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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
1020 ΣΤΓ

Διευθυντής Εκδόσεως:   τηλ. & fax 2106553978 (Εσωτ. 3978)

Διαχείριση Συνδρομητών: τηλ. 2106553166 (Εσωτ. 3166)

Διαχείριση Μελετών:  τηλ. 2106553979 (Εσωτ. 3979)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: τηλ. 2106553167 (Εσωτ. 3167)

Eπώνυμο:.......................................................... Όνομα:.....................................................................
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ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

KAΤΑΘΕΣΗ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ

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

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

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

η αποστολή ταχυδρομικών επιταγών.

 Οι δε συνδρομητές εξωτερικού να στέλνουν και την τραπεζική επιταγή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

26,57€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

41,57€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.

2,94€

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 

5,87€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

30,77€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

45,77€



Τα προηγούμενα 

τεύχη 

υπάρχουν και 

σε PDF 

στη σελίδα 

www.army.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: 

ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διευθυντής

Διεύθυνσης Ενημερώσεως και Δημοσίων Σχέσεων

Ταξχος Αθανάσιος Κρεμπούνης

Τμηματάρχης 5ου Τμήματος 

Στρατιωτικής Επιθεώρησης

Ανχης (ΠΖ) Στέργιος Καρατάσης

Καταχώριση Συνδρομητών

Multimedia

Ανθλγος (ΠΒ) Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Καταχώριση Μελετών

Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνα Μοσχέτα

Επεξεργασία Φωτογραφίας

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου

Μ.Υ. Ιωάννα Νικολαΐδη

Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)

ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση

ΤΥΕΣ

http://www.army.gr

email: ekdosis@army.gr



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.



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
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ΤΟ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗΣ

Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ ΝΑΣ ΚΑΙ Α ΣΦΑ ΛΕΙΑΣ

Ο μι λi α του Υ πουρ γού Ε θνι κής Ά μυ νας

κ. Ευάγ γε λου Βε νι ζέλου

στους σπουδαστές και τα στελέχη της Ανωτάτης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2010

Την Πα ρα σκευή 10 Δε κεμ βρί ου 2010, ε πι σκέ φθη κε 

την Α νώ τα τη Διακλα δι κή Σχο λή Πο λέ μου (Α ΔΙ ΣΠΟ), 

ο Υ πουρ γό Ε θνι κής Ά μυ νας κ. Ευάγ γε λος Βε νιζέ λος 

συ νο δευό με νος α πό τον αρ χη γό ΓΕ Ε ΘΑ Πτέ ραρ χο (Ι) 

Ιω άν νη Γιά γκο και τον Διοι κη τή του Γ΄ Σώ μα τος Στρα-

τού (ΝDC-GR) Α ντι στρά τη γο Γε ώρ γιο Να κό που λο.

Ο κ. Υ πουρ γός ε νη με ρώ θη κε α πό τη Διοί κη ση της Σχο λής 

για τις ε ξε λί ξεις επί θε μά των που σχε τί ζο νται με το εκ παι-

δευ τι κό της έρ γο και ει δι κό τε ρα επί αυ τών που υ λο ποιούν 

τις κα τευ θύν σεις του και α πο βλέ πουν στην α να βάθ μιση της 

πα ρε χό με νης εκ παί δευ σής της. Α κο λού θως, πραγ μα το ποί η σε 

ο μι λί α προς τους σπου δα στές της Σχο λής ό που α να φέρ θη κε 

σε θέ μα τα δια μόρ φω σης της Πο λι τι κής Ε θνι κής Ά μυ νας και 

ει δι κό τε ρα στις ε ξε λί ξεις ση μα ντι κών θεμά των του ΥΕ ΘΑ, αλ-

λά και στις προ κλή σεις που αυ τό πρέ πει να α ντι με τω πί σει.
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Κύ ριε αρ χη γέ του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας, στρα-

τη γέ, κύ ριε διοι κη τά, κύ ριοι, χαί ρο μαι για τί βρί σκο μαι ξα νά στην 

Α νωτά τη Δια κλα δι κή Σχο λή Πο λέ μου.

Χαί ρο μαι για τί μου δί νε ται η ευ και ρί α να α πευ θύ νο μαι σή με ρα 

στην πα ρούσα εκ παι δευ τι κή σει ρά. Τα ο χτώ χρό νια λει τουρ γί ας 

της Α ΔΙ ΣΠΟ την έ χουν ανα δεί ξει ως έ να χώ ρο α πο λύ τως α να γκαί ο 

για την α νά πτυ ξη της δια κλα δι κό τητας και για την προ ε τοι μα σί α 

των νέ ων ε πι τε λι κών στε λε χών και χαί ρο μαι για τί με τα ξύ των 

σπου δα στών της Σχο λής έ χου με α ξιω μα τι κούς α πό φί λες χώρες, 

α ξιω μα τι κούς που έ χουν κά νει και τις πρω το βάθ μιες σπου δές τους 

στις πα ρα γω γι κές σχο λές της χώ ρας μας, και φυ σι κά α ξιω μα τι κούς 

α πό την Κυ πριακή Δη μο κρα τί α, που ού τως ή άλ λως προ έρ χο νται 

ό λοι α πό τις πα ρα γω γι κές μας σχο λές και συ νερ γά ζο νται με Ελ λα-

δί τες α ξιω μα τι κούς στην Ε θνι κή Φρουρά.

Μια σύ ντο μη α να φο ρά στην οι κο νο μι κή συ γκυ ρί α

Ό πως α νέ φε ρε ο διοι κη τής της Σχο λής, η οι κο νο μι κή συγκυ ρί α 

εί ναι ι διαί τε ρα δύ σκο λη. Η χώ ρα βρί σκε ται σε μια δη μο σιο νο μι κή 

περι δί νη ση ό χι μό νη της, μα ζί με πολ λές άλ λες χώ ρες ευ ρω πα ϊ κές. 

Η κρί ση δεν αφο ρά μό νον την Ευ ρώ πη, δεν α φο ρά μό νο τη ζώ νη 

του ευ ρώ, α φο ρά ό λες σχε δόν τις νο μι σμα τι κές ζώ νες.

Εί ναι μια κρί ση στην πραγ μα τι κό τη τα πο λι τι κή, εί ναι μια 

κρί ση που α να δει κνύ ει τη α δυ να μί α της Ευ ρωπα ϊ κής Έ νω σης 

να λει τουρ γή σει ως μί α ο λο κλη ρω μέ νη πο λι τι κή ο ντό τη τα, να 

υπο στη ρί ξει με τους α νά λο γους θε σμούς και με τις α να γκαί ες 

πο λι τι κές πρωτο βου λί ες το με γά λο εγ χεί ρη μα του ευ ρώ. Για τί 

εί ναι πραγ μα τι κά α ντι φα τικό να υ πάρ χουν προ ω θη μέ νοι χρη μα-

το οι κο νο μι κοί θε σμοί, να υ πάρ χει κοι νό νό μι σμα, να υ πάρ χει η 

Ευ ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή Τρά πε ζα, αλ λά να μην υ πάρ χει έ νας ι σχυ ρός 

κοι νο τι κός προ ϋ πο λο γι σμός, να μην υ πάρ χουν θε σμοί που θέ τουν 

υπό έ λεγ χο το εν δο κοι νο τι κό ε μπό ριο, να μην υ πάρ χουν θε σμοί 

α να πλή ρω σης των α να πτυ ξια κών ελ λειμ μά των, ό πως συμ βαί νει σε 

άλ λες πε ριο χές του κό σμου που έ χουν α να δεί ξει κα τά κυ ριο λε ξί α 

ο μο σπον δια κά συ στή μα τα δια κυ βέρνη σης.

Η κρί ση έ χει κα τα στεί πο λι τι κή ε δώ και πά ρα πο λύ και ρό για τί 

έ χει κα τα στεί φα νε ρό πως αυ τό που λεί πει εί ναι συ γκρο τη μέ νες 

δια δι κα σί ες και θε σμοί πα γκό σμιας οι κο νο μι κής δια κυ βέρ νη-

σης. Ού τε οι εί κο σι ι σχυ ρό τε ρες οι κο νο μί ες του κό σμου, οι G20, 

μπο ρούν να λει τουρ γή σουν δυ στυ χώς ως υ ποκα τά στα το του 

Ο Η Ε, ού τε οι ο χτώ με γα λύ τε ρες οι κο νο μί ες, οι G8, μπο ρούν να 

λει τουρ γή σουν ως έ να οι κο νο μι κό και χρη ματο οι κο νο μι κό Συμ-

βού λιο Α σφα λεί ας.

Η τύ χη της χώ ρας ε ξαρ τά ται σε πά ρα πο λύ με γά λο βαθ μό 
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από ε ξε λί ξεις ευ ρω πα ϊ κές και διε θνείς που δεν τις ε λέγ χου με, 

τις ο ποί ες μπο ρού με να ε πη ρε ά σου με σε πά ρα πο λύ μι κρό 

βαθ μό, γι’ αυ τό χρειά ζε ται πάρα πο λύ με γά λη προ σο χή. Χρειά-

ζε ται πο λύ με γά λη προ σοχή για τί υ πάρ χουν κυ ρί αρ χες α ντι λή ψεις 

και κυ ρί αρ χα κρι τή ρια, στα ο ποί α δεν εί ναι εύ κο λο να α ντι τά ξει 

κα νείς μια πιο σύν θε τη και πιο ε κλε πτυ σμέ νη ε πι χει ρη μα το λο γί α, 

ι δί ως ό ταν βρί σκε ται σε θέ ση α δυ να μί ας και δια πραγ μα τεύ ε ται 

ε νό ψει πο λύ συ γκε κρι μέ νων α να γκών του.

Υ πάρ χουν ό μως πά ρα πολ λά πράγ μα τα που μπο ρού με να 

κά νου με ε μείς ως χώ ρα μό νοι μας, με δι κές μας πρω το βου λί ες. 

Εί ναι στην πραγ μα τι κό τη τα τρεις οι ά ξο νες στους ο ποί ους πρέ-

πει να κι νη θού με:

 Ο πρώ τος εί ναι η συ νε πής ε φαρ μο γή του μνη μο νί ου, δηλα-

δή των ό ρων και των δι καιο πρα κτι κών θε με λί ων της δα νεια κής 

σύμ βα σης που μας συν δέ ει με την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή, την Ευ-

ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή Τρά πε ζα και το Διε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μεί ο, 

για τί ε άν δεν ε κτα μιευ τούν οι δό σεις του δα νεί ου η χώ ρα δε θα 

μπο ρέ σει να κα λύ ψει τις δα νεια κές τις α νά γκες, δε θα μπο ρέ σει 

να κα λύ ψει τις α νά γκες α πό πλευ ράς δη μο σί ων δα πα νών. Αυ τό 

είναι το λι γό τε ρο, εί ναι το προ οί μιο. 

 Ο δεύ τε ρος ά ξο νας εί ναι να κά νου με ό λα ό σα υ περ βαί νουν 

το μνη μό νιο και α φο ρούν τις δι κές μας ε θνι κές πρω το βου λί ες, τη 

δι κή μας ε θνι κή στρα τη γική α να συ γκρό τη σης. Αυ τά που α φο ρούν 

το κρά τος με τη μορ φή της δη μό σιας διοί κη σης, το κρά τος με 

τη μορ φή του μο χλού υ πο στή ρι ξης της α νά πτυ ξης, το κράτος με 

τη μορ φή του κοι νω νι κού κρά τους, με τη μορ φή ε νός δι κτύ ου 

κοι νω νικής συ νο χής και α σφά λειας που δε χρειά ζε ται μό νον δα-

πά νες, αλ λά χρειά ζε ται και θε σμούς και ευαι σθη σί ες και ε πάρ κεια 

διοι κη τι κή.

 Και ο τρί τος ά ξο νας εί ναι να δια μορ φώ σου με τις προ ϋ πο-

θέ σεις της υ πέρ βα σης, δη λα δή να φω τί σου με την έ ξο δο του 

τού νελ. H πα ρά τα ση της ε ξό φλη σης του δα νεί ου των 110 δις. 

ευ ρώ, που α ντι στοι χεί πε ρί που στο 1/3 του δη μο σί ου χρέ ους 

της χώ ρας, ε άν ο λο κλη ρω θεί, ό πως θέ λου με να πι στεύ ου με ό τι 

θα γί νει, θα εί ναι η πρώ τη προ ϋ πό θε ση. Πρέπει να δού με πώς 

αυ τή τη στιγ μή κα τα νέ με ται σε κο μι στές το υ πό λοι πο μέ ρος 

του χρέ ους, πού βρί σκε ται στα χέ ρια της Ευ ρω πα ϊ κής Κε ντρι κής 

Τρά πε ζας, στα χέ ρια ελ λη νι κών τρα πε ζών, στα χέ ρια ελ λη νι κών 

α σφα λι στι κών τα μεί ων κα τά πε ρί που άλ λο 1/3, και στα χέ ρια 

της διε θνούς α γο ράς κα τά άλ λο 1/3 προ κειμέ νου να μπο ρέ σου-

με να κά νου με χει ρι σμούς που εί ναι α να γκαί οι σε συν δυασμό 

με πρω το γε νή πλε ο νά σμα τα και υ ψη λούς ρυθ μούς α νά πτυ ξης. 

Χω ρίς αυ τά τα δύ ο μια χώ ρα που ο λό γος του χρέ ους της σε 
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σχέ ση με το Α ΕΠ θα υ περ βαί νει το 160% δεν μπο ρεί εύ κο λα να 

βγει α πό την πε ρι δί νη ση.

Γι’ αυ τό χρειά ζε ται μια προ σπά θεια ε ντα τι κή τα ε πό με να τρί α 

χρό νια, μια προ σπά θεια πα νε θνι κή, στην ο ποί α πρέ πει να με τέ-

χει ο κα θέ νας κα τά το μέτρο των δυ να το τή των του με αί σθη μα 

ε θνι κής συ νο χής και κοι νω νι κής δι καιοσύ νης που δεν εί ναι εύ κο-

λο να ε μπε δω θεί, για τί ο κα θέ νας έ χει μια εύ λο γη αμφι βο λί α για 

το αν πράγ μα τι τα βά ρη κα τα νέ μο νται δί καια. Και αυ τό α φο ρά 

πρω τί στως αυ τούς που δεν εί ναι μι σθω τοί και συ ντα ξιού χοι εί τε 

του δη μό σιου εί τε του ι διω τι κού το μέ α, ό μως χρεια ζό μα στε στοι-

χειώ δη χρό νο για να τα κά νου με ό λα αυ τά και αυ τός ο χρό νος 

δεν υ πάρ χει.

Αυ τό ση μαί νει ό τι με ρι κές φο ρές προ τάσ σο νται κι νή σεις που 

α πο δί δουν άμε σα α πο τε λέ σμα τα και ως εκ τού του εί ναι πιο εύ-

κο λες, έ πο νται κι νή σεις πιο πο λύ πλο κες, πιο δύ σκο λες που α φο-

ρούν τις σχέ σεις οι κο νο μί ας και πα ρα οικο νο μί ας, που α φο ρούν 

την ε πάρ κεια του φο ρο λο γι κού συ στή μα τος, την ε πάρ κεια του 

κοι νω νι κο α σφα λι στι κού συ στή μα τος, το μο ντέ λο α νά πτυ ξης. 

Πρέ πει ταυ τό χρο να να υ πο στη ρί ζου με το υ φι στά με νο μο ντέ λο 

α νά πτυ ξης που προ σφέ ρει στο Α ΕΠ μέ σα α πό την οι κο δο μή, 

μέ σα α πό τον του ρι σμό, μέ σα α πό το λιανι κό ε μπό ριο και να 

ορ γα νώ νου με τη με τά βα ση σε έ να άλ λο μο ντέ λο α νά πτυ ξης το 

ο ποί ο εί ναι πιο σύγ χρο νο, πιο α ντα γω νι στι κό, πιο έ ξυ πνο, πιο 

κα λά στο χευ μέ νο.

Η συμ βο λή του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας

Αυ τό εί ναι μια πο λύ σύν θε τη δρα στη ριό τη τα και σε ό λα αυ-

τά με τέ χου με και ε μείς πρέ πει να ξέ ρε τε ως Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής 

Ά μυ νας, διό τι η κοι νή γνώ μη α ντι με τω πί ζει την ά μυ να και την 

α σφά λεια με α ντι φα τικό τρό πο: Ε πεν δύ ει πά ρα πολ λά στο αί σθη-

μα α σφά λειας. Θέ λει να νιώ θει α ξιοπρε πής και κυ ρί αρ χος α ντι-

λαμ βα νό με νος πό σο ε ξαρ τη μέ νος εί ναι οι κο νο μικά. Δεν θέ λει 

να νιώ θει ό τι συ νε χί ζο νται α λό γι στες οι σπά τα λες ε πι λο γές στο 

πε δί ο των στρα τιω τι κών δα πα νών. Α πό την άλ λη δεν θέ λει να μέ-

νει τί πο τα α να πά ντη το, ό ταν υ πάρ χουν κά θε εί δους προ κλή σεις. 

Εκ τρί του, θέ λει να α ποφεύ γο νται οι ε ντά σεις και οι κρί σεις και 

να μη δια σα λεύ ε ται η στα θε ρό τητα και η ει ρή νη, αλ λά χω ρίς να 

θί γε ται η κυ ριαρ χί α, χω ρίς να πα ρα βλά πτε ται η α κε ραιό τη τα και 

χω ρίς να δια μορ φώ νε ται η ει κό να μιας χώ ρας που εν δί δει και 

που δεν υ πε ρα σπί ζε ται με τρό πο α πό λυ το και α πο τε λε σμα τι κό 

την κυ ριαρχί α της, τα κυ ριαρ χι κά της δι καιώ μα τα και τις διε θνείς 

αρ μο διό τη τές της.

Ο προ ϋ πο λο γι σμός του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας ε κτε-
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λέ στη κε το 2010 έ τσι ώ στε τε λι κά να δα πα νη θούν κον δύλια 20% 

λι γό τε ρα α πό τα προ ϋ πο λο γι σθέ ντα σύμ φω να με τον προ ϋ πο-

λο γι σμό του 2010 που ψη φί στη κε το Δε κέμ βριο του 2009 και 

ε πί τη βά ση αυ τή ο προ ϋ πο λο γι σμός του 2011 εί ναι κα τά 21% 

μι κρό τε ρος α πό τον προ ϋ πο λο γι σμό του 2010. Αυ τό δεν α φο ρά 

τις α πο δο χές του προ σω πι κού που έ χουν υ πο στεί ό ποια μεί ω ση 

υ πέ στη σαν ο ριζό ντια μα ζί με ό λο το προ σω πι κό του Δη μο σί ου, 

α φο ρά ό μως λει τουρ γι κές δαπά νες ό που υ πάρ χει τε ρά στιο πε-

ρι θώ ριο ε κλο γί κευ σης και κα λύ τε ρης στό χευ σης και α φο ρά τις 

δα πά νες για ε ξο πλι στι κά προ γράμ μα τα, μέ σω των ο ποί ων 

συμ βάλ λα με πέ ρυ σι στον πε ριο ρι σμό του δη μο σιο νο μι κού ελ λείμ-

μα τος κα τά 1,6 δισ. ευ ρώ πέ ραν των προ ϋ πο λο γι σθέ ντων και θα 

συμ βά λου με φέ τος κα τά 2,2 δισ. ευ ρώ, κα τά 500 ε κατ. ε πι πλέ ον, 

ε νώ ταυ τό χρο να αυ τούς τους 14 μή νες α πε γκλω βί σα με ση μα-

ντικό τα τα ε ξο πλι στι κά προ γράμ μα τα ό λων των κλά δων, τα 

ο ποί α πα ρα κω λυό ντου σαν α δι καιο λό γη τα ε πί χρό νια:

Λύ σα με προ βλή μα τα σε σχέ ση με το πιο κρί σι μο ζή τη μα που 

εί ναι η με τα φο ρά προ σω πι κού, για μια χώ ρα ό πως η Ελ λά δα, 

ι δί ως στο χώ ρο του Αι γαί ου και της Α να το λι κής Με σο γεί ου, α πε-

λευ θε ρώ νο ντας το ε γκλω βι σμέ νο για με γά λο διάστη μα πρό γραμ-

μα των με τα φο ρι κών ε λι κο πτέ ρων NH 90 στο Στρα τό. Λύ σα με 

το πρό βλη μα των βλη μά των των νέ ων αρμά των LEO. Λύ σα με 

το πρό βλη μα των αυ το κι νούμε νων πυ ρο βό λων. Προ ω θή σα με 

το προ βλη μα τι κό πρό γραμ μα ε πι κοι νω νιών ζώνης–μά χης ΕΡ-

ΜΗΣ. Στο Ναυ τι κό α ντι με τω πί στη κε το κο ρυ φαί ο ζή τη μα των 

υ ποβρυ χί ων και της ναυ πη γι κής βιο μη χα νί ας της χώ ρας και θα 

α ντι με τω πι στεί και το ζή τη μα των φρε γα τών, ε νώ συ νε χί ζε ται 

κα νο νι κά το πρό γραμ μα των πυραυ λα κά των. Στην Α ε ρο πο ρί α 

α ντι με τω πί στη κε το πρό βλη μα των α νταλ λα κτικών των πτη τι κών 

μέ σων, με τά α πό κα θυ στέ ρη ση, ό πως και το πρό βλη μα της ερ-

γο στα σια κής συ ντή ρη σης των κι νη τή ρων των α ε ρο σκα φών F16 

ό λων των γε νε ών.

Και κα τά την ί δια λο γι κή θα α ντι με τω πί σου με τους ε πό με νους 

μή νες τέ τοιες εκ κρε μό τη τες χρο νί ζου σες, προ κει μέ νου να μπο ρέ-

σου με να ε φαρ μό σου με τις νέ ες ρυθ μί σεις για τη δο μή δυ νά με ων 

και για το μα κρο πρό θε σμο πρό γραμ μα ε ξο πλι σμών και για το 

τριε τές κυ λιό με νο πρό γραμ μα ε ξο πλι σμών ό πως προβλέ πει ο 

νό μος 3883/2010.

Και κυ ρί ως ό πως ξέ ρε τε τον προ η γού με νο χρό νο ε πεν δύ σα με 

σε υ πο δο μές προσω πι κού. Αυ τό εί ναι το νό η μα των νέ ων ρυθ-

μί σε ων για την ιε ραρ χί α και τις προ α γω γές του στρα τιω τι κού 

προ σωπι κού που ε πι βάλ λει κα νό νες α ξιο κρα τί ας και δια φά νειας, 

που ε γκα θι στά τη νο μι μό τη τα και το κρά τος δι καί ου στα συμ-
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βού λια με τα θέ σε ων, στα συμ βού λια προ α γω γών, στο πει θαρ χι κό 

δί καιο. Εί ναι πο λύ χρή σι μο για ε σάς που εί στε νέ οι ε πι τε λείς να 

με λε τή σε τε το κεί με νο του νό μου 3883/2010 για να α ντι λη φθείτε 

ποιο εί ναι το πνεύ μα που διέ πει αυ τές τις ρυθ μί σεις, οι ο ποί ες 

α φο ρούν το μέλ λον σας και την πο ρεί α σας.

Και αυ τό κα τέ στη ε φι κτό ε πει δή α ντι με τω πί στη κε το συ ντα ξιο-

δο τι κό πρό βλη μα του στρα τιω τι κού προ σω πι κού με τον πιο ή πιο 

και δί καιο τρό πο σε σχέ ση με την ο ξύ τη τα του προ βλή μα τα σε 

πα νευ ρω πα ϊ κό ε πί πε δο και με ό λα ό σα γί να νε και για το κοι νω νι κο-

α σφα λι στι κό σύ στη μα της χώ ρας αλ λά και για το συ ντα ξιο δο τι κό 

πρό βλη μα των πο λι τικών υ παλ λή λων του δη μο σί ου.

Ά ρα αυ τή τη στιγ μή πρέ πει και οι Έ νο πλες Δυ νά μεις -και το 

δεί χνουν αυ τό με συ νέ πεια και σο βα ρό τη τα ό πως πά ντα- να 

στέλ νουν το μή νυ μα πως έ χουν συ νεί δη ση της κα τά στα σης, πως 

ως τμή μα του ελ λη νι κού λα ού και της κοι νω νί ας, ένστο λο, με 

πα ρά δο ση, πει θαρ χη μέ νο, υ ψη λής ποιό τη τας και ε ξαι ρε τι κών δε-

ξιο τή των α ντι λαμ βά νο νε ται το μέ γε θος της κρί σης, συ μπά σχουν 

και συμ βά λουν.

Εί ναι ε ξαι ρε τι κά δύ σκο λο να δια χει ρι στεί κα νείς τόσο 

α ντι φα τι κές συν θή κες: Να πρέ πει να πε ριο ρί σει τις αμυ ντι κές 

δα πά νες, να πρέ πει να τις ε κλο γι κεύ σει, να πρέ πει να ε πεν δύ σει 

στο προ σω πι κό, να πρέ πει να ε κλο γι κεύ σει την ί δια την α μυ ντι-

κή σχε δί α ση, να ε φαρ μό σει ρι ζο σπα στι κές αλ λα γές σε σχέ ση 

με τη δο μή διοί κη σης και τη δο μή δυ νά με ων, να εκ πέμ ψει έ να 

μή νυ μα α σφά λειας και στα θε ρό τη τας στον ελ λη νι κό λα ό, να με-

τά σχει σε χρή σι μους με τα σχη μα τι σμούς στο ε πί πε δο του ΝΑΤΟ 

και της Ε Ε, να συ νε χί σει τη χρη μα το δό τη ση και την υ πο στή ρι ξη 

πολ λών διεθνών στρα τιω τι κών α πο στο λών και βε βαί ως να κρα-

τή σει α νοι χτή την προσ δοκί α. Διό τι χω ρίς αυ τήν την προσ δο κί α 

δεν μπο ρεί έ νας λα ός, έ να έ θνος, να διέλ θει μέ σα α πό μί α τό σο 

δύ σκο λη πε ρί ο δο. Για τί η κοι νω νι κή, πο λι τι κή και οι κο νο μι κή 

ψυ χο λο γί α δεν εί ναι «α έ ρας», εί ναι συ γκε κρι μέ νο μέ γε θος που 

επη ρε ά ζει τις συ μπε ρι φο ρές και ε πη ρε ά ζο ντας τις συ μπε ρι φο ρές 

πα ρά γει απο τέ λε σμα οι κο νο μι κό, α να πτυ ξια κό, κοι νω νι κό και εν 

τέ λει ε θνι κό.

Η έν νοια της ε θνι κής ι σχύ ος

Ό λα αυ τά συν δέ ο νται με μια έν νοια που εί ναι κα θο ρι στική 

και για την πο λι τι κή ε θνι κής ά μυ νας και α σφά λειας που εί ναι η 

έν νοια της ε θνι κής ι σχύ ος. Για τί η ε θνι κή ι σχύς εί ναι κά τι πο λύ 

πε ρισ σό τε ρο α πό την ε θνι κή α κε ραιό τη τα και την ε θνι κή α νε-

ξαρ τη σί α. Εί ναι το διε θνές α πο τύπω μα της χώ ρας, ο τρό πος με 

τον ο ποί ο η χώ ρα γί νε ται α ντι λη πτή και α πό τον ε αυ τό της και 
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α πό τους άλ λους σε ό λα τα ε πί πε δα διε θνούς δρά σης, πο λι τι κό, 

δι πλω μα τι κό, στρα τιω τι κό, οι κο νο μι κό, χρη μα το οι κο νο μι κό, πο-

λι τι στι κό. Δεν α να φέ ρο μαι στην εκ παί δευ ση για τί εί ναι τμή μα 

στην πραγ μα τι κό τη τα της πα ρα γω γι κής βά σης της χώ ρας και 

των εν δο γε νών πό ρων α νά πτυ ξης. Χω ρίς εθνι κή ι σχύ δεν έ χεις 

τις προ ϋ πο θέ σεις, στην πραγ μα τι κό τη τα, να συ γκρο τήσεις μια 

πο λι τι κή ε θνι κής ά μυ νας και α σφά λειας. Γι’ αυ τό η πο λι τι κή 

ε θνι κής ά μυ νας και α σφά λειας πρέ πει να α ξιο ποιεί και ταυ-

τό χρο να να προ στα τεύ ει ό λες τις πα ρα μέ τρους της ε θνι κής 

ισχύ ος. Φυ σι κά στο πλαί σιο μιας δη μο κρα τι κά συ ντε ταγ μέ νης 

πο λι τεί ας, στο πλαί σιο της δη μο κρα τι κής νο μι μό τη τας και των 

δη μο κρα τι κών δια δι κα σιών.

 

Ε θνι κή ά μυ να και ε ξω τε ρι κή α σφά λεια

Ά ρα οι Έ νο πλες Δυ νά μεις α σχο λού νται με την ε ξω τε ρι κή α σφά-

λεια και την ε θνι κή ά μυ να. Η ε ξω τε ρι κή α σφά λεια ό μως εί ναι και 

αυ τή με τη σει ρά της έ να μέ γε θος που έ χει κα τα στεί ε ξαι ρε τι κά 

πο λύ πλο κο για τί έ χει να α ντι με τω πί σει νέου τύ που προ κλή σεις 

και νέ ου τύ που α πει λές σε πα γκό σμιο, πε ρι φε ρεια κό και ε θνι κό 

ε πί πε δο. Γι’ αυ τό πλέ ον δε συ ζη τού με μό νον για την πο λι τι κή 

ε θνι κής ά μυ νας, αλ λά για την πο λι τι κή ά μυ νας και α σφά λειας με 

την έν νοια της ε ξω τε ρι κής α σφά λειας, με την έν νοια που ο ό ρος 

α σφά λεια έχει πλέ ον στα κεί με να της Κοι νής Πο λι τι κής Ά μυ νας 

και Α σφά λειας της Ε Ε, όπως αυ τή συ γκρο τεί ται θε σμι κά με τη 

Συν θή κη της Λι σα βό νας. Ό πως η α σφά λεια γί νε ται α ντι λη πτή στο 

πλαί σιο του νέ ου στρα τη γικού δόγ μα τος του ΝΑ ΤΟ.

Έ χει λοι πόν πο λύ με γά λη ση μα σί α αυ τό που και το ΝΑ ΤΟ και 

η Ε Ε α ντι λαμ βά νο νται ως α σφά λεια και ά μυ να να το α ντι λη φθού-

με και ε μείς ως τέ τοιο, κα θώς δεν υ πάρ χει κα μί α αμ φι βο λί α ό τι 

δεν μπο ρεί να υ πάρ χει α μυ ντι κή πο λι τι κή χω ρίς πο λι τι κή α σφά-

λειας.

Ε πί σης, η α μυ ντι κή πο λι τι κή και η εξω τε ρι κή πο λι τι κή εί ναι οι 

δύ ο ό ψεις του ί διου νο μί σμα τος γι’ αυ τό έ χει πά ρα πο λύ με γά λη 

ση μα σί α ο α πό λυ τος συντο νι σμός και η α ξιο ποί η ση των μέ σων 

της α μυ ντι κής διπλω μα τί ας.

Εί ναι ε πί σης προ φα νές ό τι η συ νερ γα σί α του Υ πουρ γεί ου Ε θνι-

κής Ά μυ νας με ό λα τα υ πουρ γεί α, με ό λες τις δη μό σιες υ πη ρε σί ες 

που σχε τί ζο νται ά με σα ή έμ με σα με θέ μα τα ε ξω τε ρι κής α σφά λειας 

εί ναι α πο λύ τως α να γκαί α ορ γα νω τι κή προ ϋ πό θε ση για να έ χου με 

έ να ε θνι κό α μυ ντι κό δόγ μα το ο ποί ο εί ναι ο λο κλη ρω μέ νο, συ νε-

κτι κό και α κρι βές στις δια τυ πώ σεις του χω ρίς πε ριτ τές ρη το ρεί ες 

οι ο ποί ες δη μιουρ γούν πα ρε ξή γη ση ως προς τα με γέ θη, ως προς 

τους στό χους και ως προς τα μέ σα.
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Έ νας κό σμος ρευ στός και α να σφα λής

Έ χει λοι πόν πο λύ με γά λη ση μα σί α σε έ ναν κό σμο ρευ στό και 

α να σφα λή και με σού σης μιας πο λύ με γά λης οι κο νο μι κής κρί σης 

που ξε κίνη σε ως χρη μα το οι κο νο μι κή, κα τέ λη ξε να εί ναι δη μο σιο-

νο μι κή -και το πα ράδειγ μα της Ιρ λαν δί ας μας δεί χνει πως ξα να γί-

νε ται χρη μα το οι κο νο μι κή η κρί ση αυ τή- για να α να κυ κλω θεί και 

πά λι ως δη μο σιο νο μι κή κ.ο.κ. -σε έ να φαύ λο κύ κλο που πρέ πει 

να σπά σει- πρέ πει να πού με με α κρί βεια την ά πο ψή μας για τα 

θέ μα τα αυ τά, για τί δεν αρ κεί να λέ με τα αυ το νό η τα. Για τί στην 

πραγ μα τι κότη τα οι λα οί, οι πο λί τες εί ναι πά ρα πο λύ δύ σπι στοι 

και δεν πι στεύ ουν ού τε τα αυ το νό η τα.

Τι εί ναι κα τά βά ση η ε θνι κή κυ ριαρ χί α;

Αν ό μως σε κά τι πι στεύ ουν, αυ τό εί ναι ό τι πρέ πει να προστα-

τεύ σου με την ε θνι κή μας α κε ραιό τη τα, την α κε ραιό τη τα του 

ε θνι κού χώ ρο. Πρέ πει να προ στα τεύου με την ε θνι κή μας κυ-

ριαρ χί α. Αλ λά το ζή τη μα του τι συ νι στά κυ ριαρ χί α εί ναι έ να ζή-

τη μα στην πραγ μα τι κό τητα α να πά ντη το ε πί αιώ νες και πά ντως 

α να πά ντη το ό λον τον 20ό αιώ να και τα πρώτα χρό νια του 21ου 

αιώ να. Έ χουν υ πο στη ρι χτεί πά ρα πολ λές θε ω ρί ες που στην πραγ-

μα τι κό τη τα εί ναι θε ω ρί ες ό χι μό νο της κυ ριαρ χί ας αλ λά θε ω ρί ες 

πε ρί δη μο κρα τί ας και πε ρί φι λε λευ θε ρι σμού. Ε άν υ πάρ χει μια δια-

τύ πω ση που εί ναι συ νε πής και με το δη μο κρα τι κό μας πο λί τευ μα 

και με τον ευ ρω πα ϊ κό πο λιτι κό και νο μι κό πο λι τι σμό αλ λά και με 

το ρε α λι σμό που α παι τούν οι συν θή κες, θα έ λε γα ό τι εί ναι αυ τή 

που ταυ τί ζει την κυ ριαρ χί α με την ι κα νό τη τα ε νός κρά τους 

να προ βλέ πει και να δια χει ρί ζε ται με ε πι τυχί α τις κρί σεις. 

Να τις α πο φεύ γει στο μέ τρο του δυ να τού και να τις υ περ βαί νει 

στο μέ τρο του δυ να τού. Και ό ταν α να φέ ρο μαι σε κρίσεις εν νο ώ 

κά θε εί δους κρί σεις μι κρές και με γά λες α πό δη μο σιο νο μι κές έ ως 

στρα τιω τι κές.

Α ντι λαμ βά νε στε ό μως ό τι υ πάρ χουν λαν θά νου σες και υπο δό-

ριες μορ φές μεί ω σης της κυ ριαρ χί ας, ό πως εί ναι για πα ρά δειγ μα 

αυ τές που α φο ρούν τη νο μι σμα τι κή πο λι τι κή, τη δη μο σιο νο μι κή 

πο λι τι κή, την κοι νω νι κή πο λι τι κή, και μορ φές α προ κατά λη πτες 

και φευ γα λέ ες, ό πως εί ναι ο ε θνι κός α κρω τη ριασμός. Δη λα δή 

η προ σβο λή των κυ ριαρ χι κών δι καιω μά των με την πιο κλα σι κή 

έννοια που έ χει ο ό ρος αυ τός στο Διε θνές Δί καιο. Αυ τό δεν το 

α νέ χε ται κα νείς και δεν πρό κει ται να το α νε χθεί.

Έ χει δε ση μα σί α ό ταν μια χώ ρα βρί σκε ται σε κα θε στώς οι κο νο-

μι κής και δη μοσιο νο μι κής α δυ να μί ας και ε πι τή ρη σης να στέλ νει 

διε θνώς το μή νυ μα πως αυτό δεν κά μπτει σε κα μί α πε ρί πτω ση 

την ε ξω τε ρι κή και ι δί ως την α μυ ντι κή της πο λι τι κή, την ε θνι κή 



14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

πο λι τι κή ά μυ νας και α σφά λειας. Αυ τό πρέ πει και να το πι στέ-

ψου με και να το πού με και να το κά νου με. Και αυ τό έ χει πο λύ 

με γά λη ση μα σί α για τον τρό πο με τον ο ποί ο χει ρι ζό μα στε και 

τις κα θη με ρι νές ε ντάσεις, και τις κρί σεις, αλ λά και τα χρο νί ζο ντα 

προ βλή μα τα τα ο ποί α στην πραγμα τι κό τη τα βρί σκο νται σε μια 

συ νε χή «πραγ μά τευ ση» -δεν λέ ω δια πραγ μάτευ ση αλ λά σε έ ναν 

διαρ κή α νοι χτό χει ρι σμό.

Πο λι τι κή Ε θνι κής Ά μυ νας και Ε θνι κή Στρα τιω τι κή Στρατη γι κή

Ά ρα, στό χος μας εί ναι -και αυ τό θα κά νου με τους ε πό με νους 

μή νες, τις ε πό με νες ε βδο μά δες για την α κρί βεια, σε συ νερ γα σί α 

με τον αρχη γό του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας, σε συ νερ-

γα σί α με τους αρ χη γούς των κλά δων, σε συ νεν νό η ση με το Υ πουρ-

γεί ο Ε ξω τε ρι κών, σε συ νερ γα σί α με την Βου λή των Ελ λή νων, με 

ό λες τις πο λι τι κές δυ νά μεις, σε συ νερ γα σί α με το ε πι στη μο νι κό 

δυ να μι κό της χώ ρας- να δια τυ πώ σου με με σα φή νεια την πο λι τική 

ε θνι κής ά μυ νας. Για τί τί πο τα δεν εί ναι α πλό και τί πο τα αυ το νό η το, 

και η κά θε λέ ξη έ χει τη ση μα σί α της. Κα θώς ε πί τη βά ση αυ τής 

της πο λι τι κής ε θνικής ά μυ νας, ο Αρ χη γός ΓΕ Ε ΘΑ θα ει ση γη θεί 

την Ε θνι κή Στρα τιω τι κή Στρα τη γική. Ε πί τη βά ση αυ τής της ε θνι-

κής στρα τιω τι κής στρα τη γι κής θα κι νη θεί ξανά ό λο το σύ στη μα 

του ε θνι κού α μυ ντι κού σχε δια σμού προ κει μέ νου να α πο κτή σει 

σάρ κα και ο στά η κά θε τη δο μή διοί κη σης, η δια κλαδι κή δο μή 

διοί κη σης που ε πι βάλ λε ται πλέ ον α πό το νό μο 3883/2010, σύμ φω-

να με τον οποί ο τη διοί κη ση των Ε νό πλων Δυ νά με ων την α σκεί 

φυ σι κά η κυ βέρ νη ση, σύμ φωνα με το άρ θρο 45 του Συ ντάγ μα τος, 

στο ό νο μα του ελ λη νι κού λα ού και εκ μέ ρους του Προ έ δρου της 

Δη μο κρα τί ας που άρ χει των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Αλ λά αυ τή η 

διοί κη ση που εί ναι στην πραγ μα τι κό τη τα η πο λι τι κή διοί κη ση 

των Ε νό πλων Δυ νά με ων, που εί ναι το δόγ μα της δη μο κρα τι κής 

και συ νταγ μα τι κής διοί κησης των Ε νό πλων Δυ νά με ων, υ πο στα σιο-

ποιεί ται και ε πιχει ρη σια κά και διοι κη τι κά. Αυ τές οι δύ ο ό ψεις 

συ γκρο τούν την πλή ρη διοί κη ση των Ε νό πλων Δυ νά με ων που 

την α σκεί πλέον ο Αρ χη γός ΓΕ Ε ΘΑ σε συ νερ γα σί α με τους αρ χη-

γούς των κλά δων που ε ντάσ σονται τώ ρα στην α λυ σί δα και της 

ε πι χει ρη σια κής διοί κη σης. Δεν εί ναι α πλώς πά ρο χοι δυ νά με ων 

στον ε πι χει ρη σια κό διοι κη τή.

Η κά θε τη δο μή διοί κη σης

Έ τσι θα μπο ρέ σου με να ε νο ποι ή σου με τα ε πι τε λεί α, να κά νου-

με οι κο νο μί ες κλί μα κας στο υ ψη λό τε ρο δυ να τό ε πί πε δο, να λει-

τουρ γούν το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕ Α ως πυ λώ νες του ΓΕ Ε ΘΑ. Και 

βέ βαια να μπο ρέ σου με να ε φαρ μό σου με το δια κλα δι κό δόγ μα σε 
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ό λη την έ κτα ση της διοί κη σης, σε ό λες τις βαθ μί δες, ε πι τυγ χά νο-

ντας σο βα ρές οι κο νο μί ες κλί μα κας στις υ πο δο μές, στη διοι κη τι κή 

μέ ρι μνα, στην εκ παί δευ ση, σε πά ρα πολ λές δρα στη ριό τη τες που 

συν δέ ο νται και με την κοι νω νι κή προ σφο ρά των Ε νό πλων Δυ νά-

με ων, ό πως εί ναι οι υ γειο νο μι κές υ πη ρε σί ες ή η συμ με το χή στην 

α ντι με τώ πι ση κρί σεων πο λι τι κής προ στα σί ας μέ σα α πό τα σχέ δια 

που ξέ ρε τε και το ΞΕ ΝΟ ΚΡΑ ΤΗΣ και το ΔΕΥ ΚΑ ΛΙΩΝ.

Η καλ λιέρ γεια του δια κλα δι κού πνεύ μα τος

Ε δώ στην Α ΔΙ ΣΠΟ πρέ πει να καλ λιερ γη θεί έ να πλή ρες και 

α προ κα τά λη πτο δια κλα δι κό πνεύ μα, ώ στε η δι κή σας γε νιά να 

α φο μοιώ σει και να ε φαρ μό σει ό χι σχη μα τι κά και φορ μα λι στι κά, 

αλ λά λει τουρ γι κά, στην πρά ξη, το δια κλα δι κό δόγ μα και την κά-

θε τη δο μή διοί κη σης. Και αυ τό το α ντι λαμβά νε ται κα νείς ό ταν 

με τέ χει σε διε θνείς α πο στο λές, ό ταν με τέ χει στις διερ γα σί ες του 

ΝΑ ΤΟ και της Ε Ε.

Η νέ α δο μή δυ νά με ων

Η νέ α δο μή διοί κη σης πρέ πει να υ πο στη ρι χθεί ό μως και α πό 

τη νέ α δο μή δυ νά με ων. Νέ α δο μή δυ νά με ων ση μαί νει μια προ-

σέγ γι ση α πό μη δε νι κή βά ση και σε σχέ ση με το προ σω πι κό και 

σε σχέ ση με τα μέ σα, προ κει μένου να έ χου με έ να στρά τευ μα το 

ο ποί ο εί ναι έ ξυ πνο, ευέ λι κτο, α να πτύ ξι μο, κα λά εκ παι δευ μέ νο 

και βε βαί ως κα λά ε ξο πλι σμέ νο, με βά ση τις προ τε ραιό τητες της 

πο λι τι κής ά μυ νας και α σφά λειας.

Ε άν προ σεγ γί σου με τα θέ μα τα αυ τά με α δρά νεια και με γρα-

φειο κρα τι κό πνεύμα, δεν κα τα λή γου με που θε νά. Ε άν προ σεγ γί σου-

με τα θέ μα τα αυ τά με κλα δι κό «πα τριω τι σμό» δεν κα τα λή γου με 

που θε νά. Αυ τές οι αλ λα γές πρέ πει να γί νουν ό χι για λό γους 

δη μο σιο νο μι κούς, πρέ πει να γί νουν για λό γους πρω τί στως 

ε πι χει ρη σια κούς. Για τί έ νας τέ τοιος στρα τός εί ναι κα λύ τε ρος 

ε πι χει ρη σια κά. Έ χει κα λύ τε ρη συ νεί δη ση της α πει λής, της α πο-

στο λής του και των προ τε ραιο τή των του. Αλ λιώς τα πράγ ματα 

χα λα ρώ νουν και η α δρά νεια εί ναι ο χει ρό τε ρος σύμ βου λος ό ταν 

έ χεις να αντι με τω πί σεις τέ τοιες κα τα στά σεις.

Ά ρα χρειά ζε ται μια προ σέγ γι ση α πό μη δε νι κής βά σης σε 

σχέ ση με τις α νά γκες, σε σχέ ση με τη διά τα ξη στο χώ ρο, σε 

σχέ ση με τις υ πο δο μές, σε σχέ ση με τη διοι κη τι κή μέ ρι μνα και 

υ πο στή ρι ξη. Πρέ πει να δού με με τε λεί ως δια φο ρε τικό τρό πο τη 

σχέ ση ε νερ γού στρα τού και ε φε δρεί ας σε ό λους τους κλά δους. 

Να δού με τι ε φε δρεί α χρεια ζό μαστε, τι με γέ θους, τι χα ρα κτη ρι-

στι κών, τι εκ παί δευ σης για να στε λε χώ σει τι, πό τε και πώς. Και 

βε βαί ως αυ τό α φο ρά την εκ παί δευ ση, τη συ νε χή εκ παί δευ ση 
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και τα μέ σα α πό μη δε νι κής βά σης. Ό χι ε πει δή έ τυ χε να έ χου με 

κά ποια μέ σα ή επει δή έ τυ χε να έ χου με έ ναν κα τά λο γο α να γκών, 

αλ λά για τί πρέ πει τα μέ σα να υπη ρε τούν τις προ τε ραιό τη τες της 

πο λι τι κής ε θνι κής ά μυ νας και στη συ νέχεια της ε θνι κής στρα τιω-

τι κής στρα τη γι κής.

Οι αρ χές της πο λι τι κής ε θνι κής ά μυ νας και α σφά λειας

Υ πάρ χουν ο ρι σμέ νες αρ χές που εί ναι αυ το νό η τες. Η Ελ λάδα 

διέ πε ται στη στά ση της α πό το Διε θνές Δί καιο και α πό την α νά γκη 

προ στασί ας των αν θρω πί νων δι καιω μά των. Πι στεύ ει πά ντα στις 

σχέ σεις κα λής γειτο νί ας. Δια κη ρύσ σει και πι στεύ ει το δόγ μα του 

σε βα σμού των υ φι στα μέ νων συνό ρων. Δεν εί ναι α να θε ω ρη τι κό 

κρά τος και δεν παί ζει με τα θέ μα τα αυ τά. Ε πενδύ ει και πο λι τι κά 

και δι πλω μα τι κά στη στα θε ρό τη τα στην ευ ρύ τε ρη πε ριοχή. Θέ λει 

η Ευ ρώ πη, η Νο τιο α να το λι κή Ευ ρώ πη και η Α να το λι κή Με σό γειος 

να εί ναι πε ριο χές ει ρη νι κές, στα θε ρές, α να πτυσ σό με νες και ευ η με-

ρού σες. Α ντιλαμ βά νε ται πά ρα πο λύ κα λά ό τι τα τε λευ ταί α δέ κα 

χρόνια υ πήρ ξαν κα θο ρι στι κές αλ λα γές αλ λά δια τη ρή θη καν 

και ε πί μο νες κα τα στά σεις στην πε ριο χή μας. Εί ναι ση μα ντι κή 

αλ λα γή η έ νταξη της Βουλ γα ρί ας και της Ρου μα νί ας στην Ε Ε και 

το ΝΑ ΤΟ. Έ χει α γω νι στεί η Ελλά δα προ κει μέ νου να ε πι τευ χθεί ο 

στό χος αυ τός. Η Ρου μα νί α, η Βουλ γα ρί α και η Ελ λά δα συ γκρο-

τούν έ να ευ ρύ χώ ρο στα Βαλ κά νια, ε νιαί ο οι κο νο μι κά, θεσμι κά 

και α μυ ντι κά. Εί ναι ση μα ντι κό να έ χουν ε ντα χθεί η Αλ βα νί α και η 

Κρο ατί α στο ΝΑ ΤΟ. Εί ναι ση μα ντι κό να θέ λει η Σερ βί α να ε ντα χθεί 

πλή ρως στους ευ ρω α τλα ντι κούς θε σμούς και να έ χει ά ρει ό λα τα 

προ βλή μα τα της συ νερ γα σίας της με το Διε θνές Ποι νι κό Δι κα στή-

ριο για την πρώ ην Γιου γκο σλα βί α. Είναι ση μα ντι κό να θέ λει και 

το Μαυ ρο βού νιο την πλή ρη έ ντα ξή του στους ευ ρωα τλα ντι κούς 

θε σμούς. Εί ναι ση μα ντι κό να έ χει κα τα νο ή σει η FΥROM ό τι η 

έ ντα ξή της στο ΝΑΤΟ και την Ε Ε διέρ χε ται μέ σα α πό τη λύ ση του 

ο νό μα τος με έ ναν κοι νά α πο δεκτό τρό πο.

Βλέ που με στη Με σό γειο, στις μη ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες της Με-

σο γεί ου, ο α γώ νας πολ λές φο ρές να εί ναι α νά με σα στα κρά τη 

και μη κρα τι κές ο ντό τη τες που διαδρα μα τί ζουν έ να ε ξαι ρε τι κά 

ση μα ντι κό ρό λο στα θέ μα τα της διε θνούς και της πε ρι φε ρεια κής 

α σφά λειας. Δεν εί ναι μό νο το με σα να το λι κό εί ναι και πολλές άλ-

λες πα ρά με τροι.

Η ε κτί μη ση της α πει λής

Και βε βαί ως εί ναι πο λύ ση μα ντι κό να πού με πως πο λι τική 

ε θνι κής ά μυ νας εκ των πραγ μά των βα σί ζε ται στην ορ θή και 

α προ κα τά λη πτη ε κτί μη ση της α πει λής. Και για μας, δυ στυ χώς, η 
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ε κτί μη ση της α πει λής δεν μπορεί να εί ναι, ό πως συμ βαί νει σε άλ-

λες ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες, η ε κτί μη ση της α πει λής στο ε πί πε δο του 

ΝΑ ΤΟ και της Κοι νής Πο λι τι κής Α σφά λειας και Ά μυ νας της Ε Ε. 

Διό τι πέ ραν αυ τής της ε κτί μη σης (η ο ποί α δια τυ πώ νε ται και στο 

ε γκεκρι μέ νο στη Σύ νο δο Κο ρυ φής της Λισ σα βό νας κεί με νο του 

νέ ου στρα τη γι κού δόγ μα τος ή στα κα τά και ρούς κεί με να του Ευ-

ρω πα ϊ κού Συμ βου λί ου σε σχέ ση με την Κοι νή Πο λι τι κή Α σφά λειας 

και Ά μυ νας) ε μείς έ χου με έ να πε ρι φε ρεια κό πρό βλη μα. Έ χου με 

μια ο ξεί α πε ρι φε ρεια κή α ντί φα ση. Διό τι μια χώ ρα γει το νι κή, 

σύμ μα χος, η Τουρ κί α, που εί ναι μέ λος του ΝΑ ΤΟ 58 χρό νια μα ζί 

με την Ελ λά δα, α πό το 1952, που εί ναι υ πο ψή φια προς έ ντα ξη 

στην Ε Ε με την υ πο στή ρι ξη της Ελ λά δας, εί ναι μια χώ ρα που ε ξα-

κολου θεί να κα τέ χει στρα τιω τι κά το βό ρειο τμή μα της Κυ πρια κής 

Δη μο κρα τί ας με την πα ρου σί α με γά λων στρα τιω τι κών δυ νά με ων 

και εί ναι μια χώ ρα που έ χει δια τυ πώ σει ε πι σή μως, με α πό φα ση 

της Ε θνο συ νέ λευ σής της, την α πει λή χρή σης βί ας ε άν η Ελ λά δα 

ασκή σει προ βλε πό με νο α πό το Διε θνές Δί καιο δι καί ω μα κα θο ρι-

σμού της έ κτασης των χω ρι κών της υ δά των.

Και δεν υ πάρ χει κα μί α αμ φι βο λί α ό τι υ πάρ χει υ περ συ γκέ ντρω-

ση στρα τιω τικών δυ νά με ων και στον Έ βρο και στα μι κρα σια τι κά 

πα ρά λια. Υ πάρ χει μια καθη με ρι νή πρα κτι κή α ε ρο πο ρι κή, ναυ τι-

κή, πρα κτι κή σε σχέ ση με έ ρευ νες στην υ φα λο κρη πί δα ή στη 

θα λάσ σια ζώ νη ε πί της υ φα λο κρη πί δας, πρα κτι κή σε σχέση με 

την έ ρευ να και τη διά σω ση εί τε για α ε ρο πο ρι κά εί τε για ναυ τι κά 

συμ βάντα στο Αι γαί ο και την α να το λι κή Με σό γειο.

Δεν υ πάρ χει ε πί σης κα μί α αμ φι βο λί α ό τι στο πλαί σιο της δο-

μής διοί κη σης και στο πλαί σιο της δο μής δυ νά με ων του ΝΑ ΤΟ 

αλ λά και στο πλαί σιο του ε πι χει ρη σια κού σχε δια σμού υ πάρ χουν 

ε πί σης διαρ κή προ βλή μα τα τα τε λευ ταί α 36 χρό νια -και ι δί ως τα 

τε λευ ταί α 30, α πό το 1980, και με τά που η Ελ λά δα ε πα νήλ θε στο 

στρα τιω τι κό σκέ λος του ΝΑ ΤΟ. Δεν υ πάρ χει ε πί σης κα μί α αμ φι βο-

λί α ό τι τώ ρα που θα συ ζη τή σου με για το γε ω γρα φι κό α πο τύ πω μα 

της νέ ας δο μής διοί κη σης του ΝΑ ΤΟ θα τε θούν ε πί τά πη τος πά λι 

τα θέ μα τα αυ τά ό πως τί θε νται σε κά θε με γά λη ά σκη ση. Πρό σφα τα 

εί χα με έ να χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα, κα θώς η Ελ λά δα α να γκά-

ζε ται να μη με τέ χει σε ση μα ντι κές α σκή σεις ό πως η Noble Aspect, 

για τί έ χει δια φω νί α σε σχέ ση με το σχε δια σμό της ά σκη σης. Αυ τό 

εί ναι μια πραγ μα τι κό τη τα.

Α πό την άλ λη με ριά οι δι με ρείς ε πα φές μας έ χουν πο λύ με γά λη 

ση μα σί α σε όλα τα ε πί πε δα. Ε ξα κο λου θού με να εί μα στε στα θε ρά 

υ πέρ της ευ ρω πα ϊ κής προ οπτι κής της Τουρ κί ας αλ λά τα κε φά λαια 

της δια πραγ μά τευ σης δεν μπο ρούν να ανοί ξουν ό λα ε φό σον 

υ πάρ χει α πό στα ση α πό το κοι νο τι κό κε κτη μέ νο, α πό τους κα νό-
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νες του ευ ρω πα ϊ κού θε σμι κού και πο λι τι κού πο λι τι σμού, ε φό σον 

δεν εφαρ μό ζε ται το πρω τό κολ λο της Ά γκυ ρας για την προ σέγ γι-

ση κυ πρια κών πλοί ων και α ε ρο σκα φών σε τουρ κι κά λι μά νια και 

α ε ρο δρό μια, ε φό σον η Τουρ κί α εξα κο λου θεί να μην α να γνω ρί ζει 

έ να α πό τα 27 κρά τη μέ λη της Ε Ε και να πα ρε μποδί ζει την έ ντα ξή 

του σε μια σει ρά ση μα ντι κών διε θνών ορ γα νι σμών, α νώ δυ νων, 

ό πως εί ναι για πα ρά δειγ μα ο Ο Ο ΣΑ.

Αυ τή η α ντί φα ση, που εί ναι μια α ντί φα ση πο λι τι κή, θε σμι κή 

στο ε σω τε ρι κό του ΝΑ ΤΟ και της Ε Ε, αλ λά και στρα τη γι κή, εί ναι 

α ναμ φί βο λα ο ά ξο νας της δι κής μας ε κτί μη σης της α πει λής.

Α πό την άλ λη με ριά υ πάρ χουν τα κα λά νέ α. Ο πε ρι βό η τος 

«α πό βορ ρά κίν δυ νος» της με τα πο λε μι κής και ψυ χρο πο λε μι-

κής πε ριό δου έχει ε κλεί ψει. Αυ τό ε πι τρέ πει έ να ρι ζι κά δια φο ρε-

τι κό σχε δια σμό της διά τα ξης των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Ε κεί που 

χρεια ζό ταν να έ χου με μέ σα και μά λι στα μέ σα πο λυάν θρω πα και 

α κρι βά, αρ κεί να έ χου με κα λές δι πλω μα τι κές σχέ σεις και κα λές 

στρα τιω τι κές πλη ρο φο ρί ες.

Δεν πι στεύ ου με ό τι έ χει πι θα νό τη τες ε φαρ μο γής έ να σε νά ριο 

γε νι κευ μέ νης στρα τιω τι κής σύρ ρα ξης Ελ λά δας–Τουρ κί ας στον 

Έ βρο, το Αι γαί ο, την Α νατο λι κή Με σό γειο και την Κύ προ. Αλ λά 

πρέ πει τα θέ μα τα να διευ θε τη θούν συ νολι κά για να πά ψου με να 

έ χου με έ ναν ε θνι κό α μυ ντι κό σχε δια σμό που πε ρι λαμβά νει και αυ-

τό το εν δε χό με νο. Θέ λου με να α πο φεύ γου με τα θερ μά ε πει σό δια 

και τις ση μεια κές κρί σεις, αλ λά πρέ πει να εί μα στε - και εί μα στε 

- προ ε τοιμα σμέ νοι για το εν δε χό με νο αυ τό.

Η α ξιο λό γη ση της πε ριό δου 1974-2010

Έ χου με α ξιο λο γή σει πλή ρως, και πο λι τι κά και στρα τιωτι κά, την 

πε ρί ο δο 1974–2010, προ κει μέ νου να α πα ντή σου με στο ε ρώ τη μα 

τι ε πί πτωση εί χε κά θε πε ρί ο δος έ ντα σης και κά θε κρί ση μέ σα στα 

36 αυ τά χρό νια. Δε θέ λω να α να φερ θώ σε λε πτο μέ ρειες, αλ λά αν 

κά νε τε μια α να δρο μή με τη σκέ ψη σας θα δεί τε τι ε πί πτω ση εί χε 

κά θε τέ τοιο momentum. Ά ρα πώς πρέ πει να δια χει ρι ζό μα στε τα 

θέ μα τα αυ τά; Για να δού με ό λα τα θέ μα τα που α φο ρούν τον κα-

τά λο γο α πό πλευ ράς Διε θνούς Δι καί ου. Τι γί νε ται με τον ενα έ ριο 

χώ ρο, με τα χω ρι κά ύ δα τα, με την υ φα λο κρη πί δα, με τις άλ λες 

θα λάσ σιες ζώ νες -κο ρυ φαί α η Α ΟΖ- τι γί νε ται με το πε ρι βό η το 

ζή τη μα της α πο στρα τι κοποί η σης των ελ λη νι κών νη σιών εί τε του 

Βο ρειο α να το λι κού Αι γαί ου εί τε της Δω δε κα νή σου, τι γί νε ται με τα 

θέ μα τα έ ρευ νας και διά σω σης και κα τά τη Σύμβα ση του Σι κά γο 

και κα τά τη Σύμ βα ση του Αμ βούρ γου; Τι γί νε ται με τα θέ ματα των 

ε ρευ νών; Πώς έ χει ε ξε λι χθεί αυ τή η κα τά στα ση α πό το 1976 μέ χρι 

το 1987 και από το 1987 μέ χρι το 1996 και α πό το 1996 μέ χρι το 
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2010; Και ό λα αυ τά βε βαί ως πρέ πει να συγκε φα λαιω θούν στην 

ε κτί μη ση της α πει λής και στη δια τύ πω ση του ε θνι κού αμυ ντι κού 

δόγ μα τος, έ χο ντας δώ σει εν δια μέ σως α πά ντη ση στο ε ρώ τη μα τι 

τύ πο ε νό πλων δυ νά με ων θέ λου με.

Τι εί δους Έ νο πλες Δυ νά μεις θέ λου με;

Αυ τό εί ναι προ φα νές. Θέ λου με Έ νο πλες Δυ νά μεις, οι ο ποί ες 

να εί ναι α ξιό μα χες, κα λά εκ παι δευ μέ νες, με στε λε χι κό δυ να μι κό 

το ο ποί ο εί ναι α ξιο πρε πές, ε πι στη μο νι κά συ γκρο τη μέ νο, ε τοι μο-

πό λε μο, με υ ψη λό φρό νη μα, μα χη τι κό, διαρ κώς κα ταρ τι ζό με νο, 

σε ά με ση ε πα φή με τις διε θνείς εξε λί ξεις σε σχέ ση με τη στρα-

τιω τι κή τέ χνη και τε χνι κή, ι κα νό να με τά σχει σε διε θνείς ορ γα νι-

σμούς και διε θνείς α πο στο λές. Θέ λου με Έ νο πλες Δυ νά μεις, ό πως 

εί πα και προ η γου μέ νως, συ νε κτι κές, έ ξυ πνες, α να πτυσ σό με νες 

τα χέως, δια τη ρή σι μες ό ταν α να πτυ χθούν, με έ να ε πί πε δο φι λο-

δο ξί ας που α ντα ποκρί νε ται στις πραγ μα τι κές α μυ ντι κές α νά γκες 

της χώ ρας.

Κά θε μί α α πό τις δια τυ πώ σεις αυ τές ση μαί νει πά ρα πολ λά πράγ-

μα τα για τη δο μή δυ νά με ων σε προ σω πι κό και μέ σα. Πά ρα πολ λά 

πράγ μα τα για τη διά τα ξη των δυ νά με ων, για την εκ παί δευ ση, για 

την κα θη με ρι νή πρα κτι κή.

Το ε θνι κό α μυ ντι κό δόγ μα

Μό νο έ τσι α πο κτά νό η μα το ε θνι κό α μυ ντι κό δόγ μα ως α μυ-

ντι κό και α πο τρε πτι κό. Αλ λά κα τά κυ ριο λε ξί α α πο τρε πτι κό. Που 

ση μαί νει ό τι δεν κλι μα κώ νει αλ λά στα θε ρο ποιεί χω ρίς να θί γο νται 

η ε θνι κή κυ ριαρ χί α και τα ε θνι κά κυ ριαρ χι κά τους δι καιώ μα τα. Γι’ 

αυ τό χρειά ζε ται σύν θε τη στρα τιω τι κο πο λι τι κή ι κα νό τη τα δια χεί ρι-

σης κρί σε ων και λή ψης α πο φά σε ων, ώ στε να έ χεις συγκρι τι κά 

πλε ο νε κτή μα τα, να έ χεις πολ λα πλα σια στές ισχύ ος. Να έ χεις έ να 

πραγ μα τι κό πλεο νέ κτη μα ε λιγ μού που εί ναι σύν θε το και αυ τό 

στρα τιωτι κο πο λι τι κό και που έ χει ά με ση σχέ ση με την διοι κη τι κή 

υ πο στή ρι ξη, με την κα λή ορ γά νω ση, με την κα λή εκ παί δευ ση, 

με τον κα λό και έ ξυ πνο ε ξο πλι σμό και κυ ρί ως με τις α να γκαί ες 

πλη ρο φο ρί ες.

Οι θε με λιώ δεις στό χοι

Για τί μό νο έ τσι μπο ρείς να ε ξυ πη ρε τή σεις τους θε με λιώ δεις 

στό χους σου που εί ναι τε λι κά η προ στα σί α της ε θνι κής κυ ριαρ χί-

ας και α κε ραιό τη τας, η προ στα σί α της ε θνι κής ι σχύ ος συ νο λι κά, 

η προ στα σί α του ε θνι κού χώ ρου και βε βαί ως η πλή ρη συ νέρ για 

με τα ξύ ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής, α να πτυ ξια κής πο λι τι κής και πο λι τι-

κής ά μυ νας και α σφά λειας.
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 Ο ρό λος των στε λε χών

Αυ τό ση μαί νει ό τι και ε σείς ως ε πι τε λείς και ως η γέ τες πρέ-

πει να σκέ φτε στε σύν θε τα. Πρέ πει να σκέ φτε στε με έ ναν τρό πο 

που α ξιοποιεί πλή ρως ό λες αυ τές τις πα ρα μέ τρους με α νοι χτούς 

ο ρί ζο ντες, με ευε λιξί α. με την τα χύ τη τα και προ σαρ μο στι κό τη τα 

που α παι τεί ται. Το με γά λο στοί χη μα εί ναι να μπο ρείς να δια-

χει ρί ζε σαι με ε πι τυ χί α πρω τό τυ πες και και νο φα νείς κα τα στά-

σεις. Αυ τό δεν ση μαί νει ό τι θα φύ γεις α πό το βι βλί ο, ό τι δεν θα 

κι νη θείς by the book ό ταν πρό κει ται να α πε λευ θε ρω θούν, για 

παρά δειγ μα, οι ε θνι κοί κα νό νες ε μπλο κής. Ε κεί πρέ πει να υ πάρ χει 

πρω τό κολ λο ε νερ γειών. Για τί το υ ψη λό στρα τη γι κό ε πί πε δο, το 

ε πί πε δο της στρα τιω τι κής στρα τη γι κής, το ε πί πε δο το ε πι χει ρη-

σια κό και το ε πί πε δο το τα κτι κό δυστυ χώς συ μπί πτουν και ε κεί 

χρειά ζε ται α πό λυ τος πο λι τι κός έ λεγ χος για να μην κλι μα κω θεί η 

κρί ση και για να γί νει η σω στή ε κτί μη ση. Αλ λά ο τα κτι κός διοι κη-

τής, ο ε πι χει ρη σια κός διοι κη τής πρέ πει να μπο ρεί να α ντι λη φθεί 

πάρα πολ λά πράγ μα τα. Να εί ναι διο ρα τι κός. Να προ βλέ πει, να 

υ πο πτεύ ε ται πράγ μα τα και να συν θέ τει πλη ρο φο ρί ες.

Γι’ αυ τό έ χει πά ρα πο λύ με γά λη ση μα σί α να λαμ βά νου με υ πό ψη 

μας τις νέ ες α πει λές, τις α σύμ με τρες α πει λές, α πει λές σε σχέ ση με 

ε νερ γεια κά δί κτυα, απει λές σε σχέ ση με τον κυ βερ νο χώ ρο, α πει λές 

σε σχέ ση με τα με τα να στευ τικά ρεύ μα τα με σε βα σμό στο διε θνές 

δί καιο στη Συν θή κη της Γε νεύ ης και τα άλλα συμ βα τι κά κεί με να. 

Αλ λά εί ναι βε βαί ως άλ λο πράγ μα η στρα τιω τι κή φύ λαξη των συ-

νό ρων και άλ λο πράγ μα η α στυ νο μι κή φύ λα ξη των συ νό ρων.

Ά ρα το ί διο το στρα τιω τι κό ε πάγ γελ μα έ χει γί νει πο λύ πιο 

α παι τη τι κό και γι’ αυ τό α πο δί δου με πο λύ με γά λη ση μα σί α σ’ αυ τό 

το με τα πτυ χια κό ε πί πεδο εκ παί δευ σης της Α ΔΙ ΣΠΟ και γι’ αυ τό 

ο νό μος ο πρό σφα τος με ρί μνη σε για τις συ νερ γα σί ες της με τα 

πα νε πι στή μια και τα ε ρευ νη τι κά κέ ντρα και το ί διο γί νε ται και με 

τη ΣΕ ΘΑ, αλ λά και στο ε πί πε δο των πα ρα γω γι κών σχο λών, ώστε 

να έ χου με α να πτύ ξει τον πιο ση μα ντι κό πολ λα πλα σια στή ι σχύ ος 

που διαθέ του με που εί στε ε σείς.

Τι πε ρι μέ νει η Πα τρί δα α πό ε μάς

Ά ρα πρέ πει να ε κλά βε τε την πα ρα μο νή σας ε δώ ως μί α ε θνι κή 

ε πέν δυ ση την ο ποί α πρέ πει να σε βα στεί τε και να α ντα πο δώ σε τε 

στην Πατρί δα, η ο ποί α έ χει με γά λες προσ δο κί ες. Για τί τον κα θέ να 

μας τον συν δέ ει μια σύμ βα ση ι στο ρι κή με την Πα τρί δα. Ο κα θέ νας 

μας εί ναι η Πα τρί δα. Και πρέ πει ο κα θέ νας σε α το μι κό ε πί πε δο να 

α να πτύ ξει αυ τό το αί σθη μα ευ θύ νης και να δώ σει τις α πα ντή σεις 

που πρέ πει να δώ σει προς ό φε λος του Λα ού και του Έθνους που 

έ χου με την υ πο χρέ ω ση να υ πε ρα σπι ζό μα στε ως κό ρη ο φθαλ μού.
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Ο 
Κων/νος Δα βά κης υ πήρ ξε έ να δια πρε πής Έλ λη νας 

α ξιω μα τι κός. Έ γι νε γνω στός στο πα νελ λή νιο και δο ξά-

στη κε ως διοι κη τής του Α πο σπά σμα τος Πίν δου ό ταν 

δέ χθη κε το βά ρος της ι τα λι κής ε πί θε σης στον το μέ α της Πίν-

δου. Ο τραυ ματι σμός του στο στή θος α πό βο λί δα τυ φε κί ου, 

ε νώ διεύ θυ νε προ σω πι κά την πρώτη ελ λη νι κή α ντε πί θε ση την 

1η Νο ε 1940 στον Προ φή τη Η λί α Φούρ κας και ο τρα γικός του 

θά να τος στην Α δρια τι κή το 1943, τον κα τέ τα ξαν στο πάν θε ο 

των η ρώ ων. Ε κεί νο ό μως που εί ναι λι γό τε ρο γνω στό, εί ναι η 

πνευ μα τι κή δρα στη ριό τη τα του Δα βά κη στα πλαί σια της στρα-

τιω τι κής τέ χνης. Ο Δα βά κης υ πήρ ξε πο λυ γρα φότα τος με σει ρά 

άρ θρων στα στρα τιω τι κά πε ριο δι κά, ε ξέ δω σε δε ευά ριθ μα βι-

βλί α. Υ πήρ ξε ο πρώ τος σθε να ρός συ νή γο ρος της ει σα γω γής 

των αρ μά των μά χης στο στρα τό μας και, αν ζού σε σε κά ποια 

με γά λη ευ ρω πα ϊ κή χώ ρα, θα ή ταν ευ ρύ τερα γνω στός.

Τι ση μαί νει για μας ό μως σή με ρα έ να άρ θρο ε νός ταγ μα τάρ-

χη που δη μο σί ευ σε η Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση πριν α πό 85 

χρό νια; Το κεί με νο σα φώς α πη χεί την επο χή του, πι στεύ ου-

με, εν τού τοις, ό τι το συ γκε κρι μέ νο άρ θρο έ χει α ξί α και τώ ρα 

και εί ναι ση μα ντι κό για τρεις λό γους. Το κεί με νο σα φώς α πη-

χεί την ε ποχή του. Ο πρώ τος εί ναι ι στο ρι κός, διό τι κά ποιες 

φο ρές νο μί ζου με ό τι τα ζητή μα τα που α ντι με τω πί ζου με 

σή με ρα γεν νή θη καν στην ε πο χή μας. Ό μως, με τα ίδια ζη τή-

μα τα έ χουν κα τα πια στεί και οι προ η γού με νες γε νιές με με γα-

λύ τερη ή μι κρό τε ρη ε πι τυ χί α. Ο δεύ τε ρος εί ναι ό τι οι κα νο νι-

σμοί μας πρέ πει να προ σαρ μό ζο νται στα ελ λη νι κά δε δο μέ να, 

κά τι που ι σχύ ει και σή με ρα. Και ο τρί τος λό γος εί ναι η α ξί α 

των δι δαγ μά των. Ο Δα βά κης ε πι μέ νει στην ε ξα γω γή, με λέ τη 

και α ξιο λό γη ση των δι δαγ μά των α πό τους πο λέ μους που διε-

ξή γα γε ο ΕΣ. Και σή με ρα πι στεύ ου με το ί διο για την α ξί α των 

δι δαγ μά των και ο στρα τός μας προ σπα θεί να τα εκ με ταλ λευ-

τεί με πιο συ στη μα τι κό τρό πο.

Το κεί με νο δια τη ρή θη κε στην αρ χι κή του μορ φή μιας και η 

γλώσ σα εί ναι κατα νο η τή.
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ΣΗ ΜΑ ΣΙ Α - ΑΝΑΓΚΗ
Οι κα νο νι σμοί Στρα τού τι νός εί ναι το ε ξα γό με νον των τα κτι κών ι δε ών και 

των α πο τε λε σμά των της πεί ρας ω ρι σμέ νης τι νός ε πο χής.

Ε πί τη βά σει τού των γί νε ται η εκ παί δευ σις του στρα τεύ μα τος και συ νε-

πώς η ση μα σί α των δεν εί ναι α νά γκη να το νι σθή. Στρα τός έ χων κα νο νι σμούς 

α νταπο κρι νό με νους εις τας πραγ μα τι κός α νά γκας - τας πο λυει δείς α νά γκας 

ε νός στρα τού - εν δε δο μέ νη στιγ μή, καθ’ ήν θα κλη θή να ε φαρ μό ση εν τη 

πρά ξει του πολέ μου την εκ παί δευ σιν, ης έ τυ χεν ε πί τη βά σει των κα νο νι σμών 

του, φυ σι κόν εί ναι ό τι θα ευ ρε θή προ κα τα στά σε ως προ βλε φθεί σης υ πό των 

κα νο νι σμών τού των, οί τι νες συγ χρό νως υ πέ δει ξαν και τα προς θε ρα πεί αν 

μέ σα. Ε άν απ’ ε ναντί ας οι Κα νο νι σμοί ού τοι βα σί ζο νται ε πί δε δο μέ νων σφα-

λε ρών, έ κα στος φαντά ζε ται ποί α α πο γο ή τευ σις θα κα τα λά βη Αρ χη γούς και 

στρα τιώ τας, έκ πλη κτους διό τι εύ ρον κα τά στα σιν τε λεί ως διά φο ρον ε κί νης, ην 

μέ χρι τού δε ο κανο νι σμός των - δη λα δή το ά παν της σο φί ας του ε γκε φά λου 

του Στρα τεύ μα τος - τους εί χεν πα ρου σιά σει, εξ ού α πο θάρ ρυν σις, έλ λει ψις 

ε μπι στο σύ νης, πλη ρω μή εις αί μα σφαλ μά των κλπ.

Εί ναι ό μως φυ σι κό ε πί σης ό τι, κα νο νι σμός τις δεν δύ να ται να προ βλέ ψει 

πάσας τας πε ρι πτώ σεις εις ας θα προ σκρού η έ κα στος αρ χη γός, ε κά στη μο νάς, 

ώστε να έ χη ε πί λυ ση εκ των προ τέ ρων το σχε τι κόν πρό βλη μα. Τοιού τος κα νο-

νισμός δεν εί ναι δυ να τόν να υ πάρ ξη διά τον α πλού στα τον λό γον ό τι υ πει σέρ-

χονται πα ρά γο ντες, ους εί ναι α δύ να τον να υ πο λο γί ση τις εκ των προ τέ ρων. 

Αν ήτο δυ να τόν να γί νη το τοιού τον, η πο λε μι κή τέ χνη θα ή το πο λύ α πλή και 

οι μεγά λοι στρα τη γοί οι δο ξα σθέ ντες διά μέ σου των αιώ νων, δεν θα υ πήρ χε 

α φορ μή να λο γί ζω νται ά ξιοι του θαυ μα σμού μας.

Οι Κα νο νι σμοί μη ό ντες ό θεν μί α πα νά κεια, εί ναι μί α α νά γκη με γί στης 

σπουδαιό τη τος. Α να γνω ρί ζο ντες άλ λως τε και οι ί διοι την α δυ να μί αν των να 

είναι πα ντα χού και πά ντο τε ε παρ κείς, πε ριο ρί ζο νται να εκ θέ τω σι τας υ γιείς 

αρχάς της ε πο χής των, ε πα φιέ με νοι εις την υ γιά κρί σιν των ε κτε λε στών, ί να 

συλ λά βω σι εν και ρώ τω δέ ο ντι ε πί τη βά σει αυ τών, τας α πο φά σεις ε κεί νας, 

αίτι νες θα τους ο δη γή σω σι εις την δό ξαν ή την κα ται σχύ νην.

Αλ λως τε ά πα ντες οι βαθ μο φό ροι ε νός Στρα τού δεν εί ναι με γα λο φυ ί α... 

και αν εί ναι, δεν έ χου σιν πά ντες τα προ σό ντα ε κεί να, ά τι να θα τους ε πι τρέ-

ψω σι να δια τη ρή σω σι την ψυ χραι μί αν και την ορ θήν σκέ ψιν, εις στιγ μήν 

καθ’ ήν το παν πέ ριξ αυ τών ε ξαγ γέ λει τον θά να τον. Ο κα νο νι σμός δί δων 

έ στω και τύ πους ενερ γεί ας -ε νί ο τε και πο λύ δι καί ως- ευ κο λύ νει κα τά πο λύ 

την ε νέρ γειαν των α δυ νά των ε γκε φά λων και των α σθε νών χα ρα κτή ρων, 

οί τι νες α πλώς, μη χα νι κώς ε πα να λαμ βά νο ντες ό,τι ε πα νει λημ μέ νως ε δι δά-

χθη σαν ε πί τη βά σει των κα νονι σμών, θα δυ νη θώ σι να ε νερ γή σω σι. Και 

ως και οι πα λαιό τε ροι Κα νο νι σμοί διε λάμ βα νον μό νον η α δρά νεια1 εί ναι 

κα τα δι κα στέ α, η δρά σις πά ντο τε θέ λει α πο δώ σει πο λύ ή ο λί γον. Πλην και 

τα με γά λα στρατιω τι κά πνεύ μα τα δεν ε μπο δί ζο νται να ε κλάμ ψω σι λό γω της 

1 Η α δρά νεια εί ναι το α πό λυ τον σφάλ μα διό τι εί ναι το σφάλ μα ά νευ ελ πί δος οιασ δή πο τε α ντα μοι βής 
μι κράς ή με γάλης (Αν χης Maistre).
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υ πάρ ξε ως Κα νο νισμών. Απ’ ε να ντί ας έ χο ντα υ γιείς τι νάς αρ χάς, ί να ε ρει σθώ-

σιν, ευ κο λό τε ρον και ταύ τα δύ να νται να δη μιουρ γή σω σι προ σθέ το ντες τας 

ε φευ ρέ σεις της μεγα λο φυ ί ας των.

Εκ των α νω τέ ρω κα τα φαί νε ται και η ση μα σί α και η α νά γκη της υ πάρ ξε ως 

των κα νο νι σμών.

Οι κα νο νι σμοί ού τοι ως εν αρ χή κα θω ρί σθη, ό ντες το ε ξα γό με νον των τα-

κτικών ι δε ών, και των α πο τε λε σμά των της πεί ρας μιάς ε πο χής, εί ναι φυ σι κόν 

να υφί στα νται την ε πί δρα σιν των αυ τών πα ρα γό ντων οί τι νες αλ λοιού σι ε κά-

στοτε τας ε πι κρα τού σας μέ χρι τού δε τα κτι κός α ντι λή ψεις και εί ναι α να γκαί ον 

να συμ βα δί ζω σι μετ’ αυ τών. Η με τα βο λή των τα κτι κών α ντι λή ψε ων δεν εί ναι 

πλή ρης, διό τι υ πάρ χου σι ω ρι σμέ να α ξιώ μα τα της τα κτι κής, ά τι να πα ρα μέ νωσιν 

α ναλ λοί ω τα.

Η με τα βο λή ό μως των με τα βλη τών λε πτο με ρειών της τα κτι κής δεν εί ναι 

τι το υ πο λο γί σι μον και το πε ριο δι κώς ε περ χό με νον. Αι Τα κτι καί α ντι λή ψεις 

μετα βάλ λο νται ο σά κις πα ρά γων τις ι σχυ ρός με τε βλή θη ε πί το σού τον, ώ στε 

η ε πίδρα σίς του ε πί της Τα κτι κής να ε πι βά λη α να θε ώ ρη σιν των πα ρα δε δεγ-

μέ νων.

Και ι δού α χθέ ντες εις το ση μεί ον να ε ξε τά σω μεν ποί οι οι πα ρά γο ντες ού τοι 

οί τι νες ε πι δρώ σι ε πί της Τα κτι κής και εμ μέ σως και ε πί των Κα νο νι σμών.

Ε ΠΙ ΔΡΩ ΝΤΕΣ ΠΑ ΡΑΓΟ ΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥ ΝΤΑ ΞΙΝ ΤΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΙ ΣΜΩΝ
Οι ε πι δρώ ντες πα ρά γο ντες ε πί της Τα κτι κής και συ νε πώς και ε πί των Κα νο-

νι σμών εί ναι κυ ρί ως ο ο πλι σμός. Ε πί πλέ ον ό μως, το έ δα φος εφ’ ου η Τα κτι κή 

θα ε φαρ μο σθή παί ζει σπου δαί ον ρό λον, των με θό δων μά χης προ σαρ μοζό με-

νων προς την κα τά στα σιν του ε δά φους εφ’ ου η δρά σις.

Θα προ σθέ σω ε πί σης ό τι προς μόρ φω σιν τα κτι κής τί νος αρ χής, σπου δαί ον 

ρόλον παί ζει η ι διο συ γκρα σί α του λα ού, εξ’ ού ο στρα τός προ έρ χε ται, δη λα δή 

παρά γων τις ψυ χο λο γι κός, ό στις ό μως δεν εί ναι α με λη τέ ος διό τι «Δι δα σκα λί α 

Τα κτι κής πα ρα βλέ που σα το ψυ χο λο γι κόν στοι χεί ον πε ρι πί πτει εις νε κράν 

Τυ πι κό τη τα» (Τα κτι κή Balck) και διό τι «πά σα θε ω ρί α α πο μα κρύ νου σα τον 

ψυ χο λο γικόν πα ρά γο ντα, τον άν θρω πον δη λα δή με τας η θι κάς, δια νο η τι κός 

και φυ σι κός ι διό τη τας του, τεί νει να κά μη τον πό λε μον ως ε πι στή μην α κρι βή 

πα ρα γνω ρίζου σα την φύ σιν του δρά μα τος τρο μα κτι κού και πα θη τι κού» (Foch, 

Αι αρ χαί του πολέ μου).

Η πλη θύς ε τέ ρων πα ρα γό ντων ε πι δρώ ντων ε πί του πο λέ μου οί ον α ξί α διοι-

κήσε ως και στε λε χών, εκ παί δευ σις, ο χύ ρω σις κ.τ.λ. υ πει σέρ χο νται και δέ ον 

να εξε τά ζω νται εις την με λέ την πα ντός πο λε μι κού γε γο νό τος προς μόρ φω σιν 

τακτι κών α ντι λή ψε ων, δεν εί ναι ό μως πο σό τη τες υ πο λο γί σι μοι εκ των προ τέ-

ρων κα τά τρό πον σα φή και ω ρι σμέ νον.

Πε ριο ρί ζο ντες ό θεν τους ε πί των Κα νο νι σμών ε πι δρώ ντας πα ρά γο ντας εί τε 

πε ρί συ ντά ξε ως πρό κει ται, εί τε πε ρί τρο πο ποι ή σε ως, εις τους τρεις κυ ρί ους 

πα ρά γο ντας - ο πλι σμόν, έ δα φος, ι διο συ γκρα σί αν του έ θνους - νο μί ζω ό τι 

ευρι σκό με θα ε ντός της α κρι βούς θέ σε ως των πραγ μά των.
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Ο πλι σμός

Ο Κα νο νι σμός Χρή σε ως Με γά λων Μο νά δων α να γρά φει «το χα ρα κτη ριστι-

κώ τε ρον γε γο νός του πο λέ μου εί ναι η πρό ο δος η πραγ μα το ποι η θεί σα εις τον 

ο πλι σμόν των στρα τευ μά των. Αι συ νέ πειαι ε γέ νο ντο α μέ σως αι σθη ταί τόσον 

ε πί της Στρα τη γι κής, ό σον και ε πί της τα κτι κής και πε ραι τέ ρω ό τι αι αρ χαί του 

Κα νο νι σμού θα ι σχύ ω σι μέ χρις ό του τρο πο ποι ή σεις σο βα ραί ε πί του οπλι σμού 

ε πι βά λω σι την α νά γκην νέ ας ε ξε τά σε ως των.

Ο ο πλι σμός έ χει α νέ κα θεν την με γα λυ τέ ραν ε πί δρα σιν ε πί της ε ξε λί ξε ως 

της γε νι κής Τα κτι κής και ε πί της τα κτι κής ε κά στου ό πλου. Δέ ον να ε ξε τά ζε ται 

υ πό δύ ο ε πό ψεις:

 την ι κα νό τη τα α πο δό σε ως πυ ρός δι’ έ κα στον πο λε μι κόν μη χά νη μα ε κά-

στου των ό πλων,

 ως προς την α να λο γί αν των λοι πών ό πλων με το κύ ριο ό πλον, το Πε ζι κόν.

Διό τι ε άν λά βω μεν δύ ο μο νά δας Πε ζι κού π.χ. δύ ο διά φο ρα Τάγ μα τα ω πλι-

σμέ να διά του αυ τού ό πλου α το μι κού και αυ το μά του πλήν μή ε χό ντων την 

αυ τήν α ναλο γί αν με τα ξύ του κυ ρί ως Πε ζι κού και των αυ το μά των ό πλων του, 

θα ί δω μεν ότι η α ξί α ε κά στου και ο τρό πος ε νερ γεί ας του, δη λα δή η τα κτι κή 

ε νέρ γεια του, δέ ον να εί ναι διά φο ρος2. Το αυ τό προ κύ πτει και κατά τρό πον 

ε ντο νώ τε ρον, αν συ γκρί νω μεν δύ ο πα ρό μοια Τάγ μα τα έ κα στον υ ποστη ρι ζό-

με νον υ πό Πυρ\κού της αυ τής ποιό τη τος πλήν πο σο τή των δια φό ρων. Είναι 

φυ σι κόν ό μως ό τι έ κα στον των ό πλων ή των μη χα νη μά των έ χει τα κτι κός απαι-

τή σεις μη συμ βι βα ζό με νος με τας τα κτι κός α παι τή σεις του Πε ζι κού, προς ό 

πά ντα τα ό πλα και μη χα νή μα τα συ γκρί νο νται και συ ναρ μό ζο νται, διό τι εί ναι 

η βα σι λίς των ό πλων και τα λοι πά δεν εί ναι πα ρά ε πι βο η θη τι κά της ε νεργεί ας 

του. Έ χον ό μως α νά γκην της βο ή θειας των άλ λων ό πλων το Πε ζι κόν και ί να 

την έ χει πλή ρη, α να γκα στι κώς, δέ ον να προ σπα θή να συμ μορ φού ται προς 

τας Τα κτι κός τού των α παι τή σεις, με α βα ρί αν ε νί ο τε των ι δί ων α να γκών και 

τού το κα τά βαθ μόν α νά λο γον προς τον βαθ μόν της πα ρε χο μέ νης βο η θεί ας 

του υπό ε ξέ τα σιν ό πλου ή μη χα νή μα τος, ης βο η θεί ας ο βαθ μός ε ξαρ τά ται 

α ναμ φι βόλως εκ της α να λο γί ας του ό πλου τού του προς το Πε ζι κόν.

Ε πει δή σή με ρον κα τά κα νό να δυ νά με θα να πα ρα δε χθώ μεν ό τι η ποιό της 

του οπλι σμού των στρα τών εί ναι αι σθη τώς η αυ τή, νο μί ζω ό τι ε κεί νο το ο ποί-

ον παίζει ρό λον ι σχυ ρόν, εις την μόρ φω σιν Τα κτι κών ι δε ών το γε νυν έ χον, 

εί ναι η πο σό της, δή λον ό τι η α να λο γί α των ό πλων ως προς το Πε ζι κό και η 

α να λο γί α εν τω ε σω τε ρι κώ του τε λευ ταί ου τού του των αυ το μά των ό πλων. 

Ε πί πλέ ον η ε φεύρε σις νέ ου ό πλου (πχ α ε ρο πλά νων, αρ μά των) έ χου σα τας 

α παι τή σεις της ε πι δρά α ναμ φι βό λως ε πί της Τα κτι κής.

Η ε ξέ τα σις της α να λο γί ας των ό πλων εί ναι και τού το ζή τη μα πο λύ πλο κον 

εφ’ ου ε πι δρώ σι πα ρά γο ντες οι κο νο μι κοί, ε δα φι κοί κ.λπ., οί τι νες πα ρά γο ντες 

κανο νί ζου σι και την σύν θε σιν στρα τού τί νος ως προς τα α πο τε λού ντα αυ τών 

στοι χεί α (ό πλα και υ πη ρε σί ας).

2 Πα ρά δειγ μα Τάγ μα Πε ζι κού και Τάγ μα Πο λυ βό λων έ κα στον τα κτι κής δια φό ρου.
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Δεν προ τί θε μαι να προ χω ρή σω ε πί το σού τον υ ψη λά και αρ κού μαι εις το 

συ μπέρα σμα ό τι ο ο πλι σμός ε πι δρά ε πί της τα κτι κής ε κά στου ό πλου και ε πί 

της γενι κής τα κτι κής, ό χι μό νον ως ποιό της, αλ λά και ως πο σό της ή μάλ λον 

ως α να λογί α προς το Πε ζι κόν, και ό τι η εμ φά νι σις νέ ου ό πλου ή μη χα νή μα τος 

ε ξα σκεί ε πί σης ε πί δρα σιν επ’ αυ τής.

Το έ δα φος

Ο Σχης Lemoine κα θη γη τής της Τα κτι κής εις το Α νώ τε ρον Σχο λεί ον Πο λέμου 

των Πα ρι σί ων εν τη Τα κτι κή του ε ξε τά ζων πε ρί του ε δά φους α να φέ ρει:

«Το έ δα φος εί ναι στοι χεί ον της Τα κτι κής σπου δαί ον και συγ χρόνως έν εκ 

των ευ κο λώ τε ρον δυ να μέ νων να κα τα στώ σι γνω στά.

Η σπου δή του σκο πεί να συ να γά γη έν τι νι μέ τρω ευ νο εί ή πα ρε μπο δί ζει 

την ισχυν του πυ ρός και ε πί σης εν τίνι μέ τρω προ σφέ ρε ται εις τας συ νή θεις 

μεθό δους προ χω ρή σε ως και μά χης των δια φό ρων ό πλων. Ο σά κις τρο πο ποιού-

μεν τον ο πλι σμόν μας ή τας με θό δους μά χης ο τρό πος σπου δής του ε δά φους 

δέ ον να με τα βά λη ται».

Ο Κα νο νι σμός Με γά λων Μο νά δων α να φέ ρει:

Καί τοι το πυρ3 κα τά τε την ε πί θε σιν και την ά μυ ναν εί ναι το ου σιώ δες στοι-

χεί ον της μά χης, ούχ ήτ τον τα ε δα φι κά κω λύ μα τα και α νω μα λί αι, ό ταν εί ναι 

αρ κού ντως σο βα ραί δύ να νται να ε ξα σκή σω σι ση μα ντι κήν ε πί δρασιν ό χι μό νο 

ε πί της μά χης αυ τής καθ’ ε αυ τήν, αλ λά και εις την διεύ θυν σιν των ε πι χει ρή σε-

ων, τα εις προ η γού με να κε φά λαια πε ρι γρα φέ ντα ε φαρ μό ζο νται γε νι κώς.

Ουχ ήτ τον ό μως δυ να τόν να κα τα στώ σι α να γκαί αι τρο πο ποι ή σεις τι νές, 

ε άν αι α νω μα λί αι και τα κω λύμ μα τα πολ λα πλα σιά ζο νται, προ χω ρών δ’ εν τη 

ε ξε τάσει του ζη τή μα τος α να φέ ρει ε πι δρά σεις ε δά φους ει δι κής μορ φής, ει δι-

κό τερον δε πε ρί ε δά φους ο ρει νού α να φέ ρει ό τι, η φύ σις του ε δά φους έ χει 

ε πί δρασιν ε πί της ορ γα νώ σε ως των μο νά δων ο ρί ζων ό τι αι ε κτε θεί σαι Αρ χαί 

εν τω Κανο νι σμώ ε φαρ μό ζο νται γε νι κώς πλην ό τι υ φί στα νται τρο πο ποι ή σεις 

λό γω του ε δά φους και τέ λος ό τι η μέ θο δος του ο ρει νού Πο λέ μου ε ξε τά ζε ται 

εις ειδι κά τεύ χη.

Ό θεν βλέ πο μεν ό τι γε νι κώς το έ δα φος έ χει ε πί δρα σιν ε πί της Τα κτι κής και 

ό τι η ε πί δρα σις αύ τη της ορ γα νώ σε ως των στρα τευ μά των ού σα α νά λο γος 

προς την φύ σιν του ε δά φους, α παι τεί ει δι κήν προ σαρ μο γήν του υ λι κού και 

της οργα νώ σε ως των στρα τευ μά των.

3. Οι δύ ο ού τοι κύ ριοι πα ρά γο ντες δέ ον να συν δυα σθώ σιν με την ψυ χο λο γί-

αν στρα τού τί νος ή μάλ λον της φυ λής εις ήν α νή κει. Αν θρω ποι μιάς φυ λής εί ναι 

φύ σε ως πα θη τι κής, με θο δι κοί και ψύ χραι μοι, εκ χα ρα κτή ρος πει θαρ χι κοί.

Οι της ε τέ ρας ε νερ γη τι κοί, ζω η ροί, ο ξύ θυ μοι, ορ μη τι κοί τεί νο ντες προς την 

α νε ξαρ τη σί αν κ.τ.λ. Εί ναι φυ σι κόν ό τι προς μόρ φω σιν ορ θής γνώ μης δεν είναι 

3 Πυρ το προ ϊ όν του ο πλι σμού ή τοι η συ νιστα μέ νη πά ντων των ό πλων και μη χα νη μά των των χρη σι μο-
ποι η θέ ντων ε πί του πε δί ου της μά χης.
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αρ κε τή η α πό λυ τος ε ξέ τα σις των προ α να φερ θέ ντων πα ρα γό ντων.

Εί ναι α νά γκη να συλ λά βω μεν δια της φα ντα σί ας ποί αν ι σχύν θα έ χη ι δέ α 

τις ό χι α φιε μέ νη με τέ ω ρος εις το κε νόν, αλ λά τι θε μέ νη εν μέ σω του πε ρι βάλ-

λοντος εις ό θα ζή ση και θα α να πτυ χθή, θα πρα κτι κο ποι η θή.

«Μή πως θέ λων τις να μά θη ιπ πα σί αν θα αρ κε στή να με λε τή ση έ να πρό πλα-

σμα ίππου ε πί μί ας α να το μι κής τρα πέ ζης, ί να μά θη την ο νο μα το λο γί αν και 

την θέσιν των δια φό ρων ορ γά νων ά τι να τον α πο τε λού σι; Εις ου δέ να δεν θα 

έλ θη η ι δέα αύ τη να μά θη ού τω σι την διεύ θυν σιν του ίπ που χω ρίς να λά βη 

υπ’ ό ψιν τα της κι νή σε ως του της ζω ής του, της ι διο συ γκρα σί ας τους, του αί-

μα τος του χω ρίς να είσ δυ ση εις την ζώ σαν ύ παρ ξιν του;» (Στρα τάρ χης Foch, 

Αι Αρ χαί του Πο λέ μου).

ΟΙ ΚΑ ΝΟ ΝΙ ΣΜΟI ΤΗΣ ΣH ΜΕ ΡΟΝ
Με τά τα α νω τέ ρω συ νο πτι κώς ε κτε θέ ντα πε ρί Κα νο νι σμών και πε ρί ε πι δρώ-

ντων πα ρα γό ντων εις την δια μόρ φω σιν των Τα κτι κών α ντι λή ψε ων και εμ μέ σως 

ε πί των Κα νο νι σμών, νο μί ζω ό χι ά σκο πον να ει σέλ θω εις έ να ζή τη μα πε ρισ σό τε-

ρον θε τι κόν, το συ ντά ξε ως Κα νο νι σμών δια τον η μέ τε ρον στρα τόν ε ξε τα στέ ον 

ε πί τη βά σει των μέ χρι τού δε ε κτε θέ ντων εν τη πα ρού ση με λέ τη.

Ό χι μό νον σή με ρον, αλ λά σχε δόν πά ντο τε, οι η μέ τε ροι Κα νο νι σμοί εί ναι 

κατά το πλεί στον κα θα ρά με τά φρα σις των Γαλ λι κών Κα νο νι σμών.

Αλ λ’ οι Γάλ λοι Α ξιω μα τι κοί συ νέ τα ξαν τους Κα νο νι σμούς των δια τον Γαλ-

λικόν Στρα τόν, κα τό πιν λε πτο με ρούς και βα θεί ας ε ξε τά σε ως των σχε τι κών 

στοιχεί ων.

Δεν έ λα βον α ναμ φι βό λως υπ’ ό ψιν, ού τε τον ο πλι σμόν του Ελ λη νι κού 

Στρα τού ού τε το έ δα φος, εφ’ ού θα δρά ση, ού τε την ι διο συ γκρα σί αν του. Δεν 

υ πάρ χει όμως ου δε μί α α να λο γί α με τα ξύ των δε δο μέ νων, εφ’ ών οι συγ γρα φείς 

των Γαλ λικών Κα νο νι σμών ε βα σί σθη σαν και ε κεί νων, εφ’ ών η μείς δέ ον να βα-

σι σθώ μεν δια τους Κα νο νι σμούς του Στρα τού μας και θα υ πο μνή σω ό τι, ού τε 

τον αυ τόν ο πλι σμόν έ χο μεν, του λά χι στον κατ’ α να λο γί αν και πο σό τη τα, ού τε 

το αυ τό έ δα φος, ού τε την αυ τήν ι διο συ γκρα σί αν με τον Γαλ λι κόν Στρα τόν.

Συ νε πώς νο μί ζω ό τι δι καιο λο γού μαι εκ φρά ζων την σκέ ψιν ό τι, γνώ μη τις 

λί αν ορ θή διά τον Γαλ λι κόν Στρα τόν, δεν εί ναι υ πο χρε ω τι κώς ορ θή δια τον 

η μέτε ρον και ό τι γε νι κό τη τες τι νές δια τον Γαλ λι κόν Στρα τόν δύ να νται να εί-

ναι ε ξαι ρέ σεις διά τον η μέ τε ρον και τα νά πα λιν. Α ναμ φι βό λως υ πάρ χει πλή θος 

δια τά ξε ων των Γαλ λι κών Κα νο νι σμών, ας δι’ α πλής με τα φρά σε ως δυ νά με θα 

να πα ρα δε χθώ μεν. Πλην υ πάρ χει α ριθ μός τις ου χί ε που σιω δών άς δέ ον να 

τας τρο πο ποι ή σω μεν, ί να τας προ σαρ μώ σω μεν, κα λύ τε ρον εις τας α παι τή σεις 

του στρα τού μας.

Άλ λως τε οι Γάλ λοι δια τας ε πι χει ρή σεις των εις τα ε ξω τε ρι κά θέ α τρα 

α ποστελ λο μέ νων στρα τευ μά των των έ χου σιν ει δι κός δι δα σκα λί ας, α πόρ ροιαν 

των ει δι κών συν θη κών εν μέ σω των ο ποί ων θα ευ ρε θώ σι και ων κυ ρί ως μί α 

εί ναι η σπου δαιό τε ρα, το έ δα φος.

Ε πί πλέ ον και άλ λοι α ξιω μα τι κοί, α ξί ας ό χι τυ χού σης, εκ φρά ζου σι την γνώ-
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μην ό τι αι α ντι λή ψεις αι ε πι κρα τού σαι διά τα εν τη Μη τρο πό λει στρα τεύ μα τα, 

δεν εί ναι ε φαρ μό σι μοι εις τα ε ξω τε ρι κά θέ α τρα και προς ε πίρ ρω σιν α να φέρω 

το συ μπέ ρα σμα του άρ θρου του Αν χου Clement Grandcourt, η με τα πο λε μι κή 

Τα κτι κή και αι ε φαρ μο γαί της εν τη Α να το λή, ό στις πα ρα μέ νει ε πί μα κρού εν 

Συ ρί α (Ε πι θε ώρη σις Πε ζι κού μη νός Ο κτω βρί ου 1925 σε λίς 566):

«Πά ντο τε διε πι στώ θη ό τι αι μα κραί πε ρί ο δοι της ει ρή νης δί δου σι την υ πε-

ροχήν ως προς τας Τα κτι κός α ντι λή ψεις, του ε λιγ μού ε πί της κτη νώ δους βί ας, 

και ως προς τας τε χνι κός, της ε λα φρό τη τος του υ λι κού, ε πί της ι σχύ ος του.

Ό πως και ό λοι οι άλ λοι Ευ ρω πα ϊ κοί πό λε μοι ο Μέ γας Πό λε μος α πέ δει ξε 

ό τι των ε χθρο πρα ξιών χρο νι ζου σών, η κα τά στα σις α να τρέ πε ται πλή ρως. Η 

α να τροπή αύ τη των α ξιών υ πήρ ξε ε πί το σού τον πλή ρης: α) Καθ’ ό σον τα 

υ λι κά μέ σα δράσε ως ου δέ πο τε υ πήρ ξαν τό σον φο βε ρά, β) Η με τα φο ρά των 

διευ κο λύν θη με γά λως λό γω της ε πί μάλ λον και μάλ λον ευ ρυ τέ ρας χρή σε ως 

του μο τέρ και της στα σιμό τη τος των ε πι χει ρή σε ων, γ) Τέ λος, ο α μοι βαί ος 

α πο κλει σμός ε πέ φε ρεν α μοι βαί αν των α ντι πά λων α κι νη σί αν, ε πε ξέ τει νε τα 

μέ τω πα, ε ξά λει ψε τα στρα τηγι κά πλευ ρά και συ νε πώς κα τέ στη σαν δυ σχε ρή 

πά ντα ε λιγ μόν4.

Α πε δεί ξα μεν, άς το ελ πί ζο μεν ό τι ε πί των α να το λι κών Θε ά τρων η κα τά στα-

σις εί ναι ό λως διά φο ρος. Τα προς α πό δει ξιν μνη μο νευ θέ ντα πα ρα δείγ μα τα 

α ποδει κνύ ου σι κα θα ρώς ό τι: Ο ε λιγ μός δια τη ρεί εν αυ τοίς πρω τεύ ου σαν θέ σιν 

και ως προς το υ λι κόν, πεί ρα ε πα να λαμ βα νό με νη καθ’ ά πα σαν την ι στο ρί αν εις 

τας α ποι κί ας και ε πι βε βαιω θεί σα εις την Α να το λήν α πο δει κνύ ει ό τι, εις τους 

ε ξω τε ρι κούς πο λέ μους η ε λα φρό της εί ναι η σπου δαιό τε ρα των συ νι στω σών 

της α πο τε λε σμα τι κό τη τος του-Βα ρύ χά νει πο λύ α πό την α ξί αν του, διό τι παρα-

μέ νει δυ σκί νη τον ή διό τι η με τα φο ρά του προ ξε νεί α μη χα νί ας πο λύ τα χέ ως 

με τα βαλ λό με νους εις κιν δύ νους. Και ό ταν κα τό πιν α πί στευ των προ σπα θειών 

κα τώρ θω σαν να το θέ σω σι εν δρά σει πα ρέ μει νε συ χνά κις ά νευ α πο τε λέ σματος, 

διό τι δεν ευ ρί σκει δια να δρά ση πα ρά ε χθρόν δια σκορ πι σμέ νον, ευ κί νητον, 

ρευ στόν, εις ση μεί ον να εί ναι α σύλ λη πτος.

Το Υ λι κόν, ό πως η ορ γά νω σις των στρα τευ μά των, ό πως η Τα κτι κή δέ ον 

ό θεν να υπο στή, ί να έ χει την πλή ρη α πό δο σίν του, προ σαρ μο γήν, ή τις ε νί ο τε 

φθά νει μέχρι του πλή ρους με τα σχη μα τι σμού.

Η νί κη της δύ σε ως διά της τε λι κής λάμ ψε ώς της και λό γω των δυ σχε ρειών 

αίτι νες τήν ε πε βρά δυ ναν και των ά νευ προ η γου μέ νου θυ σιών, ων υ πήρ ξεν 

η α μοιβή, έ κα με πολ λούς των η με τέ ρων να νο μί σω σιν ό τι αι μέ θο δοι εις άς 

τέσ σα ρα έ τη πο λέ μου μας ή γα γον και αί τι νες πρου ξέ νη σαν την κα τάρ ρευ σιν 

του Γερ μα νι κού κο λοσ σού, έ ι ναι χρή σε ως στα θε ράς και πα γκο σμί ου. Οι προ-

γε νέ στε ροι Πό λε μοι δεν έ χου σι πλέ ον εν δια φέ ρον λέ γου σι. Ε κεί νος ό στις εί ναι 

ι κα νός διά το πο λύ εί ναι και δια το ο λί γον και οι μέ θο δοι αί τι νες κα τέ στρε ψαν 

4 Πλεί στοι στρα τιω τι κοί ε πί μα κρόν εί χον πα ρα δε χθή ως α ξί ω μα ό τι ο Τα κτι κός ε λιγ μός ή το α δύ να τος εις 
τον α γώ να των χα ρα κω μά των, ό που μό νον το κτύ πη μα και η κα τά μέ τω πον ώ θη σις ή το δυ να τόν να ε πι τύ χω σι. 
Εφ’ ό σον ο πό λε μος, ού τος ο τό σον ε λά χι στα γνω στός μά λι στα και εις ε κεί νους οί τι νες τον έ κα μον, με λε τά ται 
κα λύ τε ρον, α να κα λύ πτω σι ό τι και κατ’ αυ τάς τας ε πι θέ σεις των χα ρα κω μά των εφ’ ό σον ε νηρ γού ντο ε πί ευ ρέ ος 
με τώ που, ο ε λιγμός έ λα βε χώ ραν εις πλεί στας πε ρι πτώ σεις και α πέ δω κε ο ρι στι κά α πο τε λέσμα τα.
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τας αυ το κρα το ρι κός στρα τιάς δύ να νται, κα τά λό γον ι σχυ ρό τε ρον, να φα νώ σι 

κα τα στρε πτι καί ε να ντί ον των η μι τα κτι κών στρα τευ μά των και των λη στρι κών 

ορ δών. Βα ρεί α πλά νη ή τις μας ε στοί χι σε πολ λά.

ΤI ΔE ΟΝ ΝΑ ΓIΝΗ;
Φα ντά ζο μαι ό θεν, έ χων προς τού το και άλ λους λό γους, ό τι ο ι σχυ ρισμός 

μου, εί ναι πλέ ον ή α κρι βής και ό τι α ντι γρά φο ντες τους Γαλ λι κούς Κανο νι σμούς 

ευ ρι σκό με θα ε πί βά σε ως ε σφαλ μέ νης.

Πλην η ει σα γω γή των Κα νο νι σμών, ως έ χου σι σή με ρον, καί τοι ού τοι δεν 

α νταπο κρί νο νται α πο λύ τως προς τας υ πάρ χου σας παρ’ η μών συν θή κας έ χει 

τι το ωφέ λι μον. Να κα τά δει ξη εις τα στε λέ χη τας ε πελ θού σας με τα βο λάς εις 

την σύνθε σιν των ό πλων και εις τας με θό δους μά χης και να χρη σι μεύ ση ως 

βά σις δια την α νέ γερ σιν οι κο δο μή μα τος στε ρε ω τέ ρου, α ντα πο κρι νό με νου εις 

την η μετέ ραν πραγ μα τι κό τη τα.

Και τολ μώ να εκ φρά σω γνώ μην ε πί τού του προ τεί νων τα ε ξής ως προς την 

σύ ντα ξιν των Κα νο νι σμών του Στρα τού μας:

Οι κα νο νι σμοί ως ερ ρή θη εί ναι το ε ξα γό με νον των τα κτι κών ι δε ών και των 

απο τε λε σμά των της πεί ρας ω ρι σμέ νης τί νος ε πο χής.

Ο Ελ λη νι κός Στρα τός διε ξή γα γε α πό του 1912 μα κράς εκ στρα τεί ας, πο λυει-

δείς επι χει ρή σεις, ε πί πα ντο δα πού ε δά φους. Πώς ε πο λέ μη σε, ποί α τα δια πρα-

χθέ ντα σφάλ μα τα, ποί αι αι μέ θο δοι, αί τι νες α πε δεί χθη σαν καρ πο φό ροι; ά γνω-

στον. Η πεί ρα των Πο λέ μων, ό χι η πε ριω ρι σμέ νη α το μι κή πεί ρα ε νός ε κά στου 

εξ η μών, οί τι νες πι θα νόν εί δο μεν τα γε γο νό τα, ως α διά φο ροι θε α ταί, χω ρίς να 

τα εν νο ού μεν, αλ λά η συ νο λι κή πεί ρα, τα δι δάγ μα τα των μυ ριο νέ κρων τού των 

μα χών πα ρα μέ νουν ει σέ τι τε θα μέ να εις ό γκους φα κέλ λων.

Το αί μα, δι’ ού ε πλη ρώ θη σαν τό σα σφάλ μα τα, εις ου δέ να, ε χρη σί μευ σε, τα 

πα θήμα τα μέ νο ντα εν κρυ πτώ και πα ρα βύ στω, δεν γί νο νται μα θή μα τα. Και αν 

η α λήθεια, η ε πί δει ξις α κρι βούς ε νερ γεί ας δι δά σκει, εί ναι α λη θέ στα τον ό τι το 

σφάλ μα, το πά θη μα, δι δά σκει εξ ί σου, αν μη πε ρισ σό τε ρον.

Φρο νώ ό θεν ό τι ά με σος α νά γκη ε πι βάλ λει την συ γκρό τη σιν μιάς ε πι τρο πής, 

ήτις ό χι μό νον να σύ ντα ξη την ι στο ρί αν των ε πι χει ρή σε ων αλ λά να ε ξα γά γη 

συ μπε ρά σμα τα σα φή και ω φέ λι μα.

Το πα ρελ θόν ί σως εί ναι πρό σφα τον και ί σως τα δρά σα ντα πρό σω πα να 

ευ ρί σκονται εν τη ζω ή. Ι σως εκ του πο ρί σμα τος δρά σεις μο νά δων και διοι κη-

τών να επι κρι θώ σι. Δεν εί ναι δυ να τόν να φει σθώ μεν των προ σώ πων προ της 

α παι τή σε ως της σω τη ρί ας της Πα τρί δος και να πα ρα μεί νω μεν εν τω σκό τει, 

χά ριν μι κρο εγω ϊ σμών.

Ο Γερ μα νι κός Στρα τός υ πέ στη κα τα στρο φήν οί αν και ο η μέ τε ρος. Τού το 

δεν ημπό δι σε το Γερ μα νι κόν Ε πι τε λεί ον να συγ γρά ψη την ι στο ρί αν του πο λέ-

μου και να σχο λιά ση ψυ χρώς ε πί τη βά σει των δε δο μέ νων, τας ε νερ γεί ας των 

δια πρα ξά ντων σφάλ μα τα.

Με βά σιν α κλό νη τον τα πο ρί σμα τα ταύ τα, η ε πι τρο πή θα χω ρί ση εις το 

έρ γον της, έρ γον έ χον ως σκο πόν την σύ ντα ξιν Τα κτι κών ι δε ών, την σύ ντα ξιν 
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Κα νο νισμών. Η ε πι τρο πή θα έ χη και έ τε ρα βο η θή μα τα οί ον τους Κα νο νι σμούς 

ό λων των Στρα τών, ών η με λέ τη θα εί ναι ω φέ λι μος. Οι Κα νο νι σμοί ού τοι να 

με τα φρα σθώ σι και να δο θώ σιν εις την Ε πι τρο πήν προς με λέ την. Ε πί πλέ ον τα 

πο ρί σμα τα ε κά στου Σω μα τάρ χου, πα ντός Α ξιω μα τι κού ε πί του ή δη εν ε φαρ-

μο γή κα νο νι σμού ή α το μι καί ι δέ αι και α ντι λή ψεις οιου δή πο τε.

Πε ρί λη ψις των τριών τού των βο η θη μά των και της α το μι κής των με λών 

της Ε πιτρο πής πεί ρας και μορ φώ σε ως, θα εί ναι τα κτι καί α ντι λή ψεις αί τι νες 

θα γίνουν πα ρα δε κταί εις τους Κα νο νι σμούς του Στρα τού.

Και ε πει δή αι θε ω ρί αι πολ λά κις καί τοι κα λώς υ πο λο γι σθεί σαι και ε λεγ-

χθεί σαι, εν τη πρά ξει α πο δει κνύ ο νται ε σφαλ μέ ναι, εξ ί σου α να γκαί αν φρο-

νώ την συ γκρό τη σιν μο νά δος τί νος ε μπο λέ μου συν θέ σε ως υ πό ε κλε κτών 

στε λε χών διοι κου μέ νην, ή τις θα χρη σι μεύ ση ως πει ρα μα τι κόν ερ γα στή ριον 

της ε πι τρο πής.

Η σύν θε σις της ε πι τρο πής καί τοι ί σως δεν εί ναι α νά γκη να ο μι λή σω επ’ αυ-

τού, δέ ον να εί ναι τοιαύ τη, ώ στε να α ντι προ σω πεύ ο νται εν αυ τή εν α να λο γί α 

πάντα τα ό πλα και δέ ον να υ πο διαι ρε θή εις πέ ντε υ πο ε πι τρο πάς εν δι’ έ κα στον 

των μα χί μων ό πλων (Πε ζι κού, Πυρ/κού, Ιπ πι κού, Α ε ρο πλοί ας, Μη χα νι κού) ί να 

η Γε νι κή Τα κτι κή και η Τα κτι κή ε κά στου των ό πλων έ χει τους εκ των πραγ μά-

των ε πι βαλ λό με νους με λε τη τάς της.

Δεν φρο νώ ό τι η γνώ μη μου εί ναι α λά θη τος. Πά ντως εί μαι βέ βαιος ό τι προς 

την πλευ ράν, ην εκ θέ τω, υ πάρ χει κε νόν, ό περ χρή ζει τα χεί ας πλη ρώ σε ως. Ου δέ 

φαντά ζο μαι ό τι ζη τώ πράγ μα τα α δύ να τα και α κα τόρ θω τα. Απ’ ε να ντί ας πρό-

κει ται πε ρί πραγ μά των ευ κό λως γι νο μέ νων, ό ταν υ πάρ χει κα λή θέ λη σις. Και 

ε να πόκει ται εις πά ντας και εις έ κα στον να πει σθή πε ρί της α νά γκης ταύ της και 

να ε νερ γή ση. Μό νον ού τω θα ε πέλ θη κί νη σις και δρά σις, σκέ ψις και συ ζή τη σις. 

Και εκ της τε λευ ταί ας ταύ της θα ί δη το φως, λύ σις ορ θή και ε φαρ μό σι μος. Και 

του τε λευ ταί ου τού του η ε πι δί ω ξις με πα ρε κί νη σε, πλή ρως ι κα νο ποι η μέ νος, 

αν προ σφέ ρω το ε λά χι στον προς τού το.
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Η Β’ ΠΟ ΛΙΟΡ ΚΙ Α

ΤΟΥ ΜΕ ΣΟ ΛΟΓ ΓΙ ΟΥ 

Η Ά γνω στη Πο λιορ κί α

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας
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Ο ρι σμέ νοι ι στο ριο γρά φοι, α να φε ρό με νοι 
στις πο λιορ κί ες του Με σο λογ γί ου κα τά την 
πε ρί ο δο της ε θνι κής μας πα λιγ γε νε σί ας, κά-
νουν λό γο για δύ ο: Την Α’ (25 Ο κτω βρί ου - 31 
Δε κεμ βρί ου 1822) και τη Β’ (15 Α πρι λί ου 1825 
- 10 Α πρι λί ου 1826). Εί ναι δε προφα νές πως 
πα ρα βλέ πουν, αν δεν α γνο ούν, το γε γο νός ό τι 
ο πρώ τος κυ βερ νή της, Ιω άν νης Κα πο δί στριας, 
α μέ σως με τά την ο ρι στι κή α πε λευ θέ ρω ση της 
πό λης (2 Μα ΐ ου 1829), με την υπ’ α ριθ μόν 
12.449/14 Μα ΐ ου 1829 ι στο ρι κή του α πό φα ση, 
κα θό ρι ζε ρη τά ως έ τη πο λιορ κιών της πό λης 
το 1822, το 1823 και το 1825-1826. Ε πι πλέ ον, 
στα πε ρισ σό τε ρα έγγρα φα των α γω νι στών 
του ‘21 γί νε ται ει δι κή μνεί α για τις πα ρα πά νω 
τρεις πολιορ κί ες, την Α’ (1822), τη Β’ (1823) και 
την Γ’ (1825-1826). Πέ ρα, ό μως, α πό αυ τά τα 
«τυ πι κά» στοιχεί α, η πα ρά θε ση των σο βα ρών 
πε ρι στα τι κών που δια δρα μα τί στη καν κα τά την 
πε ρί ο δο του δευ τέ ρου ε ξα μή νου του 1823 στην 
ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του Με σο λογ γί ου αλ λά και 
της Δυτικής. Ελ λά δος, τεκ μη ριώ νει πλή ρως την 

ύ παρ ξη, με τα ξύ της Α’ και της Γ’, μιας εν διά με σης Β’ πο λιορ κί ας. Α κρι βώς αυ τό το 
γε γο νός φι λο δοξεί να στοι χειο θε τή σει και το πα ρόν κεί με νο.

Με τά την αί σια έκ βα ση που εί χε για τους Έλ λη νες η Α’ Πο λιορ κί α του Με σο-
λογγί ου (25 Ο κτω βρί ου - 31 Δε κεμ βρί ου 1822), ο Α λέ ξαν δρος Μαυ ρο κορ δά τος, 
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ο ο ποί ος δια τη ρού σε και την ι διό τη τα 
του Προ έ δρου του Ε κτε λε στι κού Σώ μα-
τος (Πρω θυπουρ γού της χώ ρας), στις 
28 Μαρ τί ου 1823 α να χώ ρη σε α πό την 
πό λη με προ ο ρι σμό το Ά στρος Κυ νου-
ρί ας, προ κει μέ νου να συμ με τά σχει στις 
ερ γα σί ες της Β’ Ε θνοσυ νέ λευ σης.

Το νέ ο Ε κτε λε στι κό Σώ μα, που προ έ-
κυ ψε στις 18 Α πρι λί ου του 1823, κα τήρ-
γη σε - ε κτός των άλ λων - τις Αρ μο στεί ες 
και Γε ρου σί ες της Στε ρε άς Ελ λά δος και 
διό ρισε στις 4 Ιου νί ου «Γε νι κόν ‘Ε παρ χον 
της Δυ τι κής Ελ λά δος» με έ δρα το Με-
σο λόγγι, τον αρ χη γό του σώ μα τος των 
Κε φαλ λο νι τών Κων στα ντί νο Με τα ξά, 
ή ρω α της μά χης του Λά λα τον Ιού νιο 
του 1821. Με άλ λο διά ταγ μα, στις 13 
Ιου νί ου, του α πονε μή θη κε το δι καί ω μα 
ά σκη σης στρα τιω τι κής ε ξου σί ας σε ό λη 
τη Δυ τι κή Ελ λάδα, ε νώ ή δη α πό τις 28 
Ια νουα ρί ου του 1823 του εί χε χο ρη γη θεί 
και δί πλω μα στρατη γί ας.

Στις 17 Ιου νί ου 1823, ο Κ. Με τα ξάς, 
ε πι κε φα λής μιας δύ να μης 100 πε ρί που 
Κε φαλ λο νιτών και με τά α πό έ να πε ρι πε-
τειώ δες θα λάσ σιο τα ξί δι, δια πε ραιώ θη-
κε με δύ ο Με σο λογ γί τι κα μί στι κα και 
δύ ο βρα τσέ ρες, α πό την πε ριο χή Ριό λου 
Πα τρών στο Με σο λόγ γι, προ κει μέ νου να 
α να λά βει τα κα θή κο ντα του.

Η ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΟ-ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ 
ΣΤΗ ΔΥ ΤΙ ΚΗ ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Εν τω με τα ξύ, ο τουρ κι κός στό λος, 
υ πό τον κα που δάν Χοσ ρέφ Μεχ μέτ 
πα σά, είχε φθά σει ή δη α πό τις 6 Ιου-
νί ου στον Πα τρα ϊ κό κόλ πο και, α φού 
ε νι σχύ θη κε λίγο αρ γό τε ρα α πό τους 
κα τα πλεύ σα ντες στό λους της Αλ γε ρί ας 
και της Τυ νησί ας, προ χώ ρη σε σε στε νό 
θα λάσ σιο α πο κλει σμό του Με σο λογ γί ου 
και των πα ραλί ων της Αι τω λί ας.

Την ί δια ε πο χή ε πί σης, η Δ. Ελ λά δα, και 

συ γκε κρι μέ να το Με σο λόγ γι, «το κλειδί 
της Ρού με λης και του Μω ρί α η κο λώ να», 
α πει λεί το α πό την ξη ρά με τις εκ στρα τεί ες 
του Μου στα ή πα σά της Σκό δρας και του 
Ο μέρ πα σά Βρυώ νη, ο ο ποί ος συ νέ πρατ τε 
ό πως και στην Α’ Πο λιορ κί α με τον Μεχ-
μέτ Ρε σίτ πα σά (Κιου τα χή).

Α τυ χώς, ό μως, σε ό,τι α φο ρού σε 
τους Έλ λη νες, η κα τά στα ση μέ σα στην 
πό λη ή ταν έ κρυθ μη λό γω ε σω τε ρι κών 
τρι βών. Συ γκε κρι μέ να, με τά το πέ ρας 
της Α’ Πο λιορκί ας, στο Με σο λόγ γι εί-
χαν πα ρα μεί νει τα σώ μα τα των Σου λιω-
τών, υ πό τους Μάρ κο Μπό τσα ρη και 
Ζυ γού ρη Τζα βέλ λα, κα θώς και αυ τά του 
Ξη ρομε ρί τη ο πλαρχη γού Γε ωρ γί ου Τσό-
γκα, α ριθ μώ ντας δύ να μη 1.000 αν δρών 
πε ρί που. Η δια βί ω ση και η δια τρο φή 
αυ τής της δύ να μης, ελ λεί ψει άλ λων προ-
σό δων, βά ραι ναν τους Μεσο λογ γί τες, οι 
ο ποί οι ως εκ τού του δυ σφο ρού σαν.

Πα ράλ λη λα, στο Ξη ρό με ρο εί χε ξε-
σπά σει σφο δρή δια μά χη για τα πρω τεί α 
-το αιώ νιο πρό βλη μα της φυ λής- με τα ξύ 
του Θε ο δω ρά κη Γρί βα α φε νός και του 
Γε ωργί ου Τσό γκα, υ πο στη ρι ζό με νου 
α πό τους Χα σα παί ους, οι κο γέ νεια α γω-
νι στών α πό το Ξη ρό με ρο) α φε τέ ρου. Ο 
Γρί βας, σε έ νο πλη σύρ ρα ξη, σκό τω σε 
τρεις Χα σαπαί ους, γε γο νός που εί χε ως 
συ νέ πεια, οι α ντι μα χό με νες σου λιώ τι κες 
φά ρες των Μπο τσα ραί ων και Τζα βελ λαί-
ων να προ στρέ ξουν σε βο ή θεια, οι μεν 
πρώ τοι των Χα σα παί ων, οι δεύ τε ροι του 
Γρί βα. Τε λι κά, ό μως, η ρή ξη α πο φεύ-
χθη κε, καθώς ο Γρί βας φυ γα δεύ θη κε 
στον Βάλ το, πε ριο χή των ο πλαρ χη γών 
Α ντρέ α Ί σκου και Γιαν νά κη Ρά γκου.

Στο Με σο λόγ γι, λό γω της α πο χώ ρη σης 
των πα ρα πά νω δυ νά με ων, εί χε ση μειω θεί 
πρό σκαι ρη α να κού φι ση των κα τοί κων, αλ-
λά με τά την α πο μά κρυν ση του Γρί βα α πό 
το Ξη ρό με ρο, τα σώ μα τα των Σου λιω τών 
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και του Τσό γκα ε πέ στρεψαν στην πό λη με 
ά γριες δια θέ σεις. Ε γκα τα στά θη καν αυ θαί-
ρε τα σε σπί τια της προ τί μη σής τους, α φού 
α πέ βα λαν τους ι διο κτή τες και α ξί ω ναν 
με ρί δες τρο φής πε ρισ σό τε ρες α πό τους 
άν δρες που διέ θε ταν.

Πέ ρα, ό μως, α πό τις δια φο ρές αυ τές, 
υ πήρ χαν και άλ λα ζη τή μα τα που εί χαν 
προκα λέ σει δι χό νοια με τα ξύ των ο πλαρ-
χη γών. Ει δι κό τε ρα:

Ο προ βι βα σμός του Μάρ κου Μπό-
τσα ρη στον βαθ μό της στρα τη γί ας στις 
12 Ο κτωβρί ου 1822, με υ πό δει ξη του 
Μαυ ρο κορ δά του, τη στιγ μή που αρ κε τοί 
αρ χαιό τε ροι του πα ρέ με ναν χι λί αρ χοι, 
προ κα λού σε δυ σα ρέ σκεια. Προ κει μέ-
νου, πά ντως, να κα τα σι γα σθούν αυ τές οι 
α ντι ζη λί ες, η κε ντρι κή διοί κη ση προ έ βη 
σε α θρό ες προ α γω γές χι λιάρ χων στον 
βαθ μό του α ντι στρα τή γου στο διά στη μα 
α πό 5 έ ως 16 Ιου νί ου 1823.

Ε πί σης, η προ βλε πό με νη διά θε ση 
στους α νέ στιους Σου λιώ τες των τουρ-
κι κών κτη μά των του ε γκα τα λει φθέ ντος 
χω ρί ου Ζα πά ντι (α ντί στοι χο με το Λά λα 
της Πε λο πον νή σου), που βρι σκό ταν 
ΒΔ του Βρα χω ρί ου (Α γρι νί ου) έ φερ νε 
σε α ντί θεση τους Τρι χώ νιους ο πλαρ χη-
γούς, οι ο ποί οι τα διεκ δι κού σαν, κα θώς 
οι ί διοι κυ ρί ως εί χαν α πε λευ θε ρώ σει τα 
μέ ρη αυ τά.

Ο Κ. Με τα ξάς, με την υ περ κομ μα τι κή 
του στά ση, τη φρό νη ση και τη διαλ λα-
κτικό τη τά του, κα τόρ θω σε να αμ βλύ-
νει στα δια κά τις α ντι θέ σεις. Κα ταρ χάς, 
έ πεισε τον Μ. Μπό τσα ρη, ο ο ποί ος πρό-
σκει το στον Μαυ ρο κορ δά το, για την ει λι-
κρίνεια των προ θέ σε ων του, κυ ρί ως με 
τον διο ρι σμό του «Μαυ ρο κορ δα τι κού» 
Νικο λά ου Λου ριώ τη ως γραμ μα τέ α του 
Γε νι κού Ε παρ χεί ου του.

Κα τό πιν, α πη ύ θυ νε προ κή ρυ ξη και 
συ γκέ ντρω σε τό σο τους ο πλαρ χη γούς 

της Δ. Ελ λά δας, ό σο και τους ε ξέ χο ντες 
προ κρί τους του Με σο λογ γί ου (Πα λα μά, 
Μπονι σέ ρη και Ρα ζη κό τσι κα), στα Κε-
ρα σο βί τι κα Κα λύ βια, στον Α ρά κυν θο, 
στις 7 Ιου λί ου 1823, ό που έ δω σε ι κα-
νο ποι η τι κές α πα ντή σεις και πρό τει νε 
α πο τε λε σματι κές λύ σεις στις πα ρα πά-
νω εκ κρε μό τη τες. Τε λι κά, ε πι τεύ χθη-
κε συν διαλ λαγή και συμ φω νή θη κε να 
κι νη θούν ό λοι προς α ντι με τώ πι ση του 
ε περ χό με νου εχθρού.

Α πο φα σι στι κό ρό λο στην ε πί λυ ση 
των δια φο ρών δια δρα μά τι σε και η, με τά 
από λί γες η μέ ρες, συμ φι λί ω ση των Σου-
λιω τών. Συ γκε κρι μέ να, στις 14 Ιου λί ου, 
στο Με σο λόγ γι, ο Μ. Μπό τσα ρης, σε κοι-
νή συ γκέ ντρω ση ό λων των Σου λιω τών, 
έ κα νε έν θερ μη έκ κλη ση για ε νό τη τα, σχί-
ζο ντας το δί πλω μα στρα τη γού που του 
είχε α πο νε μη θεί και λέ γο ντας: «Ό ποιος 
εί ναι ά ξιος με θαύ ριο, παίρ νει το δί πλω-
μα πο λε μώ ντας τον ε χθρό».

Ε πί σης, διευ θε τή θη κε και το θέ μα 
του Θ. Γρί βα με την ε κού σια α να χώ ρη-
σή του για την Πε λο πόν νη σο, ε νώ το 
πρό βλη μα των κτη μά των του Ζα πα ντί ου 
α πο φα σίστη κε να ε πι λυ θεί στο μέλ λον, 
με τά την ο ρι στι κή α πε λευ θέ ρω ση της 
πε ριο χής.

Τέ λος, ρυθ μί σθη κε συ ναι νε τι κά το 
ζή τη μα της δια μο νής και δια τρο φής των 
«ξέ νων» σω μά των στο Με σο λόγ γι.

ΓΕ ΝΙ ΚΟ ΣΧΕ ΔΙΟ Α ΝΤΙ ΜΕ ΤΩ ΠΙ ΣΗΣ 
ΤΟΥ Ε ΧΘΡΟΥ

Με τά την ε ξο μά λυν ση των πα ρα-
πά νω α ντι θέ σε ων, α πο φα σί σθη καν τα 
ε ξής, σχετι κά με την α ντι με τώ πι ση του 
ε χθρού στους δυο βα σι κούς ά ξο νες 
ει σβο λής, από τον Μα κρυ νό ρος και το 
Καρ πε νή σι:

Στον πρώ το ά ξο να: Ο Α. Ί σκος και 
ο Γ. Ρά γκος θα κα τα λάμ βα ναν τις δια βά-
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σεις του Μα κρυ νό ρους, ο Δ. Μα κρής θα 
προ ω θεί το νο τιό τε ρα, στην το πο θε σί α 
της Λά σπης Ξη ρο μέ ρου, ο Γ. Τσό γκας 
θα πα ρέ με νε στην πε ριο χή της Βό νι τσας, 
ε νώ ο Δη μο τσέ λιος θα ορ γά νω νε το 
Λε σί νι. Τα σώ μα τα αυ τά, τα ο ποί α α ριθ-
μού σαν πε ρί που 4.000 άν δρες, ό φει λαν 
να βρί σκο νται σε ε πα φή με τα ξύ τους, 
προ κει μέ νου να α ντι με τω πί σουν α πό 
κοι νού μί α δύ να μη 6.000 Τουρ καλ βα-
νών, υ πό τους Ο μέρ πα σά Βρυώ νη και 
Κιου τα χή. Οι τε λευ ταί οι, α να με νό ταν να 

κα τέλθουν μέ σο) του Αμ βρα κι κού κόλ-
που ή και του Μα κρυ νό ρους, με σκο πό 
να ε νω θούν στο ύ ψος του Βρα χω ρί ου 
με τα α σκέ ρια του Μου στα ή πα σά, που 
θα κα τέ φθα ναν α πό το Καρ πε νή σι και 
κα τό πιν ό λοι θα κα τευ θύ νο νταν νο τιό-
τε ρα, στην περιο χή Με σο λογ γί ου.

Στον δεύ τε ρο ά ξο να: Οι ε νω μέ νοι 
Σου λιώ τες, υ πό τους Μ. Μπό τσα ρη και 
Ζ. Τζα βέλ λα, θα α νέ βαι ναν στο Καρ πε νή-
σι, για να συ νερ γα στούν με τα σώ μα τα 
των Γιολ δα σαί ων (οι κο γέ νεια α γω νι στών 
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α πό το Καρ πε νή σι), Πε σλή και Σα δή-μα. Α ποστο λή τους 
ή ταν η α ντί κρου ση των δυ νά με ων του Μου στα ή πα σά, 
οι ο ποί ες υ πολο γί ζο νταν σε 16.000 και α πο τε λού νταν κυ-
ρί ως α πό Αλ βα νούς Γκέ-κη δες και κα θολι κούς Μιρ δί τες 
(χρι στια νοί Αλ βα νοί κα τα γό με νοι α πό την πε ριο χή της 
Σκό δρας), που προ έ λαυ ναν δια μέ σου των Α γρά φων προς 
την Δ. Ελ λά δα.

Οι με τα κι νή σεις των Ελ λη νι κών τμη μά των, τα ο ποί α ο Κ. 
Με τα ξάς ε φο δί α σε με τα λι γο στά τρό φι μα και χρή μα τα που 
μπό ρε σε να ε ξα σφα λί σει, πραγ μα το ποιή θη καν μέ σα στο 
τε λευ ταί ο δε κα ή με ρο, του Ιου λί ου 1823. Πα ράλ λη λα, ο Κ. 
Με τα ξάς ζή τη σε α πό τον Αν δρέ α Λό ντο, γνω στό πρό κρι το 
και ο πλαρ χη γό της Βο στί τσας (Αι γί ου), ε νι σχύ σεις και με ρί-
μνη σε ι διαί τε ρα, τό σο για την ε ξοι κο νό μη ση τρο φί μων και 
πο λε μο φο δί ων, ό σο και για τη βελ τί ω ση των ο χυ ρώ σε ων 
του Μεσο λογ γί ου, αλ λά και του Α να το λι κού (Αι τω λι κού).

Ε ΝΑΡ ΞΗ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ 

Ιού λιος

Εν συ νε χεί α, ο Τούρ κος ναύ αρ χος Χοσ ρέφ, ο ο ποί ος, 
ό πως εί δα με, εί χε α πο κλεί σει με τον στό λο του τα πα ρά λια 
της Αι τω λί ας, πλη ρο φο ρή θη κε ό τι τα Ελ ληνι κά τμή μα τα 
α να χώ ρη σαν α πό την πό λη. Α πο βί βα σε λοι πόν για α ντι πε-
ρισπα σμό, κα τά τα τέ λη Ιου λί ου, μί α δύ να μη 300 αν δρών 
πε ρί που στην πα ρα θα λάσ σια πε ριο χή του Κρυο νε ρί ου, 16 
πε ρί που χι λιό με τρα α να το λι κά του Με σο λογ γίου, η ο ποί α 
κι νή θη κε α πει λη τι κά προς τα χω ρί α Γα λα τάς και Ευ η νοχώ-
ριο (Μποχώ ρι).

Ο Με τα ξάς, με την προ σω πι κή του φρου ρά και Με σο λογ-
γί τες, προ σέ δρα με να τους α ντι με τω πί σει, ε νώ πα ράλ λη λα 

ζή τη σε βο ή θεια και α πό το Α να το λι κό. Στη σύ γκρου ση που ε πα κο λού θη σε κα τά 
τη δύ ση του η λί ου, οι Τούρ κοι α πο κρού σθη καν και α να γκά σθη καν να ε πι στρέ ψουν 
βια στι κά στα πλοί α τους, τα ο ποί α εί χαν προ σορ μι σθεί και τους υ πο στή ρι ζαν, κα-
νο νιο βο λώ ντας τα ελ λη νι κά τμή μα τα.

Το ε πό με νο πρω ι νό, ω στό σο, οι Τούρ κοι α πο βί βα σαν δι πλά σια δύ να μη αν δρών, 
αλ λά ο Με τα ξάς, έ χο ντας στο με τα ξύ ε νι σχυ θεί και με άλ λες δυ νά μεις Με σολογ-
γι τών και Α να το λι κιω τών, τους έ στη σε ε νέ δρα και, με τά α πό τρί ω ρη μά χη, τους 
ε ξα νά γκα σε να τρα πούν σε φυ γή και να κα τα φύ γουν εκ νέ ου στα πλοί α τους και 
να α πο πλεύ σουν.

Στις πα ρα πά νω συ γκρού σεις οι Τούρ κοι εί χαν πε ρισ σό τε ρους α πό 95 νε κρούς, 
οι δε Έλ λη νες κα τα μέ τρη σαν 11 νε κρούς και 14 τραυ μα τί ες. Ε πί σης στην κα το χή 
των ε πα να στα τών πε ρι ήλ θαν πολ λά λά φυ ρα, κυ ρί ως ό πλα και σπα θιά.
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Αύ γου στος

Στις αρ χές Αυ γού στου, οι δυ νά μεις 
ει σβο λής των Τούρ κων και των Αλ βα-
νών από βορ ρά κι νή θη καν νο τιό τε ρα. 
Συ γκε κρι μέ να, οι ε μπρο σθο φυ λα κές του 
Μουστα ή πα σά με 5.000 άν δρες, υ πό 
τον Τζε λε λε ντήν μπέ η, στρα το πέ δευ σαν 
στο Κε φα λόβρυ σο Καρ πε νη σί ου, ε νώ οι 
δυ νά μεις των Ο μέρ πα σά Βρυώ νη και 
Κιου τα χή με 6.000 άν δρες κα ταυ λί σθη-
καν στην Άρ τα.

Με τά α πό λί γες η μέ ρες, στις πρώ τες 
πρω ι νές ώ ρες της 9ης Αυ γού στου, ε ξα-
πολύ θη κε ε πι με λώς σχε δια σμέ νη και ε ξαι-
ρε τι κά ε πι τυ χής αιφ νι δια στι κή έ φοδος 
των Σου λιω τών, υ πό τον Μάρ κο Μπό-
τσα ρη, κα τά του στρα το πέ δου των δυ-
νά μεων του Τζε λε λε ντήν μπέ η στο Κε φα-
λό βρυ σο. Ο α να πά ντε χος ό μως θά να τος 
του Μάρ κου στο κρι σι μό τε ρο ση μεί ο της 
μά χης, τη στιγ μή που οι Τούρ κοι εί χαν 
πα νι κο βλη θεί, α νά γκα σε τους Έλ λη νες 
να α πο χω ρή σουν. Κα τά την α πο μά κρυν-
σή τους δεν πα ρε νο χλή θη καν, γε γο νός 
που τους ε πέ τρε ψε να με τα κο μί σουν 
ση μα ντι κό α ριθ μό αιχ μα λώ των και να 
α πο κο μί σουν πολ λά ζώ α και λά φυ ρα. Οι 
Έλ λη νες έ χα σαν γύ ρω στους 60 άν δρες 
και δια κό μι σαν 42 τραυ μα τί ες, ε νώ οι 
α πώ λειες των Αλ βα νών α νήλ θαν στους 
800 πε ρί που νε κρούς και τραυ μα τί ες.

Δυ στυ χώς, ο θά να τος του η ρω ι κού 
Μάρ κου, ο ο ποί ος κη δεύ τη κε την ε πό-
με νη ημέ ρα στο Με σο λόγ γι με ό λες τις 
τι μές και πάν δη μη συμ με το χή, διαί ρε σε 
και πά λι τους Σου λιώ τες. Έ τσι, οι Τζα-
βελ λαί οι με άλ λους Στε ρε ο ελ λα δί τες 
ο πλαρχη γούς πα ρέ μει ναν στην πε ριο χή 
νο τί ως του Καρ πε νη σί ου, στο στρα τό πε-
δο του ό ρους Κα λια κού δας, με 2.500 άν-
δρες για να δώ σουν ε κεί τη μά χη με τον 
ε χθρό, ε νώ οι Μπο τσα ραί οι με άλ λους 
Σου λιώ τες (Δα γκλή δες, Ζέρ βη δες κ.ά.) 

κα τέ βη καν στην πε ριο χή του Βρα χω ρί-
ου, στις γέ φυ ρες του Α λά μπε η.

Πράγ μα τι, λί γες η μέ ρες αρ γό τε ρα, ο 
πα σάς της Σκό δρας με την κύ ρια δύ να-
μή του διά βη κε τα Ά γρα φα και ε νώ θη κε 
με τον Τζε λε λε ντήν στο Κε φα λό βρυ σο. 
Παράλ λη λα, ο Ο μέρ πα σάς Βρυώ νης 
με τα α σκέ ρια του δια πε ραιώ θη κε α πό 
τον Αμ βρα κι κό κόλ πο στον Καρ βα σα ρά 
(Αμ φι λο χί α).

Ύ στε ρα, στις 28 Αυ γού στου, ο Μου στα-
ής, ε πι θυ μώ ντας να ε ξα λεί ψει την α πει λή 
που θα συ νι στού σε για τα νώ τα του το 
στρα τό πε δο της Κα λια κού δας και πριν 
προ χω ρή σει νο τιό τε ρα, ε πι τέ θη κε κα τά 
των Ελ λή νων, οι ο ποί οι εν τω μετα ξύ εί χαν 
ε νι σχυ θεί και με 400 Πε λο πον νή σιους, υ πό 
τον Ρο δό που λο, α ξιω ματι κό του Αν δρέ α 
Λό ντου. Ω στό σο, πα ρά τις σχε τι κές ευ νο ϊ-
κές για τους Έλ λη νες προ ϋ πο θέ σεις και τη 
φύ σει-θέ σει ο χυ ρή το πο θε σί α του ό ρους 
της Κα λιακού δας, οι Αλ βα νοί κα τή γα γαν 
α πρό βλε πτη και ση μα ντι κή νί κη. Κα τόρ-
θω σαν να διεισ δύ σουν στα νώ τα των 
σθε να ρά α μυ νό με νων Ελ λή νων α πό α φύ-
λα κτη α πόκρη μνη διά βα ση, που ό φει λαν 
να φρου ρούν οι Γιολ δά σης και Σα δή μας, 
στους οποί ους και κα τα λο γί σθη κε η ήτ τα. 
Ο ε πι κε φα λής Ζυ γού ρης Τζα βέλ λας, ο Ν. 
Κο ντογιάν νης και άλ λοι 150 Έλ λη νες έ πε-
σαν μα χό με νοι η ρω ι κά, στην προ σπά θεια 
διά σπα σης του κλοιού, ε νώ οι Αλ βα νοί 
α πώ λε σαν πε ρί που 400 άν δρες. Ο δρό μος 
για το Με σο λόγ γι ή ταν γι’ αυ τούς πλέ ον 
α νοι κτός.

Σε πτέμ βριος

Κα τό πιν αυ τών των δρα μα τι κών ε ξε λί-
ξε ων και κά τω α πό τις δια μορ φω θεί σες 
δυ σμε νείς συν θή κες, ε λή φθη σαν α πό 
τους Έλ λη νες οι α κό λου θες α πο φά σεις: 
τα σώ μα τα των Σου λιω τών, Τσό γκα και 
Μα κρή, η δύ να μη των ο ποί ων α νερ χό-
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ταν σε 1.500 άν δρες, θα συ γκε ντρώ-
νο νταν μέ σα στο Με σο λόγ γι, οι Ί σκος 
και Ρά γκος θα πα ρέ με ναν ε κτός, ε νώ 
ο Δη μο τσέ λιος θα ορ γά νω νε την πε ριο-
χή του Λε σι νί ου. Συ νο λι κά, η ε ντός του 
Με σο λογ γί ου δύ να μη, συ μπε ρι λαμ βα-
νο μέ νων και των ενό πλων κα τοί κων, 
υ πό τον αρ χη γό τους Αθ. Ρα ζη κό τσι κα, 
α ριθ μού σε πε ρί που 2.500 άνδρες.

Σχε τι κά με τη φρού ρη ση των ο χυ ρώ-
σε ων, τα σώ μα τα κα τα νε μή θη καν έ τσι 
ώ στε οι Μπο τσα ραί οι να κα λύ πτουν το 
δυ τι κό μέ ρος, ο Τσό γκας το κε ντρι κό, 
οι Τζα βελ λαί οι με τον Μα κρή το α να το-
λι κό, ε νώ τα κα νο νο στά σια ε παν δρώ θη-
καν α πό τους έ μπει ρους Με σο λογ γί τες 
πυ ρο βο λη τές. Τέ λος, ο Με τα ξάς δια τή ρη-
σε έ να ε φε δρι κό τμή μα 250 αν δρών, για 
να ε πεμ βαί νει α νά λο γα, ε νώ στο Α να το λι-
κό στάλ θη κε δύ να μη 200 αν δρών, προς 
ε νί σχυ ση των 400 μά χι μων κα τοί κων, 
και ό λοι εκεί τέ θη καν υ πό τις δια τα γές 
των Α πο στό λη Κου σου ρή και Κί τσου 
Κώστα-Σουλιώ τη. Ε πί σης, ο Με τα ξάς 
διό ρι σε στο Α να το λι κό ως α ντι πρό σω πο 
του, τον Κεφαλ λο νί τη Διο νύ σιο Φω κά 
με μι κρή δύ να μη, α πό την προ σω πι κή 
του φρου ρά.

Α πό την άλ λη με ριά, οι δυ νά μεις 
των πα σά δων, α νε μπό δι στες πλέ ον, 
ε νώ θη καν στην πε ριο χή του Βρα χω ρί ου, 
σχη μα τί ζο ντας ε νιαί ο σώ μα α πό 15.000 
πε ζούς και 2.000 ιπ πείς και πε ρί τα μέ σα 
Σε πτεμ βρί ου προ χώ ρη σαν νο τιό τε ρα. 
Ε πει δή, ό μως, στο Με σο λόγ γι εί χε συ γκε-
ντρω θεί σο βα ρή δύ να μη ο πλο φό ρων 
και τα τεί χη της πό λης εί χαν ση μα ντι κά 
ι σχυ ρο ποι η θεί, αρ χι κά ε πε δί ω ξαν την 
ά λω ση του Α να το λι κού, το ο ποί ο και 
πο λιόρ κη σαν α πό τις 17 Σε πτεμ βρί ου, 
κα τά τη δυ τική κυ ρί ως πλευ ρά. Το στρα-
τό πε δό τους ε κτει νό ταν στην πε ριο χή 
Πα λη ο σάλ-τσενα προς τα νη σά κια των 

Ε χι νά δων, προ κει μέ νου να έ χουν και 
α ντα πό κρι ση με τον πε ρι πο λού ντα Ο θω-
μα νι κό στό λο. Ε πι πλέ ον, οι Τούρ κοι, 
έ στει λαν έ να ι σχυ ρό τμή μα α να το λι κά, 
το ο ποί ο κα τέ λα βε κα τά τη διάρ κεια νυ-
κτε ρι νής αιφ νι δια στι κής ε νέρ γειας την 
α φύ λα χτη πε ριο χή Γα λα τά, Ευ η νο χω ρί-
ου και Κρυονε ρί-ου, με σκο πό να τη χρη-
σι μο ποι ή σουν για τον α νε φο δια σμό των 
δυ νά με ών τους και α πό τη θά λασ σα, 
μέ σω Πα τρών. Τέ λος, ας ση μειω θεί ό τι, 
πα ρό λο που έ ναντι του Με σο λογ γί ου 
δεν στάθ μευ σαν δυ νά μεις Ο θω μα νών, 
ω στό σο η συ χνή και σε μι κρή σχε τι κά 
α πό στα ση α πό την πό λη διέ λευ ση ι σχυ-
ρών ε φο διο πο μπών τους, δεν ε πέ τρε πε 
την α πρό σκο πτη κί νη ση τμη μά των ή και 
α τό μων «ε κτός τειχών».

Ο κτώ βριος

Στις αρ χές Ο κτω βρί ου και ε νώ προ η-
γου μέ νως εί χαν α πορ ρι φθεί προ τά σεις 
των Τούρ κων για συν θη κο λό γη ση, μι-
κρό α να γνω ρι στι κό α πό σπα σμα Ελ λή νων 
διαπε ραιώ θη κε δυ τι κά του Α να το λι κού 
και συ γκρού σθη κε με ε λα φρά τμή μα τα 
του Μου στα ή. Α πο τέ λε σμα ή ταν να σκο τω-
θούν τέσ σε ρις Έλ λη νες, ε νώ οι ε χθροί υ πέ-
στη σαν βα ρύ τε ρες α πώ λειες. Εν συ νε χεί α, 
οι Τούρ κοι με τέ φε ραν α πό τη Ναύ πα κτο, 
ό που ή ταν προ σορ μι σμέ νη η κύ ρια δύ να-
μη του στό λου τους, τέσ σε ρα πυ ρο βό λα 
και δύ ο βομ βο βό λα, α πό τα ο ποί α το έ να 
ή ταν υ περ μέ γε θες και α πό τις 2 Ο κτω βρί-
ου άρ χι σαν να βομ βαρ δί ζουν το Α να το-
λι κό. Α ντί στοι χα, οι Έλ ληνες, δια μέ σου 
της λι μνο θά λασ σας, με τα κί νη σαν α πό το 
Με σο λόγ γι ι σά ριθ μα πυ ρο βό λα και με τα 
δύ ο ή τρί α που ή δη υ πήρ χαν στο Α να το-
λι κό, α ντα πέ δι δαν τα πυ ρά.

Με τά οι Τούρ κοι, προ κει μέ νου να 
ε λέγ χουν την κυ κλο φο ρί α των πλοια ρί-
ων στη λι μνο θά λασ σα, ε γκα τέ στη σαν 
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προ ω θη μέ νο κα νο νιο στά σιο κο ντά στη 
δυ τι κή πα ρα λί α του Α να το λι κού, στη 
θέ ση Ά γιος Νι κό λα ος - ε κτός του στρα-
το πέ δου τους- δυ σχε ραί νο ντας έ τσι σο-
βα ρά την ε πι κοι νω νί α με το Με σο λόγ γι. 
Οι Έλ λη νες, ό μως, κα τά τη διάρ κεια της 
νύ κτας έ σπευ σαν και ερ γα ζό με νοι πυ-
ρε τω δώς, έ στη σαν κα νο νιο στά σια με 
δύ ο πυ ρο βό λα σε ε πί και ρη θέ ση στο 
νη σά κι Πό ρος, 1.000 μέ τρα πε ρί που 
ΝΑ του Α να το λι κού, και με τα εύ στο χα 
πυ ρά τους α νά γκα σαν τους Τούρ κους 
να α πο συρ θούν. Και ε νώ η μο νο μα χί α 
πυ ρο βο λι κού συ νε χι ζό ταν, οι Τούρ κοι 
έ στει λαν νέ ες προ τά σεις για συν θη κο-
λό γη ση, οι ο ποί ες ό μως και πά λι α πορ-
ρί φθη καν. Κα τό πιν, στα δυ τι κά πα ρά λια, 
α πέ να ντι α πό το Α να το λι κό, ε πε δί ω ξαν 
να ναυ πη γή σουν πλοιά ρια, κα τάλ λη λα 
για τα α βα θή νε ρά της λι μνο θά λασ σας, 
με πρό θε ση να πραγ μα το ποι ή σουν α πό-
βα ση στο νη σί. Οι Έλ λη νες, ό μως, έ στει-
λαν έ γκαι ρα από το Με σο λόγ γι ο κτώ 
κα νο νιο φό ρες πάσ σα ρες, οι ο ποί ες με 
τα εύ στο χα πυ ρά τους, υ πο χρέ ω σαν 
τους Τούρ κους να ε γκα τα λεί ψουν την 
α πό πει ρά τους αυ τή και να κά ψουν τα 
υ πό ναυ πή γη ση πλοιά ρια.

Νω ρί τε ρα, ω στό σο, με βά ση πλη ρο-
φο ρί ες ό τι ε πέ κει το ε πέμ βα ση στό λου 
χριστια νι κών κρα τών κα τά των λι μέ νων 
της Τυ νη σί ας και της Αλ γε ρί ας προς 
κα τα στο λή της πει ρα τεί ας, ο ο θω μα-
νι κός στό λος εί χε α πο πλεύ σει α πό τα 
πα ρά λια της Αι τω λί ας. Ε κεί, πα ρέ μει ναν 
μό νο τρί α ή τέσ σε ρα βρί κια, τα ο ποί α 
συ νέχι σαν τον χα λα ρό, πλέ ον, έ λεγ χο 
των α κτών.

Την ί δια πε ρί ο δο, στο Α να το λι κό, έ λα-
βε χώ ρα έ να θλι βε ρό ε πει σό διο με τα ξύ 
Ελ λή νων. Σε α νταλ λα γή πυ ρο βο λι σμών 
βρή κε τρα γι κό θά να το ο Κε φαλ λο νίτης 
το πο τη ρη τής του Με τα ξά, Διο νύ σιος 

Φω κάς. Ε πί σης, τραυ μα τί στη κε θα νά-
σιμα ο υ πα ξιω μα τι κός Ντό βας, ο ο ποί ος 
α νή κε στο σώ μα του Μα κρή. Το πρό-
βλη μα διευ θε τή θη κε με την εύ στο χη 
και ά με ση ε πέμ βα ση του I. Με τα ξά, ο 
ο ποί ος απομά κρυ νε τους υ παί τιους και 
α πεί θαρ χους α γω νι στές και η τά ξη α πο-
κα τα στάθη κε.

Νο έμ βριος

Στο Α να το λι κό ε πί σης, συ νέ βη έ να 
εκ πλη κτι κό πε ρι στα τι κό, το ο ποί ο α πο-
δό θη κε στη Θεί α Πρό νοια| και συ νε-
τέ λε σε στην α να πτέ ρω ση του η θι κού 
των πολιορ κη μέ νων. Συ γκε κρι μέ να, η 
έλ λει ψη πό σι μου νε ρού εί χε αρ χί σει 
να γί νεται έ ντο να αι σθη τή στην πό λη, 
ε πει δή η μέ χρι τό τε με τα φο ρά του α πό 
την ξη ρά εί χε πλέ ον κα τα στεί σχε δόν 
α δύ να τη, με την ε ξαί ρε ση της α νά βλυ-
σης μι κρής πο σό τη τας γλυ κού νε ρού σε 
ση μεί ο της λι μνο θά λασ σας πλη σί ον της 
πό λης. Ως εκ θαύ μα τος, ό μως, στις 8 Νο-
εμ βρί ου, μια τουρ κι κή ο βί δα που έ πλη ξε 
τη στέ γη της εκ κλη σί ας των Τα ξί αρ χων, 
στο κέ ντρο της πό λης, δια πέ ρα σε το 
δά πε δο του να ού και δη μιούργη σε έ να 
μι κρό κρα τή ρα -που δια τη ρεί ται έ ως σή-
με ρα- α πό τον οποί ο α νά βλυσε ά φθο νο 
πό σι μο νε ρό, που έ σβη σε τη δί ψα των 
πο λιορ κη μένων.

Το γε γο νός τώ ρα ό τι το Με σο λόγ γι πο-
λιορ κούνταν ου σια στι κά μό νο α πό τη θά-
λασσα, σε συν δυα σμό με την πρό κλη ση 
που συ νι στού σε η α κώ λυ τη διέ λευ ση των 
τουρ κι κών ε φο διο πο μπών α πό και προς 
το Κρυο νέ ρι, σε κο ντι νή α πό στα ση α πό 
την πό λη, ώ θη σε τον Με τα ξά, έ στω και 
κα θυ στε ρη μέ να, να πα ρο τρύ νει τους στρα-
τιω τι κούς αρ χη γούς να α να λά βουν ε νερ γό 
δρά ση. Έ τσι, στις 17 Νο εμ βρί ου, ο Κί τσος 
Τζα βέλ λας, με πε ρί που 300 Σου λιώ τες, 
και ο ε πι φα νής Με σο λογ γί της Γιαννά κης 
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στρα τό πε δο των Ο θω μα νών, έ φθει ραν 
σο βα ρά το η θι κό τους. Πέ ρα α πό αυ-
τά, οι πλη ρο φο ρί ες ό τι στην πε ριο χή 
της Σκό δρας εί χαν ξε σπά σει σο βα ρές 
ε σω τε ρι κές τα ρα χές, κα θώς και η προ-
η γη θεί σα α πο μά κρυν ση του Ο θω μα νι-
κού στό λου α πό τον πα τρα ϊ κό κόλ πο, 
ε ξα νά γκα σαν τε λι κά τους πα σάδες να 
λύ σουν την πο λιορ κί α κα τά τα τέ λη 
Νο εμ βρί ου του 1823 και να ε πι στρέ-
ψουν ά πρα κτοι και κα τη σχυ μέ νοι στις 
έ δρες τους. Ο Μου στα ής και ο Ο μέρ 
Βρυώνης διευ θύν θη καν προς την Πρέ-
βε ζα, ο πρώ τος α πό την ξη ρά μέ σω 
Μα κρυ νό ρους και ο δεύ τε ρος α πό τη 
θά λασ σα μέ σω Α καρ να νί ας, με τα δί-
δο ντας την ε πι δη μί α του λοι μού στις 
πε ριο χές α πό τις ο ποί ες διέρ χο νταν.

Ταυ τό χρο να σχε δόν με τη λύ ση της 
πο λιορ κί ας, κα τέ πλευ σε κα θυ στε ρη μέ να 
στις 30 Νο εμ βρί ου και ο Ελ λη νι κός στό λος 
στα νε ρά του Με σο λογ γί ου. Μα ζί ήρ θε και 
ο Αλ. Μαυ ρο κορ δά τος, τον ο ποί ο εί χαν 
ζη τή σει α πό τον Σε πτέμ βριο με έγ γρα φό 
τους ε πί μο να, τό σο οι πρό κρι τοι της Δυ τι-
κής χέρ σου Ελ λά δος, ό σο και 140 κά τοι κοι 
της πε ριο χής του Με σο λογ γί ου.

Ρα ζη κό τσι κας, με 50 ή -κατ’ άλ λους- 100 
Με σο λογ γί τες, έ στη σαν ε νέ δρα στην το-
πο θε σί α Σκα λί, στα νό τια κρά σπε δα του 
Α ρά κυν θου και στο ύ ψος της Φοι νικιάς, σε 
α πό στα ση πε ρί που 7 χι λιο μέ τρων ΒΔ α πό 
το Με σο λόγ γι. Ως α πο τέ λε σμα, οι Έλ λη νες 
αιφ νι δί α σαν και κυ ριο λε κτι κά ε ξό ντω σαν 
τμή μα 300 πε ρί που Τούρκων ιπ πέ ων. Στο 
πε δί ο της μά χης και στο πα ρα κεί με νο 
έ λος, κα τα με τρή θη καν τα πτώ μα τα 137 
Τούρ κων, κυ ριεύ θη καν 195 ό πλα και 160 
πι στό λες, ε νώ στην κα το χή των Ελ λή νων 
πε ρι ήλ θαν και 40 ά λο γα.

Η ε πι τυ χί α αυ τή εμ ψύ χω σε τους Έλ λη-
νες, οι ο ποί οι συ νέ χι σαν την ε γκα τά στα-
ση νυ κτε ρι νών ε νε δρών, με α πο τέ λε σμα 
μέ σα σε μι κρό χρο νι κό διά στη μα να 
σκο τώ σουν άλ λους 120 Τούρ κους και 
να α πο κο μί σουν πολ λά λά φυ ρα.

ΕΚ ΦΥ ΛΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΥ ΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟ ΛΙΟΡ ΚΙ ΑΣ

Οι συ χνές α πο τυ χί ες των πο λιορ-
κη τών, οι ση μα ντι κές α πώ λειες τους, 
ο ε περχό με νος χει μώ νας η έλ λει ψη 
ε φο δί ων, αλ λά και τα κρού σμα τα 
πα νώ λους που εί χαν εκ δη λω θεί στο 

    κυ ρί ως πο λιορ κί α δι ήρ κε σε πε ρί που 70 η μέ ρες. Στο διά στη μα αυ τό 

οι Έλ λη νες εί χαν ε λά χι στες α πώ λειες. Συ γκε κρι μέ να, κα τα μέ τρη σαν 20 

έ ως 23 νε κρούς και ευά ριθ μους τραυ μα τί ες, ε νώ κα νέ νας δεν αιχ μα λω-

τί σθη κε. Ι διαί τε ρη μνεία αρ μό ζει στην καρ τε ρι κό τη τα και το θάρ ρος 

που ε πέ δει ξαν οι κά τοι κοι του Α να το λι κού, των ο ποί ων η πό λη δέ χθη κε 

πε ρισ σό τε ρες α πό 2.500 ο βί δες, χω ρίς, ωστό σο, να προ κλη θούν σο βα-

ρές ζη μί ες, με ε ξαί ρε ση ο ρι σμέ να ε τοι μόρ ρο πα σπί τια.

Α ντί θε τα, οι Τούρ κοι υ πέ στη σαν σο βα ρή φθο ρά. Με βά ση τους ο μα-

δι κούς τά φους που ε ντο πί σθη καν, ε κτι μά ται ό τι οι νε κροί τους υ πε ρέ-

βη σαν τους 1.000, λό γω κυ ρί ως της ε πι δη μί ας πα νώ λης που ε νέ σκη ψε 

στο στρα τό πε δό τους.

Με αυ τόν τον τρό πο, ά δο ξα και τα πει νω τι κά, έ λη ξε για τους Τούρ κους 

η δεύ τερη πο λιορ κί α της πε ριο χής του Με σο λογ γί ου το 1823, ε νώ το 

Η    κυ ρί ως πο     κυ ρί 

οι Έλ λη νες εί οι Έλ λη 
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η θι κό των Ελ λή νων κα τοί κων α να πτε ρώ θη κε σε με γά λο βαθ μό, ως 

α πόρ ροια των αλ λε πάλ λη λων α ποτυ χιών του ε χθρού. Λή γο ντος του 

1823, ά νε μος με γά λης αι σιο δο ξί ας έ πνε ε πέ ρα ως πέ ρα στη Δυ τι κή 

χέρ σο Ελ λά δα, για να κο ρυ φω θεί στις 24 Δε κεμ βρί ου με την ά φι ξη στο 

Με σο λόγ γι του διά ση μου τέ κνου της γη ραιάς Αλ βιό νος, Τζωρ τζ Νό ελ 

Γκόρ ντον Λορ ντ Μπά υ ρον. Μια νέ α σε λί δα του α γώ να ά νοι γε...
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Όσοι τα ξι δεύ ουν συ χνά στο οδι κό δί κτυο της χώ ρας και ι διαί τε ρα αυ-

τό της Βό ρειας Ελ λά δας, εί ναι σχε δόν βέ βαιο ό τι έ χουν συ να ντή σει 

κά ποια φά λαγ γα αρμα το φο ρέ ων να με τα φέρει με ι διαί τε ρη προ σο χή 

βα ρύ πο λε μι κό υ λι κό α πό την έδρα μιας μο νά δας σε πε δί ο α σκή σεων, 

εργο στά σιο βά σε ως του Τε χνι κού, λι μά νι, σι δη ρο δρο μι κό σταθ μό ή 

α ντί στρο φα. Οι ο δη γοί τους, πα ρά το νε α ρό της η λικί ας τους, εί ναι 

εξαι ρε τι κοί επαγ γελ μα τί ες και, πριν βγούν στους ελλη νι κούς δρό μους, 

έ χουν υ πο βληθεί σε πο λύ μη νη εκπαί δευ ση, η ο ποί α α ντα να κλάται στο 

μη δε νι κό δεί κτη -σο βα ρών- α τυ χη μά των που έ χουν να ε πι δεί ξουν. 

Πρό κει ται για τους άνδρες του 786 ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ ΜΕ ΤΑΦΟ ΡΩΝ, οι ο ποί οι 

έ χουν ε πι φορ τι στεί με το έργο με τα φο ράς ό λων των κύ ριων ο πλι κών 

συ στη μά των του Ελ λη νι κού Στρα τού. Το σπου δαί ο και ωραί ο αυ τό έρ γο 

θα προ σπαθήσου με πα ρα κά τω να πε ρι γρά ψου με με κά θε λε πτο μέ ρεια.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Κων/νος Α. Βού γιας, πρώ ην Διοι κη τής της Μο νά δος, 

Υ πλγος (ΕΜ) Ιω άν νης Με λάς

να α πό τα πρώ τα πράγ μα τα που μα θαί νουν οι 

μα θη τές των στρα τιω τι κών Σχο λών, εί ναι πως για να 

κερ δί σει κα νείς μια μά χη ή α κό μη πε ρισσό τε ρο έ ναν 

πό λε μο, θα πρέ πει να ε πι τύ χει το πι κή υ πε ρο χή έ να ντι 

του α ντι πά λου. Αυ τό προ ϋ πο θέ τει τα χεί α συ γκέ ντρω-

ση και εκμε τάλ λευ ση των δια θέ σι μων Τε θω ρα κι σμέ-

νων και Μη χα νοκί νη των δυ νά με ων στον κα τάλ λη λο 

χώ ρο και χρό νο. Η προ ώ θηση του υ λι κού α πό τις 

πε ριο χές α πο θή κευ σης στο θέ α τρο επι χει ρή σε ων 

και κα τό πιν στη ζώ νη μά χης εί ναι μια ε πί πο νη δια δι-

κα σί α, που α παι τεί ορ γά νω ση και κα τάλ λη λα μέ σα 

με τα φο ράς ι κα νά να α ντα πο κρι θούν ε ντός στε νών 

χρο νι κών ο ρί ων. Η στρα τιω τι κή ιστο ρί α βρί θει α πό 

πα ρα δείγμα τα ό που η έκ βα ση μιας σύ γκρου σης κρί-

θη κε α πό την ι κα νότη τα ε νός εκ των α ντι μα χο μέ νων 

να πραγ μα το ποιεί στρα τη γι κούς ελιγ μούς που έ φε ραν 

σε δύ σκο λη θέ ση τον α ντί πα λο. Το πλέ ον χα ρα κτη ρι-

στι κό ό λων εί ναι αυ τό που συνέ βη στον αρα βο ϊσ ρα-

ηλι νό πό λε μο του 1973, ό ταν οι Ισρα η λι νοί μέ σα σε 

διά στη μα λί γων ω ρών με τέ φε ραν με κά θε δια θέ σι μο 

μέ σο τρεις τε θω ρα κι σμέ νες τα ξιαρ χί ες α πό το βό ρειο 

μέ τω πο με τη Συ ρί α στο νό τιο, κατα τρο πώ νο ντας τις 

δυ νά μεις της Αι γύ πτου.
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Α πό πλευ ράς τρο χαί ου υ λι κού, ε κεί νη 

την ε πο χή, υ πήρ χε μό νο ένας πο λύ μι κρός 

α ριθ μός αρμα το φο ρέ ων αμε ρι κα νι κής κα-

τα σκευ ής τύ που Μ26 Dragon Wagon α πό 

την ε πο χή του Β’ Πα γκοσμί ου Πο λέμου, 

με θω ρα κι σμέ νη καμπί να και με ταφορι κή 

ι κα νό τη τα 40 τό νων, που εί χαν σχεδια-

στεί για τη με τα φο ρά των Μ4 Sherman. 

Ε πί σης, υ πήρ χε έ νας ση μα ντι κός α ριθ μός 

κε φα λών ρυ μούλ κη σης Μ52 -συ νε χί ζουν 

να χρη σι μο ποιού νται α κό μη και σή μερα- 

μι κρό τε ρης με τα φο ρι κής ι κα νό τη τας, που 

ή σαν κα τάλ λη λοι μό νο για τη με τα φο ρά 

τε θω ρα κι σμένων ο χη μά των Πε ζι κού και 

μη χα νη μά των Μη χα νι κό ύ. Τα πα ρα πά νω 

βεν ζι νο κί νη τα οχή μα τα εί χαν δια τε θεί 

στα Τάγ μα τα Τε χνι κού κυ ρί ως και πραγ-

μα το ποιού σαν με τα φο ρές αρ μά των και 

τε θω ρα κι σμέ νων σε μι κρές α πο στάσεις 

και με πολ λούς πε ριο ρι σμούς μέ γι στης ε πι-

τρε πό με νης τα χύ τη τας και κλί σης του ε δά-

φους. Η πρώ τη προ σπά θεια α να νέ ω σης 

του υ λι κού έ γι νε στις αρ χές της δε κα ε τί ας 

1980, ό ταν στα πλαί σια της γερ μα νι κής 

βο ή θειας πα ρα λή φθη καν με τα χει ρι σμέ νοι 

αρ μα το φο ρείς τύ που FAUN, οι ο ποί οι και 

Την ε πο χή ε κεί νη ο ελλη νι κός στρα τός, 

προ ση λω μέ νος σε έ να α πό και ρό ξε πε ρα-

σμέ νο δόγ μα στα τι κής ά μυ νας που α πο σκο-

πού σε στην α ντι με τώ πι ση του α πό Βορ ρά 

κιν δύ νου, δεν εί χε α κό μη α ντι λη φθεί την 

α ξί α των στρα τη γι κών με τα φο ρών, οι ο ποί-

ες βα σί ζο νταν σχε δόν α πο κλει στι κά στη 

χρή ση του σι δη ρο δρο μι κού δικτύ ου. Το 

κα τά λα βε, ό μως, με ο δυ νη ρό τρό πο το 

1974, όταν, κα τά τη διάρ κεια της τουρ κι-

κής ει σβο λής στην Κύ προ, χρειά στη κε να 

με τα κινη θούν ο δι κώς -λό γω α δυ να μί ας του 

σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ ου και του τρο χαί ου 

υ λι κού του Ο ΣΕ να α ντα πο κρι θεί- α πό την 

πε ριο χή της Μα κε δο νί ας και της Η πεί ρου 

προς τα σύ νο ρα του Έβρου ε κα το ντά δες 

άρ μα τα μά χης και τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα-

τα μέ σα α πό το φτω χό ο δι κό δί κτυο της 

ε πο χής, που μοι ραί α μπλο κα ρί στη κε για 

πολ λές η μέ ρες α πό τα άρ μα τα μά χης τα 

ο ποί α α κι νη το ποι ή θη καν λό γω βλα βών. Το 

πρό βλη μα ε πι λύ θηκε σε με γά λο βαθ μό με 

τη μό νι μη με τα στάθ μευ ση των μο νά δων 

σε νέ ες θέ σεις α να το λι κό τε ρα, ω στό σο συ-

νέ χι σε να υ φί στα ται η α παί τη ση της τα χεί ας 

με ταφοράς των εφε δρειών.

Μεταφορά άρματος περισυλλογής 
Μ88Α1. Πρόκειται για ένα από τα 

βαρύτερα και ογκωδέστερα φορτία 
που μεταφέρονται

 μέχρι σήμερα
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χο ρη γή Θη καν στο 786 ΤΜΕ με σκο πό τη 

συ γκρό τη ση μιας μο νά δας με α ποκλει στι-

κή α πο στο λή τη με τα φο ρά αρμά των και 

τε θω ρα κι σμέ νων ο χη μά των σε ο λόκλη ρη 

την ελλη νι κή ε πι κρά τεια. Πα ρά την με γά-

λη τους η λι κί α, τα λι γο στά FAUN στα χέ ρια 

των έ μπει ρων Ελ λή νων ο δη γών πραγ μα-

το ποί η σαν έ να τε ρά στιο με τα φο ρι κό έρ γο 

και α να δεί χθη καν σε πο λύ τι μο ερ γαλεί ο 

για την υ λο ποί η ση των σχε δί ων και την 

ε κτέ λε ση των στρα τη γι κών με τα φο ρών σε 

πο λύ μι κρό τε ρους χρό νους α πό ό,τι στο 

πα ρελ θόν. Η με γά λη χρη σι μό τητά τους 

φά νη κε στην ελλη νο τουρ κι κή κρί ση του 

1987, ό ταν έ φε ραν σε πέ ρας έ να τι τά νιο 

έρ γο κινού με να σε ει κο σι τε τρά ω ρη βά-

ση. Όπως α πο δεί χθη κε, οι αρμα το φο ρείς 

α πο τε λούν τη ρα χο κο κα λιά των χερ σαί ων 

στρα τη γι κών με τα φο ρών και το πλέ ον 

α σφα λές και γρή γο ρο μέ σο με τα φο ράς 

βα ρέ ως υ λι κού.

Ένα α κό μη στοι χεί ο που ε πι βά λει τη 

χρή ση των αρμα το φο ρέ ων εί ναι ό τι οι 

σι δη ρο δρο μι κές με τα φο ρές στον ελλαδι-

κό χώ ρο και ι διαί τε ρα στη ζώ νη μά χης, 

πα ρου σιά ζουν ση μα ντι κές δυ σκο λί ες και 

συγ χρό νως αυ ξη μέ νες πι θα νό τη τες προ-

σβο λής ή δο λιο φθο ράς των ε γκα τα στά σε-

ων και του δι κτύ ου. Ε πι πρό σθε τα, η α νά-

γκη ύ παρ ξης α πό τον και ρό της ει ρή νης 

κα τάλ λη λα εκ παι δευ μέ νου προ σω πι κού 

για την ε κτέ λε ση με τα φο ρών βαρέ ως 

υ λι κού υ πό συν θή κες ε πι χει ρή σε ων, το 

ο ποί ο να γνω ρί ζει πλή ρως την ι κα νό τη τα 

και τις δυνα τό τη τες του ο δι κού δι κτύ ου, 

κα τέ στη σε ε πι βε βλη μέ νη τη δη μιουρ γί α 

μο νά δων αρμα το φο ρέ ων ό πως το 786 

ΤΜΕ με κύ ρια α πο στο λή τη με τα φο ρά 

ό λων των ο πλι κών συ στη μά των κα τη γο ρί-

ας Α΄ ό πως άρμα τα μά χης, Α/Κ πυ ρο βό λα, 

ΤΟ ΜΠ, ΤΟ ΜΑ, ΠΕΠ MLRS, Α/Α TOR Μ1 κ.α. 

Η τε ρά στια ε μπει ρί α που α πο κτή θη κε στις 

δε κα ε τί ες του 1980 και του 1990 υ πήρ ξε 

το ε φαλ τή ριο για τη με τε ξέ λι ξη των στρα-

τη γι κών με ταφο ρών του ΕΣ στο ση με ρι νό 

ε πί πε δο, που δεν έ χει να ζηλέψει τί πο τα 

α πό άλ λους ευ ρω παί κούς στρα τούς.

Η Ι στο ρί α του 786 
Tάγματος Μεταφορών (ΤΜΕ)

Το 786 ΤΜΕ συ γκρο τή θη κε στην 

Α θή να στις 3 Μαρ τί ου 1947, με την 

ο νο μα σί α 786 Λό χος Με τα φο ράς Στρα-

τευ μά των και αρ χι κά διέ θε τε 70 φορ-

τη γά ο χή μα τα γε νικής χρήσε ως τύ που 

GMC. Την 1η Α πρι λί ου 1947, η μο νά-

δα με τα στάθ μευ σε στο Στρα τό πε δο 

«Με γά λου Α λε ξάν δρου» της Δυ τι κής 

Θεσ σα λο νί κης, που ε κεί νη την ε πο χή 

πε ριτρι γυ ρι ζό ταν α πό α μπέ λια και 

καλ λιερ γού με νες ε κτά σεις. Με την πά-

ρο δο του χρό νου, τα α μπέλια και τα 

στα ρο χώ ρα φα έ δω σαν τη θέ ση τους 

στο μπε τόν και στις πο λυ κα τοι κί ες, 

με α πο τέ λε σμα η μο νάδα να βρε θεί 

κυ ριο λε κτι κά μέ σα στον α στι κό ι στό, 

στα ό ρια των Δή μων Α μπε λο κή πων 

και Με νε μέ νης που εί ναι και α πό τους 

πλέ ον πυ κνο κα τοι κη μέ νους. Στις 15 

Μα ϊου 1960, με το νο μά σθη κε σε 786 

Λό χο Γε νι κών Με τα φο ρών και πα ράλ-

λη λα α ντι κα τέ στη σε τα GMC με 100 

Μ34 και Μ35 REO 6χ6, που ή ταν και το 

βα σι κό μέ σο με τα φο ράς του ΕΣ στις 

δε κα ε τί ες του 1960 και του 1970.

Την 1η Ιου λί ου 1981, η Μο νά δα ορ-

γα νώ θη κε σε Τάγ μα Με τα φο ρών και 

ει δι κό τε ρα σε Τάγ μα Με τα φο ράς Αρμά-

των και στα τέ λη του ι δί ου χρό νου 

πα ρέ λα βε τους πρώ τους 14 αρμα το φο-

ρείς τύ που FAUN L1212/45. Ε πρόκει το 

για με τα χει ρι σμέ νο υ λι κό γερ μα νι κής 

κα τα σκευ ής α πό τα α πο θέ μα τα του 

γερ μα νι κού στρα τού. Συ νο λι κά α πο-

κτή θη καν 29 FAUN εκ των ο ποί ων οι 

15 δια τέ θη καν αρ χι κά στις μο νά δες 
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Τε χνι κού και οι 14 στο 786 ΤΜΕ. Στη 

συ νέ χεια, κρίθη κε σκό πι μο το σύ νο λο 

των ο χη μά των να συ γκε ντρω θεί στο 

786 ΤΜΕ, γε γο νός που α πο τέ λε σε και 

το έ ναυ σμα για την αλ λα γή της απο στο-

λής-οργά νω σης της μο νά δος σε Τάγ μα 

Αρ μα τοφο ρέ ων.

Για την ο δή γη ση των γι γα ντιαί ων 

για την ε πο χή ο χη μά των προ σε λή φθη-

σαν 9 πο λί τες ο δη γοί με προ η γού με νη 

προ ϋ πη ρε σί α στην ο δή γη ση βα ρέ ων 

οχη μά των. Αυ τοί στη συ νέ χεια εκ παί-

δευ σαν στα δια κά τα μό νι μα στε λέ χη 

και τους στρα τιώ τες οδη γούς. Οι κε-

φα λές ρυ μούλ κη σης ή ταν κα τα σκευα-

σμέ νες τη δε κα ε τί α του 1960 και συ-

νο δεύ ο νταν α πό 54 πλατ φόρ μες με τα-

φο ράς αρ μά των, ε πί σης γερ μα νι κής 

κα τα σκευ ής. Όλο το προ α να φε ρό με νο 

υ λι κό σή με ρα δεν χρη σι μο ποιεί ται, έ χει 

κρι θεί Πέ ραν Οι κο νο μι κής Ε πι σκευ ής 

(ΠΟ Ε) και έ χει ή δη εκ ποι η θεί. Την ί δια 

ε πο χή, η μο νά δα πα ρέ λα βε ε πί σης 18 

φορ τη γά ο χήμα τα τύ που FAUN 8χ8 

ω φέ λι μου φορτί ου 10 τό νων, ε φο δια-

σμέ να στο πίσω μέ ρος με γε ρα νό. Τα 

ο χή μα τα αυ τά με τέ φε ραν για πολ λά 

χρό νια κά θε εί δους φορ τί α και ε φό δια 

ό πως ά λευ ρα, λι πα ντι κά, α νταλ λα κτι κά 

κ.λπ. Α πο σύρ θη καν τελι κά στα μέ σα 

της πε ρα σμέ νης δε κα ε τί ας, και α φού 

πρώ τα κρί θη καν ΠΟ Ε, εκ ποι ή θη καν. 

Το 1986, χο ρη γή θη καν τέσ σε ρις κε-

φα λές ρυ μούλ κη σης πο λι τι κού τύ που, 

της γνω στής α με ρι κανι κής ε ται ρεί ας 

κα τα σκευ ής φορ τη γών Mack. Ε πρό-

κει το για ο χή μα τα που προ έρ χονταν 

α πό τη διά λυ ση της ΜΟ ΜΑ-ΣΥ ΚΕ Α και 

χρη σι μο ποι ή θη καν για μια πε ρί που 

δε κα ε τί α, έ ως ό του κρί θη καν ΠΟ Ε και 

α πο σύρ θη καν.

Ση μα ντι κό ση μεί ο στην ιστο ρί α 

της μο νά δος ή ταν ο Ιού νιος του 1992, 

ό ταν πα ρέ λα βε 71 κε φα λές ρυ μούλ-

κη σης τύ που Μ911 6χ6 της Oshkosh. 

Ε πρό κει το για ο χή μα τα που α γο ρά-

στη καν α πό τις Η ΠΑ μέ σω πι στώσε ων 

FMF, και μα ζί με τα 29 υ πάρ χοντα 

FAUN συ μπλη ρώ θη κε ένας ικανός 

αριθμός αρματαφορέων. Α κο λού θη-

σε τον Ιούλιο του 2000 η πα ρά δο ση 

20 α κό μη με ταχει ρι σμέ νων κε φα λών 

Μ911 τεσ σά ρων α ξό νων 6χ8 πα λαιό-

τε ρης έκ δο σης, στα πλαί σια υ λοποί-

η σης Α ντι σταθ μι στι κών Ω φε λη μά των 

με γα λύ τε ρης προ μή θειας πο λε μι κού 

υ λι κού α πό τις Η ΠΑ. Την ί δια χρο νιά 

ε πί σης, πα ρα δό θη καν και οι 30 νέ οι 

αρμα το φο ρείς STEYR 40Μ60 με πλατ-

φόρ μες βα ρέ ως τύ που ΝΚ 1000-76 της 

ε ται ρεί ας Ν. Κιολε ΐδης ΑΕ. Η ά φι ξη του 

νέ ου υ λι κού εί χε σαν α πο τέ λε σμα την 

ο ρι στι κή α πόσυρ ση των FAUN και τη 

διά θε ση μι κρού α ριθ μού Oshkosh σε 

άλ λες μο νά δες του ελλη νι κού στρα-

τού. Α πό πλευ ράς πλατ φόρ μων με τα-

φο ράς αρ μά των, η μο νάδα πα ρέ λα βε 

τα τε λευ ταί α χρό νια τρεις τύ πους που 

α ντι κατέ στη σαν ο ρι στι κά τις 54 με τα-

χειρι σμέ νες γερ μα νι κές που παρε λή-

φθη σαν με τα FAUN. Πρό κει ται για 

56 πλατ φόρ μες ελ λη νι κής κα τα σκευ ής 

τύ που ΑΡ 140-58Τ της Ν. Κιολεΐδης Α Ε 

που πα ρε λή φθη σαν το 1998, 20 Α με ρι-

κα νι κής κα τα σκευ ής Μ747 που πα ρε λή-

φθη σαν με τα χει ρι σμέ νες το 2000 μα ζί 

με τα με τα χει ρι σμέ να Oshkosh και 25 

βα ρέ ως τύ που ΝΚ1000-76. Σή με ρα, η 

μο νά δα δια θέ τει 75 Μ911 Oshkosh και 

5 STEYR 40Μ60, κα θώς και ό λα τα προ-

βλε πό μενα α πό τον ΠΟΥ διοι κη τι κά 

και ο χή μα τα γε νι κής χρή σε ως.

Για την ι στο ρί α, θα πρέ πει να α να φέ-

ρου με ό τι το 1996 πα ρε λή φθη σαν στα 

πλαί σια χο ρή γη σης δω ρε άν βο ή θειας 

α πό τις Η ΠΑ τσε χο σλο βά κι κα φορ τη γά 
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ο χή μα τα TATRA, τα ο ποί α προ έρ χο νταν α πό τα ανα το λι κο γερ μα νι κά α πο θέ μα τα 

και εί χαν χρη σι μο ποι η θεί στο πό λε μο του Περ σι κού το 1991. Συ νο λι κά, πα ρε λή-

φθη σαν 15 κε φα λές ρυμούλ κη σης τύ που Τ815 VNT 28.235 με κί νη ση 6χ6 και 

ω φέ λι μο φορ τί ο 30 τό νων μα ζί με 14 ε πι κα θή με νες πλατ φόρμες με τα φο ράς 

γε νι κού φορ τί ου, 35 φορ τη γά τύ που Τ815 VVN/VT 26.265 8χ8.1 R, 28 φορ τη γά 

Τ815 WN/VT 20.235 6χ6.1 R κα θώς ε πί σης 24 ρυ μουλ κού με νες πλατ φόρ μες Ρ-

50 (50 τό νων) και 17 Ρ-80 (80 τό νων), που χρη σι μο ποιού νται για τη με τα φο ρά 

τε θω ρα κι σμέ νων ο χη μά των. Όλο το παρα πά νω υ λι κό α φού ε νερ γο ποι ή θη κε και 

α ξιο ποι ή θη κε αρ χικά α πό το 786 ΤΜΕ, α πο τέ λε σε στη συ νέ χεια τη βά ση για τη 

συ γκρό τηση ε νός δεύ τε ρου ΤΜΕ, του 787 με έ δρα στη Ν. Χαλ κη δό να του νο μού 

Θεσ σα λο νί κης. Στην πα ρα πάνω Μο νά δα δια τέ θη καν και 36 STEYR 40Μ60 με 

α ντί στοι χες πλατ φόρ μες βα ρέ ως τύ που ΝΚ 1000-76, στα πλαί σια υλο ποί η σης 

προ αί ρε σης που προ έ βλε πε η αρ χι κή σύμ βα ση προ μή θειας των 30 μο νά δων. 

Η έ δρα του Συ γκρο τή ματος Στρα τη γι κών Με τα φο ρών (ΣΣΜ) του ΕΣ, βρί σκε ται 

σε πο λύ μι κρή α πό στα ση α πό το ση μεί ο που τέ μνο νται οι δυο βα σι κοί ά ξο νες 

του εθνι κού ο δι κού δι κτύ ου, η Ε γνα τί α και ο ΠΑΘΕ, και σε α πό σταση α να πνο ής 

α πό τις μη χα νο κί νη τες μο νάδες του Β΄ΣΣ. Στους ά με σους στό χους του ΓΕΣ εί-

ναι  η αύ ξη ση του α ριθ μού των αρμα το φο ρέ ων STEYR 40Μ60 σε 100 μο νά δες, 

γε γο νός που θα ε πι τρέψει τη δυ να τό τη τα με τα φο ράς σε μια και μό νο δια δρο μή 

μιας τε θω ρα κι σμέ νης τα ξιαρ χί ας ε ξο πλι σμέ νης με Leopard 2-82 άρ μα τα και ό λα 

τα ει δι κο ποι η μέ να. Ε πί σης, θα πρέ πει να με λε τά ται σο βα ρά η α να βάθ μι ση και ο 

ε πα νε ξο πλι σμός του 782 ΛΓΜ με φορ τηγά ο χή μα τα 8χ8 νέ ας γε νιάς, ω φέ λι μου 

φορ τί ου του λά χι στον 10 τό νων, ε φο δια σμέ να με σύ στη μα δια χεί ρι σης προ συ-

σκευα σμέ νων φορ τί ων τύ που PLS (PALET LAND SYSTEM). Τα ο χή μα τα αυ τού 

του τύ που χρη σι μο ποιούν α ντι κα θι στώ με νες υ δραυ λι κά πλατ φόρ μες τύ που 

εμπο ρευ μα το κι βω τί ου (CONTAINER), κα τάλ λη λες για με τα φο ρά πυ ρο μα χι κών, 

καυσί μων, ύ δα τος, ο χη μά των και γε νι κών φορ τί ων προ σφέ ρο ντας τε ράστιες 

δυ νατό τη τες στον το μέ α των στρα τη γι κών με τα φορών. Τέ λος, μα κρο πρό θε σμα 

θα προ γραμ μα τι στεί η α ντι κα τάστα ση του στό λου των Μ911 Oshkosh και των 

Ο αρματοφορέας STEYR 40Μ60 και η 
πλατφόρμα βαρέως τύπου ΝΚ1000-76
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TATRA που έ χουν αρ χί σει να δεί χνουν έ ντο να ί χνη γή ραν σης α πό την ε ντα τι κή 

χρή ση, κα θώς και η χο ρή γηση ει δι κών ο χη μά των πε ρι συλ λο γής που αυ τή την 

στιγ μή δεν υ πάρ χουν. 

Ορ γά νω ση - Δο μή
Το 786 ΤΜΕ εί ναι Mο νά δα του Σώ ματoς Ε φο δια σμού Με τα φο ρών (ΣΕΜ) οι κο-

νο μι κά και δια χει ριστι κά α νε ξάρ τη τη, και υ πά γε ται στο ΣΣΜ. Εί ναι ορ γα νω μέ νη 

σύμ φω να με τον Πί να κα Ορ γα νώ σε ως Υ λι κού (ΠΟΥ) και δια θέ τει διοί κη ση και 

επι τε λείo, δύ ο λό χους αρμα το φο ρέ ων, δι μοι ρί α διοί κη σης και δι μοι ρί α συ ντή-

ρη σης. Κά θε λό χος αρμα το φο ρέ ων έχει μια ομά δα διοι κή σε ως και 3 δι μοι ρί ες 

αρμα το φο ρέ ων και δια θέ τει τους προ βλε πό με νος αρματο φορείς. Διαθέτει τους 

προβλεπόμενους οδηγούς σύμφωνα με τον Πί να κα Ορ γα νώ σε ως Υ λι κού (ΠΟΥ) 

και για τη συ ντή ρη ση του υ λι κού δια θέ τει μια κα λά ορ γα νω μέ νη δι μοι ρί α συ ντη-

ρή σε ως ε παν δρω μέ νη με έ μπει ρους τε χνί τες. Η δι μοι ρί α ε κτε λεί συ ντή ρη ση 2ου 

κλι μα κί ου του ορ γα νι κού τρο χαί ου υ λι κού αλ λά και του δια θέσι μου ο πλι σμού. Για 

συ ντή ρη ση και ε πι σκευές 3ου κλι μα κί ου α πευ θύ νε ται στο 308 ΠΕΒ που βρίσκε ται 

σε πά ρα πο λύ μι κρή α πό στα ση.

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ΝΚ 1000/76 είναι 
ότι οι τροχοί του2ου,3ου, και 4ου άξονα στρίβουν υδραυλικά παίρνοντας 
εντολή από ειδικό μηχανισμό εγκατεστημένο στον πέμπτο τροχό της 
κεφαλής. Ακολουθεί τα ίχνη των τροχών της κεφαλής και έτσι το όχημα 
δύναται να στρίψει επιτόπου σε ελάχιστο χώρο.
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Καθαρισμός από τις τεράστιες ποσότητες λάσπης που άφησε η τελευταία 
αποστολή
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To 1976, ο στρα τός των Η ΠΑ έ θε σε τις 

προδια γρα φές για έ να νέ ο τρο χο φό ρο ρυ μουλ-

κό ό χη μα, το ο ποί ο θα εί χε τη δυ να τότη τα να 

έλ κει φορ τί ο 86.193 kg με τα χύ τη τα 70 km/h. 

Ε πί σης, το ό χη μα έ πρε πε να έλ κει το ί διο φορ τί ο 

σε έ δα φος με α νω φέ ρεια 3% και με τα χύ τη τα 

22,5 Km/h και να μπο ρεί να εκ κι νή σει α πό στά ση 

με το συ γκε κρι μέ νο φορ τί ο σε έ δα φος με κλί ση 

20%. Η δυ να τό τη τα λει τουρ γί ας σε α κραί ες συν-

θή κες πε ρι βάλ λο ντος ή ταν μί α α πό τις βα σι κές 

προ ϋ πο θέ σεις του ο χή μα τος. Έ τσι, το ό χη μα 

έ πρε πε να μπο ρεί να λει τουρ γεί α πρό σκο πτα με 

μέ γι στη θερ μο κρασί α πε ριβάλ λο ντος 52°C και 

ε λά χι στη -32°C χω ρίς ει δι κό ε ξο πλι σμό και ως 

-46°C με ει δι κό εξο πλι σμό. Τέ λος, στις ι διαί τε ρες 

α παι τή σεις πε ρι λαμ βά νο νταν η μέ γι στη δυνα τή 

α ξιο πι στί α, η μέ γι στη διάρ κεια ε πι χει ρη σια κής 

εκ με τάλ λευ σης και η χρή ση ε πι μέ ρους συ γκρο-

τη μά των και υ πο συ στη μά των που βρί σκο νταν 

σε μακρο χρό νια πα ρα γω γή α πό τη βιο μη χα νί α 

και ή ταν χα μη λού κό στους. Το Σε πτέμ βριο του 

1976, η Oshkosh κέρ δι σε έ να συμ βό λαιο α πό 

τον α με ρι κα νι κό στρα τό για την κα τα σκευ ή 

747 ο χη μά των με το χα ρα κτη ρι στι κό Μ911, 

βα σι σμέ να στο πε τυ χη μένο μο ντέ λο φορ τη γού 

ο χή μα τος πο λι τι κής χρή σης τύ που F 2365 της 

ί διας ε ται ρεί ας. Το 1980, το Μ911 ε πε λέ γη α πό 

την Τα ϊ λάν δη, η ο ποί α πα ρήγ γει λε 12 ο χή μα τα, 

ε νώ α κο λού θη σε το 1989 μια α κό μα πα ραγ γε λί α 

για 13 ο χή μα τα και α ντί στοι χο αριθ μό ρυ μουλ-

κού με νων ω φέ λι μου φορ τί ου 60 τό νων. Το 

1991, το ό χη μα ε πε λέ γη και από τη Σα ου δι κή 

Α ρα βί α, η ο ποί α έ θε σε μια με γά λη πα ραγ γε λί α 

α ξί ας 60 ε κατ. δολα ρί ων για 760 Μ911 και α ντί-

στοι χο α ριθ μό ρυ μουλ κού με νων. Ε πό με νος 

χρή στης ήταν η Ελ λά δα που πα ρήγ γει λε μέ σω 

των πι στώ σε ων FMF, 71 ο χή μα τα Μ911 τα ο ποί α 

πα ρε λή φθη σαν το 1992 και ε ντά χθη καν στο ελ-

λη νι κό ο πλο στά σιο. Η σχε δί α ση του ο χή μα τος 

είναι συμ βα τι κή με τον κι νη τή ρα μπρο στά, την 

ο λο μέ τα λη δί θυ ρη κα μπί να στο κέ ντρο και τον 

πέ μπτο τρο χό ή πέ τα λο στο πί σω μέ ρος. Στον 

στά νταρ ε ξο πλισμό της κα μπί νας πε ρι λαμ βά νο-

νται ρυθ μι ζό με νη θέ ση ο δη γού, με τα βλη τής 

ταχύ τη τας υα λο κα θα ρι στή ρες που λει τουρ γούν 

με πε πιε σμέ νο α έ ρα, σύ στη μα θέρ μαν σης 22.000 

BTU/h που λει τουργεί με νε ρό και τέ λος σύ στη μα 

α πο πα γο ποί η σης του κι νη τή ρα για εκ κί νη ση σε 

πά ρα πο λύ χα μη λές θερ μο κρα σί ες.

Το σύ στη μα πέ δη σης λει τουρ γεί με α έ ρα και 

για λό γους α σφα λεί ας πα ρέ χο νται δύ ο α νε ξάρ τη-

τα κυκλώ μα τα πα ρο χής πε πιε σμέ νου α έ ρα. Ο 

ο δη γός έ χει στη διά θε σή του υ δραυ λικό πε ριο ρι-

στή, που ε λέγ χε ται με το πό δι και ε πε νερ γεί στο 

σύ στη μα με τά δοσης, δί νο ντος τη δυ να τό τη τα 

α πορ ρό φη σης της ιπ πο δύ να μης του κι νη τή ρα 

σε πο σο στό μέ χρι και 80% της μέ γι στης ι σχύ ος 

του. Το κι βώ τιο τα χυ τή των εί ναι πλή ρως αυ τό-

μα το. Πί σω α κρι βώς α πό την κα μπί να το ό χη μα 

φέ ρει δύ ο βα ρούλ κα Braden με δυ να τό τη τα 

έλ ξης 20.412 kg έ κα στο, φώ τα ερ γα σί ας, ε φε δρι-

κό τρο χό με γε ρα νά κι α νύ ψω σης, πα ρο χές α έ ρα 

και η λε κτρι κές συν δέ σεις για το ρυ μουλ κού με νο. 

Στον προ αι ρε τι κό ε ξο πλι σμό του ο χή μα τος πε ρι-

λαμ βα νό ταν σύ στη μα κλι μα τι σμού 

που δεν φέ ρουν τα ο χή μα τα της 

ελ λη νι κής πα ραγ γε λί ας.

Ένα από τα σοβαρότερα 
μειονεκτήματά του είναι η 
περιορισμένη ορατότητα 
από τη θέση του οδηγού, 
κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο 
στους στενούς ελληνικούς 
δρόμους και σε συνθήκες 
μποτιλιαρίσματος 

ΑΡΜΑΤΟΦΟΡΕΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ)
OSHKOSH M911
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Φορτηγό TATRA T815 VVN (8x8). Μεταφέρει σε ρυμουλκού-
μενη πλατφόρμα Ρ-50 όχημα MC-113A3

Εκ παί δευ ση
Η μο νά δα έ χει τη δυ να τό τη τα εκπαί δευ σης ο πλι τών (Ε ΠΟΠ) στις ει δι κό τη τες ο δη-

γού αρμα το φο ρέ α και ο δη γού βα ρέ ων ο χη μά των πα ντός τύ που, κα θώς και τε χνι τών 

συ ντη ρή σε ως. Η εκ παί δευ ση γί νε ται σύμ φω να με τις ει δικές οδη γί ες εκπαι δεύ σε ως 

της Διεύ θυν σης Ε φο δια σμού Με τα φο ρών (ΔΕΜ/ΓΕΣ), εί ναι διάρ κειας 10 ε βδο μά δων 

και πε ρι λαμ βά νει α ντι κεί με να θε ω ρη τι κής και πρα κτι κής εκ παί δευ σης, ο δή γη ση σε 

φά λαγ γα με ά δειο και έμ φορ το ό χη μα, φόρτω ση-εκ φόρ τω ση, πρόσ δε ση και α σφά-

λι ση βα ρέ ως υλι κού, χει ρι σμό βα ρούλ κων πε ρι συλ λο γής, α ντικα τά στα ση ε λα στι κών 

και α ντι με τώ πι ση ε πι κίν δυ νων κα τα στά σε ων κα τά τη διάρ κεια της ο δή γη σης.

Α πο στο λή
Α πο στο λή του Tάγ μα τος εί ναι να ε κτε λεί με τους λό χους αρματο φο ρέ ων με τα φο ρές 

τε θω ρα κι σμέ νων ο χη μά των μο νά δων  υπο μο νά δων σε με γά λες α πο στά σεις -Με τα φο ρές 

Γ΄ Γραμ μής- ή ε κεί όπου δεν ε πι τρέ πε ται να κι νη θούν άρ μα τα προς α πο φυ γή φθορών 

στις ερ πύ στριές τους αλ λά και στο ο δι κό δί κτυο. Ε πί σης, ε κτε λεί με τα φο ρές ΤΟ ΜΠ/ΤΟ ΜΑ 

και αυ τοκι νού με νων πυ ρο βό λων κά θε τύ που που δια θέ τει ο ελλη νι κός στρα τός και ό λων 

των νέων ο πλι κών συ στη μά των ό πως TOR-Μ1, MLRS ΠΕΠ, ΟSΑK κα θώς και των νέ ων 

Α/Κ πυ ρο βό λων PzH 2000. Σε πε ρί πτω ση που α παι τη θεί, ε νι σχύ ει τις μο νά δες Τε χνι κού 

και ε κτε λεί Πε ρι συλ λο γή-Με τα κο μι δή Αρ μά των, ΤΟ ΜΠ και Πυ ρο βό λων α πό το ση μεί ο 

βλά βης σε Σταθ μό ή Ση μεί ο Πε ρι συλ λο γής (ΣΠ), Ση μεί ο Με τα κο μι δής (ΣΜΕΤ), Συ νερ-

γεί ο Τε χνι κού ή σε Τέρ μα τα Γραμ μής Συγ κοι νω νιών (ΤΓΣ), δη λα δή σι δη ρο δρο μι κούς 

σταθ μούς και λι μέ νες. Πρό σφα τα ε πί σης, α να τέθη κε με σχε τι κή δια τα γή στη μο νά δα η 

ε κτέ λε ση με τα φο ρών επ’ ω φε λεί α του πο λυε θνι κού στρατη γεί ου του Γ’ ΣΣ.

Προ σω πι κό
Το σύ νο λο του προ σω πι κού της μο νάδας εί ναι μό νι μο (ΕΜ Θ, Ε ΠΥ, Ε ΠΟΠ) και 

α πο τε λεί την κι νη τή ρια δύ να μη για την υ λο ποί η ση της ση μα ντι κής α πο στο λής της. 

Ήταν μια α πό τις πρώ τες μο νά δες του ΕΣ που ε παν δρώ θη κε εξ’ ο λο κλή ρου α πό 

ε παγ γελ μα τί ες και α πο τέ λε σε μο νά δα-πι λό το για την ε φαρ μο γή του θε σμού των 

Ε ΠΟΠ. Α κό μη Ε ΠΟΠ που έ χουν ει δι κότη τες ηλε κτρο λό γου οχη μά των και τε χνί τη 

τρο χο φό ρων ο χη μά των, α πο τε λούν το τε χνι κό προ σω πι κό της μο νά δος. 
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Η έ ντα ξη σε υ πη ρε σί α των Αρ μα το φο ρέ ων STEYR 40Μ60/540 ει σή γα γε 

τις Στρα τη γικές Με τα φο ρές του ΕΣ σε μια νέ α ε ποχή 

Με τά την ε ξα γορά του ερ γο στα σί ου της STEYR α πό τη γερ μα νι κή MAN το 1999, η αυ στρια κή 

ε ται ρεί α συ νέ χι σε να πα ρά γει φορ τη γά ο χή μα τα με το λο γό τυ πό της, συγ χρό νως ό μως φρό ντι σε 

να εμπλου τί σει την γκά μα της με ο ρι σμέ να α πό τα με γα λύ τε ρα μο ντέ λα της μη τρικής ε ται ρεί ας. 

Με τα ξύ αυ τών πε ρι λαμ βά νε ται ο τρά κτο ρας ρυ μούλ κη σης 40M60/S40 6χ6 που δεν εί ναι άλ λος 

α πό το γνω στό MAN 40.603 DFATX 6χ6, που προ έρ χε ται α πό τη στρα τιω τι κή σειρά SX2000 της 

ε ται ρεί ας. Τα ελ λη νι κά ο χή μα τα φέ ρουν το λο γό τυ πο της STEYR α πλά και μό νο ε πει δή η ΕΛ ΒΟ 

εί χε συμ φω νί α συ νερ γα σί ας με την αυ στρια κή ε ται ρεί α. Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι το συ γκε κρι μέ νο 

ό χη μα ως MAN 40.603 DFATX 6χ6 συμ με τεί χε το 1997 σε δια γωνι σμό των Η νω μέ νων Α ρα βι κών 

Ε μι ρά των μα ζί με άλ λα 6 κο ρυ φαί α ο χή μα τα ό που και α να δεί χθη κε νι κη τής έ πει τα α πό σκλη ρές 

και ε ξα ντλη τι κές δο κι μές. Το ό χη μα φέ ρει ορ θο γώ νια κα μπί να η ο ποί α α νυ ψώ νε ται υ δραυ λι κά, 

α πο κα λύ πτο ντας τον κι νη τή ρα και το κι βώ τιο με τά δο σης για τη διευ κό λυν ση των ερ γασιών 

συ ντη ρή σε ως. Πί σω α κρι βώς α πό την κα μπί να, βρί σκο νται τα δύ ο ψυ γεί α βα ρέ ως τύ που του κυ-

κλώ μα τος ψύ ξε ως του κι νη τή ρα και α μέ σως με τά δυο βα ρούλκα της Rotzler με ι κα νό τη τα έλ ξης 

25 τό νων έ καστο. Α μέ σως με τά τα βα ρούλ κα, βρί σκε ται ο πέ μπτος τρο χός ή πέ τα λο. Το ό χη μα 

κι νεί ται α πό έ ναν πα νί σχυ ρο τε τρά χρο νο, 10 κύ λιν δρο σε διά τα ξη V, υ δρό ψυ κτο πε τρε λαιο κι νη τή-

ρα τύ που D2840 LF. Ο κι νη τή ρας α πο δί δει 630 ίπ πους στις 2.200 στρο φές/λε πτό και κα λύ πτει την 

προ δια γρα φή EURO 2 που α φο ρά τις εκ πο μπές καυ σα ε ρί ων. Ο κι νη τή ρας εί ναι συ ζευγ μέ νος με 

με τα τρο πέ α ρο πής που εν σω μα τώ νει υ δραυ λι κό ε πι βρα δυ ντή (Retarder) και η μιαυ τό μα το κι βώ-

τιο ZF 16S251 με 16 σχέσεις ε μπρο σθο πο ρεί ας και 2 ό πι σθεν. Το σύ στη μα πέ δη σης εί ναι δι πλού 

κυ κλώ μα τος με πε πιε σμέ νο α έ ρα και ε φο δια σμέ νο με σύ στη μα α ντι μπλο κα ρί σματος των τρο χών. 

Στον τυ πο ποι η μέ νο ε ξο πλι σμό πε ρι λαμ βά νε ται ρυθ μι ζό με νο κά θι σμα με α μορ τι σέρ α έ ρος για 

τον ο δη γό, ξε χω ρι στό κά θι σμα για τον συ νοδη γό και πτυσ σό με νο στο κέ ντρο για τρί το ά το μο, 

θέ σεις για την με-

τα φο ρά έως και 4 

με λών πλη ρώ μα τος 

άρ μα τος μά χης, σύ-

στη μα θέρ μαν σης, 

ε ξα ε ρι σμού και κλι-

μα τι σμού, θυ ρί δα 

πα ρα τή ρη σης στην 

ο ρο φή και θέ σεις με-

τα φο ράς ο πλισμού 

και α το μι κών ει δών 

του προ σω πι κού.

ΑΡΜΑΤΟΦΟΡΕΑΣ (ΚΕΦΑΛΗ) STEYER 4-M60/S40



55786 ΤΑΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΟΙ ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Λεπτομέρεια των 2 βαρούλκων περισυλλογής και του τρόπου σύνδεσης της 
κεφαλής STEYR 40M60/S40 με την πλατφόρμα ΝΚ 1000/76

Το Μ911 κινείται από ένα δίχρονο (!) 8κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα σε δι-
άταξη V, τύπου Detroit Diesel 8V-92 TA-90, που αποδίδει 450 ίππους στις 
2100 στροφές/λεπτό. Διακρίνεται ο σωλήνας μεταφοράς των καυσαερίων 
του κινητήρα στο σύστημα τούρμπο







56 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Υ λι κό (Σύ γκρι ση Κε φα λών Αρ μα το φο ρέ ων)
Το νέ ο α πό κτη μα της μο νά δος, οι 

αρμα το φο ρείς STEYR 40Μ60, α πο τε-

λεί ό,τι πιο σύγ χρο νο έ χει να ε πι δείξει 

σή με ρα η ευ ρω παι κή τε χνο λο γί α στον 

το μέ α των φορ τη γών. Τα σχό λια ό λων 

ει δι κών που α σχο λού νται με βα ριές με-

τα φο ρές για το νέ ο υ λι κό εί ναι ι διαί τε ρα 

κο λα κευ τι κά, σε ό,τι α φο ρά την ευ κο λί α 

ο δή γη σης στους δύ σκο λους ελλη νι κούς 

δρόμους και τη μο να δι κή ά νε ση που 

προ σφέ ρει η πλή ρως κλι μα τι ζό μενη 

κα μπί να. Η τε λευ ταί α έ χει θέ σεις για 6 

ά τομα -ο δη γός, συ νο δη γός και 4μελές 

πλή ρω μα άρ μα τος- και δίνει την αί σθη-

ση πο λυ τε λούς αυ το κι νή του στο ε σω τε-

ρι κό της. Οι πο λύ ω ρες α πο στο λές που 

στο πα ρελ θόν έ φερ ναν τους ο δη γούς 

σε δύ σκο λές κα τα στά σεις εί ναι τώ ρα 

ευ χά ρι στες δια δρο μές χά ρη στην ε ξαι-

ρε τι κή ο ρα τό τη τα που προ σφέ ρει η 

θέ ση ο δήγη σης, τα τε ρά στια α πο θέ μα τα 

ι σχύ ος του κινη τή ρα, το χα μη λό ε πί πε δο 

θο ρύ βου, το ε ξε λιγ μέ νο σύ στη μα πέ δη-

σης με σύ στη μα α ντι μπλο καρί σμα τος 

τρο χών (ΑΒS), το πλή ρες ρυθ μι ζό με νο 

κάθι σμα με υ δραυ λι κή α νάρ τη ση και 

φυ σι κά ο κλι μα τι σμός.

Τα αμε ρι κα νι κά ο χή μα τα OSHOSH 

α πο δεί χθη καν ε ξαι ρε τι κά σκλη ρά και 

α ξιόπι στα, αλ λά εί ναι σχεδια σμέ να για 

χρή ση σε με γά λους αυ το κι νη τό δρο μους 

χω ρίς α πό το μες κλί σεις και κλει στές στρο-

φές. Η κα μπί να εί ναι η μι κρό τε ρη που θα 

μπο ρού σε να υ πάρ χει σε ό χη μα αυ τής 

της κα τη γο ρί ας, ε νώ η θέ ση οδή γη σης 

χα ρα κτη ρί ζε ται α πό πε ριo ρι σμέ νη ο ρα τό-

τη τα, κά τι εξαι ρε τι κά δύ σκο λο για τους 

στε νούς ελλη νι κούς δρό μους και ι διαί τε-

ρα σε συν θήκες μπο τι λια ρίσμα τος. Έ να 

α κό μη μειο νέ κτη μα που ε πι δει νώ νε ται 

τους κα λο και ρι νούς μή νες, εί ναι η υ ψη-

λή θερ μο κρα σί α που α να πτύσ σε ται στο 

ε σω τε ρι κό της κα μπί νας -έ χει με τρη θεί 

μέ χρι 60ο C- λό γω της ύ παρ ξης κά τω 

α πό αυ τήν του κι βω τί ου τα χυ τή των της 

Allison που εν σωμα τώ νει υ δραυ λι κό ε πι-

βρα δυ ντή (Retard er), έ να σύ στη μα που 

χρη σι μο ποιεί ται στα φορ τη γά για τον πε-

ριο ρι σμό της ι σχύ ος του κι νη τή ρα. Η συ-

χνή χρήση του τε λευ ταί ου σε δρό μους με 

με γά λες κα τω φέ ρειες για την α πο φυ γή 

της υ περ θέρ μαν σης των φρέ νων, ε κτι νάσ-

σει τη θερ μο κρα σί α του λα διού και κατ’ 

ε πέ κτα ση της κα μπί νας στα ύ ψη. Πα ρά 

τα μι κρο προ βλή μα τα που α να φέ ρα με, 

τα ο χή μα τα χρη σι μο ποιού νται ε ντα τι κά 

με ά ρι στα α πο τε λέ σμα τα για τις στρα τη-

γι κές με τα φο ρές του ελλη νι κού στρα τού 

για μί α και πλέ ον δε κα ε τί α, χω ρίς να πα-

ρου σιά σουν μέ χρι στιγ μής προ βλή μα τα 

α ξιο πι στί ας.

Έρ γο Ά ξιο Προ σο χής της Μο νά δος
Με τά την πα ρα λα βή των Oshkosh, 

η μο νά δα απέ δει ξε για πρώ τη φο ρά 

τις πραγ μα τι κές της δυ να τό τη τες στην 

κρί ση των Ιμί ων, ό ταν, κι νη το ποιώ ντας 

το σύ νο λο των ο χη μά των της, με τέ φε-

ρε κα τά τη διάρ κεια της νύ κτας ό λο το 

βα ρύ υ λι κό που προ βλε πό ταν α πό τα 

σχέ δια σε χρό νο 6 ω ρών α πό τη λή ψη 

του σήμα τος σπά ζο ντας ό λα τα ρε κόρ. 

Για την αυ τα πάρ νη ση και τον ε παγ γελ-

μα τισμό που ε πέ δει ξαν τα στε λέ χη και 

το προ σωπι κό στην προ σπά θεια αυ τή, 

το 786 ΤΜΕ τι μή θη κε με Εύ φη μο Μνεί α 

α πό την ηγε σί α του ΓΕΣ. Άλ λες ση μα-

ντι κές α πο στο λές που έ φε ρε εις πέ ρας 

η μο νά δα ή ταν η με τα φο ρά της KFOR 

στο Κοσ συ φο πέ διο, η με τα φο ρά και η 

υ πο στή ρι ξη της ΕΛ ΔΥΒ στη Βο σνί α και 

της ΕΛ ΔΑΛ στην Αλ βα νί α, η με τα φο ρά 

πο λε μι κού υ λι κού στα Σκό πια το 2001 

και στρα τιω τι κών τμη μά των για συμ με-

το χή σε ά σκη ση στη Βουλ γα ρί α. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 ΤΕ Οχήματος OSHKOSH Μ911 Track Corporation P.O. Box 2566.

 TB Οχήματος STEYR (MAN) 40M60 No 38/01.

 ΤΕ Αρματοφορέα “ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ“ NK 1000-76.

 ΤΕ Αρματοφορέα “ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ“ NK 140-58.

 ΤΕ Αρματοφορέα Μ747.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΑΤΩΝ

Μήκος 13,29m 13.30m 14,65m

Μήκος 13,29m 13.30m 14,65m

Μήκος χώρου

φόρτωσης
8,92m 8m 9,90m

Πλάτος πλατφόρμας 3,60m 3,50m 3,70m

Ύψος πλατφόρμας 3,45m 2,70m

Ύψος από το έδαφος μέ-

χρι τo χώρο φορτώσεως
1,09m 1,17m 1,15m

Μήκος αρματοφορέα με 

κεφαλή

20,20m (M911 Oshkosh) 19,80m (M911 Oshkosh) 20,25m (STEYR 40M60

Βάρος πλατφόρμας 15.500kg 10.500kg 25.500kg

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 57.500kg 49.500kg 76.000kg

Μέγιστο μικτό βάρος ρυ-

μουλκήσεως
73.000kg 60.000kg 100.000kg

Αριθμός τροχών 16 σε τέσσερις άξονες 16 σε τέσσερις άξονες 32 σε 8 άξονες

Ρεζέρβες 2 1 2

Διαστάσεις ελαστικών 285/70/R19.5 445/65/R19.5 235/75/R17.5

Πίεση ελαστικών 125psi 125psi 125psi

Επιχειρησιακή χρησιμο-

ποίηση

Άρματα M48,  M60,  M88, 

Leopard 1.ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ, Α/Κ 

Πυροβόλα

Άρματα M48, M60, M88, 

Leopard 1, ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ, 

Ά/Κ Πυροβόλα

Οποιοδήποτε άρμα, ΤΟΜΠ, 

ΤΟΜΑ, ή Α/Κ πυροβόλα

Δεν θα ή ταν υ περ βο λή να πού με ό τι το να ο δη γεί κα νείς έ να τέ τοιο ό χη μα 

στους ελλη νι κούς δρό μους ό που κυ ριαρ χεί η πα ρά νοια και ο πα ρα λο γι σμός εί ναι 

πραγ μα τι κό κατόρ θω μα. Πα ρό λα αυ τά, η μο νά δα α ντλεί τη δύ ναμή της α πό το 

έ μπει ρο προ σω πι κό της -στε λέ χη, οπλί τες και μό νι μους υπάλ λη λους- το ο ποί ο εί ναι 

άριστα εκ παι δευ μέ νο τό σο ως στρα τιώ τες, ό σο και ως ο δη γοί και τε χνί τες. Στον 

και ρό της ει ρή νης, ερ γά ζο νται α κα τά παυ στα με γνώ μο να την ε κτέ λε ση της α πο-

στο λής επ’ ω φε λεί α της Πα τρί δος, πολ λές φο ρές υ περ βάλ λο ντας και ρι σκά ρο ντας 

στο βω μό του κα θή κο ντος. Ό λο το προ σω πι κό, έ χο ντας συ ναι σθαν θεί το σο βα ρό 

έρ γο που ε κτε λεί, εί ναι πά ντο τε έ τοι μο και δια θέ σι μο για την ε κτέ λε ση κά θε ε ντο-

λής του Προ ϊ στά με νου Σχημα τι σμού, που δεν εί ναι άλ λος α πό το ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΜΑ 

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙ ΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΟ ΡΩΝ (ΣΣΜ), το ο ποί ο συ νε χώς και α διά κο πα στη ρί ζει το 

έρ γο της μονά δος πα ρέ χο ντας κά θε δυ να τή βο ή θεια.
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ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (Σ) Λεωνίδας Χ. Βαλάσης



Αμερικανός Robert J. Aumman και ο Αμερικανο-Ισραηλινός 

Thomas C. Schelling τιμήθηκαν το 2005 με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 

για τη συμβολή τους στη Θεωρία των Παιγνίων. Σύγκρουση και συνερ-

γασία μέσα σε περιβάλλον στρατηγικής αλληλεπίδρασης είναι το βασικό 

μοτίβο πάνω στο οποίο κινείται αυτή η θεωρία, η οποία αναπτύχθηκε για 

πρώτη φορά από τον Ούγγρο μαθηματικό John Von Neumann τη δεκα-

ετία του 1940. Το 2005 ήταν η δεύτερη χρονιά που το βραβείο Νόμπελ 

Οικονομικών απονέμεται σε ερευνητές αυτής της θεωρίας. Το 1994 το 

ίδιο βραβείο απονεμήθηκε στον John Nash στον John C. Harsanyi και 

τον Reinhart Selten για την ανάπτυξη της ίδιας θεωρίας.

Τι είναι όμως η θεωρία των παιγνίων και τι εφαρμογές έχει 

στον πραγματικό κόσμο; O Robert J. Aumman, καθηγητής 

Μαθηματικών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ 

εξηγεί με τρόπο περιγραφικό και η αναφορά του χρήζει 

εκτενούς παράθεσης: 

«Στην πραγματικότητα, η θεωρία των παιγνίων δεν 

αφορά μόνο τα οικονομικά, είναι μία θεωρία για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων οντοτήτων, όπου 

κάθε οντότητα θέλει να πετύχει το δικό της στόχο 

και αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι διαφορετικοί. Θα 

σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ένα σημαντικό 

παράδειγμα αφορά στα οικονομικά, στο εμπόριο, 

στις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Όταν 

αγοράζει κανείς κάτι, για παράδειγμα κάτι με-

γάλης αξίας, ένα σπίτι, τότε θα υπάρξει κάποια 

διαπραγμάτευση. Ο πωλητής θέλει η τιμή να 

είναι η υψηλότερη δυνατή και ο αγοραστής 

θέλει να είναι η χαμηλότερη δυνατή. Αυτοί οι 

δύο στόχοι είναι αντιφατικοί. Από την άλλη, 

δεν είναι εντελώς αντιφατικοί, γιατί και οι δύο 

πλευρές θέλουν να γίνει η συναλλαγή. Άλλα 

παραδείγματα αφορούν τα νομικά, την πολιτική, 

τις διεθνείς σχέσεις, ακόμα και τη βιολογία, σαν 

τη μάχη για επιβίωση μεταξύ διαφορετικών ειδών. 

Υπάρχουν καταστάσεις όπου έχουμε συγχρόνως 

συνεργασία και σύγκρουση - αυτά τα δύο δεν είναι 

αντιφατικά. Παίζουν ρόλο σε πολλές αλληλεπιδράσεις 

στον κόσμο. Αυτές μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, 

εταιρειών, συνδικάτων, υπολογιστών, οργανισμών, φυτών 

και ζώων και ούτω καθεξής.

Η θεωρία των παιγνίων είναι χρήσιμη στο να καταλάβουμε 

τις συγκρούσεις. Και το να κατανοήσεις κάτι σε βοηθάει να το κα-
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ταπολεμήσεις, να το επιλύσεις. Είναι λίγο σαν την ιατρική έρευνα. Υπάρχει για παράδειγμα 

ιατρική έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου και αυτός είναι ένας τρόπος να χτυπήσεις 

την ασθένεια. Ένας άλλος τρόπος να χτυπήσεις τον καρκίνο δεν είναι να πεις ποια είναι η 

πιο αποτελεσματική θεραπεία για κάποια μορφή καρκίνου, αλλά απλώς να πεις: Τι είναι ο 

καρκίνος; Πώς λειτουργεί; Αυτό είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου και όλων 

των ασθενειών. Έχουμε την αντιμετώπιση μέσω της βασικής κατανόησης, της βασικής 

επιστήμης, απλώς να καταλάβουμε τι γίνεται, με την ελπίδα στο μακρινό μέλλον να χρη-

σιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή για να θεραπεύσουμε την ασθένεια. Αυτό ακριβώς κάνει η 

θεωρία των παιγνίων αναφορικά με τις διεθνείς συγκρούσεις. Η κατανόηση, δηλαδή, της 

σύγκρουσης, της λειτουργίας της.

Η θεωρία των παιγνίων σε μία ρευστή κατάσταση, όπως αυτή που έχουμε εδώ, δεν 

μπορεί να λάβει υπόψη της όλες τις μεταβλητές. Υπάρχουν καταστάσεις όπου η θεωρία 

μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, όπου οι μεταβλητές είναι ορατές και δεν μπορούν να αλλά-

ξουν. Πράγματι, η θεωρία των παιγνίων δίνει πολύ συγκεκριμένες και χρήσιμες απαντήσεις 

σε περιστάσεις όπως μία δημοπρασία. Όταν έχεις ένα παιχνίδι με πολύ συγκεκριμένους 

κανόνες όπως οι εκλογές, που είναι όπως το σκάκι ή το πόκερ, οι κανόνες είναι εκεί, και η 

θεωρία μπορεί να δώσει χρήσιμες απαντήσεις. Σε καταστάσεις όπως η σύγκρουση μεταξύ 

Αράβων και Ισραηλινών, μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας, μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, 

δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι κανόνες. Για παράδειγμα, έχουμε ξαφνικά τη δολοφονία 

ενός πρωθυπουργού, δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά, η θεω-

ρία των παιγνίων μπορεί να δώσει ιδέες. Οι γενικές ιδέες που προκύπτουν από τη θεωρία 

των παιγνίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ίσως όχι για την επίλυση της σύγκρουσης 

μεταξύ Παλαιστινίων και Αράβων, αλλά στο πώς να προχωρήσουμε, πώς να δράσουμε».

Τι είναι τα Παίγνια

Παίγνια καλούνται οι μέθοδοι ανάλυσης συγκρουσιακών ή και συνεργασιακών 

καταστάσεων σε συνάρτηση με τον τρόπο και τη λογική λήψης αποφάσεων, που 

λαμβάνουν δύο ή και περισσότεροι παίκτες - υποκείμενα τα οποία μπορεί να έχουν 

την υπόσταση φυσικών προσώπων, εμπορικών εταιριών, διεθνών οργανισμών και 

στην προκειμένη περίπτωση κρατών, όταν το περιβάλλον που βρίσκουν εφαρμογή 

τα παίγνια είναι ο τομέας των διεθνών σχέσεων.

Ειδικότερα, με τα παίγνια σχηματοποιούνται και εν συνεχεία ερευνώνται προβλήματα 

πολιτικής, κοινωνικής αλλά και οικονομικής φύσεως, όταν οι ανταγωνιστικές σχέσεις των 

αντιπαρατιθέμενων μερών οδηγούν ακόμη και σε οριακές καταστάσεις και αδιέξοδα 

που πολλές φορές συνεπάγονται την ολοκληρωτική εξόντωση του ενός παίκτη από τον 

άλλο. Κάθε κατάσταση κρίσης, σύγκρουσης και αντιπαλότητας, προτού οδηγήσει σε 

ανεπιθύμητα τετελεσμένα αποτελεί πεδίο μελέτης εξαιρετικού ενδιαφέροντος, καθώς 

και επιστημονικής έρευνας. Με τα παίγνια και τη στρατηγική των παιγνίων γενικότερα 

η επιστημονική σκέψη εξοπλίσθηκε με μια ιδιαίτερη μέθοδο ανάλυσης, προσέγγισης 

και έρευνας για την επίλυση και την πρόβλεψη ανάλογων προβλημάτων.

Η θεωρία των παιγνίων ή η στρατηγική των παιγνίων που εφαρμόστηκε αρχικά 

στο πεδίο των ανώτερων μαθηματικών έτυχε ευρύτερης αναγνώρισης όταν οι επι-

στήμονες Von Neumann και Morgestern που αρχικά τη συνέλαβαν και καταχώρη-
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σαν ως σκέψη, προσπάθησαν να την εφαρμόσουν και στον τομέα της οικονομίας. 

Αυτό αποτέλεσε την αρχή για την εφαρμογή της με ιδιαίτερη επιτυχία και σε άλλες 

επιστήμες και χώρους, όπως στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες1.

Δομή και Είδη Παιγνίων

Κάθε παίγνιο αποτελεί μια υποθετική κατάσταση με την οποία οι δρώντες-παίκτες 

καλούνται να λάβουν ορισμένες αποφάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν οι παίκτες είναι μόνο δύο, το παίγνιο ονομάζεται 

«δύο προσώπων παίγνιο» (two persons game) αντίθετα όταν οι παίκτες είναι πάνω 

από δύο τότε ονομάζεται «παίγνιο ν προσώπων» (n persons game).

Το παίγνιο ορίζεται εκ των προτέρων από κανόνες ανάμεσα στους παίκτες και 

είναι αυτοί οι κανόνες που καθορίζουν και περιορίζουν τις κινήσεις των παικτών, 

ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν τη δυνατότητα του καθενός για δράση και αντί-

δραση μέσα στο πλαίσιο του παιγνίου. Με άλλα λόγια, οι κανόνες θέτουν όλες τις 

μεταβλητές που επιδρούν στον τρόπο συμπεριφοράς των παικτών.

Επίσης, κάθε παίγνιο προϋποθέτει μια αντιπαράθεση, έναν επιδιωκόμενο αντι-

κειμενικό σκοπό και ορισμένες έως και πολλές στρατηγικές για την επίτευξη του 

στόχου από κάθε παίκτη ξεχωριστά. Με τον όρο «στρατηγική» νοείται ταυτόχρονα 

η επιλογή και απόφαση κάθε παίκτη που πρακτικά είθισται να παρουσιάζεται μέσα 

από μήτρες (matrix) όπως παρακάτω: 

Αποφάσεις του Β

β1 β2 β3

α1 Ο 1 1 Ο 1 2 Ο 1 3

Αποφάσεις του Α α2 Ο 2 1 Ο 2 2 Ο 2 3

α3 Ο 3 1 Ο 3 2 Ο 3 3

ΜΗΤΡΑ 1

Υποθέτουμε ότι ο παίκτης Α και ο αντίπαλός του παίκτης Β πρέπει να αποφασίσουν 

ποια στρατηγική θα επιλέξουν, ώστε να οδηγηθούν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

(επιδιωκόμενο αντικειμενικό σκοπό). Έστω ότι α1, α2, α3, ….οι δυνατές επιλογές του 

παίκτη Α και αντίστοιχα β1, β2, β3 …… οι επιλογές του Β, με δεδομένο ότι ο Α μπορεί 

να επιλέξει μόνο μια από όλες τις δυνατές του επιλογές αλ (λ=1, 2, 3…..χ) και ο Β να 

απαντήσει ανάλογα με μια μόνο επιλογή από βκ (κ=1, 2, 3,…..ψ). Το αποτέλεσμα του 

συγκεκριμένου παιγνίου δεν εξαρτάται μόνο από την απόφαση του Α, αλλά και από την 

αντίστοιχη απόφαση του Β. Η ενδεχόμενη κοινή απόφασή τους ορίζεται από τον τύπο 

αλ.βκ (δηλαδή τον συνδυασμό των επιλογών τους). Περαιτέρω, το αποτέλεσμα της 

κοινής αυτής τους απόφασης συμβολίζεται με Ολκ και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε 

ένα απλό παίγνιο δύο προσώπων που αποφασίζουν και οι αποφάσεις τους επιφέρουν 

1 Βαρβαρούσης Π. (1998: 32).
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ορισμένα αποτελέσματα υπάρχουν χψ δυνατές αποφάσεις που καταλήγουν σε άλλα 

τόσα αποτελέσματα (ή όπως αλλιώς ονομάζονται συνέπειες - consequences).

Επιπρόσθετα, κάθε συνέπεια - αποτέλεσμα Ολκ οδηγεί σε μια τιμή ωφέλειας για 

κάθε παίκτη και ως εκ τούτου κάθε μήτρα παιγνίου έχει μια απόδοση και καταλήγει 

σε μια μήτρα ωφέλειας, εάν η ωφέλεια Ολκ για τον παίκτη Α παρουσιασθεί ως Ιλκ 

και η αντίστοιχη ωφέλεια του παίκτη Β ως ΙΙλκ τότε καταλήγουμε στην παρακάτω 

μήτρα ωφέλειας ή μήτρα απόδοσης (pay of matrix)2.

Αποφάσεις του Β

β1 β2 β3

α1 Ι 1 1,ΙΙ 1 1 Ι 1 2, ΙΙ 1 2 Ι 1 3,ΙΙ 1 3

Αποφάσεις του Α α2 Ι 2 1, ΙΙ 2 1 Ι 2 1, ΙΙ 2 2 Ι 2 3, ΙΙ 2 3

α3 Ι 3 1, ΙΙ 3 1 Ι 3 2, ΙΙ 3 2 Ι 3 3, ΙΙ 3 3

ΜΗΤΡΑ 2

Το Είδος και η Απόδοση των Στρατηγικών 

Στη στρατηγική των παιγνίων βασική αρχή αποτελεί η ανεξαρτησία, ελευθερία 

και αυτοδυναμία κάθε παίκτη να αποφασίζει από μόνος του τη στρατηγική που 

θα επιλέξει τελικά3. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει κάθε παίκτης μια 

στρατηγική σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες δυνατές αποδόσεις, αποτελεί και 

το σημαντικότερο σημείο έρευνας στη θεωρία των παιγνίων.

Σε περιπτώσεις που μια στρατηγική παρουσιάζεται ανεξάρτητα από άλλες 

χαρακτηρίζεται ως «απλή στρατηγική», ενώ αντίθετα όταν ένας παίκτης επιλέγει 

μια στρατηγική σε συνάρτηση με πιθανούς συνδυασμούς άλλων στρατηγικών 

τότε αυτή καλείται «μεικτή στρατηγική». Οι κυριότερες μορφές μεικτών στρατη-

γικών που απαντώνται στα παίγνια είναι η στρατηγική minimax, η συνεργατική 

ή μη συνεργατική στρατηγική του αντιπάλου, η στρατηγική της επικράτησης, η 

στρατηγική σε παίγνια με σημείο σάγμα (saddlepoint).

Παραδείγματα Απλών Πρακτικών Παιγνίων

Δυο παίκτες, ο Α και ο Β αποφασίζουν να παίξουν το εξής παιχνίδι: χωρίς 

προηγούμενη συνεννόηση καλούνται να τοποθετήσουν πάνω σε ένα τραπέζι 

από ένα κέρμα ο καθένας είτε από την πλευρά της κεφαλής είτε από την πλευρά 

γράμματα και έχουν συμφωνήσει ότι εάν και οι δυο τοποθετήσουν τις ίδιες 

πλευρές των κερμάτων, αν δηλαδή και τα δυο κέρματα είναι σε κεφαλή ή σε 

γράμματα, τότε και τα δυο κέρματα τα κερδίζει ο Α, στην αντίθετη περίπτωση 

τα κερδίζει ο Β.

Το παραπάνω παίγνιο μπορεί να αποδοθεί με την παρακάτω μήτρα: 

2 Βαρβαρούσης Π. (1998: 38).
3 Bartos (1967: 171).
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β1 β2

κεφαλή γράμμα

α1 κεφαλή κεφ/κεφ κεφ/γραμ

α2 γράμμα κεφ/γραμ γραμ/γραμ

ΜΗΤΡΑ 3

παίκτης Β

β1 β2

παίκτης Α α1 1 -1

α2 -1 1

ΜΗΤΡΑ 4

Όπως διαπιστώνεται το παραπάνω παίγνιο απο-

τελείται στο σύνολό του από δυό κινήσεις του Α και 

του Β. Ο καθένας τους αποφασίζει κάθε φορά μια μόνο 

στρατηγική - επιλογή η οποία σε συνδυασμό με την αντί-

στοιχη επιλογή του άλλου δίνει ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Με 

άλλα λόγια ο Α μπορεί να επιλέξει α1 κεφαλή και α2 γράμματα 

αντίστοιχα με τον Β που μπορεί να επιλέξει β1 κεφαλή και β2 γράμματα. Ως εκ τού-

του, σε ένα παιχνίδι με μήτρα 2x2 όπως αυτό, ο συνδυασμός των στρατηγικών κάθε 

παίκτη δηλαδή α1β1,α2β2,α2β1 και α2β2 δίνει άλλοτε κέρδος στον Α (+1) και άλλοτε 

κέρδος στον Β (-1) (οι αρνητικές τιμές στις μήτρες είναι πάντα θετικές για τον Β). Το 

παραπάνω παιχνίδι αποτελεί ένα παιχνίδι πολύ απλής στρατηγικής.

Η Στρατηγική του Αντιπάλου

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, σε όλα τα παίγνια η στρατηγική που αποφασίζει να ακολουθή-

σει ένας παίκτης έχει πολλές φορές άμεση σχέση με την πιθανή επιλογή στρατηγικής του 

άλλου παίκτη και αν και δεν γνωρίζει ο καθένας τι θα πράξει ο άλλος, μπορούν ωστόσο 

να γίνουν εικασίες και να συναχθούν αρκετά ασφαλή συμπεράσματα, εάν συνδυαστούν 

οι πιθανές ενέργειες του ενός με εκείνες του άλλου. Ακόμα, δηλαδή, και εάν κανένας 

δεν γνωρίζει την πρόθεση για συνεργασία η μη του άλλου, ορθολογικά σκεπτόμενος 

και θεωρώντας ότι και ο ανταγωνιστής του συλλογιέται ορθολογικά και με τη λογική 

των πιθανοτήτων, μπορεί να μαντέψει τις επικρατέστερες στρατηγικές του.
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Προς επικύρωση των παραπάνω, περιγράφεται από τον Nickolson ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα όπου και καταδεικνύεται η σημασία των επιλογών του ενός παίκτη 

στον προβληματισμό του άλλου4. Το παράδειγμα αναλύεται ως ακολούθως:

Επιθυμώ να κάνω έναν περίπατο στο πάρκο με μία φίλη μου. Αν και υπάρχει 

πιθανότητα να βρέξει, εξέλιξη όχι και τόσο επιθυμητή, σκέφτομαι να πάρω μαζί 

μου και τον σκύλο μου που αρέσκεται να παίζει με τον σκύλο που έχει και η φίλη 

μου, η οποία πολύ πιθανόν να τον πάρει μαζί της και εκείνη. Μπροστά στο ενδεχό-

μενο όμως βροχής και με δεδομένο ότι δεν έχω καμία δυνατότητα προηγούμενης 

συνεννόησης μαζί της, καλούμαι να σκεφτώ τα παρακάτω:

Αν δεν βρέξει και πάρω τον σκύλο μαζί μου, θα είμαι απόλυτα ευτυχής (από-

δοση ευτυχίας = 4).

Αν δεν βρέξει, αλλά από φόβο μήπως και βρέξει δεν πάρω τον σκύλο μου μαζί 

μου δεν θα είμαι απόλυτα ευτυχής (απόδοση ευτυχίας =3).

Αν τελικά βρέξει και πάρω τον σκύλο μου, θα είμαι δυστυχής, διότι, αν και 

πήρα μαζί μου τον σκύλο μου έβρεξε (απόδοση ευτυχίας =2). 

Αν τελικά βρέξει και δεν πάρω και τον σκύλο μαζί μου, θα είναι η χειρότερη 

επιλογή μου καθώς θα τον στερηθώ άδικα (απόδοση ευτυχίας =1).

Από την πλευρά της φίλης μου που σκέφτεται το ίδιο ορθολογικά με μένα, θα 

έχει τις ίδιες επιλογές και επομένως έχουμε τις εξής μήτρες :

ΕΓΩ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΤΗΣ

β1: δεν 

βρέχει

β2: 

βρέχει

β1: δεν 

παίρνει 

τον 

σκύλο 

της 

β2: 

παίρνει 

τον 

σκύλο 

της

ΟΙ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΜΟΥ

α1: δεν 

παίρνω 

τον 

σκύλο 

μου 

3 1 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
α1: δεν 

βρέχει
3 4

α2 : 

παίρνω 

τον 

σκύλο 

μου

4 2
α2: 

βρέχει
1 2

ΜΗΤΡΑ 

6

ΜΗΤΡΑ 

7

4 Nickolson (1992: 63).
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Αν ακολουθήσει συνδυασμός των δυο παραπάνω πινάκων θα έχουμε:

Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ 

Οι επιλογές της 

δεν παίρνει τον 

σκύλο της 

παίρνει τον 

σκύλο της

ΕΓΩ δεν παίρνω τον σκύλο μου 3,3 1,4

Οι δικές μου 

επιλογές 
παίρνω τον σκύλο μου 4,1 2,2

ΜΗΤΡΑ 8

Οι τιμές όπως αποδίδονται παραπάνω εκφράζουν την απόδοση του συν-

δυασμού των στρατηγικών (α1,α2) και (β1,β2) οπότε και το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα είναι στο πάνω αριστερά κιτίο (3,3) δηλαδή κανείς από τους δύο 

δεν παίρνει μαζί τον σκύλο του, που αποτελεί και τη δεύτερη κατά σειρά από 

τις επιλογές του καθενός. Αν σκεφτόμουν καθαρά προσωπικά και ατομικά 

χωρίς να προσπαθούσα να υπολογίσω τις πιθανές επιλογές της φίλης μου, θα 

επέλεγα την πρώτη στρατηγική, η οποία όμως θα την δυσαρεστούσε, ή σε 

διαφορετική περίπτωση τη στρατηγική που οδηγεί στο κάτω δεξιά κιτίο (2,2) 

που όμως αποτελεί και για τους δυο μας την τρίτη κατά σειρά επιλογή μας. 

Εάν λοιπόν και η φίλη μου σκεφτεί ορθολογικά, μπορεί με τις επιλογές της να 

μην με δυσαρεστήσει, όπως πιθανόν να την δυσαρεστούσα και εγώ, και έτσι 

να αποφύγουμε τα λιγότερο επιθυμητά αποτελέσματα (αποδόσεις).

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι μια συλλογική σκέψη που λαμβά-

νει υπόψη τις επιλογές όλων των παικτών, σαφέστατα δίνει και καλύτερα 

αποτελέσματα από μια ατομική σκέψη που στηρίζεται αποκλειστικά στην 

καλύτερη επιλογή και το συμφέρον του ενός παίκτη. Σίγουρα όμως μια τόσο 

αλτρουιστική στρατηγική δύσκολα μπορεί να είναι δημοφιλής στον χώρο των 

διεθνών σχέσεων.

Η Στρατηγική της Επικράτησης 

Στα παίγνια πολλές φορές παρουσιάζονται στρατηγικές που επικρατούν 

έναντι των άλλων «ανεξάρτητα με ποια στρατηγική επιλέ-

ξει ο αντίπαλος και οδηγούν στο καλύτερο 

αποτέλεσμα τουλάχιστον 

σε μια περίπτωση.

Για να κατανοηθούν ευ-

κολότερα τα παραπάνω πα-

ρουσιάζονται οι 2 παρακάτω 

μήτρες, όπου στην πράξη 
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τόσο ο παίκτης Α όσο και ο παίκτης Β διαθέτει στρατηγική επικράτησης, ενώ στη 

δεύτερη, τέτοια στρατηγική έχει μόνο ο Β.

Β Β

β1 β2 β1 β2

Α
α1 -1 2

Α
α1 -1 1

α2 -2 1 α2 -2 2

ΜΗΤΡΑ 9 ΜΗΤΡΑ 10

Στη μήτρα 1, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, για τον παίκτη Α η στρατηγική 

α1 επικρατεί της α2 και αντίστοιχα για τον παίκτη Β επικρατεί η β1 αυτής της β2. 

Πιο αναλυτικά, εάν ο Α επιλέξει την α1 στην περίπτωση που ο Β επιλέξει την β1 

θα χάσει λιγότερο (-1) εάν επιλέξει (ο Α) την α2 (-2), ενώ στην περίπτωση που ο 

Β επιλέξει την στρατηγική β2, τότε και ο Α παραμένει στην α1 τότε και πάλι κερ-

δίζει περισσότερα από ό,τι εάν είχε επιλέξει (ο Α) την α2. Άρα, λοιπόν, αφού ο Β 

κερδίζει μόνο με τη στρατηγική β1, ενώ χάνει με την β2 είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

αυτός (ο Β) θα επιλέξει την β1 (επικρατέστερη στρατηγική γι’ αυτόν) και επομένως 

ο Α ορθολογικά σκεπτόμενος πρέπει να επιλέξει την α1 για να έχει τη μικρότερη 

απώλεια.

Από την άλλη μεριά στη μήτρα 2 μόνο ο Β διαθέτει στρατηγική επικράτησης (β1). 

Έτσι, όταν ο Β επιλέξει την β1, ο Α αναγκαστικά θα επιλέξει την α1 για να ελαχιστο-

ποιήσει την απώλειά του (-1). Στην περίπτωση που ο Β εσφαλμένα επιλέξει τη β1, 

τότε μόνο ο Α θα οδηγηθεί με σιγουριά στην α2 για να μεγιστοποιήσει το όφελός 

του (2). Επειδή όμως η στρατηγική β1 είναι για τον Β στρατηγική επικράτησης και 

είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτός θα την επιλέξει, τότε ο Α θα παραμείνει στη λογική 

του απόφαση επιλογής της στρατηγικής α1, ώστε να περιορίσει την απώλειά του5.

Στρατηγική Μinimax ή Μaximin

Δύο παίκτες ο Α και ο Β συμφωνούν να γράφουν ταυτόχρονα και χωρίς ο ένας 

να έχει συνεννοηθεί ή να βλέπει τι γράφει ο άλλος έναν από τους αριθμούς 1,2 

και 3, εάν το άθροισμα των αριθμών που επιλέγει να γράψει ο κάθε παίκτης την 

κάθε φορά σε συνάρτηση με την επιλογή του άλλου παίκτη είναι άρτιος αριθμός 

τότε ο Α παίκτης κερδίζει και ο Β πληρώνει το σύνολο σε ευρώ, αντίθετα εάν είναι 

περιττός τότε ο Α πληρώνει το σύνολο στον Β6.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι επομένως μπορεί να αποδοθεί σχηματικά με μια 

3x3 μήτρα όπου ο Α χωρίς προηγουμένως να γνωρίζει τις κινήσεις του Β έχει 

τρεις δυνατές στρατηγικές να γράψει (επιλέξει) α1=1, β2=2, α3=3 ενώ την ίδια 

στιγμή ο Β μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις στρατηγικές β1=1, β2=2 και β3=3 

όπως παρακάτω:

5 Βαρβαρούσης Π. (1998: 47).
6 Βαρβαρούσης Π. (1998: 53).
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Αποφάσεις του Β

β1 β2 β3

α1 2 -3 4

Αποφάσεις του Α α2 -3 4 -5

α3 4 -5 6

ΜΗΤΡΑ 5

Αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά την παραπάνω μήτρα, διαπιστώνουμε πως, εάν 

ο Α επιλέξει τη στρατηγική α1=1, ο Β θα κερδίσει μόνο εάν επιλέξει τη στρατηγι-

κή β2, γιατί τότε το άθροισμα θα είναι περιττό (1+2=3), ενώ, εάν ο Α επιλέξει τη 

δεύτερη α2 στρατηγική του, ο Β κερδίζει τόσο με τη β1 όσο και με τη β3. Τέλος, 

στην α3 επιλογή του Α, ο Β μπορεί να απαντήσει μόνο με τη β2. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, κερδίζει ο Α.

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι εάν ο Α χρησιμοποιεί σταθερά την α1 στρατηγική, 

τότε είναι σίγουρο ότι δε θα χάσει περισσότερα από 3 ευρώ, ενώ ανάλογα μπορεί να 

κερδίσει 2 ή 4 ευρώ. Στη θεωρία των παιγνίων, η στρατηγική που δίνει το καλύτερο 

αποτέλεσμα από όλες τις χειρότερες στρατηγικές ονομάζεται στρατηγική “minimax”. 

Η στρατηγική minimax για τον παίκτη Β μπορεί να είναι η β1 και η β2 αφού, εάν 

χρησιμοποιεί αυτές σταθερά, τότε μπορεί να είναι βέβαιος ότι δε θα χάσει πάνω από 

4 ευρώ, ενώ μπορεί να κερδίσει 3 ή 5 ευρώ. Η στρατηγική minimax ή maximin, όπως 

εμφανίζεται πολλές φορές στη βιβλιογραφία, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα 2 

μέρη, αφού ο κάθε παίκτης ανάλογα με τη στρατηγική που επιλέγει ο αντίπαλός του 

μπορεί να τον «τιμωρήσει» 7. Έτσι επί παραδείγματι, εάν ο Β δεν λάβει υπόψη του αυτή 

τη στρατηγική, μπορεί να επιλέξει τη β3 και έτσι να αυξήσει την απώλειά του από 

4 ευρώ που θα ήταν, εάν επέλεγε τη β1 ή β2, σε 6 ευρώ. Συμπερασματικά, λοιπόν, 

αντιλαμβανόμαστε ότι στα παίγνια από το σύνολο των στρατηγικών που διαθέτει κάθε 

παίκτης υπάρχει τουλάχιστον μια επιλογή που του αποδίδει το συμφερότερο δυνατό 

αποτέλεσμα, υπάρχει δηλαδή μια συνέπεια με την καλύτερη δυνατή απόδοση και μια 

συνέπεια με το χειρότερο αποτέλεσμα. Επειδή όμως η καλύτερη στρατηγική του ενός 

παίκτη βρίσκεται σε άμεση σχέση και συνάρτηση με τη στρατηγική του άλλου και 

επομένως δεν είναι ποτέ βέβαιο εάν το αποτέλεσμά της θα είναι το καλύτερο δυνατό, 

πολλές φορές αναζητείται από κάθε παίκτη και ιδιαίτερα εκείνον που βρίσκεται σε 

μειονεκτικότερη θέση, όχι εκείνη η στρατηγική που αποδίδει πιθανόν τη μεγαλύτερη 

ωφέλεια, αλλά εκείνη η στρατηγική που μπορεί να του αποδώσει τη μικρότερη απώλεια 

(αυτή η στρατηγική καλείται minimax).

Με τη στρατηγική minimax, η οποία κατ’ ουσία είναι μια επιφυλακτική στάση 

και προσέγγιση, οι παίκτες προσπαθούν να ανακαλύψουν στο παιχνίδι μια θέση 

7 Luke D/ Raiffa H (1957: 96) 
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ασφαλείας, εκείνον δηλαδή τον τόπο που μεγιστοποιεί το δικό τους ελάχιστο 

κέρδος ή μειώνει ανάλογα στο ελάχιστο τις όποιες απώλειές τους.

Παίγνια με Σημείο Σάγμα (saddlepoint) 

Στα παίγνια που εντοπίζονται στρατηγικές minimax, και ιδιαίτερα όταν αυτά 

είναι 2 προσώπων και μηδενικού αθροίσματος, δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η 

στρατηγική εκείνη που θα ικανοποιεί τα δύο μέρη, αρκεί να εντοπισθούν οι στρα-

τηγικές minimax για τον καθένα από αυτούς. Όταν και εάν η στρατηγική minimax 

του Α συμπίπτει με τη στρατηγική minimax του Β, τότε εκείνο το σημείο κοινής 

στρατηγικής καλείται σημείο σάγμα saddlepoint. Δηλαδή, μια μήτρα απόδοσης 

σε ένα παίγνιο έχει ένα σημείο σάγμα όταν η μικρότερη τιμή μιας σειράς (άρα 

και στρατηγική minimax του παίκτη Α) είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη της 

στήλης που ανήκει (στρατηγική minimax για τον παίκτη Β). Αυτό συνεπάγεται ότι 

σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, θα έχουμε ένα σημείο σάγμα όταν ένας 

τουλάχιστον παίκτης διαθέτει στρατηγική που επικρατεί σε σχέση με τις άλλες 

επιλογές τόσο τις δικές του όσο και του αντιπάλου του.8

Β Β

β1 β2 β3 β1 β2 β3

Α α1 -1 4 -6 -6 Α α1 -1 4 -6 -6

α2 3 5 8 3 α2 3 2 8 2

3 5 8 3 4 2

ΜΗΤΡΑ 

11

ΜΗΤΡΑ 

12

Στη μήτρα 1, η στρατηγική α2 είναι στρατηγική minimax για τον Α παίκτη 

αφού του προσφέρει το μικρότερο δυνατό όφελος, ενώ, αντίστοιχα, για τον Β 

παίκτη η στρατηγική β1 είναι minimax, αφού αυτή του αποδίδει την ελάχιστη 

ζημία (-3). Η τιμή επομένως 3 που αποτελεί για τον Α το μικρότερο προσδοκώ-

μενο κέρδος, ενώ για τον Β τη μικρότερη απώλεια, παριστάνει ένα σημείο σάγμα 

και, επομένως, η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο παίγνιο είναι το ζεύγος 

των στρατηγικών α2β1.

Επιπρόσθετα αξίζει να τονισθεί ότι είναι δυνατόν ένα παίγνιο να μην διαθέτει 

ένα μόνο σημείο σάγμα αλλά περισσότερα, οπότε τίθεται στην κρίση των παικτών, 

ποιες από αυτές τις στρατηγικές θα επιλέξουν κάθε φορά.

Στη μήτρα 2, όπως διαπιστώνεται, δεν υπάρχει σημείο σάγμα, αν και υπάρχουν 

στρατηγικές minimax τόσο για τον Α (η α2) όσο και για τον Β (η β1), αλλά εδώ 

αυτές δεν συμπίπτουν. Πιο αναλυτικά λοιπόν, η α2 που προσφέρει στο Α την 

τιμή 2 είναι στρατηγική minimax, ενώ για τον Β η στρατηγική minimax είναι η 

β1, που αποδίδει την τιμή -3. Αν και οι δυο παίκτες χρησιμοποιούν συστηματικά 

τις minimax στρατηγικές τους, τότε το ζεύγος αυτών των στρατηγικών α2β1 δεν 

8 Βαρβαρούσης Π. (1998: 58).

εγιστ

τις όποιες 

στρατηγικές στρατηγικές 
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οδηγεί σε λύση στο παίγνιο, αλλά σε διαφορετικά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

και αυτό διότι, όταν λείπει το σημείο σάγμα, οδηγούμαστε σε μια ατέρμονη κυ-

κλική σειρά άκαρπων συλλογισμών (φαύλο κύκλο), που δεν μπορεί να καταλήξει 

πουθενά αφού, εάν ο Α επιλέξει την α2 (κέρδος 2), θα μπορεί ο Β να επιλέξει την 

β2, οπότε και ο Α, εν συνεχεία, θα προτιμούσε να επιλέξει την α1, που όμως θα 

προκαλούσε τον Β να επιλέξει την β3 κ.τ.λ. 

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα εξεύρεσης ενός σημείου 

σάγματος στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος δύο προσώπων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η «κατάσταση ισορροπίας» οπότε και σε κανένα παίκτη δεν θα συμφέ-

ρει να αποχωρήσει από αυτήν τη στρατηγική - κατάσταση, εάν εξακολουθεί να 

σκέφτεται και αποφασίζει ορθολογικά.

Οι Dougherty και Pfaltzgraff σχολίασαν χαρακτηριστικά με βάση τα παραπάνω: 

«Είναι αξίωμα της θεωρίας των παιγνίων το ότι σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος 

με δύο παίκτες η ορθολογική στρατηγική βασίζεται στη στρατηγική minimax, όπου 

κάθε παίκτης θα πρέπει να επιδιώξει να μεγιστοποιήσει το ελάχιστο κέρδος που μπορεί 

να εξασφαλίσει ή να ελαχιστοποιήσει τη μέγιστη ζημία που είναι υποχρεωμένος να 

υποστεί. Αν και οι δύο παίκτες κάνουν το ίδιο, οι στρατηγικές τους θα συγκλίνουν σε 

ένα σημείο σάγμα και θα τείνουν να εξισώσουν τα κέρδη ή τις ζημίες τους μακροπρό-

θεσμα. Αν ο ένας παίκτης τηρεί την αρχή αυτή, ενώ ο άλλος παίζει διαισθητικά, νικητής 

θα είναι ο πρώτος μετά από ένα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Για να το πούμε με απλά 

λόγια, όταν κρατά κανείς στα χέρια του το γερό χαρτί, προσπαθεί να το αξιοποιήσει όσο 

καλύτερα μπορεί. Αν η τύχη του γυρίσει, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη ζημία» 9.

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι κύριος στόχος των παικτών σε ένα 

παίγνιο μηδενικού αθροίσματος είναι η εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής συμπερι-

φοράς η οποία όμως προϋποθέτει την αναζήτηση εκείνων των στρατηγικών που 

προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση για τον καθένα από αυτούς.

Τα Ειδικότερα Μοντέλα των Παιγνίων

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί, μια πραγματική κατάσταση κρίσης 

ή απλού ανταγωνισμού ή σύγκρουσης διαφέρει στην πράξη από ένα παίγνιο γιατί 

πολύ απλά αυτό αποτελεί μια ανθρώπινη νοητική επινόηση που δημιουργείται 

και τελικά λειτουργεί κάτω από ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με συγκεκρι-

μένους κανόνες. Αν και σε όλα τα είδη των παιχνιδιών ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των παικτών οδηγεί σχεδόν πάντα σε κέρδη και απώλειες, όλα τα παιχνίδια δεν 

είναι ίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι σκάκι. Στο συγκε-

κριμένο παιχνίδι, οι δύο ανταγωνιστές παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν 

τη στρατηγική τους σε ένα στενά προκαθορισμένο πεδίο δράσης, κάτω από ένα 

αυστηρό πλαίσιο κανόνων-κινήσεων, και μέσω δεδομένου οπλοστασίου (πιόνια). 

Ως εκ τούτου, θεωρητικά θα ήταν εύκολο να προκαθοριστεί το αποτέλεσμα 

της παρτίδας, αφού εκ των προτέρων γνωρίζουμε τις συνθήκες του παιχνιδιού, 

τις ενδεχόμενες επιλογές κάθε παίκτη καθώς και τις πιθανές κινήσεις του, αυτό 

9 Dougherty James and Pfaltzgraff Robert, (1992:210).

οδηγεί σε λύση στο παίγνιο, αλλά σε διαφορετικά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
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όμως δεν ισχύει, αφού ουσιαστικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προκριθεί ποια 

ακριβώς στρατηγική θα επιλέξει ο κάθε αντίπαλος, και με ποια θα απαντήσει ο 

άλλος. Στην πράξη δηλαδή, η υποκειμενική βούληση και η επιθυμία κάθε παίκτη, 

σε συνδυασμό με τον υπολογισμό της ενδεχόμενης ζημιάς ή κέρδους είναι αυτά τα 

στοιχεία που οδηγούν στην οριστική «απόφαση» που θα καθορίσει και το τελικό 

αποτέλεσμα της παρτίδας.

Η «απόφαση» στη θεωρία των παιγνίων πολλές φορές ταυτίζεται με τον όρο 

«στρατηγική». Η στρατηγική λοιπόν και η απόφαση αποτελούν το «σχέδιο δράσης» 

στο οποίο εμπεριέχονται οι εντολές και οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να πράξει 

κάθε παίκτης σε κάθε περίπτωση.

Παιχνίδια Μηδενικού Αθροίσματος «Το παίγνιο των Ανταρτών»

Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος στη διεθνή βι-

βλιογραφία είναι αυτό «των ανταρτών». Πρόκειται για ένα παίγνιο δύο προσώπων 

όπου ουσιαστικά ο ένας παίκτης κερδίζει αυτό που χάνει ο άλλος και έχει ως ακο-

λούθως: οι αντάρτες (παίκτης Β) που γνωρίζουν τα μυστικά του ανταρτοπολέμου 

και έχουν το εδαφικό πλεονέκτημα σε ανοχύρωτες θέσεις στα ορεινά, καλούνται 

να πολεμήσουν με τον τακτικό στρατό (παίκτης Α) που πλεονεκτεί στις τακτικές 

της κανονικής μάχης και ιδιαίτερα όταν αυτές διεξάγονται σε ελεγχόμενα πεδία 

(οχυρωματικές θέσεις). 

Η μήτρα του συγκεκριμένου παιγνίου αποδίδεται ως εξής:

Τακτικός Στρατός Αντάρτες 

φθορά μάχη φθορά μάχη

οχυρά +0,5 +8 οχυρά -0,5 -8

ορεινά -7 -5 ορεινά +7 +5

ΜΗΤΡΑ 18 ΜΗΤΡΑ 19

Όπως διαπιστώνεται με το ζεύγος στρατηγικών α1,β2, όταν οι 

αντάρτες επιχειρούν φθορά κατά του στρατού τα αποτελέσματα 

είναι περιορισμένα, ενώ ο στρατός παραμένοντας στη θέση του έχει 

πολύ μικρό όφελος. Αντιθέτως, εάν επιλεγεί το ζεύγος β2,α1 και οι 

αντάρτες έρθουν σε κατά μέτωπο επίθεση με τον τακτικό στρατό, θα 

γνωρίσουν μια ολοκληρωτική καταστροφή ενώ ο στρατός θα σημειώσει 

την απόλυτη νίκη.

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο στρατός επιχειρήσει στα ορεινά α2,β1 και 

αντιμετωπίσει τον ανταρτοπόλεμο των ανταρτών, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, 
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ενώ, εάν επιλέξει να δώσει μάχη στα ορεινά, θα ηττηθεί χωρίς όμως να συντριβεί 

ολοκληρωτικά10.

ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΑΙΚΤΗΣ Β

β1 β2

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ α1 +0,5, -0,5 +8,-8

ΠΑΙΚΤΗΣ Α α2 -7,+7 -5,+5

ΜΗΤΡΑ 20

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ορθολογικά σκεπτόμενοι παίκτες πρέπει 

να οδηγηθούν στο να επιλέξουν τη στρατηγική α1,β1 που αποτελεί και το σημείο 

σάγμα του παραπάνω παιγνίου, δηλαδή να επιλέξουν ο καθένας τη minimax 

στρατηγική του μέχρι ο αντίπαλος να κάνει πρώτος το μεγάλο λάθος.

Παιχνίδια μη Μηδενικού Αθροίσματος

Στις κοινωνικές επιστήμες τα παίγνια μηδενικού αθροίσματος είναι δύσκο-

λο να εφαρμοστούν πρακτικά, αφού σ’ αυτόν τον συγκεκριμένο 

τομέα δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η απώλεια ενός 

παίκτη θα καταλήξει αναγκαστικά σε κέρδος του άλλου, 

γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές η στρατηγική των 

παιγνίων ανταποκρίνεται πρακτικά και πιο εύστοχα 

στις πραγματικές καταστάσεις με τα παιχνίδια 

«μη μηδενικού αθροίσματος δύο προσώπων». 

Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια το ενδια-

φέρον εστιάζεται όχι μόνο στις αποφάσεις 

των παικτών αλλά και στις αλληλεπιδράσεις 

αυτών (των αποφάσεων, δηλαδή) στο ευ-

ρύτερο περιβάλλον των παικτών. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι μέσω 

αυτής της αλληλεπίδρασης πολλές φορές 

διαμορφώνονται καταστάσεις κρίσεων και 

εντάσεων.

Τα παιχνίδια μη μηδενικού αθροί-

σματος διαχωρίζονται σε εκείνα που 

επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των 

παικτών και ονομάζονται «συνεργατικά» 

και σε εκείνα που δεν επιτρέπουν τη συνερ-

γασία, όπου οι παίκτες λαμβάνουν αποφάσεις 

χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ τους 

10 Κουσκουβέλης Η. (1997: 62).



και ονομάζονται «μη συνεργατικά». 

Αναμφίβολα αυτές οι δύο κατηγο-

ρίες παιγνίων είναι και πιο ενδια-

φέρουσες και σχεδόν μονοπωλούν 

τον χώρο των διεθνών σχέσεων με 

πιο χαρακτηριστικά τα παιχνίδια 

«του δειλού» και το γνωστότερο 

απ’ όλα παιχνίδι «το δίλημμα του 

φυλακισμένου».

Το Παιχνίδι του Δειλού

Σε αυτό το παιχνίδι, όπου αντι-

κειμενικός στόχος κάθε παίκτη εί-

ναι η απόλυτη επικράτηση επί του 

αντιπάλου, ο παράγοντας «φόβος» 

διαμορφώνει  στην απόφαση 

κάθε παίκτη και την απόδοση 

του παιχνιδιού. Το συγκεκρι-

μένο παιχνίδι διαμορφώθηκε 

έχοντας ως βάση τον «αντα-

γωνισμό θάρρους ή δειλίας» 

ένα ιδιαίτερο και αρκετά επι-

κίνδυνο παιχνίδι, στο οποίο 

επιδίδονταν οι αμερικανοί 

έφηβοι στη δεκαετία του 1960 

στη Δυτική Ακτή της Αμερικής, 

όπου 2 οδηγοί αυτοκινήτων 

οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα 

στη μέση της εθνικής οδού ο ένας 

εναντίον του άλλου, προσπαθού-

σαν να κάνουν επίδειξη θάρρους 

και να αποδείξουν ποιος από τους 

δύο είναι ο «θαρραλέος» νικητής 

και ποιος ο «δειλός» ηττημένος 

(αυτός που τελικά φοβούμενος τη 

σύγκρουση οδηγούσε το αυτοκίνη-

τό του εκτός δρόμου και έχανε τον 

σεβασμό της παρέας του)11.

Θεωρητικά, η παραπάνω δράση 

μπορεί να αποδοθεί με την ακόλου-

θη μήτρα: 

11 Κουσκουβέλης Η. (1997: 63).
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Β

β1: αποκλιση β2: μη απόκλιση

Α α1: απόκλιση -5,-5 -10,10

α2: μη απόκλιση 10,-10 -50,-50

ΜΗΤΡΑ 13

Ο αριθμός που βρίσκεται στα αριστερά αποτελεί τις επιλογές-τιμές του Α και 

στο δεξί μέρος τις επιλογές-τιμές του Β. Από το παραπάνω σχήμα, εύκολα μπορεί 

να εξαχθεί η απάντηση στο ερώτημα ποια στρατηγική είναι η καλύτερη δυνατή 

για τον Α και για τον Β, αφού όπως διαφαίνεται η α2 επιλογή δίνει στον Α το τίτλο 

του νικητή και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αποδίδει στον Β τον τίτλο του 

«δειλού», ενώ αντίθετα η επιλογή β2 αντιστρέφει τα δεδομένα. Εάν όμως και οι δύο 

επιλέξουν τη στρατηγική α2 και β2 ταυτόχρονα, τότε αναπόφευκτα οδηγούνται 

στη σύγκρουση και το χειρότερο αποτέλεσμα, ενώ εάν και οι δύο επιλέξουν να 

αποφύγουν τη σύγκρουση τότε και οι δύο θα χαρακτηριστούν ως δειλοί. Από τα 

παραπάνω λοιπόν μπορεί να διαπιστωθεί ότι αν και η στρατηγική που οδηγεί στην 

απόδοση του τίτλου «δειλός» είναι λιγότερο ελκυστική και επιθυμητή, εν τούτοις 

είναι η ασφαλέστερη και με τη μικρότερη δυνατή ζημιά (η οποία περιορίζεται 

στο να πληγεί η υπόληψη του παίκτη). Με άλλα λόγια, λοιπόν, στο παιχνίδι του 

δειλού το παράδοξο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κάθε παίκτης δεν επιθυμεί 

να επιλέξει την ασφαλέστερη για αυτόν στρατηγική αλλά την ελκυστικότερη και 

πιο επικίνδυνη συμπεριφερόμενος παρορμητικά, εγωιστικά και καθόλου έξυπνα 

και λογικά. Δυστυχώς, αυτή είναι μια λογική, που πολλές φορές έχει πρακτική 

εφαρμογή στα διεθνή δρώμενα σε πραγματικές διακρατικές συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής στη θεωρία των διεθνών σχέσεων 

του παραπάνω παιγνίου αποτελεί η κρίση της Κούβας. Κατά τον Οκτώβριο του 

1962, ολόκληρη η υφήλιος συγκλονίστηκε από την κρίση που ξέσπασε και οδή-

γησε τις δύο υπερδυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την τότε Σοβιετική Ένωση, 

στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του 

Κόμματος Χρουστσόφ, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Κούβας Φιντέλ 

Κάστρο, αποφάσισαν την εγκατάσταση ρωσικών πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές 

στο έδαφος της Κούβας, στο «μαλακό υπογάστριο» των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν 

η αμερικανική πλευρά, και ο πρόεδρος Κέννεντυ πληροφορήθηκαν το γεγονός 

αποφάσισαν τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού της Κούβας και την παρεμπόδι-

ση προσέγγισής του από οποιοδήποτε ρωσικό φορτηγό πλοίο, καθώς πρόβαλαν 

το όλο εγχείρημα των Ρώσων και Κουβανών ως ευθεία απειλή πολέμου. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, η κρίση γρήγορα κλιμακώθηκε και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 

υποστήριζαν ότι η πυρηνική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, εφόσον και οι δύο 

πλευρές τηρήσουν μέχρι τέλους την αρχική τους στάση12.

12 Βαρβαρούσης Π. (1998: 26).
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Η παραπάνω κρίση αποδόθηκε και αναλύθηκε πολύ εύστοχα από τον Ναϊτζελ 

Χάουαρντ, ο οποίος και την προσάρμοσε στο παιχνίδι του δειλού περιγράφοντας 

τις στρατηγικές των δύο πλευρών περίπου ως εξής13: Η Σοβιετική Ένωση καλείται 

να επιλέξει ανάμεσα στο α «να μην εγκαταστήσει τους πυραύλους στο έδαφος της 

Κούβας» και στο β «να εγκαταστήσει κανονικά τους πυραύλους». Από την άλλη 

πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσα στη στρατηγική 

α «να υλοποιήσει τα σχέδια εισβολής στην Κούβα» ή β «να αποσύρει τις απειλές και 

να παραιτηθεί από τα σχέδια εισβολής». Το ερώτημα που έθεσε ο συγγραφέας στην 

ανάλυσή του ασφαλώς ήταν ποια θα ήταν η καλύτερη στρατηγική τόσο για τη 

Σοβιετική Ένωση όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντίστοιχα. 

ΕΣΣΔ

β1: αποκλιση β2:μη απόκλιση

απομάκρυνση 

των πυραύλων

εγκατάσταση των 

πυραύλων

ΗΠΑ
α1:

απόκλιση

παραίτηση 

από σχέδια 

εισβολής 

3,3 συμβιβασμός 2, 4 νίκη ΕΣΣΔ

α2: μη 

απόκλιση

προετοιμασία 

για εισβολή
4,2 νίκη ΗΠΑ

1,1 πυρηνικός 

πόλεμος

ΜΗΤΡΑ 14

Εύκολα γίνεται αντιληπτό παρατηρώντας το σχήμα, ότι εκείνη η στρατηγική 

που αποδίδει την καλύτερη λύση και για τους δύο παίκτες είναι η α1 και β1 

αντίστοιχα, αφού στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να 

αποσύρουν τις απειλές και να παραιτηθούν από τα σχέδια εισβολής, τότε στην 

καλύτερη περίπτωση, θα ανέμεναν από τη Σοβιετική Ένωση να μην εγκαταστήσει 

τους πυραύλους στο έδαφος της Κούβας, φοβούμενη το ενδεχόμενο του πυρηνι-

κού ολοκαυτώματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, εάν η Σοβιετική Ένωση επέλεγε 

να εγκαταστήσει κανονικά τους πυραύλους, (β2), τότε μπορεί αυτή να φαινόταν 

νικητής και όχι ο «δειλός», κατ’ ουσία όμως θα είχε αποφευχθεί τουλάχιστον άμεσα 

το ενδεχόμενο του πυρηνικού πολέμου που θα είχει καταστρεπτικές συνέπειες και 

για τις δυο πλευρές αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη (αντίστοιχα εφαρμόζεται 

και στην περίπτωση που θα υποχωρούσε η Σοβιετική Ένωση ενώ θα επέμεναν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και τελικά έγινε).

Η λύση που διαφαίνεται, δηλαδή, στο παραπάνω παίγνιο, όπως επισημαίνει 

ο συγγραφέας, δεν είναι ουσιαστικά ο συμβιβασμός, αλλά η αποφασιστικότητα 

του κάθε παίκτη να υλοποιήσει τις απειλές του και η ταυτόχρονη αναγνώριση 

από τον άλλον ότι αυτός (ο αντίπαλος παίκτης) είναι διατεθειμένος να το κάνει, 

13 Howard N, (1970: 205-231).
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καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το δόγμα της «αποτροπής», ενός όρου που 

σημάδεψε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Με άλλα λόγια, λοιπόν, όταν και οι 

δύο παίκτες αποφασίζουν να μην υλοποιήσουν τις απειλές τους, και να δώσουν 

μια συμβιβαστική λύση μπροστά στον κίνδυνο της ολοκληρωτικής καταστροφής, 

κανένας από τους δύο δεν μπορεί να θεωρηθεί «δειλός», αφού ουσιαστικά δεν 

υπάρχει κανένας νικητής πλέον. Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική από τον ένα 

παίκτη της μη υποχώρησης με την ταυτόχρονη υποχώρηση του άλλου, λόγω φό-

βου, θα ήταν ιδανική αρκεί ο εμμένων στην επιθετική στρατηγική να ήταν σίγουρος 

για τον φόβο-δειλία του άλλου. (Για την ιστορία πρέπει να αναφερθεί ότι τελικά 

οι πύραυλοι δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ στο έδαφος της Κούβας, ο Χρουστσόφ 

αποφάσισε να μην επιχειρήσει να διασπάσει το ναυτικό εγκλωβισμό του νησιού 

και να διατάξει να επιστρέψουν τα σοβιετικά πλοία, αφού όμως πρώτα ζήτησε και 

πέτυχε σε αντάλλαγμα, την απόσυρση των αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων 

από το έδαφος της Τουρκίας).

Εκτός από την κρίση της Κούβας, πολλές είναι οι περιπτώσεις διεθνώς που 

το παιχνίδι του δειλού βρίσκει εφαρμογή όταν και όπου επιχειρείται η διατή-

ρηση ή ανατροπή του status quo, δηλαδή η αναθεώρηση της καθεστηκυίας 

κατάστασης.

Την τελευταία δεκαετία της περασμένης χιλιετίας, όταν ιδιαίτερα μετά την 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, πολλοί έσπευσαν να προβλέψουν ακό-

μη και «το τέλος της Ιστορίας», αναδείχθηκαν δεκάδες αναθεωρητικές κινήσεις οι 

οποίες απείλησαν άμεσα τη διάταξη του έως τότε γνωστού κόσμου. Νέα κράτη 

προέκυψαν από τις κοσμοϊστορικές αλλαγές, αλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε να 

αμφισβητηθεί και να ανατραπεί το status quo. Έτσι, αναπόφευκτα, εμφανίστηκαν 

παίκτες επιτιθέμενοι που επιζητούσαν την ανατροπή και παίκτες αμυνόμενοι που 

επιζητούσαν τη διατήρηση μέσα σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και αρκετά αιματη-

ρό, όπως τελικά αποδείχθηκε, παίγνιο του δειλού (χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο εμφύλιος πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία).

Επιτιθέμενος

β1: αποκλιση
β2:μη 

απόκλιση

συναίνεση πρόκληση

Αμυνόμενος α1: απόκλιση παραχώρηση 3,3 1,4

α2: μη 

απόκλιση
αντίσταση 4,1 -1,-1

ΜΗΤΡΑ 15

Όπως φαίνεται από το σχήμα, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, οι δύο παίκτες 

δύσκολα μπορεί να οδηγηθούν σε μια ωφέλιμη συνεργατική στρατηγική και ευκο-

λότερα παρασύρονται στη σύγκρουση, και αυτό συμβαίνει διότι για να μπορέσει ο 

παίκτης που αμφισβητεί το status quo να πείσει για τις προθέσεις του και άρα να 

επιφέρει την ανατροπή, οφείλει να επιδείξει τις δυνατότητές του και να προκαλέσει 
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σε υποχώρηση τον αμυνόμενο αντίπαλο παίκτη. Ο παίκτης από την άλλη πλευρά 

που υπερασπίζεται τις θέσεις του, υποχρεούται, εφόσον αποφασίζει να πάρει μέρος 

στην αντιπαράθεση, να αντισταθεί σθεναρά και ουσιαστικά να μην υποχωρήσει. Το 

κρίσιμο σημείο, λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, είναι κατά πόσο ο κάθε παίκτης 

επιθυμεί να πάρει μέρος στο παιχνίδι αφού ως επιτιθέμενος φοβάται τη σκληρή 

αμυντική στάση του άλλου παίκτη, ενώ αντίστοιχα ως αμυνόμενος ανησυχεί ότι μια 

ενδεχόμενη υποχώρηση θα επιφέρει αλυσιδωτές μελλοντικές υποχωρήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το παραπάνω παιχνίδι αποτελεί ο εμφύλιος πόλεμος 

που έλαβε χώρα στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Όταν δηλαδή οι Κροάτες και μουσουλμάνοι 

της Βοσνίας επιχείρησαν την ανατροπή του status quo και απαίτησαν την ανεξαρτη-

σία τους, βρήκαν απέναντί τους τη σθεναρή αντίσταση των Σέρβων, οι οποίοι αν και 

αντιλήφθηκαν τις επερχόμενες αλλαγές θεώρησαν ότι οι συγκεκριμένες εθνότητες και 

περιοχές δεν έπρεπε να αποσχιστούν από τον κυρίως κορμό της πρώην Γιουγκοσλαβίας 

και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και οι ένοπλες συγκρούσεις με τις γνωστές σε όλους μας 

συνέπειες. Αντίθετα, στις περιπτώσεις της Σλοβενίας και της ΠΓΔΜ (FYROM), οι οποίες για 

τους Σέρβους δεν ήταν ζωτικής σημασίας, η απαγκίστρωση και η ανεξαρτησία αυτών 

των χωρών έγιναν με αρκετά ομαλές και ειρηνικές διαδικασίες.

Ο Ρόμπερτ Τσάρβις σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ο παίκτης που επιδιώκει τη δια-

τήρηση του status quo παρουσιάζεται λιγότερο πρόθυμος στο ενδεχόμενο συμβιβαστικής 

επιλογής-στρατηγικής, αφού αυτή οδηγεί σε ανάλογες αναθεωρήσεις αξιών και στόχων 

και έτσι, προκειμένου να επιδοθεί στις όποιες ανεπιθύμητες παραχωρήσεις, απορρίπτει τις 

συναινετικές πολιτικές και προτιμά πιο εχθρική στάση και αμετακίνητη πολιτική»14.

Ολοκληρώνοντας τους προβληματισμούς και τις παραπάνω σκέψεις που 

αφορούν στο παιχνίδι του δειλού, αναπόφευκτα αναδεικνύεται το ερώτημά αν 

υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σ’ αυτό το παιχνίδι. Οι συγγραφείς 

και μελετητές που ασχολήθηκαν επισταμένως με το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται 

να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει αναζητηθούν τρόποι ή μέσα τα 

οποία θα περιορίσουν την πίεση που ασκεί ο φόβος εκατέρωθεν και θα εκλογι-

κεύσουν την ιδέα της επικράτησης της μιας πλευράς έναντι της άλλης, που όμως 

αυτό το στοιχείο αποτελεί το κυρίαρχο θέμα στο παιχνίδι του δειλού. Με άλλα 

λόγια, προτείνεται ως αντικειμενικός σκοπός κάθε παίκτη να αναπροσαρμοστεί 

και να αναδειχθεί όχι η τιμωρία του αντιπάλου, όχι η εκδίκηση και το κίνητρο 

της ανταπόδοσης αλλά η αποκόμιση του καλύτερου δυνατού οφέλους. Η λογική 

και στρατηγική αποκόμισης κέρδους θα πρέπει, δηλαδή, να επιδιώκεται και να 

υπερισχύει έναντι της λογικής της αποτυχίας του αντιπάλου.

Εντούτοις, δεν θα έπρεπε κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός ότι ο εξαναγκασμός 

και η μόνιμη απειλή αποτελούν βασικά συστατικά στο παιχνίδι του δειλού. Έτσι, λοι-

πόν, στις περιπτώσεις όπου ο ένας παίκτης βρίσκεται σε καταφανώς ασθενέστερη 

θέση από τον άλλον και ήδη έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς 

περισσότερο για τον πρώτο παρά για τον δεύτερο, η προσπάθεια του πρώτου πρέπει 

να επικεντρωθεί στον περιορισμό των απωλειών προκειμένου να αναζητήσει διέξοδο 

14 Jervis Robert, (1979: 289).
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από την πίεση της απειλής και να υιοθετήσει τη λύση της στρατηγικής minimax.

Η πρωτοβουλία για την υιοθέτηση στρατηγικής υποχώρησης και συμβιβασμού 

του ενός παίκτη, όταν αυτός είναι εμφανώς ασθενέστερος από τον άλλο, αποτελεί 

σύμφωνα με τον Snyder και Diesing τρόπο διεξόδου από το συγκρουσιακό παιχνίδι 

του δειλού, συμβάλλει στον περιορισμό των απωλειών και διαφυλάσσει ως ένα βαθμό 

το κύρος και την τιμή του ασθενέστερου παίκτη. Η λύση, δηλαδή, στο παιχνίδι του 

δειλού είναι η αμιγώς ορθολογική και όχι εγωιστική συμπεριφορά κάθε παίκτη. 

Το Παιχνίδι το «Δίλημμα του Φυλακισμένου» 

Οι Albert W. Tucker και Anatol Rapoport εργάστηκαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 

και ανάλυση του δημοφιλέστερου και προσφορότερου ίσως παιχνιδιού για την 

ανάλυση καταστάσεων συνεργασίας και σύγκρουσης, αυτού του «διλήμματος του 

φυλακισμένου»15.

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα δομείται ως εξής: Δύο σεσημασμένοι παραβάτες του 

νόμου, ο Α και ο Β, για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν από κοινού μια 

μεγάλη ληστεία, συλλαμβάνονται από την αστυνομία και εν συνέχεια κρατούνται σε 

διαφορετικά ο καθένας κελιά, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε συνεννόηση 

μεταξύ τους. Οι ανακριτικές αρχές έχοντας στα χέρια τους μόνο ενδείξεις και όχι 

απτές αποδείξεις, προσπαθώντας να εκμαιεύσουν κάποια ομολογία μπλοφάρουν και 

παρουσιάζουν στους δύο κατηγορούμενους δύο δυνατότητες: α. είτε να ομολογή-

σουν την πράξη τους β. είτε να την αρνηθούν. Οι συνέπειες από τις αποφάσεις που 

θα λάβει ο καθένας γνωστοποιούνται και στους δύο και είναι οι εξής:

α. Αν ο ένας κατηγορούμενος ομολογήσει την πράξη του και ο άλλος δεν πράξει 

το ίδιο, τότε αυτός που ομολογεί και συνεργάζεται με τις αρχές επιβραβεύεται για την 

πράξη του αυτή, εκλαμβάνεται ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του άλλου και ελευ-

θερώνεται, ενώ ο άλλος που δεν ομολογεί καταδικάζεται σε 20 χρόνια φυλάκιση.

β. Στην περίπτωση που και οι δύο κατηγορούμενοι ομολογήσουν ταυτόχρονα, τότε 

κανένας από τους δύο τους δεν μπορεί να εκληφθεί ως μάρτυρας κατηγορίας, αλλά 

επειδή και οι δύο ομολογούν την πράξη τους και συνεργάζονται ταυτόχρονα με τις 

αρχές καταδικάζονται σε πέντε χρόνια φυλάκιση.

γ. Αν όμως τελικά κανένας από τους δύο δεν 

ομολογήσει (δηλαδή κανείς δεν παραδεχτεί 

συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη), τότε 

καταδικάζονται και οι δύο μόνο σε ένα 

χρόνο φυλάκιση για άλλα αδικήματα 

μικρότερης σημασίας που αποδε-

δειγμένα έπραξαν στο παρελθόν και 

μέχρι τότε φυγοδικούσαν.

Όλες οι παραπάνω υποθέσεις, 

όπως αυτές γίνονται αντιληπτές 

από τον κάθε παίκτη ατομικά και 

15 Βαρβαρούσης Π. (1998: 95-96).
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ειδικότερα χωρίς να γνωρίζει ο ένας τη στάση που θα τηρήσει ο άλλος, μπορούν 

να αποδοθούν με το παρακάτω σχήμα: 

Κατηγορούμενος Β

β1: ομολογία β2:μη ομολογία

Κατηγορούμενος Α α1: ομολογία -5,-5 0,-20

α2: μη 

ομολογία
-20,0 -1,-1

ΜΗΤΡΑ 16

Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνουμε πως, εάν ο κατηγορούμενος Α ομολογήσει την πράξη 

του, τότε ο β έχει να επιλέξει ανάμεσα στο να σιωπήσει και να καταδικαστεί σε 20 χρό-

νια φυλάκιση ή να ομολογήσει και να καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση. Επιπρόσθετα, 

εάν ο Α δεν ομολογήσει, τότε ο Β μπορεί να με τη σειρά του να μην ομολογήσει και 

αυτός και να καταδικασθεί σε ένα χρόνο φυλάκιση ή να ομολογήσει οπότε και θα 

καταφέρει να κερδίσει την ελευθερία του (η πιο συμφέρουσα επιλογή). 

Παρατηρώντας με μια πρώτη ματιά το σχήμα, γρήγορα οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το καλύτερο αποτέλεσμα αποφέρει η στρατηγική - επιλογή της 

ομολογίας, αφού απομακρύνεται ο κίνδυνος της επαχθέστερης ποινής όλων, αυτής 

της εικοσαετούς φυλάκισης, αυτό όμως δεν είναι ακριβές.

Εάν εμβαθύνουμε περισσότερο στο πυρήνα του παιγνίου, θα διαπιστώσουμε ότι 

κατ΄ ουσία αναδύεται το εξής παράδοξο: εάν και οι δύο κατηγορούμενοι συλλογιστούν 

ορθολογικά και έξυπνα και αποφασίσουν να επιλέξουν ανάλογα, τότε, αναμφίβολα, θα 

οδηγηθούν στην επιλογή της κοινής ομολογίας που επισύρει και την πενταετή ποινή. 

Αντίθετα, εάν και οι δυο κακοποιοί σκεφτούν αφελώς και καθαρά ατομικά και οδηγηθούν 

στην απόφαση να σιωπήσουν, τότε θα τιμωρηθούν σε ένα έτος φυλάκισης, οπότε ανα-

δεικνύεται τελικά το παράδοξο που υφέρπει στο συγκεκριμένο παίγνιο, ότι η καλύτερη 

και πιο λογική στρατηγική δεν εξασφαλίζει και την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Το «δίλημμα του φυλακισμένου», ως παίγνιο, προσαρμόζεται πολύ συχνά στις 

διακρατικές σχέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προβλήματα ασφάλειας των χωρών 

και της διαρκούς προσπάθειας επικυριαρχίας ή και επιβίωσής τους μέσα από 

ρεαλιστικές πολιτικές και κούρσες εξοπλιστικών προγραμμάτων (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο ανταγωνισμός της χώρας μας με την Τουρκία)16.

Αν και η ασφάλεια ενός κράτους δεν οριοθετείται πλέον αποκλειστικά και 

μόνο μέσα από τη στρατιωτική ισχύ, αφού πλέον και άλλοι παράγοντες φαίνεται 

ότι μπορούν να την εγγυηθούν (διεθνής κοινότητα, διεθνείς οργανισμοί, οικονο-

μικά συμφέροντα κ.τ.λ.), εντούτοις, κάθε κράτος που βρίσκεται σε περιοχή όπου 

υπάρχουν, ιδιαίτερα στην εποχή μας, πολλές «αναθεωρητικές δυνάμεις», προβλη-

ματίζεται έντονα για το εάν πρέπει να εμπιστευθεί την τύχη των πολιτών του στις 

καλές προθέσεις άλλων κυβερνήσεων ή τρίτων παραγόντων (διεθνή κοινότητα, 

16 Βαρβαρούσης Π. (1998: 98).
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Ε.Ε., αμερικανικό και εσχάτως ρωσικό παράγοντα) και να αποσυρθεί από τον 

εξοπλιστικό ανταγωνισμό ή με τη λογικά αναμενόμενη δυσπιστία να συνεχίσει 

να επιδίδεται σε δαπανηρούς εξοπλισμούς.

Ο παραπάνω προβληματισμός, αναφορικά με τα εξοπλιστικά περί την ασφάλεια δι-

λήμματα, μπορεί να προσαρμοσθεί σε μια αντίστοιχη με το «δίλημμα του φυλακισμένου» 

μήτρα, ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος δύο προσώπων, όπως παρακάτω: 

Κράτος Β

β1: μη εξοπλισμός β2: εξοπλισμός

Κράτος Α α1: μη εξοπλισμός 3,3 1,4

α2: εξοπλισμός 4,1 2,2

ΜΗΤΡΑ 17

Παρατηρούμε από την παραπάνω μήτρα ότι στην περίπτωση που το κράτος Β 

αποφασίσει διακοπή εξοπλισμών, τότε η καλύτερη απόφαση για το κράτος Α είναι 

η συνέχιση των εξοπλισμών, αφού η στρατηγική του αποδίδει ωφέλεια 4, ενώ εάν 

το κράτος Β αποφασίσει και αυτό να συνεχίσει τους εξοπλισμούς τότε και πάλι στο 

κράτος Α συμφέρει να συνεχίσει και αυτό τους εξοπλισμούς αφού το όφελος θα είναι 

μεγαλύτερο 2 από εκείνο που θα του αποφέρει η άλλη στρατηγική, δηλαδή 1.

Από τον παραπάνω όμως συλλογισμό αναδείχθηκε η καλύτερη στρατηγική για 

το κάθε ένα κράτος χωριστά και όχι και για τα δύο κράτη ταυτόχρονα, αφού σε 

αυτή την περίπτωση η στρατηγική που συμφέρει περισσότερο από κοινού και τα 

δύο κράτη είναι εκείνη που αποδίδει την τιμή 3, δηλαδή διακοπή εξοπλισμών και 

για τους δυο, ενώ ως τρίτη καλύτερη λύση προβάλλεται η από κοινού συνέχιση 

των εξοπλισμών που αποδίδει την τιμή 2.

Όπως όμως τονίστηκε προηγούμενα, στο συγκεκριμένο παίγνιο η πιο ορθο-

λογική σκέψη δεν είναι και η πιο συμφέρουσα. Ειδικότερα διαπιστώνουμε ότι και 

τα δύο κράτη, τελικά, επειδή σκέφτονται ορθολογικά, επιλέγουν τη στρατηγική 

συνέχιση εξοπλισμών, προβάλλοντας ως προτεραιότητα την εθνική τους ασφάλεια 

(το ατομικό τους συμφέρον) και τη δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις του άλλου 

κράτους, το οποίο ασφαλώς σκέφτεται τοιουτοτρόπως. Έτσι, επιλέγεται τελικά, η 

τρίτη καλύτερη λύση που αποδίδει την τιμή 2, και αποτελεί την «καλύτερη από 

όλες τις χειρότερες που υπάρχουν - κατά τη λογική της στρατηγικής «minimax».

Το αδιέξοδο που περιγράφηκε παραπάνω, προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Anatol 

Rapοport, ο οποίος επεσήμανε ως μοναδική λύση την προσπάθεια απόρριψης του 

«ατομικού ορθολογισμού» που οδηγεί στον ανταγωνισμό και υιοθέτησης του «συλ-

λογικού ορθολογισμού» που αποσκοπεί στη συλλογική ασφάλεια και προσπάθησε 

να δικαιολογήσει τον συλλογισμό του περιγράφοντας το εξής παράδειγμα: στη 

διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης, το θέατρο παίρνει φωτιά και αμέσως δη-

μιουργείται πανικός ανάμεσα στους θεατές που προσπαθούν να σώσουν τις ζωές 
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τους17. Ο «ατομικός ορθολογισμός» ωθεί τον καθένα θεατή ατομικά να προσπαθήσει 

με κάθε μέσο και όσο πιο γρήγορα μπορεί να βγει από το κτήριο αδιαφορώντας για 

τους άλλους θεατές γύρω του, και αναμφίβολα αυτή η επιλογή, που βασίζεται στο 

βασικό ένστικτο της επιβίωσης, είναι η καλύτερη για τον κάθε θεατή. Εάν, όμως, ο 

καθένας τρέχει προς την έξοδο πανικόβλητος και αγνοώντας τους άλλους, τότε είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι, εξαιτίας του πανικού και του συνωστισμού, λίγοι θα είναι αυτοί 

που θα καταφέρουν τελικά να εξέλθουν ασφαλείς. Αντίθετα, εάν επικρατήσει μια 

συλλογιστική συμπεριφορά και ενεργήσουν όλοι με «συλλογιστικό ορθολογισμό» θα 

μπορούσε να αποφευχθεί ο πανικός και να σωθούν περισσότεροι θεατές.

Η Ακροσφαλής Πολιτική (brinkmanship) 

Σε πολλές περιπτώσεις στην πολιτική, δημιουργούνται εσκεμμένα πραγματικές 

ή και εικονικές συνθήκες κινδύνου, δοκιμάζοντας τις αντοχές και αντιδράσεις των 

συμμετεχόντων σε οριακές καταστάσεις.

Η πολιτική αυτή, που συνοδεύεται από υψηλό βαθμό κινδύνου, ονομάζεται 

ακροσφαλής πολιτική και μπορεί να ενταχθεί στον ευρύτερο χώρο της στρατη-

γικής των παιγνίων.

Όταν ο αντίπαλος πεισθεί για τις αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως προ-

καλέσει ο «κυρίαρχος κίνδυνος», πιθανόν να οδηγηθεί σε συνεργατική πολιτική 

ή ακόμα και σε υποχώρηση. Η ακροσφαλής πολιτική αποτελεί, με άλλα λόγια, 

στρατηγική επιρροής των κινήσεων του αντιπάλου και επομένως η επιτυχία της 

εξαρτάται από τον βαθμό αξιοπιστίας της.

Η ακροσφαλής πολιτική δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα βήμα που ενισχύει 

το ενδεχόμενο της σύγκρουσης, αν και αυτή ακριβώς είναι η αρχική εικόνα που 

δίνει, αλλά μια κίνηση δημιουργίας ελεγχόμενου κινδύνου που όμως εμπεριέχει 

και άλλες εναλλακτικές διεξόδους, λύσεις και διπλωματικές διευθετήσεις. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, ο παίκτης που αποφασίζει να εφαρμόσει αυτού του είδους την πολιτική, 

οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση των επιλογών και δεδομένων που αντιμετωπίζει, 

και να είναι σε θέση να ελέγξει τον κίνδυνο που ο ίδιος δημιουργεί.

Επιτυχημένη ακροσφαλής πολιτική νοείται όταν, αν και ενισχύεται η αξιοπιστία του 

παίκτη που προκαλεί τον κίνδυνο, αυτός τελικά αξιοποιεί αυτή τη σκληρή του στάση όχι 

όμως για να κλιμακωθεί η κρίση και να οδηγηθεί στην οριστική σύγκρουση αλλά για να 

επέλθει ο συμβιβασμός με τον αντίπαλο αλλά με τους δικούς του όρους. Με άλλα λόγια, 

ο παράγοντας κίνδυνος που εμπεριέχεται στις οριακές καταστάσεις συγκρούσεων, δεν 

επέρχεται μόνος του, αλλά προκαλείται από την πλευρά που ακολουθεί την ακροσφαλή 

πολιτική με απώτερο στόχο να ελέγξει την έκβαση του παιγνίου.

Όπως, όμως, μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει, ίσως πολλές φορές ο κίν-

δυνος αυτός «να μην δικαιολογείται ορθολογικά» (να αποτελεί μια καταφανέστατη 

μπλόφα) και η πλευρά που τον προκαλεί ουσιαστικά να εκτίθεται αντί να επιτύχει 

την επιβολή των δικών της όρων στη διαφορά.

Από τον χώρο της διεθνούς πολιτικής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις χαρακτη-

17 Rapaport A. (1966: 107).
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ριστικής εφαρμογής επιτυχημένης και αποτυχημένης ακροσφαλούς πολιτικής. 

Παράδειγμα επιτυχημένης ακροσφαλούς πολιτικής αποτελεί το τελεσίγραφο του 

Προέδρου Κέννεντυ προς τον Σοβιετικό ηγέτη Χρουστσώφ στην Κρίση της Κούβας, 

που ήδη αναλύθηκε, σύμφωνα με το οποίο, εάν η ρωσική πολεμική αρμάδα 

προσπαθούσε να σπάσει το αμερικανικό ναυτικό εμπάργκο στην Κούβα, αυτό θα 

αποτελούσε αιτία πολέμου για τις Η.Π.Α. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής «άμεσου 

και ρεαλιστικού κινδύνου» ήταν η διαλλακτική στάση του Σοβιετικού Γ. Γραμματέα 

και ο εξαναγκασμός του σε μια συμβιβαστική λύση.

Από την άλλη πλευρά, ως παράδειγμα ανεπιτυχούς ακροσφαλούς πολιτικής μπο-

ρεί να αναδειχθεί η πολιτική απερισκεψία του Ιρακινού δικτάτορα Σαντάμ Χουσεϊν, 

ο οποίος, μετά τη στρατιωτική κατάληψη του Κουβεϊτ και παρά τις προειδοποιήσεις 

και απειλές της παγκόσμιας κοινότητας και των Αμερικανών για συμμόρφωσή του με 

το διεθνές δίκαιο, επέμενε και διατεινόταν ότι αυτός και ο στρατός του ήταν σε θέση 

να αντιμετωπίσουν και να κατατροπώσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις των Η.Π.Α. και 

του Ν.Α.Τ.Ο· μια τελείως παράλογη πολιτική στάση, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, 

απέβη τελικά μοιραία και καταστροφική τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ιράκ.
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ΝΙ ΚΟΛΑ ΟΣ 

ΠΛΑΣΤΗ ΡΑΣ

ο Μαύ ρος
Κα βα λάρης

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Αν θλ γος (Υ Ι) Κωνσταντίνος Γρα πα τσάς

Ο Στρα τη γός Νι κό λα ος Πλα στή-

ρας εί ναι μια ι στο ρι κή προ σω-

πι κό τη τα που έ ζη σε και έ δρα-

σε ο λό κλη ρο το πρώ το μι σό 

του τα ρα χώ δους για ό λη την 

Ευ ρώ πη ει κο στού αιώ να. Τα 

πε νή ντα κρί σι μα και γε μά τα 

χρό νια της σύγ χρο νης ελ λη-

νι κής πο λι τι κής ι στο ρί ας τα 

διέ σχι σε πά ντα πι στός σε 

αρ χές, α φο σιω μέ νος στην 

πα τρί δα, α γω νι στής του δί-

κιου του λα ού του. Ανε ξάρ-

τη τα α πό τις δυ σκο λί ες που 

του ε πι φύ λασ σε η μοίρα, 

ε πι δί ω ξε τη δό ξα και το δί-

κιο του ελ λη νι σμού, υ πε-

ρή φα νος με το σπα θί του 

γαντζω μέ νο στο χέ ρι του 

κα βά λα στο ά λο γό του τό-

σο στην έν δο ξη στρα τιω τι-

κή του πο ρεί α ό σο και στην 

πο λι τι κή του δρά ση.
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Η Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥΗ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ

Οι α παρ χές του αιώ να βρί σκουν τον 

ε λεύ θε ρο ελ λη νι σμό να α ναπτύσ σει έ ντο-

να την ε θνι κή του συ νεί δη ση μα ζί με 

τους άλ λους γει το νι κούς χρι στια νι κούς 

λα ούς και να διεκ δι κούν τα κομ μά τια 

της πα ρα παί ου σας και γε ρα σμέ νης οθω-

μα νι κής αυ το κρα το ρίας η ο ποί α, κά τω 

α πό την α πο λυ ταρ χι κή και ξε πε ρα σμέ νη 

στα πρό τυ πα των πε ρα σμέ νων αιώ νων 

διοί κη ση των σουλ τά νων, δεν μπο ρεί 

να συ γκρα τή σει τις νέ ες ι δέ ες που γεν-

νιού νται α πό την ευ ρω πα ϊ κή δια νό η ση 

και οι ο ποί ες υ ιο θε τού νται αμέ σως α πό 

τους βαλ κα νι κούς λα ούς. Η τουρ κι κή 

διοί κη ση στη ριγ μέ νη στη φε ουδαρ χί α 

πε ρα σμέ νων ε πο χών δεν μπο ρεί ού τε 

να τι θα σεύ σει τις φυ γό κε ντρες δυ νά μεις 

που α να πτύσ σο νται στο έ δα φός της ού-

τε τις δια θέ σεις των ε λεύ θερων λα ών 

των Βαλ κα νί ων να ε λευ θε ρώ σουν τους 

σκλα βω μέ νους α δερ φούς τους α πό την 

άλ λη πλευ ρά των συ νό ρων και να ο λο-

κλη ρώ σουν το ε θνι κό τους ό ρα μα. 

Μέ σα στη διά λυ ση της τουρ κι κής 

γρα φειο κρα τί ας με τα ό νει ρα ε λευ θε ρί-

ας των λα ών να έ χουν λι μνά σει α πό τη 

σκλα βιά αιώ νων, γεν νιέ ται το κί νη μα 

των Νε ό τουρ κων, που δια κη ρύτ τει ό τι 

θα εκ συγ χρο νί σει το κρά τος και θα ε ξι-

σώ σει τις αλ λό θρη σκες ο ντό τη τες α πο-

κρύ πτο ντας, ό μως, α πό τους υ πη κό ους 

ό τι α πώ τε ρος και κρυ φός στό χος του 

νε ο τουρ κι κού κι νή μα τος εί ναι ο ε ξι σλα-

μι σμός των ε δα φών της πα ρηκ μα σμέ νης 

αυ το κρα το ρί ας.

Α πό το 1912 έ ως και το1922 ο 

ελλη νι κός στρα τός πο λε μά για την 

α πε λευθέρωση των α λύ τρω των ε δα-

φών α πό τους Βουλ γά ρους και τους 

Τούρ κους. Η ε πι κρά τεια του ελ λη νι κού 

κρά τους ε πε κτείνε ται στη Μα κε δο νί α 

και στη Θρά κη. Οι συ νε χείς πό λε μοι, οι 

α πώ λειες, η ψυ χολο γι κή ε ξου θέ νω ση 

του πλη θυ σμού, η κα τα στρο φή της οι κο-

νο μί ας ο δη γούν στην κα τα στρο φή του 

ελ λη νι σμού στην Α σί α, στην α πώ λεια 

της Μι κράς Α σί ας (Μ.Α), την προ σφυ γο-

ποί η ση ε νά μι ση ε κα τομ μυ ρί ων Ελ λή νων 

και τη φτώ χεια και οι α πρό βλε πτες διε-

θνείς εξε λί ξεις ο δη γούν τον ελ λη νι σμό 

σε νέ ες πε ρι πέ τειες.

Ο ΝΙ ΚΟΛΑ ΟΣ ΠΛΑ ΣΤΗΡΑΣΟ ΝΙ ΚΟΛΑ ΟΣ ΠΛΑ ΣΤΗΡΑΣ

Ο Νι κό λα ος Πλα στή ρας, γιός του 

Χρή στου Πλα στή ρα και της Στερ για νώς 

Κα ρα γιώρ γου, γεν νή θη κε στην Καρ δί-

τσα το 1881 και με γά λω σε μέ σα σε μια 

α γρα φιώ τι κη οι κο γέ νεια με πλού σια 

ι στο ρι κή πα ράδο ση, α φού οι πρό γο νοί 

του πο λέ μη σαν με τον τό τε αρ χι στρά-

τη γο των ελ λη νικών ε πα να στα τι κών δυ-

νά με ων που ε πί σης κα τα γό ταν α πό την 

πε ριο χή, Γε ώρ γιο Κα ρα ϊ σκά κη. Κα τά τη 

νε α νι κή του η λι κί α, το πα ρου σιαστι κό 

του προ κα λού σε ε ντύ πω ση, ε νώ δια κρι-

νό ταν α πό τους άλ λους συμ μα θη τές του 

για την ε ξυ πνά δα και την τόλ μη του. 

Έ να γε γο νός που δεν μπο ρεί να πα ρα-

λει φθεί α πό την ι στο ρί α του με τέ πει τα 

ή ρω α εί ναι ο καυ γάς του με το γιό του 

Τούρ κου πα σά της πε ριο χής. Οι γο νείς 

του για την κα λύ τε ρη ασφά λεια του 

παι διού τους και για να α πο φύ γει η οι κο-

γέ νειά τους τυ χόν α ντί ποι να α να γκά στη-

καν να τον φυ γα δεύ σουν στην Α θή να, 

στην έ δρα του ε λεύ θερου ελ λη νι σμού, 

κα θώς η Θεσ σα λί α εί χε κα τα λη φθεί 

κα τά τον ά τυ χο πό λε μο του 1897 α πό 

τους Τούρ κους. Στην πό λη, ο Πλα στή-

ρας φοί τη σε στη Βαρ βά κειο Σχο λή και 

α πέ κτη σε λα μπρά ε φό δια και για πρώ τη 

φο ρά το νε α ρό χω ρια τό παι δο ήρ θε σε 

ε πα φή με τον τρό πο ζω ής της με γά λης 

πό λης και έ δρας του ελ λη νι σμού, για να 

α ντα πε ξέλ θει αρ γό τε ρα στη λα μπρή του 
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πο ρεί α. Αρ γό τε ρα, με τά α πό την πάρο-

δο αρ κε τών ε τών και την ο λο κλή ρω ση 

της προ σω πι κό τητάς του, ο Πλα στή ρας 

θα εκ μυ στη ρευ τεί ό τι βο η θός του στην 

πο ρεί α του σε ό λη τη διάρ κεια της ζω ής 

του ή ταν η τα πει νή κα τα γω γή του και 

το γεγο νός ό τι δεν τη λη σμό νη σε πο τέ. 

Τε λειώ νο ντας το ελ ληνι κό σχο λεί ο ει-

σήλ θε α πό τους πρώ τους στο Γυ μνά σιο 

Καρ δί τσας το ο ποί ο και τέ λειω σε με τά 

την α πε λευ θέ ρω ση της Θεσ σα λί ας ο πό-

τε και ξανα γύ ρι σε στην Καρ δί τσα.

Η ΕΙ ΣΟ ΔΟΣ ΤΟΥ ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΥ ΠΛΑ ΣΤΗ ΡΑ Η ΕΙ ΣΟ ΔΟΣ ΤΟΥ ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΥ ΠΛΑ ΣΤΗ ΡΑ 

ΣΤΟ ΣΤΡΑ ΤΕΥ ΜΑΣΤΟ ΣΤΡΑ ΤΕΥ ΜΑ

Τον Δε κέμ βριο του 1903, κατα τάσ σε-

ται δε κα νέ ας στο 5ο Σύ νταγ μα Πε ζι κού 

των Τρι κά λων ό που ε ντός τεσ σά ρων 

μη νών προ βι βά ζε ται σε λο χί α.

Την ί δια ε πο χή, αρ χί ζει ο μα κε δο νι-

κός α γώ νας. Ο Πλα στή ρας, νε α ρός υ πα-

ξιωμα τι κός που η ψυ χή του λα χτα ρά την 

πρό ο δο του έ θνους, πράγ μα που δεν θα 

σταμα τή σει να τον ε φο διά ζει με κου ρά-

γιο α κό μα και ό ταν το τέ λος της ζω ής 

του πλη σιά ζει, κα τα τάσ σε ται στο σώ μα 

του κα πε τάν Α γρα φιώ τη (Υ πο λο χα γός 

Χα ράλα μπος Πα πα γά κης) και κα τευ θύ νε-

ται στην πε ριο χή των Γρε βε νών για να 

πά ρει για πρώ τη φο ρά το βά πτι σμα του 

πυ ρός. Δυ στυ χώς, το α ντάρ τι κο σώ μα 

που με τέχει, πα ρά τις με γά λες μά χες που 

θα δώ σει, πέ φτει σε ε νέ δρα των Τούρ-

κων κι ο ί διος, ο Καρ δι τσιώ της λο χί ας, 

σώ ζεται εκ θαύ μα τος και περ νώ ντας τα 

τό τε σύ νο ρα ε πι στρέ φει στην Ελ λά δα. 

Κα τά τη σύ ντομη ε μπλο κή του στον μα-

κε δονι κό α γώ να, ο Πλα στή ρας θα α πο-

κο μί σει τις α πα ραί τη τες ε μπει ρί ες, ώ στε 

να κα τα φέ ρει να α ντι με τω πί σει ε πι τυ χώς 

σε μια α ντι στρο φή των ρό λων α ντάρ τη 

διώ κτη σε ε κεί νη τη φά ση της ι στο ρί ας 
Ο Συ νταγ μα τάρ χης
Νι κό λα ος Πλα στή ρας
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τα τουρ κι κά ά τα κτα τμή μα τα στα αρχαί α 

χώ μα τα της Ιω νί ας που κλί θη κε α πό την 

πα τρί δα να ε λευ θε ρώ σει.

Το 1907, έρ χε ται η προ α γω γή του 

σε ε πι λο χί α και ο ρί ζε ται α πο σπα σμα-

τάρ χης στην πε ριο χή της Κα λα μπά κας 

ε πι φέ ρο ντας πλήγ μα στις λη στρι κές 

συμ μο ρί ες που λυ μαί νο νταν την πε ριο-

χή χρη σι μο ποιώ ντας, πολ λές φο ρές, ως 

ορ μη τή ριο το τό τε τουρ κι κό έ δα φος. Ο 

Πλα στή ρας, χρη σι μο ποιώ ντας κι ε δώ τα 

α ντάρ τι κα δι δάγ μα τά του, δια λύ ει τις 

συμ μο ρί ες αυ τές και δεν δι στά ζει να τις 

κα τα διώ ξει και στο τουρ κι κό έ δα φος για 

να ε ξου δε τε ρώ σει τε λεί ως τη μά στι γα 

που α πο τε λού σαν για τους το πι κούς 

πληθυ σμούς.

Το 1908, α πο τυγ χά νει να ει σέλ θει 

στο Σχο λεί ο των Υ πα ξιω μα τι κών της 

Κέρ κυ ρας, κα θώς υ πάρ χουν υ πό νοιες 

α πό ό λες τις πλευ ρές των πη γών της 

ε πο χής για την έλ λει ψη ο ποιασ δή πο τε 

α ξιο κρα τί ας στα κρι τή ρια ε πι λο γής των 

σπου δα στών της Σχο λής.

Ο ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΟΣ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Ο ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΟΣ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΙΝΗ ΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ ΔΙΚΙΝΗ ΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ ΔΙ

Α πό τα τέ λη του 1908, α ξιω ματι κοί 

και υ πα ξιω μα τι κοί σε ό λη την Ελ λά δα 

συ σκέ πτο νται πυ ρε τω δώς. Ο Στρατιω-

τι κός Σύν δε σμος που εί χε σκο πό την 

α ξιο κρα τί α και την ε ξυ γί αν ση του Στρα-

τού, α πλώ νε ται σε ό λη την ε πι κρά τεια. Ο 

Πλα στή ρας που α πό την πρώ τη στιγμή 

δεί χνει με τις πρω το βου λί ες του ό τι 

πρό κει ται για δρα στή ριο ά το μο, συμ με-

τέ χει ε νερ γά στο «Σύν δε σμο Υ πα ξιω μα-

τι κών», μια κί νη ση πα ράλ λη λη με αυ τή 

των α ξιωμα τι κών που έ κα ναν το Κί νη μα 

στο Γου δί το 1909. Η ελ πί δα εί ναι ό τι ο 

Σύν δε σμος θα φέ ρει την αλ λαγή και την 

πρό ο δο που α ξί ζει στη χώ ρα και στις 

θυ σί ες του λα ού της. Ο Καρ διτσιώ της 

α γω νι στής δρα στη ριο ποιεί ται και χά ρη 

στην ορ μη τι κό τη τα του χαρα κτή ρα του 

ε κλέ γε ται πρό ε δρος του Συν δέ σμου στο 

Σύ νταγ μα των Τρι κά λων, ενώ πα ράλ λη-

λα ορ γα νώ νει και τη δη μιουρ γί α και άλ-

λων συλ λό γων σε άλ λα συ ντάγ μα τα.

Τον Αύ γου στο του 1909, ξε σπά η 

ε πα νά στα ση στο Γου δί υ πό τον συ νταγ-

μα τάρ χη Ζορ μπά, ενώ λί γους μή νες 

αρ γό τε ρα την πο λι τι κή η γε σί α της ε πα-

νά στα σης α να λαμ βά νει ο Κρη τι κός πο λι-

τι κός, Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος. Η χώ ρα α να-

συ γκρο τεί ται ταχύ τα τα για να προ λά βει 

τον χρό νο που χά θη κε και να ε τοι μα στεί 

για την καινού ρια σύ γκρου ση που έρ χε-

ται να αλ λά ξει για μια α κό μα φο ρά τον 

χάρ τη της Βαλ κα νι κής.

Ο Πλα στή ρας κα τα τάσ σε ται στο σχο-

λεί ο των Υ πα ξιω μα τι κών με κα θα ρά 

α ξιοκρα τι κά, αυ τή την φο ρά, κρι τή ρια 

και ε ξέρ χε ται με τον βαθ μό του αν θυ πο-

λο χαγού τον Ιού λιο του 1912.

ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΙ ΠΟ ΛΕ ΜΟΙΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΙ ΠΟ ΛΕ ΜΟΙ

Τα χρι στια νι κά κρά τη της Βαλ κα νι-

κής ε νώ νο νται στρα τιω τι κά, ύ στε ρα 

α πό συ νεν νό η ση, σε έ ναν α γώ να με 

κοι νά κί νη τρα ε νά ντια στον κοι νό τους 

ε χθρό, τους Τούρ κους, έ χο ντας ό μως 

η κα θε μί α χώ ρα δια φο ρε τι κές ε πιδιώ-

ξεις. Η σύ γκρου ση δεν θα αρ γή σει να 

γί νει α να πό φευ κτη. Ο πό λε μος βρί σκει 

τον Πλα στή ρα αν θυ πο λο χα γό στο 5ο 

σύ νταγ μα πεζι κού της 1ης Με ραρ χί ας 

που κι νεί ται ε να ντί ον των Τούρ κων που 

εί χαν ο χυ ρω θεί στην πε ριο χή της Ε λασ-

σό νας. Η πε ριο χή κα τα λαμ βά νε ται α πό 

τις ελ λη νι κές δυ νά μεις. Συ νέ χεια έ χει η 

μά χη στο Σα ρα ντά πο ρο και στα Γιαν νι-

τσά, στις οποί ες παίρ νει πά λι μέ ρος. Η 

ε πί θε ση των Ελ λή νων εί ναι σα ρω τι κή. 

Στις 13 Ο κτω βρί ου, η 1η Με ραρ χί α βρί-

σκε ται στο Βελ βεν δό, στις 24 περ νά τον 
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πο τα μό και στις 28 ει σέρ χε ται στην Θεσ-

σα λο νί κη υ πό τους πα νηγυ ρι σμούς των 

κα τοί κων της. Η πό λη εί χε ε λευ θε ρω θεί 

νω ρί τε ρα στις 26, η μέ ρα ε ορ τής του 

πο λιού χου και προ στά τη της πρω τεύ-

ου σας της Μα κε δο νί ας, Α γί ου Δη μη τρί-

ου, ύ στε ρα α πό έ να α γώ να δρό μου με 

τους Βουλ γά ρους που ε πο φθαλ μιού σαν 

κι αυ τοί την πό λη. Ο α γώ νας για την 

α πε λευ θέ ρω ση ό λο και πε ρισ σό τε ρου 

σκλα βω μέ νου ε δά φους και την υ πε ρά-

σπι ση της Μα κε δο νί ας α πό τους Βουλ-

γάρους που προ ε λαύ νουν κι αυ τοί για 

να κα τα λά βουν ό λο και πε ρισ σό τε ρα 

ε δάφη εί ναι συ νε χής. Στις 30, η Με ραρ-

χί α ξε κι νά για την Έ δεσ σα και στις 6 

Νο εμ βρί ου βρί σκε ται στην πε ριο χή Ξι νό 

Νε ρό, ε νώ στη συ νέ χεια με τα κι νεί ται στη 

Θεσσα λο νί κη κα θώς οι Βούλ γα ροι έ χουν 

υ πο γρά ψει α να κω χή με τους Τούρ κους 

και κι νού νται α πει λη τι κά ε να ντί ον της 

πό λης και των πρώ ην συμ μά χων τους 

Ελλή νων και Σέρ βων.

Η ρή ξη δεν αργεί να έρ θει, με τους 

Βουλ γά ρους να ε πι τί θε νται σε δύ ο κύ-

ρια μέ τω πα ε να ντίον των Ελ λή νων και 

ε να ντί ον των Σέρ βων. Ο Β΄ Βαλ κα νι κός 

έ χει μό λις ξε κι νήσει. Κα τά τη μά χη του 

Λα χα νά, τη φο νι κό τε ρη του πο λέ μου, 

ο Πλα στή ρας σαν υ πα σπι στής τάγ μα-

τος περ νά στην α ντε πί θε ση δί νο ντας 

έ φιππος στην πρώ τη γραμ μή δια τα γές 

και κερ δί ζει α νέλ πι στη νί κη. Στις 6 Ιου-

λίου, προ σεγ γί ζο νται τα στε νά της Κρέ-

σνας, οι α πο κα λού με νες και πύ λες του 

Στρυ μό να και κα τα λαμ βά νο νται α πό τον 

Πλα στή ρα. Ο Β΄ Βαλ κα νι κός πό λε μος λή-

γει με τη νί κη των ελ λη νι κών ό πλων και 

κρί νε ται με τη Συν θή κη του Βου κουρε-

στί ου. Η Ελ λά δα με τις νί κες στο μέ τω πο 

της Η πεί ρου και της Μα κε δο νί ας και τις 

ε πι τυ χί ες στον ναυ τι κό α γώ να υ πό την 

η γε σί α του Π. Κου ντου ριώ τη, που πε τυ-

χαί νει την α πε λευ θέ ρω ση της Κρή της 

και των νη σιών του Αι γαί ου, ε κτείνε ται 

πλέ ον μέ χρι τον Νέ στο.

Κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών 

πο λέ μων, για πρώ τη φο ρά, οι πο λε μι-

στές του ξε χω ρί ζουν τον Πλα στή ρα α πό 

τους συ να δέλ φους τους για την α συ να-

γώ νι στη πα λι κα ριά, το πε ρίσ σιο θάρ ρος 

του και τη στρα τη γι κή ι διο φυ ί α του και 

αρχί ζουν να τον α πο κα λούν «Μαύ ρο Κα-

βα λά ρη» λό γω του με λα ψού χρώ μα τος 

του δέρμα τός του.

Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙ

ΤΟ ΚΙΝΗ ΜΑ ΤΗΣ ΒΟ ΡΕΙΟΥ Η ΠΕΙΡΟΥΤΟ ΚΙΝΗ ΜΑ ΤΗΣ ΒΟ ΡΕΙΟΥ Η ΠΕΙΡΟΥ

Με τά τη λή ξη των Βαλ κα νι κών πο-

λέ μων, ο Πλα στή ρας το πο θε τεί ται στη 

Χί ο σαν εκ παι δευ τής κλη ρω τών. Κα τά 

τη διάρ κεια της πα ρα μο νής του στο 

νη σί, δέ νε ται με τον ντό πιο πλη θυ σμό 

και προ χω ρεί στη χαρ το γρά φη σή του. 

Την ί δια ε πο χή, ξε σπά το ελ λη νι κό αυ-

το νο μι στι κό κί νημα στη Βό ρεια Ή πει ρο 

που, πα ρά την α πε λευ θέ ρω σή της α πό 

τον Ελ λη νι κό Στρατό (Ε.Σ) κα τά τη διάρ-

κεια του πο λέ μου και πα ρά το κυ ρί αρ χο 

ελ λη νι κό της στοι χεί ο, εί χε α πο δο θεί 

αυ θαί ρε τα α πό τις Με γά λες Δυ νά μεις 

στο νε ο σύ στα το κρά τος της Αλ βα νί ας. Ο 

Πλα στή ρας ζη τά ά δεια για τη γε νέ τειρά 

του, Καρ δί τσα, αλ λά κα τευ θύ νε ται στη 

Βό ρεια Ή πει ρο να πά ρει μέρος στο κί-

νη μα. Συλ λαμ βά νε ται, ω στό σο, α πό τις 

αρ χές στην Κα λα μπά κα και οδη γεί ται 

πί σω στη Χί ο.

Α΄ ΠΑ ΓΚΟ ΣΜΙΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ,Α΄ ΠΑ ΓΚΟ ΣΜΙΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ,

Ο Ε ΘΝΙ ΚΟΣ ΔΙ ΧΑ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙ ΝΗ ΜΑ Ο Ε ΘΝΙ ΚΟΣ ΔΙ ΧΑ ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙ ΝΗ ΜΑ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ ΝΑΣΤΗΣ ΕΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ ΝΑΣ

Στις 15 Ιου νί ου, δο λο φο νεί ται ο διά-

δο χος του θρό νου της Αυ στροουγ γα ρί-

ας Φρα γκί σκος Φερ δι νάν δος και ξε σπά 

ο πρώ τος με γά λος πό λε μος που θα γνω-



87ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

Ελ λη νι κό πυ ρο βό λο στη μά χη του
Α φιόν Κα ρα χι σάρ
(Α θή να, Εθνι κό Ι στο ρι κό Μου σεί ο)

ρί σει η αν θρω πό τη τα. Θα ε πε κτα θεί 

σε ό λα σχε δόν τα μή κη και τα πλάτη 

της γης. Οι με γά λες ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες 

μι μού με νες τα βαλ κα νι κά κρά τη που 

ε ξόρ μη σαν σε συ να σπι σμό ε να ντί ον 

των Τούρ κων έ χουν ορ γα νω θεί κι αυ τά 

σε συ να σπι σμούς. Η Γαλ λί α, το Η νω-

μέ νο Βα σί λειο και η Ρω σί α α πο τε λούν 

την «Εγκάρ δια Συ νεν νό η ση» (Entente 

Cordiale ή Α ντά ντ), ε νώ η Γερ μα νί α, η 

Βουλ γα ρί α, η Αυ στρο ουγ γα ρί α τις Κε-

ντρι κές Δυ νά μεις. Ο πό λε μος α πλώ νε ται 

πα ντού σε ό λη την Ευ ρώ πη και στις α ποι-

κί ες των ευ ρω πα ϊ κών κρα τών ε νώ και 

νέ α μέ λη μπαί νουν στη σύ γκρου ση που 

κα νείς πλέ ον δεν μπο ρεί να α πο φύ γει. 

Η Τουρ κί α συ ντάσ σε ται με το πλευ ρό 

της Γερ μανί ας, η Ι τα λί α και η Ρου μα νί α 

με την Α ντά ντ.

Ο πρω θυ πουρ γός Βε νι ζέ λος πιέ ζει 

για την εί σο δο της Ελ λά δας στον πό λε-

μο στο πλευ ρό της συ νεν νό ησης, αλ λά 

ο Βα σι λιάς Κων στα ντί νος που έ χει δια-

δε χτεί τον δο λο φο νη θέ ντα στη Θεσ σα-

λο νί κη πα τέ ρα του στη ρι ζό με νος τό σο 

στη Γερ μα νί δα σύ ζυγό του, α δερ φή του 

αυ το κρά το ρα της Γερ μα νί ας, ό σο και στο 

πα λά τι αρ νεί ται την εί σο δο της χώ ρας 

στον πό λε μο για την ο λο κλή ρω ση των 

ε θνι κών ι δε ών ε πι μέ νο ντας στην α πό λυ-

τη ου δε τε ρό τη τα, πε πεισμέ νος για το 

α ήτ τη το του γερ μα νι κού στρα τού και τη 

νί κη των Κε ντρι κών Δυνά με ων. Ο Βε νι ζέ-

λος πι στεύ ο ντας στα ο φέ λη της Ελ λά δας 

α πό την νί κη της Αντά ντ πα ραι τεί ται 

και θριαμ βεύ ει στις ε πό με νες ε κλο γές. 

Τον Σε πτέμ βρη, ο Βα σι λιάς αρ νεί ται να 

υ πο γρά ψει το διά ταγ μα της ε πι στρα τεύ-

σε ως του Βε νιζέ λου και ο τε λευ ταί ος πα-

ραι τεί ται εκ νέ ου. Οι Βούλ γα ροι με τους 

Γερ μα νούς ει σβάλ λουν στην Α να το λι κή 

Μα κε δο νί α, ε νώ η νέ α κυ βέρ νη ση που 

έ χει ή δη σχη μα τι στεί, α ντί θε τη στον Βε νι-
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ζέ λο και προ σκεί με νη στο πα λά τι, αρ νεί ται να προ βάλ λει 

κα μιά α ντί στα ση. Το Δ΄ Σώ μα Στρα τού αιχ μα λω τί ζε ται 

και απο στέλ λε ται στη Γερ μα νί α. Η πο λι τι κή της ου δε τε-

ρό τη τας α πο τυγ χά νει. Κά τω α πό αυ τές τις συν θή κες 

ε κρή γνυ ται το κί νη μα της Ε θνι κής Ά μυ νας στη Θεσ-

σα λο νί κη με σκο πό την υ πε ρά σπι ση της πα τρί δας 

α πό τους ει σβο λείς και την εί σο δο στον πό λε μο 

στο πλευ ρό της Α ντά ντ.

Ο Νι κό λα ος Πλα στή ρας,την ί δια ε πο χή, 

με τα κι νεί ται με το σύ νταγ μά του στη Μα κε-

δο νί α, ε νώ το 1916 με τατί θε ται στο 15ο Σύ-

νταγ μα πε ζι κού με έ δρα τη Λευ κάδα. Κα τά 

τη διάρ κεια ά δειάς του, ε πι σκέ πτε ται τον 

Ε λευ θέ ριο Βε νι ζέ λο που του προ τεί νει 

ε πι τε λι κή θέ ση. Ο Πλα στή ρας, με γά λη 

προ σωπι κό τη τα του κι νή μα τος που θα 

ο νο μα στεί αρ γό τε ρα Βε νι ζε λι σμός, αν 

και οπα δός α πλός σε αυ τή την ι στο-

ρι κή πε ρί ο δο, ε πι λέ γει την πο ρεί α 

του, αυ τή του α πλού στρα τιώ τη, και 

την αρ νεί ται. Προ τι μά να βρί σκε ται 

στην πρώ τη γραμ μή δί πλα στους 

στρα τιώ τες του.

Με την έ κρη ξη του κι νή μα τος 

της Ε θνι κής Ά μυ νας η Ελ λά δα χω-

ρί ζε ται στα δύο, στο κρά τος της 

Θεσ σα λο νί κης που πρό σκει ται 

φι λι κά στην Α ντά ντ και κηρύσ σει 

τον πό λε μο στις Κε ντρι κές Δυ νά-

μεις και στο κρά τος των Α θη νών 

που τη ρεί την ευ νο ϊ κή για τους 

Γερ μα νούς ου δε τε ρό τη τα. Δυ νά-

μεις τις Α ντά ντ απο βι βά ζο νται 

στο λι μά νι της Θεσ σα λο νί κης 

και δη μιουρ γούν το Μα κε δο νι κό 

μέ τω πο ε να ντί ον των Γερ μα νών 

και των Βουλ γά ρων, ο στό λος 

τους α πο κλεί ει το λι μά νι του 

Πει ραιά και την Πε λο πόν νη σο, 

ε νώ οι Γερ μα νοί βομ βαρ δί ζουν 

τη Θεσ σα λο νί κη. Οι Έλ λη νες χω-

ρί ζο νται πο λι τι κά σε αυ τούς που 

εί ναι μα ζί με το Βε νι ζέ λο και σε 
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αυ τούς που εί ναι με τον Κων στα ντί νο. 

Ο εθνι κός δι χασμός έ χει αρ χί σει και για 

πολ λά χρό νια θα χω ρί σει του Έλ λη νες σε 

δυο με γάλα στρα τό πε δα με κα τα στρο φι-

κές για τον ελ λη νι σμό συ νέ πειες.

Ο Πλα στή ρας με τα βαί νει με α πό λυ-

τη μυ στι κό τη τα στη Θεσ σα λο νί κη μα ζί 

με άλλους α ξιω μα τι κούς με πλοί ο α πό 

τον Βό λο και τί θε ται στις υ πη ρε σί ες τις 

ε πα να στα τι κής κυ βέρ νη σης. Κα τά την 

ε πι χεί ρη ση κα τά λη ψης της Κα τε ρί νης, ο 

Καρ δι τσιώ της στρα τιω τι κός αρ νεί ται να 

συ γκρου στεί ό πως θέ λουν οι διατα γές 

του με τους στρα τιώ τες που κρα τούν 

την πό λη και πρό σκει νται στο κρά τος 

των Α θη νών. Με έ να α στρα πιαί ο εγ χεί-

ρη μα κα τα λαμ βά νει την πό λη χω ρίς να 

χυ θεί ά σκο πα κα θό λου ελ λη νι κό αί μα 

δεί χνο ντας α πό τό τε τον α πο τρο πιασμό 

του για τις δι χό νοιες των Ελ λή νων.

Η Ε θνι κή Ά μυ να τον στέλ νει στη Χί ο. 

Οι σχέ σεις του με τον τό πο θα βο η θή-

σουν στη στρα το λό γη ση των Χιωτών. 

Ε πι στρέ φει με τη Με ραρ χί α Αρ χι πε λά-

γους. Για πέ ντε μή νες, μέ νει με τη Με-

ραρ χί α στον το μέ α του Μο να στη ρί ου 

και αρ γό τε ρα λαμ βά νει μέ ρος στην 

πολύ νε κρη μά χη του Σκρα. Η το πο θε-

σί α εί ναι ο χυ ρό τα τη και κά θε ση μεί ο της 

είναι ε κτε θει μέ νο α πό πα ντού. Πα ρό λα 

αυ τά, κι νεί ται τα χύ τα τα η γού με νος ο 

ίδιος της ε πί θε σης και τρέ πει τους Βουλ-

γά ρους σε ά τα κτη φυ γή κερ δί ζο ντας τα 

εύ ση μα α πό τον Γάλ λο αρ χι στρά τη γο 

για την ε φευ ρε τι κό τητά του. Με το τέ λος 

του πο λέ μου, η Με ραρ χί α Αρ χι πε λά γους 

με τα κι νεί ται στην Κα βά λα. Για την γεν-

ναιό τη τα του ο Πλα στή ρας προ ά γε ται 

σε α ντισυ νταγ μα τάρ χη.

Η Ι ΣΠΑ ΝΙ ΚΗ ΓΡΙΠΗΗ Ι ΣΠΑ ΝΙ ΚΗ ΓΡΙΠΗ

Η πιο θα να τη φό ρα «παν δημί α» των 

νε ό τε ρων χρό νων ή ταν η «ι σπα νι κή 

γρί πη» του 1918-19. Τον Αύ γου στο του 

1918, η θα να τη φό ρα γρί πη εί χε ε ξα πλω-

θεί σε ό λο τον πλα νή τη. Ε μπο ρι κά πλοί α 

και στρα τιω τι κές μο νά δες που γύ ρι ζαν 

στις πα τρί δες τους τη με τέ φε ραν α πό 

την Αφρι κή μέ χρι την Ιν δί α και α πό τα 

χα ρα κώ μα τα του με τώ που στις με γα-

λου πό λεις της Γαλ λί ας, της Γερ μα νί ας, 

της Αγ γλί ας, των Η ΠΑ. Η γρί πη ή ταν 

ι διαί τε ρα θα να τη φό ρα, έ να 2,5% με 3% 

ό σων νο σού σαν πέ θα ναν σε λί γες μέ ρες, 

ε νώ πολ λοί που νό ση σαν α ντι με τώ πι ζαν 

σο βα ρά προ βλή μα τα για την υ πό λοι πη 

ζω ή τους. Οι νεκροί υ πο λο γί ζο νται α πό 

12 μέ χρι 17 ε κα τομ μύ ρια.

Η φρο ντί δα του Πλα στή ρα για τους 

αρ ρώ στους της γρί πης ή ταν με γά λη. 

Μέ σα στην τρα γι κό τη τα της κα τά στα-

σης, μέ σα σε δέ κα μέ ρες, οι νε κροί στο 

νο σο κομεί ο της Κα βά λας α νήλ θαν στους 

112. Ο Πλα στή ρας, ευ τυ χώς, στα μά τη σε 

τις δια κομι δές α πό το σύ νταγ μά του στο 

νο σο κο μεί ο πε ριο ρί ζο ντας τους αρ ρώ-

στους στο α ναρ ρω τή ριο ό που οι συν-

θή κες ή ταν κα λύ τε ρες, με συ νέ πεια, οι 

θά να τοι από τη γρί πη να στα μα τή σουν.

Η ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥ ΚΡΑ ΝΙΑΗ ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥ ΚΡΑ ΝΙΑ

Η εκ στρα τεί α στη Με σημ βρι νή Ρω-

σί α κα τά τα 1919 α πο φα σί στη κε α πό 

τις δυ νά μεις της Α ντά ντ με σκο πό την 

πα ρε μπό δι ση της ε πέ κτα σης του κομ-

μου νι σμού Νό τια και Δυ τι κά. Η Ελ λά δα 

α πο βλέ πο ντας στην ολο κλή ρω ση των 

ε θνι κών διεκ δι κή σε ων στη Μι κρά Α σί α 

συμ με τεί χε με το Α΄ Σώμα Στρα τού (Α΄ 

Σ.Σ.) που α πο τε λού νταν α πό τη 2η και 

12η Με ραρ χί α. Το Ελ λη νι κό Εκ στρα τευ-

τι κό Σώ μα (Ε.Ε.Σ.) α πο τε λού σε τμή μα 

της Α΄ Ο μά δας με ραρ χιών με μο νά δες 

Γάλ λων, Πο λω νών και τμή μα τα Λευ κο-

ρώ σων ε θε λο ντών. Οι ελ λη νι κές δυ νά-

μεις α πο τε λού σαν τις πιο α ξιό μα χες 
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της εκ στρα τεί ας.

Ο Πλα στή ρας δεν γι νό ταν να μην 

συμ με τά σχει και σε αυ τό τον α γώ να που 

θα ολο κλή ρω νε τις ε θνι κές ι δέ ες του ελ-

λη νι σμού. Έ τσι, το πο θε τή θη κε στη 12η 

Με ραρ χί α και συ γκε κρι μέ να στο ο μο-

λο γουμένως α πεί θαρ χο 5/42 ευζω νι κό 

που προ ερ χό ταν α πό την Πα λιά Ελ λά δα. 

Πα ρό λα αυ τά, ο Πλα στή ρας κέρ δι σε τον 

σε βα σμό των αν δρών και ε μπέ δω σε την 

πει θαρ χί α κα θι στώ ντας το 5/42 κα τά τη 

μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α ως την πιο α ξιό-

μαχη και μο να δι κή α ήτ τη τη μο νά δα του 

Στρα τού στην εκ στρα τεί α αυτή.

Η 12η Με ραρ χί α στρα το πέ δευ σε πά-

νω α πό την Ο δησ σό. Οι ε πι θέ σεις των 

Μπολ σε βί κων α πο κρού στη καν α πό το 

5/42 και το 3ο Σύ νταγ μα Πε ζι κού με τά 

α πό πο λυ ή με ρη μά χη, ε νώ οι Γάλ λοι 

σύμμα χοι τρά πη καν σε φυ γή. Ο Πλα-

στή ρας έ σω σε πά λι την κα τά στα ση. Με 

α ντε πί θεσή του, χρη σι μο ποιώ ντας τον 

σι δη ρό δρο μο για να φτά σει στο ση-

μεί ο ό που γι νό ταν η μά χη, στα μά τη σε 

την προ έ λα ση των Μπολ σε βί κων με τά 

α πό η ρω ι κό α γώ να κατά τον ο ποί ο διέ-

σπα σε τον κλοιό που εί χαν κά νει γύ ρω 

α πό το 5/42 δε κα πλά σιες δυ νά μεις του 

ε χθρού δί νο ντας τον α πα ραί τη το χρό νο 

στους Γάλ λους να συ μπτυ χτούν και να 

α πο χω ρή σουν α πό την Ο δησ σό στη 

Βεσ σα ρα βί α.

Οι α πώ λειες των ελ λη νι κών δυ νά με-

ων κα τά την εκ στρα τεί α της Ου κρα νί ας 

ανήλ θαν σε 398 νε κρούς και 657 τραυ-

μα τί ες, ε νώ οι ελ λη νι κές κοι νό τη τες της 

Νό τιας Ρω σί ας θε ω ρή θη καν αμ φι βό λου 

νο μι μο φρο σύ νης α πό το νέ ο σο βιε τι κό 

κα θε στώς και υ πέ στη σαν διώ ξεις.

Κα τά την εκ στρα τεί α στην Ου κρα νί α, 

οι δύ σκο λες συν θήκες του α γώ να και οι 

ά θλιες συν θή κες δια βί ω σης κα τα πο νούν 

τον Πλα στή ρα που ε πι πλέ ον κολ λά και 

φυ μα τί ω ση που θα τον τα λαι πω ρεί για 

χρό νια. Με τά το τέ λος της ε πι χεί ρη σης 

ε κεί νης, με τα κι νή θη κε με τη μο νάδα του 

στο Γα λά τσι της Ρου μα νί ας. Στη Βεσ σα-

ρα βί α, τό πο α νά παυ σης των στρατιω-

τών του, ο Πλα στή ρας δη μιούρ γη σε 

έ να έ φιπ πο τμή μα α πό ά λο γα που τους 

εί χαν χα ρί σει οι Ρώ σοι της Ου κρα νί ας. 

Τα συ γκε κρι μέ να ά λο γα κα τα σχέ θη καν 

αυ θαί ρε τα α πό έ ναν Γάλ λο στρα τη γό. 

Ο Πλα στή ρας ε ξα γριω μέ νος κα τέ σχε σε 

ο γδό ντα ά λο γα α πό το πρώ το γαλ λι κό 

τμή μα που βρή κε μπροστά του και δεν 

τα ε πέ στρε ψε πα ρά μό νο ό ταν ο Γάλ λος 

στρα τη γός έ δω σε πί σω τα ά λο γα του 

5/42. Η Ελ λά δα ή ταν σύμ μα χος χώ ρα 

και ό χι α ποι κί α υ πο στή ρι ξε ο Πλα στή-

ρας. Εί χε ή δη συ γκρου στεί με Τούρ κους 

Βούλ γα ρους και Ρώ σους. Δεν θα δί στα ζε 

να συ γκρου στεί και με τους Γάλ λους.

Ο Πλα στή ρας προ ά γε ται πά λι επ’ 

αν δρα γα θί α σε συ νταγ μα τάρ χη. Εί ναι 

36 χρονών, ο πιο νέ ος συ νταγ μα τάρ χης 

του Ελ λη νι κού Στρα τού.

Η ΜΙ ΚΡΑ ΣΙΑ ΤΙ ΚΗ ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑΗ ΜΙ ΚΡΑ ΣΙΑ ΤΙ ΚΗ ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ

Η Ελ λά δα ε κτε λώ ντας την α πό φα ση 

της Διά σκε ψης Ει ρή νης των Πα ρι σί ων, 

α πο βι βάζει στρα τεύ μα τα στις αρ χές 

Μα ΐ ου 1919 στην Μ.Α και συ γκε κρι μέ να 

στη Σμύρ νη στις 2 Μα ΐ ου. Α πο στο λή του 

Ε.Σ εί ναι η ε ξα σφά λι ση της τά ξης και η 

ε πέ κτα ση της ελ λη νι κής κα το χής στην 

εν δο χώ ρα.

Η α πό βα ση του Ε.Σ. στα αρ χαί α χώ-

μα τα της Ιω νί ας α να πτέ ρω σε τις ελ πί δες 

του α πό αιώ νες ε κεί ε γκα τε στη μέ νου 

ελ λη νι κού πλη θυ σμού για έ νω ση με τη 

μητέ ρα πα τρί δα. Ο α πε λευ θε ρω τής, για 

πολ λούς Έλ λη νες, Ελλη νι κός Στρα τός εί-

χε φθά σει στα δυ τι κά πα ρά λια της Μ.Α 

και για την πλειο ψη φί α του κό σμου, 

συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων και των Τούρ-
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κων, δύ σκο λα θα με τα κι νού νταν α πό 

ε κεί. Η πα ρου σί α του στρα τού ε κεί εί χε 

ε πι πλέ ον ως στό χο τον τερ μα τι σμό των 

τουρ κι κών διωγ μών των χρι στια νι κών 

πλη θυ σμών (Ελ λή νων - Αρ με νί ων).

Μέ σα στο πλαί σιο των ε νι σχύ σε-

ων που α πο στέλ λο νται στη Μ.Α., εί ναι 

και το 5/42, το ο ποί ο φθά νει στα μέ σα 

Ιουνί ου. Η κα θή λω ση των ελ λη νι κών 

δυ νά με ων για έ ναν ο λό κλη ρο χρό νο δεν 

υ πο σκά πτει το η θι κό του 5/42, το ο ποί ο 

ε γκα θίστα ται στην πε ριο χή της Μα γνη-

σί ας και ξε κα θα ρί ζει την πε ριο χή α πό 

τους Τσέ τες. Ο ί διος ο Πλα στή ρας και 

αρ γό τε ρα στις συ γκρού σεις του με τον 

τα κτικό στρα τό του Κε μάλ θα εί ναι με-

γα λό ψυ χος με τους αιχ μα λώ τους στρα-

τιώ τες τους ο ποί ους α ντι με τώ πι ζε με 

σε βα σμό και κα λο σύ νη χω ρίς ό μως να 

συμ βαί νει το ί διο και με τους ά τα κτους 

Τσέ τες που τους χρε ώ νο νταν σφα γές 

α μά χων, πυρ πο λή σεις χρι στια νι κών χω-

ριών, λε η λα σί ες, φό νοι και σύ λη ση των 

νε κρών στρα τιω τών.

Με τά την ε μπέ δω ση της τά ξης και 

της α σφά λειας στην πε ριο χή ευ θύ νης 

του, ο Πλα στή ρας ορ γα νώ νει α θλητι-

κούς α γώ νες στους ο ποί ους λαμ βά νει 

μέ ρος πολ λές φο ρές και ο ί διος, καθώς 

και θε α τρι κές πα ρα στά σεις για να κρα-

τά το σύ νταγ μά του σε ε τοι μό τη τα και 

ε γρή γορ ση. Η φυ σι κή κα τά στα ση του 

συ ντάγ μα τός του εί ναι ά ρι στη και οι 

στρα τιώ τες του θριαμ βεύ ουν στους 

α γώ νες με τα σμυρ να ϊ κά σω μα τεί α. Αρ-

γότε ρα, κα τά τη διάρ κεια α θλη τι κών 

α γώ νων που ορ γα νώ νο νται στο Α φιόν 

Κα ραχι σάρ, ο συ νταγ μα τάρ χης δεν θα 

δι στά σει να δια κό ψει τους α γώ νες και 

να δια μαρ τυ ρη θεί έ ντο να ενώπιον του 

στρα τη γού Τρι κού πη για τί έ νας εύ ζωνάς 

του α δι κή θη κε. Στη Μα γνη σί α προ χω ρεί 

α κό μα και στη δη μιουρ γί α μιας το πι κής 

χο ρω δί ας, ε νώ η μέ ρι μνά του για να βελ-

τιώ σει τις συν θή κες ζω ής του ντό πιου 

χρι στια νι κού πλη θυ σμού και να το νώσει 

το η θι κό του που έ χει υ πο στεί καί ριο 

πλήγ μα α πό τους διωγ μούς, τον ο δη γεί 

στο χτί σι μο ε νός χω ριού που α πό την 

ερ γα σί α των ευζώ νων του ο νο μά ζε ται 

Ευ ζω νο χώ ρι. Συ νε χί ζει την υ ιο θε σί α ορ-

φα νών, κά τι που το εί χε κά νει για πρώ τη 

φο ρά στη Μα κε δο νί α, και τα στέλ νει 

στην Ελ λά δα να με γα λώ σουν και να 

σπου δά σουν με δι κά του έ ξο δα. Μό νο 

στη Μα γνη σί α, υ ιο θε τεί τρί α ορ φα νά 

που έρ χο νται να προ στε θούν στα τέσ σε-

ρα που εί χε υ ιο θε τή σει στη Μα κε δο νί α. 

Σε πα ρα τή ρη ση ε νός δη μο σιο γρά φου 

ό τι η πε ριου σί α θα ‘ναι με γά λη, α φού ο 

συ νταγ μα τάρ χης δεν σπα τα λά χρή μα τα 

στο πο τό, στα τσι γά ρα και στη χαρ το παι-

ξί α ού τε α πο μα κρύ νε ται α πό το στρατό-

πε δό του ό πως οι άλ λοι α ξιω μα τι κοί, 

ε κεί νος α μέ σως α πα ντά ό τι νιώ θει υπεύ-

θυ νος α πέ να ντι στα παι διά αυ τά και του 

δεί χνει μια φω το γρα φί α ε νός ορ φα νού 

που υ ιο θέ τη σε στη Μα κε δο νί α κά νο ντας 

τον συ νο μι λη τή του να α πο ρή σει για 

την ποιό τη τα και το ή θος του έν στο λου 

αν δρός που στέ κε ται μπρο στά του στη 

μέ ση ε νός σκλη ρό τα του πο λέ μου στις 

α παρ χές της Α σί ας. Η στά ση ε ξάλλου 

του Πλα στή ρα ως διοι κητή α πέ ναντι 

στη χαρ το παι ξί α και στο πο τό ή ταν 

ι διαί τε ρα αυ στη ρή. Με την α νά λη ψη 

του 5/42, ε ξέ δω σε αυ στη ρές δια τα γές 

που τα α πα γό ρευαν, ε νώ έ παυ σε και 

υ πα ξιωμα τι κούς που πα ρε νέ βη σαν τις 

ε ντο λές του.

Η ΠΡΟ Ε ΛΑ ΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΗ ΠΡΟ Ε ΛΑ ΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ

Η ΑΛ ΛΑ ΓΗ Η ΓΕ ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΘΗ ΝΑΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗ Η ΓΕ ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΘΗ ΝΑ

Ο Βε νι ζέ λος παίρ νει την ά δεια α πό 

τους συμ μά χους να ε πι τε θεί ε να ντί ον 

θέ σε ων ε κτός της ελ λη νι κής δι καιο δο σί-
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Τμή μα της ελ λη νι κής 1ης Με ραρ χί ας πα ρε λαύ νει στην προ κυ μαί α της Σμύρ νης το 
πρω ί της 2ας Μα ΐ ου 2002

Προ κυ μαί α της Σμύρ νης στις 2 Μα ΐ ου 1919
(Α θή να, Μου σεί ο Ι στο ρι κής μνή μης Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου)
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ας. Στις 9 Ιου νί ου, το 5/42 κινεί ται α πό 

το Κόλ ντε ρε και το Πα ραζ λί προς Ντιρ 

Νταγ και το κα τα λαμ βά νει. Το Α ξά ριο 

α πε λευ θε ρώ νε ται και σει ρά έ χουν το 

Ε λι σλέρ, Γκέ λε πε, το Χαλ κά Μπου νάρ, το 

Ναίν, το Κιο σελερ, το Τσά ι Μπου νάρ και 

το Μα λίκε σερ για να κα τα λή ξει στις 22 

Σε πτεμ βρί ου στην πε ριο χή Σου ζουρ λού 

- Κρε μα στής - Κεπ σούτ. Στις 14 Ο κτω βρί-

ου, προ ω θεί ται στην πε ριο χή Τσε ντίζ και 

α να χαι τί ζει σοβα ρή τουρ κι κή ε πί θε ση.

Τον Νο έμ βριο του 1920, ε πι τε λεί ται 

κυ βερ νη τι κή αλ λα γή στην Α θή να και 

την εξου σί α κα τα λαμ βά νουν οι α ντί-

πα λοι του Βε νι ζέ λου με αρ χη γό τον Δ. 

Γού να ρη. Ο α ντι πα θής στην Α ντά ντ βα-

σι λιάς ε πι στρέ φει και οι πα λιοί σύμ μα χοι 

των Ελλή νων στον Με γά λο Πό λε μο βρί-

σκουν την ευ και ρί α να τους ε γκα τα λεί-

ψουν. Οι α ντί πα λοι του Βε νι ζέ λου, ε νώ 

εί χαν υ πο σχε θεί τον τερ μα τι σμό του 

πο λέ μου δεν έ κα ναν τί πο τα να συμ βι-

βα στούν με τον Κε μάλ και κλι μα κώ νουν 

τις ε πιχει ρή σεις.

Τον Μάρ τιο του 1921, το 5/42 δρώ-

ντας ως ε μπρο σθο φυ λα κή του Α΄Σ.Σ 

κα τα λαμ βά νει το Α φιόν Κα ρα χει σάρ, 

αλ λά η α πο τυ χί α των υ πό λοι πων ε πι-

χει ρή σε ων των Α΄ και Γ΄Σ.Σ ο δη γεί σε 

εκ κέ νω ση της πό λης. Στις 28 Μαρ τί ου, 

το σύ νταγ μα α πο στέλ λε ται στον το μέ α 

Χα σάν Ντε ντέ Τέ πε ό που με τά α πό η ρω-

ι κή α ντε πί θε ση τρέ πει τους Τούρ κους 

σε φυ γή και α πο τρέ πει την κα τάρ ρευ ση 

του με τώ που. Στη συ νέ χεια, α πο σύ ρε ται 

και στις 30 Ιου νί ου λαμβά νει μέ ρος στη 

με γά λη ε πί θε ση με α ντι κει με νι κό σκο πό 

την Ά γκυ ρα για να πλη γεί το κε μα λι κό 

κί νη μα στην καρ διά του. Περ νά τον θρυ-

λι κό πλέ ον πο ταμό Σαγ γά ριο ε μπλέ κε ται 

σε φο νι κό τα τες μά χες με τους Τούρ κους 

προ ε λαύ νοντας προς Α κο λούλ, Α κίν, Σε ϊ-

ντή Γα ζή, ε νώ στις 8 Ιου λί ου συμ με τέ χει 

στη μά χη του Ε σκή Σε χίρ.

Η φή μη του Πλα στή ρα διαδί δε ται 

στον τουρ κι κό στρα τό και οι Τούρ κοι 

στο ά κου σμά του τρέ πο νται σε φυ γή. Ο 

«Μαύ ρος Κα βα λά ρης» έ γι νε ο φό βος και 

ο τρό μος των α ντι πά λων του. Με λι γό-

τε ρες δυ νά μεις κα τά φερ νε πά ντο τε να 

ο δη γεί το στρά τευ μά του σε νι κηφό ρες 

μά χες με τις λι γό τε ρες δυ να τές α πώ λειες. 

Οι Τούρ κοι α πο κα λού σαν τον ί διο «κα ρα-

πι πέρ» (μαύ ρο πι πέ ρι) και το στρά τευ μά 

του «σε ϊ τάν α σκέρ» δη λα δή στρα τό του 

δια βό λου, ε νώ ο ί διος ο Κε μάλ φο βά ται 

τη δρά ση του και τον ε πι κηρύσ σει για 

πολ λές χι λιά δες λί ρες.

Κα τά την τε λι κή ε ξόρ μη ση προς Σαγ-

γά ριο και Ά γκυ ρα, δια σχί ζει με μια ε πι κή 

πο ρεί α την Αλ μυ ρά Έ ρη μο κά τω α πό 

πο λύ δύ σκο λες συν θή κες και συ γκρού-

ε ται με τους Τούρ κους στο Κιου τσούκ 

Γα ϊ τσι και στο Κα λέ Γκρό σο. Η τε λευ ταί α 

μάχη ή ταν α πό τις πιο φο νι κές μά χες 

του πο λέ μου. Η ε πί θε ση δια κό πτε ται 

στις 28 Αυ γού στου και στις 30 το 5/42 

ξα να περ νά τον Σαγ γά ριο προς την α ντί-

θε τη κα τεύ θυν ση αυ τή τη φο ρά, ε νώ ο 

Δ. Γού να ρης α πό την Α θή να δη λώνει 

στη Βου λή ό τι οι ε πι θε τι κές ε νέρ γειες 

των Ελ λή νων έ χουν τε λειώ σει. Θα εί ναι 

ο τε λευ ταί ος χει μώ νας του Πλα στή ρα 

στην ε λεύ θε ρη Μ.Α.

Πα ρά τη στα σι μό τη τα του με τώ που, 

τη χα λά ρω ση της πει θαρ χί ας στο στρά-

τευμα στη Μ.Α, την α πο στο λή πολ λών 

φι λο μο ναρ χι κών α ξιω μα τικών στην Ελ-

λά δα, την α πο στρά τευ ση α ξιω μα τι κών 

φι λι κά προ σκεί με νων προς τον Βε νι ζέ-

λο, την α που σί α ο ποιασ δήπο τε δι πλω-

μα τι κής πρω το βου λί ας α πό τη με ριά 

της κυ βέρ νη σης και πα ρά τα έ ντο να 

ση μά δια ε νί σχυ σης του Κε μάλ, ό πως 

φαί νε ται στις ε πι στο λές του, ο Πλα στή-

ρας πι στεύ ει στη σω τη ρί α της Μ.Α α πό 
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την κυ βέρ νη ση. Αν και η ε πί θε ση στην 

Ά γκυ ρα α πέ τυ χε, ο α γώ νας μέ χρι τώ ρα 

εί ναι νι κη φό ρος. Ο Πλα στή ρας, πα ρά 

τις ά σχη μες σχέ σεις με τη νέ α κυβέρ νη-

ση, κα τά τη διάρ κεια των ε κλο γών που 

α νέ τρε ψαν τον Βε νι ζέ λο, τη ρεί ά ψο γη 

και ου δέ τε ρη στά ση στο σύ νταγ μά του 

ό πως προ βλεπό ταν α πό τους κα νο νι-

σμούς, ε νώ εί ναι έ νας α πό τους ε λά χι-

στους βε νι ζε λι κούς διοι κη τές που δεν 

α πο μα κρύ νε ται α πό τη θέ ση του κα θώς 

η διοι κη τι κή του ι κα νό τη τα α να γνω ρί ζε-

ται α πό ε χθρούς και φί λους.

Η ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΗ Α ΝΤΕ ΠΙΘΕ ΣΗ ΚΑΙΗ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΗ Α ΝΤΕ ΠΙΘΕ ΣΗ ΚΑΙ

Η ΜΙ ΚΡΑ ΣΙΑ ΤΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΡΟ ΦΗΗ ΜΙ ΚΡΑ ΣΙΑ ΤΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΡΟ ΦΗ

Η α να με νό με νη τουρ κι κή ε πί θε ση 

ε κτο ξεύ ε ται στην πε ριο χή του Α φιόν Κα-

ρα χι σάρ στις 13 Αυ γού στου 1922. Με τά 

α πό η ρω ι κές μά χες (14, 15, 16), ε ξαι τί ας 

α νε πάρ κειας του α μυ ντι κού σχε δί ου, η 

ρή ξη και η κα τάρ ρευ ση του με τώ που 

θα εί ναι ο ρι στι κή. Το 5/42 προ σπα θεί 

να συν δρά μει την ο μά δα του στρα τη γού 

Τρικού πη κα τά τη μά χη του Α λή Βε ράν. 

Ο ί διος ο Πλα στή ρας σε συ νά ντη σή του 

με τον στρα τη γό προ τεί νει δρο μο λό γιο 

για τη σω τη ρί α της ο μά δας του και της 

στα θε ρο ποί η σης του με τώ που. Ο στρα-

τη γός α πορ ρί πτει τη λύ ση. Ο Πλα στή ρας 

θα α κο λου θή σει το ί διο δρο μο λό γιο και 

με τά α πό ε ξα ντλη τι κές μά χες και ο λονύ-

κτιες πο ρεί ες θα δια σπά σει τον τούρ κι κο 

κλοιό και θα σώ σει τους ά ντρες του. Με 

τη διά σπα ση του κλοιού, το 5/42 κά νει 

στά ση για α νάπαυ ση τη νύ χτα και ο 

ί διος ο Πλα στή ρας α να λαμ βά νει σκο πός 

μπρο στά στα δακρυ σμέ να μά τια των 

πο λε μι στών του που δεν τον θε ω ρούν 

πλέ ον η γέ τη και διοι κη τή τους μα κά τι 

πε ρισ σό τε ρο α πό πα τέ ρα τους. «Την μέ-

ρα ε γώ πά ω κα βά λα στο ά λο γο. Ε σείς πά τε 

με τα πό δια. Να πάτε να ξε κου ρα στεί τε». 

Αυ τά ή ταν τα λό για του.

Στις 19 Αυ γού στου, ο Πλα στή ρας 

α να λαμ βά νει και τη διοί κη ση του 4ου 

Συ ντάγ μα τος Πε ζι κού και δύ ο ταγ μά των 

του 23ου, ε νώ στις 20 στο Τα μάκ α να λαμ-

βά νει τη διοί κη ση της 13ης Με ραρ χί ας. 

Ό λα τα τμή μα τα της Στρα τιάς της Μ.Α κι-

νού νται προς τη Φι λα δέλ φεια ε κτός α πό 

το τμή μα του Πλα στή ρα που παρα μέ νει 

ο πι σθο φυ λα κή για να ε πι βρα δύ νει τους 

Τούρ κους. Στις 22 Αυ γού στου, φθά νει 

στη Φι λα δέλ φεια που η κα τά στα ση εί ναι 

χα ο τι κή: η πό λη έ χει γε μί σει με πρό σφυ-

γες, δια λυ μέ να στρα τιω τι κά τμή μα τα 

συρ ρέ ουν α πό πα ντού και χω ρίς να υ πα-

κούν σε κα νέ ναν κα τα λαμ βά νουν τους 

συρ μούς των τρέ νων που προ ο ρί ζο νταν 

να φύ γουν α πό την πό λη. Ο Πλα στή-

ρας, α φού δια πί στω σε ό τι ο στρα τη γός 

Φρά γκος και οι ε πι τε λείς α δυ να τού σαν 

να ε πι βά λουν την τά ξη, με έ να τάγ μα 

μη χα νι κού νεο συλ λέ κτων, κα θώς το 

5/42 συ νε χί ζει να μά χε ται έ ξω α πό την 

πό λη, κα τε βά ζει τους α πεί θαρ χους στρα-

τιώ τες α πό τα τρέ να και κα τα φέρ νει να 

ε πι βάλ λει την πο λυ πό θη τη τά ξη. Στις 23, 

α πο κρού ει επί θε ση α τά κτων ιπ πι κού, 

ε νώ την ί δια μέ ρα, στην προ σπά θειά του 

να έρ θει σε ε πα φή με τμή μα τα ιπ πι κού 

που βρι σκό ταν στο Σα λι χλί, δια δί δε ται 

η φή μη ό τι έ χει σκο τω θεί. Μέ σα α πό 

τους κα πνούς της μά χης και τις βο λές 

των ό πλων, ο συ νταγ μα τάρ χης προ-

βάλ λει α κέραιος για α κό μα μια φο ρά 

στα έκ πλη κτα μά τια των ευ ζώ νων του. 

Ελ λεί ψει α ξιό μα χου και πει θαρ χη μέ νου 

τμή μα τος, το 5/42 κα θί στα ται για μια 

α κό μα φο ρά ο πισθο φυ λα κή και δί νει 

η ρω ι κές μά χες με τα κτι κό και ά τα κτο 

τούρ κι κο στρα τό. Τα τρέ να με τους χι-

λιά δες α μά χους και τον Ε.Σ χάρη στην 

τι τά νια προ σπά θεια του 5/42 κα τα φέρ-

νουν να δια φύ γουν και να συ νε χί σουν 
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την πο ρεί α τους προς την Ελ λά δα. Στο 

Γκιούλ Μπα χτσέ στις 30 Αυ γού στου, ο 

Πλα στή ρας δί νει την τε λευ ταί α του μά χη 

στη Μ. Α που εί ναι κι αυ τή νι κη φό ρα. Το 

5/42 και άλ λες μο νά δες αρνούνται να 

ε πι βι βα στούν στα πλοί α και ε πι μέ νουν 

να δια σω θεί η Ε ρυ θραί α. Ο Πλα στή ρας 

πεί θε ται τε λι κά και στις 2 Σε πτεμ βρί ου 

ε πι βι βά ζε ται στα πλοί α.

Η αυ λαί α της μι κρα σια τι κής τρα-

γω δί ας πέ φτει με την πυρ πό λη ση της 

Σμύρ νης, πρω τεύ ου σας του Μι κρα σια τι-

κού ελ λη νι σμού. Οι τε λευ ταί ες τρα γι κές 

στιγμές ε κτυ λίσ σο νται στην προ κυ μαί α 

της πό λης υ πό τα α πα θή βλέμ μα τα των 

ξένων ναυ τών που α νε βα σμένοι στα 

πολε μι κά πλοί α τους που ναυ λο χού σαν 

στο λι μά νι, πα ρα κο λου θούν α πό μα κριά 

το δρά μα των προ σφύ γων που συ νέρ ρε-

αν α να ζη τώ ντας σω τηρί α.

ΤΟ ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤΟΥ 1922ΤΟ ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤΟΥ 1922

Τα στρα τιω τι κά τμή μα τα που εί χαν 

κα τα φύ γει α πό τη Μ.Α στη Χί ο και στη 

Λέ σβο, ε πα να στα τούν με αρ χη γούς τους 

Ν. Πλα στήρα και Σ. Γο να τά και τον α ντι-

πλοί αρ χο Δ. Φω κά. Στις 11 Σε πτεμ βρί-

ου, η ε πα να στατι κή ε πι τρο πή της Χί ου 

στην ο ποί α συμ με τέ χουν ο Πλα στή ρας, 

ο συ νταγ μα τάρχης Γαρ δί κας και ο α ντι-

συ νταγ μα τάρ χης Κοι μή σης κα τα λύ ουν 

τις πο λι τι κές και στρα τιω τι κές αρ χές της 

νή σου. Την ε πό με νη μέ ρα και με α πό λυ-

τη μυ στικό τη τα με το σύν θη μα «Ελ λάς 

- Σω τη ρί α» ξε κι νούν για τον Πει ραιά με 

σκο πό να α να τρέ ψουν το κα θε στώς και 

να σώ σουν τη Δυ τι κή Θράκη. Στις 13, 

προ κη ρύ ξεις ρί χνο νται πά νω α πό την 

Α θή να με α ε ρο πλά νο που έ χει στεί λει ο 

Γο να τάς, στην προ σπά θειά του να φα νεί 

ο αρ χη γός του κι νή μα τος, στε ρώ ντας 

τον αιφ νι δια σμό α πό τους κι νη μα τί ες.

Ο βα σι λιάς Κων στα ντί νος πα ραι τεί-

ται υ πό την πί ε ση των γε γο νό των και 

α ναχω ρεί για την Ι τα λί α. Στις 15, ο ε πα-

να στα τη μέ νος στρα τός με ε πι κε φα λής 

έ ναν μαύ ρο, σκο νι σμέ νο, πα λιο ντυ μέ νο, 

α δύ να το, ά γριο με σφιγ μέ να τα δό ντια 

και μά τια γε μά τα α πελ πι σί α, ό πως θα 

γρά ψει η Π. Δέλ τα, ει σέρ χε ται στην Α θή-

να. Ορ κί ζε ται κυ βέρ νη ση με πρό ε δρο 

τον Αλ. Ζα ΐ μη και υ πουρ γό ε ξω τε ρι κών 

τον Σωτ. Κρο κυ δά. Στις 9 Ο κτω βρί ου, 

σε με γά λο συλ λα λη τή ριο ε κα τόν πε νή-

ντα χι λιά δων α τό μων ζη τεί ται α πό την 

«Επα νά στα ση»:

 η τι μω ρί α των ε νό χων

 η υ πε ρά σπι ση των ε θνι κών δι καί-

ων και

 η α πο κα τά στα ση των προ σφύ γων.

Το κίνη μα του δο κι μα σμέ νου στρα-

τού της Μ.Α έ χει α πο κτή σει πλέ ον ευ-

ρεί α λα ϊ κή βά ση και δι καιο λο γεί σε με γά-

λο βαθ μό ό σα θα α κο λου θή σουν.

Στις 15 Νο εμ βρί ου, το έ κτα κτο στρα-

το δι κεί ο με πρό ε δρο τον Αλ. Ο θω ναί ο 

θα κατα δι κά σει τους Έ ξι (Γού να ρη, Πρω-

το πα πα δά κη, Στρά το, Μπαλ τα τζή, Θε ο-

τό κη και Χα τζη α νέ στη) σε θά να το για 

προ δο σί α σαν υ πεύ θυ νους της κα τα-

στρο φής. Ο Πλα στή ρας προ σπά θη σε να 

συμ βι βά σει τα πράγ μα τα, ω στόσο, κά τω 

α πό με γά λες πιέ σεις των συ νερ γα τών 

του που α πει λού σαν με δεύ τε ρο κί νη μα 

και μα ζι κό τε ρες ε κτε λέ σεις, πεί στη κε να 

σε βα στεί την τε λι κή α πό φα ση του στρα-

το δι κεί ου. Η ε πα να στα τι κή ε πι τρο πή του 

Στρα τού δια λύ ε ται και ο Πλα στή ρας ο νο-

μά ζε ται μό νος του Αρ χη γός της Ε πα να-

στά σε ως. Στις 14 Νο εμ βρί ου, μια μέ ρα 

πριν την τε λι κή α πό φα ση του στρα το δι-

κεί ου και ύ στε ρα α πό πολ λές αρ νή σεις, 

δέ χε ται τε λι κά να δει τον πρε σβευ τή της 

Αγ γλί ας που τον α πει λεί να δια κό ψει 

τις δι πλω μα τι κές σχέ σεις α νά με σα στις 

δύ ο χώ ρες αν οι Έ ξι κα τα δι κα στούν σε 
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θά να το. Ο Πλα στή ρας σε μια πε ρή φα νη 

απά ντησή του τον α πο πέ μπει. Ο Άγ γλος 

πρέ σβης α πο σύ ρε ται και δια κό πτο νται 

οι δι πλω μα τι κές σχέ σεις.

Την ε πό με νη μέ ρα, στις 15, βγή κε η 

τε λι κή α πό φα ση που προ κά λε σε αί σθη-

ση και ε κτε λέ στη κε την ί δια α κρι βώς 

μέ ρα. Ο Βε νι ζέ λος με πα ρέμ βα σή του 

στον Πλαστή ρα προ σπά θη σε να μην 

πραγ μα το ποι η θούν οι ε κτε λέ σεις και 

ε πέ μει νε στην πα ρά δο ση της ε ξου σί ας 

στους πο λι τι κούς. Ο Καρ δι τσιώ της στρα-

τιω τι κός ζη τά να α γνο η θεί ο Βε νι ζέ λος 

α πό τη δια δι κα σί α αυ τή, ώστε να μην 

α μαυ ρω θεί το ό νο μά του α πό τις ε κτε λέ-

σεις. Αν και λά τρης του Βενι ζέ λου και ε πι-

φα νής προ σω πι κό τη τα του βε νι ζε λι σμού, 

ο Πλα στή ρας στην πε ρί πτω ση αυ τή δε 

θα συμ φω νή σει με τον Κρη τι κό πο λι τι κό. 

Προ έ χει η ε νό τη τα της χώ ρας και του 

κι νή μα τός του. Η οργή του λα ού δεν μπο-

ρεί να ε κτο νω θεί με άλ λον τρό πο.

Στο μι κρό χρο νι κό διά στη μα της 

δια κυ βέρ νη σης της χώ ρας υπό την Αρ-

χη γεί α του Πλα στή ρα η χώ ρα άρ χι σε 

γορ γά να α να συ γκροτεί ται εις βά θος. Η 

δη μό σια διοί κη ση και η οι κο νο μί α α να-

διορ γα νώ νο νται. Στις 25 Μαρ τί ου 1923, 

με α πό φα ση του Πλα στή ρα α παλ λο-

τριώ νο νται τα ε να πο μεί ναντα τσι φλί κια 

και οι γαί ες δί νο νται σε κολ λή γους και 

α κτή μο νες. Ο Στρα τός α να διορ γα νώ νε-

ται και αυ τός και με αιχ μή του δό ρα τος 

τη Στρα τιά του Έ βρου εί ναι έ τοι μος να 

ε πι τε θεί στην Τουρ κί α. Οι πλη ρο φο ρί-

ες ό τι οι Έλ λη νες θα κα τα λά βουν την 

Κων στα ντι νού πο λη α να στα τώ νουν τους 

Συμ μά χους. Ό μως, η μοί ρα της Α να το-

λι κής Θρά κης εί χε κρι θεί ό χι στο πε δί ο 

της μά χης αλ λά στις δια πραγ μα τεύ σεις 

των Με γά λων Δυ νά με ων. Η ε ξόρ μη ση 

των ελ λη νι κών δυ νά με ων στη Θρά κη 

μα ταιώ νε ται και ο Πλα στή ρας δα κρυ σμέ-

νος πλη ρο φο ρεί ται τον συμ βι βα σμό στη 

Λο ζά νη. Τε λι κά, δέ χε ται τον συμ βι βα σμό 

κα θώς η χώ ρα έ χει α πο μεί νει ε ντε λώς 

α πο μο νω μέ νη και εκ βιά ζε ται α πό ό λους. 

Χάρη στην τα χεί α α να διορ γά νω ση της 

Στρα τιάς του Έ βρου, οι Τούρ κοι μειώ-

νουν τις τε λι κές α ξιώ σεις τους και δια-

σώ ζε ται το κομ μά τι της Δυ τι κής Θρά κης. 

Η κα τα στρο φή, ό μως, εί ναι με γά λη· δύ ο 

χι λιά δες χρό νια ελ λη νι κής πα ρου σί ας 

στην Μ.Α παύ ουν.

Η Συν θή κη της Λο ζά νης έ φε ρε στην 

ε πι φά νεια τη φι λο δο ξί α του στρα τη γού 

Πάγκα λου να η γη θεί της «Ε πα νά στα-

σης». Ο Πλα στή ρας για να δια σφα λί σει 

την ενό τη τα της χώ ρας και του Στρα-

τού πα ρα δί δει την αρ χι στρα τη γί α στον 

Πά γκαλο α πο δί δο ντας στον α ντί πα λό 

του α ντί της δί ω ξής του και του υ πο-

βι βα σμού του, την τι μή και την προ α-

γω γή. Οι συ νε χείς, ό μως, κι νήσεις του 

στρα τη γού εις βά ρους του Πλα στή ρα 

ο δη γούν τε λι κά στην α ντι κα τάστα ση 

του Πά γκα λου.

ΤΑ ΧΡΟ ΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥΤΑ ΧΡΟ ΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

Με τά την α πο κα τά στα ση της πει-

θαρ χί ας στο Στρα τό του Έ βρου και 

την παύ ση του στρα τη γού Πά γκα λου, 

ο Πλα στή ρας κι νεί τις δια δι κα σί ες για 

πα ρά δο ση της ε ξου σί ας στο λα ό. Στο 

μή νυ μά του το νί ζε ται ξε κά θα ρα ό τι οι 

προ γραμ μα τι σμέ νες για τις 16 Δε κεμ βρί-

ου ε κλο γές πρέ πει να γί νουν μέ σα σε 

κλί μα α πό λυ της ε λευ θε ρί ας και στις 2 

Ια νουα ρί ου ο Πλα στή ρας πα ρα δί δει την 

ε ξου σί α στην ε θνο συ νέ λευ ση δια γρά-

φο ντας τον ε αυ τό του την ί δια κιό λας 

μέ ρα α πό τις τά ξεις του στρα τεύ μα τος. 

Η εθνο συ νέ λευ ση τον προ ά γει σε α ντι-

στρά τη γο και τον α να κη ρύσ σει «Ά ξιο 

της Πα τρί δας», μια τι μή που ο ί διος προ-

σπά θη σε να α πο φύ γει κα θώς δεν ή ταν 
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πα ρά έ νας α πλός στρα τιώ της που έ κανε το κα θή κον 

του για την πα τρί δα.

Έ κτο τε, ζού σε σαν ι διώ της πό τε στην Ελ λά δα 

και πό τε στο ε ξω τε ρι κό τα λαι πω ρού με νος α πό 

την α σθέ νειά του. Έ ναν χρό νο αρ γό τε ρα (1925), 

ε πέ στρε ψε στην Καρ δί τσα ό που τον βρή κε το 

κί νη μα του Θ. Πά γκα λου και α να γκά στη κε να 

ξα να φύ γει για το ε ξω τε ρι κό. Ε πέ στρε ψε πά λι, 

ό ταν ο Θ. Πά γκα λος εί χε α να τρα πεί α πό τον 

Γ. Κον δύ λη. Ο στρα τη γός έ χει α ποσυρ θεί 

α πό την πο λι τι κή ζω ή και αρνείται να κα-

τε βεί υ πο ψή φιος στις ε κλο γές του 1932, 

αλ λά πε ριο δεύ ει στους προ σφυ γι κούς 

συ νοι κι σμούς προ σπα θώ ντας για την 

ε νό τη τα της βε νι ζε λι κής πα ρά τα ξης.

Τον Α πρί λιο του 1933, ο Ν. Πλα-

στή ρας ε πι χεί ρη σε νέ ο ε πα ναστα τι κό 

κί νη μα, που ό μως α πέ τυ χε.

Παρ’ ό λα αυ τά, δεν δί στα σε να συμ-

με τά σχει και στο Κί νη μα του 1935, 

που ε πί σης απέ τυ χε. Στις 6 Μαρ τί ου, 

ορ γα νώ νε ται κί νη μα α ξιω μα τι κών 

που πρό σκει ται στον Βε νι ζέ λο, στο 

ο ποί ο λαμ βά νει κι ο ί διος μέ ρος. 

Οι κι νη μα τί ες αρ χι κά ε πικρα τούν 

κα τα λαμ βά νο ντας το υ πουρ γεί ο 

Στρα τιω τι κών, αλ λά ο Πλα στή ρας 

ε γκα τα λειμ μέ νος α πό τους συ νερ-

γά τες του και τον Βε νι ζέ λο, που 

δεί χνει να είναι α ντί θε τος με το 

κί νη μα, πα ραι τεί ται και φεύ γει 

για το ε ξω τε ρι κό. Τα κινή μα τα 

αυ τά για τον στρα τη γό δεν ή ταν 

πα ρά μια προ σπά θεια δια μαρ τυ-

ρί ας για την υ πο βάθ μι ση, κα τά 

τον ί διο, της πο λι τι κής ζω ής και 

τον δη μο κρα τι κών θε σμών κι ό χι 

μια προ σπά θεια ε γκαθί δρυ σης 

δι κτα το ρί ας, κά τι που αν το ε πε-

δί ω κε θα το εί χε πε τύ χει εύ κο λα 

το 1924 έ χο ντας την υ πο στή ρι ξη 

του στρα τού και των προ σφύ γων. 

Θα κα τα δι κα στεί ε ρή μην σε θά-
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να το α πό τους α ντι πά λους του για αυ τή 

την ε νέρ γειά του. Για μια α κό μη φο ρά, ο 

Ν. Πλα στή ρας πή ρε ξα νά τον δρό μο της 

ε ξορί ας για την Ευ ρώ πη, χω ρίς ό μως την 

πρό θε ση να ε γκα τα λεί ψει ού τε τα ο ρά-

ματά του, ού τε τις φι λο δο ξί ες του για την 

πα τρί δα. Ό σο βρί σκο νταν στην Ευ ρώ πη 

προ σπα θού σε με κά θε τρό πο να κρα τά 

την ε πα φή του με τα πο λι τι κά δρώ με να 

στην Ελ λά δα. Ό λο το διά στη μα της Κα το-

χής θα πα ρα μεί νει ε ξό ρι στος στη Νί καια 

της Γαλ λί ας. Χά ρη στην α πή χη ση που είχε 

στον πλη θυσμό, ο Να πο λέ ων Ζέρ βας θα 

χρη σι μο ποι ή σει το ό νο μα του στρα τη γού 

για την ίδρυ ση του α ντάρ τι κου Ε ΔΕΣ και 

ο Πλα στή ρας θα στεί λει τον έ μπι στό του 

Πυ ρομά γλου για να ορ γα νώ σει κα λύ τε ρα 

την α ντάρ τι κη κί νη ση.

Η ΕΜ ΦΥΛΙΑ ΔΙΑ ΜΑΧΗΗ ΕΜ ΦΥΛΙΑ ΔΙΑ ΜΑΧΗ

Ο Πλα στή ρας ξα να εμ φα νί ζε ται στο 

δη μό σιο βί ο κα λε σμέ νος α πό την κυ βέρ-

νη ση του Γ. Πα παν δρέ ου. Ο πο λι τι κός 

κό σμος τον κα λεί τό τε να α ναλά βει το 

ρό λο του ει ρη νο ποιού. Ο ί διος, άλ λω στε, 

εί χε κα ταγ γεί λει τό σο την Αρι στε ρά ό σο 

και τους κυ βερ νη τι κούς για τις με θο δεύ-

σεις τους, που εί χαν οδη γή σει τη χώ ρα 

σε αυ τό τον α δελ φο κτό νο πό λε μο, τον 

ο ποί ο πρώ τος ο «Μαύ ρος Κα βα λά ρης» 

εί χε χα ρα κτη ρί σει «Εμ φύ λιο».

Η ε πο χή ή ταν πρω τό γνω ρη για τον 

τό πο και ο εμ φύ λιος σπα ραγ μός έ χει 

πά ρει δρα μα τι κές δια στά σεις. Ο στρα-

τη γός αρ χι κά αρ νεί ται να α να λά βει πο-

λι τικές ευ θύ νες, αλ λά υ πό το βά ρος της 

κα τα στρο φής δέ χε ται και α να λαμ βά νει 

πρω θυ πουρ γός για το κα λό της πα τρί-

δας ύ στε ρα α πό σύμ φω νη γνώ μη ό λου 

του πολι τι κού κό σμου. Η κυ βέρ νη ση 

που σχη μα τί στη κε εί χε ως κύ ριο στό χο 

στο πρόγραμ μά της τη συμ φι λί ω ση. 

Δέ κα μέ ρες με τά την α νά λη ψη της πρω-

θυ πουρ γί ας α πό τον γη ραιό στρα τη γό 

γί νε ται κα τά παυ ση πυ ρός και σε έ να 

μή να με τά υ πογρά φε ται η Συμ φω νί α 

της Βάρ κι ζας που πα ρά τις α τέ λειές της 

ε κεί νη τη στιγμή υ πήρ ξε μια συμ φω νί α 

εν μέ σω του σπα ραγ μού.

Η κα τά στα ση έ δει χνε να ε κτο νώ νε ται 

και ο εμ φύ λιος να α πο φεύ γε ται. Ω στό-

σο, η α με τα κί νη τη θέ ση του Πλα στή ρα 

για τη διε νέρ γεια ε λεύ θε ρων ε κλο γών, 

η θέ ση του για την ε ξεύ ρε ση λύ σης στο 

πο λι τεια κό με ε λεύ θε ρο δη μο ψή φι σμα, 

η πρό θε σή του να α να διορ γα νώ σει τον 

στρα τό και η άρ νη σή του να δε χτεί 

Άγ γλους συμ βού λους στα υ πουρ γεί α 

και σε στρα τιω τι κές και α στυ νο μι κές 

μο νάδες στις πό λεις και στην ε παρ χί α 

κά νουν τον αγ γλι κό πα ρά γο ντα, που 

κυ ριαρχεί ε κεί νη την πε ρί ο δο στην Ελ-

λά δα, να τον α ντι κα τα στή σει. Η α φορ μή 

δί νεται με τη δη μο σιο ποί η ση σε φι λο μο-

ναρ χι κή ε φη με ρί δα μιας αμ φι λε γό με νης, 

κα τά πολ λούς, δια στρε βλω μέ νης και 

πλα στής ε πι στο λής του στρα τη γού τον 

Ιού λιο του 1941, σύμ φω να με την ο ποί α 

υ πο στή ρι ζε ό τι η Ελ λά δα έ πρε πε το 

1940 να εί χε ζη τή σει τη με σο λά βη ση 

της γερ μα νι κής κυ βέρ νη σης για να στα-

μα τή σει ο ελ λη νο ϊ τα λι κός πό λε μος και 

να μην ε μπλα κεί η χώ ρα σε διμέ τω πο 

α γώ να. Ο Πλα στή ρας που η ε πιρ ρο ή 

του στο λα ϊ κό στοι χεί ο εί χε, έ στω και για 

σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα, συ ντε λέ σει 

στην ει ρή νευ ση, α ντι κα θί στα ται και σχε-

δόν α μέ σως ξε κι νά ο εμ φύ λιος που θα 

διαρ κέ σει μέ χρι το 1949.

ΠΡΟ ΣΠΑ ΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜ ΦΙ ΛΙ Ω ΣΗΠΡΟ ΣΠΑ ΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜ ΦΙ ΛΙ Ω ΣΗ

Το 1950, ε πα νέρ χε ται στον πο λι τι-

κό στί βο, ό χι ε ξαι τί ας κά ποιας φι λο δο-

ξί ας του, μα χά ριν της ευ θύ νης που 

τον διέ κρι νε για τον τό πο. Ι δρύ ει την 

Ε θνι κή Προ ο δευ τι κή Έ νω ση Κέ ντρου 
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(Ε.Π.Ε.Κ.) συμ μα χώ ντας με τα κόμ μα τα 

του κέ ντρου (Τσου δε ρός, Πα παν δρέ-

ου, Σ. Βε νι ζέ λος). Στις ε κλο γές της 5ης 

Μαρ τί ου του 1950, η Ε ΠΕΚ κα τέ λα βε 

την τρί τη θέ ση και ο Ν. Πλα στή ρας 

υ πο στή ρι ξε τη συ γκρό τη ση κυ βέρ νη-

σης υ πό τον Σο φο κλή Βενι ζέ λο, που 

δεν μπό ρε σε ό μως να ε πι βιώ σει. Στις 

19 Α πρι λί ου, σχη μα τί ζει ο ίδιος κυ βέρ-

νη ση με α ντι πρό ε δρο τον Σο φο κλή 

Βε νι ζέ λο. Εί ναι ο μο να δι κός Θεσσα-

λός πρω θυ πουρ γός του ελ λη νι κού 

κρά τους. Με γορ γούς ρυθ μούς βά ζει 

σε εφαρ μο γή το πρό γραμ μά του που 

α πο σκο πεί στην ει ρή νη, τη δη μο κρα-

τί α, την ε θνι κή α νε ξαρ τη σί α και την 

κοι νω νι κή δι καιο σύ νη. Προ ω θώ ντας 

μέ τρα συμ φι λί ω σης, χι λιά δες Έλλη νες 

α πο φυ λα κί ζο νται α πό τα ξε ρο νή σια 

και α πο λύ ο νται α πό τις φυ λα κές. Η 

προ σπά θεια, ό μως, του Πλα στή ρα να 

ε φαρ μό σει τα μέ τρα του που α πο σκο-

πούσαν στον πε ριο ρι σμό των διώ ξε ων 

εις βά ρος της α ρι στε ράς, στην ε πού-

λω ση των τραυ μά των του εμ φυ λί ου 

πο λέ μου και την ε θνι κή συμ φι λί ω ση 

προ κά λε σε την α ντί δρα ση της α ντι-

πο λί τευ σης που τε λι κά ο δη γεί στην 

πτώ ση του στις 21 Αυ γού στου 1950 

με το κυ βερ νη τι κό του σχή μα να έ χει 

ζω ή μό νο για τέσ σε ρις μή νες.

Στις ε κλο γές, ω στό σο, της 9ης Σε-

πτεμ βρί ου 1951, η πα ρά τα ξή του, η 

Ε ΠΕΚ, ήρ θε δεύ τε ρη και α νέ δει ξε 74 

βουλευ τές, ο πό τε σε συ νερ γα σί α με το 

κόμ μα των Φι λε λευ θέ ρων ο Ν. Πλα στή-

ρας σχημά τι σε και πά λι κυ βέρ νη ση και 

στις 27 Ο κτω βρί ου 1951 ξα να γί νε ται 

πρω θυ πουρ γός. Κι αυ τή η κυ βέρ νη σή 

του κρα τά μόνο έ να χρό νο. Στο σύ ντο-

μο χρο νι κό διά στη μα με τη λή ψη των 

μέ τρων ει ρη νεύ σε ως και την πο λι τι κή 

λή θης, προ σπά θη σε να ε που λώ σει τις 

βα θιές πλη γές μιας δε κα ε τί ας πο λέ μου 

και συ γκρού σε ων στην ελ λη νι κή γη, 

ε νώ οι προ σπά θειές του για α παλ λο-

τρί ω ση των ε να πο μεινάντων τσι φλι-

κιών και δια νο μή γης σε α κτή μο νες 

α γρό τες, δεν στα μα τούν. Προ γραμ μα-

τί στη καν α πο στραγ γι στι κά έρ γα και 

έρ γα ο δο ποι ί ας. Α μέ ρι στο ήταν και το 

εν δια φέ ρον του για την πα τρί δα του 

τη Θεσ σα λί α. Συ νέ λα βε το σχέδιο για 

την κα τα σκευ ή του φράγ μα τος του 

Ταυ ρω πού και την υ δρο η λε κτρι κή 

αξιο ποί η ση του πο τα μού Μέ γδο βα. 

Η ε πι νό η ση αυ τή του Πλα στή ρα υ πήρ-

ξε μέ γι στη κα θώς με την κα τα σκευ ή 

του υ δρο η λε κτρι κού ερ γο στα σί ου 

με τέ τρε ψε τη θεσσα λι κή γη στην πιο 

εύ φο ρη πε διά δα της Ελ λά δας προ σφέ-

ρο ντας πολ λές οι κονο μι κές ευ κο λί ες 

στους Θεσ σα λούς α γρό τες. Το έρ γο 

κα τα σκευά στη κε, τε λικά, α πό τον Κων-

στα ντί νο Κα ρα μαν λή.

Ε πι διώ κο ντας γε νι κό τε ρα την ά σκη-

ση μιας με τριο πα θούς πο λι τι κής, προ-

σπά θη σε να υ λο ποι ή σει τους στό χους 

του προ γράμ ματός του με ε θνι κο ποι ή-

σεις, πα ρεμ βά σεις στις πλου το πα ρα γω-

γι κές πη γές της χώ ρας, προ σπά θειες 

για τη σω στή α ξιο ποί η ση της α με ρι-

κά νικης βο ή θειας, τη δια σφά λι ση κοι-

νω νι κών πα ρο χών, την ψή φι ση νέ ου 

συ ντάγ ματος, την προ ώ θη ση δη μο-

κρα τι κών θε σμών και του δι καιώ μα τος 

ψή φου στις γυ ναί κες.

Κα τά το χρο νι κό αυ τό διά στη μα, 

έ γι νε και η δί κη και ε κτέ λε ση του 

Ν. Μπε λο γιάν νη. Πα ρά το γε γο νός 

ό τι η υ γεί α του πρω θυ πουρ γού χει-

ροτέ ρευε, με ε πι στο λή του έκ κλη ση 

ζη τά να δο θεί χά ρη στους κα τα δι κα-

σθέντες. Οι ε σω τε ρι κές και οι ε ξω τε ρι-

κές πιέ σεις και η κα κή του υ γεί α δεν 

α ποτρέ πουν την ε κτέ λε ση.
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Οι η γέ τες των κυ βερ νη τι κών συ να σπι σμών του Κέ ντρου κατά την πρώ τη με τεμ φυ-
λια κή πε ρί ο δο, Σο φο κλής Βε νι ζέ λος και Νι κό λα ος Πλα στή ρας.

Ο Νι κό λα ος Πλα στή ρας, ο αρ χιε πί σκο πος Δα μα σκη νός και ο Τσόρ τσιλ (Α θή να, 
Πο λε μι κό Μου σεί ο, Βρε τα νι κή συλ λο γή).
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Η σύ γκρου σή του με τους Α με ρι κά-

νους σε θέ μα τα ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής, 

ό πως η άρ νη σή του να α να γνω ρί σει το 

γιου γκο σλα βι κό κρα τί διο των Σκο πί ων 

σαν Μα κε δο νί α, που του θυ μί ζουν σί-

γου ρα τις μά χες του στη μα κε δο νι κή 

γη και τον όρ κο του να μην τις προ-

δώ σει, τον κά νουν α νυ πό φο ρο στους 

Α τλα ντι κούς συμ μά χους. Τα διε θνή 

γε γο νό τα που ε ξε λίσ σο νται, ο πό λε μος 

της Κο ρέ ας και η α πο στο λή στρα τιω τι-

κού τμή μα τος ε κεί α πό την κυ βέρ νη-

ση, τα ε σω τε ρι κά προ βλή μα τα, τα πο-

λι τι κά πά θη και μί ση του πα ρελ θό ντος, 

η ι σχνή κυ βερ νη τι κή του πλειο ψη φί α 

σε συν δυα σμό με τη συ νε χή πί ε ση 

που του ασκού νταν τον ο δη γούν σε 

νέ α προ σφυ γή στις κάλ πες, την τρί τη 

σε δυό μι ση χρόνια. Στις νέ ες, ό μως, 

ε κλο γές που έ γι ναν το Νο έμ βριο του 

1952, η Ε ΠΕΚ ητ τή θη κε κα τά κρά τος, 

γε γο νός που για τον Πλα στή ρα σή μαι-

νε το τέ λος της πο λι τι κής του δρά σης. 

Η ε πι δει νού μενη υ γεί α του στρα τη γού, 

η πο λυ διά σπα ση του πο λι τι κού χώ ρου 

του Κέ ντρου, στον ο ποί ο στη ρι ζό ταν 

κυ ρί ως, η άρ νη ση της Ε ΔΑ για συ νερ-

γα σί α μα ζί του και το ά δι κο σύν θη μα 

για τον στρα τη γό «Τι Πλα στή ρας τι 

Πα πά γος», σύμ φω να με τους υ πο στη-

ρι κτές του, συμ βάλ λουν μέ γι στα στην 

ε κλο γι κή του ήτ τα.

Η εύ θραυ στη υ γεί α του «Μαύ ρου Κα-

βα λά ρη» εί χε αρ χί σει να κλο νί ζε ται α νε-

πανόρ θω τα α πό το 1951. Ύ στε ρα α πό 

αρ κε τές καρ δια κές προ σβο λές με τέ βη, 

τον Δε κέμβριο του 1952, στην Α με ρι κή 

για πε ραι τέ ρω θε ρα πεί α. Α πό τις 12 Ιου-

λί ου, η κα τά στα σή του ε πι δει νώ νε ται 

σο βα ρά. Στις 23 Ιου λί ου, βελ τιώνε ται 

και ε πι τρέ πει την ε πί σκε ψη του πρω-

θυ πουρ γού Πα πά γου. Και οι δυο τους, 

πα ρά την πο λι τι κή α ντι πα λότη τα, δια-

κατέχονταν α πό α μοι βαί ο σε βα σμό που 

εί χε την πη γή του στην έ ντο νη συνερ-

γα σί α τους στη Μ.Α, στους α γώ νες για 

τη διά σω ση του Ε.Σ.

Ο γέ ρος στρα τη γός εί χε α ντι κρύ-

σει πριν πολ λά χρό νια τον θά να το στα 

πε δί α των μα χών. Τώ ρα, έ νιω θε τον 

βαρ κά ρη των ψυ χών να τον πλη σιά ζει 

δια σχί ζο ντας τα πε δί α των μα χών της 

πε ρι πε τειώ δους ζω ής του. Τον α ντι με-

τώ πι σε πε ρήφα να ό πως εί χε κά νει και 

πα λιό τε ρα. Με τη βο ή θεια ε μπί στων του 

γευ μά τι σε και ξυ ρί στη κε. «Τώ ρα εί μαι 

έ τοι μος», εί πε. Τον περί με νε. Οι τε λευ ταί-

ες του λέ ξεις ή ταν: «Τε τέ λε σται».

Ά φη σε την τε λευ ταί α του πνο ή 

στην Α θή να στις 26 Ιου λί ου 1953 πάμ-

φτω χος. Στην τσέ πη του πα ντε λο νιού 

του εί χε τη μό νη του πε ριου σί α, 52 

δραχ μές. Σαν σπί τι του στην Α θή να 

χρη σι μο ποιού σε το πο λιτι κό του γρα-

φεί ο και σαν κρε βά τι του ένα πα λιό 

ρά ντζο εκ στρα τεί ας. Δεν α πέ κτη σε 

πο τέ του πε ριου σια κά στοι χεί α. Α κό μα 

και το κου στού μι της κη δεί ας του ή ταν 

προ σφο ρά φί λου του. Δεν κα ταχρά-

στη κε της ε ξου σί ας του. Την ε πο χή 

που ή ταν πρω θυ πουρ γός, ο α δερ φός 

του ζη τού σε σαν ά νερ γος δου λειά χω-

ρίς να κά νει χρήση του ο νό μα τος του 

α δερ φού του.

Στην κη δεί α του πα ρα βρέ θη καν 

άν θρω ποι α πό ό λα τα κοι νω νι κά στρώ-

μα τα και απ’ ό λα τα πο λι τι κά κόμ μα-

τα, πράγ μα α σύ νη θες για την τό τε 

ελλη νι κή πραγ μα τι κό τη τα. Οι ση μαί ες 

εί χαν α ναρ τη θεί με σί στιες με ε ντο λή 

του πρω θυ πουρ γού Πα πά γου. Πα λιοί 

στρα τιώτες του ε θε ά θη σαν να θρη-

νούν ε πά νω α πό τη σο ρό του. Ο τά φος 

του βρί σκε ται στο Α΄ Νε κρο τα φεί ο 

Α θη νών και η καρ διά του στο Λα ο γρα-

φι κό Μου σεί ο της Καρ δί τσας.
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Ο Νι κό λα ος Πλα στή ρας ή ταν έ νας άν θρω πος της ε πο χής του, μιας 

τα ραγ μέ νης ε πο χής που ξε κι νά α πό το κί νη μα στο Γου δί και την α νορ-

θω τι κή προ σπά θεια του Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου μέ χρι και το τέ λος του 

εμ φυ λί ου πολέ μου, μιας πε ριό δου με έ ντο νες κοι νω νι κές ζυ μώ σεις 

και ι στο ρι κές αλ λα γές που δια μόρ φω σαν ό χι μό νο την ει κό να της 

ση με ρι νής Ελ λά δας αλ λά και ό λου του βο ρεί ου η μι σφαι ρί ου. Ξε κι-

νώ ντας τη μα κρά πο ρεί α του ως χα μη λό βαθ μος έν στο λος τα πει νής 

κα τα γω γής πέ ρα σε α πό ό λες τις βαθ μί δες της ε ξου σί ας. Εμ βλη μα τι κή 

φυ σιο γνω μί α των στρα τιω τι κών κι νη μά των στη δε κα ε τί α του ’20 και 

του ’30, που φα ντά ζουν μα κρι νά και ξέ να στη ση με ρι νή ε πο χή του 

21ου αιώ να, ί σως, ό μως, α να γκαί α και η θι κώς νό μι μα σύμ φω να με μεγά-

λη με ρί δα του πλη θυ σμού της ε πο χής που ε πι ζη τού σε την πρό ο δο 

και την κοι νω νι κή ε ξέ λι ξη. Ό πως συμ βαί νει με ό λες τις με γά λες και 

πο λυ σύν θε τες προσω πι κό τη τες που πρω τα γω νι στούν στην ι στο ρί α, 

υ πάρ χουν και για το Νι κό λαο Πλα στή ρα πολ λά θέ μα τα α νοι κτά για 

ι στο ρι κή συ ζή τη ση ό πως η συμ με το χή του στη δί κη και την ε κτέ λε-

ση των Έ ξι, η συμ με το χή του στο Κί νη μα του 1933 και του 1935, η 

κρί σι μη πε ρί ο δος που σχη μά τι σε κυ βέρ νη ση το 1945, η συμ φω νί α 

της Βάρ κιζας, η προ σπά θειά του να ε πι βά λει τα μέ τρα του για την 

ει ρή νευ ση του τό που συ γκρουό με νος μοι ραί α με ξέ να συμ φέ ρο ντα 

δια φο ρε τι κά α πό αυ τά του έ θνους.

Ο Μαύ ρος Κα βα λά ρης έ χει εγ γρα φεί στην ε θνι κή συ νεί δη ση ως ι κα-

νό τα τος στρα τιω τι κός με έ ντο νη πο λι τι κή δρά ση. Πα ρά το γε γο νός 

ό τι έ χει χα ρα κτη ριστεί α πό πολ λούς α ντι πά λους του ως ι διόρ ρυθ μος, 

υ πήρ ξε έ νας υ πε ρή φα νος άνθρω πος, υ πό δειγ μα τι μιό τη τας, α ρε τής, 

α νι διο τε λούς προ σφο ράς και ή θους. Πολ λές φο ρές, μά λι στα, προ σέ-

φε ρε α θό ρυ βα και δια κρι τι κά το μι σθό του σε ανθρώ πους που εί χαν 

α νά γκη οι κο νο μι κής στή ρι ξης. Δεν λύ γι σε πο τέ μπρο στά στους κιν δύ-

νους. Πέ θα νε φτω χός διεκ δι κώ ντας μό νο για την πα τρί δα κι ό χι για 

τον ε αυ τό του το δάφ νι νο στε φά νι της νί κης, πά ντα δί πλα της σε ό λες 

τις δυ σκο λί ες και κυ ρί ως τις δύ ο φο ρές της νε ό τε ρης ι στο ρί ας της που 

το ελ ληνι κό έ θνος κιν δύ νευ σε να χα θεί μέ σα στον κυ κε ώ να της ήτ τας 

και του εμ φύλιου σπα ραγ μού. Ο Πλα στή ρας ή ταν πά ντα ε κεί στρα τιώ-

της πι στός στον όρ κο που έ δω σε μπρο στά σε Θε ό και αν θρώ πους να 

την υ πε ρα σπί ζει. Την πρώ τη φο ρά, το 1922, με τα χει ρί στη κε ως μέ σον 

σω τη ρί ας την πει θαρ χί α και εν δε χο μέ νως και τη σκλη ρό τη τα αλ λά 

και τον αν θρω πι σμό για να με τα τρέ ψει το πέν θος της μικρα σια τι κής 

κα τα στρο φής σε μια νέ α αρ χή και σω τη ρί α για τους πρό σφυ γες της 

Ιω νί ας και του Πό ντου, ε νώ τη δεύ τε ρη, το 1945, την ε πιεί κεια και την 

κα τα νόη ση για να α πο φύ γει τον α δελ φο κτό νο πό λε μο και την ε θνι κή 

κα τα στρο φή και να λύ σει τα ε θνι κά προ βλή μα τα της ε πο χής του.
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Ο Πλα στή ρας α γα πή θη κε α πό το λα ό και κυ ρί ως α πό τους μι κρα σιά τες 

σε τέ τοιο βαθ μό ώ στε να βα φτί ζουν τα παι διά τους και να τους δί νουν 

το ό νο μα «Πλαστή ρας», κα θώς έ δω σε για την σω τη ρί α τους θρυ λι κές 

μά χες α ντι με τω πί ζο ντας σχε δόν μό νος του με το 5/42 τις ορ δές των 

Τούρ κων. Ζώ ντας ό σο κα νείς άλ λος την α γω νί α και τον πό νο αυ τών των 

ξε ρι ζω μέ νων αν θρώ πων έ κα νε τα παν για να τους α πο κα τα στή σει στην 

και νού ρια ε λεύ θε ρη πα τρί δα. Υ ιο θέ τη σε ορ φα νά παι διά και τα έ στει λε 

στην Καρ δί τσα να με γα λώ σουν κά τω α πό την ά γρυ πνη επο πτεί α των 

γο νιών του, ε νώ ως αρ χηγός το 1922, προ σέ φε ρε στους πρό σφυ γες 

σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα στέ γη και ό λα τα α πα ραί τη τα για να 

ξε κι νή σουν μια και νού ρια ζω ή.

Η πο λι τεί α και η κοι νω νί α έ χουν τι μή σει κατ’ ε πα νά λη ψη τη μνή μη 

του Ν. Πλα στή ρα, με σει ρά εκ δη λώ σε ων, έρ γων και α πο φά σεων. Η 

τε χνη τή λί μνη στην Καρ δί τσα, το στρα τό πε δο στη Λά ρι σα, το τρέ νο 

της Δυ τι κής Θεσ σα λί ας φέ ρουν το ό νο μά του. Στον τό πο κα τα γω γής 

του, το Μορ φο βού νι Α γρά φων, πραγ μα το ποιού νται πο λι τι στι κές εκ-

δη λώ σεις προς τι μήν του, ε νώ με την ε φαρ μο γή του «σχε δί ου Κα πο-

δί στριας» στην Το πι κή Αυ το διοί κη ση, δή μος του νο μού Καρ δί τσας 

φέ ρει το ό νο μα του και πε ριέ χει χω ριά της λί μνης που ο στρα τη γός 

ο ρα μα τί στη κε.

Η Καρ δί τσα, ο συ νοι κι σμός της Νέ ας Ε ρυ θραί ας Α θη νών και η Σχο λή 

Μο νί μων Υπα ξιω μα τι κών (Σ.Μ.Υ.) στα Τρί κα λα κο σμού νται με την προ-

το μή του.

Ο Ν. Πλα στή ρας, ο Μαύ ρος Κα βα λά ρης του Μι κρα σια τι κού Α γώ να, 

μέ νο ντας στη μνή μη των Ελ λή νων ως υ πό δειγ μα η θι κής, σύμ βο λο 

φι λο πατρί ας, τι μιό τη τας και πα λι κα ριάς, που μπο ρεί να θε ω ρη θεί ση-

μα ντι κό τε ρο α πό ο ποια δή πο τε α πό τα κα τορ θώ ματα του πλού σιου 

ε νερ γη τι κού του ως στρα τιω τι κός και πολι τι κός, α να νε ώνει την ε θνι κή 

ταυτό τη τα των Ελ λή νων και δρα συγ χρό νως σαν πρό τυ πο για τις ε πό-

με νες γε νιές περ νώ ντας στη σφαί ρα του θρύ λου.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

 ΔΙΣ/ΓΕΣ, Ε πί το μη Ι στο ρί α Βαλ κα νι κών Πο λέ μων 1912-1913, Α θή να 1987.

 ΔΙΣ/ΓΕΣ, Το Ελ λη νι κόν Εκ στρα τευ τι κόν Σώ μα εις Με σημ βρι νήν Ρω σί αν (1919), Α θή ναι 1955.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Τξχος ε.α. Ανδρέας Καστάνης 

π. Καθηγητής Στρ/κης Γεωγραφίας

Δρ Ιστορίας- Μs Διεθνών Σχέσεων- 

ΠΛΗ ΘΥ ΣΜOΣ
Δη μο γρα φί α

Ο πλη θυ σμός της Η πεί ρου που α νή κει στην Ελ λά δα α νέρ χε ται σε 352.420 

κα τοί κους και α ντι στοι χεί στο 3,22% του συ νο λι κού πλη θυ σμού της χώ ρας. Τα 

α κό λου θα στοι χεί α δί νουν τα βα σι κά δη μο γρα φι κά χα ρα κτη ρι στι κά του πλη θυ-

σμού της Ηπεί ρου:

 Το 60% πε ρί που του πλη θυ σμού κα τοι κεί σε α γρο τι κές πε ριο χές. Το υ πό λοι πο 

40% βρί σκε ται σε α στι κά κέ ντρα και η μια στι κές πε ριο χές, τι μή πο λύ χα μη λό τερη 

α πό τον ε θνι κό μέ σο ό ρο που α νέρ χε ται στους 58%. Ο α γρο τι κός πλη θυ σμός είναι 

μειού με νος σε σχέ ση με το 1981 και α νέρ χε ται σε 42,5% του συ νο λι κού, ε νώ ο 

η μια στι κός πλη θυ σμός πα ρου σιά ζει μι κρή ά νο δο και α νέρ χε ται σε 10%. 

 Η Ή πει ρος εί ναι α πό τα πε ρισ σό τε ρο α ραιο κα τοι κη μέ να Ε δα φι κά Δια με-

ρίσμα τα της Ελ λά δας, με πυ κνό τη τα πλη θυ σμού 40,5 κα τοί κους α νά τε τρα γω νι κό 

Τα ξχος ε.α. Αν δρέ ας Κα στά νηςΤα ξχος ε.α. Αν δρέ ας Κα στά νης

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

αναπληρωτής Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ,αναπληρωτής Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ,

Δρ Ι στο ρί ας - ΜΔρ Ι στο ρί ας - Μss Διε θνών Σχέ σε ων-Στρα τη γικής Διε θνών Σχέ σε ων-Στρα τη γικής
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χιλιό με τρο, έ να ντι 79,7 της χώ ρας. Η πυ κνό τη τα του πλη θυ σμού εί ναι κα τά 50% 

χα μη λότε ρη α πό την ε θνι κή μέ ση τι μή (με ε ξαί ρε ση την πό λη των Ιω αν νί νων). 

 Ο πλη θυ σμός βρί σκε ται σε δη μο γρα φι κή γή ραν ση. 

Α πό πλευ ράς πλη θυ σμού, η Ή πει ρος μπο ρεί να χω ρι στεί σε τέσ σε ρις ο μο ει δείς 

γε ω γρα φι κές ζώ νες: 

 Μια ζώ νη πλά τους 20 χι λιο μέ τρων κα τά μή κος των ελ λη νο αλ βα νι κών συ νό-

ρων. Η ζώ νη αυ τή δια θέ τει πε ριο ρι σμέ νους φυ σι κούς πό ρους και χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό χα μη λό βιο τι κό ε πί πε δο και δη μο γρα φι κά γε ρα σμέ νο πλη θυ σμό. 

 Την ο ρει νή ζώ νη, η ο ποί α εί ναι δυ να τόν να χα ρα κτη ρι σθεί α πό έ ντο να 

διακε κομ μέ νο έ δα φος και α ντί ξο ες κλι μα τι κές συν θή κες, ε λατ τού με νο πλη θυ σμό, 

ελ λεί ψεις σε υ πο δο μή, πλού σιους και α νεκ με τάλ λευ τους δα σι κούς πό ρους, ά φθο-

νους υ δα τι κούς πό ρους και ί σως α νεκ με τάλ λευ τους ο ρυ κτούς πό ρους. 

 Το υ ψί πε δο Ιω αν νί νων, που εί ναι μια δυ να μι κή πε ριο χή με πλη θώ ρα δρα-

στηριο τή των πα ρο χής υ πη ρε σιών, α πο τε λεί τη βά ση του Πα νε πι στη μί ου Ιω αν νίνων 

και του Τε χνο λο γι κού Εκ παι δευ τι κού Ι δρύ μα τος (TEI) και φι λο ξε νεί α ξιό λογο φοι-

τη τι κό πλη θυ σμό, που πι θα νό τα τα να α νέρ χε ται στους 10.000. 

 Την πα ρα λια κή ζώ νη κα τά μή κος του Ιο νί ου Πε λά γους, που α πο τε λεί πε ριοχή 

υ ψη λών δυ να το τή των α νά πτυ ξης του α γρο τι κού το μέ α, της α λιεί ας και του του ρι-

σμού, με συ νέ πεια να εί ναι δυ να τή η αύ ξη ση του πλη θυ σμού.

Α πο γρα φές 1991 και 2001 κα τά νο μό και φύλ λο

 1991 20012001 Με τα βο λή (%)Με τα βο λή (%)

Νο μός Άν δρες Γυ ναί κες ΣΥ ΝΟΛΟ Άν δρεςΆν δρες Γυ ναί κεςΓυ ναί κες ΣΥ ΝΟ ΛΟΣΥ ΝΟ ΛΟ
Άν-Άν-

δρεςδρες

Γυ ναί-Γυ ναί-

κεςκες

ΣΥ-ΣΥ-

ΝΟ-ΝΟ-

ΛΟΛΟ

Άρ τας 39.191 39.528 78.719 38.844 38.490 77.334 -0.9 -2.6 -1.8

Θε σπρω-

τί ας
22.657 21.531 44.188 22.847 22.661 45.508 0.8 5.2 3

Ιω αν νί-

νων
77.866 80.327 158.193 84.461 85.783 170.244 8.5 6.8 7.6

Πρέ βε-

ζας
29.700 28.928 58.628 29.800 29.534 59.334 0.3 2.1 1.2

Η ΠΕΙ-

ΡΟΣ
169.414 170.314 339.728 175.952 176.468 352.420 3.9 3.6 3.7

ΧΩ ΡΑ 5.055.408 5.204.492 10.259.900 5.426.660 5.513.111 10.939.771 7.3 5.9 6.61

Α πό τον πα ρα πά νω πί να κα δια φαίνε ται η δυ να μι κή α νά πτυ ξη του υ ψι πέ δου 

των Ιω αν νί νων, το ο ποί ο α πο τε λεί την τα χύ τε ρη αυ ξα νό με νη πλη θυ σμια κή ο μά δα. 

Α πό τα στα τι στι κά στοι χεί α προ κύ πτει ό τι ο νο μός Ιω αν νί νων α να πτύ χθη κε τα χύ-

τε ρα α πό τον μέ σο ό ρο της χώ ρας στις δύ ο τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες.

Ει δι κά για το νο μό Θε σπρω τί ας, του ο ποί ου έ να τμή μα α νή κει στην πα ρα λιακή 
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ζώ νη, τα στα τι στι κά στοι χεί α δεί χνουν μια πλη θυ σμια κή με τα κί νη ση της τά ξης του 

22,7% στη δυ τι κή πλευ ρά του νο μού (πε δι νοί - πα ρα λια κοί οι κι σμοί), ε νώ στον υ πό λοι-

πο νο μό (ο ρει νοί οι κι σμοί) πα ρα τη ρεί ται μί α μεί ω ση του πλη θυσμού κα τά 6,4%.

Α πό πλευ ράς εκ παί δευ σης, 11.345 εί ναι α ναλ φά βη τοι, πο σο στό 6,27%, το ο ποί ο 

εί ναι από τα υ ψη λό τε ρα της Ελ λά δας (μέ σο πο σο στό 3,61%). Αυ τοί που εκ παι δεύ-

τη καν μό νο λί γες τά ξεις του δη μο τι κού σχο λεί ου και στη συ νέ χεια το ε γκα τέ λει ψαν 

ανέρ χο νται στους 27.441, πο σο στό 8,6%, το ο ποί ο ε πί σης εί ναι υ ψη λό τε ρο α πό το 

μέ σο όρο του πλη θυ σμού της χώ ρας (μέ σο πο σο στό 6,26%). Με βά ση την α δυ να-

μί α αυ τή, ε κτιμά ται ό τι η υ ψη λή στρα τιω τι κή τε χνο λο γί α δεν θα εν σω μα τω θεί σε 

μια με ρίδα ο πλι τών προ ερ χο μέ νων α πό την Ή πει ρο. Σε α ντι στάθ μι σμα, ο α ριθ μός 

των απο φοί των Α ΕΙ εί ναι τρί τος σε μέ γε θος (και σε πο σο στό) στη χώ ρα με τά την 

Ατ τική και την Κε ντρι κή Μα κε δο νί α, γε γο νός το ο ποί ο ο φεί λε ται στη λει τουρ γί α 

του Πα νε πι στή μιου Ιω αν νί νων και του ΤΕΙ1. 

Ό σον α φο ρά τον πλη θυ σμό της νό τιας Αλ βα νί ας (βό ρειο τμή μα της Η πεί ρου), 

πα ρα τί θε ται ο α κό λου θος πί να κας2: 

Πε ριο χή Πληθυ σμός 

Ά γιοι Σα ρά ντα 35.235

Δέλ βι νο 10.859

Αρ γυρό κα στρο 55.991

Πρε μετή 25.837

Πε ριο χή Ερ σέ κας 17.179

Πε ριο χή Μο ρά βα 34.744

Πε ριο χή Τε πε λε νί ου 39.881

Skrapar 29.874

Κο ρυ τσά 70.900

Πό γρα δετ ς 70.900

Βε ρά τιο 128.410

Το γε γο νός ό τι η Ή πει ρος α πο τε λεί μια α πό τις πλέ ον α ραιο κα τοι κη μέ νες πε ριο-

χές σε συν δυα σμό με τη δη μο γρα φι κή γή ραν ση του πλη θυ σμού, δυ σκο λεύ ει τη 

ε κτε τα μέ νη το πι κή στρα το λόγη ση των κα τοί κων. Η δια τη ρη σι μό τη τα ε νός μα χό με-

νου στρα τεύ μα τος, ό σον αφο ρά το στρα τιω τι κό προ σω πι κό, πρέ πει να στη ρι χθεί 

σε πλη θυ σμούς ε κτός του Ε δα φι κού Δια με ρί σμα τος της Η πεί ρου. 

Πο λι τι σμι κά Χα ρα κτη ρι στι κά (ε θνι κή ταυ τό τη τα, μειο νό τη τες, γλώσ σα, θρη σκεί α, 

ι διαί τε ρα το πι κά χα ρα κτη ρι στι κά κ.λπ.)

Δεν υ φί στα ται κα μί α α πο λύ τως δια φο ρο ποί η ση ως προς την ε θνι κή ταυ τό τη-

τα, τη γλώσ σα και τη θρη σκεί α των κα τοί κων της ελ λη νι κής Η πεί ρου σε σχέ ση με 

1 Δρετ τά κης Μα νό λης, «Εκ παί δευ ση: πρό ο δος με με γά λες α νι σό τητες» ε φημ. Καθη με ρι νή, 2 Νο εμ βρί ου 
2003, σ 28.

2 Στα τι στι κή υ πη ρε σί α Αλ βα νί ας.
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Αρχιεπίσκοπος 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος

τους υ πό λοι πους Έλ λη νες. 

Στο νό τιο τμή μα της Αλ βα νί ας, κα-

τοι κούν οι Τό σκη δες. Στο αλ βα νι κό 

τμή μα της Η πεί ρου, σύμ φω να με την 

(αλ βα νική) α πο γρα φή του 1989, η 

ελ λη νι κή μειο νό τη τα α νέρ χε ται σε 

58.000, η ο ποί α α ντι προ σωπεύ ει, σύμ-

φω να με τις αλ βα νι κές αρ χές, το 1 - 2% 

του συ νο λι κού πλη θυ σμού της Αλβα νί ας. Οι ελ λη νι κές πη γές α νε βά ζουν το μέ γε θος 

της ελ λη νι κής μειο νό τητας σε 115.000 έ ως 130.0003. Η δια φο ρά που προ κύ πτει φαί-

νε ται να προ έρ χε ται α πό το γε γο νός ό τι δεν υ πο λο γί σθη καν οι Έλ λη νες μειο νο τι κοί, 

οι ο ποί οι με τα κι νή θη καν σε άλ λες πε ριο χές ό πως της Αυ λώ νας, της Κο ρυ τσάς, του 

Βε ρα τί ου κ.λπ. Η ελ ληνι κή μειο νό τη τα κα τοι κεί κα τά βά ση στο νο τιο δυ τι κό τμή μα 

της Αλ βα νί ας, στις πε ριο χές Αρ γυ ρο κά στρου, Δέλ βι νου, Α γί ων Σα ρά ντα και Χει μά ρας. 

Το Αρ γυρό κα στρο και οι Ά γιοι Σα ρά ντα δεν α να γνω ρί ζο νται α πό το αλ βα νι κό κρά-

τος ως μειο νο τι κές πό λεις. Η με γα λύ τε ρη με τα κί νη ση του ελ λη νι σμού της Αλ βανί ας 

έ λα βε χώ ρα κα τά τη διάρ κεια του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου. Α πό το 1990, άρ χισαν 

εκ νέ ου τις με τα να στεύ σεις, αλ λά σε πιο πε ριο ρι σμέ νη έ κτα ση. Το κόμ μα που υ πο-

3 Η ελ λη νι κή μειο νό τη τα της Αλβα νί ας υ πο λο γί ζει ό τι ο α ριθ μός των Ελ λή νων α νέρ χε ται σε 400.000 έ ως 
500.000..

Χάρτης Βορείου Ηπείρου
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στή ρι ξε η ελ λη νι κή μειο νό τη τα στην Αλ βα νί α ή ταν το «Ε νω τι κό Κόμ μα Αν θρω πί νων 

Δι καιω μά των», το ο ποί ο στις ε κλο γές του 1997 έ λα βε τέσ σε ρις έδρες α πό το σύ νο λο 

των 140 του αλ βα νι κού κοι νο βου λί ου.

Το 1992, η αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση δέ χθη κε τον διο ρι σμό του Αρ χιε πι σκό που 

Α να στασί ου Γιαν νου λά του ως αρ χιε πι σκό που της Αλ βα νί ας, ε πει δή δεν υ πήρ χαν 

Αλ βα νοί κλη ρι κοί για να α να λά βουν αυ τό το α ξί ω μα. Δό θη κε έμ φα ση, ό μως, στην 

προ σω ρι νό τη τα αυ τού του διο ρι σμού, ε πει δή σύμ φω να με το Σύ νταγ μα του 1929 

ο αρχιε πί σκο πος και οι ε πί σκο ποι πρέ πει να εί ναι «εξ αί μα τος και γλώσ σης» Αλβα νοί 

και να κα τέ χουν την αλ βα νι κή υ πη κο ό τη τα. 

Αλ λα γές ε πήλ θαν και στο εκ παι δευ τι κό σύ στη μα της Αλ βα νί ας, ό σον α φο ρά 

τη μειο νό τη τα. Το νέ ο σύ στη μα προ έβλε πε την ί δρυ ση νη πια γω γεί ων και ο κτα-

ε τή εκ παί δευ ση στα ελ λη νι κά με την αλ βα νι κή γλώσ σα να α πο τε λεί έ να α πό τα 

υ πο χρε ω τι κά μα θή μα τα που θα διδά σκο νται τα τέσ σε ρα πρώ τα έ τη. Στα τέσ σε ρα 

ε πό με να, θα δι δά σκο νται η ι στορί α, η γε ω γρα φί α, το συ νταγ μα τι κό σύ στη μα, τα 

μα θη μα τι κά, η φυ σι κή και η χημεί α στα αλ βα νι κά. Το 1995, δό θη κε η δυ να τό τη τα 

δι δα σκα λί ας της ελ λη νι κής γλώσ σας σε μειο νο τι κά σχο λεί α σε ο ποια δή πο τε πε ριο-

χή της Αλ βα νί ας με την προ ϋ πό θε ση ό τι συ μπλη ρώ νε ται ο α παι τού με νος α ριθ μός 

των μα θη τών (του λάχι στον εί κο σι παι διά)4.

Ε πί σης, στο νό τιο τμή μα της Αλ βα νίας υ πάρ χει μια μειο νό τη τα 300.000 Βλά χων. 

Αν και το πο σο στό τους α νέρ χε ται στο 6% του συ νο λι κού αλ βα νι κού πλη θυ σμού, πα-

ρό λα αυ τά δεν έ χουν α να γνω ρι σθεί ως ε πί ση μη μειο νό τη τα του κρά τους. Ε πι πλέ ον, 

στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Κο ρυ τσάς κα τοι κούν πε ρί τους 20.000 Α θίγ γα νους. 

Το 1993, σε συμ φω νί α που υ πο γρά φη κε ανά με σα στους προ έ δρους της Αλ βα-

νί ας και της FYROM, η αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση α ναγνώ ρι σε την ύ παρ ξη «μα κε δο νι-

κής» μειο νό τη τας, η ο ποί α α νέρ χε ται σε 5.000 - 8.000 και κα τοι κεί α να το λι κά της 

λί μνης των Πρε σπών. Το 1995, η αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση δή λω σε ό τι δεν υ πάρ χει 

«μα κε δο νι κή» μειο νό τη τα στην ε πι κρά τειά της, λό γω της α πα γό ρευ σης λει τουρ γί ας 

του αλ βα νό φω νου πα νε πι στη μί ου στο Τέ το βο,. 

Κα τα πί ε ση των ε θνι κών μειο νο τή των πι θα νόν να προ κα λέ σει τρι βές α νά μεσα 

στην κυ βέρ νη ση της Αλ βα νί ας και των γει το νι κών κρα τών. Α κραί ες κα τα πιέσεις 

των αν θρω πί νων δι καιω μά των εί ναι δυ να τόν να προ κα λέ σουν την ε πέμ βα ση 

τρί των χω ρών, ό πως για πα ρά δειγ μα η πε ρί πτω ση του Κοσ σό βου. Σε πε ρί πτω ση 

ε χθρο πρα ξιών, η ύ παρ ξη μειο νο τή των στο τμή μα της Η πεί ρου που α νή κει στην 

Αλ βα νί α, πι θα νόν να ε πη ρε ά σει τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις. 

Αν και η ε πί ση μη αλ βα νι κή πο λι τι κή μέ χρι σή με ρα δεί χνει να α δια φο ρεί, παρό λα αυ τά 

υ πάρ χει πο λύ έ ντο νη α ντι πα ρά θε ση, τό σο με τα ξύ ορ θο δό ξων «σλαβο μα κε δό νων» και 

μου σουλ μά νων αλ βα νο φώ νων, ό σο και με τα ξύ μου σουλ μά νων Αλ βα νών Κοσ σο βά ρων 

και ορ θο δό ξων Σέρ βων, γε γο νός που πι θα νόν μελ λο ντικά να ε πη ρε ά σει και το αλ-

βα νι κό τμή μα της Η πεί ρου, με πι θα νές συ νέ πειες στις σχέ σεις Ελ λά δας-Αλ βα νί ας. 

Μια α πό τις α στή ρι κτες διεκ δι κή σεις της Αλ βα νί ας εί ναι η υ πό θε ση των Τσάμη-

δων. Οι Τσά μη δες ή ταν έ νας α γρο τι κός συ μπα γής αλ βα νό φω νος και μου σουλμα νι-

4 Ψυλ λά κης Αν δρέ ας, Αλ βα νί α και αλ βα νι κές μειο νό τη τες Ζη τή μα τα Α σφα λεί ας, εκ δ. Ιν στι τού το Α μυ ντι κών 
Α να λύ σε ων, Μά ιος 2002, σ. 42, 43.
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κός πλη θυ σμός, ο ο ποί ος ζού σε συ γκε ντρω μέ νος κυ ρί ως στη Θε-

σπρω τί α και στις πε ρι φέ ρειες της Η γου με νί τσας, Μαρ γα ρι τί ου, 

Φι λια τών και Πα ρα μυθιάς. Η ο νο μα σί α «Τσα μου ριά» προ έρ χε ται 

α πό την πα ρα φθο ρά του πο τα μού Θύ αμις («Θυα μου ριά»). Πρό-

κει ται για Τουρ καλ βα νούς της πε ριο χής της Θε σπρω τίας, πρώ ην 

χρι στια νοί, οι ο ποί οι α σπά σθη καν τον 17ο αιώ να τον Ι σλα μι σμό. 

Πα ρα μο νές του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου, συ νο λι κά α ριθμού σαν 

σε 23.000 έ ως 24.000 αν θρώ πους, οι ο ποί οι για διά φο ρους λό-

γους ε ξαι ρέ θη καν α πό την α νταλ λα γή πλη θυ σμών του 1922. Η 

συμ βί ω σή τους με το χρι στια νι κό στοιχεί ο υ πήρ ξε προ βλη μα τι-

κή. Η πο λι τι σμι κή δια φο ρο ποί η σή τους, οι κτη μα τικές δια φο ρές 

και η στά ση του κρά τους ε νί σχυ σαν την κα χυ πο ψί α τους και 

άρ χι σε η δρά ση εξ τρε μι στι κών και α λυ τρω τι κών στοι χεί ων στην 

Αλ βα νί α. Η Ι ταλί α εκ με ταλ λεύ τη κε αυ τή την κα τά στα ση και έ θε-

σε το θέ μα των Τσά μη δων για να δι καιο λο γή σει την ει σβο λή 

της το 1940. Κα τά τον ελ λη νο ϊ τα λι κό πό λε μο, έ νοπλοι Τσά μη δες 

συ νό δευ σαν τον ι τα λι κό στρα τό στην εί σο δό του στην Ή πει ρο. 

Ο το πι κός αλ βα νό φω νος πλη θυ σμός υ πο δέ χθη κε τους Ι τα λούς 

με πα νη γυ ρι σμούς, και με πα ράλ λη λη εκ δή λω ση λε η λα σιών 

κα τά των χρι στια νών κα τοί κων της πε ριο χής. Οι η γέ τες των 

Τσά μη δων συ νερ γά σθη καν με τους κα τα κτη τές, συμμε τεί χαν 

σε διώ ξεις Ελ λή νων χρι στια νών και προ έ βη σαν σε κα τα στρο φές 

περιου σί ων. Με τά την α πο χώ ρη ση των Ι τα λών, η «φά ρα» του 

Dino Bej α νέ λα βε την «Ύ πα τη Αρ μο στεία της Θε σπρω τί ας» και 

τον στρα τιω τι κό βρα χί ο να αυ τής (Keshilli Nactional Shqipetar), 

ο ο ποί ος ή ταν συ γκρο τη μέ νος σε 15 τάγ ματα. Οι προ α να φε-

ρό με νοι συ νερ γά σθη καν με τους Γερ μα νούς και διέ πρα ξαν 

ε μπρη σμούς, λε η λα σί ες και δο λο φο νί ες. Οι α ντάρ τες του Ε ΔΕΣ, 

με τά την α να χώ ρηση των Γερ μα νών, προ χώ ρη σαν σε μα ζι κές 

διώ ξεις των Τσά μη δων. Με τά τη δεύτε ρη μά χη της Με νί νας, την 

20η Σε πτεμ βρί ου 1944, διέ φυ γαν στην Αλ βα νί α. Στις 23 Μα ΐ ου 

1945, το Δι κα στή ριο Δο σί λο γων των Ιω αν νί νων κα τα δί κα σε ε ρή-

μην 1.930 μου σουλ μά νους,  τους πε ρισ σό τε ρους  των ο ποί ων 

σε θά να το. Τα έ τη 1952 και 1954, κα τα σχέ θηκαν οι πε ριου σί ες 

τους και πα ρα χω ρή θη καν σε α κτή μο νες α γρό τες. 

Το 1991, ι δρύ θη κε στα Τί ρα να η Ε θνι κή Πο λι τι κή Ορ γά νω-

ση Τσα μου ριάς («Cameria»). Η ορ γά νω ση αυ τή χα ρα κτή ρι σε 

το ζή τη μα ε θνι κή τρα γω δί α και ε θνο κά θαρ ση και έ βα λε τους 

α κό λου θους στό χους:

 την ε πι στρο φή των πε ριου σιών τους

 την ε πι στρο φή τους στην πε ριο χή και την α να γνώ ρι σή 

τους α πό την Ελ λάδα ως ε θνι κή μειο νό τη τα

 τη δυνατότητα στους α πο γό νους για ε πί σκε ψη στους τά-
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φους των προ γό νων τους και

 την αναγνώρηση και χορήγηση της ελ λη νι κής υ πη κο ό τη-

τας στους Τσά μηδες. 

Η αλ βα νι κή πλευ ρά δεί χνει να εκ με ταλ λεύ ε ται πο λι τι κά την 

κα τά στα ση, ο δη γώ ντας σε κρί ση τις σχέ σεις των δύ ο χω ρών. 

Το 2005, ο Πρό ε δρος της Ελ λη νι κής Δη μο κρα τί ας α να γκά σθη κε 

να δια κόψει την ε πί ση μη ε πί σκε ψή του στην Αλ βα νί α, λό γω της 

δρα στη ριό τη τας των Τσά μη δων. Η κα τά στα ση αυ τή α πο τε λεί 

έ να ση μεί ο τρι βής με την αλ βα νι κή κυβέρ νη ση, το ο ποί ο εί ναι 

ά γνω στο τι δια στά σεις μπο ρεί να προ σλά βει στο μέλλον. 

Α πό πλευ ράς διοι κη τι κής διαί ρε σης, το ελ λη νι κό τμή μα του 

Ε δα φι κού Δια με ρί σμα τος της Η πεί ρου υ πά γε ται στην Πε ρι φέ-

ρεια Η πεί ρου, η ο ποί α α πο τε λεί ται α πό τους νο μούς: Άρ τας 

με έ δρα την Άρ τα, Θε σπρω τί ας με έ δρα την Η γου με νί τσα, Ιω-

αν νί νων με έ δρα τα Ιω άν νινα, Πρέ βε ζας με έ δρα την Πρέ βε ζα. 

Συ νο λι κά υ πάρ χουν 57 δή μοι και 19 κοι νό τη τες.

Κύ ριες Ε παγ γελ μα τι κές Α σχο λί ες Κα τοί κων - Ει σό δη μα - Α νερ γί α

Το μέ σο ει σό δη μα του πλη θυ σμού εί ναι αρ κε τά χα μη λό. 

Με κα τά κε φα λή προ ϊ όν 3,4 ε κατ. δρχ. το 2001, κα τα τάσ σε ται 

προ τε λευ ταί α με τα ξύ των 13 πε ρι φε ρειών της Ελ λά δας. Το μέ σο 

ει σό δη μα των κατοί κων της Η πεί ρου α νέρ χε ται στο 84% του 

μέ σου ό ρου της χώ ρας. Η σχε τι κή της θέ ση βελ τιώ θη κε σε διά-

στη μα μιας 10ε τί ας (79% το 1991). 

Με το κα τά κε φα λήν ει σό δη μα της Ελλά δας να α ντι στοι χεί 

στο 67% του μέ σου της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης το 1999, η Ή πει ρος 

κα τα τάσ σε ται μα ζί με τη Δυ τι κή Ελ λά δα, την Πε λο πόν νη σο, τις 

Πορ το γα λι κές Α ζό ρες, τις υ περ πό ντιες πε ριο χές της Γαλ λί ας και 
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την Ι σπα νι κή Εξ τρε μα δού ρα, στις φτω χό τε ρες πε ρι φέ ρειες, με προ ϊ όν α νά κά τοι κο 

ί σο με 56% του μέ σου της Ε Ε. 

Η Πε ρι φέ ρεια πα ρά γει το 2,3% του συνο λι κού Α κα θά ρι στου Εγ χώ ριου Προ ϊ ό-

ντος της χώ ρας. Στον πρω το γε νή το μέ α πα ρά γε ται το 17%, στον δευ τε ρο γε νή το 

23% και στον τρι το γε νή το μέ α το 60% του πε ριφε ρεια κού Α κα θά ρι στου Εγ χώ ριου 

Προ ϊ ό ντος (1994). Τα αντί στοι χα πο σο στά για τη χώ ρα εί ναι 15% για τον πρω το γε-

νή το μέ α, 25% για τον δευ τε ρο γε νή και 60% για τον τρι το γε νή.

Δια χρο νι κά, πα ρα τη ρεί ται μια στροφή της πε ρι φε ρεια κής οι κο νο μί ας προς τον 

τρι το γε νή το μέ α, α φού αυ ξά νε ται η συμ με το χή του το μέ α αυ τού στο συ νο λι κό 

Α ΕΠ της Η πεί ρου και κάμ ψη του πρω το γε νή το μέ α, ε νώ ο δευ τε ρο γε νής το μέ ας 

πα ρα μέ νει σχε δόν στα θε ρός (με μι κρή κάμ ψη).

Η πα ρα γω γι κό τη τα της Η πεί ρου υστε ρεί σε σχέ ση με την πα ρα γω γι κό τη τα τό-

σο της Ελ λά δας ό σο και της Ε.Ε. Συγκε κρι μέ να, το 1996, η πα ρα γω γι κό τη τα της 

Η πεί ρου κα λύ πτει το 65% του μέ σου ό ρου της Ε.Ε. (ε νώ το α ντί στοι χο πο σο στό 

της χώ ρας εί ναι 72%), πα ρου σιά ζο ντας μι κρή βελ τί ω ση σε σχέ ση με το έ τος 1993 

που το α ντί στοι χο πο σο στό ή ταν 61%.

Η α νερ γί α στην Πε ρι φέ ρεια Η πεί ρου μειώ θη κε κα τά 3 μο νά δες το 2ο 3μη νο του 

2000 (σε σχέ ση με το 1999) στο 10,6% του ερ γα τι κού δυνα μι κού, με 11,1% για το 

σύ νο λο της Ελ λά δας. Σύμ φω να με την Eurostat, το ερ γα τι κό δυ ναμι κό της πε ρι φέ-

ρειας προ βλέ πε ται να αυ ξη θεί κα τά 8,6% την πε ρί ο δο 2000-2010, αύ ξηση σχε δόν 

δι πλά σια α πό την προ βλε πό με νη για την Ελ λά δα ως σύ νο λο (4,3%). Το 20055, η 

α νερ γί α στην Ή πει ρο πα ρου σιά ζει ο ξύ πρό βλη μα και α νέρ χε ται σε 12%. Ο δεί κτης 

της α νερ γί ας της τμή μα τος Η πεί ρου που α νή κει στην Αλ βα νί α εί ναι υ ψη λός και 

πα ρα τη ρεί ται ε πο χια κή με τα νάστευ ση κα τοί κων προς την Ελ λά δα. 

Σύμ φω να με τα τε λευ ταί α δια θέ σι μα στοι χεί α, ο οι κο νο μι κά ε νερ γός πλη θυσμός 

της α νέρ χε ται σε 124.235 ά το μα, με πο σο στό ερ γα ζο μέ νων στον πρω το γε νή, 

δευτε ρο γε νή και τρι το γε νή το μέ α 31,31%-22,43%-46,25% α ντί στοι χα. Ο τρι το γε νής 

το μέ ας της Πε ρι φέ ρειας πα ρου σιά ζει συ νε χή αύ ξη ση τα τε λευ ταί α χρό νια. 

Σε ό,τι α φο ρά τις θα λάσ σιες και ε να έ ριες με τα φο ρές, η Ή πει ρος βρί σκε ται σε 

στρα τη γι κή θέ ση ως προς τη Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Αν α ξιο ποι η θεί με το λι μά νι της 

Η γου με νί τσας, θα α πο κτή σει ρό λο πύ λης της Ελ λά δος προς τη Δυ τι κή Ευ ρώπη. 

Η Πε ρι φέ ρεια έ χει τις βα σι κές προ ϋ πο θέ σεις για την πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξη υπη-

ρε σιών Έ ρευ νας και Τε χνο λο γί ας και την πα ρο χή και νο τό μων υ πη ρε σιών προς τις 

το πι κές μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις. Συ γκε κρι μέ να, το Πα νε πι στήμιο Ιω αν νί νων και 

η ε ρευ νη τι κή δρα στη ριό τη τα που α σκεί, μπο ρεί να α πο τε λέσει ση μα ντι κό πα ρά γο-

ντα α νά πτυ ξης στον το μέ α της έ ρευ νας και τε χνο λο γίας. Ό σον α φο ρά το σύ νο λο 

των Ε ρευ νη τι κών Κέ ντρων και Ιν στι τού των, η Πε ριφέ ρεια δια θέ τει πε ρί που το 4,4% 

του συ νό λου των Ε ρευ νη τι κών Ι δρυ μά των της χώρας (1993), κα τα τάσ σο ντάς την 

στην 7η θέ ση με τα ξύ των ελ λη νι κών Πε ρι φε ρειών.

Η Πε ρι φέ ρεια Η πεί ρου δια θέ τει ε ξαι ρε τι κά συ γκρι τι κά πλε ο νε κτή μα τα για την 

α νά δει ξη του του ρι σμού6 (ε ναλ λα κτι κές μορ φές) και του πο λι τι σμού σε κύ ριες 

5 Ε φη με ρί δα Η με ρη σί α 23-25 Δε κεμ βρί ου 2005, σ. 9.
6 Η Πε ρι φέ ρεια α πευ θύ νε ται κυ ρί ως στον ε σω τε ρι κό του ρι σμό, δεν δια θέ τει κατα λύ μα τα υ ψη λής ποιό τη-
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ε στί ες α νά πτυ ξης. Το συ γκρι τι κό αυ τό πλε ο νέ κτη μα δεν έ χει α ξιο ποι η θεί ικα νο-

ποι η τι κά μέ χρι σή με ρα.

Ρο πή Πλη θυ σμού για Με τα νά στευση (ε σω τε ρι κή - ε ξω τε ρι κή)

Το Α ΕΠ της Ελ λά δας κα τά το 2003 α νήλ θε σε 13.944 ευ ρώ, ση μειώ νο ντας αύ-

ξη ση 8,1% σε σχέ ση με το 2002. Η πιο «πλού σια» πε ρι φέ ρεια της χώ ρας εί ναι η 

Ατ τι κή με μέ σο δηλω θέν ει σό δη μα 15.694 ευ ρώ. Το μέ σο ει σό δη μα της Πε ρι φέ-

ρει ας Η πεί ρου α νέρ χεται σε 11.885 ευ ρώ.

Τα με γα λύ τε ρα πο σο στά φτώ χειας της Ελ λά δας συ να ντιό νται στην πε ρι φέ ρεια 

της Η πεί ρου. Οι πι θα νό τη τες ένας κά τοι κος αυ τού του Ε δα φι κού δια με ρί σμα τος να 

εί ναι φτω χός α νέρ χε ται σε πο σο στό 36,2%. Ο μέ σος ό ρος φτώ χιας στην Ελ λά δα, 

α νέρ χε ται στο 20,97%. Τα προ α ναφερ θέ ντα οι κο νο μι κά με γέ θη των ει σο δη μά των 

των Ελ λή νων κα τοί κων της Η πεί ρου συμ βά λουν στην ε σω τε ρι κή ή ε ξω τε ρι κή δια-

κί νη ση (με τα νά στευ ση) των Ηπει ρω τών.

Τρο μο κρα τί α

Η Ελ λά δα βρί σκε ται στο στό χα στρο των διά φο ρων εξ τρε μι στι κών ο μά δων, 

λό γω της υ πό θε σης των Τσά μη δων. Έ χει συ γκρο τη θεί στρα τός με την ο νο μα σί α 

«Α πε λευ θε ρω τι κός Στρα τός Τσα μουριάς» (Ushtria Clirimtrare e Camerise). Το 

1998 έ κανε την εμ φά νι σή της η ι δέ α συ γκρό τη σης στρα τού που θα δρά σει στην 

Ελ λά δα. Αυ τή η ι δέ α α πο τέ λε σε έ ναν α πό τους λό γους δια φω νί ας α νά με σα στον 

Ali Ahmeti εκ προ σώπο του Α πε λευ θε ρω τι κού Στρα τού Σκο πί ων και τον Hashim 

Thaci του Α πε λευ θε ρω τι κού Στρα τού Κοσ συ φο πε δί ου. Ο πρώ τος σε διά φο ρα μέ-

σα ε νη μέ ρω σης των Σκο πί ων δή λω σε ότι ε τοι μά ζε ται η δρά ση στη βο ρειο δυ τι κή 

Ελ λά δα ό που ζουν έ να ε κα τομ μύ ριο Αλ βα νοί. Στη συ νέ χεια των δη λώ σε ών του 

χα ρα κτή ρι σε τον Α πε λευ θε ρω τι κό Στρα τό της Τσα μου ριάς ως το νό μι μο εκ πρό-

σω πο των δι καιω μά των των Αλ βα νών, ο ο ποί ος θα υ πε ρα σπι σθεί τα δι καιώ μα τα 

των Αλ βα νών με τον ί διο τρό πο που έ κα νε στα Σκό πια7. 

Η προ α να φερ θεί σα κα τά στα ση σε συνδυα σμό με τη γειτ νί α ση της πε ριο χής με 

πη γές α στά θειας (Κόσ σο βο και ΠΓΔΜ), ό πως και η πι θα νή α ντι πα ρά θε ση Ορ θο δό-

ξων Χρι στια νών και Μου σουλ μά νων στη Βό ρεια Ή πει ρο, δη μιουρ γούν κα τάλ λη λες 

συν θή κες για να εκ δη λω θεί τρομο κρα τι κή ε νέρ γεια σε βά ρος της Η πεί ρου και 

γε νι κό τε ρα της Ελ λά δας. 

Η κα τά στα ση πι θα νόν να γί νει ο ξύ τε ρη σε πε ρί πτω ση έ ναρ ξης ε χθρο πρα ξιών. 

Η λή ψη μέ τρων α σφα λεί ας και η φύ λα ξη ευαί σθη των στό χων θα πρέ πει να α ποτε-

λέ σει πρώ τη προ τε ραιό τη τα για τις δυ νά μεις που θα α να λά βουν την α σφάλεια 

της πε ριο χής. Οι α στυ νο μι κές μο νά δες της πε ριο χής θα πρέ πει να ορ γανω θούν, 

α κο λου θώ ντας στρα τιω τι κή δο μή8. 

τας σε ε παρ κή α ριθ μό και η μέ ση διάρ κεια δια μο νής εί ναι πο λύ χα μη λή (κα τά μέ σο ό ρο 3 δια νυ κτε ρεύ σεις 
έ να ντι 6 για το σύ νο λο της χώ ρας για αλ λο δα πούς ε πι σκέ πτες και κά τω των 2 δια νυ κτε ρεύ σε ων έ να ντι 2,5 
για τους Έλ λη νες ε πι σκέ πτες).

7 Ψυλ λά κης Αν δρέ ας, Αλ βα νί α και αλ βα νι κές μειο νό τη τες Ζη τή μα τα Α σφα λεί ας, εκ δ. Ιν στι τού το Α μυ ντι κών 
Α να λύ σε ων, Μάιος 2002, σ. 46, 47. 

8 Οι μεγα λύ τε ρες α στυ νο μι κές μο νά δες της ΕΛ.ΑΣ εί ναι οι δι μοι ρί ες ΜΑΤ (Μο νά δες Απο κα τά στα σης Τά ξης). 
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Οι στρα τιω τι κές μο νά δες που ε δρεύ ουν στο Ε δα φι-

κό Δια μέ ρι σμα της Η πείρου εί ναι δυ να τόν να α πο τε λέ-

σουν στό χο τρο μο κρα τί ας. Για την πρό λη ψη και την 

ε ξου δε τέ ρω ση τρο μο κρα τι κών ε νερ γειών α παι τεί ται η 

ει δι κή λή ψη μέτρων φρού ρη σης και α στυ νό μευ σης των 

στρα τιω τι κών μο νά δων και η α νά λο γη εκπαί δευ ση 

του στρα τιω τι κού προ σω πι κού. Ε πί σης, θα πρέ πει 

να προ βλε φθεί η κοι νή διοί κη ση των στρα τιω τι κο-

α στυ νο μι κών δυ νά με ων σε πε ρι πτώ σεις α ντι με τώ-

πι σης τρο μο κρα τι κών ε νερ γειών.

Ρο πή Α νά πτυ ξης Α σύμ με τρων Α πει λών

Κα τά την πε ρί ο δο του Ψυ χρού Πο λέμου, το 

αλ βα νι κό κα θε στώς εί χε κα τα φέ ρει να α πο μο-

νώ σει τη χώ ρα α πό τη διεθνή κοι νό τη τα. Η 

κα τάρ ρευ ση του Συμ φώ νου της Βαρ σο βί ας 

και κατ’ ε πέ κταση των κα θε στώ των της 

Α να το λι κής Ευ ρώ πης α νέ δει ξε με εύ γλωτ-

το τρό πο τα προ βλή μα τα της Αλ βα νί ας 

στα μά τια τό σο της διε θνούς κοι νής 

γνώ μης ό σο και του ί διου του αλ βα νι-

κού πλη θυ σμού. Τα προ βλή μα τα της 

αλ βα νι κής κοι νω νί ας α να δεί χθη καν 

με την κρί ση του 1997, η ο ποί α 

προ κά λε σε την ε πέμ βα ση της 

διεθνούς κοι νό τη τας, η ο ποί α 

συ νέ βα λε στην α πο κα τά στα ση 

της έν νο μης τά ξης και της στα-

θε ρό τη τας. Σή με ρα, στα θε ρή 

ε πι δί ω ξη της χώ ρας εί ναι αρ-

χι κά η προσέγ γι ση και σε δεύ τε-

ρο στά διο η πλή ρης εν σω μά τω σή της 

στο ΝΑ ΤΟ και στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. 

Οι Η ΠΑ α πο τε λούν κύ ριο ε ταί ρο της Αλ βα νί ας, ε νώ 

στρα τη γι κός ε ταί ρος έ χει χα ρα κτη ρι σθεί η Ι τα λί α. Η πα-

ρου σί α της Ελ λά δας εί ναι πο λυε πί πε δη9, με συ νέ πεια 

Θα πρέ πει σε ευαί σθη τες πε ριο χές, ό πως η Ή πει ρος να οργα νω θούν σε 
λό χους και ί σως τάγ μα τα, ώ στε να εί ναι σε θέ ση να α ντι με τω πίσουν μα ζί 
με τις στρα τιω τι κές δυ νά μεις τρο μο κρα τι κές ε νέρ γειες. 

9 Η Ελ λά δα συμ με τεί χε το 1997 στην πο λυε θνι κή δύνα μη που συ γκρο-
τή θη κε για να α ντι με τω πί σει την πο λι τι κή κρί ση της Αλ βα νίας με την 
Ελ λη νι κή Δύ να μη Αλ βα νί ας (ΕΛ ΔΑΛ-1). Εί χε α πο στο λή την ε ξα σφά λι ση 
της ά φι ξης αν θρω πι στι κής βο ή θειας, τη δια νο μή της κ.λπ. Τον Αύ γου στο 
1997 α πο φα σί σθη κε α πό συμ φω νί α με τα ξύ ελ λη νι κής και αλ βα νι κής κυ-
βέρ νη σης η πα ρα μο νή της δύ να μης και η με το νο μα σί ας της σε ΕΛ ΔΑΛ-2. 
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να χα ρα κτη ρι σθεί πολ λές φο ρές α πό την αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση ως στρα τη γι κός 

ε ταί ρος. Ι σχυ ρή πα ρου σί α έ χει και η Τουρ κί α, γε γο νός το ο ποί ο σε πε ρί πτωση ελ-

λη νο τουρ κι κής σύρ ρα ξης εί ναι δυ να τόν να α γκι στρώ σει ελ λη νι κές στρα τιω τι κές 

δυ νά μεις στην Ή πει ρο. 

Η Αλ βα νί α πα ρά τη σω στή κα τεύ θυν ση της πο λι τι κής της, έ χει α κό μη να α ντιμε-

τω πί σει την α στα θή οι κο νο μί α της, την πα ρα οι κο νο μί α και την έλ λει ψη σύγχρο νων 

δο μών. Σή με ρα, εί ναι το φτω χό τε ρο κρά τος της Ευ ρώ πης. Το ε τή σιο κατά κε φα λήν 

ει σό δη μα των κα τοί κων της Αλ βα νί ας α νέρ χε ται σε 1.117 δο λά ρια. Τα πο σο στά 

α νερ γί ας α νέρ χο νται σε πο σο στό 16,5-18,5% του ε νερ γού πλη θυ σμού. 

Το σο βα ρό τε ρο πρό βλη μα, το ο ποί ο συμ βάλ λει στη δια τή ρη ση της α στά θειας 

και κα τά συ νέ πεια στην α σφά λεια της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής εί ναι η ι σχυ ρές τάσεις 

που υ πάρ χουν για την α να βί ω ση του αλ βα νι κού ε θνι κι σμού α πό ο μά δες αλβα-

νό φω νων πλη θυ σμών του Κοσ σό βου και της ΠΓΔΜ. Η ε πέμ βα ση της διε θνούς 

κοι νό τη τας προς τους ε θνι κι στές Αλ βα νούς (Κοσ σό βου και ΠΓΔΜ) δεν πέ τυ χε 

πλή ρως. Η αλ βα νι κή κυ βέρ νη ση ε φάρ μο σε πο λι τι κή ι σορ ρο πί ας με τα ξύ του αιτή-

μα τος α νε ξαρ τη σί ας των ε κτός της χώ ρας Αλ βα νών και των ε πι διώ ξε ων της διε-

θνούς κοι νό τη τας προς την α ντί θε τη κα τεύ θυν ση, με συ νέ πεια η δια χείρι ση του 

προ βλή μα τος να με τα φερ θεί στην Πρί στι να. Η ε ξέ λι ξη αυ τή πε ριέ πλεξε α κό μη 

πε ρισ σό τε ρο την κα τά στα ση. 

Η κα το χύ ρω ση των δι καιω μά των των αλ βα νι κών μειο νο τή των, ό πως και κά θε 

μειο νό τη τας α πο τε λεί κύ ριο μέ λη μα ό λων των σύγ χρο νων κοι νω νιών. Κα τα δι κάζε-

ται ό μως κά θε χρή ση βί ας σαν μορ φή ε πί λυ σης πο λι τι κών δια φο ρών. Σε κάθε πε ρί-

πτω ση η α νε ξαρ τη σί α των πλη θυ σμών που δια βιούν -αλ βα νι κοί πλη θυ σμοί- ε κτός 

Αλ βα νί ας (Κόσ σο βο και ΠΓΔΜ) α πο στα θε ρο ποιούν την πε ριο χή και απο τε λούν 

μό νι μες ε στί ες α νά πτυ ξης α σύμ με τρων α πει λών10. 

Ε πί σης, η με γά λη δια φο ρά ει σο δή μα τος με τα ξύ Ελ λά δας και Αλ βα νί ας δη-

μιουργεί ό λες τις κα τάλ λη λες συν θή κες για να δη μιουρ γη θούν οι κο νο μι κοί μετα-

νά στες. Η ά με ση γειτ νί α ση της Αλ βα νί ας με την Ή πει ρο, ό πως και οι δύ σβα τες 

πε ριο χές που υ πάρ χουν στα ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα δη μιουρ γούν ό λες τις ι κα νές 

συν θή κες για να α να πτυ χθεί λα θρο με τα νά στευ ση.

Η οι κο νο μι κή με τα νά στευ ση α πο τε λεί μια σο βα ρή α πει λή α σφα λεί ας στην περιο-

χή της Η πεί ρου. Η κα τά στα ση ε πι δει νώ νε ται πο λύ πε ρισ σό τε ρο ό ταν Έλ ληνες, κά-

τοι κοι της Βο ρεί ου Η πεί ρου, σε α να ζή τη ση ερ γα σί ας με τα να στεύ ουν στην Ελ λά δα, 

με συ νέ πεια να ε λατ τώ νε ται δρα μα τι κά ο ελ λη νι κός πλη θυ σμός της πε ριο χής. 

Το ορ γα νω μέ νο έ γκλη μα, ει δι κό τε ρα με τά την κρί ση του 1997, έ χει ε ξε λι-

χθεί σε έ ναν α πό τους ση μα ντι κό τε ρους πα ρά γο ντες α στά θειας στην Αλ βα νί α, 

ο ο ποί ος ε πη ρε ά ζει αρ νη τι κά την πο λι τι κή στα θε ρο ποί η ση της χώ ρας και τη 

Α ποστο λή του τμή μα τος ή ταν η συμ βο λή του στην α να διορ γά νω ση των αλ βα νι κών Ενό πλων Δυ νά με ων. 
Έ δρα του τμή μα τος αυ τού ή ταν τα Τί ρα να. Στα πλαί σια της ανά πτυ ξης της ει ρη νευ τι κής πο λυε θνι κής δύ να μης 
στο Κόσσο βο, δη μιουρ γή θη κε το 2000 η ΕΛ ΔΑΛ -3 με έ δρα το Δυρ ρά χιο. Α πο στο λή αυ τού του τμή μα τος 
ή ταν η ε ξα σφάλι ση της ο μα λής ο δι κής ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ του α ε ρο δρο μί ου RINAS και του λι μα νιού του 
Δυρ ρα χί ου. Το 2004 συγκρο τή θη κε η ΕΛ ΔΑΛ-4 με δύ να μη 80 άν δρες οι ο ποί οι υ πά γο νται στο ΝΑ ΤΟ με 
την ίδια α πο στο λή που εί χε η ΕΛ ΔΑΛ -3. 

10 Α μυ ντι κή Στρα τη γι κή Α να θε ώ ρη ση, εκ δ. Ε ΠΥΕ ΘΑ, Σε πτέμ βριος 2001, σ. 24-25.



116 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

δη μιουργί α δη μο κρα τι κών θε σμών. Η δύ να μη που έ χουν α πο κτή σει οι ορ γα νώ-

σεις του ε γκλή μα τος σε συν δυα σμό με τα με γά λα χρη μα τι κά πο σά που έ χουν 

κα τορ θώ σει να έ χουν, τις κα θι στούν συν δια χει ρι στές της κα τά στα σης στη χώ ρα. 

Κύ ριες πε ριο χές δρά σης εί ναι η Βό ρεια Αλ βα νί α, το Κοσ συ φο πέ διο και έ να τμή-

μα της ΠΓΔΜ, ε νώ η κί νη σή τους στη νό τια Αλ βα νί α γί νε ται με ι διαί τε ρη ά νε ση. 

Είναι γνω στό ό τι η σύρ ρα ξη στο Κόσ σο βο χρη μα το δο τή θη κε α πό το ε μπό ριο 

ό πλων και ναρ κω τι κών. Κα τά τη διάρ κεια της κρί σης του Κοσ συ φο πε δί ου, έ να 

ση μαντι κό μέ ρος της αν θρω πι στι κής βο ή θειας που στάλ θη κε α πό τη Δύ ση 

για την α να κού φι ση των προ σφύ γων κα τέ λη ξε στα χέ ρια του ορ γα νω μέ νου 

ε γκλή μα τος. Η αλ βα νι κή μα φί α ε λέγ χει ο ρι σμέ να πο λι τι κά κόμ μα τα της χώ ρας. 

Σύμ φω να με τα στοι χεί α της Interpol το 70% του ε μπο ρί ου και της δια κί νη σης 

των ναρ κω τι κών στη Γερ μα νί α και το 80% στην Ουγ γα ρί α, Ελ βε τία, Σου η δί α 

και Νορ βη γί α ε λέγ χε ται α πό την αλ βα νι κή μα φί α. Στις Η ΠΑ, το έ να τρί το των 

ε μπό ρων ναρ κω τι κών εί ναι Αλ βα νοί. Οι αλ βα νι κές συμ μο ρί ες α πο κτούν διαρ κώς 

και με γα λύ τε ρης εμ βέ λειας δρά ση, η ο ποί α έ χει φθά σει στα κρά τη της βό ρειας 

Α με ρι κής και στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. Η Α στυ νο μί α της Αλ βα νί ας εί ναι α κό μη 

α νί σχυ ρη να κα τα πο λε μή σει το ορ γα νω μέ νο έ γκλη μα11.

Για την α ντι με τώ πι ση αυ τών των φαι νο μέ νων, η ύ παρ ξη πε ριο ρι σμέ νου α ριθ-

μού στρα τιω τι κών μο νά δων εί ναι α πα ραί τη τη. Α πο στο λή αυ τών των μο νά δων 

πρέ πει να εί ναι: 

 η ε πι τή ρη ση και φύ λα ξη της ελ ληνο αλ βα νι κής συ νο ρια κής γραμ μής 

 η εκ δή λω ση, αρ χι κά, ά με σης α ντί δρα σης στα πρώ τα στά δια της εμ φά νι σης 

της α σύμ με τρης α πει λής και 

 η α ντι με τώ πι σή της. 

Η α νά γκη ά με σης α ντί δρα σης α παιτεί την ύ παρ ξη σχε τι κά πε ριο ρι σμέ νου 

α ριθ μού μο νά δων αυ ξη μέ νης ε πάν δρω σης για την έ γκαι ρη α ντι με τώ πι ση τέ τοιου 

εί δους α πει λών. Η α ντι με τώ πιση τέ τοιου εί δους α πει λών α σφα λεί ας ε πι βά λει τη 

στε νή συ νερ γα σί α με τα ξύ α στυ νο μί ας (συ νο ριο φύ λα κες και τμή μα τα της Ε ΛΑΣ), 

το πι κών αρ χών (πε ρι φέρεια, νο μαρ χί ες κ.λπ.) και στρα τιω τι κών δυ νά με ων. 

ΣΥ ΓΚΟΙ ΝΩ ΝΙΑ ΚΗ Υ ΠΟ ΔΟ ΜΗ
Ο δι κές Αρ τη ρί ες

Συ νο λι κά, το υ φι στά με νο ο δι κό δίκτυο του ε δα φι κού δια με ρί σμα τος της Η πεί ρου 

δια θέ τει 780 χι λιό με τρα ε θνικών ο δών, το 65% του ο ποί ου διέρ χε ται α πό ο ρει νές 

πε ριο χές και το πι κό δί κτυο συ νο λι κού μή κους 2.225 χι λιο μέ τρων, το ο ποί ο κα λύ πτει 

σχε τι κά ι κα νο ποι η τικά την πε ριο χή αλ λά έ χει χα μη λής ποιό τη τας γε ω με τρι κά χα ρα-

κτη ρι στι κά. Σή με ρα, η κα τά στα ση του ο δι κού δι κτύ ου έ χει βελ τιω θεί ση μα ντι κά, 

χω ρίς ακό μη να μπο ρεί να θε ω ρη θεί ό τι βρί σκε ται σε ι κα νο ποι η τι κό ε πί πε δο.

Ση μα ντι κό τε ροι ο δι κοί ά ξο νες είναι οι α κό λου θοι:

 εθνι κή ο δός Η γου με νί τσας - Ιω αν νί νων - Τρι κά λων (πε ρι λαμ βά νει τη διά βαση 

του Με τσό βου που συ χνά εί ναι δύ σβα τη το χει μώ να) 

11 Αλ βα νί α, Πα ρα τη ρη τήριο Βαλ κα νί ων, Ι ΣΤΑ ΜΕ, Α θή να, 2000, σ. 75-79.
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 ε θνι κή ο δός Ιω αν νί νων - Κό νι-

τσας - Κο ζά νης που α πο τε λεί τη βό ρεια 

έ ξοδο της πε ρι φέ ρειας. Η ο δός αυ τή 

ε πί σης πα ρου σιά ζει προ βλή μα τα βα-

τό τη τας τους χει με ρι νούς μή νες 

 ε θνι κή ο δός Ιω αν νί νων - Άρ τας 

- Α ντιρ ρί ου, που ο δεύ ει προς νό το και 

α ποτε λεί τη σύν δε ση της Η πεί ρου με 

την Πε λο πόν νη σο και την Α θή να 

 η το πι κή ο δός Φι λιπ πιά δας 

- Πρέ βε ζας 

 η πα ρα λια κή ο δός Πρέ βε ζας 

- Πάρ γας - Η γου με νί τσας (με γά λης 

του ρι στι κής ση μα σί ας). 

Δρα στι κή πα ρέμ βα ση για την άρ-

ση της α πο μό νω σης της Πε ρι φέ ρειας 

α πό την υ πό λοι πη Ελ λά δα α πο τε λεί 

το έρ γο της Ε γνα τί ας ο δού, που ε κτε-

λεί ται σε συν δυα σμό με το έρ γο του 

Δυ τι κού Ά ξονα, και η σύν δε ση Ρί ου 

- Α ντιρ ρί ου. 

Έ νας νέ ος ο δι κός ά ξο νας, η Ιό-

νια Ο δός, με συ νο λι κό μή κος 460 

χι λιό με τρα, με 20 ανι σό πε δους κόμ βους και σή ραγ γες συ νο λι κού μή κους 5 

χι λιο μέ τρων, φι λο δοξεί να βγά λει α πό τη ση με ρι νή α πο μό νω ση τη Δυ τι κή Ελ λά-

δα, σε συν δυα σμό με δύ ο άλ λα με γά λα έρ γα: τη ζεύ ξη Ρί ου-Α ντιρ ρί ου (έ χει ή δη 

πραγ μα το ποι η θεί), καθώς και την υ πο θα λάσ σια σύν δε ση Α κτί ου-Πρέ βε ζας. Ο 

νέ ος αυ τός αυ το κι νη τόδρο μος θα συν δέ σει τις πό λεις Κα λα μά τα, Πύρ γο, Πά τρα, 

Ρί ο, Α ντίρ ριο, Α γρί νιο, Άρ τα και Γιάν νε να, φθά νο ντας ως την Κα κα βιά, στα ελ λη-

νο αλ βα νι κά σύ νο ρα. Το κό στος της πα ρέμ βα σης θα δια σφα λι στεί κυ ρί ως α πό 

ι διω τι κά κε φά λαια12. 

Σι δη ρο δρο μι κό Δί κτυο

Σε ό λο το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου δεν υ πάρ χει σι δη ρο δρο μι κό δίκτυο, 

γε γο νός το ο ποί ο α να μέ νε ται να δυ σχε ρά νει τη μα ζι κή με τα φο ρά στρα τιω τι κών 

ε φο δί ων. Ο πλη σιέ στε ρος σι δη ρο δρο μι κός σταθ μός στον ελ λη νι κό χώρο εί ναι η 

Φλώ ρι να, ε νώ του αλ βα νι κού η Αυ λώ να. Πρό σφα τα, ε γκρί θη κε α πό το Συμ βού λιο 

Υ πουρ γών Με τα φο ρών της Ε.Ε. η χρη μα το δό τη ση του σι δη ρο δρο μι κού ά ξο να 

(Κο ζά νη - Κα λα μπά κα - Ιω άν νι να - Η γου με νί τσα, Ιω άν νι να - Α ντίρ ριο, Ρί ο - Πά τρα 

- Κα λα μά τα) με τη δια κρι τι κή ο νο μα σί α «Δυ τι κός Σι δη ρο δρο μι κός Ά ξονας». Σύμ-

φω να με το σχε δια σμό η έ ναρ ξη κα τα σκευ ής θα άρ χι ζε το 2006. 

12http://www.bicepirus.gr/finestra/greek/transportmobillity/presentation_greek_final_ioannina_13jun02.
html

Μέρος Ιονίας οδούΜέρος Ιονίας οδού
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Α ε ρο δρό μια 

Στην Ή πει ρο υ πάρ χει έ νας α ε ρο λιμέ νας στον Νο μό Ιω αν νί νων, ο ο ποί ος κατ’ 

έ τος δια κι νεί πε ρί τους 40.000 ε πι βάτες, ε νώ το 1994, υ πο λο γί ζε ται ό τι εκ φορ τώ-

θη καν 47.000 τό νοι ε μπο ρευ μά των. Οι α ε ροπο ρι κές με τα φο ρές ε ξυ πη ρε τού νται 

κα τά κύ ριο λό γο α πό το α ε ρο δρό μιο των Ιω αν νί νων και κα τά δεύ τε ρο α πό το 

α ε ρο δρό μιο του Α κτί ου. Το πρώ το δεν ε ξασφα λί ζει α σφα λή προ σέγ γι ση με 

ό λες τις και ρι κές συν θή κες, ε νώ το δεύ τε ρο ε ξυ πη ρε τεί μι κρό α ριθ μό πο λι τι κών 

πτή σε ων και, λό γω θέ σης, δεν μπο ρεί να κα λύ ψει τις α νά γκες των κα τοί κων 

της Η πεί ρου. Η σύν δε ση των Ιω αν νί νων με άλ λες πό λεις (Α θή να-Κέρ κυ ρα) με 

υ δρο πλά να ε κτι μά ται ό τι θα βελ τιώ σει τις συν θή κες ε πι κοι νω νί ας της Η πεί ρου 

με άλ λα ε δα φι κά δια με ρί σμα τα.

Στην αλ βα νι κή πε ριο χή της Η πεί ρου, δεν υ πάρ χουν α ε ρο δρό μια πα ρά μό νο 

έ νας χω μά τι νος διά δρο μος στην Κο ρυ τσά, ο ο ποί ος δεν χρη σι μο ποιεί ται. Υ πάρ-

χουν πολ λές δυ σκο λί ες για την ε νερ γο ποί η σή του.

Λι μά νια

Στο Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πείρου, υ πάρ χει ο φυ σι κός λι μέ νας της 

Η γου με νί τσας, ο ο ποί ος α πό πλευ ράς ε πιβα τι κής κί νη σης κα τα τάσ σε ται 

τρί τος α νά με σα στους ελ λη νι κούς λι μέ νες και ο πλη σιέ στε ρος προς τις ι τα-

λι κές α κτές. Α κο λου θεί ο φυ σι κός λι μέ νας της Πρέ βε ζας, ο ο ποί ος ό μως 

ε κτι μά ται ό τι δεν θα α να πτυ χθεί πο λύ, λό γω της ά με σης γει το νί ας του με 

τον Αμ βρα κι κό Κόλ πο που προ στα τεύ ε ται α πό διε θνή συν θή κη προ στα σί ας 

των υ γρο βιό το πων (συν θή κη Ramsar). Μι κρό τε ρα του ρι στι κά λι μά νια εί ναι 

αυ τά της Πάρ γας και της Σα γιά δας.

Στον χώ ρο της Αλ βα νί ας υ πάρ χει το μι κρό λι μά νι των Α γί ων Σα ρά ντα, το 

ο ποίο ε ξυ πη ρε τεί πλοί α μι κρού ε κτο πί σμα τος. Η α δυ να μί α αυ τή δεν ε πι τρέ πει 

τη δια κί νη ση με γά λης πο σό τη τας ε φο δί ων ΔΜ και των ε νι σχύ σε ων. Πλη σί ον της 

ε ξε τα ζό με νης πε ριο χής της Η πεί ρου υ πάρ χει ο λι μέ νας της Αυ λώ νας ο ο ποί ος 

α πο τε λεί ναυ πη γο ε πι σκευα στι κή βά ση του αλ βα νι κού Πο λε μι κού Ναυ τι κού13.

Η έλ λει ψη σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ ου κα θι στά τα προ α να φερ θέ ντα λι μά νια 

μεγά λης στρα τιω τι κής α ξί ας, δε δο μέ νου ό τι α πό αυ τά θα δια κι νη θεί ο με γα λύτε-

ρος ό γκος Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας και ε νι σχύ σε ων. Ε πί σης, λό γω της έλ λει ψης 

σι δη ρο δρό μου η ναυ τι κή κυ ριαρ χί α στο Ιό νιο α πο κτά ζω τι κή ση μα σί α, προ κει-

μέ νου να πα ρα μεί νουν α νοι κτά αυ τά τα λι μά νια. 

Σε ό,τι α φο ρά τις θα λάσ σιες και ε να έ ριες με τα φο ρές, η Ή πει ρος βρί σκε ται σε στρα-

τη γι κή θέ ση ως προς τη Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Το λι μά νι της Η γου με νί τσας θα α πο κτή σει 

στα δια κά το ρό λο της πύ λης της Ελ λά δας προς τη Δυ τι κή και Κε ντρι κή Ευ ρώ πη. 

Το ο ρει νό έ δα φος (65% του ο δι κού δι κτύ ου έ χει ο ρει νή χά ρα ξη) σε συν δυα σμό 

με την έλ λει ψη σι δη ρο δρό μου και το πτω χό ο δι κό δί κτυο ε πι βάλ λει το λε πτο μερή 

σχε δια σμό των κι νή σε ων. Τα ο ρει νά δρο μο λό για, σε συν δυα σμό με τις βροχο πτώ-

σεις ή τις χιο νο πτώ σεις ε λατ τώ νουν κα τά πο λύ την ι κα νό τη τα των ο δών14.

13 Σή με ρα πραγ μα το ποιού νται ερ γα σί ες α να κα τασκευ ής του, τις ο ποί ες έ χει α να λά βει η Τουρ κί α.
14 Ε Ε 191-1, Ο δι κές Κι νή σεις Με τα φο ρές, εκ δ. ΓΕΣ, 1974, α να τύ πω ση 1977, σ. 130-135.
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Γε νι κά το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου πα ρου σιά ζει ση μα ντι κές δυ σκολί ες 

στη στρα τη γι κή συ γκέ ντρω ση, στη διε ξα γω γή των ε πι χει ρή σε ων, στην προ ώ θη ση 

ε νι σχύ σε ων και στο ρεύ μα της Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας.

Κόμ βοι Συ γκοι νω νιών

Κυ ριό τε ρος συ γκοι νω νια κός κόμ βος εί ναι αυ τός της πόλης των Ιω αν νί νων, α π΄ό-

που περ νά πλή θος ο δών και ε πι πλέ ον δια θέ τει και α ε ρο δρό μιο. Άλ λος κόμ βος εί ναι η 

Η γου με νί τσα με το λι μά νι της, η ο ποί α α πο τε λεί την α φε τη ρί α της Ε γνα τί ας ο δού.

Γε νι κά, οι ο ρει νοί ό γκοι της Η πείρου εί ναι δύ σβα τοι15 και Α/Τ16 (δεν είναι βατοί 

στην ερπύστρια) και δεν ε πι τρέ πουν την α νά πτυ ξη με γά λου ό γκου δυ νά με ων, με 

συ νέ πεια να ευνο ού νται μι κρές μο νά δες υ πό μια ευέ λι κτη δο μή διοί κη σης (βα σι κή 

ε πι δί ωξη πρέ πει να εί ναι η μέ γι στη δυ να τή α πο κε ντρω τι κή ε κτέ λε ση της διε ξα-

γωγής της ά μυ νας). Η φύ ση του ε δά φους ε κτι μά ται ό τι θα προ κα λέ σει δυ σχέ ρειες 

στην ε κτέ λε ση α ντε πι θέ σε ων, ε ξαι τί ας της έλ λει ψης κα τάλ λη λων δρο μο λογί ων. 

Ό σον α φο ρά την ε πί θε ση, η α νά πτυ ξη των δυ νά με ων πε ριο ρί ζε ται πο λύ. Οι γει το-

νι κές ε πι τι θέ με νες δυ νά μεις δεν μπο ρούν να πα ρέ χουν α μοι βαί α υ ποστή ρι ξη. Η 

χρη σι μο ποί η ση και η με τα κί νη ση των ε φε δρειών πα ρου σιά ζουν δυσχέ ρειες, ό πως 

για πα ρά δειγ μα τα στρα τιω τι κά ο χή μα τα αν και έ χουν την ικα νό τη τα να κι νη θούν 

σε ε δά φη με κλί ση 50% (45ο), πα ρό λα αυ τά το σύ στη μα λί παν σης λει τουρ γεί κα-

νο νι κά μό νο μέ χρι τις κλί σεις 25%. Δίνε ται η δυ να τό τη τα σε μι κρά στρα τιω τι κά 

τμή μα τα να ε νερ γή σουν αιφ νι διαστι κά και να προ κα λέ σουν πα ρε νο χλή σεις στις 

ε πι τι θέ με νες δυ νά μεις. Ε πίσης, μι κρές μο νά δες εί ναι δυ να τόν να διο χε τεύ σουν 

τις κι νή σεις των ε χθρικών δυ νά με ων σε χώ ρους κα τα στρο φής ή γε νι κό τε ρα σε 

χώ ρους που θα α γω νι σθούν υ πό δυ σμε νείς συν θή κες. Το δια κε κομ μέ νο έ δα φος 

15 Ό ταν η κλί ση του ε δά φους κυ μαί νε ται με τα ξύ 30-50%, τό τε η κί νη ση του Πε ζι κού εί ναι αρ γή, ενώ 
ό ταν η κλί ση α νέλ θει στα 60% τό τε η κί νη ση εί ναι α δύ να τη και πρό κει ται για πα θη τι κό έ δα φος. Μνη μό νιο 
Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού Ε Ε 7-12, σ. 142.

16 Τα άρ μα τα μά χης έ χουν ι κα νότη τα α ναρ ρί χη σης 0,8-1,2 μέ τρα, τα ΤΟ ΜΑ 0,45-1,2 και τα ο χή μα τα 0,3-0,5 μ.

Μ   Γ΄
 π  χ  η α   υ η 

Σ α ω    α   α φ  ύ 
α   α 
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ε κτι μά ται ό τι θα προκα λέ σει δυ σχέ ρειες (πολ λές νε κρές ζώ νες) στα διά φο ρα Ρα-

ντάρ που θα ε γκα ταστα θούν για τις ε πι χει ρη σια κές α νά γκες. Η α να ζή τη ση στό χων 

με αι σθη τή ρες θα πα ρου σιά σουν πα ρό μοιο πρό βλη μα. Προ βλή μα τα ε πι κοι νω νιών 

ε κτι μά ται θα λυ θούν με τη χρή ση α να με τα δο τών. Για τα στρα τεύ μα τα, τα ο ποί α 

πρό κει ται να ε νερ γή σουν σε με γά λο υ ψό με τρο πρέ πει να προ βλε φθεί έ νας χρό-

νος ε γκλιμα τι σμού τους, ο ο ποί ος α νέρ χε ται από 10 μέ χρι 15 η μέ ρες. Με τά α πό 

αυ τή τη χρο νική πε ρί ο δο, οι άν δρες-γυ ναί κες θε ω ρού νται ι κα νοί να α να λά βουν 

ε πι χει ρήσεις που θα διε ξα χθούν σε με γά λο υ ψό με τρο17. 

Το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πείρου, με ε ξαί ρε ση τα υ ψί πε δα των Ιω αν νί νων 

και της Κό νι τσας, η κά τω κοι λά δα του Α ώ ου και ο πε δι νός χώ ρος της Άρ τας18 δεν 

προ σφέ ρε ται για τη συ γκέ ντρω ση στρα τιω τι κών δυ νά με ων. Α κό μη και στους προ-

α να φερ θέ ντες χώ ρους υ πάρ χουν πολ λές δυ σχέ ρειες στρα τη γι κής συ γκέ ντρω σης 

και δια τη ρη ση μό τη τας της μα χη τι κής ι σχύ ος λό γω της:

 έλ λει ψης ι κα νο ποι η τι κού ο δι κού δι κτύ ου 

 ο ρει νής χά ρα ξης του υ πάρ χο ντος ο δι κού δι κτύ ου, με α πο τέ λε σμα να εί ναι 

μειω μέ νης α πό δο σης και

 έλ λει ψης σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ ου. 

Η κατοχή και δια τή ρη ση της Η πεί ρου πα ρέ χει κά λυ ψη στα ε δα φι κά δια μερί-

σμα τα της Δυ τι κής Μα κε δο νί ας και Θεσ σα λί ας. Α παι τεί ται η ύ παρ ξη κα λυ πτι κών 

δυ νά με ων α νά με σα στην Ή πει ρο και την Δυ τι κή Μα κε δο νί α-Θεσ σα λί α, ώ στε να 

μπο ρέ σουν να πα ρέ χουν α σφά λεια τό σο στα προ α να φερ θέ ντα ε δα φι κά δια μερί-

σμα τα ό σο και στην α πα γό ρευ ση δια χω ρι σμού των δυ νά με ων που ε νερ γούν σε 

αυ τά. Η ύ παρ ξη κοι νής διοί κη σης των τμη μά των σε ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο που 

ε νερ γούν στην Ή πει ρο και στη Δυ τι κή Μα κε δο νί α εί ναι ε πι βε βλη μέ νη. 

17 ΕΕ 121-10, Τα κτι κή και Τε χνι κή του Ο ρει νού Α γώ να, 1997, σ. 55.
18 Ακό μη και αυ τοί οι χώ ροι εί ναι πε ριο ρι σμέ νης χω ρη τι κό τη τας. Για πα ρά δειγμα, το υ ψί πε δο Ιω αν νί νων 

έ χει χω ρη τι κό τη τα 900 τε τρα γω νικών χι λιομέτρων, γε γο νός που ε πι τρέ πει την α νά πτυ ξη πε ρί που μιας 
μεραρ χί ας (τρεις τα ξιαρ χί ες). 

Κόνιτσα
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Σε πε ρί πτω ση α ντι με τώ πι σης στρα τιω τι κής α πει λής19 οι προ α να φερ θεί σες 

δυ σκο λί ες θα πρέ πει να λαμ βά νο νται σο βα ρά υ πό ψη, ώ στε να κα θο ρι σθεί το 

μέ γε θος, η διαθε σι μό τη τα και η α νά πτυ ξη των δια κλα δι κών δυ νά με ων20 (ορ θή 

αρ χι κή συ γκρό τη ση). Σύμ φω να με αυ τές τις προ ϋ πο θέ σεις, οι δυ νά μεις θα πρέ πει 

να δια κρι θούν σε Κύριες Δυ νά μεις Ά μυ νας με ε πάν δρω ση του λά χι στον 70% κα τά 

την ει ρη νι κή πε ρί οδο (να το ϊ κά πρό τυ πα), σε Δυ νά μεις Α ντί δρα σης (ευέ λι κτες και 

τα χυ κί νη τες μονά δες με αυ ξη μέ νη ε πάν δρω ση) και τέ λος Δυ νά μεις Ε νί σχυ σης 

(η μιε νερ γείς ή ε πι στρα τευό με νες). Ο δια κλα δι κός διοι κη τής θα πρέ πει να λά βει 

σο βα ρά υ πόψη του την α νά γκη ναυ τι κής κυ ριαρ χί ας στο Ιό νιο Πέ λα γος και τις 

δυ σχέ ρειες της εγ γύς α ε ρο πο ρι κής υ πο στή ρι ξης. 

Σε πε ρί πτω ση α ντι με τώ πι σης μό νο α σύμ με τρων α πει λών, μια μι κρή, ευέ λικτη, 

ευ κί νη τη και τα χυ κί νη τη στρα τιω τι κή δύ να μη (δύ να μη ά με σης ε πέμ βα σης) με ε πάν-

δρω ση του λά χι στον 70% εί ναι α πα ραί τη τη να βρί σκε ται σε κε ντρι κή περιο χή της 

Η πεί ρου (το υ ψί πε δο των Ιω αν νί νων εί ναι ιδα νι κό λό γω της κε ντρι κής θέ σης των 

δρο μο λο γί ων και της ι κανό τη τας συ ντή ρη σης μιας τέ τοιας δύ να μης).

Το Ε δα φι κό Δια μέ ρι σμα της Η πεί ρου δεν προ σφέ ρε ται ως ζώ νη συ γκοι νω νιών με γά-

λων σχη μα τι σμών. Κα ταλ λη λό τε ροι χώ ροι κρί νο νται το υ ψί πε δο των Ιωαν νί νων και ο 

πε δι νός χώ ρος της Πρέ βε ζας-Άρ τας, ο ο ποί ος εί ναι δυ να τόν να ε ξυ πη ρε τεί ται α πό το 

λι μά νι της Πρέ βε ζας και α πό την ο δό Άρ τας - Α γρι νίου. Η ύ παρ ξη της με γά λης γέ φυ-

ρας Ρί ου - Α ντιρ ρί ου ε κτι μά ται ό τι θα ε ξυ πη ρε τή σει σε με γά λο βαθ μό τις με τα κι νή σεις 

και τις συ γκε ντρώ σεις. Ό σον α φο ρά τη συ νει σφο ρά της πε ριο χής για την ε παύ ξη ση 

της ε θνι κής ι σχύ ος21, ε ντο πί ζε ται στη σχε τι κά με γά λη α γρο τι κή και κτη νο τρο φι κή 

παρα γω γή και στην α νά πτυ ξη τε χνο λο γί ας του Πα νε πι στη μί ου Ιω αν νί νων. Αρ νητι κά 

ση μεί α α πο τε λούν η δη μο γρα φι κή γή ραν ση του πλη θυ σμού, η α ραιο κα τοίκη ση, το 

χα μη λό ει σό δη μα των κα τοί κων και οι α ντί ξο ες κλι μα το λο γι κές συνθή κες στους ο ρει-

νούς ό γκους. Στον χώ ρο της Η πεί ρου που α νή κει στην Αλ βανί α η ύ παρ ξη ελ λη νι κής 

μειο νό τη τας α να μέ νε ται να δια δρα μα τί σει θε τι κό ρό λο στις ε πι χει ρή σεις. 

 

Ζω τι κοί Χώ ροι 

Ο κυ ριό τε ρος ζω τι κός χώ ρος της Η πεί ρου εί ναι το υ ψί πε δο των Ιω αν νί νων, 

στο ο ποί ο συ γκλί νει το σύ νο λο σχε δόν των ο δι κών συ γκοι νω νιών και ει δι κότε ρα 

η ο μώ νυ μη πό λη, η ο ποί α δια θέ τει α ε ρο δρό μιο. Ε ξαι τί ας της κε ντρι κής θέ σης, η 

α πώ λειά του ε κτι μά ται ό τι θα ε πη ρε ά σει δυ σμε νώς τις ε πι χει ρή σεις που διε ξά γο-

νται στην πε ριο χή της Η πεί ρου. Ο πε δι νός χώ ρος της Πρέ βε ζας - Άρ τας α πο τε λεί 

έ ναν άλ λο ζω τι κό χώ ρο της πε ριο χής, κυ ρί ως λό γω σύ γκλι σης των ο δι κών συ γκοι-

νω νιών και της ύ παρ ξης του λι μέ να Πρε βέ ζης, ο ο ποί ος επαυ ξά νει τη στρα τιω τι κή 

α ξί α του. Άλ λος ζω τι κός χώ ρος εί ναι το λι μά νι της Η γου με νί τσας. Στο αλ βα νι κό 

19 Σύμ φω να με την Πο λι τι κή Ε θνι κής Ά μυ νας, δεν προ βλέ πε ται η ύ παρ ξη στρα τιω τι κής α πει λής στα βό-
ρεια σύ νο ρα της χώ ρας. Η υ πό θε ση πε ρί ύ παρ ξης στρα τιω τι κής α πει λής δια τυ πώ νε ται α πο κλει στι κά για 
εκ παι δευ τι κούς λό γους. 

20 Ό πως προσ διο ρί ζε ται α πό το Δόγ μα των Δια κλα δι κών Ε πι χει ρή σεων, θα α παι τη θεί συ ντο νι σμός κυ ρί ως 
χερ σαί ων και ναυ τι κών δυ νά με ων.

21 Η ε θνι κή ι σχύς δεν θα πρέ πει να συγ χέ ε ται με τη μα χη τι κή ι σχύ. Η ε θνι κή ι σχύς συν δέ ε ται ά με σα με 
τη δη μο γρα φί α, την οι κονο μί α, την τε χνο λο γί α και την πο λι τι κή της χώ ρας. 
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έ δα φος τέ τοιος χώ ρος εί ναι η κοι λά δα του Δρίνου στο Αρ γυ ρό κα στρο. Οι δια βά-

σεις Καλ πα κί ου και Κα τά ρας έ χουν ι διαί τε ρη στρα τιω τι κή α ξί α. 

Σχε δόν ό λοι οι ε γκάρ σιοι δρό μοι του Ε δα φι κού Δια με ρί σμα τος έ χουν με γάλη 

στρα τιω τι κή ση μα σί α, ε πει δή ο έ λεγ χός τους ε πι τρέ πει τον ευ χε ρή α νε φοδια σμό 

των τμη μά των που δρουν α πό Βορ ρά προς Νό το και α ντί στρο φα. Η έλ λειψη σι-

δη ρο δρό μου κα θι στά τους προ α να φερ θέ ντες δρό μους ζω τι κής ση μα σί ας για την 

ε πι βί ω ση των ε νερ γού ντων στρα τευ μά των22. 

 Ά ξο νες Ε πι χει ρή σε ων

Ά ξο νες α πό Β προς Ν και α ντί στρο φα

 ΑΥ ΛΩ ΝΑ - ΧΕΙ ΜΑ ΡΑ Α ΓΙΟΙ ΣΑ ΡΑ ΝΤΑ - Η ΓΟΥ ΜΕ ΝΙ ΤΣΑ - ΕΔ. ΣΤΕ ΡΕ ΑΣ ΕΛ ΛΑ-

ΔΑΣ. Στοι χί ζε ται πλη σί ον των α κτών, με συ νέ πεια να α παι τεί ται η ναυ τι κή κυ ριαρ-

χί α στο Ιό νιο Πέ λα γος.

 ΑΥ ΛΩ ΝΑ - ΤΕ ΠΕ ΛΕ ΝΙ - ΑΡ ΓΥ ΡΟ ΚΑ ΣΤΡΟ - ΚΑΛ ΠΑ ΚΙ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ - ΑΡ ΤΑ - ΕΔ. 

ΣΤΕ ΡΕ ΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ. Α πο τε λεί το ση μα ντι κό τε ρο ά ξο να του ΕΔ Η πεί ρου και ε κτι μά-

ται ό τι θα α πο τε λέ σει την κυ ρί α προ σπά θεια των δυ νά με ων που ε νερ γούν στην 

22 Κα τά τη διάρ κεια του ελ λη νο ϊ τα λι κού πο λέ μου, οι ε γκάρ σιοι δρό μοι που βρίσκονταν στο αλ βα νικό 
έ δα φος α πο τέ λε σαν α ντι κει με νι κούς σκο πούς του Ελ λη νι κού Στρα τού. Περισ σό τε ρα βλέ πε: Κα στά νης Αν-
δρέ ας, Η ι στο ρί α του Α΄ Σώ μα τος Στρα τού, υ πό έκ δο ση. 

ΙωάννιναΙωάννινα
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πε ριοχή. Ο δη γεί κα τευ θεί αν στους Ζω τι κούς Χώ ρους της Η πεί ρου. Ε πι τρέ πει μια 

σχε τι κή α νά πτυ ξη αρ μά των. 

 ΒΕ ΡΑ ΤΙ - ΚΛΕΙ ΣΟΥ ΡΑ - ΠΡΕ ΜΕ ΤΗ (ΚΟΙ ΛΑ ΔΑ Α Ω ΟΥ) - ΚΟ ΝΙ ΤΣΑ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ 

- ΑΡ ΤΑ - ΕΔ. ΣΤΕ ΡΕ ΑΣ ΕΛ ΛΑ ΔΑΣ. Πα ρα κά μπτει τη διά βα ση Καλ πα κί ου. 

 ΤΟ ΜΟ ΡΙΤ - ΓΡΑΜ ΜΟΣ - ΣΜΟ ΛΙ ΚΑΣ - ΛΑΚ ΜΟΣ. Πρό κει ται για ο ρει νό ά ξο να 

ο ο ποί ος δια χω ρί ζει τις δυ νά μεις που ε νερ γούν στα ε δα φι κά δια με ρί σμα τα της 

Η πεί ρου και της Δυ τι κής Μα κε δο νί ας. Εί ναι ε πι βο η θη τι κός ά ξο νας κυ ρί ως για την 

εκ βί α ση των δια βά σε ων και των στε νω πών.

Ά ξο νες α πό Δ προς Α και α ντί στρο φα

 Α ΓΙΟΙ ΣΑ ΡΑ ΝΤΑ - ΓΚΙΕΡ ΓΟΥ ΤΣΑ ΤΙ - ΠΡΕ ΜΕ ΤΗ - ΚΟ ΡΥ ΤΣΑ. Γε νι κά, δεν ευ νο εί 

τη χρή ση τε θω ρα κι σμέ νων και στρα τιω τι κές δυ νά μεις που ε νερ γούν σε αυ τόν τον 

ά ξο να α παι τούν να σχε δια σθούν πολ λές δια δο χι κές προ σπά θειες. Γε νι κά, στοι χί ζε-

ται σε δύ σβα τα ό ρη και εί ναι βρα δεί ας προ χώ ρη σης.

 Η ΓΟΥ ΜΕ ΝΙ ΤΣΑ - ΔΙΑ ΒΑ ΣΗ ΣΟΥ ΛΟ ΠΟΥ ΛΟΥ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ - ΔΙΑ ΒΑ ΣΗ ΔΡΙ ΣΚΟΥ 

- ΜΕ ΤΣΟΒΟ και α πό ε κεί εί τε προς ΘΕΣ ΣΑ ΛΙΑ εί τε προς ΓΡΕ ΒΕ ΝΑ-ΚΟ ΖΑ ΝΗ. Α πο τε λεί 

τον κυ ριό τε ρο και τον συ ντο μό τε ρο ά ξο να α πό τις α κτές του Ιο νί ου Πε λά γους προς 

τα Ιω άν νι να - Δ. Μα κε δο νί α ή Θεσ σα λί α. Ε ξυ πη ρε τεί ται α πό την Ε γνα τί α ο δό. 

 Η ΓΟΥ ΜΕ ΝΙ ΤΣΑ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ - Υ ΨΙ ΠΕ ΔΟ ΚΟ ΝΙ ΤΣΑΣ - Ε ΠΤΑ ΧΩ ΡΙ - ΠΕ ΝΤΑ ΛΟ ΦΟ 

- Δ. ΜΑ ΚΕΔΟ ΝΙΑ. Ο ά ξο νας αυ τός προ σβάλ λε ται πλευ ρι κά α πό ε χθρι κές δυ νά μεις 

οι ο ποί ες ε νερ γούν στις κοι λά δες του Δρί νου και Α ώ ου, με συ νέ πεια να α παι τεί ται 

κά λυ ψη α πό αυ τές τις κα τευ θύν σεις. Α πό το υ ψί πε δο Κό νι τσας και α να το λικό τε ρα, 

το έ δα φος εί ναι Α/Τ, ε πει δή διέρ χε ται α πό τις δια βά σεις τις Πίν δου.

Οδοποία Δρίσκου-ΙωάννιναΟδοποία Δρίσκου-Ιωάννινα
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 ΠΡΕ ΒΕ ΖΑ - ΑΡ ΤΑ - ΚΑΡ ΠΕ ΝΗ ΣΙ - ΛΑ ΜΙΑ. Εί ναι μι κρής α πό δο σης, ε πει δή 

προ σκρού ει στον ο ρει νό ό γκο της Πίν δου. 

Το πο θε σί ες Ά μυ νας 

Το πο θε σί ες που φρά ζουν τους ά ξο νες α πό Β προς Ν και α ντί στροφα:

 ΚΟΥΡ ΒΕ ΛΕ ΣΙ - ΛΟΥ ΤΖΕ ΡΙ ΤΣΕ (3643) - ΔΕ ΜΠΕ ΛΙΤ (Ο ΡΗ ΔΕ ΡΟ ΠΗ) (3855) - ΤΑ-

ΜΠΟ ΡΙ (5162) - ΜΑ ΛΙ ΡΑΝΤΟ ΜΙΤ (6068) - ΓΡΑΜ ΜΟΣ. Εί ναι ι σχυ ρή και οι κο νο μι κή 

το πο θε σί α με ε κτε τα μέ νο πα θη τι κό έ δα φος.

 Η ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΑΛ ΒΑ ΝΙ ΚΗ ΜΕ ΘΟ ΡΙΟΣ (Ο ΡΗ ΦΙ ΛΙΑ ΤΩΝ - ΤΣΑ ΜΑ ΝΤΑ - ΜΑ ΚΡΥ-

ΚΑ ΜΠΟΣ - ΔΟΥΣΚΟ - ΛΕ ΣΚΟ ΒΙ ΚΙΟΥ - ΓΡΑΜ ΜΟΣ). Εί ναι ι σχυ ρή το πο θε σί α αλ λά 

α παι τεί ται η ο λο κλή ρω σή της α πό έ ναν εκ των α ντι πά λων για να μπο ρέ σει να 

α ξιο ποι η θεί στρατιω τι κά.

 ΤΟ ΠΟ ΘΕ ΣΙΑ Ε ΛΑΙΑ - ΚΑ ΛΑ ΜΑ (Η ΓΟΥ ΜΕ ΝΙ ΤΣΑ - Ο ΡΗ ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΙΑΣ - ΚΟΥ ΡΕ-

ΝΤΩΝ - ΥΨ ΖΙ ΤΣΑΣ - ΚΑΛ ΠΑ ΚΙ - ΤΥΜ ΦΗ - ΣΜΟ ΛΙ ΚΑΣ. Το έ δα φος της το πο θε σί ας 

εί ναι γε νι κά ορει νό και Α/Τ, ε κτός α πό την πε ριο χή ΔΟ ΛΙΑ ΝΩΝ-ΠΡΑ ΚΑ ΛΑ ΜΟΥ, 

η ο ποί α εί ναι ο λόκλη ρη μια πε δι νή έ κτα ση υ πο κεί με νη σε πα ρα τή ρη ση α πό τα 

γύ ρω υ ψώ μα τα και το διά δρο μο της ΖΙ ΤΣΑΣ. Α πο τε λεί ι σχυ ρή το πο θε σί α ά μυ-

νας, η ο ποί α στηρί ζει κα λά τα πλευ ρά της. Εί ναι η πρώ τη ε ντός ελ λη νι κού χώ ρου 

και προ στα τεύ ει α πό Δυ τι κά και Βό ρεια τα Ιω άν νι να και το χώ ρο των Ζα γο ρί ων. 

Το έ δα φος εί ναι α κά λυ πτο, αλ λά ε ξαι τί ας του δια κε κομ μέ νου ε δά φους πα ρέ χει 

τη δυ νατό τη τα α πό κρυ ψης. Α παι τεί ται ναυ τι κή κυ ριαρ χί α του Ιο νί ου Πε λά γους, 

προκει μέ νου να προ φυ λα χθεί από α ρι στε ρά. Με γά λη στρα τιω τι κή α ξί α α πο κτά η 

διά βα ση ΚΑΛ ΠΑ ΚΙΟΥ, ε πει δή η διά νοι ξή της ση μα το δο τεί την α πώ λεια του υψι πέ-

δου Ιω αν νί νων και πι θα νόν ο λό κλη ρης της Η πεί ρου. 

 ΤΟ ΠΟ ΘΕ ΣΙΑ Α ΧΕ ΡΟ ΝΤΟΣ (ΕΚ ΒΟ ΛΕΣ Α ΧΕ ΡΟ ΝΤΟΣ - ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙ ΚΑ Ο ΡΗ 

- ΞΕ ΡΟ ΒΟΥ ΝΙ - ΛΑΚ ΜΟΣ - Β. ΠΙΝ ΔΟΣ). Εί ναι ευ πα θής στο πα ρα λια κό τμή μα 

της, με συ νέ πεια να α παι τεί ται η ναυ τι κή υ πε ρο χή του Ιο νί ου Πε λά γους. Ο λό-

ΠίνδοςΠίνδος
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κλη ρη η το πο θε σί α εί ναι Α/Τ, αλ λά στε ρεί ται βά θους. Η πα ρα τή ρη ση του 

α μυ νο μέ νου εί ναι πο λύ κα λή. 

 ΤΟ ΠΟ ΘΕ ΣΙΑ ΑΜ ΒΡΑ ΚΙ ΚΟΥ - ΜΑ ΚΡΥ ΝΟ ΡΟΥΣ - ΠΙΝ ΔΟΥ. Εί ναι η μο να δι κή 

ά ξια λόγου το πο θε σί α, η ο ποί α κα λύ πτει τη Δυ τι κή Στε ρε ά Ελ λά δα και την 

Πε λο πόν νησο. Το α νά πτυγ μά της εί ναι σχε τι κά μι κρό, με συ νέ πεια να εί ναι 

οι κο νο μι κή. Το βά θος της εί ναι ι κα νο ποι η τι κό. Αν και η προ σέγ γι ση του α ντι-

πά λου εί ναι ευ χε ρής, πα ρό λα αυ τά η α νά πτυ ξή του εί ναι δυ σχε ρής. Δυ τι κά, 

η το πο θε σί α προ στα τεύ ε ται α πό τον Αμ βρα κι κό κόλ πο. Το Ά κτιο α πο τε λεί το 

α δύ να το ση μείο της. Το στε νό Ά κτιο, ε ξαι τί ας του μι κρού πλά τους, ε πι τρέ πει 

τη βί αι η διάβα σή του. Ο πο τα μός Λού ρος εί ναι δυ να τόν να χρη σι μο ποι η θεί 

ως το πο θε σί α επι βρά δυν σης, ε νώ ε πί του Ά ρα χθου πρέ πει να το πο θε τη θούν 

οι Γε νι κές Προ φυλα κές.

Το πο θε σί ες που φρά ζουν τους ά ξο νες α πό Δ προς Α και α ντί στροφα:

 ΚΟΥΡ ΒΕ ΛΕ ΣΙ - ΤΑ ΣΜΑ ΝΤΑ - Ο ΡΗ ΦΙ ΛΙΑ ΤΩΝ - ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΙΑ - ΒΟΥ ΝΑ ΖΑ-

ΛΟΓ ΓΟΥ.

 ΤΡΕ ΜΠΕ ΣΙΝ - ΜΑ ΛΙ ΔΕ ΜΠΕ ΛΙΤ - ΚΑ ΣΙ ΔΙΑ ΡΗΣ - Ο ΡΥ ΤΣΙ ΚΑΣ -ΘΕ ΣΠΡΩ ΤΙ ΚΑ 

Ο ΡΗ - ΠΟ ΤΑΜΟΣ ΛΟΥ ΡΟΣ.

 Ο ΣΤΡΑ ΒΙ ΤΣΑ - ΓΡΑΜ ΜΟΣ- ΤΥΜ ΦΗ - ΤΖΟΥ ΜΕΡ ΚΑ - Ο ΡΗ ΒΑΛ ΤΟΥ - ΜΑ ΚΡΥ ΝΟ ΡΟΣ.

Ο ο ρει νός ό γκος της ΠΙΝ ΔΟΥ, ο ο ποί ος ο ριο θε τεί την Ή πει ρο α πό τα γει το νι κά 

Ε δα φι κά Δια με ρί σμα τα, α πο τε λεί την α ξιο λο γό τε ρη το πο θε σί α ά μυ νας. Εί ναι μια 

ι σχυ ρή το πο θε σί α ά μυ νας και φράσ σει ό λους τους ά ξο νες α πό Α προς Δ και α ντί-

στρο φα. Η διά βα ση της ΚΑΤΑ ΡΑΣ α πο τε λεί το κλει δί της ό λης το πο θε σί ας.

Προ στα σί α Ζω τι κών Ε γκα τα στά σε ων 

Χώ ροι οι ο ποί οι α παι τούν α ντια ε ρο πο ρι κή προ στα σί α εί ναι η πό λη των Ιω-

αννί νων, το λι μά νι της Η γου με νί τσας και τα διά φο ρα υ δρο η λε κτρι κά ερ γο στάσια 

πα ρα γω γής η λε κτρι κού ρεύ μα τος. Οι χώ ροι αυ τοί εί ναι δυ να τόν να α πο τελέ σουν 

πυ ρη νι κούς στό χους.

Στρα τιω τι κά Συ μπε ρά σμα τα

Το δια κε κομ μέ νο έ δα φος σε συν δυα σμό με την εγ γύ τη τα του χώ ρου με α στα-

θείς πο λι τι κά πε ριο χές Κοσ σό βου και Τε τό βου εί ναι δυ να τόν α πο τε λέ σει χώ ρο 

α νά πτυ ξης α σύμ με τρων δρα στη ριο τή των. Το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον, ό πως 

έ χει δια μορ φω θεί στην Ή πει ρο, πι θα νόν στο μέλ λον να α παι τή σει να ε μπλα κούν 

οι στρα τιω τι κές δυ νά μεις σε α στυ νο μι κές α πο στο λές ε να ντί ον ορ γα νω μέ νων 

ο μά δων (τρο μο κρα τί ας, λα θρο με τα νά στευ σης, ορ γα νω μέ νου ε γκλή μα τος κ.λπ.). 

Σε αυ τά τα πλαί σια, εί ναι απα ραί τη το να λει τουρ γεί στην πε ριο χή έ να το πι κό 

όρ γα νο χει ρι σμού κρί σε ων, το ο ποί ο ε κτός α πό στρα τιω τι κά όρ γα να πρέ πει να 

πε ρι λαμ βά νει α στυ νο μικούς, πυ ρο σβέ στες, τους διά φο ρους το πι κούς άρ χο ντες, 

υ παλ λή λους της πε ριφέ ρειας και των το πι κών αυ το διοι κή σε ων. 

Το υ ψί πε δο των Ιω αν νί νων α πο τε λεί το ζω τι κό τε ρο χώ ρο της Η πεί ρου. Το 

υ ψίπε δο αυ τό προ σφέ ρε ται για α γώ να πε ρί κλει στης πε ριο χής για πε ριο ρι σμένο 

χρο νι κό διά στη μα.
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Ι στο ρι κή Ε πι βε βαί ω ση

Κα τά την πρω το ϊ στο ρι κή και ι στορι κή πε ρί ο δο, οι ε πι δρο μές στην Ή πει-

ρο α πό τον Βορ ρά α πο τε λού σαν έ να σύνη θες φαι νό με νο. Οι Η πει ρώ τες 

κά τοι κοι (Μο λοσ σοί) διέ θε ταν έ ναν ε κτε τα μένο α ριθ μό ο χυ ρών για την 

προ στα σί α τους. Ε πί βα σι λεί ας Πύρ ρου, στρα τη γι κή ο χυ ρή θέ ση κα τεί χε 

το υ ψί πε δο των Ιω αν νί νων. Η ορ γά νω ση των ο χυ ρών προ στά τευε την α νε-

ξαρ τη σί α των Μο λοσ σών α πό τους Ιλ λυ ριούς, Μα κε δό νες και Αιτω λούς. 

Το 198 π.Χ δό θη κε η μά χη των στε νών του Α ώ ου (στε νά Κλει σού ρας). Α ντί πα-

λοι ή ταν οι Μα κε δό νες υ πό την η γε σί α του Φιλίπ που Ε΄ και οι Ρω μαί οι υ πό 

την η γε σί α του Φλα μι νί νου. Οι πρώ τοι για να απο τρέ ψουν την εν δε χό με νη 

ει σβο λή των ρω μα ϊ κών δυ νά με ων στο Ε δα φι κό Διαμέ ρι σμα της Θεσ σα λί ας 

ο χυ ρώ θη καν α μυ ντι κά στα στε νά της Κλει σού ρας. Για σαρά ντα η μέ ρες, οι 

Ρω μαί οι ε πι χει ρού σαν να δια σπά σουν την ά μυ να των Μα κε δόνων. Τε λι κά, 

τμή μα του στρα τού τους ο δη γή θη κε α πό Η πει ρώ τη κά τοι κο της πε ριο χής 

στα νώ τα της μα κε δο νι κής φά λαγ γας. Κυ κλω μέ νοι οι Μα κε δό νες α ναγκά-

σθη καν, ύ στε ρα α πό σθε να ρή α ντί στα ση, να υ πο χω ρή σουν και να α φή σουν 

ε λεύ θε ρη τη διά βα ση για τις ρω μα ϊ κές δυ νά με ις προς τη Θεσ σα λί α. 

Κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών πο λέ μων (1912-1913), η πό λη των 

Ιω αν νί νων α πο τέ λε σε τον στρα τη γι κό α ντι κει με νικό σκο πό των ελ λη νι-

κών δυ νά με ων. Το βά ρος της τουρ κι κής ο χύ ρω σης εί χε δοθεί στο νό τιο 

το μέ α και ει δι κό τε ρα στα υ ψώ μα τα Μα νω λιά σας, Αυ γού και Μπιζα νί ου, 

προ κει μέ νου να α πα γο ρεύ σουν τον ά ξο να ΑΡ ΤΑ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ. Η το πο θε-

σί α ο χυ ρώ θη κε α πό τις τουρ κι κές δυ νά μεις με μό νι μα και η μι μό νι μα έρ γα 

εκ στρα τεί ας ό πως πο λυ βο λεί α, ο ρύγ μα τα, συρ μα το πλέγ μα τα κ.λπ., με συ-

νέ πεια την επαύ ξη ση της α μυ ντι κής ι σχύ ος της το πο θε σί ας. Οι ελ λη νι κές 

δυ νά μεις κα θηλώ θη καν νό τια αυ τής της το πο θε σί ας για τέσ σε ρις μή νες 

πε ρί που. Με ε πί θεση που διε νήρ γη σε ο Ελ λη νι κός Στρα τός κα θή λω σε τις 

τουρ κι κές δυ νά μεις, οι ο ποί ες α μύ νο νταν στο Μπι ζά νι και υ περ κέ ρα σε 

την ο χυ ρω μέ νη το πο θε σί α από α ρι στε ρά (δυ τι κά). Με τά την προώθηση 

σε βά θος του α ρι στε ρού των ελ λη νικών δυ νά με ων, πα ρέ καμ ψε την ο χυ-

ρω μέ νη το πο θε σί α του Μπι ζα νί ου και α νά γκασε τους Τούρ κους να πα-

ρα δο θούν. Με την πα ρά δο ση της πό λης των Ιω αν νί νων, τερ μα τί σθη κε ο 

α γώ νας στην Ή πει ρο. 

Κα τά τον ελ λη νο ϊ τα λι κό πό λε μο του 1940, οι ι τα λι κές δυ νά μεις ε πι τέ θη καν ε πί 

του ά ξο να ΚΑΛ ΠΑ ΚΙ - ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΑ - ΠΡΕ ΒΕ ΖΑ. Πα ράλ λη λα για υ πο βο ή θη ση του 

προ ανα φερ θέ ντος ά ξο να ε νήρ γη σαν ε πί θε ση στις κα τευ θύν σεις ΛΕ ΣΚΟ ΒΙ ΚΙ 

- ΣΑ ΜΑΡΙ ΝΑ - ΜΕ ΤΣΟ ΒΟ και κα τά μή κος της η πει ρω τι κής πα ρα λια κής ζώ νης. 

Το ελ λη νι κό σχέ διο ε πι χει ρή σε ων ΙΒ προ έ βλε πε την ά μυ να ε πί της ΤΟ ΠΟ ΘΕ-

ΣΙΑΣ Α ΡΑ ΧΘΟΥ. Αρ γό τε ρα, το σχέ διο τρο πο ποι ή θη κε με το Ι Βα το ο ποί ο 

προ έ βλεπε την ά μυ να ε πί της το πο θε σί ας Ε ΛΑΙΑ - ΚΑ ΛΑ ΜΑ, η ο ποί α εί χε 

ε νι σχυ θεί με αμυ ντι κά έρ γα εκ στρα τεί ας και κω λύ μα τα. 
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ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ

Ε πι βάλ λε ται σ’ ε μάς τους Έλ λη νες, 

ό ταν ε ορ τά ζου με την η μέ ρα της έ ναρ-

ξης των α γώ νων της ε θνι κής μας πα λιγ-

γε νε σί ας και της πο λι τι στι κής μας ε λευ-

θερί ας -του πιο πο λύ τι μου α γα θού της 

αν θρώ πι νης ζω ής- α πό τον πιο βάρ βα ρο 

ζυγό του αλ λό φυ λου και αλ λό θρη σκου 

κα τα κτη τή, να θυμόμαστε, να τιμούμε 

και να διαιω νίζ ουμε την ιστο ρι κή γνώ-

ση στις νε ό τε ρες γεν ε ές των Ελλή νων, 

περιλαμβάνοντας σ’ αυτή τη γνώση και 

τον εορτασμό τους α γώ νες, την προ σφο-

ρά και τις θυ σί ες των Φι λελ λή νων.

Μία α πό τις κο ρυ φαί ες προ σω πι κό-

τη τες των Φι λελ λή νων την ε πο χή του 

1821, ήταν ο Γε ώρ γιος Βύ ρων (ε ξελ λη-

νι σμέ νος τύ πος του Τζωρ τζ Γκόρ ντον 

Νό ελ Μπά υρον). Άγ γλος ποι η τής και 

έν θερ μος Φι λέλ ληνας. Ή ταν την ε πο χή 

ε κεί νη, η με γα λύτε ρη μορ φή του ρο-

μα ντι κού κι νή μα τος και έ νας α πό τους 

δια ση μό τε ρους ποι ητές της Αγ γλί ας.

Γεν νή θη κε στο Λον δί νο στις 22 

Ιανουα ρί ου του 1788. Ή ταν υ ιός του 

Λο χα γού Τζων Μπά υ ρον εκ της δευ τέ-

ρας συ ζύ γου του, κα τα γο μένης α πό τον 

Α μπερ τήν της Σκωτί ας, της οι κο γε νεί ας 

Γκόρ ντον, κλά δου της οι κο γε νεί ας Ια-

κώ βου Α΄ της Σκω τί ας. Ορ φα νός α πό 

πα τέ ρα, με γά λω σε με τη μη τέ ρα του 

μέ σα σε χλι δή και πο λυ τέ λεια.

Α πό τον θεί ο του εκ πα τρός, σε η λι-

κί α δε κα έ ξι ε τών  κλη ρο νό μη σε τον τί-

τλο του ε νά του Λόρ δου Μπά υ ρον και 

ση μα ντι κή πε ριου σί α στο Νιού στε ντ 

Ά μπυ του Νότ τιγ χαμ-σά ιρ. Σπού δα σε 

στο Ντωλ γου ίτ ς, στο Χάρ ρο ου και τέ λος 

στο Τρίνι τυ Κόλ λε τζ του Καί μπρι τζ και 

πή ρε τον τί τλο Master of Arts.

Άν θρω πος φλεγ μα τι κός λό γω α να-

τρο φής και πι θα νόν λό γω α να πη ρί ας 

-ή το εκ γε νε τής χω λός στο δε ξιό του πό-

δι- προ κα λού σε συ νε χώς έ κτρο πα, ι δίως 

ε ρω τικής φύ σε ως, α συ νή θη εις το τό τε 

κοι νω νι κό του πε ρι βάλ λον. Συν δέ θη κε 

π.χ. αλό γως με την ε τε ρο θα λή α δελ φή 

του Αυ γού στα, ε ρω τεύ θη κε την ξα δέλ φη 

του Μαί ρη Ντοφ, την ε πί σης  ξα δέλ φη 

του Μαί ρη Τσω άρ θ κ.λπ. Το 1807, σε 

η λι κί α μό λις 19 ετών  δη μο σί ευ σε την 

πρώ τη με γά λη ποι η τι κή του συλ λο γή 

«Ώ ραι ο κνη ρί ας» η ο ποί α ά στο χα, βέ-

βαια, ε πι κρί θη κε στην ε πι θε ώ ρη ση του 

Ε διμ βούρ γου α πό τον Λόρ δο Μπρώ αμ. 

Η πρά ξη αυ τή προ κά λε σε τη συγ γρα φή 

της πε ρί φη μης σά τι ρας του Βύ ρω να, 
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«Άγ γλοι βάρ δοι και Σκώ τοι κρι τι κοί» με 

την ο ποί α ε πι τέ θη κε κα τά των ε πι κρι τών 

του. Ό ταν ε νη λι κιώ θη κε, έ γι νε κύ ριος 

της κλη ρο νο μιάς του, ε γκα τα στά θη κε 

στο Νιου στέ ντ και κα τέ λα βε την έ δρα 

του στη Βου λή των Λόρ δων.

Το κα λο καί ρι του 1809, τα ξί δε ψε με 

τον φί λο του Τζων Καμ Χο μπχά ουζ και 

μέ σω Πορ τογα λί ας και Μάλ τας έ φθα σε 

στην Πά τρα. Στη συ νέ χεια πή γε στα 

Ιω άν νι να, στην Άρ τα, στο Τε πε λέ νι, στο 

Αί γιο, στους Δελ φούς, στη Θή βα και 

έ φθα σε στην Α θή να. Στην Αθή να έ μει-

νε δύ ο μή νες φι λο ξε νη θείς στον οι κί α 

της χή ρας Θε ο δώ ρου Μα κρή, μη τέ ρα 

τριών κο ρι τσιών. Κα τά την πα ρα μο νή 

του ε κεί, ε ρω τεύ θη κε τη μι κρό τερη κό-

ρη τη Θη ρε σί α, την ο ποί α α πο θα νά τη σε 

στο ποί η μά του «Η Κό ρη των Α θηνών». 

Το κα λο καί ρι του 1810, ο Λόρ δος Βύ ρων 

ε πα νήλ θε στην Α θή να και ε γκα τα στάθη-

κε στη Μο νή Φρα γκι στα νών (Λυ σι κρά-

τειο Μνη μεί ο).

Τον Φε βρουά ριο του 1812, ε κ φώ νη-

σε λό γο στη Βου λή για τις φι λε λεύ θε ρες 

ι δέ ες του και ε ξέ δω σε το έρ γο του «Τσά-

ιλ ντ Χά ρολ ντ». Α πό τό τε έ γι νε διά ση μος 

σε η λι κί α μό λις 24 ε τών. Α κο λού θη σαν 

τα έρ γα του «Βαλ ς», «Γκια ούρ», «Νύμ φη 

της Α βύ δου», «Κουρ σά ρος», «Χα ρά», «Η 

Πο λιορ κί α της Κο ρίν θου» και άλ λα.

Τον Ια νουά ριο του 1815, ο Βύ ρων 

 νυμ φεύ θηκε την Άν να-Ι σα βέλ λα Μίλ-

μπαν κ, με την οποί α α πέ κτη σε μί α κό ρη 

την Αυ γού στα-Ά ντα. Δια ζεύ χθηκε  σχε-

δόν α μέ σως με τά τον γά μο την Άν να-Ι σα-

βέλ λα και τον Α πρί λιο 1816 α να χώ ρη σε 

με τε λι κό προ ο ρισμό τη Γε νεύ η. Ε κεί, 

γνώ ρι σε τον ποι η τή Σέλ λε ϋ, α πό τον 

ο ποί ο  ε πηρε ά στη κε βα θειά. Συν δέ θη κε 

στε νά με την α δελ φή της συ ζύ γου του 

Σέλ λε ϋ την Κλαίρη Κλαιρ μό ντ, με την 

ο ποί α α πέ κτη σε μί α κό ρη την Αλ λέ γκρα. 

Στη συ νέ χεια, ανα χώ ρη σε για την Ι τα λί α 

ό που πα ρέ μει νε α πό τον Νο έμ βριο του 

1816 μέ χρι τα τέλη του 1822  στις πό-

λεις Βε νε τί α, Ρα βέν να, Πί ζα, Γέ νο βα και 

Ρώ μη δια δο χι κά. Ε κεί, έ γρα ψε ε πί σης 

πολ λά έρ γα ό πως: «Δον Ζουάν», «Οι δύ ο 

φό σκαρ», «Το ό ρα μα της Δευ τέ ρας Πα ρου-

σί ας», «Μα ρί νο Φα λιέ ρο» κ.ά. Την πε ρί ο-

δο ε κεί νη, α να πτυσ σόταν στην Ι τα λί α 

ο φι λε λευ θε ρι σμός, με πολ λές σχε τι κές 

μυ στι κές ορ γα νώ σεις, με ση μα ντι κό τε ρη 

την ε ται ρεί α «των Καρ πο νά ρων» με την 

ο ποί α εί χε συνδε θεί ο Λόρ δος Βύ ρων. 

Το γε γο νός αυ τό έ γι νε α ντι λη πτό στην 

α στυ νο μί α, αλ λά λό γω της με γά λης φή-

μης του, δεν μπο ρού σε αυ τή να προ βεί 

σ’ ο ποια δή πο τε ενέρ γεια ε να ντί ον του.

Οι υ πέρ του ελ λη νι κού κι νή μα-

τος για την α πε λευ θέ ρω ση της Ελ λά-

δος Φιλελεύθερες Οργανώσεις στην 

Ι τα λί α και γε νι κό τε ρα στην Ευ ρώ πη 

συνεκίνησαν όλους τους Φιλέλληνες της 

εποχής εκείνης, με συνέπεια στις αρχές 

του 1823 να συγκροτηθεί Φιλελληνικό 

Κομιτάτο στο Λονδίνο, στο οποίο έλαβαν 

μέρος και πολλά άτομα του πολιτικού 

κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο φίλος 

του Λόρδου Βύρωνα Χομπχάους.

Το Φιλελληνικό αυτό Κομιτάτο του 

Λονδίνου, με εισήγηση του φίλου του, 

εξέλεξε ως αντιπρόσωπο για την Ελλάδα 

τον Λόρδο Βύρωνα και του ζήτησε να 

μεταβεί στην επαναστατημένη Ελλάδα.

Ο Βύ ρω νας με εν θου σια σμό δέ χθη κε 

την πρό τα ση, διό τι με τα ξύ άλ λων ή θε λε 

να δο κι μά σει τις φι λε λεύ θε ρες ι δέ ες του 

στην πρά ξη. Τον Αύ γου στο του 1823, 

φθάνει στο Αρ γο στό λι Κε φα λλο νιάς και 

ε γκα θί στα ται στο χω ριό Με τα ξά τα. Την 

5η Ια νουα ρί ου του 1824, α πο βι βά ζε ται 

στο Με σο λόγ γι, ό που α μέ σως αρ χί ζει τη 

συνερ γα σί α του με τον Μαυ ρο κορ δά το. 

Ο Βύ ρω νας με δι κά του έ ξο δα συ γκρό-
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τη σε σώ μα 500 Σου λιω τών και άρ χι σε 

τη δρά ση του.

Η συμ με το χή του στην ελ λη νι κή ε πα-

νά στα ση και οι α γώ νες του, εί χαν σβή σει 

τον ποι η τή· μό νο κα τά την ε πέ τειο των 

γε νε θλί ων του (22 Φε βρουα ρί ου 1824) 

έ γραψε τους τε λευ ταί ους στί χους του:

«Αν τα νιά τα σου λυ πά σαι

για τί θέ λεις πλειο να ζεις

της τι μής ε δώ εί ναι ο τό πος,

ά ξιος δεί ξου μα χη τής.

Ζή τα κι εύ ρε αν δρεί ου μνή μα,

κι αν ζητήσεις θα το βρεις,

κύτ τα γύ ρω πιά σε θέ ση

στά σου ε κεί ν’ α να παυ θείς».

(με τά φρ. Σπ. Τρι κού κη)

Η συμ με το χή του Βύ ρω να εί χε τε ρά-

στιες συ νέ πειες για την προ βο λή του 

ό λου θέ μα τος διε θνώς, α κό μη και στο 

ε σω τε ρι κό της χώ ρας ε νε θάρ ρυ νε σε 

ύ ψι στο βαθ μό τους α γω νι ζό με νους, 

οι ο ποί οι στο πρό σω πό του βρή καν 

ση μεί ο ι σορ ροπί ας στις ο ξύ τα τες α ντι-

θέ σεις των.

Δυ στυ χώς, σε στιγμή πλή ρους α να-

πτε ρώ σε ως των ελ πί δων των α γω νι ζο-

μέ νων κα τά του Τούρ κου δυ νά στη, ο 

Λόρ δος Βύ ρων αρρώστησε βα ρύ τα τα 

και με τά από λί γο, στις 19 Α πρι λί ου του 

1824,  πέ θα νε α πό πυ ρε τό στο Με σο λόγ-

γι, σε η λι κί α μό λις 36 ε τών. Η πό λις του 

Με σο λογ γί ου, ο λί γον προ του θα νά του 

του, τον α να κή ρυ ξε ε πί τι μο Δη μό τη (30 

Μαρ τί ου 1824).

Οι τε λευ ταί οι του λό γοι για την Ελ-

λά δα ή ταν: «Της έ δω σα τον και ρό, την 

υ γεία μου, την πε ριου σί α μου και τώ ρα 

της δί νω την ζω ή μου. Τι μπο ρού σα να 

κά μω πε ρισ σό τε ρο;».

Τον θά να τό του  θρή νη σε ο λό κλη ρο 

το α γω νι ζό με νο έ θνος, η Ε πα να στα τι κή 

Κυβέρ νη ση διέ τα ξε ε πί ση μο πέν θος 

21 η με ρών. Ο νεκρός ποι η τής, φε ρό με-

νος στους ώ μους των α γω νι στών του 

Με σο λογ γί ου, με τα φέρ θη κε στον Να ό 

του Α γί ου Νι κο λά ου, ό που ε κτέ θη κε σε 

λα ϊ κό προ σκύ νη μα. Η σο ρός του, μετά 

α πό α πό φα ση των φί λων του, με τα φέρ-

θηκε στην Αγ γλί α όπου ε τά φη σε οι κο γε-

νεια κό τά φο στο Χάν καλ Τόρ καρ τ, ε νώ 

υ δρί α πε ριέ χου σα τα σπλά χνα του Βύ ρω-

να, δό θη κε, κα τό πιν πα ρα κλή σε ως των 

αρ χών του Με σο λογ γί ου, για να τα φεί 

στην πό λη, ό που έ δω σε τη ζω ή του.

Τον θά να το του Βύ ρω να, σκλη ρή 

α πώ λεια για το α γω νι ζό με νο Έ θνος, 

 θρή νη σε ο Διο νύ σιος Σο λο μός «Ω δή στο 

θά να το του Λόρ δου Βύ ρω να». Ποί η μα λυ-

ρι κό, αρχί ζει με τους ε ξής στί χους:

«Λευ τε ριά για λί γο πά ψε,

να κτυ πάς με το σπα θί,

τώ ρα σί μω σε και κλά ψε

εις του Μπά υ ρον το κορ μί».

Η πό λις του Με σο λογ γί ου τι μά κά θε 

χρό νο ε πι σήμως τον Με γά λο Φι λέλ λη να 

Λόρ δο Βύ ρω να, μα ζί με τις ε ορ τές Ε ξό-

δου της φρουράς της πό λε ως.

Το ποι η τι κό του έρ γο, πα ρά τα εκ της 

ρο μα ντι κής υ περ βο λής μειο νε κτή μα τά 

του, εί ναι τε ρά στιο, γε μά το ορ μή και πά-

θος. Ο λί γοι α πό τους ποι η τές της ε ποχής 

του κα τόρ θω σαν αυ τό που πέ τυ χε ο 

Λόρ δος Βύ ρων, ο ο ποί ος με πε ρισ σή 

ζέση, ό χι μό νο εξέφρασε τα ρο μα ντι κά 

ι δε ώ δη, αλ λά και με τη σά τι ρά του καυ-

τη ρία σε τις α ντι τι θέ με νες εις τον τό τε 

φι λε λευ θε ρι σμό ι δέ ες.

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό το ποί η μα του 

λόρ δου Βύ ρω να «Η Κα τά ρα της Α θη νάς», 

γραμ μέ νο με α γα νά κτη ση α νά κα τη με 

θλί ψη, ό που η «θε ά Α θη νά», κα τα ριέ ται 

τον α χρεί ο και πρό στυ χο Ελ γί νο.
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Ο Ελ γί νος, Άγ γλος πρε σβευ τής στην 

Κων στα ντι νού πο λη (1799-1803), με ά δεια 

του Σουλτά νου, με τέ φε ρε ε πι λεγ μέ να γλυ-

πτά α πό τον Παρ θε νώ να, στην Αγ γλί α.

Το 1816, η αγ γλι κή κυ βέρ νη ση, α γό-

ρα σε α πό τον Ελ γί νο τα κλο πι μαί α από 

τον Παρ θε νώ να κομ μά τια, γνω στά ως 

Ελ γί νεια μάρ μα ρα, για 35.000 λί ρες.

Στο ποί η μα «Η Κα τά ρα της Α θη νάς», 

που γρά φτη κε στα μέ σα Μαρ τί ου 1811, 

η θε ά Αθη νά, θέ λει την εκ δί κη ση ν’ α κο-

λου θεί τον α γιο γδύ τη Ελ γί νο και πιο 

πέ ρα α πό τον τά φο.

Α πό το ποί η μα αυ τό πα ρα θέ τω πα ρα-

κά τω έ να πο λύ μι κρό κομ μά τι, α πό τον 

στίχο 200 έ ως 207 του ποι ή μα τος.

«...Αιώ νια, η σι χα μά ρα να κυ νη γά

την βέ βη λη μνεί α του για πλού τη.

Α ντά μα με ε κεί νο νε τον πρό στυ χο,

που τον ιε ρό χώ ρο έ κα ψε της Ε φέ σου.

Η εκ δί κη ση θ’ α κο λου θεί, και πιο πέ ρα 

α πό τον τά φο.

Με τον Η ρό στρα το μα ζί, θα στέ κε ται 

ο Ελ γί νος μέ σα στους αιώ νες που θε 

νάρ θου νε, σαν ά γαλ μα στη μέ νος στης 

κα τα φρό νιας το βά θρο ε πά νω...» 

Σημ. Ο Η ρό στρα τος το 356 π.Χ. έ κα ψε 

τον Να ό της Εφε σί ας Αρ τέ μι δας.

Η α νά γνω ση των έρ γων του, ε νέ πνευ-

σε πολ λούς καλ λι τέ χνες του ΙΘ’ αιώ να 

στα έρ γα των, με τα ξύ αυ τών και τον 

Ντε λα κρουά.

Ο Λόρ δος Βύ ρων κα τά φε ρε, με την 

προ σω πι κό τη τά του, τις ι δέ ες του, 

τους α γώνες του και τέ λος τη θυ σί α 

του, να με τα τρέ ψει την κοι νή γνώ μη 

στην Αγ γλί α υ πέρ του α γώ νος της 

Ελ λά δος και ι διαί τε ρα τους κυ βερ νη-

τι κούς κύ κλους του βρε τα νι κού κοι-

νο βου λί ου.
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Α πο τέ λε σμα, ο τό τε Άγ γλος Πρω θυ-

πουρ γός Γε ώρ γιος Κά νιν γκ εν δια φέρ-

θη κε ιδιαί τε ρα για τον α γώ να της Ελ λά-

δος, υ πήρ ξε δε ο πρω τα γω νι στής της 

πε ρί φημης Συν θή κης του Λον δί νου, 

στην ο ποί α η Ελ λά δα ο φεί λει την Α νε-

ξαρ τη σί α της.

Ό πως γνω ρί ζου με, η συν διά σκε ψη 

του Βε ρο λί νου (Μάρ τιος 1881) ε πι δί-

κα σε στην Ελλά δα τη Θεσ σα λί α μέ χρι 

τον Ό λυ μπο και την Ή πει ρο μέ χρι τον 

ποταμό Κα λα μά. Βέ βαια, τε λε σί δι κα 

τό τε, πα ρα χω ρή θη καν στην Ελ λά δα 

μό νο το δια μέ ρι σμα της Θεσ σα λί ας 

και α πό την Ή πει ρο το δια μέ ρι σμα 

της Άρ τας.

Σ τ η ν  « Ι  σ τ ο  ρ ί  α  τ ο υ  Ε λ  λ η  ν ι  κ ο ύ 

Έ θνους», ο Πα παρ ρη γό που λος γρά φει: 

τού το ε πιτεύ χθη, χά ριν των προ σπα-

θειών της Αγ γλί ας, και ει δι κό τε ρα του 

φι λέλ λη να Πρω θυ πουρ γού αυ τής Γλάδ-

στω να, διό τι οι Γάλ λοι και οι Ρώ σοι 

πα ρά τις εκ κλή σεις του α δια φό ρη σαν, 

η δε Γερ μα νί α και Αυ στρί α στά θη καν 

ενα ντί ον της Ε νώ σε ως!

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό αυ τό που εί πε 

ο Γλάδ στων με τά την ε πέ κτα ση των 

ελ ληνι κών συ νό ρων στη Θεσ σα λί α και 

την Άρ τα: «Πο τέ άλ λο τε στην ζω ή μου δεν 

αισθάν θη κα με γα λύ τε ρη χα ρά, α πό αυ τήν 

που έ νοιω σα ό ταν έ γι νε η α ναί μα κτη ένω-

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Ε γκυ κλο παί δεια «ΠΑ ΠΥ ΡΟΣ ΛΑ ΡΟΥΣ».

 Στρατ. Σχο λή Ευελ πί δων 1998. Α ντγος ε.α. Χ. Φω τό που λος.

 Γε ώρ γιος Γκόρ ντον (Λόρ δος Βύ ρων), Σι κά γο, 1990. με τά φρ. Σπ. Αρ βα νί τη.

 Ε φημ. «Ε ΣΤΙΑ» 23-3-09, αρ θ. «Στα ό πλα η λε βε ντιά κα τά της Τυ ραν νί ας» του Δημ. Α. Κρι μπά.

ση της Θεσ σα λί ας με την Ελ λά δα».

Τα λό για αυ τά εί ναι γραμ μέ να με 

χρυ σά γράμ μα τα στον αν δριά ντα του 

φι λέλ λη λα Γλάδ στωνος που το πο θε τή θη-

κε μπρο στά στο Πα νε πι στή μιο Α θη νών, 

εις έν δει ξη τι μής και ευ γνω μο σύ νης, 

προς τον με γά λο φι λέλ λη να.

Περ νώ ντας έ ξω α πό το Πα νε πι στή-

μιο Α θη νών, πρό σε ξα τρεις φοι τη τές 

να κά θονται στο πε ζού λι του αν δριά-

ντα μπρο στά στο Πα νε πι στή μιο και 

να κου βε ντιά ζουν· ή ταν έ να κο ρί τσι 

και δύ ο α γό ρια.

Τη στιγ μή ε κεί νη δεν ά ντε ξα στον 

πει ρα σμό, και α φού τους χαι ρέ τη σα, 

τους ρώ τη σα: «μπο ρώ να σας κά μω μια 

ε ρώ τη ση;». Οι φοι τη τές ευ γε νέ στα τα 

μου α παντούν «ευ χα ρί στως κύ ριε»... και 

τό τε τους ε ρω τώ: «Μή πως γνω ρί ζε τε 

ποιος είναι αυ τός του αν δριά ντα και τι 

ρό λο έ παι ξε στην ελ λη νι κή ιστο ρί α;».

Οι φοι τη τές κοι τά ζο νται με τα ξύ 

τους, με α πο ρί α, γυ ρί ζουν, κοι τά ζουν 

το ά γαλμα, γυ ρί ζουν και με α μη χα νί α 

με α πα ντούν: «Δυ στυ χώς κύ ριε δεν γνω-

ρί ζουμε τί πο τε».

Λέ ει ο Πλού ταρ χος για την ι στο ρί α: 

Ευ τυ χείς εί ναι οι λα οί που γνω ρί ζουν την 

ιστο ρί α τους, αλ λοί μο νο στους λα ούς 

που την λη σμό νη σαν· εί ναι μοι ραί ο κά πο-

τε να χα θούν α πό το πρό σω πο της γης.



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%.


