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ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

KAΤΑΘΕΣΗ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ
Όλοι οι συνδρομητές να στέλνουν το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της Στρατιωτικής Επιθεώρησης και:

 Οι μεν συνδρομητές εσωτερικού, αφού καταθέσουν τη συνδρομή τους στον λογαριασμό 72-08-0000007 της 

Γενικής Τράπεζας και σε οποιοδήποτε κατάστημά της, να στέλνουν και την απόδειξη καταθέσεως. Δεν επιτρέπεται 

η αποστολή ταχυδρομικών επιταγών.

 Οι δε συνδρομητές εξωτερικού να στέλνουν και την τραπεζική επιταγή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

26,57€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

41,57€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.

2,94€

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 

5,87€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

30,77€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

45,77€



Τα προηγούμενα 

τεύχη 

υπάρχουν και 

σε PDF 

στη σελίδα 

www.army.gr
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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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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Ο Κζκδης Νκλος του Στηρου γεθηκε το 1912 στη 

Πλά Βύσσ.

Κττάχθηκε στο στρτ το 1933 κ πολύθηκε το 1935, ς 

πλς στρττης.

Με τη κρυξη του ελληοτλκού πολμου επστρτεύτηκε σε 

μοάδ του Δδυμοτεχου κ τη 7η πρλου 1941 η μοάδ 

του πρσε στη Τουρκ κ φυγε ο δος στη Μση τολ, 

που προχθη σε λοχ επ’ δργθ. Το χροκ δάστημ 

π τη στγμ που με τη μοάδ του πρσε στη Τουρκ μ

χρ κ τη επστροφ του στη Ελλάδ, περγράφετ λεπτομε

ρς στο ημερολγ του που κολουθε.

Επστρεψε στη Ελλάδ το 1943. τ πτρεμος κ πτ

ρς πτε πδ. Πθε το 1980 στη Ν Βύσσ Ορεστάδος.
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Μας κρξ η Γρμανα τον πλμο και στις � το μηνς διατχθημν να 

γκαταλψομ το λληνικ δαφος και να πρσομ στην Τορκα κι πως 

γιν. Στις � το μηνς, ημρα δτρα και ρα 4μμ, μας διταξ ο Ταγματρχης 

Καραθανσης να γκαταλψομ το τηλγραφο το Διδμοτχο και αμσως 

πραμ τα πλα μας και φγαμ για τον βρο. Εκ βρκαμ μα βρκα και πρ

σαμ στην Τορκα. Μλις πρσαμ στο τορκικ δαφος αμσως μας ανμναν 

οι Τορκοι. (δσ) και μας αφπλισαν και πιτα μας βαλαν πνω στα αμξια και 

πγαμ σ’ να χωρι. Μας δωσαν φγαμ και κατ το βρδ μας πραν οι στρα

τιωτικο και μας πγαν για το Οζονκιοπρο. Βαδζαμ μχρι τα μσνχτα κι 

κ φτσαμ στο φροραρχο. Μας δωσαν ψωμ και (δσ)*. πιτα μας ανβα

σαν πνω στις νταλκς και μας πγαν στο σταθμ το Οζονκιοπρο. Το πρω 

στις 8 το μηνς ανταμσαμ και μ τος λλος στρατιτς το τγματος, λη 

την ημρα καθσαμ κ και το βρδ ανβκαμ στο τρνο τα μσνχτα και 

ξκινσαμ για το (δσ) και το πρω στις 9 (το μηνς) φθσαμ στο σταθμ το 

Μορατζ. Κατβκαμ κ. Μας δωσ το τγμα τρ και ψωμ, φγαμ και το 

μσημρι ανβκαμ στα ατοκνητα και φγαμ για τη Ραιδστ. Εκ φθσαμ 

σ μα ρα και κατβκαμ κ. Εκνο το βρδ κοιμηθκαμ σ να στρατνα. 

Μας δωσαν ψωμ και φαγητ πιλφι, φγαμ. Ήρθ κι νας στρατηγς Τορκος 

και μας δ και μας παρηγρησ για να μη στνοχωριμαστ. Το πρω στις δκα 

το μηνς γρσαμ μσα στην πλη. Το βρδ κοιμηθκαμ πλι κ και στις 

11 το μηνς το μσημρι ανβκαμ στο πλοο και φγαμ για την Μπαντρμα. 

Στις 4 η ρα φθσαμ στην Μπαντρμα. Εκνο το βρδ κοιμηθκαμ κ. Στις 

12 το μηνς το απγμα μας βαλαν στο τρνο και φγαμ για την Πργαμο. 

Το βρδ στις 12 η ρα φθσαμ στο Μπαλικσρ. Εκ καθσαμ δο ρς και 

μας ποδχθηκαν πολ καλ οι Τορκοι ρθ και ο νομρχης Μπαλικσρ και 

πλθος πολ και μας δωσαν απ δο κοτι τσιγρα και απ δο αγ (δσ). 

πιτα ξκινσαμ για το Σμα. Εκ Φθσαμ το πρω, κατβκαμ απ το τρνο 

και πγαμ μσα στην πλη. Εκ καθσαμ μχρι το μσημρι στις 13 το μηνς, 

και το απγμα ξκινσαμ μ τα πδια για την Πργαμο. Το βρδ φθσαμ σ 

μα κωμπολη λγμνη Κηνκη. Εκνο το βρδ μιν λος ο στρατς κ και 

μας φιλψαν φαγητ κρας και ντομτα καινοργια και το πρω ξκινσαμ μ τα 

πδια για την Πργαμο. Το απγμα φθσαμ στην Πργαμο. Εκ αμσως μας 

πγαν μσα σ στρατνς και στις 14 το μηνς μας πραν τις κοβρτς και τις 

κλιβνισαν. Μας πγαν στο λοτρ, κναμ λοτρ και μας δωσαν καινοργις 

κοβρτς και στρματα και κοιμμασταν. Εκ καθσαμ πρπο 2 μνς. Μας 

μαγραν μ το καζνι στρατιωτικ, αλλ ως π το πλστον πιλφι, αλλ δν 

μας φηναν να κατβομ μσα στην πλη. Αλλ μτ απ 15 μρς ρχισαν να 

μας πιτρπον μνο 2 φορς την βδομδα. πιτα απ λγο καιρ ρθ διαταγ 

απ τον Βασιλα μας: ποιος θλι να πολμσι και ποιος θλι να πι πσω στη 

Ελλδα. Ττ χωρσαμ οι μισο για να πμ να πολμσομ. 11 Ιονο ρθαν 

λωφορα τορκικ και ανβκαμ πνω και ξκινσαμ για το Σμα. Εκνο το 

*(δσ)= δσανγνωστο
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βρδ φθσαμ στο Σμα, κοιμηθκαμ πνω στα βαγνια και το πρω ξκιν

σαμ για την Αγπτο. 12 Ιονο και φθσαμ πλι στην πλη Μπαλικσρ. Εκ 

καθσαμ πρπο 4 ρς πνω στο τρνο και πιτα σνχσαμ το ταξδι μας. 

Πρσαμ το Αφιν Καραχισρ και σνχσαμ το ταξδι. Ταξιδαμ 4 μρν

χτα και φθσαμ στην πλη Μρσνα, πο χ και λιμνι. Τα ξημρματα, μλις 

φθσαμ στη Μρσνα, αμσως κατβκαμ απ το τρνο. Ανβκαμ μσα στο 

βαπρι. λη την ημρα καθμασταν μσα στο βαπρι στην κρη το λιμανιο 

και το βρδ σνχσαμ το ταξδι δια θαλσσης. Το πρω ταν ξημρωσ βρι

σκμασταν απναντι στην Κπρο. Το μσημρι ρα μα μας βρκαν 2 αροπλνα 

ιταλικ και μας βομβρδισαν. Ετχς γλτσαμ. Μνο 2 παιδι σκοτθηκαν 

και 10 τραματστηκαν. Την λλη μρα το πρω στις 9 η ρα φθσαμ στη ξηρ 

της Παλαιστνης σ μα πλη λγμνη Χιφα. Στις 1� το μηνς κ μας πγαν 

σ να στρατπδο. Εκ καθσαμ μχρι τις 20. Στις 20 ανβκαμ στο τρνο 

και ξκινσαμ για την Αγπτο. Ταξιδαμ λη την ημρα και τη νχτα και το 

πρω στις 21 φθσαμ στη διργα το Σοζ. Εκ μας δωσαν Εγγλζοι φαγη

τ και τσι. Εκ ταν καμι πλη λγμνη Καντρα και πιτα ανβκαμ σ 

να βαπορκι και πρσαμ τη διργα το Σοζ και πατσαμ στης Αιγπτο 

τα χματα. Αμσως ανβκαμ στο τρνο και ξκινσαμ. Η πρτη πλη πο 

σναντσαμ λγταν Ισμαηλα. Εκ χ πολλος λληνς και μας προϋ

πντησαν μ χαρ και χιροκροτματα 

και κραγς. 

πιτα σνχσαμ το ταξδι μας. Το 

απγμα φθσαμ σ μα ρημο, η 

οποα ταν στρατπδο σγκντρω

σης. Λγταν Στνφα. Κατβκαμ 

κτω και αμσως 

μας φρσαν 

τα γγλζικα 

τα ροχα, 

κοντ 

παντ

λ
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νια και καθσαμ πρπο 4 μνς. Εκ χαμ πολλος αιχμαλτος Ιταλος 

και Γρμανος και τος φλγαμ μς οι λληνς. Εκ καθσαμ μχρι τις 11 

Οκτωβρο 1941. Ξκινσαμ για την Παλαιστνη. Πρσαμ την πλη Ισμαηλα 

και φθσαμ πλι στην Καντρα. Πρσαμ τη διργα το Σοζ πλι και αν

βκαμ στο τρνο και σνχσαμ το ταξδι μας. ΄Ολη την ημρα και τη νχτα 

ταξιδαμ και το πρω στις 5 η ρα φθσαμ σ να χωρι. Εκ χ σταθμ και 

κατβκαμ κτω. Ήπιαμ τσι και ξκινσαμ μ τα πδια τρις ρς και φθ

σαμ σ να χωρο το οποο λγταν Καφρινα. Εκ γιν διοργνωση το Ελλη

νικο στρατο γιν και (δσ) κπαιδτκαμ απ’ λα τα πλα. Εκ καθσαμ 8 

μνς. Κναμ τα Χριστογννα το 1941 και το νο τος το 1942 και το Πσχα. 

Το Πσχα ρθ και ο Βασιλις μας κ μαζ μας και κναμ Χριστς Ανστη. Επ

σης κναμ και παρλαση μ λα τα πλα μας και τα αροπλνα μας. Τον Ιονιο 

το 1942, στις 10 Ιονο το πρω ανβκαμ στα λωφορα και ξκινσαμ για 

τη Σρα. Το μσημρι φθσαμ απ’ ξω απ την πλη Χιφα. Σταματσαμ και 

φγαμ και σνχσαμ το ταξδι μας για τη Σρα. Το απγμα στις 3 η ρα 

φθσαμ στα σνορα της Σρας. Εκ χ λγχο γαλλικ. Σταματσαμ λιγκι 

κι πιτα σνχσαμ την πορα μας. Το βρδ φθσαμ στην πλη Βηρτ, 

κ χ απ’ ξω ναν καταλισμ, καθσαμ κ το βρδ. Εκνο το βρδ μ 

βλαν και σκηνοφλακα. Το πρω ανβκαμ στα ατοκνητα και σνχσαμ το 

ταξδι μας. Πρσαμ το Λβανο, λο βον, και το βρδ φθσαμ, 11 Ιονο, 

σ δο βον ανμσα σ κτι αρπικα χωρι. Εκ καθσαμ πρπο 2 μνς 

μχρι τις 3 Αγοστο 1942. 

Στις 3 Αγοστο το πρω ανβκαμ στα ατοκνητα και ξκινσαμ. Σ μα 

πλη πο λγται Ραγικ κ χ σταθμ. Ανβκαμ στο τρνο και ξκινσαμ 

για τη Δαμασκ. Το μσημρι φθσαμ στην πλη Δαμασκ, καθσαμ 4 ρς, 

μας δσαν οι Εγγλζοι φαγητ και φγαμ και πιτα ξκινσαμ μ το 

τρνο το βρδ. λη τη νχτα βαδζαμ μ το τρνο και το πρω στις 

4 το μηνς φτσαμ Παλαιστνη στην πλη Χιφα και ξκινσαμ 

πλι για την Αγπτο. λη την ημρα και τη νχτα ταξιδαμ μ το 

τρνο και το πρω στις � η ρα φθσαμ στην Καντρα και φγαμ 

πλι κ. Πρσαμ τη διργα και ανβκαμ στο τρνο. 

Εκ ρθ και ο αντιπρδρος Κανλλπολος 

Παναγιτης και μας χαιρτησ και 

μας το π καθαρ 

τι πμ 
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να πολμσομ στο Ελ Αλαμιν, και ξκινσαμ για την πορα μας. Πρσαμ 

την πλη Ισμαηλα και σνχσαμ το ταξδι, πρσαμ και την πλη Τντα και 

πριν φθσομ στην Αλξνδρια αλλξαμ γραμμ και πγαμ στην ρημο. Στις 

5 το μηνς τη νχτα, ρα 12, κατβκαμ στην ρημο, σ να μρος πο λγ

ταν Αμπρα, κ καθσαμ στην ρημο λο τον Αγοστο, και στις 2 το μηνς 

Σπτμβρο, ημρα Ττρτη ξκινσαμ μ τα ατοκνητα για το μτωπο. λη την 

ημρα βαδζαμ στην ρημο και τη νχτα κοιμηθκαμ στην ρημο και την λλη 

μρα σνχσαμ πλι το ταξδι και το μσημρι φθσαμ πσω απ την πρτη 

γραμμ το μτπο Αλαμιν. Στο ντιο τομα καθσαμ μχρι τις 13 Σπτμβρο, 

και στις 14 το μνα Σπτμβρο, δηλαδ στη γιορτ το Σταρο πγαμ στην 

πρτη γραμμ. Εκ καθσαμ 15 ημρς και πιτα πγαμ στον κντρικ τομα 

στην πρτη γραμμ. Επσης και ο λχος μας ταν πρτο κλιμκιο. Εκ χαμ 

λη την ημρα και τη νχτα το προβολικ πο δν μας φην να ησχσομ. 

Επσης χαμ παφ μ τον χθρ κθ βρδ. Στις 22 το μηνς Οκτωβρο 

ρχισ γνικ πθση σ λο το μτωπο, μρα και νχτα σ λο το μτωπο και 

μ λων των ιδν τα πλα και μ αροπλνα πο δν μποροσ καννας να τα 

μτρσι πσα ταν, ο ορανς γμτος ταν. Σ δκα μρς σπασ το μτωπο 

και αρχσαμ την προλαση και κατ χιλιδς παραδδονταν Ιταλο και Γρμανο 

και φγαν τακτοι και οτ τα αροπλνα να τος φθσον κι μς πιδ δν 

χαμ ατοκνητα για να τος κνηγσομ αναγκαστκαμ να σταματσομ. 

Ξκοραστκαμ καμι 15αρι ημρς και πιτα πγαμ στο βριο τομα στο 

σταθμ το Αλαμιν. Στις 30 το μηνς Νομβρο το βρδ ανβκαμ στο 

τρνο και ξκινσαμ για τη Μαρσαματροχ. λη τη νχτα βαδζαμ και το πρω 

την 1η το μηνς Δκμβρο φθσαμ στη Μαρσαματροχ. Εκνο το βρδ 

κοιμηθκαμ κ και το πρω ξκινσαμ μ τα ατοκνητα και σνχσαμ την 

πορα μας. Πρσαμ τη Χαρφαχι και το Σολομ. Σταματσαμ απ’ ξω απ το 

Σολομ στην ρημο, κ καθσαμ μχρι τις � το μηνς Δκμβρο. Το Αγο 

Νικολο το κναμ στο Σολομ απ’ ξω και κνη την ημρα βρχ σνχια. 

Την �η το πρω ξκινσαμ μ τα ατοκνητα για την Ελακνζα (δσ). Πρσαμ 

την (δσ) και το βρδ κοιμηθκαμ στην ρημο και το πρω στις ννι το μηνς 

σνχσαμ την πορα μας. Την δια μρα πρσαμ την (δσ) και σνχσαμ την 

πορα μας. πιτα φθσαμ στο Μπιρ Χακμ και σνχσαμ την πορα μας. Το 

βρδ κοιμηθκαμ πλι στην ρημο. Τα ξημρματα μας βομβρδισαν τα αρο

πλνα και απ το προβολικ μας σκοτθηκαν μρικ παιδι, και το πρω στις 12 

το μηνς ξκινσαμ για την Ακιτμπια. Το βρδ φθσαμ στην Ακιτμπια. Εκ 

σταματσαμ για να ξκοραστομ. Εν τω μταξ σπασ το μτωπ της (δσ). 

κι φγ ο χθρς. Εκ καθσαμ μχρι τις 18 το μηνς Δκμβρο και πιτα 

ρθ διαταγ απ το στρατηγο για να γρσομ πσω στην Αλξνδρια. Στις 

18 το πρω ξκινσαμ μ τα ατοκνητα για πσω. Πρσαμ απ μσα απ την 

πλη Ακιτμπια και πραμ την σφαλτο και ξκινσαμ για τη Βγγζη. Το βρδ 

φθσαμ στη Βγγζη και σταματσαμ ξω απ τη Βγγζη. Κοιμηθκαμ κ. 

Εκνο το βρδ βομβρδισαν τη Βγγζη οι Γρμανο και το πρω σνχσαμ την 

πορα μας. Στις 20 το μηνς κατ το βρδ φθσαμ σ μα ιταλικ πλη λγ
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μνη Βαρτσια. Εκ χ καλ κμπο και το βρδ κοιμηθκαμ απ’ ξω απ την 

πλη μσα στα χορτρια. Το πρω στις 21 το μηνς (σνχσαμ την πορα μας) 

απ την σφαλτο. λη την ημρα πρνοσαμ βον και το βρδ κοιμηθκαμ 

μσα στα βον και το πρω σνχσαμ την πορα μας. Στις 22 το μηνς κ 

στα βον ανταμσαμ μα γφρα μγλη, κατστραμμνη. Πρσαμ τη γφρα 

και τα βον και το βρδ κοιμηθκαμ στην ρημο. Το πρω στις 23 σνχσαμ 

την πορα μας για την Τρνα αλλ αλλξαμ δρμο και δν πρσαμ απ την 

Τρνα, και το βρδ φθσαμ στην (δσ) κοιμηθκαμ ξω απ (δσ) στην ρημο. 

Το πρω σνχσαμ την πορα μας. Στις 24, την παραμον των Χριστογννων, 

βαδζαμ για το Τομπροκ. Το βρδ κοιμηθκαμ ξω απ το Τομπροκ. Το 

πρω ξημρωσ Χριστογννα κι μς βρισκμαστ στην ρημο στη Λιβη. Το πρω 

μας μαγιρψαν και καθσαμ και κναμ Χριστογννα. Καθσαμ κ μχρι τις 

30 Δκμβρο. Το πρω ξκινσαμ μ τα ατοκνητα και πγαμ σ΄ να σταθμ. 

Εκ ανβκαμ στο τρνο, μσα στα βαγνια και ξκινσαμ το μσημρι. λη την 

ημρα και τη νχτα ταξιδαμ και το πρω φθσαμ σ’ να σταθμ πο λγταν 

Σμζα. Εκ σταματσαμ 3 ρς και οι Εγγλζοι μας τομασαν φαγητ και τσι και 

φγαμ, και πιτα ξκινσαμ για την Αλξνδρια και την παραμον το Αγο 

Βασιλο, φθσαμ απ’ ξω απ την Αλξνδρια 30 χιλιμτρα, σ’ να σταθμ 

πο λγταν Αμπρα. Εκ κατβκαμ και μας πραν τα ατοκνητα και μας πγαν 

σ στρατπδο. Εκ ξημρωσ ο γιος Βασλιος το τος 1943. λη την ημρα 

το Αγο Βασιλο στναμ σκηνς. Εκ καθσαμ πρπο 1 μνα και ρχισαν 

και μας διναν δις για την Αλξνδρια και το Κιρο. Επσης πρα και γ και 

ο Παντλς και ο Γιργος απ πτ μρς δια και πγαμ και δαμ το Κιρο 

και το ζωολογικ κπο. Στις 9 το μηνς Ιανοαρο το βρδ βρισκμασταν 

στο Κιρο και γνωρσαμ ναν πατριτη απ το Κησινη, νας καλς νθρωπος 

μας φιλοξνησ καλ και μας γρισ στο Κιρο. ΄Ηταν αξχαστος νθρωπος, χ 

μα ταβρνα και καθσαμ � μρς και την βδομη γρσαμ στην Αλξνδρια. 

Εκ καθσαμ δο μρς και πιτα πγαμ στο στρατπδο στις 15 το μηνς 

Ιανοαρο. 23 Ιανοαρο ημρα Σββατο το πρω ξκινσαμ μ τα πδια απ 

το στρατπδο και πγαμ σ να σταθμ πρπο μα ρα μ τα πδια.

Εκ ανβκαμ στο τρνο μσα σ βαγνια και το βρδ ξκινσαμ για το 

Σοζ. Πρτα πρσαμ (δσ) και κατπιν μα λλη πλη λγομνη Τντα και πι

τα σνχσαμ την πορα μας, πρσαμ πλι απ’ ξω απ την πλη Ισμαηλα και 

πιτα φθσαμ πλι στην Τσνφα, την πρσαμ και φθσαμ σ’ να σταθμ. 

Εκ κατβκαμ απ το τρνο και ανβκαμ στα ατοκνητα και μας πγαν σ’ 

να κμπο στην ρημο πο λγταν Καπρτη. Εκ κατβκαμ το μσημρι στις 

24 Ιανοαρο και αρχσαμ τα γμνσια απ την αρχ. Ασκσις μχης μχρι 

το τλος το μνα.

1 Φβροαρο 1943. Αρχσαμ στη θλασσα πιβιβσις και αποβιβσις 

στα πλοα και στην ξηρ, και κοπ μσα στις βρκς πσης. Ανβαναμ στος 

γκρμος μ κρμαστς σκλς και μ τα σχοινι και κατβαναμ κτω στην 

ξηρ. Μχρι τις � το μηνς Φβροαρο την Κριακ καθσαμ, και τη Δτρα 

σνχσαμ πλι τις ασκσις μσα στην ρημο μχρι τις 12 Φβροαρο. Στις 
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14 το διο μνα ανβκαμ στα ατοκνητα και φγαμ για το σταθμ. Εκ 

το βρδ ανβκαμ στο τρνο και ξκινσαμ για την Παλαιστνη. Πρσαμ 

την πλη Ισμαηλα και τα μσνχτα φθσαμ στην Καντρα, κ πραμ τσι 

και αγ. Πρσαμ τη διργα το Σοζ μ το τρνο και σνχσαμ το ταξδι 

μας. Το πρω πο ξημρωσ βρισκμασταν στης Παλαιστνης το δαφος λη 

την ημρα. Στις 15 το μηνς πρνοσαμ την Παλαιστνη. Στις 4 η ρα το απ

γμα φθσαμ στην Χιφα, κ μας δσαν και φαγητ και κατ τις 5 η ρα 

ξκινσαμ για τη Σρα. λη τη νχτα ταξιδαμ παραλιακς. Στις 12 η ρα 

τα μσνχτα φτσαμ στο σταθμ της Βηρτο και σνχσαμ το ταξδι μας. 

Στις 1� το μηνς το μσημρι φτσαμ στην πλη λγομνη Τριπλως. Εκ 

κατβκαμ απ το τρνο, ανβκαμ στα ατοκνητα και μας πγαν ξω απ 

την πλη 8 χιλιμτρα, σ’ να στρατπδο μσα στα χωρφια. Εκ ταν λο 

λαιδντρα χαν θλαμο και καθσαμ κ μσα στος θαλμος. Αρχσαμ 

τις ορινς ασκσις κθ μρα. Στις 2 Μαρτο καναν στση λα τα τγματα 

και στις 2 Ταξιαρχς και δν πγαν ποθν π μα βδομδα και χαν λς 

τις αρχς οι στρατιτς. Ατ γιν, πιδ χαμ μρικος αξιωματικος Γρ

μανφιλος πο θλαν να διαλσον το στρατ, και γι’ ατ γιν το κνημα 

και τος διξαμ ατος και σνχσαμ πλι τη δολι μας. Εκ κοντ μας 

χαν να χωρι πο λγταν Μολζα και πσης μα κωμπολη πο λ

γταν Ζγρτα. Εκ πηγαναμ καμα φορ και πρνοσαμ την ρα 

μας. Καθσαμ κ μχρι τις 2 Απριλο το πρω, ημρα Παρασκ, 

ανβκαμ στα ατοκνητα και κατβκαμ στο σταθμ της Τρπο

λης και ανβκαμ πνω στα βαγνια και φγαμ για το Χαλπα. Την 

λλη μρα το πρω, Σββατο, φτσαμ σ μα πλη λγομνη Χμσον. 

Σταθκαμ κ λγο και ξκινσαμ για το ταξδι μας. Το μσημρι φθ

σαμ στην αρχαα πλη της Σρας πο λγται Χαλπα. Εκ καθσαμ 

2 ρς και πιτα φγαμ και σνχσαμ την πορα μας. Βγκαμ ξω 

απ το Χαλπα 25 χιλιμτρα. Φθσαμ σ’ να σταθμ κ κατβκαμ 

απ το τρνο και ανβκαμ στα ατοκνητα και μας πγαν 10 χιλιμτρα 

μσα στα χωρφια. Εκ στσαμ σκηνς μγλς και καθσαμ κ.

Το πρω ξημρωσ Κριακ 4 Απριλο. Τα τορκικ τα σνορα απχαν 

40 χιλιμτρα απ το στρατπδ μας και πριμναμ μρα την ημρα πτ να 

μας διατξον για να μπομ μσα στην Τορκα και να ρθομ στην Ελλδα,. 

Εκ καθσαμ μχρι τις � Μαο. Το πρω ξκινσαμ μ τα πδια για να πμ 

150 χιλιμτρα σ’ να λλο στρατπδο προς τον Εφρτη ποταμ. Ξκινσαμ 

στις � Μαο ημρα Πμπτη και βαδσαμ � μρς μ τα πδια. Φθσαμ στις 11 

Μαο κοντ στον Εφρτη ποταμ. Εκ καταλιστκαμ και κναμ ασκσις 

Εκ καθσαμ μχρι την πρτη Ιονο. Την δια μρα το απγμα ανβκαμ 

στα ατοκνητα και ξκινσαμ για το παλι το στρατπδο και φθσαμ τα 

μσνχτα κ. Καθσαμ στο παιθρο μρικς μρς, μχρι τις 4 το μηνς και 

ξκινσαμ μ τα πδια και πγαμ στο σταθμ, πρπο 8 χιλιμτρα. Εκνο 

το βρδ μναμ στο σταθμ, κοιμηθκαμ κ, και την λλη μρα το απγ

μα ανβκαμ στο τρνο, μσα στα βαγνια και ξκινσαμ πλι προς τα πσω. 
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Πρσαμ πλι απ το Χαλπα και σνχσαμ το ταξδι. λη τη νχτα και λη 

την ημρα ταξιδαμ. Πρσαμ απ την πλη Χμσον και ξκινσαμ για την 

Τρπολη και φθσαμ στην Τρπολη το απγμα στις 5 η ρα την Κριακ στις 

5 Ιονο. Κατβκαμ απ το τρνο και ανβκαμ στα ατοκνητα πνω και 

μας πγαν ξω απ την Τρπολη 20 χιλιμτρα μσα στα χωρφια. Καθσαμ κ 

μχρι τις 28 Ιονο. Το βραδκι ανβκαμ στα ατοκνητα και φγαμ για το 

σταθμ της Τρπολης. Εκ κοιμηθκαμ το βρδ και το πρω ανβκαμ στο 

τρνο και φγαμ για τη Βηρτ. Φθσαμ στη Βηρτ το μσημρι. Εκ μας 

δωσαν οι Εγγλζοι φαγητ. Στο σταθμ φγαμ και κατ τις 3 η ρα φγαμ για 

τον προορισμ μας. Το απγμα κατ τις � η ρα φθσαμ σ’ να κμπο. Εκ 

κατβκαμ στην ακροθαλασσι και στσαμ τις σκηνς μας. Ήταν η ημρα των 

Αγων Αποστλων, στις 29 το μηνς Ιονο. Εκ καθσαμ και κθ μρα κνα

μ μπνιο στη θλασσα. Εκ καθσαμ μχρι τις � Σπτμβρο. Ατ την ημρα 

ανβκαμ στα ατοκνητα και φγαμ για την Παλαιστνη. Πρσαμ τα σνορα 

της Σρας και πγαμ μσα στα βον για σκηση, ξω απ τη Χιφα 50 χιλι

μτρα, σ’ να κμπο κ καθσαμ και κναμ ασκσις ορινς πνω στα 

βον της λμνης Τιβριδος. Επσης πγαμ και στη λμνη της Τιβριδος 

και στην πλη. Επσης πρσαμ και απ το χωρι την Καν της Γαλιλαας, 

και απ το ρος Θαβρ. Εκ κναμ ασκσις μχρι τλος Οκτωβρο. Στις 

8 Νομβρο 1943 πγαμ στος Αγος Τπος. Στα Ιροσλμα πγαμ 

στον Ιορδνη, Βαπτιστκαμ, και σ λος τος Αγος Τπος. πιτα γ

ρσαμ πσω στο στρατπδο και καθσαμ κ μχρι τις 3 Δκμβρο. 

Το πρω ρθαν λωφορα και ανβκαμ πνω και την δια μρα 

φθσαμ απ’ ξω απ’ το ΤλΑβιδ, 30 χιλιμτρα σ’ να 

στρατπδο. Εκ καθσαμ και κναμ τις γιορ

τς των Χριστογννων και το 

Νο τος το 1944. 

Καθσαμ μ
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χρι τις 18 Μαρτο. Στις 19 το πρω ανβκαμ στα ατοκνητα και ξκινσαμ 

για την Αγπτο. Στις 19 το βρδ κοιμηθκαμ στην ρημο. Το πρω ξκινσαμ 

για την Αγπτο. Το βρδ κοιμηθκαμ κοντ στο κανλι και το πρω πρσαμ 

το κανλι και την Ισμαλια και σνχσαμ το ταξδι μας. Το μσημρι φθσαμ 

στο Κιρο, πρσαμ μσα απ το Κιρο και σνχσαμ το ταξδι μας. Το βρδι 

κοιμηθκαμ στην ρημο.

Στις 22 το πρω ξκινσαμ, πρσαμ απ την Αμπρα και το μσημρι 

φθσαμ σ’ να στρατπδο στην ρημο 50 χιλιμτρα ξω απ την Αλ

ξνδρια. Εκ καθσαμ μχρι τις � Απριλο και μασταν τοιμοι για να 

ανβομ πνω στα καρβια για να πμ στην Ελλδα. Στις � το πρω το 

Απριλο ημρα Πμπτη και ρα 4 το πρω, νχτα ακμη, μας κρξαν την 

πανσταση η πιτροπ της ΕΑΜ και μας πρτιναν τα πλα στα στθη 

μας για να ταχθομ μ τη βα στο πλρ της ΕΑΜ. Και ττ την δια μ

ρα το απγμα σγκντρωθκαμ 350 στρατιτς και 40 αξιωματικο απ 

το τγμα μας μ τα πλα μας και φγαμ απ το τγμα και πγαμ στος 

Εγγλζος και παραδοθκαμ. Μας πγαν στην Αμπρα. Εκ καθσαμ και 

πριμναμ να λξι η πανσταση, η οποα διρκησ κοσι μρς απ τις 

� μχρι τις 24 το διο μνα. Πγαν μ τα ρματα και πρικκλωσαν την 

Ταξιαρχα και πιασαν τος πανασττς, τος κλισαν στα σρματοπλγ

ματα και οι πλοιποι καλο στρατιτς τος φραν στην Αμπρα μαζ 

μας. Στις 29 το μηνς ανβκαμ στο τρνο, το πρω ξκινσαμ για την 

Κρηνακ. λη τη μρα και τη νχτα βαδζαμ μ το τρνο και το πρω 

στις 30 Απριλο φθσαμ στο Τομπροκ. Κατβκαμ απ το τρνο και 

ανβκαμ στα ατοκνητα και πγαμ ξω απ το Τομπροκ �0 χιλιμτρα 

και κ κατβκαμ και καταλιστκαμ μσα στην ρημο. Εκ καθσαμ 

μχρι τις 2� Μαο και στις 28 το πρω ανβκαμ και νωθκαμ μ τη 

δτρη Ταξιαρχα. Εκ καθσαμ μχρι τις 1�. Στις 18 το πρω ανβκαμ 

στα ατοκνητα και πγαμ ξω απ την Τρπολη, μσα στα χωρφια 15 

χιλιμτρα. Εκ καθσαμ και κναμ ορινς ασκσις. Εκ καθσαμ μ

χρι τις 3 Αγοστο Την δια μρα, Παρασκ 4 Αγοστο το μσημρι, 

ανβκαμ στα ατοκνητα και πγαμ για το σταθμ της Τρπολης για να 

ανβομ στο τρνο. Ανβκαμ στο τρνο στις � η ρα και ξκινσαμ 

για τη Βηρτ. Φθσαμ στη Βηρτ νχτα, ρα 10 και πραμ τρφιμα 

και σνχσαμ το ταξδι για τη Χφα. Το πρω στις 5 φθσαμ στη Χιφα. 

Κατβκαμ απ το τρνο, φγαμ στο (δσ) και πιτα ανβκαμ πνω 

σ’ να καρβι μγλο λη η ταξιαρχα μας. Καθσαμ στο λιμνι δο μρς 

και την Τρτη μρα το πρω, � Αγοστο, ημρα Δτρα φγαμ απ το 

λιμνι της Χιφας και ξκινσαμ για γνωστη κατθνση. Ταξιδαμ δια 

θαλσσης τσσρα μρνχτα και στις 11 Αγοστο, ημρα Παρασκ, 

φθσαμ στην Ιταλα, στον κλπο το Τραντος, σ’ να λιμνι Τραντας και 

η πλη ταν μγλη. Κατβκαμ απ το καρβι και πρσαμ μ τα πδια 

απ την πλη απ μσα και βγαναμ ξω απ την πλη 10 χιλιμτρα και 

καταλιστκαμ κ κοντ στα αμπλια (δσ). Εκ καθσαμ μχρι τις 22 
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Αγοστο ημρα Τρτη. Την δια μρα το βραδκι πγαμ στο σταθμ μ 

τα πδια και ανβκαμ στο τρνο και ξκινσαμ προς τη Ρμη. λη τη 

νχτα βαδζαμ και το πρω φθσαμ σ μα πλη Ποτντσα σ’ να λλο 

σταθμ (δσ) κατστραμμνο κι πιτα φθσαμ στην πλη Σαλρνο. Πο

λ αργτρα φθσαμ στην Πομπηα και πιτα πρσαμ αριστρ απ 

το Βζοβιο, το ηφαστιο. Το βρδ φθσαμ στην πλη Νπολη και 

το βρδ σνχσαμ το ταξδι. Στις 24 το πρω φθσαμ στο Κασνο και 

σνχσαμ το ταξδι μας και το βραδκι στις � η ρα 24 Αγοστο φθ

σαμ στη Ρμη, καθσαμ κ μια ρα κι πιτα φγαμ και σνχσαμ 

το ταξδι μας. Στις 25 το μηνς το απγμα φθσαμ σ κτι σταθμος 

(δσ). Ανβκαμ στα ατοκνητα και (δσ) απ την πλη 2� χιλιμτρα μ

σα στα χωρφια και καταλιστκαμ. Καθσαμ μχρι τις 30 Αγοστο το 

πρω. Ανβκαμ στα ατοκνητα και ξκινσαμ για γνωστη κατθνση. 

Πρσαμ μα πλη Μασρτα και κατπιν σταματσαμ ξω απ μα π

λη Τρνι(δσ) και καταλιστκαμ μσα στα χωρφια. Εκ καθσαμ μχρι 

τις 5 Σπτμβρο. Το πρω ανβκαμ στα ατοκνητα και ξκινσαμ για 

το μτωπο. Φθσαμ στο μτωπο κοντ 10 χιλιμτρα και οργανωθκαμ, 

και στις 8 το βρδ ημρα Παρασκ ξκινσαμ για την πρτη γραμμ 

το παραλιακο τομα της Αδριατικς στην τλταα γραμμ οχρωμνη 

(δσ). Στις 14 Σπτμβρο ρχισ γνικ πθση της ταξιαρχας και των 

γγλων. Εκνη την ημρα σπασ η γραμμ των Γρμανν και σνχσα

μ την προλαση και στις 21 Σπτμβρο ημρα Πμπτη καταλβαμ την 

πλη Ρμινι. Πρτα μπκ το τγμα μας και ψσαμ τη σημαα μας. Τος 

διξαμ ξω απ την πλη 3 χιλιμτρα κι πιτα μας αντικατστησαν και 

μας σταμτησαν να ανασγκροτηθομ. Καθσαμ μσα στην πλη Ρμινι, 

ανασγκροτηθκαμ μχρι τις 28 Σπτμβρο και την δια μρα ξκινσα

μ πλι για την πρτη γραμμ. Καθσαμ στην πρτη γραμμ μχρι τις 15 

Οκτωβρο κι πιτα γρσαμ πσω και καταλιστκαμ ξω απ το (δσ). 

Ξκοραστκαμ και στις 24 το πρω ανβκαμ στα ατοκνητα και φγαμ 

πσω για τον Τραντα. Στις 2� το βρδ, ημρα το Αγο Δημητρο, φθσα

μ στον Τραντα και καταλιστκαμ ξω απ τον Τραντα και καθσαμ μχρι 

τις � Δκμβρο. Το πρω στις � ανβκαμ στα ατοκνητα και κατβκαμ 

στο λιμνι το Τραντα και αμσως ανβκαμ στο καρβι λη η ταξιαρχα, 

μαζ και η αροπορα μας και στις � το πρω ξκινσαμ απ το λιμνι το 

Τραντα για την Ελλδα μας. Στις 8 Νομβρο 1944 και ρα 2 το απγμα 

φθσαμ στον Πιραι μας. Μτ απ 3,5 χρνια στην ξνιτι, πατσαμ σ 

λληνικ χμα. Το βρδ μναμ ξω απ το λιμνι προστιο Κοκκινι και 

την λλη μρα στις 9 το πρω, ημρα Πμπτη, ανβκαμ στα ατοκνητα 

και ξκινσαμ για την Αθνα. Φθσαμ στο Ροφ. Εκ κατβκαμ απ τα 

ατοκνητα και αρχσαμ την παρλαση. Πρσαμ απ την Ομνοια, οδς 

Πανπιστημο και φθσαμ μχρι το Γοδ. Εν σνχα της παρλασης το 

πς μας ποδχθηκαν λος ταν πρωτοφανς. Ττοια ποδοχ δν γιν 

σ κανναν, πως μας λγαν οι Αθηναοι, καμι φορ.
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Η μγλΗ δμΗ 

Η μγλη οκα δομή να ο γαλαξ

ας. χ σχήμα δσκου στο κντρο του 

οποου βρσκτα η πυκντρη συγκ

ντρση αστρν σ σφαρκή κατα

νομή. νας τυπκς γαλαξας πρχ 

πρπου 1011 αστρς, ήλους δηλαδή . 

Ο αστρς αυτο μαζ μ νφη αρν 

κα αστρκή σκνη πρστρφοντα σχ

τκ αργ κα δν κατανμοντα ομο

μορφα λλα σ σπροδς βραχονς. 

νας τυπκς γαλαξας χ δμτρο 

πρπου 105 τη φτς. 

Ο γαλαξς συγκντρνοντα σ σμή

νη, ομδς δηλαδή που πρχουν απ 

μρκς δκδς μχρ πολλς χλδς 

γαλαξς. Η λη συνθροση τν σμη

νν τν γαλαξν δν βρσκτα σ ηρ

μα. Η δναμη της βαρτητας προσπα

θ να συννσ τη δασκορπσμνη 

λη σ πρσστρο συμπαγς ομδς 

μ αποτλσματα τα ουρνα σματα 

να μπλκοντα σ αγνα ανμσα στη 

βαρτητα κα τς ανττθμνς δυνμς 

της δασπορς.

Τα μγλα συστήματα (γαλαξς, 

σμήνη γαλαξν) χουν αποφγ τη 

σγκρουση  κατρρυση πδή πρ

στρφοντα κα βρσκοντα σ τροχ 

μταξ τους . τσ, η βαρυτκή κατρρυ

ση ξσορροπτα απ τς φυγκντρς 

δυνμς. Εππλον, η μη σνθλψη τν 

σμηνν οφλτα στο γγονς τ το 

σμπαν μπλκτα σ να συστηματ

κ σχδο “δαστολής” κα τσ το κθ 

σμήνος απομακρντα απ το δπλαν 

του.

Η δατομή του σμπαντος ανακαλ

φθηκ απ τον Edwin Hubble το 1920 

κα μλστα μ ταχτητα που υπρβαν 

τα 500χλμ /sec.

Σστση 

Το μγάλο ρτμ πρμνι!

πάρχι  δντττ ο άνθρπος  ν νκλψι 

λος τος πλος νμος πο πριγράφον τν πο-

λπλοκττ τν φσικν σστμάτν κι κοσμον 

το σμπν; σο κι ν φντι ξιοπρργο οι θμ-

λιδις ρχς πο λγχον τ διφορτικά ντικμ-

ν μτξ τος (άτομ κι στρι), νι σμρ σ 

μγάλο βθμ κτνοτς κι τ οφλτι στν 

ικνττά μς ν σνοψζομ τις λιτοργς τς φ-

σς σ ν μονδικ θρτικ πλσιο κι χάρ στο 

τι τ θμλιδ ζτμτ τς φσικς πιστμς -

νι ττχρον πλά κι πρικτικά.  κθολικττ 

τς θμλικς Φσικς, οφλτι στο τι  φσ π-

ροσιάζι ιρρχ στν δομ τς. Απ τ μικρτρ 

γνστά σσττικά το τμο, μχρι τ διάτξ τν 

γλξιν πρτρομ σστμτ μ χρκτριστι-

κ οργάνσ κι μγθος, πο το κάθ ππδο τς 

δομς διπλκτι μ τ άλλ μ ν ξιρτικά δι-

κνονισμνο τρπο. 
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Εφσον ο γαλαξς απομακρ

νοντα, πρπ στο παρλθν να βρ

σκονταν ο νας κοντ στον λλο. Ο 

αστρονμο χουν υπολογσ τ αυτ 

συνβαν κα μχρ κα πρν απ 18 

δς χρνα. Σήμρα πσττα τ ο 

ρυθμς της κοσμολογκής δαστολής 

ξασθν. Αυτ δν σημν τ το 

σμπαν συστλλτα λλα τ η ταχ

τητα δαστολής μντα. Πρν απ 

18 δς χρνα το σμπαν ήταν πρα 

συμπσμνο κα δαστλλταν μ π

ρη ταυττητα. Αυτή η πυκνή κρηκτ

κ φση να υρτρα γνστή ς 

“μγλη κρηξη”. Κατβανοντας της 

κλμακς μγθους, μτ τους γαλαξς 

συναντμ τος αστρς. Σ αυτος η 

ξσορρπηση της δυναμκής τους βα

ρτητας οφλτα στη θρμκ παραγ

μνη στρκή πση που συντηρτα 

απ της σχυρς πυρηνκς αντδρσς 

στο στρκ τους.

Ο αστρς να η καρδ τν ηλα

κν συστημτν. Τα ηλακ συστήμα

τα αποτλοντα απ πλανήτς, δορυ

φρους, αστροδς, κομήτς, αρα, 

σκνς κα λλα σματδα που πρφ

ροντα γρ απ να ή πρσστρα 

στρα, μ την ονομασα «ήλους». Κ

ποτ πστυαν τ τα ηλακ συστήματα 

ήταν σχτκ ασυνήθστα στο Σμπαν, 

μς μτ απ τς νς ανακαλψς τν 

αστρονμν ο αντλήψς λλαξαν. Η 

καλτρη κατανηση του σχηματσμο 

τν πλανητν κα τν στρν, μας 

οδήγησ στη σκψη τ ο σχηματσμς 

τν ηλακν συστημτν να πολ πο 

κολος απ’ ,τ κποτ πστυαν κα τ 

σγουρα δν μαστ το μνο ηλακ 

σστημα μσα στον Γαλαξα μας. Μ 
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την προδο της τχνολογας κα μ την 

καλυτρυση τν οπτκν συστημτν 

κα μθδν παρατήρησης, η ρυνα 

γα τον ντοπσμ πλανητν γρ απ 

λλα γτονκ στρα μπορ να θρη

θ πολ κολη υπθση. 

Τ Ηλικ μς ςςΤΗμ

Στκμνο πν στη μκρή μας γα

λζα σφαρα ατνζουμ τον κοσμκ 

καν δ κα χλδς χρνα. Ο 

αρχαο αστρονμο παρατηροσαν 

κα μλτοσαν ανκαθν τα λαμπρ 

στγματα φτς που φανονταν να 

κνοντα ανμσα στα στρα κα τα 

ονμασαν πλανήτς που να παρ

γγο της λξης «πλνης» που σημα

ν πρπλανμνος, χρς μνμη 

δαμονή. Μ’ αυτή τη θαυμσα λξη 

ο αρχαο πργονο μας ονμασαν 

κα καθρσαν πακρβς τα πρ

πλανμνα αυτ ουρνα σματα, 

που αλλζουν θσς ανμσα στους 

απλανς, δηλαδή στους γα μγλα 

χρονκ δαστήματα ακνητους θ

ρομνους αστρς.

Ο πντ γνστο κατ την αρχατη

τα πλανήτς πήραν το νομ τους απ 

την Ελληνκή κα Ρμακή μυθολογα, 

πς γα παρδγμα ο Δας (βασλς 

τν θν), ο ρης (ο θς του πολμου), 

ο Ερμής (αγγλοφρος τν θν), η 

Αφροδτη (η θ του ρτα κα της 

Αγπης) κα ο Κρνος (πατρας του Δα 

κα θς της γργας). Επσης, ο γήνο 

παρατηρητς παρακολουθοσαν τους 

κομήτς μ τς ντυπσακς ουρς τους 

κα τα μτρα ή βροχή δαττντν 

αστρν που μφανζονταν να πφτουν 

απ τον νυχτρν ουραν.

Απ την ποχή ανακλυψης του τη

λσκοπου, χουν βρθ τρς ακμα 

πλανήτς στο ηλακ μας σστημα: ο 

Ουρανς το 1781, ο Ποσδνας το 

1846 κα ο Πλοτνας το 1930. Γα να 

μπορσουμ μς να κατανοήσουμ 

καλτρα το ηλακ μας σστημα κα να 

δομ απ πα σματαμλη αποτλ

τα, θα πρπ να προυμ τα πργματα 

απ την αρχή.

Το ηλακ ή πλανητκ μας σστημα, 

αποτλτα βασκ απ τον λο, που 

συγκντρν το 99,8% της λης μζας 

του κα απ τους ννα πλανήτς, που 

συγκντρνουν το υπλοπο 0,13%. 

Αυτο κατ σρ απστασης απ τον 

λο να: ο Ερμής, η Αφροδτη, η Γη, 

ο ρης, ο Δας, ο Κρνος, ο Ουρανς, 

ο Ποσδνας κα ο Πλοτνας, που 

πρστρφοντα γρ απ τον λο 

μας πν σ λλπτκς τροχς.

Αν αναφρθομ δκτρα στην 

οκογνα τν πλανητν, θα παρατηρή

σουμ τ μπορομ να τους χρσουμ 

σ δο μγλς κατηγορς:

 Τους πλανήτς που παρουσζουν 

χαρακτηρστκ μοα μ αυτ της Γης, 

πς να ο Ερμής, η Αφροδτη, η Γη 

κα ο ρης, τους οποους γ’ αυτ τον λ

γο ονομζουμ γήνους ή στρκος 

πλανήτς, πδή βρσκοντα πο κοντ 

στον λο. Ο πλανήτς αυτο χουν μ

κρή μζα, μγλη πυκντητα, σχτκ 

μκρς δαστσς κα στρή πφνα 

μ μταλλκή ή βραχδη υφή.

 Τους ξτρκος γγαντς πλα

νήτς ή πλανήτς της οκογνας του 

Δς, ο οποο χουν μγλη μζα κα 

πολ μγαλτρς δαστσς απ τους 

γήνους πλανήτς, ν η πυκντητα της 

λης τους μλς που ξπρν κνη του 

δατος. Συνπς να τρστς αρς 

σφαρς, αποτλομνς κυρς απ 

υδρογνο κα ήλο. Στην κατηγορα αυ

τή ανήκουν ο πλανήτς Δας, Κρνος, 

Ουρανς κα Ποσδνας.
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Ο πλανήτης Πλοτνας, ο μκρτ

ρος απ’ λους τους πλανήτς, μοζ 

πρσστρο μ τους γήνους πλανήτς 

κα χ μζα το 1/400 της μζας της 

Γης, ν απχ απ τον λο 40πλσα 

απσταση απ’ σο η Γη.

Ο πλανήτς, μς, δν να τα μο

ναδκ μλη αυτής της οκογνας. Σ’ 

αυτήν πρλαμβνοντα: τα ουρνα σ

ματα που πρφροντα γρ απ τους 

πλανήτς, ο δορυφρο, μ κυραρχη 

τη Σλήνη, πολλς χλδς αστρο

δς που κνοντα κυρς σ τροχς 

μταξ ρη κα Δα, μγλος αρθμς 

κομητν προρχμνο απ τη ζνη 

Κουπρ κα το νφος του Ορτ πρα 

απ την τροχ του Πλοτνα, κα τλος 

προ μτρτς. Τα μλη αυτής της 

οκογνας, σ σχση μ τς τρστς 

αστρκς αποστσς, μοζουν να απ

χουν λχστα, τσ στ το ηλακ μας 

σστημα να φαντζ στο σνολ του 

σαν να απρολχστο κομμτ νς 

μκρο κκκου του Σμπαντος, νς 

κομματο, μς, που χ να δατρο 

συνασθηματκ νδαφρον γα τον ν

θρπο, αφο να η πατρδα του.

ς πι μικρΗ κλιμκ...

Αν κατβομ στην κλμακα συνα

ντμ τους μγλους μβους οργα

νσμος (συμπρλαμβανομνου κα 

του ανθρπου) ο οποο αντπροσ

πυσουν τς πο ανπτυγμνς δομς. 

Πρνντας απ τον μκρκοσμο τν 

κυττρν κα τν βολογκ νργν 

αλυσδν μορν (π.χ. DNA),  φτνου

μ στα τομα, τα οποα αποτλον 

πολ σνθτα συστήματα μ δκη τους 

στρκή δομή. Τα ατομα οφλουν 

το νομα τους στον λληνα φλσοφο 

Δημκρτο. Ο Δημκρτος γννήθηκ 

κα ζησ στα βδηρα της Θρκης 

απ το 460 ς το 370 π.Χ. κα θρ

τ πατρας της σγχρονης ατομκής 

θρας. Η ζή του ήταν γμτη ταξ

δα γα την αναζήτηση της γνσης. Ο 

Ηρδοτος, σμφνα μ τον Δογνη 

Λαρτο, αναφρ πς μαθήτυσ κο

ντ σ Χαλδαους. Ο Δημκρτος, μαζ 

μ τον Λκππο, να ο κυρτρο 

κπρσπο τν ατομκν φλοσφν 

ς μπνυστς της ατομκής θρας. 

Η δαρση τν σμτν δν να δυ

νατν να προχρ π’ προν, πς 

υποστήρζ ο Ζήννας κα μλστα μ

χρ το σημο ξαφνσης νς ντος. 

Η δαρση νς σματος πρπ να 

σταματ σ να απρολχστο κα 

αδαρτο μρο, το τομο. Ο Δημ

κρτος πστ πς τποτα δν να 

σταθρ αλλ μταβλλτα ανλογα 

μ την κατσταση του σματος κα 

τη φση τν ξτρκν πδρσν 

κα αντπδρσν. Το μνο που στην 

πραγματκτητα να σταθρ να 

τα τομα κα το κν. Τα τομα να 

πολ μκρ, σχδν αρατα αγκστρο

δή σματδα, πρα στο πλήθος κα 

το σχήμα. Το κνν, αν κα αναφρτα 

στον Αρστοτλη ς «μη ον», θρ

τα υπαρκτ κα δν να απλ νας 

χρος ή μα προχή που βρσκοντα 

τα αγκστροδή τομα αλλ μα σν

θτη κα υπαρκτή ονττητα. 

Την ποχή που η δομς τν ατμν 

πήραν το νομ τους (1920 ανα) ο 

πστήμονς δν πστυαν τ η φση 

δαρτα ακμη. Αυτ πσημαντα 

δ δτ σ καμα πρπτση δν πρ

π να μσουμ την ξα της θρη

τκής δατπσης του Δημοκρτου, η 

οποα αποδκντα στο ππδο τν 

κουρκ οπς θα δομ παρακτ.

Μσα στα τομα υπρχ να μγλο 

σμα: ο πυρήνας γρ απ τον οποο 
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πρστρφοντα τα αρνητκ φορτσμνα 

σματδα (σ συγκκρμνς ακτνς) 

που λγοντα ηλκτρνα. Ο πυρήνας τν 

ατμν αποτλτα απ 2 τπους σμα

τδν: τα θτκ φορτσμνα πρτνα 

κα τα ουδτρα ντρνα. Τα τλυταα 

μ ζή λγν λπτν δασπντα σ ηλ

κτρνα κα πρτνα! Κατ τη δσπασή 

τους κπμπτα κα να λλο σματδο 

το αντντρνο που να ηλκτρκ ου

δτρο κα μφανζ μγλη δαπρα

ττητα κα η παρξή του πββαθηκ 

μτ τον Β’ παγκσμο πλμο.

Το πρτνο να να δατρο σ

ματδο που τα χαρακτηρστκ του 

χουν δατρη σπουδατητα γα την 

πυρηνκή Φυσκή. Το μγθς του να 

1015 μτρα. Κθ πρτνο κα ντρνο 

να η νση 3 μκρτρν σματδν 

που ονομζοντα κουρκ. Αν να πρ

τνο χ 2 κουρκ λγτα πνο. Το 

πνο να ασταθς κα δασπτα  σ 

να σματδο που λγτα μσνο κα 

να που λγτα ντρνο.

Θα μποροσαμ να προχρήσουμ 

σ παραπρα ανλυση τν αντδρσν 

πυρηνκο ππδου που συμμτχουν 

τα σματδα, μς κρντα τ πρσσ

τρο θα κουρσ τον αναγνστη πρα 

θα τον νημρσ. Αναμφσβήτητα 

Η δμή τυ τμυ
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μς κρντα σκπμο να παρουσσουμ στον παρακτ πνκα το συστατκ 

της φσης που συμμτχ σ κθ δυναμκή αλληλπδρασή της.

ΣΣΤΑΤΙΚΟ ΔΝΑΜΕΙΣ

Γλονο Ισχυρή πυρηνκή δναμη

Κουρκ
Ισχυρή πυρηνκή δναμη, ασθνής πυρηνκή, ηλκτρομαγνητ

κή, βαρυτκή

Φτνο Ηλκτρομαγνητκή

Μποζνο Ηλκτρομαγνητκή, Ασθνής πυρηνκή δναμη

Λπτνο Ασθνής πυρηνκή δναμη

Γκραβτνο Βαρυτκή

Λπτνο Ηλκτρομαγνητκή, Ασθνής πυρηνκή δναμη

Τ στρκ τυ πρτνυ.
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Η ςνδςΗ ΤΗς λΗς μ Τ ςμπν

Σήμρα ο κοσμολγο πστουν τ το συμπν γννήθηκ ς αποτλσμα 

μας μνης βαας κρηξης που να γνστή ς μγλη κρηξη (Big Bang). Αμ

σς μτ τα πρτα 1043 δυτρλπτα  λς ο δυνμς ήταν νμνς. Στα 

1032 δυτ. η βαρτητα αποκπηκ κα ρα μφανστηκαν τα γκραβτνα, ν η 

σχυρή κα η ασθνής πυρηνκή δναμη παρμναν νμνς συνστντας να 

σμπαν δαμτρου 104 μτρν. 

Μτα απ 1 μκροδυτρλπτο τα πντα μπήκαν σ τξη! 

Τα κουαρκς συμπυκνθηκαν σ πρτνα κα ντρνα κα η θλασσα τν 

πρτονν κα τν ντρονν συμπυκνθηκ κα σχηματστηκαν ο ατομκο 

πυρήνς. Απ την λλη, ο Φυσκο που ρυνον τον κσμο τν μκρν σ

ματδν προσπαθον να ξηγήσουν κα να πββασουν τς παραπν 

θρς μ τη χρήση τν αποτλσμτν απ τα πρματα στους μγλους 

πταχυντς σματδν.

πς κα να χ μς, ο δρμος του ανθρπου γα την ανακλυψη τν μυ

στκν κα της σοφας της δημουργας να μγλος κα δσκολος.

ΒΒΛΓΡΦ

 «Το Τχαο Σμπαν» Davies, Paul Εκδσς Τραυλς ,1995. 

 «Σχρονη Φσκή» Serway R.a, Moses C.j., Moyer C.a. 2004.

 «Astronomy Today»,  Chaisson, Eric J, Professor Prentice Hall 1993.

 «Κβαντκά Σστήματα Ποών Σματδν», Ψαλτκης Χ. Γρηγρος, 2004. 

 http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=SolarSys&Display=Overview
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Γιατι ο ουρανος 

ειναι µπλε;

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΔΒ) Διονσιος Π. Κλογράς
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Α
 π φυσκής ποψης η απντηση να απλή! χ. Κ αυτ πδή τα χρ

ματα οφλοντα σ δαφορς μταξ ανακλσν κα απορροφήσν 

τν πμρους χρμτν του λυκο ηλακο φτς λλα κα της δα

κρτκής καντητας του οφθαλμο του παρατηρητή.

Το δο απλή να κα η απντηση στην ρτηση  «γατ ο ουρανς να μπλ». 

ταν ήμασταν μκρο, ο απλοκο δσκαλο μας λυναν την απορα λγοντας «γα

τ καθρπτζτα το χρμα της θλασσας σ αυτν»! Ββαα ανλογη ήταν κα η 

απντηση στους ανήσυχους μαθητς που ρτοσαν «γατ η θλασσα να μπλ».. 

«πδή καθρπτζτα πν της το μπλ του ουρανο!»

Στο μγλο τς φσς κτος π τν πολπλοκ δο-

μ τς, τν μφτ ιδιττ γι ξλιξ το πιο ισχρο 

δος κι τν μγάλ κτσ πο κτλμβάνι ν 

μικρ σχτικά ποσ λς νκον κι τ χρμτ. Πολ-

λς πψις μπορον ν ιπθον γι τ χρμτ στ 

φσ. Κάποις π τς, φιλοσοφς θ πον μρικο, 

νπτσσον τις θρς κτά ποσ το μπλ  το πράσι-

νο χρμ νι το διο γι λ τ ντ.

 Η ρμΗνι

Η απντηση να απλή κα θα την 

δομ…. πς να γνστ το λυκ 

ηλακ φς αποτλ τη σνθση τν 

χρμτν του οπτκο φσματος. Στα 

μαθητκ τα χρνα δδαχτήκαμ τ αυ

τ τα χρματα να 6. Αλλ η αλήθα 

να τ η ανλυση του φτς δν κα 

ΓΙΑΤΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ;



26 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

τα νδμσα, που μς να δυσδκρτα απ τον οφθαλμ μας . τσ, γνκ 

λγτα τ το λυκ φς συντθτ π τ δς, τ μπλ, τ πρσν, τ 

κτρν, τ πρτκλ κ τ κκκν.

Τ χρμτ τυ ρτύ φσμτς

Χρμ
Πρχή μκν κύμτς 

(nm)

Πρχή συχντήτν 

(Hz)

Κκκνο ~ 630700 nm ~ 476429 x 1012 Hz

Πορτοκαλ ~ 590630 nm ~ 510476 x 1012 Hz

Κτρνο ~ 560590 nm ~ 535510 x 1012 Hz

Πρσνο ~ 500560 nm ~ 600535 x 1012 Hz

Μπλ ~ 440500 nm ~ 680600 x 1012 Hz

Ιδς (Μοβ) ~ 400440 nm ~ 750680 x 1012 Hz

Η νλυσ τυ 
φτς μσ π 
τ πρσμ

Τ στχ τν βσκν χρμτν

Κθ χρμα ξχρζ απ το λλο 

λγ της δαφορκής συχντητς του. 

Ο γκφαλος γα παρδγμα του αν

θρπου αντστοχ κθ συχντητα 

(μήκος κματος συνηθζτα να το λν 

ο φυσκο) σ μα απκνση, το χρ

μα δηλαδή. τσ λοπν, ο δαφορτ

κς  πφνς μφανζουν δαφορτκ 

χρματα αφο ανακλον δαφορτκ 

μήκη κματος του ηλακο φτς. Εδ, 



2�

ββαα, κρβτα μα αλήθα! Τα πντα 

στη φση χουν κποα συχντητα, απ 

τους ήχους μχρ το οπτκ φς, τους πυ

ρήνς τν ατμν μχρ την πρστροφή 

της Γης, λα μπορον να κφραστον 

μ συχντητα. Απ την λλη, το κθ 

ργανο του ανθρπου μπορ να αντ

ληφθ δαφορτκ ρος συχνοτήτν. 

Γα παρδγμα, η ασθηση της αφής 

αντλαμβντα ταλαντσς χαμηλν 

συχνοτήτν (μηχανκν κυμτν), η 

ακοή χαμηλς συχντητς (μηχανκν 

κυμτν), ν η ραση ταλαντσς 

μτ 380nm720 nm. Στη μα κρη να 

το δς κα στην λλη το ρυθρ. Ενα 

γνστ τ ο αμφβληστροδής του 

ανθρπου αντδρ ντονα σ 3 βασκ 

χρματα. Το κκκνο, το πρσνο κα 

το μπλ. Ακμη κα τσ να να μς, 

δν χουμ ξηγήσ γατ ο ουρανς 

φαντα μπλ!  Η απντηση βρσκτα 

στη σκδαση του φτς, δηλαδή στη 

δασπορ του καθς αυτ συναντ μ

ρα λης. Δτ το ηλακ φς στο ταξδ 

του γα τη Γη συναντ καθς πρν απ 

τον Ουραν (ατμσφαρα, ονσφαρα, 

στρατσφαρα κ.τλ.) μρα οξυγνου, 

αζτου αλλ κα αστρκή σκνη. Τα μ

ρα αυτ να σ μγθος μκρτρα απ 

το μήκος κματος του κκκνου κα του 

πρσνου. Επδή το μπλ χρμα χ 

πολ μκρ μήκος κματος σκδζτα 

πρσστρο, δηλαδή δασκορπζτα κα 

κν τον ουραν να φαντα μπλ αφο 

το χρμα αυτ ρχτα απ κθ σημο 

του. πρχ, δηλαδή, θα μποροσ να 

π κνς, μα ψτκη καθυστρηση του 

μπλ φτς στον ουραν που του δν 

αυτή την απχρση. να ρτημα που 

θα μποροσ να θσ κνς, να γατ 

ο ουρανς δν να μβ (δης) αφο 

αυτ χ το μκρτρο μήκος κματος. 

Η απντηση ρχτα απ το γγονς που 

αναφρθηκ παραπν, το τ να π

ρσστρο υασθητο στο μπλ κα απ 

το γγονς τ το δς σκδζτα πρσ

στρο απ τα αντατα στρματα της 

ατμσφαρας κα ς κ τοτο δν φτν 

πολ σχυρ στην πφνα της Γης. 

Το παραπν πββαντα απλ 

ς ξής: κατ τη δση, το χρμα του 

Ηλου να ρυθρ (κκκνο) αφο ττ 

ο λος απχ τη μγαλτρη απσταση 

απ τη θση του παρατηρητή, μς δη

λαδή, κα τσ το μπλ χ πρσστρο 

δρμο να δανσ κα δασκορπζτα 

(σκδζτα) υψηλτρα κα ξασθν 

μ αποτλσμα να φτν το ηλακ φς 

χρς το μπλ (κα προφανς το δς) 

δηλαδή να χουμ ρυθρπορτοκαλ.

Στη δση του Ηλου το φς του γν

τα κκκνοπορτοκαλ.

Τα παχνδα της «Φυσκής»  πστήμης 

που προσπαθ να μοντλοποήσ τη δο

μή κα την προοπτκή του κσμου μας, 

κνουν ολονα πο μγλη την απορα 

του ανθρπου γα τη Σοφα που κρβτα 

στς αρχς κα του μηχανσμος της.

BIBΛΓΡΦ

 R. Serway, C. Moses, C. Moyer, Σγχρονη Φυσκή, Πανπστημακς Εκδσς Κρήτης. 

 Σ. Τραχανς, Ασκήσς Κβαντομηχανκής, Πανπστημακς Εκδσς Κρήτης.

ΓΙΑΤΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ;



Ο Ντελακρουα

Η Επαναστατηµενη 

Ελλαδα
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δημήτριος Θαλασσινός, Φιλόλογος

Η Ελλάδα ξεψυχά στα ερείπια
του Μεσολογγίου.

Πίνακας του 1830 με τίτλο
Η Ελευθερία Οδηγεί τον Λαό.
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λα σνμο-

τοσαν στις αρχές 

το ΙΘ’ αινα, για να ξπνήσον το εν-

διαφέρον για την Ελλδα, πο βρισκόταν 

στη σμβολή πολλαπλν ρεμτν με 

διφορη και μλιστα αντιθετική προέλε-

ση. Οι πιστοί το κλασικο πνεματος νο-

στιμεονταν στην Ελλδα μιαν επιστροφή 

σε καθαρότερες πηγές, πο η Ρμη, ό,τι 

να πεις, ήταν το θαμπό τος αντιφέγγι-

σμα. οι πρόμαχοι της επικαιρότητας 

έβλεπαν στον απελεθερτικό αγνα 

της την επιβεβαίση της αφπνισης 

τν εθνικισμν, και σνμα τον κό-

μπο ατο το Ανατολικο Ζητήματος 

πο έμελλε να γίνει μόνιμη σκοτορα 

για την πολιτική το αινα. οι ζηλτές 

της καινοτομίας, τέλος, ανπόμονοι να ξε-

κόψον από τα σνηθισμένα, σγχνεαν 

την Ελλδα με τη μόδα το ανατολισμο 

και με την προσδοκία τος για γνστες 

γραφικότητες, πο τις αποζητοσαν 

κρίς οι ζγρφοι: αχόρταγοι για χρ-

ματα, φς, εξτικ ήθη και φανταχτερ 

κοστομια, έβαναν μετ χαρς πλρη 

για το Βόσπορο.
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Οι συρφείς, διπτισμνι πό τις 
ξίες της εηνικής σκψης κι τε
χνίς, είχν συμβει πι νιχτ στ 
νεηνισμό. Ο Αντρ Σενι τυ είχε 
δσει τη υρικότερή τυ πρόρμηση 
πρτύ τ επνσττικό δικστήρι 
νκόψει πνω στ ικρίωμ τ ρεύμ 
τυ πεπρωμνυ τυ σε ηικί 32 χρό
νων. Ο Σενι είχε εννηθεί στην Κωνστ
ντινύπη, όπυ  πτρς τυ, πυ 
υπήρξε επί δκ πντε χρόνι ενικός 
πρόξενς στ Μρόκ, είχε ζήσει κι 
πντρευτεί μιν Κυπριτισσ, πυ 
ετι ότι πρμήθευσε τ τεκμήρι στις 
Επιστς ι υς ρχίυς κι τυς 
σύχρνυς Έηνες τυ Γκυί (Guys). 
Κννς περισσότερ πό τ Σενι, 
πυ τ πιήμτ τυ δημσιεύθηκν 
μνχ στ 1819, πντε χρόνι πριν 
πό την κθεση των Σφν της Χίυ, 
δε συνβε ι ν υπκτστθεί στη 
τινική ρητρική τ κριβς ίσθημ 
της εηνικής κθρότητς.

Α τ Οδιπρικό πό τ Πρίσι 
στην Ιερυσήμ τυ Στωμπριν, πυ 
η κδσή τυ υπήρξε, πρδόξως, πύ 
πρενστερη πό των πιημτων τυ 
Σενι, φύ ινε στ 1811, σημδεψε 
βθύτερ τ πνεύμτ. Ανιστρύσε 
τυς στθμύς τυ τξιδιύ πυ  υπ
κόμης είχε επιχειρήσει πντε χρόνι 
πρωτύτερ: πίρνντς στην Τερστη 
τ κρβι ι την Εδ, κνε σκ
 στην Κρκυρ, ι ν στθμεύσει 
κύθως στη Σπρτη, Κόρινθ, Εευ

σίν, Σμίν, κι τς στην Αθήν. 
Ο περίπυς συνεχίστηκε στην Κων
στντινύπη κι στην Ιερυσήμ, 
ι ν κτήξει στην Αίυπτ, στην 
Τύνιδ, χωρθεσί της ρχίς Κρχη
δόνς, κι στην Ισπνί1. Από υτή την 
νκυψη της Εδς χυν σφρ
ισθεί ι Μρτυρες τυ Στωμπριν, 
πυ δημσιεύθηκν στ 1809: μη δεν 
ήτν η ηρωίδ, η Κυμδόκη, θυτρ 
τυ Δημόδκυ, τεευτίυ ιερ... τυ 
Ομήρυ; Κτφρνντς τη ρωμκή 
ειδωτρί, η κηρνόμς τυ ρ
χίυ εηνικύ πιτισμύ σπζό
τν τν ντντ Χριστινισμό κι 
κτηε στ μρτύρι, τη στιμή πυ 
πσκιζε ν ξνυρίσει στην πτρίδ 
της. Επί πν, στ Οδιπρικό,  Στω
μπριν θετε κιός τ πρόβημ της 
υπόδυης Εδς, υπρμμίζντς 
την θιότητ της  κτω πό τ βρύ 
πμ τυ Τύρκυ.

Δε θ συνντήσυμε μνχ στη 
Γί τις σκψεις πυ στρφντι πρς 
την Εδ, πρετιμζντς τ κίμ 
πυ θ υπδεχθεί την πόπειρ της ν’ 
νστηθεί. Η κιερημνη κινωνί 
της Αίς πιρνε τν ίδι δρόμ. Τ 
με πνεπιστήμι μόρφωνν ξιό
υς εηνιστς. Ας μη ησμνύμε 
πως  Σενι, επί τρί χρόνι κι ως τ 
1790, ήτν πεσπσμνς στη Γική 
Πρεσβεί στ Λνδίν, μι πόη όπυ 
 Στωμπριν, υτεξόριστς εξ ιτίς 
της Επνστσης, μεε ν διμείνει 

1 Αυτό τ δρμόι, πυ μερικς τ ξνκνε τρί χρόνι ρότερ  Μπιρν, τ κύθησν 
ίπύ, επί μισό ιν, ι συρφείς κι ι κιτχνες, σν ν πρσκύνημ πυ συνδύζε τν ντ
ικό εξωτισμό με την επιστρφή στις πης. Αυτό, μ’ ν ό, ήτν τ δρμόι πυ είχε κυθήσει 
κι  Ζ.  Ρ. Ωκύστ. Ο Λμρτίνς τυ μεινε κι κείνς πιστός, διτρχντς (στ 1832 κι 33) την Εδ, 
την Τυρκί, τη Μικρσί κι την Πιστίνη. 

Πόσι δεν κύθησν υτύς τυς ξκυσμνυς τξιδιτες! Δκ χρόνι ύστερ πό τ Λμρτίν, 
 βρός Βενετός τπιρφς Ιππόυτς Κφφι πιρνε κι υτός τ κρβι ι την Αθήν, Σμύρνη, Λσβ, 
κτηε στην Κωνστντινύπη, περνύσε πό κει στην Αίυπτ, πυ την εξερευνύσε ως τ Συδν, 
κι ύριζε πίσω πό τυς Αίυς Τόπυς κι τη Μικρσί.
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επί πύ. Στην Αί είχε επίσης με
τβεί, υστρ πό τ τξίδι τυ στην 
Αντή,  «Κύρις» Ωκύστ, κθς τν 
εν με σβς ι νερί θυμστς 
τυ,  Ντεκρυ πρτςπρτς.

Στ μετξύ, η ν ική πίηση 
νκυπτε ξν την εηνική 
τεχνί, μευότν πό τυς τρικύς 
της, πυ  Κήτς κι  Σεϋ, ί πρε

σβύτερι πό τν Ντεκρυ, τυς 
διβζν περιπθς:  νς ρφε 
νν Eνδυμίων,  ς νν Πρμη
θ, πυ βεπν τ φως, ντιστίχως, 
ξι κι τσσερ χρόνι πρωτύτερ πό 
τις Σφς της Χίυ. Τότε τεείωνε κι 
η δημσίευση τυ Πρσκυνήμτς τν 
Τσιντ Χρντ πυ επιβεβίωνε τ 
διμόνι τυ Μπιρν, ί πι ηικιω

Ευγένιος Ντελακρουά.
Αυτοπροσωπογραφία, Μουσείο Λούβρου.
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μνυ πό τυς υς. Κνείς συ
ρφς δεν επηρσε περισσότερ 
τν Ντεκρυ, πυ είχε ήδη συνψει 
φιίες στην Αί  με τν Φήντινκ 
κι τν Μπόνινκτν κυρίως  κι πυ 
μεε ν μετβεί στ Λνδίν ν χρό
ν μετ την ππερτωση τυ πίνκ 
τυ. Κτ ν χτυπητό συμβισμό, ν 
μετι σχεδισμν στ 1830 πό τν 
Τνύ Ζννό, ι ν εικνρφήσει 
ν βιβί τυ Νντι, πρυσίζε την 
κττμή τυ Γυ ζωρφυ πνω 
σε μιν η πυ δειχνε ν περιβει 
την πρτη κι πυ δεν ήτν πρ η κ
ττμή τυ Άυ πιητή...

Εν τεείωνε τις Σφς,  Ντε
κρυ σημείωνε στ Ημερόι τυ: 
«Ενθυμύ, ι ν φεσι πνττιν, 
ρισμν χωρί τυ Μπιρν». Τν ίδι 
περίπυ κιρό, διβζε στη θεί τυ, 
την Κυρί Ριζενρ, πσπσμτ πό 
τν Τσιντ Χρντ, πυ, μετ πό τ 
ντικ Πρμύθι,  φηήμτ σε 
στίχυς πυ είχν δημσιευθεί πό τν 
πιητή μετξύ 1813 κι 1814  είχε δ
σει τερστι θηση στ φιεηνικό ί
σθημ. Πρμτι,  Μπιρν, στ 1809, 
τρί χρόνι ύστερ πό τ Στωμπριν, 
είχε πκριθεί κι υτός στ κεσμ 
της Μεσείυ, πυ βρχει με τ νερ 
της όες τις χρες όπυ νπτύχθηκε 
 πιτισμός μς κι πυ δηεί πρς 

Η μάχη στο Βατίτσι.
Ο οπλαρχηγός της Καρύστου Νικόλαος 
Κριεζώτης είχε αντίπαλο αήττητο τον 
Ομέρ Μπέη της Χαλκίδας. Αυτό μέχρι 
τις 6 Μαΐου 1823. Τότε αντιμετώπισε τις 
δυνάμεις του Ομέρ Μπέη στο Βατίτσι με 
ένα ευφυή τρόπο. Διέταξε τα παλληκά-
ρια του να κλείσουν δηλητηριώδη φίδια 
μέσα σε άδειες κολοκύθες, οι οποίες, 
κατά τη διάρκεια της μάχης, έσπαζαν 
πάνω στους Τούρκους, τρέποντάς τους 
σε φυγή. Η τουρκική δύναμη διαλύθηκε 
και πολύ δύσκολα ανασυγκροτήθηκε.
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τ νωστ της Αντής. Ο περίπυς 
τυ είχε ρχίσει πό την Ισπνί, πυ 
 Ντεκρυ θ’ κρίξει ρότερ 
πηίνντς στ Μρόκ. Ο Μπιρν 
στρφηκε πειτ πρς ντς, π
βιβσθηκε στην Αβνί, φθσε στην 
Εδ κι στην Αθήν, πυ τη χρηκε 
σ «υρισμό στ σπίτι τυ». Από τ Μ
ρι πρσε στην Κωνστντινύπη, κι 
ύρισε πίσω στην Ευρπη ύστερ πό 
πυσί δκ κτ μηνν.

Περισσότερ πρ σε πινδήπτε 
ν είχε τεθεί στν Μπιρν, πυ είχε 
εξεερθεί κτ των κινωνικν κτν
κσμν, τ πρόβημ της τμικής 
εευθερίς. Γι χτίρι της είχε υτεξ
ριστεί κι, ζντς τ πρσωπικό δρμ 
τυ, συνδεε την υπόθεσή τυ με των 
ν πυ στνζν κτω πό την ξενική 
κηδεμνί. Τ δεύτερ σμ τυ Τσ
ιντ Χρντ, μιμτς τυ πιητή 
κι περιπνμενυ όπως εκείνς σ’ 
νζήτηση της εεύθερης ήθεις τυ, 
τεείωνε μ’ νν ύμν στην Εδ κι 
στην νστσή της. Τη στιμή κριβς 
πυ πρδιδε τ πίημ τυ στ κι
νό, ρχιζν ν ρννντι, κτ τ 
πρότυπ των ρχίων, ι ετιρίες πυ 
θ επιχειρύσν τν πεευθερωτικό 
ν. Μόις υτός ξσπσε,  Μπιρν 
συμμετσχε με ό τυ τ βρς, όες 
τυ τις δυνμεις, ό τυ τ χρήμτ 
κι ό τυ τ θρρς. Τ κκίρι τυ 
1823, μζί μ’ νν όμι πό φίυς κι 
υπηρτες, νυνντς ν μπρίκι, πήε 
ν φρει βήθει στυς επνσττες, 
πυ τυς ντμωσε πρτ στην Κεφ
νι κ’ ύστερ στ Μεσόι, πυ είχε 
ήδη πκρύσει την πρτη πιρκί 
των Τύρκων. Εκεί ινε νς πό τυς 
ρχηύς τυ ν,  ι φυσικς 
δυνμεις τυ πόειψν κι πθνε στ 
36 τυ χρόνι, στις 19 Απριίυ 1824.

ΟΙ ΣΦΓΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Τν ίδι κιρό,  Ντεκρυ φιτε

χνύσε με ζση τν πίνκ τυ Σκνές 

από τις Σφαγές τς Χου, πυ μεε ν 
τν τπθετήσει στ Σόν, υπό τ 
βμμτ τυ κινύ, σ μεειδες 
μνιφστ. Δυ χρόνι πρωτύτερ, ι 
Τύρκι είχν πρσπθήσει ν συντρί
ψυν την εθνεερσί των Εήνων μ’ 
νν ρι κι πρδειμτικό κ
σμό υτύ τυ νησιύ τυ Αιίυ. 

Η φντσί τυ Ντεκρυ είχε 
ήδη φιστεί πό τ Πρμύθι τυ 
Μπιρν. Πόσ θρυικ θμτ δεν 
είχε ντήσει πό κει, ι ν ‘χει ν τ 
ξνπινει, χωρίς ν τ βριτι, σ’ 
όη τυ τη ζωή! Τυς είχε στην ρχή 
φιερσει, πό τ 1819 κιός, πς 
ιθρφίες, πυ είχν ως θμτ τν 
Γκιύρη, τ Λρ, τη Νύφη της Αβύ
δυ. Ο χρωστήρς τυ μει ν τ 
ερμηνεύσει υστερτερ με πθς. Ο 
Γκιύρης κι  Πσς είνι μι μνι
σμνη μνμχί πυ ενσρκνει τυ 
ιπύ ι’ υτόν την ντση τυ 
ν όπυ νθρωπι κι  σμίυν 
με σφδρότητ τις δυνμεις τυς ι 
ν κνυν ν μπδισυν τ πθη 
τυς, τ μίση τυς, η ύσσ τυς. Από 
τη Νύφη της Αβύδυ συκρτεί τ τει
κό επεισόδι όπυ η Ζυικ στχεί 
ν εμπδίσει τ φόν τυ ερωμνυ 
της τυ Σεήμ πό τν πτρ της κι 
πεθίνει πό πεπισί. Σ’ υτ τ δυ 
θμτ θ ξνυρίσει πς φρς. 
Δεν είνι, ωστόσ, τ μόν όπυ θ 
πρσκηθεί η φντσί τυ Ντε
κρυ, πυ πύσε ν φίζετι 
ρεμβζντς πνω στυς πιητς, είτε 
υτί νμζντι Δντης κι Σίξπηρ, 
είτε Αριόστς κι Γκίτε. Α τυ ρ
σει ξεχωριστ ν’ ντεί πό τν Μπ
ιρν, πυ μζί τυ νιθει μι βθι 
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Οι σφαγές της Χίου.
Ντελακρουά, Μουσείο Λούβρου.
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εκεκτική συνει:  Σρδνπς, 
 Μρίνς Φιρ,  Μζππς, η 
Βρκ τυ Δν Ζυν θ’ νπηδήσυν 
ιστρημνι πό τ πιν τυ, 
 πρδόξως, δεν τυς μνει πιστός 
όπως στ εηνικ θμτ.

Η πιστότητ τυ φείετι στ ότι  
πόεμς μετξύ Τύρκων κι Εήνων 
πήρε νεπίνωστ μσ τυ ν π
τύτερ κι σχεδόν συμβικό νόημ: 
 Τύρκς, πυ είνι  κτπιεστής, 
ντιπρσωπεύει την τυφή, βίιη, ωμή 
δύνμη. Ο Έηνς, πυ ενσρκνει 
ήδη την υπόθεση της εευθερίς, είνι 
επί πν δεμνς με την ιδ τυ πι
τισμύ. Ο Ντεκρυ εντυπωσιζετι 
πό δείμτ δικιόητης θηριω
δίς: «τν ι Τύρκι, σημεινει στ 
Ημερόιό τυ, πό τ 1822 κιός, 
πρφτίνυν τυς βωμνυς στ 
πεδί της μχης, ή κόμ κι τυς 
ιχμτυς, τυς υν: Νυ μπός! 
(Μη φβσι!) κι τυς χτυπύν στ 
πρόσωπ με τη βή τυ σπθιύ τυς 
ι ν τυς κνυν ν σκύψυν τ 
κεφι: τυς τ πίρνυν με μι σπ
θι!...» Η μχη πβίνει, επμνως, 
μχη τυ νθρπινυ πιτισμύ, τυ 
πνεύμτς τυ δικπ εκτεθειμ
νυ στις εφόδυς της χύνης κι κτ
στρεπτικής βρβρότητς. Αυτήν την 
ωνιδη ντίθεση,  Ντεκρυ 
θ την εκφρσει με πηρότητ, ότν 
θ δικσμήσει τη Βιβιθήκη της 
Βυής (ΠίΜπυρμπόν): στυς 
πντε διδχικύς θόυς θ πεικ
νίσει τ ρ τυ στχσμύ, εν στ 
δυ κρί ημικύκι θ πρυσισει 
πό τη μι τν Ορφ, την υή της 
πίησης πυ υπτζει τ πρωτόν 
νστικτ, κι πό την η τν Αττί 
πυ διυμίζει την Ιτί, σε μι κι
νύρι φδ της κτηνωδίς ενντίν 

τυ πιτισμύ πυ την είχε δμσει. 
Αινι μχη, υσιδης μχη, όπυ η 
νθρωπότητ δικυβεύει τ πεπρωμ
ν κι τ ό τυ είνι της!

Στις 16 Μυ 1823  τ Ημερ
όι τ νρφει   Ντεκρυ 
νειρεύετι ήδη νν πίνκ όπυ 
υτή η ηρί, πυ κυφρείτι 
μσ τυ κι πυ θ τν βσνίσει 
πνττε, θ πιρνε μρφή: «Η Βρβ
ρότητ πυ χρεύει ύρω στις φωτις, 
όπυ ι Μυσυμνι Ομρ ρίχνυν 
βιβί, σεβσμιες εικόνες κι τν ίδι 
τν νθρωπ». Τ πνεύμ, φως πει
ύμεν δικπ,  Ντεκρυ 
πότε τ ενσρκνει σ’ ν τμικό 
διμόνι πυ τ συντρίβει  όχς 
(την ίδι υτή μρ τυ Μυ 1823, 
συιζότν νν Τρκυτ Τσσ 
στ φρενκμεί, κτπνημνν 
πό βρισις κι σρκσμύς, κθς 
θ τν ζωρφίσει πς φρς), πό
τε τ βπει μσ σ’ όκηρν τν 
πιτισμό, κθετ στις επιθσεις τυ 
νθρπινυ κτήνυς πυ είνι πντ
τε τιμ ν ξυπνήσει.

Εν μηρυκζει υτς τις ιδες μσ 
στ κεφι τυ, ιδύ πυ η επικιρό
τητ τυ πρμηθεύει ν υπόβθρ, 
με τ επεισόδι τυ πμυ της ε
ηνικής νεξρτησίς πρς τν πί 
τν σπρωχνε ήδη η ννωση τυ 
Μπιρν. πως  Ουκ, στ 1829, 
θ θρψει π’ υτόν τν πόεμ τ’ 
Αντικ τυ,  όπυ π πιήμτ 
όπως  Κνρης, τ Νυρίν, ι Κε
φς τυ σεριύ κ.π. δείχνυν τ 
βθύ χνρι πυ φησε στη σύχρνη 
ευισθησί  δρμτικός νς των 
Εήνων,  τ ίδι κι  Ντεκρυ 
σχεδιζει,  ξι χρόνι νωρίτερ, 
νν Μπότσρη πυ ιφνιδιζει τ 
στρτόπεδ των Τύρκων. Τ θμ 
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υτό θ τ ζωρφίσει ξν, σχεδόν 
πρχτ  με διφρετική 
τεχνική, ν χρόν μνχ πρ τυ 
θντυ τυ, σ μιν κινύρι πό
δειξη της εμμνής τυ στην υπόθεση 
πυ είχε υπερσπίσει στ νιτ τυ. 
Τ ίδι, στ 1856, θ ξνζωρφίσει 
ν θμ ιτερ κθρισμν πυ 
είχε πρωτεμφνιστεί στ 1827 κι 
πυ τ τιτφρεί πς: Επεισόδι 
πό τν τωρινό πόεμ μετξύ Εή
νων κι Τύρκων...

Α  Μπιρν, η επικιρότητ, 
κι η συμβική σημσί πυ της 
πδιδε  Ντεκρυ, δεν ρκύν 
ν εξηήσυν τ μεσ κι επίμν εν
διφρν πυ σχεδόν εξ’ ρχής δειξε 
ι την Εηνική Επνστση. Γι ν 
είμστε κριβείς, σ’ υτήν βρισκε την 
ξφνη σύζευξη δύ κόσμων πυ τν 
πσχύσν νκθεν: της Εδς 
κι τυ Ισμ. Η Εδ δεν τυ είχε 
μνχ διδχθεί μζί με τ’ νθρωπιστι
κ ρμμτ. πό μικρός πύσε 
ν φντζετι ρχίες μρφς, πότε 
μισόυμνες πότε μισντυμνες, πυ 
τις σχεδίζε επιμες με την πν τυ 
στ περιθρι των σχικν τετρ
δίων τυ, πιπι με μεσιωνικύς 
σιδηρόφρχτυς ιππότες.  υτ 
ήτνε τ «Πρεθόν». Ομίως, ρό
τερ, η πρτη τυ Μνμχί τυ 
Γκιύρη κι τυ Πσ δε θ κνει 
πρ ν μετρψει μι μνισμνη 
συμπκή, με κινήμτ σχεδόν π
ρχτ, ιππτν κρνφόρων κι 
σιδηρόφρχτων με τ’ ό τυς, πυ 
την είχε συβει ν χρόν μετ τις 
Σφς της Χίυ.

Α στην περιπνηση μσ στ 
χρόν πρόσθετε την περιπνηση μ
σ στ χρ πυ τ Ισμ τν κνε ν 
φντζετι. Η επχή τ κύσε:  Β

νπρτης είχε ρχίσει τη θριμβευτική 
στδιδρμί τυ με την Εκστρτεί 
της Αιύπτυ, πυ την είχε επιχειρήσει 
την ίδι χρνι πυ εννιότν  Ντε
κρυ. τν ετύτς ενδιφρθηκε 
ι τη ζωρφική, τη βρήκε πημμυ
ρισμνη πό «κείνυς τυς Μμεύ
κυς, κείνυς τυς Αντίτες κείν τ’ 
ρβικ τι» πυ νφερε σ’ ν τυ 
ρμμ πρς τη μητρ τυ  Γκρ,  
μεύμενς δσκς τυ Ριζενρ, 
τυ ξδρφυ τυ Ντεκρυ. Τυς 
Αντίτες τυς είχε πρμτι συνντή
σει κι θυμσει στ’ ριστυρήμτ 
τυ πρεσβυτρυ τυ, πυ τν ή
τευσν πό την πρτη μτι: στυς 
Πνωόβητυς της Γιφφς, πυ τυς 
συμβυεύθηκε ξν ότν ζωρφιζε 
τις Σφς της Χίυ, στη Μχη της Ν
ζρτ, στη Μχη τν Αμπυκίρ, στη 
Μχη των Πυρμίδων. Ο Ντεκρυ 
θ ήθεε ν φιτήσει, όπως  φίς 
τυ  Μπόνινκτν, στ ερστήρι 
τυ ζωρφυ πυ είχε ννεσει τη 
ζωρφική με υτή τη ρφικότητ της 
βίς. Ερφηκε, ωστόσ, στ ερστή
ρι τυ Γκερν, πυ δεν πξίωσε ν 
εκτείψει τις Κυτιμνήστρες κι 
τις Ανδρμχες τυ ι ν Βνπρ
τη πυ συχωρεί τυς ντρτες τυ 
Κρυ, δίνντς τσι τ πρδειμ 
ι τη μετβση πό την Εδ στ 
Ισμ. Α πό τ τρί «κεφί G» 
πυ δσπσν στη σχή τυ Ντβίντ, 
 Ζιρντ  πυ είχε κι υτός ζωρφί
σει μιν Αντρσί τυ Κρυ  είνι 
εκείνς πυ, κτω πό τ θό τυ  
Ινστιτύτυ, τόμησε ν εκωμισει, σε 
μιν νκίνωση πυ κμε στ 1817 
κι πυ  Ντεκρυ την πρόσεξε 
τόσ στε ν την ντιρψει, «τν κ
ιτχνη πυ ωθείτι πό την περιρει 
στυς μκρινύς τόπυς»! Από τη στι
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μή πυ  ντισμός είχε εξσφίσει 
την πρστσί των επισήμων, ρχην 
της Σχής, είνι τχ ι ν’ πρείς 
ν  Ντεκρυ ζωρφισε, πό τ 
1821 κιός, νν Τύρκ κβρη, 
σ ν πρετιμζότν ν’ ντιμετωπίσει 
τ επεισόδι τυ εηνικύ ν πυ 
ξσπσε εκείνη τη χρνι;

Αυτί είνι ι διφρι πρντες 
πυ δήησν τν Ντεκρυ ν 
εκξει ι τη δεύτερη εμφνισή τυ 
στ Σόν ν επεισόδι πό τν πό
εμ των Εήνων κι Τύρκων. Κι τη 
Δευτρ, 12 Ινυρίυ 1824, ι την 
κρίβει, κτπινότν ν τερστι 
πίνκ 4,17x3,54 μτρ, τις Σφς της 
Χίυ. τν μι επιφνει σχεδόν τρι
πσι πό τη Βρκ τν Δντη πυ 
είχε εκθσει στ πρηύμεν Σόν! 
Με τ ρ υτό,  θντς, η πυρκ
ι, ι πόνι, νιστρημνι ως τότε 
κυρίως δι μσυ τυ μύθυ κι της 
τεχνίς, κνν μι σπρχτική 
είσδ στη σύχρνη βιωμνη πρ
μτικότητ.

Επί κτ μήνες,  Ντεκρυ φιε
ρθηκε σε μι δυει πυρετδη, 
χνισμνη, πυ τ Ημερόιό 
τυ χει κτρψει τις φσεις της. 
Εκεί μπρείς ν πρκυθήσεις τις 
επηες πόζες των μντων, τ 
νόμτ τυς, κόμ κι τις συχνς 

Η Έξοδος του Μεσολογγίου στις 11 
Απριλίου 1825.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής των 
Βαΐων, οι ηρωϊκοί υπερασπιστές του 
Μεσολογγίου αποφάσισαν να επιχει-

ρήσουν έξοδο από την πολιορκούμενη 
από τους Τούρκους πόλη. Η φρουρά 

είχε χωρισθεί  σε τρεις φάλαγγες υπό 
τους Ν. Μπότσαρη, Κ. Τζαβέλλα και Δ. 

Μακρή και στο μέσο κάθε φάλαγγας 
βάδιζαν τα γυναικόπαιδα. Δυστυχώς το 
σχέδιο εξόδου απέτυχε με αποτέλεσμα 

να αποδεκατιστούν οι Έλληνες.
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πρχωρήσεις πυ μερικ πό τ 
όμρφ κείν κρίτσι στερξν ι 
ν ξεκυρσυν τ ζωρφ...

Πρήως, πρκτρκτικ σχε
δισμτ ή κυρες σημειθετύν 
την κυφρί τυ ρυ. Ο Ντε
κρυ ρχίζει την τεκμηρίωσή τυ 
διβζντς διφρ βιβί ι την 
Αντή: τ Απμνημνεύμτ ενός 
Έην, τ Γρμμτ ι την Εδ 
κι την Αίυπτ τυ Σβρύ, τ θη 
των Τύρκων, πυ χρνύντι 
πό τ 1790. Συμβυεύετι συς 
πό χρκτικ ρ ι τ Τυρκικ 
κστύμι, ρζει ξυρφίες στη 
Rue des SaintsPures, βρίσκει στυ 
κριτικύ Ζ (Jl), κθς κι στυ 
«Κυρίυ Ωκύστ», ενδύμτ πυ είχν 
ρσθεί στην Αντή, εηνικ, 
περσικ, κόμ κι ινδικ. Γι τη μεσ
εική φύση, πυ δεν τη νωρίζει, με
ετ τις κυρες πυ  φίς τυ  
Συι είχε φρει πό τη Νεπη.

Μ είνι κόμ πι σημντικό ν 
βει τη ζωρφική τυ ν ωριμσει 
κτω πό τν ήι των μεων δ
σκων. Πηίνει ν πρτηρήσει τ 
Βερνζε, τν Τισινό, τ Βεσκεθ, 
τν Πυσσν… κι συνμ τη Σχεδί 
της Μδυσς τυ φίυ τυ Ζερικ, 
πυ είχε πεθνει πρρως. Φυμε
τρ κρβύρες, νειρεύετι «τη συν
νωση τυ ύφυς τυ Μιχηευ 
με τυ Βεσκεθ».

Α ι ν «εκπυρωθεί» η φντ
σί υτύ τυ ζωρφυ πυ δεν είνι 
μνχ μτι κι χρι, πρ κι μυό 
κι κρδι, χρειζετι η ννωση. Ο 
Ντεκρυ εξπτετι ξνδιβζ
ντς «Δντη, Λμρτίν, Μπιρν», 
Μπιρν κυρίως, πυ τν κυβεντιζει 
με τν κ. Ριβιρ, τ μντ τυ δι
σημυ ριστυρήμτς τυ Ένκρ: 

«Μιήσμε ι τ Λόρδ Μπιρν κι 
ι’ υτ τ μυστηριδη ρ πυ ιχ
μωτίζυν όκτ τη φντσί». 
Τν επόμεν μήν, νφωνεί: «Πς 
θ’θε ν είμι πιητής!» κ’ επικ
είτι πι τυς στίχυς τυ Μπιρν: 
«Μυ πηίνυν κ!»

Έν είνι τ ζήτημ: πρπει ν β
εις πό μσ συ τ μιστν, «ν 
εκπυρωθείς... ν μπεις στη φωτι τυ 
θμτς»... ν νισεις «όσ είνι βε
τό... υτό πυ θεις ν διχύσεις στην 
ψυχή των ων». Πρπει τ «πείθρ
χ πνεύμ μυ ν κνει, ν ξεκμει, 
ν δκιμσει εκτό διφρετικύς 
τρόπυς σπυ ν φτσει στ σκπό 
πυ η νκη τυ με τυρνν... Αν δεν 
είμι τρμνς σν τ φίδι στ χρι 
της Πυθίς, πρμνω ψυχρός». Τότε, 
μιστ, « πίνκς μυ πκτ μι 
συστρφή, μιν ντνη κίνηση πυ 
πρπει πριτήτως ν συμπηρ
σω... Ω χμόε τυ ετιμθντυ! 
Μητρικό βμμ! Ενκισμί της 
πεπισίς! Πύτιμη περιχή της 
ζωρφικής! Σιωπηή δύνμη πυ δε 
μιει στην ρχή πρ στ μτι κι 
πυ κτκτ κι κυριεύει όες τις δι
θσεις της ψυχής». Έτσι τριζβύν 
κτω πό την πν τυ ι εκφρσεις 
τυ ζήυ τυ, τυ ενθυσισμύ τυ, 
τυ πυρετύ τυ («Ανκη ν χεις 
πυρετό!»)...

Μπρεί κνείς τρ ν πρκυ
θήσει πό σπυδή σε σπυδή την κυ
φρί κι την εξιξη τυ ρυ, πυ 
η μετθεση τυ Σόν στ τη Αυύ
στυ επτρεψε στν Ντεκρυ ν τ 
δυψει μερικς βδμδες κόμ.

Ξεκίνησε χωρίς μφιβί πό τ 
ριστύρημ τυ φίυ τυ Ζερικ, 
τη Σχεδί της Μδυσς, πυ είχε εκτε
θεί στ Σόν τυ 1819 κι πυ τν 



41Ο ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

είχε συντρξει («Τί υπρχ πρότυ
π!»): βρισκε εδ τ πρδειμ της 
κινύρις δύνμης, της ενρεις 
πυ μπρείς ν δσεις στ δρμ 
κι στ πθη ντντς τ πό τ 
σύχρν ενότ. Έβρισκε συνμ 
εδ τη ενική διτξη της σύνθεσής 
τυ: δυ τρίων  με την ιχμή τυ 
ενός ρθωμνη δεξι κι τυ υ 
ριστερ  ντμωμν στη μση τυ 
πίνκ στε ν σχημτίζυν ν κεφ
ί Μ. Α στην πημμυρίδ της 
επίδς πυ ενπνεε τν πρκτχό 
τυ, υπκθιστ την κτπτωση πό 
την πεπισί κι την δύνη:  πύ 
υψηός ρίζντς κυριρχεί, ισπε
δνντς κι εντφιζντς με τη 
σκυθρωπή ρμμή τυ  πυ μόις 
τη σπζυν, στην τεική διτύπωση 
τυ ρυ, τ κεφι τυ νήευ 
Τύρκυ κι τυ νρθωμνυ ό
υ τυ  τη σωρεί των νεκρν, των 
πηωμνων, των πκήρων. Ένς 
φωτεινός υρνός, όπυ πνντι 
κι κινητύν τ σύννεφ, κθς κι 
η στρωτή θσσ, ντιβυν την 
διφρη κι συντριπτική ήνη 
τυς στην νθρπινη τρχή πυ 
τ’ νσκιρτήμτ της πσβήνυν 
ν. Μνχ  κπνός πό τις 
πυρκις σηκνετι, σν τ χρι τυ 
πνιμνυ πυ βυιζει, ν διμρτυ
ρηθεί ι’ υτό πυ συντεσθηκε.

Στ πρτ σχεδισμτ, ό ήτν 
κόμ τρχή, στρόβις κι συστρ
φή: η ρπμνη σκβ με τ ρθ 
στήθη, η δεμνη στη σ τυ όυ, 
ήτνε τότε τπθετημνη ριστερ. 

μι μν πυ ύριζε πνω στ νε
κρό πιδί της κτείχε τ κντρ: υτς 
μνχ ξεχωρίζν πνω στ σφδζν 
μμ. Στις κόυθες σπυδς, τ 
σύν ήνευε ι ν συντχθεί σε 

δυ πυρμίδες, πυ τις ξεπερνύσν 
ι σιυτες των Τύρκων πεμιστν, 
συκίνητων μσ στην κμψί τυς: 
ριστερ  ετιμθντς πυ τν 
υπβστζει η υνίκ τυ, κι ι δυ 
νι πυ σφίντι  νς πνω στν 
. δεξι, κερυνβημνη, η μν 
με τ νεκρό πιδί κ’ η υνικεί εί 
πυ σύρνει  κβρης. Αυτή είνι η 
διτξη πυ επικρτεί στην κυρ 
τυ Λύβρυ, όπυ πντως  κβ
ρης ζωηρεύει κι η κφρση πκτ 
μεύτερη δρμτικότητ.

Τότε είνι πυ  δεξιός όμις μετ
μρφνετι: η μν τρ σωριζετι 
νεκρή, πρχωρντς τη θση της σε 
μιν ρι ερόντισσ, πυ υψνει 
στν υρνό ν τρμερό κι πρ
πνεμν βμμ, εν τ βρφς, 
νστημν εδ, τεντνετι πρς τν 
πειδνό κόρφ, υρεύντς ν χυμό 
ζωής. Βπεις συνμ ν εμφνίζετι 
στ κντρ, ι ν δημιυρηθεί μι 
ρθρωση, τ ζευρι όπυ η υνίκ 
ντζνετι μ’ πεπισμν χρι πό 
τν ντρ, σε μι κινή κτρρευση.

Από κείνη τη στιμή,  πίνκς εί
νι τιμς ν πρβει στην ριστική 
τυ μρφή: περίμενε μνχ ν φυσή
ξει μι πνή πθυς πυ ν συνεπρει 
τ σύμπεμ με τη υμνωμνη σκ
β κι τν νρθωμν ρρβωνιστι
κό πυ  ρωχς Τύρκς ετιμζε
τι ν θντσει με την π τυ. Οι 
εκφρσεις φτνυν στν πρξυσμό: 
σρισμ της νεκρής, πστμός των 
ετιμθντων κι των ζωντνν, 
ικεσί των περίτρμων νων, ρι 
εξνστση της ερόντισσς... Πρ
τύ ν τνίσει, ι κντρστ,  σε μι 
τεευτί νζήτηση όπυ εμπνετι 
πό τ δίδμ  τυ Κόνστμπ  τη 
μπρότητ της φύσης πυ πρμνει 
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Λόρδος Βύρων,
Άγγλος ποιητής φιλλέλην.
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ξνη στ νθρπιν δρμ,  Ντε
κρυ, με μιν υπρττη σύσπση, 
πδεσμεύει μι σκτεινή ρμή πυ 
ρημζει ό υτ τ πσμτ, κ
θνν π’ υτύς τυς μνήρεις τυ 
πόνυ, πυ είχν εν τύτις συνενωθεί 
στν κινό όεθρ. Μσ τυ, τ ξ
ρει, «υπρχει ν πιό πρζύμι, ν 
κτμυρ βθς πυ ζητ ικνπίη
ση». Αφήνετι ν πρσυρθεί π’ υτή 
τη σκτεινή μπνευση. «Ο πίνκς μυ 
 ννωρίζει  πίρνει διφρετική 
τρπή. Τ σκτεινό ντικθιστ τ 
συνρτητ πυ κυριρχύσε... Α
ζω εκτεση.»

Τν ίδι κιρό εννιότν μσ τυ 
η επιθυμί ν ζωρφίσει τ τρικό
τερ επεισόδι της Νύφης της Αβύδυ 
κι τυ Γκιύρη, ν συκεντρωθεί σε 
κμι μνξι όπυ ν βρει τ μυστι
κό πς ν διχύσει την «ψυχή τυ» μες 
στ ρ τυ κι ν τη μετβιβσει  
στυς υς με τη δύνμη ηεκτρι
κής εκκνωσης. Κι, μσ σ’ υτή την 
ψυχή, πυ δεν μπόρεσε κόμ ν τη 
μετίσει ι ν’ νπυθύν ι ωμς 
ρξεις τυ, η μερίδ τυ θηρίυ πυ 
τν τρμζει κι τν μεύει συνντ 
τ σ πυ ρότερ θ’ πδσει 
 ίδις στ Μιχηε στ ρθρ 
πυ θ τυ φιερσει (στ περιδικό 
«Revue de Paris», στ 1830): τν β
πει «ν σκιζετι  ίδις πό τ θμ 
των δημιυρημτων τυ, ν χίρετι 
πρτς εκείνς τν μυστικό τρόμ 
πυ ήθεε ν ξυπνήσει στις ψυχς, 
πό τις τρμερς εικόνες τυ θρυ 
κι της εκδίκησης». Μη δεν είνι τ 
ίδι πρμ πυ με τη διίσθηση τυ 
πιητή  Μπωντίρ, πυ τν είχε νω
ρίσει κ στ τεευτί τυ χρόνι, 
διβζε μσ σε κείνν κι υτός; « 
στ ρ τυ είνι ερήμωση, σφς, 

πυρκις . ό κτμρτυρύν την 
ινι κι διόρθωτη βρβρότητ 
τυ νθρπυ. Οι πυρπημνες κι 
κπνίζυσες πιτείες, τ σφμν 
θύμτ, ι βισμνες υνίκες, κόμ 
κι τ πιδι πετμν κτω πό τ 
πτ των όων... , ω, σ’ υ
τό τ ρ μιζυν μ’ νν τρμερό 
ύμν συνθεμν πρς τιμή της μίρς 
κι της ιτρευτης δύνης.»

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
Αυτή η κτηνδης κόμ μίρ τυ 

ν, της ωμότητς, της κτκτη
σης, τυ φόνυ πυ εξκυθεί ν 
βρίνει πνω στην νθρπινη φύση, 
μήπως μει ν τη βυθίσει σε μιν 
νεπνόρθωτη νύχτ; Στην πρ
ντη, δει κτση όπυ χνντι ι 
Σφς της Χίυ, κννς ήις ρ
ε δε θ’ ντείει ι ν διύσει τις 
νρκωμνες συρμς των νεφν πυ 
ππνίυν τν υρνό;

Ν πυ, τν επόμεν χρόν μετ 
την κθεση των Σφν,  Ντε
κρυ, χωρίς ν εκτείψει ωστόσ 
την Αντική Μεσόει, δείχνει ν 
χρνει. Τ μτι τυ κι τ πιν 
τυ τρπντι μεετντς φρεσις 
βνικς, εηνικς ή τυρκικς κι 
τ κεντίδι τυς. Κμι φρ, ντύνει 
με δύτες τυς φίυς τυ, ι ν 
εκτεσει ρφικς πρσωπρφίες 
όπυ τ χρμ δνείτι κι ζωηρεύ
ει πό πρσδόκητες συχρδίες: 
 πιός τυ σύντρφς Πιερρ,  
κόμης Πσινό,  τρυδιστής 
Μπρι εμφνίζντι διδχικ, 
ντυμνι με φντχτερ πφόρι, 
κπτε κεφδεμνι με τυρμπνι 
ή κθισμνι πνω σε σφδες, όπυ 
ύστερ πό ί πίρνυν τη θση 
τυς ηδνικς εικόνες πό υμνς κι 
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εμνες δίσκες πυ κι
μύντι ή πίζυν με ππυς.

Α υτό δεν είνι πρ η ν
πυ μις πρτεντωμνης ψυχής. 
Στ 1827, ι μψεις των υφσμτων 
κι των χρυσφικν, ι νευρικς ύ
ρες των όων κι ι σρκικς των 
πκίδων, συσσωρεύντι σ’ ν 
ιντι κύτωμ, σε μι πυρ 
πυ ρχντι κιός ν τη είψυν 
η φό κι ι ύπυες τύπες τυ 
κπνύ. Η ρμφί των φρυρν, τ 
σκινί ι τις κρεμες πριωνίζυν 
τ θντ πυ επιφυσσετι στις 
νερς υνίκες. Στην κρυφή υτύ 
τυ μεόπρεπυ κι περίπθυ σω
ρύ,  Σρδνπς, φύ ι’ υτόν 
πρόκειτι ρωχ διφρς, με 
βμμ μκρινό κιός κι χμν, 
νειρεύετι πρ πό τ πρμτι
κό. Στ πόδι τυ, στ κντρ της 
πρντης κίνης, μι ξνθι υνίκ 
με κόμη κι μη χυτ, πυ τ ρύχ 
της ιστρ κι ξεσκεπζει την εσχτη 
μπρότητ ενός σμτς πυ μει 
ν’ πθνει, νκτεύει ξν την Ε
δ στ ντικό δρμ, ιτί υτή η 
«νερή ιχμωτη», ι ν χρησιμπι
ήσυμε τν όρ τυ Σενι, είνι Εη
νίδ: ξρυμε πό τν Μπιρν, πό 
τν πί  Ντεκρυ δνείσθηκε 
τ θμ, πως νμζετι Μύρρ.

Τ φευ ξφωτ διύετι ρή
ρ κι δεν πμνει πρ  ίσκις, 
η νύχτ κι  θντς. Στ ίδι Σόν 
τυ 1827 φιυρριζε, πι στην κόκ
κινη, ρόδινη κι χρυσφι συχρδί 
τυ Σρδνπυ, μι πειδνή κι 
σχεδόν νυχτερινή εικόν: η Εδ, 
κόμ όρθι ’ ήδη σ φντσμ, 
ξεψυχύσε πνω στ ερείπι τυ Με
σίυ: ν μκρύ σπρ φόρεμ, 
νιμν πνω στ χωμό στήθς, κι 

ππνω ν κφτνι πυ τ ψυχρό 
μπε χρμ τυ μόις τ φυντνει 
τ σβησμν κι χκόθωρ χρυσφι 
της ζνης, περιντύνυν την ρθωμ
νη, φσμτδη μρφή της νερής υ
νίκς, πυ τ υισμν της όντ 
στηρίζετι πνω στ κρεμισμν κ’ 
ιμτβμμν κτρνι: τ’ νιχτ 
κι νήμπρ χρι της κνυν ν κί
νημ κρτερίς κ’ εκτειψης. νς 
σκτεινός υρνός, μπυκωμνς 
πό πηχτ σύννεφ, πυ τ διπερν 
σ’ ν μνχ σημεί ν φτενό φε
ρίσι φς, σκεπζει τη σκηνή, 
όπυ στηνετι ωστόσ, στην κρυ
φή των ερειπίων τυ πίσω επιπδυ, η 
υθδει ενός Αρπη πεμιστή στη 
ριμνυ στ κντρι τυ.

Ο φυρμός της Εδς υψνε
τι ξν: στ 1822 τ Μεσόι είχε 
πκρύσει την πρτη πιρκί 
των Τύρκων στ 1824  Μπιρν 
πθινε στ ιερ χμτ. Τν  
χρόν,  Ρεσήτ Πσς ξνύριζε, 
σύρνντς πίσω τυ 35.000 πε
μιστς, κι κτόρθωνε επί τυς, 
μζί με τν Ιμπρήμ, ν υίσει την 
ντίστση των 4.000 Εήνων ωνι
στν, πυ νικημνι πό την πείν 
επιχειρύσν στ 1826, μζί μ’ ό 
τ υνικόπιδ, μιν ηρωική Έξδ, 
όπυ μεε ν χθύν ι περισσότε
ρι, χωρίς ν ρισυμε εκείνυς 
πυ είχν πμείνει ν κύν στις 
μπρυτπθήκες. Πις θ μπρύ
σε ν σκεφθεί τότε πς  υτρωμός 
ήτνε κντ; Πτ η κτστση στην 
Εδ δεν είχε στθεί τόσ σκτει
νή. Ο Ντεκρυ, συκνισμνς 
πό συμπθει, εκθτει στην Γκερί 
Λεμπρν, «πρς όφες των Εή
νων», την Εδ πυ ξεψυχει στ 
ερείπι τυ Μεσίυ.



45Ο ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΒΛΟΓΡΑΦΑ

 ΑΙΔΕΚ Κ., «ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΦΙΛΕΛΛΝΕΣ ΣΤΝ ΕΛΛΑΔΑ», τόμι II 1900.

 ΑΝΝΙΝΟΣ Μ., ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΝΕΣ ΤΟΥ 1821, ΑΘΗΝΑ 1967.

 ΓΕΡΒΙΝΟΣ Γ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΣ ΑΝΑΓΕΝΝΣΕΩΣ ΤΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμι ΙΙ, 

ΑΘΗΝΑ 18641865.

 ΖΑΚΘΗΝΟΣ Δ.,  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ «ΕΙΣΑΓΩΓ ΕΙΣ ΤΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΝΙΣΜΟΥ», 

ΑΘΗΝΑ 1957.

 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, τόμι Α΄ Η΄, ΑΘΗΝΑ 1932.

 ΤΡΙΚΟΠΗΣ ΣΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΣ ΕΛΛΝΙΚΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, τόμι Α΄ Δ΄, Λνδίν 18531857.

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ Σ., ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΛΝΙΣΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1971.

 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΛΟΣ Χ., ΛΕΞΙΚΟ ΤΣ ΕΛΛΝΙΚΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821, τόμι Α΄ Γ΄, ΑΘΗΝΑ 1976.

 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Δ.,  ΕΛΛΝΙΚ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ ΤΟ ‘21, τόμι Α΄ Δ΄, ΑΘΗΝΑ  19711972.

 ΚΡΑΝΑΚΗ Μ., ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΝΕΣ, Μ.Ι.Ε.Τ., ΑΘΗΝΑ 2000.

 ΚΡΑΤΣΑΖΕΝ Κ., ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, Μ.Ι.Ε.Τ., ΑΘΗΝΑ  1996.

Ατός πήρξε ο δρόμος πο διέτρεξε ο Ντελακρο, με μτια γρι-

σμένα ολοένα προς την Ελλδα, τη σγχρονη Ελλδα πο αγνιζό-

ταν απελπισμένη να ελεθερθεί από την επήρεια τν κακοποιν 

δνμεν πο εξαπολονται από την απληστία και την μότητα, και 

σνμα, όλο και περισσότερο, προς την αινια Ελλδα, εκείνην πο 

θεμελίσε τον ψηλότερο ανθρπινο πολιτισμό, εκείνην πο δίδαξε 

πς η ζή, αν τη σεβασθείς και την εξψσεις και την εμπιστεθείς 

στο πνεμα, σε οδηγεί προς ένα πεπρμένο πο το καταλαβαίνεις 

καλτερα και το εξοσιζεις πληρέστερα.

Τότε ίσς, στο τέλος το αγνα το, χρις στο ελληνικό μθημα, ο 

Ντελακρο κατέκτησε το νόημα της αληθινής ελεθερίας: της ελε-

θερίας της ψχής πο εξοσιζει τις δνμεις της και πο απαιτεί 

από ατές να τη σπρχνον πντα πιο μπροστ.
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Η Δύναμη 

της Καινοτομίας
ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Σχης (ΔΒ) Δημήτριος Κουτρουμάνης

Η έννοια της καινοτομίας είναι μια 

σύνθετη και συναρπαστική έννοια. 

Ο καθένας θέλει να έχει άμεση σχέ-

ση μαζί της διότι εκφράζει το μο-

ντέρνο, το έξυπνο και το πρωτότυ-

πο. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται 

και στη ριζική και στην αυξητική 

αλλαγή σε προϊόντα, σε διαδικα-

σίες και σε υπηρεσίες. Άλλωστε, η 

κλασική επεξήγηση του όρου της 

καινοτομίας περιλαμβάνει: 

 Την πράξη της εισαγωγής κάτι 

νέου σύμφωνα με τα υφιστάμενα 

λεξικά

 Μια νέα ιδέα ή μια νέα μέθοδο ή 

μια νέα συσκευή για τις επιστήμες 

 Την επιτυχή εκμετάλλευση νέων 

ιδεών σύμφωνα με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις του εμπορίου και της 

βιομηχανίας 

 Την αλλαγή η οποία προσδίδει 

μια νέα διάσταση στη σκέψη 

 Τη διαδικασία για την καλυτέ-

ρευση με την εισαγωγή κάτι και-

νούργιου. 

Σήμερα στην οικονομία, στην βι-

ομηχανία, στην πολιτική κάτι το 

νέο θα πρέπει να θεωρείται κάτι το 

εντελώς διαφορετικό, μια δραμα-
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τική αλλαγή. Στο οικονομικό πεδίο 

η αλλαγή αυτή θα πρέπει να δίδει 

υπεραξία ή να οδηγεί δε αύξηση 

της αξίας. Η καινοτομία αποσκοπεί 

στην καλυτέρευση και οι επιτυχείς 

εφαρμογές της οδηγούν στην ανά-

πτυξη της οικονομίας. 

Συνήθως, ο σκοπός της καινοτο-

μίας που συνήθως δεν εκφράζεται 

είναι η επίλυση ενός προβλήμα-

τος. Μπορούμε να πούμε ότι η 

καινοτομία είναι μια πολύ σοβα-

ρή παράμετρος στη μελέτη των 

οικονομικών, του εμπορίου, της 

τεχνολογίας και της κοινωνιολογί-

ας. Μία σημαντική διαπίστωση δι-

αφόρων μελετών είναι ότι η καινο-

τομία σπάνια αποτελεί προϊόν της 

προσπάθειας μιας μεμονωμένης 

επιχείρησης. Αντίθετα, τις περισ-

σότερες φορές είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας όπου κάθε εταίρος 

μαθαίνει τόσο από τον άλλο όσο 

και από την μεταξύ τους αλλη-

λεπίδραση. Άλλωστε, δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές 

της δεκαετίας του 80 εμφανίσθηκε 

ένα νέο σύστημα τεχνολογικής 

καινοτομίας όπου διάφορες πό-

λεις και περιφέρειες προσέφεραν 

ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό 

και ευνοϊκό στην ανάπτυξη και 

διάδοση τεχνολογικών καινοτο-

μιών. Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα αποτελούν η Silicon Valley 

της Καλιφόρνιας, το Cambridge 

της Μ. Βρετανίας καθώς και το 

Tagus Park της Πορτογαλίας όπως 

και πλήθος άλλων Τεχνολογικών 

και Επιστημονικών Πάρκων και 

Τεχνοπόλεων στην Ευρώπη.

ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Υπάρχουν διάφορα είδη της καινο-

τομίας. Στο παραδοσιακό μοντέλο, ως 

είδος νοείται η «καινοτομία του κατα-

σκευαστή». Αυτή είναι η διαδικασία που 

κάποιος καινοτομεί με σκοπό να που-

λήσει την καινοτομία. Ένα άλλο είδος 

καινοτομίας, που τώρα αρχίζει να ανα-

γνωρίζεται ευρέως, είναι η «καινοτομία 

του τελικού χρήστη». Σύμφωνα με αυτή 

κάποιος αναπτύσσει μια καινοτομία για 

δική του χρήση, διότι απλούστατα το 

υπάρχον προϊόν δεν ανταποκρίνεται 

στις υφιστάμενες ανάγκες του. 

Η καινοτομία στην εμπορική δρα-

στηριότητα επιτυγχάνεται με πολλούς 

τρόπους. Σήμερα γίνεται με μεγάλη 

προσοχή και με συστηματικότητα μέσω 

προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης 

για «καινοτομίες αιχμής». Η αλήθεια εί-

ναι ότι σήμερα οι πλέον ριζοσπαστικές 

και πλέον επαναστατικές καινοτομίες 

τείνουν να αναδύονται μέσω των προ-

γραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. 

Όμως και στη πράξη συναντούμε 

συνεχώς ριζοσπαστικές μεθόδους όπως 

όταν το Ισραήλ επιχείρησε το Δεκέμβριο 

2008 κατά της Χαμάς και μέσω του 

Διαδικτύου. Την ώρα που οι βομβαρδι-

σμοί συνεχίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας, 

ο ισραηλινός στρατός άνοιγε το δικό του 

κανάλι στο YouTube για να προβάλει βί-

ντεο από τις επιχειρήσεις και χρησιμοποι-

εί ακόμα και το Twitter για να ενημερώνει 

κοινό και δημοσιογράφους.

Το νέο κανάλι στο YouTube «μας 

βοηθά να περάσουμε το μήνυμά μας 

στον κόσμο» ανέφερε σε ανακοίνω-

σή του το γραφείο του εκπροσώπου 

των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων το κανάλι είχε συγκεντρώσει 

2.600 συνδρομητές και περιλάμβανε 
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γύρω στα δέκα βίντεο, από τα οποία 

ορισμένα έχουν προβληθεί πάνω από 

26.000 φορές τις πρώτες μέρες. Το 

ασπρόμαυρο οπτικό υλικό περιλάμβανε 

εικόνες που ελήφθησαν από μαχητικά 

αεροσκάφη την ώρα που επιτίθενται 

σε στόχους οι οποίοι περιγράφονταν 

ως εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρουκε-

τών και αποθήκευσης στόχων, ένα κτί-

ριο της διοίκησης της Χαμάς και ένα 

υπόγειο τούνελ που χρησιμοποιούν οι 

Παλαιστίνιοι. Η εκπρόσωπος του ισρα-

ηλινού στρατού επισήμανε ότι ορισμένα 

από τα βίντεο είχαν αρχικά απομακρυν-

θεί από το YouTube, αργότερα όμως 

αποκαταστάθηκαν. Αργότερα η ταγμα-

τάρχης Αβιταλ Λάιμποβιτς, αρμόδια για 

τον ξένο Τύπο στην ισραηλινή καμπάνια 

στα ψηφιακά μέσα, δήλωσε στην εφημε-

ρίδα Jerusalem Post ότι «η ιστόσφαιρα 

και τα νέα μέσα είναι μια ακόμα ζώνη 

πολέμου. Πρέπει να βρισκόμαστε στην 

πρώτη γραμμή και εκεί». Εκτός από τo 

YouTube, οι Ισραηλινοί «επιχείρησαν» 

και μέσω του Twitter, μιας σχετικά νέας 

αλλά δημοφιλούς υπηρεσίας κοινωνι-

κής δικτύωσης και «μικροϊστολογίων». 

Σύμφωνα με το δικτυακό τόπο του πε-

ριοδικού Wired, το ισραηλινό προξενείο 

στη Νέα Υόρκη χρησιμοποίησε την υπη-

ρεσία για να δώσει συνέντευξη Τύπου. 

Πολλές φορές θεωρούμε ότι η και-

νοτομία αποτυγχάνει. Οι επιχειρήσεις 

στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν αγώνα 

στην προσπάθειά τους για βελτίωση 

των δεικτών απόδοσης στον τομέα της 

καινοτομίας. Παρά το γεγονός όμως ότι 

ξοδεύουν τεράστια ποσά στην Έρευνα 

& Ανάπτυξη επιδεικνύουν εξαιρετικά 

χαμηλά επίπεδα αποδοτικότητας στην 

καινοτομία. Σύμφωνα με πρόσφατες 

μετρήσεις προκύπτει ότι μέχρι και σε 

ποσοστό 96% όλων των νέων σχεδίων 

επένδυσης αποτυγχάνουν να ανταπο-

κριθούν ή να ξεπεράσουν τους στόχους 

της απόδοσης επένδυσης/κεφαλαίων. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αυτό δεν 

αποτελεί δικαιολογητικό για περιορισμό 

των δαπανών στην έρευνα.

Τα λάθη που αφορούν τον τομέα 

της καινοτομίας διαφέρουν από κλάδο 

σε κλάδο, αλλά οι πιο συνήθεις αποτυ-

χίες στην καινοτομία προέρχονται από 

επιχειρήσεις που συγχέουν Έρευνα και 

Ανάπτυξη με την Καινοτομία (η αυξημέ-

νη δαπάνη στην έρευνα και ανάπτυξη 

δεν αποτελεί εγγύηση ότι αυξάνονται 

αυτόματα και οι επιτυχίες στην καινο-

τομία) και το Μάρκετινγκ με την κα-

τανόηση Καταναλωτικών Αναγκών για 

εντοπισμό αδιευκρίνιστων αναγκών 

των καταναλωτών. Συγχέουν επίσης 

τον παραδοσιακό Σχεδιασμό με τις νέες 

Στρατηγικές Σχεδιασμού που διαθέτουν 

εργαλεία για σχεδιασμό προϊόντων που 

ανταποκρίνονται στο fashioning, στη 

νοερή απεικόνιση του μέλλοντος, και 

στην κατανόηση του καταναλωτικού συ-

ναισθήματος και τέλος, την Καινοτομία 

με την Τεχνολογία (η «Τεχνολογο-κε-

ντρική» καινοτομία δημιουργεί προϊό-

ντα με πολλαπλά χαρακτηριστικά που 

πολλές φορές μπορούν να εκνευρί-

ζουν ή κουράζουν τους καταναλωτές. Η 

«Πελατο-κεντρική» καινοτομία δημιουρ-

γεί προϊόντα τα οποία ο κόσμος ποθεί). 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Η αξιοποίηση της επιστήμης και της 

τεχνολογίας συμβάλλει στην οικονομι-

κή ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και την ποιότητα ζωής. 

Επίσης, η έρευνα και η τεχνολογία βο-

ηθούν στην αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων, όπως η φτώχεια, τα προ-
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βλήματα στον τομέα της υγείας και η 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για 

να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, η 

ΕΕ πρέπει να διαθέσει περισσότερους 

πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

Θα πρέπει επίσης να κλείσει την ψαλίδα 

ανάμεσα σ’ αυτά που δαπανά η ίδια και 

σ’ αυτά που δαπανούν οι κυριότεροι 

ανταγωνιστές της. Η ευρωπαϊκή βιομη-

χανία, ειδικότερα, πρέπει να μειώσει τη 

διαφορά στις δαπάνες της σε σχέση με 

τα ποσά που διαθέτουν οι επιχειρήσεις 

στην ΗΠΑ και την Ιαπωνία για να παρα-

μείνουν στην αιχμή των εξελίξεων της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να βελτιώσει τις 

επιδόσεις της σε ό,τι αφορά τη μετα-

τροπή της επιστημονικής γνώσης σε 

μεθόδους και προϊόντα που κατοχυ-

ρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 

από τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας, που ιδρύθηκε το 2008, 

θα παίξει καθοριστικό ρόλο ώστε οι 

καινοτομίες που προκύπτουν από την 

έρευνα να καθίστανται εμπορεύσιμες. 

Θα προωθήσει τη σύναψη εταιρικών 

συμφωνιών που συνδυάζουν τις τρεις 

πλευρές του τριγώνου της γνώσης, δη-

λαδή την εκπαίδευση, την καινοτομία 

και την έρευνα. 

Το πλέον απτό παράδειγμα της πο-

λιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ στον τομέα 

της έρευνας και της καινοτομίας είναι 

το έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 

διατίθεται ποσό 50,5 δις ευρώ για όλη 

την περίοδο εφαρμογής του, δηλαδή 

από το 2007 έως το 2013. Βασικός στό-

χος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας ο οποίος θα βασίζεται 

σε ολοκληρωμένα διασυνοριακά ερευ-

νητικά προγράμματα σε διάφορους το-

μείς της επιστήμης. Η προσέγγιση αυτή 

μπορεί να δημιουργήσει ευκολότερα 
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την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα και να αξιοποι-

ήσει τα πλεονεκτήματα της ανταλλαγής εμπειριών 

και γνώσεων μέσα στην ΕΕ, από το Ελσίνκι μέχρι τη Ρώμη 

και από το Δουβλίνο μέχρι το Βουκουρέστι.

Το 7ο ΠΠ έχει τέσσερις άξονες:
 Συνεργασία: ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τη συλλογική 

έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, τα τρόφιμα, η 

γεωργία, η αλιεία, η βιοτεχνολογία και οι τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών. Άλλοι τομείς που καλύπτονται είναι οι νανοεπιστή-

μες, οι νανοτεχνολογίες, τα υλικά και οι νέες τεχνολογίες παραγωγής. 

Η εν λόγω συνεργασία επεκτείνεται επίσης στους τομείς της ενέργειας, 

του περιβάλλοντος (περιλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος), των 

μεταφορών (π.χ. αεροναυπηγική), των κοινωνικών, οικονομικών και αν-

θρωπιστικών επιστημών, του διαστήματος και της ασφάλειας. Ο άξονας 

αυτός λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, δηλαδή ποσό 

ύψους 32,4 δις ευρώ.

 Νέες ιδέες: βασικό στοιχείο αυτού του άξονα είναι η δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για την ενίσχυση της επιστημονικής 

έρευνας (7,5 δις ευρώ).

 Ανθρώπινο δυναμικό: ο άξονας αυτός αφορά το ανθρώπινο δυ-

ναμικό και διαθέτει ποσό ύψους 4,75 δις ευρώ, το οποίο προορίζεται π.χ. 

για υποτροφίες σε νέους ερευνητές, υποτροφίες για δια βίου μάθηση και 

επαγγελματική εξέλιξη, συμπράξεις μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, 

καθώς και χορήγηση βραβείων αριστείας.

 Ικανότητες: ο άξονας αυτός αφορά τις επενδύσεις σε ερευνητικές 

υποδομές, την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων (ΜΜΕ), τη δημιουργία δικτύων φορέων γνώσεων και επιστημών 

σε περιφέρειες της Ευρώπης και, τέλος, την προώθηση της επιστήμης στο 

σύνολο της κοινωνίας (4,1 δις ευρώ).

Ένα επιπλέον ποσό 1,7 δις ευρώ διατίθεται για τις μη πυρηνικές 

δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της ΕΕ. Πρόκειται 

για ένα δίκτυο αποτελούμενο από επτά ερευνητικά κέντρα σε όλη την 

ΕΕ το οποίο συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ. Το ΚΚΕρ 

χει αναπτύξει, για παράδειγμα, τεχνολογία τηλεπισκόπησης για την 

ανίχνευση επερχόμενων επισιτιστικών κρίσεων σε χώρες του Τρίτου 

Κόσμου όπου είναι αναγκαία η επισιτιστική βοήθεια της ΕΕ. Επίσης, 

ποσό ύψους 2,7 δις ευρώ διατίθεται για ένα πενταετές πρόγραμμα 

στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας. Το 

μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προορίζεται για τη δημιουργία 

του αντιδραστήρα ITER που θα κατασκευαστεί στο Cadarache της 

Γαλλίας. Το σχέδιο ITER θεωρείται ένα σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση της δημι-

ουργίας πρωτότυπων αντιδραστήρων 
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για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που 

βασίζονται στην πυρηνική σύντηξη, μια 

μορφή πυρηνικής ενέργειας η οποία 

θεωρείται ασφαλής, βιώσιμη και φιλική 

προς το περιβάλλον. Για την υλοποίηση 

του σχεδίου αυτού η ΕΕ συνεργάζεται 

με τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την 

Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και τη Ρωσία.

Το 2009 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος 

δημιουργικότητας και καινοτομίας.

 Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής 

εκστρατείας που διήρκεσε ολόκληρο το 

έτος, θα πραγματοποιηθήκαν εκατοντά-

δες συνέδρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις 

σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την ευαι-

σθητοποίηση στην ανάγκη εξεύρεσης 

δημιουργικών λύσεων για τα σημερινά 

προβλήματα. Η ΕΕ έχει προ πολλού ανα-

γνωρίσει τη δημιουργική σκέψη ως κλει-

δί στην επιτυχία της παγκόσμιας οικονο-

μίας. Η καινοτομία αποτελεί σημαντική 

συνιστώσα τόσο της δέσμης μέτρων της 

Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, 

όσο και του σχεδίου για την ανάκαμψη 

της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία 

πλήττεται σήμερα από τη χειρότερη 

ύφεση των τελευταίων δεκαετιών.

Αν και το έτος δημιουργικότητας και 

καινοτομίας εγκαινιάσθηκε επίσημα στις 

7 Ιανουαρίου με διάσκεψη και γκαλά 

στην Πράγα, πραγματοποιήθηκε μια εκ-

δήλωση: συναυλία με όργανα κατασκευ-

ασμένα από... φρέσκα λαχανικά. Επίσης, 

οι Βρυξέλλες φιλοξένησαν σειρά συζη-

τήσεων με θέμα την ενθάρρυνση νέων 

πρωτοποριακών ιδεών και την αξιοποίη-

σή τους προς όφελος της κοινωνίας.

Η σημερινή κοινωνία δίνει μεγάλη ση-

μασία στη γρήγορη προσαρμογή και στις 

καινοτόμες λύσεις. Καθώς η ευρωπαϊκή 

οικονομία βασίζεται όλο περισσότερο 

στη γνώση, είναι αναγκαία η αξιοποί-

ηση του δημιουργικού της δυναμικού. 

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι πρέπει να 

μάθουν να δέχονται τις αλλαγές και να 

είναι ανοιχτοί σε νέες στρατηγικές προ-

σεγγίσεις. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος 

Γιαν Φίγκελ, «Οι εκπαιδευτικοί έχουν καί-

ριο, αλλά και δύσκολο ρόλο. Καλούνται 

ολοένα και περισσότερο να εξισορροπή-

σουν τις παραδοσιακές απαιτήσεις εκπαί-

δευσης με την ανάγκη να εφοδιαστούν 

οι νέοι και με άλλα προσόντα αναγκαία 

για την προσωπική τους εξέλιξη, όπως η 

ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών».

Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία συ-

νέβαλε στη διαμόρφωση της ατζέντας 

της ΕΕ για τη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών στον εκπαιδευτικό και 

πολιτιστικό τομέα. Θα τροφοδοτήσει 

επίσης την πολιτική που εφαρμόζεται 

σε άλλους τομείς, όπως οι επιχειρήσεις 

και η απασχόληση.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πολ-

λές χώρες-μέλη της E.E. κατατάσσεται 

η Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της πα-

ραγωγής καινοτομίας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα έρευνας του 2008 της 

E.E., η οποία εξέτασε την παραγωγή και 

την εφαρμογή της καινοτομίας μεταξύ 

37 χωρών, η Eλλάδα κατέλαβε την 29η 

θέση, ακόμα πιο κάτω και από τη Mάλτα, 

τη Λιθουανία και την Oυγγαρία και πάνω 

από χώρες όπως η Σλοβακία, η Πολωνία, 

η Kροατία, η Bουλγαρία, η Πορτογαλία, 

η Λετονία, η Pουμανία και η Tουρκία, 

καταγράφοντας επιδόσεις κάτω από 

το μέσο όρο των χωρών-μελών της E.E. 

των 27, αν και, όπως σημειώνεται στην 

έρευνα, η Eλλάδα κινείται ανοδικά. 

H έρευνα χωρίζει τις 37 χώρες που 

συμμετείχαν σε αυτή σε τέσσερις με-

γάλες κατηγορίες, με την «κορυφή» 
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να καταλαμβάνεται από χώρες όπως 

η Σουηδία, η Eλβετία, η Φινλανδία, το 

Iσραήλ, η Δανία, η Iαπωνία, η Γερμανία, 

η Bρετανία και οι HΠA. Στη δεύτερη 

κατηγορία κατατάσσεται ομάδα χωρών 

αποτελούμενη από το Λουξεμβούργο, 

την Iσλανδία, την Oλλανδία, την Iρλανδία, 

την Aυστρία, τη Γαλλία, το Bέλγιο και 

τον Kαναδά, ακολουθούν οι χώρες της 

«μέτριας καινοτομίας», (Aυστραλία, 

Eσθονία, Σλοβενία, Nορβηγία, Tσεχία, 

Iταλία, Kύπρος, Iσπανία) και στο τέλος 

του καταλόγου (χώρες με υστέρηση στην 

καινοτομία) βρίσκουμε και την Eλλάδα. 

Για τη δημιουργία του πίνακα ελήφθησαν 

υπ’ όψιν παράγοντες όπως οι υποδομές 

για την παραγωγή καινοτομίας, η πα-

ραγωγή νέας γνώσης, η συμμετοχή της 

καινοτομίας στο επιχειρείν και το ζήτημα 

της πνευματικής περιουσίας. 

Βασικός φορέας χάραξης και εφαρ-

μογής της πολιτικής στην Ελλάδα εί-

ναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία υπαγόταν 

στο υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν 

στο Υπουργείο Παιδείας. Η ΓΓΕΤ συ-

ντονίζει τα ερευνητικά ργα που χρη-

ματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών, 

η ΓΓΕΤ υποστηρίζεται από το Εθνικό 

Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και 

από άλλους συλλογικούς φορείς (εμπο-

ρικά επιμελητήρια, Σύνδεσμο Ελληνικών 

Βιομηχανιών κ.λπ.). 

Άλλα υπουργεία που εμπλέκονται 

σε δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας 

είναι τα υπουργεία Γεωργίας και Εθνικής 

Άμυνας. Το υπουργείο Παιδείας έχει 

και την ευθύνη για τους ερευνητικούς 

οργανισμούς στα πανεπιστήμια. Επίσης, 

θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας στον 

αγροτικό τομα παρακολουθούνται 

από το υπουργείο Γεωργίας, ενώ θέμα-

τα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας 

παρακολουθούνται από το υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. 

Οι φορείς που αναπτύσσουν δρα-

στηριότητες Έρευνας και Τεχνολογίας 

στην Ελλάδα είναι τα κρατικά ερευνη-

τικά κέντρα, τα ιδρύματα τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης και οι επιχειρήσεις. 

Τα περισσότερα κρατικά ερευνητικά 

κέντρα υπάγονται στην αρμοδιότητα 

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου 

Ανάπτυξης, ενώ ένας μικρότερος αριθ-

μός αναφέρεται σε άλλα υπουργεία. Η 

ΓΓΕΤ εποπτεύει 16 ερευνητικούς φορείς 

και 15 τεχνολογικούς φορείς, στους 

οποίους περιλαμβάνονται 6 εταιρείες 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Aλλοι κρατικοί 

φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας είναι 

το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 

(ΕΘΙΑΓΕ) που υπάγεται στο υπουργείο 

Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) που 

υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και 

το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας 

Εθνικής Aμυνας (ΚΕΤΕΘΑ) που υπάγεται 

στο υπουργείο Εθνικής Aμυνας. 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά 

Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα) υπάγονται 

στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και καλύπτουν το μεγα-

λύτερο τμήμα της ερευνητικής δραστη-

ριότητας, καθώς σε αυτά εργάζονται οι 

περισσότεροι Έλληνες ερευνητές. 

Ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσ-

σεται σε διάφορες επιχειρήσεις, βιομη-

χανίες κ.λπ., ιδιαίτερα στους τομείς των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινω-

νιών. Επισημαίνεται όμως ότι οι ιδιωτικές 

επενδύσεις σε Έρευνας και Τεχνολογίας 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η τεχνολογία σπάνια είναι η στρατη-

γική για την ανάπτυξη της οικονομικής 

αξίας των επιχειρήσεων: οι επιχειρήσεις 

δημιουργούν τον πραγματικό πλούτο 

όταν συνδυάζουν την τεχνολογία με 

νέους τρόπους επιχειρείν. Σ’ ένα από τα 

τελευταία άρθρα των James M. Manyika, 

Roger P. Roberts, and Kara L. Sprague 

που δημοσιεύθηκαν στο ηλεκτρονικό 

περιοδικό “The McKinsey Quarterly” το 

Δεκέμβριο 2007 προσδιόρισαν οκτώ τε-

χνολογικές τάσεις που θα βοηθήσουν να 

διαμορφώσουν τις επιχειρήσεις και την 

οικονομία στα ερχόμενα έτη. Αυτές οι 

τάσεις εμπίπτουν σε τρεις ευρείς τομείς 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

διαχείριση των σχέσεων, διαχείριση του 
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κεφαλαίου και των πόρων, το κεφάλαιο 

και τα προτερήματα, και την αξιοποίηση 

των πληροφοριών με νέους τρόπους.

Διαχείριση των σχέσεων

 Διανομή της συν-δημιουργίας
Το διαδίκτυο και οι σχετικές τεχνο-

λογίες δίνουν στους Οργανισμούς και 

στις επιχειρήσεις νέους τρόπους να 

προσελκύσουν καινοτόμους υπαλ-

λήλους - συνεργάτες που εργάζονται 

έξω από τις εταιρίες. Η τεχνολογία επι-

τρέπει τώρα στις επιχειρήσεις για να 

εξωτερικεύουν τον ουσιαστικό έλεγχο 

σε εξωτερικούς δημιουργούς με τη 

μεταφορά της καινοτομίας στους επι-

χειρησιακούς συνεργάτες που εργά-

ζονται μαζί σε δίκτυα. Με τη διανομή 

της καινοτομίας μέσω της αλυσίδας 

αξίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

μειώσουν τις δαπάνες τους και να 

αναγγείλουν τα νέα προϊόντα στην 

αγορά γρηγορότερα με την εξάλειψη 

των δυσχερειών που έρχονται με το 

συνολικό έλεγχο.

 Αξιοποίηση των καταναλωτών 
ως καινοτόμους

Οι καταναλωτές επίσης συν-δημιουρ-

γούν μαζί με τις επιχειρήσεις: για παρά-

δειγμα η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, 

θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ως υπη-

ρεσία ή προϊόν που δημιουργήθηκε από 

τους διανεμημένους πελάτες της. Αλλά οι 

διαφορές μεταξύ του τρόπου επιχειρείν 

και συν-δημιουργίας με τους συνεργάτες, 

αφ’ ενός, και με τους πελάτες, αφ’ ετέρου, 

είναι τόσο χαρακτηρισμένες που η κατα-

ναλωτική πλευρά είναι πραγματικά μια 

χωριστή τάση. 

 Αναζητώντας έναν κόσμο τα-
λέντων

Δεδομένου ότι όλο και περισσότε-

ρες περίπλοκες και σύνθετες εργασί-

ες πραγματοποιούνται αμφίδρομα σε 

απευθείας σύνδεση και νέα εργαλεία 

συνεργασίας και επικοινωνίας οι επι-

χειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν τις 

όλο και περισσότερο εξειδικευμένες 

πτυχές της εργασίας τους και να διατη-

ρήσουν ακόμα την οργανωτική συνοχή. 

Η τεχνολογία επιτρέπει στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις να αποκεντρώσουν την 

καινοτομία μέσω των δικτύων ή των 

πελατών, αυτό επιτρέπει επίσης να μοι-

ράσουν περισσότερη εργασία στους 

ειδικούς, τους ελεύθερους συνεργάτες 

- συμβούλους, και τα δίκτυα ταλέντων. 

Οι επιπτώσεις της μετατόπισης περισσό-

τερης εργασίας στους freelancers είναι 

ενδιαφέρουσες, για παράδειγμα νέα 

πρότυπα ανάπτυξης ταλέντων θα μπο-

ρούσαν να προκύψουν. Οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να κατανοήσουν την αξία του 

ανθρώπινου δυναμικού τους πλήρως 

και να διαχειριστούν τις διαφορετικές 

κατηγορίες συνεισφερόντων αναλό-

γως. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

θα μετατοπιστεί στις επιχειρήσεις που 

μπορούν να κυριαρχήσουν την τέχνη 

του χωρισμού και της ανασύνθεσης 

των στόχων.

 Εξαγωγή περισσότερης αξίας 
από τις αλληλεπιδράσεις

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις βελτι-

ώνουν την παραγωγικότητα των εργα-

ζομένων, θα είναι απαραίτητο να συν-

δεθούν οι επενδύσεις στις τεχνολογίες 

με το σωστό συνδυασμό κινήτρων και 

οργανωτικών τιμών για να οδηγήσουν 

την υιοθέτηση και τη χρήση τους από 

τους υπαλλήλους.

Διαχείριση του κεφαλαίου και των πόρων 

  Επέκταση των συνόρων της 
αυτοματοποίησης

Οι επιχειρήσεις έχουν ακόμη περι-
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θώριο να αυτοματοποιήσουν πολλές 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και 

ενέργειες. Η αυτοματοποίηση είναι μια 

καλή επένδυση εάν όχι μόνο χαμηλώνει 

τις δαπάνες αλλά και βοηθά τους χρή-

στες να πάρουν τι θέλουν γρηγορότε-

ρα και εύκολα. Το σημαντικό είναι να 

βρεθεί η σωστή μέση λύση μεταξύ της 

αύξησης των περιθωρίων και της παρα-

γωγής για να υπάρχουν ικανοποιημένοι 

και ευτυχισμένοι πελάτες.

 Αποσύνδεση της παραγωγής 
από την παράδοση

Η τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις 

να χρησιμοποιούν τα πάγια ενεργητικά 

τους αποτελεσματικότερα με την απο-

σύνθεση των μονολιθικών συστημάτων 

σε επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά. 

Οι επιχειρήσεις που καθιστούν τους 

πόρους διαθέσιμους για εσωτερική και 

εξωτερική χρήση θα πρέπει να διαχει-

ριστούν πιθανές συγκρούσεις εάν η 

ζήτηση υπερβεί την προσφορά. Ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

είναι δύσκολο να διατηρηθεί όταν πολ-

λοί φορείς, μεγάλοι και μικροί, έχουν ίση 

πρόσβαση στους πόρους με χαμηλές 

πρόσθετες δαπάνες.

Αξιοποίηση των πληροφοριών με νέους 

τρόπους

  Αξιοποίηση περισσότερης επι-
στήμης στη διαχείριση

Όπως τα εργαλεία του Internet για 

την ανάπτυξη της παραγωγικότητας 

παρέχουν δύναμη στους εργαζομένους, 

η τεχνολογία βοηθά τα στελέχη να εκ-

μεταλλευτούν ακόμη περισσότερα δε-

δομένα για να λαμβάνουν καλύτερα 

τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ανα-

πτύξουν τις ιδέες που δημιουργούν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα 

νέα επιχειρησιακά πρότυπα. Οι κορυ-

φαίες εταιρίες εκμεταλλεύονται αυτή 

την έκρηξη πληροφοριών με ένα διαφο-

ρετικό σύνολο τεχνικών διαχείρισης. Το 

Google ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω 

μιας εσωτερικής αγοράς: οι υπάλληλοι 

υποβάλλουν τις ιδέες, και άλλοι υπάλ-

ληλοι αποφασίζουν εάν μια ιδέα αξίζει 

ή εάν θα ήταν πρόθυμοι να εργαστούν 

σε πλήρες ωράριο. Η Intel ενσωματώνει 

μια αγορά πρόβλεψης με τις κανονικές 

βραχυπρόθεσμες διαδικασίες πρόβλε-

ψης για να χτίσει τις ακριβέστερες εκτι-

μήσεις της απαίτησης. Ο κατασκευαστής 

τσιμέντου Cemex, βελτιστοποιεί τα φορ-

τία και τις διαδρομές με μια ασύρματη 

παρακολούθηση του στόλου των φορ-

τηγών του. Οι πληροφορίες είναι συχνά 

δύναμη, η ευκολότερη πρόσβαση και η 

αυξανόμενη διαφάνεια θα επηρεάσουν 

αναπόφευκτα τις οργανωτικές δομές 

των επιχειρήσεων.

  Ανάπτυξη επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων από τις πληροφορίες

Οι συσσωρευμένες δεξαμενές δεδο-

μένων σε διάφορα συστήματα μέσα στις 

μεγάλες επιχειρήσεις ή η συσσώρευση 

από πολλά σημεία προέλευσης του πα-

γκόσμιου ιστού είναι η πρώτη ύλη για 

τις νέες βασισμένες σε πληροφορίες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες.

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σήμερα εικοσιπέντε εταιρείες βρί-

σκονται στο επίκεντρο της καινοτομίας 

και της έρευνας, προσελκύοντας το ενδι-

αφέρον καταναλωτών και αγοράς, πρω-

τοπορώντας έναντι των ανταγωνιστών 

τους σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, 

μέσα στο σημερινό περιβάλλον οικο-

νομικής επιβράδυνσης, αποκτά περισ-

σότερο ενδιαφέρον η έννοια της και-

νοτομίας, ενώ οι προϋπολογισμοί που 
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αφορούν έρευνα και ανάπτυξη τείνουν 

να περικόπτονται. Οι επιχειρήσεις ανα-

πτύσσουν πλέον τη συνήθεια να εξετά-

ζουν εξονυχιστικά τις νέες προτάσεις και 

δυο τάσεις αναδύονται: Αφενός, εκείνων 

που πιστεύουν ότι τώρα, υπό τις παρού-

σες δύσκολες συνθήκες, είναι η κατάλ-

ληλη εποχή για καινοτομία. Αφετέρου, 

όσων θεωρούν ότι η στάση αναμονής 

είναι η πλέον αρμόζουσα. Εν ολίγοις, 

πρόκειται για τις τάσεις που διακρίνουν 

έχοντες και μη έχοντες. Στους έχοντες 

συγκαταλέγονται οι 25 πιο καινοτόμες 

εταιρείες που απαρτίζουν τη σχετική 

κατάταξη της Βoston Consulting Group 

για το 2008, όπως τη δίνει στη δημο-

σιότητα το περιοδικό BusinessWeek. 

Εκτός από την τόλμη και τη διάθεση για 

καινοτομία, κοινό χαρακτηριστικό των 

25 είναι ότι εκμεταλλεύονται την οικονο-

μική κάμψη, ανακαλύπτοντας χαμηλού 

κόστους μεθόδους δημιουργίας νέων 

προϊόντων στις αναδυόμενες αγορές. 

Όπως η υπ’ αριθμόν 4 στην κατάταξη, 

General Electric, στον πρώτο φορητό 

ηλεκτροκαρδιογράφο που κατα-

σκευάστηκε στην Ινδία για την 

εγχώρια αγορά Ανάμεσα 

στις 25 εταιρείες οι 12 

ανήκουν στον κλάδο 

Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών. 

Apple
 Νικήτρια για 

τρίτη συνεχό-

μενη χρονιά η 

Apple κατάφε-

ρε να εντυπω-

σιάσει την αγο-

ρά και το κοινό 

με το iPhone και 

να συγκλονίσει την 

αγορά των κινητών.

Google
 Με επεκτατικές διαθέσεις παρουσιά-

ζεται η Google μπαίνοντας στους τομείς 

που κυριαρχεί η ανταγωνίστρια Microsoft, 

προσφέροντας νέες υπηρεσίες.

General Electric
 Με ενθουσιασμό προχωράει η GE 

στη νέα “πράσινη” εποχή, θέτοντας ως 

στόχο τα 25 εκ. δολάρια κέρδη και προ-

σλαμβάνοντας τον δικό της “καθηγητή” 

καινοτομίας.

Microsoft
 Η εταιρεία του Bill Gates έχει αποδείξει 

ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία, παρου-

σιάζοντας τον touch - screen υπολογιστή 

Surface και χτυπώντας την Google.

Nitendo
 Η εταιρεία παραγωγής παιχνιδο-

κονσόλας είναι νέα στη λίστα των 25, 

εξαιτίας της δημοφιλούς κονσόλας 

Wii, που κέρδισε ένα εντε-

λώς καινούργιο 

κοινό.
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Sony
 Με την υγιή της ηλεκτρονική της 

βιομηχανία, στόχος της εταιρείας είναι η 

κατάκτηση του Διαδικτύου, η αναβάθμι-

ση του Playstation3 και η 3D κοινωνική 

δικτύωση.

Nokia
 Οι Φινλανδοί πρωτοστατούν σε 

αγορές όπως η Κίνα κι η Ινδία καθώς 

έχουν προσλάβει ανθρωπολόγους που 

μελετούν τις αναδυόμενες αγορές.

Amazon.com
 Είναι κάτι περισσότερο από ηλεκτρονι-

κός έμπορος. Προσφέρει πλέον video και 

mp3, ενώ πουλάει τις διαδικτυακές υπηρε-

σίες που την κρατούν στην κορυφή.

IBM
 Με 3.000 επιστήμονες στην έρευνα, 

η IBM ηγείται στις ΗΠΑ στις καινοτομίες, 

ενώ ο νέος διευθυντής έρευνας θέλει να 

μεγαλώσει περισσότερο 

την εταιρεία.

Research in Motion
 Η κατασκευάστρια του BlackBery 

είναι η κυρίαρχος στον τομέα των 

ασύρματων συσκευών e-mail με 14 

εκ. συσκευές της να κυκλοφορούν 

παγκοσμίως.

Hewlett - Packard
 Με 69 χρόνια ζωής η εταιρία ανανε-

ώνει το προφίλ της και δίνει στο κοινό 

τη δυνατότητα να εκτυπώνει κείμενα 

που στέλνει από το κινητό στο νέο 

“CloudPrint”.

Facebook
Το Facebook μπαίνει για πρώτη φορά 

στη λίστα των καινοτόμων εταιρειών, 

καθώς εξανάγκασε τους κολοσσούς 

της αγοράς Yahoo! και Google να την 

αντιγράψουν

Στον αντίποδα της Βoston Consulting 

Group τοποθετείται η άποψη του συντάκτη 

του Blog «Bussiness Thinking», ο οποίος 

υποστηρίζει ότι το βραβείο καινοτομίας θα 

πρέπει να πηγαίνει στις εταιρείες που επα-

ναπροσδιορίζουν τον ανταγωνισμό στον 

κλάδο τους και ότι 1 μόνο στα 10 προ-

ϊόντα το χρόνο είναι πραγματικά 

καινοτόμο και όχι εξέλιξη άλλου 

προϊόντος ή επιχειρηματι-

κού μοντέλου. Αναφέρει, 

ενδεικτικά, ότι το 

πραγματικό καινο-

τόμο προϊόν της 

Microsoft είναι 

τα Windows ?95, 

ότι το amazon.

com δεν είναι 

το πρώτο ηλε-

κτρονικό βιβλι-

οπωλείο που 

εγκαινιάστηκε, 

αλλά ότι το επι-

χειρηματικό του 

μοντέλο, η προώθη-
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ση και η συνολική εμπειρία του χρήστη 

ήταν η πραγματική καινοτομία του.

Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται 

και πρωταγωνιστούν στην μεταφορά 

τεχνολογίας και διαπιστώνεται οτι εφαρ-

μόζουν τις παρακάτω πολιτικές:

 Ανάπτυξη επαφών με διάφορους 

φορείς όπως προμηθευτές, ανταγωνι-

στές, ερευνητικά κέντρα και ειδικούς επι-

στήμονες όπου αποτελούν μελλοντικές 

πηγές τεχνολογίας ή πληροφόρησης.

  Πρόσβαση σε συνεχή τεχνολο-

γική ενημέρωση και ροή τεχνολογικών 

πληροφοριών όπου επιτυγχάνεται με 

συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα μετα-

φοράς τεχνολογίας, ενημερωτικές ημε-

ρίδες και χρήση εξειδικευμένων βάσεων 

δεδομένων.

  Χρησιμοποίηση ειδικών συμ-

βούλων σε διάφορα στάδια της διαδι-

κασίας έως την τελική εφαρμογή της 

τεχνολογίας στην επιχείρηση. Εδώ πε-

ριλαμβάνονται νομικοί σύμβουλοι για 

την υπογραφή ης σύμβασης, σύμβουλοι 

αξιολόγησης τεχνολογίας, σύμβουλοι 

χρηματοδότησης μεταφοράς τεχνο-

λογίας μέσω διάφορων εναλλακτικών 

μηχανισμών κλπ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Πολλοί είναι οι χρήστες σήμερα που 

επιδιώκουν την κατάργηση υπηρεσιών 

που αλληλεπικαλύπτονται, αναζητώντας 

πακέτα που προσφέρουν συνδυασμό 

επικοινωνιακών υπηρεσιών. Σε αυτό 

συμβάλλουν συσκευές όπως τα iPod, 

οι υπολογιστές πολυμέσων, παρέχο-

ντας οικονομικά συμφέρουσες επιλογές 

αντικατάστασης της καλωδιακής, της 

συνδρομητικής ή της δορυφορικής τη-

λεόρασης. Τηλεοπτικά προγράμματα 

προσφέρονται από πολλές διαδικτυακές 

υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, όπως το 

YouTube της Google, το Daily Motion, 

το Joost ή το Hulu στις ΗΠΑ. Μελέτη που 

δημοσιεύτηκε από την Deloitte, σχετικά 

με τις τηλεοπτικές προτιμήσεις και συ-

νήθειες καταλήγει ότι η μετάβαση στην 

ψηφιακή τηλεοπτική πραγματικότητα 

μπορεί να συντελείται ήδη μπροστά 

στα μάτια μας. 

Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2008, βρήκε ότι μεγάλη 

μερίδα καταναλωτών χρησιμοποιούν 

ήδη τους προσωπικούς τους υπολογι-

στές ως μέσο ψυχαγωγίας, αντί της τηλε-

όρασης. Τα δεδομένα προέρχονται από 

μελέτη σε 9.000 καταναλωτές από πέντε 

χώρες που τόνιζε την τάση χρήσης άλ-

λων μέσων τηλεθέασης εκτός της τηλε-

όρασης, όπως η τηλεόραση στα κινητά 

τηλέφωνα, κυρίως εκτός των ΗΠΑ. Στη 

Βραζιλία, οι καταναλωτές περνούν 19,3 

ώρες την εβδομάδα παρακολουθώντας 

σειρές και προγράμματα στον υπολο-

γιστή τους, σε αντίθεση με τις 9,8 ώρες 

που κάθονται μπροστά στην τηλεόρα-

ση. Στις ΗΠΑ, τα τρία τέταρτα των νεα-

ρών καταναλωτών ηλικίας 14 έως 198 

ετών, δήλωσαν ότι τα PC προσφέρουν 

καλύτερη και περισσότερη ψυχαγωγία 

από την τηλεόραση. Η συγκεκριμένη 

ομάδα, περνά 18,8 ώρες την εβδομά-

δα στο Διαδίκτυο, σχεδόν διπλάσιες 

από τις ώρες που βλέπουν τηλεόραση. 

Παρακολουθούν DVD στον υπολογιστή 

και έχουν πέντε φορές περισσότερες 

πιθανότητες να ακούσουν μουσική χρη-

σιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή mp3 

player, παρά στο ραδιόφωνο.

Υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουν τις 

δαπάνες τους, οι καταναλωτές φαίνεται να 

θεωρούν ότι η δικτύωση τους στο Ίντερνετ 

για Ψηφιακά υποκατάστατα που είναι ο 

καλύτερος τρόπος μείωσης των εξόδων 
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διασκέδασης και επικοινωνίας. Αναλυτές 

αγορών έχουν ήδη παρατηρήσει μετα-

βολή στις καταναλωτικές συμπεριφορές, 

καθώς μειώνονται οι νέες συνδρομές σε 

premium τηλεοπτικές και συνδρομητικές 

υπηρεσίες προβολής ταινιών. Όπως εξηγεί 

ο αναλυτής της Gartner, Μάικ Μαγκουάιρ, 

οι νέοι με πιο σύγχρονους υπολογιστές 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις 

λειτουργίες δικού τους προγραμματισμού 

των ωρών που θα αφιερώσουν στην τη-

λεθέαση, δεδομένου του μεγάλου όγκου 

περιεχομένου που μπορούν να βρουν 

στο Διαδίκτυο και να παρακολουθήσουν 

σε πραγματικό χρόνο ή να κατεβάσουν 

στον υπολογιστή τους.

Η τηλεόραση στο Ίντερνετ έχει ήδη 

κάνει την άφιξη της, με πολύ πιο διακρι-
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τικό τρόπο που ζήσαμε την μεταφορά 

της μουσικής στο Ίντερνετ. Αυτό φαίνε-

ται να αντιλαμβάνονται οι παραδοσιακοί 

παραγωγοί περιεχομένου. Στη Βρετανία, 

η υπηρεσία iPlayer του BBC δίνει τη δυ-

νατότητα στους χρήστες του Διαδικτύου 

να παρακολουθήσουν τα προγράμματα 

του καναλιού με καθυστέρηση μιας 

εβδομάδας, και σήμερα βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση των πιο δημοφιλών υπη-

ρεσιών πολυμέσων στο Ίντερνετ, πίσω 

από το YouTube.

Αν και η «live TV» είναι ακόμη μια δι-

αδικασία που εξελίσσεται στο Διαδίκτυο, 

μια μεγάλη ποσότητα ειδήσεων και πε-

ριεχομένου ψυχαγωγίας βρίσκεται δια-

θέσιμο προς τηλεθέαση, μέσω laptop ή 

μικρών ψηφιακών τηλεοράσεων συνδε-

δεμένων στον υπολογιστή. Μπορεί από 

άποψη ποιότητας εικόνας να μην είναι 

εφάμιλλες των ταινιών υψηλής ευκρί-

νειας, το πακέτο ωστόσο είναι εξόχως 

ελκυστικό σε όρους τιμής.

Αλλες πρωτότυπες ιδέες που φιλοξε-

νήθηκαν στη διεθνή έκθεση εφευρέσε-

ων που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 

της Ελβετίας και οι δηλώσεις πολλών 

από τους συμμετέχοντες οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η κρίση σήμερα θα 

μπορούσε κάλλιστα να είναι η μητέρα 

της καινοτομίας. «Δείτε τι είχε συμβεί 

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Όταν οι άν-

θρωποι περνούσαν δύσκολους καιρούς, 

τότε ακριβώς έβρισκαν τις πιο απλές η 

φθηνές λύσεις» ανέφερε ο εφευρέτης του 

πρωτότυπου οχήματος μεταφοράς σκι. Η 
ιδέα προέκυψε επιστρέφοντας από ένα 

ταξίδι στην Αυστρία. «Η ανάγκη είναι η 

μητέρα των εφευρσεων», σχολίασε.

Η Calexium, γαλλική εταιρεία παρα-

γωγής περιφερειακών για υπολογιστές, 

συμμετείχε στην έκθεση με έναν email 

server που μπορεί να διαχειρίζεται με 

επισυναπτόμενα αρχεία μεγάλου μεγέ-

θους. «Δε χρειαστήκαμε ποτέ χρηματο-

δότηση από τις τράπεζες, στηριζόμαστε 

στις δικές μας δυνάμεις, οπότε δε μας 

επηρεάζει ιδιαίτερα η κρίση» δήλωσε 

ο ιδρυτής της εταιρείας, Ντέιβιντ Ρενέ. 

«Είναι πιθανό να εκμεταλλευτούμε το 

οικονομικό κλίμα και να ενεργήσουμε 

με βάση το συμφέρον των συνεργατών 

μας» εξήγησε. «Τους αρέσει πάντοτε η 

ιδέα ενός νέου προϊόντος που θα παρέχει 

πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνι-

σμό». Ο εφευρέτης ενός μηχανήματος 

που ξεφλουδίζει γαρίδες, ανέφερε ότι 

ήδη έχει υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον 

για την εφεύρεση του. Τέτοιες ιδέες είναι 

«ο καλύτερος τρόπος τόνωσης του ενδια-

φέροντος των καταναλωτών» εξήγησε.

Το Διεθνές Σαλόνι Εφευρέσεων διε-

ξάγεται τα τελευταία 37 χρόνια, ενώ οι 

τελευταίες διοργανώσεις του έχουν απο-

κτήσει μια χαρακτηριστική επαγγελμα-

τική αύρα. Από τους 70.000 επισκέπτες 

που το επισκέφτηκαν, περισσότεροι 

από τους μισούς ήταν βιομήχανοι, δι-

ανομείς, εισαγωγείς και επιχειρηματίες, 

σύμφωνα με τους διοργανωτές. Ο Ζαν-

Λουν Βινσέντ, ιδρυτής και πρόεδρος 

της έκθεσης, ανέφερε ότι οι ερασιτέχνες 

εφευρέτες αντιπροσωπεύουν σήμερα 

το 26% του συνόλου των εκθετών, σε 

αντίθεση με το 95% παλαιότερων διορ-

γανώσεων. «Πλέον φιλοξενούμε μεγάλο 

αριθμό πανεπιστημίων και ερευνητι-

κών κέντρων που κατανοούν πλέον την 

εμπορική σημασία των εφευρέσεων 

τους», εξήγησε.

Περίπου 48 εφευρέσεις βραβεύτηκαν 

το 2009. Το μεγάλο βραβείο απέσπασε 

ένας κινητός σαρωτής που αναπτύχθη-

κε από πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, 

ο οποίος αυξάνει την ταχύτητα εκτε-

λωνισμού εμπορευμάτων, δίνοντας τη 
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δυνατότητα στους τελωνειακούς υπαλ-

λήλους να ερευνήσουν φορτηγά και 

containers χωρίς να χρειαστεί να τα 

ανοίξουν. Ζυγίζει επτά τόνους, σημα-

ντικά ελαφρύτερο από τα αντίστοιχα 

των είκοσι τόνων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα και μπορεί να εντοπίσει αντικεί-

μενα μήκους μέχρι τέσσερα χιλιοστά 

μέσα από ατσάλινο τοίχωμα πάχους 

18 εκατοστών Παρά την απουσία κά-

ποιων παραδοσιακών συμμετεχόντων 

στην έκθεση, υπήρξε μια συνεχής ροή 

εφευρετών που καθοδηγήθηκαν από 

την ανάγκη να βρεθούν λύσεις σε πολλά 

προβλήματα, επιχειρηματικής κυρίως 

φύσης. Το πανεπιστήμιο Τερενγκάνου 

της Μαλαισίας, ήταν μία από τις πιο 

ισχυρές συμμετοχές της έκθεσης, με 

καινοτόμες λύσεις για την ιχθυοκαλλιέρ-

γεια, τη χαρτογράφηση κοραλλιογενών 

υφάλων και ανανεώσιμης ενέργειας.

Όπως ανέφεραν πολλά στελέχη από 

τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έκθε-

ση, οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες 

δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους να 

σκεφτούν νέα καινοτόμα προϊόντα και 

να ετοιμαστούν για το μέλλον. «Η Έρευνα 

και η Ανάπτυξη, αυτοί είναι οι δύο τομείς 

που δεν θα πρέπει ποτέ να κοπούν», 

τόνισαν, αλλά να μετεξελιχτούν.

Πολλές μελέτες μέχρι σήμερα έχουν δείξει πως 

η επιβίωση και η επιτυχία των επιχειρήσεων και 

Οργανισμών σήμερα βασίζεται στην ικανότητά τους 

να αφομοιώσουν τεχνολογία. Είναι προφανές, ότι σαν 

διαδικασία η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας 

δεν αποτελεί έναν σταθερό και επαναλαμβανόμενο 

μηχανισμό αλλά περιγράφεται καλύτερα με το δικτυ-

ακό μοντέλο όπου περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές 

διασυνδέσεις και εναλλακτικοί μηχανισμοί που πρέπει 

να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση 

ή ένας Οργανισμός για να επιτύχει στην μεταφορά 

τεχνολογίας και καινοτομίας. Το μέλλον θα δείξει τις 

νέες κατευθύνσεις της εξέλιξης.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Wikipedia.

 Έντυπος Τύπος.

 Εφημερίδα Καθημερινή Άρθρο Του Eric Auchard, με πληροφορίες από Reuters και από το Γαλλικό 

Πρακτορείο.

 Εφημερίδα CityPress, Αρθρο της 20-02-2008 Ουραγοί και στην καινοτομία http://www.citypress.gr 

 Εφημερίδα «Φιλελεύθερος» Δευτέρα 8 Μαΐου 200 άρθρο του Ανδρέα Αντωνιάδη.

Διαδίκτυο

 http://www.thestep.gr/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

 http://www.ekt.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 http://ec.europa.eu 

 http://www.urenio.org

 http://anastako.wordpress.com
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε∆ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PBL

(PERFORMANCE BASED LOGISTICS)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Ε∆

KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς 
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Η αλλαγή με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, των 

δογμάτων και των αποστολών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δημιουργεί την ανά-

γκη της συνεχούς προσαρμογής των δομών και δυνάμεων, της αναβάθμισης των 

Οπλικών Συστημάτων (Ο/Σ) και μέσων καθώς και της παρεχόμενης υποστήριξης 

και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) αυτών.

Η ιστορία έχει καταδείξει την αποφασιστική σημασία της ΔΜ στην συ-

ντήρηση των στρατευμάτων και την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων. Στις 

μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, η συνεχής τάση για μείωση της οροφής του 

προσωπικού των ΕΔ, για εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών αλλά και η 

αναγκαιότητα για μικρές, ευέλικτες και ταχυκίνητες δυνάμεις, καθιστούν ανα-

γκαία την αυξανόμενη εμπλοκή των ιδιωτικών φορέων στην ΔΜ και τη χρήση 

πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση του έργου των ΕΔ με το μικρότερο δυνατό κόστος. Άλλωστε η 

φράση «Καλή ΔΜ σημαίνει Μαχητική Ισχύς (Good Logistics is Combat Power)” 

του Αντγου William G. Pagonis�, αυτό ακριβώς καταδεικνύει.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο/Σ
Το υπάρχον δόγμα ΔΜ, το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η 

υπάρχουσα κλαδική δομή και οργάνωση αλλά και οι ισχύοντες κατά κλάδο 

κανονισμοί και διαταγές, παρέχουν το πλαίσιο με βάση το οποίο παρέχεται 

η υποστήριξη των Ο/Σ των κλάδων των ΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, τα Γενικά 

Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ, έχουν την ευθύνη για την υποστήριξη των 

δυνάμεών τους.

Βασική επιδίωξη στην υποστήριξη των Ο/Σ, αποτελεί η παροχή του προ-

βλεπόμενου εφοδίου-υλικού, μέσου ή υπηρεσίας ΔΜ, στον επιθυμητό τόπο 

και τον κατάλληλο χρόνο, μέσω της στενής συνεργασίας των ΓΕ στους λει-

τουργικούς τομείς της ΔΜ2 και ειδικότερα σε αυτούς του εφοδιασμού και της 

συντήρησης-επισκευών.

Σύμφωνα με την αρχή3 της συνεργασίας, οι Κλάδοι των ΕΔ πρέπει να 

αναπτύσσουν μεταξύ των άλλων και τις αναγκαίες συνεργασίες με φορείς 

και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για να εξασφαλίσουν τα 

ελλείποντα εφόδια-υλικά, μέσα και εγκαταστάσεις που τους αναγκαιούν, ενώ 

σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας τα θέματα / προβλήματα ΔΜ πρέπει 

να επιλύονται με επιστημονική γνώση, με την εφαρμογή της σύγχρονης τε-

χνολογίας και με τεχνο-οικονομικά κριτήρια.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ LOGISTICS
Στις μέρες μας η λέξη Logistics, αποτελεί πλέον μέρος του λεξιλογίου μας 

και η φράση του Αμερικανού Ναύαρχου King, το �942 “Δεν ξέρω τι στο καλό 

� Αντγος William G. Pagonis, Επικεφαλής ΔΜ-Πόλεμος του κόλπου- 1991.
2 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Ιανουάριος 2004 «Δόγμα ΔΜ για την Υποστήριξη των Διακλαδικών 

Επιχειρήσεων», σελ �-�.
3 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Ιανουάριος 2004 «Δόγμα ΔΜ για την Υποστήριξη των Διακλαδικών 

Επιχειρήσεων», σελ �-2.
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αυτά τα Logistics είναι … αλλά θέλω λίγο από αυτό” ακούγεται λίγο αστεία. 

Τα Logistics, είναι επιστήμη με πολλές εφαρμογές τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον αμυντικό τομέα, ενώ ένα πλήθος μοντέλων, εννοιών και μεθόδων έχει 

αναπτυχθεί σ’ αυτή.

Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση, παρατηρούμε ότι οι πλέον γνωστές έννοιες 

των Logistics του ιδιωτικού τομέα, είναι το σύστημα εφοδιασμού και διαχείρισης 

αποθεμάτων, το Just In Time Logistics (JIT), η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους 

(Outsourcing), η χρήση υπηρεσιών Logistics από Τρίτους [Third Party Logistics(3PL)] 

αλλά και η πλέον σύγχρονη έννοια του Fourth Party Logistics (4PL). 

Κινούμενες από μία προσπάθεια για περικοπή εξόδων, αλλά και χρησιμοποίησης 

του προσωπικού σε κύριες αποστολές, οι Ένοπλες Δυνάμεις αρχικά των ΗΠΑ και 

της Μεγάλης Βρετανίας και στη συνέχεια και άλλων χωρών, κάνουν ήδη μεγάλη 

χρήση της υποστήριξης ΔΜ από ιδιωτικούς φορείς (Outsourcing), ακόμα και στο 

πεδίο της μάχης (Contractors on the Battlefield) με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της πρακτικής, τους πρόσφατους πόλεμους στο ΙΡΑΚ. Στα Logistics που 

αφορούν τις ΕΔ, χρησιμοποιείται αντί του όρου Outsourcing, κυρίως ο 

όρος Contracting Logistics Support (CLS) δηλαδή Υποστήριξη ΔΜ με 

Ανάθεση Συμβολαίων, για να περιγράψει την ανάθεση δραστη-

ριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς, το οποίο και αποτελεί στην 

ουσία μία μορφή PBL, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω.

Εικόνα 1: Συνεισφορά των διαφόρων παραγό-
ντων ΔΜ στο ΚΚΖ 
(Πηγή : Benjamin S. Blanchard, Logistics 
Engineering and Management, Prentice Hall). 
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Στα Logistics αντίθετα του αμυντικού τομέα, κυρίαρχη είναι η έννοια του 

Κύκλου Ζωής (Life Cycle) των Ο/Σ, η οποία μας διδάσκει ότι το κόστος λει-

τουργίας και υποστήριξης ενός Ο/Σ, αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού 

κόστους στον Κύκλο Ζωής του συστήματος, ενώ αντίθετα το κόστος απόκτησης 

αντιπροσωπεύει μόνον το 40%, κάτι γνωστό ως σύνδρομο του παγόβουνου4 

(εικ. �). Εκείνο που πρέπει όμως να τονιστεί ιδιαίτερα στο σημείο αυτό είναι 

η μεγάλη αδυναμία που υπάρχει στο να αντιμετωπισθεί το συνολικό Κόστος 

Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) (Life Cycle Cost - LCC) στην πραγματική του διάσταση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά διαφοροποιούνται από πηγή 

σε πηγή, ενώ είναι γεγονός ότι όπως προκύπτει από την διαχρονική αποτίμηση 

του ΚΚΖ, τα κόστη για τη συντήρηση του εκάστοτε Ο/Σ ανέρχονται σε υψηλά 

επίπεδα μετά το 4ο έτος λειτουργίας του5.

Άλλες έννοιες που συναντάμε, είναι αυτές της Ολοκληρωμένης Λογιστικής 

Υποστήριξης6 (Integrated Logistics Support-ILS), της υποστήριξης δια μέσου της 

συνεργασίας� (Co-Operative Logistics), και το χρησιμοποιούμενο από τις Ελληνικές 

ΕΔ, Σύστημα Πρόβλεψης και Δοσοληψιών (ΣΠΔ) που εφαρμόζεται με βάση τα 

αναγραφόμενα στον Γενικό Κανονισμό Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως 

Υλικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΑΔΥΕΔ ). 

Ο σκοπός όλων των ανωτέρω αλλά και της επιστήμης των 

Logistics γενικότερα, δεν είναι άλλος από την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης του πελάτη (του 

τελικού χρήστη για τις ΕΔ), με παράλληλη μείωση του 

κόστους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PBL 
Μία σύγχρονη μέθοδος υποστήριξης Ο/Σ, η 

οποία αντλεί στοιχεία από τις προαναφερθείσες 

πρακτικές, είναι η «Υποστήριξη με Βάση την 

Απόδοση» (Performance Based Logistics- PBL), 

η οποία προέκυψε ως απόρροια εμπορικών 

πρακτικών κυρίως στον αεροδιαστημικό το-

μέα. Η ιδέα πίσω από το PBL βρίσκεται στα 

λόγια του Στγου Patton “Ποτέ μη λες στους 

ανθρώπους πώς να κάνουν κάτι. Πες τους τι 

θες να γίνει και θα σε εκπλήξουν με την επι-

νοητικότητά τους”.

Το �998, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ 

(ΥΠΑΜ/ΗΠΑ-US DoD), ξεκίνησε 30 προγράμματα 

πιλότους στα οποία υιοθέτησε κάποιο τύπο καινο-

4 Benjamin S. Blanchard, Logistics Engineering and Management, Prentice Hall.
5 ΠαΔ 6-40/2002/ΓΕΣ/ΔΥΠ. Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ένταξη Κυρίων Υλικών στο Σύστημα ΔΜ 

σελ. 5.
6 NATO Logistics Handbook-200�, σελ. �85.
� NATO Logistics Handbook-200�, σελ. 5. 
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τόμου στρατηγικής υποστήριξης Ο/Σ (πρόδρομοι του PBL). Τα κυριότερα από 

τα προγράμματα αυτά, των οποίων τα Ο/Σ είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα, 

μνημονεύονται στον παρακάτω πίνακα �8. Σημειώνεται ότι το 2005, υπήρχαν σε 

εξέλιξη 92 τέτοια προγράμματα σε σύγκριση με τα 5� παρόμοια το 20029. 

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΟΙ PBL

ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Abrams M-� Tank EA-6B Prowler
Airborne Warning and

Control System (AWACS)

Apache AH-64 H-60 Helicopter B-�B Lancer

Chinook CH-4� Medium Tactical Vehicle Replace-

ment (MTVR)

C-�� Globemaster

Comanche RAH-66 C-5 Galaxy

High Mobility Artillery Rocket 

System (HIMARS)
F-��� Nighthawk

TOW/ITAS F-�6 Falcon

Joint Surveillance Target Attack

Radar System (J-STARS)

Έχοντας υπόψη του την επιτυχία των περισσοτέρων προγραμμάτων, το 

ΥΠΑΜ/ΗΠΑ εξέδωσε την �6η Αυγούστου 2004, την οδηγία υπ’ αριθμ. 5000.� (DoD 

Directive 5000.�), με βάση την οποία «Οι διευθυντές προγραμμάτων�0 θα πρέπει 

να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές PBL ο οποίες βελτιστοποιούν τη 

συνολική διαθεσιμότητα των Ο/Σ» ζητώντας με αυτό τον τρόπο όλες οι μελλοντικές 

συμβάσεις υποστήριξης Ο/Σ να είναι τύπου PBL. 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην παροχή υποστήριξης από κάποιον ανάδοχο 

(δημόσιο ή ιδιωτικό) με τη μορφή πακέτου απόδοσης (π.χ. αγορά διαθεσιμότητας), 

η οποία μετριέται με συγκεκριμένα μετρικά συστήματα που υποδεικνύονται από 

τους χρήστες των Ο/Σ. Παράλληλα υπάρχουν κίνητρα ώστε ο ανάδοχος να ξεπε-

ράσει τους στόχους απόδοσης και να βελτιώσει την υποστήριξή του. Η νέα αυτή 

προσέγγιση καθιστά κάθε σύμβαση PBL μοναδική (tailoring) και μετατοπίζει το 

ενδιαφέρον στο ΤΙ πρέπει να επιτύχει ο ανάδοχος και όχι στο ΠΩΣ θα το επιτύχει. 

Η εικόνα 2 μας περιγράφει αυτό ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του PBL:

Ο επίσημος ορισμός του PBL είναι�� «η αγορά υποστήριξης, υπό τη μορφή 

ενός ενοποιημένου, οικονομικά προσιτού πακέτου απόδοσης, σχεδιασμένου να 

8 Defense acquisition review journal - defining and implementing performance - based logistics in 
government-2005, σελ. 258.

9 http://www.pblprograms.com
�0 Ο Διευθυντής Προγράμματος είναι πρόσωπο με διευρυμένες αρμοδιότητες στην υποστήριξη των Ο/Σ 

του ΥΠΑΜ/ΗΠΑ. Δεν υφίσταται παρόμοιος όρος και καθήκοντα στις Ελληνικές ΕΔ.
�� Defense Acquisition Guidebook, Νοε. 06, παραγρ 5.3, σελ. 203.

Πίνακας 1: Αρχικά Προγράμματα Πιλότοι PBL
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Εικόνα 2: Το πλαίσιο λειτουργίας του PBL 

Ο σκοπός του PBL είναι η μετακίνηση σε 

καλύτερο σημείο προς την καμπύλη



Η θέση σήμερα

Εικόνα 3: Καμπύλη ετοιμότητας / κόστους υποστήριξης των Ο/Σ
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βελτιστοποιήσει την ετοιμότητα των Ο/Σ και να επιτύχει στόχους απόδοσης, μέσα 

από μακρόχρονες συμφωνίες υποστήριξης με διακριτούς ρόλους αρμοδιότητας 

και ευθύνης εκάστου μέρους (υπηρεσίας και αναδόχου)». Απώτερος σκοπός της 

υποστήριξης με μεθόδους PBL είναι η μετάβαση σε καλύτερο σημείο της καμπύλης 

που περιγράφει τη σχέση ετοιμότητας / κόστους υποστήριξης των Ο/Σ, όπως στο 

παραπάνω σχήμα (εικ. 3):

Η μέθοδος PBL μπορεί να αφορά σε πλήρες Ο/Σ, υποσύστημα αυτού, ή σε 

επίπεδο μεγάλου συγκροτήματος (π.χ. κινητήρες) και έχει εφαρμογή κατά τη 

διάρκεια ειρήνης, κρίσης και πολέμου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νέα ή 

υπό ανάπτυξη Ο/Σ όσο και στα ήδη υπάρχοντα. 

Στο πλαίσιο του PBL, οι λειτουργίες που μπορούν να ανατεθούν στον ανά-

δοχο μνημονεύονται παρακάτω και ουσιαστικά αφορούν όλες τις λειτουργίες 

υποστήριξης των Ο/Σ:

 Διαχείριση πεπαλαιωμένου υλικού (Obsolescence Management)

 Προσδιορισμός απαιτήσεων (Requirements Determination)

 Μηχανολογικές / τεχνικές υπηρεσίες (Engineering / Technical Services)

 Διαχείριση διαμόρφωσης (Configuration Management)

 Εισαγωγή τεχνολογίας (Technology Insertion)

 Μεταφορές (Transportation)

 Αποθήκευση (Warehousing)

 Ανάστροφη διαχείριση (Retrograde Management)

 Συνεργασίες Δημόσιου /ιδιωτικού τομέα (Public/Private Partnerships or 

Teaming). 
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Ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στις παραπάνω 

λειτουργίες, διαμορφώνεται και το πεδίο εφαρμογής του PBL. Η παρα-

πάνω εικόνα 4, επεξηγεί το πλήρες φάσμα της υποστήριξης PBL και τις 

κατηγορίες αυτού: 

 PBL Mini Stock Point (PBLMSP): Η υπηρεσία κατέχει τα αποθέματα, ο 

ανάδοχος αναπληρώνει - επισκευάζει - βελτιώνει το υλικό.

 PBL- Mini Stock Point Plus (PBL-MSP+): Όπως ανωτέρω και επιπλέον εκτελού-

νται χωρίς εξουσιοδότηση οι ανωτέρω εργασίες μέσα σε ένα διαπραγματεύσιμο 

επίπεδο (Ελάχιστο - Μέγιστο).

 PBL- Organic (PBL-O): Συμφωνία με οργανικούς φορείς της υπηρεσίας για 

προμήθεια, επισκευή, αποθεματοποίηση κ.λπ. υλικών της.

 PBL-Commercial (PBL-C): Η υπηρεσία προμηθεύεται εμπορικού τύπου 

είδη (Commercial Of The Shelves-COTS) από εξωτερικούς προμηθευτές, οι 

οποίοι έχουν έλεγχο των δικών τους αποθεμάτων, ελέγχουν τη διαμόρφωση 

(configuration control) αυτών αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 PBL-Partnership (PBL-P): Τα όργανα της υπηρεσίας ενεργούν ως υπεργολάβοι 

του αναδόχου, κάτι πολύ ευεργετικό για την υπηρεσία γιατί κρατά βασικές δυνατότητες 

(core capabilities) υποστήριξης των Ο/Σ της.

 Full PBL: Ο ανάδοχος διαχειρίζεται (και ενδεχομένως να είναι κάτοχος) 

τα αποθέματα, τις επισκευές και καλείται να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους 

απόδοσης που προσδιορίζονται με μετρικά συστήματα. 

Εικόνα 4: Φάσμα Υποστήριξης PBL
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 Total Logistics Support (ή Contractor Logistics Support-CLS): Ολική μορφή 

του PBL στην οποία ο ανάδοχος διαχειρίζεται σχεδόν όλες τις όψεις της λογιστικής 

υποστήριξης.

 PBL- Transition: Μεταβατικό στάδιο (2-� έτη), το οποίο εξασφαλίζει τόσο 

την υπηρεσία, όσο και τον ανάδοχο, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες εκείνες 

δομές που θα εξασφαλίσουν την ομαλή μετάπτωση στη χρήση πρακτικών PBL. 

Η χρήση μεθόδων PBL, με βάση τα ανωτέρω, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 Μείωση του συνολικού κόστους κατοχής�2 (TOC-Total Ownership Cost) των 

Ο/Σ, αφού το κόστος της εκπαίδευσης των στρατευσίμων ώστε να εκτελεστεί μία 

λειτουργία του Ο/Σ (χρήση, συντήρηση κ.λπ.) ξεπερνά το κόστος που προκύπτει 

από την υπογραφή συμβολαίων με ιδιωτικό φορέα ο οποίος ήδη εκτελεί τη συ-

γκεκριμένη λειτουργία σε καθημερινή βάση (ρουτίνα). 

 Εξισορρόπηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνεχή μείωση 

του προσωπικού των ΕΔ, αφήνοντας απερίσπαστες τις ΕΔ να επικεντρωθούν στις 

κύριες δραστηριότητές τους.

 Δημιουργία λιτής σχέσης μεταξύ υπηρεσίας - αναδόχου, καθώς ο ανάδοχος 

υποχρεούται να επιλύει τα προβλήματα μόνος του, ώστε να επιτύχει τους στόχους 

απόδοσης.

 Συνεχής βελτίωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, ενθάρρυνση της καινο-

τομίας, ευρεία χρήση πρακτικών που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στον ιδιωτικό τομέα 

και ταχύτητα αλλαγών σε ταχέως εξελισσόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. 

 Προβλεπτικότητα του κόστους, λόγω χρησιμοποίησης σταθερής τιμής [οι 

συμβάσεις PBL είναι κυρίως σταθερής τιμής (fixed-price) με χρήση κινήτρων].

 Μείωση του λογιστικού ίχνους (Logistics Footprint), καθώς όλες οι πηγές που 

χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία για την υποστήριξη των Ο/Σ, μειώνονται.

 Βελτίωση της αξιοπιστίας των Ο/Σ και της διαθεσιμότητας αυτών. 

Πέρα από τα ανωτέρω, υφίστανται και σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία 

συνίστανται κυρίως στα εξής: 

 Εάν ένας ανάδοχος αποτύχει στην παροχή υποστήριξης, του επιβάλλονται 

οικονομικές κυρώσεις, είναι όμως αμφίβολο εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει ισο-

δύναμο υποκατάστατο για την πραγματική απώλεια της επιχειρησιακής ικανότητας 

της υπηρεσίας.

 Θα υπάρξει επίδραση στον υφιστάμενο τρόπο, στις υποδομές συντήρησης 

αλλά και στην εκπαίδευση του εμπλεκόμενου τεχνικού στρατιωτικού προσωπικού, 

κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διατήρηση των βασικών δυνατοτήτων (core capabili-

ties) που πρέπει να διαθέτουν σε κάθε περίπτωση οι ΕΔ.

 Ο ανάδοχος πρόκειται να γίνει διά της υπογραφής συμβολαίου αναπόσπα-

στο τμήμα του Κύκλου Ζωής του Ο/Σ, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναγκαία η 

υποστήριξή του και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των δυνάμεων (contractors 

on the battlefield).

�2 Σύμφωνα με την παρουσίαση Navsea (Naval Sea Systems Command)/�2th PEO/SYSCOM-The NAVSEA 
perspective on Full Service Partnering-Nov. 20,2002 παρατηρήθηκε μείωση άνω του 20% στο συνολικό 
κόστος διατήρησης των Ναυτικών Ο/Σ. 
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Εικόνα 5: Κατανομή επιμέρους Συμβάσεων PBL του Α/Φ F/A-18

 Η υλοποίηση συμβάσεων PBL εξαρτάται από σημαντικούς αναδόχους 

ξένων συμφερόντων ή από ξένες θυγατρικές αυτών, με αποτέλεσμα σε πε-

ριόδους κρίσεων/επιχειρήσεων, η υποστήριξη των Ο/Σ να εξαρτάται από 

εξωγενείς παράγοντες.

 Ποιοτικές και χρονικές αποκλίσεις δυνατόν να οδηγήσουν έστω και προ-

σωρινά σε μειωμένα επίπεδα διαθεσιμότητας των Ο/Σ.

 Δεν έχει πάντοτε αποδειχθεί ότι η χρήση των ιδιωτικών φορέων είναι η 

πλέον ικανοποιητική από απόψεως κόστους.

Εξετάζοντας συνοπτικά μία επιτυχημένη περίπτωση υλοποίησης υποστήριξης 

με τη μέθοδο PBL�3, αυτή του Α/Φ F/A-�8, παρατηρούμε ότι οι Αμερικάνικες 

υπηρεσίες επέλεξαν ως κύριο ανάδοχο την στρατιωτική υπηρεσία NAVICP 

F/A-�8 (Naval Inventory Control Point) η οποία εργαζόμενη στην προσέγγιση 

«Ετοιμότητα με λογικό κόστος» και όχι στη στείρα λογική «ετοιμότητα με κάθε 

κόστος», υπέγραψε μία κεντρική σύμβαση PBL, την FIRST contract (F/A-�8 

Integrated Readiness Sustainment Team), για το μεγαλύτερο μέρος του Α/Φ, με 

την Boeing και επιμέρους συμβάσεις PBL με προσανατολισμό στους πραγματι-

κούς κατασκευαστές (εικ. 5).

�3 Univesity of Maryland/School of Public Policy-Evaluation of PBL-Aug. 2006 (sponsored by Naval 
Postgraduate School), σελ ��.
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Εικόνα 7: Εξοικονόμηση κόστους από χρήση μεθόδου PBL

Εικόνα 8: Βελτίωση διαθεσιμότητας απαρτίων Α/Φ F-A 18

Εικόνα 6: Ετοιμότητα Α/Φ F/A 18 Super Hornet
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Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Υπήρξε αύξηση της αξιοπιστίας κατά 

�0%, της ετοιμότητας του Α/Φ από 5�% το έτος 2000 σε �2% το έτος 2005, ενώ 

το Α/Φ είχε 9�,5% επίτευξη αποστολής εξόδου κατά την επιχείρηση Enduring 

Freedom, (εικ. 6). Ομοίως, το κόστος (βασισμένο σε ιστορικά στοιχεία) ενώ θα 

αυξάνονταν κατά �% κατ΄ έτος, με τη σύμβαση PBL σταθεροποιήθηκε (εικ. �) 

και τέλος είχαμε θεαματική βελτίωση στη διαθεσιμότητα των λοιπών απαρτίων 

του Α/Φ (εικ. 8). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ PBL
Η μεθοδολογία υλοποίησης PBL, αποτελεί μία διαδικασία �2 σταδίων, που καθο-

δηγείται και συντονίζεται από τον διευθυντή του προγράμματος, ωστόσο δεν είναι 

ανελαστική και άκαμπτη και με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να αποτελέσει 

τον οδηγό για την υλοποίηση υποστήριξης PBL και από τις Ελληνικές ΕΔ. 

Η διαδικασία των 12 σταδίων περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω και 

απεικονίζεται σχηματικά στην εικόνα 9: 

 Ενοποίηση Απαιτήσεων και Υποστήριξης δηλαδή καταγραφής των απαιτή-

Εικόνα 9: Διαδικασία 12 σταδίων υλοποίησης PBL
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σεων που έχουν οι χρήστες των Ο/Σ και 

την απόδοση που πρέπει να επιτύχει ο 

ανάδοχος για να τις ικανοποιήσει.

 Σχηματισμός Ομάδας PBL από 

τον διευθυντή προγράμματος, η οποία 

και θα υλοποιήσει την υποστήριξη PBL 

για το κάθε Ο/Σ, εργαζόμενη πέρα από 

τις υφιστάμενες λειτουργικές και οργα-

νωτικές δομές. 

 Περιγραφή του Συστήματος, δη-

λαδή η απάντηση 3 κρίσιμων ερωτημά-

των: Ποιο είναι το πλαίσιο των απαιτήσε-

ων σε υποστήριξη, ποιοι είναι οι βασικοί 

εμπλεκόμενοι και ποιοι είναι οι στόχοι 

από πλευράς κόστους και απόδοσης. 

 Ανάπτυξη αποτελεσμάτων από-

δοσης η οποία περιγράφεται με τα 
αντίστοιχα μετρικά συστήματα. Αυτά 

είναι κυρίως η επιχειρησιακή διαθεσι-

μότητα, η αξιοπιστία αποστολής, το κό-

στος χρήσης ανά μονάδα, το λογιστικό 

ίχνος, και ο χρόνος απόκρισης.

 Επιλογή του Κύριου Αναδόχου, ο 

οποίος είναι επιφορτισμένος με την ενο-

ποίηση όλων των πηγών προμήθειας-συ-

ντήρησης κ.λπ., δημόσιων και ιδιωτικών. 

Ο κύριος ανάδοχος έχει μεγάλη ευελιξία 

και πρωτοβουλία στον τρόπο με τον 

οποίο παρέχει την απαραίτητη υποστή-

ριξη. Υποψήφιοι για το ρόλο του κύριου 

ανάδοχου μπορεί να είναι ο πραγματικός 

κατασκευαστής ή ο κύριος προμηθευτής 

ενός Ο/Σ, ένας οργανισμός / φορέας της 

υπηρεσίας ή μία εταιρεία με ολοκλη-

ρωμένες υπηρεσίες third-party logistics 

(3PL) από τον ιδιωτικό τομέα. 

  Α ν ά π τ υ ξ η  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς 

Κατανομής Πόρων / Φόρτου Εργασίας 

η οποία προσδιορίζει τι είναι καλύτερο 

για κάθε τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) 

να αναλάβει, με όρους δυνατότητας, 

ικανοτήτων, υποδομής και οικονομικής 

επάρκειας εκάστου.
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 Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας η οποία εξα-

σφαλίζει το «σωστό ανταλλακτικό στο σωστό μέρος, στη σωστή θέση και στο 

σωστό χρόνο». 

 Ανάλυση στρατηγικής υποστήριξης PBL η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση 

των υπαρχόντων εναλλακτικών μορφών υποστήριξης. Η υπηρεσία θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει τα ισχύοντα αποδεκτά εργαλεία λήψης αποφάσεων, όπως η 

ανάλυση επιχειρηματικών περιπτώσεων (Business Case Analysis-BCA) η οποία θα 

πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο αμερόληπτο και να μην κατασκευαστεί για να 

δικαιολογήσει μια προκαθορισμένη απόφαση. 

 Δημιουργία Συμφωνιών Βασισμένων στην Απόδοση (Performance Based 

Agreements -PBA). PBA είναι μια σύμβαση / συμφωνία που περιγράφει τις απαι-

τήσεις του χρήστη για υποστήριξη των Ο/Σ και την απόδοση σε υποστήριξη που 

πρέπει να επιτευχθεί από τον κύριο ανάδοχο. Επιπλέον περιλαμβάνει τα μετρικά 

συστήματα με τα οποία μετριέται η απόδοση αλλά και τα παρεχόμενα κίνητρα 

για αύξηση της απόδοσης. 

 Ανάθεση Συμβάσεων: Η προτιμώμενη προσέγγιση είναι η χρήση μακροχρό-

νιων συμβάσεων με τη χρήση κινήτρων που συνδέονται με την απόδοση η οποία 

μετράται με όρους των προκαθορισμένων μετρικών συστημάτων. Οι συμβάσεις 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τη συνεχή 

βελτίωση της υποστήριξης με τη χρήση κινήτρων, να έχουν σταθερή τιμή και να 

χρησιμοποιούν περισσότερο την προσέγγιση δήλωσης των στόχων (Statements of 

Objectives) αντί της δήλωσης απόδοσης εργασίας (Performance Work Statement 

ή Statement Of Work) που χρησιμοποιείται στην κλασική προσέγγιση. 

 Εξασφάλιση Χρηματοδότησης βασισμένη στις επιχειρησιακές απαιτήσεις 

των χρηστών των Ο/Σ. 

 Υλοποίηση και Αξιολόγηση. Ο διευθυντής του προγράμματος πρέπει να 

παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση του κυρίου αναδόχου, ενώ σε καμία πε-

ρίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι συμβάσεις PBL είναι αυτορυθμιζόμενες. 

Αρκετές άλλες χώρες�4 χρησιμοποιούν υποστήριξη τύπου PBL, με διάφορες 

μορφές και συγκεκριμένα ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο για να καλύψει τα 

κενά και να βελτιώσει την υποστήριξη, η Αυστραλία που χρησιμοποιεί τις συμ-

βάσεις PBL ευρέως στον πολιτικό τομέα για έναν ευρύ φάσμα υπηρεσιών και η 

Νέα Ζηλανδία που έχει μεταφέρει διάφορες μη θεμελιώδεις δραστηριότητες ΔΜ 

σε εξωτερικούς προμηθευτές. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Από απόψεως νομικής υπαγωγής, για την υλοποίηση των προμηθειών (και 

κατ’ επέκταση για την υποστήριξη των Ο/Σ), τα υλικά διακρίνονται σε αμυντικά 

(τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3433/2006-συμπεριλαμβάνονται οι 

συμβάσεις για την υποστήριξη των Ο/Σ) και μη αμυντικά. 

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Ελληνικών ΕΔ, προκύπτουν ορι-

�4 Παρουσίαση US Defense Logistics Information Service (DLIS) -200�.
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σμένα «εμπόδια» που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή, στην παρούσα φάση της 

υποστήριξης PBL, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

 Η υποστήριξη των Ο/Σ, στις ΗΠΑ, συντονίζεται από τον διευθυντή προγράμ-

ματος και την ομάδα PBL αυτού με αποκλειστικά καθήκοντά τους την υλοποίηση 

της υποστήριξης PBL, εργαζόμενοι πέρα από υφιστάμενες οργανωτικές δομές και 

όρια. Στις Ελληνικές ΕΔ, δεν υφίστανται καθήκοντα διευθυντή προγράμματος και η 

υποστήριξη των Ο/Σ είναι αρμοδιότητα διαφορετικών διευθύνσεων ή Σχηματισμών 

(ανάλογα με τον κλάδο των ΕΔ και την αρμοδιότητα π.χ. άλλη διεύθυνση για τις 

προμήθειες, άλλη για τις επισκευές κ.λπ.) οι οποίες συνήθως συντονίζονται από 

κλαδάρχη του Επιτελείου (εναλλασσόμενο προσωπικό). 

 Η υποχρέωση επανελέγχου ανά τετραετία των συμβάσεων «Εν Συνεχεία 

Υποστήριξης» που προβλέπει ο Ν.3433/2006, δυνατόν να αποθαρρύνει οποιουσ-

δήποτε δυνάμενους κυρίους αναδόχους PBL, καθόσον όπως προαναφέρθηκε, 

βασικό κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση του αναδόχου αποτελεί η δέσμευση αυτού 

με μακροχρόνιες συμβάσεις.

 Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν 

δικαιολογεί την απ’ ευθείας διαπραγμάτευση με εταιρείες για την παροχή υποστή-

ριξης, καθόσον δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για προμήθεια με τη 

μέθοδο αυτή. Αντίθετα η μέθοδος PBL προϋποθέτει ότι ο διευθυντής προγράμματος 

έχει διερευνήσει τις εταιρείες που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά 

μία υποστήριξη PBL ως κύριοι ανάδοχοι και τις καλεί σε διαπραγμάτευση.

 Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει τη διαφοροποίηση της τιμής κατά 

τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης (συμβάσεις τύπου Firm Fixed Price) 

και δε δίνει τη δυνατότητα για χρήση κινήτρων ώστε ο ανάδοχος να βελτιώνει 

συνεχώς την αποτελεσματικότητά του. Αντίθετα υιοθετεί την κλασική προσέγγιση 

υποστήριξης, με την υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες ο ανάδοχος καθίσταται 

υπόλογος έναντι της υπηρεσίας για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και την 

παροχή υπηρεσιών με συμφωνημένο σταθερό κόστος. Αναπροσαρμογές τιμής 

επιτρέπονται μόνο λόγω μετάβασης από το ένα συμβατικό έτος στο άλλο, με 

βάση συμφωνηθέντα τύπο μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Υπάρχει διαφορετική οργάνωση και δομή κατά κλάδο, στα θέματα υποστήριξης 

των Ο/Σ πλην όμως το Διακλαδικό δόγμα ΔΜ προβλέπει τη συνεργασία με φορείς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα . 

Η χρήση ιδιωτικών φορέων για κάλυψη αναγκών των ΕΔ είναι μια πραγματι-

κότητα και αναγκαιότητα, ακόμα και στο Θέατρο των Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης με τη μέθοδο PBL η οποία 

εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία από ορισμένες χώρες, πλήν όμως ελλοχεύουν ση-

μαντικοί κίνδυνοι με κυριότερους αυτόν, της πραγματικής απώλειας της επιχει-

ρησιακής ικανότητας των ΕΔ.

Η μέθοδος PBL συνίσταται στην παροχή υποστήριξης από κάποιον ανάδοχο, με 

τη μορφή πακέτου απόδοσης, η οποία μετριέται με συγκεκριμένα μετρικά συστή-
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ματα, που υποδεικνύονται από τους χρήστες των Ο/Σ ενώ παράλληλα παρέχονται 

κίνητρα ώστε ο ανάδοχος να βελτιώνει συνεχώς την υποστήριξή του. Με τη νέα 

αυτή προσέγγιση μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στο ΤΙ πρέπει να επιτύχει ο ανάδο-

χος και όχι στο ΠΩΣ θα το επιτύχει, παρέχοντάς του έτσι ελευθερία ενεργείας.

Το ισχύον σύστημα προμηθειών των ΕΔ, ενδεχομένως να θέτει «εμπόδια» 

στην υλοποίηση μεθόδων PBL, όπως την απαγόρευση της απευθείας ανάθεσης 

σε αναδόχους (λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος), τη 

μη χρήση κινήτρων, της υποχρέωσης επανελέγχου ανά τετραετία των συμβάσεων 

«Εν Συνεχεία Υποστήριξης», ενώ δεν προβλέπει τη διαφοροποίηση της τιμής κατά 

τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης. Επιπλέον δεν υφίσταται η έννοια του 

διευθυντή προγράμματος υποστήριξης Ο/Σ, ο οποίος συντονίζει όλα τα θέματα 

υποστήριξης του Ο/Σ που παρακολουθεί.

Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι αποτροπή δε σημαίνει μόνο 

προμήθεια σύγχρονων Ο/Σ αλλά και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

αυτών στο ταχέως εξελισσόμενο σύγχρονο περιβάλλον. Οι σύγχρο-

νες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η διαρκής πίεση για συρρίκνωση 

του κόστους, για μείωση του προσωπικού των ΕΔ και αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, οδηγούν στην ανάγκη για μετεξέλιξη της 

υποστήριξης των Ο/Σ και της ΔΜ γενικότερα, παράλληλα με την 

επιχειρησιακή μετεξέλιξη των ΕΔ. Η υπάρχουσα τεχνολογία και η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ιδιωτικών φορέων μέσω κατάλληλα 

οργανωμένων δομών και διαδικασιών τύπου PBL, δύναται να απο-

τελέσει το όχημα για την μετεξέλιξη της ΔΜ. Το ερώτημα πλέον που 

προκύπτει, δεν είναι εάν θα μετακινηθούμε προς την κατεύθυνση 

αυτή αργά και με μεγάλο κόστος ή γρήγορα και αποτελεσματικά, 

αλλά εάν υπάρχει επιλογή. 
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Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημε-

ρινότητά τους οι περισσότεροι άνθρωποι είναι η ζάλη. Ο όρος «ζάλη» 

χρησιμοποιείται συχνά για να περιγραφεί μια πλειάδα ενοχλήσεων, 

οι οποίες εξαρτώνται από τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο βιώνει 

ο παθών το πρόβλημά του. Συνήθως το ευρύ κοινό χαρακτηρίζει ως 

ζάλη την αστάθεια του σώματος, την αίσθηση ότι θα λιποθυμήσει, 

την περιστροφή των αντικειμένων στον χώρο, την αδυναμία ή ακόμη 

απλώς την συναισθηματική φόρτιση ή την σύγχυση. Κάθε μία από τις 

παραπάνω καταστάσεις μπορεί να δημιουργηθεί από εντελώς διαφο-

ρετικές αιτίες γι αυτό και σκοπός μας είναι να αποσαφηνίσουμε την 

σημασία των παραπάνω όρων. 



81ZAΛΗ Ή IΛΙΓΓΟΣ

ΖΑΛΗ
Ο όρος ζάλη χρησιμοποιείται στην 

κλινική πράξη για να περιγράψει το 

αίσθημα λιποθυμίας, «βάρους» στο κε-

φάλι, αδυναμίας καθώς και το αίσθημα 

αστάθειας. Η ζάλη αν και περιορίζει ση-

μαντικά τη δραστηριότητα του ατόμου, 

σπάνια αποτελεί σοβαρή κατάσταση 

για τη ζωή.

ΑΙΤΙΑ 
• Διαταραχές της κυκλοφορίας του 

αίματος: Αποτελούν την πιο συνηθι-

σμένη αιτία εμφάνισης ζάλης κατά την 

απότομη αλλαγή από την ύπτια στην 

όρθια θέση. Η ελάττωση της κυκλοφο-

ρίας του αίματος στον εγκέφαλο μπορεί 

να προκαλέσει ζάλη σε μόνιμη βάση 

κυρίως στα άτομα που πάσχουν από 

αρτηριοσκλήρυνση, υπέρταση, σακχα-

ρώδη διαβήτη, υπερχοληστεριναιμία 

καθώς επίσης και σε άτομα με καρδιακή 

ανεπάρκεια. Η κατάχρηση διαφόρων 

ουσιών όπως π.χ. νικοτίνης, καφεΐνης, 

άλατος είναι επίσης δυνατόν να προ-

καλέσει ελάττωση της κυκλοφορίας του 

αίματος στον εγκέφαλο.

• Κακώσεις: Οι κακώσεις της κεφαλής 

(διάσειση) προκαλούν αίσθημα ζάλης.

• Μυοσκελετικά- Νευρολογικά σύν-

δρομα: κήλη αυχενικής μοίρας σπονδυ-

λικής στήλης, αυχενικό σύνδρομο κ.λπ.

• Λοιμώξεις: το απλό κρυολόγημα, η 

γρίππη, καθώς και άλλες εμπύρετες συνδρο-

μές έχουν ως συνοδό σύμπτωμα τη ζάλη.

• Αλλεργία: Μερικά άτομα που είναι 

αλλεργικά σε διάφορες τροφές αλλά και 

στη γύρη, είναι δυνατόν να εμφανίσουν 

ζάλη, μόλις εκτεθούν στα αλλεργιογόνα.

• Υπεραερισμός: Γρήγορες και επιπό-

λαιες αναπνοές συχνά σε συνδυασμό με 

εκδηλώσεις άγχους μπορεί να προκαλέ-

σουν αίσθημα ζάλης.

• Φάρμακα: Πολλά φάρμακα έχουν 

σαν ανεπιθύμητη ενέργεια τη ζάλη.

• Χρήση διαφόρων ουσιών: αλκοόλ, 

νικοτίνης, ναρκωτικών, δηλητηρίων.

• Ψυχογενή αίτια: Κάτω από συνθή-

κες έντονου stress πολλές φορές προ-

καλείται ζάλη.

• Μεταβολικές διαταραχές: υπογλυ-

καιμικό ή υπεργλυκαιμικό κώμα, ηπατι-

κό κώμα, ουραιμία κ.α.

• Ενδοκρινικές διαταραχές: παθήσεις 

των ενδοκρινών αδένων έχουν ως συ-

νοδό σύμπτωμα τη ζάλη π.χ. σύνδρομο 

Cushing, υπεραλδοστερονισμός κ.λπ.

• Άγνωστα αίτια: σε πολλούς ασθε-

νείς η ζάλη δε σχετίζεται με κάποια 

συγκεκριμένη αιτία.

Προκειμένου ο ασθενής να επισκεφθεί τον ια-

τρό του, χρήσιμο είναι να έχει υπόψη τα εξής: 

 Να ρωτήσει εάν χρειάζεται να 

προσέξει κάτι πριν την επίσκεψή του. 

π.χ. κάποιο περιορισμό στη διατροφή ή 

στη λήψη κάποιου φαρμάκου που τυχόν 

χρησιμοποιεί.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

• Απώλεια της ισορροπίας

• Ναυτία

• Αστάθεια

• Φωτοφοβία

• Λιποθυμική τάση

• Αδυναμία

• Κόπωση

• Δυσκολία συγκέντρωσης

• Θόλωση της όρασης σε ταχείες 

μετακινήσεις της κεφαλής 
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Να περιγράψει επακριβώς το αίσθη-

μα της ζάλης. Νιώθει π.χ. ότι όλα γύρω του 

περιστρέφονται; Έχει τάση λιποθυμίας; 

Νιώθει «βάρος» στο κεφάλι ή αδυναμία;

 Να αναφέρει όλα τα συνοδά ενο-

χλήματα διότι ενδέχεται να σχετίζονται με 

τη ζάλη, ακόμα και αν θεωρήσει ότι αυτά 

είναι άσχετα.

 Να αναφέρει πιθανούς στρεσογό-

νους παράγοντες που τον επηρέασαν.

 Να αναφέρει φάρμακα που πιθανώς 

λαμβάνει. 

Ο πάσχων πρέπει να ζητήσει βοήθεια 

από τον ιατρό στις περιπτώσεις που η ζάλη 

συνυπάρχει με:

• κάκωση της κεφαλής 

• σοβαρό και επίμονο πονοκέφαλο

• πυρετό πάνω από 38.5 0C 

• δύσκαμπτο αυχένα

• θόλωση της όρασης

• ελάττωση ή απώλεια ακοής

• δυσχέρεια στην ομιλία

• αδυναμία άνω ή κάτω άκρων

• λιποθυμία 

• διαταραχές αισθητικότητας («μουδι-

άσματα»)

• θωρακικό άλγος ή βραδυκαρδία.

Η αλλαγή μερικών συνηθειών μπορεί να 

βελτιώσει το αίσθημα ζάλης που νιώθει ο 

ασθενής. Προς αυτή την κατεύθυνση χρήσι-

μες συμβουλές είναι:

• Σταδιακή έγερση από το κρεβάτι 

κατά την αφύπνιση

• Αποφυγή απότομης αλλαγής θέσης 

του σώματος ή της κεφαλής

• Αποφυγή χρήσης χαμηλού φωτισμού 

στο σπίτι κατά τη διάρκεια δραστηριοτή-

των όπως π.χ. διάβασμα

• Βελτίωση της δύναμης και της αντο-

χής ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα 

ασκήσεων στο σπίτι, με την έγκριση 

του ιατρού

• Η λήψη των φαρμάκων να γίνεται 

σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες 

• Ελάττωση της πρόσληψης καφεΐνης 

και αλατιού, τα οποία επηρεάζουν δυσμε-

νώς την κυκλοφορία του αίματος

• Αποφυγή ή ελάττωση της κατανάλω-

σης αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων

• Αντιμετώπιση των αγχογόνων κατα-

στάσεων με μεθόδους χαλάρωσης

• Αποφυγή οδήγησης, όταν είναι παρόν 

το αίσθημα της ζάλης.

ΙΛΙΓΓΟΣ 
Η περίπτωση κατά την οποία ο ασθε-

νής νιώθει ότι περιστρέφεται το σώμα 

του στον χώρο ή ότι περιστρέφονται τα 

αντικείμενα γύρω του χαρακτηρίζεται 

ως ίλιγγος. Πριν εξετάσουμε όμως τις 

συχνότερες αιτίες του ιλίγγου σκόπιμο 

είναι να παρουσιαστεί εν συντομία ο 

τρόπος λειτουργίας της ισορροπίας του 

ανθρωπίνου σώματος. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την 

θαυμαστή ικανότητα, μέσω των νευ-

ρικών οδών, να λαμβάνει συνεχώς 

μηνύματα από τα διάφορα μέλη του 

σώματος, που αφορούν την ακριβή στά-

ση του σώματος και τη θέση του στον 

χώρο. Οι κυριότερες πηγές μηνυμάτων 

για τον εγκέφαλο είναι οι οφθαλμοί, 

το δέρμα, οι μύες, οι σύνδεσμοι και το 

εσωτερικό των αυτιών. 

Οι οφθαλμοί με τα οπτικά ερεθίσματα 

βοηθούν τον εγκέφαλο να γνωρίζει ανά 

πάσα στιγμή την στάση του σώματος 

και την κίνησή του στον χώρο. Οι νευρι-

κές απολήξεις στο δέρμα, τους μύες και 

τους συνδέσμους συνεισφέρουν στην 

αντίληψη της θέσεως των άκρων (χεριών 

και ποδιών) και των άλλων τμημάτων 

του ανθρωπίνου σώματος. Το εσωτερικό 

των αυτιών αποτελείται από το κοχλιακό 

σύστημα, το αιθουσαίο σύστημα και τους 

ημικύκλιους σωλήνες μέσα στους οποίους 
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υπάρχει ένα πολυδαίδαλο 

σύστημα στενών καναλιών, γεμάτων με υγρό, το 

οποίο καλείται λαβύρινθος. 

Το κοχλιακό σύστημα αφορά την ακοή. Οι ημικύκλιοι 

σωλήνες με την σειρά τους συνεισφέρουν στην αντίληψη 

και τον έλεγχο της ισορροπίας και της στάσης του σώματος. Οι 

κινήσεις της κεφαλής για παράδειγμα γίνονται αντιληπτές από τον εγκέ-

φαλο μέσω της κίνησης του υγρού εντός των ημικύκλιων σωλήνων. Η μετατόπιση αυτή 

του υγρού διεγείρει την κίνηση μικροσκοπικών λεπτών τριχιδίων που βρίσκονται στο 

εσωτερικό του λαβυρίνθου. Η μετακίνηση αυτή των τριχιδίων παράγει με την σειρά 

της νευρικά μηνύματα τα οποία μεταβιβάζονται στον εγκέφαλο μέσω ενός νεύρου 

που καλείται αιθουσαίο νεύρο. Με αυτό τον τρόπο ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφο-

ρίες σχετικά με την κίνηση και την θέση της κεφαλής ακόμα και όταν οι οφθαλμοί 

παραμένουν κλειστοί.

Ο ίλιγγος ως σύμπτωμα, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από το αί-

σθημα περιστροφής του σώματος στον χώρο ή το αίσθημα περιστροφής των 

αντικειμένων γύρω από τον παθόντα. Διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τον 

ίλιγγο περιφερικής και κεντρικής αιτιολογίας. 

Απεικόνιση της 

ανατομικής 

των οργάνων 

ισορροπίας στο 

εσωτερικό του 

αυτιού
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• απουσία αξιόλογης παρέκκλισης του 

σώματος

• συνοδή νευρολογική σημειολογία 

(μουδιάσματα ή αδυναμία προσώπου ή 

άκρων). 

Ανάμεσα στις συχνότερες αιτίες του ιλίγγου 

αυτού του τύπου περιλαμβάνονται:

• οι κακώσεις της κεφαλής 

• τα εγκεφαλικά επεισόδια 

• η σκλήρυνση κατά πλάκας 

• οι εγκεφαλικοί όγκοι.

Κατά την προσέλευση ενός ασθενούς στο 

ιατρείο με συμπτώματα ιλιγγικής συνδρομής, 

σημαντικό για τη σωστή διάγνωση είναι να 

περιγράψει ο ασθενής όλους τους χαρακτήρες 

του συμπτώματός του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τον ιατρό παρουσιάζει:  

• η διάρκεια του ιλίγγου (στιγμιαία ή 

μεγαλύτερης διάρκειας ή χρόνια)

• η συχνότητα εμφάνισης αυτού

• εκλυτικοί παράγοντες που συνδέονται 

με την εμφάνισή του (κινήσεις κεφαλής ή 

απότομη έγερση από το κρεβάτι)

• εάν συνδέεται με επηρεασμό της 

ακοής ή εμβοές

• εάν συνυπάρχει με ναυτία ή έμετο

Θα ακολουθήσει πλήρης ωτορινο-

λαρυγγολογική και νευρολογική εξέ-

Ο περιφερικός ίλιγγος προκαλείται από αίτια 

που προσβάλλουν τα αυτιά και πιο συγκεκρι-

μένα τα όργανα ισορροπίας στο εσωτερικό 

αυτών. Αποτελεί το συχνότερο τύπο ιλίγγου, 

συνοδεύεται συνήθως από θορυβώδη συ-

μπτώματα και χαρακτηρίζεται από: 

• έντονη ναυτία και έμετο

• επηρεασμό της ακοής ή εμβοές

• επιδείνωσή του κατά την αλλαγή 

στάσεως της κεφαλής 

• ανακούφιση κατά την κατάκλιση ή την 

παραμονή της κεφαλής σε ακίνητη θέση

• παρέκκλιση κατά την βάδιση. 

Μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα:

• τραυματισμών της κεφαλής

• φλεγμονών 

• όγκων του αυτιού 

• διαταραχών του υγρού που βρίσκεται 

στο εσωτερικό των οργάνων ισορροπίας 

του αυτιού.

Ο κεντρικός ίλιγγος από την άλλη πλευρά 

προκαλείται από καταστάσεις που διαταράσ-

σουν την ομαλή λειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος (εγκέφαλος ή νωτιαί-

ος μυελός). Χαρακτηρίζεται συνήθως από:

• ήπια ναυτία ή πλήρη απουσία αυτής 

• απουσία συσχέτισης με τη θέση της 

κεφαλής
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ταση καθώς και εξέταση της ισορροπίας. Σε 

περιπτώσεις που η διαταραχή ισορροπίας 

συνυπάρχει με διαταραχή της ακοής, πραγ-

ματοποιείται πλήρης ακουολογικός έλεγχος 

με ακουόγραμμα και τυμπανομετρία. Ανάλογα 

με τα ευρήματα ο ιατρός μπορεί να συστήσει 

τη διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομο-

γραφίας καθώς και την ειδική εξέταση για 

τη λειτουργία της ισορροπίας που καλείται 

ηλεκτρονυσταγμογράφημα. 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή του ιλίγγου, σε 

άτομα με γνωστό πρόβλημα περιφερικού ιλίγγου, 

αποτελούν:

• Αποφυγή γρήγορης αλλαγής θέσης του 

σώματος όπως π.χ. από την ύπτια στην όρθια 

θέση ή γρήγορη στροφή του κορμού από τη 

μια πλευρά στην άλλη

• Αποφυγή ακραίων θέσεων κίνησης της κε-

φαλής, όπως επίσης και της γρήγορης κίνησης ή 

στροφής αυτής

• Αποφυγή ή ελάττωση χρήσης προϊόντων που 

προκαλούν διαταραχή της κυκλοφορίας του αίμα-

τος όπως π.χ. νικοτίνη, καφεΐνη, αλκοόλ, αλάτι

• Αποφυγή των παραγόντων ή των καταστάσε-

ων εκείνων που προδιαθέτουν στην εμφάνιση του 

ιλίγγου όπως π.χ. stress, άγχος.

Συνοψίζοντας, κάθε χρόνο 

εκατομμύρια άνθρωποι 

υποφέρουν από ζάλη 

ή ίλιγγο. Το ενοχλητικό 

αυτό αίσθημα έχει άμεσο 

αντίκτυπο στον τρόπο 

ζωής, αφού πολλές φορές 

καθιστά τους πάσχοντες 

ανίκανους δια εργασία. 

Ειδικότερα στο στρατό 

η ανάρρωση από τα συ-

μπτώματα ζάλης ξεπερ-

νάει πολλές φορές το 

μέτρο επιτόπιας νοσηλείας 

(Μ.Ε.Ν.) και κατά συνέπεια 

το στράτευμα στερείται 

των πολύτιμων υπηρεσι-

ών των στελεχών του. Οι 

συγγραφείς ελπίζουν ότι 

τα παραπάνω θα συμβάλ-

λουν στην ορθή πρόληψη 

και αντιμετώπιση της συ-

μπτωματολογίας της ζάλης 

- ιλίγγου και στη διάσωση 

πολύτιμων εργατοωρών.
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Η ΑΞΙΑ 

& ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ

«Το δμσιο αίσθμα είναι το 
παν. Με ατ, τίποτα δεν μπορεί 
να αποτχει. Χρίς ατ, τίποτα 

δεν μπορεί να πετχει», 
βραάμ Λίνκον
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Το γνστό πόφθεγμ του προέ

δρου τν ΗΠΑ, εφρζει με τον λτε

ρο τρόπο την έννοι της επιστμης τν 

«δημοσν σχέσεν» ι μς εισγει 

τευθεν στη φιλοσοφ τους.

Ο όρος «δημόσιες σχέσεις» ενι μετ

φρση του γγλιο «Public Relations», 

ν όμς θελσουμε ν το ποδσουμε 

ορθ στην ελληνι γλσσ σμφν 

με τις ρχές που πρεσβεει, η σστότερη 

πόδοση θ τν «Σχέσεις με το Κοινό».

Η διχεριση της ετιρις ειόνς 

ι φμης ποτ ολοέν ι μεγλτε

ρη βρτητ σε οργνισμος ιδιτιο 

σχέσεν» στη σγχρονη οινν λλ 

πρλληλ ν συνδέσει την επιστμη 

υτ με τις νοπλες Δυνμεις.

Ο θεσμός τν «δημοσν σχέσεν» 

δημιουργθηε με την επιστημονι 

μορφ που τον συνντμε σμερ, 

ότν οι επιχειρσεις ι οι διφοροι 

οργνισμο συνειδητοποησν ότι έπρε

πε ν λμβνουν σοβρ υπόψη τους 

τη δημόσι γνμη. Αποτελον μ έ

φρση της διοησης (management), η 

οπο πηγζει πό τη δυνμι εμφ

νιση της δημόσις γνμης, προπόθε

ση γι την νπτυξη, δημιουργ ι 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

λλ ι δημοσου διου. Γι ν μπο

ρε ο οργνισμός μς ν δημιουργσει 

ι ν διτηρσει έν λό «προφλ», 

πιτετι η σστ τνόηση της φε

λιμότητς του στρτηγιο σχεδισμο 

τν «δημοσν σχέσεν» λλ ι οι 

πρτητες γνσεις, στε ν μπορε 

το ρμόδιο στέλεχος ν τηγοριοποιε 

ι ν διχειρζετι τ θέμτ, νλογ 

με το βθμό προτεριότητς ι τους 

στόχους που έχουν σχεδιστε. Σοπός 

του ρθρου ενι, ν γνουν τνοητ 

ι ν νλυθον τ πρπν, ν γ

νει τνοητός ο ρόλος τν «δημοσν 

διμόρφση τν «δημοσν σχέσεν». 

Σν νέ λειτουργ τν οργνισμν, λοι

πόν, οι «δημόσιες σχέσεις» εφρζουν 

μ φιλοσοφ, ένν νέο τρόπο συμπε

ριφορς ι μ σγχρονη οπτι ι 

λειτουργ, η οπο στηρζετι:

 Στη διχερισηδιοηση της ειό

νς του οργνισμο.

 Στον σεβσμό στις οιννιές 

ομδες λλ ι στ τομ μεμον

μέν.

 Στη δημιουργ ελυστις ειό

νς ι ιδνις φμης γι τον οργ

νισμό.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Νικόλαος Πέντσας 
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Πρλληλ, ποτελον νπόσπ

στο ομμτι της διδισς λψης 

ποφσεν της Διοησης θς εμπε

ριέχουν συμβουλευτιό ρόλο ι συμ

βλουν στη λση ζητημτν σε υψηλό 

διοιητιό εππεδο ι όχι πλ στην 

επιοινν  μετδοση ειλημμένν 

ποφσεν.

Ως εντρι ιδέ του θεσμο τν 

«δημοσν σχέσεν» ι υτοσοπός 

υτν, ενι ότι οι οργνισμο δεν δ

νντι ν επιβισουν, ν ευημερσουν 

ι ν γνουν ποδετο, εφόσον δεν 

εξυπηρετον το οιννιό σνολο μέ

σ στο οποο νπτσσοντι ι χρη 

στο οποο υπρχουν. Οι «δημόσιες σχέ

σεις» του θε οργνισμο ενι πό τ 

πιο σημντι ομμτι στην 

επιοιννι τους πο

λιτι. Τον όρο «δη

μόσιες σχέσεις» 

γενι τον χρησιμοποιομε γι ν χ

ρτηρσουμε το σνολο τν ενεργειν 

που πρττει έν νομιό  έν φυσιό 

πρόσπο, γι ν δημιουργσει ι ν 

συντηρσει την όσο το δυντόν θετιό

τερη ειόν γι το όνομ του στην οι

ν γνμη. Η σγχρονη πργμτιότητ 

μς δεχνει ότι οι «δημόσιες σχέσεις» 

οστζουν στον θε οργνισμό που 

τους προσδνει την πιτομενη σημ

σ, τόσο σε χρόνο, όσο σε χρμ ι 

σε νθρπινο δυνμιό.

ΣΤΡΚΗ ΝΔΡΜΗ

Διψεδοντς όσους υποστηρζουν 

ότι ο θεσμός τν «δημοσν σχέσεν» 

ενι νέος σε λειτουργ ι ντρέχο

ντς στο πρελθόν, στην ρχ Ελ

λδ, τη Ρμ υτορτορ, την 

νγέννηση, τη βιομηχνι επνστ

ση λλ ι στους νετερους χρόνους, 

θ συνντσουμε τις «δημόσιες σχέ

σεις» σε διφορες μορφές ι 

πρτιές ι θ τνο

σουμε τ στδι ι 

την εξελεγτι τους 

πορε.
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Η ρχ Ελλδ ενι γεμτη πό 

εδηλσεις «δημοσν σχέσεν». Τις 

συνντμε υρς τ τη διεξγγ 

εορτστιν εδηλσεν όπς τ Πθ

μι, σθμι, Διονσι, Ολυμπιος γ

νες .. Οι δρστηριότητες υτές, ετός 

τν θλητιν  θρησευτιν ιδεν 

τους, έδινν την ευιρ στους πολτες 

ν έρχοντι σε επφ μετξ τους, ν 

νπτσσουν θέμτ οιννιο ενδι

φέροντος ι ν προθον τις ιδέες 

της εθνις ενότητς ι λληλεγγης. 

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ επε: Οι νθρποι δεν 

μπορον ν ζσουν χρς φλους ι ν 

δεν λβει υπ’ όψιν ο ένς το συμφέρον 

του λλου. Το πόφθεγμ του ενι μ 

περληψη του συνόλου τν ορισμν 

που υπρχουν σμερ πό όλους τους 

φορες τν «δημοσν σχέσεν». Ομο

ς ο ΘΟΚΔΙΔΗΣ νφέρει: σον φο

ρ στ οιν, πολιτευόμστε ελεθερ 

ι δεν εμστε φιλποπτοι στις σχέσεις 

τν θημερινν μς επιλογν.

Χρτηριστι έφρση τν «δη

μοσν σχέσεν» στην Αρχ Ελλδ, 

ενι η δημιουργ πνευμτιν ι λ

λιτεχνιν έργν, τ οπο επιδν 

τον επηρεσμό της οινς γνμης. τσι 

επιστρτετηε το θέτρο, η ποηση 

ι η ρητορι που συνέβλν ουσι

στι στη διμόρφση ι μεττροπ 

της (Αισχλος, Σοφολς, Ευριπδης, 

μηρος ..). Δεν θ μποροσμε ν 

μην νφέρουμε τον Μ. Αλέξνδρο ο 

οποος φρόντιζε πντοτε ν νπτσσει 

φιλιές σχέσεις με τις ττόμενες φυ

λές, στην προσπθει του ν προβλει 

ι ν μετφέρει το ελληνιό πνεμ, 

πολιτισμό ι γλσσ. 

Οι Ρμοι στις «δημόσιες σχέσεις» 

τν συνγνιστοι. Κτόρθσν ν ξε

περσουν το ελληνιό δόγμ «πς μην 

λλην Βρβρος», μέσ της θέσπισης 

του «Διου τν Εθνν» (jus gentium) 

που τν οινό γι τους Ρμους ι 

γι τους πολτες λλν εθνν. Τοτο 

ποτέλεσε τ θεμέλι της Ρμς 

υτορτορς, θότι με το διο ι 

πρλληλ με την νπτυξη της ρμ

ς τεχνις στην νπτυξη οινφε

λν έργν στις διφορες τεχόμενες 

περιοχές, προθθηε η δημιουργ ι 

νπτυξη τν σχέσεν τν λν.

Οι Βυζντινο χρησιμοποησν θε 

τρόπο ι μέσο γι ν προβλουν ι 

ν διφημσουν τ προόντ τους ι 

θιέρσν τις «εμποριές πνηγρεις», 

οι οποες διτηροντι μέχρι σμερ 

ι ποτέλεσν τον πρόδρομο γι τις 

σημερινές εμποριές εθέσεις. Αντιλ

φθην πρλληλ ότι η διπλμτ, 

ενι προτιμότερη πό τον πόλεμο ι 

γι’ υτό νπτυξν σε μεγλο βθμό τις 

διεθνες τους δημόσιες σχέσεις.

Ο Νιολό Μιβέλι (14691527), 

στο έργο του «Ο Ηγεμόνς», συμβου

λεει τους ηγεμόνες πς ν ποτ

σουν φμη ι δημόσι ποδοχ. Με το 

έργο του υτό σησε μεγλη επιρρο 

στην πολιτι τν ηγεμόνν ι την 

στση τους πένντι στο οινό ές ι 

σμερ. Ο Rousseau (17121778), τον

ζει την ιδιζουσ θέση ι το ρόλο της 

οινς γνμης στην πολιτε.

Ο Νπολέν Βονπρτης (1769

1821), υπρξε ένς ε τν ορυφν 

στην νπτυξη τν «δημοσν σχέσε

ν». δσε εφημερδ, λλιεργοσε 

λές σχέσεις με το οινό, με σοπό την 

προβολ του θεσττος ι χρησιμο

ποιοσε διφορες μεθόδους προβολς 

γι την εξψση της προσπις του 

ειόνς.

Η πρτη εμφνιση του τομέ τν 

«δημοσν σχέσεν» όπς τις συνντ

με σμερ, πργμτοποιθηε στην Μ. 
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Βρετν τον 19ο ιν. Οι υπρχουσες 

οιονομιές ι οιννιοπολιτιές συν

θες στην εποχ, ρχιζν ν επιβλ

λουν μεθοδι την ενεργ συμμετοχ 

τν πολιτν σ’ όλ τ εππεδ θς οι 

διφορες πολιτιές ι οιονομιές πο

φσεις πιτοσν την ομλ συνερ

γσ, υποστριξη ι ποδοχ τους. 

Άλλστε το γεγονός ότι μι πολιτι ηγε

σ ότν προσπθε γι οιννι, εργ

σι  πολιτι μετβολ στηρζετι 

στις συμμετοχιές διδισες, ενισχει 

την νγη που νδεχθηε εενη 

την εποχ, με την εισγγ μις νές 

επιστμης της επιοιννς, που της 

ποδόθηε ο όρος «Public Relations».  

Στις ρχές του περσμένου ιν, συν

ντμε τον πτέρ τν «δημοσν σχέσε

ν», τον Αμερινό δημοσιογρφο Ivy 

LEE, ο οποος το 1903 δρυσε το πρτο 

γρφεο Δημοσν σχέσεν. Ο δημοσιο

γρφος υποστριζε ότι οι επιχειρσεις 

ι οι διφοροι οργνισμο δεν πρέπει 

ν ινοντι στον σοτδισμό ι την 

μυστιότητ, τόνισε τον πρμελημένο 

νθρπινο πργοντ γι ν ποτ

στσει τις επιχειρσεις στη συνεδηση 

της οινς γνμης ι στη συνεδηση 

τν εργζομένν σε υτές.

ΡΣΜ Κ ΕΡΜΗΝΕ 

ΤΩΝ ΔΗΜΣΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το International Public Relations 

Association (1959), νφέρει: «Δημόσιες 

Σχέσεις πολοντι οι δρστηριότη

τες που νπτσσοντι πό μ ομδ 

με σοπό τη δημιουργ ι τη διτρη

ση λν σχέσεν νμεσ στ μέλη 

μς ομδς ι νμεσ στις ομδες 

ι τους διφορους τομες της δημόσι

ς οινς γνμης. Οι Δημόσιες Σχέσεις 

ενι μ λειτουργ τευθνσες με 

χρτρ στθερό ι οργνμένο, 

που με υτν μ επιχερηση  ένς ορ

γνισμός δημόσιος  ιδιτιός, προσπ

θε ν επιτχει ι ν διτηρσει την 

τνόηση, τη συμπθει ι τη συν

δρομ  όλν εενν με τους οποους 

σχετζετι  πρόειτι ν σχετιστε.

Το Βρετνιό Ινστιτοτο Δημοσν 

Σχέσεν (1987) δνει τον όλουθο 

ορισμό «Δημόσιες Σχέσεις ενι η οργ

νμένη ι διρς προσπθει γι τη 

δημιουργ ι διτρηση λς θέλη

σης ι μοιβς τνόησης, μετξ 

ενός οργνισμο ι τν διφόρν 

τηγοριν του οινο του».

Σμφν με τον ορισμό που διτυ

πθηε το 1994 στο πγόσμιο συνέ

δριο του Μεξιο ι πό τότε ενι 

γνστό σν «Mexican Statement», «Δη

μόσιες Σχέσεις ενι η διχεριση της 

φμης σν ποτέλεσμ τν πρξεν, 

τν μηνυμτν ι της ντληψης τν 

λλν γι υτ». Η πρτι τν Δη

μοσν Σχέσεν ντστοιχ ορζετι 

ς η διδισ μέσ της οπος προ

φυλσσετι η φμη. Στοχεει δε στην 

πότηση βθτερης τνόησης ι 

λς θέλησης τν οινν ομδν που 

εμπλέοντι μέσ της επδρσης στην 

γνμη τους ι συμπεριφορ τους».

Η Ελληνι Ετιρε Δημοσν Σχέ

σεν, νφέρει: «Δημόσιες σχέσεις ενι 

λειτοργημ μφδρομης επιοιννς 

που, μετ πό έρευν ι ντιειμενι 

πληροφόρηση, στοχεει στη δημιουργ 

λμτος εμπιστοσνης ι λληλοτ

νόησης νμεσ σε μ οργνμένη 

ομδ  τομο ι στο οινό τους, γι 

ν πετχει την νπτυξη της επιοιν

νς ι τν σχέσεν τους σε βση 

μοιβου συμφέροντος».

Αυτό που ενι σημντιό ν τνο

ηθε ενι, ότι οι «δημόσιες σχέσεις» ενι 

μι σνθετη διδισ που εμπεριέχει 
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πολλές συνιστσες. Συμπεριλμβνει 

την έρευν ι την νλυση, τη χρξη 

στρτηγις, τον προγρμμτισμό, την 

επιοινν ι τη συλλογ πληροφο

ριν πό πολλές διφορετιές πηγές ι 

την νλυση της ντπόρισης πολλν 

διφορετιν ομδν οινο.

Ανλοντς τους ορισμος που 

έχουν δοθε, νφέρουμε ς λέξεις

λειδι στον ορισμό τν Δημοσν 

Σχέσεν τ πρτ:

 Εμπρόθετη: οποιδποτε ενέρ

γει δημοσν σχέσεν γνετι με πρό

θεση. Σχεδιζετι γι ν επηρεσει, γι 

ν ενημερσει, γι ν ερδσει τνόη

ση, γι ν συγεντρσει πληροφόρηση 

ι ν ετιμσει τις ντιδρσεις όσν 

στοχεει η ενέργει υτ.

 Προγρμμτισμένη: Η ενέργει 

δημοσν σχέσεν ενι οργνμένη. 

Ανλπτοντι λσεις σε προβλμτ 

ι οργννετι λεπτομερς.

 Συμπεριφορς: Οι ποτελεσμτιές 

δημόσιες σχέσεις βσζοντι σε συγερι

μένες πολιτιές ι συμπεριφορές. Κμ 

ενέργει δημοσν σχέσεν δεν μπορε 

ν δημιουργσει «λ θέληση» ι υπο

στριξη γι τον οργνισμό, εν δεν την 

πσχολον τ οιννι ζητμτ.

 Δημοσου συμφέροντος: Οι ενέρ

γειες δημοσν σχέσεν πρέπει ν στο

χεουν στο μοιβο συμφέρον τόσο 

του οργνισμο όσο ι του οινο. 

Ουσιστι πρόειτι γι την ευθυγρμ

μιση τν συμφερόντν του οργνισμο 

με τ ενδιφέροντ ι το συμφέρον 

του οινο στο οποο πευθνετι.

 Αμφδρομης επιοιννς: Οι 

δημόσιες σχέσεις δεν ενι πλ η μο

νομερς διδοση πληροφορς. Ενι 

εξσου σημντι η πρόληση ι στη 

συνέχει η νλυση τν ντιδρσεν 

του οινο.

 Λειτουργς της Διοησης: Οι 

δημόσιες σχέσεις ενι πιο ποτελεσμ

τιές ότν ποτελον νπόσπστο 

ομμτι της διδισς λψης ποφ

σεν της Διοησης. Εμπεριέχουν τον 

συμβουλευτιό ρόλο ι τη λση ζητη

μτν σε υψηλό διοιητιό εππεδο ι 

όχι πλ την επιοινν ειλημμένν 

ποφσεν.

Συνοψζοντς τ πρπν, γνετι 

ντιληπτό ότι γι την ορθ ι επιτυχη

μένη λειτουργ τν «δημοσν σχέσε

ν», πιτοντι ειδιές γνσεις γι τη 

διμόρφση της ειόνς του οργνι

σμο, τρηση συγεριμένν νόνν 

ι δοιμσμένν πρτιν.

Τ ΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΣΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι δημόσιες σχέσεις περιλμβνουν 

έν σνολο δρστηριοττν διρες, 

γι ν εξσφλσουν τη δημόσι ειό

ν της επιχερησης. Βοηθον το οινό 

ν τλβει τον οργνισμό ι της 

υπηρεσες του. Οι ποτελεσμτιές «δη

μόσιες σχέσεις» συχν εξρτντι πό 

τον σχεδισμό ι την υλοποηση ενός 

προσχεδισμένου πλνου, το οποο 

ετός πό τους στόχους του προγρμ

μτος ι την έρευν γι τις οιννιές 

επιθυμες, συμπεριλμβνει ι τ μέσ 

τν «δημοσν σχέσεν». 

Πρτστς, ο επιεφλς του ορ

γνισμο  του τμμτος δημοσν 

σχέσεν, πρέπει ν ποφσσει:

 Ποιες ομδες του οινο στο 

οποο πευθνετι θέλει ν «συγιν

σει» ι πς;

 Τι εντυπσεις θέλει ν δνοντι 

σε όσους πευθνετι; 

 Τι μέσ επιοιννς προτιμον 

περισσότερο ι ποι πό υτ θ διευ

ολνουν πρτι πιο πολ με την 

έννοι της πρόσβσης ι της οιονομι
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ς δυντότητς του οργνισμο;

 Επσης ποι μηνμτ συγινον 

περισσότερο θε ομδ οινο;

Τ μέσ τν «δημοσν σχέσεν» 

ι επιοιννς που εφρμόζει ένς 

οργνισμός πρέπει ν λληλεπιδρον 

μετξ τους, στε ν επιφέρουν τις λ

λγές που επιθυμε στη συμπεριφορ 

συγεριμένν ομδν νθρπν, οι 

οποοι ενι σημντιο γι την επιτυχ 

του. Αποτελον τ μέσ με τ οπο 

θ μετβιβστον τ μηνμτ ι οι 

διφορες πληροφορες. Εφόσον υιοθε

τηθε μι ολοληρμένη στρτηγι 

δημόσιν σχέσεν ι ο συνδυσμός 

ποτελεσμτιν ττιν, το ποτέλε

σμ θ οδηγσει σε λλγές στις ντι

λψεις, μετβολές στις συμπεριφορές, 

ινοποηση του ποδέτη. Χρζοντι 

στις πρτ 3 τηγορες οι οποες 

νλοντι σντομ ι φνοντι σχη

μτι στο σχεδιγρμμ: 

 ντπα Μέσα 

Τ έντυπ μέσ ντιπροσπεουν 

τον γρπτό λόγο. Ανλογ με την οι

ννι ομδ που επιθυμομε ν επι

οιννσουμε, τις διρσεις ι τ 

χρτηριστι της, τ έντυπ μέσ 

προυσιζουν ρετ πλεονετμτ 

ι ενι ρετ ποτελεσμτι. Επ 

πρδεγμτι, με τις διφορες εδόσεις 

που εδδουν οι οργνισμο (περιοδιό 

 εφημερδ, πληροφοριές εδόσεις 

..), πετυχνετι η ντιειμενι πλη

ροφόρηση τν εργζομένν ι ποδει

νετι ο οιννιοπολιτιστιός ρόλος 

τους. Αποτελον τη «φν» της διοη

σης ι συμβλλουν στην προυσση 

τν δρστηριοττν τν οργνισμν 

θς επσης στην ξηση του ρους 

ι της φμης τους.

 Μέσα Προφορικού Λόγο 

Με τ συνέδρι, τις συνεντεξεις 

Τπου, τις συγεντρσεις του προσ

πιο ι τ λλ μέσ του προφορι

ο λόγου, πρέχετι η δυντότητ 

μέσ τν επροσπν του τπου ι 

τν ΜΜΕ, ν δοθε δημοσιότητ ι 

πληροφορες σε θέμτ που φορον 

τον οργνισμό. Μέσ υτν τν εδη

λσενδρστηριοττν, επέρχετι η 

τνόηση της ουλτορς του οργνι

σμο ι φνερνετι η νθρπινη ι 

οιννι πλευρ, τόσο τν νθρπν 

του οργνισμο όσο ι του διου του 

οργνισμο.

 Οπτικοακοστικά Μέσα

Μέσ όπς η τηλεόρση ι το ρ

διόφνο, πρέχουν το πλεονέτημ 

ότι διεισδουν πντο ι ποτελον 

τους υριότερους φορες μηνυμτν. 

Θεροντι πολ ποτελεσμτι μέσ 

ι προυσιζουν πολλ πλεονετμ

τ όπς το στοιχεο της ομδιότητς 

ι η δυντότητ ν πευθνοντι σε 

μεγλο ριθμό νθρπν.

 Άλλα Μέσα

Περιλμβνοντι οι χορηγες, το 

Lobbying, το Sponsoring ι η Ετιρι 

Κοιννι Ευθνη (ΕΚΕ). Αντιπροσπε

ουν τον οιννιό ι νθρπινο χρ

τρ τν οργνισμν, εφρζουν μ 

φιλοσοφ ι τρόπο συμπεριφορς που 

στηρζετι στην θιέρση σεβσμο 

προς την οινν, το περιβλλον, τον 

νθρπο. Συμβλλουν στη δημιουργ 

συμπθεις ι συνεργσς τν οργνι

σμν με το οιννιό σνολο ι ποβλέ

πουν στην προσέγγιση τν οργνισμν 

στις οιννιές ι περιβλλοντιές νη

συχες της οιννς. Ειδιότερ η ΕΚΕ 

ποτελε τ τελευτ χρόνι τη σημ

ντιότερη δρστηριότητ «δημοσν 

σχέσεν» γι όλους τους οργνισμος ι 

επιχειρσεις ι θ εξετστε πρτ 

η έφρσ τους πό τις ΕΔ.
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Η Ξ ΤΗΣ ΕΠΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΣΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι «δημόσιες σχέσεις» δημιουρ

γον τη φμη ι τη θεσπέσι ειόν 

που πιτετι στε ν επιτευχθε η 

συνεργσ ι τνόηση του οινο 

στο οποο πευθνετι ο οργνισμός 

(εστεριό:υπλληλοι, εξτεριό: 

οιννσυνεργτες .). Η ευνο 

ειόν επ της ουσς θορζετι 

πό υτ που πρττουν, πό υτ 

που λένε οι διοι λλ υρς πό 

υτ που λένε οι λλοι γι υτος. Οι 

«δημόσιες σχέσεις» βρσοντι στο έ

ντρο μετξ τν οργνισμν ι της 

οινς γνμης. Επηρεζουν υτόν ι 

τη συμπεριφορ του.

Εστρικά το οργανισμού δη

μιουργον ρμονιές σχέσεις μετξ 

τν στελεχν υξνοντς την ποδο

τιότητ τους. Δνντι ν ποτελέ

σουν την εμπροσθοφυλ γι τις 

ποφσεις της διοησης, που με συ

γεριμένες ενέργειες θ βελτισουν 

την ειόν του οργνισμο. Ενι στην 

ουσ η εγγηση γι το πς θ φτσει 

το τλληλο μνυμ στους εργζο

μένους ι πς θ δημιουργηθον 

οι νγες σχέσεις μοιβου συμ

φέροντος.

Τι θερομε ότι ο προστμενος 

θέλει πό μς; Πιστεουμε ότι θέλει ν 

εφρμόσουμε τις ιδιτερες δεξιότητές 

μς τ τρόπο στε ν τον βοηθ

σουμε ν επιτχει τους στρτηγιος 

στόχους του; ποιο ι ν ενι το στρ

τηγιό σχέδιο που θ τρτσουμε γι 

την επλυση ενός προβλμτος, όποι 

ι ν ενι η ττι που θ εφρμό

σουμε, πρέπει ν έχουμε λλξει τη 
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 Ετιρι οιννι ευθνη.

Τ πλεονετμτ που μπορον 

ν ντληθον γι τον οργνισμό ε

νι η δημιουργ νλιο επιοιν

νς μετξ διοησης ι υπλλλν, 

διευόλυνση της ρος πληροφόρησης 

«πό πν προς τ τ» (downward 

communication) ι «πό τ προς 

τ πν» (upward communication), 

ινητοποηση τν εργζομένν ι 

δημιουργ ομδιο πνεμτος, δέ

σμευσ τους ι υποστριξη τν πο

φσεν της Διοησης, ι τέλος διευ

όλυνση διχερισης πιθνς ρσης.

Εξτρικά το οργανισμού, δημιουρ

γντς ι εφρμόζοντς έν πλρες 

στρτηγιό πλνο, βοηθον τον οργ

νισμό ν νει γνστ τ προτερμτ 

ι τ προσόντ του. Πρέχουν πλρεις 

ι ριβες πληροφορες γι τον οργ

νισμό στην οιν γνμη, ι θιστον 

τον οργνισμό πιο νθρπινο, δηλδ 

τον νουν ν ενεργε όχι σν ννυμη 

οντότητ λλ σν νθρπινο όν, σε 

όλες τις σχέσεις του με τις διφορες 

ομδες οινο. Οι «δημόσιες σχέσεις», 

ενι στην ουσ η εγγηση πς θ φτ

σει το τλληλο μνυμ στο οινό που 

στοχεουμε. Πρλληλ, δημιουργον 

σχέσεις μοιβου συμφέροντος ι πο

τελον το τμμ υτό στον οργνισμό 

που επηρεζει μεσ την οιν γνμη. 

Με λλ λόγι, οι «δημόσιες σχέσεις», 

τενουν στο ν τστσουν πιο νθρ

πινους τους οργνισμος. Πρέχουν 

πληροφορες, ειδσεις, γεγονότ, τ 

οπο ξιοποιον τ ΜΜΕ  οι ομδες 

οινο. νς οργνισμός γι ν μπορέσει 

ν πευθυνθε στην οιν γνμη πρέπει  

τ θετι του στοιχε ν υπερτερον 

τν ρνητιν.

Η λθει ενι ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ορ

γνισμός  δημόσι επιχερηση δεν 

συμπεριφορ ποιου γι ν υπρξουν 

οι νλογες πολβές.

τσι λοιπόν, οι εστεριές δημόσιες 

σχέσεις περιλμβνουν τις διδισες 

μέσ τν οπον οι επιχειρσεις δινέ

μουν την πληροφόρηση στο νθρπινο 

δυνμιό τους, χτζουν τη δέσμευσ 

του ι διχειρζοντι τις λλγές στο 

εστεριό τους με ευνοό ποτέλεσμ.

λοι οι οργνισμο χρειζοντι έν 

στρτηγιό πρόγρμμ επιοιννς, 

με τη χρση διφόρν μέσν, το οποο 

θ ινοποιε τις νγες τν εργζο

μένν γι πληροφόρηση, λλ ι θ 

διευολνει τη ρο της πληροφόρησης 

ι τν ιδεν πό ι προς την ορυφ 

της «πυρμδς», που ενι η Διοηση. 

Τ εργλε που χρησιμοποιοντι γι 

τις εστεριές δημόσιες σχέσεις συνο

πτι ενι τ πρτ:

  Ε ν η μ ε ρ  τ ι    σ η μ ε ι  μ  τ  

(newsletters)

 Εδηλσεις γι τους εργζομέ

νους (οπ πτς, επέτειοι δρυσης του 

οργνισμο ..)

 Εορτολόγιο εργζομένν

Προγρμμτ βιμτις επ

δευσης (team building, role playing, 

leadership, communication)

 Προγρμμτ συνεχος επδευ

σης ι νπτυξης τν επγγελμτιν 

δεξιοττν

 Προγρμμτ ξιολόγησης ι 

επιβρβευσης στελεχν

 Οργνση συμπληρμτιν 

δρστηριοττν διευόλυνσης (π.χ., 

πιδιο στθμο, γυμνστριο, συμφν

ες γι επτσεις στους εργζομένους σε 

συνεργζόμενες επιχειρσεις, .ο..)

 Συγεντρσεις προσπιο

 Ανοινσεις με σημντιές ειδ

σεις του οργνισμο

 Βρβεσεις
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επιδευμένοι σε πολλές στρτηγιές 

μεθόδους. Σε υτές τις μεθόδους περι

λμβνοντι μετξ λλν οι επφές 

με τ μέσ επιοιννς, οι δημόσιες 

ομιλες, τ διφορ ειδν έγγρφ, οι 

χρημτοοιονομιές σχέσεις, οι ειδιές 

εδηλσεις, η ενημέρση ι η διχε

ριση ρσεν. 

Ωστόσο, πολ συχν, τενουμε ν 

εστιζουμε στον μεσο νττυπο 

μις ττις. Γι πρδειγμ, πς 

έγινε δετ μι ομιλ, τι εντυπσεις 

δημιοργησε έν δελτο τπου ι 

πς υτό προυσιστηε στις εφημε

ρδες  την τηλεόρση  πς ντέδρ

σε το οινό σε μι ειδι εδλση.  

Φυσι, υτές οι ντιδρσεις ενι πό

λυτ τνοητές ι δεν πρέπει ν 

ψηφοντι. Πρόλ υτ, το ερτημ 

που γεννιέτι ενι: γι ποιον ριβς 

λόγο πρέπει ν εφρμόζουμε υτές 

τις ττιές;

Σγουρ δεν εφρμόζουμε τις διφο

ρες ττιές δημοσν σχέσεν επειδ 

πλς μς ενθουσιζει ν συντσσουμε 

δελτ τπου, ν διοργννουμε ειδιές 

εδηλσεις, ν διεξγουμε έρευνες  ν 

δνουμε ομιλες. Εφρμόζουμε ττιές 

«δημοσν σχέσεν», στε ν επιτευχθε 

ποι λλγ συμπεριφορς. Αυτό ρι

βς μς πρπέμπει τευθεν στην 

πεμπτουσ τν «δημοσν σχέσεν»: 

οι νθρποι συμπεριφέροντι βσει τν 

ντιλψεν τους γι τ πργμτ. Οι 

ντιλψεις υτές έχουν ς ποτέλεσμ 

νλογες συμπεριφορές ι υπρχει 

τρόπος ν επέμβουμε σε υτές τις ντι

λψεις ι συμπεριφορές στε ν επιτευ

χθον οι στόχοι του οργνισμο μς.

Γι ν ξιολογσουμε τις λλγές 

που θ επιφέρουμε στη συμπεριφορ 

ι, επομένς, ν προσδιορσουμε το 

βθμό επιτυχς του βσιο προγρμ

μπορε σμερ ν ευδοιμσει, εν οι 

συμπεριφορές του οινο στο οποο 

πευθνετι δεν ενι συντονισμένες 

με τους στόχους του οργνισμο. Το

το σημνει με λλ λόγι ότι γι τον 

οργνισμό μς, οι επγγελμτες στις 

«δημόσιες σχέσεις» πρέπει ν λλξουν 

τη συμπεριφορ ποιου εν θέλουν 

ν βοηθσουν ν επιτευχθον οι στό

χοι του. Αυτός ενι ι ο λόγος που οι 

υπεθυνοι «δημοσν σχέσεν», φέρ

νουν σε πέρς την ποστολ τους ότν 

ποφσζουν ν διμορφσουν, ν με

τβλλουν  ν ενισχσουν την οιν 

γνμη προσεγγζοντς, πεθοντς ι 

ινητοποιντς τ τομ εεν που 

με τη συμπεριφορ τους επηρεζουν 

τον οργνισμό. 

Γι ν επιτευχθε τοτο, οι υπεθυνοι 

«δημοσν σχέσεν» πρέπει ν ενι 
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μτός μς γι τις «δημόσιες σχέσεις», πρέ

πει ν νζητσουμε στοιχε, τ οπο 

θ ποδεινουν ότι μι συμπεριφορ 

πργμτι λλξε. Τέτοι ποδειτι 

στοιχε θ ρχσουν ν διφνοντι 

στις έντυπες ι ρδιοτηλεοπτιές δημο

σιογρφιές λψεις, στις διφορες ε

θέσεις που φορον το χρο μς, σε επι

στολές προς συνττες, στις ντιδρσεις 

του οινο που πευθυνόμστε λλ ι 

τν εργζομένν μς. Μπορομε επσης 

ν ξιολογσουμε τ ποτελέσμτ με 

τη διεξγγ ενημερτιν γλοπ ν

μεσ στους υπλλλους.

Με υτό τον τρόπο, θ χρησιμοποιο

με μόνο τις ποτελεσμτιότερες ττι

ές «δημοσν σχέσεν» με τις οποες 

θ εμστε σε θέση ν ντιμετπσουμε 

την πρόληση: ν δημιουργσουμε, ν 

μετβλλουμε  ν ενισχσουμε την 

οιν γνμη προσεγγζοντς, πεθοντς 

ι προτρνοντς σε δρση τ τομ 

εεν που με τη συμπεριφορ τους 

επηρεζουν τον οργνισμό. 

Ωστόσο, το λτερο ενι ότι ότν 

οι λλγές στη συμπεριφορ γνοντι 

εμφνες ι επιτυγχνουν τον ρχιό 

στόχο του σχεδου μς, έχουν συμβε 

στην ουσ τ εξς τρ πργμτ:

 Κτ πρτον, το πρόγρμμ «δη

μοσν σχέσεν» ενι επιτυχές 

 Κτ δετερον, επιτυγχνοντς 

τον ρχιό στόχο μς ς προς την λ

λγ της συμπεριφορς, έχουμε στη 

διθεσ μς έν ριβές ι ξιόπιστο 

μέσο γι ν ξιολογομε τις επιδόσεις 

μς στις «δημόσιες σχέσεις», ι

 Κτ τρτον, ότν οι προσπθειές 

μς γι την προσέγγιση, την σηση 

πειθος ι την πρότρυνση σε δρση, 

επιφέρουν ορτές ι επιθυμητές λλ

γές στη συμπεριφορ τν τόμν που 

θέλουμε ν επηρεσουμε, θ έχουμε 

ξιοποισει στο έπρο τη δνμη τν 

δημοσν σχέσεν.

λ τ πρπν ποτελον ντι

εμενο τν «δημοσν σχέσεν», έτσι 

όπς η επιστμη έχει εξελιχθε τις τε

λευτες δεετες. Στην ρχ οι «δημό

σιες σχέσεις» πντοσν στο ερτημ 

«πς ν π λτερ τι που θέλ ν 

π»; Σε έν δετερο στδιο, λθην 

ν πντσουν στο ερτημ «τι ν π»; 

Σμερ η στρτηγι τν «δημοσν 

σχέσεν» πντει στο ερτημ: «τι 

ν ν»;

Κι μ’ υτό ερχόμστε σε έν λλο 

ερτημ που σχετζετι με τον λδο 

τν «δημοσν σχέσεν» ι το οποο 

ενι το εξς: Σε ποιο βθμό θ πρέπει 

οι οργνισμο (δημόσιοι  ιδιτιο) ν 

επιοιννον τις πρτοβουλες τους 

στον τομέ της Ετιρις Κοιννις 

Ευθνης ι της Αειφόρου Ανπτυξης;

ΔΗΜΣΕΣ ΣΧΕΣΕΣ 

Κ ΕΝΠΛΕΣ ΔΝΜΕΣ

Οι Δημόσιοι Οργνισμο ς νπό

σπστ ομμτι του οιννιο συνό

λου, πρέπει ν προσφέρουν οιννιό 

έργο γι ν υπρξουν οι «δημόσιες σχέ

σεις». Οι ΕΔ βρσοντι ενεργ ι έχουν 

βρεθε στο επεντρο του δημόσιου δι

λόγου γι ζητμτ που φορον διφο

ρες δρστηριότητες, όπς η στση τους 

πένντι στο περιβλλον  στ νθρπι

ν ι οιννι διιμτ ι έχουν 

νπτξει στην εστερι τους πολιτι 

διες συμπεριφορς, με τέτοιο τρόπο 

στε η λειτουργ τους ν στηρζετι 

στις επσημες ι σεβστές πό όλους 

ι δεσμευτιές γι όλους ρχές, όπς 

π.χ. ο σεβσμός του προσπιο, οι σες 

ευιρες, η ση μετχεριση τν δο φ

λν, .ο.. Επιπλέον, το έργο τν ΕΔ ενι 

πντ υπέρ του οιννιο συνόλου.
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Οι νοπλες Δυνμεις ενι ένς 

σνθετος ιερρχημένος μηχνισμός 

με ποστολ πρτιστ εθνι. Πριν 

ι πν όμς πό θε λλη η πρ

τιστη ι ουσιστιότερη προσφορ 

τν Ενόπλν Δυνμεν στην Ελληνι 

οινν συνσττι στην εξσφλιση 

της εριότητς ι τν υριρχιν 

διιμτν της χρς υπό συνθες 

ειρνης. Αποτελε προπόθεση γι ν 

πολουν οι λληνες τις ελευθερες 

ι τ διιμτ της ευνομομενης 

δημορτις Πολιτες που έχουν συ

γροτσει, ν ισθνοντι εθνι υπερ

φνοι, ν μορφνοντι, ν σχολοντι 

περσπστοι με τις εργσες τους, ν 

προγρμμτζουν γι το μέλλον το διό 

τους ι τν πιδιν τους, ν προσπ

θον ι στο μέτρο τν δυντοττν 

τους ν προοδεουν, ν ευημερον ι 

ν ενι ευτυχισμένοι.

μς η προσφορ τν ΕΔ ενι π

ρλληλ ι οιννι. Εφρμόζουν 

προγρμμτ «δημοσν σχέσεν» ι 

γι το οινό στο οποο πευθνοντι 

(οινν) ι γι το εστεριό τους 

οινό (Αξο, πξο, οπλτες ι πολιτι

ό προσπιό). Κριος εφρστς τν 

προγρμμτν δημοσν σχέσεν τν 

Ενόπλν Δυνμεν ενι η Ετιρι 

Κοιννι Ευθνη. τσι συνντμε σε 

διφορες δρστηριότητες την ποιλη, 

πολμορφη ι νετμητη προσφορ 

τν Ενόπλν Δυνμεν, η οπο όχι 

μόνο δεν ενι γνστη λλ ενι υτ

πόδειτη πό τη Ελληνι οινν.

Θ μποροσμε ν πριθμσουμε 

τις πρ πολλές πντοειδες υπηρεσες, 

όπς υγειονομιές (περθλψη ι με

τομιδές σθενν, ιμοδοσ λπ), ε

πιδευτιές, μορφτιές, επολιτιστιές 

ι λλες που οι ΕΔ προσφέρουν στους 

πολτες σε πομρυσμένεςπομον

μένες ριτιές περιοχές της χρς. 

Εε όπου τ στρτιτι τμμτ πο

τελον σχεδόν τη μόνη επροσπηση 

του Ελληνιο ρτους ι γνοντι έν 

με τις τοπιές οιννες. λοι γνρζου

με πόσο σημντι ενι η συνδρομ 

του στρτεμτος στους πληττόμενους 

πό θεομηνες ι συμφορές (σεισμος, 

πλημμρες, χιονοπτσεις, πυργιές 

.λπ.) τοους σε όλη την Ελλδ. Οι 

υπηρεσες υτές ενι τόσο γνστές ι 

τνοητές πό την Ελληνι οινν, 

στε ν έχει τστε γενι πεποθηση 

ότι όπου ι ότν οι λλες ρτιές υπη

ρεσες ποδεινοντι δνμες, λόγ 

μέσν  επιινδυνότητς ι λλν 

δυσχερν τστσεν, λοντι οι 

ΕΔ ν τις ντιμετπσουν. Ποιος δεν γν

ρζει την νοφιση που ισθνοντι 

οι δι’ οιονδποτε λόγο δεινοπθοντες 

ότν βλέπουν δπλ τους τις ΕΔ με σχέ

διο, τξη ι πειθρχ ν προσπθον 

ν τους βοηθσουν.

λες υτές οι υπηρεσες όπς ι  

πολλές λλες μονδις σημσς που 

προσφέρουν η Γεγρφι πηρεσ 

Στρτο, η δρογρφι πηρεσ ι 

η πηρεσ Φρν του Πολεμιο Νυ

τιο ι η Εθνι Μετερολογι πη

ρεσ της Πολεμις Αεροπορς, ποτε

λον σημντι προσφορ τν Ενόπλν 

Δυνμεν στην Ελληνι οινν. Μι 

τέτοι προσφορ προς την οινν, που 

θ μποροσε ν πει νες ότι οι νοπλες 

Δυνμεις όμη ι ν δεν εχν ν προ

σφέρουν τποτ λλο θ έπρεπε ν υπρ

χουν μόνο γι υτό. λ υτές ποτελον 

νετμητες υπηρεσες που εξσφλζουν 

ι προσφέρουν οι νοπλες Δυνμεις 

στη σγχρονη Ελληνι οινν όπς 

ένν ι πντ στο μέτρο τν δυντο

ττν τους στο πρελθόν. Επιπλέον, δεν 

θ μποροσμε ν πρλεψουμε το π
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ρδειγμ της προσφορς τν νοπλν 

Δυνμεν στην σφλ τέλεση τν Ολυ

μπιν Αγνν το 2004, έν γεγονός 

που νέβσε τόρυφ το γόητρο της 

χρς ι ένε την Ελληνι οινν 

υπερφνη, τδεινοντς το ρόλο 

ι την προσφορ τν ΕΔ στο σγχρονο 

περιβλλον σφλεις.

Η ΕΚΕ ποτελε τ τελευτ χρό

νι τη σημντιότερη δρστηριότητ 

«δημοσν σχέσεν» γι όλους τους 

οργνισμος ι επιχειρσεις. Ειδιό

τερ γι τις ΕΔ, η ΕΚΕ δεν ποτελε 

«περιφερει» δρστηριότητ, λλ 

υπηρετντς σστ την οινν όπς 

ρμόζει στην ποστολ τους τ τη 

διρει της ειρνης, έχουν τλ

ξει στο πόλυτο μοντέλο δρσης, το 

οποο δεν περιορζετι σε σπορδιές 

χορηγες  φιλνθρπιές εδηλσεις. 

Η φιλοσοφ τν ΕΔ σε υτό το θέμ 

στηρζετι στην νπτυξη εστερις 

πολιτις ι δι δεοντολογς / 

συμπεριφορς ι σχετζετι με την πο

λιτι τν ΕΔ πένντι σε ζητμτ που 

φορον στη λειτουργ τους σε τομες 

πιο ευσθητους όπς περιβλλοντι 

 οιννι ζητμτ.

Αντιλμβνόμστε ότι η προσφορ 

τν Ενόπλν Δυνμεν στη σγχρονη 

ελληνι οινν ενι τερστι, νε

τμητη ι νντιτσττη. 

ΕΠΛΓΣ

Στον 21ο ιν οι οργνισμο δεν 

πργουν μόνο προόντ ι υπηρεσες 

λλ ι ηθιές ξες. Η οιννιότητ 

που προσφέρουν οι «δημόσιες σχέσεις», 

διφοροποιον τον οργνισμό ι ενι

σχουν το προφλ του. Οι οργνισμο 

πρέπει ν προσφέρουν οιννιό έργο 

γι ν υπρξουν οι «δημόσιες σχέσεις». 

τσι ποτον ευνο ειόν στην οι

ν γνμη που ποτελε ι τον στόχο 

τν «δημοσν σχέσεν». Η φμη επ 

της ουσς θορζετι πό υτ που 

πρττουμε, πό υτ που λέμε ι πό 

υτ που λένε οι λλοι γι εμς. Με 

υτό τον τρόπο, οι «δημόσιες σχέσεις» 

βρσοντι στο έντρο μετξ τν οργ

νισμν ι της οινς γνμης, επηρε

ζουν υτν ι τη συμπεριφορ της.

Επιπλέον, οι ενέργειες τν «δημό

σιν σχέσεν» ενι τυτισμένες με 

την ηθι. Σέβοντι τις οιννιές, οι

ονομιές, πολιτιστιές ρχές ι τις 

εστοτε συνθες στις οιννες όπου 

πευθνοντι. Οι ενέργειές τους γι ν 

ενι ποτελεσμτιές, πρέπει ν ενι 

προμελετημένες, συνεχες ι συνεπες. 

Οι «δημόσιες σχέσεις» νουν στην 

τηγορ τν νεότερν Κοιννιν 

ι Ανθρπιστιν Επιστημν (Human 

Sciences) οι οποες σχετζοντι με την 

οιονομι οιννι ι ψυχολογι 

υπόστση του νθρπου. Μελετον 

ι νλουν την νθρπινη συμπερι

φορ μέσ στην οινν θς ι 

τις ντιδρσεις τν ομδν ι τν 

τόμν στ διφορ ερεθσμτ που 

προυσιζοντι. Ο σοπός τους ενι ν 

υπηρετον το λό του συνόλου ι το 

γενιότερο οιννιό συμφέρον. 

σον φορ στις ΕΔ, μέ

σ της έφρσης ι λει

τουργς της Ετιρις Κοι

ννις Ευθνης (η οπο 

ποτελε σς τον σημ

ντιότερο 

εφρστ 

τν «δημο

σν σχέ

σεν» στη 

σγχρονη 

εποχ), 

ντπορι
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νόμενες στις προλσεις ι επιτγές της 

οιννς, η οπο επιζητ τη συμμετοχ 

τν οργνισμν στους διφορους προ

βλημτισμος ι νησυχες, συνεισφέ

ρουν σημντι με το οιννιό έργο 

τους, όχι μόνο ότν ι όπου χρειστε, 

λλ ι εθελοντι σε θε δρστηριό

τητ που ρνετι πρτητη πό την 

Ηγεσ. Οι υπηρεσες που δνντι ν 

προσφέρουν στη σγχρονη Ελληνι 

οινν ενι νετμητες.
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Η Κέρκυρα και η Επτάνησος 

κάτω από τη σημαία του 

Αυτοκράτορα (1807-1814)

Η  δ ρ ά σ η  τ ο υ  C é s a r  B e r t h i e r 

1 ο υ  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ο ύ  κ υ β ε ρ ν ή τ η 

(3 Αυγούστου 1807 - 28 Μαρτίου 1808)

ΚΕΙΜΕΝΟ: Θωμάς Ζάχαρης

Ο Louis - César Gabriel, επαναζόμενος Berluy, κόμης και στρατηγός, 

αδελφός του επιτελάρχη και στρατάρχη του Ναπολέοντα, γεννήθηκε 

στις Versailles (στον αριθμό 3 της οδού της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας), 

στις 9 Νοεμβρίου 1765, και ανασύρθηκε νεκρός μετά από πέσιμο στο 

ποτάμι, κοντά στο πύργο του αδελφού του, στο Grosbois, στις 17 

Αυγούστου 1819. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της πο-

λιτείας των Ιονίων νήσων, αφού η δράση του υπήρξε καθοριστική για 

την τύχη του Ελληνικού Έθνους.
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Η συνθήκη ειρήνης του Τιλσίτ, που 

υπογράφθηκε την 8η Ιουλίου 1807 και 

επικυρώθηκε την επομένη, περιείχε 

δύο μυστικά άρθρα. Το πρώτο όρι-

ζε ότι η χώρα γνωστή ως Bocca di 

Cattaro, περνούσε στην κυριαρχία της 

Γαλλίας, το δε δεύτερο ότι «η Α.Μ. ο 

αυτοκράτωρ Ναπολέων ως απόλυτος 

κτήτωρ και κυρίαρχος θα κατείχε τις 

επτά Ιονίους νήσους».

Ιδιαίτερη συμφωνία έγινε στο Τιλσίτ 

την 9η Ιουλίου 1807, μεταξύ του πρί-

γκιπα Neuchatel και του πρίγκιπα de 

Lobanoff, σε ό,τι αφορά την εκκένωση 

των ελληνικών νήσων. Ήδη από την 4η 

Ιουλίου 1807, ο Βασιλιάς της Νεάπολης 

Ιωσήφ Βοναπάρτης, διατάχθηκε να στεί-

λει στον Τάραντα και στον Οτράντο, με 

το πρόσχημα όπως παρασκευάσει την 

άμυνα των δύο τούτων θέσεων, δύο 

λόχους πυροβολικού, σύνταγμα πεζικού 

γαλλικό και σύνταγμα πεζικού ιταλικό. Ο 

στρατός αυτός τέθηκε υπό τις διαταγές 

του César Berthier αδελφού του δουκός 

του Neuchatel, και θα περνούσε τον 

πορθμό του Οτράντο, με την πρώτη 

διαταγή, ενώ είχαν προμήθειες για 5-6 

μήνες. Ο στρατηγός Berthier διατάχθηκε 

να μεταχειρισθούν με τον απαιτούμενο 

σεβασμό τα ρωσικά στρατεύματα τα 

οποία θα έβρισκαν στο αρχιπέλαγος, 

να τους επιτρέψουν να καταυλίζονται 

για όσο χρόνο χρειάζονται στα φρούρια 

των νήσων, και να συνεργάζονται με τα 

γαλλικά σε τυχόν επίθεση.

Η επιστροφή των ρωσικών στρατευ-

μάτων θα γινόταν δια ξηράς ή θαλάσ-

σης, σύμφωνα με τη θέλησή τους, με 

χρήματα της γαλλικής αυτοκρατορικής 

διοικήσεως, οι τραυματίες και οι ασθε-

νείς θα τύγχαναν περίθαλψης, σαν να 

ήσαν Γάλλοι, το υλικό, το πυροβολικό, 

η πυρίτις, οι προμήθειες, τα τρόφιμα, θα 

κοστολογούνταν και θα πληρώνονταν.

Ο από τον Οτράντο αποσταλθείς 

στρατός προς κατοχή της Κέρκυρας 

από 1500 άνδρες κατέφθασε στις 20 

Αυγούστου 1807. Κατά την άφιξή του, η 

Γερουσία έσπευσε να αναγγείλει στους 

κατοίκους των Ιονίων νήσων την αίσια 

είδηση, ότι η Επτάνησος πολιτεία ετέ-

θη υπό την προστασία του Μεγάλου 

Ναπολέοντος, αυτοκράτορα των Γάλλων 

και βασιλέα της Ιταλίας. 

Ύστερα από τρεις ημέρες έφθασε και 

ο στρατηγός Berthier με την υπόλοιπη 

φρουρά, αφού έχασε κατά τον διάπλου 

μόνο ένα μεταγωγικό που συνελήφθηκε 

από τους Άγγλους.

Ο Ρώσος Ναύαρχος Σενιαβίν, ύστερα 

από τις διαταγές της κυβέρνησής του, 

παρέδωσε στους Γάλλους τα νησιά, με 

μεγάλη όμως δυσαρέσκεια, γιατί εκτός 

από την εγκατάλειψη του Καττάρου 

και των νησιών, έπρεπε να επιστρέψει 

στη Βαλτική ανάμεσα από το στόλο της 

Αγγλίας, ο οποίος δεν ήταν αδύνατο να 

César Berthier
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κηρυχθεί ύστερα από λίγο πολέμιος 

της Ρωσίας. Ο ρωσικός στόλος παρέ-

λαβε τη φρουρά της Κέρκυρας και των 

υπόλοιπων νήσων και την αποβίβασε 

στο βασίλειο της Νεάπολης, ενώ τα 

πλοία στράφηκαν προς το Γιβραλτάρ 

(οι Ρώσοι ασθενείς θα φύγουν τον 

Νοέμβριο). Οι Γάλλοι κατέλαβαν και 

την υπόλοιπη χώρα μαζί με την πόλη 

της Πάργας. Στην Κεφαλλονιά πολλοί 

συνόδευσαν τους Ρώσους κλαίγοντας, 

όπως γράφει ο Λοβέρδος, και στην 

Λευκάδα ο Καποδίστριας δέχθηκε τον 

Λοχαγό Φορεστιέ και του έδωσε λε-

πτομερή έκθεση για τις δυνάμεις που 

υπήρχαν στο νησί.

Μόλις πάτησε το πόδι του στην 

Κέρκυρα ο Berthier έκανε έπαρση της 

τρίχρωμης Γαλλικής σημαίας στο φρού-

ριο και ανακήρυξε τα νησιά Γαλλικές 

κτήσεις και τους κατοίκους υπηκόους 

του Αυτοκράτορα. Την 9η Σεπτεμβρίου 

δημοσίευσε διαταγή που καθόριζε την 

νέα οργάνωση των νήσων. Το διάταγ-

μα αυτό έδινε υπόσχεση συντάγματος 

γαλλικού, ενώ υποβίβαζε τα μέλη της 

Γερουσίας σε πέντε συμπεριλαμβανομέ-

νου και του προέδρου ενώ καταργού-

σε και τον γενικό έλεγχο και διάφορες 

άλλες θέσεις σαν περιττές. Επέβαλλε το 

νέο ημερολόγιο, τη γαλλική γλώσσα στο 

σχολείο και ανακήρυξε την Ορθοδοξία 

ως επίσημη θρησκεία.

Έτσι, χωρίς να προκληθούν ταραχές, 

τα Επτάνησα αποτέλεσαν τμήμα της 

Γαλλικής αυτοκρατορίας.

Αυτή όμως η μεγάλης σπουδαιότη-

τας πολιτική απόφαση, προκάλεσε την 

τρομερή επίπληξη του Αυτοκράτορα.

«Δεν ανέθεσα στο στρατηγό Berthier 

να δηλώσει ότι η Κέρκυρα αποτελεί 

τμήμα της Αυτοκρατορίας και αφού 

εγώ σιώπησα, όφειλε και αυτός να σι-

ωπά. Δείξτε του τη δυσαρέσκειά μας. 

Διατάξτε τον να φέρεται με μεγαλύτερη 

επιφυλακτικότητα και φρόνηση. Δώστε 

του να κατανοήσει ότι δεν γνωρίζει, 

κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει αύριο», 

γράφει προς τον αδελφό του βασιλιά 

της Νεάπολης στις 6 Οκτωβρίου, ενώ 

στον υπουργό του των Στρατιωτικών 

Clarke γράφει ότι η διαγωγή του Berthier 

ήταν παράφρων, ενώ στον αδελφό 

του Berthier, Πρίγκηπα του Neuchatel, 

ότι η διαγωγή του υπήρξε επιπόλαιη. 

Προφανώς ο Ναπολέων φοβόταν ότι 

ο Ρώσος αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ο 

Α΄, θα ένιωθε τον εαυτό του προσβε-

βλημένο για την προσάρτηση νήσων, 

των οποίων προ ολίγου υπήρξε προ-

στάτης και σύμβουλος. Από την άλλη 
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φοβόταν ότι για λόγους προπαγάνδας, 

οι Άγγλοι αργά ή γρήγορα θα καταλάμ-

βαναν τις απομονωμένες νήσους, όπως 

έκαναν το 1798. Η παράδοση στους 

Άγγλους της φρουράς της Κέρκυρας θα 

είχε τρομερή επίπτωση στο γόητρο του 

Αυτοκράτορα. Γι’ αυτό έδωσε διαταγή 

όλοι οι Γάλλοι στρατιώτες να σταλούν 

στην Κέρκυρα, και να αντικατασταθούν 

από Ιταλούς, Έλληνες και Αλβανούς στα 

υπόλοιπα νησιά. Στην επιστολή του της 

8ης Φεβρουαρίου του 1808 προς τον 

βασιλιά της Νεάπολης, γράφει: Πρέπει 

να θεωρείτε την Κέρκυρα ότι έχει πε-

ρισσότερη σημασία από τη Σικελία. Το 

ζήτημα της Σικελίας είναι καθορισμένο 

αλλά της Κέρκυρας όχι. Να θυμάστε τη 

φράση μου «Στην παρούσα κατάσταση 

της Ευρώπης, η μεγαλύτερη ατυχία που 

θα μπορούσε να μου συμβεί είναι η 

απώλεια της Κέρκυρας». 

Την 10η Φεβρουαρίου ο ναύαρχος 

Gaudeaume αναχώρησε από την Τουλόν 

με στόλο γεμάτο από προμήθειες και 

πυρίτιδα. Τα έξη αγγλικά πλοία που 

περιπολούσαν γύρω από την Κέρκυρα 

εξεδιώχθηκαν και η πόλη απέκτησε εφό-

δια για πολύ χρόνο. «Την 5η Απριλίου η 

θάλασσα γύρω από την Κέρκυρα ήταν 

ελεύθερη, η θέση φρουρούνταν από 

10.000 άνδρες, είχε 300.000 lt πυρίτιδα, 

2.000.000 φυσίγγια και τρόφιμα δια δύο 

έτη», γράφει ο Ναπολέων. Η Πράγα 

φρουρούνταν από 600 άνδρες, ενώ η 

Λευκάδα είχε οχυρωθεί.

Ο λόγος της ενίσχυσης της φρου-

ράς της Κέρκυρας, δεν ήταν μόνο ο 

Αγγλικός κίνδυνος, αλλά και ο κακός 

δαίμων του Ναπολέοντα, ο Αλή πα-

σάς των Ιωαννίνων. Ο Αλή είχε στείλει 

ήδη στο Τιλσίτ τον ειδικό απεσταλμένο 

Guerini - Μεχμέτ-αφεντη, (πρώην ιερο-

εξεταστή της Μάλτας), με προσωπική 

επιστολή προς τον Ναπολέοντα γραμ-

μένη στις 30 Μαρτίου 1807. Ζητούσε 

να του παραχωρηθούν τα Επτάνησα, 

αλλά ο Ναπολέων απορρίπτει την 

πρότασή του. Ήδη ο Ναπολέων βρι-

σκόταν σε μυστικές διαπραγματεύσεις 

με τον Αλέξανδρο, για τη λύση του 

Ανατολικού ζητήματος, τη διανομή 

δηλαδή της Τουρκικής Αυτοκρατορίας. 

Με τη συνθήκη του Tilsit οι σχέσεις της 

Τουρκίας με τον Ναπολέοντα, ψυχράν-

θηκαν, γιατί κατάλαβαν ότι συμφώνησε 

με τον Αλέξανδρο Α΄ τον διαμελισμό 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και οι 

φιλοδοξίες του Αλή όμως ναυάγησαν. 

Χάθηκε η ελπίδα να καταλάβει τα νησιά 

σαν υποτελής, κληρονομικός ηγεμό-

νας της Γαλλικής αυτοκρατορίας. Ούτε 



104 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

και τη Λευκάδα δεν μπορούσε 

πια να καταλάβει. Έμεινε όμως η 

πόλη της Πάργας στην Ηπειρωτική 

ακτή. Ήδη ο Αλή είχε προσπαθήσει 

να καταλάβει την Πάργα, όπως και 

τη Βόνιτσα, την Πρέβεζα και το 

Βουθρωτό, το 1798. Το ζήτημα της 

Πάργας περιπλέχθηκε όμως γιατί ο 

Σουλτάνος, σαν συνεπικυρίαρχος των 

Ιονίων νήσων με τον Τσάρο, είχε διο-

ρίσει κάποιον Αιγύπτιο ονόματι 

Αβδουλάχ - Μπέη, σαν 

διοικητή της πόλης. 

Ο Αλής όμως δεν 

το έβαλε κάτω. 

Προφασιζόμενος 

ότι οι Πάργιοι έδι-

δαν άσυλο στους καταδιωκόμενους 

Σουλιώτες, ζητά την παράδοση της 

πόλης από τον Αβδουλάχ για να τους 

τιμωρήσει. Ο Αβδουλάχ όμως του 

απάντησε ότι ο Σουλτάνος δεν είχε 

κηρύξει τους Σουλιώτες επαναστάτες, 

ώστε να τιμωρήσει τους Παργίους σαν 

προδότες. Το ζήτημα παρέμεινε έτσι, 

μέχρις ότου, ο Αλή μαθαίνει για την 

επόμενη συνάντηση στο Tilsit, από 

τον Sebastiani, ενώ από τον Marmont, 

πληροφορήθηκε την επικείμενη άφιξη 

των Γαλλικών αυτοκρατορικών στρα-

τευμάτων όπως και το όνομα του νέου 

διοικητή, στον οποίο στέλνει θερμή 

επιστολή φιλίας πριν ακόμη φθάσει 

στην Κέρκυρα. Ύστερα από λίγο όμως 

έφθασε στα χέρια του Berthier επιστο-

λή των προεστών Αγυιάς της περιοχής 

της Πάργας, που τον παρακαλούσε να 

τους προστατέψει από τον Αλή Πασά. 

Ο Berthier βρέθηκε σε δίλημμα. Από τη 

μια ο ίδιος ο Ναπολέων, ξεχνώντας το 

γαλλικό αίμα που χύθηκε στη Νικόπολη, 

κολάκευε τον Αλβανό τυχοδιώκτη, τον 

οποίο είχε ενισχύσει με απόσπασμα 

γαλλικού πυροβολικού για να βομβαρ-

δίζει τη Λευκάδα υπό τον συνταγματάρ-

χη Guillaume de Vaudoncourt. Από την 

άλλη ο ίδιος o Αλή Πασάς έκανε ότι δεν 

τον πολυενδιέφερε η Πάργα, που την 

αποκαλούσε «ασήμαντο χωριουδάκι», 

ένα χωριουδάκι που οι Βενετοί αποκα-

λούσαν «οcchio e orecchio di Corfou». 

Έτσι οι δύο απεσταλμένοι του Αλή, ο 

διανοούμενος Αθανάσιος Ψαλίδας και 

ο υπουργός Χατζή Σεχρή, απέσπασαν 

από τον Berthier υπόσχεση παραχώρη-

σης της πόλης. Έτσι εξηγείται η οργή 

του Ναπολέοντα εναντίον του στρατη-

Ναπολέων 

Βοναπάρτης
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γού του. Οι στρατηγοί μου γράφει στον 

Clarke, πρέπει να περιποιούνται τον 

Αλή, αλλά όχι να του παραδώσουν την 

Πάργα «.. Οι στρατηγοί μου δεν πρέπει 

να παραδίδουν ουδέν εις ουδένα». O 

Berthier διατάχθηκε να ενισχύσει τη 

φρουρά της Πάργας. 

Πρέπει όμως να δούμε τη στάση 

του Berthier πιο συγκαταβατικά. Όταν 

ο Berthier φθάνει στην Κέρκυρα, ο 

στρατός που διέθετε δεν επαρκούσε 

για τη φρούρηση όλων των νήσων. 

Εκτός αυτού επειδή τα νησιά απο-

κλείονταν από τον Αγγλικό στόλο, 

σύντομα θα παρουσιαζόταν έλλει-

ψη εφοδίων. Έτσι ο εφοδιασμός της 

Γαλλικής φρουράς της Κέρκυρας (πριν 

από την άφιξη της νηοπομπής υπό τον 

Gandeaume), ήταν ζωτικής σημασί-

ας για τον Γάλλο στρατηγό, που δεν 

είχε ακόμη εκτιμήσει τον γεωγραφικό 

χώρο που θα διοικούσε. Συνεπώς η 

φιλία του Αλή (σύμφωνα και με τις 

εντολές του Ναπολέοντος), ήσαν με-

γαλύτερης αξίας από «το ασήμαντο 

χωριουδάκι». 

Άλλωστε ο Ναπολέων μετά τους αρ-

χικούς θυμούς του, με το διάταγμα του 

Fontainebleau στις 10 Νοεμβρίου 1807 

υιοθετούσε τον προσωρινό οργανισμό 

του Berthier και προέβηκε στην άριστη 

εφαρμογή του. Με το ίδιο διάταγμα 

ιδρυόταν η θέση του Αυτοκρατορικού 

Επιτρόπου, ενώ περιοριζόταν πιο πολύ 

η δύναμη της γερουσίας και έμπαινε 

φραγμός στις τυχόν αυθαιρεσίες του 

Γενικού Διοικητή. 

Εκείνο όμως που εξερέθισε τον 

Ναπολέοντα εναντίον του Διοικητού 

του, ήταν ο σκανδαλώδης δεσμός του 

με μία παντρεμένη κυρία που την εγκα-

τέστησε στο μέγαρό του, και όπου σαν 

οικοδέσποινα, ήταν επικεφαλής των δεί-

πνων του στρατηγού, όπου καλούνταν η 

αριστοκρατία του νησιού. Ο Ναπολέων 

που ήθελε πλέον να δημιουργήσει μία 

αυτοκρατορική αυλή με αυστηρά ήθη, 

δεν μπορούσε να το ανεχθεί αυτό. Την 

28η Ιανουαρίου 1808 τον αντικατέστησε 

με τον διοικητή της Κεφαλληνίας Κόμη 

Donzelot (François - Xavier - 1764-1843). 

Η διαταγή ήταν μυστική και έδινε το 

περιθώριο 15 ημερών στους δύο άνδρες 

να αλληλοενημερωθούν, πριν την αντι-

κατάσταση του César Berthier. 

Έτσι ο Berthier θα αναχωρήσει για 

την Ιταλία, αφού όμως θα προσφέρει στο 

Ελληνικό Έθνος, μία μεγάλη υπηρεσία: την 

ενσωμάτωσή του στο Γαλλικό Κράτος. 

Χωρίς αυτή την απόφαση, υπήρχε κίν-

δυνος τα νησιά να γίνουν Αυστριακά ή 

χειρότερα ακόμη τουρκική επαρχία, μετά 

το 1814. Και γι΄ αυτό του οφείλεται μεγάλη 

ευγνωμοσύνη από το Ελληνικό Έθνος. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κατά τη μηχανολογία, ως μηχανή 

νοείται ένα σύνολο μηχανικών μερών 

και μηχανισμών ικανών να μετατρέ-

ψουν μια ενέργεια τροφοδότησης σε 

μία διαφορετικού ή ίδιου τύπου αλλά 

με διαφορετικές παραμέτρους τελική 

ενέργεια, προκειμένου να την χορη-

γήσουν σε άλλες μηχανές ή να την 

χρησιμοποιήσουν άμεσα για να πραγ-

ματοποιήσουν συγκεκριμένες διαδικα-

σίες παραγωγής έργου.

Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο, για 

να μεγαλώνει τη δύναμη του ανθρώπου 

χωρίς την οποία δεν μπορεί να παράγει 

έργο. Το μηχάνημα μπορεί να παράγει 

έργο, χωρίς τη μεσολάβηση της μυϊκής 

δύναμης του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, 

με την εξέλιξη, κατόρθωσε ο άνθρω-

πος να κατασκευάσει και εργαλεία που 

δουλεύουν από μόνα τους (μηχανικά 

εργαλεία) ή να χρησιμοποιήσει τα μη-

χανήματα σαν εργαλεία.

Γενικεύοντας θα πούμε ότι Μηχανή 

ή Μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε 

εργαλείο ή μέσον που μπορεί να δι-

ευκολύνει την ανθρώπινη εργασία ή 

που μπορεί να αυξήσει τη δύναμή της, 

καθώς και οποιαδήποτε συσκευή που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

έργου, είτε μεταδίδοντας είτε με-

τατρέποντας άλλη μορφή ενέργει-

ας (δύναμης) σε παραγωγή έργου. 

Ακόμη μπορεί να εννοείται και κάθε 

ευφυής επινόηση. Μεταφορικά, 

σημαίνει ραδιουργία, σκευω-

ρία αλλά αποτελεί επίσης 

χαρακτηρισμό πλήθους 

υπηρεσιών π.χ. «Κρατική 

μηχανή» ή «αμυντικός 

μηχανισμός».

Μια λοιπόν μηχανή - ένα 

μηχάνημα που έχει ανακαλύ-

ψει ο άνθρωπος για δική του βοήθεια και 

εξυπηρέτηση σε πολλούς τομείς είναι και 

η φωτογραφική μηχανή.

Φωτογραφική μηχανή ονομάζεται 

η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

λήψη φωτογραφιών. Οι ευρύτερα χρησι-

μοποιούμενες μηχανές, ερασιτεχνικής ή 

επαγγελματικής χρήσης, διακρίνονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες: τις συμπαγείς 

(compact) και τις μονοοπτικές ρεφλέξ 

(SLR). Διακρινόμενες ανάλογα με την 

τεχνολογία τους, διακρίνονται σε φωτο-

γραφικές μηχανές με φιλμ και ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές.

Φωτογραφικές μηχανές με φιλμ

Αυτές χρησιμοποιούν φωτογραφικό 

φιλμ στο οποίο αποτυπώνεται η φωτο-

γραφία κατά τη λήψη. Στη συνέχεια το 

φιλμ περνά από τη διαδικασία της εμφά-

νισης σε σκοτεινό θάλαμο είτε σε ειδικά 

φωτογραφικά 

εργαστήρια. 

Με τη διαδι-

κασία της εμ-

φάνισης πα-

ράγεται 

ένα 

Α
Ν
H
Σ
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αρνητικό, που μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί για την εκτύπωση των φωτογραφιών 

στο χαρτί. Τα θετικά φιλμς έχουν ως 

αποτέλεσμα θετικό είδωλο,που μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν για 

προβολή των φωτογραφιών. Κατά την 

αγορά, πρέπει να προσεχθεί το είδος και 

η ποιότητα του φακού της μηχανής, ο 

τύπος και η ταχύτητα του φιλμ, η δυνα-

τότητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων 

και το zoom. Πιο συνηθισμένες είναι 

σήμερα οι αυτόματες φωτογραφικές μη-

χανές που επιτρέπουν στους αρχάριους 

χρήστες τη λήψη ικανοποιητικών φωτο-

γραφιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (οι 

λεγόμενες «point and shoot»).

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
Αυτές χρησιμοποιούν αισθητήρες 

εικονοστοιχείων για την καταγραφή και 

κάρτες μνήμης (SD, MMC, XD-Digital 

κ.α.) για την αποθήκευση των φωτο-

γραφιών. Στη συνέχεια οι φωτο-

γραφίες μπορούν να τυπωθούν σε 

χαρτί στα φωτογραφικά εργαστή-

ρια ή σε οικιακούς εκτυπωτές, ή 

να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο 

οπτικό ή μαγνητικό αποθηκευτικό 

μέσο. Μεγάλο πλεονέκτημα των 

ψηφιακών μηχανών αποτελεί η δυ-

νατότητα άμεσης επεξεργασίας των 

φωτογραφιών από τους υπολογιστές. 

Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχα-

νές σημεία που πρέπει να προσεχθούν 

δεν είναι η ανάλυση που μετριέται σε 

Megapixels αλλά το είδος και η ποιότη-

τα του φακού της μηχανής, η δυνατό-

τητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων, η 

ευαισθησία του αισθητήρα σε χαμηλές 

στάθμες φωτεινότητας και η αυτονομία 

της μπαταρίας. Για τις συνηθισμένες 

φωτογραφίες μας (10Χ15cm) είναι ικα-

νοποιητικά και τα 2ΜP, ωστόσο η πλει-

ονότητα των φωτογραφικών μηχανών 

σήμερα (2009) έχει περάσει σε αναλύ-

σεις πάνω από 8MΡ. Άλλο σημείο που 

πρέπει να προσεχθεί, στις μηχανές με 

μη εναλλάξιμο φακό, είναι η δυνατότητα 

οπτικού (όχι ψηφιακού) ζουμ (zoom) για 

λήψη μακρινών πλάνων καθώς και η 

δυνατότητα ευρυγώνιας ρύθμισης.

Μονοοπτικές Ρεφλέξ Μηχανές

Η μοναδική σχεδίαση της μονοο-

πτικής ρεφλέξ, της SLR, σας επιτρέπει 

να δείτε από την οθόνη σκόπευσης 

το είδωλο του θέματός σας ακριβώς 

όπως προβάλλεται πάνω στο φιλμ από 

το φακό. Μια μηχανή SLR χρησιμοποιεί 

ένα καθρέφτη υπό γωνία, πίσω από 

το φακό, που αντανακλά 

το είδωλο προς τα 

πάνω, στο 

πεντάπρι-

σμα, που διορθώνει το ανάποδο και 

αντίστροφο είδωλο και το οδηγεί πάνω 

σε μια μικρή οθόνη σκόπευσης. Ο κα-

θρέφτης μετακινείται κατά τη στιγμή 

της εκφώτισης.

Οι μηχανές SLR είναι οι περισσότερο 

ικανές και ευέλικτες μηχανές για έγχρω-

μη φωτογραφία. Το σύστημα ρεφλέξ 

(ανακλαστικό) σας επιτρέπει να προβλέ-

πετε τα αποτελέσματα με αξιοσημείωτη 
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ακρίβεια, εξετάζο-

ντας από πριν τις 

επιδράσεις του δια-

φορετικού διαφράγ-

ματος, της διαφορε-

τικής εστίασης, του 

βάθους πεδίου, των 

έγχρωμων φίλτρων και 

των φακών διαφορετι-

κών 

εστιακών 

αποστάσε-

ων. Γρήγοροι 

και ακριβείς 

φωτοφράχτες 

εστιακού επι-

πέδου, σωστή 

φωτομέτρηση 

ΤΤL (thrουgh the lens/ “διαμέσου του 

φακού”) και υψηλής ποιότητας σύστημα 

εναλλακτικών φακών, δίνουν στις SLR 

μεγάλη ακρίβεια και ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογών. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

μονοοπτικών ρεφλέξ μηχανών ανήκει 

στο φορμά των 35 mm. Τα μεγαλύτερα 

μοντέλα μονοοπτικών ρεφλέξ με φιλμ 

ρολό (6 χ 6) προσφέρουν εξαιρετική 

ποιότητα και έχουν τη δική τους ποικιλία 

φακών. Τα καινούρια μοντέλα 110 προ-

σφέρουν ευκρίνεια αλλά περιορισμένα 

συστήματα, σε αντίθεση με αυτά των 35 

mm, που συνδυάζουν την ποιότητα και 

τον εύκολο χειρισμό με το μεγαλύτερο 

σύστημα φακών και πρόσθετων βοηθη-

τικών εξαρτημάτων. 

Η γενική τάση στον κόσμο των 35 

mm SLR είναι η κατασκευή ελαφριών 

και πιο αυτόματων μοντέλων, υπάρχει 

όμως μια αξιοπρόσεκτη διαφορά. Οι 

έλεγχοι εκφώτισης και τα συστήματα 

ενδείξεων διαφέρουν, 

όπως και οι οθόνες σκόπευ-

σης και οι προσαρμογές των φακών. 

Τα περισσότερα πρόσφατα μοντέλα 

έχουν αυτόματο διάφραγμα και σύστη-

μα σκόπευσης “ανοιχτού φακού” για 

φωτεινότερη και πιο εύκολη εστίαση.

Μηχανές Απευθείας Σκόπευσης

Κοιτάξτε μέσα από το οφθαλμοσκό-

πιο μιας μηχανής απευθείας σκόπευσης 

και θα δείτε μια καθαρή και φωτεινή 

εικόνα του θέματός σας, ακόμη και 

σε φτωχές φωτιστικές συνθήκες. Μια 

και δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς ό,τι 

και η μηχανή, μερικές καλές μηχανές 

απευθείας σκόπευσης διαθέτουν εν-

σωματωμένο τηλέμετρο, για καλύτερη 

εστίαση. Οι φτηνές μηχανές έχουν απλά 

ένα δαχτυλίδι εστίασης πάνω στο φακό 

σημαδεμένο με αποστάσεις ή σύμβολα. 

Οι πολύ φτηνές έχουν μόνιμη εστίαση, 

δίνοντας μια καθαρή εικόνα, από 2 πε-

ρίπου μέτρα μέχρι τον ορίζοντα.

Η κατηγορία των μηχανών 35 mm με 

μόνιμο φακό, μεσαίου κόστους, περιλαμ-

βάνει πολλές εξαιρετικές και συμπαγείς 

μηχανές με τηλέμετρο. Οι περισσότερες 

απ’ αυτές διαθέτουν φωτόμετρα γενι-

κής μέτρησης και αυτόματη εκφώτιση, 

μάλιστα μερικά μοντέλα τώρα έχουν 

και αυτόματη εστίαση. Ελαφρότερες, 

φτηνότερες και πιο απλές από τις SLR, 

τέτοιες μηχανές έχουν πολλά πλεονε-
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κτήματα. Η φωτεινή εικόνα που βλέπου-

με δε χάνεται κατά την εκφώτιση, έτσι 

φωτογραφίες δράσης μπορούν εύκολα 

να παρατηρηθούν από το σκόπευτρο. 

Η εστίαση με τηλέμετρο είναι καθαρή 

και με ακρίβεια και οι ήσυχοι φωτο-

φράκτες βοηθούν στη φωτογράφηση 

άγριων ζώων. Οι ακριβές Leica, με τους 

εναλλακτικούς φακούς, προσφέρουν 

υψηλή ποιότητα και ευελιξία παρόμοια 

με των SLR. Η κατηγορία των απλών 

μηχανών instamatic αρχίζει από τις φτη-

νές μόνιμης εστίασης με φορμά 126 και 

καταλήγει στις συνεχώς εξελισσόμενες 

110. Τέτοιες μηχανές μπορεί να είναι 

εφοδιασμένες με τηλέμετρο, φωτόμε-

τρο ολικής μέτρησης, μηχανισμό αυτό-

ματης εκφώτισης και συμπληρωματικά 

στοιχεία φακών που αλλάζουν την εστι-

ακή απόσταση προσφέροντας αρκετές 

δυνατότητες. Οι ελαφριές instamatic 

θα πρέπει να μένουν εντελώς ακίνητες 

κατά τη λήψη.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ - ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
Η Φωτογραφική Μηχανή με φιλμ 

ή ψηφιακή είναι η συσκευή με την 

οποία λαμβάνονται οι φωτογραφίες. 

Υπάρχουν κάμερες σε διάφορα μεγέθη 

και σχήματα. 

Αποτελούνται από ένα σκοτεινό θά-

λαμο, που επαναφέρει μονταρισμένη σε 

μία επιφάνεια την εικόνα (αντικειμενικός 

φακός). Στην αντίθετη επιφάνεια εφαρ-

μόζεται το πλαίσιο, που περιέχει την πλά-

κα ή το φιλμ με την ευαίσθητη πλευρά 

στραμμένη στον αντικειμενικό φακό. 

Ο φωτοφράκτης ή κλείστρο επι-

τρέπει στις φωτεινές ακτινοβολίες που 

προέρχονται από το αντικείμενο να φτά-

νουν στο γαλάκτωμα για ένα ορισμένο 

χρόνο έκθεσης. 

Υπάρχουν φωτο-

φράκτες κεντρι-

κού τύπου, με 

μεταλλικά, τοξο-

ειδή ελάσματα 

σε σχήμα δρεπανιού, συνδεδεμένα ανά-

μεσα στους φακούς του αντικειμενικού 

φακού κοντά στο διάφραγμα, και φωτο-

φράκτες με παραπέτασμα (μεταλλικό ή 

από ελαστικό ύφασμα) που αποτελού-

νται από ένα διπλό ρολό, που δρουν 

πίσω από τον αντικειμενικό φακό. 

Βασικά χαρακτηριστικά του αντι-

κειμενικού φακού είναι η εστιακή από-

σταση, η γωνία του πεδίου, το σχετικό 

άνοιγμα, από το οποίο εξαρτάται η φω-

τεινότητα της εικόνας. 

Το διάφραγμα είναι η διάταξη πε-

ρισσότερων μεταλλικών ομόκεντρων 

ελασμάτων, που έχουν τέτοια θέση ώστε 

να σχηματίζουν ένα άνοιγμα στο κέντρο, 

οι διαστάσεις του οποίου κανονίζονται 

ανάλογα με κάθε περίπτωση (άνοιγμα 

του διαφράγματος). 

Το στόχαστρο βοηθά στην πλαισίωση 

του αντικειμένου. Στον μονοφθαλμικό 

αντανακλαστικό τύπο, η εικόνα παρά-

γεται από τον αντικειμενικό φακό και 

επιστρέφει μέσω ενός καθρέφτη με κλίση 

45ο, που ανεβαίνει, διακόπτοντας την 

ορατότητα, τη στιγμή της πίεσης του 

κουμπιού. Για την επιλογή της ταχύτητας 

φωτόφραξης και του ανοίγματος του 

διαφράγματος χρειάζεται το φωτόμετρο, 

που μπορεί να είναι και ενσωματωμένο. 

Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές με 

φακό ζουμ, που δεν μπορεί να αλλαχτεί 

και αντανακλαστική όραση και μηχανές 

που έχουν ηλεκτρονικό σένσορα, τα 

ηλεκτρικά σήματα του οποίου καταγρά-

φονται σε ένα floppy disk. Κάθε εικόνα 

μπορεί να προβληθεί στην τηλεόραση ή 
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να τυπωθεί με εκτυπωτές λέιζερ.

Οι φακοί είναι καμπύλα κομμάτια 

από γυαλί ή πλαστικό, που συγκε-

ντρώνουν το φως για να σχηματιστεί 

η εικόνα στο φιλμ. 

Τέλος το φιλμ είναι μια μεμβράνη κα-

λυμμένη από ευαίσθητες στο φως χημικές 

ουσίες, όπου αποτυπώνεται η εικόνα. 

Άλλα απαραίτητα μέρη των μηχα-

νών είναι το σύστημα σκόπευσης, το 

σύστημα κίνησης του φιλμ, το σύστημα 

εστίασης κ.α.

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Τι είναι ψηφιακή φωτογραφία. Η 

καλύτερη απάντηση μπορεί να δοθεί αν 

κατανοηθεί τι είναι ψηφιακή φωτογρα-

φική μηχανή. Στις κλασικές (αναλογικές) 

φωτογραφικές μηχανές το φως κατα-

γράφεται στο γνωστό «χημικό» φίλμ. 

Στις ψηφιακές μηχανές καταγράφεται σε 

φωτοευαίσθητους αισθητήρες (CCD), οι 

οποίοι αποτελούνται από μικροσκοπικά 

εικονοστοιχεία (pixels) - ο αντίστοιχος 

«κόκκος» του φιλμ. Το κάθε ένα από 

αυτά καταγράφει την ένταση του φωτός 

για κάποιο από τα τρία βασικά χρώματα 

και μετατρέπει την πληροφορία σε ένα 

δυαδικό αριθμό, ο οποίος στη συνέχεια 

αποθηκεύεται και μπορεί να αναπαρα-

χθεί από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο. 

Στη πραγματικότητα λοιπόν, ψηφιακή 

φωτογραφία είναι ένα αρχείο, 

το οποίο αποτελεί-

ται από 

εκα-

τομ-

μύρια 

δυα-

δικούς 

αριθ-

μούς, οι 

οποίοι 

αντιπροσωπεύουν την πληροφορία του 

χρώματος σε κάθε σημείο της φωτο-

γραφίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Αν μπείτε σε ένα πολύ σκοτεινό δω-

μάτιο μια ηλιόλουστη ημέρα και κάνετε 

μια μικρή τρύπα σε ένα παράθυρο και 

κοιτάξετε στον απέναντι τοίχο θα δείτε 

μια εικόνα έγχρωμη του τοπίου που εί-

ναι έξω από το δωμάτιο ανάποδα (ανε-

στραμμένο είδωλο). Αυτό το φαινόμενο 

δεν είναι μαγικό απλά στηρίζεται σε ένα 

νόμο της φυσικής. Οι ακτίνες του φωτός 

ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή, με αποτέ-

λεσμα να σχηματίζεται ανάποδα πάνω 

στη γυαλιστερή επιφάνεια μια εικόνα των 

αντικειμένων που βρίσκονται έξω από το 

δωμάτιο (ανεστραμμένο είδωλο). 

Αυτός ο νόμος της οπτικής ήταν 

γνωστός στους αρχαίους χρόνους. Οι 

πρώτες αναφορές έρχονται από τον 5ο 

αιώνα π.Χ. από τους Κινέζους και τους 

αρχαίους Έλληνες. Οι φακοί τα κάτο-

πτρα, οι ιδιότητες του φωτός, ή σύν-

θεση και ή δημιουργία των χρωμάτων, 

οι νόμοι της ανάκλασης και της διάθλα-

σης, είχαν παρατηρηθεί και 

διατυπωθεί 
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εγγράφως κατά την αρχαιότητα.

Ο Κινέζος φιλόσοφος Μο-Τι κατέγρα-

ψε τη δημιουργία μιας εικόνας που δη-

μιουργήθηκε από τις ακτίνες του φωτός 

που περνούν μέσω μιας μικρής τρύπας 

στο μέγεθος καρφίτσας σε ένα δωμάτιο. 

Ονόμασε αυτό το δωμάτιο «συλλογή 

της θέσης» ή το «κλειδωμένο δωμάτιο 

θησαυρών». 

Ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος Έλληνας 

σοφός, τον 4ο αιώνα π.X. γύρω στο 310. 

παρατήρησε το φαινόμενο του σκοτει-

νού δωματίου. Παρατήρησε μια εικόνα 

κατά την διάρκεια της έκλειψης της 

σελήνης που προβλήθηκε στο έδαφος 

μέσω των τρυπών από ένα κόσκινο, και 

από τα χάσματα μεταξύ των φύλλων 

ενός πλατανιού. 

Περιέγραψε το φαινόμενο της συ-

μπεριφοράς των ακτίνων του φωτός, 

όταν περνάνε μέσα από μία μικρή τρύ-

πα, την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 

και του σχηματισμού του ειδώλου ενός 

αντικειμένου μέσα από μία μικρή τρύπα, 

σε βασικές γραμμές, στο 15ο κεφάλαιο 

του βιβλίου του «Προβλήματα».

Τον 10ο αιώνα μ.Χ. ο Άραβας μελε-

τητής και ο επιστήμονας Alhazen (Abu 

ali Al- hasan Ibn Al- haitham) (c.965 

- 1039) θα ανακαλύψει το κείμενο του 

Αριστοτέλη για το φαινόμενο του σκο-

τεινού δωματίου και θα το μεταφράσει 

στα Αραβικά. Ο Alhazen έδωσε μια πλή-

ρη περιγραφή της αρχής συμπεριλαμ-

βανομένων των πειραμάτων με πέντε 

κεριά έξω από ένα δωμάτιο με μια μικρή 

τρύπα. Στο δοκίμιό του «στη μορφή 

της έκλειψης» έγραψε: «Η εικόνα του 

ήλιου κατά την διάρκεια της έκλειψης, 

μέσω μιας στενής, στρογγυλής τρύπας 

δημιουργεί απέναντι από την τρύπα τη 

μορφή ενός φεγγαριού-δρεπανιού. Η 

εικόνα του ήλιου παρουσιάζει αυτή την 

ιδιαιτερότητα μόνο όταν η τρύπα είναι 

πολύ μικρή. Όταν η τρύπα διευρύνεται, 

η εικόνα αλλάζει...». 

Το 1490 ο Leonardo Da Vinci (1452-

1519) έδωσε σαφείς περιγραφές της 

camera obscura στα σημειωματάριά του, 

στο «Atlantic Codex», μια συλλογή 1.286 

σελίδων: «...Εδώ οι φιγούρες, εδώ τα 

χρώματα, εδώ όλες οι εικόνες κάθε μέ-

ρους του κόσμου συμβάλλονται σε ένα 

σημείο. Ω! τι σημείο, τόσο θαυμάσιο»!

Πολλά από τα πρώτα (σκοτεινά 

δωμάτια) camera obscura ήταν μεγάλα 

δωμάτια όπως αυτό του Ολλανδού 

επιστήμονα Reinerus Gemma-Frisius 

το 1544 για την παρατήρηση μιας 

ηλιακής έκλειψης.

Για πρώτη φορά το 1558, ο Giovanni 

Battista Della Porta στο βιβλίο του 

Magiae Naturalis συνέστησε στους ζω-

γράφους τη χρήση μιας φορητής συ-

σκευής camera obscura, ως ενίσχυση 

για την σχεδίαση πορτραίτων ή τοπίων. 

Μπορεί να θεωρηθεί και σαν πατέρας 

του κινηματογράφου, αφού σκέφθηκε 

να καλέσει φίλους του σε μια τέτοια 

camera και να τους προβάλει στον τοί-

χο φιγούρες μιας παρέας ανθρώπων 

που χόρευαν έξω από το δωμάτιο και 

μπροστά από τη μικρή τρύπα εισόδου 

των ακτινών του φωτός. Το αποτέλεσμα 

ήταν να κατηγορηθεί για μαγεία.

Η ποιότητα εικόνας βελτιώθηκε 

με την προσθήκη ενός κοίλου φακού 

στην οπή εισόδου του φωτός, από τον 

Girolamo Gardano στο 16ο αιώνα και 

Χειρόγρα-
φο του 
Leonardo 
Da Vinci.
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 Σύγχρονη camera obsura με φακό, 
& Σύγχρονες εικόνες παρατήρησης αντι-
κειμένου και απεικόνισής του στην 
camera obscura.

την πιο πρόσφατη προσθήκη ενός κα-

θρέφτη για να απεικονίσει την επάνω 

εικόνα κάτω σε μια επιφάνεια εξέτασης. 

Το 1568 ο Daniello Barbaro επινόησε 

επιπλέον ένα είδος διαφράγματος που 

επέτρεπε την εστίαση της εικόνας, ενώ 

το 1636 ο Daniel Schwenter εφεύρε ένα 

σύστημα πολλαπλών φακών, διαφορετι-

κών εστιακών αποστάσεων, πρόδρομο 

του σημερινού ζουμ. Βλέπουμε πως η 

φωτογραφική μέθοδος του 16ου αιώνα 

λειτούργησε πάνω στις ίδιες αρχές με τις 

σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές. 

Ο όρος «camera obscura» χρησι-

μοποιήθηκε αρχικά από τον Γερμανό 

αστρονόμο Johannes Kepler στις αρχές 

του 17ου αιώνα. Τον χρησιμοποίησε για 

τις αστρονομικές εφαρμογές και είχε μια 

φορητή camera obscura για την έρευνα 

στην Αυστρία. 

Η σύγχρονη φωτογραφική μηχανή 

είναι συνδυασμός εξειδικευμένων τεχνο-

λογιών από τρεις τομείς, των λεπτοκα-

τασκευών, της οπτικής και, αφενός της 

χημικής τεχνολογίας, αφετέρου της μι-

κροηλεκτρονικής. Η ιστορία της, αν και 

ξεκινάει ουσιαστικά στα μέσα του 19ου 

αιώνα, έχει ρίζες στους αρχαίους πολι-

τισμούς, π.χ. της Κίνας και της Ελλάδας, 

και σχετίζεται με τον σκοτεινό θάλαμο 

(camera obscura, pinhole camera) που 

περιγράφει ήδη ο Αριστοτέλης! Σε ένα 

σκοτεινό θάλαμο (κλειστό κουτί) με μια 

μικρή τρύπα σε επίπεδη επιφάνειά του, 

εισέρχεται το φως και απεικονίζει στην 

απέναντι από την τρύπα επιφάνεια ένα 

αντεστραμμένο είδωλο του εξωτερικού 

κόσμου. 

Αυτή η αρχή αξιοποιήθηκε κατά 

την Αναγέννηση για την καταγραφή 

εικόνων, όπου ο καλλιτέχνης «περνάει» 

με το μολύβι ή χρώματα τα ίχνη των 

προβαλλόμενων ειδώλων. Κατά το 16ο 

αιώνα τοποθετήθηκε στη μικρή οπή 

ένας συγκεντρωτικός φακός, ο οποίος 

βελτίωνε σημαντικά την οπτική ποι-

ότητα του απεικονιζόμενου ειδώλου. 

Αναφέρεται ότι ο Κέπλερ σχεδίαζε τοπία 

με σημαντική ακρίβεια, αξιοποιώντας 

αυτή την αρχή. Το 17ο αιώνα κατα-

σκευάστηκαν και φορητοί θάλαμοι, οι 

οποίοι έδωσαν ανεξαρτησία κινήσεων 

στους καλλιτέχνες. Η ιδέα της 

απεικόνισης του 
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κόσμου σε μια επιφάνεια είναι λοιπόν 

παλιά, παρμενε μόνο το πρόβλημα πώς 

θα αποτυπωθεί μόνιμα αυτή η εικόνα 

σε ένα χαρτί.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Ιταλός 

φυσικός Angelo Sala (1576-1637) διαπί-

στωσε ότι κάποια άλατα του αργύρου 

μαυρίζουν στο φως του ήλιου, δεν ήταν 

όμως σε θέση να σταματήσει αυτή τη 

διεργασία και να διατηρήσει μια από-

χρωση του γκρι. Το 18ο αιώνα υπήρχε 

ήδη σημαντική εμπειρία σε θέματα ευ-

αισθησίας διαφόρων χημικών αλάτων 

στο φως. Οι ‘Αγγλοι Thomas Wedgwood 

(1771-1805) και Humphrey Davy (1778-

1829) χρησιμοποίησαν αυτά τα υλικά 

για να αποτυπώσουν τα περιγράμμα-

τα προσώπων, πινάκων ζωγραφικής 

κ.ά. Όλες οι γνωστές αποτυπώσεις της 

εποχής δεν είχαν όμως σταθερότητα, 

γιατί μετά την εμφάνιση της εικόνας 

συνεχιζόταν το μαύρισμα της χημικής 

επίστρωσης.

Το έτος 1827, ο Γάλλος φυσικός 

Joseph Nicephore Niepce (Νιέπς, 1765-

1833) πέτυχε να δημιουργήσει με χρήση 

σκοτεινού θαλάμου και αρκετά μεγάλο 

χρόνο έκθεσης (περίπου 8 ώρες!) μια 

σταθερή εικόνα, την οποία ονόμασε 

heliographie (ηλιογραφία). Ο Νιέπς άρ-

χισε να ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία 

και τη φωτομηχανική αναπαραγωγή 

εικόνων από τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Πειραματίστηκε για μερικές δεκαετίες 

με μηχανικά, χημικά και οπτικά θέματα, 

μέχρι που παρουσίασε την πρώτη ηλιο-

γραφία του. Το 1829 άρχισε να συνεργά-

ζεται με τον σκηνογράφο Louis Jacques 

Mande Daguerre (Νταγκέρ, 1787-1851), 

με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα 

των ηλιογραφιών. Οι δύο συνεργάτες 

παρουσίασαν το 1831 εικόνες αποτυπω-

μένες σε χάλκινες πλάκες επιστρωμένες 

με ιωδιούχο άργυρο. η εμφάνιση γινό-

ταν στη συνέχεια με ατμούς υδραργύ-

ρου. Και σ’ αυτά τα δείγματα όμως δεν 

ήταν δυνατή η σταθεροποίηση και η 

εικόνα συνέχιζε να μαυρίζει όσο έμενε 

στο ηλιακό φως.

Τελική επιτυχία είχε ο Νταγκέρ, μετά 

το θάνατο του Νιέπς, με πλάκες αργύ-

ρου και χλωριούχο νάτριο (μαγειρικό 

αλάτι) ως σταθεροποιητή, μια επινόηση 

των Άγγλων John Frederick Herschel 

(Χέρσελ, 1792-1861) και William Henry 

Fox Talbot (Τάλμποτ, 1800-1877). Οι 

εικόνες του Νταγκέρ ονομάστηκαν ντα-

γκεροτυπίες, είχαν όμως το μειονέκτη-

μα ότι κάθε μία αποτελούσε μοναδικό 

δείγμα, αφού στις πλάκες χαλκού και 

αργότερα γυαλιού εμφανιζόταν απ’ 

ευθείας η λεγόμενη θετική εικόνα. Η 

ιδέα αρνητικού-θετικού οφείλεται στον 

Τάλμποτ, με την οποία έγινε δυνατή η 

απεριόριστη αναπαραγωγή θετικών από 

μια αρνητική χάρτινη πλάκα. Ο χρόνος 

έκθεσης της επίστρωσης ιωδιούχου 

αργύρου για τις καλοτυπίες (calotypies), 

όπως ονομάστηκαν οι δημιουργίες του 

Τάλμποτ, ήταν αρχικά περίπου 30 δευ-

τερόλεπτα. Σταδιακά μειώθηκε αυτός 

ο χρόνος σε μερικά δευτερόλεπτα. Το 

έτος 1839, ο Νταγκέρ και ο Τάλμποτ 

παρουσίασαν τις δημιουργίες τους σχε-

δόν ταυτόχρονα σε ευρύτερο κοινό και 

εντυπωσίασαν.

Οι εξελίξεις ήταν στη συνέχεια ρα-

γδαίες, γιατί πολλοί τεχνικοί και καλλι-

τέχνες σε πολλές χώρες αναζητούσαν 

λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήμα-

τα που παρουσιάζονταν κάθε στιγμή. 

Ο Άγγλος καλλιτέχνης Frederick Scott 

Archer (‘Αρτσερ, 1813-1857) παρήγαγε 

το έτος 1851 αρνητικά πάνω σε γυά-

λινα πλακίδια, των οποίων η χημική 

επεξεργασία έπρεπε να γίνεται πριν 
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 &  Πρώτες μηχανές 
νταγκεροτυπίας (-1840), 
 Voigtlaender του 
1850 με φυσούνα για 
μεταβαλλόμενο μήκος 
σκοτεινού θαλάμου,  
Στερεοσκοπική του Jules 
Dubosq, 1851.
 Thomas Sutton, 1860, 
 Έγχρωμη φωτογράφη-
ση L.Ducos du Hauron, 
1873,  &  J, Lancaster 
& Son, 1888 & 1889.
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στεγνώσουν, γι’ αυτό ήταν απαραίτη-

το να υπάρχει κοντά ένα εργαστήριο. 

Από εργασίες Γάλλων και Άγγλων χη-

μικών είχε προκύψει το κολόδιο, ένα 

διάλυμα νιτρικής κυτταρίνης σε μίγ-

μα οινοπνεύματος και αιθέρα. Αυτό 

το υλικό χρησιμοποιήθηκε, μετά από 

διάφορες βελτιώσεις στη σύστασή του 

για την παραγωγή αρνητικών. Με χρή-

ση του κολόδιου και του συρόμενου 

από άλογα εμφανιστηρίου του Άρτσερ, 

περιφερόταν ο φωτογράφος Mathew B. 

Brady (1823-1896) στα πεδία μαχών του 

αμερικάνικου εμφύλιου πολέμου και 

δημιούργησε μια μεγάλη συλλογή από 

φωτογραφίες με ιστορική αξία.

Λόγω της δυσκολίας του χειρισμού 

του κολoδίου και της ανάγκης για σύ-

ντομη επεξεργασία των αρνητικών, 

αναζήτησαν οι ερευνητές σε όλες τις 

χώρες εντατικά ένα νέο υλικό που θα 

έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής 

θετικών από ένα στεγνό αρνητικό και με 

κάποια άνεση χρόνου. Ο Άγγλος χημικός 

Joseph Swan (1828-1914) ανακάλυψε 

ότι η φωτοευαισθησία του βρωμιούχου 

αργύρου αυξάνει με τη θερμοκρασία και 

το έτος 1879 απέκτησε ευρεσιτεχνία για 

τις πρώτες στεγνές πλάκες με επικάλυψη 

βρωμιούχου αργύρου και ζελατίνας. 

Μεταξύ 1848 και 1860 δημιούργησαν οι 

Γάλλοι φυσικοί, Alexandre Bequerel, πα-

τέρας του νομπελίστα φυσικού και Abel 

Niepce de Saint-Victor (1805-1870), ανι-

ψιός του πρωτοπόρου Joseph Niepces, 

την πρώτη, αν και ασταθή, έγχρωμη 

φωτογραφία. Το έτος 1891 κατάφερε ο 

Gabriel Lippmann (1845-1921), διάση-

μος επιστήμονας από το Λουξεμβούργο, 

να σταθεροποιήσει μια έγχρωμη φωτο-

γραφία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 

ίδιος ερευνητής εισήγαγε τη φωτογρα-

φική μηχανή ως καταγραφικό όργανο 

για ταχείες μεταβολές μηχανικών και 

άλλων φαινομένων.

Περί το 1883, ο Αμερικάνος βιομή-

χανος George Eastman (Ήστμαν, 1854-

1932) επινόησε το αρνητικό φιλμ σε 

μορφή ταινίας και ίδρυσε το έτος 1880 

την εταιρία Kodak, η οποία εξειδικεύτη-

κε στην παραγωγή και το εμπόριο φιλμ 

τυλιγμένων σε καρούλι, όπως τα γνωρί-

ζουμε σήμερα. Τα φιλμ αυτά τοποθετού-

νταν σε ειδική κάμερα που είχε μορφή 

κιβωτίου, την οποία κατασκεύαζε επίσης 

η εταιρία αυτή. Με τη διάδοση του τυλιγ-

μένου φιλμ άρχισε η εποχή της μαζικής 

χρήσης φωτογραφικών μηχανών και 

από ερασιτέχνες. Οι συνεχείς βελτιώσεις 

στον μηχανικό, τον οπτικό και τον χημικό 

τομέα, μετέτρεψαν τη φωτογράφηση σε 

μια πολύ διαδεδομένη απασχόληση για 

επαγγελματίες φωτογράφους, καλλιτέ-

χνες και ερασιτέχνες.

Η εφεύρεση της φωτογραφικής 

μηχανής και η ανάπτυξή της, μαζί με 

την τέχνη που συνεπάγεται η χρήση 

της, είχε πολλαπλές επιπτώσεις στην 

οικονομία και την κοινωνία. Καταρχήν 

επηρεάστηκαν ευνοϊκά οι συναφείς τε-

χνικοί τομείς της λεπτομηχανικής, της 

οπτικής και της χημείας, στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα και 

θέσεις εργασίας στον τεχνικό και καλ-

λιτεχνικό τομέα. Μια ακόμα, απρόβλε-

πτη επίδραση προέκυψε για την τέχνη 

της ζωγραφικής, όπου οι καλλιτέχνες, 

έχοντας από πολύ καιρό αναπτύξει τις 

τεχνικές και τα υλικά της τέχνης τους σε 

πολύ υψηλό βαθμό και έχοντας πετύχει 

επί 5-6 αιώνες θαυμαστά έργα με την 

αποτύπωση προσώπων, αντικειμένων 

και της φύσης, βρέθηκαν μπροστά σε 

μια εφεύρεση, η οποία ήταν σε θέση να 

αποτυπώνει ακριβέστερα και ανά πάσα 

στιγμή τον υπαρκτό κόσμο.
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Ο ζωγράφος Giovanni Antonio Canal (1697-1768), 

ο επωνομαζόμενος Canaletto ζωγράφιζε τα τοπία της 

Βενετίας με τέτοια μεγάλη ακρίβεια, σαν να επρόκειτο, 

με τη δική μας ορολογία, για τεχνικά σχέδια. Σήμερα αξιο-

ποιούν οι μηχανικοί τους πίνακές του για να εκτιμήσουν πόσο 

ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας ή πόσο βυθίστηκε η Βενετία κατά 

τα τελευταία 300 χρόνια. Αυτή η αποτύπωση της πραγματικότητας έπαψε 

πια να απασχολεί τους ζωγράφους, αφού υπήρχε πλέον μια τεχνική συσκευή 

που την αποτύπωνε πολύ ακριβέστερα.

Γι’ αυτό η ζωγραφική άλλαξε: οι ζωγράφοι υπέκυψαν στη γοητεία του φωτογρα-

φικού στιγμιότυπου (instantane) που δίδαξε η στιγμιαία εικόνα και απέβλεπαν με 

τη ζωγραφική, αρχικά στην απόδοση των στιγμιαίων εντυπώσεων (ιμπρεσιονισμός) 

που εισέπρατταν από τον πραγματικό κόσμο, στη συνέχεια δε, μεταχειριζόμενοι 

την τέχνη ως μέσο διαμαρτυρίας, στην καταγραφή των προεκτάσεων (εξπρεσι-

ονισμός) του πραγματικού προς το υποσυνείδητο, το ονειρικό και το άλογο. Ο 

Claude Monet (1840-1926) αποκαλούσε τη ζωγραφική του instantaneite από το 

instantane Στην ιστορία του πολιτισμού ήταν η πρώτη φορά που μια τεχνική 

εφεύρεση και οι εξελίξεις της, επηρέασαν όχι πια τα μέσα ενός σημαντικού καλ-

λιτεχνικού κλάδου, αλλά το ίδιο το περιεχόμενό του.

ΑΡΧΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Tρόπος Λειτουργίας της Φωτογραφικής Μηχανής

Το φως που αντανακλάται από το αντικείμενο μπαίνει στη 

μηχανή διαμέσου του φακού ο οποίος αναγκάζει τις ακτίνες να 

περάσουν μέσα από τον ανοιχτό φωτοφράκτη και το διάφραγμα 

που καθορίζει τη φωτεινότητα και να σχηματίσουν ένα ανάποδο 

και αντίστροφο είδωλο πάνω στο φιλμ. Τα φωτοευαίσθητα χημικά 

του φιλμ ανταποκρίνονται σε διαφορετικά χρώματα και εντάσεις του 

φωτός σχηματίζοντας μια εικόνα σε λανθάνουσα κατάσταση η οποία μπορεί να 

εμφανιστεί και να δώσει την τελική έγχρωμη φωτογραφία. Η μηχανή επίσης έχει, 

ένα σύστημα σκόπευσης που επιτρέπει να καδράρουμε το θέμα μας.

Όταν τραβάμε μια φωτογραφία, αναγκάζουμε το φως που αντανακλάται από το 

αντικείμενό σας, να σχηματίσει ένα είδωλο που επιδρά πάνω στα ευαίσθητα χημικά 

του φιλμ. Η μηχανή ελέγχει αυτή τη διαδικασία με πολλούς τρόπους. Η λειτουργία κάθε 

μηχανισμού και οι διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει παρουσιάζονται εδώ.

Καταλαβαίνοντας τη φωτογραφική μηχανή

Μια σύγχρονη μηχανή θα πρέπει να περικλείνει ένα μηχανισμό φωτοφράκτη, 

φακό και διάφραγμα και ίσως ένα φωτόμετρο συνδεμένο για αυτόματη εκφώτιση, 

ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιτρέπει αρκετό χώρο για ένα σύστημα 

σκόπευσης όπως επίσης και για το φιλμ.

Το μέγεθος της μηχανής συνδέεται 

με το μέγεθος ή το 
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φορμά του φιλμ που δέχεται, και το 

μέγεθος με τη σειρά του επηρεάζει το 

είδος της φωτογραφίας για το οποίο 

σχεδιάστηκε η μηχανή. Οι μηχανές 

πόκετ προορίζονται περισσότερο για 

γρήγορες και απλές λήψεις, οι μηχανές 

μεγάλου φορμά για δουλειά στο στού-

ντιο, ενώ οι μηχανές 35 mm (οι περισσό-

τερο χρησιμοποιούμενες) είναι ελαφρές, 

ευκολόχρηστες και προσφέρουν τις πιο 

πολλές χρήσεις.

Η κατασκευή μιας μηχανής επηρεά-

ζεται και από το σύστημα σκόπευσης, 

το οποίο δείχνει το οπτικό πεδίο του 

φακού και τα όρια της εικόνας πάνω 

στο φιλμ. Οι δύο κύριοι τύποι, ο απευ-

θείας (συνήθως μαζί με τηλέμετρο) και 

ο ρεφλέξ ή «διαμέσου του φακού», ανα-

φέρονται, μαζί με τις μηχανές που τους 

χρησιμοποιούν, παρακάτω.

Είδη φωτοφράκτη

Ο φωτοφράκτης ελέγχει τη διάρ-

κεια της έκθεσης του φιλμ στο φως. 

Οι σημερινοί μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί 

φωτοφράχτες έχουν τη δυνατότητα 

«ταχυτήτων» (χρόνου έκθεσης) από 

μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 1/1000 του 

δευτερολέπτου ή και λιγότερο. Η τα-

χύτητα του φωτοφράκτη επηρεάζει 

την έκθεση (όταν συνδυάζεται με ένα 

άνοιγμα διαφράγματος) όπως και τον 

τρόπο που θα καταγραφεί μια κίνηση 

καθαρά ή με ασάφεια.

Υπάρχουν δύο βασικά είδη φωτο-

φράκτη: ο διαφραγματικός, συνήθως 

τοποθετημένος μέσα στο φακό, και 

ο φωτοφράκτης εστιακού επιπέδου, 

τοποθετημένος μέσα στο σώμα της 

μηχανής ακριβώς μπροστά από το φιλμ, 

στο εστιακό επίπεδο (βλ. κάτω). Θα 

βρείτε διαφραγματικούς φωτοφράχτες 

στις περισσότερες απλές μηχανές, ενώ 

ο φωτοφράκτης εστιακού επιπέδου εί-

ναι ουσιαστικό μέρος της μονοοπτικής 

ρεφλέξ. Μεταξύ των εκθέσεων, προ-

στατεύει το φιλμ από το φως έτσι ώστε 

να μπορείτε να αλλάξετε το φακό με 

κάποιον άλλο, πράγμα που επιτρέπει 

ένα πολύ ευέλικτο σύστημα εναλλαγής 

φακών.

Μηχανισμοί φωτοφράκτη

Ένας μεταλλικός διαφραγματικός 

φωτοφράκτης τοποθετημένος μέσα 

στο σώμα του φακού, λειτουργεί όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

Ένας φωτοφράκτης εστιακού επιπέ-

δου αποτελείται από δύο κινητές οθόνες 

Το κενό στο μέγεθος του αρνητικού της 

πρώτης οθόνης καλύπτεται μερικώς από 

την επόμενη οθόνη, για να δημιουργή-
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σει μια 

κινούμενη 

σχισμή κατά μή-

κος του φιλμ. Όσο πιο 

μικρή είναι η σχισμή τόσο πιο 

σύντομη η έκθεση. Όλο το αρνητικό 

αποκαλύπτεται μόνο με ταχύτητες κάτω 

του1/60 (ή 1/125) sec.

 

Λειτουργία του φακού

Τα φωτεινά κύματα που αντανακλώ-

νται από το αντικείμενό σας, περνάνε 

μέσα στη μηχανή διαμέσου του φακού 

και του διαφράγματος. Το διάφραγμα 

ελέγχει το ποσό της «έντασης» του φωτός 

που περνά στη μηχανή όπως ακριβώς και 

η ίριδα του ματιού σας. Είναι διαβαθμι-

σμένο σε αριθμούς f ή «στοπ».

Οι σύγχρονοι έγχρωμοι φακοί είναι 

συνήθως κατασκευασμένοι από έναν 

αριθμό γυάλινων στοιχείων τα οποία 

μαζί αναγκάζουν τα φωτεινά κύματα να 

παρεκκλίνουν και να συναντηθούν σε 

ένα συ-

γκεκριμέ-

νο σημείο 

π ίσ ω απ ό 

τ ο  φ α κ ό , 

σχηματίζο-

ντας μια καθα-

ρή εικόνα.

Όταν ο φακός 

έχει ρυθμιστεί για το 

άπειρο, τα φωτεινά κύ-

ματα από τα αντικείμενα σε 

όλες τις αποστάσεις συγκλίνουν 

για να συναντηθούν σε ένα σημείο 

που ονομάζεται κύρια εστία. Το επίπεδο 

στο οποίο η εικόνα είναι εστιασμένη 

καθαρή ονομάζεται εστιακό επίπεδο. 

Μέσα στη μηχανή το επίπεδο αυτό είναι 

σταθερό και ακριβώς εκεί είναι τοποθε-

τημένο το φιλμ έτσι ώστε να καταγράψει 

την εικόνα. Η απόσταση ανάμεσα από το 

κέντρο του φακού και την κύρια εστία, 

σε χιλιοστά, προσδιορίζει την εστιακή 

απόσταση του φακού.

Εστίαση

Τα φωτεινά κύματα από τα κοντινά 

αντικείμενα συγκλίνουν πιο πίσω από 

το φακό, στο επίπεδο του ειδώλου. Για 

μια καθαρή φωτογραφία, αυτό το επί-

πεδο πρέπει να συμπέσει με το εστιακό 

επίπεδο, όπου βρίσκεται και το φιλμ. 

αυτό ακριβώς είναι η εστίαση. Κατά την 

εστίαση ο ίδιος ο φακός μετακινείται 

για να φέρει το επίπεδο του ειδώλου 

σε σύμπτωση με το εστιακό επίπεδο. 

Μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε την 

κίνηση αυτή του φακού, αν γυρίσετε 

το δαχτυλίδι της εστίασης της μηχανής 

σας - ο φακός κινείται προς τα έξω για 

τα πιο κοντινά αντικείμενα.

Ένας φακός εστιασμένος στο άπειρο 

φέρνει το φως από τα απομακρυσμέ-
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να αντικείμενα (παράλληλες ακτίνες 

κάτω) και το συγκεντρώνει στο εστιακό 

επίπεδο. Το φως από τα κοντινά αντι-

κείμενα φτάνει στο φακό υπό γωνία 

και συγκεντρώνεται αρκετά πίσω του 

στο επίπεδο του ειδώλου. Για να εστια-

στούν τα κοντινά αντικείμενα, ο φακός 

έρχεται μπροστά μέχρι που το επίπεδο 

του ειδώλου να συμπέσει με το εστιακό 

επίπεδο όπου βρίσκεται το φιλμ.

Εστιακή απόσταση των φακών

Η εστιακή απόσταση ενός φακού 

καθορίζει το οπτικό του πεδίο και το 

μέγεθος στο οποίο μπορεί να δείξει μια 

εικόνα πάνω στο φιλμ σας. Ένας νορμάλ 

φακός δίνει ένα μέγεθος εικόνας και 

ένα οπτικό πεδίο παρόμοιο μ’ αυτό που 

βλέπετε. Ένας φακός με μικρότερη εστι-

ακή απόσταση καλύπτει ένα πιο πλατύ 

οπτικό πεδίο είναι ένας ευρυγώνιος 

φακός αλλά ελαττώνει το μέγεθος της 

εικόνας. Ένας φακός μεγάλης εστιακής 

απόστασης ή τηλεφακός μεγεθύνει τα 

μακρινά αντικείμενα δίνοντας ένα πιο 

μικρό οπτικό πεδίο. Ο χαρακτηρισμός 

όμως ενός φακού δεν εξαρτάται μόνο 

από την εστιακή του απόσταση αλλά 

και από το φορμά της μηχανής. Σε μια 

μηχανή 35mm ο νορμάλ φακός είναι 

50/55mm, ένας ευρυγώνιος από 18 μέ-

χρι 35mm και ένας τηλεφακός από 75 

μέχρι 1000 και περισσότερο. Σε μια 

μηχανή 110 ο νορμάλ φακός έχει εστι-

ακή απόσταση περίπου 24mm και σε 

μηχανή 6x6 περίπου 80mm.

Σύστημα φωτομέτρησης

Οι περισσότερες σύγχρονες μηχανές 

έχουν ένα φωτόμετρο, ή πάνω στο σώμα 

τους για να μετρούν τη φωτεινότητα του 

θέματος (ηλεκτρικό μάτι) ή μέσα σ’ αυτές 

για να φωτομετρούν το είδωλο (ΤΤΙ ή 

ολική φωτομέτρηση). Και στις δύο περι-

πτώσεις το φωτόμετρο μπορεί να είναι 

συνδεμένο με τους ελέγχους εκφώτισης 

διάφραγμα και φωτοφράκτη και μπορεί 

να δίνει πληροφορίες στο οφθαλμοσκό-

πιο με μια κινητή βελόνα ή «LED» (δίοδος 

που εκπέμπει φως). Ίσως επίσης να προ-

γραμματίζει την έκθεση αυτόματα.

Τα αυτόματα συστήματα δεν είναι 

ευέλικτα, δεν μπορείτε να διαλέξετε εν-

δείξεις που να ταιριάζουν στο θέμα σας. 

φακός ρυθμισμένος στο άπειρο εστιακό επίπεδο/
επίπεδο φιλμ

επίπεδο ειδώλου

Είδη εστίασης

Υπάρχουν τρία βασικά είδη εστία-

σης: μόνιμη εστίαση, μόνιμος φακός 

με δυνατότητα εστίασης και εναλλασ-

σόμενος φακός. Οι μηχανές μόνιμης 

εστίασης έχουν ένα σταθερό φακό με 

περιορισμένες επιλογές διαφράγματος 

ή σταθερό διάφραγμα. Αυτό το σύστη-

μα μας δίνει φωτογραφίες εστιασμένες 

από τον ορίζοντα μέχρι μερικά μέτρα 

από τη μηχανή.

Η πλειοψηφία των μηχανών είναι 

εξοπλισμένη με νορμάλ φακό, που έχει 

τη δυνατότητα επιλογής της εστίασης 

και είναι προσαρμοσμένος μόνιμα στο 

σώμα τους. Η δυνατότητα μεταβλητού 

διαφράγματος επιτρέπει την επιλογή 

της εστίασης και του βάθους πεδίου. 

Τις μεγαλύτερες δυνατότητες μας τις 

δίνουν οι μηχανές με εναλλασσόμενους 

φακούς, που επιτρέπουν την επιλογή 

της εστιακής απόστασης.
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Τα συστήματα «προτεραιότητας» δια-

φράγματος ή ταχύτητας σας επιτρέπουν 

να διαλέξετε μια ένδειξη. Ο μηχανικός 

χειρισμός (ή ο αυτόματος με επιλογή και 

μηχανικού) είναι ο πιο ευέλικτος.

Τι συμβαίνει με τις ψηφιακές φωτογρα-

φικές μηχανές

Ψηφιακή είναι η πληροφορία η οποία 

καταγράφεται με αριθμούς. 

Οι αριθμοί πώς μπορούν να κατα-

γράψουν οπτικές πληροφορίες; 

Για να καταλάβουμε πώς μία ψηφιακή 

εικόνα μπορεί να αποτελείται από αριθ-

μούς, ας δούμε πώς το συμβατικό φιλμ 

αποτυπώνει μία εικόνα. Το συμβατικό 

φιλμ αποτελείται από δισεκατομμύρια 

κόκκους κρυστάλλων αργύρου. Και όσο 

πιο λεπτόκοκκο είναι ένα φιλμ τόσο πε-

ρισσότερους κόκκους έχει. Το φως που 

πέφτει επάνω στο φιλμ αλλάζει τη χημική 

δομή των κόκκων. Κάθε ένας από αυ-

τούς περιέχει πληροφορίες για το φως 

που έπεσε επάνω του από την αρχική 

σκηνή. Με άλλα λόγια, έχει αποτυπώσει 

ένα μικροσκοπικό κομμάτι της αρχικής 

σκηνής. Έτσι, μετά την επεξεργασία του, 

το φιλμ θα μας δείξει τη σκηνή που φω-

τογραφίσαμε. Το είδος της εικόνας που 

ένα συμβατικό φιλμ καταγράφει λέγεται 

αναλογική εικόνα. Μία αναλογική εικόνα 

αποτελείται από κομμάτια πληροφοριών 

τα οποία είναι όμοια ή ανάλογα με την 

αρχική πραγματική εικόνα. Η αναλογι-

κή τεχνολογία μιμείται τον πραγματικό 

κόσμο. Έτσι οι μικροσκοπικοί κρύσταλ-

λοι αργύρου στο φιλμ μιμούνται, κατά 

κάποιο τρόπο, τη δομή του φωτός που 

τους αντιστοιχεί από την αρχική εικόνα. 

Η ψηφιακή φωτογραφία είναι διαφο-

ρετική. Σ’ αυτήν, οι λεπτομέρειες μίας 

εικόνας αποτυπώνονται ως αριθμοί. Έτσι 

μία εικόνα που έχει αποτυπωθεί σε μία 

ψηφιακή μηχανή σε καμιά περίπτωση 

δε μοιάζει με την πραγματική εικόνα, 

όπως συμβαίνει με το συμβατικό φιλμ. 

Η ψηφιακή εικόνα είναι απλώς μία σειρά 

αριθμών. Πώς τότε η εικόνα που παίρ-

νουμε μοιάζει με την αρχική; Αυτή είναι 

η δουλειά κάποιου υπολογιστή και του 

αντίστοιχου λογισμικού προγράμματος. 

Μεταφράζει τους αριθμούς σε πρότυπα 

φωτός και χρώματος. 

Πώς οι πληροφορίες αποτυπώνονται 

σε μία ψηφιακή εικόνα;

Το συμβατικό φιλμ χρησιμοποιεί 

κρυστάλλους αργύρου για να αποτυ-

πώσει μία εικόνα. Στην ψηφιακή φωτο-

γραφία, η εικόνα καταγράφεται σε ένα 

ηλεκτρονικό κύκλωμα σιλικόνης. 

Εάν μεγεθύνουμε αυτό το κύκλωμα 

θα δούμε ότι η επιφάνειά του αποτε-

λείται από μικροσκοπικές κουκίδες, τα 

λεγόμενα pixel (picture element). Κάθε 

κουκίδα είναι το αντίστοιχο ενός κόκ-

κου στο συμβατικό φιλμ. Μόνο που οι 

κουκίδες είναι από σιλικόνη, όχι από 

άργυρο. Κάθε κουκίδα σιλικόνης είναι 

ευαίσθητη στο φως, και καταγράφει 

πληροφορίες για το φως που πέφτει 

επάνω της από ένα μικρό μέρος της αρ-

χικής σκηνής. Αυτό που κάνει όμως είναι 

να μετατρέπει το φως σε ηλεκτρόνια ή 

σε ηλεκτρικό φορτίο. Όσο δυνατότερο 

το φως, τόσο περισσότερα τα ηλεκτρό-

νια. Τα ηλεκτρόνια αυτά καταγράφονται 

από ένα άλλο ηλεκτρονικό κύκλωμα της 

ψηφιακής μηχανής, το οποίο τα μετα-

τρέπει σε αριθμούς. Το πρώτο κύκλωμα, 

που είναι ευαίσθητο στο φως, είναι αυτό 

που ονομάζουμε CCD, Charge Coupled 

Device. Τελικά η ένταση και το χρώμα 

του φωτός που πέφτει πάνω σε κάθε 

κουκίδα σιλικόνης, του CCD, αποθηκεύ-

ονται στη μηχανή σαν ένας αριθμός.

Ένα λεπτόκοκκο συμβατικό φιλμ 
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μπορεί να περιχει δισεκατομμύρια κρυ-

στάλλων αργύρου σε κάθε καρέ, κάθε 

ένας από τους οποίους καταγράφει μία 

μικροσκοπική λεπτομέρεια από την 

αρχική σκηνή. Το ανθρώπινο μάτι έχει 

περί τα 120 εκατομύρια φωτοδέκτες 

για τη νύχτα (ραβδία), και περί τα 6 

εκατομύρια φωτοδέκτες για την ημέρα 

(κωνία). Η σημερινή (εν έτει 2000) τεχνο-

λογία CCD μπορεί να χωρέσει περί τα 

3,5 εκατομύρια pixels σε κάθε CCD και 

για format αντίστοιχο του 135 mm.

Γενικά

Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμα-

στε για τη διαδικασία της ψηφιοποίη-

σης είναι διατάξεις που να μπορούν να 

μετατρέψουν το φως σε ηλεκτρικό ρεύ-

μα (μετατροπή της φωτεινής ενέργειας 

σε ηλεκτρική). Αυτή τη μετατροπή την 

αναλαμβάνει ο αισθητήρας CCD. Στη 

συνέχεια χρειαζόμαστε διατάξεις που 

να μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα 

σε ειδικά σήματα τα οποία αποτελούν 

ψηφιακές πληροφορίες (digital data), 

δηλαδή πληροφορίες αναγνωρίσιμες 

και επεξεργάσιμες από υπολογιστή. 

Εδώ είναι καταλυτικός ο ρόλος που 

παίζει ο αναλογικο-ψηφιακός μετα-

τροπέας (ADC).

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 

που είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες 

CCD διάταξης περιοχής (area array), 

είναι κατάλληλες για όλα τα είδη φωτο-

γραφήσεων, όπου χρησιμοποιούνται και 

οι συμβατικές φωτογραφικές μηχανές. 

Στη συνέχεια, όπου μιλάμε για αισθη-

τήρα CCD θα εννοούμε αισθητήρα CCD 

διάταξης περιοχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τους δύο τύ-

πους αισθητήρων CCD που περιγράψα-

με παραπάνω, υπάρχουν και ορισμένοι 
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άλλοι, με περιορισμνη, όμως, τη χρήση 

τους στις ψηφιακές μηχανές που κυκλο-

φορούν στην αγορά. Τελευταία όμως 

αυξήθηκε ο αριθμός των pixels στο CCD, 

περιστρέφοντάς τα κατά 450 (βλ. Fuji).

Λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφι-

κής μηχανής

Το φως περνά μέσα από το φακό της 

ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ακρι-

βώς όπως συμβαίνει και στη συμβατική 

φωτογραφική μηχανή. Αντί όμως να εστι-

αστεί σε φωτογραφικό φιλμ εστιάζεται σε 

ένα chip CCD. Πριν όμως φθάσει στο chip 

CCD, διέρχεται από σύστημα τριών φίλ-

τρων: κόκκινου (R), πράσινου (G) και μπλε 

(Β). Έτσι, το φως που πέφτει στη συνέχεια 

σε κάθε ένα κύτταρο έχει πάντοτε τη 

συχνότητα που αντιστοιχεί σε ένα μόνο 

από τα χρώματα: R,G,Β. Κάθε ένα από 

τα κύτταρα CCD είναι 

ευαίσθητο, όπως 

είδαμε παραπά-

νω, σε ένα 

από τα τρία βασικά χρώματα του χρωμα-

τικού συστήματος RGB. Τα κύτταρα αυτά 

βρίσκονται τοποθετημένα το ένα δίπλα 

στο άλλο ισομοιρασμένα στην επιφάνεια 

του chip ή (συνηθέστερα) με περισσότε-

ρα τα κύτταρα που είναι ευαίσθητα στο 

πράσινο. Αυτό γίνεται γιατί το πράσινο 

χρώμα παρουσιάζει έναν εγγενή υποτο-

νισμό της φωτεινής του απόδοσης. Κάθε 

φωτοευαίσθητο κύτταρο που είναι ένα 

pixel, αντιστοιχεί σ’ ένα ακριβώς σημείο 

της εικόνας. Τα φωτοευαίσθητα κύτταρα 

είναι ημιαγωγοί διοξειδίου του πυριτίου 

(SiO
2
). Σαν βάση, επάνω στην οποία έχει 

«στρωθεί» το ημιαγώγιμο υλικό, υπάρ-

χει στρώμα καθαρού πυριτίου. Το κάθε 

κύτταρο δέχεται μία συγκεκριμένη ποσό-

τητα φωτός και παράγει ηλεκτρικό ρεύ-

μα αντίστοιχης έντασης. Οι αισθητήρες 

CCD παράγουν, τελικά, ηλεκτρικό ρεύ-

μα διαφορετικής έντασης για κάθε 

σημείο της φωτογραφίας. 

Θα δούμε, στη 

συνέχεια, 
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αναλογικοψηφιακός μετατροπέας (ADC), 

διαβάζοντας τις τιμές του ρεύματος, που 

δίνουν τα κύτταρα CCD. Είναι γνωστό 

ότι το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να 

διακρίνει τις μικρές διαφορές μεταξύ των 

γειτονικών τόνων, όταν μία ασπρόμαυ-

ρη εικόνα έχει 28=256 τονικά επίπεδα. 

Επομένως, η συγκεκριμένη αυτή εικόνα 

εμφανίζεται σαν εικόνα συνεχούς τόνου. 

Είναι γνωστό επίσης, ότι μία έγχρωμη 

εικόνα δημιουργείται από την επαλληλία 

τριών ξεχωριστών καναλιών κλίμακας του 

γκρι. Τα κανάλια αυτά είναι το κόκκινο, το 

πράσινο και το μπλε. Επομένως, για να εμ-

φανίζεται, μία έγχρωμη εικόνα, σαν εικόνα 

συνεχούς χρωματικού τόνου πρέπει να 

έχει 28 x 28 x 28 = 28+8+8 = 224 =16.777.216 

τονικά επίπεδα. Στην περίπτωση της 

ασπρόμαυρης μιλάμε για εικόνα βάθους 

8-bit, ενώ στην περίπτωση της έγχρωμης 

μιλάμε για εικόνα βάθους 24-bit ή 8-bit 

ανά χρώμα, θα υπενθυμίσουμε ότι όταν 

λέμε βάθος bit και αναφερόμαστε σε μία 

εικόνα, εννοούμε τον αριθμό των bits 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

του κάθε pixel. Σε ορισμένες ακριβές 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ο ανα-

λογικοψηφιακός μετατροπέας (ADC) δη-

μιουργεί τέτοια οπτική αναγνώριση, που 

αντιστοιχεί σε βάθος από 10-bit έως και 

16-bit ανά χρώμα. Υπάρχουν περιπτώσεις 

στις οποίες η δυνατότητα αναγνώρισης 

περισσοτέρων από 8-bit ανά χρώμα είναι 

πάρα πολύ χρήσιμη, όπως: 

 Όταν μετατρέπεται το (αναλογικό) 

φως σε ψηφιακό σήμα, στον αναλογικο-

ψηφιακό μετατροπέα (ADC), εισάγεται 

πάντοτε οπτικός θόρυβος στις σκιερές 

περιοχές μίας εικόνας. Βέβαια ακολου-

θεί η διαδικασία της αποθορυβοποίη-

σης των περιοχών αυτών, η οποία όμως 

καταστρέφει και έναν αριθμό τονικών 

επιπέδων που ανήκουν στις περιοχές 

πώς ακριβώς γίνεται αυτό: Σύμφωνα 

με την κβαντική θεωρία του φωτός, το 

φως διαδίδεται με μικρές ποσότητες 

ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια. Τα 

φωτοευαίσθητα κύτταρα διεγείρονται 

από το φως, δηλαδή από τα φωτόνια. 

Η διέγερση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα, 

λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, 

την απελευθέρωση ηλεκτρονίων από 

τα άτομα του διοξειδίου του πυριτίου. 

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που απε-

λευθερώνονται σε κάθε κύτταρο είναι 

ανάλογος της ποσότητας φωτός που έχει 

δεχθεί το συγκεκριμένο κύτταρο. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι αισθητήρες αντιλαμβά-

νονται μόνον την ένταση του φωτός και 

όχι το χρώμα. Η διέλευση του φωτός από 

το σύστημα των τριών φίλτρων: R, G, Β, 

αποσκοπεί ακριβώς στο να διαχωριστεί 

το φως στα τρία βασικά χρώματα που 

το συνθέτουν. Η τελική εντύπωση του 

χρώματος σε κάθε κύτταρο δίνεται μέσα 

από περίπλοκη λειτουργία με τη βοήθεια 

ειδικού αλγόριθμου. Το σύνολο των τε-

λικών εντυπώσεων χρώματος σε όλα τα 

κύτταρα μας δίνει αυτό που ονομάζουμε 

στην κλασική φωτογραφία «λανθάνουσα 

εικόνα». Δεν πρόκειται, βέβαια, εδώ, για 

λανθάνουσα εικόνα» ακριβώς, αφού είναι 

ήδη θετική. 

Η πλειοψηφία των ψηφιακών φωτο-

γραφικών μηχανών έχει περισσότερες 

από μία «θέσεις λήψης», η κάθε μία από 

τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική 

ανάλυση. Στα manuals μπορούν ν’ ανα-

γραφούν όλες αυτές οι αναλύσεις ή να 

αναγραφεί μόνο η μέγιστη, (βλ. παρα-

πάνω). Επίσης, συμπεραίνουμε ότι όσο 

περισσότερα κύτταρα CCD υπάρχουν, 

τόσο μεγαλύτερη ευκρίνεια θα έχει η ψη-

φιακή εικόνα. Ο αριθμός των χρωμάτων 

εξαρτάται από τον αριθμό των τονικών 

επιπέδων που μπορεί να δημιουργήσει ο 
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αυτές. Έτσι θα μείνουν λιγότερα από τα 

256 τονικά επίπεδα τα οποία είναι απα-

ραίτητα για να έχουμε εικόνα συνεχούς 

τόνου. Εάν όμως, ο αναλογικο-ψηφιακός 

μετατροπέας (ADC) δημιουργεί οπτική 

αναγνώριση, που αντιστοιχεί σε βάθος 

10-bit ανά χρώμα (δηλαδή έχουμε βάθος 

30-bit) ή και περισσότερα, θα έχουμε πά-

ντα περίσσευμα τονικών επιπέδων. Έτσι 

θα αναπαραχθεί όλη η τονική λεπτομέ-

ρεια, όσο μεγάλη καταστροφή και να έχει 

προκαλέσει η αποθορυβοποίηση, και

  Εάν ο αναλογικο-ψηφιακός μετα-

τροπέας ADC αναγνωρίζει τουλάχιστον 

10-bit ανά χρώμα, μας επιτρέπει να 

αυξήσουμε, κατά βούληση, τα τονικά 

επίπεδα σε μία ή περισσότερες περιοχές 

της εικόνας. Συνήθως αυτό γίνεται στις 

φωτεινές και στις σκιερές περιοχές της 

εικόνας, όπου συνήθως έχουμε δυσκο-

λίες στην οπτική αναγνώριση, αφού 

παίρνουμε (με τα 8-bit ανά χρώμα), 

πολύ “επίπεδα” αποτελέσματα.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπως είναι σε όλους γνωστό το προϊόν 

της Φωτογραφικής Μηχανής είναι η φω-

τογραφία. 

Όπως κάθε τεχνολογικό επίτευγμα 

έτσι και η φωτογραφική μηχανή και 

σε προέκταση η φωτογραφία αποτελεί 

αντικείμενο διερεύνησης και κριτικής ως 

προς τις συνέπειές της και τις επιπτώσεις 

σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται 

από την αξιολόγηση της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα:

Στον πολιτικό τομέα οι επιπτώσεις της 

φωτογραφίας δεν αφορούν στην ίδια την 

κυβέρνηση. Η φωτογραφία χρησιμοποιεί-

ται ευρέως από τους πολιτικούς ως μέσο 

προβολής και διαφήμισης προκειμένου 

οι ψηφοφόροι τους να τους εκλέξουν. 

Επίσης, ο φόβος κάποιων πολιτικών μή-

πως αποτυπωθούν κάποιες παράνομες 

πράξεις τους, τους καθιστά πιο προσεκτι-

κούς. Η φωτογραφία έχει χρησιμοποιηθεί 

κατά κόρον στις στρατιωτικές επιχειρή-

σεις και συγκεκριμένα στη στρατιωτική 

κατασκοπεία, όπου φωτογραφίζονται με 

ειδικές φωτογραφικές μηχανές τα σχέδια 

και οι κινήσεις των εχθρών.

Στον κοινωνικό τομέα οι επιπτώσεις 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μπορεί να μη 

βελτίωσε ή να μη διευκόλυνε ιδιαίτερα 

τη ζωή των ανθρώπων, όμως σίγουρα 

την ομόρφυνε και τους βοήθησε να αυ-

ξήσουν τις γνώσεις τους. Σε μέρη όπου 

η παραμονή του ανθρώπου είναι επικίν-

δυνη - για παράδειγμα σε ένα ενεργό 

ηφαίστειο - μπορούμε να αφήσουμε τη 

μηχανή, η οποία με κατάλληλη ρύθμιση 

θα τραβήξει μόνη της φωτογραφίες.

Στον οικονομικό τομέα η φωτογρα-

φία είχε επίσης σημαντικές συνέπειες. 

Εξαρχής έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση, επομέ-

νως και στην προώθηση των προϊόντων 

μέσω αυτής. Τα προϊόντα γίνονται γρήγο-

ρα γνωστά και με μια καλή φωτογραφία 

ιδιαίτερα επιθυμητά από τον πολύ κό-

σμο. Επίσης οι φωτογραφίες βοήθησαν 

πολύ στην ανάπτυξη του τουρισμού, 

καθώς μέσω αυτών προβάλλονται τα 

αξιοθέατα αλλά και τα έργα τέχνης και τα 

μνημεία μιας χώρας, με αποτέλεσμα να 

θέλουν οι κάτοικοι άλλων χωρών να την 

επισκεφθούν και να την γνωρίσουν.

Στον περιβαλλοντικό τομέα η χρησι-

μοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 

δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε αρνη-

τικές επιπτώσεις. Αντίθετα, βοήθησε τον 

άνθρωπο να γνωρίσει το περιβάλλον. Το 

1969 οι αστροναύτες με ειδικές φωτο-

γραφικές μηχανές τράβηξαν φωτογρα-
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φίες 

της 

επιφάνει-

ας της σελή-

νης. Με αυτές 

αλλά και με άλλες 

που οι δορυφόροι τρα-

βούν κατά καιρούς έγινε 

γνωστός ο κόσμος του δι-

αστήματος. Επίσης με ειδικές 

αδιάβροχες φωτογραφικές μηχα-

νές μπορούμε να φωτογραφίσουμε 

ο,τιδήποτε βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Με αυτές 

όλοι οι άνθρωποι μπόρεσαν να γνωρί-

σουν τον υπέροχο κόσμο του βυθού.

Στον πολιτισμικό τομέα οι επιπτώσεις 

της φωτογραφίας είναι πολλές. Η κυριότε-

ρη έγκειται, βέβαια, στον τομέα της εκπαί-

δευσης. Φωτογραφίες αρχαίων και κλασι-

κών χρόνων δεν υπάρχουν εφόσον η φω-

τογραφία είναι εφεύρεση του 19ου αιώνα. 

Όμως είναι ένα χρήσιμο και απαραίτητο 

εργαλείο στα χέρια των ερευνητών, οι 

οποί-

οι  φω-

τογραφίζουν 

σύγχρονα αλλά 

και τα παλαιότερα 

ευρήματα και έτσι ακόμα 

κι αν αυτά καταστραφούν ή 

κλαπούν θα εξακολουθούν να είναι 

γνωστά στις νεότερες γενιές. Από τις 

φωτογραφίες των μνημείων και των έρ-

γων τέχνης κατέστη γνωστός στον πολύ 

κόσμο, αλλά και αντικείμενο μελέτης, ο 

πολιτισμός των άλλων χωρών. Από τις 

φωτογραφίες γνωρίζουν άλλους τόπους 

άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομι-

κή δυνατότητα να τους επισκεφθούν. 

Επίσης η εξέλιξη της φωτογραφίας ήταν 

αυτή που οδήγησε στην επινόηση του 

κινηματογράφου. 

Στην Ιατρική, επίσης, έχουμε τη 

λήψη φωτογραφιών - σλάιτς - ακτινο-

γραφιών κ.λπ.

Στον ηθικό τομέα δυστυχώς έχουμε 

μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Η αλλοίωση 

και η παραποίηση των φωτογραφιών, 

που πραγματοποιούνται με σύγχρονες 

μεθόδους, οδήγησαν σε εκβιασμούς, 

παραπληροφόρηση κ.τ.λ. Η τελειοποίη-

ση της τέχνης της φωτογραφίας είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πιστών αντι-

γράφων, η οποία οδηγεί συχνά σε μεγάλα 

προβλήματα. Η πιστή, για παράδειγμα, 

φωτογράφηση των νομισμάτων οδήγησε 

στην παραχάραξη, φαινόμενο ιδιαίτερα 

διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ INTERNET

 Μηχανή αναζήτησης www.google.com.gr

 www.fotoartmagazine.gr 

 http://paroutsas.jmc.gr/project/phpto 1.htm: “Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας» του Adrian Bailay 

& Adrian Holloway, εκδόσεις Grapholine, Trilofos, Thessaloniki είναι και είναι copyright της Dorling Kin 

desley Limited, London, από το 1979. Για την ελληνική γλώσσα και για όλο τον κόσμο © 1983, Σταύρος 

Μωρεσόπουλος. Στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται ενδεικτικά ως βιβλιογραφία στην παρούσα ακαδημαϊκή 

εργασία και έχουν έννοια απλής αναφοράς στο συγκεκριμένο βιβλίο. 

 ΛΕ.Φ.Κ.Κ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2001-2002” κεφάλαιο “ψηφιακή φωτογραφία” παρουσίαση 

Φεβρουάριος 2002.

 http://alicecafe.gr/wiki/300

 http://www.geov.gr/mywpages/comments/comments_page.htm2009 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Η βιομηχανία των φωτογραφικών μηχα-

νών, αποτελεί πλέον έναν υπολογίσιμο 

παράγοντα επιβάρυνσης του περιβάλλο-

ντος. Οι φωτογραφικές μηχανές επιβαρύνουν 

το περιβάλλον με στερεά και τοξικά απόβλητα, 

που δημιουργούνται σε όλα τα στάδια της ζωής τους, 

από την παραγωγή των επιμέρους τμημάτων τους έως το τέλος της 

ζωής τους. Τα απόβλητα της βιομηχανίας φωτογραφικών μηχανών, 

ειδικά των εργοστασίων παραγωγής, μολύνουν τον αέρα, το έδαφος 

και τα υπόγεια νερά. Η συμμετοχή στα αστικά απορρίμματα υλικών 

όπως: μπαταρίες, πλαστικά μέρη, φιλμ, οθόνες, είναι προς το παρόν 

μικρή, αλλά με αυξητικές τάσεις, καθώς η χρήση των φωτογραφικών 

μηχανών γενικεύεται. Ορισμένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε 

υπολογιστές περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα, 

γεγονός που τα κάνει τοξικά. Η χρήση δε του φλας στις φωτογρα-

φικές μηχανές κάνουν μεγάλο κακό στα έργα τέχνης, γι΄αυτό και 

σε πολλά μουσεία απαγορεύεται η χρήση του. Τέλος συνοψίζοντας 

ας μην ξεχνάμε ότι οι φωτογραφίες είναι αναμνήσεις της ζωής μας 

και φυσικά ότι «μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις».
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ &

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ

21
ου 

ΑΙΩΝΑ
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Σ
την αγή το 21ο αινα η 

πολμική χρήση σύνθτων 

αισθητήρων, ακαριαων 

πικοινωνιν και πλων ψη

λής ακρβιας, χι κνι ξσο 

σημαντική μ τη γνση κ μ

ρος μας των πληροφοριν το 

αντιπλο, την απατηση το να 

μην γνωρζι μς ο αντπαλος. 

Ατς οι δύο πιτακτικς ψις 

το μοντρνο πολμο, τοπο

θτούν σ ορθολογιστική βση 

την αποστολή το πληροφο

ριακού πολμο και των σνα

φν μ ατν, πληροφοριακν 

πιχιρήσων (Information 

Warfare/Information Operations 

 IW/IO).

κτιμται τι ο πληροφοριακς 

πλμος αποτλ μια σημαντι

κή απιλή, τολχιστον κατ 

τις πρτς δκατς της τρτης 

χιλιτας, διτι ξισορροπ πολι

τικ, οικονομικ και στρατιωτι

κ το διθνς πδο μταξύ των 

αναπτγμνων και των αναπτσ

σομνων χωρν. Δνι τη δνα

ττητα σ πρσωπα, ομδς ή 

κρτη να απιλήσον δνητικ 

μ ατν, ακμα και την πλανητι

κή πρδύναμη.

ΚΙΜΝΟ:

Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντνος Χαμζπολος

Οι πλρφρες εναι 
βσ κθε σχεδυ δρσς

Carl von Clausewitz

(1780-1831)
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Στην εκνα 1 φανετα παραστατκά η αξηση της ταχτητας δανμής των 

πληρφρών κα πρσβασης σε ατές, μέσα στν 20 αώνα.

Στη σημερνή επχή, η ανάπτξη των ηλεκτρνκών μέσων κα στη σνέχεα τ 

ψηφακ ηλεκτρνκ πλγστή (Η/Υ), με τη μαζκή τ πλέν παραγωγή κα 

Εικόνα 1:
Η αξσ τς ταχττας δα-
νμής κα πρσβασς των 
πλρφρών μσα στν 20 
αώνα (ββλ. 2:Ι-12).

παγκσμα εξάπλωση, έχε δηγήσε στην αστρα

παα μετάδση κα επεξεργασα της γνώσης 

(αλλά κα άχρηστων πληρφρών μαζ με ατή). 

Η ψηφακή  πληρφρακή επανάσταση ενα 

πλέν μα καθημερνή πραγματκτητα. Ετε ανα

φέρετα σε FTP μεταφρά τραπεζκών ή άλλων 

δεδμένων μεταξ στσελδων, ή σε ηλεκτρνκ 

ταχδρμε (electronic mail  email) ανάμεσα σε 

δ φλς ή τέλς σε ανταλλαγή μέσω ζεξης δε

δμένων (data link) σντεταγμένων στχπησης 

μεταξ φρέα κα κατεθνμεν πλ, μπρε 

να σνψσθε με τρες μν λέξες: Σντνσμς, 

ταχτητα κα ακρβεα τα πα γνντα  πλλα

πλασαστής δναμης σε πλτκ, κνμκ κα 

στρατωτκ εππεδ.

Τ Δαδκτ έχε αρχσε να χρησμπετα 

γα επστημνκς σκπς απ τη δεκαετα τ 

’80, ενώ κάθε στγμή π περνάε αξάνντα 

γεωμετρκά  μεμνωμέν χρήστες,  εταρες, 

τα εκπαδετκά δρματα κα  κάθε λγής ρ

γανσμ π σνδέντα σε ατ.

σ κα αν φανετα ργελκά πρφητκ, 

δεν ενα μακρά  καρς π  άνθρωπ θα 

δαχωρζντα σε ατς π ενα κα σε εκενς 

π δεν ενα σνδεδεμέν στ Δαδκτ κα τς 

Η αλκή λξη informa

tion χρησμπετα α 

να περρψε κθε πλη

ρφρα μη επεξερασμ

νη, ατή δηλαδή π δεν 

χε περσε τν “κκλ 

επεξερασας” τσ στε 

να ενα δνατή η αξ

πησή της.
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πληρφρες π ατ παρέχε. Σε ατς π έχντας γνώση της ψηφακής πραγμα

τκτητας θα σσσωρεν τν κνμκ κα πληρφρακ πλτ κα σε εκενς 

π απκμμέν απ ατήν θα γνντα λένα κα φτωχτερ. Η εξέλξη βέβαα 

σνεχζετα κα ήδη ξεκνησαν  ενέργεες γα την δάδχη κατάσταση τ σημερν 

Internet τ απκαλμεν Internet επμενης γενάς (Next Generation Internet  NGI).

Πρν περάσμε στην ανάλση των ρσμών τ πληρφρακ πλέμ, 

κρνετα σκπμ να δεκρνστε η δαφρά μεταξ των ρων πληρφρακ κα 

κβερνπλέμ. Αρκετ στς μέρες μας θεωρν, εσφαλμένα, τς έννες τ πλη

ρφρακ πλέμ (Infowar) κα τ κβερνπλέμ (Cyberwar) τατσημες ενώ 

δεν ενα. Στην πραγματκτητα  κβερνπλεμς απτελε ένα πσνλ τ πλη

ρφρακ πλέμ. να απ τα εππεδα στα πα ενα ενδεχμεν να δεξαχθν 

 πληρφρακές επχερήσες (ΙΟ), αλλά χ τ μναδκ, ενα  κβερνχώρς κα 

τ δαδκτ. Άλλα εππεδα δεξαγωγής IW/IO εκτς απ τ κλασσκ πεδ της μά

χης σε ξηρά, θάλασσα κα αέρα, ενα τ δάστημα, τα μέσα μαζκής ενημέρωσης,  

πλτστκές δραστηρτητες αλλά κα  δς  ανθρώπνς εγκέφαλς.

ΟΡΣΜ

Η αγγλκή λέξη information χρησμπετα γα να περγράψε κάθε πληρφ

ρα μη επεξεργασμένη, ατή δηλαδή π δεν έχε περάσε τν “κκλ επεξεργασ

ας” έτσ ώστε να ενα δνατή η περατέρω τακτκή  επχερησακή  στρατηγκή 

αξπησή της. Πρακτκά  ρς information περέχε εκτς απ τα χρήσμα κα 

πλλά άλλα στχεα τα πα ενα άχρηστα γα μα σγκεκρμένη απστλή. Ενα 

λπν δκμ να πμε τ  ρς information απτελετα απ δ σνθετκά 

τα πα σχηματζν την ακλθη εξσωση:

Πληρφρακς πλεμς κα Information Warfare (IW) ή π σντμα Infowar 

πως παρσάζετα στη δεθνή ββλγραφα, ενα τ σνλ των δραστηρ

τήτων στ π χρησμπντα λα τα εργαλεα της εθνκής άμνας μας 

χώρας, γα να σχηματστε ένα πληρφρακ κεν στν αντπαλ, έτσ ώστε να 

επτεχθε η πληρφρακή περχή (Information superiority) κα τ στρατωτκ 

πλενέκτημα. Πληρφρακή περχή νμάζετα  βαθμς κραρχας στ πλη

ρφρακ πεδ, στν π ενα δνατή η δεξαγωγή των επχερήσεων απ τς 

φλες δνάμες χωρς απτελεσματκή αντσταση απ τν αντπαλ.

Τ ερ φάσμα δραστηρτήτων τ πληρφρακ πλέμ σε τακτκ (tac

tical), επχερησακ (operational) κα στρατηγκ (strategic) εππεδ παρσάζετα 

σχηματκά στην εκνα 2. Εδκτερα γα τς Αμερκανκές ένπλες δνάμες στ 

στρατηγκ εππεδ δακρνντα δ πσνλα, τ εθνκ στρατηγκ (strategic 

national) κα τ στρατηγκ θεάτρ (strategic theater). Ο πληρφρακς πλεμς 

έχε σαν απστλή τ να ανχνεσε, πκλέψε κα να δαφθερε ή καταστρέψε 

τς πληρφρες κα τ σστημα πληρφρών τ αντπαλ ενώ τατχρνα να 

πρστατέψε τα φλα αντστχα απ ανάλγες ενέργεες τ εχθρ. 
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πως φανετα κα στην εκνα 2, η εφαρμγή τ πληρφρακ πλέμ 

κα της ερτερης απ ατν έννας, των ερτερων πληρφρακών επχερή

σεων (IW/ΙΟ) στ επχερησακ κα τακτκ εππεδ, δεξάγετα με τν Πλεμ 

Δκησης κα Ελέγχ (Command Control Warfare  C2W) τσ εναντν της 

στρατωτκής σ κα εναντν της φσκής πδμής τ αντπάλ. O C2W κα

θστατα σαστκά εφαρμγή τ IW/IO στς στρατωτκές επχερήσες. Ξεκνάε 

απ την περδ της ερήνης, σνεχζετα στην ένταση / κρση / σγκρση αλλά 

Εικόνα 2: Τ Φσμα τυ Πλρφριακ Πλμυ.
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κα κατά την επστρφή στην ερήνη.

Η σνεργασα των πέντε σστατκών στχεων  εργαλεων π στηρζν τ 

κδμημα τ C2W κα κατά σνέπεα κα τ πληρφρακ πλέμ, πα

ρσάζετα στην εκνα 3. Ατή η σνεργασα των πέντε σστατκών  εργαλεων 

μεταξ τς ενα π μεγεθνε την μαχητκή τς καντητα. Η δραστηρτητα 

τ κάθε ενς απ τα πέντε σστατκά στχεα τ πληρφρακ πλέμ, 

Εικόνα 3: Τα πντε Συστατικά Στιχεα - Εργαλεα τυ C2W.

περγράφετα σνπτκά στν πνακα 1 κα αναλτκά στς επμενες εντητες.

Με τν ρ δκηση κα έλεγχς (Command Control  C2) περγράφετα η 

εξάσκηση εξσας κα η παρχή κατεθνσεων απ έναν καθρσμέν δκητή 

σε καθρζμενες ή απσπασμένες σε ατν δνάμες.

Ο C2 με τη σερά τ δαρετα σε:

 Επθετκ (C2attack) γα απτρπή των αντπαλων δκητών απ τη δνατ

τητα να δκήσν κα να ελέγξν τς δνάμες τς. Ο επθετκς C2 απαντάτα 

στη δεθνή ββλγραφα κα με τν τατσημ ρ counterC2.

 Πρστασας (C2Protection) γα άμνα των φλων σστημάτων C2 απ επ

θετκές πρσπάθεες τ αντπάλ, αλλά κα αντστρφή ενδεχμενων τέτων 

ενεργεών σε φλ πλενέκτημα.

Ο C2 ενα μα σνεχής κκλκή δαδκασα στην πα  δκητής παρνε απ

φάσες κα εξασκε την εξσα τ στς π’ ατν δκητές γα την εκπλήρωση 

μας απστλής. Ατή η δαδκασα περγράφετα απ τν κκλ απφασης κα 

εκτέλεσης ή στα αγγλκά OODA loop απ τα αρχκά των λέξεων Observe = Παρα

τηρώ (τ περβάλλν γα σλλγή πληρφρών), Orient = Κατεθνω (εκτμώ 

την κατάσταση π έχω παρατηρήσε), Decide = Απφασζω (σχεδάζω τν τρπ 

δράσης), Act = Ενεργώ (δρω με βάση τ σχέδ). Η σνλκή αλληλεπδραση των 



134 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

φλων κα αντπαλων σστημάτων C2 παρσάζετα στην εκνα 4.

Ο C2W έχε εφαρμγή τσ σε πλεμκές επχερήσες σ κα σε στρατωτκές 

επχερήσες εκτς πλέμ (Military Operations Other Than War  MOOTW). Τα 

σστατκά τ C2W εφαρμζντα σε σνεργασα τ καθένα με τα άλλα, γα την 

πστήρξη των παραπάνω επχερήσεων σε ξηρά, θάλασσα, αέρα αλλά τλάχ

στν γα την πλανητκή περδναμη κα στ δάστημα.

λες  δραστηρτητες τ IW/IO δεξάγντα μέσω τεσσάρων τεχνκών. Α

τές, αφ’ ενς μεν δεν ενα αμβαα απκλεμενες μεταξ τς, αφ’ ετέρ δε 

μπρν να χρησμπηθν τσ σαν επθετκές σ κα σαν αμντκές. 

 Άρνηση της πληρφρας (Denial of Information  DoI). Παραδεγματα 

απτελν: 

 Απκρψη κα καμφλάζ ή τεχνλγα ελεγχμενης H/M πγραφής, 

γνωστή ερτερα ως stealth. Τα Α/Φ κα πλα stealth χρησμπν τη σχεδ

αση σχήματς κα τα απρρφητκά λκά γα να παραμένν ανεντπστα απ 

τα Ρ/Ε κα την ψξη των εξαγωγών κασαερων γα απκρψη απ ασθητήρες 

πέρθρης ακτνβλας (Infrared  IR). 

 Η χρήση της κρπτγραφας κα κωδκπησης έτσ ώστε να απτραπν 

Εικόνα 4: Η αλλλεπδρασ φλυ κα αντπαλυ συστήματς C2.
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κάπ ανεπθμητ χρήστες απ την πρσβαση 

σε αρχεα Η/Υ π δεν επθμμε να έχν απε

ρρστη πρσβαση. 

 Παραπλάνηση κα μμηση (Deception & 

Mimicry  D&M). Η εκσα καταχώρηση παραπλα

νητκών πληρφρών. Παραδεγματα απτε

λν:

 Ο ενεργητκς παρεμβλέας Ρ/Ε (active 

radar jammer) ενς πλ,  πς εκπέμπε σή

ματα κλπής πλης απστασης (RGPO) πρς ένα 

εχθρκ Ρ/Ε, τα πα περέχν εσφαλμένη την 

πληρφρα μέτρησης απστασης (μκρτερη ή 

μεγαλτερη απ την πραγματκή).

 Η χρήση δάφρων πργραμμάτων λγ

σμκ (software) τπ Δρες Ίππς (Trojan 

Horse) γα παραπλάνηση ως πρς την ταττητα 

τ εσβλέα σε ένα σστημα ή δκτ Η/Υ.

 Δάσπαση κα καταστρφή (Disruption & 

Destruction  D&D). Η καταχώρηση μας πληρ

φρας στ σστημα δκησης, ελέγχ κα πλη

ρφρών (ΣΔΕΠ) τ αντπάλ, η πα τ 

πρκαλε κάπα δσλετργα ή κα σαφής 

καταστρφή τ αντπάλ ΣΔΕΠ. Παραδεγματα 

απτελν:

 Η εφαρμγή παρεμβλής θρβ (com

munications noise jamming) σε ένα δκτ στρα

τωτκών επκνωνών.

 Η χρήση πλων ηλεκτρμαγνητκ παλμ 

(Electromagnetic Pulse  EMP) τα πα καταστρέ

φν τσ τν εξπλσμ Ρ/Ε κα επκνωνών 

Τ Δαδκτ χε αρχ

σε να χρησμπετα 

α επστημνκς 

σκπς από τη δεκα

ετα τ ’80, εν κθε 

στμή π περνε α

ξνντα εμετρκ  

μεμνμν χρήστες, 

 εταρες, τα εκπαδε

τκ δρματα κα  

κθε λής ρανσμ 

π σνδντα σε ατό.
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σ κα τα δκτα Η/Υ τ αντπάλ.

 Υπνμεση / ανατρπή (Subversion  SUB). Η καταχώρηση μας πληρφρας 

η πα πρκαλε μα δαδκασα ατκαταστρφής στ αντπαλ ΣΔΕΠ.

 Η χρήση παραπλανητκών σημάτων τα πα πρκαλν την πρωρη ενερ

γπηση πρσωλήνων σε κατεθνμενα βλήματα.

 Λγκές βμβες,  κα άλλα καταστρφκά πργράμματα (software) Η/Υ 

τα πα χρησμπν τς πρς τ δ τ λετργκ σστήματς 

τ πλγστή γα να τ βλάψν.

Ο στχ των πληρφρακών επχερήσεων μπρε να ενα τεσσάρων 

εδών:

 Ηγεσα (πλτκή, στρατωτκή, κνωνκή, πλτστκή).

 Πλτκή πδμή (τηλεπκνωνες, μεταφρές, ενέργεα, κνμα, πα

ραγωγή).

 Στρατωτκή πδμή (επκνωνες, πληρφρες, δκητκή μέρμνα, 

επχερήσες).

 Οπλκά Σστήματα (αερσκάφη, πλα, πρβλα, αεράμνα, κατεθν

μενα πλα).

Σε ατ τ σημε κα πρν περάσμε στς επμενες εντητες, κρνετα σκ

πμ να παρσαστν  δαφρές μεταξ των εννών των αγγλκών λέξεων 

information κα intelligence.

Information πως αναφέρετα κα παραπάνω νμάζετα κάθε πληρφρα 

μη επεξεργασμένη, ατή δηλαδή π δεν έχε περάσε τν “κκλ επεξεργασας 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ

Φυσκή Καταστρφή

(Physical Destruction)

Η καταστρφή σημαντκών κμβων τ σστήμα

τς C2W τ αντπάλ 

Η/Ν Π λε μς

(Electronic Warfare  EW)

Η κ ραρ χ α στ Η/Μ φά σμα μέ σω των Electronic 

Warfare Support, Electronic Attack κα Electronic 

Protection.

 σφ λεα Ε π χε ρή σε ων

(Operations Security OPSEC)

Η απτρπή τ αντπάλ απ σλλγή πληρ

φρών γα τς δναττητες, πρθέσες των φλων 

δνάμεων. 

Ψυχλγκς Επχερήσες

(Psychological OperationsPSYOP)

Ο επηρεασμς αντπαλων μάδων ή των ηγετών 

τς με τη μεταφρά σγκεκρμένων μηνμάτων 

/ πρτάσεων. Εφαρμζντα σε άρρηκτ σνδα

σμ / σνεργασα με ασφάλεα επχερήσεων κα 

παραπλάνηση.

Στρατωτκή Παραπλνσ

(Military Deception)

Η ακσα καθδήγηση τ αντπάλ σε λαν

θασμένη εκτμηση της κατάστασης κα ανάλγες 

λανθασμένες απφάσες. 

Πνακας 1: Ο Δραστρττες των Συστατκών Στχεων - Εργαλεων τυ C2W.
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πληρφρών” (Intelligence cycle). Ατς απτελετα απ τα στχεα σλλγής, 

επεξεργασας, παραγωγής, δανμής, σχεδασης κα κατεθνσεων πληρφρών 

π αφρν μα σγκεκρμένη απστλή κα παρσάζετα στην εκνα 5.

 Intelligence νμάζετα η επεξεργασμένη πλέν πληρφρα. Τ πρν 

δηλαδή της δαδκασας τ κκλ επεξεργασας των πληρφρών.

ΤΑ ΣΣΤΑΤΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΑ Τ ΠΛΡΦΡΑΚ ΠΛΕΜ

Σε ατή την εντητα θα επχερηθε η παρσαση των πέντε σστατκών  ερ

γαλεων των στρατωτκών εφαρμγών τ Πληρφρακ Πλέμ, έτσ ώστε να 

φωτστν περσστερ τα σημεα εκενα π ενα ερτερα άγνωστα. 

ΦΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (PHYSICAL DESTRUCTION)

Φσκή καταστρφή μας δαδκασας ή εγκατάστασης IW/IO (στρατηγεα, δ

κτα επκνωνών  Η/Υ  ασθητήρων, μνάδες παρχής  δανμής ενέργεας 

κ.λπ.) σημανε τ ατή δεν μπρε να επχερε μνμα ή γα μα σγκεκρμένη 

χρνκή περδ. Πρηγετα η φάση της στχπησης κα έπετα η φάση της 

εκτμησης βλαβών / ζημών (Battle Damage Assessment  BDA). Πρέπε δε να θε

σπζντα απ τη φάση της σχεδασης μέτρα απτελεσματκτητας τ στχ 

C2 μετά τη φσκή καταστρφή τ. Ατά σλλεγμενα απ τς πηρεσες πλη

ρφρών καθρζν την επτχα της φσκής καταστρφής.

Υπάρχν τρες κατηγρες φσκής καταστρφής. Ατές ενα:

 Κατηγρα K (KΚill) π η δαδκασα ή εγκατάσταση IW/IO δεν ενα δ

νατν να επσκεαστε.

 Κατηγρα F (FΚill) π η δαδκασα ή εγκατάσταση IW/IO δεν ενα δ

νατν να επχερήσε.

 Κατηγρα Μ (MKill) π ένας κνητς / ταχκνητς (mobile) στχς δεν 

μπρε να κνηθε.

Εικόνα 5: Ο κκλς επεξεργασας των πλρφρών.



138 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (Η/Ν) ΠΟΛΜΟΣ (ELECTRONIC WARFARE  EW)

Ο Η/Ν πλεμς ενα η στρατωτκή δραστηρτητα π περγράφε τ φάσμα 

ενεργεών γα τα ακλθα:

 Πρσδρσμ, αναγνώρση, εκμετάλλεση (τακτκή  επχερησακή) των 

Η/Ν εκπμπών.

 Τη χρήση ηλεκτρμαγνητκής (Η/Μ) κα κατεθνμενης ενέργεας με σκ

π τη μεωση ή παρεμπδση εκμετάλλεσης τ Η/Μ φάσματς απ τν εχθρ 

κα μέσω ατ την επθεση εναντν τ.

 Επβεβαωση απτελεσματκής χρήσης τ Η/Μ φάσματς απ τς φλες 

δνάμες. 

Ο Η/Ν Πλεμς περλαμβάνε τρες μεγάλες πδαρέσες δραστηρτήτων. 

Ατές ενα τα ES, EA, EP π πρέρχντα απ την εξέλξη των παλτερων 

αντστχων ESM, ECM, EPM τς πες δερνν κα ενθλακώνν χωρς να 

ακρώνν. Σνπτκά  πδαρέσες  η πως παραδσακά απκαλετα τ 

δέντρ  τ Η/Ν πλέμ γα τν 21 αώνα, περγράφντα στην εκνα 6 κα 

αναλτκτερα ατές ενα:

πστήρξ Ηλεκτρνκ Πλμυ

(Electronic Warfare Support - ES πρών ESΜ)

Περλαμβάνε ενέργεες κάτω απ τν άμεσ έλεγχ ενς επχερησακ Δκητή 

γα ερενά  αναγνώρση  πρεδπηση απελής (Threat Warning and Recognition), 

σλλγή πστήρξη (Collection Supporting) κα τέλς ραδγωνμέτρηση (Direction 

Εκνα 6: Ο πδαρσες τυ Η/Ν Πλμυ τν 21 αώνα.
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Το δύτρο μισ το 

20ο αινα χ πι

κρατήσι διθνς 

ο ρος Electronic 

Countermeasures 

(ECM). Σήμρα και μ 

προοπτική στον 21ο 

αινα απαντται λο 

και αραιτρα στη 

διθνή βιβλιογραφα 

και πρακτική φαρ

μογή, γιατ ο ρος 

Electronic Attack τον 

διρύνι τσι στ 

να πριχι και τις ν

ς τχνολογς.

Finding) με σκπ τν εντπσμ των πηγών της εκπε

μπμενης Η/Μ ενέργεας. τσ τα ES απτελν πηγή 

πληρφρών γα την λήψη άμεσων απφάσεων επ 

των EΑ, ΕP, γα στχπηση, απφγή εχθρκών δ

νάμεων κα γα άλλες τακτκές εφαρμγές.

Εξέχσα θέση γα την ηλεκτρνκή σλλγή

πστήρξη στς επκνωνακές σχντητες σε 

στρατηγκ εππεδ, κατέχε τ σστημα Echelon. 

Με τ σστημα ατ, σε σνεργασα με Μ. Βρετανα, 

Καναδά, Αστραλα κα Νέα Ζηλανδα εσάγντα γα 

επεξεργασα στς Η/Υ της NSA ένα εκατμμρ 

μηνματα κάθε 30’. Ατά, εκτμάτα τ πκλέπτ

ντα απ παρακλθήσες σε παγκσμα κλμακα, 

σταθερών, κνητών κα δρφρκών τηλεφωνκών 

δκτων, τηλεπτκών κα ραδφωνκών εδήσεων 

κα φσκά ηλεκτρνκ ταχδρμε. 

Ηλεκτρνκή Επθεσ

(Electronic Attack - Ε πρών ECM)

Η ηλεκτρνκή επθεση (ΕΑ) περλαμβάνε λες 

εκενες τς ενέργεες πρς απφγή ή μεωση της 

απτελεσματκής εχθρκής χρήσης τ Η/Μ φά

σματς με καταστρφκές ή μη καταστρφκές 

μεθδς γα τν αντπαλ (HARD ή SOFT KILL). 

Τ δετερ μσ τ 20 αώνα εχε επκρατήσε 

δεθνώς  ρς Electronic Countermeasures (ECM). 

Σήμερα κα με πρπτκή στν 21 αώνα απαντά

τα λ κα αρατερα στη δεθνή ββλγραφα κα 

πρακτκή εφαρμγή, γατ  ρς EA τν δερνε 

έτσ ώστε να περέχε κα τς νέες τεχνλγες.

Εκτς απ τα παραδσακά αντμετρα, μα νέα 

μρφή μη καταστρφκής Η/Ν επθεσης αλλά παρ’ 

λα ατά δραματκά εξντωτκής, έχε εσαχθε με 

την λ κα μεγαλτερη χρήση των δκτων Η/Υ 

(Computer Networks) γα την πστήρξη ΣΔΕΠ 

καθώς κα μεμνωμένων Η/Υ ενσωματωμένων σε 

σστήματα ασθητήρων, επκνωνών ή σστημάτων 

ατμάτ ελέγχ (ΣΑΕ) πλκών σστημάτων. Πρ

κετα γα την ηλεκτρνκή εσαγωγή ών Η/Υ σε ένα 

τέτ σστημα, με έμμεσς ή άμεσς τρπς.

Ο καταστρφκές (destructive) μέθδ ΕΑ 

νμάζντα κα HARD KILL γατ έχν σκπ την 

φσκή καταστρφή των φρέων στχων τς.
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Ηλεκτρνκή Πρστασα (Electronic Protection - EP πρών EPM)

Ενα ενέργεες π λαμβάνντα πρκεμέν να δατηρηθε η απτελεσματ

κτητα της χρησμπησης τ Η/Μ φάσματς απ τς φλες δνάμες. Ο ρς 

έχε επσης δερνθε σε σχέση με τν πργενέστερ EPM, γα να περλάβε την 

χρήση μέτρων πως:

 Πρστασα απ τν Εχθρκ Η/Ν Πλεμ:

 λεγχς Η/Μ εκπμπών (Emission Control  EMCON).

 Ηλεκτρμαγνητκή σκλήρνση (Electromagnetic Hardening).

 Πρστασα απ τν φλ Η/Ν Πλεμ:

 λεγχς Η/Μ εκπμπών (Emission Control  EMCON).

 Ασφάλεα επκνωνών (Communications Security  COMSEC).

 Απφγή αλληλσγκρσης σχντήτων H/N Πλέμ (Frequency 

Deconfliction). Ενα η σστηματκή δαδκασα δαχερσης των σχντήτων γα 

τη σντνσμένη χρήση τ Η/Μ φάσματς απ τς φλες δνάμες, σε επχερή

σες, επκνωνες κα πληρφρες.

ΑΣΦΑΛΙΑ ΠΙΧΙΡΗΣΩΝ (OPERATIONS SECURITY OPSEC)

Ασφάλεα επχερήσεων (Operations Security OPSEC) ενα η δαδκασα πρσ

δρσμ της ταττητας κρσμων πληρφρών κα στη σνέχεα ανάλσης των 

φλων ενεργεών π σχετζντα με στρατωτκές επχερήσες αλλά κα άλλες 

δραστηρτητες έτσ ώστε:

 Να αναγνωρστε η ταττητα των δραστηρτήτων εκενων π ενα δνα

τν να παρακλθντα απ εχθρκά σστήματα σλλγής πληρφρών.

 Να καθρστε πά στχεα αφρν τς ημέτερες δνάμες, τα πα αν απκτη

θν απ τα εχθρκά σστήματα σλλγής πληρφρών, ερμηνεμένα κα σνθεμένα 

ενα δνατν να απδώσν έγκαρα σημαντκές πληρφρες στν αντπαλ.

 Να επλεγν κα εκτελεστν μέτρα τα πα να εξαλεψν ή να μεώσν 

σε ένα απδεκτ εππεδ τα τρωτά σημεα των ενεργεών των φλων δνάμεων 

ως πρς την εκμετάλλεσή τς απ τν αντπαλ.

Τ αρκτκλεξ OPSEC απαντάτα στη δεθνή ββλγραφα κα γα την ερμηνεα τ 

ρ operational security  πς ενα τατσημς με την ασφάλεα επχερήσεων. 

Τ κρτερ χαρακτηρστκ της ασφάλεας επχερήσεων ενα τ απτελε μα δαδ

κασα. Δεν ενα μα σλλγή σγκεκρμένων καννων κα δηγών  πες ενα δνα

τ να εφαρμσθν σε παδήπτε επχερηση. Δαφέρντας απ τα πργράμματα 

ασφαλεας τα πα έχν σαν σκπ την πρστασα δαβαθμσμένων πληρφρών, 

η ασφάλεα πληρφρών έχε σαν έργα της την αναγνώρση, έλεγχ κα πρστασα 

των γενκά αδαβάθμητων θεμάτων τα πα σχετζντα με δάφρες στρατωτκές 

η άλλες δραστηρτητες πληρφρακ πλέμ. Η ασφάλεα επχερήσεων κα τα 

πργράμματα ασφαλεας πρέπε να ενα στενά σχεδασμένα κα σντνσμένα ώστε 

να εξασφαλζν λες τς πλερές των παραπάνω επχερήσεων.

Η αναπφεκτη παρσα των μέσων μαζκής ενημέρωσης (ΜΜΕ) στς στρατω

τκές επχερήσες κάνε την ασφάλεα επχερήσεων μα περπλκη πθεση. Επσης 

η παρσα των ΜΜΕ στα πεδα των επχερήσεων κα η δναττητά τς γα επκ
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νωνες με απεθεας μετάδση εκνας κα ήχ σε πραγματκ χρν, πρσφέρν 

τ δναμκ να ενα μα εξαρετκή πηγή πληρφρών γα πνδήπτε αντπαλ. 

Η απστέρηση τ αντπάλ δκητή απ τέτ εδς κρσμες πληρφρες 

(πχ. απγεωση Α/Φ, αππλς πλων, δασπρά στρατεμάτων κ.λπ.) σνεσφέρε 

στην αβεβατητά τ κα καθστερε τη λήψη των απφάσεων.

Υπάρχν δ εδών δαδκασες ασφαλεας πληρφρών. Η δαδχκή κα η 

πρσαρμζμενη,  πες παρσάζντα σνπτκά στην εκνα 7 αρστερά 

κα δεξά αντστχα.

Η ασφάλεα επχερήσεων δεν ενα μα δαδκασα απκμμένη απ τα άλλα σ

στατκά τ IW/IO. Εφαρμζετα σε σνεργασα με καλσχεδασμένα σχέδα παραπλά

νησης κα ψχλγκών επχερήσεων. Στην επθετκή της μρφή (C2attack) η OPSEC, 

επδώκε την εκμηδένση τ αντπαλ σστήματς πληρφρών, έτσ ώστε να πρ

καλέσε δσχέρεα ή κα ανκαντητα στν αντπαλ δκητή να ελέγξε τς δνάμες 

τ απτελεσματκά. Στην αμντκή της μρφή (C2protection), έχε σαν αντκεμενκ 

σκπ την απκρψη πληρφρών π αφρν τς φλες δνάμες κα με τη χρήση 

της παραπλάνησης, εσαγωγή ψεδών πληρφρών στ σστημα C2 τ αντπάλ. 

Επσης ενα απδεκτ τ  εκάσττε δκητής πρέπε να ενα έτμς γα την ανάλη

ψη κάπ βαθμ κνδν ταν επλέγε ή χ τη λήψη μέτρων OPSEC.

ΨΧΟΛΟΓΙΚΣ ΠΙΧΙΡΗΣΙΣ (PSYCHOLOGICAL OPERATIONSPSYOP)

Ενα πρσχεδασμένες ενέργεες μετάδσης επλεγμένων πληρφρών κα 

μηνμάτων σε σγκεκρμένα ακρατήρα, γα επδραση στα σνασθήματα, τα 

κνητρα, την αντκεμενκή λγκή κα τελκά στη σμπερφρά αντπάλων (κα 

χ μν) κβερνήσεων, ργανσμών, στρατωτκών σχηματσμών, μάδων ή κα 

Εικόνα 7: Τα δ εδ των δαδκασών τς σφλεας Επχερήσεων.



142 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ατμων. Ο σκπς των ψχλγκών επχερήσεων, ενα να παρακνήσν ή να 

ενδναμώσν τη στάση κα σμπερφρά τ στχ τς, έτσ ώστε ατές να 

ενα ενκές γα τν ενρχηστρωτή τς.

Εκτς απ τς ψχλγκές επχερήσες (PSYOP) κα τ πρερχμεν απ 

ατές ψχλγκ πλέμ (Psychological Warfare  PSYWAR) στα τρα εππεδα 

IW/IO π έχμε ήδη αναφέρε, δηλαδή στρατηγκ, επχερησακ κα τακτκ 

πάρχε κα ένα τέταρτ εδς τ π νμάζετα σταθερπησης / καταστλής 

(consolidation PSYOP). Ατές αναφέρντα σε περπτώσες π  ψχλγκές 

επχερήσες δενεργντα σε περχές  πες κατκντα απ πληθσμ 

εχθρκής χώρας ή δνητκά εχθρκ πληθσμ κα στς πες έχν αναπτχθε 

ημέτερες δνάμες, με σκπ την παραγωγή σμπερφρών εκ μέρς τ τπ

κ πληθσμ φλκών πρς τς αντκεμενκς μας σκπς.

Ο μντέρνες ψχλγκές επχερήσες έχν απκτήσε νέες πρπτκές εξατας 

της πρδ των επκνωνών κα των Η/Υ. Η σχέση των ψχλγκών επχερήσεων 

με την πρπαγάνδα κα  σνερμ π πρκπτν ενα πρφανες, χωρς ατή 

να ενα ή μνη τς έκφραση. να κλασσκ παράδεγμα ργάνωσης ψχλγκών 

επχερήσεων μας χώρας σε στρατηγκ, επχερησακ κα τακτκ εππεδ, απτελε 

τ τρκκ μντέλ. Απτελετα απ ένα πλπλκαμ δκτ δρμάτων, ργανώ

σεων, πργραμμάτων, επτρπών, σνδέσμων, σλλγων κα μάδων ψχλγκών 

επχερήσεων. Ατές παρσάζντα με δάφρα παραπλανητκά πρσωπεα, τσ 

στ εσωτερκ σ κα σε λες τς χώρες Ερώπης, Αμερκής κα Αστραλας. Αχμή 

τ δρατς απτελε τ τμήμα εδκ πλέμ (Special Warfare Department) τ 

τρκκ Γενκ Επτελε με σημαντκτερ πλώνα τ τς δάφρες μστκές 

πηρεσες  πες δρν χωρς κανένα απλτως πλτκ έλεγχ.

Η γνωσττερη απ λες ενα η εθνκή MIT αλλά πάρχν κα  μστκές πηρε

σες τ στρατ κα τ τρκκ ΥΠ.ΕΞ. νας άλλς ργανσμς π την αγδα 

τ τμήματς εδκ πλέμ ενα τ τμήμα ψχλγκ πλέμ (Psychological 

Warfare Department). Στς 9 Νεμβρ 1983 ατ τ τμήμα μετεξελχθηκε στ πρ

γε κνωνκών πθέσεων (ΤΙΒ) με πρώτ δκητή τ τν Dogan Beyazit,  πς 

την δα χρνκή περδ ήταν κα επκεφαλής τ τμήματς εδκ πλέμ.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

(MILITARY DECEPTION)

Ενα τα μέτρα π σχεδάζντα κα λαμβάν

ντα γα να παραπλανήσν σκπμα τν αντπαλ 

ηγέτη στη λήψη απφάσεων. Εκτελετα με την 

παραπηση, δαστρέβλωση ή απκρψη, πληρ

φρών, θέσεων, σχηματσμών, δναττήτων των 

φλων δνάμεων, με σκπ την παρακνησή τ 

να εκτμήσε λανθασμένα την κατάσταση κα κατά 

σνέπεα να δράσε λανθασμένα κα επζήμα γα 

τα σμφέρντά τ. Η στρατωτκή παραπλάνηση 

δαρετα σε πέντε κατηγρες:

 Στρατηγκή

 Επχερησακή

 Τακτκή

 Υπηρεσών

 Σε πστήρξη της Ασφάλεας Επχερήσεων.

Ενα δνατν να εφαρμσθε σε λα τα εππε

δα τ πλέμ κα σε λες τς φάσες τ (πρν, 

κατά τη δάρκεα της μάχης κα μετά τς εχθρ

πραξες). Γα την ρθή σχεδαση της στρατωτκής 

παραπλάνησης πρέπε να λαμβάνντα π’ ψν  

έξης αρχές της:

 Η Σγκέντρωση (Focus). Η παραπλάνηση 

πρέπε να στχπε τν αντπαλ ηγέτη  πς 

λαμβάνε τς απφάσες. Τ σστημα πληρφρών 

τ αντπάλ σνήθως δεν απτελε στχ της 

παραπλάνησης, αλλά μν τν αγωγ π χρησ

μπετα γα τρφδσα τ αντπαλ ηγέτη 

με επλεγμένες πληρφρες.

Η αναπφκτη παρο

σα των μσων μαζικής 

νημρωσης (ΜΜ) 

στις στρατιωτικς πι

χιρήσις κνι την 

ασφλια πιχιρή

σων μια πρπλοκη 

πθση. πσης η πα

ροσα των ΜΜ στα 

πδα των πιχιρήσ

ων και η δναττητ 

τος για πικοινωνς 

μ απθας μτδο

ση ικνας και ήχο 

σ πραγματικ χρνο, 

προσφρον το δ

ναμικ να ναι μια 

ξαιρτική πηγή πλη

ροφοριν για οποιον

δήποτ αντπαλο. 
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 Ο Αντκεμενκς Σκπς (Objective)  πς πρέπε να ενα η πρκληση τ 

αντπάλ να κάνε σγκεκρμένες πράξες. 

 Ο Κεντρκς λεγχς (Centralized Control) κα η απκεντρωτκή εκτέλεση. Ο 

επχερήσες παραπλάνησης πρέπε να κατεθνντα κα ελέγχντα απ ένα μν 

στχε. τσ απφεγετα η σγχση κα εξασφαλζετα τ γεγνς τ τα δάφρα 

στχεα π την εκτελν παρσάζν την δα στρα στν αντπαλ κα δεν 

έρχντα σε αντθεση με άλλς επχερησακς αντκεμενκς σκπς.

 Η Ασφάλεα (Security). Πρέπε να ενα αστηρή έτσ ώστε να απστερετα 

 αντπαλς απ τη γνώση της πρθεσής μας γα παραπλάνηση. Εφαρμζετα σε 

σνεργασα με ένα καλδλεμέν σχέδ ασφάλεας επχερήσεων (OPSEC).

 Η Επκαρτητα (Timeliness). Απατετα να δθε κανς χρνς γα την 

‘‘παρσαση της στρας’’ στν αντπαλ, ώστε τ σστημα πληρφρών τ 

να την σλλέξε, αναλσε κα αναφέρε,  αντπαλς ηγέτης να αντδράσε κα 

τ φλ σστημα πληρφρών να σλλέξε τς επθμητές πράξες, βάσε τ 

σχεδ παραπλάνησης.

 Η Ολκλήρωση (Integration). Κάθε σχέδ παραπλάνησης πρέπε να ενα πλή

ρως λκληρωμέν με τη βασκή επχερηση την πα πστηρζε. Η σχεδαση της 

παραπλάνησης πρέπε να εκτελετα παράλληλα με τη σχεδαση της επχερησης.

Η στρατωτκή παραπλάνηση εφαρμζετα σνεργατκά κα με τς ψχλγκές 

επχερήσες.

Μολοντι τα πλα το πληρο

φοριακού πολμο ναι να 

μγμα παλιτρων και νων 

μσων και τχνικν, η κατ

σταση στην αγή το 21ο 

αινα χι πολλς ομοιτητς 

μ την ανπτξη το αροπο

ρικού πλο στις αρχς το 

20ο. Όπως ττ η μφνιση 

της πολμικής αροπορας 

πκτιν το παραδοσιακ, 

μχρι κνη τη στιγμή, πδο 

της μχης χιλιδς πδια π

νω απ την ξηρ και τη θλασ

σα, τσι και ο πληροφοριακς πλμος πκτνι τα φιστμνα 

πδα της μχης στον αγνα για την πληροφοριακή προχή. Η 

σνργατική δρση των ργαλωνσστατικν το πο αναλύσαμ 

παραπνω, δρντας σαν πικαλπτμνα ππδα της ολονα και α

ξανμνης πολμικής προσπθιας (ικνα 8), μ την ποστήριξη και 

των πξργασμνων πληροφοριν αναμνται να προσφρι στον 

πιχιρησιακ διοικητή το 21ο αινα την απαιτούμνη ισχύ.

Εικόνα 8: Η συνεργασα των Συστατκών 
τυ Πλρφρακ Πλμυ.
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

2 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 1988 0.44

3 117
Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων 

(Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 
1988 0.15

4 121

Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια

(Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)

(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

5 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

6 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

7 125
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1994 2.93

8 126
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1995 2.93

9 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής

(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)
1996 2.05

10 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 

Συγγραμάτων 1981-1995
1996 1.47

11 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις

(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)
2000 0.88

12 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 

Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939
1998 4.40

13 134
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1997 2.35

14 136
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Γ’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

15 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 

(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 
2000 1.47

16 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 

Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)
2002 4.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται εκτός από τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο:
- Οι διαμένοντες στην Αττική, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 προσωπικά, κάθε Τετάρτη (08:00-12:00).
- Οι διαμένοντες εκτός Αττικής, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους με ταχυδρομική επιταγή 
(μαζί με αριθμό τηλεφώνου).
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

9 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

10 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

11 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

12 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

13 22 Το Tέλος 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 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

24 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

25 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

26 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

27 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

28 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

29 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

30 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

31 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

32 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

33 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

34 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

35 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

36 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

37 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

38 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

39 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

40 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

41 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

42 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

43 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

44 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

45 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

46 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

47 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

48 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

49 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

50 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

51 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

52 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

53 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

54 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

55 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

56 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

57 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

58 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

59 301 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%.


