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H παγκόσμια ασφάλια μτά τα τρα-

γικά γγονότα της 9/11 χι αλλάξι 

δραματικά. Οι κίνδνοι και οι απι-

λς χον προκαλσι σημαντικς 

πιπτσις στη σταθρότητα τν π-

ριφριακν και ποπριφριακν 

καθσττν στον πλανήτη, ν η ξ-

λισσόμνη παγκοσμιοποίηση σ όλος 

τος χρος δημιοργί να δδομνα. 

Ο όρος ασφάλια στον 21ο αινα δν 

ίναι αποκλιστικά στρατιτικός, αλλά 

σμπριλαμβάνι πολιτικς, κοιννικς, 

οικονομικς, πολιτιστικς και πριβαλλοντι-

κς παραμτρος πο αλλάζον άρδην τα 

οποιαδήποτ όρια τν ολοκληρμάτν σ 

πίπδο ασφάλιας

(τοπικό - πριφριακό - παγκόσμιο).
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Στο πγκσμιο πριβάον του 21ου 

ιν κι γι τις πμνς δκτς, οι 

πιές θ νι κτά βάση σύμμτρς, 

μη-συμβτικές κι μη-γρμμικού πδου 

ντιπράθσης, ν μ πιθνές ξιρέ-

σις τις τυχν μποκές στην ινδική υπο-

ήπιρο κι την κορτική Χρσνησο, οι 

συμβτικού πιπέδου ντιπρθέσις δν 

φντι ν κυριρχούν στο πγκσμιο 

στρέμ. Οι ορικές σχέσις Ινδς - 

Πκιστάν στην υποήπιρο, κθς κι η 

στάθι που πικρτ ένθν κι ένθν 

του 3�ου γγρφικού πράηου στην 

κορτική Χρσνησο (μ υθύνη κυρς 

του «ιδιρρυθμου» κθσττος της Βρ. 

Κορές), φήνουν κάποι «πράθυρ» 

γι τυχν κδήση συμβτικού ποέ-

μου (ν κι στην πρτη πρπτση έχου-

μ κάποι ορικά μέτρ ποκιμάκσης 

τέτοιν νργιν που έχουν ηφθ 

π το Ισμμπάντ κι το Νέο Δχ). 

Η κτάστση στην νήσυχη κορτική 

Χρσνησο νι πιο πιητική, γιτ 

το κομμουνιστικ κθστς της Πιονγκ-

Γινγκ έχι προθήσι πυρυικά κι 

πυρηνικά προγράμμτ μ ποτέσμ 

ν βρσκτι σ υθ ντιπράθση μ 

τις Η.Π.Α., τ γιτονικά σιτικά κράτη 

κι τον ΟΗΕ (ιδικά μτά την πυρηνική 

δοκιμή της 9ης Οκτβρου 2006).

Οι βσικές ιτς δινέξν στον 21ο 

ιν, οι οπος νμέντι ν προκέ-

σουν ν υποογσιμς μτπτσις σ 

 τ ππδ νι κυρς ο ισμικς 

ξτρμισμς, οι φυτικές ντιπρθέ-

σις (π.χ. στην Αφρικνική πιρο), οι 

θρησκυτικές ντιπρθέσις (π.χ. στο 

Ιράκ μτξύ Σουνιτν - Σιτν ή κι στο 

Λβνο), η νβθμισμένη μορφή τρομο-

κρτικν νργιν (πιθνττ κι μ 

την υποστήριξη διφρν κρτν), οι 

μθορικές ντιπρθέσις σχτικά μ 

τις γρμμές τν συνρν, ά κι τους 

φυσικούς πρους δισυνορικν πριο-

χν, οι μφύιοι πμοι μ γνοκτονικές 

τάσις (τύπου Σουδάν στο DARFUR), το 

κιμκτά νβθμιζμνο σ πρκτι-

κή οργνμένο έγκημ (μφιζικς 

ομάδς, νές μορφές πιρτς, διθνής 

τν νρκτικν, μπριο υκής σάρκς, 

πστογράφηση νομισμάτν σ υρ 

κμκ, μποκή γκημτικν ομάδν 

σ μικροποέμους πς στην Κοομβ, 

πρκρτική δράση στρτιτικν πο-

σπσμάτν που συνδέοντι μ το διθνές 

έγκημ, κ.ά.), η δισπορά τν υικν 

κι πν Μζικής Κτστροφής (ΟΜΚ), 

ιδς στη Μέση Αντοή, στη Χρσνη-

σο της Κορές, κι στην Κντρική Ασ, 

κθς κι οι πνδημς που μπορούν ν 

προκέσουν ποές κι ιδιτυπς συ-

γκρούσις (π.χ. AIDS - SARS κ.ά.).

Η ύπρξη ιδιρρυθμν κθσττν 

στον πνήτη που έχουν τις δικές τους 

AGENDAS πιβσης κι προθησης 

τν συμφρντν τους (π.χ. ΜΥΑΜΑΡ - 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΣΟΥΔΑΝ - ΛΕΥΚΟΡΣΙΑ 

- ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - Β. ΚΟΡΕΑ - ΣΥΡΙΑ - ΙΡΑΝ), 

προκ νησυχς γι τη στθρτητ 

διφρν κρσιμν πριοχν κι μπορ 

ν προκέσι υσιδτές ντιδράσις 

μ πρβπτς συνέπις γι την σφά-

ι της Δύσης (π.χ. ορισμέν π τ ν-

τέρ κράτη έχουν πτρκ πούτο ή 

φυσικ έριο).

Τέος, ιτς συγκρούσν στις πμ-

νς δκτς θ μπορούσν ν νι η 

δισπορά τν μικρν - φρν πν, 

κρσιμ νργικά ζητήμτ, οι μζικές 

πρβιάσις τν νθρπνν δικιμά-

τν τοπικν πηθυσμν (Νιγηρ - Δυτ. 

Αφρική - Τσντ - Σουδάν - Ντ. Τάνδη 

- Λκή Δημοκρτ του Κονγκ - Κέρς 

της Αφρικής - Κινζικ Ξινιάνγκ - Κουρδι-
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στάν κ..), ν μέσ της «φρου του 

Διδικτύου» κι της πγκοσμιοποησης 

τν πικοιννιν, ποές π τις ιτς 

ντιπρθέσν μπορούν ν ποπ-

σιστούν κτά γμτρική προδο κι 

σ κθτική βάση οδηγούντι σ κμ 

χιρτρς μθοδύσις, πρκτικές κι 

προκτάσις. Η θρομτνάστυση -

ιδιτρ π την Αφρική κι τ τμήμτ 

της πρην Σοβιτικής νσης προς την 

Ευρπη- οινι σημντικά τις πτυχές 

του ρου Εστρική Ασφάι μ ποτέ-

σμ ν διμορφνοντι στις δυτικές 

κοιννς νέ γκέτο, νές προβημτικές 

νιστητς, νές πτππτς ισορροπς 

κι νές ρτσιστικές ντιπρθέσις.

Ποές π τις νές μορφές της μζι-

κής μτκνησης τν πηθυσμν (π.χ. 

στη δυτική Αφρική προς Γ κι Ισπ-

ν), δημιουργ νέους “BOAT PEOPLE”, 

πς στη δκτ του ’�0 (ρχές), μτά 

την μρικνική ποχρηση π το Ν. 

Βιτνάμ κι την Ινδονησ.

Επιπρσθτ, πριβοντικές κρσις 

που οφοντι στη ριζική οση κι 

μτάπτση τν κιμτοογικν συνθη-

κν στον πνήτη μπορ ν ποτέ-

σουν ιτς συγκρούσν νάμσ σ 

κράτη, ά κι δυνμική δρστηριο-

ποηση μη κυβρνητικν οργνσν 

(ΝGOS). ς πρδγμτ έχουν νφρ-

θ τ πυρηνοκνητ υποβρύχι της πρ-

ην Σοβιτικής νσης, πριφρικές 

πριβοντικές κτστροφές μ οικονο-

μικές κι άς πιπτσις, κ..

Προφνς γ της διθνούς η-

ξάρτησης οι ιτς μοντικν συγκρού-

σν πιτούν πουμρς ά κι μο-

νομρς νέργις γι την ντιμτπισή 

τους, ν συγκκριμέν κράτη έχουν 

ήδη ντάξι στις πιογές τους γι τυχν 

ντιμτπιση σύμμτρν κινδύνν κι 

πιν, κμ κι προηπτικές νέρ-

γις (PREEMPTIVE / PREVENTIVE), ιδικά 

πένντι σ διθνικούς τρομοκράτς κι 

κράτη-πρς, φοδισμέν μ υικά κι 

π Μζικής Κτστροφής.

Η Εάδ βρσκτι σ κρσιμο στυ-

ροδρμι ηπρν, ποιτισμν, πηθυ-

σμν - μιονοτήτν, κθς κι υσθη-

τν χρσν κι θάσσιν συνρν. Η 

Μσγιος νι ένς χρος στον οποο 

έχουν μφνισθ διάφορς σύμμτρς 

πιές, (π.χ. τρομοκρτ, ΟΜΚ, θρο-

μτνάστυση, δισπορά πυρυικν 

συστημάτν κ.ά.), ν στ Βκάνι (π-
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ρά τη βτση στις σχέσις τν κρτν 

τ τυτ χρνι), πάντοτ υπάρχουν 

στς έντσης (π.χ. μιοντητς, οργν-

μένο έγκημ, δισπρμέν «στοιχ» 

της AL QAEDA, πριβοντικές ντιπ-

ρθέσις κ..). Οι ν γ στς έντσης 

κτσικά διυρυνμνς προς Μύρη 

Θάσσ, Κσπ, Κ. Ασ κι Υπρκυ-

κσ υξάνουν τις νησυχς της χρς 

μς προς το 2025. Η κρηκτική κτάστ-

ση στη Μ. Αντοή, τ πυρυικά συστή-

μτ του Ιράν που μπορούν ν πήξουν 

οκηρ τ Βκάνι, οι μτκινήσις 

πηθυσμν, ο βνικς ξτρμισμς 

- μγοδτισμς, νι θέμτ που θ 

πσχοήσουν τη χρ μς μέσ στ 

πμν 20-25 χρνι.

Η χρ μς κτι ν δσι ιδι-

τρη βρύτητ σ υτές τις πιές κι 

ν πρκοουθ κ του σύνγγυς τις 

ξξις, γιτ οι πιμέρους στάθις 

στ βρι κι ντι - νοτιοντοικά 

σύνορ της χρς νδέχτι ν ά-

ξουν σημντικά ποούς π τους πο-

ιτικούς, οικονομικούς κι στρτιτι-

κούς συσχτισμούς, ν δν ποκτι 

(τουνντον νι μάον σγουρο), τι 

γ τν TRANSNATIONAL THREATS / 

ASYMMETRIC DANGERS, μτξέιξης του 

NATO κι πγκοσμιοποησης, οι Εη-

νικές νοπς Δυνάμις θ κηθούν ν 

συνισφέρουν ποικιοτρπς σ ποές 

ιρηνυτικο-νθρπιστικές κι άς 

ποστοές σ ς τις ηπρους της υδρο-

γου, (π.χ. Αφρική).

Φυσικά  τ πρπάν δν πο-

κτι ν νι πιπρσθτ δυν-

μικν ξξν που πιθνττ θ 

έχουμ στο στρικ της Τουρκς 

μέσ στ πμν 20-25 χρνι. (π.χ., 

Κουρδιστάν, στρικές κρσις του 

συστήμτος στη γιτονική χρ, πιπτ-

σις π κυοφορούμνη τριχοτμηση 

του Ιράκ, δυσχέρις στις σχέσις της 

μ την ΕΕ κι τις Η.Π.Α., πιπτσις π 

την ντιπράθση Η.Π.Α. - Ιράν, νές κ-

φράσις Σουνιτικού ξτρμισμού κ.ά.). 

Στη συγκκριμένη μέτη δν γντι 

ιδική νφορά στην ξ ντον πι-

ή, ά στις τικές πισημάνσις κι 

τ συμπράσμτ, μβάνοντι υπψη 

διάφοροι πράμτροι, ά κι πριφ-

ρικού χρκτήρ ιτς που φορούν 

την Τουρκ κι νμφβο πηρά-

ζουν το οοκήρμ τν σχέσν της 

γιτονικής χρς μ την Εάδ.

Η νάυση τν ιτν - πιν γι 

την σφάι της χρς μς, κθς κι 

οι πιογές πένντι σ ς τις ντέρ 

μη-συμβτικές κι μη-γρμμικν πισ-

ν πιές κι ντιπρθέσις, νφέρο-

ντι στο τυτο κφάιο, π κοινού 

μ σιρά πιμέρους προτάσν, μβά-

νοντς υπψη το ιδιτρ ομιχδς 

πγκσμιο κι πριφρικ τοπο.

ΝΣ ΠΛΣ - ΤΣ ΣΓΚΡΟΣΩΝ 

ΣΤΟΝ 21Ο ΩΝ

Ποο νυτές τν πγκσμιν ξ-

ξν θρούν τις συγκρούσις κι τους 

ποέμους τν τυτν χρνν ς 

ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ (POST-MODERNS), 

φού τ πδ μάχης νι δυσδιάκριτ, 

μη-γρμμικά κι ιδιτυπ, ν δν νι 

ποκιστικές οι συγκρούσις νάμσ 

σ κράτη.

Τουνντον, νι συγκρούσις που 

π έρος γντι προσπάθι πιβοής 

ύσν στο έδφος (ΝΑΤΟ σ ALLIED 

FORCE το 1999 στο Κσοβο), ή κράτους 

πένντι σ μη-κρτική ονττητ που 

νργ πιρτικά μέσ σ στθή χρ 

(Ισρή πένντι σ Χζμποάχ μέσ της 

πιχρησης JUST REWARD το κοκρι 
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του 2006 στο Λβνο), ή προχή κρτικής 

υποστήριξης σ τρομοκρτικές - ντρτι-

κές ομάδς που νργούν κτά δυτικν 

Στρτν, (π.χ. το Ιράν στο Ιράκ κι ιδι-

τρ στις ντις πρχς, που τροφοδο-

τ τους Σιτς), ή προχή «κάυψη» σ 

κθστς που νργ γνοκτονικά κτά 

ντπιου πηθυσμού, (π.χ. Κν στο Σου-

δνικ κθστς που νργ βι στο 

DARFUR του Δυτ. Σουδάν), ή μθορικές 

συγκρούσις (άμσς ή μέσ τρτν) σ 

ποές πριοχές στην Αφρική.

Γι τ πμν χρνι κι πρά τις 

οποισδήποτ προσπάθις ιρηνυτικού 

ή νθρπιστικού χρκτήρ οι πρκά-

τ ντιπρθέσις θ ξκοουθούν ν 

μς πσχοούν:

 Πρά την πτυξη νξρτησς 

του Κοσβου μέσ στο 200�, ο βνι-

κς θνικισμς κι μγοδτισμς θ 

«ρχνι τη σκιά του» πάν π το μέον 

τν Βκνν.

 Οι σχέσις ΝΑΤΟ - Ρσς -πρά 

τις κτά κιρούς βτισις- θ μφ-

νζουν ντγνιστικ χρκτήρ μ τη 

Μσχ «ν τρβάι το νργικ χρτ» 

στ διάφορ πιχνδι ξάρσν στην 

Ευρσ κι τη διυρυμένη Ευρτ-

ντική Ζνη.

 Διάφορς στρικές συγκρούσις 

θ ξκοουθήσουν ν νι νργές σ 

ποές Ευρπκές χρς, γ δημο-

γρφικν μτπτσν κι πηθυσμι-

κής σύνθσης οισν, (π.χ. Γ 

- Ιβηρική Χρσνησος, κ..).

 Ενι πού πιθν το Πιστινικ 

ζήτημ ν έχι βρι κάποι «ορική» ύση 

μέσ της δημιουργς δύο κρτν, μς 

οι ντάσις νάμσ σ ρβς κι Εβρ-

ους δν πρκιτι ν στμτήσουν.

 Οι ξξις στο Ιράκ, το Ιράν κι το 

Αφγνιστάν θ νι κθημρινά ιδιτ-

ρ δυνμικές κι πουδιάσττς.

 Ποά π τ κθσττ της κ-

ντρικής Ασς κι της Μέσης Αντοής 

θ πρμνουν ντιδημοκρτικά κι θ 

πρβιάζοντι συστημτικά τ νθρπι-

ν δικιμτ.

 Η δισπορά τν ΟΜΚ στον πνή-

τη θ πάρι νές διστάσις, ν δν πο-

κτι τρομοκρτική οργάνση ν πο-

κτήσι υικά κι π Μζικής Κτστρο-

φής, (π.χ. 

AL 

QAEDA).

  Ο ι 

ντάσις 

νάμσ 

στην Κν 

κι στην 

Τβάν, 

ά κι 

σ τ   δ ύ ο 

κορτι-

κά κράτη 

θ συν-

χισθούν, 

χρς ν 

ποκ-

τι η πτ-

ση του Βο-

ριοκορτικού κθσττος.

 Νές μορφές πιρτς θ κάνουν 

την μφάνισή τους στη Μ. Αντοή - Ιν-

δικ κν - Κρβική - Αρχιπέγος 

Ινδονησς.

 Ο ρος της Κνς προς το 2025 

θ νισχύτι κθημρινά, ιδιτρ στις 

πριοχές της Ασς - Ειρηνικού, ν οι διισ-

δύσις του Πκνου σ Αφρική κι Λτινική 

Αμρική θ προκέσουν νέ δδομέν.

 Οι ντάσις νμένοντι ν συνχι-

σθούν στο στρικ της Ρσικής Ομο-

σπονδς, (κυρς στον βριο Κύκσο, 

Ποοί ντές των π

γκόσμιων ξίξων θω

ρούν τις σγκρούσις κι 

τος ποέμος των τ

τίων χρόνων ως ΜτΜο

ντέρνος (PostΜoderns), 

φού τ πδί μχης ίνι 

δσδικριτ, μηγρμμικ 

κι ιδιότπ, νώ δν ίνι 

ποκιστικές οι σγκρού

σις νμσ σ κρτη.
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δηδή σ Ινγκουστ - Τστσν - Β. Οσ-

στ - Ντγκστάν), γ κι της ισμικής 

«διτρύπησης» σ διάφορς πριοχές.

 Η Ουκρν νμέντι ν νι 

«χρος ντιπράθσης» νάμσ στη 

Δύση κι τη Ρσική Ομοσπονδ.

 Δν μπορ ν ποκισθ οποιο-

δήποτ σνάριο σύγκρουσης στην Κορ-

τική Χρσνησο, κμ κι μ χρήση 

τκτικν πυρηνικν πν. Η ποπυρη-

νικοποηση της Χρσονήσου νι ρκτά 

δύσκοη διδικσ, ν δν ποκτι 

ν ηφθούν νργά μέτρ κτά της Β. 

Κορές π τη διθνή κοιντητ (πέρν 

της πφσης 1�1� του ΣΑ/ΟΗΕ του 

Οκτβρου 2006).

 Λγ του τι δν ικνοποιήθηκν οι 

κτέρθν προσδοκς τν μποέμν, 

ένς νέος μτμοντέρνος πμος νά-

μσ στο Ισρή κι τη Χζμποάχ νι 

ορτς. Δν ποκτι κι σύγκρουση 

του Ισρή μ τη Συρ κι το Ιράν.

 Ανξρτήτς κυβρνήσν στις 

Η.Π.Α. κι την ΕΕ, οι διτντικές σχέσις, 

γ της νές φύσης τν πιν θ ξ-

κοουθήσουν «ν έχουν φάσις άμπτης 

κι πρροις». Πάντς, οι πγκσμις 

προκήσις θ πιτήσουν πγκσμις 

συμμχς, φού διμορφντι μ νέ 

πγκσμι κοινν, στην οπο θ μ-

φνισθούν σημντικττς διφορές κι 

νιστητς.

 Η Αφρική θ νι σημο νφο-
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ράς γι τις Η.Π.Α. κι το ΝΑΤΟ, ν ποά 

π τ μοντικά πγκσμι ζητήμτ 

θ έχουν κ τις ρζς τους. Η νδο-

φρικνική διμρφση νέν τάσν 

(σ ους τους τομς) νμέντι ν 

θήσι ποά στάσιμ ζητήμτ σ δυ-

νμικές ύσις.

 Το δυτικ Ημισφριο κτιμάτι 

τι θ ξκοουθήσι ν πσχο τις 

Η.Π.Α. π τον Αρκτικ κύκο μέχρι τ 

Στνά του Μγγάνου. Το οργνμένο 

έγκημ, η διθνής κι τ κρτέ τν 

νρκτικν, η μτά-Κστρική Κούβ, 

κθς κι οι «νές βις συμμορς» 

που έχουν κάνι την μφάνισή τους στις 

μγουπις της κντρικής κι ντις 

Αμρικής θ πσχοούν τη διμρικ-

νική Ασφάι.

 Τ ντάρτικ θ διινζοντι 

στον Τρτο Κσμο κι η χρήση μικρν 

- φρν πν θ προκ συνέχιση 

τν μικροποέμν.

 Οι Η.Π.Α. κι το Ισρή θ μμ-

νουν σ διάφορς πιογές ΠΡΟΛΗΠΤΙ-

ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ πένντι σ τρο-

μοκρτικά δκτυ κι κράτη-πρς, 

χρς ν ποκτι κι η Μσχ ν 

νργήσι προηπτικά νντον χθρν 

της, (π.χ. πένντι σ κράτη που προσφέ-

ρουν κτφύγι σ Τστσένους).

 Πρά τον διποιτισμικ - θρη-

σκυτικ διάογο που θ συνχιστ π 

ς τις πυρές, οι κρς - φοντμ-

ντιστικές τάσις ισμικν κύκν 

θ συνχισθούν, ν δν ποκτι η 

Σομ ν κτστ νέο Αφγνιστάν.

 Οι νές τχνοογς στον μυντικ 

τομέ θ άξουν ρκτά ισχύοντ κι 

δδομέν. στ, οι μτμοντέρνοι 

πμοι έχουν ήδη θήσι προς κάποις 

νές κτυθύνσις. Τ ΟΜΚ, η ντιπυ-

ρυική / ντιβιστική τχνοογ, 

τ LASERS, τ ημι-συμβτικά / συμβ-

τικά π (CERTAIN CONVENTIONAL 

WEAPONS), τ μη-πνδρμέν ρο-

σκάφη (UAVS), τ μη-πνδρμέν 

υποβρύχι, κθς κι οι νές ξτικές 

τχνοογς θ πνπροσδιορσουν τις 

στρικές τάσις στον στρτιτικο-βιο-

μηχνικ τομέ.

 Η πγκοσμιοποηση τν πικοιν-

νιν κι μτφορν θ προκέσι κμ 

μγύτρη διάδοση τν σθνιν - ιν 

- πνδημιν. Το AIDS θ ξκοουθ ν 
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νι πιή γι την πγκσμι σφάι 

κι τους «δύνμους πηθυσμούς» στον 

πνήτη, ν κτιμάτι τι θ υξηθούν 

πάρ πού οι φορς του AIDS στην Κν, 

τη Ντι Ασ, σ πριοχές της Ρσς, 

στ κράτη της πρην Σοβιτικής νσης 

κι, σφς, στην Αφρική.

 Επιπέον, ο διστημικς χρος θ 

κτστ μέσ στ πμν χρνι έντο-

νο πδο ντγνισμού τν ισχυρν του 

πνήτη, φού κάποις δυνάμις, πς 

η  Ρ  σ   

(μέσ δι-

φρν πο-

στον), η 

Γ      ,  η 

Ινδ, η Βρ-

ζι, το Ισ-

ρή κι το 

Ιράν, έχουν 

κφράσι 

μέσ δι-

φρν 

προγρμ-

μάτν κι 

πρτοβου-

ιν τι θ 

πιδιξουν 

προυσ 

στο διάστη-

μ. Την δι 

χρονική προδο η Κν θ προθήσι 

νέ γνιά υποβρυχν, θ δικδικήσι 

νυτική προυσ στον Ινδικ κν 

(προβημτζοντς Αμρικνούς κι Ιν-

δούς), ν θ πιδιξι ν διτηρήσι 

ρσμτ στην Αφρικνική ήπιρο (π.χ. 

σ Νιγηρ - Αγκ κ.π.). Η Ινδ μέσ 

πούπυρης συνργσς μ τους Αμρι-

κνούς θ νισχύσι το διθνή ρο της, 

ν η Ιπν θ προχρήσι σ στδι-

κή νδυνάμση τν Ενπν Δυνάμ-

ν (κι ιδιτρ του Νυτικού). Σιρά 

ρβικν κρτν θ προσπθήσουν ν 

έχουν πρσβση στις πυρηνικές τχνοο-

γς, πιδικοντς (σ πρτη φάση) την 

προθηση πυρηνικν προγρμμάτν 

(π.χ. η Αγυπτος, η Αγρ, η Σουδική 

Αρβ κι τ Ηνμέν Αρβικά Εμιρά-

τ). Ο «πράγοντς Ιράν» γι τ πμν 

χρνι νξρτήτς τικής έκβσης 

του προγράμμτος θ πσχο έντο-

ν τις Αρβικές πρτύουσς, τις μ-

οντικές πριφρικές συμμχς κ.ά. 

Τ LESSONS LEARNED π ους τους 

πρσφτους μτμοντέρνους ποέμους 

(ιδικά στο Αφγνιστάν, το Λβνο κι 

τη Μσοποτμ), θ νι σημ νά-

υσης, νφοράς κι μέτης γι ους 

τους στρτούς.

ΤΡΟΜΟΚΡΤ

Η διθνής τρομοκρτ θ πρμνι 

μ π τις κύρις πιές γι την σφά-

ι στον 21ο ιν. Ιδιτρ μέσ της 

μορφής του ισμικού ξτρμισμού κι 

τν δικτύν του Ουχμπιστικού Σουνι-

τισμού που κφράζτι π το δκτυο 

της AL QAEDA. Η μτξέιξη της τρομο-

κρτς συνδυάζι το «δέσιμο» πιν 

κι νέν μθδν, ν οι πικφής 

της AL QAEDA ορμτζοντι την νσύ-

στση του ισμικού Χιφάτου π τη 

Μυριτν στη δυτ. Αφρική μέσ της 

βρ. Αφρικής κι της Κντρικής Ασς 

μέχρι το Αρχιπέγος τν Φιιππνν. 

Ιδιτρ νησυχητική νι η κτάστση 

στο Κσμρ, τη Ν.Α. Τάνδη, τ νησιά 

Μιντνάο, στις Φιιππνς, τη Σομ, 

κθς κι σ ποές πριοχές της ρ-

βικής Χρσονήσου.

Η «Νέ Τρομοκρτ» μτά την 9/11 

πι την πγκσμι, πριφρική κι 

θνική σφάι. Λγ πγκοσμιοποη-

ρισμέν ριζοσπστικ κ

θστώτ στον Μοσομνι

κό κόσμο, (π.χ. ρν  Σρί 

 Σοδν), θ πρμίνον 

ποστηρικτές τρομοκρ

τικών ομδων (Σονιτικών 

ή Σιτικών). Κποις ς 

χώρς θ ίνι κτφύγι 

τρομοκρτικών οργνώσ

ων γι κπίδση  στρ

τοόγηση  προτοιμσί 

νργιών
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σης η τρομοκρτ έχι στη διάθσή της 

νέ στρτηγικές κι τκτικές πιογές, 

κθς κι STATE-OF-THE ART πηροφο-

ρικο-πικοιννικές τχνοογς. Μέσ 

τν ΔΙΚΤΥΝ, έχουμ κι θ έχουμ έν 

κθημρινά μτμορφμένο πρσπο 

του τρομοκράτη. Η «Νέ Τρομοκρτ» 

πηράζι διφορτικά πέον την κπ-

δυση, τ ΜΜΕ, τις μυστικές υπηρσς, 

τις Ειδικές Δυνάμις, τους νυτές κι 

τις νομικές υπηρσς.

Στον 21ο ιν η τρομοκρτ έχι τ 

ξής χρκτηριστικά:

 Αυξημένη ξιδκυση

 Ενισχυμένη φονικτητ

 Διυρυμένη υιξ

 Ενδυνμμένη ιδοογ

 Ποπές πηγές υποστήριξης

 Ιδιτρη «υτοκτονική» τάση

 Πρποκη στρτηγική προσέυ-

σης τμν

 Ενισχυμένη τάση ν πήξι τ π-

γκσμι συστήμτ μτφορν

 Ανβθμισμέν οπικά συστήμτ

 Διδικτυκή προυσ

Λγ τν ντέρ δέκ χρκτη-

ριστικν έχι άξι το πρσπο της 

τρομοκρτς. Γι’ υτ κι πιττι γι 

ν ντιμτπιστ η ΝΕΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ν συντονισθούν οι κρτικο, πριφρι-

κο, διθνς κι πγκσμιοι φορς. Η 

τρομοκρτ του σήμρ κι του ύριο 

θέτι νέ διήμμτ κι πντοποθτ 

την πιογή του προηπτικού πήγμτος 

(κυρς στις Η.Π.Α.). Η ντιτρομοκρτική 

μορφή πιογν πιτ ν πργμτοποι-

ηθούν τροποποιήσις. σο ποτέ άοτ 

νι νγκο ν δοθ ιδιτρο βάρος 

στην πρηψη κι κτποέμηση της 

βιοτρομοκρτς, στις ξξις στη βιο-

τχνοογ κι τη γντική δυνμική, 

στην προστσ τν νέριν μέσν 

π φορητούς ντιροπορικούς πυρύ-

ους, ά κι στην πρκοούθηση τν 

δρστηριοτήτν τν κρν ισμικν 

Ομάδν στο Διδκτυο.

Ενι πρτητο ν άξουν άρδην 

οι τρποι προυσσης κι νάυσης της 

«νές τρομοκρτς» κι ιδιτρ της AL 

QAEDA που νι δκτυο κι νργ ς 

«Λρν δρ», η οπο μπορ ν πι-

βισι πρά τις ήττς κι πις στο 

Αφγνιστάν, ά κι σ πγκσμιο π-

πδο. Τ πδ δράσης τν τρομοκρτν 

θ νι ποά κι διρκς το φάσμ τν 

νργιν τους θ πκτντι.

Η νέ τρομοκρτ θ ποτέσι 

μ π τις κύρις κι πουδιάσττης 

φύσης ιτ συγκρούσν στον 21ο ι-

ν, γιτ:

 χουν υξηθ κι θ υξάνοντι 

κθημρινά οι νδο-ισμικές ντιπρ-

θέσις.

 Ο κύκος βς νάμσ στους Σ-

φιστές κι Ουχμπιστές μ τον δυτι-

κ κσμο θ συνχισθ γι τ πμν 

χρνι.

 Οι Ισμιστές θ «προσγγζουν» 

γνστά προβήμτ, (π.χ. Κσμρ - Ντρ-

φούρ - Πιστινικ - Λιβνικ), μ 

έντονς προδιθέσις.

 Τ SITES στο Διδκτυο θ πο-

πσιάζουν τις κδησις βς, (προπ-

γάνδ, ψυχοογικές πιχιρήσις).

 Ενι δυντ ν συηφθ ή ν 

σκοτθ ο Οσάμ-μπιν-Λάντν ά ν 

διτηρηθ σος γι δκτς ο Μπιν-

ντνισμς.

 Η Μέση Αντοή θ ξκοουθή-

σι ν πρμένι ο κθοριστικς χρος 

τν διθνν ξξν στον πγκσμιο 

χάρτη, που θ συγκρούοντι ποπά 

συμφέροντ κι τάσις, (π.χ. νργικά 

ζητήμτ κ..).
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 Οι ρβικές μάζς θ νι σ μ 

διρκή μτάπτση, ν τ «σύνδρομ 

συνχν ποτυχιν» του Αρβικού κ-

σμου θ ξκοουθήσουν ν κυριρχούν 

στις νδορβικές συγκρούσις.

 Πρά τις προσπάθις γι «δυτικο-

ποηση» τν Αράβν κι ισγγής μις 

τάσης «γι ν κρδηθούν τ μυά κι οι 

κρδιές» τν Αράβν, δν πρκιτι ν 

μφνισθούν υποογσιμς γές στον 

τρπο σκέψης κι δράσης τους.

Συμπρσμτικά, οι βσικές ιτς 

που νισχύουν, νδυνμνουν κι πο-

πσιάζουν την τρομοκρτ στο μου-

σουμνικ κσμο μ κδησις βς 

κτά της Δύσης θ ξκοουθούν ν υφ-

στντι, κάτι που σημνι τι «η Δύση θ 

νι σ σύμμτρο πδο σύγκρουσης 

μ στρτούς κι ρτους JIHADISTS», 

γι πάρ ποά χρνι. Δν ποκτι 

ο Πγκσμιος Πμος κτά της Τρομο-

κρτς, (GWOT), ν συνχισθ γι μι 

οκηρη γνιά. Ενι μκρύς πμος, 

σ πάρ ποά μέτπ κι μ τους φ-

ντικούς μουσουμάνους ν μμένουν 

στις θέσις τους.

Την δι στιγμή, ορισμέν ριζοσπ-

στικά κθσττ στο μουσουμνικ 

κσμο, (π.χ. Ιράν - Συρ - Σουδάν), θ 

πρμνουν υποστηρικτές τρομοκρ-

τικν ομάδν (Σουνιτικν ή Σιτικν). 

Κάποις άς χρς θ νι κτφύγι 

τρομοκρτικν οργνσν γι κπ-

δυση - στρτογηση - προτοιμσ 

νργιν.

Τ πδ μάχης του Ιράκ κι του Αφ-

γνιστάν μτά το 2003 έχουν κτστήσι 

τους τρομοκράτς προσντοισμένους 

σ νές μορφές δράσης. Η AL QAEDA 

στη Μσοποτμ κι οι νέο-TALIBAN 

στ Χμάντ - Ουρουζγκάν - Κντχάρ 

κι Κουνάρ στο Αφγνιστάν, δν πρ-

κιτι ν κτθέσουν ύκο τ π. 

Ιδιτρη προσοχή πρέπι ν δοθ στο 

Κσμρ, τη Γάζ κι το Ντιο Λβνο. Οι 

τοπικές ιδιιτρτητς τν πρπάν 

πριοχν θ ξκοουθήσουν -γ 

τν ιδικν ζητημάτν- ν ποτούν 

ιτς σύγκρουσης μ τ δυτικά συμφέ-

ροντ κι προφνς πμοι χμηής 

έντσης, μτμοντέρνοι - σύμμτροι ή 

κι ντιπμοι, θ κυριρχήσουν κι 

στις πμνς δύο δκτς. Η μμονή 

στις θέσις τν σκηροπυρηνικν ισμι-

στν, η μη-ικνοποηση τν προσδοκιν 

τους, τ «κνά» του Ισάμ μ τη Δύση 

κι η έιψη βισιμν κι μτριοπ-

θν νκτικν θ συντηρούν ή κι 

θ διυρύνουν τις ντάσις στις σχέσις 

Ισάμ κι δυτικν.

ΟΠΛ ΜΖΚΗΣ ΚΤΣΤΡΟΦΗΣ

Η δισπορά τν πν Μζικής Κ-

τστροφής (χημικά - βιοογικά - ρδιοο-
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γικά - πυρηνικά), κθς κι τν σχτικν 

υικν, ποτ κθοριστικής σημσς 

πιή γι την πγκσμι σφάι. Οι 

ιτς που οδηγούν στην πέκτση τν 

ημι-συμβτικού χρκτήρ οποστσν 

π κρτικές κι μη-κρτικές ονττητς 

νι ποές:

 Διάφορ κράτη προσπθούν ν κ-

τστούν πυρηνικές δυνάμις ή ν έχουν 

ΡΒΧ οποστάσιο, γιτ πιδικουν ν 

πρμνουν υποογσιμοι πράγοντς 

στην πγκσμι σκκιέρ.

 Διάφορ ιδιτυπ, ντιδημοκρτι-

κά κι πρχιμέν κθσττ, πιδι-

κουν ν έχουν ΟΜΚ, γιτ κμβάνουν 

υτά, ς ν πρτητ γι την πιβ-

ση του κθσττος.

 Διάφορ κράτη πιδικουν μέσ 

τν ΟΜΚ ν κτστούν πριφρικές 

υπρδυνάμις κι ν έχουν νισχυμένη 

ποτρπτική ικντητ.

 Διάφορ κράτη πιδικουν μέσ 

τν ΟΜΚ ν μφνισθούν ισχυρά πέν-

ντι σ οποισδήποτ μοντικές πρι-

πτσις πριφρικού φοπισμού ή 

μέτρν μσης της έντσης.

 Διάφορς μη-κρτικές ονττη-

τς (π.χ. τρομοκρτικές οργνσις ή 

τρομοκρτικά δκτυ) πιδικουν την 

πκτηση ΡΠΒΧ υικν κι πν γι 

την πργμτοποηση κτστροφικν 

πιθέσν (MEGA ATTACKS), νντον 

πν, στρτιτικν γκτστάσν, 

βάσν κ.. Επσης, θέουν ν έχουν «τ 

δάχτυά τους σ ΟΜΚ» γι την πργμ-

τοποηση κβισμν, πιν κ.. Ενι 

γνστ, τι η AL QAEDA πιδικι ν 

πήξι τις Η.Π.Α. μ ρδιοογική ή πυρη-

νική βμβ.

 Επσης, διάφορς τρομοκρτικές 

οργνσις στοχύουν στην κτάηψη 

πυρηνικν βάσν, στην κοπή πυρηνι-

κν κι άν υικν ή σ πθση-κ-

μικάζι κτά πυρηνικν ντιδρστήρν 

κι άν γκτστάσν, γιτ μ 

τέτοι νέργι θ έχι πγκσμιο ντ-

κτυπο κι θ προκέσι γνικυμένο 

κφοβισμ της κοινής γνμης μ πρ-

τοφνς ψυχοογικές κι τρυμτικές 

πιπτσις.

Στον πνήτη μς υπάρχουν ποά 

«τρτά σημ», τ οπο μπορούν ν 

πήξουν οι τρομοκράτς του σήμρ κι 

του ύριο, πς:

 Υποογσιμος ριθμς πυρηνικν 

κι άν γκτστάσν σ πριοχές 

της πρην Σοβιτικής νσης, (π.χ. 

ντιδρστήρς - πριοχές που υπάρ-

χουν πυρηνικά υικά, HIGHLY ENRICHED 

URANIUM, ή τκτικά πυρηνικά π), οι 

οπος δν φυάσσοντι πρκς.

 Ποά πυρηνικά ργστήρι στην 

πρην ΕΣΣΔ -πρά τη βοήθι της Δι-

θνούς Κοιντητς- δν έχουν πρκή φύ-
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ξη κι προσττυτικούς μηχνισμούς.

 Σ ορισμένς χρς, (π.χ. Πκιστάν 

- Β. Κορέ), δν υπάρχουν τ πρτητ 

μέσ γι την ντιμτπιση τυχν πυρη-

νικού τυχήμτος ή κάποις υποτροπής 

στο πυρηνικ πργρμμ της χρς.

 Εκτοντάδς πρην Σοβιτικά πυ-

ρηνικά κι πυρηνοκνητ υποβρύχι 

βρσκοντι στις Αρκτικές πριοχές του 

Μούρμνσκ, του Σιβρομρσκ, του 

Πτροπάβοσκ κι του Βδιβοστκ 

φημέν στην τύχη τους. Ουσιστικά 

νι στάσιμς τομικές βμβς. Πάντς, 

στ πσι της γνστής πρτοβους 

τν Αμρικνν Γρουσιστν NUNN 

- LUGAR γνοντι προσπάθις ν ποπυ-

ρηνικοποιηθούν τ υποβρύχι κι τ πυ-

ρηνοκνητ πγοθρυστικά, γιτ ις 

μέσ στ πμν χρνι θ πιηθ το 

πριβάον κι τ οικοσυστήμτ.

 Διάφορς ομάδς, πς οι Τστσέ-

νοι έχουν προσπθήσι ν θέσουν υπ 

τον έγχ τους πυρηνικά υικά, γι’ υτ 

κι οι πριοχές του Κυκάσου, της Κ. Ασ-

ς κι της Κσπς θρούντι π τις 

πέον υπθς.

Σ πγκσμιο ππδο έχουν υιοθτη-

θ υποογσιμς συμφνς φοπισμού 

ή μσης τν οποστσν (πυρηνικν 

- χημικν - βιοογικν) γι τις πμνς 

δκτς, κυρς μτξύ Η.Π.Α. κι της 

Ρσς. Πρ’ η τη βτση τν σχέσ-

ν ξκοουθ ν υφσττι μοιβ 

κχυποψ κι κτσκυάζοντι νές 

γνιές πυρηνικν πν κι βιστι-

κν πυρύν. Πράη, η Γ, η 

Κν, η Ινδ κι η Μγ. Βρτν, έχουν 

προχρήσι σ στδική βτση τν 

πυρηνικν οποστσν τους. Ανιγμ 

πρμένι η στάση του Ισρή στ πυ-

ρηνικά, φού δν έχι πργμτοποιήσι 

δοκιμή, ά νι γνστ τι διθέτι 

π τη δκτ του ’60 τομικά π. 

Αδιφάνι κι προβημτισμς κυριρ-

χ σ τι φορά τ πυρηνικά της Β. Κο-

ρές κι του Πκιστάν.

Σ πριφρικ ππδο, έχουν υπο-

γρφ συμφνς γι Ζνς Ειρήνης, 

κθς κι Ζνς Αποπυρηνικοποιημένς, 

πς στον Ινδικ κν, την κντρική 

Ασ, την Αφρική, τη Λτινική Αμρική, 

τη Νοτιοντοική Ασ κι τον Ειρηνικ. 

Πάντς, στ θτικά έχουν κτγρφ οι 

κτστροφές τν πυρηνικν οποστ-

σν της Ουκρνς, της Λυκορσς, 

της Ντις Αφρικής κι του Κζκστάν, 

κθς κι η πομάκρυνση τν πυρηνι-

κν προγρμμάτν π το στρτιτικ 

πσιο της Βρζις κι της Αργντινής. 

Ενδιφέρον γι πυρηνική προυσ μέσ 

στ πμν 20 χρνι έχουν πιδξι η 

Αγυπτος, η Τουρκ, η Συρ, η Αγρ, 

η Νιγηρ, η Σουδική Αρβ κι τ 

Ηνμέν Αρβικά Εμιράτ, π κοινού 

μ την Υμένη.

Το Ιράν κι η Β. Κορέ θ νι τ β-

σικά κράτη που θ προβημτζουν τη 

Δύση μ τ πυρηνικά τους προγράμμτ 

κι οποστάσι. Η πράνομη δρστη-

ριτητ τν δύο κρτν στον πυρηνικ 

τομέ νδέχτι ν προκέσι την κύ-

ρι ιτ ντιπράθσης μ τις Η.Π.Α., 

τ κράτη της ΕΕ κι το Ισρή, μέσ στο 

πμνο χρονικ διάστημ. Κι τ δύο 

κθσττ δν δχνουν ν ποδέχοντι 

προτάσις πριφρικού φοπισμού, 

πς τις ποφάσις της «Ομάδς τν 6» 

γι τ βοριοκορτικά προγράμμτ ή 

την ποπυρηνικοποηση της κορτικής 

Χρσονήσου. Απ την άη πυρά, το 

ισμικ κθστς της Τχράνης θρ 

το πυρηνικ πργρμμ άρρηκτ «δμέ-

νο» μ την πιστροφή (!) του 12ου Ιμάμη 

τν Σιτν κι δν ποκι κμ κι 



πυρηνικ Αρμγδδν μ το Ισρή. Επ-

σης, δν φντι ν ποδέχτι ρβικές 

προτάσις γι μ Ζνη Απγρυσης τν 

Πυρηνικν π το Μρκο μέχρι τον Πρ-

σικ Κπο. Η «πκηση» νργικν 

δρστηριοτήτν, η προυσ Αμρικνι-

κν δυνάμν σ  τ κράτη της πριο-

χής, η προθημένη νυτική στρτηγική 

τν Η.Π.Α., κθς κι οι πριφρικές 

ξξις κμβάνοντι π τις ηγτικές 

ομάδς της Τχράνης ς πιητικές. 

Την δι στιγμή, οι Η.Π.Α. θρούν τ 

προγράμμτ ΟΜΚ του Ιράν ς πιή 

γι τ συμφέροντά τους στην πριοχή, 

τους συμμάχους τους κι την νργική 

στθρτητ. Η προχή υποστήριξης κ 

μέρους τν διδχν του Χομν στο 

Ιράν σ γνστές τρομοκρτικές ομάδς 

που δρουν στο Ντιο Ιράκ, το Λβνο 

κι στη Λρδ της Γάζς, νισχύι τους 

μρικνικούς φβους τι το ισμικ 

κθστς της Τχράνης νι ν πικν-
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δυνο γι την πγκσμι σφάι, φού 

«τ ποκάμι υτν τν οργνσν 

γγζουν ς τις ηπρους».

Συμπέρσμ: Οι ιτς που έχουν προ-

κέσι την οριζντι δισπορά τν ΟΜΚ 

κι υικν ξκοουθούν ν υπάρχουν 

κι νμέντι ν νδυνμθούν μέσ 

στ πμν χρνι, μ πρβπτς 

πιπτσις, χρς ν ποκοντι προ-

ηπτικές νέργις νντον πυρηνικν 

γκτστάσν.

ΟΡΓΝΩΜΝΟ ΓΚΛΗΜ

Απ τις κύρις μοντικές ιτς συ-

γκρούσν τις πμνς δκτς θ 

νι οι νβθμισμένς τάσις του ορ-

γνμένου γκήμτος σ πγκσμιο 

ππδο, κι υτ γιτ:

 Τ κρτέ τν νρκτικν τροφο-

δοτούν τους μπρους πν σ πγκ-

σμιο ππδο κι κτ’ πέκτση τη συντή-

ρηση κι νσχυση τν μικροποέμν.

 Η δικνηση βρμικου χρήμ-

τος κι πούτιμν θν (π.χ. π την 

Αφρική) συντηρ ποέμους κι τρομο-

κρτικές νέργις.

 Το οργνμένο έγκημ έχι προ-

σχρήσι σ ιδικές σχέσις μ τις νές 

μορφές πιρτς, μ ποτέσμ ν 

πιούντι κρσιμς θάσσις ζνς 

κι στρτηγικής σημσς στνά (π.χ. 

ρβική Θάσσ - Ινδονησ).

 Το οργνμένο έγκημ στ Β-

κάνι κι τη Μύρη Θάσσ τροφοδο-

τ δισυνορικές ντάσις κι τοπικές 

συγκρούσις, (π.χ. Κσοβο - Υπρδνι-

στρ, κ..).

 Το οργνμένο έγκημ έχι η-

κτρονικοποιηθ κι διδικτυκοποιηθ, 

άρ πι το χρο τν νέν τχνοο-

γιν, τον κυβρνοχρο κι τη διδικτυ-

κή σφάι.

 Το οργνμένο έγκημ τροφο-

δοτ «μνι-στρτούς» στις χρς τν 

νδν, στο Κέρς της Αφρικής κι το 

Αρχιπέγος της Ινδονησς.

 Το οργνμένο έγκημ νι 

«άρρηκτ δμένο» μ Υπρκυκάσις 

πρστρτιτικές ομάδς, ά κι μ 

στοιχ τν Ρσικν Ενπν Δυνάμ-

ν στον βριο Κύκσο.

 Η πγκοσμιοποηση σ ους τους 

τομς έχι συνδράμι κι στην πγκο-

σμιοποηση του οργνμένου γκή-

μτος. Μφιζικς οργνσις π τον 

Κύκσο, τους Αβνούς του Κοσβου, 

τη Ρσική Ομοσπονδ, τις Κινζικές ορ-

γνσις στη ντι κινζική θάσσ, 

έχουν κτστ ν πικνδυνς γι την 

πριφρική κι πγκσμι σφάι. 

Πριοχές μ ιδιτρη δράση νι η 

Αδριτική (πράνομη δικνηση τσιγά-

ρν, υκής σρκς κι νρκτικν), 

η Μύρη Θάσσ (π, νρκτικά, 

υικά ΟΜΚ), κθς κι ο Ινδικς κ-

νς (υικά ΟΜΚ - νρκτικά). Μτά την 

9/11 η δικνηση βρμικου χρήμτος 

μέσ τν πρτρπζν κι του Μου-

σουμνικού τρπζικού συστήμτος 

HAWALAS, (πρά τ υποογσιμ μέτρ 

που έχουν ηφθ), έχι υξηθ μ δυν-

μικούς ρυθμούς.

Συμπέρσμ: Το οργνμένο έγκη-

μ άζι κι θ άζι κθημρινά 

τάσις κι πιογές. Οι βσικές ιτς που 

το διμορφνουν ντς της πγκσμις 

προικονομς ξκοουθούν ν νισχύ-

οντι κθημρινά. Η τροφοδοσ πράνο-

μν στρτν, δικτύν, οργνσν κι 

νργιν θ υξηθ μ κτιγιστικούς 

ρυθμούς τ πμν χρνι, (πιθνττ 

στνά συνδδμένη μ την πγκσμι 

τρομοκρτ κι τη δράση πρχιμέ-

νν κθσττν).
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ΔΛΛΜΝ - ΓΚΛΗΜΤΚ ΚΘΣΤΩΤ

(ΓΝΩΣΤ ΩΣ ROGUE REGIMES)

Στην κτηγορ τν ROGUE REGIMES, 

δηδή τν ιδιτυπν, πομονμένν, 

ιδιρρυθμν, γκημτικν κι κτς ξ-

ξν πγκσμιου συστήμτος κθστ-

τν, νήκουν ρκτά κράτη, τ οπο 

έχουν τις δικές τους «πτυχές» διφοροπο-

ησης κι ντιπράθσης μ τη Δύση. Τ 

συγκκριμέν κράτη κοουθούν «γρμμή 

ντιπράθσης, πιθνής σύγκρουσης κι 

έντσης», μ το δυτικ κσμο, ν -κτς 

πιθνν κτυτικν ξξν- μέσ στ 

πμν χρνι θ συνχσουν πιο δυν-

μικά την «τκτική τν ποπν ντάσ-

ν» μ τις Η.Π.Α. κι τους συμμάχους σ 

Ευρπη, Μέση Αντοή κι Ασ.

Οι ιτς τν κυοφορούμνν συγκρού-

σν θ νι ντι-πγκοσμιοποιημένου, 

ντιδυτικού, ντιμρικνικού, ντ-ισρη-

ινού προσντοισμού, μ τις AGENDAS 

τους ν στηρζοντι σ ποιτικά, θρησκυτι-

κά, κοιννικά, οικονομικά, νργικά κι 

στρτιτικά πσι. Π.χ. το Ιράν, το Σου-

δάν κι η Βρ. Κορέ θρούν τις οποισ-

δήποτ μρικνικές κινήσις ς «ιτς» 

ντιπράθσης μ την κθυτή δομή τν 

κθσττν κι ουσιστικά τι στοχύουν 

σ REGIME CHANGE (γή κθσττος) 

μ βι ή ά μέσ.

Τ ROGUE REGIMES χρζοντι στις 

ξής κτηγορς:

 Αυτρχικά, στινικά κθσττ, 

πς της Βορου Κορές που μπέκο-

ντι στην υποστήριξη τρομοκρτικν 

ομάδν, κθς κι σ πράνομη κ-

τσκυή ΟΜΚ. Η Βριος Κορέ νι μζ 

μ την Κούβ π τ νπομνντ κ-

θσττ μς άης ποχής. Το κθστς 

νι προσποπγές κι μ πού ισχυρ 

το ρο τν Ενπν Δυνάμν. Στοχύ-

ι στην πικράτηση του κομμουνισμού 

στην κορτική Χρσνησο, ν νι σ 

υθ ντιπράθση μ την Ιπν, τη 

Ντι Κορέ κι τις Η.Π.Α.

 Θοκρτικά κθσττ μ πκττι-

κές διθέσις, πς το Ιράν τν διδχν 

του Χομν. Πρκιτι γι κθστς που 

στοχύι ν ντάξι υπ τη Σιτική «ομπρέ-

» έν τξο, π τη Μσγιο μέχρι το δυ-

τικ Αφγνιστάν, (δηδή Λβνο - Συρ 

- ντιο Ιράκ). χι διφορτική προσέγγιση 

στις διθνς 

ξξις κι 

κοουθ 

συγκρου-

σική δυν-

μική μ τις 

Η.Π.Α. κι 

το Ισρή. 

Εμπέκτι 

στην υπο-

στήριξη 

ντρτικν 

ομάδν 

κι τρομο-

κρτικν 

οργνσ-

ν, ν το 

πυρηνικ του πργρμμ έχι θρηθ 

ύποπτο κι ποστθροποιητικ. Οι διυ-

ρυμένς τάσις, θέσις κι προξυσμο τν 

ιρνν πισήμν σ συνδυσμ μ την 

ομιχδη κτάστση που πικρτ στη 

Μ. Αντοή, (πμος στο Ιράκ, κτάστ-

ση στη Γάζ - Δυτική χθη - Λβνο), πο-

τούν ιτς συγκρούσν που μπορ 

ν προκέσουν τράστι προβήμτ σ 

οκηρη την πριοχή π τη Μσγιο 

μέχρι το Κσμρ. Ενδχμνς δυτικές ή 

ισρηινές νέργις κτά του φοντμ-

ντιστικού κθσττος της Τχράνης, 

νι πάρ πού πιθν ν προκέσουν 

υσιδτές σύμμτρς νέργις νντ-

Στην κτηγορί των ROGUE 

REGIMES, δηδή των ιδιό

τπων, πομονωμένων, 

ιδιόρρθμων, γκημτικών 

κι κτός ξίξων πγκό

σμιο σστήμτος νήκον 

ρκτ κρτη, τ οποί 

έχον τις δικές τος «πτ

χές» διφοροποίησης κι 

ντιπρθσης μ τη Δύση.
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ον δυτικν στχν π την πυρά τν 

Φρουρν της Ισμικής Επνάστσης.

 Απομοντικά κθσττ μ δική 

τους AGENDA κι δικττορικές θέσις 

στο στρικ, τ οπο έχουν κτδικ-

στ πγκοσμς ά διτηρούντι στη 

θέση τους μέσ τν μθδν που χρη-

σιμοποιούν. Τέτοι κθσττ νι το 

ντιδημοκρτικ κθστς του Ρμπρτ 

Μουγκάμπ της Ζιμπάμπου στη Ντι 

Αφρική κι το κθστς τν Στρτηγν 

στη Μυμάρ (πρην BURMA) στη Ν.Α. 

Ασ. Το πρτο φρμζι ρτσιστικές 

κι άς μθδους κτά της ντιπο-

τυσης, ν το δύτρο μπέκτι στο 

μπριο νρκτικν σ ιδιτρ διυ-

ρυμένη γγρφική βάση.

 Απουτρχικά κθσττ στην 

πράξη μ «ένδυμ κογν» κι προσ-

ποπγή τκτική πιβσης, πς του 

Αξάντρ Λουκσένκο στη Λυκορσ 

κι του Ούγκο Τσάβς στη Βνζουέ. 

Αμφτροι χρησιμοποιούν κισμ π 

χρνι, ν ο δύτρος πέρν της ντι-

μρικνικής στάσης του, προσπθ χρη-

σιμοποιντς τον πτρκ δυνμισμ 

της χρς του ν άξι τις νδομρι-

κνικές στρτηγικές ισορροπς, υποστη-

ρζοντς ντιμρικνικά συμφέροντ 

κι θέσις «στην πσ υή τν Η.Π.Α.», 

(π.χ. στη Βοιβ το 2005).

 Τέος, μ άη σιρά κθσττν 

που μφνζοντι σκηροπυρηνικά, ντι-

δυτικά κι μ μποκή σ τρομοκρτικές 

νέργις, νι κν του Μπσάρ σ-

ντ στη Συρ, (υποστήριξη σ τρομοκρ-

τικές ομάδς κ.ά.), κι του Στρτηγού 

Ομάρ--Μπσρ στο Σουδάν, (πρχ 

κάυψη στην AL QAEDA στο πρθν, 

κτφύγιο σ τρομοκράτς, ν χ προ-

β σ γνοκτον σ βάρος του φρικ-

νικού πηθυσμού στο DARFUR).

Συμπρσμτικά, τ ντέρ κθ-

σττ γι ποούς κι διφρους γους 

θ νι μέσ στ πμν χρνι σ 

ντιπράθση μ τη Δύση, (Η.Π.Α. - Αυ-

στρ - ΕΕ) κι το Ισρή. Οι ιτς τν 

πικμνν συγκρούσν θ νι πρι-

φρικές, θρησκυτικές, οικονομικές, 

ποιτικές, προσπικές (π.χ. Βνζουέ), 

ν η ντιτρομοκρτική κστρτ τν 

Η.Π.Α. νδέχτι ν φέρι τις συγκκριμέ-

νς χρς σ σφοδρή ντιπράθση μ 

τη Δύση (Ιράν - Συρ - Β. Κορέ), φού 

ποά π’ υτά τ κθσττ υποστη-

ρζουν την τρομοκρτ κι κινούντι 

μ πράνομς μθδους στο χρο της 

οριζντις δισποράς τν ΟΜΚ.

ΠΡΦΡΚΣ ΠΛΣ:

ΔΣΝΟΡΚΣ ΣΓΚΡΟΣΣ -

ΔΧΡΣΗ ΔΤΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σ πγκσμιο ππδο ξκοουθούν 

ν υπάρχουν δισυνορικά ζητήμτ 

που δν έχουν πιυθ, ν νμέντι 

ν πσχοήσουν τη διθνή σφάι κι 

στθρτητ μέσ στ πμν χρνι. 

Οι ιτς τν συγκκριμένν συγκρούσ-

ν έχουν ν κάνουν μ τον έγχο τν 

φυσικν πρν τν δισυνορικν ζ-
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νν, τη διχριση τν υδάτινν πρν, 

το μέον τν γροτικν οικονομιν, 

την προυσ ξτρικν δυνάμν μ 

υποστήριξη τν δικν τους συμφρ-

ντν, κθς κι θρησκυτικο-φυτικές 

διφορές που νδέχτι ν προκέσουν 

«νέ σιρά γνοκτονιν».

Οι πιο σημντικές συνορικές διφο-

ρές νι:

 Στη ντι Αμρική η δφική δι-

φορά μτξύ Κοομβς - Βνζουές, 

Πρού - Ισημρινού κι Αργντινής - 

Χιής, γι σιρά νήσν στ Στνά του 

Μπιγκ στο ντιο άκρο της Αμρικής. 

Πρκιτι γι διφορές που νδέχτι 

ν κιμκθούν.

 Στην Ασ υπάρχουν δφικές δι-

φορές νάμσ στο Αφγνιστάν κι το 

Πκιστάν (γρμμή DURANTI), στο Κσμρ 

(μτξύ Πκιστάν κι Ινδς), στ Ιμάι 

(μτξύ Κνς - Ινδς), στο κθστς του 

Θιβέτ, (που κτέχτι π την Κν), στη 

ντι Τάνδη (π τους ποσχιστές 

μουσουμάνους), στ νησιά Μιντνάο 

στις Φιιππνς (ποσχιστικά κινήμτ), 

η γνστή διένξη μτξύ Κνς - Τβάν, 

ιστορικές δινέξις στ νησιά της Μικρο-

νησς - Μνησς στον Ειρηνικ κ-

ν, ποσχιστικές ντιπρθέσις στ 

νησιτικά συμπέγμτ της Ινδονησς, 

κι η στρική κι δη σφοδρή σύγκρου-

ση στο νησ της Σρι-Λάνκ. Ενδχμνη 

νδοκορτική ντιπράθση θ έχι 

σοβρές πιπτσις γι την πγκσμι 

σφάι, πς κι κνη μτξύ Ρσς 

- Ιπνς γι το μοντικ κθστς 

τν Κουρν νήσν.

 Στη Μέση Αντοή οι βσικές συ-

γκρουσικές τάσις νι μτξύ του Ισ-

ρή κι τν Πιστινν (Γάζ - Δυτ. 

χθη), του Ισρή κι της Συρς (Υψ-

μτ Γκοάν), του Ισρή κι της Χζμπο-

άχ γι το ντιο Λβνο, το Κουρδικ 

ζήτημ σ ς τις διστάσις του, το 

μέον τν Αζέρν - Βούχν στο Ιράν, 

η στρική κτάστση στο Ιράκ κι η 

ντιπράθση του Ιράν μ τ Η.Α.Ε. γι 

συστάδ νήσν στον Πρσικ Κπο.

 Στην Αφρική οι πιμέρους πριο-

χές ντιπρθέσν νι ποές, πς 

γι τον έγχο τν φυσικν πρν, (π.χ. 

Δυτική Σχάρ, Σιέρ Λν, δέτ του 

Νγηρ ποτμού, συνορικς χρος Αι-

θιοπς - Ερυθρς, στρικές ξξις 

στη Σομ, DARFUR στο Σουδάν, οι 

κρσις στο Κονγκ, κ.ά.). Επσης, οι υδά-

τινοι προι (π.χ. του ποτμού Νου), θ 

νι σημο έντσης νάμσ σ ποά 

κράτη, ν οι φυτικές συγκρούσις θ 

κυριρχούν στο Σουδάν, το Τσντ, τη 

ντι Αφρική κι τη Σομ.

Επιπέον, σ πγκσμιο ππδο, ν-

δέχτι ν μφνισθούν δινέξις κι 

πομικές συγκρούσις μ φορμή τ 

δικιμτ τν κρτν στις νοιχτές 

θάσσς, σ υφοκρηπδ (π.χ. μτξύ 

Κνς - Φιιππνν - Βιτνάμ), ή μτξύ 

Βνζουές κι ονδικν Αντιν 

στην Κρβική γι οικονομικούς γους 

(π.χ. δικιμτ ις κ.ά.).
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Στην Ευρπη κτιμάτι τι δν πρκι-

τι οι ντιπρθέσις ν προκέσουν 

συγκρούσις μ στρτιτικά μέσ, ά 

υπάρχουν «στς έντσης», πς οι ρ-

σικές μιοντητς στη Βτική (Λτον 

- Εσθον), οι Ουγγρο-μγυάρικς σ Κρο-

τ - Σρβ - Ρουμν - Σοβκ, η 

κτάστση στην Υπρδνιστρ (νάμ-

σ σ ρουμνφνους Μοδβούς κι 

ρσφνους του Δνστρου), ν δν 

μπορούν ν ποκισθούν ντς Ρσικής 

Ομοσπονδς στο μέον στρικές συ-

γκρούσις (Ττροτάν - Βρ. Κύκσος). 

Ιδιτρη νησυχ προκ η κτάστ-

ση στη Γργ μ τις δύο πρχς της 

Αμπχζς κι της Νοτου Οσστς ν 

νι έτοιμς γι πσχιση.

Τέος, κμ κι στη δυτική Ευρπη 

δν μπορούν ν ποκισθούν πριπτσις 

«στδικής» μτάπτσης κρτν, πς 

στην Ισπν (Βσκν - Ανδουσ - Κ-

τν), στη Γ (Κορσική - Βρτάνη 

- Νορμνδ), στην Ιτ (Τυρο), στο 

Βέγιο (Φάνδρ - Βν) κ.ά.

Συμπρσμτικά, νι πάρ ποές 

οι ιτς που μπορούν ν προκέσουν 

συγκρούσις κι διάυση κρτν μέχρι 

το 2025.

ΠΝΔΗΜΣ - Ο

Η πγκοσμιοποηση τν μτφορν 

κι τν πικοιννιν έχι προκέσι 

ποπές μτκινήσις τμν σ διά-
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φορς πριοχές του πνήτη, που γκυ-

μονούν σθένις, ιο κι η μφάνιση 

πνδημιν κτά κιρούς νι γνστή 

(π.χ. Ν.Α. Ασ κι Αφρική).

Το AIDS / HIV νι πιή γι την π-

γκσμι σφάι, πς κτγράφτι 

π ομφνη πφση του ΣΑ/ΟΗΕ 

του 2001. Ιδιτρη νησυχ έχι προ-

κέσι η ύξηση τν φορέν του AIDS 

στη Ρσ, την Κν, την Ινδ, ά 

κι τ κράτη της Αντοικής Ευρπης. 

Πρά την προηπτική στάση πον 

κρτν κι τις σχτικές νέργις, ο 

ις έχι κτστ ιδιτρ πιητικς, 

ξκηρζοντς κτοντάδς - χιιάδς 

οικογένις ιδικά στην Αφρική.

Ασθένις κι ιο, πς το SARS, ο 

MARBURG, η νσος τν τρν γά-

δν (MAD COWS), ο ις του EBOLA κ.ά., 

κθς κι γνστές σθένις π το 

πρθν έχουν προκέσι μγάη νη-

συχ σ ς τις ηπρους.

Επιδή οι ν γ ιο, ά κι πνδη-

μς μπορούν ν πκτθούν πάρ πού 

γρήγορ, νι σο ποτέ άοτ πρ-

τητο ν υπάρξι συνργσικ πνύμ 

στην ντιμτπιση τέτοιν κτστάσ-

ν, κθς κι υιοθέτηση προηπτικής 

πρκτικής.

Οι ιτς νι κυρς η άθι οικο-

νομική κτάστση στον Τρτο Κσμο, 

η πν, η έιψη υγιινής σ ποούς 

χρους, οι βρμικοι υδάτινοι προι, (π.χ. 

έιψη πσιμου ύδτος), οι μκροχρνιοι 

μικροπμοι, ο «βισμς τν γυνικν» 

ς «πο κτοχής κι ποέμου», η π-

ρουσ μικρν πιδιν σ στρτούς που 

κάνουν πράδκτς ργσς, (κυρς 

η πούπυρη κμτάυσή τους π 

τους μπμους), η έιψη προηπτικής 

ιτρικής, η θρομτνάστυση, η μζική 

δξη πηθυσμν π διάφορς πριο-

χές κ..  τ πρπάν νμέντι 

ν διτηρηθούν τις πμνς δκτς, 

πρά τις ορικές βτισις σ κάποις 

πριοχές του πνήτη. Η μφάνιση μς 

πνδημιν κτιμάτι τι θ προκέσι 

τοπικές κι πριφρικές ντάσις.

ΜΗ-ΚΡΤΚΣ ΟΝΤΟΤΗΤΣ

Ο πρσφτος πμος του Λιβάνου 

(κοκρι 2006) νάμσ στο Ισρή 

κι τη ριζοσπστική σιτική οργάνση 

Χζμποάχ ήτν μ ιδιτρ διφορτι-
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κή πρπτση στρτιτικής ντιπράθ-

σης νάμσ σ έν κράτος Ισρή (μ 

ένν π τους ισχυρτρους στρτούς 

στον κσμο), μ μ μη-κρτική οργά-

νση (Χζμποάχ), η οπο κπροσπ 

πρπου το 32-33% του ιβνέζικου 

πηθυσμού, συμμτχ κτά κιρούς 

σ κογές, Κοινοβούιο ά κι κυβέρ-

νηση, ν διτηρ τις δικές της (ρκτά 

υποογσιμς) ντάρτικς κι τρομοκρ-

τικές δυνάμις στη ντι Βηρυτ, ά 

κι στο ντιο κι ντοικ Λβνο. 

Διθέτι το δικ της οποστάσιο, ρκτά 

ισχυρή μορφή ποιτοφυκής, ν μ-

βάνι συνχς τ τυτ δέκ χρνι 

οπικά συστήμτ π το Ιράν κι τη 

Συρ. Ενργ ς «κράτος ν κράτι», 

μέσ σ έν σχτικά ύθρυστο ιβνέ-

ζικο ποιτικ τοπο κι ουσιστικά νι 

ισχυρτρη του φρμνου ς τκτικού 

στρτού του Λιβάνου. χι δημιουργή-

σι τις δικές της μορφές ντστσης, 

διθέτι μγάο ριθμ πυρυικν 

συστημάτν διφρν κτηγοριν, ν 

στις τάξις της κπιδύοντι (στο ντιο 

Λβνο), τρομοκράτς, οι οποοι πιχι-

ρούν κτά δυτικν κι ισρηινν στ-

χν. Συνργάζτι μ την πιστινική 
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έχουν πουδιάσττς ιτς, ν δν 

ποκουν την ομηρ τοπικν πηθυ-

σμν π ντάρτς κι τρομοκράτς, τις 

υποογσιμς «πράπυρς πις», 

τη διφορτικτητ τν πδν μάχης, 

τη χρήση πυρύν κτά πηθυσμικν 

χρν κι προφνς, στο τέος, δν 

νι σγουρο ν θ έχουν πιτυχθ οι 

κτέρθν ντικιμνικο σκοπο.

ΤΡΟΠΟ - ΜΘΟΔΟ ΝΤΜΤΩΠΣΗΣ / 

ΠΡΟΤΣΣ

Οι μοντικές ιτς τν συγκρούσ-

ν νι υρύττου φάσμτος κι ιδιτ-

ρ προβημτικές π πυράς ντιμτ-

πισης. Η υπ διμρφση νέ πγκσμι 

δυνμική πιτ πτππτους χιρι-

σμούς, ν οι πιές γι την σφάι 

του πνήτη νι στρτιτικού ά 

κι μη-στρτιτικού χρκτήρ, ν γι’ 

υτές δν υπάρχι νι κτνηση κι 

κοινά ποδκτές θέσις γι ν ντιμτ-

πισθούν συογικά.

Γι κάθ μ π τις νυθσς ιτ-

ς μοντικν συγκρούσν, προτνο-

ντι τ ξής:

Τρμκρτί σε Διεθνές πίπεδ:

 Επνξέτση βσικν πιογν 

κι θέσν του Διθνούς Δικου σ ,τι 

φορά τις τάσις της πγκσμις τρο-

μοκρτς μτά την 9/11 κι ιδικτρ 

τη ήψη ποφάσν κθς κι χρήση 

στρτιτικν κι άν μέσν μ προ-

ηπτική μορφή.

 Προθηση ν τν σχτικν 

προγρμμάτν ντιμτπισης της τρο-

μοκρτς που έχι υιοθτήσι το ΝΑ-

ΤΟ σ πρκτική βάση (NATO DEFENSE 

AGAINST TERRORISM, δηδή κπδυ-

ση, συνργσ, κ..).

 Σύστση πγκσμις ομάδς π 

HAMAS κι την ισμική Τζιχάντ. 

Η Χζμποάχ σ έν ιδιτυπο κι 

ιδιμορφο πμο 34 ημρν μ το Ισ-

ρή ντιστάθηκ κι πρά τις μγάς 

πις έδιξ τι μι κά ξοπισμέ-

νη μη-κρτική οργάνση μπορ μέσ 

νς σύμμτρου ποέμου ν στθ 

πένντι σ ισχυρττς συμβτικές 

δυνάμις. Οι μάχς στο Ντιο Λβνο το 

κοκρι του 2006 νι θέμ προβη-

μτισμού, νάυσης ά κι LESSONS 

LEARNED γι τους μτμοντέρνους πο-

έμους του 21ου ιν.

Τέτοιου δους οργνσις νργούν 

ποιτικά κι στρτιτικά κι άζουν 

κτυτικά τ πδ ντιπρθέσν 

κι μάχης. Η HAMAS, η ισμική JIHAD, 

ο στρτς του MAHDI στο Ιράκ, κουρδικά 

ντρτικά κινήμτ, οι νέο-TALIBAN, οι 

υποστηριζμνς π το Πκιστάν οργ-

νσις LET κι Jamaat-al-Islami, οι τοπι-

κο στρτο στ νησιά της Ινδονησς, το 

ντάρτικο στο ΝΕΠΑΛ κ.., νι μη-κρ-

τικο πράγοντς κι στρτο, οι οποοι 

υποστηριζμνοι π κάποις χρς (π.χ. 

Πκιστάν, Συρ, Ιράν κ.ά.), μπορούν ν 

προκέσουν πού σοβρές πις 

σ στρτούς της Δύσης, το Ισρή, ή την 

Ινδ. Το Ιράν νι STATE SPONSOR της 

Χζμποάχ, ν το διο συμβνι μ το 

Πκιστάν που υποστηρζι Ισμικές ρι-

ζοσπστικές οργνσις κτά της Ινδς. 

Τέτοιοι θ νι οι πστοι τν ποέμν 

στον 21ο ιν.

Συμπρσμτικά: Οι ιτς υτν τν 

σύμμτρν ποέμν θ βρσκοντι στις 

AGENDAS SPONSORS κι στις πιδιξις 

τους. Ο πμος Ισρή - Χζμποάχ 

τροποποησ ή κι άξ βσικές ρ-

χές του ποέμου κι πντοποθτ 

την Πομοογ σ νές βάσις. Οι μ-

τμοντέρνοι, μτσύγχρονοι πμοι 
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κορυφους νυτές γι την κτγρφή 

τν πτομριν ντιμτπισης του 

ιδιτρ φονικού διδύμου «ΤΡΟΜΟΚΡΑ-

ΤΙΑ - ΟΜΚ».

 Διμρφση νέου πισου ψυχο-

ογικν κι πηροφορικν πιχιρήσ-

ν. Σχέσις μ MEDIA γι την ντιμτπι-

ση της διθνούς τρομοκρτς.

 Προθηση τν διδικσιν πικύ-

ρσης π τον ΟΗΕ τν διφρν δι-

θνν συν-

θηκν γι 

την κτπο-

έμηση τρο-

μοκρτικν 

νργιν.

 Επικύ-

ρ  σ η   π ’ 

 τ κρά-

τη-μέη του 

Ο Η Ε  τ η ς 

ιστορικής 

πφσης 

1 5 4 0  τ ο υ 

ΣΑ/ΟΗΕ 

που κθι-

στά γκη-

μτική την 

οποιδήποτ μποκή κρτν σ υπο-

στήριξη τρομοκρτν μέσ διάθσης 

υικν κι ΟΜΚ.

 Προθηση της διθνούς συμφν-

ς γι την κτποέμηση της πυρηνικής 

τρομοκρτς (Φθινπρο 2005).

 Προθηση κι υοποηση της δι-

θνούς συμφνς γι τον έγχο τν 

φορητν ντιροπορικν πυρύν 

βρχές βηνκούς (MANPADS) μ στ-

χο ν μη βρθούν σ χέρι τρομοκρτν 

που θ μπορούν ν πήξουν ποιτικά 

ροσκάφη στις φάσις προσγσης 

κι πογσης.

 Εισγγή κι μέτη νέν σν-

ρν κι πιογν (π.χ. νές μορφές 

σκήσν) γι την ντιμτπιση της 

βιοτρομοκρτς, πς οι BLACK DAWN, 

DARK WINTER, ATLANTIC STORM ά 

κι πράηη υιοθέτηση κ μέρους τν 

κρτν της ΕΕ διφρν μρικνικν 

προγρμμάτν, πς τ BIOSHIELD - 

BIOMETRICS κι BIOWATCH.

 Ανάπτυξη στρτηγικν πιογν 

που προσττύουν τ πέον υπθή τμή-

μτ τν ν που βρσκοντι στο στ-

χστρο στρτογησης τρομοκρτν». 

Πράη, ν νισχυθούν οι τάσις ντι-

διχρισμού μέσ στους ούς.

 Οι «δύντοι κρκοι» της πγκο-

σμιοποησης ν ντχθούν σο πιο κά 

γντι στην υπ διμρφση νέ μορ-

φή πγκοσμιοποιημένν οικονομικν 

σχέσν.

 Οι μη-κυβρνητικές οργνσις 

μέσ ιδικν σμινρν ν συνδράμουν 

στην πρηψη βιν νργιν.

 Ενθάρρυνση τν γυνικν στον 

Τρτο Κσμο στο ν συμμτέχουν δυνμι-

κά στη διμρφση τν νέν κοιννικο-

οικονομικν ισορροπιν.

 Βτση τν συνργσικν μθ-

δν γι την κτποέμηση τν σχέσν 

της διθνούς τρομοκρτς μ τ τρπζι-

κά κι πρτρπζικά συστήμτ.

 Υποστήριξη σ μτριοπθή 

ΜΜΕ κι κινήσις στον μουσουμνικ 

Κσμο.

 Ενθάρρυνση τν διθνν ΜΜΕ 

που κτπομούν την «προπγάνδ 

του μσους».

 Ενσχυση τν διφρν μτριοπ-

θν «δξμνν γκφάν» κι Πνπι-

στημν στο μουσουμνικ κσμο.

 Υποστήριξη σ προγράμμτ πι-

κοιννς νάμσ σ Χριστινούς κι 

Η πό διμόρφωση νέ π

γκόσμι δνμική πιτί 

πτπίπτος χιρισμούς, 

νώ οι πιές γι την σφ

ι το πνήτη ίνι στρ

τιωτικού  κι μηστρ

τιωτικού χρκτήρ, νώ 

γι’ τές δν πρχι νιί 

κτνόηση κι κοιν ποδ

κτές θέσις γι ν ντιμτω

πισθούν σογικ.
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Μουσουμάνους, ά κι σ νδομου-

σουμνικές οργνσις.

 Πρκοούθηση τν τάσν τν 

Μουσουμάνν στο δυτικ Κσμο κι 

νδυνάμση τν θέσν πρ «ποιτιστι-

κής υισθησς».

 Ενσχυση τν τάσν νοχής (μέσ 

σ ογικά ρι), στ πσι του δι-

γου τν Ποιτισμν (ποιτιστικά - κπι-

δυτικά προγράμμτ).

 Ενττικοποηση τν προσπ-

θιν γι την πυση γνστν κι μ-

κροχρνιν δινέξν (ιδικά στη Μ. 

Αντοή).

 Βτση της ικνς του δυτικού 

κσμου στ ισμικά ΜΜΕ.

 Προθηση ιδικν νυτν που 

γνρζουν τις διάφορς γσσς στον 

ισμικ κσμο, κθς κι πιμέρους 

ποιτιστικο-θρησκυτικές υισθησς.

 Διτήρηση του σβσμού τν ν-

θρπνν δικιμάτν κι του νθρπι-

στικού δικου.

 Διυκυνση του διθρησκυτικού 

διγου.

 Προθηση ιδν γι διποιτισμι-

κή πιμρφση.

 Απομνση κι πριθριοποηση 

τν ξτρμιστικν κι φοντμντιστι-

κν στοιχν σ ς τις χρς.

 Ανάπτυξη κέντρν νοχής, δι-

γου κι πυσης τν διφορν σ ς 

τις χρς του μουσουμνικού κσμου.

 Υποστήριξη ν τν προσπ-

θιν διθνν οργνισμν γι την ντιμ-

τπιση της τρομοκρτς (NATO - EE - AU 

- ASEAN - OAS - GROUP-� κ..).

 Κτγρφή ν τν κρν (ι 

δυντ), άρθρν κι γχιριδν της AL 

QAEDA κι άν οργνισμν - δικτύ-

ν (τρομοκρτικν) κι τοιμτητ (κ 

μέρους τν ιδικν) γι την πιμέρους 

προβοή ντπιχιρημάτν.

 Αποφυγή κτγρφής ρν, πς 

Ισμοφσισμς.

 Αντιμτπιση της σφιστικής 

ιδοογς που προθ κρς ύσις 

κτά της Δύσης.

 Ενσχυση τν ντιτρομοκρτικν 

δυντοτήτν του Πκιστάν, της Ιορδ-

νς, της Σουδικής Αρβς, της Αιγύ-

πτου κι της Αγρς, μ πράηη 

πρκοούθηση τν δρστηριοτήτν 

συγκκριμένν πράνομν ομάδν κι 

υπηρσιν στις πρπάν χρς.

 Ανάηψη προηπτικν νργιν 

κτά της AL QAEDA στη Μσοποτμ 

π τις συμμχικές κι ιρκινές δυνάμις 

σφς.

 Προθηση τν θέσν τν δι-

φρν Σουδράβν θρητικν (που 

έχουν πιρροή) κι οι οποοι πικρνουν 

το Σφισμ κι το JIHAD. Χρησιμοποη-

ση «ιδικν μηνυμάτν» κτά της βς.

 Ενδυνάμση του τομέ ΕΣΤΕΡΙ-

ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / HOMELAND SECURITY 

σ  τ κράτη μ κύτρο κι ποτ-

σμτικτρο συντονισμ τν συνρμο-

δν υπηρσιν.

 Πριτέρ ξιδικυμένη χρήση 

τν ΕΙΔΙΚΝ ΔΥΝΑΜΕΝ στον πμο 

κτά της Τρομοκρτς.

 Λήψη πρκτικν μέτρν γι την 

κύτρη πικοινν τν μν τν 

μουσουμνικν κοινοτήτν στον ισ-

μικ κσμο. Ειδικά προγράμμτ γι 

νέους, γυνκς, ιμάμηδς, διθνς π-

φές, κ.. Ν υποστηριχθούν μτριοπ-

θς φνές γι ομις μ θέμτ το 

Ιράκ, τη Βοσν, το Κσοβο κι τους 

Πιστνιους.

 Πρκοούθηση τν κρν τάσ-

ν κι προγρμμάτν τν MADRASSAS 

(ισμικν σχον) σ διάφορς χρς.
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 Προχή διυκούνσν σ σπου-

δστές τν ισμικν γχιριδν γι 

ν πικοιννούν μτξύ τους (οι μτριο-

πθς φνές).

 Διάθση -κ μέρους της Δύσης- 

υξημένου ριθμού υποτροφιν σ τι 

φορά σπουδστές ισμικν μτν, 

οι οποοι θ ήθν ν προχρήσουν σ 

μτκπιδύσις.

 Ενθάρρυνση σ μουσουμάνς γυ-

νκς σ δυτικά Πνπιστήμι στο ν 

ντχθούν σ ομάδς ργσιν - κοιν-

νικά δκτυ, τοπικές κοιννς.

 Πργμτοποηση συνχν ομιιν 

κι σμινρν σ Μουσουμάνους της 

δύσης γι την κμάθηση της γγικής 

γσσς.

 Πρκοούθηση τν τρομοκρ-

τικν δρστηριοτήτν στο Κσμρ, το 

Αφγνιστάν κι τη Σομ.

 Απομνση κι EMBARGO σ κρά-

τη που υποστηρζουν τη δράση τρομο-

κρτν σ πγκσμιο κι πριφρικ 

ππδο.

 Βτση τν τρπν κάυψης 

τρομοκρτικν νργιν, τάσν κι 

οργνσν π τ ΜΜΕ. Ν υπάρχι 

ένς «ΚΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» νφο-

ρικά μ τ ΜΜΕ.

 Διάθση μγύτρν οικονομι-

κν κονδυν σ γνσμένου πιπέδου 

THINK TANKS γι την κτγρφή - νάυ-

ση τν τρομοκρτικν τάσν.

 Πιο μπρισττμένη συνργσ 

νάμσ στις μυστικές υπηρσς τν δι-

φρν χρν στην πρκοούθηση - κ-

τγρφή τν τρομοκρτικν τάσν.

 Ιδιτρη έμφση στην σφάι 

στο θάσσιο χρο κι πριτέρ διύ-

ρυνση τν πιχιρήσν - νργιν 

της ντοκής νυτικής δύνμης ACTIVE 

ENDEAVOUR στη Μσγιο.

 Πρκοούθηση τν διφρν 

ριζοσπστικν ισμικν πυρήνν στις 

διάφορς βκνικές χρς.

νφρικά με τ πλ Μζικής Κτ

στρφής:

 Υποστήριξη σ πρτοβου-

ς πγκσμις μβέις πς η 

PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE, (PSI) 

κι η CONTAINERS SECURITY INITIATIVE γι 

την σφάι κι τον έγχο ύποπτν φορ-

τν σ ιμάνι κι νοιχτές θάσσς.

 Ενσχυση τν ποτρπτικν μέτρν 

γι την σφάι τν πυρηνικν ντιδρ-

στήρν στον πρην σοβιτικ χρο.

 Ανβάθμιση τν μέτρν σφά-

ις του πυρηνικού προγράμμτος 
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του Πκιστάν.

 Πρκοούθηση νς υρύττου 

φάσμτος πιστημνν, οι οποοι κινού-

ντι στο χρο τν «πυρηνικν μισθο-

φρν».

 Ν δοθ ιδιτρη προσοχή στ 

θέμτ που φορούν την κτσκυή ρ-

διοογικής βμβς (DIRTY BOMB).

 Ν ηφθούν  τ μέτρ γι 

την ποφυγή «πρνργιν» π τ 

πυρηνικά προγράμμτ της Βρ. Κορέ-
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ς κι του Ιράν.

 Πρά την πριθριοποηση κι τ μέτρ που έχουν ηφθ, ν συνχιστ η 

πρκοούθηση του «πυρηνικού SUPERMARKET» του πτέρ της πκιστνικής 

τομικής βμβς, Κθηγητή A. KHAN.

 Αυξημέν μέτρ σφς στη δικνηση κρσιμν υι-

κν - ΟΜΚ.

 Ιδιτρη προσοχή ν δοθ στις «πυρηνικές μφς» 

της Υπρκυκσς κι της Κ. Ασς.

 Πρά τις υπάρχουσς δυσκος ν συνχισθούν οι 

προσπάθις γι την υιοθέτηση μς ποπυρηνικοποιημένης 

ζνης στη Μέση Αντοή.

 Διθνής υποστήριξη στις διάφορς 

Συνθήκς γι την σφάι τν πυρηνι-

κν υικν, κθς κι την υποστήριξη 

κθσττν διφάνις κι έγχου 

πικνδυνν οπικν συστημάτν 

κι υικν.

 Προθηση τν πιμέρους 

πρτοβουιν Η.Π.Α. - Ρσς γι 

τη μση τν πυρηνικν πν.

 Υιοθέτηση πριτέρ Μέτρν 

Οικοδμησης Εμπιστοσύνης γι 

την πυρηνική Ασφάι νάμσ 

στις πυρηνικές δυνάμις κι ιδικτ-

ρ μτξύ Ινδς κι Πκιστάν.

 Πρκοούθηση τν νργιν 

τν ομάδν οργνμένου γκήμτος μ 

τους κύκους που δισυνδέοντι μ υικά 

κι ΟΜΚ.

 Υποστήριξη στις διθνς προσπάθις 

γι τη μττροπή της κορτικής Χρσονή-

σου σ ποπυρηνικοποιημένη ζνη.

 Υποστήριξη στο Ντοκ Πρ-

γρμμ γι COUNTER-PROLIFERATION 

τν ΟΜΚ.

νφρικά με τ ργνμέν έγκλμ:

 Πρκοούθηση τν διφρν «νέν 

τάσν» του οργνμένου γκήμτος στην 

πστογράφηση χρήμτος, το μπριο υ-

κής σάρκς, το μπριο νρκτικν, τν 

πιρτικν νργιν, τν νέν μφιζικν 
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ομάδν, της δικνησης βρμικου χρήμτος, κ..

 Πρκοούθηση μέσ του Διδικτύου τν διφρν γκημτικν ομάδν 

κι τν δισυνδέσν τους, ιδικά στον Κύκσο, τ Βκάνι κι την Κ. Ασ.

 Ευρύτρη συνργσ Η.Π.Α. - ΕΕ στην κτποέμηση του οργνμένου 

γκήμτος.

 Εκπδυση στυνομικν κι Ειδικν Δυνάμν 

διφρν χρν π τ δυτικά κράτη (ιδς στη Μ. 

Αντοή κι την Αφρική).

 Ιδιτρη έμφση ν δοθ στις μφς τν Τστσέ-

νν, Νιγηρινν - Πκιστνν κι Αβνοκοσοβάρν.

νφρικά με τ κράτπρίες:

 Το κθστς του Ιράν κι οι πράνομς δρστηριτη-

τές του στ πυρηνικά - πυρυικά θέμτ κι την τρομοκρτ 

θ νι έν π τ κύρι ζητήμτ τν πμνν χρνν.

 Πρκοούθηση τν δρστηριοτήτν διφρν κρ-

τν, πς της Συρς, της Β. Κορές, του Σουδάν κι της 

Βνζουές, σ πριφρικ κι πγκσμιο πσιο.

 Λήψη μέτρν γι την ποτροπή της μτάπτ-

σης της Σομς σ έν «δύτρο Αφγνιστάν».

 Αποφυγή της μττροπής του Λιβάνου 

σ έν «νέο μφυιοπομικ» κράτος κι 

ιδιτρος έγχος τν δρστηριοτήτν 

τν Σύριν.

 Το Ιράν ν ποσύρι ς τις τρομο-

κρτικές του ομάδς π το ντιο Ιράκ.

 Σ πρπτση πριτέρ ντά-

σν της Δύσης, ν ηφθούν νργά 

προηπτικά μέτρ νντον τν κθστ-

τν-πριν, συμπριμβνομένου κι 

προηπτικού πήγμτος νντον τν 

πυρηνικν γκτστάσν του Ιράν.

 Ν πιδιχθ κ μέρους της 

Δύσης το «πέρς της υποστήριξης 

τρομοκρτικν οργνσν π τ κρά-

τη-πρς», μέσ διπμτικού, οικονομικού, ά κι 

στρτιτικού χρκτήρ κυρσν - νργιν.

νφρικά με τ περιφερεικά ζτήμτ:

 Πρκοούθηση κι έγχος τν δημογρφικν τάσν 

σ πγκσμιο κι πριφρικ ππδο.
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 Πργμτοποηση διθνούς διάσκ-

ψης γι ζητήμτ που φορούν τους 

υδάτινους πρους π νομικής πυράς.

 Επυση δισυνορικν διφορν 

σ πριοχές της Αφρικής (Κέρς - Κονγκ 

- Δυτ. Αφρική).

 Επιτάχυνση τν προγρμμάτν 

πονρκοθέτησης πριοχν γι ν πο-

δοθούν στον γροτικ τομέ.

 Διχριση κρσν μέσ βτιμέ-

νν τρπν ντιμτπισης της θρομ-

τνάστυσης.

 Δημιουργ δύνμης τχς ντ-

δρσης π πκτς Δυνάμις της Ακτο-

φυκής κι της Αστυνομς τν κρτν 

της ΕΕ, γι πυση σοβρν νδομσο-

γικν κρσν.

 Επυση χρνιν προβημάτν 

που γκυμονούν υρύτρους κινδύνους, 

πς του Κσμρ, του Θιβέτ, της Αμπχ-

ζς, της Ντ. Οσστς, του Κουρδιστάν, 

της Δυτικής Σχάρς, κ..

 Προθηση τν πρτοβουιν τν 

διφρν πριφρικν οργνισμν 

γι την ντιμτπιση κρσιμν ζητημά-

τν που άπτοντι τν τομέν της σφά-

ις κι στυνμυσης, (π.χ. AU - ASEAN 

- APEC - OAS).

Aνφρικά με πνδμίες:

 Προθηση τν δικρτικν κι ά-

ν συνργσιν γι την ντιμτπιση πν-

δημιν (μέσ ξιδικυμένν ομάδν).
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 Ευρύτρη νργοποηση τν δι-

θνν οργνισμν σ  τ ππδ γι 

την ντιμτπιση του AIDS.

 Ενημέρση μέσ διφρν μθ-

δν τν ιδιτρ «υσθητν» πηθυ-

σμικν ομάδν στον Τρτο Κσμο.

 Ιδιτρη προσοχή ν δοθ σ ιούς 

που έχουν κάνι την μφάνισή τους στην 

Κν κι σ πριοχές της πρην ΕΣΣΔ.

 Εισγγή ιδικν νημρτικν 

προγρμμάτν (σ συνχή βάση) στ κο-

ρυφ κι πγκσμις μβέις ΜΜΕ.

νφρικά με τ δράσ τν μκρτι

κών νττήτν:

 Ιδιτρη προσοχή ν δοθ στην π-

ρκοούθηση τν διφρν ιστοσδν 

στο Διδκτυο, στο οποο οι μη-κρτικές 

ονττητς έχουν μγάη πρσβση.

 Μέτη τν LESSONS LEARNED 

π τον πμο στο Λβνο, νάμσ 

στο Ισρή κι τη μη-κυβρνητική οργά-

νση, μ τρομοκρτικές προκτάσις, 

Χζμποάχ.

 Πρκοούθηση τν συνργσιν 

Ιράν - Συρς Χζμποάχ κι διφρν 

ισμικν ομάδν στο Ιράκ.

 Ανάυση τν διφρν πψ-

ν κι θέσν τν οργνσν γι 

κύτρη κτνηση κι νδοσκπηση 

τν στρικν τους.

 Ανάυση τν βιογρφικν ση-

μιμάτν κι ιδιιτροτήτν τν 

ηγτικν στχν τν ν γ οργ-

νσν.

 Πρκοούθηση τν πφν 

τους μ διάφορς κρτικές ονττητς, 

ά κι μ ά δκτυ σ διάφορς 

«κρσιμς» γνιές του πνήτη.

 Μέτη σ ππδο ΟΗΕ - ΝΑΤΟ 

- ΕΕ τν δρστηριοτήτν τν συγκκρι-

μένν ομάδν.

 Πρκοούθηση τν οικονομι-

κν τους δρστηριοτήτν.

 Πρκοούθηση τν «πφν» 

τους μ υικά κι ΟΜΚ.

 Ενσχυση τν κρτικν υποδο-

μν πένντι στη δισδυση τν μη-

κρτικν οντοτήτν.

ΘΣΗ - ΠΟΛΤΚΗ ΛΛΔΟΣ ΠΝΝΤ 

ΣΤΣ ΝΣ ΠΛΣ

Η Εάδ, γ στρτηγικής θέσης, 

βρσκτι φπτμνη ν τν ντέρ 

νφρμνν ιτιν συγκρούσν στον 

21ο ιν κι ιδιτρ «ομιχδν» κι 

σύμμτρν κινδύνν κι πιν. Η χρ 

μς, ς κράτος-μέος του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ 

κι της ΕΕ, πρκοουθ κι συμμτέχι 

στην ντιμτπιση κρσν σ σύμμτρο 

ππδο, ν δν ποκτι στο μέον οι 

νοπς Δυνάμις ν κηθούν ν ντιμτ-
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πσουν κτστάσις πού μκράν τν συν-

ρν μς. Αυτ σημνι νδιμρφση 

του πισου δράσης κι συμμτοχής μς 

σ έν νέο πγκοσμιοποιημένο πριβάον, 

υπ το φς τν νέν πιν.

Βάσι τν ντέρ ξξν, προτ-

νοντι τ ξής:

 Ανβθμισμένη κι πουππ-

δη συμμτοχή της Εάδος στη NATO 

RESPONSE FORCE.

 Πούπυρη προυσ στη δι-

μρφση κι κπνηση του νέου δγ-

μτος TRANSFORMATION της Ατντι-

κής Συμμχς.

 Ενδχής νάυση ν τν σύμ-

μτρν πιν γι την Εάδ.

 Διυρυμένη συμμτοχή στις ντο-

κές πιχιρήσις της KFOR κι ISAF στο 

Κσοβο κι το Αφγνιστάν, κθς κι σ 

ντστοιχς ποστοές στο DARFUR, κι 

ντς της ACTIVE ENDEAVOUR. 

 Αυξημένη προυσ σ θέμτ 

INTELLIGENCE στ Βκάνι κι τη Μ. 

Αντοή.

 Συμμτοχή της Εάδος σ σιρά 

προγρμμάτν διιτουργικτητς του 

ΝΑΤΟ.

 Συμμτοχή σ προγράμμτ ντι-

πυρυικής άμυνς της Συμμχς.

 Συμμτοχή σ τυχν νι προ-

γράμμτ γι τις Ειδικές Δυνάμις στ 

πσι του ΝΑΤΟ.

 Κτγρφή κι μέτη - ξιοποη-

ση τν LESSONS LEARNED π Κσοβο 

- Λβνο - Ιράκ - Αφγνιστάν.

 Δυνμική συμμτοχή κι προυσ 

ξιμτικν κι τν τριν κάδν τν 

Ενπν Δυνάμν σ ξιδικυμέν ν-

τοκά Σχο του ξτρικού, κθς κι 

σ CENTERS OF EXCELLENCE. 

 Ν πργμτοποιηθ μέτη γι 

τυχν μοντική προυσ της χρς 

μς σ PROVINCIAL RECONSTRUCTION 

TEAM στο Αφγνιστάν.

 Ν διτηρηθ η προυσ μς 

στη Βοσν - Ερζγοβνη στ πσι 

της ΕΕ.

 Ενργοποηση κι πούπυρη συμ-

μτοχή στ πσι τν EURO BATTLE 

GROUPS της ΕΕ.

 μφση στο χιρισμ κρσν που 

μπορούν ν προέθουν π τυχν πιθέ-

σις τρομοκρτν μ ΟΜΚ.

 Ανάυση τν πιν που μπο-

ρούν ν προκύψουν π ρδιοογική 

πθση.

 Μέτη τν μποκν μη-κρτικν 

οντοτήτν σ σύγχρονους ποέμους.

 μφση στην ντιμτπιση της δι-

σποράς τν Μικρν - Εφρν πν, 

(SMALL ARMS / LIGHT WEAPONS).

 Πρκοούθηση τν διφρν 

τάσν κι προγρμμάτν γι νσυ-

γκρτηση - στθροποηση κρτν.

 Πριτέρ συμμτοχή του που-

θνικού κέντρου της Κρηστνης στο Κικς 

σ διθνς ποστοές, συμπσι, κ.ά.

 Προυσ ήνν Αξιμτικν 

στη νοτιουρπκή Δύνμη Στρτοχρο-

φυκής μ έδρ την Ιτ, στην οπο 

συμμτέχουν Ιτο, Ισπνο κι Γάοι.

 Τέος, στ πσι τν σχτικν 

νημρσν της κοινής γνμης, ν 

υιοθτηθούν ιδικά προγράμμτ πη-

ροφρησης γι τις νές πιές κι τον 

νπροσρμοσμένο ρο τν Ενπν 

Δυνάμν, ά κι τν ΝΑΤΟ - ΕΕ στον 

21ο ιν. Ενι ιδιτρ ουσιδης η προ-

θηση νέν INFORMATION OPERATIONS, 

η νβάθμιση τν INTELLIGENCE δυντο-

τήτν, κθς κι η νάυση τν πιν 

σ έν ιδιτρ πούποκο κι γρήγορ 

μτξισσμνο πριβάον σ ζητήμ-

τ άμυνς κι σφάις.
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ΣΥ ΝΤΜΗΣΙΣ

Ν ΤΟ:   North Atlantic Treaty Organization

:   Ευρπκή νση

ΟΗ:   Οργνισμς Ηνμένν Εθνν

AU:   African Union

ASEAN:  Association Of South-eastern Asian States

NGO:   Non-Governmental Organization

SOF:   Special Operation Forces

APEC:   Asia - Pacific Economic Council

OAS:   Organization Of American States

PSYCHOPS:  Psychological Operations

OMK:   π Μζικής Κτστροφής 
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Η ΔΙΧΡΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΠΙΗΣΗ 
ΤΥ ΠΛΜΙΚΥ ΣΜΤΣ
ΩΣ ΜΣΥ ΔΙΞΓΩΓΗΣ Ψ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Εχος Γώγος Γώτης

Στη σημνή οχή, ατό ο ο σ

σότο αοκαλούν ήνη να αλά 

μα λξη, νώ η καθημνή ακτκή 

ββαών την άοψη, ότ αντού 

κα άντα κατ νας ακήκτος 

όλμος. Ο όλμος ατός, ολσχ

δής στη φύση το, δν θα  να 

τατζτα μ την νολη μάχη κα 

θα  να αναζητηθ σ δάφο

ος τομς της ζής μας, ός 

στον οκονομκό, τον δλματκό 

κα ββαα τον ψχολογκό. Η βα 

αοτλ σχατη μοφή ολμο, 

νώ δώκτα λον η βολή 

της θλήσς μας στον αντα

λο, ηάζοντας την καδά 

κα το μαλό το. Στο σημο 

ατό δαστηοοούντα ο 

Ψχολογκς Εχήσς (ΨΕ), 

ο οος χησμοοώντας 

την κοννα ηάζον 

τον ψχσμό το κονού στο 

οοο αθύνοντα. να 

αό τα ολλαλά μσα ο 

χησμοοούν ο ΨΕ να 

κα η μοσκή κα, δκότ

α, τα ολμκά άσματα.
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ΜΟΣΚΗ ΚΑ ΑΘΡΠΟΣ ΨΧΣΜΟΣ
ρευνντας τις αρχαιενικές αντι

ψεις για τ μυσικ, πως απκρυ

σταθκαν στ φισφικ σκέψ 

τυ 5υ και 4υ αι. π.X. στα αρχαα κεμε

να και ειδικά στν Πάτωνα και τν ρι

σττέ, πυ πρσεγγζεται θεωρτικά 

τ θέμα τς ψυχσωματικς επδρασς 

τς μυσικς, αναφέρεται συχνά « τς 

μυσικς δναμις». Κατά τν Δάμωνα, 

μεγά θεωρτικ τς μυσικς και δά

σκα τυ Σωκράτ και τυ Περικ, 

 δναμ αυτ φεεται στ γεγνς 

τι  μυσικ αντιπρσωπεει κινσεις 

τς ψυχς. νάγα με τ εδς τς πυ 

καθρζεται απ τ μυσικ ργαν, τ 

μυσικ τρπ, τ ρυθμ κ..π,  μυσι

κ μπρε να έχει διττ επδρασ διτι, 

αφ’ ενς, μπρε να επενεργσει στ 

θς των ανθρπων, χαιναγωγντας 

πάθ και επιθυμες, απκτντας έτσι 

μεγά παιδευτικ αξα, και, αφ’ ετέρυ, 

μπρε να επιδράσει στ άγ μέρς 

τς ψυχς, ταν αυτ υφσταται διατα

ραχές, ειτυργντας θεραπευτικά με 

τ χρσ κυρως μιπαθτικν μεθ

δων. Στν πρτ περπτωσ,  μυσικ 

συνδέεται με τ διδασκαα, εν στ 

δετερ περπτωσ με τν κάθαρσ. 

Η ΜΟΣΚΗ Σ ΑΠΛΘΡΤΚΗ ΔΑΜΗ
Σμφωνα με τις πατωνικές αντι

ψεις, αν  πωνας και ι Μσες πα

ρέχυν διά τς μυσικς στυς θντς 

τα αγαθά τς παιδεας, στν Δινυσ 

φενται, σε μεγά βαθμ, τα αγαθά 

τς μανας, τς δναμς εκενς πυ 

σπάει τα δεσμά και, μέσα απ τις κατά

ες διαδικασες, μπρε να δγσει 

σε αυτ πυ αρχαι Ένες νμαζαν 

κάθαρσ. «Τα πι μεγάα αγαθά μας 

έρχνται διά τς μανας», αναφέρει  Σω

κράτς στν πατωνικ Φαδρ. κ

γντας μυσικ αυ, απβάνται ι 
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αυ και μάιστα παιγμέν σε φργι 

ρυθμ. Ο φργις εναι κατά τυς αρχα

υς  πι συναφς με τν αυ ρυθμς, 

εφσν έχει χαρακτρα ργιαστικ και 

παθτικ (με τν έννια τι εξάπτει τ 

συνασθμα). Κατά τν ρισττέ,  

αυς, πως και ρισμένα ιερά άσματα 

εγερυν ψυχικά πάθ, πως τ έες,  

φβς και  ενθυσιασμς. Σε συς ε

ναι επιρρεπες στα πάθ αυτά,  μυσικ 

τυ αυ και των ιερν μεν επιφέρει 

στν ψυχ θεραπεα και κάθαρσ ανακα

τεμέν με ευχαρστσ και γι’ αυτ, έει 

 ρισττές, τέτιυ εδυς μυσικ 

εναι κατά για τ θέατρ.

ΟΡΦΚΟ ΚΑ ΠΘΑΓΟΡΟ
Π σμαντικς ταν επσς  ρς 

τς μυσικς για τν ψυχικ κάθαρσ στυς 

Ορφικς και τυς Πυθαγρευς. Η μυσικ 

απτεε τεχνικ πυ σε συνδυασμ με ρισμένυς 

π αυστρς καννες διαβωσς, βθάει στν κάθαρ

σ τς ψυχς. Δ απ τα κυριτερα εξαγνιστικά άσματα 

πυ χρσιμπισαν Ορφικ και Πυθαγρειι ως θερα

πευτικ και καθαρτρι μέσ ταν ι επωδές και ι παιά

νες. Χρσ παιάνων με θεραπευτικ δναμ μαρτυρεται 

δ στα μρικά έπ.

Οι Πυθαγρειι ακυθσαν καθμεριν πργραμ

μα μυσικθεραπεας:  μυσικ πριν απ τν κατάκι

σ τυς βθσε να απααγν απ τις ταραχές και 

τυς θρβυς τς μέρας και να έχυν πν εαφρ 

με καά νειρα. πσς, κατά τν έγερσ εκτεσαν 

ειδικά άσματα και κμμάτια για ρα, και έτσι απαάσ

σνταν απ τ νυχτεριν νωχέεια και ετιμάζνταν 

για τις απαιτσεις τς μέρας. ναφέρεται επσς τι 

 απτεεσματικττα των πυθαγρεων μυσικθε

ραπειν φειταν στ σωστ επιγ και τ σωστ 

συνδυασμ τρπων και ρυθμν, τ θς των πων 

εχαν επισταμένα μεετσει.

μανιακές διαθέσεις, επιστρέφντας στις 

φρνιμες συνθειες.

πως βέπυμε, στν περπτωσ τς 

μανας, δεν εναι πιαδπτε μυσικ  

ργαν, αά ένα συγκεκριμέν εδς πυ 

μπρε να έχει θεραπευτικά απτεέσματα 

και μάιστα αυτ πυ επενεργε στ πάθς 

(στ συναισθματικ μέρς τς ψυχς) και 

κατά συνέπεια μπρε να δγσει στν 

κάθαρσ. Πρκειται για τ μυσικ τυ 
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Η ΜΟΣΚΗ Σ ΜΣΟ ΠΡΟΣΓΓΣΗΣ 
ΤΟ ΑΘΡΠΟ ΨΧΣΜΟ

Η μυσικ αγγζει τν άνθρωπ σε 

ένα πρεκτικ αρχακ εππεδ τς 

πρσωπικττας, ξεπερνντας τις αντι

στάσεις τς διανσς και τς γικς 

σκέψς. 

Η μυσικ απτεε ένα π ευα

σθτ και απτεεσματικ μέσ για τν 

πρσέγγισ τυ ανθρπινυ ψυχισμ. 

Κατά συνέπεια, παρυσιάζει ιδιατερ εν

διαφέρν για υς συς ασχνται 

με τ διερενσ, τν εκπαδευσ και 

τ θεραπεα τς συγκινσιακς και συναι

σθματικς ζως τυ ανθρπυ, αφ 

συμβάει τσ στν τμέα τς ανάυσς 

σ και στν τμέα τς ανασυγκρτσς 

τυ ψυχισμ, πυ εναι ι δ βασικές 

διαδικασες πάνω στις πες πρεεται 

κάθε πρσπάθεια αυτγνωσας, εκπαδευ

σ, θεραπεας  επρεασμ.

φ’ ενς,  μυσικ μπρε να παξει 

τν ρ ενς π απτεεσματικ 

διεγερτικ για τ διερενσ των συγκι

νσιακν και συναισθματικν αντιδρά

σεων τυ ατμυ, των συνειδτν και 

υπσυνεδτων πρβματισμν τυ. 

Διευκνει τν πρσέγγισ στ υπσυ

νεδτ και τν ενεργπσ μπκαρι

σμένων ψυχπαθγικν καταστάσεων, 

πυ βρσκυν διέξδ μέσα απ φαινμε

να κάθαρσς. φ’ ετέρυ, παζει τν ρ 

ενς π απτεεσματικ διεγερτικ 

για τν αφπνισ και ενεργπσ των 

δμιυργικν δυνάμεων πυ υπάρχυν 

σε κάθε άνθρωπ και πυ μπρν να ευ

νσυν πρσπάθειες αναδιργάνωσς: 

να ξυπνσει τ δμιυργικ δυναμικ, να 

δνθε  θετικ ενέργεια, τα επικδ

μτικά στιχεα τς πρσωπικττας, τα 

συναισθματα,  φαντασα,  δμιυργι

κ εξυπνάδα τυ ανθρπυ. 

Η μεθδγα τς μυσικθεραπε

ας απτεεται απ δ βασικς τπυς 

τεχνικν, δχως σαφες διαχωριστικές 

γραμμές μεταξ τυς. Ο πρτς αφρά 

τ διάγνωσ και  δετερς τ θερα

πεα  τν εκπαδευσ. Ο εμψυχωτς 

καεται να αναπτξει ες τυ τις ικαν

ττες ευαισθσας, εξυπνάδας, γνσς, 

φαντασας και κυρως να εμπνευσθε 

απ τ άτμ  τα άτμα με τα πα 

καεται να εργασθε. σ για τυς τ

μες εφαρμγν τς μυσικθεραπεας 

δεν υπάρχει κανένας περιρισμς. τε 

πρκειται για τμες πρψς ετε για 

τμες θεραπεας, παιδαγωγικς  εκπα

δευσς. φαρμγές μπρε να υπάρχυν 

σε εκπαιδευτικς χρυς, σε φρες 

υγεας, σε χρυς κινωνικς πρνιας, 

σε κέντρα ευεξας, σε χρυς επιχειρ

σεων (ψυχγικν και μ) κ.π. 

Η ΣΤΟΡΚΗ ΔΑΔΡΟΜΗ 
ΤΟ ΠΟΛΜΚΟ ΑΣΜΑΤΟΣ 

Τ εμβατρι εναι μια μυσικ σν

θεσ πυ εκτεεται ετε απ μυσικά 

ργανα  συνθως πνευστά  ετε απ 

σάπιγγες με  χωρς συνδεα τυμπά

νων, ετε απ στρατιωτικ  ά συντε

ταγμέν τμμα πυ τραγυδά κινμεν 

πεζ  παραμένει στάσιμ. Τ εμβατρι 

έχει διμερές μέτρ με έντνα τνισμέν 

τ θέσ, έτσι στε να υπβθά τν μα

δικ βματισμ και συνδέεται στενά με 

τ στρατιωτικ παράδσ, ωστσ δεν 

πρρζεται μν για στρατιωτικ χρσ, 

αά εμφανζεται και στν περα, τ μυ

σικ τραγωδα και τ ρατρι.

ν για τ πεμικ άσμα στν ενι

κ ιστρα θα αναφερθμε εκτενς στις 

παρακάτω παραγράφυς,  δρμς για 

τα εμβατρια τς σγχρνς επχς αν

χθκε απ τυς Γάυς, ταν τ 1589 
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 συνθέτς ρμπ άρχισε να συνθέτει 

μυσικ κατά για τ βάδισμα στρα

τιωτικν τμμάτων. Τν 17 αινα  Λυ 

συνέθεσε εμβατρια για τν μπάντα τυ 

βασιιά Λυδβκυ ΙΔ΄, εν  Κυπερ 

και  Μπάχ χρσιμπσαν τ εμβατ

ρι στις συνθέσεις τυς και  Μτσαρτ 

στ χρευτικ τυ μυσικ. Κατά τ Γα

ικ πανάστασ και τν αυτκρατρα 

τυ Ναπέντα Βναπάρτ γράφτκαν 

στ Γαα πά εμβατρια, ένα απ τα 

πα απτεε και τ σμεριν εθνικ 

μν τς χρας,  «Μασσαιτς», τς 

πας μως  μεωδα γράφτκε πριν 

απ τ Γαικ πανάστασ.

Κατά τυς 19 και 20 αινα, τ εμβα

τρι απέκτσε πές ψεις. Έτσι, έχυ

με τ πένθιμ εμβατρι τυ Μπετβεν 

στν 3 συμφωνα τυ, τ γαμι εμβα

τρι απ τυς Μέντεσν και Βάγκνερ 

και τ εθνικ  φκρικ εμβατρι 

των Σμπερτ, Σμαν, Μπεριζ κ.α. 

Παράδσ εμβατρων με πι σχετικά 

φς ανέπτυξαν ι αυστριακ συνθέτες 

Μτσαρτ, Σμπερτ και Μάερ, εν ι 

Βρεταν συνέθεσαν εμβατρια με θεα

τρικ περισστερ παρά στρατιωτικ 

χαρακτρα, πυ μως σε πά απ 

αυτά εμφανζεται και  παραδσιακ 

σκτσέζικ γκάιντα πυ τυς δδει ένα 

φς αρκετά φκρικ. Γενικά, μπ

ρμε να πμε τι κάθε χρα απτυ

πνει τ χαρακτρα τυ α τς στα 

εμβατρια και έτσι π.χ. έχυμε γαικά 

εμβατρια πυ κυριαρχν τα σαπ

σματα πυ απτεν τν κεντρικ 

πυρνα τς μεωδας και τα γερμανικά 

εμβατρια πυ κυριαρχν τα βαρτε

ρα πνευστά ργανα και  ρυθμς τυς 

εναι κάπως βραδτερς απ εκεν 

των γαικν. Τές, στν 20 αινα, 

αναπτχθκε και στις ΗΠ μα ειδικ 

σχ εμβατρων χάρ στν αμερι

καν συνθέτ John Philip Sousa πυ 

έγραψε αρκετές δεκάδες εμβατρων, 

τα πα παζνται σε παγκσμια κ

μακα, με περισστερ διαδεδμέν τν 

στρατιωτικ μν των Πεζναυτν.
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Η ΔΑΧΡΟΚΗ ΧΡΗΣΜΟΠΟΗΣΗ ΤΟ 
ΠΟΛΜΚΟ ΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΛΗΚΗ 

ΣΤΟΡΑ Σ ΜΣΟ ΔΞΑΓΓΗΣ Ψ
Αχαιττα

 Στν ρχαα άδα τ εμβατρι 

εκφραζταν απ τν ρ προς ρυμόν 

εμβανειν. Οι ρχαι Ένες εχαν καθιε

ρσει γνωστές πεμικές ιαχές, συμβά

ντας απτεεσματικά στν έξαψ τυ 

πεμικ μένυς των μαχτν και τν 

εξψωσ τυ θικ τυς. χαν δε καθιε

ρσει πεμικς παιάνες, τυς πυς 

χρσιμπισαν στις μάχες.

 Η πεμικ εμπειρα εχε διδάξει 

τυς Λάκωνες να εμπιστενται τν 

αυ, ως στρατγ στις μάχες. Η σπαρ

τιατικ φάαγγα πρχωρσε πάντα 

αργά και με τάξ εναντν τυ αντιπά

υ, υπ τν μυσικ τυ αυ πυ 

παιάνιζε ειδικά αυματα διμερς μέ

τρυ, κατάα για βάδισμα, γνωστά 

 Στ ναυμαχα τς Σααμνς εναι 

χαρακτριστικς  παιάνας πυ τραγυ

δσαν ι Ένες : «Ω παδες νων, 

τε, εευθερτε Πατρδ΄εευθερτε 

δε παδας, γυνακας, θεν τε πατρων 

έδ, θκας τε πργνων  νυν υπέρ πά

ντων  αγν» (ισχς Πέρσες 4025) 

(Μεταφρ.: μπρς νων εσες παιδιά, 

εμπρς να εευθερσετε πατρδα, τέκνα 

και γυνακες και των πατρικν σας θεν 

τα ιερά, πργνων τάφυς. Για α αυτά 

εναι πυ πεμάτε αυτ τν ρα.)

 Ο Μέγας έξανδρς χρσιμ

πσε τν παιάνα για να εξαεψει τν 

πανικ των στρατιωτν τς εμπρσθ

φυακς πυ βιάζνταν να φθάσυν τ 

Δαρε στν πταμ Τγρ. Ο βασιιάς 

διέταξε τν σαπιγκτ να σμάνει τν 

παιάνα τς αφβας και τυς άνδρες 

τς πρτς γραμμς να βάυν τα πα 

τυς μπρστά στα πδια τυς και να 

πυν και στυς άυς στρατιτες να 

κάνυν τ δι. Έτσι, ιπν, έφυγε  

πανικς και ι στρατιτες σκωσαν τα 

πα και συνέχισαν πρς τ μάχ.

Τουκοκατία και νική πανστασ 

του 1821

 «π» και μάιστα ισχυρ των 

νων τσ πριν, σ και κατά τ 

διάρκεια τς νικς πανάστασς 

ταν και τα δμτικά τραγδια πυ συ

νέβααν στν ενσχυσ τς αγωνιστικς 

διάθεσς των πεμιστν. Τα τραγδια 

αυτά εξυμνν τν ανδρεα , τν αγάπ 

πρς τν πατρδα και τ δψα για τν 

εευθερα. Τα πρπαγανδιστικά μν

ματα διαδδνταν με τ τραγδι απ 

στμα σε στμα παντ, εξυμνντας τυς 

Κέφτες και τυς ρματς. Μέσα απ 

τα τραγδια πρσωππινται αυτ ως 

ρωες και ταυτζνται με τα φάμπυρα 

ως «Καστρειν Μέας». πσς, κατά 

τν έφδ εναντν τυ εχθρ, πτε 

 ρυθμς τυ εμβατρυ γινταν τα

χτατς, ψάνταν απ υς τυς π

εμιστές πεμικ παιάνες πυ και πάι 

συνδενταν απ αυτές. Οι Κρτες 

κατά τις διες περιπτσεις πρσέθεταν 

στν αυ και ρα, εν ι Μαντινες 

βάδιζαν, χρευαν και έψααν τν ενό

πλιον, δαδ τ άσμα των ενπων.
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τα ζωρά για τις γιρτές στν κάμπ και 

τα μπαράκια τα πεμικά πυ ανέμιζαν 

στις βυνκρφές.

 Με τν έναρξ τυ αγνα τ 1821, 

 δμτικ πσ εξυμνε υς τυς 

παρχγς και τις σπυδαες νκες 

τυς. Μεταξ άων  ακ Μσα 

έγραψε για τν μάχ των Δερβενακων 

«Φσα μαστρο δροσρέ κι αέρα του πλγου

Να πας τα χαιρτσματα στου Δρμαλη τη Μνα

Του Δρμαλη οι μπέηδς, του Δρμαλη 

τ΄ασκέρι

Στα Δρβνκια κτονται, κορμι χρς 

κφλια»

 Μαζ με τα δμτικά τραγδια, 

θα πρέπει να υπγραμμισθε και  μεγά

 σμασα των δμτικν χρν, αφ 

τραγδι και χρς απτεν αναπ

σπαστα μέρ τυ διυ νμσματς. Η 

επιδεξιττα και  εβεντιά των κεφτν 

και των αρματν στν τσάμικ, δεν 

ταν παρά  αντανάκασ τς δειντ

τας τυς στ πεμ. Κάπτε, στα Ιωάν

νινα,  Γεργις Καρασκάκς, νεαρς 

αρματς ακμα, χρε

ψε ένα τσάμικ τσ ε

βέντικά και επιδεικτι

κά, στε  Μυχτάρ 

Πασάς παραπνέθκε 

στ πατέρα τυ , 

ζτ

ντας τν παραδειγματικ τιμωρα τυ. 

Με τν έναρξ τς επανάστασς,  Οδυσ

σέας νδρτσς τ 1822 κατέαβε τ 

Χάνι τς Γραβιάς και με γα πακάρια 

κατάφερε να σταματσει τ στρατιά τυ 

Ομέρ Βρυν. π τν χ δμτικς 

μυσικς, χρεντας τσάμικ κάεσε 

τυς συμπεμιστές τυ να τν ακυ

θσυν στ μάχ και σι έσπευσαν τα

μπυρθκαν στ Χάνι, πυ μετά απ 

σκρ και άνισ αγνα, κατάφεραν να 

σωθν απ τ τυρκικ ασκέρι. Η φμ 

για τν ρωικ άμυνα και σωτρα των 

αγωνιστν στ Χάνι τς Γραβιάς έγινε 

τραγδι και τραγυδθκε απ τα χε

ια των αγωνιστν.

Βακανικοί Πμοι

 Πριν τν έναρξ των Βακανικν 

πέμων και κατά τ διάρκεια αυτν, τα 

επσμα χε πρπαγάνδιζαν τν «πε

μικ τέχν», απ τν πργκιπα Νικα μέ

χρι τν Βενιζέ. Η σχετικ πρπαγάνδα 

πυ αναπτχθκε συνψζεται στ φρά

σ : «Μνμεα, ρα, μαυσλεα, ανδριά

ντες, εικόνες, ακολουούν τους ρισμούς 

και τις υσες. Οι καλλιτχνες ρχονται μετά 

τους πολεμιστς και τους ρες». Η πεμι

κ τέχν ταν τ σν των έργων πυ 

χρματδτθκαν τν επχ εκεν με 

σκπ τν πρβ των πεμικν γεγ

ντων και των πρωταγωνιστν τυς. Σκ

πς τς ταν να διατρσει τν εθνικ 

μνμ, να διδάξει, να φρνματσει, να 

παραδειγματσει, να εκφράσει τν εθνικ 

ευγνωμσν πρς τυς ρωες, να υπ

γραμμσει τα πεμικά γεγντα.

 Στα πασια τς εφαρμγς τς 

παραπάνω πιτικς,  ευθέρις Βενι

ζές, ως πυργς Στρατιωτικν, εχε 

τν πρωτβυα να εισάγει τ άσμα στ 

στρατ. Τν 1 Νεμβρυ 1913 υπέγρα
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ψε τ σχετικ πρκρυξ τυ διαγωνι

σμ για τ σνθεσ πέντε πιμάτων. 

Τα πρκριθέντα πιματα μεπιθ

καν σχεδν αμέσως απ τυς μυσυρ

γς Σπυρδωνα Σαμαρά, Μαν Κα

μρ, Δινσι Λαυράγκα, Θεφραστ 

Σακεαρδ και Γιργ και Ναπέντα 

Λαμπεέτ. Ο Τπς υπδέχθκε ευνκά 

τν απφασ για τν εισαγωγ τυ π

εμικ άσματς και τυ στρατιωτικ 

διγματς στ στρατ. ταν  περδς 

πυ φανερνεται  δμιυργικ πν 

τυ ευθέριυ Βενιζέυ και  πνευμα

τικ ανάτασ τυ ενικ α.

 Ο Κωστς Πααμάς πυ με τα υρι

κά τυ έργα διατρέχει τν ενικ ιστ

ρα με κρι στχ τν εμψχωσ, τν 

υπερφάνεια και τν ανάτασ τυ 

νισμ, έγραψε και πιματα εμπνευσμέ

να απ τυς Βακανικς Πέμυς. Τν 

Σεπτέμβρι τυ 1912, γράφει τ γνωστ 

εμβατρι «μπρς», τ π στ συνέ

χεια μεπιθκε απ τν Καμρ :

«μπρός ολόρθοι ατρόμαχτοι,

Μαυρλα στροπλέκι

Μα το σπαθ γοργστραψ,

Και να! Η βροντή τουφέκι!

Στην Πνδο από τον Ταγτο,

Και στα μπαλκνια, ς πέρα,

Μια φλόγα, μια η φοβέρα,

Κ΄ένας ο νους. μπρός!»

 Τές, τ μυσικ Θέατρ εχε ρ

 ανάγ με εκεν πυ έχυν σμερα 

τ ραδιφων και  τερασ. Συνδυά

ζντας τ μυσικ, τα τραγδια και τ 

χρ, πρπαγάνδιζαν με τν κατερ 
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τρπ τα γεγντα τς επχς. Δεν εναι 

τυχα τι  βασιιάς χρματδτσε 

θιάσυς περέτας πυ ανέβαζαν έργα 

πρπαγανδιστικά με σμαες, δικέφαυς 

αετς, πεμικά τραγδια με θριαμβ

γες και στερετυπα αστεα για τ δει

α και τν ανικανττα των Τρκων.

Μικασιατική κστατία

 Κατά τ Μικρασιατικ κστρατεα 

πθρα εμβατρων και θυρων συνέ

βαε στν εξψωσ τυ θικ των 

νων στρατιωτν. Τ τραγδι «Στν γιά 

Σφιά τα υζωνάκια…» τ τραγυδσε 

  άδα με πατριωτικ έπαρσ.

 Οι νεαρ Ένες στρατιτες ταν 

απβιβάσθκαν στ ιμάνι τς Σμρνς, 

τν Σεπτέμβρι τυ 1919, υπιντας 

τ εθνικ ραμα τς Μεγάς Ιδέας, τρα

γυδσαν στυς δρμυς τς πς: 

Τρα που η φουστανέλα

φθασ στη Σμρνη

Θα ξαφανισθ το φέσι.

Τ ΖΝΚΙ

Στην γι Σοφι αγνντια

Βλέπ τα υζνκια

Τα υζνκια τα καημένα,

Μς στους ήλιους μαυρισμένα

Κλέφτικο χορό χορουν

Και τα αντπρα αγναντουν

 κτς μως απ τα εμβατρια,  

δμτικ μας μυσικ συνέβαε και αυτ 

στν αγνα τυ Έθνυς. Ένα απ τα τραγ

δια τς επχς ταν και τ παρακάτω:

μαστ λγοι, λιγοστο

Καλο και διαλγμένοι.

μαστ τα παιδι του΄20

Του ΄22 οι ανδριμένοι.

Βοήθα μας η-Γιργη

και σ Πατρο-Κοσμ

να προυμ τη Πόλη

και την γι Σοφι.
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Β΄ Παγκσμιος Πμος. Το πος του ‘40

ταν ξέσπασε  θεα τυ Β΄ Πα

γκσμυ Πέμυ για τν άδα με 

τν ιταικ εισβ στις 28 Οκτωβρυ 

1940, τ ενικ Έθνς βρέθκε με 

μεγάα ψυχικά απθέματα. ντσε 

κατευθεαν απ τν ψυχ, τ μεγά 

μθ τς ζως τυ, τ τραγδι για 

τν ευθερα.

Οι Ένες με κατά διεξαγωγ 

των Ψ κατρθωσαν να μετατρέψυν 

τν πεμ σε παακ, εννντας 

ες τις τάξεις, τις ιδεγες, τις γενεές 

σε μα μάζα, μια σμαα, μια ψυχ. Η 

επσμ πρπαγάνδα τς άδας πυ 

εγχε απυτα τα μέσα μαζικς εν

μέρωσς, δμιργσε με αριστυρ

γματικ τρπ ένα ακντ θικ 

ικδμμα. Τ «έπς τυ ΄40» διέσχι

σε με ασπτ ταχττα τ φράγμα 

τυ θρυ, έγινε τραγδι, πμα, 

πεζγράφμα, παραμθι.

Με τις πρτες μβρντες των κα

ννιν, ι έφεδρι τυ 1940, χωρς 

να περιμένυν πρθεσμες και ειδικ 

πρσκσ, πραν τ δρμ για τυς 

στρατνες. Οι έφεδρι αυτ πγαιναν 

στ μέτωπ για να ανξυν ένα νέ κε

φάαι στν νικ Ιστρα. «Στ κα

 και με τν νκ» ταν  ευχ ων. 

Νκ πυ εδ σμαινε αντκρισμα με 

τν θάνατ, εβέντικ χαιρετισμ στ 

χάρ απ εκενυς πυ έχυν καρδιά 

να τν αντικρσυν τραγυδντας.

Τ τραγδι πυ συνδευε τις ατε

εωτες φάαγγες των επιστράτων πρς 

τα βυνά τς βανας πρθε απ τ 

Φρυραρχε θνν, πυ  Γιργς 

Οικνμδς έγραφε πάνω στ σκπ 

τς «Χωριατπας», τ «κριδ 

Μυσνι». π τ πρτ βράδυ τυ 

πέμυ τραγυδιταν απ  τν 

ενικ α και τυς στρατευμένυς. 

Στ παμ αυτ τυ τραγυδι έκανε 

τν παρυσα τς  φων τς Σφας 

Βέμπ πυ στν πεμ αυτ έδωσε 

 τς τν ψυχ. Η φων αυτ με τ 

«Παιδιά τς άδς παιδιά, πυ σκ

ρά πεμάτε…» στάθκε τ εγερτρι 

σάπιγμα εκενυ τυ πέμυ.   

άδα τραγυδσε μαζ τς. Με τα 

πεμικά τς τραγδια,  Βέμπ πρ

κάεσε εθνικ παραρμα και έγινε 

τ «φι τς μάνας» για τν πεμιστ 

των χινισμένων βυνν τς Πνδυ. 

γκάιαζε σνρα και μετπισθεν. κ

μ και σμερα, τα τραγδια τς Βέμπ 

θυμζυν αξέχαστες και ανεπανάπτες 

στιγμές τς αμπρς εππιας τυ 

1940 πυ συνειρμικά πρκαν ργ 

συγκνσς και εθνικς έπαρσς. Η 

συνεισφρά και  συμβ των τρα

γυδιν εκενων τσ στν εμψχωσ 

των μαχμενων νων στρατιωτν 

σ και στν ενθάρρυνσ τυ πθυ

σμ στα μετπισθεν ταν τεράστια 

και απτέεσε ένα μν μικρ κμμάτι 

τυ υ ψφιδωτ των ψυχγικν 

μέσων πυ χρσιμπιθκαν τν επ

χ εκεν για τν ψυχγικ επρεα

σμ ων των νων αά και των 

εχθρν τυ Έθνυς.

Κυπιακς Αγνας 1955-1960

Ο Κυπριακς ενισμς, στν αγ

να τυ για τν ανεξαρτσα απ τ βρε

τανικ κατχ, χρσιμπσε ευρέως 

τ τραγδι ως μέσ διεξαγωγς Ψ. 

Πθρα τραγυδιν με θέμα τυς 

αγωνιστές τς ΟΚ και τ δκαι τυ 

αγνα των νκυπρων ακγ

νταν σε  τ νσ. Μερικά απ αυτά 

παρατθενται παρακάτω «μπρς των 

Κυπρων παιδιά», «Δξα στν ΟΚ», 
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«ΖΗΝΔΡΟΣ», «ταν 1 πρ» και π

ά άα. Τν περδ εκεν, εκτς απ 

τα τραγδια, συντάχθκε και  μνς 

τς ΟΚ, ψυχγικ φάρμακ τυ 

αγνα τς Κπρυ.

ΣΜΠΡΑΣΜΑΤΑ 
Στν αναζτσ των στιχεων εκε

νων τς ανθρπινς φσς πυ καθ

ρζυν τ συμπεριφρά των ατμων,  

πέν επικρατσα θεωρα ε

ναι  θεωρα των κιντρων. Με 

βάσ τ θεωρα αυτ, ι ρ

μές παρακινν τν άνθρω

π σε δράσ πρκειμένυ 

να πετχει τν πραγμάτωσ 

των πικων αναγκν τυ. 

Οι ρμές μαδπινται 

σε Βιγικές, πυ σχετ

ζνται με τν επιβωσ, 

σε Κινωνικές, πυ σχετ

ζνται με τ συμβωσ 

και  τν μαδικ ζω 

και σε Πνευματικές πυ 

σχετζνται με τν υπέρ

βασ τυ ανθρπυ. 

Πρσεγγζντας τ ις 

έννιες «ψυχγι

κς επρεασμς» και 

«ψυχγικές επιχειρσεις» 

καταγυμε τι  
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σκπς τυ ψυχγικ επρεασμ 

εναι  έντεχν διέγερσ των κατα

ων ενστκτων και κιντρων τυ 

ανθρπυ με τεικ στχ τν υπκ

νσ τυ για συγκεκριμέν δράσ. Οι 

Ψυχγικές πιχειρσεις (Ψ) στν 

πρσπάθεια εκπρωσς τς απστ

ς τυς, χρσιμπιν διάφρες 

και παπές κατγρες μέσων Ψ, 

μια απ τις πες εναι  μυσικ και 

τα άσματα πυ αν και εναι κατεξχν 

μέσα ψυχαγωγας, δνανται να απτεέ

συν μέσ υπκνσς συναισθμάτων 

και ψυχγικ επρεασμ.

ρευνντας τα αρχαα κεμενα, τ 

θέμα τς ψυχσωματικς επδρασς 

τς μυσικς αναφέρεται συχνά ως « 

τς μυσικς δναμις». Κατά τις Πατω

νικές αντιψεις,  μυσικ μπρε να 

έχει διττ αξα αφενς ενεργντας στ 

θς των ανθρπων, χαιναγωγντας 

πάθ και επιθυμες, και αφετέρυ ως 

θεραπευτικ αξα στις ψυχικές διατα

ραχές τυ ατμυ. Η μυσικ και  χ

ρς μέσα απ κατάες διαδικασες 

μπρν να δγσυν στν κάθαρσ 

με τ χρσιμπσ συγκεκριμένων 

μυσικν ργάνων, πως τυ αυ. 

Κατά τυς Ορφικς και Πυθαγρε

υς, ι παιάνες έχυν τν ιδιττα ως 

εξαγνιστικ άσμα να θεραπευν και 

να δγν στν κάθαρσ.

Η μυσικ αγγζει τν άνθρωπ, ξε

περνντας τις αντιστάσεις τς διανσς 

και τς γικς σκέψς, πρκαντας 

σε πρτ φάσ μια μυκ υπτνα και 

στν συνέχεια ένα ασθμα ευφρας. 

Η επδρασ βέβαια τς μυσικς σε 

κάθε άνθρωπ εναι διαφρετικ και 

εξαρτάται απ τα χαρακτριστικά τς 

πρσωπικττας, τν ιδισυγκρασα, τ 

μρφωσ, τ περιβάν και, τές, απ 

τν ψυχικ τυ διάθεσ τ συγκεκριμέν 

στιγμ τς ακρασς. Σμφωνα με τυς 

μυσικθεραπευτές,  μυσικ απτεε 

ένα π ευασθτ και απτεεσματικ 

μέσ για τν πρσέγγισ τυ ανθρπινυ 

ψυχισμ, ξυπνντας τ δμιυργικ δυ

ναμικ τυ ανθρπυ. Τα επιστμνικά 

αυτά δεδμένα απτεν αντικεμενα 

εφαρμγς σε πά πεδα, ένα απ τα 
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πα εναι και αυτ των ψυχγικν 

επιχειρσεων.

Τ πεμικ άσμα  εμβατρι, 

εναι μια μυσικ σνθεσ πυ εκτε

εται απ μυσικά ργανα, ετε απ 

σάπιγγες, με  χωρς συνδεα τυμπά

νων, ετε απ στρατιωτικ  ά συντε

ταγμέν τμμα, κινμεν  στατικ. 

Τ πεμικ άσμα συνδευσε τυς 

αγνες τυ Έθνυς σε ες τις στιγμές 

τς ιστρας τυ. Ξεκινντας απ τυς 

αυς τς αρχαας Σπάρτς και τυς 

πεμικς παιάνες τυ Μεγάυ ε

ξάνδρυ, συνεχζυμε στα δμτικά 

τραγδια τς πανάστασς τυ 1821 

και στν περφαν τσάμικ χρ. 

Ο ευθέρις Βενιζές κατά τν διάρ

κεια των Βακανικν Πέμων εισγαγε 

τ άσμα στ στρατ με επσμ διαγωνι

σμ. Η παράδσ συνεχστκε κατά τν 

Μικρασιατικ κστρατεα και κρυφθ

κε στν Β΄ΠΠ με τα θρυικά τραγδια 

τς Βέμπ και τα πεμικά εμβατ

ρια τς επχς. Τές, ανά

γα πεμικά άσματα 

μεπιθκαν και 

ακστκαν κα

τά τν διάρκεια 

τυ αγνα τς 

Κπρυ για απε

ευθέρωσ τ 1955 

 1960 απ τυς 

γγυς. Συ

νψζντας 

τν ιστρικ αυτ διαδρμ, αξζει να 

σταθμε ευαβικά στ υπέρτατ πε

μικ άσμα ων των νων, πυ δεν 

εναι ά απ τν θνικ μας μν. Σε 

ες τις στιγμές τυ Έθνυς, τ πεμικ 

άσμα εμψχωσε τν Ένα μαχτ και 

αγωνιστ, συμπαραστάθκε στν άμαχ 

πθυσμ και δμιργσε φβικά σν

δρμα στυς εκάσττε αντιπάυς. Η 

αδιάειπτ χρσιμπσ τυ ως μέσυ 

διεξαγωγς Ψ απτεε τν κατερ 

απδειξ τι τ μέσ αυτ θα συνεχσει 

να απτεε μέρς τυ συνυ πυ κα

εται «Ψυχγικές πιχειρσεις».

Η νέα μρφ πέμυ επιβάει τν 

χρσιμπσ ων των διαθέσιμων 

μέσων για τν επτευξ τυ τεικ αντι

κειμενικ σκπ πυ δεν εναι άς 

απ τν επιβ τς θεσεως μας στν 

αντπα.

Η μυσικ και τα στρατιωτικά άσματα 

μπρν να απτεέσυν έξχ μέσω διε

ξαγωγς Ψ για τυς παρακάτω γυς:

 Τ άσμα σε υς τυς ας και 

τις περιδυς τς ανθρπινς ιστρας 

εναι  αχριστς σντρφς τς ζως 

τυ ανθρπυ.

 Η μυσικ εναι παγκσμια γσ

σα με τν πα  άνθρωπς φανερ

νει τν εσωτερικ τυ κσμ και ζτά 

να παραστσει και να μεταδσει τις 

ψυχικές τυ διαθέσεις, τα αισθματα, 

τα ιδανικά και τυς πθυς τυ.

 Η χρσιμπσ κατάων μυ

σικν θεμάτων μπρε να επρεάσει άμε

σα  έμμεσα, να πεσει και να υπστρξει 

τν απστ των Ψ.

 Δεν υπάρχει στ ζω τυ ανθρ

πυ γεγνς πυ τεεται χωρς μυ

σικ. υτ καταδεικνει τν τεράστι 

ρ πυ διαδραματζει στ ζω των 

ανθρπων.
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Η φσΗ τΗσ διδικσισ σχδισωσ
 Oι γτες που κτνοούν τ δυνμική των σχσεων τν οπο επιβάει ο χρό

νος κι τν βεβιόττ στις εχθρικς ά κι φιες δυνάμεις ενι σε θσ ν 

εκπονήσουν ποτεεσμτικά σχδι. Δεδομνς τς φύσς των επιχειρήσεων, το 

ντικεμενο τς σχεδσς δεν ενι  μεωσ τς βεβιόττς ά  νάπτυξ 

ενός πισου εργσς. 

Οι σύγχρονες διδικσες σχεδιάσεως των στρτιωτικών επιτεεων εντοπζοντι 

στο πρεθόν στο σχμτισμό του Πρωσικού Γενικού πιτεεου υπό τον Χμουτ 

φον Μότκε, στ τ του 19ου ιών. Κι ενώ οι επιχειρήσεις γνοντι περισσότερο 

πούποκες, οι Οδγες πιχειρσικής Σχεδιάσεως των επιχειρήσεων κι οι διδι

κσες ήψεως ποφάσεων ποτεούν βοθήμτ των Διοικτών γι τν ήψ 

σωστότερων κι γργορότερων ποφάσεων πό τους ντιπάους. 

Στις Οδγες πιχειρσικής Σχεδσς του ΓΣ περιγράφετι ν εύκμπτο σύ

στμ επιχειρσικής σχεδσς, το οποο ντποκρνετι στο μετβτό περιβά

ον σφες τς μετψυχροποεμικής εποχής, τν ντιμετώπισ του ριθμού κι 

τς πουπρόσωπς φύσς των συγχρόνων πειών κι των υποχρεώσεων του ΣΞ 

στο εξωτερικό. κόμ σκιγρφετι  ογική ουχ μις γνωστικής σειράς 

ενεργειών κι πρττων διδικσιών που εκτεετι πό τους Διοικτς κι τ 

επιτεε τους με σκοπό τν νάυσ μις κτάστσς, τν πήρ κτνόσ των 

πιτήσεων τς ποστοής, τον κθορισμό τς προσφορότερς μεθόδου εκτεσς 

των υποχρεώσεων κι του επιθυμτού πρτος τς επιχερσς ή ενργεις. πσς 

περιμβάνετι ο κθορισμός των δυνάμεων κι των δυντοτήτων που πιτούντι 

Οι στρατιτικές επιχειρήσεις χαρακτηρζοται από 

αβεβαιότητα και αστθεια, εώ εαι πολπλοκες. Οι 

Διοικητές ατιμετπζου σκεπτόμεους και προσαρ

μοστικος εχθρος. Ποτέ δε μπορο α προβλέ

ψου με βεβαιότητα πώς θα δρσει και θα ατιδρ

σει ο εχθρός ή πώς θα εξελιχθο τα γεγοότα. Ακό

μη και εέργειες τ φιλ δυμε εαι δσκολο 

α προβλεφθο, λόγ τ αθρώπι λαθώ και 

του στρές του προσπικο τ επιτελε.
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γι ν εκτεεστε  επιχερσ κθώς επσς κι  χρσιμοποσή τους.

Η Διδικσ Λήψεως Στρτιωτικής ποφάσεως (Δ.Λ.Σ..) δεν ενι τποτε άο 

πό τ διδικσ σχεδιάσεως που περιγράφετι στις νωτρω οδγες ά κι 

στους ντστοιχους στρτιωτικούς κνονισμούς κι εγχειρδι εκστρτες1, διδι

κσ  οπο ρχετι ν βετιώσει τν ήδ υφιστάμεν, ώστε υτή ν δύντι ν 

ντποκριθε στο μετβτό περιβάον σφες τς μετψυχροποεμικής επο

χής, στν ντιμετώπισ του ριθμού κι τς πουπρόσωπς φύσς των συγχρόνων 

πειών ά κι στις υποχρεώσεις του ΣΞ στο εξωτερικό. 

Η συγκεκριμν διδικσ εφρμόζετι σε όες τις δρστριόττες επιχειρσι

κής σχεδσς (στρτγικό, επιχειρσικό ά κι τκτικό εππεδο2), κθώς επσς 

κι σε όες τις δρστριόττες που φορούν στ συμμετοχή Μονάδων   Τμμάτων 

του ΣΞ σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό στ πσι των διεθνών υποχρεώσεων τς 

χώρς μς. Συνάδει πήρως δε με τις διδικσες που χουν υιοθετθε κι εφρ

μόζοντι στο ΝΤΟ κι τν .

Στις πρκάτω σεδες περιγράφετι ο τρόπος με τον οποο ο Διοικτής Μονά

δος κι το ορισμνο επιτεεο του (τκτικό εππεδο) θ οδγθε στν ήψ τς σω

στότερς πόφσς. Σύμφων με υτό το τρόπο οργνώνει τ στάδι σχεδιάσεως, 

εξσφζει τν κτνόσ τς ποστοής πό όους, δδει τ δυντόττ τς πό 

κοινού σχεδιάσεως (Διοικτή  επιτεεου  υφιστμνων), οδγετι στν νάπτυξ 

κι τν πήρ νάυσ των Τ. (εκτμσ 1ου Στδου3). Τεικό ποτεσμ ενι  

γκρισ του κύτερου Τ.. κι  κδοσ τς οοκρωμνς διτγής επιχειρήσεων. 

1  710,  712, ΣΚ 311, ΣΚ 301.
2 ΣΚ 311 Μρος 1ο , Κεφάιο , σεδ 32. 
3 Με βάσ τις νες Οδγες πιχειρσικής Σχεδσς χει κτργθε  εκτμσ 2ου στδου.
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Με υτό το τρόπο ο Διοικτής κι το επιτεεο του νπτύσσουν δεξιόττες, όπως 

 επτομερής εξτσ,  διύγει,  σωστή κρσ,  ογική κι οι επγγεμτικς 

γνώσεις, προκειμνου ν οδγθούν στν σωστότερ πόφσ.

Η διδικσ ενι δυντόν ν γνει τόσο νυτική όσο ο χρόνος, οι πγς,  

εμπειρ κι  τκτική κτάστσ το επιτρπουν. Βσζετι στν ήδ υπάρχουσ 

διδικσ εκτιμήσεως κτστάσεως, πν όμως ποτεε εξιξ υτής. Συστμτο

ποιε, ποποιε κι οργνώνει περισσότερο τν ήδ υπάρχουσ. νι κτά 

γι επιτεε με νάογο προσωπικό4 κι πρχει μι ογική κοουθ ποφάσε

ων κι διδράσεων μετξύ του Διοικτού κι του επιτεεου γι τν νάπτυξ των 

εκτιμήσεων, των σχεδων ά κι των διτγών. 

νλσΗ τΗσ διδικσισ σχδισωσ
Η συγκεκριμν διδικσ περιμβάνει 7 στάδι κι 38 ενργειες, οι οποες εκτεού

ντι πό το σχεδιάζον επιτεεο. Οι συγκεκριμνες ενργειες εκτεούντι γρμμικά, 

δδή τ ποτεσμτ μετά τν νάυσ κάθε στδου μβάνοντι σν δεδομν 

γι τ επόμεν στάδι. Λάθ τ οπο γνοντι στ πρώιμ στάδι επρεάζουν τ επό

μεν. Τ 7 στάδι τς διδικσς ενι τ κόουθ: Λήψ ποστοής, διερεύνσ 

ποστοής, νάπτυξ των τρόπων ενεργες (Τ..), νάυσ των Τ.., σύγκρισ των Τ.., 

γκρισ του Τ.. κι  κδοσ διτγών. Σχμτική πράστσ σε 21.

λψη πστλς 

Με τ ήψ τς ποστοής ρχζει  Δ.Λ.Σ.. Η ν ποστοή μπορε ν προρχε

τι πό τον προστάμενο σχμτισμό ή πό τ Διοκσ κι το επιτεεο. Οι ενργειες 

κτά τ ήψ τς ποστοής ενι  ενεργοποσ του επιτεεου,  συγκντρωσ 

των πιτούμενων χρτών υικών  νγκιουσών προφοριών,  οργάνωσ τς 

θουσς επιχειρήσεων,  επικιροποσ των εκτιμήσεων των επιτεών τς τκτικής 

κτστάσεως κι  νάπτυξ τς ρχικής εκτμσς. Σπουδιότερος πράγοντς τς 

ρχικής εκτμσς ενι ο κθορισμός του επιχειρσικού χρονοδιγράμμτος5. 

Οι Διοικτς κοουθούν τον κνόν 1/4  3/4 γι τν κτνομή του διθσιμου χρό

νου, τ σχεδσ κι τν προετοιμσ των υφιστμνων. Χρσιμοποιούν το 1/4 του χρό

νου προς όφεός τους κι κτνμουν τ ενπομενντ 3/4 στους υφιστάμενους.� 

4 Σε μικρότερ κιμάκι όπου δεν υφσττι επιτεεο κι ο Διοικτής κετι ν εργστε μόνος γι τν 
επυσ τκτικού προβήμτος, χρσιμοποιετι  Διδικσ Δκτών Μικρών Κιμκων. Με υτό τον τρόπο 
πρχετι  δυντόττ στους Δκτς μικρών κιμκων ν πσιο εργσς γι σχεδσ κι προετοιμσ 
γι επιχειρήσεις. Οι Διοικτς Λόχου κι Δρς χρσιμοποιούν τν νωτρω διδικσ γι τν νάπτυξ σχε
δων κι διτγών. Μπορε ν χρσιμοποιθε μικρό επιτεεο ποτεούμενο πό τον ρχιοχ του Λόχου, το 
Δρτ τς Δρς Υποστρξεως, το Δρτ τς Δρς Διβιβάσεων γι τν υοποσ τς διδικσς,  οπο 
ξεκινά με τ ήψ προειδοποιτικής διτγής ή ρχζει μχρι τν οοκήρωσ τς Δ.Λ.Σ.. πό το προστάμενο 
σχμτισμό κι τν κδοσ τς Διτγής πιχειρήσεων (Δ). 

5 Ο ξκός πιχειρήσεων τς Μονάδος κθορζει πόσο χρόνο χει στ διάθεσή του το επιτεεο ν φιερώσει σε 
κάθε στάδιο τς διδικσς σχεδσς. Το χρονοδιάγρμμ κτδεικνύει ποιες συγκεκριμνες ενργειες, συγκε
ντρώσεις, ενμερώσεις πρπει ν γνουν κι πότε. Χρσιμοποιετι σν σμεο νφοράς γι το Διοικτή κι το 
επιτεεο κτά τ διδικσ σχεδιάσεως. Η κτνομή του διτιθμενου χρόνου ενι  κόουθ: • νάυσ πο
στοής 30% • νάπτυξ των Τ.. 20%• νάυσ, Σύγκρισ των Τ.. κι πόφσ 30% • Έκδοσ διτγών 20%

� Τ σύγχρον συστήμτ προφοριών κι οι τεχνικς τς πράς σχεδσς δνουν τ δυντόττ 
στους Διοικτς ν επιτυγχάνουν τον κνόν 1/5  4/5.
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Τ ποτεσμτ υτού του στδου ενι  κδοσ ρχικών κτευθύνσεων κι 

 κδοσ προειδοποιτικής διτγής προς τις υφιστάμενες μονάδες. Οι ρχικς κ

τευθύνσεις του Διοικτού εστιάζοντι στο χρονοδιάγρμμ που θ κοουθθε, 

στν πόφσή του κι τον τρόπο με τον οποο το επιτεεο του θ εκτεσει πήρ 

ή συνοπτική διδικσ σχεδιάσεως. H πρώτ προειδοποιτική διτγή εκδδετι με 

σκοπό ν ενεργοποιήσει τις υφιστάμενες μονάδες κι ν ξεκινήσει τ διδικσ τς 

πράς σχεδσς, πνκς 1 του πρόντος. Οι υφιστάμενες Διοικήσεις ενμερώ

νοντι γι τον τύπο τς επιχειρήσεως που πρπει ν σχεδιάσουν κι ν εκτεσουν 

όπως επσς κι γι τυχόν ρχικς μετκινήσεις που πρόκειτι ν προκύψουν. 

HΠA: MDMP NATO: OPP E.B: Estimate 

7 βήματα 5 βήματα 4 βήματα

1. Λήψ ποστοής 1. Ένρξ νύσεως

2. νάυσ ποστοής 2. Προσντοισμός 1. νάυσ ποστοής

3. νάπτυξ Τ.. 3. νάπτυξ Δόγμτος 2. ξιοόγσ πργόντων

4. νάυσ Τ.. 3. νάυσ Τ..

5. Σύγκρισ Τ..

�. Έγκρισ Τ.. 4. πόφσ

7. Σύντξ Διτγών 4. νάπτυξ Σχεδου

5. Επαναθεώρηση σχεδίου
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διρνηση πστλς

Στο 2ο στάδιο τς διδικσς υοποιετι  διερεύνσ τς ποστοής,  οπο 

ποτεετι πό 17 ενργειες, όχι υποχρεωτικά διδοχικς. Σκοπός τς διερεύνσς 

τς ποστοής ενι ν κτνοθε πήρως  δμιουργθεσ κτάστσ. Το κειδ 

δε γι τν επιτυχμν διερεύνσ τς ποστοής ενι  νγνώρισ όων των 

σχετικών προφοριών, οι οποες πιτούντι γι τν εκτμσ τς κτστάσεως. 

Σε υτό το στάδιο χρσιμοποιούντι σν δεδομν οι ρχικς κτευθύνσεις του Διοι

κτού, οι επικιροποιμνες εκτιμήσεις των επιτεών, οι διτγς των προστμνων 

κι  υφιστάμεν κτάστσ. ν ο χρόνος ενι περιορισμνος, ο Διοικτής διεξάγει 

συνοπτική νάυσ τς ποστοής μζ με το επιτεεο του, χρσιμοποιώντς τ 

δισθσή του κι τν εμπειρ του. ν κριθε πρττο δύντι ν υοποιθε 

οοκρωμν  διδικσ νοερώς, ντ ν υοποιθούν όες τς οι ενργειες. 

Κτά τ διερεύνσ τς ποστοής, ρχικά, το επιτεεο προβνει στν νάυσ 

τς ποστοής του προστμνου σχμτισμού με σκοπό τν κτνόσ τς πρό

θεσς του προστμνου Διοικτή, τς ποστοής του κι πως  ποστοή μς 

υποστρζει το σκοπό κι τν ποστοή του προστμνου. Στ συνχει ξεκινά  

προπρσκευή των Προφοριών τς Περιοχής των πιχειρήσεων (Π3). υτή ε

νι μι συνεχής διδικσ, σύμφων με τν οπο εκτιμάτι κτά πόσο ο κιρός, 

ο εχθρός κι το δφος επρεάζουν τν συγκεκριμν ποστοή.

μσως εντοπζοντι οι επιβόμενες κι οι πορρουσες υποχρεώσεις που χουν 

τεθε πό το προστάμενο σχμτισμό. πό υτς τις υποχρεώσεις ντούντι κι οι 

βσικς ποστος γι τν εκπήρωσ τς ποστοής. Στ συνχει γνετι  νθε
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ώρσ των διτιθμενων μσων κι  ήψ πόφσς πό το επιτεεο σχετικά με τ 

επιπρόσθετ μσ που πιτούντι γι τν εκπήρωσ των βσικών ποστοών. 

Μετά τον κθορισμό των βσικών κθκόντων στ μ του επιτεεου, εντοπζο

ντι όοι οι περιορισμο οι οποοι χουν τεθε πό το προστάμενο σχμτισμό, ενώ στ 

συνχει νγνωρζοντι ό τ γεγονότ (facts)7 κι οι προποθσεις (assumptions)8, 

σχετικά με τν ποστοή, στοιχε βσικά κι πρττ γι τν συνχισ τς σχε

διάσεως. Πρπει όσο το δυντόν γργορότερ οι προποθσεις ν μεττρπούν σε 

γεγονότ. Στ συνχει διεξάγετι  νγνώρισ τς εκτμσς του κινδύνου κι  

νάπτυξ εγχων των πργόντων κινδύνου. Μετά τ διεξγωγή τς εκτμσς του 

κινδύνου, το επιτεεο εντοπζει τις προφορες που πιτούντι γι το σχεδισμό, 

τν προετοιμσ, τν εκτεσ κι τν ποτμσ των ποτεεσμάτων τς ποστο

ής. Η ενργει υτή ονομάζετι Κθρσμός πφσστκών Πλρφρκών πτή

σων. Οι ποφσιστικς πιτήσεις προφοριών του Διοικτού προσντοζουν το 

επιτεεο κι τις υφιστάμενες διοικήσεις στ συογή κι δινομή προφοριών, στο 

συντονισμό ορισμνων ενεργειών, στ κτνομή των μσων. Βοθούν το επιτεεο 

στν υποβοή προτάσεων κι τ προετοιμσ των ενμερώσεων προφοριών που 

ενι νγκες γι τν ενμρωσ του Διοικτού κι του επιτεεου.

Κτά τ διάρκει τς διδικσς, θ διπιστωθούν κενά προφοριών που ενι 

ουσιστικά γι τ συνχισ τς σχεδσς κι τ δυντόττ ήψς πόφσς πό 

τον Διοικτή, τ οπο δε ενι δυντόν ν ντικτστθούν πό προποθσεις.

Το επιτεεο πρπει ν συγκεντρώσει τις προφορες υτς υποβάοντς «ι

τήσεις Προφοριών» στ προστάμεν επιτεε κι άους φορες (ΥΠ) κ..π. 

ποφσιστικς προφορες ενι υτς οι οποες θ κθοδγήσουν τν προσπάθει 

συγκντρωσς προφοριών κι θ πρπει ν προτθούν στο Διοικτή γι γκρι

σ σε κάθε φάσ τς επιχερσς. πό τν Π3 κι τις πιτήσεις προφοριών 

το επιτεεο προετοιμάζει το σχδιο Προφοριών, πιτήρσς κι νγνώρισς. 

υτή τ χρονική στιγμή πργμτοποιετι κι  επικιροποσ του επιχειρσικού 

χρονοδιγράμμτος. 

άν υπάρχει χρόνος, το επιτεεο προυσιάζει στο Διοικτή τ ποτεσμτ 

τς διερευνήσεως τς ποστοής, υπό τον τύπο ενμερώσεως. νι μι οιγόεπτ 

προυσσ  οπο πργμτοποιετι: γι το συγχρονισμό του επιτεεου, τν υο

ποσ πό τους επιτεες τς κοινής σχεδσς, τς πιστοποσς ότι όοι, κόμ 

κι οι υφιστάμενες υπομονάδες, χουν μι νοερή πεικόνισ του πεδου τς μάχς 

7 Τ γεγονότ ενι επθεύσιμ κομμάτι προφοριών ή προφορες με ντικειμενική πργμτικόττ. 
υτά σχμτζουν το οικοδόμμ πάνω στο οποο βσζετι  επυσ ενός προβήμτος. Κνονισμο, τκτικς 
, εκδόσεις δογμάτων, κτευθύνσεις Δκτού, σχδι κι διτγς, προσωπική εμπειρ, κι διδκτυο ενι μερικς 
πγς γεγονότων. 

8 H προπόθεσ ενι προφορ ποδεκτή ως θής υπό τν πουσ γεγονότων. υτή  προφορ 
ενι πιθνόν σωστή ά δεν ενι δυντόν ν επιβεβιωθε. Κτάες προποθσεις που χρσιμοποιού
ντι στν διδικσ ήψεως ποφάσεως χουν δύο χρκτριστικά: . νι γκυρες, που σμνει ότι ενι 
πιθνόν ν ενι θινς κι β. νι πρττες, δδή, ενι βσικς γι τν συνχισ τς διδικσς. άν 
ενι εφικτό  διδικσ δύντι ν συνεχιστε χωρς τν διτύπωσ συγκεκριμνς προπόθεσς. σο μι 
προπόθεσ ενι τυτόχρον γκυρ κι πρττ υτή ντιμετωπζετι ως γεγονός. σοι σχοούντι με 
τν επυσ προβμάτων, συνεχώς νζτούν τν επιβεβωσ ή τν πόρριψ τς εγκυρόττς των προ
ποθσεων που θτουν. 
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τς ενδεχόμενς επιχειρήσεως ά κι τς ήψς κτευθύνσεων πό τον Διοικτή. 

Στ συνχει προυσιάζοντι οι προφορες εκενες που θ βοθήσουν το Διοικτή 

ν κτνοήσει πήρως τν τκτική κτάστσ κι ν σχμτσει τις κτευθύνσεις 

του προς υτούς. (Πόσυς Τ.Ε. νπτύσσ τ πτλ, πφσστκά σμ, σκφττ 

υτό… , μ σκφτστ υτό.., νς πλρφρς πό τν πρστάμν σχμτσμό).

Στν ενμρωσ ενι δυντόν ν πρευρσκοντι κι οι υφιστάμενοι ή μπο

ρούν ν ενμερωθούν με τ χρήσ εκτρονικών μσων, π.χ. τεδιάσκεψ. Η 

προυσσ τεειώνει με τ σύντξ μις επνδιτυπωμνς ποστοής,  οπο 

περιμβάνει πήρεις πντήσεις στ ερωτήμτ ΠΟΙΟΣ, ΤΙ, ΠΟΤ, ΠΟΥ κι ΓΙΤΙ 

σε σχσ με τν τρχουσ επιχερσ κι μις δεύτερς προειδοποιτικής δι

τγής,  οπο εκδδετι προς τους υφιστάμενους. υτή περιχει ό τ βσικά 

σμε πό τν διερεύνσ τς ποστοής, τις κτευθύνσεις ά κι τν πρόθε

σ του Διοικτού. πσς, υτή τ στιγμή κι κτά τν εξιξ τς διδικσς 

σχεδιάσεως, οι επιτεες επνεκτιμούν τις προποθσεις κι τ γεγονότ τ οπο 

επρεάζουν τν ποστοή, γι ν βεβιωθούν ότι χουν γνει όες οι ρυθμσεις 

στν περπτωσ που χουν προκύψει γς.

Το τεικό ποτεσμ του στδου τς διερευνήσεως τς ποστοής ενι οι κ

τευθύνσεις9 του Διοικτού. Έν επσμο γγρφο το οποο χρσιμεύει ν κτευθύνει 

περιτρω τ σχεδσ κι ποτεε τν ενρκτήρι εντοή προς τους υφιστμνους 

του γι νρξ σχεδσς. Τ 3 κυριότερ στοιχε που πρπει ν περιμβάνοντι στις 

κτευθύνσεις Διοικτού ενι το επιθυμτό πρς των επιχειρήσεων,  διτύπωσ τς 

ποστοής κι  ρχική πρόθεσ του Διοικτού. υτή ντικτοπτρζει το όρμά του 

9  710, Τμήμ � σεδ 1�.

1 ποστοή κι πρόθεσ Διοκτού 2 κιμκων άνω

2 ποστοή κι πρόθεσ Διοικτού, δόγμ επιχειρήσεων ενός κιμκου άνω

3 Γεγονότ κι προποθσεις

4 πιβόμενες κι πορρουσες υποχρεώσεις

5 Περιορισμο σχεδιάσεως που επιβάει ο προστάμενος (χώρος, χρόνος, κνόνες εμποκής)

� Διθσιμες δυνάμεις, επιτεεο 

7 ρχική εκτμσ κινδύνου

8 ΟΥΣΠ κι προφορες περ φιων

9 Διτύπωσ επιχειρσικών κριτρων

10 Χρονικός πνκς ενεργειών (κδοσ διτγών, νγνωρσεις κ.)

11 Προγρμμτισμός συσκψεων συντονισμού

12 πνδιτύπωσ διτγής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
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όσον φορά το σκοπό τς επιχερσς κι τις ειδικς συνθήκες που πρπει ν τεθούν 

στ ποφσιστικά σμε, προκειμνου ν επιτευχθε το επιθυμτό πρς τς επιχε

ρσς (end state). Πιθνόν ν επικεντρώνει τν εκτμσή του επ των προθσεων του 

ντιπάου, κθώς επσς κι στν ποδοχή κινδύνων κτά τ διάρκει τς επιχερσς. 

Οδγε δε προς τν κτεύθυνσ τς νάπτυξς συγκεκριμνων τρόπων ενεργες.

νπτξη των τρπων νργας (τ..)

Η νάπτυξ των Τ.. ενι το επόμενο στάδιο τς διδικσς. Ο σκοπός υτού 

του στδου ενι  νάπτυξ περιεκτικών κι ευικτων Τ.. γι τν επυσ του προ

βήμτος κι τν εκτεσ τς ποστοής. Ένς κός Τ. τοποθετε τ φι δύνμ 

γι μεοντικς επιχειρήσεις κι προσδδει ευειξ γι τν ντιμετώπισ πρόβεπτων 

κτστάσεων κτά τ διάρκει τς εκτεσεως τς ποστοής. Κτά τν νάπτυξ 

του Τ.., ο Διοικτής κι το επιτεεο συνεχζουν τν εκτμσ κτστάσεως (risk 

assessment), εστιάζοντς στν νγνώρισ κι τν εκτμσ κινδύνων που επρεά

ζουν τν ποστοή. Το επιτεεο ωστόσο συνεχζει τν νθεώρσ των προόντων 

τς Π3. Κάτω πό περιορισμνες χρονικς συνθήκες ο Διοικτής οδγε το επιτεεο 

του στν νάπτυξ ενός Τ.. πνντι στον ποιο πιθνό Τ.. του εχθρού. Η επνδι

τύπωσ τς ποστοής,  πρόθεσ του Διοικτού, οι κτευθύνσεις σχεδιάσεως, οι 

εκτιμήσεις του επιτεεου κι οι πιθνο τρόποι ενεργες του εχθρού ποτεούν τ 

δεδομν τ οπο θ χρσιμοποιθούν γι τν νάπτυξ του φιου Τ.. 
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Η νάπτυξ των προσωρινών τρόπων ενεργες γνετι με το χωρισμό του επιτεεου 

σε ζευγάρι κι τ χρήσ τς τεχνικής τς «ντγής ιδεών» μετξύ τους, προκειμ

νου ν κτγρφούν νες ιδες κι τρόποι εκτεσς τς ποστοής. Η διδικσ υτή 

συνεχζετι μχρις ότου εξντθούν οι ιδες. Θ πρπει συνεχώς ν ξιοογούν10 εάν 

νς Τ.. ενι κτάλλλς (suitable), φκτός (feasible), πδκτός (acceptable), δικριτός 

(distinguishable ), πήρς (complete) κι ν ποφεύγουν ν εξάγουν πρώιμ συμπερά

σμτ. Ν νπτύσσουν τον κάθε ν Τ.. νεξάρττ κι ν ποφεύγουν τν σύγκρισ 

των Τ.. μετξύ τους (υτό γνετι κτά το στάδιο τς σύγκρισς των Τ..).

υτό το στάδιο τς διδικσς σχεδιάσεως περιμβάνει � ενργειες. ρχικά γι 

τν νάπτυξ ενός Τ. πρπει ν κθοριστε τι τύπος επιχειρήσεως ενι εφικτός ν 

υοποιθε. Γι ν εκπρωθε υτή  ενργει εκτιμάτι  μχτική ισχύς μφότε

ρων των φιων κι του εχθρού κι συγκρνετι με πιότερ δεδομν προκειμνου 

ν ποφσιστε ο Τ.. που ενι εφικτός. Στ συνχει το επιτεεο πράγει επιογς, 

χρσιμοποιώντς τις κτευθύνσεις του Διοικτού, με τις οποες επικρτούμε σε 

όους τους Τ. του εχθρού. Πρά, το επιτεεο μεετά κι κθορζει τις επιχει

ρσικς πιτήσεις βάσει του ισχύοντος δόγμτος γι το εδος τς επιχειρήσεως 

που σχεδιάζετι. Το επιτεεο κθορζει τεικά το ργο κι το σκοπό γι τν κύρι 

ποστοή, τις δευτερεύουσες ά κι τις μεοντικς επιχειρήσεις.

Πρτάσσοντι οι δυνάμεις γι ν ποφσιστε ο ειγμός. Κθορζετι γι κάθε 

ντιθμενο ργο  σχετική μχτική ισχύς11 που πιτετι. Δυνάμεις 2 επιπδων 

κάτω πρτάσσοντι. Στ συνχει, νπτύσσετι ο τρόπος ενεργες των δυνάμεων 

που χουν πρτχθε γι ν εκπρώσουν τν ποστοή. Το προστάμενο κιμά

κιο εγκρνει κι το επιτεεο συντάσσει τον Τ.. με σχεδιγράμμτ (sketch map)12, 

τ οπο θ χρσιμοποιθούν κτά τν ενμρωσ του Διοικτού σχετικά με τους 

προτεινόμενους Τ.. Ο Τ.. πρπει ν πντά στ πρκάτω ερωτήμτ: ΠΤΕ θ 

ρχσει  ενργει κι πότε θ περτωθε (φάσεις, χρόνοι κπ), ΠΙΣ θ εκτεσει 

τν επιχερσ (πιτούμενες δυντόττες), ΤΙ εδους επιχερσ θ εκτεεστε ( επ

θεσ, άμυν κπ), ΠΥ θ εκτεεστε, ΓΙΤΙ θ εκτεεστε  επιχερσ ( με σκοπό 

τν νκτάψή τς ...), ΠΩΣ θ διεξχθε  επιχερσ. 

πισμνετι ότι ο Διοικτής ενμερώνετι περιοδικά επσμ ή νεπσμ, 

γι τν πορε νάπτυξς των Τ.. κι ενι δυντόν ν επεμβνει στις εργσες 

του επιτεεου ετε ποκεοντς τρόπους ενεργες πριν κόμ εξετστούν, ετε 

δνοντς περισσότερες οδγες κι κτευθύνσεις γι νάπτυξ συγκεκριμνων τρό

πων ενεργες. Η συνεχής ενμρωσ του Διοικτού ενι ουσιστικής σμσς, 

ιδιτερ κτά τ διάρκει σχεδσς ντιμετώπισς κτστάσεων κρσεων, κτά 

10 Η ξιοόγσ υτή περιμβάνει: Καταητητα: Οδγε ο τρόπος ενεργες στν εκπήρωσ των Ουσιω
δών Υποχρεώσεων τς ποστοής κι των ΝΣΚ; Δυναττητα Εφαρμογής: Έχει τ δυντόττ ν εφρμοστε 
όσον φορά χρόνο, τόπο, μσ κι δυντόττες κθώς επσς προποθσεις κι ποτεσμτ που πρπει ν 
επιδιωχθούν; Δυναττητα Αποδοχής: νι τ πιθνά ποτεσμτ εφρμογής του συγκεκριμνου τρόπου 
ενεργες ποδεκτά σε σχσ με τον ποδεκτό βθμό επικινδυνόττς, του κόστους τς νάπτυξς των δυνά
μεων, τς δπάνς υποστήριξς κι των πωειών;

11 ΣΚ 301, σε 454�, Μχτική ΙσχύςΣχετική Μχτική Ισχύςνογ Δυνάμεων. 
12 Φύο ργσς ξιωμτικού πιχειρήσεων ΣΚ 301 Σε 212, ΙΖ 11.
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τ διάρκει των οποων ο πράγοντς χρόνος ενι κθοριστικής σμσς.

νλση των τ..

Μετά τν επεξεργσ των Τ., όπως υτή νύθκε πρπάνω, υτο νύ

οντι κι εγχοντι περιτρω γι ν διπιστωθε ότι προύν τ κριτήρι που 

προνφρθκν. Η διδικσ υτή περιμβάνει επιπρόσθετους εγχους πό 

το επιτεεο κι τον εγχο με το ποεμικό πγνιο νντι κάθε Τ.. του ντιπάου.13 

Με το ποεμικό πγνιο επσς εντοπζοντι εν δυνάμει κνδυνοι κι πιθνς ευκι

ρες γι εκμετάευσ, κθώς επσς τ κθοριστικά σμε στ οπο ο Διοικτής 

πρπει ν πάρει κρσιμες ποφάσεις γι ν εκμετευτε πρόμοιες περιστάσεις. 

Τ οκτώ στάδι του ποεμικού πιγνου ενι: 

 Συγκντρωσ κ συλλγή των πρτήτων ργλων κ των βθμάτων. 

Τ βοθήμτ σχεδσς ποτεούν βσικά στοιχε τς διδικσς κι ενι δυ

ντόν ν θεωρθούν ως πγς στ διάθεσ των επιτεών. Χωρζοντι σε βσικά, 

συμπρωμτικά κι οιπά βοθήμτ14 τ οπο φνοντι νυτικά στον πνκ 

3 του πρόντος. πιπρόσθετ βοθήμτ δύνντι ν χρκτριστούν οι χάρτες, 

 νάθεσ κθκόντων στ μ του επιτεεου,  προετοιμσ τς θουσς επι

χειρήσεων,  χρσιμοποσ των προόντων των δυο προγούμενων στδων τς 

Δ.Λ.Σ.. ως σμεο νφοράς γι τν νάυσ των Τ..,  προετοιμσ των πινά

κωνδιφνώνσχεδιγρμμάτων, οι πνκες στάθμς ποθεμάτων,  προετοιμσ 

κτόγου νγκιούντων προφοριών γι τον προστάμενο σχμτισμό κι το 

ντιθμενο ργο προς υφιστάμενες διοικήσεις.

 Κτγρφή των φλων δυνάμων. Οι επιτεες πρπει ν άβουν υπόψ τον 

υφιστάμενο Πνκ Οργνώσεως Υικών (Π.Ο.Υ) κι τ διτιθμεν μσ, τις μο

νάδες μάχς κι υποστήριξς που δύνντι ν βοθήσουν κτά τ διάρκει των 

επιχειρήσεων κι τους τοπικούς κι χρονικούς περιορισμούς. 

 Κτγρφή των υπθσων. Σε υτό το στάδιο οι επιτεες πρπει ν άβουν 

υπόψ τις προποθσεις «κειδιά» πό τν ρχική διερεύνσ τς ποστοής κι ν 

συνεχσουν ν δοκιμάζουν εάν ενι γκυρς κι πρττς. Στόχος των επιτεών 

πρπει ν ενι  μεττροπή των προποθσεων σε γεγονότ (Π3).

 Κτγρφή των κυρότρων γγνότων κ πφσστκών σμων. Οι επιτεες 

πρπει ν κτγράψουν τ γεγονότ που επρεάζουν άμεσ τν επιτυχ τς πο

στοής, σε όες τις φάσεις τς ποστοής ά κι σε όες τις κύριες ενργειες.15. 

13 Διδικσ ποεμικού πιγνου (War Gaming):νι μι επτομερής μτιά στον κάθε Τ.. Μι πειθρχμν 
διδικσ, με κνόνες κι βήμτ, που προσπθε ν ορμτιστε τν εξιξ τς μάχς πό τν ρχή μχρι το 
τος ενός σχεδου. Το πιτεεο τς Μονάδος πρνει νν Τ.. κι ξεκινά ν νπτύξει ν επτομερς σχδιο, 
κθορζοντς πρά τ δυντά κι τ δύντ σμε του κάθε Τ.. Η διδικσ ποεμικού πιγνου(War 
Gaming) δοκιμάζει κι βετιώνει τους Τ. . πικεντρώνει τν προσοχή του πιτεεου στν κάθε φάσ τς επιχε
ρσς με μι πειθρχμν διδικσ: ενργει (γεγονότ που ξεκινούν πό τους Φιους), ντδρσ (εχθρική 
ενργει σε πάντσ) κι ντενργει (οι φιοι πντούν σε υτή τν ενργει). οι οι Τ.. υποβάοντι 
στο ποεμικό πγνιο ενάντι σε όους τους Τ.. Πρενργειες κι επκόουθ εντοπζοντι κτά τ διάρκει 
του εφρμογής του. Οδγες πιχειρσικής Σχεδσς/ΓΣ.

14 Οδγες πιχειρσικής Σχεδιάσεως/ΓΣ, Κορμός Οδγιών σε 7. 
15 Στις ιδικς επιχειρήσεις κτγράφοντι ό τ σμντικά γεγονότ πό τ διεσδυσ μχρι τν επάνοδο.
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Σε υτό το σμεο πρπει ν σμειωθε ότι τ σμε που πιτούν πόφσ 

(ποφσιστικά σμε  Decisive Points), δδή σμε ή γρμμς εγχου, σ

με  γς φάσεων κ.τ., δν υπδκνύυν το εδος τς πόφσς, ά ότι  

πόφσ πρπει ν πρθε στ συγκεκριμν σμε.

 Κθρσμός των κρτρων ξλγήσως. Τ κριτήρι ξιοόγσς ενι πρά

γοντες που χρσιμοποιε το επιτεεο γι τν εκτμσ τς ποτεεσμτικόττς κι 

κτά πόσο ενι εφικτός νς Τ. σε σχσ με άους. Κάθε κριτήριο πρπει ν ενι 

ξεκάθρο ά κι επσς ν διφρει πό τ ά. Σε υτό το σμεο οι επιτεες 

πρπει ν προσξουν τ χρήσ των ρχών Πομου. Ν εξσφσουν ότι υτς 

ενι ισχυρς μχρι τν επιτυχ τς ποστοής. Ο Υποδιοικτής κθορζει υτά τ 

κριτήρι μετά πό τις κτευθύνσεις του Διοικτού. πσς, το επιτεεο εγχει κάθε 

τρόπο ενεργες ξεχωριστά ν ενι εφρμόσιμος ούτως ώστε ν μν συνεχιστε  
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εργσ σε τρόπους ενεργες οι οποοι δεν δύνντι ν εφρμοστούν. 

 Επλγή τς μθόδυ πλμκύ πγνυ: Υφστντι τρεις προτεινόμενες τεχνι

κς: τς Ζώνς, σύμφων με τν οπο διιρετι το πεδο τς μάχς σε ζώνες κτά 

μήκος τς ΠΠ κι νύοντι υτς σε διδοχική σειρά, τς Λωφόρυ σ βάθς, 

όπου το επιτεεο επικεντρώνετι σε μι εωφόρο προσγγισς τ φορά, ξεκινώντς 

με τν κύρι προσπάθει κι, τος,  μθοδος του Κυτυ, όπου πργμτοποιετι 

νάυσ των κρσιμων γεγονότων (ΖΠ διεισδύσεως, προσγγισ, ενργειες επ του 

στόχου) κι χρσιμοποιετι κυρως όγω περιορισμνου χρόνου σχεδσς ή πού 

μεγάς περιοχής των επιχειρήσεων (ΠΠ). νδεκνυτι γι ειδικς επιχειρήσεις.

 Επλγή μθόδυ κτγρφής κ πκόνσς των πτλσμάτων. Τ ποτεσμτ 

του ποεμικού πιγνου κτγράφοντι με δύο τρόπους. Ο πρώτος ενι ο Πνκς Συγχρ

νσμύ1�, σύμφων με τον οποο το επιτεεο συγχρονζει τον Τ.. κτά χώρο κι χρόνο σε 

σχσ με τον εχθρικό Τ.. κι ο δεύτερος  μθοδος του Σμωμτάρυ, όπου χρσιμο

ποιούντι σύντομ σμειώμτ που φορούν τις κρσιμες περιοχς ή ενργειες17.

 Δξγωγή τυ Πλμκύ πγνυ. δώ συγκρνετι  ενργει των φιων με υτή 

του εχθρού κι εκτιμώντι τ ποτεσμτ. Κτά τν διεξγωγή του ποεμικού πιγνου 

ο Διοικτής κι το επιτεεο προσπθούν ν προβψουν τ δυνμική τς μάχς. Με τν 

ενργει υτή το επιτεεο οδγετι στον προσδιορισμό των πεονεκτμάτων κι των 

μειονεκτμάτων των Τ.. κοουθώντς τον κύκο: Ενργ ντδρσ ντνργ.

δώ πρπει ν επισμάνουμε ότι τ μ του επιτεεου κτά τ διδικσ του ποεμικού 

πιγνου πρπει ν πρμνουν συνεχώς ντικειμενικο κι ν μν επιτρπουν στν σθσ 

του ‘’Τ θλ  Δκτής’’ ή τν προσωπικόττά του ν τους επρεάζει. Ν ποφεύγουν ν 

υπερσπζοντι νν Τ.. μόνο κι μόνο διότι υτο τον νπτυξν κι ν κτγράφουν με 

κρβει τ πεονεκτήμτ κι τ μειονεκτήμτ κάθε Τ.. όπως υτά εμφνζοντι. 

Ο ξκός πιχειρήσεων τς Μονάδος προετοιμάζει τους Τ.. κι τυτόχρον ν 

υποστρικτικό σχεδιάγρμμ (sketch map)18 γι τον κθν ξεχωριστά, χρσιμο

ποιώντς τις βσικς γρφικς πρτάσεις κι σύμβο (standard NATO military 

symbology). Ο κάθε Τ.. πεικονζει ξεκάθρ με ποιο τρόπο  Μονάδ πρόκειτι 

ν εκτεσει τν ποστοή που τς χει ντεθε. Το σχεδιάγρμμ του κάθε Τ.. 

δδει μι εικόν τς κνσς ά κι των ενεργειών των τμμάτων.

Με το τος τς διδικσς το επιτεεο προυσιάζει στο Διοικτή τ ποτεσμ

τ υπό τον τύπο ενμερώσεως. Τ ρχικά προόντ τ οπο προρχοντι πό τν 

νάυσ των Τ.. ενι τ νβθμισμν σχεδιγράμμτ επιχειρήσεων, ο πνκς 

συγχρονισμού,  σύντξ του Σχεδου νζήτσς Προφοριών (ΣΠΛ),  συγκρότ

σ κι το ργο προς νάθεσ στους υφιστμνους, ά κι οι ντιθμενες ποστος 

στους υφιστμνους. Στ συνχει ο Διοικτής δδει επιπρόσθετες κτευθύνσεις. ν 

πορριφθούν όοι οι Τ.. τότε επνμβάνετι  διδικσ. άν προκριθούν κάποιοι 

Τ.. τότε ξεκινά το επόμενο στάδιο τς διδικσς, δδή  σύγκρισ υτών. 

1� (FM 347) § 3178.
17 Η κύτερ μθοδος γι τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με περιορισμνο προσωπικό κι δυντόττες 

πργωγής προόντων ενι  μθοδος του σμειωμτάριου με γρφικά υποβοθήμτ.
18 Φύο ργσς ξιωμτικού πιχειρήσεων, ΣΚ 301, σεδ 212, ΙΖ11.



Διαδικασία Λήψεως Στρατιωτικής Αποφάσεως στο Επίπεδο της Μονάδος

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η �5

Σγκριση των τ.. 

Μετά τν νάυσ των Τ.. το επόμενο στάδιο ενι  σύγκρισ υτών. Σε περπτωσ 

όπου χει νπτυχθε μόνο νς Τ.., το στάδιο τς σύγκρισς δεν ενι εφικτό ν υοποι

θε. Η σύγκρισ των Τ. ξεκινά με τν νάυσ κι ξιοόγσ των πεονεκτμάτων κι 

των μειονεκτμάτων κάθε Τ.. Τ μ του επιτεεου προυσιάζουν κστο τ ευρήμτά 

του, ώστε ν φθούν υπόψ των υποοπων. Χρσιμοποιώντς τ κριτήρι ξιοογήσε

ως19, τ οπο νπτύσσουν πριν τν υοποσ του ποεμικού πιγνου, το επιτεεο 

περιγράφει κάθε ν Τ.. δνοντς μφσ στ πεονεκτήμτ κι τ μειονεκτήμτ υ

τού. Συγκρνοντι εφικτο Τ.., ώστε ν εντοπιστε υτός με τν μεγύτερ πιθνόττ 

επιτυχς νντι στον πιο πιθνό κι πιο επικνδυνο Τ.. του εχθρού. Οι εχθρικο Τ.. χουν 

νπτυχθε στο στάδιο τς νάπτυξς των Τ.. πό τον ξκό Προφοριών τς Μονάδος. 

Ο επιεγμνος Τ.. πρπει ν θτει το μικρότερο ρσκο γι τν επτευξ τς ποστοής, ν 

τοποθετε τις φιες δυνάμεις στν κύτερ θσ γι μεοντικς επιχειρήσεις, ν δδει 

στους υφιστάμενους εύρος πρωτοβουιών κι ν πρχει τ μγιστ δυντόττ ευειξ

ς γι τν ντιμετώπισ πρόβεπτων κτστάσεων. 

Ο υπεύθυνος ξιωμτικός τς επιχειρήσεως ποφσζει το ειδικό βάρος του κάθε 

επιχειρσικού κριτρου με ριθμούς, βσιζόμενος στ σπουδιόττ κθενός ά 

κι τις κτευθύνσεις του Διοικτού. Η ριθμτική ξ ντνκά τ πεονεκτήμτ ή 

19 Κριτήρι ξιοογήσεως: Διοκσ κ Έεγχος, ΔΒ κ Προφορική, ιγμός, Υποστήριξ Πυρών, / Άμυν, 
ΜΧ, Προφορες, Υποστήριξ ΔΜ. Ως κριτήριο μπορε ν τεθε κάθε πράγοντς που επρεάζει ουσιστικά 
τν επιχερσ. Οδγες πιχειρσικής Σχεδσς/ΓΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1ος ΤΕ 2ος ΤΕ �ος ΤΕ

ιγμός 3
2

      (�)

3

       (9)

1

       (3)

πόττ 3
3

       (9)

1

       (3)

2

       (�)

Πυρά 4
2

       (7)

1

       (4)

3

       (12)

Προφορες 1
3

      (3)

2

       (2)

1

      (1)

υκινσ πιβιωσιμόττ 1
3

      (3)

2

       (2)

1

       (1)

Υποστήριξ Μάχς 1
2

       (2)

1

      (1)

3

      (3)

Διοκσ

Έεγχος
1

1

      (1)

3

       (3)

2

      (2)

νπομνων κνδυνος 2
1

       (2)

2

       (4)

3

       (�)

ΣΥΝΟΛΟ
17

      (33)

15

      (28)

1�

       (34)
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μειονεκτήμτ κάθε κριτρου γι κάθε Τ.. Κάθε μος του επιτεεου υπεύθυνο γι 

νν τομ βθμοογε κάθε Τ.. χρσιμοποιώντς υτά τ κριτήρι. Στ συνχει, 

ποπσιάζει τ βθμοογ με το ειδικό βάρος κάθε κριτρου κι το ποτεσμ 

μπνει σε πρνθεσ στ στή. Κτόπιν θροζοντι οι βθμο γι ν οριστε  ονο

μστική ξ του κύτερου Τ.. Ο χμότερος βθμός ενι ο κύτερος (Less is best).

Τ μ του επιτεεου μπορούν ν χρσιμοποιούν το δικό τους πνκ συγκρσεως 

σε σχσ με τ δική τους περιοχή ρμοδιοτήτων μσ στο επιτεεο. 

Μετά τν οοκήρωσ τς νάυσς κι σύγκρισς των Τ.., το επιτεεο εντοπ

ζει τον κύτερο πό υτούς κι προετοιμάζει τν εισήγσή του. άν το επιτεεο 

δεν κτφρει ν ποφσσει, τότε ο υπεύθυνος ξκός τς επιχειρήσεως ποφσζει 

ποιός Τ.. πρπει ν προτθε κι κοουθε  ενμρωσ του Διοικτού. Η ενμ

ρωσ θ πρπει ν περιχει όες τις πρττες προφορες, τσι ώστε ν δνετι 

στον Διοικτή  δυντόττ ήψς πόφσς. υτός μπορε ν επιξει ν πό 

τους προτεινόμενους Τ.. χωρς διφοροποιήσεις, ή ν επιξει σμε πό τους 

τρόπους ενεργες κι ν δμιουργήσει νν κινούργιο Τ..

γκριση των τ..

Μετά τν οοκήρωσ τς νάυσς κι τς σύγκρισς των Τ.., κοουθε το 

στάδιο τς γκρισς, το οποο περιμβάνει τρεις ενργειες. ρχικά το επιτεεο προ

τενει στον Διοικτή τον προκριθντ Τ.. υπό τον τύπο ενμερώσεως. Στ συνχει, 

ο Διοικτής επιγει, τροποποιε ή πορρπτει τον προτεινόμενο πό το επιτεεο 

Τ.. κι ποφσζει ποιόν θ εφρμόσει το επιτεεο. Στο τος ο Διοικτής δνει τις 

τεευτες κτευθύνσεις σχεδσς προς το επιτεεο του. δώ τεειώνει  γκρισ 

του Τ.. άν ο Διοικτής εμπκε στενά στ διδικσ κι χει επιεγε νς Τ.. 

τότε ενι δυντόν ν πρκμθε  προυσσ των ποτεεσμάτων, εκδδετι 

προειδοποιτική διτγή κι συνεχζετι  πργωγή τς Διτγής πιχειρήσεων. 

πφαση διικητ

Με το τος τς ενμρωσς ο Διοικτής επιγει τον Τ.. που πιστεύει ότι εκ

πρώνει κύτερ τν ποστοή του. άν πορριφθούν όοι οι προτεινόμενοι Τ.., 

το επιτεεο ξεκινά πάι τν νάπτυξ νων. άν ο Διοικτής τροποποιήσει νν 

προτεινόμενο Τ.. ή δώσει στο επιτεεο του νν τεεως διφορετικό, το επιτεεο 

ξεκινά τ διδικσ του ποεμικού πιγνου γι τον νο Τ.. κι προυσιάζει στο 

Διοικτή τ ποτεσμτ, συνοδευόμεν πό τ σχετική πρότσ.

πιλγσ
Η Διδικσ Λήψεως Στρτιωτικής ποφάσεως (Δ.Λ.Σ..) ενι ν βοήθμ σχε

διάσεως το οποο κθιερώνει διδικσες γι τ διερεύνσ τς ποστοής, νάπτυ

ξς, νάυσς κι σύγκρισς των Τ. . (σε σχσ με τ κριτήρι επιτυχς κι μετξύ 

τους), επιογής του κύτερου Τ.., πργωγής του σχεδου ενεργες κι τς διτγής 

επιχειρήσεων. Κθοριστικός πράγοντς επιτυχς τς νωτρω διδικσς ενι  

εμπειρ του επιτεεου. 
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Το επ

πεδο των ε

πτομερειών τς 

διδικσς σχεδιά

σεως εξρτάτι πό τον 

διθσιμο χρόνο, τν επάρκει 

του επιτεεου κι τν πρωτοβου 

που χει ο Διοικτής. υρες κι γενικς 

οδγες επιτρπουν σε ν ικνό επιτεεο 

ν νπτύξει ευικτες κι ποτεεσμτικς 

επιογς. Σε περπτωσ συνθκών περιορισμνου 

χρόνου, ετε πιτετι περισσότερο εξειδικευμν κθο

δήγσ (όσο περισσότερο επτομερες ενι οι κτευθύνσεις 

σχεδιάσεως, τόσο περισσότερο μειώνετι ο χρόνος που διθτει 

το επιτεεο γι σχεδσ), ετε κοουθετι  συνοπτική διδικσ 

ήψς στρτιωτικής πόφσς,  οπο ενι  δι με υτή τς κνονικής. 

Ωστόσο ο Διοικτής εκτεε ρκετά στάδι τς διδικσς νοερώς ή με τν όσο 

το δυντό μικρότερ εμποκή των επιτεών του.20

Τ προόντ τς σκψς κι των εκτιμήσεων θ πρπει ν ενι πήρ, κθρά κι 

κτνοτά πό όους μσ στο επιτεεο. Η οργάνωσ των εγγράφων, των οιπών βο

θμάτων ά κι των εκτρονικών υποογιστών ενι πρττ. Οι επιτεες πρπει 

ν διβάζουν τις μβνόμενες διτγς κι σήμτ με μεγά προσοχή κι επτομρει. 

Γι τ σύντξ των εγγράφων, σμάτων, νφορών κι διτγών πρπει ν κοουθούν 

τ προβεπόμεν υποδεγμτ. Οι ποφάσεις θ πρπει ν ενι γκυρες, κθόσον  δι

χερισ του χρόνου ενι βσικός πράγοντς τς σχεδιάσεως των επιχειρήσεων.

Κρνετι σκόπιμο ν νφερθε ότι κτά τ διάρκει τς Π3E το επιτεεο δεν θ 

πρπει ν επνμβάνει κτργστο προφορικό υικό, ά ν προβνει σε 

εκτιμήσεις. φόσον δεν υπάρχουν σφες προφορες γι τον εχθρό, το επιτεεο 

πρπει ν βσζετι σε υποθσεις τις οποες μεττρπει σε πργμτικόττ, φού 

εγξει τν ξ κι τν νγκιόττ υτών. Τ γρφικά βοθήμτ21 που χρσι

μοποιούντι κτά τ διδικσ σχεδιάσεως εξσφζουν ότι όο το επιτεεο χει 

άμεσ πρόσβσ στ προόντ προφοριών κι σχεδιάσεως.

Η διεξγωγή του ποεμικού πιγνου πργμτοποιετι με σκοπό τν πόκτσ 

πό το επιτεεο μς πιο κθρής εικόνς τς επερχόμενς μάχς κι τς πρόθεσς 

του διοικτού γι τ βετωσ τς διδικσς σχεδιάσεως κι των σχεδων που θ 

κτρτισθούν (κύτερος συγχρονισμός κι συντονισμός, χωρς ν πρβπουμε 

20 Οι ΒΟ τς Μονάδος ορζουν τ συνοπτική διδικσ βσιζόμενοι στις κτευθύνσεις του Διοικτού.
21 ΣΠΛ, πνκς στοιχεων φωτισμού, μερήσιο δετο κιρού, πνκς επδρσς κιρικών συνθκών, πν

κς προφοριών, περιγρφή εχθρικού δόγμτος, σχεδιγράμμτ των Τ.., πνκς νάυσς του εκάστοτε 
Τ., πνκς ποεμικού πιγνου, πνκς συγκρσεων των Τ.., πνκς επιχειρσικών κριτρων, πνκς σχε
διστικών περιορισμών, πνκς μτρων εγχου κι συντονισμού, πνκς κτστάσεως δυνάμεων, πνκς 
ποστοών υφιστμνων, χρονικός πνκς ενεργειών.
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τποτ), γι τν νάπτυξ τς συνεργσς μετξύ των επιτεών ά κι τν εστσ 

σε ό,τι ενι σμντικό. Με υτό τον τρόπο εγχοντι κι βετιώνοντι οι Τ.., ενώ 

ο Διοικτής ή το επιτεεο μπορούν ν άξουν νν Τ.. ή ν νπτύξουν νν 

κινούργιο μόις εντοπσουν ν γεγονότ, ποστος, πιτήσεις ή προβήμτ. 

Κτ΄ εάχιστο, κάθε μτερος Τ.. πρπει ν δοκιμστε σε ποεμικό πγνιο, νντι 

του «πθνότρυ» κι «π πκνδυνυ» τρόπου ενεργες του ντιπάου.

Κτά τν πργωγή των Τ.. ενι πρττο το επιτεεο ν διχωρζετι σε 2 

υποτμήμτ, άνευ συμμετοχής του Υπδκτού κι του ξκού 2ου Γρφεου που συνε

χζει πρόσκοπτ τν Π3. Έτσι εξσφζετι  πρωτοβου κι ξιοποσ τς 

εμπειρς όων των συμμετεχόντων χωρς ν κοντι σε πρώιμ συμπεράσμτ ή 

ν επιγουν νν Τ κι υτόν με κτά τροποποσ ν τον νγάγουν σε 2ο 

Τ. δώ περτώνετι  περιγρφή τς διδικσς ήψεως στρτιωτικής ποφάσε

ως, με τν οπο ο Διοικτής κι το ορισμνο επιτεεο του προβνουν στ ήψ 

τς σωστότερς πόφσς. Ο χρόνος κι  επνμβνόμεν χρσιμοποσ τς 

διδικσς πό τις μονάδες κτά τν περοδο των προγρμμτισμνων ή μ σκή

σεων θ ποδεξει κτά πόσο κι σε ποιο ποσοστό υτή ενι εύκμπτ, ευικτ, 

ρειστική κι τεικά ποτεεσμτική.

Τα προότα της σκέψης και τ εκτι

μήσε θα πρέπει α εαι πλήρη, 

καθαρ και καταοητ από όλους 

μέσα στο επιτελεο. Η οργ

ση τ εγγρφ, τ λοιπώ 

βοηθημτ αλλ και τ ηλε

κτροικώ υπολογιστώ εαι απα

ρατητη. Οι επιτελες πρέπει α δια

βζου τις λαμβαόμεες διαταγές 

και σήματα με μεγλη προσοχή και 

λεπτομέρεια. Για τη σταξη τ εγ

γρφ, σημτ, ααφορώ και δια

ταγώ πρέπει α ακολουθο τα προ

βλεπόμεα υποδεγματα. Οι αποφσεις 

θα πρέπει α εαι έγκυρες καθόσο 

η διαχεριση του χρόου εαι βασι

κός παργοτας της σχεδισες 

τ επιχειρήσε.
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τγμα

διαδικασα λψως 

στρατιωτικς πφασης

λχς

διαδικασα δκτών 

Μικρών κλιμακων

δρα

διαδικασα δκτών

Μικρών κλιμακων

πνακας 1

διαδικασα παρλληλης σχδισως κατ κλιμκι
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πνακας 2

νδικτικών κατθνσων διικητ

1. Ποιους Τ.. πρπει το επιτεεο ν μεετήσει προσεκτικά (τουάχιστον 2).

2. Έγκρισ επιχειρσικών κριτρων (επιτυχς, μτωσς, ενκτικά σχδι) 

3. Κθορισμός ποφσιστικών Προφορικών πιτήσεων (ΟΥΣΠ).

4. Οδγες γι τν εκτεσ νγνωρσεων, πρπνήσεως, πυρών υποστρξεως, 

τυχόν μετκινήσεων που πρόκειτι ν πργμτοποιθούν.

5. Λήψ τυχόν επιπρόσθετων μτρων σφες.

�. Προτεριόττες γι τν υποστήριξ μάχς κι διοικτικής μριμνς.

7. Κθορισμός κι τήρσ επιχειρσικού χρονοδιγράμμτος.

8. Τύποι διτγών που πρόκειτι ν εκδοθούν.

9. Τύπος, χρόνος κι τόπος δοκιμών που πρπει ν εκτεεστούν.

10. Άες προφορες που επιθυμε ο Διοικτής ν γνωστοποιθούν στο επιτεεο.

Πρδεγμτ Κτευθύνσεων Διοικτού Μορς Κτδρομών:

1. Ν νπτυχθούν 2 Τ.

 Στν επιογή κτών ν φθε υπόψ εγγύττ πιθνών ΖΠ /Π βσικών δυ

ντοτήτων.

 Χωρτικόττ ΖΠ γι τυτόχρον προσγεωσ Π που μετφρουν Δρ.

 Κθορισμός μφιβου τμήμτος, εξτσ μφβις ενργεις με χρήσ ΠΤΜ. 

 ξτσ δυντόττς μετφοράς υποοπου Μορς με διθσιμ Π.

2. πιχειρσικά κριτήρι

 Κριτήρι πιτυχς: Μετάβσ συνόου Μορς στ νήσο Ικρ χωρς ν γνει 

ντιπτή πό τον εχθρό μχρι ΠΦ 2� Νοε 2007. γκτάστσ σε υψώμτ που 

διευκούνουν τν πρτήρσ ντοικά κι τν περιτρω ενργει.

 Κριτήρι Μτωσς: Προσβοή μφιβου τμήμτος πριν τν άφιξ στ νήσο. 

Προσβοή εροκινήτου τμήμτος πριν τν άφιξ στ νήσο

  φρμογή σχεδου Διφυγής & πιβωσς: φόσον  Μορ προσβθε κτά 

τ διάρκει τς ποββσς ή πριν εξσφσει το χώρο τς.

3. Κριτήρι ξιοόγσς:

 Τχύττ ενεργες. 

 Μυστικόττ. 

 πόττ. 

 σφάει: ποφυγή επφής με τον εχθρό, χρσιμοποσ ΖΠ που δεν εγχοντι 

πό τον εχθρό ούτε ποκύπτουν τν ενργει όγω εδφικών χρκτριστικών, 

επιογή ΣΔ Μορς.

4. γκριθεσ Ιδ νεργες (Τ..)/πόφσ Διοικτού.
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πνακας 3

Βηθματα διαδικασας λψως στρατιωτικς πφσως 

1. Βσικά βοθήμτ ποτεούν:

 Οι ΠΔς Περ Οδγιών πιχειρσικής Σχεδσς.

 ιδικς Οδγες Σχεδσς του ΓΣ (νφροντι συνήθως σε ειδικά θμτ 

όπως σφάει προσωπικού, οδγες ΔΜ, ιδικς Οδγες Διβιβάσεων κι Προ

φορικής κ..π.).

 γχειρδι κστρτες.

 Τεχνικς Οδγες.

 Οδγες σχεδσς Διεθνών Οργνισμών (ΝΤΟΟΗ), όπως:

(1) Allied Command Operations’ (ACO) List of Operational Plans, τ οπο  δύ ν ντι 

ν  νευρε θούν  ε κτρο νι κά στο NS SHAPE WISE PORTAL: http://nww.shape.nato.

Int/WISE/CISDivisio/POLREQ/StratOpPla. 

(2) ACO GOP κι Functional Planning Guides

2. Συμπρωμτικά βοθήμτ ενι ά σμντικά βοθήμτ τ οπο πρπει 

ν γνωρζουν οι επιτεες κι τ οπο πρπει ν συμβουεύοντι κτά τ διάρκει 

τς διδικσς σχεδιάσεως. υτά ενι:

 ΘΣΥΣΥ.

 Μτρ τοιμόττς κι Συνγερμού.

 Κ.

 Σχδι πιχειρήσεων.

 Βοθήμτ Προφοριών.

 Βάσ Δεδομνων ΣΔΠ.

 Βάσ Δεδομνων ΣΠΙΣ.

 Πνκες Στάθμς ποθεμάτων.

 πιτεικο Πνκες.

 Πνκες Τεχνικών Χρκτριστικών Οπικών Συστμάτων.

 ντστοιχ ντυπ κι βάσεις δεδομνων Διεθνών Οργνισμών, όπως:

(1) NATO Crisis Response System (NCRS).

(2)  MC 1�1 series  NATO’s General Intelligence Estimate.

(3) MC 1�5 series  Militaryrelated Scientific and Technological Trends.

(4) MC 1�� series  NATO’s Indication and Warning System.

(5) Battlefield Information Collection and Exploitation System (BICES).

(�) Linked OPSINTEL Centres Europe (LOCE).

(7) Tool for Operational Planning, Force Activation and Simulation (TOPFAS).

(8) Force Database and Management Tool (FDMT).

(9) Allied Deployment And Movement System (ADAMS). 

(10) ACE Resource Optimisation Software System (ACROSS). 

(11) NATO Order of Battle (ORBAT). 

(12) BICES Initial Core Capability (BICC).
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(13) Request for Information Management System (RFIMS). 

(14) Initial Common Operational Picture (ICOP).

(15) Joint Targeting System (JTS).

(1�) Joint Theatre Level Simulation Model (JTLS).

(17) Integrated Command & Control System (ICC). 

(18) Land CCIS (LCCIS).

(19) Maritime CCIS (MCCIS).

3. Στ οιπά βοθήμτ περιμβάνοντι:

 Τ διδάγμτ (Lessons Learned) πό διάφορες εθνικς ή διεθνες επιχειρήσεις. 

 Βσικς Οδγες πιχειρήσεων.

 Δόγμτ.

 Συμφωνες.

 Σχδι φορτώσεως.

 εροφωτογρφες.

 Τουριστικο οδγο.

 Διδκτυο. 

Σντμσις

δ.λ.σ..: διαδικασα λψως στρατιωτικς πφσως.

Θ.σ.σν.: θνικ σστημα σναγρμ.

.κ..: θνικ καννς μπλκς 

Ζ.π.: Ζώνη πρσγιώσως.

..σ.π.: σιώδη στιχα πληρφριών.

π...: πνακας ργανώσως λικών.

π3: πρπαρασκ των πληρφριών της πριχς των πιχιρσων 

σ.δ..π.: σστημα διικσως λέγχ πρς.

τ..: τρ πς  νρ γ ας.

M.C.: Military Committee

MDMP: Military Decision Making Process.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

 Δημήτριος Γ. Θαλασσινός, Φιλόλογος

Οι Χριστιανοί Αναχαιτίζουν 
τους Οθωμανούς

Πριν από σχεδόν 440 χρόνια, μία σπουδαία μάχη που έγινε στα νερά της υπό οθω-

μανικής κατοχής Ελλάδας, έκρινε το μέλλον της Μεσογείου. Η ακόμη πανίσχυρη 

την εποχή αυτή Οθωμανική αυτοκρατορία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον 

ενωμένο στόλο ενός συνασπισμού χριστιανικών δυνάμεων κοντά στη Ναύπακτο. 

Ήταν 7 Οκτωβρίου 1571, μία μέρα που θα έμενε στην Ιστορία ως εκείνη που 

απέτρεψε την προς Δυσμάς επέκταση των Οθωμανών.

Έπρεπε να περάσουν εκατό χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, 

για να αντιληφθούν, επιτέλους, οι Δυνάμεις της Δυτικής Μεσογείου το θανάσιμο 

κίνδυνο που διέτρεχαν, από τη συνεχή επέκταση της Τουρκίας και των συμμάχων 

της και την αύξηση σε ξηρά και θάλασσα της δύναμης των Οθωμανών.

Η πανίσχυρη αριστοκρατική Δημοκρατία της Βενετίας έχανε, τη μία μετά την 

άλλη τις κτήσεις της στην Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι γίνονταν, σιγά-σιγά, απόλυτοι 

κύριοι της Ανατολικής Μεσογείου και ο στόλος 

τους αποτελούσε πλέον άμεσο κίνδυνο, όχι 

μόνο για τα ενετικά φρούρια στην Ανατολή, 

αλλά και γι΄ αυτήν τη μητρόπολη. Εξάλλου οι 

σύμμαχοι της Τουρκίας, Μαροκινοί και πει-

ρατές, τους οποίους υπέθαλπταν στις βορειο-

αφρικανικές ακτές, συνεχώς δημιουργούσαν 

ζητήματα στην Ισπανία, της οποίας εμπόδιζαν 

τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπό τις συνθήκες 

αυτές, δημιουργήθηκε η Ιερή Συμμαχία. Ο 

πρωτεργάτης και ψυχή της, πάπας Πίος Ε΄, 

θέλησε να συμπεριλάβει σε αυτήν ολόκληρη 

την Ευρώπη, αλλά δεν το κατόρθωσε. Η Γαλλία, 

η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Αυστρία αρ-

νήθηκαν να συμμετάσχουν. Έτσι, η Συμμαχία 

συγκροτήθηκε από την Ισπανία, τα κρατίδια 

της Ιταλίας, τη Βενετία και τους Ιππότες της 

Μάλτας. Οι βλέψεις της, συνεπώς, ήταν κατ΄ 

ανάγκη περιορισμένες, διότι δεν ήταν δυνα-

τό να επιδιωχθεί ολοκληρωτικός κατά της 

Τουρκίας πόλεμος, χωρίς τη συμμετοχή των 

κύριων ηπειρωτικών δυνάμεων της Ευρώπης.

Ο πάπας Πίος Ε’. Σκιπιόνε 
Πουλσόνε (Ιλ Γκαετάνο). (1576-

1580 Μόσχα, Μουσείο Πούσκιν).
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Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
 ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Τους λόγους της σύστασης της συμμα-

χίας και των κατ΄ ανάγκη περιορισμένων 

στόχων της μας δίνει ο ίδιος ο πάπας, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, είπε στους πληρε-

ξούσιους της Ισπανίας και της Βενετίας τα 

εξής: «Θα εκπληρώσω τις υποχρεώσεις τις 

οποίες μου επιβάλλει η θέση μου ως κοινού 

Πατρός των πιστών. Προτού με καλέσει 

ο Θεός, θα μεταχειρισθώ όλα τα ανθρώ-

πινα μέσα για να ενώσω τις χριστιανικές 

δυνάμεις έναντι του μεγαλύτερου εχθρού 

του χριστιανισμού. Απευθύνθηκα προς το 

βασιλιά της Ισπανίας και προς την Ενετική 

Δημοκρατία, διότι τα εδάφη των δύο αυτών 

δυνάμεων είναι περισσότερο εκτεθειμένα 

στη μανία της καταστροφής των Τούρκων. 

Θεία χάριτι, βρήκα τους πρίγκιπές σας 

καλώς διατεθειμένους. Τώρα σε σας μένει 

να επωφεληθείτε μίας περίστασης, η οποία 

“μιλάει από μόνη της”. Να συνομολογήσετε 

μια συμμαχία, της οποίας κύριος σκοπός 

θα είναι να τιμωρήσει και να εξουθενώσει 

την αυθάδεια και τη μανία των λυσσα-

σμένων αυτών σκύλων ή τουλάχιστον να 

εμποδίσει κάθε περαιτέρω αύξηση των 

δυνάμεών τους. Όταν οι βασιλείς και οι 

χριστιανικοί λαοί της Ευρώπης οπλισθούν 

για να καταστρέψουν την Αυτοκρατορία 

της Ανατολής του Μωάμεθ, θα περάσουν 

από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι 

αδύνατον σήμερα. Αλλά ο Θεός, ο οποίος 

δεν θέλει να εγκαταλείψει τη χριστιανοσύ-

νη, δίνει την ευκαιρία να διατηρήσουμε το 

Βασίλειο της Κύπρου και να αποκτήσουμε 

και άλλα. Οι μεταγενέστεροι θα μας απο-

δώσουν βαρύτατη αμέλεια, εάν αφήσουμε 

να περάσει μια τέτοια ευκαιρία. Το δίκαιο 

είναι μαζί μας, όπως είναι πάντοτε, όταν 

πολεμάμε ενάντια στους απίστους. Εάν 

πεισθώ ότι θα είμαι χρήσιμος σε αυτή την 

πολεμική επιχείρηση, θα είμαι πολύ ευτυ-

χής, πιστέψτε με, να συμμετάσχω στους 

κινδύνους, να χύσω το αίμα μου και να 

πέσω για τη δόξα του θεού και υπέρ της 

Δημοκρατικής Χριστιανοσύνης».

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

Οι μεταξύ των συμμάχων συνεννοήσεις 

για τις λεπτομέρειες υπήρξαν επίπονες. 

Ενίοτε δε προσέκρουαν σε επουσιώδη 

ζητήματα γοήτρου. Τελικώς, όμως, απο-

φασίστηκαν:

 H Συμμαχία να στραφεί όχι μόνο 

κατά της Τουρκίας, αλλά και του σουλτά-

νου του Μαρόκου και των πειρατών των 

βορείων ακτών της Αφρικής.

 Κάθε έτος, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, 

οι συμμαχικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 

200 γαλέρες, 100 πλοία, 50.000 στρατιώτες 

του πεζικού, 4.000 ιππείς και 500 πυροβο-

λητές, να εκστρατεύουν για να επιφέρουν, 

ανάλογα με την περίσταση, τη μεγαλύτερη 

ζημιά κατά του εχθρού και τη μεγαλύτερη 

ωφέλεια στους συμμάχους.

 Τα τρία πέμπτα των πολεμικών δα-

πανών να καταβάλει η Ισπανία, τα δε άλλα 

δύο πέμπτα η Βενετία. Η Πάρμα, η Φεράρα, 

η Σαβοΐα, η Τοσκάνη κλπ. υποχρεώθηκαν να 

καταβάλουν ορισμένα ποσά αναλογικά. Ο 

πάπας υποσχέθηκε να προσφέρει 12 γαλέ-

ρες, 3.000 πεζούς και 270 ιππείς, παραχώρη-

σε δε ειδικά προνόμια στην εκκλησιαστική 

περιουσία στην Ισπανία και την Βενετία.

 Το πρώτο έτος, δηλαδή το 1571, οι 

πολεμικές επιχειρήσεις της συμμαχίας να 

είναι αποκλειστικά και μόνο ναυτικές.

Οι Ισπανοί ήθελαν όπως ο αρχηγός 

της εκστρατείας υποδειχθεί από αυτούς. 

Όμοια και οι Βενετοί. Για να βρεθεί κάποια 

μέση λύση, γινόταν λόγος για το δούκα Ντ΄ 

Ανζού και το δούκα της Σαβοΐας. Ο πάπας, 
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όμως, επέλεξε και επέβαλε ως αρχηγό τον 

Δον Χουάν τον Αυστριακό. Αυτός ήταν νό-

θος γιος του Καρόλου Ε΄και της Βαρβάρας 

Πλόμπεργκ. Η καταγωγή του αποκαλύφθη-

κε μετά το θάνατο του πατέρα του. Αρχικώς 

προοριζόταν για εκκλησιαστική καριέρα. 

Ο αδελφός του, Φίλιππος Β΄βασιλεύς της 

Ισπανίας, τον αναγνώρισε και τον βοήθησε 

να συμπληρώσει τις σπουδές του.

Οι συζητήσεις των λεπτομερειών και 

σκοπών της συμμαχίας ήταν μακρές και 

επίπονες και έληξαν τον Μάιο του 1571, 

διήρκεσαν δηλαδή συνολικά έντεκα μήνες. 

Μεταξύ των συμφωνηθέντων τελευταίων 

όρων της ήταν ότι ο Δον Χουάν θα είχε την 

αρχηγία των δυνάμεων της συμμαχίας σε 

ξηρά και θάλασσα, αλλά όταν επρόκειτο 

για σοβαρά ζητήματα, υποχρεούνταν 

να ζητάει τη γνώμή των Μαρκαντόνιο 

Κολόνα και Σεμπαστιάνο Βενιέρ, οι οποίοι 

ήταν επικεφαλείς των δυνάμεων του πάπα 

και των Ενετών αντίστοιχα.

Ως τόπος συνάντησης του χριστιανικού 

στόλου ορίστηκε η Μεσσήνη στη Σικελία, γι-

ατί βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
Την 20η Ιουλίου, η υπό τον Κολόνα 

μοίρα ανέπλευσε από τη Νεάπολη για τη 

Μεσσήνη και συναντήθηκε με άλλα πλοία 

της συμμαχίας. Ο στόλος της Βενετίας είχε 

συμφωνηθεί να πλεύσει και αυτός στη 

Σικελία. Και η μεν μοίρα της Κρήτης, με 60 

γαλέρες, διατάχθηκε να μεταβεί πάραυτα 

εκεί, η δε άλλη παρέμεινε στην Κέρκυρα, 

όπου κινδύνευσε να αποκλεισθεί από τον 

τουρκικό στόλο. Ο Βενιέρ, ναύαρχος του 

ενετικού στόλου, δίσταζε να εγκαταλείψει 

την Κέρκυρα, τα υπόλοιπα νησιά και τις 

δαλματικές ακτές στη «διάθεση» του εχθρι-

κού στόλου και να αφήσει απροστάτευτη 

από τη θάλασσα τη Βενετία. Το πολεμικό 

συμβούλιο που συγκροτήθηκε απεφάνθη 

ότι προτιμότερη είναι η ανάληψη των με-

γάλων αυτών κινδύνων στην προκειμένη 

περίπτωση, παρά η αδράνεια και η κατα-

στροφή των σχεδίων της Συμμαχίας.

Η μοίρα της Κέρκυρας απέπλευσε και 

κατευθύνθηκε αρχικά στο Οτράντο (ο 

αρχαιοελληνικός Τάραντας) και κατόπιν 

στη Μεσσήνη. Έτσι, ο ενετικός στόλος 

απέφυγε μεν τον κίνδυνο να αποκλεισθεί 

από τον τουρκικό, αλλά άφησε ελεύθερο 

πεδίο δράσεως στον εχθρό.

Ευτυχώς, για τη Βενετία ο ναύαρχος 

του τουρκικού στόλου, Αλή πασάς, δεν 

επωφελήθηκε της παντελούς έλλειψης 

προστασίας της από θαλάσσης και τούτο, 

διότι ήταν υποχρεωμένος να αναζητή-

σει σε Ήπειρο και Ακαρνανία στρατιώ-

τες για να συμπληρώσει το στόλο του. Ο 

Αλή πασάς ήταν άπειρος περί τα ναυτικά 

στρατιωτικός διοικητής και αυτό θα είχε 

σημαντική επίδραση στα μελλούμενα. Η 

πολεμική δράση του περιορίστηκε στην 

κατάληψη ορισμένων ενετικών φρουρίων 

στην Ήπειρο και τη Δαλματία και στην κα-

ταστροφή μερικών χωριών της Κέρκυρας, 

τα οποία βρίσκονταν εκτός της ακτίνας 

δράσης των πυροβόλων του φρουρίου 

του νησιού που έλεγχαν οι Ενετοί.

Από την Κέρκυρα ο οθωμανικός στό-

λος πήγε στην Πάργα, όπου ο Αλή πα-

σάς έλαβε την είδηση της κατάληψης της 

Αμμοχώστου. Συγχρόνως, ο Αλή πασάς 

έλαβε εκεί και ρητή διαταγή του σουλ-

τάνου να αναζητήσει οπωσδήποτε το 

χριστιανικό στόλο και να αντιπαραταχθεί 

προς αυτόν. Με τη διαταγή αυτή, η οποία 

υπήρξε μοιραία για τους Τούρκους, ο ναύ-

αρχος στερήθηκε το δικαίωμα να παρασύ-

ρει το χριστιανικό στόλο σε ευνοϊκές για 

τον τουρκικό οχυρωμένες θέσεις ή ακόμη 

να τον αναγκάσει να παραμείνει αδρανής 



Ο Δον Χουάν, ο Αυστριακός είχε μικρή πολεμική 
εμπειρία πριν από τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, 

όμως έδειξε φυσική κλιση προς την ηγεσία και μία 
γεναιότητα, που συντέλεσε πάρα πολύ στη νίκη του 

χριστιανικού στόλου επί των Τούρκων.
 (Τζουζέπε ντε Ριβέρα, Μουσείο Πράντο, Μαδρίτη).



Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου· Οι Χριστιανοί Αναχαιτίζουν τους Οθωμανούς

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 79

σει το ζήλο τους και να ενδυναμώσει την 

απόφασή τους για εκδίκηση. Ο κυβερνήτης 

του νησιού είχε τη γνώμη ότι το καλύτερο 

μέσο ασφαλείας της νήσου ήταν η ενίσχυση 

του στόλου και για το λόγο αυτό παραχώ-

ρησε 4.000 από τους 5.000 άνδρες που είχε 

στη διάθεσή του. Με αυτούς, ο αριθμός των 

στρατιωτών που ήταν διασκορπισμένος στα 

διάφορα πλοία ανήλθε σε 33.000 εκ των 

οποίων 30.000 ήταν Ιταλοί, 1.000 Ισπανοί 

και 2.000 εθελοντές από διάφορα μέρη. 

Στην Κέρκυρα, ο Δον Χουάν διέταξε να 

τεθεί ο στόλος σε πλήρη πολεμική παράτα-

ξη. Με την κίνησή του απέδειξε το αξιόμα-

χο του στόλου, την ταχυτάτη εκτέλεση των 

διαταγών, την ψυχραιμία και τον πλήρη 

συντονισμό ενεργείας αξιωματικών, στρα-

τιωτών και ναυτικών, αλλά συνάμα τη με-

ταξύ των αρχηγών εχθρότητα, η οποία δεν 

προοιώνιζε αγαθά αποτελέσματα. Όταν ο 

Ντόρια, ως αντιπρόσωπος του Δον Χουάν, 

μετέβη για επιθεώρηση των ενετικών πλοί-

ων, οι κυβερνήτες τους αρνήθηκαν να τον 

δεχθούν. Το επεισόδιο αυτό ακολούθησε 

άλλο σοβαρότερο, στις 2 Οκτωβρίου, όταν 

δόθηκε διαταγή να ετοιμαστεί ο στόλος 

για αναχώρηση: ενώ οι αξιωματικοί και 

ναύτες ενετικής γαλέρας, κυβερνώμενης 

από τον Κρητικό Ανδρέα Καλλέργη, ασχο-

λούνταν πυρετωδώς με την προετοιμα-

σία του πλοίου, οι Ισπανοί στρατιώτες, οι 

οποίοι επέβαιναν, συνεπλάκησαν με τους 

Ενετούς. Ο Μούτσο, αρχηγός των Ισπανών 

αρκεβουζιέρων, επενέβη υπέρ των ανδρών 

του. Η σύρραξη γενικεύθηκε και είχε ως 

αποτέλεσμα να φονευθούν αρκετοί Ισπανοί 

και Ενετοί. Ο Βενιέρ πληροφορήθηκε τα 

της συμπλοκής και έστειλε τον αρχηγό 

της ναυτικής αστυνομίας με δύναμη να 

την καταστείλει. Ο Μούτσιο τον φόνευσε, 

όπως και δύο από τους στρατιώτες του. Ο 

Βενιέρ μετέβη στον τόπο της συρράξεως, 

μέχρι το χειμώνα, ο οποίος πλησίαζε και 

θα σήμαινε τη διακοπή των επιχειρήσεων. 

Έτσι η πρόβλεψη του Πάπα ότι οι Τούρκοι, 

μεθυσμένοι από τις επιτυχίες τους, θα επε-

δίωκαν να ναυμαχήσουν με το χριστιανικό 

στόλο, αποδείχτηκε ορθή.

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, σχε-

δόν όλος ο χριστιανικός στόλος ήταν στη 

Μεσσήνη και όλοι περίμεναν με αγωνία τον 

Δον Χουάν. Τέλος, ήρθε την 23 Αυγούστου, 

σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα μετά τους 

στόλους του πάπα και της Βενετίας.

Ο στόλος αυτός, που θα λάμβανε μέ-

ρος στην τελευταία μεγάλη ναυμαχία με 

κωπήλατα πλοία, αποτελούνταν την 17η 

Σεπτεμβρίου 1571, την ημέρα του από-

πλου του από τη Μεσσήνη, από 6 μεγάλες 

γαλεάσσες, που έφεραν 120 πυροβόλα 209 

γαλέρες και 70 φρεγάτες, με επι κεφαλής το 

ναυπηγικό θαύμα της εποχής, τη ναυαρχίδα 

“Reale” ένα πλοίο που ήταν έργο των σπου-

δαιότερων τεχνιτών της Βαρκελώνης. Είχε 

κατασκευαστεί το 1568 για το δούκα ντε 

Βιλαφράνκα, αντιβασιλέα της Καταλονίας, κι-

νείτο με 60 κουπιά και η πρώρα της είχε ένα 

ξυλόγλυπτο, έργο του Vasquez, γλύπτη από 

τη Σεβίλλη. Σ΄αυτήν βρισκόταν ο αρχηγός 

της μεγάλης πολεμικής επιχείρησης και στο 

κατάστρωμά της κρίθηκε όλος ο αγώνας.

Η διαδρομή από τη Μεσσήνη στην 

Κέρκυρα διήρκεσε εννέα ημέρες. Στη δι-

άρκειά της ο Δον Χουάν πληροφορήθηκε 

ότι ο τουρκικός στόλος βρισκόταν στην 

Πρέβεζα. Η αρχική σκέψη ήταν να κατευ-

θυνθεί αμέσως ο χριστιανικός στόλος εκεί 

και να προσβάλει τον τουρκικό.

Την 26η Σεπτεμβρίου ο στόλος βρισκό-

ταν στην Κέρκυρα. Η θέα των κατεστραμμέ-

νων χωριών, των πτωμάτων και γενικώς της 

καταστροφής και της ερήμωσης προξένησε 

φοβερή εντύπωση στους αξιωματικούς και 

τα πληρώματα και συντέλεσε στο να αυξή-



80 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

συνέλαβε τον ταραξία και δύο συνενόχους 

του και διέταξε να τους κρεμάσουν στο 

μεγάλο ιστίο της ενετικής γαλέρας.

Το γεγονός αυτό παρ΄ ολίγο να λά-

βει μεγάλες διαστάσεις και προς στιγμή 

απειλήθηκε η διάλυση του στόλου. Τα 

ενετικά πλοία συγκεντρώθηκαν και από 

στιγμή σε στιγμή αναμενόταν σύρραξη. 

Η ψυχραιμία, η ευφυΐα και η συναίσθη-

ση ευθύνης του Δον Χουάν συντέλεσαν, 

ώστε το θλιβερό αυτό επεισόδιο να μην 

έχει παραπέρα συνέπειες.

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
Οι δυνάμεις των δύο αντίπαλων στόλων, 

χριστιανικού και οθωμανικού, ήταν σχεδόν 

ίσες. Ο οθωμανικός αποτελούνταν από 208 

γαλέρες, 60 γαλιότες και ένα σημαντικό 

αριθμό μικρότερων πλοίων (πιθανότατα 

πάνω από 60), επέβαιναν δε επ΄ αυτών 

25.000 στρατιώτες, μεταξύ αυτών 2.500 

γενίτσαροι, άριστοι πολεμιστές, οπλισμένοι 

με αρκεβούζια. Ο οθωμανικός στόλος υπερ-

τερούσε του χριστιανικού μόνο κατά την 

ομοιογένεια. Οι οθωμανοί δεν στερούνταν 

πλέον, μετά από ενάμισυ αιώνα ναυτικών 

“περιπετειών”, με κύρια δραστηριότητα 

μάλιστα την πειρατεία, ναυτικών γνώσεων. 

Ωστόσο, υστερούσαν ακόμη σημαντικά σε 

σχέση με τους Ιταλούς θαλασσοπόρους.

Ο χριστιανικός στόλος μεταστάθμευσε 

από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα, από 

την οποία απέπλευσε την 3η Οκτωβρίου 

προς το Νότο. Κατά τον πλου, ο Δον Χουάν 

πληροφορήθηκε από ένα κρητικό μπρίκι 

ότι η Αμμόχωστος περιήλθε στα χέρια των 

Τούρκων. Η κατάληψη και του τελευταίου 

αυτού οχυρού της Κύπρου υπήρξε μέγα 

πλήγμα για το χριστιανικό κόσμο και ιδι-

αιτέρως για τους Ενετούς. Αν και αναμενό-

μενο, το γεγονός αυτό λύπησε βαθύτατα 

αξιωματικούς και πληρώματα του στόλου 

και τους φανάτισε ακόμα περισσότερο 

κατά του βάρβαρου εχθρού, που δεν σε-

βάστηκε τους όρους της παράδοσης της 

Αμμοχώστου και κατακρεούργησε τους 

τελευταίους ηρωικούς υπερασπιστές της.

Ολόκληρος ο τουρκικός στόλος βρι-

σκόταν συγκεντρωμένος εντός του κόλ-

που των Πατρών. Κατά το συγκροτηθέν 

πολεμικό συμβούλιο, ο Περτέβ πασάς 

υπήρξε ο μόνος που υποστήριξε ότι, υπό 

τις υφιστάμενες τότε συνθήκες, δεν έπρε-

πε ο τουρκικός στόλος να αντιπαραταχθεί 

του χριστιανικού. “Έχω υπόψη μου”, είπε, 

ότι οι στόλοι της Ισπανίας, της βενετίας, 

του πάπα και των άλλων χριστιανικών ηγε-

μόνων αποτελούν ήδη μία ισχυρή ναυτική 

δύναμη. Νομίζω ότι αποτελεί καθαρή πα-

ραφροσύνη να αντιπαραταχθούμε. Οι χρι-

στιανοί δεν ήρθαν ως εδώ χάριν ναυτικής 

επίδειξης. Έχουν επικεφαλής τον Βενιέρο, 

του οποίου όλοι γνωρίζουμε τα προσόντα 

και τη γενναιότητα. Εάν οι χριστιανοί είχαν 

την πρόθεση να αδρανήσουν, θα παρέμε-

ναν στην Κέρκυρα ή θα κατευθύνονταν 

στη Βενετία. Αλλά και από την παραβολή 

των δυνάμεων των δύο στόλων δεν δύνα-

ται να συναχθεί ότι ο δικός μας υπερτερεί 

του χριστιανικού. Έχουμε, βεβαίως, 208 

γαλέρες, 60 γαλιότες, 20 μπρίκια και λοιπά 

μικρότερα πλοία. Και αν δεχθούμε ακόμη 

ότι ο εχθρός διαθέτει μόνο 200 πλοία, 

κανείς δεν μας βεβαιώνει ότι αυτά δεν 

είναι γαλέρες. Άλλωστε δεν πρέπει να λη-

σμονούμε ότι διαθέτει και 6 γαλεάσσες, τις 

οποίες σοβαρώς πρέπει να υπολογίσουμε. 

Αλλά και από άποψη εμψύχου υλικού 

μειονεκτούμε. Οι σπαχήδες μας είναι νεο-

σύλλεκτοι, χωρίς πολεμική πείρα. Οι άλλοι 

είναι ικανοί για πόλεμο στην ξηρά, αλλά 

όχι στη θάλασσα. Όλοι σχεδόν έχουν μόνο 

τόξα και έχουν συνηθίσει να μάχονται 

μόνο εναντίον μικρότερων δυνάμεων. 



Ο Στόλος των Οθωμανών 
και η Ιερή Συμμαχία στη 

Ναυμαχία της Ναυπάκτου. 
(Εργαστήρι Τζόρτζιο Βασάρι,

 Βασιλική Αίθουσα).



82 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

στρατιώτες, αλλά είναι γενναίοι και μαζί 

με τους παλαιούς στρατιώτες αποτελούν 

αξιόλογο στρατιωτικό σώμα. Δεν έχουν, το 

ομολογώ, συνηθίσει στη θάλασσα, αλλά δεν 

πρόκειται περί μεγάλου πλου, αφού πρόκει-

ται να πάμε στην Κεφαλληνία. Ο μεγάλος 

αριθμός των αρκεβουζιέρων των χριστια-

νών δεν με τρομάζει. Το αρκεβούζιο δεν 

υπερέχει του παλαιού οθωμανικού τόξου. Ο 

χρόνος που απαιτείται για να γεμίσει, είναι 

αρκετός για να στείλει το τόξο τριάντα βέλη. 

Φοβάστε την επανάσταση των χριστιανών 

σκλάβων κατά το διάστημα της ναυμαχίας. 

Αλλά ο κίνδυνος αυτός θα αποφευχθεί, διότι, 

μόλις συμπλεχθούν τα πλοία, θα υποχρεώ-

σουμε τους κατάδικους να πάνε κάτω από 

τους πάγκους και θα δώσουμε διαταγή 

στους φύλακες να σκοτώσουν αμέσως κα-

θένα που θα κινηθεί. Επίσης, μπορούμε να 

υπολογίσουμε στην έχθρα μεταξύ Ιταλών 

και Ισπανών. Αιχμάλωτοι, προερχόμενοι 

από την Ηγουμενίτσα μας ανέφεραν ότι, 

λόγω της αυστηρής τιμωρίας ορισμένων 

στρατιωτών, απειλήθηκε γενική σύρραξη 

μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων”.

Ο Ουλούτς Αλής, εξάλλου, είπε στο συμ-

βούλιο μεταξύ άλλων και τα εξής: “Μη 

χάνουμε ούτε στιγμή. Ας πλεύσουμε αμέ-

σως αποφασισμένοι να συναντήσουμε τον 

εχθρό. Θα τον δούμε να φεύγει ή να αιχμα-

λωτίζεται. Η νίκη εξαρτάται από την άμεση 

ενέργειά μας. Εάν δεν ενεργήσουμε αμέσως 

στον εχθρικό στόλο, θα προστεθούν πλοία 

και γαλέρες. Οι αρχηγοί του χριστιανικού 

στόλου θα φθάσουν στο σημείο να έρθουν, 

προς αίσχος των Οθωμανών, να μας προ-

σβάλλουν προ της Ναυπάκτου”.

Ο τουρκικός στόλος προχώρησε προς 

την είσοδο του κόλπου των Πατρών και 

αγκυροβόλησε σε θέση που απείχε 12 ναυ-

τικά μίλια από το ακρωτήριο Σκρόφα και 

14 από το νησί Οξειά που είναι η τελευταία 

Οι Οθωμανοί δεν στερούνταν πλέον, μετά 

από ενάμιση αιώνα ναυτικών “περιπε-

τειών”, των σχετικών γνώσεων. Ωστόσο, 

υστερούσαν ακόμη σημαντικά σε σχέση με 

τους Ιταλούς θαλασσοπόρους.

Αντιθέτως, ο εχθρός διαθέτει εμπει-

ροπόλεμους στρατιώτες της Ιταλίας και 

της Ισπανίας, που έχουν ασκηθεί στη 

θάλασσα και οι περισσότεροι είναι οπλι-

σμένοι με αρκεβούζια. Εξάλλου πρέ-

πει να φυλαχθούμε από τον εσωτερικό 

εχθρό. Οι χριστιανοί σκλάβοι του στόλου 

μας είναι σε αριθμό ίσο περίπου με τους 

στρατιώτες μας. Ο σουλτάνος μας έδωσε 

τη διαταγή να πολεμήσουμε, όχι όμως να 

οδηγήσουμε το στόλο μας σε μια βέβαιη 

και ανεπανόρθωτη καταστροφή.

Δυστυχώς για τους Οθωμανούς και ευτυ-

χώς για τους χριστιανούς, τα ορθά αυτά λό-

για δεν ήταν διατεθειμένοι να τα ακούσουν 

οι αρχηγοί του τουρκικού στόλου. Τελικώς, 

επικράτησε η αντίθετη άποψη του Αλή 

πασά, την οποία αποδέχθηκαν οι υπόλοιποι 

αρχηγοί του στόλου. Ο Αλή πασάς είπε: “Δεν 

νομίζω ότι οι χριστιανοί σκοπεύουν να ναυ-

μαχήσουν, προτού ο στόλος τους συμπλη-

ρωθεί με πλοία και γαλέρες. Ο Βενιέρος θα 

θελήσει να δώσει ναυμαχία και άνευ αυτών, 

αλλά δεν είναι βέβαιο αν θα παρασύρει και 

τους λοιπούς αρχηγούς. Όσον αφορά σε 

εμένα, ποτέ δεν θα αρνιόμουν τη βοήθεια 

των μικρών πλοίων, διότι μαζί με αυτά, ο 

οθωμανικός στόλος εμφανίζεται μεγαλύτε-

ρος του χριστιανικού και έτσι, αν μη τι άλλο, 

θα εντυπωσιάσει τον εχθρό. Εξάλλου, το 

ευέλικτο των μικρών πλοίων συντελεί στο 

να παρέχουν βοήθεια στις γαλέρες. Είναι 

αλήθεια ότι ο σπαχήδες είναι νεοσύλλεκτοι 
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Ο εικοσιτετράχρο-
νος Δον Χουάν, ο 

Αυστριακός αποδεί-
χτηκε, ως επικεφαλής 
του στόλου της Ιερής 

Συμμαχίας, ικανός 
διπλωμάτης για να 

κρατήσει τη συμμαχία 
ενωμένη, παρά το νεα-

ρό της ηλικίας του.
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νήσος των Κουζολαρίων. Τις πρωινές ώρες 

της 7ης Οκτωβρίου ο συμμαχικός στόλος 

βρισκόταν στα Κουζολάρια, τις Εχινάδες 

νήσους, δηλαδή σε μικρή απόσταση από 

τον τουρκικό στόλο, ο οποίος ήταν πλέον 

ορατός. Ο Δον Χουάν έδωσε το σύνθημα 

του συναγερμού. Ο στόλος άρχισε να παρα-

τάσσεται σε τάξη μάχης, επί μίας γραμμής, 

σε τρεις ομάδες. Η αριστερή πτέρυγα του 

στηριζόταν επί της ακτής για να αποφευ-

χθεί ο κίνδυνος της υπερφαλαγγίσεώς της 

από τα ευάριθμα και ευέλικτα οθωμανικά 

σκάφη. Το κύριο σώμα κατείχε τη μέση 

και η δεξιά πτέρυγα έπλεε ταχέως προς 

το Νότο, για να αφήσει αρκετό χώρο για 

την ανάπτυξη της αριστερής πτέρυγας και 

του κέντρου. Η εφεδρεία ήταν πίσω από 

το κύριο σώμα του στόλου. Οι έξι ογκώ-

δεις γαλεάσσες, καίτοι βραδυκίνητες, δεν 

κατόρθωσαν να φθάσουν εγκαίρως και να 

καταλάβουν τις θέσεις που είχαν οριστεί. 

Ο τουρκικός στόλος βγήκε από τον κόλπο 

των Πατρών και με τον τρόπο αυτό οι δύο 

στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι τις πρωινές 

ώρες της 7ης Οκτωβρίου 1571, κοντά στο 

ακρωτήριο Σκρόφα, “το αιματηρό ακρω-

τήριο”. Το σκηνικό είχε στηθεί για μία από 

τις σπουδαιότερες ναυμαχίες της ιστορίας. 

Ο τουρκικός στόλος παρατάχθηκε αντίκρυ 

στο χριστιανικό σε μία γραμμή και τρεις 

ομάδες: αριστερά πτέρυγα, κέντρο, δεξιά 

πτέρυγα. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, 

οι αντίπαλες δυνάμεις είχαν ως εξής:

Aπό την πλευρά της χριστιανικής συμ-

μαχίας, στην αριστερή πτέρυγα βρίσκονταν 

50 πλοία με αρχηγό τον Μπαρμπαρίγκο. 

Στο κέντρο ήταν η κύρια δύναμη με 74 

πλοία και αρχηγό τον γενικό αρχηγό των 

δυνάμεων ξηράς και θάλασσας της εκστρα-

τείας, Δον Χουάν, που επέβαινε της “Reale”, 

η οποία δέσποζε στο μέσο της όλης παρά-

ταξής. Δεξιά είχε τη ναυαρχίδα του πάπα, 

Ο Δον Χουάν, ο Αυστριακός 
και στην δίπλα σελίδα η 
Ναυμαχία της Ναυπάκτου. 
(Εργαστήρι Τζόρτζιο Βασάρι, 
Βασιλική Αίθουσα).
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στην οποία επέβαινε ο ναύαρχος Κολόνα, 

αριστερά δε τη ναυαρχίδα της Βενετίας, 

στην οποία επέβαινε ο ναύαρχος Βενιέρ. 

Στη δεξιά χριστιανική πτέρυγα υπήρχαν 

ακόμη 50 πλοία υπό τον Αντρέα Ντόρια. 

Σε εφεδρεία είχαν παραμείνει συνολικά 

30 πλοία, με αρχηγό τον Σάντα Κρουζ. 

4 από τις συνολικά 6 γαλεάσσες, δύο με 

κυβερνήτες τους Αμπρόζιο και Αντόνιο 

Μπραγκαντίνο και άλλες δύο υπό τους 

Κουόρο και Ντουάντο -ο τελευταίος ήταν 

και επικεφαλής του στολίσκου των γαλε-

ασσών- είχαν παραταχθεί μπροστά από το 

κέντρο της χριστιανικής παράταξης. Οι υπό-

λοιπες δύο, υπό τους Τσέζαρο και Πιζάνι, 

δεν πρόλαβαν να λάβουν τις θέσεις τους 

και έμειναν τελικώς εκτός ναυμαχίας.

Στην πλευρά των Οθωμανών στη δεξιά 

πτέρυγα, έναντι της αριστερής του συμμα-

χικού στόλου, είχαν λάβει θέση 80 πλοία 

με αρχηγό τον Μεχμέτ-Σιρόκο. Στο κέντρο 

βρισκόταν και εδώ η κυρία δύναμη, με 

συνολικά 116 πλοία, στα οποία ωστόσο 

συμπεριλαμβάνονταν και τα πλοία που 

είχαν τηρηθεί σε εφεδρεία. Αρχηγός εδώ 

ήταν ο ίδιος ο ναύαρχος του οθωμανικού 

στόλου, ο Αλή πασάς. Τέλος, στην αριστερή 

πτέρυγα, έναντι της δεξιάς του χριστιανικού 

στόλου, είχαν παραταχθεί τα υπόλοιπα 80 

πλοία με αρχηγό τον Ουλούτς Αλή.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
Στις 11 το πρωί, μετά από αρκετές 

προσπάθειες των καπετάνιων και των πλη-

ρωμάτων των πλοίων, οι παρατάξεις των 

αντιπάλων στόλων είχαν ολοκληρωθεί. Ο 

Δον Χουάν, επιβαίνοντας σε μια ελαφριά 

φρεγάτα, διέρχεται του χριστιανικού στόλου 

κάτω από τις επευφημίες των αξιωματικών 

και ναυτών, κρατώντας σταυρό. Προσπαθεί 

να ανυψώσει το ηθικό των ανδρών του ενό-

ψει της τρομερής σύγκρουσης που επίκειται. 
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Στο πλαίσιο αυτό οι ηγέτες του στόλου της 

συμμαχίας προχωρούν και σε μία ακόμη 

κίνηση: αφαιρούνται από τους χριστιανούς 

κατάδικους οι αλυσίδες και τους δίνουν 

όπλα. Με την επιστροφή του Δον Χουάν στη 

“Reale”, υψώνεται σε αυτήν υπό τους ήχους 

των πυροβόλων, η σημαία της Συμμαχίας, 

την οποία είχε στείλει ο πάπας, με την εντο-

λή να αναρτηθεί μόνο κατά τη ναυμαχία. 

Συγχρόνως, υψώνεται στη ναυαρχίδα του 

Αλή πασά η σημαία του Προφήτη, λευκή 

με φράσεις από το Κοράνι, γραμμένες με 

χρυσά γράμματα και στις δύο πλευρές.

Ο Ντόρια για να αποφύγει τον κίνδυνο 

(όπως ισχυρίστηκε μετά τη ναυμαχία) να 

κυκλωθεί από την αριστερή εχθρική πτέ-

ρυγα, συνέχισε τον προς Νότο πλουν του 

και απομακρύνθηκε επικίνδυνα από το δεξί 

άκρο του κέντρου, το οποίο άφησε τελείως 

ακάλυπτο. Παρόλα αυτά, ο Δον Χουάν δίνει, 

εντέλει, τη διαταγή της επίθεσης. Στο κέντρο 

της χριστιανικής παράταξης και μπροστά 

από το αριστερό, οι τέσσερις γαλεάσσες 

που ήταν το “ισχυρό χαρτί” των χριστιανών, 

αφού οι Τούρκοι δεν διέθεταν τόσο ισχυρά 

πλοία, βάλλουν με τα πυροβόλα τους εύ-

στοχα κατά του τουρκικού στόλου. Τα άκρα 

του κέντρου του προς στιγμήν κάμπτονται. 

Αλλά ο Αλή πασάς τίθεται επικεφαλής στην 

παράταξή του και παρασύρει ολόκληρο τον 

τουρκικό στόλο ο οποίος, συνεχώς βαλλό-

μενος από τις γαλεάσσες, τις προσπερνάει 

και πλησιάζει τη χριστιανική παράταξη. 

Η αριστερή πτέρυγα του χριστιανικού 

στόλου και η δεξιά του τουρκικού εμπλέ-

κονται και αρχίζει μια σκληρή και φονική 

μάχη. Οι Οθωμανοί επιδιώκουν να εκ-

μεταλλευτούν την ευελιξία και ταχύτητα 

των μικρότερων πλοίων τους, ορισμένα 

εκ των οποίων διολισθαίνουν μεταξύ της 

ακτής και των χριστιανικών πλοίων και τα 

προσβάλλουν από τα μετόπισθεν.

Ο Ντόρια, για να αποφύγει τον κίνδυνο 

να κυκλωθεί από την αριστερή εχθρική 

πτέρυγα, συνέχισε τον προς Νότο πλου 

του και απομακρύνθηκε επικίνδυνα.

Το αριστερό των χριστιανών έχει 

εμπλακεί σε μια σύγκρουση φθοράς, κατά 

τη διάρκεια της οποίας φονεύεται ο επικε-

φαλής της πτέρυγας , Μπαρμπαρίγκο και 

οι Τούρκοι επιβιβάζονται στη γαλέρα του 

συγκρουόμενοι με τους Ιταλούς ναύτες. Τα 

συμμαχικά πλοία σπεύδουν προς τη ναυ-

αρχίδα και συνάπτεται τρομερά συμπλοκή 

κατά την οποία φονεύεται ο Μεχμέτ-Σιρόκο 

και κυριεύεται η δική του ναυαρχίδα. Τα 

περισσότερα τουρκικά πλοία ρίχνονται 

στην ξηρά, ενώ τα υπόλοιπα αιχμαλωτί-

ζονται από τους χριστιανούς.

Στο κέντρο ο αγώνας είναι ακόμη πιο 

σκληρός, διότι και οι δύο πλευρές γνωρί-

ζουν ότι εκεί θα κριθεί. Οι αρχηγοί ανα-

γνωρίζονται αμοιβαίως από τις σημαίες 

των πλοίων τους και αλληλοεξοντώνονται 

μετά μανίας. Σε ελάχιστη απόσταση, η 

“Reale” βάλλει με τα πυροβόλα της κατά 

της τουρκικής “Καπιτάνας”, που και αυτή 

βάλλει κατά της “Reale”. Οι δύο εχθρικές 

ναυαρχίδες συγκρούονται. Το έμβολό της 

τουρκικής εισέρχεται μέχρι του τέταρτου 

πάγκου των κωπηλατών της χριστιανικής. 

Για να αποχωρισθούν τα πλοία, κάνουν 

όπισθεν. Μετά τη δύσκολη αποκόλλησή 

τους, γλιστρούν σιγά-σιγά το ένα δίπλα 

στο άλλο. Τα κουπιά αμφοτέρων σπάζουν 

στις πλευρές που εφάπτονται τα πλοία. 

Ρίχνονται οι άρπαγες και από τα δύο 

πλοία, τα οποία έτσι συνδέονται άρρηκτα 

πλέον και αποτελούν ένα ενιαίο πεδίο μά-

χης. Συγχρόνως, ο Περτέβ πασάς ορμά με 

τη ναυαρχίδα του κατά της ναυαρχίδας 



Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου 
αναχαίτισε τη oθωμανική 
επέκταση στη Μεσόγειο. 
(Χάντρικ Βρουμ ο νεώτερος,  
1591-1661).
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Ο Αλή Πασάς αρχηγός 
εκστρατείας χωρίς κα-
μία εμπειρία σε ναυτι-
κές επιχειρήσεις, ήταν 

ο άμεσα υπαίτιος για 
την οθωμανική ήττα. 
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της Βενετίας και συγκρούεται με αυτήν, 

ενώ η γαλέρα στην οποία επιβαίνουν οι 

δύο γιοι του Αλή πασά, διέρχεται μεταξύ 

της ναυαρχίδας του πάπα και της αντί-

στοιχης της Σαβοίας και επιτίθεται κατά 

των δύο χριστιανικών γαλέρων, που είναι 

όπισθεν της “Reale” και προορισμός τους 

είναι να την υποστηρίξουν.

Στη “Reale” επιβαίνουν 400 εμπειροπό-

λεμοι και οπλισμένοι με αρκεβούζια στρατι-

ώτες του σώματος της Σαρδηνίας, ενώ στην 

τουρκική 300 γενίτσαροι, άριστοι μαχητές 

και οπλισμένοι και αυτοί με αρκεβούζια.

Οι αξιωματικοί, τιτλούχοι Ισπανοί, αλλά 

και ο ίδιος ο Δον Χουάν μάχονται στην 

πρώτη γραμμή ως απλοί στρατιώτες. Δύο 

φορές οι Ισπανοί καταφέρνουν με ρεσάλτο 

να επιβιβασθούν στην τουρκική ναυαρχίδα 

και δύο φορές απωθούνται. Ο Αλή ενισχύ-

εται από τουρκικές γαλέρες και επιχειρεί 

ρεσάλτο στη “Reale”. Ο Κολόνα επιτυγχάνει 

να εμπλέξει και αυτός το πλοίο του με την 

τουρκική ναυαρχίδα και η σύγκρουση γίνε-

ται ακόμη σφοδρότερη. Οι χριστιανοί στρα-

τιώτες ορμούν και αυτοί στην τουρκική 

ναυαρχίδα και έτσι οι Τούρκοι βρίσκονται 

μεταξύ δύο πυρών. Ο Αλή πασάς σκοτώνε-

ται μετά από μία επική μάχη επί του τουρ-

κικού πλοίου και η ναυαρχίδα του στόλου 

του σουλτάνου καταλαμβάνεται από τους 

χριστιανούς. Η τουρκική σημαία κατεβαίνει 

και υψώνεται η σημαία της Συμμαχίας.

Ήταν η κρισιμότερη στιγμή της ναυμαχί-

ας. Τυχόν επικράτηση της ναυαρχίδας των 

Οθωμανών θα είχε τραγικά αποτελέσματα 

ως προς το ηθικό των χριστιανών, ωστόσο, 

οι τελευταίοι, αναθαρρημένοι, αρχίζουν να 

επικρατούν σε όλες τις επιμέρους μάχες 

και τα πλοία του κέντρου της οθωμανική 

παράταξης καταλαμβάνονται το ένα μετά 

το άλλο. Οι σκλάβοι χριστιανοί που ανα-

γκαστικά υπηρετούν ως κωπηλάτες, ελευ-

θερώνονται και τις θέσεις τους παίρνουν 

οι μέχρι πριν από λίγο δυνάστες τους. Ο 

Περτέβ πασάς κατορθώνει να διαφύγει με 

το πλοίο του. Μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, 

λιγότερο από τρεις ώρες μετά την έναρξη 

της ναυμαχίας, οι χριστιανοί είναι νικητές 

στο κέντρο και στην αριστερή πτέρυγα, 

δηλαδή δεξιά του εχθρού.

Στο δεξί της χριστιανικής παράταξης 

και αριστερό της οθωμανικής η μάχη δεν 

είχε καν ξεκινήσει! Ο Ντόρια αρκέστηκε 

όλο το διάστημα της ναυμαχίας να παρα-

κολουθεί τις κινήσεις που έκανε ο Ουλούτς 

Αλής. Ξαφνικά ο τελευταίος, κατά τις 2:30, 

αλλάζει πορεία και σπεύδει ολοταχώς κατά 

του απροστάτευτου δεξιού πλευρού του 

κέντρου της χριστιανικής παρατάξεως. Η 

ναυαρχίδα της Μάλτας και 13 άλλα πλοία 

περικυκλώνονται από συντριπτικά υπερέ-

χουσα εχθρική δύναμη. Μόνο η ναυαρχί-

δα των Ιπποτών της Μάλτας δέχεται την 

επίθεση 7 τουρκικών γαλέρων και τελικώς 

καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, οι 

οποίοι φονεύουν χωρίς οίκτο και διάκριση 

σχεδόν όλους τους επιβαίνοντες. Τυχαίως 

σώθηκαν, και μόνοι διότι θεωρήθηκαν νε-

κροί, τρεις βαριά τραυματισμένοι.

Αλλά και τα υπόλοιπα πλοία της ίδιας 

πλευράς καταλαμβάνονται από τον εχθρό. Ο 

Ντόρια βλέπει την καταστροφή, αναγνωρίζει, 

αργά πλέον, το σφάλμα του και σπεύδει στον 

τόπο της σύρραξης. Εκεί έχει ήδη φτάσει η 

υπό τον Σάντα Κρουζ εφεδρεία και ο Δον 

Χουάν με 12 γαλέρες. Ο Ουλούτς Αλής βλέπει 

το μάταιο του περαιτέρω αγώνα, εγκατα-

λείπει τα αιχμαλωτισθέντα πλοία και φεύγει 

συναποκομίζοντας ως τρόπαιο τη σημαία 

της ναυαρχίδας της Μάλτας, την οποία ο 

σουλτάνος, σε ανάμνηση της φοβερής για 

το στόλο του ημέρας, της 7ης Οκτωβρίου 

1571, την ανάρτησε στην Αγία Σοφία.

Ωστόσο, ήταν μόνο μικρή παρηγοριά 
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για το σουλτάνο η σημαία των μισητών για 

τους Οθωμανούς ιπποτών της Μάλτας. Στις 

3:00 το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου 1571, 

ο κραταιός οθωμανικός στόλος, που μόλις 

τέσσερις ώρες πριν ήταν ο κυρίαρχος της 

Ανατολικής Μεσογείου, είχε πάψει να υπάρ-

χει ως μάχιμη δύναμη. Η καταλυτική νίκη 

των δυνάμεων της Συμμαχίας είχε εξοντώ-

σει την τεράστια δύναμη του σουλτάνου 

και είχε ανακόψει τη ραγδαία επέκταση 

της δύναμης των Οθωμανών προς Δυσμάς. 

Λίγα χρόνια αργότερα, η αποτυχία των τε-

λευταίων να καταλάβουν τη Μάλτα, όπου 

αποκρούστηκαν μετά τη γενναία άμυνα 

των Ιωαννιτών, θα έθετε οριστικά τέρμα 

στις προσπάθειες της Υψηλής Πύλης να 

επεκτείνει την ισχύ της δυτικά του Ιονίου. 

Στο εξής, οι μόνοι που θα μετέφεραν την 

οθωμανική ισχύ σε αυτά τα νερά, θα ήταν 

οι Βορειοαφρικανοί πειρατές που δούλευαν 

για λογαριασμό των Οθωμανών.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
Ο Ζουριέν ντε λα Γκραβιέρ γράφει ότι η 

ναυμαχία είχε πέντε διαφορετικές φάσεις. 

Κατά την πρώτη, συγκρούονται οι Ενετοί 

και η δεξιά πτέρυγα των Τούρκων, προτού 

ακόμη αναπτυχθεί πλήρως ο χριστιανικός 

στόλος. Κατά τη δεύτερη, τα δύο σώματα 

της ναυμαχίας αντιμετωπίζονται και συμπλέ-

κονται. Κατά την τρίτη, η δεξιά πτέρυγα του 

χριστιανικού, υπό τον Ντόρια, και η αριστε-

ρή του τουρκικού, υπό τον Ουλούτς Αλή, 

παρακολουθούνται και απομακρύνονται 

των δύο στόλων. Κατά το διάστημα που ο 

Ντόρια εξακολουθεί να πλέει προς το πέλα-

Οι δύο στόλοι είχαν εμπλακεί σε σκληρή μάχη. 
Η κύρια τακτική ήταν ο εμβολισμός 

της εχθρικής γαλέρας και κατόπιν το ρεσάλτο 
στο κατάστρωμά της. Δεν υπήρχε έλεος στον 

αντίπαλο και οι απώλειες ήταν μεγάλες. 
(Ανωνύμου, Βενετία, Μουσείο Κορέρ).
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γος και αφήνει απροστάτευτο το κέντρο της 

χριστιανικής παρατάξεως, ο Ουλούτς Αλής 

αλλάζει αιφνιδίως κατεύθυνση, επιτίθεται 

σε μεμονωμένα χριστιανικά πλοία και, λόγω 

της καταφανώς ανώτερης αριθμητικά δύνα-

μής του, κερδίζει μία εύκολη νίκη, τη στιγμή 

που οι χριστιανοί νομίζουν ότι είναι σε όλη 

τη γραμμή νικητές. Κατά την τέταρτη φάση, 

η υπό τον Σάντα Κρουζ εφεδρεία, η “Reale”, 

οι ναυαρχίδες των επιμέρους στόλων και 

πολλές γαλέρες του κέντρου σπεύδουν 

στον τόπο της συρράξεως και εντός ελαχί-

στου χρονικού διαστήματος γίνονται κύριοι 

της καταστάσεως. Κατά την πέμπτη και 

Κατά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, ο οθωμανικός στόλος υπέστη 

πρωτοφανή πανωλεθρία. 25.000 Τούρκοι, κατ΄άλλους 30.000, φο-

νεύθηκαν. “Οι περισσότεροι των Οθωμανών πολεμιστών”, γράφει 

Τούρκος ιστορικός, “φονεύθηκαν, επλήγησαν ή αιχμαλωτίσθηκαν. 

Όλοι οι σπαχήδες κατεσφάγησαν”. 190 γαλέρες, πολλές γαλιότες 

και άλλα μικρότερα πλοία αιχμαλωτίσθηκαν από τους χριστιανούς, 

15 άλλες γαλέρες των Οθωμανών βυθίστηκαν ή κάηκαν και 12.000 

σκλάβοι κωπηλάτες χριστιανοί ελευθερώθηκαν.

Αλλά και ο χριστιανικός στόλος υπέστη αρκετές ζημιές. Σε πολλές 

γαλέρες και άλλα πλοία, τα οποία συμπολέμησαν με το χριστι-

ανικό στόλο, ήταν κυβερνήτες Έλληνες. Σε εκθέσεις της εποχής 

ανφέρονται οι Αλέξ. Πιτζαμάνος, Γ. Καλλέργης, Χ. Κουδοκάλης, 

Σ. Χαλκιόπουλος. Π. Μπούας (φονεύθηκε κατά τη ναυμαχία) 

Α. Τζιμάρας, Α. Κουτούβαλης, Α. Καλλέγκας, Φ. Βομβίκος, Δ. 

Καλαφάτος, Μοδίνος, Σιγούρος κ.α. Οι συντάκτες των εν λόγω 

εκθέσεων, αλλά και οι ιστορικοί, όπως ο Σαγκρέδο, εξαίρουν την 

ανδρεία, τη ναυτική εμπειρία, την προσήλωση στο καθήκον των 

Ελλήνων αυτών, όπως και τη συμβολή τους στη ναυμαχία.
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τελική φάση, ο Ουλούτς Αλής εγκαταλείπει 

τα πλοία που έχει αιχμαλωτίσει και σπεύδει 

να σωθεί με μερικές γαλέρες, τις οποίες 

τελικώς κατορθώνει να διασώσει.

Ο ίδιος ο Ζουριέν ντε λ Γκραβιέρ γρά-

φει για τον Ντόρια: “Μελέτησα τον τρόπο 

ενεργείας του, με ειλικρινή διάθεση να 

τον βρω εντάξει και έτσι να τον απαλ-

λάξω από κάθε κατηγορία, αλλά δεν 

δύναμαι παρά να επικρίνω την τακτική 

του. Διακηρύττω ότι οι σοφοί χειρισμοί 

του καλύτερου ναυτικού της εποχής του’ 

δεν δύνανται, υπό καμίαν αιτιολογία, να 

τύχουν επιδοκιμασίας”.
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Παρά το γγονός 

ότι οι Ενοτουρ

κικές σχέσις δινύ

ουν μ προδο του

άχιστον φινομνικής 

ύφσς,  Τουρκ δν έχι στμ

τήσι τ συστμτική μφισβήτσ του νομικού κθσττος του 

Αιγου. Η σοβρόττ τς τουρκικής πιής νι γνστή κι 

κδντι μ νέργις ποιτικές ή στρτιτικές μέσ σ έν 

πτύ φάσμ. Η ξτρική ποιτική τς Εάδς, βσιζόμν στο 

νομικό υπόβθρο που διμορφθκ πό μ σιρά συνθκν κι 

συμβάσν κτά τν προδο 1923 ές 1947 προσπζι τ θνικά 

μς συμφέροντ. Οι βσικές συνθήκς οι οπος ποτούν υτό 

το υπόβθρο νι:

 Η Συνθήκ ιρήνς τς Λζάννς (24 Ιουου 1923).

 Η Σύμβσ του Μοντρέ (20 Ιουου 1936).

Η ΠΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΛΖΑΗΣ-ΜΤΡΕ-ΠΑΡΣ
Π ΤΩΝ

ΘΝΚΩΝ ΣΥΜΦΡΝΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάχης ΠΝ Δημήτιος Ξιφάς
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1.500.000 Ένες εγκτεψν τ 

πργνκά εδάφ νντ 388.000 

Τύρκων πυ φυγν πό τν Εάδ. 

1 Λ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Από τη Λζάννη (1923) ς το Πρσι (1947): Η Ισχύς κι το Κύρος τν Συνθηκών, σελ.8.

φωνιών που συνήφθησν μτξύ 

Ελλάδς κι Τουκς τη δκτ 

του 1930 διμοφώνουν μ κτά

στση νομική κι διθνή1
, βάσι 

της οπος οι δύο χώς χουν 

κθοσι τ σύνο μτξύ τους 

κθώς κι θμτ που φοούν 

τη μουσουλμνική μιοντητ 

της Θάκης κι την Ελληνική μιο

ντητ της Κωνστντινούπολης 

της Ίμβου κι της Τνδου.

 Η Συνθήκη ιήνης των Πισ

ων (10 Φβουου 1947).

Οι βσικς υτς συνθήκς, οι 

οπος ποτλούν ντικμνο 

της πούσς γσς, μζ μ 

νν ιθμ άλλων διμών συμ
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Η ΣΥθΗκΗ τΗΣ ΛζΑΗΣ 
(θμΑτΑ ΛΛΑδΑΣ-τουκΙΑΣ)

Μετά το άδοξο τλος της Μικρσιτι

κής εκστρτες του 1922, ο Ελευθριος 

Βενιζλος, ο οποος ζούσε υτοεξόριστος 

στο Πρσι, εξουσιοδοτήθηκε πό την 

επνσττική κυβρνηση ν περισώσει 

με ξιοπρπει στη Λζάννη ό,τι μπορούσε πό την ιδ της Μεγάλης Ελλάδς. Η 

Συνδιάσκεψη ξεκνησε επσημ στις 20 Νοεμβρου του 1922 κι τελεσε στις 24 Ιου

λου του 1923 με την υπογρφή της ομώνυμης Συνθήκης. Σε υτήν προσρτήθηκν 

ς νπόσπστ μρη δύο Συμβάσεις που υπογράφτηκν μετξύ της Ελλάδς κι 

της Τουρκς στις 30 Ινουρου του 1923. Η Σύμβση της ντλλγής τν πληθυ

σμών κι η Σύμβση ντλλγής τν ιχμλώτν κι πολιτικών κρτουμνν. Στη 

συνδιάσκεψη, εκτός της Ελλάδς κι της Τουρκς, συμμετεχν οι τρεις Δυνάμεις 

της ANTANT (Μεγάλη ΒρετνΓλλΙτλ), το κράτος τν ΣρβνΚροτώνΣλο

βνν, η Ιπν, η Ρουμν κι οι ΗΠΑ ς πρτηρητής.

Με τη Συνθήκη ειρήνης της Λζάννης που ουσιστικά ήτν η νθεώρηση της 

Συνθήκης ειρήνης τν Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), κθορστηκν τ κόλουθ 

όσον φορά την Ελλάδ κι την Τουρκ:

 Πρχρήθηκν στην Τουρκ όλ τ εδάφη τ οπο κτεχε η Ελλάδ στη 

Μικρά Ασ, την Αντολική Θράκη (με το Κάργτς κι το τργνο Άρδβρου), 

τ νησιά Ίμβρος, Τνεδος κι Λγούσες, όλ τ νησιά που πχουν λιγότερο πό 
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3 μλι πό την Ασιτική κτή, ενώ η 

κυριρχ επ τν υπόλοιπν νησιών 

της Αντολικής Μεσογεου πρσε στην 

Ελλάδ, όπς κθορστηκε στο άρθρο 

12. Στο διο άρθρο δε, γνετι κι ειδική 

μνε γι την κυριρχ της Ελλάδς επ 

τν Νησιών Λήμνου, Σμοθράκης, Μυτι

λήνης, Χου, Σάμου κι Ικρς.

 Με σκοπό τη δισφάλιση της ειρή

νης, η Ελλάδ υποχρεώθηκε ν εφρμόσει 

μερική ποστρτικοποηση στ νησιά 

Μυτιλήνη, Χο, Σάμο κι Ικρ. Λεπτομε

ρστερ, πγορεύθηκε τ νησιά υτά ν 

χρησιμοποιηθούν γι την εγκτάστση 

νυτικής βάσης ή νγερση οχυρμτι

κού ργου2. Επσης, οι Ελληνικς στρτι

τικς δυνάμεις στ νησιά υτά περιορσθη

κν στο συνηθισμνο ριθμό στρτιτών 

2 Άρθρο 13 της Συνθήκης της Λζάννης, 24 Ιουλου 1923.
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υπηρετούντν τη θητε τους, οι οποοι 

θ μπορούν ν εξσκούντι επ τόπου κι 

σε δύνμη χροφυλκής κι στυνομς 

νάλογη με τη συνολική η οπο υφστ

τι στην Ελληνική επικράτει.

 Σύμφν με το άρθρο 14, γι τ 

νησιά Ίμβρος κι Τνεδος, τ οπο πρ

μενν υπό Τουρκική κυριρχ, προβλ

φθηκε ειδικό διοικητικό κθεστώς υτο

διοκησης, το οποο πρεπε ν εγγυάτι 

την σφάλει τν μη μουσουλμάνν 

κτοκν κι τν περιουσιών υτών.

 Πρχρήθηκν στην Ιτλ όλ τ 

δικιώμτ κι οι ττλοι της Τουρκς επ 

τν Δδεκνήσν κι όλν τν εξρτώμε

νν σε υτά νησδν, κθώς κι του Κστε

λόριζου όπς κθορστηκε στο άρθρο 15.

 πς κθορσθηκε στο άρθρο 

16, η Τουρκ πριτήθηκε όλν τν 

δικιμάτν της επ εδφών εκτός τν 

συνόρν της, όπς υτά κθορστηκν 

με τη Συνθήκη της Λζάννης, κι επ 

όλν τν νησιών, εκτός υτών επ τν 

οπον η κυριρχ της νγνρσθηκε 

με την δι Συνθήκη.

 λ τ συμβλόμεν μρη συμ

φώνησν ν νγνρσουν κι ν δη

λώσουν την ρχή της ελευθερς της 

νυσιπλος κι εροπλος στ στενά 

τν Δρδνελλν, της θάλσσς του 

Μρμρά κι του Βοσπόρου, όπς περι

γράφηκε στη Σύμβση της Λζάννης της 

δις μρς3. Προκειμνου ν επιτευχθε 

η ντρ ελευθεροπλο, στο άρθρο 

4 της εν λόγ Σύμβσης κθορστηκε 

η ποστρτικοποηση της περιοχής τν 

Στενών κι τν νήσν Σμοθράκης, Λή

μνου, Τενδου, Ίμβρου κι Λγουσών.

 Με τ άρθρ 37 ς 44 κτοχυρώ

θηκν πλήρς τ δικιώμτ τν μη μου

3 Άρθρο 23 της Συνθήκης της Λζάννης, 24 Ιουλου 1923.

Η ελληνική αντιπροσωπία στη συνδιάσκεψη της Λωζάννης
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4  Ομος άρθρο 44.
5 ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Από τη Λζάννη (1923) ς το Πρσι (1947): Η Ισχύς κι το Κύρος τν Συνθηκών, σελ.28. 
6 Ομος, σελ.16.

σουλμνικών μειονοτήτν στην Τουρκ 

(ελευθερ θρησκες, ελευθερ λόγου, 

ισότητ στον νόμο, σ πολιτικά δικιώμ

τ, ελεύθερη χρήση γλώσσς στον γρπτό 

κι προφορικό λόγο, διδσκλ της γλώ

σς τους στ σχολε κ.λπ.). Ρητά επσης 

ορσθηκε ότι κννς νόμος ή οποιδή

ποτε άλλη πράξη του κτά περπτση 

κράτους μπορούσε ν τροποποιήσει ή 

ν υπερισχύσει τν διτάξεν υτών. 

Πράλληλ η Τουρκ συμφώνησε ώστε 

θμτ δικιμάτν μη μουσουλμνικών 

μειονοτήτν που μπορε ν προκυπτν 

μετξύ υτής κι οποιουδήποτε πό τ 

συμβλλόμεν μρη, ν χρκτηρζο

ντν ς διφορς διεθνούς χρκτήρ 

(σύμφν με το άρθρο 14 της Σύμβσης 

της Κοιννς τν Εθνών) κι ν ήτν 

δυντόν ν πρπμποντι (εάν το τελευ

το το ζητήσει) στο Διρκς Δικστήριο 

Διεθνούς Δικιοσύνης (Permanent Court 

of International Justice) του οποου κι οι 

ποφάσεις θ τη δσμευν4. Με το άρθρο 

45 υποχρεούτν κι η Ελλάδ ν χορηγή

σει τ δι δικιώμτ στη μουσουλμνι

κή μειονότητ στο δφος της.

Τλος, σύμφν με τη Σύμβση της 

ντλλγής τν πληθυσμών μετξύ Ελ

λάδς κι Τουρκς (30 Ινουρου 1923), 

που ήτν νπόσπστο μρος της Συνθή

κης ειρήνης της Λζάννης, συμφνήθηκε 

η ντλλγή τν πληθυσμών. 1.500.000 

λληνες εγκτλειψν τ προγονικά εδά

φη νντι 388.000 Τούρκν που φυγν 

πό την Ελλάδ. Από την ντλλγή εξι

ρθηκν οι λληνες της Κνστντινούπο

λης (150.000), Ίμβρου (7.200) κι Τενδου 

(1.000), όπς κι οι Μουσουλμάνοι της δυ

τικής Θράκης (87.000). Επσης, η Τουρκ 

πριτήθηκε πό την ξση γι μετφο

ρά του Πτριρχεου της Κνστντινού

πολης εκτός τουρκικού εδάφους, το οποο 

κι πρμεινε περιορισμνο στις κθρά 

θρησκευτικς του ρμοδιότητες5.

Η ΣΥμΒΑΣΗ του μοτ
Η Σύμβση του Μοντρ ρυθμζει το 

θμ τν Στενών τν Δρδνελν, της 

θάλσσς του Μρμρά κι τν στενών 

του Βοσπόρου, που γι τις νάγκες της 

σύμβσης ποκλούντι συνολικά Στε

νά. Τ Στενά χουν μεγάλη οικονομική 

κι στρτηγική σημσ κι ποτλεσν 

πό τον 18ο ιών κι μετά ν πό τ 

κεντρικά ζητήμτ του λεγόμενου «Αντο

λικού ζητήμτος». Μχρι τον Α’ Πγκόσμιο 

Πόλεμο το κθεστώς τν Στενών με τις 

διάφορες προπάρχουσες Συνθήκες κυ

ριρχετι γενικά πό δύο ρχς6:

 Ελεύθερη διλευση γι τ εμπορι

κά πλο.

 Απγόρευση διλευσης γι τ πολεμι

κά πλο, πλην ορισμνν εξιρσεν.

Με τη Συνθήκη ειρήνης τν Σεβρών 

(10 Αυγούστου 1920), τ Στενά περνάνε 

στην πιο φιλελεύθερη μορφή τους, κθώς 

το κθεστώς τους διεθνοποιετι κι ιδρύ

ετι Διεθνής Επιτροπή Ελγχου τν Στενών. 

Κθορζετι τ Στενά ν ενι νοιχτά κι 

στ εμπορικά λλά κι τ πολεμικά πλο, 

τόσο σε κιρό ειρήνης όσο κι σε κιρό 

πολμου, κθώς κι στ πολιτικά κι στρ

τιτικά εροσκάφη. Το κθεστώς υτό δεν 

εφρμόστηκε ποτ διότι η Συνθήκη ειρή

νης τν Σεβρών δεν επικυρώθηκε ποτ.

Ακολούθησε η Συνθήκη ειρήνης της 

Λζάννης με το άρθρο 23 κι την ομώνυ

μη Σύμβση, η οπο προβλεψε κι πάλι 
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εκτετμνη ελευθερ διελεύσες με:

 Αποστρτικοποηση της περιοχής 

τν Στενών κι τν εγγύς υτών ελληνι

κών κι τουρκικών νησιών όπς νφρ

θηκε ντρ.

 Διτήρηση της Διεθνούς Επιτροπής 

τν Στενών.

 Προχή εγγυήσες εκ μρους τν 

τεσσάρν Μεγάλν Δυνάμεν, Γλλς, 

Μ. Βρετνς, Ιτλς κι Ιπνς στην 

περπτση που θ ετθετο σε κνδυνο 

η ελευθερ της νυσιπλος μσ στ 

Στενά ή η σφάλει τν ποστρτικοποι

ημνν περιοχών7.

Στις 10 Απριλου του 1936 η Τουρ

κ, ισχυροποιημνη πλον κι εκμετ

λευόμενη τη Δινεξη της Ιτλς με τη 

Γλλ κι τη Μ. Βρετν γι το θμ 

της Αιθιοπς, κθώς κι την ποχώρη

ση της Ιπνς πό την Κοινν τν 

Εθνών, ζήτησε την νθεώρηση της Σύμ

βσης της Λζάννης γι τ Στενά, την 

οπο πάντοτε θερούσε μειτική γι 

τ κυριρχικά της δικιώμτ. Γι ν 

ιτιολογήσει υτή την νθεώρηση, η 

Τουρκ επικλστηκε την λλγή τν 

πολιτικών κι στρτιτικών δεδομνν 

μετξύ του 1923 κι του 1936, κθώς κι 

την δυνμ εκπληρώσες πλον τν 

εγγυήσεν εκ μρους τν Μεγάλν Δυνά

μεν. Το τημ γινε δεκτό πό όλ τ 

ντισυμβλλόμεν μρη, μετξύ υτών 

κι την Ελλάδ, κι τσι συνήλθε στο Μο

ντρ ν Διάσκεψη γι ν ποφσσει εκ 

νου γι το κθεστώς τν Στενών.

Η Συνθήκη του Μοντρ της 20ης Ιουλ

ου 1936 κτργε στο σύνολό της τη Σύμ

βση της Λζάνης κι τις τρεις βσικς 

ρχς οι οποες τη στήριζν:

 Τις ποστρτικοποιήσεις.

7 Άρθρο 18 της Σύμβσης της Λζάννης γι τ Στενά, 24 Ιουλου 1923.

 Τη Διεθνή Επιτροπή τν Στενών.

 Την προχή τν εγγυήσεν.

λες οι ποστρτικοποιημνες πε

ριοχς επνοπλστηκν μσς, ενώ οι 

ρμοδιότητες της Διεθνούς επιτροπής π

ρσν στην Τουρκ η οπο κι πκτη

σε κι πάλι τον πλήρη λεγχό τους.

Το κθεστώς διλευσης τν Στενών 

περιορστηκε ς κολούθς: 

 σον φορά τ εμπορικά πλο κ

θορστηκε σε κιρό ειρήνης ν μπορούν 

ελεύθερ ν διρχοντι. Την δι ελευθε

ρ κθορστηκε ν πολμβάνουν κι σε 

κιρό πολμου ρκε η Τουρκ ν μην 

ενι εμπόλεμη. Γι την περπτση που η 

Τουρκ ενι εμπόλεμη ποκλεστηκν 

του διάπλου πλο με εχθρική σημ.

 σον φορά τ πολεμικά πλο, 

κθορστηκε η διλευσή τους σε κιρό 

ειρήνης ν γνετι ελεύθερ βάσει περιο

ρισμών τύπου κι χρητικότητς. Επσης 

γι πρώτη φορά σχυσε ειδικό κθεστώς 

γι πολεμικά πλο που νήκουν σε πρά

κτιες χώρες του Εύξεινου Πόντου. Πράλ

ληλ εάν η Τουρκ ενι εμπόλεμος χει 

το δικμ ν ρυθμζει κτά βούληση 

τη διλευση πολεμικών πλον.

Τλος, όσον φορά τ εροσκάφη 

επετράπη η υπρπτηση τν Στενών μόνο 

στ πολιτικά.

Σε υτό το σημεο πρπει ν γνουν 

δύο επισημάνσεις. Η πρώτη ενι ότι με την 

κτάργηση της Σύμβσης της Λζάννης 

Η Συνθκ τυ Μντρ τς 20ς Ιυυ 

1936 κτργε στ σύνό τς τ Σύμ

βσ τς Λωζάνς κ τς τρες β

σκς ρχς  πες τ στρζν.
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πό τη Σύμβση του Μοντρ κτργήθη

κν οι ποστρτικοποιήσεις τν Στενών 

κι τν εγγύς υτών ελληνικών (Λήμνος 

κι Σμοθράκη) κι τουρκικών (Ίμβρος, 

Τνεδος κι Λγούσες) νησιών. Η δεύτερη 

ενι ότι η Συνθήκη του Μοντρ ήτν διάρ

κεις εκοσι ετών κι μετά την εικοσετ, 

η οπο τελεσε το 1956, μετβλήθηκε 

σε ορστου χρόνου, οπότε κι μπορε ν 

κτγγελθε με προειδοποηση δύο ετών 

οποτεδήποτε. Σε περπτση κτγγελς 

θ πρπει ν συγκληθε ν διάσκεψη γι 

τον κθορισμό της νς συμφνς. Επσης 

προβλφθηκε κι μ περπλοκη διδικ

σ γι την νθεώρησή της που μπορε 

ν εκτελεστε κάθε πντε χρόνι8.

Σήμερ η Τουρκ ενι εκενη που προ

σπθε ν επφεληθε τ μγιστ ερμηνεύ

οντς κτά το δοκούν το «γράμμ» της 

Σύμβσης. Θερώντς τις ρυθμσεις του 

Μοντρ γι διλευση εμπορικών πλον 

«τεχνικά ξεπερσμνες», προχώρησε πό 

την 1η Ιουλου 1994 σε μονομερή εφρμο

γή νν κνόνν νυσιπλος στ Στενά, 

οι οποοι σύμφν με τους τουρκικούς 

ισχυρισμούς δεν ρχοντι σε ντθεση με 

το Μοντρ. Αυτς οι ρυθμσεις προβλπουν 

ειδικς οδηγες κι περιορισμούς νυσιπλο

ς κτά την κρση τν τουρκικών ρχών 

σε όλ τ εμπορικά πλο, το φορτο τν 

οπον χρκτηρζετι «επικνδυνο» (φυ

σικό ριο, πετρλιο, πυρηνικά κύσιμ 

κ.λπ.). Σύμφν με την τουρκική άποψη οι 

νες υτς ρυθμσεις θεσπζοντι γι την 

προστσ του περιβάλλοντος κι την πο

φυγή τυχημάτν κι μόνο. Πρ όμς πό 

τις περιβλλοντολογικς της νησυχες, η 

Άγκυρ δεν κολούθησε τ διεθνή πρότυπ 

γι την επιβολή τν νν ρυθμσεν.

Η ΣΥθΗκΗ ΙΗΗΣ
τ ΠΑΙΣΙ

Με τη λήξη του Β΄ Πγκοσμου πολ

μου συνήλθε η Συνδιάσκεψη ειρήνης τν 

Πρισν στην οπο συμμετεχν οι νική

τριες Μεγάλες Δυνάμεις κι τ υπόλοιπ 

κράτη που μετεχν στον πόλεμο κτά τν 

δυνάμεν του Άξον, συνολικά 21, προκει

μνου ν ρυθμιστούν θμτ κυριρχς 

κι πγσης της διεθνούς ειρήνης. Στη 

συνδιάσκεψη υτή, στην οπο πρπει ν 

σημειθε ότι δεν συμμετεχε η Τουρκ, 

μετξύ άλλν ρυθμστηκε κι το κθεστώς 

τν Δδεκνήσν. Σύμφν με το Άρθρο 

14 της Συνθήκης ειρήνης τν Πρισν (10 

Φεβρουρου 1947), η Ιτλ πρχώρησε 

στην Ελλάδ την κυριρχ τν Νησιών 

Αστυπάλι, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπθο, Κάσο, 

Τήλο, Νσυρο, Κάλυμνο, Λρο, Πάτμο, Λει

ψο, Σύμη, Κώ κι Κστελόριζο, κθώς κι 

τις πρκεμενες σε υτς νησδες.

Μετά πό τηση της Σοβιετικής ν

σης, στ Νησιά τν Δδεκνήσν επι

βλήθηκε ποστρτικοποηση (Πράρτη

μ ΧΙΙΙ9 της Συνθήκης). Το γεγονός υτό 

οφελετι στην τότε διμάχη Αντολής

Δύσης. Η Ελλάδ λόγ της εστερικής 

ρευστής πολιτικής της κτάστσης, δεν 

ήτν σγουρο ότι θ πρμενε εντγμνη 

στο «Δυτικό» στρτόπεδο, γι’ υτό κι ο 

νς συνσπισμός δεν επιθυμούσε με κ

νν τρόπο ν δει τ νησιά τν Δδεκ

νήσν ν μεττρποντι σε στρτιτικς 

βάσεις του ντιπάλου10.

Με την υπογρφή της Συνθήκης ει

ρήνης τν Πρισν, η Ελλάδ γινε το 

διάδοχο κράτος στις συμφνες που εχε 

υπογράψει η Ιτλ με την Τουρκ νρτε

ρ το 1932 κι φορούσν τον κθορισμό 

8 ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Από τη Λζάννη (1923) ς το Πρσι (1947): Η Ισχύς κι το Κύρος τν Συνθηκών, σελ.18.
9 Χουσεν Πζρτζ, Το Κθεστώς Αποστρτικοποησης τν Νησιών του Αντολικού Αιγου, σελ.122.
10 Κ.Π.Οικονομδης, Το Νομικό Κθεστώς τν Ελληνικών Νησιών του Αιγου, σελ.162.
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της συνορικής γρμμής τν Δδεκ

νήσν, που τότε νήκν στην Ιτλ με 

την τουρκική επικράτει. Η Ιτλ κι η 

Τουρκ εχν υπογράψει στην Άγκυρ 

στις 4 Ινουρου του 1932 σύμβση που 

φορούσε τη διευθτηση της κυριρχς 

επ τν νησδν μετξύ του Κστελόριζου 

κι της Μικρσιτικής κτής, κθώς κι 

της κυριρχς επ του νησιού Κρά Αντά. 

Η εν λόγ σύμβση κθόρισε επκριβώς 

τ χρικά ύδτ τν νφερόμενν νη

σδν γι τ οπο τ δύο κράτη βρσκο

ντν σε διμάχη.

Ο κθορισμός του υπόλοιπου τμήμτος 

τν ιτλοτουρκικών θλάσσιν συνόρν, 

γι το οποο δεν υπήρχε διφν, κθο

ρστηκε με πρκτικό (procèsverbal) που 

υπογράφτηκε στην Άγκυρ στις 28 Δεκεμ

βρου του 1932. Στη συμφν υτή προσ

διορζετι ονομστικά σε ποιον νήκουν 

οι περισσότερες νησδες της περιοχής, οι 

οποες «οδμας αμφσβτσως αποτλούν 

αντκμνον» (ne faisant l’ objet d’ aucune 

contestation)11. Μετξύ τν νφερόμενν 

νησδν ενι κι οι Βρχονησδες Ίμι (ση

μεο 30 της συμφνς12) τν οπον επιβε

βιώνετι η υπγγή στην Ιτλ, κθώς η 

θλάσσι συνορική γρμμή σημειώνετι 

«στο μσον τς αποστσως μταξύ των Βρα

χονσδων Kardak κα τς νσο Kato τς να

τολας» (falling midway between the Kardak 

islets and the island of Kat, Anatolia)13.

ΤΟΥΚΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ
Τ ντρ νφερθντ σημε τν 

τριών συνθηκών, φορούν τον κθορισμό 

κυριρχς τν δύο χρών επ συγκεκριμ

νν ηπειρτικών εδφών κι νήσν, το 

κθεστώς ποστρτικοποησης τν ελλη

νικών νησιών του Αντολικού Αιγου, το 

κθεστώς διλευσης τν Στενών κι θμ

τ μειονοτήτν. Κτά κιρούς, η Τουρκ 

δημιουργώντς εντάσεις κι σοβρά επει

σόδι μετξύ τν δύο χρών, εγερει διεκ

δικήσεις με σκοπό την νθεώρηση του 

νομικού κι πργμτικού status quo στο 

Αιγο. Ειδικότερ η Τουρκ μετξύ άλλν 

μφισβητε το δικμ στρτικοποησης 

τν ελληνικών νησιών του ντολικού 

Αιγου κι την κυριρχ επ ορισμνν 

ελληνικών βρχονησδν, ενώ πράλληλ 

προσπθε ν επφεληθε τ μγιστ ερμη

νεύοντς κτά το δοκούν το “γράμμ” της 

Σύμβσης γι τη διλευση τν Στενών κι 

στη διάρκει τν πρελθόντν ετών κτά

φερε ν ντρψει σε βάρος της Ελλάδς 

την ισορροπ της Συνθήκης ειρήνης της 

Λζάννης όσον φορά τ θμτ τν 

μειονοτήτν.

οι θσεις της τουκας σχετικά με τις ανα

φεμενες στη Συνθκη ινης της Λω

ζάννης μειοντητες

Η Τουρκ θερε ότι στη Δυτική Θρά

κη ζουν υτή τη στιγμή περπου 150.000 

πολτες τουρκικής εθνικότητς οι οποοι, με 

εξρεση την περοδο πό το 1930 ς τις 

ρχς της δεκετς του 1950, υφστντι 

συνεχή κι μζική πρβση τν νθρπ

νν δικιμάτν τους14. Ειδικότερ:

Τ μλη της τουρκικής μειονότητς 

δεν μπορούν ν ενι σγουρ γι την 

11 Εθνικό Ίδρυμ Ερευνών, Κντρο Νεοελληνικών Ερευνών, πόμνημ Περ τν Νησδν «ΛμνιΊμι», σελ. 3.
12 Εμμνουλ Δούση, Οι Τουρκικς Αμφισβητήσεις στο Αιγο, Νομικς κι Πολιτικς Πτυχς, σελ. 33.
13 Εθνικό Ίδρυμ Ερευνών, Κντρο Νεοελληνικών Ερευνών, πόμνημ Περ τν Νησδν «ΛμνιΊμι», σελ. 3.
14 Οι τουρκικς θσεις κτγράφοντι σε σημεμ του Τουρκικού πουργεου Εξτερικών, βλ. Turkish Minority 

of Western Thrace, http://www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/ EuropeanCountries/EUCountries/Greece/
GreeceLinks/TurkishMinorityofWesternThrace.htm, στο Διδκτυο
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σφάλειά τους, δεν μπορούν ν εκτελ

σουν τ επγγλμτά τους, ν βγάλουν 

άδειες οδήγησης κι άδειες γι ν επι

σκευάσουν τ σπτι τους ενώ η πολιτι

στική τους κληρονομιά κτστρφετι 

ηθελημν.

σον φορά την εκπιδεύση, τ μλη 

της τουρκικής μειονότητς δεν χουν τη 

δυντότητ ν εκπιδεύσουν τ πιδιά 

τους κτάλληλ, κθώς τ σχολικά κτή

ρι ενι σε άθλι κτάστση κι δεν 

επιτρπετι η κτσκευή νν. Επσης οι 

μειονοτικο μθητς χρησιμοποιούν στην 

εκπδευση φθρμν βιβλ τ οπο 

εινι συντγμν σύμφν με εκπιδευ

τικό πρόγρμμ του 1951, οι κτρτι

σμνοι εκπιδευτικο ενι ελάχιστοι, οι 

μθητς υποχρεούντι ν δνουν τελικς 

εξετάσεις στ Ελληνικά κόμ κι γι μ

θήμτ που τ διδάχτηκν εξ ολοκλήρου 

στ τούρκικ, κι νς περιορισμνος 

ριθμός μθητών γνετι ποδεκτός στ 

μειονοτικά σχολε, με ποτλεσμ το 

70% τν μειονοτικών μθητών ν πηγ

νει στη Τουρκ γι εκπδευση.

Τ μλη της τουρκικής μειονότητς 

δεν πολμβάνουν πλήρη ελευθερ τν 

θρησκευτικών τους δικιμάτν, επειδή 

τους πγορεύετι η εκλογή τν θρη

σκευτικών τους οργάνν (Μουφτήδες, 

θρησκευτικς επιτροπς) κι λόγ του 

ότι τ τεμνη τους κτστρφοντι κι 

κγοντι χρς ποτ οι υπεύθυνοι ν π

ρπμποντι στη δικιοσύνη.

Το ελληνικό Κράτος θερε τη μειονό

τητ ς θρησκευτική πρά ς εθνική κι 

πγορεύει τη χρήση της λξης ‘τουρκι

κής’ γι τον προσδιορισμό της με ποτ

λεσμ ν ρνετι την Εθνική τυτότητ 

της μειονότητς.

Στόχος τν ελληνικών Αρχών ενι η 

φομοση κι όπου υτή δεν ενι δυντή 

η εκδξη τν μελών της τουρκικής μειο

νότητς που θερούντι πειλή γι την 

κεριότητ της Ελλάδς. Μσο γι την επ

τευξη υτού του σκοπού ήτν κι το άρθρο 

19 του Ελληνικού Κώδικ Ιθγνεις ο οπο

ος λεγε ότι ‘λληνς υπήκοος μη ελληνικής 

εθνικής κτγγής ο οποος φευγε πό την 

Ελλάδ με σκοπό ν μην επιστρψει, ήτν 

δυντόν ν δηλθε σν χν πλσει την 

Ελληνική Ιθγνει. Πρά δε το γεγονός ότι 

το νφερόμενο άρθρο κτργήθηκε πό 

τη Βουλή τν Ελλήνν τον Ιούνιο του 1998 

με νόμο, χιλιάδες μλη της μειονότητς 

χσν την Ελληνική υπηκοότητ κθώς ο 

νόμος δεν εχε νδρομική ισχύ.

Αποτλεσμ τν ντρ ενι ότι 

πρά το μεγάλο ρυθμό πλυθησμικής 

νάπτυξης, ο ριθμός τν μελών της 

τουρκικής μειονότητς στη Δυτική Θρά

κη πρμνει στ εππεδ που ήτν 
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τν υπογράφηκε η συνθήκη της Λ

ζάννης, δηλδή 150.000 περπου ντ 

τν 450.000 ή 800.000 που θ πρεπε 

ν ενι στη σημερινή εποχή.

Η Τουρκ ενι περήφνη γι την εξι

ρετική της πράδοση στη θρησκευτική 

νεκτικότητ την οπο επιδεικνύει τ 

τελευτ 500 χρόνι. Απόδειξη τούτου 

ενι κι η προυσ του Πτριρχεου 

στην Κνστντινούπολη η οπο ουδ

ποτε μφισβητήθηκε. Το Πτριρχεο 

στην Κνστντινούπολη εξσκε τ θρη

σκευτικά του δικιώμτ όπς κι τ 

υπόλοιπ θρησκευτικά ιδρύμτ στην 

Τουρκ χρς δικρσεις. Η Τουρκ δεν 

ποδχετι τον «Οικουμενικό» χρκτήρ 

του Πτριρχεου κθώς θερε ότι υτό 

χει περιορισθε στ θρησκευτικά του κ

θήκοντ γι ν εξυπηρετήσει μόνο την 

Ελληνορθόδοξη μειονότητ κι ο χρ

κτηρισμός «Οικουμενικό» πρπμπει σε 

εξουσες πρν υτών που δικιούτι. 

σον φορά τη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης, σύμφν με το Σύντγμ 

του 1982, η νώττη θρησκευτική εκ

πδευση, συμπεριλμβνομνης της 

διδσκλς του Ισλάμ, ρυθμζετι κι 

εποπτεύετι πό το κράτος. Αποτλεσμ 

υτού ενι η νώττη ιδιτική θρησκευ

τική εκπδευση ν πγορεύετι πό 

τον Τουρκικό νόμο.

Τλος, η Τουρκ θερε ότι οι ισχυρι

σμο τν Ελληνικών ρχών κι συγκεκρι

μνν ντιτουρκικών κύκλν σε θμτ 

δικρσεν κι πρβσης τν νθρ

πνν δικιμάτν της Ελληνορθόδοξης 

μειονότητς στη Τουρκ, ενι πλά 

ν κπνόφργμ κτσκευσμνο ν 

εκτρψει την προσοχή μκριά πό τις κ

τπιεστικς πολιτικς της Ελλάδς προς 

την τουρκική μειονότητ.

Συμπερσμτικά, η Τουρκ θερε 

ότι δεν υφσττι κν σύγκριση μετξύ 

του σεβσμού που επιδεικνύει υτή προς 

το Πτριρχεο κι την ελληνορθόδοξη 

μειονότητ στο δφός της κι τη με

τχεριση της τουρκικής μειονότητς 

στην Ελλάδ. «Στους λληνες πρπει ν 

υπενθυμσουμε το κθήκον που χουν 

ν συμμορφώνοντι με τις υποχρεώσεις 

τους σύμφν με το διεθνς δκιο».

Οι θσεις της Ελλδας σχετικ με τις 

αναφερμενες στη Συνθκη Ειρνης της 

Λζννης Μειοντητες

Η Ελλάδ θερε15 ότι νήκει στις δημο

κρτικά λειτουργούσες χώρες κι δεχνει 

ιδιτερη ευισθησ στην προστσ τν 

νθρπνν δικιμάτν κι τη διφύλ

ξη τν οικονομικών, κοιννικών κι πολι

τιστικών δικιμάτν διφόρν ευπθών 

ομάδν που ζουν στη χώρ (θγγνοι, 

οικονομικο μετνάστες, πρόσφυγες). Στη 

χώρ η μόνη υπάρχουσ κι επσημ ν

γνρισμνη μειονότητ ενι η μουσουλ

μνική μειονότητ στη Θράκη. Το νομικό 

κθεστώς προστσς της συγκεκριμνης 

μειονότητς ενι υτό που περιγράφετι 

στη Συνθήκη Ειρήνης της Λζάννης. Σύμ

φν με την πογρφή του 1991 ριθμε 

98.000 μλη ήτοι το 0,92% του πληθυσμού 

της Ελλάδς. Η μειονότητ υτή ποτελε

τι πό τρεις δικεκριμνες ομάδες:

 Τ μλη της τ οπο ενι τουρκι

κής κτγγής (50% του πλυθησμού της 

μειονότητς).

 Τους Πομάκους, υτόχθον πληθυ

σμό ο οποος μιλάει μ σλβική διάλεκτο 

15 Οι Ελληνικς θσεις κτγράφοντι κτά κύριο λόγο στην Εθνική κθεση της Ελλάδς κτ’ εφρμογήν του 
Διεθνούς Συμφώνου γι τ Οικονομικά, Κοιννικά κι Πολιτιστικά Δικιώμτ, βλ. http://www.mfa.gr/greek/
foreignpolicy/humanrights/report.html, στο Διδκτυο.



Η Επίδραση των Συνθηκών Λωζάννης-Μοντρέ-Παρισίων επί των Εθνικών Συμφερόντων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 103

κι εξισλμστηκε κτά τη διάρκει της 

οθμνικής υτοκρτορς (35% του 

πλυθησμού της μειονότητς).

 Τους Αθγγνους, Ρόμ (15% του 

πληθυσμού της μειονότητς).

Κάθε μ πό υτς τις ομάδες χει τη 

δική της γλώσσ κι πρδόσεις, όμς μοι

ράζοντι την κοινή τους θρησκε κθώς 

ενι όλοι τους μουσουλμάνοι, λόγος γι 

τον οποο κι ποκλσθησν «Μουσουλ

μνική μειονότητ» στη Συνθήκη Ειρήνης 

της Λζάννης. Στην Ελλάδ δεν υπάρχουν 

άλλες ομάδες οι οποες μπορούν ν ορι

σθούν ς μειονότητες σύμφν με το 

Διεθνς Δκιο κι τις συνφες πρκτικς. 

σον φορά το δικμ υτοπροσδιορι

σμού μελών της μουσουλμνικής μειονότη

τς ς «Τούρκν», τ Ελληνικά δικστήρι 

σε νώττο εππεδο χουν πορρψει επ

νειλημμν προσφυγς τους. Το δικμ 

εξτερικού υτοπροσδιορισμού (external 

selfdetermination) νγνρστηκε κι 

προσττεύτηκε πό ποφάσεις της Γενικής 

Συνλευσης του ΟΗΕ κι πό τις Δικηρύ

ξεις 1314 (XII) της 12ης Δεκεμβρου 1948, 

1514 (XV) της 14 Δεκεμβρου 1960 κι 2625 

του 1970, ενώ νφρετι στο δικμ 

υτοπροσδιορισμού νθρώπν οι οποοι 

βρσκοντι υπό ποικικό ή ρτσιστικό κ

θεστώς, ή υπό ξνη κτοχή, ή με εξάσκηση 

βς χουν ενσμτθε σε συγκεκριμνο 

κράτος. Στην Ελλάδ δεν υφσττι κνν 

πό τ ντρ κθεστώτ οπότε κι δεν 

τθετι θμ υτοπροσδιορισμού νθρώ

πν ή ομάδν.

σον φορά τ υπόλοιπ θμτ πρ

βιάσεν τν δικιμάτν της μουσουλμ

νικής μειονότητς στ οπο νφρετι 

η Τουρκ, η Ελλάδ χει την άποψη ότι 

προσπθε κι εργάζετι πάντοτε προς την 

κτεύθυνση της νάπτυξης τν οικονομι

κών, κοιννικών κι πολιτιστικών δικι

μάτν της μουσουλμνικής μειονότητς 

της Θράκης. Στ πλσι υτά ήτν κι η 

κτάργηση του άρθρου 19 του Ελληνικού 

Κώδικ Ιθγνεις. Ενδεικτικά νφρετι 

ότι νς σημντικός ριθμός μελών της 

μουσουλμνικής μειονότητς στη Θράκη 

εργάζοντι στον δημόσιο τομ. Επσης, 

δικεκριμν μλη της μουσουλμνικής 

μειονότητς ενι δικηγόροι, γιτρο, επιχει

ρημτες κι φρμκοποιο.

σον φορά την εκπδευση τ μτρ 

τ οπο χουν υιοθετηθε εχν σν ποτλε

σμ την ύξηση του ριθμού τν μουσουλ

μάνν μθητών οι οποοι πρκολουθούν 

τη δημόσι δευτεροβάθμι εκπδευση σε 

ποσοστό 89% την περοδο 19962000. Την 

περοδο 19961997 ο ντστοιχος ριθμός 

μθητών ήτν 1.397 κι την περοδο 2000

2001 υξήθηκε στους 2.511.

σον φορά το θμ εκλογής ή τοπο

θτησης τν θρησκευτικών οργάνν της 

μουσουλμνικής μειονότητς της Θράκης η 

Ελλάδ εφρμόζει εστερικό της νόμο πό 

το 1990, σύμφν με τον οποο κι κτά τη 

Η Συνθκ Ερνς τς Λωζάννς,  Σύμβσ τυ Μντρ κ  

Συνθκ Ερνς των Πρσων πτεύν γ τ χρ μς τ 

νμκό υπόβθρ στ π στρζετ  εξωτερκ π

τκ τς Εάδς γ ν υπστρξε τ κθεστς 

κυρρχς στ Αγ κ τ θμτ μεντ

των Εάδς κ Τυρκς. 
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διεθνή πρκτική ο μουσουλμάνος Μουφτής 

θ πρπει ν τοποθετετι πό τις Ελληνι

κς ρχς. Άποψη του γράφοντος ενι ότι 

υτό σς ενι κι ν σημεο στο οποο η 

Ελλάδ, στ πλσι ενός διλόγου με την 

Τουρκ σε θμτ θρησκευτικών κι πολιτι

στικών δικιμάτν τν μειονοτήτν τν 

δύο χρών, θ μπορούσε ν κάνει πρχώ

ρηση κι ν επιτρψει την εκλογή πό τη 

μουσουλμνική μειονότητ Μουφτή πό 

ν κτάλογο ονομάτν ήδη εγκεκριμνν 

πό τις Ελληνικς ρχς, σε ντιστοιχ με 

τη διδικσ εκλογής του Οικουμενικού 

Πτριάρχη. Πρπει ν σημειθε ότι άποψη 

επ του θμτος στη σελδ του Ελληνικού 

πουργεου Εξτερικών δεν υπάρχει, όπς 

δεν υπάρχουν κτγεγρμμνες κι οι θ

σεις της χώρς μς γι την επνλειτουργ 

της Θεολογικης Σχολής της Χάλκης κι το 

θμ της «Οικουμενικότητς» του Πτριρ

χεου Κνστντινουπόλες.

Τλος, πρπει συνεχώς ν γνετι ν

φορά στο γεγονός ότι πλον μετά τις διώ

ξεις κι τις πελάσεις, πό την Ελληνική 

μειονότητ στην Κνστντινούπολη δεν 

πομνουν πρά μόνο 5.000 περπου λ

ληνες ενώ η Τουρκ ποτ δεν εφάρμοσε 

το ειδικό κθεστώς υτοδιοκησης που 

προβλεπότν πό τη συνθήκη ειρήνης της 

Λζάννης υπρ τν Ελλήνν κτοκν 

της Ίμβρου κι της Τενδου. Πράλληλ 

η μουσουλμνική μειονότητ της Θράκης 

ριθμε πάν πό 130.000 κτοκους.

οι θσεις της τουκας σχετικά με την Αποστα

τικοποηση των ησιών του Ανατολικού Αιγαου

Η Τουρκ μφισβητε το δικμ 

στρτικοποησης τν ελληνικών νησιών 

του ντολικού Αιγου κι συγκεκριμν 

της Λήμνου, Σμοθράκης, Λσβου, Χου, 

Σάμου, Ικρς κι τν Δδεκνήσν. Τ 

ντρ νησιά μπορούν ν χρισθούν 

σε τρεις κτηγορες νάλογ με το κθε

στώς πό το οποο διποντι.

Πεπτωση 

Λμνου και Σαμοθάκης

Η Τουρκ θερε ότι η ποστρτικο

ποηση τν νησιών υτών κθορζετι 

πό το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λ

ζάννης που πρπμπει στην πόφση 

της 13ης Φεβρουρου 1914 της συνδιά

σκεψης του Λονδνου με την οπο τ νη

σιά πρχρούντν στην Ελλάδ, λλά 

ποστρτικοποιημν16. Επσης η Τουρ

κ θερε ότι η ποστρτικοποησή τους 

κθορζετι κι πό τ άρθρ17 4 κι 6 

της Σύμβσης της Λζάννης γι τ Στενά 

τ οπο θερε ότι δεν κτργήθηκν 

πό τη Σύμβση του Μοντρ του 1936, 

κθώς υτή νφερότν ποκλειστικά 

στην ποστρτικοποηση τν Στενών κι 

όχι της Λήμνου κι της Σμοθράκης.

Πεπτωση 

Λσβου, Χου, Σάμου και Ικαας

Η Άγκυρ θερε ότι γι τ νησιά υ

τά ισχύει κθεστώς ποστρτικοποησης 

σύμφν με τη Συνθήκη της Λζάννης 

(άρθρ 12, 13). Επσης πορρπτει τ 

επιχειρήμτ της Ελλάδς περ «θεμελιώ

δους λλγής τν συνθηκών»18 κι του 

δικιώμτος της νόμιμης άμυνς19.

Περπτση Δδεκανσν

Η θση της Τουρκς γι τ Δδεκά

16 Χουσεν Πζρτζ, Το Κθεστώς Αποστρτικοποησης τν Νησιών του Αντολικού Αιγου, σελ.36.
17 Ομος, σελ. 40.
18 Ομος, σελ. 58.
19 Ομος, σελ. 98.
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νησ ενι ότι ισχύει κθεστώς ποστρ

τικοποησης σύμφν με τη Συνθήκη 

τν Πρισν. Επσης πορρπτει τ επι

χειρήμτ της Ελλάδς περ «θεμελιώ

δους λλγής τν συνθηκών» κι του 

δικιώμτος της νόμιμης άμυνς λλά 

κι του επιχειρήμτος ότι η Τουρκ δεν 

δικιούτι ν νφρετι στη Συνθήκη 

τν Πρισν κθώς δεν ενι συμβλ

λόμενο μλος. ποστηρζει ότι στ Δδε

κάνησ χει δημιουργηθε «ντικειμενικό 

κθεστώς» με ποτλεσμ η Τουρκ ν 

κι δεν χει νομική σύνδεση με τη Συν

θήκη τν Πρισν, διτηρε όμς το 

δικμ ν ζητήσει πό την Ελλάδ ν 

συμμορφθε με τις διτάξεις της πο

στρτικοποησης20.

οι θσεις της λλάδας σχετικά με τη 

Στατικοποηση των λληνικών ησιών 

του Ανατολικού Αιγαου

Σε όσ νφρθηκν ντρ περ 

της θερς ποστρτικοποησης τν 

ελληνικών νησιών του ντολικού Αιγ

ου που υποστήριζει η Τουρκ, η Ελλάδ 

ρνετι ότι υφσττι θμ ποστρτικο

ποησης τν νφερόμενν νησιών γι 

τους κόλουθους λόγους:

Πεπτωση 

Λμνου και Σαμοθάκης

Το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λζάν

νης το οποο επικλετι η Τουρκ γι την 

ποστρτικοποηση τν εν λόγ νησιών 

φορά ποκλειστικά την κυριρχ της 

Ελλάδς σε υτά τ νησιά κι δεν νφρε

τι στο ζήτημ ποστρτικοποησής τους 

ή τ άλλ ζητήμτ που μνημονεύοντι 

στην πόφση του 191421. σον φορά τη 

Σύμβση της Λζάννης γι τ στενά, υτή 

κτργήθηκε στο σύνολό της πό τη Σύμ

βση του Μοντρ, οπότε κι κτργήθηκε 

κι η διάτξη της ποστρτικοποησης τν 

εν λόγ νησιών22. Το ότι δεν γνετι ειδική 

μνε στη συγκεκριμνη διάτξη δεν χει 

σημσ διότι πό τη στιγμή που η Σύμβ

ση του Μοντρ στο προομιό της νφρει 

ότι ντικθιστά τη Σύμβση της Λζάννης, 

υτό σημνει ότι υτόμτ κτργε κι 

όλες τις διτάξεις της χρς ν νφρετι 

σε κάθε μ ξεχριστά. Επσης πρπει ν 

νφερθε ότι πριν κν ρχσει η Διάσκεψη 

του Μοντρ, η Ελλάδ κι η Τουρκ εχν 

πλήρς συμφνήσει γι τον εξοπλισμό της 

Λήμνου σύμφν με ρημτική δικονση 

της 6ης Μου 1936 του Πρσβη της Τουρ

κς στην Αθήν R. ESREF. Μετά την υπογρ

φή της Σύμβσης του Μοντρ υπήρξε κι η 

δήλση του πουργού τν Εξτερικών της 

Τουρκς Ρ. Αράς στο τουρκικό κοινοβούλιο 

γι την κτάργηση της ποστρτικοποησης 

της Λήμνου. Τλος πρπει ν σημειθε κι 

η πρκτική τν δύο κρτών τ οπο οχύρ

σν τ ποστρτικοποιημν νησιά (Λήμνο, 

Σμοθράκη, Ίμβρο, Τνεδο), φότου η Σύμ

βση του Μοντρ ετθη σε ισχύ23.

20 Ομος, σελ. 103.
21 Κ. Π. Οικονομδης, Το Νομικό Κθεστώς τν Ελληνικών Νησιών του Αιγου, σελ.155.
22 Ομος, σελ. 146.
23 ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Από τη Λζάννη (1923) ς το Πρσι (1947): Η Ισχύς κι το Κύρος τν Συνθηκών, σελ. 40.

Τν περδ 19962000  μυσυ

μάν μθτς  π πρκ

υθύσν τ δμόσ δευ

τερβάθμ εκπδευσ 

φθσν στ 89%. 
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Πεπτωση 

Λσβου, Χου, Σάμου και Ικαας

Στην περπτση τν εν λόγ νησιών, το 

μόνο σημεο στο οποο νφροντι διτά

ξεις περιορισμού της οχύρσής τους ενι 

στο άρθρο 13 της Συνθήκης της Λζάννης. 

Οι νφερόμενοι περιορισμο ενι πολύ 

γενικο κι μπορούν ν ερμηνευθούν ποικι

λοτρόπς τόσο ς προς το εδος τν οχυ

ρώσεν λλά κι ς προς τον ριθμό τν 

στρτευμάτν που θ υπάρχουν σε υτά τ 

νησιά. Πρν τούτου επ’ ουδεν δεν νφ

ρετι η πλήρης ποστρτικοποηση υτών. 

Ωστόσο η Ελλάδ δεν στκετι τόσο στην 

ερμηνε τν περιορισμών της οχύρσης 

υτών τν νησιών, όσο στη ριζική λλγή 

τν συνθηκών η οπο χει επλθει πό το 

1923 κι στο δικμ νόμιμης άμυνς το 

οποο πρπει ν εξσκήσει. Η λλγή τν 

συνθηκών συνσττι στο γεγονός ότι το 

περιβάλλον στον ευρύτερο χώρο του Αιγ

ου χει πύσει ν ενι ειρηνικό κι χουν 

φνε κτά κιρούς δεγμτ πειλητικών 

ενεργειών κτά τν ποστρτικοποιημνν 

εδφών, οπότε νμφισβήτητ εμστε 

μπροστά σε μ «θεμελιώδη λλγή τν 

περιστάσεν», κτά την ννοι του άρθρου 

62 της Συνθήκης της Βιννης γι το Δκιο 

τν Συνθηκών24. σον φορά το δικμ 

της νόμιμης άμυνς, πρπει ν σημειθε 

ότι σήμερ ζούμε μσ σε μι πράνομη 

πό άποψη Διεθνούς Δικου κτάστση 

πειλής επθεσης της Τουρκς κτά της 

Ελλάδς. Η πρκτική λοιπόν που κολουθε 

η Ελλάδ στη συγκεκριμνη κτάστση δεν 

συνσττι στην άσκηση του δικιώμτος 

νόμιμης άμυνς, πράγμ που προυποθ

τει νοπλη επθεση, λλά στην νγκ 

μυντική προπρσκευή που θ επιτρψει 

24 Κ.Π.Οικονομδης, Το Νομικό Κθεστώς τν Ελλη
νικών Νησιών του Αιγου, σελ.166.
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στη χώρ μς ν σκήσει το δικμά της. 

Εν κτκλεδι θ πρπει ν θυμόμστε ότι 

στην πράνομη πειλή επθεσης κτά τν 

ελληνικών νησιών, η Ελλάδ ντιτάσσει 

προπρσκευή άμυνς. Σύμφν δε με 

τον κθηγητή Κύριο Οικονομδη «Αν τώρ 

η προπρσκευή άμυνς χρκτηριζότν 

πράνομη πράγμ ββι που δεν ενι 

δυντόν πρά ν ποκρουστε θ βρισκό

μστν μπροστά σε μι σχση πρνομς 

νντι πρνομς, στην περπτση όμς 

υτή η δεύτερη πρνομ (η ελληνική 

μυντική προπρσκευή) χει χρκτήρ 

ντιπονν κι πύει γι τον λόγο υτό ν 

ενι πράνομη, φού ποτελε πάντηση 

σε προηγειθήσ τουρκική πρνομ κι 

ποβλπει στην ντιμετώπισή της»25.

Πεπτωση δωδεκανσων

Πρν τν όσν νφρθηκν γι τ 

νησιά Λσβο, Χο, Σάμο κι Ικρ κι τ 

οπο ισχύουν κι γι τ Δδεκάνησ η 

Ελλάδ εδώ προσθτει κι το επιχερημ 

ότι η Τουρκ ς μη συμβλλόμενο μρος 

στη Συνθήκη τν Πρισν δεν δικιούτι 

κτά το Διεθνς δκιο ν ντλε δικιώμτ 

πό το κεμενο υτό26. Οι διτάξεις γι τ 

Δδεκάνησ δεν ποτελούν ντικειμενικό 

κθεστώς διότι σύμφν με το άρθρο 36 

της Σύμβσης της Βιννης του 1969 γι το 

Δκιο τν Συνθηκών, «ν δικμ γεννι

τι γι ν τρτο κράτος πό διάτξη μις 

συνθήκης ν τ Μρη στη συνθήκη υτή 

θλουν με τη διάτξη υτή ν χορηγήσουν 

το εν λόγ δικμ στο τρτο κράτος. Η 

συννεση τεκμρετι εφόσον δεν υπάρχει 

ντθετη νδειξη, εκτός ν η συνθήκη ορζει 

άλλς27». Πρπει ν σημειθε ότι η ομοφ

ν ενι πρτητη, οπότε η Ελλάδ δεν 

θ συμφνούσε ποτ σε κάτι ττοιο. Επσης 

στο άρθρο 89 στη Συνθήκη Ειρήνης τν Π

ρισν νφρετι ότι κνν κράτος πό 

υτά που λβν μρος στις διπργμτεύ

σεις της Συνθήκης δεν μπορε ν ντλήσει 

οποιοδήποτε δικμ πό υτή εάν δεν 

την επικυρώσει πρώτ. Πόσο μάλλον ν μην 

ενι κν συμβλλόμενο μρος. Με τη διάτ

ξη υτή η δι η Συνθήκη τν Πρισν πο

κλεει οποιδήποτε ννοι ντικειμενικού 

κθεστώτος υπρ τρτν κρτών28.

οι θσεις της τουκας σχετικά με την κυ

ιαχα επ Βαχονησδων στο Αιγαο

Η Τουρκ θερε ότι στο Αιγο υπάρ

χουν πολυάριθμες μικρς νησδες κι βρ

χονησδες, το κθεστώς κυριρχς τν 

οπον δεν χει κθορισθε πό Διεθνες 

Συνθήκες29. Κτά συνπει το κθεστώς 

κυριρχς υτών τν βρχονησδν θ 

πρπει ν κθορισθε μετά πό διπργ

μτεύσεις κι μοιβ συμφν.

Σχετικά με τ Ίμι η Τουρκ υποστη

ρζει ότι η Ιτλοτουρκική συμφν του 

1932 που προνφρθηκε σχετικά με τη 

χάρξη της συνορικής γρμμής μετξύ 

τν Δδεκνήσν κι της τουρκικής κτής 

δεν ισχύει, κθώς δεν ολοκληρώθηκν οι 

σχετικς νομικς διδικσες, δηλδή δεν 

επικυρώθηκε με εστερική πράξη πό 

το τουρκικό Κοινοβούλιο ούτε πρτοκολ

25 Ομος, σελ. 171.
26 Ομος, σελ. 161.
27 Ομος, σελ. 163.
28 ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π., Από τη Λζάννη (1923) ς το Πρσι (1947): Η Ισχύς κι το Κύρος τν Συνθηκών, σελ. 55.
29 Οι Τουρκικς θσεις κτγράφοντι σε σημεμ του Τουρκικού πουργεου Εξτερικών, βλ. The 

Conflicting Claims Over the Small Islets and Rocks in the Aegean and the Kardak Crisis, http://www.mfa.gov.
tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/EuropeanCountries/ EUCountries/Greece/GreeceLinks/BackgroundNoteon
AegeanDispute.htm,στο Διδκτυο.
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λήθηκε στην Κοινν τν Εθνών. Επσης 

υποστηρζει ότι οι ττλοι ιδιοκτησς του 

νησιού ενι κτχρημνοι στο χριό Κ

ρκγιά στην επρχ Αλικρνσσού κι 

ότι γι πολλά χρόνι τούρκοι ψράδες χρη

σιμοποιούσν την περιοχή γι λιε χρς 

προβλήμτ. Τλος, υποστηρζει ότι τ Ίμι 

δεν νήκουν στις πρκεμενες βρχονησ

δες τν Δδεκνήσν που νφροντι 

στη Συνθήκη Ειρήνης τν Πρισν, κθώς 

πχουν 5,5 νυτικά μλι πό την Κάλυμνο, 

ενώ πράλληλ πχουν 3,8 νυτικά μλι 

πό την τουρκική κτή.

οι θσεις της λλάδας σχετικά με την

κυιαχα επ των νησιών, νησδων και 

βαχονησδων στο Αιγαο

Η Ελλάδ υποστηρζει ότι δεν υπάρχει 

θμ μφισβήτησης κυριρχς επ νησιών, 

νησδν κι βρχονησδν στο Αιγο. Στο 

άρθρο 12 της Συνθήκης της Λζάννης ν

φρετι κθρά ότι η Τουρκ θ χει κυ

ριρχ επ όλν τν νησιών που πχουν 

λιγότερο πό 3 νυτικά μλι (εξιρούμενν 

τν Ίμβρου, Τενδου κι Λγουσών) πό τις 

τουρκικς κτς, ενώ η κυριρχ επ τν 

υπόλοιπν νησιών της ντολικής Μεσογε

ου πρσε στην Ελλάδ30. 

Επσης η διτύπση στη ρημτική 

δικονση τν Μεγάλν Δυνάμεν της 

13ης Φεβρουρου 1914 ενι σφής: «Οι 

Μεγάλες Δυνάμεις ποφάσισν ν πο

δώσουν στην Ελλάδ όλες τις νήσους του 

Αιγου Πελάγους που υτή κτχει στρ

τιτικά, εκτός πό την Τνεδο, την Ίμβρο 

κι το Κστελόριζο (το οποο ργότερ 

πρχρήθηκε στην Ιτλ) που πρπει 

ν επιστρφούν στην Τουρκ».

Πρν τν ντρ, με το άρθρο 16 

της Συνθήκης της Λζάννης η Τουρκ 

πριτήθηκε τν διεκδικήσεν επ όλν 

τν εδφών κι νησιών εκτός υτών τν 

οπον η κυριρχ της νγνρσθηκε 

με τη Συνθήκη.

σον φορά τ Ίμι, πρν του ότι το κ

θεστώς κυριρχς τους ενι κθορισμνο 

πό την Ιτλοτουρκική συμφν του 1932 

όπς προνφρθηκε, πρπει ν σημει

θε ότι δεν χει νομική βάση το επιχερημ 

της μη κύρσης του πρτοκόλλου στην 

Κοινν τν Εθνών. Το Πρτόκολλο της 

28ης Δεκεμβρου του 1932, ς νπόσπστο 

μρος της Συνθήκης η οπο επικυρώθηκε 

πό το τουρκικό Κοινοβούλιο, στην ουσ 

κλυπτότν πό την επικύρση της Σύμ

βσης. Τλος θ πρπει ν σημειθε ότι 

η ισχύς του πρτοκόλλου υτού, λόγ της 

τεχνικής του φύσες, δεν επηρεάσθηκε πό 

τη μη πρτοκόλλησή του στη Γρμμτε 

της Κοιννς τν Εθνών.

30 Οι Ελληνικς θσεις κτγράφοντι σε σημεμ του Ελληνικού πουργεου Εξτερικών, βλ. Το Πρόβλημ 
τν Ιμν. Τουρκικς Απόψεις Περ «γκρζν ζνών στο Αιγο», http://www.mfa.gr/greek/foreignpolicy/europe
southeastern/turkey/turkeysclaimsimia.html
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Εκενη την επχή  πνεμτκός κό

σμς της θήνς ψχνε ν βρε νν 

κνό ηγτη γ ν ντμετπσε μ 

γ πντ τς Πρσες.

Ο κνός ηγτης βρθηκε. τν  π

τρς τ Μεγλ λεξνδρ. τός 

ήτν  κνός κ  στρτός τ  κ

Ο χρκτρς & η ηθκ του
Μγλου Αλξδρου

 ν α  α π ό  τ α  μ  γ  λ α  θ  μ α τ α  τ η ς 

 σ τ  ρ  α ς  π  υ  α π α σ χ ό λ η σ   τ η ν   σ τ  

ρ  κ ή   π  σ τ ή μ η ,  ή τ α ν    χ α ρ α κ τ ή ρ α ς 

κ α   η  η θ  κ ή  τ  υ  Μ  γ  λ  υ   λ  ξ  ν 

δ ρ  υ .   π ό  τ  υ ς   σ τ  ρ  κ  ύ ς  θ   ρ   

τ α     τ  λ    ς   κ π ρ ό σ  π  ς  τ  υ   λ 

λ η ν  κ  ύ  μ  γ α λ    υ .  Ο   λ  ξ α ν δ ρ  ς 

γ  ν ν ή θ η κ   τ   3 5 6  π . Χ .   τ α ν  γ   ς 

τ  υ  Φ  λ  π π  υ  π  υ  ή τ α ν  β α σ  λ   ς 

τ η ς  Μ α κ  δ  ν  α ς .

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Γεώργιος Βασιλείου

τλληλς. Λόγ τ νδ θντ 

τ, την εκστρτε την πργμτπ

ησε  γς τ. Ο μεγλς τός Μ

κεδόνς νγνρζετ κθλκ κ 

θερετ πό όλς τς στρκύς 

ς εκπλτστής τν ρχν λών της 

ντλής, π ερε τ ώτ της επ
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στήμης κ της πρόδ ς τ πρτ 

της σς, δρύντς στ πρσμ τ 

πόλες κ κσμύς π νδεχτηκν 

στη δδρμή τν ώνν πλτστκ 

κντρ περρστ κτνβλς.

Ο Μγς λξνδρς, δεν ήτν μ

νχ  π μεγλς Στρτηγός, λλ 

κ  π ξπνς κ σός πλτκός. 

Εχε δσκλ τν μεγλ Έλλην λό

σ ρσττλη. Ο τελετς δσε 

πλλ στν Μγ λξνδρ.

Στην πργμτκότητ  λξνδρς 

εν νς νθρπς π  σχνς 

τ εμνσες μπρστ στ δκστή

ρ της στρς δεν κτόρθσν ν 

πρκλσν μόνη πόση γ 

λγρσμό τ. Εκεν 

όμς π εν πσ

δηλ γεγνός γ 

τόν π δκζε τν 

λξνδρ εν ότ 

λλξε την όψη τ 

Ελληνκύ κ τ Περ

σκύ κόσμ, ότ την 

επχή τ θν

τ τ εχε 

εξσ 

μεγλύ

τερη πό 

κθε 

λλν 

νθρ

π   τ η ς 

ρχό

τητς 

κ ότ 

κνες 

λ

λς 

ν

θρ

πς 

σ ’ όλη την στρ εκτός πό μερ

κύς δρτς θρησκεών, δεν γνε 

πό τόσς δεκτός σν περσκό 

πλσμ.

πό τη στγμή της γννησης τ 

θερήθηκε πό τς νθρώπς τ 

περβλλντς τ σν γς τ ελλη

νγπτκύ θεύ Άμμνς Δός.

Πρπε ν πήρχε στη ύση τ 

ν πλύ σχρό στχε μστκσμύ 

κ θρησκετκής ελβες. Άλλστε 

τό εν νερό γτ σε κθε βήμ 

τ βλπμε ν θσζε στς θεύς 

με ληθνή ξρση.

Ο ρστΟτΕλησ στη δπλση τΟυ

χρκτηρ τΟυ λΕξδρΟυ

Ο ρσττλης κνε ό,τ μπρύσε 

γ ν ενθρρύνε την γπη τ ν 

λξνδρ γ τν μηρ, γτ η λ

δ ήτν ν εδς Ββλ γ τς Έλλη

νες. Ο λξνδρς τη χρκτήρζε ς 

πρτητ εγχερδ τ στρτώτη κ 

πρνε πντύ όπ πήγνε ν νττ

π δρθμν κ σχλσμν πό 

τν ρσττλη, βζντς τ κτ πό 

τ πρσκλ τ τη νύχτ μζ με τ 

σπθ τ. πστηρζετ πς ήξερε π’ 

ξ τ μεγλύτερ μρς της κ τ ν

γκ σμπρσμ εν πς θ τύτζε 

σλώς τν ετό τ με τ κεντρκό 

πρόσπ της λδς, τν χλλ, π 

η ζή τ εχε ντνη μότητ με τη 

δκή τ, πργμ π  πδγγός 

τ Λσμχς τν εχε κνε ν πρ

τηρήσε. Η κγνε της μητρς τ 

κτγότν πό τν χλλ κ δεν π

κλεετ η Ολμπδ ν επελήθηκε 

πό τ γεγνός τό γ ν ενθρρύνε 

τ ενδρν τ πδύ της γ τν 

Ομηρκό ήρ π τ μ τ κλύσε 

στς δκς της λβες κ όχ σ’ τς τ  
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Φ

λππ.

Η εκπδε

τκή μθδς τ ρ

σττλη τενε στην νπτξη 

τ πρσπκύ χρκτήρ κ στ 

δύ χρόν π επκλύθησν η πρ

σπκότητ τ πργκπ εξελχθηκε 

γρήγρ, όπς θ πρεπε κνες ν τ 

περμνε πό ν δρστήρ ν.

Ο λξνδρς γνε πλύ κλός 

σνμλητής κ σνήθζε ν στκετ 

όρθς μλώντς κ σζητώντς τόση 

ώρ, ώστε όλς  κόσμς κρζότν. 

τν πντ τμς ν τρξε πσ πό 

μ κνύρ δ.  τν θρμνε μ 

κρή λόγ ενθσσμύ ή ξεσπύ

σε σε μ κρηξη ενεργητκότητς. Γεν

κ ββ, εχε τη ήμη νθρώπ με 

τκρρχ, την π εχε πκτή

σε πό νρς. λλ ότν  κνότητες 

τ νπτύχθηκν, χρς στην ενθρ

ρν

ση κ την 

πρότρνση τ 

σστήμτς π χρησμ

πησε  μεγλς δσκλς γ 

ν κνε πεθρχημνς χρκτή

ρες, η πρόδς τ σημενότν με 

ξεσπσμτ κ εκρήξες ντρσς 

π σχν όπς λε  Πλύτρχς: 

«τς δημργύσε κ ήτν πόλτ 

νκνς ν πρε πδήπτε 

κτνγκσμό».

Κπτε  ρσττλης κνε τ 

σλμ ν ρτήσε μερκύς πό τς 

ρστκρτκύς μθητς τ πώς θ 

μετχερζντν τν δ, τ γερδ

σκλό τς, ότν θ δδχντν τς 

γνες τς. «Θ ρντσ όλ ν σε 

σβντ κ ν σε τμύν» επε νς, 

«θ εσ  κρότερς σύμβλς 

μ» πντησε  λλς. τν τ ερώτη

μ τθηκε κ στν λξνδρ, εκενς 

πντησε με θμό: «Με π δκμ 

μ κνες ττες ερτήσες; Πώς 

μπρώ ν ξρ τ μς επλσσε τ 

μλλν; Δεν χες πρ ν περμνες 

κ θ τ δες!!». τή η πντηση 
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νετ πς ρεσε στν ρσττλη, 

«Κλ επμν», ώνξε, 

«Μ μρ λξνδρε 

θ γνες πργμ

τ  κ   μ ε γ  λ  ς 

βσλς».

 τ  ν   

λξνδρς 

τσε 

στην εη

βκή ηλκ 

κ    ρ χ  σ ε 

ν  βλ πε 

τρχες στ 

πηγύν τ 

βζε ν τς 

ξ  ρ  ζ   ν  κ   

ό τ  ν  ή τ  ν  σ τ  

εκσδύ τ, π 

θ πρεπε σύμν με 

τς σκύς νόμς κ κνό

νες της νδρκής μόδς ν χε μ 

ρ κ μτερή γενεδ, ρκετ 

πκνή, εκενς επμενε ν δτηρε χ

ρς στ ξρ τη νενκή όψη π  

λλ ν πρσπθύσν ν κρύψν 

με την περπηση τν τρχών.

Η εκκεντρκότητ της σμπερ

ρς τ σ’ τόν τν τμ γνετ 

σνήθς πό τς στρκύς, γτ 

τελκ πεσε τς λς τ ν κ

λθήσν τ πρδεγμ τ κ κνε 

κόμ κ τς στρτώτες τ ν τν 

μμηθύν, με τ σβρό πρόσχημ 

πς η γενεδ δνε μ λβή, π’ 

όπ  εχθρός μπρύσε ν ρπξε 

τν ντπλ τ σε μ μχη σώμ 

με σώμ.

σς όμς θ πρεπε ν σκετύ

με κ τύτ τ γεγνός: Ο γύπτ 

ξρζντν πντ. Τη σκή γενεδ 

τη θερύσν κτ βρώμκ, λλ την 

τεχνητή π την δενν στ πηγύν, 

την εχν γ σύμβλ βσλκής κ 

θεκής δότητς. σς τό ν σκτη

κε  λξνδρς κ ν σλλγστηκε 

πς θ ήτν πρσβλητκή νμλ 

ν εμνστε νς γς τ Άμμν 

ξύρστς.

«Ο πλμχ τ Φλππ θ 

γελύσν βλπντς νν νθρπ 

της ηλκς τ χρς γνε. Ο λξν

δρς όμς κτόρθσε ν κτκτήσε 

τς κρδς τς με την πλεμκή τ 

κνότητ κ τόλμη, κθώς περρ

νύσε τν θντ. Σγχρόνς, γήτεε 

τς π κλλεργημνς νερύς ε

γενες της κλθς τ με τ πνε

μτκ, λλγκ κ κλλτεχνκ 

τ χρσμτ. ν κ ήτν ελχστ 

κσμκός, πλύ γνός, πλύ εγκρτής, 

πλύ πστσπημνς πνντ 

στς τπενότητες της ζής ή τς τμ

ες της, ήτν στόσ κλός πνντ 
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στς σντρός κ σνγνστς 

τ. Λγντς πς θ τ ρεσε ν 

εν Δγνης, σς δεν στεεότν 

κ πλύ» (Μγς λξνδρς, ARTHUR 

WEIGALL Πλλ, Μετρση: Στύρ 

Κρπρδη, ΘΗΝ σελ. 177178).

Ο λΕξδρΟσ στη τρΟ βλΕπΕ τΟ 

ΕυτΟ τΟυ κΟυρΟ χλλΕ

Ο λξνδρς πρν ξεκνήσε π’ τη 

Μκεδν γ την ντλή ργνσε 

μ λμπρή γρτή στ Δν, στη Νότ 

Μκεδν, μ πόλη η π ήτν ε

ρμνη στν Δ. Έγνν γώνες, θλητ

κς επδεξες κ ππδρμες. Έλβν 

χώρ θρησκετκς τελετς κ πλύσες 

θσες πρσρθηκν στς θεύς.

Την τελετ νύχτ,  λξνδρς 

δχτηκε τς κρότερς πλτκύς 

πρσβες, στρτηγύς κ ξμτ

κύς σε γεύμ σε μ μεγλη σκηνή 

π εχε μσ εκτό κρεβτ.

Λγ πετ π’ τς τς γρτς, 

κτ π’ τν κθρό ήλ ενός πρ

λτκ πρνύ,  λξνδρς π

χρτησε τη μητρ τ Ολμπδ 

κ γε γ τν Ελλήσπντ, γ ν 

μην ξνγρσε πτ.

Δσχσε τν Έβρ, γ ν κτλήξε 

στη χερσόνησ της Κλλπλης, στ λ

μν της Σηστύ, π’ όπ η πνντ 

κτή τν Δρδνελλν δεν πχε 

πν πό χλ πεντκόσ μτρ.

Πρν μπε στ πλ, επσκτηκε κ

ντ στην κτή ν δσημ τύμβ κ 

νό π εχε γύρ τ μερκς τελς 

μγκής πρλεσης κ δεχνε τν τόπ 

όπ ήτν θμμνς  Πρτεσλς. 

τός ήτν  πρώτς Έλληνς π πθνε 

στν πόλεμ της Τρς σκτμνς 

όπς λεγν π’ τν Έκτρ, τη στγμή 

π πηδύσε στη γη π’ τ πρώτ ελλη

νκό κρβ, επκελής τν Θεσσλών 

στρττών τ. Ο λξνδρς πρόσε

ρε θσες στη μνήμη τύ τ τχ 

πλεμστή κ πρκλεσε τς θεύς ν 

νε  δς τχερός ότν θ πηδύσε 

π’ τ κρβ τ στην τρκή κτή.

Τ μλό τ ήτν γεμτ π’ την 

λδ τ Ομήρ κ μπρύσε όπς 



Ο Χαρακτήρας & η Ηθική του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 115

πρνρθηκε ν πγγελε π’ ξ 

ν μεγλ μρς της. Έβλεπε τν ε

τό τ σν κνύρ χλλ.

τν τ κρβ πλεύρσε στην κτή 

της Τρς,  λξνδρς ρθώθηκε 

κ ρξε ν κόντ στς ρημες κτς 

π πλώνντν μπρστ τ, σν ν 

‘βλεπε τ στρτόντσμ τ βσ

λ Πρμ. ξερε τ κμε κ ήθελε 

ν’ πδεξε πς ήτν  πργμτκός κ 

όχ μόν  νμστκός ρχηγός της 

εκστρτες. Ο χρκτήρς τ δεν 

τ επτρεπε ν δνεζετ πό λλν 

τπτε, πλύ περσσότερ τη δόξ. 

Έπετ, δσε δτγή στς ντρες 

τ ν’ πββστύν κ κθώς ήτν 

εξρετκ θεσεβής, δεδμν ότ 

δεν πήρχε εχθρός, κνε μ θρησκε

τκή τελετή κ δσε εντλή ν τ

ξν  στρτώτες βμύς στ Δ, 

την θην κ τν Ηρκλή. Ο θε π 

επλεξε ήτν εξρετκ πρσεγμν 

κ  σύγχρν στρκ πρπε ν 

τς λβν σβρ πόψη.

Εδώ στην Τρ τ όνερ τ νε

ρύ λξνδρ γνντν πργμτκό

τητ. Οργνσε «με πόλτη σβρό

τητ θεμτκς θσες στη σκ τ 

Πρμ γ ν κτενσε τ δκ

λγημν θμό π θ νθε τός  

τχής μνρχης, γτ  Νεπτόλεμς 

πρόγνς τ λεξνδρ τν εχε 

σκτώσε.

Η νβση, με ττ λμπρότητ, 

ενός θρλκύ πρελθόντς, σλώς 

εχε στρτηγκύς λόγς, δηλδή ν 

δγερε ς ν σημε τν πλεμκό 

ενθσσμό τν στρττών, θμζ

ντς τς πς ήτν Έλληνες. Ττόχρ

ν όμς θ ήθελε ν δεξε ότ κτ 

πό την ρχηγ ενός πγόν τών 

τν Ελλήνν, η στρ θ πρμήθεε 

σ’ ν μελλντκό μηρ τ λκό ενός 

κόμ π σγκλνστκύ πς.

ύ επσκθηκε κ τμησε τν 

τ τ ντ, μλησε στς ξ

μτύχς της περχής γ τ σχ

δ τ ν ξνχτσε την Τρ κ ν’ 

νκσε τς κτκς πό τη 

ρλγ.

Ένς πό τς κτκς τ λ 

τ πρόσερε μ ρχκή ρπ π 

νηκε λλτε  όπς επε στν Πρη, 

τν γ τ Πρμ. Ο λξνδρς δε 

δχτηκε τ δώρ λγντς πς θ’ τν 

εχρστ ν εχε την ρπ τ χλ

λ, τ πργόν τ, πρ τ Πρη 

π ήτν νθρπς πλύ θηλπρεπής 

κ π η ρπ τ δεν πρσζε κ

νν ενδρν γ νν στρτώτη.

η μΕγλΟφυϊ

κ η πρΟσπκΟτητ τΟυ

τν τ 336 π.Χ.  λξνδρς ν

βηκε στ θρόν της Μκεδνς, βρ

σκότν στ εκστό πρώτ τς τ κ 

δώδεκ χρόν ργότερ, ότν πθνε 

σε μ ηλκ όπ  περσσότερ 

μεγλ ντρες βρσκντ κόμη στ 

κτώλ της κρρς τς, όχ μόν 

εχε κτκτήσε τν ρχ κόσμ της 

επχής τ , λλ τν εχε θσε σε 

περστρή γύρ πό νν κνύρ 

ξν (J.F.C. FULLER, δής στρτη

γκή τ Μεγλ λεξνδρ, μετ. 

Κ. Κλόπλς σελ. 102). Η όλη μετ

πετ πρε της στρς, η πλτκή 

κ η πλτσμκή ζή τν κτπνών 

επχών δεν μπρύν ν κτνηθύν 

ξεχρστ πό την κρρ τ λ

ξνδρ. ώνες μετ τ θντ τ  

ππνός  λεξνδρες πρμσε 

τη σύντμη βσλε τ με τη «τε

νή λμψη της στρπής». Μ λμψη 
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πργμτκ εκθμβτκή. τν νς 

νθρπς εντελώς δσμς της μρς 

τ κ πλύτς σμνς στ 

ργ τ. Ο σκς πλύσες πλην 

τ κνηγύ, λγ τν ενδερν. 

Με την εξρεση της γπης πρς τη 

μητρ τ κ την τρό τ, πτ 

δε γητεύτηκε πό κμ γνκ κ 

πρότ νμεύθηκε δύ ρς κ 

 δύ γμ τ ήτν πλτκής κ 

όχ ρμντκής ύσης. «Πτ δεν εχε 

ερμνη, ύτε ήτν νκνς, ύτε μ

λόλς όπς  επκρτς τ δδ

σν γ ν τν δσημσν (FULLER 

σελ. 103). Στην ρχότητ κνες δεν 

σχρστηκε ότ η πλύ στενή τ λ 

με τν Ηστν εχε σεξλκό χ

ρκτήρ. Κ δεν μπρε ν πρχε 

σήμερ μβλ γ’ τό τ ζήτημ 

(ARTHUR WEIGALL, Μγς λξνδρς 

σελ. 207). Ο επκρτς τ ηθελημν 

νμζ ρύν την πρμετρ ότ  

Μγς λξνδρς εχε πρότπ τν 

χλλ π ήτν  πργνός τ κ 

εχε πστό λ τν Πτρκλ. Επσης 

ηθελημν ρύν κ λλη πρμε

τρ. Ο ρσττλης δεν δδξε στ νε

ρό λξνδρ τ χρστνκό «γπτε 

λλήλς», λλ την ξ της λς.

Ο επκρτς τ λπόν, επνλμ

βν ηθελημν, δεν επσημνν 

την πτγή τν σμτκών ενστκτν 

στ ργ τ π τν ξεχώρσε πό 

τς κνύς νθρώπς κ τν τ

πθτησε στη μκρή εκενη μδ τν 

σπνν κ νώτερν τόμν, τν 

πν η σδερν θληση,  τλεγ

χς κ η σση στ ργ της ζής 

τς μγνητζν όλς όσς ρχ

ντ σε επή μζ τ. Ο λξνδρς 

εχε μ ψχή π τλμύσε, γ’ τό 

κ σργζε τ τλς μς στρκής 

περόδ κ την πρχή μς λλης. 

λ  λ π «κτκτησε» βλεπν 

ότ όχ μόν ήτν βσλς λλ κ 

θεός. «Η μτη σθησή τ γ τη 

βσλε, μ βσλε π βσζότν 

όχ στη δύνμη λλ στην εγνε 

τ πρσστκύ, στην ππτκή σ

μπερρ κ στ ν ζε κνες όπς 

πρεπε ν ζε νς βσλς, βρνε 

πν πό κθε πρξη της εκπληκτκής 

τ κρρς. «Θερύσε περσσότερ 

βσλκό», γρε  Πλύτρχς, «ν 

κτκτ τν ετό τ πρ ν κτ

κτ λλς».

Ο λξνδρς ήτν γεννημνς ν 

γνε βσλς. τν κπ λ τ 

π γνώρζν ότ ήτν γρήγρς στ 

πόδ, τν πρότρνν ν τρξε μ

ζ τς στς Ολμπκύς γώνες 

στς πς λμβνν μρς μόν 

Έλληνες η πντηση τ ήτν ότ θ 

τρεχε, μόν ν σνγνζότν με β

σλδες.

πό τς πλλς περπτώσες π δ

νετ η βσλκή τ ντρπ κ 

η ππτκή τ σμπερρ πνντ 

στς εχθρύς τ,  πρκτ εν 

ξσημετες: τν μετ τη νκη της 

σσύ μθε ότ η Σσύγμβς η μητρ 

τ Δρε, η γνκ κ τ πδ 

τ εχν σλληθε κ θρηνύσν 

τν πτθμεν θντ τ, στελε 

τν Λεντ ν τς πληρρήσε ότ 

 Δρες ήτν κόμη ζντνός κ 

ότ τς «θ δτηρύσν τη θση 

κ την κλθ π τρζε στ 

βσλκό τς ξμ, κθώς κ τν 

ττλ τν βσλσσών. τν την επόμε

νη μρ μζ με τν Ηστν, τν 

π γπημν τ λ,  λξνδρς 

επσκθηκε τη Σσύγμβ κ τή, 

σγχντς τν Ηστν με τν 
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βσλ τν πρσκύνησε κ ντρ

πηκε ότν νκλψε τ 

λθς της,  λξν

δρς, με σεβσμό 

κ εγνε, την 

κνε ν τ ξε

περσε. Την 

πήρε πό τ 

χρ κ ση

κώνντς 

τη στ πό

δ της, της 

επε: «Δεν 

κνες λ

θς, μητρ, 

γτ κ τός 

 νδρς εν 

λξνδρς». ρ

γότερ ότν βρήκε 

τ πτώμ τ δλνη

μν Δρε, τ στελε στην 

Περσπλη «με δτγς ν τε στ 

βσλκό τ όπς εχν τε όλ  

λλ Πρσες βσλδες». Έδεξε τν 

δ σεβσμό γ τη βσλκή εξσ, 

ότν με τ π επστρεψε πό την 

νδ νκλψε ότ κτ τη δρκε 

της πσς τ  τύμβς τ Κύρ, 

τ δρτή της περσκής τκρτρ

ς, εχε σληθε. μσς δτξε τν 

στρκό ρστόβλ ν επδρθώ

σε τη ζημ, ν ντκτστήσε τς 

κλεμμνς θησρύς με ντγρ, 

ν ρξε την εσδ τ τύμβ κ 

ν θσε τη βσλκή σργδ πν 

σε σκρόδεμ.

Κτ τν J.F.C. FULLER, πό όλες 

τ τς πρξες η πλν τπκή της 

βσλκής τ ντρπς εν η μετ

χερση π επύλξε στν Πώρ τν 

π ενκησε στς όχθες τ πτμύ 

δσπη (Τζελύμ). τν  λξνδρς 

τν ρώτησε τ εδς μετχερση ήθε

λε,  Πώρς πντησε: «Μετχερσ 

με,  λξνδρε, με βσλκό τρόπ!» 

Ο λξνδρς εχρστημνς π

ντησε: «Σε ό, τ με ρ,  Πώρε, 

ττ μετχερση θ χες, γ σν 

όμς, τό π ζητς εν τό π 

σε εχρστε». λλ  Πώρς επε πς 

όλ τ περλμβνντ σε τό. Ο 

λξνδρς, κόμη εχρστημνς 

πό τή τη δήλση, όχ μόν τ π

ρχώρησε την εξσ στς νδύς 

τ, λλ πρόσθεσε κ λλη μ χώρ. 

Έτσ μετχερστηκε τ γενν νδρ 

με βσλκό τρόπ κ εεξής τν βρή

κε πστό σε όλ.

Η ηθκή ρετή π τν δκρνε κτ 

τν πλν ξεκθρ τρόπ πό τς 

σννθρώπς τ ήτν η σμπόν 

τ πρς τς λλς. «Εν δύσκλ 

ν κτνήσε κνες, γρε  Tarn, 

πόσ πρδξη εν τή η δότητ 
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της σμπόνς». Η εσπλχν τ ντ

κτπτρζετ με τν κλύτερ τρόπ 

στη σμπερρ τ πνντ στς γ

νκες,  πες σε όλες σχεδόν τς επ

χς θερύντν τ νόμμ λρ τ 

στρτώτη. χ μόν επδεξε βσλκό 

σεβσμό πνντ στς χμλτες της 

κγνες τ Δρε, λλ πεχθ

νντν τ βσμό κ τη β π στην 

επχή τ ήτν κμενκ σμπρ

μρτύντ τ πλμ. Σε μ περ

πτση, ότν μθε ότ δύ Μκεδόνες 

της δκησης τ Πρμενν εχν 

δθερε τς σζύγς ρσμνν μ

σθόρν, γρψε στν Πρμενν 

δτσσντς τν: «Στην περπτση π 

 νδρες κτδκστύν, ν τς τμ

ρήσε κ ν τς θντώσε σν γρ 

θηρ π 

γεννήθη

κν γ 

την κτστρή τν νθρώπν». Σε 

μ λλη περπτση, ότν  τρπτης, 

ντβσλς της Μηδς, τ στελε ς 

δώρ εκτό κπλες, εξπλσμνες ς 

ππες,  λξνδρς τς δξε πό τ 

στρτό, τσ ώστε ν μην ππερθύν 

ν τς βσν  Μκεδόνες ή  βρβ

ρ. Κτ την πτθμενη λεηλσ της 

Περσπλης δτξε «τς νδρες ν σε

βστύν τ πρόσπ τν γνκών κ 

ν μην περξν τ στλδ τς.

Ο ρρνός εύστχ πστεύ χε 

ν πε γ’ τόν ς νδρ κ ς στρ

τώτη: «τν πλύ όμρς στ π

ρσστκό κ ερμνς στην 

σκηση, πλύ ενεργητκός στ πνεύ

μ, πλύ ηρκός στ θρρς, πλύ 

στθερός στην τμή, γπύσε πλύ 

τν κνδν κ τηρύσε στηρ τ 

κθήκντ τ πρς τς θεύς. Ως 

πρς τς πλύσες τ σώμτς εχε 

πλήρη τλεγχ κ γ’ τς τ 

πνεύμτς  πνς ήτν η μόνη γ 

την π ήτν κόρεστς. Εχε εκπλη

κτκή ξδρκε στ ν νγνρζε 

τ πρεπε ν γνε, ότν λλ εξκ

λθύσν ν βρσκντ σε βεβό

τητ κ δβλεπε με μεγλη επτχ 

πό την πρτήρηση τν γεγνότν 

τ τ ήτν πθνό ν σμβε. τν 

πστός στς σμνες κ στς 

δκννσμύς π εχε σ

νψε κθώς κ εδλός 

στη δπνη χρημτν γ 

την κνπηση τν δκών 

τ πλύσεν, ξόδεε 

όμς εδλ χρη τν 

σντρόν τ».

Ο Πλύτρχς μς πρχε την π

ρκτ περγρή της κθημερνής 

τ ζής, ότν δεν βρσκότν σε εκ

στρτε: Τς μρες της νπσης 
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ύ σηκνότν κ πρσερε θσ

ες στς θεύς, μσς κθότν κ 

τργε περνώντς την ημρ τ με τ 

κνήγ, τ γρψμ, τς δκες, την τκτ

πηση πλεμκών πθσεν κ τ 

δβσμ. ν εχε πρε όχ επεγ

σ, μθνε βδζντς ετε τξβλ 

ετε ν νεβνε κ ν κτεβνε σε 

ρμ π βρσκότν σε κνηση».

συμπΕρσμτ

Στην πργμτκότητ, η δγγή 

κ  χρκτήρς τ Μεγλ λεξν

δρ πγρεότν πό τρες δ

ρετκς κτηγρες γεγνότν, π η 

κθεμ τς ντστχύσε σε ρσμ

νες σκς τ κλσες. Πρώτ π’ όλ 

ήτν, πρς μεγλη τ εχρστηση,  

πλός στρτώτης της τρχς Μκεδ

νς,  ρχηγός της μνς τν ρψκν

δνν ετρν, γεμτς πλεμκ τρύ

μτ, ηλψημνς πό τς κρύς, 

νς νθρπς π δύλεε σκληρ 

κ πνε πλύ, πρστός σε όλς, δη

μκρτης, πργμτκ κλός γ τς 

λς κ γρς γ τς εχθρύς 

τ. Έπετ ήτν ηγεμόνς της σς, 

βσλς της Ββλώνς, Φρώ της 

γύπτ, γς τ Άμμν Δ κ θρή

σκς. Τλς ήτν  ρχστρτηγς τν 

Ελλήνν, νς Έλληνς κλλεργημ

νς, μρμνς, ηρκός με μηρκό 

τρόπ, ερστής τ κθε πργμτς 

π ντπρσώπεε την θήν, πνεύμ 

ερύ, λγκό κ δπλμτκό.

Ο Μγς λξνδρς δεν περρ

στηκε στ ν πτξε μόν τς ρ

χς λύς π κρεψε τς χώρες 

τς κ ν γνε κτκτητής κ τύρν

νς, λλ εξόρμησε στην ντλή γ 

ν τμρήσε τς μεγλς εχθρύς 

τ Ελληνσμύ, τς Πρσες, πελε

θερώνντς σγχρόνς τς λύς 

πό τς δρς τρννς π 

τς κβερνύσν κ τς κτδ

νστεν. Τς μθε ν ν τρόπ 

ζής με σεβσμό στ δκώμτ τ 

κθε πλτη.


