο γι λάθος επειδ οι μεικνικές δυνάμεις στο Ιάκ δεν έχουν την εμπει ν δουλεύουν με τους 
Τούκους, πως οι μεικνο συνάδελφοι τους στην Ευώπη.

24 Οι Τουκομάνοι σύμφων με τουκικές πηγές ποτελούν το 8-11% του πληθυσμού, ενώ, σύμφων με νεξά-
τητες πηγές ενι μλις 2-3%, με θησκευτικές διφοές (Σουντες - Σιτες), Barkey, “Turkey and Iraq”, σελ. 6-7.

25 Το τουκμενικ κμμ έχει στεντεη σχέση με τις τουκικές ειδικές σττιωτικές δυνάμεις που εδεύουν 
στην πειοχ πά με την τουκικ πολιτικ ηγεσ. Αυτ εξηγετι βάση της πφσης του Εθνικού Συμβουλου 
Ασφλες το 1996 σύμφων με την οπο ποσττι ο χηγς του Γενικού Επιτελεου λων των δστηιο-
ττων που έχουν σχέση με το Ιάκ. Η έδ των τουκικών ειδικών δυνάμεων βσκετι στη Σιλπη, πλη της 
νοτιοντολικς Τουκς κι σε υτ υπάγοντι κι οι εκπσωποι του τουκικού υπουγεου των εξωτεικών 
που βσκοντι στην πειοχ γι το θέμ του Ιάκ.

γδάτη με τις μεθδους που κολουθούντι 

γι τους υππτους της Αλ Κάντ κι ελευ-

θεώθηκν μεικές ημέες μετά χως ν 

δοθούν επκες εξηγσεις στην τουκικ 

πλευά23. Το γεγονς ποκάλεσε την ογ 

της τουκικς κυβένησης λλά κι της 

κοινς γνώμης που ισθντν τι οι Ηνω-

μένες Πολιτεες τιμωούσν την Τουκ 

λγω της πφσης της τουκικς εθνοσυ-

νέλευσης. Το γεγονς υτ εχε συνέπει 

ν ποτχθούν  ν συντξιοδοτηθούν 

λοι οι επικεφλς των τουκικών ειδικών 

σττιωτικών δυνάμεων στο Ιάκ λλά κι 

ο διοικητς των Τουκικών Ειδικών Δυνά-

μεων π το τουκικ επιτελεο.

Η Τουκ στην ποσπάθει της ν 

υξσει την επιο της στις εξελξεις 

στο βειο Ιάκ λλά κι ν νομιμοποι-

σει την πουσ της «νέδειξε» το 

ζτημ της τουκμενικς μειοντητς 

κι έγινε ο υπεσπιστς των δικιω-

μάτων των Τουκομάνων. Σύμφων με 

την τουκικ πλευά, οι Τουκομάνοι 

ενι η ττη μεγλύτεη μειοντητ 

στο Ιάκ κι κετά πολυπληθς στο 

βειο τμμ της χώς κι ειδικτε 

στο Κικούκ24. Η υπεάσπιση της «έντο-

νης πουσς» των Τουκομάνων κι 

οι πβιάσεις των δικιωμάτων τους 

γνετι με στχο ν δημιουγηθούν εντυ-

πώσεις π την Τουκ κθώς κι ν 

δημιουγσουν εθνοτικ ζτημ σε μ 

κτεξοχν κουδικ πειοχ.

Στ πλσι υτς της ποσπάθεις η 

τουκικ πλευά κι ειδικτε οι ειδικές 

δυνάμεις του τουκικού σττού βοθη-

σν στη δημιουγ ενς κμμτος του Ι-

κινού Τουκμενικού Μετώπου Iraqi Turk-

men Front (ITF), ώστε ν συσπειωθούν 

λοι οι Τουκομάνοι γύω π υτ25.
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Στις εκλογές του Ινουου του 

2005, το IFT κέδισε μλις τεις έδες 

στην Ικιν βουλ κι μνον το 0.87% 

των ψφων. Το ποτέλεσμ ποκάλεσε 

έντονη κιτικ στην Τουκ, κμη κι 

π τον πωθυπουγ Εντογάν κι τον 

υπουγ εξωτεικών Γκιούλ οι οποοι 

επέκινν νοικτά την ηγεσ του Ικι-

νού Τουκμενικού Μετώπου τι πέτυχε 

ν ποσελκύσει τους Τουκομάνους.

Η επνδστηιοποηση του ΡΚΚ 

στις νοτιοντολικές επχες της 

Τουκς κι οι βομβιστικές επιθέσεις 

σε διάφο τουκικά τουιστικά θέ-

ετ το κλοκι του 2005, επνέ-

φεε στο ποσκνιο το κουδικ π-

βλημ της Τουκς γι την κυβένηση 

λλά κι γι τη σττιωτικ ηγεσ 

χως, μως, ν βσκει νμενμενη 

ντπκιση π την μεικνικ πλευ-

ά. Οι Η.Π.Α. κωφεύουν στο τημ της 

Τουκς γι την κτδωξη των μελών 

του ΡΚΚ που κτφεύγουν στο βειο 

Ιάκ. Η μεικνικ σττιωτικ ηγεσ 

ποτέπει την Τουκ ν κολουθσει 

τη νμιμη οδ κι ν ζητσει την άδει 

της «εκλεγμένης» ικινς κυβένησης 

γι επιχεισεις ενντον του ΡΚΚ στο 

ικιν έδφος. τσι, η Τουκ ητοι-

κά διμηνύει τι διτηε το δικωμ 

μονομεούς πέμβσης στο βειο 

Ιάκ, στην πάξη, μως, θ έχει ν ντι-

μετωπσει έν ογνωμένο κουδικ 

σττ κι κμ διπλωμτικ στιξη 

π τις Η.Π.Α. 

Σε πολιτικ εππεδο, επσης η Του-

κ βσκετι σε δύσκολη θέση φού 

στ πλσι των διπγμτεύσεων γι 

έντξη στην Ευωπκ νωση που τε-

λικά ξεκνησν τον Οκτώβιο του 2005 

θ ενι υποχεωμένη ν δισφλσει τ 

εκπιδευτικά κι τ γλωσσικά δικιώμ-

τ των Κούδων. Επιπλέον, ενι εντελώς 

συμββστο μ χώ η οπο επιδιώκει 

ν εντχθε σε ένν ογνισμ πως η 

Ευωπκ νωση ν ενι διτεθειμένη 

ν εισβάλει σε έν ξένο κάτος γι ν 

κτδιώξει τ μέλη του ΡΚΚ.

Οι ππάνω εξελξεις κτδεικνύουν 

τι οι Ηνωμένες Πολιτεες δεν υπολογ-

ζουν υτά που οι Τούκοι θεωούν ζωτι-

κά συμφέοντ της χώς στην πειοχ 

κι ούτε τις νησυχες τους γι την πολιτι-

κ ενδυνάμωση των Κούδων του βει-

ου Ιάκ, συνθκες που έχουν οδηγσει σε 

κση τις τουκομεικνικές σχέσεις.

Ο πμεισμς της πδοσικς 

συμμάχου Τουκς στο ζτημ του Ιάκ 

δεν οφελετι μνο στον μεικνικ ε-

βνσισμ λγω της άνησης της τουκι-
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κς βουλς ν επιτέψει τη διέλευση 

των μεικνικών σττευμάτων π 

το τουκικ έδφος. Πολύ σημντικς 

πάγοντς ενι τι οι Κούδοι του 

βειου Ιάκ έχουν συνεγστε μο-

νικά με τις Ηνωμένες Πολιτεες π το 

1991 κι έχουν ποκτσει ένν κλά 

ογνωμένο υπολογσιμο σττ στη 

διάθεση του μεικνικού σττού 

κτοχς. Οι κουδικές δυνάμεις πο-

τελούν πάγοντ στθετητς κι 

έχουν δημιουγσει συνθκες σφά-

λεις γι τ μεικνικά σττεύμτ 

στο βειο Ιάκ, τν στο υπλοιπο 

τμμ της χώς οι Αμεικνο εξ-

κολουθούν κι δεν ελέγχουν πλως 

την κτάστση.

Γι’ υτ υπ τις πούσες πολιτι-

κοσττιωτικές συνθκες οι Αμεικ-

νο δεν πκειτι ν ενθύνουν  

κμ πεισστεο ν επιτέψουν 

μ εντοντεη τουκικ σττιωτικ 

πουσ στο βειο Ιάκ πά τις 

ιτιάσεις της Τουκς γι ποστσ 

της τουκμενικς μειοντητς  κτ-

δωξη των τομοκτών του ΡΚΚ, γιτ 

ενδέχετι ν ποτελέσει ποάγγελο 

νζωπύωσης της βς κι που μπο-

ε ν ποκλέσει ποστθεοποηση 

στην ευύτεη πειοχ κι ν δημιου-

γσει επιπλέον ποβλμτ στην με-

ικνικ ποστολ στο Ιάκ.

Επσης, η πουσ του τουκικού 

σττού ενι νεπιθύμητη π την 

ποσωιν κυβένηση του Ιάκ κθώς 

έχει δηλώσει τι «επιθυμε οι γειτονι-

κές χώες ν μην νμειχθούν στ 

εσωτεικά του Ιάκ»26. Το κλοκι 

του 2004 οι Κούδοι σε συνεγσ 

με την ικιν κυβένηση κι με τη 

συνδομ του Αμεικνού πολιτικού 

διοικητ Πωλ Μπέμε πέτεψν 

την νάπτυξη ειηνευτικών τουκι-

κών σττευμάτων στο Ιάκ πά τη 

συμφων που υπογάφτηκε μετξύ 

Άγκυς κι Ουάσινγκτον.

Οι Κούδοι έχουν δη εξσφλσει 

με το ποσωιν σύντγμ του Ιάκ 

που υπογάφτηκε το Μάτιο του 2004 

ειδικ κθεστώς (εγγυημένη υτονο-

μ) στην πειοχ του βειου Ιάκ. 

Επιπλέον, οι Αμεικνο ενισχύουν 

πολιτικά τους Κούδους συμμάχους 

τους στην πούσ συγκυ οι οπο-

οι ελέγχουν την πλούσι σε πετέλι 

πειοχ κι με κάθε ευκι υπενθυ-

μζουν στην Άγκυ τι δεν έχει κμ 

δουλειά εκτς των συνων της.

Η Τουκ βλέπει με κετ κχυ-

ποψ πλέον τις μεικνικές κινσεις 

στο βειο Ιάκ κι ενι κετά επιφυ-

λκτικ με τη νέ κουδικ ονττητ 

που δημιουγετι στ σύνο της. Γι 

το λγο υτ ποσπθε ν πμενει 

στις εξελξεις κι ν νομιμοποισει 

την νάμειξη της, χησιμοποιώντς 

ως μοχλ πεσης την πουσ της 

τουκμενικς μειοντητς λλά κι 

το «κτοχυωμένο δικωμ» κτδω-

ξης των μελών του ΡΚΚ, το οποο ενι 

ζτημ ύψιστης εθνικς σφάλεις γι 

τους Τούκους. 

Η Τουκ βέβι έχει ντιληφθε 

τι πά τις δυσκολες που υπάχουν 

στις τουκομεικνικές σχέσεις δεν 

μποε ν ντγωνζετι τις Ηνωμένες 

Πολιτεες στο θέμ του Ιάκ. Γι’ υτ 

κι η τουκικ σττιωτικ ηγεσ πο-

26 Ibid, σελ.12.



Οι Τουκομεικνικές Σχέσεις μετά το τέλος του Ψυχού Πολέμου κι το Ζτημ του Ιάκ
161Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

σπθε ν βει διδους επικοινωνς 

κι ν μειώσει τις εντυπώσεις γι το 

ντιμεικνικ κλμ που επικτε 

στην τουκικ πολιτικ ελτ λλά κι 

στην τουκικ κοιν γνώμη.

Αυτ που χκτηζει τις σχέσεις 

της Τουκς με τις Η.Π.Α. π τις -

χές της δεκετς του 1990 στο θέμ 

του Ιάκ ενι μ σύγκλιση κι π-

κλιση των συμφεντων. Απ τη μ 

πλευά στις χές του 1990, η Τουκ 

υποστιξε την μεικνικ πολιτικ 

που στχο εχε την ποστσ των 

Κούδων του βειου Ιάκ κι την 

νχτιση του κθεστώτος Σντάμ 

που πέμεινε στη Βγδάτη, ποσκο-

πώντς στην εδωση του λο της 

ως σττηγικού συμμάχου των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών.

Ωστσο, μετά τη νέ μεικνικ 

σττιωτικ επέμβση στο Ιάκ το 

2003 έγινε φνε τι τσο οι στ-

τηγικές επιδιώξεις της Άγκυς στο 

Ιάκ σο κι η πονομικ σχέση με 

τις Η.Π.Α. τέθηκν σε μφισβτηση. Σε 

ντθεση με τους Κούδους του βει-

ου Ιάκ που έχουν κεδσει την εύνοι 

των Αμεικνών κι έχουν εδιώσει 

σττιωτικά λλά κι πολιτικά πλέον 

την πουσ τους στο βειο Ιάκ.
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