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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 φωτογραφικό 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 γραμματοσειρά 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 υπεύθυνος 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 

ότι 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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ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 71ης ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Ύστερα από α πό φα ση του Α νώ τα του Στρα τιω τι κού Συμ βου λί ου του ΓΕ  Σ, η 71η Α Ε ΡΟ ΜΕ ΤΑ ΦΕ ΡΟ ΜΕ ΝΗ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ με τονο μά ζε

ται σε 71η Α Ε ΡΟ ΜΕ ΤΑ ΦΕ ΡΟ ΜΕ ΝΗ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ «ΠΟ ΝΤΟΣ». Η με το νο μα σί α της Τα ξιαρ χί ας έ γι νε προς τι μήν των α πα ντα χού Πο ντί ων 

και των α γώνων που έ δω σαν για την Πα τρί δα. Το ό νομα της Ταξιαρ χί ας θα συν δέ ε ται ε φε ξής με τους τι μημέ νους Έλ λη νες του 

Πό ντου, α να γνω ρί ζο ντας ό τι η μαρτυ ρι κή ι στο ρί α των α γώ νων τους για τα ιε ρά και ό σια της φυ λής μας, α πο τελεί δια χρο νι κά για 

τον Ελ λη νι σμό φω τει νό πα ρά δειγ μα α ντο χής, λε βε ντιάς, α ξιο πρέ πειας και δη μιουρ γι κό τη τας.
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ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Τον Σε πτέμ βριο του 1912 συ γκρο τή θη κε στην α κρι τι κή τό τε Λά ρι σα η ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ και λαμ βά νει μέ ρος στον Α΄Β΄ Βαλ

κα νι κό Πό λε μο και στον Α΄ Πα γκόσμιο Πό λε μο.

Α πό το 1916 έ ως το 1917 συ γκρο τή θη κε στην Κρή τη η ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΚΡΗ ΤΩΝ και λαμ βά νει μέ ρος στην Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α.

Α πό το 1921 η ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΚΡΗ ΤΩΝ με το νο μά ζε ται και πά λι σε V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ και έ τσι πα ρα μέ νει μέ χρι τον Μά ιο του 1941, 

λαμ βά νο ντας ε νερ γό μέ ρος στον Ελ λη νο ϊ τα λι κό Πό λε μο.

Το Μά ιο του 1941 δια λύ θη κε η V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ.

Το 1944 και ε νώ διαρ κού σε η γερ μα νι κή κα το χή, ι δρύ θη κε η Στρα τιω τι κή Διοί κηση Κρή της, η ο ποί α στη συ νέ χεια ο νο μά σθη κε 

85 ΣΔΙ (Στρα τιω τι κή Διοί κη ση).

Τον Ια νουά ριο του 1951 η 85 ΣΔΙ με το νο μά σθη κε πά λι σε V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ με έ δρα τα Χα νιά.

Α πό την 1η Ιου λί ου 2004 η V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ α να διορ γα νώ θη κε σε Τα ξιαρ χί α, ως 5η ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ (5η ΤΑΞ ΠΖ).

Α πό το 2004 που η V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ έ γι νε 5η ΤΑΞ ΠΖ το αί τη μα ό λων των φο ρέ ων και των κα τοί κων της Κρήτης ή ταν να 

γί νει και πά λι η ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ και να μην δια λυ θεί η έν δοξη V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ. Υ πο βλή θη κε πρό τα ση της Τα ξιαρ χί ας και 

της ΑΣ ΔΕΝ στο ΓΕΣ για με το νο μα σί α της 5η ΤΑΞ ΠΖ (V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΚΡΗ ΤΩΝ).

Με α πό φα ση του ΑΣ Σ και 

με την Φ. 004.2/134/869630/

Σ. 215/05 Ο κτ 2009/ΓΕΣ/ΔΟΡ/

1α α πό 15 Σε πτεμ βρί ου 2009 

η 5η ΤΑΞ ΠΖ με το νο μά σθη κε 

σε V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΚΡΗ ΤΩΝ και 

α πο κα θί στα ται έ τσι στην μνή

μη των Κρη τι κών η έν δο ξη 

V ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ και η 

ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΚΡΗ ΤΩΝ που έ γρα

ψαν λα μπρές σε λί δες δό ξας 

και η ρω ι σμού σε ό λους τους 

α γώ νες του έ θνους μας.
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Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ
ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, 

Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων,

Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ
ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα 

των ο πλι τών και τα «Πο

λιορκη τι κά» του Αι νεί α του 

Τα κτι κού, στις συγ γρα φές 

του Α σκλη πιόδο του και του 

Αι λια νού 

Ο πό λε μος α πο τέ λε σε α ναμ φί βο λα έ να α πό τα δο μι κά στοι χεί α και 

μί α σχε δόν φυ σι κή κα τά στα ση του σύ μπα ντος των αρ χα ϊ κών ελ λη νι

κών πό λε ων, υ πήρ ξε δε έ να πε δί ο ό που οι α ρι στο κρά τες αρ χη γοί (οι 

ο ποί οι μέ χρι τό τε α σκού σαν την ε ξου σί α) και οι υπ’ αυ τούς πο λε μι στές 

δο κί μα σαν μί α πιο συ στη μα τι κή συ σπεί ρω ση των ε ξου σιών και των 

δυ νά με ών τους, α ντί στοι χα. Ό σο και αν ο θρησκευ τι κός πα ρά γο ντας, 

η κοι νή λα τρεί α, βο ή θη σε στη συ γκρό τη ση ε νός κοι νωνι κού σώ μα τος 

θε με λιω μέ νου στη συμ με το χή σε κοι νά λα τρευ τικά έ θι μα και πα ρα δό σεις, 

ο πό λε μος ή ταν αυ τός που συ νέ βα λε ου σια στι κά στην α πο κρυ στάλ λω ση 

της ιδιαί τε ρης συλ λο γι κής ταυ τό τη τας των α ντι μα χό με νων γει το νι κών 

κοι νω νιών, ε γκαι νιά ζο ντας στο ε σω τε ρι κό τους έ να σύ νο λο μετα σχη

μα τι σμών, κοι νω νι κών, οι κο νο μι κών και α να πό φευ κτα πο λι τι κών. 
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Τα τέ λη των Γε ω με τρι κών Χρό νων και οι αρ χές της Αρ-

χα ϊ κής Ε πο χής α πο τέ λεσαν πε ρί ο δο ι διαί τε ρης πο λε μι κής 

δρα στη ριό τη τας, με την έ κρη ξη μί ας σειράς πο λε μι κών 

συ γκρού σε ων, οι ο ποί ες εί χαν ε πί κε ντρο διά φο ρες ε δα φι-

κές διεκ δι κή σεις και προ σέ λα βαν δια στά σεις πρω τό γνω-

ρες για την ε πο χή, θυ μίζο ντας τους πο λέ μους της μυ κη-

να ϊ κής ε πο χής1. Η α νά γκη να α ντι με τω πι στούν οι 

ο λο έ να και πιο έ ντο νες πιέ σεις για την κα το χή 

της γης, ο δή γη σε συ νε πώς σε στε νό τε ρες 

μορ φές ε δα φι κής αλλη λεγ γύ ης, οι ο ποί-

ες σε κά ποιες πε ρι πτώ σεις κα τέ λη ξαν 

σε συ νοι κι σμούς, δη λα δή πο λι τι κές 

ε νώ σεις προς ό φε λος του κυ ρί αρ χου 

κέ ντρου της κά θε πε ριο χής, με α πο τέ-

λε σμα να ε νι σχυ θεί η ε πιρ ρο ή και οι 

διεκ δι κή σεις των κα τοί κων ε κεί νων 

οι ο ποί οι μπο ρού σαν να συ νει σφέ-

ρουν, ως έ νο πλος λα ός, στην προ-

στα σί α της ε δα φι κής ε πι κρά τειας 

του συ νοι κι σμού. Η α νά πτυ ξη 

της α γρο τι κής καλ λιέρ γειας και η 

δια μόρ φωση συ να κό λου θα της έν-

νοιας των «συ νό ρων», ο συ νοι κι σμός 

και η γέν νη ση της πό λης, η ο ποί α α να-

δύ ε ται ως κοι νω νι κό μόρ φω μα θε με-

λιω μέ νο στην κοι νή λα τρεί α και στην 

έ νω ση ε νός κε ντρι κού οι κι σμού με την 

ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του, ό που υ πάρ χει 

έ να σώ μα λή ψε ως α πο φά σε ων, στο 

ο ποί ο συμ με τέ χει ή ε πι διώκει να συμ με τέ χει 

ο έ νο πλος λα ός, α πο τε λούν δε δο μέ να αλ λη λέν δε-

τα, τα ο ποία συ ντεί νουν στην ε ξί σω ση της ο πλο φο ρί ας με 

τη δυ νατό τη τα συμ με το χής στην πο λι τι κή ε ξου σί α.

Α πό τις αρ χές του 7ου π.Χ. αιώ να, πα ρου σιά ζε ται 

άλ λω στε μί α δια φο ρο ποί η ση της πο λε μι κής τα κτι κής 

των αρ χαί ων Ελ λή νων με τη δη μιουρ γί α της φά λαγ γας 

1 Το Άρ γος συ γκρού στη κε με την Α σί νη (η ο ποί α και κα τα στρά φη κε γύ ρω στο 710 π.Χ.), αλ λά και με 
τη Σπάρ τη, για τον έ λεγ χο της πε διά δας της Κυ νου ρί ας. Η Χαλ κί δα βρέ θη κε α ντιμέ τω πη με την Ε ρέ τρια 
για τον έ λεγ χο του Λη λά ντιου Πε δί ου (Λη λά ντιος Πόλε μος), τα Μέ γα ρα με την Κό ριν θο, η Σπάρ τη με τους 
Μεσ σή νιους, η Θή βα με τον Ορχο με νό. Δεν δί νε ται α κρι βής η με ρο μη νί α για τους πε ρισ σό τε ρους α πό τους 
πο λέ μους αυ τούς, ό μως η γε ω γρα φι κή κα τα νο μή τους συ μπί πτει α πό λυ τα με το χώ ρο ό που α να πτύ χθη κε η 
αρ χα ϊ κή πό λις, ε νώ εί ναι ά ξιο μνεί ας ότι, σχε δόν πά ντα, το ε πί κε ντρό τους εί ναι έ να μη-α στι κό ιερό. Ο έ λεγ χος 
του ιε ρού αυ τού, α πο τε λεί συ χνά και την α φορ μή της σύ γκρου σης, ε νώ αι τί α της εί ναι βέ βαια η ε δα φι κή 
κυ ριαρ χί α και ο έ λεγ χος γε νι κό τε ρα της ε πι κρά τειας, την ο ποί α το ιε ρό αυ τό ο ριο θε τεί και προσ διο ρί ζει.
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των ο πλι τών, δηλ. ε νός μα ζι κού σχη μα τι σμού από βα ριά ο πλι σμέ νους πε ζούς 

πο λε μι στές, που ο νο μά ζο νταν ο πλί τες. Τα ου σια στι κά στοι χεί α της με τα βο λής, 

σχε τί ζο νται με τον τύ πο της α σπί δας (ό πλον), η ο ποί α έ χει έ να ι διαί τε ρα κοί λο 

σχή μα και α ποκτά πλέ ον δύ ο λα βές, τον πόρ πα κα και την αντι λα βή, τη χρή ση 

του δό ρα τος, αλ λά και την ε ξά σκη ση και ε κτέ λε ση με ε νιαί ο τρό πο των ί διων 

πα ραγ γελ μά των υ πό τον ή χο πο λε μι κής μου σι κής, α πό ο λό κλη ρο το σχη μα τι σμό 

των μα χη τών και ό χι μό νο α πό με μο νω μέ νους α ριστο κρά τες πο λε μι στές. Πο λι-

τι κή συ νέ πεια της με τα βο λής της πο λε μι κής τακτι κής φαί νε ται ό τι α πο τέ λε σε η 

α παί τη ση των ο πλι τών για συμ με το χή στην ε ξου σί α, κι αυ τό εί χε ως πε ραι τέ ρω 

α πο τέ λε σμα τη «διάρ ρη ξη» του μο νο πω λίου α σκή σε ως της ε ξου σί ας α πό τον 

πε ριο ρι σμέ νο α ριθ μό α ρι στο κρα τών που την α σκού σαν μέ χρι τό τε, οι ο ποί οι και 

εί χαν υ πο κα τα στή σει τον βα σι λέ α στην ά σκη ση της αρ χής2. 

Εί ναι σπου δαί ος ο ρό λος που δια δρα μά τι σε η φά λαγ γα των ο πλι τών στην 

ι στο ρι κή ε ξέ λι ξη, ό μως εί ναι δύ σκο λο σή με ρα να δια πι στωθεί ποιά ή ταν α κρι-

βώς η σει ρά των γε γο νό των: η κρί ση της κυ ριαρ χί ας των αρι στο κρα τών και 

ο σχη μα τι σμός πο λι τεύ μα τος το ο ποί ο βα σί ζε ται στη συμ μετο χή ό λων των 

ι κα νών για ο πλι τι κή θη τεί α αν δρών ή ταν α πο τέ λε σμα μί ας κοινω νι κής και 

οι κο νο μι κής διερ γα σί ας, στη διάρ κεια της ο ποί ας η μέ ση τά ξη των α γρο τών 

α πέ κτη σε τις προ ϋ πο θέ σεις για στρά τευ ση και κα τό πιν διεκ δίκη σε και κέρ δι σε 

πο λι τι κά δι καιώ μα τα, ή προ η γή θη κε μί α αλ λα γή στην πο λεμι κή τέ χνη, η ο ποί α 

α φε νός έ κα νε ο πλί τες τους μέ σους α γρό τες (α φού οι α ρι στο κρά τες με γα λο-

ϊ διο κτή τες γης ή ταν ε κεί νοι οι ο ποί οι μέ χρι τό τε συ γκροτού σαν το στρα τό 

της ε πο χής) και ταυ τό χρο να α νέ δει ξε τη φά λαγ γα ως έ ναν απα ραί τη το 

σχη μα τι σμό μά χης, ώ στε τε λι κά η τά ξη των ο πλι τών να μπο ρέ σει από το 

γε γο νός αυ τό να α πο κο μί σει δι καί ω μα συμ με το χής στη δια κυ βέρ νη ση της 

πό λης; Α πό τα αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα (ό πλα και πα ρα στά σεις αγ γεί ων) 

α ποδει κνύ ε ται ό τι στο τέ λος του 8ου π.Χ. αιώ να υ πήρ χε ή δη ο λό κλη ρος ο 

ο πλι σμός του ο πλί τη, ε νώ η φά λαγ γα, ως πυ κνός σχη μα τι σμός ο πλι τών 

που ε πε λαύ νουν υπό τους ή χους πο λε μι κής μου σι κής, πα ρου σιά ζε ται 

λί γο αρ γό τε ρα, στα μέ σα πε ρί που του 7ου π.Χ. αιώ να. Στη φά λαγ γα, 

βέ βαια, μά χο νταν αρ χι κά μό νο οι πλούσιοι γαιο κτή μο νες α ρι στο κρά-

τες, ε νώ με μί α αρ γή ε ξε λι κτι κή δια δι κα σί α άρχι σαν να ε ντάσ σο-

νται σε αυ τήν, χω ρίς να μπο ρεί με σα φή νεια να δια πι στωθεί πό τε 

α κρι βώς και υ πό ποί ες προ ϋ πο θέ σεις, και μη ευ γε νείς3. Πά ντως 

2 Την ά πο ψη αυ τή ε ξέ φρα σε ο Α ρι στο τέ λης στα Πο λι τι κά του (Βι βλ. Δ΄, 1297b 16-25), ο ο ποί ος θε ω ρούσε 
ό τι τα πρώ ι μα ελ λη νι κά κρα τί δια στή ρι ζαν τη στρα τιω τι κή τους δύ να μη στους ιπ πείς, στους εύ πο ρους δηλ. 
α ρι στο κρά τες οι ο ποί οι μπο ρού σαν να συντη ρή σουν ά λο γα. Έ τσι, τα πρώ τα πο λι τεύ μα τα με τά την πτώ ση 
της βα σι λεί ας ήταν «κλει στά», ό ταν ό μως το βά ρος της στρα τιω τι κής ι σχύ ος και της ά μυ νας του νέ ου 
κοι νω νι κο πο λι τι κού μορ φώ μα τος της πό λης έ πε σε στον στρα τό των ο πλι τών, η βά ση του πο λι τεύ μα τος 
α να γκα στι κά διευ ρύν θη κε. 

3 Βλ. σχετ., Snodgrass A.M., The Hoplite Reform and History, JHS 85 (1965) σελ. 110-122, Cartledge P., 
Hoplites and Heroes: Sparta’s Contribution to the Technique of Ancient Warfare, JHS 97 (1977), σελ. 11-27, 
Salmon J., Political Hoplites; JHS 97 (1977), σελ. 84-101, Holladay A.J., Hoplites and Heresies, JHS 102 (1982) 
σελ. 94-103. Βλ. α κό μα, Pritchett W.K., The Greek State at War, IV, Berkeley-L.A.-London 1985, σελ. 7-33, ό που 
υ πο στη ρί ζε ται ό τι η φά λαγ γα ως σχη μα τισμός μά χης υ πήρ χε ή δη στην ε πο χή του Ο μή ρου, ά πο ψη η ο ποί α 
θέ τει υ πό αμ φισβή τη ση μί α α πό τις πιο ου σια στι κές αλ λα γές της αρ χα ϊ κής ε πο χής.
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εί ναι εμ φα νής, στον τρό πο συ γκρό τη σης και μά χης της ο πλι τι κής φά λαγ γας, 

η σχέ ση με τα ξύ της ο μα δι κής, αλ λη λέγ γυας και δια πνε ό μενης α πό αί σθη μα 

ι σό τη τας πο λε μι κής τα κτι κής της και του κοι νω νι κού πνεύ μα τος που αρ χί ζει 

να α να πτύσ σε ται στην, α νε ξαρ τη τοποι η μέ νη σι γά-σι γά α πό τους πα λιούς α ρι-

στο κρά τες, πό λη-κρά τος. 

Η Ο ΠΛΙ ΤΙ ΚΗ ΜΑ ΧΗ, Η ΦΑ ΛΑΓ ΓΑ ΚΑΙ Ο Ο ΠΛΙ ΣΜΟΣ ΤΗΣ 
Κα θώς το έ θι μο της τα φής των νε κρών με τα ό πλα τους δεν συ να ντάται πλέ ον 

στην αρ χα ϊ κή ε πο χή, πα ρά μό νο σπο ρα δι κά (κυ ρί ως δε στην πε ρι φέ ρεια του ελ λα-

δι κού χώ ρου, ό πως συμ βαί νει π.χ. στη Σίν δο της Μα κε δο νί ας), τα αρχαιο λο γι κά 

δε δο μέ να α πό τά φους που σχε τί ζο νται με στοι χεί α ο πλι σμού των μα χη τών και 

τη χρή ση του ο πλι σμού αυ τού, πε ριο ρί ζο νται με τά το τέ λος της γε ω με τρι κής 

ε πο χής, ε νώ πα ράλ λη λα, α ραιώ νουν και τα σχε τι κά ευ ρή μα τα από τα με γά λα 

ιε ρά. Α ντί θε τα, οι γρα πτές μαρ τυ ρί ες, οι ο ποί ες αρ χί ζουν να μας προ σφέ ρουν 

σχε τι κή πλη ρο φό ρη ση, πλη θαί νουν και, όσο κα τε βαί νου με προς την κλα σι κή 

πε ρί ο δο, ε ξει δι κεύ ο νται. Τις πε ρι γρα φές ό πλων στον Αλ καί ο, ή του πνεύ μα τος 

μά χης στον Τυρ ταί ο, πα ρα δείγ μα τος χά ριν, α κο λου θούν α κρι βείς πε ρι γρα φές 

μα χών α πό κλα σι κούς συγ γρα φείς (Η ρό δο το, για την πε ρί ο δο των Μη δι κών Πο-

λέ μων, Θου κυ δί δη, για τον Πε λο πον νη σια κό Πό λε μο) και ει δι κά συγ γράμ μα τα, 

εί τε γύ ρω α πό τον πό λεμο γε νι κά, εί τε για την ιπ πι κή και πο λιορ κη τι κή τέ χνη, 

ό πως τα έρ γα του Ξε νο φώ ντα (Ιπ παρ χι κός, Κύ ρου Παι δεί α κ.λπ.) ή του Αι νεί α 

του Τα κτι κού, το έρ γο του ο ποί ου θα ε ξε τά σου με λί γο πα ρα κά τω.

Γί νε ται πά ντως δε κτό ό τι γύ ρω στο 700 π.Χ. η τε χνι κή τε λειο ποί η ση του ο πλι-

σμού, με ει δι κό τε ρες εκ φάν σεις της τη δη μιουρ γί α της α σπί δας με μί α δεύ τερη 
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λα βή (τη λε γό με νη α ντι λα βή) και του κρά νους, του φτιαγ μέ νου α πό έ να και μό-

νο χάλ κι νο έ λα σμα, α πο τέ λε σε μί α α πό τις προ ϋ πο θέσεις για την ε ξέ λι ξη του 

τρό που πο λέ μου και τη σύλ λη ψη της τε χνι κής μά χης της φά λαγ γας. Η α ντι λα βή, 

ε ξα σφά λι σε τη στα θε ρή θέ ση της α σπί δας και ο δή γη σε στην με τα τρο πή της α πό 

έ να α πλώς α μυ ντι κό ό πλο, σε στοι χεί ο συ νο χής της γραμ μής των ο πλι τών, ε νώ η 

σφυ ρη λά τη ση ε νός πλή ρους κα λύμ μα τος κε φα λής α πό τον αυ χέ να μέ χρι πά νω 

την κο ρυ φή, με έ να μι κρό μό νο ά νοιγ μα σχή μα τος Τ για τα μά τια, τη μύ τη, και 

το στό μα, α πο τέ λε σε ε πί τευγ μα που α παι τού σε α πό τον με ταλ λουρ γό ε ξαι ρε τι κή 

δε ξιο τε χνί α4, χω ρίς βέ βαια να μπο ρεί να δια πι στω θεί, ό πως ή δη προ α να φέρ θη κε, 

το ε άν η πα ρα τη ρού με νη τε χνι κή ε ξέ λι ξη του ο πλι σμού προ η γή θη κε, ή αν κατέ στη 

α να γκαί α α κρι βώς λό γω των και νούρ γιων στρα τιω τι κών α να γκών, των σχε τι ζό με-

νων με την ά μυ να του υ πό δια μόρ φω ση κοι νω νι κού και πο λι τι κού μορφώ μα τος 

της πό λης, που α παι τού σαν τη συμ με το χή στους α μυ ντι κούς σχη μα τισμούς της 

ε νός ευ ρύ τε ρου τμή μα τος των κα τοί κων της ε πι κρά τειας. 

Πά ντως η οι κο νο μι κή δυ να τό τη τα του μέ σου πο λί τη να προ μη θευ τεί τον α πα-

ραί τη το για συμ με το χή στη φά λαγ γα ο πλι σμό, τον κα θιστά μέ λος αυ τής, με ί σα 

δι καιώ μα τα και υ πο χρε ώ σεις, σε και ρό πο λέ μου, και με α παί τη ση για α πο φα σι στι κή 

συμ με το χή στη ρύθ μι ση της ζω ής της πό λε ως, σε ει ρη νι κή πε ρί ο δο. Ο α πλός αλ λά 

α πο τε λε σμα τι κός τα κτι κός σχη μα τι σμός της συ μπα γούς φά λαγ γας έ γι νε γε νι κά 

α πο δε κτός στον ελ λη νι κό κό σμο ως ο κα ταλ λη λό τε ρος τρό πος πα ρά ταξης των 

ο πλι τών. Α πό τη στιγ μή που συ ντε λέ στη καν αυ τές οι αλ λα γές, η ελ λη νική πο λε μι κή 

τέ χνη πε ριέ πε σε σε έ να ε ξαι ρε τι κά ά κα μπτο πλαί σιο, με την έννοια ό τι δεν υ πέ στη 

σχε δόν κα μί α δια φο ρο ποί η ση, για πά νω α πό 300 χρό νια. 

Ο σχη μα τι σμός της φά λαγ γας α πο τε λού σε έ να κι νού με νο αρ ρα γές τεί χος α πό 

α σπί δες, μέ σα α πό το ο ποί ο προ έ βα λαν τα δό ρα τα των μα χη τών, έ να τεί χος ε πανα-

λαμ βα νό με νο σε βά θος του λά χι στον τεσ σά ρων σει ρών (η κλα σι κή φά λαγ γα εί χε 

πά ντως βά θος ο κτώ και η μα κε δο νι κή δε κα έ ξι α σπί δων), ό σο πε ρί που έ φθανε 

δη λα δή το μή κος του ο πλι τι κού δό ρα τος. Οι του λά χι στον τέσ σε ρις ε πάλ ληλες 

σει ρές α σπί δων εγ γυώ νται τη συ νο χή του σχη μα τι σμού, α κό μη και αν διασπα στεί 

η πρώ τη γραμ μή. Αυ τή α κρι βώς η α νά γκη για δια τή ρη ση της συ νο χής των πο λε-

μι στών που με τέ χουν στη φά λαγ γα, δη μιουρ γεί συν θή κες α πό λυ της ι σό τη τας των 

φα λαγ γι τών, α παι τώ ντας α πό αυ τούς αυ στη ρή πει θαρ χί α και αυ το κυ ριαρ χί α, και 

βέ βαια προ ϋ πο θέ τει την ύ παρ ξη άρ ρηκτης ε μπι στο σύ νης και αλ λη λεγ γύ ης με τα ξύ 

τους. Η πει θαρ χί α, η αλ ληλεγ γύ η και η ε πι μο νή, α πο τε λούν πια κοι νω νι κές α ρε τές οι 

ο ποί ες βα ραί νουν πε ρισ σό τε ρο ί σως α πό την α το μι κή πο λε μι κή ε πί δο ση και α ρε τή 

των προ γε νέ στε ρων η ρώ ων μα χη τών5. Ό μως οι ο πλί τες της φά λαγ γας ε μπνέ ο νται 

ταυ τό χρο να α πό τον η ρω ι κό τρό πο μά χης, η συ μπε ρι φο ρά δε και το ή θος των 

ο μη ρι κών η ρώ ων στο πε δί ο της τι μής α πο τελούν πρό τυ πο και πα ρά δειγ μα για τη 

4 Τέ τοιου τύ που κρά νους, που οι Έλ λη νες ο νό μα ζαν κο ριν θια κό (βλ. Η ρό δο τος IV, 180), πρω το βλέ που με 
σε αγ γεί ο που χρο νο λο γεί ται γύ ρω στο 700 π.Χ. και σε χάλ κι να ει δώ λια της ί διας πε ρίπου πε ριό δου. Βλ. 
Snodgrass A.M., Early Greek Armour and Weapons from the End of the Bronge Age toy 600 B.C., Edinburgh 
1964, σελ. 20 επ. 

5 Για τις δια πι στώ σεις αυ τές βλ. Στα ϊν χά ουερ Γ., Ο Πό λε μος στην Αρ χαί α Ελ λά δα, εκ δ. Πα πα δή μα, Α θή να 
2005, σελ. 65.
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δι κή τους συ μπε ρι φο ρά κα τά τη διάρ κεια της σύ γκρου σης6. 

Α σφα λι σμέ νοι πί σω α πό τις, με διά με τρο ε νός μέ τρου πε ρί που, κοί λες α σπίδες 

τους, οι ο πλί τες της φά λαγ γας, μπο ρού σαν να ε νερ γούν πλέ ον ως έ νας άν θρω πος, 

ε πι τι θέ με νοι συ μπα γώς σε σχη μα τι σμό πυ κνής τά ξε ως και με δυ να μι κή ώ θη ση 

(ω θι σμόν), έ χο ντας ως κύ ριο στό χο τη διά σπα ση των γραμ μών του ε χθρού και την 

α πο φυ γή διά σπα σης του δι κού τους σχη μα τι σμού μά χης7. Η πο ρεί α της φά λαγ γας 

προς τον α ντί πα λο και η μα ζι κή, συγ χρο νι σμέ νη και α πο φα σι στι κή ε πί θεση των 

ο πλι τών που την α πο τε λούν, έ χουν α πο τυ πω θεί με πα ρα στα τι κό τη τα σε έ να εύ-

ρη μα α πό την πε ριο χή Veies της Ι τα λί ας, το ο ποί ο ε κτί θε ται στο Ε θνι κό Μου σεί ο 

της Villa Giulia της Ρώ μης (αρ. κα τα λό γου 22.679),·μί α κο ριν θια κή οι νο χό η του 

τέ λους του 7ου π.Χ. αιώ να, τη λε γό με νη Οι νο χό η Chigi, στην ο ποί α α πει κο νί ζο νται 

δύ ο φά λαγ γες οπλι τών να συ γκρού ο νται. Οι ο πλί τες προ χω ρούν τα χέ ως ο έ νας 

δί πλα στον άλλο, ε νώ με τα ξύ του πρώ του και του δεύ τε ρου ζυ γού της μί ας φά-

λαγ γας, α πει κονί ζε ται έ νας ά ο πλος άν δρας να παί ζει δι πλό αυ λό, για τη ρύθ μι ση 

της τα χύτη τας με την ο ποί α πο ρεύ ο νται, κα θώς και για τη δια τή ρη ση της με τα ξύ 

τους συ νο χής, α φε νός, αλ λά και της ψυ χι κής τους η ρε μί ας, α φε τέ ρου. 

Η ο πλι τι κή α σπί δα και το κρά νος των ο πλι τών

Η ο πλι τι κή α σπί δα, στην ο ποί α βα σι ζό ταν ο σχη μα τι σμός της φά λαγγας (η 

ο ποί α συ χνά α να φέ ρε ται στις αρ χαί ες πη γές ως «αρ γο λι κή», υ πο δη λώνο ντας εν δε-

χο μέ νως τον αρ χι κό τό πο προ έ λευ σής της) εί χε το μειο νέ κτη μα ότι πα ρεί χε στον 

φέ ρο ντα μο νό πλευ ρη προ στα σί α. Ο ο πλί της θα έ πρε πε, στην επί θε ση κα τά μέ τω-

πον, να βά λει μπρο στά τον α ρι στε ρό του ώ μο τρα βώ ντας ταυτό χρο να πί σω την 

α προ στά τευ τη δε ξιά του πλευ ρά, ή, ό πως συ νή θως συ νέ βαινε, θα προ σπα θού σε 

να κρα τη θεί τό σο κο ντά προς τον ο πλί τη που βρι σκό ταν στα δε ξιά του, ώ στε να 

προ στα τεύ ε ται α πό το α ρι στε ρό τμή μα της α σπί δας ε κείνου. Αυ τό εί χε ως α πο τέ-

λε σμα να σχη μα τί ζε ται έ να συ μπα γές τείχος α πό α σπί δες, α πό το λαι μό μέ χρι τα 

γό να τα πε ρί που των ο πλι τών, να α να πτύσ σε ται ό μως ταυ τό χρο να μί α φυ σι κή τά ση 

των αν δρών της φά λαγ γας, που προ χω ρού σαν προς τον ε χθρό, για με τα τό πι ση 

προς τα δε ξιά, προ κει μέ νου να ε ξα σφα λί σουν προ στα σί α α πό την α σπί δα του ο πλίτη 

που βρι σκό ταν στα δε ξιά τους8. Πά ντως οι συν θή κες αυ τές του ο πλι τι κού τρό που 

μά χης, πέ ραν των άλ λων πα ρα γό ντων των σχε τι ζο μέ νων με την κοι νή λα τρευ τι κή 

ζω ή και τις λοι πές συν θή κες ζω ής στο νέ ο κοι νω νικό και πο λι τι κό μόρ φω μα της πό-

6 Η συ ντρο φι κό τη τα, η αλ λη λεγ γύ η και η σύ μπνοια των με λών της φά λαγ γας, που α πο τε λού σαν α πο φα-
σι στι κούς πα ρά γο ντες για τη νί κη κα τά τη διάρ κεια του ο πλι τι κού τρό που μά χης, ο φεί λο νταν, σύμ φω να με 
την ά πο ψη του Διο νυ σί ου του Α λι καρ νασ σέ ως (Ι Ι 23, 3), στο ό τι κά θε ο πλί της εί χε ως συμ μα χη τή ε κεί νον με 
τον ο ποί ο πραγ μα το ποιού σαν μαζί, κα τά την ει ρη νι κή πε ρί ο δο, σπον δές και θυ σί ες στον ί διο βω μό. Για τον 
ί διο λό γο θε ω ρού σε ό τι οι ο πλί τες της φά λαγ γος μπο ρού σαν να εί ναι συ νε τοί ως πο λί τες και να λαμ βά νουν 
τις πιο συμ φέ ρου σες για το σύ νο λο α πο φά σεις κα τά την ά σκη ση της πο λι τι κής ε ξου σί ας. 

7 Για τον ωθι σμό, βλ. Pritchett W.K., The Greek State at War, IV, Berkeley-L.A.-London 1985, σελ. 65 επ., 
ό που πα ρέ χε ται πλή ρης α νά λυ ση του ό ρου. Βλ. α κό μη, Γρη γο ριά δου Ν., Η τέ χνη του πο λέ μου α πό του 
Ο μή ρου μέ χρι του Με γά λου Α λε ξάν δρου, Α θή ναι 1951, σελ. 18 και 30.

8 Οι ο πλί τες του τε λευ ταί ου στί χου του δε ξιού τμή μα τος της φά λαγ γας δεν εί χαν κα μί α προστα σί α στο α κά λυ πτο α πό 
α σπί δα δε ξί πλευ ρό τους, κα θώς η α σπί δα δεν μπο ρούσε να με τα φερ θεί στην άλ λη πλευ ρά, υ πό ο ποια δή πο τε γω νί α. 
Έ τσι, συ χνά πληρο φο ρού μα στε για ο λό κλη ρες φά λαγ γες που αιφ νι διά στη καν και βρέ θη καν αβο ή θη τες σε ε πι θέ σεις 
πλευ ρο κό πη σης στο α κρό τα το δε ξιό τμή μα της πα ρά ταξής τους. Βλ. Ξε νο φών, Ελ λη νι κά, IV, 2.22 και IV, 5.13. 
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λης, συ νέ βα λαν τα μέ γι στα στη δη μιουρ γί α 

ιδιαί τε ρων σχέ σε ων φι λί ας, αλ λη λεγ γύ ης 

και συ ντρο φι κό τη τας με τα ξύ των ο πλι-

τών της φά λαγ γας, οι ο ποί οι έ πρε πε να 

γνω ρί ζουν ό τι μπο ρούν να βα σί ζο νται 

στον πα ρα στά τη τους. 

Ε κτός α πό το προ α να φε ρό με νο 

μειο νέ κτη μα, η ο πλι τι κή α σπί δα α πο-

τε λού σε μί α ι διαί τε ρα ε πι τυ χή ε πι-

νό η ση. Α να φέ ρα με πα ρα πά νω ό τι 

η διά με τρός της ήταν γύ ρω στο 

έ να μέ τρο, ή κά τι λι γό τε ρο9, πά-

ντως σε κά θε πε ρί πτω ση αρ κε τά 

με γαλύ τε ρη α πό τις ελ λη νι κές 

κυ κλι κές α σπί δες των προ γε νέ-

στε ρων πε ριό δων, βα σι κό δε 

υ λι κό κα τα σκευ ής της ή ταν 

το ξύ λο (δια μορ φω μέ νο σε 

φύλ λα ή σε σειρές ξύ λι νων 

φύλ λων για με γα λύ τε ρη α ντο-

χή), ε νι σχυ μέ νο με χάλ κι νη 

ε πι κά λυψη στην ε μπρό σθια 

κυρ τή πλευ ρά της10. Κύριο ε ξω-

τε ρι κό γνώ ρι σμα της α σπί δας, 

και πά γιο χα ρα κτη ρι στι κό 

της, α πο τέλε σε έ να ζω γρα φι σμέ-

νο ή ο λό γλυ- φο με ταλ λι κό έμ βλη μα, 

που ο νο μα ζό ταν ε πί ση μα ή με σομ φά λιον, 

α ντί στοι χα, στο κέ ντρο της πρόσθιας ό ψης της. 

Ο αρ χι κός προ ο ρι σμός του εμ- βλή μα τος θα πρέ πει να 

ή ταν, πέρα α πό τη δια κό σμη ση της α σπί δας, η α να γνώ ρι-

ση της ταυ τό τη τας και της κα ταγω- γής του μα χη τή, τα 

χα ρα κτη ρι στι κά του ο ποί ου ή ταν ο λο κλη ρω- τι κά κρυμ μένα μέ σα 

στο κο ριν θια κού τύ που κρά νος του, ε πι τε λού- σε δη λα δή πα ρό μοια 

λειτουρ γί α με τα ε ραλ δι κά οι κό ση μα στις α σπί δες των με σαιω νι κών ιπ πο τών. Όταν 

η συμ με το χή στην ο πλι τι κή φά λαγ γα έ πα ψε να α πο τε λεί προ νό μιο των λί γων πλού-

9 Συ χνά γύ ρω στα ε νε νή ντα ε κα το στά. Οι αρ χαιο λο γι κές α να σκα φές έ χουν φέ ρει ό μως στο φως και έ να 
μο να δι κό δείγ μα α σπί δας ε ξαι ρε τι κής κα τα σκευ ής, δια μέ τρου 120 περί που ε κα το στών. Βλ. Snodgrass A.M., 
Τα ε πι θε τι κά και α μυ ντι κά ό πλα των Αρ χαί ων Ελ λή νων (μτφρ. Β. Στα μα το πού λου, ε πι μέ λεια Π. Φά κλα ρης), 
εκδ. University Studio Press, Θεσ σα λο νί κη 2003, σελ. 98-99. Οι α κρι βείς δια στά σεις της α σπί δας ί σως ε ξαρ-
τιό νταν α πό το ύ ψος και τη δύ να μη του ο πλί τη που την έ φε ρε.

10 Ο ξύ λι νος πυ ρήνας μί ας α να κα τα σκευα σμέ νης ο πλι τι κής α σπί δας σώ ζε ται σή με ρα στο Μουσεί ο του 
Βα τι κα νού. Βλ. Blyth H., The structure of a hoplite shield in the Museo Gregoriano Etrusco, Bolletino dei 
Musei e Gallerie Pontifice 3 (1982), σελ. 5-21.
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σιων α ρι στο κρα τών γαιο κτη μό νων, συ νη θέ στε ρη πρα κτι κή ή ταν να φέρει πια η 

α σπί δα των ο πλι τών το ο μοιό μορ φο σύμ βο λο της πό λης τους11. Στην πε ρι φέ ρειά 

της υ πήρχε η στε φά νη, έ νας συ μπα γής ε πι χαλ κω μέ νος δα κτύ λιος με αυ ξη μέ νη 

κλί ση προς τα έ ξω, ο ο ποί ος ε πέ τρε πε στον ο πλί τη να στη ρί ζει την α σπί δα στον 

α ρι στε ρό ώ μο του, προ κει μέ νου έ να μέ ρος του βά ρους της να φέ ρε ται α πό το 

σώ μα του, ώ στε η ε πι βά ρυν ση του χε ριού του μα χη τή να εί ναι μικρό τε ρη.

Α πό τη στιγ μή που συ γκρού ο νταν δύ ο ο πλι τι κές φά λαγ γες, α κο λου θού σε στην 

ου σί α έ νας α γώ νας ω θή σε ως. Ο κά θε ο πλί της α κου μπώ ντας ό λο το βά ρος της α σπί-

δας του στον α ρι στε ρό του ώ μο, έ σπρω χνε τους άν δρες που βρί σκο νταν μπρο στά 

του. Η στε φά νη με την αυ ξη μένη κλί ση και γε νι κό τε ρα η ι διαί τε ρη κοι λό τη τα της 

α σπί δας ε ξυ πη ρε τού σαν α κρι βώς αυ τόν τον τρό πο χρή σης της. Αυ τή η ση μα ντι κή 

λει τουρ γί α του χείλους της ο πλι τι κής α σπί δας, ε ξη γεί την κα το πι νή ε ξα φά νι σή του 

κα τά τη διάρ κεια των ελ λη νι στι κών χρό νων, α πό τα τέ λη δηλ. του 4ου π.Χ. αιώ να, 

ό ταν οι πε ζοί α ναρ τού σαν πια της μι κρό τε ρου με γέ θους α σπί δες τους (που έ φτα-

ναν τα 60 πε ρί που ε κα το στά) α πό το λαι μό, ώ στε να μπο ρούν να κρα τούν και με 

τα δύ ο χέ ρια τη βα ριά μα κε δο νι κή σά ρι σα. Η ύ παρ ξη ι μά ντα για την α νάρ τη ση 

α πό το λαι μό, σε συν δυα σμό με το μι κρό τε ρο μέ γε θος και το μειω μέ νο βά ρος, δεν 

α παιτού σαν πια στή ρι ξη α πό τον ώ μο κι έ τσι οι α σπί δες της ελ λη νι στι κής ε πο χής 

δεν εί χαν το χα ρα κτη ρι στι κό κοί λο σχή μα της ο πλι τι κής α σπί δας. Το σχήμα, οι 

δια στά σεις και το βά ρος της ο πλι τι κής α σπί δας φα νε ρώ νουν ό τι ή ταν σχε δια σμέ-

νη κατ’ α πο κλει στι κό τη τα για την ε ξυ πη ρέ τη ση του τρό που μά χης της ο πλι τι κής 

φά λαγ γας12, ι διαί τε ρα κα τά τη διάρ κεια του ω θισμού, κά τι πα ρό μοιο δε συ νέ βαι νε 

και με το σχε δια σμό του κλει στού τύ που κρά νους, του λε γό με νου κο ριν θια κού. 

Ο κύ ριος τύ πος του ο πλι τι κού κρά νους, του φτιαγ μέ νου α πό έ να και μό νο 

χάλκι νο έ λα σμα, ή ταν ε πί σης το πλέ ον κα τάλ λη λο για τον τρό πο μά χης της 

ο πλιτι κής φά λαγ γας, κα θώς προ σέ φε ρε την κα λύ τε ρη δυ να τή προ στα σί α για 

το κε φάλι, ε μπο δί ζο ντας ό μως ταυ τό χρο να την πε ρι φε ρεια κή ό ρα ση και την 

α κο ή του μα χη τή, οι ο ποί ες δεν ή ταν ω στό σο τό σο α να γκαί ες για τον ο πλί τη 

της φά λαγγας. Η α πλή διά τα ξη της φά λαγ γας και ο τρό πος γε νι κό τε ρα της 

ο πλι τι κής μάχης (ορ γά νω ση σε μα ζι κό σχη μα τι σμό, έ φο δος, σύ γκρου ση και 

ω θι σμός), φαί νεται ό τι δια μορ φώ θη κε, εν μέ ρει του λά χι στον, και ε ξαι τί ας της 

έλ λει ψης α πευ θεί ας ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ στρα τιω τών και διοι κη τών13. Η α πο-

11 Α πό τον 5ο αιώ να και με τά ο σπαρ τια τι κός στρα τός εί χε υ ιο θε τή σει ως έμ βλη μα των α σπί δων το κε φα-
λαί ο Λ (αρ χι κό του Λα κε δαί μων) και α ντί στοι χα, οι Μεσ σή νιοι εί χαν το Μ, οι Σι κυώ νιοι το Σ, το Κοι νό των 
Αρ κά δων το ΑΡ, ε νώ οι Θη βαί οι εί χαν ως έμ βλη μα έ να ρό πα λο (σύμ βο λο του προ στά τη της πό λης τους 
Η ρα κλή), οι Μα ντι νείς μί α τρί αι να (σύμ βο λο του Πο σει δώ να) και το Κοι νό των Ευ βο έ ων μί α δα μα λο κε φα λή. 
Βλ. σχετ., Κα μπού ρη Μ., Αρ χαί οι Έλ λη νες Πο λε μι στές. Ό πλα - Τα κτι κές - Ορ γά νω ση στην Κλασ σι κή Ελ λάδα, 
εκ δ. Ε πι κοι νω νί ες Α.Ε., Α θή να 2000, σελ. 36.

12 Θε ω ρεί ται ό τι το συ γκε κρι μέ νο εί δος α σπί δας ή ταν ε ντε λώς α κα τάλ λη λο, αν ό χι ε πι κίν δυνο, για ο ποια δή-
πο τε άλ λη μορ φή μά χης, α φού ε πι νο ή θη κε α κρι βώς για να βελ τιώ σει τη στρα τιω τι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα 
των ή δη υ παρ χό ντων πο λε μι στών του πε ζι κού. Βλ. Cartledge P., Hoplites and Heroes: Sparta’s Contribution 
to the Technique of Ancient Warfare, JHS 97 (1977), σελ. 11-27, ι δί ως 20 και ση μεί ω ση 72.

13 Οι ή χοι που μα θαί νου με ό τι α κού γο νταν στη φά λαγ γα των ο πλι τών ή ταν συ νή θως ο παιά νας με τη 
συ νο δεί α αυ λού (Θουκ. V. 70.1, Πλού ταρ χος, Λυ κούρ γος 21) και οι κραυ γές κα τά του ε χθρού (Θουκ. VII. 44, 
Ξε νοφ. Κύ ρου Α νά βα σις 1. 8.18, Ελ λη νι κά 2.4.31), ε νώ οι ε ντο λές για προ έ λα ση ή υ πο χώ ρη ση δί νο νταν με 
σαλ πί σμα τα (Θουκ. VI. 69.2, Ξε νοφ. Κύ ρου Α νά βα σις 4.4.22).
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μό νω ση που προ κα λού σε το κο ριν θιακό κρά νος, υ πο χρέ ω νε τον μα χη τή να 

α πο ζη τά τη στε νή προ σκόλ λη ση με τους συμ μα χη τές του14. Ε κεί νο που εί χε 

ι διαί τε ρη ση μα σί α, άλ λω στε, ή ταν να πα ρα μεί νει αυ τός στη θέ ση του, δί πλα 

στους συ μπο λε μι στές του, ώ στε να κα τα φέ ρουν ό λοι μα ζί να διαρ ρή ξουν το 

σχη μα τι σμό των α ντι πά λων. Ό σο οι μα χη τές δια τη ρού σαν την τά ξη τους, τό σο 

πε ρισ σό τε ρες πι θα νό τη τες εί χαν να ε πι τύ χουν α βλα βώς την τε λι κή νί κη και 

αυ τό με σα φή νεια υ πο δη λώ νε ται ή δη στις ο μη ρι κές πε ρι γρα φές της πρώ ι μης 

ελ λη νι κής φά λαγ γας. Ό ταν πλέ ον οι τα κτι κές μά χης άρ χι σαν να ε ξε λίσ σο νται 

και κα τέ στη α να γκαί α η συ χνό τε ρη ε κτέ λε ση ε λιγμών και, συ να κό λου θα, η 

δυ να τό τη τα α ντί λη ψης εκ μέ ρους του ο πλί τη των παραγ γελ μά των και του 

χώ ρου γε νι κό τε ρα που τον πε ρι βάλ λει, τα κρά νη άρ χι σαν να κα τα σκευά ζο νται 

με α νοίγ μα τα για τα αυ τιά, ώ σπου σε πολ λές πε ρι πτώ σεις α ντι κα τα στά θη καν 

14 Ο άλ λος τύ πος ο πλι τι κού κρά νους που, πα ράλλη λα με το κο ριν θια κό, α να πτύ χθη κε και ε ξε λί χθη κε α πό 
τον 7ο π.Χ. αιώ να στον δυ τι κό κυ ρί ως ελ λα δι κό κό σμο, σφυ ρη λα τη μέ νο ε πί σης α πό έ να και μό νο χάλ κι νο 
έ λα σμα, ή ταν το λε γό με νο ιλ λυ ρι κό κρά νος, δυτι κο πε λο πον νη σια κής προ έ λευ σης, το ο ποί ο συ να ντά ται συ-
χνά σε αρ χαιο λογι κά ευ ρή μα τα α πό την Ι τα λί α και τη Δυ τι κή Ελ λά δα, απ’ ό που έ λα βε και το όνο μά του. Σε 
αυ τόν τον τύ πο κρά νους το πρό σω πο πα ρα μέ νει α κά λυ πτο. 
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με τε λεί ως α νοι κτού τύ που κρά νη15.

Το κλει στό κο ριν θια κό κρά νος, η ο πλι τι κή α σπί δα και, ό πως θα δια πι στώ-

σου με α μέ σως πα ρα κά τω, ο θώ ρα κας των ο πλι τών, ή ταν πο λύ βα ριά και 

στε νά χω ρα, ώ στε οι ο πλίτες της φά λαγ γας δεν ε ξο πλί ζο νταν πλή ρως, πα ρά 

μό νο την τε λευ ταί α στιγ μή πριν α πό την έ ναρ ξη της μά χης. Το γε γο νός αυ τό 

φα νε ρώ νει ό τι η φύ ση του οπλι τι κού ο πλι σμού κα τά την πε ρί ο δο των ο πλι τι-

κών συ γκρού σε ων, αλ λά και η ί δια η τα κτι κή της μά χης της φά λαγ γας, εί χαν 

σχε δια στεί για με ρι κές μό νο ώ ρες μά χης, κα τά τη διάρ κεια των κα λο και ρι-

νών κα τά βά σιν μη νών. Η α διά ψευστη πα ρου σί α προ σω πι κών υ πη ρε τών για 

ό λους τους ο πλί τες της φά λαγ γας, σε κά θε σχε δόν ελ λη νι κή μά χη, οι ο ποί οι 

έ φερ ναν μέ χρι το πε δί ο της μά χης τον ο πλι σμό του κυ ρί ου τους, α πο τε λεί 

σο βα ρή έν δει ξη για το ό τι ο ο πλι σμός ανα λαμ βα νό ταν α πό τους πο λε μι στές 

15 Ο τύ πος του χαλ κι δι κού κρά νους, για πα ρά δειγ μα, το ο ποί ο α πο τε λεί πα ραλ λα γή του κο ριν θια κού τύ-
που, α ντί για τις ο ξεί ες προ τε τα μέ νες πα ρα γνα θί δες του τε λευ ταί ου, έ χει στρογ γυ λε μέ νες πα ρα γνα θί δες, 
οι ο ποί ες συ χνά ε ξε λίσ σο νται δια κο σμη τι κά στο σχή μα μιας έ κτυ πης κε φα λής κριού, ε νώ στα πλά για, έ χει 
ει δι κά α νοίγ μα τα, έ τσι ώ στε τα αυ τιά του φέ ρο ντος να μέ νουν ε λεύ θε ρα.
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λί γο μό νο πριν α πό την εκ δή λω ση της ε πίθε σης της φά λαγ γας16. Ο κο μπα σμός 

του Θεσ σα λού τυ χο διώ κτη Πο λυ δά μα ντα, τον 4ο π.Χ. αιώ να, ότι ο δη γού σε 

τους μι σθο φό ρους του πά ντα ο πλι σμέ νους με πλή ρη ε ξάρ τυ ση, ο φει λό ταν 

προ φα νώς στο γε γο νός ό τι ή ταν πε πει σμέ νος πως δεν ί σχυε το ί διο και για 

τους υ πό λοι πους στρα τούς ο πλι τών (βλ. Ξε νο φών, Ελ λη νι κά 6.1.6). Έ τσι μί α 

βαθ μιαί α αλ λά στα θε ρή τά ση ε λά φρυν σης του α το μι κού ο πλι σμού εμ φα νί στη-

κε, η ο ποί α δεν μπο ρού σε να μην συ μπε ρι λά βει και το βασι κό ε ξάρ τη μα της 

σω μα τι κής θω ρά κι σης, το θώ ρα κα. 

Ο ο πλι τι κός θώ ρα κας

Κα θιε ρω μέ νο τύ πο θω ρά κι σης του κορ μού των ο πλι τών κα τά τους δύ ο πρώ-

τους αιώ νες της ο πλι τι κής ε πο χής α πο τε λού σε ο α πλά σχε δια σμέ νος κω δω νό σχη

μος θώ ρα κας, α παρ τι ζό με νος α πό δύ ο φύλ λα ορεί χαλ κου, πά χους 5-6 χι λιο στών, 

με εγ χά ρα κτη ή α νά γλυ φη α πό δο ση της α να τομί ας, τα ο ποί α συν δέ ο νταν στους 

ώ μους και στα πλά για, έ να για το ε μπρό σθιο κι έ να για το ο πί σθιο μέ ρος του 

σώ μα τος του πο λε μι στή. Η βαθ μιαί α τά ση ε ξέλι ξης του ο πλι σμού, ο δή γη σε δύ ο 

πε ρί που αιώ νες αρ γό τε ρα στην ου σια στι κή κα τάρ γη ση του ο λό χαλ κου θώ ρα κα 

και την α ντι κα τά στα σή του, στις πε ρισ σό τερες των πε ρι πτώ σε ων, α πό έ ναν λι νό 

ή δερ μά τι νο θώ ρα κα με ή χω ρίς με ταλ λικές προ σαρ τή σεις17. Ο ο ρειχάλ κι νος κω-

δω νό σχη μος θώ ρα κας πά νω α πό την άρ θρω ση του γο φού, πε ρί που, κύρτω νε 

προς τα έ ξω, σχη μα τί ζο ντας μί α στε φά νη, λαμ βά νο ντας έ τσι και το χαρα κτη ρι στι-

κό κω δω νο ει δές σχή μα απ’ το ο ποί ο πή ρε το ό νο μά του, το ο ποί ο αφε νός μεν 

διευ κό λυ νε την κί νη ση των γο φών κα τά το βά δι σμα ή το τρέ ξι μο, αφε τέ ρου δε 

προ σέ φε ρε προ στα σί α έ να ντι χα μη λών πληγ μά των κα τευ θυ νό με νων προς τη κοι-

λια κή χώ ρα του μα χη τή. 

Αυ τό το εί δος θώ ρα κα, που κά λυ πτε ο λό κλη ρο το στέρ νο και την πλά τη του 

μαχη τή, δια τη ρή θη κε σε χρή ση μέ χρι τις αρ χές του 5ου π.Χ. αιώ να πε ρί που, ο πό τε 

και α ντι κα τα στά θη κε, ό πως προ α να φέ ρου με, α πό ε λα φρύ τε ρες εκ δό σεις εί τε ορει-

χάλ κι νες18, εί τε φτιαγ μέ νες α πό δέρ μα ή λι νό ύ φα σμα. Το βά ρος του υ πο λο γί ζεται 

γύ ρω στα δε κα πέ ντε με δε κα ο κτώ κι λά, για να φο ρε θεί δε, θα έ πρε πε ο ο πλί της να 

16 Βλ. συ γκε ντρω μέ να α πο σπά σμα τα α πό τις πηγές, τα ο ποί α πα ρέ χουν α πό δει ξη για τη διαρ κή πα ρου σί α 
υ πη ρε τών ή προ σωπι κών α κο λού θων (οι ο ποί οι μπο ρεί να ή ταν δού λοι, α κό μη ό μως και ε λεύ θε ροι, τε λεί ως 
ά πο ροι πο λί τες, κα θή κον των ο ποί ων α πο τε λού σε η με τα φο ρά των ό πλων των πο λε μι στών μέ χρι το πε δί ο 
της μά χης), στο έρ γο του Pritchett W.K., The Greek State at War, I, σελ. 49-51.

17 Ο κα τά πο λύ ε λα φρύ τε ρος αυ τός θώ ρα κας, κυριάρ χη σε α πό λυ τα α πό τους Μη δι κούς Πο λέ μους μέ χρι 
τον 4ο π.Χ. αιώ να πε ρί που. Στην ου σί α ε πρό κει το για έ να εί δος κορ σέ, κα τα σκευα σμέ νου α πό πολ λα πλά 
στρώ μα τα λι νού υ φά σμα τος (λι νο θώ ραξ) ή α πό δέρ μα (σπο λάς), που συ μπλη ρω νόταν α πό έ να πε ρι τρα-
χή λιο ραμ μέ νο στις ω μο πλά τες, το ο ποί ο κα τέ λη γε σε δύο ε πω μί δες, με συ νή θως χάλ κι νη δια κό σμη ση. Ο 
θώ ρα κας αυ τός έ χει α πο δει χθεί ό τι ά ντε χε στα πλήγ μα τα του ξί φους. Βλ. Στα ϊν χά ουερ Γ., Ο Πό λεμος στην 
Αρ χαί α Ελ λά δα, β΄ εκ δ. Πα πα δή μας, Α θή να 2001, σελ. 48-50. 

18 Γύ ρω στο 474 π.Χ. κά νει την εμ φά νι σή του στα αττι κά αγ γεί α, έ νας νέ ος τύ πος, α να το μι κού θώ ρα κα, 
που α πο τε λεί τε λειο ποι η μέ νη μορ φή του κω δω νό σχη μου τύ που, το ε μπρό σθιο τμή μα του ο ποί ου α πο δί δει 
πι στά τους μύ ες του στή θους και της κοι λια κής χώρας. Ο θώ ρα κας αυ τός κα τε βαί νει μπρο στά χα μη λό τε ρα 
κα λύ πτο ντας και τη βου βω νι κή πε ριο χή, η προ στα σί α της ο ποί ας συ μπλη ρώ νε ται α πό προ σαρ τη μέ νες πτέ-
ρυ γες, και ε πι κρα τεί κα τά το δεύ τε ρο τέ ταρ το του 5ου π.Χ. αιώ να (βλ. Ξε νο φών, Α πο μνη μο νεύ μα τα, 3. 10.9), 
αρ γό τε ρα δε, δια τη ρεί ται σε χρή ση α πό το ιπ πι κό και έ χει συ χνή πα ρου σί α στους ρω μα ϊ κούς αν δριά ντες. 
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ζη τή σει βο ή θεια19. Σο βαρό τε ρο ί σως μειο νέ κτη-

μα α πό το βά ρος του θώ ρα κα φαί νε ται ό μως ό τι 

α πο τε λού σε η έλ λει ψη ε ξα ε ρι σμού, κα θώς το 

συ μπα γές μέ ταλ λο πά νω στο σώ μα του μαχη τή 

προ κα λού σε έ ντο νη ε φί δρω ση και α φυ δά τω ση 

(ό ταν ο και ρός ή ταν κα λός, αφού στην ου σί α 

ο α στρα φτε ρός ο ρεί χαλ κος λει τουρ γού σε 

ως συλ λέ κτης η λιακής θερ μό τη τας), και 

έ ντο να ρί γη ό ταν υ πήρ χε κρύ ο20. Και πά λι 

δια πι στώ νε ται ό τι ο ο πλι σμός των μα χη τών 

της ελ λη νι κής φά λαγ γας ή ταν σχε δια σμέ νος 

για λί γες ώρες μά χης, κα τά τη διάρ κεια της 

ά νοι ξης και του κα λο και ριού κυ ρί ως, ο πό τε 

και τα έ ντο να και ρι κά φαι νό με να ή ταν κα τά 

κα νό να πε ριο ρι σμέ να. Ο λό γος για τον ο ποί ο 

οι ο πλί τες ε πί δια κό σια πε ρί που χρό νια 

α νέ χο νταν την τα λαι πωρί α α πό τον βα ρύ 

ο ρει χάλ κι νο θώ ρα κά τους, ή ταν βέ βαια η 

ε ξαι ρε τι κή προ στα σί α που τους πα ρεί χε 

έ να ντι πληγ μά των α πό τα πε ρισ σό τε ρα 

ε πι θε τι κά ό πλα της ε πο χής. Ο ο πλί της 

που έ φε ρε τη βα ριά ο ρει χάλ κι νη 

θω ρά κι ση εί χε πολ λές πι θα νό τη τες 

να ε πι ζή σει α πό κά ποιο κτύ πη μα και 

να βρει έ τσι την ευ καιρί α να κα τα φέ ρει 

με τη σει ρά του έ να καί ριο πλήγ μα στον α ντί-

πα λό του. Χρειά ζο νταν συ νή θως πολ λά χτυ πή μα τα πριν 

δια τρη θεί η ο ρει χάλ κι νη πα νο πλί α και αυ τό εί ναι κά τι που α να φέ ρε ται 

συ χνά στην αρ χαί α ελ λη νι κή γραμ μα τεία21. Χρειά ζο νταν πολ λά χτυπή μα τα, ή α πλώς 

έ να α πο φα σι στι κό χτύ πη μα με το πί σω μέ ρος του ελ λη νι κού δό ρα τος που έ φε ρε μί α 

μι κρή, στι βα ρή με ταλ λι κή αιχ μή, η ο ποί α ο νο μα ζό ταν σαυ ρω τή ρας. 

19 Βλ. σχετ., Donlan W. Thompson J., The Charge of Marathon, ο.π., σελ. 341. Α κό μη και κα τά την ελ-
λη νι στι κή ε πο χή, ο πό τε και το βά ρος της θω ρά κι σης ή ταν κα τά κα νό να μειω μέ νο, κα τα σκευά ζο νταν και 
βα ρύ τε ρες θω ρα κί σεις, α νά λο γα με την ε πι θυ μί α του φέ ρο ντα. Ο βα σι λιάς Δη μή τριος της Μα κε δο νί ας, για 
πα ρά δειγ μα, φο ρού σε θώ ρα κα εί κο σι κι λών (Πλού ταρ χος, Δη μή τριος, 21), ε νώ ο Διό δω ρος σχο λιά ζει ό τι 
το ε μπρό σθιο η μι θω ρά κιο του τυ ράν νου των Συ ρα κου σών Α γα θο κλή ή ταν τό σο βα ρύ που κα νέ νας ε κτός 
α πό αυ τόν δεν μπο ρού σε να χει ρι στεί (Διό δω ρος, 19.3.2). 

20 Η δυ σφο ρί α του να μά χε σαι με πλή ρη θω ρά κι ση κά τω α πό το ζε στό ή λιο μπο ρεί να έ δω σε έ μπνευ ση 
στο Σπαρ τιά τη Δι η νέ κη για την πα σί γνω στη α πά ντη σή του στις Θερ μο πύ λες το 480 π.Χ., ό ταν ά κου σε ό τι 
τα περ σι κά βέ λη θα σκέ πα ζαν τον ή λιο. (Η ρό δο τος, VII, 226.1-2). Απ’ την άλ λη α να φέ ρε ται ό τι ο Σπαρ τιά της 
βα σι λιάς Α γη σί λα ος, προ κει μέ νου να σώ σει τις ζω ές των στρα τιω τών του, οι ο ποί οι εί χαν ε κτε θεί ο πλι σμέ νοι 
σε μί α κα ται γίδα α πό χα λά ζι, α να γκά στη κε να δια τά ξει να ζε στά νουν λά δι σε αγ γεί α, ώ στε να τρί ψουν το 
σώ μα τους και να υ περ νι κή σουν τα συ μπτώ μα τα της υ πο θερ μί ας (Ξε νοφ., Ελ λη νι κά, 4.5.3). 

21 Ο Θη βαί ος στρα τη γός Πε λο πί δας, κα τα βλή θη κε τελι κά στις Κυ νός Κε φα λές το 364 π.Χ., ό ταν ο ε χθρός 
ο πι σθο χώ ρη σε και τον στό χευσε με ε πα να λαμ βα νό με να κτυ πή μα τα, έ ως ό του η πα νο πλί α του τε λι κά υ πο-
χώ ρησε (Πλού ταρ χος, Πε λο πί δας, 32. 6-7).
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Το δόρυ και το ξί φος 

Η ε πι λο γή του δό ρα τος ως του βα σι κού ε πι θε τι κού ό πλου των Ελλή νων φα νε-

ρώ νει βέ βαια τη διά θε σή τους να πλη σιά σουν τον ε χθρό και να πο λε μή σουν 

μα ζί του σώ μα με σώ μα, σε έ ναν α γώ να θάρ ρους και θέ λη σης. Α πο τελού σε 

την ε πι λο γή αν δρών οι ο ποί οι έ νιω θαν πε ρι φρό νη ση για το εί δος πο λέμου 

που α παι τού σε χρή ση τό ξου ή άλ λων ε κη βό λων ό πλων και αυ τό δεν μπο ρεί 

πα ρά να ο φεί λε ται στο έ πος και την πο λε μι κή ι δε ο λο γί α και ή θος που αυ τό 

καλ λιέρ γη σε σε όλες τις γε νιές των Ελ λή νων οι ο ποί ες με γά λω σαν με αυ τό22. 

22 Το τό ξο, πε ρι γρά φε ται μεν στο έ πος, ό μως α ξιο λο γού με νο σε μί α η θι κή και η ρω ι κή θα λέ γα με κλί μα-
κα, κα τέ χει θέ ση υ πο δε έ στε ρη των υ πο λοί πων ε πι θε τι κών ό πλων, κα θώς δεν θε ω ρεί ται η ρω ι κό να χτυ πάς 
τον α ντί πα λο βρι σκό με νος σε α πόστα ση α πό αυ τόν. Πά ντως στην Ι λιά δα, Α χαιοί και Τρώ ες χρη σι μο ποιούν 
τό ξο, ακό μη και ε πώ νυ μοι ή ρω ες, ό πως ο Τεύ κρος ο Τε λα μώ νιος (Ο 443-444), ο Πάν δα ρος (Δ 105) και ο 
Πά ρης (Γ 16). Ο ποι η τής, ε νώ βά ζει α πό τη μια στο στό μα του Πάν δα ρου μί αν α παξιο λο γι κή α να φο ρά για 
το τό ξο και τα βέ λη (Ε 215), α πό την άλ λη κά νει ι διαί τερη α να φο ρά στην α ξί α των Λο κρών «ψι λών» μα χη-
τών, των ο πλι σμέ νων μό νο με τόξο και χω ρίς άλ λον α μυ ντι κό ο πλι σμό, που το ξεύ ο ντας α πα νω τά ρή μα ζαν 
τις φά λαγ γες των Τρώ ων, οι ο ποί οι «τη μά χη πια δεν εί χα νε στο νου, για τί οι ρι ξιές τους πνί γαν» (Ν 712-722). 
Στον Αι σχύ λο απ’ την άλ λη (βλ. Πέρ σες στί χοι 85-86, 147-149, 278-279, 816-817), φα νε ρώ νε ται ξε κά θα ρα 
η α ντί λη ψη της η θι κής υ περο χής των αν δρών που μά χο νται σε α γώ να εκ του σύ νεγ γυς, σε α ντι πα ρά θε ση 
με τους το ξό τες πο λε μι στές του Δα ρεί ου. 
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Εί ναι χα ρα κτη ρι στικό έ να γε γο νός 

το ο ποί ο δια σώ ζει ο Θου κυ δί δης (IV, 

40), το ο ποί ο σχε τί ζε ται με τους Σπαρ-

τιά τες ο πλί τες που πα ρα δόθη καν στη 

Σφα κτη ρί α, προς γε νι κή έκ πλη ξη των 

υ πο λοί πων Ελ λή νων, το 424 π.Χ. Εξή γη-

σαν την υ πο χώ ρη ση και πα ρά δο σή τους 

α να φέ ρο ντας ό τι τους εί χαν πλή ξει α πό 

α πό στα ση με βέ λη, που εί ναι α νί κα να να 

δια κρί νουν με τα ξύ των α λη θινά γεν ναί ων 

και των ά ναν δρων. Έ νας α πό τους Σπαρ-

τιά τες αιχ μα λώ τους χα ρα κτή ρι σε τα βέ λη 

«α δρά χτια» (ά τρα κτοι), δηλ. τυ πι κά γυ ναι κεί α, 

οι κια κά σύ νερ γα, θέ λο ντας να πει ό τι ε άν εί χαν 

πο λε μή σει σώ μα με σώ μα σε διά τα ξη φά λαγ γας 

ε να ντί ον α λη θι νά γεν ναί ων πο λε μι στών, κρα τώ-

ντας και κρα δαί νο ντας το ανδρο πρε πές δό ρυ των 

ο πλι τών, τό τε φυ σι κά δεν θα εί χαν πα ρα δο θεί και 

θα συνέ χι ζαν να μά χο νται ως τον τε λευ ταί ο. 

Το μή κος του ελ λη νι κού δό ρα τος έ φτα νε τα 

δυό μι σι πε ρί που μέ τρα και το στέ λε χός του ή ταν 

φτιαγ μέ νο α πό ξύ λο φλα μου ριάς ή α γριο κε ρα σιάς 

(ό πως αρ γό τε ρα και η μα κεδο νι κή σά ρι σα) με διά με-

τρο ε νά μι σι με δύ ο ε κα το στά. Το βά ρος του έ φτα νε 

στα τρί α πε ρί που κι λά, ε πρό κει το συ νε πώς για έ να 

βα ρύ ό πλο, για να το χει ρι στεί κά ποιος με το έ να μό νο 

χέ ρι, ε νό ψει βέ βαια και του μή κους του. Ε κτός α πό τη 

σι δε ρέ νια συ νή θως αιχ μή τους, τα ελ λη νι κά δό ρα τα εί χαν 

μί α ε πί σης με ταλλι κή, ο ρει χάλ κι νη α κί δα στη βά ση τους, 

τον σαυ ρω τή ρα23. Η ελ λη νι κή αυ τή ε πι νό η ση, τό σο α πλή 

στη σύλ λη ψη, ό μως τό σο α πο τε λε σμα τι κή σε σχέ ση με τον 

ελ λη νι κό τρό πο μά χης της ο πλι τι κής φά λαγ γας, κα θι στού σε 

το δό ρυ μί α ι διο φυ ή ε φεύρε ση με θα να τη φό ρο δυ να τό τη τα 

και στις δύ ο α πο λή ξεις του. Τα πλε ο νε κτή ματα του σαυ ρω τή ρα 

ή ταν πολ λα πλά. Πρό σφε ρε με το βά ρος του την α παι τού με νη 

ισορ ρο πί α έ να ντι του βά ρους της αιχ μής και προ στά τευε α πό 

τη φθο ρά το ξύλι νο στέ λε χος, κα θώς το δό ρυ, ό ταν δεν το 

κρα τού σαν οι ο πλί τες, καρ φω νό ταν με τη χρή ση του σαυ ρω-

τή ρα στο έ δα φος. Ό μως το ου σια στι κό προ σόν του ελ λη νικού 

23 Η αιχ μή του δό ρα τος της ο πλι τι κής ε πο χής δεν πα ρου σιά ζει κα μί α αι σθη τή ε ξέ λι ξη σε σύ γκρι ση με τις 
πα λαιό τε ρες μορ φές, ε κτός α πό το μέ ταλλο α πό το ο ποί ο εί ναι φτιαγ μέ νη, α φού συ νή θως εί ναι σι δε ρέ νια. 
Εί ναι φυλ λό σχη μη, μή κους 30 πε ρί που ε κα το στών, με έ να κε ντρι κό νεύ ρο και αυ λό για τη στε ρέ ω ση του 
ξύ λι νου στε λέ χους. Ο σαυ ρω τήρ, έ χει πυ ρα μι δο ει δές σχή μα, εί ναι χυ τός α πό ο ρεί χαλ κο, για με γα λύ τε ρη 
α ντο χή στη σκου ριά, και φτά νει σε μή κος τα 20 πε ρί που ε κα το στά. 
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δό ρα τος φα νε ρω νό ταν στη μά χη, α φού η αιχ μή του σαυ ρω τή ρα πρό σφε ρε 

στον ο πλί τη έ να α κό μη στρα τιω τι κό πλε ο νέ κτη μα, εί τε αυ τός βρι σκό ταν στον 

πρώ το ζυ γό, εί τε στο μέ σον, εί τε στο τέ λος της φά λαγ γας.

Για τους ο πλί τες των πρώ των ζυ γών τα πλε ο νε κτή μα τα που πα ρεί χε ο 

σαυ ρω τήρας φα νε ρώ νο νταν ό ταν, ό πως πο λύ συ χνά συ νέ βαι νε, τα δό ρα τα 

έ σπα γαν με τά την πρώ τη δυ να μι κή ε πί θε ση της φά λαγ γας, ε ξαι τί ας της βί-

αι ης πρό σκρου σής τους πά νω στις ο πλι τι κές α σπί δες, τους ο ρει χάλ κι νους 

θώ ρα κες ή τη σάρ κα των α ντι πά λων, πράγ μα που εί ναι φυ σι κό ε νό ψει της 

δύ να μης της πρό σκρουσης σε συν δυα σμό και με τη μι κρή δια το μή του ξύ λι-

νου στε λέ χους του δό ρατος. Τό τε το υ πό λοι πο του δό ρα τος με τον α κι δω τό 

σαυ ρω τή ρα, μπο ρού σε να χρησι μο ποι η θεί για έ να α κό μη πλήγ μα ε να ντί ον 

των α ντι πά λων24. Για τους ο πλί τες που βρί σκο νταν στους με σαί ους ζυ γούς 

ή στο τέ λος τη φά λαγ γας, οι ο ποί οι κρα τού σαν το δό ρυ τους όρ θιο, ώ στε 

να βο η θούν στην α πό κρου ση ή στον ε ξο στρα κι σμό ει σερ χό με νων βλη μά-

των, να α πο τρέ πο νται φί λια χτυ πή μα τα με τα ξύ τους, και να έ χουν α νά πά σα 

στιγ μή τη δυ να τό τη τα να τα φέ ρουν στην κα τάλ λη λη για ε πί θε ση θέ ση, ο 

σαυ ρω τή ρας πρό σφε ρε τη δυ να τό τη τα να κα τα φέ ρουν έ να δυ να τό πλήγ μα 

προς τα κά τω, στο κορ μί του πε σμέ νου, ή δη τραυ μα τι σμέ νου ή ό χι, ε χθρού. 

Πολ λοί ε χθροί κα τά την προ έ λα ση της φά λαγ γας, βρί σκο νταν πε σμέ νοι στο 

έ δα φος, εί τε τραυ μα τισμέ νοι εί τε ό χι, πά ντως κα θη λω μέ νοι στο έ δα φος και 

ο τρό πος για να α πο τε λειώ σει κα νείς τους ά τυ χους αυ τούς ο πλί τες ή ταν να 

κρα τά το δό ρυ κά θε το και να το κα τε βά ζει με δύ να μη προς τα κά τω. Έ τσι ο 

α κι δω τός σαυ ρω τή ρας τρυ πού σε ε ντε λώς τον ο ρει χάλ κι νο θώ ρα κα, πράγ μα 

που ε πι βε βαιώ νε ται α πό τις τετρά γω νες ο πές που ε πι ση μάν θη καν σε αρ χαί-

ες ο πλι τι κές πα νο πλί ες, οι ο ποίες ήρ θαν στο φως α πό τις α να σκα φές στην 

αρ χαί α Ο λυ μπί α.

Ό σον α φο ρά στα ελ λη νι κά ξί φη, θα πρέ πει να ση μειω θεί ό τι δύ ο εί δη ξι-

φών, και τα δύ ο σι δε ρέ νια, α πα ντώ νται σε χρή ση α πό το στρα τό των ο πλι τών. 

Πρό κει ται για το αμ φί στο μο ξί φος, το μήκος του ο ποί ου κυ μαί νε ται α πό 45 

μέ χρι 65 πε ρί που ε κα το στά (σπά νια ό μως εί ναι μα κρύ τε ρο α πό 60 ε κα το στά), 

το ο ποί ο χρη σι μεύ ει για να τρυ πά ει αλ λά και να κό βει, και για το ξί φος με 

μί α μό νο, ε λα φρώς κα μπυ λού με νη κό ψη, που ο νο μά ζεται μά χαι ρα ή κο πίς. Η 

ρά χη του ξίφους αυ τού μπο ρεί να εί ναι ευ θεί α ή να έ χει και αυ τή, ό πως και 

η κό ψη, μί α ελα φρά κα μπύ λω ση. Τα ξί φη φυ λάσ σο νταν σε θή κη, τον κο λε όν, 

που κρέ με ται α πό τον ώ μο με τε λα μώ να και χρη σι μο ποιού νταν, μόνον ε άν 

έ σπα γαν οι ε χθρι κές γραμ μές ή αν α χρη στευό ταν το δό ρυ του ο πλί τη. Στη 

μά χη εκ του σύ νεγ γυς ή ταν ε πί σης σε χρή ση κο ντά εγ χει ρί δια, ι διαί τε ρα δε 

γνω στό (κυ ρί ως α πό τον Πλού ταρ χο, βλ. Η θι κά, 191Ε, 217Ε, 241F) ή ταν το 

κο ντό λα κω νι κό εγ χει ρί διο. 

24 Ο Έλ ληνας ι στο ρι κός Πο λύ βιος, πε ρι γρά φο ντας τις πρώ τες ελ λη νο ρω μα ϊκές συ γκρού σεις α να φέ ρει ό τι 
το πρό βλη μα των πρώ ι μων ρω μα ϊ κών δο ρά των συ νί στα το στο ό τι δεν ή ταν ε ξο πλι σμέ να με σαυ ρω τή ρες 
κι έ τσι μπο ρού σε κανείς να τα χρη σι μο ποι ή σει μό νο μί α φο ρά, στην αρ χι κή σύ γκρου ση. Με τά α πό αυτήν 
θραύ ο νταν και δεν εί χαν κα μί α άλ λη χρη σι μό τη τα. (Πο λυβ. 6.25.9).
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ΑΡ ΧΑΙΟΙ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ ΣΥΓ ΓΡΑ ΦΕΙΣ ΕΓ ΧΕΙ ΡΙ ΔΙΩΝ ΤΑ ΚΤΙ ΚΗΣ ΤΕ ΧΝΗΣ
Δυ στυ χώς δεν έ χουν δια σω θεί πε ρι γρα φές των πρώ ι μων ο πλι τι κών μα χών, ώ στε 

να α να πλά σου με ε πα κρι βώς τον τρό πο μά χης και τα πο λε μι κά ή θη των Ελ λή νων 

των αρ χα ϊ κών χρό νων, κα θώς ου σια στι κά η πρώ τη λε πτο με ρής α ναφο ρά στον ο πλι-

τι κό τρό πο πο λέ μου βρί σκε ται στον Η ρό δο το, του ο ποί ου η γλα φυ ρή πε ρι γρα φή 

της μά χης του Μα ρα θώ να του 490 π.Χ., α πο τε λεί το πρώ το ι στο ρι κό χρο νι κό, σε 

πε ζό κεί με νο, της πρώ της «διε θνούς» θα λέ γα με σή με ρα πο λε μι κής σύ γκρου σης εκ 

πα ρα τά ξε ως στην ευ ρω πα ϊ κή ιστο ρί α. Μί α σύ γκρου ση, η ο ποί α έ λα βε χώ ρα ε νώ 

οι Έλ λη νες, ε πί δύ ο του λά χι στον αιώ νες, εί χαν ή δη «σπου δά σει», κα τά τη διάρ κεια 

των συ νε χών με τα ξύ τους α να με τρή σε ων, αυ τόν τον τρό πο πο λέ μου. 

Η υ πε ρο χή του ελ λη νι κού τρό που μά χης σε σύ γκρι ση με ξέ νους στρα τούς 

της ε πο χής, δια φαί νε ται βέ βαια και α πό πα λαιό τε ρα γε γο νό τα, σχε τι ζό με να με τη 

μι σθο φο ρι κή δρά ση Ελ λή νων ο πλι τών σε με γά λους στρα τούς της Α να το λής, τα 

ο ποί α συ νέ βη σαν πο λύ νω ρί τε ρα, κα τά τη διάρ κεια του 7ου π.Χ. αιώ να, ό πως για 

πα ρά δειγ μα, τα σχε τι κά με τη στρα τιω τι κή βο ή θεια που ι στο ρεί ται ό τι προ σέ φε ραν 

Έλ λη νες ο πλί τες στον Φα ρα ώ Ψαμ μή τι χο Α΄ της Αι γύ πτου γύ ρω στο 664 π.Χ.25, ή 

τη δια κε κρι μέ νη ο πλι τι κή υ πηρε σί α του α δελ φού του ποι η τή Αλ καί ου, Α ντι με νί δα, 

στο βα βυ λω νια κό στρα τό, ε βδο μή ντα πε ρί που χρό νια αρ γό τε ρα. Τε λι κά, θα πρέπει 

να πα ρα τη ρη θεί ό τι για τους δύ ο αιώ νες πο λέ μων με τα ξύ Ελ λή νων ο πλι τών πριν 

α πό τη μά χη του Μα ρα θώ να, βα σι ζό μα στε πε ρισ σό τε ρο στην αγ γειο γρα φία, στις 

σπο ρα δι κές α να φο ρές λυ ρι κών και ε λε γεια κών ποι η τών και σε πε ρι γρα φές που 

συ γκέ ντρω σαν α πό πα λαιό τε ρους συγ γρα φείς, με τα γε νέ στε ροι ι στο ριο γρά φοι ή 

γε ω γρά φοι. Οι γρα πτές μαρ τυ ρί ες οι ο ποί ες μας προ σφέ ρουν πλη ρέ στε ρη πλη ρο-

φό ρη ση, πλη θαί νουν ό πως προ α να φέ ρου με και ε ξει δι κεύ ο νται ό σο πλη σιά ζου με 

προς την κλα σι κή πε ρί ο δο. Τις περι γρα φές ό πλων π.χ. στον Αλ καί ο, ή του η ρω ι κού 

πνεύ μα τος μά χης στον Τυρ ταί ο, α κο λου θούν α κρι βείς πε ρι γρα φές μα χών α πό τους 

κλα σι κούς συγ γρα φείς, τον Η ρό δο το, για την πε ρί ο δο των Μη δι κών Πο λέ μων, τον 

Θου κυ δί δη, για τον Πε λο πον νη σια κό Πό λε μο, αλ λά και ει δι κά στρα τιω τι κά συγ-

γράμ μα τα, είτε γύ ρω α πό τον πό λε μο γε νι κά, εί τε για την ιπ πι κή και πο λιορ κη τι κή 

τέ χνη, ό πως εί ναι τα έρ γα του Ξε νο φώ ντα (Ιπ παρ χι κός, Κύ ρου Παι δεί α κ.λπ.) ή τα 

έρ γα ε νός λι γό τε ρου γνω στού συγ γρα φέ α, του Αινεί α του Τα κτι κού, για τον ο ποί ο 

θα ή ταν ι διαι τέ ρως χρή σι μο να παρα θέ σου με κά ποιες πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες 

ευ θύς α μέ σως.

Αι νεί ας ο Τα κτι κός

Το μο να δι κό δυ στυ χώς έρ γο που έ χει φτά σει μέ χρι τις η μέ ρες μας α πό τον Αι νεί α, ο 

ο ποί ος θα πρέ πει να ση μειω θεί ό τι δι καί ως θε ω ρεί ται ως ο πρώ τος scriptor rei militaris 

(συγ γρα φέ ας πο λε μι κών ζη τη μά των) του αρ χαιο ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι έ να πρα κτι-

25 Ο Ψαμ μή τι χος, εί χε η γη θεί μί ας κί νη σης για την έ νω ση της Αι γύ πτου, με τά α πό τη λή ξη της Ασ συ ρια κής 
κα τοχής, και έ χρι σε ε αυ τόν πρώ το Φα ρα ώ της 26ης δυ να στεί ας, κυ βερ νώ ντας α πό το 664 έ ως το 609 π.Χ. 
Α πό τον Η ρό δο το (Ι Ι, 152) και άλ λους συγ γρα φείς (Διό δω ρος Ι, 66, Έ φο ρος fr. 12 Jacoby), πλη ρο φο ρού μα στε 
ό τι ζή τη σε τη βο ή θεια μι σθο φό ρων ο πλι τών α πό την Ιω νί α και την Κα ρί α, η ά φι ξη των ο ποί ων ε πα λή θευ σε 
μί α προ φη τεί α που του εί χε δο θεί, ό τι θα νι κού σε με τη βο ή θεια «χαλ κέ ων αν δρών», οι ο ποί οι θα έρ χο νταν 
α πό τη θά λασ σα.
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κό εγ χει ρί διο με τον τί τλο «Πο λιορ κη τι κά» (και υ πό τι τλο «Τα κτι κόν υπό μνη μα πε ρί του 

πώς χρή πο λιορ κου μέ νους α ντέ χειν»), το κεί μενο του ο ποί ου α να κα λύ φθη κε σε έ να 

χει ρό γρα φο του 10ου μ.Χ. αιώ να (Codex Laurentianus LV 4). Πα ρά το γε γο νός ό τι ο 

Αι νεί ας χρη σι μο ποιεί την ατ τι κή διά λε κτο (με αρ κε τά ό μως στοι χεί α της κοι νής), δεν 

εί ναι Α θη ναί ος. Οι α να φο ρές του στην Α θή να εί ναι ε λά χι στες, α ντί θε τα πλε ο νά ζουν 

οι ανα φο ρές σε πρό σω πα και πράγ μα τα της Πε λο πον νή σου, κα τά την ε πι κρα τέ στερη 

δε ά πο ψη, θα πρέ πει να ταυ τι στεί με τον στρα τη γό της αρ κα δι κής συ μπο λιτεί ας Αι-

νεί α τον Στυμ φά λιο, ο ο ποί ος έ ζη σε τον 4ο π.Χ. αιώ να και η γή θη κε του στρα τού των 

Αρ κά δων στη μά χη της Μα ντι νεί ας το 361 π.Χ.26 Τα Πο λιορ κη τι κά του Αι νεί α, πα ρά το 

26 Τον Αι νεί α μνημο νεύ ει στα Ελ λη νι κά του και ο σύγ χρο νός του Ξε νο φών: «Την ί δια πε ρί που ε πο χή ο 
Στυμ φά λιος Αι νεί ας, ο ο ποί ος εί χε γί νει στρα τη γός των Αρ κά δων, ε πει δή θε ώ ρη σε ό τι η κα τά στα ση στη 
Σι κυώ να δεν ή ταν πια υ ποφερ τή, α φού α νέ βη κε με το στρα τό του στην Α κρό πο λη, συ γκά λε σε σε συμ βού-
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γε γο νός ό τι για ε μάς σή με ρα α πο τελούν το πρώ το δι δα κτι κό έρ γο για την ε πι στή μη 

των πο λε μι κών κι νή σε ων, δεν α πο τε λούν το μο να δι κό έρ γο που συ νέ γρα ψε ο πρα κτι-

κός αυ τός Αρ κάς στρα τηγός και συγ γρα φέ ας, α πο τε λούν α πλά το μο να δι κό έρ γο του 

που έ φτα σε μέ χρι τις μέ ρες μας. Ο ί διος έ γρα ψε πολ λά α κό μη έρ γα τα κτι κής και στρα-

τη γι κής τέ χνης, τα ο ποί α μνη μο νεύ ουν άλ λοι με τα γε νέ στε ροί του συγ γρα φείς27, τους 

λιο ό σους α πό τους α ρί στους Σι κυώ νιους βρί σκο νταν στην πό λη, ε νώ έ στει λε να φέ ρουν πί σω και ό σους 
εί χαν ε ξο ρι στεί, χω ρίς ψή φι σμα της πό λης». (Ξε νοφ., Ελ λη νι κά Ζ΄ Ι Ι Ι,1). Τον μνη μο νεύ ει επί σης ο Πο λύ βιος, 
Ι στο ριών Ι΄ 44.1: «Ο Αι νεί ας, ο συγ γρα φέ ας πραγ μα τεί ας για τα Στρα τη γι κά, έ κα νε κά ποια πρό ο δο θέ λο ντας 
να δώ σει λύ ση στο ζή τη μα, οι ε πι νο ή σεις του ό μως υ στε ρούν πο λύ α πό το να δί νουν λύ ση που να συ νά δει 
με τη στρα τιω τι κή α να γκαιό τη τα».

27 Βλ. Αι λια νός ο Τα κτι κός, Τα κτι κή Θε ω ρί α 1.2: «Τη θε ω ρία ε πε ξερ γά στη κε α να λυ τι κά ο Αι νεί ας, αυ τός 
που ε κτός των άλ λων, συ νέ τα ξε ι κα νό α ριθ μό βι βλί ων για τα στρα τη γι κά, ε πι το μή των ο ποί ων έ γρα ψε ο 
Κι νέας ο Θεσ σα λός».
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τί τλους με ρι κών α πό τα ο ποί α μας δί νει ο ίδιος μέ σα στο κεί με νο των Πο λιορ κη τι κών 

του28, η συγ γρα φή των ο ποί ων θα πρέ πει να το πο θε τη θεί πά ντως γύ ρω στο 350 π.Χ., 

δη λα δή λί γο αρ γό τε ρα α πό τη συγ γρα φή των έρ γων Ιπ παρ χι κός και Πε ρί Ιππι κής του 

Ξε νο φώ ντα, έρ γα τα ο ποί α κι νού νται σε πα ρα πλή σιο με τα έρ γα του Αι νεί α, κλί μα.

Α πό την αρ χή κιό λας του έρ γου του ο Αι νεί ας μας πα ρου σιά ζει τον λό γο ου σια-

στι κά που τον ο δή γη σε στη συγ γρα φή του: Ό σοι εκ στρα τεύ ουν α πό τη χώ ρα τους 

για πό λε μο, μας λέ ει, και συ να ντή σουν κιν δύ νους, αν κά νουν σφάλ μα τα σε ξη ρά 

ή θά λασ σα δεν χά νο νται ό λοι, αλ λά μέ νει στους ε πι ζώ ντες «η χώ ρα, η πό λις και 

πα τρίς τους». Ε κεί νοι ό μως που εί ναι υ πο χρε ω μέ νοι να πο λε μούν στην πό λη τους, 

υ πε ρα σπι ζό με νοι τα υ πέρ τα τα α γα θά (τα ιε ρά των θε ών, την πα τρίδα, τους γο νείς, 

τα παι διά τους), αν δεν έ χουν κά νει τις κα τάλ λη λες προ ε τοιμα σί ες, θα χα θούν και 

οι ί διοι και η πα τρί δα και οι οι κο γέ νειές τους. Για το λό γο αυ τό συ νέ γρα ψε λοι πόν 

το εγ χει ρί διό του, προ κει μέ νου να κα τα στή σει γνω στό το πώς θα πρέ πει να ε νερ-

γούν, ή δη α πό πε ρί ο δο ει ρή νης, αλ λά και κα τά τη διάρ κεια μί ας πο λιορ κί ας, οι 

υ πε ρα σπι στές μί ας πό λε ως, ώ στε να σώ σουν τους ε αυ τούς και την πό λη τους. 

Εν συ ντο μί α, α να φέ ρου με πα ρα κά τω τις εν δια φέ ρου σες ο δη γί ες του Αι νεί α: 

Πρώ τα-πρώ τα, θα πρέ πει οι πιο νου νε χείς και ε μπει ρο πό λε μοι ά ντρες να πλαισιώ-

νουν την πο λι τι κή η γε σί α. Αυ τοί θα δια λέ γουν τους πιο ρω μα λέ ους και πι στούς 

στην πα ρά τα ξη που διοι κεί την πό λη άν δρες και θα τους κα θι στούν φρου ρούς 

στα τεί χη της πό λε ως. Ει δι κό τε ρα πε ρί των φρου ρών των Πυ λών της πό λης (Πυ

λω ρών στο αρ χαί ο κεί με νο), ο Αι νεί ας συμ βου λεύ ει να εί ναι συ νε τοί και έ ξυ πνοι, 

αλ λά κυ ρί ως εύ πο ροι και οι κο γε νειάρ χες, κα θώς έ τσι δεν μπο ρούν να πει στούν 

α πό οι κο νο μι κά κί νη τρα να πα ρα δώ σουν τις Πύ λες της πό λης στους ε χθρούς 

(Πο λιορ κη τι κά, 5.1). Θα πρέ πει ε πί σης σε κά θε συ νοι κί α να έ χει ο ρι στεί διοι κη τής 

(ρυ μάρ χης στο αρ χαί ο κεί με νο), ή δη α πό και ρό ει ρή νης, ο πιο έ μπειρος και συ-

νε τός άν δρας, ο ο ποί ος θα ο δη γεί, α φού ο πλι στούν, τους άν δρες της συ νοι κί ας 

του στον πιο κο ντι νό στη συ νοι κί α δη μό σιο χώ ρο (θέ α τρο, α γο ρά κ.λπ.), ώ στε να 

α πο φεύ γε ται έ τσι ο πα νι κός και η α πο διορ γά νω ση σε πε ρι πτώ σεις προ σβο λής 

της πό λης α πό τους ε χθρούς. Έ πει τα, ο Αι νεί ας συμ βου λεύ ει τη χρή ση προ συμ-

φω νη μέ νων α να γνω ρι στι κών ση μεί ων (συσ σή μων), η με ρη σί ων και νυ κτε ρι νών, 

ώ στε να α να γνω ρί ζο νται με τα ξύ τους οι υ πε ρα σπι στές της πό λης, ε νώ στη συ-

νέ χεια, α να φέ ρει αρ κε τά για την α ποφυ γή συ νω μο σιών, οι ο ποί ες μπο ρεί να 

α να τρέ ψουν την πα ρά τα ξη που διοι κεί την πό λη και να την πα ρα δώ σει στους 

ε χθρούς, για το πώς θα με τα χει ρί ζο νται τους μι σθο φό ρους που υ πάρ χουν στην 

πό λη, ώ στε να μην προ σχω ρή σουν προς τους ε πι τι θέ με νους, και ό λα αυ τά τα 

διαν θί ζει με πολ λά ι στο ρι κά πα ρα δείγμα τα α πό προ γε νέ στε ρες πε ρι πτώ σεις πο-

λιορ κιών, με α πο τέ λε σμα και το κείμε νό του να έ χει ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον, αλ λά 

και να α πο φεύ γε ται η μο νο τονί α.

Στη συ νέ χεια, α φιε ρώ νει με γά λο μέ ρος γύ ρω α πό τις σκο πιές και τις πε ρι πολί-

ες που εί ναι α πα ραί τη το να έ χουν ο ρι στεί ώ στε να γί νουν ε γκαί ρως α ντιλη πτές 

28 Κά ποιοι α πό τους τί τλους άλ λων έρ γων του εί ναι: Πα ρα σκευα στι κή Βί βλος (για το πώς πρέ πει να προ ε-
τοι μά ζε ται έ να στρά τευ μα πριν τη μά χη), Πο ρι στι κή Βί βλος (σχε τι κά με την ε πι με λη τεί α και τα οι κο νο μι κά 
γενι κό τε ρα ζη τή μα τα ε νός στρα τεύ μα τος), Στρα το πε δευ τι κή Βί βλος (ο δη γί ες πε ρί στρα το πε δεύ σε ως κ.λπ.).
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οι κι νή σεις των ε χθρών. Α ξί ζει ε δώ τον κό πο να α να φέ ρου με κά τι πε ρισσό-

τε ρο: Θα πρέ πει ο στρα τη γός, μας λέ ει ο Αι νεί ας, ε άν έ χει α νά γκη να στείλει 

πε ρι πό λους, να δί νει στον πρώ το φρου ρό της πε ρι πό λου έ να ρα βδί με έ να 

ση μά δι, ε κεί νος να το πα ρα δί δει στον δεύ τε ρο και ού τω κα θε ξής, μέ χρι το 

ραβδί να κά νει τον κύ κλο του και να ε πι στρέ ψει πά λι στον στρα τη γό, ο ο ποί-

ος θα εί ναι σί γου ρος τό τε πως ό λοι οι σκο ποί εί ναι στη θέ ση τους. Ε άν ό μως 

κά ποιος φρου ρός της πε ρι πό λου δεν βρεί το σκο πό στη θέ ση του, θα πρέ πει 

να ε πιστρέ φει το ρα βδί σε ε κεί νον που του το έ δω σε, έ τσι ώ στε να πλη ρο-

φο ρεί ται αμέ σως ο στρα τη γός ποιος σκο πός έ χει ε γκα τα λεί ψει τη σκο πιά 

του (Πο λιορ κη τι κά, 22. 27)29. Η χρή ση συν θή μα τος και πα ρα συν θή μα τος, για 

α να γνώ ρι ση των φί λων δυ νά με ων, θε ω ρεί ται ε ξαι ρε τικά ση μα ντι κή α πό τον 

Αι νεί α. Θα πρέ πει μας λέ ει να λαμ βά νε ται μέ ρι μνα ώ στε το σύν θη μα να μη 

δη μιουρ γεί γλωσ σι κή σύγ χυ ση σε πε ρί πτω ση που το στρά τευμα έ χει μι κτή 

σύν θε ση (Ί ω νες, Δω ριείς, κ.λπ.). Δεν θα πρέ πει δη λα δή να α πο τε λεί ται α πό 

λέ ξη που σε κά θε διά λε κτο δί νε ται και με άλ λον τύ πο (π.χ. Ά ρης και Ε νυά λιος, 

Α θηνά και Παλ λάς, ξί φος και εγ χει ρί διο κ.λπ.), αλ λά α ντί θε τα θα πρέ πει να 

εί ναι λέ ξη κοι νή σε ό λους και ευ κο λο μνη μό νευ τη, αλ λά και να ται ριά ζει με 

τη δράση που α να λαμ βά νε ται. Για βί αι η, πα ρα δείγ μα τος χά ριν, ε πι χεί ρη ση, 

ο Αι νεί ας προ τεί νει το Η ρα κλής, για κα τα σκο πευ τι κή ε πι χεί ρηση το Δό λιος 

Ερ μής, για κυ νή γι το Κυ νη γή τρα Άρ τε μη, για μί α φα νε ρή ε πι χεί ρη ση Ή λιος και 

Σε λή νη κ.λπ. Ό σον α φο ρά στο πα ρα σύν θη μα, ο Αι νεί ας θε ω ρεί ό τι θα πρέ πει 

να εί ναι ό σο το δυ να τόν πιο ε ξει δι κευ μέ νο και δύ σκο λα α να γνω ρί σι μο α πό τους 

ε χθρούς. Ό ταν π.χ. εί ναι νύ χτα με φεγ γά ρι που διευ κο λύ νει την ο ρα τό τη τα, μπο-

ρεί ε κεί νος που πλη σιά ζει το σκο πό να λέ ει το σύν θη μα, να το συ νο δεύ ει ό μως 

και με κά ποια εκ των προ τέ ρων συμ φω νη μέ νη χει ρο νο μί α (να βγά ζει το σκού φο 

του, να κοι τά ζει προς τα πά νω το φεγ γά ρι, να καρ φώ νει το δό ρυ του στη γη, ή 

να το κρα τά με το α ρι στε ρό χέ ρι του κ.λπ.).

Πολ λά α κό μη εί ναι τα ζη τή μα τα με τα ο ποί α κα τα πιά νε ται ο Αι νεί ας: Μι λά για τον 

τρό πο κα τα πο λέ μη σης του φό βου και του πα νι κού που μπο ρεί να πιά σει κά ποιον α πό 

τους ο πλί τες και να με τα δο θεί συ να κό λου θα σε ό λο το στρά τευμα. Μι λά για τον τρό πο 

α πο φυ γής ει σα γω γής ό πλων στην πό λη, τα ο ποί α θα μπο ρού σαν να χρη σι μο ποι ή σουν 

α ντι φρο νού ντες οι ο ποί οι συ νερ γά ζο νται με τους ε χθρούς. Μι λά για τους τρό πους δια-

βί βα σης μυ στι κών μη νυ μά των, και τους τρό πους α ντι με τώ πι σης των πο λιορ κη τι κών 

29 Ει δι κό τε ρα, ε άν κά ποιος δεν έ χει εμ φα νι στεί στο ση μεί ο που ο ρί στη κε για να φυ λά ξει σκοπιά, θα πρέ πει 
ο λο χα γός του να ο ρί ζει α μέ σως κά ποιον άλ λον για τη συ γκε κρι μέ νη σκο πιά, πλη ρώ νο ντάς τον μά λι στα 
(πα ρα χρή μα την φυ λα κήν απο δό σθω) α νε ξάρ τη τα α πό το τί μη μα (ο πό σον δάν ευ ρί σκη), ε νώ στη συ νέ χεια 
ο πα ρα βά της και θα α πο ζη μιώ νει το λο χα γό α πό το μισθό του, και θα τι μω ρεί ται την ε πο μέ νη η μέ ρα α πό 
τον τα ξί αρ χο (ο δε τα ξί αρ χος αυ τόν τη υ στε ραί α ζη μιού τω τη νο μι ζο μέ νη ζη μί α), χω ρίς όμως ο Αι νεί ας να μας 
α να φέ ρει ε δώ ποια ή ταν η ποι νή αυ τή, κι αυ τό βέ βαια για τί στην ε πο χή του θα ή ταν ί σως γνω στή σε ό λους η 
τι μω ρί α του πα ρα βά τη, ώ στε να μην χρειά ζε ται να α να φερ θεί ει δι κό τε ρα. Ε άν ό μως, μας πλη ρο φο ρεί ε πίσης 
ο Αι νεί ας, το στρά τευ μα έ χει για κά ποιον λό γο χά σει το η θι κό του, λό γω ήτ τας που προ η γή θη κε, έλ λει ψης 
τρο φί μων κ.λπ., θα πρέ πει οι πε ρι πο λί ες να εί ναι συ χνό τε ρες, να μην δεί χνουν ό μως υ περ βάλ λο ντα ζή λο 
στο να ε ντο πί ζουν τους σκο πούς που ε κτε λούν πλημ με λώς τα κα θή κο ντά τους α πό νύ στα ή κούρα ση, για τί 
κά τι τέ τοιο ε πι τεί νει τη δυ σθυ μί α των στρα τιω τών. Σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις, μπο ρεί η πε ρί πο λος να φω νά ζει, 
ώ στε αν ο σκο πός κοι μά ται να ξυ πνή σει και να ε τοι μα στεί κα ταλ λή λως.
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μη χα νών30. Μι λά ε πίσης για τον τρό πο με τον ο ποί ο θα πρέ πει να α ντι δρά σουν οι 

υ πε ρα σπι στές εάν οι ε πι τι θέ με νοι βά λουν φω τιά στις Πύ λες της πό λε ως: «Ε άν κάποιοι 

πύρ γοι ή μέ ρος των τει χών της πό λε ως εί ναι α πό ξύ λο, θα πρέ πει κα τά μή κος των ε πάλ ξε

ων να το πο θε τού νται ε πι στρώ σεις α πό τσό χα και δέρ μα ώ στε να μην παίρ νουν εύ κο λα 

φω τιά. Αν ό μως πιά σουν φω τιά οι πύ λες, πρέ πει να ρίξε τε α κό μη πε ρισ σό τε ρα ξύ λα ώ στε 

να γί νει η φω τιά ό σο το δυ να τόν με γα λύ τερη, μέ χρι να προ λά βε τε να α νοί ξε τε χα ντά κια στο 

ε σω τε ρι κό και να χτί σε τε το τα χύ τε ρο δυ να τό έ ναν α μυ ντι κό τοί χο με ό,τι υ λι κά δια θέ τε τε, 

ή αν δεν έχε τε πρό χει ρα, γκρε μί ζο ντας τα πλη σιέ στε ρα σπί τια» (Πο λιορ κη τι κά, 33. 3 και 

4). Μι λά α κό μη για την κα τά σβε ση άλ λων πυρ καγιών: «Αν οι ε χθροί ε πι χει ρή σουν να 

κά ψουν κά τι με μη χα νι σμούς α πό εύ φλε κτα υ λι κά, θα πρέ πει να σβή νε τε τη φω τιά με ξί δι, 

διό τι έ τσι θα είναι δυ σκο λό τε ρο να ξα να νά ψει. Α κό μη κα λύ τε ρο εί ναι να έ χε τε κά νει προ η

γου μέ νως ε πά λει ψη με ξί δι, για τί η φω τιά δεν το αγ γί ζει», για τους τρό πους α πό κρου σης 

των ε πι θέ σε ων με σκά λες στα τεί χη της πό λε ως, για τον ε ντο πι σμό και μα ταί ω ση των 

έρ γων υ πό σκα ψης, για τον τρό πο α πο στο λής ε νισχύ σε ων στα τμή μα τα του τεί χους που 

πά σχει πε ρισ σό τε ρο κ.λπ. Α πό την α νά γνω ση του έρ γου του Αι νεί α, η ο ποί α α πο τε λεί 

α πό λαυ ση α κό μη και για ό ποιον δεν εί ναι ε ξοι κειω μέ νος με τον πό λε μο, κα τά τον τρό-

30 Για την πυρ πόλη ση των πο λιορ κη τι κών χε λω νών, ο Αι νεί ας προ τεί νει το ε ξής: Οι υ πε ρα σπιστές θα πρέ-
πει να τους χύ νουν πίσ σα, κα τό πιν στου πί και θειά φι και εν συ νεχεί α να ε κτο ξεύ ουν δε μά τια ξύ λα στα ο ποί α 
έ χουν βά λει φω τιά. («Χρή δε ταις προ σε νε χθεί σαις χε λώ ναις ε πι χείν πίσ σαν και στυπ πεί ον και θεί ον ε πι βάλ λειν, 
έ πει τα φλο γω θέ ντα φά κελ λον και ε ξά ψα ντα επα φιέ ναι σχοί νω ε πί την χε λώ νην», Πο λιορ κη τι κά, 33. 1. Γενι κά ως 
ε μπρη στι κή «συ ντα γή» ο Αι νεί ας α να φέ ρει τα ε ξής: «Για να βά λε τε μί α δυ να τή φω τιά που δεν θα σβή νει με 
τί πο τε, πρέ πει να κά νε τε έ να μείγ μα α πό πίσ σα, θειά φι, στου πί, λι βά νι και πριο νί δια, να το με τα φέ ρε τε μέ σα σε 
αγ γεί α μέ χρι τις τά ξεις των ε χθρών και να κά ψε τε ό ποιο κα τα σκεύ ασμά τους θέ λε τε». Πο λιορ κη τι κά, 35. 1).
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πο του λά χι στον που ε λάμβα νε χώ ρα πριν α πό την α να κά λυ ψη των ό πλων πυ ρί τι δας, 

πολ λά εί ναι ε κείνα που μπο ρεί να δι δα χθεί κα νείς, ι δί ως μά λι στα ο ε παγ γελ μα τί ας στρα-

τιω τικός, α κό μη και σή με ρα, στην ε πο χή των κα τευ θυ νό με νων «έ ξυ πνων» βομ βών 

και του η λε κτρο νι κού πο λέ μου. Ό μως το μο να δι κό δια σω θέν έρ γο του ε ξα ντλείται σε 

ζη τή μα τα πο λιορ κη τι κής, ε νώ, α ντί θε τα, το έρ γο ε νός με τα γε νέ στε ρου συγ γρα φέ α του 

1ου π.Χ. αιώ να, του Α σκλη πιό δο του, μπο ρεί να φω τί σει και άλ λες πτυ χές του «ελ λη νι κού 

τρό που» πο λέ μου. 

Α σκλη πιό δο τος - Αι λια νός ο Τα κτι κός

Ο Α σκλη πιό δο τος γεν νή θη κε πε ρί το 110 π.Χ. και πέ θα νε γύ ρω στο 40 π.Χ., υ πήρ ξε 

δε μα θη τής του στω ι κού φι λο σό φου Πο σει δω νί ου, ε νός α πό τους με γαλύ τε ρους φι λο-

σό φους της ελ λη νι στι κής ε πο χής, ο ο ποί ος έ ζη σε στη Ρό δο και πέ θα νε γύ ρω στο 59 

π.Χ. Τό τε φαί νε ται ό τι ο Α σκλη πιό δο τος έ γρα ψε, κατ’ α πομί μη ση πα λαιο τέ ρου έρ γου 

του Πο σει δω νί ου έ να εγ χει ρί διο τα κτι κής τέ χνης (πι θα νόν α ντι γρά φο ντας ή, ας πού με, 

«κα θα ρο γρά φο ντας» το έρ γο του δι δασκά λου του) και το ε ξέ δω σε υ πό τον τί τλο «Τέ

χνη Τα κτι κή». Τί πο τε πέ ραν αυ τών δεν εί ναι γνω στό για τη ζω ή και το υ πό λοι πο -εάν 

υ πάρ χει- έρ γο του Α σκλη πιό δο του. Ό μως το δια σω θέν (στην Λαυ ρε ντια νή Βιβλιο θή κη, 

Codex Laurentianus LV 4)31 αυ τό έρ γο του Α σκλη πιό δο του, α πο τε λεί έ να α πό τα λί γα 

έργα του αρ χαί ου κό σμου που δια σώ ζουν λε πτο μέ ρειες για τον τρό πο συ γκρότη σης 

της ελ λη νι κής φά λαγ γας, ό πως αυ τή ε ξε λί χθη κε, και τε λειο ποι ή θη κε, από τους Μα κε-

δό νες Βα σι λείς, α ξί ζει λοι πόν η ε να σχό λη σή μας με αυ τό.

31 Στον Λαυ ρε ντια νό Κώ δι κα, δια σώ θη κε και το έρ γο του Αι νεί α του Τα κτι κού, Πο λιορ κη τι κά, στο ο ποί ο 
α να φερ θή κα με πα ρα πά νω. Ο Κώ δι κας αυ τός, α πο τε λεί ται α πό 405 φύλ λα, δια στά σε ων 0,325Χ0,260 μ., και 
έ χει 32 σει ρές γραμ μά των σε κά θε σελί δα του.

Η φά λαγ γα εί ναι το σύ νο λο 

των πα ρα ταγ μέ νων 

σε συλ λο χι σμό λό χων. 

Ο λό χος εί χε άλ λο τε δέ κα,

άλ λο τε δώ δε κα 

και άλ λο τε δε κα έξι ο πλί τες

και ο ε πι κε φα λής τους 

κα λεί το λο χα γός.
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Ο Α σκλη πιό δο τος προ τάσ σει της συγ γρα φής του έ ναν πο λύ χρή σι μο πί να κα των κε-

φα λαί ων του έρ γου του, τον ο ποί ο δεν θα ή ταν πε ριτ τό να κα τα γρά ψου με με τη σει ρά 

μας: «1. Τα διά φο ρα εί δη της φά λαγ γας. 2. Οι υ πο διαι ρέ σεις της φά λαγγας των ο πλι τών, 

οι ο νο μα σί ες και το δυ να μι κό τους. 3. Η διά τα ξη των αν δρών στη φά λαγ γα και στις υ πο-

διαι ρέ σεις της. 4. Τα με τα ξύ των αν δρών δια στή μα τα. 5. Η μορ φή και οι δια στά σεις των 

ό πλων. 6. Η φά λαγ γα των ψι λών και των πελ τα στών, η πα ρά τα ξη των με ρών της και η 

ο νο μα σί α τους. 7. Η φά λαγ γα των ιπ πέ ων. 8. Τα άρ μα τα. 9. Οι ε λέ φα ντες. 10. Η σχε τι κή 

με τις κι νή σεις ο ρο λο γί α. 11. Οι σχη μα τι σμοί των συ νταγ μά των κα τά τις πο ρεί ες. 12. Πα-

ραγ γέλ μα τα κι νή σε ων». Ό πως γί νεται κα τα νο η τό, τα θέ μα τα με τα ο ποί α κα τα πιά νε ται η 

«Τέ χνη Τα κτι κή»32 εί ναι πολ λά, θα προ σπαθή σου με λοι πόν με με γά λη συ ντο μί α, για την 

οι κο νο μί α του χώ ρου, να δώ σου με μί α ει κό να του πε ριε χο μέ νου τους:

Ο συγ γρα φέ ας δια χω ρί ζει αρ χι κώς το πλή θος των ε μπλε κο μέ νων σε μί α πο λεμι κή 

ε πι χεί ρη ση σε μα χί μους και σε ό σους ε ξυ πη ρε τούν τις α νά γκες αυ τών (λ.χ. ια τρούς, 

σκευο φό ρους κ.λπ). Τους μα χί μους δια χω ρί ζει σε πε ζούς και ε ποχού με νους και τους 

μεν πε ζούς δια χω ρί ζει σε: ο πλί τες, ψι λούς και πελ τα στές, τους δε ε πο χού με νους δια-

χω ρί ζει σε: ιπ πείς, αρ μα τη λά τες και σε ε κεί νους που ε πι βαί νουν σε πο λε μι κούς ε λέ φα-

ντες. Α να φέ ρει ει δι κό τε ρα για τους ιππείς ό τι κα τα τάσ σο νται σε τρεις κα τη γο ρί ες: Σε 

ε κεί νους που μά χο νται από κο ντά (το εγ γύ θεν μα χό με νον), σε ε κεί νους που μά χο νται 

α πό μα κριά (το πόρω θεν μα χό με νον) και στους εν διά με σους (το μέ σον) 33. Με τά α πό 

αυ τά ξε κι νά τα σχε τι κά με τις υ πο διαι ρέ σεις της φά λαγ γας των ο πλι τών, η ο ποί α, κα τά 

την ε πο χή του, υ πο διαι ρείτο σε 2 κέ ρα τα, 4 φα λαγ γαρ χί ες (ή α πο το μές), 8 με ραρ χί ες, 

16 χι λιαρ χί ες, 32 πε ντα κοσιαρ χί ες, 64 συ ντα ξιαρ χί ες, 128 τα ξιαρ χί ες, 256 τε τραρ χί ες, 

512 δι λο χί ες και 1.024 λό χους. Ει δι κό τε ρα, αρ χί ζο ντας α πό τη μι κρό τε ρη μο νά δα της 

φά λαγ γος, τον λό χο34, πα ρα τη ρού με τα ε ξής: 

Η φά λαγ γα εί ναι το σύ νο λο των πα ρα ταγ μέ νων σε συλ λο χι σμό λό χων. Ο λό χος 

εί χε άλ λο τε δέ κα, άλ λο τε δώ δε κα και άλ λο τε δε κα έξι ο πλί τες και ο ε πι κε φα λής τους 

κα λεί το λο χα γός, έ στε κε δε στην πρώ τη γραμ μή α πέ να ντι α πό τους ε χθρούς, έ πρε πε 

συ νε πώς να είναι ο πιο αν δρεί ος α πό τους άν δρες που α πο τε λού σαν τον λό χο του 

και οι ο ποίοι πα ρα τάσ σο νταν στη γραμ μή πί σω α πό αυ τόν. Ο τε λευ ταί ος άν δρας του 

λό χου, ο ου ρα γός, θα έ πρε πε να εί ναι ο πιο ευ φυ ής και συ νετός, κα θώς αυ τός α φε νός 

32 Ας ση μειω θεί ε δώ ό τι με τον ευ ρύ τε ρο ό ρο «στρατη γι κή» ο ρί ζου με γε νι κά την τέ χνη του να θέ τει κα-
νείς ορ θώς στό χους, ε νώ με τον ό ρο «τα κτι κή» τον τρό πο να τους ε πι τυγ χά νει. Με άλ λα λό για, μι λώ ντας για 
τα κτι κή ε ξε τά ζου με τις μεθό δους και τον τρό πο πο λέ μου, ε νώ μι λώ ντας για στρα τη γι κή, εν νο ού με τη χρή ση 
των ε χθρο πρα ξιών για την ε πί τευ ξη του σκο πού του πο λέ μου (κα τά Κλα ού ζε βιτ ς), ή γε νι κό τε ρα, τη σύ ζευ ξη 
μέ σων και σκο πών, στο πλαί σιο του διε θνούς α ντα γω νι σμού, για την ε πί λυ ση των δια φο ρών με τα ξύ κρα τών, τό σο 
στην ει ρή νη, ό σο και στον πό λε μο. Βλ. Κο λιό που λου Κ., Η υ ψη λή στρα τη γι κή της αρ χαί ας Σπάρ της (750-192 
π.Χ.), γ΄ εκ δ., Εκ δό σεις Ποιό τη τα, Α θή να 2004, σελ. 27-32. 

33 Η κά θε μί α κατη γο ρί α ιπ πέ ων, έ νε κα του τρό που μά χης της, έ φε ρε δια φο ρε τι κό ο πλι σμό: Το ιππι κό της 
πρώ της κα τη γο ρί ας, εί χε βα ριά θω ρά κι ση (ιπ πείς και ά λο γα), έ φε ρε δε μα κριά δό ρα τα και πολ λές φο ρές με γά λες 
ε πι μή κεις α σπί δες, ο πό τε ο νο μαζό ταν «θυ ρε ο φό ρο». (Θυ ρε ός, με γά λη α σπί δα σε μέ γε θος πόρ τας. Θύ ρα-θυ ρε ός). 
Οι Ιπ πείς που μά χο νταν α πό μα κριά ο νο μά ζοντας «ιπ πο το ξό τες» ή Σκύ θες και οι εν διάμε σοι ο νο μά ζο νταν «α κρο βο
λι στές», οι ο ποί οι εί χαν κα θή κον να έ χουν ε πα φή και με τα δύ ο ά κρα της πα ρά τα ξής τους και χρη σι μο ποιού σαν 
άλ λοι τό ξα και άλ λοι δό ρα τα, ώ στε έ μοια ζαν και με τις δύ ο προ η γού με νες κα τη γο ρί ες ιπ πέ ων. 

34 Πά ντως και ο λό χος, ό ταν α πο τε λεί το α πό 12 άνδρες, υ πο διαι ρεί το σε δι μοι ρί α με ε πι κε φα λής τον δι μοι
ρί τη, ο ο ποί ος διοι κού σε 6 άν δρες και σε ε νωμο τί α, ό που ο ε νω μο τάρ χης διοι κού σε 3 άν δρες, ε νώ ο λόχος 
των 16 αν δρών υ πο διαι ρεί το α ντί στοι χα σε η μι λό χιο (η μι λο χί της) με δύ να μη 8 αν δρών και σε ε νω μο τί α (δεν 
άλ λα ζε στην πε ρί πτω ση αυ τή η ο νο μα σί α), με δύ να μη, αυ τή τη φο ρά, 4 ανδρών.
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στοί χι ζε τους άν δρες του λό χου του, α φε τέρου α πέ τρεπε ό σους δεί λια ζαν στη μά χη 

να ε γκα τα λεί ψουν τις τά ξεις τους και να τρα πούν σε φυ γή. Ο Α κλη πιό δο τος σαν βά ση 

της φά λαγ γας θε ω ρού σε ως πιο κα τάλ ληλο το λό χο των δε κα έ ξι αν δρών, συ νε πώς 

το σύ νο λο των αν δρών της φά λαγ γας των ελ λη νι στι κών χρό νων, θα έ πρε πε να α πο τε-

λεί ται α πό 16.384 βα ριά ο πλι σμέ νους ο πλί τες (1.024 λό χοι Χ 16 άν δρες). Δύ ο λοι πόν 

λό χοι των 16 αν δρών σχη μά τι ζαν τη δι λο χί α με ε πι κε φα λής τον δι λο χί τη. Τέσ σε ρις λό χοι 

την τε τραρ χί α με ε πι κε φαλής τον τε τράρ χη, ε νώ ο κτώ λό χοι σχη μά τι ζαν την λε γόμε νη 

τά ξη, ο δε ε πι κε φα λής της λε γό ταν πα λαιό τε ρα τα ξί αρ χος, ε νώ κα τά την ε πο χή του 

Α σκλη πιό δο του ε κα το ντάρ χης. Δύ ο τά ξεις μα ζί α πο τε λού σαν έ να σύ νταγ μα (συν + τά

ξις) και ο ε πι κε φα λής τους ο νο μα ζό ταν συ νταγ μα τάρ χης. Κά θε σύ νταγ μα α πο τε λεί το 

συ νε πώς α πό 256 άν δρες (16 λό χοι α πό 16 άν δρες ο κά θε λό χος) σχη μά τι ζε δε έ να 

τέ λειο τε τρά γω νο ό ταν οι ο πλί τες στοι χίζο νταν σε ί ση α πό στα ση ο έ νας α πό τον άλ λο. 

Το κά θε σύ νταγ μα εί χε τον στρα το κή ρυ κά του (ο ο ποί ος φώ να ζε τα πα ραγ γέλ μα τα), 

τον ση μειο φό ρον του (ο ο ποί ος τα με τέ δι δε με σή μα τα όταν λό γω του θο ρύ βου της 

μά χης δεν α κου γό ταν ο κή ρυ κας), τον σαλ πι γκτή (ο ο ποί ος τα σάλ πι ζε ό ταν οι συν θή κες 

ο ρα τό τη τας δεν ή ταν ι κα νο ποι η τι κές), τον υ πη ρέ τη (ο ο ποί ος πή γαι νε και έφερ νε ό τι 

χρεια ζό ταν να με τα φερ θεί) και τον ου ρα γό του (ο ο ποί ος ή ταν υ πεύ θυ νος να ξα να βά ζει 

στη σει ρά ό σους ο πλί τες μέ να νε εκτός γραμ μής).

Δύ ο συ ντάγ μα τα μα ζί α πο τε λού σαν την πε ντα κο σιαρ χί α, την ο ποί α διοι κού σε ο πε

ντα κο σιάρ χης, ε νώ δύ ο πε ντα κο σιαρ χί ες α πο τε λού σαν μί α χι λιαρ χί α με επι κε φα λής τον 

χι λιάρ χη. Ο σχη μα τι σμός δύ ο χι λιαρ χιών ο νο μα ζό ταν με ραρ χί α και ο ε πι κε φα λής της 

με ράρ χης και δύ ο με ραρ χί ες μα ζί σχη μά τι ζαν μί α φα λαγ γαρ χί α (ή άλ λως α πο το μή κέ ρα

τος) με ε πι κε φα λής τον φα λαγ γάρ χη. Δύ ο α πο το μές κέ ρα τος, δη λα δή δύ ο φα λαγ γαρ χί ες 

α πο τε λού σαν έ να κέ ρας, ο δε ε πι κε φα λής του ο νο μα ζό ταν κέ ραρχος, ε νώ, τέ λος, δύ ο 

κέ ρα τα συ γκρο τού σαν τη φά λαγ γα την ο ποί α διοι κού σε ο στρα τη γός.

Εν συ νε χεί α, α φού ο συγ γρα φέ ας κα τα γρά φει τα σχε τι κά με την ορ θό τε ρη διάτα-

ξη των αν δρών της φά λαγ γας μέ σα στο σχη μα τι σμό αυ τής, κα τα γρά φει τα σχε τι κά 

με τη μορ φή και τις δια στά σεις των ό πλων των φα λαγ γι τών. Μι λά για τη μα κε δο νι κή 

α σπί δα (η ο ποί α ό πως α να φέ ρου με πα ρα πάνω δεν ή ταν πλέ ον κοί λη ό πως η α σπί δα 

των πα λαιό τε ρων Ελ λή νων ο πλι τών), για τη σά ρι σα, η ο ποί α θα πρέ πει να εί ναι κα τά 

τον Α σκληπιό δο το με τα ξύ δέ κα και δώ δε κα πή χε ων (ό που έ νας πή χυς, κα τά το ατ τι κό 

του λά χι στον σύ στη μα ή ταν πε ρί που 0,66 ε κα το στά, επο μέ νως η σά ρι σα θα πρέ πει να 

ή ταν γύ ρω στα 7 μέ τρα) ώ στε οι σά ρι σες των πέ ντε πρώ των σει ρών της φά λαγ γος να 

ε ξέ χουν μπρο στά α πό τον ο πλί τη της πρώ της σει ράς, που ή ταν και ο λο χα γός κά θε 

λό χου. «Λέ νε», παρα τη ρεί ο Α σκλη πιό δο τος, «πως οι Μα κε δό νες με αυ τήν την πα ρά ταξη 

δο ρά των, ό χι μό νο τρο μο κρα τού σαν τους ε χθρούς με την ό ψη τους, αλ λά και έ δι ναν θάρ ρος 

στους λο χα γούς τους, κα θώς προ στα τεύ ο νταν α πό πέ ντε αιχ μές δο ρά των». Οι άν δρες των 

ε πο μέ νων τώ ρα σει ρών, με τά δη λα δή την πέ μπτη, κρα τού σαν τα δό ρα τά τους πά νω 

α πό τα κε φά λια των συ μπο λε μι στών τους, ώ στε να ε ξο στρα κί ζο νται τα ει σερ χό με να 

βλή μα τα ή α κό ντια. Με τά α πό αυ τά ο Α σκλη πιό δο τος κα τα πιά νε ται με τις α ντί στοι χες 

υ πο διαι ρέ σεις των ψι λών και των πελ τα στών, αλ λά και των ιπ πέ ων, η πα ρά τα ξη των 

ο ποί ων ο νο μάζε ται ί λη, σχη μα τί ζει δε άλ λο τε τε τρά γω νο, άλ λο τε παραλ λη λό γραμ μο, 

άλ λο τε ρόμ βο και άλ λο τε έμ βο λο, δη λα δή σφή να. 
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Κα τό πιν αυ τών, ο συγ γρα φέ ας μας πλη ρο φο ρεί με πολ λές λε πτο μέ ρειες για την 

ο ρο λο γί α σχε τι κά με τις κι νή σεις των αν δρών της φά λαγ γος. Ε πι γραμ μα τικά οι ό ροι 

αυ τοί ή ταν «κλί ση ε πί δό ρυ», «κλί ση επ’ α σπί δα», «με τα βο λή», «επι στρο φή», «α να-

στρο φή», «πε ρι σπα σμός», «α πο κα τά στα ση», «στοί χι ση», «ζύ γιση», «α πο κα τά στα ση 

με τώ που», «ε ξε λιγ μός», «δι πλα σια σμός των γραμ μών» κ.ά. Ε δώ ο Α σκλη πιό δο τος 

ε φι στά την προ σο χή στον τρό πο που δί νο νται τα πα ραγγέλ μα τα. Θα πρέ πει, λέ ει, 

να εκ φω νού με πρώ τα το ει δι κό και με τά το γε νι κό και ό χι α ντί θε τα, για πα ρά δειγ μα, 

θα πρέ πει να πού με «ε πί δε ξιά κλί να τε» και ό χι «κλί να τε ε πί δε ξιά», για τί οι ο πλί τες 

ό ταν α κού σουν πρώ τα το γε νι κό (κλί να τε) στη σπου δή τους να ε κτελέ σουν το πα-

ράγ γελ μα ε γκαί ρως, μπο ρεί να κλί νουν εί τε α πό τη μί α εί τε α πό την άλ λη, ε νώ θα 

πρέ πει ά με σα να κά νουν ό λοι το ί διο, πράγ μα που ε πι τυγ χά νεται ό ταν το ει δι κό 

(ε πί δε ξιά, επ’ α ρι στε ρά) να προ η γεί ται του γε νι κού (κλί να τε). Άλ λα πα ραγ γέλ μα τα 

που πρέ πει να δί νο νται με σα φή νεια εί ναι τα ε ξής: «Στα ό πλα», «υ πη ρέ τες έ ξω α πό 

τη φά λαγ γα», «σιω πή και προ σο χή στα πα ραγ γέλ μα τα», «ε ξάρ τυ ση α πο θέ σα τε», 

«ε ξάρ τυ ση πα ρα λά βα τε», «α φή στε α πο στά σεις», «το δό ρυ α νά χεί ρας», «ο ου ρα-

γός να ευ θυ γραμ μί σει το λό χο του», «κοι τάζε τε τον ε πι κε φα λής»35, κ.ά. 

Τέ λος, ο συγ γρα φέ ας κλεί νει το έρ γο του με μί α α φο ρι στι κή 

πρό τα ση, χω ρίς αυ τό να κρύ βει α λα ζο νεί α: «Αύ ται δια 

βρα χέ ων αι του τα κτι κού κα θη γή σεις, τοις μεν χρω μέ νοις 

σω τη ρί αν πο ρί

ζουσαι, τοις 

35 Στο αρ χαί ο κεί με νο: «πα ρά στη θι ε πί τα ό πλα», «σκευο φό ρος α πο χω ρεί τω της φά λαγ γος», «η συ χί α δε 
έ στω και προ σέ χε τε τω πα ραγ γέλ μα τι», «την σκεύ ην υ πό λα βε», «την σκεύ ην α νά λα βε», «διά στη θι», «το δό ρυ 
α νά λα βε», «ο ου ρα γός α πευ θυ νέ τω τον ί διον λό χον», «πα ρό ρα ε πί τον η γού με νον».
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δ’ ε να ντί οις κιν δύ νους ε πά γου σαι», δη λα δή: «αυ τά εί ναι εν συ ντο μί α ό σα πρέ πει να 

ξέ ρει ό ποιος α σχο λεί ται με την τέ χνη της τα κτι κής. Και ό σοι χρη σι μο ποιούν τη δι δα σκα

λί α αυ τή θα κερ δί σουν, ε νώ ό σοι πρά ξουν α ντί θε τα θα ο δη γη θούν σε κιν δύ νους».

Κλεί νο ντας την ερ γα σί α αυ τή θα πρέ πει να ση μειώ σου με ό τι ε λά χι στες εί ναι οι 

υ πάρ χου σες πλη ρο φο ρί ες για τον Αι λια νό τον ε πο νο μα ζό με νο Τα κτι κό, ο ο ποί ος 

κατ’ α πο μί μη ση του έρ γου του Α σκλη πιό δο του (ή πι θα νόν και του αρχι κού έρ γου 

του Πο σει δώ νιου), έ γρα ψε γύ ρω στο 100 μ.Χ. έ να έρ γο πα ρα πλή σιο που το ο νό-

μα σε «Τα κτι κή Θε ω ρί α», το ο ποί ο ε νί ο τε φέ ρει τον τί τλο «Πε ρί στρα τη γι κών τά ξε ων 

ελ λη νι κών»36. Το πε ριε χό με νο ου σια στι κά του έρ γου αυ τού εί ναι ίδιο με το έρ γο 

του Α σκλη πιό δο του και για το λό γο αυ τό δεν θα ε πε κτα θού με πε ρισ σό τε ρο σε 

αυ τό. Ό μως ο Αι λια νός, εί ναι ά ρι στος χει ρι στής της γλώσ σας και το ε πι με λη μέ νο 

ύ φος του κα θι στά το έρ γο του πε ρισ σό τε ρο σα φές και πιο εν δια φέ ρον α πό άλ λα 

α ντί στοι χα έρ γα της ελ λη νι κής γραμ μα τεί ας (άλ λω στε, ο Αι νεί ας ο Τα κτι κός, υ πήρ ξε 

πρώ τα στρα τη γός, ο ο ποί ος θέ λη σε με πρα κτικό τρό πο να με τα δώ σει τις γνώ σεις 

του, ο δε Α σκλη πιό δο τος δεν φαί νε ται να έχει τη δε ξιό τη τα του Αι λια νού στο χει-

ρι σμό της γλώσ σας και στον τρό πο ανά πτυ ξης του υ λι κού του) και συ νε πώς εί ναι 

χρή σι μο για τον εν δια φε ρό με νο γύ ρω α πό τα σχε τι κά ζη τή μα τα να με λε τά και το 

έρ γο του Αι λια νού, ί σως πε ρισσό τε ρο μά λι στα α πό τα υ πό λοι πα.

Ο Αι λια νός πι στεύ ει, κι ό χι α δί κως, ό τι ο πρώ τος ο ο ποί ος α να γνώ ρι σε την επι-

στή μη της τα κτι κής και θαύ μα ζε τους γνώ στες της, ή ταν ο Ό μη ρος37. Α να φέ ρει εν 

συ νε χεί α πολ λούς συγ γρα φείς στρατιω τι κών εγ χει ρι δί ων που προ η γή θη καν α πό 

αυ τόν, τα έρ γα των ο ποί ων δη λώνει πως διά βα σε, δια πι στώ νο ντας πως έ γρα ψαν 

σαν να α πευ θύ νο νταν σε αν θρώπους που γνω ρί ζουν το θέ μα (ε πέ γνων δε, πά ντας 

τους συγ γρα φείς ως ει δό σι τα πράγ μα τα τοις αν θρώ ποις συ ντε τα χό τας). Και δεν εί χε 

ά δι κο. Οι Έλ λη νες της κλα σι κής ι δί ως ε πο χής, αλ λά και των ελ λη νι στι κών χρό νων, 

γνώ ρι ζαν λί γο-πο λύ, την πο λε μι κή τέ χνη, κα θώς πολ λοί α πό αυ τούς θα εναλ λάσ-

σο νταν στα κα θή κο ντα του στρα τη γού σε μί α α πό τις συ νε χείς πο λε μικές τους 

ε πι χει ρή σεις. Ό μως στα χρό νια του Αι λια νού τα πράγ μα τα εί χαν ή δη αλ λά ξει. Έ τσι 

ο ί διος θε ώ ρη σε κα λό να γρά ψει με α κρί βεια, α πλό τη τα και σαφή νεια το έρ γο του, 

χρη σι μο ποιώ ντας μά λι στα διευ κρι νι στι κά σχέ δια, ό ταν η α νά γκη το α παι τού σε. Δη-

λώ νει τέ λος ξε κά θα ρα, ό τι θε ω ρεί την τα κτι κή ε πιστή μη, ως την πιο χρή σι μη α πό 

ό λες, κα θώς, ό πως α να φέ ρει και ο Πλά των (Νό μοι, Α΄ 626a κ.εξ.), «ο νο μο θέ της των 

Κρη τι κών έ χει θε σπί σει νό μους ω σάν οι άν θρωποι να εί ναι προ ε τοι μα σμέ νοι πά ντα για 

πό λε μο, κα θώς ό λες οι πό λεις βρί σκο νται σε α κή ρυ κτο πό λε μο με ό λες τις υ πό λοι πες». 

Πώς, λοι πόν, ανα ρω τιέ ται κλεί νο ντας το έρ γο του, θα θε ω ρή σει κα νείς κά ποια άλ λη 

ε πι στήμη σπου δαιό τε ρη ή πιο χρή σι μη για τη ζω ή α πό αυ τήν;

36 Το ί διο συ νέ βη σα ρά ντα πε ρί που χρό νια αρ γό τε ρα, ό ταν ο Έλ λη νας ι στο ρι κός Αρ ριανός, το πάρ χης 
(legatus) της Καπ πα δο κί ας κα τά τα έ τη 131-137 μ.Χ., συ νέ γρα ψε, με τα ξύ άλ λων, ε κτός α πό την «Α λε ξάν δρου 
Ανά βα σιν» και το έρ γο του «Τέ χνη Τα κτι κή», το ο ποί ο παρου σιά ζει τό ση συγ γέ νεια με το έρ γο του Αι λια νού, 
με α πο τέ λε σμα σε μί α έκδο ση του 19ου αιώ να (Griechische Kriegsschriftsteller, Λει ψί α 1885), ο εκ δό της A. 
Kochly να εκ δώ σει τα δύ ο έρ γα (Αρ ρια νού και Αι λια νού) το έ να δί πλα στο άλ λο σε δύ ο στή λες, σαν να 
ε πρό κει το για έ να έρ γο. (!) 

37 Πα ρα πέ μπει, για πα ρά δειγ μα, στη Ρα ψω δί α Β΄ της Ι λιά δας (στιχ. 553-554), όπου ο Ό μη ρος α να φέ ρει τον 
Με νε σθέ α, τον άρ χο ντα των Α θη νών: «Πά νω στη γη δεν υ πήρ ξε α κό μη κα νείς ό μοιός του, να πα ρα τάσ σει 
τ’ ά λο γα και τους α σπι δοφό ρους άν δρες». 
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Έ να ε ρώ τη μα που τί θε ται εύ λο γα ζη τώ ντας α πά ντη ση κα τό πιν ό λων αυ τών 

εί ναι το πώς οι Έλ λη νες, οι ο ποί οι κα τεί χαν την τα κτι κή πο λε μι κή τέχνη σε 

τέ τοιο βαθ μό ώ στε τα σχε τι κά εγ χει ρί διά τους να δια βά ζο νται και κα τά την 

Ρω μα ϊ κή και Βυ ζα ντι νή ε πο χή, αλ λά και εν συ νε χεί α, α πό την Α να γέν νη ση 

και με τά, συ νε χώς μέ χρι τις η μέ ρες μας, ητ τή θη καν στρα τιω τι κά α πό τις 

Ρω μα ϊ κές Λε γε ώ νες. Αν και το ε ρώ τη μα δεν μπο ρεί να α πα ντη θεί ε παρ κώς 

στις λί γες γραμ μές που ο λο κλη ρώ νουν τη με λέ τη αυ τή, θα ε πι χει ρή σου με 

να δώσου με πε ρι λη πτι κώς κά ποια στοι χεί α, ώ στε ο α να γνώ στης να βγά λει 

τα δι κά του συ μπε ρά σμα τα. 

Ση μειώ νε ται, πρώ τον, ό τι τρεις ή ταν οι με γά λες μά χες με τα ξύ ελ λη νι κής 

φά λαγ γος και ρω μα ϊ κής λε γε ώ νος: Κυ νός Κε φα λές, κο ντά στα Φάρ σα λα 

(το 197 π.Χ.), Σί πυ λο Μα γνη σί ας, στην Μ. Α σί α (το 190 π.Χ.) και Πύδ να (το 

168 π.Χ.). Στην πρώ τη, η μά χη χά θη κε α φού η φά λαγ γα δεν εί χε προ λά βει 

να ο λο κλη ρώ σει την α νά πτυ ξή της, λό γω α κα ταλ λη λό τη τας του ε δά φους, 

ε νώ α ντί θε τα οι α νοιχτοί σχη μα τι σμοί των Ρω μαί ων δεν ε πη ρε ά στη καν α πό 

το γε γο νός αυ τό, πράγ μα που δεί χνει α νε πάρ κεια του η γή το ρα, ο ο ποί ος 

δεν διά λε ξε κα ταλ λη λό τε ρο έ δα φος, ή δεν α νέ πτυ ξε ε γκαί ρως την φά λαγ γά 

του. Α πο τέ λε σμα, η συ ντρι βή του Φι λίπ που του Ε  ́α πό τις Ρω μα ϊ κές λε γε ώ νες 

του στρατη γού Τί του Κό ϊ ντου Φλα μι νί νου38, ό που με τά α πό φο νι κή μά χη οι 

Έλ ληνες με τρού σαν 8.000 νε κρούς και 5.000 αιχ μα λώ τους, ε νώ οι Ρω μαί οι 

700 μό νο νε κρούς (βλ. Λί βιος, XXXIII, 3-10). Στο Σί πυ λο πά λι (ό που υ πήρ-

χαν και πολ λοί Έλ λη νες οι ο ποί οι εί χαν συμ μα χή σει με τους Ρω μαί ους), η 

ελ λη νική φά λαγ γα κυ κλώ θη κε, χω ρίς ό μως να καμ φθεί, α φού δεν δια σπά-

στη καν οι τά ξεις της, πα ρά μό νο α φού οι ε λέ φα ντες του ελ λη νι κού στρα-

τεύ μα τος προ κά λε σαν ρωγ μή στο μέ τω πό της και ε πέ φε ραν συ να κό λου θα 

τη διά σπα ση και την ήτ τα των Ελ λή νων. Στη Πύδ να, τέ λος, η φυ σιο γνω μί α 

του Ρω μαί ου στρα τη γού Αι μι λί ου Παύ λου (ο ο ποί ος ή ταν α πό γο νος του 

Πυ θα γό ρα και ε πο μέ νως ελ λη νι κής κα τα γω γής και, κυ ρί ως, παι δεί ας, βλ. 

Πλου τάρ χου, Αι μί λιος Παύ λος, 2. 2), έ παι ξε σί γου ρα τον κα θο ρι στι κό ρόλο. 

Και πά λι η ελ λη νι κή φά λαγ γα δεν πρό λα βε να συ γκρο τη θεί πλή ρως, ώ στε 

να ανα πτύ ξει την τρο με ρή δυ να μι κή της, οι Ρω μαί οι ει σχώ ρη σαν στις τά ξεις 

της και η ήτ τα ήρ θε νο μο τε λεια κά. Ό μως το α να φε ρό με νο α πό τον Λί βιο 

ό τι στην ήττα του Περ σέ α α πό τον Αι μί λιο Παύ λο συ νέ βα λε τα μέ γι στα και η 

προ δο σί α (T.Livius XLII, 51. 7 και XLIV, 2. 11, 6. 2 και 7. 8-9), μας ο δη γεί σε 

μί α δεύ τε ρη πα ρα τή ρη ση η ο ποί α σχε τί ζε ται με τα πο λι τι κά πράγ μα τα 

της ε πο χής: Οι Έλ ληνες, ε ξα θλιω μέ νοι α πό τις συ νε χείς δια μά χες των 

Ε πι γό νων του Μ. Α λε ξάν δρου, εκ μαυ λι σμέ νοι α πό τους ι σχυ ρούς που 

ε ξα γό ρα ζαν την εύ νοιά τους έ να ντι λί γου χρυ σού, δεν εί χαν, πο λι τι κά 

και ψυ χι κά, τη δύ να μη να α ντι δρά σουν στην Ρω μα ϊ κή ε πέ λα ση. Ί σως 

38 Για τον Β΄ Μα κε δο νο ρω μα ϊ κό Πό λε μο και τις ε πι πτώ σεις του στον αρ χαί ο ελ λη νι κό κόσμο, βλ. Κορ δά
του Γ. Ι στο ρί α της Αρ χαί ας Ελ λά δας, τό μος Γ΄, εκ δ. «20ος Αιώ νας», Α θή ναι 1956, σελ. 460 επ. 
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μά λι στα πολ λές α πό τις αρ χαιο ελ λη νι κές πό λεις να εί δαν στη δύ να μη 

της Ρώ μης, την α ντίρ ρο πη ε κεί νη δύ να μη που θα ξα νά δι νε στις πό λεις 

τους την πο λυ πό θη τη α νε ξαρ τη σί α τους, η ο ποί α εί χε ε ξα φα νι στεί κά τω 

α πό το πέ ρα σμα των ι σχυ ρών Μα κε δό νων Βα σι λέ ων των ελ λη νι στι κών 

χρό νων. Ί σως λοι πόν να μην έ χα σαν... Να προ τί μη σαν α πλώς τους Ρω-

μαί ους, οι οποί οι μά λι στα στην Κό ριν θο το 196 π.Χ., έ να χρό νο με τά τη 

νί κη τους στις Κυ νός Κε φα λές, δια κή ρυ ξαν πα νη γυ ρι κώς την α νε ξαρ τη-

σί α των ελ λη νι κών πό λε ων (βλ. Πλού ταρ χος, Τϊ τος, 11. 1-2). Το σί γου ρο 

εί ναι ό τι ο αρ χαί ος κό σμος εί χε ή δη πε ρά σει σε μί α νέ α ε πο χή…
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Κείμενο-Φωτογραφίες: Υπλγός (ΠΖ) 

Γεώργιος Κουκάκης, ΣΣΕ 2002

Από τα πρώτα βήματά του πάνω στη γη, ο άνθρωπος αναζητούσε 

την περιπέτεια στη ζωή του. Με διάφορους τρόπους και επιστρατεύ-

οντας ποικίλα μέσα, επιδόθηκε στην ανακάλυψη νέων τόπων, λαών 

και πολιτισμών αλλά και τη δημιουργία καινούριων συστημάτων που 

θα του επέτρεπαν να πετύχει τα παραπάνω και να ζήσει μοναδικές, 

ανεπανάληπτες πολλές φορές, εμπειρίες. Ένα από τα πολλά αυτά 

μέσα είναι και το αλεξίπτωτο. Το αλεξίπτωτο όμως, αποτέλεσε για 

τον άνθρωπο κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μέσο διασκέδασης 

και περιπέτειας. Χρησιμοποιήθηκε για λόγους διάσωσης από επικεί-

μενες πτώσεις ιπτάμενων μεταφορικών μέσων αλλά και για καθαρά 

στρατιωτικούς σκοπούς σε αεραποβατικές επιχειρήσεις σε όλο τον 

κόσμο. Ακόμα και σήμερα θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα μέσα 

αφανούς διείσδυσης σε εχθρικό έδαφος, εξασφαλίζοντας έτσι το 

πολυπόθητο στοιχείο του αιφνιδιασμού. Αυτή είναι και η κυριότερη 

αιτία που καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης τόσο του 

ίδιου του αλεξιπτώτου όσο και των παρελκομένων του. Με αυτές 

τις νέες τεχνολογίες θα ασχοληθούμε και, πιο συγκεκριμένα, με το 

τροποποιημένο εφεδρικό αλεξίπτωτο, το νέο άγκιστρο, το βελτιω-

μένο κράνος μάχης καθώς και το πρόσφατα αναπτυσσόμενο - και 

ακόμα υπό δοκιμή από τον αμερικανικό στρατό - αλεξίπτωτο ATPS 

(Advanced Tactical Parachute System).

ΤροποποιημEνο ΕφΕδρικο ΑλΕξιπΤωΤο 

(ModifiEd iMprovEd rEsErvE parachutE 

systEM: Mirps)

Οι λόγοι που οδήγησαν τον αμερικανικό στρατό 

στην τροποποίηση του υπάρχοντος εφεδρικού αλε-

ξίπτωτου, είναι διάφορες εμπλοκές που παρουσιά-

στηκαν κατά τη διάρκεια ρίψεων αλεξιπτωτιστών 

αλλά και λόγοι λειτουργικότητας, τους οποίους θα 

δούμε παρακάτω. 

Για την ακρίβεια, μέχρι την ημερομηνία αντικα-

τάστασης, είχαν παρουσιαστεί αρκετά περιστατικά 

(δέκα περίπου) ακούσιας ενεργοποίησης του εφε-

δρικού αλεξίπτωτου κατά τη διάρκεια της πτήσης 

και πριν τη ρίψη, με αποτέλεσμα την αναγκαστική 

«βίαια» έξοδο των παραπάνω αλεξιπτωτιστών από 

το αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας. Αν αυτό 
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μάλιστα συμβεί κατά τη διάρκεια πραγ-

ματικής επιχείρησης, οι αλεξιπτωτιστές 

κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ζώνης και 

αποκομμένοι από το υπόλοιπο τμήμα. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους, οι Αρχηγοί ρίψεων 

κινούνται μέσα στο αεροσκάφος ελέγ-

χοντας τους υπόλοιπους αλεξιπτω-

τιστές. Πολλές φορές λοιπόν η λαβή 

του εφεδρικού «πιανόταν» σε κάποιο 

αντικείμενο και το αλεξίπτωτο ενεργο-

ποιόταν ακούσια. Αυτό στην πλειοψη-

φία των περιπτώσεων συνέβαινε λόγω 

της θέσης της λαβής ενεργοποίησης, 

πλάγια και δεξιά στο εφεδρικό (Εικόνα 

2). Μία πρώτη επομένως τροποποίηση 

αφορούσε στη θέση της λαβής. Η νέα 

λαβή τοποθετήθηκε πάνω και στο κέ-

ντρο (Εικόνα 3). Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίστηκε ένα σημαντικότατο 

πλεονέκτημα. Ο αλεξιπτωτιστής δεν 

θα «κινδύνευε» πλέον από ακούσια 

ενεργοποίηση ούτε αμέσως μετά την 

έξοδό του. Και αυτό επειδή το δεξί 

του χέρι (το οποίο κατά την έξοδο 

παραμένει εφαπτόμενο στο δεξί μέρος 

του εφεδρικού) δε θα κινδύνευε να 

παρασύρει τη λαβή ακούσια από το 

τράνταγμα τη στιγμή που αναπτύσσε-

ται το αλεξίπτωτο. 

Άλλη εμπλοκή που παρατηρήθηκε 

ήταν η αδυναμία ανάπτυξής του σε εσκεμ-

μένη ενεργοποίηση από τον αλεξιπτωτι-

στή. Για να αποτραπεί αυτό, προστέθηκε 

μία συσκευή ανάπτυξης του αλεξίπτωτου. 

Η συσκευή αυτή δεν είναι τίποτα περισ-

σότερο από ένα ελατήριο  τοποθετημέ-

νο μέσα σε ένα κύλινδρο από ύφασμα 

(Εικόνα 4), το οποίο όταν απελευθερωθεί 

εκτοξεύει το αλεξίπτωτο «πιλότο» με τα-

χύτητα μακριά από τον αλεξιπτωτιστή 

και επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη του 

εφεδρικού. Έτσι, εξασφαλίζεται η πλήρης 

ανάπτυξή του χωρίς ιδιαίτερη προσπά-

θεια από τον αλεξιπτωτιστή και χωρίς το 

άγχος της αποτυχίας.

Εικόνα 2

Εικόνα 4

Εικόνα 3
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Επιπλέον, η αντικατάσταση των μεταλ-

λικών κώνων (Εικόνα 5) που συγκρατού-

σαν τις περόνες με ειδικό σκοινί κόκκι-

νου χρώματος (Εικόνα 6), συνέβαλε στην 

αποφυγή εμπλοκών. Έτσι, εξαλείφτηκε ο 

κίνδυνος διάβρωσης των κώνων ή σφή-

νωσης των περονών σε αυτούς και διευ-

κολύνθηκε η ανάπτυξη του εφεδρικού. 

Αντί οι δύο περόνες να είναι προεκτάσεις 

του ίδιου συρματόσχοινου, τώρα αποτε-

λούν δύο ξεχωριστά συρματόσχοινα. Αν 

η μία δηλαδή απελευθερωθεί τυχαία, η 

άλλη είναι σε θέση να συγκρατήσει το 

εφεδρικό και να το εμποδίσει να αναπτυ-

χθεί, αυξάνοντας το δείκτη ασφαλείας και 

μειώνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος. 

Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν σημει-

ωθεί στο εφεδρικό αλεξίπτωτο από τον 

αμερικανικό στρατό μέχρι σήμερα και 

που όπως έχει δείξει η καθημερινή πρα-

κτική αλλά και οι επιχειρήσεις είναι προς 

όφελος όλων. Ας δούμε όμως τώρα και 

μία ακόμα σημαντική εξέλιξη ή μάλλον 

καλύτερα αναβάθμιση, το νέο άγκιστρο 

στατικού ιμάντα αλεξιπτώτου.

ΑΓκιΣΤρο ΣΤΑΤικοΥ ιμΑνΤΑ 

(static LiNE sNap hooK)

Το άγκιστρο στατικού ιμάντα δεν πα-

ρουσίαζε κάποιας μορφής εμπλοκή έτσι 

ώστε να χρήζει αντικατάστασης. Λόγοι 

όμως λειτουργικότητας που αφορού-

σαν κυρίως στην αποκατάσταση των 

στατικών ιμάντων από το προσωπικό 

επέβαλαν το παραπάνω. Μετά τη ρίψη 

των αλεξιπτωτιστών, ο στατικός ιμάντας 

παραμένει αγκιστρωμένος στο συρμα-

τόσχοινο εσωτερικά του αεροσκάφους. 

Ο Αρχηγός Ρίψεων πρέπει κάθε φορά να 

τους απαγκιστρώσει και να τους τοποθε-

τήσει στο σάκο μεταφοράς προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν ξανά. Με το υπάρ-

Εικόνα 5 Εικόνα 6

οπή περόνης

περόνη

Εικόνα 7
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χον άγκιστρο (Εικόνα 7) η διαδικασία 

αυτή ήταν πραγματικό μαρτύριο. Το 

άγκιστρο ασφάλιζε με ειδική περόνη 

(κομμάτι λεπτού σύρματος), την οποία 

οι αλεξιπτωτιστές περνούσαν μέσα από 

μια ειδική οπή στο κάτω μέρος του 

άγκιστρου και στη συνέχεια λύγιζαν 

τα άκρα της. Λόγω όμως της συχνής 

χρήσης, η περόνη παρουσίαζε δυσκολία 

στην αφαίρεση. Το νέο άγκιστρο (Εικόνα 

8) που αναπτύχθηκε, δεν απαιτούσε τη 

χρήση περόνης, αλλά λόγω της ειδικής 

διάταξης της «πύλης» του εξασφάλιζε 

τη μονόδρομη εισαγωγή και εξαγωγή 

του συρματόσχοινου σε αυτό με δύο 

μόνο κινήσεις. Στην αρχή, κινούμε το 

άγκιστρο κάθετα στο μεγάλο του άξο-

να (Εικόνα 9) και το συρματόσχοινο 

εισέρχεται στον «προθάλαμο» (Εικόνα 

10). Στη συνέχεια, κινούμε το άγκιστρο 

παράλληλα με το μεγάλο του άξονα 

(Εικόνα 11) και το συρματόσχοινο εισέρ-

χεται στον κυρίως θάλαμο (Εικόνα 12). 

Για την απαγκίστρωση ακολουθούμε 

την αντίστροφη διαδικασία. Όπως κα-

ταλαβαίνουμε όλοι, ο χρόνος της απο-

κατάστασης μειώνεται δραστικά.

9

10

11

12

προθάλαμος

κυρίως θάλαμος

πύλη

Εικόνα 8
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ΒΕλΤιωμΕνο κρΑνοΣ μΑχηΣ 

(advaNcEd coMbat hELMEt)

Η τελευταία εξέλιξη για την οποία θα 

μιλήσουμε, είναι το βελτιωμένο κράνος 

μάχης, το οποίο αντικατέστησε το γνω-

στό σε όλους βαλλιστικό κράνος (Kevlar). 

Τα βασικά αίτια που οδήγησαν σε αυτή 

την αλλαγή ήταν η προστασία του αλεξι-

πτωτιστή κατά την προσγείωση, αλλά και 

η άνεσή του στο πεδίο της μάχης.

Το βαλλιστικό κράνος (Εικόνα 13) αν 

και παρείχε εξαιρετική προστασία στη 

μάχη δεν ήταν κατάλληλο για αεραπο-

βατικές επιχειρήσεις. Το σύστημα εξω-

τερικών ιμάντων που διέθετε δεν ήταν 

αρκετό πολλές φορές να συγκρατήσει 

το κράνος στο κεφάλι του μαχητή τη 

στιγμή της ανάπτυξης του αλεξιπτώτου, 

με αποτέλεσμα την αποκόλληση του 

κράνους και την έκθεση του μαχητή 

στους κινδύνους του θεάτρου επιχει-

ρήσεων. Οι εσωτερικοί ιμάντες (Εικόνα 

14) επιπλέον (με το στρογγυλό σχήμα 

τους, τη δερμάτινη επένδυση και τον 

κόμπο στο κέντρο) ήταν ενοχλητικοί 

μέχρι του σημείου ο μαχητής να ανα-

γκάζεται πολλές φορές να αφαιρέσει 

το κράνος. Τέλος, το τριγωνικό κομμάτι 

από αφρολέξ που προοριζόταν για την 

προστασία του αυχένα συχνά σκίζονταν 

κατά το άλμα. Το βελτιωμένο κράνος 

(Εικόνα 15) από την άλλη, συνδυάζει την 

13 14

15

16

17
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προστασία του βαλλιστικού με την επι-

διωκόμενη άνεση. Το νέο σύστημα εξω-

τερικών ιμάντων «αγκαλιάζει» το κεφάλι 

εξασφαλίζοντας σταθερότητα και καλή 

εφαρμογή. Επιπλέον, στο πίσω μέρος, 

διαθέτει έναν κάθετο ιμάντα, ο οποίος 

ενσωματώνει ένα ειδικό προστατευτικό 

«μαξιλαράκι» για τον αυχένα (Εικόνα 

16). Στο εσωτερικό μέρος του κράνους, 

είναι κολλημένα στρογγυλά κομμάτια 

ειδικού υφάσματος Velcro (αρσενικό 

τμήμα) πάνω στα οποία στερεώνονται 

εφτά ειδικά υφασμάτινα «μαξιλαράκια» 

(Εικόνα 17). Τα μαξιλαράκια αυτά ανα-

πληρώνουν τους εσωτερικούς ιμάντες 

και στοχεύουν στην προστασία του 

μετώπου, των κροτάφων, του πάνω και 

πίσω μέρους του κεφαλιού. Με αυτόν 

τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον 

αλεξιπτωτιστή να προσαρμόζει το εσω-

τερικό του κράνους του ανάλογα με τις 

σωματικές του ιδιαιτερότητες. Η άνεση 

που επιτυγχάνεται έτσι είναι μεγαλύτε-

ρη και η κυκλοφορία του αέρα μεταξύ 

κράνους και κεφαλής καλύτερη. Το νέο 

κράνος δηλαδή πέτυχε με τον καλύτε-

ρο τρόπο το «μπόλιασμα» ασφάλειας, 

σταθερότητας, καλής εφαρμογής και 

άνεσης, γεγονός που το έκανε αποδεκτό 

από το σύνολο των αμερικανών στρατι-

ωτών από την πρώτη κιόλας στιγμή.

ΒΕλΤιωμΕνο ΤΑκΤικο ΣΥΣΤημΑ 

ΑλΕξιπΤωΤοΥ atps

(advaNcEd tacticaL parachutE 

systEM)

Το χαρακτηριστικό του υπό δοκιμή 

νέου αλεξίπτωτου του αμερικανικού 

στρατού είναι το τετράγωνο σχήμα του 

θόλου του. Ενώ τα μέχρι τώρα χρη-

σιμοποιούμενα αλεξίπτωτα στατικού 

ιμάντα είχαν στρογγυλό θόλο με μία 

οπή διαφυγής αέρα στο κέντρο του, 

τώρα ο αέρας διαφεύγει από τέσσε-

ρεις οπές στις γωνίες του θόλου. Στα 

πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται ο 

βραδύτερος ρυθμός καθόδου (περίπου 

δεκαοχτώ πόδια ανά δευτερόλεπτο), 

μείωση της ταλάντωσης μετά την ανά-

πτυξη του θόλου ή την απελευθέρωση 

του φόρτου και ομαλότερη ακολουθία 

ανάπτυξης. Το νέο αυτό αλεξίπτωτο θα 

συνοδεύεται κατά πάσα πιθανότητα 

από το νέο εφεδρικό Τ-11R, το οποίο 

είναι επίσης υπό δοκιμή. Η πλήρης 

αντικατάσταση των «παλαιών» αλεξι-

πτώτων Τ-10 (εφόσον οι δοκιμές απο-

δειχθούν επιτυχείς) αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2014.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Headquarters Department of the Army , FM 

3-21.220 , Static Line Parachuting   Techniques 

and Training

 U.S.Army Jumpmaster Course Study Guide / 

507th  Regiment/Infantry School

 www.natick.army.mil

 www.airborne-sys.com

 www.defenselink.mil

 www.op-for.com

 www.bourdonforge.com

 www.bkreng.com

ΕπιλοΓοΣ 

Η βελτίωση των μέσων που διαθέτουμε και χρησιμοποι-

ούμε είναι υπόθεση όλων μας. Δεν πρέπει να αρκούμαστε 

μόνο στα παράπονα αλλά και να υποβάλλουμε προτάσεις για 

την τροποποίηση των υπαρχόντων μέσων και υλικών. Οι πλέον 

ειδικοί για αυτό είναι τα άτομα που τα χρησιμοποιούν καθημερινά 

στο πεδίο των ασκήσεων και διαπιστώνουν από πρώτο χέρι 

τα υπέρ και τα κατά. Για αυτούς προορίζονται και αυτοί 

γνωρίζουν τι χρειάζονται, τι είναι βιώσιμο και τι 

όχι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφα-

λίσουμε τη συνεχή πρόοδο και να 

αποφύγουμε τη στασιμότητα 

σε κάθε τομέα της καθη-

μερινότητάς μας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Α ντγος ε.α. Γε ώρ γιος Α ρα μπατζής

Απόσπασμα από το βιβλίο

«Κατακόρυφη Υπερκέραση

Η Τρίτη Διάσταση του Πολέμου» 

1943
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Η ι τα λι κή κατο χή της Δω δε κα νή σου 

α πα σχο λού σε τους Βρε τα νούς α πό τό τε 

που άρ χι σε η α ποστο λή βο ή θειας προς 

την Ελ λά δα, τον Μάρ τιο του 1943. Η 

βο ή θεια αυ τή θα ευο δω νό ταν κα τά τον 

κα λύ τε ρο τρό πο, αν οι Βρε τα νοί ε ξα σφά-

λι ζαν βά σεις στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του 

Αι γαί ου και ι διαί τε ρα στα στρα τη γι κής 

ση μα σί ας νη σιά Ρό δο, Κω και Λέ ρο.

Η ευ και ρί α για την πραγ μά τω ση αυ τού 

του στό χου δεν άρ γη σε να πα ρου σια στεί. 

Ή ταν η Συν θή κη α να κω χής, που υ πο γρά-

φτη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου με τα ξύ των συμ-

μά χων και της Ιτα λί ας, για τί οι ό ροι προ έ-

βλε παν, α νά με σα σε άλ λα, να πα ρα δοθεί 

στους Συμ μά χους η Δω δε κά νη σος με τις 

ε κεί στρα τιω τικές βά σεις και οι Βρε τα νοί 

έ πρε πε να ε νερ γή σουν τά χι στα. Η Ρό δος 

ή ταν το κλει δί του δω δε κα νη σια κού συ-

μπλέγ μα τος, α πό ό που θα μπορού σε να 

κα τα λη φθεί ο ποιο δή πο τε άλ λο νη σί προς 

βορ ρά για την ο λο κλή ρω ση του ναυ τι κού 

ε λέγ χου του Καρ πά θιου πε λά γους. Για τον 

Τσόρ τσιλ «τα α ε ρο δρό μια της Ρό δου α πο-

τε λού σαν θαυ μά σιες βά σεις προ ώ θη σης 

μέ ρους της βρε τα νι κής α ερο πο ρί ας για την 

προ ά σπι ση του Αι γαί ου, ο πό τε η κυ ριαρ χί α 

του α πό α έ ρος και θα λάσ σης θα ή ταν υ πό 

τον έ λεγ χο των Συμ μά χων. Ο α ντί κτυ πος 

θα μπο ρού σε να εί ναι α πο φα σι στι κός για 

την Τουρ κία, η ο ποί α την ε πο χή ε κεί νη εί χε 

συ γκι νη θεί α πό την ι τα λι κή κα τάρ ρευ ση. Αν 

μπο ρού σα με», συ νε χί ζει ο Τσόρ τσιλ, «να 

εξα σφα λί σου με το Αι γαί ο και τα Δαρ δα νέ-

λια, θα εί χα με ε ξασφα λί σει τη συ ντο μό τε ρη 

θα λάσ σια ο δό προς τη Ρω σί α»(1). Για τον 

λό γο αυ τό άρ χι σαν οι σχε τι κές δια βου λεύ-

σεις με ταξύ βρε τα νι κής και τουρ κι κής κυ-

βέρ νη σης με θέ μα την πα ρο χή ευ κο λιών 

και α ε ρο πο ρι κών βά σε ων της τε λευ ταί ας 

στις συμ μα χι κές δυ νά μεις. Η προ σπά θεια 

ό μως αυ τή των Βρε τα νών, οι ο ποί οι δε 

δί στα σαν να θέ σουν προς δια πραγ μά-

τευ ση και τη με τά τον πό λε μο τύ χη της 

Δω δε κα νή σου, εί χε να α ντι με τω πί σει ό χι 

μό νο τις γερ μα νι κές α πει λές α ντι ποί νων 

σε βά ρος της Τουρ κί ας, αλ λά και την α με-

ρι κα νι κή κα χυ πο ψί α έ να ντι του ζω η ρού 

εν δια φέ ρο ντος των Βρε τα νών για την 

ευ ρύ τε ρη πε ριο χή, κά τι που προ σέ κρουε 

στις δι κές τους ε πι διώ ξεις. Οι Α με ρικα νοί 

πί στευαν ό τι το εν δια φέ ρον των Βρε τα-

νών α πο σκοπού σε κυ ρί ως στη δια τή ρη ση 

της πρω το κα θε δρί ας τους στην ευ ρύ τε ρη 

πε ριο χή και αυ τό δεν ά ρε σε στη στρα τιω-

τι κή και πο λι τι κή η γε σί α τους, η ο ποί α 

ε πι δί ω κε τη με τα πο λε μι κή κυ ριαρ χί α των 

Η.Π.Α. στην πε τρε λαιο φό ρο ζώ νη της Μ. 

Α να τολής. Μέ χρι το τέ λος Αυ γού στου, τη 

Δω δε κά νησο την κα τεί χαν τρεις με ραρ χί-
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ες, μια γερ μα νι κή και δύ ο ι τα λι κές, ε νώ 

την Κρή τη μί α γερ μα νι κή και μί α ι τα λι κή. 

Στην ευ ρύ τε ρη, δη λα δή, πε ριο χή του Αι-

γαί ου υ πήρ χαν δύ ο γερμα νι κές και τρεις 

ι τα λι κές με ραρ χί ες.

Η έ ναρ ξη ε πο μέ νως ε πι θε τι κών ε πι-

χει ρή σε ων στο Αι γαί ο προ ϋ πέ θε τε ε παρ-

κείς δυ νά μεις και μέ σα. Οι α παι τή σεις αυ-

τές προ σέ κρουαν στην α προ θυ μί α των 

Α με ρι κα νών να συ νη γο ρή σουν στην 

ικα νο ποί η σή τους, με το ε πι χεί ρη μα 

ό τι δεν έ πρε πε να δια σκορ πι στούν οι 

συμμα χι κές δυ νά μεις εν ό ψει της ε πι χεί-

ρη σης «Overlord», αλ λά και αυ τής, που 

βρι σκό ταν σε εξέ λι ξη στην Ι τα λί α.

Ό ταν λοι πόν ο Τσόρ τσιλ στις 9 Σε πτεμ-

βρί ου έ στει λε μή νυμα στον στρα τη γό 

Ου ίλ σον, α νώ τα το τώ ρα διοι κη τή των 

βρε τανι κών χερ σαί ων δυ νά με ων στη Μ. 

Α να το λή, για ά με ση α νά ληψη ε πι θε τι κών 

πρω το βου λιών στην πε ριο χή του Αι γαί-

ου, ο Ου ίλ σον πε ρι ήλ θε σε δυ σχε ρή θέ-

ση. Ε κεί νο που μπο ρού σε να κά νει ή ταν 

να χρη σι μο ποι ή σει τμή μα τα της μό νης 

δια θέ σιμης 234 τα ξιαρ χί ας, που α πο τε-

λού σε μέ ρος της φρου ράς στη Μάλ τα, 

και τα ει δι κά τμή μα τα SΒS (Special Boat 

Squadron: Ει δική Μοί ρα Σκα φών) και 

LRDG (Long Range Desert Group: Τμή μα 

Ε ρή μου Μα κράς Α κτί νας) εκπαι δευ μέ να 

κα τάλ λη λα για α γώ να στο Αι γαί ο. Μ’ 

αυ τές τις δυ νά μεις και με τα ξύ 13ης και 

17ης Σε πτεμ βρί ου κα τέ λα βε τα νη σιά Κω, 

Λέρο, Σά μο, Λει ψό, Πά τμο, Φούρ νους, Ι κα-

ρί α και Κα στε λό ρι ζο. Για την κα τά λη ψη 

ό μως της Ρό δου, την ο ποί α φρου ρού σαν 

ισχυ ρές ι τα λι κές και γερ μα νι κές δυ νά μεις, 

χρεια ζό ταν του λά χι στον μια με ραρ χί α με 

τα α νά λο γα πλω τά μέ σα για τη με τα φο ρά 

της. Όμως μια τέ τοια δύ να μη δεν ή ταν 

δια θέ σι μη ε κεί νες τις η μέ ρες. Ο Ου ίλ σον, 

ε πει δή α ντι λαμ βα νό ταν ό τι χω ρίς αυ τό το 

νη σί, που εί χε τό ση με γά λη στρα τη γι κή 

ση μα σί α, η θέ ση των άλ λων νησιών της 

πε ριο χής ή ταν ε πι σφα λής, προ σπά θη σε 

να εν θαρ ρύ νει τον Ι τα λό ναύ αρχο Γκα-

μπιό νι (Gampioni), διοι κητή του νη σιού 

και της το πι κής ι τα λι κής με ραρ χί ας, που 

εί χε δύ να μη 35.000 ά ντρες, να ε ξου δε τε-

ρώ σει τις ε κεί γερ μα νι κές δυ νά μεις μέ χρι 

την ά φι ξη βρε τα νι κών μο νά δων. Το ί διο 

λοιπόν βρά δυ, έ στει λε μια τρι με λή ο μά δα 

Βρε τα νών με ε πι κεφα λής τον ταγ μα τάρ-

χη Τζέ λι κο (Jellicoe), διοι κη τή του SBS και 

μέ λη τον ταγ μα τάρ χη-διερ μη νέ α Ντόλ-

μπε ϋ (Dolbey) και έ ναν α συρ μα τι στή, η 

ο ποί α έ πε σε με α λε ξί πτω το στη Ρό δο, για 

να πα ρα δώ σει στον ναύ αρ χο ι διό χει ρη 

ε πι στο λή του Βρε τα νού στρα τη γού για 

το θέ μα. Το «Χά λι φαξ», που με τέ φε ρε 

τους Βρε τα νούς α λε ξι πτω τι στές, πε τώ-

ντας πά νω α πό το νησί δέ χθη κε πυ κνά 

πυ ρά, αλ λά μπό ρε σε να τους ρί ξει και 

να α πο χω ρή σει. Οι ι σχυ ροί ό μως ά νε μοι, 

που ε πι κρα τού σαν στην πε ριο χή, τους 

πα ρέ συ ραν και τους προ σγεί ω σαν σε 

δια φο ρε τι κά ση μεί α και μα κριά το έναν 

α πό τον άλ λο. Ο Τζέ λι κο με τά α πό ώ ρα 

μπό ρε σε και βρή κε τον α συρ μα τι στή, 

αλ λά σε λί γο οι δύ ο ά ντρες θα πε ρι κυ-

κλώ νο νταν α πό Ι τα λούς στρα τιώ τες και 

θα ο δη γού νταν με φι λι κό, ευ τυ χώς για 

αυ τούς, τρό πο στο αρ χη γεί ο του ναυάρ-

χου Γκα μπιό νι. Εκεί έκ πληκτοι αλ λά και 

χα ρού με νοι εί δαν και το τρί το μέ λος της 

ο μά δας τους, ταγ ματάρ χη Ντόλ μπε ϋ, με 

σπα σμέ νο πό δι· το εί χε σπά σει κα τά την 

προ σγεί ωσή του με το α λε ξί πτω το.

Ο Γκα μπιό νι δέ χθη κε κα ταρ χάς να συ-

νερ γα σθεί με τους Συμμά χους, αλ λά το 

αί τη μα των Βρε τα νών να ε ξου δε τε ρώ σει 

τα το πι κά γερ μα νι κά τμή μα τα πα ρέ μει νε 

α νι κα νο ποί η το. Οι Ι τα λοί δεν μπό ρε σαν 

να ε πι βλη θούν στους ο λι γά ριθ μους μέ χρι 

τότε συμ μά χους τους Γερ μα νούς και, με-

τά α πό έ ναν ε λα φρό α ε ρο πο ρι κό βομ βαρ-
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δι σμό α πό τη Λου φτβά φε, υ πο τά χθη καν 

στη δύ να μη των τελευ ταί ων. Η κα τά λη ψη 

του νη σιού ο λο κλη ρώ θη κε με την ε πέμ-

βα ση της γερ μα νι κής με ραρ χί ας ε φό δου 

«Ρό δος», που υ πο στη ρί χτη κε με το πι κά 

άρ μα τα μά χης και μα χη τι κά α ε ρο σκά φη 

κά θε της ε φόρμη σης, τα «Στού κας».

Με την πτώ ση της Ρό δου και με την 

Κρή τη και Κάρ πα θο υ πό γερ μα νι κό έ λεγ-

χο, ό χι μό νο α πα γο ρευό ταν η εί σο δος 

των βρε τανι κών πο λε μι κών πλοί ων στο 

Αι γαί ο, αλ λά χά νο νταν και οι πο λύ τι μες 

α ε ρο πο ρι κές βά σεις των Μα ρι τσών και 

της Κάλα θου, α πό τις ο ποί ες θα μπο ρού-

σαν να ε ξορ μούν τα μα χη τι κά α ε ρο σκά-

φη των Βρε τα νών, για να υ πο στη ρί ζουν 

τις ε πι χει ρή σεις τους στην πε ριο χή του 

Αι γαί ου και κυ ρί ως για να δια σφα λί-

ζουν τα νη σιά Κω, Λέ ρο και Σά μο, που 

εί χαν στρατη γι κή ση μα σί α. Τώ ρα, μό νο 

οι πρό χει ροι διά δρο μοι στην Κω ή ταν 

δια θέ σι μοι, ε νώ για ε πι πρό σθε τη ε νί-

σχυ ση προ σφέρο νταν τα α ε ρο δρό μια 

της Κύ πρου, α πό ό που μπο ρού σαν να 

ε ξορ μή σουν μό νο τα δι κι νη τή ρια «Μπω-

φά ι τερ» (B-Fighter) που διέ θε ταν τη 

σχε τι κή εμ βέ λεια δράσης.

Η α ε ρο πο ρι κή ό μως υ πο στή ριξη 

των νη σιών αυ τών προ ϋ πέ θε τε ύ παρ ξη 

χερ σαί ων δυ νά με ων και στον α γώ να 

δρό μου, που εί χε αρ χί σει με τα ξύ Βρε-

τα νών και Γερ μα νών με τά τη συν θη κο-

λό γη ση της Ι τα λίας για την κα τά λη ψή 

τους, α πο φα σι στι κό ρό λο, λό γω τα χύ-

τη τας ε πέμ βα σης, θα έ παι ζαν και πά λι 

οι δυ νά μεις α λε ξιπτω τι στών.

Η Κως, που μπο ρού σε να χρη σι μεύσει 

ως ε φαλ τή ριο για την κα τά λη ψη της 

Ρό δου, ή ταν η πρώτη, που ε πέ λε ξαν οι 

Βρε τα νοί, για να ε νι σχυ θεί η δύ να μή της 

και να φθά σει στους 1.100 ά ντρες(1). Τη 

νύ χτα 14/15 Σε πτεμ βρί ου, 120 ά ντρες 

του 1ου λό χου του 11ου τάγ μα τος α λε ξι-

πτω τι στών της 4ης τα ξιαρ χί ας πέ τα ξαν 

με έ ξι 0-47 και, με εν διά με σο σταθ μό τη 

Λευ κω σί α, έ πε σαν στη ζώνη ρί ψε ων λί γο 

έ ξω α πό την πό λη της Κω, η ο ποί α εί χε 

ορ γα νω θεί α πό τους ά ντρες του Τζέ λι κο, 

που εί χαν φθά σει στο νη σί α πό τις 10 του 

ί διου μή να. Η ρί ψη έ γι νε χω ρίς α πρό ο πτα 

και οι Βρε τα νοί α λε ξι πτω τι στές, με τά 

την εν θου σιώ δη υ πο δο χή που έ τυχαν 

α πό την ι τα λι κή φρου ρά, α σχο λή θη καν 

με την ε ξα σφά λιση και δια τή ρη ση του 

νη σιού μέ χρι την ά φι ξη και άλ λων ενι σχύ-

σε ων, που άρ χι σαν να φθά νουν α πό τις 

17 Σε πτεμ βρί ου με πρώ το το 1ο τάγ μα 

της 234 τα ξιαρχί ας και ο χτώ μα χη τι κά α ε-

ρο σκά φη Σπιτ φά ιρ. Στις 25 Σε πτεμ βρί ου, 

ο λό χος των Βρε τα νών α λε ξι πτω τι στών 

α πο σύρ θη κε στη βά ση του στη Βό ρεια 

Α φρι κή, για να εν σω μα τω θεί στη μο νά δα 

του, η ο ποί α ή ταν τώ ρα προ γραμ μα τι σμέ-

νη να ρι φθεί στη Λέ ρο. Η α ε ρα πο βα τι κή 

ό μως αυ τή ε πι χεί ρη ση μα ταιώ θη κε και 

έ τσι το νη σί στε ρή θηκε α πό έ να α ξιό μα-

χο τμή μα, που τό σο εί χε α νά γκη.

Οι Γερ μα νοί εί χαν ή δη αρ χί σει να 

α ντι δρούν στις ε νέρ γειες των Βρε τα νών 

και μέ χρι τις 18 Σε πτεμ βρί ου 1943 εί χαν 

ο λοκλη ρώ σει την κα τά λη ψη της νη σιω τι-

κής γραμ μής Κρή τη-Κάσος-Κάρ πα θος-

Ρό δος. Στις 24 του ί διου μή να σε μια 

σύ σκε ψη στο στρα τη γεί ο του Χί τλερ οι 

εκ πρό σω ποι του στρα τού και του ναυ-

τι κού, ε πει δή φο βού νταν και για άλ λες 

συμ μα χι κές α πο βά σεις, πρό τει ναν την 

εκ κέ νω ση των νη σιών του Αι γαί ου και της 

Κρή της, ε φό σον το ε πέ τρε παν α κό μη οι 

συν θήκες, το νί ζο ντας ό τι εί ναι α νώ φε λο 

να α πα σχο λούν δυ νά μεις στην πε ριο χή, 

όπου εί χε με τα βλη θεί η κα τά στα ση σε 

βά ρος τους και τη στιγμή που αυ τές εί ναι 

α να γκαί ες κά που αλ λού. Ο Χί τλερ αρ νή-

θη κε. «Η στά σις των Συμ μά χων μας εις τα 

νο τιο α να το λι κά ό πως και της Τουρ κί ας», 
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εί πε, «ρυθ μί ζε ται απο κλει στι κώς και μό νο α πό την πε ποί θη σίν των εις τας δυ νά μεις μας. 

Ε γκα τά λει ψις των νη σιών θα ε δη μιούρ γει λί αν δυ σμε νή ε ντύ πω σιν»(1). Με άλ λα λό για, ο 

Χί τλερ εκτι μού σε προ φα νώς ό τι εν δε χό με νη α πό συρ ση των γερ μα νι κών δυ νά με ων 

α πό τα νη σιά αυ τά θα προ κα λού σε την εί σο δο της Τουρ κί ας στον πό λε μο στο πλευ-

ρό των Συμ μά χων και αυ τό θα ε πι δρού σε αρ νη τι κά στη Βουλ γα ρί α και τη Ρου μα νί α, 

που ήταν σύμ μα χοι της Γερ μα νί ας. Έ τσι, α πο φά σι σε την ο λο κλή ρω ση κα το χής των 

νη σιών, πα ρά το στρα τιω τι κό μειο νέ κτη μα που δη μιουρ γούνταν α πό τη δια σπο ρά 

των δυ νά με ών του στο δευ τε ρεύ ον αυτό θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων. Στο με τα ξύ, εί χαν αρ-

χί σει οι ε να έ ριες και θα λάσ σιες με τα φο ρές βρε τα νι κών δυ νά με ων και μέ χρι το τέ λος 

Σε πτεμ βρί ου, ε κτός α πό την Κω, εί χαν ε νι σχυ θεί η Λέ ρος με το με γα λύ τε ρο μέ ρος 

του 2ου τάγ ματος της 234 τα ξιαρ χί ας, και η Σά μος με το 3ο της τάγ μα.

Η πρώ τη α ντί δρα ση των Γερ μα νών ή ταν η ά με ση συ γκρό τη ση ε νός α πο βα τι κού 

τα κτι κού συ γκρο τή μα τος με βά ση την 22η με ραρ χί α του Μύλ λερ (Μϋ Ι Ιer) στην Κρή τη, 

και με α πο στο λή την κατά λη ψη της Δω δε κα νή σου και του Α να το λι κού Αι γαί ου με 

προ τε ραιό τη τα τα νη σιά Κω, Λέ ρο και Σά μο. Ταυ τό χρο να, η Λουφτβά φε άρ χι σε να 

συ γκε ντρώ νει στα α ε ρο δρό μια Δω δε κανή σου, Κρή της και Νό τιας Ελ λά δας, που τα 

εί χαν υ πό τον έ λεγ χό τους οι Γερ μα νοί, με γά λο α ριθ μό κα τα διω κτι κών και βομ βαρ-

δι στι κών α ε ρο σκα φών, που μέ χρι τις αρ χές Νο εμ βρί ου έ φθα ναν στα 357. Ή ταν η 

πρώ τη φο ρά με τά το 1941, που οι Γερ μα νοί διέ θε ταν στη Με σόγειο α πό λυ τη α ε ρο-

πο ρι κή υ πε ρο χή έ να ντι των Συμ μά χων. Και ε νώ η γερ μα νι κή ι σχύς στον α έ ρα ή ταν 

α δια φι λο νί κη τη, δεν συ νέ βαι νε το ί διο και στη θά λασ σα, ό που οι Βρε τα νοί δια τη ρού-

σαν τη ναυ τι κή κυ ριαρ χί α. Ή ταν ε πό με νο λοι πόν οι Γερ μα νοί να εκ με ταλ λευ τούν 

το α ε ρο πο ρι κό τους πλε ο νέκτη μα και να ε πέμ βουν χρη σι μο ποιώ ντας ως δύ να μη 

τα χεί ας ε πέμ βα σης τους α λε ξι πτω τι στές τους. Έ τσι, τη νύ χτα 2/3 Ο κτω βρί ου έ πε φτε 

ο 15ος λό χος της με ραρ χί ας «Μπρά ντεν μπούρ γκερ» (Βrandenburger) των γερ μα νι κών 

ει δι κών δυ νά με ων στο α ε ρο δρό μιο της Α ντι μά χειας, στην Κω, το ο ποί ο φρου ρού-

νταν α πό έ ναν βρε τα νι κό λό χο. Η ρί ψη ή ταν ε πι τυ χής και οι Γερ μα νοί α λεξι πτω τι-

στές α νέ λα βαν δρά ση γρή γο ρα, ε ξου δε τε ρώ νο ντας τη φρου ρά του α ε ρο δρο μί ου 

και α πο μο νώ νο ντας το υ πό λοι πο του βρε τα νι κού τάγ μα τος στο βό ρειο τμή μα του 

νη σιού. Στις 05:00 της 3ης Ο κτω βρί ου το α πο βα τι κό συ γκρό τη μα του Μύλ λερ, δια-

φεύ γο ντας τα συμ μα χι κά α ντιτορ πι λι κά, πραγ μα το ποί η σε α πό βα ση στην Κω και σε 

συ νερ γα σί α με τους Γερ μα νούς α λε ξι πτω τι στές μέ σα σε 24 ώ ρες κα τέ λα βε το νη σί, 

ό που συνέ λα βε αιχ μά λω τους γύ ρω στους 1.500 Βρε τα νούς και 3.000 Ι τα λούς.

Στις 7 Ο κτω βρί ου τμή μα τα της με ραρ χί ας ε φό δου «Ρό δος» κα τέ λα βαν την 

Κά λυ μνο και την ε πό με νη η μέ ρα τη Νί συ ρο, τη Λε βί δα και τη Σύμη. Στις 22 Ο κτω-

βρί ου ήλ θε η σει ρά της Α στυ πά λαιας. O 15ος λό χος α λε ξι πτω τι στών «Μπρά ντεν-

μπούργκερ», που α πο γειώ θη κε α πό α ε ρο δρό μιο των Α θη νών, έ πεσε στο κέ ντρο 

του νη σιού γύ ρω στις 09:15 (2), για να συ νε νω θεί με έ ναν α κό μη λό χο κα τα δρο μών 

της «Μπρά ντεν μπούρ γκερ», ο ο ποίος εί χε κα τα φθά σει με υ δρο πλά να, και κα τέ λα-

βαν α πό κοινού το νη σί. Με την α πώ λεια των νη σιών αυ τών, και κυ ρί ως της Κω, 

πε ρι ήλ θαν στα χέ ρια των Γερ μα νών και τα α ε ρο δρό μια στην πε ριο χή, που μέ χρι 

ε κεί νη τη στιγ μή χρη σι μο ποιού σαν οι Σύμ μα χοι, ο πό τε ά νοι γε για τους Γερ μα νούς 

ο δρό μος να κα τα λά βουν και τα υ πό λοι πα νη σιά προς το βορ ρά.
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Οι Βρε τα νοί, ε πει δή α ντι λαμ βάνο-

νταν ποια τύ χη θα εί χαν τώ ρα κυ ρί ως 

τα νη σιά Λέ ρου και Σά μου, που εί χαν 

στρα τη γι κή ση μα σί α, ε πι τά χυ ναν α κό-

μη πιο πο λύ την προ σπά θεια να τα 

ε νι σχύ σουν και να τα δια τη ρή σουν 

και έ βα λαν στον α γώ να και τμή μα-

τα του ελ λη νι κού Ιε ρού Λό χου. Τον 

ελ λη νι κό Ιε ρό Λό χο μέ χρι τό τε τον 

κρα τού σαν μα κριά α πό τα πο λε μι κά 

δρώ με να της πε ριο χής. Φαί νε ται ό τι για λό γους τή ρη σης των λε πτών ι σορ ρο πιών 

με τα ξύ Βρε τα νί ας και Ι τα λί ας και ε ξευ με νι σμού της Τουρ κί ας, η ο ποί α εί χε βλέ ψεις 

στα νη σιά του Αι γαί ου, η Βρε τα νί α δεν ή θε λε να προ ε ξο φλή σει την πα ρα χώ ρη ση 

της Δω δε κα νή σου στην Ελ λά δα με τά τον πό λε μο.

Η συ γκρό τη ση και η πο λε μι κή δρά ση του Ιε ρού Λό χου στη Βό ρεια Α φρι κή 

ε ξι στο ρεί ται κα τά λε πτο με ρεια κό και αυ θε ντικό τρό πο στο βι βλί ο «Ιε ρός Λό χος 

1942-45» του α εί μνη στου α ντι στρά τη γου Ιω άν νη Μα νέ τα και βέ βαια δεν εί ναι 

του πα ρό ντος η πα ρου σί α σή τους. Για τη σύν δε ση ό μως του α να γνώ-

στη με τις πο λε μικές ε πι χει ρή σεις της συ γκε κρι μέ νης πε ριό δου 

στην πε ριο χή του Αι γαί ου, κρί νε ται σκό πι μο να α να φερ θεί 

ό τι με τά την πο λε μι κή δρά ση του στην Τρι πο λί τι δα και 

στην Τυ νη σί α, που ολο κλη ρώ θη κε μέ χρι τα μέ σα 

Α πρι λί ου του 1943, ο Ιε ρός Λό χος πή ρε 

δια τα γή στις 17 του ί διου μή να να ε πι-

στρέ ψει στην Αίγυ πτο, ε κεί α πό 

ό που εί χε ξε κι νή σει, και 

α πό τον ε πό με νο μή-

να ε ντά χθη κε 

στις βρε-

τα νι-
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κές δυ νά μεις κα τα δρο-

μών υ πό τον τα ξί αρ χο 

Τέρ νμπουλ (Turnbull). Για 

να κα τα στεί ό μως ικα νός 

ο λό χος για ε κτέ λε ση κα-

τα δρο μι κών ε πι χει ρή σε-

ων στο Αι γαί ο, έ πρε πε 

να α να διορ γα νω θεί και 

να υ πο στεί συ μπλη ρωμα-

τι κή ει δι κή εκ παί δευ ση. 

Έ τσι, με τά την έ ντα ξή του 

στις βρε τα νι κές δυ νά μεις 

κα τα δρο μών άρ χι σε με 

ε ντα τι κό ρυθ μό την εκ-

παίδευ ση του α να νε ω θέ-

ντος σε με γά λο πο σο στό προ σω πι κού 

του, που α ριθ μού σε τώ ρα 345 ά ντρες. 

Για την ε πι χει ρη σια κή του ε τοι μό τη τα 

και α πο τε λε σμα τι κό τη τα ορ γά νω σε τη 

δύνα μή του σε ο μά δα διοί κη σης, έ να 

τμή μα βά σης και τρεις λόχους κρού σης. 

Με το σχή μα αυ τό ο λο κλή ρω σε την εκ-

παί δευ ση σε ε ξει δι κευ μέ να α ντι κεί με να, 

ό πως εί ναι ο ο ρει νός α γώ νας, τα πλω τά 

μέ σα, οι κα τα στρο φές, οι δο λιο φθο ρές, 

κ.λπ. και στο τέ λος υ πέ στη και τη βα σι κή 

εκ παί δευ ση α λε ξι πτω τι στή.

Α πό τις 18 Ο κτω βρί ου 1943 και με τά 

την ο λο κλή ρω ση του κύ κλου εκ παί δευ σής 

του, ο Ιε ρός Λό χος βρι σκό ταν συ γκε ντρω-

μέ νος στο στρα τό πε δο Ας-Ζι μπ της Αι γύ-

πτου, έ τοι μος να α να χω ρή σει για ε κτέ λε ση 

α πο στο λής σε 24 ώ ρες. Οι δια τα γές ό μως 

που έ φθα ναν μέ χρι τις 27 Ο κτω βρί ου, 

ή ταν γε νι κές και α ό ρι στες, γε γο νός που 

υ πο χρέ ω σε τον διοι κη τή του λό χου συ-

νταγ μα τάρ χη Χρι στό δου λο Τσι γά ντε να 

μετα βεί στο Κά ι ρο και να ζη τή σει διευ κρι-

νή σεις α πό τους αρ μό διους φο ρείς.

Ο διοικητής του Ιερού 
Λόχου συνταγματάρ-
χ η ς  Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς 
Τσιγάντες (αριστερά) 
κ α ι  ο  τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς 
Τζέλικο (κάτω).
Από το βιβλίο «Ιερός 
Λόχος 1942-1945» του 
Ιωάννη Μανέτα.
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Το θέ μα της συμ με το χής ελ λη νικών 

δυ νά με ων στις ε πι χει ρή σεις του Αι γαί ου 

α πα σχο λούσε α πό και ρό τους Βρε τα νούς, 

οι ο ποί οι ευ ρι σκό με νοι σε δια πραγ μα τεύ-

σεις με την Τουρ κί α για πα ρο χή διευ κο-

λύν σε ων, ή ταν προ σε κτι κοί στις κι νή σεις 

τους. Ό ταν ό μως δια πί στω σαν τη δυ σα ρέ-

σκεια των Ελ λή νων κα τοί κων των νη σιών, 

των ο ποί ων εί χαν α νά γκη τη συ μπα ρά στα-

ση, για την α που σί α ελ λη νι κών μο νά δων, 

άρ χι σαν να α να θε ω ρούν τις α πό ψεις τους. 

Α ποτέ λε σμα αυ τής της α να θε ώ ρη σης της 

βρε τα νι κής πο λι τι κής ή ταν να φτά σει στις 

12 Σε πτεμ βρί ου 1943 στη Λέ ρο με πλοί α 

η πρώ τη ο μάδα του Ιε ρού Λό χου με ε πι κε-

φα λής τον υ πο λο χα γό Εμ. Ζα χαρά κη και 

μέ λη τους αν θυ πο λο χα γούς Ι. Μπί σια και 

Αθ. Δη μητριά δη, τον ε νω μο τάρ χη Δ. Μί-

χο, τον λο χί α Θ. Α δάμ και τον στρα τιώ τη 

Ν. Μουρ μού ρη.

«Καθ’ ο δόν», γρά φει 

ο α ντι στρά τη γος Ι. Μα νέ-

τας «οι Ιε ρολο χί ται ε πλημ-

μυ ρί ζο ντο α πό ε θνι κήν 

υ πε ρη φά νειαν. Πρώ τον 

εις την Λε με σόν. Εις την 

βρε τα νο κρα του μέ νην Κύ-

προν, εις την α πό αιώ νων 

υ πό δου λον εις ξέ νους κα-

τα κτη τάς ελ λη νι κήν αυ-

τήν νή σον διεπί στω σαν 

με τα ί δια των τα μά τια 

την δύ να μιν ε πι βιώ σε ως 

του ελ λη νι σμού, που εί-

χαν α κού σει εις τα θρα-

νί α. Ο εν θου σια σμός, με 

τον οποί ο τους υ πε δέ-

χθη σαν οι Κύ πριοι, και 

το ελ λη νι κό χρώ μα της 

νή σου, τους έ δω σαν την 

ι κα νο ποί η σιν ό τι και αν 

δεν ε πι ζού σαν του πο λέ-

μου, ε πά τη σαν εις ελ λη νι-

κά χώ μα τα με τά την δια φυ γήν των α πό 

την σκλα βω μέ νην Ελ λά δα το 1941. Έ πει τα 

εις το Μπου τρούμ της Τουρ κί ας. Ε κεί εί χε 

προ σα ρά ξει α κρω τη ρια σμέ νον α πό ε χθρι-

κήν νάρ κην το ελ λη νι κόν α ντι τορ πι λι κόν 

«Α δρί ας» και ε θαύμα σαν νω πόν α κό μη 

το η ρω ι κόν κα τόρ θω μα του πλη ρώ μα-

τός του. Ο κυ βερ νή της α ντι πλοί αρ χος Ι. 

Τού μπας, μω λω πι σμέ νος α κό μη α πό την 

πρό σκρου σιν ε πί της νάρ κης, τους ε δι-

η γή θη με την σε μνό τη τα που δια κρί νει 

τους πο λε μι στάς, το μο ναδι κόν εις τα 

ναυ τι κά χρο νι κά κα τόρ θω μά του. Τέ λος 

εις την Λέ ρον. Ε κεί οι Ιε ρο λο χί ται ε δά-

κρυ σαν α πό ε θνι κήν συγκί νη σιν. Ό λα τα 

σπί τια της πό λε ως και των χω ρί ων της 

Ιερολοχίτες εξετάζουν με προσοχή μια 
ανάγλυφη εικόνα της μορφολογίας του 

εδάφους της Σάμου.
Από το βιβλίο «Αιγαίο 1943».
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νή σου, ήσαν ση μαιο στο λι σμέ να με με-

γά λας κυα νό λευ κους ση μαί ας. Η εί δη σις 

της α φί ξε ως των Ιε ρο λο χι τών διε δό θη 

με α στρα πιαί α τα χύτη τα, και ό λοι οι κά-

τοι κοι ε ξε χύ θη σαν εις τους δρό μους δια 

να τους υ πο δε χθούν και να α γκα λιά σουν 

τους Έλ λη νας α δελ φούς των, με δά κρυα 

εις τα μά τια. Η σκη νή αυ τή της υ ποδο χής 

ε ξε τυ λί χθη μέ σα εις τους κα πνούς των 

ε χθρι κών α ερο πο ρι κών βομ βαρ δι σμών. 

Τό σον α κρά τη τος ή το ο πό θος ε νώ σε ως 

των Δώ δε κα νη σί ων» (1).

Ο Τσι γά ντες στο Κά ι ρο με τά τις πο-

λύ ω ρες συ ζη τή σεις και δια βου λεύ σεις 

κα τόρ θω σε να πεί σει την αρ μό δια διοί-

κηση δυ νά με ων Αι γαί ου να δια τά ξει την 

α πο στο λή του Ιε ρού Λό χου στη Σά μο, η 

ο ποί α μα ζί με τη Λέ ρο ή ταν τώ ρα οι προ-

φα νείς κύ ριοι στό χοι των Γερ μα νών. Την 

ί δια η μέ ρα, 28η Ο κτω βρί ου, εκ δι δό ταν 

η ε κτε λε στι κή δια τα γή. Ο Ιε ρός Λό χος 

θα με τα φε ρό ταν α τμο πλο ϊ κώς και α ε-

ρο πο ρι κώς στη Σά μο για ε νί σχυ ση της 

ά μυ νας του νη σιού. Με α πο βα τι κά πλοί α 

114 Ιε ρο λο χί τες-μη α λε ξι πτω τι στές θα 

ε κτε λού σαν αμ φί βια α πό βα ση και με τά 

από δύ ο η μέ ρες 200 συ νά δελ φοί τους 

α λε ξι πτω τι στές με με ταγω γι κά 0-47 θα 

έ πε φταν με α λε ξί πτω τα. Ή ταν η πρώ τη 

φο ρά, που ά ντρες του Ιε ρού Λό χου θα 

έ φθα ναν στη ζώ νη των ε πι χει ρή σε ων με 

α ε ρα πό βα ση και μά λι στα τη νύ χτα.

Ε πι κε φα λής του α πο βα τι κού συ γκρο τή-

μα τος τέ θη κε ο διοι κη τής του λό χου και 

των α λε ξι πτω τι στών, ο α ντι συ νταγ μα τάρ-

χης Αν δρέ ας Καλ λίν σκης, ο με τέ πει τα ι δρυ-

τής των θρυ λι κών Λ.Ο.Κ. (Λό χων Ο ρεινών 

Κα τα δρο μών). Η νη ο πο μπή με τους 114 

Ιε ρο λο χί τες α να χώρη σε στις 28 Ο κτω βρί-

ου και ο διοι κη τής τους, α πα σχο λη μέ νος 

α κό μη στο Κά ι ρο με τη διευ θέ τη ση των 

λε πτο με ρειών της α πο στο λής του, δεν 

κα τόρ θω σε να α πε μπλα κεί έ γκαι ρα α πό 

τις γρα φειο κρατι κές δια δι κα σί ες των τυ-

πι κών Βρε τα νών και να εν σω μα τω θεί με 

το τμή μα του, που α να χώ ρη σε τε λι κά 

στην κα θο ρι σμέ νη ώ ρα με τον υ πο διοι-

κη τή του λό χου α ντι συ νταγ μα τάρ χη Μεσ-

σηνό που λο Φώ τιο. Ο Τσι γά ντες ό μως 

δεν μπο ρού σε να δια νο ηθεί τον ε αυ τό 

του μα κριά α πό αυ τό το ση μα ντι κό εγ-

χεί ρη μα για τη μο νά δα του αλ λά και για 

ο λό κλη ρο τον ελ λη νι σμό των νη σιών του 

Αι γαί ου. Χω ρίς κα νέ ναν εν δοια σμό πή ρε 

α μέ σως την α πό φα ση να α κο λου θή σει 

τους α λε ξι πτω τι στές και να ρι φθεί μα ζί 

τους, πα ρό τι δεν εί χε υ πο στεί τη σχε τι κή 

εκπαί δευ ση α λε ξι πτω τι στή. Μια ε πί τρο χά-

δην ε πί δει ξη του τρό που προ σαρ μογής 

του α λε ξι πτώ του και των κι νή σε ων του 

σώ μα τός του κατά την πτώ ση και κυ ρί ως 

κα τά την προ σγεί ω ση ή ταν αρ κε τή, για να 

ε πι βι βα σθεί στο α ε ρο σκά φος με το τμή μα 

του Αν δρέ α Καλ λίν σκη. Ή ταν μια ε νέρ γεια 

γεν ναιό τη τας και τόλ μης, που α νέ δει ξε για 

α κό μη μια φο ρά τις η γε τι κές α ρε τές του 

συ νταγ μα τάρ χη Τσι γάντε. Το πα ρά δειγ μά 

του α κο λού θη σε και ο α ντι συ νταγ μα τάρ-

χης Τρύ φω νας Τρια ντα φυλ λά κος, ε πι κε-

φα λής του τμή μα τος Ιε ρολο χι τών της 

δεύ τε ρης δια δρο μής. Έ πε σε και αυ τός 

χω ρίς να υ πο στεί τη βα σική εκ παί δευ ση 

α λε ξι πτω τι στή. Τα δύ ο αυ τά πα ρα δείγ μα-

τα, α πό τα ε λά χι στα που έ χουν συμ βεί 

σε πα γκό σμια κλί μα κα, ε ξέ πλη ξαν τους 

Βρε τα νούς, ε πι βε βαιώ νο ντας για α κό μη 

μια φο ρά τη λα μπρή πα ρά δο ση του Ιε-

ρού Λό χου. Στο με τα ξύ, η νη ο πο μπή των 

114 ιε ρο λο χι τών του α ντι συ νταγ μα τάρ χη 

Μεσση νό που λου πλέ ο ντας στη θα λάσ σια 

πε ριο χή της Ρό δου δεν μπό ρε σε να α πο-

φύγει τις σφο δρές ε πι δρο μές γερ μα νι κών 

κα τα διω κτι κών, που τώ ρα κυ ριαρ χού σαν 

στον α έ ρα, και υ πο χρε ώ θη κε να ε πι στρέ-

ψει στην Α λε ξάν δρεια, ό που το τμή μα 

ε πι βι βά σθη κε σε άλ λο α ντι τορπι λι κό και 
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έ φθα σε στη Σά μο τις ε πό με νες μέ ρες.

Οι 200 Ιε ρο λο χί τες α λε ξι πτω τι στές προ γραμ μα τί σθη κε να ρι φθούν α νά 100, σε δύ ο 

δια δρο μές κο ντά στο Βα θύ, και μα ζί με τα το πι κά βρε τα νι κά τμή μα τα, θα α να λάμ βα ναν 

την α σφά λεια του νη σιού συ νεπι κου ρού με νοι και α πό τους Ι τα λούς, ε φό σον βέ βαια 

διαπι στω νό ταν η φι λι κή τους διά θε ση. Πε ρί τις 4 μ.μ. της 30ης Ο κτω βρί ου άρ χι σε να 

ε πι βι βά ζε ται το πρώ το κύ μα των ε κα τό Ιε ρο λο χι τών και μι σή ώ ρα αρ γότε ρα α πο γειω-

νό ταν το ε πι κε φα λής α ε ρο σκά φος του Χρ. Τσι γά ντε α πό το στρατιω τι κό α ε ρο δρό μιο 

του Κα ΐ ρου. Σε λί γο, ό λα τα α ε ρο σκά φη του α ε ρο πο ρι κού σμή νους βρί σκο νταν στον 

α έ ρα και έ παιρ ναν κα τεύ θυν ση προς βορ ρά για τον τε λι κό τους προ ο ρισμό, το ι στο ρι κό 

νη σί του Πυ θα γό ρα. Ε κεί, στη Βλα μα ρή Αγ. Κυ ρια κής(1), 2-3 χι λιό με τρα α να το λι κά της 

πρω τεύ ου σας του νη σιού, τους πε ρί με νε ο Βρε τα νός ταγ μα τάρ χης Ντουν γκ (Dung), 

που με τη βο ή θεια ε νός ι ταλι κού τμή μα τος ορ γά νω σε και ε πι σή μα νε τη ζώ νη ρί ψε ων. 

Η πτή ση της ε να έ ριας φά λαγ γας δι ήρ κε σε πε ρί τις 4½ ώ ρες και έ γι νε χω ρίς α πρό ο πτα. 

Οι Ι τα λοί υ πο δέ χθη καν τους Έλ λη νες α λε ξι πτω τι στές ως φίλους και συμ μά χους και ο 

κίν δυ νος να χτυ πη θούν τα α ε ρο σκά φη τους εί χε ε κλεί ψει.

Στις 21:55 εί χε φθά σει στη ζώ νη το πρώ το α ε ρο σκά φος και άρχι σε να ρί χνει τους 

α λε ξι πτω τι στές του. Tο πα ρά δειγ μά του α κο λού θη σαν και τα υ πό λοι πα και σε λί γα 

λε πτά εί χαν «α δειά σει» όλα το πο λύ τι μο φορ τί ο τους και έ παιρ ναν το δρό μο της 

ε πι στρο φής για τη βάση τους. Οι Ιε ρο λο χί τες α λε ξι πτω τι στές πέ φτο ντας μέ σα στο 

σκο τά δι διέ κρι ναν α πό ψη λά τις φω τιές, που εί χαν α νάψει οι ορ γα νω τές της ζώ νης ρί-

ψε ων και προ σπα θού σαν με κα τάλ λη λους 

χει ρι σμούς στα α λε ξί πτωτά τους να τις 

πλη σιά σουν, αλ λά οι δυ να τοί ά νε μοι τους 

α πέ τρε παν και οι πε ρισ σό τε ροι δια σκορ πί-

στη καν και προ σγειώ θη καν κα κήν-κα κώς 

πά νω στις δια χω ρι στι κές και α νι σό πε δες 

πε ζού λες των α γρών. Οι ά ντρες σε πο σο-

στό 12% τραυ μα τί στη καν ό χι ό μως και ο 

Τσι γά ντες, ο ο ποί ος, προς με γά λη έκ πλη-

ξη των Ιε ρο λο χι τών, προ σγειώ θη κε ο μα λά 

και ή ταν έ τοι μος καθ’ ό λα να α να λά βει 

τη διοί κη ση του λό χου για ε κτέ λε ση της 

α πο στο λής του.

Την ε πό με νη η μέ ρα, 31η Ο κτω βρί ου 

και την ί δια πε ρί που ώ ρα, ό πως και στην 

πρώ τη δια δρο μή, απο γειώ νο νταν με τα 

ί δια α ε ρο σκά φη οι άλ λοι ε κα τό Ιε ρο λο-

χίτες με ε πι κε φα λής τον α ντι συ νταγ μα-

Ομάδα Ιερολοχιτών αναμένει να επι-
βιβασθεί στο αεροσκάφος, που θα τη 

μεταφέρει στη Σάμο για ρίψη.
Από το βιβλίο «Αιγαίο 1943».
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τάρ χη Τρύ φω να Τρια ντα φυλ λά κο, για να 

ρι φθούν την ί δια ώ ρα με τις ί διες και ρι κές 

συν θήκες στην ί δια ζώ νη ρί ψε ων, αλ λά με 

ορ γα νω τές τώ ρα Ιε ρο λοχί τες του πρώ του 

κύ μα τος. Υ πήρ ξαν και ε δώ μι κρο τραυ μα-

τι σμοί, αλ λά σε μι κρό τε ρο πο σο στό, 7%. 

Μ’ αυ τόν τον τρό πο ο λο κλη ρώ θη κε το 

ι στορι κό αυ τό άλ μα του Ιε ρού Λό χου και 

δε θα πραγ μα το ποιούνταν άλ λο, μέ χρι 

την πα ρού σα του λά χι στον στιγ μή, α πό 

ελ λη νι κό στρα τιω τι κό τμή μα.

Με τά την προ σγεί ω ση και του δεύ τε-

ρου τμή μα τος, ο Τσι γάντες συ γκέ ντρω-

σε τους 200 α λε ξι πτω τι στές του και με 

ι τα λικά φορ τη γά, που εί χε ε πι στρα τεύ-

σει ο Ντουν γκ, τους με τέφε ρε στο χω-

ριό Μυ τι λη νιοί, ό που και ε γκα τέ στη σε 

το σταθμό διοί κη σής του. Την ε πό με νη 

η μέ ρα, 1η Νο εμ βρί ου, έ φθα σαν στο λι μά-

νι της Σάμου και οι 114 Ιε ρο λο χί τες του 

Μεσ ση νό που λου. Α πό την 1η έ ως την 

15η Νο εμ βρί ου, ο Ιε ρός Λό χος α πο τέ λε-

σε το βα σι κό πυ ρή να της ά μυ νας του 

νη σιού. Έ να τμή μα του πα ρέ μει νε στο 

Καρ λό βα σι μέ χρι τις 17 Νο εμ βρί ου, για 

ε πι τή ρη ση των βο ρεί ων α κτών του.

«Η ά μυ να της νή σου», γρά φει ο στρα τη-

γός Ι. Μα νέ τας «εί χε κα λώς με λε τη θή και το 

έ δα φος ά ρι στα ορ γα νω θή υ πό της ιτα λι κής 

με ραρ χί ας «Κού νε ο», η ο ποί α πε ριε λάμ βα νε 

δύ ο συντάγ μα τα πε ζι κού, έ να σύ νταγ μα 

πυ ρο βο λι κού, τέσ σε ρας ελα φράς α ντια ε ρο-

πο ρι κάς πυ ρο βο λαρ χί ας, δύ ο τάγ μα τα φα σι-

στών και λοι πούς σχη μα τι σμούς με σύ νο λον 

δυ νά με ως 11.000 αν δρών. Εις την ά μυ ναν 

ε να ντί ον α λε ξι πτω τι στών συμ με τεί χαν και 

1.200 α ντάρ ται έ νο πλοι, οι ο ποί οι, πα ρά 

τας αρ χι κάς α ντιδρά σεις των, υ πή κουον 

προ θύ μως εις τας δια τα γάς των Ιε ρολο χι τών 

διοι κη τών τμη μά των. Η δύ να μις των Βρε τα-

νών α νήρχε το εις 700 άν δρας, το πλεί στον 

των ο ποί ων α νή κεν εις το τρί τον τάγ μα της 

234ης τα ξιαρ χί ας του συ νταγ μα τάρ χου Τάρ-

λε τον»(1). Το με ση μέ ρι της 17ης Νο εμ βρί ου 

οι κυ ριό τε ρες πόλεις του νη σιού δέ χθη-

καν, ε πί τε τρά ω ρο, σφο δρό βομ βαρ δι σμό 

α πό εχθρι κά βομ βαρ δι στι κά α ε ρο σκά φη, 

με ι διαί τε ρη έμ φα ση το Τη γά νι (Πυ θα γό-

ρειο) και το Βα θύ. Πε ρί τις 23:00 της ί διας 

ημέ ρας μπή κε στο λι μά νι του Βα θέ ος μια 

γερ μα νι κή τορ πιλά κα τος, που κα λού σε με 

τη λε βό α τη φρου ρά να πα ρα δο θεί για να 

μην ε πε κτα θούν οι βομ βαρ δι σμοί και στα 

χω ριά του νη σιού. Την ε πό με νη η μέ ρα, 

18η Νο εμ βρί ου, δό θη κε α πό το στρα τη-

γεί ο Μ. Α να το λής η δια τα γή εκ κέ νω σης 

του νη σιού και στις 19 Νο εμ βρί ου ο Ιε ρός 

Λό χος α να χώ ρη σε με ελ λη νι κά ι στιο φό ρα 

για την Τουρ κί α και α πό ε κεί ε πέστρε ψε 

σι δη ρο δρο μι κώς στη Μ. Α να το λή.

Η ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΤΗΣ ΛΕ ΡΟΥ

Οι Γερ μα νοί με τά την κα τά λη ψη της 

Κω στις 3 Ο κτω βρί ου άρ χι σαν να θέ τουν 

σε ε φαρ μο γή τα σχέ δια των ε πό με νων 

ε πι θε τι κών τους ε νερ γειών και τέ θηκε 

σε ά με ση προ τε ραιό τη τα, ό πως ή ταν 

φυ σι κό, η κα τά λη ψη της Λέ ρου, ε νός άλ-

λου νη σιού της Δω δεκα νή σου με με γά λη 

στρα τη γι κή α ξί α. Στις 17 Ο κτω βρί ου το 

στρα τη γεί ο της Μ. Α να το λής πλη ρο φο-

ρού σε τη βρε τα νι κή α νώτα τη διοί κη ση 

Αι γαί ου για συ γκέ ντρω ση στο λι μά νι του 

Πει ραιά πολ λών α πο βα τι κών σκα φών 

με 4.000 Γερ μα νούς και με ε τοι μό τη τα 

α πόπλου για ει σβο λή στη Λέ ρο. Μέ χρι τό-

τε εί χαν προ η γη θεί και άλ λες α πο στο λές 

νη ο πο μπών για κα τά λη ψη του νη σιού, 

αλλά προ σέ κρουαν στα βρε τα νι κά α ντι-

τορ πι λι κά και υ πο βρύ χια και τα σχέ διά 

τους α να τρέ πο νταν. Η τε λευ ταί α ό μως 

γερ μα νι κή ναυ τι κή αρ μά δα στο λι μά νι 

του Πει ραιά έδει χνε πως ή ταν πιο ι σχυ ρή 

και α πο φα σι σμέ νη για ό λα.

Η Λέ ρος εί ναι έ να α πό τα βο ρειό τε ρα 

νη σιά της Δω δε κα νήσου και έ χει ε πί μη-
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κες και «σπον δυ λο ει δές» σχή μα με τρεις 

«σπον δύ λους», που συν δέ ο νται με τα ξύ 

τους με στε νές εδα φι κές λω ρί δες και 

δη μιουρ γούν τρεις θαυμά σιους όρ μους: 

του Λακ κί ου και της Γούρ νας στις δυ τι κές 

α κτές, και των Α λί ντων στις α νατο λι κές, οι 

ο ποί οι έ τσι α να δει κνύ ουν το νη σί σε βά-

ση σπου δαί ας στρα τη γι κής ση μα σί ας.

Οι τε λευ ταί ες πλη ρο φο ρί ες των Βρε-

τα νών για ε πι κεί με νη γερ μα νι κή ε πί θε ση 

στη Λέ ρο τους ο δή γη σαν σε ε πι πρό σθε-

τη ε νί σχυ σή της και μέ χρι τις 5 Νο εμ βρί-

ου υ πήρ χαν στο νη σί τρί α τάγ μα τα υ πό 

τον τα ξί αρχο Τίν λε ϋ (Τinley) το κα θέ να 

ε γκα τε στη μέ νο α μυ ντι κά σε έ να α πό τα δια μορ φού με να α πό τους όρ μους ξε χω ρι στά 

δια με ρί σμα τα. Το 4ο τάγ μα Μπαφ ς (The Buffs) ε γκα τε στη μέ νο στο βό ρειο δια μέ ρι-

σμα, το 2ο τάγ μα Ρό α γιαλ Α ϊ ρις Φυ ζί λιρ ς (Royal Irish Fusiliers) στο κε ντρι κό και το 

1ο Κιν γκς Ο ουν (King’s Own) στο νό τιο. Για την ε νί σχυ σή τους το πο θε τή θη καν μια 

πυ ρο βο λαρ χί α των 25 λι βρών και τμή μα τα μη χα νι κού, δια βι βά σε ων και υ γειο νομι κού. 

Τα τάγ μα τα αυ τά εί χαν δει νο πα θή σει στη Μάλ τα α ναμέ νο ντας νυ χθη με ρόν τη ρί ψη 

Γερ μα νών ή Ι τα λών α λε ξι πτωτι στών και ή ταν το πε πρω μέ νο τους να δε χθούν α πό τον 

α έρα την ει σβο λή των Γερ μα νών α λε ξι πτω τι στών ό χι στη Μάλ τα, αλ λά στη Λέ ρο, και 

να ητ τη θούν. Η το πι κή ι τα λι κή φρου ρά με δύ να μη 5.000 ά ντρες, ε πάν δρω νε κυ ρί ως 

τα ε πά κτια και α ντια ε ρο πο ρι κά της πυρο βό λα, ε νώ τα α πο σπά σμα τα της SBS και της 

LRDG, με συ νο λι κή δύ να μη 100 ά ντρες, ή ταν ε γκα τε στη μέ να στο μέ σον του νη σιού 

για α ντι με τώπι ση εν δε χό με νης ρί ψης α λε ξι πτω τι στών. Γε νι κά, η α μυ ντική δο μή της 

Λέ ρου πα ρου σί α ζε πολ λά κε νά. Οι θέ σεις των πυ ρο βό λων ή ταν α κάλυ πτες, η πα ραλ-

λα γή τους ελ λι πής και τα πε ρισ σό τε ρα πυ ρο βό λα πα λιά και μι κρού βε λη νε κούς. Το 

α πό θε μα των πυ ρο μα χι κών των α ντια ε ρο πο ρι κών ό πλων εί χε μειω θεί αι σθη τά με τά 

α πό τις συ νε χείς α ε ρο πο ρι κές ε πι δρο μές της Λου φτβά φε, οι δε εν σύρ μα τες ε πι κοι-

νω νίες υ πο λει τουρ γού σαν, ε πει δή οι γερ μα νι κοί βομ βαρ δι σμοί εί χαν α πο κό ψει τις 

τη λε φω νι κές γραμ μές. Πέ ρα α πό αυ τά, και οι σχέ σεις του Ι τα λού διοι κη τή του νη-

σιού, ναυάρ χου Μα σκέρ πα (Mascherpa), με τον Βρε τα νό τα ξί αρ χο Τίν λε ϋ δεν ή ταν 

οι κα λύ τε ρες και ού τε υ πήρ χε προ ο πτι κή βελ τί ω σής τους, με συ νέ πεια ο Ι τα λός ναύ-

αρ χος να πα ρα μεί νει στο πε ρι θώ ριο των α πο φά σε ων και την ευ θύνη α σφά λειας του 

νη σιού να α να λά βουν οι Βρε τα νοί. Η ε ξαμε λής ο μά δα Ιε ρο λο χι τών του υ πο λο χα γού 

Εμ. Ζα χα ρά κη φθά νο ντας στη Λέ ρο στις 12 Σε πτεμ βρί ου ε ντά χθη κε στα βρε τα νι κά 

τμή μα τα SBS και LRDG και α νέ λα βε α μέ σως δρά ση. Συγκρό τη σε με τους Βρε τα νούς 

κο μά ντος ο λι γο με λείς πε ριπό λους, με α πο στο λή να ε ντο πί σουν και να συλ λά βουν 

κα τα σκό πους, που ή ταν ε γκα τε στη μέ νοι στα πο λυ πλη θή ξερο νή σια και στα υ πό λοι πα 

γερ μανoκρα τού με να νη σιά της Δω δε κανή σου και έ δι ναν έ γκυ ρες και α κρι βείς πλη ρο-

φο ρί ες στη γερ μα νι κή α ε ρο πο ρί α για τις κι νή σεις του συμ μα χι κού στό λου, κα θι στώ-

ντας τον έ τσι εύ κο λη λεί α στη Λου φτβά φε. Το α πό γευ μα της 11ης Νο εμ βρί ου μια από 

Η μάχη της Λέρου, 12-16 Νοεμβρίου 1943.
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αυ τές τις πε ρι πό λους, 

στην ο ποί α α νή κε και 

ο υ πο λο χαγός Στέ φα-

νος Κα ζού λης, (έ νας 

θαυ μά σιος Έλ λη νας 

μα χη τής, Α λε ξαν δρι-

νός στην κα τα γω γή, 

που υ πη ρε τού σε στον 

αγ γλι κό στρα τό), α να-

χώ ρη σε α πό τη Λέ ρο 

για την Πά τμο. Η πε ρί-

πο λος αυ τή πλέ ο ντας τη νύ χτα προς το Γκιου μου σλούκ (Gumushluk) των τουρ κι κών 

α κτών α ντι λή φθη κε σε α πό στα ση ε νός μι λί ου τις σκιές μι κρών απο βα τι κών πλοί ων, 

που έ πλε αν προς τη Λέ ρο. Ή ταν τα α πο βατι κά σκά φη με τους 4.000 Γερ μα νούς, που 

ή ταν συ γκε ντρω μέ να στο λι μά νι του Πει ραιά α πό τις 27 Ο κτω βρί ου.

Το σχέ διο ε νερ γεί ας των Γερ μανών προ έ βλε πε κα τά λη ψη του νη σιού σε τέσ σε-

ρις φά σεις: εξου δε τέ ρω ση του α μυ ντι κού συ στή μα τος του ε χθρού με α ε ρο πορι-

κούς βομ βαρ δι σμούς, α πο βά σεις κα τά μή κος των α κτών και α ε ρα πο βά σεις στο 

κέ ντρο του νη σιού, δη μιουρ γί α αρ χι κών προγε φυ ρω μά των και διεύ ρυν σή τους, 

συ νέ νω ση ό λων των γερ μα νι κών τμη μά των και ε ξα πό λυ ση ε πι θέ σε ων προς ό λες 

τις κα τευ θύν σεις για ο λο κλή ρω ση της κα τά λη ψής του.

Η α πό θα λάσ σης ει σβο λή θα άρ χι ζε στις 03:30 της 12ης Νο εμ βρί ου α πό δύ ο α πο βα-

τι κά τα κτι κά συγκρο τή μα τα: το δυ τι κό, ε πι πέ δου τάγ μα τος, στον κόλ πο της Γούρ νας 

και το α να το λι κό και ι σχυ ρό τε ρο, ε πι πέ δου συ ντάγ μα τος μεί ον, στον κόλ πο Α λί ντων 

και στους ε κα τέ ρω θεν όρ μους. Η α πό α έ ρος έ φο δος, με ρί ψη α λε ξι πτω τι στών, θα 

ε κτο ξεύ ο νταν με το πρώ το φως της ί διας η μέ ρας στην πε ριο χή του υ ψώ μα τος Ρά χη, 

με σκο πό την α πο κο πή του νη σιού στα δύ ο και τη συ νέ νω ση του α νατο λι κού με το 

δυ τι κό προ γε φύ ρω μα. Το δυ τι κό συ γκρό τη μα του λο χα γού Άσ σοφ (Aschoff), λί γο πριν 

χα ρά ξει και ε νώ έ πλε ε στα α νοι χτά των νο τιο δυ τι κών ακτών του νη σιού, δέ χθη κε πολ-

λα πλά πλήγ μα τα α πό τις ι ταλι κές πυ ρο βο λαρ χί ες του υ ψώ μα τος Σκου μπάρ δα και α να-

γκά στη κε να υ πο χω ρήσει και να ε πι στρέ ψει στην Κά λυ μνο. Η πρώ ι μη αυ τή α πο τυχί α 

έ θε σε σε ά με σο κίν δυ νο το σχέ διο και έ τσι α να βλή θη κε η ρί ψη των α λε ξι πτω τι στών, 

που εί χε προ γραμ μα τι στεί να γί νει με το πρώ το φως της η μέ ρας. Το α να το λι κό ό μως 

συ γκρό τη μα του ταγ μα τάρ χη φον Ζάλ ντερ ν (von Saldern), με τά την α πό βα σή του 

στον όρ μο Κρυ φού, κα τόρ θω σε να γα ντζω θεί στις πλα γιές του υ ψώ μα τος Κλει δί, το 

ο ποί ο και κα τέ λα βε με τά α πό σκλη ρή μάχη. Νο τιό τε ρα τα τρί α α πο βα τι κά σκά φη, που 

Οι αλεξιπτωτιστές του 
Ι/2 τάγματος επιβιβά-
ζονται σε Γιούνκερ-52 
σε αεροδρόμιο των 
Αθηνών το πρωί της 
12ης Νοεμβρίου 1943.
Από το βιβλίο «Αιγαίο 
1943».
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με τέ φε ραν τον 1ο λό χο αμ φί βιων κα τα δρο-

μών «Μπράντεν μπούρ γκερ», πλη σί α σαν 

με τα χύ τη τα τη βρα χώ δη α κτή Ά σπρη 

Πού ντα στις υ πώ ρειες του υ ψώ μα τος Πι-

τύ κι και α ποβί βα σαν τους ά ντρες τους, 

χω ρίς να γί νουν α ντι λη πτά α πό την το πι κή 

πυ ρο βο λαρ χί α. Οι αμ φί βιοι κα τα δρο μείς 

εκ μεταλ λευό με νοι το α πυ ρό βλη το των 

νε κρών γω νιών των α πό το μων βρά χων 

της α κτής μπό ρε σαν να σκαρ φα λώ σουν 

γρή γο ρα στην πλα γιά και να ε ξου δε τε-

ρώ σουν δύ ο α πό τα τέσ σε ρα πυ ρο βό λα 

της πυ ρο βο λαρ χί ας. Α κο λού θη σε ά γρια 

μά χη σώ μα με σώ μα στην προ σπά θεια 

των Γερ μα νών να στα θε ρο ποι η θούν και 

να συνε χί σουν την προ ώ θη σή τους προς 

το ε σω τε ρι κό του νη σιού. Η ά φι ξη ό μως 

βρε τα νι κών ε νι σχύ σε ων α νέ κο ψε τό σο 

την κί νη ση των αμ φί βιων κα τα δρο μέ ων 

ό σο και την προ σπά θεια του ανα το λι κού 

συ γκρο τή μα τος του φον Ζάλ ντερ ν και οι 

Γερ μανοί με α πο τυ χη μέ νη και την προ-

σπά θεια του δυ τι κού συ γκρο τή μα τος δεν 

εί χαν άλ λη ε πι λο γή πα ρά να πραγ μα το ποι-

ήσουν τη ρί ψη του Ι/2 τάγ μα τος α λε ξι πτω-

τι στών, που εί χε α ναβλη θεί.

Μια ώ ρα πριν α πό την ά φι ξη των 

με τα γω γι κών α ε ρο σκα φών, η πε ριο χή 

ρί ψε ων σφυ ρο κο πού νταν α πό τη Λου-

φτβά φε με προφα νή σκο πό την ε ξου δε-

τέ ρω ση των πι θα νών α ντι στά σε ων των 

Βρε τα νών. Στις 13:45 της 12ης Νο εμ βρί ου 

1943, ο ου ρα νός πά νω α πό το ύ ψω μα 

Ρά χη γέ μι σε α πό Γιούν κερ-52, που α πό 

χα μη λό ύ ψος και α νά τριά δες άρ χι σαν 

να α φήνουν τους α λε ξι πτω τι στές τους. 

Πρώ τος έ φυ γε ο διοι κη τής τους λο χα γός 

Κύ νε (Küne) και με τά ακο λού θη σαν οι 

600 ά ντρες του. Η ρί ψη τους ή ταν α πρό-

σκο πτη και πα ρά τα σπο ρα δι κά πυ ρά 

των α ντρών του 4ου Μπαφ ς α πό τα γύ ρω 

υ ψώ μα τα και των Βρε τα νών κο μά ντος, 

που δεν α νέ με ναν να πέ σουν α λε ξι πτω-

τι στές πά νω στις βρα χώ δεις και α πό το-

μες πλα γιές του νη σιού και μά λι στα το 

κα τα με σή με ρο, α νέ κτη σαν τα χέ ως τους 

ορ γα νι κούς τους δε σμούς και άρ χι σαν 

να α πα ντούν στα πυ ρά των Συμ μά χων 

κα λυμ μέ νοι στις διά φο ρες πτυ χές του 

ε δά φους και μέ σα στους κρα τή ρες, που 

εί χαν δημιουρ γή σει οι βόμ βες των γερ-

μα νι κών βομ βαρ δι στι κών. Οι Βρε τα νοί 

κο μά ντος και οι Ιε ρο λο χί τες του Ζα χα-

ρά κη κα τα νε μη μέ νοι σε μι κρές ο μά δες 

των 5-6 α ντρών και ε μπο τι σμέ νοι α πό 

το ε πι θε τι κό πνεύ μα δεν αρ κέ στη καν σε 

α γώ να χα ρα κω μά των, αλ λά τη ρώ ντας 

την πα ρά δο ση των κο μά ντος διέ σχι σαν 

τη ζώ νη ρί ψε ων και α ντι με τώ πι σαν τους 

Γερ μανούς α λε ξι πτω τι στές σώ μα με σώ-

μα. Α πό την η ρω ι κή αυ τή εξόρ μη ση οι 

α πώ λειές τους ή ταν με γά λες. Α πό τους 

Ιε ρο λο χίτες ο ε νω μο τάρ χης Δη μή τριος 

Μί χος τραυ μα τί στη κε βα ριά στην ω μο-

πλά τη, αλ λά δια σώ θη κε. Ο υ πο λο χα γός 

Ζα χα ρά κης τραυμα τι σμέ νος και αυ τός 

με δια μπε ρές τραύ μα στο πό δι, συ νέχι-

σε τον α γώ να(1). Η α ντε πί θε ση ό μως 

αυ τή των κο μά ντος δεν κα τόρ θω σε να 

ε ξου δε τε ρώ σει τους Γερ μα νούς α λε ξι πτω-

τιστές, οι ο ποί οι ε ξο πλι σμέ νοι τώ ρα και 

με ο μα δι κά ό πλα κα θώς και με ε παρ κή 

πυ ρο μα χι κά, που έ πε σαν σε κι βώ τια με 

α λε ξί πτωτα, συ νέ χι σαν με με γα λύ τε ρη 

ορ μη τι κό τη τα το χερ σαί ο α γώ να τους. 

Ο 1ος λό χος κα τέ λα βε τον Αγ. Γερ μα νό, 

ένα χι λιό με τρο πε ρί που βο ρειο δυ τι κά 

του υ ψώ μα τος Ρά χη, απο κό πτο ντας την 

κε ντρι κή ο δό Λέ ρος-Παρ θέ νι. Ο 3ος λό χος 

προ ω θή θη κε προς τα βο ρειο α να τολι κά, 

ε νώ οι 2ος και 4ος κα τευ θύν θη καν προς το 

Με ρο βί γλι, α πω θώ ντας δύ ο βρε τα νι κούς 

λό χους και διευ ρύνο ντας το α ε ρο προ γε-

φύ ρω μα στο κέ ντρο του νη σιού. Με αυ τή 

την ε νέρ γεια οι Γερ μα νοί α λε ξι πτω τι στές 

ό χι μό νο αιφ νι δί α σαν τον α ντί πα λο, αλ λά 



58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ     

και χώρι σαν το νη σί στα δύ ο, α πο διορ-

γα νώ νο ντας έ τσι το συ ντο νι σμό των 

ε νερ γειών του Τίν λε ϋ. Το 4ο τάγμα των 

Μπαφ ς ξε κομ μέ νο τώ ρα στο βορ ρά και 

α δυ να τώ ντας να ενι σχυ θεί διε ξή γε έ ναν 

α γώ να συ νε χούς φθο ράς, ε νώ και το 

ί διο το Με ρο βί γλι, ό που ή ταν η έ δρα 

της βρε τα νι κής τα ξιαρ χί ας, α πει λούνταν 

ά με σα α πό τους προ ω θη μέ νους πλέ ον 

α λε ξι πτω τι στές, που ε πι δί ω καν μέσα στη 

νύ χτα να συν δέ σουν και τα τρί α γερ μα-

νι κά προ γε φυρώ μα τα και να ο δη γή σουν 

έ τσι το γερ μα νι κό σχέ διο στην τε λι κή 

φά ση ο λο κλήρω σής του. Μέ χρι ε κεί νη 

την ώ ρα το τα κτι κό συ γκρό τη μα του 

φον Ζάλ ντερ ν κα τεί χε τη γραμ μή Βί γλα-

Κλει δί και Πα να γιές - Κόλ πος Α λί ντων και 

οι αμ φί βιοι κα τα δρο μείς, α γκι στρω μέ νοι 

στο ύ ψω μα Πι τύ κι, κρα τού σαν τις δύ ο χα-

μη λό τε ρες θέ σεις πυρο βό λων. Το δυ τι κό 

συ γκρό τη μα του Άσ σοφ με τά την α πο τυ-

χί α του στον κόλ πο της Γούρ νας, πή ρε 

δια τα γή να με τα φερ θεί στην α να το λι κή 

Λέ ρο για ε νί σχυ ση των ε κεί ε πι θε τι κών 

προ σπα θειών των Γερ μανών.

Η διοί κη ση των γερ μα νι κών δυ νά με-

ων στην Ελ λά δα, ε πει δή διαισθα νό ταν 

την κρι σι μό τη τα του α γώ να σε ε κεί νο 

το χρο νικό ση μεί ο, έ θε σε σε ά με ση ε τοι-

μό τη τα τα με σά νυ χτα 12/13 Νο εμβρί ου 

τον 15ο λό χο «Μπρά ντερ μπούρ γκερ». 

Ο λό χος αυ τός μα ζί με τους 40 α λε ξι-

πτω τι στές του Ι/2 τάγ μα τος, που δεν 

εί χαν ρι φθεί την προ η γού με νη η μέ ρα, 

έ πεφτε τη 05:45 της 13ης Νο εμ βρί ου 

στην ί δια ζώ νη ρί ψεων. Τώ ρα ό μως 

τα Γιούν κερ-52 λό γω ι σχυ ρών α νέ μων 

δεν μπό ρεσαν να δια τη ρή σουν την συ-

νο χή τους και δια σκόρ πι σαν τους 200 

α λε ξι πτω τι στές τους, οι ο ποί οι έρ μαια 

πλέ ον των φου σκω μέ νων θό λων των 

α λε ξι πτώ των τους, που τους έ σερ ναν 

πά νω στα βρά χια και στους χα μη λούς 

τοί χους των πα ρυ φών του υ ψώ μα τος Ρά-

χη, υ πέ στη σαν πολ λούς και σο βα ρούς 

τραυ μα τι σμούς, πριν α πελευ θε ρω θούν 

α πό τα α λε ξί πτω τά τους. Τρί α Γιούν-

κερ-52 χτυπή θη καν α πό τα πυ ρά των 

α ντια ε ρο πο ρι κών πυ ρο βό λων και, ό πως 

α πο μα κρύ νο νταν προς τον κόλ πο της 

Γούρ νας, ά δειασαν βια στι κά πριν συ ντρι-

βούν στη θά λασ σα τους α λε ξι πτωτι στές 

τους, α πό τους ο ποί ους οι πε ρισ σό τε ροι 

πνί γη καν στα βα θιά νε ρά του κόλ που. Οι 

α πώ λειες του 15ου λό χου α νήλ θαν στο 

1/3 της δύ να μής του. Παρό λα αυ τά, ο λό-

χος ε νί σχυ σε ση μα ντι κά το Ι/2 τάγ μα του 

Κύ νε και συ νέ βα λε α πο φα σι στι κά στον 

α γώ να για την κα τά λη ψη του νη σιού.

Τις ε πό με νες δύ ο η μέ ρες οι Βρε τα-

νοί προ σπα θού σαν με αντε πι θέ σεις να 

α πω θή σουν τον ε χθρό α πό τα ζω τι κά 

ε δά φη, που εί χε μέ χρι ε κεί νη τη στιγ μή 

κα τα λά βει, με ι διαί τε ρη έμ φα ση στα ε κα-

τέρω θεν του κόλ που Α λί ντων υ ψώ μα τα, 

και οι Γερ μα νοί ε νί σχυ σαν τις δυ νά μεις 

τους, για να κρα τή σουν και προ ω θή-

σουν τις θέ σεις τους, χω ρίς σα φή ε πι-

κρά τη ση της μιας ή της άλ λης πλευ ράς. 

Τα κενά ό μως της ά μυ νας του νη σιού σε 

συν δυα σμό με τις α συ ντό νι στες βρε τα-

νι κές α ντε πι θέ σεις κα τά των Γερ μα νών, 

αλ λά και το α νη λε ές και α πο τε λε σμα-

τι κό σφυ ρο κό πη μα α πό τα Στού κας, 

τό σο των α μυ νό με νων τμη μά των ό σο 

και των βρε τα νι κών κα τα δρο μι κών και 

α ντι τορ πι λι κών, που πε ρι πο λού σαν στην 

πε ριο χή και υ ποστή ρι ζαν τα μα χό με να 

βρε τα νι κά τμή μα τα στο νη σί, ή ταν αυτά 

που θα α πο σα φή νι ζαν τα πράγ μα τα και 

θα έ γερ ναν σι γά-σι γά την πλά στιγ γα 

προς το μέ ρος των Γερ μα νών.

Μέ χρι το βρά δυ της 15ης Νο εμ βρί ου, 

οι Γερ μα νοί εί χαν κα τα λά βει τα ζω τι κά 

υ ψώ μα τα βό ρεια και νό τια του κόλ που 

Α λί ντων, εί χαν πε τύχει την ε νο ποί η ση 
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ό λων των προ γε φυ ρω μά των και πε ριέ-

σφιγ γαν το Με ρο βί γλι με πρω τα γω νι στές 

και πά λι τους α λεξι πτω τι στές, οι ο ποί οι 

πί ε ζαν ή δη το στρα τη γεί ο του Τίν λε ϋ α πό 

τις 13 Νο εμ βρί ου. Πε ρί της 4 π.μ. της 16ης 

Νο εμ βρί ου ο φον Ζάλ ντερ ν ε ξα πέ λυ σε 

την ε πί θε σή του κα τά του στρα τη γεί ου 

και ο Βρε τα νός τα ξίαρ χος κι νη το ποί η σε 

ό λες τις δια θέ σι μες δυ νά μεις του, για να 

τους α να χαι τί σει, αλ λά προ σω ρι νά. Οι 

α ντο χές των α μυντι κών γραμ μών εί χαν 

υ περ βεί τα ό ριά τους και στις 07:25 έστελ-

νε στο Κά ι ρο σή μα, στο ο ποί ο πε ριέ γρα-

φε την κρι σι μότη τα της κα τά στα σης. Στις 

15:00 της ί διας η μέ ρας ε κτο ξεύ τηκε νέ α 

γερ μα νι κή ε πί θε ση κα τά του Με ρο βι γλί-

ου και μια ώ ρα αρ γό τε ρα η βρε τα νι κή 

διοί κη ση της Λέ ρου υ πέ βα λε αί τη ση 

προς το Κά ι ρο για εκ κέ νω ση του νη σιού 

τη νύ χτα 17/18 Νο εμ βρί ου. Στις 17:30 και 

με τά α πό ά γρια μά χη υ ψω νό ταν η γερ μα-

νική ση μαί α στο βρε τα νι κό στρα τη γεί ο, 

που δή λω νε ό τι το νησί εί χε πα ρα δο θεί. 

Έ τσι, με την α πό βα ση των γερ μα νι κών 

τμη μά των στη Σά μο, στις 21 Νο εμ βρί ου, 

έ πε φτε και τυ πι κά η αυ λαί α σ’ αυ τό το 

θέ α τρο των ε πι χει ρή σε ων.

Οι γερ μα νι κές α πώ λειες στη μά χη της 

Λέ ρου α νήλ θαν σε 246 νε κρούς, 677 τραυ-

μα τί ες και 162 α γνο ού με νους. Σ’ αυ τούς 

συ μπε ρι λαμ βά νο νταν και 70 νε κροί και 98 

τραυ μα τί ες α λε ξι πτωτι στές. Οι Βρε τα νοί 

εί χαν 200 νε κρούς και 280 τραυ μα τί ες.

Η μά χη της Λέ ρου, ό πως ε ξε λί χθη-

κε, α νέ δει ξε για μια α κόμη φο ρά τον 

κα τα λυ τι κό ρό λο της α ε ρο πο ρι κής υ πε-

ρο χής, χωρίς την α πό κτη ση της ο ποί ας 

οι Γερ μα νοί δε θα α πο τολ μού σαν, ό πως 

συ νέ βη και στην Κρή τη το 1941, να 

κά νουν ε πι χει ρή σεις στο Α να το λι κό Αι-

γαί ο. Το δεύ τερο κυ ρί αρ χο στοι χεί ο σ’ 

αυ τές τις ε πι χει ρή σεις ή ταν η επι τυ χής 

χρη σι μο ποί η ση, και α πό τις δύ ο πλευ-

ρές, των α λεξι πτω τι στών και ι διαί τε ρα 

η χω ρίς προ η γού με νο ρί ψη των Γερ μα-

νών α λε ξι πτω τι στών στις βρα χώ δεις και 

α νώ μα λες πλα γιές του υ ψώ μα τος Ρά χη 

της Λέ ρου. Το εγ χεί ρη μα ε κεί νο ή ταν 

μια τα κτι κή α ντί λη ψη, η ο ποί α μα ζί με 

αυ τήν των α νορθό δο ξων α πο βά σε ων, 

που έ κα ναν α πό τη θά λασ σα τα τα κτικά 

συ γκρο τή μα τα του Μύλ λερ στις βρα χώ-

δεις και α πό το μες α κτές της Ά σπρης 

Πού ντας και του Πι τυ κί ου του νη σιού, 

ε ναρ μο νί ζε ται με την ι διο μορ φί α των 

νη σιών του Αι γαί ου.
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ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της 

Mα θη τής Γυ μνα σί ου 

α ντι δρού σε στις ι τα λι κές δια-

τα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε 

μια ε πέ τειο της 25ης Μαρ τί ου 

κα τέ βα σε την ιτα λι κή σημαί α 

που κυ μά τι ζε στο προ αύ λιο 

του Γυ μνα σίου του και ύ ψω σε 

τη Γα λα νό λευ κη· ή ταν 

μια με γά λη πρά ξη, 

α πό έ να μι κρό παι δί.
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Ο Α λέ ξαν δρος Διά κος γεν νή θη κε 

το 1911 στη Χάλ κη της Ρό δου. Τό τε το 

νη σί βρι σκό ταν υ πό ι τα λική κα το χή και 

ο Α λέ ξαν δρος, α πό μι κρό παι δί κιό λας, 

γα λου χή θη κε με τον πό θο και τα ι δα νι κά 

της λευ τε ριάς. Το 1929, φεύ γει α πό το 

νη σί και φθά νει στην Α θή να, ό που και 

κα τα τάσ σε ται στη Στρα τιω τι κή Σχο λή 

των Ευελ πί δων. Α πό ε κεί α πο φοι τά και 

ε ντάσ σεται στις τά ξεις του Ελ λη νι κού 

Στρα τού το 1934, ο νο μα ζό με νος Αν θυ-

πο λο χα γός Πε ζι κού. Στη σύ ντο μη ζω ή 

του δεν πρό λα βε να α φήσει πί σω του 

πολλά, κα θώς μό λις στα 29 του χρό νια 

και ε νώ το η με ρο λό γιο έ δει χνε 1η Νο εμ-

βρί ου 1940 έ πε σε η ρω ι κά μα χό με νος 

στο ελ λη νο αλ βα νι κό μέ τω πο και συ γκε-

κρι μέ να στην το πο θε σί α Τσού κα, της 

ο ρει νής Πίν δου. Ά φη σε ό μως ιε ρή πα ρα-

κα τα θή κη τα ι δανι κά και την αυ το θυ σί α 

του για την λευ τε ριά. 

Α πό τα πα ρα πά νω κα τα λα βαί νει κα-

νείς το πό σο δύ σκο λο ή ταν να γνω ρί ζου-

με αρ κε τές λε πτο μέ ρειες για τη ζω ή του 

ή ρω α, καθώς ο θά να τός του ε πήλ θε σε 

πο λύ μι κρή η λι κί α, χω ρίς να προ λά βει 

καν να α φήσει πί σω του α πο γό νους, 

αλ λά και συγ γε νείς που να βρί σκο νται 

εν ζω ή και να μας πα ρα θέ σουν αρ κε τά 

στοι χεί α. Μό νες πη γές, τα ι στο ρι κά κεί-

με να που γρά φτη καν γι αυ τόν, τα ο ποί α 

ό μως ε ξυ μνούν μό νο τις τε λευ ταί ες η ρω-

ι κές του στιγ μές. Και δε θα μπο ρού σαν 

να γρά ψουν και τί πο τε άλλο για έ ναν 

άν δρα τό σο μι κρό σε η λικί α, αλ λά τό σο 

με γά λο σε σθέ νος και λε βε ντιά.

Γέν νηση και πρώ τα βή μα τα

Ό πως ανα φέ ρα με ο Α λέ ξαν δρος Διά-

κος γεν νή θη κε στη Χάλ κη της Ρό δου το 

1911. Την πε ρί οδο αυ τή τα Δω δε κά νη σα 

βρί σκο νταν υ πό τον ι τα λι κό ζυ γό. Ο Α λέ-

ξαν δρος, γεν νή θη κε και με γά λω σε με 

τον πόθο για τη λευ τε ριά της ι διαί τε ρης 

πα τρί δας του και την εν σω μά τω σή της 

στη Μη τέρα Ελ λά δα. Α πό μι κρό παι δί 

κιό λας, μα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε 

στις ι τα λι κές δια τα γές και α πα γο ρεύ σεις. 

Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα, σε μια ε πέ-

τειο της 25ης Μαρ τί ου κα τέ βα σε την ιτα-

λι κή σημαί α που κυ μά τι ζε στο προ αύ λιο 

του Γυ μνα σίου του και ύ ψω σε τη Γα λα νό-

λευ κη· ή ταν μια με γά λη πρά ξη, α πό έ να 

μι κρό παι δί. Έ τσι ή ταν ο Α λέ ξαν δρος, γεν-

νημέ νος για με γά λες, η ρω ι κές πρά ξεις. Ο 

πό θος του Α λέ ξαν δρου δεν μπο ρού σε να 

κρυ φτεί, ε πι θυ μού σε να δει τη Γα λα νό λευ-

κη να κυ μα τί ζει και πά λι στο νη σί του. Η 

πρά ξη του μι κρού παι διού ε ξόρ γι σε τους 

ι τα λούς κα τα κτη τές, οι ο ποί οι τον α πεί λη-

σαν με φυ λά κι ση και ε ξο ρί α.

Το ξε κί νη μα της νέ ας πο ρεί ας

Ο Α λέ ξαν δρος με γά λω νε και ο πό θος 

α ντί να σβή νει φού ντω νε. Το 1929, τα βή-
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μα τά του τον ο δή γη σαν στην ε λεύ θε ρη 

Πα τρί δα και συ γκε κρι μέ να στην Α θήνα. 

Ε κεί ο νε α ρός Α λέ ξαν δρος, τον ε πό με νο 

χρό νο, ει σέρχε ται στη Σχο λή Ευελ πί δων 

μα ζί με άλ λους συ μπα τριώ τες του Χαλ κή-

τες. Κοι νός πό θος να γί νουν αξιω μα τι κοί 

και να πο λεμή σουν για την ε λευ θε ρί α 

της ι διαί τε ρης πα τρί δας τους. Το 1934, 

σε μια λα μπρή τε λετή ο Διά κος Α λέ-

ξαν δρος ο νο μά ζε ται Αν θυ πο λο χαγός 

Πε ζι κού. Τα ό νει ρά του φαι νό ταν τό τε 

να λαμ βά νουν σάρ κα και ο πό θος να 

μοιά ζει πλέ ον ε φι κτός…

Η αρ χή του τέ λους

Η κή ρυ ξη του πο λέ μου βρίσκει τον 

Διά κο στον βαθ μό του Υ πο λο χα γού, να 

υ πη ρε τεί στην Πίν δο. Ο ί διος ζή τη σε να 

με τα βεί πρώ τος στο μέ τω πο. Ο Α λέ ξαν-

δρος πί στευε πως ήταν η ευ και ρί α να 

α πο δεί ξει γι’ α κό μη μια φο ρά στον ι τα λό 

κα τα κτη τή, πως «του Έλ λη νος ο τρά χη λος 

ζυγό δεν υ πο μέ νει». Το ’ξε ρε πως θα τα 

κα τά φερ νε, το εί χε ξα να κά νει και τό τε 

την 25η Μαρ τί ου και θα το ξα νά κανε και 

τώ ρα. Έ να πνεύ μα που λά τρευε τόσο την 

ε λευ θε ρί α δεν μπο ρού σε να συμ βι βαστεί 

και να μην πο λε μή σει για το με γαλύ τε ρο 

αν θρώ πι νο α γα θό. Ο Διά κος ο ρί ζε ται 

διοι κη τής του 2ου Λό χου του 4ου Συ ντάγ-

μα τος Πε ζι κού και ρί χνε ται στην πρώ τη 

και τε λευ ταί α του α λη θι νή μά χη.

Το ΤΕ λος ΤΗς ζωΗς, 
Η αρ χΗ ΤΗς α θα να ςΙ ας

Ο Υ πο λο χαγός Διά κος ε κτός α πό διοι κη-

τής λό χου, εί χε ο ρι σθεί και ε πί κου ρος πα-

ρα τη ρη τής α έ ρος, δείγ μα διά κρι σης για τις 

ικα νότη τες και τη θέ λη ση για προ σφορά 

στην Πα τρί δα του νε α ρού Υ πο λο χα γού.

Πε ρι γρα φή του πε δί ου

Ο δρό μος που α νε βά ζει α πό Ζού ζου-

λη στην Τσού κα δια περ νά μια δα σώ δη 

ρε μα τιά και σε α πό στα ση πε ρί που μισής 

ώ ρας κα τα λή γει, ύ στε ρα α πό μια α νη φό-

ρα, σε έ να ει κο νο στά σι. Αυ τό το ει κο νο-

στά σι ε πέ λε ξε ο Υ πο λο χα γός Διά κος για 

να τά ξει τις προ φυ λα κές του. Ο υ πό λοι-

πος λό χος βρι σκό ταν στη ρε μα τιά.

Πε ρι γρα φή των και ρι κών συν θη κών

Ο και ρός δύ σκο λος με φο βε ρό κρύο, 

ι δί ως στη ρε μα τιά ό που βρι σκό ταν το 

υ πό λοι πο του λό χου. Οι άν δρες κρύ ω-

ναν. Κά ποιοι πλη σί α σαν τον Διά κο και 

του ζή τη σαν να α νά ψουν φω τιές. Μέ σα 

στην νύ χτα ή ταν ε πι κίν δυ νο, κα θώς μπο-

ρεί να γί νο νταν α ντι λη πτοί α πό τους Ι τα-

λούς. Ό μως ο Διά κος ξέ ρο ντας πως χω-

ρίς φω τιά, η ε πι βί ω ση των αν δρών του 

θα ήταν α δύ να τη και εκ με ταλ λευόμε νος 

την από κρυ ψη που πα ρεί χε η ρε μα τιά 
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διέ τα ξε ν’ α νά ψουν φω τιές και να ζε στα-

θούν τα πα λι κά ρια του.

Η νύ χτα περ νού σε ή συ χα, χω ρίς τί-

πο τα να δια τα ράσ σει αυ τή την η συ χί α. 

Οι άν δρες κοι μό νταν γύ ρω α πό τις φω-

τιές, ο Διά κος σα να ’ξε ρε, δεν ή θε λε να 

κοι μηθεί, ί σως σκε φτό ταν αυ τό που θα 

ε πακο λου θού σε, αυ τό για το ο ποί ο τον 

προ ό ρι ζε η μοί ρα. Ί σως να α να πο λού σε 

την ι διαίτε ρη πα τρί δα του, που τό σο 

ε πι θυ μού σε να δει ε λεύ θε ρη. Ί σως να 

σκε φτό ταν την εκδί κη ση στον κα τα κτη-

τή, που σκλά βω σε τα Δωδε κά νη σα, ί σως 

ε πι ζη τούσε την εκ δί κηση.

Η Μά χη

Ε κεί μέ σα στη νύ χτα τον πλη σιάζει 

μια σκιά, ή ταν ο έ φε δρος Αν θυ πο λο-

χα γός Λευ τέ ρης Ντά σκας, δι μοι ρί της 

του λό χου, από τα πρω το πα λί κα ρα του 

Διά κου, σύ ντρο φος στον α γώ να, και αρ-

γό τε ρα σύ ντρο φος και στην α θα να σί α. 

Ο Ντά σκας πι στός στο λοχα γό του, το 

Διά κο, του ε ξέ φρα σε την α νη συ χί α του 

για την κα τά λη ξη. Ο Διάκος τον κα θη-

σύ χα σε. Δεν πέ ρα σε πο λύ ώ ρα και μια 

του φε κιά έ πε σε που διέ κοψε τη βρα δι νή 

γα λή νη. Οι του φε κιές συ νε χί στη καν. Οι 

άν δρες πε τά χτη καν, ο Διά κος ή ταν ή δη 

στο δρό μο και έ τρε χε προς τις προ φυ-

λα κές, κα λώ ντας τους δι μοι ρί τες του να 

συ ντά ξουν τους άν δρες. Ό ταν ο Διά κος 

έ φτα σε στο ει κο νο στά σι, έ νας λο χί ας 

τον κα τα τό πι σε πρό χει ρα. Στο δρό μο, 

πά νω, α κού στη καν βή μα τα και ά γνω-

στες φω νές. Ο σκο πός πρότει νε «αλ τ 

τις ει;», κα μί α α πό κρι ση. Ή ταν Ιταλοί. 
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Οι του φε κιές α πό με ριάς μας ξε κί νη σαν, 

αυ τοί α πά ντη σαν με χει ρο βομ βί δες και 

αυ τό μα τα. Σε λί γο οι α ντι δρά σεις στα-

μά τη σαν, ο Διά κος διέ τα ξε παύ ση. Οι 

άν δρες του Ντά σκα εί χαν έρ θει. 

Ο λό χος α κρο βο λί στη κε. Μπρο στά 

ο Διά κος σκαρ φά λω νε, πί σω του ο Ντά-

σκας και οι άν δρες του λό χου. Κα νείς δε 

μι λού σε. Σε λί γο τα ι τα λι κά πο λυ βό λα και 

ο πλο πο λυβό λα άρ χι σαν να ξε βρά ζουν. 

Ο Διά κος ε πι τά χυ νε, οι σφαί ρες περ νού-

σαν α πό πά νω τους, με ρι κοί στρα τιώ τες 

πλη γώ θη καν, ο Διά κος πρό στα ξε «εφ’ 

ό πλου λόγ χη», οι άν δρες υ πά κου σαν 

και όρ μη σαν, ο λο χα γός μπρο στά και 

ξω πί σω αυ τοί. Οι Ιταλοί για να πε τύ χουν 

ι σχυ ρό φραγ μό ρί χνανε και χει ρο βομ-

βί δες. Η ελ λη νι κή θέ λη ση για λευ τε ριά 

με τη λόγ χη εφ’ ό πλου νί κη σε και σε 

λί γο ο Διά κος έ φτα νε στην κο ρυ φή της 

Τσούκας. Οι Ιταλοί ό μως α ντε πι τέ θη καν, 

οι έλ ληνες δεν κρά τησαν, έ φθα σαν στους 

πρό ποδες. Ο Διά κος δεν ή θε λε να ητ τη-

θεί και δεν έ πρε πε: χω ρίς την Τσού κα, το 

Σύ νταγ μα του Δαβά κη δεν μπο ρού σε να 

προ χω ρή σει. Ο Διά κος δια τά ζει ε πί θε ση 

με τη λόγ χη. Η Τσού κα ξα να πέ φτει στα 

χέ ρια μας. Ό μως η υ πο στή ρι ξη των Ιτα-

λών με πυ ρά Πυρο βο λι κού και όλ μων σε 

συν δυα σμό με α ντε πί θε ση ε πα νέ φε ραν 

την Τσού κα σε ι τα λι κά χέ ρια.

Ο Διά κος α να συ γκρο τεί το λό χο του 

και α ντε πι τί θε ται σώ μα με σώ μα, μά ταια 

ό μως οι Ιταλοί βα στά νε και σπρώχνουν 

τους έλ λη νες στη βο ρειο α να το λι κή πλα-

γιά. Ο λο χα γός παίρ νει έ να μάν λι χερ στο 

χέ ρι α πό έ να νε κρό στρα τιώ τη. Μα ζεύ ει 

τους άν δρες και ζη τά να τον ακο λου θή-

σουν στην τε λευ ταί α ε πί θε ση. «Ε μπρός 

παι διά! Ε μπρός! Για μιαν Ελ λά δα! Για μια 

με γά λη Ελ λά δα! Για μιαν ε λεύ θε ρη Δω δε-

κά νησο!», «Μα ζί σου λε βέ ντη», α να φώ-

νη σαν οι άν δρες και κου ρα σμέ νοι και 

ι δρω μέ νοι κα θώς ή ταν, α κο λού θη σαν με 

ό λη τη δύ να μή τους τον λο χα γό. Η πρώ-

τη γραμ μή των Ιτα λών πέ φτει. Ο Διά κος 

σε λί γο βρί σκε ται μπρο στά σε έ να πο λυ-

βο λεί ο, ο στρα τιώ της δί πλα του πέ φτει 

νε κρός, ο Διά κος ση μα δεύ ει και ρί χνει 

στους χει ρι στές του φί ατ. Το πο λυ βό λο 

ξα να ρί χνει. Ο Διά κος στα μα τά. Πλη γώ θη-

κε. Πέ φτει στη γη σαν ή ρω ας, μό νο έ τσι 

θα μπορού σε να πέ σει, ό χι σαν κοι νός 

θνη τός. «Μας έ φα γαν τον Υ πο λο χα γό», 

φώ να ξε ο Ντά σκας κα θώς έ τρε χε προς 

τον Διά κο και μια ρι πή σω ριά ζει κι αυ τόν 

στο έ δαφος, πι στό ε κεί δί πλα στον λο χα-

γό του. Η Τσού κα ε κεί νη την η μέ ρα πα-

ρέ μεινε στα ι τα λι κά χέ ρια, ό μως οι μά χες 

που α κο λού θη σαν την έ φε ραν υ πό την 

κατο χή μας. Ο Διά κος εί χε νι κή σει ό χι τη 

μά χη, αλ λά τον πό λε μο, τον θάνα το. Οι Ελ-

λη νι κές δυ νά μεις συ νέ χι σαν και έ γρα ψαν 

λα μπρές σε λί δες ι στο ρί ας, το επο νο μα ζό-

με νο «Ε ΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛ ΒΑ ΝΙΑΣ». 

Η α να φο ρά που πή ρε στα χέ ρια του 

ο Συ νταγ μα τάρ χης Δα βά κης, αρ γό τε ρα, 

α νέ φε ρε: 

«Πολ λα πλά σιαι ι τα λι καί δυ νά μεις 

α ντε πε τέ θη σαν κα τά των ο πλι τών 

του λό χου… Με α δά μα στον α πο φα

σι στι κό τη τα και α κλό νη τον θάρ ρος ο 

υ πο λο χα γός Διά κος Α λέ ξαν δρος κα

τόρ θω σε ν’ α να συ ντά ξη εκ τρί του τον 

λό χον, να τον εμ ψυ χώ ση και να τον 

ρί ψη με τά νέ ας ορ μής ε να ντί ον των 

λυσ σω δώς α μυ νο μέ νων Ι τα λών. Καθ’ 

ον δε χρό νον δια τέ ταρ την φο ράν ο 

δο κιμα σθείς λό χος ε κα λεί το με την 

λόγ χην εφ’ ό πλου ν’ α ντι με τω πί ση 

νέ αν, θραυ σθεί σαν και αυ τήν, α ντε

πί θε σιν του ε χθρού δια της τε λι κής 

ε φό δου του, ο δε η ρω ικός διοι κη τής 

του λό χου αυ τού, τε θείς ε πί κε φα

λής, ε κραύ γα ζε με φω νήν Ά ρε ως: 
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Ι στο ρί α του Ελ λη νοι τα λι κού Πο λέ μου, Στρα τη γού 

Αλέ ξαν δρου Ε δι πί δου.

 Ε φη με ρί δα Κα θη με ρι νή, φύλ λο Κυ ρια κής 21 

Νο εμ βρί ου 1999.

 28η Ο κτω βρί ου 1940  Αφιέ ρω μα, Νί κος Νι κο λά ου 

- Α ντώ νης Αγ γε λής.

 http://www.wikipedia.org

 http://www.asxetos.gr

«Ε μπρός, παι διά, για μια με γά λη Ελ λά

δα και μίαν ε λεύ θε ρη Δω δε κά νη σο», 

ρι πή πο λυ βό λου τον ε φό νευ σε». 

Ο Συ νταγ μα τάρ χης θαύ μα σε, ο 

νε α ρός Υ πο λο χα γός, α πό την α νε λεύ-

θε ρη Χάλ κη έ πε σε μα χό με νος για την 

Πα τρί δα του. Μέ ρες αρ γό τερα κά ποιο 

ελ λη νι κό τμή μα βρή κε το ά ψυ χο, αλ-

λά η ρω ι κό σώ μα του Διά κου, πά νω σε 

στρώ μα α πό κλα διά και φύλ λα. Α πό 

τη στολή του έ λει παν τα κου μπιά. 

Ή ταν ά ρα γε ιε ρο συ λί α α πό τους ι τα-

λούς, ή ανα γνώ ριση και θέ λη σαν να 

πά ρουν εν θύ μιο α πό έ ναν α λη θι νό 

ή ρω α, α νε ξαρ τή τως ε θνι κό τη τας που 

έ πε σε για την ε λευ θε ρί α της Πα τρί δας 

του; Σή με ρα ε κεί στο κοι μη τή ριο της 

Ζούζου λης α να παύ ε ται το σώ μα του 

νε κρού Ή ρω α. 

Ε ΠΙ λο Γος
Ο Υ πο λο χαγός Α λέ ξαν δρος Διά-

κος ή ταν ο πρώ τος Έλλη νας Α ξιω-

μα τι κός, α νά με σα στους 13748 νε-

κρούς και α γνο ού με νους του Β΄ 

Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, που έ πε σε 

μα χό με νος για την Πα τρί δα στα 

αι μα το βαμ μέ να βου νά την Πίν δου. 

Έ πε σε μα χόμε νος για τα ι δα νι κά 

της ε λευ θε ρί ας, που τό σο πο θού-

σε για την ι διαί τερη πα τρί δα του 

τη Χάλ κη της Ρό δου. Έ πε σε με τη 

λέ ξη Ελ λά δα στο στό μα.

Σή με ρα ζού με σε μια ευ νο μού με νη 

και ε λεύ θε ρη Ελ λά δα, σε μια Δω δε-

κά νη σο που κυ μα τί ζει η ελ λη νι κή 

Ση μαί α, ζού με δη λα δή στον κό σμο 

που α πο τε λού σε ό νει ρο του νε αρού 

Η ΡΩ Α Υ ΠΟ ΛΟ ΧΑ ΓΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ 

ΔΙΑ ΚΟΥ. Χρέ ος μας, ό πως αυ τός έ δω-

σε τη ζω ή του για να ε πι τευ χθεί αυ τό 

το ό νει ρο, να δώ σου με κι ε μείς τη 

ζω ή μας, ό ταν και ό πο τε χρεια στεί, 

για να κρα τή σου με το ό νει ρο αυτό 

ζω ντα νό. Α ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ!   
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ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ &

ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος

“Killing the enemy’s courage is as vital as 
killing his troops”

«Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο 
ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις

τα στρα τεύ μα τά του»
Carl Von Clausewitz
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Σή με ρα νέ α συστή μα τα ε πι κοι νω νί ας μας ε πι τρέ πουν να α ξιο ποιού με 

τα δε δο μέ να (πλη ρο φορί ες) με σχε τι κή ευ κο λί α. Για το λό γο αυ τό πολ

λοί άν θρω ποι ανα φέ ρο νται στην ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζο ντάς την ως 

ε πο χή της πλη ρο φο ρί ας.

Κα θη με ρι νά δια πι στώ νου με πό σο ση μα ντι κή εί ναι η τε χνο λο γί α και πώς 

ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο ε πη ρε ά ζει τον τρό πο με τον ο ποί ο ε κτε λού με 

τις διά φο ρες ερ γα σί ες. Αυ τή η τε χνο λο γι κή ε πα νά στα ση που ε πι τε λεί ται 

στις μέ ρες μας, με κύριους πρω τα γω νι στές τον Η/Υ και το δια δί κτυο 

(Internet), δεν έ χει α φή σει κα νέ ναν αδιά φο ρο συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων 

και των Ε νό πλων Δυνά με ων (ΕΔ). Εί ναι τό σες πολ λές οι δυ να τό τη τες που 

προ σφέ ρουν τα εν λό γω μέσα, τό σο στην ει ρή νη ό σο και στον πό λε μο, 

που δεν υ πήρ χε άλ λος δρό μος α πό την ρι ζι κή, σε κά ποιες πε ρι πτώ σεις, 

αλ λα γή του τρό που διε ξα γω γής των στρα τιω τι κών επιχει ρή σε ων.

Μί α α πό τις μορ φές των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων που μπο ρούν 

να εκ με ταλλευτούν τον συν δυα σμό η λε κτρο νι κός υ πο λο γι στής

Internet, προ κει μέ νου να βελ τιώ σουν την α πο τε λε σμα τι κό τη τά 

τους, εί ναι και οι Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις  ΨΕ (Psychological 

Operations  PSYOPS). Το γε γο νός αυ τό εί ναι ι διαί τε ρα ση μα ντι κό, 

δε δο μέ νου ό τι οι ψυχο λο γι κές ε πι χει ρή σεις α πο τε λούν, α φε νός μεν, 

α να πό σπα στο κομ μά τι των πο λε μι κών επιχει ρή σε ων, α φε τέ ρου δε, 

βασι κό στρα τη γι κό ό πλο προ κει μέ νου να ε πι τευ χθούν οι ό ποιοι 

ε θνι κοί α ντικει με νι κοί σκο ποί μιας χώρας.

ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ - ΨΕ
Οι ΨΕ, α πο τελούν α να πό σπα στο τμή μα της στρα τη γι κής των ΕΔ κά θε χώ ρας 

α πό την αρ χή της ι στο ρί ας. Εί ναι δε, πά ρα πολ λά τα πα ρα δείγ μα τα χρή σης τους 

στο πρό σφα το παρελ θόν. Α νά με σά τους, ο Β΄ Πα γκό σμιος Πό λε μος, ο Ψυχρός 

Πό λε μος, ο πό λε μος του Βιετ νάμ, ο πό λε μος του Κόλπου, οι Α με ρι κα νι κές ε πι χει ρή-

σεις στη Βο σνί α, το Κόσ σο βο, το Αφ γα νι στάν, κ.ά. Κοι νό γνώ ρι σμα στα πα ρα πά νω 

πα ρα δείγ μα τα στρα τιω τι κών ε πι χειρήσε ων εί ναι ό τι χρή ση ΨΕ έ κα ναν και οι δύ ο 

α ντι μα χόμε νοι. Νι κη τής δε, σε κά θε μί α α πό τις πα ρα πά νω πο λε μι κές συ γκρού σεις, 

ή ταν ε κεί νος που διε ξή γα γε τις πλέ ον α πο τε λε σματι κές ΨΕ. Το γε γο νός αυ τό α πο δει-

κνύ ει τη μέ γι στη ση μα σί α τους στην ε κτέ λε ση των στρα τιωτικών ε πι χει ρή σε ων. 

Πα ρό τι ό μως, ού τε ο ο ρι σμός, αλ λά ού τε και ο σκο πός των ΨΕ έ χει αλ λά ξει 

ουσιαστι κά στο πέ ρα σμα των χρό νων, έ χουν αλ λά ξει δραμα τι κά η ι διο συ γκρα σί α 

των κρίσε ων με τα ξύ των κρα τών, οι δια τι θέ με νες τε χνο λο γί ες, το γε ω πο λι τι κό 

περι βάλ λον και η μορ φή των ε πι χει ρή σε ων που α παι τούν την ε μπλο κή των ΕΔ 

προκει μέ νου να ε πι λυ θούν οι εν λόγω κρί σεις.

Α πό την άλ λη πλευ ρά, η α χα νής έ κτα ση του πα γκό σμιου πλη ρο φο ρια κού πε ρι-

βάλλοντος, σε συν δυα σμό με τη ση μα σί α του «μη νύ μα τος» που τα ΜΜΕ δύνα νται 

να περ νούν στον πλη θυ σμό, φά νηκε στις πρό σφα τες κρί σεις του Ι ράκ, της Σερ βί ας 
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και της Σο μα λί ας, πα ρά το γε γο νός ό τι οι λα οί των εν λό γω κρα τών εί χαν τε λεί ως 

δια φο ρε τι κές κουλ τούρες.

Στη ση με ρι νή ε πο χή της πλη ρο φο ρί ας - ευ ρέ ως γνω στή σαν Information Age 

ή κα τά το ελ λη νι κό Ε πο χή της Πλη ρο φο ρί ας - υ πάρ χει μί α συ νε χώς αυ ξα νό με νη 

ε μπι στοσύνη στις πα ρε χό με νες α πό τα ΜΜΕ πλη ρο φο ρί ες, που λό γω της τε χνο λο-

γι κής ε ξέ λι ξης δύνα νται πλέ ον να τις πα ρέ χουν στο κοι νό, σε σχε δόν πραγ μα τι κό 

χρό νο. Η πλη ρο φο ρί α σήμε ρα και η δυ να τό τη τα κα τάρ γη σής της α πο τε λούν την 

πραγ μα τι κή δύ να μη. Το κρά τος ή η ο ντότητα που εί ναι σε θέ ση να ε λέγ χει και να 

δια χει ρί ζε ται την πλη ρο φο ρί α εί ναι ε κεί νο που θα κυριαρ χή σει.

Α πό τα πα ρα πά νω κα θί στα ται προ φα νές ό τι, δεν εί ναι δυ να τόν να μι λά με σήμε-

ρα για α πο τε λε σμα τι κές ΨΕ, ε άν δεν εί μα στε σε θέση να τις διε ξά γου με μέ σα α πό 

το μέ σο που α ναμ φι σβή τη τα α πο τε λεί την πρωταρ χι κή πη γή πα ρο χής και δια κί-

νη σης πλη ρο φο ρί ας, δηλα δή το δια δί κτυο (Internet).

ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ - INTERNET
Ι στο ρι κή Α να δρο μή

Το Internet ξε κί νησε σαν ι δέ α και πρό τα ση το 1969 α πό το Τμή μα Ε θνι κής 

Ά μυ νας των Η.Π.Α., με θέ μα τις ψη φια κές τη λε πι κοι νω νί ες σε πε ρί-

πτω ση πο λέ μου. Η Advanced Research Projects Agency, τμή μα του 

Υ πουρ γεί ου Α μύ νης, έφτια ξε τα πρώ τα κομ μά τια αυ τού που θα 

γι νό ταν σή με ρα το Internet. Ή ταν πολ λοί οι στό χοι για το δί κτυο 

αυ τό, που εί χε πά ρει το ό νο μα ARPANET1.

Το ARPANET διευ ρύνθη κε προς μη στρα τιω τι κές χρή σεις μέ σα 

στη δε κα ε τί α του ‘70, ό ταν ε πι τράπη κε να το χρη σι μο ποιούν 

πα νε πι στή μια και ε ται ρί ες που έ κα ναν έρευ νες σχε τι κά με 

θέ μα τα ά μυ νας. Με ρι κά χρό νια αρ γό τε ρα το National 

Science Foundation (NSF) χρη σι μο ποί η σε το μο ντέ λο 

του ARPANET για να δη μιουργήσει το NSFNET2, το ο ποί ο 

συ νέ δε σε με τα ξύ τους τους ε ρευ νητές του NSF. Οι πε ρισ-

σό τε ροι συ νά δελ φοι και ε ται ρί ες που ή ταν συν δε δε-

μέ νοι στο NSFNET ήταν ε πί σης συν δε δε μέ νοι στο 

ARPANET και τα δυο δί κτυα χρη σι μο ποιού σαν τις 

ί διες συν δέ σεις ε πι κοι νω νί ας (TCP/IP)3. Έ τσι τα δύ ο 

συ στή μα τα άρ χι σαν να συν δυά ζονται και να συ νερ γά ζο νται. 

Το Υ πουρ γεί ο Α μύ νης δεν δια τή ρη σε το ARPANET στο ί διο 

ε πί πε δο με το ε πί πε δο που το NSF δια τή ρη σε το NSFNET, 

και μέ χρι το τέ λος της δε κα ε τί ας του ‘80 το πρώ το εί χε 

α πορ ροφη θεί α πό το δεύτε ρο. Α πό το 1990, παύ ει 

να υ πάρ χει πλέον το ARPANET και κα θιε ρώ νε ται ο 

ό ρος INTERNET.

1 ARPANET : Advanced Research Projects Agency Net.
2 NSFNET : National Science Foundation Net
3 TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol
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Γε νι κός Τρό πος Λει τουρ γί ας

Τα δί κτυα α ποτε λού νται α πό έ να σύ νο λο δύ ο ή πε ρισ σο τέ ρων Η/Υ συν δε δε-

μέ νων μετα ξύ τους με έ να ει δι κό κα λώ διο. Α νά λο γα με το εί δος της σύν δε σης 

χω ρί ζο νται σε δύ ο κατηγο ρί ες:

Tα το πι κά (LAN - Local Area Network)

 Tα ευ ρεί ας πε ριο χής (WAN - Wide Area Network).

Τα το πι κά δίκτυα (LAN) α πο τε λού νται α πό Η/Υ που εί ναι συν δε δε μέ νοι μεταξύ 

τους με έ να ει δι κό κα λώ διο το ο ποί ο δεν μπο ρεί να υ περ βαί νει το μή κος με ρι κών 

δε κά δων μέτρων. Τα δί κτυα που συν δέ ουν Η/Υ οι ο ποί οι βρί σκο νται σε μακρι νές 

α πο στά σεις με τα ξύ τους, ο νο μά ζο νται Δί κτυα Ευ ρεί ας Πε ριο χής (WAN). Οι Η/Υ αυ-

τών των δικτύ ων μπο ρούν να βρί σκο νται σε διά φο ρες πό λεις, χώ ρες α κό μα και 

η πεί ρους. Τα δί κτυα αυ τά συν δέ ουν τους Η/Υ με κα λώ δια των δια φό ρων ε ται ριών 

τη λε πικοι νω νί ας. Το Internet εί ναι έ να δίκτυο ευ ρεί ας πε ριο χής. 

Ό ταν ό μως α να φε ρό μα στε στους Η/Υ του Internet πρέ πει να κά νου με έ να δια-

χωρισμό. Υ πάρ χουν οι Η/Υ των Πα ρο χέ ων Internet (ISPs4) και δια φό ρων φο ρέ ων, 

ε ταιριών κ.λπ. οι ο ποί οι εί ναι μό νι μα συν δε δε μέ νοι στο δια δί κτυο ε πει δή πα ρέ χουν 

συ νε χώς δεδομέ να και πλη ρο φο ρί ες. Πέ ρα α πό αυ τούς τους Η/Υ υ πάρχουν και 

αυ τοί των χρηστών του Internet οι ο ποί οι συν δέ ο νται και δια κό πτουν την ε πι κοι-

νω νί α τους με αυ τό, α νά λο γα με τις ανάγκες τους.

Ο κά θε πά ρο χος δια θέ τει μια τη λε πι κοι νω νια κή γραμ μή με γά λου εύ ρους. Η 

γραμ μή αυ τή μπο ρεί να ε ξα πλώ νε ται σε με γά λες α πο στά σεις και α πο τε λεί τη βασι-

κή «ρα χο κοκαλιά» (backbone) του πα ρο χέ α. Στη συ νέ χεια υπάρ χουν οι Κόμ βοι του 

Internet, οι ο ποί οι βρί σκο νται στις διά φο ρες πό λεις ή στα ίδια α στι κά κέ ντρα οι 

ο ποί οι συν δέ ο νται με το κεντρι κό backbone του πα ρο χέ α. Οι κόμ βοι εί ναι αυ τοί 

οι ο ποί οι πα ρέ χουν πλέ ον τη σύν δεση στους συν δρο μητές. Α πό τη στιγ μή που ο 

συν δρο μη τής συν δε θεί με τον κόμ βο του, είναι αυ το νό η το ό τι μπο ρεί να πε ρι η-

γη θεί σε ό λο το σύστη μα του πα ρο χέ α του αλ λά και όλων των άλ λων πα ροχέ ων 

και κα τά συ νέ πεια στο σύ νο λο του δια δι κτύου.

ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΕ
Η Διά δο ση του Internet

Το δια δί κτυο εί ναι έ να πο λύ ση μα ντι κό μέ σο που προ σφέ ρε ται για την προ σέγ-

γι ση και την ε πιρ ρο ή ε νός α κρο α τη ρί ου, δε δο μέ νου ό τι, α φε νός μεν ε πι τρέ πει την 

μετα φο ρά πλη ρο φο ριών με πο λύ με γά λη τα χύ τη τα, α φε τέρου δε, ε πι τρέ πει πρό-

σβα ση σε αυτές τις πλη ρο φο ρί ες στον κα θέ να και με πολ λούς τρό πους. Έ νας α πό 

τους βα σι κό τε ρους πα ράγοντες αυ τής της τρο μα κτι κής διά δο σης του διαδικτύ ου, 

εί ναι η ρα γδαί α α νά πτυ ξη προ σι τής στο ευ ρύ κοι νό τε χνο λο γί ας. Χα ρα κτη ρι στι κά 

πα ρα δείγ μα τα αυ τής της ε ξέ λι ξης α ποτελούν, η α νά πτυ ξη δι κτυα κών συν δέ σε ων 

ευ ρεί ας ζώ νης (wide band), νέ ας γε νιάς κι νη τών τηλεφώ νων κα θώς και οι κια κών 

συ σκευών ψυ χα γω γί ας με δυ να τό τη τα πρό σβα σης στο διαδίκτυο.

4 ISP: Internet Service Provider
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Το Διαδί κτυο ως Μέ σο Πλη ρο φό ρη σης

Το δια δί κτυο δεν εί ναι α πλά έ να 

μέ σο πλη ρο φό ρη σης, αλ λά εί ναι έ να 

πο λυμέσο που έ χει τη δυ να τό τη τα να 

με τα δί δει ταυ τό χρο να ή χο, ει κό να και 

κεί με νο, και α πό την στιγ μή που εμ φα-

νί στη κε έ χει αλ λά ξει τα δε δο μέ να στην 

πλη ρο φό ρη ση. 

Το δια δί κτυο εί ναι ά κε ντρο, και υ πό 

αυ τή την έν νοια ο κα θέ νας α πό ε μάς 

έ χει τη δυνα τό τη τα να δη μιουρ γή σει 

τη δι κή του ι στο σε λί δα για να πλη ρο-

φο ρή σει τον κό σμο για κάποιο συ γκε-

κρι μέ νο θέ μα α πό τη δι κή του ο πτι κή 

γω νιά. Για πα ρά δειγ μα, ο Υ ποδιοικητής 

του Ε θνι κού Α πε λευ θε ρω τι κού Στρα τού 

των Ζα πα τί στας, χρη σι μο ποιώ ντας έ ναν 

φορη τό υ πο λο γιστή μέ σα α πό την ζού-

γκλα, στέλ νει προ σε κτι κά φτιαγ μέ να 

μη νύ μα τα και εκκλή σεις σε διε θνείς ορ-

γα νι σμούς και δη μο σιο γρά φους, προ κει-

μέ νου να ε ξα σφα λί σει ε θνι κή και διεθνή 

υπο στή ρι ξη για τη συ νέ χι ση του α γώ να. 

Με ρι κά χρο νιά αρ γό τε ρα, Α με ρι κα νοί 

στρατιώ τες που υ πη ρε τούν στο Ιράκ, 

ε νη με ρώ νουν τον υ πό λοι πο κό σμο για 

το τι πραγ μα τι κά συμ βαί νει σε αυ τή τη 

πε ριοχή του κό σμου. 

Το δια δί κτυο α πο τε λεί μια ε ναλ λα κτι-

κή πη γή πλη ροφό ρη σης που κερ δί ζει 

συ νε χώς έ δα φος έ να ντι των λοι πών 

ε λεγ χόμε νων ή κα τευ θυ νό με νων ΜΜΕ. 

Ι στο σε λί δες, που φαινομενι κά εί ναι 

α πλές, προ κα λούν το εν δια φέ ρον και 

κερ δί ζουν την ε μπι στο σύ νη του κό σμου 

ε πει δή βα σί ζο νται στον αυ θορ μη τι σμό, 

το με ρά κι και την αυ θε ντι κό τη τα των 

κα τα σκευαστών τους.

Κα ταλ λη λό τη τα Δια δι κτύ ου σαν Μέ σο 

Διε ξα γω γής ΨΕ (ΜΔΨΕ)

Το δια δί κτυο εί ναι χω ρίς κα μί α αμ-

φι βο λί α πο λύ ση μα ντι κό ό χι μό νο ως 
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μέ σο παροχής πλη ρο φο ριών αλ λά και ως μέσο προ σέγ γι σης και ε πιρ ρο ής ό λων 

των αν θρώ πων και βέ βαια ε κεί νων που α πο φα σί ζουν για την τύ χη μιας χώ ρας. Το 

κέ ντρο βα ρύ τητας των κατα να λω τών στις μέ ρες μας στρέ φε ται τα χύτα τα προς το 

Internet και τα κλασ σι κά ΜΜΕ (ρα διό φω νο και τη λε ό ρα ση) δεν ε παρ κούν πλέ ον 

για τη δια μόρ φω ση και ε πιρ ρο ή της κοινής γνώμης. Οι ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις 

στην ε πο χή μας για να εί ναι ου σια στι κές θα πρέπει: ευα πό δει κτα να ε πη ρε ά ζουν 

το α κρο α τή ριο στό χος μέ σα σε έ να ό λο και πε ρισ σότε ρο α παι τη τι κό διε θνές 

περιβάλ λον πλη ρο φο ριών. Το δια δί κτυο, ως όλο και πε ρισ σό τε ρο πιο ι σχυ ρό μέ-

σο επιρ ρο ής, εί ναι ε πί σης ό λο και πε ρισ σό τε ρο πιο κα τάλ λη λο σαν ερ γα λεί ο για 

ε κτέ λε ση ψυ χολογικών ε πι χει ρή σε ων.

Οι δυ να τό τη τες του Internet σαν ΜΔΨΕ ε νι σχύ ο νται πε ραι τέ ρω ε άν ε ξεταστούν 

α πό τη σκο πιά του α κρο α τη ρί ου και των α ντι κει με νι κών σκο πών. Ό λο και πε ρισ-

σό τε ρα κρά τη στρέ φο νται συ νε χώς προς το Internet με σκο πό την συλ λο γή τό σο 

εγ χώ ριας ό σο και διεθνούς υ πο στή ριξης, για την ε πί τευ ξη των α ντι κει με νι κών τους 

σκο πών, κά τι που στην συνέ χεια τους ε ξα σφα λί ζει την ευ με νή κρί ση α πό τους διά-

φο ρους Διε θνείς Ορ γα νι σμούς. Κατά συ νέ πεια, ό σο οι πλη ρο φο ρια κές ε πι χειρή σεις 

θα γί νο νται ό λο και πιο δη μο φι λείς και ξε κά θα ρες, εί ναι προ φα νές ό τι πρω ταρ χι κός 

τους στό χος θα πά ψει να εί ναι η α πο στέρη ση της πλη ρο φο ρί ας και θα κα τα στεί 
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το πώς θα μπο ρέ σουν να ε πη ρε ά σουν την α ντίληψη και τη συ μπε ρι φο ρά του 

α κρο α τη ρί ου, πα ρέ χο ντας σε αυ τόν την πλη ρο φο ρί α κα τάλ λη λα επεξερ γα σμέ νη. 

Η ε ξέ λι ξη αυτή έ χει ε μπε δω θεί α πό τους πι θα νούς μελ λο ντι κούς α ντιπά λους και 

πλέ ον η προ σπά θεια ε στιά ζε ται ό χι στην κα τα στρο φή αλ λά στην προ φύ λα ξη του 

διαδι κτύ ου στη διάρ κεια μί ας σύρ ρα ξης, για να εί ναι δυ να τή η ε κτέ λε ση προ πα-

γάνδας και α ντι προ πα γάν δας α πό αμ φό τε ρους τους α ντι πά λους.

Το δια δί κτυο ως ΜΔΨΕ σε α ντί θε ση με τα ΜΜΕ πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα της 

ά μεσης και αμ φί δρο μης ε πι κοι νω νί ας.

Το γε γο νός της έλ λει ψης ε λέγ χου στο δια δί κτυο α πό κά ποιον ε πί ση μο φο ρέ α, 

ε πι τρέπει στον ο ποιο δή πο τε να εκ θέ σει τις α πό ψεις του ή να πα ρέ χει πλη ρο φο ρί ες 

κα τά την κρίση του δια μορ φω μέ νες, χω ρίς πε ριο ρι σμούς.

Οι δυ να τό τη τες που πα ρέ χει η ψη φια κή τε χνο λο γί α στην κα τάλ λη λη δια μόρ-

φω ση της πα ρε χό με νης πλη ρο φο ρί ας εί ναι α πε ριό ρι στες.

Η ε κτέ λε ση α πο τε λε σμα τι κών ΨΕ μέ σω του δια δι κτύ ου δεν α παι τεί οι κο νομική 

ι σχύ, δε δο μέ νου ό τι το κό στος συ ντή ρη σης ι στο σελί δων εί ναι μι κρό και κα τά συ-

νέ πεια ί σως να πρό κει ται για το μο να δι κό ΜΔΨΕ ό που μπο ρεί να ε πι κρα τή σει ο 

λι γό τε ρος ι σχυ ρός α νάμεσα σε πιθα νούς α ντι πά λους.

Πλε ο νε κτή μα τα - Μειο νε κτή μα τα Χρή σης Δια δι κτύ ου ως ΜΔΨΕ

Πλε ονε κτή μα τα

 Η πα γκο σμιό τη τα του δια δι κτύ ου που κα θι στά εφι κτή την ε πι κοι νω νί α και 

τη δυνα τό τη τα με τα φο ράς μη νυ μά των σε ο ποιο δή πο τε ση μεί ο του πλα νή τη και 

σε τε ρά στιο αριθ μό α πο δε κτών.

 Η με γά λη τα χύ τη τα με τα φο ράς των μη νυ μά των που ε ξα σφα λί ζει ά με ση 

ε νημέρω ση.

 Η δυ να τό τη τα ταυ τό χρο νης χρή σης κει μέ νου, γρα φι κών και ή χου που με 

κα τάλλη λο σχε δια σμό και παρου σί α ση μπο ρούν να προ κα λέ σουν τα ε πι διω κό με-

να συ ναι σθήματα στους α πο δέ κτες.

 Η με γά λη ευ χέ ρεια αλ λα γής του πε ριε χο μέ νου των μη νυ μά των α νά λο γα με 

τις κρα τού σες κά θε φο ρά συν θή κες και το μορ φω τικό ε πί πε δο του α κρο α τη ρί ου.

 Η χρή ση του δια δι κτύ ου προ κα λεί ε θι σμό και από πολ λούς χα ρα κτη ρί ζε ται 

σαν α ξιό πι στη πη γή πλη ρο φό ρη σης.

 Η συ νύ παρ ξη στο πρό σω πο του χρή στη των ι διοτή των του πο μπού και 

δέ κτη, πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα ά με σης α ντί δρα σης σε περι πτώ σεις ε χθρι κής 

προπα γάν δας.

 Μέ σω της δια φή μι σης, του κα τάλ λη λου σχε διασμού της «ει κο νι κής» πραγ-

ματικό τη τας και της ε πα νάλη ψης, εί ναι δυ να τός ο ε πη ρε α σμός του α πο δέ κτη 

χω ρίς καν να το α ντι λη φθεί.

 Ο με γά λος α ριθ μός α τό μων νε α ρής η λι κί ας που χρη σι μο ποιούν το δια δί-

κτυο δημιουρ γεί πρό σφο ρο έδα φος για πρό κλη ση ε ντυ πώ σε ων, ε πη ρε α σμό και 

δια μόρ φω ση ε πιθυμη τής ψυ χο λο γί ας.

 Ο μη σε βα σμός των συ νό ρων πα ρέ χει την ευ χέ ρεια με τα φο ράς στο έ δα φος 

του α ντι πά λου θε μά των, ει κό νων, ει δή σε ων που υ πόκει νται σε λο γο κρι σί α και που 
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συ χνά βρίσκουν ευ πρόσδε κτη α ντα πό κρι ση.

 Τα πε ριε χό με να των μη νυ μά των εί ναι δυ να τόν να α πο-

θη κευ θούν α πό τον χρήστη - στό χο, να δια φυ λα χθούν, να 

δια βα στούν πολ λές φο ρές μέ χρι κα τα νο ή σε ως και να μεταβι-

βα σθούν σε άλ λους μη χρή στες.

 Η χρή ση του δια δι κτύ ου ε ξυ πη ρε τεί ό λα τα είδη προ-

πα γάν δας, διό τι η πη γή εκ πομπής α πο κτά χα ρα κτηρι στι κά 

α νά λο γα με τις ε πι θυ μί ες και τις ε πι διώξεις του πο μπού 

των μη νυ μά των.

 Το δια δί κτυο εί ναι το πλη ρέ στε ρο ΜΔΨΕ, διό τι κα λύ-

πτει τις ι διό τη τες ό λων των μέ χρι σή με ρα χρη σι μο ποιου-

μέ νων, του λάχι στον σε στρα τη γι κό ε πί πε δο. 

Μειο νε κτή ματα

 Α παι τεί ται ε ξει δι κευ μέ νο προ σω πι κό με ευ ρεί α 

παι δεί α, τε χνι κή και αν θρω πι στική, για τη δια μόρφω ση 

και α πο στο λή των μη νυ μά των.

 Δεν εί ναι α πο τε λε σμα τι κό σε α κρο α τή ρια με υψη λό 

πο σο στό α ναλ φά βη των ή χα μη λής παι δεί ας α τό μων.

 Ο χρή στης ε πι λέ γει μό νος του το εί δος της 

πληρο φό ρη σης που ε πι θυ μεί να έχει, με α πο τέ λε σμα 

μη νύμα τα που στέλ νο νται να μην εμ φα νί ζο νται πο τέ 

στην ο θό νη του υπολο γι στή του. Για να ξε πε ρα στεί 

η ε πι λε κτι κό τη τα των χρη στών ό σον α φο ρά στην 

επιλο γή του πε ριε χο μέ νου πλη ρο φο ριών που α να-

ζη τά χρησιμο ποιού νται διά φορες τε χνι κές σή με ρα 

ό πως μα ζι κή α πο στο λή mails (spam) ή ε πέμ βα ση 

στο results ranking στις μη χα νές α ναζήτη σης με τά 

α πό ει δι κές συμ φωνίες με τις τε λευ ταί ες.

 Σε πε ριό δους κρί σε ων ή πο λέ μου εί ναι 

δυ να τόν Κέ ντρα Πα ρο χής Υ πη ρε σιών δια δι κτύ-

ου (ISPs), που βρί σκο νται στο έ δα φος του α ντι-

πά λου, να ε λεγ χθούν κα τά τη λειτουρ γί α τους 

με συ νέ πεια την α πο μό νω ση ε κεί νων που τα 

χρησι μο ποιούν.

 Εί ναι ευά λω το σε ε πι θέ σεις Hackers5.

 Ό πως ό λα τα σύγ χρο να μέ σα, το δια δί-

κτυο εί ναι δέ σμιο της κα τά στα σης στην ο ποί α 

βρί σκο νται οι ε πι κοι νω νί ες, η η λε κτρική ε νέρ-

γεια και οι συ σκευές που χρη σι μο ποιού-

νται.

5 Αυ τοί που ει σβάλ λουν στα συ στή μα τα Η/Υ κα τά τρό πο α προ ει δο ποί η το, α θέ μιτο, 
ή πα ρά νο μο με σκο πό την δολιο φθο ρά τους ή την υ πο κλο πή πλη ροφο ριών.
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 Ο σχε δόν «πραγ μα τι κός χρό νος» α ντα πό κρι σης του δια δι κτύ ου, α παι τεί 

συ νε χή ε τοι μό τη τα για την α ντι με τώ πι ση της ε χθρι κής προ πα γάν δας και α ντι προ-

πα γάν δας. Η απόφα ση χρή σης του σαν ΜΔΨΕ ο δη γεί α να πό φευ κτα σε διαρ κή 

ε πα γρύ πνη ση.

Α πό την α νά λυ ση αυ τή προ κύ πτει ό τι τα θε τι κά στοι χεί α του δια δι κτύ ου ως 

ΜΔΨΕ βα ρύ νουν πε ρισ σό τε ρο έ ναντι των αρ νη τι κών. Ει δι κό τε ρα, η χρή ση του 

σαν ΜΔΨΕ σε στρα τη γι κό ε πί πε δο ενδεί κνυ ται, λαμ βα νο μέ νου υ πό ψη του γε γο-

νό τος ό τι ξέ νοι στρα τοί το έ χουν ή δη α ξιο ποι ή σει προς αυ τή την κα τεύ θυν ση, με 

ά σκη ση κα θη με ρι νής προ πα γάνδας ό λων των ει δών.

Χρη σιμο ποί η ση Λευ κής ή/και Φαιάς Προ πα γάν δας

Τα πλε ο νε κτήμα τα και τα μειο νε κτή μα τα α πό τη χρή ση της λευ κής, φαιάς 

ή και μαύ ρης προπα γάν δας, για τη διε ξα γω γή ΨΕ, α πό στρα τιω τι κή ά πο ψη, εί-

ναι γνω στά και περι γρά φο νται στα α ντί στοι χα στρα τιω τι κά εγ χει ρί δια. Ι σχύ ουν 

δε στον ί διο βαθ μό και κατά τον ί διο τρό πο και στη διε ξα γω γή ΨΕ μέ σο του 

δια δι κτύ ου. Στις πα ρα γρά φους που ακολου θούν ε πι χει ρεί ται να γί νει μια ό σο 

το δυ να τό τεκ μη ριω μέ νη και ε μπε ρι στα τωμέ νη ανάλυ ση της προ πα γάν δας ως 

έν νοιας, α πό ε πι στημο νι κή ά πο ψη, προ κει μέ νου να γί νει η καλύτε ρη δυ νατή 

ε πι λο γή του τύ που της προ πα γάν δας που θα χρη σι μο ποι η θεί, α να λό γως του 

α κροατη ρί ου - στό χου. 

Εί ναι πο λύ ση μα ντι κό να το νί σου με ό τι η προ πα γάν δα α πο τε λεί σή με ρα, 

στην ε πο χή της υ πο τι θέ με νης ε λεύ θε ρης ρο ής της πλη ρο φο ρί ας και της πο-

λυ μέ ρειας της ε νημέρω σης, έν νοια με μάλ λον αρ νη τι κή ση μασί α. Ω στό σο, η 

προπαγάν δα εί ναι μια γνω στή τε χνι κή από την αρ χαιό τη τα. Ως μέ θο δος α φο ρά 

την προ βο λή ο ρι σμέ νων θε με λιω δών εν νοιών, θέσε ων και α πό ψε ων, α πα ραί-

τη των για την προ ώθη ση των σκο πών ε νός κρά τους και την επικρά τη ση σε 

μια α να μέ τρη ση (εί τε πο λε μι κή, εί τε ειρη νι κή).

Η προ πα γάν δα συ νι στά μια μέ θο δο προ σε ται ρι σμού, δια μόρ φω σης και 

ά σκη σης ελέγ χου ε πί της κοι νής γνώ μης. Μια τε χνι κή για την πρό κλη ση των 

ε πι θυ μη τών αν θρώπινων α ντα να κλα στικών με τη χρή ση των κα τάλ λη λων λε-

κτι κών και ο πτι κών ση μά των. Τέλος, μια ε πι στη μο νι κή τε χνι κή διά δο σης ι δε ών 

ή μιας σκό πι μα διευ θε τη μέ νης πα ρου σίασης της κα τά στα σης, με σκοπό την 

ε πιρ ρο ή της κοι νής γνώ μης και τον προ ση λυτισμό στις α πό ψεις αυ τού που 

διε ξά γει την προ πα γάν δα.

Η προ πα γάν δα δου λεύ ει κα λύ τε ρα και α πο τε λε σμα τι κό τε ρα με το ν’ α πευ-

θύνε ται στα πιο βα σι κά, έν στι κτα του αν θρώ που. Δεν α πευ θύ νε ται στην α νώ-

τερη φύ ση του, αν κι έ νας απ’ τους σκο πούς της εί ναι να μας πεί σει ό τι αυ τό 

κάνει. Υ πο κρί νε ται ό τι α πευ θύνεται στη λο γι κή του, όταν στην πρά ξη α πευ-

θύ νε ται στα αι σθή μα τά του. Ο λό γος εί ναι α πλός: Η αντί λη ψη περ νά ει πρώ τα 

απ’ το συ ναι σθη μα τι κό κομμά τι του ε γκε φά λου και με τά στο λογικό. Αυ τό 

συμ βαίνει με ό λους τους αν θρώ πους, α κό μη και με αυ τούς που πι στεύουν για 

τον ε αυ τό τους ό τι εί ναι τα πιο (ορ θο)λο γι κά και έξυπνα ά το μα.

Σύμ φω να με τον Α ρι στο τέ λη ο άν θρω πος εί ναι κοι νω νι κό ον. Έ χει την τά ση 
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όπως και κά θε άλ λος ζω ντα νός ορ γα νι σμός στη γη, να σχη μα τί ζει φυ λές, να συ-

γκρο τεί ται και να οργα νώ νε ται σε ο μά δες που έ χουν κάποιον αρ χη γό. Η αρ χή ό τι 

α να ζη τού με καθοδή γη ση α πό κά ποιον αρ χη γό α πό τον ο ποί ο πε ρι μέ νου με να μας 

φρο ντί σει, εί ναι μια α πό τις πιο α ποδεκτές στην ψυ χο λο γί α των μαζών.

Η προ πα γάν δα μπο ρεί να α πευ θύ νε ται εί τε στο λο γι κό και τη νό η ση, εί τε στο 

έν στικτο και τα συ ναι σθή μα τα. Στην πρώ τη πε ρί πτω ση χρη σι μο ποιεί ται ο τύ πος 

της πειθούς, δη λα δή η προβο λή μιας ά πο ψης με ορ θο λο γι κά ε πι χει ρή μα τα. Στη 

δεύ τε ρη πε ρί πτωση χρη σι μο ποιεί ται η μέ θο δος της υ πο βο λής, η ο ποί α ται ριά ζει 

και ε φαρ μό ζε ται κυ ρί ως σε ευρεί ες συ γκεντρώ σεις αν θρώ πων, τη λε γό με νη με 

μια λέ ξη «μά ζα». 

Ο Α με ρι κα νός Edward L. Bernays6 ή ταν ο θε με λιω τής των μο ντέρ νων τε χνι-

κών της προ πα γάν δας. Ό χι μό νο θε με λί ω σε τις σύγ χρο νες προ πα γαν δι στι κές 

τε χνι κές, αλ λά θε ω ρείται και ο πα τέ ρας των σύγ χρο νων δη μο σί ων σχέσεων. 

Αν και θα μπο ρού σα με να πού με ό τι προ πα γάν δα και δη μό σιες σχέ σεις εί ναι 

το ί διο πράγ μα και ό τι δεν υ πάρ χει με γά λη δια φο ρά με τα ξύ τους. Ο Bernays 

ι σχυ ρι ζό ταν ό τι “το ο μα δι κό μυα λό δε σκέ φτε ται με την κυ ριολεκτι κή έν νοια της 

λέ ξης… Ό ταν παίρ νει α πο φά σεις, η αρχι κή του πα ρόρ μη ση εί ναι ν’ ακολου θή σει 

το πα ράδειγ μα του αρ χη γού που ε μπι στεύ ε ται”.

Τι ι σχύ ει ό μως με αυ τούς που χρη σι μο ποιούν τους Η/Υ και το δια δί κτυο; Σί γου-

ρα ελ λο χεύ ει ο κίν δυ νος ε θι σμού7 των α τό μων αυ τών. Ο ε θι σμός αυ τός μπο ρεί να 

στερή σει τα συ γκε κρι μέ να ά το μα α πό τις προ σω πι κές τους σχέ σεις, ή να δια τα ρά-

ξει τις οικογε νεια κές τους και γε νι κό τε ρα να τους α πο ξε νώ σει α πό το κοινω νι κό 

σύ νο λο. Ε πο μέ νως οι χει ρι στές του δια δι κτύ ου δεν πρέ πει να θε ω ρούνται και να 

α ντι με τω πί ζο νται ως μά ζα. Α πό την άλ λη με ριά, ο χει ρι στής του δια δι κτύ ου α πό τη 

στιγ μή που ε πι λε γεί να μοι ρά ζε ται και να βλέ πει τις ί διες ι στο σε λί δες με κά ποιους 

άλ λους, μπο ρεί να α πο τε λέ σει μέ ρος μιας συγκε κρι μέ νης ο μά δας (ή «μά ζας»). Στο 

δια δί κτυο δεν έχου με την μά ζα και το “ο μα δι κό μυα λό” με την έν νοια που τους α πο-

δί δει ο Bernays8. Ο κά θε χρή στης του δια δι κτύ ου εί ναι ξε χω ρι στή προ σω πι κό τη τα. 

Η κά θε πλη ρο φο ρί α που δέ χε ται ή παίρ νει ο χει ρι στής, υ πό κει ται σε α ξιολό γη ση, 

κρί νε ται, ε πε ξερ γά ζε ται και στο τέ λος εί τε την α πο δέ χε ται εί τε την απορ ρί πτει. 

Συ μπε ρα σμα τι κά μπο ρού με να πού με ό τι τα ά το μα σκέ φτο νται, οι ο μά δες ό χι, 

δεν μπο ρούν σκε φτούν. Και το δια δί κτυο ναι μεν α πευ θύ νε ται σε ο μά δες, αλ λά 

ο μά δες α ποτελού με νες α πό ξε χω ρι στά ά το μα. 

6 Edward L. Bernays, μα θη τής και α νι ψιός του Ε βραί ου ψυ χο λό γου Ζί γκμου ντ Φρό υ ντ. Ο Bernays μα ζί με 
τον Walter Lippman και το ε πι τε λεί ο τους, τέ θη καν ε πι κεφαλής α πό τον Woodrow Wilson, Πρό ε δρο των 
ΗΠΑ (1913-1921), της Ε πι τρο πής Δη μο σί ων Πλη ρο φο ριών (Committee on Public Information), που εί χε 
ε πι με λη θεί την α ντι γερ μα νι κή προπαγάν δα κα τά τα έ τη 1914-18. Ο Bernays κα τη ύ θυνε την ε πι στη μο νι κή 
τε χνι κή της δια μόρ φω σης και δια χεί ρι σης της κοι νής γνώ μης, την οποί α ο ί διος ο νό μα ζε “μη χα νι κή της συ
ναίνε σης” (engineering of consent). 

7 Η Δρ. Ντα ϊ ά να Βί λα ντ εί ναι ε πί κου ρος κα θη γή τρια στη σχο λή Νο ση λευ τι κής του Πα νε πι στημίου La Salle 
στην Πεν συλ βά νια των Η ΠΑ. Η α με ρικα νί δα ε ρευ νή τρια α να φέ ρει σχε τι κά ό τι ό ταν το έτερον ή μι συ σάς 
ζη τή σει να «ξε κολ λή σε τε» α πό τον υ πο λο γι στή σας και η α πά ντηση εί ναι: «…α κό μα έ να λε πτό», η φρά ση 
σας αυ τή ι σο δυ να μεί με το: «έ να πο τη ρά κι α κό μα…», ε νός αλ κο ο λι κού.

8 Ο Bernays ι σχυρι ζό ταν ό τι “το ο μα δι κό μυα λό δε σκέ φτε ται με την κυ ριο λε κτι κή έν νοια της λέ ξης… 
Ό ταν παίρ νει α πο φά σεις, η αρ χι κή του πα ρόρ μη ση εί ναι ν’ α κο λουθή σει το πα ρά δειγ μα του αρ χηγού που 
ε μπι στεύ ε ται.
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ΜΕ ΘΟ ΔΟ ΛΟ ΓΙΑ ΚΑ ΤΑ ΣΚΕΥ ΗΣ Ι ΣΤΟ ΣΕ ΛΙ ΔΑΣ
Βα σι κές Κα τα σκευα στι κές Αρ χές

Η κα τα σκευ ή ενός δι κτυα κού τό που πρέ πει γε νι κά να γί νε ται α πό ε ξει δι κευ μέ νο 

επιστη μο νι κό προ σω πι κό. Σε κά θε πε ρί πτω ση ό μως έ νας δι κτυα κός τό πος (web 

site) για να εί ναι ε πι τυ χής, που ση μαί νει να τον ε πι σκέ πτο νται πολ λοί χρή στες, θα 

πρέ πει να εί ναι κατα σκευα σμένος σύμ φω να με τις κα τω τέ ρω βα σι κές αρχές:

 Πε ριε χό με νο

Το πλέ ον ση μα ντι κό για μί α ι στοσε λί δα εί ναι το πε ριε χό με νό της. Ε άν οι πλη ρο-

φορίες που πα ρου σιά ζο νται σε αυ τή δεν εί ναι εν δια φέ ρου σες για το ευ ρύ κοι νό, 

εί ναι α να μενόμε νο ό τι θα έ χει α πό ε λά χι στους έ ως λίγους ε πι σκέ πτες. Οι πλη ρο φο ρί-

ες ε πί σης που παρου σιά ζο νται θα πρέ πει να εί ναι α κρι βείς, πλή ρεις και σύγ χρο νες. 

Το πε ριε χό μενο της σελί δας θα πρέ πει να εί ναι δο μη μέ νο κα τά τέτοιο τρό πο, που 

να ε ξα σφα λί ζει στον χρή στη την εύ κολη και ξε κού ρα στη πλο ήγηση.

 Α να νέ ω ση Πε ριε χο μέ νων Πλη ρο φο ριών

Η α να νέ ω ση των πε ριε χο μέ νων πλη ρο φο ριών της ι στο σε λί δας εί ναι ε ξί σου ου-

σιώδης. Δε δο μέ νου ό τι οι πα ρε χό με νες πλη ρο φο ρί ες θα με τα βάλ λο νται στο πέ ρα σμα 

του χρόνου, θα πρέ πει να λαμ βά νε ται ι διαί τε ρη μέ ριμνα α πό τον συ ντη ρη τή της σε λί-

δας για την ανανέ ω ση αυτών των πλη ρο φο ριών, έ τσι ώ στε να δια τη ρού νται σύγ χρο νες. 

Α να ξιό πι στες ή α να κριβείς ι στο σε λί δες δεν έ χουν με γά λο α ριθ μό επι σκε πτών.

 Σύν δε σμοι (Links)

Μί α πε τυ χη μέ νη ι στο σε λί δα, ε κτός α πό την ποιό τη τα των πληροφο ριών που 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 77

πα ρέ χει, θα πρέ πει να έ χει και αρ κε τά links σε 

άλ λες σχε τι κού θέ μα τος ι στο σε λί δες. Δε δομέ νου 

όμως, ό τι το δια δί κτυο εί ναι α στα θές και ευ μετά-

βλη το (αλ λά ζουν συ νε χώς οι διευθύν σεις των 

σε λί δων), θα πρέ πει ο συ ντη ρη τής της σε λί δας 

να ε πι σκέ πτε ται αρ κε τά συ χνά τα προτει νό με να 

links για να ε ξα σφα λί ζει ό τι λειτουρ γούν. 

 Υ πο χρε ω τι κές Σε λί δες

Υ πάρ χουν κά ποιες βα σι κές ι στοσε λί δες που 

κά θε web site (δι κτυα κός τό πος) πρέ πει να 

δια θέ τει. Οι σε λί δες αυ τές μοιά ζουν με τα ε γκε-

φα λι κά κύτ τα ρα του αν θρώ πι νου σώματος και 

μο να δι κό σκο πό έ χουν να δεί χνουν τη δια δρο-

μή προς έ να ση μεί ο α γκί στρω σης ε ντός του web 

site έ τσι ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται η στα θε ρό τητά 

του. Οι σελίδες αυ τές εί ναι οι κα τωτέρω:

 Recognition Page: Κά θε ι στο σε λί δα 

ε ντός του web site πρέ πει να δεί χνει στην 

ι στο σελί δα «Ποιος_Εί μαι.html». Αυ τή η ι στο-

σε λί δα πα ρέ χει στον επισκέ πτη του site πλη-

ρο φο ρί ες σχε τι κά με τον κα τα σκευα στή του, 

κα θώς και πως δύ να ται να ε πι κοι νω νή σει μα ζί 

του σε πε ρί πτω ση που το ε πι θυ μεί.

 Major Topic Page: Υ πάρ χουν δύ ο φι λο σο φί ες κα τα σκευ ής δι κτυα κών τόπων. 

Ε κεί νοι που α σχο λού νται με έ να μό νο θέ μα και ε κεί νοι που πραγ μα τεύ ο νται περισ-

σότε ρα του ε νός θέ μα τα μέ σω πολ λών ι στο σε λί δων. Στη δεύ τε ρη πε ρί πτω ση, θα 

πρέ πει να υ πάρ χει μί α βα σι κή ι στο σε λί δα με τα πε ριε χό με να του δι κτυα κού τό-

που, έ τσι ώ στε κατά τη διάρ κεια της πλο ή γη σης α πό τον ε πι σκέ πτη να εί ναι α νά 

πά σα στιγ μή δυ να τή η επιστρο φή στην σε λί δα των πε ριε χο μέ νων. Ε άν ο ό γκος 

πε ριε χο μέ νων εί ναι αρ κε τά με γά λος τό τε εί ναι α να γκαί α η προ σθή κη δυνα τό τη τας 

α να ζή τη σης εί τε ως εν σω μα τω μέ νο ερ γαλείο εί τε με χρή ση ει δι κών ε πι πρό σθε των 

δη μο φι λών μη χα νών α να ζή τη σης, τα ο ποί α δια τί θε νται έ ως και δω ρε άν.

 Με τά φρα ση

Το δια δί κτυο εί ναι διε θνές και τους δι κτυα κούς τό πους εί ναι δυ να τόν να τους 

ε πι σκέπτο νται χρή στες δια φό ρων ε θνι κο τή των που προ φα νώς μι λούν διαφο ρε τι κές 

γλώσ σες. Είναι ε πο μέ νως α πο λύ τως α πα ραίτη το οι ι στο σε λί δες να εί ναι δια θέ σι μες 

και στη μητρι κή γλώσ σα του κοι νού που α πευ θύ νο νται.

 Γνώ μη των ε πι σκε πτών

Η γνώ μη των αν θρώ πων που βλέπουν τον δι κτυα κό μας τό πο εί ναι πο λύ 

σημαντι κή, στην πε ρί πτω ση που μας εν δια φέ ρει να βελ τιώ νου με ποιο τι κά τις 

ι στο σε λί δες μας. Πρέ πει, κα τά συ νέ πεια, να υ πάρ χει στον δι κτυα κό μας τό πο έ νας 

μη χα νισμός, που να συλ λέ γει τις γνώ μες των ε πι σκε πτών, έ τσι ώ στε να τις ε πε ξερ-

γάζε ται στη συ νέ χεια ο συντη ρη τής του web site.
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 Εμ φά νι ση - Γρα φι κά

Η προ σθή κη γρα φι κών σε μια ι στοσε λί δα εί ναι σαν δί κο πο μα χαί ρι. Ε άν εί ναι 

πετυχημέ νη έ χει σαν α πο τέ λε σμα τη δη μιουρ γί α πο λύ ό μορ φων σε λί δων, ε άν ό μως 

ό χι, το αποτέ λε σμα θα εί ναι ο δυ νη ρό. Η χρή ση γρα φι κών, επο μέ νως, εί ναι πο λύ 

ε πι κίν δυ νη, για τί ε νώ εί ναι πο λύ εύ κο λο τε χνι κά να προστε θούν σε μί α ι στο σε λί-

δα, εί ναι πά ρα πο λύ δύ σκο λο να χρη σι μο ποι η θούν σωστά. Κά τι άλ λο που πρέ πει 

να έ χει κα τά νου ο κα τα σκευα στής ι στοσε λί δων εί ναι το γε γο νός ό τι α κό μη και 

σή με ρα, υ πάρ χουν χρή στες που συν δέο νται στο δια δί κτυο με modems χα μη λής 

τα χύ τητας. Μί α φορ τω μέ νη, με έ στω και ό μορ φα γραφι κά ι στοσε λί δα θα τους 

κου ρά σει λό γω του με γά λου χρό νου α να μο νής (download) και κα τά συ νέπεια 

θα τους α πο θαρ ρύ νει α πό το να την ε πι σκε φθούν ξα νά. Πρέ πει, ε πο μέ νως, τα 

γραφι κά με τα ο ποί α θα ε μπλου τί σου με την ι στο σελί δα μας να εί ναι σχε τι κά με 

το θέ μα και μι κρά σε μέ γε θος. Η χρή ση ε πί σης background στις ι στο σε λί δες πρέ-

πει να γί νε ται με προσο χή και να ε ξα σφα λί ζε ται ό τι το κεί με νο της ι στο σε λί δας 

πά νω α πό το background εί ναι ανα γνώ σι μο. Γε νι κά στην κα τα σκευ ή ι στο σε λί δων 

ι σχύ ει η αρ χή ό τι εί ναι προ τιμότε ρο να μην χρη σι μο ποι ή σου με κα θό λου γρα φικά 

πα ρά κα κά γρα φι κά.

 Δια φή μι ση 

Η δια φή μι ση του δι κτυα κού μας τό που μέ σα α πό άλ λους που ε πι τε λούν αυ τή 

την εργα σία θα συ νει σφέ ρει ση μα ντι κά στην αύ ξη ση του α ριθ μού των ε πι σκε-

πτών στην ιστοσελί δα μας. Στην πε ρί πτω ση αυ τή, βέ βαια, δεν πρέπει να ξε χνά με 

να ε νη με ρώ νου με τους διαφη μι στές μας για τυ χόν αλ λα γή της διεύ θυν σης του 

δι κτυα κού μας τό που, δε δο μέ νου ό τι ακό μα και με γά λα sites ό πως το Yahoo, δεν 

έ χουν τη δυ να τό τη τα α νί χνευ σης των αλ λαγών των διευ θύν σε ων των δι κτυα κών 

τό πων που δια φημί ζουν.

ΣΥ ΝΤΑ ΞΗ Ι ΣΤΟ ΣΕ ΛΙ ΔΑΣ ΨΕ
Ε πι λο γή Α κρο α τη ρί ου

Το α μέ σως σημα ντι κό τε ρο με τά τον κα θο ρι σμό του σκο πού του δι κτυα κού 

τό που, είναι ο κα θο ρι σμός του στό χου, δη λα δή του α κρο α τη ρί ου στο ο ποί ο θα 

απευ θύ νε ται. 

Το δε πε ριε χό με νό της θα πρέ πει να πα ρου σιά ζε ται με τρό πο πει στι κό και 

τεκ μη ριωμέ νο έ τσι ώ στε να μην α φή νει αμ φι βο λί ες για την ορ θό τη τα των α να-

γραφο μέ νων.

 «Έ χεις τρί α δευ τε ρό λε πτα στην διά θε σή σου για να πεί σεις τον χρή στη να μην πιέ

σει το κου μπί Back. Πρέ πει ε πο μέ νως να πα ρου σιά σεις στην οθό νη του υ πο λο γι στή 

του κά τι πολύ εν δια φέ ρον που θα τον πεί σει να μην το κά νει», συμ βου λεύ ει ο Jeffrey 

Veen, διευ θυ ντής σχε δια σμού ι στο σε λί δων στο Hotwired9.

Το Ψυ χο λο γι κό Προ φίλ των Α ντι πά λων

Βα σι κή προ ϋπό θε ση για την ε κτέ λε ση ΨΕ γε νι κό τε ρα, α νε ξάρ τη τα α πό το 

9 Έ να α πό τα δια ση μό τε ρα, ε άν ό χι το δια ση μό τε ρο Internet Portal.
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ΜΔΨΕ, είναι η πλή ρης γνώ ση του ψυ χο λο γι κού προ φίλ του α ντι πά λου. Αυτό ε πι τυγ-

χάνεται με τά α πό μα κρο χρό νια και συ στη ματι κή με λέ τη του α κρο α τη ρί ου - στό χου 

α πό έ μπει ρο και ε ξειδικευ μέ νο ε πι στη μο νι κό προ σω πι κό. Εί ναι αυ το νό η το ό τι η 

πα ρα πάνω δια δικασί α θα πρέ πει να εί ναι συ νε χής και α διάλει πτη προ κει μέ νου 

να υ πάρ χει συ νε χής ε πι καιροποιή ση σε ό, τι α φό ρα τη γνώ ση του ψυ χο λο γι κού 

προ φίλ του ή των αντι πά λων.

Πε ριε χό με να Ι στο σε λί δας

Α πό την α νά λυση που προ η γή θη κε, προ έ κυ ψε ό τι το Internet προ σφέ ρε ται για 

τη διε ξα γω γή ψυ χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων σε στρα τη γι κό ε πί πε δο. 

Λαμ βά νο ντας δε υ πό ψη το ψυ χο λο γι κό προ φίλ του α ντι πά λου και τον στό χο 

που θέλου με να προ σεγ γί σου με, θα μπο ρού σε να κα τα σκευα στεί κατ’ αρ χήν έ νας 

δι κτυα κός τόπος (web site) ΨΕ, στις ι στο σε λί δες του ο ποί ου θα πα ρου σιά ζο νται οι 

ελ λη νι κές από ψεις ε πί δια φό ρων θε μά των και θα α ντι κρού ε ται η ό ποια ε χθρική 

προ πα γάν δα. Ο εν λό γω δικτυα κός τό πος θα πρέ πει να κα τα σκευα στεί και να 

λει τουρ γεί α πό την πε ρί ο δο της ειρήνης, να ε νη με ρώ νε ται κα θη με ρι νά και να 

ε μπλου τί ζε ται με νέ α θέμα τα. Σε πε ρί ο δο ε πι χει ρήσεων δεν θα α παι τεί ται η κα τα-

σκευ ή νέ ου δι κτυα κού τό που, διό τι δυ να μι κά θα συ μπλη ρώνεται ο ή δη υ πάρ χων, 

με τις ελλη νι κές θέ σεις για την ε κά στο τε κρί ση.

Η μη κα τα σκευ ή νέ ου δι κτυα κού τό που α πο κλει στι κά για την ε κτέ λε ση ε πι χει-

ρήσεων, αλ λά η χρη σι μο ποί η ση του ή δη υ πάρ χο ντος από την ει ρή νη, πλε ο νε κτεί, 

διό τι ο τε λευταί ος εί ναι γνω στός και έ χει ή δη α πο κτή σει α ριθ μό ε πι σκε πτών. 

Σε κά θε ε νό τητα του χρο νι κού, θα πρέ πει να υ πάρ χει σύν δε σμος (link) που θα 

παραπέ μπει σε άλ λη ι στο σε λί δα, η ο ποί α θα α να λύ ει με πε ρισ σό τε ρες λε πτο μέ ρειες 

το κάθε έ να α πό τα ζη τή μα τα.

Στη συ γκε κρι μέ νη ι στο σε λί δα θα πρέ πει να υ πάρ χουν σύν δε σμοι που θα 

παραπέμπουν στις ε πί ση μες σε λί δες των τριών κλά δων, με σκο πό να προ βλη θεί 

η ελ λη νι κή δύναμη α πο τρο πής, μέ σω ι σχυ ρών ΕΔ. Ταυ τό χρο να και με σκο πό να 

προ βλη θεί το γε γο νός ό τι η Ελ λάδα δεν έ χει ε πε κτα τι κές βλέ ψεις ή ε πι θε τι κές τά-

σεις θα πα ρου σιά ζε ται η κοινωνι κή προ σφο ρά των ΕΔ προς τον ελ λη νι κό λα ό και 

η συμ με το χή σε διε θνείς ει ρη νευ τι κές αποστο λές.

Η συ γκε κρι μέ νη ι στο σε λί δα θα πρέ πει να εί ναι δυ να μι κή και θα με τα βάλ λεται 

ό πο τε α παι τεί ται. Για το σκο πό αυ τό, θα πρέ πει κα θη με ρι νά και με κα τάλ λη λες μη-

χα νές α ναζήτη σης να πα ρα κο λου θεί ται το διαδί κτυο, έ τσι ώ στε να ε ντο πί ζο νται οι 

νέ ες ε χθρι κές προπα γαν δι στι κές ι στο σε λί δες σε βά ρος της χώ ρας μας και έ γκαι ρα 

να ε κτε λεί ται η α παι τούμενη α ντι προ πα γάν δα.

Η συ γκε κρι μέ νη ι στο σε λί δα θα πρέ πει να ε νη με ρώ νε ται κα θη με ρι νά και θα πε ρι-

λαμβά νει τις κυ ριό τε ρες ει δή σεις σχε τι κά με την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή της χώ ρας.

Στη συ γκε κρι μέ νη ι στο σε λί δα θα πρέ πει να βρί σκο νται συ γκε ντρω μέ νοι όλοι 

οι σύνδε σμοι που θα θε ω ρού νται ως προ τει νό με νοι και α ξιό λο γοι για ε πί σκε ψη. Η 

ε πι λο γή θα πρέ πει να εί ναι προ σε κτι κή έ τσι ώ στε να πε ρι λη φθούν οι κα τάλ λη λοι, 

προ κει μέ νου να αυξη θεί το κοι νό που θα ε πι σκέ πτε ται τη δι κή μας ι στο σε λί δα. 

Αυ τό εί ναι δυ να τόν να ε πι τευχθεί με τά α πό συ νεν νό η ση με τους ι διο κτή τες των 
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δι κτυα κών τό πων που θα προ τεί νουμε ως α ξιό λο γους, έ τσι ώ στε και αυ τοί με τη 

σει ρά τους να προ τεί νουν και τον δι κό μας δικτυα κό τό πο σαν τέ τοιο. Α νάμε σα 

σε αυ τούς θα εί ναι οι δι κτυα κοί τό ποι των Υ πουργεί ων του ελ λη νι κού κρά τους, 

κά ποιοι που θα α να φέ ρο νται στην ελλη νι κή ι στο ρί α και κουλ τούρα, κά ποιοι που 

θα προβάλ λουν τον ελ λη νι κό τρό πο ζω ής, κά ποιοι που θα α σχολού νται με την 

ελ λη νι κή μου σι κή και τέ λος οι δι κτυα κοί τό ποι με γά λων ειδη σε ο γρα φι κών πρα-

κτορεί ων. 

Λοι πά χα ρα κτη ρι στι κά ι στο σε λί δας

Οι ι στο σε λίδες του δι κτυα κού τό που θα πρέ πει να εί ναι δια θέ σι μες - κα τά το 

δυνατόν - σε εν νέ α γλώσ σες ε κτός της ελ λη νι κής. Ο πωσ δήπο τε στις πλέ ον ο μι-

λού με νες διε θνώς: αγγλι κά, γαλ λικά, γερ μα νι κά, ι σπα νι κά, ι τα λι κά αλ λά και στις 

γλώσ σες των ομόρων με τη χώ ρα μας κρα τών δη λα δή στη Σκο πια νή διά λε κτο, 

τα αλ βανι κά και τα βουλ γα ρι κά. Ο επισκέ πτης θα μπο ρεί να βλέ πει τον δι κτυα κό 

μας τό πο στη γλώσ σα της α ρε σκεί ας του, επιλέ γο ντας τη ση μαί α που α ντι στοι χεί 

στην κά θε γλώσ σα.

Κά θε ι στο σε λί δα του δι κτυα κού τό που - ε φό σον προ σφέ ρε ται - θα πρέ πει να 

εμπλουτί ζε ται με δια κρι τι κά, σχε τι κά με το θέ μα, γραφι κά κα θώς και με μι κρά σε 

μέγε θος video clips, που θα ε νι σχύ ουν την ε γκυ ρό τη τα των θεμάτων που πα ρου-

σιάζο νται.

Ο δι κτυα κός τό πος θα πρέ πει να δη λω θεί στις με γά λες μη χα νές α να ζή τη σης 

του διαδι κτύ ου, ό πως η www.google.com, η www.infoseek.com, η www.in.gr, η 

www.yahoo.com, κ.ά. 

Ο δι κτυα κός τό πος θα πρέ πει να πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα συ ζή τη σης με τα ξύ των 

επισκε πτών. Κά θε έ νας που θα ε πι σκέ πτε ται τον δικτυα κό τό πο θα πρέ πει να έ χει 

τη δυ νατότη τα, ε φό σον το ε πι θυ μεί, να δια τυ πώ νει την ά πο ψή του σχε τι κά με τα 

θέ μα τα της ι στοσελί δας. Αυ τό ε πι τυγ χά νε ται με δύ ο κυ ρί ως τρό πους, ανα λό γως με 

το μέ γε θος αλ λά και τη γε νι κό τε ρη φι λο σο φί α του ι στο τό που. Ο πρώ τος τρό πος 

εί ναι με τη μορ φή σχο λί ων (comments) κά τω α πό κά θε νέ ο άρ θρο που δη μο σιεύ-

ε ται και χρη σι μο ποιεί ται στα blogs. Ο δεύτε ρος εί ναι αυ τός που προ σφέ ρει μια 

πλή ρη υ πο δο μή για την α νά πτυ ξη πολ λα πλών συζητήσε ων σε θε μα το λο γί α που 

μπο ρεί να κα θο ρί ζε ται εί τε α πό τον δη μιουρ γό της σε λί δας είτε α πό τα ί δια τα 

μέ λη. Ο τρό πος αυ τός α ναφέ ρε ται με πολ λούς ό ρους με τους πιο συ νηθισμέ νους 

να εί ναι “Δια δι κτυα κή Κοι νό τη τα” (community) ή “Φό ρουμ” (forum). Σε αυ τό το 

φό ρουμ θα πρέ πει να έχουν πρό σβα ση ό λοι οι ε πι σκέ πτες του δι κτυα κού τό που, 

έ τσι ώ στε να κα τα στεί δυ να τή η α νταλ λα γή α πό ψε ων με τα ξύ των χρη στών. Το 

πλε ο νέ κτη μα που παρέ χει η δυ να τό τη τα συ ζή τη σης εί ναι δι πλό. Α φε νός μεν προ-

σελ κύ ει κοι νό, α φετέρου δε, α πο τε λεί για τον συ ντη ρη τή του δι κτυα κού τό που 

πη γή ά ντλη σης ι δε ών για τη βελ τίω σή του.

Τέ λος, εί ναι ση μα ντι κό ο δι κτυα κός τό πος να έ χει τη δυ να τό τη τα να πα ρέ χει 

πληροφο ρί ες ο ποιου δή πο τε τύ που τη στιγ μή που τις χρειάζε ται κά ποιος, εκ με ταλ-

λευόμενος ό λες τις δυ να τό τητες που πα ρέ χει ο Η/Υ (κεί με νο, ή χος, ει κό να, βί ντε ο, 

τρισ διά στα τη α να παράστα ση κ.τ.λ.).
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Μια με γά λη ε πανά στα ση έ χει ή δη ξε κι νή σει την τε λευ ταί α δε κα

ε τί α και πρόκει ται να συ νε χι στεί με ρα γδαί ους ρυθ μούς στο ά με

σο μέλ λον σε ό, τι έ χει σχέ ση με τον τρό πο διεξαγω γής των ΨΕ 

(Psychological Operations  PSYOPS). Το μέ σο που έ χει ε πι φέ ρει 

αυ τή την ε πα νάστα ση εί ναι το δια δί κτυο (Internet). Με τη χρή ση η λε

κτρο νι κών υ πο λο γι στών και του δια δι κτύ ου, οι ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή

σεις κα θί στα νται α κό μη πε ρισ σότε ρο α πο τε λε σματι κές.

Α νέ κα θεν, οι ΨΕ α πο τε λού σαν βα σι κό και α να πό σπα στο κομ μά τι των 

στρατιω τι κών ε πι χει ρή σε ων. Το δια δί κτυο α πό την άλ λη, α πο τέ λε σε 

το εναρ κτή ριο λά κτι σμα για την εποχή της πλη ρο φο ρί ας. Η χρή ση του 

προ κά λε σε ε πα να στα τι κές αλ λα γές σε ό λους τους το μείς της αν θρώ πι

νης κοι νω νί ας. Φυ σι κό ε πα κό λου θο ή ταν, ε πο μέ νως, να ε πη ρε ά σει και 

τον τρόπο διε ξα γω γής των ΨΕ, στην ει ρή νη, στον πό λε μο και σε πε ριό

δους κρί σε ως. Το δια δί κτυο α πο τε λεί σή με ρα το πλέ ον σύγ χρο νο και 

α πο τε λε σμα τι κό μέ σο διε ξα γω γής ψυχο λο γι κών επι χει ρή σε ων.

Ο η λε κτρο νι κός υ πο λο γι στής (Η/Υ) έ χο ντας ει σχω ρή σει σε ό λους τους 

το μείς της επι στή μης και κά θε άλ λης πα ρα γω γι κής και μη δρα στη ριό

τη τας, συμ βάλ λει με έμ με σο και ά με σο τρό πο στην ί δια τη ρα γδαί α 

εξέ λι ξή τους. Εί ναι προ φα νές πως οι κοι νω νι κές επιπτώ σεις α πό τη 

νέ α αυ τή πα ρα γω γι κή δύ να μη εί ναι ση μα ντι κές, σύν θε τες και, ως έ να 

σημεί ο, α πρό βλε πτες. Ε πη ρε ά ζουν ά με σα την ποιό τη τα της ζω ής μας, 

α κό μη και τη δια μόρφω ση του χαρα κτή ρα μας και τις κοι νω νι κές μας 

σχέ σεις. Εί ναι έ να πε δί ο ό που χάνονται και κερ δί ζο νται οι κο νο μι κοί 

και πο λι τι κοί πό λε μοι, ό μως και έ να μέ σο που α νοί γει νέ ους ο ρίζοντες.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου 

Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμ-

φωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από έρευνα 

της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προκύπτει ότι 

το 67,5% των κατοικιών βρίσκεται σε πολυκατοικίες και ότι τα περισ-

σότερα κτίρια είναι γηρασμένα και υποβαθμισμένα. Συγκεκριμένα, 

μόνο το 37,6% των κτιρίων κατασκευάστηκε μετά το 1966, ενώ μόνο 

στο 8,4% των κατοικιών οι εσωτερικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από 

τους ενοίκους ως πολύ καλές και στο 52,2% από μέτριες έως κακές. Η 

τελική κατανάλωση ενέργειας των ελληνικών κτιρίων του τριτογενούς 

και του οικιακού τομέα αντιπροσωπεύει το 30% του ενεργειακού ισο-

ζυγίου της χώρας, φτάνοντας τους 4,4 ΜΤΙΠ, το 19951.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους μιας σωστής εθνικής ενεργειακής πολιτικής. 

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η  

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

1 Balaras C. A., A Guide for Energy Conservation in Residential Buildings, Central Institute for Energy 
Efficiency Education, University of Athens (ed. M. Santamouris), Commission of the European Communities, 
SAVE Program, Athens, 1994.



ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 83

Εικόνα 1.1. Ποσοστά υφιστάμενων κτιρίων με διαθέσιμα στοιχεία βιοκλιματικού 
σχεδιασμού.

Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ «Ενέργεια 

2001»2, προετοιμάστηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 21475/2707 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 880/B 19-8-1998), που αφορά στον καθορισμό 

μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι 

σημαντικές, αφού μόνο το 30,4% των κατοικιών έχουν μόνωση δώ-

ματος, το 12,7% μόνωση πυλωτής, το 1,5% μόνωση δαπέδου, το 5,1% 

μόνωση εξωτερικών τοίχων (μόνο το 6,7% κτίσθηκε μετά από το 1981, 

οπότε άρχισε να ισχύει ο Κανονισμός Θερμομόνωσης), το 2,1% διπλά 

τζάμια και το 4,2% μόνωση σωληνώσεων στην εγκατάσταση θέρμανσης 

(Σχήμα 1.1). Μόνο το 35,5% των κατοικιών διαθέτει σύστημα κεντρι-

κής θέρμανσης με πετρέλαιο. Για την παραγωγή ζεστού νερού μόνο 

το 15,1% χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια.
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2 Ενέργεια 2001: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρήση ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μάρτιος 1995.
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βΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο όρoς βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

αναφέρεται στον τρόπο σχεδιασμού και 

κατασκευής των κτιρίων που εξασφαλίζει 

τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης και υγιει-

νής για τα άτομα με την ελάχιστη ενεργει-

ακή κατανάλωση και τη χρησιμοποίηση 

οικοδομικών υλικών φιλικών προς το 

περιβάλλον. Στην παραπάνω διατύπωση 

τίθενται τρεις παράμετροι: Η υγεία των 

χρηστών, η χρήση ενέργειας και η επίδραση που 

έχει το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον.

Η Βιοκλιματική αρχιτεκτονική δεν 

είναι νέα έννοια. Προκύπτει από την ανά-

γκη του ανθρώπου να προστατευθεί από 

τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

και στηρίζεται στη μελέτη των κλιματι-

κών μεταβολών. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ιστορίας το κτιστό περιβάλλον ήταν 

προσαρμοσμένο στις εκάστοτε συνθή-

κες. Οι δυνατότητες που προσέφερε η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας επέφεραν την 

ανατροπή αυτής της ισορροπίας αφού 

πιστέψαμε στην παντοδυναμία των μη-

χανών. Η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας 

του ΄70 κλόνισε αυτή την πίστη. Φάνηκε 

ότι υπάρχουν όρια στα περιθώρια ανά-

πτυξης μιας κοινωνίας που καταστρέφει 

το περιβάλλον και κατασπαταλά τους 

φυσικούς πόρους βασιζόμενη αποκλει-

στικά στα ορυκτά καύσιμα.

Στον κτιριακό τομέα, η βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική ήρθε σαν απάντηση στις 

νέες προκλήσεις. Άρχισαν να σχεδιάζο-

νται κτίρια που συνδύαζαν νέα υλικά και 

τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. 

Η καλή ενεργειακή συμπεριφορά των 

κτιρίων αποτέλεσε το νέο στόχο. Ωστόσο 

το ευρύ κοινό επιφύλαξε μια συγκρα-

τημένη υποδοχή για τη νέα στροφή: Οι 

διαφορετικές αρχιτεκτονικές μορφές που 

συχνά προέκυπταν σε «βιοκλιματικά» 

κτίρια και η εσφαλμένη αντίληψη ότι τα 

κτίρια αυτά κοστίζουν πολύ περισσότε-

ρο, δεν έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα 

στην ευρεία αποδοχή και διάδοση της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

Βασικός στόχος του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού παραμένει η εξασφάλιση 

των απαραίτητων συνθηκών άνεσης και 

υγιεινής για τους χρήστες:

• Θερμική άνεση
• Επάρκεια φωτισμού
• Ακουστική άνεση
• Ποιότητα εσωτερικού αέρα
Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων των κτιρίων είναι 

συνάρτηση των παρακάτω:

• Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
Το κάθε κτίσμα παύει να αντιμε-

τωπίζεται σαν ένα απλό κέλυφος που 

αγνοεί το εξωτερικό του περιβάλλον 

και λειτουργεί με πλήρως ελεγχόμενες 

τεχνητές συνθήκες στο εσωτερικό του. 

Τα κτίρια εκμεταλλεύονται τα θετικά 

στοιχεία του περιβάλλοντός τους, με-

τριάζοντας τα αρνητικά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία των πα-

ραπάνω είναι, κατ’ αρχάs, η γνώση των 

κλιματολογικών χαρακτηριστικών του 

κάθε τόπου και, ακολούθως, των σχε-

διαστικών αρχών που ανταποκρίνονται 

στις εκάστοτε συνθήκες και ιδιαίτερες 

απαιτήσεις. Παράλληλα, οι μηχανικοί 

οφείλουν να είναι ενημερωμένοι για τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διαθέσι-

μων στην αγορά οικοδομικών υλικών, 

καθώς και για τις νέες αποδοτικές τεχνο-

λογίες που συνεχώς αναπτύσσονται και 

έχουν εφαρμογές στον κτιριακό τομέα. 

Μιλώντας για βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

και για αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

για θέρμανση και ψύξη, πρέπει να διαχω-



ρίσουμε δυο βασικά είδη συστημάτων, 

τα παθητικά και τα ενεργητικά. 

Παθητικά λέγονται τα συστήματα 

ψύξης και θέρμανσης, στα οποία δεν 

παρεμβάλλεται κανένα μηχανικό μέσο. 

Είναι συνήθως δομικά στοιχεία ή απλές 

κατασκευές που είναι ενσωματωμένες 

στο κτίριο. Πρόκειται για στοιχεία που 

ούτως ή άλλως χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή, π.χ. υαλοστάσια, οπότε n 

γνώση της σωστής τοποθέτησης έχει 

βέλτιστα αποτελέσματα στη θερμική 

συμπεριφορά του κτιρίου χωρίς να αυ-

ξάνει το κόστος. Τα πιο συνήθη παθη-

τικά συστήματα είναι οι τοίχοι θερμικής 

αποθήκευσης, τα θερμοκήπια κ.τ.λ. Από 

την άλλη ενεργητικά λέγονται τα συ-

στήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά 

μέσα για την ψύξη, τη θέρμανση ή την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- Η επιλογή της και η ένταξή της στη διαδικασία 

της ζωής και της Φύσης

ΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ιδιότητές τους:

- βιοτικές

- οικολογικές

- τεχνικές

- οικονομικές

- πνευματικές

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
- Η προσωπική συμμετοχή των ενοίκων

- Ο σεβασμός των ρυθμών της Φύσης

- Η προβολή των ντόπιων υλικών 

παραδοσιακών τεχνικών

- Η προτεραιότητα του ανθρώπου 

σε σχέση με το δομημένο προϊόν

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
- Η βιοκλιματική του ένταξη

- Η αρμονική και πολιτισμική του 

ενσωμάτωση στο χώρο

- Η προσαρμογή στις θεμελιώδεις 

ανάγκες των ενοίκων

- Ο τεχνικός και οικονομικός ρεαλισμός

- Η ικανότητά του να εκφράζει 

τη δημιουργικότητα των ενοίκων του

ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ

Ποιοι είναι; 

Ποιες είναι οι αυθεντικές τους 

ανάγκες και τα βασικά τους 

ενδιαφέροντα;

Κύκλος της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
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Η βιοκλιματική παράμετρος 
Ως «βιοκλιματική παράμετρος» νο-

είται η μελέτη του κλίματος μιας δεδο-

μένης περιοχής, στην οποία πρόκειται 

να παραχθεί ένα αρχιτεκτονικό έργο 

(από μια απλή μονοκατοικία έως ένα 

πολύπλοκο και ογκώδες κτιριακό συ-

γκρότημα). Τα κλιματικά δεδομένα που 

κυρίως μας ενδιαφέρουν στη φάση της 

βιο-αρχιτεκτονικής σύλληψης είναι οι 

μέσες θερμοκρασίες ανά μήνα, οι μέ-

σες μέγιστες, οι μέσες ελάχιστες, αλλά 

και n σχετική υγρασία.

Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν 

να αντιληφθούμε τις εξωτερικές συν-

θήκες θερμικής άνεσης ενός μελλο-

ντικού κτιρίου. Όσο, λοιπόν, αυτές οι 

παράμετροι είναι άνετες κατά τρόπο 

συνεχή και κατανεμημένο, τόσο πιο 

εύκολο είναι να συλλάβουμε μια αρχι-

τεκτονική μορφή που να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες μας.

Η μελέτη, επίσης, αυτών των παρα-

μέτρων μπορεί να μας οδnγήσει στην 

αποφυγή λαθών: για ποιο λόγο, λόγου 

χάριν, να επιχειρήσουμε να αυξήσου-

με την εσωτερική θερμοκρασία μέσω, 

παραδείγματος χάριν, ενός παθητικού 

ηλιακού συστήματος όταν αυτό δεν 

είναι αναγκαίο σύμφωνα με την μελέτη 

του τοπικού κλίματος;

Αν, λόγου χάριν, σε μια ιδανική πε-

ρίπτωση, όλες τις ημέρες του χρόνου 

και σχεδόν είκοσι τέσσερις ώρες το 

εικοσιτετράωρο η σχέση υγρασίας/

εξωτερικής θερμοκρασίας (Ρ/Τ) μένει 

στο πλαίσιο θερμικής άνεσης, αρκεί 

να σχεδιάσουμε ένα αρχιτεκτονικό 

κέλυφος τέτοιο ώστε η εσωτερική θερ-

μοκρασία (Τ
i
) να είναι σχεδόν ίδια με 

την εξωτερική (T
e
). Δηλαδή Τ

i
=T

e
, εξα-

σφαλίζοντας ουσιαστικά μόνον ίσκιο 

για τους χρήστες του κελύφους. 

Φυσικά, δεν είναι όλες οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοϊκές στον πλανήτη, γι’ 

αυτό ορίζουμε τις εξής δύο θερμο-

κρασίες:

T
conb

 = θερμοκρασία χαμηλής άνεσης, και

Τ
conh

 = θερμοκρασία υψηλής άνεσης.

Όταν n μέση εξωτερική θερμο-

κρασία (T
em

) είναι μικρότερη από 

την Tconb (T
em

<T
conb

), μιλάμε για μια 

κρίσιμη περίοδο ψύχους μέσης άνε-

σης (εξωτερικής της σκιάς) και όταν 

Τ
em

>Τ
conh

, για μια κρίσιμη περίοδο ζέ-

στης μέσης άνεσης.

Στην πραγματικότητα όμως, γνω-

ρίζουμε ότι όταν παραδείγματος χά-

ριν, στη διάρκεια του καλοκαιριού 

ανανεωθεί ο εσωτερικός αέρας μιας 

κατασκευής, λόγω της διαφοράς (Τ
i
-

Τ
e
)=ΔΤ

m
, οι αυξομειώσεις των κατώ-

τερων και ανώτερων εσωτερικών θερ-

μοκρασιών A
iinf

 και A
isup

, που μπορού-

με να παρατηρήσουμε με ένα ενιαίο 

σύμβολο Α
i
, δεν είναι αμελητέες παρά 

μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις κλιμά-

των. Σε ένα κτίριο, δηλαδή, n θερμική 

άνεση μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό 

τρόπο μόνο όταν:

Τ
em

+ΔΤ
m

-Α
i
>Τ

conb
, από την πλευ-

ρά της κρίσιμης περιόδου ψύχους, 

ή όταν 

Τ
em

+ΔΤ
m

+Α
i
<Τ

conh
, από την πλευρά 

της κρίσιμης περιόδου ζέστης.

Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε 

ότι n θερμική άνεση μιας κατασκευής 

δεν εξαρτάται μόνον από το εξωτερικό 

τοποκλίμα, αλλά και από την ίδια την 

αρχιτεκτονική της, αφού οι παράμε-

τροι ΔΤ
m

 και Α
i
 εξαρτώνται καθαρά 

από τις διαστάσεις και τον προσανα-

τολισμό, μεταξύ των άλλων, κάποιων 

ανοιγμάτων.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τι καταναλώνουν τα κτίριά μας
Η αναφορά σε απόλυτα μεγέθη 

ενεργειακής κατανάλωσης δεν βοηθά 

να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα της 

υπερκατανάλωσης ενέργειας από τα 

ελληνικά κτίρια.

Αντιθέτως, η συγκριτική παρουσί-

αση της σχετικής κατανάλωσης ανά 

χώρα για ομοειδείς τύπους κτιρίων 

προσφέρει σημαντική πληροφόρηση 

και σαφέστερη εικόνα της πραγματι-

κότητας. 

Εικόνα 2.1. Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας ανά Νοικοκυριό, (Πηγή: Εurostat, Energy 
consumption in households and number of households combined).

Κτίρια κατοικίας 

Σύμφωνα με την Εurostat, η συνολική 

ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικο-

κυριό στην Ελλάδα είναι περίπου 61GJ, 

ή 1,4 Toe (Εικ.2.1). Σύγκριση ανάμεσα 

στις Μεσογειακές χώρες καταδεικνύει ότι 

τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη σχετική κατανάλωση, 

σχεδόν 30% μεγαλύτερη της Ισπανίας 

και περίπου διπλάσια της Πορτογαλίας. 

Ταυτόχρονα, είναι σχεδόν ίση με αυτήν 

της Ολλανδίας και σημαντικά μεγαλύτε-

ρη από χώρες με ψυχρότερο κλίμα όπως 

το Βέλγιο και η Τσεχία.
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Δεδομένου ότι, η επιφάνεια κάθε νοι-

κοκυριού καθώς και ο βαθμός χρήσης 

του κτιρίου δεν ταυτίζονται ανά τις δι-

άφορες χώρες, η παραπάνω σύγκριση 

μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπερά-

σματα. Για παράδειγμα, η μέση κατοικία 

στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 80m2 και 

κατοικείται κατά μέση τιμή από 

2,8 άτομα, ενώ η αντί-

στοιχη στην 

Ολλανδία τα 100m2 και κατοικείται από 

2,4 κατοίκους. 

Έτσι, είναι πλέον ενδεδειγμένο η σύ-

γκριση να πραγματοποιείται ανά μονά-

δα επιφάνειας (m2) ή ανά μονάδα όγκου 

(m3) κατοικίας. Μια τέτοια σύγκριση 

πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό EUROΑCE, (Εικ.2.2), όπου 

υπολογίστηκε η κατανά-

λωση για θέρμαν-

ση μιας κα-

τοι-

Εικόνα 2.2. Ενεργειακή ζήτηση τυπικού κτιρίου κατοικίας (Πηγή EUROACE).
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κίας κατασκευασμένης σύμφωνα με 

την τοπική νομοθεσία.

Η ενέργεια στα ελληνικά νοικοκυ-

ριά δαπανάται κυρίως για θερμικές 

χρήσεις και συγκεκριμένα για θέρ-

μανση των χώρων (περίπου 59% του 

συνoλικού φορτίου).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕPA-ED 

υπολόγισε συγκριτικά το ποσοστό της 

ενεργειακής κατανάλωσης των νοικο-

κυριών ανά είδος χρήσης.

Όπως διαπιστώθηκε από το πρό-

γραμμα αυτό, το ποσοστό που αντι-

κές χώρες και μεγαλύτερη ακόμα από πολύ 

βορειότερες χώρες όπως η Νορβηγία, 

η Γερμανία, η Αυστρία και η Βρετανία 

(Εικ.2.3). Είναι λοιπόν προφανές ότι τα 

κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα είναι κατά 

πολύ περισσότερο ενεργοβόρα από τα 

αντίστοιχα κτίρια σε όλη την Μεσογειακή 

λεκάνη και ταυτόχρονα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από 

πολλές βόρειες χώρες. Είναι προφανές 

λοιπόν ότι το δυναμικό (δηλ. τα περιθώρια) 

εξοικονόμησης ενέργειας των κατοικιών 

στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά μεγάλο. 

Εικόνα 2.3. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κάτοικο και έτος, από 
τα κτίρια κατοικίας σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα (Πηγή: Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος).

στοιχεί στη θέρμανση των κτιρίων στην 

Ελλάδα είναι σχετικά μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό σε ένα νεόκτιστο 

κτίριο της Δανίας.

Μια εναλλακτική μέθοδος αξιολό-

γησης της ενεργειακής και περιβαλλο-

ντικής ποιότητας των κτιρίων κατοικίας 

είναι ο υπολογισμός των εκπομπών CO
2
 

ανά κάτοικο σε ετήσια βάση.

Συμφώνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, οι κατοικίες στην Ελλάδα 

παράγουν περίπου 12-13 τόνους CO2 /κά-

τοικο/έτος. Η τιμή αυτή είναι συγκριτικά 

μεγαλύτερη από όλες τις άλλες μεσογεια-

Προβλήματα ποιότητας 
εσωτερικού περιβάλλοντος

Η συνεχής διείσδυση στην αγορά 

και η αυξημένη χρήση νέων χημικών 

προϊόντων στα κτίρια, παράλληλα με τη 

ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

και τον εφιάλτη του καπνίσματος, αυξά-

νει δραματικά τη ρύπανση στους χώρους 

δουλειάς και κατοικίας θέτοντας σε άμε-

σο κίνδυνο την υγεία των πολιτών. 

Μετρήσεις σε χιλιάδες κτίρια κάθε 

είδους στη χώρα μας, δείχνουν ότι οι 

συγκεντρώσεις των εσωτερικών ρύπων 

είναι υπερπολλαπλάσιες του επιτρεπτού. 
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Νοσοκομεία, γραφεία, σχο-

λεία, κέντρα διασκέδασης 

και αθλητικοί χώροι παρου-

σιάζουν χαρακτηριστικά 

άρρωστου κτιρίου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι 

η συγκέντρωση των επικίν-

δυνων σωματιδίων PM2.5 

στις ελληνικές κατοικίες ξε-

περνά έως και επτά φορές 

το θεωρητικό όριο των 20 

μg/m3, (Εικ. 2.4), λόγω κυ-

ρίως του καπνίσματος και 

των μη κατάλληλων συν-

θηκών αερισμού.

Παράλληλα, σε κτίρια του 

τριτογενούς τομέα η εσωτε-

ρική ρύπανση φθάνει έως 

και τα όρια της τοξικότητας. 

Στην Εικ. 2.5, δίνεται η συγκέ-

ντρωση των επικίνδυνων ορ-

γανικών πτητικών ενώσεων 

σε νοσοκομειακούς χώρους 

στην Αθήνα. Όπως διαπι-

στώνεται, το όλο πρόβλημα 

είναι εξαιρετικά σημαντικό 

και οι διαπιστωμένες υψηλές 

συγκεντρώσεις θέτουν σε 

άμεσο κίνδυνο την υγεία των 

εργαζόμενων και ασθενών. 

Παρόμοια προβλήμα-

τα εντοπίζονται σε όλους 

σχεδόν τους τύπους των 

κτιρίων στην Ελλάδα. Η 

παντελής έλλειψη προδι-

αγραφών, όσον αφορά τα 

υλικά, τα συστήματα και τον αερισμό, καταδικάζουν μεγάλο μέρος των Ελλήνων 

να διαβιώνουν σε απαράδεκτες περιβαλλοντικά συνθήκες.

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 
Πλήθος μελετών έχουν πραγματοποιηθεί, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπολογισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέρ-

γειας στα ελληνικά κτίρια. Δεδομένου ότι η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση οφεί-

Εικόνα 2.4. Όρια της μετρηθείσας συγκέντρωσης 
των PM2.5 ή PM3 σε ελληνικές κατοικίες. Πηγή: 
Μ. Σανταμούρης και Μ. Παπαγλάστρα: Ρύπανση 
Εσωτερικών Χώρων, 2007.

Εικόνα 2.5. Όρια της μετρηθείσας συγκέντρω-
σης των Ολικών Οργανικών Πτητικών Ενώσεων 
σε νοσοκομειακούς χώρους στην Αθήνα. Πηγή: 
Μ. Σανταμούρης και Μ. Παπαγλάστρα: Ρύπανση 
Εσωτερικών Χώρων, 2007.
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λεται αφενός στην έλλειψη αποδοτικής 

νομοθεσίας, αφετέρου στο είδος και τον 

τρόπο που αξιοποιείται και εφαρμόζεται 

η σχετική κτιριακή τεχνολογία, οι σχετι-

κές μελέτες επιχειρούν να διερευνήσουν 

το δυναμικό εξοικονόμησης που σχε-

τίζεται με κάθε μια από τις δυο αυτές 

παραμέτρους.

Μελέτη που πραγματοποίησε ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός ΕUROΑCE, δια-

πίστωσε ότι η μη εφαρμογή ενεργειακά 

αποδοτικής νομοθεσίας στα ελληνικά 

κτίρια έχει ιδιαίτερα σημαντικές συνέ-

πειες. Διαπιστώθηκε ότι, εάν η σχετική 

νομοθεσία της Δανίας εφαρμοζόταν για 

τα ελληνικά κτίρια κατοικίας, θα προέ-

κυπτε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 

κατά 45% (Εικ. 2.6).

Παράλληλα, σημαντικό πλήθος με-

λετών έχουν εκπονηθεί για την εκτί-

μηση του δυναμικού εξοικονόμησης 

ενέργειας, εάν εφαρμοσθεί σύγχρονη 

ενεργειακή τεχνολογία στο κέλυφος 

των κτιρίων, στα συστήματα παραγω-

γής ενέργειας, στον φωτισμό καθώς 

και παθητικά συστήματα θέρμανσης 

και δροσισμού.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προ-

γράμματος OFFICE, εκτιμήθηκε ότι η 

εφαρμογή τέτοιων ενεργειακών τεχνο-

λογιών θα μπορούσε να μειώσει την 

ενεργειακή κατανάλωση των υπαρχό-

ντων κτιρίων γραφείων έως και κατά 

65% (Εικ.2.7). Μια άλλη στρατηγική 

μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από 

το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπολόγισε 

το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργει-

ας στα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα 

(Εικ.2.8). Διαπιστώθηκε ότι η χρήση 

αποδοτικά ενεργειακών τεχνολογιών 

θα μπορούσε να μειώσει την ενεργεια-

κή κατανάλωση των σχολικών κτιρίων 

έως και κατά 45%.

Εικόνα 2.6. Ενεργειακή κατανάλωση για 
θέρμανση ενός τυπικού κτιρίου κατοι-
κίας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, 
(κόκκινο), και εκτίμηση της τελικής 
κατανάλωσης του ίδιου κτιρίου εάν 
εφαρμοσθεί η ενεργειακή κτιριακή νο-
μοθεσία της Δανίας. (Πηγή EUROACE).

Εικόνα 2.7. 
Δυναμικό 
εξοικονό-
μησης ενέρ-
γ ε ι α ς  σ ε 
κτίρια γρα-
φείων στην 
Ελλάδα 
εφόσον 
εφαρμο-
σθούν προ-
ηγμένες 
ενεργειακές 
τεχνολογί-
ες στο κέ-
λυφος, στα 
συστήματα 

παραγωγής ενέργειας και τον φωτισμό 
καθώς και με εφαρμογή παθητικών συ-
στημάτων. (Πηγή: Πρόγραμμα OFFICE.)

Εικόνα 2.8. Δυναμικό Εξοικονόμησης 
ενέργειας στα σχολικά κτίρια στην 
Ελλάδα, εφόσον εφαρμοσθούν προ-
ηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες στο 
κέλυφος, στα συστήματα παραγωγής 
ενέργειας και τον φωτισμό καθώς και 
με εφαρμογή παθητικών συστημά-
των. (Πηγή: Ομάδα Φυσικής Κτιριακού 
Περιβάλλοντος Παν. Αθηνών.)
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη 

αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και για την ανά-

πτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδο-

τικών τεχνολογιών που δεσμεύουν 

το δυναμικό τους, παρουσιάσθηκε 

αρχικά μετά την πρώτη πετρε-

λαϊκή κρίση του 1979 και παγι-

ώθηκε την επόμενη δεκαετία, 

μετά τη συνειδητοποίηση των 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων.

Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν 

μία σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, 

με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Συνεισφέρουν σημαντικά 

στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, 

συμβάλλοντας στη μείωση της 

εξάρτησης από το ακριβό και εισαγό-

μενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της 

ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδι-

ασμού. Παράλληλα, συντελούν και στην 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η 

αξιοποίησή τους δεν το επιβαρύνει, αφού 

δεν συνοδεύεται από παραγωγή ρύπων 

ή αερίων που ενισχύουν τον κίνδυνο για 

κλιματικές αλλαγές. Έχει πλέον διαπιστω-

θεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρω-

ταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται 

στην παραγωγή, τον μετασχηματισμό και 

τη χρήση των συμβατικών καυσίμων. Η 

Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, 

οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια 

πραγματική εναλλακτική λύση για την 

κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.

Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσο-

στό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προ-

έρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργει-

ας -τους 

υδρογονάν-

θρακες- που είναι 

το πετρέλαιο, η βενζίνη και 

ο άνθρακας. Πρόκειται για μη ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας που αργά ή γρήγορα 

θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση 

της ενέργειας που προέρχεται από αυτές 

τις πηγές δημιουργούν μια σειρά από 

περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή 

τους το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. Την ίδια στιγμή όμως, 

οι ανάγκες μας σε ενέργεια αυξάνονται 

διαρκώς τόσο λόγω της τεχνολογικής 

προόδου όσο και λόγω της ολοένα μεγα-

λύτερης ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων 

περιοχών (Ινδία-Κίνα).

Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώ-

νουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για 

θέρμανση χώρων (κατοικιών και γραφεί-

ων), τα μέσα μεταφοράς, την παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για την λειτουργία των 

βιομηχανικών μονάδων. Με την πρόοδο της οικονομίας και 

την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση 

αυξάνεται ολοένα. Την απάντηση στο πρόβλημα της αυξα-

νόμενης ζήτησης για ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουμε το 

περιβάλλον δίνουν οι ΑΠΕ. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζονται έτσι 

γιατί ανανεώνονται μέσω του κύκλου της φύσης και θεωρού-

νται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, 

οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα 

οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας 

που η προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Υπάρχουν 

σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον και είναι 

οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποί-

ησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, 

μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπό-

τε και στράφηκε στην εντατική 

χρήση του άνθρακα και 

των υδρογονανθρά-

κων.
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Μορφές των ΑΠΕ
• Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που 

παράγεται από την δύναμη του ανέμου και μετα-

τρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή και 

σε ηλεκτρική ενέργεια.

• Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Τα Μικρά 

Υδροηλεκτρικά Έργα (μέχρι 10 MW ισχύος) αξιο-

ποιούν τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της 

σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια.

• Βιομάζα: Είναι αποτέλεσμα της φωτοσυν-

θετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει 

την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών 

των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας 

προέλευσης.

• Ηλιακή Ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα:

Μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερ-

μότητα.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά 

συστήματα: 

Αφορούν αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση 

κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση 

της απευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργει-

ας για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό.

Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: 

Μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε 

ηλεκτρική ενέργεια.

• Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια 

που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και 

εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανει-

ακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά 

πετρώματα.

• Υδρογόνο: Το υδρογόνο αποτελεί το 90% του 

σύμπαντoς και θα αποτελέσει ένα νέο καύσιμο που 

θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον.
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Πλεονεκτήματα των ΑΠΕ 
Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι τα εξής: Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές 

ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς 

πόρους. Απαντούν στο ενεργειακό πρόβλημα για τη σταθεροποίηση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, υπο-

καθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, οδηγούν 

σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που 

προκαλούν την όξινη βροχή.

Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. 

Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συ-

στήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας 

τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας. Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής 

αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών 

αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, 

αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή).

Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάν-

σεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων. Οι 

επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα 

σε τοπικό επίπεδο. Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την 

αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για 

την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες 

θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας). 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ελληνική νομοθεσία που ρυθμί-

ζει την ενεργειακή κατανάλωση των 

κτιρίων καθορίζει ουσιαστικά τις απώ-

λειες από το κτιριακό κέλυφος προς 

το εξωτερικό περιβάλλον χωρίς να 

λαμβάνει πρόνοια για όλες τις υπόλοι-

πες συνιστώσες του ενεργειακού ισο-

ζυγίου. Πρόσφατη συγκριτική έρευνα 

των απαιτούμενων επιπέδων θερμο-

μόνωσης που πραγματοποίησε σε όλη 

την Ευρώπη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Μόνωσης EURIMA, απέδειξε ότι δυστυ-

χώς οι απαιτήσεις στην Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά χαλαρές και τα σχετικά όρια 

απωλειών είναι από τα μεγαλύτερα 

στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρί-

σκονται ακόμα σε εφαρμογή τεχνικές 

προδιαγραφές και κανονιστικά κείμενα, 

τα οποία είναι τεχνολογικά ξεπερασμένα 

αλλά και ασύμβατα με ισχύοντα ευρω-

παϊκά πρότυπα και προδιαγραφές. Τα 

κείμενα αυτά, που καθορίζουν ελάχι-

στες προδιαγραφές για θερμομόνωση, 

συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητα 

εσωτερικού αέρα σε κλιματιζόμενα, 

κτίρια είναι:

• Η Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.ο.Τ.Ε.Ε. 

2425/86). Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 

Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιμα-

τισμού κτιριακών χώρων.

• Η Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.ο.Τ.Ε.Ε. 

2423/86). Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 

Κλιματισμός κτιριακών χώρων.

• Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης (Π.Δ. 

της 4-7-/1979, ΦΕΚ 362/ΔΊ4.7.1979).

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

ήδη εφαρμόσει, εδώ και χρόνια, διά-

φορα νομικά και οικονομικά εργαλεία 

που εξυπηρετούν την εξοικονόμηση 

ενέργειας στα κτίρια, από στενά νομικά 

πλαίσια και έλεγχο, μέχρι συστήματα 

επιδότησης, φοροαπαλλαγής κ.λπ. Τα 

μέτρα αυτά έχουν ήδη αποφέρει κέρδη 

στις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα τα 

νέα κτίρια να εξοικονομούν ενέργεια 

έως και 60% παραπάνω από τα κτίρια 

που κατασκευάστηκαν πριν την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση του '70 και έως και 

28% σε σχέση με τα κτίρια που κατα-

σκευάστηκαν το 1985.

Παρόλα αυτά, περαιτέρω μέτρα κρί-

θηκαν αναγκαία για την αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

την αποκατάσταση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος του πλανήτη. 

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ (EPBD, 2003) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων 

(«Εnergy Performance of Buildings 

Directive», ΕΡΒD) υιοθετήθηκε ως ένα 

σημαντικότατο εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας 

στον κτιριακό τομέα και σχεδιάστηκε 

για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του 

Κιότο και στα ζητήματα που τέθηκαν 

στην Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή 

στρατηγική ασφάλειας του ενεργεια-

κού εφοδιασμού. Τέθηκε σε ισχύ την 4η 

Ιανουαρίου του 2003.

Η Οδηγία στοχεύει στην προώθηση 

της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, 

θεσπίζοντας απαιτήσεις που αφορούν:

• Το γενικό πλαίσιο για τη μεθοδο-

λογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

• Την εφαρμογή ελάχιστων απαιτή-

σεων για την ενεργειακή απόδοση των 

νέων κτιρίων.

• Την εφαρμογή ελάχιστων απαιτή-

σεων για την ενεργειακή απόδοση με-

γάλων υφιστάμενων κτιρίων, στα οποία 
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Σχήμα 4.1. 
Απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 
2002/91/ΕΚ κατά 
τη φάση σχεδι-
ασμού του κτι-
ρίου.

Σχήμα 4.2. 
Απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2002/91/ΕΚ κατά τη 

φάση λειτουργίας 
του κτιρίου.

Σχήμα 4.3. Το ενερ-
γειακό πιστοποιητι-
κό που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2002/91/ΕΚ.

ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, για 

τη σύνταξη συνοδευτικών συστάσεων 

και την επιθεώρηση λεβήτων και εγκα-

ταστάσεων κλιματισμού.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ αφο-

ρούν τόσο την φάση του σχεδιασμού, 

(Σχ.4.1), όσο και την φάση λειτουργίας 

του κτιρίου, (Σχ.4.2). Τα επιμέρους άρθρα 

και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

δίνονται στο Σχήμα 4.3. Μια εικόνα του 

ενεργειακού πιστοποιητικού που προ-

βλέπεται καθώς και ενδεικτικός τρόπος 

γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση. 

• Την ενεργειακή πιστοποίηση των 

κτιρίων. 

• Την τακτική επιθεώρηση λεβή-

των και εγκαταστάσεων κλιματισμού 

κτιρίων και, επί πλέον, μια αξιολόγηση 

των εγκαταστάσεων θέρμανσης, των 

οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι 

των 15 ετών.

• Τη σύσταση ανεξάρτητων και δια-

πιστευμένων εμπειρογνωμόνων για την 
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Σχήμα 4.4. 
Η δομή 
και τα άρ-
θρα της 
Οδηγίας 
2002/91/ΕΚ 
για την 
ενεργειακή 
απόδοση 
των κτιρί-
ων.

ανάρτησής του στην είσοδο των 

κτιρίων δίνεται στο Σχήμα 4.4. 

Στα πλαίσια της υποστήριξης της 

εφαρμογής της νέας Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Τυποποίησης, CEN, ανέπτυξε ένα 

δίκτυο τεχνικών πρότυπων που αφο-

ρούν κανονιστικές διατάξεις για τα 

επιμέρους ενεργειακά υποσυστήμα-

τα των κτιρίων. Το σύστημα των υπο-

στηρικτικών ευρωπαϊκών προτύπων 

εμφανίζεται στο Σχήμα 4.5. Τα νέα 

αυτά πρότυπα είναι διαθέσιμα προς 

εφαρμογή. Αρκετές ευρωπαϊκές χώ-

ρες έχουν προχωρήσει στην άμεση 

υιοθέτησης τους, πολλές όμως εκ-

φράζουν σκεπτικισμό για ορισμένα 

από τα πρότυπα καθώς θεωρείται 

ότι πιθανόν να ωθήσουν σε αύξηση 

της ενεργειακής κατανάλωσης και σε 

άκριτη χρήση του κλιματισμού στα 

κτίρια. Η χώρα μας δυστυχώς δεν 

έλαβε μέρος στην προετοιμασία των 

νέων προτύπων, ούτε έχει εκφρά-

σει κάποιες επιφυλάξεις για κάποια 

Σχήμα 4.5.
Τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα για 

την εξοι-
κονόμηση 
ενέργειας 

στα κτίρια.
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πρότυπα, παρότι ήδη έχουν εκφραστεί 

συγκεκριμένες αντιρρήσεις από Έλληνες 

επιστήμονες και τεχνικούς.

Μέσα από τις γενικές αυτές αρχές και 

τους στόχους της, η Οδηγία αναμένεται 

να επηρεάσει και να ευαισθητοποιήσει 

την κοινή γνώμη ως προς την ενεργει-

ακή χρήση στα κτίρια και να οδηγήσει 

σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων 

σε ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές 

στα κτίρια.

Η Οδηγία για τη βελτίωση της ενερ-

γειακής απόδοσης των κτιρίων αποτε-

λεί το όχημα για την αναβάθμιση της 

ποιότητας του κτιριακού τομέα της 

Ευρώπης, τόσο ως προς το κέλυφος και 

τις εγκαταστάσεις των κτιρίων όσο και 

ως προς την ποιότητα του εσωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Η 4η Ιανουαρίου 2006 ήταν η επί-

σημη ημερομηνία μεταφοράς της 

Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία για 

τα 25 κράτη μέλη. Οι περισσότερες 

χώρες έχουν προχωρήσει όχι μόνο με 

τη μεταφορά της Οδηγίας σε κρατική 

νομοθεσία, αλλά και με την αξιολόγη-

ση των κτιρίων καθαυτή. Δυστυχώς 

στην Ελλάδα, δεν έχει έως σήμερα 

προχωρήσει η παρασκευή νόμου, με 

αποτέλεσμα η χώρα να έχει καταδικα-

στεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Είναι φανερό ότι εκτός από τη νέα 

νομοθεσία με την οποία θα πρέπει 

να καθορίζονται μεθοδολογίες υπο-

λογισμού, συστήματα αξιολόγησης 

και επιθεώρησης κ.λπ. όπως ορίζει 

η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι αναγκαίο 

να επανεξεταστούν, να επικαιροποι-

ηθούν και να εναρμονιστούν με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα όλοι οι εφαρμο-

ζόμενοι στην Ελλάδα κανονισμοί (ΓΟΚ, 

Κανονισμός Θερμομόνωσης, κ.ά.) κα-

θώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

για την κατασκευή των κτιρίων να 

συμπληρωθούν με επιπλέον απαιτή-

σεις για την εφαρμογή παθητικών, 

υβριδικών και ανανεώσιμων ενεργει-

ακών συστημάτων, να θεσμοθετη-

θούν άμεσα και έμμεσα οικονομικά 

κίνητρα για την ενεργειακή βελτίωση 

των υφισταμένων κτιρίων και να δημι-

ουργηθεί ένα αποτελεσματικό και αξι-

όπιστο σύστημα ελέγχου της αγοράς 

και πιστοποίησης των ενεργειακών 

επιδόσεων των κτιρίων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Η αγορά δομικών υλικών φιλικών 

προς το περιβάλλον έχει «αφυπνιστεί» 

ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, κυ-

ρίως λόγω της αύξησης της οικολογικής 

συνείδησης και της συνεχούς πίεσης 

των καταναλωτών για προϊόντα φιλικά 

προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Έτσι, καθώς οι επιπτώσεις της κατα-

σκευαστικής δραστηριότητας γίνονται 

ολοένα και πιο έντονες και εμφανείς, 

εισβάλλουν ταυτόχρονα στη ζωή μας οι 

έννοιες της αειφορίας και του οικολογι-

κού σχεδιασμού.

Η εφαρμογή των φιλικών προς το πε-

ριβάλλον δομικών υλικών αφορά σε μια 

πληθώρα κτιρίων καθημερινής (και όχι 

μόνο) δραστηριοποίησης, σε χώρους 

που ζούμε, κινούμαστε, εργαζόμαστε.

Τα «πράσινα» δομικά υλικά, πέρα 

από τη μειωμένη τοξικότητα που πα-

ρουσιάζουν μετά την εφαρμογή τους 

στο κέλυφος του κτιρίου, εμφανίζουν 

και μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων, 

όπως το χαμηλό ενεργειακό τους περιε-

χόμενο, η μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κατά την παραγωγή (π.χ. 

μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα) και η μειωμένη χρήση νερού 

κατά την επεξεργασία.



Πίνακας 5.1 Greenpeace,
«Πράσινη Κατανάλωση».

Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ ο 

κτίριο είναι παράγων και 

αποδέκτης του περιβαλ -

λοντικού και ενεργειακού 

προβλήματος.  Υπάρχουν 

κτίρια ρυπογόνα και καθα-

ρά, σπάταλα και οικονομικά 

όπως και δύσκαμπτα αλλά 

και «ευφυή». Δηλαδή κτίρια-

προσαρμοζόμενα, ακόμη και 

αuτομάτως.

Η γη έχει ήδη περάσει 

σε μια περίοδο έντονης κλι-

ματικής αλλαγής, η οποία θα 

έχει ευρείες περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις. Οι επιστημονικές 

μελέτες καταδεικνύουν ότι 

ο άνθρωπος της βιομηχανι-

κής εποχής έγινε και ο ίδιος 

παράγοντας με μεγάλη περι-

βαλλοντική βαρύτητα. Ήδη, 

από τις πρώτες δεκαετίες 

του 18ου αιώνα, οι αυξημένες 

ενεργειακές ανάγκες οδήγη-

σαν σε αύξηση της χρήσης 

απολιθωμένων καυσίμων 

υλών, αύξηση η οποία έφτα-

σε σε τρομακτικούς ρυθμούς 

στον εικοστό αιώνα. Οι ρύποι 

που εκπέμπονται στην ατμό-

σφαιρα από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες έρχονται να 

προστεθούν σε αυτούς που 

εκπέμπονται από φυσικές πη-

γές δημιουργώντας τις προ-

ϋποθέσεις για αλλοίωση της 

σύστασής της. Αν και η ύπαρ-

ξη του ανθρώπινου γένους 

αφορά μόνο ένα πολύ μικρό 

κομμάτι της ιστορίας της γης, 



ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 101

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αλλοιώνουμε τη 

σύσταση της ατμόσφαιρας με ρυθμούς μίας έως 

δύο τάξεων μεγέθους ταχύτερα από το φυσικό 

ρυθμό αλλαγής. Ο τρόπος που κτίσαμε τις πό-

λεις μας μετά τη βιομηχανική επανάσταση -και 

ιδίως μετά τον πόλεμο- έχει περιφρονήσει την 

ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων εξαιτίας 

των πενιχρών πόρων, της μικρής αρχικά έντα-

σης του προβλήματος, αλλά και της άγνοιας. Η 

πρώτη αντίδραση στη θεωρία και στην πρακτική 

της αρχιτεκτονικής εμφανίστηκε στη δεκαετία 

του ‘70, εξαιτίας της πρώτης μείζονος ενερ-

γειακής κρίσης, με το αίτημα της ενεργειακής 

αυτονομίας των κτιρίων. Πολλές ενδιαφέρουσες 

ιδέες οδηγήθηκαν τότε σε προσωρινό αδιέξοδο, 

τόσο λόγω της τεχνολογικής και οικονομικής 

υπερφόρτωσης των προτάσεων όσο και της 

ανύπαρκτης επαφής με την τότε πρωτοπορία 

του λεγόμενου «μετα-μοντερνισμού». Η νέα 

διατύπωση του αιτήματος γίνεται σήμερα μετά 

τη δεκαετία του ‘90 στο πλαίσιο μιας δραστικά 

ανανεωμένης αρχιτεκτονικής κοινότητας που 

χειρίζεται με άνεση τους ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές και τα νέα υλικά, στο πλαίσιο μιας εν 

εξελίξει προσπάθειας για τη θέσπιση αυστηρότε-

βΙβΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Balaras C. A., A Guide for Energy Conservation in Residential Buildings, Central Institute for Energy 

Efficiency Education, University of Athens (ed. M. Santamouris), Commission of the European Communities, 

SAVE Program, Athens, 1994.

 Ενέργεια 2001: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρήση ΑΠΕ στον Οικιστικό Τομέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μάρτιος 1995.

 Μπαλαράς Κ.Α., Δρούτσα Κ. «Επεμβάσεις σε Πολυκατοικίες - Μελέτες Εφαρμογών σε Ελληνικά Κτίρια», 

Επιμέλεια Αργυρίου Α.Α., Ασημακόπουλος Δ.Ν., Μπαλαράς Κ.Α., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΙΕΠΒΑ, 

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, 1998.

 Balaras C.A., Droutsa K., Argiriou A.A. and Asimakopoulos D.N., “Potential for energy conservation in 

apartment buildings”, Energy & Buildings, February 2000, Vol. 31, No 2, 143-154.

 Κ. & Θ. Τσίπηρας (2005) Οικολογική Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Κέδρος.

 Σ. Πέρδιος (2007) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια - αθλητικά κέντρα - βιομηχανίες - μεταφορές: 

Τόμος Α΄, Σέλκα 4Μ, Εκδοτική.

 Σ. Πέρδιος (2007) Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια - αθλητικά κέντρα - βιομηχανίες - μεταφορές: 

Τόμος Β΄, Σέλκα 4Μ, Εκδοτική.

ρων κανονισμών και συστημάτων πιστοποίησης, 

αλλά κυρίως στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοι-

νωνικής κινητοποίησης για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 

αυτής της νέας εποχής είναι η ενσωμάτωση του 

αιτήματος για περιβαλλοντικώς φιλικά κτίρια 

στο λεξιλόγιο της νέας αρχιτεκτονικής.

Η αρχιτεκτονική μπορεί να παραμείνει ή να 

γίνει ένας μηχανισμός φιλικής δράσης προς το 

περιβάλλον. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε εις 

βάθος για να αποφύγουμε τον συνήθη, εύκολο 

και συνήθως αδιέξοδο αφορισμό ότι ό,τι κτίζεται 

είναι περιβαλλοντικά επιβλαβές. Το κτίζειν δεν 

είναι μόνον αναπόφευκτο, αλλά μπορεί να γίνει και 

εργαλείο περιβαλλοντικά φιλικής δράσης. Κυρίως 

μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που θα μας πείσει 

ότι η αισθητική και το περιβάλλον είναι έννοιες 

συγκοινωνούσες, ακόμη και στις τολμηρότερες 

εκφάνσεις της περιπετειώδους σχέσης τους. Οι πό-

λεις μας και τα κτίρια είναι άρρωστα. Επιταχύνουν 

την κλιματική μεταβολή. Μπορούμε, όμως, να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια από τη ζέστη του ήλιου 

το χειμώνα και να πετύχουμε φυσική δροσιά χωρίς 

κλιματιστικά το καλοκαίρι. Με καθαρά υλικά να 

εξασφαλίσουμε υγιεινή και ευεξία. 



ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Αθανάσιος Παπαθανασίου

Ανάπτυξη Νέων Ιδεών 

Στρατιωτικών Δυνατοτήτων & 

Επιχειρησιακός Πειραματισμός 

(Concepts-Capabilities Development & 

Defense Experimentation)



Σε ένα συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλ-

λον όπως το σημερινό, οι ένοπλες δυνάμεις καθώς και το σύνολο 

των φορέων που εμπλέκονται στην αμυντική και επιχειρησιακή 

σχεδίαση αλλά και στην εκτέλεση επιχειρήσεων κάθε μορφής, ανα-

ζητούν καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους ανάπτυξης 

νέων δυνατοτήτων και επίλυσης των σύνθετων και πολυδιάστατων 

προβλημάτων που ανακύπτουν.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι διαδικασίες «Ανάπτυξης Στρατιωτικών 

Δυνατοτήτων» (Capability Development Process) και «Ανάπτυξης 

Νέων Αντιλήψεων - Επιχειρησιακού Πειραματισμού» (Concept 

Development & Experimentation CD&E), αποτελούν βασικό «εργα-

λείο» της Μετεξέλιξης των ΕΔ και αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός 

πλαισίου αρχών και διαδικασιών, που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες 

μελλοντικές δυνατότητες, μέσω της καινοτομίας, του πειραματισμού, 

της έρευνας, της εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών διδαγμάτων και 

της τεχνολογίας. 

Με την πρώτη διαδικασία, επιδιώκεται ο καθορισμός, η ανάπτυξη, 

η απόκτηση και η εφαρμογή/ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στις 

ΕΔ, ενώ η δεύτερη αποτελεί μέρος της πρώτης, παρέχοντας τα μέσα 

για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών λύσεων που θα κα-

λύψουν υφιστάμενα επιχειρησιακά κενά.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

(CAPABILITY DEVELOPMENT PROCESS)
Με τον όρο στρατιωτική δυνατό-

τητα στο πλαίσιο των παραπάνω δι-

αδικασιών εννοούμε «Την ικανότη-

τα υλοποίησης ενός συγκεκριμένου 

τρόπου ενέργειας ή επίτευξης ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος. Μία 

στρατιωτική δυνατότητα μπορεί να 

συνίσταται ή να περιέχει ένα ή περισ-

σότερα από τα παρακάτω στοιχεία: 

δόγματα, οργάνωση, εκπαίδευση, υλι-

κό/μέσα, ηγεσία, προσωπικό, υποδομές 

και διαλειτουργικότητα».

Η εν λόγω διαδικασία, αποτελείται 

από 6 στάδια, όπως αναλυτικά αναφέ-

ρεται παρακάτω:

 Το 1ο Στάδιο, περιέχει την ανά-

λυση του γεωστρατηγικού περιβάλλο-

ντος, σε συγκεκριμένο βάθος χρόνου 

(ενδεικτικά από 15 έως 25 χρόνια), 

κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου 

φορέα και σε συνάρτηση με τον μέσο 

και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του. 

Η υπόψη ανάλυση δεν περιορίζεται 

σε θέματα αμυντικού ή στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος, αλλά επεκτείνεται σε 

όλους τους τομείς, οι οποίοι με οποι-

ονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τη σχε-

δίαση και τη διεξαγωγή μελλοντικών 

επιχειρήσεων. 

 Στο 2ο Στάδιο καθορίζονται οι 

απαιτούμενες στρατιωτικές δυνατό-

τητες, για τη χρονική περίοδο για την 

οποία έγινε η ανάλυση. Έτσι, για μία 

ανάλυση που γίνεται το 2010 για βά-

θος χρόνου 20ετίας, καθορίζονται οι 

δυνατότητες που πρέπει να έχουν οι 

ΕΔ το έτος 2030. Κατά το έτος αυτό, 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η από-

κτηση και ενσωμάτωση των εν λόγω 

δυνατοτήτων. 

 Στη συνέχεια στο 3ο Στάδιο ανα-

δεικνύονται οι απαιτήσεις, προκειμένου 

να αποκτηθούν οι συγκεκριμένες δυνα-

τότητες. Οι εν λόγω απαιτήσεις μπορεί 

να αφορούν σε δυνάμεις, μέσα, οργα-

νωσιακές δομές, υποδομές, αλλαγές σε 

δόγματα, εκπαίδευση/επιμόρφωση κ.α. 

 Στο 4ο Στάδιο εντοπίζονται και 

αναλύονται τα υφιστάμενα κενά δυνα-

τοτήτων (capability gaps), γνωρίζοντας 

τόσο τις μελλοντικές απαιτήσεις, όσο 

και τις υπάρχουσες δυνατότητες. 

  Στο 5ο στάδιο αναζητούνται 

και επιλέγονται οι πιθανές λύσεις για 

την κάλυψη των παραπάνω κενών. 

Σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό παί-

ζουν οι νέες ιδέες, η τεχνολογία, τα 

διδάγματα από επιχειρήσεις και ο πει-

ραματισμός.

 Στο 6ο και τελευταίο στάδιο τέ-

λος, γίνεται η εφαρμογή/ενσωμάτωση 

των δυνατοτήτων που θα προκύψουν 

από τις ΕΔ. 

Η διαδικασία CD & E είναι μέρος της 

διαδικασίας ανάπτυξης δυνατοτήτων 

και συμβάλλει πρωτίστως στα τρία 

τελευταία στάδια και δευτερευόντως 

στο δεύτερο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ (CONCEPTS) - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ως «Concept» στην εν λόγω διαδι-

κασία θεωρείται ενδεικτικά, «Μια 

θεμελιώδης ή καινοτόμος ιδέα, 

που προέκυψε από την ανάγκη για 

εξεύρεση λύσης, κατά την εξέταση 

ενός διαπιστωμένου κενού κάποιας 

δυνατότητας (capability gap)». 
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Το κείμενο του concept, περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

 Σύνοψη του μελλοντικού γεωστρατηγι-

κού περιβάλλοντος για το υπό εξέταση θέμα.

 Σύνοψη του προς επίλυση προ-

βλήματος.

 Εκτίμηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν το πρόβλημα.

 Συνιστώμενη λύση ή λύσεις.

Η ανάπτυξη ενός Concept, αρχίζει μετά 

από τον εντοπισμό και την αναφορά ενός 

επιχειρησιακού προβλήματος κάποιου 

φορέα ή μπορεί και να απορρέει από 

την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τις 

Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης ή άλλα 

θεσμικά κείμενα ή, τέλος, να προέρχεται 

από εντολή της Ιεραρχίας για την ανάπτυ-

ξη μίας νέας δυνατότητας.

Ιδιαίτερα, ο Επιχειρησιακός Πειρα-

ματισμός, αποτελεί έναν τρόπο εκτίμησης 

ρίσκου καθώς και δοκιμής και αποτίμη-

σης της αξίας μιας νέας ιδέας ή λύσης 

ενός προβλήματος, που σχετίζεται με τη 

διαπιστωμένη έλλειψη μιας δυνατότητας. 

Περιλαμβάνει, ενσωματώνεται ή συνδυάζει 

στρατιωτικές ασκήσεις, πολεμικά παίγνια, 

εργαστηριακές δοκιμές και αντίστοιχες 

πεδίου και επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή 

εκμετάλλευση των επιβεβαιωμένων διδαγ-

μάτων από επιχειρήσεις και ασκήσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, πολλές χώρες και με-

γάλος αριθμός φορέων εντός αλλά και εκτός 

ΕΔ, χρησιμοποιούν ευρέως τον πειραματι-

σμό, ο οποίος, ως μεθοδολογία, έχει αποδεί-

ξει την αξία του στους τομείς της επιστήμης 

και τεχνολογίας στο πέρασμα του χρόνου. 

Δεδομένου ότι η όλη μέθοδος εντάσσεται 

στο ευρύτερο πλαίσιο της διαδικασίας ανά-

πτυξης Δυνατοτήτων, απαραίτητη προϋ-

πόθεση για τη διενέργεια πειράματος είναι 

η ανάπτυξη ενός σχετικού “concept”, στο 

πλαίσιο του οποίου δοκιμάζονται νέες ιδέες 

και προτεινόμενες λύσεις. 

Ως Επιχειρησιακός Πειραματισμός 

(Defense Experimentation), 

χαρακτηρίζεται «η εφαρμογή 

πειραματικών μεθόδων, για τη 

λύση σύνθετων προβλημάτων 

ανάπτυξης στρατιωτικών, και όχι 

μόνο, δυνατοτήτων, σε όλο το 

φάσμα των επιχειρήσεων, όπως 

πολεμικές επιχειρήσεις, επιχει-

ρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, 

ανθρωπιστικής βοήθειας κ.λπ.». 
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Πραγματοποιείται κυρίως από τις ΕΔ, 

αλλά δεν περιορίζεται απόλυτα στο στρα-

τιωτικό επίπεδο, αφού η άμυνα υπό την 

ευρεία της έννοια, απαιτεί διυπηρεσιακή 

και διυπουργική συνεργασία, δημιουρ-

γώντας σε πολλές περιπτώσεις, την ανά-

γκη εμπλοκής φορέων του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, Κυβερνητικών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, Διεθνών 

Οργανισμών, της επιστημονικής κοινό-

τητας, της βιομηχανίας κ.ά [έννοια της 

«Συντονισμένης Προσέγγισης» 

(Comprehensive 

Approach)].

ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η απάντηση στο ερώτημα «και γι-

ατί θα πρέπει να εφαρμόσουμε πει-

ραματισμό;», δεδομένου ότι και μέχρι 

σήμερα υπήρξαν και υπάρχουν στις 

ΕΔ διαδικασίες και μέθοδοι ανάπτυξης 

στρατιωτικών δυνατοτήτων, η απά-

ντηση είναι ότι αυτός λαμβάνει υπό-

ψη του τις υφιστάμενες διαδικασίες, 

συνεργάζεται με αυτές και προσπα-

θεί να επικυρώσει τα αποτελέσματά 

τους, παρέχοντας μία τυποποιημένη 

μέθοδο όπως θα δούμε παρακάτω, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα:

 Στην εκτίμηση και μείωση του 

ρίσκου.

 Στον εντοπισμό, ανάπτυξη, 

δοκιμή, πιστοποίηση και μετατροπή 

καινοτόμων ιδεών σε εφαρμόσιμες 

επιχειρησιακές δυνατότητες ή επιχει-

ρησιακά μοντέλα και πρωτότυπα.

 Στην εξοικονόμηση πόρων (αν-
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ασκήσεων, οι δοκιμαστικές εφαρμογές 

δομών, πειραματικές τακτικές κ.λπ. 

Τα κύρια στάδια που ακολουθεί και 

τα οποία αναφέρονται και με το ακρω-

νύμιο “SOOPA”, είναι τα παρακάτω:

  S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m : 

Διατύπωση του επιχειρησιακού προ-

βλήματος, η επίλυση του οποίου θα 

επιδιωχθεί με τον πειραματισμό. 

 Outcomes: Καθορισμός των Τελικών 

Επιθυμητών Αποτελεσμάτων (ΤΕΑ).

 Objectives:  Καθορισμός των 

Αντικειμενικών Σκοπών που θέλουμε 

να επιτύχουμε, προκειμένου να επι-

τευχθούν τα ΤΕΑ.

  P r o d u c t s :  Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν 

«Προϊόντων», που θα προκύψουν και 

τα οποία μπορεί να είναι νέα «πρωτό-

τυπα» υλικά, μέσα και εξοπλισμός, νέες 

διαδικασίες, μέθοδοι και τρόποι ενερ-

γείας, νέες οργανωτικές δομές κ.ά.

 Αctivities: Σχεδίαση και εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων του πειράματος. 

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο πειραματι-

σμός μπορεί να θεωρηθεί ότι διακρί-

νεται σε τρεις Φάσεις, από τις οποίες η 

πρώτη είναι η Σχεδίαση (περιλαμβάνει 

τα Στάδια 1-4), η δεύτερη η Εκτέλεση 

(περιλαμβάνει το 5ο Στάδιο) και η 

Τρίτη η Μεταβίβαση των προϊόντων 

στους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Λαμβανομένου υπόψη του γεγο-

νότος ότι αυτό που θα προκύψει, ως 

χειροπιαστό αποτέλεσμα μετά από 

ένα πείραμα, είναι τα «προϊόντα» του, 

ένα σημαντικό κομμάτι της όλης δι-

αδικασίας είναι η μεταβίβαση των 

προϊόντων αυτών στους κατάλληλους 

αποδέκτες «πελάτες» και η ενσωμά-

τωσή τους στις δομές και λειτουργίες 

των αντίστοιχων φορέων. Η τελευταία 

αυτή φάση αναφέρεται διεθνώς ως 

“Transition Plan”. Είναι εξίσου σημα-

θρώπινο δυναμικό, χρήματα), δεδομέ-

νου ότι παρέχει τη δυνατότητα εκτέ-

λεσης δοκιμών και βελτιώσεων, πριν 

από την εκδήλωση ενεργειών.

 Στην παροχή απτών αποδείξεων 

και επιχειρημάτων, προκειμένου να 

διευκολυνθεί το έργο της ηγεσίας στη 

λήψη απόφασης. 

Για την όλη μεθοδολογία, πρέπει 

να γίνει κατανοητό ότι ένα πείραμα 

το οποίο δεν επιβεβαιώνει τα αποτε-

λέσματα μίας προταθείσας λύσης ή 

τις υποτιθέμενες δυνατότητες μέσων, 

εξοπλισμού, δομών κ.λπ., δε θεωρείται 

αποτυχημένο. Απεναντίας παρέχει τη 

δυνατότητα πρόληψης και αποφυγής 

άστοχων ενεργειών, που θα προέκυ-

πταν ως αποτέλεσμα αγοράς, εφαρμο-

γής ή υλοποίησης των λύσεων, χωρίς 

την προηγούμενη δοκιμή τους.

Ο πειραματισμός, ως διαδικασία, 

δεν μπορεί να υποκατασταθεί από 

τις ασκήσεις που εκτελούνται από 

όλα τα κλιμάκια και τους φορείς των 

ΕΔ, μπορεί όμως να συνδυαστεί με 

αυτές για επαύξηση της αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων του. Η βασική 

διαφορά μεταξύ ασκήσεως και πειρά-

ματος, είναι ότι σε αυτό δοκιμάζεται 

μία νέα προταθείσα λύση και όχι οι 

συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αξιολο-

γούνται και δεν βαθμολογούνται για 

την επίδοσή τους.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο πειραματισμός αποτελεί μία δο-

μημένη διαδικασία, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, επιδιώκει πέραν των 

άλλων, την τυποποίηση μεθόδων που 

μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται, όπως 

οι δοκιμές πεδίου, οι εργαστηριακές 

δοκιμές, οι δοκιμές κατά τη διάρκεια 
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ντική με τις άλλες δύο, διότι εδραιώνει 

την εμπιστοσύνη των αποδεκτών των 

προϊόντων, τόσο προς τη διαδικασία 

αυτή καθαυτή, όσο και προς το φορέα 

χειρισμού του πειραματισμού.

Εάν θελήσουμε να αντιστοιχίσουμε 

την όλη διαδικασία με αντίστοιχες 

που εφαρμόζονται στην ελεύθερη 

αγορά, θα αντιληφθούμε ότι ιδιαί-

τερης προσοχής, πρέπει να τύχει το 

θέμα του “marketing” των προϊόντων 

ενός επιχειρησιακού πειραματισμού. 

Καλό λοιπόν είναι ο φορέας που συ-

ντονίζει και χειρίζεται το θέμα, να 

προσπαθεί να εντοπίσει πιθανούς 

«πελάτες», πέραν αυτών οι οποίοι 

έθεσαν την αρχική απαίτηση και το 

αρχικό επιχειρησιακό πρόβλημα. Η 

έγκαιρη ενημέρωση και εμπλοκή τους 

στην όλη διαδικασία συμβάλλει θετι-

κά, δεδομένου ότι, δεν θα κληθούν να 

παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν 

ένα τελικό προϊόν, αλλά θα έχουν τη 

δυνατότητα με τη συμμετοχή προ-

σωπικού τους, να παρακολουθήσουν 

όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, 

παρέχοντας συμβουλές για την εκτέ-

λεση διορθωτικών κινήσεων όπου 

απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό ο «πε-

λάτης» δεν είναι απλός αποδέκτης, 

αλλά και συμμέτοχος (stakeholder) 

των προϊόντων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Από τεχνικής πλευράς, ένα πείραμα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές, να διαθέτει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να στηρίζεται σε σαφείς προϋποθέσεις.

Αρχές Σχεδίασης Πειραμάτων (Experimentation Principles)
Τα επιχειρησιακά πειράματα πρέπει: 

Να είναι προσαρμοσμένα στο να ερευνούν κατά περίπτωση τη σχέση ενός 

αιτίου και του αντιστοίχου αποτελέσματος.

Να ενσωματώνονται σε ευρύτερες ομάδες δραστηριοτήτων, εκστρατείες πειρα-

ματισμού, (campaigns of activities) για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους.

Μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία διατύπωσης νέων επιχειρησι-

ακών προβλημάτων, αναδιατύπωσης των αρχικών και ανάλυσης αποτελεσμάτων, 

είναι κρίσιμη για τη αύξηση της γνώσης και της εγκυρότητας σε μια εκστρατεία 

πειραματισμού. 

Οι εκστρατείες πειραματισμού, πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να ενσω-

ματώνουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής γνώσης, όπως ενδεικτικά, μελέτες, 

παρατηρήσεις, σύνθεση, ανάλυση και πειράματα. Η πολυμορφία και οι διαφορετικές 

εμπειρίες του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρησιακά πειράματα αποτελεί 

κύριο παράγοντα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά τη σχεδίαση, όσο 

και κατά την εκτέλεση του πειράματος. Επιχειρησιακά πειράματα που διεξάγονται 

κατά τη διάρκεια ασκήσεων, εκπαίδευσης ή δοκιμασιών επιχειρησιακής ικανότητας 

και αξιολογήσεων, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη φάση της σχεδίασης, έτσι ώστε 

να υπάρχει σαφής διάκριση του πειραματισμού από τις λοιπές δραστηριότητες. Η 

πλήρης εκμετάλλευση πρότυπων μοντέλων και δυνατοτήτων προσομοίωσης, είναι 

κρίσιμος παράγων επιτυχούς πειραματισμού. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 
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μηχανισμού ελέγχου και συλλογής 

μετρήσεων (αναλυτές, παρατηρητές, 

όργανα κ.λπ.), είναι απαραίτητος για 

τον επιτυχή πειραματισμό, δεδομένου 

ότι αυτός θα δώσει τα στοιχεία που θα 

αποτελέσουν το μέτρο επιτυχίας του 

πειράματος. Ένα επιτυχές πείραμα 

εξαρτάται από την ορθή συλλογή των 

αποτελεσμάτων (μετρήσιμα στοιχεία) 

και την ολοκληρωμένη ανάλυσή τους. 

Κατά τη σχεδίαση επιχειρησιακών 

πειραμάτων, πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη τυχόν ηθικά, περιβαλ-

λοντολογικά, πολιτικά, θέματα καθώς 

και θέματα ασφαλείας.

Η συνεχής επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες, τους τελικούς απο-

δέκτες των προϊόντων (πελάτες) και 

τους λοιπούς εμπλεκόμενους, είναι 

κρίσιμη για την επιτυχία του πειρά-

ματος.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

 Η «μεταβλητή» “Α” είναι μία δυνα-

τότητα, ένα μέσο ή μία κατάσταση, που 

μπορεί να επηρεάσει την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα του «πελάτη» (π.χ. 

νέος εξοπλισμός, νέα μέθοδος διοίκησης-

ελέγχου, νέα οργανωτική δομή κ.ά.).

 Η «συνέπεια» “Β” της μεταβλητής 

“Α”, είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει 

από τις δοκιμές κατά τον πειραματισμό, 

π.χ. ή αύξηση ή μείωση σε κάποιο μέτρο 

της μαχητικής ικανότητας.

 Η «Μονάδα Πειραματισμού», η οποία 

χειρίζεται/εκτελεί τη «μεταβλητή» και 

παράγει ή προκαλεί τη συνέπεια-απο-

τέλεσμα (περιλαμβάνει χειριστές εξοπλι-

σμού, ομάδες εφαρμογής διαδικασιών, 

ομάδες πειραματισμού κ.ά).

 Η «δοκιμή/εκτέλεση» είναι μία παρα-

τήρηση της «μονάδας πειραματισμού» 

η οποία χειριζόμενη τη «μεταβλητή» 

“Α” ή την εναλλακτική “Α1”, θα δει αν 

θα προκληθεί το αποτέλεσμα “Β”, υπό 

τις καθορισμένες συνθήκες του πειρά-

ματος.

 Τέλος, η φάση της «ανάλυσης» των 

αποτελεσμάτων του πειράματος, κατά 

την οποία συγκρίνονται τα αποτελέ-

σματα μίας δοκιμής με αυτά των υπο-

λοίπων, ή με τα στοιχεία μιας βάσης 

δεδομένων. 
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Η Προσομοίωση (Simulation) απο-

τελεί ένα από τα βασικά εργαλεία 

του πειραματισμού και από μόνη 

της αποτελεί ένα επιστημονικό πε-

δίο ιδιαίτερης σημασίας, το οποίο 

μάλιστα τα τελευταία χρόνια τυγ-

χάνει ραγδαίας ανάπτυξης. 

Οι Μέθοδοι Προσομοίωσης κατά 

τον Επιχειρησιακό Πειραματισμό δια-

κρίνονται τις παρακάτω κατηγορίες:

 Προσχεδιασμένη (δομημένη) εξομοί-

ωση (Constructive Simulation): Στη μέ-

θοδο αυτή δεν έχουμε ανθρώπινη 

παρέμβαση. Από τη στιγμή που οι 

αρχικές παράμετροι επιλέγονται και 

τοποθετούνται από τους σχεδιαστές 

στον εξομοιωτή, το λειτουργικό πρό-

γραμμα αρχίζει και τελειώνει την εξο-

μοίωση. 

 Αναλυτικά πολεμικά παίγνια (Analytic 

wargames): Στη μέθοδο αυτή χρησι-

μοποιούνται στοιχεία Διοικήσεων και 

επιτελείς για τη σχεδίαση και εκτέλεση 

μιας επιχείρησης. Σε κομβικά σημεία 

του παιγνίου όπου απαιτείται η λήψη 

αποφάσεων, το κυανό επιτελείο δίνει 

τις αποφάσεις του στην ομάδα ελέγ-

χου, η οποία στη συνέχεια επιτρέπει 

στο ερυθρό επιτελείο να αντιδράσει 

στην ενέργεια των κυανών. Οι ενέρ-

γειες εκτελούνται σε εικονικό χρόνο 

συντομότερο του πραγματικού.

 Εξομοίωση με ανθρώπινη παρέμβαση 

(Human-in the-loop- Simulation): Η μέθο-

δος αυτή αντιπροσωπεύει μια ευρεία 

κατηγορία εξομοιώσεων που λαμ-

βάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, 

κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει 

δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. 

Συνήθως λαμβάνει χώρα σε τεχνητό 

περιβάλλον (Artificial environment), 

οι συμμετέχοντες λαμβάνουν δεδο-

μένα σε πραγματικό χρόνο μέσω εξο-

μοιωτών, λαμβάνουν πραγματικές 

αποφάσεις και κατευθύνουν εικονικές 

δυνάμεις ή μέσα εναντίον εικονικών 

αντιπάλων.

 Εξομοίωση πεδίου (Live or field simula-

tion): Λαμβάνει χώρα σε πραγματικό πε-

ριβάλλον (Real environment), με πραγ-

ματικές μονάδες και εξοπλισμό και με τη 

χρήση πειραματικών πρωτοτύπων.

Οι Τύποι Πειραμάτων, όπως αυτοί 

αναφέρονται τόσο σε Νατοϊκά κείμε-

να, όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, 

ενδεικτικά είναι: 
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• Ανακάλυψη (Discovery): Συνήθως λαμ-

βάνει χώρα στα αρχικά στάδια διερεύ-

νησης μιας δυνατότητας ή μπορεί να 

αποτελεί μη αναμενόμενη εξέλιξη σε 

ένα πείραμα.

• Εκτίμηση (Assessment): Παραδοσιακός 

τρόπος πειραματισμού με πολλαπλές 

δοκιμές· τα ευρήματα είναι βασισμένα 

σε ακριβείς μετρήσεις και πολλαπλές 

δοκιμές.

• Βελτίωση (Refinement) ή Βελτίωση πρω-

τοτύπου (Prototype Refinement): Αποσκοπεί 

στην επιλογή του καλύτερου τρόπου 

ενεργείας/λύσεως, μεταξύ των υφι-

σταμένων που επιλύουν το πρόβλημα. 

Απαιτεί προσεκτική επιλογή των μετα-

βλητών που θα εξετασθούν.

• Επικύρωση (Validation) ή Επικύρωση 

π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ  ( P r o t o t y p e  V a l i d a t i o n ) : 

Επιβεβαίωση αυτού που πιστεύεται 

ότι είναι σωστό· αποτελεί ένα από 

τα τελικά στάδια στον εντοπισμό και 

επιλογή λύσεων.
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ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΟΜAΔΩΝ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓHΣ ΠΕΙΡΑΜAΤΩΝ

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

εκτέλεση επιχειρησιακού πειραμα-

τισμού, είναι απαραίτητη η εμπλοκή 

σημαντικού αριθμού προσωπικού 

και μέσων, ανάλογα πάντα και με το 

μέγεθος αλλά και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, όπως παρακάτω:

 Εξειδικευμένου και έμπειρου προ-

σωπικού από τους φορείς επ’ ωφελεία 

των οποίων διεξάγεται το πείραμα «πε-

λάτες», ως ειδικών συμβούλων αλλά και 

αξιολογητών των τελικών προϊόντων.

 Επιστημόνων, ερευνητών, αναλυ-

τών και εμπειρογνωμόνων, αναλόγως 

του εξεταζόμενου θέματος. Πηγή για 

το συγκεκριμένο προσωπικό, μπορούν 

να αποτελέσουν η επιστημονική κοι-

νότητα, καθώς και το επιστημονικό 

προσωπικό των ΕΔ.

 Αμυντικής κυρίως αλλά και ευ-

ρύτερης βιομηχανίας.

 Κατά περίπτωση και ανάλογα με 

το θέμα του πειράματος, φορέων εκτός 

ΕΔ (συναρμόδια υπουργεία, κυβερνη-

τικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί, 

συμμαχικές χώρες κ.λπ.).

Το παραπάνω προσωπικό ενδει-

κτικά και ανάλογα με το θέμα και τον 

τύπο του πειράματος κατανέμεται στις 

παρακάτω ομάδες: 

• Διευθύνουσα Ομάδα Πειράματος, 

αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στε-

λέχη των εμπλεκομένων φορέων, με 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

• Ομάδα Σύνταξης Σεναρίου.

• Ομάδα Σχεδίασης και Ελέγχου Ροής 

πειράματος, η οποία συντάσσει το γενι-

κό σχέδιο του πειράματος (δραστηριό-

τητες και χρονοδιάγραμμα ροής).

• Ομάδα Αναλυτών των αποτελε-

σμάτων.

• Ομάδα Ανάπτυξης/Εκμετάλλευσης 

Τεχνολογίας (Επιστημονικό προσωπικό 

των φορέων τεχνολογίας και της αμυ-

ντικής βιομηχανίας).

• Ομάδα Ασφάλειας Πειράματος η 

οποία επιλαμβάνεται θεμάτων ασφα-

λείας, φυσικής, ηλεκτρονικής κ.λπ.

• Ομάδα Εκπαίδευσης, αποτελείται 

από προσωπικό με τεχνικές γνώσεις για 

την εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

(Μονάδες πειραματισμού) στο χειρισμό 

τυχόν προϊόντων λογισμικού, οργάνων, 

εξοπλισμού, διαδικασιών κ.λπ.

• Άλλες ομάδες κατά περίπτωση.

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο επιχειρησιακός πειραματισμός, 

λόγω των απαιτήσεων για διαμόρφωση 

συγκεκριμένων συνθηκών και ύπαρξη 

συγκεκριμένων παραμέτρων, μπορεί 

να εκτελείται: 

 Σε χώρους σχεδιασμένους και 

ειδικά διαμορφωμένους για να φιλο-

ξενούν πειραματικές δραστηριότητες 

(εργαστήρια). 

 Κατά τη διάρκεια επιχειρησια-

κής εκπαίδευσης και ασκήσεων, μετά 

από συντονισμό με τους φορείς σχε-

δίασης των υπόψη δραστηριοτήτων. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

εκμετάλλευση του προσωπικού και 

των μέσων που πρόκειται να αναπτυ-

χθούν και κατά συνέπεια η εξοικονό-

μηση πόρων. 

 Κατά τη διάρκεια πραγματικών 

επιχειρήσεων, μετά από έγκριση του 

διοικητή θεάτρου επιχειρήσεων και 

του επιχειρησιακού διοικητή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Guide for Understanding and Implementing Defense Experimentation (GUIDEx), The Technical 

Cooperation Program (TTCP), Version 1.1 February 2006.

 Code Of Best Practice “Campaigns of Experimentation”, David Alberts & Richard Hayes, March 2005.

 Code Of Best Practice “Experimentation”, DoD Command & Control Research Program (CCRP) Publications, 

August 2005. 

 Διδακτέα ύλη του NATO Concept Development & Experimentation Course (NATO School). 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, πρέπει να 

διατηρήσουν το αξιόμαχο και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που δι-

αθέτουν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 

να μετεξελιχθούν, για να είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις του μέλλοντος. Η 

συνεχής αναζήτηση νέων με-

θόδων, μηχανισμών και διαδι-

κασιών προόδου, καθώς και η 

καινοτομία, αποτελούν μονό-

δρομο προκειμένου να εξασφα-

λισθεί η συνεχής προσαρμογή 

τους σε ένα ρευστό και ασταθές 

γεωστρατηγικό περιβάλλον. Στο 

πλαίσιο αυτό οι διαδικασίες που 

αναπτύχθηκαν στο κείμενο, εκτι-

μάται ότι θα συμβάλλουν προς 

τη θετική κατεύθυνση.











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 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

58 301 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%.


