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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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77Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1821 (1770-1843)

 Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση του 1821 α πο-

τε λεί μια α στεί ρευ τη πη γή έ μπνευ σης 

και άρ δευ σης της ε θνι κής μας μνή μης 

και μια με γά λη δε ξαμενή α πό ε ξέ χου-

σες προ σω πι κό τη τες, εί δωλα, πρό τυ πα, 

σύμ βο λα, νί κες, θυ σί ες, στρα τιω τι κές 

συ γκρού σεις και πο λι τικές δια μά χες που 

συν δέθηκαν άρ ρη κτα με το νε ο σύ στα το 

ελ ληνι κό κρά τος και ση μα το δό τη σαν 

ανε ξί τη λα την ε θνι κή μας ζω ή. Η ι στο ρί α 

οιο νεί έ χει α ξιο λο γή σει τους πρω τα γω νι-

στές, ό χι μό νο α πό τις τό τε ε πι δρά σεις 

και τα α πο τε λέ σμα τα που εί χαν, αλ λά 

και α πό την υ στε ρο φη μί α που ά φη σαν 

στις με τέ πει τα γενιές. Α φορ μώ με νος 

α πό τη γε νι κή αυ τή δια πί στωση, α βί α-

στα, πι στεύ ω ό τι μπο ρού με ε πι γραμ μα-

τι κά να α να φέ ρου με ο ρι σμέ να ο νό μα τα, 

που δεν ε πι δέ χο νται αμ φι σβή τη ση.

Στην ξη ρά: Κο λο κο τρώ νης, Κα ρα ϊ-

σκάκης, Υ ψη λά ντης, Ανδρούτσος, Νι-

κητα ράς, Α να γνω στα ράς, Μπό τσα ρης, 

Πε τρό μπε ης Μαυ ρο μιχάλης, Μπρού τζι-

νος, Δυο βου νιώ της, Πα νουρ γιάς, K. Τζα-

βέ λας, Πλα πούτας, Μα κρυ γιάν νης, κ.ά.

Στη θά λασ σα: Μια ού λης, Κα νά ρης, Το-

μπά ζης, Πα πα νι κο λής, Λ. Μπου μπου λί να, 

Μ. Μαυ ρο γέ νους, Δό μνα Βι σβί ζη κ.ά.

Στην πο λι τι κή: Ρή γας Φε ραί ος, Κα-

πο δί στριας, Μαυ ρο κορ δά τος, Κω λέτ της 

Μαυρο μι χά λης, Ζαΐμης, Κου ντου ριώ της 

Δε λη γιάν νης κ.ά.

Στον κλή ρο: Πα τριάρ χης Γρη γό ριος 

ο Ε΄, Πα λαιών Πα τρών Γερ μα νός, Πα πα-

φλέσ σας, Α θα νά σιος Διά κος, Ε πί σκο πος 

Σα λώ νων Ησα ΐ ας, Βρε σθέ νης Θε ο δώ ρη-

τος (έ γι νε και Πρό ε δρος της Γε ρου σί ας), 

ο Ταλαντί ου Νε ό φυ τος (έ γι νε Πρό ε δρος 

του Α ρεί ου Πά γου) κ.ά.

Α πό ό λους αυ τούς και πολ λούς άλ λους 

γνω στούς και α γνώ στους, που α γω νίστη-

καν, θυ σιά στη καν ή ε πέ ζη σαν, θα α πο μο-

νώ σω τον Θε ό δω ρο Κο λο κο τρώ νη ως μια 

κο ρυ φαί α στρα τιω τι κή προ σω πι κό τη τα 

του Α γώ να της Α νε ξαρ τη σί ας και θα σας 

πα ρου σιά σω την πο λύ πλευ ρη μορ φή 

και την πο λυ τά ρα χη ζω ή και δρά ση του, 

α πο κλει στι κά ως στρα τιω τι κού, και ό σο 

πιο α ντι κει με νι κά, ι στο ρι κά και πυκνω τι κά 

γί νε ται και α κρο θι γώς θα πα ρου σιά σω την 

πο λι τι κή ζω ή και δρά ση του.

Ο Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης γεν νή-

θη κε στις 3 Α πρι λί ου το 1770 «τη Δευ-

τέ ρα της Λα μπρής σ’ έ να βου νό, κά τω 

α πό έ να δέν δρο», στο Ραμο βού νι της 

Μεσ ση νί ας, ό πως ο ί διος α να φέ ρει στα 

α πο μνη μο νεύ μα τά του1. Η κα τα γω γή 

του ή ταν α πό το χω ριό Λι μπο βί σι (ό ρος 

Το Γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο 

Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το 

στρατό και το κάστρο του. Βασιλιάς του ο 

Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, Στρατός του οι 

Αρματολοί και οι Κλέφτες, Κάστρα του η 

Μάνη και το Σούλι.

Λόγοι του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 

Η

1 Α πο μνη μο νεύ μα τα Θ. Κο λο κο τρώ νη, « Δι ή γη σις Συμ βά ντων της Ελ λη νι κής Φυ λής, 1770-1836» (Υπα γο-
ρευ μέ να στον Γε ώρ γιο Τερ τσέ τη τo 1836).
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Δό ξας) της Αρ κα δί ας. Κα τά μια εκ δο χή, 

ο Λά μπρος Τσερ γί νης2 έ δω σε στη γε νιά 

του την προ σω νυ μί α Κο λο κο τρώ νης3. 

Ο πα τέ ρας του Κων στα ντής4 ή ταν μεγά-

λος κλε φταρ μα το λός της Μά νης και 

του Τα ϋ γέτου. Η μη τέ ρα του Ζαμπί α 

ή Ζα μπέ τα (υ φά ντρα) κα τα γό ταν α πό 

τους Κω στα καί ους της Αλωνί σται νας 

της Αρ κα δίας.

Τα παι δι κά του χρό νια ο Κο λο κο τρώ-

νης τα πέ ρα σε στην Α λωνίσται να και με-

τέ πει τα στο Ά κο βο (Σα μπά ζι κα), κο ντά 

στους θεί ους του Κω τσα καί ους και πολύ 

μι κρός έ φυ γε στα βου νά. Χα ρα κτη ρι-

στι κή εί ναι η περι γρα φή που έ δω σε ο 

Πα να γιώ της Σού τσος κα τά τον ε πι τά-

φιο λό γο του. «Ο νυν πε ρι φανής ού τος 

α νήρ, παι δί ον πε νη τεύ ον και ά γνω στον 

εισήρ χε το περί δεί λην ο ψί αν εις την Τρι-

πο λι τζάν φέ ρον ξύ λα ε πί η μιό νου, ό τε 

καθ’ ο δόν ε ρα πί σθη παρ’ Ο θω μα νού. Το 

παι δί ον κα τα λι πόν και τα ξύ λα και τον 

η μί ονον προ σέ φυ γεν εις τα ό ρη και ώ μο-

σε ρά πι σμα α ντί ρα πί σμα τος. Και ι δού 

η χειρ του α σή μου τού του παι δί ου μετ’ 

ου πο λύ θέ λει κο λα φί σε Αυ το κρα το ρί αν, 

ή τις δυ σκό λως θέ λει α να ση κω θεί με τά 

το κο λά φι σμα». 

Σε η λι κί α 17 ε τών, έ γι νε ο πλαρ χη γός 

στην πε ριο χή και σε η λι κί α 20 ε τών 

νυμ φεύ θη κε την Αι κα τε ρί νη, κό ρη του 

προ εστού Δημητρί ου Κα ρού τσου α πό 

το Ά κο βο, με την ο ποί α α πέ κτη σαν τρί α 

α γό ρια και δύ ο θυ γα τέ ρες, που ή ταν:

O Πά νος (1800-1824), o ο ποί ος είχε 

νυμ φευ θεί την θυ γα τέ ρα της Λα σκα ρί-

νας Μπου μπου λί νας και δο λο φο νή θη κε 

στις 13 Νο εμβρίου 1824.

Ο Ιω άν νης ή Γεν ναί ος (1804-1868), Υ πο-

στρά τη γος και Πρωθυπουρ γός το 1862.

Ο Κων στα ντί νος ή Κο λί νος (1810-

1849), Βουλευ τής Γορ τυ νί ας, Υ πουρ γός 

Δι καιο σύ νης και Υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών.

Ε πί σης, ο Κο λο κο τρώ νης με άλ λη σύ-

ντρο φο και σε η λι κί α 66 ε τών α πέ κτη σε 

έ ναν α κό μη γιο τον Πά νο5, τον νε ό τε ρο, 

(1836-1893), ο ο ποί ος έ γι νε Διοι κη τής 

της Α στυ νο μί ας Α θη νών-Πει ραιά και 

Διοι κη τής και ανα μορ φω τής της ΣΣΕ 

(1881-1885).

Η α πε λευ θέ ρω ση της Ελ λά δας υ πήρ ξε 

για τον Κο λο κο τρώ νη το με γά λο όρα-

μα και ο ο δο δεί χτης της ζω ής του. Το 

1792 υ ποστή ρι ξε μα ζί με τον θρυ λι κό 

Ζα χα ριά τη με γά λη υ πο χώ ρη ση του Κλέ-

φτη Αν δρού τσου -πα τέ ρα του Ο δυσ σέ α 

Αν δρού τσου- α πό τη Μά νη προς τις βό-

ρειες α κτές του Μο ριά, την πα ραλί α του 

Αι γί ου (της Βο στί τσας). Η κλέ φτι κη αυ τή 

σύ γκρου ση χα ρα κτη ρί στη κε α πό την νε-

ο ελ λη νι κή ι στο ρί α «Ξε νο φώ ντειος», για τί 

πε ριεί χε ό λα τα στοι χεία της «Κα θό δου 

των Μυ ρί ων» α πό την καρ διά της Μ. Α σί ας 

προς τη θά λασ σα. Ή ταν η πρώ τη με γά λη 

ε πι χείρηση που έ παιρ νε μέ ρος ο Κο λο κο-

τρώ νης. Τε λι κά, ύ στε ρα α πό μια α νε λέητη 

2 Ο  Λά μπρος ΤΣΕΡ ΓΙ ΝΗΣ, μα χό με νος και πλη γω μέ νος στο πό δι, κιν δυ νεύ ο ντας να συλ λη φθεί α πό τους 
Τούρ κους, πα ρέ με νε στο έ δα φος και έ νας σύ ντρο φός του, α γνο ώ ντας το συμ βάν, εί πε: «Τη ρά τε τον Λά μπρο 
που κόλ λη σε στην κο τρώ να και δε λέ ει να ση κω θεί». Α πό το πε ρι στα τι κό αυ τό, λέ γε ται, ό τι του έ δω σαν 
την προ σω νυ μί α Κο λο κο τρώνης. (Θ. Κο λο κο τρώ νης, Ν. Γιαν νό που λος, Μο νο γρα φί ες ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Ι ΣΤΟ-
ΡΙΑΣ, 2001).

3 Υ πάρ χει και μια άλ λη εκ δο χή: έ νας Αρ βα νί της α πο κά λε σε τον παπ πού τού Κολο κο τρώ νη Γιαν νά κη, 
«Μπι θε κού ρα», δη λα δή πως ο «κώ λος του ή ταν σαν κο τρώνι, «και έ τσι έ μει νε σ΄αυ τόν, για πρώ τη φο ρά, το 
ε πώ νυ μο Κολο κο τρώ νης» (ό.π.2) Το νό η μα της λέ ξης αυ τής α πο δί δει τη λέ ξη Κο λο κο τρώνης. 

4 Ο Γιαννά κης Κο λο κο τρώ νης (παπ πούς του Θ. Κ.) εί χε πέ ντε γιους: Α να γνώ στη, Κων σταντή (1740-1780, 
πα τέ ρας του Θ. Κ.), Α πο στό λη, Γιώρ γη και Βα σί λη.

5 Aπό μί α πρώ ην κα λό γρια με την ο ποί α έ ζησε τα τε λευ ταί α χρό νια της ζω ής του, χω ρίς να ε πι σημοποι-
ή σει το δε σμό του. Τον βά πτι σε Πά νο, σε α νά μνη ση του πρω τό το κου γιου του Πά νου, τον ο ποί ον εί χαν 
ά ναν δρα δο λο φο νή σει οι Τούρ κοι.
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κα τα δί ω ξη των Τούρ κων κα τά φε ρε με 

τους άν δρες του, με τά α πό 40 η μέ ρες, να 

φθά σει στο Αί γιο και να ε ξα σφα λί σει τη 

φυ γή τού Αν δρούτσου. Ε πα κο λού θη σε 

έ νας φο βε ρός διωγ μός και το με γα λύ τε ρο 

βά ρος το σή κω σαν και το πλή ρω σαν με 

αί μα οι Κο λο κο τρω ναί οι, που εί χαν γί νει 

ο στό χος των Τούρ κων.

Oι Τούρ κοι εί χαν ε πι ση μά νει τα η γε-

τι κά προ σό ντα του Κο λοκοτρώ νη και 

ε πι δί ω καν με κά θε τρό πο να τον ε ξο-

ντώ σουν. Ό πως ο ί διος α πο τυ πώ νει στα 

α πο μνη μο νεύ μα τά του, έ στει λαν τον 

Α να γνώ στη Παπάζο γλου στον Μπέ η 

της Μά νης προ σφέ ρο ντάς του πενή ντα 

χι λιά δες γρόσια, αν του πα ρέ δι δε τον 

Κο λο κο τρώ νη. Ο Αντω νό μπε ης συ νερ-

γά στη κε με τον Δου ρά κη, συ μπέ θε ρο 

του Κο λο κοτρώ νη (η κό ρη του ή ταν αρ-

ραβω νια σμέ νη με το γιο του Δου ρά κη) . 

Η πρό τα ση αυ τή κί νη σε το εν διαφέ ρον 

και του Η γου μέ νου του Μο να στη ριού 

της Πα να γί ας, ό που κρυβόταν ο Κο λο κο-

τρώ νης, αλ λά και του Δου ρά κη, και α πο-

φά σισαν να τον δη λη τη ριά σουν. Ό μως, 

η σύ ζυ γος του Δου ρά κη κρυ φά κου σε τη 

σχε τική συ νο μι λί α του Η γου μέ νου με τον 

σύ ζυ γό της και δεν ά φη σε τον Θεό δω ρο 

ού τε λε πτό μό νο του, με σκο πό να τον 

βο η θή σει να μην πέ σει στην παγίδα που 

του εί χαν στή σει και να δια φύ γει. Ό ταν, 

λοι πόν, ο Δου ρά κης πρόσφε ρε κρα σί 

στον Κο λο κο τρώ νη, η γυ ναί κα τού Δου-

ρά κη, του έ κα νε νόη μα να μην το πιει. Ο 

Κο λο κο τρώ νης έ σπρω ξε με δύ να μη την 

κα νά τα έπεσε κά τω και έ γι νε κομ μά τια, 

λέ γο ντας: «Τι θέ λω ε γώ τώ ρα το κρασί!6 

Ε γώ θέ λω να φύ γω!». Έ φυ γε α μέ σως για 

την Κα στα νί τσα, πέρα σε α πό τα Κύ θη ρα 

και κα τέ λη ξε στη Ζά κυν θο, ό που έ ζη σε 

αρ κε τά χρό νια. Ε κεί, έκα νε μνη μό συ νο 

για τους εί κο σι πέ ντε Κολο κο τρω ναί ους 

και τους άλλους ε βδο μή ντα μα κρι νούς 

συγ γε νείς του, που εί χαν σκο τω θεί για 

την ε λευ θε ρί α της πα τρί δας. Μά λι στα, ο 

Κο λο κο τρώ νης εισήλ θε στην εκκλη σί α 

κρα τώ ντας στο κε φά λι του το δί σκο με 

τα κόλ λυ βα.

Οι Ρώ σοι που κα τεί χαν την πε ρί ο δο 

αυ τή τα Ε πτά νη σα7 προ σπάθη σαν να προ-

σελ κύ σουν τον Κο λο κο τρώ νη στο στρα τό 

τους, αλ λά δεν το δέ χτη κε. Το 1807 οι 

Γάλ λοι α να κα τέ λα βαν τα Ε πτά νη σα και 

ο Κο λοκοτρώ νης ε πω φε λή θη κε του Ρω-

σο τουρ κι κού πο λέ μου και ξα νάρ χι σε τον 

κλέ φτι κο α γώ να. Το 1810, κα τα τά χθη κε 

με το βαθ μό του Λο χα γού στο «Σύ νταγ μα 

Ελ λη νι κού Πε ζι κού8» που ι δρύ θη κε στη Ζά-

κυν θο α πό τους Άγ γλους, και τον ί διο χρό-

νο προ ήχθη σε Ταγ μα τάρ χη και φό ρε σε τις 

σπα λέ τες (ε πω μί δες) και την πε ρι κε φα λαία 

του αγ γλι κού στρα τού (ό πως συ νή θως 

τον βλέ που με στις προ σω πο γρα φί ες, τις 

γκρα βού ρες και τους πί να κες) Ό μως, με τά 

την ήτ τα τού Να πο λέο ντα στο Βα τερ λό το 

1815, οι Άγ γλοι διέ λυ σαν το Σύ νταγ μα και 

ο Κο λο κο τρώ νης α πο λύ θη κε, παίρ νοντας 

ως α ποζη μί ω ση 1.200 τά λι ρα και α πο κο μί-

ζο ντας στρα τιω τι κές γνώσεις και ε μπει ρί ες 

α νυ πο λό γι στης α ξί ας για τους με τέ πειτα 

α γώ νες. Για έ να διά στη μα έ κα νε το ζω έ μπο-

ρο για να μπορέ σει να ε πι βιώ σει.

Την 1η Δε κεμ βρί ου του 1818 στον 

Ιε ρό Ναό του Α γί ου Γε ωρ γί ου Ζα κύν-

θου μυ ή θη κε στη Φι λι κή Ε ται ρεί α α πό 

τον Νι κό λαο Πά γκα λο9. Τον ε πό με νο 

6 Ό.π. 1
7 Ο Ρώσος Υ πο ναύ αρ χος Θε ό δω ρος Ου σα κόφ (1744-1817), Διοι κη τής τoυ ρω σι κού στό λου της Μεσογεί-

ου (1798-1800), κα τέ λα βε τα Ιό νια Νη σιά.
8 Πλή ρης ο νο μασί α: «Πρώ το Σύ νταγ μα Ε λα φρού Ελ λη νι κού Πε ζι κού του Δού κα της Υόρ κης».
9 Άλ λο τε Ταγ μα τάρ χης του Ρω σι κού Στρα τού, που εί χε υ πη ρετή σει στα Ε πτά νη σα.
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χρό νο συ νά ντη σε τον Κα πο δί στρια, τον 

τό τε Υ πουρ γό Εξωτε ρι κών της Ρω σι κής 

Αυ το κρα το ρί ας. Στις 6 Ια νουα ρί ου του 

1821, αποβι βά στη κε στη Καρ δα μύ λη 

της Μά νης και δό θη κε ο λο κλη ρω τι κά 

στον αγώ να10. Και μό νο η πα ρου σί α του 

ε πι δρού σε κα τα λυ τι κά, εμ ψυ χώνοντας, 

εν θαρ ρύ νο ντας και ξε ση κώ νο ντας τον 

κό σμο για την α πε λευ θέρωση της Ελ λά-

δας. Η θεί α χά ρη τον προ στά τευε, δί νο-

ντάς του δύ να μη, θάρ ρος και α ντο χή. 

Στο χα στι κός, ο ξυ δερ κής, φι λο σοφη μέ-

νος, αρ κε τά εκ παι δευ μέ νος, με διοι κη-

τι κές και ορ γα νω τι κές ι κα νό τη τες, α πο-

τε λού σε εγ γύ η ση ε πι τυ χί ας του α γώ να. 

Η ά φι ξή του στο Μο ριά σή μα νε και την 

α να το λή της πο λυ πό θη της ε λευ θε ρί ας 

για τους Έλ λη νες. Πο λύ πριν φθάσει στη 

Μά νη ή ταν και ο πλαρ χη γός, α λη θι νός 

η γέ της που ε πέστρε ψε για να ε νώ σει το 

λα ό, να ορ γα νώ σει τον ά τα κτο στρα τό, 

να εμ ψυ χώ σει και να εν θαρ ρύ νει τους 

α γω νι στές. Το ό νο μά του έ γι νε πα σί-

γνω στο και η μορ φή του κι νη τή-

ρια δύ να μη της Ε πα νά στα σης. 

Α πτό η τος στις κα κουχίες και 

σκλη ρα γω γη μέ νος στην πεί-

να, τη δί ψα και τις α ντι ξο-

ό τη τες του και ρού και 

του ε δά φους στα βου-

νά και στα λα γκά δια, 

βί ω νε τον 

α γώ να.

Τα ι διαί τε-

ρα και σπά-

νια στρα-

τιω τι κά 

του χα ρί-

σμα τα 

και οι 

σωματι κές και ψυ χι κές του α ρε τές α πο-

κα λύ φθη καν στις πο λυά ριθ μες μά χες, 

ό που ο Κο λο κο τρώ νης στην κυ ριο λε-

ξί α ά ντε ξε, πρω το τύ πη σε, θριάμ βευσε, 

α να γνω ρί στη κε και κα τα ξιώ θη κε στη 

συ νεί δη ση ό λων των Ελλή νων. Η στρα-

τιω τι κή του ευ στρο φί α και η ε φευ ρε τι-

κό τη τά του στις δύ σκολες φά σεις του 

α γώ να ή ταν εύ στο χη, πει στι κή, α ντι κει-

με νι κή και πα ρα δε κτή α πό ό λους. Η με-

γα λο ψυ χί α του ή ταν πα ρα δειγ μα τι κή. 

Ή ταν στρα τιω τι κή μορ φή με διαύ γεια 

πνεύ μα τος, κα θα ρή α ντί λη ψη και με 

α ξιο ζή λευ τη ψυχραι μί α. Α κα τα πό νη τη 

ή ταν η ψυ χι κή του δύ να μη, η καρ τε ρί α 

και η αντο χή του στα με γά λα προ βλή-

μα τα της ζω ής και των πο λέ μων μι σού 

αιώ να.

Αν και η δρά ση τού Κο λο κο τρώ νη 

πε ριο ρί στη κε στην Πε λο πόν νησο, ε ντού-

τοις, η α πή χη ση των λό γων και των πρά-

ξε ών του ή ταν πα νελλή νια γνω στή και 

ε πη ρέ α ζε α μά χους, συ ντρό φους, πο λε-

μι στές και οπλαρ χη γούς. Ο λό γος του 

ή ταν με στός, πει στι κός, το νω τικός, πα-

ρορ μητικός, διαλ λα κτι κός, συ ναι νε τι κός 

και αι σιό δο ξος. Χα ρα κτή ρας α τί θα σος, 

πρακτι κός, δη μιουρ γι κός και εύ στροφος. 

Γνώ μο να της ζω ής του εί χε τη «λευ τε ριά» 

της πα τρί δας, λέ γο ντας συ χνά: «Έλ λη νες 

σή με ρα ε γεν νή θη μεν και σή με ρα θα πε θά-

νω μεν δια την σω τη ρί α της πα τρί δας μας 

και δια την εδικήν μας».

O Θο δω ρά κης, ό πως συνή θως τον 

φώ να ζαν στα παι δι κά του χρόνια, εί χε 

μέ σα του τον η ρω ι σμό έμ φυ το κλη ρο νο-

μη μέ νο α πό την έν δο ξη η ρω ι κή οι κο γέ-

νειά του. Να νου ρί στη κε με το κλέ φτι κο 

τρα γού δι και τα σπα ρα κτι κά μοι ρο λό για 

της Μά νας του, θρη νο λο γώ ντας για το 

χα μό τού πα τέ ρα του και των συγ γε νών 

10 Η γυ ναί κα του εί χε πε θά νει στη Ζά κυν θο.
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του. Έ νιω θε μέ σα του τό σο ι σχυ ρή την 

πατριω τι κή φλό γα, ώ στε α πό τα δε καπέ-

ντε του χρό νια εί χε α νέ βει κλέφτης στα 

βου νά. Η γε μά τη πε ριπέ τειες ζω ή του 

τον «ά ντρω σε», τον μέστω σε και πρό ω-

ρα τον έκα νε α ξιό λο γο α γω νι στή. 

Η πα ρου σί α του Κο λο κο τρώ νη ή ταν 

α πό την πρώ τη στιγ μή επιβλη τι κή, ε πι-

δρού σε κα τα λυ τι κά και συ νέ γει ρε τα 

πλή θη. Ή ταν γεν νημένος η γή το ρας α πο-

δε κτός απ’ ό λους. Μπο ρού σε εύ κο λα 

να ξε ση κώ σει τον κό σμο. Δεν πί στευε 

σε ξέ νη βο ή θεια. Στη Ζά κυν θο εί χε ζή-

σει α πό κο ντά το πο λι τι κό παι χνί δι της 

Ευ ρώ πης και με τέ φε ρε το μή νυ μα: «Η 

Ελ λά δα με την Ελ λά δα και μό νο α πό την 

Ελ λά δα». Οι Έλ λη νες έ πρε πε να μά θουν 

να πο λε μούν με σύ νε ση, με πά θος και 

με στό χο πά ντο τε τη νί κη που μετέ δι δε 

και στους άν δρες του γε μί ζο ντάς τους 

θάρ ρος, α ντο χή και τόλ μη.

Γνώ ρι ζε πο λύ κα λά τις α πα ραί τη τες 

πρα κτι κές προ ϋ πο θέ σεις για τη δια τήρη-

ση του η θι κού και του φρο νή μα τος των 

αν δρών του και φρό ντι ζε να ε ξα σφαλί ζει 

πρώ τα τη διοι κη τι κή μέ ρι μνα (τρό φι μα, 

ό πλα και πυρομαχι κά) και με τά να συ γκε-

ντρώ νει τους άν δρες σε στρα τό πε δα. 

Τους προ ε τοί μαζε σω μα τι κά, ψυ χι κά 

με ε ντα τι κή εκ παί δευ ση. Τους δα σκά-

λευε στους κιν δύ νους εκ στρα τεί ας, τις 

συν θή κες του κλέ φτι κου α γώ να και στα 

κα θή κο ντα τού στρα τιώ τη στον πό λε-

μο. Τους προ σφω νού σε πά ντα με το 

ό νο μα Έλ ληνες και τους εμ ψύ χω νε με 

τις ι στο ρί ες και τα κα τορ θώ μα τα των 

προ γόνων μας.

Με γά λος παι δα γω γός, πραγ μα τι κός 

κα θο δη γη τής, α λη θι νός φιλόσο φος και 

αρ χη γός των μα ζών. Ο Κο λο κο τρώ νης 

ή ταν αυ στη ρός, σκληρός και α μεί λι κτος 

τι μω ρός στους α διά φο ρους και α πεί θαρ-

χους α γωνιστές. Χα ρα κτη ρι στι κή ή ταν η 

φράση του «Ό ποιο χω ριό δεν ή θε λε να 

ακο λου θή σει τη φω νή της πα τρί δας τσε-

κού ρι και φωτιά». Οι ποι νές που επέ βαλ-

λε ή ταν α πό την πα τρι κή ε πίπλη ξη μέ χρι 

τη θα να τι κή ποι νή. Για να πε ριο ρί σει τη 

λι πο τα ξί α -συ χνό φαινό με νο στις ε πα να-

στα τη μέ νες πε ριοχές- εί χε κα θιε ρώ σει 

«τους Α στυ νό μους τού Στρα το πέ δου» 

για να συλλαμ βά νουν τους πα ρα βά τες. 

Η προ σω νυμί α, «Γέ ρος του Μο ριά», δεν 

ήταν τυ χαί α, γιατί έ κρυ βε μέ σα της το 

σε βα σμό, την έν νοια του πο λύ πειρου 

και του σο φού άν δρα, α ρε τές που εί χε 

α πό τα ε φη βι κά του χρό νια.

Έ τσι, προ ε τοί μα σε έ ναν κα λά ορ γα-

νω μέ νο στρα τιω τι κό πυ ρή να, σε πρώ τη 

φά ση, α πό 200 ε πί λε κτους άν δρες, που 

α πο τέ λε σε το πρό τυ πο στην με τέ πει τα 

ορ γά νωση των στρα τιω τι κών τμη μά των, 

και α πό άλ λους ο πλαρ χη γούς. Γνώ ρι ζε 

κα λά ότι η Ε πα νά στα ση δεν θα εί χε 

ευ νο ϊ κή εξέλι ξη, αν οι ά τα κτοι κλέ φτες 

δεν με τα τρέ πο νταν α πό έ ναν α νορ γά νω-

το ό χλο, σ’ έ να ορ γα νω μέ νο και κα λά 

εκ παι δευ μέ νο σύ νο λο, για τί μό νο τό τε 

θα νι κού σαν τις πο λυά ριθ μες δυ νά μεις 

τού ε χθρού. Α πέ να ντι στην ποσότη τα 

πα ρέ τασ σε την ποιό τη τα πα ρά τις α ντι-

ξο ό τη τες που συ να ντού σε. Ο ί διος στα 

α πο μνη μο νεύμα τά του α πο τυ πώ νει: «Η 

αρ χη γί α ε νός ελ λη νι κού στρα τεύ μα τος 

ή ταν μια τυ ραν νί α, για τί ο κα θέ νας έ κα μνε 

τον αρ χη γό, τον δι κα στή, τον φροντι στή.

Έ φευ γαν και ξα νάρ χο νταν πά λι. Κά θε Έλ λη-

νας εί χε και τα κα πρί τσια του και έ πρε πε 

για να κά νεις δου λειά μ’ αυ τούς, άλ λον να 

φο βε ρί ζεις, άλ λον να κο λα κεύ εις... άλ λον 

να τι μω ρείς, κα τά τους ανθρώπους».

Α συμ βί βα στος προς τις κα κου χί ες, 

α δί στα κτος στις δυ σκο λί ες και ρι ψο-

κίνδυ νος στη μά χη. Η η γε τι κή του φυ-

σιο γνω μί α κυ ριαρ χού σε και η μορ φή 

του δέσπο ζε. Με τόλ μη και με θάρ ρος 
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α ντι με τώ πί ζε και τις πιο δύ σκο λες κα τα-

στά σεις. Ο συμ βι βα σμός ή ταν συ νώ νυ-

μος της ήτ τας, ε νώ ή θε λε πά ντα να ταυ-

τί ζε ται με τη νί κη, και να α κο λου θεί τα 

μο νο πά τια ή το δρό μο που ο δη γού σαν 

στην α πελευ θέ ρω ση της Ελ λά δας.

Ο Κο λο κο τρώ νης πί στευε ό τι η Πε λο-

πόν νη σος, και κυ ρί ως το κέντρο της, η 

Τρι πο λι τσά, ή ταν το ε φαλ τή ριο για τη 

νί κη της Ελ λά δας. Η στρα τηγι κή αυ τή 

σκέ ψη και η διο ρα τι κό τη τά του ερ χό ταν 

σε α ντί θε ση με τις σκέ ψεις των άλ λων 

ο πλαρ χη γών. Ω στό σο, ό μως ε πι κρά τη-

σε. Έ λε γε: «Θέ λω να ’μαι α γνά ντια στην 

Τρι πο λι τσά. Γρή γο ρα θα κα τα λά βουν οι 

καπε τά νιοι πως ε τού τος ο πό λε μος άλ λο 

σκο πό δεν μπο ρεί να’χει πα ρά να κλεί-

σου με τους Τούρ κους στην Τρι πο λι τσά 

και να τους πά ρου με ό λους μαζί». Πο τέ 

στρα τη γι κή σκέψη δεν εκ φρά στη κε πιο 

ξε κά θα ρα και πιο α πλά.

Ο έ νο πλος α γώ νας άρ χι σε α πό την 17η 

Μαρ τί ου 1821 α πό την Αρε ού πο λη. Στις 

23 Μαρ τί ου 1821 ο Πε τρό μπε ης, μα ζί με 

2.000 Μα νιά τες απ’ ό λα τα κα πε τανά τα 

της Μά νης, ει σήλ θε στην Κα λα μά τα. Μα ζί 

του ή ταν και οι: Κολο κο τρώ νης, Πα πα-

φλέσ σας, Νι κη τα ράς, Α να γνω στα ράς, 

Μπούρ τζι νος και άλ λοι, που στην κυ ριο-

λε ξί α αιφ νι δί α σαν και κα τα τρόπω σαν 

τους Τούρ κους. Έ τσι, η Κα λα μά τα ή ταν η 

πρώ τη με γά λη πόλη, πού ε λευ θε ρώ θη κε 

α πό τους ε πα να στα τη μέ νους Έλ λη νες. 

Την ε πό με νη η μέρα α να χώ ρη σε για την 

Αρ κα δί α και η ά φι ξή του πα νι κό βα λε 

τους Τούρ κους και τους ε ξα νά γκα σε να 

ο χυ ρω θούν στο φρού ριο της πε ριο χής. 

Και α πό τις 25 Μαρ τί ου11 η Ε πα νά στα ση 

11 Η 25η Μαρ τί ου κα θιε ρώ θηκε ως Ε θνι κή Ε πέ-
τειος με το ΒΔ της 15ης Μαρ τί ου 1838, χω ρίς να 
δη μοσιευθεί στην Ε φημ. της Κυ βερ νή σε ως, αλ λά 
μό νο στον Η με ρή σιο Τύ πο «...εί ναι προ σέτι λα μπρά 
και χαρ μό συ νος δια την κα θαυ τήν έ ναρ ξιν του υ πέρ 
Α νε ξαρ τη σί ας Α γώ νος του Ελ λη νι κού Ε θνους».
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Ελ λή νων κα τά την Ε πα νά στα ση, για τί κα-

τέρ ριψε το α ήτ τη το των Τούρ κων και 

ά νοι ξε το δρό μο προς την Τρι πο λι τσά. Οι 

απώ λειες των Τούρ κων ή ταν 514 νε κροί 

και 635 τραυ μα τί ες α πό τους οποί ους οι 

πε ρισ σό τε ροι πέ θα ναν λί γο αρ γό τε ρα α πό 

μο λυ σματι κές α σθένειες. Α πό τους Έλ λη-

νες σκο τώ θη καν 4 και τραυ μα τί στη καν 

17. Ε πι πλέον, ε ξα σφα λί στηκε ο πλι σμός και 

ε ξάρ τυ ση για πε ρί που 4.000 άν δρες. Ο Κο-

λο κο τρώ νης πέ ραν των άλλων τα κτι κών 

του ε νερ γειών, ό ταν διαπίστω σε τον κλοιό 

των Τούρ κων να πε ρι σφίγ γει σε κά ποια 

φά ση της μά χης τις μα χό με νες δυ νά μεις 

του ο πλαρ χη γού Μη τρο πέ τρο βα, για να 

τους εμψυ χώ σει, έ τρε ξε σ’ έ να ύ ψω μα 

φω νά ζο ντας: «έρ χε ται ο Κο λο κο τρώ νης 

με δέ κα χιλιά δες, έρ χε ται και ο Πε τρό μπε ης 

με ό λους τους Μα νιά τες. Βα στάτε!». Σύν θη-

μα που κλό νι σε το η θι κό των Τούρ κων 

και α νύ ψω σε το ηθικό των Ελ λή νων. Η 

μεγά λη αυ τή νί κη εί χε τε ρά στια θε τι κή 

α πή χη ση στους α γω νι στές, που εί χαν ένα 

νι κη φό ρο «βά φτι σμα πυρός».

Σε δύ ο μή νες εί χε ε ξα σφα λί σει μια 

δύ να μη των 9.000 ανδρών. Πίστευε και 

υ πο στή ρι ζε ό τι η «κε φα λή» της τουρ κι-

κής κυ ριαρ χί ας ή ταν η Τρι πο λι τσά και 

έ γι νε ο α ντι κει με νι κός του στό χος. H 

πο λιορ κί α της άρ χισε στις 18 Μα ΐ ου 

και ό σο περ νού σε ο και ρός γι νό ταν και 

δυ σκο λό τε ρη ελ λεί ψει Πυ ρο βο λι κού. 

Τότε, ο στρα τη γι κός νους του Γέ ρου του 

Μο ριά συ νέ λα βε την ι δέ α της διό ρυ ξης 

μιας με γά λης ο χυ ρω μα τι κής τά φρου 

(γρά νας) στο στε νό που διερ χό ταν ο 

δρό μος προς το Λε βί δι και τα Καλάβρυ-

τα, απ’ ό που θα περ νού σε ο Κια μίλ Μπέ-

ης, αν ε πι χει ρούσε να δραπετεύ σει α πό 

την Τρι πο λι τσά. Ε κεί, δό θη κε η ο μώ νυ μη 

μά χη τη νύ χτα της 9ης προς 10η Αυ γού-

στου 1821, ό που οι ελ λη νι κές δυ νά μεις 

νι κη φό ρα α ντιμετώ πι σαν τις ε πι θέ σεις 

εί χε ή δη αρ χί σει και επί ση μα.

Στην Κα ρύ ται να δό θη κε η πρώ τη 

μά χη του α γώ να, ό που, δυ στυχώς, δεν 

ει σα κού στη κε ο Κο λο κο τρώ νης α πό 

τους άλ λους ο πλαρχη γούς να α πο μο νώ-

σουν την πε ριο χή και τα α πο τε λέ σμα τα 

ή ταν δυ σά ρε στα. Οι προ σπά θειες του 

Κο λο κο τρώ νη να α πο κό ψει τη συ νέ νω-

ση των Τούρ κων βρήκαν ε μπό διο την 

προ δο σί α και την κα χυ πο ψί α των άλ λων 

ο πλαρ χηγών. Ευ τυ χώς, έ στω και εκ των 

υ στέ ρων, α να γνώ ρι σαν την ορ θό τη τα 

του σχε δί ου τού Κο λο κο τρώ νη και το 

ε φάρ μο ζαν σε α νά λο γες ε πι χει ρή σεις. 

Διε ξήχθη κε έ νας σκλη ρός α γώ νας που 

δι ήρ κε σε 6 ώ ρες κα οι 300 Μα νιάτες 

α ντι στά θη καν στις αλ λε πάλ λη λες ε πι θέ-

σεις 1.700 Τούρ κων. Η η ρωική αυ τή α ντί-

στα ση ή ταν ε φά μιλ λη της α ντί στα σης 

του Λε ω νί δα στις Θερ μο πύ λες.

Α πό τη μά χη αυ τή προ έ κυ ψε το δί δαγ-

μα ό τι δεν ε παρ κού σαν οι αυ θορ μη τι σμοί 

και οι εν θου σια σμοί των Ελ λή νων, αλλά 

χρεια ζό ταν αρχη γός με ι κα νό τη τες και 

γνώ σεις για να ορ γα νώ σει και να η γη θεί 

του αγώ να. Ύ στε ρα από αυ τά ο Κο λο κο-

τρώ νης κα τόρ θω σε να συ γκα λέ σει συμ-

βού λιο των προ ε στών στο Χρυ σο βί τσι (χω-

ριό της Αρ κα δί ας), στις 26 Α πρι λί ου 1821, 

ό που α να κη ρύ χθη κε Αρ χι στρά τη γος της 

πε ριο χής και άρ χι σε να δη μιουρ γεί οιονεί 

στρα τιω τι κή υ πο δο μή και ορ γά νω ση, με 

στρα τό πε δα (Πιά να, Χρυ σο βί τσι και Λε βί-

δι), με υ πη ρε σί α ε φο δια σμού, ε πι σι τι σμού 

και οικο νο μι κού. Θε σπί σθη καν αυ στη ρά 

μέ τρα πει θαρ χί ας και πα ράλ λη λα, πραγ-

μα τοποι ή θη καν στρα τιω τι κές α σκή σεις 

και εκ παίδευ ση σε α ντι κεί με να ο πλι σμού, 

βο λών και τα κτι κής.

Η πρώ τη με γά λη ου σια στι κή μά χη 

που δό θη κε ή ταν η Μά χη του Βαλ τε-

τσί ου, (12-13 Μα ΐ ου 1821), ή η μά χη των 

23 ω ρών. Ή ταν μια σημα ντική νί κη των 
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των Τούρ κων και ου σια στι κά κρί θη κε η 

τύχη της Τρι πο λι τσάς. Ο Υ ψη λά ντης του 

έ γρα ψε: «Γενναιό τα τε Στρα τη γέ καπε τάν 

Θε ω δω ρά κη Κο λο κο τρώνη! Εις την μά χην 

της 10ης Αυ γού στου μ’ όλην την υ πε ρο χήν 

του πλή θους των τυ ράν νων και την αιφ νί-

διαν ορ μήν αυ τών, εδεί ξα τε στρα τη γι κο-

τάτην πρό νοιαν ε ξα πο στεί λας εν και ρώ 

τους στρα τιώτες σου και εμ ψυ χώ σας αυ-

τούς με την γεν ναιό τη τά σου, ε κέρ δι σες 

την λαμπράν ε κεί νην νί κην».

Η πο λιορ κί α της Τρι πο λι τσάς ή ταν 

το πιο φι λό δο ξο και τολ μη ρό σχέ διο, 

με το φε ρέ νι κο τέ λος, που α νέ λα βε να 

υ λο ποι ή σει ο νε ο σύ στα τος ελ λη νι κός 

στρατός. Ε μπνευ στής, πρω τερ γά της 

και κυ ριό τε ρος ε κτελεστής του ή ταν 

ο Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης. Στις 23 

Σε πτεμ βρί ου 1821 τα ελ λη νι κά τμή μα-

τα ει σήλ θαν στην Τρι πο λι τσά με ι διαί-

τε ρη ε πι θε τι κή ορμή και α γριό τη τα, 

που μπο ρεί να δι καιο λο γη θεί ΜΟ ΝΟ 

ως ε κτόνω ση οργής και α γα νά κτη σης 

της πο λύ χρο νης σκλα βιάς και της α πάν-

θρω πης συμπε ρι φο ράς των Τούρ κων. Οι 

τουρ κι κές α πώ λειες α νήλ θαν σε 32.000 

ά το μα (άν δρες, γυ ναί κες και παι διά), 

κατά τον Κο λο κο τρώ νη, και «υ πέρ τα 

δε κα κι σχί λια ά το μα» κα τά τον ι στο ρι κό 

Φι λη μέ να12. Α ναμ φι σβή τη τα, η ά λω ση 

της Τρι πο λι τσάς υ πήρ ξε γε γο νός, που 

ε δραί ωσε την Ε ΠΑΝΑΣΤΑ ΣΗ.

Και στη Μά χη της Πά τρας, 9 Μαρ-

τί ου 1822, η στρα τιω τι κή οξυδέρ κεια 

του Κο λο κο τρώ νη ε πι κρά τη σε και πά λι 

στο σχε δια σμό και την ε κτέ λε ση. Εκ με-

ταλ λευό με νος τη νύ κτα, για να το νώ σει 

το η θι κό και εγεί ρει το φρό νη μα και το 

θάρ ρος των α γω νι στών, φώ να ζε: «Ε τσά κι-

σαν οι Τούρκοι». Το σύν θη μα αυ τό έ πια σε, 

ο λό γος του έ γι νε δύ να μη, το ε πιθετι κό 

πνεύ μα των πο λε μι στών γι γα ντώ θη κε και 

το νι κη φό ρο απο τέ λε σμα ήλ θε. (Τουρ κι-

κές α πώ λειες 300 άν δρες και ελ λη νι κές 

20). Ο Πα λαιών Πατρών Γερ μα νός έ γρα-

ψε: «Ο Κο λο κο τρώ νης έ δει ξε αν δρεί α και 

ε πιδεξιό τη τα και σ’ αυ τήν την πε ρί στα ση. 

Μά ζε ψε λίγους στρα τιώ τες τους εμ ψύχω σε, 

τους εν θου σί α σε τό σο, ώ στε αυ τοί όρ μη-

σαν ως λέ ο ντες ε να ντί ον των ε χθρών».

Η κά θο δος του Μαχ μούτ Πα σά, του 

ε πο νο μα ζό με νου Δρά μα λη13, στην Πε λο-

πόν νη σο με πο λυά ριθ μο στρα τό, στις αρ-

χές Ιου λί ου του 1822, α πεί λη σε σο βα ρά 

τον α γώ να. Τις κρίσι μες ε κεί νες στιγ μές 

η κυ βέρ νη ση κα τέ φυ γε σε πλοί ο, ο κυ-

βερ νη τι κός στρατός αυ το δια λύ θη κε και 

ο λα ός βρέ θη κε α νυ πε ρά σπι στος και σε 

κα τά στα ση πανι κού. Μέ σα στη γε νι κή 

σύγ χυ ση υ ψώ θη κε και πά λι ως ε θνι κός 

σω τή ρας ο Κο λοκο τρώ νης. Με έ να α πλό 

σχέ διο: «Θα κλεί σου με το Δρά μα λη μέ σα 

στον κά μπο του Άργους σαν το πο ντί κι στη 

φά κα. Σφι χτά θα τους ζώ σου με α νά με σα 

θά λασ σας και βου νών. Και δεν θα’χει σε 

λί γο τι να φά ει τ’ α σκέ ρι του και τα ά λο γά 

του και δεν θα τον α φή σου με ού τε στιγ μή 

σε η συ χί α, θα τον λια νίζου με σιγά-σι γά 

ως που να μπα ϊλ ντί σει, να ρέ ψει και να 

πα ρα λύ σει, σύ γκαι ρα θα μα ζώ νο νται πε-

ρισ σό τε ρο ο λο έ να οι δι κοί μας. Κι’ ό ταν 

πλη θύ νου με κα λά, έ χει ο Θε ός ...».

Ό ντως, οι Τούρ κοι, κα τά τη δω δε-

κα ή με ρη πο λιορ κί α του φρου ρί ου του 

Άρ γους, ε ξά ντλη σαν τα α πο θέ μα τα των 

τρο φί μων, χω ρίς να έ χουν δυ να τό τη τα 

α νε φο δια σμού, για τί ό λα τα σι τη ρά της 

αρ γο λι κής πε διά δας εί χαν κα εί α πό τους 

12 Ι. Φι λή μων «Δοκί μιον Ι στο ρι κόν πε ρί της Ελ λη νι κής Ε πα να στά σε ως, Τό μοι 4, Α θή ναι, 1859-1861.
13 Μαχ μούτ Πα σάς, ε πο νο μα ζό με νος Δρά μα λης, ε πει δή κα τα γό ταν α πό τη Δρά μα. Ο στρα τός του ανερ-

χό ταν σε 22 χι λιά δες πε ζούς και 8 χι λιάδες ιπ πείς.
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Έλλη νες. Ο Δρά μα-

λης συ νει δη το ποιώ-

ντας τη δύσκο λη θέ ση που 

βρι σκό ταν, α πο φά σι σε να ε πι στρέ ψει 

στην Κό ριν θο για να α να δια τά ξει τον 

κα τα πο νη μέ νο στρα τό του. Ο Κο λο κο-

τρώ νης α ντιλή φθη κε το σχέ διό του και 

κα τέ λα βε τις δια βά σεις που ο δη γού σαν 

από το Άρ γος προς στην Κό ριν θο. «Έ πια-

σε» τα στε νά των Δερ βε νακί ων μα ζί 

με τους Υ ψη λά ντη, Πα πα φλέσ σα και 

Νι κη τα ρά, ό που και δό θη κε η ο μώνυμη 

νι κη φό ρα μά χη, 26-28 Ιου λί ου 1822. Για 

να πα ρα πλα νή σει τους Τούρ κους και να 

τους ε κτρέ ψει στο στε νό του Α γί ου Σώ-

στη, χώ ρος εύκο λης 

κα τα στρο φής, ο ί διος λέ-

ει: «έ βα λα τις ση μαί ες, τα φέ σια, 

τις κά πες κα τα ζώ α εις μί α ρά χη, δια να 

νο μί σουν ό τι ε κεί εί ναι πολ λοί στρα τιώ τες 

και να κά μουν κά τω14» με α πο τέ λε σμα 

οι Τούρ κοι να απο φύ γουν την κατεύ-

θυν ση ε κεί νη και να α κο λου θή σουν τη 

χαρά δρα, «χα ρά δρα του θανάτου», ό πως 

την ο νό μα σαν, ε κεί ό που είχε τά ξει τους 

άν δρες του, με αποτέ λε σμα οι Τούρ-

κοι να υ πο στούν με γά λες α πώ λειες. Οι 

τουρ κι κές απώλειες α νήλ θαν στις 2.500-

3.000, ε νώ οι ελ λη νι κές ή ταν α σή μα ντες. 

Δυστυ χώς, ό μως, με τα ξύ των νε κρών 

14 Α πο μνη μο νεύμα τα Θ. Κο λο κο τρώ νη. (ό.π 2).
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ή ταν και οι τρεις α νι ψιοί σω μα τοφύλα-

κες του Κο λο κο τρώ νη. Με τά τη μά χη 

αυ τή, ο Κο λο κο τρώ νης α νακηρύ χτη κε 

α πό τη Γε ρου σί α Αρ χι στρά τη γος της 

Πε λο πον νήσου.

Kα τά την Β΄ Ε θνο συ νέ λευ ση τον Μάρ-

τιο του 1823, στο Ά στρος, εκ δη λώ θη καν 

οι πρώ τες α ντι θέ σεις α νά με σα στους 

πο λι τι κούς και στρατιω τι κούς15, με α πο-

τέ λε σμα να κα ταρ γη θεί η Γε ρου σί α και 

ο βαθ μός του Αρ χιστρα τή γου. Α κο λού-

θη σε μια εμ φύ λια δια μά χη με ο δυ νη ρές 

συ νέ πειες με τα ξύ των ο ποί ων και η ά ναν-

δρη δο λο φο νί α του πρω τό το κου γιου 

του, Πά νου16. Τον Ια νουά ριο του 1825 

έ γι νε η σύλ λη ψη και η φυλάκι ση του 

Κο λο κο τρώ νη, για 4 μή νες, στη Μο νή 

του Προ φή τη Η λί α της Ύδρας.

Με την α πο βί βα ση του Ι μπρα ήμ στη 

Με θώ νη, 11-12 Φεβρουαρίου 1825, και 

τον ε πα πει λού με νο κίνδυ νο, η κυ βέρ νη ση 

Κου ντου ριώ τη α πο φυ λάκισε τον Κο λο-

κο τρώ νη (17 Μα ΐ ου 1825), τον διό ρι σε 

και πά λι Αρ χι στράτη γο του Μο ριά και 

του α νέ θε σε την α ντι με τώ πι ση της νέ ας 

με γά λης απει λής. Α πο βι βα ζό με νος στο 

Ναύ πλιο φώ να ξε με τη βρο ντε ρή φω νή 

του: «Πριν βγω στη στε ριά έ ρι ξα στη θά λασ-

σα ό λα τα πε ρα σμέ να. Κά νετε και σεις το 

ί διο και βο η θή στε να διώ ξου με τον και νούρ-

γιο ε χθρό α πό τον τό πο μας». Ο με γά λος 

άν δρας, μέ σα σε μια εμ φυ λιο πο λε μι κή 

πε ρί ο δο, ε λαυνό με νος από α μνη σι κα κί α 

και με γα λο ψυ χί α, συγ χώ ρη σε ε χθρούς 

και αντι πά λους, α κό μη και ε κεί νους που 

ευ θύ νο νταν για το θά να το του γιου του 

Πάνου. Ρί χτη κε στον α γώ να με τη συ γκέ-

ντρω ση α γω νι στών, με ανταρτο πό λε μο, 

με γε νι κό πό λε μο φθο ράς, δια τη ρώ ντας 

ά σβε στη τη φλόγα της Ε πα νά στα σης. Το 

σύν θη μα του Κο λο κο τρώ νη, «Φω τιά και 

τσεκού ρι στους προ σκυ νη μέ νους» το οποίο 

α φο ρού σε αυ τούς που δή λω ναν υ πο τα γή 

και προ σκυ νού σαν17 τις δε λε α στι κές προ-

τά σεις και α πει λές του Ι μπρα ήμ, έ δω σε 

πνο ή και δύ να μη στην «ε τοι μο θά να τη 

Ε πα νά στα ση».

Η α διάλ λα κτη στά ση του Ι μπρα ήμ 

να συμ μορ φω θεί προς τις υποδεί ξεις 

των Με γά λων Δυ νά με ων, ο δή γη σε στη 

Ναυ μα χί α του Να βα ρί νου (8 Ο κτω βρί ου 

1827) ό που κα τα στρά φη κε ο λο σχε ρώς ο 

τουρ κο αι γυ πτιακός στό λος με 89 πλοί α 

και α πό τον Ευ ρω πα ϊ κό 27 πλοί α18. Στη 

συ νέ χεια το Γαλ λι κό Εκ στρα τευ τι κό Σώ-

μα με τον Στρα τη γό Νι κό λα ο-Ιω σήφ 

Μαιζόν19 (Εδ. Κό δρι γκτον, Λά υον ς) πί ε σε 

τον Ι μπρα ήμ και τα υ πο λείμ μα τα των δυ-

νά με ών του να ε γκα τα λεί ψουν το Μο ριά 

(19 Σεπτεμβρίου1828) και έ τσι έ κλει σε άλ-

λη μία κρί σι μη φά ση της Ε πα νά στα σης.

Η πα ρου σί α του Κο λο κο τρώ νη ή ταν 

δυ να μι κή σ’ ό λα τα δρώ με να! Έ τσι, η 

πο λι τι κή του ο ξυ δέρ κεια και διο ρα τι-

κό τη τα συ νέ βαλαν κα θοριστι κά στην 

ε κλο γή του Ιω άν νη Κα πο δί στρια ως 

πρώτου κυ βερ νή τη της Ελ λά δος, ό ταν 

στην Ε θνι κή Συ νέ λευ ση της Τροι ζή νος 

15 Θ. Κο λο κο τρώ νης και Ο. Αν δρού τσος α πό στρα τιω τι κής πλευ ράς και Μαυ ρο κορ δά τος, Νέ γρης και 
Κω λέτ της α πό πο λι τικής.

16 Α πό ε νέ δρα που του εί χαν στή σει 25 Βούλ γα ροι με ε πι κε φα λής τον ο μο ε θνή τους Κό τζιο (Κυ βερνητι-
κές Δυ νά μεις), στις 13 Νο εμβρίου 1824, « και εί δεν ο πατήρ αυ το ψεί τους φο ρού ντας αυ τού τα ό πλα. Τι 
έ πρα ξεν; Α πο στρέ ψας το πρό σωπο και δα κρύ σας ή ρε μα εί πε: «Κύ ριε, συγ χώ ρη σον του παι δός μου τους 
φο νείς» (Α πό τον Ε πι κεί διον Λό γον, Κων στα ντί νου του εξ’ Οι κο νό μων).

17 Πι στο ποι η τι κό γνω στό ως «Ρά ι Μπου γιουρντί» ή «Προ σκυ νο χάρ τι».
18 Ευ ρω πα ϊ κός Στό λος: 12 αγ γλι κά, 8 ρω σι κά και 7 γαλ λι κά πλοί α. Τουρ κο αι γυ πτιακός: 89 πλοί α.
19 Μαι ζόν: Γάλ λος στρα τη γός, με 14 χι λιά δες άνδρες ε να ντί ον του Ι μπρα ήμ. (Α πο μνη μο νεύ μα τα Θ. Κ. 

ό.π. 2). Και ΣΠ. Β. Μαρ κε ζί νη «Πο λι τι κή Ι στο ρί α....», τό μος 1 σ. 59 κ. ε.
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(Α πρίλιο 1827), με πει στι κό τη τα υ πο στή-

ρι ξε: «Η μείς άλ λον ¨Έλ λη να α ξιώτε ρον α πό 

τον Καπο δί στρια δεν έ χο με20», και η γνώ-

μη του ε πι κρά τη σε. Με την έ λευ ση του 

Κα πο δί στρια στις 8 Ια νουα ρί ου 1828, 

στο Ναύ πλιο, ο Κο λο κο τρώ νης τάχθη-

κε έν θερ μα υ πέρ της πο λι τι κής του και 

στά θη κε ο πι στό τε ρος συνεργά της και 

ο πο λυ τι μό τε ρος σύμ βου λός του. Λυ πή-

θη κε α φά ντα στα για τη δο λο φο νί α του. 

Ε πί σης, πρω το στά τη σε στα γε γο νό τα για 

την ε κλογή του Ό θω να. Ο Ό θω νας με 

την αγ γλι κή φρε γά τα «Μα δα γα σκά ρη» 

έ φθα σε στο λι μά νι του Ναυ πλί ου στις 

30 Ια νουα ρί ου 1833 και α πο βι βά στη κε 

στις 6 Φεβρουαρίου1833. Α πό την πρώ-

τη στιγ μή ο Κο λο κο τρώ νης έ γι νε πά λι 

στό χος συ κο φαντιών και ρα διουρ γιών 

εκ μέ ρους των πο λι τι κών του α ντιπά-

λων με προ ε ξέ χο ντα τον Πρω θυ πουρ γό 

Ιω άν νη Κω λέτ τη21. Α ντι μετωπί στη κε με 

ψυ χρό τη τα και α πό τους Βαυα ρούς, οι 

ο ποί οι δεν μπο ρούσαν να του συγ χω-

ρή σουν τη φι λο κα πο δι στρια κή του το-

πο θέ τη ση22. Ε ξυ φάνθη καν ε να ντί ον του 

κα τη γο ρί ες για μυ στι κές συ νε δριά σεις 

με άλ λους οπλαρ χη γούς, για α να φο ρές 

προς τον Τσά ρο, για συ νω μο σί ες ε να ντί-

ον του α νή λι κου τό τε Βα σι λιά Ό θω να και 

της Κυ βέρ νη σης, που κα τέ λη ξαν τελικά 

να κα τη γο ρη θεί για έ σχα τη προ δο σί α 

και να συλ λη φθεί στις 6 Σεπτεμ βρί ου 

183223, μα ζί με τον Δ. Πλα πού τα, το γιο 

του Γεν ναί ο, τον Τζαβέ λα, τον Νι κητα ρά 

και άλ λους στρα τιω τι κούς. Ό ταν ο λα ός 

φώ να ζε ό τι θα τον σκο τώσουν ά δι κα, ο 

Γέ ρος του Μο ριά α πά ντη σε: «Κα λύ τε ρα 

άδικα να με σκο τώ σουν, πα ρά δί καια». 

Πα ρό λη τη γεν ναί α στά ση και την άρ νη-

ση της υ πο γρα φής των δύ ο ε ξαί ρε των 

δικα στών Α να στά σιου Πολυζω ί δη24 και 

Γε ώρ γιου Τερ τσέ τη25 (σύμ βο λα της δι-

καιο σύ νης, οι ο ποί οι αρ νή θηκαν να υ πο-

γρά ψουν την α πό φα ση της κα τα δί κης), 

ο Κο λο κο τρώνης κα τα δι κά στη κε μα ζί 

με τον Πλα πού τα σε θά να το και φυ λα κί-

στη κε στο Πα λα μή δι σε η λι κί α 63 ε τών 

(26 Μαΐ ου1834). Λί γο αρ γό τε ρα η ποινή 

με τα τρά πη κε σε 20ε τή κά θειρ ξη με τά 

α πό πα ρέμ βα ση του Ό θω να. Και στις 27 

Μα ΐ ου 1835, με τά την ε νη λι κί ω ση του 

Ό θω να (20 Μαΐ ου 1835), έ λα βε χά ρη 

και α πο φυ λα κί στη κε, ε ξου θε νωμέ νος, 

τα πεινω μέ νος και σχεδόν τυ φλός α πό 

τις ά θλιες συν θή κες της φυ λα κής.

Δυ στυ χώς, και κα τά τη διάρ κεια του 

Α γώ να και με τά, υ πήρ ξαν μεγά λες δια-

φω νί ες, προ δο σί ες, διωγ μοί, δι χό νοιες, 

ρή ξεις, α ντι πα λό τητες, εμ φυ λιο πο λε μι-

κές συ γκρού σεις, τα ρα χές, αρ χο μα νί ες, 

και δο λο φο νί ες. Ω στό σο, κα τά τον σο φό 

Γέ ρο, «ο Θε ός εί χε βά λει την υ πο γρα φή 

του, για την α πε λευ θέ ρω ση τής Ελ λά δος, 

και δεν την πή ρε πί σω».

Με τά το 1835, ο Γέ ρος του Μο ριά έ ζη-

σε στην Α θή να, ό που ευτύχη σε να γνω ρί-

20 Η Αγ γλί α εί χε τα χθεί υ πέρ της ε κλο γής του Διο νυ σί ου Ρώ μα.
21 Πρω θυ πουρ γός α πό 31.5.1834 με χρι 20.5.1835.Το Δε κέμ βριο του 1834 με τα φέρ θη κε η πρω τεύ ου σα 

του νεοσύ στα του κρά τους στην Α θή να.
22 Μέ λη της α ντι βα σι λεί ας ή ταν ο κό μης Άρ μαν σμπερ γκ, ο κα θη γη τής Μά ου ρερ και ο Στρα τη γός Χάιντεκ. 
23 Τον συ νέ λα βαν ο Μοί ραρ χος Κλε ώ πας με 40 χω ρο φύ λα κες και τον πα ρέ δω σαν στον Βαυα ρό φρουρό 

της Α κρο ναυ πλί ας (Ιτ ς- Κα λέ), ό που πα ρέ μει νε μέ χρι την έ ναρ ξη της δί κης (3 Α πρι λί ου 1833).
24 Ο Πο λυ ζω ΐ δης κα τα γό ταν α πό το Με λέ νι κο της Μα κε δο νί ας, Πρό ε δρος του Δι κα στη ρί ου του Ναυπλί ου, 26 Μα-

ΐ ου 1834. Ο Τερ τσέ της κατα γό ταν α πό τη Ζά κυν θο, ή ταν φί λος του Άρ μαν σμπερ γκ και δά σκα λος των παιδιών του. 
Και οι δυο δι κά στη καν 4 μή νες φυ λά κι ση, για τί αρ νή θη καν να υ πο γράψουν την κα τα δί κη του Θ. Κο λο κο τρώ νη

25 Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης «Δι ή γη σις Συμ βάντων της Ελ λη νι κής Φυ λής, 1770-1836, έκ δο ση Γε ωρ γίου 
Τερ τσέ τη, Α θή ναι, 1846. (Α πο μνη μο νεύ μα τα Θ. Κ.).
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26 Α πό το Λό γο του Θ. Κο λο κο τρώ νη στην Πνύ κα («Ε γώ, παι διά μου, κα τά κα κή μου τύ χη, ε ξαι τί ας των πε-
ρι στάσε ων, έ μει να α γράμ μα τος»).

27 Α πό τον Ε πι τά φιο Λό γο του Πα να γιώ του Σούτσου,, Συμ βού λου της Ε πι κρα τεί ας στο Νε κρο τα φεί ο. Στην 
εκ κλη σί α της Α γί ας Ει ρή νης, στην Αιό λου τον ε πι κή δειο λό γο, διάρ κειας δυό μι σι ω ρών, εκ φώνη σε ο Αι δε σι μό τα-
τος Πρε σβύ τε ρος Οι κονό μος Κων στα ντί νος του εξ’ Οι κο νό μων, έ νας σο φό τα τος εκ κλη σια στι κός ρήτο ρας.

28 Νυμ φεύ θη κε την πλου σιό τα τη εγ γο νή του πρώ ην η γε μό να της Βλα χί ας, πρί γκι πα Ιω άν νη Καρατζά, 
την 1η Φε βρουα ρί ου1843..

σει τη γε νι κή α να γνώ ρι ση, την ε κτί μη ση 

και την α πο θέ ωση για την προ σφο ρά 

του στην Ε πα νά στα ση. Προ ή χθη σε Στρα-

τη γό, διορίστη κε Σύμ βου λος της Ε πι κρα-

τεί ας, και ο ρί σθηκε μέ λος της Ε πι τρο πής 

για την α νέ γερ ση του Πα νε πι στη μί ου 

Α θη νών και σύμβου λος του Όθωνα.

Ο ε μπνευ σμέ νος λό γος του Κο λο κο-

τρώ νη, στις 13 Νο εμ βρί ου 1838 προς 

τους φοι τη τές του Πα νε πι στη μί ου, στην 

Πνύ κα, α ποτε λεί την πο λιτ κή και πνευ-

μα τι κή του δια θή κη προς τη νε ο λαί α. 

Με τα ξύ των άλλων εί πε: «...Η προ κο πή 

και η μά θη σή σας να μην γί νει σκε πάρ νι 

μό νο δια το ά το μό σας, αλ λά να κοι τά ζει 

το κα λό της Κοι νό τητος, και μέ σα εις το 

κα λό αυ τό ευ ρί σκε ται και το δι κό σας ...Εις 

ε σάς μέ νει να ι σά σε τε και να στο λί σε τε τον 

τό πο, ο πού η μείς ε λευ θερώ σα με26».

Στις 4 Φε βρουα ρί ου 1843, «ο μέ γας 

α νήρ ετε λεύ τη σε»27 στο σπί τι του, ευ ρι-

σκό με νο στη δια σταύ ρω ση των ση με ρι-

νών οδών Κο λο κο τρώ νη και Λέκ κα στην 

Α θή να. Και «ε τε λεύ τη σεν» α πό ε γκε φα λι-

κή συμ φόρηση, σε η λι κί α 73 ε τών. Εί χε 

προ η γη θεί ο με γα λο πρε πέ στα τος γά μος 

τού γιου του, Κα λί νου28, ό που ο Κο λο κο-

τρώ νης έ νιω σε την κο ρυ φαί α α ποθέω-

ση της ε κτί μη σης και το με γα λεί ο της 

δό ξας. Τά φη κε στο Α΄ Νε κροταφεί ο 

Η Φυλακή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη



1919Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1821 (1770-1843)

29 Ε πί σης, ο γνω στός αν δριά ντας του Θ. Κο λο κοτρώ νη στο Κέ ντρο της Α θή νας, στην ο μώ νυ μη Πλατεί α, 
φι λο τε χνήθη κε στο Πα ρί σι το 1900 α πό τον γλύ πτη Λά ζα ρο Σώ χο και στή θη κε το 1904 στη θέ ση που βρί-
σκε ται σή με ρα.
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Αυ τός ή ταν ο Θο δω ρά κης, ο Θε ό δω-

ρος Κο λο κο τρώνης, ο Κλέ φτης, ο Ζω-

έ μπο ρος, ο Φι λι κός, ο Ο πλαρ χη γός, 

ο Γέ ρος του Μο ριά, ο Ιε ρα πό στο λος 

της Ε πα νά στα σης, ο Στρα τη γός, ο 

Αρ χι στράτη γος της Πε λο πον νή σου, 

ο Νέ στορας του Συ ντάγ ματος της 

Τροι ζή νος, ο Α ντι πρό ε δρος του Ε κτε λε-

στι κού, ο Σύμ βου λος της Ε πικρα τεί ας 

της Ελ λά δας, η Κο ρυ φαί α Μορ φή τού 

Ει κο σιέ να!

Α ξί ζει αιώ νιας τι μής και α πέ ρα ντου 

θαυ μα σμού! Πα ρα μέ νει Α ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ!

Α θη νών με τι μές Α ντι στρα τή γου ε.ε. Τα ο στά του αρ γό τε ρα, διακομί σθη καν στην 

Τρί πο λη και α πό τις 25 Σε πτεμ βρί ου 1993, βρίσκο νται σε ει δι κή κρύ πτη στη βά ση 

του αν δριά ντα του «Γέ ρου» στην Πλα τεί α Άρεως της Τρί πο λης, ό που εί χε στη θεί 

στις 26 Σεπτεμβρίου 197129. Έ τσι, έ φιπ πος και ε πι βλη τι κός, ό πως εί ναι, θα αγνα-

ντεύ ει αιώ νια τα βου νά και τις χαράδρες, που εί χε χι λιοπερ πα τή σει.
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«Στο αιματοπότιστο νησί«Στο αιματοπότιστο νησί

μια χούφτα παλληκάριαμια χούφτα παλληκάρια

το μέγα δένδρο ανάστησετο μέγα δένδρο ανάστησε

με τα χρυσά κλωνάριαμε τα χρυσά κλωνάρια

Ω! Μεσολόγγι! Ω! Δόξας γη!Ω! Μεσολόγγι! Ω! Δόξας γη!

Κι΄ αστράφτει στον αιώναΚι΄ αστράφτει στον αιώνα

Η Κλείσοβα του ολόφωτουΗ Κλείσοβα του ολόφωτου

μετώπου σου Κορώνα!μετώπου σου Κορώνα!

Αύγουστος 1894, Αύγουστος 1894, 

Κωστής Παλαμάς Κωστής Παλαμάς 

(1859-1943)(1859-1943)

H Eπ η Μ χη η  

Κ ε ο  

25 Μ ο  1826
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Η επική μάχη της Κλείσοβας, της ιστορικής μικρονησίδας της λιμνο-

θάλασσας του Μεσολογγίου στις 25 Μαρτίου 1826, υπήρξε η ύστατη 

εκτυφλωτική αναλαμπή, αλλά και η κορυφαία ηρωική πράξη των 

«Ελεύθερων Πολιορκημένων», κατά τη διάρκεια της τρίτης πολιορκίας 

της πόλης (15 Απριλίου 1825 - 10 Απριλίου 1826), λίγο πριν τη μεγαλει-

ώδη και ανεπανάληπτη Έξοδο της 10ης Απριλίου 1826. Η πρωτοφανών 

διαστάσεων επονείδιστη και πολυαίμακτη ήττα, που υπέστησαν τότε 

οι πολυάριθμες ορδές των Τουρκοαιγυπτίων του σκληροτράχηλου 

Κιουταχή και του αγέρωχου Ιμπραήμ από μια δράκα ηρώων, δεν έχει 

προηγούμενο, ακόμη και στην Ιστορία των Εθνών. Δυστυχώς, από τότε 

το συνταρακτικό αυτό γεγονός, δεν έτυχε της ανάλογης αναγνώρισης 

και προβολής και έχει περάσει στα «ψιλά γράμματα» της Ιστορίας….

Η παρούσα μελέτη συνιστά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια μικρή 

συμβολή στην ασύγκριτη ιστορία της ιερής πόλης του Μεσολογγίου 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Aντιστράτηγος ε.α. Νικόλαος Αθ. Κολόμβας,

Επίτιμος Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού

και γενικότερα της Εθνεγερσίας του 1821 και στοχεύει να ανασύρει από 

τη λήθη του παρελθόντος το φοβερό αυτό συμβάν και να δώσει έτσι 

το ερέθισμα να εγκύψουν και άλλοι στην έρευνα των σχετικών πηγών 

και να καταγράψουν τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν, ώστε 

να καταστεί ευρύτερα γνωστό ιδίως στις μέλλουσες γενιές.

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς με τους εμπνευσμένους στίχους 

ύμνησε και περιέγραψε παραστατικά όσο και επιγραμματικά, την ανεκτίμητη 

συμβολή της Κλείσοβας στην ανεπανάληπτη ιστορία του Μεσολογγίου και όχι 

μόνο, κατά την περίοδο της Εθνεγερσίας. Ο ίδιος ο Παλαμάς την αποκαλεί «το 

ενδοξότερο μνημείο της νέας μας ιστορίας». Γιατί δικαιωματικά το απαράμιλλο 

αυτό κατόρθωμα, αν και επισκιάστηκε από το κορυφαίο μετά από λίγες μέρες 

γεγονός της ηρωικής Εξόδου στις 10 Απριλίου 1826 της αθάνατης φρουράς των 

«Ελευθέρων Πολιορκημένων», αξιολογήθηκε σαν το σημαντικότερο περιστα-

τικό στην ατελεύτητη σειρά των περίλαμπρων μαχών και «στρατηγημάτων», 

που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας - της μεγάλης όπως λέγεται 

- πολιορκίας του Μεσολογγίου (15 Απριλίου 1825 - 10 Απριλίου 1826).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ - ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ
Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ, αφού το 1825 κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της 

Πελοποννήσου, εκτελώντας τώρα εντολές του Σουλτάνου, έρχεται να συνδράμει 

τον οικτρά αποτυχόντα επί 8μηνο στην εκπόρθηση του Μεσολογγίου, Κιουταχή. 

Έτσι στις 12 Δεκεμβρίου 1825 «υπό τους ήχους σαλπίγγων και τυμπάνων»1, όπως 

διαβάζουμε στα «Ελληνικά Χρονικά»2 της 13ης Δεκεμβρίου, μετακινεί από τον 

όρμο του Κρυονερίου επιδεικτικά εν πομπή και εγκαθιστά το στρατόπεδό του 

στις ΒΑ παρυφές της πόλης. Παράλληλα, δεν παρέλειπε να κομπάζει για τα πρό-

σφατα κατορθώματά του στο Μωριά και ταυτόχρονα να χλευάζει τον Κιουταχή, 

που επί οκτώ μήνες μέχρι τότε, δεν είχε καταφέρει να πάρει «μια φράχτη», όπως 

περιφρονητικά έλεγε για τα τείχη του Μεσολογγίου, ενώ γι’ αυτόν θα αρκούσαν 

μόνο 15 ημέρες!

Η αιχμή μάλιστα αυτή προκαλεί οξύτατη διαμάχη μεταξύ των δύο αρχηγών, 

που καταλήγει στη μετάθεση της ευθύνης για την άλωση της πόλης, από τους 

Τούρκους στους Αιγυπτίους. Αλλά, μετά την υπερήφανη απόρριψη στις αρχές του 

1826 από το γενναίο Αρχηγό των Μεσολογγιτών Θανάση Ραζηκότσικα (1798-1826) 

των νέων προτάσεων του υπερόπτη Ιμπραήμ για συμβιβασμό και αφού οι πρώτες 

αψιμαχίες καταλήγουν εις βάρος των επιτιθεμένων, ο τελευταίος αιφνιδιάζεται 

δυσάρεστα. Όταν μάλιστα ευθύς εν συνεχεία στις από 12-16 Φεβρουαρίου πολύ-

νεκρες και σφοδρότατες συγκρούσεις, οι αμυνόμενοι υπερισχύουν κατά κράτος 

των Αράβων, με τις γνωστές όσο και οδυνηρές για τον εχθρό, εκτός των τειχών 

του Μεσολογγίου, εφόδους τους, ο επηρμένος Αιγύπτιος στρατηλάτης κυριολεκτι-

κά θορυβείται. Και συνειδητοποιεί πλέον, ότι οι πύλες του «φράχτη» εκείνου δεν 

είναι δυνατόν να εκβιασθούν με τα όπλα, εφ’ όσον από τη μεριά της θάλασσας 

θα συνεχιζόταν, έστω και με δυσκολία, ο ανεφοδιασμός της.

Η σκληρή αυτή πραγματικότητα προσγειώνει τον Ιμπραήμ και τον αναγκάζει 

να συμφιλιωθεί πρόσκαιρα με τον Κιουταχή, και από κοινού πλέον να θέσουν σε 

εφαρμογή το σχέδιο κατάληψης των στρατηγικής σημασίας νησίδων, που φράσ-

σουν από νότια τη λιμνοθάλασσα και ελέγχουν τους φυσικούς διαύλους προς την 

πόλη, ήτοι της Κλείσοβας, του Βασιλαδιού και του Ντολμά.

ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ - ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Για την επίτευξη του αντικειμενικού αυτού σκοπού, αποδύονται σε σύντο-

νες προσπάθειες, ναυπηγώντας επί τόπου μικρά σκάφη και μεταφέροντας από 

τα μέσα Φεβρουαρίου τόσο δια ξηράς από το Κρυονέρι στις Άσπρες Αλυκές 

Φοινικιάς 32 λαντζόνια (μεγάλες κανονιοφόρες βάρκες, χωρίς καρίνα και ξάρτια) 

όσο και δια θαλάσσης από την Πάτρα στην περιοχή της νησίδας του Αη - Σώστη 

1 Σύμφωνα με τα «Ελληνικά Χρονικά» αποβιβάστηκαν: «Στρατεύματα τακτικά μετά των πυροβολιστών του 
Ιμπραήμ, οδηγούμενα από αξιωματικούς Γάλλους 8.600 Στρατεύματα άτακτα του ιδίου, από Κρήτης, Μοθώνης, 
Λάλα κ.λπ. 2.400, Αλβανοί μισθωτοί του ιδίου 2.200, Μαμελούκοι 1.200, Κοζάκοι του Τοπάλ 500, Ιατροί, υποϊατροί, 
υπηρέται των ασθενών και φροντισταί των τροφών 350, το άθροισμα 15.250».

2 Την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» εξέδιδε στο Μεσολόγγι ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ 
(1798-1826) από 1 Ιαν. 1824 έως 20 Φεβ. 1826, όταν από εχθρική οβίδα καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις και 
τα μηχανήματα του τυπογραφείου.
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«εν δίκροτον ατμοκίνητον Ρυμουλκιών», όπως αναφέρει ο Λάμπρος Κουτσονίκας3, 

50 μεγαλύτερα πλοιάρια και 5 κανονιοφόρες σχεδίες. Παράλληλα, από τις 19 

Φεβρουαρίου ο Αιγυπτιακός στόλος, ενισχύοντας τον Τουρκικό, κλείνει όλα 

τα περάσματα της λιμνοθάλασσας από τον Πατραϊκό κόλπο, ενώ ταυτόχρονα 

επιχειρούν ακόμη και να τα προσχώσουν με άμμο4. Εξάλλου, καταλαμβάνοντας 

ο εχθρός τα «μάτια» αυτά της λιμνοθάλασσας, δηλαδή τις μικρονησίδες, όπως 

αναφέρει ο Στρατηγός Νικόλαος Μακρής5 γιος του ξακουστού οπλαρχηγού 

Δημήτρη Μακρή, «θα απεστέρει τους πολιορκουμένους της νωπής και θρεπτικής 

τροφής των ιχθύων της λιμνοθαλάσσης».

Οι Έλληνες, έχοντας από τις 18 Φεβρουαρίου ενημερωθεί για τα σχέδια του 

εχθρού, έλαβαν πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της υφισταμένης οχύρωσης και 

την ενίσχυση της επάνδρωσης των νησίδων.

Επίσης ο Δημήτρης Φωτιάδης6 γράφει, ότι για να αντιμετωπίσουν αναμενόμε-

νο ντισμπάρκο (απόβαση): «Πήρανε ακόμη την απόφαση για να σιγουράρουνε την 

3 Λάμπρος Κουτσονίκας: «Γενική Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων», Αθήναι 1863, Τ. Β’ σ. 115.
4 Ο Ιταλός γιατρός Alfonso Nuzzo Mauro στην υπηρεσία του Ιμπραήμ στο βιβλίο του «La Catastrofe di 

Mesolongi», Napoli 1830, σχετικά αφηγείται: «Ένας Λόχος γενναίων Τούρκων μπαλτατζήδων (σκαπανέων) γέμισε 
αυτά τα περάσματα με άμμο κάτω από τα αδιάκοπα πυρά τον φρουρίου (Βασιλαδιού)».

5 Νικόλαος Μακρής: «Ιστορία του Μεσολογγίου», Μεσολόγγιον 1908, σελ. 47.
6 Δημήτρης Φωτιάδης: «Μεσολόγγι», Αθήνα, 1958.

1. Τουρκοαιγυπτιακός στόλος
2. Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα
3. Το Μεσολόγγι
4. Το νησάκι Κλείσοβα
5. Ελληνικά στρατεύματα
6. Τουρκικά κανόνια
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πολιτεία από τη μεριά της λίμνης, να φτιάσουνε από τόνα στο άλλο σπίτι, ένα πέτρινο 

τειχί και να στήσουνε κει τα πιότερα κανόνια…». 

Μετά τις αμοιβαίες αυτές προκαταρκτικές ενέργειες, οι Τουρκοαιγύπτιοι 

προχωρούν τώρα στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Και μετά επικό και άπελπι 

αγώνα των φρουρών, κυριεύουν διαδοχικά το Βασιλάδι στις 25 Φεβρουαρίου, 

τον Ντολμά και τον Πόρο στις 28 Φεβρουαρίου και εξαναγκάζουν το Αιτωλικό 

να συνθηκολογήσει την 1η Μαρτίου.

Έτσι, απομένει η Κλείσοβα, το τελευταίο επιθαλάσσιο προπύργιο των πολιορ-

κουμένων. Η κατάληψή της κρίνεται απαραίτητη, τόσο για την εγκατάσταση κανο-

νιοστασίων και προσβολή της πόλης κι από το νότο, όσο και για την αποκοπή της 

μοναδικής πλέον γραμμής ανεφοδιασμού των πολιορκουμένων από τη θάλασσα, 

μέσω της «φάλσα - μπούκας» (κρυφής εισόδου) που βρίσκεται περίπου 2 χλμ. ανα-

τολικά των σημερινών αλυκών Τουρλίδας.

Την Κλείσοβα, της οποίας η στρατηγική αξία -όπως αφηγείται ο Κανέλλος Δεληγιάννης- 

είχε επισημανθεί από την Α΄ Πολιορκία (25 Οκτ. - 31 Δεκ. 1822), όπου το Νοέμβριο 

είχαν συναφθεί φονικότατες μάχες, την είχαν περιβάλλει με πρόχωμα ύψους οργυιάς 

για να μη κατατρώγει η θάλασσα το νησί. Επίσης, για τη βελτίωση της οχύρωσής της, 

ο Κασομούλης7 μας λέει: «Εσήκωσεν η φρουρά λοιπόν γύρωθεν της Εκκλησίας οχύρωμα 

έως 5 πόδας το πλάτος και έως 6 το ύψος. Ο τάφρος γύρωθεν έμεινε τόσον ανοικτός, όσον 

χώμα έλειψεν... Εστάλησαν και 2 πυροβόλα των 18 λίτρων και 2 μικρά των 6 και τα μεν δύο 

έστησαν (βλέποντα) κατά τα νησίδια (Ανατολικά), τα δε κατά το Μεσολόγγι».

Στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος είχαν κατασκευάσει πολεμίστρες ολόγυρα 

από τη σαμαρωτή κεραμοσκέπαστη στέγη, αλλά και στο μικρό κωδωνοστάσιο, 

τοποθετώντας πανέρια γεμάτα με χώμα. Ακόμη, όπως ιστορούν ο Γάλλος ιστορικός 

Αύγουστος Φάμπρ8 και ο Στρατηγός Ιωάν. Ιωαννίδης9, η φρουρά, γύρω σχεδόν από 

το νησί, είχε μπήξει σειρές πασσάλων λίγο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

για να παρεμποδίζουν την προσέγγιση στην ακτή των εχθρικών πλοιαρίων, έτσι 

ώστε ν’ αναγκάζονται οι άνδρες τους ν’ αποβιβάζονται μέσα στον πηλώδη βυθό 

(βούρκο) και πελαγωγά «θαλασσοβατούντες», όπως μας λένε οι ιστορικοί, να 

πλησιάζουν με μεγάλη δυσκολία στη στεριά. Τέλος, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ 

Ανεμόμυλου -ήτανε νησάκι τότε- και Κλείσοβας, είχαν ταχθεί και υποστήριζαν το 

νησί οι μονοκάνονες Μεσολογγίτικες πάσσαρες του Δήμου Δενδραμή και του 

Κωνσταντή Τρικούπη, αδελφού του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Υπόψη επίσης, ότι γύρω 

από την Κλείσοβα τα νερά προς το νότο και τη δύση έχουν κάποιο σχετικό βάθος, 

ενώ προς τον βορρά και την ανατολή είναι πιο ρηχά και σχεδόν εύκολα, πελαγωτά 

(θαλασσοβατών) μπορεί κάποιος να κινηθεί. Ακόμη, ανατολικά της πόλης και από 

τη θέση «Αρμυρικάκι» (στο προπολεμικό πεδίο βολής) εκσπάται σειρά νησίδων 

που εκτείνονται κατά τη γενική έννοια βορράς - νότος και διέρχονται κοντά από 

την Κλείσοβα, με ποιο γνωστή τη Μολόχα.

7 Νικόλαος Κασομούλης: «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων», Αθήνα 1939-1942, 
τ. Β΄. σ. 199, 200.

8 Auguste Fabre: «Histoire du Siège de Missolonghi», Paris 1827.
9 Ιω. Ιωαννίδης: «Πολιορκίαι, Έξοδος και Ηρώον Μεσολογγίου», Mεσολόγγιον 1926.
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Η Φρουρά του νησιού αποτελείτο από 130 περίπου άνδρες, μεταξύ των οποίων 

αρκετοί Μεσολογγίτες. Φρούραρχος στις 18 Φεβρουαρίου είχε ορισθεί ο Σωματάρχης 

- οπλαρχηγός Χριστόδουλος Χατζηπέτρος από το Βετέρνικο Τρικάλων με 70 άνδρες 

του, ο οποίος όμως στις 22 Μαρτίου είχε μεταφερθεί επειγόντως στο Μεσολόγγι με 

υψηλό πυρετό και οξύτατους ρευματικούς πόνους. Γι’ αυτό, καθήκοντα φρουράρχου 

εκτελούσε ο Υποσωματάρχης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος από τα Μεγάλα Λομποτινά, 

τη σημερινή Άνω Χώρα των Κραβάρων της Ναυπακτίας. Ο Σωτηρόπουλος είχε ήδη 

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας διακριθεί για την παλληκαριά του. Άλλωστε, κυρίως 

για να επιμεληθεί της οχύρωσης του νησιού είχε διορισθεί πριν λίγο καιρό με 26 - 30 

άνδρες του στην Κλείσοβα, «ζηλωτής της εργασίας αυτής» σύμφωνα με τον Κασομούλη 

και «τερτιπιτζής εις τον πόλεμον», κατά τον Μακρύγιάννη10. Ήταν δε αυτός ο εμπνευ-

στής της τοποθετήσεως των πασσάλων στον υποθαλάσσιο χώρο μπροστά απ’ τα 

κράσπεδα του νησιού, που αποδείχθηκε κατά την εξέλιξη της μάχης σωτήρια.

Ο Ιμπραήμ, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του την άλωση του Βασιλαδιού, του 

Ντολμά, και του Ανατολικού (Αιτωλικού), συγκατατέθηκε τώρα ν’ αφήσει τον 

Κιουταχή να εκπορθήσει την Κλείσοβα, ο οποίος για το σκοπό αυτό διέθεσε 3.000 

άνδρες περίπου.

ΔΙΕΞΑΓΩΓH ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Αλλά στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε τη γλαφυρή όσο και χαρακτηριστική περι-

γραφή, που μας δίδει στα απομνημονεύματά του11, ο συμμετέχων στην τελευταία πο-

λιορκία του Μεσολογγίου και διασωθείς κατά την Έξοδο ευγενής Ηπειρώτης Αρτέμιος 

Μίχος, ο οποίος αργότερα θα καθέξει και το αξίωμα του Υπουργού Στρατιωτικών.

«Την 24η λοιπόν Μαρτίου, μίαν ώραν προ της δύσεως του ηλίου, εφάνησαν πλείστα 

σώματα εξερχόμενα των κατασκηνωμάτων του Κιουταχή και διευθυνόμενα προς την 

Άσπρην Αλυκήν, κειμένην προς δυσμάς του Μεσολογγίου εις ην ελλιμενίζετο πάντοτε 

ο εχθρικός στολίσκος και ελάμβανε όλα τα αναγκαία.

Τα σώματα ταύτα ήρχισαν να επιβιβάζονται επί των ελαφροτέρων εχθρικών πλοι-

αρίων, των προ ολίγου διευθυνθέντων εκεί, αλλ’ η μετ’ ολίγον επελθούσα νυξ κατεκά-

λυψε με βαθύ σκότος τα πέριξ και δεν επέτρεψεν εις την φρουράν του Μεσολογγίου 

να ιδή τας περαιτέρω κινήσεις του εχθρού. Αλλ’ υποπτευθείσα ουχ ήττον επικειμένην 

εχθρικήν έφοδον, έλαβεν αμέσως όλα τα προς υπεράσπισιν απαιτούμενα μέτρα και 

ανέμενε θαρραλέως την ημέραν».

«Τω όντι την επιούσαν, μόλις ήρχιζε να γλυκοχαράζει, ο εχθρικός στολίσκος επεφάνη 

συσσωματωμένος έμπροσθεν του Μεσολογγίου και ήρχισε ζωηρόν κατά της πόλεως 

κανονιοβολισμόν και βομβαρδισμόν, υποστηριζόμενος μετά της αυτής δραστηριότητος 

και υπό των κανονοστασίων της ξηράς».

«Τα παράλια κανονοστάσια της πόλεως και κατ’ εξοχήν το κανονοστάσιον του 

Ανεμομύλου αντεπυροβόλησαν τότε ευστόχως, όλοι δε, υποθέσαντες ότι επέκειτο 

έφοδος κατά του Μεσολογγίου, ετοποθετήθησαν εις τας θέσεις των, περιμένοντες 

αυτήν μετά καρτερίας, αλλά μετά παρέλευσιν ολίγων στιγμών ο εχθρικός στολίσκος 

10 Ι. Μακρυγιάννης: «Απομνημονεύματα», Αθήναι 1904.
11 Αρτέμιος Μίχος: «Απομνημονεύματα», Αθήναι 1956, σ. 50.
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εστράφη αιφνιδίως και διευθύνθη σωρηδόν προς την Κλείσοβαν!».

Συμπληρώνουμε ότι η πρωινή καταχνιά διευκόλυνε τις παραπάνω κινήσεις του 

εχθρού και ότι ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν σοβαρές εχθρικές ενέργειες προς την 

κατεύθυνση της Κλείσοβας τόσο με πλοιάρια κι από το Βασιλάδι, όσο και πολλών 

πεζών «θαλασσοβατούντων» από τη θέση Αρμυρικάκι.

Ακολουθεί σφοδρός κανονιοβολισμός του νησιού από τα πλοιάρια, ενώ οι 

Τούρκοι προσεγγίζουν το νησί και εκτοξεύουν την πρώτη τους έφοδο. Τη στιγμή 

αυτή, το πρωτοπαλλήκαρο της φρουράς ο φημισμένος Σουλιώτης Στρατηγός Κίτσος 

Τζαβέλλας12 (1801-1855), σπεύδει με άλλους 6-7 άνδρες (κατά τον Γ. Ζαλοκώστα 

ήταν 9), και με πλοιάρια οδηγούμενα από αμούστακα Μεσολογγιτόπουλα, αψη-

φώντας το καταιγιστικό πυρ του εχθρού και περνώντας ανάμεσα από τον εχθρικό 

στολίσκο, αποβιβάζεται στο νησί και εμψυχώνει τη φρουρά.

«Μόλις έμβηκεν μέσα (στο νησί)», γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, «ενέπνευσεν 

όλο το θάρρος εις τα παλληκάρια εκείνα».

Από κει και πέρα, ο καταξιωμένος Διοικητής της Φρουράς Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 

και ο ανδρείος και έμπειρος εμψυχωτής των μαχητών Κίτσος Τζαβέλλας, σε μια υπέροχη 

και αρμονική σύζευξη των αναμφισβήτητων ηγετικών τους προσόντων και χάρη στη 

στενή φιλία που τους συνέδεε, παίρνουν στα στιβαρά τους χέρια την άμυνα του νησιού 

και χαλυβδώνουν το φρόνημα των υπερασπιστών του, με αποτέλεσμα η μια μετά την 

άλλη να συντρίβονται οι λυσσώδεις επιθέσεις των αλλοθρήσκων.

Στην πρώτη ορμητική έφοδο του εχθρού δύο αρβανίτες σημαιοφόροι πατούν 

την Κλείσοβα, οι οποίοι αμέσως σκοτώνονται. Τους ακολουθούν και άλλοι. Οι Τούρκοι 

καταλαμβάνουν το περιμετρικό πρόχωμα κενό, διότι ήδη οι δικοί μας μπροστά στο 

διαγραφόμενο κίνδυνο να περικυκλωθούν, έχουν καταφύγει στην εκκλησία.

Όμως από εκεί τα βόλια των αμυνομένων είναι τόσο φονικά, ώστε οι εχθροί 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το πρόχωμα και να επιστρέψουν στις αρχικές τους 

θέσεις. Ο Κιουταχής, γενναίος και πείσμων, επιχειρεί ανεπιτυχώς μέχρι το μεσημέ-

ρι έξη (6) αλλεπάλληλες επιθέσεις, στη δε τελευταία, μπαίνει επικεφαλής ο ίδιος. 

Πληγώνεται όμως σοβαρά στο μηρό κι αναγκάζεται ν’ αποσυρθεί, γεγονός που 

διαδίδεται αμέσως και συμπαρασύρει σε άτακτη φυγή και τα στρατεύματά του. Οι 

ηττημένες φάλαγγές του, ντροπιασμένες και έχοντας εγκαταλείψει στο πεδίο της 

μάχης πάνω από 1.500 νεκρούς και τραυματίες, συμπτύσσονται με σπουδή κυρίως 

προς το κείμενο ανατολικότερα νησάκι της Μολόχας.

Κατά τη διάρκεια της άνισης αυτής πάλης, η φρουρά του Μεσολογγίου, παρα-

κολουθώντας με αγωνία από την παραλία την εξέλιξη του αγώνα και ανταποκρι-

νόμενη σε έκκληση των υπερασπιστών του νησιού, που διαβιβάσθηκε από ένα 

ατρόμητο Μεσολογγιτόπουλο, το οποίο οδήγησε ριψοκίνδυνα μια γαΐτα μέχρι την 

ακτή, προσπάθησε να στείλει ενισχύσεις και εφόδια.

«Αλλ’ εν τω μεταξύ των πυκνών εχθρικών εφόδων - γράφει στα απομνημονεύματά του ο 

Αρτέμιος Μίχος (όπ.π.σελ. 52) - ο γενναίος (Μεσολογγίτης) χιλίαρχος Καρακώστας Δροσίνης 

12 Κατά τον Δίον. Κόκκινο «Η Ελληνική Επανάστασις» Αθήναι 1956-1960, το περιστατικό αυτό συνέβη κατά την 
επίθεση των Αιγυπτίων, χωρίς όμως και να θεωρείται ως επικρατέστερη αυτή η άποψη, δοθέντος ότι κρίνεται ως 
εγκυρότερη η γνώμη των παρόντων ιστοριογράφων Ν. Κασομούλη και Α. Μίχου, όπως εκτίθεται παραπάνω.
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(αδελφός του Πάππου του Εθνικού μας ποιητού 

Γεωργίου Δροσίνη), έχων μεθ’ εαυτού και τον 

εξάδελφόν του Γεωργάκην Κ. Βαλτινόν και 

πέντε στρατιώτες, εισελθών εις πλοιάριον 

εις το οποίον έθεσε και τινα βαρέλια ύδα-

τος -κατά τον Κασομούλη και κιβώτια 

πυρομαχικών-  διευθύνθη προς την 

Κλείσοβαν. Ο εχθρικός στόλος ορμά 

τότε κατ’ αυτών, (και) πυροβολεί δια 

μυδραλίων και τουφεκισμών».

«Αλλ’ ο ατρόμητος αυτός στρατι-

ώτης, περιφρονών τον εχθρόν, προ-

χωρεί ακαταπαύστως εν μέσω της 

χαλάζης των σφαιρών και πλησιάζει 

εις το νησίδιον. Τότε σφαίρα (οβίδα) 

πυροβόλου προσβάλλει το πλοιάριον 

και διελθούσα από της πρύμνης εις 

την πρώραν, φονεύει τους τέσσαρας εκ 

των στρατιωτών και τους κωπηλάτας και 

βυθίζει το σκάφος. Οι διασωθέντες ρίπτο-

νται εις την θάλασσαν, ωθούσι το πλοιάριον 

και ούτως εισέρχονται θριαμβευτικώς εις την 

Κλείσοβαν».

Το παράδειγμα του χιλίαρχου Δροσίνη 

αποπειράθηκαν και πολλοί άλλοι ν’ ακολουθή-

σουν13, όπως οι Γεώργιος Τζαβέλλας και Ιωάννης 

Τζαβέλλας ο επονομαζόμενος Μπακατσέλος και επίσης πολλοί από το Επικουρικό 

Σώμα τη γνωστή «βοήθεια» που είχε πρόσφατα συγκροτηθεί από 250 περίπου 

άνδρες υπό τον Κίτσο Τζαβέλλα για να επεμβαίνει γρήγορα όπου παρουσιαζό-

ταν ανάγκη, αλλά κι’ από το Σώμα των Γελεκτζήδων (φορούσαν μόνο γελέκο για 

να μη τους βαραίνει η κάπα) που αποτελούσαν 90 περίπου Μεσολογγιτόπουλα 

17-18 χρονών. Αλλά δεν το κατόρθωσαν, επειδή ο εχθρός διέθετε πολλαπλάσιες 

δυνάμεις κι έτσι, όπως μας λέει ο Αρτ. Μίχος, «έμενον μακρόθεν τουφεκίζοντας, 

μη δυνάμενοι όμως να δώσωσι την παραμικράν βοήθειαν εις τους εντός του 

νησιδίου».

Κατά την κρίσιμη αυτή περίσταση και κατ’ άλλους στην εν συνεχεία επέμβαση 

των Αιγυπτίων, η Μεσολογγίτικη πάσσαρα του Κωνσταντή Τρικούπη, κατατρυ-

πημένη απ’ τις εχθρικές οβίδες βυθίζεται, ενώ ο ίδιος ο Τρικούπης τραυματίζεται 

σοβαρά, κατ’ άλλους αρρώστησε βαριά, οι δε διασωθέντες από το πλήρωμα 

καταφεύγουν στην Κλείσοβα. Στο μεταξύ, ο Ιμπραήμ, βλέποντας με χαιρεκακία 

την αποτυχία του Κιουταχή, τον οποίο -κατά τον Παπαρρηγόπουλο- «ενέπαιξεν 

13 Κατά τον Ν. Κασομούλη (τ. Β’. σελ. 232), η προσπάθεια του Γ. Τζαβέλλα και των υπολοίπων, είχε προηγηθεί 
της ενέργειας του Κ. Δροσίνη.
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Κίτσος Τζαβέλλας
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ανηλεώς», θεώρησε πρόσφορη την περίσταση ν’ αναλάβει αυτός τη συνέχιση του 

αγώνα, επωφελούμενος από τον κάματο και τις απώλειες της φρουράς, που μέχρι 

τότε είχε χάσει περίπου το 1/3 της δύναμής της. Διαλέγει λοιπόν ως επικεφαλής το 

γαμπρό του, τον τολμηρό Χουσεΐν Μπέη, πορθητή της Κρήτης, της Κάσσου, της 

Σφακτηρίας, και μόλις προ ολίγου του Βασιλαδιού και Ντολμά και ετοιμάζει 3.000 

περίπου Αιγυπτίους, οι οποίοι επιβιβασθέντες σε πλοιάρια αλλά και «θαλασσοβα-

τούντες», περικυκλώνουν την Κλείσοβα και ορμούν να την καταλάβουν.

Αλλά, ας δούμε πώς περιγράφει ο Λάμπρος Κουτσονίκας (‘Οπ.π.σ.120), την 

πρώτη έφοδο των Αιγυπτίων: «... ο εχθρός έφθασε με τας Αιγυπτιακάς τακτικάς 

στήλας, αίτινες ώρμησαν επί του μικρού οχυρώματος και με τας χείρας άδραξαν τους 

πάλους των οχυρωμάτων και ως εκ τούτου η φρουρά του Μεσολογγίου ενόμισεν, ότι 

οι εχθροί κατεκυρίευσαν την Κλείσοβαν, αλλ’ ο γενναίος αρχηγός (Τζαβέλλας) άφησε 

τους εχθρούς και επλησίασαν τόσον κοντά ώστε ουδεμία βολή να υπάγη επί ματαίω, 

διέταξεν αμέσως το πυρ και εξετελέσθη κατακεραυνώσας τους της πρώτης γραμμής 

πλησιάζοντας, οίτινες ως αστάχυες κατεθερίσθησαν και εστρώθησαν εις το έδαφος· 

οι εχθροί ιδόντες την φθοράν των εσταμάτησαν επ’ ολίγον, αλλ’ επήλθε και δεύτερον 

και τρίτον πυρ επ’ αυτών και τους κατεκύλισεν εις την γην».

Επιχειρούν πέντε αλλεπάλληλες εφόδους, αλλά και τις 5 φορές υποχωρούν 

μπρος στην ακατανίκητη ανδρεία και την ανεξάντλητη καρτερία των μαχητών της 

Κλείσοβας, οι οποίοι, καθοδηγούμενοι κατάλληλα, πυροβολούν με αξιοσημείωτη 

επιτυχία, κυρίως εναντίον των αξιωματικών των Αιγυπτίων -ιδίως Γάλλων- που 

διακρίνονταν από τις χρυσοποίκιλτες στολές τους.

Γύρω στη δύση του ηλίου, οι ηρωικοί υπερασπιστές αναμένοντας νέα σφο-

δρότερη έφοδο, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το πρόχωμα και να καταφύγουν 

στην εκκλησία. Πράγματι σε λίγο οι εχθροί εφορμούν για έκτη φορά, αποφασι-

σμένοι τώρα με κάθε θυσία να καταλάβουν το νησί. Ο Αν. Γούδας14 μας δίνει την 

ακόλουθη ωραία περιγραφή:

«Ότε δε οι εχθροί υπερπλεόνασαν, τότε ο Τζαβέλλας και ο Σωτηρόπουλος απεσύρθησαν 

εις το εν τω μέσω του νησιδίου ναΐδριον της Αγίας Τριάδος. Ανέβησαν οι υπ’ αυτούς άπαντες 

εις την οροφήν, ένθα ο Σωτηρόπουλος είχε σχηματίσει ενωρίτερον είδος τι προμαχώνος εκ 

λίθων, ευρεθέντων πέριξ του ναού, εκ κεράμων και αλιευτικών κοφίνων, εμπλέων χώματος. 

Ωχυρώθησαν όπως κάλλιον εδύναντο όπισθεν αυτών και τόσον ευστόχως και αδιαλείπτως 

επυροβόλουν, ώστε εφόνευον άπαντας σχεδόν τους προσεγγίζοντας...»

Ο ίδιος ο Χουσεΐν, λαμποκοπώντας μέσα στην πλουμιστή στολή του, «αστράπτων» 

-κατά τον Στασινόπουλο15- «από τον χρυσόν και τους πολυτίμους λίθους», σηκώ-

νεται όρθιος στην πρασινοχρωματισμένη λέμβο του και παροτρύνει τους άνδρες 

του. Κατά κακή του όμως τύχη, τον επισημαίνουν οι καταφυγόντες στην εκκλησία, 

απ’ όπου κατά την επικρατέστερη εκδοχή (διότι υπάρχει και ή έγκυρη άποψη, την 

οποία καταγράφει ο Κασομούλης, ότι τον σκότωσε ο Σφήκας, ψυχογιός του Αξ/κού 

Αποστόλη Καρατζογιάννη, Νιχωρίτου), ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος - «άριστος 

σκοπευτής ών», όπως γράφει στην ιστορία του ο Στρατηγός Νικόλαος Μακρής - τον 

14 Αν. Γούδας: «Βίοι Παράλληλοι», Αθήναι 1872.
15 Κ. Στασινόπουλος: «Το Μεσολόγγι», Αθήναι 1926, σ. 204.
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πυροβολεί και τον σωριάζει νεκρόν. Η λέμβος αποσύρεται και δίδει έτσι το σύνθημα 

της γενικής υποχώρησης στις εχθρικές γραμμές. Η φρουρά τους καταπυροβολεί και 

με επικεφαλής τον Κίτσο Τζαβέλλα ξιφήρης, εξορμά και τους καταδιώκει, σφάζοντας 

όσους είχαν βγει στο πρόχωμα και κυνηγώντας τους άλλους μέσα στη λιμνοθάλασσα, 

οι οποίοι πανικόβλητοι διασκορπίζονται.

Στο σημείο αυτό, συμπληρώνει ο Δημήτρης Φωτιάδης, μεταφέροντας την 

αφήγηση του Κασομούλη:

«Μόλις είδαμε από το Μεσολόγγι πως οι δικοί μας στην Κλείσοβα πήδησαν όξω 

από τα ταμπούρια τους, όρμησε τότες η «βοήθεια», όπου είχε μπει στα πλοιάρια και 

περίμενε. Λάμνοντας μ’ όλη τη βία τράβηξαν γραμμή κατά το νησάκι το πιο κοντινό 

στην Κλείσοβα. Σκιάζονται οι Αρβανίτες κι οι Αραπάδες που είτανε μαζεμένοι γύρω απ’ 

αυτό, τους πιάνει χαροτρομάρα και τρέχουν άλλοι από δω και άλλοι από εκεί».

Ευτυχώς γι’ αυτούς, η νύχτα που άρχισε να πέφτει, διακόπτει την απηνή κα-

ταδίωξή τους.

«Την επαύριον οι Έλληνες - γράφει ο Αρτέμιος Μίχος (Όπ.π.σ.54) - περιερχόμενοι τα 

μικρά νησίδια τα περί την Κλείσοβαν, εύρισκον πολλούς των τακτικών Αράβων οίτινες 

είχον περιπλανηθεί κατά την μάχην, εκ των οποίων άλλους μεν εφόνευον, άλλους δε 

ζώντας μετέφερον εις Μεσολόγγιον». 

Ο Κασομούλης (Όπ.π.σ. 237) δίνει επίσης μια συνταρακτική εικόνα των σκη-

νών που επακολούθησαν την επομένη: «Η φρουρά όλη έτρεχεν και εφιλούσεν τους 

σωθέντας συναδέλφους των εις την Κλείσοβαν. Όλοι επήγαν δια να ιδούν το τρομε-
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ρόν θέαμα την αυγήν. Επήγα και μόνος μου, αφού τους 

εφίλησα επαρατήρησα και είδα γύρωθεν επτά σωρούς 

φονευμένους και στιβασμένους ένας επάνω στον άλλον, 

οίτινες ήταν οι φύλακες των σημαιών, φονευόμενοι καθ’ 

ον χρόνον έτρεχαν να φυλάξουν τας σημαίας. Οι σωροί 

απείχον έως μίαν οργυιά από την τάφρον, τόσον είχαν 

πλησιάσει. Η λίμνη ήταν σκεπασμένη από τα πτώματα16 

έως μίαν βολήν μακράν και πλέοντα εκυμάτιζαν ωσάν 

φροκαλίδια επάνω εις την ακρογιαλιάν».

Ο Μίχος αναφέρει ακόμη ότι «1500 λογχοφόρα όπλα 

του τακτικού Αιγυπτιακού Στρατού και υπέρ τας 100 κα-

ραμπίνας και άλλα τόσα ξίφη Αξιωματικών, 13 σημαίαι της 

ημισελήνου και 10 τύμπανα και άλλα πάμπολλα λάφυρα 

απετέλεσαν το Ελληνικόν Τρόπαιον».

Ας ακούσουμε επίσης ένα χαρακτηριστικό περιστα-

τικό που έλαβε χώρα την επομένη (το ίδιο με μερικές 

παραλλαγές, αναφέρει και ο Κασομούλης) και που 

περιλαμβάνει στ’ απομνημονεύματά του ο Σπυρο-

Μήλιος17.

«Ο Καπετάν Πασιάς, όστις έστεκεν με τον στόλον προ-

σορμισμένος και είδε μακρόθεν τας τουρκικάς σημαίας 

θεμένας επί του προμαχώνος της Κλείσοβας, εσυμπέρανεν, 

ότι εκυριεύθη· όθεν έστειλεν εν πλοιάριον, εις το οποίον 

ήτον τριάκοντα Τούρκοι, δια να συγχαρεί εκείνον τον 

Βεζύρην, όστις έφερε τα νικητήρια· το πλοιάριον επλησία-

σεν εις την Κλείσοβαν και δεν παρετήρησεν ότι αι σημαίαι 

ήτον ανάποδα· μάλιστα ο Καπετάν Γιαννάκης 

Τζαβέλλας, αδελφός τον Στρατηγού, 

όστις ευαρεστείτο να μη 

ξουραφίζει τα γένεια του, 

τους επαρρησιάσθη έξω 

του προμαχώνος, τους 

ωμίλησεν Τούρκικα και τους 

επροσκάλεσεν να εβγούν εκ 

του πλοίου. Οι Τούρκοι απα-

τηθέντες από την γλώσσαν και 

16 Ο Αρ. Μίχος (Όπ.π.σ. 54) σχετικά παρατηρεί: «Τα πτώματα ταύτα ήσαν του 
Αιγυπτιακού στρατού. Εκ του στρατού δε του Κιουταχή μόνα τα πτώματα των 
δύο αυτού σημαιοφόρων έμειναν εκεί, τα δε άλλα εβλέπομεν ιδίοις οφθαλμοίς, 
ότι διαρκούσης της μάχης, τα μετέφερον οι σύντροφοί των επί των ώμων 
των μέχρι της ξηράς, εκεί δε τα ανεβίβαζον εις ίππους και τα έπεμπον εις το 
στρατόπεδόν των, η μετακόμισις δε αύτη ήτο διηνεκής και πυκνή».

17 Σπυρομήλιος: «Απομνημονεύματα της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου», 
Αθήνα 1883, σ. 221.
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από τα γένεια εβγήκαν και ούτως τους εσύλλαβαν οι Έλληνες όλους, 

πλην δεν κατεδέχθησαν να τους κακοποιήσουν, αλλά μόνον τους 

αφόπλισαν και τους έστειλαν εις το εχθρικόν στρατόπεδον δια να 

παρηγορήσουν τους υπερήφανους Βεζυράδες, οίτινες μετά την 

αποτυχίαν ήτον πολλά μελαγχολικοί».

Πέντε μέρες πέρασαν και οι ορδές του εχθρού βρίσκονταν στην 

ίδια παραζάλη και βουβαμάρα. Οι Αραπάδες ολοένα ξετρύπωναν από 

τη λίμνη κι ούτε αυτός ακόμη ο Μπραΐμης δεν ήξερε την κατάσταση 

του ασκεριού του. Από τότε πλάστηκε και ο θρύλος πως τις νύχτες 

βογγάει το αίμα των Αραπάδων στην περιοχή της Κλείσοβας.

Θα αντιπαρέλθουμε και άλλα περιστατικά που χαρακτηρίζουν 

την πανωλεθρία που υπέστησαν τότε οι Τουρκοαιγύπτιοι και θα 

μνημονεύσουμε μόνο την εκτίμηση του Στασινόπουλου (Όπ.

π.σ. 204) κατά την οποία «οι Τουρκοαιγύπτιοι είχαν καταληφθεί 

υπό τόσου πανικού, ώστε εάν οι πολιορκούμενοι απεφάσιζαν 

να κάμουν την Έξοδον την νύκτα εκείνην, όλοι θα εσώζοντο και 

κανείς δεν θα έπιπτε».

Έτσι έληξε με την βοήθεια της Θεομήτωρος η «πανήμερος», 

όπως ονομάσθηκε, μάχη της Κλείσοβας, επειδή κράτησε από τα 

χαράματα μέχρι το σού ρουπο της 25ης Μαρτίου 1826.

Στη μάχη της Κλείσοβας, οι απώλειές μας έφθασαν γύρω 

στους 60 ηρωικούς νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονταν και αρκετοί Μεσολογγίτες. 

Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτίων ανήλθαν, σύμφωνα με τους 

παρόντες τότε στο Μεσολόγγι απομνημονευματογράφους, κατά 

μεν τον Ν. Κασομούλη (Όπ.π.σελ. 237) σε 2.500 νεκρούς, «εκτός 

των όσων εσυνελάμβανον οι πλοιαροκονταρισταί ζώντας την 

αυγήν, ζητώντας την συμπάθειάν των (τους οποίους εφόνευον)», 

κατά δε τον Αρτέμιο Μίχο (Όπ.π.σελ. 54) σε 3.500 φονευθέντες 

και πληγωθέντες. Τέλος, ο Σπυρο-Μήλιος (Όπ.π.σελ. 221), κατά 

μαρτυρίαν του Παπαλουκά, μνημονεύει 3.500 νεκρούς, εκτός 

των πληγωμένων.

Η απίστευτη κυριολεκτικά δυσαναλογία μεταξύ των απωλειών 

που υπέστη η φρουρά της Κλείσοβας και των αντιστοίχων των 

Τουρκοαιγυπτίων, θα πρέπει, εκτός των άλλων, ν’ αποδοθεί και 

στο γεγονός ότι η μικρή έκταση του νησιού (περίμετρος περίπου 

300 βήματα) επέτρεπε μόνο τις κατά κύματα και με μικρή σχετι-

κώς δύναμη επιθέσεις του εχθρού, επίσης στο ότι ο λασπώδης 

βυθός δυσκόλευε σοβαρά τις κινήσεις των επιτιθεμένων, η δε Ιμπραΐμ
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τοποθέτηση υποθαλάσσιων εμποδίων (πασσάλων) μπρος από τα κράσπεδα του 

νησιού απέτρεπε την προσόρμιση λέμβων.

Για τα πτώματα των Τουρκοαιγυπτίων, ο Φάνης Μιχαλόπουλος18, αναφέρει: «... 

φρικιαστική πραγματικώς είναι η περιγραφή την οποίαν μας έδωκεν ο ιατρός της φρου-

ράς κι ένας από τους σωθέντες μετά την Έξοδον αγωνιστές ο Λευκάδιος Στεφανίτσης εις 

την «Απλήν και μεμαρτυρημένην έκθεσίν» του (εν Ναυπλίω 1836). Μετά την μάχη της 

Κλείσοβας, προβλέπο ντας ούτος μεγαλύτερη έλλειψη τροφών, επρότεινε όπως τα πτώμα-

τα των Αιγυπτίων αλατισθούν και δοθούν για τροφή εις τους κατοίκους. Αλλά η πρόταση 

απορρίφθηκε και μόνη τροφή που τους απόμεινε ήσαν τα χελιδόνια της ανοίξεως».

Θα αντιπαρέλθουμε τον σκόπελο να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα διακριθέντες 

και θ’ αρκεσθούμε στη διατύπωση του Μεσολογγίτη ιστορικού και πρώτου 

Πρωθυπουργού Σπυρίδωνος Τρικούπη, κατά τον οποίο «ήρως αυτόχρημα ανε-

δείχθη πας πολεμιστής της Κλείσοβας». Θα επαναλάβουμε, επίσης, ότι παρά το 

πλευρό των ανδρών πολέμησαν ηρωικά και Μεσολογγίτισσες.

ΕΚΤΙΜHΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ
Η πολυθρύλητη μάχη της Κλείσοβας, αν θεωρηθεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα 

από τα τόσα άλλα περίλαμπρα περιστατικά που διαδραματίστηκαν κατά τη δι-

άρκεια της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου, αναμφίβολα θα πρέπει να 

συγκαταλεχθεί ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές και πολυαίμακτες συγκρούσεις 

κατά τον ιερό Αγώνα της Φυλής. Η τρομακτική φθορά που υπέστησαν τα λεφούσια 

των Τουρκοαιγυπτίων, μόνο με τη νίλα της Στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια 

τον Ιούλιο του 1822 απ’ τον Κολοκοτρώνη μπορεί να παραβληθεί. Αν μάλιστα 

ληφθεί υπόψη ότι έναντι 130 περίπου ηρωικών προμάχων της, η υπεροχή του 

εχθρού σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα ήταν όχι απλώς συντριπτική, αλλά 

πρωτοφανής (1:25 αναφέρουν οι ιστορικοί), το έπος της Κλείσοβας θα πρέπει χω-

ρίς υπερβολή να καταγραφεί ίσως -τηρουμένων των αναλογιών- σαν το μοναδικό 

νικηφόρο περιστατικό στην πολεμική ιστορία και όχι μόνο την Ελληνική.

Δυστυχώς, η περιφανής αυτή νίκη που έστεψε τα ιερά όπλα των γενναίων 

υπερασπιστών της, δεν είχε την αναμενόμενη συνέχεια, όπως άλλωστε ο ίδιος 

ο Μπραΐμης σ’ ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας ομολόγησε μετά από λίγο καιρό στον 

Γάλλο Δεριγνύ: «Βλέπεις πώς λιώνουν τα χιόνια εκείνων των βουνών; Έτσι ακριβώς 

θα λιώναμε και εμείς αν το Μεσολόγγι είχε τρόφιμα για κάμποσες μέρες».

Ο ελληνικός στόλος, αρκετά αδύνατος τώρα, στις αμέσως επόμενες μέρες, δεν 

μπόρεσε να διασπάσει τον ασφυκτικό κλοιό του εχθρού και να ανεφοδιάσει με 

τρόφιμα τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» κι έτσι ό,τι δεν κατόρθωσαν τα πολυ-

άριθμα ασκέρια του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, το πέτυχε η πείνα, «αυτή η μαύρη 

και απαίσια στρίγγλα», κατά το χρονικογράφο, με τα γνωστά επακόλουθα.

Έτσι, για να ξαναγυρίσουμε στην αφήγησή μας, η Κλείσοβα δεν έπεσε. Πατήθηκε 

από τον εχθρό μετά την Έξοδο, όταν δεν υπήρχε πια Μεσολόγγι.

Θα αποτολμήσουμε, επίσης, μια σύντομη κριτική της Μάχης από καθαρώς 

18 Φάνης Μιχαλόπουλος: «Οι τελευταίες στιγμές του Μεσολογγίου», Αθήναι 1957.
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στρατιωτικής σκοπιάς μ’ όλο το σεβασμό προς τους αθάνατους προγόνους μας.

Θα σημειώσουμε έτσι, από πλευράς προπαρασκευής, την επιτήδεια οχύρωση του 

νησιού και ιδίως την επινοητικότητα του Σωτηρόπουλου, για την τοποθέτηση πασσά-

λων στον υποθαλάσσιο χώρο γύρω από το νησί, που προσομοιάζει με τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα κατά την άμυνα των νήσων και περιλαμβάνουν εγκατάσταση 

υποβρυχίων ναρκοπεδίων και λοιπών κωλυμάτων, εγγύς των ακτών αποβάσεως.

Θα επισημάνουμε ότι οι διατεθείσες δυνάμεις και τα μέσα για την άμυνα του νησιού 

ήταν μάλλον ανεπαρκή, εν όψει μάλιστα των διαφανέντων πλέον σχεδίων του εχθρού, 

τόσο με την προηγηθείσα άλωση του Βασιλαδιού και του Ντολμά, όσο κι από τις ενέρ-

γειες της προτεραίας της επίθεσης. Η έγκαιρη προώθηση στο νησί επί πλέον 2 έως 4 

πυροβόλων και αριθμού μαχητών, καθώς και των απαραιτήτων εφοδίων και πυρομα-

χικών, εκτιμάται ότι θα συνέβαλε πλέον αποτελεσματικά στη διεξαγωγή του αγώνα.

Θα διατυπώσουμε την άποψη, ότι ο εχθρός με τις παραπλανητικές του κινήσεις, 

πέτυχε τακτικό αιφνιδιασμό σε βάρος των αμυνομένων, διότι όλοι πίστεψαν ότι η 

επίθεση στρεφόταν κατά του Ανεμόμυλου και του Μεσολογγίου. Απόρροια τούτου 

ήταν, η συνακόλουθη ενίσχυση του νησιού να επιχειρηθεί άκαιρα, ασυντόνιστα 

και με δυνάμεις μεταγγιζόμενες «στάγδην», με πρωτόβουλες, παράτολμες έως και 

απέλπιδες, θα λέγαμε, προσπάθειες.

Θα παρατηρήσουμε τη σημειωθείσα έλλειψη κυρίως νερού και πολεμοφοδίων, η 

οποία είναι εν μέρει δικαιολογημένη, λόγω της σφοδρότητας και διάρκειας της μάχης.

Θα τονίσουμε την παράλειψη εκπόνησης υπό της συλλογικής Κεντρικής 

Διοικήσεως (μάλλον αυτό ήταν μειονέκτημα) επαρκών όσο και αναγκαίων σχεδίων 

ενίσχυσης και υποστήριξης με δυνάμεις και πυρά της φρουράς του νησιού, προ 

και κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η Κλείσοβα, όπως θα λέγαμε στη στρατιωτική ορολογία, βρισκόταν «εντός βε-

ληνεκούς υποστηρίξεως και αποστάσεως ενισχύσεως», από τις φίλιες γραμμές.

Θα υπενθυμίσουμε ακόμη, ότι κατά τη διεξαγωγή της μάχης δεν εκδηλώθηκε 

σχέδιο αντιπερισπασμού από τη φρουρά του Μεσολογγίου, τα γνωστά εκτός των 

Τειχών γιουρούσια της Φρουράς. Μετά δε τη δεινή ήττα του αντιπάλου, δεν επι-

διώχθηκε σε ανάλογη έκταση η εκμετάλλευση της επιτυχίας, έναντι ενός εχθρού 

πλήρως εξουθενωμένου. Ενδεχομένως, η απουσία του Κ. Τζαβέλλα, που πρωτο-

στατούσε στα εγχειρήματα αυτά και διοικούσε τη «βοήθεια», ή ακόμη η μεγάλη 

εξασθένηση του οργανισμού τους απ’ την ασιτία, δηλαδή η έλλειψη φυσικών 

δυνάμεων, να μην επέτρεψαν την εκδήλωσή τους.

Τέλος, θα πρέπει ιδιαιτέρως να εξάρουμε, τόσο την ανεκτίμητη σημασία της 

Ηγεσίας, όσο και την ανυπολόγιστη αξία των Ηθικών Δυνάμεων της Φρουράς, 

στοιχεία τα οποία διαδραμάτισαν ακόμη μια φορά τον κυρίαρχο ρόλο στο πεδίο 

της Μάχης και κατίσχυσαν της, όχι απλώς συντριπτικής, αλλά πρωτοφανούς υπε-

ροχής του εχθρού σε δυνάμεις και μέσα.

Και για να συμπληρώσουμε τα σχετικά με τη Φρουρά της Κλείσοβας, σημειώνουμε 

ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο της Εξόδου, το Σώμα της Κλείσοβας, με τους αρχηγούς 

του Χριστόδουλο Χατζηπέτρο και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, αποχώρησε την ίδια 

νύχτα (10 Απρ. 1826) με πλοιάρια από το νησί και κατέλαβε το δεξιό πλευρό των 
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εξερχόμενων δίπλα στη φάλαγγα των γυναικόπαιδων, υπέστη δε σοβαρότατες απώ-

λειες, αντιμετωπίζοντας, αρχικά το Ιππικό των Αιγυπτίων στον κάμπο του Μποχωριού, 

και εν συνεχεία την ενέδρα των Τουρκαλβανών, κοντά στον Αη Συμιό.

Ο Κασομούλης (όπ.π.σ. 283) αναφέρει ότι «από τους 76 άνδρες του Χ.Χ. έμειναν 

μόνον 17-20».

Αξίζει, τέλος, να μνημονευθεί και η σύγκριση που έκανε ο γνωστός οπλαρχηγός 

Σουρμελής, όταν ύστερα από ένα χρόνο, συμμετέχοντας το 1827 στην πολιορκία 

της Ακροπόλεως, εξοργισμένος από σχετική ιταμή πρόκληση συναδέλφων του, 

απάντησε όπως μας περιγράφει ο Κασομούλης στα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά»: 

«Μιας ημέρας μόνον μίαν πράξιν εκείνης της Φρουράς (του Μεσολογγίου), και να 

μάσης όλαις ταις πράξεις της Φρουράς αυτής (της Ακροπόλεως) και τριών ακόμη 

χρόνων (καθ’ υπόθεσιν), δεν συγκρίνεται. Δεν εννοώ (το κατόρθωμα) της Εξόδου...., 

αλλά μόνον της Κλείσοβας (την μάχην θα ήρκει) να έχης κατά νουν».

Κλείνοντας την αφήγησή μας, θα προσθέταμε ότι το νησάκι σήμερα έχει πε-

ρίπου καταποντιστεί, έρμαιο των κυμάτων και της αδιαφορίας όλων μας και ότι 

τόσο το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος όσο και ο Τύμβος των Πεσόντων 

απειλούνται με κατάρρευση. Πολλά λέγονται για την αξιοποίηση της λιμνοθάλασ-

σας, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και η διάσωση του νησιού με την εκτέλεση 

σειράς έργων. Ας ευχηθούμε, τα σχέδια αυτά σύντομα να υλοποιηθούν, πριν να 

είναι πολύ αργά και ας ελπίσουμε, μαζί μ’ αυτά, ν’ αναβιώσουν και τα ωραία έθιμα 

και οι παραδόσεις μας και ακόμη κατά την επέτειο της Μάχης που συμπίπτει με 

την Εθνική μας Εορτή της 25ης Μαρτίου, να τελούνται στο νησάκι επιμνημόσυνη 

δέηση και άλλες εκδηλώσεις, σαν ένδειξη της ελάχιστης ευγνωμοσύνης και φόρου 

τιμής σ’ εκείνους που θυσιάστηκαν τότε, για νάμαστε ελεύθεροι εμείς σήμερα, 

έχοντας πάντοτε στο νου μας, το γνωστό αξίωμα: «Λαοί που λησμόνησαν την 

Ιστορία και τις παραδόσεις τους, χάθηκαν στο διάβα του χρόνου». 
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H Γερ µα νι κή Ε πί θε ση
κα τά της Ελ λά δος
τον Α πρί λιο του 1941Α πρί λιο του 1941

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ιω άν νης Σ. Πα πα φλωρά τος

Νο μι κός - Διε θνολό γος,

Δι δά κτωρ Πα νε πι στη μί ου Α θη νών



37Η ΗΗΗ ΓΕΕΕΕΡΜΡΜΡΜΡ ΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΙΚΙΚΙΙΚΙΚΗ Η Η Η ΕΠΕΠΕΠΕΠΕ ΙΘΙΘΙΘΙΘΙΘΘΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΗ Η ΗΗ ΚΑΚΑΚΑΤΑΤΑΤΑΑΑΑ Τ ΤΤΤΤΤΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗ Ε Ε Ε ΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΑΔΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΟ  Τ Τ  Τ ΤΟΝΟΝΟΝΟΝΟΟΝΝΝΝΝΝ ΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΡΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΛΛΛΛΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟΟ Τ Τ Τ ΤΤΤΤΤ ΤΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΥΥΥΥΥΥ 1 1 11 11 1111111949494949494949494944444111111111

Κα τά τη διάρ κεια του 20ου αιώνα, 

έ λα βαν χώ ρα δύ ο πα γκό σμιοι πό λε μοι. 

Ο Πρώ τος δι ήρ κε σε α πό το 1914 έ ως 

το 1918. Ο Δεύ τε ρος άρ χι σε τυ πι κά την 

3η Σε πτεμ βρί ου 1939, ό ταν έ λη ξε το 

τελε σί γρα φο των Αγ γλο γάλ λων προς 

τους Γερ μα νούς, με το ο ποί ο ε ζη τεί το 

η α πόσυρ ση των στρα τευ μά των των τε-

λευ ταί ων α πό την Πο λω νί α. Αρ χι κώς, η 

σύρ ραξη αυ τή ή ταν πε ριο ρι σμέ νη στην 

ευ ρω πα ϊ κή ή πει ρο. Στα δια κά, ό μως, προ-

σέ λαβε πα γκό σμιες δια στά σεις κα θώς ει-

σήλ θαν σ’ αυ τήν τα πε ρισ σό τε ρα κρά τη 

της υ φη λί ου. Έ ως το θέ ρος του 1940, ο 

γερ μα νι κός στρα τός εί χε κα τα λά βει την 

Πολω νί α (την ο ποί α μοί ρα σε με τη Σο βιε-

τι κή Έ νω ση), τη Νορ βη γί α, τη Δα νί α, το 

Βέλγιο, την Ολ λαν δί α και τη Γαλ λί α (μέ-

ρος της ο ποί ας ά φη σε υ πό την ε ξου σί α 

του γη ραιού Στρα τάρ χη Henri-Phlippe 

Pιtain, ο ο ποί ος εί χε συ στή σει “το κρά-

τος του Βι σύ”). Τον Ιού νιο του 1940, τα 

ι τα λι κά στρα τεύ μα τα ε πι τέ θη καν στα 

νώτα των γαλ λι κών στρα τευ μά των, τα 

ο ποί α υ φί στα ντο ή δη την κα ται γι στι κή 

ε πίθε ση των Γερ μα νών. Με τά α πό τη 

συν θη κο λό γη ση των Γάλ λων (την 22α 

Ιου νί ου 1940), οι Ι τα λοί έ λα βαν ως α ντάλ-

λαγ μα έ να μι κρό τμή μα της γαλ λικής 

ε πι κρά τειας. Κα τό πιν, η Ρώ μη έ στρε ψε 

την προ σο χή της στα Βαλ κά νια, ό που 

κα τεί χε ή δη την Αλ βα νί α (α πό την 7η 

Α πρι λί ου του 1939) και τα Δω δεκά νη-

σα (α πό την ά νοι ξη του 1912). Κα τά το 

προ σε χές διά στη μα, οι Ι τα λοί έ θε σαν σε 

ε φαρ μο γή μί α πο λι τι κή κλι μα κού με νων 

προ κλή σε ων κα τά της ου δέ τε ρης Ελ λά-

δας, με α πο κο ρύ φω μα τον ά ναν δρο 

τορ πιλ λι σμό του εύ δρο μου «Έλ λη» στο 

λιμά νι της Τή νου, α νή με ρα της ε ορ τής 

της Πα να γί ας, τον Δε κα πε νταύ γου στο 

του 1940. Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση, η 

ο ποί α εί χε ξε κι νή σει τη λή ψη ό λων των 

α να γκαί ων μέ τρων στην ελ λη νο αλ βα-

νι κή με θό ριο με τά την προ σάρ τη ση 

της Αλ βα νί ας στην Ι τα λί α, ε νέ τει νε τις 

προ σπά θειές της για την πο λε μι κή προ-

πα ρα σκευ ή του Έ θνους.

Τε λι κώς, την 28η Ο κτω βρί ου 1940, 

ο Ι τα λός πρε σβευ τής στην Α θή να 

Emmanuele Grazzi ε πέ δω σε έ να τε-

λε σί γρα φο στον Έλ λη να κυ βερ νή τη 

Ιω άν νη Με τα ξά. Το κείμε νο αυ τό έ βρι-

θε προ φά σε ων προ κει μέ νου να δι καιο-

λο γη θεί η α πρό κλη τη ιτα λι κή ε πί θε ση 

ε να ντί ον της Ελ λά δος, η κυ βέρ νη ση 

της ο ποί ας εί χε τη ρή σει πλή ρως την 

ου δε τε ρό τη τα με τα ξύ των ε μπο λέ μων. 

Ο Με τα ξάς α πέρ ρι ψε το τε λεσί γρα φο 

με τη χα ρα κτη ρι στι κή φρά ση «Λοι-

πόν, έ χου με πό λε μο» (Alors, c’ est la 

guerre) και τα ι τα λι κά στρα τεύ μα τα 

πα ρεβί α σαν την ελ λη νο ϊ τα λι κή με θό-

ριο στις 5.30 π.μ., της 28ης Ο κτω βρί ου. 

Ο Ελ λη νι κός Στρα τός, ό χι μό νον α πέ-

κρου σε τους Ι τα λούς, αλ λά μέ σα σε 

λί γες η μέ ρες πέ ρα σε στην α ντε πί θε ση, 

ει σερ χό με νος στα ε δά φη της μαρ τυ-

ρι κής βο ρεί ου Η πεί ρου, την ο ποί α 

α πε λευ θέ ρω σε για τρί τη φο ρά ε ντός 

εί κο σι-ε πτά (27) ε τών.

Η πα νω λε θρί α των Ι τα λών υ πε χρέ ω-

σε τους Γερ μα νούς να πα ρέμ βουν για τη 

σύνα ψη α να κω χής με τα ξύ των ε μπο λέ-

μων προ κει μέ νου να πά ψει ο δια συρ μός 

των συμ μά χων τους. Οι προ σπά θειές 

τους εκ δη λώ θη καν τον Δε κέμ βριο του 

1940 αλ λά δεν ε τε λε σφό ρη σαν. Την αυ-

τή πε ρί ο δο, ο Γερ μα νός κα γκελ λά ριος 

Adolf Hitler έ δω σε ε ντο λή να εκ πο νη θεί 

έ να σχέ διο, για την πε ρί πτω ση κα τά την 

ο ποί α η δια με σο λα βη τι κή προ σπά θεια 

θα α πε τύγ χα νε (ό πως κι έ γι νε τε λι κώς). 

Το σχέ διο αυ τό έ λα βε την κω δι κή ο νο-

μασί α «ε πι χεί ρη ση Μα ρί τα» και ο χρό-

νος ε φαρ μο γής του προσ διο ρι ζό ταν 
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για τον προ σε χή Μάρ τιο. Το Βε ρο λί νο 

ή ταν υ πο χρε ω μέ νο να πα ρέμ βει στις 

ε ξε λί ξεις στη Βαλ κα νι κή προ κει μέ νου να 

α πο τρέ ψει τη δη μιουρ γί α ε νός ε χθρι κού 

θύλα κα στα πλευ ρά του κα τά το προ η-

γού με νο του Α΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου. 

Η εκ καθά ρι ση της κα τα στά σε ως κρι νό-

ταν ως ε πι τα κτι κή α πό τους Γερ μα νούς 

στρατη γούς πρώ τον για να μην α πο κτή-

σουν οι Σύμ μα χοι τη δυ να τό τη τα βομ-

βαρ δι σμού των ρου μα νι κών πε τρε λαιο-

πη γών και δεύ τε ρον για να α πο φευ χθεί 

μί α πλαγιο κό πη ση των δυ νά με ών τους, 

οι ο ποί ες θα ε πι τί θο νταν στη Ρω σί α («ε πι-

χείρη ση Μπαρ μπα ρόσ σα»). Ε πι κου ρι κά, 

οι Γερ μα νοί α πέ βλε παν στη δη μιουρ γί α 

κατάλ λη λων βά σε ων α νε φο δια σμού 

προς βο ή θεια των Ι τα λών, οι ο ποί οι συ-

να ντού σαν σο βα ρές δυ σκο λί ες και στη 

βό ρεια Α φρι κή ε να ντί ον των ο λι γά ριθ-

μων Βρε ταν νών. Οι Ι τα λοί πλη ρο φο ρή-

θη καν τις γερ μα νι κές προ ε τοι μα σί ες και 

εξορ γί στη καν. Ο Ι τα λός η γέ της Benito 

Mussolini αξί ω σε α πό τον Hitler να μην 

πραγ μα το ποι ή σει καμ μί α ε πι θετι κή κί-

νη ση στη Βαλ κα νι κή, προ τού τα ι τα λι κά 

στρα τεύ μα τα εκ δη λώ σουν την εα ρι νή 

τους ε πί θε ση. Μά λι στα, ο ί διος ο Ι τα λός 

η γέ της με τέ βη στην πρώ τη γραμμή του 

με τώ που για να πα ρα κο λου θή σει την 

ε ξέ λι ξη των ε πι χει ρή σε ων. Η επί θε ση 

ε ξε δη λώ θη την 9η Μαρ τί ου 1941 και 

α πέ τυ χε πα τα γω δώς, ε πι βεβαιώ νο ντας 

την ά πο ψη των Γερ μα νών ι θυ νό ντων 

πε ρί της α να γκαιό τη τος της ε πεμ βά σε ώς 

τους στη νό τια Βαλ κα νι κή. 

Η διά τα ξη των ελληνικών και των βρετανικών μονάδων  στις 6 Α πρι λί ου 1941. 



39Η ΗΗΗ ΓΕΕΕΕΡΜΡΜΡΜΡ ΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΙΚΙΚΙΙΚΙΚΗ Η Η Η ΕΠΕΠΕΠΕΠΕ ΙΘΙΘΙΘΙΘΙΘΘΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΗ Η ΗΗ ΚΑΚΑΚΑΤΑΤΑΤΑΑΑΑ Τ ΤΤΤΤΤΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗ Ε Ε Ε ΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΑΔΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΟ  Τ Τ  Τ ΤΟΝΟΝΟΝΟΝΟΟΝΝΝΝΝΝ ΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΡΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΛΛΛΛΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟΟ Τ Τ Τ ΤΤΤΤΤ ΤΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΥΥΥΥΥΥ 1 1 11 11 1111111949494949494949494944444111111111

Α πό την 28η Φε βρουα ρί ου εί χε ή δη 

αρ χί σει η γε φύ ρω ση του Δού ναβη προ-

κει μέ νου να ε ξα σφα λι σθεί η α πρό σκο πτη 

και α σφα λής διά βα ση των γερ μα νι κών 

στρα τευ μά των, τα ο ποί α ε στάθ μευαν στη 

Ρου μα νί α. Η κυ βέρ νη ση του Βου κου ρε στί-

ου, φο βού με νη την εκ δή λω ση ε πι θέ σε ως 

α πό την πλευ ρά της Σο βιετι κής Ε νώ σε ως, 

εί χε ζη τή σει α πό το Βε ρο λί νο την α πο στο-

λή στρα τευ μά των προς δια σφά λι ση της 

ε δα φι κής α κε ραιό τη τος της Ρου μα νί ας. 

Πράγ μα τι, α πό τα μέ σα Νο εμ βρί ου, πο-

λυά ριθ μα γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα ει σήλ-

θαν στο ρου μα νικό έ δα φος και η χώ ρα 

προ σε χώ ρη σε ε πι σή μως στον Ά ξο να 

Βε ρο λί νου-Ρώ μης. Περί τα τέ λη Δε κεμ βρί-

ου (ό ταν εί χε κα τα στεί πλέ ον σα φές το 

ναυά γιο της διαμε σο λα βη τι κής προ σπά-

θει ας των Γερ μα νών προς τερ μα τι σμό 

του ελ λη νο ϊ τα λικού πο λέ μου), τα πρώ τα 

τμή μα τα της 12ης Γερ μα νι κής Στρα τιάς 

άρ χι σαν να με τα φέ ρο νται στη Ρου μα νί α. 

Η συ γκε κρι μέ νη στρα τιά θα α νε λάμ βα νε 

το κύ ριο βά ρος της ε πι θε τι κής ε νερ γεί ας 

κα τά της Ελ λά δος. Κα τά τη διάρ κεια του 

Ια νουα ρί ου, ό μως, οι ά σχη μες και ρι κές 

συν θή κες δεν επέ τρε ψαν την πρό ο δο των 

ε πι χει ρή σε ων. Άλ λω στε, συ νε χί ζο νταν οι 

δια βου λεύσεις με τους Βουλ γά ρους, οι 

ο ποί οι ζη τού σαν συ γκε κρι μέ να α νταλ-

λάγ μα τα για την προ σχώ ρη σή τους στον 

Ά ξο να. Το κα κό ο δι κό δί κτυο της Βουλ γα-

ρί ας δεν θα ε πέ τρε πε τη διε ξα γω γή μί ας 

ε πι χει ρή σε ως ευ ρεί ας κλί μα κος κα τά της 

Ελλά δος πριν α πό το λιώ σι μο των πά γων. 

Αυ τό υ πο λο γι ζό ταν να συμ βεί το αρ γότε-

ρο πε ρί τα μέ σα Μαρ τί ου. 

Το Βε ρο λί νο ε πει γό ταν να διευ θε τή-

σει την «εκ κρε μό τη τα» στα Βαλ κά νια 

αλλά οι α ντι κει με νι κές συν θή κες δεν 

το ευ νο ού σαν. Τον Ια νουά ριο, η Σό φια 

επεί σθη να δε χθεί στο έ δα φός της τρεις 

λό χους δια βι βά σε ων, οι άν δρες των 

οποί ων ε γκα τα στά θη καν σε έ να βου-

νό. Α ντι κει με νι κός σκο πός των αν δρών 

αυ τών ή ταν η έ γκαι ρη ε νη μέ ρω ση του 

Βε ρο λί νου σε πε ρί πτω ση α ε ρο πο ρι κής 

ε πι δρο μής των Βρε ταν νών κα τά των ρου-

μα νι κών πε τρε λαιο πη γών. Οι Βούλ γα ροι, 

ό μως, εμ φα νί ζο νταν ε πι φυ λα κτι κοί στο 

να προ χω ρή σουν σε πε ραι τέ ρω πα ρα χω-

ρήσεις προς τους Γερ μα νούς. Άλ λω στε, 

η Μό σχα εί χε προ τεί νει την α πο στο λή 

στρα τευ μά των στη χώ ρα, πρό τα ση την 

ο ποί α εί χε α πορ ρί ψει δι στα κτι κά η Σό-

φια. Οι Βούλ γα ροι ε φο βού ντο ό τι η πα-

ρου σί α γερ μα νι κών στρα τευ μά των στα 

ε δάφη τους θα ε ξόρ γι ζε τους Ρώσ σους, 

οι ο ποί οι θα α ξί ω ναν κά ποιο α ντάλ λαγ-

μα προς δια τή ρη ση της ι σορ ρο πί ας 

στη Βαλ κα νι κή. Το Βε ρο λί νο υ πε σχέ θη 

την α ποστο λή σύγ χρο νων ό πλων για τη 

δια σφά λι ση των βουλ γα ρι κών α κτών 

στη Μαύ ρη Θά λασ σα. Σε α ντάλ λαγ μα, 

Γερ μα νοί ε μπει ρο γνώ μο νες και στρα τιω-

τι κοί με πολι τι κή πε ρι βο λή διε νήρ γη σαν 

α να γνώ ρι ση του βουλ γα ρι κού ε δά φους. 

Οι γερμα νο βουλ γα ρι κές δια βου λεύ σεις 

διέρ ρευ σαν και ο Έλ λη νας υ πουρ γός 

Ε ξω τερι κών προ χώ ρη σε σε α νε πί ση μο 

διά βη μα προς το Βε ρο λί νο. Οι Γερ μα νοί 

α πή ντη σαν α σα φώς και το βά ρος της 

δια ψεύ σε ως α νέ λα βαν οι Βούλ γα ροι, 

η κυ βέρ νηση των ο ποί ων ε ξέ δω σε ε πί-

ση μη α να κοί νω ση, προ σπα θώ ντας να 

δια σκε δά σει τις ε ντυ πώ σεις. Το Βε ρο-

λί νο διέ τα ξε να δια κο πούν οι ερ γα σί ες 

στον Δού να βη και να λη φθούν ό λα τα 

α πα ραί τη τα μέ τρα ού τως ώ στε να δια φυ-

λα χθεί η μυ στικό τη τα της ε πι χει ρή σε ως. 

Η Σό φια διε μή νυ σε ό τι δεν θα προ σχω-

ρού σε στον Άξο να έ ως ό του γερ μα νι κά 

στρα τεύ μα τα ει σήρ χο ντο στο έ δα φός 

της, κα θώς ή θελε να α πο φύ γει μί α πι θα-

νή α ντί δρα ση εκ μέ ρους των Ρώσ σων 

ή των Τούρ κων. Την 2α Μαρ τί ου, η 12η 
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Γερ μα νι κή Στρα τιά ει σήλ θε στο βουλ γα-

ρι κό έ δα φος και ε ντός μί ας ε βδο μά δος 

η ε μπρο σθο φυ λα κή των προ κε χωρη-

μέ νων γερ μα νι κών με ραρ χιών έ φθα-

σε στην ελ λη νο βουλ γα ρι κή με θό ριο. 

Ε πίσης, τα πρώ τα γερ μα νι κά πο λε μι κά 

α ε ρο σκά φη προ σγειώ θη καν στα α ε ρο-

δρό μια της Σό φιας και της Φι λιπ που πό-

λε ως. Τις ι δί ες η μέ ρες, α να κοι νώ θη κε 

και η προ σχώ ρη ση της Βουλ γα ρί ας στον 

Ά ξο να. Οι γερ μα νι κές προ θέ σεις εί χαν 

κατα στεί πλέ ον προ φα νείς. Ε ντού τοις, 

η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση ή ταν α πο φα σι-

σμένη να προ βά λει α ντί στα ση και ε να-

ντί ον των στρα τευ μά των της δευ τέ ρας 

αυ τοκρα το ρί ας, ό πως εί χε δη λώ σει α πε-

ρί φρα στα ο πρω θυ πουρ γός Α λέ ξαν δρος 

Κορυ ζής (ο ο ποί ος εί χε δια δε χθεί τον 

α πο θα νό ντα α πό την 29η Ια νουαρί ου 

Με τα ξά) στους Βρε ταν νούς. 

Την 6η Α πρι λί ου 1941, τα γερ μα νι κά 

στρα τεύ μα τα ε ξα πέ λυ σαν ταυ τόχρο νη 

ε πί θε ση ε να ντί ον τό σο της Γιου γκο-

σλα βί ας («ε πι χεί ρη ση 25» ή «ε πι χεί-

ρη ση Τι μω ρί α») ό σο και ε να ντί ον της 

Ελ λά δος («ε πι χεί ρη ση Μα ρί τα»). Εί χε 

προ η γη θεί η ε νη μέ ρω ση του Έλ λη να 

πρω θυ πουρ γού α πό τον Γερ μα νό Πρε-

σβευ τή στην Α θή να πρί γκι πα Viktor 

von Erbach. Ο τε λευ ταί ος ε πε σκέ φθη 

(μα ζί με τον ελ λη νο μα θή στρατιω τι κό 

α κό λου θο Α ντι συ νταγ μα τάρ χη Clemm 

von Hohenberg) την οι κί α του Έλ λη να 

πρω θυ πουρ γού προ κει μένου να του 

ε πι δώ σει τη σχε τι κή δια κοί νω ση. Ο Κο-

ρυ ζής α νέ γνω σε βια στι κά το κεί με νο 

και ο Γερ μα νός δι πλω μά της του εί πε: 

«Θα πρέ πει να πλη ρο φο ρή σω την Υ με-

τέ ρα ε ξο χό τη τα ό τι την στιγ μήν ταύ την 

Αριστερά: Ο κυ βερ νή της της Ελ λά δος 
Ιω άν νης Με τα ξάς.
Κάτω: Ο ε πι κε φα λής της κυ βερ νή σε ως 
του Βι σύ Στρα τάρ χης Henri-Phlippe 
Pιtain.
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εκ μέ ρους της γερ μα νι κής κυβερ νή σε-

ως ε πι δί δε ται δια κοί νω σις εις τον εν 

Βε ρο λί νω Έλ λη να πρε σβευ τήν. Δια της 

δια κοι νώ σε ως Σας γνω ρί ζο μεν, ό τι τα 

γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα θα εισέλ θουν 

εις το ελ λη νι κόν έ δα φος σή με ρον την 

πρω ΐ αν, κα τό πιν της εν Ελ λά δι α φί ξε ως 

Αγ γλι κών στρα τιω τι κών δυ νά με ων». 

Ο Έλ λη νας πρω θυ πουρ γός ση κώθη κε 

α πό την πο λυ θρό να του και του α πή-

ντη σε: «Πα ρα κα λώ δια βι βά σα τε εις 

την Υ με τέ ραν κυ βέρ νη σιν ό τι η Ελ λάς 

υ πε ρα μυ νο μέ νη του πα τρί ου ε δά φους 

θα αντι τά ξη α ντί στα σιν δια των ό πλων 

εις πά σαν α πό πει ραν των γερ μα νι κών 

στρα τευ μά των ό πως ει σβάλ λουν εις 

αυ τό». Ο Erbach χαι ρέ τη σε με σε βα σμό 

και έ φυ γε. Ο Κο ρυ ζής ε νη μέ ρω σε τον 

Βα σι λέ α Γε ώρ γιο Β΄, τον Αρ χι στρά τη γο 

Α λέ ξαν δρο Πα πά γο και τον υ πουρ γό 

Α σφα λεί ας Κων στα ντί νο Μα νια δάκη. 

Την 7η πρω ϊ νή, έ λα βε χώ ρα μί α έ κτα κτη 

συ νε δρί α ση του Υ πουρ γι κού Συμ βου λί-

ου, υ πό την προ ε δρί α του Βα σι λέ ως. Λί-

γο με τά, το Γε νι κό Στρατη γεί ο ε ξέ δω σε 

το υπ’ α ριθ μ. 162 Πο λε μι κόν Α να κοι νω-

θέν: «Πρω ΐ α 6ης Α πρι λί ου 1941. Α πό τις 

5.15 ώ ρας της σή με ρον, ο εν Βουλ γα-

ρί α ευ ρι σκό με νος γερμα νι κός στρα τός 

προ σέ βα λεν α προ κλή τως τα η μέ τε ρα 

στρα τεύ μα τα της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής 

με θο ρί ου. Αι η μέ τε ραι δυ νά μεις α μύ νο-

νται του πα τρί ου εδά φους». 

Η διε ξα γω γή της «ε πι χει ρή σε ως Μα-

ρί τα» α νε λή φθη α πό τη 12η Στρα τιά, 

η ο ποί α α παρ τι ζό ταν α πό τις ε ξής μο-

νά δες: 

 Το XL Σώ μα Τε θω ρα κι σμέ νων 

(Στρα τη γός Georg Stumme)

 Το XVIII Ο ρει νό Σώ μα Στρα τού 

(Στρα τηγός Franz Böhme)

 Το ΧΧΧ Σώ μα Στρα τού (Στρα τη-

γός Otto Hartmann)

Το σχέ διο ε πι θέ σε ως ε λάμ βα νε ως 

δε δο μέ νη την ύ παρ ξη πε ριο ρι σμέ νων 

α ριθμη τι κά ελ λη νι κών στρα τευ μά των 

ε πί της ελ λη νο βουλ γα ρι κής με θο ρί ου. 

Οι Γερ μα νοί θα ε πε δί ω καν τη δη μιουρ-

γί α ρηγ μά των στην α μυ ντι κή διά τα ξη 

των Ελλή νων με τη χρή ση των τε θω-

ρα κι σμέ νων. Αυ τό θα ε ξα σφά λι ζε την 

ε λευ θε ρί α ε λιγ μών προ κει μέ νου να κα-

τα φερ θεί έ να καί ριο πλήγ μα εις βά θος 

ε ντός του ελ λη νι κού ε δά φους. Το πε ζι-

κό ό φει λε να δια νοί ξει διά δρο μο μέ σω 

των ο ρεινών ό γκων. Ε άν κα θί στα το ε φι-

κτή η τα χεί α διάρ ρη ξη του α μυ ντι κού 

συ στή μα τος στη νό τια Γιου γκο σλα βί α, 

τό τε θα μπο ρού σε να υ περ φα λαγ γι σθεί 

η «γραμ μή Με τα ξά». Προς ε πί τευ ξη του 

σκο πού αυ τού, ό μως, έ πρε πε να κα τα-

λη φθεί το Μονα στή ρι και η κοι λά δα 

του πο τα μού Α ξιού. Τα τμή μα τα του XL 

Σώ μα τος Τε θω ρα κι σμέ νων ό φει λαν να 

κα τα λά βουν τα Σκό πια, δια κό πτοντας 

τη σι δη ρο δρο μι κή σύν δε ση με τα ξύ Ελ-

λά δος και Γιου γκο σλα βί ας. Α πό ε κεί, θα 

ε κι νού ντο προς το Μο να στή ρι και τη 

Φλώ ρι να. Άλ λες μο νά δες τε θω ρα κισμέ-

νων έ πρε πε να κα τευ θυν θούν προς 

Δυ σμάς προ κει μέ νου να α πο κτή σουν 

ε παφή με τις ι τα λι κές δυ νά μεις. Το XVIII 

Ο ρει νό Σώ μα Στρα τού θα ε ξε βί α ζε τη 

διά βα ση του Ρού πελ. Η 6η Ο ρει νή Με-

ραρ χί α (τε λού σα υ πό τις δια τα γές του 

Υ πο στρα τή γου Ferdinand Schörner) 

ό φει λε να υ περ κε ρά σει το ο ρει νό συ-

γκρό τη μα του Μπέ λες και να προ ε λά-

σει μέ χρι τη Ρο δό πο λη. Η 5η Ο ρει νή 

Με ραρχί α (τε λού σα υ πό τις δια τα γές 

του Υ πο στρα τή γου Julius Ringel) θα 

ε πε τί θε το κα τά μέ τω πον στα στε νά 

του πο τα μού Στρυ μό να, ε ξου δε τε ρώ-

νο ντας τα ο χυ ρά Ρού πελ και Πα λη ου-

ρώ νες. Η 2η Τε θω ρα κι σμέ νη Με ραρ χί α 

θα α κο λου θού σε τον ρου του πο τα μού 
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Στρου μί τσα (πα ρα πο τά μου του Στρυ μό-

να) μέ χρι την ο μώ νυ μη πό λη. Κα τό πιν, 

έ πρε πε να υ περ κε ρά σει τα υ ψώ μα τα 

που ε κτεί νο νται πλη σί ον της λί μνης 

Δο ϊ ρά νης και με τά θα ε στρέ φε το προς 

Νό τον, κα τευ θυ νό με νη προς το Κιλ κίς. 

Το ΧΧΧ Σώ μα Στρα τού ό φει λε να πα ρα-

βιά σει τη με θό ριο, να δια σχί σει τους 

ο ρει νούς ό γκους της δυ τι κής Θρά κης 

και να κα τα λά βει την Ξάν θη και την 

Κο μο τη νή. Αυ τό θα εί χε ως α πο τέ λε σμα 

τη δια κο πή της σι δη ρο δρο μι κής ε πι κοι-

νω νί ας με τα ξύ Θεσ σα λονί κης-Α λε ξαν-

δρου πό λε ως. Α κο λού θως, θα ε στρέ φε-

το προς Δυ σμάς και θα προ σέβα λε τα 

ο χυ ρά της «γραμ μής Με τα ξά».

Με τά την ε πί τευ ξη των προ α να φερ θέ-

ντων σκο πών, τα τρί α Σώ μα τα Στρα τού 

θα συ νέ κλι ναν προς τη Θεσ σα λο νί κη. Η 

«πτώ ση» της πρω τεύ ου σας της Μα κε δο-

νίας θα ση μα το δο τού σε την έ ναρ ξη της 

β΄ φά σε ως της εκ στρα τεί ας. Αυ τή συ-

νίστα το στην κα τά λη ψη της υ πο λοί που 

η πει ρω τι κής Ελ λά δος, α νε ξαρ τή τως της 

εκβά σε ως του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου. 

Το ό λο σχέ διο α πέ βλε πε στην ε πί τευξη 

α ντι κει με νι κών σκο πών σε με γά λο βά θος. 

Οι Γερ μα νοί ε πι τε λείς εί χαν α ποκο μί σει 

πο λύ τι μες ε μπει ρί ες α πό την εκ στρα τεί α 

τους στη Δύ ση (κυ ρί ως α πό τις μά χες στη 

Γαλ λί α) και εί χαν κα τα λή ξει στα κα τάλ λη-

λα συ μπε ρά σμα τα. Σημα ντι κός πα ρά γων 

για την ε πι τυ χί α του ό λου σχε δί ου ή ταν η 

τα χύ τη τα. Η κίνη ση των τε θω ρα κι σμέ νων 

ι δί ως δυ νά με ων έ πρε πε να εί ναι τέ τοια 

που να α ποκλεί ει κά θε δυ να τό τη τα α να-

συ ντά ξε ως στα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα 

και στους άν δρες των κρα τών της Βρε-

ταν νι κής Κοι νο πο λι τεί ας, οι ο ποί οι ευ ρί-

σκο ντο στην ε πι κρά τεια της Ελ λά δος. 

Το δύ σβα το του ε δά φους θα έ πρε πε να 

α ξιο ποιη θεί για την πα ρα κώ λυ ση της 

έ γκαι ρης δη μιουρ γί ας νέ ων γραμ μών 

α μύ νης. Σε αυ τό, κα θο ρι στι κό ρό λο θα 

έ παι ζε η γερ μα νι κή α ε ρο πο ρί α, η ο ποί α 

ό φει λε να α πο κτή σει την κυ ριαρ χί α του 

α έ ρος ε πί του θε ά τρου των ε πι χει ρή σε ων 

α πό τα πρώ τα στά δια της εκ στρα τεί ας. 

Η δρά ση της έ πρε πε να εί ναι συ νε χής 

και να α πο τρέ ψει, κα τά το δυ να τόν, τη 

χρή ση ε φε δρειών αλ λά και την έ γκαι ρη 

συ γκέντρω ση δια φό ρων τμη μά των σε 

νέ ες α μυ ντι κές γραμ μές. 

Η γερ μα νι κή ε πί θε ση ε ξε δη λώ θη 

νω ρίς το πρω ΐ της 6ης Α πρι λί ου. Οι 

Γερ μα νοί ε τή ρη σαν το χρο νι κό ό ριο, 

το ο ποί ο εί χαν α να γρά ψει στα δι πλω-

μα τι κά τους κεί με να σε α ντί θε ση με 

τους Ι τα λούς, οι ο ποί οι ε πε τέ θη σαν 30 

λε πτά προ της λή ξε ως του δι κού τους 

τε λεσι γρά φου! Η κύ ρια προ σπά θεια 

του ε χθρού ε ξε δη λώ θη προς το α ρι στε-

ρό της αμυ ντι κής το πο θε σί ας και κυ ρί-

ως κα τά των το πο θε σιών Μπέ λες και 

Ρού πελ. Τα η μέ τε ρα τμή μα τα προ έ βα-

λαν σθε να ρή ά μυ να ε πί της γραμ μής 

των ο χυ ρών. Πιο συ γκε κρι μέ να, στον 

το μέ α του Έ βρου, οι άν δρες της 50ης 

Γερ μα νικής Με ραρ χί ας ε κι νή θη σαν 

ε κα τέ ρω θεν της ο δού Κίρ τζα λη-Νυμ-

φαί α-Κο μο τη νή. Σύ ντο μα, πε ρι κύ κλω-

σαν το ο χυ ρό Νυμ φαί α, οι μα χη τές 

του ο ποί ου α ντι στά θηκαν σθε να ρά 

πα ρά το συ νε χές σφυ ρο κό πη μα του 

γερ μα νι κού πυ ρο βο λι κού αλ λά και την 

έ ντο νη δρά ση της ε χθρι κής α ε ρο πο ρί-

ας. Στην πε ριο χή της Ξάν θης, έδρα σε η 

164η Γερ μα νι κή Με ραρ χί α. Οι Γερ μα νοί 

α νέ τρε ψαν τα συ νο ρια κά φυ λά κια και 

σύ ντο μα έ λα βαν ε πα φή και την κυ ρί α 

το πο θε σί α α ντι στά σε ως και το ο χυ ρό 

Ε χί νος. Ε κεί, ό μως, κα θη λώ θη καν προ 

των ευ στό χων πυ ρών των ημε τέ ρων 

τμη μά των. 

Στο το μέ α Φα λα κρού-Του λου μπάρ-

Πα ρα νε στί ου, έ δρα σαν τμή μα τα της 72ης 
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Κα τόπιν, και τα τμή μα τα αυ τά άρ χι σαν 

να συ μπτύσ σο νται με υ πο δειγ μα τι κή 

τά ξη, εφαρ μό ζο ντας κα τά γράμ μα το 

εκ πο νη θέν σχέ διο. Λί γο με τά, το πρώ το 

ε χθρι κό τάγ μα έ κα νε την εμ φά νι σή του 

στην κοι λά δα του Κά τω Νευ ρο κο πί ου, 

α κο λου θού με νο α πό πλή θος Γερ μα νών 

στρα τιω τών. Άλ λα ε χθρι κά τμή μα τα 

κα τευ θύν θηκαν προς το Ξη ρο βού νι. 

Προ η γού ντο ο ρι σμέ να άρ μα τα μά χης 

εν α να πτύ ξει κι ακο λου θού σαν διά φο ρα 

αυ το κι νού με να πυ ρο βό λα. Τα η μέ τε ρα 

Γερ μα νι κής Με ραρ χί ας. Ο ε χθρός ε στί α-

σε την προ σο χή του ε πί του Φα λα κρού. 

Τα ημέ τε ρα τμή μα τα ε φήρ μο σαν το σχέ-

διο ε νερ γεί ας κι άρ χι σαν τη σύ μπτυ ξή 

τους προς τις προ κα θο ρι σμέ νες θέ σεις 

τους. Οι Γερ μα νοί προ σε πά θη σαν να 

κι νηθούν με τα ξύ των ο χυ ρών Λίσ σε και 

Πυ ρα μο ει δές. Μη χα νο κί νη τες μο νά δες 

του εχθρού ε κι νή θη σαν και στο υ ψί πε δο 

του Κά τω Νευ ρο κο πί ου αλ λά τα γερ μα νι-

κά άρ μα τα κα θη λώ θη καν μπρο στά α πό 

την α ντιαρ μα τι κή τά φρο. Τα η μέ τε ρα 

τμή ματα α ντέ τα ξαν ε πι τυ χή ά μυ να ε πί 

μί α ώ ρα, δί νο ντας τον χρό νο στα τμή-

μα τα προ κα λύ ψε ως ό πως συ μπτυ χθούν 

προς την κυ ρί α το πο θε σί α α ντι στά σε ως. 

Επάνω: «Το ι τα λι κόν τε λε σί γρα φον», 
γε λοιογρα φί α του Σ. Πο λε νά κη.
Δεξιά: Ο Γερ μα νός κα γκελ λά ριος Adolf Hitler.



44 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΜΜ ΡΤΡΤΡΤΡΤΡΤΤΡΤΡΤΡΤΡΤΡΤΤΤΤΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟΙΟΟΙΟΟΙΟΟΣ-Σ-Σ-Σ-Σ-Σ-Σ-Σ-Σ-Σ-ΣΣ-Σ-Σ-ΣΣΣΣ ΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΠΠΑΠΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΛ ΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΟΣΣΟ  2 2 222 22222201010101010101010100010010101000000000000

τμή μα τα των ο χυρών Λίσ σε και Πυ ρα μο-

ει δές διε τή ρη σαν την ψυ χραι μί α τους. 

Ό ταν ο ε χθρός επλη σί α σε σε α πό στα ση 

1.000 πε ρί που μέ τρων, έ νας κα ται γι στι-

κός φραγ μός πυ ρών πε ζι κού και πυ ρο-

βο λι κού ε κτο ξεύ θη ε να ντί ον του. Οι 

Γερ μα νοί διε σκορ πίσθη σαν εν α τα ξί α. 

Κα τό πιν, ε πι κέ ντρω σαν τις προ σπά θειές 

τους στο να διεισδύ σουν με τα ξύ των 

ο χυ ρών Λίσ σε και Πε ρι θώ ρι. Στις 5.30 

π.μ., διέ βη σαν τη με θόριο 20 γερ μα νι-

κά άρ μα τα, τα ο ποί α ε κι νού ντο ε πί της 

ο δού Ε ξο χή-Κά τω Νευ ρο κόπι. Ό πι σθεν 

αυ τών, α κο λου θού σε έ να σύ νταγ μα πε ζι-

κού. Το ελ λη νι κό πυ ρο βο λικό έ βα λε ε να-

ντί ον των Γερ μα νών α μέ σως μό λις αυ τοί 

ευ ρέ θη σαν ε ντός του βελη νε κούς του. 

Λί γο αρ γό τε ρα, το δρα στι κό α ντια ε ρο πο-

ρι κό πυρ του ο χυ ρού Λίσ σε υ πε χρέ ω σε 

έ να γερ μα νι κό α ε ρο σκά φος να πραγ μα-

το ποι ή σει α να γκα στική προ σγεί ω ση στο 

χω ριό Γραμ μέ νη.

Στους το μείς Σι δη ρο κά στρου και 

Κα ρα ντάγ, ο ε χθρός βομ βάρ δι σε με 

σφο δρότη τα το ο χυ ρό Ρού πελ. Οι 

Γερ μα νοί κα τέ βα λαν ι διαί τε ρη προ-

σπά θεια για την κα τά λη ψη του συ γκε-

κρι μέ νου ο χυ ρού, δια θέ το ντας προς 

ε πί τευ ξη του σκο πού αυ τού το 125ο 

Σύ νταγ μα, το ο ποί ο διέ θε τε ι σχυ ρό-

τα το μη χα νο κίνη το πυ ρο βο λι κό. Η 

ε πί θε ση του ε χθρού ή ταν ά ρι στα σχε-

Αριστερά: Ο πρω θυ πουρ γός Α λέ ξαν-
δρος Κο ρυ ζής.
Κάτω: Ο Benito Mussolini ο μι λεί προς 
τα πλή θη από τον ε ξώ στη του Palazzo 
Venezia.
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δια σμέ νη και ε νι σχυόταν τό σο α πό το 

γερ μα νι κό πυ ρο βο λι κό ό σο και α πό 

τη γερ μα νι κή α ε ρο πο ρί α, ε νώ έ γι νε 

και χρή ση πυ ρο βό λων ευ θυ τε νούς 

τρο χιάς. Ταυ τό χρο να, 60 πε ρί που Γερ-

μα νοί, ε πι βαί νο ντες σε λέμ βους ε φό-

δου, ε πε χεί ρη σαν να κα τα λά βουν τη 

γέφυ ρα στα Λου τρά Σι δη ρο κά στρου. 

Το σχέ διό τους α πέ τυ χε κα θώς οι λέμ-

βοι εμπο δί στη καν α πό το συρ μά τι νο 

πλέγ μα το ο ποί ο εί χε το πο θε τη θεί. Οι 

λέμ βοι βυ θί στη καν, προ κα λώ ντας τον 

θά να το πολ λών εκ των ε πι βαι νό ντων 

σε αυ τές. Οι Έλ λη νες κα τά φε ραν να 

α πο κρού σουν τις ε χθρι κές ε πι θέ σεις. 

Μό νον έ να μικρό τμή μα του ε χθρού 

κα τά φε ρε να διεισ δύ σει στην α μυ ντι κή 

το πο θε σί α και να κα τα λά βει το χω ριό 

Κλει δί. Στον το μέ α του Κα ρα ντάγ, η 

γερ μα νι κή ε πί θεση ε στρά φη κυ ρί ως 

κα τά των ο χυ ρών Μα λιά γκα, Μπα μπα-

ζώ ρα και Πε ρι θώ ρι, δί χως, ό μως, να 

στε φθεί α πό ε πι τυ χί α.

Στον το μέ α του Μπέ λες, η ε πί θε ση 

του ε χθρού ή ταν σφο δρή. Στον υ πο το-

μέ α Ροδο πό λε ως, ε νήρ γη σε η 6η Ο ρει-

νή Με ραρ χί α, οι άν δρες της ο ποί ας 

κατέ λα βαν τη γραμ μή α ντι στά σε ως 

και διέ σπα σαν την το πο θε σί α α να σχέ-

σε ως στα α ρι στε ρά, συλ λαμ βά νο ντας 

πολ λούς αιχ μα λώ τους. Τα η μέ τε ρα τμή-

μα τα συνε πτύ χθη σαν πιε ζό με να υ πό 

του ε χθρού. Στον υ πο το μέ α Ρου μπέ-

σκου και θύ λακος, έ δρα σε η 5η Ο ρει νή 

Με ραρ χί α, η ο ποί α, ό μως, α πέ τυ χε να 

κα τα λάβει το ο χυ ρό Πο πο τλί βι τσα. 

Με γά λες μά χες διε ξή χθη σαν και στα 

ο χυ ρά Ι στίμπε η και Κελ κα γιά, τα ο ποί α 

ευ ρί σκο ντο πο λύ κο ντά στο βουλ γα-

ρι κό έ δα φος. Αν και οι Γερ μα νοί έ βα-

λαν α πό κο ντι νή α πό στα ση και εί χαν 

την υ πο στή ρι ξη του πυ ρο βο λι κού και 

της α ε ρο πο ρί ας, δεν κα τά φε ραν να 

διεισ δύ σουν στα ο χυρά, υ φι στά με-

νοι με γά λες α πώ λειες. Πολ λές μά χες 

έ λα βαν χώ ρα α κό μα και πλησί ον της 

ει σό δου των στο ών. Τα η μέ τε ρα τμή-

μα τα, α γω νι ζό με να με α πα ρά μιλ λο 

θάρ ρος και ά φθα στο η ρω ϊ σμό, κα τά φε-

ραν να α πο κρού σουν τους ει σβο λείς. 

Μολα ταύ τα, οι Γερ μα νοί συ νέ χι σαν τις 

προ σπά θειές τους και κα τά τη διάρ-

κεια της νυ κτός. Οι άν δρες πολ λών 

ε χθρι κών τμη μά των εί χαν ε πι κα θί σει 

στην ο ροφή των δύ ο προ α να φερ θέ-

ντων ο χυ ρών (κα θώς και του ο χυ ρού 

Πο πο τλί βι τσα), ανοί γο ντας τρύ πες και 

ρί χνο ντας στο ε σω τε ρι κό τους ε κρη-

κτι κές ύ λες. Ταυ τόχρο να, έ φρα ζαν 

τα φατ νώ μα τα με πέ τρες και χώ μα. 

Ε ντού τοις, οι φρου ρές των οχυ ρών 

α πέ κρου σαν τους ει σβο λείς. Α ξί ζει να 

ση μειω θεί ό τι καθ’ ό λη τη διάρ κεια της 

η μέ ρας, η ε χθρι κή α ε ρο πο ρί α πα ρου σί-

α σε έ ντο νη δρά ση και βομ βάρδι σε τα 

πε ρισ σό τε ρα εκ των ο χυ ρών. 

Συ μπε ρα σμα τι κά, η ε χθρι κή ε πί θε ση 

κα τά την η μέ ρα ε κεί νη (6η Απρι λί ου) εί χε 

ση μειώ σει πο λύ πε ριο ρι σμέ νη ε πι τυ χί α. 

Μό νον, η διείσ δυ ση γερμα νι κών τμη-

μά των στην κοι λά δα της Ρο δο πό λε ως 

ε προ βλη μά τι ζε τη διοί κηση του Τμή μα-

τος Στρα τιάς Α να το λι κής Μα κε δο νί ας 

(Τ.Σ.Α.Μ.) κα θώς συ νι στού σε κίν δυ νο 

για το Μπέ λες. Προς τού το, α πε φα σί σθη 

η με τα κί νη ση της ΧΙΧ Μη χα νοκί νη της 

Με ραρ χί ας στην το πο θε σί α Κρου σί ων, 

ό που το α πό γευ μα έ φθα σαν οι Γερ μα-

νοί. Α ντι θέ τως, στα α να το λι κά του πο-

τα μού Στρυ μό να και μέ χρι τον ποτα μό 

Νέ στο το μέ τω πο πα ρέ με νε αρ ρα γές. Ο 

ε χθρός εί χε ση μειώ σει κά ποια πρόο δο 

στην πε ριο χή της Θρά κης, πα ρα κά μπτο-

ντας ό μως τα ο χυ ρά και κα τευ θύ νοντας 

τις μο νά δες του νο τιό τε ρα. Ως εκ τού-

του, α πε φα σί σθη η σύ μπτυ ξη της XVΙ Ι Ι 
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Με ραρ χί ας προς την πε ριο χή με τα ξύ 

του πο τα μού Στρυ μό να και της λί μνης 

Κερ κί νης. Η μο νά δα αυ τή ό φει λε να 

δια τη ρή σει τον σύνδε σμό της με την 

πε ριο χή Κρου σί ων. Ε πί σης, έ να τάγ μα 

του 41ου Συντάγ μα τος κα τέ λα βε την 

α να το λι κή ό χθη του προ α να φερ θέ ντος 

πο τα μού, ε ξασφα λί ζο ντας με τον τρό πο 

αυ τό τη συ νέ χεια του με τώ που.

Την 7η Α πρι λί ου, η γερ μα νι κή ε πί θε-

ση ε ξε λί χθη κε ρα γδαί α. Στον το μέ α του 

Έ βρου, η ελ λη νι κή τα ξιαρ χί α, πιε ζό με-

νη, κα τέ φυ γε στην Τουρ κί α, με τα φέ ρο-

ντας και τον ο πλι σμό της. Οι Τούρ κοι 

την α φό πλι σαν, ε νώ ο διοι κη τής της 

Υ πο στρά τη γος Ιω άν νης Ζή σης αυ το-

κτό νη σε στα Ύ ψα λα της α να το λι κής 

Θρά κης, δύ ο η μέ ρες αρ γό τε ρα. Τα γερ-

μα νι κά στρα τεύ μα τα κα τέ λα βαν την 

Κο μοτη νή, τη νύ κτα της 6ης προς 7η 

Α πρι λί ου, κα θι στώ ντας τον α γώ να των 

αν δρών του ο χυ ρού Νυμ φαί α ά πελ πι. 

Ε ντού τοις, αυ τοί συ νέ χισαν να μά χο νται 

μέ χρι τις 22.30 μ.μ. της η μέ ρας ε κεί νης. 

Στην πε ριο χή της Ξάν θης, τα η μέ τε ρα 

τμή μα τα προ κα λύ ψε ως συ νε πτύ χθη-

σαν σύμ φω να με το σχέ διο. Αν και ο 

ε χθρός έ βα λε με κα ται γι στι κά πυ ρά 

κα τά του ο χυ ρού Ε χί νος, οι Έλ λη νες 

υπε ρα σπι στές του διε τή ρη σαν τις θέ-

σεις τους. Στον το μέ α Φα λα κρού, οι 

Γερ μα νοί κα τόρ θω σαν να με τα φέ ρουν 

ι σχυ ρές δυ νά μεις κα τά τη διάρ κεια της 

νυκτός προ κει μέ νου να ε πα να λά βουν 

την ε πί θε σή τους στον διά δρο μο με τα-

ξύ των ο χυ ρών Ντά σα βλη και Παρ τα-

Το πρω το σέ λι  δο της ε  φη με ρί  δος 
«Έ θνος» της 6ης Α πρι λί ου 1941, το ο ποί ο 
α νήγ γει λε τη γερ μα νι κή ε πί θε ση. 
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λού σκα. Α πό τις πρώ τες πρω ϊ νές ώ ρες, 

το ε χθρικό πυ ρο βο λι κό έ βα λε με σφο-

δρό τη τα κα τά του ο χυ ρού Λίσ σε.. Α μέ-

σως με τά, ο ε χθρός ε ξα πέ λυ σε σφο δρή 

ε πί θε ση σε δια φό ρους το μείς ευ θύ νης 

της VII Με ραρ χί ας με ε πί κε ντρο την 

πε ριο χή του Λίσ σε. Οι ελ ληνι κές δυ νά-

μεις κα τά φε ραν να α πο κρού σουν τους 

Γερ μα νούς, αν και υ πέ στη σαν με γά λες 

α πώ λειες. Έ ως το με ση μέ ρι, ο ε χθρός 

ε λά χι στα εί χε προ χω ρή σει, αν και εί χε 

θυ σιά σει δε κά δες άν δρες. Τό τε, έ να 

ε χθρι κό τάγ μα ε ξα πέ λυ σε σφοδρή ε πί-

θε ση κα τά του προ ω θη μέ νου βο ρεί ου 

συ γκρο τή μα τος «Χε λώ νη», η ο ποί α α πε-

κρού σθη. Αρ γό τε ρα, οι Γερ μα νοί ε ξα πέ-

λυ σαν άλ λες δύ ο ε πι θέ σεις, δί χως να 

κα τα φέ ρουν να κα τα λά βουν το ο χυ ρό. 

Τέ λος, το α πό γευ μα της ι δί ας η μέ ρας, οι 

Γερ μα νοί έ τα ξαν έ ξι (6) πυ ρο βο λαρ χί ες 

δια φό ρων δια με τρη μά των, οι ο ποί ες 

έ βα λαν κα τά των ελ λη νι κών θέ σε ων. 

Οι Έλ λη νες α ντα πέ δω σαν τα πυ ρά, 

προ καλώ ντας ε κτε τα μέ νες α πώ λειες 

στον ε χθρό, κα θώς οι πυ ρο βο λαρ χί ες 

του ευ ρίσκο ντο σε α κά λυ πτο πε δί ο. 

Τό τε, οι Γερ μα νοί α πε φά σι σαν να υ περ-

κε ρά σουν τα δύ ο ο χυ ρά εί τε μέ σω του 

Κά τω Νευ ρο κο πί ου εί τε μέ σω των υ ψω-

μά των Ου σό γιας. Η α πό πει ρα μέ σω της 

πρώ της πε ριο χής α πέ τυ χε. Α ντι θέ τως, 

τα ε χθρι κά τμήμα τα που ε λίσ σο νταν 

στην κοι λά δα Γιάν νεν κα τόρ θω σαν να 

κα τα λά βουν τα αντε ρεί σμα τα Ου σό-

για, τα ο ποί α και διε τή ρη σαν πα ρά τις 

α ντε πι θέ σεις των ελλη νι κών τμη μά των. 

Ε πί σης, κα τέ λα βαν το ύ ψω μα Κρέ στη, 

θέ το ντας σε κίν δυ νο το α ρι στε ρό της 

VII Με ραρ χί ας. Ο διοι κη τής της τε λευ-

ταί ας α ντε λή φθη ε γκαί ρως τον κίν δυ νο 

(κα θώς οι Γερ μα νοί ε πε δί ω καν την εκ βί-

αση της δια βά σε ως του Κα λα μπο τί ου) 

και με τέ φε ρε ε σπευ σμέ να δυ νά μεις στη 

συγκε κρι μέ νη πε ριο χή. Η ε νέρ γεια αυ-

τή εί χε ως α πο τέ λε σμα την κα θή λω ση 

των ε χθρι κών στρα τευ μά των. 

Στον το μέ α του Κα ρα ντάγ, οι Γερ μα-

νοί κα τέ λα βαν το κέ ντρο α ντι στά σεως 

Σταυ ρός αλ λά ε ξε διώ χθη σαν ύ στε ρα 

α πό α ντε πί θε ση των η με τέ ρων τμη-

μάτων. Άλ λες ε χθρι κές δυ νά μεις κα τά-

φε ραν να ει σέλ θουν στο ο χυ ρό Πε ρι θώ-

ρι, όπου, ό μως, εκ μη δε νί στη καν α πό τη 

φρου ρά του. Οι Γερ μα νοί ε πε χεί ρη σαν 

εκ νέου να ει σβά λουν στο ο χυ ρό αλ λά 

και πά λι α πε κρού σθη σαν. Στον το μέ α 

Σι δη ροκά στρου, ο ε χθρός ε πι κέ ντρω-

σε τις προ σπά θειές του στην κα τά λη-

ψη του ο χυρού Ρού πελ, δί χως, ό μως, 

ου σια στι κό α πο τέ λε σμα. Πά ντως, μί α 

ε χθρι κή μο νά δα επέ τυ χε να κυ ριεύ σει 

έ να πα ρα κεί με νο ύ ψω μα, απ’ ό που 

υ πε δεί κνυε στό χους στη γερ μα νι κή 

α ε ρο πο ρί α. Στον το μέ α του Μπέ λες, 

οι ε ξε λί ξεις ή ταν ρα γδαίες. Οι άν δρες 

της XVII Με ραρ χί ας συ νε πτύ χθη σαν, 

ε νώ η φρουρά του ο χυ ρού Κελ κα γιά 

ε ξη να γκά σθη σε πα ρά δο ση. Το γε γο-

νός αυ τό έ φε ρε σε πο λύ δύ σκο λη θέ ση 

τους άν δρες του ο χυ ρού Αρ πα λού κι, 

οι ο ποί οι υ πε χρε ώ θησαν να το ε γκα τα-

λεί ψουν. Δυ στυ χώς, το α πό γευ μα της 

αυ τής η μέ ρας, πα ρε δό θη και η φρου-

ρά του ο χυ ρού Ι στί μπε η. Μο λα ταύ τα, 

η α μυ ντι κή το πο θε σί α Μπέ λες-Νέ στος 

πα ρέ μει νε αρ ρα γής κα θώς οι άν δρες 

των υ πο λοί πων ο χυ ρών α πέ κρου σαν 

ε πι τυ χώς τις ε χθρι κές ε πι θέ σεις. 

Την 8η Α πρι λί ου, οι Γερ μα νοί ε πα νέ-

λα βαν τις ε πι θέ σεις τους δίχως, ό μως, 

να ση μειώ σουν ου σια στι κή πρό ο δο. 

Στον το μέ α της Τα ξιαρ χί ας Νέστου, ο 

ε χθρός έ λα βε ε πα φή με την το πο θε σί α 

α ντι στά σε ως ε πί του πο τα μού, ενώ οι 

άν δρες του ο χυ ρού Ε χί νος κα τά φε ραν 

να α πο κρού σουν τους ει σβο λείς, αν 
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και εί χαν υ πο στεί με γά λες α πώ λειες. 

Στο το μέ α Φα λα κρού-Του λου μπάρ-Πα-

ρανε στί ου, οι Γερ μα νοί δεν κα τά φε ραν 

να εκ πορ θή σουν τα ο χυ ρά Πυ ρα μο-

ει δές, Λίσ σε και Ντά σα βλη, ε νώ και 

στον το μέ α του Κα ρα ντάγ α πέ τυ χαν 

να κα τα λά βουν τα ο χυ ρά Πε ρι θώ ρι και 

Μα λιά γκα. Σφο δρές μά χες συ νή φθη-

σαν στο Μπέ λες, όπου οι φρου ρές των 

ε να πο μεί να ντων ο χυ ρών συ νέ χι ζαν με 

πεί σμα τον α γώ να. Αρ γά το α πό γευ-

μα, οι Γερ μα νοί κα τέ λα βαν το ο χυ ρό 

Πο πο τλί βι τσα. Ε ντού τοις, η φρου ρά 

του ο χυ ρού Πα λη ου ρώ νες συ νέ χι ζε 

να αν θί στα ται. 

Συ μπε ρα σμα τι κά, την 8η Α πρι λί ου, 

το με γα λύ τε ρο μέ ρος της «γραμμής 

Με τα ξά» (ή τοι τα ο χυ ρά Πα λη ου ριώ-

νες, Ρού πελ, Κα ρα τάς, Κά λη, Περ σέκ, 

Μπα μπα ζώ ρα, Μα λιά γκα, Πε ρι θώ ρι, 

Παρ τα λού σκα, Λίσ σε, Πυ ρα μο ει δές, 

Ντά σα βλη, Κα στί λο, Αγ. Νι κό λα ος και 

Μπαρ τί σε βα) πα ρέ με νε σε ελ λη νι κά 

χέ ρια. Ση μειω τέον ό τι η «πτώ ση» του 

Μπέ λες και των επ’ αυ τού ο χυ ρών 

δεν εί χε προ σφέ ρει κά ποιο ου σια στι-

κό πλε ο νέ κτη μα στον ε χθρό διό τι οι 

γερ μα νι κές με ραρ χί ες που δρού σαν 

στην πε ριο χή εί χαν κα θη λω θεί προ 

των νέ ων θέ σε ων των ελ λη νικών στρα-

τευ μά των (της XVIII Με ραρ χί ας, του 

Α πο σπά σμα τος Κρου σί ων και της ΙΧ 

Μη χα νο κί νη της Με ραρ χί ας). Η λύ ση 

στο δια φαι νό με νο α διέξο δο για τους 

Γερ μα νούς ε δό θη α πό τις ε ξε λί ξεις στο 

μέ τω πο της Γιου γκο σλα βί ας. Πιο συ γκε-

κρι μέ να, η 2η Τε θω ρα κι σμέ νη Με ραρ-

χί α κα τέ βαλε την α σθε νή α ντί στα ση 

των Γιου γκο σλά βων στα α να το λι κά της 

Στρω μνί τσης και ει σήλ θε στην ο μώ νυ-

μη πό λη. Α κο λού θως, κα τευ θύν θη κε 

προς Βα λά ντο βο-Δοϊ ρά νη. Πο λυά ριθ μα 

γερ μα νι κά τε θω ρα κι σμέ να ε πέ πε σαν 

με σφο δρό τη τα ε πί της XIX Μη χα νο κί-

νη της Με ραρ χί ας, η ο ποί α εί χε λά βει 

θέ σεις νο τί ως της Δο ϊ ρά νης, και την 

α πώ θη σαν, κα τευ θυ νό με να α κω λύ τως 

προς το Κιλ κίς και το Πο λύ κα στρο. Το 

βρά δυ της 8ης Α πρι λί ου, οι Γερ μα νοί 

έ φθα σαν στα πε ρί χω ρα της Θεσ σα λο-

νί κης. Στην πε ριο χή ε κεί νη ου δε μί α 

α ξιόλο γη ελ λη νι κή μο νά δα υ πήρ χε, ε νώ 

η βρε ταν νι κή τε θω ρα κι σμέ νη τα ξιαρ-

χί α πα ρα κο λου θού σε τα τε κται νό με να 

ε γκα τε στη μέ νη με τα ξύ Βερ ροί ας και 

κοι λάδας του πο τα μού Α ξιού. 

Η κα τά στα ση προ δια γρα φό ταν κρί-

σι μη κα θώς η ε πι κεί με νη κα τά λη ψη 

της συμπρω τεύ ου σας θα α πέ κο πτε το 

Τ.Σ.Α.Μ. α πό τις υ πό λοι πες μα χό με νες 

ελ λη νι κές δυ νά μεις και θα ο δη γού σε 

στην α να πό φευ κτη κα τα στρο φή του. 

Ως εκ τού του, η πα ρά τα ση του α γώ νος 

εκ μέ ρους του συ γκε κρι μέ νου τμή μα-

τος ή ταν α νώ φε λη. Ο διοι κη τής του 

Α ντι στρά τη γος Κων στα ντί νος Μπα κό-

που λος ε πι κοι νώ νη σε με το Γε νι κό Στρα-

τη γεί ο, το ο ποί ο του πα ρεί χε την ά δεια 

ό πως ξε κι νή σει διαπραγ μα τεύ σεις για 

τη συν θη κο λό γη ση του Τ.Σ.Α.Μ.. Πράγ-

μα τι, το βρά δυ της 8ης Α πρι λί ου, ο Μπα-

κό που λος γνω στο ποί η σε στον ε χθρό 

την πρό θεσή του για κα τά παυ ση του 

πυ ρός υ πό ό ρους. Το πρω ί της ε πο μέ-

νης, οι Γερ μα νοί γνω στο ποί η σαν την 

α πο δο χή των ελ λη νι κών ό ρων, ε κτός 

ε νός. Αυ τός προ έ βλεπε τη δια τή ρη ση 

του α το μι κού ο πλι σμού των ο πλι τών. 

Το με ση μέ ρι της η μέ ρας ε κεί νης, υ πε-

γρά φη το σχε τι κό πρω τό κολ λο με τα ξύ 

του Μπα κό που λου και του Γερ μα νού 

Α ντι στρα τή γου Rudolf Veiel. Οι όροι 

ή ταν ι διαι τέ ρως τι μη τι κοί για τα ελ λη νι-

κά ό πλα ό πως δια φαί νε ται και από το 

ί διο το κεί με νο, το ο ποί ο πα ρα τί θε ται 

αυ τού σιο κα τω τέ ρω.
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∆ια πραγ µα τεύσεις Πα ρα δό σε ως

Με τα ξύ του ∆ιοι κη τού της Στρα τιάς Α νατο λι κής Μα κε δο νί ας Στρα τη γού 

Μπα κό που λου και του ∆ιοι κη τού µιας γερ µανι κής τε θω ρα κι σµέ νης µε ραρ χί ας ως 

πλη ρε ξου σί ου εκ µέ ρους του εν Ελ λά δι γερ µα νι κού στρα τού Α ντι στρα τή γου Veiel 

συ νε φω νή θη σαν οι α κό λου θοι ό ροι πα ρα δό σε ως και εγ γρά φως, θα πα ρα δο θή δε 

α νά εν α ντί γραφον εις την γερ µα νι κήν και την ελ λη νι κήν γλώσ σαν εις έ κα στον 

των δια πραγµα τευο µέ νων, δη λα δή εις τον ∆ιοι κη τήν της Στρα τιάς Α να το λι κής 

Μα κε δο νίας και τον ∆ιοι κη τήν των εν Ελ λά δι γερ µα νι κών στρα τευ µά των.

1. Τα εν τη α να το λι κή Μα κε δο νί α ευ ρι σκό µε να τµή µα τα του ελ λη νι κού 

στρα τού κα τα θέ τουν τα ό πλα και δια κό πτουν τας ε χθρο πρα ξί ας εις το ε ξής.

Α πό τους α ξιω µα τι κούς του Ελ λη νι κού Στρα τού δεν θα α φαι ρε θούν τα ξί φη.

Η πε ριο χή της Στρα τιάς της Α να το λι κής Μα κε δο νί ας πε ρι λαµ βά νει το τµή µα 

της Ελ λά δος, το α πό των τουρ κι κών συ νό ρων µέ χρι του Α ξιού πο τα µού.

2. Η γνω στο ποί η σις της α µέ σου δια κο πής των ε χθρο πρα ξιών θα ε πι διω χθή 

ευθύς και δια πα ντός µέ σου και υ πό των Γερ µα νών και υ πό των Ελ λή νων.

3. Πά σα κα τα στρο φή ή α χρή στευ σις προ µη θειών θα παύ ση α µέ σως.

4. Τα πλω τά µέ σα τα ευ ρι σκό µε να εν τω λι µέ νι της Θεσ σα λο νί κης δεν 

δι καιούνται να α πο πλεύ σουν και τί θε νται εις την ά µε σον διά θε σιν του γερ-

µα νι κού στρα τού.

5. Ά πα ντα τα ό πλα και ό λον το πο λε µι κό υ λι κόν, το ευ ρι σκό µε νον εις την 

πε ριο χήν της α να το λι κής Μα κε δο νί ας, θα πα ρα δο θή εις τα γερ µα νι κά στρα τεύ-

µατα συµ φώ νως προς λε πτο µε ρε στέ ρας άλ λας συ νεν νο ή σεις.

6. Το ε µπό ριον και αι συ γκοι νω νί αι θα ε ξα κο λου θή σουν εις την πε ριο χήν 

της α να το λι κής Μα κε δο νί ας κα νο νι κώς.

Αι α πο φά σεις των πο λι τι κών δι κα στη ρί ων δια τη ρούν πλή ρως το κύ ρος των.

7. Η ελ λη νι κή βα σι λι κή α στυ νο µί α θα δια τη ρή ση τον ο πλι σµόν της και 

θα ε ξακο λου θή ση τα α στυ νο µι κά της κα θή κο ντα υ πό την Α νω τέ ραν Γερ µα-

νι κήν ∆ιοίκη σιν.

Εν α να µο νή της πε ραι τέ ρω ρυθ µί σε ως λε πτο µε ρειών τι νων αρ χί ζει η ι σχύς 

του πα ρό ντος πρω το κόλ λου α µέ σως.

Ο ∆ιοι κη τής της Στρα τιάς της Α να το λι κής Μα κε δο νί ας εί ναι έ τοι µος να ρυθµί ση 

τας πε ραι τέ ρω λε πτο µε ρεί ας α πο στέλ λων α ντι πρό σω πον µε πλή ρη ε ξουσιο δό τη σιν 

την 9/4/41 προς τον ∆ιοι κη τήν των εν Ελ λά δι γερ µα νι κών στρα τευ µά των.

Συ νε φω νή θη, α νε γνώ σθη, ε πε κυ ρώ θη και υ πε γρά φη.

Κ. ΜΠΑ ΚΟ ΠΟΥ ΛΟΣ                 VEIEL

   Α ντι στρά τη γος        Α ντι στρά τη γος
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Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι οι μά χες συ-

νε χί στη καν καθ’ ό λη σχε δόν τη διάρ κεια 

της 9ης Α πρι λί ου κα θώς οι δια τα γές άρ γη-

σαν να φθά σουν στην πρώ τη γραμ μή. Οι 

Γερ μα νοί δεν μπό ρε σαν να προ κα λέ σουν 

το πα ρα μι κρό ρήγ μα στην ελ λη νι κή α μυ-

ντι κή διά τα ξη και ό λες τους οι ε πι θέ σεις 

α πε κρού σθη σαν. Ση μειω τέ ον ό τι το Α πό-

σπα σμα Κα λα μπο τί ου διε νήρ γη σε σφο-

δρή α ντε πί θεση, α να κα τέ λα βε το ύ ψω μα 

Κρέ στης και α πώ θη σε τους Γερ μα νούς 

προς την κοιλά δα! Ε πί σης, στον το μέ α 

του συ γκρο τή μα τος Κα ρα ντάγ, α πε κρού-

σθη η α πό πειρα διεισ δύ σε ως του ε χθρού 

και συ νε λή φθη σαν 250 πε ρί που αιχ μά-

λω τοι! Έ ως το βρά δυ, οι σχε τι κές δια τα-

γές εί χαν δια βι βα στεί και τα η μέ τε ρα 

τμή μα τα έ πα ψαν τον α γώ να α πό την 

ελ λη νο τουρ κι κή με θό ριο μέ χρι τον Α ξιό. 

Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις πα ρε δό θη σαν 

και λί γοι μό νον άν δρες κα τά φε ραν να 

δια φύ γουν τη σύλλη ψη και να φθά σουν 

στη Θά σο. Οι Γερ μα νοί δεν ε φεί σθη σαν 

ε παί νων για τη μα χη τι κή ι κα νό τη τα των 

Ελ λή νων α ξιω μα τι κών και ο πλι τών, ε νώ 

πα ρου σί α σαν ό πλα κα τά την έ ξο δο των 

ε να πο μεί να ντων υ πε ρα σπι στών των ο χυ-

ρών της «γραμμής Με τα ξά». Ή ταν μί α 

α πό δει ξη της α να γνώ ρι σης του η ρω ϊ-

σμού των α ντι πάλων τους. Α ντι θέ τως, 

οι Ι τα λοί έ σπευ σαν να ε πι τε θούν στους 

Έλ λη νες α μέ σως μό λις εκ δη λώ θη κε η 

γερ μα νι κή ε πί θε ση. Ε ντού τοις, τα η μέ τε-

ρα τμή μα τα διετή ρη σαν τις θέ σεις τους 

σε ό λο το αλ βα νι κό μέ τω πο. 

Η ρα γδαί α κα τάρ ρευ ση των Γιου γκο-

σλά βων και η συν θη κο λό γη ση του Τ.Σ.Α.Μ. 

επρο βλη μά τι σαν το Γε νι κό Στρα τη γεί ο, το 

Αριστερά: Ο Αρ χι στρά τη γος των ελ λη νι-
κών δυ νάμε ων Α λέ ξαν δρος Πα πά γος.
Κάτω: Ο διοι κη τής του XL Σώ μα τος Τε-
θω ρα κι σμέ νων Georg Stumme.
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ο ποί ο προ γραμ μά τι ζε τη διε νέρ γεια ε πι θέ-

σε ως προς α πε λευ θέ ρω ση του Ελ βα σάν 

και της Αυ λώ νας. Οι Έλ λη νες επι τε λείς προ-

έ βη σαν α μέ σως στις δέ ου σες ε νέρ γειες 

για την α ντι με τώ πι ση της κα τα στά σε ως με 

βά ση τα δια θέ σι μα μέ σα. Προς τού το, με-

τε κί νη σαν τη Με ραρχί α Ιπ πι κού α πό την 

Κο ρυ τσά προς τη Φλώ ρι να και α πέ συ ραν 

το α ρι στε ρό της ΧΧ Με ραρ χί ας α πό την 

το πο θε σί α λί μνη Βε γο ρί τι δα-Κα ϊ μα κτσα-

λάν, στρέ φοντάς το προς τη βό ρεια έ ξο δο 

της στε νω πού Κιρ λί Δερ βέν. Το Τμή μα 

Στρα τιάς Δυ τι κής Μα κε δο νί ας (Τ.Σ.Δ.Μ.) 

διε τά χθη να κα λύ ψει το μέ τω πο με τα ξύ 

της λί μνης Πρέ σπας και του Νυμ φαί ου. 

Δυ στυ χώς, το Τ.Σ.Δ.Μ. μπό ρε σε να δια θέ-

σει μό νον τη Με ραρ χί α Ιπ πι κού και μί α 

τα ξιαρ χί α πε ζι κού. Ή ταν προ φα νές ό τι οι 

δια θέσι μες Συμ μα χι κές δυ νά μεις ή ταν α νε-

παρ κείς για να κα λύ ψουν το συ γκε κριμέ νο 

μέ τω πο και να ε ξα λεί ψουν τον κίν δυ νο 

ε χθρι κής προ ε λά σε ως α πό την πλευ ρά 

του Μο να στη ρί ου. Α ντί στοι χα για την 

α ντι με τώ πι ση της ε χθρι κής προ ελά σε ως 

α πό την κα τεύ θυν ση της Θεσ σα λο νί κης 

εί χαν συ γκε ντρω θεί η ΧΙ Ι και η ΧΧ Με ραρ-

χί ες, η 16η Αυ στρα λια νή Τα ξιαρ χί α και η 

Νε ο ζη λαν δι κή Με ραρ χί α. Ως εκ τού του, 

ο κύ ριος ό γκος των ελ λη νι κών δυ νά με ων 

δεν θα συμ μετεί χε στις μά χες, κα θώς ή ταν 

πρα κτι κώς α δύ να τη η έ γκαι ρη με τα κί νη σή 

του από την Αλ βα νί α. 

Την 10η Α πρι λί ου, γερ μα νι κά στρα-

τεύ μα τα ει σήλ θαν στη Φλώ ρι να. Το ί διο 

βρά δυ, άλ λες ε χθρι κές δυ νά μεις ε πε χεί ρη-

σαν να κα τευ θυν θούν προς το Πι σο δέ ρι 

αλ λά α πε κρού σθη σαν α πό τη Με ραρ χί α 

Ιπ πι κού. Την ε πό με νη η μέρα, οι Γερ μα-

νοί διεύ ρυ ναν το μέ τω πο της ε πι θέ σε ώς 

τους. Τα η μέ τε ρα τμή μα τα προ έ βα λαν 

ε πι τυ χή α ντί στα ση καθ’ ό λη τη διάρ κεια 

της η μέ ρας αλ λά την επο μέ νη ο ε χθρός 

διέ σπα σε την α μυ ντι κή γραμ μή, διεισ-

δύ ο ντας στη στε νω πό Κιρλί Δερ βέν. Οι 

ελ λη νι κές δυ νά μεις υ πε χώ ρη σαν σε νέ ες 

θέ σεις, ε νώ οι Βρε ταννοί συ νε πτύ χθη σαν 

στη γραμ μή Πλα τα μώ νας-στε νά Πέ τρας-

Σέρ βια. Η δε τε θωρα κι σμέ νη βρε ταν νι κή 

τα ξιαρ χί α υ πε χώ ρη σε προς Γρε βε νά. Ο 

ε χθρός κα τευ θυνό ταν με ό λες του τις 

δυ νά μεις προς Νό τον. Ση μειω τέ ον ό τι η 

Με ραρ χί α των SS «Adolf Hitler» ε νί κη σε 

την XX Με ραρ χί α στην Κλει σού ρα και 

ε κι νή θη προς την Καστο ριά, κα τά το 

δι ή με ρο 13 και 14 Α πρι λί ου. Τις ι δί ες 

η μέ ρες, η 9η Τεθω ρα κι σμέ νη Με ραρ χί α 

των Γερ μα νών κα τέ λα βε την Κο ζά νη και 

ε στρά φη κα τά της ΧΙ Ι Με ραρ χί ας, την 

ο ποί α και α νέ τρε ψε. Οι προ α να φερ θεί σες 

ε ξε λί ξεις υπε χρέ ω σαν την ΧΧ και την ΧΙ Ι 

Με ραρ χί ες να κα τευ θυν θούν δυ τι κώς 

του πο ταμού Α λιάκ μο να. Ο ε χθρός ει σήλ-

θε δια δο χι κά στην Κα στο ριά, το Άρ γος 

Ο ρε στικό, τη Νε ά πο λη και τα Γρε βε νά. 

Τα η μέ τε ρα τμή μα τα συ νε πτύσ σο ντο, 

κα τα λαμ βάνο ντας νέ ες θέ σεις. Την 15η 

Α πρι λί ου, οι Γερ μα νοί ήρ θαν α ντι μέτω ποι 

με στρα τεύ μα τα της Βρε ταν νι κής Κοι νο-

πο λι τεί ας. Η 2η Νε οζη λαν δι κή Με ραρ χί α 

δεν κα τά φε ρε να δια τη ρή σει τις θέ σεις 

της στο Λι τό χωρο και υ πε χώ ρη σε προς 

τον Πλα τα μώ να, ε νώ οι άν δρες της 9ης 

Αυ στρα λια νής Με ραρ χί ας ητ τή θη σαν 

στα Σέρ βια. Φω τει νή ε ξαί ρε ση α πε τέ λε σε 

μία μο νά δα Νε ο ζη λαν δών, που κα τά φε-

ρε να στα μα τή σει τους Γερ μα νούς στο 

στενό της Πέ τρας. 

Τα γε γο νό τα ε πέ βα λαν τη λή ψη δρα-

στι κών μέ τρων. Μο λα ταύ τα, πα ρου σιά-

στη κε εκ νέ ου διά στα ση α πό ψε ων με τα-

ξύ της ελ λη νι κής και της βρε ταν νι κής 

στρατιω τι κής η γε σί ας. Οι Βρε ταν νοί 

ε πέ μει ναν στις α πό ψεις τους και με τέ-

φε ραν τις δυ νά μεις τους στις Θερ μο πύ-

λες προ κει μέ νου να εί ναι πλη σιέ στε ρα 

στους λι μέ νες της Ατ τι κής και της Πε λο-
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πον νή σου. Εί χε κα τα στεί πλέ ον φα νε ρό 

ό τι οι Βρε ταν νοί δεν ε πί στευαν στην 

ε πι τυ χί α του α γώ να. Α σθε νή ελ λη νι κά 

τμή μα τα α πέ μει ναν να πο λε μούν μό να 

τους για να α να κό ψουν τη γερ μα νι κή 

προ έ λα ση στη Θεσ σα λί α. Την ι δί α ώ ρα, 

ο ε χθρός κα τά φε ρε να α πο κό ψει τα 

η μέ τερα τμή μα τα που ευ ρί σκο ντο στην 

Ή πει ρο α πό ό σες δυ νά μεις πο λε μού σαν 

στην κε ντρι κή Ελ λά δα. Η κα τά στα ση 

προ διε γρά φε το κρί σι μη. Στην Α θή να 

εί χε ξε σπάσει πο λι τι κή κρί ση και το 

με γα λύ τε ρο μέ ρος των ελ λη νι κών δυ νά-

με ων (14 με ραρχί ες πε ζι κού, 1 με ραρ χί α 

ιπ πι κού και πυ ρο βο λι κό τριών σω μά των 

στρα τού) εί χε ε γκλω βι στεί στην Ή πει ρο, 

α δυ να τώ ντας να συν δρά μει την κοι νή 

προ σπάθεια για την α να χαί τι ση του 

ει σβο λέ α. Ε ντού τοις, ο Ελ λη νι κός Στρα-

τός πα ρέμε νε πά ντο τε νι κη φό ρος έ να ντι 

των Ι τα λών. Οι τε λευ ταί οι ε ξα πέ λυ σαν 

σφοδρή ε πί θε ση, η ο ποί α α πε κρού σθη 

ε πι τυ χώς α πό άν δρες της IV Με ραρ χί ας, 

την 16η Α πρι λί ου. Μά λι στα, η συ γκε-

κρι μέ νη μο νάδα διε τή ρη σε τη συ νο χή 

της, κα τέ στρε ψε το ο δι κό δί κτυο και 

ξε κί νη σε έ ναν υπο χω ρη τι κό ε λιγ μό, το 

ί διο βρά δυ. Οι άν δρες της α νήλ θαν το 

χιο νο σκε πές όρος Νε μέρ σκα, κα τευ θυ-

νό με νοι προς το χω ριό Δρυ μά δες. Πα ρά 

την πί ε ση του εχθρού, το με γα λύ τε ρο 

τμή μα της με ραρ χί ας έ φθα σε συ ντε ταγ-

μέ νο στην ελ λη νοαλ βα νι κή με θό ριο 

την 19η Α πρι λί ου. Το με ση μέ ρι της ε πο-

μέ νης, οι κα τα πο νη μέ νοι άν δρες της 

Επάνω: Ά πο ψη των α ντιαρ μα τι κών κω-
λυμ μά των τα ο ποί α εί χαν κα τα σκευα-
στεί στη «γραμ μή Με τα ξά».
Κάτω: Ο διοι κη τής του Τ.Σ.Α.Μ. Α ντι στρά-
τη γος Κων στα ντί νος Μπα κό που λος.
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μο νά δος ε δέ χθη σαν τη συν δυα σμέ νη 

ε πί θε ση του ι τα λι κού πυ ρο βο λι κού και 

της γερ μα νι κής α ε ρο πο ρί ας. Η με ραρ χί α 

κα τά φερε να δια τη ρή σει τη συ νο χή της, 

αν και υ πέ στη με γά λες α πώ λειες. 

Τα βρε ταν νι κά στρα τεύ μα τα δεν κα-

τά φε ραν να δια τη ρή σουν τις θέ σεις τους 

ού τε στις Θερ μο πύ λες, αν και πο λέ μη-

σαν με γεν ναιό τη τα. Την 21η Α πρι λί ου, 

οι Βρε ταν νοί ε γκα τέ λει ψαν την πε ριο χή, 

κα τευ θυ νό με νοι προς την Ατ τι κή και την 

Πε λο πόν νη σο. Έ κτο τε, πρώ τι στο μέ λη μά 

τους ή ταν να φθά σουν το τα χύ τε ρο σε 

κά ποιον α σφα λή λι μέ να και να ε πι βι βα-

στούν σε πλοί α. Οι ελλη νι κές δυ νά μεις 

στην Ή πει ρο υ πο χω ρού σαν δια τη ρώ ντας 

τη συ νο χή τους, αν και πολ λοί άν δρες εί-

χαν αρ χί σει να χά νουν το η θι κό τους. Σε 

αυ τό, συ νε τέ λεσαν διά φο ρες φή μες, οι 

ο ποί ες έ κα ναν λό γο για φο βε ρά ό πλα, τα 

ο ποί α δεν είχαν α κό μη χρη σι μο ποι ή σει οι 

Γερ μα νοί διό τι έ τρε φαν κα λά αι σθή μα τα 

έ να ντι των Ελ λή νων. Πολ λοί άρ χι σαν να 

α να φέ ρο νται στην ιπ πο τι κή συ μπε ρι φο-

ρά των Γερ μα νών προς τους Έλ λη νες 

στρα τιώ τες, τους ο ποί ους ό χι μό νο δεν 

συ νελάμ βα ναν αλ λά τους ά φη ναν να 

ε πι στρέ ψουν στα σπί τια τους αρ κεί να 

πα ρέ διδαν τα ό πλα τους. Στο βο ρειο η-

πει ρω τι κό μέ τω πο, εί χαν πα ρου σια στεί 

πε ρι πτώ σεις α πο συν θέ σε ως, ε νώ πολ λοί 

Κάτω: Η έ παρ ση της γερ μα νι κής ση μαί ας 
στην Α κρό πο λη, την 27η Απρι λί ου 1941.
Επάνω: Ο Α ντι στρά τη γος Γε ώρ γιος Τσο-
λά κο γλου μα ζί με Γερ μα νούς α ξιω μα-
τικούς λί γο πριν α πό την υ πο γρα φή του 
πρώ του πρω το κόλ λου πα ρα δό σε ως των 
ελ λη νι κών στρα τευ μά των του αλ βα νι-
κού με τώ που.
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διοι κη τές (και ο Μη τρο πο λί της Ιω αν νί νων 

Σπυ ρί δων) ζη τού σαν την υ πο γρα φή α να-

κω χής για να σω θεί η τι μή του στρα τεύμα-

τος. Οι Έλ λη νες έ πρε πε να πα ρα μεί νουν 

νι κη τές έ να ντι των Ι τα λών. Ε ντούτοις, η 

ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση αρ νεί το κα τη γο ρη-

μα τι κά να συ ναι νέ σει στο αί τημα αυ τό 

μέ χρι να α πο πε ρα τω θεί η α πο χώ ρη ση 

των Βρε ταν νών. Οι λό γοι ή ταν πρω τί στως 

πο λι τι κοί. Τε λι κώς, ο διοι κη τής του Γ΄ 

Σώ μα τος Στρα τού Α ντι στράτη γος Γε ώρ-

γιος Τσο λά κο γλου, πα ρα κού ο ντας τις 

δια τα γές του Πα πά γου και του Βα σι λέ ως 

Γε ωρ γί ου, συ ναί νε σε στις εκ κλή σεις πολ-

λών συ να δέλ φων του και α πέ στει λε τον 

Συ νταγ μα τάρ χη Ν. Μπα λή, τον Α ντι συ-

νταγ μα τάρ χη Γ. Λα γά και τον Ε πί λαρ χο 

Κ. Βλά χο ως κή ρυ κες στους Γερ μα νούς. 

Οι τε λευ ταί οι α πε δέ χθησαν ό λους τους 

ό ρους, τους ο ποί ους έ θε τε ο Τσο λά κο-

γλου για τη σύ να ψη α να κωχής (δηλ. την 

α να γνώ ρι ση της τι μής των ό πλων, τη μη 

εί σο δο των Ι τα λών στην Ελλά δα, τη μη 

αιχ μα λω σί α του Ελ λη νι κού Στρα τού) πλην 

ε νός (τον μη α φο πλι σμό των Ελ λή νων 

στρα τιω τών). Το πρω τό κολ λο συν θη κο-

λο γή σε ως των ελ λη νι κών μονά δων του 

αλ βα νι κού με τώ που υ πε γρά φη στο αρ-

χη γεί ο του Τσο λά κο γλου στο Βο το νά σι 

στις 6 μ.μ. της 20ης Α πρι λί ου. Οι ό ροι του 

πρω το κόλ λου αυτού ή ταν ι διαι τέ ρως ευ-

νο ϊ κοί για τα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα. Στο 

Βε ρο λί νο, προ ε κλή θη σαν α ντι δρά σεις, 

ε νώ η Α θή να διε κή ρυ ξε την πρό θε σή της 

για «ά μυνα μέ χρις ε σχά των».

Οι τε λευ ταί ες ε ξε λί ξεις α νέ τρε ψαν 

τα έ ως τό τε δε δο μέ να. Το ε πό με νο α πό-

γευ μα, δύ ο α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί του 

γερ μα νι κού στρα τού έ φθα σαν στα Ιω άν-

νινα και ζή τη σαν α πό τον Τσο λά κο γλου 

την υ πο γρα φή ε νός νέ ου πρω το κόλ λου 

συνθη κο λο γή σε ως, οι ό ροι του ο ποί ου 

ή ταν λι γό τε ρο ευ νο ϊ κοί για τις ελ λη νικές 

δυ νά μεις. Ο Τσο λά κο γλου αρ νή θη κε 

κα τη γο ρη μα τι κά αλ λά οι Γερ μα νοί ε πέμε-

ναν. Τε λι κώς, υ πο χρε ώ θη κε να το υ πο-

γρά ψει «ως αιχ μά λω τος πο λέ μου ά νευ 

ε λευ θε ρί ας γνώ μης», ό πως δή λω σε χα ρα-

κτη ρι στι κά. Οι Ι τα λοί, ό μως, ή ταν κυριο-

λε κτι κώς έ ξαλ λοι κα θώς θε ω ρού σαν ό τι 

οι Έλ λη νες έ πρε πε να πα ρα δο θούν και σ’ 

αυ τούς. Προς τού το, α πε φά σι σαν τη συ-

νέ χι ση των ε πι θέ σε ών τους. Δυστυ χώς γι’ 

αυ τούς, οι Έλ λη νες τους α πέ κρου σαν πα-

ντού, προ κα λώ ντας τους νέ ες α πώ λειες. 

Οι Ι τα λοί υ πε χρε ώ θη σαν να ζη τή σουν 

ε σπευ σμέ να κα τά παυ ση του πυ ρός προ-

κει μέ νου να πε ρι συλ λέ ξουν τους νε κρούς 

και τους τραυ μα τί ες τους! Την ι δί α πε ρί-

ο δο, ο Mussolini προ έ βη σε προ σω πι κό 

διά βη μα προς τον Hitler, α ξιώ νοντας να 

υ πο γρα φεί πρω τό κολ λο πα ρα δό σε ως 

των ελ λη νι κών στρα τευ μά των και με τα 

α ντί στοι χα ι τα λι κά. Ο Γερ μα νός κα γκελ-

λά ριος συ ναί νε σε πα ρά την αντί δρα ση 

πολ λών Γερ μα νών α ξιω μα τι κών για να μη 

δια τα ρα χθεί η συμ μα χι κή ε νό τη τα. Την 

ι δί α η μέ ρα, ο Βα σι λεύς Γε ώρ γιος, διά φο-

ρα μέ λη της κυ βερ νή σε ως και ο πρε σβευ-

τής της Μεγ. Βρε ταν νί ας α νε χώ ρη σαν με 

υ δρο πλά νο α πό τον Ασπρό πυρ γο για τη 

Σού δα. Ε πί σης, ο Πα πά γος, θε ω ρώ ντας 

ό τι εί χαν πα ρα βια στεί οι δια τα γές του, 

υ πέ βα λε την πα ραί τη σή του. Οι Γερ μα νοί 

πα ρε νε βλή θη σαν με τα ξύ των ελ λη νι κών 

και των ι τα λι κών στρα τευ μά των μέ χρις 

ό του τα η μέ τερα τμή μα τα α πο συρ θούν 

νο τί ως της γραμ μής Η γου με νί τσα-Μπισ-

δού νι-Μέ τσο βο. Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις, 

αν και εί χαν ε λατ τω θεί ε ξαι τί ας της με γά-

λης διαρ ρο ής, συ γκε ντρώ θη καν νο τί ως 

των Ιω αν νί νων μέ χρι την Πρέ βε ζα και 

α πό το Μέτσο βο μέ χρι την Κα λα μπά κα. 

Στις αρ χές Μα ΐ ου, ο Hitler α πήλ λα ξε της 

αιχ μα λω σί ας τις ελ λη νι κές δυ νά μεις. 

Εν τω με τα ξύ, τα γερ μα νι κά στρα τεύ-



55Η ΗΗΗ ΓΕΕΕΕΡΜΡΜΡΜΡ ΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΙΚΙΚΙΙΚΙΚΗ Η Η Η ΕΠΕΠΕΠΕΠΕ ΙΘΙΘΙΘΙΘΙΘΘΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΗ Η ΗΗ ΚΑΚΑΚΑΤΑΤΑΤΑΑΑΑ Τ ΤΤΤΤΤΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗ Ε Ε Ε ΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΑΔΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΟ  Τ Τ  Τ ΤΟΝΟΝΟΝΟΝΟΟΝΝΝΝΝΝ ΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΠΡΡΙΛΙΛΙΛΙΛΙΛΛΛΛΛΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟΟ Τ Τ Τ ΤΤΤΤΤ ΤΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΥΥΥΥΥΥ 1 1 11 11 1111111949494949494949494944444111111111

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Αρ χεί ον ΓΕΣ/ΔΙΣ.

 Η εκ στρα τεί α των Γερ μα νών στα Βαλ κά νια (Ά νοιξη 1941). Α θή να Ε κά τη, 1996.

 Ο Ελ λη νι κός Στρα τός κα τά τον Δεύ τε ρον Πα γκό σμιον Πό λε μον. Α γώ νες εις την Α να το λι κήν Μα κε δο νί αν 

και την Δυτι κήν Θρά κην (1941). Α θή ναι ΔΙΣ, 1956.

 Α ντω να κέ ας Ιω αν., To έ πος του 1940 και οι συ ντε λε σταί αυ τού. Α θή να χ.ε., 1997.

 Ζα λο κώ στας Χρ., Ρού πελ. Α θή ναι Ε στί α, 1945.

 Κα τσώ τας Παυς., Η δε κα ε τί α 1940-1950. Α θή ναι χ.ε., 1981.

 Κόκ κι νος Διον., Ι στο ρί α της νε ω τέ ρας Ελ λά δος, τ. Δ΄. Α θή να Μέ λισ σα, 1970.

 Μαρ κε ζί νης Σπ., Σύγ χρο νη πο λι τι κή ι στο ρί α της Ελλά δος, 1936–1944, τ. Α΄. Α θή ναι Πά πυ ρος, 1994.

 Πα πά γος Α λεξ., Ο πό λε μος της Ελ λά δος, 1940-41. Αθή να Ί δρυ μα Γου λαν δρή - Χορ ν, 1995.

 Πο λι τά κος Ιω αν., Στρα τιω τι κή ι στο ρί α της νε ω τέρας Ελ λά δος. Α θή ναι ΓΕΣ, 1980.

μα τα εί χαν ει σέλ θει στην Α θή να (την 27η 

Α πρι λί ου) και εί χαν κα τα λά βει ο λό κλη ρη 

την η πει ρω τι κή Ελ λάδα μέ χρι τα τέ λη του 

μη νός ε κεί νου. Στην Κρή τη, εί χε ε γκα τα-

στα θεί ο Γε ώρ γιος και η νέ α κυ βέρ νη ση, 

η ο ποί α εί χε σχη μα τι στεί με ε πι κε φα λής 

τον Α ντι ναύ αρ χο Α λέ ξαν δρο Σα κελ λα ρί-

ου. Α πό τις 20 Μα ΐ ου, οι Γερ μα νοί έ θε-

σαν σε ε φαρ μογή το σχέ διο «Ερ μής» για 

την κα τά λη ψη της νή σου. Αν και ή ταν 

λι γό τε ροι α ριθμη τι κά και δεν διέ θε ταν 

τον έ λεγ χο της θα λάσ σης, εί χαν κα λύ τε-

ρο ο πλι σμό και κυ ριαρ χού σαν πλή ρως 

στον α έ ρα. Ο ε χθρός εκ με ταλ λεύ τη κε 

ά ρι στα τα προ α να φερ θέ ντα πλε ο νε κτή-

μα τα κα θώς και τα σο βα ρά λά θη της 

Συμ μα χι κής Διοι κή σε ως με α πο τέ λε σμα 

να ε πι τύ χει την κα τά λη ψη της νή σου, έ ως 

τα τέ λη Μα ΐου. Ό σες ελ λη νι κές δυ νά μεις 

κα τά φε ραν να δια φύ γουν συ νέ χι σαν τον 

α γώ να στην Α φρι κή με ε πι κε φα λής τον 

Βα σι λέ α Γε ώρ γιο. Λί γο με τά, άρ χι σε και 

η συ γκρό τη ση των πρώ των α νταρ τι κών 

ο μά δων στη χώ ρα. 

Η εκ στρα τεί α στη Βαλ κα νι κή κό στι σε 

α κρι βά στους Γερ μα νούς σε έμ ψυ χο δυνα-

μι κό και σε πο λε μι κό υ λι κό. Πρω τί στως, 

ό μως, με τέ βα λε το χρο νο διά γραμ μά τους 

για την εκ δή λω ση της ε πι θέ σε ως ε να ντί ον 

των Σο βιε τι κών. Βε βαί ως, αυτό ο φει λό ταν 

στη γεν ναί α α ντί στα ση που προ έ βα λαν 

οι Έλ λη νες, κα θώς η εκ στρα τεί α κα τά 

της Γιου γκο σλα βί ας με τε βλή θη κατ’ ου-

σί αν σε στρα τιω τι κό πε ρί πα το, κα τά τον 

ο ποί ον ο γερ μα νι κός στρα τός α πώ λε σε 

μό λις 151 νε κρούς, 392 τραυ μα τί ες και 

15 α γνο ου μέ νους. Α ντι θέ τως, μό νον οι 

ε πι χει ρή σεις στην η πει ρω τι κή Ελ λά δα 

(ε ξαι ρου μέ νης δηλ. της Κρή της) τους 

ε στοί χη σαν 948 νε κρούς, 3.360 τραυ μα-

τί ες και 385 α γνο ου μέ νους. Ε πι πλέ ον, το 

ε πί λε κτο σώ μα των Γερ μα νών Αλε ξι πτω τι-

στών υ πέ στη τρο μα κτι κές α πώ λειες στην 

Κρή τη και ου δέ πο τε χρη σιμο ποι ή θη κε 

εκ νέ ου σε μί α πα ρό μοια ε πι χεί ρη ση. Η 

Ελ λά δα κα τέ βα λε βα ρύ φόρο αί μα τος για 

να α ντι στα θεί στους στρα τούς των δύ ο αυ-

το κρα το ριών. Ο Ελ λη νι κός Στρα τός ε θρή-

νη σε την α πώ λεια 13.325 νε κρών, 62.663 

τραυ μα τιών και 1.290 α γνο ουμέ νων. Τέ-

λος, οι α πώ λειες των στρα τευ μά των της 

Βρε ταν νι κής Κοι νο πο λι τείας α νήλ θαν σε 

900 νε κρούς, 1.250 τραυ μα τί ες και 13.900 

αιχ μα λώ τους πε ρί που.
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Α ε ρο δι κεί ου Ιω αν νί νων - Ε ξω τε ρι κός Εκ παι δευ τής ΠΚΕ ΕΥΕΑ ε ρο δι κεί ου Ιω αν νί νων - Ε ξω τε ρι κός Εκ παι δευ τής ΠΚΕ ΕΥΕ

                  Η ε ξέ λι ξη στις

Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρήνης 

(ΕΥΕ)

& η συµ µε το χή των

Νο µι κών Συµ βού λων σε αυ τές

Κα θή κο ντα και προ βλη µα τι σµοί α να φο ρι κά µε τους 

Ε πι χει ρη σια κούς Νο µικούς Συµ βού λους στις ΕΥΕ
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Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡH ΣΕΙΣ Υ ΠΟ ΣΤH ΡΙ ΞΗΣ ΕΙ ΡH ΝΗΣ (ΕΥΕ) ΚΑΙ Η Ε ΞE ΛΙ ΞΗ ΤΟΥΣ
Ο ό ρος Ε πι χει ρή σεις Υπο στή ρι ξης Ει ρή νης (ΕΥΕ) (Peace Support Operations-

PSO) φαί νε ται ό τι αρ χι κώς ει σή χθη α πό το Βρε τα νι κό Στρα τό1, αλ λά τεί νει πλέ ον 

να κα θιε ρω θεί διε θνώς και χρη σι μο ποιεί ται ευ ρέ ως στις η μέ ρες μας α πό πολλούς 

ορ γα νι σμούς (λ.χ. ΝΑ ΤΟ, Ο Α ΣΕ) προς πε ρι γρα φή των δρα στη ριο τή των τους σε 

πο λύ πλο κες αν θρω πι στι κές κρί σεις. Σύμ φω να με τον κρα τού ντα στο ΝΑ ΤΟ ορι-

σμό, οι ΕΥΕ εί ναι πο λυ διά στα τες ε πι χει ρή σεις που διε νερ γού νται με α μερο λη ψί α, 

προς υ πο στή ρι ξη ε νός διε θνώς α να γνω ρι σμέ νου ορ γα νι σμού ό πως ο Ο.Η.Ε. ή ο 

Ορ γα νι σμός για την Α σφά λεια και τη Συ νερ γα σί α στην Ευ ρώ πη (Ο Α ΣΕ), οι ο ποί ες 

πε ρι λαμ βά νουν στρα τιω τι κές δυ νά μεις, δι πλω μα τι κές α πο στο λές και αν θρω πι στι-

κές ορ γα νώ σεις. Οι ΕΥΕ έ χουν ως σκο πό την ε πί τευ ξη μιας μακρο πρό θε σμης 

πο λι τι κής ε πί λυ σης ή άλ λους προσ διο ρι σμέ νους στό χους. Περι λαμ βά νουν διά φο-

ρες κα τη γο ρί ες: α) τη δια τή ρη ση της ει ρή νης (Peace Keeping-PK) δηλ. τις ε πι χει-

ρή σεις υ πό τις προ ϋ πο θέ σεις του Κε φα λαί ου VI του Κα τα στα τι κού Χάρ τη του ΟΗ Ε 

(κυ ρώ θη κε α πό την Ελ λά δα με τον ΑΝ 585/1945) και στο χεύ ουν στη δια τή ρη ση 

και πα γί ω ση της ει ρή νης που έ χει ή δη ε πι τευ χθεί χω ρίς χρή ση βί ας (use of force) 

α πό τον ε πεμ βαί νο ντα πα ρά μό νο για αυ το ά μυνα. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση εί ναι 

η συ γκα τά θε ση του κρά τους στο έ δα φος του ο ποί ου λαμ βά νει χώ ρα η ΕΥΕ ή/και 

η συ γκα τά θε ση των α ντι μα χό με νων μερών, β) την ε πι βο λή της ει ρή νης (Peace 

Enforcement-PE) δηλ. την ε ξανα γκα στι κή διε θνή ε πέμ βα ση με τη χρή ση της α παι-

τού με νης στρα τιω τι κής βίας για τη προ στα σί α της διε θνούς ει ρή νης και α σφά λειας 

σύμ φω να με το Κεφά λαιο VII του Χάρ τη, άρ θρα 39 και 43, γ) την πρό λη ψη της 

σύ γκρου σης (Conflict Prevention) που α φο ρά δρα στη ριό τη τες κυ ρί ως δι πλω μα-

τι κές πρω το βου λί ες επί σης υ πό τις προ ϋ πο θέ σεις του Κε φα λαί ου VI του Χάρ τη 

για την α πο τρο πή κλι μά κω σης α ντι πα ρα θέ σε ων σε έ νο πλες συ γκρού σεις και υ πο-

στη ρι κτι κά στρα τιω τι κά μέ σα, δ) την ε γκα θί δρυ ση της ει ρή νης (Peace Making) 

με δι πλω μα τι κές κυρί ως δρα στη ριό τη τες που διε ξά γο νται με τά την έ ναρ ξη της 

σύ γκρου σης και στο χεύ ουν στην ε πί τευ ξη ε κε χει ρί ας, ε) την οι κο δό μη ση της ει-

ρή νης (Peace Building) δηλ. υ ιο θέ τη ση μέ τρων που στο χεύ ουν στην α πο κα τά στα-

ση των υ πο δο μών, την α να συ γκρό τη ση των θε σμών και την οι κο δό μη ση ε μπιστο-

σύ νης με τα ξύ των πρώ ην α ντι μα χό με νων με ρών και στ) τις αν θρω πι στι κές ε πι χει-

ρή σεις (Humanitarian Operations) που μπο ρούν να ε κτε λε στούν εκ πα ραλ λή λου 

σε ό λο το φά σμα των ΕΥΕ και πε ρι λαμ βά νουν για τις ε μπλε κό με νες στρα τιω τι κές 

δυ νά μεις την υπο στή ρι ξη και πα ρο χή προ στα σί ας στους ει δι κευ μέ νους ορ γα νι-

σμούς ή τη δια νο μή αν θρω πι στι κής βο ή θειας2. Η διευ ρυ μέ νη αυ τή τυ πο ποί η ση 

1 Βλ. Braam Rossouw A South African Perspective on the Place of Peace Support Operations Within 
Broader Peace Missions Δη μο σιεύ θη κε στο Αfrican Security Rewiew Vol.7. No.1, 1998 (http://www.iss.co. 
za/pubs/ASR/7No1/Rossouw.html). O Α με ρι κα νι κός Στρα τός χρη σι μο ποιεί και τον ό ρο Peace Operations 
διατη ρώ ντας σε γε νι κές γραμ μές (με κά ποιες εν νοιο λο γι κές δια φο ρο ποι ή σεις) κα τά τ’ άλ λα την γνω στή 
κατη γο ριο ποί η ση των α πο στο λών αυ τών βλ. Joint Publication (JP) 3-07-3 Peace Operations έκ δο ση Joint 
Chiefs of Staff 2007 στην ιστο σε λί δα http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3-07-3.pdf και Field Manual(FM) 
(Εγ χει ρί διο Εκ στρα τεί ας) 100-23 Peace Operations Έκ δο ση Department of Army 1994, στην ι στο σε λί δα 
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/ service_pubs/fm100_23.pdf).

2 Βλ. σχε τι κά για ο ρι σμό και κα τη γο ρί ες ΕΥΕ κα τά το ΝΑΤΟ: Αllied Joint Publication (AJP)-3.4.1 Peace 
Support Operations του ΝΑ ΤΟ σελ. 2-1, Εγ χει ρί διο Εκ στρα τεί ας (Ε Ε) 122-1 Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης της 
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της διε θνούς πα ρέμ βα σης για την α ντι-

με τώ πι ση των σύγ χρο νων προ βλη μά-

των που α πει λούν τη διε θνή και πε ρι φε-

ρεια κή α σφά λεια κα τα γρά φε ται (με κά-

ποιες δια φο ρο ποι ή σεις στην ο ρο λο γί α 

και στους ο ρι σμούς που δεν θ’ α να λυ-

θούν εδώ) α πό τον τό τε Γε νι κό Γραμ μα-

τέ α του Ο Η Ε, Boutros-Boutros Ghali στις 

εκ θέ σεις του Αn Agenda For Peace (Oδη-

γός για την Ει ρή νη) του 1992, “Ιmproving 

the capacity of the United Nations in 

Peace-Keeping” (Βελ τιώ νοντας την ι κα-

νό τη τα των Η Ε στις Ει ρη νευ τι κές Ε πι χει-

ρή σεις) του 1994 και ”Supplement to 

An Agenda For Peace” (Προ σθή κη στον 

Ο δη γό για την Ει ρή νη) του 1995, υ πό 

τον γε νι κό ό ρο: “Διευ ρυ μέ νες Ε πι χει-

ρήσεις  Ε ι  ρή  νης  και  Α  σφα λε ί  ας” 

( E x p a n d e d  P e a c e  a n d  S e c u r i t y 

Operations)3. Στη διάρ κεια του Ψυ χρού 

Πο λέ μου (1945-1989), οι α ντι πα ρα θέ-

σεις των Υ περδυ νά με ων ή ταν ε πό με νο 

να ε πη ρε ά σουν τη συμ βο λή αλ λά και 

την α πο τε λε σματι κό τη τα του Ο Η Ε. Πά-

ντως, οι συ γκρού σεις που έ λα βαν χώ ρα 

έ ξω α πό το πλαί σιο του Ψυ χρού Πο λέ-

μου α πο τέ λε σαν συ χνά α ντι κεί με νο 

ε πι τυ χούς δια χεί ρι σης α πό μέ ρους του 

Ορ γα νι σμού4. Α πό τα μέ σα της δε κα ε τί-

ας του 1980 και, ειδι κό τε ρα, με το πέ ρας 

του Ψυ χρού Πο λέ μου, η α πει λή δια κρα-

τι κής (inter state) σύρ ρα ξης έ χει μειω θεί 

Ει ρή νης ΓΕΣ/ΔΕΚ Π 2001 σελ.14-20, Στρα τιω τι κός 
Κα νο νι σμός (ΣΚ )31-1 Το Στρα τιω τι κό Δόγ μα του 
Στρα τού Ξη ράς ΓΕΣ/ΔΙ ΔΟ 2002 σελ. 105-112 (α δια-
βάθ μη τα).

3 Βλ. Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace 
1995, Second Edition, το ο ποί ο πε ρι λαμ βά νει το 
Supplement to An Agenda for Peace: Position Paper 
of the Secretary-General on the Occasion of the 
Fiftieth Anniversary of the United Nations, UN docu-
ment A/50/60, S/1995/1.

4 Βλ. E. Haas, The United Nations and Collective 
Management of International Conflict, New York:
United Nations Institute of Training and Research, 
1986 σελ. 16-17.
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αι σθη τά ε νώ η α πει λή ε σω τε ρι κού (εν δο κρα τι κού-intra state) πο λέ μου με εθνο τι-

κά ή κοι νο τι κά (communal) κρι τή ρια έ χει αυ ξη θεί κα τα κό ρυ φα. Α κο λού θως, με 

το τέ λος του Ψυ χρού Πο λέ μου, πα ρου σιά ζε ται μια θε α μα τι κή αύ ξη ση των Ε πι χει-

ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης της Ει ρή νης, που ο φεί λεται α φε νός μεν στη γε νί κευ ση των 

εν δο κρα τι κών πο λέ μων και στην α νη συ χί α που προ κα λεί στη διε θνή κοι νό τη τα 

η μα ζι κή έ ξο δος προ σφύ γων, α φε τέ ρου στην πρω το βου λί α ο ρι σμέ νων Κρα τών 

και Μη Κυ βερ νη τι κών Ορ γα νι σμών (ΜΚΟ) να α ντα πο κρι θούν στις α νά γκες που 

δη μιουρ γούν οι με γά λες φυ σι κές κα τα στρο φές και οι αν θρω πι στι κές κρί σεις, με 

συμ με το χή σε πο λυε θνι κές ε πι χει ρήσεις αλ λά και στην υ πο χώ ρη ση των προ βλη-

μά των α πό τις α ντι τι θέ με νες ε πιδιώ ξεις των Υ περ δυ νά με ων και την ε μπλο κή στην 

α νά πτυ ξη ΕΥΕ ε ξαι τί ας της χρή σης του βέ το (δι καί ω μα αρ νη σι κυ ρί ας) των πέ ντε 

μο νί μων με λών του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας (ΣΑ) του Ο Η Ε5. Το 1989, στο τέ λος 

δηλ. του Ψυχρού Πο λέ μου μέ χρι το 2001 συ νέ βη σαν πά νω α πό 60 έ νο πλες συ-

γκρού σεις που δη μιούρ γη σαν πά νω α πό 17 ε κα τομ μύ ρια πρό σφυ γες (και προ ξέ-

νη σαν ε κα το ντά δες χι λιά δες θα νά τους). Ση μειώ νε ται δε, ό τι πε ρί τα τέ λη του 2007 

ο α ριθ μός των προσφύ γων υ πό την ευ θύ νη της Ύ πα της Αρ μο στεί ας του Ο Η Ε για 

τους Πρό σφυ γες (UNHCR) α νήρ χε το στα 11,4 ε κα τομ μύ ρια πα γκο σμί ως ε νώ ο 

α ριθ μός των Ε σω τε ρι κά Ε κτο πι σμέ νων Α τό μων (Internally Displaced Persons-IDP) 

δηλ. αν θρώ πων που ε πί σης υ πο χρε ώ θη καν να εγκα τα λεί ψουν τις ε στί ες τους 

αλ λά δια βιούν ε ντός των συ νό ρων των χω ρών τους έ φθα σε στα 13,7 ε κα τομ μύ-

ρια6. Το 1988 οι εν δο κρα τι κές συ γκρού σεις που α πα σχό λη σαν τον Ορ γα νισμό 

Η νω μέ νων Ε θνών α ντι προ σώ πευαν έ να πο σο στό 20% στο σύ νο λο των συρ ρά ξε-

ων. Με τα ξύ 1988 και 1995, α πό τις 21 ε πι χει ρή σεις που α νέ λα βε ο Ο Η Ε, οι 13 

α φο ρού σαν εν δοκρα τι κές συ γκρού σεις, πιο συ γκε κρι μέ να α πό το 1992 έ ως 1995, 

πα ρα τη ρεί ται ό τι από τις 11 ΕΥΕ που α να λή φθη καν, οι 9 α φο ρού σαν εν δο κρα τι-

κές συ γκρού σεις, δηλ. έ να πο σο στό 82% ε πί του συ νό λου7. Συ νε πώς στη ση με ρι-

νή συ γκυ ρί α, αν και το πρό βλη μα του δια κρα τι κού πο λέ μου ε ξα κο λου θεί να 

α ποτε λεί α πει λή, μια νέ α μορ φή α πει λής συ νι στά η «εμ φύ λια» (εν δο κρα τι κή) σύ-

γκρου ση και οι συ νέ πειές της σε πε ρι φε ρεια κό ε πί πε δο. Για τα Η νω μέ να Έ θνη και 

τη Διε θνή Κοι νό τη τα εν γέ νει, η ε μπλο κή σε τέ τοιου εί δους συ γκρού σεις εί ναι μια 

νέ α ε μπει ρί α που α παι τεί μια δια φο ρε τι κή α ντι με τώ πι ση σε σύ γκρι ση με αυ τήν 

της δια κρα τι κής σύ γκρου σης. Οι προ σπά θειες ε γκα θί δρυ σης δια δι κα σιών δια χεί-

ρι σης κρί σε ων α πό τη διε θνή κοι νό τη τα στα πλαί σια κυρί ως του Ο Η Ε ο δή γη σαν 

στην α νά πτυ ξη και ε ξέ λι ξη αυ τού του διευ ρυ μέ νου πλέον πλαι σί ου α πο στο λών 

με τη συμ με το χή των Ε.Δ. των δια φό ρων χω ρών α κό μη και ι σχυ ρών κρα τών 

(powerful states). Η αύ ξη ση των α πο στο λών αυ τών8 στα πλαί σια των δρα στη ριο-

5 Βλ. Γ. Σπυ ρό που λου.Η Αν θρω πι στι κή Ε πέμ βα ση στις Νε ό τε ρες Σχέ σεις: Νε ό τε ρες Ερ μη νεί ες Εκ δόσεις Πα-
πα ζή ση 2000 σελ.205, Α. Η ρα κλεί δη Ε θνι κι σμός και Εν δο κρα τι κές Συ γκρού σεις: Το φαι νό με νο του Ε θνο τι κού 
και Α πο σχι στι κού Ε θνι κι σμού α πό το Συλ λο γι κό έρ γο ε πιμ. Μ. Τσι νι σι ζέ λη, Κ.Υ φα ντή Σύγ χρο να Προ βλή μα τα 
Διε θνών Σχέ σε ων. Κρα τι κή Κυ ριαρ χί α:Α πει λές και Προ κλή σεις.Εκ δό σεις Ι.Σι δέ ρης, 2000 σελ.36. 

6 Βλ. Ι. Ρα μο νέ Πό λε μοι του 21ου Αιώ να Εκ δόσεις του Ει κο στού Πρώ του 2007 σελ.20, Global Trends Refugees, 
Asylum-Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, 2008, UNHCR σελ. 5-6.

7 Βλ. Σ. Δάμ τσα Διε θνείς Σχέ σεις και Πα γκο σμιο ποί η ση Εκ δό σεις Πατά κη 2000 σελ. 101-2 ό που πα ρα τί θε-
νται στοι χεί α α πό την Προ σθή κη στον Ο δη γό για την Ει ρή νη του 1995 του Γ.Γ. του Ο Η Ε.

8 Ενώ τα πρώ τα 46 χρό νια του Ο Η Ε διε ξή χθη σαν μό νο 18 ΕΥΕ, έ φθα σαν τις 15 τη πε ρί ο δο 1990-1993 
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τή των του Ο Η Ε, της με σο λά βη σης για την α πο τρο πή ή ε πί λυ ση συ γκρού σε ων και 

α ποκλι μά κω ση κρί σε ων κα τά τη με τα ψυ χρο πο λε μι κή πε ρί ο δο δεν πρέ πει ό μως 

να δη μιουρ γεί την ψευ δαί σθη ση ε νός «ι δα νι κού» πα ρελ θό ντος κό σμου του Ψυ-

χρού Πο λέ μου α παλ λαγ μέ νου α πό έ νο πλες συ γκρού σεις. Ε κτός α πό την Α πει λή 

Πυρη νι κού Ο λο καυ τώ μα τος που δεν πρέ πει να λη σμο νεί ται, σύμ φω να με με λέ τη 

για τη πε ρί ο δο 1945-1976, πε ρι λαμ βά νο νται 160 διε θνείς κρί σεις στις ο ποί ες ο 

Ο Η Ε συμμε τεί χε ποι κι λο τρό πως σε πο σο στό 59% ε πί του συ νο λι κού α ριθ μού 

κρί σε ων9. Κα τά τη πε ρί ο δο του Ψυ χρού Πο λέ μου, εί χα με αρ χι κά τις πρώ της γε νιάς 

«πα ρα δο σιακές» ε πι χει ρή σεις δια τή ρη σης της ει ρή νης (Peace Keeping), ό που ο 

Ο Η Ε χρη σι μο ποιού σε στρα τεύ μα τα από μι κρές ή με σαί ες δυ νά μεις (λ.χ. Αυ στρί α, 

Κα να δάς) που πα ρεί χαν ε χέγ γυα αυστη ρής ου δε τε ρό τη τας και η ε πι τυ χί α του ει-

ρη νευ τι κού έρ γου ε ξαρ τώ νταν α πό τη πλή ρω ση τριών ό ρων: α) τα ί δια τα α ντι-

μα χό με να μέ ρη πρέ πει να ζη τή σουν α πό τα Η Ε την α πο στο λή τέ τοιας δύ να μης 

και να της ε πι τρέ ψουν να σταθ μεύσει στο έ δα φος τους (συ ναί νε ση χω ρών υ πο-

δο χής) β) τα στρα τεύ μα τα που συμ μετέ χουν στη κρί ση πρέ πει να εί ναι ου δέ τε ρα, 

να μην έ χουν δη λα δή ά με ση ή έμ με ση συμ με το χή στην κρί ση γ) η ει ρη νευ τι κή 

δύ να μη δεν πρέ πει σε κα μιά πε ρίπτω ση να α να μι χθεί στη δια μά χη ού τε να κά νει 

πρώ τη χρή ση ό πλων. Κατ΄ α να λογί α, η Διε θνής Ε πι τρο πή του Διε θνούς Ε ρυ θρού 

Σταυ ρού (Δ.Ε.Ε.Σ.) κα τά την ά σκηση των δρα στη ριο τή των της που εί ναι (και) η 

και 36 συ νο λι κά τη πε ρί ο δο 1990-2000.
9 Βλ. J. Wilkenferd & M. Brecker,International Crises1945-1975:The UN Dimension, International Studies 

Quarterly, vol. 28 1984 σελ. 45-67.
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συν δρο μή στα θύ μα τα των ε νό πλων συ γκρού σε ων εμ φο ρεί ται α πό τις αρ χές της 

α νε ξαρ τη σί ας, της ου δε τε ρό τητας και της α με ρο λη ψί ας, δρα ως ου δέ τε ρος εν διά-

με σος α νά με σα στα α ντι μαχό με να μέ ρη και η δρά ση της στη ρί ζε ται στην ε μπι-

στο σύ νη που της δεί χνουν τα ε μπό λε μα μέ ρη10. Στρα τιω τι κό προ σω πι κό των 

Η νω μέ νων Ε θνών εί χε στα λεί στη Μέ ση Α να το λή ή δη α πό το 1948 συμ με τέ χο ντας 

στον Ορ γα νι σμό Ε πο πτεί ας της Α να κω χής (United Nations Truce Supervision 

Organization-UNTSΟ). Πα ρα τη ρητές στάλ θη καν στα σύ νο ρα Ιν δί ας-Πα κι στάν το 

1949 (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan-UNMOGIP) 

και η πρώ τη ει ρη νευ τι κή στρα τιω τι κή δύ να μη σχη μα τί σθη κε στη Μ. Α να το λή το 

1956 σε μια προ σπά θεια να α πο κα τα στα θεί η ει ρή νη στη πε ριο χή (United Nations 

Emergency Force-I UNEF-I). Α κο λού θη σε η α πο στο λή πα ρα τη ρη τών και ει ρηνευ-

τι κών δυ νά με ων σε διά φο ρα ση μεί α: σύ νο ρα Συ ρί ας-Λι βά νου (United Nations 

Observation Group in Lebanon-UNOGIL το 1958), Κον γκό, με τέ πει τα Ζα ΐρ και 

ση με ρι νή -από το 1997- Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α του Κον γκό (United Nations Operation 

in the Congo-ONUC κα τά το 1960-4), Κύπρος (United Nations Peace Keeping 

Force in Cyprus-UNFICYP α πό το 1964 μέ χρι σή με ρα), Δυ τι κή Νέ α Γου ι νέ α (United 

Nations Security Force in West New Guinea-UNSF κα τά το 1962-3), σύ νο ρα Υε μέ-

νης-Σα ου δι κής Α ρα βί ας (United Nations Yemen Observation Mission-UNYOM 

κα τά το1963-4), Διώ ρυ γα Σουέζ και Χερ σό νη σος Σινά (United Nations Emergency 

Force Middle East-UNEFME ή αλ λιώς UNEF-II κα τά το 1973-79), Υ ψώ μα τα Γκο λάν 

(United Natiοns Disengagement Force-UNDOF α πό το 1974 μέ χρι σή με ρα)11. Με 

τις νέ ες συν θή κες του με τα ψυ χρο πο λε μι κού πε ρι βάλλο ντος και τον αυ ξα νό με νο 

ρό λο των ει ρη νευ τι κών δυ νά με ων στο το μέ α της διε θνούς ει ρή νης και α σφά λειας 

σε έ νο πλες συ γκρού σεις, η νό μι μη κυ βέρ νηση δεν εί ναι πά ντα σε θέ ση να α σκή-

σει πλή ρη ε ξου σί α πά νω στο έ δα φος ε πί του ο ποί ου α σκεί ε ξου σί α και μια στρα-

τιω τι κή διε θνή δύ να μη υ πο στή ρι ξης της ει ρή νης (Peace Support Force-PSF) έ χει 

να α ντιμε τω πί σει πε ρισ σό τε ρες της μιας έ νο πλες δυ νά μεις. Οι η γέ τες των ε νό πλων 

μη ή πα ρα-κρα τι κών αυ τών ο μά δων, οι ο ποί οι εί ναι α ντί θε τοι στις συμ φω νί ες που 

υ πο γρά φο νται α πό την ε πί ση μη η γε σί α, δεν έ χουν πά ντα σα φώς προσ διο ρισμέ νη 

ταυ τό τη τα, ε νώ η πει θαρ χί α και ο έ λεγ χος εί ναι α νύ παρ κτα12. Στις πε ρι πτώ σεις 

αυ τές, οι ει ρη νευ τι κές δυ νά μεις, ε κτός α πό τον πα ρα δο σια κό ρό λο της εγ γύ η σης 

σε βα σμού των συμ φωνιών που υ πο γρά φη καν με τα ξύ των α ντι πά λων, με τά την 

κα τά παυ ση των ε χθρο πρα ξιών, α να λαμ βά νουν και μια σει ρά ευ ρύ τε ρων πο λι τι-

κών και διοι κη τι κών δρα στη ριο τή των. Έ τσι, κα τά τα τέ λη της δε κα ε τί ας του ’80 

α να πτύσ σο νται οι επι χει ρή σεις δεύ τε ρης γε νιάς. Συ γκε κρι μέ να α πό το 1988 έ ως 

το 1992 το Συμ βού λιο Α σφα λεί ας α νέ λα βε 13 ει ρη νευ τι κές ε πι χει ρή σεις ό πως στο 

10 Βλ. Μ. Ν. Μα ρού δα Η Δ.Ε.Ε.Σ. και ο ρό λος της στις έ νο πλες συρ ρά ξεις στο έρ γο Δ.Σ.Γάγ γα Ει σαγω γή 
στο Διε θνές Αν θρω πι στι κό Δί καιο, εκ δό σεις Ι . Σι δέ ρης 2000 σελ. 241-242.

11 Βλ. Δ. Κών στα,Κ.Αρ βα νι τό που λου Διε θνείς Σχέ σεις Συ νέ χεια και Με τα βο λή Τό μος Α’ Εκ δό σεις Ι. Σι δέ-
ρης 1997 σελ.276-277, Olara Otunnu and Michael Doyle(ed.) Peacekeeping and Peacemaking for the New 
Century, Εκ δό σεις Rowman and Littlefield, 1998 σελ. 101-119, I. Στρι μπή Η Κρί ση του Σουέζ και ο θε σμός 
των Ει ρη νευ τι κών Α πο στο λών του Ο Η Ε, Α γο ρά Χω ρίς Σύ νο ρα Τό μος 12(3) 2007,σελ. 348-364, http: //www.
un.org/Depts/dpko/dpko/co_missions.

12 Βλ. J. Mackinlay, International Responses to Complex Emergencies (http://www.nato.int/docu/review/ 
1997/9703-8.html).
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Σαλ βα ντόρ (United Nations Observation Mission in El Salvador-ΟΝUSAL), στην 

Κα μπό τζη (UN Transitional Authority in Cambodia-UNTAC και εν συ νε χεί α United 

Nations Advanced Mission in Cambodia-UNAMIC), στη Νι κα ρά γουα (United 

Nations Observer Group in Central America-ONUCA), στην Α ϊ τή (United Nations 

Mission in Haiti-UNMIH), στη Να μί μπια (United Nations Transition Assistance 

Force-UNTAG), οι ο ποί ες δεν πε ριο ρί σθη καν μό νο στις πα ραδο σια κές στρα τιω τι-

κές δρα στη ριό τη τες, αλ λά πε ριε λάμ βα ναν τη μεί ω ση των ε νό πλων δυ νά με ων, 

α φο πλι σμό του πλη θυ σμού, τη δη μιουρ γί α δύ να μης α στυνό μευ σης, τον α να σχη-

μα τι σμό των ε κλο γι κών συ στη μά των, την ε πο πτεί α δι καστι κών και συ νταγ μα τι κών 

με ταρ ρυθ μί σε ων, την προ στα σί α των αν θρω πί νων δι καιω μά των, την προ ώ θη ση 

κοι νω νι κών και οι κο νο μι κών ζη τη μά των, την ορ γά νω ση και τον έ λεγ χο των ε κλο-

γών, την ε πι στρο φή των προ σφύ γων και των ε σωτε ρι κά ε κτο πι σμέ νων, το συ ντο-

νι σμό της οι κο νο μι κής βο ή θειας, την εξα σφά λι ση, τέλος, της ει ρη νι κής με τά βα σης 

μιας χώ ρας στην α νε ξαρ τη σί α13. Mια τρί τη γε νιά ει ρη νευ τι κών ε πι χει ρή σε ων εγκαι-

13 Βλ. John Mackinlay & Jarat Chopra, Second Generation Multinational Operations, Washington Quarterly, 
vol. xv, No. 3 (summer1992), σελ. 113-129, Boutros-Boutros Gali, empowering the United Nations, Foreign 
Affairs,vol.71,no 5,winter 1992-3,σελ. 91, Τh. Weiss, New Challenges for UN Military Operations: Implementing 
an Agenda for Peace, The Washington Quarterly, (winter1993), σελ.51-66., M. Iω άν νου Ει ρη νευ τι κή δρα-
στη ριό τη τα: Κλασ σι κός Θε σμός και τρέ χου σες α πο κλί σεις α πό το συλ. έρ γο Ο Ο Η Ε στο Κα τώ φλι της Με τα-
ψυ χρο πο λε μι κής Ε πο χής (επ.) Θ. Χριστο δου λί δη Δ. Μπου ρα ντώ νη Εκ δό σεις Ι. Σι δέ ρης, 1998 σελ. 197-206, 
http://www. un.org/ Depts/ dpko/ dpko/ co_missions.
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νιά ζε ται α πό 

το 1992 και α φο ρά 

την πα ρο χή αν θρω πι στι κής βο-

ή θειας. Η ει δοποιός δια φο ρά αυ τής της 

δρά σης εί ναι ό τι α φο ρά μια γε νι κό τε ρη υ πο χρέ ω ση 

του Ο Η Ε και γε νι κό τε ρα της διε θνούς κοι νό τη τας, και υ περ βαί-

νει, ι διαί τερα λό γω του χα ρα κτή ρα του ε πεί γο ντος, την α νά γκη συ ναί νε σης 

των κρα τών στα ο ποί α διε νερ γεί ται. Τού το ο φεί λε ται στο γε γο νός ό τι η πο λι τι κή 

ε ξου σί α στις χώ ρες που έ χει πα ρέμ βει ο Ορ γα νι σμός εί τε βρί σκε ται σε αμ φι σβή-

τηση εί τε έ χει κα τα λυ θεί και ό τι η αν θρω πι στι κή βο ή θεια εί ναι ε πι τα κτι κή ακρι βώς 

λό γω του πο λι τι κού κε νού που δη μιουρ γεί ται. Οι διε θνείς αυ τές δυ νά μεις εί ναι 

ε ξου σιο δο τη μέ νες στην πε ρί πτω ση αυ τή να α σκή σουν βί α για την ε κτέ λε ση της 

α πο στο λής τους που εί ναι η ε ξα σφά λι ση της α σφα λούς πα ρο χής αν θρω πι στι κής 

βο ή θειας και η προ στα σί α του ά μα χου πλη θυ σμού σε α σφα λείς πε ριο χές. Τέ τοιος 

ή ταν ο χα ρα κτή ρας των ΕΥΕ που α να πτύ χθη καν στη Σο μαλί α, (United Nations 

Operation in Somalia-UNOSOM και Unified Task Force-UNITAF), η κατ΄ ε ξου σιο-

δό τη ση των Η Ε και υ πό διοί κη ση των Η ΠΑ πο λυε θνι κή δύ να μη που ε κτέ λεσε 

την Ε πι χεί ρη ση “Restore Hope” κα τά τη πε ρί ο δο 1992-95) στην πρώ ην Γιου γκο-

σλα βί α (United Nations Protection Force-UNPROFOR κα τά τη πε ρί ο δο 1992-95) 

και στη Ρουά ντα (United Nations Assistance Mission in Rwanda-UNAMIR κα τά 

το 1994)14. Oι δυ νά μεις αυ τές κι νού νται, σε έ να πλαί σιο επι θε τι κής δρά σης15 για 

την ε πι βο λή της α πό φα σης του Σ Α (Resolution) με ε ξου σιο δό τη ση υ πό τη νο μι-

14 Βλ. J. Stevenson Hope Restored in Somalia? Foreign Affairs No. 91 (summer 1993) σελ. 138-154, G. B. 
Helman & St. R. Ratner, Saving Failed States Foreign Policy vol. 89 (winter 1992-93) σελ. 3-20, S. M. Makinda, 
Seeking Peace from Chaos: Humanitarian Intervention in Somalia International Peace Academy 1993, J. 
Lewis & J. Mayall. Somalia, (ed.) J. Mayall The new interventionism 1991-1994 Cambridge University Press 
1996 σελ. 100, Jarat Chopra, Ge Eknes & Toralv Nrodb Fighting for Hope in Somalia, Peacekeeping and 
Multinational Operations, Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1995, σελ. 1, Σ. Δάμ τσα ο.π. σελ. 104 -105 και 
142-149, Ε. Β. Αλ μπά νη Διε θνής Ε πέμ βα ση Εκ δό σεις LIBRO 2001 σελ. 105-121.

15 O ό ρος ε δώ τί θε ται με την ε πι χει ρη σια κή και ό χι με την νο μι κή έν νοια της «έ νο πλης ε πί θε σης» στο 
άρ θρο 51 του Κε φα λαί ου VII του Χάρ τη των ΗΕ για το α το μι κό ή συλ λο γι κό δι καί ω μα νό μι μης ά μυ νας των 
κρα τών.
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κή βά ση εί τε του Kε φα λαί ου VI του Χάρ τη των Η νω-

μέ νων Εθνών δηλ. με χρή ση μέ σων ει ρη νι κής 

ε πί λυ σης των δια φο ρών ό πως οι «πα ρα δοσια-

κές» α πο στο λές δια τή ρη σης της ει ρή νης 

(Peace-Keeping) αλ λά με ε νισχυ μέ νες αρ-

μο διό τη τες στη χρή ση βί ας, εί τε υ πό τη 

νο μι κή βά ση του Kε φα λαί ου VII προς 

συλ λο γι κή α ντι με τώ πι ση α πει λών κα-

τά της ει ρή νης δηλ. ε πι χει ρή σεις ε πι-

β ο λ ή ς  τ η ς  ε ι  ρ ή  ν η ς  ( P e a c e 

Enforcement) αλ λά με μειω μέ νες 

αρ μο διό τη τες στη χρή ση βί ας. Για 

το χα ρα κτηρι σμό των α πο στο λών 

της τρί της γε νιάς προ έ κυ ψαν οι 

ό ροι “Α πο στο λές Κεφα λαί ου VI ½“ 

και “Διευ ρυ μέ νη Δια τή ρη ση της Ει-

ρή νης” (Wider Peace-Keeping)16. 

Στα δια κά γί νε ται κα τα νο η τό ό τι η 

“κα θα ρό τη τα” διά κρι σης των δια φο ρε-

τι κών κα τη γο ριών ΕΥΕ ό πως τυ πο ποιού-

νται στον Oδη γό για την Ει ρή νη (“Αn 

Agenda For Peace”) α πό το Boutros-Ghali, 

δεν α ντα πο κρί νε ται στην α ντι μετώ πι ση της 

ρευ στής πραγ μα τι κό τη τας των συγ χρό νων εν-

δο κρα τι κών συ γκρούσε ων. Δεν υ φί στα ται πλέ ον 

σα φής δια χω ρι σμός με τα ξύ δια τή ρη σης και ε πι βολής 

της ει ρή νης (“peacekeeping” & “peace enforcement”)17. Ε πί σης αξιο ποιού νται οι 

Πε ρι φε ρεια κοί Ορ γα νι σμοί ή ο μά δες κρα τών-με λών α πό τον ΟΗ Ε με ου σια στι κή 

ε μπλο κή ι σχυ ρών κρα τών για την πα ρέμ βα σή τους σε πο λύπλο κες συ γκρού σεις 

και κρί σεις κατ΄ ε ξου σιο δό τη ση του Ορ γα νι σμού στο πλαί σιο της ε νερ γο ποί η σης 

του Κε φα λαί ου VIII του Χάρ τη18. Γί νε ται πλέ ον λό γος για ε πι χει ρή σεις τέ ταρ της 

γε νιάς που -πα ρά τις αυ ξο μειώ σεις- στα δια κά αυ ξά νο νται σε α ριθ μό και μέ γε θος 

δια τι θε μέ νων δυ νά με ων19. Ση μα ντι κές Α πο στο λές και με συμ με τοχή ι σχυ ρών 

16 Βλ. Κ. Μορ τό που λου Ει σα γω γή στο Διε θνές Ε πι χει ρη σια κό Δί καιο, Εκ δό σεις Σάκ κου λα 2009, σελ.16-17, 
The Military Contribution to Peace Support Operations Joint Warfare Publication 3-50 Β’ Έκ δο ση των Βρε τα-
νι κών ΕΔ 2004 Annex A, Section I σελ.Α-5 (https://pksoi.army.mil/StaticDocuments/UK/jwp3_50.pdf).

17 Πρβλ. και κρι τι κή επ’ αυ τού I. Στρι μπή ο.π., σελ. 348-364, William J. Durch & Madeline L. England The 
purposes of peace operations στο Annual Review on Global Peace Operations 2009 A project of the Centre 
on International Cooperation at New York University (http://www.cic.nyu.edu/Lead%20Page%20PDF/ 
GPO_2009.pdf).

18 Βλ. Annual Review on Global Peace Operations 2009 Briefing Paper ο.π. ό που α να φέ ρε ται ό τι αν και ο 
Ο Η Ε ε ξα κο λου θεί να πα ρα μέ νει (στοι χεί α για το 2008) ο διε θνής ορ γα νι σμός με τη με γα λύ τε ρη συ νει σφο ρά 
προσω πι κού πε ρί το 50% του συ νό λου των ΕΥΕ πα γκο σμί ως,, το ΝΑ ΤΟ σή με ρα διοι κεί τα 2/5 του συ νό λου 
του στρα τιω τι κού προ σω πι κού των ΕΥΕ και η συμ με το χή των ΗΠΑ στο Αφ γα νι στάν και στο Κοσ συ φο πέ διο 
υ πό το ΝΑ ΤΟ τις κά νουν τη χώ ρα με τη με γα λύ τε ρη συ νει σφο ρά στις ΕΥΕ.

19 Βλ. Annual Review on Global Peace Operations 2007 Briefing Paper A project of the Centre on 
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στρα τιω τι κών δυ νά με ων έ χει ή δη διε ξά γει η Οι κο νο μι κή Κοι νό τητα των Δυ τι κο-

Α φρι κα νι κών Κρα τών (Economic Community of West African States-ECOWAS) 

α πό το 1990 και ε ντεύ θεν στη Δ. Α φρι κή και α πό τον Ιού λιο του 1992 η Ρω σί α 

και η Κοι νο πο λι τεί α Α νε ξάρ τη των Χω ρών (Commonwealth of Independent States-

CIS) στη Γε ωρ γί α, Α ζερ μπα ϊ τζάν και Τα τζι κι στάν. Πά ντως η άπο ψη για τη διε νέρ γεια 

ΕΥΕ α πό πε ρι φε ρεια κούς ορ γα νι σμούς στα δια κά ε πικρά τη σε κα τά τα τέ λη του 

1995 ό ταν η πο λυε θνι κή Δύ να μη Ε φαρ μο γής (Implementation Force-IFOR) α πό 

32 χώ ρες υ πό τη διοί κη ση του ΝΑ ΤΟ (ΝΑ ΤΟ-led) (που α ριθμού σε στην πλή ρη 

α νά πτυ ξή της προ σω πι κό 54.000 στο έ δα φος της Βο σνί ας και εν συ νό λω 

80.000) α ντι κα τέ στη σε τη Δύ να μη Προ στα σί ας του Ο Η Ε (UN Protection Force-

UNPROFOR) στη πρώ ην Γιου γκο σλα βί α. Το 1997, η Πο λυε θνι κή Δύ να μη Προ-

στα σί ας (Force Multinationale de Protection-FMP) 6.000 στρα τιω τών α πό 

ο κτώ κρά τη υ πό τον Ο Α ΣΕ με “ε πι κε φα λής έ θνος” (Leading Nation) την Ι τα-

λί α συμ με τεί χε στην Ε πι χεί ρη ση “Αlba” κα τά τη σο βα ρή ε σω τε ρι κή κρί ση 

της Αλ βα νίας με ε ντο λή (mandate) του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας του Ο Η Ε για 

τη διευ κό λυν ση α σφα λούς και έ γκαι ρης δια νο μής της αν θρω πι στικής βο ή-

θειας. Η σχε τι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και οι Κα νό νες Ε μπλο κής του ΝΑΤΟ στη 

χρή ση βί ας (use of force) στη Βο σνί α και η δύ να μη που εί χε στην Αλ βα νί α ο 

Ο ΑΣE έχουν δώ σει βα ρύ τη τα στη θέ ση ό τι η διε νέρ γεια ΕΥΕ υ πό την αι γί δα 

Πε ρι φερεια κών Ορ γα νι σμών μπο ρεί να ε πι τρέ ψει την πο λυε θνι κή ε μπλο κή ο που-

δήπο τε ο Ο Η Ε έ χει πε ριο ρι σμούς στη δυ να τό τη τα ή στη θέ λη ση για δρά ση και 

μάλι στα α κό μη και ε πεμ βά σεις που προ βλέ πο νται στο Κε φά λαιο VII του Χάρ τη. 

Οι νέ ες α πο στο λές εί ναι πο λυ σύν θε τες με στοι χεί α α πό δια φο ρε τι κές κα τη γο ρί ες 

ΕΥΕ, πε ρι λαμ βά νουν ε κτός από στρα τιω τι κές δυ νά μεις, πο λι τι κό προ σω πι κό και 

ο μά δες α στυ νό μευ σης και πλην της στρατιωτικής δύ να μης υ πο στή ρι ξης της ει-

ρή νης (PSF), διά φο ροι διε θνείς ορ γα νι σμοί και μη κυ βερ νη τι κές (μη-κερ δο σκοπι-

κές, ε θε λο ντι κές) ορ γα νώ σεις (Μη Κυ βερ νη τι κοί Ορ γα νι σμοί-ΜΚΟ) α να πτύσ σουν 

πρω το βου λί ες, οι τε λευ ταί ες κυ ρί ως για α πο στο λή βο ή θειας. Στη Βο σνί α λ.χ. α πό 

το 1995 έ ως το 2005 πα ράλ λη λα με την IFOR (Δεκ 1995-Δεκ.1996) /Stabilization 

Force-SFOR (Iαν. 1996 - Δεκ.2005) εί χαν α να πτυ χθεί και διε θνείς πο λι τι κοί ορ γα-

νι σμοί ό πως η United Nations Mνssion in Bosnia-Herzegovina-UNMIBH που πε-

ριλάμ βα νε πο λι τι κό προ σω πι κό και προ σω πι κό α στυ νό μευ σης (International 

Police Task Force-IPTF) υ πεύ θυ νο κυ ρί ως για θέ μα τα α στυ νό μευ σης, ανα συ γκρό-

τη σης και εκ παί δευ σης των εγ χω ρί ων δυ νά με ων α σφα λεί ας, το Γραφεί ο του 

Ύ πα του Αρ μο στή (Office of High Representative-Ο ΗR) που μέ χρι σή με ρα εί ναι 

ε πι φορ τι σμέ νο με την ε φαρ μο γή του πο λι τι κού σκέ λους της Ει ρη νευ τι κής Συμ-

International Cooperation at New York University στο http://www.cic.nyu. edu/internationalsecurity/docs/ 
peacekeeping_BRIEFINGPAPER.pdf, ό που πα ρα τί θε νται στοι χεί α για την δρα μα τι κή αύ ξη ση των α πο στο λών 
του Ο Η Ε α πό το 2000 έ ως το 2005. Στις 31-12-06 ο α ριθ μός του προ σω πικού (στρα τιω τι κές δυ νά μεις, στρατ. 
πα ρα τη ρη τές και α στυ νο μι κοί) που συμ με τεί χε σε ΕΥΕ υ πό την η γε σί α του Ο Η Ε α νήρ χε το σε 80.368 στο 
“Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων“ δηλ. ξε περ νού σε το προ η γού με νο α νώ τα το α ριθ μό των 77.000 κα τά τη πε ρί ο δο 
του πο λέ μου στη Βο σνί α χω ρίς να υ πο λο γί ζο νται στον α ριθμό πε ρί που 5.000 πο λί τες που συμ με τέ χουν στις 
α πο στο λές του Ο Η Ε λ.χ. για ε πίβλε ψη ε κλο γών. Στις 20-9-2006 και μέ σα σε διά στη μα 12 μη νών ο α ριθ μός 
των δυ νά με ων που διέ θε ταν το ΝΑ ΤΟ, η Ε Ε και ο Ορ γα νι σμός Α φρι κα νι κής Έ νό τη τας στις ΕΥΕ αυ ξή θη κε 
κα τά 28% α πό 52.700 σε 68.000.

Η ΕΞΕΛΙΞΞΗ Η ΣΤΙΣΣ Ε ΠΙΠΙΧΕΧ ΙΡΗΣΗΣΕΙΕ Σ ΥΠΠΥΠΟΣΣΣΣΟΣΟΣΤΗΤΗΤΗΡΙΞΗΞΗΞΗΞΗΣ ΣΣ Σ ΕΙΕΙΕΙΕΙΡΡΡΗΡ ΝΗΗΝΗΝΗΝΗΣ ΣΣ Σ Σ (ΕΕ(Ε(ΕΥΕΥΕΥΕΥΕ) )) ΚΑΚΑΚΑΙ ΙΙ Η ΗΗ Η   ΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΣΥΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΕΤΕΤΤΤΕΤΤΕΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤΟΧΟΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ Η ΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΟΝΟΝΟΝΟΝΟΜΙΜΙΜΙΜΙΜΜ ΚΩΚΩΚΩΚΩΩΚΚΩΚΚ ΝΝΝ

ΣΥΜΒΟΥΥΛΩΛΩΝ ΣΕΣΕ ΑΑΥΤΥΤΕΣΣ
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E έχουν δώ σει βα ρύ τη τα στη θέ ση ό τι η διε νέρ γεια ΕΥΕ υ πό την αι γί δα 

ι φερεια κών Ορ γα νι σμών μπο ρεί να ε πι τρέ ψει την πο λυε θνι κή ε μπλο κή ο που-

πο τε ο Ο Η Ε έ χει πε ριο ρι σμούς στη δυ να τό τη τα ή στη θέ λη ση για δρά ση και 

μάλι στα α κό μη και ε πεμ βά σεις που προ βλέ πο νται σστοτο Κ ε φάφά λ λαιαιοο VIVIVIVIIII τοτοοτοτοτττ υυυυυυ υ ΧάΧάάΧάΧάάρρρρρ ρτητητητητ .. 

Οι νέ ες α πο στο λές εί ναι πο λυυ σσύνύνθ θεε τετεςς ς μεμεμε σσ σστοτοτοτ ιιι χεχεχεχ ίί α α α πόπό δδδ δ αιαια φ φοο ρερερ τ τιι ι κέκέέκέκέκέςςςςς κακκακακαακ ττττ τηηηη γοογοοογογο ρ ρρρ ρρρίίίί ίεςεςεςςεςεςεςςς 

ΕΥΕ, πε ρι λαμ βά νονουνυν ε ε κκτότότόςςς απόό στστραραρατ τ τιωιωιωιωτττ τιιι κκέκέκέςςςς ς δυδυδυδυδδδδδδ νννν νάάά άμεμεμειςιςις, ,, ποοπολλλ λι ι τιτι κό ό πρπρπρρροοο οσωσωσωσω πππππιι κόόκόκόκόόόκόόόόόό κ κ κ κκκκκκ κ καιαιαιαιαιαιαααιαιαιαιι  

ο μά δες α στυτυν ννόόό όμεμεμευυ υ σσσης κακαι ι πλπλπληνηνηνην ττ ττηηςηςηης σ σ στρτρτρατατατιωιωωωωττιτιτττιτ κήκήήήκκκκκκήςςς ς ς δύδύδδύύδ ννν νννναα α α αα αμημημημημηηςςς ς ς υυυυ υ ππποποποποποοοσ σσσ στήήτήτήτήτ ρρρρ ρρρριιιιι ιξξξηξηξηξηξξηξηςςςςς ς τητηηηηηηηηηητηητηηηηηητηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηςςςςςς ς ςςςςς εεειειιεειειιειιι----

ρή νηςς ((PSPSF)F),, διδδιά άφο ρ ροιοι δ δδιειεθ θθνενείςς οοο οοοορρρρ ρργαγαααγαν ννν ννιι ι σμσσμσσμοίοίοίίί κ κ κκαιαιαιαιαι μμμμ μμμμηηηη η κκκυυυκυββββ β βββερερεερρρρρ ν ν νν ννη η η ηηη τιτττιτ  κ κκκκκκέςέςέςέςέςέςέςςςέςέέ  ( ( (( (μημημημημμημη-κ-κ-κ-κ-κκερεερεερρερδδδ δδ δ δ δοοοοο ο ο οοσκσσσκσκσκκκσκσσκκκσκκσκσκσκσσκσκκκσκκκκκοοοποοποποποοπποποπποπποππποππποποπππππππιιιι-ι-ι--ι--ι---ι-ι-ιιιιιιιιιιιιι

κές, ε θθεε λολο νττι κές) ορορ γγαα νώώ σσειειειε ς ς (Μ(Μ(Μηη η η ΚυΚυΚυΚΚΚ  β ββερερερ νν ν ν νηηηη ηηηηητττιτ  κκκοίοίοίοίοίοί Ο Ο ΟΟΟ ρρ ρρ ρ ργαγαγαγαααννν νννι ισμσμμσσμσ οίοοοίί-Μ-ΜΜΜ-ΜΚΟΚΟΚΟΟΚΟ) ) ) α α νανανανααπππ ππτύτύτύύύύύύύύύύύύύύσσσσσσσσ σ σσ σ σσσσσσσσ σ σσ σ σσοσοσοσοσοσοσσσοσοσοσοσοσοσοσσοσοσοοσοσσοσσοσοσσοσοοουνυνυνυυνυνυνυνυνυνυνυνυνυνυνυυνυνυννυνυυυυυνυυυ   

πρω το β βουου λλί ί ες, οι ττε ελελευυ ταί εςεςςς κκυ υ ρίρίρίίί ωω ωως ςς γιγιαα α ααα α αα πο στοτοοο λλλλ λ λλλή ήή ήήήήή βοβοβοβοβοοβοβ ήή ήή ή θθ θθειεειαςαςαας. . ΣτΣτΣτΣτΣτΣτηη ηηηηη ΒοΒοΒοΒοΒοο σ σ σσσσσνίνίνίνίνίννίίίίίίίίαα α α αα ααααααααααααα λ λ λ λλλλλλλ λ λ λλλ λ λ λ λλ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χ.χχχχχ.χχ.χ.χχ.χχχχχχ. . α α αααααααααααααααππόπόπόπόόπόόόόπόπόόπόόόόπόπόπόόόπόπόόπόπόόόπόπόπόπόπόόπόππό 

το 19995 5 έ έωςωςως τ το ο 2000505 ππ παα ράράάράλ λλλλληληλη λ λα α μεμεμεεε ττ τ τ τ ηνηνηηννηνηνηνην IIIIII IFOFOOOOFFOFOFFOFFOORRR RRRR (ΔΔΔΔ(Δ(Δ(Δ( εκεκκκκκκκ 1 111 1 11999999999 5-5-5-5-5 ΔεΔεΔεεκ.κ.κ.191919199999696969696969 )) ) )) /S/S/S//SSSSSStttttatatatatatatttattatttattattatataatabibibibbbbibibibbibibbibbbbbiibiibilillilililliliiiizzzazazazazaazazaazaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaazazaaatiitititititiiitititititititiititittittititittttttt ononononoonononoonononononnnonoonononoonononononononononononn  

Force-SFFOROR ( ((IαIαν. 19996 6 - Δεεκ.κ.2020050 ) )) είείείεί χχ χ χ χανναναναν α α νννααα αππτπτππτππ υ υ χθθχ είείίεί κκκ καιαιαιααιαιιαι δ δ δ  ιε θθθνενε ςίςίςίς ππ ππο οο ο ο  λλλλλλλλιλιλλλλιλλλλλλιλλλιλιλιλλλλλιιλ τ τ τ τττττι ι ιιι ι ιιι ικοκοκοκοκοκοκοκκκοκοκοκκοκοκκ ίίίίί ίίίίίίί ορορορρρορροορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ γ γγ γ γ γγ γγ γ γ γ γγ γγ γ γ γ γ γ γγ γ γγγγγ γ γγγγγγ γγγγγγγ γγγα-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-αα-ααα-α-α-α-α-ααααα-αααααα

νι σμοοοίίί όό ό πωπως ς η UnUnnititededd N Natatatioooionsnss M MMM MMMννννsνsνsνsνsννssssississsss ononon ii iinn Boooosssnsnssss ia-HHHererere zezzezegogogogoviivinananana-U-U-U-UNMNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMIBIBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBHHH H HH HHHHHHHHHHHHHHHH ποποποπποποποποπππ υυυ υυυυ υυυυυυυυυυ υυυυυυυυυυυ πεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεεεπεπεπεππεπεπεπεπεεπεπεπεεεε--------

ριλάμ μ βααβα ν ννε εε πποπο λ λλι ιι ττιτττ  κ κκό ό πρπρπρπρρροο σωσωωωωπ π ππππιι ιιι κκκκόκόόόκό καιι πππππρρορ  σσσσω ω ω ωπιπιπιππ  κκκκόόόό ό ό ό αα αααστστυ υ υνόνόνόνό μ μμευευυ σ σσσ σηςηςης (( ((InInInnnnnInnnInnnnnI tetetetetetetetetettetetetttttt rnrnrnrnrnrrnrnrnrnnnnatatatatatataatataa ioioioioioooooooooooioooooiooioonananananannanananananananananaaaalllllllll l lll ll

Policecee T TTasaskk FoFoF rccr e-e-IPIPPTFTFFF))))) ) ) υυ υυ πεεπππ ύύ ύύ θθθυθθυ ννννο ο κυ ρρί ί ωωςωςως  γιγ α αα θέθέθέθ  μ μα αταταα αα σ στυτυτυ νν νό ό όμεεμεευ υυ υ υ σησησησης,ς,ςς  ααααναναααασ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσυ υ υυυυυυυυγκγκγκγκκκγκγκκγκκγκκγγκκγκκρρόρόρρόρόρόρόρόρόρόρόρόρόρόρόόόρόρρόρρόόρόόρόρόρόρόρόρρρρρόόρόόρόρόρρ --

τη σσηςης κ καιαιιαι εεεκκ παπαπαίίί ίδεδεδεδεδ υυυυ σσσησησης τωων εεγεγ χχω ρίρίρίρί ω ωω ωωωννν ν νν δυδυυδυδ  ννάά άάμεμεμμ  ων νν νν α ααασφσσφσφσφα α ααλελεελεεί ί ί αςαςαςαςας, ,, ττοτοτο ΓΓΓραρααφφφφεφφεφεφεφεφεφφεφφεφφφφφεεφφεφεφφεί ίίί ίί ί ίί ίο ο οο ο ο ο ο ο οοοοο τοτοτοτοτοτοτοοοττοτοοοοοοοοοοοοοοοοουυυ υυυυ υ υυ υυ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ 
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κα τά 28%8% α α πό ό π 5252.52.7700 σεσε 6868.000.



66 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

φω νί ας του Dayton, ο Ο Α ΣΕ υ πεύ θυ νος μέ χρι σή με ρα για την ορ γάνω ση των 

ε κλο γών, ε πί βλε ψη της προ στα σί ας των αν θρω πί νων δι καιω μά των και τη προ ώ-

θη ση μέ τρων οι κο δό μη σης ε μπι στο σύ νης ό πως ο α φο πλι σμός των πρώην ε μπο-

λέ μων. Ε πί σης, δρα στη ριο ποι ή θη κε στη Βο σνί α με γά λος α ριθ μός ΜΚΟ που α κό μη 

και σή με ρα (2009) α νέρ χο νται σε 9920. Το στρα τιω τι κό προσω πι κό κα λεί ται εν δε-

χο μέ νως στα αρ χι κά στά δια της α πο στο λής να διε νερ γήσει ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις 

για να ε πι βάλ λει δυ να μι κά την τή ρη ση της ειρη νευ τι κής συμ φω νί ας (λ.χ. η ε ντο λή 

(mandate) της IFOR για τη τή ρη ση α πό τα πρώ ην ε μπό λε μα μέ ρη της Συμ φω νί ας 

του Dayton πε ριεί χε τέ τοια νο μι μο ποί ηση στη χρή ση βί ας), να ε μπλα κεί σε ε πι-

χει ρή σεις σε κα τοι κη μέ νες πε ριο χές (Urban Warfare) κα θώς και να α ντι πα ρα τε θεί 

σε ε λεύ θε ρους σκο πευ τές, να ε πι βάλ λει την τά ξη και να α ντιμε τω πί σει βί αια ε πει-

σό δια σε δια χω ρι σμέ νες πε ριο χές (λ.χ. η ΚFOR στη Κο σόβ σκα Μι τρο βί τσα στο 

Κοσ συ φο πέ διο), να συλ λά βει αν χρεια στεί ε γκλη μα τί ες πο λέ μου, να α ντι με τω πί σει 

πε ρι πτώσεις μα ζι κών πα ρα βιά σε ων αν θρω πί νων δι καιω μά των α πό τους πρώ ην 

20 Βλ. J. G. Ruggie, The United Nations and the Collective Use of Force: Wither or Whether? No. 1 στο 
UNA-USA International Dialogue on the Enforcement of Security Council Resolutions, June 1996, Gwyn 
Prins, The Applicability of the “Nato Model” to United Nations Peace Support Operations Under the 
Security Council No. 2 in the series UNA-USA International Dialogue on the Enforcement of Security Council 
Resolutions, Ιού λιος 1996, Stanley Hoffman, The Politics and Ethics of Intervention, Survival, vol. 37, No. 4, 
1995/96, σελ. 29-51, M. Malan Peacekeeping in the New Millennium: Towards “Fourth Generation“ Peace 
Operations? Aftican Security Review Vol. 7, No.3, 1998 (http://www.iss.co.za/pubs/asr/7no3/Malan.html), 
The Security Councils Reliance on Burden Sharing, in International Peacekeeping, Vol.5, No.1, spring 1998, 
σελ. 1-21, Βοsnia & Herzegovina NGO Profiles search results (http://www.southeasterneurope.org/sub-
page.php?sub.site=19&country=2&activity=0&funds=0&loc=&this), Γ. Σπυ ρόπου λου ο.π. σελ.141-151, Χ. 
Φρα γκο νι κό που λου Ο Ρό λος και η εν δυ νά μω ση των Διε θνών Μη-Κυ βερνη τι κών Ορ γα νι σμών. Προ τά σεις 
για τη Στρα τη γι κή Δια χεί ρι ση των Παγκο σμί ων Προ βλη μά των προς το 2000 α πό το Συλ λο γι κό έρ γο ε πιμ. 
Μ. Τσινι σι ζέ λη, Κ. Υ φα ντή ο.π. σελ. 71-90, International Peace Institute, “Peace Operations,” IPI Blue Paper 
No. 9, Task Forces on Strengthening Multilateral Security Capacity, New York, 2009. International Peace 
Institute, 2009 (www.ipinst.org).
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ε μπο λέμους, να α ντι με τω πί σει ε νό-

πλους που εκ προ σω πούν μη κρα τι-

κές ο ντό τη τες όπως φυ λές, το πι κές 

πο λι το φυ λα κές, α νταρ τι κές ο μά δες, 

ι διω τι κούς στρα τούς και συμ μο ρί ες 

ορ γα νω μέ νου ε γκλή μα τος, να α να-

πτύ ξει συ νερ γα σί α με κυ βερνη τι κούς 

και μη κυ βερ νη τι κούς ορ γα νι σμούς, 

-δηλ. η διαρ κώς α να πτυσ σό μενη Πο-

λι τι κο-Στρα τιω τι κή Συ νερ γα σί α (Civil-

Military Cooperation-CIMIC)- και στα δια κά να υ πο βο η θή σει την οι κο δό μηση 

κρά τους και την υ ιο θέ τη ση δη μο κρα τι κών θε σμών σε μια δια λυ μέ νη κοι νωνί α 

που πρέ πει να συ γκρο τη θεί. Η δια κλα δι κό τη τα (Jointness) δια δρα μα τί ζει ση μα-

ντι κό ρό λο στις ΕΥΕ του πα ρό ντος και του μέλλο ντος κα θώς και η χρή ση Μη 

φο νι κών ή Μη Θα να τη φό ρων Ό πλων (Νοn Deadly or Non Lethal Weapons) τα 

ο ποί α σκοπό δεν έ χουν να φο νεύ σουν αλ λά να α πω θή σουν και να ε μπο δί σουν 

τον α ντί παλο να α ντι δρά σει, α δρα νο ποιώ ντας τον ά με σα ή α δρα νο ποιώ ντας τον 

ε ξο πλισμό του α πο φεύ γο ντας πα ράλ λη λα τις θα να τη φό ρες α πώ λειες ή μη α να-

στρέ ψιμες συ νέ πειες για τον α ντί πα λο και ε λα χι στο ποιώ ντας τις ζη μιές για το 

περι βάλ λον21.

21 Βλ. Mark Malan “Peace Enforcement”: The Real Peace Support Challenge in Αfrica Aftican Security 
Review Vol. 7, No.5, 1998 (http://www.iss.co.za/Pubs/ASR/7No5/PeaceInforcement.Html), Α.Δρού γου Ο 
Στρα τός του 21ου Αιώ να. Α σύμ με τρες ε πιχει ρή σεις, Δια κλα δι κό τη τα, Ό πλα Μα ζι κής Κα τα στρο φής έκ δο ση 
ΓΕΣ/7οΕΓ/5 Έν θε το σε «Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση» Μα ϊ-Ιουν.2002 κεφ. Ε’ σελ. 40-45, Twenty-First Century 
Peace Operations (ed. William J.Durch.), Eκδο ση 2006, Henry L. Stimson Center & United States Institute of 
Peace ό που γί νε ται με λέ τη και α νά λυ ση των πρό σφα των ΕΥΕ στο Αφ γα νιστάν, Κοσ συ φο πέ διο, Β-Ε, Σιέρ ρα-
Λε ό νε, ΛΔ Κο γκό, Α. Τι μόρ, Πα ράρ τη μα «Μη Φονι κά Ό πλα» στο άρ θρο «Η αρ χή του τέ λους για τη σύγ χρο νη 
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Θα πρέ πει ε δώ να γί νει ξε χω ρι στή α να φο ρά στη πρώ τη κρί ση του Περ σι κού 

Κόλ που με την ε νερ γο ποί η ση του συστή μα τος της συλ λο γι κής α σφά λειας του Ο Η Ε 

έ να ντι της ει σβο λής και κα τά ληψης ε νός α νε ξάρ τη του κρά τους (του Κου βέ ιτ) α πό 

τις ι ρα κι νές στρα τιω τι κές δυ νά μεις στις 2 Αυ γού στου 1990. Με αρ χι κή α πά ντη ση 

του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας (ΣΑ) του Ο Η Ε, την Α πό φα ση (resolution) 660 της 2ας 

Αυ γού στου 1990 -την πρώ τη α πό τις α πο φά σεις που υ ιο θε τή θη καν σχε τι κά με το 

θέ μα22- η ο ποί α κα τα δί κα ζε την ει σβο λή και ζη τού σε την ά με ση και ά νευ όρων 

α πο χώ ρη ση του Ι ράκ α πό το Κου βέ ιτ και κα τό πιν της άρ νη σης του Ι ράκ προς 

συμ μόρ φω ση, το ΣΑ υ ιο θέ τη σε την Α πό φα ση 678 την 29η Νο εμ βρί ου 1990. Σύμ-

φω να με αυ τή, ε ξου σιο δο τού νταν τα Κρά τη-Μέ λη να χρη σι μο ποι ή σουν “ό λα τα 

α να γκαία μέ σα”, σύμ φω να με το Κε φά λαιο VII του Χάρ τη, πε ρι λαμ βα νο μέ νης της 

χρή σης βί ας, προ κει μέ νου να γί νει σε βα στή η ε φαρ μογή των προ η γου μέ νων α πο-

φά σε ων με στό χο την α πο κα τά στα ση της διε θνούς ειρή νης και α σφά λειας και της 

κυ ριαρ χί ας ε νός ε θνι κού κρά τους. Η Α πό φα ση 678 του 1990, α πο τέ λε σε τη νο μι κή 

βά ση της διε νέρ γειας της Ε πι χεί ρη σης “Κα ται γίδας της Ε ρή μου” που ξε κί νη σε την 

16η Ια νουα ρί ου 1991 και ο λο κλη ρώ θη κε την 27η Φεβρουα ρί ου 1991 με την α πε-

λευ θέ ρω ση της Πό λης του Κου βέ ιτ και την α πο δο χή με την α πό φα ση 686 της 2ας 

Μαρ τί ου 1991 α πό το ΣΑ, της κα τά παυ σης του πυ ρός. Οι συ να σπισμέ νες δυ νά μεις 

34 χω ρών -με τα ξύ των ο ποί ων και α ρα βι κές- α πο τε λού με νες από 600.000 προ σω-

πι κό (στις ο ποί ες συμ με τεί χε και η Ελ λά δα με μια φρε γά τα του ΠΝ που α νέ λα βε 

πε ρι πο λί ες στην Ε ρυ θρά Θά λασ σα) που έ λα βαν μέ ρος στις ε πι χειρή σεις βρι σκό ταν 

υ πό την Α με ρι κα νι κή διοί κη ση (US-led). Αυ τός ο λε γό με νος Πρώ τος Πό λε μος του 

Κόλ που (αν και η α ρίθ μη ση αυ τή πα ρα λεί πει το πό λε μο Ι ράν-Ι ράκ α πό το 1980 

έ ως το 1988) α πο τέ λε σε μια πρω το φα νή διε θνή ε μπει ρί α. Για πρώ τη φο ρά με τά 

το πό λε μο της Κο ρέ ας το 1950, τα Η νω μέ να Έ θνη και συ γκε κρι μένα το ΣΑ, νο μι-

μο ποιούν τη χρή ση βί ας και πα ρεμ βαί νουν σε μια διε θνή κρί ση, υ περ βαί νο ντας 

τις α ντι θέ σεις των Υ περ δυ νά με ων διό τι αν και έ χει πέ σει το Τεί χος του Βε ρο λί νου 

(1989), η ΕΣ ΣΔ δεν έ χει α κό μη δια λυ θεί. Κα τά κα νό να πά ντως δεν κα τα τάσ σε ται 

ως ε πι χεί ρη ση ε πι βο λής ει ρή νης (peace-enforcement) α πό τους πε ρισ σό τε ρους 

με λε τητές αλ λά α πλά ως τυ πι κά νό μι μη διε θνή πο λε μι κή ε πι χεί ρη ση με την έ γκρι-

ση του ΣΑ και με πλή ρη ε φαρ μο γή του Δι καί ου των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων: ΔΕΣ 

(Law of Armed Conflicts-LOAC) 23.

Ελ λά δα;» Πε ριο δι κό Στρα τη γι κή Φε βρουά ριος 2009 σελ. 93.
22 Βλ. Σχετ. Α πο φά σεις ΣΑ 660-677/1990.
23 Βλ. Σπύ ρου Δάμ τσα, ο.π. σελ.138-142, Α. Συ ρί γου, Ζη τήμα τα Νο μι μό τη τας σχε τι κά με την ε πί θε ση κα τά 

του Ι ράκ Ε πι στη μο νι κή Η με ρίδα Δ.Σ.Θ. τεύ χος 24 (2003) σελ. 157-166 ό που με α φορ μή τις στρα τιω τι κές ε πι-
χει ρή σεις κατά του Ι ράκ α πό Α με ρι κα νο-Βρε τα νι κές κυ ρί ως δυ νά μεις το 2003 γί νε ται ε κτε νής α να φο ρά στις 
α πο φά σεις του ΣΑ σχε τι κά με το Ι ράκ και το Πρώ το “Πό λε μο του Κόλ που“, Γ. Μί τση Οι Ει ρη νευ τι κές Στρα τιω-
τι κές Δυ νά μεις της Ελ λά δος στο Ε ξω τε ρι κό Ε πι στη μο νι κή Ε πε τη ρί δα Δ.Σ.Θ. τεύ χος 21 (2000) σελ. 32-33, Β. 
Αλ μπά νη ο.π. σελ. 98-101, Ε. Χει λά Ο ρό λος της με σο λά βη σης στο χει ρι σμό κρί σε ων Εκ δό σεις Ι. Σί δε ρης 1999, 
σελ. 218-242, ό που αν και δεν αμφι σβη τεί ται η τυ πι κή νο μι μο ποί η ση της ε πι χεί ρη σης με την α πό φα ση του 
ΣΑ και η ε ξυ πη ρέ τη ση της διε θνούς νο μι μό τη τας με αυ τή, υ πο στη ρί ζε ται η ά ποψη ό τι η α νά λη ψη συλ λο γι κής 
δρά σης δεν α πο τε λού σε α πόρ ροια λει τουρ γί ας συλ λο γι κής α σφά λειας αλ λά προ τε ραιο τή των ως εκ της προ ά-
σπι σης στρα τη γικών συμ φε ρό ντων σε έ να μελ λο ντι κό σύ στη μα α σφα λεί ας της με τα ψυ χρο πο λεμι κής ε πο χής, 
K. Colerman, International Organizations and the Peace Enforcement.The Politics of International Legitimacy 
Cambridge University Press (http://assets.cambridge.org/97805218/70191/excerpt /9780521870191_excerpt.
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ΚΑ ΘH ΚΟ ΝΤΑ ΚΑΙ ΖΗ ΤH ΜΑ ΤΑ ΣΧΕ ΤΙ ΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙ ΚΟYΣ ΣΥΜ ΒΟYΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΥΕ
Στο άρ θρο 82 του Πρώ του Συ μπλη ρω μα τι κού Πρω το κόλ λου του 1977 (Geneva 

Αdditional Protocol I-GΡ Ι) στις Συν θή κες της Γε νεύ ης (Geneva Conventions -GC) 

του 1949, α να φέ ρε ται ό τι οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι (Legal Advisors-LEGADs) πρέ πει 

να εί ναι δια θέ σι μοι προ κει μέ νου να συμ βου λεύ ουν στρα τιω τι κούς διοι κη τές στο 

α να γκαί ο ε πί πε δο, σχε τι κά με την ε φαρ μο γή των Συν θη κών και Πρω το κόλλων της 

Γε νεύ ης (συ νε πώς και άλ λων κλά δων του Διε θνούς Δι καί ου που εί ναι συ να φείς) 

κα θώς ε πί σης και να πα ρέ χε ται η κα τάλ λη λη κα θο δή γη ση στις Ε.Δ. πά νω στο θέ μα 

αυ τό. Α κό μα κι αν, εν δε χο μέ νως, το Δί καιο των Ε νό πλων Συ γκρούσε ων (ΔΕΣ), δεν 

έ χει ευ θεί α ε φαρ μο γή σε μια ΕΥΕ, οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι παί ζουν ση μα ντι κό ρό λο 

στο σύγ χρο νο, πιο πο λυ σύν θε το και ευ με τά βλη το πε ρι βάλ λον των ΕΥΕ. Τα νο μι κά 

ζη τή μα τα που α να φύ ο νται σε ό λο το εύ ρος των στρα τιωτι κών ε πι χει ρή σε ων, κα τά 

διε ξα γω γή μιας ΕΥΕ, αυ ξά νο νται σε πο λυ πλο κό τη τα και πρέ πει να λαμ βά νο νται υπ’ 

ό ψιν σε ό λα τα στά δια σχε δια σμού και διε ξαγω γής αυ τής. Ο Νο μι κός Σύμ βου λος 

-εί τε α να πτύσ σε ται με ε θνι κό στρα τιω τικό τμή μα Χώ ρας συ νει σφέ ρου σας Στρα-

τεύ μα τα (Troop Contributing Nation-TCN) το ο ποί ο συμ με τέ χει σε μί α Πο λυε θνι κή 

Δύ να μη Υ πο στή ρι ξης της Ει ρή νης (Peace Support Force-PSF), εί τε α νή κει στο ε πι τε-

λεί ο Πο λυε θνι κού Στρα τη γεί ου μί ας PSF- έ χει ει δι κό ρό λο σε μί α α πο στο λή ΕΥΕ, ως 

ε μπει ρο γνώ μων (expert) στο Ε πι χει ρη σια κό Δί καιο (Operational Law) που ως ό ρος 

α πα ντά ται κυ ρί ως στην ο ρο λο γί α του ΝΑ ΤΟ -συ γκε κρι μέ να υ ιο θε τή θη κε από την 

ο ρο λο γί α των Α με ρι κα νι κών Ε.Δ.- και που σύμ φω να με τον ο ρι σμό του Μορτό που-

λου (που πρώ τος ει σά γει τον ό ρο στην ελ λη νι κή βι βλιο γρα φί α) εί ναι “η με θο δο λο γί α 

ε φαρ μο γής κα θώς και η ί δια ε φαρ μο γή των κλά δων του δη μοσί ου και -με ρι κώς- ι διω-

τι κού δι καί ου, ε θνι κού και διε θνούς σε πε ρι βάλ λο ντα στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων”24. 

Πα ρα τί θε ται έ νας εν δει κτι κός και σα φώς ό χι ε ξα ντλη τικός κα τά λο γος κα θη κό ντων 

που α να λαμ βά νουν οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι και νο μικών ζη τη μά των που α να κύ πτουν 

pdf) ό που η ε πι χεί ρη ση δε πε ρι λαμ βά νε ται στο πί να κα ΕΥΕ τύ που ε πι βο λής της ει ρή νης.
24 Βλ. K.Μορ τό που λου. ο.π., σελ. 131.
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69696696999669696696999

Πα ρα τί θε ται έ νας εν δει κτι κός και σα φώς ό χι ε ξα ντλη τικός κα τά λο γος κα θη κό ντων

που α να λαμ βά νουν οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι και νο μικών ζη τη μά των που α να κύ πτουν

pdf) ό που η ε πι χεί ρη ση δε πε ρι λαμ βά νε ται στο πί να κα ΕΥΕ τύ που ε πι βο λής της ει ρή νης.
24 Βλ. K.Μορ τό που λου. ο.π., σελ. 131.
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σε ΕΥΕ ό πως πε ρι γρά φο νται σε σχε τι-

κά στρατιω τι κά εγ χει ρί δια δια φό ρων 

χω ρών με σχε τι κή ε μπει ρί α σε ΕΥΕ και 

συμ με τοχή των Νο μι κών Συμ βού λων 

τους σε αυ τές, κα τά στα ση κα θη κό ντων 

(job description) Νο μι κών Συμβού λων σε 

διε θνή στρα τη γεί α, σχε τι κή αρ θο γρα φί α 

και βι βλιο γρα φί α και εξά γο νται α πό την 

προ σω πι κή ε μπει ρί α του γρά φο ντος ως 

Νο μι κού Συμ βού λου σε ε θνι κό στρα τιω-

τι κό τμή μα σε ΕΥΕ (Ελ λη νι κή Δύ να μη 

Βο σνί ας-1), πο λυε θνι κό σχη μα τι σμό σε 

ΕΥΕ (Multinational Task Force (North) 

της ΕUFOR στην Ε πι χεί ρη ση ”Althea”), 

Διε θνές Στρα τη γεί ο του NATO (NATO 

Deployable Corps-Greece) και πο λυε θνι-

κό σχη μα τι σμό της Ε Ε (71 Α/Μ Τα ξιαρ χί α/

Τα κτι κό Σχη ματισμό Μά χης του Ελ λη νι-

κού Στρα τηγεί ου Δυ νά με ων της Ε.Ε.)25. 

Αυ τός ο κα τά λο γος ποι κί λει α νά λο γα με 

το εί δος της συ γκε κρι μέ νης α πο στο λής 

όπου το πο θε τεί ται ο Νο μι κός Σύμ βου-

λος. Η τα ξιαρ χί α π.χ. ε μπρο σθο φυ λα κής 

25 Βλ. εν δει κτι κά ΝΑ ΤΟ Legal Desk book έκδο ση 
Allied Command Transformation (ACT) Legal Office, 
2008, The Military Contribution to Peace Support 
Operations Joint Warfare Publication 3-50 Β’ έκ δο ση 
2004, Joint Publication (JP) 3-07-3 Peace Operations 
έκ δο ση Joint Chiefs of Staff, 2007, A Legal Guide to 
Peace Operations, US Army Peacekeeping Institute, 
US Army War College Μά ιος 1998, Field Manual (FM) 
(Εγ χει ρί διο Εκ στρα τεί ας) 100-23 Peace Operations 
Έκ δο ση Department of Army 1994, Οperational 
Law Handbook ε τή σια έκ δο ση του International 
and Operational Law Department, Judge Advocates 
General Legal Center and School, L. C. Green The 
Role of Legal Advisers in the Armed Forces. Essays 
in the Modern Law of War, New York Transnational 
Publications, Inc. 1985, S. Keeva Lawyers in the War 
Room American Bar Association Journal vol. 56 
1991, G. Bowens Legal Issues in Peace Operations, 
Parameters, US Army College Quarterly-winter 1998, 
K. Watkin The Operational Lawyer: An Essential 
Resource for the Modern Commander CD Rom of ΝΑ-
ΤΟ School έκδο ση 2006, K. Μορ τό που λου Ει σα γω γή 
στο Διε θνές Ε πι χει ρη σια κό Δί καιο, Σάκ κου λα 2009, 
το μο να δι κό έρ γο εξ ό σων γνωρίζει ο γρά φων, στην 
ελ λη νι κή βι βλιο γρα φί α που ε ξετά ζει με τα ξύ άλ λων, 
το ρό λο του νο μι κού συμ βού λου στις στρα τιω τι κές 
ε πι χει ρή σεις.
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ΣΥΣΥΣ ΜΒΜΒΜΒΜΒΟΥΟΥΟΥΟ ΛΩΝ ΣΕΣΕ ΑΑΑΥΥΤΥΥΥΤΥ ΕΣΕ

του Α με ρι κα νι κού Στρα τού η ο ποί α περ νού σε τα σύ νο ρα του Ι ράκ στις αρ χές του 

1991 κα τά την Ε πι χεί ρη ση “Κα ται γί δα της Ε ρή μου” (Desert Storm), ό πως ή ταν φυ σι κό, 

με το τε λευ ταί ο που εί χε να α σχο λη θεί ή ταν με θέ μα τα δια βα τη ρί ων προ σω πι κού, 

βί ζας και τε λω νεια κές δια τυ πώ σεις. Α ντί θε τα βέ βαια μια α ντί στοι χη τα ξιαρ χί α ε νταγμέ-

νη στην IFOR, ό ταν διέ σχι ζε την Ουγ γα ρί α καθ’ ο δόν προς τη Βο σνί α το Δε κέμ βριο 

του 1995 κα τά την Ε πι χεί ρη ση “Συν δυα σμένη Προ σπά θεια” (Joint Endeavour), αυ τά 

εί χε ως κύ ρια ζη τή μα τα ε να σχό λη σης. 

Ζη τή μα τα προ της α νά πτυ ξης της α πο στο λής
Ε πι μόρ φωση/Κα τάρ τι ση

Ο Ε πι χει ρησια κός (Operational) Νο μι κός Σύμβου λος, αυ τός δηλαδή ο ο ποί ος θα 

το πο θε τη θεί εί τε σε ε θνι κό στρα τιω τι κό τμή μα μιας Xώ ρας που συ νει σφέ ρει στρα τεύ-

ματα (Ttroop Contributing Nation-ΤCN) το ο ποί ο συμ με τέ χει σε Πο λυε θνι κή Δύ να μη 

Υ πο στή ριξης Ει ρή νης (Peace Support Force-PSF), εί τε σε Πολυε θνι κό Στρα τη γεί ο μιας 

τέ τοιας Δύ να μης, ο φεί λει να εί ναι κα τηρ τι σμέ νος πά νω σ’ έ να ευ ρύ φά σμα θε μά των 

που α φο ρούν το α ντι κεί με νό του κα τά τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις λ.χ. των δια τά-

ξε ων που α φο ρούν α ξιώ σεις, του Διε θνούς Δι καί ου και του Δι καί ου των Ε νό πλων 

Συ γκρού σε ων (ΔΕΣ), των Συμ φωνιών Τυ πο ποί η σης του ΝΑ ΤΟ (Standardization 

Agreements-STANAG) -σε πε ρί πτω ση ε πι χεί ρη σης υ πό τη διοί κη ση του ΝΑ ΤΟ-, ζη τη-

μά των ε φαρ μο γής των Κα νό νων Ε μπλο κής (Rules of Engagement-ROE), ε φαρ μο γής 

του δι καίου της Χώ ρας Υ πο δο χής («φι λο ξε νού ντος έ θνους») (Host Nation-ΗΝ) και 

του δι καί ου της Χώ ρας Α πο στο λής (Sending Nation). Aυ τός, ε πί σης ο φεί λει να έ χει 

μια αρ κε τά κα λή γνώ ση στη χρή ση του υ πο λο γι στή και ευ χέ ρεια στη χρή ση της 

ε πί ση μης γλώσ σας ερ γα σί ας της PSF (πρα κτι κά τα Αγ γλι κά τα ο ποί α εί ναι η Lingua 

Franca των Πο λυε θνι κών Α πο στο λών) και της στρα τιω τι κής και νο μι κής ο ρο λο γί ας 

σε αυ τή. Προς κά λυ ψη αυ τής της α νά γκης συ νι στά ται η λή ψη ο ρι σμέ νων μέ τρων:

Ο Νο μι κός Σύμ βου λος που θα κλη θεί να συμ με τά σχει σε ΕΥΕ, χρειά ζε ται να έ χει 

πα ρα κο λουθή σει σε μι νά ρια, η με ρί δες, σχο λεί α που α φο ρούν τα σχε τι κά ζη τή μα τα 

(θέ ματα Δι καί ου των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων, Κα νό νων Ε μπλο κής, Προ στα σί ας 

Αν θρώ πινων Δι καιω μά των κ.λπ.) π.χ. το Ε ξει δι κευ μέ νο Σχο λεί ο για το Δί καιο των 

Ε νό πλων Συ γκρού σε ων που διορ γα νώ νε ται ε τη σί ως α πό το Διεθνές Ί δρυ μα Αν θρω-

πι στι κού Δι καί ου του Σαν Ρέ μο της Ι τα λί ας, το Σχο λεί ο Νομι κών Συμ βού λων που 

διορ γα νώ νε ται α πό τη Σχο λή του ΝΑ ΤΟ (NATO School) στο Oberammergau της 

Γερ μα νί ας. Ε φό σον η εκ παί δευ ση προ σω πι κού εί ναι κατ’ αρ χήν ε θνι κή υ πο χρέ ω ση 

(national responsibility), η χώρα η ο ποί α θα το πο θε τή σει Νο μι κό Σύμ βου λο στην 

α ντί στοι χη θέ ση, κα λό είναι να κα θιε ρώ σει και να ορ γα νώ σει σχε τι κά εκ παι δευ τι κά 

προ γράμ μα τα για την α πο τε λε σμα τι κή κα τάρ τι ση των νο μι κών συμ βού λων πά νω 

σε σχε τι κά θέμα τα και την α πό κτη ση αυ τών των τυ πι κών προ σό ντων. Ε πί σης, 

ε πι λύ ο νται εξ αρχής πολ λά προ βλή μα τα ε φό σον η κά θε χώ ρα θα ε τοι μά σει και 

θα ορ γα νώ σει το υ πο βο η θη τι κό υ λι κό για το έρ γο του Νο μι κού Συμ βού λου σε 

μια α πο στο λή (λ.χ. εγ χει ρί δια, υ πο δείγ μα τα ε ντύ πων ό πως Συμ φω νη τι κά Δια κα-

νο νι σμού Α ξιώσε ων, Τε χνι κές Συμ φω νί ες (Technical Agreements-TA), Μνη μό νια 

Κα τα νό η σης (Memoranda of Understanding-MOU) κ.λπ. βα σισμέ να στις Συμ φω-
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νί ες Τυ πο ποί η σης (STANAG) του ΝΑ ΤΟ και ο δη γί ες του Ο.Η.Ε. Η κα τάρ τι ση του 

Ε πι χει ρη σια κού Νο μι κού Συμ βού λου πρέ πει α να πό φευ κτα να συ μπερι λά βει τη 

συμ με το χή στις στρα τιω τι κές α σκή σεις που διε νερ γεί εί τε έ να υφι στά με νο διε θνές 

στρα τη γεί ο εί τε σχη μα τι σμοί των ΕΔ. που δια τί θε νται και για α πο στο λές τύ που ΕΥΕ. 

Οι α σκή σεις ως γνω στόν, α πο τε λούν ου σια στι κό στοι χεί ο της εκ παί δευ σης κά θε 

ο πλί τη και στε λέ χους μιας Μο νά δας. Συ νε πώς, ο Νο μι κός Σύμ βου λος ο ο ποί ος 

μά λι στα κα λεί ται να πα ρά σχει έ γκυ ρες και α πο τε λε σμα τι κές νο μι κές συμ βου λές 

κα τά τη διε ξα γω γή των ε πι χει ρή σε ων στον διοι κη τή στον ο ποί ο δια τί θε ται, πρέ-

πει να ε ξοι κειω θεί με το α ντι κείμε νο ερ γα σί ας του μέ σω και της εκ παι δεύ σε ως 

που πα ρέ χε ται α πό τις α σκή σεις. Το πρό γραμ μα εκ παι δεύ σε ως κα τά τις α σκή σεις 

χρειά ζε ται να συ μπε ρι λάβει α λη θο φα νή σε νά ρια και χρή σι μα α ντι κεί με να που 

ν’ α ντα πο κρί νο νται στην ε νερ γή συμ με το χή του Νο μι κού Συμ βού λου κα τά τις 

ε πι χει ρή σεις ού τως ώ στε να ε ξα σφα λι στεί ου σια στι κή νο μι κή υ πο στή ρι ξη κα τά 

τη διε ξα γω γή αυτών ό ταν α παι τη θεί: λ.χ. α να κύ πτο ντα θέ μα τα α πό το νο μι κό 

κα θε στώς της Πολυε θνι κής Δύ να μης στη Χώ ρα Υ πο δο χής, νο μι κά ζη τή μα τα σε 

σχέ ση με την α ποδέ σμευ ση Κα νό νων Ε μπλο κής. Eπει δή το νο μι κό περι βάλ λον 

κά θε α πο στο λής δια φο ρο ποιεί ται τό σο α πό πλευ ράς νο μι κών κειμέ νων που θα 

ι σχύ σουν στο “Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων” ό σο και α πό πλευ ράς θεμε λί ω σης των πα ρα-

μέ τρων της α πο στο λής, ο Νο μι κός Σύμ βου λος που θα συμ με τέχει εί ναι α να γκαί ο 

πριν α πό την α νά πτυ ξη της α πο στο λής να έ χει λά βει ε ξει δι κευ μέ νη εκ παί δευ ση 

προ σαρ μο σμέ νη στις α νά γκες της συ γκεκρι μέ νης α πο στο λής (mission-tailored), 

προ κει μέ νου να ε κτε λέ σει τα κα θή κο ντά του α πο τε λε σμα τι κά. Η εκπαίδευση 

οφείλει να είναι σα φώς πιο ε ξει δι κευ μέ νη και σχε τι κή με την ει δι κό τη τά του και 

σε σχέ ση με τη βα σι κή εκ παί δευ ση που λαμ βά νει λ.χ. το σύ νο λο του προ σω πι κού 

του ε θνι κού τμή μα τος το ο ποί ο θα α να πτυ χθεί στο "Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων" πριν 

την α να χώ ρη ση για την α πο στο λή.

Φυ σι κή κα τά στα ση/Στρα τιω τι κές δε ξιό τη τες

Ο Ε πι χει ρη σια κός Noμι κός Σύμ βου λος εί ναι χρή σι μο να εκ παι δευ θεί σε βα σι κές 

στρα τιω τι κές δε ξιό τη τες λ.χ. χρή ση α το μικού του ο πλι σμού. Ο α νω τέ ρω πρέ πει να 

εί ναι προ ε τοι μα σμέ νος να δρά σει σε αγ χω τι κό, δυ σμε νές φυ σι κό πε ρι βάλ λον και 

για το ό τι θα πα ρέ χει νο μι κή υπο στή ρι ξη α κό μα και ό ταν εί ναι κα τα πο νη μέ νος και 

για το ό τι θα πρέ πει να α ντα πεξέλ θει στο α παι τη τι κό και κου ρα στι κό πρό γραμ μα 

ε πι χει ρη σια κής λει τουρ γί ας του ε πι τε λεί ου του σχη μα τι σμού ή του τμή μα τος ό που 

εί ναι το πο θε τη μένος (Βattle Rhythm). 

Διε θνείς συμ φω νί ες

Οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι ό λων των κλι μα κί ων της διοί κη σης εί ναι α πα ραί τη το να 

έ χουν την ι κα νό τη τα ερ μη νεί ας και ε φαρ μο γής των διε θνών συμ φω νιών και να 

εί ναι προ ε τοι μα σμέ νοι για τον έ λεγ χο της συμ μόρ φω σης με τους ό ρους αυ τών, δε-

δο μέ νου ό τι οι διε θνείς συμ φω νί ες κα θο ρί ζουν τις προ ϋ πο θέ σεις υ πό τις ο ποί ες οι 

δυ νά μεις της χώ ρας α πο στο λής στρα τευμά των α να πτύσ σο νται και ε πι χει ρούν στο 

έ δα φος της χώ ρας υ πο δο χής. Μια διε θνής συμ φω νί α μπο ρεί να τι τλο φο ρεί ται Μνη-
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μό νιο Κα τα νό η σης 

( M e m o r a n d u m  o f 

Understanding-MOU), 

Τε χνι  κή Συμ φω νί  α 

(Technical Agreement-

TA) κ.λπ. Συ χνά η ση μα-

ντι κό τε ρη συμφω νί α 

για το Νο μι κό Σύμ βου-

λο, εί ναι η Συμ φω νί α 

για το Κα θε στώς των 

Δυ νά μεων (Status of 

Forces Agreement-

SOFA) που κα θορί ζει 

το νο μι κό κα θε στώς 

που διέ πει την PSF 

και το ει δι κό τε ρο νο-

μι κό πλαί σιο υ πό το 

ο ποί ο δρα αυ τή και 

η ο ποί α προ βλέ πει τα 

διά φο ρα προ νό μια, 

α συ λί ες, ευ θύ νες και 

υ πο χρε ώ σεις της δύ-

να μης και των με λών 

της26. Ό λες οι συμ φω-

νί ες πρέ πει να με λετη-

θούν και α να λυ θούν 

προ σε κτι κά α πό τον 

Νο μι κό Σύμ βου λο για 

να προσ διο ρισθούν οι 

26 Βλ. α να λυ τι κό τε ρα τα ση μα ντι κό τε ρα ση μεί α που ρυθ μί ζουν οι SOFA στο Ε Ε 122-1 “Ε πι χει ρή σεις Υ πο-
στή ρι ξης της Ει ρή νης“, Τμή μα 24 σελ. 44-45 Έκ δο ση ΓΕΣ/ΔΕΚ Π (α δια βάθ μη το).
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κα τη γο ρί ες προ σώ πων για 

τα ο ποί α ι σχύ ουν αυ τές, συ-

νή θως με τη μελέ τη του ο ρι-

σμού τέ τοιων ό ρων ό πως 

«Δύ να μη» ή «Μέ λη της Δύ-

να μης». Έ να σημα ντι κό ζή-

τη μα που κα λύ πτε ται σε μια 

τυ πι κή SOFA εί ναι αυ τό της 

ποι νι κής δικαιο δο σί ας, ε άν 

δηλ. η α νω τέ ρω α σκεί ται 

α πό τη Χώ ρα Α πο στο λής ή 

τη Χώ ρα Υ ποδο χής. Ο Νο μι-

κός Σύμ βου λος α παι τεί ται 

ε πί σης να με λε τή σει διε ξο δι-

κά τη νομι κή βά ση για την 

α νά λη ψη στρα τιω τι κής δρά-

σης (κα τά κα νό να, α πό φα-

ση (resolution) του Σ.Α. του 

Ο.Η.Ε) και να ε νη με ρώ σει το 

στρατιω τι κό προ σω πι κό επ’ 

αυ τής και ε πί σης να ε ρευ νή-

σει βά σει αυ τής ε άν υ πάρχει 

θέ μα πλή ρους ε φαρ μο γής 

ή ό χι του Δι καί ου Ε νό πλων 

Συ γκρού σε ων στη συγκε κρι-

μέ νη ε πι χεί ρη ση.
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θέ μα πλή ρους ε φαρ μο γής

ή ή ό όχιχι ττουου Δι ικααί ου Ε νό πλων 

Συ γκρού σε ων στη συγκε κριρι--

μέ νη ε πι χεί ρη ση.
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Προ ε τοι μα σί α πριν την α πο στο λή

Ο Ε πι χει ρη σια κός Νο μι κός Σύμ βου λος κρί νεται α να γκαί ο να συμ με τέ χει στα 

α κό λου θα πε δί α προ ε τοι μα σί ας πριν α πό την α πο στο λή (pre-deployment):

 Εκ παί δευ ση προ σω πι κού

Ο Νο μι κός Σύμ βου λος ο φεί λει να ε ξα σφα λί σει ό τι πα ρέ χε ται ρε αλι στι κή εκ παί-

δευ ση στο Δί καιο των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων (ΔΕΣ) και τον κώ δικα συ μπε ρι φο ράς 

(Code of Conduct) στο προ σω πι κό κα θώς και ό τι ε πει σό δια που α φο ρούν εφαρ μο-

γή των Κα νό νων Ε μπλο κής (ROE) ε ντάσ σο νται στην εκ παί δευ ση, σύμ φω να δηλ. με 

τον ο ρι σμό του (α δια βάθ μη του) Κα νο νι σμού MC 362/1 του ΝΑ ΤΟ των “ο δη γιών 

προς τις στρα τιω τι κές δυ νά μεις, πε ρι λαμ βα νο μένων των με μο νω μέ νων α τό μων 

οι ο ποί ες ο ρί ζουν τις συν θή κες και τους πε ριορι σμούς υ πό τους ο ποί ους οι φί λιες 

δυ νά μεις θα εκ κι νή σουν και/ή θα συ νεχί σουν την ε μπλο κή με άλ λες α ντί πα λες 

δυ νά μεις” (μτφ.Μορ τό που λου)

 Κα τάρ τι ση του Σχε δί ου Ε πι χει ρή σε ων (OPLAN)

Ο Νο μι κός Σύμ βου λος σ’ έ να πο λυε θνι κό στρα τη γεί ο εί ναι ε πι βαλλό με νο να συ-

μπε ρι λη φθεί στην κα τάρ τι ση του Σχε δί ου Ε πι χει ρήσε ων (Operation Plan-OPLAN). 

Συ νε πώς ο α νω τέ ρω α παι τεί ται να εί ναι μέ λος της ο μά δας ε πι χειρη σια κού σχε δια-

σμού α πό τα αρ χι κά στά δια και να προσ διο ρί σει τα πι θα νά νομι κά προ βλή μα τα 

που εν δε χο μέ νως θα υ πάρ ξουν στην α πο στο λή (π.χ. θρη σκευ τι κοί νό μοι που 

τυ χόν θα έ χουν ε πι πτώ σεις στο προ σω πι κό της α πο στολής ΕΥΕ, ει δι κοί τε λω νεια-

κοί κα νο νι σμοί) και τα ο ποί α θα πρέ πει να ε ξε ταστούν στο συ γκε κρι μέ νο OPLAN. 

Ά ρα, εί ναι α να γκαί ο να λαμ βά νει ι κα νο ποι η τι κή πλη ρο φό ρη ση για τη νο μο θε σί α 

της Χώ ρας Υ πο δο χής (ΗΝ). Ε πί σης α σχο λεί ται με την ε ναρ μό νι ση των ε πι χει ρη σια-

κών ε πι διώ ξε ων με τη νο μι κή βά ση της ε πι χεί ρη σης. Πρέ πει πε ραι τέ ρω, να έ χει 

την α πα ραί τη τη δια βάθ μι ση α σφα λεί ας και πα ρου σί α στις ε νη με ρώ σεις και τις 

συ σκέ ψεις σχεδια σμού για τί ε άν δεν έ χει πλή ρη πρό σβα ση στην πλη ρο φό ρη ση, 

η πα ρο χή συμβου λών του θα εί ναι πε ριο ρι σμέ νη. Στη πε ρί πτω ση Νο μι κού Συμ-

βού λου Στρατη γεί ου, αυ τός χρειά ζε ται να συ ντά ξει το νο μι κό πα ράρ τη μα (Legal 

Annex) του OPLAN αλ λά και να συ νερ γα στεί στη σύ ντα ξη του πα ραρ τή μα τος για 

τους Κα νό νες Ε μπλο κής (ROE), Πο λι τι κο-Στρα τιω τι κή Συ νερ γα σί α (Civil-Military 

Cooperation-CIMIC), τις Ε πιχει ρή σεις Πλη ρο φό ρη σης (Information Operations) ή 

σε ο ποιον δή πο τε άλ λο το μέ α μπο ρεί να χρεια σθούν οι συμ βου λές του. Ει δι κά για 

την α νά πτυ ξη και εν σω μά τω ση των ROE στο OPLAN, o ρό λος του Nο μι κού Συμ-

βού λου ε νός Στρα τη γεί ου PSF εί ναι βα σι κός. Πε ριο ρι σμοί α πό το νο μι κό πλαί σιο 

της α πο στο λής πρέ πει να λη φθούν υπ’ ό ψιν, η δια φο ρο ποί η ση στην ερμη νεί α συ-

γκε κρι μέ νων εν νοιών λ.χ. “προ ει δο ποι η τι κές βο λές” ή “ε χθρι κή πρό θε ση” με τα ξύ 

TCN πρέ πει να ε ντο πι σθεί και να κα τα βλη θεί προ σπά θεια ε ναρ μό νι σής τους ό πως 

ε πί σης πρέ πει να ε ξετά ζο νται και οι ε θνι κές ε πι φυ λά ξεις (caveats) σύμ φω να με την 

ε θνι κή νο μο θε σί α ή ε πι λο γές των κυ βερ νή σε ων των TCN κα τά την α νά λη ψη α πο-

στο λών α πό τα ε θνι κά τμή μα τα των TCN. Ε πο μέ νως, πα ρά το γε γο νός ό τι η σχε τι κή 

πλη ρο φό ρη ση επ’ αυ τού εί ναι σε ε πί πε δο Υ πουρ γεί ων Ά μυ νας, εί ναι ου σια στι κό 

για τους Νο μι κούς Συμ βού λους των ε θνι κών τμη μά των TCN να γνω ρίζουν πλή ρως 

τις ε θνι κές ε πι φυ λά ξεις (caveats) των χω ρών τους και να πα ρέ χουν τη σχε τι κή ε νη-
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μέ ρω ση ε φό σον α παι τη θεί. Πριν από την α πο στο λή, 

ο Νο μι κός Σύμ βου λος εί τε πο λυε θνι κού στρα τη-

γεί ου της PSF εί τε ε θνι κού τμή μα τος ΤCN θα 

ε φο δια σθεί μ’ έ να α ντί γρα φο του συ νο λι κού 

Σχε δί ου Ε πι χειρή σε ων (OPLAN).

 Ζη τή μα τα Α ξιώ σε ων Α πο ζη μί-

ω σης

Η α δυ να μί α ή η βρα δύ τη τα της 

δύ να μης ΕΥΕ προς συμ μόρ φω ση με 

τις υ πο χρε ώ σεις που α νακύ πτουν 

α πό α ξιώ σεις για α πο ζη μί ω ση στο 

πλη θυ σμό της Χώ ρας Υ πο δο χής 

μπορεί να δια κιν δυ νεύ σει την α ξιο-

πι στί α της α πο στο λής, να προ κα-

λέ σει αρ νητι κή κρι τι κή α κό μη και 

πρά ξεις βί ας κα τά της PSF. Ο Ε πι-

χει ρη σια κός Νο μι κός Σύμ βου λος 

συ νε πώς α παι τεί ται να προσ διο ρί σει 

πώς οι σχε τι κές διε θνείς συμ φω νί ες 

που α φο ρούν την α πο στο λή (κα τά κα-

νό να η SOFA) κα λύ πτουν το θέ μα της 

ευ θύ νης, συλ λο γής, διε ρεύ νη σης, εκ δί κα-

σης των α ξιώ σε ων α ποζη μί ω σης και δια δι κα-

σί ας δια κα νο νι σμού, να ε λέγ ξει για το διο ρι σμό 

υ πευθύ νων Aξιω μα τι κών ε πί των Aξιώ σε ων (Claims 

Officers) στο διε θνές στρα τη γεί ο/ε θνι κά τμή μα τα και για 

τη προ ε τοι μα σί α σχε δί ων εγ γρά φων (λ.χ. έ ντυ πα α ξιώ σε ων για 

α πο ζη μί ω ση λό γω ζη μιών, θα νά του ή τραυ μα τι σμού, α πο δεί ξε ων, συμ φω νη τι κών 

δια κα νο νι σμού) και στη γλώσ σα της ΗΝ σε συ ντο νι σμό με το Γρα φεί ο Οι κο νο μι-

κού. Α κό μη πρέπει να έ χει προ ε τοι μά σει ο δη γί ες σχε τι κά με ζη τή μα τα προ στα-

σί ας του Δι καί ου Πε ρι βάλ λο ντος που εί ναι ι διαί τε ρα σο βα ρό ζή τη μα. Υπ’ ό ψιν 

βέ βαια ότι οι ζη μί ες και οι τραυ μα τι σμοί που προ κα λού νται λό γω στρα τιω τι κών 

ε νεργειών κατ’ ε φαρ μο γή της ε ντο λής (mandate) της απο στο λής δεν μπο ρούν 

να στοι χειο θε τή σουν ευ θύ νη για α πο ζη μί ω ση (ό πως για πα ρά δειγ μα α να φέ ρε-

ται στο Πα ράρ τη μα 1-Α Συμ φω νί α για το Στρα τιω τι κό Σκέ λος της Ει ρη νευ τι κής 

Συμ φω νί ας, άρ θρο VI, παρ. 9 στο “Γε νι κό Πλαί σιο της Συμ φω νί ας για την Ει ρήνη 

στη Βο σνί α-Ερ ζε γο βί νη”:Συμ φω νί α του Dayton). 

Ζη τή μα τα κα τά την α νά πτυ ξη και ε κτέ λε ση της α πο στο λής
Κα τά τη διάρ κεια αυ τής της φά σης, ει δι κά μά λι στα κα τά τα αρ χι κά στά δια α νά-

πτυ ξης (deployment) μιας α πο στο λής προ κύ πτει συ νή θως έ να πλή θος νο μι κών 

ζη τη μά των. Μια α νάπτυ ξη στρα τευ μά των α ντι κα τά στα σης της αρ χι κής PSF α ντι-

με τω πί ζει συ νή θως λι γό τε ρο σο βα ρά προ βλή μα τα ε κτός αν υπάρ χει ε πι δεί νω ση 
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στην κα τά στα ση α σφα λεί ας. Α νά με σα στα θέ μα τα με τα ο ποία θα ε πι λη φθεί ο 

Ε πι χει ρη σια κός Νο μι κός Σύμ βου λος κατά την α νά πτυ ξη και ε ξέ λι ξη της α πο στο-

λής, εί ναι τα α κό λου θα:

Η στε νή συ νερ γα σί α/ε πα φή του με το Ε πι χει ρη σια κό Τμή μα πρέ πει να δια τηρη-

θεί για την ε κτέ λε ση του Σχε δί ου Ε πι χει ρή σε ων (OPLAN). Πε ραι τέ ρω, η ε πί βλε ψή 

του και η πα ρο χή νο μι κών συμ βου λών σε συ ντο νι σμό με τη Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα 

(ΔΜ) και τον Αξ κό Οι κο νο μι κού θα πε ρι λαμ βά νει θέ μα τα της Υ πο στή ρι ξης 

Χώ ρας Υ ποδο χής (Ηost Nation Support-HNS) συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της 

δια πραγ μά τευσης με τις το πι κές αρ χές και της σύ ντα ξης Μνη μο νί ων Κα τα-

νό η σης (MOU) και άλ λων σχε τι κών κει μέ νων.

Ο Ε πι χει ρη σια κός Νο μι κός Σύμ βου λος ι δί ως σε μια ε πι χείρη ση δια τή ρη-

σης ή οι κο δό μη σης της ει ρή νης ο φεί λει να δια σφα λί σει ό τι η Χώ ρα Υ πο-

δο χής (HN) έ χει εκ χω ρή σει στη PSF, ε ξου σί α προς σύλ λη ψη και κρά τη ση 

των ντό πιων πο λι τών ή άλ λων προ σώ πων που δύ να νται να τε θούν υ πό 

κρά τη ση και σε κα τα φα τι κή πε ρί πτω ση να διευ κρι νί σει τις προ ϋ πο θέ σεις, 

τη μέ γι στη διάρ κεια, συν θή κες της κρά τη σης και δια δι κα σί ες για τη εν συ-

νε χεί α με τα φο ρά των υ πό κρά τη ση προ σώ πων σε άλ λες αρ μό διες αρ χές 

λ.χ. το πι κές α στυ νο μι κές αρ χές ή διε θνή α στυ νο μι κή δύ να μη. Σε μια “τυ πι κή” 

ε πι χεί ρη ση Ε πι βο λής Ει ρή νης σε συ ντο νι σμό με το Δκτή Γρ. Στρα τονο μί ας (ΣΝ) 

(Provost Marshal κα τά το ΝΑ ΤΟ) και προ σω πι κό ΔΜ πρέ πει να ε ξα σφα λί σει ό τι 

έ χουν λη φθεί α να γκαί α μέ τρα για τους Αιχ μα λώ τους Πο λέ μου (Prisoners of War-

POWs), συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α σφά λειας, στέγα σης, σί τι σης, κά λυ ψης θρη-

σκευ τι κών α να γκών, ια τρι κής φρο ντί δας, διερ μηνέ ων, χω ρι στής στέ γα σης για τις 

γυ ναί κες-ε άν υ πάρ χουν- και υ πο βο λής έκ θεσης στη Διε θνή Ε πι τρο πή του Ε ρυ θρού 

Σταυ ρού:Δ.Ε.Ε.Σ. (International Committee of Red Cross -ICRC). O Επι χει ρη σια κός 

Νο μι κός Σύμ βου λος ε λέγ χει την ά με ση α να φο ρά και διε ρεύ νη ση ό λων των πε ρι-

στα τι κών διε ξα γω γής μά χης και θα κα θιε ρώ σει διαύ λους για την 

α να φο ρά τυ χόν πα ρα βιά σε ων Δι καί ου Ε νό πλων Συ-

γκρού σε ων (ΔΕΣ) -σε μια ε πι χεί ρη ση 

ε πι βο λής ει ρή νης- ή 
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ε γκλη μα τι κών πρά ξε ων, κα θώς ε πί σης θα συ νερ γά ζε ται με τις αρ μό διες υ πη ρε-

σίες α σφα λεί ας και με τις ε θνι κές δι κα στι κές αρ χές ό που εί ναι απα ραί τη το στη 

διε ρεύ νη ση κα ταγ γε λιών πα ρα βα τι κής συ μπε ρι φο ράς. Ε πί σης, θα συ νερ γά ζε ται 

με τις εθνι κές α στυ νο μι κές αρ χές της Χώ ρας Υ πο δο χής (HN) σχε τι κά με το νο μι κό 

κα θε στώς της PSF στη χώ ρα αυ τή και θα ε ξα σφα λί ζει ό τι τα α στυ νο μι κά όρ γα να 

της HN κα τα νο ούν το ει δι κό κα θε στώς των με λών της PSF (κά τι ό χι α πα ραί τη τα 

δε δο μέ νο π.χ. ό ταν α να φερό μα στε στον α στυ νο μι κό ε νός α πο μο νω μέ νου, το πι κού 

α στυ νο μι κού σταθ μού). Έ να άλ λο ζή τη μα ε μπλο κής του Ε πι χει ρη σια κού Νο μικού 

Συμ βού λου, εί ναι η συμ με το χή του στη δια δι κα σί α στο χο ποί η σης δηλ. της ε πι λο γής, 

του ε ντο πι σμού στό χου και της δια δι κα σί ας πλή ξης αυ τού ο πό τε εί ναι α πα ραί τη το 

να λαμ βά νο νται υπ’ ό ψιν οι γε νι κές αρ χές του Δι καί ου Ενό πλων Συ γκρού σε ων. Θέ-

μα τα προ βλη μα τι σμού εί ναι τα α ντι κεί με να που έ χουν διτ τή ή μει κτή λει τουρ γί α 

(dual-function targets) λ.χ. ε γκα ταστά σεις υ πο δο μής η λε κτρι κού, γέ φυ ρες κ.λπ. και 

το μέ γε θος συ νε πειών της κατα στρο φής τους στους α μά χους και η κα κή χρή ση 

προ στα τευο μέ νων θέ σε ων (λ.χ. ε νός κτη ρί ου θρη σκευ τι κού χα ρα κτή ρα) α πό τον 

α ντί πα λο και ο συ να κό λουθος κίν δυ νος πρό κλη σης πα ρα πλεύ ρων α πω λειών27.

Σε συ νερ γασί α με τον Πο λι τι κό Σύμ βου λο (Political Advisor-POLAD), (κα τά κα νό-

να δι πλω μα τι κό υ πάλ λη λο) ε άν υ πάρ χει δια θέ σι μος στην α πο στο λή, θα ε ξασφα λί ζει 

α πα ραί τη το συ ντο νι σμό με τους διε θνείς ορ γα νι σμούς και τα τοπι κά, κυ βερ νη τι κά 

όρ γα να με τα ο ποί α συ νερ γά ζε ται η στρα τιω τι κή δύ να μη. Η πα ρο χή νο μι κών συμ-

βου λών κα λύ πτει και ζη τή μα τα πε ρι βαλ λο ντι κής νο μο θεσί ας (η πα ρα βί α ση της 

ο ποί ας ε κτός α πό αρ νη τι κή δη μο σιό τη τα μπο ρεί να επι φέ ρει ι διαί τε ρα ε πα χθείς 

α ξιώ σεις α πο ζη μί ω σης) και ζη τή μα τα νο μο θε σίας πε ρί συμ βά σε ων για τα προ μη-

θευό με να α γα θά και υ πη ρε σί ες κα θώς και για την έ κτα ση της βο ή θειας που μπο ρεί 

να δο θεί στις πο λι τι κές αρ χές (κυ βερ νη τι κούς ή μη κυ βερ νη τι κούς ορ γα νι σμούς) 

ώ στε να μην εκ φεύ γει των ο ρί ων που τί θε νται α πό την ε ντο λή (mandate) προς τη 

PSF. Οι Χώρες που συ νει σφέ ρουν Στρα τεύ μα τα (TCN), κα τά κα νό να (ει δι κά σε ΕΥΕ 

υ πό τη διοί κη ση του ΝΑ ΤΟ και Ε Ε) εί ναι αρ μό διες για την κα τα γρα φή, τη διε ρεύ-

νη ση και την εκ δί κα ση των α ξιώ σε ων κα τά ε κά στης TCN ή του προ σω πι κού τους 

και α πο ζη μί ω ση κατα βάλ λε ται α πό τους ε θνι κούς πό ρους. Οι Νο μι κοί Σύμ βου λοι 

των ε θνι κών τμημά των TCN θα ε πι βλέ πουν τον Αξ κό ε πί των Α ξιώ σε ων και θα 

ε ξα σφα λί ζουν ό τι τη ρού νται οι δια δι κασί ες που τί θε νται στη SOFA και τα σχε τι κά 

βα σι κά κεί με να κα θο ρι σμού της συλ λο γής, διε ρεύ νη σης και εκ δί κα σης των αξιώ-

σε ων και ό τι υ πο βάλ λο νται οι μη νιαί ες κα τα στά σεις α ξιώ σε ων στο προ ϊ στά με νο 

αρ μό διο κλι μά κιο για την ε νη μέ ρω ση του και τυχόν εκ δί κα ση προ σφυ γών ε πί 

των α ξιώ σε ων σε δεύ τε ρο βαθ μό. Χρειά ζε ται ε πίσης να υ πάρ χει στε νή νο μι κή 

27 (Γε νι κές Αρχές του Δ.Ε.Σ.: Αρχή της στρα τιω τι κής α να γκαιό τητας δηλ. δι καιο λο γη μέ νη στρα τιω τι κή δρά-
ση στο μέ τρο που εί ναι α πα ραί τη τη για την ε πί τευ ξη του στρα τιω τι κού σκο πού, αρχή της α να λο γικό τη τας 
δηλ. ε κτί μη ση των εν δε χό με νων συ μπτω μα τι κών α πω λειών α μά χων και ζη μιών στα πο λι τι κά α ντι κεί με να 
(πα ρα πλεύρες απώλειες:collateral damage) σε σχέ ση με το ε πι διω κό με νο στρα τιω τι κό α πο τέ λε σμα, αρχή 
της διά κρι σης δηλ. η ε πι λο γή στρα τιω τι κών στό χων με λή ψη μέ τρων που δεν κα θι στούν α μά χους και πολι-
τι κά α ντι κεί με να ως στό χους και αρχή του αν θρω πι σμού δηλ. η α πα γό ρευ ση πρό κλη σης υ πέρ με τρης κα-
τα στρο φής και μη α να γκαί ου πό νου κα τά την ε πι δί ωξη νο μί μων στρα τιω τι κών σκο πών) βλ. α ναλυ τι κό τε ρα 
για το θέ μα Π. Κα τσά ρη Η Ποι νι κή Α ντι με τώ πι ση των Ε γκλη μα τιών Πολέ μου, Σάκ κου λα, 2003, σελ.103-9, 
Κ. Μορ τό που λου ο.π. σελ. 399-404.
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συ νερ γα σί α/ε πα φή με τους Νο μι κούς Συμ βού λους της Προ-

ϊ στα μέ νου Κλι μα κί ου Πο λυε θνι κής Διοί κη σης της α πο στο λής 

αλ λά και με τους Νο μι κούς Συμ βού λους των δια φό ρων TCN 

σχε τι κά με προ βλή μα τα ερ μη νεί ας και πα ρα γω γής νο μικών 

κει μέ νων, ε νη μέ ρω ση για τις ε θνι κές νο μο θε σί ες των TCN 

που μπο ρούν να έ χουν ε πι πτώ σεις στις ε πι χει ρή σεις λό γω 

των δυ νά με ων ή του προ σω πι κού αυ τών των TCN. Α κό μη, 

θα εκ δί δο νται α πό το Νο μι κό Σύμ βου λο, ο δη γί ες στο προ σω-

πι κό για τους κα νό νες συ μπε ρι φο ράς και δε ο ντο λο γί ας και 

αυ τός πρέ πει να βο η θή σει στην ε νί σχυ ση της νο μι μό τη τας 

με την εν σω μά τω ση των αρ χών του διε θνούς δι καί ου καθ’ 

ό λο το εύ ρος της διε ξα γω γής ε πι χει ρή σε ων ού τως ώ στε να 

ε ξα σφα λι σθεί και η υ πο στή ρι ξη της διε θνούς και το πι κής 

κοινής γνώ μης.

Ζη τή μα τα κα τά την α πο χώ ρη ση της α πο στο λής
Τέ λος, κα τά τη διάρ κεια της φά σης της α πο χώ ρη σης 

(re-deployment) της α πο στο λής, ο Ε πι χει ρη σια κός Νο μι κός 

Σύμ βουλος θα α σχο λη θεί με την ε πί λυ ση των νο μι κών ζη τη-

μά των που πα ρα μέ νουν εκ κρε μή α πό το χρό νο α νά πτυ ξης 

της α πο στο λής ή α φο ρούν τον ε πα να πα τρι σμό της PSF π.χ. 

δια χεί ρι ση και συ νερ γα σί α στην ο λοκλή ρω ση ε ρευ νών για τις 

φε ρό με νες ως πα ρα βιά σεις Δι καί ου των Ε νό πλων Συγκρού-

σε ων (ΔΕΣ) ή ε γκλη μα τι κές πρά ξεις, εκ κρε μείς α γω γές α ξιώ-

σε ων που δεν έ χουν εκ δι κα σθεί, ε πί λυ ση ζη τη μά των HNS, 

τερμα τι σμός συμ βά σε ων κ.λπ. Μια πιο προ βλη μα τι κή κα τά-

στα ση υ φί στα ται ό ταν πε ραιώ νε ται μια α πο στο λή χω ρίς να 

υ πάρ χει κα μί α διά δο χη διε θνής δύ να μη (follow-on force) στο 

“Θέ ατρο Ε πι χει ρή σε ων”. Συ νε πώς πρέ πει να υ πάρ ξει στε νή 

συ νερ γα σί α του Ε πι χει ρη σια κού Νο μι κού Συμ βού λου με τις 

προ ϊ στά με νες αρ χές της ΤCN ή του Διε θνούς Ορ γα νι σμού 

α να φορι κά με ό λα τα αρ χεί α που πε ριέ χουν τα εκ κρε μή 

ζη τή μα τα (θέ μα τα α πο ζη μί ωσης α δι κο πρα ξιών, ποι νι κές 

δι κο γρα φί ες, θέ μα τα ε πι ταγ μέ νων ι διο κτη σιών κ.λπ.) και 

αυ τός πρέ πει να ε ξα σφα λί σει ό τι θα ε γκα θι δρυ θεί δί αυ λος 

ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ των αρ μο δί ων προ ϊ στα μέ νων αρ χών 

και α ντι στοί χων υ πη ρεσιών της HN.  

Η ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚH ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΙ ΚO ΤΗ ΤΑ
Οι Ελ λη νι κές Έ νο πλες Δυ νά μεις (Ε.Ε.Δ.) πα ράλ λη λα με την 

πα ρα δο σια κή τους α πο στο λή δηλ. δια τή ρη ση της ε δα φικής 

κυ ριαρ χί ας και προ στα σί α της ε θνι κής α νε ξαρ τη σί ας της χώ-

ρας έ χουν ήδη α πό τη δε κα ε τί α του 1990 ε μπλα κεί στην 
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ε κτέ λε ση διε θνών α πο στο λών εκ των 

υπο χρε ώ σε ων συμ με το χής σε διε θνείς 

ορ γα νι σμούς, συμ βο λής στη πε ρι φε ρεια-

κή και διε θνή α σφά λεια αλ λά και της 

υ πο στή ρι ξης των ε θνι κών συμ φε ρό-

ντων28. Στα πλαί σια των δρα στη ριο τή-

των του Ο Η Ε, του Ο Α ΣΕ και της ΕE, η 

Ελ λά δα έ χει ή δη συμ με τά σχει (και θα 

συμ μετά σχει στο μέλ λον) σε αρ κε τές 

ΕΥΕ, με διά θε ση στε λε χών και α πό τους 

τρεις Κλά δους των Ε.Ε.Δ. (αλ λά και την 

Ελ λη νι κή Α στυ νο μί α-ΕΛ.ΑΣ.) με α πο στο-

λή πα ρα τηρη τών και στρα τιω τι κών δυ-

νά με ων. Α να φέ ρο νται πα ρα κά τω οι κυ-

ριό τε ρες α ποστο λές χω ρίς να πα ρα τί θε-

ται το σύ νο λό τους: Α πο στο λή πα ρα τη-

ρη τών στο Κουβέ ϊτ (Aπο στο λή Πα ρα τή-

ρη σης Ι ράκ-Κου βέ ιτ των ΗΕ:United 

Nations Iraq-Kuwait Observation Mission-

UNIKOM), στο Β. Ι ράκ (Τμή μα Φρου ρών 

των Η Ε στο Ι ράκ: United Nations Guards 

28 Βλ. Λευ κή Βί βλος 2004 Έκ δο ση ΥΕ ΘΑ. Κεφ.3ο 
Το Στρα τη γι κό Πλαί σιο της Ε θνι κής Ά μυ νας σελ. 
37-49.
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Contingent in Iraq-UNGCI), στη Δ. Σα χά ρα (Α πο στο λή των Η Ε για το Δη μο ψήφι σμα 

στη Δ. Σα χά ρα: United Nations Mission for the Referendum in West Sahara-

ΜΙΝURSO), Γε ωρ γί α-Αμπχα ζί α (Α πο στο λή Πα ρα τη ρη τών των Η Ε στη Γε ωρ γί α: United 

Nations Observer Mission in Georgia-UNOMIG), στη Βο σνί α-Ερζε γο βί νη (πρώ ην 

Α πο στο λή Πα ρα τή ρη σης της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής: European Commission 

Monitoring Mission-ECMM και νυν Α πο στο λή Πα ρατή ρη σης της Ε Ε: European Union 

Monitoring Mission-EUMM) και ε πί σης α πο στο λή στρα τιω τι κών δυ νά με ων α πό το 

1993 έ ως 1994 στη Σο μα λί α το Ελ λη νι κό Α πό σπα σμα Σο μα λί ας-ΕΛ ΛΑ ΣΟΜ, α πό το 

1996 μέ χρι σή με ρα στη Βο σνί α-Ερ ζε γο βί νη η Ελ ληνι κή Δύ να μη Βο σνί ας-ΕΛ ΔΥΒ 

στα πλαί σια της IFOR, SFOR και εν συ νε χεί α της Δύ να μης της ΕΕ: European Union 

Force-EUFOR, α πό το 1997 στην Αλ βα νί α η Ελ λη νι κή Δύνα μη Αλ βα νί ας-EΛΔΑΛ στα 

πλαί σια της FMP (Ε πι χεί ρη ση “Αlba”) και α πό το 1999 η Ελ λη νι κή Α πο στο λή Διοι-

κη τι κής Μέ ρι μνας Αλ βα νίας-Ε ΛΑΔ ΜΑ, συμ με το χή τον Μάρ τιο του 1999 στην Δύ-

να μη Αλ βα νί ας: Albania Force-AFOR κα τά την ε πι χεί ρη ση Allied Harbour με την 

έ ναρ ξη των να το ϊ κών βομ βαρ δι σμών και την μα ζι κή έ ξο δο ε θνο τι κά Αλ βα νών 

προ σφύ γων α πό το Κοσ συ φο πέ διο, ε πί σης α πό το 1999 μέ χρι σή με ρα στο Κοσ συ-

φο πέ διο η Ελ λη νι κή Δύ να μη Κοσ συ φο πε δί ου-ΕΛ ΔΥ ΚΟ στα πλαί σια της Δύ να μης 

Κοσ συ φοπε δί ου: Kosovo Force-KFOR, το 2001 στην ΠΔΓΜ η Ελ λη νι κή Δύ να μη Σκο-

πί ων-ΕΛ ΔΥΣ κα τά την ε πι χεί ρη ση Εssential Harvest και α πό το 2001 μέ χρι σή με ρα 

στο Αφ γα νι στάν η Ελλη νι κή Δύ να μη Αφ γα νι στάν-ΕΛ ΔΑΦ στα πλαί σια της Διε θνούς 

Δύ να μης Α σφάλειας και Α ρω γής: International Security and Assistance Force-ISAF, 

α πό τον Ο κτ.2006 στο Λί βα νο η συμ με το χή του ΠΝ στη Προ σω ρι νή Δύ να μη των 

Η Ε στο Λί βα νο: United Nations Interim Force in Lebanon-UNIFIL κ.λπ.29. Η χώ ρα 

μας, α πό τη δε κα ε τί α του 1990 και ε ξής, έ χει να α ντι με τω πί σει μια ι διά ζου σα κα τά-

στα ση ασφα λεί ας: Ε κτός α πό τον εξ α να το λών κύ ριο και ο ρα τό κίν δυ νο, εμ φα νί-

στη καν και πά λι με τά α πό μι σό αιώ να προ βλή μα τα και πη γές α στά θειας στα βό ρεια 

σύ νο ρα με έ ξαρ ση καθ΄ ό λη σχε δόν τη δε κα ε τί α του 1990 και στις αρ χές του 2000. 

Α πό την άλ λη πλευ ρά, το με τα ψυ χρο πο λε μι κό πε ρι βάλ λον προ σφέ ρει ση μα ντι κές 

δυ να τό τη τες ε νί σχυ σης της ελ λη νι κής θέ σης, δυ να τό τη τες που συν δέ ο νται με την 

κε ντρι κή γε ω πο λι τι κή θέ ση της Ελ λά δας στο «προ βλη μα τι κό τρί γω νο» Βαλ κά νια-

Καύ κα σος-Περ σι κός Κόλ πος και στο ε νερ γεια κό δί κτυο της πε ριοχής (πε τρέ λαιο-

φυ σι κό α έ ριο), αλ λά και στη με τα τό πι ση του βα σι κού προ σα νατο λι σμού της διε-

θνούς α σφά λειας α πό τα προ βλή μα τα Aνα το λής-Δύ σης (χω ρίς βέ βαια να ε κλεί ψουν 

αυ τά ό πως α πέ δει ξε λ.χ. η Ρω σο-γε ωρ για νή σύρ ρα ξη τον Αύ γου στο του 2008) στα 

προ βλή μα τα Βορ ρά-Νό του. Η Ελ λά δα δεν έ μει νε και ού τε μπο ρεί να γί νει α πλός 

πα ρα τη ρη τής των τό σο περί πλο κων ε ξε λί ξε ων στο σχη μα τι σμό του νέ ου κα θε στώ-

29 Βλ. Η Ει ρη νευ τι κή Α πο στο λή στη Σο μα λί α Έκ δο ση ΓΕΣ/ΔΙΣ 1996, Η Ελ ληνι κή Α πο στο λή στην Αλ βα νί α 
(ΕΛ ΔΑΛ) Α πρ.-Αυγ. 1997 Έκ δο ση ΓΕΣ/ΔΙΣ,1998, Γ. Μί ντση Οι Ει ρη νευ τι κές Στρα τιω τι κές Δυ νά μεις της Ελ λάδος 
στο Ε ξω τε ρι κό Ε πι στη μο νι κή Ε πε τη ρί δα Δ.Σ.Θ.21 (2000) σελ.29-35, Η Κοινω νι κή Προ σφο ρά και οι Ει ρη νευ τι-
κές Α πο στο λές των Ε νό πλων Δυ νά με ων Έκ δο ση Πο λε μι κό Μου σεί ο Πα ράρ τη μα Θεσ σα λο νί κης-ΓΕ Ε ΘΑ. Νο ε. 
2003, Μι σός Αιώ νας Συμ με το χής του Ελ λη νι κού Στρα τού σε Ει ρη νευ τι κές Α πο στο λές Έκ δο ση ΓΕΣ, Λευ κή 
Βί βλος 2004 Έκ δο ση ΥΕ ΘΑ. Κεφ. 2ο Συ νει σφο ρά της Ελ λά δας στη Διε θνή Α σφά λεια, Ει ρη νευ τι κές Α πο στο-
λές-Αν θρω πιστι κή Βο ή θεια σελ. 28-35, Eιρη νευ τι κές Α πο στο λές στην ι στο σε λί δα http://www.geetha.mil.gr. 
και http://www.un.org/Depts/dpko/missions.
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τος διε θνούς α σφα λεί ας και ό πως προ-

κύ πτει α πό τις μέ χρι τώ ρα ε πι λο γές 

της η γε σί ας, θα συ νε χίσει να συμ-

με τέ χει ε νερ γά και δυ να μι κά με 

α πο στο λές στρα τιω τι κών δυ-

νά μεων με τα ξύ άλ λων σε 

ΕΥΕ τό σο για τη προ α γω γή 

του διε θνούς δι καί ου, την 

εκ πλή ρω ση υ πο χρε ώ σε ων 

λό γω συμ με το χής σε διε-

θνείς ορ γα νι σμούς και τη 

συμ βολή στη πε ρι φε ρεια-

κή και διε θνή α σφά λεια αλ-

λά και στη προ α γω γή των 

διε θνών ε ρει σμά των της χώ-

ρας. Η α νά γκη πα ρου σί ας στις 

δυ νά μεις που ε πι χει ρούν στο “Θέ-

α τρο Ε πι χει ρή σε ων” στις ΕΥΕ, Ε πι-

χει ρη σια κού Νο μι κού Συμ βού λου δηλ. 

ε ξει δι κευ μέ νου α ξιω μα τι κού με νο μι κές 

γνώ σεις που θα γνω ρί ζει το νο μι κό πλαί σιο της 

κά θε ΕΥΕ και θα υ πο στη ρί ζει νο μι κά την α ντι με τώ πι ση 

των δια φό ρων προ βλη μά των που α να κύ πτουν 

κα τά την α νά πτυ ξη και διε ξα γω γή μιας 

α πο στο λής και α να λύ θη καν α νω τέ ρω, 

έ χουν ε ντο πι σθεί ή δη κα τά τη δι ημε-

ρί δα Πε ρί Ει ρη νευ τι κών Α πο στο-

λών που διορ γα νώ θη κε α πό το 

Β’ Σώ μα Στρατού και διε ξή χθη 

στις 16-17 Δεκ. 2004. Πρέ πει 

να ση μειω θεί ό τι εν α ντι θέ-

σει με άλ λες χώ ρες δεν 

υ πάρ χει σή με ρα στις Ελ λη νι-

κές Έ νο πλες Δυ νά μεις ει δι-

κό Σώ μα Νο μι κών Συμ βού-

λων, κατ’ ε πάγ γελ μα δηλαδή 

Νο μι κοί Σύμ βου λοι. Η πα ρο-

χή νο μικών συμ βου λών στις 

Ε.Ε.Δ. ε κτε λεί ται σή με ρα κα τά 

πρώ τον α πό δι κα στι κούς λει-

τουρ γούς του Δι κα στι κού Σώ-

μα τος των Ε νό πλων Δυ νά με ων 

(Δ.Σ.Ε.Δ.) (των ο ποί ων το κύ ριο κα θή κον 
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εί ναι η α πο νο μή ποι νι κής δι καιο σύ νης στις Ε.Ε.Δ.) υ πό τους ό ρους που θα α να φερ-

θούν πα ρα κά τω. Ε πί σης α πό Α ξιω μα τι κούς του Στρα τολο γι κού Σώ μα τος του Τμή-

μα τος Νο μο θε σί ας που σα φώς έ χουν τη στρα τιω τι κή ιδιό τη τα, πε ριο ρί ζο νται ό μως 

σε νο μι κές συμ βου λές σχε τι κά με τη στρα το λογι κή κυ ρί ως δια δι κα σί α και δεν 

α σχο λού νται με το μείς του ε πι χει ρη σια κού δι καί ου και α πό νο μι κούς συμ βού λους 

που δεν έ χουν τη στρα τιω τι κή ι διότη τα και προ σλαμ βά νο νται α πό το Υ ΠΕ ΘΑ ως 

ε μπει ρο γνώ μο νες ή ει δι κοί σύμ βου λοι. Ό σον α φο ρά την πρώ τη κα τη γο ρί α, ση μειώ-

νε ται ό τι το νο μο θε τι κό πλαί σιο για την πα ρο χή νο μι κών συμ βου λών σε θέ μα τα 

Δι καί ου Ε νό πλων Συ γκρού σε ων, α νά θε ση κα θη κό ντων Νο μι κού Συμ βού λου αλ λά 

και τρό πο ε κτέ λε σης αυ τών από τους δι κα στι κούς λει τουρ γούς του Δ.Σ.Ε.Δ., προσ-

διορί ζε ται α πό τα πα ρα κά τω κεί με να: α) Τη διά τα ξη του άρ θρου 27 παρ. 4 του 

Ν.2304/11-05-95 «Πε ρί Κώ δι κα Δι κα στι κού Σώ μα τος Ε νό πλων Δυ νά με ων» ό που ο ρί-

ζε ται ό τι: «Μέχρι να ι δρυθεί το Σώ μα των Α ξιω μα τι κών Νο μι κών Συμ βούλων ε πι τρέ-

πε ται η α νά θε ση στους δι κα στι κούς λει τουρ γούς διοι κη τι κών κα θη κό ντων εί τε πα-

ράλ λη λα προς την ά σκη ση των κυ ρί ων κα θη κό ντων τους είτε α πο κλει στι κά, μό νον 

ό που προ βλέ πε ται α πό διάτα ξη νό μου ή κα νο νι σμού, ύ στε ρα α πό α πό φα ση του 

Α νώ τα του Δι κα στι κού Συμ βουλί ου» β) τη διά τα ξη του άρ θρου 53 του ΠΔ 21/25-10-

02 «Πε ρί Κα νο νισμού Ορ γα νώ σε ως και Λει τουρ γί ας των Στρα τιω τι κών Δι κα στη ρί ων 

και του Ανα θε ω ρη τι κού Δι κα στη ρί ου» σύμ φω να με την ο ποί α: «…οι Δι κα στι κοί λει-

τουργοί που υ πη ρε τούν σε διοι κη τι κές θέ σεις συ νερ γά ζο νται απ’ ευ θεί ας με τον 

προ ϊ στά με νο της οι κεί ας υ πη ρε σί ας και α σκούν μό νο νο μι κά κα θή κο ντα γνω μο δο-

τώ ντας στα γρα πτά νο μι κά ε ρω τή μα τα που τους τί θε νται αρ μο δί ως. Η ανά θε ση σ’ 

αυ τούς ο ποιασ δή πο τε άλ λης υ πη ρε σί ας ή άλ λων διοι κη τι κών καθη κό ντων α πα γο-

ρεύ ε ται ως α συμ βί βα στη με το λει τούρ γη μά τους» και γ) τις δια τά ξεις του άρ θρου 

1 εδ. ε’ και ζ’, άρ θ. 3 παρ.1 και 4 και άρ θ. 8 του πρό σφα του ΠΔ 95/21-07-09 «Πε ρί 

Κυ ρώ σε ως Κα νο νι σμού Ορ γά νω σης και Αρ μο διο τή των της Διεύ θυν σης Στρα τιω τι κής 

Δι καιο σύ νης του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας» ό που προ βλέ πε ται ό τι η Διεύ θυν ση 

Στρα τιω τι κής Δι καιο σύ νης με τα ξύ άλ λων, δια του ΙV Τμή μα τός της, ε νη με ρώ νει τον 

Υ.Ε.Θ.Α. και ει σηγεί ται ε πί θε μά των δι κα στι κής φύ σε ως που α φο ρούν το ΥΠ.ΕΘ.Α. 

ε πί θε μά των Διε θνούς Ποι νι κού Δι καί ου, Διε θνούς Αν θρω πι στι κού Δι καί ου και 

Δι καί ου Ενό πλων Συ γκρού σε ων και χει ρί ζε ται θέ μα τα που α φο ρούν τη 

συ νερ γα σί α του Δ.Σ.Ε.Δ. με τα α ντί στοι χα δι κα στι κά σώ μα τα ή τα 

σώ μα τα στρα τιω τι κών νο μι κών συμ βού λων των Ε.Δ. Ως τώ ρα, 

στρα τιω τι κοί δι κα στές αλ λά και στρα το λό γοι έχουν 

συμ με τά σχει με κα θή κο ντα Νο μι κού Συμ βού λου 

σε ΕΥΕ λ.χ. α πό τη πρώ τη κατη γο ρί α στην 

ΕΛ ΛΑ ΣΟΜ, ΕΛ ΔΥΒ-1 και 2, EΛΔΑΛ, 

ΜΝΤF (N) της EUFOR (Ε πι χεί ρη-

ση «Αλ θαί α») και α πό τη 

δεύ τε ρη στην

ΕΛ ΔΥ ΚΟ.

Η ΗΗΗ Η ΗΗΗ ΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΞΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΕΛΛΕΛΕΛΕΛΙΞΙΞΙΞΙΞΙΞΙΞΙΞΙΞΙΞΞΙΙΞΞΙ Η ΗΗ ΗΗ Η Η Η ΗΗΗΗ ΣΤΣΤΣΤΣΤΣΤΣΤΣΤΣΤΤΣΤΣΤΤΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΣΙΣΙΣΣΣΣ Ε ΕΕ Ε Ε Ε ΕΕΕΕ ΕΕ ΕΕΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΙΠΠΙΙΠΙΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΕΕΧΧΧΕΧΕΕΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΡΙΡΙΡΡΙΙΙΡΙΡΡΡΡΙΡΗΣΗΣΗΣΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΗΣΗΣΗΣΗΣΣΗΣΗΣΗΣΗ ΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΕΙΕΙΕΙΕΕΕΕ ΣΣΣ ΣΣΣ Σ Σ Σ Σ ΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΠΥΠΥΠΥΥΠΥΠΥΠΥΠΥΠΥΥΠΥΠΥΠΠΥΥΠΥΠΥΠΥΥΥΠΥΠΥΠΠΠΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΟΣΣΟΣΟΣΣΟΣΟΣΣΟΣΟΟΣΟΣΣΟΟΟΟ ΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΗΗΤΗΗΗΗΗΗΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΡΙΡΙΡΡΡΙΡΡΡΡΙΡΡΡΙΡ ΞΗΞΗΞΗΞΗΞΗΞΗΞΗΞΗΗΗΞΗΗΞΗΗΞΗΗΞΗΞΗΞΗΞΞΗΗΞΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΣ Σ ΣΣ Σ ΣΣ Σ Σ Σ ΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΙΕΕΙΕΙΕΕΕΕΙΕΙΕ ΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΡΗΗΡΗΡΗΡΡΡΡΡΡΗΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΗΝΝΝΗΝΗΝΗΗΗΗΗΗΗΗΗΝΗΗΝΗΝΗΝΗΗΗΝΗΝΗΗΝΗΝΝΗΝΗΝΗΣ Σ Σ ΣΣ ΣΣ Σ ΣΣ ΣΣΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ (Ε(Ε(Ε(Ε(Ε(Ε(Ε(Ε(ΕΕ(Ε(Ε(Ε(Ε((Ε(ΕΕΕΕΕΕ(ΕΕΕΕ(Ε(Ε(Ε(Ε((ΕΕ(ΕΕ(ΕΕΕΕ((((( ΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΥΕΕΥΕΥΕΥΕΥΥΕΥΕΥΕΥΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ) )) ) ) ) ) ) ) ))))))))) ΚΑΚΑΚΑΚΑΚΚΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΚΑΑΚΑΚΑΚΑΚΑΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΚΑΑΚΑΚΚΚΚΚΚΚΑΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΗΗΗ ΗΗ Η Η Η Η ΗΗΗ ΗΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗ Η ΗΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗ Η Η ΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΥΣΣΥΣΥΣΥΣΥΣΣΥΣΥΣΥΥΣΥΥΣΥΣΥΣΣΥΥΣΥΣΥΣΥΣΥΥΥΣΥΣΥΣΥΥΥΥΣΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΣΥΥΣΥΥΣΥΣΥΥΣΥΥΥΣΥΣΥΥΣΥΥΥΥΥΣΥΣΥΥΣΥΥΥΥΥΣΥΥΥΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΣΥΥΥΥΥΥΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΣΣΥΥΥΥΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΕΤΕΤΤΤΕΤΤΕΤΕΤΕΤΤΤΕΤΕΕΤΕΤΤΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤΤΕΤΕΤΕΤΕΤΤΤΤΕΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤΕΕΕΕΕΤΕΕΕΤΕΤΕΤΕΤΤΕΤΕΤΤΤΤΕΤΕΤΕΤΤΕΤΕΤΕΕΕΕΕΕΤΕΤΕΤΕΤΕΤΤΕΤΤΕΤΕΤΤΕΤΕΤΕΕΤΕΕΕΤΕΤΕΤΕΤΤΤΤΕΤΤΤΕΤΕΕΤΕΤΤΤΤΤΕΤΕΤΕΕΕΕΕΤΤΤΤΕΤΕΤΤΕΤΤΕΤΕΤΕΤΕΕΤΤΤΕΤΤΕΤΕΤΕΤΤΕΕΕΕΤΤΤΤΤΕΤΤΤΤΕΤΕΤΕΤΕΕΤΕΕΤΕΕΤΤΤΤΕΕΕΕΕΤΤΤΤΕΤΤΕΤΕΕΕΤΤΤΤΕΕΕΕΤΤΕΤΕΤΕΕΕΕΕΤΤΤΕΤΤΤΤΕΤΕΤΕΕΕΕΕΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΤΕΕΕΕΤΕΤΕΕΕΤΤΕΤΕΕΕΤΤΕΤΕΕΕΤΕΕΤΤΤΤΕΤΕΕΕΕΤΤΤΤΤΤΤΟΟΧΟΧΟΧΟΧΟΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΟΧΟΟΧΟΧΟΟΟΟΟΟΟΧΟΧΟΧΟΧΧΧΟΧΧΟΧΟΧΟΟΟΟΟΧΟΟΟΧΟΧΧΧΧΧΧΟΟΟΧΧΧΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΟΧΟΧΟΟΧΟΧΧΧΧΧΧΟΧΧΧΟΧΟΟΟΟΧΧΧΧΧΧΟΧΟΧΟΟΧΧΧΟΟΟΟΟΧΟΧΧΧΟΧΧΧΧΧΧΧΟΟΟΧΧΟΧΟΧΧΧΟΧΟΧΟΧΧΧΟΧΟΧΧΟΟΟΟΟΧΧΧΧΧΧΟΧΟΧΟΧΧΟΟΧΟΧΧΧΧΧΧΟΧΧΧΟΟΧΟΧΧΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΝΟΝΝΟΝΟΝΝΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΝΝΝΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΝΝΝΝΟΝΟΝΟΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΟΟΟΟΟΟΟΟΝΟΝΟΝΟΝΝΟΟΝΟΟΝΟΝΟΝΟΝΟΝΟΟΝΝΟΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΝΟΝΟΝΝΝΝΝΟΝΟΝΟΟΟΝΝΝΟΝΟΝΝΝΝΟΝΝΟΟΟΝΟΟΝΟΟΝΝΝΟΝΟΝΟΟΟΝΝΝΟΟΟΟΝΟΝΟΝΝΝΟΟΟΟΝΟΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΝΝΝΝΟΟΝΝ ΜΜΙΜΙΜΙΜΙΜΙΜΙΜΜΙΜΙΜΜΙΜΙΜΜΜΜΜΜΜΙΜΙΜΜΜΜΜΜΜΜΙΜΙΜΜΜΙΜΜΜΜΜΙΜΜΜΜ ΚΩΚΩΚΩΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΚΩΩΚΩΚΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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1 εδ. ε’ και ζ’, άρ θ. 3 παρ.1 και 4 και άρ θ. 8 του πρό σφα του ΠΔ 95/21-07-09 «Πε ρί

Κυ ρώ σε ως Κα νο νι σμού Ορ γά νω σης και Αρ μο διο τή των της Διεύ θυν σης Στρρα τιτιω ωτιτι κ κήςή

Δι καιο σύ νης του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας» ό που προ βλέ πε ται ό ό τιτι η ηη Δ ΔΔ Διειειεεύ ύύ ύ ύθυθυθυν ν ννσησησησησ

Στρα τιω τι κής Δι καιο σύ νης με τα ξύ άλ λων, δια του ΙV Τμή μα τός ς τητηηςς,ς, εεεε ν ν νη η ηημεμεμεμεμεμεμεμ  ρρρ ρ ρρρώώώώ ώώώνενενενεενεει ιιιιιι τοτοτοτοτοττττοτ νν ννν

Υ.Ε.Θ.Α. και ει σηγεί ται ε πί θε μά των δι κα στι κής φύ σε ως ς ποποου υ υ υ α α α α φοφφοφοφο ρ ρ ρρρρούούούούούούύούούννν ν νν ν ν τοτοτοτοττοτοο Υ Υ Υ ΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΠ.Π.Π.Π.Π.ΠΠ.ΠΠΠΠΠ.Π.ΠΠ.Π.Π.ΕΘΕΘΕΘΕΘΕΘΕΘΘΕΘΕΘΕΘΕΘΕΘΕΘΕΘ.Α.Α.Α.Α.Α.Α.ΑΑ.Α. . . .

ε πί θε μά των Διε θνούς Ποι νι κού Δι καί ου, Διε θνούςς ΑΑν νθρθρρωω ω πιπιπιπιι σ σ σσστιτιτιττιτι κ κ κ κ κκούούούούούούύ Δ ΔΔ ΔΔΔΔΔΔ ΔΔιιι ι ιι ι ι ικακακακκακακακκακακααί ί ί ί ί ίίί ί ί ίουοοουουυοουουουυυου κ κ κκ κκκ κκκκκκκκκκκκκκαααιαιαιαιαιαιαιαιαιαααιαααιαια  

Δι καί ου Ενό πλων Συ γκρού σε ων και χει ρί ζε ται θέθέέ μ μ μα α α ταταταα π ππ πουουουουυυ α αα ααααααφ φ φφ φ φ φφφφο οο ο ο οοο ορορορορορορορορορορούνύνύνύνύνύνύνύνύνύνύνύνν ττ ττ τττ τ τττ ττττττηηη η η η ηη ηηηη η η η η 

συ νερ γα σί α του Δ.Σ.Ε.Δ. με τα α ντί στοι χα α διδιι κ κκκκκα α αααστσσστσ ι ι κάκάά σσσσσσώ ώ ώ ώ ώ ώώ μαμαμαμαμαμαμαμαμαααα τ τ τ τ ττττταααα α ααααα ήή ήή ήήήή ή ήή ή ήήή ήήή ή ή τατατατταατατατατατατατατατταααα  

σώ μα τα στρα τιω τι κών νο μι κών συμυμ ββούού λ λωνων τ ττωνωνωνωνν Ε Ε Ε.Δ.ΔΔ.Δ. . . . ΩςΩςΩςΩς τ τττώ ώώώ ώ ώώ ώραραραραρααρααραραρρρ , ,, 

στρα τιω τι κοί δι κα στές αλ λάά κκαιαι σ στρτρα α ατοτοο λλ λλό όό ό όγογογοογοοι ι ιιι ι ι έχέχέχέχέχέχοουουουοουουυυουν ν ν ν νννννννν

συμ με τά σχει με κα θή ήκοκο ν νταταα Ν Ν ΝΝΝο ο ο μιμιμιμι κκ κούούού ΣΣΣυμυμυμυμυμμβ βββ βββούύύούούο  λλλλλλουουουουουοουυου

σε ΕΥΕ λ.χ. α πό τ τη η πρπρπρώώ ώτηττη κκατατατη ηηγογοοογοο ρ ρρρ ρ ρί ί ίί ίαα α αα σστστστστστηνηηηηνηνηνην 

ΕΛ ΛΑ ΣΟΣΟΜ,Μ, Ε ΕΕΕΕΕΛΛ ΛΛ ΛΛ ΛΔΥΔΥΔΔΥΔΥΔΔ Β-Β-Β-1 1 1 κακακακααι ι 2,2,2,2, E EEEΛΔΛΔΔΔΔΔΛΔΑΛΑΛΑΛΑΛΑΑΑ , ,

ΜΝΜΝΤFΤFΤF (( (N)NN)N) τ τηςης E EUFUFUFUFOROROROROR ( ( (((ΕΕ Ε Ε Ε Ε πιπιππιπι χ χ χχχείείείείε  ρ ρ ρρρη-η-η-η-ηη

σησηση « ««ΑλΑλΑλΑλΑ θθ θθαίαίαί αα α»)»)»)) κ κκαιαιαιαιαιαι α α α α α  ππό ό όό τητητητητητη 

δεδεύύ ττετε ρ ρρηη η ηη στσστστηνηνηνην

ΕΛΕΛ Δ ΔΥ Υ Υ ΥΥΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟ....
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ΣΥ ΜΠEΡΑ ΣΜΑ
Σε έ ναν κό σμο με διαρ κώς αυ ξα νόμε νες πο λυ σύν θε τες, δια κλα δι κές 

και πο λυε θνι κές ε πι χει ρή σεις θα γί νε ται ε ντο νό τε ρη έ ντο νη η α νά-

γκη για πα ρου σί α νο μι κών συμ βού λων σε αυ τές. Ο Επι χει ρη σια κός 

Νο μι κός Σύμ βου λος σε μια ΕΥΕ, ό πως προ κύ πτει α πό τα πα ρα πάνω, 

λει τουρ γεί ως σύμ βου λος της διοί κη σης στα πλαί σια ε πι τε λι κής δια-

δικα σί ας σχε δί α σης και ε κτέ λε σης στρα τιω τι κής ε πι χεί ρη σης και 

προς υ πο βοή θη ση της διε ξα γω γής της. Εί ναι έ νας ε ξει δι κευ μέ νος 

ε πι τε λής με συ γκε κρι μέ νες δε ξιό τη τες, έ χο ντας έ να συν δυα σμό 

στρα τιω τι κής α ντί λη ψης και νομι κής παι δεί ας ώ στε να μπο ρεί να 

γνω ρί ζει σε βά θος την ε πι τε λι κή δια δι κασί α, να κα τα νο εί την πρό θε-

ση του Διοι κη τή, να έ χει γνώ ση σε α ντι κεί με να του Ε πι χει ρη σια κού 

Δι καί ου και να πα ρέ χει νο μι κή υ πο στή ρι ξη -συ χνά ά με σα- επί προ-

βλη μά των που προ κύ πτουν σ’ έ να ευ με τά βλη το και ε νί ο τε α σα φές 

ε πιχει ρη σια κό πε ρι βάλ λον. Μά λι στα η στρα τιω τι κή πρα κτι κή, ι δί ως 

ό ταν λαμ βάνει χώ ρα σε διε θνείς ορ γα νι σμούς έ χει πλέ ον ε ξε λι χθεί 

σε μια πο λύ πλο κη δια δι κα σί α που α παι τεί ι διαί τε ρες γνώ σεις. Συ-

νε πώς, πρέ πει να κα τα βλη θούν προ σπά θειες α πό τις χώ ρες που 

συμ με τέ χουν σε ΕΥΕ (κατ’ αρ χήν σε ε θνι κό επί πε δο αλ λά και σε ε πί-

πε δο διε θνών ορ γα νι σμών λ.χ. ΝΑ ΤΟ) για τη «πα ρα γω γή» τέ τοιων 

ει δι κών προς ι κα νο ποί η ση των νο μι κών α να γκών του στρα τού της 

σύγχρο νης ε πο χής που θα εί ναι ε νταγ μέ νοι σε ε θνι κά στρα τιω τι κά 

τμή μα τα και διε θνή στρα τη γεί α προς πα ρο χή νο μι κής υ πο στή ρι ξης 

στο ση με ρι νό σύν θετο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον και προς ε νί σχυ-

ση της νο μι μό τη τας των ε πιχει ρή σε ων μιας PSF. Κρί σι μο θέ μα εί ναι 

τό σο η ε πιμόρ φω ση/εκ παί δευ ση των Νο μι κών Συμ βού λων ό σο ο πε-

ριε κτι κός και σα φής προσ διο ρι σμός μέ σω της νο μο θε σί ας, των δρα-

στη ριο τή των και της θέ σης τους εντός της κλί μα κας της ιε ραρ χί ας. 

Ό σον α φο ρά την Ελ λά δα και α νε ξάρ τη τα με τις α πό ψεις που έ χουν 

υ πο στη ρι χθεί σχε τι κά με το α καν θώ δες ζή τη μα της στρα τιω τι κής 

ι διό τη τας των με λών του Δ.Σ.Ε.Δ.30 και την εν δια φέ ρου σα προ βλη-

μα τι κή για ζη τή μα τα συ νταγ μα τι κό τητας και τυ πι κών κω λυ μά των 

που α να κύ πτουν α πό την α νά θε ση των κα θη κό ντων νο μι κών συμ-

βού λων σε δι κα στι κούς λει τουρ γούς31, το κομ βι κό ση μεί ο, κα τά την 

ά πο ψη του γρά φοντος, εί ναι η ε ξει δί κευ ση των Ε πι χει ρη σια κών Νο-

30 Βλ. Π. Χρι στο φο ρά κου, Η Ποι νι κή δω σι δι κί α των δι κα στι κών λει τουργών του δι κα στι κού σώ μα τος, Ποι-
νι κά Χρο νι κά ΜΗ’ (1998) σελ. 328-337, Π. Κρεμ μυ διώ τη. Η Τά ση Εν σω μα τώ σε ως της Στρα τιω τι κής Δι καιο σύ-
νης στην Κοι νή Δι καιο σύνη, Ποι νι κά Χρο νι κά, ΜΘ’ (1999) σελ. 888-892, Ε. Για ρέ νη Τα μέ λη του Δι κα στι κού 
Σώ μα τος των Ε νό πλων Δυ νά με ων και η α νε ξαρ τη σί α της Δι καιο σύ νης στη χώ ρα μας (σκέψεις με α φορ μή 
τη δη μο σί ευ ση της 2857/03 α πο φά σε ως του Συμ βου λί ου της Ε πι κρατεί ας) Στρα τιω τι κός Ποι νι κός Κώ δι κας 
Θε ω ρί α-Ε φαρ μο γή, Σάκ κου λα 2005, σελ. 587-597.

31 Βλ. Μορ τό που λου ο.π. ο ρό λος του Στρα τιω τι κού Νο μι κού Συμ βού λου στην Ελ λά δα σελ. 299-304.
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μι κών Συμ βού λων: Η ε πι στημο νι κή παι δεί α, ο προ σα να το λι σμός και 

η ε παγ γελ μα τι κή ε μπει ρί α των δι καστι κών λει τουρ γών του Δ.Σ.Ε.Δ. 

ό μως ε πι κε ντρώ νε ται α να πό φευ κτα στα κύ ριά τους κα θή κο ντα που 

εί ναι η α πο νο μή ποι νι κής δι καιο σύ νης στο στρά τευμα, κα θό σον μά-

λι στα η ε πι θε ώ ρη σή τους α φο ρά την α ξιο λό γη ση των προ σό ντων 

της επι στη μο νι κής κα τάρ τι σης και υ πη ρε σια κής α πό δοσης α πο κλει-

στι κά και μό νο στα δι κα στι κά τους κα θή κο ντα (κε φά λαια ΚΕ-ΚΗ’ του 

Κώ δι κα Δ.Σ.Ε.Δ.: Ν.2304/1995). Η α νά γνω ση ε πί σης της σχε τι κής δια-

τά ξε ως του άρ θρου 53 του ΠΔ 21/25-10-02 πε ρί του τρό που ε κτε λέ-

σε ως των κα θη κό ντων νο μι κού συμ βού λου α πό τους στρα τιω τι κούς 

δι κα στές, ε γεί ρει α μέ σως και το ε ρώ τη μα ε άν πέ ρα α πό τις γρα πτές 

γνω μο δο τή σεις (Expert΄s Opinions) ε πί γρα πτών μά λι στα ε ρω τη μά-

των που του τί θε νται, δύ να ται νο μο τύ πως ο δι καστής της στρα τιω-

τι κής δι καιο σύ νης με κα θή κο ντα νο μι κού συμ βού λου να ε πεκτα θεί 

και στο ευ ρύ φά σμα των λοι πών δρα στη ριο τή των που ε πι τάσ σει η 

θέ ση του αυ τή (λ.χ. ά με ση πα ρο χή συμ βου λών χω ρίς προ η γού με νο 

γρα πτό ε ρώ τη μα λόγω πί ε σης χρό νου σε πε ρι στα τι κό υ πό ε ξέ λι ξη, 

έκ δο ση ο δη γιών, συμ με το χή σε δια πραγ μα τεύ σεις κ.λπ.). Ο ί διος 

προ βλη μα τι σμός ως προς το ζή τη μα της ε ξει δί κευ σης ι σχύ ει για 

τους Α ξιω μα τι κούς του Στρα το λο γι κού Σώ μα τος πα ρά το γε γο νός 

της μη αμ φι σβή τη σης της στρα τιω τι κής τους ι διό τη τας και βέ βαια 

για τους ι διώ τες που προ σλαμ βά νο νται α πό το ΥΠ.ΕΘ.Α. ως ε μπει ρο-

γνώ μο νες ή ει δι κοί σύμ βου λοι. Ε πι ση μαί νε ται ό τι κα τά κα νό να στις 

Ε.Δ. άλ λων χω ρών, οι Ε πι χει ρη σια κοί Νο μι κοί Σύμ βου λοι, εί τε κα τέ-

χουν α πο κλει στι κά τη στρα τιω τι κή ι διό τη τα (λ.χ. Σώ μα Νο μι κών Συμ-

βού λων του Δα νι κού Στρα τού), εί τε κα τέ χουν μεν στρα τιω τι κή ι διό-

τη τα αλ λά μπο ρεί ν’ α σκή σουν και κα θή κο ντα δι κα στή, ει σαγ γε λέ α 

ή συ νη γό ρου, ε φό σον πα ρα κο λου θή σουν τ’ α ντί στοιχα σχο λεί α (λ.χ. 

Σώ μα Δι κα στι κών Συμ βού λων του Α με ρι κα νι κού Στρα τού), εί τε δεν 

κα τέ χουν μεν στρα τιω τι κή ι διό τη τα σε ει ρη νι κή πε ρί ο δο αλ λά εν και-

ρώ πο λέ μου (ή σε ΕΥΕ) φέ ρουν κατ’ α πο νο μή στρα τιω τι κό βαθ μό 

κατ’ α να λο γί α με τους ε φέ δρους α ξιω μα τι κούς του Ελ λη νι κού Στρα-

τού (λ.χ. Σώ μα Νο μι κών Συμβού λων του Γερ μα νι κού Στρα τού), σε 

κά θε πά ντως πε ρί πτω ση έ χουν την εκ παίδευ ση, ε μπει ρί α και σα φή 

κα τα νο μή των σχε τι κών κα θη κό ντων τους για τη συμμε το χή τους σε 

ε πι χει ρή σεις. Οι πα ρα πά νω δια πι στώ σεις κα τά την ά πο ψη του γρά-

φο ντος, κα τα τεί νουν στην α νά γκη ί δρυ σης και ορ γά νω σης ει δι κού 

Σώ ματος Α ξιω μα τι κών Νο μι κών Συμβού λων α πό το ΥΠ.ΕΘ.Α. προς 

κά λυ ψη της νο μι κής υ πο στή ρι ξης της διοί κη σης στις στρα τιω τι κές 

ε πι χειρή σεις εν γέ νει και ει δι κό τε ρα στις ΕΥΕ, σύμ φω να άλ λω στε και 

με τη δια τύπω ση του άρ θρου 27§4τουΝ.2304/95.
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Η ΝΑΥΜΑΧIΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓOΣ ΠΟΤΑΜΟYΣ
ΠΗΓEΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝOΤΑ

Η ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς 

(405 π.Χ.) είναι αυτή που καθόρισε την 

έκβαση του πολυετούς και σκληρού 

εμφυλίου πολέμου της ελληνικής αρχαι-

ότητας, του Πελοποννησιακού πολέμου, 

μετά την οποία ακολούθησε η πολιορ-

κία και η άλωση της Αθήνας από τους 

Σπαρτιάτες. Οι Αιγός ποταμοί είναι αρ-

χαία κωμόπολη στην ανατολική Θράκη 

στη χερσόνησο της Καλλίπολης απέ-

ναντι από τη Λάμψακο και ομώνυμος 

ποταμός διέρχεται στην περιοχή, κοντά 

στις εκβολές του οποίου, 

στον όρμο 

των Αιγός ποταμών όπου είχαν προσορ-

μίσει οι Αθηναίοι, έλαβε χώρα η σημαντι-

κότατη ναυμαχία. Οι πιο αξιόπιστες και 

οι πληρέστερες των πληροφοριών για 

αυτό το σημαντικό γεγονός προέρχονται 

από τον Ξενοφώντα, το συνεχιστή, όσον 

αφορά τον πόλεμο αυτό, του μεγάλου 

ιστορικού Θουκυδίδη. 

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα τον 

Αθηναίο, τον Έλληνα ιστορικό, στο έργο 

του «Ελληνικά», ο οποίος αναφέρεται 

και στον Πελοποννησιακό πόλεμο ολο-

κληρώνοντας την αφήγησή του που 

άφησε ημιτελή ο Θουκυδίδης, και στο 

2ο Βιβλίο του από τα 7 Βιβλία, κατά το 

μεταγενέστερο χωρισμό του έργου σε 

«Βιβλία», σ’ αυτόν το μεγάλο πόλεμο της 

αρχαίας ελληνικής ιστορίας, Αθηναίοι 

και Σπαρτιάτες ακολουθούσαν μια πα-

ράλληλη πορεία συγκρούσεων και επι-

θετικών κινήσεων και λεηλασιών κατά 

μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας. 

Προχωρούσαν σταδιακά από το νότο 

προς το βορρά. Και οι δυο αντιμαχό-

μενες πλευρές διέθεταν και συμμαχικά 

στρατεύματα. 
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ναντι από τη Λάμψακο και ομώνυμος 

ποταμός διέρχεται στην περιοχή, κοντά 

στις εκβολές του οποίου, 

στον όρμο 

κληρώνοντας την αφήγησή του π

άφησε ημιτελή ο Θουκυδίδης, και σ

2ο Βιβλίο του από τα 7 Βιβλία, κατά

μεταγενέστερο χωρισμό του έργου

«Βιβλία», σ’ αυτόν το μεγάλο πόλεμο τ

αρχαίας ελληνικής ιστορίας, Αθηνα

και Σπαρτιάτες ακολουθούσαν μια π

ράλληλη πορεία συγκρούσεων και ε

θετικών κινήσεων και λεηλασιών κα

μήκος των παραλίων της Μικράς Ασ

Προχωρούσαν σταδιακά από το νό

προς το βορρά. Και οι δυο αντιμα

μενες πλευρές διέθεταν και συμμαχ

στρατεύματα. 
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Οι Αθηναίοι, έχοντας ήδη πετύχει 

θρίαμβο έναντι των Σπαρτιατών στη 

ναυμαχία των Αργινουσών (406 π.Χ.), 

προετοιμάζονταν για ναυμαχία. Για να 

ικανοποιήσουν αυτή τους την πρό-

θεση πρόσθεσαν στους υπάρχοντες 

στρατηγούς τους Κόνωνα, Φιλοκλή και 

Αδείμαντο, απ’ τους οποίους ο πρώτος 

είχε την αρχηγία, και τους Μένανδρο, 

Τυδέα και Κηφισόδοτο. Έχοντας ως ορ-

μητήριό τους τη Σάμο έκαναν επιδρομές 

στην περιοχή της Μικράς Ασίας που 

ανήκε στον Πέρση βασιλιά, όντας εχθρι-

κές οι σχέσεις τους με το βασιλιά. 

Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Λύσανδρος 

που είχε αναλάβει το αξίωμα του στρα-

τηγού για δεύτερη φορά, τυπικά λόγω 

σπαρτιατικού νόμου την αρχηγία την 

είχε ο Άρατος, ο οποίος ουσιαστικά υπά-

κουε στις διαταγές του Λύσανδρου, εξέ-

πλεε από τη Ρόδο προς τον Ελλήσποντο. 

Επέλεξε αυτήν την κίνηση του στόλου 

του για να αποτρέψει να περνούν τα 

εμπορικά πλοία που τροφοδοτούσαν με 

σιτηρά προερχόμενα από την περιοχή 

του Εύξεινου Πόντου την Αθήνα, που 

βρισκόταν σε συνθήκες πολιορκίας από 

ξηράς, και για να εμποδίσει την αποστα-

σία των πόλεων - κρατών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πρό-

λογο της επικείμενης ναυμαχίας στους 

Αιγός ποταμούς. Παρακάτω γίνεται ανα-

φορά σε όσα συνέβαιναν στην περιοχή, 

ώστε να υπάρχει γενικότερη εικόνα του 

πλαισίου δράσης. 

Οι Σπαρτιάτες είχαν ως εκστρατευ-

τική τους βάση τη Χίο, πρώην σύμμα-

χο της Αθήνας, όπου αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες ως προς τη συντήρηση του 

εκστρατευτικού τους σώματος εκεί και 

την Έφεσο για την εξόρμηση του πολε-

μικού τους στόλου. Οι δυσκολίες αυτές 

αντιμετωπίστηκαν ύστερα από διπλω-

ματικές κινήσεις του Λύσανδρου, που 

μόλις είχε αναλάβει ξανά την ηγεσία 

του σπαρτιατικού στόλου, με την οικο-

νομική ενίσχυση του Πέρση σατράπη 

της Λυδίας Κύρου προς τη Σπάρτη υπο-

στηρίζοντας τον πολεμικό σχεδιασμό 

και προγραμματισμό των Σπαρτιατών 

εναντίον του αντίπαλου δέους τους. 

Έτσι αναδιαρθρώθηκε το σπαρτιατικό 

στράτευμα στην περιοχή. Ο Λύσανδρος, 

στον οποίο έδειχναν εμπιστοσύνη οι 

πόλεις - κράτη του ανατολικού Αιγαίου 

που αποστατούσαν από τη Δηλιακή 

Συμμαχία, τη συμμαχία των Αθηνών 

που πλέον είχε μετασχηματισθεί σε 

Αθηναϊκή Ηγεμονία, προσχωρώντας 

στο πλευρό της Σπάρτης, πέτυχε αυ-

τήν τη συμφωνία και με τη βοήθεια 

των Περσών κατασκεύασε 200 πλοία 

συγκροτώντας αξιόμαχο, τουλάχιστον 

ως προς τον αριθμό και όπως αποδεί-

χτηκε εκ των υστέρων και στην τακτική 

και την εκπαίδευση, αντίπαλο πολεμικό 

ναυτικό στόλο. 

Οι Αθηναίοι, αντίστοιχα, είχαν ως 

ορμητήριο των πολεμικών πλοίων τους 

τη Σάμο, η οποία ήταν η μόνη εναπο-

μείνασα πιστή σύμμαχος των Αθηναίων 

στην περιοχή, και επιτίθονταν στη Χίο 

και στην Έφεσο. Οι υπόλοιπες συμμα-

χικές πόλεις - κράτη εκεί, δυσαρεστη-

μένες από την ηγεμονική αλαζονεία της 

Αθήνας απέναντί τους που είχε ανάλο-

γες επιπτώσεις και διαφοροποιήσεις 

στην αρχική συμμαχία και στην μετα-

τροπή της σε Αθηναϊκή Ηγεμονία και 

των υπολοίπων συμμάχων σε υποτελείς 

των Αθηναίων, αποστατούσαν. 

Αυτά συνέβαιναν πριν τον ελλιμενι-

σμό των αντίπαλων στόλων στις όχθες 

του Ελλήσποντου. Προσδιορίζοντας 

χρονολογικά τα γεγονότα, αναφε-

ρόμαστε στην τρίτη περίοδο του 
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Πελοποννησιακού πολέμου, σε αυτήν 

του Δεκελεικού πολέμου (413 - 404 π.Χ.), 

όταν οι Σπαρτιάτες οχυρωμένοι στη 

Δεκέλεια πολιορκούσαν την Αθήνα από 

ξηράς και για δέκα χρόνια μέχρι τη ναυ-

μαχία στους Αιγός ποταμούς είχαν απο-

κλείσει τον εφοδιασμό των Αθηναίων 

με τρόφιμα και άλλα αναγκαία από τη 

χέρσα, αφήνοντας μόνο τις θαλάσσιες 

διόδους. Η εισαγωγή της εδωδής και 

των επιτηδείων για τον ανεφοδιασμό 

και την επιβίωση εξασφαλιζόταν με 

τον εμπορικό στόλο της πόλης - κρά-

τους των Αθηνών και η προέλευση των 

προϊόντων ήταν από τη Θράκη και τον 

Εύξεινο Πόντο. Αυτές τις διόδους στό-

χευε να αποκλείσει ο Λύσανδρος με την 

προώθηση του στόλου του προς τον 

Ελλήσποντο. 

Ύστερα από διάφορες κινήσεις οι 

αντίπαλοι πολεμικοί ναυτικοί στόλοι κα-

τέληξαν να ελλιμενιστούν και να στρα-

τοπεδεύσουν σε παράλιες περιοχές των 

οχθών του Ελλησπόντου. Ο Λύσανδρος 

αγκυροβόλησε αρχικά στην Άβυδο. Με 

τη βοήθεια των Αβυδινών που ακο-

λουθούσαν πεζοί και των υπολοίπων 

πεζικάριων συμμάχων και στρατιωτών, 

το πεζικό τμήμα του εκστρατευτικού 

σώματος το διέταζε ο Λακεδαιμόνιος 

Θώρακας, κυρίεψε τη Λάμψακο. Οι 

Σπαρτιάτες εγκαταστάθηκαν στην πόλη 

- κράτος ύστερα από την κατάληψή 

της με έφοδο. Η Λάμψακος βρισκό-

ταν στην περιοχή του Ελλησπόντου και 

ήταν πόλη επιρροής και σύμμαχος της 

Αθήνας στη Δηλιακή Συμμαχία, πλούσια 

σε τρόφιμα και σε όλα τα αναγκαία και 

με οχυρωμένο και ασφαλές από γεω-

γραφικής τοποθεσίας λιμάνι. 

 Οι Σπαρτιάτες μετά την κατάληψη 

της πόλης δεν ενόχλησαν τους ελεύθε-

ρους πολίτες της. Για την εξασφάλιση 

των τροφίμων που απαιτούνταν για τη 

σίτιση και τη συντήρηση των στρατι-

ωτών ακολουθούσαν την τακτική της 

αρπαγής. 

Οι δε Αθηναίοι μαθαίνοντας ότι οι 

Λακεδαιμόνιοι κατέλαβαν τη Λάμψακο, 

έσπευσαν να αντιδράσουν. Ήταν ση-

μαντικό γι’ αυτούς να μην επιτρέπουν 

στους εχθρούς να καταλαμβάνουν πό-

λεις - κράτη που άνηκαν στη συμμαχία 

τους, όπως μπορούμε εύκολα να αντι-

ληφθούμε, και γι’ αυτό, αφού διέκοψαν 

τις επιδρομές στην περιοχή της Ιωνίας, 

έπλευσαν με 180 πλοία και ελλιμενίστη-

καν αρχικά στην πόλη Ελαιούντα, που 

βρίσκεται στις αρχές του Ελλησπόντου. 

Εκεί οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν την 

κατάληψη της Λαμψάκου. Στη συνέχεια, 

αφού φρόντισαν για τον ανεφοδιασμό 

του στρατεύματος στη Σηστό, εισέπλευ-

σαν και άραξαν στους Αιγός ποταμούς 

στη βόρεια πλευρά του Ελλησπόντου, 

που βρίσκονταν απέναντι από την πόλη 

της Λαμψάκου σε απόσταση μόλις λίγων 

σταδίων, και συγκεκριμένα δεκαπέντε 

(1 στάδιο = 185 μέτρα, 15 * 185 = 2.775 

μέτρα), όπου και εγκαταστάθηκαν.

Σημειώνουμε πως ο μεγάλος αριθ-

μός των αθηναϊκών πλοίων ήταν δη-

μιούργημα της ύστατης προσπάθειας 

των Αθηναίων να επιβληθούν ξανά στο 

Αιγαίο πέλαγος, οι οποίοι δε διέθεταν 

την παλαιά οικονομική ευμάρεια, αν 

και υπήρχαν αρκετά αποθεματικά οι-

κονομικά στην περιουσία της πόλης 

- κράτους. Γι’ αυτό και τροφοδοτήθηκαν 

ξυλεία από τη Μακεδονία και το βασιλιά 

Αρχέλαο, το νόθο γιο του βασιλιά της 

Μακεδονίας Περδίκκα, αφετέρου τα 

αφιερώματα των χρυσών αγαλμάτων 

των Νικών που υπήρχαν στην Ακρόπολη 

της Αθήνας, στο ναό της Απτέρου Νίκης, 

τα έλιωσαν και έκοψαν νομίσματα για να 
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εξυπηρετήσουν τις πολεμικές ανάγκες 

τους. Έτσι κατασκευάστηκε ο αθηναϊκός 

στόλος.

Ο Αλκιβιάδης, ο Αθηναίος στρατηγός 

που ιδιώτευε στην περιοχή λόγω της 

αποπομπής του και της καθαίρεσής 

του από την αρχηγία του αθηναϊκού 

στόλου εξαιτίας της ήττας που υπέστη 

στη ναυμαχία στο Νότιο και της αυτο-

εξορίας του σε ιδιόκτητο πύργο κοντά 

στη Σηστό, μόλις είδε τον ελλιμενισμό 

των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς 

αντέδρασε. Κρίνοντας ακατάλληλο για 

ορμητήριο την τοποθεσία που επέλεξαν 

οι συμπολίτες του στρατηγοί λόγω του 

ότι δεν ήταν ασφαλές λιμάνι και ότι απεί-

χε 15 σταδίους από τη Σηστό, πόλη που 

θα τροφοδοτούσε το στράτευμα, προέ-

βη σε συστάσεις προς τους Αθηναίους 

στρατηγούς. Συνέστησε να μεταβούν 

και να ελλιμενιστούν στη Σηστό, απ’ 

όπου οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να 

επιλέξουν το πότε θα ναυμαχήσουν με 

τους Σπαρτιάτες. Οι επίμονες συμβουλές 

του, όμως, δεν εισακούσθηκαν και οι 

στρατηγοί, και ιδιαίτερα ο Τυδέας με 

το Μένανδρο, τον διέταξαν να φύγει 

από το στρατόπεδο των Αθηναίων, λέ-

γοντας με ειρωνεία σε αυτόν ότι αυτοί 

είναι τώρα στρατηγοί και όχι εκείνος. 

Πράγματι, ο Αλκιβιάδης έφυγε. 

Για κάποιες μέρες και οι δυο αντί-

παλοι ακολουθούσαν τις δικές τους 

τακτικές. Οι Αθηναίοι με την ανατολή 

ξανοίγονταν και παρατάσσονταν με τα 

πλοία τους για ναυμαχία μπροστά στο 

λιμάνι της Λαμψάκου. Ο Λύσανδρος, 

όμως, ο ναύαρχος και στρατηγός της 

Σπάρτης καθόλου δεν ανταποκρινό-

ταν στην καθημερινή πρόκληση των 

Αθηναίων, αλλά, αντιθέτως παρέμενε 

στο λιμάνι προετοιμασμένος για ναυμα-

χία, καλύπτοντας τα πλάγια των πλοίων 

με παραπετάσματα από παλιά δέρματα 

ή από χοντρά υφάσματα για προστα-

σία των στρατιωτών από τα βέλη των 

εχθρών και τηρώντας το στόλο του σε 

εγρήγορση και αναμονή. Στους στρα-

τιώτες και τους αξιωματικούς του είχε 

δώσει διαταγή κανείς να μην κινηθεί 

από τις τάξεις και να μην ξανοιχτεί στη 

θάλασσα, ανταποκρινόμενος με τέτοια 

τακτική στην εκβιαστική τακτική του 

εχθρού για άμεση αναμέτρηση σε ναυ-

μαχία. Με τη δύση οι Αθηναίοι επέστρε-

φαν στη βάση τους και ο Λύσανδρος 

παρακολουθούσε με τα πιο γρήγορα 

Λύσανδρος
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πλοία του τις κινήσεις τους. Κι όταν 

οι τριήρεις που είχαν πεμφθεί για να 

εποπτεύσουν τους εχθρούς, επέστρε-

φαν με την πληροφορία ότι οι Αθηναίοι 

είχαν αποβιβαστεί και οι κατάσκοποί 

του, όπως τους είχε διατάξει, έφταναν 

από το αντίπαλο στρατόπεδο και τον 

ενημέρωναν για το τι γινόταν εκεί, τότε 

μόνο ο Λύσανδρος διέταζε τους ναύτες 

του να αποβιβαστούν από τα πλοία και 

να χαλαρώσουν.

Την πέμπτη μέρα ο Λύσανδρος εφάρ-

μοσε την τακτική του αιφνιδιασμού με 

απόλυτη επιτυχία. Συγκεκριμένα, επειδή 

γνώριζε πως οι Αθηναίοι επιστρέφοντας 

στους Αιγός ποταμούς συνεχώς και όλο 

και περισσότερο σκορπίζονταν στην 

περιοχή της Χερσονήσου, μακριά από 

το στόλο τους αφήνοντας τα πλοία τους 

απροστάτευτα γιατί αναζητούσαν εφόδια 

και τρόφιμα, στα οποία δεν είχαν εύκολη 

πρόσβαση αφού ο χώρος όπου διέμεναν 

απείχε πολύ από πόλη που θα μπορούσε 

να τους εξασφαλίζει τα αναγκαία για την 

καθημερινή παραμονή και διαβίωση, 

και γιατί, συγχρόνως, περιφρονούσαν 

το Λύσανδρο που δεν ξανοιγόταν για 

ναυμαχία, έδωσε την εξής διαταγή: τα 

πλοία που θα παρακολουθούσαν τους 

Αθηναίους μόλις τους έβλεπαν να απο-

βιβάζονται και να διασκορπίζονται, όπως 

συνήθιζαν, να επιστρέψουν και στο 

μέσο της διαδρομής να κάνουν ναυτικό 

σήμα και να σηκώσουν ψηλά ασπίδα. 

Πράγματι, οι στρατιώτες του Λύσανδρου 

ακολούθησαν πιστά τις διαταγές του 

αρχηγού τους. 

Ο Λύσανδρος μόλις είδε το σήμα 

πρόσταξε να πλεύσουν ο στόλος του 

όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η στρατηγική 

του ικανότητα φάνηκε στο σχέδιο αιφ-

νιδιασμού του εχθρικού στόλου. 

Ο Κόνωνας, ένας από τους στρατη-

γούς και αρχιστράτηγος των Αθηναίων, 

αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την επίθεση 

των αντιπάλων σήμανε να μπουν στα 

πλοία και να βοηθήσουν όσο μπορού-

σαν για να αντιμετωπίσουν την επίθε-

ση. Ωστόσο, το ότι ένα μεγάλο τμήμα 

των στρατιωτών ήταν διασκορπισμένο 

ακολουθώντας τη συνήθη τακτική προς 

αναζήτηση εφοδίων, δεν επέτρεψε την 

πλήρη επάνδρωση ολόκληρου του στό-

λου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι περισ-

σότερες τριήρεις να καλυφθούν με δυο 

σειρές από στρατιώτες, άλλες από μια 

και άλλες να παραμείνουν κενές. Μόνο η 
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τριήρης του Κόνωνα μαζί με άλλες επτά 

και η Πάραλος, ένα από τα ιερά πλοία 

των Αθηναίων που δεν ήταν πολεμικό, 

κατάφεραν να αντιπαραταχθούν με 

πλήρη επάνδρωση. Έτσι, ο Λύσανδρος 

πέτυχε να συλλάβει το μεγαλύτερο μέ-

ρος του στόλου και των στρατιωτών 

στην ξηρά, ενώ κάποιοι κατάφεραν να 

διαφύγουν σε κάποια οχυρά. 

Ο Κόνωνας βλέποντας την εξέλιξη 

των πραγμάτων και την καταστροφή 

των Αθηναίων, μαζί με τα εννέα υπόλοι-

πα πλοία από το σύνολο των 180 τριη-

ρών του αθηναϊκού πολεμικού στόλου, 

έπλευσε στην Αβαρνίδα στο ακρωτήριο 

της Λαμψάκου. Ανάμεσα στις πλήρως 

επανδρωμένες τριήρεις που τον ακο-

λουθούσαν και που διέφυγαν μαζί του, 

πληροφορούμαστε πως τριήραρχοι ήταν 

ο ρήτορας Λυσίας, Αθηναίος μέτοικος, 

που συμμετείχε στο αθηναϊκό στράτευμα 

και έτσι είχε άμεση γνώση των γεγονό-

των, και σε κάποια άλλη τριήρη κάποιος 

Ερυξίμαχος, πληροφορία που μας τη 

δίνει ο ίδιος ο ρήτορας σε λόγο του. 

Από την Αβαρνίδα ο Κόνωνας πήρε τα 

μεγάλα ιστία των πλοίων του Λύσανδρου 

για να μην μπορέσει ο Σπαρτιάτης στρα-

τηγός να τους ακολουθήσει. Στη συνέχεια 

και από την τοποθεσία της Αβαρνίδας, 

αυτός με οκτώ πλοία έπλευσε για το 

βασιλιά Ευαγόρα στην Κύπρο, σύμμαχο 

των Αθηναίων, ενώ η Πάραλος απέπλευ-

σε για την Αθήνα για να αναγγείλει τα 

νέα. Πιθανότατα, ο Κόνωνας δεν επέλεξε 

την επιστροφή στην Αθήνα για να απο-

φύγει τις τυχόν σκληρές συνέπειες από 

την κατατρόπωση και το διασυρμό που 

υπέστησαν από το Λύσανδρο. 

Η νίκη και η πλήρης επικράτηση των 

Λακεδαιμονίων και των συμμαχικών 

στρατευμάτων τους έναντι της ναυτικής 

υπερδύναμης της εποχής ήταν γεγο-

νός. Ο Λύσανδρος για να αναγγείλει τα 

ευχάριστα νέα στη Σπάρτη έστειλε τον 

πειρατή Θεόπομπο τον Μιλήσιο, ο οποί-

ος έφτασε και διεμήνυσε τη νίκη στους 

Σπαρτιάτες τρεις μέρες μετά. 

Εδώ, επισημαίνουμε πως το φαινό-

μενο της πειρατείας κατά την αρχαι-

ότητα ήταν διαδεδομένο, και ακόμα 

περισσότερο σε περιόδους πολέμου 

και αναταραχής. Η χρησιμοποίηση του 

πειρατή δε γνωρίζουμε αν έγινε «εθε-

λοντικά» ή «αναγκαστικά». Πάντως οι 

Σπαρτιάτες είχαν αρκετά χρήματα λόγω 

της περσικής χρηματοδότησης και οι-

κονομικής αρωγής προς τη Σπάρτη για 

να πληρώσουν μισθοφόρους και να 

εξαγοράσουν τα άτομα που θα τους 

ήταν ωφέλιμα και χρήσιμα στα σχέδιά 

τους και να αγοράσουν επί πληρωμή 

υπηρεσίες και εκδουλεύσεις. 

Ο Λύσανδρος στη συνέχεια, έχοντας 

μεταφέρει τα πλοία και τους αιχμαλώ-

τους και όλα τα άλλα στη Λάμψακο, 

συγκάλεσε τους συμμάχους σε συνέ-

λευση όπου τέθηκε το ζήτημα του τι 

θα αποφασίσουν σχετικά με όσους είχαν 

αιχμαλωτίσει. Και οι Σπαρτιάτες μαζί με 

τους συμμάχους τους, από τους συλλη-

φθέντες άφησαν ελεύθερους όσους δεν 

ήταν Αθηναίοι αλλά σύμμαχοι και μισθο-

φόροι, ενώ προχώρησαν στην εκτέλε-

ση των Αθηναίων κατηγορώντας τους 

για καταπάτηση των άγραφων θεϊκών 

νόμων που αφορούσαν τη συμπεριφο-

ρά προς τους ομήρους και τους αιχμα-

λώτους πολέμους. Τους κατηγόρησαν, 

ανάμεσα στους υπόλοιπους Αθηναίους 

και τον Αθηναίο στρατηγό Φιλοκλή, ο 

οποίος ήταν ο στρατηγός που είχε κα-

ταγκρεμίσει τους ναύτες από τις τριήρεις 

της Κορίνθου και της Άνδρου, τον οποίο 

σκότωσε ο ίδιος ο Λύσανδρος, για παρα-

νομίες και για εγκληματίες πολέμου. 



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
9393



9494 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Η σκληρή αυτή απόφαση και η 

βιαιότητα των εκτελέσεων χιλιάδων 

Αθηναίων αιχμαλώτων βασίσθηκε σε 

απόφαση που είχαν προηγουμένως 

λάβει οι Αθηναίοι να προχωρήσουν σε 

κόψιμο του δεξιού χεριού των αιχμα-

λώτων ή σε «αντιχειρία», δηλ. κόψιμο 

του δεξιού αντίχειρα των αιχμαλώτων, 

ώστε αυτοί να μην ξαναμπορέσουν να 

πιάσουν στα χέρια τους δόρυ αλλά να 

είναι σε θέση να κρατούν κουπί επαν-

δρώνοντας τα αθηναϊκά πλοία ως κωπη-

λάτες, είτε να δουλεύουν σε καταναγκα-

στικά έργα. Για το ψήφισμα της Εκκλησίας 

του δήμου στην Αθήνα για «αντιχειρία» 

μάς πληροφορεί ο Πλούταρχος από τη 

Χαιρώνεια της Βοιωτίας (1ος-2ος αι. μ.Χ.), 

ο μεγαλύτερος βιογράφος της αρ-

χαιότητας στον «Παράλληλο Βίο» του 

«Λύσανδρος», το έτερο ήμισυ του ζεύ-

γους είναι ο «Σύλλας», τμήμα από το 

έργο του «Παράλληλοι Βίοι». 

Στόχος των Αθηναίων πολιτών με 

αυτήν τους την απόφαση ήταν να κατα-

στήσουν τους συλληφθέντες αιχμαλώ-

τους πολεμικά, και όχι μόνο, ανίκανους 

να ενταχθούν σε στρατιωτική δύναμη 

και να ξαναπολεμήσουν εναντίον τους, 

εφόσον το εφάρμοζαν αυτό το ψήφισμα 

όντας νικητές. Ουσιαστικά η προαναφε-

ρόμενη απόφαση της συνέλευσης της 

Εκκλησίας του δήμου ήταν ψήφισμα 

που αποσκοπούσε στον εκφοβισμό των 

λιποτακτών από τις στρατιωτικές τάξεις 

των Αθηναίων και όσων εισχωρούσαν 

σ’ αυτές των Σπαρτιατών ύστερα από 

την οικονομική πρόκληση των χρη-

μάτων του Κύρου προς ενίσχυση της 

Σπάρτης, όπως προαναφέραμε. Επίσης, 

οι Αθηναίοι αφού κατέλαβαν τις δύο 

τριήρεις της Κορίνθου και της Άνδρου, 

συμμάχων των Λακεδαιμονίων, διέπρα-

ξαν και άλλη ανόσια και ασεβή πράξη 

και γκρέμισαν από αυτές όλους τους 

άνδρες που βρήκαν πάνω τους. 

Αυτή η απόφαση όπως και η πράξη 

καταγκρίμνησης των πληρωμάτων αντέ-

βαιναν στους πανελλήνιας αποδοχής 

άγραφους νόμους και ήταν ασέβεια και 

προσβολή προς το θεϊκό νόμο. Αυτό έφε-

ραν και ως το επιχείρημα οι Σπαρτιάτες. 

Ο μόνος Αθηναίος που είχε αντιταχθεί 

στη σκληρή απόφαση των συμπολιτών 

του ήταν ο στρατηγός, ρήτορας και πολι-

τικός Αδείμαντος λόγω του απάνθρωπου 

χαρακτήρα της. Ο Αδείμαντος επιδει-

κνύοντας αυτήν την ανθρώπινη στάση 

δεν εκτελέστηκε από τους Σπαρτιάτες 

και ήταν ο μόνος Αθηναίος αιχμάλωτος 

που σώθηκε μετά την ήττα στους Αιγός 

ποταμούς. Κατηγορήθηκε από κάποι-

ους, ωστόσο, ότι πρόδωσε το στόλο 

των Αθηναίων στους Σπαρτιάτες με την 

εξαγορά του από το Λύσανδρο, και γι’ 

αυτό και σώθηκε. 

Η άποψη ότι η ήττα και η πα-

νωλεθρία των Αθηναίων από τους 

Λακεδαιμονίους στους Αιγός ποταμούς 

οφειλόταν σε προδοσία διαδόθηκε και 

βρήκε μεγάλη απήχηση στην αθηναϊ-

κή κοινή γνώμη και στους επόμενους 

αιώνες. Ο Παυσανίας ο περιηγητής μάς 

αναφέρει στο έργο του «Παυσανίου 

Περιήγησις» και στο Βιβλίο «Φωκικά, 

Λοκρών Οζόλων» πως οι Αθηναίοι ακόμα 

και το 2ο αι. μ.Χ. επικαλούνταν χρησμό 

της Πυθίας Σίβυλλας από το μαντείο των 

Δελφών, που προμήνυε την προδοσία 

από τους στρατηγούς των Αθηναίων 

Τυδέα και Αδείμαντο οι οποίοι θα δέχο-

νταν τα δώρα του Λύσανδρου. Γίνεται 

δηλ. αναφορά σε δωροδοκία από δόλο 

και φαυλότητα και εξηγούσε πως αυτή 

η προδοσία θα επέφερε την ήττα στους 

Αθηναίους. Επίσης, ενίσχυαν και υπο-

στήριζαν αυτήν την πεποίθησή τους 
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για ήττα από προδοσία και με έμμετρο 

χρησμό του μυθικού ποιητή και χρη-

σμολόγου Μουσαίου, ο οποίος έδωσε 

ανάλογο χρησμό ως προς το περιεχόμε-

νο με την Πυθία. Το θέμα της ηθικής των 

Αθηναίων στρατηγών που συμμετείχαν 

στη ναυμαχία των Αιγός ποταμών θίγε-

ται από διάφορους συγγραφείς χωρίς 

να δίδονται οι απόλυτα διαφωτιστικές 

αποδείξεις. 

 

Η ΠΑΡAΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΘHΝΑΣ
Μετά από την ταπεινωτική ήττα των 

Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς ακο-

λούθησε η πολιορκία και η παράδο-

ση της Αθήνας με σύναψη ειρήνης με 

ταπεινωτικούς όρους για την ηγέτιδα 

Αθήνα, στα οποία γεγονότα πρωταγω-

νίστησε ο Λύσανδρος. Οι Σπαρτιάτες, 

παρόλο που υπήρχαν συμμαχικές φωνές 

με κυριότερες αυτές των Κορινθίων και 

των Θηβαίων που διαφωνούσαν με τη 

σύναψη ειρήνης και απαιτούσαν την 

καταστροφή της Αθήνας, σεβόμενοι 

την προσφορά των Αθηναίων κατά τους 

Περσικούς πολέμους, δε συμφώνησαν 

στην υποδούλωση της Αθήνας αλλά 

προτίμησαν τη σύναψη ειρήνης, με την 

οποία ως νικητές επέβαλαν τις θέσεις 

τους. Το ότι η Σπάρτη δεν ταυτιζόταν 

με τις συμμαχικές γνώμες για τη στά-

ση που έπρεπε να τηρήσουν απέναντι 

στους ηττημένους εχθρούς τους φαίνε-

ται και από την απάντηση των εφόρων 

της Σπάρτης, δηλ. της κυβέρνησης των 

Σπαρτιατών, οι οποίοι μήνυσαν στο 

Λύσανδρο «Άρκει τό γε εαλώκειν», δηλ. 

ήταν αρκετό το ότι κατελήφθησαν οι 

Αθηναίοι, όταν εκείνος τους πληρο-

φόρησε λακωνικά για την κατάληψη 

της πόλης των μεγάλων αντιπάλων. 

Αυτήν την πληροφορία περιλαμβάνει 

στο «Λύσανδρο» ο Πλούταρχος. 

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα

στο έργο του «Ελληνικά»

οι όροι παράδοσης των

Αθηναίων ήταν:

να γκρεμίσουν τα Μακρά 

Τείχη και τα τείχη του Πειραιά.

να παραδώσουν το στόλο

τους εκτός από δώδεκα πλοία.

να επιτρέψουν να επιστρέ-

ψουν στην Αθήνα οι εξόριστοι

ολιγαρχικοί.

θεωρώντας τους ίδι-

ους εχθρούς και φίλους οι

Αθηναίοι να ακολουθούν τους

Λακεδαιμονίους σε οποιαδή-

ποτε εκστρατεία σε ξηρά και

θάλασσα.

Ο ιστορικός Πλούταρχος, 

αν και ο ίδιος δεν αποδε-

χόταν αυτό το χαρακτη-

ρισμό για το έργο του,

στο «Λύσανδρο» αναφέ-

ρει πως οι όροι που έθε-

σαν οι Σπαρτιάτες στους

Αθηναίους ήταν:

να γκρεμίσουν τα Μακρά 

Τείχη και τα τείχη του

Πειραιά.

να αποχωρήσουν από τις 

άλλες πόλεις που είχαν και να

περιοριστούν στη δική τους.

να επιτρέψουν στους εξό-

ριστους να επιστρέψουν.

για τον αριθμό των πλοίων 

ήταν υπεύθυνοι να αποφασί-

σουν ο Λύσανδρος και οι υπό-

λοιποι Σπαρτιάτες επί τόπου.
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Όροι, είτε όπως τους αναφέρει ο 

Ξενοφώντας είτε όπως ο Πλούταρχος, 

σαφώς ταπεινωτικοί και εξευτελιστικοί για 

την παλιά υπερδύναμη της Αθήνας. Είναι 

φανερό ότι με αυτές τις προϋποθέσεις που 

έθεταν οι Σπαρτιάτες για τη σύναψη της 

ειρηνευτικής συμφωνίας αποσκοπούσαν 

στον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, στην 

αποτροπή επανάκαμψης της Αθήνας, 

στην εκμετάλλευση των οικονομικών 

προνομίων της και στη σταθερότητα της 

εφαρμογής της συνθήκης και στην επι-

κύρωσή τους ως πρώτη δύναμη στον 

ελληνικό χώρο.

Οι Αθηναίοι ύστερα από έντονη δι-

πλωματική δραστηριότητα, που διακρί-

νεται και από στοιχεία προσωπικής φιλο-

δοξίας εναντίον των συμφερόντων της 

Αθήνας, στην Εκκλησία του δήμου που 

συγκάλεσαν, πείστηκαν να αποδεκτούν 

αυτούς τους όρους. Προηγουμένως και 

μετά την πληροφόρηση για τους Αιγός 

ποταμούς εντός της Αθήνας αναπτύχθη-

καν διάφορες τάσεις σχετικά με το ποια 

εξωτερική πολιτική έπρεπε να επιλέξουν 

να εφαρμόσουν, οι οποίες εκφράζονταν 

από όσους απέκλειαν τον οποιοδήποτε 

συμβιβασμό και τη συνθηκολόγηση με 

τους Σπαρτιάτες, από όσους ήταν πιο 

διαλλακτικοί και ήταν έτοιμοι να συμβι-

βαστούν με τροποποιημένους όρους και 

από όσους ήταν έτοιμοι να παραδοθούν 

χωρίς αντίσταση και αντίδραση, άνευ 

όρων. Ο Λύσανδρος, όπως τεκμαίρεται, 

με τη μεγάλη επιτυχία του στους Αιγός 

ποταμούς έχει αναδειχθεί σε ρυθμιστή 

και διαμορφωτή των πολιτικών δεδομέ-

νων ακολουθώντας επιλεκτικές κινήσεις 

σκοπιμότητας ενταγμένες σε γενικότερο 

οργανωμένο σχέδιο και οι οποίες στόχευ-

αν πέρα από την πρακτική απομόνωση 

και τον αποκλεισμό της Αθήνας και στην 

ψυχολογία των αντιπάλων, την οποία 

ήθελε να καταστήσει ευάλωτη και να 

κάμψει, για να πετύχει τον τελικό σκο-

πό, την παράδοση της Αθήνας. Άρχισαν, 

πράγματι, οι Αθηναίοι αφού αποφάσισαν 

την παράδοσή τους, με πολύ προθυμία 

να γκρεμίζουν τα Μακρά Τείχη υπό τη 

συνοδεία μουσικής αυλού, θεωρώντας ότι 

εκείνη η μέρα ήταν η αρχή της ελευθερίας 

για την Ελλάδα, καλώντας αυλητρίδες, 

όπως έκαναν σε συμπόσια και γιορτές. 

Ωστόσο, σημαντικό είναι πως η πα-

ράδοση της Αθήνας μετά την ήττα στους 

Αιγός ποταμούς δεν οφειλόταν σε οικο-

νομική ανέχεια και φτώχια και λιμοκτο-

νία, αλλά στην αρνητική ψυχολογία που 

επικράτησε στην πόλη από την πίεση 

της συνεχούς μείωσης των αποθεμάτων 

των τροφών και από την έλλειψη ξυλείας 

για τη ναυπήγηση και άλλου στόλου. Η 

απειλή του υποσιτισμού και του λιμού 

και η έλλειψη πλοίων και η αποστασία 

των συμμάχων από τη Δηλιακή Συμμαχία 

που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την 

κατάσταση σε πολεμικό επίπεδο ήταν οι 

συνιστώσες βάσει των οποίων η Εκκλησία 

του δήμου συμβιβάστηκε με τους τα-

πεινωτικούς όρους. Υπάρχουν μαρτυρί-

ες, όπως αυτή του Ξενοφώντα, πως το 

8ο χρυσό άγαλμα - αφιέρωμα της Νίκης 

ρευστοποιήθηκε μετά την παράδοση της 

Αθήνας και ότι η πολιορκούμενη Αθήνα 

διέθετε ως οικονομικό αντίκρισμα και το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα της Παρθένου 

Αθηνάς στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη 

της πόλης - κράτους. Η καταρράκωση του 

ηθικού και ο πανικός μπροστά στην απει-

λητική εξολόθρευση από τους Σπαρτιάτες 

σε συνδυασμό με τις εσωτερικές φιλο-

λακωνικές τάσεις, έτσι όπως αυτές εκ-

φράζονται με τον Αθηναίο ολιγαρχικό 

Θηραμένη που με τη δράση του επιδίωξε 

και πέτυχε οι Αθηναίοι να συμβιβαστούν, 

διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛEΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙAΔΗ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤIΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑIΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧIΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΙΓOΣ ΠΟΤΑΜΟYΣ 

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ 
Ο έμπειρος και ευφυής Αλκιβιάδης 

με την οξυδέρκεια και τη διορατικότητά 

του διέβλεψε ότι η τακτική των Αθηναίων 

να εγκατασταθούν στους Αιγός ποτα-

μούς απέναντι από τη Λάμψακο, το 

λιμάνι όπου είχαν αράξει οι Σπαρτιάτες, 

στην περιοχή του Ελλησπόντου, τους 

καθιστούσε σε μειονεκτική θέση ένα-

ντι των Λακεδαιμονίων. Γι’ αυτό και 

συμβούλευσε σωστά τους στρατηγούς 

των Αθηναίων να αγκυροβολήσει ο 

αθηναϊκός στόλος στη Σηστό, έτσι ώστε 

να έχει ασφάλεια, άνετο ανεφοδιασμό 

και πλεονέκτημα κινήσεων και επιλογής 

του χρόνου που θα μάχονταν με τους 

Λακεδαιμόνιους.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επι-

σημάνουμε πως στα αρχαία χρόνια τα 

εκστρατευτικά σώματα δεν περιελάμ-

βαναν και «σώμα εφοδιασμού», κατά 

τη σύγχρονη στρατιωτική και πολεμική 

οργάνωση. Η συντήρησή τους στηρί-

ζονταν στην αρπαγή και στη λεηλασία, 

όπως έπραξαν οι Λακεδαιμόνιοι στη 

Λάμψακο, ή στην αγορά των τροφίμων 

από τον κάθε στρατιώτη, ο οποίος τα 

έβρισκε στην τοπική αγορά, τακτική που 

εφάρμοσαν οι Αθηναίοι στην βόρεια 

ακτή του Ελλησπόντου. Αυτή η τακτική 

επισιτισμού που επέλεξαν οι Αθηναίοι 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως είδαμε, 

στις εξελίξεις των γεγονότων. 

Αξιολογώντας και εκφράζοντας την 

προσωπική μας κρίση, με βάση τα δεδο-

μένα, με λογική και κριτική προσωπική 

σκέψη, με αντικειμενική και υπεύθυνη 

επιστημονική στάση, βασισμένη σε επι-

στημονική κατάρτιση και γνώση των 

αντικειμένων, ως προς τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά του Αλκιβιάδη, αλλά και 

των Αθηναίων στρατηγών και του στρα-

τηγού της Λακεδαίμονας Λύσανδρου 

στη συνέχεια, μπορούμε να διαπιστώ-

σουμε σημαντικά σημεία για τις στρατη-

γικές του ικανότητες. Η εμπειρία του ως 

στρατηγού και ο λογικός συλλογισμός 

των επιχειρημάτων του διαπερνά τις 

προθέσεις και τις προτάσεις του, καθώς 

φαίνεται να εξετάζει με αντικειμενικό-

τητα την κατάσταση, επεξεργαζόμενος 

τα δεδομένα και τις απαιτούμενες προ-

ϋποθέσεις και σταθμίζοντας όλα όσα 

θα πρέπει να προνοήσουν οι Αθηναίοι, 

εφόσον έχουν ως στόχο την κατατρό-

πωση του εχθρού και την προστασία 

των πολεμικών δυνάμεών τους και της 

πόλης - κράτους τους.

Οι στρατηγοί, όμως, τον έδιωξαν, 

κυρίως, όπως φαίνεται από το κείμενο, 

λόγω υπέρμετρου εγωισμού και αυτοπε-

ης 

τά 

ων 

α-

το 

ες, 

υς 

α-

αι 

ύς 

ο 

τε 

μό 

ής

Αλκιβιάδης
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ποίθησης, θέλοντας να προστατεύσουν 

την προσωπική φήμη και το γόητρό 

τους, αλλά στην ουσία αποδεικνύοντας 

πόσο αδαείς και ακατάλληλοι, άπειροι 

και αλαζόνες ήταν, μη ικανοί να διακρί-

νουν και να υπηρετήσουν το αληθινό 

συμφέρον της πατρίδας τους εξασφα-

λίζοντάς το με οποιοδήποτε τρόπο και 

χαρίζοντάς της τη νίκη. Ας υπενθυμίσου-

με πως, αυτήν τη στιγμή, οι στρατηγοί 

διοικούν το στόλο της ναυτικής υπερδύ-

ναμης της εποχής, της Αθήνας, που διέ-

θετε και πλήθος πλοίων και έμπειρους 

ναύτες και, στην προκειμένη περίπτωση, 

ηγούνται και του συμμαχικού στόλου 

της, που τους ακολουθεί. Δε σκέφτηκαν 

με λογική και σύνεση, δεν έκριναν ούτε 

αξιολόγησαν τις συνθήκες και τις παρα-

μέτρους σύμφωνα με το πραγματικό 

συμφέρον του αθηναϊκού στόλου και 

το κοινό συμφέρον την αθηναϊκής πο-

λιτείας, ούτε εκτίμησαν σωστά το λόγο 

των κινήσεων του Σπαρτιάτη στρατη-

γού και ναυάρχου Λύσανδρου αλλά 

τον υποτίμησαν. Αντίθετα, αποφάσισαν 

χωρίς οξυδέρκεια και διεισδυτικότητα, 

με γνώμονα τα προσωπικά και πολιτι-

κά συμφέροντα, τις αντιπάθειες και τις 

αντιπαλότητες καθώς και τον πρότερο 

βεβαρημένο βίο του Αλκιβιάδη, που 

δεν προκαλούσε αίσθημα εμπιστοσύνης 

ούτε καλοπιστίας. 

Άλλωστε, αυτήν την περίοδο ο 

Αλκιβιάδης έχει καθαιρεθεί από την 

ηγεσία του στόλου μετά την ήττα του 

Αντίοχου στο Νότιο (408 π.Χ.), που 

βρισκόταν υπό τις διαταγές του αρχι-

στράτηγου Αλκιβιάδη, ο οποίος ήταν 

«στρατηγός - αυτοκράτωρ» με απόλυτη 

δικαιοδοσία, από το Λύσανδρο, τον 

αντίπαλο που έχουν και πάλι να αντι-

μετωπίσουν οι Αθηναίοι. Συνεπώς, δεν 

ήταν σε θέση να δίνει συμβουλές όταν 

ο ίδιος ηττήθηκε από το Λύσανδρο 

και όταν δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι 

μπορούσε να τον νικήσει όταν συγκρού-

στηκαν οι δυο στόλοι. Μετά την ήττα 

αυτή ο Αλκιβιάδης είχε κατηγορηθεί 

για απόπειρα κατάλυσης της δημοκρα-

τίας και επιβολής ολιγαρχικού πολι-

τεύματος στην Αθήνα και είχε δεχθεί 

μομφή ως φιλολάκωνας, κατηγορίες 

που ανάγκασαν τον Αλκιβιάδη να εξο-

ριστεί στη Σηστό. Τώρα τη θέση του ως 

στρατηγού του στόλου την έχει πάρει ο 

Κόνωνας αμέσως μετά την καθαίρεση 

του Αλκιβιάδη και μαζί βέβαια και με 

τους άλλους συστρατήγους ετοιμάζο-

νται για ναυμαχία. 

Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να επι-

σημάνουμε ότι ο στρατηγός και πολι-

τικός Αλκιβιάδης ήταν μια αντιφατική 

προσωπικότητα που με τη συμπερι-

φορά του προκαλούσε αντίθετες και 

ακραίες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, τα 

θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητάς του δεν αναδείκνυαν 

τις ικανότητές του στο βαθμό που θα 

μπορούσαν. Αυτό συνέβαινε καθώς το 

σκεπτικό του μαζί με τις πρακτικές που 

ακολουθούσε δεν άφηναν περιθώρια 

εμπιστοσύνης, αλλά αποδείκνυαν τις 

προσωπικές φιλοδοξίες του Αθηναίου 

στρατηγού και ότι ο Αλκιβιάδης δρούσε 

κατά το προσωπικό συμφέρον και χωρίς 

ηθικούς φραγμούς, πράγμα που έχει 

ήδη πράξει ο Αθηναίος στρατηγός.

Επιπλέον, και ο προσωπικός παράγο-

ντας πρέπει να διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο και μαζί με τα γεγονότα και τα 

δεδομένα συντέλεσε στη διαμόρφωση 

της στάσης και του σκεπτικού των στρα-

τηγών, των επιλογών και της τακτικής 

τους. Ο Αλκιβιάδης, πρωταγωνιστής 

αυτής της περιόδου του Δεκελεικού 

πολέμου αλλά και της προηγηθείσας 
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περιόδου της Σικελικής εκστρατείας 

κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και 

όχι μόνο, εκφραστής των φιλοπόλε-

μων τάσεων, έπεισε τους συμπολίτες 

του ότι ήταν αναγκαίο να οργανώσουν 

εκστρατεία στη Σικελία. Το επιχείρημα 

που πρόβαλε ήταν ότι εφόσον επικρα-

τούσαν στη Σικελία θα απέκλειαν τους 

Πελοποννησίους από τον κυριότερο 

σιτοβολώνα τους, απαραίτητο για την 

τροφοδοσία τους, και θα ενίσχυαν τη 

στρατιωτική τους ισχύ. 

Η Σικελική εκστρατεία πραγματο-

ποιήθηκε (415-413 π.Χ.) με επικεφα-

λής τους στρατηγούς - αυτοκράτορες, 

δηλ. στρατηγούς με απόλυτη ελευθε-

ρία και δικαιοδοσία, Αλκιβιάδη, Νικία 

και Λάμαχο. Αρχικά, η επιχείρηση ήταν 

επιτυχημένη και οι Αθηναίοι νικούσαν. 

Στη συνέχεια, προέκυψε στην Αθήνα 

το θέμα των «ερμοκοπιδών», της κο-

πής των κεφαλών του Ερμή σε στή-

λες της πόλης που εξυπηρετούσαν ως 

δρομοδείχτες. Ο Αλκιβιάδης έπεσε σε 

δυσμένεια καθώς κατηγορήθηκε για 

την κοπή των ερμών, και κλήθηκε πίσω 

στην Αθήνα για να απολογηθεί. Αυτός 

ενώ έδωσε την εντύπωση ότι θα επέ-

στρεφε στην Αθήνα για να δώσει εξηγή-

σεις υπακούοντας στην ανάκλησή του, 

απέδρασε και κατέφυγε στη Σπάρτη. 

Εκεί, συμβούλευσε τους Σπαρτιάτες και 

τους έπεισε πως έπρεπε να επέμβουν 

δραστικά στο σικελικό πόλεμο προτεί-

νοντάς τους να αποστείλουν στρατό για 

βοήθεια στη Σικελία, να οχυρώσουν τη 

Δεκέλεια της Αττικής και να επιδιώξουν 

τη σύμπραξη με τους εχθρούς, τους 

Πέρσες. Αυτές οι προτάσεις όχι μόνο 

ήταν καταστροφικές για την πατρίδα 

του, αλλά επέτρεψαν στους Πέρσες να 

αναμειχθούν ύστερα από πρόσκληση 

των ίδιων των Ελλήνων στα εσωτερικά 

τους και να γίνουν ρυθμιστές των ελλη-

νικών σχέσεων και συσχετισμών και της 

εξωτερικής πολιτικής τους.

Το εκστρατευτικό σώμα της Αθήνας 

στη Σικελία βρισκόταν μέρα με τη μέρα 

σε πιο δυσχερή θέση και η πανωλεθρία 

ήρθε όταν πια καταστράφηκε ο στόλος, 

πράγμα το οποίο επέφερε και την κα-

ταστροφή του υπόλοιπου στρατεύμα-

τος. Οι Αθηναίοι έχασαν τα πάντα, και 

στρατό, και στόλο, και συμμάχους. Ο 

Θουκυδίδης έγραψε με συνοπτικό και 

επιγραμματικό τρόπο την ουσία: «ουδέν 

εστίν ό,τι ουκ απώλετο». Οι Σπαρτιάτες, 

από την άλλη, ακολουθώντας τις συμ-

βουλές του Αλκιβιάδη εισέβαλαν στην 

Αττική με επικεφαλής το βασιλιά Άγι και 

οχυρώθηκαν στη Δεκέλεια.

Ο Τυδέας, ο στρατηγός που ο 

Ξενοφώντας ξεχωρίζει και ονοματίζει 

πως μαζί με το Μένανδρο πρωταγωνί-

στησαν στο διωγμό του Αλκιβιάδη από 

το αθηναϊκό στρατόπεδο στους Αιγός 

ποταμούς, ήταν γιος του Λάμαχου, που 

συμμετείχε στη Σικελική εκστρατεία και 

χάθηκε σε αυτή. 

Ο Μένανδρος συμμετείχε και αυτός 

στη Σικελική εκστρατεία και βοήθησε 

μαζί με τον Ευθύδημο τον Νικία, που 

είχε αρρωστήσει και τον αντικατέστησε 

στη στρατηγία ο Δημοσθένης. Είχε απο-

τύχει διπλά σε πολεμικές επιχειρήσεις 

εκεί. Επίσης, είχε συνεργασθεί με το 

Αλκιβιάδη ως στρατηγό των αθηναϊκών 

δυνάμεων. 

Εκτός από τα παραπάνω, γνωρίζου-

με πως ο Αλκιβιάδης καταγόταν από 

αριστοκρατικές γενιές από την πλευρά 

των γονιών του και λόγω καταγωγής και 

πεποιθήσεων ανήκε στην αριστοκρα-

τική ολιγαρχική παράταξη της Αθήνας. 

Από προσωπική φιλοδοξία και φιλαρχία 

όταν αρχηγός των ολιγαρχικών έγινε ο 
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Νικίας, ο Αλκιβιάδης μεταπήδησε στη 

δημοκρατική παράταξη της οποίας έγινε 

αρχηγός και ακολούθησε σκληρή πολιτι-

κή στάση απέναντι στους ολιγαρχικούς 

και τη Σπάρτη. Ωστόσο, όπως είδαμε 

παραπάνω, στο θέμα των ερμοκοπιδών 

κατέφυγε στη Σπάρτη και στη συνέχεια 

έπραξε πολλά. Επανήλθε στην αρχηγία 

του στρατού αφού προηγουμένως είχε 

πείσει τους συμπολίτες του πως θα τους 

βοηθούσε απέναντι στους Σπαρτιάτες 

με τη συνδρομή των Περσών, πράγμα 

που και έγινε. Η τοποθέτηση του Κύρου 

ως σατράπη της Λυκίας, ο οποίος αντι-

κατέστησε τον αδελφό του Τισσαφέρνη 

με τον οποίο είχε σχέσεις ο Αλκιβιάδης, 

και ο Λύσανδρος που ήρθε σε συμφω-

νία με τον Κύρο, άλλαξαν τη στάση των 

Περσών έναντι των Αθηναίων στερώντας 

τους από την οικονομική ενίσχυση που 

τους παρείχαν ως τότε, και η οποία ήταν 

αναγκαία στον πόλεμο. Επομένως, ίσως η 

μεταστροφή αυτή των Περσών και η εύ-

νοιά τους προς τους αντιπάλους τους να 

καταλογίστηκε στον Αλκιβιάδη. Ο στρα-

τηγός Φιλοκλής ήταν δημοκρατικός και 

είχε αρκετούς λόγους για να αντιταχθεί 

στον Αλκιβιάδη, όπως θα είχε ακούσει και 

δυσαρεστημένους ολιγαρχικούς. Ίσως να 

τέθηκε και θέμα πολιτικής αντιπαλότητας 

από εκπροσώπους των ολιγαρχικών και 

των δημοκρατικών της Αθήνας. 

Συνεπώς, η έλλειψη ενωτικού και ψύ-

χραιμου πνεύματος τις κρίσιμες στιγμές 

πριν τη ναυμαχία και η επικράτηση της 

εγωπαθούς, αλαζονικής, υπεροπτικής 

και κατώτερης των περιστάσεων στάσης 

και θέσης και η ανεπαρκής εμπιστοσύνη 

προς το αγαθό των προθέσεων των 

συμβουλών του Αθηναίου στρατηγού 

εξηγούν την περιφρονητική και προ-

σβλητική συμπεριφορά των στρατηγών 

προς τον Αλκιβιάδη. Σύμφωνα με όσα 

αναφέρει ο Ξενοφώντας, του επεσήμα-

ναν ότι πλέον αυτοί ήταν οι στρατηγοί 

και όχι αυτός και του είπαν να φύγει. 

Έτσι, ο πρώην στρατηγός των Αθηναίων 

αποχώρησε. Εξάλλου, σε περίπτωση που 

τον άκουγαν και συμφωνούσαν να ακο-

λουθήσουν τις προτάσεις του και τελικά 

νικούσαν, θα έπρεπε να δεχτούν από 

κοινού τα εύσημα και τους επαίνους και 

να παραδεχτούν την ανωτερότητα του 

Αλκιβιάδη. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να 

αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν κάτι 

σαφώς ταπεινωτικό και εξευτελιστικό, 

που θα τους υποβίβαζε ως προσωπικό-

τητες και ως στρατηγούς και θα μείωνε 

τις ικανότητες και το κύρος τους, ότι 

δηλ. ένας Αλκιβιάδης ήταν πιο ικανός 

από τους πολλούς Αθηναίους στρατη-

γούς. Επίσης, υπήρχε περίπτωση να κα-

θαιρεθούν και να τοποθετηθεί ξανά στη 

θέση του στρατηγού ο Αλκιβιάδης.

Πιθανότητα, αυτή η αποστασιοποί-

ηση των Αθηναίων στρατηγών από τον 

Αλκιβιάδη μπορεί να έχει και μια ακό-

μα εξήγηση. Πρόκειται για τη μεγάλη 

νίκη των Αθηναίων στις Αργινούσες. Η 

θριαμβευτική νίκη επήλθε μετά την κα-

θαίρεση από την ηγεσία του αθηναϊκού 

στόλου του Αλκιβιάδη λόγω των ηττών 

που υπέστη από τους Σπαρτιάτες. 

Στην κορυφή όλων των παραπάνω 

βρίσκεται η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση 

ότι είναι οι κυρίαρχοι των θαλασσών, αυ-

τοί που επικρατούν παραδοσιακά, και η 

υποτίμηση του αντιπάλου που απέτρεψε 

την ορθή αποκωδικοποίηση της τακτικής 

που αυτός εφάρμοζε και των επιλογών 

του, όταν αυτοί τον προκαλούσαν σε 

ναυμαχία και αυτός τηρούσε στάση ανα-

μονής και πολεμικής επαγρύπνησης. 

Αντίθετα, οι Αθηναίοι έδειχναν υπερβο-

λική άνεση στις κινήσεις τους.

Πρέπει να επισημάνουμε και την 
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έλλειψη της γνώσης της ψυχολογίας 

του στρατεύματος και της ορθής αξιο-

λόγησης της ποιότητας και της ικανό-

τητας του δυναμικού που διέθεταν οι 

στρατηγοί. Ο στόλος είχε επανδρωθεί 

κυρίως με μετοίκους και απελεύθε-

ρους στους οποίους είχε δοθεί η πόλη 

των Πλαταιών. Τονίζουμε πως οι τάξεις 

του στρατεύματος γνώριζαν σημαντι-

κή αραίωση από Αθηναίους πολίτες 

είτε λόγω του υψηλού μισθοφορικού 

μισθού των Σπαρτιατών είτε λόγω λι-

ποταξίας. Με αυτό σχετίζεται και το 

ψήφισμα της «αντιχειρίας». Το ηθικό 

τέτοιου στρατεύματος ασφαλώς δε θα 

ήταν υψηλό και το φρόνιμα κατάλληλο 

για τις απαιτήσεις της αναμενόμενης 

ναυμαχίας. Ως προς την ποιότητα της 

ηγεσίας του αθηναϊκού στόλου η από-

φαση των Αθηναίων να εκτελέσουν 

τους Αθηναίους στρατηγούς που συμ-

μετείχαν στη νικηφόρα ναυμαχία των 

Αργινουσών επειδή δε συνέλεξαν ναυ-

αγούς και νέκυες, οι στρατηγοί πήραν 

αυτή την απόφαση λόγω κακοκαιρίας, 

αποδεκάτισε τη στρατηγική ηγεσία. 

Έτσι, ο Κόνωνας δε διέθετε επικεφαλής 

ανάλογης απόδοσης. 

Αυτή η στάση και η θέση των 

Αθηναίων στρατηγών και οι αιτίες 

που τις εξηγούν έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο στην ήττα των Αθηναίων στους 

Αιγός ποταμούς που δικαίωσε τον 

Αλκιβιάδη. Το πιο σημαντικό ήταν ότι 

προσδιόρισε την πορεία της Αθήνας 

στον Πελοποννησιακό πόλεμο, κα-

θώς μετά από αυτήν την ταπεινωτική 

ήττα ο διασυρμός της Αθήνας ήταν 

απόλυτος και πλέον από την ηγετική 

θέση πέρασε σε θέση εξάρτησης και 

δεν μπόρεσε να επανακτήσει ποτέ την 

παλιά της δόξα, τη δύναμη, το κύρος 

και το μεγαλείο της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
- ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ 
Στο κείμενο του Ξενοφώντα φαίνεται η 

διαφορά πολεμικής αντίληψης και τακτι-

κής των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. 

Οι Αθηναίοι με αλαζονεία φέρονται και 

μεταξύ τους και απέναντι στον εχθρό αντί 

να τηρούν στάση συνεχούς ασφαλούς 

αναμονής και επαρκούς προετοιμασί-

ας προς την επικείμενη ναυμαχία, μέσα 

σ’ ένα κλίμα σύμπνοιας και ενότητας. Η 

πίστη στην ικανότητα του στόλου τους 

και στην ανωτερότητά τους έναντι του 

αντιπάλου ήταν ο ένας λόγος, ο οποίος 

στηριζόταν στο ότι ήταν η παραδοσιακή 

ναυτική υπερδύναμη της εποχής, πράγμα 

που οι Αθηναίοι γνώριζαν πάρα πολύ 

καλά και είχαν συνείδηση της δύναμής 

τους αυτής. Άλλοι λόγοι που ενίσχυαν αυ-

τήν τη στάση τους ήταν ότι διέθεταν πολύ 

μεγάλο στόλο 180 πλοίων, ότι είχαν νική-

σει προηγουμένως στις Αργινούσες και 

είχαν μετατρέψει την Αθηναϊκή Συμμαχία 

σε Αθηναϊκή Ηγεμονία. Επίσης, οι εσω-

τερικές προστριβές και αντιθέσεις και η 

υποτίμηση του αντιπάλου έδωσαν την 

ευκαιρία στο Λύσανδρο, ο οποίος είχε το 

στρατό του υπό απόλυτο έλεγχο, υπακοή 

και πειθαρχία, να οργανώσει σχέδιο κα-

τασκοπείας και συγχρόνως να ασκήσει 

επίδραση στην ψυχολογία του αθηναϊκού 

στόλου και των ηγετών του και να τους 

παραπλανήσει. 

Κατά τα περιγραφόμενα από τον ιστο-

ρικό Ξενοφώντα και τα ασφαλώς τεκμαι-

ρόμενα σύμφωνα με τα ιστορικά δεδο-

μένα, ο Λύσανδρος περίμενε τη στιγμή 

που οι Αθηναίοι θα ήταν ευάλωτοι, καθώς 

ήταν ήδη ανοχύρωτοι γεωγραφικά και με 

δύσκολη τροφοδοσία και αποπροσανατο-
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λισμένοι από τον αρχικό τους στόχο, την 

επιτυχή για αυτούς έκβαση της ναυμαχίας, 

να επιτεθεί όταν δεν τον ανέμεναν και να 

τους βρει ανέτοιμους να τον αντιμετω-

πίσουν. Παράλληλα, ο δικός του στόλος 

φρόντιζε να βρίσκεται σε ασφαλές λόγω 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών κλειστό 

και οχυρωμένο λιμάνι και να τον διατη-

ρεί οργανωμένο και έτοιμο για ναυμαχία 

ανά πάσα στιγμή. Ήθελε και πέτυχε να 

παραπλανήσει τους εχθρούς και να έχει 

με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα της 

ξαφνικής και απρόσμενης επίθεσης, της 

επιτυχούς τακτικής του αιφνιδιασμού 

του εχθρού. Άλλωστε, η μικρή απόσταση 

μεταξύ των δύο περιοχών των οχθών 

του Ελλησπόντου που λειτουργούσαν ως 

ναυτικές βάσεις των αντιμαχομένων δε 

θα άφηνε περιθώρια άμεσης αντίδρασης 

στους Αθηναίους ακόμα και αν δε χαλά-

ρωναν τα μέτρα ασφάλειά τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν απο-

λύτως φυσικό και δικαιολογημένο οι 

Αθηναίοι να διαπράξουν μια σειρά από 

άστοχες ενέργειες, όπως: 

 Η έλλειψη στοιχειώδους προνοη-

τικότητας και επαγρύπνησης έτσι ώστε 

να είναι ανά πάσα στιγμή προετοιμα-

σμένοι για επίθεση, άμυνα και γενικά 

για ναυμαχία, και η αμέλεια της ηθικής 

και πολεμικής συνοχής των στρατιωτών, 

πράγματα που φρόντιζε ο Λύσανδρος και 

οι Αθηναίοι το γνώριζαν.

 Η αψυχολόγητη εμμονή τους να 

εκβιάσουν ναυμαχία και η τακτική απο-

φυγής από πλευράς του Λύσανδρου να 

μην εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή 

ως ενδεχόμενο παραπλάνησης, αλλά να 

θεωρηθεί εσφαλμένα ως δείγμα κατωτε-

ρότητας και ανανδρίας από την πλευρά 

του Λύσανδρου.

 Η επιπόλαιη έλλειψη μέριμνας για 

τη φύλαξη του στρατοπέδου τους από 

τυχόν κατασκόπους ή εισβολείς.

 Η ακατανόητη ως και άπειρη θέση 

τους στην οποία δε συνηγορούσαν οι 

ρεαλιστικοί παράγοντες ότι αυτοί θα επι-

λέξουν τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής 

της ναυμαχίας και ότι, όπως μπορούμε να 

συμπεράνουμε ασφαλώς, ο Λύσανδρος 

αποκλείεται να τους επιτεθεί πρώτος επει-

δή τους φοβάται.

Όλα αυτά που προειπώθηκαν λειτούρ-

γησαν υπέρ του Σπαρτιάτη στρατηγού.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΔΕΩΝ 

Η εσφαλμένη τακτική των Αθηναίων και 

επιτυχής στρατηγική του Λύσανδρου 

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις 

αιτίες που εξηγούν τις λανθασμένες επι-

λογές και κινήσεις των Αθηναίων. Ήταν 

φυσικό και επόμενο επακόλουθο οι 

υπολογισμοί και οι επιλογές τους αυτές 

να επιφέρουν τη συντριπτική και ταπει-

νωτική ήττα τους στους Αιγός ποταμούς. 

Οι Αθηναίοι, για να αναλύσουμε και να 

κατανοήσουμε περισσότερο τα όσα 

έπραξαν, διέπραξαν τα εξής λάθη:

 Οι Αθηναίοι αγκυροβόλησαν: α) 

σε ένα γεωγραφικά ανοχύρωτο λιμάνι, β) 

πολύ κοντά στο στόλο των Σπαρτιατών 

σε απόσταση μόλις περίπου δεκαπέντε 

σταδίων, κάτι που δείχνει τόσο την ανά-

γκη να παρακολουθούν τις κινήσεις του 

εχθρού από πολύ κοντά, το οποίο δεν το 

επέτρεπε η απόσταση του λιμανιού της 

Σηστού, πράγμα που συγκαταλέγεται 

στην γενικότερη τακτική της καθημερι-

νής πρόκλησης για ναυμαχία, αλλά δεν 

εξηγείται από την ανύπαρκτη λογική 

αντίληψη των διαμορφωμένων πραγμα-

τικών δεδομένων και των παραμέτρων 

που ίσχυαν και την ανάλογη προνο-

ητικότητα πως όσο κοντά ήταν αυτοί 

στους εχθρούς αλλά τόσο ήταν και οι 
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Σπαρτιάτες προς αυτούς, ούτε από τη 

χαλάρωση και την ολιγωρία στην αντί-

δραση απέναντι στην ξαφνική επίθεση 

του Λύσανδρου ούτε από τα ελλιπή μέ-

τρα ασφάλειας του στρατοπέδου, όπως 

ασφαλώς τεκμαίρεται αυτό τη διήγηση, 

και γ) πολύ μακριά από πόλη που θα 

μπορούσε να τους εξασφαλίσει την κα-

θημερινή τροφοδοσία των αναγκαίων 

για τη διατροφή του στρατεύματος. 

Αυτό σήμαινε, εκτός των άλλων, πως: 

α) ο εχθρός μπορούσε να τους παρα-

κολουθεί και να μαθαίνει πληροφορίες 

για τις κινήσεις τους αμέσως, σχεδόν την 

ίδια στιγμή των πράξεών τους, πράγμα 

που τον συνέφερνε σ’ ό,τι τυχόν κι αν 

σχεδίαζε, β) οι Αθηναίοι για να εξασφα-

λίσουν τα αναγκαία για την καθημερινή 

διατροφή τους αναγκάζονταν να απομα-

κρύνονται κάθε μέρα όλο και περισσό-

τερο από τα πλοία τους αφήνοντάς τα 

απροστάτευτα και χωρίς ικανό αριθμό 

ναυτών για να τα επανδρώσει επαρκώς 

και να αντιμετωπίσουν ξαφνική επίθεση 

των εχθρών και γ) σε αιφνιδιαστική 

επίθεση του εχθρού δεν είχαν τον ανά-

λογο χρόνο ώστε να ανασυντάξουν 

οργανωμένες τις στρατιωτικές τάξεις 

τους και να αντικρούσουν με όσο το 

δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις την 

επίθεση, πολύ περισσότερο, βέβαια, με 

τη χαλάρωση και το διασκορπισμό του 

στρατεύματος για ανεφοδιασμό. Αυτές 

τις παραμέτρους τις εκμεταλλεύτηκε και 

τις αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο 

ο Λύσανδρος.

 Αγνόησαν και παρέβλεψαν χωρίς 

ουσιαστικό και αντικειμενικό λόγο το 

γεγονός ότι ο εχθρός, και πιο συγκεκρι-

μένα ο Λύσανδρος φρόντιζε να έχει το 

δικό του στόλο σε παράταξη επιθέσεως, 

έτοιμο για ναυμαχία κάθε στιγμή σε κα-

θημερινή βάση, ενώ αυτοί δεν έδειχναν 

με τις κινήσεις τους να συμβαδίζουν με 

την ποιότητα του στρατεύματός τους 

και δεν ενίσχυαν το ηθικό και το φρό-

νημά τους κρατώντας τα σε ύψιστο και 

ακμαιότατο βαθμό, όπως απαιτούσε η 

σημασία του πολεμικού εγχειρήματος 

της ναυμαχίας.

 Αν και ανυπομονούσαν, σχεδόν 

εκβίαζαν και προκαλούσαν φανερά για 

ναυμαχία, ωστόσο, οι ίδιοι δεν αναλάμ-

βαναν την πρωτοβουλία - ευκαιρία να 

επιτεθούν πρώτοι. Αντιθέτως, επέτρε-

ψαν στο Λύσανδρο, παρακολουθώντας 

άπραγοι και παθητικοί, σχεδόν άβουλοι 

και χωρίς οξυδέρκεια, τις διαθέσεις και 

τις κινήσεις του αντιπάλου, να επιλέξει 

αυτός το χρόνο επίθεσης, προφανώς 

κατάλληλο κατά το συμφέρον του στό-

λου του, κάτι που έπραξε με απόλυτη 

επιτυχία και κατάφερε να σύρει στον 

απόλυτο διασυρμό και την ολοκληρω-

τική, ταπεινωτική ήττα τους Αθηναίους 

και να αναχθεί κυρίαρχος.

 Όταν επέστρεφαν στη ναυτική 

τους βάση αντί να έχουν περιπολίες 

και φύλακες για να τους προειδοποι-

ούν εγκαίρως και για να αποτρέπουν 

οτιδήποτε, είτε κατασκοπεία από τον 

αντίπαλο, είτε αιφνιδιαστική επίθεση, 

είτε κάτι άλλο, αυτοί έκαναν ακριβώς 

το αντίθετο.

 Με τις επαναλαμβανόμενες κινή-

σεις, που δεν είχαν απώτερο σκοπό να 

παραπλανήσουν και να παγιδεύσουν 

τους Σπαρτιάτες, έγιναν απολύτως προ-

βλέψιμοι για το Λύσανδρο, ο οποίος 

τόσο με την κατασκοπεία όσο και με 

το χρόνο κατάστρωσης λεπτομερειακού 

σχεδίου επίθεσης που του επέτρεψαν 

να έχει οι ίδιοι οι Αθηναίοι, μπόρεσε να 

πετύχει το στόχο του, αφού οι Αθηναίοι 

κατέστησαν τους εαυτούς τους - το 

στράτευμά τους ευάλωτο, καθώς το 
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άφηναν ακάλυπτο και φανέρωναν με 

τη στάση τους τα μυστικά τους στον 

εχθρό. Δεν είχαν καταστρώσει εφεδρικό 

σχέδιο αντιμετώπισης για νίκη επί του 

εχθρού, δεν υπάρχει τέτοια μαρτυρία 

σε κείμενο, αλλά επέμεναν χωρίς δείγμα 

προσαρμοστικότητας και ευλύγιστης 

σκέψης σε επαναλαμβανόμενη πρακτι-

κή δράσης, που σαφώς δεν απέβλεπε 

σε σύγχυση της αντίληψης της πραγμα-

τικότητας των προθέσεών τους από τον 

αντίπαλο, ώστε να παρερμηνεύσει και 

να διαπράξει σφάλματα, τα οποία θα εκ-

μεταλλεύονταν προς δικό τους όφελος, 

δημιουργώντας κατάσταση προσαρμο-

σμένη στα δικά τους κίνητρα.

 Αυτές οι επαναλαμβανόμενες κι-

νήσεις μαζί με το αίσθημα της υπεροχής 

και του ανίκητου του αθηναϊκού στόλου 

επέφεραν μια επιπόλαιη και ακατανόητη 

χαλάρωση στην ετοιμότητα και στην 

παράταξη των στρατιωτών. Το στρά-

τευμα αποπροσανατολίστηκε από τον 

αρχικό του στόχο και δημιουργήθηκε η 

αίσθηση ότι η ναυμαχία ήταν όχι απλώς 

αναβαλλόμενη και απροσδιόριστη ως 

προς το χρόνο διεξαγωγής της, αλλά 

πιθανότητα να μην πραγματοποιούταν, 

αφού ο Λύσανδρος δεν ανταποκρινόταν 

και δεν ξανοιγόταν με το στόλο για να 

τους αντιμετωπίσει. Για όλα αυτά σαφώς 

ευθύνονται οι Αθηναίοι στρατηγοί που 

δε φρόντιζαν ο στόλος τους να παρα-

μείνει σε πολεμική εγρήγορση με την 

ανάλογη ψυχολογία και την αυξανόμενη 

επιθυμία της προσδοκίας της ναυμαχίας 

και της επικράτησής τους έναντι των 

αντιπάλων. Αυτό ακριβώς από την πλευ-

ρά τους δεν αμέλησαν οι Σπαρτιάτες 

τόσο εξαιτίας της παρατεταμένης και 

συνεχούς, αδιάλειπτης ετοιμοπόλεμης 

τακτικής, όσο και εξαιτίας της στενής 

και καθημερινής παρακολούθησης των 

εχθρών, που μαζί με την πειθαρχία και 

την πίστη στον αρχηγό τους, δημιούρ-

γησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

ώστε να επιτευχθεί η άψογη εκτέλεση 

του αρχικού σχεδίου του Λυσάνδρου 

από το στράτευμά του.

 Ο ευφυής και ικανός Αλκιβιάδης 

αγνοήθηκε όταν συμβούλευσε τους 

Αθηναίους να αλλάξουν λιμάνι διότι οι 

Αιγός ποταμοί ήταν ακατάλληλο σημείο 

για ναυτική βάση, λόγω του ότι ήταν γε-

ωγραφικά ανοχύρωτο και δεν εξασφάλι-

ζε ασφαλή διαμονή και παραμονή, δεν 

προσέφερε εύκολη και γρήγορη τροφο-

δοσία, αφού δεν ήταν κοντά σε πόλη, 

πράγμα που ανάγκαζε τους Αθηναίους 

να απομακρύνονται συνεχώς όλο και 

περισσότερο από τα πλοία, με ό,τι αυτό 

σήμαινε, ενώ αντιθέτως, οι Σπαρτιάτες 

είχαν εξασφαλίσει ιδανικές συνθήκες 

για τη διαμονή και την παραμονή του 

στόλου τους, και δεν επέτρεπαν στους 

Αθηναίους να έχουν επιλογή του χρό-

νου επίθεσης και της διεξαγωγής της 

ναυμαχίας. Γενικά, αυτή τους η επιλογή 

τους καθιστούσε τους Αθηναίους σε μει-

ονεκτική θέση έναντι των Σπαρτιατών. 

Αυτό, μαζί με τη γενικότερη αντιμετώ-

πιση του Αλκιβιάδη, δείχνει την έλλειψη 

πνεύματος ψυχραιμίας και ενότητας 

μεταξύ των Αθηναίων αλλά και εμπιστο-

σύνης, αλλά και αδυναμία κριτικής και 

λογικής σκέψης και πράξης σύμφωνη με 

την ορθή επεξεργασία των δεδομένων 

και των προσδοκιών.

 Η συνεχής και αυξανόμενη μέρα 

με τη μέρα αδιαφορία για την ασφάλεια 

του αθηναϊκού στόλου, η μετατόπιση 

του ενδιαφέροντος από την πολεμική 

ετοιμότητα για ναυμαχία και επικράτηση 

έναντι των Σπαρτιατών στην τροφοδο-

σία του αθηναϊκού στρατεύματος και 

η περιφρόνηση και η υποτίμηση των 
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ικανοτήτων του Λύσανδρου, κάτι σαφώς 

λανθασμένο, έδωσε την ευκαιρία στο 

Σπαρτιάτη στρατηγό και ναύαρχο να 

επιτεθεί στους Αθηναίους σε μη αναμε-

νόμενο χρόνο και από τα 180 πλοία που 

διέθετε ο αθηναϊκός στόλος να μπορέ-

σουν να αντιπαραταχθούν πλήρως επαν-

δρωμένα και ετοιμοπόλεμα με όλη την 

πολεμική τους εξάρτηση μόνο οκτώ και 

η Πάραλος. Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε 

ότι η Πάραλος ήταν ένα από τα ιερά 

πλοία των Αθηναίων που εξυπηρετούσε 

ανάγκες μεταφοράς, όπως αποστολές 

σημαινόντων προσώπων και επίσημων 

αντιπροσωπιών, διπλωματών, μηνυμά-

των, κ.τλ., και δεν είχε πολεμικό ρόλο. 

Αυτά τα ελάχιστα πλοία μόνο στάθηκαν 

στο ύψος των περιστάσεων και σώθηκαν, 

ενώ τα υπόλοιπα πλοία αγκυροβολημένα 

στη στεριά μαζί με τους περισσότερους 

πολεμιστές ήλθαν στην κυριαρχία του 

Λύσανδρου. Υπερίσχυσε δηλαδή η παρα-

δοσιακά ηπειρωτική στρατιωτική δύναμη 

της παραδοσιακά πολεμικής ναυτικής 

δύναμης στο πεδίο όπου οι Αθηναίοι 

υπερείχαν και κατείχαν σημαντικότατες 

διακρίσεις και νίκες. Μεγαλύτερο διασυρ-

μό και ταπείνωση, εξευτελισμό και υπο-

βιβασμό δεν μπορούσαν να υποστούν 

οι Αθηναίοι.

 Η απαράδεκτη συμπεριφορά των 

στρατηγών απέναντι στους επιτιθέμε-

νους και η λιποταξία. Από το ρήτορα 

Λυσία πληροφορούμαστε πως ο ρήτο-

ρας κατηγορεί τον Ερατοσθένη, ο οποίος 

μετέπειτα συμμετείχε στην εξουσία των 

Τριάκοντα, ότι αντί να παραμείνει και να 

αντιμετωπίσει τους Σπαρτιάτες, διέφυγε 

μαζί με τον Ιατροκλή από τη μάχη. 

Όλοι, λοιπόν, οι παραπάνω λόγοι 

εξηγούν την πανωλεθρία και την ολο-

κληρωτική και ταπεινωτική ήττα των 

έμπειρων Αθηναίων. 

Η απόλυτη επιτυχία του σχεδίου του 

Σπαρτιάτη στρατηγού Λύσανδρου

Η απόλυτη επιτυχία στην επινόη-

ση, στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και 

στην εκτέλεση του αρχικού σχεδίου του 

Λύσανδρου, που χαρακτηρίζεται άψογο 

σε όλη του την έκταση, οφείλεται σε πολ-

λούς παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί από 

αυτούς τους παράγοντες που θα μπορού-

σαμε να αναφέρουμε είναι οι εξής: 

 Οι στρατηγικές και ηγετικές αρετές 

και ικανότητες του Λύσανδρου: 

• Η εστίαση στο στρατηγικό - πολεμικό 

του σχέδιο και στόχο, δηλ. τη νίκη του 

απέναντι στους Αθηναίους και τους συμ-

μάχους τους, η οποία θα ήταν καταλυτική 

για τη μετέπειτα εξέλιξη του πολέμου. 

• Η ικανότητα έμπνευσης και σύλλη-

ψης, οργάνωσης ως την τελευταία λεπτο-

μέρεια και επιτυχούς διεκπεραίωσης του 

στρατηγικού σχεδίου ασφαλούς επίθεσης, 

που θα εξασφάλιζε την απόλυτη και ολο-

κληρωτική νίκη. Διατηρώντας ασφαλή το 

στόλο του κατασκοπεύει τον εχθρό, τον 

αιφνιδιάζει με την ξαφνική επίθεσή του 

και με το μέγεθος της επίθεσης με συντο-

νισμό ναυτικών δυνάμεων και δυνάμεων 

ξηράς. Οι ατραποί του μυαλού του απο-

καλύπτουν την ανωτερότητά του. 

• Η προνοητικότητα, η νηφαλιότητα, η 

υπομονή και η επιμονή, η μεθοδικότητα 

και η αποφασιστικότητα, η ευστροφία 

και η ευφυΐα, η αυτοπεποίθηση και η 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις 

ικανότητές του, η σκόπιμη και μεθοδευ-

μένη παραπλάνηση του εχθρού και της 

ορθής κρίσης και ψυχολογίας του. Σ’ αυτά 

μπορούμε επιπλέον να προσθέσουμε 

την πιθανή προσπάθεια εξαγοράς και 

δωροδοκίας του αντιπάλου βασισμένος 

σε πονηρό σκεπτικό, γιατί ο στρατηγός 

πίστευε εκτός από τη γενναιότητα και 

στην πονηριά και στην πανουργία για 
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την επιτυχή έκβαση της μάχης και του 

πολέμου γενικά. 

• Η λογική, η ορθή εκτίμηση, η αρχική 

επιλογή και η εκμετάλλευση και η αξιο-

ποίηση των πλεονεκτημάτων του γεω-

γραφικού χώρου που χρησιμοποιούσε ως 

βάση, η οποία σε συνδυασμό και με άλλα 

τού δίνει τη δυνατότητα δράσης και το 

πλεονέκτημα ανάληψης πρωτοβουλιών 

έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη νίκη. 

• Επίσης, η αντικειμενική αξιολόγηση 

και στάθμιση των συνθηκών, των παραγό-

ντων, των αναγκαίων και των δεδομένων, 

τα συμπεράσματα των οποίων τα χρη-

σιμοποιεί με απόλυτη επιτυχία και προς 

όφελος του στρατού του. 

• Η προσαρμοστικότητα, η επιλογή της 

κατάλληλης στιγμής επίθεσης. 

• Το ότι φροντίζει και πετυχαίνει να έχει 

η δική του πλευρά την πρωτοβουλία κινή-

σεων και τις επιλογές και δεν αφήνει τον 

εχθρό να τον παρασύρει αλλά ακολουθεί 

το σχέδιο του όπως αυτός θέλει. 

• Η ηγετική και αρχηγική φυσιογνω-

μία του που ξέρει να επιτηρεί και να 

επιβάλλεται στο στράτευμα και να το 

φροντίζει, όπως επιβάλλει η κατάσταση, 

απολαμβάνει την εκτίμηση των όσων 

διατάσσει, κ.τλ.

• Όπως μπορούμε επαρκώς και ασφα-

λώς να εξάγουμε, ο Λύσανδρος είχε κατα-

στρώσει λεπτομερειακό συνολικό σχέδιο 

που αποτελούταν από επιμέρους σχέδια 

με αναλογική σύνδεση αλληλουχίας και 

κλιμάκωσης. Το τελικό σχέδιο ήταν η πολι-

ορκία και η άλωση της Αθήνας που απαι-

τούσε την επιτυχή έκβαση των ναυμαχιών 

ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

που θα ανάγκαζαν τους Αθηναίους να 

υποταχθούν και αποδεχθούν ως νικητές 

τους Σπαρτιάτες. 

• Ο Λύσανδρος, τελικά, συνδυάζει το 

πρώτιστο καθήκον προς την πόλη του τη 

Σπάρτη μέσα από το σημαντικότατο και 

πλήρη ευθυνών ρόλο του ως στρατηγού 

και ναύαρχου, δηλ. τη δημόσια θέση του 

με τα προσωπικά χαρίσματα του χαρα-

κτήρα και της προσωπικότητάς του.

 Η λεπτομέρεια του σχεδιασμού 

τόσο στα επιμέρους χαρακτηριστικά όσο 

στο σύνολό του:

• Η άρτια οργάνωση και η άψογη εκτέ-

λεση του σχεδίου του, σ’ αυτό "συνέβα-

λαν" και οι Αθηναίοι με τη στάση τους και 

τη συμπεριφορά τους.

• Η πειθαρχία των στρατιωτών της 

Σπάρτης και των συμμάχων της, η υπα-

κοή, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη προς 

τον αρχηγό τους και η ακατάπαυστη επι-

θυμία να νικήσουν τους Αθηναίους, το 

ηθικό και το φρόνιμα που διατηρούνται 

ακμαία και μαχητικά.

• Η ακρίβεια εκτέλεσης του σχεδίου 

του Λύσανδρου. 

• Η τακτική της κατασκοπείας που 

ακολούθησε ο Λύσανδρος και τα πλε-

ονεκτήματα που του επέφερε.

• Η τακτική του αιφνιδιασμού τη 

στιγμή που οι Αθηναίοι ήταν απολύτως 

ανοργάνωτοι και ανέτοιμοι να συντά-

ξουν τις δυνάμεις τους και να τις αντι-

παρατάξουν.

• Το μέγεθος της επίθεσης, η ολοκλη-

ρωτική επίθεση, ο συντονισμός κινήσε-

ως ναυτικής δύναμης και πεζικού.

 Τα χαρακτηριστικά του στρατεύ-

ματος των Σπαρτιατών:

• Η ενότητα και η αυτοπεποίθηση 

του στρατεύματος. 

• Η πολεμική ετοιμότητα-αρτιότητα του.

• Η πειθαρχία. 

• Η υπακοή και ο σεβασμός προς 

το Λύσανδρο, απόδειξη απόλυτης πί-

στης και εμπιστοσύνης στον αρχηγό και 

στρατηγό τους. 

 Οι λανθασμένες εκτιμήσεις και 
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ενέργειες του αντιπάλου, η εγωιστική 

στάση του που δημιουργούσε ένα κλί-

μα περιφρόνησης και υποτίμησης του 

Λύσανδρου, η χαλάρωση της στρατι-

ωτικής και πολεμικής ετοιμότητάς του 

και η έλλειψη ενότητας στο στρατόπεδο 

των Αθηναίων.

Συνεπώς, η στρατηγική και πολεμική 

υπεροχή της προσωπικότητας και τα χα-

ρίσματα του Λύσανδρου αναδεικνύουν 

και επιβεβαιώνουν περίτρανα ακόμα πε-

ρισσότερο το μέγεθος και την αξία τόσο 

του ίδιου όσο και της περίφημης νίκης 

του στους Αιγός ποταμούς. Η ωριμότητα 

και η επιδεξιότητά του είναι πρότυπα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επομένως, με βάση όλα τα προη-

γούμενα μπορούμε σαφώς να συμπερά-

νουμε ότι ο Λύσανδρος, για μια ακόμα 

φορά, όπως και αργότερα που σχεδιάζει 

με λεπτομέρεια τη σκληρή πολιορκία 

της Αθήνας και επιδιώκει την παράδοσή 

της και τη συνθηκολόγηση σύμφωνα 

με τους όρους και τα συμφέροντα της 

πατρίδας του, καταστρώνει ένα ευφυ-

έστατο και καλά οργανωμένο σχέδιο 

και οι όποιες κινήσεις του αποκαλύ-

πτουν την κοινή σκοπιμότητά τους και 

τη φιλόδοξη επιθυμία του Σπαρτιάτη 

στρατηγού και ναυάρχου. Η μεθόδευ-

ση του γενικού στόχου επιτυγχάνεται 

με την εξασφάλιση της επιτυχίας του 

συνόλου των επιμέρους στόχων στα-

διακά και σταθερά. Σε καμία στιγμή ο 

Λύσανδρος δεν αφήνει από το μυαλό 

του τον αρχικό στόχο και σκοπό και 

μεριμνά και μεθοδεύει μέσα προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Χρησιμοποιεί κάθε 

δυνατή ικανή παράμετρο επιτυχίας και 

τις συνδυάζει όλες με τον κατάλληλο 

τρόπο προσαρμόζοντας το σχέδιο στα 

δεδομένα που διαθέτει και που ανανεώ-
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νει ανά πάσα στιγμή. Αυτό αποδεικνύει 

πως κάθε κίνησή του δεν είναι τυχαία 

αλλά αποκρύπτει σκοπιμότητες, που 

όπως φαίνεται, δε γίνονται αντιληπτές 

από τους Αθηναίους. Είναι πραγματικός 

ηγέτης και συμπεριφέρεται κατά τα 

αρμόζοντα. 

Μετά την ταπεινωτική πανωλεθρία 

των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς 

το κλίμα στην πόλη της Αθήνας δεν 

ευνοούσε αντιπαράταξη και οργάνωση 

αντεπίθεσης. Η Αθήνα δε διέθετε πλέον 

ικανό αριθμό πλοίων, ούτε δικό της ούτε 

συμμαχικό, για να μπορέσει να διεκδι-

κήσει εκ νέου πολεμικές επιτυχίες. Όλα 

τα πλεονεκτήματα έγερναν υπέρ των 

Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους, 

οι οποίοι φρόντισαν να αξιοποιήσουν 

την εύνοια της κατάστασης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Αν θα θέλαμε να κάνουμε έναν απο-

λογισμό για τα όσα επέφερε αυτός ο 

πόλεμος στον ελληνικό χώρο, σίγουρα 

το πρώτο που θα αναφέραμε ήταν η 

διάσπαση της ενότητας που επικρά-

τησε κατά τους Περσικούς πολέμους 

(492-479 π.Χ.) που έληξαν με το θρίαμβο 

των ενωμένων Ελλήνων. Ο Ηρόδοτος 

ο Αλικαρνασσέας (5ος αι. π.Χ.), ο πατέ-

ρας της Ιστορίας, «pater historiae” τον 

αποκαλεί ο Ρωμαίος Κικέρωνας, μας 

περιγράφει αυτούς τους πολέμους στο 

έργο του “Ηροδότου Ιστορίαι» και στα Δ΄ 

(Μελπομένη), Ε΄ (Τερψιχόρη), ΣΤ΄(Ερατώ), 

Ζ΄ (Πολύμνια), Η΄ (Ουρανία), Θ΄ (Καλλιόπη) 

βιβλία του έργου του. Εδώ, οφείλουμε 

να διευκρινίσουμε και να επισημάνουμε 

ότι μιλώντας για ενωμένους Έλληνες 

εννοούμε συμμαχικά, μέσα από την 

πολιτειακή και διοικητική οργάνωση 

των Ελλήνων σε πόλεις - κράτη, γιατί 

οι αρχαίοι Έλληνες ήδη διέθεταν κοινή 

εθνική συνείδηση και ταυτότητα, πολύ 

πριν τους Περσικούς, η οποία διατηρεί-

ται ανόθευτη και γνήσια σε μια αδιάσπα-

στη συνέχεια μέχρι τις μέρες μας, για την 

οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι.

Σημαντική παράμετρος για να αντι-

ληφθούμε πλήρως τη σημασία αυτού 

του πολέμου για τους Έλληνες είναι τα 

όσα μας εξηγεί ο Θουκυδίδης με επιστη-

μονική αντικειμενικότητα και αμερολη-

ψία, βασισμένος σε αποδεικτικά στοι-

χεία που πείθουν για την αλήθεια των 

καταγραφών του. Η σφοδρότητα και η 

αγριότητα του Πελοποννησιακού πολέ-

μου οδήγησαν το μεγάλο αρχαίο Έλληνα 

ιστορικό, τον Αθηναίο Θουκυδίδη, το 

μεγαλύτερο ιστορικό της αρχαιότητας 

με διαχρονική λάμψη και παγκόσμια 

ακτινοβολία του πρότυπου επιστημο-

νικού έργου του, να αποφασίσει να τον 

καταγράψει. 

Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης στο 

προοίμιο του έργου του «Ιστορίαι», τη 

στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος Αθηναίων 

και Λακεδαιμονίων και των συμμάχων 

τους, οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές βρί-

σκονταν στην ακμή της δύναμής τους, 

ήταν καλά προετοιμασμένοι και οι υπό-

λοιποι Έλληνες έπαιρναν το μέρος ή ήταν 

έτοιμοι να εισχωρήσουν στη μια ή στην 

άλλη παράταξη. Αυτό το γεγονός έκανε 

τον Θουκυδίδη να τον αξιολογήσει ως 

τον πιο σημαντικό και τον πιο σπουδαίο 

απ’ όσους προηγήθηκαν, και από τον 

Τρωικό και από τους Περσικούς. Επίσης, 

η πρωτοφανής ένταση του πολέμου, η 

μεγάλη διάρκειά του, ο εκτενής χώρος 

διεξαγωγής και ανάπτυξης πολεμικών 

επιχειρήσεων σε στεριά και θάλασσα, 

ήταν παράγοντες που τον προκάλεσαν 

να ξεκινήσει αυτό το σημαντικότατο 

αλλά και πρότυπο και πρωτότυπο ως 
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προς την αντιμετώπιση του γεγονότος 

πόνημα. Έτσι, ξεκίνησε τη συγγραφή του 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

πολέμου, αμέσως μετά την έναρξή του, 

όπως καταμαρτυρεί ο ίδιος. 

Επανερχόμενοι στις συνέπειες και στα 

αποτελέσματα του Πελοποννησιακού 

πολέμου θα προσθέταμε σε ανθρωπι-

στικό και ηθικό επίπεδο και σε επίπεδο 

δικαιοσύνης και αισθήματος δικαίου ότι 

τα ήθη εξαχρειώθηκαν και εξαγριώθη-

καν, αξίες διαχρονικές εκφυλίστηκαν και 

διασύρθηκαν, αρχές πατροπαράδοτες 

καταπατήθηκαν, συμφωνίες παραβιά-

στηκαν, η ασέβεια και η επιορκία επι-

κράτησαν ανάμεσα σε υποκριτές «συμ-

μάχους», η γλώσσα παραποιήθηκε ως 

προς το νόημα και την αυθεντικότητά 

της, η ανθρωπιά εξαφανίστηκε. Η κακο-

ποίηση ανθρώπων, κοινωνιών, πόλεων 

- κρατών, πολιτισμικών κατακτήσεων 

συμπυκνώνει τα όσα διαπράχθηκαν. 

Έγιναν άδικες και ανόσιες πράξεις 

και από τις δυο πλευρές, βαρβαρό-

τητες, αγριότητες, δεν υπήρξε έλεος 

και οίκτος. Η λογική και το μέτρο των 

μετριοπαθών και ειρηνόφιλων πλευ-

ρών και των δυο στρατοπέδων συχνά 

παραμερίζονταν από τη δύναμη των 

λόγων του πάθους και των άκρων των 

πολεμοχαρών και σκληροπυρηνικών 

που εξοστράκιζαν οποιαδήποτε ελπίδα 

άμεσης και ειρηνικής διευθέτησης των 

όποιων προβλημάτων. 

Συμφέρον όσων υποστήριζαν και 

επιζητούσαν αυτόν τον πόλεμο ήταν 

να διατηρήσουν την αντιπαλότητα, το 

μίσος, την εχθρότητα, την όξυνση στις 

σχέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών. Τα 

κίνητρα ήταν η απόκτηση δύναμης και 

εξουσίας, ο έλεγχος, η κυριαρχία, η εξου-

δετέρωση των αντιπάλων. Η διαπλοκή, οι 

μυστικές συνεννοήσεις, η διπλωματία, η 

προσωπική φιλοδοξία του καθενός από 

τους πρωταγωνιστές, η διπλοπροσωπία, 

η δημαγωγία, η εκμετάλλευση προς ίδι-

ον όφελος, η διαφθορά των ηθών και 

η κατάπτωση της ηθικής αξίας, ο χρη-

ματισμός, η εξαγορά των αντιπάλων, η 

προδοσία, ήταν αναμφισβήτητα χαρα-

κτηριστικά αυτού του πολέμου. 

Πέρα από τα προαναφερόμενα, σημα-

ντικότατες υπήρξαν και οι κοινωνικές και 

οικονομικές συνέπειες και η πολιτισμι-

κή ανάσχεση. Από αυτήν την πολεμική 

στάση πληθυσμοί χάθηκαν, η γη έμεινε 

ακαλλιέργητη, το εμπόριο μαράζωσε 

και η δημιουργική δραστηριότητα γενι-

κά εκτοπίστηκε αφού οι προϋποθέσεις 

και οι συνθήκες ευημερίας, προόδου, 

εξέλιξης και ευδαιμονίας ευημερούν 

μόνο σε περίοδο ειρήνης και αρμονικής 

συνύπαρξης των ανθρώπων. Με άλλα 

λόγια, ο πολιτισμός έμεινε στάσιμος και 

η οπισθοδρομικότητα επήλθε σ’ όλα τα 

επίπεδά του και τις εκφράσεις του. 

Επιπλέον, εξετάζοντας τις επιπτώ-

σεις στα αντίπαλα δέη, ανεπηρέαστο 

δεν έμεινε το πολιτικό και πολιτειακό 

επίπεδο. Η αθηναϊκή δημοκρατία κα-

ταπατήθηκε και υπέστη φθορά. Αυτό 

τεκμηριώνεται με τα εξής:

 Δημιουργήθηκε πρόσφορο έδα-

φος για την εκδήλωση δημαγωγικών 

στάσεων, ο αθηναϊκός λαός μετατρά-

πηκε σε όχλο.

 Με την ολιγαρχική μεταρρύθμιση 

με το καθεστώς των 400, με το καθε-

στώς των 5000 (410 π.Χ.). Αυτήν την 

περίοδο οι συνέπειες της αποτυχημένης 

Σικελικής εκστρατείας (415-413 π.Χ.) προ-

κάλεσαν έντονες εσωτερικές αντιδράσεις 

και αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκη-

νικό, που, παρόλο που είχαν ως στόχο 

και απαιτούσαν τον περιορισμό των 

δημαγωγικών δραστηριοτήτων που 
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απέβαιναν όχι εις όφελος της πόλης, 

προκάλεσαν ολιγαρχική μεταρρύθμιση 

του πολιτεύματος και του πολιτειακού 

καθεστώτος. Κατά τον Αριστοτέλη, αυτή 

η πολιτειακή μετατροπή πήρε εκτάσεις 

τρομοκράτησης της δημοκρατικής πα-

ράταξης, επιβολής ομάδας της ολιγαρ-

χικής παράταξης, η εξουσία ασκούνταν 

ουσιαστικά από τη Βουλή των 400, τα 

μέλη της Εκκλησίας του δήμου περιο-

ρίστηκαν στους 5000 πολίτες, οι οποίοι 

«χρήμασι καί σώμασι» είχαν τη δυνα-

τότητα να ωφελούν περισσότερο την 

πόλη, οι άρχοντες δεν κληρώνονταν 

πλέον αλλά εκλέγονταν, η μισθοφορά 

εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώ-

σεις καταργήθηκε. 

 Ακόμα, με την προσωρινή κα-

τάλυση του δημοκρατικού πολιτεύμα-

τος με το καθεστώς της τυραννίας των 

Τριάκοντα, Αθηναίων ολιγαρχικών που 

επιθυμούσαν την εξάρτηση της Αθήνας 

από τη Σπάρτη και για άλλους λόγους 

και για να απολαμβάνουν προσωπικά 

προνόμια και να εκπληρώσουν τη φι-

λοδοξία για απόκτηση εξουσίας. Με 

την ήττα της Αθήνας η Εκκλησία του 

δήμου προχώρησε στη μεταρρύθμι-

ση και την αναγκαστική εκλογή των 

Τριάκοντα τυράννων, ανωτέρων αρχό-

ντων με ολιγαρχικές πεποιθήσεις και 

φιλοσπαρτιατικές διαθέσεις, ανάμεσα 

στους οποίους υπήρχαν άτομα εμπαθή 

και φιλόδοξα, ανεξέλεγκτα και ανήθικα. 

Η αρχή των Τριάκοντα που δημιουρ-

γήθηκε λόγω των συνθηκών της ήττας 

και με την πρωτοβουλία και τη μέριμνα 

του Σπαρτιάτη στρατηγού Λύσανδρου 

φρόντισε για την εξουδετέρωση των 

αντιπάλων δημοκρατικών και των πι-

θανών αντιπάλων που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν τη διατάραξη της στα-

θερότητας της εξουσίας της, επανέ-

φερε στον Άρειο Πάγο τα δικαιώματα 

που ίσχυαν πριν τις μεταρρυθμίσεις 

του Εφιάλτη, κατήργησε τα δικαστήρια 

ενόρκων, η Βουλή των 500 είχε πλέον 

και αρμοδιότητες ποινικού δικαστηρίου, 

συγκρότησε κατάλογο χιλίων «φίλων», 

έμπιστων πολιτών που εναλλάσσονταν 

στην εξουσία και επικροτούσαν άκριτα 

τις αποφάσεις των τυράννων. 

 Η δημοκρατία στην πόλη - κράτος 

των Αθηνών επανήλθε και αποκαταστά-

θηκε πλήρως και διατηρήθηκε ως την 

εμφάνιση της δύναμης των Μακεδόνων 
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και την ανάμιξή τους στις εσωτερικές 

υποθέσεις της Αθήνας και στα πολιτικά 

θέματά της. Ο στρατηγός Κόνωνας που 

συμμετείχε στη ναυμαχία στους Αιγός πο-

ταμούς ξαναέκτισε τα γκρεμισμένα τείχη 

της Αθήνας και πρωταγωνίστησε στην 

ανάκαμψή της και στην ανάπτυξή της.

Επίσης, και ο ηθικός κώδικας υπέ-

στη διασυρμό στην Αθήνα. Το σύστημα 

αξιών και αρχών παραβιάστηκε. Αξίες 

ανατράπηκαν, αρχές καταπατήθηκαν, 

κοινωνικά ήθη και γενικότερα η ηθική 

χαλάρωσαν. Αυτά δηλώνουν οι τραγω-

δίες του Ευριπίδη και οι κωμωδίες του 

Αριστοφάνη, που παρέχουν τη δυνα-

τότητα πληροφόρησης εκ των έσω και 

από άμεσους αυτόπτες και αυτήκοους 

μάρτυρες για την εσωτερική κατάσταση 

που επικρατούσε στο «κλεινόν άστυ» 

μέσα από τον ευφυή λόγο της λογοτε-

χνικής ικανότητας και ευαισθησίας. 

Ακόμα, μετά την ήττα υπήρχαν και 

άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην Αθήνα 

ως προς την ηγετική θέση της στην 

εξωτερική πολιτική και την πολιτισμι-

κή της πρωτοπορία, έτσι όπως αυτή 

εκφράζεται με τη φράση του Περικλή 

στο έργο του Θουκυδίδη, που την απο-

καλεί «παίδευσις της Ελλάδος». Επήλθε 

η κατάλυση και η πλήρης διάλυση της 

Αθηναϊκής Ηγεμονίας. Η Αθήνα έπαψε 

σε οικονομικό επίπεδο να είναι η οικο-

νομική και εμπορική δύναμη της επο-

χής. Επιπλέον, η Αθήνα συνθηκολόγησε 

με τους ταπεινωτικούς όρους του αφο-

πλισμού και της δουλικής υπακοής στις 

προθέσεις των Σπαρτιατών σε ζητήματα 

στρατιωτικά και εξωτερικής πολιτικής. 

Οι αγώνες για την αποκατάσταση της 

Αθήνας περιελάμβαναν και αποστροφή 

προς την περσική πλευρά για βοήθεια, 

όπως έκαναν και οι αντίπαλοι, έχοντας 

έτσι και οι δυο αντίπαλες πόλεις - κράτη 

ευθύνη για τη ανάμειξη των Περσών στα 

πράγματα της Ελλάδος. Το μεγαλείο της 

Αθήνας δεν επανήλθε ποτέ ως προς το 

μέγεθος και τη λάμψη της που ξεχώρι-

ζαν αυτήν την πόλη - κράτος παρ’ όλες 

τις προσπάθειες.

Η πρωτοκρατορία άλλαξε. Η Σπάρτη 

έγινε κυρίαρχη στα ελληνικά τεκταινό-

μενα. Ωστόσο, επειδή η εποφθαλμιού-

σα πολιτική των Περσών έναντι των 

ελληνικών πόλεων - κρατών της Ιωνίας 

ήταν προκλητική, οι Σπαρτιάτες εγκα-

τέστησαν στρατιωτικές φρουρές στις 

πόλεις και στη συνέχεια προχώρησαν 

σε πόλεμο εναντίων των βαρβάρων. 

Η Σπάρτη συνέχισε να έχει διπλωμα-

τικές επαφές και την υποστήριξη των 

Περσών φυσικά με ανταλλάγματα, 

όπως είναι οι όροι της «Ανταλκιδείου» 

ειρήνης. Απέναντι στις ελληνικές πό-

λεις επέδειξε αλαζονική και ηγεμονική 

συμπεριφορά στην προσπάθειά της 

να επιβληθεί, να ασκήσει εξουσία, να 

ελέγξει καταστάσεις και να σταθερο-

ποιήσει την επικυριαρχική εξουσία της 

προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και 

δυσαρέσκειες. Η δύναμή της, όμως, δεν 

μπορούσε να επιβληθεί από μόνη της. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου 

ήταν εμφανείς και στο στρατόπεδο των 

νικητών Σπαρτιατών. 

Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παρα-

πάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως 

παρά τη νίκη και την επικράτηση των 

Σπαρτιατών, και οι δυο πλευρές κατέ-

ληξαν εξουθενωμένες. Ήταν η απόλυτη 

σύγκρουση.

Πέρα από όλα αυτά, η συμπεριφορά 

που επέδειξαν και η τακτική που ακολού-

θησαν τόσο η Αθήνα όσο και η Σπάρτη 

κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να επαι-

νεθεί. Καθώς επιδίωκαν την επικράτηση 

και την κατατρόπωση του εχθρού δε 
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δίστασαν, αλλά, αντιθέτως, επιδίωξαν 

τη σύναψη συμμαχίας και την υποστή-

ριξη των παλαιών εχθρών, που πάντα 

εποφθαλμιούσαν την Ελλάδα και δεν 

ξεχνούσαν την επεκτατική πολιτική 

τους απέναντί της, των Περσών. Όσα 

υψηλά ιδανικά συνεπικούρησαν για να 

πετύχουν την ελευθερία και την ανε-

ξαρτησία τους, παραμερίστηκαν. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσουν 

σχέσεις εξάρτησης και οι Πέρσες να 

αναμειχθούν στα εσωτερικά ζητήμα-

τα των Ελλήνων και να ρυθμίζουν τα 

ελληνικά θέματα με την ανοχή και την 

παρότρυνση των ίδιων των Ελλήνων. 

Επομένως, μέσα από μια γενικότερη 

θεώρηση βάσει αντικειμενικών κριτη-

ρίων η εξωτερική πολιτική και διπλω-

ματία δεν κινήθηκε με τη λογική του 

πραγματικού οφέλους που μπορεί να 

εξασφαλίσει μια συμμαχία.

Επίσης, ως προς την πολιτική που 

άσκησαν φρόντισαν να παραβιάζονται 

και να καταπατώνται οι «σπονδαί», οι 

συμφωνίες ειρήνης που συνήπταν με-

ταξύ τους. Έτσι, η ειρήνη φαινόταν ανε-

παρκής για να ικανοποιήσει τις αντιμαχό-

μενες δυνάμεις και καθίστατο αδύνατη 

η όποια διαπραγματευτική επίλυση των 

διαφορών τους μέσα από εποικοδομητι-

κό και ουσιαστικό διάλογο με ειλικρινείς 

προθέσεις και ισχυρές θέσεις. 

Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού 

πολέμου οι διενέξεις δε σταμάτησαν 

και οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν. Η 

Σπάρτη με τους συμμάχους της ήταν 

η νικήτρια. Η κυριαρχία της σύντομα 

αμφισβητήθηκε από τη Θήβα. Αλλά και 

αυτή δε διήρκησε και πολύ. Η ελληνική 

δύναμη από το βορρά, οι Μακεδόνες, 

έκαναν για πρώτη φορά τη δυναμική 

εμφάνισή τους. Ο βασιλιάς Φίλιππος και 

ο Μέγας Αλέξανδρος άνοιξαν μια νέα 

λαμπρή σελίδα στην ελληνική ιστορία. 

Η εποχή της πόλης - κράτους άλλαζε 

σε εποχή του κράτους υπό τη μορφή 

αυτοκρατορίας. Η ονομαστή αυτο-

κρατορία του Μεγάλου Αλέξάνδρου 

πραγματοποιούνταν. Ο εμπνευστής 

της πέτυχε και με την εκστρατεία του 

έφτασε μέχρι τις Ινδίες κατατροπώνο-

ντας με τις επιτυχημένες επιθέσεις του 

τους Πέρσες. Και το αξιοσημείωτο όλων 

είναι ότι μέχρι και σήμερα ο Μέγας 

Αλέξανδρος ενώνει πολιτισμικά τις πε-

ριοχές από τις οποίες πέρασε με την 

Ελλάδα. Οι Έλληνες, λοιπόν, γνωρίζουν 

μια νέα ακμή και δόξα με το μεγάλο 

Έλληνα στρατηλάτη.
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Greg Jaffe

Μετάφραση από την εφημερίδα «The Washington Post»,

4 Οκτωβρίου 2009. ΣΧΟΛΙΑ
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Το άρθρο που ακολουθεί, είναι η περιγραφή μιας επίθεσης Αφγανών

ανταρτών εναντίον ενός απομονωμένου αμερικανικού φυλακίου στην

ανατολική περιφέρεια του Αφγανιστάν.

Ο αρθρογράφος αναδεικνύει κυρίως την ανθρώπινη διάσταση του

πολέμου, με το κεντρικό πρόσωπο του άρθρου, που είναι ο διμοιρίτης

του φυλακίου. Πίσω από κάθε απώλεια στον πόλεμο, κρύβεται και μια

συγκινητική ανθρώπινη ιστορία. Κρίνεται σκόπιμο όμως να εξαρθούν

και άλλα τρία ζητήματα από την ανάγνωση του άρθρου:

Το πρώτο είναι πως οι επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών είναι δύσκολες

και απαιτητικές, με τους συμβατικούς στρατούς να προβληματίζονται

πώς θα καλύψουν έναν τεράστιο χώρο με περιορισμένες δυνάμεις. Η

συγκέντρωση σε κατοικημένους τόπους, αφήνει απροστάτευτες τις

αγροτικές περιοχές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται η διασπο-

ρά των δυνάμεων. Μέχρι σήμερα αυτή η αντίθεση δεν έχει επιλυθεί

ικανοποιητικά σε τέτοιου είδους συγκρούσεις.

Το δεύτερο είναι πως μια δύναμη που στέλνεται σε μια χώρα, ακόμα και

με τις καλύτερες προθέσεις, δεν παύει να είναι δύναμη κατοχής. Αυτό

αντιλαμβάνεται ο τοπικός πληθυσμός και το προσωπικό των ξένων

στρατών, που δεν καταλαβαίνει τον πολιτισμό των ντόπιων, κάνει ό,τι

περνάει από το χέρι του για να ισχυροποιήσει την αντίληψή τους.

Τέλος, ο πόλεμος όσο κι αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, διατηρεί

τα διαρκή χαρακτηριστικά του στο κατώτερο επίπεδο διεξαγωγής

του. Παραμένει το πεδίο της αβεβαιότητας και του χάους, της βίας

και του κινδύνου, της τριβής και του άγχους, πάντα πολύπλοκος και

απρόβλεπτος.

ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑΓΕΣ/ΔΙΔΙΣΧΣΧΣ ΕΑΕΑ
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Η ισχύς των πυρών από τα φορη-

τά αντιαρματικά και τα τυφέκια ήταν 

τόσο έντονη που οι περισσότεροι από 

τους στρατιώτες πέρασαν τα πρώτα 

λεπτά της μάχης πρηνηδόν, προσευχό-

μενοι να εξαντληθούν τα πυρομαχικά 

του εχθρού. Βρίσκονταν σε ένα μικρό 

Αφγανικό χωριό, ονόματι Wanat, κοντά 

στη μεθόριο με το Πακιστάν, για τέσσε-

ρις ημέρες. Ο σταθμός διοικήσεως του 

απομακρυσμένου φυλακίου τους ήταν 

μόνο μια λασπωμένη τρύπα περιτριγυ-

ρισμένη από γαιόσακους.

Ο ασύρματος δεν λειτουργούσε 

καλά. Περίπου 50 μέτρα από την πε-

ρίμετρο της βάσης, εννέα Αμερικανοί 

στρατιώτες, που επάνδρωναν ένα πα-

ρατηρητήριο, έφτασαν στο σημείο να 

συλληφθούν ή να σκοτωθούν από τον 

εχθρό. Αρκετοί στρατιώτες είχαν ήδη 

χάσει τη ζωή τους. «Πρέπει να πάμε 

εκεί πάνω», φώναξε ο Ανθυπολοχαγός 

Jonathan Brostrom, ο διμοιρίτης και 

διοικητής του φυλακίου. Ο ίδιος και 

ο στρτης Jason Hovater πήραν όσα 

πυρομαχικά μπορούσαν να κουβαλή-

σουν, ενώ κάποιος έριξε μια καπνογόνο 

χειροβομβίδα για να καλύψει την κίνησή 

τους και οι δύο έτρεξαν προς τη γραμμή 

του εχθρού.

Ήταν μια προβλέψιμη αντίδραση 

από τον 24χρονο ανθυπολοχαγό, γεν-

ναία, απερίσκεπτη, αυθόρμητη. Όταν 

ο Brostrom κατετάγη στο στρατό, ο 

πατέρας του, συνταγματάρχης εν απο-

στρατεία και πιλότος πλέον σε πολιτική 

εταιρεία, προσπάθησε να τον αποτρέψει 

από το πεζικό και να τον πείσει να γί-

νει πιλότος ελικοπτέρων. Δεν θέλω να 

γίνω «μοδίστρα» απάντησε ο γιος στον 

πατέρα.

Ο Brostrom και ο Hovater πήδηξαν 

μέσα στο παρατηρητήριο. Ένας λοχίας, 

ο οποίος ήταν σοβαρά τραυματισμένος 

για να πολεμήσει, έδωσε στον Brostrom 

το Μ240 πολυβόλο του. Καθώς ο αν-

θυπολοχαγός γύρισε για να ρυθμίσει 

το πολυβόλο, κάποιος εντόπισε έναν 

αντάρτη: «Είναι μέσα από το σύρμα!»

Εννέα Αμερικανοί στρατιώτες σκο-
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ο στρτης Jason Hovater πήραν όσα Εννέα Αμερικανοί στρατιώτες σκο-
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τώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν κατά 

τη διάρκεια της επίθεσης στις 13 Ιουλίου 

2008 που διήρκεσε πολλές ώρες και 

ήταν από τις πλέον αιματηρές του πο-

λέμου στο Αφγανιστάν. Ανάμεσα στους 

νεκρούς ήταν και ο Brostrom. Τους τε-

λευταίους μήνες, η μάχη του Wanat 

είχε φτάσει να συμβολίζει τα λάθος 

βήματα του αμερικανικού στρατού στο 

Αφγανιστάν. Προκάλεσε τον πατέρα του 

Brostrom να ερευνήσει τα αίτια θανάτου 

του Jonathan καθώς και τα τυχόν απε-

ρίσκεπτα λάθη ανώτερων αξιωματικών 

του στρατού, συμπεριλαμβανομένου 

ενός πρώην συναδέλφου και στενού 

φίλου του, που άφησαν τη διμοιρία έκ-

θετη και ευάλωτη. Αποτέλεσε αφορμή 

για τρεις επίσημες έρευνες, η τελευταία 

από τις οποίες, διατάχθηκε την προη-

γούμενη εβδομάδα από τον Ναύαρχο 

Mike Mullen, τον Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, αποτέλεσε το κίνητρο για 

να γίνει μια ευρύτερη επανεκτίμηση 

της πολεμικής στρατηγικής από τους 

ανώτατους διοικητές στο Αφγανιστάν, 

οι οποίοι άρχισαν να αποσύρουν αμε-

ρικανικά στρατεύματα από διάφορα 

απομακρυσμένα χωριά, όπου σημει-

ώθηκαν οι πιο σημαντικές μάχες. Οι 

ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέτες έφθασαν 

στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν επαρκείς 

δυνάμεις για να κρατήσουν αυτές τις 

περιοχές μακριά από τους Ταλιμπάν 

και ότι, αντίθετα, πρέπει να επικεντρω-

θούν στις πιο πυκνοκατοικημένες και 

λιγότερο βίαιες περιοχές. Για μερικούς 

στρατιώτες και τις οικογένειές τους αυτή 
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η απόφαση ισούται με υποχώρηση.

Λίγες εβδομάδες πριν το θάνατο του 

Brostrom, ένας στρατιωτικός ιστορικός 

τον ρώτησε για τις επιτυχίες που έζη-

σε στην επαρχία του Nurestan, όπου 

πέρασε τον περισσότερο χρόνο της 

περιοδείας του. Έδωσε μια προφητική 

απάντηση. «Είναι σχεδόν μια χαμένη 

μάχη εκεί στο Nurestan», αποκρίθηκε 

ευθέως. «Χρειάζονται πολύ περισσότε-

ρα από μια διμοιρία εκεί για να υπάρ-

ξει φανερή διαφορά». Συλλογίστηκε 

λίγο ακόμη τη δύσκολη εμπειρία του 

ως διμοιρίτης της 2ης Διμοιρίας των 

40 ανδρών, του Επίλεκτου Λόχου, του 

2ου Τάγματος, του 503ου Συντάγματος 

Πεζικού (Αερομεταφερόμενου), της 

173ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας. 

«Σκοτώσαμε μερικούς Ταλιμπάν», είπε, 

«άρα, υποθέτω, αυτό είναι επιτυχία».

Ο Brostrom, που μεγάλωσε σε στρα-

τιωτικές βάσεις ανά την Αμερική, ήταν 

γοητευτικός, αθλητικός, αλλά λίγο 

ανώριμος. Έφτασε στο Αφγανιστάν τον 

Ιούλιο του 2007 και πέρασε ένα-δύο 

ήρεμους μήνες σε ένα γραφείο πριν 

τοποθετηθεί διμοιρίτης σε ένα μικρό 

φυλάκιο στην κοιλάδα Waygal της επαρ-

χίας Nurestan.

Η τοποθεσία του φυλακίου, κοντά 

στο μικρό χωρίο Bella, επελέγη το 2006 

επειδή βρισκόταν πάνω σε μια παραδο-

σιακή δίοδο των mujaheddin από το 

Πακιστάν. Η ιδέα ήταν να σταματήσουν 

τους μαχητές του εχθρού στα μακρινά 

βουνά πριν προλάβουν και πάρουν το 

δρόμο τους για τις πιο κατοικημένες 

περιοχές. Ο απολογισμός της θητείας 

του Brostrom στο Αφγανιστάν καθώς 

και της τελικής και μοιραίας μάχης του, 

βασίστηκε σε συνεντεύξεις με στρα-

τιώτες και διοικητές, όπως επίσης και 

στην 800 σελίδων Έκθεση της αρχικής 

έρευνας του στρατού. Επίσης, έχει χρη-

σιμοποιήσει στοιχεία και από το έργο 

ενός ιστορικού του στρατού, του οποίου 

η πρόχειρη έκθεση της μάχης δημοσιεύ-

θηκε από το ForeignPolicy.com και από 

τη Washington Post τον Ιούλιο.

Ο Brostrom εισήλθε στον πόλεμο 

τη στιγμή που οι Ταλιμπάν ενδυναμώ-

νονταν. Λίγο αφότου έγινε διμοιρίτης, 

η διμοιρία του εστάλη να συλλέξει τα 

πτώματα 6 Αμερικανών στρατιωτών και 

ενός πεζοναύτη, που χτυπήθηκαν ενώ 

γυρνούσαν με τα πόδια στη Bella. Ένας 

στρατιώτης είχε πέσει περισσότερο από 

500 μέτρα μακριά κάτω σε μια απότομη 

πλαγιά και πήρε στους στρατιώτες του 

Brostrom καθώς και σε ένα στρατιωτικό 

ελικόπτερο πάνω από 15 ώρες για να 

τον εντοπίσουν. Μετά την επίθεση, οι 

υπόλοιποι στρατιώτες σπάνια επέλεγαν 

να απομακρυνθούν από τη βάση τους. 

«Αισθανόμασταν σαν να μας είχαν κα-

θηλώσει στη γωνία μας», ομολόγησε ο 

Επιλοχίας Jonathan Benton, ένας από 

τους στρατιώτες της διμοιρίας. «Κανείς 

δεν αισθανόταν πλέον ασφαλής εκεί».

Τον Ιανουάριο του 2008, ο βοηθός 

διμοιρίτη του Brostrom, Αρχιλοχίας 

Matthew Kahler, πυροβολήθηκε θανά-

σιμα από έναν Αφγανό φρουρό ασφα-

λείας καθώς επέστρεφε στο φυλάκιο 

από μια πεζή περιπολία. Ένα από τα 

καθήκοντα του Kahler ήταν να διδάξει 

τον Brostrom, ο οποίος τεχνικά ήταν 

ανώτερός του, πώς να ηγείται της δι-

μοιρίας στη μάχη. Μια ηλιόλουστη μέρα 

στη βάση της Bella, ο Brostrom έκανε 

μια απλή δέηση για τον 29χρονο φίλο 

και μέντορά του.

Μίλησε για την αγάπη του Kahler για 

τη γυναίκα του και την τετράχρονη κόρη 

τους, για την υπομονή του με τους νέους 

στρατιώτες, για το πάθος του για την 
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punk μουσική. «Δεν μπορώ καν να απα-

ριθμήσω τις αρετές που είχε ο Kahler, 

καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο», 

ανέφερε κοιτώντας τον λαμπερό ήλιο 

του μεσημεριού και προσπαθώντας να 

συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Πιστεύω 

ότι ο Λοχίας Kahler ήξερε τα πάντα».

«Λουτρό Αίματος»

Ο Διοικητής του Τάγματος του 

Brostrom, αντισυνταγματάρχης William 

Ostlund, είχε ήδη συμπεράνει μήνες 

πριν το θάνατο του Ανθυπολοχαγού, 

ότι η επάνδρωση του φυλακίου της 

Bella δεν είχε πλέον κανένα νόημα. 

Οι μαχητές του εχθρού που έρχονταν 

από το Πακιστάν είχαν μάθει από και-

ρό να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη 

περιοχή.

Ωστόσο, ο Ostlund δεν ήταν διατε-

θειμένος να εγκαταλείψει την περιοχή 

της κοιλάδας Waygal, στην οποία κα-

τοικούσε σημαντικός αριθμός πλη-

θυσμού, αποτελούμενος γενικά από 

αγράμματους αλλά βαθιά θρησκευό-

μενους ανθρώπους. Αυτή η απομονω-

μένη κοιλάδα προσέφερε ένα ιδανικό 

καταφύγιο στην al-Qaeda και στους 

Ταλιμπάν. «Ήταν ένας πληθυσμός τον 

οποίο δυσκολευόμουν να κατανοή-

σω και δεν σεβόμουν», ομολόγησε ο 

Ostlund. «Ωστόσο, πίστευα αληθινά 

ότι έπρεπε να είναι συνδεδεμένοι με 

την κεντρική διοίκηση και αυτό θα 

ήταν το πρώτο βήμα για να τους κάνει 

καλύτερους ανθρώπους και λιγότερο 

απειλητικούς για τους ίδιους και το 

Αφγανιστάν».

Ο Ostlund, με τετράγωνο και έντο-

νο πηγούνι, είχε τη φήμη του ανθρώ-

που που θα ανεβεί ψηλά. Κατετάγη σε 

ηλικία 17 ετών και έλαβε το βασικό 

πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της 

Νεμπράσκα φοιτώντας μόνο τέσσε-

ρα εξάμηνα. Τη δεκαετία του 1990 

υπηρέτησε ως διμοιρίτης στη μονάδα 
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που διοικούσε ο τότε Ανχης David Η. 

Petraeus, ο οποίος αργότερα εξελί-

χθηκε σε ανώτατο διοικητή στη Μέση 

Ανατολή. «Ο Bill ήταν ένας από τους 

σπάνιους ανθρώπους που μπορού-

σαν πράγματι να εμπνεύσουν τους 

άλλους», αναπολούσε ο Petraeus. 

«Οποιαδήποτε ήταν η αποστολή, η δι-

μοιρία του έβγαινε έξω από τη γραμ-

μή...και όσο δυσκολότερη η αποστο-

λή τόσο περισσότερο η διμοιρία του 

ξεχώριζε». Ο Ostlund συνέχισε, πήρε 

μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις 

από το Πανεπιστήμιο Tufts και δίδαξε 

στο West Point.

Αποφάσισε να μετακινήσει τη δι-

μοιρία του Brostrom από τη Bella σε 

ένα νέο φυλάκιο στο Wanat, η οποία 

ήταν έδρα του περιφερειάρχη της πε-

ριοχής της κοιλάδας και του αρχηγού 

της αστυνομίας. Τα στρατεύματα θα 

δημιουργούσαν μια ζώνη ασφαλείας 

γύρω από το χωριό και θα κέρδιζαν 

την υποστήριξη των τοπικών αξι-

ωματούχων, χρησιμοποιώντας 1,4 

εκατομμύριο δολάρια σε έργα ανοι-

κοδόμησης.

Ο Ostlund έχασε 8 στρατιώτες 

στην εν λόγω κοιλάδα και είχε ήδη 

πέσει ο ίδιος σε ενέδρα δύο φορές 

εκεί. Πίστευε όμως ότι ο στρατός 

των ΗΠΑ μπορούσε να κερδίσει τη 

συμπάθεια του τοπικού πληθυσμού. 

«Οι Αμερικανοί είναι δύσκολο να είναι 

αντιπαθητικοί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα», τόνιζε, «το πιστεύω αλη-

θινά». Το σχέδιό του βασιζόταν στην 

ίδια επίμονη θέλησή του, που είχε 

κάποτε εντυπωσιάσει τον Petraeus. 

«Το να αποδεχθώ την ήττα και να 

επιτρέψω σε αυτόν τον πληθυσμό 

να ακυρώσει τη θέλησή μου να συ-

νεχίσω την αποστολή μου, δεν ήταν 

μέσα στον κατάλογο των επιλογών 

μου», είπε.

Πριν ο Brostrom μετακινηθεί στο 

Wanat, πήγε σπίτι του με άδεια για 

να δει τους γονείς του στη Χαβάη, 

όπου είχαν εγκατασταθεί μετά την 

αποστράτευση του πατέρα του. Ένα 

βράδυ, έδειξε στον πατέρα του διά-

φορα βίντεο από το Αφγανιστάν. Τα 

περισσότερα στιγμιότυπα έδειχναν 

τον ίδιο και τους στρατιώτες του να 

δέχονται πυρά στο φυλάκιο της Bella. 

Σε ένα βίντεο, το τάγμα του Brostrom 

εκτόξευε πυρά ακόμη και βλήματα 

λευκού φωσφόρου, εναντίον μιας 

απομακρυσμένης βάσης στα βουνά, 

όπου είχαν σκοτώσει αντάρτες νω-

ρίτερα την ίδια ημέρα. Κάποιος είχε 

έρθει να περισυλλέξει τα πτώματα. 

Οι στρατιώτες ήταν αποφασισμένοι 

να τον σκοτώσουν. «Εδώ έχουμε μια 

τεράστια έκρηξη σε αυτή τη μικρή 

τελετή την οποία ο Ταλιμπάν κάνει 

για τους συντρόφους του που σκο-

τώθηκαν νωρίτερα», ομολογεί ένας 

στρατιώτης που μιλάει στο βίντεο. 

«Θα είναι φανταστικό, θα είναι ένα 

λουτρό αίματος». Λίγα δευτερόλεπτα 

αργότερα, η πλαγιά του βουνού τυλί-

γονταν στις φλόγες από την έκρηξη, 

ενώ οι στρατιώτες άφηναν κραυγές 

θριάμβου.

Οργανώσεις για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν 

ασκήσει έντονη κριτική στις ΗΠΑ για 

τη χρήση λευκού φωσφόρου, η χρή-

ση τους όμως επιτρέπεται από τους 

στρατιωτικούς κανόνες. Ο πατέρας του 

Brostrom ζύγισε τα λόγια του αρκετά 

πριν μιλήσει. «Πώς γνωρίζατε ότι αυτοί 

οι άνθρωποι που έσερναν τα πτώματα 

δεν ήταν χωριανοί που ήρθαν να πά-

ρουν τους συγγενείς τους;»
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«Είναι όλοι Ταλιμπάν», αποκρίθηκε 

ο γιος του.

Ο πατέρας συνέχισε να εκφράζει 

τις αμφιβολίες του. Ο γιος απαντού-

σε ότι αυτή η σκληρή στάση ήταν το 

μόνο πράγμα που τον διατηρούσε 

ζωντανό σε αυτή την ξεχασμένη γωνία 

του Αφγανιστάν. Εντέλει, ο ανθυπολο-

χαγός αντέδρασε και φώναξε «δεν με 

καταλαβαίνεις». «Έχεις δίκιο, γιε μου, 

δεν σε καταλαβαίνω», αποκρίθηκε ο 

πατέρας. «Δεν το καταλαβαίνω, αλλά 

ανησυχώ. Αληθινά ανησυχώ».

Τίποτε δεν πήγε όπως σχεδιάσθηκε

Λίγες μέρες αργότερα ο Brostrom 

επέστρεψε στο Αφγανιστάν. Η διμοιρία 

του έλαβε την τελική διαταγή να εγκα-

τασταθεί στο φυλάκιο του Wanat στις 

αρχές Ιουλίου. Το τάγμα θα επέστρεφε 

στην πατρίδα σε δύο εβδομάδες, αλλά 

ο Ostlund και οι ανώτεροί του ήθελαν 

το φυλάκιο να είναι έτοιμο στη θέση 

του για την επόμενη Μονάδα.

Μια μέρα πριν φύγει για το νέο 

φυλάκιο, ο ανθυπολοχαγός Brostrom 

εξομολογήθηκε τις αμφιβολίες του 

στον υπολοχαγό Brandon Kennedy, 

τον καλύτερό του φίλο στο Στρατό. 

Ο Brostrom ανησυχούσε διότι δεν είχε 

αρκετούς άνδρες για να αποκρούσει 

πιθανή εχθρική επίθεση και παρα-

πονιόταν ότι η προτεινόμενη θέση 

του φυλακίου, ανάμεσα σε βουνά, 

καθιστούσε την άμυνά του δύσκολη, 

δήλωσε ο Kennedy σε μια αναφορά 

του στους ανακριτές του Στρατού.

«Έλεγε ότι ήξερε ότι θα σκοτωθεί, 

καθώς τις τέσσερις τελευταίες φορές 

που είχε πάει εκεί πάνω, είχε πέσει σε 

ενέδρα, συχνά με πολύ καλά αποτελέ-

σματα», έγραψε ο Kennedy.

Τίποτε στην επιχείρηση του Wanat 

δ ε ν  π ή γ ε  ό π ω ς  σ χ ε δ ι ά σ τ η κ ε .  Ο 

Brostrom και οι άνδρες του υποτίθεται 

ότι θα είχαν 8 τόνους με οικοδομικό 

υλικό για να κατασκευαστούν υπό-

γειες οχυρωμένες θέσεις, μεγάλους 

φορτωτές για να καλύψουν φράγματα 

Hesco ύψους 2,5 μέτρων και αποθέμα-

τα νερού για 5 ημέρες, ανέφερε ένας 

ανώτερος αξιωματικός.

Ωστόσο, η Αφγανική κατασκευαστι-

κή εταιρεία που υποτίθεται ότι θα προ-

μήθευε αυτά τα υλικά και θα έχτιζε τη 

βάση, αρνήθηκε να κάνει τη διαδρομή 

των 6 χιλιομέτρων μέσα στην κοιλάδα, 

λόγω του ότι ήταν πολύ επικίνδυνη. 

Ένας μικρός φορτωτής Bobcat παρα-

δόθηκε στη βάση με ελικόπτερο, αλλά 

έμεινε από καύσιμα τη δεύτερη ημέρα. 

Οι στρατιώτες του Brostrom, δουλεύ-

οντας κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου 

θερμοκρασία, προσπαθούσαν απε-

γνωσμένα με τα φτυάρια να γεμίσουν 

σάκους με άμμο και λάσπη. Επίσης, 

τα εφόδια νερού των πέντε ημερών 

δεν έφθασαν ποτέ στο Wanat και τη 

δεύτερη μέρα στη βάση, οι περισσό-

τεροι ήταν «μέτρια αφυδατωμένοι», 

όπως ανέφερε ένας στρατιώτης στους 

ανακριτές του στρατού.

Μετά από δυο μέρες, ένα μη επαν-

δρωμένο αερόχημα τύπου Predator κι-

νήθηκε προς το Wanat. Καμία επίθεση 

δεν είχε λάβει χώρα τις πρώτες μέρες 

της επιχείρησης εκεί και οι Αμερικανοί 

διοικητές αποφάσισαν ότι υπήρχαν 

άλλες πιο πιεστικές προτεραιότητες.

«Έπρεπε να είχαν κάνει πολύ περισ-

σότερα για να μας βοηθήσουν», είπε 

ο Αρχιλοχίας David Dzwick, ο οποίος 

αντικατέστησε τον Kahler στη διμοι-

ρία. «Το πραγματικό πρόβλημα ήταν 

η αλαζονεία. Όλοι νόμιζαν ότι ήξεραν 

τον εχθρό».
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«Ήξερα ότι αυτό ήταν»

Λίγες μέρες αφότου έφτασε η διμοιρία, ένας ηλικιωμένος 

κάτοικος του χωριού Wanat έδωσε στον Brostrom έναν 

κατάλογο με τα ονόματα των κατοίκων του χωριού που 

είχαν σκοτωθεί σε επίθεση ελικοπτέρου την περα-

σμένη βδομάδα. Οι νεκροί ήταν αντάρτες αλλά και 

τοπικό ιατρικό προσωπικό, που είχε εργαστεί στενά 

με τους Αμερικανούς στρατιώτες. Το γεγονός είχε 

εξοργίσει τους κατοίκους σε όλη την κοιλάδα.

Στις 13 Ιουλίου, πέμπτη ημέρα διαμονής 

τους στη βάση του Wanat, ο Brostrom κι ο 

Dzwick διέταξαν όλους τους άνδρες να ση-
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κωθούν στις 3.30 π.μ. και να επανδρώ-

σουν τις θέσεις μάχης. Στο Αφγανιστάν, 

οι ώρες λίγο πριν το ξημέρωμα είναι 

συνήθως και οι πιο θανάσιμες. Λίγο 

μετά τις 4 π.μ. ένας αριθμός 200 περί-

που ανταρτών άνοιξε πυρ με φορητά 

αντιαρματικά, καταστρέφοντας το σύ-

στημα αντιαρματικών πυραύλων της 

βάσης και τους σωλήνες των όλμων. 

Μετά έστρεψαν τα πυρά τους στο πα-

ρατηρητήριο. Η αρχική έκρηξη πέταξε 

τον στρατιώτη Tyler Stafford κάτω, ο 

οποίος άρχισε να φωνάζει ότι καιγό-

ταν. Δίπλα του, ο στρατιώτης Matthew 

Phillips έγειρε πίσω για να πετάξει μια 

χειροβομβίδα, όταν τον πρόλαβε μια 

ρουκέτα. Το ουραίο πτερύγιο του αντι-

αρματικού πυραύλου εξοστρακίστηκε 

στο κράνος του Stafford, αφήνοντας 

ένα βαθούλωμα. Όταν κοίταξε πάνω, 

ο Phillips ήταν νεκρός.

Μερικά μέτρα μακρύτερα, οι στρα-

τιώτες Christofer McKaig και Jonathan 

Ayers προσπαθούσαν να σηκώσουν 

το κεφάλι τους πάνω από τους γαι-

όσακους του παρατηρητηρίου. «Θα 

μετρήσω μέχρι το 3 και μετά θα πη-

δήξουμε πάνω και θα πυροβολήσουμε 

σε οτιδήποτε βλέπουμε», θυμάται ο 

McKaig να φωνάζει.

Οι δύο στρατιώτες σηκώθηκαν στα 

πόδια τους, έριξαν μια μικρή ριπή και 

έπεσαν ξανά κάτω. Όταν ήρθε η ώρα 

να ξανασηκωθούν, ο Ayers δίστασε. Έτσι 

ο McKaig άρχισε να μετρά. Με το τρία, 

οι άντρες σηκώθηκαν και μια σφαίρα 

χτύπησε τον Ayers. Έβηξε αίμα αρκετό 

για να γεμίσει ένα κουτάλι τσαγιού και 

έπεσε νεκρός.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Brostrom και 

ο Hovater έτρεξαν προς το παρατηρη-

τήριο. Σκοτώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά 

από την άφιξή τους.

Με τον εχθρό να πλησιάζει, οι Staford, 

McKaig και ο Λοχίας Matthew Gobble, 

ζαλισμένος από απώλεια αίματος, εγκα-

τέλειψαν το παρατηρητήριο. Μέσα στο 

χάος άφησαν πίσω τους κατά λάθος τον 

Λοχία Ryan Pitts, ο οποίος άκουγε τις φω-

νές του εχθρού λίγα μέτρα μακριά του. 

Ψιθύρισε στον ασύρματο ότι ήταν μόνος 

του και χωρίς πυρομαχικά. «Ήξερα ότι 

αυτό θα γινόταν», ομολόγησε αργότερα 

σε ένα στρατιωτικό ιστορικό. Οι στρα-

τιώτες στο φυλάκιο τον κάλεσαν στον 

ασύρματο, αλλά ο Pitts δεν απάντησε. 

Ο τραυματισμένος Λοχίας δεν είχε το 

περιθώριο να επιτρέψει στον εχθρό να 

τον ακούσει.

Μια άλλη ομάδα με ενισχύσεις έτρεξε 

προς το παρατηρητήριο, άρπαξε τα τυ-

φέκια και τα πυρομαχικά των νεκρών και 

επιτέθηκε στους αντάρτες. Μετά από μία 

ώρα μάχης, ελικόπτερα Apache έφθασαν 

στο φυλάκιο, και άλλαξαν την κατεύ-

θυνση της μάχης υπέρ των Αμερικανών 

στρατιωτών.

Ο φίλος του Brostrom, Brandon 

Kennedy, έφθασε στο Wanat λίγη ώρα 

αργότερα, για να βρει τους στρατιώτες 

βουτηγμένους στον ιδρώτα και στο αίμα. 

Βαριά σύννεφα καπνού έβγαιναν από 

καιγόμενα οχήματα. «Είχα πάρει μέρος 

σε μάχες και παλαιότερα, αλλά αυτό ήταν 

κάτι τελείως διαφορετικό», είπε. «Ήταν 

σαν ταινία».

Έτυχε στον Kennedy να συνοδέψει τη 

σωρό του Brostrom πίσω στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ρώτησε ένα λοχία που το είχε 

ξανακάνει, τι να περιμένει. «Είναι πάντα 

το ίδιο», αποκρίθηκε. «Οι μητέρες θέλουν 

μόνο να μάθουν για το γιο τους. Θέλουν 

να μάθουν τι είδους άντρας ήταν. Οι πα-

τέρες θέλουν να μάθουν πώς σκοτώθηκε 

ο γιος τους. Θέλουν κάποιος να τους 

εξηγήσει τι ακριβώς έγινε».
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«Πρέ πει να γνω ρί ζου με για να έ χου με η θι κό θάρ ρος κα τά τη στιγ μή 

του κιν δύ νου, γι’ αυ τό δε, πρέ πει να ερ γα σθού με. Για να ερ γα σθού-

με, δεν αρκεί να μά θου με τους κα νο νι σμούς. Δεν αρ κεί να δια τά ξου-

με: με τα βο λή μαρ ς! Πρέ πει να μά θου με να σκε πτό μα στε».
Στρα τάρ χης ΦΟΣ

Η γνώ ση που α πο κτά κά θε αξ κός κα τά τη διάρ κεια της στα διο δρο μί ας του προκύ πτει α πό την ε ναλ-

λα γή σε θέ σεις διοι κή σε ως, τις ε πι τε λι κές θέ σεις και τη φοίτη ση σε στρα τιω τι κά σχο λεί α. Η αυ το-

μόρ φω ση ό μως, μπο ρεί να συμ βάλ λει κα τά πο σο στό ί σης α ξί ας στην α νά πτυ ξη της ε παγ γελ μα τι κής 

γνώ σης. Η γνώση της Στρα τιω τικής Ι στο ρί ας μπο ρεί να βελ τιώ σει την κα τα νό η ση των σύγ χρο νων 

κα τα στά σε ων, α φού τις το πο θε τή σου με στην προ ο πτι κή του ι στο ρι κού χρό νου και να δώ σει μια 

προ σέγ γι ση σε πε ρισ σό τε ρες ε μπει ρί ες και ι δέ ες, που εί ναι α δύ να το να συ να ντή σει κα νείς στη διάρ-

κεια της στα διο δρο μί ας του.

Στη σύ ντα ξη του κα τα λό γου συ νέ βα λαν ό λοι οι φο ρείς του ΓΕΣ και α πο τε λεί στην ου σί α μια πρό τα-

ση προς τους α ξιω μα τι κούς και υ πα ξιω μα τι κούς που ενδια φέ ρο νται να με λε τή σουν τη στρα τιω τι κή 

τέ χνη και ε πι στή μη πέ ραν των στρα τιω τι κών εγ χει ρι δί ων και κα νο νι σμών. 

Ο κα τά λο γος βέ βαια δεν πε ρι λαμ βά νει ό λα τα έρ γα που πι θα νόν να έ χουν α ξία για την α νά πτυ ξη της 

ε παγ γελ μα τι κής γνώ σης του αξ κού και δεν ε πε κτεί νεται σε το μείς άλ λους πλήν των ε παγ γελ μα τι κών, 

οι ο ποί οι εί ναι χρή σι μοι στον σύγ χρο νο αξ κό. Ε πί σης στον κα τά λο γο δεν πε ρι λαμ βά νο νται Στρα τιω-

τικά Δη μο σιεύ μα τα και οι ε πί ση μες εκ δό σεις της Διευ θύν σε ως Ι στο ρί ας Στρατού. 

Ο κα τά λο γος πε ρι λαμ βά νει ελ λη νό γλωσ σα και αγ γλό γλωσ σα βι βλί α. Τα τε λευταί α κρί θη κε σκό πι μο 

να πε ρι λη φθούν α φε νός μεν διό τι υ πάρ χουν σπου δαί α έρ γα τα ο ποί α δεν έ χουν με τα φρα στεί στην 

ελ λη νι κή και α φε τέ ρου ε πει δή σήμε ρα εί ναι εύ κο λη η προ μή θεια ξε νό γλωσ σων βι βλί ων.

Η αυ το μόρ φω ση ε ξαρ τά ται α πό το χρό νο που δια θέ τει κά ποιος για με λέ τη, ο οποί ος πά ντα μπο ρεί να 

βρε θεί και ο κα θέ νας έ χει τη δυ να τό τη τα να ε πι λέ ξει τα βι βλί α που τον εν δια φέ ρουν πε ρισ σό τε ρο. 

Φυ σι κά η ε πι δί ω ξη εί ναι να προ χω ρή σει ο αξ κός και σε βι βλιο γρα φι κά εν δια φέ ρο ντα πέ ραν αυ τών 

του παρό ντος κα τα λό γου.

ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ

ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ ΣΧΕ ΔΙΩΝ-Α ΣΚΗ ΣΕ ΩΝ 

Π Ρ Ο  Τ Ε Ι  Ν Ο  Μ Ε  Ν Ο Σ 

ΚΑ ΤΑ ΛΟ ΓΟΣ ΒΙ ΒΛΙΩΝ 

ΦΕ ΒΡΟΥΑ ΡΙΟΣ 2010
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Διοί κη ση-Η γε σί αΔιοί κη ση-Η γε σί α

Creveld, Martin van, Η Διοί κη ση στον Πό λε μο, Α θή να, Του ρί κης, 2001. 

Το βι βλί ο πε ρι γρά φει την ι στο ρί α της διοι κή σε ως στον πό λε μο α πό την αρ χαί α ε πο χή μέ χρι το 

Βιετ νάμ. Ταυ τό χρο να συν δέ ει την ι στο ρί α με τους κύ ριους πα ρά γο ντες, τε χνο λο γι κούς, πο λι τι-

σμικούς, πο λι τι κούς, κοι νω νι κούς κ.λπ. που ε πη ρέ α σαν τον τρό πο με τον ο ποί ο εξα σκεί ται η 

διοί κη ση στον πό λε μο. Στο τε λευ ταί ο κε φά λαιο πε ριέ χει μί α σύνο ψη για το τι ση μαί νει η διοί-

κη ση στον πό λε μο. Ε πι πλέ ον στο βι βλί ο μπο ρεί κά ποιος να βρεί μί α πλή ρη βι βλιο γρα φί α για το 

α ντι κεί με νο της διοι κή σε ως.

Fuller, John Frederick Charles, Η Ι διο φυ ής Στρα τη γι κή του Με γά λου Α λεξάν δρου, Α θή να, 

Ποιό τη τα, 2003.

Ο Fuller δεν έ γρα ψε μί α βιο γρα φί α του Μ. Α λε ξάν δρου αλ λά μί α α νά λυ ση της πο λι τι κής και της στρα τη-

γι κής του. Ό ταν δί δα σκε στη Σχο λή Πο λέ μου, χρη σι μο ποιού σε πά ντα πα ρα δείγ μα τα α πό την εκ στρα τεί α 

του Μ. Α λε ξάν δρου για να α ντλή σει δι δάγ μα τα. Υ πο στή ρι ζε δε πως αν οι πο λι τι κοί και οι στρα τιω τι κοί 

γνώριζαν την ι στο ρί α της Ελ λά δας του 4ου αιώ να π.Χ., θα α πέ φευ γαν τα κο λοσ σιαί α λά θη τους.

Hutchinson, Godfrey, Ο Ξε νο φών και η Τέ χνη της Διοί κη σης. Πολε μι κή Τα κτι κή και Στρα-

τη γι κή 411-362 π.Χ. Α θή να, Ιωλκός, 2008. 

Ο συγ γρα φέ ας α να λύ ει θαυ μά σια την αρ χαία τέ χνη της διοι κή σε ως και τα δι δάγ μα τα που εί ναι χρή σι-

μα και για τη ση μερι νή ε πο χή. Αιφ νι διά ζε ται κα νείς ευ χά ρι στα ό ταν α να κα λύ πτει πό σα προ βλή μα τα 

που α ντι με τω πί ζουν οι στρα τοί σή με ρα εί χαν α ντι με τω πι στεί και από τους αρ χαί ους, που έ δω σαν 

τις δι κές τους λύ σεις. 

Ψυ χο λο γί α-Κοινω νιο λο γί αΨυ χο λο γί α-Κοινω νιο λο γί α

Κω στα ράς, Γρη γό ριος και Shuh, Horst, Στρα τιω τι κή Ψυ χο λο γί α. Ψυ χο λο γι κά Βο η θή μα τα 

Η γετι κής δια την Στρα τιω τι κή Πρά ξη, Α θή να, 1990.

Το βι βλί ο εί ναι μια ε παυ ξη μέ νη και προ σαρ μο σμέ νη στην ελ λη νι κή πραγμα τι κό τη τα έκ δο ση α ντί-

στοι χου βι βλί ου για το Γερ μα νι κό στρα τό. Σκο πός του εί ναι να δώ σει στους η γή το ρες ό λων των 

κλι μα κί ων τις ψυ χο λο γι κά θε μελιω μέ νες με θό δους οι ο ποί ες θα τους βο η θή σουν να α ντι με τω πί σουν 

με ε πιτυ χί α κρί σι μες κα τα στά σεις Η γε σί ας.

Η θι κήΗ θι κή

Α ρι στο τέ λης, Η θι κά Νι κο μά χεια, Α θή να, Πά πυ ρος, 1990. 

Έ να α πό τα βι βλί α του Α ρι στο τέ λη που ά σκη σαν με γά λη ε πί δρα ση στη δυ τι κή σκέ ψη. Ο Α ρι στο τέ λης 

ι σχυ ρί ζε ται πως η ευ τυ χί α έ γκει ται «στη δρα στη ριό τη τα της ζω ής σύμ φω να με την α ρε τή», ο ρί ζοντας 

την α ρε τή ως η θι κή (θάρ ρος, γεν ναιο δω ρί α, δι καιο σύ νη) αλ λά και ως διανο η τι κή (γνώ ση, σο φί α, 

ο ξυ δέρ κεια).

Walzer, Michael, Δί καιοι και Ά δι κοι Πό λε μοι. Σκο ποί, Κα νό νες, Μέ σα, Ε γκλή μα τα και Θε ω ρί α 

Πο λέ μου 428 π.Χ. - 2003 μ.Χ. Α θή να, Ιωλ κός, 2008. 

 Έ να α πό τα κα λύ τε ρα βι βλί α που έχουν γρα φεί για την η θι κή του πο λέ μου. Το βι βλί ο ε ξε τά ζει έ ναν 
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α ριθ μό συ γκρού σε ων με σκο πό να κα τα νο ή σει για τί το ε πι χεί ρη μα για τον πό λε μο και τη δι καιο σύ νη 

πα ρα μέ νει α κό μα πο λι τι κή και η θι κή α να γκαιό τη τα. 

Σύγ χρο νες Συ γκρού σεις και Μελ λο ντικές Ε ξε λί ξειςΣύγ χρο νες Συ γκρού σεις και Μελ λο ντικές Ε ξε λί ξεις

Huntington, Samuel. Η Σύ γκρου ση των Πο λι τι σμών και ο Α να σχη μα τι σμός της Πα γκό σμιας 

Τά ξης. Α θή να, Τερ ζό που λος, 1999.

Ο συγ γρα φέ ας, με το βι βλί ο αυ τό που προ κάλε σε πολ λές δια μά χες, α να λύ ει τους πο λι τι σμούς και ε ξη γεί 

πώς δη μιουρ γού νται, ε ξε λίσ σο νται, συ γκρού ο νται με άλ λους πο λι τι σμούς και πα ρακ μά ζουν. Ο συγ γρα φέ ας 

πα ρου σί α σε την ά πο ψή του για τη δο μή της πα γκό σμιας τά ξης με τά τον Ψυ χρό Πό λε μο. 

Ricks, Thomas. Fiasco: Ο Α με ρι κα νι κός Πό λε μος στο Ιράκ, Α θή να, Ιωλ κός, 2007. 

Ο δη μο σιο γρά φος της Washington Post, στη ριζό με νος στο ε κτε τα μέ νο δίκτυο των γνω ρι μιών του 

κα θώς και σε χι λιά δες σε λί δες ε πί ση μων εγ γρά φων, πε ρι γρά φει τη σχε δί α ση και τη διε ξα γω γή της 

ε πι χεί ρη σης Ι ρα κι νή Ε λευ θερί α (Operation Iraqi Freedom).

Θε ω ρί α του Πολέ μουΘε ω ρί α του Πολέ μου

Clausewitz, Carl von, Πε ρί του Πο λέ μου, Θεσ σα λο νί κη, Βά νιας, 1999. 

Αν και γρά φτη κε στις αρ χές του 19ου αιώ να, θε ω ρεί ται α κό μη η «Βί βλος» για τη θε ω ρί α του πολέ-

μου. Εί ναι α πο λύ τως βα σι κό α νά γνω σμα ε ξαι τί ας της ε πιρ ρο ής του στη διαμόρ φω ση του Δυ τι κού 

Τρό που του Πο λέ μου. 

Θου κυ δί δης, Ι στο ρί α του Πε λο πον νη σιακού Πο λέ μου (μτφ. Άγ γε λου Βλά χου), Α θή να, 

Ε στί α, 1998.

Η θαυ μά σια πε ρι γρα φή του Πε λο πον νη σιακού Πο λέ μου πα ρα μέ νει α κό μη, ό πως ο φι λό δο ξος στό χος 

του ί διου του Θου κυδί δη, «αιώ νιο κτή μα» της αν θρω πό τη τας. Το έρ γο του πα ρα μέ νει δια χρο νι κό 

και ε πί και ρο, μας βο η θά ει να κα τα νο ή σου με τη «δυ να μι κή» της πα γκό σμιας ιστο ρί ας και να α πο κω-

δι κο ποι ή σου με τη σύγ χρο νη πο λι τι κή και στρα τη γι κή.

Hanson, Victor Davis, Ο Δυ τι κός Τρό πος Πο λέ μου. Η Α πο φα σι στι κή Μά χη στην Κλα σι κή 

Ελ λά δα, Α θή να, Του ρί κης, 2003.

Σε μια ο λό κλη ρη σει ρά α ξιών και α ντιλή ψε ων που οι ρί ζες τους α να τρέ χουν στην αρ χαί α Ελ λά δα, 

κυ ρί αρ χη εί ναι η α πο δο χή της μά χης ως κεντρι κής πρά ξης του πο λέ μου. Ο σύγ χρο νος δυ τι κός πο λι τι-

σμός, ως κλη ρο νό μος των αρ χαί ων Ελ λή νων, υ ιο θέ τη σε την α ντί λη ψη αυ τή, χω ρίς ό μως να δια βλέ πει 

ό τι κιν δυ νεύ ει να πα ρα συρ θεί ε ξαι τί ας της στην ά βυσ σο του ο λο καυ τώ μα τος.

Hanson, Victor Davis, Σφα γή και Πο λι τι σμός. Μά χες-Ορό ση μα στην Ά νο δο της Δυ τι κής 

Ι σχύ ος, Α θή να, Κά κτος, 2002.

Με λε τώ ντας εν νέ α πο λε μι κές συ γκρού σεις α πό τη ναυ μα χί α της Σα λα μί νας μέ χρι το Βιετ νάμ, ο 

κα θη γη τής Χάν σον, α να τέ μνει το φαι νό με νο της στρα τιω τι κής ι σχύ ος της Δύ σης και ε ξη γεί τους 

λό γους οι ο ποί οι, σύμ φω να με την α νά λυ σή του, έκα ναν τον Δυ τι κό άν θρω πο τον πλέ ον φο νι κό 

πο λε μι στή στην ι στο ρί α.

Howard, Michael. Ο Ρό λος του Πο λέ μου στη Νε ό τε ρη Ευ ρω πα ϊ κή Ι στο ρί α, Α θή να, 

Ποιό τη τα, 2000. 

Μια σύ ντο μη ό σο και πε ριε κτι κή με λέ τη του ε ξε λισ σό με νου χα ρα κτή ρα του πο λέ μου για τα προ η γού-

με να χί λια χρό νια, της ε πί δρα σής του στην ι στορί α της Ευ ρώ πης και το α πο τέ λε σμα των τε χνο λο γι κών 
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και κοι νω νι κών αλ λαγών πά νω στον ί διο τον πό λε μο.

Kennedy, Paul. Η Ά νο δος και η Πτώ ση των Με γά λων Δυ νά με ων. Οι κο νο μι κή Με τα βο λή και 

Στρα τιω τι κή Σύ γκρου ση α πό το 1500 ώς το 2000. Α θή να, Α ξιω τέλ λης, 1998. 

 Ο συγ γρα φέ ας διε ρευ νά τη σχέ ση με τα ξύ της οι κο νο μι κής και στρα τιωτι κής δύ να μης τα τε λευ ταί α 

πε ντα κό σια χρό νια. Ά σκη σε με γά λη ε πί δρα ση όταν πρω το εκ δό θη κε τη δε κα ε τί α του ’80.

Κί γκαν, Τζον. Η Ι στο ρί α του Πο λέ μου, Αθή να, Λι βά νης- Νέ α Σύ νο ρα, 1997.

Ο Τζον Κί γκαν ι σχυ ρί ζε ται πως δεν υ πάρχει έ νας ε νιαί ος τύ πος πο λέ μου, ό πως υ πέ θε τε ο Κλά ου ζε-

βιτ ς. Υ πάρ χουν οι πό λε μοι που μορ φο ποι ή θη καν στην ε πο χή που πρώ τη ύ λη ή ταν κυ ρί ως η πέ τρα, 

κα τό πιν το σί δε ρο, υ στε ρό τερα η «σάρ κα» και τέ λος η φω τιά. Υ πάρ χουν τέ λος οι πό λε μοι του 20ου 

αιώ να, στη διάρ κεια του ο ποί ου ο πό λε μος με τα τρά πη κε α πό «μέ σο της πο λι τι κής» σε αυ τοσκο πό.

Κον δύ λης, Πα να γιώ της. Θε ωρί α του Πο λέ μου, Α θή να, Θε μέ λιο, 1999.

Ο Κον δύ λης έ γρα ψε έ να ση μα ντι κό βι βλί ο, το ο ποί ο, προ πα ντός χάρη στην α ντι πα ρά θε σή του με την 

κα θιε ρω μέ νη έ ρευ να, α νή κει στα γο νι μό τερα πράγ μα τα που γρά φτη καν για τη θε ω ρί α του πο λέ μου 

με τά τον Δεύ τε ρο Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Machiavelli, Niccolo, Ο Η γε μό νας, Α θή να, Περί πλους, 2001.

Ο μι κρός αυ τός τό μος πο λι τι κής φι λο σο φί ας εί ναι το α πόσταγ μα της σο φί ας του συγ γρα φέ α α πό την 

ε να σχό λη σή του στην πο λι τι κή της Ι τα λί ας του 16ου αιώ να και χρη σι μοποιεί τη ρε α λι στι κή προ σέγ-

γι ση. Ο Η γε μό νας εί ναι το πρώ το βι βλί ο ό που α ναφέ ρε ται ό τι πρώ τα χρειά ζε ται να κα θο ρί ζε ται ο 

ε πι θυ μη τός σκο πός και μετά πρέ πει να δια τί θε νται τα α πα ραί τη τα μέ σα για την ε πί τευ ξή του, αυ τό 

που σή με ρα εί ναι η ου σί α της στρα τη γι κής. 

Πλα τιάς, Α θα νά σιος, Διε θνείς Σχέ σεις και Στρα τη γι κή στον Θου κυ δί δη, Α θή να, Βι βλιο πω-

λεί ον της Ε στί ας, 1999.

Ο συγ γρα φέ ας δεν α ντι με τω πί ζει το έρ γο του Θου κυ δί δη ως αρ χαί ο φι λο λο γι κό κεί με νο, αλ λά ως 

ζω ντα νό και ε πί και ρο, το ο ποί ο πα ρέ χει στους α να γνώ στες του την κυ ρί αρ χη διε θνώς θεω ρη τι κή 

προ σέγ γι ση στην α νά λυ ση των διε θνών σχέ σε ων και της στρα τη γι κής.

Sun Tzu. Η Τέ χνη του Πο λέ μου, Α θή να, Φόρ μιγ ξ, 2005.

Το βι βλί ο του Κι νέ ζου στρα τη γού Σούν Τζού α πό πολ λούς θε ω ρεί ται το κα λύ τε ρο βι βλί ο που έ χει 

γρα φεί για τον πό λεμο αν και χρο νο λο γεί ται α πό τον 4ο αιώ να π.Χ. Στη Δύ ση άρ χισε να δια βά ζε ται 

ε κτε τα μέ να με τά τον πό λε μο του Βιετ νάμ.

Στρα τη γι κήΣτρα τη γι κή

Beaufre, Andre, Ει σα γω γή στη Στρα τη γι κή, Α θή να, ΔΕΚ/ΓΕΣ, 1987.

Το βι βλί ο του Γάλ λου στρα τη γού Beaufre εί ναι μί α σύ ντο μη και πε ριε κτι κή ει σα γωγή στη Στρα τη γι κή, 

που και ύ στε ρα α πό πε ρί που 50 χρό νια πα ρα μέ νει α ξε πέ ρα στο. 

Hart, Liddell Basil, Η Έμ με σος Στρα τη γι κή, Α θή να, Συ μπληρω μα τι κές Εκ δό σεις ΓΕΣ, 1963.

Έ να κλα σι κό βι βλί ο του 20ου αιώ να για τη στρα τη γι κή. Ο Λί ντελ λ Χάρ τ ε πι μέ νει σε δύ ο πράγ μα τα κυρί-

ως, στον αιφ νι δια σμό και τον ε λιγ μό. Η έμ με ση στρα τη γι κή βα σί ζε ται στην πί στη του ό τι ο πό λε μος 

και οι μά χες πρέ πει να κερ δί ζο νται γρή γο ρα, α πο φασι στι κά και με τις μι κρό τε ρες α πώ λειες.

Πα πα σω τη ρί ου, Χα ρά λα μπος, Βυ ζα ντι νή Υ ψη λή Στρα τη γι κή 6ος -11ος Αιώ νας, Α θή να, 

Ποιό τη τα, 2001. 

Το Βυ ζά ντιο υ πήρ ξε η μα κρο βιό τε ρη πρω τα γω νι στι κή δύ να μη στην ι στο ρί α του δυ τι κού πο λι τι σμού. 

Το γε γο νός αυ τό κα θι στά ι διαί τε ρα εν δια φέ ρου σα και ση μα ντι κή τη με λέ τη της βυ ζα ντι νής υ ψη λής 



128128 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

στρα τη γι κής, την ο ποί α ο συγγρα φέ ας α να λύ ει με τα σύγ χρο να ερ γα λεί α της στρα τη γι κής. Ε κεί νο 

που α ναδει κνύ ε ται εί ναι ό τι πα ρά τη συ γκρι τι κή υ στέ ρη ση σε στρα τιω τι κά μέ σα ένα ντι μιας του λά-

χι στον α ντί πα λης δύ να μης, η ε πι τυ χί α του Βυ ζα ντί ου ή ταν προ ϊ όν ε νός πο λύ πλο κου συν δυα σμού 

μέ σων που συ νέ θε ταν μια πε ρί τε χνη υψη λή στρα τη γι κή.

Paret, Peter (εκ δ.), Οι Δη μιουρ γοί της Σύγ χρο νης Στρα τη γι κής. Α πό το Μακ κια βέλ λι στην 

Πυ ρη νι κή Ε πο χή, Α θή να, Του ρί κης, 2004.

Το βι βλί ο πε ριέ χει δο κί μια α πό ο ρι σμένους α πό τους πιο ειδικούς διακεκριμένους α κα δη μα ϊ κούς, της 

στρα τη γι κής σκέ ψης των τε λευ ταί ων 500 ε τών. Η ποι κι λί α των θε μά των μας πα ρέ χει μί α ευ ρεί α προ ο πτι κή 

στη θε ω ρί α και την πρα κτι κή του πο λέ μου α πό την Α να γέν νη ση μέ χρι το τέ λος του Ψυ χρού Πο λέ μου.

Ε πι χει ρή σεις/Ε πι χει ρη σια κό Ε πί πε δο του Πο λέ μουΕ πι χει ρή σεις/Ε πι χει ρη σια κό Ε πί πε δο του Πο λέ μου

Manstein, Erich von, Νί και Α πο λε σθεί σαι, Α θήνα, ΓΕΣ/ΔΕΚ, 1962.

Τα α πο μνη μο νεύ μα τα ε νός α πό τους κα λύ τε ρους Γερ μα νούς στρα τη γούς του Β’ ΠΠ, δια τη ρούν α κό μη 

την ε πι και ρό τη τά τους. Ο Μαν στά ιν ή ταν ο αρ χιτέ κτο νας των πρώ ι μων ε πι τυ χιών της Βέρ μα χτ, δεί χνει 

ό μως για άλ λη μί α φορά ό τι τα λά θη στη στρα τη γι κή δε διορ θώ νο νται α κό μη και α πό πε ρι φα νείς 

επι τυ χί ες σε ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο.

Τα κτι κήΤα κτι κή

Rommel, Erwin. Το Πε ζι κό Ε πι τί θε ται, Α θή να, Eurobooks, 2006. 

Πε ρι γρά φο ντας τις ε μπειρί ες του α πό τον Α’ ΠΠ ο Ρόμ μελ μας δί νει την ου σί α της τα κτι κής, πριν 

α κόμη γί νει ο διά ση μος η γή το ρας του Β’ ΠΠ. Πε ρι γρά φει τη δια δι κα σί α λή ψε ως α πο φά σε ων ε νός 

η γή το ρα μι κρού κλι μα κί ου υ πό το ε χθρι κό πυρ και α πό τις «πα ρα τη ρή σεις» του συν θέ τει τις ε μπει-

ρί ες σε πρα κτι κά δι δάγ μα τα. Λέ γε ται ό τι ο Πάτ τον το εί χε μά θει α πέ ξω.

Τζου βα λάς, Γε ώρ γιος, Ύ ψω μα 731, Α θή να, Ε ται ρεί α Με λέ της Ελ ληνι κής Ι στο ρί ας, 2007.

Η μά χη για το ύ ψω μα 731 υ πήρ ξε μια α πό τις φο νι κό τε ρες και δυσκο λό τε ρες που έ δω σε ο Ελ λη νι κός 

Στρα τός το Μάρ τιο του 1941 για να α ντι με τωπί σει την ε α ρι νή ε πί θε ση των Ι τα λών. Ο συγ γρα φέ ας, 

ε ρευ νώ ντας τα αρ χεί α και παίρ νο ντας συ νε ντεύ ξεις α πό τους ε πι ζώ ντες, μας δί νει ο λο κλη ρω μέ νη 

περι γρα φή της μά χης, που δεν εί ναι τό σο γνω στή ό σο θα έ πρε πε.

Διοι κη τική Μέ ρι μναΔιοι κη τική Μέ ρι μνα

Creveld, Martin van. Ε πι με λη τεί α και Πό λε μος. Η Διοι κη τι κή Μέ ριμνα α πό τον Βαλ λεν στά ιν 

στον Πάτ τον. Α θή να, Του ρί κης, 2001.

Ε ξε τά ζο ντας 4 αιώ νες στρα τιω τι κής ι στορί ας, ο δια πρε πής ι στο ρι κός ε πι ση μαί νει κα θα ρά τους λό γους 

για τους ο ποί ους εί ναι σε ι σχύ το ρη τό «οι ε ρα σι τέ χνες με λε τούν την τα κτι κή ε νώ οι ε παγγελ μα τί ες 

με λε τούν τη Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα». Τα πε ρισ σό τε ρα α πο τε λέ σματα του πε δί ου της μά χης δεν θα ή ταν 

δυ να τά χω ρίς την κα τάλ λη λη ορ γά νω ση και τη διά θε ση των α πα ραί τη των πό ρων.

Engels, Donald. Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος και η Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα του Μα κε δο νι κού Στρα τού, 

Α θή να, ΓΕΣ/ΔΕΚ, 1986.

Η εκ στρα τεί α του Μ. Α λε ξάν δρου ή ταν πά νω απ’ ό λα έ να κα τόρ θω μα Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας. Ο συγ-

γρα φέ ας α να λύ ει με ο ξυδέρ κεια ό λες τις πα ρα μέ τρους διοι κη τι κής μέ ρι μνας που ε πη ρέ α σαν την 
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επι τυ χή διε ξα γω γή της εκ στρα τεί ας, α να δει κνύ ο ντας τό σο την ι διο φυ ί α του Μ. Α λε ξάν δρου ό σο και 

τη σπου δαιό τη τα της διοι κη τι κής μέ ρι μνας.

Στρα τιω τι κή Ι στο ρί αΣτρα τιω τι κή Ι στο ρί α

Βα κα λό που λος, Α πό στο λος. Τα Ελ λη νι κά Στρατεύ μα τα του 1821. (Ορ γά νω ση, Η γε σί α, Τα-

κτι κή, Ή θη, Ψυ χο λο γί α). Θεσ σα λο νί κη, Βά νιας, 1991. 

Πρό κει ται για την πιο ο λο κλη ρω μέ νη και συν θε τι κή ερ γα σί α για τα θέ μα τα των α τά κτων ελ λη νι κών 

στρα τευ μά των που δια πραγ μα τεύ ε ται, α πό την έ κρη ξη της Ε πα νά στα σης μέ χρι το ά δο ξο τέ λος της 

διά λυ σης των α τά κτων ε πί Α ντι βα σι λεί ας.

Beevor, Antony, Κρή τη. Η Μά χη και η Α ντί στα ση, Α θή να, Γκο βό στης, 2004.

Μια έ ξο χη πε ρι γρα φή της Μά χης της Κρή της α πό έ ναν ε ξαι ρε τι κό ι στο ρι κό α φη γη τή. Ο Μπί βορ κα-

λύ πτει την εκ στρα τεί α στο στρα τη γι κό, ε πι χει ρη σια κό και τα κτι κό ε πί πε δο και ε πι πλέ ον α να φέ ρεται 

και στις γερ μα νι κές ε πι χει ρή σεις κα το χής. 

Higham, Robin, Η με ρο λό γιο μιας Κατα στρο φής. Βρε τα νική Βο ή θεια στην Ελ λά δα, 1940-41, 

Α θή να, ΓΕΣ/7o ΕΓ, 1996.

Η βρε τα νι κή βο ή θεια στην Ελ λά δα στις αρ χές του 1941 υ πήρ ξε έ να αμ φι λεγό με νο ζή τη μα. Ο συγ γρα-

φέ ας εί ναι ο μό νος Αγ γλο σά ξο νας ι στο ρι κός που πε ριγρά φει το ι στο ρι κό της βο ή θειας, λαμ βά νο ντας 

υ πό ψη τις α πό ψεις της ελ ληνι κής πλευ ράς.

Κο ρα ντής, Α λέ ξαν δρος, Α λέ ξανδρος Πα πά γος και ο Πό λε μος της Ελ λά δος 1940-41, Α θή να, 

Ί δρυ μα Γου λαν δρή-Χόρ ν, 1995.

Ο πό λε μος του 1940-41 υ πήρ ξε ο δυ σκο λό τε ρος και συ νά μα ο εν δο ξό τε ρος των πο λέ μων της 

νε ό τε ρης ελ ληνι κής στρα τιω τι κής ι στο ρί ας. Ο συγ γρα φέ ας και δι πλω μά της Κο ρα ντής σε έ ντε κα 

κε φά λαια θί γει ι σά ριθ μα αμ φι λε γό με να θέ μα τα και α να λαμ βά νει να α ποκα τα στή σει την ει κό να του 

Αρ χι στρα τή γου Πα πά γου.

Μπου λα λάς Κλε άν θης, Η Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α 1919-22. (Με τον Φα κόν της Ι στο ρι κής 

Α λη θεί ας), Α θή να, 1959.

Ο συγ γρα φέ ας έ ζη σε τη Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α σε ό λη τη διάρ κειά της ως κα τώ τε ρος αξ κός του 

Πε ζι κού, ως διοι κη τής και ως ε πι τε λής. Στο πό νη μά του αυ τό προ σπα θεί να πε ρι γρά ψει τις κυ ριότε-

ρες φά σεις της εκ στρα τεί ας, να φω τί σει τα αί τια και τις α φορ μές της ε θνικής τρα γω δί ας και να 

α πο δώ σει τις ευ θύ νες ό που κρί νει σκό πι μο.

Πο λι τά κος Ιω άν νης, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α της Νε ω τέ ρας Ελ λά δος, Α θή να, ΓΕΣ/ΔΕΚ, 1980.

Αν και το έρ γο εί ναι σχε τι κά πα λιό, συ νε χί ζει να πα ρα μέ νει το πιο περιε κτι κό που υ πάρ χει για τη 

στρα τιω τι κή ι στο ρί α της νε ό τε ρης Ελ λά δας.

Richter, Heinz, Η Iτα λο γερ μα νι κή Ε πί θε ση Ε να ντί ον της Ελ λά δος, Α θή να, Γκο βό στης, 1998.

Το πιο σύγ χρο νο έρ γο που έ χει γρα φτεί για την ε πί θε ση των δυ νά με ων του Ά ξο να ε να ντί ον της 

Ελ λά δας. Ε ρευ νώ ντας όλες τις δια θέ σι μες πη γές, ο συγ γρα φέ ας μας δί νει μια πλή ρη πε ρι γρα φή του 

πο λέ μου τό σο α πό πο λι τι κής ό σο και α πό στρα τιω τι κής πλευ ράς.

Schenk, Peter, Ο Πό λε μος στο Αι γαί ο, Α θή να, Eurobooks, 2008.

Στο βι βλί ο πε ρι γρά φο νται οι ε πι χει ρή σεις στο Αι γαί ο κα τά τη διάρ κεια του Β’ ΠΠ α πό τη 

σκο πιά των Γερ μα νών. Ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζουν οι ε πι χει ρή σεις με τά τη συν θη κο-

λό γη ση των Ι τα λών το 1943 και κυ ρί ως οι ε πι χει ρή σεις α να κα τά λη ψης της Κώ και της Λέ ρου 

α πό τους Γερ μα νούς.
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 Σέρ γης, Γε ώρ γιος, Η Μά χη της Κύ πρου. Ιού λιος-Αύ γου στος 1974. Α θή να, Α φοι Βλάσ ση, 1999.

Το βι βλί ο εί ναι μί α πρώ τη συ νο λι κή α πό πει ρα πε ρι γρα φής των τρα γι κών γε γο νό των του Ιου λί ου-Αυ-

γού στου 1974 στην Κύ προ. Ο συγ γρα φέ ας πε ριο ρί ζε ται στη στρα τιω τι κή πλευ ρά των γε γο νό των.

Συ ντο μό ρος, Γα βρι ήλ, Σα ρα ντά πο ρο, Κιλ κίς, Λα χανάς. Οι Πρώ τες μας Νί κες Βαλ κα νι κοί 

Πό λε μοι 1912-1913, Α θή να, Ζή τρος, 2002.

Μια προ σπά θεια ι στο ρι κής προ σέγ γι σης και πα ρου σία σης της μά χης του Σα ρα ντα πό ρου κα θώς και 

της μά χης Κιλκίς - Λα χα νά.

Στρα τη γός, Ξε νο φών, Η Ελ λά δα στη Μι κρά Α σί α. Ι στο ρι κή Ε πι σκό πη ση με Βά ση Ε πί ση μες 

Πη γές και Έγ γρα φα, Α θή να, Δη μιουρ γί α, 1999.

Στο έρ γο ι στο ρεί ται μια πε ρί ο δος δώ δε κα χρό νων, α πό το κί νη μα του 1909 μέ χρι την κα τα στρο φή 

του 1922. Η πραγ μα τεί α του Ξεν. Στρα τη γού πα ρα μέ νει μια πο λύ τι μη πη γή πλη ρο φο ριών για την 

τρα γι κή ε κεί νη πε ρί ο δο.

Σταιν χά ουερ, Γε ώρ γιος, Ο Πό λε μος στην Αρ χαί α Ελ λά δα, Α θή να, Πα πα δή μας, 2000.

Στα ε φτά κε φά λαια του βι βλί ου ε ξε τά ζο νται κυ ρί ως η τεχνι κή πλευ ρά του κλασ σι κού πο λέ μου, ε νώ σε 

μι κρό τε ρο βαθ μό θί γο νται οι υπό λοι πες ό ψεις του, πο λι τι κή, κοι νω νι κή και οι κο νο μι κή.

Χέρ τσο γκ, Χά ιμ, Ο Πό λε μος της Ε ξι λε ώ σε ως, Α θή να, ΔΕΚ/ΓΕΣ, 1977.

Το βι βλί ο εί ναι μια ε πι τυ χής πε ρι γρα φή των ε πι τευγ μά των των Ισ ρα η λι νών Ε νό πλων Δυ νά με ων 

κα τά τον Αρα βο ϊσ ρα η λι νό πό λε μο του 1973, α πό την ισ ρα η λι νή πλευ ρά. Στο βι βλί ο ε ξε ρευ νού νται 

τα αί τια του πο λέ μου μέ σα στα πλαί σια της τα ραγ μέ νης ι στο ρί ας της Μέ σης Α να το λής, οι πο λε μι κές 

προ ε τοι μα σί ες των Α ρά βων και η ο δυ νη ρή διαπί στω ση της ισ ρα η λι νής η γε σί ας ό τι έ πρε πε να διε ξά-

γει έ ναν πό λε μο ε πι βιώσε ως. 

Βιο γρα φί ες/Α πο μνη μο νεύ μα ταΒιο γρα φί ες/Α πο μνη μο νεύ μα τα

Bartov, Chanoch. Ντά ντο. Έ τσι Νι κή σαμε στον Πό λε μο του Γιόμ Κιπ πούρ, Α θή να, Ί στωρ, 1985.

Η βιο γρα φί α του αρ χη γού των Ισ ρα η λι νών Ε νό πλων Δυ νά με ων κα τά τον Αρα βο ϊσ ρα η λι νό πό λε μο 

του 1973. Το βι βλί ο πα ρέ χει ε ξαι ρε τι κά στοι χεί α για τις συν θή κες που ο δή γη σαν στο στρα τη γι κό 

αιφ νι δια σμό του Ισ ρα ήλ, τη διεύ θυνση ε νός συγ χρό νου πο λέ μου α πό το α νώ τα το στρα τιω τι κό ε πί-

πε δο και τις πολι τι κο στρα τιω τι κές σχέ σεις. 

Bradley, Omar, Η Ι στο ρί α Ε νός Στρατιώ του, Α θή να, Συ μπλη ρω μα τι κές Εκ δό σεις ΓΕΣ, 1963.

Ο στρα τη γός Μπρά ντλευ πε ρι γρά φει τη συμ με το χή του στο Β’ ΠΠ δί νο ντας μια πε ρί λη ψη των 

ε πιχει ρή σε ων στη Βό ρεια Α φρι κή, στη Σι κε λί α και στην Ευ ρώ πη. Ο Μπρά ντλευ προσφέ ρει έ ντι μες 

ε ξη γή σεις για αμ φι λε γό με να θέ μα τα και α ξιο λο γεί την προσω πι κό τη τα πολ λών στρα τιω τι κών η γε-

τών των Συμ μά χων. 

Guderian, Heinz, Α να μνή σεις Ε νός Στρα τιώ του, Α θή να, Εκ δό σεις Κα ρα βί α-Δη μη τριά δη, 

1971. (Ε πί σης έ χει εκ δο θεί α πό τις εκ δό σεις Χιω τέλλης, 2006).

Πρό κει ται για τα α πο μνη μο νεύ μα τα του πα τέ ρα των τε θω ρα κισμέ νων και διά ση μου στρα τη γού του Β’ 

ΠΠ, ε νός α ντι συμ βα τι κού, α ντι γρα φειο κρά τη και ε πι νο η τι κού στρα τιώ τη. Το βι βλί ο πε ρι γρά φει την ε ξέ-

λι ξη των γερ μα νι κών τε θω ρα κι σμέ νων στην πε ρί ο δο του Με σο πο λέ μου και την χρη σιμο ποί η σή τους 

στο Β’ ΠΠ, δια θέ το ντας πολ λές τε χνι κές λε πτο μέ ρειες. Ο Γκουντέ ριαν πα ρέ χει πολ λές λε πτο μέ ρειες 

για την εκ στρα τεί α στη Ρω σί α το 1941 καθώς και για την πε ρί ο δο α πό το 1943 μέ χρι το 1945.

Κο λο κο τρώ νης, Θε ό δω ρος, Α πο μνη μο νεύ μα τα-Δί κη, Ά πα ντα, Α θή να, Μέρ μη γκας, 1990.

Τα α πο μνη μο νεύ μα τα και η ζω ή της με γα λύ τε ρης στρα τιω τικής φυ σιο γνω μί ας της Ελ λη νι κής Ε πα νά-
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στα σης, α πο τε λούν πη γή έ μπνευ σης και πα ρέ χουν χρή σι μα στοι χεί α και για τη ση με ρι νή ε πο χή.

Μα ζα ρά κης-Αι νιάν, Α λέ ξαν δρος, Α πο μνη μονεύ μα τα, Α θή να, Ί κα ρος, 1949.

Τα α πο μνη μο νεύ μα τα ε νός δια κε κρι μέ νου στρα τιω τι κού που έ γι νε και α κα δη μα ϊ κός, κα λύ πτουν την 

πε ρί ο δο α πό τον πό λε μο του 1897 μέ χρι το 1940 με πολ λές πλη ρο φο ρίες για τα γε γο νό τα και την 

προ σω πι κή μα τιά του συγ γρα φέ α.

Πα ρα σκευό που λος, Λε ω νί δας. Α να μνή σεις 1896-1920. (Τό μος 1ος & 2ος). Αθή να, Τύ ποις 

“Πυρ σού’’, 1934. 

Ο στρα τη γός Πα ρα σκευό που λος υ πήρ ξε πρω τα γω νι στής στην τα ραγ μέ νη πε ρί ο δο των νε ώ τε ρων 

ε θνι κών α γώ νων, ξε κι νώ ντας α πό διοι κη τής Συ ντάγ μα τος το 1912 και φτά νο ντας μέ χρι διοι κη τής 

της Στρα τιάς Μι κράς Α σί ας το 1920. Η μαρ τυ ρί α του για τα πο λι τι κά και στρα τιω τι κά συμ βά ντα 

εί ναι πο λύτι μη.

Τσα κα λώ τος Θρα σύ βου λος. 40 Χρό νια Στρα τιώ της της Ελ λά δος. (Τό μος Α’ και Β), Α θή ναι, 

Τυ πο γρα φεί ον της “Α κρο πό λε ως’’, 1960.

Ο πιο διά ση μος διοι κη τής που α να δεί χτη κε στα πε δί α των μα χών της δε κα ε τί ας του ’40, μας δί νει 

την προ σω πι κή του μαρ τυ ρί α των γε γο νό των που έζη σε και πρω τα γω νί στη σε.

Young, Desmond, Ρόμ μελ, Α θή να, ΓΕΣ/ΔΕΚ, 1982.

Το βι βλί ο εί ναι γραμ μέ νο α πό Βρε τα νό α ξιω μα τι κό που πολέ μη σε ε να ντί ον του Ρόμ μελ και συ νε λή φθη 

αιχ μά λω τος α πό τις δυ νά μεις του. Ό ταν α πε λευ θε ρώ θη κε ε πι σκέ φθη κε την οι κο γέ νεια Ρόμ μελ και 

ε πι πλέ ον πή ρε συ νε ντεύ ξεις α πό πολ λούς α ξιω μα τι κούς που γνώ ρι ζαν το στρα τη γό. Κατά συ νέ πεια 

εί ναι σε θέ ση να πε ρι γρά ψει τα πα ρα σκή νια της Α νω τά της Γερ μανι κής Διοι κή σε ως κα θώς και τις 

α πο φα σι στι κές μά χες ό πως του Το μπρούκ και του Ελ Α λα μέ ιν, αυ τού του διά ση μου στρα τη γού που 

έ γι νε θρύ λος και εί χε τρα γι κό τέ λος.

ΑΓ ΓΛΟ ΓΛΩΣ ΣΑΑΓ ΓΛΟ ΓΛΩΣ ΣΑ

Διοί κη ση-Η γεσί αΔιοί κη ση-Η γεσί α

Cohen, Eliot, Supreme Command: Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime, New 

York, Free Press, 2002.

Ο συγ γραφέ ας ε ξε τάζει τη σχέ ση με τα ξύ πο λι τι κών και στρα τιω τι κών διοι κη τών σε πε ρί ο δο πολέ-

μου και σε δη μο κρα τι κά κα θε στώ τα. Ε ρευ νώ ντας τις πε ρι πτώ σεις του Λίν κολν, του Κλε μαν σώ, 

του Τσώρ τσιλ και του Μπεν Γκου ριόν κα τα λή γει στο συ μπέρα σμα ό τι οι με γά λοι πο λι τι κοί η γέ τες 

α να δεί χτη καν ε πει δή ή ταν πρό θυ μοι να υ πει σέλ θουν σε υ πο θέ σεις που πα ρα δο σια κά θε ω ρού νται 

κα θα ρά στρα τιωτι κές. 

Kolenda, Christopher (ed.), Leadership: The Warrior’s Art, Carlisle, The Army War College 

Foundation Press, 2001. 

Το βι βλί ο εί ναι μια συλ λο γή δο κι μί ων που ε στιά ζουν σε έ να ευ ρύ φά σμα α ντι κει μέ νων που σχε τί ζο νται με 

την η γε σί α. Ει δι κό τε ρα, ε ξε τάζο νται σε βά θος τα ζη τή μα τα της ι στο ρί ας της η γε σί ας, της δια μόρ φω σης 

των η γε τών και των μελ λο ντι κών προ κλή σε ων, α πό ο ρι σμέ νους πα γκο σμί ου φή μης ει δι κούς.

Marshall, Samuel Lyman Atwood, Men Against Fire: The Problem of Battle Command, 

Oklahoma, University of Oklahoma Press, 2000.

Ο Μάρ σαλ έ γρα ψε σε ό λη του τη ζω ή για τον α με ρι κα νι κό στρα τό, α πό τον Α’ ΠΠ μέ χρι τον πό λε μο 

του Βιετ νάμ, ως στρα τιωτι κός ι στο ρι κός και δη μο σιο γρά φος. Στο βι βλί ο αυ τό που πρω το εκ δό θη κε 
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το 1947 ο Μάρ σαλ ι σχυ ρί ζε ται πως στον Β’ ΠΠ μό νο το έ να τέ ταρτο των Α με ρι κα νών στρα τιω τών 

ά νοι γε πυρ κα τά των α ντι πά λων λό γω φό βου, αί σθη σης α πο μό νω σης και έλ λει ψης η γε σί ας. Μο λο νό τι 

το συ μπέ ρα σμά του αμ φι σβη τή θη κε αρ γό τε ρα, το βι βλί ο πα ρα μέ νει ε πί και ρο για την α νά γκη κα λής 

ηγε σί ας στις α ντί ξο ες συν θή κες του πε δί ου της μά χης. 

Weintraub, Stanley, 15 Stars: Eisenhower, MacArthur, Marshall: Three Generals Who Saved 

the American Century, Penguin Books, 2008. 

Το βι βλί ο δεν α πο τε λεί βιο γρα φί α αλ λά πε ριγρά φει τις με τα ξύ τους σχέ σεις των τριών κο ρυ φαί ων 

στρα τη γών του Β’ ΠΠ. Η στα διο δρο μί α του Eisenhower δια γρά φει μια πο ρεί α που σχε τί ζε ται με αυ τή 

των άλ λων δύ ο, κα θώς υ πη ρέ τη σε ά με σα υ πό τις δια τα γές τους, πριν ο Marshall τον ε πι λέ ξει το 1942 

για να διοι κή σει τις Α με ρι κα νι κές δυ νά μεις στην Ευ ρώ πη. Ο MacArthur ε κεί νη την ε πο χή ή ταν διοι κη τής 

του Νο τιο δυ τι κού Ει ρη νι κού και ή δη μια δια ση μό τη τα ως πρώ ην αρ χη γός του Στρα τού. Ο Marshall, ο 

στρα τιω τι κός με το με γα λύ τε ρο κύ ρος στις Η ΠΑ, κα τά φερ νε να χει ρι στεί και τους δύ ο, ό χι πά ντα χω ρίς 

δυ σκο λί ες. Με τά τον πό λε μο και οι τρείς προ χώ ρη σαν και α νέ λα βαν α νώ τε ρες θέ σεις στα πρώ τα χρό νια 

του ψυ χρού πο λέ μου, προ σπα θώ ντας ο κα θέ νας να δια χει ρι στεί τη φή μη του με την αύ ρα του υ πο ψη-

φί ου Προ έ δρου. Οι με τα ξύ τους σχέ σεις κορυ φώ νο νται στην πε ρί ο δο του πο λέ μου της Κο ρέ ας, α πό τον 

ο ποί ο ο Eisenhower ε ξε λέ γη Πρό ε δρος και οι άλ λοι δύο α πο σύρ θη καν α πό το δη μό σιο βί ο. 

Ψυ χο λο γί α-Κοι νω νιο λο γί αΨυ χο λο γί α-Κοι νω νιο λο γί α

Cohen, Elliot και Gouch, John, Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War, New 

York, Vintage Books, 1991. 

Το βι βλί ο πε ριέ χει μια ε ξαι ρε τι κή α νά λυ ση της στρα τιω τικής α πο τυ χί ας και ε ξε τά ζει τους πα ρά γο-

ντες που υ πο νο μεύ ουν κα λά ε ξο πλισμέ νους στρα τούς και τους ο δη γούν σε ε ντυ πω σια κές ήτ τες. Αν 

και η ήτ τα εί ναι α πο τέ λε σμα σύν θε των πα ρα γό ντων, οι συγ γρα φείς δια κρί νουν τρείς κα τη γο ρί ες: 

Α πο τυ χί α των στρα τών να δι δα χτούν και να μά θουν, α πο τυ χί α να προ βλέ ψουν και α πο τυ χί α να 

προ σαρ μο στούν.

Dixon, Norman, On the Psychology of Military Incompetence, Time Warner Paperbacks, 1991.

Το βι βλί ο ε ξε ρευ νά το πώς οι στρα τιω τι κοί ορ γα νι σμοί που υ πε ρη φα νεύ ο νται για τον ε παγ γελ μα τι-

σμό και την α ξιο κρα τί α τους, στην πρά ξη ε πι βρα βεύ ουν και προ ω θούν α νί κα να ά το μα στις α νώ τα τες 

θέ σεις. Ε πι πλέ ον η με λέ τη α να λύ ει τους διά φο ρους τύ πους προ σω πι κο τή των και ε ξη γεί για τί οι 

στρα τιω τι κοί ορ γα νι σμοί στην πρά ξη προ σελ κύ ουν και προ ω θούν τις λά θος προ σω πι κό τη τες. 

du Picq, Ardant. Battle Studies: Ancient and Modern Battle, Hard Press, 2006.

(Το έρ γο εί ναι δια θέ σι μο δω ρε άν στο δια δί κτυο στην αγ γλι κή μέ σω του Project Gutenberg: http://

www.gutenberg.org/etext/7294).

Σε αυ τό το κλα σι κό γαλ λι κό βι βλί ο ο συγ γρα φέ ας ε ξε τά ζει τις η θι κές δυ νά μεις και την ψυ χο λο γι κή 

α ντο χή των στρα τιω τών στη μά χη, απο δει κνύ ο ντας ό τι τα αν θρώ πι να στοι χεί α του πο λέ μου εί ναι οι 

αιώ νιοι παρά γο ντες στην ήτ τα και στη νί κη, το νί ζο ντας τη ση μα σί α της πει θαρ χί ας και της συ νο χής. 

Ο ντι Πικ σκο τώ θη κε ο δη γώ ντας τους άν δρες του στη μά χη ε να ντί ον των Γερ μα νών το 1870.

Grossman, David, On Killing, Boston, Little Brown and Company, 1995. 

Το βι βλί ο, γραμ μέ νο α πό έ ναν ψυ χο λό γο α ξιω μα τι κό του πε ζι κού, ε ξε ρευ νά την αν θρώ πι νη φύ ση στη 

μά χη και την πραγ μα τι κό τη τα του πε δί ου της μά χης και ει δι κό τε ρα, α ντικεί με να ό πως ο φό βος, η κού-

ρα ση, η φυ σι κή κα τά στα ση και πώς να εκ παι δεύ εις ανθρώ πους για να σκο τώ νουν με τρό πο ε λεγ χό με νο, 

δη λα δή με η θι κό και νό μιμο τρό πο.
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Holmes, Richard, Acts of War: The Behavior of Men in Battle, New York, The Free 

Press, 1985. 

Το βι βλί ο α κο λου θεί και ε ξε τά ζει το σύγ χρο νο στρα τιώ τη από την κα τά τα ξή του μέ χρι την 

εκ παί δευ ση μά χης μα ζί με ό λους τους σχε τι κούς πα ρά γο ντες. Προ σφέ ρει ο ξυ δερ κείς πα ρα τη-

ρή σεις στους η γή το ρες για το τι πε ρι μέ νουν οι υ φι στά με νοι της σύγ χρο νης ε πο χής α πό τους 

προ ϊ στα μέ νους τους και το πώς οι η γή το ρες μπο ρούν να κα τα νο ή σουν τη συ μπε ρι φο ρά τους 

και να α ντι δρά σουν.

Huntington, Samuel, The Soldier and the State. Cambridge, Belknap Press of Harvard 

University Press, 1981. 

Θε ω ρεί ται α πό πολ λούς κλα σι κό έρ γο λό γω της δια θε μα τι κής του προ σέγ γι σης στον ο ρι σμό και την 

πε ρι γρα φή του στρα τιω τι κού ε παγ γέλμα τος. Πα ρό τι δια νύ ει την πέ μπτη δε κα ε τί α α πό την πρώ τη 

έκ δο σή του, προ σφέ ρει α κό μη μια σε βά θος α νά λυ ση για το τι εί ναι έ να ε πάγ γελ μα, ποιοι εί ναι ε παγ-

γελ μα τί ες και ποιές εί ναι οι υ πο χρε ώ σεις και οι σχέ σεις τους με την κοι νω νί α.

Janowitz, Morris, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. New York, The 

Free Press, 1960. 

Ε νας α πό τους πρώ τους κοι νω νιο λό γους που με λέ τη σε το στρατιω τι κό ε πάγ γελ μα, ο Γιά νο βιτ ς πε ρι-

γρά φει τη ζω ή, ορ γά νω ση και την η γε σία του ε παγ γέλ μα τος των ό πλων.

Keegan, John, The Face of Battle, New York, Viking, 1976. 

Ο διά ση μος ι στο ρι κός, που άλλα ξε τον τρό πο με τον ο ποί ο ε ξε τά ζο νται οι μά χες, ε ξε ρευ νά το τι εί ναι 

στην πραγ μα τι κό τη τα το πε δί ο της μά χης. Ο συγ γρα φέ ας χρη σι μο ποιεί τρείς μάχες, του Α ζιν κούρ, 

του Βα τερ λώ και του Σόμ, για να δώ σει μια ρε α λι στι κή εικό να του πο λέ μου μέ σα α πό τα μά τια του 

α πλού στρα τιώ τη της πρώ της γραμ μής. 

Η θι κήΗ θι κή

Brennan, Joseph Gerard, Foundations of Moral Obligation: The Stockdale Course, Newport, 

Naval War College Press, 1992. 

Έ νας κα θη γη τής της φι λο σο φί ας α να φέ ρε ται στη σχέ ση η θι κής και φι λο σο φί ας. Α φορ μή στά θη κε 

η πε ρί πτω ση του α ντι ναυάρ χου Στο κντέ ιλ, ο ο ποί ος έ μει νε αιχ μά λω τος των Βορειο βιετ να μέ ζων για 

ε φτά χρό νια και πα ρά τα βα σα νι στή ρια που υ πέ στη δεν λύ γι σε. Η ε μπει ρί α του στά θη κε α φορ μή για 

το βι βλί ο, του ο ποί ου ό λα τα θέ ματα συ γκλί νουν στο κύ ριο ζή τη μα, που εί ναι πώς έ νας άν θρω πος 

μπο ρεί να α ντα πε ξέλ θει με α ξιο πρέ πεια σε α ντί ξο ες συν θή κες. 

 

Σύγ χρο νες Συ γκρού σεις και Μελ λο ντι κές Ε ξε λί ξειςΣύγ χρο νες Συ γκρού σεις και Μελ λο ντι κές Ε ξε λί ξεις

Boot, Max, War Made New: Technology, Warfare, and the Course of History, 1500 to Today, 

New York, Gotham Books, 2006. 

 Ο συγ γρα φέ ας ε ξε ρευ νά διά φο ρες στρα τιω τι κές επα να στά σεις που άλ λα ξαν τη ρο ή του πο λέ-

μου α πό τα τέ λη του 1400 μ.Χ. Το βα σι κό ε πι χεί ρη μα του συγ γρα φέ α εί ναι ό τι η τε χνο λο γί α 

αλ λά ζει συ νε χώς και οι χώ ρες που α να γνω ρί ζουν την αλ λα γή και μα θαί νουν να χρη σι μο ποιούν 

τα τε λευ ταί α ε πι τεύγ μα τα της τε χνο λο γί ας ε πι βάλ λο νται σε α ντι πά λους α ριθ μη τικά υ πέρ τε ρους 

ή με πε ρισ σό τε ρους πό ρους. Η εκ με τάλ λευ ση της τε χνο λο γί ας ό μως α παι τεί δόγ μα, εκ παί δευ-

ση, ορ γά νω ση και η γε σί α.
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Fontenot, Gregory, Degen, Edmund και Tohn, David, On Point: The United States Army in 

Operation Iraqi Freedom, Annapolis, Naval Institute Press, 2005. 

(Ε πί σης δια θέ σι μο δω ρε άν στην αγ γλι κή α πό το δια δί κτυο: http://usacac.army.mil/CAC/csi/RandP/

OnPoint.pdf). 

Το βι βλί ο εί ναι το α πο τέ λε σμα της ο δηγί ας που ε ξέ δω σε κα τά τη διάρ κεια του δεύ τε ρου Πο λέ μου 

του Κόλ που (Operation IRAQI FREEDOM) ο αρ χη γός του ΓΕΣ του α με ρι κα νι κού στρα τού Έ ρικ Σιν σέ-

κι, για ά με ση κα τα γρα φή της α πό δο σης του στρα τού και των δι δαγ μά των σε ό λα τα ε πί πε δα. Οι 

συγ γρα φείς, α ξιω μα τι κοί του στρα τού, ερ γά στη καν γρή γο ρα και α πο δο τικά και το βι βλί ο εί ναι ο 

καρ πός της προ σπά θειάς τους. 

Gordon, Michael και Bernard E. Trainor, Cobra II: The Inside Story of the Invasion and 

Occupation of Iraq, New York, Pantheon Books, 2006. 

Γραμ μέ νο α πό έ ναν δια πρε πή στρα τιω τι κό α ντα πο κρι τή και έ ναν α ντι στρά τη γο, το βι βλί ο εί ναι μια α ξιό πι-

στη και λε πτο με ρής πε ρι γρα φή της σχε δί α σης και της διε ξα γω γής της ε πι χεί ρη σης IRAQI FREEDOM.

Gray, Colin, Another Bloody Century: Future Warfare, London, Weidenfeld & Nicolson, 2005. 

Ο συγ γρα φέ ας ε ξη γεί για τί ε νώ ο πό λε μος αλ λά ζει συ νε χώς με θό δους, πα ρό λα αυ τά η φύ ση του 

πα ρα μέ νει ί δια, α νε ξάρ τη τα α πό το χρό νο, την τε χνο λο γί α, τους α ντι πά λους ή τα κί νη τρα. Ο πό λε-

μος θα εί ναι πά ντα μαζί μας, κα θο δη γού με νος α πό την πο λι τι κή, α πρό βλε πτος και με στρα τη γι κούς 

αιφ νι δια σμούς.

Robertson, William και Yates, Lawrence, Block by Block: The Challenges of Urban 

Operations, US Army Combat Studies Institute, 2003. 

(Δια θέ σι μο δω ρε άν στην αγ γλι κή α πό το δια δί κτυο: http://cgsc.leavenworth.army.mil/carl/re-

sources/csi/content.asp#block). 

Πρό κει ται για μια αν θο λο γί α που πε ρι λαμβά νει δο κί μια α πό δια φο ρε τι κές ι στο ρι κές πε ριό δους, α πό 

την αρ χαί α ε ποχή μέ χρι την κα τά λη ψη του Γκρόζ νυ α πό τους Ρώ σους. Κά θε κε φά λαιο πε ρι λαμβά-

νει αρ χι κά πε ρι γρα φή της συ γκε κρι μέ νης ε πι χεί ρη σης και κα τό πιν α ναλύ ο νται τα δι δάγ μα τα που 

σχε τί ζο νται με τη σύγ χρο νη ε πο χή.

Smith, Rupert, The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, London, Allen 
Lane, 2005.
Ο Βρε τα νός στρα τη γός Σμίθ α ντλεί α πό την τε ρά στια ε μπει ρί α του στις συ γκρού σεις της δε κα ε τί ας του 

’90 και ι σχυ ρί ζε ται ό τι οι με γά λης κλίμα κας συ γκρού σεις της βιο μη χα νι κής ε πο χής έ χουν τε λειώ σει 

και οι στρα τοί της Δύ σης πρέ πει να προ σαρ μο στούν α νά λο γα, ε άν η έ νο πλη ι σχύς εί ναι να δια θέ τει 

ο ποια δή πο τε χρη σι μό τη τα για τους νέ ους ‘’πο λέ μους α νά με σα στους αν θρώ πους.

Θε ω ρί α του Πολέ μουΘε ω ρί α του Πολέ μου

Creveld, Martin van, Technology and War: From 2000 BC to the Present, New York, The 

Free Press, 1991.

Σε έ να α κό μα ε ντυ πω σια κό έρ γο του ο διά ση μος ι στο ρι κός ε ξε τά ζει τη χρή ση της τε χνο λο γί ας τα 

τε λευ ταί α 4000 χρόνια και την ε πί δρα σή της στη στρα τιω τι κή ορ γά νω ση, τον ο πλι σμό, τη διοι κητι κή 

μέ ρι μνα, τις πλη ρο φο ρί ες, τις ε πι κοι νω νί ες, τις με τα φο ρές και τη διοίκη ση.

Gat, Azar, A History of Military Thought From the Enlightenment to the Cold War, Oxford, 

Oxford University Press, 2001. 

Το βι βλί ο πε ρι γρά φει την ε ξέ λι ξη της σύγ χρο νης στρα τιω τικής σκέ ψης α πό τον Κλα ού ζε βιτ ς μέ χρι 
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τον Ψυ χρό Πό λε μο. Το βι βλί ο ε ξε ρευνά τις έν νοιες του πο λέ μου, της στρα τη γι κής και της στρα τιω-

τι κής σκέ ψης και τις συ σχε τί ζει με τα ι στο ρι κά και πο λι τι σμι κά πλαί σια. 

Handel, Michael, Masters of War: Classical Strategic Thought. (Third, Revised and Expanded 

Edition), London, Frank Cass, 2002. 

Πρό κει ται για μια εύ ληπτη με λέ τη που βα σί ζε ται στην α νά λυ ση των κει μέ νων των κλα σι κών έρ γων 

του Κλα ού ζε βιτ ς και του Σουν Τσου. Το βι βλί ο ε πα νε ξε τά ζει τι α κρι βώς εί παν οι κλα σι κοί θε ω ρη τι κοί 

και ό χι τι α πο δί δε ται σε αυ τούς α πό άλ λους που εν δε χο μέ νως δεν διά βα σαν τα έρ γα τους ή δεν τα 

έ θε σαν στο πλαί σιο της επο χής που γρά φτη καν.

Howard, Michael, The Invention of Peace: Reflections on War and International Order, 

London, Profile Books, 2000.

Άλ λο έ να σύ ντο μο και πε ριε κτι κό βι βλί ο α πό τον “πρύ τα νη’’ των στρα τιω τι κών ι στο ρι κών, ο ο ποί ος αμ-

φι σβη τεί την ά πο ψη ό τι η ει ρή νη εί ναι η κα νο νι κή κα τά στα ση των πραγ μά των σε έ να λο γι κό κό σμο.

Keegan, John, The Book of War: 25 Centuries of Great War Writing, London, Penguin, 2000.

Σε αυτή την αν θο λο γί α, ο Κί γκαν έ χει συ γκε ντρώ σει με ρι κά από τα κα λύ τε ρα κεί με να για την έ νο-

πλη σύ γκρου ση που έ χουν γρα φεί τους τελευ ταί ους 25 αιώ νες. Το βι βλί ο αρ χί ζει με δύ ο κεί με να 

του Θου κυ δί δη και τελειώ νει με την πε ρι γρα φή ε νός Βρε τα νού στρα τιώ τη της μά χης ε να ντί ον των 

Ιρα κι νών το 1991. Στο εν διά με σο υ πάρ χουν ε πι λεγ μέ να κεί με να του Ιου λί ου Καίσα ρα, του Βί κτορ 

Ου γκώ, του Ντέ ι βυ Κρό κετ, του Τζώρ τζ Όρ γουελ, και πολ λών άλλων. Το θέ μα που δια περ νά το 

βι βλί ο εί ναι η σύ γκρου ση των πο λι τι σμών, τι δηλα δή συμ βαί νει ό ταν έρ χο νται α ντι μέ τω πες δια-

φο ρε τι κές στρα τιω τι κές παρα δό σεις.

Στρα τη γι κήΣτρα τη γι κή

Bernstein, Alvin, Knox, MacGregor και Murray, Williamson, The Making of Strategy: Rulers, 

States, and War, Cambridge University Press, 1996.

 Με ρι κοί α πό τους πιο δια κε κρι μέ νους ακα δη μα ϊ κούς στον το μέ α των στρα τη γι κών σπου δών ε ξε ρευ-

νούν την πε ρί πλοκη δια μόρ φω ση της στρα τη γι κής. Το βι βλί ο πε ρι λαμ βά νει ο ξυ δερ κείς πα ρατη ρή σεις 

στις πο λι τι στι κές, κοι νω νι κές, πο λι τι κές και ορ γα νω τι κές δια στά σεις των στρα τη γι κών α πο φά σε ων 

που ε ξε τά ζο νται σε πε ρι πτώ σεις που ε κτεί νο νται σε δε κα ε πτά κε φά λαια α πό τον Πε λο πον νη σια κό 

πό λε μο μέ χρι την πυ ρη νι κή πο λι τι κή των Η ΠΑ του ει κο στού αιώ να. 

Gray, Colin, Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, 1999. 

Το βι βλί ο ε ξε ρευ νά τη μό νι μη φύ ση και το συ νε χώς με τα βαλ λό με νο χα ρα κτή ρα της στρα τη γι κής, 

υ πό το φώς της συ νο λικής στρα τη γι κής ε μπει ρί ας του ει κο στού αιώ να, προ σφέ ρο ντας την πιο 

πε ριε κτι κή ε πι σκό πη ση ό λων των πα ρα μέ τρων της σύγ χρο νης στρα τη γι κής με τά το τέ λος του 

Ψυ χρού Πο λέ μου.

Knox, MacGregor και Murray, Williamson, The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050, 

Cambridge University Press, 1994.

 Οι συγ γρα φείς πα ρέ χουν το θε ω ρη τικό και ι στο ρι κό πλαί σιο για την κα τα νό η ση των τρό πων αλ λα-

γής, νε ω τε ρι σμού και προ σαρ μο γής που έ χουν ση μα δέ ψει τον πό λε μο στο Δυ τι κό κό σμο α πό τον 

δέ κα το τέ ταρ το αιώ να. 

Luttwak, Edward, Strategy: The Logic of War and Peace. (Revised and Enlarged Edition), 

Cambridge, Harvard University Press, 2002.

Η α ντι συμ βα τι κή προ σέγ γι ση του συγ γρα φέ α ε ξε τά ζει την πα ρά ξε νη λογι κή της στρα τη γι κής σε κά θε 
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ε πί πε δο, α πό το τε χνι κό μέ χρι ε κεί νο της υ ψηλής στρα τη γι κής, α ντλώ ντας α πό έ να ευ ρύ τα το φά σμα 

πα ρα δειγ μά των για να απο δεί ξει την ε πί δρα σή της στη στρα τιω τι κή ε πι τυ χί α ή α πο τυ χί α. 

Ε πι χει ρή σεις/Ε πι χει ρη σια κό Επί πε δο του Πο λέ μουΕ πι χει ρή σεις/Ε πι χει ρη σια κό Επί πε δο του Πο λέ μου

Krause, Michael και Philips, R. Cody (ε πιμ.), Historical Perspectives of the Operational Art, 

US Army Center of Military History, 2005. 

Το βι βλί ο εί ναι μια αν θο λογί α δε καπέ ντε δο κι μί ων α πό στρα τιω τι κούς ι στο ρι κούς δια φό ρων χω ρών 

που πα ρα κο λου θούν την κα τα γω γή και την ε ξέ λι ξη του ε πι χει ρη σια κού ε πι πέ δου του πο λέ μου, αυ τού 

του κρί σι μου συν δέ σμου με τα ξύ στρα τη γι κής και τα κτικής. Τα δο κί μια α να φέ ρο νται στη Γαλ λί α, τη 

Γερ μα νί α, τη Ρω σί α και τις Η ΠΑ και κα λύ πτουν τον 19ο και 20ο αιώ να. 

Naveh, Shimon, In Pursuit of Military Excellence, The Evolution of Operational Theory, 

London, Frank Cass, 1997.

Αυ τή η με λέ τη ε πι χειρεί να ερ μη νεύ σει το εν διά με σο πε δί ο της στρα τιω τι κής γνώ σης και πρα κτικής 

που βρί σκε ται με τα ξύ στρα τη γι κής και τα κτι κής και πα ρα κο λου θεί την ε ξέ λι ξή του μέ χρι την κο ρύ-

φω σή του σε κα νο νι κή θε ω ρί α.

Simpkin, Richard, Race to the Swift, Thoughts on Twenty-First Century Warfare, London, 

Brassey’s, 1985.

Το βι βλί ο ε νός α πό τους πιο πρω τό τυ πους δια νο ού με νους δια πραγ μα τεύ ε ται τη στρα τη γι κή, τη δομή 

δυ νά με ων, τη διοί κη ση και τον έ λεγ χο, τις πλη ρο φο ρί ες κα θώς και τη διοικη τι κή μέ ρι μνα.

Τα κτι κήΤα κτι κή

English, John και Gudmundsson, Bruce, On Infantry (Revised Edition, Westport, Praeger, 1994.

Το κλα σι κό αυ τό βι βλί ο δι η γεί ται την ι στο ρί α του πε ζι κού στον ει κο στό αιώ να και την ε πί δρα σή του 

στις με γά λες συ γκρού σεις της ε ποχής. Το βι βλί ο ε ξε τά ζει το ρό λο που παί ζει το πε ζι κό στη μά χη, 

τα κί νη τρα της μά χης, το ρό λο της ο μά δας και της η μιο μά δας και πολ λά άλ λα θέ μα τα που συνή θως 

α γνο ού νται στη βι βλιο γρα φί α.

Griffith, Paddy, Forward into Battle: Fighting Tactics from Waterloo to the Near Future, 

The Crowood Press, 1990.

Έ να εύ κο λο στην α νά γνω ση βι βλί ο που ε ξε τά ζει την αλ λη λε πιρρο ή με τα ξύ της τα κτι κής των μι κρών 

κλι μα κί ων και της αυ ξα νό με νης ε πί δρα σης της ι σχύ ος πυ ρός που ο δή γη σε στη δη μιουρ γί α του “ά δειου 

πε δί ου μά χης”, τη ση μα σί α του η θι κού και της συ νο χής στον α γώ να εκ του συ στά δην, σε μια πε ρί ο δο 

που ε κτεί νε ται α πό τον Ουέ λιν γκτον μέ χρι τους Α ρα βο ϊσ ρα η λι νούς πο λέ μους. 

Gudmundsson, Bruce, Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, 1914-1918, 

Praeger, 1989. 

Με σα φή νεια και α με σό τη τα ο συγ γρα φέ ας ε ξε τά ζει πώς ο Γερμα νι κός στρα τός άλ λα ξε α πό τους 

κατ’ α γκώ να σχη μα τι σμούς του 1914 στη ρευστή και ευέ λι κτη τα κτι κή ‘’ε φό δου’’, που α πο τε λεί τη 

βά ση του ση με ρινού χερ σαί ου ε λιγ μού.

Hooker, Richard, Maneuver Warfare: An Anthology, Presidio Press, 1993.

Η συ γκε κρι μέ νη αν θο λο γί α κα λύ πτει ευ ρέ ως το α ντι κεί με νο του πο λέμου των ε λιγ μών α πό ει δι κούς με με γά λη 

ε μπει ρί α. Τα δο κί μια δια πραγ μα τεύο νται τη θε ω ρί α και την ι στο ρί α του πο λέ μου των ε λιγ μών, την ψυ χο λο γί α 

του πο λέ μου και το δόγ μα. Κά θε δο κί μιο έ χει τη δι κή του α ξί α μο λο νό τι δεν είναι ό λα ί σης α ξί ας. 
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House, Jonathan, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, University Press of 

Kansas, 2001.

Ο συγ γρα φέ ας πα ρα κο λου θεί την ε ξέ λι ξη της τα κτι κής, του ο πλι σμού και της ορ γά νω σης των πέ-

ντε με γα λύ τε ρων στρα τών του κό σμου στα προ η γούμε να 100 χρό νια, φέρ νο ντας την ι στο ρί α των 

συν δυα σμέ νων ό πλων μέ χρι την ε πέμβα ση των Ρώ σων στην Τσε τσε νί α. Ε πι πλέ ον, ο συγ γρα φέ ας 

ανα λύ ει θέ μα τα ό πως η διοί κη ση και ο έ λεγ χος, η α νά πτυ ξη των ει δι κών δυ νά μεων, οι ε ξε λί ξεις 

στον ο πλι σμό και η συ νερ γα σί α των χερ σαί ων δυ νά με ων με τις α ε ρο πο ρι κές.

Διοι κη τική Μέ ρι μναΔιοι κη τική Μέ ρι μνα

Pagonis, William, Moving Mountains: Lessons in Leadership and Logistics from the Gulf 

War, Boston, Harvard Business School Press, 1992. 

Τα α πο μνη μο νεύ μα τα του ε πι κε φα λής της διοι κη τι κής μέ ριμνας του Α με ρι κα νι κού στρα τού στον 

πρώ το Πό λε μο του Κόλ που και η ά πο ψή του για την η γε σί α του προ σω πι κού υ πο στη ρί ξε ως.

Thompson, Julian, The Lifeblood of War: Logistics in Armed Conflict, London, Brassey’s, 1994.

Ο συγ γρα φέ ας, που διε τέ λε σε διοι κη τής τα ξιαρ χί ας στον πόλε μο των Φώ κλα ντς, πα ρέ χει μια ε πι σκό-

πη ση των αρ χών της διοι κη τι κής μέ ριμνας, αρ χί ζο ντας α πό τους Ασ συ ρί ους και φτά νο ντας μέ χρι 

τον ει κο στό αιώ να.

 

Α πο μνη μο νεύ μα ταΑ πο μνη μο νεύ μα τα

Slim, William, Defeat Into Victory: Battling Japan in Burma and India, 1942-1945, Cooper 

Square Press, 2000.

Τα α πο μνη μο νεύ ματα ί σως του πιο ι κα νού αλ λά και λι γό τερου γνω στού, Βρε τα νού στρα τη γού στο 

Β’ ΠΠ, α πό τον πό λε μο ε να ντί ον της Ιαπω νί ας στην Ιν δί α και τη Βιρ μα νί α. Το βι βλί ο, γραμ μέ νο με 

χιού μορ και χω ρίς διά θε ση αυ το προ βο λής του συγ γρα φέ α, προ σφέ ρει χρή σι μα δι δάγ μα τα και για 

τη σύγ χρο νη ε πο χή. 











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

10 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση Ετών 1883-84 1995 1,47

11 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 

Συγγραμάτων 1981-1995
1996 1.47

12 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις

(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)
2000 0.88

13 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 

Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939
1998 4,40

14 134
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1997 2.35

15 136
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Γ’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

16 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 

(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 
2000 1.47

17 139
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%.


