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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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Μέ ρος A΄
Φυ σι κή Γε ω γρα φία

Ε ∆Α ΦΙ ΚΟ

∆ΙΑ ΜΕ ΡΙ ΣΜΑ 

Η ΠΕΙΡΟΥ
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Το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου βρί σκε ται στη Δυ-

τι κή Νο τια να το λι κή Ευ ρώ πη, πλη σί ον της ι τα λι κής χερ-

σο νή σου. Η πε ρι φέ ρεια της Η πεί ρου (ελ λη νικό έ δα φος) 

α πο τε λεί το πλη σιέ στε ρο τμή μα της Ελ λά δας με την Κε-

ντρι κή Ευρώ πη. Κα τά τη διάρ κεια του Ψυ χρού Πο λέ μου, η 

αλ βα νι κή α πο μό νω ση δεν ε πέ τρεψε να κα τα σκευα σθούν 

ο δοί, ώ στε η Ελ λά δα, μέ σω της Η πεί ρου, να ε πι κοι νω νεί 

σύ ντο μα και ά νε τα με τις χώ ρες της 

Κε ντρι κής Ευ ρώ πης1. 

1 Η γε ω γρα φι κή α συ νέ χεια που υ πήρ χε με τα ξύ της Ελ λά δας και της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης δη μιουρ γού σε 
προ βλή μα τα στην ε πι κοι νω νί α. Σή με ρα, η έντα ξη των Α να το λι κών Βαλ κα νί ων στην Ε Ε α νοί γει έ να δί αυ λο 
ε πι κοι νω νί ας α νά με σα στην Ελ λά δα και τις χώ ρες της κε ντρι κής Ευ ρώ πης. 

Τα ξχος ε.α. Αν δρέ ας Κα στά νης

πρώην Κα θη γη τής Στρατιωτικής Γε ω γρα φί ας ΣΣΕ,

αναπληρωτής Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ,

Δρ Ι στο ρί ας - Μs Διε θνών Σχέ σε ων-Στρα τη γικής
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ΓΕ Ω ΓΡΑ ΦΙ ΚΗ ΘΕ ΣΗ - ΓΕ Ω ΓΡΑ ΦΙ ΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ
Θέ ση 

Τα ι στο ρι κά-γε ω γρα φι κά ό ρια της Η πεί ρου ε κτεί νο νται νό τια μέ χρι τον Αμ βρα κι-

κό κόλ πο, α να το λι κά μέ χρι τη Θεσ σα λί α και τη Μα κε δο νί α, δυ τι κά βρέ χεται α πό την 

Α δρια τι κή Θά λασ σα (Ιό νιο Πέ λα γος). Βό ρεια, τα σύ νο ρα της Η πεί ρου εί ναι μάλ λον 

α σα φή1. Σύμ φω να με την εκ δο χή της Με γά λης Στρα τιω τι κής Ε γκυ κλο παί δειας του 

1926, η βό ρεια γραμ μή της Η πεί ρου φθά νει μέ χρι τον Σκού μπα ή Σκού μπη πο τα μό. 

Το 1913, η Ελ λά δα πρό τει νε ως ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα τη γραμ μή που περ νά βό ρεια 

α πό τη Χει μά ρα, νό τια της Μο σχό πο λης, του Πό γρα δετ ς και της λί μνης Α χρί δας2. Η 

γραμ μή αυ τή θα θε ω ρη θεί στην πα ρού σα α νά λυ ση ως βό ρειο σύ νο ρο του Ε δα φι κού 

Δια με ρί σμα τος της Η πείρου3. Σή με ρα, το νότιο και με γα λύ τε ρο τμή μα του α νή κει στην 

Ελ λά δα, ε νώ το βό ρειο στην Αλ βανί α. Το μή κος των συ νό ρων της Ελ λά δας με την 

Αλ βα νί α α νέρ χε ται στα 246,7 χι λιόμε τρα (231,3 χι λιό με τρα σε ξη ρά, 8,5 σε πο τα μούς 

και 6,9 στις λί μνες των Πρε σπών)4, α πό τα ο ποί α τα 80 βρί σκο νται σε ι διαί τερα ο ρει νή 

πε ριο χή. Η με θό ριος γραμ μή αρ χί ζει α πό τη λί μνη των Πρε σπών, διέρχε ται α πό τη 

συμ βο λή των πο τα μών Σα ρα ντα πό ρου και Α ώ ου και κα τα λή γει στον όρ μο Φτε λιά. 

Έ κτα ση 

Η ελ λη νι κή Ή πει ρος έ χει συ νο λι κή έ κτα ση 9.203 τε τρα γω νι κά χι λιό με τρα, κα-

λύπτο ντας το 6,7% της συ νο λι κής έ κτα σης της χώ ρας. Στο κέ ντρο της Η πεί ρου 

βρί σκε ται το υ ψί πε δο Ιω αν νί νων, το ο ποί ο κα λύ πτει έ κτα ση 900 τε τρα γω νι κών 

χι λιομέ τρων. Α πο τε λεί συ γκοι νω νια κό κέ ντρο, γε γο νός το ο ποί ο ε πι τρέ πει τη συ-

γκέντρω ση δυ νά με ων για να ε νερ γή σουν προς ό λες τις κα τευ θύν σεις. 

Ση μεί α ει σό δου του Ε δα φι κού Δια με ρί σμα τος της Η πεί ρου εί ναι:

Βό ρεια: Η διά βα ση Γκε ορ γκου τσά τι, διά βα ση Κα κα βιάς, διάβα ση Χά νι Δελ βι νά κι, η 

στε νω πός της Κλει σού ρας, η στε νω πός Πύρ ρου ή Πε τράνης, η διά βα ση Κό νι τσας, 

η διά βα ση Κιά φε Κα ρίτ και διά βα ση Μπό ρο βας. 

Α να το λι κά: Ά γιοι Σα ρά ντα, Η γου με νί τσα, Πρέ βε ζα.

Νό τια: Διά βα ση Μα κρυ νό ρους.

Δυ τι κά: Η διά βα ση Σβέ τζας, στε νω πός Τσα γκό νι, διά βα ση Ε πτα χω ρί ου, διά βαση 

Κα τά ρας. 

Σχή μα 

Έ χει σχή μα τε τρα πλεύ ρου, το ο ποί ο σε συν δυα σμό με το ο ρει νό έ δα φος 

1 Ο ό ρος «Βό ρειος Ή πει ρος» εμ φα νί σθη κε για πρώ τη φο ρά στο Πρω τό κολ λο της Φλω ρε ντί ας της 17ης 

Δε κεμ βρί ου 1912. Ο Ελ λη νι κός Στρα τός το 1913 α πε λευ θέ ρω σε τους Ά γιους Σα ρά ντα, Δέλ βι νο, Αρ γυρό κα-
στρο, Τε πε λέ νι, Κο ρυ τσά, Πρε με τή μέ χρι την Κλει σού ρα. Με τη Συν θή κη του Λον δί νου (17-5-1913) α να γνω-
ρί σθη κε η Αλ βα νί α ως α νε ξάρ τη το κρά τος, αλ λά το ζή τημα των ελ λη νο αλ βα νι κών συ νό ρων έ με νε α νοι χτό. 
Τε λι κά η Ελ λά δα α να γκά σθηκε να υ πο χω ρή σει στο θέ μα της Βο ρεί ου Η πεί ρου, προ κει μέ νου να έ χει θε τική 
έκ βα ση στο ζή τη μα των νη σιών του Αι γαί ου. 

2 Με τα ξύ των διεκ δι κή σε ων της Ελ λά δας ή ταν και η νη σί δα Σά σων. 
3 Κα τά τη διάρ κεια του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου ο Ελ λη νι κός Στρα τός έ φθα σε μέ χρι τη γραμ μή α μέ σως 

βό ρεια των Ά γιων Σα ράντα, του Δελ βί νου, του Αρ γυ ρο κά στρου, της Κλει σού ρας, της Πρε με τής, του Τε πε-
λε νί ου και της Κο ρυ τσάς. 

4 Δη μη τρα κό που λος Η λί ας, Τα χερ σαία σύ νο ρα της Ελ λά δος, εκ δ. Ί δρυ μα Με λε τών Χερ σο νή σου Αί μου, 
Θεσσα λο νί κη, 1993, σ. 76. 
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κα θιστά το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου κα ταλ λη λό τε ρο για α μυ ντι κές 

ε πι χει ρή σεις, πα ρά για ε πι θε τι κές. 

Βά θος 

Το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου δια θέ τει ε κτε τα μέ νη εν δο χώ ρα, πλην όμως 

η πρό σβα ση σε αυ τή εί ναι κα κή. Το βά θος του εί ναι ι κα νο ποι η τι κό και ε πιτρέ πει τη 

σχε δί α ση της ά μυ νας με την ε πι λο γή δια δο χι κών α μυ ντι κών το ποθε σιών5. Οι επι θε τι κές 

ε πι χει ρή σεις για την κα τά λη ψη της Η πεί ρου α πό Βο ρρά προς Νό τιο ή α ντί στρο φα θα 

πρέ πει να πραγ μα το ποι η θούν με πολ λές δια δο χι κές προ σπάθειες, γε γο νός το ο ποί ο 

α παι τεί το σχε δια σμό πολ λών φά σε ων. Οι προ σπά θειες αυ τές, λό γω του ο ρει νού ε δά-

φους, θα ε πι βάλ λουν πολ λές αλ λα γές στη διάτα ξη των ε νερ γού ντων δυ νά με ων. 

Γε νι κά, το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου ως Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων αν και 

έχει με γά λη σχε τι κά έ κτα ση, πα ρό λα αυ τά πα ρου σιά ζει δυ σχέ ρειες, λό γω της 

ε δα φι κής δια με ρι σμά τω σης6, τό σο στη στρα τη γι κή συ γκέ ντρω ση στρα τιω τι κών 

δυ νά με ων, ό σο και στη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων. Προ βλή μα τα α να μέ νε ται να 

υ πάρ ξουν στο ρεύ μα της Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας και στη δια τη ρη σι μό τη τα7 της 

μα χη τικής ι σχύ ος της ε νερ γού σας δύ να μης στην Ή πει ρο.

5 Το ελ λη νι κό σχέ διο Ι Βα προ έ βλε πε τις α κό λουθες κα τά βά θος το πο θε σί ες α ντί στα σης:
•Το πο θε σί α Λαμ ψί στης, δη λα δή Μι τσι κέ λι-έ λη Λαμ ψί στης-Σου λό που λο-Κα λα μάς πο τα μός μέ χρι των εκ βο-

λών του ή Κα λα μάς πο τα μός μέ χρι Βλα χώ ρι και πα ρα πέ ρα προς Νό το, ό ρη διά βα σης Ε λευ θε ρο χω ρί ου-ό ρη 
Ζά βρο χο-έλη Α χέ ρο ντος πο τα μού.

•Το πο θε σί α Μπι ζα νί ου δη λα δή: Δι πό τα μος ποτα μός-ό ρη Μπι ζα νί ου-ό ρος Μα νω λιά σας-ό ρος Ο λύ τσι κας 
-ό ρος Βρί ζα κας -όρος Ζά βρω χο- έ λη Α χέ ρο ντος πο τα μού.

Πα πά γος Α λέ ξαν δρος, Ο Ελ λη νι κός Στρα τός και η προς πό λε μον πα ρα σκευ ή του, εκ δ. Ι στορι κόν Αρ χεί ον 
του ‘Ε θνι κού Κή ρυ κος’, Α θή να, 1953, σ. 138.

6 Η ύ παρ ξη της Ε γνα τί ας ο δού, αλ λά και η μελ λο ντι κή κα τα σκευ ή της Ιο νί ας α ναμέ νε ται να αμ βλύ νει το 
πρό βλη μα. 

7 Με τον ό ρο δια τη ρη σι μό τη τα εννο ού με τη δυ να τό τη τα δια τή ρη σης ή συ ντή ρη σης της μα χη τι κής ι σχύ ος 
της δύ να μης για ό σο χρό νο α παι τεί ται για να εκ πλη ρώ σει την α πο στο λή της σε κά θε στά διο α πό την αρ χι κή 
ορ γά νω σή της, κα τά την α νά πτυ ξή της, τη διε ξα γωγή των ε πι χει ρή σε ων έ ως την α να δί πλω σή της. 
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ΜΟΡ ΦΟ ΛΟ ΓΙ Α Ε ΔΑ ΦΟΥΣ
Ο ρε ο γρα φί α 

Συ νο λι κά το έ δα φος της Η πεί ρου δια θέ τει πε ρί που κατά το 75% ο ρει νές πε-

ριο χές8, το 14% η μιο ρει νές πε ριο χές και το 11% πε δι νές ε κτά σεις9. Στο Εδα φι κό 

Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου υ πάρ χουν πέ ντε ο ρο σει ρές σχε δόν πα ράλ ληλες με γε-

νι κή κα τεύ θυν ση α πό ΒΒΔ προς ΝΝΔ. Η δυ τι κό τε ρη σχη μα τί ζει την ηπει ρω τι κή 

α κτο γραμ μή, η ο ποί α δια μορ φώ νε ται με α πό κρη μνους βρά χους, κα θιστώ ντας τις 

πε ρισ σό τε ρες α κτές α κα τάλ λη λες για αμ φί βιες ε πι χει ρή σεις. Α μέ σως δυ τι κό τε ρα 

υ πάρ χουν κα τά σει ρά οι ο ρο σει ρές των ο ρέ ων: 

 ΤΣΑ ΜΑ ΝΤΑ - ΣΟΥ ΛΙΟΥ, 

 ΤΡΕ ΜΠΕ ΣΙΝ (Ο ΡΟΣ Α ΣΝΑ ΟΣ) - ΜΑ ΛΙ ΔΕ ΜΠΕ ΛΙΤ (Ο ΡΟΣ ΔΕ ΡΩ ΠΗ) - ΜΑ ΛΙ 

ΝΕ ΜΕΡ ΤΣΚ - ΟΡΟΣ ΜΕ ΡΩ ΠΗ - ΚΑ ΣΙ ΔΙΑ ΡΗΣ - Ο ΛΥ ΤΣΙ ΚΑΣ (ΤΟ ΜΑ ΡΟΣ), 

 Ο ΣΤΡΑ ΒΙ ΤΣΑ - ΓΡΑΜ ΜΟΣ - ΤΥΜ ΦΗ - ΜΙ ΤΣΙ ΚΕ ΛΙ - ΞΗ ΡΟ ΒΟΥ ΝΙ και 

 ΠΙΝ ΔΟΣ α πο τε λεί την α να το λι κό τε ρη ο ρο σει ρά της Η πεί ρου, η ο ποί α 

σχη ματί ζει τη γραμ μή δια χω ρι σμού των υ δά των α νά με σα: στην Ή πει ρο και 

στη Μα κεδο νί α στα βο ρειο α να το λι κά και στην Ή πει ρο και στη Θεσ σα λί α 

α να το λι κά10.

Η ο ρει νή μορ φο λο γί α του ε δά φους δεν ε πι τρέ πει την αύ ξη ση της πυ κνό τη-

τας του πλη θυ σμού και συμ βάλ λει στη δη μιουρ γί α προ ϋ πο θέ σε ων ε δα φι κής 

α πομό νω σης. 

8 Η κλί ση του ε δά φους με τρά ται σε πο σο στά. Ο τύπος υ πο λο γι σμού εί ναι το α πο τέ λε σμα της διαί ρε σης 
με τα ξύ ο ρι ζό ντιας α πόστα σης (α ριθ μη τής) και κα τα κό ρυ φης α πό στα σης (πα ρα νο μα στής).

9 Τα στρα τιω τι κά ε δά φη δια κρί νο νται σε τρεις κα τη γο ρί ες: τα χεί ας κί νη σης, αργής κί νη σης και μη ε πι τρέ-
ποντα κι νή σεις. Το πρώ το α φο ρά ε δά φη με κλί ση μέχρι 30% με πε ριο ρι σμέ να κω λύ μα τα, το δεύ τε ρο α φο ρά 
ε δά φη α πό 30-50% και α παι τεί ται η κα τα βο λή προ σπά θειας για τη δια τή ρη ση του ε πι θυ μη τού ρυθ μού 
κί νη σης και το τρί το α φο ρά έ δα φος ά νω του 60%. Σύμ φω να με τον α με ρι κα νι κό κα νο νι σμό FM 5-53, ό ταν 
η κλί ση του ε δά φους εί ναι πά νω α πό 45 % εί ναι α δύ να τη η κί νη ση στρα τιω τι κών ο χη μά των. 

10 Ή πει ρος, 4000 χρό νια ελ λη νι κής ι στορί ας και πο λι τι σμού, γε νι κή ε πο πτεί α Μ.Β. Σα κελ λα ρί ου, εκ δ. Εκ δο-
τι κή Α θη νών, Α θή να, 1997, σ. 12.
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Ε δα φι κή Δια με ρι σμά τω ση-Πε δι νοί Χώ ροι

Κα τά βά ση, το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου εί ναι δυ να τόν να δια κρι-

θεί σε τέσ σε ρις ζώ νες:

 Την πα ρά κτια ζώ νη των νο μών Πρε βέ ζης και Θε σπρω τί ας, η ο ποί α μπο ρεί 

να υ πο στη ρί ξει το Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων της Η πεί ρου α πό πλευράς Διοι κη τι κής 

Με ρί μνης και να α πο τε λέ σει ση μεί ο ει σό δου των δυ νά με ων στον α γώ να. 

 Τη ζώ νη των ο ρει νών ό γκων που ε κτεί νε ται κα τά μή κος του α να το λι κού 

ο ρί ου της Η πεί ρου στους νο μούς Ιω αν νί νων (Κό νι τσα, Ζα γό ρι Πίν δος, βό ρεια 

Τζουμέρ κα), η ο ποί α α παι τεί από τα τμή μα τα που ε νερ γούν σε αυ τή να δια θέ τουν 

κα τάλλη λη ορ γά νω ση, σύν θε ση και εκ παί δευ ση. 

 Την πε δι νή ζώ νη που ε κτεί νε ται στο νο τιο δυ τι κό τμή μα της Η πεί ρου 

(τμή μα τα των νο μών Πρέ βε ζας και Άρ τας). Η ύ παρ ξη του Αμ βρα κι κού κόλ που 

πε ριο ρί ζει πο λύ την α νά πτυ ξη του ε πι τι θε μέ νου, α πο τε λεί κώ λυ μα και πε ριο ρί-

ζει το ε νερ γη τι κό έ δα φος. Δυ νά μεις ε πί του ό ρους Μα κρυ νό ρος εί ναι δυ να τόν 

να ε λέγ ξουν τις νό τιες α κτές του Αμ βρα κι κού. Η ο δός Άρ τα-Α γρί νιο ε λέγ χε ται 

εύ κο λα α πό ναυ τι κές δυ νά μεις. 

 Την ευ ρύ τε ρη ζώ νη των ο ρει νών και ημιο ρει νών πε ριο χών11. Η τε λευ ταί α αυ-

τή ζώ νη, που εί ναι και η πλέ ον ε κτε τα μέ νη, πα ρου σιά ζει πε ριο ρι σμέ νες δυ να τό τη τες 

ε κτέ λε σης στρα τιωτι κών με τα φο ρών, λό γω της ο ρει νό τη τας του ε δά φους και της 

γε ω γρα φι κής απο μό νω σης. Το τμή μα βρί σκε ται α μέ σως βό ρεια της πε διά δας Άρ τας 

- Πρέ βε ζας εί ναι σχε δόν ο λό κλη ρο Α/Τ, αλ λά στε ρεί ται ε παρ κούς βάθους. Βο ρειό τε ρα 

του Α χέ ρο ντος πο τα μού, το έ δα φος εί ναι ε πί σης ο ρει νό και Α/Τ και πα ρέ χει κα λή πα-

ρα τή ρη ση. Η ορ γά νω ση του ε δά φους εί ναι δύ σκο λη, ε ξαι τί ας της φύ σης του ε δά φους. 

Το έ δα φος εί ναι α κά λυ πτο, αλ λά πο λύ δια κε κομμέ νο. Νό τια του υ ψι πέ δου Ιω αν νί νων 

το έ δα φος εί ναι Α/Τ, ε κτός α πό το ό ρος Αε το ρά χη, το ο ποί ο εί ναι βα τό σε άρ μα τα. 

Κε ντρι κή θέ ση στο Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου κα τέ χει το υ ψί πε δο Ιω-

αννί νων, το ο ποί ο πε ρι βάλ λε ται α πό δύ σβα τα και Α/Τ ό ρη. Α νά με σα στη Ζί τσα και 

στο ύ ψω μα Πα ντε λό νι α να πτύσ σε ται έ νας στε νός αρ μα τι κός διά δρο μος. 

Στο νο τιό τε ρο τμή μα της Η πεί ρου οι κοι λά δες των πο τα μών εί ναι στε νό τε ρες, 

γε γο νός το ο ποί ο δυ σχε ραί νει την ε πι κοι νω νί α και γε νι κό τε ρα τις στρατιω τι κές συ-

γκε ντρώ σεις με γά λων δυ νά με ων. Ο Αμ βρα κι κός Κόλ πος α να μέ νε ται να ε ξυ πη ρε τή σει 

τον κύ ριο ό γκο των με τα φο ρών α πό και προς την Ή πει ρο. 

Στα ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα και βο ρειό τε ρα, υ πάρ χει η κά τω κοι λά δα του Α ώ-

ου πο τα μού. Σύμ φω να με τη δια με ρι σμά τω ση δη μιουρ γού νται πολ λές στε νω ποί12 

και δια βά σεις13, οι ο ποί ες εί ναι υ πο χρε ω τι κές κατά τη διέ λευ ση στρα τευ μά των, με 

α πο τέ λε σμα να α πο κτούν με γά λη στρα τιω τική α ξί α. Η κά τω κοι λά δα του Α ώ ου 

πο τα μού ε πι τρέ πει την ε πι κοι νω νί α: 

 Των δυ νά με ων που ε νερ γούν στην Ή πει ρο με αυ τές που βρί σκο νται στη 

Δυ τική Μα κε δο νί α (κοι λά δα Α λιάκ μο να) και 

11 www.roe.gr
12 Στε νω πός: Μια φυ σι κή ή τε χνη τή κα τα σκευ ή κα τά μή κος μιας ε πι φα νεια κής ο δού ό πως μια ο ρει νή 

διάβα ση, έ να φα ράγ γι, ή έ νας στε νός α στι κός δρό μος.
13 Διά βα ση: Έ να πέ ρα σμα ευ ρύ τε ρο της στε νω πού. 
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 Του υ ψι πέ δου των Ιω αν νί νων με την Αλ βα νί α. 

Η βό ρεια Πίν δος χω ρί ζει την Ή πει ρο α πό τη Δυ τι κή Μα κε δο νί α, ε νώ η 

νό τια Πίνδος α πό τη Θεσ σα λί α και α πο τε λεί φυ σι κό ε μπό διο και βα σι κό πα-

ρά γο ντα απο μό νω σης της Η πεί ρου α πό την υ πό λοι πη η πει ρω τι κή χώ ρα.

Υ δα το γρα φί α

Η γε ω μορ φο λο γί α της Η πεί ρου χα ρα κτη ρί ζε ται α πό το ο ρει νό α νά γλυ φο 

και την α φθο νί α των ε πι φα νεια κών υ δά των. Οι κυ ριό τε ροι πο τα μοί εί ναι:

 Ο Α ώ ος ή Βο γιού σας. Εί ναι ο με γα λύ τε ρος πο τα μός του ε δα φι κού 

δια με ρί σματος της Η πεί ρου. Πη γά ζει α πό τον χώ ρο πε ρί τον Λάκ μω να, 

κα τευ θύ νε ται βο ρειο δυ τι κά και εκ βάλ λει στην Α δρια τι κή βό ρεια της 

Αυ λώ νας. Έ χει μή κος 240 χι λιό μετρα, το πλά τος κυ μαί νε ται α πό 50-150 

μέ τρα και το βά θος α πό 1,60-2,20 μέ τρα, το ο ποί ο τους θε ρι νούς μή νες 

μειώ νε ται, με α πο τέ λε σμα στο υ ψί πε δο της Κό νι τσας ο πο τα μός να εί ναι 

ξε ρός. Η τα χύ τη τα του νε ρού α νέρ χε ται στα 2 μέ τρα/δευ τε ρόλε πτο14. Η 

κοί τη του εί ναι κρο κα λώ δης, αμ μώ δης και πη λώ δης στην ά νω, μέση και 

κά τω κοι λά δα α ντί στοι χα. Ο πο τα μός Α ώ ος συ νι στά σο βα ρό ε μπό διο, ε κτός 

α πό την ά νω ρο ή του στο υ ψί πε δο της Κό νι τσας15. Γε νι κά, η μέ ση κοι λά δα 

του πο ταμού εί ναι στε νή και πε ρι βάλ λε ται α πό δύ σβα τους ο ρει νούς 

ό γκους. Δυ τι κά του Τε πε λε νί ου, σχη μα τί ζε ται πε διά δα με ση μα ντι κή 

έ κτα ση ε λών, τα ο ποί α δημιουρ γούν αν θυ γιει νές ε στί ες για τα μα-

χό με να στρα τεύ μα τα. Το γε γο νός ότι η ρο ή του πο τα μού εί ναι ά νω 

των 2 μέ τρων/δευ τε ρό λε πτο (ό ριο το 1,5 μέ τρο/δευτε ρό λε πτο) και 

το βά θος 1-2 μέ τρα, δεν ε πι τρέ πει τη διέ λευ ση των ΤΟ ΜΑ-ΤΟ ΜΠ16 

και γε νι κό τε ρα την κί νη ση του Πε ζι κού. Στα ση μεί α που το βά θος 

του πο τα μού ξε περ νά το 1,20 μέ τρα, τα άρ μα τα μά χης πρέ πει να 

χρη σι μο ποι ή σουν ει δι κές συ σκευές (SNORKEL). Η ρο ή και το βά θος 

του πο τα μού Α ώ ου συ νιστούν κώ λυ μα17. 

 Ο Κα λα μάς (Θύ α μις), έ χει μή κος 115 χι λιό με τρα. Η ρο ή του 

κυ μαί νε ται α πό 32,1 (μήνας Μάρ τιος) μέ τρα/δευ τε ρό λε πτο μέ χρι 5 μέ-

τρα/δευ τε ρό λε πτο (μή νας Αύ γου στος)18. Οι ό χθες του εί ναι α πό το μες. 

Τα φυ σι κά χα ρα κτη ρι στι κά του πο τα μού τον κα θι στούν Α/Τ κώ λυ μα.

 Ο Α χέ ρο ντας έ χει μή κος πε ρί που 110 χι λιό με τρα. Πη γά ζει 

α πό τον Τό μα ρο (Ο λύτσι κα) και κα τέρ χε ται στη θε σπρω τι κή πε διά-

δα. Πα λαιό τε ρα σχη μά τι ζε την Αχε ρου σί α λί μνη19, η ο ποί α ή ταν 

14 Με ρο ή πο τα μού (τα χύ τη τα) 2 μέ τρα/δευ τε ρό λε πτο, η κοί τη έ χει πε τρώ μα τα με γέ θους αυ γού 
κό τας. Ε Ε 10-30, Ορ γά νω ση Ε δά φους, 2001, σ. 139.

15 Σπη λιώ της Νι κό λα ος, Θέ μα τα Στρα τιω τι κής Γε ω γρα φί ας, εκ δ. ΣΣΕ, Βά ρη, 2003, σ. 57. 
16 Τα ΤΟ ΜΑ-ΤΟ ΜΠ εί ναι δυ να τόν να διέλ θουν υ δά τινο κώ λυ μα χω ρίς να πλεύ σουν μέ χρι βά θος 

90 ε κα το στά. Ε Ε 151-1, Πλη ροφο ρί ες Μά χης, Φε βρουά ριος 1999. σ. 83. 
17 Η βα τό τη τα για το Πε ζι κό εί ναι 0,60 μ. βά θος για δυ να τό ρεύ μα και 1,30 για α δύ να το. Τα 

αυ το κί νη τα μπο ρούν να διέλ θουν α πό βά θος 0,40 μ. με την προ ϋ πό θε ση της στα θε ρής κοί της. 
18 Α πό τα δε δο μέ να του Υ πουρ γεί ου Α γρο τι κής Α νάπτυ ξης.
19 Η πε ριο χή της Α χε ρου σί ας, σύμφω να με την αρ χαί α ελ λη νι κή μυ θο λο γί α ή ταν εί σο δος του 

Ά δη. Ε δώ α να κα λύφθη κε το αρ χαιό τε ρο ελ λη νι κό νε κρο μα ντεί ο της Ε φύ ρας. 
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ε λώ δης. Σή με ρα έ χει α πο ξη ραν θεί με τε χνι κά έρ γα. Εκ βάλ λει στο Ιό νιο Πέ λα-

γος, στον όρ μο της Φα νά ρι (νό τια του χω ριού Αμ μου διά). 

 Ο Λού ρος έ χει μή κος 80 χι λιό με τρα. Πη γά ζει α πό το ό ρος Τό μα ρος (ή Ο λύ-

τσι κας) πλη σί ον του Μα ντεί ου της Δω δώ νης (Νο μός Ιω αν νί νων). Ρέ ει πα ρα πλεύ ρως 

της Ε θνι κής ο δού Πρέ βε ζας - Ιω αν νί νων, περ νά ει α πό τα χω ριά Βού λι στα, Πα ναγιά, 

Κλει σού ρα, και με τά το χω ριό Κε ρα σώ να τα νε ρά του ε γκλω βί ζο νται α πό το Τε χνη-

τό Υ δρο η λε κτρι κό Φράγ μα της ΔΕ Η Λού ρου, ύ ψους 25 μ και πλά τους 70 μ. Ένα 

τμή μα των υ δά των του Λού ρου, διο χε τεύ ε ται με σή ραγ γα α να το λι κά μέ σα από 

λό φο (κα τα σκευ ή του 1963), και ξα να πέ φτει στο κε ντρι κό τμή μα του πο τα μού, 

λίγο πριν το χω ριό Ά γιος Γε ώρ γιος.

Ο Ά ρα χθος (πο τά μι της Άρ τας), έ χει μή κος 110 χι λιό με τρα. Πη γά ζει α πό τους 

ο ρεινούς ό γκους του Με τσό βου και εκ βάλ λει στον Αμ βρα κι κό κόλ πο. Το 1881, 

με τά την προ σάρ τη ση της Θεσ σα λί ας και ε νός τμή μα τος της Η πεί ρου και μέ χρι 

τους Βαλκα νι κούς Πο λέ μους, ο Ά ρα χθος α πο τε λού σε μέ ρος της ελ λη νο τουρ κι-

κής μεθο ρίου. Έ να υ δρο η λε κτρι κό φράγ μα κα τα σκευά στη κε στην κύ ρια κοί τη 

του Ά ραχθου, κο ντά στο Πουρ νά ρι. 

Ση μα ντι κό τε ρη λί μνη εί ναι αυ τή της Παμ βώ τι δας ή Ιω αν νί νων. Έ χει έ κτα ση 

19,470 τ. χι λιό με τρα. Στη δυ τι κή α κτή της εί ναι κτι σμέ να τα Ιω άν νι να. Βρί σκε ται 

σε υ ψό με τρο 470 μέ τρα. Συ γκε ντρώ νει τα νε ρά των πη γών που α να βλύ ζουν α πό 

το ό ρος Μι τσι κέ λι. Αυ τά που πλε ο νά ζουν α πο βάλ λο νται με κα τα βό θρες και με τε-

χνη τή σή ραγ γα στον πο τα μό Κα λα μά. Το βά θος της φθά νει τα 12 μέ τρα. Η έ κτασή 

της κα θι στά δυ να τή την προ σγεί ω ση υ δρο πλά νων. 

Α κτο γρα φί α 

Γε νι κά οι α κτές τις Η πεί ρου δεν ευ νο ούν τις α πο βα τι κές ε νέρ γειες. Οι νό τιες 

α κτές του Αμ βρα κι κού κόλ που εί ναι α πό κρη μνες και στις βό ρειες υ πάρ χουν ε λώ-

δεις ε κτά σεις. Γε νι κά, ο ναυ τι κός α πο κλει σμός του Αμ βρα κι κού εί ναι σχε τι κά εύ-

κο λη ε πι χεί ρη ση. Οι κα ταλ λη λό τε ρες πε ριο χές για αμ φί βιες ε πι χει ρή σεις εί ναι:

 Ο όρ μος των Α γί ων Σα ρά ντα, ε ξαι τί ας της εν δο χώ ρας και του λι μα νιού που 

δια θέ τει 

 Η πε ριο χή του λι μέ να της Πρε βέ ζης. 

Βλά στη ση

Στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του ε δα φι κού δια με ρί σμα τος της Η πεί ρου, α πό την α κτή 

και α να το λι κά σε βά θος 100 χι λιο μέ τρων και σε υ ψό μετρο κα τά μέ σο ό ρο 1.200 μέ τρα, 

η βλά στη ση εί ναι χα μη λή και σπά νια συ να ντώ νται ψη λά δέν δρα. Πολ λοί ο ρει νοί ό γκοι 

εί ναι γυ μνοί, βρα χώ δεις και ε ξαι ρε τι κά δύ σβα τοι. Το έ δα φος ευ νο εί τον α μυ νό με νο, 

κα θό σον υ πάρ χουν πολ λά φυ σι κά ε μπό δια και δεν α παι τού νται ε κτε τα μέ νες ορ γα νώ-

σεις ε δά φους. Οι γυ μνοί και βρα χώ δεις ό γκοι δυ σχε ραί νουν την πα ραλ λα γή, αλ λά το 

δια κε κομ μέ νο έ δαφος ε πι τρέ πει την κά λυ ψη. 

Εν δό τε ρα της Πε ρι φέ ρειας Η πεί ρου, υ πάρ χουν α ξιό λο γες πε ριο χές υ ψη λής οι-

κο λο γι κής ση μα σί ας. Στις πε ριο χές αυ τές πε ρι λαμ βά νο νται δυο Ε θνι κοί Δρυ μοί
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Ο ΝΟ ΜΑ ΠΕ ΡΙΟ ΧΗΣ Ε ΚΤΑ ΣΗ ΝΟ ΜΟΣ

1 Ε ΘΝΙ ΚΟΣ ΔΡΥ ΜΟΣ ΒΙ ΚΟΥ - Α Ω ΟΥ 12.600 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

2 ΚΟΡΥ ΦΕΣ Ο ΡΟΥΣ ΣΜΟ ΛΙ ΚΑΣ 22.000 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

3 ΚΕΝΤΡΙ ΚΟ ΤΜΗ ΜΑ ΖΑ ΓΟ ΡΙΟΥ 33.570 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

4 Ο ΡΟΣ ΜΙ ΤΣΙ ΚΕ ΛΙ 8.520 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

5 ΠΕΡΙΟ ΧΗ ΜΕ ΤΣΟ ΒΟΥ (Α ΝΗ ΛΙΟ - ΚΑ ΤΑ ΡΑ) 7.395 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

6 Ο ΡΟΣ ΛΑΚ ΜΟΣ (ΠΕ ΡΙ ΣΤΕ ΡΙ) 20.020 ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ

7 ΕΚ ΒΟ ΛΕΣ (ΔΕΛ ΤΑ) ΚΑ ΛΑ ΜΑ 8.481 ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙΑΣ

8 Υ ΓΡΟ ΤΟ ΠΟΣ ΕΚ ΒΟ ΛΩΝ (ΔΕΛ ΤΑ) ΚΑ ΛΑ ΜΑ 5.521 ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙΑΣ

9 ΣΤΕΝΑ ΚΑ ΛΑ ΜΑ 1.867 ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙΑΣ

10 ΛΙΜΝΗ ΛΙ ΜΝΟ ΠΟΥ ΛΑ ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΙΑΣ 579 ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙΑΣ

11 Ε ΛΟΣ ΚΑ ΛΟ ΔΙ ΚΙ 845 ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙΑΣ1

ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ Α
Συ νο λι κά το 42.5% των ερ γα ζο μέ νων α πα σχο λού νται στον πρω το γε νή, το 20.1% 

στον δευ τε ρο γε νή και το 37.4% στον τρι το γε νή το μέ α. Η συ νει σφο ρά κά θε τομέ α 

στο Α κα θά ρι στο Προ ϊ όν της Πε ρι φέ ρειας εί ναι 21.9%, 25.1% και 53.0% α ντί στοι χα. 

Στην πε ριο χή υ πάρ χει αυ ξα νό με νη α νερ γί α ει δι κά στον πρω το γε νή το μέ α της οι κο-

νο μί ας. Πα ρά τα φαι νό με να α νερ γί ας, πα ρα τη ρού νται ελ λεί ψεις ερ γα τικών χει ρών. 

Ει δι κό τε ρα πα ρα τη ρεί ται έλ λει ψη ε ξει δι κευ μέ νου ερ γα τι κού δυ να μι κού.

Α γρο τι κή Πα ρα γω γή (πρω το γε νής πα ρά γων)

Η α γρο τι κή οι κο νο μί α της Η πεί ρου ε πι κε ντρώ νε ται κυ ρί ως στην κτη νο τροφί α, 

στην ο ποί α η ε κτρο φή αι γο προ βά των δια δρα μα τί ζει ε ξέ χου σα θέ ση στο σύνο λο 
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της εγ χώ ριας πα ρα γω γής. Ε πί σης, α πο τε λεί τη βά ση ση μα ντι κής με ρί δας του δευ-

τε ρο γε νούς το μέ α (κλά δος τρο φί μων). Άλ λες ση μα ντι κές δρα στη ριό τητες εί ναι η 

πα ρα γω γή ε σπε ρι δο ει δών και κτη νο τρο φι κών φυ τών. Στο ελ λη νική Ή πει ρο πα ρά-

γε ται το 4,5% της συ νο λι κής α γρο τι κής πα ρα γω γής της χώ ρας. Οι καλ λιερ γού με νες 

ε κτά σεις α να λο γούν στο 3% των α ντί στοι χων ε κτά σε ων της χώρας. Ε πί σης, στην 

Ή πει ρο α να λο γεί το 20% της συ νο λι κής πα ρα γω γής ε σπε ρι δο ειδών και το 16% 

της πα ρα γω γής τυ ριού (η Ή πει ρος στα ε σπε ρι δο ει δή και στην τυρο κο μί α εί ναι 2η 

πα ρα γω γός της Ελ λά δας) και 11% της παρα γω γής κρέ α τος (3η στην Ελ λά δα).

Γε νι κά, η αρ δευό με νη α γρο τι κή γη ι σο δυ να μεί μό νο με το 35% του συ νό λου, 

ε νώ εκτι μά ται ό τι μπο ρεί να αυ ξη θεί στο 70%. Το πο σο στό του α γρο τι κού πλη θυ-

σμού εί ναι δι πλά σιο α πό τον ε θνι κό μέ σο ό ρο, ο ο ποί ος στην πλειο νό τη τά του 

έ χει χα μη λό ει σό δη μα. Δεν υ πάρ χουν ε ται ρεί ες που να δρα στη ριο ποιού νται στη 

με τα ποί η ση και στην κα τερ γα σί α α γρο τι κών προ ϊ ό ντων. Τα ση μα ντι κό τε ρα προ-

βλή μα τα εί ναι η ε γκα τά λει ψη α γρο τι κών γαιών α κό μα και αρ δευό με νων εκτά σε ων 

και η α νυ παρ ξί α ε πι χει ρή σε ων με τα ποί η σης γε ωρ γι κών προ ϊ ό ντων. 

Στο τμή μα της Η πεί ρου που α νή κει στην Αλ βα νί α υ πάρ χουν γε ωρ γι κές 

εκ μεταλ λεύ σεις σε πα ρα δο σια κές καλ λιέρ γειες, πλην ό μως ε φαρ μό ζο νται πα-

λαιές μέ θο δοι. Οι καλ λιέρ γειες αυ τές έ χουν χα μη λές α πο δό σεις, με συ νέ πεια να 

α παι τού νται ε πεν δύ σεις σε τε χνο λο γί α, εκ παί δευ ση και ε ξει δί κευ ση. Τε λευ ταί α, 

πα ρου σιά ζο νται ο ρι σμέ νες τά σεις εκ συγ χρο νι σμού των γε ωρ γι κών και κτη νο-

τρο φι κών εκ με ταλ λεύ σε ων. 

Η α γρο τι κή πα ρα γω γή της Η πεί ρου και τα πλού σια υ δά τι να α πο θέ μα τα συμ-

βάλουν στη ε πι τό πια συ ντή ρη ση ε νός στρα τεύ μα τος που ε νερ γεί σε αυ τό το 

Ε δαφι κό Δια μέ ρι σμα.

Υ πέ δα φος

Στην πε ρι φέ ρεια της Η πεί ρου υ πάρ χουν οι α κό λου θες αν θρα κο φό ρες λε κάνες20: 

Δελ βι να κί ου, Ζί τσας, Ιω αν νί νων, Ζα γο ρί ων, Πρε βέ ζης, Έ λος Κα λα δί κης και Κο ρώ νης 

(πρό κειται για Τύρ φη)21. Δια θέ τει ου ρα νιού χους σχη μα τισμούς, οι ο ποί οι μπο ρούν 

να χα ρα κτη ρι σθούν ως στρα τη γι κό α πό θε μα στα: Δελβι νά κι, Πα ρα μυ θιά και Πε-

ρί βλε πτο. Υ πάρ χει στην πε ριο χή της Κό νι τσας (Καβά λι σα) γε ω θερ μι κό πε δί ο22, το 

ο ποί ο θα πρέ πει να θε ω ρη θεί ως ε νερ γεια κό α πό θε μα της πε ριο χής23. Στην περιο χή 

της Αμ φι λο χί ας γί νε ται εκ με τάλ λευ ση α πο θε μά των γύ ψου.

20 Εί ναι γνω στό ό τι η πα ρα γω γή η λε κτρι σμού στην Ελ λά δα βα σί ζε ται κυ ρί ως στην ε ξό ρυ ξη εγ χώ ριου λι-
γνί τη, που ι σο δυ να μεί με το 79,3 %. Το 12,3% συ νει σφέ ρει το πε τρέ λαιο και το υ πό λοι πο οφεί λε ται κυ ρί ως 
στην υ δρο η λε κτρι κή ε νέρ γεια. Οι ση με ρι νές τά σεις εί ναι η πα ρα γω γή η λε κτρι σμού α πό φυ σι κό α έ ριο. 

21 Στα μα τά κης Μι χα ήλ, Ε νερ γεια κές πρώ τες ύ λες, Πα νε πι στή μιο Α θη νών, Τμή μα Γε ω λο γί ας, Α θή να, 1999, 
σ. 70. Η χρη σι μο ποί η ση φυ σι κού α ε ρί ου για την πα ρα γωγή η λε κτρι κού ρεύ μα τος ε κτι μά ται ό τι θα ε πι φέ ρει 
με γα λύ τε ρη α νε ξαρ τησί α της χώ ρας α πό το πε τρέ λαιο.

22 Η γε ω θερ μι κή ε νέρ γεια α ξιο ποιεί ται με ε γκα τά στα ση σω λη νώ σε ων που ε πι τρέπουν την πα ρο χή της 
θερ μι κής ε νέρ γειας σε στρο βι λο γεν νή τριες α νά λο γες με αυ τές των θερ μο η λε κτρι κών σταθ μών. Η θερ μι κή 
ε νέρ γεια χρη σι μεύ ει για την πα ρα γω γή η λε κτρι σμού. Η Ελ λά δα δεν έ χει προ χω ρή σει α κό μη στην εκ με-
τάλλευ ση τέ τοιου εί δους ε νέρ γειας. 

23 Στην Ελ λά δα, το 2005, η συ νο λι κή ε γκα τε στη μέ νη ι σχύς η λε κτρο πα ρα γω γής α πό Ανα νε ώ σι μες μορ φές 
ε νέρ γειας α νερ χό ταν σε 620 MW. Α να λυ τι κά, η πα ρα γω γή αυ τή προ έρ χε ται α πό αιο λι κά πάρ κα 525 MW, 
υ δρο η λε κτρι κά 68 MW, βιο μά ζα 22 MW και φω το βολ τα ϊ κά 5 MW. Βή μα, 8 Ια νουα ρί ου 2006, σ. Α 30. 
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Με τα ποί η ση - Υ πη ρε σί ες

Στην Ή πει ρο πα ρά γε ται το 1,3% 

της με τα ποι η τι κής πα ρα γω γής της 

χώ ρας. Στην πε ντα ε τί α 1995-1999, 

δό θη καν 98 ά δειες λει τουρ γί ας νέ ων 

βιο μη χα νιών, που α ντι στοιχεί μό νο 

στο 2,4% του συ νό λου Ελ λά δας. Οι 

κλά δοι με τη με γα λύ τε ρη συμ με-

το χή στη με τα ποι η τι κή πα ρα γω γή 

εί ναι αυ τοί των τρο φί μων και των 

πο τών. Στην πλειο νό τη τά τους, οι 

μο νά δες του δευ τε ρο γε νούς το μέ α 

εί ναι μι κρές. Ει δι κότε ρα, υ πάρ χουν 

μό νο 40 βιο μη χα νι κά κα τα στή μα-

τα με α πα σχο λού με νους ά νω των 

20 α τό μων. Η προ στι θέ με νη α ξί α 

του το μέ α εί ναι η χα μη λό τε ρη του 

ε θνι κού μέσου ό ρου. Η μειω μέ νη 

συμ με το χή των κα τοί κων της Η πεί-

ρου στη με τα ποι η τι κή πα ρα γω γή 

ε κτι μά ται ό τι θα ε πη ρε ά σει την ε πι-

τό πια συ ντή ρη ση - υ πο στή ρι ξη του 

στρα τιω τι κού τε χνι κού υ λι κού της 

ε νερ γού σας δύ να μης.

Στη βό ρεια Ή πει ρο ο δευ τε ρο γε-

νής το μέ ας ε ξει δι κεύ ε ται στον κλά δο 

των τροφί μων, πο τών με δια φο ρε τι-

κούς α να πτυ ξια κούς ρυθ μούς. Υ πάρ-

χει αυ ξα νό μενη με τα ποι η τι κά δρα-

στη ριό τη τα σε το μείς κα τα να λω τι κών 

α γα θών. Ο α παρ χαιω μέ νος ε ξο πλι-

σμός σε πολ λές βιο μη χα νι κές μο νά δες 

δι καιο λο γεί την έλ λει ψη δυ να μι σμού. 

Το χα μη λό κό στος ερ γα τι κού δυ να μι-

κού και η γειτ νί α ση με την Ελ λά δα ευ νο εί τις μι κρές πα ρα γω γι κές ε πεν δύ σεις, ό πως 

ε πί σης και τη με τα φο ρά τε χνο γνω σί ας προς τη γει το νι κή χώ ρα. Η α στά θεια της πα ρο-

χής η λεκτρι κής ε νέρ γειας και η έλ λει ψη ορ γα νω μέ νου δι κτύ ου δια νο μών α πο τε λούν 

δύ ο βα σι κές πα ρα μέ τρους υ πα νά πτυ ξης της πε ριο χής της Βό ρειας Η πεί ρου24. 

Πη γές Ε νέρ γειας (υ πο δο μή η λε κτρι κής ε νέρ γειας)

Οι υ δρο η λε κτρι κοί σταθ μοί, οι ο ποί οι εί τε λει τουρ γούν, εί τε βρί σκο νται σε φά-

24 www.interreg.gr/gr/EL_AL/docs/common
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ση κα τα σκευ ής δί νουν τη δυ να τό τη τα στην πε ρι φέ ρεια της Η πεί ρου να εξε λι χθεί 

σε κέ ντρο πα ρα γω γής η λε κτρι κής ε νέρ γειας, η ο ποί α υ περ κα λύ πτει τις το πι κές 

α νά γκες και ε ξά γει σε γει το νι κές πε ριο χές. Οι υ δρο η λε κτρι κοί σταθ μοί, (συ νο λι κής 

ι σχύ ος 553,9 MW που πα ρά γουν το 18,1% της συ νο λι κής πα ρα γω γής της Ελ λά δας) 

που λει τουρ γούν στην πε ρι φέ ρεια της Η πεί ρου εί ναι οι α κό λουθοι:

Περιφέρεια Όνομα σταθμού Ισχύς σε MW
Παραγωγή 2002 

σε TWh

Ήπειρος Λούρος 10.3 0,032

Πουρνάρι 300.0 0,223

Πουρνάρι ΙΙ 33,6 0,033

Πηγές Αώου 210,0 0,131

Σύνολο Ελλάδας 3060,2 3,381

Σε ε ξέ λι ξη βρί σκο νται με γά λα και μι κρά υ δρο η λε κτρι κά έρ γα πα ρα γω γής ηλε-

κτρι κής ε νέρ γειας εκ με ταλ λεύσιμα, εί τε α πό τη ΔΕ Η, εί τε α πό τρί τους στις πε ριο χές 

Με τσο βί τι κο και Ά γιος Νι κό λα ος - Ά ρα χθος. Ώ θη ση στην οι κο νομι κή δρα στη ριό τη τα 

θα δώ σει η α νά πτυ ξη τέ τοιου εί δους σταθ μών υ δρο η λεκτρι κής πα ρα γω γής, η ο ποί α 

α φε νός δη μιουρ γεί θέ σεις α πα σχό λη σης και α φετέ ρου α ξιο ποιεί το υ δρο η λε κτρι κό 

δυ να μι κό της ελ λη νι κής Η πεί ρου. Στην περιο χή υ πάρ χουν τέσ σε ρα αιο λι κά πάρ κα 

πα ρα γω γής ε νέρ γειας συ νο λι κής ισχύ ος 107 MW. Σε ε ξέ λι ξη βρί σκε ται η δια δι κα σί α 

έ ρευ νας του δια θέ σι μου δυ να μι κού και με λέ της της πα ρα γω γι κής α ξιο ποί ησης της 

γε ω θερ μί ας (πε ριο χή της Κό νι τσας). Πα ράλ λη λα, η πα ρο χή φυ σι κού α ερί ου25 α πό 

την Ή πει ρο στην Ι τα λί α θα α ποτε λέ σει μια πη γή ε σό δων και α νά πτυ ξης. 

Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα προ βλή μα τα που α ντι με τω πί ζει η αλ βα νι κή οι κονο μί α 

εί ναι το ε νερ γεια κό, το ο ποί ο ε πη ρε ά ζει το αλ βα νι κό τμή μα της Η πείρου. Ε ξαι τί ας της 

αυ ξη μέ νης ζή τη σης και της α νομ βρί ας, η Αλ βα νί α α να γκά σθη κε να ει σά γει η λε κτρι κή 

ε νέρ γεια, γε γο νός το ο ποί ο αν συ νε χι σθεί θα θέσει σε κίν δυ νο την οι κο νο μι κή στα θε-

ρό τη τα. Γε νι κά, το η λε κτρι κό δί κτυο βρίσκε ται σε πο λύ κα κή κα τά στα ση, ε πει δή δεν 

συ ντη ρεί ται. Ε πι πλέ ον, υ φί στα ται α δυ να μί α εί σπρα ξης των ο φει λών και υ πάρ χουν ε κτε-

τα μέ νες κλο πές ρεύ ματος α πό τους Αλ βα νούς πο λί τες. Το πρό βλη μα α ντι με τω πί ζε ται με 

τις συ χνές και πα ρα τε τα μέ νες δια κο πές της η λε κτρι κής ε νέρ γειας, οι ο ποί ες ε πι φέ ρουν 

κοι νω νι κά προ βλή μα τα και α νω μα λί ες στη λει τουρ γί α πα ρα γω γι κών μο νάδων. 

Στην πε ριο χή της Η πεί ρου (τμή μα της Αλ βα νί ας) υ πάρ χει το φράγ μα πα ρα γω-

γής η λε κτρι κής ε νέρ γειας των Α γί ων Σα ρά ντα, 15 χι λιό με τρα προς την κα τεύ θυνση 

του Αρ γυ ρό κα στρου. Στην Κο ρυ τσά υ πάρ χει θερ μο η λε κτρι κός σταθ μός, ο οποί ος 

βρί σκε ται ε κτός λει τουρ γί ας. Πρό σφα τα, η αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση έ χει εξαγ γεί λει την 

κα τα σκευ ή νέ ας μο νά δας, η ο ποί α θα προ έρ χε ται α πό δω ρε ές ξένων κρα τών.

25 Το 2005, το 81% των α να γκών της Ελ λά δας σε φυ σι κό α έριο προ έρ χε ται α πό τη Ρω σί α. 
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Φυ σι κοί Πό ροι

Το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου δια θέ τει:

 πλού σιο υ δά τι νο δυ να μι κό και με γά λο α νά πτυγ μα ε σω τε ρι κών υ δά των

 ευ νο ϊ κές κλι μα το λο γι κές συν θή κες για ει δι κές καλ λιέρ γειες

 ύ παρ ξη δα σι κού πλού του που μπο ρεί να α ξιο ποι η θεί και βιο μη χα νι κά. Η 

παρα γω γή ξυ λεί ας α ντι στοι χεί στο 70% της δυ να τό τη τας των δα σών. Θε με λια κό 

πρό βλη μα α πο τε λεί η έλ λει ψη σύγ χρο νης βιο μη χα νί ας ξύ λου.

 κοι τά σμα τα ο ρυ κτού πλού του

 φυ σι κό πλού το οι κο συ στη μά των Αμ βρα κι κού, Η γου με νί τσας.

Με γά λα Τε χνι κά Έρ γα

Τα α κό λου θα έρ γα εί τε κα τα σκευά σθη καν, εί τε εί ναι υ πό κα τα σκευ ή, εί τε βρί-

σκο νται στη φά ση σχε δί α σης: 

 Το δυ τι κό τμή μα της Ε γνα τί ας Ο δού (Η γου με νί τσα, Ιω άν νι να, Μέ τσο βο, Γρε βενά, 

Κο ζά νη, Βέ ροια, Θεσ σα λο νί κη, Κα βά λα, Ξάν θη, Κο μο τη νή, Α λε ξαν δρού πο λη) με 

τις συν δέ σεις του. 

 Η ζεύ ξη Α κτί ου-Πρέ βε ζας (δυ τι κό ό ριο του Αμ βρα κι κού) με υ πο θα λάσ σια 

σήραγ γα που έ χει ο λο κλη ρω θεί. 

 Η ζεύ ξη Ρί ου-Α ντιρ ρί ου με γέ φυ ρα. Το έρ γο αυ τό αν και δεν βρί σκε ται στην περι-

φέ ρεια της Η πεί ρου, πα ρό λα αυ τά ε ξυ πη ρε τεί πά ρα πο λύ τις ο δι κές συ γκοινω νί ες, με 

συ νέ πεια να βο η θά στην ε πι κοι νω νί α της Η πεί ρου με άλ λες πε ριο χές της Ελ λά δας. 

 Ο εκ συγ χρο νι σμός του λι μέ να της Η γου με νί τσας. 

 Ο δυ τι κός ά ξο νας (βορ ρά-νό του) Ιω άν νι να-Πά τρα. Το σύ νο λο του ά ξο να πρό-

κει ται να συν δέ σει τις πό λεις Κα λα μά τα-Πύρ γος-Πά τρα-Ρί ο-Α ντίρ ριο-Αμ φιλο χί α-

Άρ τα-Ιω άν νι να-Κα κα βιά (Ιό νια Ο δός). 

 Εκ συγ χρο νι σμός του α ε ρο δρο μί ου Ιω αν νί νων. 

 Η Ε θνι κή ο δός Άρ τας-Τρι κά λων-Καρ δί τσας που μα ζί με την Ε γνα τί α θα διευκο-

λύ νει ση μα ντι κά τη σύν δε ση της Η πεί ρου με τα υ πό λοι πα ε δα φι κά δια με ρίσμα τα 

της χώ ρας.

 Ο δοί προς Αλ βα νί α. 

 Ε πέ κτα ση του σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ ου έ ως το λι μά νι της Η γου με νί τσας. Αν 

και πο λύ ση μα ντι κό, το έρ γο αυ τό προ γραμ μα τί ζε ται μα κρο πρό θε σμα. 

Δί κτυα Με τα φο ράς Ε νέρ γειας (δί κτυα με τα φο ράς η λε κτρι κού ρεύ μα τος, α γωγοί πε-

τρε λαί ου, α γω γοί φυ σι κού α ε ρί ου)

Στον το μέ α των τη λε πι κοι νω νιών, η Ή πει ρος υ στε ρεί και βρί σκε ται σε δυ σμενέ-

στε ρη θέ ση σε σύ γκρι ση με τις υ πό λοι πες πε ρι φέ ρειες της χώ ρας. Η θέ ση αυ τή 

μπο ρεί να βελ τιω θεί με την ο λο κλή ρω ση του τρέ χο ντος ε πεν δυ τι κού προγράμ-

μα τος του Ο ΤΕ. Η μη ι κα νο ποι η τι κή υ πο δο μή του Ο ΤΕ πι θα νόν να δη μιουργή σει 

ο ρι σμέ να προ βλή μα τα ε πι κοι νω νιών κα τά τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρήσεις.

Το τη λε πι κοι νω νια κό δί κτυο της Αλ βα νί ας έ χει αρ χί σει να εκ συγ χρο νί ζεται α πό 

το 1992, με τη βο ή θεια κυ ρί ως της Ι τα λί ας.

Μα κρο πρό θε σμα θα ε πε κτα θεί ο α γω γός φυ σι κού α ε ρί ου μέ χρι την Η γου με-
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νίτσα. Η Ι τα λί α έ χει εκ δη λώ σει ζω η ρό εν δια φέ ρον για την υ πο θα λάσ σια ε πέ κταση 

του μέ χρι τις ι τα λι κές α κτές. 

ΚΛΙ ΜΑ
Το κλί μα της Η πεί ρου τα εμ φα νί ζει χα ρα κτη ρι στι κά ο ρει νού κλί μα τος. Στη δια μόρ-

φω σή του ση μα ντι κό ρό λο παί ζουν το α νά γλυ φο του ε δά φους και το υ ψό με τρο. Η 

θερ μο κρα σί α, η υ γρα σί α, η α τμο σφαι ρι κή πί ε ση και το ο ξυ γό νο ελατ τώ νο νται με στα-

θε ρό ρυθ μό α νά λο γα με την ά νο δο του υ ψο μέ τρου, ε νώ α ντίθε τα αυ ξά νει η τα χύ τη τα 

του α νέ μου. Οι ο ρο σει ρές της Η πεί ρου και κυ ρί ως της Πίν δου φράσ σουν τις α έ ριες 

μά ζες που κι νού νται κά θε τα προς αυ τές. Οι θερ μο κρα σια κές δια φο ρές εί ναι έ ντο νες 

α νά λο γα με την πλα γιά των ο ρει νών ό γκων, α νά με σα στη νύ κτα και στην η μέ ρα. 

Το α νά γλυ φο του ε δά φους ε πη ρε ά ζει την κα τα νο μή της βρο χής. Η Ή πει ρος 

(α νατο λι κά της Πίν δου), βρί σκε ται στη βρο χο σκιά της ο ρο σει ράς, με συ νέ πεια να 

δέ χε ται με γά λα πο σά βρο χής, σε α ντί θε ση με το γει το νι κό Ε δα φι κό Δια μέ ρισμα 

της Θεσ σα λί ας. Η μέ ση βρο χή του υ ψι πέ δου των Ιω αν νί νων α νέρ χε ται σε ύψος 

1080 mm, ε νώ της Θεσ σα λί ας 435 mm. Συ νο λι κά ο υε τός (βρο χή, χα λά ζι, χιό νι) της 

Η πεί ρου φθά νει τις 149 η μέ ρες, ο ο ποί ος εί ναι ο υ ψη λό τε ρος της Ελ λά δας. 

Η Ή πει ρος μα ζί με τη ΒΔ Μα κε δο νί α α πο τε λούν τις ψυ χρό τε ρες πε ριο χές της 

Ελ λά δας. Το κα λο καί ρι, οι δρο σε ρό τε ρες πε ριο χές εμ φα νί ζο νται στις πα ράκτιες 

πε ριο χές της Η πεί ρου και του Ιο νί ου πε λά γους. Μέ γι στη θερ μο κρα σί α που έ χει 

με τρη θεί στην πε ριο χή Ιω αν νί νων εί ναι 41ο C και ε λα χί στη 13,4ο C. 

Λό γω του ο ρει νού κλί μα τος, το ψύ χος του χει μώ να εί ναι ι διαί τε ρα δρι μύ κυρί ως 

στα με γά λα υ ψό με τρα. Η κα τά στα ση αυ τή ε πι βάλ λει την έν δυ ση των στρατευ μά των 

με ει δι κό ι μα τι σμό και ε ξο πλι σμό. Τα με γά λα πο σά βρο χής που πέφτουν στην πε ριο χή 

ε πη ρε ά ζουν τη βα τό τη τα, την ο ρα τό τη τα και πολ λά ο πτι κά συ στή μα τα. Οι η λε κτρι κές 

εκ κε νώ σεις μπο ρούν να πα ρε μπο δί σουν τις α σύρ μα τες ε πι κοι νω νί ες. Η πυ κνή νέ φω ση 

εί ναι δυ να τόν να ε πι δρά σει δυ σμε νώς τις ε να έ ριες α να γνω ρί σεις και κυ ρί ως τις α ε ρο φω-

το γρα φί σεις. Ι σχυ ρές βροχο πτώ σεις, δυ να τοί ά νε μοι και ο μί χλη ε πη ρε ά ζουν αρ νη τι κά 
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την εγ γύς α ε ροπο ρι κή υ πο στή ρι ξη και τις α ε ρο κί νη τες ε πι χει ρή σεις. Ά νε μοι ά νω των 30 

κόμ βων (7 Μπο φόρ) ε πι δρούν αρ νη τι κά στις α ε ρα πο βά σεις. Οι ι σχυ ρές χιο νο πτώ σεις 

ε λατ τώ νουν την ο ρα τό τη τα, μειώ νουν την α πο τε λε σμα τι κό τη τα των ε πι κοινω νιών και 

ο ρι σμέ νων τύ πων πυ ρο μα χι κών (για πα ρά δειγ μα ε μπρη στι κά βλή ματα).

Οι θερ μο κρα σί ες κά τω α πό τους 0ο C α παι τούν την αύ ξη ση των κα τα να λι σκό με-

νων η με ρη σί ως θερ μί δων. Ο φιν λαν δι κός στρα τός προσ διό ρι σε την κα τα νά λω ση 

κα θη με ρι νά 6.000 θερ μί δων α νά άν δρα. Οι ε πι χει ρή σεις στο Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα 

της Η πεί ρου πι θα νόν να α παι τούν την κα θη με ρι νή κα τα νά λω ση 4.50026 - 6.000 

θερ μί δων ανά άν δρα. Ι διαί τε ρη φρο ντί δα πρέ πει να δο θεί στα α πο θέ μα τα νε ρού. 

Πολ λά υδρα γω γεί α που θα έ χουν α να γνω ρι σθεί πι θα νόν να εί ναι πα γω μέ να, με 

α πο τέ λεσμα να α παι τεί ται ει δι κή μέ ρι μνα για την ε ξα σφά λι ση πό σι μου ύ δα τος. Η 

κατά στα ση παίρ νει άλ λες δια στά σεις σε πε ρί πτω ση ΡΒΧ πο λέ μου, ό που α παι τούνται 

τε ρά στιες πο σό τη τες για την α πο λύ μαν ση του προ σω πι κού. 

Σε θερ μο κρα σί ες που κα τε βαί νουν κά τω α πό -20ο C πα ρου σιά ζο νται τα α κό-

λου θα προ βλή μα τα:

 Τα λι πα ντι κά χά νουν σε με γά λο βαθ μό τις ι διό τη τές τους

 Τα μέ ταλ λα, ε λα στι κά και κε ρα μι κά χά νουν την πλα στι κό τη τα τους 

 Οι μπα τα ρί ες ε λατ τώ νουν δρα μα τι κά την α πο τε λε σμα τι κό τη τα τους 

 Τα καύ σι μα α ντι με τω πί ζουν πρό βλη μα κα τά την ε ξα έ ρω ση τους

 Τα γυά λι να α ντι κεί με να σπά νε σε κά θε α πό το μη αλ λα γή της θερ μο κρα σί ας 

 Αυ ξά νει ο στα τι κός η λε κτρι σμός

 Οι με τρη τές συ χνά κολ λούν

 Οι μη χα νές ε σω τε ρι κής καύ σης α ντι με τω πί ζουν προ βλή μα τα στην εκ κί νησή 

τους27. 

26 Ο στρα τός των Η ΠΑ κα θό ρι σε σε δρι μύ ψύ χος την κα θη με ρι νή κα τα νά λω ση 4.500 θερ μί δων α νά 
άν δρα. 

27 Collins John, Military Geography, Brassey’ s edition, National Defense University Press, Μάρ τιος 1998, σ. 65.
www.interreg.gr/gr/EL_AL/docs/common 
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Ε γκα τά στα ση &

 ∆ια χεί ρι ση Λει τουργί ας 

Υ βρι δι κού Σταθ µού µε 

Α νε µο γεν νή τριες, 

Φω το βολ τα ϊ κά &

Συσ σω ρευτές 

σε Στρα τό πε δο 

Νησιωτικού Χώρου
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Η εν σω μά τω ση των Α να νε ώ σι μων 
Πη γών Ε νέρ γειας (Α ΠΕ) α πο τε λεί 
βα σι κό στοιχεί ο της νέ ας ε νερ γεια-
κής πο λι τι κής, αλ λά αυ τές δεν εί ναι 
ι κα νές να κα λύψουν τις ε νερ γεια κές 
μας α νά γκες. Η Ορ θο λο γι κή Χρή ση 
της Ε νέρ γειας συμ βάλει στη μεί ω ση 
της κα τα νά λω σης, στη μεί ω ση των 
ε πεν δυ τι κών α παι τή σε ων αλλά και 
στη βελ τί ω ση της ε νερ γεια κής α πό-
δο σης των ε γκα τα στά σε ων. Ο συν-
δυα σμός και ταυ τό χρο νη ε φαρ μο γή 
των α νω τέ ρω, προ βά λει ως η μό νη 

λύ ση για την ε πί τευ ξη μιας α ει φό ρου 
και βιώ σι μης ε νερ γεια κής λει τουρ γί-
ας των Ενό πλων Δυ νά με ων. Με αυ τά 
τα δε δο μέ να αλ λά και κρι τή ρια για 
την ε πι λο γή του στρα το πέ δου, την 
αύ ξη ση της ε νερ γεια κής α σφά λειας 
αλ λά και τη βελ τί ω ση της δια βί ω σης 
του προ σω πι κού ε πι λέ χτη κε στρα τό-
πε δο νησιωτικού χώρου. Σύμ φω να με 
τις ε πί ση μες μετρή σεις του ΚΑ ΠΕ, ο 
χώρος αυτός δια θέ τει υ ψη λό αιο λι κό 
και η λια κό δυ να μι κό. 

Η συ γκε κρι μέ νη με λέ τη για πα ρα γω-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κων στα ντί νος Πα πα στα μού λος,

 Ερευνητής, Η λε κτρο λό γος Μη χα νι κός Η/Υ Ε ΜΠ, Msc,

 Πλω τάρ χης (Μ) ΠΝ Ιω άν νης Φαρ σά ρης, 

Ερευνητής, Μη χα νο λό γος Μη χα νι κός, Msc, Με ταλ λουρ γός, Eng. Dgr
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γή ε νέρ γειας α πό α νε μο γεν νή τριες και 
φω το βολ τα ϊ κά πά νελ, με δυ να τό τη τα 
α πο θή κευ σης και κα τα νά λω σης αυ τής 
ά μεσα α πό το στρα τό πε δο α πο τε λεί 
τον έ ναν α πό τους τρεις ά ξο νες, που 
α παι τούνται για τη με τα τρο πή ε νός 
στρα το πέ δου σε πλή ρως οι κο λο γι κά 
λει τουρ γικό. Σύμ φω να με τα α πο τε λέ-
σμα τα της με λέ της, σχε δόν ό λη η ε νέρ-
γεια που α παιτεί ται για την κα θη με ρι-
νή λει τουρ γί α του στρα το πέ δου, έ τσι 
ό πως έ χουν κατα γρα φεί οι α νά γκες τα 
τε λευ ταί α δυο χρό νια, θα πα ρά γε ται 
α πό Α ΠΕ. Οι άλ λοι δύ ο ά ξο νες πε ρι-
λαμ βά νουν: ο πρώ τος, με λέ τη για την 
ε νερ γεια κή α πό δο ση των κτι ρί ων και 
ο δεύ τε ρος, με λέ τη για την οι κο λο γι κή 
δια χεί ρι ση των στερε ών α πορ ριμ μά-
των και υ γρών α πο βλή των. Με την 
υ λο ποί η ση και των τριών μελε τών, ε πι-
τυγ χά νε ται η ε νερ γεια κή αυ το νό μη ση 
του στρα το πέ δου, η ε λα χι στοποί η ση 
του πε ρι βαλ λο ντι κού α πο τυ πώ μα τός 
του και η μεί ω ση του κό στους λει τουρ-
γί ας του. 

Η σχε δί α ση για την πα ρα γω γή ε νέρ-
γειας βα σί στη κε στα πρό τυ πα ε νός 
υ βρι δικού σταθ μού που πε ρι λαμ βά νει 
α νε μο γεν νή τριες, φω το βολ τα ϊ κές μο-
νά δες, συσ σω ρευ τές και συ στή μα τα 
ε λέγ χου για την κα τα νο μή της ι σχύ-
ος. Υ βρι δι κός σταθ μός, ο νο μά ζε ται 
λό γω του συν δυα σμού λει τουρ γί ας 
δια φο ρε τι κών πη γών ε νέρ γειας με 
ταυ τό χρο νη δυ να τό τη τα α πο θή κευ-
σης και πα ρο χής της ε νέρ γειας αυ-
τής. Πιο συ γκε κρι μέ να ο υ βρι δι κός 
σταθ μός α πο τε λεί ται α πό τέσ σερις (4) 
α νε μο γεν νή τριες των 20KW ε κά στη 
στα θε ρού βή μα τος, φω το βολ τα ϊ κά 
πά νελ συ νο λι κής ι σχύ ος 80KW και 
συσ σω ρευ τές συ νο λι κής χω ρη τι κό τη-
τας 700KWh.

Υ βρι δι κά Συ στή μα τα - Ο ρι σμός

Ο ό ρος «Υ βρι δι κό σύ στη μα» α φο-
ρά συ στή μα τα πα ρα γω γής ε νέρ γειας 
ό που η η λε κτρι κή ε νέρ γεια πα ρά γε ται 
α πό συν δυα σμό συμ βα τι κής πα ρα-
γωγής και μί ας του λά χι στον μορ φής 
Α να νε ώ σι μης Πη γής Ε νέρ γειας (Α ΠΕ). 
Ε πί σης, συ νή θως, έ να υ βρι δι κό σύ στη-
μα α πο τε λεί ται και α πό έ να του λά χι-
στον τύ πο με τα τρο πής η λε κτρι κής 
ε νέρ γειας σε άλ λη μορ φή και α πο θή-
κευ σης αυ τής για μελ λο ντι κή χρή ση 
π.χ. μπα τα ρί ες ή φράγ μα τα αλ λά και 
α πό συ σκευές που χρησι μο ποιούν την 
ε νέρ γεια αυ τή για κά λυ ψη των α να-
γκών των ε κά στο τε πε ριοχών ό που 
αυ τά ε γκα θί στα νται, ό πως εί ναι η α φα-
λά τω ση νε ρού (9, 4, 1).

Τα υ βρι δι κά συ στή μα τα ό πως α να-
φέρθη καν πιο πά νω μπο ρούν να βρουν 
ε φαρ μο γή σε διά φο ρες πε ρι πτώ σεις και 
οι πιο ση μα ντι κές εί ναι:

 σε συ στή μα τα πα ρα γω γής με γά-
λων πο σών ι σχύ ος συ νει σφέ ρο ντας 
έ να κομ μάτι αυ τής της ι σχύ ος και μειώ-
νο ντας έ τσι τη λει τουρ γί α κά ποιων 
συμ βα τι κών μο νά δων πα ρα γω γής

 σε α πο μο νω μέ να μι κρο δί κτυα
 σε διά φο ρα πο λύ ε ξειδι κευ μέ νου 

τύ που φορ τί α π.χ. σε ο χή μα τα που 
χρη σι μο ποιούν φ/β πάνελ για φόρ τι ση 
των μπα τα ριών (4).

Τα με γά λης ι σχύ ος δί κτυα α πο τε-
λού νται α πό γραμ μές με τα φο ράς υ ψη-
λής τά σε ως, ζυ γούς, δί κτυα δια νο μής 
και τα φορ τί α των κα τα να λω τών. Αυτά 
τα δί κτυα διαρ ρέ ο νται α πό ε ναλ λασ-
σό με νο ρεύ μα στα θε ρής συ χνό τη τας 
και το ε πί πε δο της τά σης σε αυ τά αλ-
λά και η συ χνό τη τα των η λε κτρι κών 
με γε θών δύ σκο λα με τα βάλ λε ται α πό 
την πα ρου σί α ή μη κά ποιων φορ τί ων 
ή γεν νη τριών (4).
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Τα α πο μο νω μέ να μι κρο δί κτυα με 
τη σει ρά τους α φο ρούν συ νή θως νη-
σιά αλ λά και διά φο ρες άλ λες α πο-
μο νω μέ νες πε ριο χές. Σε αυ τά του 
τύ που δί κτυα, το ηλε κτρι κό ρεύ μα 
πα ρέ χε ται συ νή θως α πό συμ βα τι κές 
μο νά δες πα ρα γω γής (μο νάδες diesel). 
Δεν υ πάρ χει συ νή θως σύ στη μα με τα-
φοράς η λε κτρι κής ε νέρ γειας αλ λά 
μό νο το δί κτυο δια νο μής. Υ πάρ χει 
κίν δυ νος με τα βο λής των η λε κτρι κών 
με γε θών τά σης και ρεύ μα τος λό γω 
της α πό το μης αλλα γής του φορ τί ου 
που ε ξυ πη ρε τεί ται α πό το σύ στη μα. 
Ε πί σης, αυ τά τα με γέθη εί ναι δυ να τό 
να με τα βάλ λο νται α πό τυ χόν με τα βο-
λή της τά ξης με γέ θους των μο νά δων 

πα ρα γω γής που ε ντάσ σο νται στο σύ-
στη μα (4).

Σύμ φω να με τον Ν.3468/2006, ως 
Υ βρι δι κός Σταθ μός ο ρί ζε ται κά θε σταθ-
μός πα ρα γω γής η λε κτρι κής ε νέργειας 
που:

 Χρη σι μο ποιεί μί α, του λά χι στον, 
μορ φή Α.Π.Ε.

 Η συ νο λι κή ε νέρ γεια που α πορ-
ρο φά α πό το Δί κτυο, σε ε τή σια βά ση, 
δεν υ περβαί νει το 30% της συ νο λι κής 
ε νέρ γειας που κα τα να λώ νε ται για την 
πλή ρωση του συ στή μα τος α πο θή κευ-
σης του σταθ μού αυ τού. Ως ε νέρ γεια 
που α πορ ρο φά ο Υ βρι δι κός Σταθ μός 
α πό το Δί κτυο, κα τά το προ η γού με νο 
ε δά φιο, ο ρί ζε ται η δια φο ρά με τα ξύ 
της ε νέρ γειας που με τρά ται κα τά την 
εί σο δό της στο σταθ μό και της ε νέρ-
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γειας που α πο δί δε ται α πευ θεί ας στο Δί κτυο α πό τις μο νάδες Α.Π.Ε. του Υ βρι-
δι κού Σταθ μού. Η δια φο ρά αυ τή υ πο λο γί ζε ται, για τα Μη Δια συν δε δε μέ να 
Νη σιά, σε ω ριαί α βά ση. 

 Η μέ γι στη ι σχύς πα ρα γω γής των μο νά δων του σταθ μού Α.Π.Ε. δεν μπο ρεί 
να υπερ βαί νει την ε γκα τε στη μέ νη ι σχύ των μο νά δων α πο θή κευ σης του σταθ μού 
αυτού, προ σαυ ξη μέ νη κα τά πο σο στό μέ χρι 20%.

Τύ ποι υ βρι δι κών συ στη μά των και τρό ποι λει τουρ γί ας

Σύμ φω να με τον ο ρι σμό του υ βρι δι κού συ στή μα τος που δό θη κε και πιο πά-
νω, ο υ βρι δι κός σταθ μός α πο τε λεί ται α πό μί α του λά χι στον μορ φή α νανε ώ σι μης 
πη γής ε νέρ γειας. 

Τα συ στή μα τα αυ τά α πο τε λούν μί α ε ναλ λα κτι κή λύ ση κυ ρί ως για α πο μο νω μένα 
μι κρο δί κτυα που για την πα ρα γω γή η λε κτρι κής ε νέρ γειας στη ρί ζο νταν κυρί ως σε 
συμ βα τι κές μο νά δες πα ρα γω γής. 

Ο τύ πος του υ βρι δι κού αλ λά και το μέ γε θός του ε ξαρ τώ νται α πό την ε φαρ-
μογή του αλ λά και α πό τα φυ σι κά χα ρα κτη ρι στι κά του χώ ρου ό που θα ε γκα τα-
σταθεί. Αυ τό που χα ρα κτη ρί ζει έ να υ βρι δι κό σύ στη μα εί ναι το πώς οι μο νά δες 

Γρά φη μα 1.1 Υ βρι δι κό σύ στη μα α πο τε λού με νο α πό μο νά δα diesel, φ/β, 
μπα τα ρί α και μο νά δα α φα λά τω σης (1).

παρα γω γής η λε κτρι κής ε νέρ γειας του υ βρι δι κού συ στή μα τος «συ νερ γά ζο νται» 
με τα ξύ τους, ο τρό πος α πο θή κευ σης της πλε ο νά ζου σας η λε κτρι κής ε νέρ γειας, 
ο έ λεγ χος της συ χνό τη τας και της τά σης του συ στή μα τος αλ λά και της δυνα μι-
κής αλ λη λε πί δρα σης με τα ξύ των στοι χεί ων του υ βρι δι κού συ στή μα τος.

Έ τσι, μί α μορ φή υ βρι δι κού σταθ μού εί ναι αυ τός που α πο τε λεί ται α πό μια ή πε-
ρισ σό τε ρες συμ βα τι κές μο νά δες πα ρα γω γής, α πό φω το βολ τα ϊ κά πάνελ, μπατα ρί ες 
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και μο νά δα α φα λά τω σης για την α πο θή κευ ση και χρή ση της πλε ο νά ζουσας η λε-
κτρι κής ε νέρ γειας. Για την εύ ρυθ μη λει τουρ γί α ε νός τέ τοιου συ στήμα τος συ νή θως 
χρη σι μο ποιού νται έ να σύ στη μα αυ τό μα του ε λέγ χου και με τατρο πείς (1).

Σε αυ τή την πε ρί πτω ση μορ φής του υ βρι δι κού σταθ μού το α παι τούμε νο 
φορ τί ο κα λύ πτε ται α πό την πα ρα γω γή της μο νά δας diesel, τα φ/β και τις μπα-
τα ρί ες σε έ να συν δυα σμό που α πο φέ ρει τη μικρό τε ρη δυ να τή λει τουρ γί α της 
συμ βα τι κής μο νά δας και ά ρα τη μι κρό τε ρη δυ να τή κα τα νά λω ση καυ σί μου. Οι 
συμ βα τι κές μο νά δες πα ρα γω γής δου λεύ ουν μό νο ό ταν δεν εί ναι αρ κε τή η κά-
λυ ψη του ε κά στο τε φορ τί ου α πό την πα ρα γωγή των μπα τα ριών και των φ/β 
πάνελ. Σε πε ρί πτω ση που η πα ρα γω γή των φ/β είναι αρ κε τά με γά λη και υ πάρ χει 
πλε ό να σμα η λε κτρι κής ε νέρ γειας αυ τή μπο ρεί να α πο θη κευ τεί ή να χρη σι μο ποι-
η θεί για α φα λά τω ση νε ρού. 

Υ πο λο γί ζε ται ό τι η ε φαρ μο γή ε νός τέ τοιου υ βρι δι κού συ στή μα τος μπο ρεί να 
ο δη γή σει σε μεί ω ση του κό στους του καυ σί μου της μο νά δας diesel που κα τα να-
λώ νε ται α πό 70-90% εν συ γκρί σει με έ να σύ στη μα που α πο τε λεί ται μό νο α πό 
πε τρε λα ϊ κές μο νά δες και μπα τα ρί ες και ι δί ως για πε ριο χές ό που εί ναι δύ σκο λη η 
με τα φο ρά του καυ σί μου (1).

Μί α δια φο ρε τι κή μορ φή υ βρι δι κού συ στή ματος με με γα λύ τε ρη χρή ση Α ΠΕ, 
εί ναι αυ τή που α πο τε λεί ται α πό α νε μο γεν νή τριες, φω το βολ τα ϊ κά πάνελ και μπα-
τα ρί ες. Για την ο μα λή λει τουρ γί α του συστή μα τος πρέ πει να υ πάρ χουν και οι 
κα τάλ λη λοι α ντι στρο φείς και με τα τροπείς (3).

Σε αυ τό το υ βρι δι κό σύ στη μα η μπα τα ρί α δου λεύ ει σε συν δυα σμό με τα φ/β και 

τις α νε μο γεν νή τριες για να ι κα νο ποι ή σει το ε κά στο τε φορ τί ο. Ό ταν η ε νέρ γεια που 
προ έρ χε ται α πό τις α νε μο γεν νήτριες και τα φ/β εί ναι με γα λύ τε ρη α πό την κα τα να λι σκo-
μέ νη, τό τε η πλε ο νά ζου σα ε νέρ γεια α πο θη κεύ ε ται στη μπα τα ρί α. Ό ταν η μπα τα ρί α έ χει 
γε μί σει και ε ξα κο λου θεί να υ πάρ χει πλε ο νά ζου σα η λε κτρι κή ε νέρ γεια, α πο συν δέ ο νται 

Γρά φη μα 1.2 Υ βρι δι κό σύ στη μα α πο τε λού με νο α πό α νε μο γεν νή τριες, φ/β και μπα τα ρί α (3).
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α πό το δί κτυο, στα δια κά, πρώ τα τα φ/β πάνελ και στη συ νέ χεια, αν η πλε ο νάζου σα 
ε νέρ γεια ε ξα κο λου θεί να εί ναι με γα λύ τε ρη του μη δε νός, τό τε ε ντάσ σο νται τα φορ τί α 
που ε λέγ χο νται α πό το δια χει ρι στή του συ στή μα τος (dump load) για να α πορρο φη θεί 
η πα ρα πά νω ι σχύς των α νε μο γεν νη τριών. Α ντί θε τα, ό ταν η πα ρα γω γή ε νέρ γειας α πό 
τις Α ΠΕ εί ναι μι κρό τε ρη α πό τις ε κά στο τε α νά γκες αρ χί ζει η μπα τα ρί α και α πο δί δει 
την α πο θη κευ μέ νη της ε νέρ γεια μέ χρι να εκ φορ τι στεί ε ντε λώς (3).

Ο τρό πος λει τουρ γί ας ε νός υ βρι δικού σταθ μού κα θο ρί ζε ται κά θε φο ρά α πό 
τις α παι τή σεις του δι κτύ ου, το δυνα μι κό των Α ΠΕ της πε ριο χής, κα θώς και α πό 
το συ γκρι τι κό κό στος (κα τα σκευ ής και λει τουρ γι κό) του υ βρι δι κού σταθ μού με 
έ ναν α ντί στοι χο συμ βα τι κό.

Χα ρα κτη ρι στι κά ε νός υ βρι δι κού συ στή μα τος

Τα χα ρα κτη ρι στι κά ε νός υ βρι δι κού συ στή μα τος αλ λά και η μορ φή τους 
ε ξαρ τώ νται κυ ρί ως α πό τον τρό πο ε φαρ μο γής του. Το πιο ση μα ντι κό είναι, αν 
το υ βρι δι κό σύ στη μα ε φαρ μό ζε ται σε α πο μο νω μέ νο σύ στη μα (π.χ. α πο μακρυ-
σμέ νη κα τοι κί α) και α πο τε λεί τη μο να δι κή πα ρα γω γή ε νέρ γειας ή ε άν είναι 
συν δε δε μέ νο σε υ φι στά με νο σύ στη μα η λε κτρι κής ε νέρ γειας και συμ με τέχει 
κα τά έ να πο σο στό στη συ νο λι κή και α πα ραί τη τη πο σό τη τα ε νέρ γειας. 

Σε πε ρί πτω ση που το υ βρι δι κό σύ στη μα ε φαρ μό ζε ται σε έ να ε ντε λώς α πο μο-
νωμέ νο μι κρο δί κτυο ό που δεν δου λεύ ουν ταυ τό χρο να άλ λοι συμ βα τι κοί σταθ μοί 
ε κτός του υ βρι δι κού τό τε το υ βρι δι κό θα πρέ πει να έ χει την ι κα νό τη τα να α πο δί δει 
τη συ νο λι κά α παι τού με νη ι σχύ α νά πά σα στιγ μή και να μπο ρεί σε ει δι κές πε ρι πτώ-
σεις να α πορ ρί πτει φορ τί ο ό ταν αυ τό δεν εί ναι ε φι κτό να κα λυ φτεί. Ε πί σης, θα 
πρέ πει το υ βρι δι κό σύ στη μα να α πο τε λεί ται α πό συ σκευές που θα κά νουν την 
α πα ραί τη τη ρύθ μι ση συ χνό τη τας και τά σε ως, ε νώ θα πρέ πει να έ χουν τη δυ να τό-
τη τα να πα ρέ χουν ά ερ γο ι σχύ ό ταν αυ τή α παι τεί ται. Σε πε ρί πτω ση που α πό τις 
α να νε ώ σι μες πη γές ε νέρ γειας του υ βρι δι κού συστή μα τος πα ρά γε ται ε νέρ γεια με-
γα λύ τε ρη α πό αυ τή που α παι τεί ται για κα τανά λω ση, τό τε, η πλε ο νά ζου σα ε νέρ γεια 
θα πρέ πει με κά ποιο τρό πο να α πο θη κεύε ται, α πο σκο πώ ντας, έ τσι, στην εύ ρυθ μη 
λει τουρ γί α του συ στή μα τος (4).

Οι γεν νή τριες που μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν σε συν δυα σμό στα διά φο ρα 
υβρι δι κά συ στή μα τα και χρη σι μο ποιούν μί α α να νε ώ σι μη πη γή ε νέρ γειας έ χουν 
τις α κό λου θες μορ φές:

• Α νε μο γεν νή τριες • φω το βολ τα ϊ κά πάνελ • υ δρο στρό βι λοι • κυ ψέ λες καυ σί μου 
• Γεν νή τριες που χρη σι μο ποιούν βιο μά ζα ως καύ σι μο (4).

Α ΝΑ ΛΥ ΣΗ ΔΕ ΔΟ ΜΕ ΝΩΝ - ΤΡΟ ΠΟΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑΣ Υ ΒΡΙ ΔΙ ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Α ΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜΑ ΤΑ

Α νά λυ ση Δε δο μέ νων 

Σε στρα τό πε δο νησιωτικού χώρου η κα τα νά λω ση η λε κτρικής ε νέρ γειας κα λύ-
πτε ται α πό το υ φι στά με νο δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. α πό τρεις παρο χές χα μη λής τά σης. 
Οι πα ρο χές αυ τές εί ναι οι 5030972401 (Α΄ Μονάδα), 9513302701 (Β΄ Μονάδα), 
9513303201 (Γ΄ Μονάδα/ΜΑ ΓΕΙ ΡΕΙΑ). Σύμ φω να με στοι χεί α της ΔΕ Η Α.Ε. για τα 
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έ τη 2007 και 2008, η κα τα νά λω ση η λε κτρι κής ε νέρ γειας α πό αυ τές τις 3 πα ρο χές 
ή ταν πε ρί που 304ΜWh και 279ΜWh α ντίστοι χα. Η κα τα νο μή αυ τών των κα τα να λώ-
σε ων α νά πα ρο χή, για το έ τος 2008, ή ταν ως ε ξής. To 55% της εν λό γω ε νέρ γειας 
προ έρ χε ται από τη με γα λύ τε ρη πα ρο χή (Νο.7), αυ τή των Μα γει ρεί ων. Α ντί στοι χα 
το 30% της ε νέρ γειας α πο δί δε ται α πό την πα ρο χή 5030972401 (Α΄ Μονάδα) και 
το υ πό λοι πο 15% α πό την 3η πα ρο χή (9513302701 (Β΄Μονάδα). Πα ρα κά τω πα ρου-
σιά ζο νται γρα φι κά οι κα τα να λώ σεις α νά πα ρο χή, κα θώς και ο συν δυα σμός αυ τών 
των κα τα να λώ σε ων για λό γους κα λύ τε ρης ε πο πτεί ας. 

Εύ κο λα δια κρί νει κα νείς ό τι η κατα νά λω ση ε νέρ γειας εί ναι με γα λύ τε ρη κα τά τους 

Γρά φη μα 2.1: Κα τα νά λω ση ε νέρ γειας πα ρο χής 5030972401 (Α΄Μονάδα)

Γρά φη μα 2.2: Κα τα νά λω ση ε νέρ γειας πα ρο χής 9513302701 (Β΄Μονάδα)
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χει με ρι νούς μή νες του έτους και ι διαί τε ρα τους μή νες Ια νουά ριο-Φε βρουά ριο.
Για την ε κτέ λε ση της με λέ της, α να πτύ χθη κε κώ δι κας προ σο μοί ω σης σε Matlab7 

και η δη μιουρ γί α α ντί στοι χου μο ντέ λου, όπου ως εί σο δο ε κτός του φορ τί ου χρη-
σι μο ποιού σε και τη χρο νο σει ρά της έντα σης του α νέ μου, ό πως έ χει με τρη θεί α πό 
το ΚΑ ΠΕ τα έ τη 1999 και 2000. Ό πως α να φέρθη κε, για να γί νει ε φι κτή η ε κτέ λε ση 
προ σο μοιώ σε ων ή ταν α πα ραί τη τη η χρονο σει ρά του φορ τί ου, έ τσι ώ στε να δια-
πι στω θεί η δια κύ μαν ση του φορ τί ου κατά τη διάρ κεια μί ας η μέ ρας.

Γι’ αυ τό το σκο πό, ε γκα τα στά θη καν ει δι κοί ψη φια κοί με τρη τές σε αυ τές τις 3 
πα ρο χές με δυ να τό τη τα κα τα γρα φής του φορ τί ου α νά 15 λε πτά της ώ ρας. Η κα-
ταγρα φή των στοι χεί ων έ γι νε α πό 15 Ο κτω βρί ου 2009 έ ως 15 Νο εμ βρί ου 2009.

Στη συ νέ χεια, έ χο ντας ως βά ση τα δε δο μέ να αυ τά, έ γι νε προ σαρ μο γή του 

Γρά φη μα 2.3: Κα τα νά λω ση ε νέρ γειας πα ρο χής 9513303201 (Γ΄Μονάδα/ΜΑ ΓΕΙ ΡΕΙΑ)

Γρά φη μα 2.4: Κα τα νά λω ση ε νέρ γειας Στρα το πέ δου
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φορ τί ου για ό λη τη διάρ κεια του έ τους, βά σει των κα τα να λώ σε ων του 2008, για 
χρο νικές πε ριό δους κά θε 10 λε πτά της ώ ρας. 

Έ τσι, η χρο νο σει ρά φορ τί ου για το έ τος 2009 προ σαρ μο σμέ νη με τα ως ά νω 
στοι χεί α δί νε ται α πό το α κό λου θο γρά φη μα.

Γρά φη μα 2.5: Χρο νο σει ρά φορ τί ου Στρα το πέ δου

Το εν λό γω φορ τί ο έ χει τα α κό λουθα χα ρα κτη ρι στι κά:

Το μέ γι στο φορ τί ο που εμ φα νί ζε ται στο στρα τό πε δο εί ναι τά ξε ως 133 kW και εμ φα-
νίζε ται τον μή να Ια νουά ριο. Α ντί στοι χα το μέ σο ε τή σιο φορ τί ο εί ναι τά ξε ως 34,67 kW.

Η ε τή σια προς κά λυ ψη η λε κτρι κή ε νέρ γεια με τά τη γραμ μι κή πα ρεμ βο λή του 
φορ τί ου σε διάρ κεια ε νός έ τους εί ναι της τά ξε ως 304.256 kWh.

Γρά φη μα 2.6: Χα ρα κτη ρι στι κά χρο νοσει ράς φορ τί ου Στρα το πέ δου
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Γρά φη μα 2.7: Κα μπύ λη διάρ κειας φορτί ου Στρα το πέ δου

Γρά φη μα 2.8: Χρο νο λο γι κή κα μπύ λη φορ τί ου για μί α ερ γά σι μη η μέ ρα

Αντί στοι χα η χρο νο λο γι κή κα μπύλη φορ τί ου για μί α ερ γά σι μη η μέ ρα της ε βδο-
μά δας, του Σαβ βά του και της Κυ ρια κής, κα θώς και μί ας ο λό κλη ρης ε βδο μά δας 
δί νε ται α πό τα α κό λου θα γρα φή ματα.

O συ ντε λε στής φορ τί ου m, που α φο ρά τη ζή τη ση του στρα το πέ δου, συν δέει 
τη συ νο λι κή ζη τού με νη ε νέρ γεια Ε για την πε ρί ο δο Τ με την αιχ μή του συστή μα-
τος P

A
 και δί νε ται από την σχέ ση:

 

304256
0,2611 26,11%

* 133*8760
A

E
m

P T
= =  

Η ε τή σια κα μπύ λη διάρ κειας φορ τίου του δί νε ται α πό το α κό λου θο γρά φη μα.
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Γρά φη μα 2.9: Χρο νο λο γι κή κα μπύ λη φορ τί ου Σαβ βά του

Γρά φη μα 2.10: Χρο νο λο γι κή κα μπύ λη φορ τί ου Κυ ρια κής

Γρά φη μα 2.11: Ε βδο μα διαί α χρο νο λο γι κή κα μπύ λη φορ τί ου 
(02/11/09-08/11/09)
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Η χρο νο σει ρά α νέ μου που υ ιο θε τή θη κε για 
την ε κτέ λε ση των προσο μοιώ σε ων α φο ρά με τρή-
σεις σε ύ ψος 10 m α πό το έ δα φος και εμ φα νί ζει μέ-
ση ε τή σια τα χύ τη τα α νέ μου τά ξε ως 7,0 m/sec.

Ε πει δή σε πρώ το στά διο για τη ε κτέ λε ση των 
προ σο μοιώ σε ων α πο φα σί στη κε η ε γκα τά στα ση 
μι κρών α νε μο γεν νη τριών ι σχύ ος πε ρί τα 20 kW, 
υ ιο θε τή θη καν για την ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ-
σε ων οι α νε μο γεννή τριες τύ που Vergnet ι σχύ ος 
20 kW. Οι εν λό γω α νε μο γεν νή τριες έ χουν ύ ψη 
18, 24 και 30 μέ τρα. Υ ιο θε τεί ται αυ τή των 24 ή 30 
m. Ως εκ τούτου η χρο νο σει ρά α νέ μου α νά γε ται 
στο ύ ψος της πλή μνης βά σει της σχέ σης:

1 1

2 2

a

V z

V z

 
=  
 

 (2.2)

ό που V
1 

και V
2 

οι τα χύ τη τες του α νέ μου στα α ντί-
στοι χα ύ ψη Ζ

1 
και Ζ

2. 
Η τι μή του εκ θέ τη α σχε τί ζε ται 

με το α νά γλυ φο του ε δά φους και γε νι κά προ κύ πτει 
α πό με τρή σεις σε δια φο ρε τι κά ύ ψη, στις ο ποίες 
προ σαρ μό ζε ται η ως ά νω σχέ ση. Οι τι μές του γε νι-
κά κυ μαί νο νται στο διά στη μα με τα ξύ 0.1 και 0.2, 
με τυ πι κές 0.15-0.17. Για την ε κτέ λε ση των προ σο-
μοιώ σε ων ε πι λέχτη κε η τι μή α = 0.16. (1).

Στη συ νέ χεια, δί νε ται η κα μπύ λη ι σχύ ος της 
Α νε μο γεν νή τριας Vergnet ι σχύ ος 20 kW που υ ιο θε-
τή θη κε για την ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων. 

Γρά φη μα 2.12: Κα μπύ λη Ι σχύ ος Α/Γ Vergnet
Για την ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων υ ιο θε τή-

θη κε κα τάλ λη λη καμπύ λη η λιο φά νειας για την εν 
λό γω πε ριο χή, σύμ φω να με με τρή σεις του ΚΑ ΠΕ.

Οι ση μα ντι κό τε ροι παρά γο ντες που ε πη ρε ά-
ζουν τη σχε δί α ση ε νός φω το βολ τα ϊ κού πά νελ 
εί ναι η τιμή η λια κής α κτι νο βο λί ας, η η λια κή 
γω νί α, η θερ μο κρα σί α λει τουρ γί ας, το σημεί ο 
λει τουρ γί ας για βέλ τι στη α πό δο ση ι σχύ ος.

Η πα ρα γω γή του φω το ρεύ μα τος εί ναι βέλ τι-
στη, ό ταν η η λια κή α κτι νο βο λί α είναι η μέ γι στη 
δυ να τή. Σε μί α κοι νή μέ ρα, το φω το ρεύ μα ε ξαρ-
τά ται ά με σα α πό το πο σό της η λια κής α κτι νο βο λί-
ας. Η χα ρα κτη ρι στι κή I-V μειώ νε ται κα τα κό ρυ φα 
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σε έ να ε πίπε δο κά τω α πό αυ τό που ι σχύ ει για την βέλ τι στη τι μή της η λιο φά νειας. 
Μί α η μέρα συν νε φιάς το ρεύ μα βρα χυ κυ κλώ σε ως μειώ νε ται ε νώ η τά ση α νοι χτο-
κυ κλώσε ως μειώ νε ται κα τά μι κρό πο σο στό (2). 

Γρά φη μα 2.12: Κα μπύ λη Ι σχύ ος Α/Γ Vergnet

Γρά φη μα 2.13: Η πτώ ση της χα ρα κτη ρι στι κή ρεύ μα τος-τά σης 
με τη μεί ω ση της η λιο φά νειας (2).
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Με την αύ ξη 
τα ϊ κών κε λιών αυ 
της θερ μο κρα σί 
ε πί μέ ρους την 
κλω σης. 

Α πό την στιγ 
μοκρα σί α τό τε 

[[0P P [[0= + − ∆Τ[[P PP P [[[[0
Α πό τη στιγ

ρεύ μα τος σε μ
νο η τό ό τι προ
λει τουρ γί ας.

Η ε πιρ ρο ή τ
νε ται στα α κό
θερ μο κρασί ες 
χά νε ται με γαλύ
υ ψη λές. Λαμ βά
να κα τα σκευάσ
ρά γο ντας τη β

Γρά φη μα 2.14: Ε πί δρα ση της θερ μο κρα σί ας στη χα ρα κτη ρι στι κή ι σχύ ος-τά σης. 
Το φ/β πανέ λ πα ρά γει με γα λύ τε ρη ι σχύ σε χα μη λές θερ μο κρα σί ες (2).
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Σε μί α με ρι κώς συν νε φια σμέ νη η μέ ρα, το φω το βολ τα ϊ κό πά νελ μπο ρεί να πα-
ρά γει μέ χρι και 80% της ο νο μα στι κής ι σχύ ος σε πε ρί πτω ση πλή ρους ηλιο φά νειας. 
Α κό μη και σε μέ ρες με κα κές και ρι κές συν θή κες μπο ρεί να πα ράγει το 30% της 
ο νο μα στι κής ι σχύ ος. Χιό νι συ νή θως δεν εί ναι εύ κο λο να συ γκεντρω θεί πά νω στα 
πά νελ α φού αυ τά εί ναι υ πό γω νί α. Σε πε ρί πτω ση που το χιό νι συ γκε ντρω θεί πά νω 
στο πά νελ, τό τε αυ τό λιώ νει τα χύ τα τα (2).

Η πα ρα γό με νη ισχύς του φω το βολ τα ϊ κού προ κύ πτει α πό τα χα ρα κτη ρι στι κά 
ε νός «μέ σου» φωτο βολ τα ϊ κού πλαι σί ου. Στο α κό λου θο διά γραμ μα δί νο νται χα ρα-
κτη ρι στι κές λει τουρ γί ας που πε ρι γρά φουν γε νι κά τη λει τουρ γί α των φω το βολ τα-
ϊ κών πάνελ.

Γρά φη μα 2.15: Κα μπύ λη με τα βο λής τά σης σε συ νάρ τη ση με το ρεύ μα (17)

Στο γρά φη μα 2.15 δί νε ται έ να πα ρά δειγ μα της με τα βο λής της τά σης (V) σε 
συ νάρ τη ση με την έ ντα ση του ρεύ μα τος (Ι) που πα ρά γει έ να φω το βολ τα ϊ κό στοι-
χεί ο πυ ρι τί ου, σε συν θή κες στα θε ρής ακτι νο βο λί ας και θερ μο κρα σί ας και για 
με τα βαλ λό με νη α ντί στα ση του κυ κλώμα τος α πό μη δέν (ό που V=0) μέ χρι ά πει ρη 
(ό που Ι=0). Η α συ νε χής κα μπύ λη δεί χνει την α ντί στοι χη με τα βο λή της η λε κτρι κής 
ι σχύ ος που πα ρά γει το φω το βολ τα ϊ κό στοι χεί ο (η κλί μα κα της ι σχύ ος εί ναι στο 
δε ξιό ά ξο να του δια γράμ μα τος). V

m 
και I

m 
εί ναι η τά ση και η έ ντα ση που α ντι στοι-

χούν στη μέγι στη πα ρα γό με νη ι σχύ P
m.

 (17).
Οι σχέ σεις που προ κύ πτουν α πό α νά λο γα γρα φή μα τα που χα ρα κτη ρί ζουν την 

πα ρα γω γή των ε κά στο τε φω το βολ τα ϊ κών πλαι σί ων, ό πως έ χουν υ πο λο γι στεί σε 
α ντί στοι χες με λέ τες του Ε ΜΠ, συ νε τέ λε σαν στην ε κτί μη ση της πα ρα γω γής των 
φω το βολ τα ϊ κών πλαι σί ων για διά φο ρα ε πί πε δα η λιο φά νειας. 
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Ό πως έ χει ή δη α να φερ θεί, ως μο νά δα α πο θή κευ σης υ ιο θε τού νται οι συσ σω-
ρευ τές Μο λύ βδου-Ο ξέ ως και για να προ σο μοιω θεί ο τρό πος λει τουρ γίας αυ τών 
για κά θε 10 λε πτά της ώ ρας υ ιο θε τεί ται το μο ντέ λο Hybrid2-KiBaM. Πρέ πει να 
ση μειω θεί ό τι για την ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων χρη σι μο ποι ή θη κε και το 
πρό γραμ μα Homer.

Μο ντέ λο προ σο μοί ω σης λει τουρ γί ας των συσ σω ρευ τών

Το μο ντέ λο προ σο μοίω σης Hybrid2 εί ναι μί α ε πέ κτα ση του Kinetic Battery 
Model (KiBaM) (Manwell και McGowan, 1991, 1993b; Manwell, et al. 1995). Σε 
αυ τό το μο ντέ λο, η μπα τα ρί α παί ζει τον ρό λο μί ας πηγής τά σης σε σει ρά με μί α 
α ντί στα ση. Η ε σω τε ρι κή αυ τή α ντί στα ση θε ω ρεί ται ό τι εί ναι στα θε ρή ε νώ το 
ε πί πε δο της Η ΕΔ της μπα τα ρί ας με τα βάλ λε ται ανά λο γα με το ρεύ μα φόρ τι σης-
εκ φόρ τι σης και με το ε πί πε δο φόρ τι σης της μπατα ρί ας (SOC). Το μο ντέ λο αυ τό 
εί ναι ι δα νι κό για την προ σο μοί ω ση λει τουρ γί ας των μπα τα ριών Μο λύ βδου-Ο ξέ ως 
και των μπα ταριών Νι κε λί ου-Καδ μί ου. 

Το μο ντέ λο προ σο μοί ω σης που α να λύ ε ται στο Hybrid2 και στο KiBaM πε ρι γρά-
φει τον τρό πο με τα βο λής των α κό λου θων με γε θών:

• Χωρη τι κό τη τα (C),
• Τά ση,
• Α πο δι δό με νο και α πορ ρο φού με νο φορ τί ο,
• Α πώ λειες κύ κλου φόρ τι σης-εκ φόρ τι σης,
• Διάρ κεια ζω ής συσ σω ρευ τών.
Το KiBaM εί ναι μί α με θο δο λο γί α προσ διο ρι σμού της πο σό τη τας ε νέρ γειας που 

δύ να ται να α πορ ρο φη θεί ή να α πο δο θεί α πό τους συσ σω ρευ τές για κά θε χρο νι κό 
διά στη μα. Το Kinetic Battery Model ο νο μά στη κε έ τσι για τί βα σίζε ται στη λο γι κή 
της η λε κτρο χη μι κής κί νη σης που συμ βαί νει μέ σα στις μπατα ρί ες και πα ρο μοιά ζει 
τη λει τουρ γί α των μπα τα ριών με έ να σύ στη μα δύ ο δεξα με νών. 

Η πρώ τη δε ξα με νή πε ριέ χει τη «δια θέ σι μη ε νέρ γεια» ή αλ λιώς την ε νέρ γεια 
που εί ναι ά με σα προ σβά σι μη προς α πό δο ση η λε κτρι κής ε νέρ γειας συ νε χούς ρεύ-
μα τος. Η δεύ τε ρη δε ξα με νή πε ριέ χει τη «δε σμευ μέ νη ε νέρ γεια» ή την ε νέρ γεια 
που εί ναι χη μι κά δε σμευ μέ νη και ό χι ά με σα δια θέ σι μη προς α πό δοση ε νέρ γειας 
και εκ φόρ τι ση της μπα τα ρί ας.

Έ νας α ριθ μός πα ρα μέ τρων εί ναι αυ τός που χα ρα κτη ρί ζει τον τρό πο λει τουργί ας 
των μπα τα ριών. Το KiBaM με τη χρή ση αυ τών των πα ρα μέ τρων που χα ρα κτη ρί ζουν 
κά θε μπα τα ρί α, αλ λά και των ε ξι σώ σε ων που έ χει υ ιο θε τή σει, δί νει τη δυ να τό τη-
τα μί ας ι κα νο ποι η τι κής προ σο μοί ωσης του τρό που λει τουρ γί ας των μπα τα ριών 
Μο λύ βδου-Ο ξέ ως και Νι κε λί ου-Καδμί ου.

Γρά φη μα 2.16: Μο ντέ λο των δύ ο δεξα με νών του KiBaM (7,8).
Κάποιοι ση μα ντι κοί πα ρά με τροι που χρη σι μο ποιού νται και α παι τού νται για να 

προ σο μοιω θεί η λει τουρ γί α του συ στή μα τος των δύ ο δε ξα με νών σύμ φω να με το 
KiBaM εί ναι οι α κό λου θες:

 Η μέ γι στη (θε ω ρη τι κά) χω ρη τι κό τη τα της μπα τα ρίας, η ο ποί α εί ναι η συ νο λι-
κή ε νέρ γεια που μπο ρεί να πε ριέ χε ται στο σύ στημα των δύ ο δε ξα με νών [Η]. Στην 
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Γρά φη μα 2.16: Μο ντέ λο των δύ ο δεξα με νών του KiBaM (7,8).

εκ φόρ τι ση η χω ρη τι κό τη τα αυ τή α ντιπρο σω πεύ ει την ε νέρ γεια που μπο ρεί να 
α πο δο θεί α πό την μπα τα ρί α ό ταν αυτή εκ φορ τι στεί με πο λύ αρ γό ρυθ μό (7,8).

 Το πο σο στό χω ρη τι κό τη τας, το ο ποί ο εί ναι το ποσο στό της ε νέρ γειας που 
εί ναι ά με σα δια θέ σι μο α πό την μπα τα ρί α ό ταν αυ τή εί ναι φορ τι σμέ νη στα ο νο μα-
στι κά της. Α πο τε λεί το χα ρα κτη ρι στι κό του μεγέ θους της δε ξα με νής με την ά με σα 
προς διά θε ση ε νέρ γεια στο σύ στη μα των δύ ο δε ξα με νών.

 Η στα θε ρά που σχε τί ζε ται με τη δυ να τό τη τα «επι κοι νω νί ας» με τα ξύ των δύ ο 
δε ξα με νών ε νέρ γειας και εί ναι έ να μέ τρο που δεί χνει το πό σο γρή γο ρα μπο ρεί να 
με τα τρα πεί η δε σμευ μέ νη ε νέρ γεια σε ά μεσα δια θέ σι μη και το α ντί θε το.

Αυ τά τα τρί α με γέ θη προ κύ πτουν α πό τα χα ρα κτη ρι στι κά του κα τα σκευα στή 
και μπο ρεί κα νείς να τα ε κτι μήσει με α κρί βεια αν έ χει στη διά θε σή του αρ κε τό 
α ριθ μό κα μπυ λών φόρ τι σης και εκ φόρ τι σης που χα ρα κτη ρί ζουν τις μπα τα ρί ες 
(7,8,10,12,15).

Τρό πος Λει τουρ γί ας του Υ βρι δι κού Σταθ μού

Ό πως έ χει ή δη α να φερ θεί, ο υ βρι δι κός σταθ μός α πο τε λεί ται α πό Ανε μο γεν νή-
τριες, Φω το βολ τα ϊ κά και Συσ σω ρευ τές.

Έ τσι, α να πτύ χθη κε σε πρό γραμ μα Matlab7 κώ δι κας (μο ντέ λο προ σο μοί ω σης) 
για την προ σο μοί ω ση της κά λυ ψης της ζή τη σης του στρα το πέ δου α πό τον υ βρι-
δι κό σταθ μό και το δί κτυο για πε ρί ο δο ε νός έ τους.

Οι Α/Γ που δο κι μά ζο νται εί ναι ι σχύ ος 20 kW, τύ που stall (για την ε κτέ λε ση των 
προ σο μοιώ σε ων υ ιοθε τεί ται η Α/Γ Vergnet). Ε πί σης, υ ιο θε τού νται φω τοβολ τα ϊ κά 
ι σχύ ος πε ρί τα 60-80 kW κα θώς και Συσ σωρευ τές Μο λύ βδου-Ο ξέ ως βα θιάς εκ φόρ-
τι σης (υ ιο θε τού νται οι μπα τα ρί ες Hoppecke).

Πρέ πει να το νι στεί ό τι η ε πι λο γή των ως ά νω τύ πων συσ σω ρευ τών και α νε μογεν-
νη τριών εί ναι εν δει κτι κή και έ γι νε μό νο για την υ λο ποί η ση των προ σο μοιώ σε ων. 
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Κά θε άλ λος τύ πος α νε μο γεν νη τριών και 
συσ σω ρευ τών με α νά λο γα χαρα κτη ρι στι-
κά λει τουρ γί ας εί ναι α πο δε κτός.

Σύμ φω να με το μο ντέ λο λει τουρ γί ας 
που υ ιο θε τή θη κε και ε κτε λέ στη καν οι 
προ σο μοιώ σεις, το φορ τί ο κα λύ πτε ται εί-
τε μό νο α πό τις μο νά δες του υ βρι δικού 
σταθ μού, εί τε μό νο α πό το υ φι στά με νο 
δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε., με την πα ρα γω γή 
των μο νά δων Α ΠΕ του υ βρι δι κού σταθ-
μού, στη δεύ τε ρη πε ρί πτω ση, να α πο-
θηκεύ ε ται στους συσ σω ρευ τές. 

Έ τσι, κά θε 40ο λε πτό της ώ ρας, γί νε-
ται «έ λεγ χος» της ικα νό τη τας που έ χουν 
οι συσ σω ρευ τές να κα λύ ψουν το ζη τού-
με νο α πό το στρατό πε δο φορ τί ο για την 
πε ρί ο δο 1 ώ ρας που θα α κο λου θή σει 20 
λε πτά με τά τον εν λό γω έ λεγ χο.

Σε πε ρί πτω ση που η μπα τα ρί α έ χει 
τη δυ να τό τη τα να κα λύ ψει το ζη τού με νο 
φορ τί ο για την ε πό με νη ώ ρα, τό τε το 
φορ τί ο κα λύ πτε ται α πό τις μο νά δες του 
υ βρι δι κού σταθ μού και τις μπα τα ρί ες, 
ε φό σον α παι τη θεί (σε νά ριο 1). Ε πί σης, 
κα τά τη στιγ μή ε λέγ χου (40ο λε πτό της 
κά θε ώ ρας), και λαμ βά νο ντας υ πό ψη το 
ε πί πε δο φόρ τι σης των μπα τα ριών, ε κτι-
μά ται η φω το βολτα ϊ κή αλ λά και αιο λι κή 
πα ρα γω γή. Το α πο τέ λε σμα αυ τό ρυθ μί-
ζει τον α ριθ μό των α νε μο γεν νη τριών 
που θα βρί σκο νται σε λει τουρ γί α την 
ε πό με νη ώ ρα, ώ στε η φω το βολ τα ϊ κή 
και η αιο λι κή πα ρα γω γή να μην υ περ-
βαί νει το φορ τί ο και την α νά γκη των 
συσ σω ρευ τών για φόρ τι ση. Η σει ρά 
α πόρ ρι ψης πα ρα γω γής, σε περί πτω ση 
υ περ κά λυ ψης της α νά γκης, εί ναι πρώ τα 
μέ ρος των φω το βολ τα ϊ κών πάνελ και 
έ πει τα οι α νε μο γεν νή τριες. Ε πι ση μαί νε-
ται ό τι υ ιο θε τεί ται ο α νωτέ ρω τρό πος 
προσ διο ρι σμού του α ριθ μού των α νε μο-
γεν νη τριών που θα λει τουργούν, ώ στε 
να λει τουρ γούν για του λά χι στον μί α 

ώ ρα χω ρίς δια κο πή κα τά το με γα λύ τε ρο 
πο σο στό του έ τους.

Α ντί θε τα, σε πε ρί πτω ση που οι μπα-
τα ρί ες δεν έ χουν τη δυ να τό τη τα να 
κα λύψουν το φορ τί ο του στρα το πέ δου 
για 1 ώ ρα διαρ κώς, τό τε οι πα ρο χές 
συν δέ ο νται με το υ φι στά με νο δί κτυο 
της ΔΕ Η Α.Ε. και το φορ τί ο κα λύ πτε ται 
πλή ρως α πό το δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. 
(σε νά ριο 2). Κα τά τη διάρ κεια αυ τή, το 
σύ νο λο της πα ραγω γής α πό Α ΠΕ του 
υ βρι δι κού σταθ μού ο δη γεί ται στους 
συσ σω ρευ τές προς φόρτι σή τους. Σε 
αυ τή την πε ρί πτω ση, κα τά τη στιγ μή 
ε λέγ χου (40ο λε πτό της κά θε ώ ρας) ε κτι-
μά ται η φω το βολ τα ϊ κή πα ρα γω γή και 
η αιο λι κή πα ρα γω γή ξα νά. Ο έ λεγ χος 
αυ τή τη φο ρά κα θο ρί ζει τον α ριθ μό των 
α νεμο γεν νη τριών που θα πα ρα μεί νουν 
σε λει τουρ γί α την ε πό με νη ώ ρα, ώ στε 
η αιολι κή πα ρα γω γή να μην υ περ βαί νει 
την ι κα νό τη τα φόρ τι σης μό νο των συσ-
σω ρευτών για 1 ώ ρα.

Α πό την α παρ χή της α κό λου θης ώ ρας, 
υ ιο θε τεί ται το ε πι λε χθέν σε νά ριο.

Ε άν έ χει ε πι λε γεί το σε νά ριο 1, τό τε, 
προς κά λυ ψη του φορ τί ου, ε ντάσ σε-
ται αρχι κά η πα ρα γω γή α πό Α ΠΕ του 
υ βρι δι κού, και το ε να πο μέ νον φορ τί ο 
κα λύ πτε ται α πό τους συσ σω ρευ τές. Σε 
πε ρί πτω ση που η πα ρα γω γή α πό Α ΠΕ 
εί ναι με γα λύτε ρη α πό το φορ τί ο, τό τε 
η πλε ο νά ζου σα ι σχύς ο δη γεί ται στους 
συσ σω ρευ τές προς φόρ τι σή τους. 

Ε άν έ χει ε πι λε γεί το σε νά ριο 2 τό τε 
το φορ τί ο κα λύ πτε ται α πό το δί κτυο 
της ΔΕ Η Α.Ε. και η πα ρα γω γή Α ΠΕ του 
υ βρι δι κού ο δη γεί ται προς α πο θή κευ ση 
στους συσ σω ρευ τές.

Α πο τε λέ σμα τα 

Με δε δο μέ νο το φορ τί ο, ό πως προ-
έ κυ ψε α πό την προ σαρ μο γή του στους 
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δώ δε κα μή νες λει τουρ γί ας, το μο ντέ λο προ σο μοί ω σης του υ βρι δι κού σταθμού 
συ ντί θε ται α πό 4 Α/Γ ι σχύ ος 20 kW έ κα στη, φωτο βολ τα ϊ κά ι σχύ ος 80 kW και συσ-
σω ρευ τές συ νολι κής χω ρη τι κό τη τας 700 kWh. 

Στη συ νέ χεια, πα ρα τί θε ται η λει τουρ γί α του συ στή μα τος και η κά λυ ψη της ζη-
τού με νης ε νέρ γειας α πό το υ φι στά με νο δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. και τις μο νά δες του 
υ βρι δι κού σταθ μού.
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Γρά φη μα 2.17: Kά λυ ψη φορ τί ου α πό δί κτυο ΔΕ Η Α.Ε. και μο νά δες υ βρι δι κού σταθ μού 
(Pwind=80 kW, Ppv=80 kW, battery=700 kWh)

Γρά φη μα 2.18: Πα ρα γω γή α πό τους συσ σω ρευ τές του υ βρι δι κού σταθ μού 
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Α πό το γρά φη μα 2.17 εί ναι εμ φα νές ότι το με γα λύ τε ρο πο σο στό του φορ τί-
ου κα λύ πτε ται α πό ε νέρ γεια Α ΠΕ. Η ε γκατά στα ση του Υ βρι δι κού Σταθ μού και η 
λει τουρ γί α του με την προ α να φερ θεί σα μέ θο δο ο δή γη σε σε κά λυ ψη της ε τή σιας 
ζη τού με νης ε νέρ γειας α πό Α ΠΕ κα τά πο σο στό 74% πε ρί που. 

Πα ρα κά τω πα ρου σιά ζε ται υ πό μορ φή γρα φη μά των η λει τουρ γί α των ε πι μέ-
ρους στοι χεί ων του υ βρι δι κού σταθ μού σε μί α τυ χαί α ε βδο μά δα ό που α παι τεί ται 
η τρο φο δό τη ση και α πό το δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε.

Γρα φή μα τα 2.19-20: Λει τουρ γί α Συ στήμα τος 9-16 Α πρι λί ου 2012
(Pwind=80 kW, Ppv=80 kW, battery=700 kWh)
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Α πό τα πα ρα πά νω γρα φή μα τα προ κύπτουν τα α κό λου θα συ μπε ρά σμα τα:
 Ό λη η ζη τού με νη ε νέρ γεια κα λύ πτε ται κα τά τις 5 πρώ τες η μέ ρες στο με γα-

λύ τε ρο πο σο στό της α πό την αιο λι κή και φω το βολ τα ϊ κή πα ρα γω γή, ε νώ το υ πό-
λοι πο πο σο στό αυ τής κα λύ πτε ται α πό τους συσ σω ρευ τές. Το στρα τό πε δο εί ναι 
και τις 5 η μέ ρες ε κτός του υ φι στά με νου δι κτύ ου της ΔΕ Η Α.Ε. Ε πί σης, πα ρα τη ρεί 
κα νείς ό τι με τά α πό πε ρί ο δο εκ φόρ τι σης των συσ σω ρευ τών α κο λου θεί φόρ τι σή 
τους α πό τις μο νά δες Α ΠΕ του υ βρι δι κού σταθ μού.

Ι διαί τε ρη ε πι σή μαν ση πρέ πει να γί νει για το τέ λος της 13ης η μέ ρας ό που πα ρα-
τη ρείται πτώ ση της πα ρα γω γής α πό τις α νε μο γεν νή τριες και τα φω το βολ τα ϊ κά. 
Σε αυ τή την πε ρί ο δο, οι μπα τα ρί ες εκ φορ τί ζο νται μέ χρι το ση μεί ο α σφα λεί ας και 
κα λύ πτουν ό λο σχε δόν το φορ τί ο του στρα το πέ δου για πε ρί που 10 ώ ρες. Με την 
α παρ χή της 14ης η μέ ρας και την αύ ξη ση της φω το βολ τα ϊ κής και αιο λι κής πα ρα-
γω γής, οι συσ σω ρευ τές φορ τί ζο νται και πά λι ε νώ ταυ τό χρο να κα λύ πτε ται και η 
ζή τη ση του στρα το πέ δου.

 Προς το τέ λος της 14ης η μέ ρας, ο πό τε και πά λι το φορ τί ο κα λύ πτε ται 
πλή ρως α πό τους συσ σω ρευ τές του υ βρι δι κού σταθ μού, αυ τές εκ φορτί ζο νται, 
ο πό τε η ζή τη ση του στρα το πέ δου αρ χί ζει να κα λύ πτε ται στο σύ νολό της α πό το 
υ φι στά με νο δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. Για ό σο χρο νι κό διά στη μα αυ τό συμ βαί νει, οι 
μπα τα ρί ες φορ τί ζο νται α πό τη φω το βολ τα ϊ κή και αιο λι κή παρα γω γή του σταθ-
μού. Ό ταν οι συσ σω ρευ τές φορ τι στούν αρ κε τά ώ στε να έ χουν την ι κα νό τη τα 
να α να λά βουν για του λά χι στον μί α ώ ρα τη ζή τη ση ε νέρ γειας του στρα το πέ δου, 
τό τε το στρα τό πε δο «α πο συν δέ ε ται» α πό το δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. και η ζή τη ση 
κα λύ πτε ται α πό τις μο νά δες του υ βρι δι κού σταθ μού, ό πως συμβαί νει α πό την 
μέ ση της 15ης η μέ ρας και με τά. 

Σύμ φω να με τον α νω τέ ρω τρό πο λει τουρ γί ας του υ βρι δι κού συ στήμα τος, 
έ γι ναν προ σο μοιώ σεις για διά φο ρες μορ φές ι σχύ ος του υ βρι δι κού σταθ μού. Τα 
α πο τε λέ σμα τα α πό την ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων πα ρα τί θε νται στους α κό-
λου θους πί να κες:
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Σχή μα 2.1: Α πο τε λέ σμα τα προ σο μοιώσε ων για διά φο ρες μορ φές του υ βρι δι κού 
σταθ μού (Ύ ψος Α/Γ = 30 m).

Σχή μα 2.2: Α πο τε λέ σμα τα προ σο μοιώ σε ων για διά φο ρες μορ φές του υ βρι δι κού 
σταθ μού (Ύ ψος Α/Γ = 24 m).
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Α πό τα α νω τέ ρω α πο τε λέ σμα τα και για τη βέλ τι στη κα τά στα ση προ σο μοί ω σης, 
προ κύ πτει μια πα ρα γω γή α πό τις α νε μο γεν νή τριες της τά ξε ως των 120.896 kWh 
το ο ποίο α ντι στοι χεί στο 39,7% κά λυ ψης του φορ τί ου του στρα το πέ δου. Α ντί στοι-
χα, η παρα γω γή των φ/β εί ναι 46.430 kWh που α ντι στοι χεί σε 15,3% κά λυ ψης 
του φορ τί ου μας. Οι συσ σω ρευ τές συμ με τέ χουν με το υ πό λοι πο 19,2% ή 58.311 
kWh για τη συ μπλή ρω ση της ε νέρ γειας α πό ΑΠΕ στη λει τουρ γί α του υ βρι δι κού 
σταθ μού. Α πό τα με γέ θη αυ τά προ κύ πτει ό τι υ πάρ χουν πε ραι τέ ρω δυ να τό τη τες 
βελ τιώ σε ως της συν δρο μής των φ/β και των συσ σω ρευ τών. 

Πρέ πει να ση μειω θεί ό τι μί α α πό κλι ση της τά ξε ως +/- 1% στην τι μή της διείσ-
δυσης των Α ΠΕ σε κά θε μί α των πε ρι πτώ σε ων ε ξαρ τά ται α πό τον τύ πο των 
συσ σω ρευ τών Μο λύ βδου-Ο ξέ ως που θα ε πι λε γεί για την ε κτέ λε ση των προ σο-
μοιώ σε ων. 

Οι κο νο μι κά Στοι χεί α

Λαμ βά νο ντας υ πό ψη τις τρέ χου σες τι μές α γο ράς (Αύ γου στος 2009), όπως 
φαί νο νται στον πα ρα κά τω πί να κα, για το κό στος α γο ράς και ε γκα τά στα σης των 
μο νά δων που χρη σι μο ποιού νται στον υ βρι δι κό σταθ μό, εί ναι ε φι κτή μια ι κα νο ποι-
η τι κή ε κτί μη ση του συ νο λι κού κό στους του έρ γου.

ΣΥ ΣΤΑ ΣΗ ΕΡ ΓΟΥ

Κό στος Α/Γ (€/kW) 2.500 

Κό στος Συσ σω ρευ τών (€/kWh) 160

Κό στος Φ/Β (€/kW) 5000

Κό στος Σ.Α.Ε (‘000 €) 180

Κό στος Κα λω δί ων Ι σχύ ος Α/Γ (‘000 €) 20

Σύμ φω να με τα α νω τέ ρω στοι χεί α και λαμ βά νο ντας ε πι πλέ ον α πρό βλε πτα της 
τά ξης του 10%, το συ νο λι κό κό στος εγκα τά στα σης και έ ναρ ξης λει τουρ γί ας του 
υ βρι δι κού σταθ μού α νέρ χε ται στο 1.000.000 €. 

Βά σει των στοι χεί ων του 2008, το Γ.Ε.Σ. πλη ρώ νει για το στρα τό πε δο στη 
ΔΕ Η Α.Ε., και ει δι κό τε ρα, για τις 3 αυ τές πα ρο χές κό στος ρεύ μα τος (με ΦΠΑ 
και άλ λες χρε ώ σεις) πε ρί τα 0,13 ευ ρώ/kWh. Λαμ βά νο ντας υ πό ψη μό νο αυ τή 
την τι μή, σε συν δυα σμό με το κό στος ε γκα τά στα σης του υ βρι δι κού σταθ μού 
αλ λά και τη μεί ω ση της κα τα νά λω σης ε νέρ γειας που θα α πορ ρο φά ται α πό το 
δί κτυο της ΔΕ Η Α.Ε. προ κύ πτει μί α πρώ τη ε κτί μη ση ό τι για να εί ναι ένα α νά-
λο γο έρ γο οι κο νο μι κά α ντα πο δο τι κό πρέ πει να χρη μα το δο τη θεί σε μεγά λο 
βαθ μό υ πό μορ φή ε πι δό τη σης (Ε ΣΠΑ). Ε άν λη φθούν υ πό ψη και οι ε πι κεί με νες 

Σχή μα 2.3: Ε κτι μώ με νες τι μές μο νά δων Υ βρι δι κού Σταθ μού
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αλ λα γές στην τι μο λο για κή πο λι τι κή 
της ΔΕ Η Α.Ε. λό γω συμ με το χής των 
δι καιω μά των εκ πο μπής α ε ρί ων του 
θερ μο κη πί ου α πό το 2013 και με τά, 
κα θώς και η τιμα ριθ μι κή αύ ξη ση, τό τε 
το α ντα πο δο τι κό ό φε λος με τα βάλ λε-
ται δρα στι κά.

Για μια ο λο κλη ρω μέ νη ε κτί μη ση του 
οι κο νο μι κού ο φέ λους α πό την ε γκα τά-
στα ση του υ βρι δι κού σταθ μού α παι τεί-
ται λε πτο με ρής οι κο νο μι κή α νά λυ ση, 
όπου θα λαμ βά νο νται υ πό ψη ό λοι οι 
πα ρά γο ντες.

Συ μπε ρά σμα τα

Η με λέ τη για τη σχε δί α ση του εν 
λό γω υ βρι δι κού σταθ μού έ γι νε λαμ-
βά νο ντας υ πό ψη α νά λο γη με λέ τη για 
το αυ τό νο μο η λε κτρι κό σύ στη μα της 
νή σου Δο νούσας. Α πό την με λέ τη 
προ κύ πτει ό τι η ε γκα τά στα ση ε νός 
υ βρι δι κού σταθ μού στο συ γκε κρι μέ-
νο στρα τό πε δο και η λει τουρ γί α του 
με διείσ δυ ση των Α ΠΕ σε βαθ μό πά-
νω α πό 70% εί ναι ε φι κτή. Ο υ ψη λός 
βαθ μός διείσ δυ σης σε συν δυα σμό με 
τον συ γκε κρι μέ νο τρό πο εκ με τάλ λευ-
σης των Α ΠΕ, κα θι στούν τη σχε δί α ση 
πρωτο πο ρια κή. 

 Το μεγα λύ τε ρο πλε ο νέ κτη μα για 
τις Έ νο πλες Δυ νά μεις έ γκει ται στην 
ε νερ γειακή α σφά λεια των στρα το πέ-
δων και γε νι κά των στρα τη γι κά κρί σι-
μων ε γκα τα στά σε ων, κα θό σον δί νε ται 
η δυ να τό τη τα πλή ρους ε νερ γεια κής 
αυ το νό μη σης - α νε ξαρ τη το ποί η σης 
με χρή ση Α ΠΕ. Οι Α ΠΕ εί ναι συ νε χώς 
διαθέ σι μες, α πο τε λούν βιώ σι μη λύ ση 
και δεν α παι τούν κα νέ να πο λύ πλο κο 
διοικη τι κό σχέ διο υ πο στή ρι ξης. Ε άν 
λη φθεί ε πι πλέ ον υ πό ψη η ε πι κεί με νη 
α πε λευθέ ρω ση α γο ράς πα ρα γω γής 
και δια νο μής της η λε κτρι κής ε νέρ-

γειας, αυ ξά νεται α κό μα πε ρισ σό τε ρο 
η κρι σι μό τη τα της ε νερ γεια κής α σφά-
λειας στο μέλ λον.

• Με την κα τα σκευ ή και λει τουρ γί α, 
ε νός πρό τυ που πει ρα μα τι κού υ βρι δι-
κού σταθ μού σε έ να στρα τό πε δο, α πο-
κτά ται η α πα ραί τητη τε χνο γνω σί α για 
τη μελ λο ντι κή σχε δί α ση α ντί στοι χων 
σταθ μών σε ο ποια δή πο τε στρα τιω τι κή 
ε γκα τά στα ση.

 Τα οι κο νο μι κά στοι χεί α δεί χνουν 
μια συ νε χώς αυ ξα νό με νη τά ση της τι μής 
του πε τρε λαί ου για τα ε πό με να χρό νια, 
ε νώ α ντίστοι χα μια συ νε χώς μειού με νη 
τι μή των μο νά δων πα ρα γω γής ε νέρ-
γειας α πό ΑΠΕ, χω ρίς να εί ναι κα νείς 
σε θέ ση να προσ διο ρί σει α κρι βώς την 
τι μή της τά σης αυ τής, α κό μα και για το 
κο ντι νό μέλ λον.

 Το κό στος εκ με τάλ λευ σης των 
Α ΠΕ με την μορ φή υβρι δι κών σταθ-
μών εί ναι μι κρό τε ρο α πό το κό στος 
εκ με τάλ λευ σης κά θε Α ΠΕ ξε χω ρι στά. 
Ο λό γος εί ναι η ε πί τευ ξη με γα λύ τε ρου 
πο σο στού διείσ δυ σης α πό μι κρό τε ρες 
μο νά δες πα ρα γω γής. Ά με ση συ νέ πεια 
αυ τού εί ναι και η μεί ω ση της α παί τη-
σης συμ βα τι κών μο νά δων πα ρα γω γής 
ε νέρ γειας. 

 Η εκ με τάλ λευ ση των Α ΠΕ α νε ξάρ-
τη τα, λό γω των πολλών προ βλη μά των 
που πα ρου σιά ζο νται στην εν σω μά τω σή 
τους στο κοι νό δίκτυο η λε κτρο δό τη σης 
α πο τε λεί μια τε χνο λο γι κή πρό κλη ση. Ο 
συν δυα σμός εκ με τάλ λευ σης των Α ΠΕ 
μέ σω υ βρι δι κών μορ φών προ βάλ λει ως 
η πιο βιώ σι μη και α πο δο τι κό τε ρη λύ ση 
για το μέλ λον.

 Η εν σω μά τω ση της χρή σης Α ΠΕ 
με αυ τή τη μορ φή, κα θώς και η πι θα νή 
ευ ρεί α χρή ση υ βρι δι κών σταθ μών α πό 
τις Έ νο πλες Δυ νά μεις, θα συμ βά λει 
στην ε πί τευ ξη του στό χου για μεί ω ση 
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των εκ πο μπών α ε ρί ων του θερ μο κη πί ου της Ελ λά δας. 
 Η πι λο τι κή ε φαρ μο γή ε νός υ βρι δι κού σταθ μού από τις Έ νο πλες 

Δυ νά μεις, α πο τε λεί τη φθη νό τε ρη λύ ση και το κα λύ τε ρο πα ράδειγ-
μα για μια πι θα νή ευ ρεί α ε φαρ μο γή εκ με τάλ λευ σης Α ΠΕ σε ό λο 
το εύ ρος του Ελ λη νι κού Δη μο σί ου.

Για να κα τα στεί δυ να τό να ε ξα χθούν α σφα λή συ μπε ρά σμα τα, 
α πό την εν λό γω ερευ νη τι κή με λέ τη, σχε τι κά με τον α ριθ μό και το 
μέ γε θος των α νε μο γεν νη τριών, φω το βολ τα ϊ κών, συσ σω ρευ τών, 
συ στη μά των ε λέγ χου αλ λά και την οι κο νο μική α πό δο ση του έρ γου 
α παι τεί ται πε ραι τέ ρω διε ρεύ νη ση των α κό λου θων παρα μέ τρων:

 Χρή ση πραγ μα τι κών πρω το γε νών δε δο μέ νων φορ τί ου για 
πε ρί ο δο ό σο το δυ να τόν μεγα λύ τε ρη του 1 μή να

 Ε ξέ τα ση δια φό ρων τρό πων λει τουρ γί ας του υ βριδι κού σταθ-
μού, ώ στε να ε πι τευ χθεί η μέ γι στη δυ να τή διείσ δυ ση των Α ΠΕ (π.χ 
χρή ση η λε κτρο πα ρα γω γών ζευ γών α ντί για ΔΕ Η Α.Ε.)

 Ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων για διά φο ρους τύ πους α νε μο-
γεν νη τριών, ό σον α φο ρά το σύ στη μα ε λέγ χου που δια θέ τουν (stall 
control, pitch control)

 Ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων για διά φο ρες ι σχείς Α/Γ α πό 
λί γα kW μέ χρι δε κά δες kW

 Ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων για διά φο ρες ι σχείς Φ/Β
 Ε κτέ λε ση των προ σο μοιώ σε ων για διά φο ρες χω ρητι κό τη τες 

συσ σω ρευ τών και διά φο ρους τύ πους μπα τα ριών Μο λύ βδου-Ο ξέ ως
 Α κρι βής ε κτί μη ση διάρ κειας ζω ής συσ σω ρευ τών με χρή ση 

του Hybrid2-KiBaM
 Α κρι βής οι κο νο μι κή α νά λυ ση και βαθ μός α πό δο σης του εν 

λό γω έρ γου 
 Ε κτί μη ση της α παι τού με νης ε πι δό τη σης που θα κά νει το εν 

λό γω έρ γο βιώ σι μο. 
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Ο ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ ΣΤΟ ΜΥΑ ΛΟ

Ο ΣΩ ΜΑ ΤΟΥ ΜΑ ΤΟΥ

Ό σοι α πό μας γνω ρί σα με αν θρώ πους που κά πο τε έ ζη σαν τον πό λε μο 

α πό κο ντά, μπή κα με συ νή θως στον πει ρα σμό να τους ρω τή σου με: Τι 

έ κα νες; Πώς ή ταν; Πώς έ νοιω θες; Πό σους σκό τω σες; Ό λοι έ χουμε αυ-

τές τις α πο ρί ες και θε ω ρού με φυ σιο λο γι κό για τον πα λιό πο λε μι στή 

να μας α πα ντή σει πρό θυ μα για τα κα τορ θώ μα τά του. Αυ τό που δεν 

μπο ρού με ί σως να κα τα λά βου με εί ναι ό τι αυ τές οι ε ρω τή σεις ξύ νουν 

πλη γές που μπο ρεί και να μην έ χουν πο τέ ε που λω θεί. Δεν ξέ ρου με ό τι 

ί σως ο ή ρω άς μας κρα τά βα θειά φυ λαγ μέ νες τις α γω νιώ δεις στιγ μές 

που έ ζη σε ό ταν ήρ θε α ντι μέ τω πος με το δί λημ μα: Να σκο τώ σω ή να 

σκο τω θώ; Να πο λε μή σω ή να τρέ ξω μα κριά;

Στο πε δί ο της μά χης υ πάρ χουν δυο ει δών άν θρω ποι: οι μα χη τές και τα 

θύ μα τα, αυ τοί που πο λε μούν κι αυ τοί που βρί σκο νται α νέ τοι μοι, α νί κα-

νοι ή δεν είναι πρό θυ μοι να υ πε ρα σπι στούν τους ε αυ τούς τους. Ποιοί 

εί ναι ά ρα γε οι παρά γο ντες που ε πη ρε ά ζουν σω μα τι κά και πνευ μα τι κά 

τον μα χη τή στην ε κτέ λεση της α πο στο λής του μέ σα στο ε χθρι κό, βί αιο, 

δια βρω τι κό και α πο κρου στι κό πε δί ο της μά χης;

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ανχης (ΠΖ) Παναγιώτης Ανδρεάδης
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Ε πίδει ξη

Στο πε δί ο της μά χης, πα ράλ λη λα 

με τις ε χθρο πρα ξί ες, διε ξά γε ται έ νας 

α δυ σώ πη τος ψυ χο λο γι κός πό λε μος 

ό που, μετα ξύ των άλ λων προ σπα-

θειών για ψυ χο λο γι κό ε πη ρε α σμό 

του ε χθρού αλ λά και των φι λί ων, αυ-

τός που θα φα νεί πιο με γα λό σω μος 

ή θα κά νει τον με γα λύ τε ρο θόρυ βο, 

θα προ κα λέ σει και με γα λύ τε ρο φό βο 

στον α ντί πα λο και εί ναι πι θα νό τερο 

να βγει νι κη τής.

Στο πα ρελ θόν συ να ντά με προ σπά-

θειες ε πί δει ξης στα φου ντω τά κρά νη 

των αρ χαί ων Ελ λή νων και Ρω μαί ων, 

στα ψη λά κα πέ λα των Να πο λε ό ντειων 

χρό νων που ό ποιος τα φο ρού σε έ δει-

χνε ψη λό τε ρος ά ρα και πιο ε πι κίν δυ-

νος, ε νώ οι γυα λι σμέ νες πα νο πλί ες και 

οι πο λύ χρω μες στολές τους έ κα ναν πιο 

με γα λό σω μους και φα ντα χτε ρούς.

Οι ια χές εί ναι το α ντί στοι χο των 

βρυ χηθ μών των ζώ ων και προσπα-

θούν να τρο μά ξουν τον α ντί πα λο με 

μη βί αια μέ σα ώ στε αυ τός να μην δια-

λέξει την προ ο πτι κή της μά χης, αλ λά 

να τρα πεί σε φυ γή ή να πα ρα δο θεί, 

με α πο τέ λε σμα να νική σει ο πρώ τος, 

χω ρίς να χρεια στεί να πο λε μή σει. Ε πί-

σης, με τις ια χές εν θαρ ρύ νει ο έ νας 

τον άλ λον ε νώ ταυ τό χρο να κα λύ πτει 

τον θόρυ βο α πό τις ια χές των α ντι πά-

λων που τον φο βί ζουν. Πολ λά εί ναι τα 

πα ρα δείγμα τα ό που αυ τές οι μέ θο δοι 

πε τύ χαι ναν τον σκο πό τους. Η πυ ρί τι-

δα, με τον θό ρυ βο που προ κα λεί, ε ξυ-

πη ρε τεί τον ί διο σκο πό και αυ τός εί ναι 

και ο λό γος που ε πι βλή θη κε στο πε δί ο 

της μά χης και ό χι τό σο η α πο τε λε σμα-

τι κό τη τα των πρώ των πυ ροβό λων 

ό πλων που ή ταν πο λύ χει ρό τε ρη α πό 

αυ τή των τόξων που α ντι κα τέ στη σαν 

στο ρό λο της πρό κλη σης α πω λειών 

α πό α πό σταση.

Στα τέ λη του 18ου αιώ να σ’ ένα 

πεί ρα μα του Πρω σι κού στρατού ένα 

Τάγ μα πυ ρο βο λού σε, με τα λειό καννα 

μου σκέ τα της ε πο χής, ε να ντί ον ενός 

στό χου μή κους 30 μ. και ύ ψους 1.8 

μ. που α ντι προ σώ πευε μια τυ πι κή 

ε χθρι κή μο νά δα σε διά τα ξη μά χης. 

Τα α πο τε λέ σμα τα έ δω σαν πο σο στό ευ-

στοχί ας 25% σε α πό στα ση 200 μ. α πό 

το στό χο, 40% σε α πό στα ση 140 μ. και 

60% σε α πό στα ση 70 μ.. Σ’ αυ τή την 

α πό στα ση έ να Σύ νταγ μα 200 αν δρών 

θα σκό τω νε με την πρώ τη ο μο βρο ντί α 

120 ε χθρούς και με το ρυθ μό των 4 βο-

λών που τους ε πέ τρεπε η τα χυ βο λί α 

των ό πλων τους θα έ πρε πε να σκό τω-

ναν 480 α ντι πά λους στο πρώτο λε πτό. 

Αυ τή ή ταν η δυ να τό τη τα της Μο νά δας 

λαμ βά νο ντας υ πό ψη ό τι οι α ντίπα λοι 

στρα τοί της ε πο χής μά χο νταν σε πα-

ρό μοιες α πο στά σεις, α κά λυ πτοι και 

όρ θιοι χω ρίς ί χνος πα ραλ λα γής. Στην 

πραγ μα τι κό τη τα, κα τά τη μά χη του 

Βε λι γρα δίου το 1717 δυο Τάγ μα τα σαν 

κι αυ τά του πει ράμα τος ά νοι ξαν πυρ 

ό ταν οι έ φιπ ποι Τούρ κοι α ντί πα λοί 

τους ή ταν 30 βή μα τα μα κριά τους. 32 

μό νο ε περ χό με νοι Τούρ κοι έπε σαν, με 

α πο τέ λε σμα οι μο νά δες α μέ σως μετά 

να σφα για στούν.

Στον Α με ρικα νι κό εμ φύ λιο πό λε μο, 

οι Μο νά δες στέ κονταν σε α πό στα ση 

15-30 βη μά των ε πί μέ ρες πυ ρο βο λώ-

ντας η μια την άλ λη με α πο τέ λε σμα 

μια ή δυο α πώ λειες το λε πτό ε νώ με 

αυ τά τα ό πλα εί χαν τη δυ να τό τητα να 

σκο τώ νουν ε κα το ντά δες το λε πτό. Κι 

ό μως οι στρα τιώ τες δεν ση μά δευαν 

τον α ντί πα λο, αλ λά ψη λά πά νω α πό 

το κε φά λι του. Κα τά τη διάρ κεια του 

ί διου πο λέ μου, με τά τη μά χη του 

Gettysburg το έ τος 1863, πε ρι συλλέ γη-
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σαν α πό το πε δί ο 27.574 μου σκέ τα. Το 

90% α πό αυ τά ή ταν γεμι σμέ να χω ρίς 

να έ χουν πυ ρο δο τη θεί. 12.000 α πό αυ-

τά βρέ θηκαν να εί ναι γε μι σμέ να πά νω 

α πό μια φο ρά και 6.000 απ΄ αυ τά εί χαν 

γε μι στεί α πό 6 έ ως 10 φο ρές χω ρίς 

να πυ ρο δο τη θούν. Έ να α πό αυ τά εί χε 

γεμι στεί 23 φο ρές. Λο γι κά θα έ πρε πε 

να βρε θούν πο λύ λί γα ό πλα γε μι σμέ να 

κα θώς χρειά ζε ται πο λύς χρό νος για να 

γε μι στούν και ε λά χι στος για να πυ ρο-

δο τηθούν. Έ στω κι αν αυ τό έ γι νε κα τά 

λά θος αν ο στρα τιώ της πα τού σε την 

σκαν δά λη, α πλά ό λα τα γε μί σμα τα θα 

έ φευ γαν α πό την κά νη. Οι στρατιώ τες 

ό μως μό νο γέ μι ζαν για να φαί νο νται 

ό τι συμ με τέ χουν στη μά χη, αλ λά δεν 

πυ ρο δο τού σαν το ό πλο τους.

Καθ’ ό λη την ι στο ρί α των πο λέ μων 

με πυ ρο βό λα ό πλα, τα πο σο στά ευ στο-

χί ας των στρα τιω τών εί ναι πε νι χρά 

για την ί δια αι τί α. Ε ξαί ρε ση α πο τε λεί 

το πυρ των πυ ρο βό λων που πά ντα 

προ ξε νού σε το 50% των α πω λειών 

και την πλειονό τη τα αυτών κα τά τον 

20ο αιώ να. Σε κά θε στρα τό ανά τους 

αιώ νες, οι στρα τιώ τες εκ παι δεύ ο νται 

ώ στε μέ σα στη σύγ χυ ση της μά χης να 

λει τουρ γούν α συ ναί σθη τα αλ λά α πο τε-

λε σμα τι κά. Οι εκ παι δευ μέ νοι στρα τιώ-

τες ε κτε λού σαν τους α παι τού με νους 

χει ρι σμούς των ό πλων τους και τις 

δια τασ σό με νες με τα κι νή σεις των μι-

κρών κλι μα κί ων τους μη χα νι κά, χω ρίς 

καν να χρειά ζε ται να σκε φτούν πώς, 

κα θώς τις εί χαν ε πα να λά βει τό σες 

φο ρές κατά την εκ παί δευ σή τους. Τη 

κρί σι μη στιγ μή ό μως που ο στρα τιώ-

της έπρε πε να πα τή σει τη σκανδά λη, 

σκε φτόταν και ε να ντιωνό ταν συ νει δη-

τά στο εν δε χό με νο να σκο τώ σει έ να 

άλ λο αν θρώ πι νο ον. Παρ’ ό λη την 

εκ παί δευ σή τους, οι πε ρισ σό τε ροι 

α ντι μα χό με νοι ή δεν πυ ρο βο λού σαν 

ή πυ ρο βο λού σαν ψη λά, μη θέ λο ντας 

να συμ με τά σχουν στη μά χη και στο 

φο νι κό.

Η κα τά στα ση αυ τή άρ χι σε ν’ αλ λά-

ζει με τά τον Β΄Π.Π. με τά τα συ γκλο-

νι στι κά στοι χεί α που πα ρου σί α σε ο 

Αμε ρικανός Τα ξί αρ χος και ι στο ρι κός 

S.L.A. MarshalΙ στο βι βλί ο του «Men 

against fire». Ο S.L.A.MarshalΙ με την 

ο μά δα του, ρω τού σε, κα τά τη διάρ-

κεια του Β΄Π.Π., α μέ σως με τά από τις 

μά χες, χι λιά δες στρα τιώ τες τι έ κα ναν 

στη μά χη. Η α πρό σμε νη α πο κά λυ ψη 

ή ταν ό τι μό νο το 15-20% των στρα τιω-

τών πυ ρο βο λού σε τον ε χθρό, ι διαί τε-

ρα μά λι στα ό ταν οι μά χες κρα τού σαν 

1-3 η μέ ρες. Οι υ πό λοι ποι άνδρες δεν 

χρη σι μο ποιού σαν το ό πλο τους, ε νώ 

δια κιν δύνευαν τη ζω ή τους για να 

με τα φέ ρουν μη νύ μα τα, πυ ρο μα χι κά 

ή για να σώ σουν τους συ να δέλ φους 

τους. Δεν χρη σι μο ποιού σαν το ό πλο 

τους α κό μη κι ό ταν κινδύ νευε ά με σα 

η ζω ή τους ή η ζω ή των φί λων τους. 

Ο λό γος εί ναι ό τι υ πάρ χει μέσα στους 

πε ρισ σό τε ρους αν θρώ πους μια με γά-

λη α ντί στα ση που δεν τους ε πι τρέ πει 

να σκο τώ σουν συ ναν θρώ πους τους. Ο 

άν θρω πος δεν ή ταν, ού τε εί ναι α πό έν-

στι κτο φο νιάς. Μπο ρεί ό μως να γί νει. 

Κα τά συ νέ πεια, ο τρό πος εκ παί δευ σης 

των στρα τιω τών στον Α με ρι κα νι κό, αλ-

λά και σε άλ λους Στρα τούς, άλλα ξε.

Με τα ψυ χο τραυ μα τι κό stress (PTSD)

Σύμ φω να με το Δια γνω στι κό και 

στατι στι κό εγ χει ρί διο των πνευ μα τι-

κών δια τα ρα χών, τη Βί βλο της Ψυ χια-

τρι κής και της Ψυ χο λο γί ας, το με τα ψυ-

χο τραυ μα τι κό stress (Post Τraumatic 

Stress Disorder, PTSD) στους αν θρώ-

πους που α ντι με τώ πι σαν φυ σι κές κα-
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τα στρο φές και τρο χαί α α τυ χή μα τα 

πα ρου σιά ζε ται συ γκρι τι κά σπά νια 

και ή πια. Σε α ντί θε ση, κά θε φο ρά 

που ο άν θρω πος εί ναι υ πεύ θυ νος 

για το δη μιουρ γη θέν stress σε άλ-

λους αν θρώ πους, το μέ γε θος του 

ψυ χι κού τραύ μα τος εί ναι συ νή θως 

πιο σο βα ρό και διαρ κεί για πε ρισ-

σό τερο χρό νο.

Ό ταν η βί α συμ βαί νει στον άν-

θρω πο, τον κα ταρ ρα κώ νει, κα θώς 

δεν πε ρι μέ νει ό τι έ να άλ λο αν θρώ-

πι νο ον θα θέ λει ε σκεμ μέ να να του 

ε πι τε θεί και να τον σκο τώ σει. Η βί α 

γί νε ται προ σω πι κή. Δεν εί ναι τό σο 

ο φό βος του θα νά του, ό λοι πε ρι μέ-

νουν ό τι κά πο τε θα πε θά νουν, αλ λά 

εί ναι δια φο ρε τι κό ό ταν κά ποιος άλ-

λος πα ρι στά νο ντας τον Θε ό, χω ρίς 

πρό κλη ση προ σπα θεί να πά ρει α πό 

εμάς και α πό τους α γα πη μέ νους 

μας, το πιο πο λύ τι μο α γα θό, τη ζω ή 

μας. Το ί διο προ σω πι κά α ντι με τω πί-

ζο νται και τα ό πλα α κρι βεί ας, ό πως 

αυ τά του ε λεύ θε ρου σκο πευ τή και 

οι κα θο δη γού με νες βόμ βες α κρι βεί-

ας, κα θώς φαί νε ται ό τι στο χεύ ουν 

το ά το μο και ό χι μια πε ριο χή και γι’ 

αυ τό προ κα λούν πο λύ πε ρισ σότε-

ρο τρό μο απ ό, τι έ να συ νη θι σμέ νο 

μπα ράζ πυ ρο βο λι κού. Ο μέ σος άν-

θρω πος δεν μπο ρεί να ζει με την 

πι θα νό τη τα ό τι ο ποιο δή πο τε άλ λο 

αν θρώ πι νο ον που συ να ντά κα θη-

με ρι νά μπο ρεί να προ σπα θή σει να 

τον σκο τώ σει, γι’ αυ τό και ό ταν του 

συμ βεί, συ νή θως «πα γώ νει» ή τρέ πε-

ται σε φυ γή.

Κι ό μως αυ τή εί ναι η δου λειά του 

κά θε στρα τιώ τη, του κά θε μα χη τή. 

Α ντί να απο μα κρύ νε ται α πό τον κίν-

δυ νο, αυ τός να τρέ χει προς τη κα τεύ-

θυν ση απ ό που έρ χε ται ο ή χος των 
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ό πλων, α κό μη κι αν αυ τό του προ κα-

λεί φό βο ή α πο στρο φή. Το πε δί ο της 

μά χης, ό που de facto υ πάρ χει αυ τή η 

ε χθρό τη τα α πό άλ λα αν θρώ πι να ό ντα, 

εί ναι το πιο τοξι κό, το πιο δια βρω τι κό 

και κα τα στρε πτι κό πε ρι βάλ λον στο 

ο ποί ο ο μα χη τής θα πρέ πει ό χι α πλά 

να ε πι βιώ σει αλ λά να λει τουρ γή σει, και 

να νι κή σει.

Stress της μά χης

Σύμ φω να με μια Α με ρι κανι κή με λέ-

τη για τον Β΄ Π.Π., με τά α πό 60 η μέ ρες 

συ νε χών μα χών, ό πως με τά τη Συμ μα-

χι κή α πό βα ση στη Νορ μαν δί α, το 98% 

ό λων των ε πι ζώ ντων στρα τιω τών θα 

α πο τελούν άτομα με α πώ λεια ψυ χικής 

υ γεί ας. Το υ πό λοι πο 2% που θα ή ταν 

ι κα νό να α ντέ ξει τις συ νε χείς μά χες, τον 

συ νε χή τρό μο και τον θά να το γύ ρω του 

εί χε προ διά θε ση για ε πι θε τι κή ψυ χο πα-

θη τι κή συ μπε ριφο ρά. Σκό τω νε δη λα δή 

και του ά ρε σε αυ τό που έ κα νε.

Έ χει υ πο λο γι στεί ό τι κα τά τον Β΄Π.Π. 

οι Α με ρι κα νι κές δυ νά μεις έ χασαν 504.000 

άν δρες λό γω ψυχολογι κής κα τάρ ρευ-

σης, α ριθ μός που ι σο δυ να μεί με 50 

Με ραρ χί ες.

Ρω σι κές α να φο ρές που α φο ρούν τους 

βε τε ρά νους της μά χης του Stalingrad, λέ-

νε ό τι αυ τοί αρ γό τε ρα πέ θα ναν πε ρί που 

σε ηλι κί α 40 ε τών ε νώ άλ λοι που δεν εί-

χαν ε μπλα κεί σ αυ τή πέ θα ναν σε η λι κί ες 

μεγα λύ τε ρες των 60 χρο νών. Η δια φο ρά 

ή ταν ό τι οι βε τε ρά νοι εί χαν ε κτε θεί κά-

θε η μέ ρα, 24 ώ ρες το ει κο σι τε τρά ω ρο, 

για 6 πε ρί που ε ξου θε νω τι κούς μή νες σε 

συνε χές stress.

Στον Α ρα βο-Ισ ρα η λι νό πό λε μο του 

1973 το 1/3 σχε δόν των α πω λειών των 
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Ισ ρα η λι νών ή ταν α πό ψυ χολογι κούς 

λό γους. Κα τά την ει σβο λή στον Λί βα-

νο το1982, οι άνθρωποι με α πώ λεια 

ψυ χι κής υ γεί ας ή ταν δι πλά σιοι α πό 

τους νε κρούς.

Το φαι νό με νο οι στρα τιώ τες να βρί-

σκο νται κά τω α πό το στρες της μά χης 

για πολ λές η μέ ρες ή μή νες πα ρα τη ρεί-

ται κα τά τον 20ο αιώ να. Πα λαιό τε ρα, 

οι πραγ μα τι κές στιγ μές προσω πι κού 

ρί σκου σπά νια διαρ κού σαν πά νω α πό 

λί γες ώ ρες κα θώς οι μάχες με τα ό πλα 

της ε πο χής, συ νε πά γον ταν με γά λη 

σω μα τι κή κό πω ση που δεν μπορού σε 

να συ νε χι στεί για πο λύ και γι’ αυ τό οι 

περιπτώσεις α πώ λειας ψυ χικής υ γεί ας 

ή ταν πο λύ λι γό τε ρες. Η εί σο δος και η 

ε πι κρά τη ση της πυ ρί τι δας, αλ λά και η 

πρό ο δος της τεχνο λο γί ας κα τά τον 20ο 

αιώ να, ε πέ τρε ψαν τη διε ξα γω γή του 

α γώ να νύ χτα και μέ ρα και για με γά λα 

χρο νι κά δια στή μα τα χω ρίς α νά παυλα 

για μέ ρες κι έ πα ψε να υ πάρ χει δια χω ρι-

σμός με τα ξύ με τώ που και με τό πι σθεν, 

ό που υ πάρ χει σχε τι κή α σφά λεια για 

το μα χη τή.

Τα συ μπτώ μα τα των στρα τιω τών 

αυ τών ποι κί λουν α νά μεσα στα πα ρα-

κά τω και ό χι μό νο:

Συ μπτώ μα τα κού ρα σης

Φυ σι κή και πνευ μα τι κή ε ξου θέ-

νω ση, α ντι κοι νω νι κό τη τα, γί νονται 

ευέ ξα πτοι, παρουσιάζουν α πώ λεια εν-

δια φέ ρο ντος, α πο φυ γή ευ θυ νών, ευαι-

σθη σί α στο θόρυ βο, κλά μα, α νη συ χί α, 

αυ ξη μέ νη ε φί δρω ση και παλ μούς.

Συ μπτώ μα τα σύγ χυ σης

Ο στρα τιώ της δεν γνω ρί ζει που βρί-

σκε ται, πα θαί νει ντε λί ριο, κα τά θλι ψη 

και μη δυ νά με νος να α ντα πε ξέλ θει με 

το περι βάλ λον του, πνευ μα τι κά φεύ γει 

απ΄ αυ τό. Σε κά ποιες περι πτώ σεις, 

αρ χί ζει να κά νει α στεί α, να φέ ρε ται 

γε λοί α προ σπα θώ ντας ν’ απο κρού σει 

έ τσι τον τρό μο του.

Υ στε ρί α

Α δυνα μί α κά ποιου να γνω ρί ζει που 

βρί σκε ται ή να λει τουρ γή σει γε νι κώς, 

συ νο δευό με νη πολ λές φο ρές από 

ά σκο πη πε ρι πλά νη ση στο πε δί ο της 

μά χης αδια φο ρώ ντας για τους κιν δύ-

νους και α μνη σί α. Η υ στε ρί α πα ρά γει 

σπα σμούς ό που ο άν θρω πος παίρ νει 

την εμ βρυα κή στά ση και τρέ μει έ ντο-

να. Πι θα νόν τα χέ ρια να πα ρα λύ ουν 

και συ χνό τε ρα το χέ ρι που τρα βά τη 

σκαν δάλη. Η υ στε ρί α μπο ρεί να εμ-

φα νι στεί με τά α πό μια κο ντι νή έ κρη-

ξη, με τά α πό ένα μι κρό τραυ μα τι σμό 

ή α πό έ να παρ’ ο λί γο τραυ μα τι σμό. 

Μπο ρεί να εμ φα νιστεί, ε πί σης, κι ό ταν 

ο στρα τιώ της με τα φερ θεί στα με τό πι-

σθεν, συ νή θως σαν άμυ να στην ε πι κεί-

με νη ε πι στρο φή του στη μά χη.

Α νη συ χί α

Ο στρα τιώ της νοιώ θει έ ντο νη κού-

ρα ση και έ ντα ση που δεν φεύ γει με 

τον ύ πνο ή την ξε κούρα ση, βλέ πει 

φρι χτούς ε φιάλ τες, κο ντα να σαί νει, 

πο νά ει, έ χει θο λή ό ρα ση, λιπο θυ μί ες, 

ζά λη, γε νι κά ο στρα τιώ της έ χει κυ ριευ-

θεί α πό το φό βο και την ι δέα ό τι θα 

πε θά νει και νοιώ θει ό τι θα α πο τύ χει 

και οι συ νά δελ φοί του θα κα ταλά βουν 

ό τι εί ναι δει λός.

Έμ μο νες ι δέ ες και κα τά στα ση 

ε ξα να γκασμού

Μοιά ζει με την υ στε ρί α, αλ λά ε δώ 

ο στρα τιώ της κα τα λα βαί νει την κα τά-

στα σή του, μα δεν μπο ρεί να ε λέγ ξει 

το τρέ μου λο, τα τικ και τα άλ λα συ-

μπτώ ματα. 

 Α νω μα λί ες χα ρα κτή ρα

Ο στρα τιώ της έ χει έμ μο νες ι δέ ες 

σε συ γκε κρι μέ νες ενέρ γειες ή πράγ μα-

τα. Υ πάρ χει μια αλ λα γή στις βα σι κές 
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αρ χές της προ σω πι κό τη-

τάς του.

Πα ρά γο ντες που συμ βά-

λλουν στη δημιουργία α πω λειών

ψυ χικής υγείας

 Ο Φό βος

Σε μια έ ρευ νά του ο Ισ ρα η λι νός ψυ-

χο λόγος Ben Shalit ρω τού σε στρα τιώ-

τες που μό λις γύ ρι ζαν α πό τη μά χη τι 

τους φό βι σε πε ρισ σότε ρο. Έκ πλη κτος 

δια πί στω σε ό τι με γά λη έμ φα ση στις 

α πα ντή σεις δι νό ταν στο να μην α πο γο-

η τεύ σει τους άλ λους και μι κρή στο φό-

βο για τραυ μα τι σμό και θά να το. Σε μια 

πα ρό μοια έ ρευ να ρω τού σε την ί δια 

ε ρώ τη ση σε Σου η δούς στρατιώ τες σε 

ει ρη νευ τι κή α πο στο λή που δεν εί χαν 

μά χι μη ε μπει ρί α. Οι α πα ντή σεις τους 

έ δι ναν έμ φα ση στο φό βο για τραυ μα-

τι σμό και το θά να το. Το συ μπέ ρασμά 

του ή ταν ό τι η μά χη μειώ νει το φό βο 

του θα νά του ή του τραυ μα τι σμού. 

Ο φό βος του θα νά του ή του τραυ-

μα τι σμού δεν εί ναι ο με γα λύ τε ρος 

πα ρά γο ντας που προκα λεί α πώ λειες 

ψυ χι κής υγείας στη μά χη. Η α ντί στα ση 

στη φα νε ρή ε πι θε τι κή στά ση του α ντι-

πά λου σε συν δυα σμό με το φό βο του 

τραυ μα τι σμού ή του θα νά του εί ναι 

οι κύ ριοι υ πεύ θυ νοι για το ψυ χο λο γι-

κό τραύ μα και το στρες στη μά χη. Ο 

φό βος σε συν δυα σμό με τη φυ σι κή 

ε ξά ντλη ση, το μί σος του α ντι πά λου, 

τη φρί κη και την α νά γκη να σκο τώ σει 

ο δη γεί τε λι κά τον στρα τιώ τη στην 

τρέ λα. Το νί ζε ται ό τι ψυχ ολογι κά προ-

βλή μα τα που χρήζουν ψυχιατρικής 

αντιμετώπισης πα ρου σιά ζουν κυρί ως 

οι στρα τιώ τες που α ντι με τω πί ζουν ή 
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πρό κει ται ν’ α ντι με τω πί σουν το α ντί-

πα λο μί σος του ε χθρού και εί ναι υ πο-

χρε ω μέ νοι να σκο τώ σουν.

 Η κού ρα ση

Οι τέσ σε ρις πα ράγο ντες που δη-

μιουρ γούν τη με γά λη και πα ρα τε τα μέ-

νη κού ρα ση στη μά χη εί ναι οι ε ξής:

 Η ψυ χο λο γι κή έντα ση α πό το 

συ νε χές δί λημ μα του α τό μου: Πο λε μώ 

ή τρέ πο μαι σε φυ γή.

 Η συ νε χής και προ στι θέ με νη 

έλ λει ψη ύ πνου.

 Η μεί ω ση λαμ βα νο μέ νων θερ μί-

δων α πό το φαγη τό.

 Η τα λαι πω ρία του στρα τιώ τη 

α πό στοι χεί α ό πως η βρο χή, το κρύ ο, 

η ζέ στη, οι αρ ρώ στιες και το σκο τά δι 

της νύ χτας. 

 Το μί σος του α ντι πά λου

Κά θε άν θρω πος θέ λει να τον συ-

μπα θούν, να τον α γα πούν και να 

ε λέγ χει τη ζω ή του. Η ε σκεμ μέ νη και 

προ φα νής αν θρώ πι νη ε χθρό τη τα και 

ε πι θε τι κό τη τα, πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε 

τι στη ζω ή, ε πι τί θε ται στη προ σω πι κό-

τητα, στην αί σθη ση του ε λέγ χου του 

πε ρι βάλ λο ντός μας, στην αί σθη ση του 

κό σμου σαν έ να μέ ρος με νό η μα και 

ου σί α, και, τε λι κά ε πι τί θε ται στην πνευ-

μα τική και φυ σι κή υ γεί α μας. Ο με γα-

λύ τε ρος φό βος του μέ σου πο λί τη εί ναι 

να βιαστεί, να τον χτυ πή σουν ή να 

ε ξευ τε λι στεί μπρο στά στα μά τια των 

α γα πη μέ νων του προ σώ πων, να πά θει 

κα κό η οι κο γέ νειά του και να πα ρα βια-

στεί το σπί τι του α πό ε πι θε τι κούς και 

με μί σος ει σβο λείς. Ο φό βος αυ τός 

δεν εί ναι τό σο φόβος θα νά του ή τραυ-

μα τι σμού, αλ λά φό βος α πό ε νέρ γειες 

α πό συ ναν θρώ πους που ε πι διώ κουν 

να κυ ριαρ χή σουν στη ζω ή μας, αρ νού-

με νοι ό τι α πέ να ντί τους έ χουν έ ναν 

άλ λον άν θρω πο αλ λά κάτι κα τώ τε ρο 

που δεν α ξί ζει να το α ντι με τω πί σουν 

με αν θρω πιά. Ο μέ σος άν θρω πος θα 

ε πι διώ ξει ν’ α πο φύ γει αυ τή την ε πι θε-

τι κό τη τα και την έ κρη ξη μίσους με 

κά θε κό στος. Το ί διο θα κά νει και ο 

μέ σος στρα τιώ της στη μά χη αν δεν 

εκ παι δευ τεί κα τάλ λη λα. Το ε ρώ τη μα 

πολ λών στρα τιω τών σε έ ρευ νες με τά 

α πό τη μά χη ή ταν: Για τί θέ λει να με 

σκο τώ σει; Τι του έ κα να; 

Οι στρα τιώ τες ε πη ρε ά ζο νται στη 

μά χη πο λύ πε ρισ σό τε ρο ό ταν α πει λού-

νται α πό έ ναν ε χθρό που βρί σκε ται 

κο ντά τους, τους μι σεί και θα τους 

ε πι τε θεί, πα ρά α πό τα πυ ρά του πυ ρο-

βο λι κού. Τό τε οι ψυ χολογι κές διατα-

ραχές εί ναι πο λύ πε ρισ σό τε ρες.

Οι εκ παι δευ τές στα διά φο ρα σχο-

λεί α της Α με ρι κής που ουρ λιά ζουν 

μέ σα στο πρό σω πο του εκ παι δευο-

μέ νου και η τα λαι πω ρί α που αυ τοί 

υ φί στα νται δεν κάνουν τί πο τα πε ρισ-

σό τε ρο α πό το να ε ξοι κειώνουν τον 

εκ παι δευό με νο με το μί σος του α ντι-

πά λου του.

Α ντι με τώ πι ση α σθε νών και βε τε ρά νων 

στρα τιω τών 

Η θε ρα πεί α αυτών των α νω μα λιών 

πα ρου σιά ζει έ να πα ρά δο ξο: Έ νας στρα τιώ-

της με τα πα ρα πάνω προ βλή μα τα πρέ πει 

να α πο μα κρυν θεί α πό το πε δί ο της μά χης 

αλ λά, αν οι άλλοι στρα τιώ τες α ντι λη φθούν 

ό τι ό ποιος έ χει τέ τοιο πρό βλη μα θα φύ γει 

α πό τη πρώ τη γραμ μή, τό τε τα κρού σμα-

τα με α πώ λεια ψυ χικής υ γεί ας θα αυ ξη-

θούν δρα μα τι κά. Η λύ ση στο πρό βλη μα 

είναι η θε ρα πεί α των α σθε νών να γί νε ται 

ό σο πιο κο ντά στην πρώ τη γραμ μή, συ-

χνά ε ντός βε λη νε κούς του ε χθρι κού ΠΒ 

και μέ σα στα ό ρια της Τα ξιαρ χί ας ή της 

Με ραρ χί ας, και οι α νώ τε ροι του α σθε νούς 

και το ια τρι κό προ σω πι κό να βρίσκονται 
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σε συ νε χή ε πι κοι νω νί α με  τον πάσχοντα 

κάνοντάς τον να νοιώθει ό τι τον πε ρι μέ-

νουν να γί νει κα λά για να ε νω θεί πά λι με 

τους συ ντρό φους του. 

Τα τμή μα τα πρέ πει να πα ρα μέ νουν 

α κέ ραια και να μην δια σπώ νται κα τά τη 

διάρ κεια ή μετά τη μά χη. Ε πί σης, με τά 

τη μά χη ό ταν τα τμή μα τα α ποσυρ θούν 

α πό το μέ τω πο θα πρέ πει για κά ποιο 

χρο νι κό διά στη μα να μεί νουν μα ζί, π.χ. 

για μια ε βδο μά δα, ώ στε συ ζη τώ ντας 

με τα ξύ τους ν’ α πο φορ τι στούν α πό την 

ψυ χο λο γι κή πί ε ση της μά χης. Αυ τό έ κα-

ναν οι Βρε τα νοί με τά τον πό λε μο των 

Falkland ε πι στρέ φο ντας αρ γά με τα 

πλοί α, ε νώ μπο ρού σαν να α πο συρ θούν 

πιο γρή γο ρα με α ε ρο πλά να.

Για να α ντιμε τω πι στούν τα ψυ χολογι-

κά προ βλή μα τα των στρα τιω τών ε ξαι-

τί ας της ε πα φής τους με το πρό σω πο 

του πο λέ μου και το τρο-

με ρό κοι νω νι κό κό στος 

που αυτό συ νε πάγεται για 

πολ λά χρό νια μετά α πό 

έ να πό λε μο, θα πρέ πει 

να γί νει κα τα νο η τό ό τι 

ο στρα τιώ της χρειά ζε ται 

α πε γνω σμέ να την α να γνώ-

ρι ση και την α πο δο χή α πό 

την κοι νω νί α. Θα πρέ πει 

να γί νει κα τα νο η τή η ευαι σθη σί α του και 

χρειά ζε ται τη δια βε βαί ω ση ό τι ό,τι έ κα νε 

ή ταν σω στό και α να γκαί ο. Α να γνώ ρι ση, 

ε πί σης, ση μαί νει α φιέ ρω ση μνη μεί ων 

προς τι μή των μα χη τών, πα ρε λά σεις και 

α πο νομή με ταλ λεί ων προς α να γνώ ρι ση 

της προ σφο ράς τους. 

ΣΤΟ ΜΥΑ ΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩ ΜΑ ΤΟΥ ΜΑ ΧΗ ΤΗ
Ο στρα τιώ της στη μά χη έ χει τέσ σε ρις 
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ε ναλ λα κτι κές λύ σεις:

 να πο λε μή σει

 να τρα πεί σε φυ γή

 να ε πι δει χθεί, δη-

λα δή να πυ ρο βο λεί στον α έ ρα

 να πα ρα δο θεί - υ πο τα χθεί.

Με το τρια δι κό εγκε φα λι κό μο-

ντέ λο, που α νέ πτυ ξε ο Δό κτωρ Paul 

MacLean στο Laboratory for Mental 

Health στο Maryland των ΗΠΑ, ο ε γκέ-

φα λος του αν θρώ που χω ρί ζε ται στο 

ε μπρός μέ ρος, το ο ποί ο πραγ ματο-

ποιεί βα σι κές δια δι κα σί ες σκέ ψεις και 

κά νει τον άν θρω πο να ξε χω ρί ζει από 

τα ζώ α, το με σαί ο τμή μα που πραγ μα-

το ποιεί α ντα να κλα στι κές δια δι κα σί ες, 

και το πί σω τμή μα που φρο ντί ζει για 

τους καρ δια κούς παλ μούς και την 

α ναπνο ή. Ό ταν ο άν θρω πος φο βά ται, 

παύ ει να σκέ πτε ται με το ε μπρός μέ-

ρος του ε γκε φά λου του, και αρ χί ζει 

να σκέ πτε ται με το με σαί ο τμή μα του, 

που η λει τουρ γί α του εί ναι ί δια με 

αυτό των ζώ ων. Στο μυα λό των ζώ ων, 

αυ τός που θα κά νει τον περισ σό τε ρο 

θό ρυ βο ή θα δεί χνει πιο ο γκώ δης, θα 

εί ναι και ο νι κη τής.

Το αν θρώ πι νο σώ μα, για να α ντι-
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με τω πί σει τον θα νά σι μο κίν δυ νο που 

τον α πει λεί α ντι δρά με τρό πους που 

δεν πε ρι μέ νου με αλ λά που απο κτούν 

νό η μα ό ταν γνω ρί ζου με πώς αυ τό 

λει τουρ γεί. Μα θαί νο ντας αυ τές τις 

φυ σιο λο γι κές α ντι δρά σεις, γι νό μα στε 

πιο έ τοι μοι για να τις α πο τρέ ψουμε 

αλ λά και για να τις α ντι με τω πί σου με, 

ε άν και ό ταν μας συμ βούν.

Η ε πί ση μη Α με ρι κα νι κή με λέ τη, 

The American Soldier, που α φο ρού-

σε στην α πό δο ση των στρα τευ μά των 

της κα τά τον Β΄Π.Π., α να φέ ρει ό τι το 

1/4 των στρα τιω τών στον πό λε μο πα-

ρα δέ χτη καν ό τι έ χασαν τον έ λεγ χο 

της ου ρο δό χου κύ στης τους και το 

1/8 αυ τών τον έ λεγ χο του σφιγκτή ρα 

τους και αυ τό μπο ρεί να συμ βεί στον 

κα θέ να σε α ντί στοι χες συν θή κες.

Κά τω α πό πί ε ση, ο αν θρώ πι νος ορ-

γα νι σμός αντι δρά με το συ μπα θη τι κό 

και το πα ρασυ μπα θη τι κό σύ στη μα του 

αυ τόνο μου νευ ρι κού συ στή μα τος που 

λει τουρ γούν α νε ξάρ τητα α πό τη θέ λη-

ση του αν θρώ που.

Το συ μπα θη τι κό νευ ρι κό σύ στη μα 

εί ναι υ πεύ θυ νο για να κι νη το ποιεί και 

να διευ θύ νει τα ε νερ γεια κά α πο θέ μα-

τα του σώ μα τος για να α να λά βουν 

δρά ση. Το πα ρα συ μπα θη τι κό σύ στη-

μα εί ναι υ πεύ θυ νο για το πε πτι κό και 

α ναρ ρω τικό σύ στη μα. Αυ τά τα δυο συ-

στή μα τα γε νι κά λει τουρ γούν σε α ντί-

θε τες με τα ξύ τους κα τευ θύν σεις. Για 

πα ρά δειγ μα, το συ μπα θη τι κό νευ ρι κό 

σύ στη μα αυ ξά νει τους καρ δια κούς 

παλ μούς, ε νώ το πα ρασυ μπα θη τι κό 

τους μειώ νει. Γε νι κά το συμπα θη τι-

κό νευ ρι κό σύ στη μα φρο ντί ζει για 

την εκ με τάλ λευ ση των α πο θε μάτων 

ε νέρ γειας του σώ μα τος, ε νώ το πα ρα-

συ μπα θη τι κό για τη χα λά ρω σή του 

και τη συ γκέ ντρω ση αυ τών των α πο θε-

μά των στο σώ μα. Μα ζί υ πο στηρί ζουν 

μια γε νι κή ι σορ ρο πί α του αν θρώ πι νου 

σώ μα τος α νά με σα στις α παι τήσεις και 

στα α πο θέ μα τά του.

Στη διάρ κεια ό μως ε ξαι ρε τι κά αγ χω-

τι κών κα τα στά σε ων, ό πως στη μά χη, η 

α ντί δρα ση του συ μπα θη τι κού συ στή-

ματος του αν θρώ που εί ναι: να φύ γω ή 

να πο λε μή σω; Αυ τή η α ντί δρα ση ε νερ-

γο ποιεί το σώ μα να κι νη το ποι ή σει ό λα 

τα δια θέ σιμα ε νερ γεια κά α πο θέ μα τα 

του ορ γα νι σμού για να ε πι ζή σει. Α πο-

τέ λε σμα αυ τής της α ντί δρα σης εί ναι ο 

άν θρω πος να έ χει αθέλη τη α φό δευ ση 

ή ε νού ρη ση σε μια προ σπά θεια του 

ορ γα νι σμού να α πο βάλ λει το “έρ μα” 

του για να ε πι βιώ σει. Ε κεί νη τη στιγ-

μή δεν χρειά ζε ται τη δια δι κα σί α της 

πέ ψης που του στε ρεί πο λύ τι μο αί μα 

α πό τους μύ ες, έ τσι το α πορ ρί πτει, 

ε νώ το σά λιο παύ ει να εκ κρί νε ται με 

α πο τέ λε σμα ο άν θρω πος να νοιώ θει 

το στό μα του στε γνό. Ό λα τα δια θέ-

σι μα απο θέ μα τα ε νέρ γειας ε πι στρα-

τεύ ο νται για να ξε φύ γει το σώ μα α πό 

τον θα νάσι μο κίν δυ νο. Α μέ σως μό λις 

ο κίν δυ νος πε ρά σει, το πα ρασυ μπα-

θη τι κό σύ στη μα α να λαμ βά νει με τη 

μορ φή δυ να τής κού ρα σης και νύ στας 

για να μπο ρέ σει να συ γκε ντρώ σει πά λι 

ε νερ γεια κά α ποθέ μα τα. 

Αυ τό εί ναι και το ση μεί ο ό που οι 

Μο νά δες α μέ σως με τά από μια ε πι τυ-

χη μέ νη μά χη εί ναι πιο ευά λω τες σε μια 

α ντε πί θεση του α ντι πά λου, ό ταν υ πό 

την ε πιρ ρο ή του πα ρα συ μπα θητι κού 

συ στή μα τος οι μα χη τές νοιώ θουν με-

γά λη κού ρα ση και νύ στα και σ’ αυτό 

το ση μεί ο εί ναι που πρέ πει να υ πάρ-

χουν νω πές ε φε δρεί ες για να ε πεμ βαί-

νουν ώ στε να έχουν τη με γα λύ τε ρη 

ε πι τυ χί α. Αυ τός εί ναι κι έ νας α πό τους 

λό γους για τους ο ποί ους οι η γή το ρες 
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κρα τούν α πα σχο λη μέ νους τους μα χη-

τές με τις εργα σί ες που ε κτε λού νται 

κα τά την α να συ γκρό τη ση.

Κα τά τη διάρ κεια πα ρα τε τα μέ νων 

ε πι χει ρή σε ων οι συ νε χείς αυ τές ε ναλ-

λα γές της ψυ χο λο γι κής κα τά στα σης 

του μα χη τή, κα τα λή γουν στην κα τάρ-

ρευ σή του, λό γω της νευ ρι κής ε ξου θέ-

νω σής του. Το σώ μα α πλά “καί γε ται”. 

Αυ τός εί ναι και έ νας α κό μη λό γος για 

τον ο ποί ο δεν πρέ πει να χά νε ται η 

ε πα φή με τον ε χθρό κα τά τις ε πι θε τι-

κές ε πι χει ρή σεις, ώ στε να μην υ πάρ ξει 

η α να πό φευ κτη παύ ση με τά τη μά χη 

ό που ο στρα τιώ της θα κυ ριευ τεί α πό 

αυ τή την ε ξου θέ νω ση και θα γί νει ευά-

λω τος σε μια αντε πί θε ση.

Η ε πί δρα ση των καρ διακών παλ μών

στον μα χη τή

Στο πε δί ο της μά χης ο πραγ μα-

τι κός εχθρός εί ναι ο φό βος, ό χι οι 

σφαί ρες.

Οι χτύ ποι της καρ διάς α νά λο γα με 

την κα τά στα ση του μα χη τή αυ ξά νουν 

α πό τους 60-80 έ ως πά νω α πό 200 α νά 

λε πτό. Στα δια κά και α νά λο γα με τη 

διέ γερ ση του συ μπα θη τι κού νευ ρι κού 

συ στή μα τος, οι παλ μοί της καρ διάς 

αυ ξά νουν λό γω του φό βου και των 

εκ κρι νό με νων, λό γω του stress για την 

ε πι βί ω ση, ορ μο νών και το ε πί πε δο της 

ψυ χο λο γικής ε τοι μό τη τας για μά χη αυ-

ξά νε ται φτά νο ντας σε έ να ε πί πε δο, δια-

φο ρε τικό για κά θε άν θρω πο, μέ γι στης 

ε τοι μό τη τας για ε πι βί ω ση και α πο τε λε-

σμα τικό τη τα, α πό το ο ποί ο και πά νω 

αρ χί ζει να χει ρο τε ρεύ ει. Οι παλ μοί δεν 

έ χουν το ί διο α πο τέ λε σμα ό ταν αυ ξά-

νο νται λό γω της κί νη σης του σώ μα τος 

ό πως π.χ. κά νο ντας γυ μνα στι κή.

Ό σο λοι πόν οι παλ μοί αυ ξά νουν, 

σε συν δυα σμό με τη μεί ω ση της κυ-

κλο φο ρί ας του αί μα τος λό γω αυ τής 

της αύ ξη σης των παλ μών, ο μα χητής 

δια πι στώ νει διά φο ρα φαι νό με να στη 

λει τουρ γί α του σώ μα τός του, που τον 

βο η θούν ή τον δυ σχε ραί νουν κα τά 

τη μά χη. Ό ταν οι παλ μοί βρί σκο νται 

με ταξύ των 80 και 115 α νά λε πτό, ο 

άν θρω πος εί ναι ψυ χο λο γι κά προε τοι-

μα σμέ νος για μά χη και βρί σκε ται στη 

κα λύ τε ρη δυ να τή φυ σι κή κα τά σταση 

για να διεκ πε ραιώ νει κι νή σεις ό που 

ε μπλέ κο νται οι μι κρές μυ ι κές μά ζες, 

ό πως να αλ λά ζει γε μι στή ρες, να πλη-

κτρο λο γεί, να πιέ ζει τη σκαν δά λη, 

κ.λπ. Σ’ αυ τά τα ε πί πε δα πρέ πει να 

ε πι διώ κουν να βρί σκο νται οι μα χη τές. 

Ό ταν οι παλ μοί αυ ξη θούν και βρε θούν 

με τα ξύ των 115 και 145 α νά λε πτό, 

ο μα χη τής βρί σκε ται στην κα λύ τε ρη 

φυ σι κή κα τά στα ση για να ε πι βιώ σει 

και να α πο δώ σει στη μά χη έ χο ντας 

τον μι κρό τε ρο δυ να τό χρό νο α ντί-

δρα σης στη σκέ ψη και στην ό ρα ση. 

Δυ σκο λεύ ε ται ό μως ό λο και πιο πο λύ 

να συ γκε ντρω θεί στις προ η γού μενες 

λει τουρ γί ες.

Οι παλ μοί ό ταν αυ ξά νο νται α κό μη 

πε ρισ σό τε ρο, και ι διαί τε ρα ό ταν πε ρά-

σουν πά νω α πό τους 175 α νά λε πτό, 

τό τε το ε μπρός μέ ρος του ε γκε φά λου 

στα μα τά ει να λει τουρ γεί και το με-

σαί ο α να λαμ βά νει. Ό λο και λι γό τε ρο 

αί μα φτά νει στο ε ξω τε ρι κό μέ ρος του 

σώ μα τος σε μια προ σπά θεια να κι νη-

το ποι η θούν οι με γάλες μυ ϊ κές μά ζες, 

εξ’ ου και το δέρ μα γί νε ται πιο λευ κό. 

Το σώ μα έ τσι γί νεται μια πα νο πλί α, κα-

θώς αν δεν χτυ πη θούν αρ τη ρί ες ή το 

κε φά λι, η α πώ λεια αίμα τος εί ναι μι κρή 

α κό μη κι αν αυ τό δε χθεί ση μα ντι κά 

τραύ μα τα. Η αι μορ ραγί α θα αυ ξη θεί 

ό ταν με τά α πό λί γο οι φλέ βες και οι 

αρ τη ρί ες θα ε πι τρέ ψουν πε ρισ σό τε-
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ρο αί μα να πε ρά σει α πό μέ σα τους 

λει τουρ γώ ντας με α ντί θε τη φο ρά α πό 

ό ,τι προ η γου μέ νως. Ο άν θρω πος παύ-

ει να σκέ πτε ται και α πλά α ντι δρά, η 

περι φε ρεια κή ό ρα ση χά νε ται κα θώς 

το μυα λό ε πι κε ντρώ νε ται στη ση μα-

ντι κότε ρη α πει λή και πολ λές πε ρι πτώ-

σεις έ χουν α να φερ θεί ό που κά ποιες 

λε πτο μέρειες του πε ρι βάλ λο ντος δια-

κρί νο νται πο λύ πιο έ ντο να διό τι για 

το μυα λό αυ τές εί ναι οι πιο κρί σι μες 

για την ε πι βί ω ση, ε νώ γύ ρω α πό αυ-

τές τα πά ντα εί ναι θο λά. Η α ντί λη ψη 

του βά θους και η ό ρα ση σε κο ντι νές 

α πο στά σεις χά νεται και τα α ντι κεί με να 

φαί νο νται πιο κο ντά απ ό ,τι πραγ μα-

τι κά εί ναι ή δεν φαί νο νται κα θό λου. 

Η α κο ή ε πι κε ντρώ νε ται στους ή χους 

που α πο τε λούν α πειλή, ό πως ο ή χος 

του ό πλου του α ντι πά λου, και α γνο εί 

τους υ πό λοι πους. Η ε πί δοση σε μεί ζο-

νες κι νή σεις του σώ μα τος, ό πως το 

τρέ ξι μο, εί ναι στο μέ γι στο, το «έρ μα» 

του ορ γα νι σμού εκ κε νώ νε ται, κά ποιοι 

θα πα ρα δο θούν στον ε χθρό, ενώ άλ λοι 

«πα γώ νουν» ή θα ε γκα τα λεί ψουν τη 

θέ ση τους ή α κό μη και θα συ νε χίσουν 

να πο λε μούν χω ρίς λο γι κή σκέ ψη. Κά-

τω α πό αυ τές τις συν θή κες εί ναι πολύ 

πι θα νό κά ποιος να τρα βή ξει α θέ λη τα 

τη σκαν δά λη γι αυ τό και κα τά την 

εκ παί δευ ση δι δά σκε ται ό τι το δά κτυ-

λο πρέ πει να την αγ γί ζει μό νο ό ταν 

πρό κειται κα νείς να πυ ρο βο λή σει και 

το ό πλο πρέ πει να φέ ρε ται σε θέ ση 

ε τοι μό τητας ση μα δεύ ο ντας προς το 

έ δα φος. 

Με γά λο πο σο στό μα χη τών έ χει 
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βιώ σει τα πα ρα πά νω φαι νό με να κα-

τά και με τά τη μά χη, που φαί νε ται να 

προ έρ χο νται α πό τους αυ ξη μέ νους 

καρ δια κούς παλ μούς, αλ λά και άλ λα 

ό πως να μην α κού γο νται συ γκε κρι μέ-

νοι ή χοι ή κάποιοι να α κού γο νται πιο 

δυ να τά απ ό τι πραγ μα τι κά, προ σω-

ρι νή πα ρά λυ ση, αίσθη ση ό τι τα δευ-

τε ρό λε πτα περ νούν σε αρ γή κί νη ση 

ή α ντί θε τα ό τι περ νούν σε γρή γο ρη 

κί νη ση, α πώ λεια μνή μης για τμή μα τα 

γε γο νό των ή τμή μα τα ε νερ γειών που 

οι ί διοι έ κα ναν, έλ λει ψη του πό νου 

α πό χτύ πη μα ή πλη γή, ε κτέ λε ση κι νή-

σε ων κι ε νερ γειών χω ρίς σκέ ψη σαν 

α πο τέ λε σμα της εκπαί δευ σης 

που έ χει προ η γη θεί, σκέ ψεις 

που α πο σπούν τον μα χη τή, δια-

στρέβλω ση της μνή μης, α δυ να-

μί α ο μι λί ας και η αί σθη ση ό τι το 

τρέ χον συμ βάν εί ναι έ να ό νει ρο και 

δεν συμ βαί νει πραγ μα τι κά.

Το ση μα ντι κό τε ρο που μπο ρεί να 

κά νει έ νας μα χη τής εί ναι να προ σπα-

θή σει να μην ε πι τρέ ψει στον ορ γα νι-

σμό του να υ περ βεί τους 145 παλ μούς 

το λε πτό που θα τον φέ ρουν σε τέ τοια 

κα τά στα ση. Αυ τό μπο ρεί να γί νει με 

εκ παί δευ ση τέτοια ώ στε ο ε γκέ φα λος 

να συ νη θί σει να λει τουρ γεί υ πό πί ε ση 

και φό βο και γενι κά υ πό πα ρό μοιες 

συν θή κες με αυ τές της μά χης και η 

φυ σι κή ά σκη ση θα βο ηθή σει το σώ μα 

να δια τη ρή σει χα μη λά τους καρ δια-

κούς παλ μούς. Η ε πα νά λη ψη βα σι κών 
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κι νή σε ων ό πως η αλ λα γή γε μι στή ρα, 

η θε ρα πεί α ε μπλο κών, η ε πι λο γή θέ-

σης μά χης θα ε πι τρέ ψει στον μα χη τή 

τε λι κά να τις ε κτε λεί χω ρίς σκέ ψη 

κά τω α πό τις πιο πιε στι κές συν θή κες 

της μά χης, ό ταν τα χέ ρια θα τρέ μουν 

α πό φό βο και οι σφυγ μοί θα τύ χει να 

ξε περ νούν το ό ριο α σφα λεί ας των 145 

ανά λε πτό. Είναι δε δο μέ νο ό τι στη 

μά χη κα νείς δεν θα α πο δώ σει τί πο τα 

πε ρισ σό τε ρο α πό αυ τό που έ χει μά θει 

στην εκ παί δευ ση.

Τέ λος, μια τε χνι κή για να μειω θούν 

οι καρ δια κοί παλ μοί και ά ρα τα προ-

βλήμα τα που συ νε πά γο νται εί ναι η 

α κό λου θη: α να πνέ ου με α πό τη μύ τη 

με τρώ ντας αρ γά ως το τέσ σε ρα μέ χρι 

η κοι λιά να φου σκώ σει α πό τον α έ-

ρα, κρα τά με τον 

α έρα με τρώ ντας 

π ά  λ ι  α ρ  γ ά  έ  ω ς 

τέσ σε ρα, εκ πνέ ου-

με α πό το στό μα 

πά λι με τρώ ντας 

ως το τέσ σε ρα. 

Τ έ  λ ο ς  κ ρ α  τ ά  μ ε 

χω ρίς  α  να πνο ή 

ως το τέσ σε ρα κι 

ε πα να λαμ βάνου-

με. Σε μια κρί σι-

μη κα τά στα ση η 

ε πα νά λη ψη αυ τής 

της τε χνι κής θα 

κα τε βά σει  τους 

καρ δια κούς μας 

παλ μούς σε με γά-

λο βαθ μό.
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Η με γα λύ τε ρη αν θρώ πι νη φο βί α

Πολ λές με λέ τες έ χουν κα τα λήξει 

στο συ μπέ ρα σμα πως οι άν θρω ποι 

προ τρέ πο νται να πο λε μή σουν ό χι α πό 

κάποια ι δε ο λο γί α, μί σος ή φό βο αλ λά 

α πό εν δια φέ ρον για τους συ ντρό φους 

τους, σε βα σμό στους η γή το ρές τους, 

εν δια φέ ρον για τη δι κή τους φή μη 

και μια παρόρ μη ση να συ νει σφέ ρουν 

στην ε πι τυ χί α της ο μά δας. Ε πα νει λημ-

μέ να έ χει α ναφερ θεί α πό βε τε ρά νους 

ό τι ο δε σμός που δη μιουρ γεί ται με-

τα ξύ των συ ντρόφων στη μά χη εί ναι 

πο λύ ι σχυ ρός για τί ο έ νας ε μπι στεύ ε-

ται τη ζω ή του στον άλλο. Αν ο έ νας 

α πο τύ χει, κα τα δι κά ζει τον άλ λο σε 

τραυμα τι σμό ή θά να το. Αυ τό ο δη γεί 

σε τύ ψεις και αν κά ποιος ξέ ρει ό τι οι 

φί λοι του πέ θα ναν ε πει δή ο ί διος δεν 

πυ ρο βό λη σε, τό τε η ε νο χή του γί νε ται 

τραυ ματι κή.

Η ευ θύ νη του η γή το ρα πα ρου σιά-

ζει έ να πα ρά δο ξο. Για να εί ναι πραγ μα-

τι κά κα λός σ’ αυ τό που κά νει πρέ πει 

να εί ναι δεμέ νος με τους στρα τιώ-

τες του με ι σχυ ρούς δε σμούς α γά πης 

και α μοι βαί ας εμπι στο σύ νης. Με τά, 

πρέ πει να τους δώ σει δια τα γές που 

πι θα νόν να τους σκο τώσουν. Σε έ να 

ση μα ντι κό βαθ μό ο κοι νω νι κός φραγ-

μός με τα ξύ των Α ξιω μα τι κών και των 

ο πλι τών, με τα ξύ των Υ πα ξιω μα τι κών 

και των στρα τιω τών υ πάρ χει για να 

τους προ στα τεύ σει α πό την α να πό φευ-

κτη ε νο χή που σχε τί ζε ται με τον πι θα-

νό θά να τό τους. Με τά α πό κά θε μά χη, 

ο η γή το ρας προβλη μα τί ζε ται αν θα 

μπο ρού σε με έ να άλ λο σχέ διο να εί χε 

σώ σει κά ποιους α πό τους άν δρες του. 

Τα με τάλ λια, τα πα ρά ση μα και οι τι μές 

που πα ρα δο σια κά του α πο δί δο νται 

εί ναι τρό ποι α να γνώ ρι σης του έρ γου 

του α πό την κοι νω νί α και του θυ μί-

ζουν ό τι τα πή γε κα λά και ό τι κα νείς 

δεν τον κα τη γο ρεί για τις ζω ές που 

χά θη καν κά νο ντας το κα θή κον του. Οι 

τι μές αυ τές εί ναι ζω τι κής σημα σί ας για 

την ψυ χι κή η ρε μί α του αν θρώ που στα 

χρό νια που θ’ α κο λου θή σουν. 

Πό λε μος ση μαί νει θά να τος και σ’ 

αυ τόν που τον προ καλεί, του α φή νει 

βα θιές πλη γές πό νου και ε νο χής. Οι 

παρα κά τω πα ρά γο ντες συν δυα ζό με-

νοι αλ λη λεπι δρούν στο μυα λό του 

αν θρώ που για να σκο τώ σει ή ό χι:

 Η α πό στα ση α πό το θύ μα

Με γα λύ τε ρη α ντί στα ση στον άν-

θρω πο α πό το να σκο τώ σει σε κο ντι-

νή α πό στα ση εί ναι μό νο η α ντί στα ση 

στο να σκο τω θεί ο ί διος σε κοντι νή 

α πό στα ση. Ό σο η φυ σι κή α πό στα ση 

μι κραί νει, τό σο το ά το μο δι στά ζει να 

σκο τώ σει. Ό ταν υ πάρ χει μια μο νά δα η 

ο ποί α έ χει φή μη ό τι εί ναι ι κα νή στην 

μά χη σώ μα με σώ μα τό τε αυτό προ-

κα λεί τρό μο στο τμή μα που πρό κει ται 

να την α ντι με τω πί σει. Ο συν δυασμός 

της α πό στα σης και της νύ κτας κά νουν 

α κό μη πιο α δύ να τη τη θέ λη ση του 

αντι πά λου να πο λε μή σει.

Ό ταν η α πό στα ση γί νει τό σο μικρή 

ώ στε να χρη σι μο ποι η θεί η ξι φο λόγ χη 

τό τε η α ντί στα ση κά ποιου για να σκο-

τώ σει γί νε ται πο λύ με γά λη. Α ντί στοι χα 

με γά λη εί ναι και η α πο στρο φή του 

αντι πά λου στο εν δε χό με νο να καρ φω-

θεί α πό τη ξι φο λόγ χη. Το ό πλο αυ τό 

θε ω ρεί ται προ έ κτα ση του σώ μα τος 

και το εν δε χό με νο αυ τή η προ έ κτα ση 

του σώ μα τος του α ντι πά λου, ό πως 

και στη πε ρί πτω ση του βια σμού, να 

μπει μέ σα στο σώ μα μας εί ναι πο λύ 

α πο κρου στι κή. Σε μια με λέ τη για το 

θέ μα, ε ξε τά στη καν τρεις μά χες σε μια 

πε ρί ο δο 500 ε τών, Α ζιν κούρ (1415) 

- Βα τερ λό (1815) - Σομ (1916), και 



69Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ

δια πι στώ θη κε μια φο βε ρή έλ λει ψη 

τραυ μά των α πό ξι φο λόγ χη πα ρό λη 

την α φθο νί α μου σκέ των και τυ φε κί-

ων με εν σω μα τωμέ νες ξι φο λόγ χες. 

Στον Α΄Π.Π. τα τραύ μα τα α πό ξι φο-

λόγ χες ή ξί φη ή ταν το 1% ό λων των 

τραυ μά των. Τε λι κά σε μια ε πί θε ση με 

ξι φο λόγ χες, κα τά κα νό να, η μια α πό 

τις δυο πλευ ρές θα ε γκα τα λεί ψει τη 

μά χη, πριν καν φτά σουν σε αυ τή την 

α πό στα ση.

Η αι σθη μα τι κή από στα ση εί ναι μια 

άλ λη αι τί α που μπο ρεί να ο πλί σει το 

χέ ρι του στρα τιώ τη για να σκο τώ σει. 

Ό ταν δεν βλέ πει το πρό σω πο του 

α ντι πά λου, εί τε για τί ο ε χθρός έ χει 

γυ ρί σει την πλά τη του εί τε για τί έ χει 

κα λύ ψει το πρό σω πό του, εί τε για τί 

τον κα ταδιώ κει, τό τε, στο μυα λό του, 

ο α ντί πα λος παύ ει να εί ναι άν θρω πος, 

εί ναι κά τι κα τώ τε ρο ά ρα και πιο εύ κο-

λο να σκο τω θεί. Ε πίσης, για το με σαί ο 

τμή μα του ε γκε φά λου του διώ κτη, ο 

διω κό με νος δεν εί ναι πια το α ντί πα λο 

αρ σε νι κό που μά χε ται για την ε πι κρά-

τη ση στην πε ριο χή του ή για να κερ-

δί σει το διεκ δι κού με νο θη λυ κό, αλ λά 

φα ντά ζει σαν το διω κό με νο θή ρα μα 

που πρέ πει να κυ νη γη θεί και θα να τω-

θεί ό πως α κρι βώς πα ρα τη ρού με και 

στη συ μπε ρι φο ρά των σκύ λων. Οι με-

γα λύ τε ρες α πώ λειες στις μά χες έ χουν 

προ κλη θεί ό ταν ο ε χθρός έ χει γυ ρί σει 

την πλά τη του κι έ χει τρα πεί σε φυ γή. 

Ο Α λέ ξαν δρος ο Μέ γας, σύμ φω να με 

τον Γάλ λο α ξιω μα τι κό και θε ω ρη τι κό 

του 19ου αι. Ardant du Picq, κα τά τη 

διάρ κεια της εκ στρα τεί ας του έ χα σε 

στη μά χη λι γό τε ρους α πό 700 άν δρες 

διό τι πο τέ του δεν έ χα σε μά χη και δεν 

α να γκά στη κε να τρα πεί σε φυ γή και 

κα τά συ νέ πεια να κα τα διω χθεί.

Η αι σθη μα τι κή α πό στα ση χω ρί ζε-

ται σε πο λι τι σμική, η θι κή, κοι νω νι κή 

και μη χα νι κή. Πιο εύ κο λα κά ποιος 

σκο τώ νει ό ταν βρί σκε ται πί σω α πό 

έ να άρ μα ή α ε ρο πλά νο ή ση μα δεύ ει 

μέ σω μιας σκο πευ τι κής διό πτρας, ή 

ό ταν νοιώ θει ό τι ο α ντί πα λός του εί ναι 

κα τώ τε ρος κοι νω νι κά ή πο λιτι σμικά 

α πό τον ί διο. Θυ μη θεί τε κα τά τον Β’ 

Π.Π. τους Ε βραί ους ή την α πάνθρω-

πη με τα χεί ρι ση των Ια πώ νων προς 

τους αιχ μα λώ τους πο λέ μου, διό τι γι’ 

αυ τούς σύμ φω να με τη φι λο σο φί α 

των σα μουρά ι (Bushido) που εν στερ-

νι ζό ταν ο Ιαπω νι κός Στρα τός, ή ταν 

α τι μωτι κό κα νείς να συλ λη φθεί αιχ-

μά λω τος και γι αυ τό δεν θα έ πρε πε 

πο τέ να το ε πι τρέ ψει να του συμ βεί. Η 

προ πα γάν δα των Ναζί ό τι οι Γερ μα νοί 

εί ναι α νώ τε ρη φυ λή τους ε πέ τρε ψε να 

προ κα λούν συ νε χώς 50% πε ρισ σό τε-

ρους τραυ μα τί ες στους Α με ρι κά νους 

και Βρε τα νούς απ’ ό, τι είχαν αυ τοί κι 

ε πί σης τους ε πέ τρε ψε να κά νουν τό σα 

ε γκλή μα τα ε να ντί ον της αν θρω πό τη-

τας. Η άρ νη ση ό τι ο α ντί πα λος εί ναι 

άν θρω πος καλ λιερ γεί ται α πό διά φο-

ρους στρα τούς για να διευ κο λύ νουν 

τους στρα τιώ τες τους να σκο τώ νουν. 

Γι’ αυ τό και τον ε χθρό τον α να φέ ρουν 

με κο ρο ϊ δευ τι κά ή υ πο τι μη τι κά ονό μα-

τα, τα έ θι μά του θε ω ρού νται γε λοί α 

και οι η γέ τες τους πα ρου σιά ζο νται 

σαν δαί μο νες.

Για να προ σφέ ρουν η θι κή α πό στα-

ση στον στρα τό τους οι η γή το ρες 

πα ρου σιά ζουν τον σκο πό τους σαν 

ιε ρό, τον ε χθρό σαν το α πό λυ το κα κό, 

οι φί λιες δυ νά μεις πρέ πει να τι μω ρή-

σουν τον εχθρό για τα ε γκλή μα τά του 

και που τόλ μη σε να πα τή σει στα ιε ρά 

ε δά φη τους.

 Οι α παι τή σεις της ε ξου σί ας

Έ νας α πό τους λό γους για την ε πι τυ-
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χί α των Ρω μα ϊ κών λε γε ώ νων στη μά χη 

ή ταν η τα κτι κή τους να το πο θε τούν κα-

τα ξιω μέ νους μι κρούς η γή το ρες πί σω 

α πό τους άν δρες τους και να α παι τούν 

να σκο τώ νουν τους ε χθρούς τους. Με 

αυ τόν τον τρό πο, οι μεν η γήτο ρες δεν 

υ πο χρε ώ νο νταν να σκο τώ σουν ε νώ οι 

λε γε ω νά ριοι υ πο χρε ώ νο νταν από τους 

προ ϊ στά με νούς τους, με α πο τέ λε σμα 

τη διά χυ ση της ευ θύ νης με τα ξύ της 

ο μά δας για τους θα νά τους που αυ τή 

προ κα λού σε. Η δια νο η τι κή αυ τή διαδι-

κα σί α ε πι πλέ ον διευ κό λυ νε την ο μά δα 

για να σκο τώ σει.

Ο η γή το ρας ε νός τμή μα τος εκ φρά-

ζει τις αρ χές του κρά τους και α πό 

αυ τές α ντλεί την ε ξου σί α του προς 

στους υ φι στα μέ νους του. Η εγ γύ τη-

τα στο πρό σω πο που εκ φρά ζει την 

ε ξου σί α εν θαρ ρύ νει τον στρα τιώ τη 

να πυ ρο βολή σει τον ε χθρό. Σε πολ λές 

πε ρι πτώ σεις του Β’ Π.Π., ό σο ο η γή το-

ρας ε νός τμή ματος ή ταν πα ρών, ό λοι 

σχε δόν οι στρα τιώ τες χρη σι μο ποιού-

σαν τα ό πλα τους, μό λις αυ τός έ φευ-

γε, ο ρυθ μός βο λής έ πε φτε α μέ σως 

κα τά 15-20%. Με γά λη ση μα σί α έ χει 

ο υ ποκει με νι κός σε βα σμός του στρα-

τιώ τη στον η γέ τη του. Η γή το ρες που 

δεν τους γνω ρί ζουν ή δεν τους σέ βο-

νται οι υ φι στά με νοί τους δύ σκο λα θα 

τους α να γκάσουν να συμ μορ φω θούν. 

Ε πί σης, η έ ντα ση της α παί τη σης του 

η γή το ρα για να σκο τώ σει κα νείς, ε πι-

δρά στην α πό φα ση του στρα τιώ τη 

να υπα κού σει στις προσ δο κί ες του 

η γή το ρά του.

 Εί ναι γνω στό άλ λω στε το πεί ρα μα 

του κα θη γη τή του Πανε πι στη μί ου του 

Yale των Η ΠΑ, Στάν λευ Μίλ γκραμ, το 

1961 όπου κα τε δεί κνυε την προ θυ μί α 

των αν θρώ πων να βα σα νί σουν, α κό μη 

και να σκοτώ σουν άλ λους αν θρώ πους 

ε άν εν θαρ ρυν θούν σ’ αυ τό α πό ά το μα 

που έ χουν ή α σκούν ε ξου σί α. Σύμ φω-

να μ’ αυ τό, δια πι στώθη κε ό τι α κού γο-

ντας έ ναν η θο ποιό-θύ μα να φω νά ζει 

α πό τον πό νο και να πα ρα κα λά να 

στα μα τή σουν, ό ταν του πα ρο χέ τευαν 

150 βολ τ, πά νω α πό το 65% των εθε-

λο ντών-βα σα νι στών συ νέ χι σαν να τον 

υ πο βάλ λουν σε η λε κτρο σόκ, οι πε ρισ-

σό τε ροι αυ ξά νο ντας την έ ντα ση στα 

450 βολ τ μό νο και μό νο ε πει δή έ νας 

άν θρω πος με ια τρι κή πο διά, που θε-

ω ρού σαν ό τι είναι ο υ πεύ θυ νος του 

πει ρά μα τος, στε κό ταν δί πλα τους και 

τους πα ρό τρυ νε να το κά νουν α κό μα 

και ό ταν το θύ μα έ παυε να α κού γε ται, 

ση μά δι ό τι α ναμ φί βολα εί χε πε θά νει, 

αρ κού σε που δεν τον έ βλε παν.

 Η α νευ θυ νό τη τα και η α νω νυ-

μί α της ο μά δας

Έ χει λε χθεί ό τι ο άν θρω πος δεν 

εί ναι δο λο φό νος αλ λά η ο μά δα εί-

ναι. Η πλειο ψη φί α των μα χη τών εί ναι 

α πρό θυ μη να πά ρει υ περ βάλ λοντα ρί-

σκα και δεν ε πι θυ μούν τον ρό λο του 

ή ρω α, αλ λά ε πίσης δεν ε πι θυ μούν να 
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θε ω ρη θούν α πό τους υ πο λοί πους της 

ο μά δας ό τι εί ναι οι πιο α νί κα νοι με τα-

ξύ των πα ρευ ρι σκο μέ νων. Πε ρισ σό τε-

ρο α πό τη στρα τιωτι κή εκ παί δευ ση 

η βά ση της πει θαρ χί ας στη μά χη, για 

την πλειο ψη φί α των μαχη τών, εί ναι 

η προ σω πι κή τι μή του κα θε νός μα-

χη τή, που έχει με γα λύ τε ρη ση μα σί α 

α πό την ί δια του τη ζω ή. Η α μοι βαί α 

ε πι τή ρη ση με ταξύ των με λών στα 

ο μα δι κά ό πλα εί ναι αυ τή που τα κά-

νει τό σο δρα στι κά σε συνδυα σμό με 

την α πό στα ση α πό το θύ μα και των 

τε χνι κών τους χα ρα κτη ρι στι κών (π.χ. 

πυ ρο βό λα, πο λυ βό λα). Σ’ αυ τά ο φεί λε-

ται πά νω α πό το 50% των α πω λειών 

σ’ αυ τόν τον αιώ να. Οι χει ρι στές των 

ο μα δι κών ό πλων στον Β΄ΠΠ χρη σι-

μο ποιού σαν στο 100% τα ό πλα τους 

ε νώ μό νο το 15-20% των τυ φε κιο φό-

ρων έ κα νε το ί διο. Οι αρ χαιο ελ λη νι κή 

φά λαγ γα μπο ρεί να θε ω ρη θεί σαν 

έ να ο μα δι κό ό πλο α πό ψυ χολο γι κή 

ά πο ψη, κα θώς οι νέ οι μα χη τές της 

το πο θε τού νταν στους ε μπρός ζυ γούς 

και ή ταν συ νε χώς υ πό ε πι τή ρη ση και 

α ξιο λό γη ση α πό τους πα λαιό τε ρους 

συμμα χη τές τους.

Οι ο μά δες πα ρέ χουν μια «α ραί ω ση» 

της προ σω πι κής ευ θύ νης, έ να εί δος 

α νω νυ μί ας στο ά το μο, το ο ποί ο μπο ρεί 

να κά νει πράγμα τα, τα ο ποί α πο τέ δεν 

θα φα ντα ζό ταν ή θα τολ μού σε να κά νει 

αν ή ταν μό νο του. Κά θε στρα τιώ της στη 

μά χη εί ναι μέ λος ε νός τε ρά στιου ε κτε-

λε στι κού α πο σπά σμα τος. Ο ε πι κε φα λής 

δί νει τη δια τα γή να σκο τώ σουν οι άλ-

λοι, αλ λά αυ τός δεν χρειά ζε ται πραγ-

μα τι κά να το κά νει. Ο υ φι στά με νος 

κρύ βε ται πί σω α πό τη δι καιο λο γί α ό τι 

κά ποιος άλ λος τον διέ τα ξε, ό τι ή ταν 

α να γκα σμέ νος να το κά νει, ο ό χλος 

των υ πο λοί πων που πα ρί στα νται τον 

πιέ ζει, η α πό στα ση α πό το θύ μα τον 

βο η θά ει. Άλ λω στε, το θύ μα ή ταν ο 

κα κός που ή θε λε να σκο τώ σει τους 

φί λους του. Αυ τό που δεν ξέ ρει εί ναι 

ό τι θα νοιώ θει ντρο πή και με τα μέ λεια 

για το υ πό λοι πο της ζω ής του. 

Η α πο σύν θε ση μιας μά χι μης Μο νά-

δας συμ βαί νει ό ταν οι α πώ λειές της 

φτά σουν πε ρί που στο 50%. Η κα τά στα-

ση αυ τή ση μα δεύ ε ται α πό αυ ξα νό με-

νο α ριθ μό στρατιω τών που αρ νού νται 

να σκο τώ σουν στη μά χη. Το κί νη τρο 

έ χει πά ψει να υ πάρ χει μα ζί με τους 

συ ντρό φους τους, και οι ζω ντα νοί 

έ χουν πέ σει σε μια μορ φή απά θειας 

και κα τά θλι ψης. Για τον ί διο λό γο αν 

έ νας στρα τιώ της που το πο θετή θη κε 

α πό μια Μο νά δα που υ πο χω ρού σε σε 

μια νέ α, η α πό δο σή του θα εί ναι μι κρή 

ε νώ αν εί ναι δυο άν δρες α πό την ί δια 

Μο νά δα ή ό,τι α πέ μει νε α πό μια ο μά-

δα ή μια δι μοι ρί α, τό τε θα α πο δώ σουν 

ι κα νο ποι η τι κά.

 Η προ διά θε ση του μα χη τή

Ο χα ρα κτή ρας του αν θρώ που, η 

εκ παί δευ σή του πριν τη μά χη και οι 

πρόσφα τες ε μπει ρί ες του θα παί ξουν 

τον ρό λο τους δε δο μέ νων των δυο 

πα ρα πά νω πα ρα γό ντων.

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥ ΣΗ
Στον Α με ρι κα νι κό Στρα τό, με την 

αλ λα γή στη μέ θο δο εκ παί δευ σης με-

τά τον Β’Π.Π. το πο σο στό του μέ σου 

στρα τιώ τη πε ζι κού που έ βα λε με το 

ό πλο του αυ ξή θη κε α πό 15 - 20%, 

σε 55% στον πό λε μο της Κο ρέ ας κι 

έ φτα σε πά νω α πό 80% στον πό λε μο 

του Βιετ νάμ.

Στον πό λε μο της Ρο δε σί ας, στη 

δε κα ε τί α του 1970, οι Κυ βερ νη τι κές 

δυ νά μεις ή ταν α πό τους κα λύ τε ρα εκ-

παι δευ μέ νους στρατούς της ε πο χής 
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και εί χαν να α ντι με τω πί σουν α νε παρ-

κώς εκ παι δευ μέ νους αντάρ τες. Η συ νη-

θέ στε ρη α ντί δρα ση σε κά θε ε μπλο κή 

με τους α ντάρ τες ή ταν να ε πι τί θε νται, 

διό τι το πυρ των α νταρ τών στό χευε 

ψη λά πά νω α πό τα κε φάλια των κυ βερ-

νη τι κών δυ νά με ων. Το ε λα φρύ Πε ζι κό 

της Ροδε σί ας σε ό λη τη διάρ κεια της 

σύ γκρου σης πε τύ χαι νε πο σο στό α πω-

λειών 35:1 με 50:1 υ πέρ αυ τών σε 

σχέ ση με τους α ντάρ τες. 

Στον πό λε μο των Φώ κλα ντ το 1982, 

οι Βρε τα νοί α ντι με τώ πισαν α να πο τε λε-

σμα τι κά πυ ρά α πό τους Αρ γε ντι νούς 

ε νώ οι ί διοι δεν εί χαν το ί διο πρό βλη-

μα. Η εκ παί δευ ση των Αρ γε ντι νών δεν 

χρη σι μο ποιού σε κα νέ να από τα με τά 

το Β΄Π.Π. συ μπε ρά σμα τα για τη συ μπε-

ρι φο ρά των στρα τιω τών σε α ντί θε ση 

με τους Βρε τα νούς. Μό νο τα πυ ρά των 

πο λυ βό λων και των ε λευ θέ ρων σκο-

πευ τών ή ταν α πο τε λε σμα τι κά. Το ί διο 

πα ρα τη ρή θη κε και κα τά την ει σβο λή 

των Α με ρι κα νών στον Πα να μά.

Η μέθο δος αυ τή για να υ περ νι κή σει 

την έμ φυ τη α πο στρο φή του στρα τιώ-

τη στο να σκο τώ σει τον α ντί πα λό του 

και ν΄ αυ ξή σει το πα ρα πά νω πο σο στό, 

βα σίστη κε σε τρεις πυ λώ νες: 

 Έκα νε τον στρα τιώ τη να μην 

αι σθά νε ται τύ ψεις. Α πό την εί σο-

δό του στο κέ ντρο νε ο συλ λέ κτων, ο 

στρα τιώ της πειθόταν ό τι ο ε χθρός 

δεν εί ναι ι σό τι μος με τον ί διο αλ λά 

κά τι κα τώ τε ρο το ο ποί ο μπο ρεί να 

πυ ρο βο λη θεί και να σκο τω θεί ό πως 

κά νει ο κυ νη γός με το θή ρα μά του. 

Ο στρα τιώ της πει θόταν ό τι η δου λειά 

του εί ναι ό χι μό νο να πο λε μά ει κα λά, 

αλ λά ό τι πρέ πει να σκο τώ σει. Για πα-

ρά δειγ μα, σε πα λαιό τε ρες δε κα ε τί ες, 

κα τά τη διάρ κεια της γυ μναστι κής ή 

των α σκή σε ων α κρι βεί ας έ λε γε πολ λές 

φο ρές τις λέξεις «σκοτώ νω», «λε η λα-

τώ», «κα τα στρέ φω» και προ βάλ λο νταν 

κι νη μα το γρα φι κές ται νί ες βί ας, όπου 

ο θά να τος σχε δόν εκ θεια ζόταν.

 Εφάρμοσε εκπαί δευ ση με αλ-

λη λε πί δρα ση (Conditioning). Με τη 

μέ θο δο αυ τή, ε πι τυγ χά νεται ο έ λεγ χος 

ή ο ε πη ρε α σμός των εκ παι δευο μέ νων 

στον τρό πο που αυ τοί συ μπε ρι φέ-

ρο νται ή σκέ φτο νται. Η εκ παί δευ ση 

αυ τού του εί δους πλησιά ζει ό σο εί ναι 

δυ να τόν τις πραγ μα τι κές συν θή κες 

μά χης. Ο στρα τιώ της στέ κε ται σε έ να 

ό ρυγ μα με πλή ρη ε ξο πλι σμό μά χης 

σε μια πε ριο χή ε λα φρά δα σωμέ νη, 

με ε λα φρές ε δα φι κές ε ξάρ σεις και 1-

2 αν δρεί κελα, βαμ μέ να με χρώ ματα 

πα ραλ λα γής, εμ φα νί ζο νται σε διά-

φο ρες α πο στά σεις και κα τευ θύν σεις 

για λί γο χρό νο στον το μέ α του. Ε άν 

τα αν δρεί κε λα εί ναι τρισ διάστα τα, με 

α πο μί μη ση κρά νους, ό πλου και με 

αν θρώ πι νο πρό σω πο τό σο κα λύ τερα. 

Αυ τός α ντα να κλα στι κά και α φού ε κτι-

μή σει σε ε λά χιστο χρό νο αν οι στό χοι 

πρέ πει να ε μπλα κούν α να λό γως των 

κα νό νων ε μπλο κής που του έ χουν δο-

θεί, πρέ πει να πυ ρο βο λή σει α μέ σως 

και αν αυ τά χτυ πη θούν, πέ φτουν κά-

τω δί νο ντας ά με σα πλη ρο φο ρί ες στον 

σκο πευ τή. Οι στρα τιώ τες εν θαρ ρύ νο-

νται στη δια δι κα σί α, δί δο ντας στους 

κα λύ τε ρους δια κρι τι κά σή μα τα για 

την ε πί δο σή τους που ε ξαρ γυ ρώ νο-

νται με μι κρο ά δειες, με μνη μό νευ ση 

στην α να φο ρά Μο νά δος, κ.λπ. και 

σ’ αυ τούς που δεν πέ τυ χαν μι κρές 

τι μω ρί ες όπως να πρέ πει να ε πα να λά-

βουν την εκ παί δευ ση. Η πα ρα δοσια-

κή σκο πο βο λή ε να ντί ον στό χων με 

ο μό κε ντρους κύ κλους οι ο ποί οι δεν 

αλ λη λε πι δρούν με τον εκ παι δευό με-

νο και δεν προ σφέ ρουν εκ παί δευ ση 
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υπό ρε α λι στι κές συν θή κες έ χει με τα-

μορ φω θεί σε ε ξο μοί ω ση μάχης με 

τη χρή ση ε ξο μοιω τών βο λής για ε πι-

πλέ ον ρε α λι στι κή εκ παί δευ ση ό που ο 

εκ παι δευό με νος μα θαί νει να α ντι δρά 

στις α πει λές που πα ρου σιάζο νται και 

σ’ αυ τήν ο φεί λε ται η δρα μα τι κή αύ ξη-

ση στον α ριθ μό των στρα τιω τών που 

βάλ λουν με τα ό πλα τους α πό τον Β΄Π.

Π. μέ χρι σή με ρα. 

 Ε νερ γο ποίησε τους μη χα νι-

σμούς άρ νη σης του στρα τιώ τη. Αυ τοί 

εί ναι α συ ναί σθη τοι μη χα νι σμοί οι ο ποί οι 

α σχο λού νται με τραυ μα τι κές ε μπει ρί ες. 

Ο στρα τιώ της έ χει ε πα να λά βει τό σες 

φο ρές τη δια δι κα σί α στην εκ παί δευ ση 

ώ στε ό ταν πραγ μα τι κά το κά νει στη 

μά χη έ χει σ’ έ ναν βαθ μό αρ νη θεί στον 

ε αυ τό του ό τι ό ντως σκό τω σε έ ναν άν-

θρω πο αλ λά έ να α κό μη αν δρείκε λο.

Σαν δι κλεί δα α σφα λεί ας, ο στρα-

τιώ της εκ παι δεύ ε ται να πυ ρο βολεί 

μό νο με τά α πό σχε τι κή έ γκρι ση α πό 

τους α νω τέ ρους και μό νο στον το μέ α 

του. Πά ντα δε, πρέ πει να νοιώ θει ό τι 

βρί σκε ται υ πό την ε πί βλε ψη των προ-

ϊ στα μέ νων του και εί ναι α νε πί τρε πτη 

η ο ποια δή ποτε πα ρέκ κλι ση. 

Ε πι πλέ ον, θα πρέ πει να το νί σου με την 

α ξί α της σκλη ρής και α παι τη τι κής εκπαί-

δευ σης. Τρεις αρ χές που εί ναι κρί σι μες 

στην εκ παί δευ ση ώ στε να προ ε τοι μά-

σουν τον μα χη τή για τη σκλη ρή πραγ μα τι-

κό τη τα της μά χης εί ναι οι πα ρακά τω: 

 Πο τέ μην «σκο τώ νεις» έ ναν 

μα χη τή στην εκ παί δευ ση. Κα τά την 

εκ παί δευ ση, κα νέ νας εκ παι δευό με νος 

δεν βγαί νει από το σε νά ριο της ά σκη σης 

σαν «νε κρός» ή τραυ μα τί ας. Ό λοι ε μπλέ-

κουν τον εχθρό α πό τη θέ ση τους. Ε στω 
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κι αν το σε νά ριο τους θέ λει να έ χουν 

χτυ πη θεί, κα λύ πτο νται και κα λούν σε βο-

ή θεια. Ό πως και στην πραγ μα τι κή ζω ή, 

έ τσι και στην εκ παί δευ ση α γω νι ζό μα στε 

μέ χρι του πραγ μα τι κού τέ λους.

 Προ σπά θη σε να μην στέλ νεις 

πο τέ έ ναν ητ τη μέ νο έ ξω α πό το 

χώ ρο εκ παί δευ σης. Ό σοι δεν τα κα-

τα φέρ νουν στην εκ παί δευ ση, πρέ πει 

να τους γί νο νται διορ θώ σεις και να ξα-

να προ σπα θούν μέ χρι να πε τύ χουν.

 Σαν εκ παι δευ τής, πο τέ μην κα-

κο λο γείς τους εκ παι δευό με νούς σου. 

Πο τέ οι εκ παι δευ τές δεν α στειεύ ο νται 

με τις α πο τυ χί ες των εκ παι δευο μέ νων 

τους, αλ λά πρέ πει να υ πε ρη φα νεύ ο νται 

για ό,τι έ χουν κα τα φέ ρει. Ο ποιοσ δή πο τε 

δι καιού ται να έ χει μια κα κή η μέ ρα. Δεν 

χρειά ζε ται να κα τα στρα φεί γι αυ τό.

Ο ι δε α τός στρα τιώ της

Ε κτός α πό τα πα ρα πά-

νω υ πάρ χει και έ νας άλ-

λος τρό πος μά θη σης στην 

πιο δυ να τή μορ φή της, η 

ο ποί α πε ρι στρέφε ται γύ ρω 

α πό την πα ρα τή ρη ση και 

μί μη ση ε νός μο ντέ λου - 

υ πο δείγμα τος (role model) 

κά ποιου ρό λου. Οι εκ παι δευό με νοι δεν 

εί ναι α πα ραί τη το να προτρέ πο νται 

ά με σα ώ στε να μά θουν κά τι. Αυ τό 

που εί ναι ση μα ντι κό εί ναι να γίνει κα-

τα νο η τό τι ο δη γεί στην ε πι λο γή ε νός 

α τό μου ώ στε αυ τό να α πο τε λεί ένα 

υ πό δειγ μα ρό λου. 

Οι δια δι κα σί ες που κά νουν κάποιον 

έ να ε πι θυ μη τό υ πό δειγ μα ρό λου πε ρι-

λαμ βά νουν:
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 Α ντι προ σω πευ-

τι κή ε νί σχυ ση. Βλέ πεις 

το μο ντέ λο του ρό λου να ε νι σχύ εται με 

τρό πο που να μπο ρείς να το ζή σεις α ντι-

προ σω πευ τι κά.

 Ο μοιό τη τα με τον εκ παι δευό-

με νο. Α ντι λαμ βά νε σαι ό τι το μο ντέ λο 

έ χει έ να ση μα ντι κό χα ρα κτη ρι στι κό 

που τον κά νει να σου μοιά ζει.

 Κοι νω νι κή δύ να μη. Το μο ντέ λο 

έ χει τη δύ να μη να α ντα μεί βει (ά σχε τα 

αν δεν το κά νει).

 Η ζή λια της θέ σης του μο ντέ-

λου. Ζη λεύ εις τη α ντα μοι βή του μο-

ντέ λου α πό άλλους.

Η α νά λυ ση των πα ρα πά νω θα μας 

βο η θή σει να κα τα λά βου με τον ρό λο 

του Υ πα ξιω μα τι κού εκ παι δευ τή νε ο-

συλ λέ κτων σαν υ πό δειγ μα ρό λου βί ας 

στη στρα τιω τι κή εκ παί δευ ση, ό πως 

τον έ χουμε γνω ρί σει α πό ται νί ες του 

Hollywood. Σύμ φω να με το μο ντέ λο βα-

σι κής εκ παί δευ σης των νε ο συλλέ κτων 

πριν το 1970 στον Α με ρι κα νι κό Στρα τό, 
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ο Λο χί ας εκ παι δευ τής ε σκεμ μέ να έ κα νε 

τον ε αυ τό του πιο φο βε ρό κι από τον 

θά να το, ώ στε ο εκ παι δευό με νος να μά-

θει να α ντι δρά αυ τό μα τα α κό μα και αν 

βρί σκε ται τρο μο κρα τη μέ νος. 

Οι σύγ χρο νες α παι τή σεις στο πε-

δί ο της μά χης και κα τά συ νέ πεια της 

εκ παίδευ σης α παι τούν με γα λύ τε ρη 

συ νο χή στα μι κρά κλι μά κια διοί κη σης, 

ε μπι στοσύ νη με τα ξύ των η γη τό ρων 

και υ φι στα μέ νων τους και πρω το βου-

λί α απ ό λους. Ο Λο χί ας - εκ παι δευ τής 

πλέ ον πρέ πει να α παι τεί α πό τους 

στρα τιώ τες του να α ντα πε ξέλ θουν 

σε δύ σκο λες και πιε στι κές συν θή κες 

εκ παί δευ σης και να ερ γά ζε ται μα ζί 

τους για να το πε τύ χουν. Με αυ τόν τον 

τρό πο θα αυ ξή σουν την αυ το πε ποί-

θη σή τους αλ λά και την ε μπι στο σύ νη 

τους στον η γή το ρά τους. Τα σχο λεί α 

α λε ξι πτω τι στών, κα τα δρο μών και άλ-

λες εκ παι δεύ σεις πα ρό μοιας υ ψη λής 

δυ σκο λί ας και πί ε σης(stress), κά νουν 

αυτό α κρι βώς στη ψυ χο λο γί α των 

εκ παι δευό με νων, ώ στε με την ε πι τυ χη-

μέ νη α ποφοί τη σή τους να α πο κτούν 

αυ το πε ποί θη ση κι ε πί γνω ση του τρό-

που δια χεί ρισης του stress.

Ο εκ παι δευ τής Λο χί ας εί ναι το α πό-

λυ το υ πό δειγμα ρό λου για να α να-

πτυ χθεί η ε πι θε τι κό τη τα των νε ο συλ-

λέ κτων στρα τιω τών. Έ χει ε πι λε γεί, 

εκ παι δευ τεί και προ ε τοι μα στεί προ-

σε κτι κά για να βάλ λει στο μυα λό των 

νε ο συλ λέ κτων τις στρα τιω τι κές α ξί ες 

της ε πι θετι κό τη τας και της υ πα κο ής. 

Εί ναι δια κε κρι μέ νος βε τε ρά νος. Η δό-

ξα και η ανα γνώ ρι ση α πό τους άλ λους 

εί ναι πράγ μα τα που οι εκ παι δευό με νοι 

ζη λεύ ουν και ε πι θυ μούν βα θιά. Οι νέ οι 

στρα τιώ τες νοιώ θουν ό τι ο Λο χί ας έ χει 

τε ράστια ε ξου σί α. Μοιά ζει ό μως μ’ αυ-

τούς. Φο ρά ει την ί δια στο λή, έ χει το 

ί διο κού ρε μα, υ πα κού ει σε δια τα γές, 

κά νει τα ί δια με αυ τούς πράγ μα τα, 

αλ λά τα κάνει ό λα κα λά.

Αυ τό που εκ πέ μπει ο Λο χί ας εί ναι η 

αί σθη ση του αν δρι σμού και ό τι η βί α 

είναι μια α πο τε λε σμα τι κή και ε πι θυ μη-

τή λύ ση στα προ βλή μα τα του στρα τιώ-

τη στη μά χη. Ο Λο χί ας ε πί σης δι δά σκει 

την υ πα κο ή. Καθ’ ό λη την εκ παί δευ ση 

δεν θα α νε χθεί κα μί α βο λή στρα τιώ τη 

αν δεν το έ χει δια τά ξει, ού τε καν να 

ση μαδέ ψει σε λά θος κα τεύ θυν ση με 

ά δειο ό πλο. Κα νέ νας στρα τός δεν μπο-

ρεί ν’ ανε χθεί την α νυ πα κο ή την ώ ρα 

της μά χης και αυ τή αν υ πάρ ξει, εί ναι 

η εγ γύ η ση της ήτ τας του. 

Εκ παι δευ τι κά πυ ρο μα χι κά

Τε λευ ταί α, για χά ρη της α κό μα ρε α-

λιστι κό τε ρης εκ παί δευ σης χρη σι μο ποιού-

νται σε α σκή σεις δι πλής ε νερ γεί ας ει δι κά 

φυ σίγ για με χρώ μα (paint bullets) η χρή-

ση των ο ποί ων προ κα λεί και εκ παι δεύ ει 

τον στρατιώ τη στο stress της μά χης και 

μειώ νει τη συ νη θι σμένη α ντί δρα σή του, 

ε ξαι τί ας του φό βου, να πυ ρο βο λεί ο που-

δή πο τε και συ νή θως ψη λά πά νω α πό τα 

κε φά λια σε πο σο στά. Σε α στυ νο μι κές 

δυ νά μεις που χρη σι μοποί η σαν τα πα ρα-

πά νω πυ ρο μα χι κά, το πο σο στό ευ στο χί-

ας σε πραγ μα τι κές συν θή κες αυ ξή θη κε 

α πό 20 σε 90%. Το αυ ξη μέ νο πο σο στό 

ευ στο χί ας σε συν δυα σμό με τον αυ ξη-

μέ νο ρυθ μό βο λής ε νός στρα τιω τι κού 

τμή μα τος σημαί νει πολ λα πλά σια α πο τε-

λε σμα τι κό τη τα με τον ί διο α ριθ μό ο πλι-

τών και τα ί δια ο πλι κά συ στή μα τα. Αν 

αυ τό δεν εί ναι πολ λα πλα σια στής δύ να-

μης τό τε α να ρω τιέ μαι τι μπο ρεί να εί ναι. 

Άλ λω στε, ό ταν οι ε ρα σι τέ χνες μι λούν για 

εξο πλι σμό (hardware), οι ε παγ γελ μα τί ες 

μι λούν για εκ παί δευ ση και πνευ μα τι κή 

προ ε τοι μα σί α (software).
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Η γνώ ση εί ναι δύ να μη και γνω ρί ζο ντας κα νείς τι συμ βαί νει στο μυα λό και στο 

σώ μα του κα τά τη διάρ κεια έ ντο να στρεσ σο γό νων συν θη κών ό πως εί ναι η 

στιγ μή που κα νείς α γω νί ζε ται για να κρα τη θεί στη ζω ή, μπο ρεί να α να γνω ρί-

σει τα ση μά δια που δεί χνει το σώ μα και να συ μπε ρι φερ θεί α νά λο γα για να τα 

α ντι με τω πί σει αλ λά και για να τα χρησι μο ποι ή σει προς ό φε λός του. Σε άλ λη 

πε ρί πτω ση, μπο ρεί να πα νι κο βλη θεί, να νοιώ θει ντρο πή για κά τι που συμ βαί νει 

φυ σιο λο γι κά και σε πολ λούς συμ μαχη τές του και χει ρό τε ρα, ε ξαι τί ας τους να 

γί νουν αι τί α θα νά του του ι δί ου ή των συ ντρό φων του. Οι η γή το ρες των μα χη-

τών αυ τών πρέ πει α κό μη πε ρισ σό τερο να φρο ντί ζουν για το προ σω πι κό τους, 

ώ στε αυ τό να βρί σκε ται ε ντός των παρα μέ τρων που θα τους κά νουν α πο τε λε-

σμα τι κούς στα κα θή κο ντά τους αλ λά και θα πα ρα μεί νουν ψυ χι κά υ γιείς κα τά 

τη διάρ κεια και με τά τη μά χη και τον πό λε μο.

Στον πό λε μο των Falkland, οι Αρ γε ντι νοί ή ταν τρι πλά σιοι α ριθ μη τι κά των 

Βρε τα νών, α μυ νό μενοι α πό προ ε τοι μα σμέ νες το πο θε σί ες αλ λά εκ παι δευ μέ νοι 

χω ρίς να έ χουν λάβει υ πό ψη τα συ μπε ρά σμα τα του Β΄Π.Π. και το πα ρα πά νω 

μο ντέ λο. Οι ε πι τι θέ μενοι Βρε τα νοί, εκ παι δευ μέ νοι με τη σύγ χρο νη μέ θο δο, 

πα ρό τι εί χαν τους α ριθμούς ε να ντί ον τους και χω ρίς α ε ρο πο ρι κή υ πε ρο χή και 

βα ρέ α ό πλα, διέ θε ταν προ σω πι κό που πυ ρο βο λού σε ε να ντί ον του α ντι πά λου 

σε πο σο στό πά νω α πό 90%, πο σο στό που α να πα ρι στά ε ξα πλά σια αύ ξη ση στην 

α πο τε λε σμα τι κό τη τα των τμη μά των σε σχέ ση με το 15% του Β΄Π.Π. που ή ταν 

ε πα νει λημ μέ να αρ κε τό ώ στε να υ περ κα λύ ψει το α ριθ μη τι κό τους μειο νέ κτη μα 

και να πε τύ χουν στην α πο στολή τους.

Δεν υ πάρ χει αμ φι βο λί α πως ο ποιοσ δή πο τε στρα τός που θα ε πι χει ρή σει να 

πολε μή σει χω ρίς την κα τάλ λη λη ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α εί ναι πο λύ πι θα νό 

να έ χει την ί δια μοί ρα με αυ τή των Αρ γε ντι νών.

Χι λιά δες βε τε ρά νοι μα χη τές έ χουν πε ρά σει το υ πό λοι πο της ζω ής τους με 

σοβα ρά ψυ χια τρι κά προ βλή μα τα που θα μπο ρού σαν να προ λη φθούν με την 

κα τάλ λη λη προ ε τοι μα σί α των μαχητών πριν βα πτι στούν στο πυρ και στη φρί κη 

που αν θεί στο πε δί ο της μά χης. Χι λιά δες α πό αυ τούς θα μπο ρού σαν να θε ρα-

πευ τούν με τη κα τάλ λη λη θε ρα πεί α.

Αν τα προ η γού με να χρό νια που η ε πι στη μο νι κή γνώ ση απου σί α ζε, υ πήρ χε η 

δι καιο λο γί α ό τι α πλά δεν γνω ρί ζα με, τώ ρα πια αυ τή δεν υπάρ χει.
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Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο - Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ :  Δ  μ  τ ρ ι ο ς  Γ .  Θ  λ    ι ν ό ς ,  Φ ι λ ό λ ο γ ο ς

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 338 π.Χ.

Η ΜΑΧΗ

ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

Ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση κυνηγιού λιονταριού
325 - 300 π.Χ. από την Πέλλα.Οι δύο νέοι ταυτίζονται συχνά

με τον Αλέξανδρο και τον Κρατερό.
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νλγζμν σμρ την κρηξη τυ μκδνκύ Ελληνσμύ κ 

την σύλληπτη κστρτ τυ Μγλυ λξνδρυ στην σ, τ συ

νσθημ της υπρηφνς ν σχδν νπφυκτ  πρκτ γ 

τ πλνκτημ πυ μς ξσφλζ  χρνς. τσ, συχν πνδύυμ 

τ γγντ υτ μ ν πτρτκ συνσθημτσμ πυ νκ σ 

κτπνς ντλψς γ την θνκ μς τυττητ κ δυσκλυμ

στ ν συνδητπσυμ τη β της τρστς μτστρφς πυ 

σμν γ τ λληνκ πργμτ η υγ της μκδνκς σχύς. Η 

δύθυνση τν λληνκών πλτκών πδώξν κ η μτβση π 

τν «τπκσμ» στν «δθνσμ» πς θ λγ κνς μ σύγχρνυς 

ρυς  τν μ γρ κ μτηρ υπθση πυ, μλντ βρκ 

υπστηρκτς σ λν τν λλδκ χώρ, σ κμ πρπτση δν 

βσστηκ στη συννση κ την μψυχ.

«Πνλλν δ» νμζυμ τ δλγκ μρφμ πυ βσστηκ 

στη στδκ γκτλψη της πστης στην νξρτητη πληκρτς 

κ στν ρμτσμ μς σχυρς κντρκς ξυσς πυ θ κτρ

θν ν νώσ τυς δχσμνυς λληνς κτ τν βρβρν κ ν 

τρμτσ την υπτγ τν λληνκών πλν της Μκρς σς στην 

πρσκ υτκρτρ. Η δ της νσης υπ κν ξυσ χ πλ

λύς υπρσπστς. Ο ρσττλης στ «Πλτκ» κφρζ την πψη 

τ π τη φύση της η μνρχ υπρτρ τν λλν μθδν, κθτ 

 ηγμνς πθυμ τσ τη συντρηση τυ πλύτυ τν πρνμύ

χν σ κ την υημρ τυ λύ. Ο δ σκρτης, σς  π θρμς 

υπστηρκτς της πνλλνς δς, πστυ τ μν τ σχυρ χρ 

νς μνρχη θ μπρύσ ν τρμτσ τν λληλσπργμ τν 

πλνκρτών κ ν δρώσ την πλυπθητη ντητ.

π την λλη, τ κν σθημ στς πλ πτ κρτς πλςκρ

τη μλλν δν συμφνύσ μ υτς τς κτμσς. Η πρπτση τυ 

Δημσθνη ν χρκτηρστκ, κθώς κφρζ τη δυσκλ τυ 

ρχυ πλτη ν πσχσθ π ν modus vivendi πυ συνστύσ 

την δ την υσ της πλτκς ύπρξς τυ, ν πκηρύξ την πστη 

στην νξρτησ της πλης τυ κ τ δκμ τυ ν συμμτχ 

στς πφσς της. Δν ν λπν δλυ πρξν τ πλλ π 

τυς υπλπυς λληνς δν την ντπρθση μ τυς Μκδνς 

σν σύγκρυση μτξύ πλτσμύ κ βρβρτητς.

Μλτύτ, θ μπρύσ ν π κνς τ στς συνθκς τυ 4υ ών π.Χ. 

η πνλλν δ τν μ τλμηρ σύγχρνη πλτκ θώρηση. π τη 

φση της λγ της πστης στην νγκτητ κντρκς ξυσς χρ

ζτν μ σχυρ, θρρλ, κμη κ δστκτη πρσπκτητ γ ν 

την νσρκώσ. Η πρσπκτητ υτ τν  Φλππς Β΄  Μκδών.
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Η Μκδν τυ Φλυ

Αμσως μτά την νθρνσή του το 

359 π.Χ., ο Φλππος πκντρωσ τς 

προσπάθς του στην δραωση της 

ξουσας του.

Αφτου ξασφάλσ την υποταγή 

των φλων της νω Μακδονας, στρά

φηκ προς τη στρατηγκής σημασας 

Αμφπολη, η κατάληψη της οποας το 

357 π.Χ. του δωσ συν τος άλλος τη 

δυναττητα να λγξ τα μταλλα 

του Παγγαου ρους.

Στη συνχα ο Φλππος κατλαβ 

την Πδνα, την Ποτδαα κα τη Μθώ

νη. Ο Ιρς Πλμος που χ κηρξ 

η Δλφκή Αμφκτυονα -την οποα 

ηγμνυ ουσαστκά η Θήβα- γα 

την απλυθρωση των Δλφών απ 

τους Φωκς, δωσ την υκαρα στον 

Φλππο, το 352 π.Χ., να νκήσ τον 

στρατηγ των Φωκαων Ονμαρχο, να 

κδώξ τους Φωκς απ τη Θσσα-

λα κα να γκαταστήσ στρατωτκς 

φρουρς σ λη τη Μαγνησα.

Ο Φλππος κστράτυσ πλστά-

κς κατά της Θράκης κα τσ ουσαστ-

κά πτυχ να κυραρχήσ σ λη την 

προχή απ τη Θσσαλα ως τα στνά 

του Βοσπρου - πλην της Χαλκδκής. 

Ευλγως ο Φλππος δν πθυμοσ 

αυτή την νχληση στη μση των 

δαφών του μακδονκο κράτους 

κα τσ, στρα απ σρά άγρων πο-

λορκών, κατρθωσ να προσαρτήσ 

κα τη Χαλκδκή, το 348 π.Χ.

λλς πλς δχθηκαν την σβο-

λή κα υποτάχθηκαν νώ άλλς -γνω-

σττρη ανάμσά τους η λυνθος- 

αντστάθηκαν κα καταστράφηκαν 

ολοσχρώς.

Η σκληρτητα που πδξ ο Φλπ

πος στην προσάρτηση της Χαλκδκής 

τάραξ πολλος Έλληνς. Ο αντπαλο 

του στην Αθήνα, πως ο Δημοσθνης, 

σγουρα μποροσαν πλον να μλον 

γα τον «βάρβαρο κατακτητή». Ακμη 

κα ο συμπαθοντς μως αναρωτο-

νταν που θα σταματοσ ο Μακδ-

νας στρατηλάτης αν του πτρπταν 

να κατλθ στην Κντρκή Ελλάδα.

Εν πάση πρπτώσ, ήταν ο Φλπ

πος που, παρά το στρατηγκ πλον

κτημά του, πδωξ την ρήνη κα 

χ ο Θηβαο (που προσβλπαν 

σ αυτν γα να τους συνδράμ στη 

συνχση του Ιρο Πολμου) ή ο 

Αθηναο (που χαν ακμη αξώσς 

γα την Αμφπολη κα φοβονταν γα 

την μπορκή τους δραστηρτητα 

στα στνά τους Βοσπρου).

Η Φλκρτς ρνη

Η πολτκή του Φλππου ήταν 

δοφυής. Στον Βορρά δραων την 

σχ του, οργάνων τον στρατ του 

κα παραδγμάτζ τς πλς-κράτη 

της Κντρκής Ελλάδας μ τη σκλη-

ρτητά του. 

Ταυτχρονα, προς τον Ντο π

δκνυ μγάλη ανκτκτητα, στλ-

νοντας το μήνυμα τ πθυμοσ τη 

συμμαχα κα τη συμπρυση κα χ 

τον πλμο. Η πολτκή αυτή άσκησ 

μγάλη πση κα τλκά απδωσ, 

οδηγώντας στη λγμνη Φλοκράτο 

ρήνη, το 346 π.Χ.

Ο Φλππος κμταλλθηκ την 

ρήνη κα άρχσ να ξαγοράζ τη 

συμπάθα των μκρτρων πλων, 

πκτνοντας λγο λγο την πρροή 

του. Η προσπάθά του αυτή προκά

λσ σφοδρς αντδράσς στην Αθή

να. Ο Δημοσθνης στους λγους του 

πάσχζ να πσ τους Αθηναους γα 

την απλή που δαγραφταν, αλλά 

κα τους Έλληνς γνκτρα τ ο 



ΖΑΝ ΣΙΜΟΝ ΜΠΕΡΤΕΛΕΜΥ

Ο Αλέξανδρος λύνει τον γόρδιο δεσμό
(Μουσείο Λούβρο, Παρίσι) 
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Φλππος νσάρκων την ν δυνάμ 

κατάλυση της λυθρας κα της αν-

ξαρτησας τους. Μ τη συνδρομή του 

πρδη κα του Λυκοργου, ο Δημο-

σθνης πτυχ τλκά να υπρσχσ 

ναντ του Ισοκράτη κα του Ασχνη, 

που υποστήρζαν τη σμπραξη μ τη 

Μακδονα.

Η απφαση του Φλππου να κα

ταλάβ τς Θρμοπλς ήταν καθορ-

στκή γα τη στάση των Αθηναων. Ο 

Ασχνης δκάστηκ ως προδτης κα 

ο Φλοκράτης ξορστηκ. Ο Δημοσθ-

νης χ πκρατήσ κα ο φλομακ-

δνς πλον κνδνυαν να κατηγορη-

θον ως προδτς αν ξφραζαν τς 

απψς τους.

Ο Δημοσθνης πτυχ να συνάψ 

συμμαχα μταξ της Αθήνας, της 

Φωκδας, της Εβοας, των Μγάρων, 

της Κορνθου, της Αχαΐας κα της Λυ

κάδας. Ο Φλππος ανησχησ γα 

την ξλξη αυτή, αλλά η Δλφκή 

Αμφκτυονα του δωσ κα πάλ το 

πρσχημα να πμβ.

Η Δλφκή Αμφκτυονα κήρυξ τον 

πλμο στην μφσσα της Λοκρδας, 

μ την ατολογα τ χ καταλάβ 

κτάσς που ανήκαν στο Ιρ των 

Δλφών, κα ζήτησ απ τον Φλππο 

να αναλάβ την ηγσα.

ταν ο Φλππος άφησ πσω του 

τς Θρμοπλς κα κατυθνθηκ 

προς τη Φωκδα, ο Αθηναο πανκο

βλήθηκαν. Ο πρσβς των Αθηναων 

μ πκφαλής τον Δημοσθνη σπυ-

σαν στη Θήβα, ζητώντας τη συνδρομή 

της κατά του Φλππου. Ο Θηβαο 

-ως ττ σμμαχο των Μακδνων, 

καθτ ουσαστκά ήλγχαν τη Δλφ-

κή Αμφκτυονα- πστηκαν, δατρα 

λγω των ανταλλαγμάτων που τους 

προσφραν ο Αθηναο.

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ
Ο ΒΣΙΛΙΣ ΤΗΣ ΜΚΔΟΝΙΣ

Ο βασλάς της Μακδονας να 

αυτς που κατρθωσ να απαλλάξ 

την πκράτά του απ κάθ απλή, 

να δραώσ να δυνατ κράτος μ 

σχυρή στρατωτκή, πληθυσμακή κα 

δαφκή ντητα κα να πκτν το 

βασλ του στο μγαλτρο τμήμα 

της χρσονήσου του Αμου. Το ργο του 

αποτλσ τη βάση γα την πκταση 

του Ελληνσμο στην Ανατολή, ργο 

που το πραγματοποησ ο γος του Μ-

γας Αλξανδρος.

Ο Φλππος γννήθηκ το 382 π.Χ. 

στην Πλλα. Πατρας του ήταν ο Αμντας 

Γ΄ απ τον οκο των Αργαδών, ο οποο 

κατάγονταν απ το δωρκ γνος των 

Τημνδών, που βασλυ στο ργος της 

Πλοποννήσου. Ο Αμντας καταγταν 

απ τον βασλκ οκο, αλλά ήταν απλς 

υπηρτης του βασλά της Μακδονας 

Αροπο. Ο Αμντας Γ΄ πήρ την ξουσα 

του αφο δολοφνησ τον Παυσανα, γο 

του Αροπου. Βασλυσ απ το 393 π.Χ. 

ως το 369 π.Χ., ξαρτκά δσκολα χρνα 

γα τη Μακδονα. Κατά τη δάρκά τους 

ο Αμντας αναγκάστηκ να γκαταλψ 

το κράτος γα μγάλο χρονκ δάστημα.

Την πρώτη χρονά της βασλας του 

η Μακδονα δχθηκ πθση των Ιλλυ

ρών, ο οποο πωφλήθηκαν απ την 

αββαη σωτρκή πολτκή κατάσταση 

κα υποχρωσαν τον Αμντα να γκατα-

λψ την Πλλα κα τη Μακδονα. Γα 

να μην παραδώσ ολκληρη τη Μακ-

δονα, ο Αμντας παραχώρησ μνο το 

«κάτω» βασλο, τα παράλα προς τον 

Θρμακ κλπο, στους Ολυνθους. λα 

δχναν τ η μακδονκή κυραρχα κα-

τρρ. Μρκά χρνα αργτρα μως 

ο Σπαρτάτς πτυχαν τη δάλυση της 

Ολυνθακής Ομοσπονδας κα πστρ-
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ψαν τα δάφη στον Αμντα.

Τον Αμντα, ο θάνατος του οποου 

προκάλσ μγάλς αναταραχς, δαδ-

χθηκ ο γος του Αλξανδρος, ο οποος 

δολοφονήθηκ τον πρώτο χρνο της 

βασλας του. Η δολοφονα του οδήγη

σ σ μφλο πλμο. Η χήρα του Αμ-

ντα κα μητρα του Φλππου Ευρυδκη, 

μ τη βοήθα του Αθηναου Ιφκράτη, 

κατρθωσ να νκήσ τον βασκ αντ

παλ της Παυσανα κα να ξασφαλσ 

τον θρνο γα τους δυο γους της, Πρ

δκκα κα Φλππο, μ πτροπ τους 

τον Πτολμαο τον Αλωρτη. Ύστρα 

απ λγο ανλαβ την ξουσα ο Πρ

δκκας, ο οποος βασλυσ απ το 360 

π.Χ. ως το 359 π.Χ., ταν σκοτώθηκ 

σ μάχη μ τους Ιλλυρος. Μσα στην 

κρση που ακολοθησ τη δολοφονα 

του Πρδκκα, κατλαβ την ξουσα ο 

Φλππος.

Ο Φλππος ανατράφηκ πως άρμο

ζ σ βασλπουλο. ταν γν πρπου 

15 χρνων, οδηγήθηκ στη Θήβα ως 

μηρος κα ζησ κ δο ή τρα χρ

να. Επστρψ στη Μακδονα κα αν

λαβ τη δακυβρνηση μας προχής 

του βασλου, που κα παρμν ως 

το θάνατο του αδλφο του. Η ζωή του 

Φλππου στη Θήβα ως τα 18 του χρνα 

παξ μγάλο ρλο στη δάπλαση του 

χαρακτήρα του. Δπλα στον Παμμνη, 

γκρτο πολτη, πήρ την πρώτη του 

μρφωση. Στη Θήβα πσης ήρθ σ 

παφή μ τον Επαμνώνδα κα τον Π

λοπδα, δο λαμπρος ηγτς, ο οποο 

γναν πρτυπά του. ταν ανλαβ τη 

δοκηση της Μακδονας, προσπάθη

σ αμσως να συγκροτήσ μα μκρή 

αλλά άψογα οργανωμνη στρατωτκή 

δναμη. Το γγονς τ ο θάνατος του 

αδλφο του τον βρήκ μ ναν στρατ 

υπ τς δαταγς του, συντλσ κατά 

πολ στην πτυχα του. Αρχκά ο Φλπ

πος ανλαβ την ξουσα ως πτροπος 

του γου του Πρδκκα, αλλά ταν τα 

πράγματα δυσκλψαν, αναγκάστηκ 

να αναλάβ την ξουσα ο δος. Ο Φ

λππος χ τρς ακμη αδλφος: Τον 

Αρχλαο, τον Αρδαο κα τον Μνλαο, 

γους του Αμντα απ άλλη σζυγο ή 

ρωμνη. Ο πρώτος δολοφονήθηκ 

αμσως μτά την νθρνση του Φλπ

που, νώ ο άλλο δο σκοτώθηκαν ταν 

συμμάχησαν μ τους Ολυνθους.

Απ το 358 ως το 354 π.Χ. ο Φλππος 

κατρθωσ να ξοντώσ τους σωτρ

κος χθρος, να υποτάξ τα βάρβα

ρα θνη γρω απ τη Μακδονα κα 

να αφαρσ απ τους Αθηναους τα 

πρσστρα απ τα παράλα της, τα 

οποα κατχαν.

Μτά την κατάληψη της Αμφπολης 

κα την δρυση της μακδονκής αποκ

ας μ το νομα Φλππο, κατοχυρώθηκ 

κα ο λγχος της προχής του Παγγα

ου ρους, ανατολκά του Στρυμνα, 

προχή που άλλοτ δκδκοσαν ο 

Θάσο κα ο Αθηναο ξατας των μ

ταλλων της, τα οποα απφραν στο 

βασλά της Μακδονας τήσα σοδα 

ψους χλων ταλάντων. Ττ ο Φλπ

πος κοψ κα νο αργυρ νμσμα, το 

οποο φρ το νομά του. Ο στρατς 

που δημοργησ μ τα χρήματα αυτά 

ξασφάλσ τη βασλα του κα θσ 

τς βάσς του μακδονκο βασλου.

Ο Φλππος παντρτηκ την Ολυ

μπάδα, κρη του βασλά των Μολοσ

σών Νοπτλμου. Το καλοκαρ του 

356 π.Χ. η Ολυμπάδα φρ στον κ

σμο τον Αλξανδρο. Το 352 π.Χ., προς 

πσφράγση των σχσών του μ τη 

θσσαλκή κονοπολτα, ο Φλππος 

πήρ δτρη σζυγ του τη Φραα 

Νκησπολη.
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Αν κα νκητής στη μάχη της Χα

ρώνας, ο Φλππος υοθτησ μτρο

παθή στάση προς τους αντπάλους του 

κα δκά προς τους Αθηναους, απ 

τους οποους απσπασ μνο τη Θρα

κκή Χρσνησο, ζητώντας μάλστα κα 

τη συμπαράστασή τους κατά της πρα

τας. Ο ρυθμσς μτά τη Χαρώνα 

απβλπαν σ μα νωμνη Ελλάδα μ 

απώτρο σκοπ την ξρμηση προς 

Ανατολάς. Λγο μτά την σήγησή του 

μως γα πανλλήνα κστρατα κατά 

του Ξρξη, ο Φλππος δολοφονήθηκ, 

το 336 π.Χ., στς Αγς, απ τον Παυσα

να, ναν απ τους σωματοφλακς του, 

κατά τον ορτασμ της ναρξης της κ

στρατας του κα των γάμων της κρης 

του Κλοπάτρας μ τον Αλξανδρο των 

Μολοσσών. Αν κα ο λγο της δολοφο

νας του δν δυκρνστηκαν ποτ, π

θανά ατα θωροντα τσο το παλα 

μσος της συζγου του Ολυμπάδας, η 

οποα χ νοχληθ απ την πολυγαμα 

του, σο κα πθανή συνωμοσα ναντ

ον του, της οποας γνώστης ήταν κα ο 

Δημοσθνης.

Ο θάνατος του Φλππου κατά τς 

ορτς των γάμων της κρης του Κλο

πάτρας μ τον βασλα των Μολοσσών 

Αλξανδρο, αποτλσ κρσμη καμπή 

γα την στορα του βασλου της Μακ

δονας. Έχοντας δραώσ την πανλλή

να ντητα κα αποστλ προφυλακή 

υπ τον Παρμνωνα κα τον τταλο μ 

ντολή να απλυθρώσουν τς λλην

κς πλς της Μκράς Ασας, ο Φλππος 

τομαζταν να ακολουθήσ μ τον κ

ρο γκο του κστρατυτκο σώματος, 

ταν, στην ακμή της ηλκας του, μλς 

46 τών, πσ θμα δολοφονκής νρ

γας. Ο φνος του Φλππου μτθσ 

την ξουσα στα χρα του ναρο κα 

φλδοξου γου του Αλξάνδρου.

Το μνημείο του
Λέοντα της Χαιρώνειας
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Η Μκδνκ Φλ

Η μακδονκή φάλαγγα, πως ανα

πτχθηκ απ τον Φλππο Β΄, ήταν το 

μγάλο πλονκτημα του μακδονκο 

στρατο. Ο Φλππος κατά πάσα πθα

ντητα χ γνώση της παραδοσακής 

φάλαγγας απ την παραμονή του στη 

Θήβα. Εχ λοπν πσημάν τσο τα 

προτρήματα σο κα τα μονκτήματά 

της κα τσ κατρθωσ να τη βλτώ

σ. Δπλασασ τς σρς (στοχους) 

των στρατωτών απ οκτώ τς καν 

δκαξ κα ξπλσ τους στρατώτς 

μ τη σάρσα, να δρυ μήκους 47 μ

τρων. Ο στρατώτς φραν πσης μα 

μκρή στρογγυλή ασπδα, την «πλτη». 

Η βασκή μονάδα της φάλαγγας ήταν το 

Σνταγμα, το οποο παρατασσταν σ 

βάθος 16 ανδρών κα αρθμοσ 256 

στρατώτς. Στον σχηματσμ μάχης, 

ο πρώτς πντ σρς κρατοσαν τς 

σάρσς ορζντα μπροστά τους, νώ 

ο νδκα που ακολουθοσαν τς κρα

τοσαν ρθς. Σ κάθ πλυρ του 

Συντάγματος αναπτυσσταν λαφρ π

ζκ, καθώς κα τοξτς, γα προστασα, 

νώ τα πλυρά της φάλαγγας συνολκά 

νσχυ το ππκ. Στχος της μακδον

κής φάλαγγας δν ήταν τσο η άμση 

πθση αποστολή την οποα κπλή

ρων το βαρ ππκ αλλά η δαρκής 

πση της παράταξης του χθρο, ώστ 

να δημουργηθον κνά, στα οποα το 

ππκ θα μποροσ να δσδσ.

Η Μχη στη Χρν

Ο Φλππος χτπησ μ αποτλσμα

τκτητα κα κατλαβ την μφσσα 

κα τη Ναπακτο. Ο Αθηναο κα ο 

σμμαχο τους συγκντρωσαν τα στρα

τματά τους στη στνή πδάδα της 

Χαρώνας, η οποα ήταν πρσφορη γα 

αμυντκ πλμο. Νωρς το πρω, στς 2 

Η Μχη της Χαρνεας 338 π.Χ.

Η σντρπτκή νκη το Φλπ

πο π των θηναων κα των 

Βοωτών στη Χαρώνα αποτ

λ τρανή απόδξη της τακτκής 

δοφΐας το Φλππο π των 

θηναων αλλά κα της ποδγ

ματκής πθαρχας, κνησας 

κα καμψας το μακδονκού 

στρατού, πο πτύχθηκαν μ 

ακατάπαστη κγύμναση. Η έλ

λψη σγκκρμένων πληροφο

ρών δν πτρέπ δστχώς τη 

λπτομρή αναπαράσταση της 

μάχης. Θωρτα πάντως πθα

νό ότ το αποτέλσμα κρθηκ 

από την πτχα το ποχωρη

τκού λγμού πο φήρμοσ ο 

Φλππος, π κφαλής το δξού 

κέρατος της μακδονκής παρατά

ξως: παρέσρ τος αντπάλος 

το να κτνον την παράταξή 

τος κατά την πθση, κα, πω

φλούμνος από τα κνά πο δη

μοργήθηκαν ξ ατας ατής 

της κτάσως, κατόρθωσ να απο

μονώσ κα να πλροκοπήσ 

τα σμπαγέστρα τμήματα των 

αντπάλων το, δως πθανότη

τα τον πρφημο Ιρό Λόχο των 

Θηβαων. 
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Αυγοστου 338 π.Χ., τα δο στρατμα

τα βρθηκαν αντμτωπα.

Μολοντ ο λγοστς πληροφορς 

που σώζοντα δν παρκον γα να 

μαστ ββαο, υπολογζτα τ ο σμ

μαχο δθταν πρ τους 35.000 πζος 

κα 2.000 ππς. Το στράτυμα παρατά

χθηκ απ την κώμη της Χαρώνας ως 

τον Κηφσ ποταμ, σ μα απσταση 

πρπου δο χλομτρων. Στο αρστρ 

πλυρ της παράταξης (στην κώμη της 

Χαρώνας) βρσκονταν ο Αθηναο, υπ 

τς δαταγς των στρατηγών Λυσκλή, 

Στρατοκλή κα Χάρη. Στο κντρο βρ

σκονταν σμμαχο απ δάφορς προ

χς, Κορνθο, Φωκς κ.ά. κα στο δξ 

πλυρ (δπλα στον Κηφσ ποταμ) 

βρσκονταν ο Βοωτο, μ τον Ιρ Λχο 

των Θηβαων υπ τς δαταγς του Θα

γνη. Ο μακδονκς στρατς ήταν κατά 

τ μκρτρος αρθμοσ 30.000 πζος 

κα 2.000 ππς ήταν μως ασγκρτα 

πο αποτλσματκς κα τομοπλμος. 

Στο δξ πλυρ, δηλαδή απναντ απ 

τους Αθηναους, παρατάχθηκ το λα

φρ πζκ, μαζ μ το πλκτο σώμα 

πζκο, τους λγμνους «υπασπστς», 

μ πκφαλής τον δο τον Φλππο. Στο 

κντρο κα στο αρστρ πλυρ της πα

ράταξης βρσκταν το κρο σώμα της 

μακδονκής φάλαγγας μ τς σάρσς, 

νώ το άκρο του αρστρο πλυρο 

νσχυ το βαρ ππκ, μ πκφαλής 

τον μλς 18χρονο Αλξανδρο. Η άνση 

αυτή κατανομή του στρατματος, γνω

στή ως «λοξή παράταξη», ήταν δοφυής 

πλογή. Θα τη χρησμοποοσ άλλωστ 

αργτρα κα ο Αλξανδρος στς μάχς 

του κατά των Πρσών.

Ο Φλππος δταξ πρώτα το δξ 

πλυρ να πτθ στους Αθηναους. Ο 

Αθηναο αντπτθηκαν, νώ το λαφρ 

πζκ των Μακδνων υποχωροσ, πα

ρασροντάς τους ολονα μακρτρα απ 

το κρο συμμαχκ σώμα. Καθώς ο Φ

λππος μοαζ να υποχωρ  μ υποδγ

ματκή πθαρχα  ο Αθηναο πστψαν 

τ νκοσαν κα δσπασαν ακμη πρσ

στρο τη συνοχή του στρατματος. 

Λγτα μάλστα τ ο στρατηγς τους 

Προσπάθεια αναπαραστάσεως της μακεδονικής φάλαγγας 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)



87Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 338 π.Χ.

Στρατοκλής τσο νθουσάστηκ απ 

την υποχώρηση των Μακδνων, ώστ 

κραγασ «Ες Μακδοναν!», παροτρ

νοντας τους άνδρς του να καταδώξουν 

τον Φλππο ως τη Μακδονα.

Στο άλλο άκρο της παράταξης μως, 

ο Βοωτο αντμτώπζαν προβλήματα 

απ τους σαρσοφρους Μακδνς, 

ο οποο πζαν σταθρά. Ο δ Ιρς 

Λχος των Θηβαων δχταν τς αλλ

πάλληλς φορμήσς του μακδονκο 

ππκο υπ τον Αλξανδρο.

Ο Αθηναο ξακολοθησαν να ακο

λουθον τον Φλππο, μ αποτλσμα να 

παρασρουν κα τμήματα του κντρου 

της συμμαχκής παράταξης, η οποα 

δασπάστηκ, αφήνοντας ακάλυπτο το 

πλυρ που υπρασπζονταν ο Θηβαο. 

Ο Αλξανδρος αντλήφθηκ αμσως το 

κν κα σχώρησ πλυροκοπώντας 

τους Θηβαους. Πολλο σμμαχο, βλπο

ντας τους Μακδνς ππς μσα στς 

γραμμς τους, τράπηκαν σ φυγή.

Μλς ο Φλππος παρατήρησ τ ο 

γος του χ δσδσ στην παράταξη 

του χθρο, σταμάτησ να υποχωρ κα 

πρασ στην αντπθση. Ο Αθηναο αφ

νδάστηκαν απ τους κπαδυμνους κα 

πθαρχημνους Μακδνς. Στην αρχή 

προσπάθησαν να υποχωρήσουν συντ

ταγμνα, αλλά γρήγορα η πθαρχα τους 

σπασ κα τράπηκαν κα αυτο σ φυγή.
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Ο μνο που δν υποχώρησαν ήταν ο 

Ιρολοχτς. Αντστάθηκαν απλπσμνα 

στς πθσς του Αλξάνδρου, ακμη κα 

μτά τον θάνατο του Θαγνη, κα πσαν 

μχρς νς. Αλλά κα ο άλλο σμμαχο 

υπστησαν βαρς απώλς. Πρπου 

1.000 Αθηναο κτονταν νκρο στην π

δάδα της Χαρώνας κα πρπου 2.000 

χαν αχμαλωτστ. Ανάμσα σ αυτος 

που κατρθωσαν να δαφγουν λγτα 

τ ήταν κα ο Δημοσθνης.

Η μρ των ηττημνων

Ο Φλππος ήταν μάλλον πκής μ 

τους ηττημνους συμμάχους. Η στάση 

του ββαα να λογη, αν αναλογ

στ κανς τ δν πθυμοσ τσο 

τη σγκρουση μ τους υπλοπους 

Έλληνς σο την νωσή τους κα τη 

συστράτυσή τους υπ μακδονκή 

ηγσα. Πάνω απ λα ήθλ να τον 

αποδχθον ο Αθηναο  σως κάποο 

ρλο να παξ κα η πθυμα του να 

τους αποδξ τ δν ήταν «βάρβα

ρος» πως τον κατηγοροσαν.

Εν πάση πρπτώσ, ο Φλππος π

τρψ στην Αθήνα να δατηρήσ την 

αυτονομα της κα της πστρψ τους αχ

μαλώτους δχως να ζητήσ λτρα. Την αρ

χκή κπληξη των Αθηναων δαδχτηκ 

ο λκρνής θαυμασμς. Ανδράντς του 

Φλππου κα του Αλξάνδρου τοποθτή

θηκαν στην Αγορά κα τους απονμήθηκ 

ο ττλος του Αθηναου πολτη.

Η Θήβα μως δν ήταν τσο τυχρή. 

λλωστ, η στάση της δν ήταν η δα μ 

αυτή της Αθήνας: φσον η Θήβα ήταν 

μχρ πρτνος σμμαχος της Μακδον

ας μποροσ να θωρηθ προδτρα 

κα ως ττοα υπστη πο σκληρή μτα

χρση. Ο ηγτς της αντμακδονκής 

παράταξης θανατώθηκαν κα ο Φλππος 

άφησ στη Θήβα μακδονκή φρουρά.

ΔΗΜΟΣΘΝΗΣ
Ο ΝΤΙΠΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄
Πρπου 40 χρνα μτά τον θάνατο 

του Δημοσθνη, ο Αθηναο του στη

σαν χάλκνο ανδράντα, ργο του γλ

πτη Πολυκτου, στη βάση του οποου 

γράφτηκ: «Επρ σην ρώμην γνώμη, 

Δημσθνς, χς/οποτ΄ αν Ελλήνων 

ήρξν ρης Μακδών» («Αν χς, Δη

μοσθνη τση ρώμη ση γνώση/δν 

θα κατακτοσ ποτ τους Έλληνς ο 

Μακδνας ρης»).

Ο Δημοσθνης γννήθηκ στον 

Δήμο Παανας της Αττκής κα ανήκ 

σ υκατάστατη οκογνα. Ο πατρας 

του Δημοσθνης ήταν οπλουργς. Η 

μητρα του Κλοβολη καταγταν απ 

Έλληνς της Σκυθας, γγονς που π

τρψ αργτρα στον άσπονδο χθρ 

του Δημοσθνη, ρήτορα Ασχνη, να τον 

αποκαλ χλυαστκά «Σκθη». Τη μάλ

λον καχκτκή σωματκή του δάπλαση 

κα τη βραδυγλωσσα του, ο Δημοσθ

νης τη χρωστοσ στους τρς πτρ

πους που χ ορσ ο πατρας του λγο 

προτο πθάν γα να φροντζουν την 

οκογνά του κα την προυσα του. 

Ο Δημοσθνης ήταν μλς 7 τών. Ο 

πτροπο παραμλησαν την προυσα 

του αποθανντος κα τη σωματκή κα 

πνυματκή αγωγή του γου του. Προκ

σμνος μ υφυα κα μγάλη ψυχκή δ

ναμη, ο μτπτα μγαλτρος ρήτορας 

της αρχατητας, άρχσ στην φηβα 

του να νδαφρτα γα τη ρητορκή μ 

σκοπ να προσαγάγ κάποτ σ δκη 

τους κηδμνς του.

ταν ο Δημοσθνης γν 18 τών 

κα πήρ στα χρα του τα απομνάρα 

της πατρκής προυσας, αποφάσσ να 

υπρασπστ ο δος την υπθσή του 

στο δκαστήρο. Μαθήτυσ κοντά στον 

δκανκ ρήτορα Ισαο νώ παράλληλα 
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μλτοσ τον Θουκυδδη. Μ τρομρή 

θληση κατανκησ τη βραδυγλωσσα 

του κα δυνάμωσ τη φωνή του γα να 

μπορ να αγορ μπροστά σ θορυ

βώδς κον. πως μας πληροφορ 

ο Πλοταρχος, ο Δημοσθνης πήγαν 

καθημρνά στην παραλα κα, βάζοντας 

χαλκα στο στμα του, παναλάμβαν 

απ στήθους, λγους που χ ακοσ 

στη Βουλή μλώντας σο μποροσ πο 

δυνατά μπροστά στα μανασμνα κμα

τα που σκαγαν μ πάταγο στην ακτή.

Ο πρώτο λγο που κφώνησ ο 

Δημοσθνης ήταν κατά των κηδμνων 

του. Κρδσ τη δκη κα την αρχή μας 

λαμπρής σταδοδρομας. Γρήγορα δακρ

θηκ ως λογογράφος, απκτησ φήμη, 

χρήματα κα ταν, στα 30 του χρνα, 

θλησ να αφρωθ στην πολτκή, ήταν 

πλον αρκτά πορος. Η πρώτη μφάν

σή του στον πολτκ στβο της Βουλής 

κα της Εκκλησας του Δήμου γν το 

354 π.Χ. μ τον λγο «Πρ συμμορών», 

που αφοροσ την υποχρωση των πο

ρων πολτών να δώσουν χρήματα γα τη 

συγκρτηση στλου νψ της φήμης 

νας πρσκής απλής. Λγο αργτρα 

μως ο Δημοσθνης κατάλαβ τ η 

πραγματκή απλή δν ήταν ο Πρσς 

αλλά ο Μακδνς του Φλππου Β΄ κα 

προσπάθησ μ τους τσσρς «Φλπ

πκος» (η γνηστητα του Δ΄ αμφσβη

ττα) κα τρς «Ολυνθακος», καθώς 

κα μ τους λγους «Πρ ρήνης» κα 

«Πρ των ν Χρρονήσω», να πσ τους 

συμπατρώτς του να οργανωθον γα να 

αντμτωπσουν τον «Μακδνα ρη».

Ωστσο, η φλομακδονκή παράταξη 

χ αρκτος οπαδος. Αρχηγς της ήταν 

ο ρήτορας Ασχνης, τον οποο ο Δημοσθ

νης κατηγρησ στον «Πρ παραπρσβ

ας» λγο του γα δωροληψα (απ τον Φ

λππο) κατά τη σναψη της Φλοκρατου 

ρήνης ανάμσα στους Μακδνς κα 

στους Αθηναους το 346 π.Χ.

Μ τον «Γ΄ Φλππκ» του, ο Δη

μοσθνης πσ τλκά τους 

Αθηναους να συμμαχή

σουν μ τους Θηβαους γα 

να αντσταθον ναντον 

του Φλππου.

Αλλά στη μάχη της Χαρώ

νας ο σμμαχο ηττήθηκαν. 

Ο Φλππος, δχνοντας 

πκα, κατλαβ 

μνο τη Θήβα. Στη 

μάχη χ λάβ 

μρος κα ο Δημο

σθνης, αλλά ο Α

σχνης τον κατη

γρησ τ χ 

δλάσ κα χ 

φγ «ρψας τα 

πλα». Ωστσο, 

παρά την ήττα 

στη Χαρώνα κα 

τς κατηγορς του Α

σχνη, η πρροή του 

Δημοσθνη χ μ

νο δν μώθηκ 

αλλά αυξήθηκ 

κλας. Μ την 

δηση της δο

λοφονας του 

Φλ π που,  ο 

Δημοσθνης 

πσ τους 

Αθηναους 

να βοηθή

σουν τους 

Ρωμαϊκό αντίγραφο του χαμένου ανδριάντα του 
Δημοσθένη, έργο του Πολύευκτου (280 π.Χ.)
(Μουσείο Βατικανού)
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Θηβαους να ξγρθον. Οργσμνος, 

ο γος του Φλππου Αλξανδρος, αφο 

κατστλ την ξγρση των Θηβαων, 

ζήτησ απ τους Αθηναους να του πα

ραδώσουν τον Δημοσθνη.

Επνβησαν μως μρκο της φ

λομακδονκής παράταξης κα ο Αλ

ξανδρος ανακάλσ την αξωσή του. 

Ο Δημοσθνης παρμν στην Αθήνα 

προσπαθώντας να κατατροπώσ τον 

αντπαλ του Ασχνη. Τα κατάφρ το 

330 π.Χ. μ τον πρφημο λγο του «Π

ρ του στφάνου», υποστηρζοντας τ 

η φλομακδονκή πολτκή του Ασχνη 

ήταν προδοτκή. Ο Ασχνης αναγκάστη

κ να γκαταλψ την Αθήνα.

Ωστσο, η τχη του Δημοσθνη δν 

ήταν καλτρη. Λγα χρνα αργτρα 

κατηγορήθηκ τ χ καταχραστ 

20 τάλαντα απ τα χρήματα που χ 

φρ μαζ του ο θησαυροφλακας του 

Μγάλου Αλξάνδρου ρπαλος, ταν 

κατφυγ στην Αθήνα το 324 π.Χ. Ο Δη

μοσθνης καταδκάστηκ σ πρστμο 

50 ταλάντων κα, πδή δν τα χ, 

κλστηκ στη φυλακή, απ που δραπ

τυσ κα κατφυγ στην Τροζήνα. 

Μτά τον θάνατο του Μγάλου Αλ

ξάνδρου το 323 π.Χ., ο Δημοσθνης 

πστρψ στην Αθήνα, αφο χ ανα

ρθ μ δκ ψήφσμα η καταδκη του, 

λπζοντας τ πτλους χ γλτώσ 

απ τους Μακδνς. Κα μως μτά την 

ήττα των Ελλήνων στον Λαμακ Πλ

μο, ο Μακδνας αντβασλας Αντπα

τρος καταδκασ σ θάνατο τους πρωτα

τους κα φυσκά τον Δημοσθνη. Γα να 

αποφγ την σλληψη, ο Δημοσθνης 

κατφυγ στον Να του Ποσδώνος 

στην Καλαρα (σημρν Προ), αλλά 

ο δώκτς του τον ανακάλυψαν κα αυ

τς, αντ να παραδοθ, προτμησ να 

αυτοκτονήσ πνοντας κώνο.

Πολλές ζτεις έγινν γρω 

πό τος πολιτικος γώνες το Δ-

μοθέν, πό πολλος θεωρετι ο 

δέκτος πτριώτς, ο γωνιτς 

τς ελεθερς κι τς δμοκρτς, 

πό άλλος, ο τενόμλος πολι-

τικός πο δεν μπόρεε ν ντιλ-

φθε τν πορε των κιρών, τν 

νγκιόττ τς πνελλνις ενό-

ττς, τν οπο μόνον ο Φλιππος 

μπόρεε ν πργμτοποιει.

Ο μεγάλος αντίπαλος του
Δημοσθένη, Αισχίνης.
Ρωμαϊκό αντίγραφο
της προτομής του.
Το πρωτότυπο ανήκει
στο τελευταίο τέταρτο του
4ου αιώνα π.Χ.
(Λονδίνο, Βρεταννικό Μουσείο)
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Ο Φλιος ταν ια ο αδιαμφισβττος γμόνας των Ελλνων.

Ο διος δν ρόλαβ να δι να γνται ραγματι

κόττα το όραμά του για συστράτυσ των 

Ελλνων κατά των Πρσών. Το όραμα αυτό 

φρ σ ρας ο γιος του Αλξανδρος. Ο 

Φλιος όμως ρόλαβ να δρψι ορισμ

νους αό τους καρούς τς δράσς του. 

Οι ρισσότρς λλνικς όλις  κτός 

αό τ Σάρτ  αοδχθκαν τν ρόσκλσ 

του και στιλαν αντιροσώους στο Συνδριο 

τς Κορνθου. Τν άνοιξ του 337 .Χ. οι αντι

ρόσωοι αοφάσισαν ότι οι όλις θα νώ

νονταν σ μα «ομοσονδα» μ το όνομα 

Έλλνς. Κάθ όλ θα διατρούσ τν αυ

τονομας τς, αλλά όλς θα αολάμβαναν 

τν «κοιν τοις λλσιν ιρν».

Φίλιππος ο Β΄
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γιεινή & σφλεια 
των Εγαζμνων

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: πλγος (ΤΧ) Γώργιος Κστπολος

Διχεριση σφλες

& σμση σφλες
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στρκΗ νδρμΗ
στ ρχ χρν

Ψχνντας στις πρτες αναφρές 

της ιστρας μας, ανακαλπτμε την 

πρτη μθπλασα η πα εμπεριέχει 

ιστρικ στιχεα σν αφρ στς 

θαντς απ επαελματικές ασθένειες. 

Εικζεται τι  μθς τ Μινταρ 

αναφέρεται στ μστικ της παντδνα

μας τ Μνα π δεν ταν λλς απ 

την κατερασα τ χαλκ, π κρατ

σε επτασφριστ μστικ στα πεια 

τ παλατι τ στην Κνσ. Οι θλιες 

και κρς ανθιεινές σνθκες ερα

σας τν δλν π ερζνταν στα 

χτρια τς σκτναν σε πλ μικρ 

χρνικ διστημα Η ανκη αναπλ

ρσης τν ερατικν χεριν σε τακτ 

διαστματα δησε τς Κρτες στην 

καταδνστεση λλν Ελληνικν πλη

θσμν, πς Αθηναν, και η κριαρχα 

τς μεταφραζταν σε κεφαλαιακ και 

χι χρηματικ φρ. Τ ενς ατ, σε 

σνδασμ με την ανκη διατρησης 

απλτης μστικτητας δημιρησε 

τν μθ τ τέρατς τ π έτρε 

πιν έμπαινε στν Λαβρινθ. 

Ο Θησέας ταν στην σα  πρτς 

βιμηχανικς κατσκπς,  πς 

αφ κατφερε να ξελισει την κρη 

τ Μνα την Αριδνη επέστρεψε στην 

Αθνα με τ μστικ επεξερασας τ 

χαλκ και τν κραμτν τ θέτντας 

έτσι τέλς στην κριαρχα τν Κρητν 

στν Ελλαδικ χρ.

Στα πριμα ιστρικ χρνια ανακα

λπτμε τις πρτες πρσπθειες τν 

πρνν μας να πρστατεθν απ 

τς κινδνς της ερασας τς. τσι, 

 μηρς (9ς αινας π.Χ.) λέει στην 

Οδσσεια ια τν Λαέρτη π απασχ

λνταν σε βαρειές αρτικές δλειές: 

« …Περ δε κνμης βεας κνημδας ρα

πτς δέδετ, ραπτς αλεενν, χειρδας 

τα επ χερσ βτν ένεκα…» δηλαδ: 

«…ρ απ τις κνμες τ εχε δεμέ

νες κνημδες ια να απφει τις αμχές, 

επσης φρσε χειρκτια στα χέρια τ 

ια πρστασα απ τα ακθια».

Η σχέση της εας με την ερασα 

νεται αντικεμεν μελέτης απ παλι. 

Ο πατέρας της ιατρικς Ιππκρτης 

(460377), εναι  πρτς  πς δια

τπνει τις πρτες αναφρές σχετικ 

με τν επαελματικ κνδν και τις 

ασθένειες π σνδένται με τ ερα

σιακ περιβλλν, περιρφντας με 

λεπτμέρειες τις τξικές ιδιτητες τ 

μλβδ στς εραζμενς στα 

ρχεα μλβδ, ς επσης και τα 

σμπτματα της πθησης η πα χα

ρακτηρζεται σαν κλικς της μλβδ

ασης. Αναφέρει, επσης, κπιες περι

πτσεις νσν επαελματικ χαρα

κτρα, π εχαν εκδηλθε σε ερτες 

ρχεν και εχαν τα σμπτματα της 

ακλστμασης. Επσης ασχλθηκε 

και με τις ασθένειες τν νατικν. 

Απ τν Ηρδτ νρζμε τι 

ια τς ερτες π ασχλθηκαν με 

την κατασκε τν πραμδν πρ

χαν ειδικ ιατρ και ειδικ διατρφ. 

Εκλα, λλστε, μπρε κανες να κατα

νσει τι η κατασκε τς ταν μια 

εξθεντικ, δσκλη και επικνδνη 

ερασα. Εκενη την επχ, μλιστα, 

διαπιστθηκε τι ι μντνες χειρνα

κτικές ερασες, ι επαναλαμβανμενες 

κινσεις, η ερασα σε αντξες καιρικές 

σνθκες, καθς και η επιβρνση τν 

μν και τ σκελετ απ την καθημε

ριν «ρση βαρν» εναι στεν σνφα

σμένες με την εμφνιση ασθενειν. 

Οι σνθκες ερασας διαφρν τε

χνιτν και τα μέτρα ια τη μεση τν 

δσμενν σνεπειν της ερασας τς 
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περιρφνται απ τν Ξενφντα (430

354), εν  Πλτνας (427347), ανα

φέρει διφρες παραμρφσεις π 

πρέρχνται απ επαελματικ απα

σχληση (επαελματικ στματα) και 

δνει εξησεις ια την εμφνισ τς. 

Ο Αρισττέλης (384322), περιρφει ια 

πρτη φρ τα ερατικ ατχματα και 

αναφέρει ια τ μνξεδι τ νθρα

κα τι « ατμς τ νθρακς βαρνει 

την κεφαλν και πρκαλε πλλκις τν 

θνατν», εν  Γαληνς (131201 π.Χ.), 

αναφέρει ια τ δι θέμα τι «κατ την 

κασιν τ νθρακς παρεται σνθε

σις αέρς ξένη πρς τ ανθρπιν σμα 

και επιβλαβς δι΄ ατ». 

Ο Νκανδρς (2ς π.Χ. αινας), εχε 

μελετσει τη μλβδαση, πς και  

Λκιανς (9855 π.Χ.), π περιρφει 

τις σνθκες ερασας στα μεταλλεα 

τ Λαρ Αττικς.

Εναι πντς απρας ξιν ακμη 

και ατ τ ελχιστ ενδιαφέρν τν 

αρχαν πρνν μας, εφσν η ερ

ασα, ς επ τ πλεστν, αφρσε σε 

μδες μη ελεθέρν ατμν (δλν) 

και η αξα της ανθρπινης ζς ταν 

αμελητέα. Απ τα χρνια ατ θα περ

σμε πλ ρρα αρκετς αινες 

χρς κανένα ενδιαφέρν ια τ θέμα 

μας ια να φτσμε στη βιμηχανικ 

επανσταση απ τα μέσα τ 17 αινα 

μέχρι σμερα. Ακμη και την περδ 

ατ, τα πρτα στιχεα π μας ενδια

φέρν αρχζν να διαφαννται στ 

τέλς τ 19 αινα.

Αρχές τ 18 αινα, τέθηκαν ι 

βσεις της σχρνης βιμηχανικς 

τξλας απ τν Ιταλ τξικλ 

Bernardino Ramazzini (16331714).

Τέλη τ 18 αινα,  Άλς ιατρς 

Percival Pott (17141788) περιέραψε ια 

πρτη φρ επαελματικ καρκν.

Τ 1841, στην Αλα, μελετθηκε 

ια πρτη φρ απ τν William Farr η 

επδραση τ επαέλματς στη θνησι

μτητα,  πς κατέραψε αξημένη 

θνησιμτητα στς ερτες ρχεν.

Τ 1895,  Rehn περιέραψε κς 

της ρδχ κστης σε ερτες βι

μηχανας χρμτν με ανιλνη. Στη σ

νέχεια, μια λκληρη σειρ απ αρ

ματικές ανιλνες διαπιστθηκε τι ταν 

καρκιννες ια την ρδχ κστη. 

Το αέριο των ορυχείων (1888)
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Η θρΗσΗ τΗσ γσ & σφλσ 
τΗσ ργσσ στΗ σγχρνΗ πχΗ

Στα πρτα χρνια της βιμηχανικς 

επανστασης, στα αναπτμένα έθνη, η 

ασφλεια και η εα κθε εραζμέν 

εξαρτιταν σε μελ βαθμ απ τν 

δι δηλαδ απ την νημσνη τ, 

τις νσεις και απ την τχη π διέθε

τε. Η φιλσφα της επχς θερσε 

τα ατχματα, τς τραματισμς και 

τις βλβες στην εα ς ένα παραπρ

ν της βιμηχανας και την πρληψ 

τς πχρέση τν εραζμένν. Ε

ναι χαρακτηριστικ τα εξς εντα: 

ταν  Μενιέ εξέθεσε σε ένα καλλιτε

χνικ σαλνι τ κέριν μντέλ ενς 

λπτ τ π παριστνει έναν χτη 

π αναπαεται (ι χτες ερζνταν 

δδεκα ρες την ημέρα αναδεντας 

τ χτσδηρ στ στμι της ψικαμ

ν), ένας κριτικς επε: «Εκλβισμένι 

μέχρι σμερα στην κλασικ παρδση, 

παριστναμε τη δρση, την τβενν  

τ ένδμα περιπτ, πτέ μς την 

πδι τ ερτη» 

Οι εκρξεις αερν στα ανθρακρ

χεα τ Βελ ταν μνιμη απειλ ια 

τς ερτες και καθλ σπνιες. Στις 

4 Μαρτ 1887, έινε έκρηξη στα ρ

χεα νθρακα «La Boule» με απτέλεσμα 

να σκτθν πν απ 120 τμα. 

Ο Μενιέ ταν παρν τη στιμ π 

μια μητέρα ανανρζει τ πτμα τ 

παιδι της. Ο καλλιτέχνης, νθρπς 

με βαθει θρησκετικ παιδεα, δημιρ

ησε τα πρτα τ λπτ με θέμα τν 

κσμ τν ερατν την ρα π ιδρ

ταν τ Βελικ Ερατικ Κμμα.

Επσης, χαρακτηριστικ εναι τ ε

νς τι σε μια επιστλ ενς Διεθντ 

κλστφαντρας της Αλας πρς 

τη Βλ τν Λρδν στα μέσα τ 

19 αινα ια τις σνθκες κπι 

ερατικ ατχματς αναφέρεται τ 

εξς: «Αξιτιμι Κριι, σας πληρφ

ρ τι η μικρ ερτρια, η απρσεξα 

της πας έινε αφρμ να τραματι

στε σβαρ η δια, τιμρθηκε πλ 

αστηρ στε στ μέλλν να εναι πι 

πρσεκτικ».

Αφπνισμένη απ τις σχημες πλη

ρφρες σχετικ με τις σνθκες ερ

ασας στα ερστσια, η κιν νμη 

ρχισε να πιέζει ια την καθιέρση 

πικλν πρστατετικν Νμν και 

Καννισμν σμπεριλαμβανμένν 

και αντισταθμιστικν πρξεν με τις 

πες καθσταται πχρετικ η κατα

βλ απζημσης σε εραζμενς ι 

πι τραματστηκαν  έπαθε βλβη 

η εα τς στν ερασιακ χρ. Οι 

ερδτες απ την λλη μερι ρχισαν 

να πρμηθενται μηχανματα με πρ

φλακτρες και λλες διατξεις ασφαλε

ας και να παρέχν έστ και στιχειδη 

ατμικ εξπλισμ ερασας. 

Κατ τη διρκεια της τρτης φσης 

τ ανα ια καλτερες και ασφαλέ

στερες σνθκες ερασας,  βασικς 

στχς ταν  επηρεασμς τν εκεφ

λν τν εραζμένν στα ερστσια. 

Ανανρστηκε, δηλαδ, τ δμα τι 

«η καλτερη διταξη ασφαλεας εναι 

 πρσεκτικς ερτης» Φλλδια, αφ

σες, μιλες, ρθρα σε εφημερδες, τ 

ραδιφν και την τηλεραση εξη

σαν τς βλαπτικς ια την εα και 

τη σματικ ακεραιτητα παρντες 

στς πς ταν εκτεθειμένι ι 

εραζμενι και τς τρπς με τς 

πς θα τς αντιμετπσν.

Η σχρνη πρσέιση τ θέματς 

βελτιμένη απ ινστιττα και διεθνες 

Ορανισμς ασφαλεας εναι η φιλσφα 

διαχερισης της ασφλειας. Ατ με απλ 

λια σημανει τι η εα και η ασφλεια 
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τν εραζμένν ξεκινει απ την εθνη 

της εκσττε Δικησης κθε επιχερησης 

 Ορανισμ. Εναι η απεθεας ενερητι

κ και πρσπικ ανμειξη και εμπλκ 

λν τν επιπέδν της δικησης.

 Οι πρτες νμθετικές πρξεις στ 

πεδ της ιεινς και της ασφλειας της 

ερασας ρχισαν να εμφανζνται στα 

βιμηχανικ έθνη πρς τ τέλς τ 

περασμέν αινα. Την επχ ατ, 

επαελματικές ασθένειες πς  ν

θρακας καθς και διφρες ασθένειες 

τν πνεμνν και δηλητηρισεις απ 

αρσενικ μλβδ και δρρρ ταν 

τσ σχνές, στε η απατηση ια τη 

δημιρα τν απαρατητν πρστα

τετικν διατξεν να δησει στις 

πρτες νμθετικές πρξεις.

Η πρστασα τν εραζμένν απ 

τη χρση τ λεκ φσφρ στα 

σπρτα, ταν η πρτη βιμηχανικ ασθέ

νεια π καλφθηκε απ διεθν νμθε

τικ πρξη έπειτα απ τ σνέδρι της 

Βέρνης τ 1906.

Κατ τη διρκεια τν πρτν δεκα

ετιν τ αινα μας, τα πρτπα της 

επαελματικς ιεινς περιρζνταν 

κρς σε μέτρα διικητικς φσες, τα 

πα ετε απαρεαν την έκθεση ειδι

κν μδν  κατηριν εραζμένν 

σε κπι δεδμέν επιβλαβ παρ

ντα, ετε απαρεαν τη χρση σκεκρι

μένν επιβλαβν σιν χρς ειδικ 

δεια. Στη σνέχεια, τα πρτπα πρστα

σας απαιτσαν διαρκς και ψηλτερα 

εππεδα επαελματικς εμπειρας απ 

τ ιατρικ πρσπικ και τς ειδικς 

της βιμηχανικς ιεινς.

Οι θεμελιτές της επαελματικς ιει

νς βρέθηκαν σντμα μπλεμένι με ένα 

τερστι αριθμ πλπλκν σνδα

σμν πχρεσεν και απαρεσεν, 

και ρρα κατλαβαν τι η πρληπτικ 

ιατρικ δεν θα ταν πλέν απτελεσματικ 

αν δεν σνδεταν παρλληλα απ τη 

βελτση τ περιβλλντς της ερασας. 

Σε χρες π ι αντιπαραθέσεις μεταξ 

ερδτν και εραζμένν εναι σχνές, 

τα καθκντα και ι αρμδιτητες τν 

πεθνν της επαελματικς ιεινς 

και ασφαλεας της ερασας μπρσαν 

να καθιερθν μνν μέσα απ μια α

στηρ νμθεσα.

Βεβας πρχν και διφρι λ

λι τρπι με τς πς ι νμθε

τικές ρθμσεις σντελν στη βελτση 

τ ερασιακ περιβλλντς, πς, 

ια παρδειμα, η πχρέση π πη

ζει απ τη νμθεσα ια την εκπαδε

ση ειδικν στην ιειν και ασφλεια 

και η εξασφλιση λικν επιπέδν 

ανταμιβς, ενς π εναι ένας 

σημαντικς παρντας, ιδιατερα στις 

αναπτσσμενες χρες.

να λλ παρδειμα εναι η π

χρετικ σνεχς πρστασα της ε

ας και της ασφλειας στς χρς 

ερασας, π λι ι εμπλεκμενι 

πρέπει να σμφνσν σε ελχιστες 

απαιτσεις πρτπν πρστασας χ

ρς να μπρν να τα αναθερσν 

ιδς ια ικνμικς λς. Ακμη, 

κθε ένας απ τς εθνικς νμς 

ια την ιειν και την ασφλεια τν 

εραζμένν έχει νει πλέν κμμτι 

ερές διαδεδμένν δικτν διεθνν 

πρτπν και, έστ κι αν μνμερς 

πρχν διφρες πιέσεις, δεν παει 

να σνεισφέρει στη διεθν πρδ και 

τη βελτση τν ιδεν και τν αναν

ρισμένν αρχν της κιννας μας. 

Κθε εκτμηση βασζεται σε πθέ

σεις και πκειμενικές κρσεις,  βαθμς 

ακριβεας τν πν αντανακλ και τν 

βαθμ ακριβεας τν πρβλέψεν. να 

παρδειμα τ π εναι ενδεικτικ της 
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Ο επαεματικός κίνδυνος

Εννοιοοικοί προδιοριμοί

Κίνδυνος: Λέξη ελληνικ, η πα 

πρέρχεται απ τ ρμα κινέ π 

σημανει βζ σε κνηση, ταρζ, εν

χλ, πρκαλ, πρξεν, μετακιν κτι, 

μεταβλλ, με ετμλα απ την ρζα 

κι (κ = πρεμαι με ) και τη λέξη δ 

π σημανει βθζ / ντν /βασιλε 

(βασιλεει  λις).

Ως νστν η δση ταν ια τς αρ

χας λληνες τπς μακρινς και ν

στς,  τπς τ καθημεριν θαντ 

τ λι (τ θε Απλλνα). τσι, 

κθε πρξη, κθε τι π κινεται πρς 

τη δση, ενέχει δηλαδ κνδν, εναι 

σιαστικ ατ π μπρε να δησει 

κπιν  κτι σε σχημα απτελέσματα 

με κρφα τν δι τν θνατ. Ο κν

δνς, απ την λλη, ς επικεμεν κακ 

ενπρχει στην κνηση, παραμνεει, ενε

δρεει, ελλχεει, εκπηζει, απρρέει.

Στα ερμανικ,  κνδνς λέεται 

αβεβαιτητας στν τμέα ατ εναι η 

εκτμηση τν χρνιν σνεπειν πν 

στην εα τν εραζμένν π εκτθε

νται σε χαμηλές σκεντρσεις χημικν 

 τξικν σιν  ακτινβλιν.

Η τπικ εκτμηση χρησιμπιε 

μελέτες πν σε πειραματζα π 

εκτθενται ια πλ σντμ χρνικ 

διστημα σε εξαιρετικ ψηλές δσεις 

κπιας σας με την πρθεση να εξα

χθν απ ατ σμπερσματα ια την 

επικινδντητ της πν στς ανθρ

πς π εκτθενται σε πλ χαμηλές 

δσεις ια μελες χρνικές περιδς. 

Απτέλεσμα, τα περιθρια σφαλμτν 

 διαφρετικν εκτιμσεν να εναι 

πρακτικ τερστια. Για να πρστεθε 

στ πρβλημα και τ ανπέρβλητ 

εμπδι της εκτμησης τν ενερειακν 

απτελεσμτν μεταξ δ  περισσ

τερν σιν.

Η ψχλα της κρσης και της λ

ψης απφσεν σε σνθκες πλέν 

τν σνηθισμένν πν στην πα 

βασζεται η εκτμηση τν επαελματι

κν κινδνν, πκειται στις ακλθες 

παραμέτρς:

 ι νθρπι έλκνται στην απλ

πηση τν πρβλημτν,

 ι διαμρφμένες νμες αλλ

ζν πλ δσκλα,

 ι αντιλψεις τς ια τς κινδ

νς διαμρφννται απ εξενες 

παρντες (τηλεραση, κινηματρ

φ, εφημερδες, φσικές καταστρφές 

κ.λπ.) και σνθς εναι ανακριβες,

 η πληρφρηση ια την επικιν

δντητα μπρε να φβσει και να 

περιπλέξει τς ανθρπς,

 ι αφελες νμες χειρανται 

εκλα απ τν τρπ παρσασης,

 ι ειδικ, ι εμπειρνμνες 

εναι επσης νθρπι.
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Gefahr και αρχικ σημανει τ εμπ

δι κατ μκς τ δρμ, της π

ρεας και πρέρχεται απ τ Fahreu 

(δη, ταξιδε).

Απ την λλη πλερ, η ασφλεια 

σημανει τη βεβαιτητα, εηση, 

σταθερτητα, στερετητα, απσα 

κινδν, εξασφλιση και πρέρχεται 

απ τ σφλλ = κν κπιν να 

πέσει, καταρρπτ, νικ, απτχν 

// σφλμα = απτχα, ζημι, λθς 

πτση // αμρτημα. Τ ρμα μεταφρ

ζεται στα λατινικ ς fallo, falsum και 

απ εκε στα αλικ ς fall, false.

Δεν πρέπει βεβας να ξεχσμε 

τι  ρς ατχημα, εκ τ α (στερητι

κ) + τχη δλς ανταπκρνεται 

στην πραματικτητα και θα ταν 

πλ πι δκιμ να αντικατασταθε 

με κπιν λλ ρ, πς ια παρ

δειμα: πθημα.

Στα αλικ έχμε τς ακλ

θς σενες ρισμς:

Hazard = πη κινδν = η σια

στικ ανπαρκτη ιδιτητα  ικαντητα 

κπι πρματς (π.χ. εξπλισμ, 

λικν, μεθδν και πρακτικν ερασ

ας να πρξενσει ενδεχμένς βλβη.

Risk = επικινδντητα (μιας επι

κνδνης κατστασης  μιας πης 

κινδν) εναι τ εππεδ τ κινδ

ν τς, δηλαδ  σνδασμς της 

πιθαντητας να πρκληθε βλβη π 

τις σνθκες χρσης  / και έκθεσης 

και η πιθαν έκταση της βλβης στη 

διρκεια σκεκριμέν χρν.

τσι, risk assessment = εκτμηση 

της επικινδντητας εναι η σστη

ματικ και σνθετη διαδικασα πρσ

διρισμ, πλισμ, αντληψης, 

αξιλησης και διαχερισης της επι

κινδντητας τν κινδνν ια την 

εα και την ασφλεια τν εραζ

μένν κατ την ερασα, π απρρέ

ν απ τις σνθκες εμφνισης μιας 

 πλλν πην κινδν στν χρ 

ερασας τν.

δχρσΗ σφλσ
Γενικές αρχές πρόψς

Θέλντας να έχμε μια πρτη, αρ

κετ απλ πρσέιση στν επαελ

ματικ κνδν και την αντιμετπισ 

τ, χρησιμπιμε τη μέθδ τν 

5 βημτν. Σμφνα με τη μέθδ 

ατ, πς διαπιστνμε και στ 

επμεν διραμμα περνμε απ τα 

ακλθα στδια (βματα):
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πρτο στδιο:

προσδιορισμός κιδω

Ο πρσδιρισμς τν κινδνν σε 

έναν χρ ερασας δεν εναι πνττε ε

κλη πθεση. Μπρμε να διακρνμε 

τις ακλθες κατηρες κινδνν:

Φανεροί κίνδυνοι: Εναι ι κνδ

νι κθε μρφς (φσικ, χημικ, 

ερνμικ  βιλικ), ι πι 

εναι φανερ, ρατ και εκλα 

ννται αντιληπτ απ ένα έμπειρ 

τμ (πς ια παρδειμα κπι 

κπτικ εραλε χρς πρφλακτ

ρα, καλδια  πρζες με φανερές βλ

βες, χημικές σες δισπαρτες στν 

χρ, ανματα  λακκβες στα 

δπεδα κ.λπ.).

Κρυφοί κίνδυνοι: Εναι ι κνδ

νι ι πι ενεδρεν πσ απ 

κλεισμένα ντλπια, μέσα σε μηχα

νματα, κτ απ τ δπεδ, πν 

απ την ρφ, πσ απ τν τχ. 

Κνδνι ι πι ια να νν αντι

ληπτ πρέπει κπις να έχει εκτς 

απ πλ μελη εμπειρα και πλρη 

νση τ χρ ερασας. Τέτιι 

κνδνι εναι η ελλιπς εστερικ 

μνση ηλεκτρικν εραλεν χει

ρς, κπτικ εραλεα  κινμενα 

μέρη μηχανν π απκαλπτνται 

ανντας απλς ένα τμμα τ μη

χανματς, επικνδνι ατμλέβητες 

δπλα απ τν κρι χρ ερασας, 

πατρια χρς επαρκ στριξη κ.λπ.

Πιθανοί κίνδυνοι: Ακμα πι δ

σκλη κατηρα κινδνν, ι πι 

δεν φστανται στν ερτερ χρ 

ερασας, αλλ εναι δνατν να εμφα

νιστν π κπιες πρπθέσεις, 

πς, ια παρδειμα, επικνδνα π

λεμματα φρτ π πρχν στα 

αμπρια ενς πλ π έρχεται ια 

επισκε (σαπισμένα σιτηρ, σκνες 

αλερν, πλεμματα ζικν φρτ

ν κ.λπ.). Σνθς, η ανανριση και 

καταραφ τέτιν κινδνν νεται 

δστχς εφσν πρκαλέσν κ

πι μικρ  μελ ατχημα.

Συνδυαμός κινδνων: Ακμα πι 

επικνδνες καταστσεις, εφσν η σν

δασμένη παρσα δ η περισστε

ρν παραντν, ι πι πιθανς να 

εναι νστ και αντιμετπσιμι κνδ

νι, δημιρν κπιν  κπις 

λλς κινδνς, πλλές φρές π

λ πι δσκλς στην ανανριση 

και την καταραφ τς. να τέτι 

παρδειμα, μπρε να εναι  χρς 
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τ. Εναι μς αρκετ ατ; Η εμπειρα 

πλλν χρνν στην έρενα τν ερα

τικν ατχημτν μας δνει πλλ και 

πλλές φρές απστετα στιχεα ια 

τ θέμα ατ.

τσι, λιπν, τν εραζμεν πρέπει 

να τν πρστατεμε απ τς κινδ

νς π ενεδρεν στ ερασιακ τ 

περιβλλν στις πι κτ περιπτσεις:

 κατ τις σνθεις σνθκες ερα

σας (π.χ. τπθετντας πρφλακτ

ρες στα επικνδνα κινμενα κπτικ 

εραλεα)

 κατ τη διρκεια έκτακτν σνθη

κν (π.χ. δημιρντας και σημειν

ντας εξδς κινδν ια περπτση 

πρκαις)

 απ την κραση η πα απ 

ερασιν βαφς, 

π  η ατμσφαι

ρα εμζει με επι

κνδνς ατμς 

διαλτικν απ 

ερασιες ξ

νκπς  ηλε

κτρσκλ

λησης, πτε 

ατμτς 

έχμε έναν 

νέ κνδ

ν, ατν 

της έκρη

ξης.

δετερο στδιο:

στόχοι προστσς

Στ στδι ατ πρδιαρφμε 

τς στχς μας ια την αντιμετπιση 

τν κινδνν π έχμε ανανρ

σει και καταρψει στ πρημεν 

στδι, σμφνα με τς ισχντες 

εθνικς καννισμς αλλ και με τα 

διεθν πρτπα. Πρέπει, επσης, να 

πρσδιρσμε τις κατηρες και τις 

ιδιαιτερτητες τν ατμν π ενδέχε

ται να εκτεθν σε πηές κινδν. Εναι 

ενικ παραδεκτ τι  εραζμενς 

πρέπει να πρστατεεται επαρκς κα

τ τη διρκεια της σνθς ερασας 
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κπια στιμ θα τ μεισει την αντ

ληψη και τα ανακλαστικ (χειριστς 

πρέσας απκιμθηκε κατ τη διρκεια 

της ερασας τ ια λα δετερλεπτα 

και έχασε τ δεξ τ χέρι)

 απ τχα λστρημα, σπρξι

μ  πτση. Πλ σνηθισμένες αιτες 

ερατικν μηχανημτν η επαφ με 

επικνδνα σημεα μηχανν στερα απ 

κπι τέτι ενς

 απ αστεα (σνθς αρμπα) 

μεταξ σναδέλφν, σπρξματα, χτ

πματα και λλα τέτια εντα, τα 

πα εναι δνατν να δησν σε 

πλ σβαρ απτελέσματα

 απ περιέρεια. Εναι απστετ 

σε πσες δσκλες καταστσεις εμπλέ

κνται διφρι απ την περιέρει 

τς να νρσν έναν νστ χ

ρ ερασας (π.χ. δη φρτην 

π περιφέρνται σε χρς παρα

ς  σε χρς φρτεκφρτσης 

εμπρεματκιβτν στα λιμνια 

περιμένντας να έρθει η σειρ τς, 

παιδι π θέλν να ιδν τς 

νες τς ια κπι σβαρ ικε

νειακ θέμα  ακμα και σχλεα π 

κνν εκδρμές και επισκέψεις σε 

χρς ερστασν)

 απ νια τ κινδν. Σε πλ

λς χρς ερασας εναι δνατν να 

σνπρξν ι εραζμενι της επιχε

ρησης με εραζμένς εξτερικν σ

νερεν, πς π.χ. καθαριστν κ.λπ.

 Ιδιατερη επσης πρσχ πρέπει 

να δθε στ πρσπικ π εναι πι 

επαθές απ τ καννικ, πς: 

 πρσπικ με ειδικές ανκες

 έκες, λεχνες και αλχσες 

εραζμενες

 ανειδκετ  πειρ πρσπικ

 εραζμενι με πρπρχντα 

πρβλματα εας

 εραζμενι π παρνν φρ

μακα τα πα μπρε να αξσν την 

επθει τς σε βλβες.

Στ σημε ατ, δεν θα πρέπει να λη

σμνσμε δ πλ ειδικές κατηρες 

εραζμένν, τς νές στ επελμα 

και τς ηλικιμένς, ι πι θέλν 

πλ λ χρνικ διστημα ια να βν 

στη σνταξη. Εναι ι κατηρες ι πες 

φστανται τα περισστερ σβαρ ατ

χματα. Οι νέι, διτι δεν νρζν να 

σμπεριφέρνται στν χρ ερασας και 

ι ηλικιμένι, διτι έχν σνηθσει τς 

κινδνς και έχν απκτσει περβλι

κ ατπεπθηση η πα μς δεν σμ

βαδζει με τις μειμένες σματικές τς 

ικαντητες (μειμένη ακστικ ικαντη

τα, πλ πι αρ ανακλαστικ κ.λπ.).

τρτο στδιο:

ξιολόγσ ή πολογισμός το κιδο

Στ στδι ατ, πρέπει να νεται 

πρσεχτικ μελέτη της πιθαντητας 

κθε πης κινδν π έχει δη πρσ

διριστε να πρκαλέσει κπια μικρ 

 μελη βλβη. Στη διαδικασα ατ, 

εναι πιθανν να χρειαστε να νν και 

ρισμένες μετρσεις βλαπτικν παρα

ντν φσικν  χημικν (π.χ. θρβ, 

μικρκλματς, σκνης, σκέντρσης 

ρισμένν χημικν σιν κ.λπ.).

Στη σνέχεια, αξιλμε τα δη 

πρχντα μέτρα ασφαλεας και διαπι

στνμε αν ατ:

 εξαλεφν τν κνδν

 μεινν σε ανεκτ εππεδα τν 

κνδν

  ικανπιν τις νμθετικές 

απαιτσεις

 σμμρφννται με διεθνς ανα

νρισμένα πρτπα (DIN, ΕΛΟΤ, κ.λπ.)

 αντιπρσπεν σιαστικ 

καλ πρακτικ ερασας
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σιαστικς μχλς ια την ανπτξ 

τς και τι η βελτση τν σνθηκν 

ερασας ενισχει και ενερπιε τν 

ρλ ατ. Εναι σρ πλέν τι τ 

καλτερ δρ π μπρε να κνει 

μα επιχερηση ια τς εραζμένς 

της εναι η βελτση τν σνθηκν 

ερασας τς και σρα ι δαπ

νες στ θέμα ατ* δεν σημανν 

ανακαστικ αξηση τ κστς 

λειτρας της επιχερησης, διτι 

μπρε επσης να σημανν:

 λιτερη κπιαστικ ερασα

 μικρτερ χρν απασχλησης

 μεση της σχντητας απ

σιν απ την ερασα

 μεαλτερη απδση τν ερα

ζμένν.

πμπτο στδιο:

πρκολοθσ τς ποτελεσμτικόττς 

τω μτρω -επεξτσ κι επιθερσ

 πειτα απ τη λψη τν πιν 

 και με τν τρπ ατ διαπιστ

νμε αν χρειζεται να ληφθν πρ

σθετα μέτρα π θα περιραφν στ 

επμεν στδι. Αν θερσμε τι 

ι κνδνι εναι επαρκς ελεχμενι 

θα πρέπει επιπρσθέτς να δσμε 

στς εραζμενς

 επαρκ πληρφρηση

 δηες ασφαλς ερασας

 εκπαδεση.

ττρτο στδιο:

λήψ μτρω προστσς

σς εναι τ πι σημαντικ μέρς 

της λης διαδικασας. Με τις πληρ

φρες π έχμε σλλέξει απ τα 

πρημενα στδια εμαστε πλέν 

σε θέση να σχεδισμε την πλιτικ 

της επιχερησης στην αντιμετπιση 

τ κινδν, με λλα λια χι μν 

να καταρψμε τα μέτρα τα πα 

πρέπει να ληφθν αλλ και τη σειρ 

πρτεραιτητας π πρέπει ι ενέρ

ειες ατές να έχν στ ενικ ικ

νμικ σχεδιασμ της επιχερησης.

τσι, βλέπμε τι σ αξνεται τ 

εππεδ απδσης της ερασας, δηλα

δ βελτιννται ι σνθκες ερασας, 

τσ αξνεται τ κστς ασφλειας, 

αλλ και μεινεται τ κστς τν ατ

χημτν. πρχει, λιπν, κπι βέλ

τιστ εππεδ στ π η καμπλη 

τ σνλικ κστς σχηματζει ένα 

minimum, τ π πρέπει να φτσμε 

και πλλές φρές να ξεπερσμε, αν 

θέλμε να επιτχμε τν στχ μας, 

δηλαδ την σιαστικ βελτση τν 

σνθηκν ερασας και τη μεση τν 

σνεπειν τν ερατικν ατχημτν 

και τν επαελματικν ασθενειν.

 Εναι πλέν απδεκτ απ τη σ

χρνη δικηση τν επιχειρσεν 

τι  ανθρπινς παρντας εναι  
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μέτρν πρστασας και πρληψης, 

πρέπει να πρχει ένα σστημα ια 

την παρακλθηση της απτελεσμα

τικτητς τς, στε να διατηρεται  

διαρκς έλεχς τν κινδνν. Οι πλη

ρφρες ι πες πρκπτν απ 

τ σστημα παρακλθησης πρέπει 

να τ επανατρφδτν, στε η εκτ

μηση τ επαελματικ κινδν 

να επανεξετζεται και να επαναθε

ρεται ταν ατ εναι ανακα, ια 

τς πι κτ κρς λς:

 η εκτμηση τ επαελματικ 

κινδν πρέπει να τρππιεται και 

να αναθερεται ταν μα νέα ερα

σα, ένα νέ μηχνημα  κπι νέ 

λικ δημιρε μα νέα σημαντικ 

πη κινδν η πα δεν καλπτε

ται απ τ πρχν σστημα,

 Η εκτμηση τ επαελματικ 

κινδν μπρε, απ την λλη, να 

δησει σε αλλαές στην παραι

κ διαδικασα, πς ια παρδειμα 

στην πκατσταση ενς χημικ 

παρντα με κπιν λλ λιτε

ρ επικνδν  σε χρση διαφρετι

κν εραλειμηχανν. Η εφαρμ 

μς ατν τν αλλαν πρέπει να 

πβληθε σε εκτμηση πριν απ την 

πραματπησ τς, αλλ και σε 

νέα εκτμηση με την εφαρμ τς, 

τς στε να εμαστε βέβαιι τι 

έχμε καλψει επαρκς τν κνδ

ν και τι δεν έχμε δημιρσει 

κπιν νέ. Και ατ ιατ τα μέτρα 

πρφλαξης π εφαρμζμε ια τη 

μεση κπι κινδν μπρε να 

επηρεζν την παραικ διαδικα

σα και να εννν έναν νέ κνδν. 

Για παρδειμα η αλλα τν δν 

πρσβασης και τ τρπ μεταφ

ρς ια τη βελτση της ασφλειας 

κατ τη διρκεια τν μεταφρν 

μπρε να έχει επιπτσεις στις θέσεις 

απθκεσης τν λικν,

 η εκτμηση μπρε να μην ισχ

ει πλέν, επειδ τα στιχεα και ι 

πληρφρες στις πες βασζεται 

δεν εναι πλέν έκρα (χρση νέν 

πρτν λν)  έχμε καινριες 

πληρφρες απ διφρες επιστημ

νικές έρενες,

 η διερενηση περιστατικν π 

δησαν σε ατχημα  ασθένεια και 

σμβντν τα πα παρ’ λ να 

δησαν σε τέτια απτελέσματα 

μπρε να απκαλψει την ανκη αλ

λαν στην εκτμηση τ επαελμα

τικ κινδν, στε να απτραπν 

παρμια περιστατικ.

μθδ ντμτπσΗσ
τν κνδνν

Εφσν, λιπν, απφασσμε σε 

πιες περιπτσεις πρέπει να νν 

ι απαρατητες επεμβσεις στ ερ

ασιακ περιβλλν και πια εναι η 

σειρ πρτεραιτητας π πρέπει να 

έχν στν σχεδιασμ της επιχερη

σης, έχμε να αντιμετπσμε τ 

πι σιαστικ πρβλημα. Πς θα 

μπρέσμε να αντιμετπσμε τ

σς κινδνς με τν καλτερ αλλ 

και ικνμικτερ τρπ; Τρα εναι 

τα επικρατέστερα μντέλα αντιμετ

πισης τ επαελματικ κινδν, 

τα ακλθα:

πρτο μοτλο:

ξλειψ τς πγής το κιδο

Σμφνα με τη λικ τ μ

ντέλ ατ,  πρσπαθμε να 

εξαλεψμε τελες την πη τ 

σκεκριμέν κινδν. Για να τ 

πετχμε, πιθανν να χρειαστε να 

χρησιμπισμε ένα καινρι, 
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πι εξελιμέν και ασφαλές μηχνημα 

 να αλλξμε μια λκληρη σειρ 

μηχανημτν.

Ακμη μπρε να αλλξμε ένα 

μέρς  και λκληρη την παρα

ικ διαδικασα  ακμη να αντικα

ταστσμε κπια χημικ σα 

με μια λλη η πα δεν επιβαρνει 

την εα τν εραζμένν  τ πε

ριβλλν.

Ως θερητικ μντέλ εναι φσικ 

ριστ διτι δεν πρχει πλέν κν

δνς. Τ μελ μς μεινέκτημα 

τ μντέλ ατ εναι τ περβλι

κ μελ κστς απκατστασης μη

χανημτν και ,τι λλ ατ σνεπ

εται (επανεκπαδεση πρσπικ, 

αλλα ρθμν παρας κ.λπ.).

δετερο μοτλο:

πομκρσ το εργζομο

Εφσν δεν εναι δνατν να εφαρ

μστε τ πρτ μντέλ και να εξα

λεψμε την πη τ κινδν, μπ

ρμε πλ απλ να απμακρνμε 

τν εραζμεν απ τη σκεκριμένη 

θέση ερασας Ατ σημανει τι ς 

θερητικ μντέλ εναι επσης ρι

στ, διτι δεν φσταται εραζμενς 

ια να πστε τις σνέπειες κπι 

κινδν.

Απ την λλη, η αντικατσταση 

τν εραζμένν πλλές φρές απαι

τε τελεταας τεχνλας ατματ

πιημένες μηχανικές διαδικασες (ρ

μπτ) και εφαρμές ηλεκτρνικν 

πλιστν, πρμα τ π σημα

νει σ αν χι μεαλτερ κστς απ 

τ πρημεν μντέλ, χρς να 

πλσμε και τη σχετικ αξηση 

της ανερας.

Εναι μς πραματικτητα τι 

σε ρισμένα περιβλλντα ερασας, 

πς στα τμματα σκλλσεν και 

βαφς αμαξμτν στη βιμηχανα 

ατκιντν, δεν εναι δνατν να επι

ζσει  νθρπς εκτς και αν εναι 

πρφλαμένς με στλ πς ατ 

τν αστρνατν.

Βλέπμε λιπν τι τ σιαστι

κ εμπδι στην εφαρμ τν δ 

πρτν μντέλν αντιμετπισης τ 

επαελματικ κινδν εναι τ π

λ μελ ικνμικ κστς, πρμα 

π σημανει τι στην σα έχν 

μν θερητικ αξα και μν σε 

ελχιστες περιπτσεις εφαρμζνται. 

τσι, στ σνλ σχεδν τν περιπτ
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σεν εφαρμζμε τ τρτ μντέλ 

αντιμετπισης τ επαελματικ 

κινδν, ς ακλθς:

τρτο μοτλο:

φρμογή μτρω τεχτής προστσς

Στ μντέλ ατ, χρησιμπιμε 

,τι έχει φανταστε και εφαρμσει  ν

θρπς ια να μπρέσει να δαμσει, 

να καλψει την πη τ κινδν. 

Πρφλακτρες πσης φσες (στα

θερ, καλμματα), μηχανισμ τατ

χρνης απασχλησης  ηλεκτρικ δια

κπτες, αντιλισθητικ σκαλπτια 

 δπεδα, σστματα αναρρφησης 

σκνης  κασαερν, εναι λα μν 

απ τα στιχεα π εναι δνατν να 

εφαρμσμε σε κθε περπτση. Τα 

πλενεκτματα ατ τ μντέλ 

εναι τα ακλθα:

Εναι πλ ικνμικ. Οι μηχανισμ 

ασφαλεας κστζν ελχιστα σε σχέση 

με τ σνλικ ικνμικ μέεθς της 

επιχερησης και με τα απτελέσματα 

π πρσφέρν.

Εναι αρκετ εκλ να εφαρμστε 

στ σνλ σχεδν τν περιπτσεν.

Εξπακεται, βεβας, τι αν ι 

απφσεις ια την εφαρμ τέτιν 

μέτρν ληφθν κατ τη φση τ 

σχεδιασμ  της μελέτης και απκτη

σης νέν διερασιν, εκαταστσεν, 

πρντν και διαδικασιν, η πρστα

σα την πα παρέχν εναι πλ πι 

απτελεσματικ

Τ μελ μεινέκτημα έκειται 

στ ενς τι σ καλ και αν κα

λψμε την πη τ κινδν α

τ εξακλθε να φσταται. Αρκε 

κπι μικρ  μελ ανθρπιν 

λθς (σπρξιμ, λστρημα, πτση, 

κραση, αστε, νια, κ.λπ.)  μια 

τεχνικ αστχα (θραση της μεταλλι

κς ασφλειας εμβλισμ στις πρέ

σες δηε σε πτση τ εμβλ 

χρς να δθε η αντστιχη εντλ, 

με τραικ σνθς απτελέσματα) 

ια να εμφανιστε  κνδνς και να 

σμβε τ κακ. 

Σνθς, στις περιπτσεις ατές τα 

απτελέσματα εναι πλ πι σχημα 

απ τα σνηθισμένα, διτι ι εραζ

μενι έχν σνηθσει να δλεν 

με μια σχετικ ασφλεια και δεν περι

μένν την απρσμενη εμφνιση τ 

κινδν.

Για τ λ ατ πρσπαθμε π

τε και αν ατ εναι δνατν να εφαρμ
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σμε και πρσθετα μέτρα ασφαλεας 

ς δετερη ραμμ μνας. Η σστ 

πρακτικ στν τμέα της πρληψης τ 

επαελματικ κινδν εναι η εφαρ

μ ενς εκ τν τριν μντέλν π 

αναφέραμε. Επικρικ και μνν με τα 

πι πν μντέλα χρησιμπιμε και 

τα επμενα τρα:

ττρτο μοτλο:

μσ τομικής προστσς(μπ)

Τα μέσα ατμικς πρστασας πρέ

πει να τα θερσμε ς μια ενσχση 

της ικαντητας τ ανθρπιν σμα

τς να ανθσταται σε δσμενες εξτε

ρικές σνθκες (χτπματα, ψηλς 

θρβς, χημικ κ.λπ.). Εναι πλ πι 

ικνμικ και εναι διαθέσιμα σε ελ

χιστ χρνικ διστημα, εν η πικιλα 

τς καλπτει λες σχεδν τις ερασια

κές ανκες. Τ μν τς μεινέκτημα 

εναι τι στις περισστερες περιπτσεις 

ι εραζμενι δεν σνερζνται και 

δεν τα χρησιμπιν. Ως κρια δικαι

λα αναφέρν τη δσφρα π 

τς πρκαλν.

Μια δικαιλα π μς δεν ε

σταθε διτι με τ κατλληλ πρραμ

μα εφαρμς εναι πλ εκλ να 

τα σνηθσν. Τα δε πλενεκτματα 

ι’ ατς π τα χρησιμπιν με 

εσνειδησα δεν σκρννται με την 

ελχιστη δσφρα π πρκαλν. 

χει απδειχθε στην πρξη τι με τη 

σστ χρση τν ΜΑΠ επιτχνεται 

η μεση τν ερατικν ατχημτν 

αλλ και η μεση τν δσμενν 

επιπτσεν τν ατχημτν στς 

εραζμένς.

πμπτο μοτλο:

σμτοδότσ τω χρω εργσς

Εναι σιαστικ να πρχν τα 

κατλληλα σματα πρειδπησης, 

πχρέσης  απαρεσης, στε να 

πενθμζν διαρκς στς εραζ

μένς τς αντστιχς κινδνς. 

Τ Π.Δ. 105/95 ια τις «Ελχιστες πρ

διαραφές ια τη σμανση ασφαλεας 

 και εας στην ερασα σε σμμρ

φση με την Οδηα 92/58/ΕΟΚ» πρ

διαρφει τη μνιμη και την περιστα

σιακ σμανση καθς και τις σχετικές 

πρδιαραφές σημτν, σχημτν 

και χρμτν.

κτο μοτλο:

κπδεσ κι επβλεψ εργζομω

Εναι πλέν απδεκτ τι σ καλ 

και αν ρανσμε τς χρς ερ

ασας και καλψμε τς κινδνς, 

τπτε δεν εναι αρκετ αν ι εραζμε

νι δεν εκπαιδετν στη σστ χρση 

τν μηχανημτν και στη σνέχεια αν 

δεν επιβλέπνται με τς κατλληλς 

μηχανισμς.

Φτνντας στ τέλς, πρέπει λι 

να αντιληφθμε την ιδιατερη σημα

σα της πρληψης και της πρα

ς της ερασιακς εας και ασφ

λειας.

λν η πρσπθεια πρέπει να επι

κεντρθε στην πρληψη τ επαελ

ματικ κινδν και τν σνθηκν 

π μπρε να πρκαλέσν ένα ερ

ατικ ατχημα.

Τ ερατικ ατχημα εναι ένα 

σνθετ φαινμεν π έχει τις β

σεις τ τσ στν νθρπ σ και 

στα δημιρματ τ. Τ κρι 

σστατικ τς,  κνδνς, περιλαμ

βνει τς μηχανισμς τ εενς 

ανστ, τς πς καλεται  

νθρπς να αντιμετπσει σε πια

δπτε ενέρει τ σε κθε στιμ 

της ζς τ.
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Στη χρα του Ιοκρτη ας 

φαρμσουμ στ το

«Κάιον το προαβάνειν ή

το θεραπεειν».

Καλτρα να ρολαβανουμ 

αρ να θραουμ.

Άλλστ να υκολτρο κα

οκονομκτρο.

ΒΒΛΟΓΡΦ

 Ομρ «δύεια» (Ραψδα στχς 225  230).

 Αρισττέλης «θικά Νικμάχεια».

 Πλτνας «Σμπιν Πλάτνς».

 Ιππκρτης «παντα Ιππκράτη».

 Νκανδρς «λεξιφάρμακα».

 Βικιπαδεια «Ξενφντας».

 Βικιπαδεια «Γαληνς».

 Βικιπαδεια «Λκιανς».

 Bernadino Ramazzini «De morbis artificum diatribe (1713)».

 William Farr (1807 1883).

 Percival Pott (1714  1788).

 Στματλικ Εταιρεα της Ελλδς (Τα μεταλλεα τ Λαρ).

 Constantin Meunier (1831 1905), Βέλς ζρφς, λπτης και σχεδιαστς. Απ τ 1875 και μετ 

ασχλθηκε με την πιστ απδση τ κσμ τν ερατν στα ανθρακρχεα και τις χαλβρες της 

πατρδας τ. Τα λπτ τ έρα εναι τατχρνα ρεαλιστικ και σμβλικ (Die KφniglichBelgishen 

Kunstmuseen, Museumsfhrer fr die Sammlungen Alter und Modernerr Kunst, 2001, σελ.116.

 Εκκλπαδεια Ππρς  Λαρς  Μπριτνικα, τμς 41, σελ. 255).
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Η ι στο ρί α 

ε νός Λο χα γού

ΜΙΑ Ι ΣΤΟ ΡΙ Α ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΩΝ ΚΑΙ Ε ΝΟΣ ΣΧΟ ΛΕΙ ΟΥ
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Τ
ο σχο λεί ο του PIR MOHAMMED (Πιρ Μο χα μέ ντ) κα τα σκευά στη κε α πό τους 

Κα να δούς το 2005, στη Senjaray (Σα ντζε ρέ ι), μια πό λη έ ξω α πό την Κα ντα χάρ 

στο βό ρειο Αφ γα νι στάν. Λέ γε ται ό τι 3.000 μα θη τές πα ρα κο λού θη σαν μα θή μα-

τα, με τα ξύ αυ τών και ο ρι σμέ να κο ρί τσια, και πα ρό λο που το νού με ρο αυτό μοιά ζει 

κά πως υ περβο λι κό, δί νει ό μως το μέ γε θος και τη στοι χειώ δη φύ ση του σχο λεί ου1. 

Υ πάρ χουν δυο κτή ρια, οι αί θου σες εί ναι σε σει ρά και σε σχή μα πετά λου και δια χω-

ρί ζο νται α πό έ να χώ ρο για παι χνί δι. Το ό λο συ γκρό τημα εί ναι πε ρι τοι χι σμέ νο. 

Χω ρίς αμ φι βο λί α, η υ περ βο λή για το μέ γε θος του σχο λεί ου α να δει κνύ ει μια βα θύ-

τε ρη α λή θεια ότι σχε δόν ό λοι στη Σα ντζε ρέ ι θα ή θε λαν τα παι διά τους να μά θουν να 

γρά φουν και να δια βά ζουν, ό λοι, ε κτός α πό τους ντό πιους Τα λι μπάν. Αυ τοί έ κλει σαν 

το σχο λεί ο το 2007, έ σπα σαν ό λα τα τζά μια και τα έ πι πλα, πα γί δε ψαν την πε ριο χή, 

γε μί ζο ντας το χώ ρο με ε κρη κτι κούς μη χανι σμούς (IED2) προ κα λώ ντας τους Κα να δούς 

να το ξανα νοί ξουν. Αλ λά οι Κα να δοί εί χαν φτά σει στα ό ριά τους και κά τι τέ τοιο δεν 

έ γι νε μέ χρι τον Δε κέμ βριο του 2009 που οι Α με ρι κα νοί έ φτα σαν στη Σα ντζε ρέ ι. Οι 

άν θρω ποι άρ χι σαν πά λι να μι λούν για την ε πα να λει τουρ γί α του σχο λεί ου.

Επρόκειτο πράγ μα τι για ενέργεια απόλυτα με τα φορι κής σημασίας. Οι Τα λι μπάν 

έ κλειναν σχο λεί α, οι Α με ρι κα νοί τα ά νοιγαν. Και το συ γκε κρι μέ νο σχο λεί ο συνέβαινε 

να αποτελεί τον τέλειο στόχο καθώς βρι σκό ταν βα θειά, στην καρ διά της ε χθρι κής 

εν δοχώ ρας, στην πε ριο χή Zhari (Ζά ρι) που ε λεγχόταν κα τά 80% α πό τους Τα λι μπάν, 

1 Campus στο κεί με νο.
2 Improvised Explosive Devices (Πρό χει ροι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σμοί), αυ το σχέ δια ε κρη κτι κά, θε ω ρού νται 

μη συμ βα τικά ό πλα. 

Άρθρο του Joe Klein

στο Περιοδικό TIME Α πρι λί ου 2010, 

Με τά φρα ση-Ε πι μέ λεια: Τχης (ΠΖ) Κο μή της Δο ξά κης, 

Υ πλγός (ΠΖ) Κων/νος Πο θά κος

Βα θιά στη χώ ρα των Τα λι μπάν, α με ρι κά νι κα 

τμή μα τα διοι κού με να α πό έναν α πο φα σι-

σμέ νο νε α ρό α ξιω μα τι κό προ σπά θη σαν να 

κερ δί σουν το νου και τις  καρδιές των αν-

θρώπων ε πα να λει τουρ γώ ντας έ να σχο λεί ο. 

Τα ε μπό δια που συ νά ντη σαν δεί χνουν πό σο 

δύ σκο λη θα εί ναι η νί κη στον πό λε μου στο 

Αφ γα νι στάν.  
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και την οποία οι 

Ρώ σοι α πο κα-

λού σαν Καρ διά 

τ ο υ  Σ κ ό  τ ο υ ς 

αρ νούμενοι  να 

διασχίσουν την 

πό λη στην οποί α 

θα διε ξα γόταν 

εκείνο το κα λο-

καί ρι, λόγω της 

στρατηγικής της 

σημασίας, η πιο 

ση μα ντι κή μά-

χη του πο λέ μου 

στο Αφ γα νι στάν 

- η μά χη για την 

Κα ντα χάρ.

«Α πό την αρ-

χή, οι άν θρω ποι ε δώ έ λε γαν ό τι ή θε λαν κα λύ τε ρη α σφά λεια και σχο λεί ο», α να φέ ρει ο 

Λο χα γός Jeremiah Ellis (Τζέ ρε μι Έλ λις), Διοι κη τής του Λό χου των Σκύ λων3 του 1ου 

3 Πρό κει ται για τον 1ο Λό χο του 1ου Τάγ μα τος του 12ου Συ ντάγ μα τος Πε ζι κού.
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Τάγ μα τος, του 12 Συ ντάγ μα τος Πε ζι κού της 4ης Με ραρ χί ας Πε ζι κού που με τους 120 

στρα τιώ τες α πο τε λούν την πα ρου σί α των Α με ρι κα νών στη Σα ντζε ρέ ι. «Είμασταν 

υποχρεωμένοι να θέτουμε συ γκε κρι μέ νες ε ρω τή σεις στις πε ρι πο λί ες ό πως: ποια εί ναι 

τα προ βλή μα τά σας ε δώ; Τι θέ λε τε; Αυ τό για κά ποιο λό γο κα λεί ται συ νέ ντευ ξη TCAF. 

Ο Έλ λις, νέ ος ά ντρας κα λά ε ξοικειω μέ νος με τη χρή ση και την α να γκαιό τη τα της 

ει ρω νεί ας, ό ταν έρ χε ται σε ε παφή με τη διοι κη τι κή δο μή, σή κω σε τα φρύ δια και 

χα μο γέ λα σε. Αρ γό τε ρα διαπίστωσα ότι το TCAF4 εί ναι έ να στε ρε ό τυ πο ε ρω τη μα το-

λό γιο στα αγ γλι κά. «Για μή νες, θέτα με τις ε ρω τή σεις του TCAF σε κά θε πε ρί πτω ση. Οι 

άν θρω ποι μας κοίταζαν και σκέ πτο νταν: «για τί ε ξα κο λουθεί τε να ρω τά τε τα ί δια πράγ-

μα τα χω ρίς να κά νε τε τί πο τε; Πρέ πει να εί στε ένα μά τσο α πό η λί θιους Καυ κά σιους» και, 

συ νέ χι σε ο Έλ λις συ μπλη ρώ νο ντας τον διά λο γο, «Εί ναι ό λους διό λου προ σβλη τι κό: 

«τι θέ λε τε ε δώ;» «α νοίξ τε το πα λιο σχο λεί ο ό πως την προ η γού με νη εβδο μά δα».

Κα νέ νας μα κα νέ νας δεν επιθυμούσε τόσο την ε πα να λει τουρ γί α του σχο λεί ου του 

Πιρ Μο χα μέ ντ όσο ο Τζέ ρε μι Έλ λις. Εί χε δου λέ ψει γι’ αυ τό μή νες υ πο λο γί ζοντας ό τι θα 

εί ναι το κλη ρο δό τη μα του Λό χου των Σκύ λων στη Σα ντζε ρέ ι. Αυ τό ταί ρια ζε α πό λυ τα 

με το νέο δόγ μα5 του Στρα τού για την κα τα στο λή των ε ξε γέρ σε ων: προ στα τέψ τε τους 

αν θρώ πους, προ σφέ ρε τέ τους α σφά λεια και κυ βερ νη τι κές υ πη ρε σί ες και αυ τοί θα 

4 Tactical Conflict Assessment Framework, Πλαί σιο ε κτί μη σης τα κτι κής ε μπλο κής.
5 COIN CΟunter-ΙΝsurgency Κα τα στο λή ε ξε γέρ σε ων ε πα να στα τι κών κινη μά των.
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α πο μα κρυν θούν α πό την ε ξέ γερ ση. Α ντί θε τα με πολ λούς α πό τους προ ϊ στα μέ νους 

αλ λά και υ φι στα μέ νους του στην πε ριο χή Ζά ρι, ο Έλ λις πί στευε πραγ μα τι κά σε αυ τό 

το δόγ μα και α κό μη το πι στεύ ει, αλ λά όντας τώ ρα πιο ε πι φυ λα κτι κός. Οι τε λευ ταί οι 

τέσσε ρις μή νες στη Σα ντζε ρέ ι του δί δα ξαν πό σο δύ σκο λο εί ναι να ε φαρ μό σεις το 

COIN σε μια πε ριο χή που ου σια στι κά ελέγ χε ται α πό τον ε χθρό, με διοι κη τι κή δο μή 

μπερ δε μέ νη α πό γρα φειο κρατί α και πα ρα λυ μέ νη α πό την α νε πάρ κεια και δια φθο ρά 

των το πι κών Αφ γα νών η γε τών. Ό σο, μά λι στα, η δια πά λη για το ά νοιγ μα του σχο-

λεί ου ή οποιου δή πο τε άλ λου ση μα ντι κού ε πι τεύγ μα τος στη Σα ντζε ρέ ι, βρι σκό ταν 

σε ε ξέ λι ξη, ερ μη νευ ό ταν με τα φο ρι κά σε μια πο λύ ση μαντι κό τε ρη ε ρώ τη ση: Αν οι 

Α με ρι κα νοί δεν μπο ρούν να α νοί ξουν έ να σχο λεί ο σε μια κρί σι μη μι κρή πό λη, πώς 

μπο ρού με να πε ρι μέ νου με να πε τύ χουν στο Αφ γα νι στάν; 

Στις αρχές Α πρι λίου, το ά νοιγ μα του σχο λεί ου του Πιρ Μο χα μέ ντ έ μοια ζε ακόμα 
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επαπειλούμενο. Ο Έλ λις εί χε ό λα τα α πα ραί τη τα 

κο ντά του, συ μπε ρι λαμ βα νομέ νης της κα να δι κής 

ο μά δας ε ξου δε τέ ρω σης βομ βών. Οι προ ϊ στά με νοί 

του στο σταθ μό διοί κη σης του Τάγ μα τος θε ώ ρη σαν 

ό τι η ε πα να λει τουρ γί α ε νός σχολεί ου στην πρώ τη 

γραμ μή των Τα λι μπάν ή ταν πο λύ καλό θέ μα και θα 

έ πρε πε να πα ρα κο λου θη θεί και να κα τα γρα φεί α πό 

κά ποιον δη μο σιο γρά φο. Έ τυ χε ε κεί νη την πε ρί ο δο 

να βρί σκο μαι στην πε ριο χή και ο Λο χα γός Έλ λις με 

προ σκά λε σε ευ γε νι κά μα ζί με το φω το γρά φο Adam 

Ferguson να κα λύ ψου με το γε γο νός.

Το πε ρι βάλ λον

Ό Λο χα γός Τζέ ρε μι Έλ λις δεν εί ναι μό νι μος στο 

στρα τό. Έ χει άλ λα σχέ δια για το μέλ λον του. Εί ναι 

πτυ χιού χος του πα νε πι στη μί ου του New Hampshire 

στο α ντι κεί με νο της εκ παί δευ σης στην ύ παι θρο, και 

ε πι θυ μεί να α σχο λη θεί με αυ τό το συ ντο μό τε ρο δυ-

να τό. «Αυ τό που πραγ μα τι κά ε πι θυ μώ», λέ ει, «εί ναι να 

χρη σι μο ποι ή σω πει ρα μα τι κή εκ παίδευ ση -α ναρ ρί χη ση, 

πε ζο πο ρί ες και τα παρόμοια- ως μέ σο θε ρα πεί ας των βε-

τερά νων που ε πι στρέ φουν στην πα τρί δα τους». Ο Έλ λις 

ε ντά χθηκε στο στρα τό προ κει μέ νου να ε ξα σφα λί σει 

χρή μα τα για τις με τα πτυ χια κές του σπου δές, αλ λά 

εί ναι έ νας εν θου σιώ δης στρα τιώ της, α πό φοι τος του 

φημι σμέ νου και κο πια στι κού στρα τιω τι κού σχο λεί ου 

των Ranger. «Στρα το λο γή θη κα λό γω του ό τι ο στρα τός 

εί ναι μια υ παί θρια δρα στηριό τη τα: πτώση α πό ε λι κό πτε-

ρο, σύρσιμο στη λά σπη, συ ζή τη ση γύ ρω α πό τη φω τιά. 

Αλ λά το να γί νεις λο χα γός, εί ναι το ό ριο για να μην συ μπε-

ρι λη φθείς στο ε πι τε λεί ο. Κά θε βαθ μός πα ρα πά νω α πό 

το λο χαγό, α να φέ ρε ται σε δου λειά γρα φεί ου». Εί ναι 29 

ε τών, με ή συχα μπλε μά τια, ανεπιτήδευτη φλυ α ρία, 

ε κρη κτι κή, έ ντονη και σα φώς α με ρι κά νι κη.

Ο Έλ λις υπηρέτησε στο Ι ράκ κά τι, που ή ταν αρ-

κε τό γι’ αυτόν, αλ λά … ό χι και για τον α με ρι κα νι κό 

στρα τό, ο ο ποί ος δεν του ε πέ τρε ψε την α πο στρα-

τεί α α φού για τους α ξιω μα τι κούς ι σχύ ει η α κού σια 

ε πα να στρα τολό γη ση. Φαί νε ται να έ χει κα τα χω νιά-

σει κά θε θυ μό ή α γα νά κτη ση που μπο ρεί να εί χε, 

όπως κα τα δει κνύ ει α πόλυ τα η α φο σί ω σή του στην 

α πο στο λή του στη Σα ντζε ρέ ι. «Έ χου με φτά σει στους 

τε λευ ταί ους μή νες της α νά πτυ ξής μας ε δώ, και αυ τή 



114 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΒΡΙΟΣ 2011

εί ναι μια ε πι κίν δυ νη πε ρί ο δος», μου εί πε ο Έλ λις, κα θι σμέ νος στο γρα φεί ο του, σε 

μια κα κό τε χνη κα μπί να α πό κο ντρα πλα κέ στο προ ω θη μέ νο φυ λά κιο της Σα ντζε-

ρέ ι. «Η φυ σι κή τά ση εί ναι να εί σαι χαλαρός και να τη ρείς α μυ ντι κή στά ση. Για να 

κρα τάω α σφα λείς αυ τούς τους άνδρες χρειά ζε ται να πα ρα μέ νουν συγκεντρωμένοι 

και στο ύψος της α πο στο λής».

Αυ τή η δου λειά εί ναι πιο δύ σκο λη ε πει δή το Τάγ μα δεν εί χε την απόλυτη δυνα-

τότητα σωστής εναλλαγής του προ σω πι κού του στο Αφ γα νι στάν. «Μας ζη τή θη κε 

να κά νου με πολλά και δια φο ρε τι κά πράγ μα τα», λέ ει ο υ πο διοι κη τής του Τάγ μα τος 

Ταγ μα τάρχης Korey Brown (Κό ρε ϊ Μπρά ουν). «Μας α πέ σπα σαν α πό την Τα ξιαρ χί α 

μας, της ο ποί ας το στρα τη γεί ο βρί σκε ται στο α να το λι κό Αφ γα νι στάν, και μας έ στει λαν 

ε δώ στην πε ριο χή Ζά ρι ως κα ταιγι στι κή δύ να μη - ό πως μας α πο κά λε σε ο Στρα τη γός 

Vance - και αυ τό ή ταν για το ο ποί ο εκ παι δευ τή κα με, και αυ τό μας α ρέ σει να κά νου με. 

Να βρί σκου με, να α κι νη το ποιού με και να κα τα στρέ φουμε τον ε χθρό». Αλ λά η α πο στο-

λή άλ λα ξε με την άφιξη του Στρα τη γού Stanley McChrystal (Στάν λε ϊ Μακ Κρί σταλ), 

ως διοι κη τή της Διε θνούς Δύ να μης Α σφά λειας και Βο ή θειας το κα λο καί ρι του 2009. 

«Τώ ρα δεν έ χου με να κά νου με με το πώς θα ε μπλα κού με με τον ε χθρό, αλ λά το 

πώς θα ε μπλα κού με με τους το πι κούς κυ βερ νή τες», λέ ει ο Μπρά ουν. «Αυ τή εί ναι 

μια τε ρά στια αλ λαγή για τύ πους σαν κι ε μάς, πες μας α γκυ λω μέ νους ή ό πως αλ λιώς 

θέ λεις, αλ λά ε μείς δεν έ χου με εκ παι δευ τεί στο να α σχο λού μα στε με COIN». 

Τα προ βλή μα τα του Τάγ μα τος υ φί στα νται λό γω της μη ύ παρ ξης το πι κής 

κυ βέρνη σης, α φού αυ τή κα θο δηγεί ται α πό έ ναν πε ριφε ρεια κό κυ βερ νή τη που 

ε πι μέ νει να κρα τά ει το γρα φεί ο του στον προ ω θη μέ νο σταθ μό διοί κη σης του 

τάγ μα τος, α ντί α νά με σα στους αν θρώ πους. «Και έ πει τα το Αφ γα νι κό Σύ νταγ μα με 

το ο ποί ο υ πο τί θε ται θα συ νερ γα ζό μα σταν με τα κι νή θη κε στην ε παρ χί α Helmand για 

τη μά χη στο Marjah», λέ ει ο Μπρά ουν. «Και το ε πο νο μα ζό με νο κύ μα των πο λι τών 

-η πο λι τι κή και οι κο νο μι κή α νά πτυ ξη, συ νι στώ σες του α ντι κει με νι κού σκο πού, που 

κα θο δη γού νταν α πό το υ πουρ γεί ο ε ξω τε ρικών- έ φτα σε αρ γά και ή ταν μι κρή». «Έ τσι, 

το Τάγ μα ή ταν ε κεί, σχε δόν μό νο», μου εί πε έ νας εκ πρό σω πος του υ πουρ γεί ου με 

έ δρα την Κα ντα χάρ: «Κα νέ νας Αφ γα νός στρα τιω τι κός συ νερ γά της, α παί σια σχέ ση με 

την το πι κή κυ βέρ νη ση και πε ριο ρι σμέ νη βο ή θεια α πό ε μάς».

Και ε πι πλέ ον, η Ζά ρι είναι έ να στρα τη γι κό σταυ ρο δρό μι, η δυ τι κή εί σο δος για 

την πό λη της Κα νταχάρ, μια πε ριο χή «πά τη μα» για τις πε ρισ σό τε ρες ε πι χει ρή σεις 

των Τα λι μπάν στην πε ρι φέ ρεια. Εί ναι μια με γά λη α γρο τι κή πε ριο χή που ελέγχει 

τον αφ γα νι κό πε ρι φε ρεια κό δρό μο και τον πο τα μό Αρ γκα ντά μπ. Πε ρι λαμ βάνει δε, 

την Σαν γσάρ, γε νέ τει ρα του Μου λά Μο χά με ντ Ο μάρ, αρ χη γού των Τα λι μπάν. Οι 

Τα λι μπάν δεν εί ναι τα ρα χο ποιοί στην πε ριο χή, εί ναι γεί το νες -ό χι α κρι βώς α γα πη τοί 

γεί το νες- ε πιρ ρε πείς στη βί α και ε πι τα κτι κοί στη φορο λό γη ση αλ λά πιο έ μπι στοι 

α πό την βα θιά διε φθαρ μέ νη αφ γα νι κή κυ βέρ νη ση και αρ κε τά πιο φι λι κοί α πό τα 

ξέ να στρα τεύ μα τα. Η Σα ντζε ρέ ι εί ναι η με γα λύ τε ρη πό λη με πλη θυ σμό πε ρί που 

8.000 με 12.000 κα τοί κους (χω ρίς να έ χει γί νει α πο γρα φή) στο α να το λι κό ά κρο 

της ε παρ χί ας Ζά ρι. Αν δεν μπο ρεί να κερ δη θεί η Σα ντζε ρέ ι, δεν μπο ρεί να κερ δη-

θεί ού τε η Κα ντα χάρ. 

Κα θώς έ γι νε ξε κά θα ρο ό τι το Τάγ μα αισθα νό ταν πιο ά νε τα με την α νά λη ψη πα ρα δο-
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σια κών στρα τιω τι κών α πο στο λών από ό ,τι με τις ε πι χει ρή σεις κα τα στο λής ε ξε γέρ σε ων, 

η δυ σπι στί α για την απο τε λε σμα τι κό τη τά τους αυ ξή θη κε α νά με σα στα υ ψη λό βαθ μα 

στε λέ χη του στρα τού. Το Τάγ μα εί χε στρογ γυ λο κα θί σει στο Σταθ μό Διοί κη σής του, 

έ να κι νη τό ση μεί ο που ο νο μα ζό ταν Προ ω θη μέ νη Βά ση Ε πι χει ρή σε ων James Wilson, 

αλ λά οι α νώτε ροι α ξιω μα τι κοί το ή θε λαν έ ξω για την α σφά λεια του πλή θους. Ό ταν 

ο λα ός συ γκε ντρώ θη κε στην Σα ντζε ρέ ι, ή ταν έ να κα λό ση μεί ο για να αρ χί σουν την 

προ σπά θεια και ο Ιε ρε μί ας Έλ λις φαι νό ταν ως ο ι δα νι κός υ πο ψή φιος για να τους δεί ξει 

πώς μπο ρεί να γί νει αυ τό. «Εί ναι έ νας α πό τους ευ φυέ στε ρους α ξιω μα τι κούς μας» μου 

εί πε έ νας α πό τους προ ϊ σταμέ νους του. «Αλ λά εί ναι πι θα νό ο εν θου σια σμός του να ξε-

πε ρά σει τα ό ρια των κα θο ρι σμέ νων στρα τιω τι κών δια δι κα σιών». 

Ε πί της ου σί ας, ο εν θου σια σμός του λο χα γού τρο φο δο τή θη κε α πό μια σει ρά 

ενη με ρώ σε ων που του έ κα ναν διά φο ρες αν θρω πι στικές αντιπροσωπείες και ορ-

γα νώ σεις οι κονο μι κής α νά πτυ ξης. «Αυ τοί πα ρου σί α ζαν την Σα ντζε ρέ ι σαν την πιο 

ση μα ντι κή πε ριο χή στον πλα νή τη», λέ ει τώ ρα ο Έλ λις. «Μας υ πο σχέ θηκαν τα πά ντα. 

Θα μπού με μέ σα και θα κά νου με το χρέ ος μας».

Το κα νά λι

Και έ τσι, ο Έλ λις πή γε στην Σα ντζε ρέ ι τον Δε κέμ βριο του 2009 έ τοι μος για 

δρά ση. Συ γκέ ντρω σε τους γη ραιό τε ρους της πό λης σε μια σει ρά α πό σού ρες6 

και τους εί πε για τα ευερ γε τή ματα στα ο ποί α θα εί χαν πρό σβα ση αν ε πέ λε γαν να 

εί ναι στο πλευ ρό του και ε νάντια στους Τα λι μπάν. Στα μέ σα του Ια νουα ρί ου, εί χε 

ε τοι μά σει έ να κεί με νο στα αγ γλι κά και στα πα στού7, που υ πό σχο νταν συ νερ γα σί α 

και μια σει ρά α πό διά φο ρα προ γράμ μα τα που σύ ντο μα θα υ λο ποιού νταν και το 

ο ποί ο υ πο γρά φτη κε α πό 12 το πι κούς δη μο γέ ροντες. Υ πήρ χε φυ σι κά το σχο λεί ο, 

μια νέ α ια τρι κή κλι νι κή, η α να καί νι ση της αγο ράς, νέ α α στυ νο μι κά τμή μα τα, πη-

γά δια η λε κτρο δο τού με να με η λια κή ε νέρ γεια, ε πι στρω μέ νοι αυ το κι νη τό δρο μοι, 

γέ φυ ρες και αρ δευ τι κά κα νά λια. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, οι δη μο γέ ρο ντες -σε α ντί θε ση με τους υ πό λοι πους κα-

τοί κους της Σα ντζε ρέ ι- νοιάζονταν πε ρισ σό τε ρο από κά θε άλ λο για τα αρ δευ τι κά 

κα νά λια. Ου σια στι κά, οι δυο πιο ση μα ντι κοί από αυ τούς, ο μάλ λον πλα δα ρός 

το πι κός πο λέ μαρ χος Χά τζι Λά λα και ο αρ χη γός της α στυ νο μί ας, ο ο ποί ος διέ θε τε 

40 α στυ νο μι κούς για την προ στα σί α του Χάτζι Λά λα, εν δια φέ ρο νταν για έ να συ-

γκε κρι μέ νο αρ δευ τι κό κα νά λι. Δυ στυ χώς, δεν ή ταν το κα νά λι που ο Έλ λις ή θε λε να 

α να και νί σει στη φτω χό τε ρη βό ρεια πλευ ρά της πό λης. «Ε ντά ξει, ας περ πα τή σου με 

ως ε κεί για να το ε λέγ ξου με», εί πε ο Έλ λις. 

«Δεν μπο ρού με να περ πα τή σου με», τον ε νη μέ ρω σε ο αρ χη γός της α στυ νο-

μί ας, «πρέ πει να πά με με ό χη μα». Και έ τσι ο δή γη σαν 20 χι λιό με τρα δυ τι κά της 

Σα ντζε ρέ ι και με τά νό τια. Δεν ή ταν κα θό λου κο ντά στην πόλη. «Α σφα λώς θα 

ρω τά τε, Για τί ε κεί»; λέ ει ο Έλ λις. Λοι πόν, αυ τό που συ νέ βαι νε ή ταν ό τι ο Χά τζι 

Λά λα και ο αρ χη γός της α στυ νο μί ας κα τεί χαν μια έ κτα ση στη βό ρεια πλευ ρά 

6 (σ.τ.μ.) Shuras στο κεί με νο, α ρα βι κή λέ ξη που ση μαί νει σύ σκε ψη.
7   Μια από τις δυο επίσημες γλώσσες που μιλούν στο Αφγανιστάν και που χρησιμοποιείται και στο δυτικό 

Πακιστάν, η άλλη είναι τα Ντάρι που προέρχεται από τα περσικά.
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του προ τει νό με νου κα να λιού. «Αλ λά ποιος ή μουν ε γώ που θα στε κό μουν ε μπό-

διο στην πρό ο δο»; πρό σθε σε ει ρω νι κά ο Έλ λις. «Μπο ρού σα να δώ σω δου λειά σε 

ε κα το ντά δες ερ γά τες, πλη ρώ νο ντάς τους 600 Αφ γάν ς8 την η μέ ρα». Ή ταν η αρ χή 

της συ νερ γα σίας. Ο Έλ λις ή θε λε να α πο δεί ξει ό τι μπο ρού σε να πα ρά γει. Το 

εγ χεί ρη μα θα ξεκι νού σε την ε πό με νη ε βδο μά δα. 

Ό μως την ε πό με νη ε βδο μά δα κα νέ νας δεν προ σήλ θε για δουλειά. Ο Έλ λις ρώ-

τη σε τους δη μο γέ ρο ντες τι εί χε συμ βεί. Υ πήρ χε κά ποιο πρό βλη μα του α πά ντη σαν. 

«Οι ερ γά τες πρέ πει να πλη ρω θούν α πό ε μάς», του εί παν. «Δεν πρέ πει να μας δουν 

να σου ε πι τρέ που με να τους πλη ρώ νεις ε σύ. Οι Τα λι μπάν θα μας α πο κε φα λί σουν». 

Αυ τό ή ταν σα φώς α βά σι μο. Οι Τα λι μπάν θα μά θαι ναν α πό πού προ έρ χο νταν τα 

χρή μα τα, α νε ξάρ τη τα από το ποιος τα έ βα ζε στα χέ ρια των εργα τών. «Γνω ρί ζω ό τι 

εί στε ό λοι έ ντι μοι ά ντρες», εί πε ο Έλ λις στους δη μογέ ρο ντες, ό πως δη μο σιεύ τη κε 

8 Λι γό τε ρο α πό 3 Ευ ρώ.
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αρ γό τε ρα και στην Wall Street Journal. «Αλ λά δεν εί ναι ό λοι έ τσι. Ού τε ό λοι οι Κα να-

δοί εί ναι έ ντι μοι αλ λά ού τε και οι Α με ρι κα νοί». Πρό τει νε να το πο θε τή σει μια κρυ φή 

κά με ρα για να κα τα γρά φει τις κα θη με ρι νές πλη ρω μές κά τι που οι δη μο γέ ρο ντες 

δεν δέ χτη καν.

«Η δια δι κα σί α δια κό πη κε, η κα τά στα ση ή ταν πιο σύν θε τη α πό ό ,τι εί χα υ πο λογί σει», 

λέ ει σή με ρα ο Έλ λις. Ου σια στι κά δεν ε πρό κει το κα θό λου για μια περί πτω ση το πι κής 

δω ρο δο κί ας. Στις ε πό με νες μέ ρες, πλη ρο φο ρί ες συλ λεγ μέ νες α πό διά φο ρες πη γές 

φα νέ ρω σαν ό τι αρ κε τοί α πό τους δη μο γέ ρο ντες της πόλης, με τά βη καν στην Quetta9 

στο Πα κιστάν, για να ξε κα θα ρί σουν τα πε ρί του κα να λιού με την η γε σί α των Τα λι μπάν. 

«Προ φα νώς, έ κα ναν μια πο λύ πει στι κή πα ρου σί α ση», εί πε ο Έλ λις και μου ε πιβε βαί ω-

σαν και οι προ ϊ στά με νοί του αρ γό τε ρα. «Το κα νά λι θα α να βάθ μι ζε την πε ριο χή. Θα 

πα ρέ με νε ε κεί α κό μη και ό ταν οι Α με ρι κα νοί θα έ φευ γαν. Οι Τα λιμπάν συμ φώ νη σαν και 

α φού ζή τη σαν το 50% των πλη ρω μών των ερ γα τών, το εγ χείρη μα προ χώ ρη σε». 

Τώ ρα ή ταν προ φα νές πως σχε δόν κά θε α να πτυ ξια κό εγ χεί ρη μα των α με ρι κα-

νών στην Σα ντζε ρέ ι θα κα τέ λη γε ως πα ρο χή στους Τα λι μπάν - ε κτός α πό έ να, την 

ε πα να λει τουρ γί α του σχο λεί ου του Πιρ Μο χά με ντ.  

 

Οι κα νό νες ε μπλο κής

Η Σα ντζε ρέ ι εί ναι μια α σφυ κτικά πυ κνο κα τοι κη μέ νη συ νοι κί α με σπί τια α πό λά-

σπη και χω μα τό δρο μους με απί στευ τη σκό νη, που θυ μί ζει με λίσ σι που κρέ με ται 

α πό το κλα δί ε νός δέ ντρου. Το κλα δί αυ τό εί ναι η αφ γα νι κή πε ρι φερεια κή ο δός, 

έ νας α σφαλ το στρω μέ νος αυ το κι νη τό δρο μος με μό λις δύ ο λω ρί δες. Το α με ρι κά νι-

κο φυ λά κιο βρί σκε ται βό ρεια του αυ το κι νη τό δρο μου. Οι Ταλι μπάν ε λέγ χουν τη 

νό τια πλευ ρά, μια εύ φο ρη πε ριο χή που πο τί ζεται α πό τον πο τα μό Αρ γκα ντά μπ. 

Η δια χω ρι στι κή γραμ μή είναι έ να κα νά λι που δια σχί ζει τα νό τια σύ νο ρα του χω-

ριού και το σχο λεί ο βρίσκε ται στις ό χθες αυ τού του κα να λιού και ε νός άλ λου που 

διασχί ζει το α να το λι κό ά κρο του «με λισσιού.» «Εί ναι καίριο στρα τη γι κό ση μεί ο», λέ ει 

ο Έλλις. «Το σχέ διο μου ή ταν να κα τα σκευάσου με έ να φυ λά κιο δί πλα στο σχο λεί ο που 

αρ γό τε ρα θα με τατρε πό ταν σε α στυ νο μι κό τμή μα. Ή ταν α πα ραί τη το να προ στατέ ψου-

με τους μα θη τές και τους δα σκά λους, ό πως ε πί σης και ό λη την πό λη. Αυ τή η δια σταύ-

ρω ση α πο τε λού σε την εί σο δο των Τα λι μπάν και μό λις α να κά λυ ψαν ό τι σκο πεύ α με 

να ε πα ναλει τουρ γή σει το σχο λεί ο, άρ χι σαν και αυ τοί να ε πι κε ντρώνουν την προ σο χή 

τους στην πε ριο χή». Πράγμα τι, πλη ρο φο ρί ες α πό α νώ τε ρα στρώ μα τα της ιε ραρ χί-

ας ε πι βε βαί ω ναν ό τι οι Τα λι μπάν με τα κι νού σαν δυ νά μεις μέ σα στην κοι λά δα του 

Αρ γκα ντά μπ, α ναμέ νο ντας το κα λο καί ρι για να αρ χί σουν τις ε χθρο πρα ξί ες.

Πα ρόλα αυ τά, ο πό λε μος στη Σά ντζε ρει είχε κά τι το πε ρί ερ γο. Πο λύ λί γες φο ρές 

εί χαν έρ θει α πευ θεί ας α ντι μέ τω ποι οι Α με ρι κα νοί με τους Τα λι μπάν. Οι συ νηθι σμέ-

νοι πο λε μι κοί ή χοι, ό πως τα πυ ρά των α το μι κών τυ φε κί ων και οι ε κρή ξεις των 

όλ μων, σπά νια α κού γο νταν. Συ νή θως α κου γόταν μό νο η έ κρη ξη ό ταν «έ σκα γε» 

έ νας αυ το σχέ διος ε κρη κτι κός μη χανι σμός (IED). Κά ποιες φο ρές ανα τι νά ζο νταν οι 

ί διοι οι Τα λι μπάν στην προ σπά θειά τους να ε νερ γο ποι ή σουν αυ τές τις βόμ βες. 

9 Πόλη στο δυ τι κό Πα κι στάν κο ντά στα σύ νο ρα με το Αφ γα νι στάν.
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Συ νή θως ό μως, τα θύ μα τα των ε κρή ξε ων ή ταν Α με ρι κα νοί. Στις 21 Φε βρουα ρί ου 

έ νας Α με ρι κά νος σκο τώ θη κε και έ νας άλ λος τραυ μα τί στη κε σοβα ρά α πό έ κρη ξη 

IED νό τια της πό λης. «Α πο φά σισα να στα μα τήσω να εκ πέ μπω πε ρί πο λα ε κεί κά τω», 

εί πε ο Έλ λις. «Δε δο μέ νου του τύ που της ε μπλο κής, ή ταν ε ξαι ρε τικά ε πι κίν δυ νο να 

συ νε χί ζου με να πη γαί νου με ε κεί κά τω και να μας α να τι νά ζουν». 

Σε έ ναν άλ λο πό λε μο, για πα ρά δειγ μα στο Βιετ νάμ, έ νας Α μερι κα νός α ξιω μα τι κός 

θα εί χε «κα θα ρί σει» την πε ριο χή που έ λεγ χαν οι Τα λι μπάν με α ε ρο πο ρι κές προ σβο-

λές. Στο Αφ γα νι στάν, ό μως, αυ τός ο α διά κρι τος βομ βαρ δι σμός δεν μπο ρεί να πραγ-

μα το ποι η θεί. Ο Στρα τη γός Μακ Κρί σταλ ε ξέ δω σε πολ λές κα τευ θυ ντή ριες ο δη γί ες 

και κα νό νες ε μπλο κής που α πα γό ρευαν τους πε ρισ σό τε ρους τύ πους α ε ρο πο ρι κής 

υ πο στή ρι ξης. Εφαρ μό ζο νται ε πί σης και νέ οι κα νό νες που κα θο ρί ζουν το πό τε και 

πώς το πε ζι κό μπο ρεί να χρη σι μο ποι ή σει τα ό πλα του. «Ρί ξε μια μα τιά ε δώ», μου είπε 

ο Έλ λις και μου έ δει ξε έ να «πά κο» α πό ο δη γί ες ε πά νω στο γρα φεί ο του. «Κά ποιες 

α πό αυ τές τις έ χουν γρά ψει α νί δε οι δι κη γό ροι και ε γώ υ πο τί θε ται ό τι πρέ πει να τις α να-

κοι νώσω σε ό λους τους ά ντρες μου. Εί ναι για γέ λια. Α πα γο ρεύ ο νται οι προ ει δο ποι η τι κές 

βο λές. Α παγο ρεύ ο νται α κό μα και οι χει ρο βομ βί δες κρό του λάμ ψης ενα ντί ον ο χη μά των 

που έρ χο νται κα τα πά νω μας. Αν κά ποιος σε πυ ρο βο λή σει και με τά πε τά ξει το ό πλο του 

και πά ει να ξε φύ γει δεν μπο ρείς να του ρί ξεις για να μην τραυ μα τί σεις α θώ ο πο λί τη».

Οι στρα τιώ τες μι σούν τους νέ ους κα νό νες. Έ νας θυ μω μέ νος στρα τιώ της άλ λου 

λό χου έ στει λε έ να e-mail στο Στρα τη γό Μακ Κρί σταλ λέ γο ντάς του ό τι οι νέ οι κα-

νό νες βά ζουν σε κίνδυ νο τα στρα τεύ μα τα. Ο Στρα τη γός α μέ σως τα ξί δε ψε έ ως την 

πε ριο χή Ζά ρι και βγή κε πε ρι πο λί α μα ζί με τη δι μοι ρί α αυ τού του στρα τιώ τη. «Ή ταν 

κα λή ε μπει ρί α», μου εί πε με τά ο Μακ Κρί σταλ, «τους ε ξή γησα για τί οι κα νό νες εί ναι 

α πα ραί τη τοι. Μά λι στα, α πό τό τε έ χω κα θιε ρώ σει να πε ρι πο λώ και με άλ λες μο νά δες».

Ο Έλ λις κα τα νο εί τη λο γι κή των κα νό νων. «Εί ναι αυ τό που μας κά νει να ξε χω ρί-

ζου με α πό τους Τα λι μπάν», αλ λά δε ση μαί νει ότι το να τους ε πι βά λεις εί ναι εύ κο λο. 

Α μέ σως μετά τη φο νι κή ε πί θε ση του Φε βρουα ρί ου έ νας ά ντρας με μο το σι κλέ τα 

ξε πρό βα λε μέ σα α πό το πλή θος στη νό τια Σα ντζε ρέ ι και φά νη κε να κα τευ θύ νε ται 

προς μί α α με ρι κά νι κη πε ρί πο λο. «Του φώ να ξαν, προ σπά θη σαν να τον στα μα τή σουν 

αλλά αυ τός συ νέ χι ζε να κα τευ θύ νε ται προς αυ τούς. Τε λι κά έρι ξαν μια προ ει δο ποι η τι κή 

βο λή στο έ δα φος η ο ποί α ό μως ε ξο στρα κί στη κε και τον χτύ πη σε στο μη ρό. Αυ τό που 

δεν μπο ρού σαν να δουν οι στρα τιώ τες ή ταν τα δύ ο παι διά που κου βα λού σε μα ζί του στη 

μη χα νή. Η σφαί ρα δια πέ ρα σε τον ο δη γό και πλή γω σε και τα δύ ο παι διά στα πό δια».

Κα νέ να α πό τα τραύ μα τα δεν ή ταν α πει λη τι κό για τη ζω ή τους. Τα θύ μα τα 

δια κο μί στη καν με ε λι κό πτε ρο στο νο σο κο μεί ο ε ντός μι σής ώ ρας. «Κα τά πε ρί ερ γο 

τρό πο το πε ρι στα τι κό αυ τό λει τούρ γη σε θε τι κά για μας», εί πε ο Έλ λις. «Α φού πή ραν 

ε ξι τή ριο, συ νε χί ζα με να φρο ντί ζου με τις πλη γές τους. Ό ταν οι υ πό λοι ποι ντό πιοι εί δαν 

πό σο κα λά τους φε ρό μα στε, έ νοιω σαν ευ γνω μο σύ νη. Ο α δερ φός του ο δη γού μά λι στα 

μας έ δω σε με ρι κές κα λές πληρο φο ρί ες. Πα ρό λα αυ τά χρειά στη κε να περά σου με α πό 

ε πί πονες ανακρίσεις ε ξαι τί ας του συμ βά ντος».

Υ πάρ χει κι έ να «πα ρα θυ ρά κι» στους κα νόνες ε μπλο κής του Μακ Κρί σταλ. Ο 

στρα τιώ της ε πι τρέ πε ται να ε νερ γή σει κα τά βού λη ση, ό ταν βρί σκε ται σε αυ το ά μυ να. 

Πά ντως ο α ντί κτυ πος των κα νό νων ή ταν η λι γό τε ρο ε πιθε τι κή συ μπε ρι φο ρά των 
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στρα τιω τών στην κα τα δί ω ξη των Τα λι μπάν. «Μέ ρα με τη μέ ρα βλέ που με τους Τα λι μπάν 

να «φυ τεύ ουν» IED’s και να ξε γλι στρά νε μες στην πό λη. Κά θε μέ ρα χά νω και α πό πέ ντε 

ε κα το στά της πό λης», εί πε ο Έλ λις. Η επί δρα ση στο η θι κό των αν δρών εί ναι τρα γι κή. 

«Πε ρί που οι μι σοί α πό το «Λό χο των Σκύ λων» πέ ρα σαν την τε λευ ταί α τους α πο στο λή 

στο Ι ράκ, το 2007», εί πε ο Επι λο χί ας Ρό μπιν σον. «Ή ταν σπου δαί α απο στο λή. Ό ταν 

φτά σα με ε κεί α ντι κρί σα με κατα στρο φή. Τη διορ θώ σα με. Φεύ γο ντας, έ να χρό νο αρ γό-

τε ρα, ή μα σταν α πό λυ τα ι κα νο ποι η μέ νοι με ό, τι κα τα φέ ρα με». Αλ λά αυ τή η α πο στο λή 

ή ταν δια φο ρε τι κή. Τους εί χαν μεί νει μό νο δυο μή νες και δεν εί χαν κα τα φέ ρει πολ λά 

πράγ μα τα. Ο ε πι λο χί ας πί στευε πως αν ξα νά νοι γαν το σχο λεί ο ί σως ε λατ τω νό ταν το 

αί σθη μα α πο τυ χί ας αν και πα ρα δε χό ταν πως οι πε ρισ σό τε ροι ά ντρες του δεν ή ταν 

δια τε θει μέ νοι να πάρουν άλ λα ρί σκα. Ή θε λαν α πλά να γυ ρί σουν σπί τι.

Το σχο λεί ο

Ο Έλ λις ξε κί νησε τις προ σπά θειες του να α νοί ξει το σχο λεί ο στα τέ λη του Ια νουα-

ρί ου. Για να ε ξα σφα λί σει την ά δεια ε πα να λει τουρ γί ας του σχο λεί ου, χρεια ζό ταν την 

έ γκρι ση α πό τρεις δια φο ρε τι κές διοι κή σεις: τους προ ϊ στα μέ νους του στο Τάγ μα, τους 

Κα να δούς που διοι κούν την ο μά δα δρά σης της Κα ντα χάρ και τους προ ϊ στα μένους 

τους στο ΝΑ ΤΟ. Ε πί σης, χρεια ζό ταν την έ γκρι ση α πό τις το πικές κυ βερ νη τι κές 

αφ γα νι κές Αρ χές. Αυ τό το κομ μά τι δεν ή ταν τό σο δύ σκο λο. Ο Έλ λις ή ταν πολύ πει-

στι κός ο μι λη τής. Το Σάβ βα το 3 Α πρι λί ου τον πα ρα κολου θού σα να πε ρι γρά φει την 

ε πι χεί ρη ση για το σχο λεί ο σε μί α ο μάδα από Κα να δούς Στρα τη γούς. «Ή ταν ό τι πιο 

ε ντυ πω σια κό έ χω δει ε δώ και πο λύ και ρό,» εί πε ο Υπο στρά τη γος Άντριου Λέσι, Κανα δός 

διοικη τής των χερ σαί ων δυ νά με ων, ό ταν τε λεί ω σε ο Έλ λις. Αρ γότε ρα μου εκ μυ στη ρεύ τη-

κε: «αυ τός εί ναι ο πραγ μα τι κός τύ πος αξιω μα τι κού που χρειά ζεσαι ε δώ κά τω». 

Το εγ χεί ρη μα α παι τού σε λε πτο με ρή ορ γά νω ση. Για να ε πα να λει τουρ γή σει το 

σχο λεί ο, ο Έλ λις έπρε πε να α γο ράσει κυ ριο λε κτι κά τις πα ρα κείμε νες στο σχο λεί ο 

ε κτά σεις, ώ στε να κα τα σκευα στεί δρό μος πρό σβα σης και το α στυ νο μι κό τμή μα που 
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εί χε αρ χι κά προ τεί νει. Ο το πι κός πο λέ μαρ χος ε πέ με νε ό τι τα εί χε ό λα κα νο νί σει. 

«Τον ρωτού σα συ νε χώς ποιοι ή ταν οι ι διο κτή τες των ε κτά σε ων και αυ τός α πα ντού σε, 

«δεν υ πάρ χει πρό βλη μα». Ό μως υπήρ χε. Οι πε ρισ σό τερες πε ριου σί ες στην πε ρι φέ ρεια 

Ζά ρι α νή καν σε ι διο κτή τες που α που σί α ζαν. Ό ταν ο Έλ λις πί ε σε εκ νέ ου τον πο λέ μαρ-

χο για τα ο νό μα τα των ι διο κτη τών στα τέ λη Φε βρουα ρί ου αυ τός του απά ντη σε: «θα 

πρέ πει να α να κα λύ ψεις μό νος σου σε ποιους α νή κει αυ τή η γη».

Ο Έλ λις ι σο πε δώ θη κε. Η ε πι χεί ρη ση ή ταν σχε δια σμέ νη για το Μάρ τιο του 2010. 

Εί χε μια ε βδο μά δα και ρό να α γο ρά σει τις πε ριου σί ες. «Αλ λά τα κα τά φε ρα. Οι ντό πιοι 

ή θε λαν πο λύ να ξα να νοί ξει το σχολεί ο και με βο ή θη σαν να βρω τους ι διο κτή τες. Δύ ο 

α πό αυ τούς ζή τη σαν 20.000 δο λά ρια, ο κα θέ νας για τη γη του. Τους πρό σφε ρα 2.000 

δο λά ρια», είπε ο Έλ λις. Τε λι κά οι ι διο κτή τες α φού το σκέ φτη καν, άλ λα ξαν γνώ μη 

και α πο φά σι σαν να δω ρί σουν τη γη τους. Εί παν στον Έλ λις, «θα σου δώ σου με τα 

χω ρά φια που ζη τάς αλ λά για να α πο φύ γου με α ντί ποι να α πό τους Τα λι μπάν προ σποι-

ή σου ό τι μας δέρ νεις και διά δω σε ό τι μας άρ πα ξες την πε ριου σί α με το ζό ρι».

Πολ λές α κό μη πα ρά με τροι έ πρε πε να λη φθούν υ πό ψη. Μία γεν νή τρια ρεύ μα-

τος ή ταν α πα ραί τη τη για το φυ λά κιο πλη σί ον του σχο λεί ου. Α ντι βαλ λι στι κοί τοί χοι 

και άλ λα έρ γα ο χύ ρω σης έ πρε πε να γί νουν για την προ στα σί α των στρατευ μά των 

που θα στάθ μευαν στο σχο λεί ο. Ε πι πλέ ον, ο το πι κός αρ χη γός της α στυ νομί ας 

έ πρε πε να πει στεί να δια θέ σει κά ποιους α πό τους ά ντρες του για την ε πι χεί ρη ση. 

Χρειά ζο νταν συ γκε κρι μέ να και υ λο ποι ή σι μα σχέ δια για τον α φο πλι σμό των βομ-

βών και των πα γι δεύ σε ων.

Πα ρόλα αυ τά 16 ώ ρες πριν την έ ναρ ξη της ε πι χεί ρη σης, το ε πιτε λεί ο του Τάγ-

μα τος την μπλό κα ρε. «Εί παν ό τι δεν εί χα με σχε διά σει ι κα νο ποι η τι κά τη δια δι κα σί α 

α φο πλι σμού των βομ βών. Μάλ λον εί χαν δί κιο. Το πρό βλη μα ή ταν ό τι υ πήρ χαν μό νο 

δύ ο α με ρι κά νι κες μο νά δες πυ ρο τε χνουρ γών για όλη την ε παρ χί α της Κα ντα χάρ. Κα τά-

φε ρα να βρω μί α κα να δι κή», εί πε ο Έλ λις. Η ε πι χεί ρη ση ε πα να προγραμ μα τί στη κε 

για τις 4 Α πρι λί ου, ό ταν οι Κα να δοί θα ή ταν δια θέ σι μοι.

Ό ταν έ φτα σα στο σταθ μό διοι κή σε ως του Σα ντζε ρέ ι, το α πό γευ μα της 2ας 

Α πρι λί ου, ο Έλ λις μό λις εί χε πλη ρο φο ρη θεί κά τι πο λύ ά σχη μο. Μου εί πε: «δε θα το 

πι στέ ψεις αλ λά α να βάλ λουν ξα νά την α πο στο λή. Το ε πι τε λεί ο του νό τιου στρα τη γεί ου 

α να κά λυ ψε έ ναν κα νο νι σμό που α πα γο ρεύ ει τη δη μιουρ γί α φυ λα κί ου κο ντά σε σχο-

λεί ο. Ι σχυ ρί ζονται ό τι θα έ βα ζε σε κίν δυ νο τα παι διά». Ο Έλ λις βρι σκό ταν σε έ ξαψη. 

Εί χε ε νη με ρώ σει το διοι κη τή του νο τί ου στρα τη γεί ου σχε τι κά με το εγ χεί ρη μα και 

τον εί χε βρει σύμ φω νο. Ό μως, ο στρα τη γός ή ταν υπό με τά θε ση και το ε πι τε λεί ο 

του δε ρί σκα ρε να πά ρει τέτοια ευ θύ νη. Οι κα νο νι σμοί εί ναι κα νο νι σμοί. «Αν δεν 

υ πάρ χει φυ λά κιο κο ντά στο σχο λεί ο βά ζου με τα παι διά σε κίν δυ νο. Νο μί ζεις ό τι οι Τα-

λι μπάν θα μας α φή σουν έ τσι α πλά να το α νοί ξου με;» 

Ο Έλ λις ή ταν α κό μα αι σιό δο ξος ό τι η ε πι χεί ρη ση θα προ χω ρού σε. Εί χε α πλά 

να α ντι με τω πί σει έ να α κό μα γρα φειο κρα τι κό κόλ λη μα. Έ τσι πί στευαν ό λοι. Στις 3 

Α πρι λί ου συ νομί λη σα με τον ά με σο προ ϊ στά με νο του Έλ λις τον Αντι συ νταγ μα τάρ χη 

Ά ντερ σον, διοικητή του Τάγ μα τος και τον ε πι κε φα λή της δύ να μης α σφα λεί ας της 

Καντα χάρ, Ταξί αρ χο Μέ ναρ ντ, που ή ταν θυ μω μέ νος με την κα θυ στέ ρη ση. «Σε λί γο 

θα έ χου με στα χέ ρια μας έ να γράμ μα υπο γε γραμ μέ νο α πό τις το πι κές κυ βερ νη τι κές 
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αρ χές ό τι ε πι μέ νουν να συ νε χίσου με», μου εί πε ο Μέ ναρ ντ και συ νέ χι σε να μι λά ει με 

το ύ φος στρα τη γού, «εί ναι ανα γκαί ο να προ χω ρή σου με. Θα εί ναι το πρώ το πλήγ μα 

στην μέ χρι τώ ρα α πό λυ τη κυ ριαρ χί α των Τα λι μπάν στην πε ριο χή».

Ο Υπολο χαγός Πί πλς, πρώ ην ε θε λο ντής της ει ρη νευ τι κής δύ να μης, του ο ποί ου 

η δι μοι ρί α πε ρι πο λού σε στην πε ριο χή γύ ρω α πό το σχο λεί ο, το έ θε σε πιο α πλά. 

«Για μή νες πα λεύ ου με να πά ρου με με το μέ ρος μας τους ντό πιους και μέ χρι τώ ρα 

δεν έ χου με κα τα φέ ρει κά τι ου σια στι κό. Α κό μα αμ φι τα λα ντεύ ο νται έ ως ό του δουν πια 

πλευ ρά θα υ πε ρι σχύσει για να τα χθούν υ πέρ της. Τα α να πτυ ξιακά έρ γα δεν προ χώ ρη-

σαν. Δεν τους πεί σα με ό τι μπο ρού με να τους προ στατέ ψου με. Η ε πα να λει τουρ γί α του 

σχο λεί ου θα εί ναι η πρώ τη πραγ μα τι κή μας νί κη».

Μί α συ ζή τη ση

Φαι νό ταν α πί στευ το ό τι οι υ ψη λόβαθ μοι -αυτοί που ο Έλ λις α πο κα λού σε «οι 

με γά λοι» κι έ λε γε ό τι δεν εί χαν ε πα φή με την πραγ μα τι κότη τα- ή ταν οι ί διοι που 

πά γω σαν την ε πι χεί ρη ση του σχο λεί ου. Υ πέ θεσε ό τι το εγχεί ρη μα θα κα θυ στε ρού σε 

μια-δυο μέ ρες α κό μα και α πο φά σι σε να προ χω ρή σει σύμ φω να με το σχέ διό του. 

Έ πρε πε να το πο θε τή σει μερικούς στρατιώτες κο ντά στο σχο λεί ο από το βράδυ 

της προ η γού με νης μέ ρας της ε πιχεί ρη σης Την Κυ ρια κή 4 Α πρι λί ου, ο Έλλις ήρ θε 

σε ε πα φή με τη δεύ τε ρη δι μοι ρία και ε κτέ λε σαν ανα γνώρι ση της πε ριο χής. 

Υ πήρ χε έ να σπί τι κα τά μή κος του α να το λι κού κα να λιού το οποί ο ο Έλ λις το έ βρι-

σκε ι δα νι κό και προ χω ρή σα με προς τα ε κεί προ σε κτι κά, μέσα από τη χρυσαφένια 

θολούρα που δημιουργούσε η σκόνη αργά το απόγευμα. Οι στρα τιώ τες πρό σφε ραν 

μο λύ βια, σο κολά τες και ψευ το παι χνί δια στα παι διά που μα ζεύ ο νταν γύ ρω α πό την 

περί πο λο κα θώς έ μπαι νε στο χω ριό. Τα παι διά που εί χαν βιώ σει πολ λές φο ρές πριν 

πα ρό μοιες κα τα στά σεις, δεν ή ταν ευχα ρι στη μέ να με αυ τά τα μι κρο δώ ρα. Φώ να ζαν 

«καλάμ», «κα λάμ». «Θέ λουν το στυ λό σου», εί πε ο Έλ λις. «Τα πε ρισ σό τε ρα απ’ αυ τά 

δεν ξέ ρουν να γρά ψουν αλ λά ξε χω ρί ζουν το μο λύ βι απ’ το στυ λό».

Ο Έλ λις χτύ πη σε την πόρ τα του οι κή μα τος και έ νας νε α ρός ά ντρας, ο Ραχ μάν, α πά-
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ντη σε. Μπή κα με σε μια πο λύ ό μορ φη αυ λή, πε ρι τρι γυ ρι σμέ νη α πό δω μά τια με πολλά 

πα ρά θυ ρα, σκιε ρή χά ρη σε μια κλη μα τα ριά. Ή ταν εμ φα νώς έ να α πό τα πιο ευ κα τά στα τα 

σπί τια της πε ριο χής, χω ρίς να μπο ρεί να προσ διο ρι σθεί ό μως η πη γή του πλού του του 

ι διο κτή τη. Ο Ραχ μάν εί πε ό τι ο παπ πούς του, που έ χτι σε το σπί τι και ο πα τέ ρας του ή ταν 

νε κροί. Αυ τός ζού σε μα ζί με τη μη τέ ρα του, τη για γιά του και τις δύ ο α δελ φές του.

Κα θί σα με πά νω σε λε πτά χα λιά στη μέ ση της αυ λής. Ο Έλ λις έβγα λε το κρά νος 

του και δια κρι τι κά και με ευ γέ νεια, πά ντα χα μο γε λώ ντας, άρ χι σε να α να κρί νει το 

Ραχ μάν. Δεν τον ρώ τη σε κά τι προ σω πικό ευ θέ ως, ό πως για πα ρά δειγ μα πώς ο 

Ραχ μάν που ή ταν μό λις 17 ε τών, κέρ δι ζε τα προς το ζην, αλ λά ού τε και το α γό ρι 

έ δω σε οι κειο θε λώς κά ποια πλη ρο φο ρί α. Ο Έλ λις ρώ τη σε ποιος ή ταν ο πιο ι σχυ ρός 

ά ντρας της πε ριο χής και το α γό ρι α πά ντη σε «ο Χά τζι Λάλα». Τον ρώ τη σε ποιος 

ή ταν ο πιο ι σχυ ρός Τα λι μπάν στην πε ριο χή και ο Ραχ μάν α πά ντη σε ό τι δε γνώ ρι ζε. 

«Ού τε ε γώ θα γνώ ριζα στη θέ ση σου» του εί πε ο Έλ λις.

Ρώ τη σε το Ραχ μάν αν θα ή ταν δυ να τό να τους κά νει μια περι ή γη ση στην περιου-

σί α του, χω ρίς να α πο κα λύψει το λό γο της μι κρής αυ τής ε ξε ρεύ νη σης. Δεν ή θελε 

οι Τα λι μπάν να μά θουν τι σχε δί α ζε. Αλ λά ό πως πε ρί με νε ο Έλ λις, η ο ρο φή του 

οι κή μα τος α πο τε λούσε ά ρι στο ση μεί ο πα ρα τή ρη σης. Ό ταν τε λεί ω σε η πε ρι ή γη ση, 

ο Έλ λις τον ρώ τη σε για τί πί στευε ό τι οι Α με ρι κά νοι βρί σκο νταν στο Αφ γα νιστάν. 

Το α γό ρι εί πε ό τι δε γνώ ρι ζε. Ο Έλ λις τον ρώ τη σε αν εί χε α κού σει για την ε πίθε ση 

της 11ης Σε πτεμ βρί ου. Εί πε ό χι. Τον ρώ τη σε τι γνώ μη εί χε για τους Α με ρι κα νούς. 

«Έ χω α κούσει ό τι βομ βαρ δί ζουν πο λί τες α πό τον α έ ρα». α πά ντη σε το α γό ρι. Αλ λά οι 

Τα λι μπάν α να τι νά ζουν και πα γι δεύ ουν σχο λεί α, τό νι σε ο Έλ λις. «Για τί να το κά νουν 

αυ τό»; Ο Ραχ μάν δεν ή ξε ρε. Ο Έλ λις ρώ τη σε το α γό ρι τι έκ βα ση πί στευε ό τι θα εί χε 

ο πό λε μος. «Ό πο τε φύ γε τε ε σείς α πό ε δώ τα πράγ μα τα θα φτιά ξουν. Οι γη ραιό τε ροι θα 

συ ζητή σουν με τους Ταλι μπάν κι αυ τοί θα α φή σουν τα ό πλα» εί πε ο Ραχ μάν.

Αρ γό τε ρα, κα θώς ε πέ στρε φαν στη βάση και εί χε νυ χτώ σει για τα κα λά, ο Έλ λις 

πα ρα τή ρη σε: «Του λά χι στον ή ξε ρε ό τι είμα στε Α με ρι κα νοί. Κά ποιοι ακό μα πι στεύ-

ουν πως είμα στε Ρώ σοι!»

Ε κεί νη τη νύ χτα ο Έλ λις έ μα θε ό τι οι α νώ τε ροί του είχαν ανα φέ ρει στους δι κούς 

τους α νω τέ ρους, στο νό τιο στρα τη γεί ο, σχε τι κά με την ε πι χεί ρη ση του σχο λεί ου. 

«Θέ λουν να το σκε φτούν στο στρα τη γεί ο» εί πε ο Έλ λις ε κνευ ρι σμέ νος. «Και α πό το τάγ-

μα εί παν να πά ψω να τους παίρ νω τη λέ φω νο προ σπα θώ ντας να τους με τα πεί σω». 

Το ε πό με νο α πό γευ μα ο Έλ λις έ λα βε νέ α α πό το τάγ μα. Μάλ λον θα υ πήρ χε 

πε ραι τέρω κα θυ στέ ρη ση 5 η με ρών, αλ λά ο Έλ λις ή ξε ρε ό τι θα ή ταν για πε ρισ σό-

τε ρο. Η κα να δι κή ο μά δα α φό πλι σης ναρ κών δεν μπο ρού σε να πε ρι μέ νει άλλο. 

Έ πρε πε να συ νε χί σει το πρό γραμ μά της. «Αρ χί ζει να γίνε ται γε λοί ο» μου εί πε έ νας 

α πό τους στρα τιώ τες που με συ νό δε ψε έ ξω α πό τη βά ση στο Σαντζε ρέ ι την ε πό-

με νη η μέ ρα. «Δεν πρό κει ται να γίνει».

Συμ φο ρά

Μί α ε βδο μά δα αρ γό τε ρα, ό ταν ο Έλ λις α κό μα πε ρί με νε την έ γκρι ση της α πο στο-

λής, τους βρή κε η συμ φο ρά. Συμ φο ρά με αφ γα νι κή υ πογρα φή. Στις 12 Α πρι λί ου, 

περί που στις 5 το πρω ί, μια α με ρι κά νι κη φά λαγ γα που διέ σχιζε την πε ρι φε ρεια κή 
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ο δό περ νώ ντας α πό το Σά ντζε ρει, ε λάττω σε τα χύ τη τα στη στρο φή μπρο στά α πό 

τη βά ση του «Λό χου των Σκύ λων». Έ να ε πι βα τη γό λε ω φο ρεί ο εμ φα νί στη κε πί σω 

α πό τη φά λαγ γα με τα χύ τη τα που έ βα λε σε υ πο ψί ες τους Α με ρι κά νους. Η φάλαγ-

γα έ κα νε νο ή μα τα στο λε ω φο ρεί ο να στα μα τή σει, οι στρα τιώτες έ κα ναν σή μα τα 

με τα χέ ρια και ά να βαν κα πνο γό να αλ λά κα νείς δεν έρι ξε προ ει δοποι η τι κά πυ ρά, 

α κο λου θώ ντας το πρω τό κολλο του Μακ Κρί σταλ. Το λε ωφο ρεί ο δε στα μά τη σε 

και οι στρα τιώ τες ά νοι ξαν πυρ. Πέ ντε πο λί τες σκο τώ θη καν και δε κα ο χτώ τραυ μα-

τί στη καν. Ε ξα γριω μέ νοι Αφ γα νοί ξε χύ θη καν στους δρό μους της Κα ντα χάρ για να 

δια δη λώ σουν. Η αφ γα νι κή υ πο στή ρι ξη προς τους Α με ρι κα νούς στην ε περ χό μενη 

μά χη γι νό ταν ό λο και πιο α βέ βαι η ε νώ ο αφγα νός Πρω θυ πουρ γός Χα μί ντ Καρ ζά ι 

εί χε ξε κα θα ρί σει ό τι δεν θα ε πέ τρε πε τη συ νέ χι ση του α με ρι κα νι κής εκ στρα τεί ας 

στην Κα ντα χάρ αν δεν εί χε τη σύμ φω νη γνώ μη των πο λι τών. Η μοί ρα της νέ ας 

πο λι τι κής του Ο μπά μα στο Αφ γανι στάν κρε μό ταν α πό μια κλω στή. 

Α φού οι τραυ μα τί ες δια κο μί στη καν και νο ση λεύ θη καν, ο Έλλις ο δή γη σε μί α 

πε ρί πο λο μέ σα α πό το το πι κό πα ζά ρι. «Αρ χι κά ο κό σμος φαι νό ταν εχθρι κός κα θώς 

μπή κα με στο πα ζά ρι», με ε νη μέ ρω σε με e-mail ο ΄Ελ λις ε κεί νο το βρά δυ. «Τους 

ζη τή σα με να μας α κο λου θή σουν σε έ να ση μεί ο συ νά ντη σης για να μι λή σου με, αλ λά 

δε φά νη καν πρό θυ μοι να το κά νουν. Πήγα α πό πά γκο σε πά γκο και συ να ντή θη κα με 

ο μά δες η λι κιω μέ νων. Τους ε ξή γη σα τα πα ρα κά τω: «Πο λε μά ω ε δώ και αρ κε τά χρό νια και 

έ χω δει και δι κούς μου ά ντρες και του ε χθρού να σκο τώνο νται, αλ λά κα νέ να συμ βάν δε 

με εί χε ε πη ρε ά σει ό σο το σημε ρι νό. Αυ τό που με θλί βει πε ρισ σό τε ρο εί ναι ό τι χά θη καν 

α θώ οι που βρέ θη καν τυ χαί α σε μια ε πι κίν δυ νη κα τά στα ση. Ξέ ρε τε κα λά, α πό τη μέχρι 

τώ ρα πα ρα μο νή μας ε δώ, ό τι οι στρα τιώ τες μου πρώ τα θα ρι ψο κιν δυ νεύ σουν οι ί διοι 

και με τά θα θέ σουν σε κίν δυ νο τις ζω ές σας, για τί α πλά αυ τή εί ναι η δου λειά μας ως 

στρα τιώτες ... να κρα τά με τις ε πι χει ρήσεις και τα σπί τια σας μα κριά α πό την ε μπό λε μη 

ζώ νη». Έ βαλα το χέ ρι στην καρ διά και τους εί πα, «Εύ χο μαι ο Θε ός να μπο ρού σε να 

πά ρει πί σω αυ τό που έ γι νε σή με ρα το πρω ί, αλ λά δε γί νε ται».

Ο Έλλις εί πε ό τι πί στε ψε ό τι εί χε πεί σει τους ηλικιω μέ νους. Δύ ο μέ ρες αρ γό τε ρα 

ενη με ρώ θη κε ό τι το σχέ διο της ε πανα λει τουρ γί ας του σχο λεί ου εί χε τε λι κά ε γκρι θεί.
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Σχσεις της Ρσας με 

το ΝΤΟ και την

Ερπακή νση
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σχης (ΤΘ) 

Χρλμπος Λλοσης
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιπτσεις 

στην 

Ερατλαντική σφλεια

Οι σχσεις της Ρσς με το ΝΑΤΟ χουν περσει πολλ στδι μετ 

τη διλυση της ΕΣΣΔ κι του Συμφνου της Βρσοβς, πό μεγλες 

προσδοκες στις ρχς της δεκετς του 1990 κι μοιβ δυσπιστ 

κι δυσρσκει στ τλη της δεκετς του 19901. Η δημιουργ, το 

1997, του Μόνιμου Συμβουλου ΝΑΤΟ-Ρσς (NATO-Russia Permanent 

Council-PJC), το οποο μεττρπηκε σε Συμβολιο ΝΑΤΟ-Ρσς (NATO-

Russia Council - NRC) το 2002, εχε σν ποτλεσμ οι σχσεις ΝΑΤΟ-Ρσ-

ς ν περσουν σε μι ν φση κι οι πλιο περιορισμο δσν τη 

θση τους σε νους τομες συνεργσς κι οικοδόμησης εμπιστοσνης 

(κτπολμησης της τρομοκρτς, ντιπυρυλική μυν, διχεριση 

κρσεν, λεγχος διδοσης όπλν μζικής κτστροφής κ.λπ.)2. Ο πρην 

Ρσος Πρόεδρος Βλντιμρ Ποτιν κνε μι στρτηγική επιλογή γι τη 

συνεργσ της χρς του με τη Δση, δισχζοντς νυπρβλητες κόκ-

κινες γρμμς, πρ την ντθεση πό τους στενότερους συμβολους 

κι τη δυσρσκει της ρσικής κοινής γνμης. Αντιλμβνόμενος ότι 

η ντιμετπιση τν προκλήσεν του 21ου ιν προποθτει στενότε-

ρες σχσεις με την Ευρπη κι την Αμερική, θσπισε μι ν σχση με 

το ΝΑΤΟ, η οπο δνει στη Ρσ πιο εξχουσ φνή στην ευρπκή 

σφλει-υποθσεις κι προσττεει τ συμφροντ κι τη ρσική 

επιρροή στην Κεντρική Ασ. 

Τ γεγονότ όμς στη Γεργ το 2008, φερν τις σχσεις ΝΑΤΟ-Ρσ-

ς σε κρσιμο σημεο, στε κποιοι νλυτς ν μιλον γι νο ψυχρό 

πόλεμο κι πδειξν πόσο λεπτς ενι οι ισορροπες τν σχσεν 

τους, ότν υπρχει ντγνισμός συμφερόντν. 

1 Nadia Alexandrova Arbatova, The EU and NATO Enlargement: A Russian View in NATO and the EU: New 
World, New Europe, New Threats, Aldershot, UK, 2004, p. 116.

2 Για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες βλέ πε NATO Handbook Public Diplomacy Division (Brussels 2006), p. 
209 -217.
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Προσ Κτστση στισ σχσεισ Ντο-ρσσ 

Τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεβρίου 2001 άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο 

στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η στάση της Ρωσίας αζί ε τον πολιτισένο κόσο 

ενάντια στη διεθνή τροοκρατία, άνοιξε το δρόο για ια ενισχυένη και αναθε-

ωρηένη στρατηγική εταιρική σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η αντίληψη ότι η Ρωσία, η 

Ευρπη και οι Ηνωένες Πολιτείες είχαν ένα κοινό αντίπαλο, δηιούργησε έναν 

εντατικό διάλογο που προχρησε πολύ πέραν της συφωνηθείσας αντιτροο-

κρατικής συνεργασίας. 

τσι, έσω του Συβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC) παρέχονται οι δοές για όλο 

και περισσότερο φιλόδοξα προγράατα εταξύ στρατιωτικν δραστηριοτήτων 

συνεργασίας, όπως η αξιολόγηση των απειλν, η η διάδοση των όπλων αζικής 

καταστροφής, η έρευνα και διάσωση, η ασφαλής αποθήκευση και εταφορά των 

πυρηνικν κεφαλν, η αυξηένη ρωσική συετοχή στη Σύπραξη για την Ειρήνη, 

καθς και στην καταπολέηση της τροοκρατίας, ε την ενσωάτωση ρωσικν 

ναυτικν ονάδων στην επιχείρηση Active Endeavour στη Μεσόγειο1. Επιπλέον, 

συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο, έχουν διευκολύνει την πρόοδο στην αυντι-

κή εταρρύθιση και τον εκσυγχρονισό, έναν τοέα στον οποίο το ΝΑΤΟ και η 

Ρωσία έχουν κοινά συφέροντα. Περαιτέρω παραδείγατα της θετικής πορείας 

του Συβούλιου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, βρίσκονται σε επιστηονικούς και τεχνολογικούς 

τοείς στους οποίους κοινά σχέδια έχουν τεθεί.

Από την άλλη πλευρά, λόγω διαφορετικν θέσεων σε σχέση ε τη στάση των 

ΗΠΑ στο Ιράκ και το έλλον του Κοσσυφοπεδίου, στο θέα απόκτησης πυρηνικού 

οπλοστασίου από το Ιράν, το κλία στο Συβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC) έχει αλλά-

ξει σηαντικά. Επιπλέον, υπήρξαν διαφορετικές απόψεις σχετικά ε τη Συνθήκη 

για τις Συβατικές Δυνάεις στην Ευρπη, για την εγκατάσταση αντιπυραυλικν 

συστηάτων από τις ΗΠΑ στην Τσεχία και την Πολωνία, τις περιπολίες στα κράτη 

της Βαλτικής και για τη στάση της Ρωσίας στο θέα που ονοάζεται «παγωένες 

συγκρούσεις» στη Γεωργία και τη Μολδαβία. 

Επίσης, υπάρχει σοβαρή ρωσική ανησυχία για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς 

ανατολικά. Οι φιλοδοξίες της Γεωργίας και της Ουκρανίας να ενταχθούν στο ΝΑ-

ΤΟ, ερηνεύεται ως ια άεση απειλή για τη Ρωσία γιατί θεωρεί ότι θίγονται τα 

συφέροντα γύρω από την περιφέρειά της. Εκφράζοντας τη ρωσική αντίθεση στη 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ο πρην Ρσος πρόεδρος Βλαντιίρ Πούτιν είχε κάνει το 

εξής σχόλιο: «Η διερυση του ΝΤΟ δε χει σχση με τη δισφλιση της σφλεις 

στη Ευρπη. τιθτως, εφρζει μι σοβρή πρληση, που μειει το εππεδο 

μοιβς τησης. Κι χουμε το διωμ  ρωτήσουμε: ετο τος γετι 

υτή η διερυση;». Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, ο Πούτιν 

ιλντας πάλι για τις ανησυχίες της χρας του, υπογράισε ότι «η επληψη του 

Ψυχρο Πολμου δε συμφρει » και επισήανε πως η Μόσχα θα θεωρού-

1 Άλλοι τοείς συνεργασίας, συπεριλαβανοένων των σχεδιασν έκτακτης ανάγκης για την αντι-
ετπιση φυσικν καταστροφν, έχουν οδηγήσει σε συγκεκριένες πρωτοβουλίες, όπως η δηιουργία 
στο ΝΑΤΟ της ευρω-ατλαντικής για την αντιετπιση των καταστροφν συντονιστική ονάδα (EADRCC), 
βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε η Ρωσία.
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σε την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολικά, «άεση απειλή». Είναι γεγονός ότι η 

Ρωσία χρησιοποιεί εδ και πολλά χρόνια τις δύο περιοχές της Νότιας Οσσετίας 

και της Απχαζίας ως οχλούς πίεσης για να ανακόψει την πορεία της Γεωργίας 

προς το ΝΑΤΟ και τη Δύση, αλλά και να ελέγξει ια σηαντική από ενεργειακής 

πλευράς περιοχή. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι δύο αυτές περιοχές, λόγω έκτα-

σης, πληθυσού και έλλειψης πλουτοπαραγωγικν πηγν, δεν είναι οικονοικά 

βισιες και επιβινουν αποκλειστικά λόγω της ρωσικής υποστήριξης. Ωστόσο, 

αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αερικανικές πολιτικές στη ρωσική περιφέρεια δεν 

αποσκοπούν να περικυκλσουν τη Ρωσία γεωπολιτικά ή να υπονοεύσουν την 

ασφάλεια. Αντίθετα, οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο να συπεριλάβουν τη 

Ρωσία σε δραστηριότητες συνεργασίας, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια. 

Τέλος, η κρίση στη Γεωργία κατέδειξε πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες στις 

σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, καθς και την αυξανόενη σηασία της Μαύρης Θάλασσας 

και του Καύκασου, αφού αποτελούν την πύλη προς την Ευρπη για τους ενεργεια-

κούς πόρους. 

η Κρση στοΝ ΚΚσο 

σως είναι δύσκολο να αποδσει κανείς τις ευθύνες για την ανάφλεξη στον 

Καύκασο, γιατί οι αξιόπιστες πληροφορίες παραένουν ατελείς και υπήρξε εγάλη 

προπαγανδιστική προσπάθεια από όλες τις επλεκόενες πλευρές. Οι αναλυτές και 

δηοσιογράφοι απαιτείται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να διασταυρνουν 
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τις πληροφορίες πριν υιοθετήσουν τις θέσεις της ιας ή της άλλης πλευράς περί 

εθνοκάθαρσης ή περί ευθύνης για την έναρξη των εχθροπραξιν. Τα δεδοένα 

είναι άλλον περιορισένα, εν τα ερωτηατικά και οι άγνωστες παράετροι πε-

ρισσότερες. Η Ρωσία προκειένου να υποστηρίξει την αντίδρασή της στην κρίση 

ε τη Γεωργία, χρησιοποίησε σχεδόν τα ίδια επιχειρήατα ε το ΝΑΤΟ στην 

περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου το 1999, σχετικά ε την επείγουσα ανάγκη να 

χρησιοποιήσει βία για να αποφευχθεί η αζική αιατοχυσία και η εθνοκάθαρση 

των ειονοτήτων. 

Γεγονός είναι πάντως ότι κατέδειξε τα τελευταία χρόνια την προσπάθεια της 

Ρωσίας, να εδραισει εκ νέου την επιρροή της σε περιοχές ζωτικού ενδιαφέρο-

ντος2, όπως ο Καύκασος και η Μαύρη Θάλασσα, περιορίζοντας ταυτόχρονα το 

ρόλο της Δύσης (ΗΠΑ και ΝΑΤΟ) στις περιοχές αυτές (το ενεργειακό ζήτηα 

δεν ήταν το σηαντικότερο διακύβευα αφού η Μόσχα έχει ήδη επιτύχει σε 

σηαντικό βαθό τον έλεγχο των ενεργειακν αποθεάτων του πρην σοβιε-

τικού χρου). Επίσης, έδωσε την ευκαιρία στη Ρωσία για επίδειξη ισχύος των 

στρατιωτικν ικανοτήτων που διαθέτει.

2 Η Ρωσία ασκεί σηαντική επιρροή γύρω από την περιφέρειά της για λόγους ιστορικούς, γεωγραφι-
κούς, πολιτισικούς, και πολιτικούς. Ελέγχει τις οδούς εταφοράς από και προς τη Κεντρική Ασία. Είναι 
εξαγωγική αγορά για τις οικονοίες της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου, και της Ουκρανίας και είναι ο 
βασικός προορισός για εκατούρια ετανάστες σε αναζήτηση εργασίας από τις χρες αυτές.
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σον αφορά τις ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις στην περιοχή της Κε-

ντρικής Ασίας (τις επονοαζόενες «παγωένες συγκρούσεις»), πιθανόν η Μόσχα 

να ήθελε να αποστείλει ηνύατα, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης πρέπει 

να έχει τη Ρωσική συγκατάθεση. Οι «παγωένες συγκρούσεις», στον Καύκασο και 

τη Μαύρη Θάλασσα αποτελούν πλέον υψηλή προτεραιότητα για τη διεθνή κοινό-

τητα, η οποία θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους αποτελεσατικότερης διαχείρισης 

ελλοντικν εντάσεων και επίλυσης των συγκρούσεων, πιθανότατα στη λογική 

της διευρυένης αυτονοίας και όχι πλήρους ανεξαρτησίας, αφού η ικτή πληθυ-

σιακή σύνθεση στις περισσότερες περιοχές δυσχεραίνει ακόη περισσότερο την 

επίτευξη ιας «καθαρής λύσης». 

Επιπλέον, η Ρωσική στάση στην πρόσφατη κρίση έχει αντίκτυπο σε άλλες 

πρην σοβιετικές περιοχές και ειδικά στο θέα ένταξης της Ουκρανίας στο 

ΝΑΤΟ. Ρσοι ειδικοί τονίζουν ότι η Μόσχα αντιτίθεται έντονα στην ουκρανική 

ένταξη, διότι θεωρεί ότι περιορίζεται η Ρωσική επιρροή στην ευρύτερη περιο-

χή, γεγονός που επηρεάζει το συσχετισό ισχύος. Η ένταξη της Ουκρανίας και 

της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ δεν θεωρείται πιθανή στο ορατό έλλον, αφού είναι 

σαφής η έλλειψη ενθουσιασού από πλευράς σηαντικν ευρωπακν χωρν 

για ια αντιπαράθεση ε τη Μόσχα στο συγκεκριένο θέα. Είναι κατανοητό 

ότι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν θέλουν να δσουν στη Ρωσία δικαίωα βέτο στη διεύ-

ρυνση της Συαχίας, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να ην αναένεται έντονη 
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αντίδραση της Μόσχας στο ενδεχόενο γεωπολιτικής περικύκλωσης.

Εκτός των τοπικν ισορροπιν και δυναικν, η κατάσταση στον Καύκασο 

θα πρέπει να εξεταστεί και στο πλαίσιο της ευρύτερης σχέσης της Ρωσίας ε τη 

Δύση. Είαστε, όπως προβλέπουν πολλοί αναλυτές, στα πρόθυρα ενός νέου Ψυ-

χρού Πολέου ε στόχο τον έλεγχο της Ευρασίας; Βρίσκονται το ΝΑΤΟ και ΗΠΑ 

αναπόφευκτα σε τροχιά σύγκρουσης ε την Ρωσία; Ποια είναι τα ζητήατα στα 

οποία διαφωνούν οι δύο πλευρές και ποια τα βαθύτερα αίτια της αντιπαράθεσης; 

Η Συαχία ετά από τις εξελίξεις στον Καύκασο ανακοίνωσε ότι δεν θα πορούσε 

να υπάρξει συνέχεια των «business as usual» και υπουργοί Εξωτερικν του ΝΑΤΟ 

αποφάσισαν να αναπτύξουν αζί ε τη Γεωργία, το Συβούλιο ΝΑΤΟ-Γεωργίας, 

ενός ηχανισού διαβούλευσης παρόοια ε την Επιτροπή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας3. 

Πάντως παρά τις σκληρές δηλσεις των δύο πλευρν, δεν εισήλθαε σε ια νέα 

περίοδο ψυχρού πολέου.

Ο διάλογος και η συνεργασία στο πλαίσιο του Συβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα 

ανακάψει, ετά την προσωρινή αναστολή των επίσηων συνεδριάσεων. τσι το 

Δεκέβριο του 2009, κατά την πρτη επίσηη υπουργική σύνοδο του Συβουλί-

ου ΝΑΤΟ-Ρωσίας που πραγατοποιήθηκε ετά την κρίση στη Γεωργία, λήφθηκαν 

έτρα για την αναζωογόνηση της σχέσης των δυο πλευρν. 

Η κρίση στον Καύκασο υποχρενει την ΕΕ, να αναβαθίσει την επλοκή της 

στις προσπάθειες επίλυσης των επονοαζόενων «παγωένων συγκρούσεων» 

στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα (περδνειστερία, Ναγκόρνο-Καραπάχ, 

Νότια Οσσετία, Απχαζία). Παρά τις ιδιαιτερότητες κάθε σύγκρουσης, κοινό 

στοιχείο αποτελεί ο κεντρικός ρόλος της Ρωσίας. Συνεπς, απαραίτητη προπό-

θεση για την επίτευξη προόδου αποτελεί η ρωσική συνεργασία, ως αποτέλεσα 

διπλωατικν διεργασιν ε το ΝΑΤΟ- ΗΠΑ και την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό είναι 

σηαντικό να υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση εταξύ των ελν της ΕΕ για τη 

χάραξη ενεργειακής και πολιτικής στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία, η οποία θα 

πρέπει να κινηθεί εταξύ των ακραίων θέσεων Μόσχας και Τιφλίδας/Ουάσιγκτον. 

Απαιτείται εποένως στρατηγική συνεννόηση της ΕΕ ε τη Ρωσία, ε στόχο την 

αοιβαίως επωφελή κωδικοποίηση των σχέσεων, ε τρόπο που να λαβάνει υπό-

ψη και τα συφέροντα των δύο πλευρν και τον συσχετισό ισχύος, αλλά και τις 

αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδοηθεί η ΕΕ.

σον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας παρά τις τελευταίες εξελίξεις, τα κοινά 

συφέροντα εξακολουθούν να είναι σηαντικά (η σχέση τους θα παραείνει κατά 

βάση ανταγωνιστική), εν πορεί κανείς να περιένει συνέχιση της αερικανο-ρω-

σικής συνεργασίας (έστω και ε επιφυλάξεις και περιορισούς) σε ζητήατα όπως 

π.χ. το πυρηνικό πρόγραα του Ιράν (όπου ακόη και συντηρητικοί Αερικανοί 

αναλυτές προτείνουν διάφορα ανταλλάγατα από πλευράς Ουάσιγκτον για να 

εξασφαλιστεί η ρωσική υποστήριξη). Ουσιαστικά, οι αερικανο-ρωσικές τριβές 

και εντάσεις αποτελούν φυσικές συνέπειες ιας συνεχούς, σύνθετης και δυναικής 

3 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε NATO Press Release 104 (19 August 2008), NATO Press Release 
107 (26 August 2008), NATO Press Release 108 (27 August 2008), http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-104e.
html, http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-107e.html, http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-108e.html. 
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διαδικασίας αναδιαόρφωσης του διεθνούς συσχετισού ισχύος. Η οικονοική 

και συνακόλουθα, πολιτική άνοδος των λεγόενων χωρν BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία, Κίνα) ανακατεύει εκ νέου την «παγκόσια τράπουλα», διαορφνοντας νέες 

παγκόσιες και περιφερειακές ισορροπίες. Με βασικό όπλο τους ενεργειακούς της 

πόρους, η Ρωσία διεκδικεί περισσότερη επιρροή, ρόλο και σεβασό. 

Η κινεζική αντίδραση στα γεγονότα του Καυκάσου επιβεβαίωσε για ια ακόη 

φορά ότι η ανερχόενη δύναη της Ασίας, ε κινητήριο οχλό την οικονοία, δεν 

είναι εξ’ ορισού σύαχος της Ρωσίας, αλλά ούτε καιάς άλλης χρας. Με τη 

διάχυση ισχύος σε περιφερειακά κέντρα, οι διεθνείς συαχίες δεν θα είναι πά-

ντα κτισένες από πετόν. Άλλωστε, σε θέατα ειονοτήτων και αυτοδιάθεσης, 

οι Κινέζοι έχουν τις δικές τους ευαισθησίες. Πιθανόν, έτσι εξηγείται η απροθυία 

που έδειξε έχρι σήερα η εγάλη πλειοψηφία των ελν των Ηνωένων Εθνν 

να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου.

σχσεισ ερΠϊΚHσ Νσησ - ρσσ 

Το γεωπολιτικό, οικονοικό και κοινωνικό βάρος της Ευρπης είναι προ-

φανές. ως η παγκόσια επιρροή της Ευρπης παραένει ικρή εξαιτίας των 

εσωτερικν διενέξεων και της έλλειψης ενότητας, η οποία κάνει την Ευρωπακή 

νωση αδύναη και περιορίζει την ικανότητά της για 

δράση. Η κρίση στη Γεωργία κατέδειξε χωρίς 

την παραικρή αφιβολία, τη σηασία της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι τουλάχι-

στον εφοδιάζει την νωση ε σταθερή 

πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα στον τοέα 

της εξωτερικής πολιτικής. 

Η Ευρωπακή νωση και η Ρωσία 

πέραν της παραδοσιακής τους σχέσης, 

συνδέονται ε ια σχέση ενεργειακής 

και οικονοικής αυξανόενης αλληλε-

ξάρτησης, διότι σηαντικό έρος των 

ευρωπακν ενεργειακν αναγκν καλύ-

πτεται από τη Ρωσία, αν και η Ευρωπακή 

νωση επιθυεί να κατοχυρσει την ενεργεια-

κή ασφάλειά της έσω της απόκτησης περισσοτέ-

ρων του ενός βασικν ενεργειακν προηθευτν. Περί-

που το 60% των ευρωπακν εισαγωγν φυσικού αερίου έχουν ως προέλευση τη 

Ρωσία. Η δεσπόζουσα ρωσική θέση στην ευρωπακή αγορά φυσικού αερίου έχει 

δηιουργήσει ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια τόσο στα κράτη-έλη της 

Ευρωπακής νωσης αλλά και στις ΗΠΑ. Στην αύξηση αυτής της ανησυχίας έχει 

συβάλει και η ίδια η Ρωσία ε τη χρήση του φυσικού αερίου ως οχλού πιέσεως 

κατά τις διενέξεις της ε την Ουκρανία και τη Γεωργία. 

Τα αερικανικά και ευρωπακά ωστόσο περιθρια κινήσεων για την αντιε-

τπιση του θέατος αυτού είναι περιορισένα. Η Μόσχα έχει ήδη επιτύχει σε ση-
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αντικό βαθό τον έλεγχο των ενεργειακν αποθεάτων του πρην σοβιετικού 

χρου, τα αποθέατα της Βόρειας Θάλασσας σταδιακά εινονται, το σηερινό 

επίπεδο των αερικανο-ιρανικν σχέσεων δεν επιτρέπει τη διέλευση αγωγν από 

το ιρανικό έδαφος, αυξανόενο έρος των αφρικανικν κοιτασάτων βρίσκεται 



133ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

υπό τον έλεγχο κινεζικν εταιρειν, εν η Μέση Ανατολή -ο ακράν σηαντικότε-

ρος παγκόσιος προηθευτής- παραένει περιοχή υψηλής έντασης. Εφανίζονται 

ριες συνθήκες για τις Ηνωένες Πολιτείες και τη Ρωσία για την επέκταση της 

ενεργειακής συνεργασίας στον τοέα της ασφάλειας; Ορισένοι επειρογνονες 
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της ενέργειας, προτείνουν την αγορά ρωσικού 

πετρελαίου από τις Ηνωένες Πολιτείες, ε ακρο-

πρόθεσες συφωνίες προήθειας, για την αύξη-

ση του εγέθους των Στρατηγικν Αποθεάτων 

Πετρελαίου (SPR) των ΗΠΑ, από 500 εκατούρια 

βαρέλια που είναι σήερα ή περίπου 90 ηερν, 

διπλασιασό των αποθεάτων σε 1 δισεκατού-

ριο βαρέλια ε την αγορά του ισού αυτής της 

αύξησης από ρωσικά αποθέατα4. 

Η πολιτική σταθερότητα που προσέφερε στη 

Ρωσία ο Βλαντιίρ Πούτιν, σε συνδυασό ε την 

οικονοική της ενδυνάωση λόγω ενέργειας και 

της γεωγραφικής της θέσης, έδωσαν τα τελευ-

ταία χρόνια στη Μόσχα αυξηένη δύναη και 

επιρροή5. Εποένως, τα Ευρωπακά κράτη δεν 

4 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Eugence B. Rumer 
and Richard D. Sokolsky, U.S.-Russian Relations: Toward a New 
Strategic Framework , Strategic Forum No 192 May 2002, National 
Defense University.

5 Δεν λείπουν όως και τα προβλήατα, ιδιαίτερα στην οικο-
νοία (ε υπερβολική εξάρτηση από τον ενεργειακό τοέα και 
πιθανή είωση ξένων επενδύσεων αν επιδεινωθεί το πολιτικό 
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πορούν να αγνοήσουν την οικονοική δύναη της Ρωσίας, ιδίως στον ενεργειακό 

τοέα, και γενικά ια κρίση των σχέσεων ε τη Μόσχα δεν ανταποκρίνεται στα 

συφέροντά τους. 

Στο θέα ένταξης της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, οι έντονες αντιδρά-

σεις της Ρωσίας κατά της υποψηφιότητας των δύο αυτν χωρν, έπαιξαν πιθανόν 

ρόλο στην άρνηση του Παρισιού και του Βερολίνου για ια νέα διεύρυνση κατά τη 

σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι6. Αν η Γεωργία είχε γίνει τότε έλος 

του ΝΑΤΟ, αυτό θα σήαινε νοική υποχρέωση όλων των κρατν-ελν ε βάση 

το άρθρο 5 της Συαχίας, να συνδράουν τη Γεωργία εναντίον της Ρωσίας, ε 

όποιες συνέπειες αυτό θα είχε για την παγκόσια ειρήνη και ασφάλεια. 

Τα περισσότερα ευρωπακά κράτη, θεωρούν τη Ρωσία ένα υποσχόενο εταίρο 

παρά έναν αντίπαλο και όχι πλέον απειλή για το ΝΑΤΟ. Λόγω του εγέθους της και 

των πόρων η Ρωσία θα πορούσε να καταστεί ο σηαντικότερος επορικός εταί-

ρος και να διευκολύνει το έργο των προσπαθειν της ευρωπακής ολοκλήρωσης. 

Επιπλέον, οι παρατηρητές που πιστεύουν στο δηοκρατικό ετασχηατισό της 

Ρωσίας, θεωρούν ότι η ευρωπακή ολοκλήρωση χωρίς τη Ρωσία ως εταίρου στα 

κοινά θέατα επορίου και ασφάλειας θα ήταν αδύνατη. Από την άλλη πλευρά, 

κάποιοι θα πορούσαν να ισχυριστούν ότι η Ρωσία χαρακτηρίζεται από συπερι-

φορά υπερ-εξουσίας, αφίβολο ρόλο 

για την ευρωπακή ασφάλεια και δεν 

αναένεται να συβάλλει πραγατικά 

στις προσπάθειες ευρωπακής ολοκλή-

ρωσης, ε αποτέλεσα να προκαλέσει 

τη δηιουργία νέων γραν αντιπαρά-

θεσης και την αοιβαία δυσπιστία.

σμΠερσμτ 

Τι είδους πολιτική θα πρέπει να χαράξει 

η Δύση απέναντι στη Ρωσία; Αποόνωσης 

και περιορισού ή δηιουργικής επλοκής; 

Θα βοηθούσε ιδιαίτερα ια εγαλύτερη 

προσπάθεια από πλευράς Δύσης για κατανόηση -όχι υποχρεωτικά αποδοχή- των ρωσι-

κν αντιλήψεων. Η Ρωσία έχει πολλές κατ’ αρχήν διαφορές ε τη Δύση και τις ΗΠΑ σε 

σειρά διεθνν ζητηάτων, οι οποίες άλιστα δεν αποκλείεται να διατηρηθούν, ωστόσο 

είναι υποχρεωένη να συνεργαστεί ε την Ουάσιγκτον για την αντιετπιση των παγκό-

σιων απειλν ασφάλειας. «Η Ρωσ θ εργστε με οποιδήποτε διοηση στις ΗΠ -λλη 

επιλογή δε υπρχει. ποιος ι  ρθει στη εξουσ στο Λευ Οο, υπολογζουμε σε 

κλία) και τη δηογραφία (ετήσια είωση πληθυσού κατά 0,47%), καθς και η ύπαρξη σηαντικν η-
ρωσικν εθνικν οάδων.

6 Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόφαση να η δοθεί στη Γεωργία και την Ουκρανία MAP δεν 
ήταν ια πράξη «κατευνασού» της Μόσχας, αλλά για την ακρίβεια αφιβολίες του ΝΑΤΟ σχετικά ε την 
ετοιότητα των δύο χωρν να εκπληρσουν απαιτήσεις για έναν χάρτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Bucharest Summit Declaration, NATO Press Release 049 (3 April 
2008), http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-049e.html

Ντμτρι Μντβιντφ



136 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

εποιοδομητι ι φιλι διλογο, πολ περισστερο που δε πήγ χμ τ τελευτ 

8 χρι», είπε ο Ρσος πρόεδρος Ντίτρι Μεντβιέντεφ, διατυπνοντας στο παγκόσιο 

συνέδριο ρωσικού Τύπου το credo της διεθνούς του πολιτικής. Εποένως, παρά τις σκλη-

ρές δηλσεις των δύο πλευρν ετά την κρίση στoν Καύκασο, είναι προφανές ότι το 

κόστος ιας αντιπαράθεσης θα ήταν δυσανάλογα εγάλο σε σχέση ε τα όποια οφέλη 

και ότι τα κοινά συφέροντα Δύσης και Ρωσίας εξακολουθούν να είναι σηαντικά. 

Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εκλαβάνεται ως απειλή για τη Ρωσία, ούτε η Ρωσία 

ως απειλή για την Ευρωπακή νωση ή το ΝΑΤΟ. Στόχος είναι να διατηρούν καλές 

σχέσεις ε την Ρωσία, επειδή είναι ια σηαντική ευρωπακή δύναη στρατιωτικά 

και οικονοικά και πορεί να συβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της 

ασφάλειας στην Ευρασία. Ο διάλογος είναι υψίστης σηασίας. Διαφάνεια σε όλα 

τα επίπεδα και εργασία συλλογική για θέατα που είναι ίσης αξίας τόσο για το 

ΝΑΤΟ όσο και για την Ρωσία (όπλα αζικής καταστροφής, καταπολέηση της τρο-

οκρατίας, διακίνηση ναρκωτικν, έρευνα και διάσωση, ενίσχυση της στρατιωτικής 

συνεργασίας, εξασφάλιση ενός ορισένου βαθού διαλειτουργικότητας κ.λπ.). 

Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία, καθοδηγούενοι από την προφανή επίγνωση ότι ένας 

όνο δεν πορεί να ξεπεράσει το ευρύ φάσα των ελλοντικν παγκόσιων 

προκλήσεων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, θα πρέπει να επανεξετάσουν 

τις προθέσεις τους και να βρουν κοινά σηεία δράσης για την ενίσχυση και την 

προθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στον ευρω-ατλαντικό χρο. Επιπλέ-

ον, η ορθολογική ευρωπακή αρχιτεκτονική ασφάλειας είναι δυνατή όνο σε στενή 

συνεργασία ε τη Ρωσία. Μια Ευρπη ενιαία, ελεύθερη και ε ειρήνη περιλαβάνει 

και τη Ρωσία. Απαιτείται ένας ειλικρινής διάλογος από όλες τις πλευρές σήερα 

(ΝΑΤΟ-Ρωσία-Ευρωπακή νωση), σε πιο δυναικό και εντατικό επίπεδο. πάρχουν 

πολλές ανοιχτές πόρτες. Διαβουλεύσεις και διαφάνεια σχετικά ε τα συφέροντα, 

τα κίνητρα και τις πολιτικές. Σαφήνεια σχετικά ε τις «κόκκινες γραές» και συ-

βιβασός όπου δεν διακυβεύεται ο πυρήνας των συφερόντων.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της Μόσχας σχετικά ε τη 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει η Ρωσία να γίνει εχθρική προς τις προσπάθειες 

της Συαχίας για την προθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Η Ρωσία 

έχει συφέροντα ασφαλείας στα κράτη που την περιβάλλουν και είναι λογικό να 

ενδιαφέρεται για την τύχη των πολιτν που έχουν Ρωσική καταγωγή και είναι 

διάσπαρτοι σε ολόκληρη την περιφέρεια της πρην Σοβιετικής νωσης. Επίσης 

η Ρωσία είναι ια νέα αναδυόενη ευρωπακή ουσιαστική οικονοική και στρα-

τιωτική δύναη και έχει λόγο σε θέατα ευρωπακής ασφάλειας. 

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θεωρούν ότι το Συβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC) είναι ια πολύ 

θετική προσπάθεια, γιατί και οι δυο πλευρές συετέχουν σε διάλογο για θέατα που 

σχετίζονται ε την ασφάλεια και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. Η αποδοχή 

και από τις δυο πλευρές της άποψης ότι η Ρωσία και το ΝΑΤΟ δεν θα είναι σε θέση να 

αντιετωπίσουν τις προκλήσεις για την ασφάλεια του έλλοντος, χωρίς ισχυρούς και 

αξιόπιστους εταίρους, δηιουργεί την αναγκαιότητα για ια νέα εποχή συνεργασίας, 

περισσότερο διευρυένη από ό,τι είναι σήερα. Η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων 

ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η οποία θα βασίζεται στη διαφάνεια και την αοιβαία επιστοσύνη, είναι 
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ίσως ένας από τους βασικότερους και δυσκολότερους στόχους του ΝΑΤΟ. πως συ-

βαίνει συχνά, οι Νατοκές και Ρωσικές συνταγές για το πς θα επιτευχθούν αυτοί είναι 

πιθανό να διαφέρουν, αλλά ο διάλογος και η διαβούλευση είναι ο όνος τρόπος για 

να γεφυρωθεί η διαφορά αντιλήψεων. Αυτός ο διάλογος και - κατά προτίηση - κοινή 

κατανόηση δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να ερηνευθεί ως ια προσπάθεια από τη 

Ρωσία και το ΝΑΤΟ για να επηρεάσουν τις πρην Σοβιετικές περιοχές, δηιουργντας 

σφαίρες επιρροής. Μάλλον θα πρέπει να είναι ια διαδικασία, ένα φόρου για διαβου-

λεύσεις σχετικά ε τις ανησυχίες του καθενός, τα συφέροντα και τις δραστηριότητες. 

Στο παγκοσιοποιηένο περιβάλλον, όπου οι σύγχρονες προκλήσεις και απει-

λές δηιουργούν έναν κόσο σύνθετο, ασταθή και απρόβλεπτο, επιβάλλεται η 

συνεργασία, η σύνεση και η από κοινού αντιετπιση των διαφόρων προβληά-

των. Εποένως, ΝΑΤΟ και Ρωσία οιράζονται έναν κοινό στόχο: να ξεπεράσουν τα 

αποεινάρια της προηγούενης αντιπαράθεσης και ανταγωνισού, ενισχύοντας 

την αοιβαία επιστοσύνη και συνεργασία. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΥ ΤΟ ΝΟ ΜΟΥ ΟΙ ΚΟ ΔΟ ΜΙ ΚΟΥ ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜΟΥ

ΑΞΙΩΜΑΤΙ ΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Κα λυ πτό με νο χρο νι κό διά στη μα α πό 14 Σεπ. 2010 μέ χρι 25 Ιαν. 2011.

Ζώ νη Α στι κού Α να δα σμού (ΖΑ Α) Πι κε ρμί ου - Ρα φή νας

Δια βι βά σθη κε α πό το Υ ΠΕ ΚΑ στον Ορ γα νι σμό Ρυθ μι στι κού Σχε δί ου Α θή νας (ΟΡΣΑ) 

το αί τη μα του Ορ γα νι σμού μας για διά λυ ση της ΖΑ Α και α ξιο ποί η σης στη συ νέ χεια 

των πε ριο χών της ΖΑ Α που δεν έ χουν προ βλή μα τα αρ χαιο λο γί ας, ρεμά των κλπ 

(π.χ. πε ριο χές Αγ. Βα σι λεί ου, Σκου φαί ει κα). Α να μέ νε ται η α πό φα ση του ΟΡ ΣΑ.

Έρ γα Υ πο δομ ής στην Έ κτα ση Χι λής Α λε ξαν δρού πο λης

Ε γκρί θη καν α πό το Δη μο τι κό Συμ βού λιο Α λε ξαν δρού πο λης οι κα τα σκευές (βιο λο γι-

κός κα θα ρι σμός, α ντλιο στά σια, υ πο σταθ μός ΔΕ Η κ.λπ.) στους κοι νό χρηστους χώ ρους 

της ε ντός Σχε δί ου πε ριο χής του Α Ο Ο Α στη Χι λή Α λε ξαν δρού πο λης και προ ε τοι μά-

ζο νται να υ πο βλη θούν μα ζί με άλ λα στοι χεί α στην Ει δι κή Υπη ρε σί α Πε ρι βάλ λο ντος 

του Υ ΠΕ ΚΑ για την έ γκρι ση της με λέ της πε ρι βαλ λο ντι κών ε πι πτώ σε ων.

Ε ξέ λι ξη Πο λε ο δο μι κών Με λε τών σε α πο δε σμευό με να στρα τό πε δα που 

α φορούν τον Α Ο Ο Α

 Στρδο Λη τής , Δή ι ιου Μυν δο νί ας Θεσ σα λο νί κης (Α πο θή κες Πυ ρο μα χι κών)

Ε ντά χθη κε στο Σχέ διο Πό λης (ΦΕΚ 367/6-9-10) και θα α κο λου θή σει η πρά ξη ε φαρ-

μο γής. Ο Α Ο Ο Α θα ζη τή σει την πα ρα χώ ρη ση ο ρι σμέ νων Ο.Τ. με χρή ση κα τοι κί ας 

για την υ λο ποί η ση μελ λο ντι κού στε γα στι κού προ γράμ μα τος.

 Στρδο «ΚΩ ΤΣΑ ΛΟΥ» ΚΑ ΒΑ ΛΑΣ

Δη μο σιεύ θη κε το ΦΕΚ (572/21-12-10) της α να θε ώ ρη σης του Πο λε ο δο μι κού Σχε-

δί ου της πε ριο χής. Θα α κο λου θή σει στη συ νέ χεια η πρά ξη ε φαρ μο γής της πο λε-

ο δο μι κής με λέ της α πό το Δή μο και με τά την ο λο κλή ρω σή της θα εί ναι δυ να τή η 

α ξιο ποίη ση των 2 Ο.Τ. του Α Ο Ο Α (α πο δί δουν 60 κα τοι κί ες).

Κα τα σκευ ή Πο λυ κα τοι κιών

Εκ κρε μεί στη ΔΥ ΠΟ/ΓΕΣ η έ γκρι ση της με λέ της δη μο πρά τη σης πο λυ κα τοι κί ας 9 

δια με ρι σμά των στην Κα στο ριά. Η ΔΥ ΠΟ ζή τη σε συ μπλη ρω μα τι κά στοι χεί α από 

τον Ορ γα νι σμό τα ο ποί α ε στά λη σαν.

Εκ κρε μεί στην πο λε ο δο μί α Α να το λι κής Ατ τι κής η έκ δο ση οι κο δο μι κής Α δείας για 

α νέ γερ ση πο λυ κα τοι κί ας 4 δια με ρι σμά των στου Πα πά γου.

Συ ντάσ σε ται η με λέ τη δη μο πρά τη σης κα τα σκευ ής 3 πο λυ κα τοι κιών 27 δια με ρισμά-

των στην Κα λα μα ριά Θεσ σα λο νί κης («πρώ ην ΣΟ Α ΝΤΑ ΛΙ ΠΗ»). Πα ράλ λη λα ο λο κλη-

ρώ νο νται οι δια δι κα σί ες κα τε δά φι σης του υ πάρ χο ντος πα λαιού κτι ρί ου των ΣΟ Α.

Συ ντάσ σε ται η με λέ τη για την α νέ γερ ση 46 δια με ρι σμά των στα Ο.Τ. 267Α, 268Α 



εκ του στρα το πέ δου «ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ» Ιω αν νί νων.

Ο λο κλη ρώ νε ται η σύ ντα ξη της με λέ της κα τα σκευ ής 20 κα τοι κιών στο πρώ ην Στρα-

τό πε δο «ΤΖΑ ΝΑ ΒΑ ΡΑ» στην Πο σει δώ νια Δή μου Κο ριν θί ων. Πα ράλ λη λα α να μένε ται 

η έ γκρι ση της με λέ της α πό το Το πι κό Συμ βού λιο Μνη μεί ων Πε λο πον νήσου.

Ε ξα κο λου θεί να ι σχύ ει η υπ’ α ριθ μ. 1108/25-2-10 α πό φα ση του ΔΣ/Α Ο Ο Α με 

την ο ποί α εγκρί θη κε η ε πέ κτα ση του δι καιώ μα τος α πό κτη σης θέ σε ων στάθ μευ σης 

και για τα ε ξυ πη ρε τη θέ ντα με πα λαιό τε ρα στε γα στι κά προ γράμ μα τα μέ λη του Α Ο-

Ο Α και τους κλη ρο νό μους αυ τών με τους ί διους κα θο ρι σθέ ντες αρ χι κά ό ρους.

Υ πεν θυ μί ζε ται στα μέ λη ό τι ό σοι λαμ βά νουν στε γα στι κό δά νειο α πό τον Α Ο-

Ο Α, ε πι τρέ πε ται κατ΄ ε φαρ μο γή της πα ρα γρά φου 9 του άρ θρου 8 του Ν. 2745/99 

να ε ξοφλούν ε φά παξ το μη λη ξι πρό θε σμο τμή μα του δα νεί ου με έκ πτω ση 10%, 

ε φό σον η εξό φλη ση γί νει με τά την πα ρέ λευ ση πε ντα ε τί ας α πό την η με ρο μη νί α της 

δα νεια κής σύμ βα σης και προ της πα ρε λεύ σε ως δε κα ε τί ας , με την προ ϋ πό θε ση ό τι 

έ χει γί νει ε μπρό θε σμα η α πο πλη ρω μή των δό σε ων του δα νεί ου που α ντι στοιχεί 

στο διά στη μα αυ τό.

Σε δια δι κα σί α ε γκρί σε ως α πό το ΔΣ/Α Ο Ο Α εί ναι η δια νο μή 33 δα νεί ων σε ε πιλα-

χό ντες του 37ου στε γα στι κού προ γράμ μα τος.

Στο τε λευ ταί ο στά διο εί ναι η ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας πα ρα χώ ρη σης 

σε ε πι λα χό ντες του 34ου οι κο δο μι κού προ γράμ μα τος 4 δια με ρι σμά των α πό την 

πο λυ κα τοι κί α στο Ο.Τ. 834 Λά ρι σας.

Δεν υ πήρ ξε κα μί α ε ξέ λι ξη στα αι τή μα τα του Ορ γα νι σμού μας για την πα ραχώ-

ρη ση 7 Ο.Τ. α πό το Στρδο «ΖΑ ΦΕΙ ΡΗ» στην Ερ μού πο λη Σύ ρου και του Ο.Τ. Σ2 α πό 

το πρώ ην Στρδο «ΚΙΟΥ ΣΗ» στην Καρ δί τσα.

Συ νε χί ζε ται η δια δι κα σί α δη μιουρ γί ας κα τα λό γου στον ο ποί ο θα πε ριέ χονται 

κι νη τό - στα θε ρό τη λέ φω νο και η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση των ε πι θυ μού ντων με λών 

του Ορ γα νι σμού, με σκο πό την ά με ση η λε κτρο νι κή ε νη μέ ρω ση. Πα ρακα λού νται 

τα μέ λη μας να συν δρά μουν στην προ σπά θεια αυ τή του Ορ γα νι σμού.

Πε ρισ σό τε ρες ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ πα ρέ χο νται:

 Α πό το Γρα φεί ο Ε νη μέ ρω σης στο Τηλ. 210 6577401 και

 Α πό την ι στο σε λί δα του Ορ γα νι σμού (www.aooa.gr)

            Υ πτγος Ιω άν νης Βε νέ της

           Γε νι κός Διευ θυ ντής Α Ο Ο Α











Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 96 Ρόμμελ 1982 0.88

5 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17

6 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

7 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32

8 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17

9 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

10 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

11 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

12 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44

13 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88

14 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

15 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

16 118 Διοικητική 1988 0.29

17 119 Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος (μέχρι 1941) 1993 0.73

18 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

19 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

20 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

21 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

22 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

23 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)

1996 2.05

24 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

25 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

26 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

35
ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11)

Η Έμμεσος Στρατηγική
(B. H. Liddell Hart)

2001 2,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



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 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

10 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

11 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

12 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

13 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

14 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

15 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

16 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

17 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

18 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

19 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

20 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

21 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

22 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

23 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

24 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

25 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

26 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

27 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

28 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

29 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

30 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

31 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

32 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

33 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

34 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

35 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

36 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

37 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

38 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

39 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

40 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

41 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

42 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

43 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

44 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

45 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

46 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

47 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

48 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

49 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

50 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

51 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

52 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

53 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

54 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

55 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

56 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

57 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

58 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

59 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

60 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

61 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- 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, 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%.


