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Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη 
γνώμη και τις σκέψεις των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Οι ερ γα σί ες πρέ πει:

• Να τη ρού νται μέ σα σε ευ πρε πές και τεκ μη ριω μέ νο ε πι στη μο νι κά και τε χνι κά 
πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές ή ο ξύ τη τες, χω ρίς προ κλή σεις.
• Να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες.
• Να μην εί ναι α ντί θε τες προς την ε πί ση μη ε θνι κή πο λι τι κή της Χώ ρας.
• Να φέρουν υποχρεωτικά παραπομπές και βιβλιογραφία.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση με λέ τες, πρω τό τυ πες ή α πό 

με τά φρα ση, τα α ντι κεί με να των ο ποί ων πε ρι λαμ βά νο νται στη θε μα το γρα φί α του 
Πα ραρ τή μα τος Α΄ της Πά γιας Δια τα γής του ΓΕΣ με α ριθ μό 0-17/2001, δη λα δή:

Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση ΕΔ, 
Πο λε μι κά Μέ σα και Υ λι κά, Η γε σί α - Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα-
τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα, Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.

Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα: Στρα τιω τι κής - Πο λι τι κής Φύ σης (Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, 
Συ να σπι σμοί, Συμ μα χί ες, Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Διε θνείς Τά σεις - Ε ξε λί ξεις, Γε ω πο λι-
τι κή, Γε ω φυ σι κή, Διά στη μα, Ε θνι κά Θέ μα τα).

Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι κά, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, 
Φι λο σο φι κά, Τέ χνες - Ε πι στή μες, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ-
μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών.

Για τη διευ κό λυν ση της σύ ντα ξης του πε ριο δι κού, οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να 

υ πο βάλ λο νται σε δύ ο α ντί τυ πα χω ρίς διορ θώ σεις ε πά νω στο πρω τό τυ πο κεί με νο, 
σε ηλεκτρονική μορ φή (Microsoft Word) και να συ νο δεύ ο νται, α πό α ντί στοι χο φω-

τογραφικό υλικό σε οπτικό δίσκο (CD).
Οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να μην εί ναι με γα λύ τε ρες α πό 20 σε λί δες (με γραμ-

ματοσείρα Arial 12pt), να έ χουν την υ πο γρα φή και έ να σύ ντο μο βιο γρα φι κό 
του συ ντά κτη και να α να φέ ρουν α πα ραί τη τα τη βι βλιο γρα φί α (συγ γρα φέ ας, 
τί τλος, χρο νο λο γί α έκ δο σης, εκ δο τι κός οί κος κ.λπ.) και τέ λος, ε φό σον αυ τό εί-
ναι δυ να τό, να συ νο δεύ ο νται α πό α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό, κα τάλ λη λο για 
α να πα ρα γω γή (πρωτότυπες φωτογραφίες ή σκαναρισμένες σε ανάλυση 300 dpi). 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106553167. Προ κει μέ νου για ερ-
γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου - 25η Μαρ τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει 

να υ πο βάλ λο νται του λά χι στον προ τε τρα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως 
ε πί και ρες α πό το πε ριο δι κό μας.

Στην πε ρί πτω ση που οι ερ γα σί ες προ έρ χο νται α πό με τά φρα ση, πρέ πει να α να-
φέ ρε ται ευ κρι νώς ο τί τλος, ο μή νας και ο α ριθ μός του ξέ νου ε ντύ που, κα θώς και το 
ο νο μα τε πώ νυ μο του συγ γρα φέ α.

Ο συ ντά κτης εί ναι υ πέ υ θυ νος για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας του και για 
την ε ξα σφά λι ση ά δειας για τη χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

Η γλώσ σα που χρη σι μο ποιεί ται θα πρέ πει να εί ναι η δη μο τι κή, χω ρίς υ περ βο λές και 
α κρό τη τες. Σε ό,τι α φο ρά στον το νι σμό, να ε φαρ μό ζε ται το μο νο το νι κό σύ στη μα.

Ε φό σον δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α, οι συ ντά κτες δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή 
σε λί δα του πε ριο δι κού α μοι βή 12,33 €, για πρω τό τυ πη με λέ τη και 6,16 €, για ερ γα σί α 

που προ έρ χε ται α πό με τά φρα ση ξε νό γλωσ σου κει μέ νου.
Η α πό φα ση για δη μο σί ευ ση ή μη μιας με λέ της παίρ νε ται α πό την Ε πι τρο πή Σύ-

ντα ξης· α νε ξάρ τη τα δε, α πό τη δη μο σί ευ ση ή μη των ερ γα σιών, η ε πι στρο φή τους 
στον συγ γρα φέ α δεν προ βλέ πε ται.
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Τo Ιπ πι κό
η Ιπ πα σία στον Ελ λη νι κό Στρατό

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

EIV Νι κό λα ος Λε ο ντά ρης

ΤΑ Α ΛΟ ΓΑ ΤΟΥ Α ΧΙΛ ΛΕ ΩΣ

Τον Πά τρο κλο σαν εί δαν σκο τω µέ νο,
που ή ταν τό σο αν δρεί ος, και δυ να τός, και νέ ος,
άρ χι σαν τα’ ά λο γα να κλαί νε του Α χιλ λέ ως
η φύ σις των η α θά να τη α γα να κτού σε
για του θα νά του αυ τό το έρ γον που θω ρού σε.
Τί να ζαν τα κε φά λια των και τές µα κρυές χαί τες κου-
νού σαν,
την γή χτυ πού σαν µε τα πό δια, και θρη νού σαν
τον Πά τρο κλο που ε νοιώ θα νε ά ψυχο -α φα νι σµέ νο-
µια σάρ κα τώ ρα πο τα πή -το πνεύ µα το χα µέ νο-
α νυ πε ρά σπι στο -χω ρίς πνο ή-
εις το µε γά λο Τί πο τε ε πι στρα µένο απ΄ τη ζω ή.

Τα δά κρυα εί δε ο Ζεύς των α θα νά των
α λό γων και λυ πή θη. «Στου Πη λέ ως τον γά µο»
εί πε «δεν έ πρεπ’ έ τσι ά σκε πτα να κά µω
καλ λί τε ρα να µην σας δί να µε, ά λο γά µου
δυ στυ χι σµέ να! Τί γυ ρεύ α τε κει χά µου
στην ά θλια αν θρω πό τη τα που ναι το παί γνιον της µοί ρας.
Σεις που ου δέ ο θά να τος φυ λά γει, ου δέ το γή ρας
πρό σκαι ρες συµ φο ρές σας τυ ραν νούν. Στα βά σα νά των
σας έ µπλε ξαν οι άν θρω ποι». -Ό µως τα δά κρυά των
για του θα νά του την πα ντο τι νή
την συµ φο ράν ε χύ να νε τα δυό ζώ α τα ευ γε νή.

Κ. Π. Καβάφης
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ΣΥ ΝΤΟ ΜΗ Α ΝΑ ΔΡΟ ΜΗ ΣΤΗΝ Ι ΣΤΟ ΡΙΑ 

ΤΟΥ ΙΠ ΠΟΥ

Ο ίπ πος ε ξη με ρώ θη κε και χρη σι μο-
ποι ή θη κε α πό τον άν θρω πο κα τά την 
ε πο χή του Χαλ κού. Το ευ γε νές αυ τό ζώ ο 
πα ρου σιά ζει μεγά λη ποι κι λί α πλε ο νε κτη-
μά των ό πως η δύ να μη, η φυ σιο λο γι κή 
διά πλα ση των μυών του, η τα χύ τη τα, η 
υ πε ρη φά νειά του, η πλατιά, ι σχυ ρή και 
με γά λη σια γώ να του η οποί α διευ κο λύ νει 
την το πο θέ τη ση στο μί δας, η με γά λη και 
πλα τιά ρά χη του που διευ κολύ νει την 
ίπ πευ σή του και τη με τα φο ρά υ λι κών 
πά νω σε αυ τήν, η α ντο χή του στην κού-
ρα ση και την ερ γα σί α, η ευπεί θεια και 
το ή πιο του χα ρα κτή ρα του, τα ο ποί α το 
κα τέ στη σαν α πό αρ χαιο τά των χρό νων 
πο λυ τι μό τα το σύ ντρο φο του αν θρώ που. 
Α ναλό γως των υ πη ρε σιών που μας προ-
σφέ ρει και των χα ρα κτη ρι στι κών του, 
δια κρί νε ται σε ιππα σί ας, ζεύ ξε ως ή ε λά-
σε ως, πο λε μικό κ.τ.λ. Ό πως α να φέ ρουν 
οι αρ χαί ες πηγές, πρώ τα ε ξη με ρώ θη κε 
α πό τους Α ρί ους, (λαό που κα τοι κού σε 
στο Ι ράκ της Α σί ας) οι ο ποί οι με τον 
και ρό, τον χρη σι μο ποί η σαν για ιπ πα σί α. 
Στη συ νέ χεια σχη μάτι σαν έ φιπ πες μά ζες 
τις ο ποί ες και χρη σιμο ποί η σαν ε να ντίον 
των Σκυθών (νο μα δι κό λα ό ι ρα νι κής κα-
τα γω γής), οι ο ποί οι με τη σει ρά τους, 
μι μού με νοι τους Α ρί ους, ε ξα πέ λυ σαν 
ε πι δρο μές στην ελ λη νική χερ σό νη σο, 
στην ο ποί α οι έ φιπ ποι μα χη τές ή ταν κά τι 
πρω τό γνω ρο. Ει κά ζε ται ό τι ο ελ λη νι κός 
μύ θος των Κε νταύ ρων δη μιουρ γή θη κε 
ε ξαι τί ας της πρώ της ει κό νας των έ φιπ πων 
Σκυ θών, οι ο ποί οι εμ φα νί στηκαν στην 
ελ λη νι κή χερ σό νη σο. Με τον ί διο τρό πο 
χρη σι μο ποί η σαν ιππι κό στους στρα τούς 
τους και άλ λοι λα οί ό πως οι Αι γύ πτιοι, οι 
Φοί νι κες (λαός που κα τοι κού σε στο ση με-
ρι νό Λί βα νο και σε έ να τμή μα πε ριο χής 

«Ά λο γα µαύρα, θί α σος, ιπ πο δρο µί ου, πε τού νε

οι σκέ ψεις τώ ρα, φεύ γο ντας τη µά στι γα του λό γου.

Κι εί µαι έ νας κλό ουν τρα γι κός, που οι άν θρω ποι θα δού νε

να παί ζει, να συ ντρί βε ται µε την ο πλή του α λό γου»

Το ά λο γο ως έ μπνευ ση

Κ. Γ. Κα ρυω τά κης

της ση με ρι νής Συ ρί ας και Ισ ρα ήλ) και 
οι Ισ ρα η λί τες. Πρώ τοι ό μως α πό ό λους 
τους λα ούς έ κα ναν χρή ση πο λύ ι σχυ ρών 
μα ζών ιππι κού οι Κι νέ ζοι το 2000 π.Χ. και 
με τά α πό αυ τούς οι Ιν δοί, οι Βα βυ λώ νιοι 
και οι Ασ σύ ριοι που ή ταν λα οί της Με σο-
πο τα μί ας (ση με ρι νό Ιράκ) κα τά το 1500 
π.Χ. Οι Μή δοι και οι Πέρ σες χρη σι μο ποί-
η σαν πρώ τη φο ρά Ιπ πι κό στη μά χη κα τά 
τον 7ο π.Χ. αιώ να.

Στην Ελ λά δα ο ίπ πος ει σή χθη α πό 
τους Αι γυ πτί ους και τους Φοί νι κες και 
ή ταν γνω στός α πό τη Μυ κη να ϊ κή α κό-
μα ε πο χή (ευ ρή μα τα Μυ κη νών, Τρω ι-
κός πό λεμος).

Στην Ελ λά δα, κα τά τα πο λύ αρ χαί α 
χρό νια, δε γί νε ται κα μί α α να φο ρά για 
χρή ση ιππι κού στρα τεύ μα τος και ο ίπ πος 
χρη σι μο ποιού νταν μό νο στα πο λε μι κά 
άρ μα τα. Γινόταν δη λα δή χρή ση του ίπ-
που για ζεύ ξη (των αρ μά των) και ό χι για 
ίπ πευ σή του και χρή ση του στη μά χη ως 
πο λε μι κό μέ σο. Ή δη α πό τον 8ο αιώ να 
π.Χ. γίνε ται χρή ση ίπ πων προς ιπ πα σί α 
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για τέρ ψη και ψυ χα γω γί α.
Η α νά γκη για τη δη μιουρ γί α ιππι-

κού στρα τεύ μα τος δη μιουρ γείται με τά 
τη μά χη των Πλα ταιών το 479 π.Χ., ό ταν 
οι Έλλη νες έ πρε πε να α ντι με τω πί σουν το 
περσι κό και θεσ σα λι κό ιππι κό του Μαρδο-
νί ου. Πρώ τοι οι Θεσ σα λοί α πό τους Έλ λη νες 
χρη σι μο ποί η σαν έ φιπ πους μα χη τές και αυ τό 
για τί η χώ ρα τους ή ταν κα τάλ λη λη για τη δια-
τρο φή των ίπ πων και θε ω ρού νταν οι κα λύ τε ροι 
ό λων των ιπ πέ ων του αρ χαί ου κό σμου, ι διαί τε ρα 
ό ταν μά χο νταν φα λαγ γη δόν ό πως α να φέ ρει και ο 
Πο λύ βιος («Θετ τα λών γούν ιπ πείς κατ’ ί λην και φα-
λαγ γη δόν α νυ πό στα τοι» Πο λύ βιος). Ο Α ρι στο τέ λης 
α να φέ ρει ό τι το Ιπ πι κό κυ ριαρ χού σε στην Ελ λά δα 
πριν κά νει την εμ φά νι σή της η φά λαγ γα ο πλι τών.

Η ιπ πι κή τέχνη α να πτύ χθη κε στην Ελ λά δα. Η πρώ τη 
σκέ ψη η ο ποί α ει σή γα γε την «τέ χνην του ιπ πεύ ειν» α νή κει 
στην ελ λη νι κή με γα λο φυ ΐ α. Αυ τό άλ λω στε πι στο ποιεί ται 
α πό τα έρ γα του Σί μω νος του Α θηναί ου «Πε ρί Ιπ πι κής» (με τά 
το 450 π.Χ.), το ο ποί ο πε ριέ χει τις βα σι κές αρ χές της ιπ πι κής 
τέ χνης, και του Ξε νο φώ ντος, ο ο ποί ος και θε ω ρού νταν έ μπει-
ρος στα ζη τή μα τα ιπ πι κής, «Ιπ παρ χι κός» και «Πε ρί Ιππι κής» (362 
π.Χ.). Στον «Ιπ παρ χι κό», που έ χει γρα φτεί και πρώ το, δι δά σκει ο 
ί διος ο Ξε νο φών τον αρ χη γό του Ιπ πι κού, για τα κα θή κο ντά του 
τό σο στην ει ρή νη όσο και στον πό λε μο. Του λέ ει ποιο εί ναι το κυ-
ριό τε ρο μέ λη μά του, ποια πρέ πει να εί ναι τα κρι τή ρια ε πι λο γής των 
ιπ πέ ων του, ποια πρέ πει να εί ναι η χρή ση του ιππι κού σε διά φορες 
πε ρι στά σεις, ποια θα πρέ πει να εί ναι η δια τρο φή και η συ ντή ρη ση 
των ίπ πων κ.α. Στο «Πε ρί Ιπ πι κής», το ο ποί ο α πο τε λεί και τη βά ση μέ-
χρι και σή με ρα ό λων των νεώτερων συγ γραμ μά των πε ρί ιπ πα σί ας, ο 
Ξε νο φών δί νει ό λες ε κεί νες τις α πα ραί τη τες συμ βου λές και ο δη γί ες σε 
θέ μα τα ιπ πα σί ας σε ι διώ τη ιπ πέ α. Σ’ αυ τό ε πε ξη γεί ποια πρέ πει να εί ναι η 
στά ση του σώ μα τός του ε πί του ίπ που, πώς να χρη σι μο ποιεί τις κνή μες και 
τους μη ρούς του για να κα τευ θύ νει το ά λο γο, ποια εί ναι τα χαρα κτη ρι στι κά 
ε νός πο λε μι κού ίπ που, πως πρέ πει να εκ παι δεύ σει έ ναν ίπ πο, ποια πρέ πει να 
εί ναι η κα θη με ρι νή πε ρι ποί η σή του (ιππο κο μί α), ποια στοι χεί α πρέπει να έ χει 
έ νας ι δα νι κός στάβλος, ποια τα ό πλα ε νός ιπ πέ α και γε νι κότε ρα ό λα ε κεί να που 
πρέ πει να γνω ρί ζει κά ποιος που α σχο λεί ται με την ιπ πα σί α.

Α πό τους Ρω μαί ους, ο ίπ πος χρη σι μο ποι ήθη κε αρ γά κα τά τους κα τα κτη τι κούς 
χρό νους. Αυ τοί, αρ χι κά, χρη σι μο ποιού σαν το ιππι κό ως βο η θη τι κό όπλο, μην 
έ χο ντας δώ σει σ’ αυ τό πο τέ την α πα ραί τη τη ση μα σί α. Οι Γα λά τες, οι Ούν νοι και 
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οι Γότ θοι γνώ ρι ζαν τον ίπ πο και τον χρη σι μο ποιού σαν στις ε πι δρο μές τους.
Κα τά τον με σαί ω να η ιπ πο πα ρα γω γή γί νε ται κτή μα των φε ου δαρ χών και των 

μο να στηριών. Κα τά τους χρό νους του φε ου δα λι σμού, (ε πο χή κα τά την ο ποί α ο 
βα σι λιάς πα ρα χω ρού σε φέ ου δα, δη λα δή κτή μα τα, στους ιπ πό τες του για να του 

μέ νουν πι στοί και να τον υ πε ρα σπί ζο νται με μεγά λη α φο σί ω ση), στην καρ διά 
δη λα δή του με σαί ω να, η κυ ριαρ χού σα δύ να μη ή ταν το ιππι κό, έ χο ντας πά ντο-

τε τον ίπ πο ως το ι σχυ ρό τα το όπλο του ιπ πέ ως. Την ε πο χή ε κεί νη πε ρισ σό-
τερο α πό κά θε άλ λη ε πο χή, η τα κτι κή του στρα τού εί χε πε ριο ρι σθεί στην 
α το μι κή αν δρεί α. Οι μά χες, δη λα δή, πε ριο ρί ζο νταν, κατά κύ ριο λό γο, σε 

με μο νω μέ νους α γώ νες ιπ πο τών. Με τά τη κα τά λυ ση του φε ου δα λι σμού, 
ξε κι νά η συ γκρό τη ση ε θνι κών στρα τών, ο πό τε και άλ λα ξαν οι συν θή κες 

της ιπ πο πα ρα γω γής σύμ φω να προς τις α νά γκες των στρα τών.
Με την ε φεύρε ση της πυ ρί τι δας και της προ ο δευ τι κής ε ξέ λι ξης 

του ό πλου, το ιπ πι κό με τέ βαλ λε, πα ράλ λη λα, τους τρό πους του 
μά χε σθαι και πα ρέ μει νε για πολ λούς αιώνες ως κύ ριο ό πλο των 

στρα τών, κρί νο ντας την α πο φα σι στι κό τη τα των μα χών και απο-
τελώ ντας ου σιώ δη ρυθ μι στή της νί κης.

Α πό αυ τή τη μα κρά πα ρα κο λού θη ση του ίπ που δια μέ σου 
των αιώ νων, βλέ που με ό τι αυ τός συ νταύ τι σε την τύ χη του 

με τον άν θρω πο, ο ο ποί ος καθ’ ό λο τον εκ πο λι τι στι κό του 
βί ο ω φε λή θη κε α πό τον ίπ πο.

«Το ιπ πικό ε λίσ σε ται ε φίπ πως και µά χε ται πε ζή»
Δόγ μα ιπ πι κού

ΤΟ ΙΠ ΠΙ ΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ ΣΤΡΑ ΤΟ

Με την έ ναρ ξη της ε πα νά στα σης του 1821, ορ γα νώ-
θη καν ά τα κτα σώ μα τα Ιπ πι κού, γνω στά α πό τα ο νό μα τα 

των αρ χη γών τους, ό πως αυ τά του Χα τζη μι χά λη, του 
Ντα λιά νη, του Χα τζη χρή στου κ.α.

Το 1825 έρ χε ται στην Ελ λά δα ο Γάλ λος Ε πί λαρ-
χος Ρε νιώ [Auguste Michel Etienne Regnault de 

St Jean d’ Angely (1794-1870)], έ νας ε ξαί ρε τος 
α ξιω μα τι κός του γαλ λι κού ιπ πι κού, ο ο ποί ος μά-

λι στα υ πη ρέ τησε αρ γό τε ρα στο ε πι τε λεί ο του 
Με γά λου Να πολέ ο ντα και του α πο νε μή θη κε ο 
βαθ μός του Αρ χι στρα τή γου για την αν δρεί α 

Φώτο 1: Μεραρχία Ιππικού κατά τον εορτασμό 
της 21ης Μαΐου στο Ουμάκ της Μικράς Ασίας.

Φώτο 2: Επιθεώρηση Μεραρχίας Ιππικού από 
τον Διοικητή της Στρατιάς (1922, Μ. Ασία).

Φώτο 3: Αξιωματικοί Σχολής Ιππικού.

Το Ιππικ

Φώτο 1

Φώτο 2

Φώτο 3
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Κα πο δί στρια, κα τά την πε ρί ο δο της Α ντι-
κυ βερ νη τι κής ε πι τρο πής (Γ. Μαυ ρο μι χά-
λης, Ι. Μι λα ή της και Ι. Νά κος), κα τά φε ρε 
να κα τα στρέ ψει έ να τάγ μα Α ρά βων του 
Ι μπρα ήμ στην Τρί πο λη. Το 1829 οι Ί λες 
του Ιππι κού αυ ξή θη καν σε τέσ σε ρις (δύ ο 
Λογ χι στών και δύ ο Κα ρα μπι νο φό ρων) με 
έ δρα το Άρ γος. Το 1833 συ γκρο τή θη κε 
έ να Σύ νταγ μα απο τε λού με νο α πό 6 Ί λες, 
το ο ποίο με το νο μά στη κε σε Σύ νταγ μα 
Λογ χι στών. Το 1835 και με τά α πό δύ ο 
χρό νια χω ρί στη κε σε δύ ο Μοί ρες Λογ χι-
στών έ ως το 1843 που πα ρέ μει νε μό νο 
μί α. Αυ τή η Μοί ρα δια τη ρή θη κε αλ λά-
ζο ντας αρ κε τές φο ρές ό νο μα (Ιπ παρ χί α 
Λογ χι στών, Ιπ παρ χί α Α κρο βο λι στών) 
έ ως το 1877 που ο ρι στι κά πή ρε το ό νο-
μα Σύ νταγ μα Ιπ πι κού και α πο τε λού νταν 

που ε πέδει ξε κα τά τη μά χη της Κρι μαί-
ας. Ο Ρενιώ, ο ο ποί ος πα ρέ μει νε στην 
Ελ λά δα έ ως το 1830, έ λα βε μέ ρος στον 
πό λε μο της Α νε ξαρ τη σί ας ως Διοι κη τής 
του πρώ του σώμα τος τα κτι κού Ιπ πι κού, 
που συ γκρο τήθη κε στην Ελ λά δα (1825), 
σύμ φω να με τον πρώ το νό μο πε ρί συ-
στά σε ως τα κτι κού στρατού (1η Α πρι λίου 
1822). Αυ τό το ιππι κό σώ μα α πο τε λού-
νταν α πό 3 Ί λες των 80 ιπ πέ ων η κά θε 
μί α (μί α Λογ χιστών, μί α Κα ρα μπι νο φό ρων 
και μί α Α νίπ πων -χω ρίς ίπ πους δη λα δή- οι 
ε πο νο μα ζό με νοι Ψα θο φό ροι).Το 1826-7 
η Διοί κη ση του Ιπ πι κού περ νά ει στον 
Πορ το γά λο φι λέλλη να Α ντώ νιο Αλ μέ ι δα 
(Almeida d’ Antonio Figuerra), ο ο ποί ος 
πο λέ μη σε σε ό λους τους πο λέ μους του 
τα κτικού σώ μα τος. Μέ χρι την ά φι ξη του 

Φώτο 4

Φώτο 5

Φώτο 4: Έλληνας Ιππέας του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Φώτο 5: Ο Υποστράτηγος Αλέξανδρος Σούτσος, 
Διοικητής Ταξιαρχίας Ιππικού το 1912.
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α πό 2 Ε πι λαρ χί ες (5 Ί λες σύ νο λο). Α πό το 
πα ρα πά νω σύ νταγ μα σχη μα τί σθη καν 3 
Ιπ παρ χί ες, οι ο ποί ες με την πά ρο δο του 
χρό νου με το νο μά στη καν σε Συ ντάγ μα τα 
Ιπ πι κού το 1886, απο τε λού με να από 5 
Ί λες το κά θε έ να. Σύμ φω να με τον νό μο 
του 1878 πε ρί κα θο λι κής στρα τεύ σεως, ο 
ο ποί ος τέ θη κε σε ε φαρ μο γή α πό το 1882, 
ε νώ στο πε ζι κό η θη τεί α ή ταν 1 έ τος, στο 
Ιπ πι κό ή ταν 2 έ τη. Κα τά τον α τυ χή Ελ λη-
νο τουρ κι κό πό λε μο του 1897 το ελ λη νι κό 
ιππικό εί χε τρί α Συ ντάγ μα τα Ιπ πι κού, το 
1ο στην Ή πει ρο και το 2ο και το 3ο στη 
Θεσ σα λί α, τα ο ποί α έ λα βαν μέ ρος με 
ε πι τυ χί α στις μά χες των Δε λε ρί ων, του Βε-
λε στί νου, του Δομο κού, α πο σπώ ντας μά-
λι στα την ευα ρέ σκεια του Αρ χι στρα τή γου 
δια δό χου Κων στα ντί νου στην τελευταί α 
μά χη. Ό λα τα Συ ντάγ μα τα Ιπ πι κού α πό 
την 13η Α πρι λί ου 1897 τέ θη καν υ πό τις 
δια τα γές του Συ νταγ μα τάρ χου Ιππι κού 
Κων στα ντί νου Γρί βα.

Κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών 
Πο λέμων 1912-1913, η Αρχι στρα τη γί α 
των ελ λη νι κών δυ νά με ων α σκή θη κε 
α πό τον διάδο χο Κων στα ντί νο. Στον Α΄ 
Βαλ κα νι κό Πό λε μο, το 1ο και 3ο Σύ νταγ-
μα Ιππι κού σχη μά τι σαν την Τα ξιαρ χί α 
Ιπ πι κού και το 2ο Σύ νταγ μα δια λύ θη κε. 
Το κά θε Σύ νταγ μα α πο τε λού νταν α πό 2 
Ε πι λαρ χί ες των 2 Ι λών η κά θε μί α. Η Τα-
ξιαρ χί α Ιπ πι κού υ πα γό ταν διοι κη τι κά στο 
Γε νι κό Στρα τη γεί ο Στρα τού Θεσ σα λί ας, 
πλην της 4ης Ί λης του 2ου Συ ντάγ μα τος 
Ιπ πικού, η ο ποί α υ πα γό ταν στο Στρα-
τη γεί ο Στρα τιάς Η πεί ρου. Η Τα ξιαρ χί α 
Ιπ πι κού επι στρα τεύ θη κε στην Καρ δί τσα 
(1ο Σύ νταγ μα Ιπ πι κού) και στη Λά ρι σα (3ο 
Σύ νταγ μα Ιπ πι κού) με Διοι κη τή της τον 
Υ πο στρά τη γο Α λέ ξαν δρο Σού τσο. Το ελ-
λη νι κό ιππι κό κα τάφε ρε να κα τα λά βει τη 
Φλώ ρι να και να προ ω θη θεί στο Τε πε λέ-

νι, έχο ντας ως α πο τέ λε σμα να α να γνω ρι-
στούν τα δι καιώ μα τα της Ελ λά δος στην 
πό λη αυ τή και να α πο τε λέ σει την πρώ τη 
στρα τιω τι κή υ πο θή κη της Ελλά δος πά νω 
σε ε δά φη της Βο ρεί ας Η πεί ρου.

Στον Β  ́Βαλ κα νι κό Πό λε μο, σύμφω να με 
τα α πο μνη μο νεύ μα τα του Ι βά νοφ, Δκτή 2ης 
Βουλ γα ρι κής Στρα τιάς, το ελ λη νι κό ιππικό 
α να λαμ βά νο ντας δρά ση προς την κα τεύ-
θυν ση του Σι δη ρο κά στρου (Δε μίρ Χισάρ) 
α νά γκα σε τα ε χθρι κά βουλγα ρι κά στρα τεύ-
μα τα να τρα πούν σε ά τα κτο φυ γή.

Η σύν θε ση του ελ λη νι κού ιππι κού το 
1914 ή ταν η ε ξής: μί α τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού 
των 2 Συ νταγ μά των με πυ ροβο λαρ χί α και 
μοί ρα ε φίπ που πυ ρο βο λι κού των 2 πυ ρο-
βο λαρ χιών και 5 Συ ντάγ μα τα Ιπ πι κού (έ να 
σε κά θε σώ μα στρα τού α πο τε λού με νο α πό 
3 ί λες το κά θε έ να). Στον Α΄ Πα γκό σμιο Πό-
λε μο, το ελ λη νι κό ιππι κό εί χε α ξιό λο γη 
δρά ση α φού συμ με τεί χε στις ε πι χει ρή σεις 
στη Μα κε δο νί α και συ γκε κρι μέ να στη φά-
ση της εκ με τάλ λευ σης, με τά τη διά σπα ση 
του Μα κε δονι κού με τώ που.

Κα τά τη Μι κρα σιατι κή Εκ στρα τεί α 
1920-1922, η Μεραρ χί α Ιπ πι κού (με δια-
τα γή που ε ξέδω σε η Στρα τιά Μι κράς 
Α σί ας στις 3 Νο εμ βρίου το 1921 η μέ χρι 
τό τε Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού α να πτύ χθη κε σε 
Με ραρ χί α Ιπ πι κού) α ντα πο κρί θη κε με 
ε πι τυ χί α στις στρα τη γι κές α νά γκες που πα-
ρου σιάσθη καν, πα ρό λο που α πέ να ντί της 
εί χε να α ντι με τω πί σει 5 Με ραρ χί ες Ιπ πι κού 
του ε χθρού. Η μοί ρα του έφιππου πυ ρο-
βο λι κού δια λύ θη κε. Κα τά τη διάρ κεια της 
εκ στρα τεί ας, η δρά ση του Ιπ πι κού ή ταν 
ση μα ντι κή. Η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού εί χε ως 
α πο στο λή να κι νη θεί και να χτυπή σει α πό 
τα πλευ ρά τον ε χθρό, ο ο ποί ος α μυ νό ταν 
στο Α βγκίν. Τό τε το Ιπ πι κό ε πέ λα σε στο Α ϊ-
ντε γκιόλ δια λύ ο ντας το Ιπ πι κό του ε χθρού. 
Κατά τη διάρ κεια των ε πι χει ρή σε ων Ιου νί-
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ου-Ιου λί ου 1921 η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού 
με Διοι κη τή της τον Συ νταγ μα τάρ χη 
Ιπ πι κού Ρι κά κη Δη μή τριο στην αρ χή, και 
Νι κο λα ΐ δη Πα να γιώ τη στη συ νέ χεια, α πέ-
κο ψε την υ πο χώ ρη ση των Τούρ κων προς 
Κιου τά χεια και Σε ϊ ντή-Γα ζί. Κα τά την εκ πλή-
ρω ση της α πο στο λής του, το Ιπ πι κό, πραγ μα-
το ποί η σε την η ρω ι κή επέ λα ση στο Ουτ ς-Σε ρά ι 
(5 Ιου λί ου) κατά του υ πε ρά ριθ μου τουρ κι κού 
πε ζι κού το ο ποί ο κα τεί χε ορ γα νω μέ νες θέ σεις 
(στη συ γκε κρι μέ νη μά χη εί χε τραυ μα τι στεί δύο 
φο ρές δια δο χι κά α πό πυ ρο βό λο ό πλο ο Ίλ χος τό τε 
Αν δρέ ας Καλ λίν σκης, ο με τέ πει τα ι δρυ τής και πρώ τος 
Διοι κη τής των Δυ νά με ων Κα τα δρο μών).Τό τε κα τά τη 
νυ χτε ρι νή επί θε ση του τουρ κι κού ιπ πι κού ε πι κρά τη σε 
πα νι κός στα ελ λη νι κά τμή μα τα πε ζι κού τα ο ποί α συ μπτύ-
χτη καν α τά κτως. Ο πα νι κός αυ τός με τα φέρ θη κε πο λύ 
γρή γο ρα στα με τό πι σθεν. Τό τε, χά ρη στην προ σω πι κή 
ε πέμ βα ση του ε πιλάρ χου και ε πι τε λάρ χη της Τα ξιαρ χί ας 
Ιπ πι κού, ε κείνο τον και ρό, Α λέ ξαν δρου Πα πά γου, του μο να-
δι κού με τέ πει τα Αρ χι στρα τήγου του Ελ λη νι κού Στρα τού, οι 
φυ γά δες ε ξα ναγκά στη καν να ε πα νέλ θουν στις θέ σεις τους. Στη 
συ νέ χεια, κα τό πιν σφο δρής α ντε πιθέ σε ως, ο ε χθρός α νε τρά πη 
και συ μπτύ χθη κε προς τη βά ση του. Ύ στε ρα α πό α πε γνω σμένο 
α γώ να υ πο χώ ρη σε και συ γκε ντρώ θη κε στο Κα τι φιέ. Ό ταν τα 
ε χθρι κά τουρ κι κά στρα τεύ μα τα ε πι τέ θη καν κα τά του Ε σκί Σε χήρ 
(Δο ρύ λαιο), το Ιπ πι κό εί χε ως α πο στο λή να υ πο στη ρί ζει την πρώ τη 
και δεύ τε ρη Με ραρ χί α Πε ζι κού και πα ρεί χε έ γκαι ρα πλη ρο φο ρί ες για 
τον ε χθρι κό ε λιγ μό. Α πο φα σι στι κή ή ταν η δρά ση του Ιπ πι κού κα τά την 
ε πέ λα ση ε να ντί ον του δε ξιού πλευ ρού των ε πι τι θέ με νων τουρ κι κών φα-
λαγ γών στο Ακ Μπου νάρ. Κα τά φε ρε να τους α να γκάσει να τρα πούν σε 
υ ποχώ ρη ση και τους κα τα δί ω ξε (8 Αυ γού στου 1921) μέ χρι την α να στο λή 
της δια τα γής της κα τα δί ω ξής τους α πό τη Στρα τιά.

Κα τά την εκ κέ νω ση της Μ. Ασί ας, η Με ραρ χί α Ιπ πι κού ή ταν α πό τις τε-
λευ ταί ες μο νά δες που α πο χώ ρη σαν και κα τόρ θω σε, πα ρά την άρ νη ση της 
Στρα τιάς, να δια θέ σει α τμό πλοια και να δια σώ σει τους πε ρισ σό τερους ίπ πους 
της. Με τά την εκ κέ νω ση, τα Συ ντάγ μα τα Ιπ πι κού α να σχη μα τί σθη καν. Πο λύ 
λί γες μέ ρες με τά την ά φι ξή της στην Αθή να, η Με ραρ χί α Ιπ πι κού με τα φέρ θη κε 
στην Α να το λι κή Μα κε δο νί α (7 Σε πτεμ βρί ου 1922) και τέ θη κε υ πό τη Διοί κη ση 
της Ελ λη νι κής Στρα τιάς Έβρου. Το 1923 το 2ο Σύ νταγ μα Ιπ πι κού με τα στάθ μευ σε 
στην Α θήνα υ πα γό με νο στο Α΄ Σώ μα Στρα τού και το 1ο και 3ο στη Λά ρι σα ε νώ το 
4ο πα ρέ μει νε στη Θεσ σα λο νί κη. Έ δρα της Με ραρ χί ας Ιπ πι κού ή ταν η Λά ρι σα.



Το Ιππικό & η Ιππασία στον Ελληνικό Στρατό

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 13

Κα τά τον Ελ λη νο ϊ τα λι κό Πό λε μο του 1940, το Ιπ πι κό συνέ δε σε το ό νο μά του 
με τη Μά χη της Πίν δου η ο ποί α υ πήρ ξε η α παρ χή της νι κη φό ρου εκ βά σε ως του 

πο λέ μου της Αλ βα νί ας αλ λά και πρώ τη συμ μα χι κή νί κη. Με την κή ρυ ξη του πο-
λέ μου, ό λες οι μο νά δες του Ιπ πι κού με τα τρά πη καν σε Μο νά δες Α να γνω ρί σε ως 

δυ νάμε ως Ε πι λαρ χίας και προ σκολ λή θη καν σε ό λα τα Σώ μα τα Στρα τού και 
σε ό λες τις Με ραρ χί ες. Η Με ραρ χί α Ιπ πι κού με Διοι κη τή τον Υ πο στρά τη γο 

Στα νω τά Γε ώρ γιο τέ θηκε υ πό τη Διοί κη ση του τμή μα τος Στρα τιάς Κα βά-
λας με έ δρα την Κα βά λα, η ο ποί α α νέ λα βε το θέ α τρο επι χει ρή σε ων προς 

Αλ βα νί α και η Τα ξιαρ χία Ιπ πι κού με Διοι κη τή τον Συ νταγ μα τάρ χη Ιππι-
κού Δη μά ρα το Σω κρά τη υ πό το Β΄ Σώ μα Στρα τού με έ δρα τη Λά ρι σα 

α νέ λα βε το θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων προς Βουλ γα ρί α. Το ελλη νι κό ιππι κό 
α πέ τρε ψε την κα τά λη ψη του Με τσό βου και την α πο κο πή της ο δού 

Κα λαμπά κας-Με τσό βου, α πο τε λώ ντας έ τσι το κύ ριο πα ρά γο ντα του 
θριάμ βου της Πίν δου, ε πα λη θεύ ο ντας για α κό μη μί α φο ρά αυ τό που 

α πο φθεγ μα τι κά έ χει ει πω θεί, ό τι δη λα δή «το Ιπ πι κό πά ντα αρ χί ζει 
και τε λειώ νει έ ναν πό λε μο».

Η ΙΠ ΠΑ ΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ ΣΤΡΑ ΤΟ

Η ιπ πα σί α ως ά θλη μα εμ φανί στη κε στην Ελ λά δα και α να-
πτύ χθη κε α πό τους αξιω μα τι κούς του Ιππι κού του ελ λη νι κού 

στρα τού. Το ιπ πο δρό μιο φρου ράς ή ταν έ νας αυ το τε λής 
στρα τιω τι κός οργα νι σμός ο ο ποί ος συ στά θη κε το 1861 

και λειτούρ γη σε ως το 1884 στην Α θή να. Διοι κη τής του 
ιπ ποδρο μί ου φρου ράς προ βλε πό ταν α νώ τα τος αξιω μα-

τι κός και εκ παιδευ τές αξιω μα τι κοί και υπα ξιω μα τι κοί 
του Ιπ πι κού, κα τά κύ ριο λό γο, αλ λά και του έ φιπ που 

πυ ρο βο λι κού. Σκο πός του ή ταν η εκ παί δευ ση στην 
ιπ πα σί α ε φίπ πων βαθ μο φό ρων του στρα τού, η προ-

ε τοι μα σί α μελλο ντικών εκ παι δευ τών ιπ πα σί ας, ο 
δα μα σμός και η εκ γύ μνα ση νε ο λέ κτων ίπ πων και 

η μιό νων (μου λα ριών) και τέ λος η εκπαί δευ ση 
στην ιπ πα σί α των νε ο συλ λέ κτων. Η πρώ τη ιπ πευ-

τι κή Σχο λή στην Ελ λά δα συ στά θη κε το 1884, 
η ο ποί α με το νο μά στη κε σε Σχο λή Εφαρ μο γής 

Ιπ πι κού το 1925 και βρι σκό ταν στο Πε δί ον 

Το Ιππικ

Φώτο 1: Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού 
κατά τη διάρκεια αγώνων υπερπήδησης 

εμποδίων.
Φώτο 2: Λοχαγός του Ιρλανδικού Ιππικού 
σε αγώνες.

Φώτο 3: Αξιωματικός σε ανόρθωση μπρο-
στά από τη Σχολή Σωμήρ.
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του Ά ρεως μέ χρι το 1937. Κα τό πιν με τα-
φέρ θη κε στη Λά ρι σα και λει τούρ γη σε 
έ ως το 1951 όπου και δια λύ θη κε. Σ’ αυ τή 
συγ χω νεύ τη κε το 1884 και το ιπ πο δρόμιο 
φρου ράς. Κύ ριος σκο πός της Σχολής, 
σύμ φω να με διά ταγ μα του 1888, ήταν η 
συ στη μα τι κή δι δα σκα λί α της ιπ πα σίας. 
Σε αυ τήν εκ παι δεύ ο νταν ό λοι οι αξιω μα-
τι κοί και υ πα ξιω μα τι κοί του Ιπ πι κού και 
εν γέ νει των έ φιπ πων σω μά των με σκο πό 
να καθιστούν ι κα νοί εκ παι δευ τές της ιπ πα-
σί ας και της α σκή σε ως νε ο λέ κτων ίπ πων. 
Σε αυ τήν, ε κτός α πό τα τμή μα τα των αξιω-
μα τι κών του Ιπ πι κού, στα ο ποί α μά λι στα 
φοι τού σαν και αξιω μα τι κοί του ε φίπ που 
πυ ρο βο λι κού, λει τουρ γού σε και τμή μα 

εκ παι δεύ σε ως ιπ πα σί ας των Ευέλπιδων, 
των μα θη τών της Σχο λής Υ πα ξιω μα τι κών, 
των Α ξιω μα τι κών της Σχο λής Πο λέ μου, 
των Σχο λών εφαρ μο γής πε ζι κού, ε πι με-
λη τεί ας και κτη νιά τρων. Α πό το 1911 
μέ χρι και την έ ναρ ξη του Α΄ Π.Π υ πήρ ξε 
στην Ελ λάδα γαλ λι κή ορ γα νω τι κή και 
εκ παι δευ τι κή α πο στολή, η ο ποί α, με τά 
τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους α νέ λα βε τη 
διοί κη ση των Σχο λεί ων ιπ πευ τι κής. 

Πα γκο σμί ως, η πρώ τη ιπ πευ τική Σχο-
λή λει τούρ γη σε στην Ι τα λί α τον 16ο αιώ-
να α πό τον Ι τα λό Πι νια τέ λι (Giovanni 
Battista Pignatelli), χά ρη των ιπ πευτι κών 
γνώ σε ων που με τέ φε ραν οι Βυ ζα ντι νοί, 
οι ο ποί οι κα τέ φυ γαν στην Ι τα λί α με τά 
την Ά λω ση της Κων στα ντι νου πό λε ως. Το 
1550 ο Γκρι ζό νε (Federico Grisone) δη μο-
σιεύ ει, το έρ γο «Gli Ordini di Cavalcare», 
το ο ποί ο α πο τε λεί και το πρώ το ιπ πευ τι-
κό εγ χει ρί διο, με τά το «Πε ρί Ιπ πι κής» του 
Ξε νο φώ ντος. Κα τά το 1555, ο Γάλ λος μα-
θη τής του Πι νια τέ λι, Πλου βι νέλ, ο ο ποί ος 
υ πήρ ξε με τέ πει τα ο εκπαι δευ τής ιπ πα σί ας 
του Ερ ρί κου του Ι Ι Ι και κα θη γη τής ιπ πα-
σί ας του Λου δο βί κου του ΧΙ Ι Ι, ι δρύ ει την 
πρώ τη ιπ πευ τι κή Ακα δη μί α. Το 1662 στη 
γαλ λι κή το πο θεσί α Κα ρου ζέλ (Carousel) 
διορ γα νώ νο νται ιπ πι κές ε πι δεί ξεις ε νώ-
πιον του Βα σι λιά Λου δο βί κου ΙΔ΄ της 
Γαλ λίας (α πό τη πε ριο χή αυ τή πήρε το 
ό νο μά του και το γνω στό α νά τον κό σμο 
παι δι κό παι χνί δι). Στη συ νέ χεια, α κο λου-
θούν συγ γράμμα τα, δημο σιεύσεις και 
άλ λα ιπ πι κά συγ γράμ ματα ό πως το «École 
de Cavalerie», του Ρο μπιν σόν (François 
Robichon de la Guerinière) το 1733, τα 
ο ποία α να γρά φουν τις αρ χές του ση με-
ρι νού ιπ πι κού α γω νί σμα τος dressage 
(ιπ πι κή δε ξιο τε χνί α για την Ελ λά δα). Και-
νο το μί α στον χώ ρο της ιπ πα σί ας γί νε ται 
τον 20ο αιώ να, ό ταν ο Πιέ ρο Σα ντί νι (Piero 
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Santini) δη μο σιεύ ει τις με λέ τες και τη δι-
δα σκα λί α ιπ πευ τι κής του Ι λάρχου Κα πρί λι 
(Federico Caprilli) του ι τα λι κού ιπ πι κού, ο 
ο ποί ος υ πήρ ξε δά σκα λός του και ο ο ποί-
ος ει σή γα γε την «πρό σθια έ δρα ση», τον 
πρό γο νο δη λα δή της στά σης ι σορ ροπί ας 
που παίρ νουν οι ιπ πείς κα τά τη διάρ κεια 
της υ περ πή δη σης ε μπο δί ων (ο ιπ πέ ας 
σφίγ γει τα γόνα τά του στη σέ λα και α να-
ση κώ νε ται ε λα φρώς, για να βο η θή σει τον 
ίπ πο να ση κω θεί για να υ περ πη δή σει το 
ε μπό διο). Στη συ νέ χεια, α πό το 1555 και 
με τά, ορ γα νώ θη καν και τε λειο ποι ή θη καν 
σύμ φω να με το πρό τυπο της ιπ πι κής 
Σχο λής του Πι νια τέ λι και της ιπ πι κής Ακα-
δημί ας του Πλου βι νέλ και άλ λες Σχο λές ή 
Ακα δη μί ες οι ο ποί ες μέ χρι το 1914 εί χαν 
ή δη α πο κτή σει τεράστια φή μη, ό πως 
η αυ το κρα το ρι κή ιπ πευ τι κή Σχο λή της 
Βιέν νης στην Αυ στρί α, η αυ το κρα το ρι κή 
ιπ πι κή Ακα δη μί α της Πε τρου πό λε ως, η 
ιπ πευ τι κή Σχο λή Saumur (Σω μήρ) της 
Γαλ λί ας, η Σχο λή του Α νοβέ ρου στη Γερ-
μα νί α, του Ypres στο Βέλ γιο (στην ο ποί α 
πα ρέ μει νε για δύ ο χρό νια με τεκ παι δευό-
με νος ο έν δο ξος Στρα τάρ χης Α λέ ξαν δρος 
Πα πά γος), και της Pinarolo στην Ι τα λί α. Η 
η γε σί α του ελ λη νι κού στρα τού, για την 
κα λύ τε ρη εκ παί δευ ση των στελε χών του 
Ιπ πι κού του, α πέ στελνε προς εκ παί δευ ση 
κά ποιους α πό τους αξιω μα τι κούς του 
Ιπ πι κού (π.χ. το Στρα τη γό Κα τσαδή μα, 
τους Στρα τη γούς Αν δρέ α Μπα λο δή μο 
και Σπύ ρο Μπα λο δή μο), στην ιπ πευ τι κή 
Σχο λή της Σω μήρ στο βαθ μό του Αν θυ-
πι λάρ χου ή του Υ πι λάρ χου. Ε κεί, πα ρα κο-
λου θού σαν τη σκλη ρή εκ παί δευση της 
Σχο λής με πολ λές ώ ρες ιππα σί ας πρω ί 
και α πό γευ μα και με αρ κε τές φο ρές ίπ πευ-
ση χω ρίς α να βο λείς, πράγ μα ε ξαι ρε τι κά 
ε πί πο νο για τα πό δια και συ γκε κρι μέ να 
τους προ σα γω γούς, για την κα λύ τε ρη 

εκ γύ μνα ση των πο διών του ιππέ α που 
εί ναι και το κύ ριο μέ σο ε λέγ χου του ίπ-
που, κα θό τι τα πό δια ξε κου ρά ζο νται στη-
ρι ζό με να στους α να βο λείς, (ιπ πο λο γί α, 
τε χνι κές εκ παί δευ σης νε ο λέ κτων ίπ πων 
-ίπ πων η λι κί ας 3-6 ε τών, το πο γρα φί α, 
γε ω γρα φί α, ξι φα σκί α, κ.α.). Με τά την ε πι-
τυ χή α πο φοί τη σή τους α πό τη Σχο λή, οι 
αξιω μα τι κοί ε πέ στρε φαν ως εκ παι δευ τές 
στους κόλ πους του ελ λη νι κού Ιπ πι κού με-
τα φέ ρο ντας τις ε μπει ρί ες τους και ε φαρ-
μό ζο ντας ό,τι δι δά χθη καν ε κεί, στη Σχο λή 
ε φαρ μο γής του Ιπ πι κού.

Το 1931 με την πρω το βου λί α αξιω μα-
τι κών του ελ λη νι κού Ιππι κού, ι δρύ ε ται ο 
Ελ λη νι κός Ιππι κός Ό μι λος σ’ έ να κτή μα 
στο Χο λαρ γό, ο ο ποί ος το 1951 με τα-
φέ ρε ται στον Πα ρά δει σο Α μα ρου σί ου 
όπου βρί σκε ται έως σή με ρα, με πρώ το 
του πρό εδρο τον Στρα τη γό Πα πα δή μα. 
Γρή γο ρα α να πτύ χθηκε και α πέ κτη σε 
μέ λη α πό την τό τε υ ψηλή κοινω νί α της 
Α θή νας. Μέ χρι τό τε μο να δι κός της α ντί-
πα λος στους ιπ πι κούς α γώ νες ή ταν η Ί λη 
Βα σι λι κής Φρου ράς, η ο ποί α στά βλι ζε τα 
ά λο γά της στο χώ ρο που σή με ρα εί ναι 
η Ε θνι κή Πι να κο θή κη, δί πλα στο πο λυ-
τε λές ξε νο δο χεί ο Hilton. Στην Ελ λά δα, 
μέ χρι και το 1939, λάμ βα ναν χώ ρα μό νο 
στρα τιω τι κοί ιπ πι κοί α γώ νες στο Κέ ντρο 
Εκ παι δεύ σε ως Ιπ πα σί ας (Κ.Ε.ΙΠ Π) στο 
Γου δί με τη συμμε το χή αξιω μα τι κών και 
υ πα ξιω μα τι κών του στρα τού και Ιπ πι κοί 
Ε σω τε ρικοί Α γώ νες στον Ελ λη νι κό Ιπ πι κό 
Ό μι λο με τη συμ με το χή στρα τιω τι κών 
αλ λά και ι διωτών. Το 1939 ο Ελ λη νι κός 
Ιπ πι κός Ό μι λος ε νε γρά φη στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ, 
ο ο ποί ος α πετέ λε σε και την Ε θνι κή Ο μο-
σπον δί α Ιπ πα σί ας και α νέ θε σε στην Ε πι-
τρο πή Ιπ πα σί ας, με πρόε δρο τον διά δο χο 
Κων στα ντί νο, την α νά πτυ ξη του α θλή μα-
τος. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ λο γοδο τού σε στην F.E.I 
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(Fédération Équestre Internationale), τη 
Διε θνή Ο μο σπον δί α Ιπ πα σί ας με έ δρα 
τις Βρυ ξέλ λες (έ τος ί δρυ σης το 1921), η 
ο ποί α εί ναι μέ χρι και σή με ρα το ε πί ση μο 
διε θνές όρ γα νο διοί κη σης και κα τάρ τι σης 
ιπ πι κών κα νο νι σμών. Έ τσι, ορ γα νώ νο νται 
για πρώ τη φο ρά Πα νελ λή νιοι Ιπ πι κοί Α γώ-
νες το 1939 και 1940. Λό γω της κη ρύ ξε ως 
του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, δια κό πη-
καν έ ως το 1954 που διορ γα νώ θη καν 
και πά λι έ ως το 1959, με ρί μνη του Ε.Ι.Ο. 
Στο πρό γραμ μα των τό τε Πα νελ λή νι ων 
α γώνων συ μπε ρι λαμ βά νο νταν τα ε ξής 
α γωνί σμα τα:

 Ε φή βων,
 Α μα ζό νων 
(συμ με τεί χαν μό νο γυ ναί κες),
 Ε λεύ θε ρης συμ με το χής
(Πρω τά θλη μα Ελ λά δος),
 Ε ρα σι τε χνών και στρα τιω τι κών.
Το 1959 ι δρύ ε ται ο Α θλη τι κός Ό μι λος 

Ί λης Βα σι λι κής Φρου ράς (Α.Ο.Βα.Φ) και η 
Ιπ πι κή Έ νω ση Ε νό πλων Δυ νά με ων (Ι.Ε.Ε.Δ), 
ε νώ το 1960 το Ιπ πι κό Αθλη τι κό Σω μα τεί ο 
της Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων.

Α πό το 1965 και με τά, άρ χι σε η ί δρυ-
ση δια φό ρων ι διω τι κών ο μί λων ιπ πα σί ας, 
αρ χι κά στην Α θή να, έ πει τα στη Θεσ σα λο-
νί κη και α κο λού θως σε ό λη την Ελ λά δα. 

Οι ίπ ποι που λάμ βα ναν μέ ρος στους 
αγώ νες ιπ πα σί ας, ε κεί νη τη πε ρί ο δο, κατά 
κύ ριο λό γο, ή ταν ελ λη νι κοί ίπ ποι γεν νη μέ-
νοι στην Ελ λά δα με ε ξαί ρεση τους ίπ πους 
του ελ λη νικού στρατού, ο ο ποί ος πέρα 
α πό τους ελ λη νι κούς ίπ πους εί χε στο δυ-
να μι κό του και ίπ πους α πό το ε ξω τε ρικό. 
Το 1973 διορ γα νώ νο νται οι πρώ τοι Βαλ-
κανι κοί α γώ νες στην Ελ λά δα στο Κέ ντρο 
Εκ παιδεύ σε ως Ιπ πα σί ας στο Γου δί με την 
ελ λη νική συμ με το χή να παίρ νει τα πρώ-
τα της με τάλ λια σε βαλ κα νι κούς α γώ νες. 
Στο βά θρο της πρώ της θέ σης α νέ βη κε ο 

τό τε Υ πί λαρ χος του στρα τού μας Μπρά-
βος Φώ τιος και απο τέ λε σε τον πρώ το 
Έλ λη να Βαλ κα νιο νί κη της με τα πο λε μι κής 
πε ριό δου, ο ο ποί ος και α να δεί χτη κε κα τά 
τη διάρ κεια της αθλη τι κής του κα ριέ ρας 
τρεις φο ρές χρυ σός Βαλ κα νιο νί κης στο 
α το μι κό, κα τόρ θω μα το ο ποί ο μέ χρι και 
σή με ρα δεν έ χει κα τα φέ ρει κα νείς να 
πραγ μα τοποι ή σει! Α κολου θούν και άλ λοι 
α γώ νες ε κτός συ νό ρων καθώς και οι Με-
σο γεια κοί α γώ νες του 1979 στη Λι βύ η με 
πρώ το έ ναν Ί λαρ χο του ιρ λαν δικού στρα-
τού, δεύ τε ρο τον Ιλ χο Μπρά βο Φώ τιο και 
τρί το τον Άγ γλο Ο λυ μπιο νί κη Whitaker 
και οι διε θνείς α γώ νες του Πόρ το Καρ-
ράς στη Χαλ κι δι κή δύ ο χρό νια αρ γό τε ρα, 
οι ο ποί οι συνε χί ζο νται μέ χρι και σή με-
ρα κά θε χρό νο τον Αύ γου στο. Το 1990, 
δη μιουρ γεί ται η Ελ λη νι κή Ο μο σπον δί α 
Ιπ πα σί ας, η ο ποί α παίρ νει τα η νί α της 
ιπ πα σί ας α πό τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ και α πο τε λεί 
πλέ ον ε κεί νη τον κρα τι κό αρ μόδιο φο ρέ α 
της ιπ πα σί ας για την Ελ λάδα. 

Η α θλη τι κή ιππα σί α δια κρι νό ταν στα 
πα ρα κά τω α θλή μα τα:

 Υ ψη λή ιπ πα σί α, που σή με ρα έχει 
α ντι κα τα στα θεί α πό την ιπ πι κή δε ξιο τε-
χνί α (dressage),

 Υ περ πή δη ση ε μπο δί ων (show 
jumping),

 Ιπ πι κό τρί α θλο (3 day event),
 Ιπ πι κά παί γνια,
 Ιπ πο δρο μί ες,

τα ο ποί α υ πάρ χουν μέ χρι και σή με ρα 
με με ρι κές αλ λα γές στους κα νο νι σμούς, 
ε ξαιρου μέ νων των ιπ πι κών παι γνί ων α πό 
τα ο ποί α δια τη ρεί ται μό νο το πό λο αλ λά 
με χαμη λή α θλη τι κή δρα στη ριό τη τα στην 
Ελ λά δα α πό τον Α θη να ϊ κό Ιπ πι κό Ό μι λο 
Πό λο(Α.Ι.Ο.Π) στη Φι λο θέ η και προ στέ θη-
καν και άλ λα νέ α, ό πως η Ιπ πι κή Α ντο χή 
και η Α μα ξο δή γη ση.
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ΥΨΗ ΛΗ ΙΠ ΠΑ ΣΙΑ

Πε ρι λάμ βα νε α σκή σεις α κρι βεί ας και 
αρμο νί ας με τον ίπ πο με τά α πό λε πτές 
κινή σεις του ιπ πέ α. Αυ τές τις κι νή σεις τις 
ε κτε λού σε σε βά δην, τρο χά δην, ή καλ-
πα σμό. Αυ τού του εί δους η εκ γύ μναση 
α παι τεί την πλή ρη τι θά σευ ση του ίπ που 
στις θε λή σεις του ιπ πέ α, την πλή ρη υ πα-
γω γή του και ε πα φή του με τα η νί α κα θώς 
και την κί νησή του προς ο ποια δή πο τε 
κα τεύ θυν ση με τά από κά θε ε λά χι στη έν-
δει ξη του ιπ πέ α. Σκο πό έ χει να α να δεί ξει 
την ιπ πι κή λεπτό τη τα και την ε φαρ μο γή 
της τε χνι κής της ιπ πα σί ας. Αυ τό εί ναι κά-
τι που α παι τεί πο λύ χρο νη και ε πί πο νη 
προ σπά θεια. Οι κυ ριότε ροι βη μα τι σμοί 
Υ ψη λής ιπ πα σί ας ή ταν:

 Πλαγιο βά δι σμα APPUYER
 Υ περ τρο χα σμός PASSAGE
  Ι  σ π α ν ι  κ ό ς  β η  μ α  τ ι  σ μ ό ς  P A S 

ESPAGNOL
 Υ περ τρο χα σμός ε πί τό που PIAFER
 Στρο φή ε πί τό που PIROUETTE 
 Ώ μος ε ντός ÉPAULE EN DEDANS
Οι κυ ριό τε ρες κι νή σεις ή ταν:
  Π ή  δ η  μ α  ά  ν ε υ  ε  μ π ο  δ ί  ο υ 

CABRIOLE
 Λα κτι σμός CROUPADE
 Α νόρ θω ση LEVADE
  Π ή  δ η  μ α  ε ξ  α  ν ο ρ  θ ώ  σ ε  ω ς 

COURBETTE.
Ιπ πι κές ε πι δεί ξεις λάμ βα ναν μέ ρος 

στις διά φο ρες ιπ πι κές Σχο λές και ως ο λυ-
μπια κό α γώ νι σμα ει σή χθη σαν το 1912 
κα τά την Ο λυ μπιά δα της Στοκ χόλ μης. 
Στην Ελ λά δα δια κε κρι μέ νοι ιπ πείς υ ψη-
λής ιπ πα σί ας πριν τον Α΄ Πα γκό σμιο Πό-
λε μο ή ταν:

 Ο Στρα τη γός Ν.Τρι κού πης
 Ο Στρα τη γός Α. Σού τσος
 Ο Στρα τη γός Β.Με λάς
 Ο Στρα τη γός Δ. Βούλ τσος κ.α.

Ό λες οι ιπ πικές εκ δη λώ σεις και η ε να-
σχό λη ση με την ιπ πα σί α ως ά θλη μα στα-
μά τη σαν ε ξαι τί ας του Α΄ Πα γκο σμί ου 
Πο λέ μου και κα τό πιν της Μι κρα σια τι κής 
Κα τα στρο φής, έ ως το 1923, ο πό τε στάλ-
θη καν εκ νέ ου Α ξιω μα τι κοί του Ιπ πι κού 
στη γαλ λική ιπ πευ τι κή Σχο λή της Σω μήρ 
για με τεκ παί δευ ση. Α πό αυ τούς δια κρί θη-
καν στο α γώ νι σμα της υ ψη λής ιπ πα σί ας 
οι πα ρα κά τω:

 Ο Στρα τη γός Α. Μπα λο δή μος
 Ο Συ νταγ μα τάρ χης Α. Σιώ της
 Ο Συ νταγ μα τάρ χης Ι. Με τα ξάς κ.α.
Με τά τον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, η 

υ ψηλή ιπ πα σί α πε ριο ρί σθη κε στους α θλη-
τι κούς Συλ λό γους και στα α πα ραί τη τα 
ε κεί να στοι χεί α για την εκ παί δευ ση των 
ίπ πων για το α γώ νι σμα της υ περ πή δη σης 
ε μπο δί ων.

Υ ΠΕΡ ΠΗ ΔΗ ΣΗ Ε ΜΠΟ ΔΙΩΝ 

Το συ γκε κρι μέ νο αγώ νι σμα πε ρι λάμ-
βα νε, ό πως και σή με ρα άλ λω στε, την 
υ περ πή δη ση μιας συ γκε κρι μέ νης δια-
δρο μής με τε χνη τά ε μπό δια κα τη γο ρί ας 
ύ ψους α πό 1μ έ ως 1.60 (Ο λυ μπιά δα), σε 
συ γκε κρι μέ νο χρό νο και κα θο ρι σμέ νη 
σει ρά. Εί ναι μί α δο κι μα σί α που α γω νί ζε-
ται το ζευ γά ρι ίπ που-ιπ πέα και η ο ποί α 
ε πι δει κνύ ει την προ θυ μί α του ίπ που, την 
ε νερ γη τι κό τη τά του, την τα χύτη τά του, 
την ε πι δε ξιό τη τά του και την υ πα κο ή 
του στην υ περ πή δη ση ε μπο δί ων κα θώς 
ε πί σης και τα ιπ πευ τι κά προ σό ντα του 
α γω νι ζό με νου ιπ πέ α. Α να λό γως των σφαλ-
μάτων του ιπ πέ α κατά τη δια δρο μή (κα-
τάρ ρι ψη ε μπο δί ου, υ πέρ βα ση ε πι τρε πο-
μέ νου χρό νου κ.α.), χρε ώ νε ται βαθ μούς 
ποι νής ή α πο κλεί ε ται (κακή συ μπε ρι φο ρά 
α πέ να ντι στον ίπ πο, υ περ πή δη ση της 
δια δρο μής των ε μπο δί ων με λά θος σει-
ρά κ.α.). Νι κη τής α να κη ρύσ σε ται ε κεί νος 
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που α να λό γως του εί δους του α γω νί-
σμα τος (α γώ νας τα χύ τη τας, α γώ νας 
2 φά σε ων με έ ναν α γώ να δια βάθ μι σης 
κ.α.) ο λο κλη ρώνει τη δια δρο μή του στον 
τα χύ τερο δυ να τό χρό νο και με τους λι γό-
τε ρους βαθ μούς ποι νής. Το α γώ νι σμα αυ τό 
ει σή χθη στην Ο λυ μπιά δα της Στοκ χόλ μης 
το 1912 στην ο ποία μά λι στα σχε δόν ό λοι οι 
συμ μετέ χο ντες ή ταν στρα τιω τι κοί. Στην Ελ λά δα 
δια κεκρι μέ νοι ιπ πείς υ περ πή δη σης ε μπο δί ων 
α πό το 1954 έ ως το 1961 ή ταν:

 Ε πί λαρ χος Σ. Λα δό που λος
 Ε πί λαρ χος Κ. Τρι μπού κας
 Αν θλχος Φ. Μπρά βος
 Ί λαρ χος Κ. Κόκ κι νος
 Ί λαρ χος Ν. Γρυλ λά κης 
 Έ φε δρος ε πί λαρ χος Τιμ. Ρα ζέ λος (Ι δρυ τής Ε.Ι.Ο, 

Ι.Ε.Ε.Δ).

ΙΠ ΠΙ ΚΟ ΤΡΙΑ ΘΛΟ

Το α γώ νι σμα του ιπ πι κού τριά θλου ει σή χθη και αυ τό 
στην Ο λυ μπιά δα του 1912 και πε ρι λαμ βά νει τα α γω νί σμα τα 
της ιπ πι κής δε ξιο τε χνί ας, της υ περ πή δη σης δια δρο μής ε μπο-
δί ων ε ντός στί βου ιπ πα σί ας, κα θώς ε πί σης, την υ περ πή δη ση 
δια δρο μής φυ σι κών ε μπο δί ων (κορ μοί δέ ντρων, φρά κτες κ.α.) 
σε α νοι χτό και ανώ μα λο έ δα φος. Το συ γκε κρι μέ νο α γώ νι σμα 
ξε κίνη σε στην Αγ γλί α για να ε νι σχυ θεί στην αρ χή ο ίπ πος που 
χρη σι μο ποιούνταν στο κυ νή γι, και μέ χρι σή με ρα εί ναι ε ξαι ρε τι κά 
δη μο φι λές. Στη συ νέ χεια, πε ρί το 1906, χά ρη στις προ σπά θειες του 
αγ γλι κού στρα τού να δη μιουρ γή σει ίπ πους αν θε κτι κούς στις κα κου χί ες 
και με με γά λη α ντο χή, δη μιουρ γή θη καν οι γε ρές βά σεις για την α νά πτυ-
ξη του ιπ πι κού τριά θλου.Το ύ ψος των ε μπο δί ων κα τά την Ο λυ μπιά δα 
φτά νει το 1.20μ. Κατά το α γώ νι σμα αυ τό, ο ιπ πέ ας α γω νί ζε ται με τον 
ί διο ίπ πο και στα τρί α α γω νί σμα τα και νι κη τής α να δει κνύ εται το ζευ γά ρι 
ίπ που-ιπ πέ α με τη με γαλύ τε ρη βαθ μο λο γί α την ο ποί α θα συ γκε ντρώ σει και 
στα τρί α α γω νί σμα τα. 

ΙΠΠΙ ΚΑ ΠΑΙ ΓΝΕΙΑ

Το ση μα ντι κό τε ρο ιπ πι κό παι χνί δι ή ταν αυ τό του πό λο. Το πό λο παί ζε ται 
σε συ γκε κρι μέ νο στί βο ιπ πα σί ας 276 μ. x 30 μ. ο ο ποί ος κα τα λή γει σε δύ ο τέρ-
μα τα, της μί ας ο μά δας και της άλ λης. Οι ο μά δες α πο τε λού νται α πό 4 ιπ πείς η 
κά θε μί α, οι ο ποί οι ιπ πεύ ο ντας (οι ίπ ποι του πό λο εί ναι μικρό τε ροι σε μέ γε θος 
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α πό αυ τούς που χρη σι μοποιού νται στα άλ λα ιπ πι κά α θλή μα τα), προ σπα θούν να 
ση μειώ σουν τέρ μα χτυ πώ ντας μια μι κρή μπά λα με έ να μα κρύ ξύ λι νο σφυ ρί. Το 

πό λο ει σή χθη νω ρί τε ρα α πό κά θε άλ λο ιπ πι κό α γώ νι σμα στους Ο λυ μπια κούς 
α γώ νες το 1900 στο Πα ρί σι και τε λού νταν ως ο λυ μπια κό α γώ νι σμα έ ως την 
Ο λυ μπιά δα του 1936 στο Βε ρο λί νο. Πρό γο νος του πό λο υ πήρ ξε το Τζυ κά νιον, 

α γα πη μέ νη α σχο λί α των Βυ ζα ντι νών το ο ποί ο πα ρέ λα βαν από τους Πέρσες, 
και το διέ δω σαν στη Συ ρί α, Κί να, Ια πω νί α, Αί γυ πτο και Ιν δί α α πό την ο ποί α 

το με τέ φε ραν στην Αγ γλί α τα αγ γλι κά ιπ πι κά στρα τεύ μα τα του 1865 που 
βρέ θη καν ε κεί, όπου μέ χρι και σή με ρα α πο τε λεί α γα πη μέ νη συ νή θεια 

των Άγ γλων ευ γε νών κα θώς και των ευκα τά στα των οι κο νο μι κά. Άλ λα 
ιπ πι κά παι χνί δια ή ταν η ε πί θε ση με σπά θη ο μά δας ιπ πέ ων ε να ντί ον 

αν δρει κέ λου το ποθε τη μέ νου πά νω σε ίπ πο, η αρ πα γή κρί κων εν 
καλ πα σμό δια σπά θης, το ο ποί ο παι ζόταν και κα τά τη διάρ κεια των 

Πα νελ λη νί ων Α γώ νων, κα τά το ο ποί ο έ φη βοι καλ πά ζο ντας ό σο πιο 
γρή γο ρα μπο ρού σαν έ πρε πε να συλ λέ ξουν ό σο το δυ να τόν πε ρισ-

σό τε ρους κρί κους, οι ο ποί οι κρέ μο νταν α πό στύ λους, στο λι γό τε-
ρο δυ να τό χρό νο και άλ λα πολ λά τα ο ποί α ε ξαρ τώνταν α πό τη 

φα ντα σί α των ιπ πέ ων και των εκ παι δευ τών τους. Τα πα ρα πά νω 
ιππι κά παί γνια είχαν ως σκο πό την ε πί δει ξη εκ γυ μνά σε ως 

και ευ στρο φί ας ιπ πέ ων και ίπ πων. Λάμ βα ναν χώρα κα τά τη 
διάρ κεια ιπ πι κών α γώ νων σε ιπ πι κές ε ορ τές, κα τά τις ο ποί ες 

α να πτύσ σο νταν η ά μιλ λα με τα ξύ των μο νά δων του ιπ πικού 
κα θώς και η καλ λιέρ γεια ιπ πι κού πνεύ μα τος.

ΙΠ ΠΟ ΔΡΟ ΜΙΕΣ

Οι ιπ πο δρο μί ες εί ναι α γώ νες ταχύ τη τας ή α ντο χής, 
α πλοί ή σύν θε τοι. Α πό την αρ χαιό τη τα εί ναι γνω στές 

οι ιπ πο δρο μί ες με άρ μα τα, που λάμ βα ναν χώ ρο στην 
Ο λυ μπί α κα τά την αρ χαί α Ελ λά δα, στον ιπ πό δρο μο 

κα τά τη Ρω μα ϊ κή πε ρί ο δο και στην Κων στα ντι νού-
πο λη κα τά τη βυ ζα ντι νή πε ρί ο δο. Στην Ελ λά δα 

οι στρα τιω τι κές ιπ πο δρο μί ες δια κρί νο νταν σε: 1) 
ο μα λές με καλ πα σμό, 2) μετ’ ε μπο δί ων ο μα λές 

και 3) μετ’ ε μπο δί ων σε α νώ μα λο δρό μο. Διορ-
γα νώ νο νταν ιππο δρο μί ες με το πι κό χα ρα κτή ρα 

στη Λά ρι σα, στην Η λεί α, στο Άρ γος και τη 
Μα κεδο νί α και, α πό το 1925, πραγ μα το ποι-

ή θη καν στρα τιω τι κές ιπ πο δρο μί ες στον ιπ-
πό δρο μο του Φα λή ρου, με τά α πό σχε τι κό 

νό μο. Στις καθα ρά στρα τιω τι κές ιπ πο δρο-
μί ες ο ρί ζο νταν ο ε πόπτης, ο α φέ της, και 

ο κρι τής α φί ξε ως ε νώ στις δη μό σιες, 
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τε χνί ας πα γκόσμιας κλά σε ως και υ ψη λο-
τά του ε πι πέ δου. Δύ ο από τις κα λύ τε ρες 
και ση μα ντι κό τε ρες Σχο λές ιπ πα σί ας στον 
κό σμο εί ναι αυ τές του γαλ λι κού στρα τού 
στη Σω μήρ (Saumur) της Γαλ λί ας, στην 
ο ποί α με τέ βαι ναν για με τεκ παί δευ ση και 
οι Έλ ληνες αξιω μα τι κοί του Ιπ πι κού, και 
αυ τή του στρα τού της Ιρ λαν δί ας.

Η «École Nationale D’Équitation», ε δρεύ-
ει στη Σω μήρ, μία πε ριοχή που α πέ χει 
297 χλμ α πό την πό λη των Πα ρι σί ων. Α πό 
αρ χαιο τά της ε πο χής η πό λη αυ τή χρη σί-
μευε ως τό πος ιπ πι κών α σκή σε ων και 
α πό το 1763 ι δρύ θη κε σ’ αυ τήν το ιπ πι κό 
σχο λεί ο, διό τι α πό τη φύ ση και τη δια-
μόρ φω ση του ε δά φους πα ρου σιά ζο νται 
ό λα τα α παι τού με να προ σό ντα και πλε ο-
νε κτή μα τα για ιπ πι κές α σκή σεις. Σκο πός 
της ι δρύ σε ως αυ τού του σχο λεί ου εί ναι 
η εκ παί δευ ση στην ιπ πα σί α των αξιω μα-
τι κών και υ πα ξιω μα τι κών του γαλ λι κού 
στρα τού αλλά, τα τε λευ ταί α χρό νια, και 
αρ κε τών ι διω τών. Οι ιπ πείς του σχο λεί ου 
αυ τού εί ναι γνω στοί και ως «Cadre Noir» 
(Μαύ ρος Ου λα μός), λό γω του χρώ μα τος 
της στο λής τους που εί ναι το μαύ ρο, για 
να ξε χω ρίζουν α πό τους άλ λους συ να-
δέλ φους τους στον υ πό λοι πο γαλ λι κό 
στρα τό. Ε κτός α πό την αυ στη ρή και στρα-
τιω τι κά ορ γα νω μέ νη εκ παί δευ σή τους, οι 
μα θη τές της σχο λής πα ρου σιά ζουν την 
πρό ο δό τους με ε πι δείξεις σε κοι νό ά νω 
των 40.000 θε α τών.

Η «École Nationale D’ Équitation» ε κτεί-
νε ται σε χώ ρο ά νω των 300 ε κτα ρί ων. 
Έ χει στη διάθε σή της 400 ά λο γα, 6 στί-
βους ιπ πα σί ας (manèges), εκ των ο ποί ων 
οι 5 εί ναι ο λυ μπια κών προ δια γρα φών, 
α νοι χτή έ κτα ση 50 χλμ. για α σκή σεις στην 
ύ παι θρο, κτη νια τρι κή κλι νι κή, προ σω πι κό 
200 αν θρώ πων, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων 
και 50 εκ παι δευ τών (στρα τιω τι κών ή ό χι). 

ι διω τικές ή στρα τιω τικές ιπ πο δρο μί ες, ο 
ιπ πο δρο μιάρ χης, ο ι σο ζυ γι στής, ο τα μί ας, 
ο ζυ γι στής, ο α φέτης και κρι τής α φί ξε ως. 
Σή με ρα οι ιπ πο δρο μίες διε ξά γο νται στο 
νέ ο ιπ πο δρό μιο στο Μαρκό που λο, στις 
ο ποί ες νι κη τής εί ναι ο α να βάτης που θα 
πε ρά σει πρώ τος τη γραμ μή τερμα τι σμού 
με τά την ο λο κλή ρω ση της α πόστα σης που 
πρέ πει να δια νύ σει καλ πά ζο ντας.

«Ε πί θε σις ά νευ υ πο λο γι σµού.
Κα τα δί ω ξις ά νευ α να παύ σε ως»

(ΣΥΜΒΟ ΛΟ ΙΠ ΠΙ ΚΟΥ)

ΤΟ ΙΠ ΠΙ ΚΟ ΣΗ ΜΕ ΡΑ

Δυ στυ χώς σή με ρα το Ιπ πι κό α που-
σιά ζει αι σθη τά α πό την οι κο γέ νεια του 
ελ λη νι κού στρα τού, ι διαί τε ρα με τά την 
διά λυ ση της Ί λης Βα σι λι κής Φρου ράς το 
1974, αφού πρώ τα με το νο μά στη κε το 
1973 σε Ί λη Προ ε δρικής Φρου ράς. Μέ-
χρι τό τε, η στρα τιωτι κή ο μά δα ιπ πα σί ας 
(υ περ πή δη σης ε μποδί ων αλ λά και ιπ πι κής 
δε ξιο τε χνί ας) της Ελλά δος συμ με τεί χε σε 
ό λους τους ε θνι κούς και διε θνείς α γώ νες 
ση μειώ νο ντας πολ λές ε πι τυ χί ες, αυ ξά νο-
ντας το γό η τρο του στρα τού μας και κά νο-
ντας αι σθη τή την πα ρου σί α του σε ευ γε νή 
α θλή μα τα ό πως αυ τό της ιπ πα σί ας.

Εν αντι θέ σει με τις πε ρισ σό τε ρες σχε-
δόν ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες, αν ό χι με ό λες, 
ό πως τη Γαλ λί α, Ι τα λί α, Αγ γλί α, Γερ μα νί α, 
Ι σπα νί α, Ιρ λαν δί α, Βουλ γα ρί α, Ρουμα νί α, 
Τουρ κί α, και άλ λες ό πως το Α ζερ μπα-
ϊτζάν, την Ια πω νί α, την Α με ρι κή κ.τ.λ., το 
Ιπ πι κό υ πάρ χει ε ξε λιγ μέ νο πλέ ον, εί τε 
εν σω μα τω μέ νο στο Ό πλο των Τε θω ρα κι-
σμέ νων, είτε χω ρι στά. Α πο στο λή του εί ναι 
η συ νέ χι ση της πα ρά δο σης του Ιπ πι κού 
της χώρας τους, η συμ με το χή τους σε 
αγή μα τα α πο δό σε ως τι μών, σε τε λε τές, 
σε πα ρε λά σεις και η συμ με το χή τους σε 
α γώ νες υ περ πή δη σης ε μπο δί ων και δε ξιο-
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Το στρα τιω τι κό προ σω πι κό της Σχο λής 
Ιπ πι κού μέ χρι πριν α πό χρό νια που η διοί-
κη ση της Σχο λής πέ ρα σε στο Υ πουρ γεί ο 
Α θλη τισμού της Γαλ λί ας, α πο τε λού νταν 
α πό τον Στρα τη γό Διοι κη τή της Σχο λής, 
τον Υ πο διοι κη τή της με βαθ μό Συ νταγ μα-
τάρ χη και λοι πούς αξιω μα τι κούς βαθ μού 
Ε πι λάρ χου, Ι λάρ χου και Υ πι λάρ χου για 
την κά λυ ψη δια φό ρων θέ σε ων διευ θυ-
ντών το μέ ων και εκ παι δευ τών.

Στην Ιρ λαν δί α το «Εquitation School»  
για τα τε λευ ταί α 86 χρό νια, α ποτε λεί 
το κα μά ρι του ιρλαν δι κού στρα τού. Οι 
αξιω μα τι κοί ιπ πείς του ιρλαν δι κού στρα-
τού εκ προ σω πούν την Ιρ λαν δί α στους 
Ο λυ μπια κούς Α γώ νες σε πα γκό σμια και 

ευ ρω πα ϊ κά πρω τα θλή μα τα στην υ περ πή-
δη ση ε μπο δί ων, α πο τε λώ ντας τον κα λύ-
τε ρο τρό πο δια φή μι σης του Ιρ λαν δι κού 
στρα τού και της χώ ρας τους γε νι κό τερα. 
Το «Εquitation School» ι δρύθη κε το 1926 
με σκο πό να προ ω θή σει την Ιρ λαν δί α και 
τα ιρ λαν δι κά ά λο γα. Αυ τή η στρα τιω τι κή 
Σχο λή ιπ πα σί ας α πο τε λεί τη ρα χο κο κα λιά 
της ιρ λανδι κής ο μο σπον δί ας ιπ πα σί ας 
στο ά θλη μα της υ περ πή δη σης ε μπο δί ων, 
φέ ρο ντας τα κα λύ τε ρα α πο τε λέ σμα τα σε 
α γώ νες α πό το 1934 έ ως σή με ρα.

Πα ρα κά τω πα ρου σιά ζε ται πί να κας με 
τις ε πι τυ χί ες (κα τά λη ψη 1ης θέ σης) των 
ιρλαν δών αξιω μα τι κών του ιππι κού τα 
τε λευ ταί α χρό νια:

Ε ΤΟΣ Α ΓΩ ΝΙ ΣΜΑ ΙΠ ΠΕ ΑΣ ΙΠΠΟΣ

1994 Hickstead Grand Prix
Commandant Gerry 
Mullins

Pallas Green 

1995 Hickstead Grand Prix
Commandant Gerry 
Mullins

Pallas Green

1995 Hickstead Derby Captain J. Ledingham Kilbaha

1996 Hickstead Derby Captain J. Ledingham Kilbaha

1997 Wiesbaden Derby Captain J. Ledingham Millstreet Ruby

1997 Monterey Derby Captain J. Ledingham Millstreet Ruby

1998
ALieutenantenhof, CSI 
Grand Prix

Captain J. Ledingham Kilbaha

1999 Drammen, CSIO Grand Prix Captain J. Ledingham Kilbaha

1999 Eindhoven, CSIO Grand Prix Captain J. Ledingham Carraig Dubh

1999 Tripoli, CSIB Grand Prix Captain Gerry Flynn Rincoola Abu

2000 Helsinki, CSI Grand Prix Captain Gerry Flynn Rincoola Abu

2001

Lisbon CSI Grand Prix
Bourg-en-Masse CSI-A 
Grand Prix

Lieutenant David O’Brien
Captain Gerry Flynn

Boherdeal Clover

Carraig Dubh

2002
Gijon CSI Grand Prix
Falstredo Derby

Lieutenant Shane Carey Carraig Dubh

2003
Pontedra CSI***Grand Prix
Villamoura Grand Prix

Lieutenant David O’ Brien
Lieutenant

Boherdeal Clover
Ballycumber

2004
Athens Grand Prix
Dublin Puissance

Captain Gerry Flynn
Captain David O’Brien

Bornacoola
Cruisehill

2005 Cavan Grand Prix Commandant Gerry Flynn Mo Chroi

2006 Cavan CSI Grand Prix Captain David O’Brien Ringfort Cruise

2007
Dublin Longines 
International Grand Prix

Commandant Gerry Flynn Mo Chroi



ΚΟ ΣΤΟ ΛΟ ΓΙΟ ΣΥ ΝΤΗ ΡΗ ΣΗΣ ΙΠ ΠΟΥ

Πα ρα κά τω πε ρι γρά φε ται α να λυ τι κά το κο στο λό γιο ε νός α λό γου:
 Καρ πός (βρώ μη, πί τουρο κ.α.)
6 κι λά x 0.35 Eυ ρώ = 2.1 Ευ ρώ/η μέ ρα
Σύ νο λο 766.5 Ευ ρώ το χρό νο
 Χόρ το (τρι φύλ λι, σα νο βρώ μη κ.α.)
6 κι λά x 0.25 Ευ ρώ = 1.5 Ευ ρώ/η μέ ρα
Σύ νο λο 547.5 Ευ ρώ το χρό νο
 Ρο κα νί δι
(για στρω μνή ε ντός των στά βλων)
0.39 Ευ ρώ/η μέ ρα
Σύ νο λο 142.35 Ευ ρώ το χρό νο
 Πέ τα λα
90 Ευ ρώ/50 η μέ ρες
 Α πο πα ρα σί τω ση (3 φο ρές το χρό νο)
40 Ευ ρώ/1 φο ρά
Σύ νο λο 120 Ευ ρώ το χρό νο
 Εμ βό λια (2 φο ρές το χρό νο)
50 Ευ ρώ/1 φο ρά
Σύ νο λο 100 Ευ ρώ το χρό νο

«∆ώ σα τε στο ιπ πι κό η γή το ρα και α πο στο λή
και πε ρι µέ να τε θαύ µα τα»

Στρα τάρ χης Χίντε μπουρ γκ
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Τα ε ξαι ρε τι κά ε πι τεύγ μα τα του Ιπ πι κού στα πε δί α των μα χών, σε 

πολ λά α πό τα ο ποία πρωτα γω νί στη σε, ε μπνέουν τις μέλ λου σες 

γε νε ές του Ό πλου Ιπ πι κού-Τε θω ρα κι σμέ νων. Το Ιπ πι κό συ νέ δε σε 

το ό νο μά του με τις εν δο ξό τε ρες σε λί δες της ι στο ρί ας του Έ θνους 

ό πως αυ τή της μά χης της Πίν δου.

Το Ιπ πι κό με τά την Α πε λευ θέ ρω ση, κα τά τον Εμ φύ λιο, πε ριο ρί σθη κε 

σε ε λά χι στες έφιπ πες μο νά δες και ξε κί νη σε η α ντι κα τά στα σή του 

α πό τε θω ρα κι σμέ νες μο νά δες, και με τά το τέ λος του, ε ξέλειψε ο λό-

κλη ρο ως έ φιπ πο σώ μα και με τα μορ φώ θη κε σε τε θω ρα κι σμέ νο.

Πα ρό λα αυ τά, έ ως το 1951, δια τη ρή θη καν το Β΄ Σύ νταγ μα Ιπ πι κού και 

η Σχο λή Ιπ πι κού με έ δρα τη Λά ρι σα. Οι μο νά δες αυ τές δια λύ θη καν 

προ ο δευ τι κά, ο πό τε πα ρέ μει νε μό νον η Ί λη Βα σι λικής Φρου ράς, η 

ο ποί α δια λύ θη κε τε λι κά και το προ σω πι κό, το υ λι κό και οι ίπ ποι της 

με τα φέρ θη καν στο ΚΕ.ΙΠ Π. Το ι διαί τερο χα ρα κτη ρι στι κό του Ό πλου 

του Ιπ πι κού ήταν το λε γό με νο «Ιπ πι κό Πνεύ μα» που α πέρ ρε ε α πό την 

ε ξά σκη ση στην ιπ πα σί α, η ο ποί α έ δι νε στους α ξιω μα τι κούς και στους 

στρα τιώ τες του Ιπ πι κού ρι ψο κίν δυ νο χα ρα κτή ρα και τους α νέ πτυσ σε 

ε πι πλέ ον την πρω το βουλί α, την ψυ χραι μί α, την τόλ μη και την αυ το-

πε ποί θη ση. Οι συ χνοί ιπ πι κοί α γώνες με υ περ πη δή σεις υ ψη λών και 

σο βα ρών ε μπο δί ων συ νέ βα λαν στην α νά πτυ ξη του θάρρους στα 

στε λέ χη του Ιπ πι κού, ώ στε να α ψη φούν τους κιν δύ νους και τις σκλη-

ρα γω γί ες, α νυ ψώ νο ντας το η θι κό τους και ε νι σχύ ο ντας το ε πι θε τι κό 

τους πνεύ μα. Η δη μιουρ γί α μιας Ί λης Ιπ πικού ή ε νός Ου λα μού Ιπ πι κού 

θα συ νέ χι ζε την πα ρά δο ση τό σων αιώ νων και θα έ δι νε ε πι πλέ ον αί γλη 

τό σο στο Ό πλο του Ιπ πι κού-Τε θω ρα κι σμέ νων ό σο και στον ελ ληνι κό 

στρα τό γε νι κό τε ρα. Θα έ φερ νε το στρατό της χώ ρας μας σε ε πα φή 

και συ νερ γασί α με άλ λους ευ ρω πα ϊ κούς στρα τούς, α νοί γο ντας νέ ους 

ο ρί ζο ντες σε στρα τιω τι κό και α θλη τι κό ε πί πε δο. Η α να γέν νη ση του 

Ιπ πι κού στον σύγ χρο νο ελ λη νι κό στρα τό θα συ νέ δε ε άρ ρη κτα το έν-

δο ξο ι στο ρι κό πα ρελ θόν του Ό πλου με το πα ρόν. Ό πως υ πάρ χει ο 

Λό χος Προ ε δρι κής Φρου ράς, οι Εύ ζω νες, που πα ρα πέ μπουν στους 

α γώ νες του Έ θνους το 1821, τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους, τον Α΄ 

Πα γκό σμιο Πόλε μο και μας τα ξι δεύ ουν σε άλ λες έν δο ξες ε πο χές θαυ-

μά ζο ντάς τους με τις πα ρα δο σιακές τους εν δυ μα σί ες, α ντι στοί χως, 

η ύ παρ ξη μιας Ίλης Προ ε δρι κής Φρου ράς θα θύμιζε στον ελ λη νικό 

λα ό κοι τώ ντας τους ιπ πείς του ελ λη νι κού στρα τού κα βά λα στα με-

γα λό πρε πα αυ τά ζώ α, τα ά λο γα, τις θυ σί ες του Ιπ πικού και θα τον 

δίδα σκε με την α να γέν νη σή του α πό τις στά χτες.
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Ο IΠΠΟΣ
ο α φα νής ή ρως της Πίν δου

Εις την ε πι κήν δρά σιν τού Ιππι κού εις την Πίν δον, ή τις δεν θα παύ ση πο τέ να α πο τε λή εις την ι στο-

ρί αν του Ό πλου εν κε φά λαιον τι µής, δό ξης, υ πε ρη φα νεί ας και µε γα λεί ου, θα πρέ πει να ε ξαρ θεί και ο 

ση µα ντι κός ρό λος τον ο ποί ον διε δρα µά τι σεν ο ΙΠΠΟΣ. Ο αχώ ρι στος, ο πι στός και α κού ρα στος ού τος 

σύ ντρο φος του ιπ πέ ως συ νε µε ρί σθη µετ’ αυ τού τους κό πους, τας κα κου χί ας, τας στε ρή σεις και τους 

κιν δύ νους καθ’ ό λη την διάρ κειαν των ε πι χει ρή σε ων εις την Πίν δον. Τα βου νά και αι χα ρά δραι της 

Πίν δου κα θη γιά σθη καν ου µό νον α πό τα πτώ µα τα των η ρω ι κώς πεσό ντων α ξιω µα τι κών και ο πλι τών 

το Ό πλου, αλ λά και α πό τα α µέ τρη τα πτώ µα τα των α φα νών τού των η ρώ ων: των ίππων. Οι θά να τοι 

τού των κα τά τας πο ρεί ας και εις τους κα ταυ λι σµούς α πό τας κα κου χί ας και τας στε ρή σεις ή σαν συ-

νή θεις. Αι κα τα κρυ µνή σεις των κα τά τας πο ρεί ας εις α βυσ σα λέ ας φα ράγ γας, λό γω των δυ σβά των 

και ο λι σθη ρών δρο µο λο γί ων ή σαν συ χνό τα ται. Οι θα νά σι µοι τραυ µα τι σµοί τού των εξ ε χθρι κών πυ ρών 

και ι διαι τέ ρως εξ ε χθρι κών πυ ρών α ερο πλά νων ή σαν πολ λοί και συ νή θως ο µα δι κοί. Τώ ρα ο ίπ πος έ χει 

ε κλεί ψει τελεί ως α πό το Ό πλον και έ χει α ντι κα τα στα θεί υ πό µη χα νής. Αλ λά θα πα ρα µεί νει ε σα εί 

εις την ι στο ρί αν του Ό πλου ο α ξέ χα στος, ο τα πει νός και α φα νής ή ρως, ό στις συ νε µε ρί σθη µε τά του 

ιπ πέ ως και την δό ξαν της Πίν δου.

Α πό σπα σμα α πό το βι βλί ο του Α ντι στρα τή γου Φι λο ποί με νος Διον. Κοκ κί νου με τί τλο:

«Το ιπ πι κόν εις τη Μά χη της Πίν δου 1940»
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ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009

Στην προσπά- θεια του αν-

θρώπου για την καλλίτερη 

κατανόηση του κόσμου, 

αξιοποιεί- ται  όλο και 

περισσότερο τις τελευταίες 

δεκαετίες, η γεωπολιτική. 

Η γεωπολι- τική ανάλυση 

εισήγαγε με σαφή και καθο-

ριστικό τρόπο την παράμετρο 

της γεωγραφίας και ειδικότερα της 

οικονομικής γεω- γραφίας. Ο χώρος 

γίνεται αντιληπτός ως πηγή πλούτου (ση-

μείο) καθώς επίσης και ως απόσταση από μια αρ-

χική θέση μέχρι το σημείο προορισμού (διαδρομή). Στη βάση αυτή, 

η γεωπολιτική είναι μια δυναμική προσέγγιση σε συνδυασμό με την 

τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνολογία δημιουργεί νέες πηγές πλούτου 

και απαξιώνει άλλες και, παράλληλα, εφευρίσκει νέους τρόπους μετα-

φοράς και επικοινωνίας, γεγονός που αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα 

και τους συσχετισμούς.

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές γεωπολιτικές 

θεωρήσεις από τη γένεση της γεωπολιτικής μέχρι σήμερα. Όλοι οι 

θεωρητικοί της γεωπολιτικής προβάλουν την αξία του χώρου και της 

γεωγραφίας όχι μόνο στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου, 

αλλά και στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Καθένας, 

ανάλογα με την ιστορική περίοδο που έδρασε, φωτίζει διαφορετι-

κά σημεία, χωρίς όμως να ελλείπει, τελικά, ένας κοινός κορμός στις 

γεωπολιτικές τους αντιλήψεις. Μια σύνθεση των διαφορετικών γε-

ωπολιτικών προσεγγίσεων ίσως να είναι αναγκαία, τελικά, ώστε να 

γίνει ευδιάκριτος ο διαχρονικός κορμός της γεωπολιτικής.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συγκριτική Παρουσίαση

των ∆ιαφορετικών Σχολών Σκέψης

KEIMENO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Λάμπρος Καφίδας,

Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος
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Η EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚHΣ
Η γεωπολιτική είναι μια θεωρία χω-

ρικών αλληλεξαρτήσεων και ιστορικής 

αιτιότητας, που αναλύει και συσχετίζει 

σταθερούς και μεταβλητούς γεωγρα-

φικούς παράγοντες καταλήγοντας σε 

συμπεράσματα κατανομής της ισχύ-

ος στο διεθνή χώρο. Οι γεωπολιτικές 

αναλύσεις, γενικότερα, πρέπει να πα-

ρουσιάζουν και να προβάλλουν όλα τα 

στοιχεία που συνθέτουν την ισχύ των 

δυνάμεων και τα οποία υφίστανται σε 

συγκεκριμένο χρονικό και γεωγραφι-

κό-χωρικό πλαίσιο. Η γεωπολιτική ανά-

λυση είναι μια δυναμική διαδικασία, 

ευαίσθητη στις τεχνολογικές εξελίξεις 

και ειδικότερα στους τομείς των με-

ταφορών και της πολεμικής τεχνολο-

γίας. Οι εφαρμογές της γεωπολιτικής 

θεωρίας μπορούν να είναι είτε επεξη-

γηματικές, είτε οραματιστικές, είτε να 

λειτουργούν ως μέσο πολιτικής πίεσης. 

Η σημασία της γεωγραφίας είναι τέ-

τοια που επηρεάζει τα πάντα. Όλες οι 

πολιτικές και οι στρατηγικές εξάλλου, 

λαμβάνουν χώρα σε κάποιο χωρικό 

σημείο, είτε χερσαίο, είτε θαλάσσιο, 

είτε εναέριο, είτε στο διάστημα, είτε 

στον κυβερνοχώρο. Η γεωγραφία, επο-

μένως, είναι αντικειμενική (ως φυσικό 

περιβάλλον), αλλά και υποκειμενική 

(ως τρόπος που αντιλαμβανόμαστε 

χωρικές αλληλεξαρτήσεις). Η φυσική 

γεωγραφία μπορεί να είναι ακόμη και 

κρίσιμης σημασίας κατά περίπτωση, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ανα-

γκαστικά ότι καθορίζει την εξέλιξη 

και το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής. 

Η πολιτική υπεροχή εξαρτάται τόσο 

από την γεωγραφική περιοχή στην 

οποία η ισχύς εφαρμόζεται, όσο και 

από καθ’ εαυτή την ισχύ σε μέτρα 

ανθρώπινου και υλικού δυναμικού. 

Με άλλα λόγια, η ισχύς είναι τοπική. 

Οι πολιτικές προβάλλονται στο χώρο 

από ένα μέρος σε ένα άλλο πάνω στην 

επιφάνεια της γης. Το παρόν καθοδη-

γείται από την μεταβολή στις κινήσεις 

των οικονομικών επιθυμιών και των 

γεωγραφικών ευκαιριών. Οι περιορι-

σμοί και οι δυνατότητες που δίνει η 

γεωγραφία είναι άλλοτε πραγματικές 

και άλλοτε δυνητικές. Κάποιες φορές 

το γεωγραφικό πλεονέκτημα του ενός 

είναι το γεωγραφικό μειονέκτημα του 

άλλου και όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα 

ή έμμεσα την πολιτική και τη στρατη-

γική, καθώς και τον τρόπο εξέλιξης 

της τεχνολογίας. Όλη η πολιτική είναι 

γεωπολιτική και όλη η στρατηγική 

είναι γεωστρατηγική.

ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚEΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚHΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΣΧΟΛH (GEOPOLITIK)
Η γερμανική γεωπολιτική σχο-

λή σκέψης συνοψίζεται  στον όρο 

Geopolitik. Οι βασικότεροι εκπρόσω-

ποι της geopolitik είναι οι Friedrich 

Ratzel, Rudolf Kjellen, Oswald Spengler, 

Alexander Humboldt, Karl Ritter και ο 

Karl Haushofer. Η γερμανική σχολή 

χαρακτηρίζεται από μια οραματιστι-

κή τάση· ο θεωρητικός φαντάζεται 

πώς θα ήθελε ο κόσμος να ήταν και 

χρησιμοποιεί την γεωπολιτική προς 

επίτευξη του οράματος αυτού. Ο Ratzel 

φαντάζεται τα κράτη ως ζωντανούς 

οργανισμούς και ο Haushofer ορα-

ματίζεται έναν κόσμο χωρισμένο σε 

σφαίρες επιρροής.
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 Friedrich Ratzel (1844-1904)1

Ο Ράτσελ 

θεωρείται ο 

πατέρας της 

γεωπολιτικής. 

Εισήγαγε την 

παράμετρο 

τ ο υ  χ ώ ρ ο υ 

και της γεω-

γραφίας στην 

πολιτική και 

στα θέματα 

του κράτους. 

Το έργο του 

έδωσε τις βάσεις πάνω στις οποίες στη-

ρίχτηκαν όλοι οι μεταγενέστεροι γεωπολι-

τικοί αναλυτές ή τουλάχιστον το έργο του 

διήγειρε μια γόνιμη ερευνητική προσπά-

θεια σε ένα κλάδο που μόλις είχε ιδρύσει. 

Ο Ράτσελ αναγνωρίζει την αξία της χω-

ρικής διάστασης δίνοντας έμφαση στις 

μεταφορές (συγκοινωνίες και επικοινωνίες 

θα λέγαμε σήμερα) και στην προκύπτουσα 

έννοια της κυκλοφορίας (verkehr) που δί-

νει μια δυναμική στην ανάλυση. Η έννοια 

της κυκλοφορίας εμπεριέχει ως αναλυ-

τικές έννοιες α) τον γεωγραφικό χώρο 

εκκίνησης, β) τον γεωγραφικό χώρο προ-

ορισμού και γ) τη μεταξύ τους απόσταση. 

Τα βασικότερα σημεία που μπορούμε να 

διακρίνουμε από το έργο του είναι:

• Η παρομοίωση των κρατών με τους 

ζωντανούς οργανισμούς: τα κράτη ιδρύ-

ονται (γεννώνται), εξελίσσονται και ακμά-

ζουν (ζουν), παρακμάζουν (γερνούν) και 

διαλύονται (πεθαίνουν).

• Η ανάπτυξη των κρατών (ως οργανι-

σμών) είναι προκαθορισμένη και διέπεται 

από νόμους στους οποίους επεμβαίνει η 

ανθρώπινη επιλογή και πράξη.

• Το γεωγραφικό και ιστορικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, που κατάγο-

νται από το συγκεκριμένο χώρο (κράτος).

• Η κεντρική έννοια του «ζωτικού χώ-

ρου» (lebensraum).

• Η αντίθεση μεταξύ χερσαίων και θαλάσ-

σιων δυνάμεων υφίσταται και έχει θεμελιώδη 

σημασία για τις σχέσεις μεταξύ των λαών.

• Η θέση ότι η «Πολιτική Γεωγραφία» 

υποκρύπτει την υποκειμενική διάσταση 

της «αίσθησης του χώρου» (raumsinn) και 

της «ζωτικής ενέργειας» (lebensenergie).

 Karl Haushoffer (1869-1946)2 

Ο Χαουσχόφερ έρχεται, κατά κάποιο τρό-

πο, να συνεχίσει την γεωπολιτική παράδο-

ση του Ράτσελ. Αξιοποιεί την έννοια του 

ζωτικού χώρου 

και υποστηρίζει 

ότι τα σύνορα 

μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν 

κ ρ α τ ώ ν  δ ε ν 

αποτελούν χα-

ράξεις νομικής 

φύσεως, αλλά 

στρατηγικούς 

στόχους ύπαρ-

ξ η ς  σ ε  έ ν α ν 

περιορισμένης 

έκτασης πλανή-

τη. Τα σύνορα μπορούν να διαστέλλονται 

και να συστέλλονται ανάλογα με τη δυνα-

μική του κάθε κράτους-οργανισμού. Για 

τον Χαουσχόφερ, η γεωπολιτική πρέπει 

να συμβάλλει στην ανάδειξη στο διεθνές 

προσκήνιο ενός περιορισμένου αριθμού 

κρατών διεθνούς ακτινοβολίας, καθένα 

από τα οποία θα κυριαρχούσε σε μία 

συγκεκριμένη ζώνη επιρροής (βλέπε την 

παραπάνω εικόνα). Οι ζώνες που πρότεινε 

1 Ο Ζωτικός Χώρος (μτφ), Προσκήνιο, Αθήνα, 2001.
2 Dai Nihon, 1913 (από Ι. Μάζη, Γεωπολιτική: η θεωρία και η πράξη, εκδ. Παπαζήση, 2002)
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Οι ζώνες επιρροής Βορρά-Νότου κατά τον Χαουσχόφερ

ήταν 4 και ήταν ζώνες βορρά-νότου. Έτσι, 

οι ΗΠΑ θα επικυριαρχούσαν στην αμερι-

κανική ήπειρο, η Γερμανία (αφού επιβαλ-

λόταν στις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις) θα 

αναλάμβανε τη ζώνη Ευρώπης-Αφρικής, 

η Ρωσία την Κεντρική Ασία και την ινδική 

υπο-ήπειρο, ενώ, τέλος, η Ιαπωνία θα 

επιβαλλόταν στην Ανατολική Ασία και 

στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι ζώνες αυτές 

θα έφερναν σε ισορροπία την υφήλιο και 

την παγκόσμια κατανομή της ισχύος και 

θα ήταν εσωτερικά αυτάρκεις.
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Η ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚH ΣΧΟΛH
(ΚΛΑΣΙΚH ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚH)

Η αγγλοσαξονική σκέψη αντιλαμ-

βάνεται τα πράγματα αντίστροφα από 

τη γερμανική. Εδώ δίνεται βαρύτητα 

στον αυστηρό και υπολογιστικό επι-

στημονικό χαρακτήρα της γεωπολιτι-

κής ανάλυσης. Τα όποια αποτελέσματα 

και συμπεράσματα προκύπτουν από 

τη σύνθεση παραγόντων, τα οποία 

έχουν προέλθει από μια επιστημονική, 

ολοκληρωμένη και ακριβή μελέτη του 

φυσικού γεωγραφικού και ανθρωπο-

γενούς χώρου.

 Sir Halford Mackinder (1861-1947)3

Ο Mackinder 

αναπτύσσει στην 

γεωπολιτική θε-

ω ρ ί α  τ ο υ  τ η ν 

έννοια της περι-

οχής της «καρδί-

ας» της υφηλίου 

(Heartland - Pivot 

Area). Η ιδέα της 

καρδιάς ταυτίζε-

ται με την περιοχή της πρώην ΕΣΣΔ. 

Η αξία της είναι ότι η περιοχή αυτή 

αποτελεί φυσικό οχυρό. Θεωρείται 

«απρόσβλητη», αλλά ταυτόχρονα εί-

ναι εξίσου δύσκολο να βγει κάποι-

ος από το οχυρό. Ακόμη η «καρδιά» 

συγκεντρώνει υψηλό φυσικό πλούτο 

σε σχέση με τις άλλες περιοχές της 

υφηλίου. Αυτό την καθιστά ακόμα πιο 

σημαντική στο διεθνές γεωπολιτικό 

και γεωοικονομικό περιβάλλον, προσ-

δίδοντας στον κάτοχό τους μεγάλα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η «καρδιά» 

3 Δημοκρατικά Ιδεώδη και Πραγματικότητα (μτφ), εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006.
4 Geography for Peace, 1944. 

περιβάλλεται από τον λεγόμενο εσω-

τερικό δακτύλιο, που αντιστοιχεί στο 

γεωγραφικό υποσύστημα της Δυτικής 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και της 

Νοτίου και Ανατολικής Ασίας. Ο εσω-

τερικός δακτύλιος περιορίζεται με τη 

σειρά του από δυο νησιωτικά υποσυ-

στήματα: τις Βρετανικές Νήσους και 

την Ιαπωνία. Αυτά αποτελούν τα άκρα 

του εξωτερικού δακτυλίου, στον οποίο 

περιλαμβάνονται η Αμερική, η Αφρική 

και η Ωκεανία. Η ισορροπία ισχύος θα 

έπρεπε να κατανεμόταν σε αυτές τις 3 

ζώνες και πιο συγκεκριμένα μεταξύ της 

περιοχής «καρδιάς» και των περιοχών 

των δακτυλίων. 

Η περιοχή της «καρδιάς» ταυτίζεται 

με τη χερσαία ισχύ, ενώ οι δακτύλιοι με 

τη ναυτική και αυτός που ελέγχει την 

περιοχή της «καρδιάς» (και ειδικότερα 

την Ανατολική Ευρώπη), ελέγχει και την 

«παγκόσμια νήσο».

 Nickolas Spykman (1893-1943)4

Ο Spykman προσπαθεί να προσδώσει 

στην γεωπολιτική ανάλυση την αξία 

που της αρμόζει στη διατήρηση της 

ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι η απουσία 

του εργαλείου αυτού ενέπλεξε τις ΗΠΑ 

μέσα σε 25 χρόνια σε δυο σοβαρούς 

παγκόσμιους πολέμους. Γενικότερα, 

ο Spykman έρχεται να αναθεωρήσει 

τις αντιλήψεις του Mackinder, διατη-

ρώντας όμως τον βασικό αναλυτικό 

κορμό. Έτσι, δεν δέχεται την νομοτε-

λειακή αντίθεση μεταξύ χερσαίων και 

ναυτικών δυνάμεων. Επίσης, μεταφέρει 

το βάρος της αγγλοσαξονικής αντί-

ληψης από την περιοχή άξονα (Pivot 
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Area) στον δακτύλιο, την λεγόμενη 

“Rimland”. Με βάση αυτή τη θεώρηση, 

αυτός που ελέγχει τον κόσμο τελικά, 

θα είναι αυτός που ελέγχει τη δακτύλιο 

γη Rimland.

Η περιοχή της καρδιάς (Pivot Area) και οι περιμετρικοί κύκλοι

Η κεντρική θέση του Spykman εί-

ναι η ανάσχεση της καρδιάς. Όποιος 

ελέγχει την περίμετρο, ελέγχει την 

Ευρασία και κατ’ επέκταση τον κό-

σμο.

Ο κόσμος του Spykman
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 George F. Kennan (1904-2005)5

Στο δ ιε-

θνές σκηνικό, 

ο Kennan βλέ-

πει 5 κέντρα 

ισχύος: ΗΠΑ, 

Μ. Βρετανία, 

Γερμανία/

Κ.  Ευρώπη, 

ΕΣΣΔ/Ρωσία 

και Ιαπωνία. 

Αυτά πρόκει-

ται ουσιαστι-

κά για κέντρα 

βιομηχανικής και στρατιωτικής ισχύος 

(που είναι και οι πιο επικίνδυνες), αλλά, 

παράλληλα, κέντρα τεχνολογικής και πο-

λιτισμικής αξίας. Κατά τον Kennan θα 

πρέπει κάποιος να ελέγχει τουλάχιστον 

τα 4 από τα 5 κέντρα βάρους, ώστε να 

μην απειλείται η εθνική του ασφάλεια 

(αν όχι η παγκόσμια κυριαρχία αυτού). Η 

απώλεια έστω και ενός ακόμα κέντρου 

βάρους θα αλλάξει την ισορροπία δυνά-

μεων και ισχύος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στρατη-

γική που προτείνει τελικά ο Kennan είναι 

αυτή του περιορισμού. Αρχικά, θα πρέπει 

να γίνει ιεράρχηση των επιδιωκόμενων 

σκοπών, με βάση τις δυνατότητες της χώ-

ρας και, στη συνέχεια, μέσω εφαρμογής 

πολιτικών (διπλωματικών, τεχνολογικών, 

πολιτισμικών, στρατιωτικών) να επιδιώ-

κει τον περιορισμό του κέντρου βάρους, 

που δεν ελέγχει. Ο περιορισμός αυτός θα 

γίνεται στη λεγόμενη «αμυντική 

περίμετρο», λίγο έξω από 

όρια του κέντρου βά-

ρους. Αργότερα, 

α φ ο ύ  έ χ ε ι 

εξασφα-

λιστεί 

η 

5 The Sources of Soviet Conduct, 1947. 
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περίμετρος και η ισορροπία δυνάμεων 

εκεί, το ζητούμενο θα είναι η μείωση της 

μελλοντικής ικανότητας του αντίπαλου 

κέντρου βάρους να ασκεί επιρροή έξω 

από τα όριά του.

Είναι προφανής η προσπάθεια του 

Kennan, να προτείνει μια πολιτική για 

τη διαχείριση της διεθνούς κατάστα-

σης μετά το τέλος του 2ου Παγκόσμιου 

Πολέμου. Ο ιδεολογικός και πολιτικός 

διαχωρισμός του κόσμου σε ΗΠΑ και 

ΕΣΣΔ, μοιραία κατέληξε σε ανταγω-

νισμό για την κυριαρχία του, μεταξύ 

των 2 υπερδυνάμεων. Η βασική δια-

φοροποίηση του Kennan σε σχέση με 

τους άλλους, μέχρι τότε, διανοητές της 

γεωπολιτικής είναι ότι η σκέψη του κι-

νείται πλέον μακριά από συγκεκριμένες 

εδαφικές γεωγραφικές περιοχές π.χ. 

ιδέα της «καρδιάς». Ο Kennan ενδιαφέ-

ρεται για τα κέντρα βάρους. Τα κέντρα 

βάρους δεν είναι σταθερά και δυνητικά 

μεταβάλλονται. Δεν αποκλείει τη δυνα-

μική ανάδειξη άλλων δυνάμεων κέντρου 

βάρους, με το πέρασμα του χρόνου. Ο 

Kennan συμφωνεί με τον Spykman στην 

πολιτική της ανάσχεσης. Ενώ ο Spykman 

όμως προτείνει την πολιτική ανάσχεσης 

της γεωγραφικής στεφάνης, ο Kennan 

τη διευρύνει θεωρητικά, με την πολιτική 

περιορισμού του κέντρου βάρους, αν 

και αυτό έγινε πολύ αργότερα αντιληπτό 

από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Ο 

περιορισμός του αντιπάλου μπορεί να 

γίνει όχι αναγκαστικά μέσω φυσικής εξό-

ντωσής του ή άμεσης κατάκτησης των 

εδαφών του. Αρκεί ο έλεγχος της «αμυ-

ντικής περιμέτρου», ώστε να απαγορευ-

τεί η διαρροή της ισχύος του αντιπάλου 

εκτός του φυσικού του χώρου. Η κατα-

στροφή του αντιπάλου, εξάλλου, δεν 

είναι ο σκοπός. Σκοπός της εξωτερικής 

πολιτικής μιας χώρας είναι η διατήρηση 

της εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας, 

μέσα από την ισορροπία δυνάμεων. 

Ο κόσμος, την περίοδο εκείνη, μόλις 

είχε βγει από μια μεγάλη δοκιμασία και 

κανείς δεν ήταν διατεθειμένος για ακό-

μη μια παγκόσμια ένοπλη σύγκρουση. 

Η έμφαση ήταν σε θέματα ανοικοδό-

μησης, δημοκρατικών και κοινωνικών 

μεταρρυθμίσεων, τεχνολογικής και πο-

λιτισμικής υπεροχής και υπερεθνικών 

προσεγγίσεων στα ζητήματα πολιτικής 

και οικονομικής σταθερότητας.

ΟΙ ΝΕOΤΕΡΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟI ΤΩΝ ΗΠΑ
 Henry Kissinger6

Ο Kissinger 

απομακρύν-

θηκε από την 

πολιτική της 

στρατιωτικής 

και ιδεολογι-

κής ανάσχε-

σης εξαιτίας 

τ ω ν  ν έ ω ν 

προβλημάτων 

που έθετε η 

διάδοση των 

πυρηνικών και η στρατηγική του πρώ-

του χτυπήματος. Έτσι, υπήρξε μια μετα-

τόπιση στην γεωπολιτική των ΗΠΑ και 

το διεθνές σύστημα μεταβλήθηκε από 

διπολικό (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ) σε τριπολικό (Κίνα). 

Το άνοιγμα προς την Κίνα όμως ισχυρο-

ποιούσε τις γεωπολιτικές θεωρήσεις περί 

αξονικού κράτους και δακτυλίου, αφού ο 

τελευταίος έσφιγγε όλο και περισσότερο 

την περιοχή της «καρδιάς». Το ενδια-

6 Διπλωματία, 1994.
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φέρον του Kissinger όμως επεκτάθηκε 

και στην περιφερειακή σταθερότητα σε 

περιοχές όχι αναγκαστικά της περιμέ-

τρου (Rimland). Περιφερειακά κράτη θα 

αναλάμβαναν σταθεροποιητικό ρόλο 

στην εγγύς περιοχή τους, με αμερικανική 

βοήθεια και επίβλεψη βεβαίως. Τα κράτη 

που ονομάζει ο Kissinger είναι το Ζαΐρ, το 

Ιράν και η Ινδονησία.

Η γεωπολιτική σκέψη, επομένως, αρχίζει 

από τη δεκαετία του 1970 και διευρύνεται 

ακόμη περισσότερο χωρίς να είναι αγκι-

στρωμένη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές. Η ανάπτυξη ισχύος, έστω και 

περιφερειακής, ανατρέπει τα πολιτικά δε-

δομένα, με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου 

εκτίμησης. Μικρότερα κράτη καλούνται να 

επιμεριστούν γεωπολιτικά την ευθύνη για 

διατήρηση της ισχύος ενός μεγαλύτερου 

κράτους, με αντάλλαγμα την ασφάλεια.

 Zbignew Brzezinski (1928-)7

Ο Μπρεζίνσκι 

ακολουθώντας 

τη γενικότερη 

σκέψη προγενέ-

στερων αναλυ-

τών, θεωρεί ότι 

η Ευρασία είναι 

το κέντρο του 

κόσμου και ότι 

εκείνος που την 

ελέγχει, ελέγχει 

και τον κόσμο. 

Πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αφή-

σουν καμία διεκδικήτρια δύναμη να κυ-

ριαρχήσει στην περιοχή αυτή και κατά 

συνέπεια να αμφισβητήσει την πρωτο-

καθεδρία τους. Ο χώρος της κεντρικής 

Ασίας αποκαλείται και ως «γεωπολιτικό 

έπαθλο» για τις ΗΠΑ. Στην περιοχή αυτή 

7 Η μεγάλη σκακιέρα, 1997.
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δόθηκε μεγάλη βαρύτητα τόσο από τον 

Μπρεζίνσκι, όσο και από την εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ. Γιατί; Διότι αυτό που 

διακυβεύεται είναι η παγκόσμια γεωπο-

λιτική ισχύς, η πρόσβαση σε ενεργειακό 

πλούτο και η ασφάλεια. Ειδικότερα, το 

ζήτημα των ενεργειακών αγωγών είναι 

κεντρικό για το μέλλον της Κασπίας και 

της κεντρικής Ασίας. Η εξασφάλιση των 

αγωγών έρχεται σε ιστορική συνέχεια μετά 

από τον έλεγχο των θαλάσσιων και ακο-

λούθως των σιδηροδρομικών γραμμών, 

ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την 

παγκόσμια ηγεμονία. Τα κεντρικά σημεία 

της ανάλυσης του Brzezinski είναι:

•  Η καθοριστ ική σημασία  της 

Ευρασίας

• Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη και 

τελευταία ηγεμονική δύναμη

• Οι ΗΠΑ οφείλουν να ελέγχουν την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση της 

Ευρασίας, αλλά με έμμεσο τρόπο

• Οι 5 γεωστρατηγικοί παίκτες (Γαλλία, 

Γερμανία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία)

• Οι 5 γεωστρατηγικοί άξονες (Ουκρανία, 

Η ευρασιατική 
σκακιέρα του 
Μπρεζίνσκι

Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ιράν, Ν. Κορέα).

Τι προτείνει τελικά ο Μπρεζίνσκι; Για να 

επιβιώσει η αμερικανική πρωτοκαθεδρία 

και να διατηρηθεί στο χρόνο επιβάλλεται 

η απόκρουση της παγκόσμιας αναρχίας, 

καθώς και η οικοδόμηση ενός γεωπολιτι-

κού πλαισίου παγκόσμιας συνεργασίας, στη 

βάση της κρίσιμης περιοχής της κεντρικής 

Ευρασίας. Η πρόταση του Μπρεζίνσκι προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία 

ενός διευρασιατικού συστήματος ασφαλεί-

ας, που θα περιλαμβάνει ένα διευρυμένο 

ΝΑΤΟ σε στενή σχέση με τη Ρωσία, την 

Κίνα και την Ιαπωνία. Η δημιουργία ενός 

τέτοιου συστήματος θα απελευθέρωνε 

βαθμιαία την Αμερική από μερικά βάρη, 

παρότι θα συνέχιζε να παίζει τον αποφα-

σιστικό ρόλο της ως η δύναμη σταθερο-

ποίησης και ο επιδιαιτητής της Ευρασίας. 

Αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε 

«Αποκεντρωμένη Ηγεμονία», η οποία συ-

νίσταται στην διαμοίραση ευθυνών και 

κόστους (burden sharing) στους ευρωπαί-

ους και άλλους εταίρους. Οι ΗΠΑ κρατούν 

το στρατιωτικό σκέλος, ενώ δεν έχουν 
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πρόβλημα και επιδιώκουν η ΕΕ να αναλάβει 

το οικονομικό βάρος. Προτιμάται η έμμεση 

επιρροή από την άμεση. Η άμεση επιρροή, 

δηλαδή η κατάκτηση, εφαρμοζόταν παλιά 

από τις αυτοκρατορίες. Οι ΗΠΑ προτιμούν 

τώρα την έμμεση επιρροή, δηλαδή την 

ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων και 

των ευθυνών από τους «υφισταμένους» 

τους. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί 

ένα διευρυμένο πλαίσιο παγκόσμιας στα-

θερής γεωπολιτικής συνεργασίας.

 John Mearsheimer (1947-)8

Ο Mearsheimer 

είναι ο ιδρυτής της 

θεωρίας του επιθε-

τικού ρεαλισμού. 

Για την υποστή-

ριξη της θεωρίας 

του χρησιμοποιεί 

γεωγραφικές και 

γεωπολιτικές έν-

νοιες. Χτίζει πάνω 

στην άποψη προ-

γενέστερων θεωρητικών και αναλύει τη 

ναυτική, την αεροπορική και τη χερσαία 

ισχύ, με την τελευταία να έχει την πρω-

τοκαθεδρία. Από την άλλη, αναγνωρίζει 

το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 

ανασχετική δύναμη του υγρού στοιχεί-

ου, η οποία περιορίζει την προβολή της 

χερσαίας στρατιωτικής ισχύος. Η ταξινό-

μηση και τα γεωπολιτικά χαρακτηριστι-

κά ομαδοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. 

Υπάρχουν νησιωτικά κράτη (μεγάλες 

χερσαίες εκτάσεις καλυπτόμενες από το 

υγρό στοιχείο) και ηπειρωτικά κράτη (με 

περιορισμένη πρόσβαση στη θάλασσα). 

Τα νησιωτικά κράτη προστατεύονται 

από το νερό, ενώ τα ηπειρωτικά κράτη 

μπορούν να προβάλλουν τη χερσαία 

ισχύ τους πιο εύκολα στην ήπειρο που 

ανήκουν. 

Η γεωγραφία και ειδικότερα η από-

σταση και η εγγύτητα μεταξύ των κρατών 

(Μεγάλες Δυνάμεις) δρα καταλυτικά στην 

συμπεριφορά τους σε συνδυασμό με τη 

δομή του συστήματος. Όταν το σύστημα 

είναι διπολικό, η πιο αποτελεσματική 

αντιμετώπιση είναι η εξισορρόπηση, ενώ 

όταν είναι πολυπολικό η μεταφορά των 

βαρών είναι η πιο αναμενόμενη στρατηγι-

κή. Όπου δεν διαφαίνεται ένας δυνητικός 

ηγεμόνας είναι πιθανότερη η εμφάνιση 

της μεταφοράς των βαρών, ενώ όταν 

μια ομάδα κρατών πιστεύει ότι μια χώρα 

αυξάνει την ισχύ επικίνδυνα ώστε να είναι 

ηγεμόνας, τότε παρουσιάζονται εξισορ-

ροπητικές συμμαχίες και συνασπισμοί. Ο 

ρόλος της γεωγραφίας δρα καταλυτικά 

στην διαδικασία αυτή· τα κοινά σύνορα 

είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την 

μεταφορά των βαρών.

Στην αντίληψη του Mearsheimer, ο 

κόσμος χωρίζεται σε περιφέρειες, στις 

οποίες μπορεί να επικρατήσει ένα κρά-

τος που αναπτύσσει και διαθέτει την 

κατάλληλη ποσότητα ισχύος (περιφερει-

ακός ηγεμόνας). Αυτό είναι ένας εφικτός 

στόχος, ενώ η ανάδειξη ενός παγκόσμι-

ου ηγεμόνα δεν είναι δυνατόν να επι-

τευχθεί. Αν και ο επιθετικός ρεαλισμός 

ως θεωρία δεν εξειδικεύεται χωρικά, το 

βάρος της υποστήριξης της θεωρίας 

εδράζεται στα άκρα της Ευρασίας. Δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες κρίσιμες πε-

ριοχές αλλά κρίσιμα «κέντρα βάρους», 

τα οποία είναι ρευστά και μεταβάλλο-

νται δυναμικά ανάλογα την αναδιανομή 

της ισχύος στον κόσμο. Ο Mearsheimer 

8 Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 2001.
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αποσυνδέεται από την άμεση και περιο-

ριστική γεωγραφική εμπλοκή. Οι άξονες 

και κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές είναι 

δυναμικές και μπορεί να μεταβάλλονται. 

Η γεωπολιτική αντίληψή του είναι πιο 

εύπλαστη. Παρόλα αυτά, γεωπολιτικά, 

η ανάλυση του Mearsheimer εστιάζεται 

γύρω από τις περιοχές της κεντρικής 

Ευρώπης και της ΒΑ Ασίας, κάτι απόλυτα 

λογικό αφού βρίσκεται συγκεντρωμένη 

σημαντική ποσότητα λανθάνουσας και 

στρατιωτικής ισχύος.

9 Οι ανθρώπινες ανάγκες μπορούν να πάρουν, μεταξύ άλλων, και τη μορφή συγκέντρωσης ισχύος (λανθάνουσας 
και στρατιωτικής) στην περίπτωση που τα κράτη φοβούνται για την επιβίωση τους.

Σε όλες τις απόψεις που παρουσιάστηκαν, κοινός παρονομαστής είναι η γεω-

γραφία. Πάνω σε αυτήν κινήθηκε ιστορικά η κατανομή και η αναδιανομή της 

ισχύος σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κατά τόπους τεχνολογία. Αρχικά, στο 

γεωπολιτικό περιβάλλον, ιδιαίτερη αξία κατείχε η επικράτηση στις θάλασσες. 

Η σημασία των θαλάσσιων γραμμών, αντικαταστάθηκε από την ανάπτυξη 

σιδηροδρομικών γραμμών και πρόσφατα αναφέρεται η αυξανόμενη σημασία 

των αγωγών ενέργειας. Έτσι, τα κράτη που ευνοήθηκαν ήταν αντίστοιχα τα 

κράτη που είχαν πλεονέκτημα στη θάλασσα, στην ανάπτυξη των σιδηροδρό-

μων και των αγωγών ενέργειας. Η γεωπολιτική σκέψη πάλι ακολούθησε τον 

ίδιο δρόμο, ακολουθώντας τις επιταγές της γεωγραφίας και της τεχνολογικής 

εξέλιξης: πρώτα δόθηκε έμφαση στην αξία της θάλασσας (A.T. Mahan) και στη 

συνέχεια οι υπόλοιποι μελετητές την προσάρμοσαν στις ανάγκες της κάθε πε-

ριόδου (χερσαίες δυνάμεις, ενέργεια). Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 

ο συνδυασμός γεωγραφίας και τεχνολογίας είναι το κίνητρο μέσω των οποίων 

αναπτύσσεται η οικονομική δραστηριότητα (παραγωγή, εμπόριο, κέρδος), η 

οποία καταλήγει στην ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών9.

Η γεωπολιτική αποτελεί την πηγή παραγωγής ανατροφοδοτούμενου θε-

ωρητικού στοχασμού που ερμηνεύει και προβλέπει τους μηχανισμούς 

απόκτησης ή πολλαπλασιασμού της ισχύος και επιρροής των οντοτήτων 

άσκησης εξουσίας στο διεθνές περιβάλλον. Η γεωπολιτική καλύπτει το 

σύνολο της παγκόσμιας σφαίρας και δίνει περιγραφικά αποτελέσματα της 

πραγματικότητας που ζούμε. Η γεωγραφία και οι γεωγραφικές ποσότητες 

είναι μετρήσιμες και συγκρίσιμες και ίσως ακόμη να είναι πιο σταθερές από 

ό,τι οι αντίστοιχες των ανθρωπιστικών επιστημών. Εδώ, βρίσκεται και μια 

μεγάλη αντίθεση στην αντίληψη των πραγμάτων. Προφανώς, η γεωγραφία 

και η φύση από μόνη της δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που ορίζει την 

εξέλιξη της ιστορίας. Τις πρωτοβουλίες τις αναλαμβάνει ο άνθρωπος και όχι η 

φύση. Τον έλεγχο όμως, σε μεγάλο βαθμό, ασκεί η φύση. Από την μία δηλαδή 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

μας επιβάλλει το γεωγραφικό περιβάλλον και από την άλλη καλούμαστε να 

δράσουμε ενεργητικά ώστε είτε να ωφεληθούμε από αυτά τα πλεονεκτήματα 

ή να αντιστρέψουμε τα μειονεκτήματα, μέσω κυρίως της δημιουργικότητας, 

της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας.

Η γεωπολιτική, ως εργαλείο ανάλυσης, θα μας φωτίσει τα σημεία εκείνα που 

μπορεί να περνούσαν απαρατήρητα· θα μας περιγράψει και μας απεικονίσει 

μια δεδομένη κατάσταση. Η γεωπολιτική είναι αξιολογικά ουδέτερη. Από 

το σημείο αυτό και έπειτα, τον βασικό ρόλο αναλαμβάνει η γεωστρατηγική, 

μέσω της οποίας θα προσαρμοστούν οι επιθυμίες και τα συμφέροντα κάθε 

κράτους στην βάση της υφιστάμενης γεωπολιτικής κατάστασης.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΑ 2,4GHz

ΑΣΥΡΜΑΤΗ 
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ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ
Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο λο γι κός 

γι γα ντι σμός στις αρ χές του 21ου αιώ να 

σε συν δυα σμό με την α να γκαιό τη τα 

άμε σης και πο λύ πλευ ρης ε νη μέ ρω σης 

και ε πι κοι νω νί ας του σύγ χρο νου αν-

θρώπου, έ χουν κα τα στή σει τη χρή ση 

δι κτύ ων Η/Υ ε πι τα κτι κή α νά γκη, σε 

ση μεί ο ώστε η ε πο χή να χα ρα κτη ρί ζε-

ται ως δι κτυα κή ε πο χή. Οι υ πο λο γι στές 

με τα τρέ πονται α πό με μο νω μέ νες μο νά-

δες σε μέ ρη ε νός ευ ρύ τε ρου συ νό λου, 

με χα ρα κτηρι στι κό τε ρο πα ρά δειγ μα 

την ε ξά πλω ση του internet, του με γα-

λύ τε ρου δι κτύ ου στον κό σμο. Η χρή-

ση των Η/Υ πα ράλ λη λα με τις νέ ες 

τε χνο λο γί ες δι κτύ ων, προ βά λουν ως 

το α πα ραί τη το μέ σο για την τα χύ τα τη 

ε πε ξερ γα σί α, ορ γά νω ση και α πο στο λή 

του ό γκου πλη ρο φο ρί ας που χει ρί ζε ται 

ο πα γκό σμιος άν θρω πος. Ε πι πλέ ον, η 

ε δραί ω ση των δι κτύ ων, έ χει ε πι φέ ρει 

δρα στι κές αλ λα γές στον τρό πο χρήσης 

τους, με α πο τέ λε σμα να έ χουν εμ φα-

Ενσύρματο Δίκτυο Ασύρματο Δίκτυο

νι στεί πλη θώ ρα α πό ε φαρ μο γές και 

και νούρ γιες υ πη ρε σί ες, με σκο πό την 

διευ κό λυν ση του χρή στη. 

Δί κτυο υ πο λο γι στών εί ναι έ να σύ νο λο 

α πό αυ τό νο μους υ πο λο γι στές δια συνδε-

δε μέ νους με τα ξύ τους σε θέ ση που να 

μπο ρούν α νταλ λά ξουν πλη ρο φο ρί ες. Η 

σύν δε ση μπο ρεί να εί ναι εν σύρ μα τη ή 

α σύρ μα τη. 

Α σύρ μα το δί κτυο εί ναι έ να σύ νο λο 

α πό αυ τό νο μους υ πο λο γι στές δια συν-

δεδε μέ νους με τα ξύ τους, το ο ποί ο χρη-

σι μο ποιεί ρα διο κύ μα τα ως φο ρείς ή ως 

το φυ σι κό ε πί πε δο. Στα δί κτυα αυ τά η 

πλη ρο φο ρί α με τα φέ ρε ται μέ σω η λε κτρο-

μαγνη τι κών κυ μά των, με συ χνό τη τα που 

ε ξαρ τά ται κά θε φο ρά α πό το ρυθ μό με-

τάδο σης που α παι τεί ται να έ χει το δί κτυο. 

Η α σύρ μα τη ε πι κοι νω νί α έ χει ως μέσο 

με τά δο σης τη γή ι νη α τμό σφαι ρα ή το 

διά στη μα. Πα ρα δείγ μα τα τέ τοιων δικτύ-

ων α πο τε λούν τα δί κτυα μι κρο κυ μα τι κών 

ζεύ ξε ων, τα δί κτυα ρα διο ε πι κοινω νιών, 

κα θώς και τα δο ρυ φο ρι κά δί κτυα.
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Η Α ΣΥΡ ΜΑ ΤΗ Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ 
Πα ρό τι οι λύ σεις εν σύρ μα της δι κτύ-

ω σης πα ρεί χαν ι κα νές ε πι δό σεις, ή ταν 

α νε παρ κείς σε αρ κε τές πε ρι πτώ σεις ε φαρ-

μο γών. Η ευε λι ξί α που πα ρέ χουν οι α σύρ-

μα τες τε χνο λο γί ες φά νη κε α πό νω ρίς 

πως θα ά νοι γαν έ να τε ρά στιο πε δί ο νέ ων 

ε φαρ μο γών. Πα ράλ λη λα, η τε χνο λο γι κή 

ε ξέ λι ξη, έ κα νε δυ να τή την πα ρα γω γή 

συ σκευών με πο λύ μι κρό κό στος και 

σε με γά λες πο σό τη τες. Το α πο τέ λε σμα 

ό λων αυ τών εί ναι ό τι την τε λευ ταί α δε-

κα ε τί α βιώ νου με την ό λο και πιο έ ντο νη 

πα ρου σί α των α σύρ μα των τε χνολο γιών. 

Η χρή ση α σύρ μα του μέ σου με τά δο σης 

έ χει μί α σει ρά α πό πλε ο νε κτή ματα:

 Κι νη τι κό τη τα χρή στη

 Ευ κο λί α, ευε λι ξί α και α πλό τη τα 

ε γκα τά στα σης

 Κλι μά κω ση και δυ να τό τη τα ε πέ-

κτα σης

 Χα μη λό κό στος

 Υ ψη λές τα χύ τη τες με τά δο σης

 Α ξιο πι στί α και α νε ξαρ τη σί α

 Με γά λη εμ βέ λεια

 Συμ βα τό τη τα με εν σύρ μα τα δί-

κτυα.

Α ΣΥΡ ΜΑ ΤΑ ΠΡΟ ΤΥ ΠΑ ΔΙ ΚΤΥ Ω ΣΗΣ
Έ χουν α να πτυ χθεί έ νας α ριθ μός από 

α σύρ μα τες τε χνο λο γί ες, με πιο δια δε δο-

μέ νες τις: Bluetooth, HomeRF, Openair, 

802.11, 802.16, HyperLan I & II. Κά θε μί α 

έ χει δια φο ρε τι κή ε φαρ μο γή, ά ρα μπορού-

με να πού με ό τι εί ναι συ μπλη ρω μα τι κές 

με τα ξύ τους πα ρά α ντα γω νι στικές. Το 

Bluetooth και το HomeRF, για πα ρά δειγ-

μα, εί ναι σχε δια σμέ να για ζεύ ξεις μι κρών 

απο στά σε ων (για σύν δε ση με τα ξύ συ-

σκευών και των πε ρι φε ρεια κών τους). 

Το 802.11 για την υ λο ποί η ση α σύρ μα των 

το πι κών δι κτύ ων, ε νώ το 802.16 για την 

υ λο ποί η ση ευρύ τε ρων α σύρ μα των μη τρο-

πο λι τι κών δι κτύ ων.

ΤΙ ΕΙ ΝΑΙ Η 802.11;
Η 802.11 εί ναι μια οι κο γέ νεια προ-

τύ πων που πε ρι γρά φουν τη λει τουρ γί α 

α σύρ μα των το πι κών δι κτύ ων (WLAN, 

Wireless Local Area Network) χρη σι μο-

ποιώ ντας τα δύ ο πρώ τα ε πί πε δα του OSI 

(Open Systems Interconnection, Μο ντέ λο 

Α να φο ράς Αρ χι τε κτο νι κής Τη λε πι κοι νω-

νιών) δη λα δή το φυ σι κό ε πί πε δο (PHY, 

Physical Layer) και το ε πί πε δο σύν δε-

σης δε δο μέ νων (MAC, Medium Access 

Control), ε πι τρέπο ντας, έ τσι, σε ο ποια-

δή πο τε ε φαρ μο γή να ερ γά ζε ται πά νω 

σε συ σκευ ή 802.11 ό πως α κρι βώς θα 

ερ γα ζό ταν και πά νω α πό συ σκευ ή τε χνο-

λο γί ας Ethernet. Τα πρω τό κολ λα αυ τά 

δη μο σιεύ ο νται α πό το ΙΕ Ε Ε (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, Ιν στι-

τού το Η λε κτρο λό γων και Η λε κτρο νι κών 

Μη χα νι κών) γε γο νός που εί ναι ση μα ντι κό 

για τη δια λειτουρ γι κό τη τα, δη λα δή την 

ι κα νό τη τα συ νερ γα σί ας των συ σκευών 

που το α κο λου θούν. 

Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ ΠΡΟ ΤΥ ΠΩΝ
 ΙΕΕ Ε 802.11

Το 1997, με τά α πό ε πτά χρό νια με λέ-

της, η ΙΕ Ε Ε έ κα νε τη με γά λη α να τρο πή 

στον χώ ρο α νά πτυ ξης δι κτυα κών τε χνο λο-

γιών, προ τύ πων και πρω το κόλ λων. Δη μο-

σί ευ σε το πρό τυ πο ΙΕ Ε Ε 802.11, το πρώ το 

πρότυ πο για α σύρ μα τη δι κτύ ω ση.

Το πρό τυ πο αυ τό προ βλέ πει ρυθ μούς 

με τά δο σης 1 και 2 Mbps. Η με τά δο ση γί νε-

ται με α σύρ μα το τρό πο με χρή ση δια μόρ-

φωσης FHSS (Frequency Hopping Spread 

Spectrum) ή DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum) σε ζώ νες συ χνο τή των 

915MHz, 2.4GHz, 5.2GHz ή υ πέ ρυ θρη με-
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τά δοση στα 850nm ως 900nm. Υ πο στη ρί-

ζει δυ να τό τη τες ό πως προ τε ραιο ποί η ση 

της κί νη σης, υ πο στή ρι ξη ε φαρ μο γών 

πραγ μα τι κού χρό νου και δια χεί ρι ση ι σχύ-

ος συ σκευ ής.

Το πρό τυ πο γνώ ρι σε πε ριο ρι σμέ νη 

ε πι τυ χί α λό γω των πο λύ χα μη λών ρυθ-

μών με τά δο σης.

 ΙΕΕ Ε 802.11b

Α να πτύ χθη κε το 1999 και α πο τε λεί 

μια ε πέ κτα ση στο αρ χι κό πρό τυ πο. Συ-

γκε κρι μέ να υ πο στη ρί ζει με τά δο ση ε πι-

πλέον σε ρυθ μούς 1, 2, 5.5 και 11Mbps 

με κω δι κο ποί η ση CCK (Complementary 

Code Keying). Μια δεύ τε ρη κω δι κο ποί-

ηση, PBCC (Packet Binary Convolutional 

Code) ο ρί στη κε για προ αι ρε τι κή υ λο ποί-

η ση υ πο στη ρί ζο ντας με τά δοση 5.5 και 

11Mbps και έ χο ντας ε λα φρά κα λύ τε ρη 

ευαι σθη σί α δέ κτη, με α ντί τι μο ό μως την 

πο λυ πλο κό τη τα. Η με τά δο ση γί νε ται στη 

ζώ νη συ χνο τή των των 2.4GHz. Εί ναι το 

πιο δη μο φι λές α πό ό λα τα πρό τυ πα και 

το πρό τυ πο με τη με γα λύ τε ρη δια λειτουρ-

γι κό τη τα, ό ντας έ να στι βα ρό, α πο τε λε-

σμα τι κό και δο κι μα σμέ νο πρό τυ πο. Οι 

προ σθή κες στο ΙΕ Ε Ε 802.11b σε σχέ ση 

με το ΙΕ Ε Ε x02.11 α φο ρούν μό νο τον 

τρό πο με τά δο σης, ε νώ ο τρό πος πρό-

σβα σης των συ σκευών και οι τρό ποι 

λει τουργί ας πα ρα μέ νουν οι ί διοι. Μί α 

συ σκευ ή που ερ γά ζε ται α κο λου θώ ντας 

το ΙΕ ΕΕ 802.11b, υλο ποιεί και τους τρό-

πούς με τά δο σης του ΙΕ ΕΝ 802.11 και έ τσι 

εί ναι συμ βα τή με αυ τό. Αυ τή η ι διό τη τα 

ο νο μά ζε ται συμ βα τό τη τα προς τα πί σω, 

δη λα δή ό τι οι και νούρ γιες συ σκευές θα 

μπο ρούν να συ νερ γα στούν και με πα λιό-

τε ρες, προ κει μέ νου να μην α να γκα στεί ο 

κα τα να λω τής να αλ λά ξει εξ’ ο λο κλή ρου 

τον ε ξο πλι σμό του.

 Ι Ε Ε Ε 802.11a

Το 1999 δη μιουρ γή θη κε η ε πέ κτα-

ση στο αρ χι κό πρό τυ πο που προ βλέ πει 

με τά δο ση στη ζώ νη συ χνο τή των U-NII 

των 5GHz  με ρυθμούς με τά δο σης 1, 

2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps και προ αι ρε-

τι κά 36, 48, 54 Mbps χρη σι μο ποιώ ντας 

OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) δια μόρ φω ση. H ε πέ κτα-

ση αυ τή α πο σκο πού σε να κα λύ ψει την 

α νάγκη για με γα λύ τε ρους ρυθ μούς με-

τά δο σης. Ε πι λέ χθη κε η λει τουρ γί α σε μια 

υψη λό τε ρη ζώ νη συ χνο τή των, α φε νός 

για να μπο ρούν να υ πο στη ρι χθούν οι 

με γαλύ τε ροι ρυθ μοί, α φε τέ ρου για να 

μην υ πάρ χει πα ρεμ βο λή α πό τις προ η-

γού μενες συ σκευές.

Οι α ντί στοι χες συ σκευές εί ναι α σύμβα-

τες με αυ τές που ερ γά ζο νται με το ΙΕ Ε Ε 

802.11b, α φού ο τρό πος με τά δο σης, αλ λά 

και οι ρα διο συ χνό τη τες που χρη σι μο-

ποιού νται εί ναι δια φο ρε τι κές.
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802.11b 802.111a 802.11g

Μέγιστος ρυθμός 

μετάδοσης (Mbps)
11 54 54

Τύπος CCK OFDM CCK & OFDM

Υποστηριζόμενοι 

ρυθμοί μετάδοσης

1, 2, 5.5,
11Mbps

6, 9, 12,18, 24, 36, 48,
54Mbps

OFDM: ,9, 12, 18, 24, 36,
48, 54Mbps

CCK: 1. 2. 5.5. 11Mbps

Συχνότητες

2.4 - 2.497
GHz

5.15-5.35 GHz
5.425-5.675 GHz
5.725-5.875 GHz

2.4 - 2.497 GHz

Συνοπτικός Πίνακας ασύρματων 802.11 τεχνολογιών 

 IEEE 802.11g
Το ΙΕ Ε Ε 802.11g α πο τε λεί ε πέ κτα ση στο ΙΕ Ε Ε 802.11b, ώ στε να υ πο στη ρί ζει με-

γα λύ τε ρους ρυθ μούς με τά δο σης και με δια μόρ φω ση OFDM, να φτά νει μέ χρι και τα 

54Mbps. Οι α ντί στοι χες συ σκευές ερ γά ζονται στη ζώ νη συ χνο τή των των 2.4GHz, 

δια τη ρώ ντας συμ βα τό τη τα προς τα πί σω με το ΙΕ Ε Ε 802.11b.

Πέ ρα των βα σι κών πρω το κόλ λων η οικο γέ νεια 802.11 πε ρι λαμ βά νει έ ναν α ριθ-

μό συ μπλη ρω μα τι κών προ τύ πων που προσθέ τουν ε πι πλέ ον λει τουρ γι κό τη τα στα 

α σύρ μα τα δί κτυα:

 IEEE 802.11c

Λει τουρ γί α γε φύ ρω σης (Bridging) πλαι σί ων 802.11

 IEEE 802.11d 

Ε πε κτά σεις στο πρό τυ πο ώ στε να λει τουρ γεί σε ε πι πλέ ον ρυθ μι στι κά πλαί σια 

(άλ λες ζώ νες συ χνο τή των). 

 IEEE 802.11e

Υ πο στή ρι ξη QoS (Quality of Service, Ποιό τη τα Υ πηρε σί ας) στο MAC ε πί πε δο 

(EDCF, Enhanced DCF και HCF, Hybrid Coordination Function). 

 IEEE 802.11f

Συ νι στώ με νη πρα κτι κή για το πρωτό κολ λο IAPP (Inter Access Point Protocol), 

που α φο ρά την ε πι κοι νω νί α με τα ξύ ση μεί ων πρό σβα σης.

 IEEE 802.11h

Δια χεί ρι ση φά σμα τος στο ΙΕ Ε Ε 802.11a (DCS, Dynamic Channel Selection και TPC, 

Transmit Power Control).

 IEEE 802.11i

Ε πε κτά σεις στο MAC ε πί πε δο για ε νισχυ μέ νη α σφά λεια. 

ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΠΡΟ ΤΥ ΠΩΝ
Το αρ χι κό πρό τυ πο ΙΕ Ε Ε 802.11 υ πο στηρί ζο ντας χα μη λό ρυθ μό με τά δο σης, α νε-

παρ κή για αρ κε τές ε φαρ μο γές και έ χοντας να α ντα γω νι στεί τις λύ σεις εν σύρ μα της δι-

κτύ ω σης (Εthernet 10/100Mbps) γνώ ρι σε περιο ρι σμέ νη ε πι τυ χί α. Ε λά χι στες συ σκευές 
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υ πο στη ρί ζουν α πο κλει στι κά πλέ ον, αυ τό 

το πα ρω χη μέ νο πρό τυ πο.

Το ΙΕ Ε Ε 802.11b έ δω σε με γα λύ τε ρο 

ρυθ μό με τά δο σης σε σχέ ση με το αρ χι κό 

πρό τυ πο ΙΕ Ε Ε 802.11, με εμ βέ λεια ε παρ-

κή για τις πε ρισ σό τε ρες ε φαρ μο γές, ε νώ 

εί ναι παράλ λη λα συμ βα τό προς τα πί σω, 

προ στα τεύ ο ντας έ τσι την ε πέν δυ ση σε 

πα λιό τερο ε ξο πλι σμό. 

Το ΙΕ Ε Ε 802.11g αυ ξά νει πε ραι τέ ρω 

τους ρυθ μούς με τά δο σης, μέ νο ντας συμ-

βα τό προς τα πί σω με το ΙΕ Ε Ε 802.11b. 

Με αυ τό το τρό πο ο χρή στης μπο ρεί στα-

δια κά να ε πενδύ ει σε νε ό τε ρο ε ξο πλι σμό, 

χω ρίς να α να γκά ζε ται να α ντι κα τα στή σει 

εξ’ ολο κλή ρου τον πα λιό τε ρο. Παρ’ ό λα 

αυ τά η εμ βέ λειά του εί ναι μι κρό τε ρη α πό 

αυ τή του ΙΕ Ε Ε 802.11b. 

Το ΙΕ Ε Ε 802.11a υ πο στη ρί ζει με γά λους 

ρυθ μούς με τά δο σης, αλ λά ερ γά ζε ται στη 

ζώνη των 5GHz. Λό γω της με γα λύ τε ρης 

συ χνό τη τας λει τουρ γί ας η α πό σβε ση του 

σήμα τος εί ναι με γα λύ τε ρη και ως εκ τού-

του η εμ βέ λεια εί ναι μι κρό τε ρη.

Συ μπε ρα σμα τι κά, θα πρέ πει να το νί-

σου με την προ σπά θεια του ΙΕ Ε Ε, ώ στε 

οι τε χνο λο γί ες αυ τές να λει τουρ γούν προ-

σθε τι κά ή έ στω συ μπλη ρω μα τι κά και σε 

κα μιά πε ρί πτω ση α ντα γω νι στι κά με τα ξύ 

τους, κα λύ πτο ντας η κά θε μί α τις ε φαρ μο-

γές του το μέ α ε ξει δί κευ σής τους. 

Ε πί σης, η ζώ νη των 5GHz υ πό σχε ται 

πε ραι τέ ρω αύ ξη ση των ρυθ μών με τά δο-

σης, ί σως και πά νω α πό τα 100Mbps. 

Τέ λος, ε πι χει ρώ ντας μια πρό βλε ψη, 

στο εγ γύς μέλ λον το κό στος των συ-

σκευών θα εί ναι α ντι στρό φως α νά λο γο 

της πα ρα γω γής α σύρ μα των προ ϊ ό ντων, 

με το συ νε χώς αυ ξα νό με νο εν δια φέ ρον 

των ε ται ρειών πα ρα γω γής δικτυα κού 

ε ξο πλι σμού για συμ με το χή στην πα ρα-

γω γι κή δια δι κα σί α.

Ε ΞΟ ΠΛΙ ΣΜΟΣ Α ΣΥΡ ΜΑ ΤΟΥ ΔΙ ΚΤΥ ΟΥ
ΤΕ ΧΝΟ ΛΟ ΓΙ ΑΣ 802.11

Ο ε ξο πλι σμός θα πρέ πει να α ντα ποκρί-

νε ται στις α νά γκες της υ λο ποί η σης (οι 

α σύρ μα τες συ σκευές κα τα νέ μο νται α νά-

λο γα με τα πρό τυ πα που υ λο ποιούν π.χ. 

υ πάρ χουν συ σκευές για ΙΕ Ε Ε 802.11b, 

ΙΕΕ Ε 802.11g, ΙΕ Ε Ε 802.11a ή και συ σκευές 

που υ λο ποιούν πε ρισ σό τε ρα του ε νός 

προ α να φερθέ ντων πρό τυ πων π.χ. ΙΕ Ε Ε 

802.11b/g, ΙΕ Ε Ε 802.11a/b, ΙΕ Ε Ε 802.11a/

g, ΙΕ Ε Ε 802.11b/g/a), να α κο λου θεί τους 

κα νο νι σμούς, να τη ρεί κά ποιες προ δια-

γρα φές, ε νώ πα ράλ λη λα να έ χει έ να λογι-

κό κό στος. Κα τα νο ώ ντας τις ι διαι τε ρό τη-

τες του κά θε προ τύ που ε πι λέ γουμε την 

κα τάλ λη λη λύ ση για την ε φαρ μο γή μας. 

Τα βα σι κά δο μι κά στοι χεί α ε νός ο λο-

κλη ρω μέ νου α σύρ μα του δι κτυα κού συ-

στή μα τος, εί ναι οι α σύρ μα τες συ σκευές 

και το α ντί στοι χο κε ραιο σύ στη μα. 

Κε ραι ο σύ στη μα

Ο ρό λος του εί ναι να με τα τρέ πει τα 

η λε κτρι κά σή μα τα σε ρα διο κύ μα τα στην 

πε ρί πτω ση της εκ πο μπής και το α ντίστρο-

φο στην κα τεύ θυν ση της λή ψης.

Τύ ποι Κε ραί ας

Α νά λο γα του τρό που κα τα σκευ ής 

τους:

Ε σω τε ρι κές 

Χρη σι μο ποιού νται σε πε ρι πτώ σεις 

κά λυ ψης ε σω τε ρι κών χώ ρων ή μι κρών 

α πο στά σε ων. Οι πε ρισ σό τερες συ σκευές 

εν σω μα τώ νουν την κε ραί α στο κέ λυ φός 

τους ή χρη σι μο ποιούν δύο κε ραί ες για 

την α ντι με τώ πι ση του φαι νό με νου των 

α να κλά σε ων που εί ναι έντο νο σε ε σω τε ρι-

κούς χώ ρους. 

Ε ξω τε ρι κές

Α ντί θε τα, σε πε ρι πτώ σεις κά λυ ψης 

ε ξω τε ρι κών χώ ρων ή σε πε ρι πτώ σεις 
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που α παι τείται η αύ ξη ση της εμ βέ λειας 

ρα διο σύ μα τος χρη σι μο ποιού νται ε ξω τε-

ρι κές κε ραί ες. Αυ τές, έ χουν την ι διό τη τα 

να συ γκε ντρώ νουν την α κτι νο βο λί α σε 

συ γκε κρι μέ νες κα τευ θύν σεις.

Α νά λο γα του εύ ρους γω νιών:

Κα τευ θυ ντι κές

Συ γκε ντρώ νουν την εκ πομπή τους 

σε μια κα τεύ θυν ση, έ χο ντας εύ ρος του 

κύ ριου λο βού α κτι νο βο λί ας λί γες μοί ρες, 

πα ρέ χο ντας έ τσι με γά λο κέρ δος και δί νο-

ντας την δυ να τό τη τα για πραγ μα το ποί η-

ση ζεύ ξε ων με γά λων α πο στά σε ων.

Ο μοιο κα τευ θυ ντι κές

Εκ πέ μπουν σε εύ ρος 360 μοιρών προς 

ό λες της κα τευ θύν σεις.

Το μέ α

Έ χουν γω νί α ο ρι ζό ντιας κά λυ ψης α πό 

40 έ ως 180 μοί ρες. 

Α σύρ μα τες συ σκευές

Ο ρό λος των α σύρ μα των συ σκευών 

ποι κί λει α νά λο γα με τον τρό πο κα τα σκευ-

ής και χρη σι μο ποί ησής τους. 

Τύ ποι Α σύρ μα των Συ σκευών

Α νά λο γα του τρό που κα τα σκευ ής 

τους:

 Υ λο ποί η ση με μορ φή Α σύρ μα της 

Αυ τό νο μης Συ σκευ ής 

Μί α αυ τό νο μη συ σκευ ή συν δέ ε ται με 

το υ πό λοι πο δί κτυο μέ σω μιας τυ πο ποι-

η μέ νης διε πα φής Ethernet ή USB. Αυ τές 

μπορούν να ε κτε λούν κά ποιες ε πι πρό σθε-

τες δι κτυα κές λει τουρ γί ες, ό πως να εν σω-

μα τώ νουν έ να switch ή έ να ADSL modem 

ή να υ λο ποιούν πρω τό κολ λα όπως το 

DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) ή το ΝΑΤ (Network Address 

Translation). 

 Υ λο ποί η ση με μορ φή Α σύρ μα της 

Κάρ τας

Μια συ σκευ ή με μορ φή κάρ τας το-

ποθε τεί ται σε μια θέ ση Pci, Mini-Pci, 

Pcmcia του υ πο λο γι στή μας, α να λαμ βά-

νο ντας και κά ποιες ε πι πρό σθε τες λει τουρ-

γί ες ό πως για πα ρά δειγ μα δρο μο λό γη ση, 

Firewalling και διά φο ρες υ πη ρε σί ες ό πως 

Web Hosting, Ftp Server κ.α.

Α νά λο γα του τρό που λει τουρ γί ας 

τους:

 Υ λο ποί η ση ως ση μεί ου πρό σβα σης 

AP (Access Point)

 Υ λο ποί η ση ως Α σύρ μα του Σταθ-

μού WS (Wireless Station)

 Υ λο ποί  η  ση ως ε  πα να λή πτη 

(Repeater)

 Υ λο ποί η ση ως γέ φυ ρα (Bridge)

 Υ λο ποί η ση ως συν δυα σμού των 

πα ρα πά νω πε ρι πτώσε ων, με ε πι λο γή του 

χρή στη (πχ ΑΡ/Bridge, WS/AP κ.τ.λ).

Α νά λο γα του τρό που χρή σης τους:

 Συ σκευές Ε σω τε ρι κού Χώ ρου

Κα τάλ λη λες για υ λο ποι ή σεις ή ε φαρμο-

γές πε ριο ρι σμέ νων σχε τι κά α παι τή σε ων 

και χα μη λού κό στους.

 Συ σκευές Ε ξω τε ρι κού χώ ρου
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Αυ τές έ χουν με γα λύ τε ρες α νο χές στη 

θερ μο κρα σί α λει τουρ γί ας, μπο ρούν να 

δου λέ ψουν σε α ντί ξο ο πε ρι βάλ λον, αλ λά 

έ χουν αρ κε τά υ ψη λό τε ρη τι μή.

Α νά λο γα των δυ να το τή των τους:

 Υ λο ποί η ση με ρυθ μι στή της ι σχύ ος 

εκ πο μπής

 Υ λο ποί η ση με μέ τρη ση της στάθ-

μης λή ψης και του θο ρύ βου

 Υ λο ποί η ση με εν σω μά τω ση ε πι πλέ-

ον λει τουρ γιών α σφα λεί ας

 Υ λο ποί η ση με μη χα νι σμούς λή ψης 

στα τι στι κών.

Α νά λο γα του κό στους α πό κτη σής 

τους:

 Συ σκευές για υ λο ποί η ση ε ρα σι τε-

χνι κών ε φαρ μο γών, με ε λά χι στο κό στος 

(50 ως 300 €)

 Συ σκευές για υ λο ποί η ση ε παγ γελ-

μα τι κών ε φαρ μο γών, με δυ να τό τη τες 

α να βάθ μι σης, υ ψη λού κό στους (300 ως 

με ρι κές χι λιά δες €).

ΤΥ ΠΟΙ ΣΥ ΣΚΕΥΩΝ
Ο ρί ζο νται α πό το πρό τυ πο 802.11 οι 

ε ξής τύ ποι συ σκευών:

Access Point (Ση μεί ο Πρό σβα σης) 

Συ νή θως τα AP εί ναι ε ξω τε ρι κές αυτό-

νο μες συ σκευές, αλ λά υ πάρ χει η δυ να τό-

τη τα με χρή ση κα τάλ λη λου λο γι σμικού 

να υ λο ποιού νται α πό έ ναν στα θε ρό Η/Υ, 

έ να Laptop ή κά ποια συ σκευ ή χει ρός 

(PDA). Σε μια συ σκευ ή ρυθ μι σμέ νη ως 

AP, έ χουν ε φαρ μοσθεί ό λες οι α ντί στοι-

χες λει τουρ γί ες που προ βλέ πο νται από 

το πρό τυ πο. Δη λα δή, το ΑΡ:

 Α να λαμ βά νει τη λει τουρ γί α της 

ρα διο ε πι κοι νω νί ας με τους α σύρμα τους 

σταθ μούς στην κυ ψέ λη

 Λει τουρ γεί σαν σταθ μός βά σης 

κά νο ντας συ γκέ ντρω ση της κί νη σης α πό 

τους α σύρ μα τους σταθ μούς και κα τευ θύ-

νο ντάς την προς το υ πό λοι πο δί κτυο

 Συ ντο νί ζει τη δια δι κα σί α με τά δο σης 

της πλη ροφο ρί ας ε ντός της κυ ψέ λης α πό 

έ ναν α σύρ μα το σταθ μό σε κά ποιον άλ λο.

 Διε νερ γεί ε λέγ χους αυ θε ντι κο ποί-

η σης νε ο ει σερχό με νων σταθ μών στο 

α σύρ μα το δί κτυο.

Οι λει τουρ γί ες αυ τές, εί ναι έ να υ περσύ-

νο λο των λει τουρ γιών που ε κτε λού νται 

σε έ ναν α σύρ μα το σταθ μό.

Wireless Station (Α σύρ μα τος Σταθ μός)

Μπο ρεί να εί ναι ε ξω τε ρι κή συ σκευή, 

Η/Υ ή τμή μα του Η/Υ (pci, pcmcia ή isa 

κάρ τα). Α να λαμ βά νει λει τουρ γί ες ρα διο ε-

πι κοι νωνί ας με το AP της κυ ψέ λης στην 

ο ποί α α νή κει και εί ναι α πλού στε ρος σε 

λει τουργι κό τη τα α πό έ να ΑΡ.

Repeater (Ε πα να λή πτης)

Ο Ε πα να λή πτης ή Α να με τα δό της, είναι 

έ νας φτη νός και α πλός τρό πος για την αύ-

ξη ση της εμ βέ λειας κά λυ ψης ε νός ΑΡ.

Στο σχή μα (σελ. 48) ει κο νί ζε ται έ νας 

α σύρ ματος σταθ μός ο ο ποί ος εί ναι ε κτός 

της εμ βέ λειας του AP. O α να με τα δό της 

λαμ βάνει το σή μα α πό το AP και το ε πα-

νεκ πέ μπει ε νι σχυ μέ νο. Έ τσι, ο α σύρ μα τος 

σταθ μός δέ χε ται ε παρ κές σή μα ώ στε να 

λει τουρ γή σει ι κα νο ποι η τι κά. Α ντί στοι χα, 

το εκ πε μπό με νο σή μα α πό τον σταθ μό 

λαμ βά νε ται α πό τον α να με τα δό τη και επα-

νεκ πέ μπε ται ε νι σχυ μέ νο προς το AP.

Το μειο νέ κτη μα των συ σκευών αυ-

τών εί ναι ό τι δεν υ πάρ χει συμ βα τό τη τα 

α νά με σα στις διά φο ρες υ λο ποι ή σεις από 

δια φο ρε τι κούς κα τα σκευα στές και ό τι το 

εύ ρος μειώ νε ται στο μι σό α φού ο α να με-

τα δό της πρέ πει να μοι ρά σει το χρό νο 

του για λή ψη και ε πα νεκ πο μπή της ί διας 

πλη ρο φο ρί ας.
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Γέ φυ ρα (Bridge)

Η γέ φυ ρα ε ξυ πη ρε τεί την α σύρ μα τη σύν δε ση εί τε ση μεί ου προς ση μεί ο (Bridge 

Point to Point) εί τε ση μεί ου προς πολ λά ση μεί α (Bridge Point to Multipoint) και ε πι-

τρέ πει τη δια σύν δε ση (γε φύ ρω ση) δύ ο το πι κών δι κτύ ων, τα ο ποί α δεν μπο ρούν να 

δια συν δε θούν με άλ λο τρό πο με τα ξύ τους. Έ τσι, στο πα ρα κά τω σχή μα (σελ. 49) οι υ πο-

λο γι στές που βρί σκο νται στο πρώ το δί κτυο θα μπο ρούν να ε πικοι νω νή σουν με τους 

υ πο λο γι στές του δευτέρου, α κρι βώς σαν να βρί σκο νταν στο ί διο το πι κό δί κτυο.

Το εί δος αυ τό α σύρ ματης δι κτύ ω σης, δεν εί ναι μέ ρος του ε πί ση μου προ τύ που 

802.11 και, ως εκ τού του, δεν υ πάρ χει συμ βα τό τη τα με τα ξύ συ σκευών που το υ λο-

ποιούν και ι διαί τε ρα ό ταν προ έρ χο νται α πό δια φο ρε τι κό κα τα σκευαστή.

ΤΙ ΕΙ ΝΑΙ ΤΟ WIFI;
Με την α νά πτυ ξη των προ τύ πων α πό την ΙΕ Ε Ε και την εμ φά νι ση με γά λου 

Αναμετάδοση σήματος με χρήση Repeater
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α ριθ μού κα τα σκευα στών α ντί στοι χων 

συσκευών, φά νη κε α πό νω ρίς η α νά γκη 

δια σφά λι σης της συμ βα τό τη τας με τα ξύ 

των διά φο ρων συ σκευών και προ στα σί-

ας του α γο ρα στή. Για το σκο πό αυ τό, 

ι δρύ θη κε το 1999 η WECA (Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance). Πρό-

κει ται για έ ναν μη κερ δο σκο πι κό ορ γα-

νι σμό, που σκο πό έ χει τη πι στο ποί η ση 

α σύρ μα των συ σκευών. Στον ορ γα νι σμό 

αυ τόν με τέ χουν κα τα σκευα στές ο λο-

κλη ρω μέ νων κυ κλω μά των, πα ρο χής 

υ πη ρε σιών, ε ται ρί ες α νά πτυ ξης λο γι-

σμι κού κ.τ.λ. 

Η έ νω ση αυ τή δη μιούρ γη σε μί α 

α κολου θί α α πό δο κι μές προ κει μέ νου να 

δο κι μα στεί η συμ βα τό τη τα των α σύρ μα-

των προ ϊ ό ντων.

Οι συ σκευές οι ο ποί ες περ νού σαν 

με ε πι τυ χί α τις δο κι μές αυ τές, α πο κτού-

σαν το λο γό τυ πο Wi-Fi Certified. Το 

λο γό τυ πο αυ τό α πο τε λεί, κα τά συ νέ-

πεια, πι στο ποί η ση για τον υ πο ψή φιο 

α γο ρα στή μιας συ σκευ ής και εγ γύ η ση 

ό τι η ε πέν δυσή του θα συ νερ γα στεί 

με ο ποια δή πο τε άλ λη συ σκευ ή φέ ρει 

ε πί σης το ί διο λο γό τυ πο. Η πι στο ποί-

η ση α φο ρά λει τουρ γί α ΙΕ Ε Ε 802.11b, 

ΙΕ Ε Ε 802.11g (υ πο στή ρι ξη ρυθ μού με-

τά δο σης 54Mbps), ΙΕ Ε Ε 802.11a κα θώς 

και WPA δυ νατό τη τα (Wi-Fi Protected 

Access, Τε χνι κή Αυθε ντι κο ποί η σης και 

Κω δι κο ποί η σης).

ΤΡΟ ΠΟΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ ΑΣ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ 802.11 
Για την κα λύ τε ρη α ξιο ποί η ση των 

ασύρματων τε χνο λο γιών 802.11, εί ναι 

α πα ραί τη τη η ύ παρ ξη βα σι κής γνώ σης 

του τρό που λει τουρ γί ας τους.

Οι βα σι κές λει τουρ γί ες που ο ρί ζο νται 

για τις α σύρ μα τες συ σκευές, εί ναι οι α κό-

λου θες:

Bridge Point to Point

Bridge Point to Multipoint
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Αυ θε ντι κο ποί η ση

Ο ρί ζο νται δια δι κα σί ες αυ θε ντι κοποί η-

σης, ώ στε να ε λεγ χθεί η πρό σβα ση στο 

α σύρ μα το δί κτυο. 

Α σφά λεια δε δο μέ νων 

Το πρό τυ πο προ σφέ ρει μί α υ πη ρε-

σία κρυ πτο γρά φη σης δε δο μέ νων με τη 

χρή ση κλει διών. Η λει τουρ γί α αυ τή έ χει 

σκο πό να πα ρέ χει έ να ι σο δύ να μο ε πί πε-

δο προ στα σί ας με αυ τό που πα ρέ χε ται 

στα εν σύρ μα τα δί κτυα, ό που η φυ σι κή 

πρό σβα ση εί ναι πε ριο ρι σμέ νη. Α πό λυ τη 

προ στα σί α των δε δο μέ νων δεν υ πάρ χει 

α φού μπο ρεί να γί νει α πο κρυ πτο γράφη-

ση της πλη ρο φο ρί ας χρη σι μο ποιώ ντας 

κά ποια κα τάλ λη λη τε χνι κή. Ο αλ γό ριθμος 

που χρη σι μο ποιεί ται για την κρυ πτο γρά-

φη ση, ο νο μά ζε ται WEP (Wired Equivalent 

Privacy).

Συ σχέ τι ση 

Με τη λει τουρ γί α αυ τή δη μιουρ γείται 

μί α λο γι κή σύν δε ση με τα ξύ ε νός α σύρ μα-

του σταθ μού και ε νός AP πριν ε πιτρα πεί 

η α πο στο λή δε δο μέ νων. Ο α σύρ μα τος 

σταθ μός ε πι κα λεί ται την υ πη ρε σία αυ τή 

μό νο μί α φο ρά, κα τά την εί σοδό του 

στην κυ ψέ λη. Κά θε σταθ μός σχε τί ζε ται 

με μό νο έ να AP ε νώ έ να AP μπο ρεί να 

σχε τι στεί με πολ λούς σταθ μούς. Πε ριο-

δι κά, με σχε τι κή δια δι κα σί α ε λέγ χε ται η 

σύν δε ση αυ τή. Α ντίστοι χα, ο ρί ζο νται οι 

λει τουρ γί ες της α πο συ σχέ τι σης και της 

ε πα να συ σχέ τισης.

Με τά δο ση δε δο μέ νων

Η λει τουρ γί α αυ τή α φο ρά την α ξιόπι-

στη με τα φο ρά των πα κέ των δε δο μέ νων 

με τα ξύ των α σύρ μα των συ σκευών. Ο 

ό ρος α ξιό πι στη με τα φο ρά συ νί στα ται στο 

γε γο νός ό τι π.χ. θα ζη τη θεί ε πα νεκ πομπή 

των πα κέ των με την πλη ρο φο ρί α, αν δια-

πι στω θεί ό τι αυ τά έ χουν λά θη.

Το πρό τυ πο προ βλέ πει μη χα νι-

σμούς:

 Aνί χνευ σης λα θών και ε πα νεκ πο-

μπής πα κέ των που ε λή φθη σαν με λά θη

 Ε πι βε βαί ω σης για κά θε σω στή α πο-

στο λή πα κέ του

 Διόρ θω σης λα θών. 

Πε ρια γω γή 

Ό ταν έ νας α σύρ μα τος σταθ μός βρεθεί 

ε ντός εμ βέ λειας ε νός ή πε ρισ σο τέ ρων 

AP, δια λέ γει ε κεί νο το AP το ο ποί ο έ χει 

κα λύ τε ρο σή μα ή την κα λύ τε ρη ποιό τη τα 

ε πι κοι νω νί ας. Στη συ νέ χεια, γί νεται η συ-

σχέ τι ση του α σύρ μα του σταθ μού με το 

AP και εί ναι πλέ ον δυ να τή η α σύρμα τη 

ε πι κοι νω νί α. Πε ριο δι κά, γί νε ται α νί χνευ-

σή των κα ναλιών και στην πε ρί πτω ση 

που βρε θεί κα νά λι με κα λύ τε ρα χα ρα-

κτη ρι στι κά, γίνε ται ε πα να συ σχέ τι ση με 

το και νούρ γιο AP και συ ντο νι σμός του 

σταθ μού στην και νού ρια συ χνό τη τα. Η 

ε πα να συ σχέ τι ση μπο ρεί να γί νει λό γω 

με τα κί νη σης του σταθ μού ή ως α πο τέ λε-

σμα υ ψη λού φόρ του στο δί κτυο, ώ στε 

να βρε θεί καλύ τε ρο AP. Με τον τρό πο 

αυ τό, υ λο ποιεί ται έ να α πό τα βα σι κά 

χαρα κτη ρι στι κά του προ τύ που που εί ναι 

η κι νη τό τη τα των χρη στών.

Πρό σβα ση στο μέ σο με τά δο σης

(MAC, Medium Access Control)

Οι α σύρ μα τοι σταθ μοί και το ση μείο 

πρό σβα σης προ κει μέ νου να ε πι κοι νω νή-

σουν χρη σι μο ποιούν το ί διο κα νάλι, μια 

κοι νή ρα διο συ χνό τη τα. Έ τσι, για να εί ναι 

δυ να τή η α σύρμα τη ε πι κοι νω νί α χρειά ζε-

ται έ νας τρό πος, έ να πρω τό κολ λο, που 

να κα θο ρίζει τον τρό πο χρη σι μο ποί η σης 

του μο να δι κού κα να λιού α πό πολ λούς 
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χρή στες. Χω ρίς την πα ρου σί α πα ρό μοιου μη χα νι σμού α ξιό πι στη α σύρ μα τη με τά δο-

ση δεν θα ή ταν δυ να τή, α φού η εκ πο μπή του ε νός θα έ πε φτε πά νω στην εκ πο μπή 

των άλ λων. Ο μη χα νι σμός που χρη σι μο ποιεί ται ο νο μά ζε ται CSMA/CA (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Avoidance).

Έ να άλ λο πρό βλη μα που πα ρα τη ρείται εί ναι αυ τό του “Κρυμ μέ νου Κόμ βου” 

(Ηidden Νode Ρroblem). Σε αυ τό, έ νας α σύρ μα τος σταθμός δεν μπο ρεί να “δει” κά-

ποιον άλ λον που εκ πέ μπει, ε νώ “βλέ πουν” και οι δύ ο το ση μεί ο πρό σβα σης. Αυ τό 

μπο ρεί να συμ βαί νει λό γω α πό στα σης, λό γω κά ποιου ε μπο δί ου ή λό γω της χρή σης 

κα τευ θυ ντι κών κε ραιών α πό τους σταθ μούς.

Στο πα ρα κά τω σχή μα ο Α δεν μπο ρεί να α νι χνεύ σει την εκ πο μπή του C, με α πο-

τέλε σμα, α πό τη μί α τη σύ γκρου ση πα κέ των, μια και γί νε ται ταυτό χρο νη εκ πο μπή, 

και α πό την άλ λη, την α δυ ναμί α ε πι κοι νω νί ας του Β με ο ποιον δή πο τε άλ λο κόμ βο.

Για την ε πί λυ ση αυ τού του προ βλήμα τος έ χει προ βλε φθεί έ να προ αι ρε τι κό πρω-

τό κολ λο, το RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Ό ταν έ νας σταθ μός θέ λει να 

εκ πέμ ψει, ε λέγ χει κα ταρ χήν αν το κα νά λι εί ναι ε λεύ θερο και αν ναι, στέλ νει έ να μή-

νυ μα RTS και πε ρι μέ νει το AP να του α πα ντή σει με έ να μή νυ μα CTS. Το μή νυ μα αυ τό 

λέ ει στους άλ λους σταθ μούς να κα θυ στε ρή σουν τη με τά δοσή τους (να κά νουν πί σω 

και να του δώ σουν προ τε ραιό τητα). Ο προ ο ρι σμός α πα ντά με έ να μή νυ μα CTS, το 

ο ποί ο προ κα λεί κα θυ στέ ρη ση της εκ πο μπής του σταθ μού μέ χρι να βε βαιώ σει το AP 
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(που έ χει α ντί λη ψη ό λων των σταθ μών) 

ό τι το φυ σι κό μέ σο εί ναι ε λεύ θε ρο, ώ στε 

να δώ σει ά δεια στον α πο στολέ α να συ νε-

χί σει. Με αυ τόν τον τρό πο ε λατ τώ νε ται η 

πι θα νό τη τα συ γκρού σε ων.

Α νί χνευ ση λα θών

Σε κά θε πα κέ το προ στί θε ται κώ δικας 

α νί χνευ σης λα θών, ώ στε ο δέ κτης να μπο-

ρεί να α ντι λη φθεί αν το πα κέ το περιέ χει 

λά θη. 

Κα τά τμη ση πα κέ των

Προ βλέ πε ται α πό το πρό τυ πο δια δικα-

σί α κα τά τμη σης των με γά λων πα κέ των σε 

άλ λα μι κρό τε ρα. Αυ τό για τί, μι κραί νο ντας 

το μέ γεθός τους ε λατ τώ νε ται η πι θα νό τη τα 

να α πορρι φθούν ως λαν θα σμέ να και έ τσι 

έ χου με λι γό τε ρες ε πα νεκ πο μπές πα κέ των. 

Λει τουρ γί α ι διαί τε ρα χρή σι μη σε α σύρ μα τη 

με τά δο ση κά τω α πό δύ σκο λες συνθή κες.

Δια χεί ρι ση ι σχύ ος

Ε πί σης, στις τε χνολο γί ες 802.11 

ε φαρ μό ζε ται λει τουρ γί α ε ξοι κο νό μη-

σης ε νέρ γειας. Σε αυ τή, οι συσκευές 

ε νερ γο ποιού νται κα τά δια στή μα τα, 

κα τα να λώ νο ντας έ τσι λι γό τε ρη ε νέρ-

γεια, γε γο νός ε ξαι ρε τι κά χρή σι μο σε 

φο ρη τές συ σκευές, προ κει μέ νου να 

ε πε κτεί νουν τη διάρ κεια λει τουρ γί ας 

των μπα τα ριών τους.

Ρα διο με τά δο ση 

Ό σον α φο ρά τη με τά δο ση της πλη-

ροφο ρί ας χρη σι μο ποιού νται διά φο ρες 

τε χνι κές α νά πρω τό κολ λο:

ΙΕ Ε Ε 802.11b 

DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum). Η DSSS είναι μια τε χνι κή ε ξά-

πλω σης φά σμα τος (Spread Spectrum). Τού-

το ση μαί νει ό τι το σή μα ό ταν εκ πέ μπεται, 

α πλώ νε ται σε έ να αρ κε τά με γα λύ τε ρο εύ-

ρος συ χνο τή των, ε νώ στη δια δι κασί α της 

λή ψης του γί νε ται το α ντί στρο φο, έ τσι ο 

θό ρυ βος και οι τυ χόν πα ρεμβο λές α πορ ρί-

πτο νται σε με γά λο βαθ μό. Με τον τρό πο 

αυ τό κερ δί ζου με σε ποιό τη τα με τά δο σης, 

χρη σι μο ποιού με ό μως πε ρισ σό τε ρο φά-

σμα συ χνο τή των. Τα κα νά λια ρα διο με τά δο-

σης που χρη σι μο ποιού νται στην Ευ ρώ πη 

εί ναι με ρι κώς ε πι κα λυ πτό με να και έ τσι 

συ σκευές που βρί σκο νται στον ί διο χώ ρο, 

για να μπο ρούν να λει τουρ γούν χω ρίς ε πί 

μέ ρους πα ρεμ βο λές, θα πρέ πει να χρη σι-

μοποιούν μη δια δο χι κά κα νά λια.

ΙΕ Ε Ε 802.11a και ΙΕ Ε Ε 802.11g 

OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing). Πρό κει ται για μια τε χνο λο-

γί α δο κι μα σμέ νη, που ται ριά ζει α πό λυ τα 

για με τά δο ση με υ ψη λούς ρυθ μούς σε 

περι βάλ λον WLAN δι κτύ ων. Ε δώ δεν 

υ πάρ χει ε πι κά λυ ψη α νά με σα στα κα νά-

λια, με τη χα μη λό τε ρη ζώ νη να προ ο ρί-

ζε ται για χρή ση σε ε σω τε ρι κό χώ ρο, ε νώ 

η υ ψη λό τερη, που έ χει τέσ σε ρα κα νά λια, 

για χρή ση σε εξω τε ρι κό χώ ρο.

Δυ να μι κή προ σαρ μο γή ρυθ μού με τά δο σης 

(Dynamic Rate Shifting)

Πρό κει ται για αυ το μα το ποι η μέ νη δια δι-

κα σί α ε πι λο γής του μέ γι στου ρυθ μού που 

μπο ρεί να υ πο στη ρι χθεί, ώ στε να ε πι τευ χθεί 

α ξιό πι στη με τά δο ση. Η α πό στα ση WS (Α σύρ-

μα του Σταθ μού) - AP (Ση μεί ου Πρό σβα σης) 

εί ναι α ντι στρό φως α νά λο γη του ρυθ μού 

με τά δο σης (ό σο με γα λώ νει η α πό στα ση, 

μι κραί νει ο ρυθ μός με τά δο σης).

Τα χύ τη τα με τά δο σης

Ως τα χύ τη τα ο ρί ζε ται ο ο νο μα στικός 

ρυθ μός με τά δο σης στο ρα διο δί αυ λο, 

ό πως φαί νε ται πα ρα κά τω α νά πρό τυ πο:

 ΙΕ Ε Ε 802.11   1, 2Mbps
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 ΙΕ Ε Ε 802.11a  6, 12, 24, 36, 48, 
54Mbps

 ΙΕ Ε Ε 802.11b 1, 2, 5.5, 11Mbps
 ΙΕ Ε Ε 802.11g 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 24, 

36, 48, 54Mbps.
Η πραγ μα τι κή τα χύ τη τα εί ναι αρ κετά μι-

κρό τε ρη (ως και το μι σό της ο νο μα στι κής 

με ρι κές φο ρές) α φε νός του ό τι τα πα κέ τα 

που με τα φέ ρουν την πλη ρο φο ρί α, έ χουν 

ση μα ντι κό πο σο στό πλε ο νάζου σας ή ά χρη-

στης πλη ρο φο ρί ας, ό πως για πα ρά δειγ μα 

τον αύ ξο ντα α ριθ μό πακέ του ή τον κώ δι κα 

α νί χνευ σης λα θών και α φε τέ ρου της ύ παρ-

ξης νε κρών διαστη μά των μη με τά δο σης. 

Τέ λος, σε πε ρι βάλ λον με ά σχη μες συν θή-

κες με τά δο σης (θό ρυ βος, πα ρεμ βο λές 

κτλ.), λό γω των ε πα νεκ πο μπών πα κέ των, 

ο πραγ μα τι κός ρυθ μός με τά δο σης υ πο-

βαθ μί ζε ται α κό μα πε ρισ σό τε ρο.

Α σφά λεια

Με τον ό ρο α σφά λεια ο ρί ζο νται ό λες 

οι πα ρά με τροι που πρέ πει να λά βει υ πό-

ψη ο σχε δια στής ε νός α σύρ μα του δικτύ-

ου, σε διά φο ρα ε πί πε δα με διά φο ρους 

τρό πους ώ στε να εί ναι ι διαί τε ρα δύ σκο λο 

έ ως α κα τόρ θω το να προ κλη θεί βλά βη 

στο δί κτυο ή αν γί νει αυ τή να είναι πο λύ 

πε ριο ρι σμέ νη. Η α σφά λεια πα ρέ χε ται α πό 

ο λο κλη ρω μέ νο και σφαι ρικό σχε δια σμό 

του δι κτύ ου και του κά θε υ πο λο γι στή ξε-

χω ρι στά, πα ρα με τρο ποιώ ντας δυ να μι κά 

την πο λι τι κή α σφα λεί ας (Security Policy), 

η ο ποί α συ νι στάται στα παρα κά τω ε πί 

μέ ρους ε πί πε δα:

Σε ε πί πε δο Λει τουρ γι κού Συ στή μα-

τος (ΟS, Operating System) 

Λει  τουρ γι  κό σύ στη μα ε ί  ναι  το 

πρόγραμ μα του Η/Υ ή της συ σκευ ής που 

α να λαμ βά νει τη δια χεί ρι ση διερ γα σιών, 

την πα ρα με τρο ποί η ση ε ντο λών και τη διε-

πα φή χρή στη - υ λι κού. Γνω στά OS εί ναι 

τα Windows, Linux, MacOS κ.τ.λ. 

Οι γε νι κοί κα νό νες α σφά λειας εί ναι:

 η διαρ κής ε νη μέ ρω ση του λει τουρ-

γι κού α πό την κα τα σκευά στρια εται ρεί α 

(OS Update)

 ο πε ριο ρι σμός των ε νερ γών υ πη-

ρε σιών (active services) στις α πο λύτως 

α πα ραί τη τες για την ε ξυ πη ρέ τη ση των 

πραγ μα τι κών α να γκών των χρη στών.

Σε ε πί πε δο Λο γι σμι κού (Software)

Λ ο  γ ι  σ μ ι  κ ό  ε ί  ν α ι  ε  φ α ρ  μ ο  γ έ ς  ή 

προγράμ μα τα που α να πτύσ σο νται α πό 

προ γραμ μα τι στές με σκο πό τη διευ κό-

λυν ση του χρή στη (π.χ MS Office/Λο-

γι σμι κό Ε φαρ μο γής Γρα φεί ου, Norton 

Antivirus/Α ντι βιο τικό Λο γι σμι κό κτλ).
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Οι γε νι κοί κα νό νες α σφά λειας εί ναι:

 Χρή ση νό μι μου λο γι σμι κού 

 Ε γκα τά στα ση προ γραμ μά των 

προ στα σί ας κα κό βου λου λο γι σμι κού 

Antivirus και η συ νε χής και α διά λει πτη 

α να νέ ωσή τους (Virus Update)

 Ε γκα τά στα ση λο γι σμι κού ε πο πτεί-

ας και κα ταγρα φής ε νερ γειών των χρη-

στών, με πα ράλ λη λη ει δο ποί η ση του 

δια χει ρι στή του δι κτύ ου σε πε ρι πτώ σεις 

α θέ μι των ε νερ γειών

 ESSID (Extended Service Set ID), 

πρω τό κολ λο αυ θε ντι κο ποί σης με τα ξύ 

ΑP και WS 

 Πρω τό κολ λο ΙΕ Ε Ε 802.11i: πε ριέ χει 

την προ στα σί α ε πι κύ ρω σης του IEEE 802.1X, 

ε νώ προ σθέ τει ε ξε λιγμέ να πρό τυ πα α σφα λεί-

ας (AES, Advanced  Encryption Standards) 

για την προ στα σί α της κρυ πτο γρά φη σης 

 Πρω τό κολ λο ΙΕ Ε Ε 802.1X: ο ρί ζει το 

πλαί σιο ε πι κύ ρω σης, κα θώς και τη δυ να-

μι κή δια νο μή των κλει διών. Α παι τεί την 

πα ρου σί α ε ξυ πη ρε τη τή Radius για την 

πι στο ποί η ση των χρη στών

 WEP (Wired Equivalent Encryption), 

δια δι κα σί α κρυ πτο γρά φη σης δε δο μέ νων με 

στα τι κό κλει δί κρυ πτο γρά φη σης 40 - 128bit 

για την αυ θε ντι κο ποί η ση WS και AP.

 EAP (Extensible Αuthentication 

Ρrotocol): πρω τό κολ λο  σηµεί ου προς 

σηµεί ο, το ο ποί ο υ πο στη ρί ζει πολ λα πλές µε-

θό δους ε πι κύ ρω σης, αλ λά ε ξαρ τά ται α πό το 

λει τουρ γι κό σύ στη μα που χρη σι μο ποιεί ται.

 WPΑ (Wi-Fi Protected Access): 

α πο τε λεί μια ο λο κλη ρω μέ νη λύ ση για 

την ταυ το ποί ηση του χρή στη στο ση-

μεί ο πρό σβα σης και στο δί κτυο, χρη σι-

μο ποιώ ντας πρω τό κολ λα ό πως το EAP 

(Extensible Authentication Protocol) και 

το PEAP (Protected EAP) για την αυ θε ντι-

κοποί η ση και πρωτό κολ λα ό πως τα TTLS 

(Transport Layer Security), SSL (Secure 

Sockets Layer) και SSH (Secure Shell) για 

την κρυ πτο γράφη ση των δε δο μένων. 

Δη μιουρ γού νται, έ τσι, οι προ ϋ πο θέ σεις 

για το ά νοιγ μα ε νός ι σχυ ρού κρυ πτα σφα-

λισμέ νου “τού νελ” με τα ξύ των υ πο λο γι-

στών που ε πι κοι νω νούν με τα ξύ τους

 Φίλ τρο MAC διευ θύν σε ων, δυ να-

τό τη τα προ σθή κης φίλ τρων σχε τι κά με 

τις MAC διευ θύν σεις των συ σκευών για 

την αυ θε ντι κο ποί ηση και α δειο δό τη ση 

τους α πό το AP

 Α πε νερ γο ποί η ση Ping Requests 

(Aι τή σε ων Ping). 

Σε ε πί πε δο υ λι κής υ πο δο μής δι κτύ ου

Η πιο σο βα ρή α δυ να μί α της α σύρ ματης 

με τά δο σης εί ναι ό τι δεν υ πάρ χει τρό πος 

πα ρε μπό δι σης της πρό σβα σης κάποιου 

κα κό βου λου χρή στη στο φυ σι κό μέ σο 

που εί ναι τα ρα διο κύ μα τα. Έ τσι, κά ποιος 

ε φο δια σμέ νος με το κα τάλ λη λο υ λι κό και 

λο γι σμι κό μπο ρεί να συν δε θεί στο δί κτυο 

και να συλ λέ ξει ι κα νό α ριθ μό πα κέ των που 

με τα δί δο νται, ι διαί τε ρα αν αυ τή δεν εί ναι 

κρυ πτο γρα φη μέ νη ή εί ναι κρυ πτο γρα φη μέ-

νη με κά ποιον α δύ να μο αλ γό ριθ μο.

Οι γε νι κοί κα νό νες α σφά λειας εί ναι:

 Χρή ση αυ τό νο μης συ σκευ ής δυ-

να μι κού τοί χους προ στα σί ας (Hardware 

Firewall), που ε λέγ χει την πρό σβα ση σε 

ε πί πε δο δι κτύ ου

 Χρή ση στα τι κών IP διευ θύν σε ων

 Στα τι κή α ντι στοί χη ση ΙP/MAC διευ-

θύν σε ων

 Δη μιουρ γί α VPNs (Virtual Private 

Networks) 

 Στην πε ρί πτω ση δια βαθ μι σμέ νων 

δικτύ ων, η χρή ση αυ τό νο μης κρυ πτο-

συ σκευ ής

 Τα κτι κή ε νη μέ ρω ση χρη στών σε 

θέ μα τα α σφα λεί ας

 Συ νε χής ε πο πτεί α του δι κτύ ου.
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Ρύ παν ση Ρα διο φά σμα τος

Tο φά σμα ρα διο συ χνο τή των πε ρι λαμβά νει τις συ χνό τη τες α πό 9KHz έως 300GHz 

οι ο ποί ες μπο ρούν να με ταδο θούν ως η λε κτρο μα γνη τι κό κύ μα.

Ρύ παν ση ρα διο φά σμα τος θε ω ρείται η μη συμ μόρ φω ση με τους πα ρα κά τω κα-

νό νες:

 Εκ πο μπή μό νο προς την πε ριο χή που α να γκαιεί για κά λυ ψη

 Εκ πο μπή μό νο στο α πό λυ το χρο νι κό διά στη μα εργα σί ας του δι κτύ ου

 Χρή ση κα τάλ λη λου και κα λής ποιό τη τας υ λι κού ε ξο πλι σμού υ πο δο μής δι κτύ ου. 

ΚΑ ΝΑ ΛΙΑ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΔΙΑ ΓΡΑ ΦΕΣ 
Α δειο δό τη ση

Τα α σύρ μα τα το πι κά δί κτυα ερ γά ζονται σε κά ποια α πό τις ISM (Instrumentation, 

Scientific, and Medical) ζώ νες. Αυ τές εί ναι ζώ νες συ χνο τή των που η χρή ση τους δεν 

α παι τεί α δειο δό τη ση (Unlicenced). Η χρή ση τους προ ο ρί ζε ται, ό πως α να φέ ρει και η 

ο νο μα σί α τους, για χρή ση σε βιο μη χα νι κό πε ρι βάλ λον, για ε πι στη μο νι κούς - εκ παι-

δευ τι κούς - ια τρι κούς σκο πούς. Σε κά θε πε ρί πτω ση δεν προ ο ρί ζε ται για εμπο ρι κή 

εκ με τάλ λευ ση και γι’ αυ τό άλ λω στε οι συ χνό τη τες αυ τές δεν α δειο δο τού νται.

Εύ ρος ISM Ζώ νης

902 - 928MHz

2.400 - 2.483GHz

5.15 - 5.35GHz

5.725 - 5.875GHz.

Ε νώ οι πε ρισ σό τε ρες α πό αυ τές τις ζώ νες εί ναι διε θνείς, υ πάρ χουν δια φο ρο ποι-

ή σεις τό σο στο φά σμα που δια τίθε ται ό σο και στους ρυθ μι στι κούς κα νό νες, ό πως 

αυ τοί πε ρι γρά φο νται α πό την κά θε ε θνι κή ρυθ μι στι κή αρ χή.

Θα πρέ πει να το νι σθεί ό τι στη ζώ νη των 2,4GHz, λό γω της μη α δειο δό τησής της, εκ-

πέ μπουν ρα διο κύ μα τα και συ σκευές ό πως οι φούρ νοι μι κρο κυ μά των, με α πο τέ λε σμα να 

δη μιουρ γού νται ση μα ντι κές πα ρεμ βο λές στη λει τουρ γί α των α σύρ μα των δι κτύ ων.

Ραδιοφάσμα:
Με πιο έντονο χρώμα εικο-
νίζονται οι περιοχές όπου η 
ένταση είναι μεγαλύτερη.
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ΤΟ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΕΣ 
Η διάρ θρω ση ε νός α σύρ μα του δι κτύου 802.11 μπο ρεί να εί ναι πο λύ α πλή ως και 

αρ κε τά σύν θε τη, έ χο ντας δυ να τό τη τα κλι μά κω σης.

Ο ρί ζο νται α πό το πρό τυ πο οι ε ξής τοπο λο γί ες (και οι ε πα κό λου θοι τρό ποι λει-

τουρ γί ας τους):

IBSS, Independent Basic Service Set ή Peer-to-Peer ή Ad-Hoc

Εί ναι η πιο βα σι κή και η πιο α πλή το πο λο γί α α σύρ μα της δι κτύ ω σης. Οι α σύρ μα τοι 

σταθ μοί ε πι κοι νω νούν κα τευθεί αν με τα ξύ τους, έ νας προς έ ναν (Ρeer to Ρeer), χω ρίς 

να υ πάρ χει κε ντρι κός σταθ μός AP (Access Point), ως ι σότι μοι με τα ξύ τους. Βα σι κός 

πε ριο ρι σμός εί ναι ό τι προ κει μέ νου να γί νει ε πικοι νω νί α με τα ξύ δύ ο σταθ μών, θα 

πρέ πει να εί ναι ο έ νας ε ντός της εμ βέ λειας του άλ λου. 

Υλοποίηση ασύρματης δικτύωσης με την τοπολογία IBSS 

Infrastructure Mode

Σε αυ τήν, το α σύρ μα το δί κτυο έ χει μια κυ ψε λο ει δή μορ φή, α πο τε λού με νο α πό 

έ ναν α ριθ μό α πό κυ ψέ λες. Σε κά θε κυ ψέ λη υ πάρ χει έ νας ση μεί ο πρό σβα σης AP και 

έ νας α ριθ μός α πό α σύρ μα τους σταθ μούς, οι ο ποί οι ε ξυ πη ρε τού νται α πό αυ τό και 

ο νο μά ζο νται πε λά τες. 

Δύ ο τύ ποι υ πη ρε σί ας ο ρί ζο νται α νά λο γα με τον α ριθ μό των AP, ά ρα και των 

κυ ψε λών: 

Υλοποίηση ασύρματης δι-
κτύωσης με την τοπολογία 

Infrastructure Mode 
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 IBBS, Infrastructure Basic Service Set

Α πο τε λεί ται α πό μί α κυ ψέ λη ε ξυ πηρε τού με νη α πό έ να ΑΡ με το ο ποί ο ε πι κοι-

νω νούν ό λοι οι α σύρ μα τοι σταθ μοί στην κυ ψέ λη. Έ τσι, αν έ νας σταθ μός θέ λει να 

ε πι κοι νω νή σει με έ ναν άλ λον σταθ μό, στέλ νει τα πα κέ τα προς το AP και αυ τό τα 

ε πα νεκ πέ μπει προς τον τε λι κό προ ο ρι σμό. Με αυ τό τον τρό πο δε χρειά ζε ται οι 

σταθ μοί να βρί σκο νται ο έ νας ε ντός της εμ βέ λειας του άλ λου. Εί ναι αρ κε τό ο κά θε 

σταθ μός να εί ναι ε ντός της εμ βέ λειας του AP. Ε πί σης, το AP πα ρέ χει τη λει τουρ γί α 

της με τα γω γής (Relay) των πα κέ των με τα ξύ των α σύρ ματων σταθ μών ή με τα ξύ των 

α σύρ μα των σταθ μών και του συ στή μα τος δια νο μής. Μπο ρού με να πού με, ε πο μέ νως, 

ό τι το AP ε πι τελεί τις λει τουρ γί ες γέ φυ ρας (Βridge). 

Υλοποίηση ασύρματης δικτύωσης 
με την τοπολογία IBSS

 ESS, Extended Service Set

Α πο τε λεί ται α πό έ ναν α ριθ μό κυ ψελών, με την κά θε κυ ψέ λη να ε ξυ πη ρε τεί ται α πό 

έ να AP, ε νώ τα AP εί ναι δια συν δεδε μέ να με τα ξύ τους με μί α δο μή δι κτύ ου με τά δο-

σης. Ο σκο πός της το πο λο γί ας αυ τής εί ναι να με γα λώ σει την εμ βέ λεια α σύρ μα της 

κά λυ ψης. Τέ τοιες πε ρι πτώ σεις πα ρα τη ρού νται ό ταν, για πα ρά δειγ μα, έ να μό νο AP 

δεν μπο ρεί να κα λύ ψει μια πε ριο χή ή έ να χώ ρο ή μπο ρεί να το κα λύ ψει αλ λά ό χι με 

επαρ κή ποιό τη τα. Σε μια τέ τοια πε ρί πτω ση ε γκα θί στα σται ένας ι κα νός α ριθ μός α πό 

AP σε κα τάλ λη λα ε πι λεγ μέ να ση μεί α, ώστε να κα λυ φθούν ό λοι οι χώ ροι της κυ ψέ λης 

με ι κα νο ποι η τι κή ποιό τη τα και στη συ νέ χεια δια συν δέ ου με τα AP με τα ξύ τους.

Μί α τέ τοια πε ρί πτω ση δια σύν δε σης μπο ρεί να ε φαρ μο σθεί για την κά λυ ψη 

των χώ ρων ε νός κτι ρί ου. Α νά λο γα με την το πο λο γί α του, θα χρεια στεί να ε γκα-
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τα στα θεί έ να AP α νά ό ρο φο ή ί σως και ανά αί θου σα. Τα AP μπο ρεί να εί ναι 

δια συν δε δε μέ να με τα ξύ τους σε έ να α πλό ενσύρ μα το ethernet δί κτυο. Σε αυ τή 

την κυ ψε λο ει δή δο μή δι κτύ ου, έ νας α σύρ μα τος σταθ μός μπο ρεί να με τα κι νεί-

ται α πό τη μί α κυ ψέ λη στην άλ λη, χω ρίς να χά νει τη δια σύν δε σή του. Αυ τή η 

δυ να τό τη τα ο νο μά ζε ται πε ρια γω γή (Roaming).

DS, Distribution System 

(Σύ στη μα Δια νο μής)

Ο τρό πος δι κτύ ω σης τό σο των AP με ταξύ τους ό σο και των πι θα νών  δια φο ρε-

τι κών τύ πων δι κτύ ου που μπο ρεί να παρα τη ρη θούν σε ευ ρύ τε ρο μι κτό δί κτυο, ο ρί-

ζε ται ως σύ στη μα δια νο μής. Το πρότυ πο 802.11 δεν ο ρί ζει τη μορ φή του και έ τσι, 

α νά λο γα με τις ε κάστο τε συν θή κες, μπο ρεί να εί ναι: 

 Εν σύρ μα το δί κτυο ethernet

 Α σύρ μα το δί κτυο ει δι κής μορ φής

 Α σύρ μα το δί κτυο 802.11

 Κά ποια άλ λη τε χνο λο γί α. 

Προ φα νώς, έ να α σύρ μα το δί κτυο μπορεί να πε ρι λαμ βά νει έ ναν ο ποια δή πο τε 

συν δυα σμό α πό τις πα ρα πά νω το πο λογί ες. Η πο λύ με γά λη ευε λι ξί α στη σχε δί α ση 

εί ναι έ να α πό τα βα σι κά πλε ο νε κτή μα τα της συ γκε κρι μέ νης τε χνο λο γί ας.

Υλοποίηση ασύρματης
 δικτύωσης με την τοπολογία ESS
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ΘΕ ΜΑ ΤΑ Υ ΓΕΙ ΑΣ
Τα τε λευ ταί α χρό νια υ πάρ χει μια συ νε-

χώς αυ ξα νό με νη ευαι σθη το ποί η ση των 

πο λι τών στα θέ μα τα ε πι κιν δυ νό τητας της 

η λε κτρο μα γνη τι κής α κτι νο βο λί ας που 

εκ πέ μπε ται α πό διά φο ρες πηγές. Έ τσι, 

έ χουν θε σπι στεί ό ρια α σφα λεί ας για τις 

διά φο ρες συ σκευές, ό σον α φο ρά την 

ι σχύ που εκ πέ μπουν και ό ρια α σφα λεί ας 

για τις προ δια γρα φές και την ε λά χι στη 

α πό στα ση, ό σον α φο ρά τον ε ξοπλι σμό 

των τη λε πι κοι νω νια κών φο ρέ ων.

Βλέ πο ντας το θέ μα γε νι κά χω ρίς τε χνι-

κές λε πτο μέ ρειες, οι πιο ση μα ντι κοί πα ρά-

με τροι που πρέ πει να προ σε χθούν εί ναι 

η εκ πε μπό με νη ι σχύς α πό την κεραί α και 

η α πό στα ση που πρέ πει να τη ρεί ται α πό 

αυ τήν. Για τί μπο ρεί μια πηγή με γά λης 

ι σχύ ος αλ λά σε με γά λη α πό στα ση να εί ναι 

πιο α κίν δυ νη α πό μί α άλλη μι κρό τε ρης 

ι σχύ ος, αλ λά σε μι κρό τε ρη α πό στα ση. Ως 

δείγ μα αί σθη σης των με γε θών πα ρα τί θε-

νται με ρι κές εν δει κτι κές πη γές α κτι νο βο λί-

ας και η α ντί στοι χη α πό στα ση α σφα λεί ας 

που πρέ πει να τη ρείται:

 Συ σκευ ή 802.11 με εκ πο μπή 100 

mwatt EIRP (Effective Isotropic Radiated 

Power) έ χει α πό στα ση α σφα λεί ας περί-

που 3cm

 Κι νη τό GSM με εκ πο μπή 1 watt 

EIRP, σε με γά λη α πό στα ση α πό το σταθ μό 

βά σης, έ χει α πό στα ση α σφα λεί ας 10cm

 Σταθ μός κι νη τής τη λε φω νί ας με 

200 watt EIRP έ χει α πό στα ση α σφα λεί ας 

2m

 Σταθ μός εκ πο μπής τη λε ό ρα σης ή 

ρα διο φώ νου με 40 Κwatt EIRP έ χει α πό-

στα ση α σφα λεί ας 20m.

Α ντί στοι χα συ γκρί νο ντας την έ ντα-

ση α κτι νο βο λί ας με τα ξύ των πα ρα πά νω 

πη γών σε συ νή θεις α πο στά σεις, με την 

έ ντα ση πε δί ου που πα ρά γε ται α πό 802.11 

συ σκευ ή σε α πό στα ση 50cm (που εί ναι 

300 φορές κά τω α πό το ό ριο), έ χου με:

 Κι νη τό GSM με εκ πο μπή 1 watt 

EIRP, σε α πό στα ση 5cm, 1000 φο ρές πε-

ρισ σό τε ρο

 Σταθ μός κι νη τής τη λε φω νί ας με 

200 watt EIRP, σε α πό σταση 5m, 20 φο-

ρές πε ρισ σό τε ρο

Υλοποίηση ασύρματης δικτύωσης με DS, 
Σύστημα Διανομής



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009

 Σταθ μός εκ πο μπής τη λε ό ρα σης ή 

ρα διο φώ νου με 40 Κwatt EIRP σε α πό στα-

ση 50m, 40 φο ρές πε ρισ σό τε ρο.

Θα πρέ πει να το νι στεί το γε γο νός ότι 

με γά λης ι σχύ ος πη γές α κτι νο βο λί ας εί ναι 

α κίν δυ νες, αρ κεί να τη ρη θούν οι α πο στά-

σεις α σφα λεί ας, ε νώ α ντί θε τα μι κρής ι σχύ-

ος πη γές μπο ρεί να γί νουν ε πι κίν δυ νες αν 

η α πό στα ση εί ναι πο λύ μι κρή.

Ε πί σης, ο ορ γα νι σμός ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute 

-α νε ξάρ τη τος μη κερ δο σκο πι κός ορ γα-

νι σμός πα ρά γω γής τη λε πι κοι νω νια κών 

προ τύ πων), έ χει δη μιουρ γή σει το πρό τυ πο 

ETSI EN 300 328 για τις α σύρ μα τες επι κοι νω-

νί ες. Πιο συ γκε κρι μέ να, το πρότυ πο αυ τό 

α να φέ ρει ό λες τις προ δια γρα φές τις ο ποί ες 

πρέ πει να τη ρεί έ να κε ραιο σύ στη μα, ώ στε 

να εί ναι α σφα λές ως προς το πε ρι βάλ λον 

και τον άν θρωπο, κα θώς και φι λι κό προς άλ-

λα α σύρ μα τα συ στή μα τα. Μά λι στα στις πε-

ρισ σό τερες χώ ρες ο νό μος ε πι βά λει στους 

κα τα σκευα στές α σύρ μα του τη λε πι κοι νωνια-

κού ε ξο πλι σμού να πα ρά γουν συ σκευές 

σύμ φω νες με το πρό τυ πο αυ τό. 

Πα ράλ λη λα, γί νονται ερ γα στη ρια κές 

δο κι μές και με τρή σεις των ε πι δρά σε ων 

της η λε κτρο μαγνη τι κής α κτι νο βο λί ας 

στον αν θρώ πι νο ορ γα νι σμό, ε νώ έ χουν 

αρ χί σει να πραγ μα το ποιού νται οι πρώ τες 

ε πι δη μιο λο γι κές με λέ τες. 

Τέ λος, ε νώ δεν υ πάρ χουν α κό μα σο βα-

ρές εν δεί ξεις που να α πο δει κνύ ουν ό τι η 

χρή ση των μι κρο κυμά των στις τη λε πι κοι νω-

νί ες μπο ρούν να βλά ψουν τον άν θρω πο:

 H Ε Ε Α Ε (Ε θνι κή Ε πιτρο πή Α το μι κής 

Ε νέρ γειας) ξε κα θα ρί ζει ό τι η α κτι νο βο λί α 

στη συ χνό τη τα των 2,4 GHz ε ντάσ σε ται 

στις µη ιο νί ζου σες α κτι νο βολί ες (μη ιο νί-

ζου σες α κτι νο βο λί ες εί ναι αυ τές οι ο ποί ες 

με τα φέ ρουν σχε τικά µι κρή ε νέρ γεια, α νί κα-

νη να προ κα λέ σει ιο νι σμό, µε η λε κτρι κές, 

χη μι κές και θερ μι κές ό μως ε πι δρά σεις στα 

κύτ τα ρα, άλ λο τε ε πι βλα βείς και άλ λο τε 

ευερ γε τι κές για τη λει τουρ γί α τους).

 Ο ορ γα νι  σμός FCC (Federal 

Communications Commission) πα ρα δέ-

χε ται το γε γονός ό τι υ ψη λή έκ θε ση σε 

μι κρο κυ μα τι κή α κτι νο βο λί α μπο ρεί να 

έ χει ως α ποτέ λε σμα την αύ ξη ση της θερ-

μο κρα σί ας του δερ μά τι νου ι στού και κατ’ 

ε πέ κτα ση την αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας 

του σώ μα τος (με αυ τόν τον τρό πο λει-

τουρ γούν οι φούρ νοι μι κρο κυ μά των στη 

συ χνό τη τα των 2,4 GHz).

ΝΕ ΕΣ Α ΠΕΙ ΛΕΣ
Στα αρ νη τι κά της α νά πτυ ξης της 

ευρυ ζω νι κό τη τας δύ ο νέ α προ βλή μα τα 

έρ χο νται να προ στε θούν στη ζω ή των 

α σύρμα των χρη στών:

Wardriving

Ο ό ρος Wardriving χρη σι μο ποιεί ται 

για να πε ρι γρά ψει την πρα κτι κή ε κεί νη 

κα τά την ο ποί α έ νας χρή στης του Δια-

δι κτύ ου πε ρι πλα νιέ ται στους δρό μους 

συ νοικιών ε φο δια σμέ νος με συ σκευ ή που 

έ χει δυ να τό τη τα α σύρ μα της πρό σβα σης 

στο Δια δί κτυο, με σκο πό να ε ντο πί σει 

α σύρ μα τα δί κτυα οι κιακής ή ε παγ γελ μα-

τι κής χρή σης και να χαρ το γρα φή σει την 

ύ παρ ξή τους για στατι στι κούς ή άλ λους 

λό γους, συ νή θως με σκο πό το Ηacking. 

Warchalking

Το Warchalking κυ ρί ως πε ρι γρά φει 

τη σή μαν ση με ση μειω τι κούς χα ρα-

κτή ρες, συ νήθως ε πί α κι νή των, που 

βρί σκο νται στην πε ριο χή στην ο ποί α 

ε πι τυγ χά νε ται η κτή ση πρό σβα σης σε 

α σύρ μα το τη λε πι κοι νω νια κό δί κτυο, 

με σκο πό να ε πω φελη θούν και άλ λοι 

που εν δε χό με να θε λή σουν να κά νουν 
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χρή ση της ε ντο πι σμέ νης α σύρ μα της 

πρό σβα σης στο δί κτυο ή Δια δί κτυο. 

Η δη μο σιο ποί η ση στοι χεί ων α πό τους 

Warchalkers μπο ρεί να γί νε ται ταυ τό-

χρο να τόσο offline ό σο και online σε 

δια δι κτυα κούς τό πους μέ σω των ο ποί-

ων έρ χο νται σε ε πι κοι νω νί α με ο μο ϊδε-

ά τες τους. 

Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΕΣ Α ΣΥΡ ΜΑ ΤΩΝ ΔΙ ΚΤΥ ΩΝ
Η α σύρ μα τη τε χνο λο γί α έ χει έ να 

ευρύ τα το φά σμα ε φαρ μο γών, οι ο ποί ες 

ξε κι νούν α πό ποι κί λους ε πι χει ρη μα τι-

κούς κλά δους, μέ χρι α πλές ε ρα σι τε χνι-

κές ε φαρ μο γές.

Έ χο ντας ως βα σι κά χα ρα κτη ρι στικά το 

με γά λο εύ ρος με τά δο σης και την ι κα νό τη-

τα κί νη σης, οι ε φαρ μο γές πε ριο ρί ζο νται 

μό νο α πό τη φα ντα σί α και την ευ ρη μα τι-

κό τη τα του χρή στη.

Οι ση μα ντι κό τε ρες ε φαρ μο γές παρα-

τη ρού νται:  

 Σε εκ παι δευ τι κά ι δρύ μα τα

 Σε νο σο κο μεί α

 Σε ε ται ρεί ες

 Στη βιο μη χα νί α

 Σε οι κια κά δί κτυα.

 Σε ε πι λεγ μέ να ση μεί α πρό σβα σης 

(Hot Spots, ση μεί α όπου συ γκε ντρώ νε ται 

Στις παραπάνω εικόνες βλέπουμε τα σήματα που χρησιμοποιούν οι wardrivers για 
τη μεταξύ τους ενημέρωση.

Εξωτερικό Ελλάδα

κό σμος και υ πάρ χει α νά γκη για με τά-

δο ση δε δο μέ νων), ό πως οι πα ρα κά τω 

πε ρι πτώ σεις:

 Α ε ρο δρό μια

 Χώ ροι ψυ χα γω γί ας

 Ξε νο δο χεια κές μο νά δες.

ΑΛ ΛΕΣ Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΕΣ
Η α σύρ μα τη σύν δε ση μπο ρεί να έ χει 

ε φαρ μο γή στην πα ρο χή α σύρ μα του 

internet (WISP, Wireless Internet Service 

Provider). Μπο ρεί, επί σης, να χρη σι μο ποι-

η θεί για τη δη μιουρ γί α ε νός α σύρ μα του 

ευ ρυ ζω νι κού δικτύ ου, μέ σα α πό το ο ποί ο 

θα γί νε ται προ σφο ρά διά φο ρων υ πη ρε-

σιών, για τους σκο πούς της ε πι κοι νω νί ας, 

της ε νη μέ ρω σης και της ψυ χα γω γί ας.

ΠΡΟ Ο ΠΤΙ ΚΕΣ
Σή με ρα τα α σύρ μα τα δί κτυα έ χουν 

με γα λύ τε ρη ε φαρ μο γή σε κα θε το ποι η μέ-

νες ε φαρ μο γές, ό πως κα τα στή μα τα και 

βιο μη χα νι κές ε γκα τα στά σεις. Μελ λο ντι-

κά, α να μέ νε ται ό τι θα α φο ρά ε φαρ μο γές 

σε νο σο κο μεί α, εκ παι δευ τι κά ι δρύ μα τα, 

πε ρι βάλ λο ντα γρα φεί ου. Σε ε ται ρι κό πε-

ρι βάλ λον, θα έ χει ε φαρ μο γή σε αί θου σες 

συ νε δριά σεων, σε δη μό σιες πε ριο χές και 

σε ε ται ρι κά γρα φεί α.
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Τέ λος, ο έ λεγ χος του πε δί ου στρα τιω τι-

κών ε πι χει ρή σε ων σε πραγ μα τι κό χρόνο, 

ό σον α φο ρά στρα τη γι κό σχε δια σμό, μα-

χη τι κή ι σχύ και διοι κη τι κή μέ ρι μνα, εί ναι 

μί α α πό τις μελ λο ντι κές ε φαρ μο γές που 

μπο ρεί να ε πι φέ ρει η α σύρ μα τη με τά δο-

ση δε δο μέ νων.

ΟΙ Α ΣΥΡ ΜΑ ΤΕΣ ΚΟΙ ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛ ΛΑ ΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Υ ΠΟ ΛΟΙ ΠΟ ΚΟ ΣΜΟ
Η α σύρ μα τη δι κτύ ω ση έ χει με γά λη 

ανά πτυ ξη σε αρ κε τές πε ριο χές του κό-

σμου, ό πως την Ι σπα νί α, την Αυ στρί α και 

την Αγ γλί α. Πρω το πό ροι ω στό σο θε ω ρού-

νται τρεις πό λεις: το Σίδ νε ϊ,  το Σιάτλ και 

η Νέ α Υόρ κη. Στην Ελ λά δα, χα ρα κτη ρι-

στι κά πα ρα δείγ μα τα εί ναι τα α σύρ μα τα 

μη τρο πο λι τι κά δί κτυα της Α θή νας, του 

με γα λύ τε ρου γε ω γρα φι κά και πολυ πλη θέ-

στε ρου δι κτύ ου, της Πά τρας, του πρώ του 

χρο νο λο γι κά στην Ελ λά δα α συρμά του 

δι κτύ ου και της Θεσ σα λο νί κης. 
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teithe.gr 

 Α σύρ μα τα Δί κτυα Υ ψη λών Τα χυ τή των, Τμή μα Η λεκτρο νι κών Μη χα νι κών ΤΕΙ Πει ραιά, Αγ γε λής Ν. - Ρα γιάς Ν.,  
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 www.wi-fi.org
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 www.cti.gr  

Χρή σι μες διευ θύν σεις

Σύν δε σμοι: 

 www.ieee.org Η ι στο σε λί δα της ΙΕ Ε Ε

 www.wi-fi.org Ορ γα νι σμός για την πι στο ποί η ση WiFi

Ρυθ μι στι κές αρ χές

 www.etsi.org Ευ ρω πα ϊ κή ρυθ μι στι κή αρ χή

 www.eett.gr Ελ λη νι κή ρυθ μι στι κή αρ χή 

Α σύρ μα τες Κοι νό τη τες της Ελ λά δος

 www.awmn.net Α σύρ μα το μη τρο πο λι τι κό δί κτυο της Α θή νας

 www.pwn.net Α σύρ μα το μη τρο πο λι τι κό δί κτυο της Πά τρας

 www.twmn.net Α σύρ μα το μη τρο πο λι τι κό δί κτυο της Θεσ σα λονί κης

 www.salonicawireless.net Α σύρ μα το μη τρο πολι τι κό δί κτυο της Θεσ σα λο νί κης

Διε θνείς Α σύρ μα τες Κοι νό τη τες

 www.seattlewireless.net 

 www.nycwireless.net 

 www.sydneywireless.com 

Nέ α για το wifi

 www.netstumbler.com 

 www.wi-fiplanet.com  

 www.wifinetnews.com 
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Η Α πά ντη ση των

Ισ ρα η λι νών

Ε νό πλων ∆υ νά µε ων

(IDF)

στον Πό λε µο του 2006

µε τη Χεζµπολλάχ

Με τά φρα ση α πό το άρθρο

του Matt M. Matthews

στο πε ριο δι κό MILITARY REVIEW

Ιουλ. - Αυγ. 2009

ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ
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Το άρ θρο που α κο λου θεί κρί θη κε ση μα ντι κό ε πει δή πε ριέ χει 

χρήσι μα δι δάγ μα τα και για τους Έλ λη νες στρα τιω τι κούς. Χω-

ρίς να υ πει σέλ θουμε στην ου σί α της πο λι τι κής δια φο ράς της 

α ρα βο ϊσ ρα η λι νής διέ νε ξης ή σε α ξιο λο γι κές κρί σεις, οι δύ ο 

συ γκρού σεις του 2006 και του 2008, προ σφέ ρουν έ να πε δί ο 

σκέ ψης και προ βλη μα τι σμού, σε κα θα ρά στρα τιω τι κό ε πίπε δο 

για κά θε με λέ τη των πο λέ μων.

Α πό ό λο το άρ θρο, τέσ σε ρα εί ναι τα ση μεί α που έ χουν το με γα-

λύ τε ρο εν διαφέ ρον. Το πρώ το εί ναι πως α κό μη και έ νας στρα τός 

με πρό σφα τη πο λε μι κή ε μπει ρί α, μπο ρεί να χά σει τα πο λε μι κά 

του έν στι κτα και να ε φη συ χά σει. Ο Ισ ρα η λι νός στρα τός α πό το 

1987 και με τά α σχο λήθη κε κυ ρί ως με α στυ νο μι κά κα θή κο ντα 

στις κα τε χό με νες πε ριο χές και δεν προ έ βλε πε με γά λης κλί μα κας 

χερ σαί α σύ γκρου ση. Το δεύ τε ρο εί ναι ό τι κά θε στρα τός πρέ πει 

να μα θαί νει α πό τα λά θη του και να τα διορ θώ νει. Ο Ισ ρα η λι νός 

στρα τός πά ντα ε φάρ μο ζε αυ τή την πρα κτι κή και το ί διο έ κα νε 

και με τά το 2006. Η πρό ο δος που έ κα νε στα δύ ο χρό νια που με-

σο λά βη σαν μέ χρι την ε πό με νη σύ γκρου ση ή ταν ό ντως ε ντυ πω-

σια κή και διόρ θω σε τα λά θη του. Το τρί το εί ναι ό τι η ευ φο ρί α 

που α να πτύ χθη κε στη δεκα ε τί α του 1990 ό τι η τε χνο λο γί α με την 

α ε ρο πο ρί α και τα ό πλα α κρι βεί ας θα δώσουν τη νί κη σε μελ λο-

ντι κή σύ γκρου ση, δια ψεύ στη κε στο Λί βα νο ό πως και αλλού. Ο 

ρό λος της α ε ρο πο ρί ας εί ναι α πο φα σι στι κός σε μί α σύ γκρου ση, 

δεν μπο ρεί ό μως α πό μό νη της να φέ ρει τη νί κη στον πό λε μο. 

Τέ λος, τέ ταρ το και πιο ση μα ντι κό, ε πι βε βαιώ θη κε για μια α κό μη 

φο ρά ό τι δεν υ πάρ χει υ πο κα τά στα το της εκ παι δεύ σε ως. Κά θε 

στρα τός για να ε κτε λέ σει την α πο στο λή του χρειά ζεται πά νω 

α πό ό λα εκ παί δευ ση και με τά ό λα τα υ πό λοι πα.

ΓΕΣ/ΔΙ ΣΧΕ Α
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ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009

Μέ σα σε λί γες ώ ρες α πό την πρώ τη α ε ρο πο ρι κή ε πί θε ση κα τά της Χα μάς στις 27 

Δε κεμ βρί ου 2008, στρα τιω τι κοί η γέ τες, α να λυ τές, αυ θε ντί ες, και τα μέ σα ε νη μέ-

ρω σης άρ χι σαν να κά νουν ει κα σί ες για τη δυ να τό τη τα των Ισ ρα η λι νών Ε νό πλων 

Δυ νά με ων (IDF) να διε ξά γουν μια ε πιτυ χη μέ νη εκ στρα τεί α στη Γά ζα. Μό λις δύ ο 

η μέ ρες α πό την έ ναρ ξη της ε πι χείρη σης, κα θώς η Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α του Ισ ρα-

ήλ (IAF) συ νέ χι σε να πλήτ τει τρο μο κρα τι κούς στό χους στη Γά ζα, κά ποια α πό τα 

Ισ ρα η λι νά μέ σα ε νη μέ ρω σης ή δη υ πο νο ού σαν ό τι «ο στρα τός δεν εί χε ό ρε ξη για 

χερ σαί ο πό λε μο»1. Αυ τή η ει κα σί α με την έ ναρ ξη των Ισ ρα η λι νών ε πι χει ρή σε ων 

κα τά της Χα μάς ή ταν α ναμ φι σβή τητα το ά με σο α πο τέ λε σμα της χα μη λής α πό δο-

σης των IDF κατά τον πό λε μο του 2006 ε να ντί ον της Χεζ μπολ λάχ.

Κα θώς προ χω ρού σε η εκ στρα τεί α, ω στό σο, ή ταν εμ φα νές σε πολ λούς ό τι η εκ-

στρα τεί α των IDF στη Γά ζα, η Ε πι χεί ρη ση Cast Lead, θα α πο δει κνυό ταν αρ κε τά 

δια φο ρε τι κή α πό τον πό λε μο του 2006 κα τά της Χεζ μπολ λάχ. Αυ τή τη φο ρά ο 

Ισ ρα η λι νός Πρω θυ πουρ γός δεν προ έ βη σε βα ρυ σή μα ντες δη λώ σεις περί α νέ φι-

κτων στρα τη γι κών στό χων2. Κα θώς η ΙAF ε ξο λό θρε ψε την η γε σί α της Χα μάς, 

τα στρα τό πε δα εκ παί δευσης, και τον ο πλι σμό της κα τά τις πρώ τες φά σεις της 

εκ στρα τεί ας, δεν έ γι ναν πο μπώ δεις ε ξαγ γε λί ες ό τι «κερ δί σα με τον πό λε μο» πα-

ρό μοιες με ε κεί νες του αρ χη γού του γε νι κού ε πι τε λεί ου των IDF το 2006. 

ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΙ ΚΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗ 

Οι Ισ ρα η λι νές χερ σαί ες δυ νά μεις στη Γά ζα έ μοια ζαν να έ χουν ό ντως υπο στεί τε-

ρά στια πο λι τι στι κή αλ λα γή ως προς την α πο φα σι στι κό τη τα, την επι θε τι κό τη τα, την 

α φο σί ω ση στην α πο στο λή και την προ θυ μί α να δε χτούν απώ λειες. Οι διοι κη τές κα θο-

δη γού σαν α πό το μέ τω πο και οι IDF κα τέ σχε σαν τα κι νη τά τη λέ φω να α πό ό λους τους 

Ισ ρα η λι νούς στρα τιώτες και πε ριό ρι σαν την πρό σβα ση των μέ σων ε νη μέ ρω σης στο 

πε δί ο μά χης. Σε α πό λυ τη α ντι στρο φή ρό λων α πό το 2006, το Ισ ρα ήλ ε πι στρά τευ σε 

1 Ian Black, “Six months of secret planning -then Israel moves against Hamas”, The Guardian, 29 December 2008. 
2 According to Yair Evron, when Israel launched its campaign against Hezbollah in 2006, it ‘announced far-

reaching objectives, including a complete change of the situation in southern Lebanon and the destruction 
of Hezbollah. These were entirely unrealistic and certainly unattainable through military methods’. Yair Evron, 
‘Deterrence: The Campaign against Hamas’, Strategic Assessment 11 no. 4, February 2009; Steven Erlanger, 
‘’For Israel, 2006 Lessons but Old Pitfalls’, The New York Times, 7 January 2009. Also see Matt M. Mathews, We 
Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbolah-Israeli War, The Long War Series Occasional Paper 26, U.S. Army 
Combined Arms Center, Combat Studies Institute Press, 2008.
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έ γκαι ρα τους εφέ δρους του οι ο ποί οι έ φτα σαν στο πε δί ο μά χης άρ τια εκ παι δευ μέ νοι 

και εξο πλι σμέ νοι. Σε α ντί θε ση με το 2006, έ λαμ ψε η χερ σαί α εκ στρα τεί α. «Μέ χρι σε επί-

πε δο τα ξιαρ χί ας οι έ φε δροι α πο τέ λε σαν υ πό δειγ μα, ή ταν τα κτι κοί, άρ τιοι ε κτε λε στές και 

πει θαρ χη μέ νοι, ό πως ο ε νερ γός στρα τός», έ γρα ψε έ νας Ισ ραη λι νός α ξιω μα τι κός3. 

Η εκ στρα τεί α κα τά της Χα μάς α πο τέ λε σε δρα μα τι κή αλ λα γή για τις IDF με τά την 

α στα θή α πό δο σή τους κα τά της Χεζ μπολ λάχ στο νό τιο Λί βα νο. Η α πά ντη ση της Ισ ρα-

η λι νής κυ βέρ νη σης στη ζο φε ρή α πό δο ση των IDF κα τά τον πό λε μο Χεζ μπολ λάχ-Ισ-

ρα ήλ ή ταν ά με ση και α πο κα λυ πτι κή. Η Κυ βέρ νη ση του Πρω θυ πουρ γού Ehud Olmert 

σχη μά τι σε ά με σα μια ε πι τροπή διε ρεύ νη σης των προ βλη μά των που σχε τί ζο νταν με τη 

σύ γκρου ση. Τα πο ρί σμα τα της Α να φο ράς Winograd ε πέ κρι ναν αυ στη ρά τον Οlmert, 

τον Υ πουρ γό Ά μυ νας Peretz και τον αρ χη γό του γε νι κού ε πι τε λεί ου των IDF4. H α να-

φο ρά ε πί σης συ μπέ ρα νε ό τι η IDF δεν ή ταν έ τοι μη για πό λε μο. 

“Συ μπε ρα σμα τι κά, οι IDF α πέ τυ χαν, ει δι κά ε ξαι τί ας του τρό που διεύ θυν σης των 

ε πι χει ρή σε ων α πό την α νώ τα τη διοί κη ση και τις χερ σαί ες δυ νά μεις, να δώ σουν μια 

α πο τε λε σμα τι κή στρα τιω τι κή α πά ντη ση στην πρό κλη ση που τέ θη κε α πό τον πό λε μο 

στο Λί βα νο και ε πο μέ νως α πέ τυ χε να πα ρά σχει στην πο λι τι κή η γε σί α έ να στρα τιω τι-

κό α πο τέ λε σμα το ο ποί ο θα μπο ρού σε να εί χε α πο τε λέ σει τη βά ση για πο λι τι κή και 

δι πλω μα τι κή δρά ση. Η ευ θύ νη γι’ αυ τό το α πο τέ λε σμα έ γκει ται κυ ρί ως στις IDF, αλ λά 

τα λά θη με τα ξύ του τρό που ε νερ γεί ας και των στό χων που κα θο ρίστη καν α πό την 

πο λι τι κή η γε σί α έ χουν ε πί σης με ρί διο στην ευ θύ νη“5.

3 Erlanger, Matt M. Mathews, 37; Ron Tira, email interview by author, 22 January 2009.
4 The commission, officially titled “The Commission of Inquiry into the Events of Military Engagement in 

Lebanon 2006” was named after its lead investigator, retired Supreme Court Justice Eliyahu Winograd.
5 Mathews, 85; Information and Internet Department, Winograd Committee Final Report, Israel Ministry of 
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Ο Peretz ό πως και ο Halutz πα ραι τή θη καν το κα λο καί ρι του 20076. Σύμ φω να με 

τον Russell W. Glenn, «με γά λος α ριθ μός Ισ ρα η λι νών κα τη γο ρούν για τη μειω μέ νη α πό-

δο ση κα τά τη διάρ κεια του 2006 εν μέ ρει τον πρω θυ πουρ γό τους και τον υ πουρ γό 

ά μυ νας για έλ λει ψη της α πα ραί τη της στρα τιω τι κής 

εμπει ρί ας»7. Πράγ μα τι, πολ λοί Ισ ρα η λι νοί πί στευαν 

ό τι τα η νί α πρέ πει να εί ναι στα χέ ρια δο κι μα σμέ νων 

πο λε μι κών η γε τών. Ο πρώ ην Πρω θυ πουργός Ehud 

Barak α ντι κα τέστη σε ά με σα τον Peretz. Οι δια φο ρές 

στη στρα τιωτι κή τους ε μπει ρί α δεν θα μπο ρού σαν 

να εί ναι με γα λύ τε ρες. Ο Peretz εί χε εκ πλη ρώ σει τη 

στρα τιω τι κή του υ ποχρέ ω ση ως α ξιω μα τι κός τε χνι-

κού, και ο Barak ήταν πα ρα ση μο φο ρη μέ νος βε τε-

ρά νος, ο ο ποί ος εί χε ε πί σης διοι κή σει μια ε πιλαρ χί α 

αρ μά των στο Sinai κα τά τη διάρ κεια του Πο λέ μου 

του Yom Kippur το 1973, αρ γό τε ρα τα ξιαρ χί ες και 

μια τε θω ρα κι σμέ νη με ραρ χί α. Το 1991, προ ή χθη σε 

α ντι στρά τη γο και έ γι νε ο 14ος Αρ χηγός του Γε νι κού 

Ε πι τε λεί ου των IDF8. 

Ο α ντι κα τα στά της του Halutz, ο Α ντι στρά τη-

γος Gabi Ashkenazi, ή ταν ε πί σης βε τε ρά νος. Ο 

Ashkenazi πο λέ μησε στον πό λε μο του Yom Kippur, 

συμ με τεί χε στην ε πι χεί ρη ση Entebbe το 1976 και 

διε τέλε σε διοι κη τής της Τα ξιαρ χί ας Golani και Υ παρ-

χη γός των IDF. Ο Halutz ό πως και ο Ashkenazi διεκ δι κού σε τη θέ ση του αρ χη γού του 

Γενι κού Ε πι τε λεί ου το 2005. Ό ταν ο Halutz κέρ δι σε την πο λυ πόθη τη θέ ση, ο Ashkenazi 

πα ραι τή θη κε ξαφ νι κά. Ω στόσο, με τά α πό 2 έ τη πο λι τι κού βί ου ε πέ στρε ψε στην ε νερ-

γό υ πη ρε σί α α πο φα σι σμέ νος, ό πως το έ θε σε α ξιω μα τού χος των IDF «να ξε λα σπώ σει 

τις IDF»9. 

Ο Halutz πή ρε τα εύ ση μα για την ί δρυ ση του λά χι στον 70 διε ρευ νη τι κών ε πι τρο πών 

πριν την α πο χώ ρη σή του. Εί κο σι α πό αυ τές τις ε πι τροπές ε πι κε ντρώ θη καν ά με σα ή 

έμ με σα στο γε νι κό ε πι τε λεί ο, ε νώ κά ποιες άλ λες ε πι κε ντρώ θη καν α πο κλει στι κά στις 

ε πι χει ρή σεις των IDF στο πε δί ο. Ό ταν α νέ λα βε τη διοί κη ση, ο Ashkenazi διό ρι σε τη 

δι κή του ο μά δα α πό υ ψη λό βαθ μους α ξιω μα τι κούς να ε ξε τάσουν τα πο ρί σμα τα της 

Α να φο ράς Winograd και να τα συ γκρί νουν με την ε σω τε ρι κή έ ρευ να των IDF. Σύμ φω-

Foreign Affairs, 30 January 2008.
6 Israel Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.il/MFA/Government/Personalities/From+A-Z/Amir+Peretz.

htm (19 February 2009); IDF Chief Halutz Resigns”, YNetnews.com, www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-
3353269,00.html> (19 February 2009).

7 Russell W. Glenn, senior defense and political analyst, RAND, Santa Monica, CA.
8 Mathews, 36; Israel Ministry of Foreign Affairs, <www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2001/3/

Ehud+Barak.htm> (19 February 2009). 
9 Ynetnews.com, “Who is Gabi Askhenazi?” 22 January 2007, <www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L--

3355253,00.HTML> (19 February 2009); YNetnews.com, 8February 2007, “Askhenazi, Gabi-IDF Chief of Staff,”, 
<www.ynet.co.il.english/articles/0,7340,L-3362535,00.html> (20 February 2009).

Α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί ε πισή-

μα ναν ό τι κά ποιες τρο πο ποι-

ή σεις που έ γι ναν στις IDF 

με τά τον πό λε μο του 2006 

«ή ταν σχε δόν ε πα να στα τι-

κές αλ λά πα ρα δέ χτη καν ό τι 

ο στρα τός δεν θα ή ταν σε 

θέ ση να α ξιο λο γή σει α ντι κει-

με νι κά την α πο δο τι κότη τά 

τους μέ χρι την ε πό με νη με-

γά λη ε πι χεί ρη ση»
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να με μί α πη γή, «Οι IDF εί ναι βέ βαιο ό τι εί χαν έ τοι μες ό λες τις α πα ντήσεις για να α ντι-

κρού σουν ο ποιεσ δή πο τε ε ρω τή σεις έ χουν προ κύ ψει για το στρα τό, προ σπα θώ ντας 

με αυ τόν τον τρό πο να στεί λει το μή νυ μα ό τι ο στρα τός εί χε ή δη α να γνω ρί σει ό λες 

τις α πο τυ χί ες κα τά τη δι κή του διε ρεύ νη ση για τον πό λε μο, ε φαρ μό ζο ντας συ νε πώς 

τα α πο κο μι σθέ ντα δι δάγ μα τα». 

Πράγ μα τι, το Σε πτέμ βριο του 2007, ο Ashkenazi ει σή γα γε το “Teffen 2012” έ να 

πε ντα ε τές σχέ διο για την ε νί σχυ ση της μα χη τι κής ι κα νό τη τας των IDF”. Έ να α πό τα 

με γα λύ τε ρα κα τορ θώ μα τα του “Teffen 2012” ή ταν να δη μιουρ γή σει «τη δυ να τό τη τα 

α πο φα σι στι κού χερ σαί ου ε λιγ μού βα σι ζό με νη σε σύγ χρο να άρ μα τα μά χης και άλ λα 

θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα μά χης, ε πι θε τι κά ε λι κό πτε ρα, μη ε παν δρω μέ να ο χή μα τα χα μη-

λού ύ ψους και με τα φο ρι κά α ε ρο σκά φη». Το σχέ διο ε πί σης ο ρα μα τί στη κε ε ξε λί ξεις στη 

δυ να τό τη τα της α ε ρο πο ρί ας για “κρού σεις α κρι βεί ας”, «α νωτε ρό τη τα ε πε ξερ γα σμέ νων 

πλη ρο φο ριών μέ σω ό λων των τρό πων συλ λο γής» και «ε τοι μό τη τα και δυ να τό τη τα 

συ ντή ρη σης μέ σω της διεύ ρυν σης των α πο θε μάτων πο λε μι κών ε φο δί ων και πυ ρο μα-

χι κών ά με σης α νά γκης»10. Α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί ε πισή μα ναν ό τι κά ποιες τρο πο ποι ή-

σεις που έ γι ναν στις IDF με τά τον πό λε μο του 2006 «ή ταν σχε δόν ε πα να στα τι κές αλ λά 

πα ρα δέ χτη καν ό τι ο στρα τός δεν θα ή ταν σε θέ ση να α ξιο λο γή σει α ντι κει με νι κά την 

α πο δο τι κότη τά τους μέ χρι την ε πό με νη με γά λη ε πι χεί ρη ση»11. 

ΣΑ ΡΩ ΤΙ ΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗ ΜΑ ΤΙ ΣΜΟΣ 

Ε νώ κά ποιες αλ λα γές ε ντός των IDF ή ταν ρι ζι κές, οι πε ρισ σό τε ρες πο λύ α πλά σή μαι-

ναν ε πι στρο φή στις α ξιο σέ βα στες στρα τιωτι κές αρ χές. Έ νας α ξιω μα τι κός πε ριέ γρα ψε 

την α ντί δρα ση των IDF στη σύ γκρου ση του 2006. «Εκ παί δευ ση, εκ παί δευ ση, εκ παίδευ ση 

- κα θώς ε πί σης και δη μιουρ γι κή σκέ ψη»12. Προ φα νώς, ο Ashkenazi και ο Barak σπα τά-

λη σαν ε λά χι στο χρό νο για την ε φαρ μο γή σα ρω τικού με τα σχη μα τι σμού στις IDF. 

Έ να α πό τα πρώ τα θέ μα τα στην η με ρή σια διά τα ξη ή ταν το α συ νάρ τη το δόγ μα 

το ο ποί ο αρ κε τές α πό τις διε ρευ νη τι κές ε πι τρο πές του Ηalutz εί χαν ή δη στιγ μα τί σει 

ως «ε ντε λώς λά θος». Συ μπέ ρα ναν ό τι το δόγ μα που α κο λου θή θη κε στον πό λε μο του 

2006 προ κά λε σε «σύγ χυ ση στην ο ρο λο γί α και πα ρα νό η ση των βα σι κών στρα τιω τι κών 

αρ χών». Οι IDF εί χαν α ντι κα τα στή σει δο κι μα σμέ νες με θό δους με «έ να ε ναλ λα κτι κό 

θε με λιώ δες πλαί σιο για τη στρα τιω τι κή σκέ ψη, α ντι κα θι στώ ντας τις πα ρα δο σια κές 

έν νοιες ό πως «α ντι κει με νι κός σκο πός» και «υ πο τα γή» με νέ ες α ντι λή ψεις ό πως «λο γι-

κή ε ξή γη ση» και «πυ ρο δό τη ση της συ νεί δη σης» του ε χθρού…Βα σι ζόμε νη σε αυ τό 

το δόγ μα, οι IDF έ πρε πε να βα σι στούν σε εκ του μα κρό θεν πυ ρά α κριβεί ας, κυ ρί ως 

α πό α έ ρος, χρη σι μο ποιώ ντας τους χερ σαί ους ε λιγ μούς μό νο σε ύ στα τη α νά γκη»13. 

«Ο πυ ρή νας αυ τού του δόγ μα τος εί ναι η θε ω ρί α του Συ στη μα τι κού Ε πι χει ρη σια κού 

Σχε δια σμού (SOD)» ση μεί ω σε έ νας α πό τους δη μιουρ γούς της, ο α πό στρα τος Ισ ρα-

10 “Armed Forces, Israel,” Jane’s Sentinel Security Assessment-Eastern Mediterranean, 13 January 2009.
11 Hanan Greenberg, “IDF Chief appoints special teem to study Winograd Report,” Ynetnews.com, <www.ynet.

co.il/english/articles/O,7430,L-3500824,0.html> (23 February 2009).
12 Tira, email interview by author, 26 January 2009.
13 Alon Ben-David, “Debriefing teams brand IDF doctrine ‘completely wrong,’” Jane’s Defence Weekly, 3 

January 2007.
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η λι νός Τα ξί αρ χος Shimon Naveh14. 

Οι IDF ά με σα ξε φορ τώ θη καν τα στοι χεί α του SOD α πό το δόγ μα τους. Στην ε ρώ-

τη ση ποιες αλ λα γές έ κα ναν στο δόγ μα τους οι IDF με τά το 2006, έ νας α ξιω μα τι κός 

α πά ντη σε «Α κυ ρώ σα με το SOD»15.

Ο προ σω ρι νός εν στερ νι σμός α πό τις IDF των με τα μο ντέρ νων θε ω ριών του SOD 

εις βά ρος των πα ρα δο σια κών αρ χών του πο λέ μου ή ταν, α ναμ φι σβή τη τα, έ να α πό 

τα πιο πε ρί ερ γα ε πει σό δια στην ιστο ρί α του στρα τιω τι κού δόγ μα τος. Βα σι ζό με νοι 

στο έρ γο του John Ellis Against Deconstruction (Ενά ντια στην Α πο δό μη ση) για την 

πε ρι γρα φή των α δυ να μιών του SOD, ο Yehuda Wegman γρά φει ό τι το SOD α πο τε-

λού σε «την ει κό να των ε πε ξερ γα σμέ νων πλη ρο φο ριών και της πο λυ πλο κό τη τας …τη 

χρήση ρη το ρι κών μέ σων με σκο πό να δη μιουρ γη θεί η ψευ δαί σθη ση της έ ξυ πνης 

ανά λυ σης τη στιγ μή που δεν υ πήρ χε τέ τοια α νά λυ ση». Ο Wegman προ σθέ τει «Η 

πρώ τη α πώ λεια α πό τη χρη σι μο ποί η ση της νέ ας γλώσ σας ή ταν η βα σι κή αρ χή του 

πο λέ μου: η προ σκόλ λη ση στην α πο στο λή»16 . 

ΝΕΟ ΔΟΓ ΜΑ 

Έ χο ντας ε γκα τα λεί ψει το SOD, οι IDF ξε κί νη σαν να δου λεύ ουν πά νω σε έ να νέ ο 

δόγ μα, το ο ποί ο δεν έ χει ο ριστι κο ποι η θεί α κό μη. Ως προ σω ρι νό μέ τρο, ο Ισ ρα η λι νός 

Στρα τός προ φα νώς ε πέστρε ψε στο δόγ μα που ί σχυε πριν το 200617. Οι δρα στι κές ό μως 

αλ λα γές ε ντός τις IDF ε πήλ θαν υ πό την η γε σί α του Ashkenazi και του Βarak. «Υ πήρ ξε 

σχε δόν ά με ση τρο πο ποί η ση στην εκ παί δευ ση» α να γνω ρί ζει έ νας ει δι κός. «Οι IDF ξε κί νη-

σαν εκ παί δευ ση πε ρισ σό τε ρο σε ε πι θε τι κές και α μυ ντι κές επι χει ρή σεις, κά τι που α πο κα-

λού με συμ βα τι κές πο λε μι κές ι κα νό τη τες»18. Πράγ μα τι, στο Ό πλο Τε θω ρα κι σμέ νων των 

IDF οι αλ λα γές στην εκ παί δευ ση ή ταν ά με σες. Οι ε πι λαρ χίες αρ μά των ε πι κε ντρώ θη καν 

για άλ λη μια φο ρά στους πα ρα δο σια κούς τους ρόλους και στα πλε ο νε κτή μα τά τους 

δη λα δή αυ τά της «τα χύ τη τας και της ι σχύ ος πυ ρός». Οι τε θω ρα κι σμέ νες τα ξιαρ χί ες 

εκ παι δεύ τη καν για μή νες στο Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Χερ σαί ων Δυ νά με ων της IDF στην 

έ ρη μο Negev. Για πα ρά δειγ μα, η 401 Τε θω ρα κι σμέ νη Τα ξιαρ χί α, η ο ποία εί χε χά σει 8 

άν δρες πλη ρώ μα τα αρ μά των το 2006, διε ξή γα γε ά σκη ση 12 ε βδο μά δων κα τά την ο ποί α 

εκ παι δεύ τη κε σε α γώ να ε ντός κα τοι κη μέ νων τό πων, αλ λά α φιέρω σε τον πε ρισ σό τε ρο 

χρό νο στην «ό ξυν ση των δε ξιο τή των που α παι τού νται για τη μά χη με τε θω ρα κι σμέ να», 

14 Shimon Naveh, interview by author, 1 November 2007; Colonel Ronen Shviki, interview by author, 23 
February 2009. The new design was intended as a tool to help IDF commanders plan their campaigns and 
contained terminology drawn from “post modern French philosophy, literary theory, architecture, and psychol-
ogy.” Yotam Feldman, “Dr. Naveh, Or How I Learned to Stop Worrying and Walk Through Walls,” www.haaretz.
com, 27 October 2007, <www.haaretz.com/hasen/spage/917158.html> (5 November 2007). According to Milan 
N. Vego, “SOD enthusiasts claim that modern military operations are too complicated for applying a linear ap-
proach because the enemy and environment form a complex adaptive system. However, they mistakenly argue 
that such systems cannot be destroyed but must be pushed into disequilibrium - that is, into chaos.” Milan N. 
Vego, “Systems versus Classical Approach to Warfare,” JFQ, 1st Quarter 2009, 42.

15 Tira, email interview by author, 26 January 2009.
16 Yehuda Wegman, “The Distorted Self-Image: On the IDF and Its Responsibility for Civilians,” Strategic 

Assessment 10, no.2, August 2007, 2.
17 Tira, email interview by author, 26 January 2009.
18 Yaakov Katz, “IDF applying lessons of war to improve use of tanks,” The Jerusalem Post, 20 March 2007.
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σύμ φω να με την ε φη με ρί δα Jerusalem Post. «Το πλε ο νέ κτη μά μας είναι η ι κα νό τη τα 

να κι νού μα στε γρή γο ρα και η ι σχύς πυ ρός μας», δή λω σε έ νας διοι κη τής τα ξιαρ χί ας. 

«Τα άρ μα τα πλέ ον κι νού νται γρη γο ρό τε ρα και χρη σιμο ποιούν προ πε τά σμα τα κα πνού 

-κά τι που δεν χρη σι μο ποιού σαν κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου το 2006- κα θώς τώ-

ρα α ντι λαμ βα νό μα στε ό τι η α πει λή α πό τους αντιαρ μα τι κούς πυ ραύ λους εί ναι 360 

μοί ρες»19. Ο στρα τός ε πί σης διε ξή γα γε ε ντα τι κή και ρε αλι στι κή εκ παί δευ ση ε πι πέ δου 

λό χου και τάγ μα τος σε μια πε ριο χή πα ρό μοια με αυ τή του Νο τί ου Λι βά νου και στους 

ο ποί ους μπο ρού σαν να προ σο μοιω θούν οι τα κτι κές της Χεζ μπολ λάχ20.

Οι έ φε δροι, πιο συ γκε κρι μέ να οι τε θω ρα κι σμέ νοι και οι του πυ ρο βο λικού, ε πέ στρε ψαν 

στα κα θο ρι σμέ να γι’ αυ τούς ο πλι κά συ στή μα τα και εκ παι δεύ τη καν στα βα σι κά. Κυ ρί ως, οι 

έ φε δροι άρ χι σαν να λαμ βά νουν τον πλή ρη ε ξοπλι σμό τους. Α μέ σως με τά τον πό λε μο του 

2006, ο στρα τός προ μη θεύ τη κε δε κά δες χι λιά δες βαλ λι στι κά κρά νη, α λε ξί σφαι ρα γι λέ κα 

και διό πτρες νυ κτε ρι νής ορά σε ως, κα θώς ε πί σης και ση μα ντι κές πο σό τη τες βομ βί δων, 

πυ ρο μα χι κά φο ρητού ο πλι σμού και γε μι στή ρες. Με τά α πό χρό νια ε κτέ λε σης «άλ λων» 

κα θη κόντων, οι έ φε δροι ο πλί τες ε πέ στρε ψαν στον ε ξο πλι σμό τους για να α ντα πε ξέλ θουν 

σε αυ τό που έ νας πα ρα τη ρη τής α πο κά λε σε «κλασ σι κές α νά γκες πο λέ μου»21. 

Με έ να νέ ο ε πι μη κυ μέ νο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα, οι έ φε δροι των τε θω ρα κισμέ-

νων άρ χι σαν να διε ξά γουν α σκή σεις με πραγ μα τι κά πυ ρά και να συμ με τέ χουν σε 

19 Ibid.
20 MG Custer, Briefing on Israeli Operations in Gaza, Lewis and Clark Center, 5 February 2009.
21 “Sentinel Security Assessment - Eastern Mediterranean,” Jane’s, 17 Decem ber 2008; Yoaz Hendel, “The 

Reserves Comeback,” Strategic Assessment 10, no. 4, February 2008.
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α σκή σεις πλή ρους με ραρ χί ας. Αυ τές οι α σκή σεις συ μπε ριε λάμ βα ναν όλες τις α παι-

τού με νες μο νά δες υ πο στή ρι ξης μά χης. Σε α ντί θε ση με το 2006, ό ταν κά ποιοι έ φε-

δροι α ξιω μα τι κοί συ να ντή θη καν για πρώ τη φο ρά με τους στρα τιώτες τους κα τά την 

ε πι στρά τευ ση, αυ τές οι με γά λες α σκή σεις, οι πρώ τες τα τελευ ταί α χρό νια, έ νω σαν 

ό λα τα συν δυα σμέ να ό πλα. Ε πι πλέ ον, οι έ φε δροι α ξιωμα τι κοί που ε πι λέ χθη καν για 

διοί κη ση στάλ θη καν σε κα τάλ λη λα σχο λεί α και έ λα βαν ε ντο λές να διε ξά γουν τα κτι-

κές α σκή σεις με ό λες τις δυ νά μεις που εί χαν υ πό τη διοί κη σή τους22 . Τέ λος, για τους 

ε φέ δρους κα θιε ρώ θη καν ε πί πεδα “φυ σι κής κα τά στα σης” πα ρό μοια με ε κεί να που 

χρη σι μο ποιού σε η IAF για την πι στο ποί η ση των πι λό των23.

Μέ χρι τα τέ λη του 2008, οι IDF υ πέ στησαν πλήρη με τα σχη μα τι σμό. Έ χο ντας ε ξε τά σει 

τα ο λι σθή μα τα το 2006, οι IDF ε γκα τέ λει ψαν το ε λατ τω μα τι κό δόγ μα του πα ρελ θό ντος 

και ε πέ στρε ψαν στις θε με λιώ δεις αρ χές του σύγ χρο νου πο λέ μου. Η α ε ρο πο ρι κή ι σχύς 

και τα πυ ρά α κρι βεί ας παί ζουν α πο φα σι στι κό ρό λο, ό ταν συν δυα στούν με άρ τια εκ παι-

δευ μέ νες χερ σαί ες δυ νά μεις ε λιγ μού συν δυα σμέ νων ό πλων με υ ψη λό η θι κό. Η α ε ρο πο-

ρι κή ι σχύς α πό μό νη της δεν θα μπο ρού σε πο τέ να α ποτε λέ σει το μο να δι κό όρ γα νο της 

νί κης. Κα θώς λοι πόν οι IDF συ νέ χι σαν την ε πα νεκ παί δευ σή τους, η Χα μάς ε κτό ξευ σε 

πυ ραύ λους στο Ισ ρα ήλ α πό τη Γά ζα. Αυ τή τη φο ρά οι IDF θα ή ταν έ τοι μες. 

Η ΣΥ ΓΚΡΟΥ ΣΗ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ 

Με τά τη νί κη στις το πι κές ε κλο γές ε να ντί ον του πο λι τι κού της α ντιπά λου, της 

Φα τάχ, το 2006, η Χα μάς κέρ δι σε τον πλή ρη έ λεγ χο της Λω ρί δας της Γά ζας το 2007 

α ντι με τω πί ζο ντας και διώ χνο ντας τις Πα λαι στι νια κές Αρ χές. Το στρατιω τι κό σκέ λος 

της Χα μάς έ φε ρε σε πέ ρας το βί αιο πρα ξι κό πη μά του, και μέχρι το 2008, η δύ να μή 

της αυ ξή θη κε στους πε ρί που 15.000 μα χη τές που για πολ λούς ή ταν «η πιο ορ γα νω-

μέ νη και α πο τε λε σμα τι κή πο λι το φυ λα κή στα Πα λαι στι νια κά ε δά φη»24. Ω στό σο, ό πως 

α νέ φε ρε ο Anthony Cordesman για τον θρί αμ βο της Χα μάς ε πί της Φα τάχ, «συ νέ βη 

πε ρισ σότε ρο ε ξαι τί ας της έλ λει ψης η γε σί ας και ι κα νο τή των των δυ νά με ων της Φα-

τάχ/Πα λαι στι νια κής Αρ χής πα ρά λό γω της ε ξαι ρε τι κής ι κα νό τη τας της Χα μάς. Αντί θε τα 

α πό τη Χεζ μπολ λάχ, η Χα μάς δεν χρειά στη κε πο τέ να α να πτύ ξει ι κα νότη τες μά χης 

που α παι τού νται για την κα τα πο λέ μη ση ε νός α πο τε λε σμα τι κού α ντι πά λου»25. 

Το Ισ ρα ήλ α πά ντη σε στην ά νο δο της Χα μάς με οι κο νο μι κό α πο κλει σμό. Σύμ φωνα 

με τον Cordesman, «πε ρί που 1.5 ε κα τομ μύ ριο Πα λαιστί νιοι στη Γά ζα έ γι ναν ό μη ροι στη 

δια μά χη με τα ξύ Ισ ρα ήλ και Χα μάς». Κα θώς έ σφι ξε η θη λιά, η Χα μάς α πά ντη σε με λα θρε-

μπό ριο ό πλων, κυ ρί ως α πό το Ι ράν και τη Συ ρί α. Φο ρη τός ο πλι σμός, βομ βί δες, όλ μοι, και 

πύ ραυ λοι με τα κι νή θηκαν μέ σω συ στη μά των ση ράγ γων που συν δέ ουν την Αί γυ πτο και τη 

Γά ζα και μέσω Σι νά και Με σό γει ο. Κά ποιες φο ρές η Χα μάς χρη σι μο ποί η σε τους πυ ραύ λους 

και τους όλ μους της για να ε πι τε θεί στο Ισ ρα ήλ, και οι IDF α πά ντη σαν σε εί δος. 

22 Hendel, 2.
23 Yaakov Katz, “Army to upgrade reservist equipment,” The Jerusalem Post, 20 March 2007.
24 Hamas,” Jane’s World Insurgency and Terrorism, Jane’s Information Group.
25 Anthony H. Cordesman, “The ‘Gaza War: A Strategic Analysis”, Center for Strategic & International Studies, 

Final Review Draft: Circulated for Comment and Updating, 2 February 2009, 5.
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Η Χα μάς προ σπά θη σε να α να πα ρά γει το α μυ ντι κό σύ στη μα τύ που Χεζ μπολ λάχ 

ως προ ε τοι μα σί α για ο ποια δή πο τε ει σβο λή των IDF στη Γά ζα. Ο Cordesman πι στεύ ει 

ό τι η Χα μάς προ σπά θη σε να α κο λου θή σει το μο νο πά τι που χά ρα ξε η Χεζ μπολ λάχ 

σε μια προσπά θεια να «δη μιουρ γή σει σή ραγ γες και ση μεί α στη ρίγ μα τος στη Γά ζα, 

να ε γκα τα στή σει νέ ες πα γί δες και αυ το σχέ διους ε κρη κτι κούς μη χα νι σμούς (IED), 

και να δη μιουρ γή σει έ ναν ι στό α πό προ ε τοι μα σμέ να ση μεί α στη ρίγ μα τος, υ πό γεια 

και κρυμ μέ να κα τα φύ για και ση μεί α ε νέ δρα σε ό λες τις κα τοι κη μέ νες και κτι σμέ νες 

πε ριο χές ως α μυ ντι κά ση μεί α στη ρίγμα τος»26. 

Μια ισ ρα η λι νή στρα τιω τι κή πη γή πε ριέ γρα ψε τη Γά ζα ως «έ να τε ρά στιο ναρ κοπέ διο 

- υ πάρ χουν IED πα γί δες και σή ραγ γες σχε δόν σε κά θε τε τρά γω νο»27. Η Χα μάς ή ταν 

ε πί σης πλή ρως προ ε τοι μα σμέ νη να χρη σι μο ποι ή σει τον άμα χο πλη θυ σμό ως αν θρώ-

πι νες α σπί δες και να ε κτο ξεύ σει πυ ραύ λους α πό τζαμιά, σχο λεί α και νο σο κο μεί α. Δεν 

ή ταν α ντί θε τη στην το πο θέ τη ση ό πλων και ε φε δρι κών α πο θε μά των πυ ραύ λων σε 

σπί τια α μά χων και προ σπά θη σε να α ντιμε τω πί σει την τε ρά στια ι σχύ πυ ρός του Ισ ρα-

ήλ το πο θε τώ ντας τους μα χη τές της α νά με σα στον πλη θυ σμό. Σύμ φω να με μια πη γή, 

η Χα μάς δη μιούρ γη σε «φο νικές ζώ νες ...χω ρίς να λά βει υ πό ψη τις συ νέ πειες για τους 

α μά χους»28. Για να ε πι κρα τή σει η Χα μάς θα έ πρε πε να κα θη λώ σει τις IDF σε μια ά γρια 

μά χη σε κα τοι κη μέ νη περιο χή, ε νώ θα προ σπα θού σε ταυ τό χρο να να θριαμ βεύ σει στο 

πα γκό σμιο σκη νικό μέ σω της έ ξυ πνης δια χεί ρι σης των μέ σων ε πι κοι νω νί ας29. 

Ε νώ η α να πα ρα γω γή των τα κτι κών της Χεζ μπολ λάχ φαι νό ταν κα λή ι δέ α, αρ κε τοί 

ση μα ντι κοί πα ρά γο ντες α πο δεί χτη καν προ βλη μα τι κοί για τη Χα μάς. Πρώ τον, η Χα μάς 

δεν εί χε την εκ παί δευ ση και την μα χη τι κή υ πε ρο χή της Χεζ μπολ λάχ. Έ νας α ξιω μα τι κός 

των IDF ε ξη γεί ό τι η Χα μάς δεν ή ταν τό σο εκ παι δευ μέ νη ό σο η Χεζ πολ λάχ και δεν 

εί χε το ί διο υ ψη λό ηθι κό. Ω στό σο, συ νέ χι σε, «η Χα μάς εί ναι μια ορ γα νω μέ νη δύ να μη, 

εκ παι δευ μέ νη και ε φο δια σμέ νη α πό το Ι ράν, αλ λά α πό ε ντε λώς δια φο ρε τι κά ε πί πε-

δα ι κα νότη τας»30. Α ντί θε τα με τη Χεζ μπολ λάχ το 2006, η Χα μάς δεν διέ θε τε με γά λες 

πο σό τη τες προ ηγ μέ νων α ντιαρμα τι κών πυ ραύ λων χω ρίς τα ο ποί α ή ταν πιε σμέ νη να 

στα μα τά ει τα Ισ ρα η λινά άρ μα τα31. Δεύ τε ρον, το α νώ μα λο έ δα φος στο Νό τιο Λί βα νο 

ή ταν ι δα νι κό για α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις, ε νώ η Γά ζα ή ταν πο λύ μι κρό τε ρη, ε πί πε δη 

και πυ κνο κα τοι κη μέ νη. Σύμ φω να με Ισ ρα η λι νή στρα τιω τι κή πη γή, α ντι προ σώ πευε 

«έ να ε ντελώς δια φο ρε τι κό DNA πο λέ μου»32. 

Με τά α πό πολ λούς μή νες α ψι μα χιών μι κρής κλί μα κας ε μπρός και πί σω, η Χα μάς και 

το Ισ ρα ήλ συμ φώ νη σαν για δι με ρή κα τά παυ ση πυ ρός στις 19 Ιου νί ου 2008. Το διά λειμμα 

α πό τις μά χες, καθώς δεν ή ταν σχε δια σμέ νο για δια τή ρη ση μα κρο χρό νιας ει ρή νης, α πλά 

ε πέ τρε ψε και στις δύ ο πλευ ρές να ε τοι μα στούν για τον ε πό με νο γύ ρο ε χθρο πρα ξιών. Η 

26 Ibid., 8.
27 Tira, email interview by author, 28 February 2009.
28 COL Hanny Caspi, “Cast Lead Operation,” Briefing slides; COL (RET) John Antal, “Flashpoint Gaza: The Israeli 

Defense Forces (IDF) Launches Operation Cast Lead”, <www.armchairgeneral.com/flashpoint-gaza-analysis-janu-
ary-4-2009.htm>, 5-6 (1 March 2009).

29 Antal.
30 Tira, email interview by author, 28 February 2009.
31 Tira, email interview by author, 9 March 2009.
32 Tira, email interview by author, 22 January 2009.
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Χα μάς α ξιο ποί η σε τον χρό νο για να συ νε χί σει να δου λεύ ει πά νω στην ά μυ νά της και να 

προ μη θευ τεί πε ρισ σό τε ρα ό πλα, συμπε ρι λαμ βα νο μέ νων των πυ ραύ λων Katyusha 122 mm 

α πό το Ι ράν. Ε ν τω  με τα ξύ στο Iσρα ήλ, οι IDF άρ χι σαν να σχε διά ζουν την α πά ντη σή τους. 

Σε α ντί θε ση με το 2006, ό ταν το Ισ ρα ήλ δεν εί χε χρό νο να σχε διά σει μια ο λο-

κληρω μέ νη α πά ντη ση στη Χεζ μπολ λάχ, οι IDF ξε κίνη σαν να προ ε τοι μά ζουν κρυ φά 

έ να ευ φυές σχέ διο εκ στρα τεί ας κα τά της Χαμάς. Ο Cordesman έ γρα ψε:“Αυ τά τα 

σχέ δια πε ρι λαμ βά νουν τη φά ση ε να έ ριας ε πί θε σης, μια φά ση α έρος-ε δά φους για να 

ε ξα σθε νί σει πε ρισ σό τε ρο τη Χα μάς και να ε ξα σφα λί σει πε ριο χές στα βό ρεια και έ να 

σχέ διο ε τοι μό τη τας για να σφρα γί σει το Διά δρο μο Philadelphia και τα σύ νο ρα Γά ζας 

- Αι γύ πτου. Οι IDF δεν ξε κί νη σαν πό λε μο με πρό θε ση να διεξά γουν πα ρα τε τα μέ νη 

κα τά λη ψη, να προ σπα θή σουν να κα τα στρέ ψουν τη Χα μάς ή ό λες της τις δυ νά μεις ή 

να ε πα να φέ ρουν την Πα λαι στι νια κή Αρ χή και τη Φατάχ, πα ρό λο που εν δε χο μέ νως 

να υ πήρ χαν εν δε χό με να και να δο κι μά στη καν’’33. 

Με αρ κε τό χρό νο προ ε τοι μα σί ας, οι IDF ή ταν επί σης σε θέ ση να συλ λέ ξουν μια ά νευ 

προ η γου μέ νου πο σό τη τα αρ κε τά ευαί σθη των πλη ρο φο ριών για τη Χα μάς, κα θι στώ-

ντας δυ να τή την α πό λυ τη κυ ριαρ χί α της στον το μέ α των πλη ρο φο ριών. Στην ου σί α, το 

Ισ ρα ήλ προ ε τοί μα ζε έ να «μωσα ϊ κό» στό χων της Χα μάς για χρό νια. Το διά λειμ μα με τά 

την κα τά παυ ση πυ ρός έ δω σε τη δυ να τό τη τα συν δυα σμού αυ τών των πλη ρο φο ριών 

με πρό σφα τα α ποκτη μέ νες αν θρώ πι νες πλη ρο φο ρί ες για τη δη μιουρ γί α «μιας αρ κε τά 

α κρι βούς ει κό νας των στό χων της Χα μάς στη Γά ζα, την ο ποί α ε νη μέ ρω νε συ νε χώς πά νω 

σε βά ση σχε δόν πραγ μα τι κού χρό νου».Τα ισ ρα η λι νά στρα τιω τι κά και πο λι τικά δί κτυα 

πλη ρο φο ριών «διείσ δυ σαν» ε ντε λώς στο δί κτυο της Χα μάς σε ό λα τα ε πί πε δα34. Ο ρι-

σμέ νοι Ισ ρα ηλι νοί διοι κη τές εί παν ό τι οι IDF ή ταν «τυ φλές στο Λί βα νο αλ λά στη Γά ζα 

μπο ρού σαν να τα δουν ό λα…Οι ε πι χει ρή σεις στη Γά ζα ή ταν 200% κα λύ τε ρες»35.

Πρώ τη φά ση: Στις αρ χές Νο εμ βρί ου 2008, η IDF ε ξα πό λυ σε ε πι δρο μή η ο ποί α 

σκό τω σε έ ξι μα χη τές της Χα μάς μέ σα στη Λω ρί δα της Γά ζας. Η Χα μάς α πά ντη σε με 

κα ται γι σμό πυ ραύ λων που εκτο ξεύ τη καν στο Ισ ρα ήλ και α να κοί νω σε ό τι η κα τά παυ ση 

πυ ρός θα έ λη γε στις 18 Δε κεμ βρί ου 2008. Αυ τό α πο δεί χτη κε τρα γι κό λά θος. Σε α ντί θε ση 

με τη Χεζ μπολλάχ η ο ποί α εί χε προ ε τοι μά σει διε ξο δι κά τον πό λε μο του 2006, η Χα μάς 

δεν ή ταν προ ε τοι μα σμέ νη να μπει σε μά χη με τις IDF τις τε λευ ταί ες η μέ ρες του 2008. Η 

Χα μάς δεν εί χε ο λο κλη ρώ σει τα συ στή μα τα σηράγ γων, δεν ε ξα σφά λι σε-κα θιέ ρω σε έ να 

νέ ο α σφα λές δί κτυο ε πι κοι νω νιών, ούτε σχε δί α σε ε πι χει ρή σεις διοι κη τι κής μέ ρι μνας36.

Η Χα μάς ε ξα πό λυ σε 200 πυ ραύ λους στο Ισ ρα ήλ α πό τις 4 Νο εμ βρί ου μέ χρι τις 21 

Δεκεμ βρί ου 2008. Κα θώς τε λεί ω σε ο Δε κέμ βριος η Χα μάς συ νέ χι σε να εκ φο βί ζει τους 

Ισ ρα η λι νούς με συ νε χό με να πυ ρά α πό πυ ραύ λους και όλ μους. Ό πως η Χεζ μπολ λάχ 

το 2006, η Χα μάς εί χε υ πο τι μή σει κα τά πο λύ την τε λι κή α πά ντη ση του Ισ ραήλ37. 

Το Ισ ρα ήλ ε φάρ μο σε έ να αρ κε τά λε πτο με ρές σχέ διο πα ρα πλά νη σης το ο ποί ο έπει σε 

33 Cordesman, 8-9.
34 Ibid., 15.
35 Tira, email interview by author, 22 January 2009.
36 Mohammed Najib, “Hamas Investigates Poor Military Response to IDF,” Jane’s Defence Weekly 28, January 

2009, 16.
37 Cordesman, 9.
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τη Χα μάς ό τι δεν εί χε σχέ δια να ε μπλα κεί πλή ρως σε σύ γκρου ση, και έπει τα οι IDF ε ξα πέ-

λυ σαν την Ε πι χεί ρη ση Cast Lead. Στις 11:30 της 27ης Δε κεμ βρί ου, ισ ρα η λι νά α ε ρο σκά φη 

εμ φα νί στηκαν α πό τη Με σό γειο για να πλή ξουν αρ κε τούς στό χους της Χα μάς κα τά τη 

με γαλύ τε ρη ε πί θε ση που γνώ ρι σε πο τέ η Γά ζα. Στις πρώ τες φά σεις μό νο, η Ισ ρα η λινή 

α ε ρο πο ρί α έ πλη ξε 180 στό χους της Χα μάς με α πό λυ τη α κρίβεια, κα τα στρέ φο ντας ε γκα-

τα στά σεις α πο θή κευ σης ο πλι σμού, συ νερ γεί α συναρ μο λό γη σης πυ ραύ λων, στρα τό πε δα 

εκ παί δευ σης, σταθ μούς διοι κή σε ως, δίκτυα ε πι κοι νω νιών και άλ λους στό χους38. 

Κα θώς τα πυ ρο μα χι κά α κρι βεί ας συ νέ χι σαν να 

πλήτ τουν στό χους, οι μα χη τές της Χα μάς ε κτό ξευ σαν 

50 πυ ραύ λους στο Ισ ρα ήλ, σκο τώ νο ντας έ να ά το μο 

και τραυ μα τί ζο ντας άλ λους έ ξι. Πυ ρά α πό α ε ρο σκά φη 

της Ισ ρα η λι νής α ε ρο πο ρί ας κα θώς ε πί σης και ε πι θε τι-

κά ε λι κό πτε ρα έ πλη ξαν μα χη τές της Χα μάς, οι ο ποί οι 

βιά στη καν να πυ ρο δο τή σουν τους πυ ραύ λους τους 

και τους όλ μους τους. «Στην ου σί α, ό λες οι ε πι θέ σεις 

α πό α ε ρο σκά φη» έ γρα ψε ο Cordesman, «μπο ρού σαν 

να ε κτε λε στούν με το μέ γι στο ω φέ λι μο φορ τί ο των 

ό πλων α κρι βεί ας τους ...(για) πολ λα πλά κτυ πή μα τα 

α νά ε πι χει ρη σια κή έ ξοδο σχε τι κά μι κρών στό χων». Μό-

νο την πρώ τη μέ ρα, οι Ισ ρα η λι νές δυ νά μεις σκό τω σαν 

πε ρί που 200 Πα λαι στί νιους, κα τά κύ ριο λό γο μα χη τές 

της Χα μάς. Η IAF α να κοί νω σε με υ πε ρη φά νεια « οι στό-

χοι είχαν ε ντο πι στεί με τη βο ή θεια πλη ρο φο ριών που 

συλ λέ χθη καν τους μή νες πριν την ε πί θε ση»39.

Οι IDF συ νέ χι σαν να πλήτ τουν τη Χα μάς απ’ 

α έ ρος τις ε πό με νες η μέ ρες. Τό τε το Ναυ τι κό του 

Ισ ρα ήλ κι νή θη κε κο ντά στα πα ράκτια της Γά ζας 

πλήτ το ντας πο λυά ριθ μους στό χους της Χα μάς. Η 

Χα μάς συ νέχι σε να ε κτο ξεύ ει πυ ραύ λους και όλ μους. Στις 28 Δε κεμ βρί ου, η Χα μάς 

ε κτό ξευσε 14 πυ ραύ λους και 16 βλή μα τα όλ μων τραυ μα τί ζο ντας του λά χι στον πέ-

ντε Ισ ρα ηλι νούς. Την ε πό με νη η μέ ρα η Χα μάς ε κτό ξευ σε πυ ραύ λους με γα λύ τε ρου 

βε ληνε κούς σε βά θος ε ντός του Ισ ρα ήλ. Πα ρό λο που οι ε πι θέ σεις συ νέ χι σαν να 

σκοτώ νουν και να τραυ μα τί ζουν ά μα χους Ισ ρα η λι νούς, ο πλη θυ σμός του Ισ ρα ήλ 

αντι με τώ πι σε αυ τές τις α ντι ξο ό τη τες κα λύ τε ρα α πό το 200640.

Μέ χρι τις 30 Δε κεμ βρί ου, η Ισ ρα η λι νή α ε ρο πο ρί α εί χε πει στεί ό τι εί χε «ε πι φέ ρει 

καί ριο πλήγ μα στη Χα μάς». Έ νας α ξιω μα τι κός των IDF δή λω σε: «Η Iσρα η λι νή αε-

ρο πο ρί α άρ χι σε τις ε πι θέ σεις στις 11:30 και θα μπο ρού σε να τις εί χε ο λο κλη ρώ σει 

38 Ibid., 15; “Operation Cast Lead - Update No. 1, Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel 
Intelligence Heritage and Commemoration Center, 28 December 2008, 4; “IDF Operations in the Gaza Strip,” 
Daily Update, 27 December 2008, The Military-Strategic Information Section/The Strategic Division.

39 “Operation Cast Lead - Update No. 1; Cordesman, 16.
40 Operation Cast Lead - Update No. 2, 29 December 2008, 4; Cordesman, 21; Tira, email interview by author, 

22 January 2009.
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στις 11:40». Η α ε ρο πο ρι κή εκ στρα τεί α ή ταν τό σο ε πι τυ χής που κά ποιοι ε ντός των 

IDF την πα ρο μοί α σαν με τον Πό λεμο των Έ ξι Η με ρών του 1967. Ω στό σο, ε νώ οι 

α ε ρο πο ρι κές α πο στο λές ή ταν σί γου ρα απο τε λε σμα τι κές, οι πύ ραυ λοι της Χα μάς 

και οι όλ μοι συ νέ χι σαν να πλήτ τουν το Ισ ρα ήλ41. 

Δεν υ πάρ χουν πολ λές αμ φι βο λί ες για το ό τι οι αρ χι κές α ε ρο πο ρι κές ε πι θέσεις 

κα τά της Χα μάς ή ταν ε ξαι ρε τι κά ε πι τυ χείς και συ νέ χι σαν την κα τα στρο φή βα σι κών 

στό χων κα θώς ε πί σης και ση μα ντι κών η γε τών της Χα μάς. Πα ρό λα αυ τά, μέ χρι ε κεί νη 

τη στιγ μή, ό πως ε πε σή μα νε ο Cordesman:

Το Ισ ρα ήλ δεν εί χε δεί ξει ό τι οι χερ σαί ες δυ νά μεις του και οι δυ να τότη τες α έ ρος-

ε δά φους εί χαν ξε πε ρά σει τα προ βλή μα τα και τους πε ριο ρι σμούς που εί χαν α πο κα-

λυ φτεί κα τά τις συ γκρού σεις στο Λί βα νο ή δεν εί χε δεί ξει ό τι εί τε εί χαν υ περ νι κή σει 

τις δυ νά μεις της Χα μάς ή την εί χαν α να γκά σει να α πο δε χτεί κά ποια ση μα ντι κή 

κα τά παυ ση πυ ρός. Η α ε ρο πο ρί α ί σως εί χε επι τύ χει τους πε ρισ σό τε ρους α πό τους 

τα κτι κούς στό χους της με την ε πί θεση της βά σης στό χων προ του πο λέ μου, αλ λά 

δεν εί χε ε πι τύ χει κά ποιον κύ ριο στρα τη γι κό ή τον υ ψη λό τε ρο στρα τη γι κό στό χο. 

Ε νώ ο Πρω θυ πουρ γός Οlmert και ο Υ πουρ γός Ά μυνας Barak συ ζη τή σα νε για τον 

τρό πο διε ξα γω γής του πο λέ μου και πό τε να τον τερ μα τί σουν, οι IDF έ μει ναν προ-

σκολ λη μέ νες στο σχέ διο εκ στρα τεί ας και στις 03 Ια νουα ρίου 2009 δη μο σί ευ σαν έ να 

α να κοι νω θέν το ο ποί ο τό νι ζε:

Στό χος αυ τής της φά σης εί ναι να κα τα στρα φούν οι υ πο δο μές των τρο μοκρα-

τών της Χα μάς στην πε ριο χή των ε πι χει ρή σε ων, ε λέγ χο ντας ταυ τό χρο να κάποιο 

τμή μα της πε ριο χής ε κτό ξευ σης πυ ραύ λων που χρη σι μο ποιεί ται α πό τη Χα μάς 

41 Condesman, 19.
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με σκο πό να μειω θεί η πο σό τη τα των πυ ραύ λων που ε κτο ξεύ ο νται κα τά του 

Ισ ρα ήλ και των Ισ ρα η λι νών α μά χων. 

Ο εκ πρό σω πος τύ που των IDF το νί ζει ό τι αυ τή η φά ση της επι χεί ρη σης θα ε νι σχύ σει 

τους στό χους της Ε πι χεί ρη σης Cast Lead ό πως φαί νε ται μέ χρι τώ ρα: να ε πι φέ ρει ένα 

ά με σο και δυ να τό πλήγ μα κα τά της Χα μάς αυ ξά νο ντας ταυ τό χρονα την α πο τρε πτι κή 

δύ να μη των IDF, με σκο πό να δη μιουρ γη θεί μια πιο βελ τιω μέ νη και πιο στα θε ρή κα τά-

στα ση α σφα λεί ας για τους κα τοί κους στο Νό τιο Ισ ρα ήλ μα κρο πρό θε σμα. Οι δυ νά μεις 

που συμ με τέ χουν στην ε πι χεί ρη ση έ χουν εκ παι δευ τεί ε παρ κώς και προ ε τοι μά στηκαν 

για την α πο στο λή κα τά την μα κρά πε ρί ο δο που σχε δια ζό ταν η ε πι χεί ρη ση42.

Ο εκ πρό σω πος τύ που των IDF ε πι θυ μεί να ε πα να λά βει ό τι οι κά τοι κοι της 

Γά ζας δεν εί ναι ο στό χος της ε πι χεί ρη σης. Αυ τοί που χρη σι μο ποιούν τον ά μα χο 

πλη θυ σμό, τους η λι κιω μέ νους, τα γυ ναι κό παι δα ως «αν θρώ πι νες α σπί δες» ευ θύ-

νο νται και για τον τραυ μα τι σμό των πο λι τών. Ό ποιος υ πο θάλ πει τρο μο κρά τη ή 

ό πλα στο σπί τι του θε ω ρεί ται τρο μο κρά της43.

Δεύ τε ρη Φά ση: Οι IDF ε ξα πέ λυ σαν τη «δεύ τε ρη φά ση» ή τη φά ση α έ ρος -ε δά φους 

εκ στρα τεί ας στις 3 Ια νουα ρί ου 2009. Ε νώ το σχέ διο πε ριεί χε αρ κε τά εν δε χό με να για τη 

χρήση των χερ σαί ων δυ νά με ων στη Γά ζα, οι βα σι κοί στό χοι ή ταν «να τε θούν με τρή σι-

μοι και ε φι κτοί στό χοι: ε νί σχυ ση της α πο τρο πής, ε ξα σθέ νι ση της Χα μάς, [και] ή ά με ση 

μεί ω ση ή τερ μα τι σμός της α πει λής α πό λα θρε μπό ριο ό πλων και πυ ραύ λων». 

Στο σχέ διο προ βλέ πουν αυ τή η φά ση να διαρ κέ σει λι γό τε ρες α πό 10 η μέ ρες. «Αυ-

τό συ νέ βη», έ γρα ψε ο Cordesman «για τί υ πο λο γί στη κε ό τι ο πό λε μος θα ξε κι νού σε 

42 Ibid., 27, 28, 38.
43 Israel Ministry of Defense, <www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/01/mil-090103-idf01.htm> 

(2 March 2009).
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για να φτά σει στο ση μεί ο ό που οι αρ νη τι κές συ νέ πειες θα άρ χι ζαν να συ να θροί ζο νται 

με τά α πό δύ ο ε βδο μά δες α πό την έναρ ξη των πρώ των α ε ρο πο ρι κών ε πι δρο μών». 

Κά ποιες α πό αυ τές τις συ νέ πειες συ μπε ριε λάμ βα ναν αυ ξη μέ νο α ριθ μό α πω λειών, πε-

ρι φε ρεια κή α στά θεια και στα θε ρή αύ ξη ση των α πω λειών των α μά χων44. Αυ τό ή ταν 

ε ντε λώς α ντί θε το με τη συ γκε χυ μένη και α νορ γά νω τη α πά ντη ση των IDF στη Χεζ-

μπολ λάχ. Αυ τή τη φο ρά, ο στρα τός του Ισ ρα ήλ, προ χώ ρη σε με μια κα λο σχε δια σμένη 

ε πι χεί ρη ση με προ κα θο ρι σμέ νους α ντι κει με νι κούς σκο πούς. Σε α ντί θεση με το 2006, 

το έ κα νε με μια κα τάλ λη λα εκ παι δευ μέ νη και με υ ψη λό η θι κό χερ σαία δύ να μη. 

Τις τε λευ ταί ες η μέ ρες του Δε κεμ βρί ου 2008, η «Με ραρ χί α της Γά ζας» υ πό την 

καθο δή γη ση της Νό τιας Διοί κη σης, με τέ φε ρε τις μο νά δες της σε θέ ση ε πί θε σης κα τά 

το μή κος των συ νό ρων. Η Με ραρ χί α της Γά ζας ή ταν έ να πε ρι φε ρεια κό στρα τη γεί ο με 

ε λά χι στες ορ γα νι κές μο νά δες45. Το ε πι τε λεί ο της με ραρ χί ας εί χε με γά λη ε μπει ρί α στις 

ε πι χει ρή σεις στη Γά ζα και ε ξει δί κευ ση στο έ δα φος και σε πιθα νά σε νά ρια μά χης46. 

Γι’ αυ τή την ε πι χεί ρη ση, η Τα ξιαρ χί α των Α λε ξι πτω τι στών, η Tα ξιαρ χί α Givati, και η 

Ταξιαρ χί α Golani τέ θη καν υ πό διοί κη ση στη Με ραρ χί α της Γά ζας. Πα ρό λο που αυ τές 

οι τα ξιαρ χί ες ή ταν υ πό τη διοί κη ση της Με ραρ χί ας της Γά ζας, λει τουρ γού σαν πε ρισ σό-

τε ρο ως α νε ξάρ τη τα τα κτι κά συ γκρο τή μα τα επι πέ δου τα ξιαρ χί ας, πλή ρη και με δι κό 

τους πυ ρο βο λι κό. Αρ κε τές τα ξιαρ χί ες ε φέ δρων ή ταν ε πί σης υ πό των ε πι χει ρη σια κό 

έ λεγ χο της Με ραρ χί ας της Γάζας47. Πα ρό λο που το Ισ ρα ήλ κά λε σε «δε κά δες χι λιά δες» 

ε φέ δρων, αυ τοί εί χαν πε ριο ρι σμέ νη δρά ση και μό νο κα τά τις τε λευ ταί ες ημέ ρες της 

σύ γκρου σης48. Το 2006, ο στρα τός α νέ πτυ ξε πέ ντε με ραρ χί ες α πέ να ντι σε περί που μό-

νο 3.000 μα χη τών πρώ της γραμ μής της Χεζ μπολ λάχ. Στη Γά ζα ο στρα τός πά λευε με 

πε ρί που 15.000 μα χη τές της Χα μάς με μό λις κά τι λί γο πα ρα πά νω α πό μια με ραρ χί α. 

Συ νερ γα σί α α έ ρος - ε δά φους: Η α ε ρο πο ρί α διό ρι σε α ξιω μα τι κό ε λε γκτή α έ ρος 

(Α Ε ΛΑ) σε κά θε ταξιαρ χί α, πα ρα χω ρώ ντας στον διοι κη τή της τα ξιαρ χί ας της «πρα κτι κό 

έ λεγ χο» των α ε ρο πο ρι κών ε πι χει ρή σε ων. Σύμ φω να με τον Cordesman, «η κά θε τα ξιαρ-

χί α εί χε τα δι κά της ε λι κό πτε ρα και μη ε παν δρω μέ να ε να έ ρια ο χή μα τα κα θώς ε πί σης και 

‘’τη αι τή σει’’ α ε ρο σκά φη βομ βαρ δι σμού»49. Αυ τό ή ταν ση μα ντι κή αλ λα γή. Το Ισ ρα ήλ εί χε 

α φαι ρέ σει την εγ γύς Α ε ρο πο ρι κή Υ πο στήρι ξη (Ε ΑΥ) με α ε ρο σκά φη α πό τις χερ σαί ες δυ-

νά μεις πριν το 2006. Α ξιω μα τι κός της α ε ρο πο ρί ας πε ριέ γρα ψε τη νέ α συ νερ γα σί α α έ ρος 

- ε δά φους ως «ρι ζο σπα στική». Τό νι σε ό τι η συ γκε ντρω τι κή χρη σι μο ποί η ση α ε ρο πο ρι κών 

μέ σων σε μια πο λύ μι κρή πε ριο χή, εί χε ως α πο τέ λε σμα έ ναν α πα ρά μιλ λο συ ντο νι σμό 

α έ ρος - εδά φους. Τα μη ε παν δρω μέ να ε να έ ρια ο χή μα τα έ δι ναν πλη ρο φο ρί ες στις δι-

μοιρί ες. Τα Α πά τσι πα ρεί χαν πυ ρά κα θη λώ σεως για τις κι νή σεις των μι κρών μονά δων. 

Οι χει ρι στές των α ε ριω θού με νων εκ κα θά ρι ζαν νάρ κες και IED, προ ε τοί μα ζαν το έ δα φος 

για τις χερ σαί ες με τα κι νήσεις και κα τεύ θυ ναν σα ρω τι κή ι σχύ πυ ρός μπρο στά α πό τις ε πί-

44 Condesman, 44.
45 Two territorial brigades.
46 COL Ronen Shviki, email interview by author, 9 March 2009.
47 Ibid.; Cordesman, 39.
48 Tira, email interview by author, 26 January 2009; Aaron J. Klein, “Israel Enters Gaza: Negotiating with Extreme 

Prejudice,” Time, 4 January 2009.
49 Ibid, 49.
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γειες κι νή σεις ε ξυ πη ρε τώ ντας α κό μη και τη μι κρό τε ρη μο νά δα»50. Στη Γά ζα ο στρα τός 

χρη σι μο ποί η σε ποι κι λί α και νο τόμων τα κτι κών, τε χνι κών και δια δι κα σιών. 

Μα ζι κός βομ βαρ δι σμός πυ ρο βο λι κού κα τά το μή κος των συ νό ρων προ η γή θη κε 

της χερ σαί ας ε πί θε σης στη Γά ζα και έ θε σε ε κτός ε νερ γεί ας πολ λές α μυ ντικές θέ σεις της 

Χα μάς. Στο βορ ρά, η Τα ξιαρ χί α των Α λε ξι πτω τι στών κι νή θη κε κα τά μή κος της α κτής 

νό τια με κα τεύ θυν ση την Α τά τρα, ε νώ η Τα ξιαρ χί α Golani ε πι τέ θη κε α πό τα βο ρειο-

δυ τι κά ε πί τριών κα τευ θύνσε ων νό τια προς Beit Lahiya, Jabaliya και Shajaiyeh. 

Κι νού με νη βο ρειο α να το λι κά α πό το νό το, η Τα ξιαρ χί α Givati προ ή λα σε προς 

Zeitoun, ε νώ μια με γά λη δύ να μη αρ μά των συ γκε ντρώ θη κε κο ντά στoν 

κόμ βο Netzarim. Κα τά πό δας των κα νο νιο βο λι σμών του πυ ρο βο λι κού, 

οι χερ σαί ες δυ νάμεις, με τις τε θω ρα κι σμέ νες μπουλ ντό ζες να προ η-

γού νται, ι σο πέ δω σαν τα σύ νο ρα. Πε ρι πλα νώ με νοι πά νω α πό ε πι τι-

θέ με νες φά λαγ γες τεθω ρα κι σμέ νων τα ε πι θε τι κά ε λι κό πτε ρα και 

τα UAV, διαβί βα σαν πλη ρο φο ρί ες πραγ μα τι κού χρό νου στους 

σταθ μούς διοι κή σε ως. Σύμ φω να με πη γές που γνώ ρι ζαν τα 

της εκ στρα τεί ας, «ε ξελιγ μέ να ψη φια κά συ στή μα τα ή ταν 

δια θέ σι μα σε κά θε κύ ριο ε πί πε δο της μά χης» και «ο 

στρα τός πο λέ μη σε με εμ φα νώς βελ τιω μέ νες ο θό νες 

plasma και ερ γο νο μι κό λο γι σμι κό φι λι κό προς το 

χρή στη». Α ντί να α κο λου θεί ο δι κά δί κτυα τα 

ο ποί α σχε δόν σί γου ρα εί χε ναρ κο θε τή σει 

και προ ε τοι μά σει η Χα μάς για προ σχε-

δια σμέ νες ε νέ δρες, χρη σι μο ποί η σε τε-

θω ρα κι σμέ νες μπουλ ντό ζες για την 

διά νοι ξη διο δίων μέ σω κτι ρί ων 

και τη δη μιουρ γί α ε ναλ λα κτι-

κών δρο μο λο γί ων51.

Ρα γδαί α πρό ο δος: 

Συ νο δευ μέ νοι α πό εκ-

50 Tira, email interview by author, 22 January 2009.
51 Aaron J. Klein, “Israel Enters Gaza: Negotiating with Extreme Prejudice,” Time, 4 January 2009; Joel J. 

Sprayregen, “The Inside Story of Operation Cast Lead,” American Thinker, 27 January 2009; Cordesman, 39-40.



Η Απάντηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF)
στον Πόλεμο του 2006 με τη Χεζμπολλάχ

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 81

παιδευ μέ νους σκύ λους ε ντο πι σμού βομ βών, πλή θος πε ζι κά ριων προ στά τευαν τα 

άρμα τα και λοι πά τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα α πό κρυμ μέ νους μη χα νι σμούς ε κρηκτι-

κών σε κα τοι κη μέ νες πε ριο χές. Οι IDF εκ με ταλ λεύ τη καν πλή ρως την έλ λει ψη 

α πό πλευ ράς της Χα μάς ι κα νο τή των νυ κτερι νής μά χης και ε ξο πλι σμού. 

Οι πε ρισ σό τε ρες, αν ό χι ό λες, α πό αυ τές τις ε πιχει ρή σεις έ λα βαν χώ ρα 

νυ κτε ρι νές ώ ρες. Κα θώς οι Ισ ρα η λι νοί περ νού σαν τα σύ νο ρα, μα ζί 

τους προ χω ρού σαν και ο α νώ τα τοι διοι κη τές52. «Αυ τό που βλέ πε τε 

σή με ρα», δή λω σε ο Ισ ρα η λι νός α πό στρα τος πτέ ραρ χος Isaac Ben Israel 

στον τύ πο «είναι έ να ά με σο μά θη μα για το τι δεν πή γε κα λά το 2006. Στο 

Λί βα νο, μά θα με ό τι αν θέ λεις να στα μα τή σεις αυ τούς τους ε κτο ξευ τές πυ ραύ-

λων πρέ πει να στεί λεις στρα τιώ τες να κα τα λά βουν και να ε λέγ χουν την πε ριο χή, 

και αυ τό γί νε ται α κρι βώς τώ ρα»53. 

Σε α ντί θε ση με τη Χεζ μπολ λάχ, η ο ποί α πο λέ μη σε ε πί μο να για κά θε ί ντσα 

ε δάφους το 2006, οι μα χη τές της Χα μάς α πό ό τι φαί νε ται δεν εί χαν και πο λύ 

ό ρε ξη να α ντι στα θούν στην άρ τια ε κτε λε σμέ νη ε πί θε ση των IDF. Οι IED της Χα-

μάς και τα ε κρηκτι κά στο πλά ι του δρό μου εί χαν μι κρή ως μη δα μι νή ε πί δρα ση 

κα θώς τα τε θωρα κι σμέ να ο χή μα τα περ νού σαν τα σύ νο ρα. 

Έ χο ντας πά ρει τα μα θή μα τά της κα τά της Χεζ μπολ λάχ, ο στρα τός ε νί σχυ σε τη 

θω ρά κι ση της “κοι λιάς“ των θω ρα κι σμέ νων ο χη μάτων για να α ντέ χουν κα λύ τε ρα 

στους IED του ε χθρού και στις νάρ κες. Α ντι θέ τως, οι ντό πιες αυ το σχέ διες βόμ βες 

στο πλά ι του δρό μου που χρη σι μο ποιού νται α πό τη Χα μάς δεν εί χαν την ε κρη κτι-

κή ι σχύ πα ρό μοιων μη χα νι σμών της Χεζ μπολ λάχ. Κα θώς προ ή λα σαν οι χερ σαί ες 

δυ νά μεις, οι στρα τιω τι κοί η γέ τες της Χα μάς βρέ θη καν α πο κομ μέ νοι α πό τους μα-

χη τές της πρώ της γραμ μής και δεν μπο ρού σαν να ε πι κοι νω νή σουν ή να α σκή σουν 

α πο τε λεσμα τι κή διοί κη ση και έ λεγ χο54. «Η μα χη τι κή α ξί α της Χα μάς μό λις και με τά 

βί ας ε νέ πνε ε φό βο» α νέ φερε Ισ ρα η λι νός δη μο σιο γρά φος. «Οι μα χη τές της Χα μάς, 

υ πό τα βλέμ μα τα των κα τοί κων της Γά ζας, ε γκα τέ λει ψαν την α ρέ να και μπή καν σε 

πο λυ πλη θείς γει το νιές ό που α μέ σως πέ τα ξαν τις στο λές τους. Η ε πι θε τι κή διά τα ξη 

των κατα φυ γί ων, των ση ράγ γων και των πα γι δευ μέ νων με ε κρη κτι κά κτι ρί ων, τα 

ο ποία ή ταν ρυθ μι σμέ να για τη λε-εκ πυρ σο κρό τη ση, κα τα λή φθη καν ά θι κτα»55. 

Πα ρό λο που οι πε ρι γρα φές για τις πε ρισ σό τε ρες κι νή σεις των Ισ ρα η λι νών τα-

ξιαρ χιών πα ρα μέ νουν δια βαθ μι σμέ νες, εί ναι ξε κά θα ρο ό τι οι χερ σαί ες δυνά μεις 

έ κα ναν ρα γδαί α πρό ο δο. Πο λύ γρή γο ρα α πέ κο ψαν την πό λη της Γά ζας από την 

υ πό λοι πη ε πι κρά τεια. «Μέ χρι την Τρί τη η μέ ρα της φά σης α έ ρος -ε δάφους» γρά φει ο 

Cordesman, «οι IDF ή ταν σε θέ ση να κι νη θούν προς το ση μεί ο ό που θα ξε κι νού σαν 

την ά μεση ε πί θε ση ε νά ντια στις δυ νά μεις της Χα μάς. Αυ τές οι ε πι χει ρή σεις συ νε-

χίστη καν σε ε πί πε δο τα ξιαρ χί ας και ό χι σε ε πί πε δο με ραρ χί ας ό πως στο πα ρελ θόν. 

52 Klein; Sprayregen; Cordesman, 39-40.
53 Charles Levinson, “Israel’s Ground Assault Marks Shift in Strategy,” The Wall Street Journal, 5 January 2009.
54 Mohammed Najib, “Hamas investigates poor military response to IDF,” Jane’s Defence Weekly 28, 

January 2009, 16.
55 Sprayregen.
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Αυ τό έ δω σε στον προ κε χω ρη μέ νο διοι κη τή πε ρισ σό τε ρη ε λευ θε ρί α πρω τοβου λιών 

ει δι κά α πό ει κα σί ες οι ο ποί ες πολ λές φο ρές ε ξέ φρα ζαν πε ρισ σό τερο την α νη συ χί α 

για τον κίν δυ νο τραυ μα τιών πα ρά την ά με ση α πο φα σι στι κή δρά ση56.

Ε νώ αυ τό το σύ στη μα διοί κη σης φαί νε ται να 

εί χε α πο τε λέ σμα τα, κά ποιοι α πό τις IDF λέ νε ό τι 

υ πήρ χαν κά ποιες «ασά φειες» με τα ξύ της πο λι-

τι κής η γε σί ας και των στρα τιω τι κών σχε τι κά με 

τους α ντι κει με νι κούς σκο πούς, την ε πι θυ μη τή τε-

λι κή κα τά στα ση κα θώς ε πί σης και την α δια φο ρί α 

προς τη στρα τη γι κή των IDF και τις επι χει ρη σια κές 

δια δι κα σί ες. «Φαί νε ται», γρά φει α ξιω μα τι κός των 

IDF, «λες και το υ πουρ γεί ο ά μυ νας και ο αρ χηγός 

ε πι τε λεί ου να συ νερ γά ζο νταν ά με σα με συ νταγ μα-

τάρ χες στο πε δί ο, πα ρακά μπτο ντας την ιε ραρ χί α 

διοι κή σε ως». Υ πο στή ρι ξε ό τι αυ τό πο λύ πι θα νόν 

να ο δή γη σε σε «έ να λι γό τε ρο α πο τε λε σμα τι κό 

ε πι χει ρη σια κό σχε δια σμό», αλ λά ω στό σο «εί χε σε 

έ να βαθ μό πε τύ χει». Ο ί διος α ξιω μα τι κός ή ταν α βέ βαιος για το αν «έ νας ξε κά θα ρος 

ε πι χει ρη σια κός σχε δια σμός» ή ταν δια θέ σι μος κατά τη διάρ κεια της εκ στρα τεί ας. 

Υ πέ θε σε ό τι «υ πήρ χε α πλά γε νι κή πί ε ση και φθο ρά στο πε δί ο»57.

Μέ χρι τις 5 Ια νουα ρί ου, η σφο δρή χερ σαί α μά χη συ νέ χι σε να φλέ γει τη Γά ζα, αλ λά 

αυ τού του εί δους η ε πί μο νη μά χη πε ριο ρί στη κε λό γω των προ σπα θειών της Χα μάς να 

α πο φύ γει τις έ ντο νες μά χες με κά θε α ντάλ λαγ μα. «Σε α ντίθε ση» γρά φει ο Cordesman, 

«η α ε ρο πο ρί α δια τή ρη σε στα θε ρά τις ε πι θέ σεις, και το ί διο έ πρα ξε το Ισ ρα η λι νό πυ ρο-

βο λι κό. Αυ τό άσκη σε συ νε χό με νη πί ε ση στη Χα μάς α κό μα και ό ταν δεν ε μπλέ κο νταν 

σε μά χη εκ του σύ νεγ γυς». Ω στό σο, ό ταν ξε σπού σαν τέ τοιες συ γκρού σεις ή ταν κα τά 

κανό να αρ κε τά βί αιες. Στις 5 Ια νουα ρί ου, τρεις στρα τιώ τες σκο τώ θη καν και άλλοι 24 

τραυ μα τί στη καν ό ταν έ να ισ ρα η λι νό άρ μα κα τά λά θος ά νοι ξε πύρ ε να ντί ον ε νός κτι ρί-

ου το ο ποί ο εί χαν κα τα λά βει κα τά τη διάρ κεια μιας έ ντο νης μά χης με τα ξύ της Χα μάς 

και με λών της τα ξιαρ χί ας Golani. Το τί έ κα ναν ό λοι αυ τοί οι στρα τιώ τες στο ί διο κτί ριο 

εί ναι ά γνω στο, αλ λά πα ρό μοια πε ρι στα τι κά συ νέ βη σαν το 200658.

Α πό τις 6 ως 10 Ια νουα ρί ου, οι IDF συ νέ χι σαν να α σκούν πί ε ση στη Χα μάς, και η α ε ρο-

πο ρί α έ πλη ξε πε ρί που 250 στόχους στη Γά ζα, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων πε ριο χών ε κτό ξευ-

σης πυ ραύ λων, ση ράγ γων λα θρε μπο ρί ου, ε γκα τα στά σε ων κα τα σκευ ής και α πο θή κευ σης, 

το πο θε σιών που έ χουν κα μου φλα ρι σμέ να βλή μα τα όλ μων και τα σπί τια των μα χη τών της 

Χαμάς που χρη σι μο ποιού νται ως ε γκα τα στά σεις α πο θή κευ σης ό πλων. Η α ε ρο πορί α ε πί σης 

έ πλη ξε ο μά δες ε νό πλων και σταθ μούς διοι κή σε ων της Χα μάς. Η Ισ ραη λι νή κα τα σκο πεί α 

56 Cordesman, 41.
57 Tira, email interview by author, 22 January 2009.
58 Cordesman, 42; Israel Ministry of Foreign Affairs, IDF Operations in Gaza: Cast lead, 5 January Friendly 

Fire Incident, <www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-
/Aerial_strike_weapon_development_center+_Gaza_28-Dec-2008.htm> (9 March 2009).

Πα ρό λο που οι πε ρι γρα φές 

για τις πε ρισ σό τε ρες κι νή-

σεις των Ισ ρα η λι νών τα ξιαρ-

χιών πα ρα μέ νουν δια βαθ μι-

σμέ νες, εί ναι ξε κά θα ρο ό τι 

οι χερ σαί ες δυνά μεις έ κα ναν 

ρα γδαί α πρό ο δο
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συ νέ χι σε να α πο δί δει κα λά για τις IDF, κα το νο μά ζο ντας γνω στούς Ι σλα μι στές μα χη τές της 

Jihad. Στις 8 Ια νουα ρί ου, με τη βο ή θεια της Ισ ρα η λι νής κα τα σκοπεί ας, άνδρες των IDF ε πι τέ-

θη καν σε μα χη τές οι ο ποί οι πριν α πό μέ ρες εί χαν ε ξα πο λύ σει πυ ραύ λους στο Ισ ρα ήλ59.

Κα θώς συ νε χί στη κε η χερ σαί α εκ στρα τεί α, ο στρα τός σκό τω σε ή συ νέ λα βε 

ε κα το ντά δες μα χη τές και διεύ ρυ νε τον έ λεγ χό του στο με γα λύ τε ρο μέ ρος της 

Γά ζας. Οι η γέ τες της Χα μάς ε πί σης εί χαν να α ντιμε τω πί σουν νέ ες ε πι θέ σεις α πό 

τους πο λι τι κούς τους α ντι πά λους. Και για να χει ρο τε ρεύ σουν τα πράγ μα τα, 

πα ρέ μει ναν α πο κομ μέ νοι α πό τους μα χη τές τους στο πε δί ο, κά νο ντας έ τσι τη 

διοί κη ση και τον έ λεγ χο α κα τόρ θω τα60. Πα ρό λο που α πει λή θη κε με συ ντρι πτι-

κή ήττα, η Χα μάς α κό μη πί στευε ό τι μπο ρού σε να ε νι σχύ σει τη θέ ση της στον 

Α ρα βικό κό σμο συ νε χί ζο ντας να α ντι στέ κε ται με τη διε ξα γω γή α πο τε λε σμα τι κής 

πλη ρο φο ρι κής εκ στρα τεί ας (Info Ops). Ω στό σο, ε νώ η προ πα γαν δι στι κή μη χα νή 

της Χα μάς προ σπα θού σε να κερ δί σει τη συ μπό νια του κό σμου για τις δο κι μα-

σί ες της και να κα τονο μά σει το Ισ ρα ήλ ε πι τι θέ με νο, οι IDF πί ε ζαν α δυ σώ πητα, 

προ φα νώς χω ρίς να α νη συ χούν για κά ποια προ σπά θεια εκ πλή ρω σης ΙΟ. Έ νας 

αξιω μα τι κός των IDF εί πε ότι οι Ισ ρα η λι νοί δεν θα έπαιρ ναν πο τέ με το μέ ρος 

τους την πα γκό σμια κοι νή γνώ μη αλ λά πι στεύ ει ό τι η πλη ρο φο ρια κή εκ στρα τεί α 

του Ισ ρα ήλ εί χε κα λά α πο τε λέ σμα τα ό σον α φο ρά στη με τα βί βα ση του μη νύ μα τος 

ό τι «κά να με αυ τό που ε πι θυ μού σα με και ε κεί που ε πι θυ μού σα με. πλή ρη κυ ριαρ-

χί α στο πε δί ο μά χης». Ε πί σης θε ω ρεί την ικα νό τη τα των IDF να εί ναι «λι γό τε ρο 

δια φα νείς» σε αυ τή τη σύ γκρου ση ως θε τι κό πα ρά γο ντα61.

59 Israel Ministry of Foreign Affairs, IDF Operations in Gaza: Cast lead, Summary of Today’s IDF Operations, 
<www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Aerial_strike_
weapon_development_center+_Gaza_28-Dec-2008.htm> (10 March 2009).

60 Mohammed Najib, “Hamas investigates poor military response to IDF,” Jane’s Defence Weekly 28, January 
2009, 16.

61 Tira, email interview by author, 22 January 2009.
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Προς τι μήν τους, οι νο μι κοί σχε δια στές των IDF συμ με τεί χαν πλή ρως στην α νά-

πτυ ξη της ε πι χεί ρη σης Cast Lead και οι IDF κα τέ βα λαν κά θε δυ να τή προ σπά θεια για 

να πε ριο ρί σουν τις α πώ λειες του ά μα χου πλη θυ σμού. Στην ου σί α, οι IDF ά νοι ξαν 

τη λε φω νι κές γραμ μές ε πι κοι νω νί ας με α ρα βό φω νους για να κα λούν τα σπί τια τα 

ο ποί α ε πρό κει το να δε χτούν ε πί θε ση και να ε νη με ρώ νουν έ γκαι ρα τους κα τοί κους 

για εκ κέ νω ση. Σύμ φω να με μια πη γή, αυ τοί οι τη λε φωνη τές εί χαν αυ στη ρές ε ντο λές 

να με τα βι βά ζουν το μή νυ μα μό νο σε ε νή λι κες. Ω στό σο, πολ λοί Πα λαι στί νιοι ά μα χοι 

πέ θα ναν ή τραυ μα τί στη καν και η Χα μάς εκ με ταλ λεύ τη κε πλή ρως το γε γο νός για να 

α νε βά σει τη δη μο φι λή θέ ση της στην πα γκό σμια σκη νή62.

Α πό τις 8 ως τις 18 Ια νουα ρί ου, οι ΙDF συ νέ χι σαν να πλήττουν τη Χα μάς με ε να έ ρια 

και ε πί γεια μέ σα. Στρα τιώ τες α πό την Τα ξιαρ χί α Givati εί παν αρ γό τε ρα ό τι εί χαν ε φαρ-

μό σει πολ λά α πό τα απο κο μι σθέ ντα δι δάγ μα τα α πό την εκ στρα τεί α του 2006 κα τά 

της Χεζ μπολ λάχ. Α ξιωμα τι κοί της Τα ξιαρ χί ας μί λη σαν με εν θου σιώ δη λό για για τις νέ ες 

πο λε μικές αρ χές ό πως η «α φο σί ω ση στην α πο στο λή και η πί ε ση για ε πα φή με τον 

ε χθρό». Ό ντως, έ να νε ό φερ το, και νο τό μο πνεύ μα φαι νό ταν να α κτι νο βο λεί α πό πολλές 

μο νά δες. O διοι κη τής ε νός τάγμα τος της Τα ξιαρ χί ας Givati, στο α πό γειο της χερ σαί ας 

μά χης, δή λω σε ό τι ο άν δρες του «πρέ πει να α ντι με τω πί σουν τον ε χθρό και τίπο τα άλ λο. 

Ε πι κε ντρω νό μα στε στην α πο στο λή. Ε δώ δεν έ χου με λά βει καν κά ποια ε φη με ρί δα. Ό ταν 

τε λειώ σου με με αυ τό το ο ποί ο μας α να τέ θη κε, θα εκ φρά σουμε εν δια φέ ρον για το τι λέ ει 

ο κό σμος ε κεί για την ε πι χεί ρη ση». Ο στρα τός απο μά κρυ νε τα κι νη τά τη λέ φω να α πό τους 

στρα τιώ τες για να ε πι λύ σει ο ποιαδή πο τε προ βλή μα τα με την α σφά λεια ε πι κοι νω νιών 

και για να ε πι κε ντρω θούν στη μά χη και πα ρά στις οι κο γε νεια κές τους υ πο θέ σεις63.

Στις 11 Ια νουα ρί ου, με τά α πό αυ τό που Ισ ρα η λι νός α ξιω μα τι κός α πο κά λε σε 

«κα λό συ ντο νι σμό», οι ε φε δρι κές δυ νάμεις των IDF άρ χι σαν να μπαί νουν στη Γά ζα. 

Υπό τη διοί κη ση της Με ραρ χί ας της Γά-

ζας, οι ε φε δρι κές τα ξιαρ χί ες μπή καν σε 

το μείς τους ο ποί ους εί χαν ή δη α σφα λί σει 

οι τα κτι κές δυ νά μεις, ε πι τρέ ποντας στις 

ε νερ γές μο νά δες πε ζι κού να συ νε χί σουν 

τις ε πι θε τι κές ε πι χει ρήσεις. Δύ ο ε βδο μά-

δες πριν την ε μπλο κή τους στη Γά ζα, 

οι ε φε δρι κές τα ξιαρ χίες εκ παι δεύ τη καν 

ε ντα τι κά στο Κέ ντρο Χερ σαί ας Εκ παί δευ-

σης στο Tze’elim. «Νέ ος, σύγ χρο νος ε ξο-

πλι σμός χο ρη γή θη κε στους ε φέ δρους», 

α νέ φε ρε έ νας έ φε δρος, «και ό λοι έ χουν 

εκ φρά σει την ι κα νο ποί η σή τους για την 

ποιό τη τα του υ λι κού», υπο γραμ μί ζο ντας 

το ρό λο της για τη βελ τί ω ση των ε πι χει-

62 Ibid.
63 Hanan Greenberg, YNetnews.com, 13 January 2009, <www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3655094,00.

html> (10 March 2009).
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ρη σια κών ι κα νο τήτων τους. Η αυ ξη μέ νη εκ παί δευ ση, κα θώς ε πί σης και η α να βάθ μι ση 

του ε ξο πλισμού βο ή θη σε στη δη μιουρ γί α μιας δύ να μης πο λύ α νώ τε ρης α πό αυ τή 

που χρησι μο ποί η σαν οι έ φε δροι κα τά της Χεζ μπολ λάχ το 200664.

Κα θώς οι τα ξιαρ χί ες των ε φε δρι κών δυνά με ων μπή καν στη Γά ζα, οι Ισ ρα η λι νοί 

συ νέ χι σαν με ε να έ ρια και ε πί γεια μέ σα να σκο τώ νουν και να συλ λαμ βά νουν μα χη τές 

της Χα μάς. Στις 13 Ια νουα ρί ου, ο στρα τός α νέ φε ρε ό τι εί χαν ή δη συλ λά βει ε κα το ντά-

δες ένο πλους της Χα μάς ε νώ η Givati και οι Τα ξιαρ χίες Α λε ξι πτω τι στών συ νέ χι ζαν να 

κα τα στρέ φουν α πο θή κες ό πλων και σή ραγ γες. Οι χερ σαί ες δυ νά μεις και η α ε ρο πο ρί α 

ε ξά λει ψαν 22 πυ ρήνες μα χη τών της Χα μάς σε συγ χρο νι σμέ νες ε πι χει ρή σεις. Ε νώ η 

α ε ρο πο ρί α εί χε ε πί σης κα τα φέ ρει να θέ σει ε κτός ε νερ γεί ας 20 θέ σεις ε κτό ξευ σης πυ-

ραύ λων, η Χα μάς ή ταν πα ρό λα αυ τά ι κα νή να ε κτο ξεύ σει 2 πυ ραύλους και 12 βλή μα τα 

όλ μων στο Ισ ρα ήλ. Α πό την αρ χή των ε χθρο πρα ξιών τα έμ μεσα πυ ρά της Χα μάς εί χαν 

σκο τώ σει τρεις Ισ ρα η λι νούς α μά χους και εί χαν τραυ μα τί σει άλ λους 25565.

Ε νώ οι IDF εί χαν συ μπε ρι λά βει στους βα σι κούς στό χους τους «τη δη μιουρ γί α μιας 

κα τά στα σης α σφά λειας [και] την παύ ση των πυ ρών πυ ραύ λων και όλ μων και ό λων των 

64 Arnon Ben-Dror, “Reserve Forces Joining the Operation,” Israel Defense Forces, <http://dover.idf.il/IDF/
English/News/the_Front/09/01/1302.htm> (8 March 2009).

65 Operation Cast Lead IDF Operations in the Gaza Strip,” Military-Strategic Information Section/The Strategic 
Division, Distributed 0500, 14 January 2009.
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τρο μο κρα τι κών ε πι θέ σε ων α πό τη Λω ρί δα της Γά ζας», η κα τά στα ση εί χε φτά σει σε ση μεί ο 

λή ψης α πο φά σεων. Οι IDF θα μπο ρού σαν εί τε να διευ ρύ νουν σημα ντι κά τη χερ σαί α εκ-

στρα τεί α σε μια προ σπά θεια να ε ξα λεί ψουν ό λους τους πυ ραύ λους, όλ μους και μα χη τές 

της Χα μάς ή το Ισ ρα ήλ θα μπο ρού σε να κα τευθύ νε ται προς την κα τά παυ ση πυ ρός. 

Η διεύ ρυν ση της εκ στρα τεί ας θα μπο ρού σε να ε πι φέ ρει αυ ξη μέ νες α πώ λειες για 

τις IDF και τους Ισ ρα η λι νούς και Πα λαι στίνιους α μά χους. Οι α πώ λειες ά μα χων Πα λαι-

στι νί ων και η μα ζι κή κα τα στρο φή που προ κά λε σε η σύ γκρου ση ή ταν η αι τί α με γά λης 

α νη συ χί ας στον κό σμο. Κα θώς ση μεί ω σε ο Cordesman, «η φά ση α έ ρος - ε δά φους του 

πο λέ μου απέ φε ρε συ νε χό με να τα κτι κά ο φέ λη αλ λά ε πί σης ό ξυ νε τα πο λι τι κά, στρα τη-

γικά και αν θρω πι στι κά προ βλή μα τα τα ο ποί α εί χαν προ κύ ψει κα τά την α ε ρο πο ρική 

φά ση». Στις 13 Ια νουα ρί ου, α νώ τα τος ισ ρα η λι νός α ξιω μα τι κός ε νη μέ ρω σε τον τύ πο 

ό τι «το πο λι τι κό κλι μά κιο θα πρέ πει να λά βει α πό φα ση (-σεις) για το μέλ λον της / των 

στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων»66. Με τά α πό α κό μη πέ ντε η μέ ρες μά χης η Ισ ρα η λι νή κυ-

βέρ νη ση α να κοί νω σε μο νο με ρή κα τά παυ ση πυ ρός στη Γά ζα στις 18 Ια νουα ρί ου.

ΘΡΙΑΜ ΒΟΣ

Η εκ στρα τεί α των IDF κα τά της Χα μάς ήταν ε ντυ πω σια κό κα τόρ θω μα. Ε νώ ο 

ε χθρός τον ο ποί ο α ντι με τώ πι ζε ο στρα τός του Ισ ρα ήλ σί γου ρα δεν εί χε τα χα ρα κτη-

ρι στι κά που εί ναι συ νή θως συν δε δεμέ να με μια ε παγ γελ μα τι κή δύ να μη και α ναμ φί-

βο λα εί χε την έλ λει ψη μα χη τικής γεν ναιό τη τας της Χεζ μπολ λάχ, τα γε γο νό τα αυ τά 

δεν υ πο βαθ μί ζουν τα κατορ θώ μα τα των IDF. 

Στο τέ λος, ο πραγ μα τι κός θρί αμ βος δεν ή ταν η ι κα νό τη τά των ΙDF να συνθλί ψουν 

έ ναν κα τώ τε ρο στρα τιω τι κό ορ γα νι σμό ό πως εί ναι η Χα μάς, αλ λά η επι τυ χί α τους στην 

ε πα νεκ παί δευ ση και την α να δό μη ση των χερ σαί ων τους δυ νάμε ων ε νώ πιον της α πο γο-

η τευ τι κής α πό δο σης του 2006. Η ε πα νε ξέ τα ση της κα τά στασης με τά τον πό λε μο και οι 

αλ λα γές ε πέ τρε ψαν στις IDF να νι κή σουν τη Χα μάς τό σο α πο φα σι στι κά και με πει στι κά 

που οι μελ λο ντι κοί ε χθροί του Ισ ρα ήλ δεν θα μπο ρού σαν να μην το πα ρα τη ρήσουν. 

Υ πήρ χαν συ γκλο νι στι κές δια φο ρές με τα ξύ του πο λέ μου 2006 με τη Χεζ μπολ λάχ 

και της σύ γκρου σης με τη Χα μάς. Ο στρα τός ε γκα τέ λει ψε το πε ρί ερ γο δόγ μα που 

ε πι κρα τού σε το 2006, το ο ποί ο ή ταν α ντί θε το με τις βα σι κές αρ χές του πο λέ μου και 

ε πέ στρε ψε στις κλασ σι κές στρα τιω τι κές αρ χές. Αυτές πε ρι λαμ βά νουν την α πο στο λή 

και τον σκο πό, την πρω το βου λί α και την ε πίθε ση, τη συ νέ χεια της δρά σης και τη 

δια τή ρη ση του υ ψη λού η θι κού και του μαχη τι κού πνεύ μα τος. Ό λες αυ τές οι αρ χές 

α που σί α ζαν στο Νό τιο Λί βα νο αλ λά ή ταν πλή ρως εμ φα νείς στη Γά ζα. Ο στρα τός 

ε πέ στρε ψε στην πο λι τι κή α φο σί ωσης στην α πο στο λή και την α πλό τη τα67.

Υ πήρ χε ε πί σης τε ρά στια δια φο ρά στην η γε σί α κα τά την ε ξέ λι ξη των δύο συ γκρού σε-

ων. Ο Ehud Barak, έ νας αξιό πι στος η γέ της και βε τε ρά νος τό σων πο λέ μων, α ντι κα τέ στη σε 

τον Υ πουρ γό Peretz, έ ναν άν δρα με μη δα μι νή ε μπει ρί α μά χης. Το 2008, ο ε μπει ρο πό λε-

66 “Operation Cast Lead IDF Operations in the Gaza Strip”; Hanan Greenberg, YNetnews.com, 13 January 2009, 
<www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3655094,00.html> (10 March 2009); Cordesman, 57.

67 Jewish Virtual Library, IDF Principles of War, <www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/
IDFprinciplesofwar.html> (13 March 2009).
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μος βε τε ρά νος Ashkenazi, α ντικα τέ στη σε τον λα λί στα το, θε ω ρη τι κό Halutz. Ε νώ ο Halutz 

εί χε την τά ση για φλύ α ρες δη μό σιες δη λώ σεις κατά τον πό λε μο του 2006, ο Ashkenazi 

πα ρέ μει νε σχε τι κά σιω πη λός κα τά την εκ στρα τεί α στη Γά ζα. Α κό μη και ό ταν ο Barak και 

ο Πρω θυ πουρ γός Olmert συζη τού σαν για την κα τεύ θυν ση και το χρο νο διά γραμ μα της 

ε πι χεί ρη σης στη Γάζα, ο Ashkenazi ή ταν προ σκολ λη μέ νος στο σχέ διο εκστρα τεί ας. Αυ τό 

ή ταν πο λύ δια φο ρε τι κό α πό την εκ κε ντρική προ σέγ γι ση του Ηalutz το 2006. 

Μια άλ λη ση μα ντι κή δια φο ρά με τα ξύ του 2006 και της εκ στρα τεί ας στη Γάζα ή ταν 

η εκ παί δευ ση και ο ε ξο πλι σμός. Το 2006, οι χερ σαί ες δυ νά μεις, και οι ενερ γείς και οι 

ε φε δρι κές, δεν ή ταν πλή ρως εκ παι δευ μέ νες και ε ξο πλι σμέ νες για πό λε μο κα τά της 

Χεζ μπολ λάχ. Οι α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί και οι στρα τευ μένοι ή ταν ε ξί σου μπερ δε μέ-

νοι. Έ χο ντας έλ λει ψη βα σι κών μά χι μων δε ξιο τή των και σε πολ λές πε ρι πτώ σεις του 

α παι τού με νου ε ξο πλι σμού, α να τρά πη καν α πό τους βε τε ρά νους της Χεζ μπολ λάχ. Οι 

αρ μα τι στές και οι πυ ρο βο λη τές δεν είχαν ε πα φή με τον ε ξο πλι σμό τους για αρ κε τό 

χρό νο και η ι κα νό τη τά τους και η α πό δο σή τους το α πέ δει ξε. 

Χά ρη στη σκλη ρή δου λειά και την προ νο η τι κό τη τα των Barak και Ashkenazi, η 

κα τά στα ση εί χε αλ λά ξει δραμα τι κά μέ χρι το 2008. Στη Γά ζα οι α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί, 

διοι κού σαν α πό το μέτω πο, εί χαν κα τα λά βει τις ευ θύ νες τους και εί χαν την ι κα νό τη τα 

ε λιγ μού των δυ νά με ών τους. Οι στρα τιώ τες ή ταν εκ παι δευ μέ νοι σε βα σι κές ι κα νό τη-

τες μά χης, ι κα νοί στη χρή ση του ε ξο πλι σμού τους, εί χαν εκ παι δευ τεί για νυ κτερι νή 

μά χη και ή ταν ε ξο πλι σμέ νοι γι’ αυ τή. Ε πί σης ή ταν αρ κε τά ι κα νοί στα έμμε σα πυ ρά. 

Κυ ρί ως, σε πο λύ μι κρό χρο νι κό διά στη μα, οι IDF ή ταν σε θέ ση να ε πα να κτή σουν τις 

δυ να τό τη τες ε λιγ μού συνδυα σμέ νων ό πλων. 

Ο πό λε μος Χεζ μπολ λάχ - Ισ ρα ήλ του 2006 και η σύ γκρου ση του 2008 στη Γά ζα 

υ πο δεικνύ ουν ό τι έ νας πο λυ μή χα νος και ευ φά ντα στος ε χθρός μπο ρεί να πιά σει 

α προ ε τοί μα στο α κό μη και έ ναν ι στο ρι κά πε τυ χη μέ νο στρα τό. Ω στό σο, ο ισ ρα η λινός 

στρα τός α πο δεί χθη κε ι κα νός στην α να γνώ ρι ση και την ανά λυ ση των λα θών και των 

λαν θα σμέ νων υ πο λο γι σμών. Έ να αυ στη ρό εκ παι δευτι κό πρό γραμ μα, το ο ποί ο ε πι κε-

ντρω νό ταν σε δο κι μα σμέ νες α πό το χρό νο αρ χές του πο λέ μου, διευ κό λυ νε τις IDF 

να ε πα να κτή σουν την ι κα νό τη τα και την α ξιο πι στί α των χερ σαί ων δυ νά με ών τους. 

Δεν χρειά ζε ται να κοι τά ξει κα νείς μα κριά πα ρά μό νο στη σύ γκρου ση της Γά ζας το 

2008 για να ε πι βε βαιώ σει τη με γά λη ε πι τυ χί α των ΙDF σε αυ τήν την προ σπά θεια.



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009

∆ιπλωµατική Αλληλογραφία 

Μ .  Αλεξάνδρου και ∆αρείου 

κ α ι  η  σ υ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ 

π ρ ο ς  τ ο υ ς  η τ τ η µ έ ν ο υ ς

KEIMENO: 

Υπτγος ε.α. Ιωάννης Χατζής,

 Μηχ-Ηλεκ. ΕΜΠ

Για τον Μ. Αλέξανδρο έχουν γραφεί χιλι-

άδες βιβλία από την αρχαία εποχή μέχρι 

σήμερα και συνεχίζουν να γράφονται. 

Κανένα ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός της 

παγκοσμίου ιστορίας δεν υπήρξε αντι-

κείμενο τόσο μεγάλης και εκτεταμέ-

νης έρευνας και προσοχής 

όσο ο Μ. Αλέξανδρος. Κάθε 

ιστορικός παρουσιάζει την 

άποψή του, άλλοτε κακή, 

άλλοτε καλή. Ποτέ δεν 

συμφώνησαν μεταξύ τους. 

Όσοι ιστορικοί, τόσοι και 

Μ. Αλέξανδροι. Έτσι, διερω-

τάσαι: Τι ήταν τέλος πά-

ντων ο Μ. Αλέξανδρος; 

Κατακτητής και σφαγέ-

ας των λαών ή ελευθε-

ρωτής των; εκπολιτιστής 



Διπλωμ
89

και διαφω-

τ ι σ τ ή ς  ή 

καταλύτης 

σωρείας λα-

ϊκών πολιτισμών 

και σκοταδιστής; 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η 

επίθεση εναντίον του έχει 

ενταθεί, σε συνδυασμό με την 

εξ’ ΗΠΑ εκτοξευθείσα επίθεση ενα-

ντίον του αρχαίου πολιτισμού μας 

(Μαύρη Αθήνα, Νέγρος Σωκράτης, 

Αριστοτέλης - ο ληστής της βιβλι-

οθήκης της Αλεξάνδρειας, λες και 

υπήρχε βιβλιοθήκη όταν πέθα-

νε ο Αριστοτέλης), από τους 

Αφροκεντριστές, που έχουν 

δυστυχώς θερμούς υπο-

στηρικτές «εντός των τει-

χών», με επικεφαλής μά-

λιστα σημαντικό τμήμα 

της πανεπιστημιακής 

κοινότητος, που δια-

παιδαγωγεί τη νεο-

λαία μας, την οποίαν 

αφήνει χωρίς ρίζες 

και χωρίς όραμα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Το να προσπαθήσω να αναπτύξω 

την ιστορία και να περιγράψω όλο το 

έργο του Μ. Αλεξάνδρου θα αποτελούσε 

ματαιοπονία αν όχι και θράσος, όταν υπάρχουν 

ιστορικοί όπως ο Droysen, ο Σαράντης και χιλι-

άδες άλλοι Έλληνες και ξένοι. Θα περιοριστώ, 

λοιπόν, στη διπλωματική αλληλογραφία του με τον 

Δαρείο. Μια δραστηριότης πολύ λίγο γνωστή στο ευρύ 

κοινό από την οποία συμπεραίνεται εκτός της στρατιωτικής 

και πολιτικής του ιδιοφυίας και η διπλωματική του ικανότη-

τα καθώς και η άψογη, ιπποτική και υψηλόφρων συμπε-

ριφορά του προς τους γενναίως αγωνισθέντες 

και ηττηθέντες αντιπάλους του.

Επιστολές ανταλλάγησαν μόνον μεταξύ 

των δύο βασιλέων, με ελάχιστο πεδίο 

δράσης στους κατά καιρούς απο-

σταλέντες πρέσβεις. Οι ανταλ-

λαγείσες επιστολές παραδίδο-

νται κυρίως υπό πέντε ιστο-

ρικών Αρριανού, Διοδώρου, 

Πλουτάρχου, Curtius Rufus και 

Iustinus, είναι δε ανίσου αριθ-

μού και εκτάσεως κατά συγγραφέα. 

Άλλος εκθέτει τα διαμειφθέντα σε τρεις επιστο-

λές, άλλος σε δύο και άλλος σε μία. (Εφόσον υπάρχει με-

γαλύτερο ενδιαφέρον θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες στην 

επί υφηγεσία διατριβή του Κοσμήτορος του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Ε. Μικρογιαννάκη).

Αναλυτικώς, οι επιστολές κατά ιστορικό έχουν ως εξής:

Ο δ’Αλέξανδρος έξω της Άρκτου 

και της οικουμένης ολίγου 

δειν πάσης μεθειστήκει, το 

δ’εσόμενον άδηλον.

ΑΙΣΧΥΝΗΣ (Κατά Κτησιφώντος)
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Αρριανός. Πρώτη επιστολή Δαρείου:

Έτι δε εν Μαράθω Αλεξάνδρου όντος 

αφίκοντο παρά Δαρείου πρέσβεις, επι-

στολήν τε κομίζοντες Δαρείου και αυτοί 

από γλώσσης δεησόμενοι αφείναι Δαρείω 

την μητέρα και την γυναίκα και τους παί-

δας. Εδήλου δε η επιστολή, ότι Φιλίππω τε 

προς Αρταξέρξην φιλία και ξυμμαχία εγέ-

νετο και, επειδή Αρσής ο υιός Αρταξέρξου  

εβασίλευσεν ότι Φίλιππος αδικίας πρώτος 

ες βασιλέα Αρσήν ήρξεν ουδέν άχαρι εκ 

Περσών παθών. Εξ ου δε αυτός βασιλεύει 

Περσών, ούτε πέμψαι τινά Αλέξανδρον 

παρ’ αυτόν ες βεβαίωσιν της πάλαι ού-

σης φιλίας τε και ξυμμαχίας, διαβηναί 

τε ξυν στρατιά ες την Ασίαν και πολλά 

κακά εργάσασθαι Πέρσας. Τούτου ένεκα 

καταβήναι αυτός τη χώρα αμυνών και την 

αρχήν την πατρώαν ανασώσων. Την μεν 

δη μάχην ως θεών τω έδοξεν, ούτω κριθή-

ναι, αυτός δε βασιλεύς παρά βασιλέως γυ-

ναίκα τε την αυτού αιτείν και μητέρα και 

παίδας τους αλόντας, και φιλίαν εθέλειν 

ποιήσασθαι προς Αλέξανδρον και ξύμ-

μαχος είναι Αλεξάνδρω και υπέρ τούτων 

πέμπειν ηξίου Αλέξανδρον παρ’ αυτόν ξυν 

Μενίσκω τε και Αρσίμα τοις αγγέλοις τοις 

εκ Περσών ήκουσι τους τα πιστά ληψομέ-

νους τε και υπέρ Αλεξάνδρου δώσοντας. 

(Β’, 14, 1-3).

Ενώ ο Αλέξανδρος βρισκόταν ακόμη 

στη Μάραθο, ήλθαν προς αυτόν πρέσβεις 

εκ μέρους του Δαρείου, φέροντες επιστο-

λή εκ μέρους εκείνου με τον σκοπό να 

τον παρακαλέσουν και προφορικώς να 

απολύσει χάριν του Δαρείου τη μητέρα, 

τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Ανέφερε δε η επιστολή ότι ο Φίλιππος 

συνήψε φιλία και συμμαχία προς τον 

Αρταξέρξη και ότι, αφού ο Αρσής, ο 

υιός του Αρταξέρξου, έγινε βασιλεύς, ο 

Φίλιππος έκαμε αρχή αδίκου επιθέσε-

ως, ενώ δεν έπαθε κανένα δυσάρεστο 

πράγμα από τους Πέρσες. Αφότου δε 

βασιλεύει αυτός στην Περσία, δεν έστειλε 

κανέναν ο Αλέξανδρος προς αυτόν για να 

διαπιστώσει την από παλαιότερα υπάρ-

χουσα φιλία και συμμαχία, αλλά διέβη με 

στρατό στην Ασία και προξένησε πολλά 

κακά στους Πέρσες.

Γι’ αυτό κατέβηκε αυτός για να υπερα-

σπίσει τη χώρα και να σώσει την πατρι-

κή εξουσία και ότι η μεν μάχη βεβαίως, 

όπως θέλησε κάποιος εκ των θεών, κατ’ 

αυτόν τον τρόπον κατέληξε, αυτός δε ως 

βασιλεύς ζητεί να λάβει από βασιλέα τη 

γυναίκα και τη μητέρα και τα αιχμαλωτι-

σθέντα παιδιά του και ήθελε να γίνει φίλος 

και σύμμαχος του Αλεξάνδρου και τον 

παρεκάλει να στείλει ο Αλέξανδρος προς 

αυτόν περί αυτών των ζητημάτων μαζί 

με τον Μενίσκο και τον Αρσίμα, οι οποίοι 

ήλθαν ως αγγελιοφόροι εκ μέρους των 

Περσών, και εκείνους οι οποίοι επρόκειτο 

να λάβουν τις επίσημες ένορκες διαβεβαι-

ώσεις και να τις δώσουν εκ μέρους του 

Αλεξάνδρου.

Διόδωρος (ΙΖ’, 39,1). Πρώτη επιστολή Δαρείου:

Δαρείος δε διανύσας εις Βαβυλώνα και 

τους από της εν Ισσώ μάχης διασωζομένους 

αναλαβών ουκ έπεσε τω φρονήματι, καί-

περ μεγάλη περιπεπτωκώς συμφορά, αλλά 

προς τον Αλέξανδρον έγραψεν ανθρωπίνως 

φέρειν την ευτυχία και τους αιχμαλώτους 

αλλάξασθαι χρημάτων πλήθος λαβόντα. 

Προσετίθει δε και της Ασίας την εντός του 

Άλυος χώραν και πόλεις συγχωρήσειν εάν 

βούλεται γενέσται φίλος.

Ο  Δ α ρ ε ί ο ς  α φ ο ύ  έ φ θ α σ ε  σ τ η 

Βαβυλώνα και συγκέντρωσε τους δια-

σωθέντες της μάχης της Ισσού, παρά τη 

μεγάλη συμφορά, δεν έχασε το ηθικό του 

αλλά έγραψε στον Αλέξανδρο ανθρωπί-
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λαβόντων, και των παρά σου πεμφθέντων 

τους εμούς φίλους διαφθειράντων και την 

ειρήνην ην τοις Έλλησι κατεσκεύασα, δια-

λύειν επιχειρούντων - εστράτευσα επί σε 

υπάρξαντος σου της έχθρας. Επεί δε μάχη 

νενίκησα πρότερον μεν τους στρατηγούς 

και σατράπας, νυν δε σε και την μετά σου 

δύναμιν, και την χώραν έχω, των θεών 

μη δόντων, όσοι των μετά σου παρατα-

ξαμένων μη εν τη μάχη απέθανον, αλλά 

παρ’ εμέ κατέφυγον, τούτων επιμέλομαι 

και ουκ άκοντες παρ’ εμοί εισίν, αλλά 

αυτοί εκόντες ξυστρατεύονται μετ’ εμού. 

Ως ουν εμού της Ασίας απάσης κυρίου 

όντος ήκε προς εμέ. Ει δε φοβή μη ελθών 

πάθης τι εξ εμού άχαρι, πέμπε τινάς των 

φίλων τα πιστά ληψομένους. Ελθών δε 

προς με την μητέρα και την γυναίκα και 

τους παίδας και ει άλλο τι θέλεις αίτει και 

λάμβανε. Ότι γαρ αν πείθης εμέ έσται σοι. 

Και του λοιπού όταν πέμπεις παρ’ εμέ ως 

προς βασιλέα της Ασίας πέμπε, μηδέ [α] 

εξ ίσου επίστελλε, αλλ’ ως κυρίω όντι πά-

ντων των σων φράζε ει του δέη ει δε μη, 

εγώ βουλεύσομαι περί σου ως αδικού-

ντος. Ει δε αντιλέγεις περί της βασιλείας, 

υπομείνας έτι αγώνισαι περί αυτής και μη 

φεύγε, ως εγώ επί σε πορεύσομαι ου αν 

ης. (Β’, 14, 4-9).

Σε αυτά απάντησε με επιστολή ο 

Αλέξανδρος και έστειλε, μαζί με τους 

εκ μέρους του Δαρείου ελθόντες, τον 

Θέρσιππο, αφού τον διέταξε να εγχειρί-

σει την επιστολή στον Δαρείο, αυτός δε 

να μη κάμει λόγο περί ουδενός, το δε 

γράμμα του Αλεξάνδρου έλεγε τα εξής: 

οι ιδικοί σας πρόγονοι αφού ήλθαν στη 

Μακεδονία και την άλλην Ελλάδα, προξέ-

νησαν κακά σε εμάς, ενώ δεν είχαν πάθει 

κανένα αδίκημα πρωτύτερα από εμάς.

Εγώ δε, αφού εξελέγην αρχηγός των 

Ελλήνων και επειδή ήθελα να εκδικηθώ 

νως να φέρει την ευτυχία και πρότεινε 

να ανταλλάξει την αιχμάλωτη οικογένειά 

του αντί μεγάλου ποσού χρημάτων. Και 

προσέθετε ότι θα του παραχωρήσει όλη 

τη χώρα και τις πόλεις της Ασίας δυτικά 

από τον Άλυ ποταμό, εάν θελήσει να 

γίνει φίλος.

Η απάντηση του Αλεξάνδρου έχει 

ως εξής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο 

Αλέξανδρος εξοργίσθηκε, διότι ο Δαρείος 

κράτησε τον τίτλο του βασιλέως και 

απευθύνθηκε προς τον Αλέξανδρο χω-

ρίς τίτλο. 

Αρριανού. Πρώτη απάντηση του Μ. Αλεξάνδρου:

Προς ταύτα αντιγράφει Αλέξανδρος 

και ξυμπέμπει τοις παρά Δαρείου ελθούσι 

Θέρσιππον, παραγγείλας την επιστολήν 

δούναι Δαρείω, αυτόν δε μη διαλέγεσθαι 

υπέρ μηδενός. Η δε επιστολή η Αλεξάνδρου 

έχει ώδε. Οι υμέτεροι πρόγονοι ελθόντες 

εις Μακεδονίαν και εις την άλλην Ελλάδα 

κακώς εποίησαν ημάς ουδέν προηδικη-

μένοι. Εγώ δε των Ελλήνων ηγεμών κα-

τασταθείς και τιμωρήσασθαι βουλόμενος 

Πέρσας διέβην ες την Ασίαν, υπαρξάντων 

υμών. Και γαρ Περινθίοις εβοηθήσατε, οι 

τον εμόν πατέρα ηδίκουν, και εις Θράκην, 

ης ημείς ήρχομεν, δύναμιν έπεμψεν Ώχος. 

Του δε πατρός αποθανόντος υπό των επι-

βουλευσάντων, ους υμείς συνετάξατε, ως 

αυτοί εν ταις επιστολαίς προς άπαντας 

εκομπάσατε, και Αρσήν αποκτείναντός 

σου μετά Βαγώου, και την αρχήν κατασχό-

ντος ου δικαίως ουδέ κατά των Περσών 

νόμον, αλλά αδικούντος Πέρσας, και υπέρ 

εμού προς τους Έλληνας γράμματα ουκ 

επιτήδεια διαπέμποντος, όπως προς με 

πολεμώσι, και χρήματα αποστέλλοντος 

προς Λακεδαιμονίους και άλλους τινάς 

των Ελλήνων, και των μεν άλλων πόλεων 

ουδεμιάς δεχομένης, Λακεδαιμονίων δε 
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τους Πέρσες, πέρασα στην Ασία, επειδή 

σεις πρώτοι κάματε αρχή εχθρική, διό-

τι και τους Περινθίους βοηθήσατε στη 

Θράκη, την οποίαν εμείς εξουσιάζουμε, 

ο Ώχος έστειλε στρατιωτική δύναμη.

Αφού δε φονεύθηκε ο πατέρας μου 

από τους επιβουλευθέντες τη ζωή του 

συνωμότες, τους οποίους σεις οργανώ-

σατε, όπως σεις οι ίδιοι διαδώσατε κο-

μπαστικώς με τις επιστολές, αφού συ με 

την βοήθεια του Βαγώα φόνευσες τον 

Άρση και κατέλαβες την βασιλεία κατά 

τρόπον άδικο και ουχί συμφώνως προς 

τον περσικό νόμο, αλλά ενώ αδικούσες 

τους Πέρσες, και ενώ έστελνες εχθρι-

κά γράμματα περί εμού στους Έλληνες 

παρακινώντας αυτούς να με πολεμούν, 

και ενώ απέστελλες χρήματα προς τους 

Λακεδαιμονίους και προς μερικούς άλ-

λους εκ των Ελλήνων, και ενώ ουδεμία 

εκ των άλλων πόλεων τα δέχθηκε, μόνον 

δε οι Λακεδαιμόνιοι τα έλαβαν, και ενώ οι 

εκ μέρους σου αποσταλέντες διέφθειραν 

τους φίλους μου και επιχειρούσαν να δι-

αλύσουν την ειρήνη, την οποίαν συνήψα 

με τους Έλληνες, -εξεστράτευσα εναντίον 

σου, διότι συ πρώτος έδωσες αφορμήν 

στην έχθρα.

Αφού δε νίκησα σε μάχη πρώτον τους 

στρατηγούς και τους διοικητές σου, τώρα 

δε εσένα και τον μαζί με σένα στρατό 

σου, τη χώρα κατέχω, αφού μου τα πα-

ραχώρησαν οι θεοί. Όσοι από τους πολε-

μήσαντες μαζί με σένα δεν σκοτώθηκαν, 

αλλά κατέφυγαν σε μένα, εγώ φροντίζω 

γι’ αυτούς, και αυτοί δεν μένουν παρά την 

θέλησή τους πλησίον μου, αλλά θελημα-

τικώς εκστρατεύουν μαζί μου.

Επειδή λοιπόν εγώ είμαι κύριος όλης 

της Ασίας, έλα προς εμένα εάν δεν φοβά-

σαι μήπως, αφού έλθεις, πάθεις κανένα 

κακό. Αλλά στείλε μερικούς από τους 

φίλους σου να πάρουν ένορκες διαβεβαι-

ώσεις. Όταν δε έλθεις προς εμένα, ζήτησε 

και λάβε την μητέρα και την γυναίκα και 

τους παιδιά σου και ό,τι άλλο θέλεις.

Διότι σε ό,τι με πείσεις, αυτό θα το 

λάβεις. Και εις το μέλλον, όταν στέλνεις 

κανένα προς εμένα, έχε υπ’ όψιν σου ότι 

τον στέλνεις προς βασιλέα της Ασίας, 

ούτε να μου γράφεις ως ίσος προς ίσον, 

αλλ’ εάν χρειάζεσαι τίποτε, να ομιλείς 

ως προς τον κύριο όλων των δικών σου, 

εν εναντία δε περιστώσει, εγώ θα απο-

φασίσω για σένα με την πεποίθηση ότι 

με αδικείς.

Εάν δε μου διαφιλονικείς την βασιλεία, 

αφού σταθείς, αγωνίσου γι’ αυτήν, και μη 

φεύγεις, διότι εγώ θα βαδίσω εναντίον 

σου οπουδήποτε κι αν είσαι.

Το δυσάρεστο γεγονός είναι ότι μαζί 

με όλους τους αιχμαλώτους συνελήφθει-

σαν και οι πρεσβευτές των Αθηναίων, 

των Σπαρτιατών και των Θηβαίων που 

είχαν έλθει προκειμένου να συνεργα-

σθούν με τους Πέρσες για την ανατρο-

πή του Αλεξάνδρου. Ήσαν δε αυτοί ο 

Ευθυκλής Σπαρτιάτης, ο Θεσσαλίσκος ο 

υιός του Ισμηνίου και ο Διονυσόδωρος ο 

Ολυμπιονίκης που ήσαν Θηβαίοι, καθώς 

και ο Ιφικράτης, ο υιός του στρατηγού 

Ιφικράτη, που ήταν Αθηναίος.

Δεύτερη επιστολή Δαρείου και απάντησις Μ. 

Αλεξάνδρου:

Έτι δ’ εν τη πολιορκία της Τύρου ξυνεχο-

μένου Αλεξάνδρου, αφίκοντο παρά Δαρείου 

πρέσβεις ως αυτόν, απαγγέλοντες μύρια μεν 

τάλαντα υπέρ της μητρός τε και της γυναικός 

και των παίδων δούναι εθέλειν Αλεξάνδρω 

Δαρείον την δε χώραν πάσαν την εντός 

Ευφράτου ποταμού έστε επί θάλασσαν την 

Ελληνικήν Αλεξάνδρου είναι γήμαντα δε την 

Δαρείου παίδα Αλέξανδρον φίλον τε είναι 
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Δαρείω και ξύμμαχον και τούτων εν τω ξυλλό-

γω των εταίρων απαγγελθέντων, Παρμενίωνα 

μεν λέγουσιν Αλεξάνδρω ειπείν, ότι αυτός αν, 

Αλέξανδρος ων, επί τούτοις ηγάπησε καταλύ-

σας τον πόλεμον μηκέτι πρόσω κινδυνεύειν 

Αλέξανδρον δε Παρμενίωνι αποκρίνασθαι, 

ότι και αυτός αν, είπερ Παρμενίων ην, ούτως 

έπραξεν, επεί δε Αλέξανδρος έστιν, αποκρι-

νείσθαι Δαρείω, άπερ δη και απεκρίνατο, έφη 

γαρ ούτε χρημάτων δείσθαι παρά Δαρείου, 

ούτε της χώρας λαβείν αντί της πάσης το 

μέρος είναι γαρ τα τε χρήματα και την χώραν 

αυτού πάσαν γήμαι τε ει εθέλοι την Δαρείου 

παίδα, γήμοι αν, και ου διδόντος Δαρείου 

εκέλευέ τε αυτόν ήκειν, ει τι ευρέσθαι εθέλοι 

φιλάνθρωπον παρ’ αυτού. Ταύτα ως ήκουσε 

Δαρείος, τας μεν ξυμβάσεις απέγνω τας προς 

Αλέξανδρον, εν παρασκευή δε του πολέμου 

αύθις ην.

Ενώ δε ο Αλέξανδρος καταγινόταν 

ακόμη με την πολιορκία της Τύρου, ήλ-

θαν προς αυτόν εκ μέρους του Δαρείου 

πρέσβεις, οι οποίοι του ανήγγειλαν ότι ο 

Δαρείος επιθυμούσε να δώσει σ’ αυτόν 

δέκα μεν χιλιάδας τάλαντα για την απε-

λευθέρωση και της μητρός και της γυναι-

κός και των παιδιών του όλη δε η χώρα η 

περιλαμβανόμενη μεταξύ του Ευφράτου 

και της ελληνικής θαλάσσης να περιέλθει 

στον Αλέξανδρο, αφού δε ο Αλέξανδρος 

νυμφευθεί την θυγατέρα του Δαρείου, να 

είναι και φίλος και σύμμαχος αυτού.

Όταν δε ανακοινώθηκαν αυτά στους 

συναθροισθέντες εταίρους, λέγουν ότι ο 

Παρμενίων είπε στον Αλέξανδρο ότι, εάν 

αυτός ήταν Αλέξανδρος, θα αρκούνταν, 

αφού θα κατέπαυε τον πόλεμο σύμφωνα 

με αυτούς τους όρους, να μην εκτίθεται 

πλέον σε άλλους περαιτέρω κινδύνους, ο δε 

Αλέξανδρος αποκρίθηκε στον Παρμενίωνα 

ότι και αυτός εάν ήταν Παρμενίων κατ’ 

αυτόν τον τρόπον θα έπραττε, αλλ’ επειδή 

είναι Αλέξανδρος, είπε ότι θα δώσει στον 

Δαρείο τοιαύτη απάντηση, την οποίαν 

πράγματι και του έδωσε. Του απήντησε 

ότι ούτε είχε ανάγκη να λάβει χρήματα 

από τον Δαρείο ούτε είχε τη διάθεση να 

πάρει το προσφερόμενο μέρος αντί ολο-

κλήρη τη χώρα, διότι έλεγε ότι ήδη και τα 

χρήματα και η χώρα όλη είναι δικά του και 

εάν επιθυμούσε να νυμφευθεί την κόρη 

του Δαρείου, θα την νυμφευόταν έστω 

και εάν δεν συγκατατηθόταν ο Δαρείος 

και τον προέτρεπε να έλθει αυτός ο ίδιος, 

εάν ήθελε να επιτύχει για τον εαυτό του 

κάποια φιλανθρωπική πράξη εκ μέρους 

του. Μόλις άκουσε αυτά ο Δαρείος, απέ-

βαλε μεν κάθε ελπίδα για τον συμβιβασμό 

με τον Αλέξανδρο, ετοιμαζόταν δε εκ νέου 

για τον πόλεμο. 

Και Παρμενίωνος ειπόντος: Έλαβον αν 

ει Αλέξανδρος ήμουν κ’ αγώ νη Δία είπεν 

εις Παρμενίων ήμουν (Πλούταρχος).

Τρίτη επιστολή Δαρείου (Διόδωρος):

Ως δ’ ου προσείχεν αυτώ, πάλιν εξέπεμ-

ψεν άλλους πρέσβεις, επαινών μεν αυτόν 

επί τω καλώς κεχρήσθαι τη τε μητρί και 

τοις άλλοις αιχμαλώτοις, αξιών δε φίλον 

γενέσθαι και λαβείν την εντός Ευφράτου 

χώραν και τάλαντ’ αργυρίου τρισμύρια και 

την ετέραν των εαυτού θυγατέρων γυναίκα, 

καθόλου δε γενόμενον γαμβρόν και τάξιν 

υιού λαβόντα καθάπερ κοινωνόν γενέσθαι 

της όλης βασιλείας.

Ο Δαρείος, πάλι, έστειλε άλλους 

πρέσβεις επαινώντας τον για την καλή 

συμπεριφορά προς τη μητέρα του και 

τους άλλους αιχμαλώτους, αξιώνοντας 

να γίνουν φίλοι να πάρει και την εντός 

του Ευφράτου χώρα, 30.000 τάλαντα, 

τη μια θυγατέρα του σύζυγο γενόμενος 

γαμβρός και έτσι γιος του και κοινωνός 

της όλης βασιλείας.
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Τρίτη επιστολή Αλεξάνδρου (Διόδωρος):

... καθόλου δε και άλλοις μεγαλοψύχοις 

λόγοις χρησάμενος και τους μεν λόγους των 

Περσών αποδοκιμάσας, προτιμήσας δε την 

ευδοξίαν των προτεινομένων δωρεών τοις 

μεν πρέσβεσιν απόκρισιν έδωκεν ως ούθ’ ο 

κόσμος δυείν ηλίων όντων τηρήσαι δύναιτ’ 

αν την ιδίαν διακόσμησίν τε και τάξιν ούθ’ 

η οικουμένη δύο βασιλέων εχόντων την 

ηγεμονίαν αταράχως και αστασιάστως 

διαμένειν αν δύναιτο. Διόπερ απαγγέλειν 

αυτούς εκέλευσε τω Δαρείω, ει μεν των 

πρωτείων ορέγεται, διαμάχεσθαι προς αυ-

τόν περί της των όλων μοναρχίας ει δε δό-

ξης καταφρονών προκρίνει την λυσιτέλειαν 

και την εκ της ραστώνης τρυφήν, αυτός μεν 

Αλεξάνδρω ποιείτω τα προσταττόμενα, άλ-

λων δε άρχων βασιλευέτω, συγχωρουμένης 

αυτώ της εξουσίας υπό της Αλεξάνδρου 

χρηστότητος. (ΙΕ’, 54, 5-6).

Παρά τους άλλους μεγαλόψυχους 

λόγους (του Δαρείου), τους μεν λόγους 

των Περσών απέρριψε προτιμώντας την 

καλή του φήμη και την ορθή κρίση από 

τις προτεινόμενες δωρεές και στους πρέ-

σβεις απάντησε ότι: όπως ο κόσμος δεν 

μπορεί να έχει δύο ήλιους, έτσι και η οικου-

μένη δεν μπορεί να έχει δύο βασιλείς που 

την ηγεμονία να εξασκούν χωρίς αντιδικίες. 

Εάν δε δεν ενδιαφέρεται για τη δόξα και 

προτιμά το συμφέρον και την καλοπέρα-

ση της τεμπελιάς, να δεχθεί τις απόψεις 

του Αλεξάνδρου να βασιλεύει σε άλλους, 

εγκρινομένης της βασιλείας του από τον 

Αλέξανδρο.

Εκ της μελέτης των επιστολών και 

συμπυκνώνοντας τα τρία στάδια που 

αντιστοιχούν στα τρία ζεύγη επιστολών 

έχουμε τις παρακάτω παραχωρήσεις του 

Δαρείου, ενώ οι απόψεις του Αλεξάνδρου 

δεν μεταβάλλονται: 

 Παραχώρηση πλήθους χρημάτων, 

πιθανώς 10.000 τάλαντων.

 Παραχώρηση της εντός του Άλυος 

χώρας και 20.000 τάλαντων.

  Παραχώρηση της εντός του 

Ευφράτου χώρας, 30.000 τάλαντων, να 

παντρευτεί την κόρη και να γίνει μέλος της 
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βασιλικής οικογένειάς του. Ο Αλέξανδρος 

είναι άνθρωπος του «ΑΚΡΟΥ». Δεν δέχθη-

κε ποτέ το «ΜΕΣΟ» ή τη μετριότητα. Θα 

είναι ή Διογένης που δεν έχει τίποτε, τον 

οποίο και θαυμάζει ή Μέγας Αλέξανδρος, 

που τα έχει όλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Ο Αλέξανδρος μετά τη μάχη της Ισσού 

βρίσκεται εμπρός σε ένα πολύ μεγάλο 

δίλημμα: να συνεχίσει καταδιώκοντας 

τον Δαρείο, δεδομένου ότι ουσιαστικά 

περσικός στρατός δεν υφίστατο και επο-

μένως η κατάληψη της Βαβυλώνας και 

της Περσεπόλεως θα ήταν εύκολη, ή να 

δεχθεί τους όρους ειρήνης και συμμαχίας 

του Δαρείου κρατώντας όλη την Μικρά 

Ασία μέχρι τον Άλυ ποταμό.

Ο πειρασμός να συνεχίσει την κα-

ταδίωξη είναι μεγάλος. Τον περιμένει 

ένας έτοιμος θρόνος. Όμως παρά τον 

φιλόδοξο χαρακτήρα του και το νεαρό 

της ηλικίας του, απορρίπτει και τα δύο 

και αποφασίζει να συνεχίσει προς νότον 

για να καταλάβει όλη την μετά την Ισσό 

παραλία καθώς και την Αίγυπτο, απο-

κόπτοντας έτσι κάθε επικοινωνία των 

Περσών με τον ελλαδικό χώρο.

Κατά την άποψή μου, μεγάλο βάρος 

στη σοφή απόφασή του έπαιξε και το 

γεγονός ότι μετά τη μάχη της Ισσού, 

εκτός του μεγάλου αριθμού αιχμαλώ-

των μεταξύ των οποίων και όλη η οι-

κογένεια του Δαρείου, περιλαμβάνο-

νταν και οι πρέσβεις των Αθηναίων, των 

Σπαρτιατών και των Θηβαίων, οι οποίοι 

είχαν έλθει στο Δαρείο προκειμένου να 

ζητήσουν οικονομική βοήθεια για να επα-

ναστατήσουν εναντίον του «Κοινού των 

Ελλήνων». Δυστυχώς, οι Έλληνες, παρά 

τον καταστρεπτικό πελοποννησιακό πό-

λεμο, ουδέποτε δέχθηκαν την κατάργη-

ση της «Πόλεως Κράτος» και το μεγάλο 

και σωτήριο Ομοσπονδιακό Κράτος των 

Ελλήνων που είχαν προτείνει ορισμένοι 

φωτισμένοι Έλληνες, όπως ο Ισοκράτης, 

ο Αισχίνης, ο Φωκίων και άλλοι, και το 

οποίο εφάρμοσε ο μεγαλοφυής Φίλιππος· 

σύστημα που τα εγγύς προηγούμενα χρό-

νια εφάρμοσαν ο σιδηρούς καγκελάριος 

της Γερμανίας Μπίσμαρκ και δη με πολύ 

σκληρότερα πολεμικά μέτρα από τον 
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Φίλιππο δημιουργώντας την πανίσχυρη 

Γερμανία, ο Κάβουρ την Ιταλία και οι 

Άγγλοι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τους Έλληνες δεν τους συνέτισε η 

επάρατος Ανταλκίδειος Ειρήνη του 387 

π.Χ. με την οποία παραδόθηκαν αμαχητί 

στο Δαρείο όλη η Ιωνία με όλες οι πόλεις 

της, αλλά επιπλέον με τον περσικό χρυσό 

ελέγχονταν παντιοτρόπως η εσωτερι-

κή και εξωτερική πολιτική των πόλεων 

του Ελλαδικού χώρου, ιδίως Αθηνών 

και Σπάρτης, οι οποίες με τους συνεχείς 

εμφύλιους πολέμους έδωσαν τη δυνατό-

τητα στους Πέρσες να είναι ουσιαστικά 

δικτάτορες της Ελλάδας (ΑΤ OMSTEAD, 

history of the persian empire σελ.358).

Εκτός από τα παραπάνω, ο Μέμνων, 

αρχηγός του περσικού στρατού είχε κα-

τορθώσει να ελέγχει ορισμένα νησιά 

του Αιγαίου. Η ανησυχία λοιπόν του Μ. 

Αλέξανδρου ήταν μεγάλη: «τα ελληνικά 

πράγματα», όπως γράφει ο Αρριανός στο 

χωρίο (Β17,1), δεν του επέτρεπαν ηρεμία, 

πολύ περισσότερο που οι Έλληνες υπο-

δαυλίζονταν από τους Πέρσες.

Ο θάνατος του Μέμνωνος διέκοψε 

τη δραστηριότητά του, όμως ο κίνδυνος 

εξακολουθούσε να είναι μεγάλος, διότι 

το ναυτικό των Περσών και της Κύπρου 

ήλεγχε όλο το Αιγαίο, γι’ αυτό και συνέ-

χισε προς νότο δεικνύοντας όχι μόνον 

ασυνήθιστη για την ηλικία του ωριμό-

τητα, αλλά επί πλέον ορθή εκτίμηση της 

στρατηγικής καταστάσεως και εξαίρετη 

διπλωματική ικανότητα, διότι απεφάσισε 

ότι επ’ ουδενί λόγω θα έπρεπε να διασπα-

στεί η ενότητα που αποφασίσθηκε στην 

Κόρινθο η οποία είχε επιτευχθεί από τον 

πατέρα του Φίλιππο, που την πέτυχε όταν 

μετά τη μάχη της Χαιρώνειας δήλωσε ότι: 

«εβούλετο προς Πέρσας υπέρ των Ελλήνων 

πόλεμον αράσθαι και λαβείν παρ’ αυτών 

δίκας υπέρ της προς τα ιερά γενομένης 

παρανομίας».

Έτσι, συμπεριφέρθηκε προς τους συλ-

ληφθέντες έλληνες πρέσβεις των Αθηνών, 

Θηβών και Σπάρτης κατά διπλωματικότα-

το τρόπο, βρίσκοντας ο ίδιος τις δικαιο-

λογίες για να τους απελευθερώσει.

Ήσαν δε Ευθυκλής μεν Σπαρτιάτης, 

Θεσσαλίσκος δε Ισμηνίου και ιονυσόδω-

ρος Ολυμπιονίκης Θηβαίοι, Ιφικράτης δε 

ο Ιφικράτους, του στρατηγού, Αθηναίος 

και ούτοι ως ήκον παρά Αλέξανδρον, 

Θεσσαλίσκον μεν και Διονυσόδωρον, 

καίπερ Θηβαίους όντας, ευθύς αφήκε, 

το μεν τι κατοικτίσει των Θηβών, το δε, 

ότι συγγνωστά δεδρακέναι εφαίνοντο, 

ηνδραποδισμένης υπό Μακεδόνων της 

πατρίδος, σφίσιν τε ήντινα ηδύναντο 

ωφέλειαν ευρισκόμενοι, και ει δη τινά 

και τη πατρίδι εκ Περσών και Δαρείου 

ταύτα μεν υπέρ αμφοίν επιεική ενθυμη-

θείς, ιδία δε Θεσσαλίσκον μεν αιδοί του 

γένους αφιέναι είπεν, ότι των επιφανών 

Θηβαίων ην, Διονυσόδωρον δε επί τη 

νίκη των Ολυμπίων. Ιφικράτην δε, φιλία 

τε της Αθηναίων πόλεως και μνήμη της 

δόξης του πατρός, ζώντα τε αμφ’ αυτόν 

έχων ες τα μάλιστα ετίμησε, και νόσω 

τελευτήσαντος τα οστά ες τας Αθήνας 

τοις προς γένους απέπεμψεν. Ευθυκλέα 

δε Λακεδαιμόνιον τε όντι, πόλεως περι-

φανώς εχθράς εν τω τότε και αυτόν ουδέν 

ιδία ευρισκόμενον ες ξυγγνώμην, ότι και 

λόγου άξιον τα μεν πρώτα εν τη φυλακή 

αδέσμω έσχεν, ύστερον δε εστί μεγάλα 

ευτύχει και τούτον αφήκεν.

Ήσαν δε αυτοί ο Ευθυκλής Σπαρτιάτης, 

ο Θεσσαλίσκος ο υιός του Ισμηνίου και 

ο Διονυσόδωρος ο Ολυμπιονίκης που 

ήσαν Θηβαίοι, καθώς και ο Ιφικράτης, 

ο υιός του στρατηγού Ιφικράτη, που 

ήταν Αθηναίος. Έτσι, τους Θηβαίους 
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Θεσσαλίσκο και Διονυσόδωρο τους άφη-

σε αμέσως ελεύθερους αφ’ ενός μεν από 

ευσπλαχνία προς τις Θήβες, τις οποίες 

είχε καταστρέψει, και αφ’ ετέρου διότι θε-

ώρησε ότι άξιζαν τη συγγνώμη του, διότι 

αφού είχε καταστρέψει την πατρίδα τους, 

είχαν δίκιο να προσπαθούν να βρουν 

κάποια ωφέλεια και γι’ αυτούς και για την 

πατρίδα τους. Έτσι στον Θεσσαλίσκο είπε 

ότι τον απολύει από σεβασμό προς το 

γένος του, διότι καταγόταν από επιφανείς 

Θηβαίους, το δε Διονυσόδωρο, διότι ήταν 

Ολυμπιονίκης.

Τον Αθηναίο Ιφικράτη και για τη φι-

λία του προς την πόλη των Αθηναίων 

και για τη μνήμη της δόξης του πατέρα 

του -εξαίρετου και γενναίου Αθηναίου 

στρατηγού- τον κράτησε, όσο ζούσε, 

κοντά του διότι ήταν σοβαρά ασθενής, 

τον περιέβαλε με τιμές και όταν πέθανε, 

έστειλε τα οστά του στους συγγενείς του 

στην Αθήνα. 

Τον Λακεδαιμόνιο Ευθυκλέα δεν βρή-

κε καμία δικαιολογία προς συγχώρεση. 

Στην αρχή τον κράτησε φυλακισμένο 

χωρίς δεσμά, ύστερα όμως, όταν έφτασε 

σε υψηλό βαθμό ευτυχίας, τον απέλυσε 

και αυτόν (Αρρ. Β XV).

Ο Μ. Αλέξανδρος όπως και ο πατέρας 

του Φίλιππος ουδέποτε διανοήθηκαν να 

κάνουν τη νότιο Ελλάδα και ιδίως την 

Αθήνα «Μακεδονική υποτελή επαρχία» 

και το απέδειξαν αυτό ιδίως μετά τη μάχη 

της Χαιρώνειας, όταν ελευθέρωσαν τους 

αιχμαλώτους χωρίς λύτρα, έστειλαν τα 

οστά των πεσόντων και με την υπογρα-

φείσα ειρήνη οι Αθηναίοι κράτησαν τη 

Δήλο, τη Σάμο, την Ίμβρο, τη Λήμνο, τη 

Σκύρο και τον Ωρωπό και οι ίδιοι απο-

φάσισαν να πάνε στην Κόρινθο, όπου και 

υπογράφηκε το «κοινό των Ελλήνων» για 

την εκστρατεία εναντίον των Περσών με 

αρχηγό του συγκροτηθησομένου κοινού 

στρατού τον βασιλέα Φίλιππο.

Και τότε ο Δήμος Αθηναίων ψήφισε 

τιμές για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο 

και τους στρατηγούς Αντίπατρο και 

Παρμενίωνα κάνοντάς τους Αθηναίους 

πολίτες και έστησε τον ανδριάντα του 

Φιλίππου στην αγορά, όταν δολοφονή-

θηκε ο Φίλιππος, για να τα ξεχάσουν όλα, 

και να επακολουθήσει η καταστροφή της 

Θήβας.

Ο Αλέξανδρος είχε βυθισθεί τόσο 

πολύ στον ελληνικό κόσμο και πολιτισμό 

και ιδίως όταν βρήκε τις ρίζες του στο 

ελληνικό πάνθεον, ώστε τις υποθέσεις 

του ελληνικού κόσμου τις θεώρησε δι-

κές του και επέβαλε δια των όπλων την 

πολιτική του αυτή κατά των Περσών. Η 

επιθυμία του να αναγνωρισθεί από τους 

Αθηναίους κυρίως με τη θέλησή τους 

ήταν τόσο μεγάλη που έκανε πάρα πολλά 

για να την αποκτήσει.

Γενικώς, οι νότιοι Έλληνες εξασκού-

σαν τόση γοητεία στους Μακεδόνες, 

ώστε έδιναν την εντύπωση ημιθέων μέσα 

σε θηρία. Αυτό διατύπωσε ο Αλέξανδρος 

κατά τη διάρκεια του θλιβερού διαπλη-

κτισμού του με τον Κλείτο, όταν η λογο-

μαχία τους και η βάρβαρη συμπεριφορά 

αμφοτέρων είχε φθάσει στο κατακόρυφο. 

Στην προσπάθειά του να συνεφέρει τον 

Κλείτο, είπε στους παρισταμένους για να 

ακούσει ο Κλείτος: «Ου δοκούσιν υμίν οι 

Έλληνες εν τοις Μακεδόσιν, ώσπερ θηρίοις 

ημίθεοι περιπατούντες;» Δηλαδή δεν σας 

φαίνεται ότι οι Έλληνες περπατούν ανά-

μεσά μας σαν ημίθεοι ανάμεσα σε θηρία; 

(Πλουτ. ΑΛΕΞ. 51,2).

Για την απόκτηση αυτής της εύνοιας 

απέστειλε τριακόσιες περσικές ασπίδες 

από τη μάχη του Γρανικού στο ναό της 

παρθένου Αθηνάς με την αφιέρωση: 



Νυν δε της γης ανήλιον

μέρος έμεινεν όσον 

Αλέξανδρος ουκ είδεν.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
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«Αλέξανδρος Φιλίππου μετά απάντων των 

Ελλήνων πλην Λακεδαιμονίων από των 

βαρβάρων την Ασίαν κατοικούντων».
Μετά τη νίκη του στα Γαυγάμηλα 

όλους τους Έλληνες μισθοφόρους αιχμα-

λώτους τους ελευθέρωσε. Στη Βαβυλώνα 

που βρήκε «τας χαλκάς εικόνας του 

Αρμοδίου και του Αριστογείτονος ταύτας 

οπίσω πέμπει Αλέξανδρος». Υπήρξε τόσο 

προσηλωμένος στον κόσμο αυτό ώστε 

«τα βασίλεια τα περσικά ενέπρησε» παρά 

την αντίθετο γνώμη του Παρμενίωνα.

Το λόγο αυτής της ενέργειας μας δίνει 

ο Αρριανός (Γ18,11). Ο Αλέξανδρος έλεγε 

ότι πρέπει να τιμωρήσει τους Πέρσες, 

διότι όταν εξεστράτευσαν εναντίον της 

Ελλάδας, «και τας Αθήνας κατέσκαψαν και 

τους ναούς έκαυσαν». Γι’ αυτό και απαντά 

στον Δαρείο με την πρώτη επιστολή στην 

οποία αφ’ ενός μεν απορρίπτει τις κατη-

γορίες του και αφ’ ετέρου τις αντιστρέφει 

και μάλιστα τεκμηριωμένες:

- Οι πρόγονοί σου ήλθαν στην πα-

τρίδα μου και προξένησαν μεγάλες κα-

ταστροφές.

- Εσύ δεν είσαι ο νόμιμος βασιλεύς, 

γιατί σκότωσες τον προκάτοχό σου.

- Έστελνες χρήματα στους λακεδαιμο-

νίους και σε άλλους Έλληνες προσπαθώ-

ντας να διαφθείρεις τους φίλους μου και 

να διαλύσεις την ειρήνη.

- Σκοτώσατε τον πατέρα μου όπως 

Σεις καυχηθήκατε.

Ταυτοχρόνως δίδει τους όρους της 

επιστροφής όχι μόνο της οικογενείας 

αλλά και ό,τι άλλο ζητήσει και το εγκρίνει: 

«Όταν έλθεις σε ‘μένα, ζήτησε και θα πάρεις 

και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και 

ό,τι άλλο που εγώ θα το εγκρίνω».

Στη συνέχεια, γράφει εντολές που 

είναι δίκοπο μαχαίρι: «Του λοιπού όταν 

γράφεις σε ‘μένα, προς τον βασιλέα της 

Ασίας να γράφεις, ούτε να μου γράφεις ως 

ίσος προς ίσον αλλά ως κύριου όλων των 

δικών σου, και αν διαφιλονικείς τη βασιλεία 

μου στάσου και αγωνίσου και μη φεύγεις, 

διότι εγώ θα βαδίσω εναντίον σου».

Ο Αλέξανδρος είναι θυμωμένος, διότι 

ο Δαρείος στην πρώτη του επιστολή δεν 

τον προσφώνησε Βασιλέα. Το γράμμα 

αυτό που το έστειλε με τον Θέρσιπο με 

εντολή να μην κάνει καμία συζήτηση έχει 

δύο όψεις: Αφενός, προσπαθεί να μειώσει 

το ηθικό του Δαρείου πράγμα που θα 

είχε μεγάλο αντίκτυπο στις μελλοντικές 

συγκρούσεις και αυτό είναι το πλεονέ-

κτημα της αποφάσεώς του, «Διότι σκοπός 

του πολέμου είναι όχι μόνον η συντριβή 

της δυνάμεως αλλά και της θελήσεως του 

αντιπάλου προς περαιτέρω αγώνα».

Αφετέρου, υπάρχει και το μειονέκτη-

μα: ο Δαρείος θα αντιληφθεί ότι έχει απέ-

ναντί του έναν αντίπαλο αποφασισμένο 

να του πάρει το θρόνο, δηλαδή γνωρίζει 

πλέον τις προθέσεις του αντιπάλου του 

και θα προετοιμασθεί αναλόγως διότι 

ισχύει το: «Εάν ο εχθρός εγνώριζε τι σκέ-

πτεται ο εχθρός τότε ο εχθρός θα ενίκα 

τον εχθρό».

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας της Τύρου, ο Δαρείος επανέρ-

χεται προσφέροντας επί πλέον 10.000 

τάλαντα, τη χώρα μέχρι τον Ευφράτη, την 

κόρη του για γυναίκα και την υπογραφή 

συμμαχίας.

Τέλος, ο Δαρείος, αφού έμαθε από 

δραπετεύσαντα θαλαμηπόλο της γυναί-

κας του την άψογο συμπεριφορά του 

Αλεξάνδρου προς όλη την οικογένεια 

και ότι η γυναίκα του τάφηκε με τιμές 

βασίλισσας, με νέα επιστολή συγχαίρει 

τον Αλέξανδρο για την άψογο συμπερι-

φορά του και του προσφέρει επί πλέον 

30.000 τάλαντα.
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Η απάντηση του Αλεξάνδρου, όπως 

γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, δείχνει 

και την απόφασή του όχι μόνον να νική-

σει το Δαρείο, αλλά εάν εκείνος το δέχε-

ται, να τον έχει «ύποχο», δηλαδή υποτελή 

βασιλέα, πράγμα που δεν θα ήταν κάτι 

νέο για την περσική αυτοκρατορία και 

του απαντά: «Όπως ο κόσμος δεν μπορεί 

να έχει δύο ήλιους, έτσι και η οικουμένη 

δεν μπορεί να έχει δύο βασιλείς, που να 

εξασκούν εξουσία χωρίς αντιδικίες, και εάν 

δεν ενδιαφέρεται για τη δόξα και προτιμά 

την καλοπέραση, να δεχθεί να βασιλεύει 

σε άλλους, εγκρινομένης της βασιλείας του 

από τον Αλέξανδρο».

Αν κρίνουμε από το πως φέρθηκε αρ-

γότερα στο βασιλέα Πώρο, θα τηρούσε 

αυτό που παρήγγειλε «ζήτα και λάμβανε 

ό,τι αν με πείσεις».

Ακολούθησε η μάχη στα Γαυγάμηλα 

όπου ο Δαρείος υπέστη και πάλι συ-

ντριπτική ήττα, όχι μόνον στρατιωτική 

αλλά και ηθική. Έτσι, κάθε επικοινωνία 

διακόπηκε.

Όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε την 

Περσέπολη, την πρωτεύουσα της περ-

σικής αυτοκρατορίας, και κάθισε στο 

θρόνο των Περσών αυτοκρατόρων, ο 

Κορίνθιος Δημάρατος υπερασπιστής και 

πρωτεργάτης του «κοινού των Ελλήνων», 

γέρος πλέον φιλοτιμήθηκε να επισκε-

φθεί τον Αλέξανδρο, και όταν τον είδε 

επάνω στο θρόνο είπε: «Μεγάλη ηδονή 

στερήθηκαν οι Έλληνες που πέθαναν πριν 

δουν τον Αλέξανδρο να κάθεται στο θρόνο 

του Δαρείου».

Στο συμπόσιο που ακολούθησε πυρ-

πόλησε τα ανάκτορα. Έχει γραφεί ότι 

επάνω στη μέθη όλων με πρόταση μιας 

εταίρας άρχισε η πυρπόληση, και ότι 

αμέσως μετάνιωσε και διέταξε να τη 

σβήσουν.

Κατά μια άλλη άποψη πιο πιθανή, 

η πυρπόληση, παρά τις αντιρρήσεις 

του Παρμενίωνος, διατάχθηκε από τον 

Αλέξανδρο για να δείξει ότι τηρεί τους 

σκοπούς της εκστρατείας του «κοινού των 

Ελλήνων». Δηλαδή η εκστρατεία έγινε για 

να τιμωρηθούν οι Πέρσες.

Ήλθατε και κάψατε τα ιερά μας και κα-

τασκάψατε πόλεις, καίω το ανάκτορο και 

την πόλη σας, το σύμβολο της αυτοκρατο-

ρίας σας, σε εφαρμογή του «τιμωρήσασθαι 

βουλόμενος Πέρσας, διέβην την Ασία ΔΙΚΑΣ 

ΛΑΒΕΙΝ». Αυτά αποτελούν την τελευταία 

συμβολική έκφραση του πολέμου της 

εκδικήσεως και απαρχή νέας περιόδου: 

της πολιτικής συμφιλίωσης και συγκυ-

βέρνησης. 

Έτσι, θεωρεί εκπληρωθείσα την απο-

στολή που του ανέθεσε «το κοινό των 

Ελλήνων» και δηλώνει ότι οι στρατοί των 

σύμμαχων πόλεων που συμμετείχαν στην 

εκστρατεία είναι ελεύθεροι να επιστρέ-

ψουν στην πατρίδα αφού πληρώσει τους 

μισθούς και όλα τα έξοδα ταξιδιού μέχρι 

την Ελλάδα. Όσοι όμως επιθυμούν να 

μείνουν είναι ασμένως δεκτοί. Αυτός θα 

συνεχίσει προς τις Ινδίες.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ
Η συμπεριφορά του Μ. Αλεξάνδρου 

προς τους ηττημένους υπήρξε τελείως δι-

άφορος από εκείνην που του συνέστησε 

ο Αριστοτέλης. Δηλαδή να φέρεται στους 

Έλληνες ως ελευθέρων ανθρώπων και 

στους κατακτημένους ως βαρβάρων.

Οι πρώτες αντιδράσεις στις παραπάνω 

συμβουλές αρχίζουν ουσιαστικά με τη 

συμπεριφορά του στην οικογένεια του 

Δαρείου. Συμπεριφέρθηκε προς αυτήν με 

ασυνήθη και πρωτόγνωρο για την εποχή 

ιπποτισμό, σεβασμό και υψηλοφροσύνη, 

παρηγορώντας τους ανθρώπους, που 
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από το ζενίθ της δόξης και της ευτυχίας, 

μέσα σε μια μέρα ευρέθησαν στο ναδίρ 

της δυστυχίας. Ιδιαιτέρως στη μητέρα του 

Δαρείου Συσίγαμβη φέρθηκε με μεγάλο 

σεβασμό σαν να ήταν δική του μητέρα. 

Διέταξε όλη η οικογένεια να μη στερηθεί 

τίποτε από εκείνα που είχε προηγουμέ-

νως. Δεν επισκέφθηκε καν την ωραιότατη 

γυναίκα του Δαρείου και σεβάστηκε τις 

κόρες του, ενώ σύζυγος, τέκνα και πε-

ριουσία του ηττημένου βασιλέως ήσαν 

κατά τα τότε ισχύοντα προσωπική περι-

ουσία του νικητή.

Όταν η σύζυγος του Δαρείου πέθανε, 

την έθαψε με βασιλικές τιμές και όταν τε-

λείωσε η εκστρατεία, την υπόλοιπη οικο-

γένεια την εγκατέστησε σε ανάκτορο στα 

Σούσα και έδωσε εντολή τα παιδιά και ιδί-

ως ο γιος του Δαρείου να ανατρέφονται 

και να μορφώνονται ως πρίγκιπες.

Ενώ θα μπορούσε τις κόρες να τις έχει 

παλλακίδες, τη μία την Στάτειρα την πα-

ντρεύτηκε νόμιμα, γενόμενος, έτσι, μέλος 

της βασιλικής οικογένειας και την άλλη 

την πάντρεψε με τον Ηφαιστίωνα.

Η μητέρα του Δαρείου τον αγαπούσε 

σα δικό της παιδί και όταν ο Αλέξανδρος 

πέθανε, σταμάτησε να τρώει και σε με-

ρικές μέρες πέθανε. Όταν τελικώς τον 

Δαρείο τον σκότωσαν οι επαναστατήσα-

ντες Σατράπες και τον βρήκε νεκρό, τον 

σκέπασε με το χιτώνα του και τον έστειλε 

στην οικογένειά του με εντολή να ταφεί 

με βασιλικές τιμές.

Για τη συμπεριφορά του προς την 

οικογένεια του Δαρείου γράφουν και ο 

Κούρτιος και ο Πλούταρχος καθώς και ο 

Μέγας Βασίλειος τα παρακάτω:

Κάποιος ευνούχος από τους θαλαμη-

πόλους που είχαν ήδη αιχμαλωτιστεί μαζί 

με τις γυναίκες, Τίρεως ονομαζόμενος, 

δραπέτευσε από το στρατόπεδο, επήγε 

έφιππος στον Δαρείο και του ανήγγειλε 

το θάνατο της γυναίκας του. Εκείνος 

χτύπησε το κεφάλι του, έκλαψε μεγαλό-

φωνα και είπε: «Αλλοίμονο στην τύχη των 

Περσών! Η γυναίκα και αδερφή του βασιλιά 

όχι μόνο αιχμαλωτίσθηκε ζωντανή, αλλά 

και πεθαμένη κείτεται στερημένη βασιλικής 

ταφής». Απαντώντας όμως ο θαλαμηπό-

λος είπε: «Για την ταφή, βασιλιά, για την 

τιμή και για άλλα πρέποντα δεν έχεις σε 

τίποτα να κατηγορήσεις την κακή τύχη των 

Περσών. Γιατί ούτε η δέσποινα Στάτειρα 

εφόσον ζούσε, ούτε η μητέρα σου και τα 

παιδιά σου στερήθηκαν κανένα από τα αγα-

θά και τα καλά που είχαν πρωτύτερα, εκτός 

από το να βλέπουν το φως της δόξης σου, 

το οποίο πάλι θα το αναδείξει λαμπρό ο 

άρχων Ωρομάσδης, ούτε όταν πέθανε, στε-

ρήθηκε τη νεκρική πομπή, αλλά τιμήθηκε 

και με εχθρικά δάκρυα. Γιατί ο Αλέξανδρος 

είναι τόσο χρηστός όταν νικήσει, όσο είναι 

φοβερός στη μάχη».

Όταν τ’ άκουσε αυτά ο Δαρείος, η 

ταραχή και το πάθος του τον οδήγησαν 

σε άτοπες υποψίες. Κι αφού πήρε τον 

ευνούχο πιο μέσα στη σκηνή, του είπε: 

«Αν δε μακεδονίζεις και συ μαζί με την τύχη 

των Περσών, -είμαι όμως ακόμα δεσπότης 

σου εγώ ο Δαρείος- πες μου σεβόμενος το 

μέγα φως του Μίθρα και το δεξί χέρι του 

βασιλιά σου, μήπως κλαίω τις πιο μικρές 

συμφορές της Στατείρας ενώ πάθαμε πολύ 

πιο χειρότερες, όταν αυτή ζούσε, αφού θα 

δυστυχούσαμε, όπως ταιριάζει στο αξίωμά 

μας, σε περίπτωση που θα πέφταμε στα χέ-

ρια ενός σκληρού και άγριου εχθρού; Γιατί 

ποια αξιοπρεπής σχέση μπορεί να υπάρχει, 

που να παρακινεί σε τόσες τιμές έναν νέο 

άνδρα προς τη γυναίκα του εχθρού του;»

Κι ενώ αυτός μιλούσε ακόμα, ρίχθηκε 

στα πόδια του ο Τίρεως και τον παρακα-

λούσε να λέει καλά λόγια και ούτε τον 
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Αλέξανδρο να αδικεί, ούτε την πεθαμένη 

αδελφή και γυναίκα του να ντροπιάζει, 

ούτε ν’ αφαιρεί από τον εαυτό του την 

πιο μεγάλη παρηγοριά για τα ατυχήματά 

του, το να νομίζει δηλαδή ότι νικήθηκε 

από άνδρα ανώτερο της ανθρώπινης 

φύσεως και να θαυμάζει τον Αλέξανδρο, 

γιατί έδειξε περισσότερη σωφροσύνη 

προς τις γυναίκες των Περσών, από την 

ανδρεία που έδειξε στους Πέρσες. Ο 

θαλαμηπόλος πρόσθεσε και φρικτούς 

όρκους για όλα αυτά και πολλά είπε για 

την όλη εγκράτεια και μεγαλοψυχία του 

Αλεξάνδρου.

Τότε ο Δαρείος βγήκε έξω προς τους 

φίλους του, κι αφού σήκωσε τα χέ-

ρια προς τον ουρανό προσευχήθηκε: 

«Θεοί, προστάτες της γεννήσεως των 

ανθρώπων και της ψυχής των βασιλέων, 

δώστε μου να μην εγκαταλείψω την τύχη 

των Περσών, αλλ’ αφού την ανορθώσω 

πάλι στα αγαθά με τα οποία την παρέ-

λαβα κι αφού νικήσω, ν’ ανταμείψω τις 

ευεργεσίες του Αλεξάνδρου, τις οποίες 

νικημένος δέχθηκα απ’ αυτόν στους πιο 

αγαπημένους μου. Αν όμως έφτασε κά-

ποιος χρόνος μοιραίος από θεία εκδίκηση 

και μεταβολή να πάψει η βασιλεία των 

Περσών, κανένας άλλος άνθρωπος να 

μην καθίσει στο θρόνο του Κύρου πλην 

του Αλεξάνδρου». Οι περισσότεροι από 

τους συγγραφείς λένε ότι αυτά έτσι 

έγιναν και ελέχθησαν.

Ο Μ. Βασίλειος για τον Μ. Αλέξανδρο:

«Ουδ’ αν παρέλθοιμι το του Αλεξάνδρου, 

ος τας θυγατέρας Δαρείου αιχμαλώτους 

λαβών, θαυμαστόν τι οίον το κάλλος πα-

ρέχειν μαρτυρουμένας, ουδέ προσιδείν 

ηξίωσεν, αισχρόν είναι κρίνων τον άνδρας 

ελόντα γυναικών ηττηθήναι. Τούτι γαρ εις 

ταυτόν εκείνω φέρει, ότι ο εμβλέψας προς 

ηδονήν γυναικί, καν μη τω έργω την μοι-

χείαν επιτελέση, αλλά τω γε την επιθυμίαν 

τη ψυχή παραδέξασθαι ουκ αφίεται του 

εγκλήματος».

(Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνι-

κών ωφελοίντο λόγων, κεφ.VII).



Διπλωματική Αλληλογραφία Μ. Αλεξάνδρου και Δαρείου 

και η Συμπεριφορά του προς τους Ηττημένους 

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 105

Μετάφραση

Ούτε θα παρέλθω την πράξη του 

Αλεξάνδρου, ο οποίος, αφού συνέλαβε 

τις κόρες του Δαρείου, που, καθώς λένε, 

ήσαν θαυμαστής ομορφιάς, δεν έκρινε 

άξιο για την αξία του ούτε να τις δει, επει-

δή θεωρούσε πως είναι ντροπή για έναν 

νικητή ανδρών να νικηθεί από γυναίκες. 

Αυτό συμπίπτει με το λεγόμενο (υπό του 

Ματθαίου): αυτός που ρίχνει βλέμμα 

ηδονικό σε γυναίκα, κι αν πράγματι δεν 

διαπράξει το αμάρτημα της μοιχείας, 

όμως, με το να παραδεχθεί τη μοιχεία 

στην ψυχή του, δεν απαλλάσσεται από 

την ενοχή.

Τις Σατραπείες ουσιαστικά τις ανέθεσε 

σχεδόν όλες σε Πέρσες με την εντολή 

είτε Πέρσες είτε Μακεδόνες να διοικούν 

με τους νόμους, τα ήθη, τα έθιμα και 

τη θρησκεία κάθε περιοχής αμείβοντας 

τους δίκαιους και τίμιους και τιμωρώντας 

σκληρότατα τους παραβάτες είτε ήσαν 

Πέρσες, είτε Μακεδόνες.

Στη Βαβυλώνα έκτισε τους ναούς της, 

που τους είχαν καταστρέψει οι Πέρσες, 

αποδεικνύοντας ότι σέβεται τις θρησκείες 

των κατακτηθέντων καθώς και τα ήθη και 

τα έθιμα των.

Σατράπη της Βαβυλώνας διόρισε τον 

Πέρση στρατηγό του Δαρείου Μαζαίο, 

ο οποίος στη μάχη των Γαυγαμήλων 

παραλίγο να ανατρέψει το αποτέλεσμα 

της μάχης, διότι είχε καταλάβει το στρα-

τόπεδο του Αλεξάνδρου.

Έχτισε 70 περίπου πόλεις μεταξύ των 

οποίων και την περίφημη ακόμα και σή-

μερα Αλεξάνδρεια, η οποία τότε είχε γίνει 

το παγκόσμιο επιστημονικό κέντρο με την 

περίφημη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο, ένα 

από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της αρχαίας Ελλάδας, όπου όχι μόνον 

φοιτούσαν αλλά και δίδασκαν γυναίκες, 

όπως η περίφημη Υπατία και το οποίο 

ήταν ένα είδος πολυτεχνείου, όπου διδά-

σκονταν όλες οι επιστήμες, υδραυλική, 

υδροδυναμική, βαλλιστική, ναυπηγική, 

πολιορκητική, μηχανική, ιατρική, μαθημα-

τικά, αστρονομία, γεωγραφία κ.α.
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Πρόσφατο χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν, 
ακόμα εν ισχύ. Φέρει τον θυρεό του ελ-
ληνο-βακτριανού βασιλιά Ευκρατίδη. Η 
σημερινή χώρα της αρχαίας Βακτριανής 
θυμάται και τιμά τον ελληνικό πολιτισμό. 
“ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ”.

Οι Καλάς, φυλή του Πακιστάν, που σή-
μερα ακόμα θεωρούνται απόγονοι των 
Μακεδόνων στρατιωτών που έζησαν 
στις ελληνικές πόλεις της περιοχής 
και των μικτών οικογενειών που τότε 
δημιουργήθηκαν. Φορούν στο κεφάλι 
την καυσία, αρχαίο μακεδονικό καπέ-
λο, κάθονται σε σκαμνιά, αντίγραφα 
των αρχαιοελληνικών, οι γυναίκες της 
φυλής είναι συχνά πολύ ξανθές, πιστεύουν σε θεούς από το αρχαίο-ελληνικό 
πάνθεο, φτιάχνουν κρασί, έχουν πολλές ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους, πολλά 
αρχαιο-ελληνικά διακοσμητικά στοιχεία και έθιμα.
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Εκεί, ο Ερατοσθένης με έναν οβελί-

σκο και με το μυαλό του μέτρησε τη 

διάμετρο της γης με μεγάλη ακρίβεια 

39.900.000 έναντι των 40.000.000 μέ-

τρων της σήμερον.

Υπήρξαν λοιπόν και άλλοι χρυσοί 

αιώνες τότε, τους οποίους εμείς μεν 

τους αγνοούμε και οι Αφροκεντριστές 

προσπαθούν να μας τους κλέψουν.

Στις πόλεις που έχτιζε εγκαθιστού-

σε βετεράνους, Έλληνες μετανάστες 

και εντοπίους όσους το επιθυμούσαν 

και μπορούσαν να ζουν σύμφωνα με 

τα δικά τους ήθη και έθιμα. Το ότι 

υπήρχαν θέατρα σημαίνει ότι οι πα-

ρακολουθούντες ήξεραν την ελληνική 

γλώσσα.

Τα 180.000 χρυσά τάλαντα και άλ-

λους αμύθητους θησαυρούς που βρήκε 

μέσα στα θησαυροφυλάκια των βασιλέ-

ων τα διέθεσε για την ανασυγκρότηση 

της χώρας χτίζοντας πόλεις, λιμάνια, 

χαράζοντας και κατασκευάζοντας νέ-

ους δρόμους. Έκοψε νέα νομίσματα, 

τους στατήρες και μαζί με τις ιδρυθεί-

σες Τράπεζες διεύρυναν το εμπόριο 

και ανέβασαν σημαντικά το βιοτικό 

επίπεδο των λαών που κατάκτησε.

Από τις επιμιξίες, τις οποίες και όχι 

μόνον τις παρότρυνε αλλά και τις χρη-

ματοδότησε, βγήκε ένας καινούριος 

κόσμος στον οποίο, κυρίως στο κέντρο 

και τις μεσογειακές ακτές, επικράτησε 

η ελληνική γλώσσα, το πλέον τέλειο, 

άψογο και εύχρηστο μέσο για τη συ-

νεννόηση και τη διατύπωση των νέων 

ιδεών των ανθρώπων.

Έτσι, ο τότε κόσμος ήλθε σε επαφή 

με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον 

Επίκουρο, τους Στωικούς και τους φιλο-

σόφους της σκέψεως και της γνώσεως, 

που σήμερα είναι οι ρίζες του σύγχρο-

νου δυτικού πολιτισμού, πράγμα που 

δεν το δέχονται ούτε οι Ευρωπαίοι και 

φυσικά ούτε οι Αφροκεντριστές. Μα το 

μεγαλύτερο επίτευγμα της ελληνικής 

γλώσσης που επικράτησε στον τότε 

γνωστό κόσμο ήταν η διάδοση του 

χριστιανισμού 300 χρόνια αργότερα.

Ο Αλέξανδρος με τη γλώσσα πυρ-

σό στα χέρια του που την έφτασε στα 

πέρατα του κόσμου (Καβάφης) και με 

δασκάλους έναν Αριστοτέλη και έναν 

Όμηρο έμαθε και ήθελε με τη φλόγα 

αυτή να φωτίσει και φώτισε τον κόσμο 

όπου πήγε. Όχι με λόγια αλλά με έργα. 

Γι’ αυτό και ο Πλούταρχος έγραψε: 

«Νυν δε της γης ανήλιον μέρος έμεινε 

όσον Αλέξανδρος ουκ είδεν».

Χωρίς όλα αυτά δεν θα ήμασταν 

σήμερα ΕΜΕΙΣ, θα ήμασταν ΑΛΛΟΙ, ίσως 

καλύτεροι, ίσως χειρότεροι.

Αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός 

που έσπειρε τότε ο Μ. Αλέξανδρος, ο 

οποίος άνθιζε ποικιλοτρόπως και καρ-

ποφορούσε διαρκώς προς τη Δύση, με 

τους διαδόχους, μετά με τους Ρωμαίους 

και τη Βυζαντινή αυτοκρατορία τη με-

στή ορθοδοξίας και μετά πάλι προς την 

Ανατολή και το Νότο και τους Άραβες.

Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ένας κοι-

νός κατακτητής όπως ο Αττίλας και ο 

Τζέγκις-Χαν που στο πέρασμά τους μόνο 

θάνατο και καταστροφή άφηναν.

Ο Αλέξανδρος φρόντιζε την οικονο-

μική ευμάρεια, την ευτυχία και τον ει-

ρηνικό εκπολιτισμό των κατακτημένων 

εθνών, όπως π.χ. σήμερα είναι δεκτό 

ότι έπεισε τους Σογδιανούς να φρο-

ντίζουν αντί να σκοτώνουν τους γονείς 

τους, τους Υρκανούς να παντρεύονται, 

τους Αραχωσίους να καλλιεργούν τη 

Γη, τους Πέρσες να σέβονται τις μητέ-

ρες των και να μη τις παντρεύονται και 
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τους Σκύθες να θάβουν τους νεκρούς 

των και να μην τους τρώνε. Αυτά όλα 

τον κάνουν όχι μόνον κοσμοκράτο-

ρα, αλλά και φιλόσοφο διότι εφάρμοζε 

αυτά που οι φιλόσοφοι πρότειναν, όπως 

αναφέρει και ο Πλούταρχος (Περί της 

Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, Α, 329).

Όλα αυτά είναι μια εποποιία πέραν 

από τα όρια της λογικής, όπως τα λόγια 

του Αισχίνη στον κατά Κτησιφώντος 

λόγο του: «Ο δ’ Αλέξανδρος έξω της 

Άρκτου και της οικουμένης ολίγου δειν 

πάσης μεθειστήκει, το δε εσόμενον άδη-

λον». (πέρα από του ουρανού και της 

Γης τα πέρατα έφτασε ο Αλέξανδρος και 

άδηλο το μέλλον).

Έτσι, ο Αλέξανδρος ο για τους τότε 

λαούς Ισκαντέρ, έγινε λαϊκός Ήρωας όλου 

του κόσμου, ακόμη και εκείνων που κα-

τέκτησε, ακόμη και των Περσών, την αυ-

τοκρατορία των οποίων κατέλυσε, όπως 

προκύπτει από το κυκλοφορήσαν βιβλίο 

του Πέρση Νιζάμι: «ΙΣΚΑΝΤΕΡ ΝΑΜΕ» σε 

μετάφραση Μαριάννας Ιατροπούλου-

Θεοχαρίδου.

Ακόμη και οι Αιθίοπες και οι Σουδανοί 

στη χώρα των οποίων δεν πήγε έχουν και 

αυτοί το δικό τους ήρωα Ισκαντέρ.

Επί χίλια χρόνια ο Μ. Αλέξανδρος έζη-

σε στο μύθο και ο μύθος αυτός έγινε μή-

νυμα αισιοδοξίας: πως ΝΑΙ ο Άνθρωπος 

μπορεί να εξαρθεί και πέραν της Άρκτου 

και της οικουμένης απάσης, αρκεί να 

είναι Αλέξανδρος (μήπως δεν έφθασε 

σήμερα;). Σήμερα, χιλιάδες ιστορικοί 

προσγείωσαν τον μύθο και τον έκαναν 

Ιστορία με τα ευρεθέντα κείμενα των αρ-

χαίων ιστορικών: Αρριανού, Πλουτάρχου, 

Διοδώρου, Κουρτίου και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα.

Πράγματι, υπάρχουν τα μνημεία, οι 

επιγραφές, τα ευρήματα, τ’ Αλεξάνδρεια 

νομίσματα που βεβαιώνουν ακλόνητα 

πως του Μεγαλέξανδρου το νόμισμα έγι-

νε το πανίσχυρο όλου του κόσμου, όλης 

της τότε οικουμένης, που είχε καρδιά 

τη Μεσόγειο και τη Βαβυλώνα, που είχε 

πέρατα τις αρχές του ήλιου, τις όχθες του 

Δούναβη, του Ντον και την Αζοφική, την 

Υρκανία, τον Καύκασο, την Κασπία και τη 

λίμνη Αράλη στο Βορρά, τον Ιαξάρτη και 

τον Ινδό έως κάτω στην Ανατολή, στον 

Ινδικό Νότο. Υπάρχει ακόμη και σήμερα 

το χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν με 

τον αρχαίο θυρεό του βασιλέως του, 

Ευκρατίδη του μεγάλου (171-145 π.Χ.).

Σώζονται τα πηγάδια, που άνοιξε με-

θοδικά για να ξεδιψάει τον παραπλέοντα 

στόλο του στις φλογερές ακτές του Ινδικού 

και της Ερυθράς θαλάσσης, στα άθλια εκεί-

να ψαροχώρια των μυθικών Ιχθυοφάγων, 

που ακόμα τον θυμίζουν. Μα και τα παρα-

μύθια τον λέγαν και τον ξαναλέγαν, έτσι 

επίμονα, Ισκαντέρ και ξανά Ισκαντέρ, και 

ορκίζονταν πάππου προς πάππου, πως 

ναι, δικός τους ήτανε ο Ισκαντέρ εκείνος, 

ο Αλέξανδρος ο μέγιστος της ιστορίας του 

κόσμου κατακτητής, δικός τους, ολοδικός 

τους, του καθενός τους, νικητής, υπερνικη-

τής, όλων ακαταγώνιστος κι ανίκητος για 

πάντα. Ήταν η ίδια τους η δόξα σ’ όλους 

τους αιώνες, η ίδια κορυφαία δόξα όλων, 

νικητών και τροπαιούχων όλων χάρη σ’ 

αυτόν. Δεν πρόκειται όμως για παραμύθι 

της Ανατολής απλό, τερατώδες και απί-

στευτο! 

Είναι Αλήθεια!

Αυτό είναι το εξωφρενικό, το φαντα-

στικό, πως είναι αλήθεια, όσο κι αν μοι-

άζει «ασύλληπτο» ψέμα!.. Και αυτό είναι 

που δεν μπορούν πολλοί να του συγχω-

ρήσουν και ψάχνουν για τα μικρά και 

τα ασήμαντα, όσο μικροί και ασήμαντοι 

είναι οι ίδιοι. 
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Το όνομα Αλέξανδρος σημαδεύει το 

τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας, 

«την Αρχή της συναυθυπαρξίας»: όχι του 

πολυπολιτισμού, αλλά τη συναυθυπαρξία, 

δηλαδή τη συνύπαρξη των λαών χωρίς να 

χάνουν την ταυτότητά τους ως έθνη, κάτι 

δηλαδή που πρέπει να αποτελέσει πά-

για επιδίωξη μιας παγκόσμιας πολιτικής, 

αρχής γενομένης από την Ευρώπη, διότι 

αυτό που δεν κατάλαβαν οι ιστορικοί, το 

κατάλαβε ένας ποιητής που έγραψε:

«Κ’ απ’ τη θαυμάσια πανελλήνιαν εκ-

στρατείαν τη νικηφόρα την περίλαμπρη, 

την περιλάλητη, τη δοξασμένη ως άλλη 

δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλλη βγή-

καμε εμείς ελληνικός καινούριος κόσμος 

μέγας, εμείς οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, 

οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι 

Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, κι η εν Μηδία 

κι η εν Περσίδι κι όσοι άλλοι. Με τις εκτετα-

μένες επικράτειες με την ποικίλη δράσι των 

στοχαστικών προσαρμογών και την κοινήν 

ελληνική λαλιά ως μέσα στη Βακτριανή την 

πήγαμεν, ως τους Ινδούς» (Καβάφης).

Ο ποιητής είπε κάποτε «είμαι και εγώ 

ελληνικός». Προσοχή, όχι Έλλην ούτε 

Ελληνίζων αλλά «ελληνικός». Πάνω σ’ 

αυτό το ελληνικό που δημιούργησε η 

Ελλάδα στα 3.000 χρόνια της ιστορίας 

μας πρέπει να χτίσουμε την όποια πολι-

τική μας, γιατί υπάρχουν, δυστυχώς, από 

το 1924 και μετά πολλοί Έλληνες που δεν 

είναι καθόλου Ελληνικοί.

Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερ-

θώ σε μία πρωτόγνωρη συμπεριφορά 

νικητή προς ηττημένο, την οποία δεν 

περιέλαβα στο κυρίως κείμενο. Οι ποιη-

τές και οι λογοτέχνες για να εκφράσουν 

κάποιο συναίσθημα κατά πολύ έντονο 

και υπερβάλλοντα τρόπο, χρησιμοποι-

ούν εκφράσεις που φθάνουν στα όρια 

ή του αφύσικου ή και του αδύνατου 
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όπου ο Αλέξανδρος κινδύνευσε να πνι-

γεί, όπως και το ίνδαλμά του ο Αχιλλέας 

στον ποταμό Σκάμανδρο στη διάρκεια 

του τρωικού πολέμου. Εκεί, εφαρμό-

σθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία 

της ανθρωπότητας Μικρά Στρατηγική 

(επανελήφθη από τον Μ. Ναπολέοντα), 

και η τακτική, για να αντιμετωπίσει 

επιτυχώς τους πολεμικούς ελέφαντες. 

Μετά τη νίκη, η μάχη αυτή έγινε αιτία 

να εκδηλωθεί ένα άλλο προσόν, που 

έστω και μόνο του θα δικαιολογούσε 

τον τίτλο του Μεγάλου που του έδω-

σαν οι Ρωμαίοι: είναι η μεγαλοψυχία 

και η αποδοχή της γενναιότητας και 

της αξιοπρέπειας του αντιπάλου που 

οδήγησε στο σεβασμό και στην εκτί-

μηση και στην μετά τη μάχη ειρηνική 

συνεργασία.

Ο Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια της 

φοβερής συγκρούσεως με τον βασιλέα 

Πώρο στην οποία έπεσαν 20.000 Ινδοί 

και τα δύο παιδιά του βασιλιά, έβλεπε 

τον γιγαντόσωμο Πώρο επάνω στον 

ελέφαντά του να μάχεται σε όποιο ση-

μείο της μάχης ήταν πιο επικίνδυνο.

Στο τέλος ο Πώρος τραυματισμένος 

αποχώρησε από το πεδίο της μάχης. Ο 

Αλέξανδρος φοβούμενος μήπως κάποι-

ος στρατιώτης τον σκοτώσει, έστειλε 

τον φίλο του Πώρου Μερόη και τον 

έπεισε να προσέλθει στον Αλέξανδρο.

Ο Πώρος αφού ήπιε νερό προσήλθε 

«και ο Αλέξανδρος εθαύμαζεν ότι ου δεδου-

λομένος τη γνώμη εφαίνετο, αλλ’ ώσπερ αν 

ανήρ αγαθός ανδρί αγαθώ προσέλθοι υπέρ 

της βασιλείας αυτού προς βασιλέα άλλον 

καλώ ηγωνισμένος».

Και ο Αλέξανδρος θαύμαζε ότι δεν 

είχε χάσει το ηθικόν του αλλά παρου-

σιαζόταν, όπως θα παρουσιαζόταν ένας 

γενναίος άνδρας προς ένα γενναίο 

π.χ. ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημά 

του «Άσμα ηρωικό και πένθιμο» για να 

εκφράσει το θυμό του για τον άδικο 

χαμό του Ανθγου στον πόλεμο 1940-

41 γράφει:

 «Πέστε στον ΗΛΙΟ να βρει έναν 

καινούριο δρόμο τώρα που πια η πατρί-

δα του σκοτείνιασε τη ΓΗ αν θέλει να μη 

χάσει την περηφάνια του»

και συνεχίζει

«Πέστε στον ΗΛΙΟ να βρει έναν και-

νούριο δρόμο μην καταπροσωπίσει πια 

ούτε μια μαργαρίτα».

 Ο συμμαθητής μου στο γυμνάσιο 

Κοζάνης Νικόλαος Τσιώρας ασυναγώ-

νιστος στις εκθέσεις ιδεών, όταν το 

1943 γράψαμε έκθεση για τη μάχη 

των Θερμοπυλών, άρχισε ως εξής: «Την 

17η Μεταγειτνιώντος, την 4η ημέρα της 

μάχης την ώρα που άρχισε να ξημερώ-

νει, ο ΗΛΙΟΣ όπως έβγαινε σταμάτησε 

για λίγο για να θαυμάσει το θέαμα που 

έβλεπε: Όσοι πολεμισταί είχαν μείνει 

από τους 300, γνωρίζοντας το τελικό 

αποτέλεσμα της μάχης που θα άρχιζε 

σε λίγο, αντί να φύγουν, έμειναν εκεί, 

ελούζοντο, εχτενίζοντο και έκαναν στον 

εαυτό τους τις προβλεπόμενες για τους 

νεκρούς ΧΟΕΣ, και έπεσαν «τοις κείνων 

ρήμασι πειθόμενοι».

 Ένας άλλος άγνωστος σε ‘μένα 

έγραψε: «Όταν ο Ορφέας έπαιζε τη Λύρα 

του, σταματούσε ο ΗΛΙΟΣ για να τον 

ακούσει».

Έχουν αυτά καμία σχέση με τον Μ. 

Αλέξανδρο; Κατά τη γνώμη μου έχουν, 

αν βεβαίως συμφωνείτε.

Η μάχη στον ποταμό Υδάσπη είναι 

η πιο δύσκολη από τις τρεις προηγού-

μενες (Γρανικός, Ισσός, Γαυγάμηλα) το 

τελειότατο σχέδιο, η διεξαγωγή της 

μάχης, η βίαια διάβαση του ποταμού, 
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άνδρα αφού αγωνίσθηκε καλώς προς 

άλλον βασιλέα χάριν της βασιλείας του. 

Και έχουμε τον παρακάτω διάλογο:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: πρώτοις προσειπών 

λέγειν εκέλευσε ότι οι γενέσθαι εθέλοι. 

Πρώτος ο Αλέξανδρος τον προσηγό-

ρευσε και του πρότεινε να του πει τι 

αγαθόν θα ήθελε να λάβει.

ΠΩΡΟΣ: βασιλικώς μοι χρήσαι ω 

Αλέξανδρε. Να μου φερθείς ως βασι-

λέα Αλέξανδρε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ησθείς τω λόγω τούτο 

μεν έσται σοι ω Πώρε, έφη, εμού ένεκα.

Αυτό, είπε ο Αλέξανδρος, το έχεις 

από εμένα Πώρε (δηλαδή και αν δεν 

το είχες ζητήσει ήταν ήδη δική μου 

απόφαση). Συ δε σ’ αυτού ένεκα ότι σοι 

φίλον αξίου.

Ο δε πάντα έφη εν τούτω ΕΝ ΕΙΝΑΙ.

Ένεκα της μεγαλοπρεπούς στάσεως 

του Πώρου ο βασιλεύς Αλέξανδρος 

τούτου έτι μάλλον ησθείς την τε αρχήν 

τω Πώρω των τε αυτού Ινδών έδωκε και 

άλλην έτι χώραν.

Ο Αλέξανδρος ευχαριστηθείς περισ-

σότερο από την απάντηση τον άφησε 

βασιλέα στη χώρα του και του προσέ-

θεσε και παλαιά εδάφη του.

Ας αναλύσουμε αυτή την συνομιλία.

Οι δύο βασιλείς τραυματισμένοι και 

κατάκοποι στέκονταν θαυμάζοντας ο 

ένας τον άλλο και κατεχόμενοι από 

διαφορετικά αισθήματα σε ό,τι αφορά 

στην έκβαση της μάχης.

Ο ένας με τη χαρά της νίκης, χωρίς 

όμως να έχει καταληφθεί από αλαζο-

νεία λόγω του μεγέθους της συντρι-

πτικής νίκης.

Ο άλλος με τη λύπη της ήττας, χωρίς 

όμως να χάσει το ηθικό του και την αξι-

οπρέπεια και την υπερηφάνεια του.

Έχει χάσει 20.000 στρατιώτες και 

τα δυο παιδιά του, που έπεσαν επί του 

πεδίου της τιμής πολεμώντας για την 

πατρίδα τους.

Ο ίδιος καίτοι νικημένος έχοντας 

επίγνωση ότι έκανε πλήρως το καθήκον 

του προς την πατρίδα, αισθάνεται ότι 

όχι μόνον δεν έχασε τον τίτλο του βασι-

λέως, αλλά εξακολουθεί δικαιωματικά 

να είναι βασιλεύς, όπως το απέδειξε 

στο πεδίο της τιμής.

Συνειδητοποιώντας ότι απέναντί 

του έχει έναν πραγματικό βασιλέα δεν 

παρακαλεί, αλλά ουσιαστικά απαιτεί: 

«Βασιλικώς μοι χρήσαι ω Αλέξανδρε».

Απάντηση του νικητή: Ο Αλέξανδρος 

διαπιστώσας κατά τη διάρκεια της μά-

χης ότι έχει απέναντί του ένα πραγ-

ματικό βασιλέα του απήντησε: «Τούτο 

εμού ένεκα»

Αυτό το έχεις από ‘μενα και να μην το 

ζητούσες εγώ θα σου το έδινα.

Κλείστε τα μάτια σας και ανοίξτε τα 

μάτια της φαντασίας σας και δείτε τους 

μέσα στο ηλιοβασίλεμα για μια στιγμή 

σιωπηλούς να ηρεμούν μετά την αγρι-

ότητα της μάχης και ακούστε μόνο ένα 

μέρος του διαλόγου τους.

Από την όλη συμπεριφορά του 

Αλεξάνδρου προς τους ηττημένους με 

εντυπωσίασε και θαυμάζω το αυθόρ-

μητο, το χωρίς σκέψη και σκοπιμότη-

τα: «Τούτο εμού ένεκα». Συμπεριφορά 

ίσως μοναδική σε υψηλοφροσύνη στην 

ιστορία της ανθρωπότητας και έτσι 

όπως τους φαντάζομαι κάθε φορά που 

σκέπτομαι και νομίζω πως ακούω αυτή 

τη συνομιλία, διερωτώμαι μήπως και 

αυτή τη φορά ο ΗΛΙΟΣ την ώρα που 

έδυε σταμάτησε για λίγο για να ακούσει 

αυτή την ανεπανάληπτη επί του πεδί-

ου της τιμής συνομιλία δυο γενναίων 

πολεμιστών.
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Αυτός κατά την άποψή μου ήταν ο Μ. Αλέξανδρος, το όνομα του οποίου 

σημαδεύει το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας. Η κοσμοϊστο-

ρική δράση του σφραγίζει δύο αιώνες αγώνων Ελλήνων και Περσών, 

την πρώτη κρίσιμη πάλη της Δύσεως και της Ανατολής. Καταλύοντας 

το περσικό κράτος, κατακτώντας τις χώρες όλες, ως τις αφρικανικές 

ερήμους και πέρα από τον Αξάρτη και τον Ινδό, εξάπλωσε την ελληνική 

επικράτεια και την ελληνική παιδεία σε λαούς παρηκμασμένων πολιτι-

σμών, ανοίγοντας έτσι την εποχή του Ελληνισμού. Αυτός ο ελληνικός 

πολιτισμός εξαπλώθηκε παντού, βοηθούμενος και από τους άρχοντες, 

αλλά κυρίως χάρις στις ελληνικές πόλεις που αναπτύχθηκαν και έγιναν 

πυρήνες εξελληνισμού πολλών εντοπίων κατοίκων, διότι δεν είχε βάση 

αυτοκρατορική, ούτε θρησκευτική, ούτε κατακτητική, αλλά ανθρωποκε-

ντρική, δηλαδή φρόντιζε το Ευ Ζειν των ανθρώπων.

Αν όλα αυτά είναι προγονοπληξία, ας δούμε τι λέει και ένας Μαρξιστής: 

πολλοί ιστορικοί θεωρούν τη δραστηριότητα του Αλεξάνδρου του 

Μακεδόνα μεγάλο κατόρθωμα που επιτεύχθηκε για χάρη της προόδου 

της ανθρωπότητας, υπογραμμίζοντας (χωρίς όμως να το βασίζουν κάπου) 

τις προσωπικές υπηρεσίες του βασιλιά στην υπόθεση της εξάπλωσης της 

ελληνικής μόρφωσης στην Ανατολή.

Η αδυναμία παρόμοιων απόψεων γύρω από την εκτίμηση της δραστη-

ριότητας του Αλεξάνδρου βρίσκεται στο γεγονός ότι διαχωρίζει τα πο-

λιτιστικά καθήκοντα από την κοινονικοοικονομική βάση. Γι’ αυτό, στις 

έρευνες των μη μαρξιστών συγγραφέων ο πολιτισμός μετατρέπεται σε 

κυρίαρχο παράγοντα της προόδου, δηλαδή το αιτιατό (=το αποτέλεσμα) 

μεταμορφώνεται σε αιτία.

Η σημασία όμως του ελληνικού πολιτισμού βρίσκεται αλλού: αυτός άρχι-

σε να γκρεμίζει την απομόνωση του έθνους, της πόλης και της θρησκείας, 

γέννησε καινούριες μορφές κράτους, ανάπτυξε τις ανταλλαγές και το 

εμπόριο, έβαλε τις βάσεις νέων θρησκειών και ταυτόχρονα συνέχισε 

τη διαδικασία της πόλωσης της αρχαίας κοινωνίας και δυνάμωσε τον 

ταξικό αγώνα των απόρων και των δούλων ενάντια στους δουλοχτήτες 

(ΓΚΑΦΟΥΡΩΦ).

Αυτό είναι το κύριο αποτέλεσμα του ελληνισμού, που σύνθεσε μέσα του 

τις ελληνικές και τις ανατολικές αρχές στον τομέα του οικονομικού συ-

στήματος, των κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων, στην ιδεολογία και 

τον πολιτισμό, διότι ο Μ. Αλέξανδρος δεν ήταν μόνον ένας καταπληκτικός 

κατακτητής, αλλά και αναμορφωτής, ο οποίος προώθησε νέες ιδέες και 

ενήργησε με μια δίψα και μεγάλη επιθυμία να αποκαλύψει και να εξηγήσει 

τον κόσμο, όπως κανείς άλλος δεν το είχε κάνει προηγουμένως. Χάρις 

σε αυτόν αναπτύχθηκε η ονομαζόμενη Ελληνιστική εποχή που κράτη-
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σε περίπου 300 χρόνια και η οποία κανονικά θα έπρεπε να ονομάζεται 

Ελληνιστικός πολιτισμός, για τον οποίο πολύ λίγα γνωρίζουμε, διότι δεν 

υπάρχει δυστυχώς 

μαθαίνουμε 

απογειώνεται. 

προόδου δεν 

Η ιστορία δεν

λοτε. Ούτε πρ

και ολοκληρ

κράτους και 

ζωής. Γι’ αυτό

φρόντιζε για 

κτητής, όπως κτητήςκτητής

στα ελάχιστα

και το έργο που 

η αδελφή του 
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Αίτια και Στό χοι

Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ

Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας

Ει ρή νη Βουκου ρε στίου

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Η σύ μπηξη του ε νιαί-

ου βαλ κα νι  κού με-

τ ώ  π ο υ  κ α  τ ά  τ ο ν  Α ΄ 

Βαλ κα νι κό Πό λε μο ε ξα-

σφά λιζε τις βα σι κές προ-

ϋ πο θέ σεις για την α πο τί να-

ξη του τουρ κι κού ζυ γού α πό τη 

χερ σό νη σο του Αί μου, αλ λά και πε ριεί χε τα σπέρ μα τα νέ ων 

δια φο ρών και α ντα γω νι σμών στους κόλ πους των ί διων των 

σύμ μα χων κρα τών. Με τη λή ξη του Α΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ μου 

α νέ κυ ψαν προ βλή μα τα ι διαί τε ρα με τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ γα ρί-

ας σχε τι κά με τη δια νο μή των ε δα φών που α πε λευ θε ρώ θη καν.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι κός
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ΑΙ ΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΙ
Το δί κτυο των δι με ρών συμ φω νιών 

του 1912, ό χι μό νο δεν κά λυ πτε το ευ ρύ 

φά σμα των α ντιγνω μιών α νά με σα στη 

Βουλ γα ρί α, τη Σερ βί α και την Ελ λά δα, 

αλ λά και α πο δεικνυό ταν στην πρά ξη 

α νί κα νο να δια σφα λί σει α κό μα και την 

ε φαρ μο γή των συμ φω νη θέ ντων ό ρων. 

Στη Συν θή κη συμ μα χί ας με τα ξύ Σερ βί-

ας και Βουλ γα ρί ας που υ πο γρά φη κε το 

Φε βρουά ριο του 1912, εί χε προ βλε φθεί 

η δια νο μή των ε δα φών που θα α πε λευ θε-

ρώ νο νταν, ε νώ στη Συν θή κη α μυ ντι κής 

συμ μα χί ας με τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ γα ρί-

ας στις 16 Μα ΐ ου 1912 δεν υ πήρ χε κα μιά 

σχε τι κή διά τα ξη. Η θε τι κή ε ξέ λι ξη των πο-

λε μι κών ε πι χει ρή σε ων για τα βαλ κα νι κά 

έ θνη ή ταν αρ κε τή για να δη μιουρ γή σει 

τε τε λε σμέ να γε γο νό τα, τα ο ποί α βά ρυ-

ναν στη δια μόρ φω ση των δι πλω μα τι κών 

ε ξε λί ξε ων πε ρισ σό τε ρο α πό τα συμ βα τι-

κά κεί με να. Πα ράλλη λα, ο κα θο ρι στι κός 

ρό λος της Ρω σί ας στην κρί σι μη φά ση της 

δια βαλ κα νι κής προ σεγ γί σε ως εί χε σο βα-

ρά υ πο τι μη θεί με τά την κα τί σχυ ση των 

βαλ κα νι κών κρα τών και τη διε θνο ποί η ση 

των βαλ κα νι κών ζη τη μά των.

Κα τά τη διάρ κεια α κό μα του Α΄ Βαλ κα-

νι κού Πο λέ μου, άρ χι σαν οι προ στρι βές 

με τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ γα ρί ας, ι διαί τε ρα 

με τά την κα τά λη ψη της Θεσ σα λο νί κης 

α πό τον ελ λη νι κό στρα τό. Σε ό λη τη διάρ-

κεια αλ λά και με τά την λή ξη του Α΄ Βαλ-

κα νικού Πο λέ μου, η βουλ γα ρι κή πλευ ρά 

δη μιούρ γη σε πολ λά ε πει σό δια που α πο τέ-

λε σαν τις α φορ μές για την έ ναρ ξη του Β΄ 

Βαλ κα νι κού πο λέ μου. Εν δει κτι κά, α να φέ ρο-

νται το ε πει σό διο στο 14ο χι λιό με τρο της 

σι δη ρο δρο μι κής γραμ μής Θεσ σαλο νί κης 

- Α λε ξαν δρου πό λε ως, τα γε γο νό τα της 

Α ρι δαί ας, οι συ μπλο κές στην Νι γρί τα και 

οι συ μπλο κές του Παγ γαί ου1.

Στα τέ λη Ια νουα ρί ου του 1913, ο Έλ-

λη νας πρω θυ πουρ γός Ε λευ θέ ριος Βε νι-

ζέ λος, ε πι θυ μώ ντας να τε θεί τέρ μα στις 

συ νε χείς προ στρι βές, συ να ντή θη κε στη 

Θεσ σα λο νί κη με τον βούλ γα ρο α ντι πρό-

σω πο Στρα τη γό Χε σα ψή εφ και προ σπά-

θησε να δια κα νο νί σει φι λι κά το ζή τη μα 

των ε δα φι κών δια φο ρών με τα ξύ των δύ ο 

χω ρών, χω ρίς ό μως α πο τέ λε σμα. Α κο-

λού θη σαν νέ ες δι πλω μα τι κές ε πα φές και 

τε λι κά οι δύ ο κυ βερ νή σεις α πο φά σι σαν 

να ο ρί σουν μια μι κτή ε πι τρο πή για την 

ε πί λυ ση των δια φο ρών τους. Η ε πι τρο-

πή αυ τή συ νε δρί α σε για πρώ τη φο ρά 

στη Θεσ σα λο νί κη στις 30 Μαρ τί ου του 

1913, ε ξαι τί ας ό μως των ρι ζι κών δια φο-

ρών μετα ξύ των δύ ο α ντι προ σω πειών, 

διε κό πη σαν οι συ νε δριά σεις λί γες μέ ρες 

αρ γό τε ρα, χω ρίς να ε πι τευ χθεί ο ποια δή-

πο τε συμ φω νί α2.

Η Ελ λά δα α πό την πρώ τη στιγ μή της 

κη ρύ ξε ως του πο λέ μου κα τά της Ο θω-

μα νικής Αυ το κρα το ρί ας ε πι ζή τη σε να 

συ νεν νο η θεί με τους συμ μά χους της, 

για τη δί και η δια νο μή των α πε λευ θε ρού-

με νων ε δα φών. Η Βουλ γα ρί α, ό μως, που 

ο ρα ματι ζό ταν τη δη μιουρ γί α της «Με γά-

λης Βουλ γα ρί ας» της Συν θή κης του Α γί-

ου Στε φά νου (1878), έ δει ξε α προ θυ μί α 

πά νω στο συ γκε κρι μέ νο θέ μα. Την ί δια 

τα κτι κή τή ρη σε η Βουλ γα ρί α και προς την 

α παί τη ση της Σερ βί ας να α να θε ω ρη θεί 

η Συνθή κη του 1912 με την ο ποί α εί χαν 

ρυθ μί σει τα με τα ξύ τους ε δα φι κά ζη τή-

μα τα. Από το κο γε γο νός των πα ρα πά νω 

ή ταν η Συν θή κη συμ μα χί ας με τα ξύ Ελ λά-
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δας και Σερ βί ας στις 19 Μα ΐ ου στη Θεσ-

σα λο νί κη. Με τη Συν θή κη αυ τή κα θώς και 

με τη στρα τιω τι κή Σύμ βα ση συ να πτό ταν 

δε κα ε τής α μυ ντι κή συμ μα χί α με τα ξύ Ελ-

λάδας και Σερ βί ας οι ο ποί ες ε νω μέ νες θα 

α ντι με τώ πι ζαν τις υ περ βο λι κές ε δαφι κές 

α παι τή σεις της Βουλ γα ρί ας. Η Ελ λά δα 

στην προ σπά θειά της να α πο φύ γει έ να 

νέ ο Βαλ κα νι κό πό λε μο ζή τη σε και πέ τυ χε 

τη ρω σι κή διαι τη σί α. Οι Ρώ σοι άρ χι σαν 

να φο βού νται ό τι μια με γά λη και ι σχυ ρή 

Βουλ γα ρί α δεν θα ή ταν υ πάκου η στα 

κε λεύ σμα τά της. Έ τσι, α πο φά σι σαν να 

στη ρί ξουν την ελ λη νο-σερ βι κή συμ μα χί α 

και α νέ λα βαν το ρό λο του διαι τη τή.

Συ νο ψί ζο ντας, τα κυ ριό τε ρα αί τια του 

Β΄ Βαλ κα νι κού πο λέ μου ή ταν:

 Οι διεκ δι κή σεις των σύμ μα χων 

κρατών του Α΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ μου, 

Ελ λά δας, Σερ βί ας και Βουλ γα ρί ας, για τη 

διανο μή των α πε λευ θε ρού με νων α πό 

τους Τούρ κους ε δα φών της βαλ κα νι κής 

χερ σονή σου.

 Η ε πε κτα τι κή πο λι τι κή της Βουλ γα-

ρίας που α πέ βλε πε στην εν σω μά τω ση 

ο λό κλη ρης σχε δόν της Μα κε δο νί ας, σε 

συν δυα σμό με την υ πε ρε κτί μη ση των 

δυ νά με ών της σε σχέ ση με τους α ντι πά-

λους της.

 Οι ε πεμ βά σεις των Με γά λων Δυ νά-

με ων στη δια νο μή των κα τα κτη θέ ντων 

ε δα φών, α νά λο γα με τα α πώ τε ρα συμ φέ-

ρο ντά τους στο χώ ρο της Βαλ κα νι κής.

ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΥ 
ΒΟΥΛ ΓΑ ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛ ΛΑ ΔΑΣ

Α ναμ φί βο λα ο βουλ γα ρικός στρα τός 

ή ταν ι σχυ ρό τε ρος κα θώς διέθε τε 12 Με-

ραρ χί ες Πε ζι κού,1 Με ραρ χί α και 1 Τα ξιαρ-

χί α Ιπ πι κού, που εί χαν συ γκρο τη θεί σε 5 

Στρα τιές. Ο ελ λη νι κός στρα τός διέ θε τε 8 

Με ραρ χί ες Πε ζι κού και 1 Τα ξιαρ χί α Ιπ πι-

κού. Τέ λος, ο σερ βι κός στρα τός διέ θε τε 

10 Με ραρ χί ες Πε ζι κού και 1 Με ραρ χί α 

Ιπ πι κού, ορ γα νω μέ νες σε 3 Στρα τιές. 

Το θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων εί χε την ε ξής 

Σχεδιάγραμμα 1: Μά χη Κιλ κίς - Λα χα νά
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γε ω γρα φι κή πε ρί με τρο: πε ριο χή Α ξιού 

- Μο ρά βας - πα ρα δου νάβια πε ριο χή Δο-

βρου τσάς - Τσα τάλ τζα - Παγ γαί ο ό ρος 

- πε ριο χή Θεσ σα λονί κης. Μέ σα σε αυ τή 

την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή, το ελ λη νο βουλ-

γα ρι κό θέ α τρο ε πιχει ρή σε ων ε κτει νό ταν 

α πό τον Α ξιό πο τα μό μέ χρι την κοι λά δα 

του Νέ στου ποτα μού.

Τη νύ κτα 16/17 Ιου νί ου 1913, η Βουλ-

γαρί α, χω ρίς αι τί α και χω ρίς ε πί ση μη 

κή ρυ ξη πο λέ μου, διέ τα ξε αιφ νι δια στι κή 

ταυ τό χρο νη ε πί θε ση ε να ντί ον των ελ λη-

νι κών δυ νά με ων στο Παγ γαί ο ό ρος και 

στη Νι γρί τα και ε να ντί ον των σερ βι κών 

δυ νά με ων στη Γευ γε λή και στο Ι στίπ. Η 

κύ ρια ε πι θε τι κή ε νέρ γεια των Βουλ γά ρων 

στην πε ριο χή του Παγ γαί ου όρους εκ δη-

λώ θη κε α πό τη 2η Βουλ γα ρι κή Στρα τιά. 

Η υ πό ψη Στρα τιά διέ θε τε δύ ο Με ραρ χί-

ες και τρεις Τα ξιαρ χί ες Πε ζι κού υ πό τον 

Στρα τη γό Ι βά νωφ. Με τά α πό σύ ντο μη 

προ πα ρα σκευ ή του πυ ρο βο λι κού, φά-

λαγγες πε ζι κού πα ρα βί α σαν τη γραμ μή 

δια χω ρί σε ως και κι νή θη καν προς τις Ε λευ-

θέ ρες και την κοι λά δα της Μου σθέ νης. 

Οι βουλ γα ρι κές δυ νά μεις κα τέ λα βαν το 

πρω ί της 17ης Ιου νί ου 1913 το λι μά νι των 

Ε λευ θε ρών. Τα ελ λη νι κά τμή μα τα της 

πε ριο χής Παγ γαί ου ε πι βραδύ νο ντας τον 

ε χθρό πέ ρα σαν τον Στρυ μό να πο τα μό, 

συ νε νώ θη καν με το 20ο Σύ νταγ μα της 

VII Με ραρ χί ας και συ μπτύ χθη καν, τε λι-

κά, στο χω ριό Βρα σνά. Το 21ο Σύ νταγ μα 

της VII Με ραρ χί ας που βρι σκό ταν στην 

πε ριο χή της Νι γρί τας συ μπτύ χθη κε στα 

νό τια υ ψώ μα τα της Α ρέ θου σας, ό που και 

ε γκα τα στά θη κε α μυ ντι κά. Παράλ λη λα, η 

Ι Με ραρ χί α με τά τη Βουλ γα ρι κή ε πί θε ση 

Σχεδιάγραμμα 2: Μά χη Δο ϊ ρά νης - Κυ ριαρ χί α στην Κοι λά δα Στρώ μνι τσας
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συ μπτύ χθη κε στην α μυ ντι κή το πο θε σί α 

με τα ξύ των λι μνών Λα γκα δά και Βόλ βης. 

Στον το μέ α της Χ Με ραρ χί ας, βό ρεια του 

Πο λυ κά στρου, οι βουλ γα ρι κές δυ νά μεις 

κα τά φε ραν να αιχ μα λω τί σουν τον ελ λη νι-

κό λό χο προ κα λύ ψε ως στο χω ριό Κάστρο 

και συ νε χί ζο ντας την προ έ λα σή τους 

να κα τα λά βουν το χω ριό Πευ κό δασος. 

Συγ χρό νως, οι Βούλ γα ροι κα τά φε ραν να 

κα τα λά βουν ά θι κτη τη γέ φυ ρα του Α ξιού 

πο τα μού, α να το λι κά της Γευ γε λής και να 

προ ω θη θούν μέ χρι τη Γευ γε λή. Κα τό πιν 

των πα ρα πά νω γε γο νό των, η ελ λη νι κή 

κυ βέρ νη ση α πο φά σι σε την α νάλη ψη γε-

νι κής ε πι θέ σε ως. Το Γε νι κό Στρα τη γεί ο 

διέ τα ξε την προ έ λα ση των ελλη νι κών 

Με ραρ χιών α πό τις 19 Ιου νί ου. Η έ ναρ ξη 

του πο λέ μου α να κοι νώ θη κε επί ση μα στις 

21 Ιου νί ου 19133.

Η 2η βουλ γα ρι κή στρα τιά ε πέλε ξε ως 

α μυ ντι κή το πο θε σί α την πε ριο χή Κιλ κίς 

- Λα χα νά ό που και ε γκα τέστη σε τον ό γκο 

των δυ νά με ών της4. Η ε πι θε τι κή ε νέρ γεια 

των ελ λη νι κών Με ραρ χιών εκ δη λώ θη κε 

με σφο δρό τη τα σε ο λό κλη ρη τη γραμ μή 

του με τώ που της το πο θε σί ας Κιλ κίς - Λα-

χα νά στις 20 Ιου νί ου 1913. Οι Ι Ι, Ι Ι Ι, ΙV και 

V Με ραρ χί ες ε πι τέ θη καν ε να ντί ον του 

Κιλ κίς και οι Ι και VI Με ραρ χί ες ε να ντί ον 

Ξυ λό πο λης και Λα χα νά. Η VII Με ραρ χί α 

συ νέ χι σε την προ έ λα σή της προς τη Νι-

γρί τα και η Χ προς την Κα λίν δρια. Η ό λη 

προ σπά θεια των ελ λη νι κών δυ νά με ων γι-

νό ταν κά τω α πό πυ κνά βουλγα ρι κά πυ ρά, 

τα ο ποί α, σε συν δυα σμό με το πε δι νό του 

ε δά φους, ή ταν ι διαι τέρως α πο τε λε σμα τι-

κά. Το Γε νι κό Στρα τη γεί ο α νη συ χώ ντας 

για τη βρα δύ τη τα των ε ξε λί ξε ων διέ τα ξε 

τις Με ραρ χί ες που ε νερ γού σαν προς το 

Κιλ κίς να ε κτελέ σουν νυ κτε ρι νή ε πί θε ση. 

Λό γω έλ λει ψης συ ντο νι σμού, η νυ κτε ρι-

νή ε πί θε ση ε κτε λέ στη κε μό νο α πό τη Ι Ι 

Με ραρ χί α, ε νώ οι Ι Ι Ι, VI και V Με ραρ χί ες 

ε πι τέ θη καν ε να ντί ον του Κιλ κίς το πρω ί 

της 21ης Ιου νί ου 1913 και, α φού α πε λευ θέ-

ρω σαν την πό λη, κα τα δί ω ξαν τις ε χθρι κές 

δυ νά μεις. Την ίδια μέ ρα, οι Ι και VI Μεραρ-

χί ες κα τέ λα βαν το Λα χα νά5. Οι α πώ λειες 

του ελ λη νι κού στρα τού στον τρι ή με ρο αυ-

τό α γώ να ή ταν ι διαί τε ρα με γά λες, 8.828 

νε κροί και τραυ μα τί ες6.

Στις 23 Ιου νί ου 1913, οι ελ λη νι κές 

δυ νά μεις συ νέ χι σαν την προ έ λα σή τους 

προς τα βό ρεια σύμ φω να με τις δια τα-

γές του Γε νι κού Στρα τη γεί ου. Οι X και 

III Με ραρ χί ες ε πι τέ θη καν ε να ντί ον των 

βουλ γα ρι κών δυ νά με ων στα υ ψώ μα τα 

της Δο ϊ ρά νης και κα τά φε ραν μέ χρι τις 

με σημ βρι νές ώ ρες να κα τα λά βουν τον 

σιδη ρο δρο μι κό σταθ μό και την πό λη 

της Δο ϊ ρά νης. Οι υ πό λοι πες ελ λη νι κές 

δυ νάμεις συ νέ χι σαν την προ έ λα σή τους 

και με τά την κα τά λη ψη του ό ρους Δύ-

σω ρο, ο ό γκος τους προ ω θή θη κε στην 

ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Δο ϊ ρά νης και 

στην κοιλά δα του Στρυ μό να πο τα μού. 

Στις 24 Ιου νί ου 1913, το Γε νι κό Στρα-

τη γεί ο με τα στάθ μευ σε στο σι δη ρο δρο-

μι κό σταθ μό Δο ϊ ρά νης και διέ τα ξε τη 

συ νέ χι ση της προ έλα σης προς Βορ ρά 

3 Το διάγ γελ μα του Βα σι λιά α να γνώ στη κε στη Βου λή α πό τον πρω θυ πουρ γό της χώ ρας και δη μο σιεύ τη κε την 
ί δια η μέ ρα στην ε φη με ρί δα της κυ βερ νή σε ως.

4 Η Ι Ι Ι Με ραρ χί α υ πό τον Υ πο στρά τη γο Σα ρά φωφ στο Κιλ κίς, η Ι/Χ Τα ξιαρ χί α υ πό τον Συ νταγ μα τάρ χη Πέ τεφ 
στο Λα χα νά, μί α α νε ξάρ τη τη Τα ξιαρ χί α υ πό τον Συ νταγ μα τάρ χη Πε τρώφ στον Στρυ μο νι κό και το 10ο Σύ νταγ μα 
Ιπ πι κού στην πε ριοχή Ξυ λό πο λη - Λα χα νά. Τις πα ρα πά νω δυ νά μεις ε νί σχυ σαν στις 20 Ιου νί ου μια Τα ξιαρ χί α υ πό 
τον Συ νταγ μα τάρ χη Ι βά νωφ που με τα φέρ θη κε α πό την πε ριο χή Παγ γαί ου.

5 Μά χη Κιλ κίς - Λα χα νά, Σχε διά γραμ μα 1.
6 ΓΕΣ/ΔΙΣ, «Ε πί το μη ι στο ρί α των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων, 1912-1913», Α θή να, 1987, σελ.223.
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και, α φού κα τα λά βουν το ό ρος Κερ κί-

νη, να συ νε χί σουν προς την κοι λά δα 

της Στρώ μνι τσας. Πα ράλ λη λα με την 

προ έ λα ση του στρα τού, ο ελ λη νι κός 

στό λος α πέ κλει σε ε πι με λώς τα πα ρά λια 

α πό την Η ρα κλί τσα μέ χρι τις εκ βο λές 

του πο τα μού Έ βρου7.

Στις 25 Ιου νί ου 1913, οι ελ λη νι κές 

με ραρ χί ες υ λο ποιώ ντας τις δια τα γές κα-

τά φε ραν να κα τα λά βουν το ό ρος Κερ-

κί νη και κι νή θη καν προς την κοι λά δα 

της Στρώ μνι τσας, ε νώ οι βουλ γα ρι κές 

δυ νά μεις συ νέ χι σαν να συμπτύσ σο νται. 

Η Ι Ι Ι Με ραρ χί α το πρω ί της 26ης Ιουνί ου, 

κα τό πιν υ πο χω ρή σε ων των βουλ γα ρι κών 

τμη μά των, κα τέ λα βε την πό λη της Στρώ-

Κωνσταντίνος και Βενιζέλος μελετούν τους όρους 
της ανακωχής λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών 
στο Βουκουρέστι, αποτέλεσμα των οποίων ηταν η 
υπογραφή της ομώνυμης Συνθήκης με την οποία 
τερματίστηκε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος.

1. Έλληνας τυφεκιοφόρος με τη στολή που 
ήταν σε χρήση ως ο 1908. 2. Βούλγαρος 
αξιωματικός του πυροβολικού. Είναι εμ-
φανής η ομοιότητα της στολής του με την 
αντίστοιχη ρωσική. 3. Έλληνας Εύζωνας της 
Ανακτορικής Φρουράς. 4. Σέρβος ιππέας.7 Μά χη Δο ϊ ρά νης, Σχε διά γραμ μα 2.
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μνι τσας8. Στο δε ξιό του με τώ που, με τά 

α πό συ ντο νι σμέ νες προσπά θειες της Ι 

Με ραρ χί ας και της Τα ξιαρ χί ας Ιπ πι κού, 

κα τα λή φθη κε στις 27 Ιου νί ου 1913 το Ν. 

Πε τρί τσι. Το α πό γευ μα της ί διας η μέ ρας, 

η VI με ραρ χί α πέ ρα σε τον Στρυ μό να πο-

τα μό και κα τέ λα βε το Σι δη ρό κα στρο, το 

ο ποί ο εί χαν ε γκα τα λεί ψει οι Βούλ γα ροι 

α φού προ η γου μέ νως το λε η λά τη σαν και 

κα τά σφα ξαν το Μη τρο πο λί τη και 100 

Έλ λη νες προ κρί τους9. Στις 26 Ιου νί ου 

1913, ο ελ λη νι κός στό λος α πε λευ θέ ρω-

σε με ά γη μα του α ντι τορ πι λι κού «Δό ξα» 

την πό λη της Κα βά λας, την ο ποί α εί χαν 

ε γκα τα λεί ψει οι Βούλ γα ροι, παίρ νο ντας 

μα ζί τους ως ο μή ρους το Μη τρο πο λίτη 

και 30 προ κρί τους10.

Το Γε νι κό Στρα-

τη γεί ο που βρισκό-

ταν α κό μα στο σι δη-

ρο δρο μι κό σταθ μό 

της Δο ϊ ρά νης, έ λα-

βε πλη ρο φο ρί ες ότι 

ο σερ βι κός στρα τός 

εί χε ση μειώ σει ση-

μα ντι κές ε πι τυ χί ες 

στην πε ριο χή του 

Ι στίπ, και ζη τού σε 

τη συν δρο μή των 

ελ λη νι κών δυ νά με-

ων στη Δού πνι τσα 

(βό ρεια της Τζου μα-

γιάς) και ό τι η Ρου-

μα νί α θα κή ρυσ σε 

Σχεδιάγραμμα 3: Ε πι χει ρή σεις κα τά των Βουλ γά ρων (25 Ιου νί ου-13 Ιου λί ου 1913)

8 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄αριθ.1101, σελ. 837.
9 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄αριθ.1123β, σελ. 846.
10 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄αριθ.1073-1077, σελ. 828-830.
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τον πό λε μο κα τά της Βουλ γα ρί ας στις 

28 Ιου νί ου 191311. Ταυ τό χρονα, α ντι πρό-

σω ποι των Αρ χών των Σερ ρών ζη τού-

σαν την ά με ση α πο στο λή στρα τιω τι κών 

δυ νά με ων στις Σέρ ρες που κιν δύ νευαν 

α πό τη συ νε χή δρά ση των βούλ γα ρων 

κο μι τα τζή δων12. Κα τό πιν των πα ρα πά νω 

πλη ρο φο ριών, δια τά χθη καν οι ελ λη νι κές 

δυ νά μεις που βρί σκο νταν στην κοι λά δα 

της Στρώ μνι τσας να συνε χί σουν α κά θε-

κτα την κα τα δί ω ξη των βουλ γά ρων που 

υ πο χω ρού σαν προς το βορρά και η VII 

Με ραρ χί α να κι νη θεί α να το λικά για να 

κα τα λά βει τις Σέρ ρες και τη Δρά μα. Α πό 

τις 29 Ιου νί ου, οι ελ λη νι κές δυ νά μεις κα-

τα νε μή θη καν σε τρεις ο μά δες. Οι Ι Ι Ι και 

Χ Με ραρ χί ες στα α ρι στερά του με τώ που 

με α πο στο λή να προ ε λά σουν προς το Πέ-

τσο βο στην κοι λά δα του Μπρε γκαλ νί τσα 

πο τα μού, οι Ι, Ι Ι, IV, V, VI Με ραρχί ες και η 

Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού στο κέ ντρο με α πο στο λή 

να προ ε λά σουν κα τά μή κος της κοι λά δας 

11 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄α ριθ.1147-1148, σελ. 857.
12 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄αριθ.1116α, σελ. 843.
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του Στρυ μό να πο τα μού προς την Τζου μα-

γιά και η VII Με ραρ χί α στο δε ξιό με α πο-

στο λή να προ ελά σει προς το Νευ ρο κό πι 

και να α πε λευ θε ρώ σει τη Δρά μα.

Στις 28 Ιου νί ου 1913, η VII Με ραρ χί α 

α πε λευ θέ ρω σε την πό λη των Σερρών 

και συ νέ χι σε την προ έ λα σή της προς το 

Νευ ρο κό πι, ε νώ α πέ στει λε έ να από σπα-

σμα συ ντάγ μα τος προς τη Δρά μα. Το 

υ πό ψη α πό σπασμα κα τά φε ρε να α πε λευ-

θε ρώ σει τη Δρά μα και να α πο τρέ ψει την 

πυρ πό λη σή της στις 30 Ιου νί ου 1913, δεν 

κα τά φε ρε, ό μως, να α πο τρέ ψει την πυρ-

πό λη ση και τις σφαγές στο Δο ξά το. Μέ χρι 

τις 5 Ιου λί ου 1913, η Με ραρ χί α με τά α πό 

σκλη ρή μά χη στην Κο πρί βλια νη α πε λευ-

θέ ρω σε το Νευ ρο κό πι και συ νε χί ζο ντας 

την κα τα δί ω ξη κα τέ λα βε χω ρίς α ντί στα ση 

στις 10 Ιου λί ου το Μπάν σκο. Πα ράλ λη λα, 

στο α ρι στερό του με τώ που, μέ χρι τις 

6 Ιου λί ου, η Ι Ι Ι Με ραρ χί α κα τά φε ρε να 

πε ρά σει τον Μπρε γκαλ νί τσα πο τα μό και 

να κα τα λά βει τα υ ψώ μα τα Μπε γιάζ Τε πέ, 

ε νώ η Χ Μεραρ χί α κα τέ λα βε το Πέ τσο βο. 

Στο κέ ντρο, οι Με ραρ χί ες συ νέ χι σαν την 

προ έ λασή τους στην κοι λά δα του Στρυ-

μό να και κα τέ λα βαν μέ χρι τις 11 Ιου λί ου 

τα στενά της Κρέ σνας. Ταυ τό χρο να, η VIII 

Με ραρ χί α συ μπλή ρω σε τη συ γκέ ντρω-

σή της στην Κα βά λα και δια τά χθη κε να 

προ ε λά σει προς τα α να το λι κά, για να 

α πε λευ θε ρώ σει την υ πό λοι πη Α να το λι κή 

Μα κε δο νί α και τη Δυ τι κή Θρά κη.

Στο με τα ξύ, ο Πρω θυ πουρ γός Ε λευ θέ-

ριος Βε νι ζέ λος ε νη μέ ρω σε τον Αρ χι στράτη-

γο Βα σι λιά Κων στα ντί νο ό τι η Ρω σί α ζη τού-

σε ε πι μό νως τον τερ μα τι σμό του πο λέ μου 

και τη σύ να ψη α να κω χής. Α να κω χή, την 

ο ποί α δε χό ταν η Ρου μα νί α, πιθα νώς και 

η Σερ βί α, και ει ση γού νταν ο έλ λη νας πρω-

θυ πουρ γός να α πο δε χτεί και η Ελ λά δα. Ο 

Αρ χι στρά τη γος ό μως αρ νή θη κε τη συ νο-

μο λό γη ση α να κω χής, επι διώ κο ντας την 

πλη ρέ στε ρη στρα τιω τι κή ε πι βο λή ε πί της 

Βουλ γα ρί ας με τη συ νέ χι ση των ε πι χει ρή-

σε ων μέ χρι την υ πο γρα φή της προ κα ταρ-

κτι κής Συν θήκης ει ρή νης13.

Οι Βούλ γα ροι εκ με ταλ λευό με νοι την 

α να στο λή της σερ βι κής ε πί θε σης ε νίσχυ-

σαν τη 2η Στρα τιά και ε γκα τα στά θη καν 

α μυ ντικά στην το πο θε σί α Χα σάν Πα σά 

- Βί ντρεν - Ου ρά νο βο - Υψ. 1.378, η ο ποί α 

κά λυ πτε την πε ριο χή της Τζου μα γιάς. Ο 

ελ λη νι κός στρα τός α να πτύ χθη κε βό ρεια 

των στε νών Κρέ σνας, με την Ι Ι Ι Με ραρ-

χί α στο ύ ψω μα Μπε γιάζ Τε πέ, τη Χ στα 

υ ψώ ματα Ζα νό γκα, την IV στο ύ ψω μα 

Ρού γκεν, τη Ι Ι στο χω ριό Σού σι τσα, την 

Ι νό τια του Σι μι τλή, την VI στο χω ριό 

Χου στά βα και την VII στο Μπάν σκο. Η 

V Με ραρ χί α και η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού πα-

ρέ μει ναν στα στε νά της Κρέ σνας, ε νώ η 

VIII Με ραρ χί α άρ χι σε την προ έλα σή της 

προς τη Δυ τι κή Θρά κη. Πα ρό λο που η 

τα κτι κή κα τά στα ση ή ταν ι διαί τερα δύ-

σκο λη για τις ελ λη νι κές δυ νά μεις, λό γω 

έλ λει ψης πυ ρο βο λι κού και προβλη μά των 

α νε φο δια σμού, ε πι τέ θη καν στις 12 Ιου λί-

ου ε να ντί ον των βουλ γα ρικών θέ σε ων 

εκ με ταλ λευό με νοι τη με γά λη φθο ρά και 

την η θι κή κα τά πτω ση των βουλ γα ρι κών 

δυ νά με ων. Στην ε πί θε ση αυ τή έ λα βαν 

μέ ρος κυ ρί ως οι Με ραρ χί ες του κέ ντρου, 

κα θώς οι Με ραρ χί ες του τμή μα τος Στρα-

τιάς α ρι στε ρού (III, X,IV) πα ρέ μει ναν κα-

θη λω μέ νες στις θέ σεις τους. Στη Δυ τι κή 

Θρά κη, η VIII Με ραρ χί α α πε λευθέ ρω σε 

την Ξάν θη χω ρίς α γώ να. Πα ράλ λη λα, 

α γή μα τα του στό λου α πε λευ θέ ρω σαν την 

Α λε ξαν δρού πο λη.

13 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄αριθ.1524,1525, σελ. 992.



Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Αίτια και Στόχοι, Πολεμικές Επιχειρήσεις

Μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, Ειρήνη Βουκουρεστίου, Αποτελέσματα & Συνέπειες

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 123

Στις 13 Ιου λί ου, οι ελ λη νι κές δυ νά μεις 

συ νέ χι σαν την ε πί θε σή τους κα τά της 

ορ γα νω μέ νης το πο θε σί ας Σι μι τλή. Οι IV 

και II Με ραρ χί ες ε πι τέ θη καν κα τά του 

υ ψώ ματος Βί ντρεν και κα τά φε ραν μέ χρι 

τη νύ κτα να το κα τα λά βουν. Οι I και V Με-

ραρ χί ες ε πι τέ θη καν ε να ντί ον του Σι μι τλή 

και με τά α πό σφο δρό α γώ να κα τάφε ραν 

να το κα τα λά βουν τρέ πο ντας ου σια στι κά 

σε φυ γή τους Βουλ γά ρους, οι ο ποί οι ε γκα-

τέ λει ψαν ά φθο νο πο λε μι κό υ λι κό14. Στις 

14 Ιου λί ου, οι ελ λη νι κές δυ νά μεις συ νέ χι-

1. Ρουμάνος κυνηγός. 2. Αξιωματικός του 
Αλβανικού Στρατού. Η Αλβανία ιδρύθηκε το 
1913 με εισήγηση των Μεγάλων Δυνάμεων 
και κυρίως της Ιταλίας. 3. Μαυροβούνιος 
Εθνοφρουρός. Φέρει την παραδοσιακή εν-

δυμασία της πατρίδας του.

14 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄α ριθ.1620, σελ. 1013-1032.
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σαν τον α γώ να σε ο λό κλη ρο το μέ τω πο, 

χω ρίς ό μως να κα τα φέ ρουν το ε πι διω κό-

με νο α πο φα σι στι κό πλήγ μα στις βουλ γα-

ρι κές δυ νά μεις. Στις 15 Ιου λί ου, και ε νώ 

τα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα συ νέ χι ζαν την 

ε πί θε ση κα τά του υ ψώ μα τος Χα σάν Πα σά 

και κα τα λάμ βα ναν τη γραμ μή Τσέ ρο βο, 

ύ ψω μα 1.378, εκ δη λώ θη κε αιφ νι δια στι κά 

βουλ γα ρι κός ε πι θε τι κός ε λιγ μός κα τά των 

δύ ο ά κρων της ελ λη νι κής δια τά ξε ως.

Το βουλ γα ρι κό Γε νι κό Ε πι τε λεί ο με τέ-

φε ρε δυ νά μεις α πό το σερ βο βουλ γα ρικό 

μέ τω πο και ε νί σχυ σε τη 2η Στρα τιά με 

ι σχυ ρές δυ νά μεις. Η α ντε πί θε ση των βουλ-

γα ρι κών δυ νά με ων εκ δη λώ θη κε ταυ τό χρο-

να κα τά των δύ ο ά κρων της ελ λη νι κής 

διά τα ξης, προς Μα χο μί α και Πέ τσο βο, 

με επι δί ω ξη να α πει λή σουν τα νώ τα και 

τις συ γκοι νω νί ες του ελ λη νι κού στρα τού. 

Ή ταν έ νας αιφ νι δια σμός για τις ελ λη νι κές 

δυ νά μεις και προς στιγ μή η κατά στα ση 

πα ρου σιά στη κε α πει λη τι κή, ύ στε ρα ό μως 

α πό τρι ή με ρο σκλη ρό α γώ να, ο ελ λη νι κός 

στρα τός ή ταν και πά λι κύ ριος του πε δί ου 

της μά χης. Στην κα τεύθυν ση της Μα χο μί-

ας η βουλ γα ρι κή α ντε πί θε ση δε ση μεί ω σε 

ε πι τυ χί α, κα θώς η VII Με ραρ χί α α μύν θη-

κε σθε να ρά πα ρό λο που α ντι με τώ πι ζε 

υ πέρ τε ρες δυ νά μεις15. Στην κα τεύ θυν ση 

προς Πέ τσο βο, αρ χι κά οι Βούλ γα ροι υ πο-

χρέ ω σαν τις Ι Ι Ι και Χ ελ λη νι κές Με ραρ χί-

ες να συ μπτυ χθούν σε μι κρό βά θος στη 

15 Ε πι χει ρή σεις κα τά των Βουλ γά ρων, Σχε διά γραμ μα 3.

Ίλη ιππικού με τον αξιωματικό επικεφαλής 
προχωρεί σε ανίχνευση του εχθρού.
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γραμμή των υ ψω-

μά των Μπού κο βικ 

- Κα δί τσα. Το ελ λη-

νι κό Γε νι κό Στρα τη-

γεί ο διαβλέ πο ντας 

τη σο βα ρή α πει λή 

που δη μιουρ γού-

νταν για τα νώ τα 

των ελ λη νι κών δυ-

νά με ων α πό την 

πε ριο χή του Πε τσό-

βου, διέ τα ξε τις II 

και IV Με ραρ χί ες16 

να ε πι τε θούν κα τά 

του υ ψώ ματος Χα-

σάν Πα σά, για να 

συν δρά μουν τον 

α γώ να των Ι Ι Ι και 

Χ Με ραρ χιών. Κα-

τά το δι ή με ρο 16 

και 17 Ιου λί ου, οι 

βουλ γα ρι κές ε πι θέ-

σεις συ νε χί στη καν 

με α μεί ωτη έ ντα ση. 

Το α πό γευ μα της 17ης Ιου λί ου άρ χι σε να 

ε ξα σθε νεί η πί ε ση των Βουλ γά ρων, α πόρ-

ροια των αλλε πάλλη λων α πο τυ χιών και 

των σο βα ρών α πω λειών τους, αλ λά και 

του κιν δύ νου να α πο κο πούν α πό την α πει-

λη τι κή προ έ λα ση του τμή μα τος Στρα τιάς 

Μο σχο πούλου17. Οι βουλ γα ρι κές δυ νά μεις 

ε γκα τέ λει ψαν κά θε πα ρα πέ ρα προ σπά-

θεια και υ πο χώ ρησαν προς τα βό ρεια. 

Ο βουλ γα ρι κός ε πι θε τι κός ε λιγ μός εί χε 

α πο τύ χει και τα πλευ ρά της ελ λη νι κής διά-

τα ξης εί χαν ε ξα σφα λι στεί. Στις 18 Ιου λί ου 

1913, συμ φωνή θη κε πεν θή με ρη α να κω χή 

και κα τά παυ ση των ε χθρο πρα ξιών με τα ξύ 

των ε μπο λέ μων18.

Ο Β΄ Βαλ κα νι κός Πό λε μος χα ρα κτη ρί ζε-

ται για τη βρα χύ τη τά του αλ λά και για τη 

σκλη ρό τη τα των μα χών του. Οι συ νο λι κές 

α πώ λειες του ελ λη νι κού στρα τού κα τά 

τον πό λε μο αυ τό ή ταν 29.698 ά το μα. Α να-

λυ τι κό τε ρα, 164 νε κροί αξιω μα τι κοί και 

294 τραυ μα τί ες, 5.687 νε κροί ο πλί τες και 

23.553 τραυ μα τίες, 580 πα γό πλη κτοι και 

188 α γνο ού με νοι. Στις πα ρα πά νω α πώ λειες 

δεν πε ρι λαμ βάνο νται οι α πο βιώ σα ντες και 

οι α σθε νείς (α πώ λειες μη μά χης)19. Οι α πώ-

λειες των Σέρβων υ πο λο γί ζο νται πε ρί που 

στις 41.000, των Μαυ ρο βου νί ων στις 1.200 

και των Βουλ γά ρων στις 83.00020.

ΕΙ ΡΗ ΝΗ ΒΟΥ ΚΟΥ ΡΕ ΣΤΙΟΥ
Σύ να ψη Α να κω χής (18 Ιου λί ου 1913) 

Η Ρω σί α πα ρό λο που α πέ τυ χε να α πο-

τρέ ψει τον Β΄ Βαλ κα νι κό Πό λε μο δε στα-

μά τη σε να ε πι διώ κει τον τερ μα τισμό του 

ι διαί τε ρα με τά τις πρώ τες ήτ τες του βουλ-

γα ρι κού στρα τού. Πα ράλ ληλα η Ρου μα νί α 

και η Αυ στρί α έ κα ναν δια βή μα τα για την 

κα τά παυ ση των ε χθροπρα ξιών. Στις 13 

Ιου λί ου 1913 η Αυ στρί α συ νέ στη σε α να κω-

χή και διε ξα γω γή δια πραγ μα τεύ σε ων στο 

Βου κου ρέ στι για την υ πο γρα φή Συν θήκης 

ει ρή νης. Οι ε μπό λε μοι α πο δέ χτη καν τη 

σύ στα ση της Αυ στρί ας για διε ξαγω γή δια-

πραγ μα τεύ σε ων χω ρίς ό μως να α να στεί-

λουν τις ε χθρο πρα ξί ες. Ε πι κεφα λής της 

ελ λη νι κής α ντι προ σω πεί ας ή ταν ο ί διος 

ο πρω θυ πουρ γός της χώ ρας Ε λευ θέ ριος 

16 Οι δύ ο Με ραρ χί ες συ γκρό τη σαν τμή μα Στρα τιάς υ πό τον Διοι κη τή της IV Με ραρ χί ας Υ πο στρά τη γο Μο σχό-
που λο Κων/νο.

17 Το τμή μα Στρα τιάς του Υ πο στράτηγου Μο σχόπουλου Κων στα ντί νου α πο τε λού νταν α πό τις Ι Ι και IV Με ραρ χί ες.
18 ΓΕΣ/ΔΙΣ, «Ε πί το μη ι στο ρί α των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων, 1912-1913», Α θή να, 1987, σελ. 239-242.
19 Εκ θέ σεις πε πραγ μένων της Υ γειο νο μι κής υ πη ρε σί ας κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους και εκ της εκ δό σε ως 

«Α γώ νες και Νε κροί 1830-1930» τό μος Α΄ της ΓΕΣ/ΔΙΣ.
20 «Με γά λη Στρα τιω τι κή και Ναυ τι κή Ε γκυ κλο παί δεια», τό μος Β΄, σελ. 315.



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009

Βε νι ζέ λος. Τα υ πό λοι πα μέ λη της ελ λη νι-

κής α ντι προ σω πεί ας ήταν οι πρε σβευ τές 

Δη μή τριος Πα νάς και Νι κό λα ος Πο λί της 

και οι Λο χα γοί Πυρο βο λι κού Α θα νά σιος 

Ε ξα δά κτυ λος και Κων στα ντί νος Πάλ λης. 

Στην πρώ τη συνε δρί α ση στις 17 Ιου λί ου 

1913, α πο φα σί στη κε πεν θή με ρη α να στο-

λή των ε χθρο πραξιών και χά ρα ξη γραμ-

μής δια χω ρί σε ως με τα ξύ των α ντί πα λων 

στρα τευ μά των. Στις 25 του ί διου μή να η 

α να κω χή πα ρα τά θη κε επ’ α ό ρι στον21.

Α πο τέ λε σμα των δια πραγ μα τεύ σε ων 

ή ταν η υ πο γρα φή της Συν θή κης της Ει-

ρή νης του Βου κου ρε στί ου με τα ξύ της 

Ελ λά δας, Σερβί ας, Ρου μα νί ας και Μαυ-

ρο βου νί ου αφ’ ε νός και της Βουλ γα ρί ας 

αφ’ ε τέρου.

Συν θή κη Βου κου ρε στίου (28 Αυ γού στου 1913)

Οι δια πραγ μα τεύ σεις για τη Συν θή κη 

του Βου κου ρε στί ου δι ήρκη σαν πε ρί που 

10 η μέ ρες. Στις 25 Ιου λί ου μο νο γρα φή θη-

κε η Συν θή κη, η ο ποί α υ πογρά φη κε ε πί-

ση μα στις 28 του ί διου μή να α πό τις α ντι-

προ σω πεί ες των χω ρών μετά α πό πολ λές 

δι πλω μα τι κές ζυ μώ σεις. Στις 30 Ιου λί ου, 

ε πί σης, στο Βου κου ρέστι, υ πο γρά φη κε 

με τα ξύ Ελ λά δας, Σερ βί ας, Ρου μα νί ας και 

Μαυ ρο βου νί ου πρω τόκολ λο α μοι βαί ας 

με τα ξύ τους αλ λη λεγ γύ ης, στρα τιω τι κής 

και δι πλω μα τι κής υ πο στή ρι ξης σε πε ρί-

πτω ση που η Βουλ γα ρί α δεν πει θαρ χού σε 

στην ε φαρ μογή των ό ρων της Συν θή κης. 

Με τη Συν θή κη αυ τή τερ μα τι ζό ταν ο Β΄ 

Βαλ κα νι κός Πό λε μος, α να θε ω ρού νταν 

οι ό ροι της Συν θή κης του Λον δί νου (17 

Μα ΐ ου 1913), α να κατα νέ μο νταν τα ε δά-

φη με τα ξύ των βαλ κα νι κών κρα τών και 

κα θο ρί ζο νταν τα σύνο ρα της Βουλ γα ρί ας 

με την Ελ λά δα, τη Σερ βί α και τη Ρου μα-

νί α. Τα σύ νο ρα της Βουλ γα ρί ας με την 

Τουρ κί α κα θο ρί στη καν με τη Συν θή κη 

της Κων στα ντι νούπο λης (16 Σε πτεμ βρί-

ου 1913).

Στο Βου κου ρέ στι η ελ λη νι κή αντι προ-

σω πεί α συ νά ντη σε σφο δρή α ντί στα ση 

στο ε δα φι κό θέ μα και ο Έλ λη νας Πρω-

θυ πουρ γός ε νη μέ ρω σε το Βα σι λιά, ό τι 

δεν ή ταν δυ να τή η ι κα νο ποί η ση του ελ-

λη νι κού αι τή μα τος για τη χά ρα ξη των 

συ νό ρων πέ ρα α πό τον Νέ στο πο τα μό. 

Πα ράλ λη λα, η Αυ στρο ουγ γα ρί α ε πέ με νε 

να ε πι δι κα στεί η Κα βά λα στη Βουλ γαρί α. 

Ού τε η νί κη στο πε δί ο της μά χης, ού τε 

ο ε θνο λο γι κός χα ρα κτή ρας της πε ριο-

χής, α διαμ φι σβή τη τα ελ λη νι κός, ή ταν 

αρ κε τός για να κα τα στή σει αυ το δί και η 

την πα ρα χώ ρη ση της Κα βά λας και της 

Α να το λι κής Μα κε δο νί ας στην Ελ λά δα. Η 

ελ λη νι κή α ντι προ σω πεί α ή ταν ι διαί τε ρα 

αρ νη τι κή στη θέ ση αυ τή. Με κα τάλλη-

λους χει ρι σμούς προ σπά θη σε και τε λι κά 

κα τά φε ρε την υ πο στή ρι ξη της Γαλ λί ας 

και της Γερ μα νί ας σε πρώ τη φά ση και 

αρ γό τε ρα και της Ι τα λί ας.

Στις 24 Ιου λί ου, η σερ βι κή α ντι προ σω-

πεί α, με τά α πό δύ ο ά καρ πες συ νε δριά-

σεις, γνω στο ποί η σε τε λι κά ό τι ε πήλ θε 

συμ φω νί α με τα ξύ Βουλ γα ρί ας και Σερ-

βί ας, σχε τι κά με το θέ μα χά ρα ξης συ νό-

ρων με τα ξύ των δύ ο κρα τών. Η Σερ βί α 

ε λάμ βα νε τη Βό ρεια Μα κε δο νί α έ ως τη 

Ρα ντο βί τσα και τη Στρώ μνι τσα με το 

Μο να στή ρι και το με γα λύ τε ρο τμή μα του 

Βαρ δά ρη22. Με τά α πό αυ τή την ε ξέ λι ξη ο 

ρου μάνος α ντι πρό σω πος πρό τει νε να δια-

κο πεί η συ νε δρί α ση και να συ νε χι στούν 

οι συ νο μι λί ες μό νο με τα ξύ της ελ λη νι-

21 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ 1699β/Α, υπ΄α ριθ.1872, σελ. 1126.
22 ΓΕΣ/7οΕΓ, «Διε θνείς Πο λι τι κές και Στρα τιω τι κές Συν θή κες-Συμ φω νί ες και Συμ βά σεις», Α θή να, 1980, σελ. 208.
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κής και της βουλ γα ρι κής α ντι προ σω πεί-

ας. Κα τά την ι διαί τε ρη αυ τή σύ σκε ψη, ο 

ρου μά νος Στρα τη γός Κράν δα υ πέ δειξε 

ε λα φρές τρο πο ποι ή σεις στη γραμ μή του 

Νέ στου, οι ο ποί ες ι κα νο ποιού σαν τις ελ-

λη νι κές α παι τή σεις και συγ χρό νως ή ταν 

α πο δε κτές α πό τη βουλ γα ρική πλευ ρά, 

με α πο τέ λε σμα να ε πέλ θει συμ φω νί α και 

με τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ γα ρί ας.

Τα σύ νο ρα με τα ξύ Ελ λά δας και Βουλ-

γα ρί ας α κο λου θού σαν την κο ρυ φο γραμ-

μή του ό ρους Κερ κί νη, συ να ντού σαν τον 

Στρυ μό να πο τα μό στη συμ βο λή του με 

τον Μπί στρι τσα και κα τευ θύ νο νταν, μέ σω 

του υ ψώ μα τος Πε ρί βλε πτο - ύ ψω μα Πλά-

κες και του ό ρους Κου σλάρ, στις εκ βο λές 

του Νέ στου πο τα μού23. Δη λα δή, πε ριερ χό-

ταν στη Βουλ γα ρί α η Δυ τι κή Θρά κη και 

η πε ριο χή Με λέ νι κο και Νευ ρο κό πι, ε νώ 

ο λό κλη ρος ο υ πό λοι πος 

χώ ρος που εί χε α πε λευ-

θε ρω θεί α πό τον ελ λη-

νι κό στρα τό πα ρέ με νε 

τε λι κά στην Ελ λά δα. 

Στην Ελ λά δα, ε πι πλέ ον, 

πε ριερ χό ταν και η Κρή-

τη, η ο ποί α εί χε πα ρα-

χω ρη θεί α πό την Τουρ-

κί α στους συμ μά χους, 

(Συν θή κη Λον δί  νου, 

17 Μα ΐ ου 1913), α φού η 

Βουλ γα ρί α πα ραι τού νταν και 

τυ πι κά α πό κά θε α ξί ω σή της24. Η Βουλγα-

ρί α υ πο χρε ώ θη κε να πα ρα χω ρή σει τη 

Δο βρου τσά στη Ρου μα νί α, να ε πι στρέψει 

την Α δρια νού πο λη και τις Σα ρά ντα Εκ κλη-

σιές στην Τουρ κί α και να α πο δεχτεί τις 

συ νο ρια κές α παι τή σεις της Σερ βί ας.

23 Άρ θρο 5 της Συν θή κης του Βου κου ρε στί ου.
24 Η ε πι τυ χί α της ελ λη νι κής α ντι προ σωπεί ας ή ταν ση μα ντι κή, γι’ αυ τό ο αρ χι στρά τη γος Βα σι λιάς του α πέ νει με 

τον «Με γα λό σταυ ρο του Βα σι λι κού Τάγ μα τος του Σω τή ρος».
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Α ΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜΑ ΤΑ - ΣΥ ΝΕ ΠΕΙΕΣ
Ο Β΄ Βαλ κα νι κός Πό λε μος κη ρύχθη-

κε α πό τη Βουλ γα ρί α με σκο πό να α πο-

σπά σει α πό τους πρώ ην συμ μά χους της 

τα πε ρισ σό τε ρα και ζω τι κό τε ρα ε δά φη 

που εί χαν κα τα κτή σει στον Α΄ Βαλ κανι κό 

Πό λε μο. Η δυ σμε νής για τη Βουλ γα ρί α 

έκ βα ση του πο λέ μου ή ταν το α πο τέλε-

σμα της α διαλ λα ξί ας και της ε πε κτα τι κής 

πο λι τι κής της βουλ γα ρι κής κυβέρ νη σης 

α πέ να ντι στους πρώ ην συμ μά χους της, 

αλ λά και της ε σφαλ μέ νης ε κτίμη σής της 

για την μα χη τι κή ι σχύ των στρα τών τους. 

Οι Βούλ γα ροι υ πο τί μη σαν τους α ντι πά-

λους τους, δεν ε κτί μη σαν α πό την αρ χή 

όλες τις πα ρα μέ τρους του πο λέ μου, γι’ 

αυ τό και δεν προ πα ρα σκευά στη καν με 

την α πα ραί τη τη σο βα ρό τη τα. Τα βα σι κά 

αυ τά σφάλ μα τα ε πέ δρα σαν κα τα λυ τι κά 

στη δυ σμε νή ε ξέ λι ξη των ε πι χει ρή σε ων 

και ο δή γη σαν τη Βουλ γα ρί α στην ήτ τα. 

Με τη Συν θή κη του Βου κου ρε στί ου 

και της Κων στα ντι νού πο λης η Βουλ γα ρί α 

θα α να γκα στεί να ε γκα τα λεί ψει το ό ρα μα 

της δη μιουρ γί ας της «Με γά λης Βουλγα ρί-

ας». Πα ρά ταύ τα ό μως η Βουλ γα ρί α ε ξήλ-

θε εκ των υ πό ψη Συν θη κών με γα λύτε ρη 

και πο λυ πλη θέ στε ρη τό σο της Ελ λά δας 

ό σο και της Σερ βί ας25.

Οι α πώ λειες του ελ λη νι κού Στρα-

τού στους δύ ο Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 

α νήλ θαν στις 42.502 α ξιω μα τι κούς και 

ο πλί τες (νε κροί, τραυ μα τί ες και α γνο-

ού με νοι), του Ναυ τι κού σε 29 α ξιω μα τι-

κούς και ναυ το διό πους και του λό χου 

αε ρο πό ρων σε 2, α πό την πτώ ση του 

α ε ροσκά φους. Οι πα ρα πά νω ό μως α πώ-

λειες δεν ή ταν μά ταιες. Η Ελ λά δα ε ξήλ θε 

α πό τους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους με την 

α πε λευ θέ ρω ση της Η πεί ρου, της Μα κε-

25 ΓΕΣ/7οΕΓ, «Διε θνείς Πο λι τι κές και Στρα τιω τι κές Συν θή κες - Συμ φω νί ες και Συμ βά σεις», Α θήνα, 1980, σελ. 209.

δο νί ας και της Κρή της, με αυ ξη μέ νο το 

στρα τιω τι κό της γό η τρο και έ χο ντας 

πραγ μα το ποι ή σει έ να με γά λο μέ ρος 

α πό τις ε θνι κές της διεκ δι κή σεις.

Με τους νι κη φό ρους πο λέ μους του 

1912-1913 η έ κτα ση του ελ λη νι κού κρά-

τους σχεδόν δι πλα σιά ζε ται· α πό 64.786 

τε τρα γω νι κά χι λιό με τρα αυξά νε ται σε 

108.606, συ να κό λου θο εί ναι η αύ ξη ση του 

πλη θυ σμού α πό 2.666.000 στα 4.363.000. 

Πέ ρα ό μως α πό τα ό ποια ε δα φι κά ή πλη-

θυ σμια κά κέρ δη, η Ελ λά δα κέρ δι σε σε 

γό η τρο. Οι νί κες του ελ λη νι κού στρα-

τού σε συν δυα σμό με την αύ ξη ση των 

δυ νά με ών του με τέ τρε ψαν το ελ λη νι κό 

κρά τος σε υ πο λο γί σι μο πα ρά γο ντα στη 

Νο τιο α νατο λι κή Ευ ρώ πη.

Η προ σάρ τη ση των νέ ων ε δα φών, 

αφε νός της Νό τιας Μα κε δο νί ας στην 

ο ποί α υ πήρ χαν με γά λα α στικά κέ ντρα με 

α να πτυγ μέ νες βιο μη χα νί ες ό πως η Θεσ σα-

λο νί κη, η Βέ ροια, η Νά ουσα, η Έ δεσ σα, 

η Κα βά λα και α φε τέ ρου των με γά λων 

νη σιών του Αι γαί ου που πρόσθε σαν τα 

προ ϊ ό ντα τους στη γε νι κή πα ρα γω γή του 

κρά τους, ό πως η Θά σος και η Μυ τι λή νη 

το λά δι και η Χί ος την μα στί χα, ενί σχυσαν 

την οι κο νο μί α του κρά τους. Έ τσι, η ε πέ-

κτα ση των ο ρί ων της χώ ρας ε πέ δρα σε 

θε τι κά και στην οι κο νο μί α της, για τί με 

την πά ρο δο του χρό νου έ γι νε ευ ρω στό-

τε ρη λό γω της ση μα ντι κής ε νι σχύ σε ως 

α πό νέ ες πλου το πα ρα γω γι κές πη γές. 

Α πόρ ροια της συ γκε κρι μέ νης τό νω σης 

της οικο νο μί ας ή ταν οι ευ νο ϊ κές και ά με-

σες ε πι πτώ σεις στο βιο τι κό ε πί πε δο των 

Ελ λή νων, το ο ποί ο άρ χι ζε πλέ ον να πα-

ρου σιά ζει αι σθη τή βελ τί ω ση.

Οι Βαλ κα νι κοί Πό λε μοι άλ λα ξαν ρι ζι-

κά τον πο λι τι κό χάρ τη της χερ σο νή σου. 
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Και αυ τό ή ταν φυ σι κό, έ πει τα α πό μια 

πλή ρη α να τρο πή που σά ρω σε ο ρι στι κά 

την Ο θω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α, η ο ποί α 

εί χε ε πι βλη θεί στην πε ριο χή α πό τον 15ο 

αιώ να και προ κά λε σε τη σημα ντι κή ε πέ-

κτα ση των ε λεύ θε ρων ή δη κρα τών και 

τη δη μιουρ γί α νέ ων. Οι πό λεμοι αυ τοί 

θα α φή σουν βα θιά ί χνη στις Βαλ κα νι κές 

χώ ρες. Γε γο νός που εί ναι ι διαί τε ρα έκ δη-

λο στην πε ρί πτω ση της Βουλ γα ρί ας που 

βγή κε ητ τη μέ νη α πό τον Β΄ Βαλ κα νι κό 

πό λε μο, κα θώς και στην πε ρί πτω ση της 

Τουρ κί ας που υ πήρ ξε ο με γά λος χα μέ νος. 

Η βα θιά δυ σα ρέ σκεια που δο κί μα σαν οι 

δύ ο αυ τές χώ ρες θα τις ο δη γή σει λί γο αρ-

γό τε ρα, κα τά τον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, 

στην πλευ ρά των κε ντρι κών Δυ νά με ων 

Γερ μα νί ας και Αυ στρο ουγ γα ρί ας στην ε πι-

θυ μί α τους να πε τύ χουν εκ δί κη ση αλ λά 

και ι κα νο ποί η ση στις διεκ δι κή σεις τους.



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

2 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 1988 0.44

3 117
Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων 

(Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 
1988 0.15

4 121

Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια

(Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)

(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

5 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

6 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

7 125
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1994 2.93

8 126
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1995 2.93

9 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής

(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)
1996 2.05

10 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 

Συγγραμάτων 1981-1995
1996 1.47

11 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις

(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)
2000 0.88

12 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 

Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939
1998 4,40

13 134
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1997 2.35

14 136
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Γ’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

15 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 

(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 
2000 1.47

16 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 

Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)
2002 4.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται εκτός από τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο:
- Οι διαμένοντες στην Αττική, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 προσωπικά, κάθε Τετάρτη (08:00-12:00).
- Οι διαμένοντες εκτός Αττικής, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους με ταχυδρομική επιταγή 
(μαζί με αριθμό τηλεφώνου).
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 
40%.



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7,44

9 13 Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη (1912-1922) 1957 2.49

10 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9,61

11 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1,76

12 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

13 22 Το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

14 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

15 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

16 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

17 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

18 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

19 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

20 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

21 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

22 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

23 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

24 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

25 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

26 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

27 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

28 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

29 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

30 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

31 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

32 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

33 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

34 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

35 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

36 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

37 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

38 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

39 65
An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War 

1940-41
1997 2.93

40 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

41 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

42 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

43 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

44 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

45 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

46 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

47 75
Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 

1912-1913
2002 7.52

48 76
The struggle for Macedonia and the events in Thrace,

1904-1908
2003 6.40

49 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

50 78
Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-

ΤΘ-ΕΔ)
2004 12.40

51 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

52 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

53 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

54 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

55 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

56 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

57 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από:
- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Σόλωνος 34 (τηλ: 210-3630579, 210-3630081).
- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).
- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.
- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, (εκτός των μηνών 
Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου) για τους μεν διαμένοντες στην Αττική, προσωπικά, 
κάθε Τετάρτη από 08.00 έως 12.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, ταχυδρομικά, στέλνοντας το 
ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην παραπάνω διεύθυνση (μαζί με 
αριθμό τηλεφώνου).
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 
40%.


