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Τα	κείμενα	που	δημοσιεύονται	στη	Στρατιωτική	Επιθεώρηση	εκφράζουν	τη	γνώμη	και	τις	σκέψεις	

των	 συγγραφέων	 και	 όχι	 αναγκαία	 τις	 αντιλήψεις	 ή	 το	 δόγμα	 του	 Γενικού	 Επιτελείου	 Στρατού.	 Ο	 συ

ντάκτης	 είναι	 υπεύθυνος	 για	 το	 περιεχόμενο	 της	 εργασίας	 του	 και	 για	 την	 εξασφάλιση	 αδείας	 για	 τη	

χρησιμοποίηση	των	πηγών.

Οι	εργασίες	πρέπει:

•	Να	τηρούνται	μέσα	σε	ευπρεπές	και	τεκμηριωμένο	επιστημονικά	και

	τεχνικά	πλαίσιο,	χωρίς	αιχμές	ή	οξύτητες,	χωρίς	προκλήσεις

•	Να	μην	περιέχουν	διαβαθμισμένες	πληροφορίες

•	Να	μην	είναι	αντίθετες	προς	την	επίσημη	εθνική	πολιτική	της	χώρας

•	Να	φέρουν	υποχρεωτικά	παραπομπές	και	βιβλιογραφία

•	Να	χρησιμοποιείται	η	δημοτική	γλώσσα,	χωρίς	υπερβολές	και	ακρότητες

•	Να	εφαρμόζεται	το	μονοτονικό	σύστημα	σε	ό,τι	αφορά	στον	τονισμό.

Η	 Στρατιωτική	 Επιθεώρηση	 δέχεται	 για	 δημοσίευση	 μελέτες,	 πρωτότυπες	 ή	 από	 μετάφραση,	 τα	

αντικείμενα	των	οποίων	περιλαμβάνονται	στη	θεματογραφία	του	Παραρτήματος	Α΄	της	Πάγιας	Διαταγής	

του	ΓΕΣ	με	αριθμό	017/2001,	δηλαδή:

Στρατιωτικά	 Θέματα:	 Εθνική	 μυνα,	 Τακτική	 και	 Στρατηγική,	 Οργάνωση	 ΕΔ,	 Πολεμικά	 Μέσα	 και	

λικά,	 Ηγεσία	 	 Ηθικές	 Δυνάμεις,	 Στρατιωτική	 Γεωγραφία,	 Στρατιωτική	 Ιστορία,	 Διοικητική	 Μέριμνα,	

Τεχνολογικές	Εξελίξεις.

Γενικότερα	Θέματα:	Στρατιωτικής		Πολιτικής	Φύσης	(Παγκόσμιο	Περιβάλλον,	Συνασπισμοί,	Συμμαχίες,	

Διεθνείς	Οργανισμοί,	Διεθνείς	Τάσεις		Εξελίξεις,	Γεωπολιτική,	Γεωφυσική,	Διάστημα,	Εθνικά	Θέματα).

Εγκυκλοπαιδικά	 Θέματα:	 Οικονομικά	 και	 Πολιτικά,	 Κοινωνικά,	 Θρησκευτικά,	 Φιλοσοφικά,	 Τέχνες	

	Επιστήμες,	Ιστορικά,	Λειτουργία	του	Δημοκρατικού	Πολιτεύματος	και	των	Δημοκρατικών	Θεσμών.

Για	 τη	 διευκόλυνση	 της	 σύνταξης	 του	 περιοδικού,	 οι	 εργασίες	 θα	 πρέπει	 να	 υποβάλονται	 σε	 δύο	

αντίτυπα	 χωρίς	 διορθώσεις	 επάνω	 στο	 πρωτότυπο	 κείμενο,	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή	 (Microsoft	 Word)	

και	να	συνοδεύονται,	από	αντίστοιχο	φωτογραφικό	υλικό	σε	οπτικό	δίσκο	(CD).

Οι	εργασίες	θα	πρέπει	να	μην	είναι	μεγαλύτερες	από	20	σελίδες	(με	γραμματοσειρά	Arial	12pt),	να	έχουν	

την	υπογραφή	και	ένα	σύντομο	βιογραφικό	του	συντάκτη	και	να	αναφέρουν	απαραίτητα	τη	βιβλιογραφία	

(συγγραφέας,	τίτλος,	χρονολογία	έκδοσης,	εκδοτικός	οίκος	κ.λπ.)	και	τέλος,	εφόσον	αυτό	είναι	δυνατό,	να	

συνοδεύονται	από	ανάλογο	φωτογραφικό	υλικό,	κατάλληλο	για	αναπαραγωγή	(πρωτότυπες	φωτογραφίες	

ή	σκαναρισμένες	σε	ανάλυση	300	dpi).	Για	περισσότερες	πληροφορίες	στα	τηλέφωνα	2106553167.	Προκει

μένου	για	εργασίες	επετειακού	χαρακτήρα	(28η	Οκτωβρίου		25η	Μαρτίου	κ.λπ.),	θα	πρέπει	να	υποβάλλονται	

τουλάχιστον	προ	τετραμήνου,	έτσι	ώστε	να	δημοσιεύονται	ως	επίκαιρες	από	το	περιοδικό	μας.

Στην	 περίπτωση	 που	 οι	 εργασίες	 προέρχονται	 από	 μετάφραση,	 πρέπει	 να	 αναφέρεται	 ευκρινώς	 ο	

τίτλος,	ο	μήνας	και	ο	αριθμός	του	ξένου	εντύπου,	καθώς	και	το	ονοματεπώνυμο	του	συγγραφέα.

Η	απόφαση	για	δημοσίευση	ή	μη	μιας	μελέτης	παίρνεται	από	την	Επιτροπή	Σύνταξης·	ανεξάρτητα	

δε,	από	τη	δημοσίευση	ή	μη	των	εργασιών,	η	επιστροφή	τους	στον	συγγραφέα	δεν	προβλέπεται.

Συγγραφικές	αμοιβές	υπόκεινται	στην	ΚΑ	π.	Αριθμ.	2/76198/0022	(ΦΕΚ	208/τΒ΄/11022008).	Εφόσον	

δημοσιευθεί	η	εργασία,	οι	συντάκτες	δικαιούνται	για	κάθε	τυπογραφική	σελίδα	2300	χαρακτήρων	σε	μέγεθος	

χαρτιού	17,5	Χ	25	εκ.	αμοιβή	6,53€	για	πρωτότυπη	μελέτη	και	3,97€	για	εργασίες	από	μετάφραση.

Οι	δικαιούχοι	συγγραφικών	αμοιβών,	μετά	την	έκδοση	και	διανομή	του	αντιστοίχου	τεύχους

του	περιοδικού,	μπορούν	να	επικοινωνούν	με	την	Δνση	Χρηματικού	του	ΤΕΣ	στο	210	6552659.
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Πτυ χές του

Κυ βερ νοπο λέ µου

σή µε ρα &

η Με τε ξέ λι ξή του

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ταξχος Δη μήτριος Κου τρου μά νης
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Ο 
Economist πε ρι γράφει τον πό λε μο στο κυ βερ νο χώ ρο ως τη 

«πέ μπτη διά στα ση του πο λέ μου». Το Α με ρι κά νι κο Πε ντά γω-

νο έ χει α ναγνω ρί σει ε πί ση μα τον κυ βερ νο χώ ρο ως έ να νέ ο 

το μέ α ε χθρο πραξιών και τον θε ω ρεί ε ξί σου κρί σι μης ση μα σί ας για 

τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις ό πως στο χερ σαί ο χώ ρο, τη θά λασ σα, 

τον α έρα και το διά στη μα. Η Πέ μπτη διά στα ση σή με ρα εί ναι γε γο-

νός με τά τη δι κτύ ω ση της αν θρω πό τη τας με το Δια δί κτυο. Εί ναι έ να 

νέ ο μέ τω πο με κα νό νες, στρα τιω τι κά δόγ μα τα και βρί σκει πε λά τες 

η στρα τιω τι κή βιο μηχα νί α.

Έ να α πό τα ζη τή μα τα που α πα σχο λεί τους ει δι κούς, εί ναι ο α κρι βής 

ο ρι σμός της έν νοιας «κυ βερ νο-πό λε μος». Αυ τού του εί δους οι ε πι-

θέ σεις εί ναι μια δια φορε τι κή έκ δο ση άλ λων τύ πων ε πι θέ σε ων που 

πραγ μα το ποιού νται σε ό λο τον κόσμο ε δώ και πολ λά χρό νια. Οι 

ει δι κοί στην α σφά λεια υ πο λο γι στών φα ντά ζο νται τρο μο κρά τες με 

έ να πλη κτρο λό γιο στα χέ ρια να κλείνουν τις γραμ μές παρα γω γής 

ερ γο στα σί ων ή να α νοί γουν έ να φράγ μα πλημ μυ ρί ζο ντας ολό κλη ρες 

πε ριο χές και πό λεις. Ό μως, πό σο ά σχη μος θα ή ταν έ νας κυ βερ νο-

πό λε μος σε σχέ ση με τον πα ρα δο σια κό Ηλε κτρο νι κό Πό λε μο, ό πως 

τον γνω ρί ζου με σή με ρα; Ο Η λε κτρο νι κός Πό λε μος έχει ο ρι σθεί πλή-

ρως. Θα μπο ρού σα με να πού με ό τι ο κυ βερ νο πό λε μος απο σκο πεί 

στο να διεισδύ σει σε δί κτυα ε νός κρά τους με σκο πό την πρό κλη ση 

ζη μιάς ή την α να στά τω ση.

Ό ποια και να εί ναι η α πά ντη ση στον ακρι βή ο ρι σμό του, οι κυ βερ νή-

σεις προ ε τοι μά ζο νται για εν δε χό με νο γε νι κευ μέ νο κυ βερ νο πό λε μο. 

Η Κί να, ό πως ι σχυ ρί ζο νται ει δι κοί, έ χει α πό και ρό δο κι μά σει τα δί-

κτυα υ πο λο γι στών των Η ΠΑ. Σύμ φω να με έκ θε ση του α με ρι κα νι κού 

Υπουρ γεί ου Ά μυ νας προς το Κο γκρέσο το 2007, ο κι νε ζι κός στρα τός 

έ χει ε πεν δύ σει με γά λα πο σά για α γο ρά ειδι κών η λε κτρο νι κών α ντι-

μέ τρων και έ χει α να πτύ ξει στρα τη γι κές ό πως «ε πί θε ση σε δί κτυο 

υ πο λο γι στών, ά μυ να δι κτύ ου υ πο λο γι στών και εκ με τάλ λευ ση δι-

κτύ ου υ πο λο γι στών». Ο κι νε ζι κός στρα τός θε ω ρεί τις ε πι χει ρή σεις 

μέ σω υ πο λο γι στών «ζω τι κές για την ε πί τευ ξη η λε κτρο μα γνη τι κής 

κυ ριαρ χί ας στην αρ χή μιας σύ γκρου σης».

Πό σες ό μως εί ναι οι πι θα νό τη τες να συμ βεί στα α λή θεια έ νας τέ τοιος 

γε νικευ μέ νος πό λε μος και τι σχέ ση έ χει η η λε κτρο μα γνητι κή κυ-

ριαρ χί α και το φά σμα με τον Κυβερ νο πό λε μο; Α πο τε λεί προέ κτα ση 

του Η λε κτρο νι κού Πο λέ μου ό πως τον γνω ρί ζου με α πό τα Να το ϊ κά 

εγ χει ρί δια ή ό χι; Θα μπο ρού σα με να πού με ό τι η κα τη γο ριο ποί ησή 

του μπο ρεί να γί νει σε ε πι θε τι κές, αμυ ντι κές και σε ε νέρ γειες αυ το-

προστα σί ας, ό πως και στον συμ βα τι κό Η λε κτρονι κό πό λε μο.



8 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Ε ΠΙ ΘΕ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΝΕΡ ΓΕΙΕΣ
ΚΥ ΒΕΡΝΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

Οι περι πτώ σεις του Ι ράν. Τον Ιούνιο του 

2009 με την αύ ξη ση των δια δη λώ σε ων 

και τα ραχών στο Ι ράν, αυ ξά νο νταν πα-

ράλ λη λα οι ε πι θέ σεις στις δια δι κτυα κές 

υ πο δομές στη χώ ρα. Οι υ πο στη ρι κτές 

των με ταρ ρυθ μί σε ων εί χαν στο χεύ σει 

ι στο σελί δες, ό πως αυ τή του προ έ δρου 

Αχ μα ντι νε τζά ντ, ε νώ οι αρ χές συ νέ χι ζαν 

να ε μπο δί ζουν την πρό σβαση σε κοι-

νω νι κά δί κτυα του web, blogs αλ λά και 

δί κτυα κι νη τής τη λε φω νί ας στη χώρα. 

Γε νι κώς υ πήρ ξε με γά λη κι νη τι κό τη τα 

στο Ι ράν, ορ γα νώ θη καν και πραγ μα-

τοποι ή θη καν ε πι θέ σεις με στό χο ι στο-

σε λί δες α ντι πά λων του Μου σα βί, αλ λά 

και άλ λες κυ βερ νη τι κές ι στο σε λί δες, ως 

έν δει ξη δια μαρ τυ ρί ας. 

Τον Σεπτέμ βριο του 2010, το Ι ράν 

δέχθη κε ε πί θε ση στο βιο μη χα νι κό σύ-

στη μα υ πο λο γι στών του· έ πε σε θύ μα 

κυ βερ νο τρο μο κρατί ας. Με γά λος α ριθ-

μός υ πο λο γι στών μο λύν θη κε α πό το 

«σκου λή κι λο γι σμι κού» Stuxnet και 

κα τε βλή θη σαν προ σπά θειες για το 

πε ριο ρι σμό της ζη μιάς, α νέ φε ραν οι 

αρ μό διες Αρ χές. Α ξιω μα τού χος του 

υ πουρ γεί ου Ο ρυ χεί ων και Με τάλ λων 

του Ι ράν τό νι σε στο πρα κτο ρεί ο Mehr 

πως 30.000 υ πο λο γι στές που α νή κουν 

στις μο νά δες του υ πουρ γεί ου μο λύν-

θη καν. Ό πως δή λω σε ο Μαχ μού ντ Αλ-

βά ιε, το σύ στη μα ε λέγ χου της ι ρα νι κής 

βιομη χα νί ας έ χει κα τα σκευα σθεί α πό 

τη Siemens και ο Stuxnet έ χει σχε δια-

σθεί για να ε πι τί θε ται σε τέ τοια συ στή-

μα τα και να με τα φέ ρει ε μπι στευ τι κά 

στοι χεί α στο ε ξω τε ρι κό. Πολλά υ πουρ-

γεί α δη μιούρ γη σαν κοι νό στρα τη γεί ο 

α ντι με τώ πι σης για να κα τα πο λε μή σουν 

τον «κα τα σκο πευ τι κό σκου λή κι» και να 

α πο φύ γουν περαι τέ ρω ζη μιές στα ε μπι-

στευ τι κά βιο μη χα νι κά τους δε δο μέ να 

και στην υ πο δο μή της χώ ρας.

Υ πήρ ξαν α να φο ρές πως έ νας από 

τους στό χους του σκου λη κιού εν δέ χε-

ται να ή ταν ο πυ ρη νι κός σταθ μός στο 

Μπου σέ χρ, στο νό τιο Ι ράν, ω στό σο δεν 

ε πι βε βαιώ θη καν. Ε πί σης, εκ φρά σθη κε 

η ά πο ψη ό τι το Ισ ρα ήλ κρύ βε ται πί σω 

α πό την ε πί θεση - σα μπο τάζ που α πο-

τέ λεσε έ να τρό πο για να ε πι βρα δύ νει 

το πυ ρη νι κό πρό γραμ μα του Ι ράν. Στο 

πα ρελ θόν, εί χαν κα τα γρα φεί σε δυ τι κά 

μέ σα ε νη μέ ρω σης α να φο ρές για σα μπο-

τάζ στο πυ ρη νι κό πρό γραμμα και τις 

ε γκα τα στά σεις του Ι ράν με στό χο να 

κα θυ στε ρή σει η ε φαρ μο γή των σχεδί ων 

της Τε χε ράνης.

Το πρα κτο ρεί ο ISNA μετέ δω σε τό τε 

πως η Α το μι κή Ορ γά νω ση του Ι ράν 

διορ γά νω σε κα τό πιν σε μι νά ριο για τη 

βελ τί ω ση της ά μυ νας των δε δο μέ νων 

της ορ γά νω σης στον κυ βερ νο χώ ρο, ι δί-

ως α πό το Stuxnet και να «ε ξε ρευ νή σει 

τρό πους για την α φαί ρε σή του». Η ύ παρ-

ξη του Stuxnet έ γι νε για πρώ τη φο ρά 

γνω στή τον Ιού λιο 2009 α πό Γερ μα νούς 

ει δι κούς και έ κτο τε έ χουν α να φερ θεί 

κρού σμα τα δρά σης στο Ι ράν, την Ιν δο-

νη σί α, την Ιν δί α και τις Η ΠΑ.

Η πε ρί πτω ση της Ε σθο νί ας. Οι δια δι κτυα-

κές υ πο δο μές της Εσθο νί ας δέ χθη καν 

σφο δρές ε πι θέ σεις α πό το ε ξω τε ρι κό το 

2007, με τους α να λυ τές να ε κτι μούν ό τι 

προ έρ χον ταν α πό τη Ρω σί α. Με τά α πό 

αυ τή την ε μπει ρί α, η Εσθο νί α συ νέ στη-

σε ει δι κό σώ μα δια δι κτυα κής ά μυ νας, 

με σκο πό την ε νί σχυ ση της α πο τρε πτι-

κής ι κα νό τη τας του ΝΑ ΤΟ σε αυ τές τις 

ε πι θέ σεις. Έ νας α ριθ μός κυ βερ νη τι κών 

ι στο σε λί δων, αλ λά και τρα πε ζών και 

μέ σων ε νη μέ ρω σης, τέ θη καν ε κτός λει-

τουρ γί ας με τά α πό ε πι θέ σεις τε ρά στιων 

ό γκων δε δο μέ νων που στάλ θηκαν α πό 
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θρο 51 του Χάρ τη των Η νω μέ νων Ε θνών, 

θα βο η θή σει το μέ ρος ή τα μέ ρη που δέ-

χο νται ε πί θε ση α να λαμβά νο ντας α μέ σως, 

α το μι κά και σε συ νεννό η ση με τα άλ λα 

μέ ρη, τα μέ τρα που κρί νει α να γκαί α, συ-

μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της χρή σης έ νο πλης 

δύ να μης, για την α πο κα τάστα ση και δια-

τή ρη ση της α σφά λειας της περιο χής του 

Βο ρεί ου Α τλα ντικού».

Με τά τις ε πι θέ σεις στην Ε σθο νί α, 

υ πήρ ξε έντο νη ρη το ρι κή που έ κα νε 

λό γο για ψη φια κό Περ λ Χάρ μπορ, ή 

ψη φια κή 11η Σε πτεμβρί ου και άλ λες 

τέ τοιες υ περ βο λι κές εκ φρά σεις. Η 

πε ρι γρα φή τέ τοιων θεμά των α παι τεί 

με γά λη προ σο χή, για τί η έν νοια «πό λε-

μος», έ χει πο λύ συ γκε κρι μέ νο ο ρι σμό 

σε πο λι τι κό και νο μι κό πλαί σιο. Οι 

ε πι θέ σεις στην Ε σθο νί α το 2007 ε ξα-

πο λύ θη καν μέ σω ε νός botnet, δη λα δή 

ε νός τε ρά στιου δι κτύ ου υ πο λο γι στών 

που, μέ σω κα κό βου λου λο γι σμι κού 

που έ χει ε γκα τα στα θεί εν α γνοί α του 

χρήστη τους, υ πα κούν στις ε ντο λές 

κά ποιου τρί του. Το Κρεμ λί νο αρ νή-

θη κε τις κα τη γο ρί ες και οι Ε σθο νοί 

α ξιω μα τού χοι πα ρα δέ χθη καν ό τι η 

ε πί θε ση ί σως ή ταν έρ γο χα κτι βι στών 

(hacktivist α πό το hacker και activist). 

Η α ντι με τώπι ση μιας ε πί θε σης α πό 

botnet α φο ρά την α πο στο λή πο λύ με-

γά λου α ριθ μού δε δο μένων προς έ ναν 

υ πο λο γι στή, ο ο ποί ος, μη μπο ρώ ντας 

να χει ρι στεί τον ό γκο της πλη ρο φο ρί-

ας, κα ταρ ρέ ει· έ να φαι νό με νο γνω στό 

και ως DoS - Denial of Service.

Η πε ρί πτω ση της Ν. Κο ρέ ας. Τον Ιούλιο 

2009, κυ βερ νο ε πί θε ση ευ ρεί ας κλί μα κας 

δέ χθη καν και οι η λε κτρο νι κές δο μές του 

κρα τικού μη χα νι σμού της Νό τιας Κο ρέ-

ας μό λις έ ξι μέ ρες με τά α πό πα ρό μοιο 

πλήγ μα που υ πέ στη σαν δη μό σιοι ορ-

γα νι σμοί και υ πουρ γεί α στις Η ΠΑ. Α πο-

το ε ξω τε ρι κό κατά τη διάρ κεια με ρι κών 

ε βδομά δων.

Ο πρό ε δρος της Ε σθο νί ας, Τό μας 

Χέ ντρικ Ίλ βες, με τά α πό κατ’ ι δίαν συ-

νά ντη ση για θέ μα τα κυ βερ νοπο λέ μου 

με τον Α με ρι κα νό πρό ε δρο, Μπα ράκ 

Ο μπά μα, δή λω σε ό τι οι ε πι θέ σεις ε να-

ντί ον της Ε σθο νί ας, τε λι κά ή ταν και 

ο λό γος που το NATO α πο φά σι σε να 

ε νι σχύ σει την η λε κτρο νι κή του ά μυ να, 

με ε πί κε ντρο μά λι στα την πρω τεύ ου σα 

της χώ ρας Τα λίν, ι δρύ ο ντας Center of 

Excellence. Το κέ ντρο αυ τό διε ξά γει 

έ ρευνα και εκ παί δευ ση στο κυ βερ νο-

πό λε μο και πε ρι λαμ βά νει προ σω πι κό 

των 30 στε λε χών. Οι μι σοί α πό αυ τούς 

τους ει δι κούς προ έρ χο νται α πό τη 

χρη μα τοδο τού σα χώ ρα την Ε σθο νί α. 

Ε πί σης, συμ με τέ χουν στε λέ χη α πό 

τη Γερ μα νί α, Ι τα λί α, Λε το νί α, Λι θουα-

νί α, Σλο βακί α και Ι σπα νί α. «Η ί δρυ ση 

ε νός κέ ντρου ά μυ νας στον κυ βερ νο χώ-

ρο εί ναι κά τι το συ ναρ πα στι κό», εί χε 

δηλώ σει ο Στρα τηγός James Mattis, 

Διοι κη τής του Ανώ τα του Συμ μα χικού 

Με τα σχη μα τι σμού του ΝΑ ΤΟ, κα τά 

την τε λε τή υ πο γρα φής, «θα βο η θή σει 

το ΝΑ ΤΟ για την ε πι τυ χή α ντι με τώ πι ση 

των α πει λών στον το μέ α αυ τό».

Οι Ε σθο νοί, τό τε, έ φε ραν το θέ μα 

των ε πι θέ σε ων στις ε πι τρο πές του ΝΑ ΤΟ 

με το ε ρώ τη μα ε άν αυ τού του εί δους οι 

ε πι θέ σεις ε μπί πτουν στο άρθρο 5 του κα-

τα στα τι κού του σύμ φω να με το ο ποί ο: 

«Tα συμ βαλ λό μενα μέ ρη συμ φω νούν ό τι 

μια έ νο πλη ε πί θε ση ε να ντί ον ε νός ή πε-

ρισ σο τέ ρων α πό αυτά στην Ευ ρώ πη ή τη 

Βό ρεια Α με ρι κή θα θε ω ρη θεί ως ε πί θε ση 

ε να ντί ον ό λων και συ νε πώς συμ φω νούν 

ότι, σε πε ρί πτω ση έ νο πλης επί θε σης, κά-

θε έ να α πό αυ τά, κα τά την ά σκη ση του 

δι καιώ μα τος της α το μι κής ή συλ λο γι κής 

αυ το ά μυ νας που α να γνω ρί ζε ται α πό το άρ-
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τέ λε σμα 

της ε πί θε σης 

των χά κερ ή ταν να «τρε-

λα θούν» τα η λε κτρο νι κά δί κτυα 11 

ε πι χειρή σε ων κοι νής ω φε λεί ας στη Σε-

ούλ και να μεί νουν α νε νερ γοί οι υ πάλ λη-

λοι στα υ πουρ γεί α Ά μυ νας και Παι δεί ας, 

στο Κοι νο βού λιο και σε δύ ο α πό τις 

ση μαντι κό τε ρες τρά πε ζες. Με δε δο μέ-

νο, ό μως, ό τι η κυ βερ νο ε πί θε ση αυ τή 

έ χει όμοια χα ρα κτη ρι στι κά και σχε δόν 

συ νέ πε σε χρο νι κά με την ε πί θε ση στο 

υ πουργεί ο Ε σω τε ρι κής Α σφά λειας των 

Η ΠΑ, οι μυ στι κές υ πη ρε σί ες Νό τιας Κο-

ρέ ας και Η ΠΑ υ πο πτεύ θη καν χά κερ του 

κα θε στώ τος της Βό ρειας Κο ρέ ας ή της 

Κί νας πί σω α πό το κυ βερ νο πλήγ μα. Στη 

Σε ούλ, οι πε ρισ σό τε ρες υ πη ρε σί ες υ πο-

λει τούργη σαν για μια ε βδο μά δα ε ξαι-

τί ας των «τρε λα μέ νων» η λεκτρο νι κών 

υ πο λο γι στών. Σύμ φω να δε με πα λαιό τε-

ρη α να-

φ ο ρ ά  τ ο υ 

υ πουρ γεί ου Α μυ νας 

της Νό τιας Κο ρέ ας, «η Βό ρειος 

Κο ρέ α έ χει δη μιουργή σει ο μά δα πε ρί που 

500 χά κερ, οι ο ποί οι θα μπο ρού σαν να 

ε ξα πο λύ σουν συ ντονι σμέ νες ε πι θέ σεις σε 

συ στή μα τα των Η ΠΑ, της Νο τί ου Κο ρέ ας 

και της Ια πω νίας».

Η πε ρί πτω ση των υ πη ρε σιών κοι νω νι κής 

δι κτύ ω σης. Το Facebook, το MySpace και 

άλ λες υ πη ρε σί ες κοι νω νι κής δι κτύ ω σης 

α πο τε λούν ό λο και πιο συ χνά στό χο 

ε γκλη μα τιών που έλ κο νται α πό τον 

πλού το προ σω πι κών δε δο μένων που 

δη μο σιεύ ουν οι χρή στες, σύμ φω να με 

ό σα α νέ φε ραν οι ει δι κοί σε εκ δήλω ση 

για το Δια δί κτυο στην Ι σπα νί α.

Έ νας ιός υ πο λο γι στών, ο Koobface, 

έ χει ε πη ρε ά σει χι λιά δες χρή στες του 

Facebook και του Twitter, α πό τον Αύ-

γου στο του 2008 μέ χρι σή με ρα, ό πως 

ε πε σή μα νε ο Ά σιερ Μαρ τί νεζ, ει δι κός 

σε θέ μα τα α σφα λεί ας της ε ται ρεί ας 

Panda Security. «Η διά δο σή του υ πήρ ξε 

ρα γδαί α, ε νώ ε ντο πί στη κε σε 4.000 δια-
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φο ρε τι κές παραλ λα γές», ε ξή γη σε ο ί διος 

στην ο μι λί α του. Ο Koobface υ πο κλέ πτει 

στοι χεί α προσω πι κών λο γα ρια σμών 

α πό υ πη ρε σί ες κοι νω νι κής δι κτύ ω σης, 

ε νώ στέλ νει μηνύ μα τα που κα τευ θύ-

νουν τους πα ρα λή πτες σε ε πι σφα λής 

ι στο σε λί δες. Μια α πό τις πα ραλ λα γές 

του Koobface στέλ νει στον χρή στη μια 

προ ει δο ποί η ση ό τι δεν υ ποστη ρί ζε ται 

πλέ ον η έκ δο ση του Flash Player στον 

υ πο λο γι στή του, προ τρέ πο ντας τον να 

κα τε βά σει τη νέ α έκ δο ση, που στην ου-

σί α εί ναι ο ιός.

Το Facebook έ χει α να ζη τή σει τρό-

πους να α ντα πε ξέλ θει στις ε πι θέ σεις 

του Koobface και άλ λων πα ρό μοιων ιών 

λαμ βά νο ντας διά φο ρα μέ τρα, μέ χρι και 

την α κύ ρω ση λο γα ρια σμών χρη στών 

που εμ φα νί ζουν ύ πο πτη συ μπε ρι φο ρά, 

για πα ρά δειγ μα στέλ νουν πολ λά μη νύ-

μα τα σε μια η μέ ρα. «Θα πρέ πει ε πί σης 

να εί μα στε πο λύ προ σε κτι κοί με ό σους 

ζη τούν να μπουν στη λίστα φί λων μας», 

ε πε σή μα νε η Λό ρα Γκαρ σί α, που δια τη-

ρεί γνω στό blog για θέ μα τα α σφα λεί ας 

στο Ί ντερ νετ, προ σθέ το ντας ό τι οι χά-

κερ ς στέλ νουν συ χνά τέ τοιου εί δους 

μη νύ μα τα. Έ νας α κό μη κίν δυ νος των 

υπη ρε σιών κοι νω νι κών δι κτύ ω σης εί ναι 

τα γνω στά κου ίζ, ω ρο σκό πια και παιχνί-

δια που δια τί θε νται δω ρε άν για χρή στες 

και τα ο ποί α μπο ρεί να πε ριέ χουν links 

σε ε χθρι κά sites. Τα μη νύ μα τα γε νε θλί ων 

αλ λά και ό σα στέλ νο νται την πε ρί οδο 

των Χρι στου γέν νων μπο ρεί ε πί σης να 

φαί νε ται ό τι στέλ νο νται α πό φί λους και 

γνω στούς, ε νώ στην πραγ μα τι κό τη τα 

συν δέ ο νται ά με σα με ι στο σε λί δες που 

ε πι χει ρούν με κά ποιο τρό πο να πεί σουν 

τους χρή στες να δώ σουν προ σω πικά 

τους στοι χεί α, κω δι κούς, μέ χρι και τρα-

πε ζι κούς λο γα ρια σμούς.

Η α δυ να μί α των υ πη ρε σιών κοι νω-

νι κής δι κτύ ω σης σε τέ τοια ζη τή μα τα 

α ποτέ λε σε α ντι κεί με νο α νά λυ σης στη 

με λέ τη της ε ται ρεί ας α σφα λεί ας Sophos. 

Α να φέρει μά λι στα ό τι πε ρί που οι μι σές 

ε πι χει ρή σεις στις Η ΠΑ ε μπο δί ζουν την 

πρό σβα ση σε αυ τές ε ξαι τί ας της α νη συ-

χί ας για θέ μα τα α σφα λεί ας σε αυ τό το 

επί πε δο. Σύμ φω να με το Facebook, το 

πο σο στό των χρη στών του που έ χουν 

ε πη ρε α στεί με κά ποιο τρό πο α πό κε νό 

α σφα λεί ας στην υ πη ρε σί α, ό πως έ νας 

ιός, εί ναι μι κρό τε ρο α πό 1% α πό την η μέ-

ρα έ ναρ ξης λει τουρ γί ας του, το 2004.

Εύ κο λα δια πι στώ νει κα νείς ό τι σή με-

ρα ση μειώ νε ται τε ρά στια αύ ξη ση στον 

α ριθ μό των ιών που ε ντο πί ζο νται τα 

τε λευ ταί α χρό νια, ε νώ έ χει με τα βληθεί 

και το προ φίλ των ε γκλη μα τιών και ε πι-

τή δειων που δρα στη ριο ποιού νται στο 

Δια δί κτυο. Στο πα ρελ θόν ε πρό κει το 

για ε φή βους που ή θε λαν να κά νουν 

επί δει ξη των ι κα νο τή των τους στους 

υ πο λο γι στές και τον προ γραμ μα τι σμό. 

Σή με ρα, δε χρειά ζε ται να γνω ρί ζει πολ-

λά για την πλη ρο φο ρι κή για να γί νει 

χά κερ, α φού μπο ρεί εύ κο λα να βρει 

ό λα τα α πα ραί τη τα ερ γα λεί α. Η α λη θι νή 

κυβερ νό-μα φί α έ χει α να λά βει δρά ση, 

ει δι κά στη Ρω σί α, την Κί να, τη Βρα ζι λί α 

και την Ου κρα νί α, με α μι γώς οι κο νο μι κά 

κί νη τρα, α φού τέ τοιες δρα στη ριό τη τες 

μπο ρούν να α πο φέ ρουν πολ λά κέρ δη 

στους χά κερς. Ό πως ε ξή γη σε η Γκαρ σί α, 

με μια αρ χι κή ε πέν δυ ση 1.500 δο λα ρί ων 

για την α γο ρά ε νός προ γράμ μα τος που 

μπο ρεί να μο λύ νει ι στο σε λί δες, οι χά-

κερ ς μπο ρούν να ε ξα σφα λί σουν έ σο δα 

α πό 21.000 μέ χρι και 800.000 δο λά ρια 

μέ σα σε έ να μή να.

Η πε ρί πτω ση της Google στη Κίνα. Τον 

Ιούλιο του 2009, ως α πά ντη ση στις 

η λε κτρο νι κές ε πι θέ σεις που δέ χθη κε, 

η Google ανα κοί νω σε πως θέ τει τέ λος 
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στη λο γο κρι σί α των α πο τε λε σμά των 

α να ζή τη σης στην Κί να και πως εν δε-

χομέ νως, αν η κυ βέρ νη ση δεν είναι 

ευ χα ρι στη μέ νη με κά τι τέ τοιο, να κλεί-

σει το site της στη χώ ρα αυ τή. Αν και 

η Google δεν το δή λω νε ευθέ ως, οι 

ε πι θέ σεις που δέ χθη κε συ σχε τί ζο νται 

με hackers που υ πο στη ρί ζονταν α πό 

την κι νε ζι κή κυ βέρ νη ση. Στα μέ σα 

Δε κεμ βρί ου του 2008, η Google α να-

κά λυ ψε μί α «ι διαί τε ρα στο χευ μέ νη και 

ε ξει δι κευ μέ νη ε πίθε ση» ε να ντί ον της 

και η ο ποί α προ ερ χόταν από την Κί-

να. Με τά α πό σχε τι κή έ ρευ να, έ γι νε 

σα φές πως πα ρό μοιος στό χος έ γιναν 

και άλ λες 20 ε ται ρεί ες α πό τον χώ ρο 

της οι κο νο μί ας, της τε χνο λο γί ας, των 

ΜΜΕ ή της χη μι κής βιο μη χα νί ας. H 

Adobe Systems μά λι στα εί χε βγά λει 

ξε χω ρι στή α να κοί νω ση για την ε πί θε-

ση που δέ χθη κε.

Σύμ φω να με την Google η ε πί θε-

ση αυ τή εί χε στό χο την πρό σβα ση 

σε λο γα ρια σμούς Gmail α κτι βι στών 

που δρα στη ριο ποιού νται σχε τι κά με 

τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα στην Κί να. 

Αν και μόνο δύ ο τέ τοιοι λο γα ρια σμοί 

εμ φα νί ζο νται να έ σπα σαν, η Google 

δη λώ νει πως «δε κάδες λο γα ρια σμοί 

Gmail στις Η.Π.Α., την Κί να και την Ευ-

ρώ πη που α νή κουν σε α κτι βιστές έ χουν 

πα ρα βια στεί εί τε με την μέ θο δο του 

phishing εί τε με ε πι θέσεις malware. Οι 

ε πιθέ σεις αυ τές κα θώς και οι έ ρευ νες οι 

ο ποί ες τις ε ντό πι σαν, συν δυα σμέ νες με 

τις προ σπά θειες που έ γι ναν τον προ η-

γού με νο χρό νο προ κει μέ νου να μειωθεί 

ο ε λεύ θε ρος λό γος στο δια δί κτυο, μας 

ο δη γούν στο συ μπέ ρα σμα πως πρέ πει 

να ε πανε ξε τά σου με τη σκο πι μό τη τα της 

ε πι χει ρη μα τι κής μας δρα στη ριό τη τας 

στην Κί να», δή λω σε ο νο μι κός εκ πρό-

σω πος της Google David Drummond 
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στο ε πί ση μο blog της ε ται ρεί ας. «Α πο-

φα σί σαμε πως δεν ε πι θυ μού με πλέ ον να 

λο γο κρί νου με τα α πο τε λέ σμα τα α να ζή-

τη σης στο Google.cn και έ τσι συ ζη τού με 

με την Κι νε ζι κή Κυ βέρ νη ση τη νό μι μη 

βά ση στην ο ποί α θα μπο ρού σε να λει-

τουρ γού σε μί α μη χα νή α να ζή τη σης 

χω ρίς να φιλ τρά ρει α πο τε λέ σμα τα». Ο 

κ. Drummond δή λω σε πως η Google 

έ χει ή δη χρη σι μο ποι ή σει τα συ μπε-

ρά σμα τα των ε ρευ νών αυ τών για την 

αύ ξη ση των μέ τρων α σφαλείας. Ε πί-

σης δή λω σε πώς εί ναι η ε ξέ λι ξη της 

δια δικα σί ας γνω στο ποί η σης των πλη-

ρο φο ριών αυ τών στις κρα τι κές αρ χές 

και σε άλ λα site που υ πήρ ξαν στό χοι. 

«Παίρ νου με την πρω το βου λί α δη μο σιο-

ποί η σης στο ευρύ κοι νό των ε πι θέ σε ων 

αυ τών, ό χι μό νο ε ξαι τί ας των ε πι πτώ σε-

ων που έ χουν στην α σφά λεια και στα 

αν θρώ πι να δι καιώ μα τα, αλ λά και για τί 

οι πλη ρο φο ρί ες αυ τές α φο ρούν ευ θέ ως 

το θέ μα της ε λευ θε ρί ας του λό γου». H 

Google δεν πα ρεί χε πλη ρο φο ρί ες για 

τους δύ ο λο γα ρια σμούς Gmail που 

πα ρα βιά στη καν πέ ραν του ό τι «η ε πί-

θε ση πε ριο ρίστη κε στις πλη ρο φο ρί ες 

του λο γα ρια σμού (π.χ η με ρο μη νί α δη-

μιουρ γί ας κ.α.) και ό χι στο πε ριε χό με-

νο των email». Ε πί σης δεν δη μο σιο ποι-

ή θη καν τα ο νό μα τα των 20 ε ται ρειών 

που δέ χθη καν ε πί θε ση.

H πε ρι γρα φή της ε πί θε σης α πό τον 

κ. Drummond θυ μί ζει μί α προ ει δο ποί-

η ση που είχε α πευ θύ νει πριν δύ ο χρό-

νια ο διευ θυ ντής της υπη ρε σί ας α σφά-

λειας της Βρε τα νί ας MI5. Σε ε πι στο λή 

του, α πό το 2007, σε 300 διευ θύ νο ντες 
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συμβού λους ι σά ριθ μων βρε τα νι κών 

ε πι χει ρή σε ων, ο Jonathan Evans τους 

προ ει δο ποιεί σχε τι κά με hackers που 

υ πο στη ρί ζο νται α πό την κι νε ζι κή κυ βέρ-

νη ση. «Εί ναι πο λύ πιθα νό, η ε πί θε ση αυ-

τή να έ χει πο λύ με γα λύ τε ρες δια στά σεις 

α πό αυ τές που η Google εί ναι σε θέ ση να 

γνω ρί ζει», δή λω σε ο Alan Paller, διευ θυ-

ντής ε ρευ νών του ιν στι τού του SANS. 

«Δύ ο χρό νια εί ναι πο λύ με γά λος χρό νος». 

Σύμ φω να με τους New York Times 34 

ε πι χει ρή σεις, οι πε ρισ σό τε ρες εκ των 

οποί ων βρί σκο νται στην Slicon Valley 

και α φο ρούν δρα στη ριό τη τες υ ψη λής 

τε χνο λο γίας έ χουν γί νει στό χος ε πι θέ σε-

ων. Οι hackers έ χουν χρη σι μο ποι ή σει 

ΙΡ διευ θύν σεις α πό την Τα ϊ βάν.

H Υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών των 

Η.Π.Α. Hillary Clinton δή λω σε 

τό τε πως η οι α να κοι νώ σεις 

της Google «θέ τουν σο βα-

ρά ε ρω τή μα τα και α νη συ-

χί ες» και πως οι Η.Π.Α. 

ζη τούν ε ξη γή σεις α πό 

την Κί να. Εκ πρό σω πος 

της Adobe, πα ρό τι πα-

ρα δέ χθη κε το γε γο νός 

της ε πί θε σης, αρ νή θη-

κε να τη συ σχε τί σει με 

την υ πό θε ση της Google. 

Ω στό σο η Adobe διόρ θω-

σε έ να κε νό α σφά λειας στο 

Adobe Reader, το ο ποί ο ή ταν 

πο λύ συ γκε κρι μέ νο και ε πέ τρεπε 

πο λύ ε ξει δι κευ μέ νες ε πι θέ σεις. Ο χρό-

νος των α να κοι νώ σε ων της Google και 

της διόρ θω σης του κε νού α σφά λειας 

της Adobe ενίσχυσε τη φη μο λο γί α της 

συ σχέ τι σης των δύ ο γε γονό των. Πρέ πει 

να ση μειω θεί πως η Google α να κοί νω-

σε πως η ε πί θε ση δεν α φο ρού σε τους 

servers της ε ται ρεί ας αλ λά α πλούς χρή-

στες. «Η μέ θο δος των hackers ή ταν χρή-

ση ε πιβλα βούς λο γι σμι κού προ κει μέ νου 

να το ε γκα τα στή σουν σε προ σω πι κούς 

υ πολο γι στές», δή λω σε ο Dave Girouard 

πρό ε δρος της Google Enterprise.

Η Google, της ο ποί ας η ε πι χει ρη μα-

τι κή προ με τω πί δα ανέ γραφε «Don’t be 

evil», ει σήλ θε στην α γο ρά της Κί νας 

το 2006 με τη δέ σμευ ση πως θα φιλ-

τρά ρει τα α πο τε λέ σμα τα ανα ζή τη σης, 

κά τι που ή ταν α παί τη ση της κι νε ζι κής 

κυ βέρ νη σης. Πα ρά του ό τι 

πα ρα μέ νει ο η γέ-

της στην 

α γο ρά 

τ ω ν  μ η  χ α -

νών α να ζή τη σης, το 

με ρί διό της στην κι νέ ζι κη α γο ρά 

ή ταν μό λις 30%, λι γό τε ρο α πό το μι σό 

της μη χα νής α να ζή τη σης Baidu.

Τε λι κά α πε χώ ρη σε α πό την κι νε ζι κή 



15ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

α γο ρά, τον Μάρ τιο του 2010, κλεί νο-

ντας τη μη χα νή α να ζή τη σης στα κι νε-

ζι κά και αρ νού με νη να συ νε χί σει τη 

λο γο κρι σί α. Τη δυ σαρέ σκειά του για 

την ε πι μο νή του Πε κί νου να ε πι βά λει 

α πα γο ρεύ σεις στην ε λευ θε ρί α έκφρα-

σης, εξέ φρα σε ο Λευ κός Οί κος. Ι κα-

νοποι η μέ νες α ντί θε τα δή λω σαν οι ορ-

γα νώ σεις αν θρωπί νων δι καιω μά των. Η 

Κί να, με τη λο γι κή του ο λο κλη ρω τι κού 

κα θε στώ τος υ πο στη ρί-

ζει ό τι α κο λου-

θεί τη 

διε-

θνή πρα-

κτι κή ό λες οι ξέ-

νες ε ται ρί ες ο φεί λουν να συμ-

μορ φώ νο νται με τους νό μους της. Οι 

Κι νέ ζοι ενα πο θέ σαν λου λού δια στην 

τα μπέ λα της Google στο Πε κί νο κι 

ά να βαν κε ριά εκ φρά ζο ντας έ τσι τη 

λύ πη τους για την α πό φα ση του αμε-

ρι κα νι κού κο λοσ σού να κλεί σει την 

κι νε ζι κή μη χα νή α να ζή τη σης και πλέ ον 

πα ρα πέ μπει τους χρή στες της στον δια-

δι κτυα κό τόπο του Χον γκ Κον γκ, ό που 

δεν ι σχύ ει ο νό μος πε ρί λο γο κρι σί ας. 

Οι Κι νέ ζοι τό τε μί λη σαν για α θέ τη ση 

της συμ φω νί ας που η ε ται ρεί α εί χε υ πο-

γρά ψει για φιλ τρά ρισμα της μη χα νής 

α να ζή τη σης. Η πρώ τη τους α ντί δρα ση 

ή ταν να θέ σουν και πά λι σε λει τουρ γί α 

το δια δι κτυακό «Σι νι κό» Τεί χος προ-

στα σί ας, ό πως έ χει ο νο μα στεί, για να 

συ νε χί σουν να λο γο κρί νο νται τα α πο-

τελέ σμα τα α να ζή τη σης.

Πε ρί πτω ση της Πο δοσφαι ρι κής 

Ο μά δας της Liverpool. Οι άγ-

γλοι «χού λι γκαν» πή γαι-

ναν στα γή πε δα με μα-

χαί ρια και σπα σμέ να 

μπου κά λια για να ε νι-

σχύσουν την ο μά δα 

τους. Τον Αύγου στο 

2010, ό μως, ο Τε ξα-

νός δι σε κα τομ μυ-

ριού χος, συ νι διο κτή-

της της Λί βερ πουλ, 

Τομ Χικ ς α να κά λυ ψε 

ό τι τα σύγ χρο να και 

ε ξε λιγ μέ να τε χνο λο γι κά 

ό πλα των φα να τι κών ο πα-

δών των πο δο σφαι ρι κών 

ο μά δων, ό πως τα κι νη τά τη λέ-

φω να με κά με ρα, το Twitter, αλ λά 

και τα α νε πι θύ μη τα e-mail (spam), εί-

ναι πε ρισ σό τε ρο α πο τε λε σμα τι κά και 

ε ξί σου τρο μακτι κά. Ο Τομ Χικ ς έ γι νε 

ο στό χος μιας συμ μο ρί ας α γα να κτι-

σμέ νων ο πα δών των «κόκ κινων» που 

τον θε ω ρούσαν μο να δι κό υπεύ θυ νο 

για την κα κή πο ρεί α της ο μά δας. 0 

σύλ λο γος, που διά νυε το 118ο έ τος 
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α πό την ί δρυσή του, ό ταν ο Χικ ς τον 

α γό ρα σε, το 2007, ή ταν μί α α πό τις κα-

λύ τε ρες ο μά δες της Premier League, 

του αγ γλι κού πο δο σφαι ρι κού πρω τα-

θλή μα τος και της Ευ ρώ πης. Από τό τε 

το δά νειο που πή ρε για να χρη μα το-

δο τή σει την α γο ρά και τα χρέ η που 

δη μιουρ γή θη καν έ χουν ως α πο τέ λε-

σμα να «στε γνώ σουν» τα τα μεί α του 

συλ λό γου και να τον ο δη γή σουν στις 

τε λευ ταί ες θέ σεις της βαθ μο λο γί ας 

του αγ γλι κού πρω τα θλή μα τος. Ταυ τό-

χρο να, αυτή η α τμό σφαι ρα «γκρί νιας» 

και κα κού κλί μα τος στον σύλ λο γο 

είχε με ταφερ θεί και στον α γω νι στι κό 

χώ ρο του Αν φιλντ, ό πως ο νο μά ζε ται 

το γή πε δο της Λί βερ πουλ με ό λες τις 

γνω στές αρ νη τι κές συ νέ πειες. Έ τσι 

οι φανα τι κοί της ο μά δας ορ γά νω σαν 

μια εκ στρατεί α η ο ποία έ χει στό χο να 

διώ ξει τον α με ρι κα νό ι διο κτή τη της. 

Η στρα τη γική τους βα σι ζό ταν στο 

να τρο μά ξουν τις τρά πε ζες αλ λά και 

τους υ πό λοι πους χρη μα το πι στω τι κούς 

ορ γα νι σμούς ώ στε να μη δα νειο δο τή-

σουν τον Τομ Χικ ς, για να ε ξα ντλη θεί 

η ρευ στό τη τά του και να α να γκα στεί 

να που λή σει την ο μά δα. Για να το ε πι-

τύ χουν αυ τό, ε πι στρά τευ σαν ό λα τα 

γνω στά ψη φια κά σύγ χρο να μέ σα ώ στε 

να πα ρα κο λου θούν τις κι νή σεις του 

και ό λες τις προ σπά θειες ε ξεύ ρε σης 

κε φα λαί ων. Στη συ νέ χεια, ε πι τί θο νταν 

στους υ πο ψή φι ους δα νει στές με χι λιά-

δες α πει λη τι κά μη νύ μα τα η λε κτρο νι-

κού τα χυ δρο μεί ου, τη λέ φω να και μη-

νύ μα τα στη γνω στή υ πη ρε σί α Twitter, 

με στό χο να τους α πο τρέ ψουν.

Ο Τομ Χικ ς έ μα θε α πό «πρώ το χέ ρι» 

ό τι έ γι νε το «θή ρα μα» σε έ να «ψη φια-

κό κυ νή γι» με έ ναν τρό πο που θυ μί ζει, 

αρκε τά, κα τα σκο πι κή ται νί α. Νω ρίς 

έ να α πό γευ μα κά θι σε σε έ να πα γκά κι 

στην καρ διά του Μαν χά ταν, ό ταν έ γι-

νε α ντι λη πτός α πό έ ναν φα να τι κό των 

«κόκ κι νων» γέν νη μα θρέμ μα του Λί-

βερ πουλ. Ο 35χρο νος φα να τι κός Πολ 

Γου ίλ σον, οι κο νο μι κός σύμ βου λος, δια-

πί στω σε ό τι τα γρα φεί α της Deutsche 

Bank και της JP Morgan Chase ή ταν 

στον ί διο δρό μο. Έ τσι υ πέ θε σε ό τι 

ο Τομ Χικ ς, συ νο δευό με νος α πό τον 

γιο του, θα ε πι σκε φθεί την τράπε ζα 

για χρη μα το δό τη ση. Ο Πολ Γου ίλ σον 

δεν έ χα σε και ρό. Έ βγα λε το BlackBerry 

α πό την τσέ πη του, τρά βη ξε με ρι κές 

φω το γρα φί ες και τις έ στει λε στη σύ-

ζυ γο του. Στη συ νέ χεια α κο λού θη σε 

τον Χικς ως το «λό μπι» του κτι ρί ου 

της Deutsche Bank. Η κυ ρί α Ε ριν Μακ 

Κλό σκι δεν έ χα σε και ρό και «α νέ βα σε» 

α μέ σως τις φω το γρα φί ες στο Twitter 

ε ξη γώ ντας την κα τά στα ση. Έ τσι, α πό 

την άλλη πλευ ρά του Α τλαντι κού, ο 

40χρο νος ο δη γός τα ξί Ά λαν Κάιλ, ο 

ο ποί ος η γεί ται της κα μπά νιας κα τά 

του Χικ ς, έ στει λε α μέ σως έ να μή νυ-

μα στις δύ ο τρά πε ζες πα ρα κα λώ ντας 

να μην του χο ρη γή σουν το δά νειο 

των 313 ε κατ. δο λα ρί ων που εί χε ζη-

τή σει, α πό το ο ποί ο θα πλή ρω νε τα 

χρή μα τα που χρω στού σε στη Royal 

Bank of Scotland ό ταν α γό ρα σε την 

ο μά δα. Ε πι πρό σθε τα, η κα τά στα ση 

στο Μαν χά ταν ε πι δει νώ θη κε πε ρισ-

σό τε ρο ό ταν έ νας 18χρο νος ο πα δός 

της Λί βερ πουλ που σπου δά ζει στο 

Πα νε πι στή μιο της Νέ ας Υόρ κης έ μα θε 

online ό τι ο Τομ Χικ ς εί ναι «στη γει-

το νιά». Κα τέ βη κε στο πε ζο δρό μιο με 

το κα σκόλ της ο μά δας του τυλιγ μέ νο 

στον λαι μό του, έ ξω α πό τα γρα φεί α 

της Deutsche Bank, φω νά ζο ντας ό τι 

ο Τομ Χικ ς εί ναι α νε πι θύ μη τος. Αυ τό 

κρά τη σε 45 λε πτά. Στη συ νέχεια ο Τομ 

Χικ ς ε γκα τέ λει ψε εσπευ σμένα το κτί-
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ριο και εί πε σε έ ναν α στυ νο μικό που 

ή ταν ε κεί κο ντά ό τι ο νε α ρός δη μιουρ-

γεί πρό βλη μα. Κα θώς ο α στυ νο μι κός 

α πο μά κρυ νε τον 18χρο νο φοι τη τή της 

Ια τρι κής α πό την έ ξο δο του κτι ρί ου, 

ο νε α ρός φώ να ξε προς τον Τομ Χικ ς: 

«Φύ γε α πό την ο μά δα».

Ε πι θέ σεις της ο μά δας «Anonymous». Πέ-

ντε φε ρό με να ως μέ λη της ο μά δας 

κυ βερ νο πει ρατών «Anonymous» α να-

κοί νω σε τον Ια νουά ριο του 2011 ό τι 

συ νέ λαβε η βρε τα νι κή α στυ νο μί α, 

α νά με σά τους και δύ ο α νή λι κους, στο 

πλαί σιο μί ας έ ρευ νας για κυ βερ νο ε πι-

θέ σεις ε να ντί ον ιστο τό πων ε ται ρειών 

ε χθρι κών προς τον WikiLeaks. Ταυ τό-

χρο να η Ο μο σπον δια κή Α στυ νο μί α 

των Η ΠΑ (FBI) προ χώ ρη σε σε έ ρευ νες 

για δια δι κτυα κές ε πι θέ σεις που εί χαν 

«στό χο με γά λες α με ρι κα νι κές ε ται ρεί-

ες», σύμ φω να με α να κοί νω ση του FBI. 

«Πέ ντε άν δρες ή ταν η λι κί ας 15, 16, 

19, 20 και 26 ε τών και συ νε λή φθη σαν 

με τά α πό συ ντο νι σμέ νες ε νέρ γειες», 

α να φέ ρει η α να κοί νω ση της βρε τα νι-

κής α στυ νο μί ας, διευ κρι νί ζο ντας ό τι οι 

συλ λη φθέ ντες εί ναι ύπο πτοι για πα ρα-

βί α ση της νο μο θε σί ας σχε τι κά με την 

κυ βερ νο πει ρα τεί α κατά τη διάρ κεια 

πρό σφα των ε πι θέ σε ων. Την ευ θύ νη 

α νέ λα βε η ο μά δα «Anonymous» και 

είχαν στό χο πολ λές ε ται ρεί ες. Ε πί σης, 

έ νας Γάλ λος έ φηβος, ο ο ποί ος φέ ρε ται 

ό τι συμ με τεί χε σε αυ τές τις κυ βερ νο ε-

πι θέ σεις, εί χε τε θεί υ πό κρά τη ση για 

με ρι κές ώ ρες δή λω σε η διεύ θυν ση της 

α στυ νο μί ας του Πα ρι σιού. Νω ρί τε ρα, 

η ο μά δα «Anonymous» έ κα νε κυ βερ νο-

ε πι θέσεις και ε να ντί ον του ι στό το που 

της κυ βέρ νη σης της Τυ νη σί ας, ε νώ 

α πεί λη σε και την αι γυ πτια κή κυ βέρ-

νη ση ό τι θα προ χω ρή σει σε α ντί ποι να 

αν οι αι γυπτια κές αρ χές μπλο κά ρουν 

την πρό σβα ση των δια δη λω τών στο 

δια δί κτυο. Τέ λος, ευ θύ νε ται και για ε πι-

θέ σεις κα τά α με ρι κα νι κών πι στω τι κών 

καρ τών Visa και Mastercard και της 

ε ται ρεί ας δια δι κτυα κών πλη ρω μών 

PayPal, σε α πά ντη ση στην α πό φα σή 

τους να μπλο κά ρουν τις δω ρε ές προς 

τον ι στό το πο WikiLeaks.

Α ΜΥ ΝΤΙ ΚΕΣ Ε ΝΕΡ ΓΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ε ΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑ ΣΗ
Πα ράλ λη λα με το ζή τη μα των δια-

δι κτυα κών επι θέ σε ων και ί σως α κό μη 

ση μα ντι κό τε ρο, εί ναι το θέ μα της ε λευ-

θε ρί ας πρό σβα σης της πλη ρο φο ρί ας 

στο Δια δί κτυο, έ να μέ σο που ού τως 

ή άλ λως, δύ σκο λα περιο ρί ζε ται. Θα 

μπο ρού σα με να την ε ντά ξου με στις 

αμυ ντι κές ε νέρ γειες του κυ βερ νο πο-

λέ μου.

Πε ρί πτω ση του Ιράν. Το Ι ράν συ γκα τα-

λέ γε ται στις χώ ρες που ε λέγ χουν το 

Ί ντερ νετ ε ντός των συ νό ρων. Το 2006, 

μά λι στα, η κυ βέρ νη ση ε πι χεί ρη σε να 

κα τα στή σει πα ρά νο μη ο ποια δή πο τε 

σύν δε ση με γα λύ τε ρη α πό 128 kbps, 

ω στό σο βρήκε σθε να ρή α ντί στα ση τό-

σο α πό ε πι χει ρη μα τί ες αλ λά και μέ λη 

του Ιράνι κού κοι νο βου λί ου.

Πε ρί πτω ση της Τουρ κί ας. Το 2007, το 

τουρ κι κό κοι νο βού λιο ε νέ κρι νε νο-

μοσχέ διο ε λέγ χου του Ί ντερ νετ μέ σα 

σε 59 μό λις λε πτά. Οι υ πο στη ρι κτές 

του θε ώρη σαν ό τι με αυ τό τον τρό πο 

προ στα τεύ ο νται οι α νή λι κοι, ε νώ σε 

δύ ο χρό νια ο α ριθ μός των ι στο σε λί-

δων στις ο ποί ες α πα γο ρεύ τη κε η πρό-

σβα ση έ φτα σε τις 2.600. Πολ λές α πό 

τις ι στο σε λί δες που κό πη καν πά ντως, 

ε λά χι στη σχέ ση εί χαν με την προ στα-

σί α των α νη λί κων. Χα ρα κτη ρι στι κό 

πα ρά δειγ μα, η υ πη ρε σί α Blogger, με 

την α πα γό ρευ ση πρό σβα σης στα χι-
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λιά δες blog της υ πη ρε σί ας ε πει δή 

έ να α πό αυτά διέ νει με πει ρα τι κά πο-

δο σφαι ρι κούς α γώ νες. Με γα λύ τε ρο 

θό ρυ βο εί χε προκα λέ σει ω στό σο η 

α πό φα ση των τουρ κι κών αρ χών να 

α πα γο ρεύ σουν την πρό σβαση στο 

YouTube, με τά τη δη μο σί ευ ση βί ντε ο 

προ σβλη τι κών στο πρό σω πο του Κε-

μάλ Ατα τούρ κ. Αυ τή η α πό φα ση της 

Τουρ κί ας δεν άλ λα ξε α κό μη και ό ταν 

οι ι θύ νο ντες της Google πρό τει ναν να 

μη προ βάλ λε ται μό νο το συ γκε κρι μέ-

νο υ λι κό στους Τούρ κους χρή στες.

Πε ρί πτω ση της Κί νας. Η Ευ ρω πα ϊ κή 

Έ νω ση κα τη γό ρη σε την Κί να την 26η 

Ιουνί ου 2009 για την «α πα ράδε κτη» 

λο γο κρι σί α του Ί ντερ νετ, ε νώ οι Βρυ-

ξέλ λες α πέρ ρι ψαν του ι σχυ ρι σμούς 

του Πε κί νου ό τι το λο γι σμι κό ε λέγ χου 

που θα χρη σι μο ποι ή σει το τε λευ ταί ο 

έ χει α πο κλει στι κά στό χο την πά τα ξη 

της πορ νο γρα φί ας. «Στό χος του φίλ-

τρου, α ντί θε τα με ό σα λέ νε οι κι νε ζι κές 

αρ χές, είναι ξε κά θα ρα η λο γο κρι σί α 

του Δια δι κτύ ου και ο πε ριο ρι σμός της 

ε λεύ θε ρης έκ φρα σης», α νέ φερε η α να-

κοί νω ση της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής. 

«Προ τρέ που με την Κί να να α να βά λει 

την ε φαρ μο γή του προ γράμ μα τος και 

προ τεί νε ται η πραγ μα το ποί η ση συ νά-

ντη σης τε χνι κού ε πι πέ δου, ώ στε να γί-

νουν κατα νο η τά ό σα δια κυ βεύ ο νται 

α πό μια τέ τοια ε νέρ γεια». Σύμ φω να 

με την κι νε ζι κή πλευ ρά, το λο γι σμικό 

του ο ποί ου τη χρή ση θέ λη σε να κα τα-

στή σει υ πο χρε ω τι κή, θα πε ριό ρι ζε την 

πορ νο γρα φί α και θα ε ξα σφά λι ζε την 

ε ξά πλω ση του Δια δι κτύ ου στη χώ ρα 

με τους πε ρισ σό τε ρους χρήστες στον 

κό σμο. Ε πί σης, η Κί να είχε α να φέ ρει 

ό τι οι χρή στες θα μπο ρούν να α πενερ-

γο ποι ή σουν το λο γι σμι κό, ε φό σον το 

ε πι θυ μούν.

Ω στό σο, χρή στες τό σο στην Κί να 

ό σο και στο ε ξω τε ρι κό έ βλε παν σε 

αυ τό την προ σπά θεια της χώ ρας να 

ε μπο δί σει την πρό σβα ση σε «ευαί-

σθη το» πε ριεχό με νο. «Η α πα γό ρευ ση 

πρό σβα σης σε συ γκε κρι μέ νο πε ριε χό με-

νο εί ναι α πο λύτως α πα ρά δε κτο για την 

Ε.Ε.», α να φέ ρει η Ε πι τρο πή. Στη συ νέ-

χεια, οι Η ΠΑ δή λωσαν ό τι η ε νέρ γεια 

της Κί νας μπο ρεί να πα ρα βιά σει τις 

υ πο χρε ώ σεις των κρα τών με λών του 

Πα γκό σμιου Ορ γα νι σμού Ε μπο ρί ου. 

Ε ρευ νη τές του πα νε πι στημί ου του Μί-

τσι γκαν, που ε ξέ τα σαν το λο γι σμι κό, 

εί χαν α να φέ ρει ό τι πε ριέχει σο βα ρά 

κε νά α σφα λεί ας που το κα θι στούν 

ευά λω το σε ε πι θέ σεις. Ε πι πλέ ον, πρό-

σθε σαν ό τι το φίλτρο ε μπό δι ζε λέ ξεις 

και έν νοιες που θε ω ρού νται πο λι τι κά 

ευαί σθη τες από το Κομ μου νι στι κό 

Κόμ μα της χώ ρας.

Η δια μά χη γύ ρω α πό το συ γκε κρι-

μέ νο λο γι σμι κό πραγ μα το ποιεί ται την 

ίδια πε ρί ο δο που η τε χνο λο γί α παί ζει 

πρω ταρ χι κό ρό λο στις δια μαρ τυ ρί ες 

στο Ι ράν, ό που οι ε πι κρι τές της κυ-

βέρ νη σης και του κα θε στώ τος χρη σι-

μο ποιούν κα τά κό ρον το Twitter, το 

Facebook και άλ λες υ πη ρε σί ες κοι νω-

νι κής δι κτύ ω σης για να με τα δώ σουν 

τις ε ξε λί ξεις και να κι νη το ποι ή σουν 

τους πο λί τες.

Πε ρί πτω ση της Γερ μα νί ας. Φαι νό με-

να ε λέγ χου του Ί ντερ νετ πα ρα τη ρού-

νται α κό μη και στην καρ διά της Ευ ρώ-

πης, στη Γερ μα νί α, ό που ψη φί στη κε 

νο μο θεσί α, σύμ φω να με την ο ποί α 

δη μιουρ γεί ται μια μαύ ρη λί στα ι στο-

σε λί δων α κραί ου πορ νο γρα φι κού 

πε ριε χο μέ νου. Η α ντί δρα ση υ πήρ ξε 

έ ντο νη και εκ δη λώ θηκε με δια δι κτυα-

κή δια μαρ τυ ρί α, η ο ποί α χρεια ζό ταν 

50.000 υ πο γρα φές ε ντός έ ξι ε βδο μά-
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δων προ κει μέ νου να δια βα στεί στο γερ μα νι κό κοι νο-

βού λιο, α ριθ μός που συ μπλη ρώ θη κε σε τρεις μό λις 

η μέ ρες, ε νώ στο τέ λος των έ ξι ε βδο μά δων εί χε φτά σει 

τις 130.000 υ πο γρα φές. Α ντί της χρή σης τε χνο λο γί ας 

α πα γό ρευ σης της πρό σβα σης, η δια δι κτυα κή κοι νό τη τα 

πρό τει νε τη στό χευ ση των προ σβλη τικών sites. Με τά 

α πό δια βου λεύ σεις και τη συ νερ γα σί α των αρ χών με 

τους α κτι βι στές, η νο μο θε σί α α πο σύρ θη κε. Πλέ ον, ό ταν 

ο χρή στης φτά σει σε μια τέ τοια ι στοσε λί δα, βλέ πει μια 

κυ βερ νη τι κή προ ει δο ποί η ση, μπο ρεί ω στό σο να προ-

χω ρήσει ε φό σον το ε πι θυ μεί.

Οι ε πι στή μο νες συμ φω νούν ό τι η α πα γό ρευ ση στην 

πρό σβα ση σε αυ τές τις ι στο σε λί δες δεν λύ νει α πα ραί τη-

τα το πρό βλη μα. Ό πως ε πε σή μα νε ο Φά ρι βαρ, «αυ τό 

που κά νου με εί ναι α πλά να μην το προ βάλου με στη 

δι κή μας ο θό νη, που φυ σι κά δε συ νε πά γε ται την ε ξα φά-

νι ση της παιδι κής πορ νο γρα φί ας ή της εκ με τάλ λευ σης 

των παι διών στο Δια δί κτυο».

Ε ΝΕΡ ΓΕΙΕΣ ΑΥ ΤΟ ΠΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑΣ
Πολ λές χώ ρες έ χουν προ βεί σε ε νέρ γειες για την 

προ στα σί α των συ στη μά των τους και πολ λές συ ζη τή-

σεις έ γι ναν και θα γίνο νται για την ορ γά νωση κοι νής 

πολι τι κής ά μυ νας κυ βερ νο πο λέ μου. Ω στόσο, οι α πόψεις 

δια φέ ρουν σημα ντι κά κα θώς ο φεί λο νται στη δια φο ρε τι-

κή α ντί λη ψη, τη δια φο ρε τι κή κουλ τού ρα, τις ε πι διώ ξεις 

και τα συμ φέ ρο ντα της κά θε χώρας. Εί ναι ξε κά θα ρο ό τι 

α πο τε λεί τε χνι κό θέ μα με έ ντο να τα στοι χεί α των πο-

λι τι κών ε πι διώ ξε ων ρι ζω μέ να μέ σα του τα ο ποί α εί ναι 

δύ σκο λο να γί νουν ευ διά κρι τα.

Α ΠΟ ΨΕΙΣ ΤΩΝ Η ΠΑ
Την 3η Ιουλί ου 2009 α να κοι νώ θη κε ό τι δρο μο λο γεί-

ται έ να πρό γραμ μα κυ βερ νο α σφα λεί ας των Η ΠΑ. Το 

όνο μα του προ γράμ μα τος θω ρά κι σης των Η ΠΑ α πέ να-

ντι στις δια δι κτυα κές ε πιθέ σεις εί ναι «Α ϊνστά ιν 3». Η 

κυ βέρ νη ση Ο μπάμα κι νεί ται αρ γά και προ σε κτι κά με 

έ να πι λο τι κό πρό γραμ μα, το ο ποί ο φι λο δο ξεί να α πο-

τε λέ σει την «α σπί δα» της χώ ρας α πέ ναντι στις κυ βερ-

νο ε πι θέ σεις. Το αρ χι κό πλά νο προ έ βλε πε την έ ναρ ξη 

της λειτουρ γί ας του μέ σα στο Φε βρουά ριο του 2009, 

αλ λά το υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Α σφα λείας κα θυ στέ ρη σε, 

σύμ φω να με κυ βερ νη τι κές πη γές.
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Το «Α ϊν στά ιν 3» έ χει προ κα λέ σει 

έ ντο νες δια μά χες στους κύ κλους της 

α με ρι κανι κής κυ βέρ νη σης, κα θώς θα 

χρη σι μο ποιεί τε χνο λο γί α της NSA (Κρα-

τι κή Υ πη ρε σία Α σφα λεί ας), η ο ποί α 

ή δη βρί σκε ται σε χρή ση σε στρα τιω τι-

κά δί κτυα. Ως εκ τού του, εί ναι πολ λές 

οι ορ γα νώ σεις προ στα σί ας των ε λευ-

θε ριών του πο λί τη οι ο ποί ες έ χουν 

εκ φρά σει τις α νη συ χί ες τους ό σον 

α φο ρά την έ κτα ση του ε λέγχου και 

της πα ρα κο λού θη σης δρα στη ριο τή-

των των πο λι τών που θα μπο ρούν να 

α σκή σουν οι μυ στι κές υ πη ρε σί ες των 

Η ΠΑ. Ω στό σο, ό πως έ χουν δη λώ σει 

κυ βερνη τι κές πη γές, οι οποί ες ζή τη σαν 

να μην κα το νο μα στούν, το πρό γραμ μα 

δεν θα το δια χει ρί ζε ται η NSA (πα ρά 

τη χρή ση της τε χνο λο γί ας της), αλ λά 

το Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Α σφα λεί ας, ε νώ 

η πα ρα κο λού θη ση θα πε ριο ρί ζε ται σε 

κυ βερ νη τι κά συ στή μα τα.

«Η NSA πα ρέ χει τε χνική υ πο στή ρι ξη» 

είχε πει η Τζά νετ Να πο λιτά νο, υ πουρ-

γός Ε θνι κής Α σφα λεί ας, η ο ποί α συ-

μπλή ρω σε πως «σα φώς και ε πι θυμού με 

να α ξιο ποι ή σου με τις α ξιό λο γες τε χνι κές 

δυ να τό τη τες της NSA». Το πρόγραμ μα 

που χρη σι μο ποιεί ται προς το πα ρόν 

α πό το υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Α σφαλεί ας 

εί ναι το «Α ϊν στά ιν 1», το ο ποί ο βρί σκε-

ται σε στά δια α ντι κα τά στα σης από το 

«Α ϊν στά ιν 2». Η δια φο ρά του «Α ϊν στά-

ιν 3» σε σχέ ση με τους προ κα τό χους 

του εί ναι ό τι ό χι α πλά ε ντο πί ζει τους 

ει σβο λείς, αλ λά έ χει τη δυ να τό τη τα να 

τους στα μα τά και να πα ρε μπο δί ζει την 

κλο πή δε δο μέ νων. Το «κλει δί», σύμφω-

να με τους δη μιουρ γούς του, δεν εί ναι 

η πα ρα κο λού θη ση του πε ριε χο μέ νου 

των e-mails, αλ λά του υ πο λο γι στι κού 

κώ δι κα που τα συ νο δεύ ει, κα θώς αυ-

τός εί ναι ο κύ ριος υ πεύ θυ νος για την 

πα ρα βί α ση συ στη μά των α σφα λεί ας, 

κα θώς και την κλο πή δε δο μέ νων.

Ο Ά ρι Σβαρ τς, α ντι πρό ε δρος του 

Κέ ντρου Δη μο κρα τί ας και Τε χνο λο γί-

ας, δή λω σε πως προ τε ραιό τη τα α πο-

τε λεί η πα ρο χή δια βε βαιώ σε ων ό τι, 

πα ρά την πιο «ε πι θε τι κή» πο λι τι κή 
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στην προ στα σί α των συ στη μά των της, 

η κυ βέρ νη ση δε θα πα ρα βιά σει τα 

δι καιώ μα τα των πο λι τών. «Υπάρ χουν 

α νη συ χί ες για την ό λη δια δι κα σί α - η 

κύ ρια α πό τις ο ποί ες εί ναι το πώς θα 

προ στα τέ ψεις το σύ στη μα ε νώ πα ράλ λη-

λα δεν πα ρα κο λου θείς τους ί διους σου 

τους πο λί τες» εί πε σχε τι κά. «Αν και δεν 

έ χω α πά ντη ση σε αυ τό το ε ρώ τη μα, ο 

πρό ε δρος έ χει δε σμευ τεί πά νω σε αυ τό 

το θέ μα. Αυ τό με κά νει να πι στεύ ω ό τι 

δεν θα συμ βεί κά τι τέ τοιο» κα τέ λη ξε.

ΡΩ ΣΙ ΚΕΣ Α ΠΟ ΨΕΙΣ
Η ΠΑ και Ρω σί α δεν μπο ρούν να 

συμ φω νή σουν στον τρό πο α ντι με τώ-

πι σης της α πει λής των η λε κτρο νι κών 

ε πι θέ σε ων, σύμ φωνα με δη μο σί ευ μα 

των New York Times τον Μά ιο 2009. 

Ε πι κα λού με νο πη γές του Στέ ιτ Ντι-

πάρ τμε ντ, το δη μο σί ευ μα α νέ φε ρε 

ό τι οι δύ ο χώ ρες συμ φω νούν αρ χι κά 

ό τι ο κυ βερ νο χώρος ε ξε λίσ σε ται σε 

πε δί ο μά χης, και ό τι οι δύ ο πλευ ρές 

α να με νό ταν να α να φερθούν στο θέ-

μα κα τά την ε πί σκε ψη του Ο μπά μα 

στη Ρω σί α τον Ιούλιο 2009 αλ λά και 

κα τά τη συ νε δρί α ση του Συμ βου λί ου 

Α σφα λεί ας του Ο Η Ε τον Νο έμ βριο του 

ί διου έ τους.

Η Ρω σί α τάσ σε ται υ πέρ μιας διε-

θνούς συν θή κης στα πρό τυ πα αυ τών 

που απα γο ρεύ ουν τα χη μι κά ό πλα, και 

για το λό γο αυ τό εί χε πιέ σει για την 

πραγ ματο ποί η ση σει ράς συ να ντή σε-

ων μέ σα στο 2009. Οι Η ΠΑ α ντί θε τα 

θε ω ρούν ό τι η υ πογρα φή συν θή κης 

εί ναι πε ριτ τή και τάσ σε ται υ πέρ της 

συ νερ γα σί ας με τα ξύ ομά δων ε πι βο λής 

του διε θνούς δι καί ου. «Πραγ ματι κά 

πι στεύ ου με ό τι το θέ μα έ χει να κά νει 

με την ά μυ να», ε πι ση μαί νουν οι Times. 

«Θέ λουν να πε ριο ρί σουν την ε πί θε ση. 

Ε μείς πρέπει να βρού με τρό πο να ποι νι-

κο ποι ή σου με τις 50.000 ε πι θέ σεις που 

δε χό μα στε κά θε η μέ ρα». Σύμ φω να με 

την ε φη με ρί δα, ο ποιαδή πο τε συμ φω-

νί α για τον κυ βερ νο χώ ρο πα ρου σιά ζει 

ει δι κές δυ σκο λί ες ε πειδή αγ γί ζει θέ μα-

τα ό πως η λο γο κρι σί α στο Ί ντερ νετ, 
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η ε θνι κή κυ ριαρ χί α αλ λά και διε θνείς 

πρω τα γω νι στές που δεν μπο ρούν να 

υ πό κει νται σε συν θή κη.

Σύμ φω να με τους Α με ρι κα νούς 

α ξιω μα τού χους, η δια φω νί α ως προς 

την προσέγ γι ση ε μπο δί ζει την ε πι βο-

λή του νό μου διε θνώς, ει δι κά α πό τη 

στιγ μή που οι ε πι θέ σεις ε νά ντια σε 

κυ βερ νη τι κούς στό χους των Η ΠΑ προ-

έρ χο νται α πό την Κί να και τη Ρω σί α.

Α να γνω ρί ζο ντας την α νά γκη α ντι-

με τώ πι σης της αυ ξα νό με νης α πει λής 

του κυ βερ νοπο λέ μου, πολ λές χώ ρες, 

με τα ξύ των ο ποί ων και οι Η νω μέ νες 

Πο λι τεί ες, έ χουν α ναπτύ ξει ό πλα, τις 

λε γό με νες «βόμ βες λο γι κής», που μπο-

ρούν να στα μα τή σουν τη λει τουρ γί α 

υπο λο γι στών σε κρί σι μες στιγ μές ή 

να κα τα στρέ ψουν κυ κλώ μα τα, δί κτυα 

που αχρη στεύ ουν ή κα τα σκο πεύ ουν 

ι στο σε λί δες και δί κτυα, ή συ σκευές 

μι κρο κυμά των που κα τα στρέ φουν 

κυ κλώ μα τα υ πο λο γι στών α πό πολ λά 

μί λια μα κριά.

ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ
O κυ βερ νο πό λε μος θα σκο πεύ ει 

πά ντα στην «α χίλ λειο πτέρ να» κά θε 

σύγ χρο νης χώ ρας, την ο λο έ να και αυ-

ξα νό με νη «δι κτύ ω ση» μέ σω η λε κτρο-

νι κών πλη ρο φο ρι κών συ στη μά των, 

τό σο της κοι νω νί ας γε νι κά, ό σο και 

των ε νό πλων δυ νά με ων ει δι κό τε ρα:

 Τα «κυ βερ νο ό πλα», που θα διε-

ξά γουν ε πι θέ σεις ε να ντί ον του πλη-

ρο φο ρι κού ι στού του α ντι πά λου, θα 

ξε κι νά νε α πό τους «πα ρα δο σια κούς» 

χά κερ ς ,  και  το ο πλοστά σιό τους 

(«ιούς», «λο γι κές βόμ βες», «Δού ρειους 

Ίπ πους» κ.λπ.), το ο ποί ο θα σκο πεύει 

στην προ σβο λή του λο γι σμι κού των 

πλη ροφο ρι κών συ στη μά των.

 Σε μια δεύ τε ρη κα τη γο ρί α θα 

ε ντάσ σο νται τα συ στή μα τα η λε κτρο-

μα γνη τι κού παλ μού (ΕΜΡ) και τα ό πλα 

κα τευ θυ νό με νης ε νέρ γειας (DEW), 

ό πως εί ναι τα όπλα μι κρο κυ μά των, τα 

ο ποί α θα σκο πεύ ουν στην κα τα στρο-

φή του hardware.

 Τέ λος, μί α τρί τη κα τη γο ρί α υ πο-

ψη φί ων κυ βερ νο ό πλων, η ο ποί α φα-

ντά ζει σαν να έ χει βγει α πό σε νά ρια 

ε πι στημο νι κής φα ντα σί ας, θα εί ναι 

τα να νο ρο μπόπ, (μι κρο-η λε κτρο μη-

χα νι κά και βιο λο γι κά), τα ο ποί α (σε 

πε ρί πτω ση που θα προ χω ρή σει η ε ξέ-

λι ξή τους), θα έ χουν μέ γε θος κόκ κου 

σκό νης, ή και μι κρό τε ρο και θα ει δι-

κεύ ο νται στο να «τρώ νε» το πυ ρί τιο 

των υ πο λο γι στών.

Ε πί σης, θα πρέ πει να α να φερ θεί, 

ό τι το «νέ ο στρα τη γι κό δόγ μα του 

ΝΑ ΤΟ» ε ξε τά σθη κε α πό το τη σύ νο δο 

κο ρυ φής της Συμ μαχί ας τον Νο έμ βριο 

του 2010 στη Λι σα βό να. Σε ό,τι α φο ρά 

το δόγ μα της Συμ μα χί ας, ό πως δή λω-

σε ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας του ΝΑ ΤΟ, 

Ά ντερ ς Φο γκ Ρα σμού σεν, θα πρέ πει 

να προ σαρ μο στεί στις προ κλή σεις 

του 21ου αιώ να, ό πως εί ναι η διε θνής 

τρο μο κρα τί α, η διά δοση των βαλ λι-

στι κών ό πλων και οι ε πι θέ σεις στον 

κυ βερ νο χώ ρο.

Αυ τή η δή λω ση α πό μό νη της α πο-

τε λεί από δει ξη για τη ση μα σί α που 

δί δει το ΝΑ ΤΟ στη διά στα ση του κυ-

βερ νο πο λέ μου.

Ε πι πρό σθε τα, να το νι στεί ό τι η 

τρο μο κρα τί α και οι η λε κτρο νι κές ε πι-

θέ σεις στον κυ βερ νο χώ ρο α να μέ νε-

ται να πα ρα γκω νί σουν την πυ ρη νι κή 

α πει λή και την κα τάρ ρευ ση α σθε νών 

κρα τών α πό την πρω το κα θε δρί α στα 

σχέ δια της βρε τανι κής κυ βέρ νη σης 

για την κα τά στρω ση της στρα τη γι κής 

της για την ε θνι κή της α σφά λεια.
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Ό πως δια πι στώ νου με α πό τις α να φο ρές και τα πα ραδείγ μα τα, ο 

κυ βερ νο πό λε μος εί ναι μια α σύμ με τρη μορ φή επι χει ρή σε ων, που 

δεν ε πη ρε ά ζε ται α πό την ει ρή νη. Διε ξά γε ται ό λες τις ε πο χές, η μέ ρα 

και νύ κτα, υ πό ό λες τις και ρι κές συν θήκες, χω ρίς να ε πη ρε ά ζε ται 

α πό τις α πο στά σεις και από το ε άν υ πάρ χει ει ρή νη και πό λε μος. Ο 

κυ βερνο πό λε μος εί ναι έ νας πραγ μα τι κός, αλ λά α φα νής και δια κρι-

τι κός πό λε μος, ο ο ποί ος ω στό σο θέ τει νέ α ζη τή μα τα η θι κής και 

νο μι μότη τος και α πει λεί α κό μη πε ρισ σό τε ρο να ταυ τί σει την ει ρή νη 

με τον πό λε μο, ε νι σχύ ο ντας τη γκρί ζα ζώ νη με τα ξύ αυ τών των δύ ο, 

που τεί νει να κυ ριαρ χή σει σή με ρα, ι διαί τε ρα με τά την «α σύμ με τρη 

ε πί θε ση» της 11ης Σε πτεμ βρί ου και της κή ρυ ξης του πο λύ χρο νου 

«Πο λέ μου ε νά ντια στην Τρο μο κρα τί α», ο ο ποί ος σή με ρα βρί σκε-

ται υπό ε ξέ λι ξη. Ε πί σης, εί ναι έ να μέ σον προ βο λής ι σχύ ος που δεν 

ε ξαρ τάται α πό την γε ω γρα φί α.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πε ριο δι κός Τύ πος

 Πε ριο δι κό Διε θνείς Οι κο νο μι κές Σχέ σεις και Δι πλω μα τί α.

Ε φη με ρί δες

 Κα θη με ρι νή.

 www.kathimerini.gr με πλη ρο φο ρί ες BBC, Guardian της 25-06-09.

 www.kathimerini.gr με πλη ρο φο ρί ες α πό ΑΡ της 03-07-09.

 www.kathimerini.gr με πλη ροφο ρί ες α πό Γαλ λι κό Πρα κτο ρεί ο 29-07-09.

 Α πο γευμα τι νή της 10ης Ιουλίου 2009.

 Ναυ τε μπο ρι κή naftemporiki.gr 28 - 01- 2011 07:44.

Λοι πές Πη γές

 Γαλ λι κό Πρα κτο ρεί ο της 30-07-09 Πη γές: The Register, BBC, Cnet και Google.

Δια δί κτυο

 NATO HQ http://www.nato.int

 Supreme Allied Commander Transformation http://www.act.nato.int/

 Cooperative Cyber Defence (CCD) COE (Estonia) www.ccdcoe.org/

 www. serfaro.com The worldwide Greek surf portal

 www.in.gr 14.10.2010
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Ε θνι κή Α ντίστα ση
(1941 - 1944)
ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΒ) Ιω άν νης Γε με νε τζής

Η κα το χι κή πε ρί ο δος συ νή θως ο ριο θε τεί ται µε έ ναρ ξη την 27η 

Α πρι λί ου 1941, ό ταν έ γι νε η πα ρά δο ση των Α θη νών στις γερ µα νι-

κές δυ νάµεις και λή ξη τη 18η Ο κτω βρί ου 1944, ό ταν ε γκα τα στά-

θη κε η κυ βέρ νη ση ε θνι κής ε νότη τας, µε πρω θυ πουρ γό τον Γε ώρ γιο 

Πα παν δρέ ου, στην ε λεύ θε ρη πια ελ λη νι κή πρω τεύ ου σα.

Ο Ά ρης Βε λου χιώ της έ παι ξε κα τα-
λυ τι κό ρό λο στη συ γκρό τη ση των 

πρώτων τμη μά των του Ε ΛΑΣ.
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Η ΤΡΙ ΠΛΗ ΚΑ ΤΟ ΧΗ ΤΟΥ ΕΛ ΛΑ ΔΙ ΚΟΥ ΧΩ ΡΟΥ (1941 - 1944)
Η λή ξη του Ελλη νο γερ μα νι κού Πο λέ μου ση μα το δό τη σε την ταυ τό χρο νη 

ε σπευ σμέ νη α πο χώ ρη ση του ό γκου των γερ μα νι κών δυ νά με ων προ κει μέ νου να 

υ λο ποι η θεί η ε πι χεί ρη ση «Μπαρ μπα ρό σα» κα τά της Σο βιε τι κής Έ νω σης. Η Ελ λά δα, 

ού τως ή άλ λως και γε νι κό τε ρα η λε κά νη της Μεσογεί ου, ε θε ω ρεί το ό τι α νή κει στη 

σφαί ρα ε πιρρο ής της Ι τα λί ας. Έ τσι, πα ρό λο που ο κα τα κτη τής ου σια στι κά της Ελ-

λά δας ή ταν οι γερ μα νι κές έ νο πλες δυ νά μεις, ο ελ ληνι κός χώ ρος τε μα χί στη κε και 

α πο τέ λε σε τρεις κα το χι κές ζώ νες, τη γερ μα νική, την ι τα λι κή και τη βουλ γα ρι κή. Οι 

Γερ μα νοί διατή ρη σαν την πε ριο χή Α θη νών - Πει ραιώς, την πε ριο χή Θεσ σα λο νί κης, 

την Κρή τη και κά ποια νη σιά του Αι γαί ου, τα ο ποί α εί χαν στρα τη γι κή ση μα σί α1. 

Στους Βούλ γα ρους πα ρα χω ρή θη κε η Α να το λι κή Μα κε δο νί α και η Θρά κη, ε νώ ο 

υπό λοι πος ελ λη νι κός χώ ρος πα ρέ μει νε υ πό την κα το χή των Ι τα λών. Έ τσι, οι στρα-

τιω τι κές δυ νά μεις Κα το χής α πο τε λούνταν α πό την 5η Γερ μα νι κή Στρα τιά, τη 11η 

Ι τα λι κή Στρα τιά και το 2ο Βουλ γα ρι κό Σώ μα. Η συ νο λι κή δύ να μη των κα το χι κών 

δυ νά με ων α νέρ χο νταν σε πε ρί που 300.000 άν δρες2. Αρ χη γός των Α ξο νι κών Δυ νά-

με ων στην Ελ λά δα ο ρί στηκε ο Ι τα λός Στρα τη γός Geloso3. 

ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΗΣ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΝΤΙΣΤΑ ΣΗΣ
Α μέ σως με τά τη μά χη της Κρή της, η νό μι μη ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση του Εμ μα νου ήλ 

Τσου δε ρού με τα βαί νει και λει τουρ γεί στο Κά ι ρο της Αι γύ πτου. Α πό ε κεί, ε πι βλέ πει 

τη συ νέ χι ση της λει τουρ γί ας των κέ ντρων - έ μπε δων κα τά τα ξης και εκ παί δευ σης 

του ελ λη νι κού στρα τού Μέσης Α να το λής και την εν συ νε χεί α συμ με το χή του στον 

1 Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρο νται, η Λή μνος, η Λέ σβος, η Χί ος, η Α μορ γός, η Μή λος ο Πό ρος, η Αί γι να, η 
Σκιά θος, η Σκό πε λος, η Α λόν νησος, και το με γα λύ τε ρο κομ μά τι της Κρή της. 

2 Σπύ ρος Γα σπα ρι νά τος, Η Κα το χή, Τό μος 1, Α θή να 1998, Εκ δό σεις Ι. Σι δέ ρη, σελ. 45.
3 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως κα τά την Φα σι στι κή και Να ζι στι κή Ει σβο λή, Α θή-

να, 1960, σελ. 11.

 Τμή μα των δυ νά με ων του ΕΛΑΣ σε πο ρεί α.
 Ο Να πο λέ ων Ζέρ βας με στε λέ χη της ορ γά νω σής του.
 Ε κτέ λε ση πα τριω τών μπρο στά στην κα τε στραμ μέ νη γέ φυ ρα του
Γορ γο πο τά μου σε α ντί ποι να για την α να τί να ξή της α πό την Α ντί στα ση.
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α γώ να των συμ μά χων στη Βό ρεια Α φρι κή. Πα ράλ λη λα, σχε διά ζει και συ ντο νί ζει 

ε πι χει ρή σεις σε συνερ γα σί α με τους συμ μά χους στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας ε να ντί-

ον των κα το χι κών στρα τευ μά των.

Στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας ορ γα νώ νε ται η Ε θνι κή Α ντί στα ση, στην ο ποί α η συμ-

με το χή του λα ού ή ταν α θρό α, με κί νη τρο την α ντί δρα ση στις κα το χι κές δυ νά μεις. 

Άν δρες, γυ ναί κες α κό μα και παι διά ε πι δί δο νται σε έ να ε θε λο ντι κό α γώ να πο λύ μορ-

φο, α πο τε λε σμα τι κό και εκ πλη κτι κό σε εκ δη λώ σεις η ρω ι σμού και αυ το θυ σί ας. Η 

δρά ση των α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων ό μως εί χε βα ρύ τί μη μα. Χι λιά δες α θώοι 

πολί τες σφα γιά σθη καν, με τη μορ φή α ντι ποίνων α πό τις δυ νά μεις κα το χής4. Η 

Ε θνι κή Α ντί στα ση άρ χι σε α πό τις πρώ τες η μέ ρες της ε χθρι κής κα το χής. Α να πτύ-

χθη κε βαθ μιαί α με τη δη μιουρ γί α α ντι στα σιακών ορ γα νώ σε ων, οι ο ποί ες αρ χι κά 

δρού σαν ως ορ γα νώ σεις πλη ρο φο ριών - δο λιο φθο ρών, κυ ρί ως στην πε ριο χή των 

Α θη νών. Με τέ πειτα με τη δη μιουρ γί α έ νο πλων ο μά δων, εμ φα νί στη κε ο α ντάρ τι κος 

στρα τός με ευ ρύ τε ρη πα ρου σί α και δρά ση στην ύ παι θρο5. Οι μορ φές α ντίστα σης 

υ πήρ ξαν ποι κί λες και υ λο ποι ήθη καν σε διά φο ρους το μείς. Σε μια προ σπά θεια κα-

τη γο ριο ποί η σής τους θα μπο ρού σαν να α να φερ θούν οι πα ρα κά τω:

 Απερ γί ες φοι τη τών, δη μο σί ων υ παλ λή λων και άλ λων ερ γαζο μέ νων. Στις 12 

Α πρι λί ου 1942 ξέ σπα σε ταυ τό χρο να στην Α θή να τον Πει ραιά και τη Θεσ σα λο νί κη 

γε νι κή α περ γί α των δη μο σί ων υπαλ λή λων6

 Τε ρά στιες δια δη λώ σεις στις πό λεις και ι διαί τε ρα στην Α θή να. Στις 5 Μαρ τί ου 

1943 έ γι νε με γά λη δια δή λωση στην Α θή να. Τα κα το χικά στρα τεύ μα τα συ γκρού-

στη καν με τους δια δη λω τές, με α πο τέ λε σμα το θά να το 17 και τον τραυ μα τι σμό 

40 δια δη λω τών7

 Πα ρά νο μοι ε ορ τα σμοί ε θνι κών ε πε τεί ων και α να γρα φή συν θη μά των στους 

τοί χους των πό λε ων. Χα ρα κτη ρι στι κή είναι η δια δή λω ση στην Α θή να στις 25 Μαρ-

τί ου 1943. Οι τοί χοι της Α θή νας γέ μι σαν με συν θή μα τα κα τά του Ά ξο να και υ πέρ 

των συμ μά χων. Οι δια δη λω τές κρα τώ ντας ελ λη νι κές ση μαί ες βά δι σαν προς την 

πλα τεί α Συ ντάγ μα τος, ό που ε κεί τους πε ρί με ναν ι τα λι κά τε θω ρα κι σμέ να αυ το κί-

νη τα και ιπ πι κό. Κα τά τη συ μπλο κή τραυ μα τί στη καν 40 ά το μα8

 Εκτύ πω ση και δια νο μή πα ρά νο μου Τύ που και προ κη ρύ ξε ων. Δεν εί ναι τυ-

χαί ο ό τι οι συ ντά κτες, οι τυ πο γρά φοι και οι δια νομείς του «πα ρά νο μου Τύ που» 

πλή ρω ναν με την ε λευ θε ρί α ή και τη ζω ή τους, ό ποτε έ πε φταν στα χέ ρια των 

αρ χών Κα το χής9

4 Συμβο λι κό χα ρα κτή ρα α πέ κτη σε η κα τα στρο φή του χω ριού Κάν δα νος στην Κρή τη, το ο ποί ο ι σο πε δώ θη-
κε στις 3 Ιου νί ου 1941. Με αυ τή την ε γκλη μα τι κή δια τα γή ά νοι ξαν οι πύ λες για την αυ θαι ρε σί α και ξε κί νη σε 
η λε γό με νη πο λι τι κή α ντι ποί νων των δυ νά με ων Κα το χής στην Ελ λάδα. Βλέ πε Χέρ μαν Φράν κ Μά γιερ, Α πό 
την Βιέν νη στα Κα λά βρυ τα, Α θή να 2004, Εκ δό σεις Ε στί α, σελ. 41.

5 Στο αρ χεί ο Ε θνι κής Α ντί στα σης της ΓΕΣ/ΔΙΣ υ πάρ χουν κα τα στα τι κά ορ γα νώ σε ως των κυ ριό τε ρων α ντι-
στα σια κών ορ γα νώ σε ων, στα ο ποί α α να φέ ρο νται οι σκο ποί και η ορ γά νω σή τους.

6 Heinz Richter, «Η Ελ λη νι κή Α ντί στα ση 1936 - 1940», Τό μος 1, 1936 - 1946 Δύ ο Ε πα να στά σεις και Α ντε πα να-
στά σεις στην Ελ λά δα, Α θή να 1975, Εκδό σεις Ε ξά ντας, σελ. 222.

7 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτική Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως, σελ. 43.
8 Ο.π. σελ. 44.
9 Αρχεί ο ΓΕΣ/ΔΙΣ, ΦΠΥ 119, Αρ χεί ο Μ. Λί τι να. Α πό το υ πό ψη αρ χεί ο του λά χι στον 44 στον α ριθ μό πα ρά νο-

μες ε φη με ρί δες κυ κλο φο ρού σαν κα τά την πε ρί ο δο της Κα το χής. Βλέ πε ε πί σης Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, 
τό μος Ι ΣΤ, Α θή να 2000, Εκ δό σεις Εκ δο τι κή Α θη νών Α.Ε. σελ. 26. 
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 Δο λιο φθο ρές σε αυ το κί νη τα πλοί α και τρένα, με α πό τοκο γε γο νός τη δια κο-

πή των σιδη ρο δρο μι κών συ γκοι νω νιών σε κρί σι μες μά λι στα για τον ε χθρό η μέ ρες. 

Στις 28 Ιου νί ου 1941 οι κά τοι κοι του Πει ραιά πυρ πό λη σαν 5 πλοί α με προ μή θειες, 

που εί χαν προ ο ρι σμό την Τερ γέστη. Στις 27 Μα ΐ ου δο λιο φθο ρά προ κλή θηκε σε 

3 γερ μα νι κά αυ το κί νη τα και στις 2 Ιου νί ου 1942 σε τρί α ι τα λι κά αυ το κί νη τα. Οι 

δο λιο φθο ρές σε σι δη ρο δρο μι κές γραμ μές ή ταν πο λύ συ χνό τε ρες10

 Ανα τι νά ξεις ερ γο στα σί ων, κτη ρί ων και ι διαί τε ρα γε φυ ρών. Η πιο γνω στή 

πε ρί πτω ση ή ταν η α να τί να ξη της γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου11 

 Κα τα στρο φές ο ρυ χεί ων ι διαί τε ρα βω ξί τη και πα ρα κώ λυ ση της με τα φο ράς 

γε νικό τε ρα πρώ των υ λών για τη γερ μα νική πο λε μι κή βιο μη χα νί α12

 Συ γκέ ντρω ση και δια βί βα ση ση μα ντικών πλη ρο φο ριών στο Στρα τη γεί ο 

Μέ σης Α να το λής13

 Υ πο στή ρι ξη και από κρυ ψη συμ μά χων κα θώς και ορ γά νω ση της δια φυ-

γής τους14

 Ε νέ δρες, συ μπλο κές και μά χες με τη μορ φή α νταρ τοπό λε μου ι διαί τε ρα 

στην ύ παι θρο15 

 Διε ξα γω γή ευ ρύ τε ρων στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων α πό το 1943 και με-

τά. Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρο νται η ε πιχεί ρη ση «Ά νι μαλ ς» και η ε πι χεί ρη ση 

«Κι βω τός του Νώ ε»16.

Οι κυ ριό τε ρες Α ντι στα σια κές Οργα νώ σεις ή ταν:

 ο Ε ΔΕΣ (Ελ λη νι κός Δη μο κρα τι κός Ε θνι κός Στρα τός) με τη στρα τιωτι κή του 

ορ γά νω ση Ε Ο Ε Α (Ε θνι κές Ο μά δες Ελ λή νων Α νταρ τών) 

 το Ε ΑΜ (Ελ λη νι κό Α πε λευ θε ρω τι κό Μέ τω πο) με τη στρα τιω τι κή του ορ γά-

νω ση Ε ΛΑΣ (Ελ λη νι κός Λα ϊ κός Α πε λευ θε ρω τι κός Στρα τός) 

 η ΕΚ ΚΑ (Ε θνι κή Και Κοι νω νι κή Α πε λευ θέ ρω ση) που συ γκρότη σε το 5/42 

Σύ νταγ μα

 ο Ε ΣΕ Α (Ελ λη νι κός Στρα τός Ε θνι κής Α πε λευ θέ ρω σης) με έ νο πλά τμή ματα και 

 η ΠΑ Ο (Πα νελ λή νιος Α πε λευ θε ρω τι κή Ορ γά νω ση) ε πί σης με έ νο πλα 

τμή μα τα17.

Πα ράλ λη λα με αυ τές τις Α ντι στα σια κές Ορ γα νώ σεις, οι ο ποί ες εί χαν ορ γα νω μέ-

10 Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρία της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως, σελ. 23, 26. Βλέπε ε πί σης Π. Ε νε πι κί δης, 
Η Ελ λη νι κή Α ντί στα ση 1941 - 1944, Α θή να 1964, Εκ δό σεις Ε στί α, σελ. 166. Χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα 
δο λιο φθορών σε σι δη ρο δρό μους α πό το αρ χεί ο της Βέρ μα χτ.

11 Γέφυ ρα Γορ γο πο τά μου στις 25 Νο εμ βρί ου 1942, Γέ φυ ρα Α σω πού στις 2 Ιου νί ου 1943.
12 Σύμ φω να με συ νέ ντευ ξη του Γερμα νού Άλ μπερ τ Σπέ ερ, υ πουρ γού πο λε μι κής πα ρα γω γής, η δρά ση της 

ελ λη νι κής ε θνι κής α ντί στα σης τους δη μιουρ γού σε ι διαί τε ρα προ βλή μα τα, κα θώς τους α πο στε ρού σε βα σι κές 
πρώ τες ύ λες, ό πως ο βω ξί της, το χρώ μιο και ο χαλ κός. Βλέ πε Β. Μα θιό που λος, Η Ελ λη νι κή Α ντί στα ση 1941 
- 1944, Α θή να 1977, Εκδό σεις Πα πα ζή ση, σελ. 53 - 55.

13 Το έρ γο αυ τό εί χαν α να λά βει οι ορ γα νώ σεις Πλη ρο φο ριών που τα ο νό μα τά τους ή ταν συ νή θως α πό 
την ελ λη νι κή αρ χαιό τη τα.(«Ό μη ρος», «Ζεύς» ) Βλέ πε Αρ χεί ο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ. 912.

14 Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως, σελ. 27 - 28. 
15 Πλή θος συ μπλο κών με του α ντάρ τες α να φέ ρο νται στις Εκ θέσεις του Α νώ τα του Αρ χη γεί ου της Ο μά δας 

Στρα τιών Ε΄.
16 Οι υ πό ψη ε πι χει ρή σεις α να λύ ο νται πα ρακά τω στο υ πο κε φά λαιο, Η Συμ βο λή της Ε θνι κής Α ντί στα σης.
17 Ε κτός α πό αυ τές τις κυ ρί ες αντι στα σια κές ορ γα νώ σεις υ πήρ χε και πλή θος άλ λων μι κρό τε ρων. Βλέ πε 

ΓΕΣ/ΔΙΣ αρ χεί ο Ε θνι κής Α ντί στα σης, Φ.930 έ ως Φ.934.
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νες έ νο πλες ο μά δες, δρού σαν και ορ γα νώ σεις δο λιο φθο ρών - πλη ρο φο ριών, ό πως 

«Μπου μπου λίνα», «Ό μη ρος», «Ζευς», «Κό δρος», «Τρί αι να», «ΡΑΝ» και πολ λές άλ λες18. 

Το 1942 στον ελ λα δι κό χώ ρο συ γκρο τή θη κε η Βρε τα νι κή Στρα τιω τική Α πο στο-

λή (ΒΣΑ). Σκο πός της ή ταν η ορ γά νω ση των αντι στα σια κών ο μά δων κα θώς και η 

υ πο στή ρι ξή τους σε θέ μα τα ε φο δια σμού. Από το 1943 και με τά με το νο μά ζε ται σε 

Συμ μα χι κή Στρα τιω τι κή Α πο στο λή (ΣΣΑ), ε φόσον πλέ ον συμ με τέ χουν και Α με ρι κα-

νοί. Η ε πί δρα ση της Βρε τα νι κής Στρα τιωτι κής Α πο στο λής στα ελ λη νι κά πράγ μα τα 

υ πήρ ξε κα θο ρι στι κή στα αρ χι κά στά δια και λι γό τε ρο ση μα ντι κή με την πά ρο δο 

του χρό νου. Ου σια στι κά α πό το 1943 και με τά αρ χί ζει η στα δια κή πτώ ση της. Δη-

λω τι κή του κλί μα τος αυ τού εί ναι η ε ναλ λα γή στην αρ χη γί α19. 

Α ξί ζει ε δώ να ση μειω θεί και η ε θε λο ντι κή δρά ση των Ελ λή νων της δια σπο ράς. Το 

1943 συ γκρο τή θη κε το 122 Ελ λη νο α με ρι κα νι κό Α νε ξάρ τη το Τάγ μα Πε ζι κού με σκο πό 

να στα λεί και να πο λε μή σει στην Ελ λά δα. Α πό το Τάγ μα αυ τό συ γκρο τή θηκε το 2671 

Ει δι κό Τάγ μα Α να γνω ρί σε ων (Ε ΤΑ). Ο Γ΄ Α νε ξάρ τη τος Λό χος του 2671 Ε ΤΑ, έ δρα σε 

στην Ελ λά δα με 174 άν δρες, α πό τις 23 Α πρι λί ου έ ως τις 20 Νο εμ βρί ου 194420. 

Το 1942 ή ταν το έ τος της δη μιουρ γί ας τμη μά των του ελ λη νι κού α ντάρ τι κου στρα-

τού21, της ευ ρύ τε ρης πα ρουσί ας και δρά σης του στην ύ παι θρο, αλ λά και της α νά πτυ ξης 

των α ντι στα σιακών ορ γα νώ σε ων και των λα ϊ κών α γώ νων γε νι κά στις πό λεις. Το 1943 

και 1944 η Ε θνι κή Α ντί στα ση εί χε πο λύ με γά λη α νά πτυ ξη τό σο στην ύ παι θρο ό σο και 

στις πό λεις και έ γι νε ι κα νή να δη μιουρ γή σει ε κτε τα μέ νες ε λεύ θε ρες περιο χές. 

18 Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρία της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως, σελ. 28 - 38.
19 Τα ξί αρ χος Μά ιερ ς, Συ νταγ μα τάρχης Γου ντχά ουζ, Α ντι συ νταγ μα τάρ χης Χά μο ντ και τέ λος ο Τα ξί αρ χος 

Μπάρ κερ - Μπεν φίλ ντ.
20 Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Οι Ελ λη νο α με ρι κα νοί Ε θε λο ντές στην Ε θνι κή Α ντί στα ση, Α θή να 2005. 
21 Οι πρώ τες έ νο πλες ο μά δες α νταρ τών είχαν εμ φα νι στεί α πό το 1941 στην Κρή τη.

 Στιγ μιό τυ πο α πό την α να χώ ρη ση α ντι προ σω πειών α πό το βου νό για το Συ-
νέδριο του Λι βά νου, ό που α να δεί χθη κε κυ βέρ νη ση συ νερ γα σί ας με τα ξύ των 
α στικών πο λι τι κών δυ νά με ων και των α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων.
 Γερ μα νός στρα τιώ της πά νω α πό α να μνη στι κή ε πι γρα φή που δια λα λού σε την 
κα τα στρο φή του κρη τι κού χω ριού Κάν δα νος, σε α ντί ποι να για την α ντί στα ση 
των πο λι τών του κα τά τη μά χη της Κρή της.
 Ο διοι κη τής του Ε ΛΑΣ Στέ φα νος Σα ρά φης (α ρι στε ρά στη φωτογραφία).
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Ένοπλο τμήμα του ΕΛΑΣ κατά τη 
διάρκεια ανάπαυσης.
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Οι μέ θο δοι του α νταρ το πό λε μου που χρη σι μο ποιού σαν οι α ντι στα σια κές ο μά δες 

δη μιουρ γού σαν ι διαί τε ρα προ βλή μα τα στις δυ νά μεις κα το χής22. Άλ λω στε η ε δα φι κή δια-

μόρ φω ση της Ελ λά δας προ σφέ ρε ται για α νταρ το πό λε μο. Η ελ λη νι κή ε θνι κή α ντί στα ση 

κα τά φερε με την ε πι τυ χή δρά ση της να κα θη λώ σει στην Ελ λά δα 300.000 στρα τιώ τες 

του Άξο να. Ο υ πο στρά τη γος Σμίτ Ρίχ μπερ γκ, ε πι τε λάρ χης της γερ μα νι κής Στρα τιάς Ε 

στην Ελ λά δα α να βι βά ζει τον α ριθ μό των γερ μα νι κών δυ νά με ων στην Ελ λά δα το 1944 

πλέ ον των 300.000 αν δρών στο βι βλί ο του «Ο τε λι κός α γών εις τα Βαλ κά νια».

Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΗΣ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΝΤΙΣΤΑ ΣΗΣ
Η α ξί α ε νός α ντι στα σια κού κι νή μα τος μπορεί να με τρη θεί με δύ ο δια φο ρε τι κά 

κρι τή ρια, το ε σω τε ρι κό και το ε ξω τε ρι κό. Με το ε σω τε ρι κό κρι τή ριο α ξιο λο γεί ται 

η ε πι τυ χί α στη δια τή ρη ση της τιμής του υ πό κα το χή Έ θνους και την α πο φα σι στι-

κό τη τά του να εί ναι ε λεύ θε ρο. Με το ε ξω τε ρι κό κρι τή ριο α ξιο λο γεί ται η ε πι τυ χί α 

του στο να συμ βάλει στην ε πι τυ χή προ σπά θεια της Συμ μα χί ας.

Ό σον α φο ρά στο πρώ το κρι τή ριο, πα ρα τί θε ται με τα ξύ πληθώ ρας θε τι κών 

σχο λί ων23 εκ μέ ρους των Συμ μά χων και η ά πο ψη του Γερ μα νού ι στο ρι κού Χέ ι ντζ 

Ρί χτερ: «Ο Ελ λη νι κός Στρα τός έ δει ξε στον κό σμο, σε μια ε πο χή που ό λοι πί στευαν στο 

α ήτ τη το των δικτατό ρων, ό τι ή ταν δυ να τή η ε πι τυχής α ντί στα ση α κό μα και για μια μι-

κρή χώ ρα. Η Ε θνι κή Α ντί στα ση κα τά των κατα κτη τών, που ε πα κο λού θη σε, α πέ δει ξε 

πά λι πό σο ι σχυ ρή ή ταν η θέ λη ση των Ελλή νων για την ε λευ θε ρί α»24. 

Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα και η ε πι τυ χί α ε νός α ντι στα σια κού κι νή μα τος ε ξαρτά ται 

κυ ρί ως α πό το λα ϊ κό του έ ρει σμα. Την α πή χη ση, δη λα δή, που ο α γώ νας του έ χει 

στις πλα τιές λα ϊ κές μά ζες, αλ λά και α πό την α ξιο ποί η ση αυ τού του έμ ψυ χου υ λι-

κού. Η Ελ λά δα, χα λυ βδω μέ νη με το θάρ ρος και τη γεν ναιό τη τα του λα ού της αλ λά 

και με την α κλό νη τη πί στη στη νί κη, α πέ δει ξε ό τι ο Ά ξο νας δεν ήταν α ήτ τη τος. Η 

α διά πτω τη πε ποί θη ση για την ε λευ θε ρί α, το μα χη τι κό πνεύ μα και η ε πα να στα τι κή 

α νά τα ση μέ χρι την α πε λευ θέ ρω ση, μορ φο ποί η σαν και α νέδει ξαν την Ελ λη νι κή 

Ε θνι κή Α ντί στα ση σε κο ρυ φαί α πρά ξη ε θνι κής α ρε τής και πα τριω τι κής δρά σης.

Ό σον α φο ρά στο ε ξω τε ρι κό κρι τή ριο, υ πήρ χαν δύ ο τρό ποι συμ βολής των 

αντι στα σια κών κι νη μά των στη στρα τη γι κή των Συμ μά χων. Ο έ νας τρό πος ή ταν να 

δε σμεύ ουν το με γα λύ τε ρο δυ να τό α ριθ μό ε χθρι κών στρα τευ μά των και ο άλ λος να 

φέ ρουν εις πέ ρας ει δικές ε πι χει ρή σεις που ζη τού σαν οι Σύμ μα χοι, συ ντο νι σμέ νες 

και συγ χρο νι σμέ νες με τα στρα τη γι κά τους σχέ δια. 

Σχε τι κά με τη δέ σμευ ση ε χθρι κών στρα τευ μά των α ξί ζει να το νιστεί ό τι αρ χι κά 

οι Γερ μα νοί υ πο ε κτι μώ ντας τη δρά ση της Ελ λη νι κής Ε θνι κής Α ντί στα σης ε γκα τέ-

στη σαν μό νο τη 12η Με ραρ χί α στον ελλα δι κό χώ ρο. Α πό το 1943 ό μως και με τά, 

η 12η Με ραρ χί α α ντι κα τα στά θη κε α πό την Ο μά δα Στρα τού Ε με ε πι κε φαλής τον 

Πτέ ραρ χο Λερ, στην ο ποί α υ πά γο νταν:

22 Α να φο ρές των γερ μα νικών στρα τιω τι κών διοι κή σε ων ο μο λο γούν την α δυ να μί α τους να α ντι με τω πίσουν 
α πο τε λε σμα τι κά τους α ντάρ τες. Βλ. Π. Ε νε πι κί δης, Η Ελ λη νι κή Α ντί στα ση 1941 - 1944, σελ. 131.

23 Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρο νται οι α πό ψεις του Αρ χη γού της Συμ μα χι κής Α πο στο λής στην Ελ λά δα κα τά 
την κατο χή Έ ντυ Μά γιερ ς κα θώς και του α ντι κα τα στά τη του Κρίς Γου ντχά ουζ.

24 Heinz Richter, Η Ι τα λο - Γερ μα νι κή ε πί θε ση ε να ντίον της Ελ λά δος, Α θή να 1998, Εκ δό σεις Γκοβόστη, σελ. 
658.
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 Η Διοί κη ση α να το λι κού Αι γαί ου με έ δρα τη Ρό δο, η ο ποί α α πο τελεί το α πό 

τη Με ραρ χί α ε φό δου στη Ρό δο, την Τα ξιαρ χί α Ο χυρού στη Λέ ρο με υ πα γό με να 

σε αυ τή πλη ρώ μα τα στη Σά μο και στην Κω, κα θώς και α πό έ να τάγ μα με τά πυ ρο-

βο λι κού στην Κάρ πα θο

 Η Διοί κη ση φρου ρί ου Κρή της με έ δρα τα Χα νιά, η ο ποί α α πο τελείτο α πό την 22α 

με ραρ χί α γρενα διέ ρων στο Η ρά κλειο, κα θώς και τη με ραρ χί α ο χυ ρού στα Χα νιά

 Η LXIIIη Διοί κη ση Πυ ρο βο λι κού με έ δρα την Α θή να, η ο ποί α α πο τελείτο α πό 

την 41η Με ραρ χί α Φρου ρί ου στην Τρί πο λη, α πό την 117η Ορει νή Με ραρ χί α στην 

Κό ριν θο, α πό την 11η Με ραρ χί α Αέ ρος στην Α θή να, με ι σχυ ρό τα τες μο νά δες της 

εν λό γω Με ραρ χί ας στην Εύ βοια, κα θώς και πλη ρώ μα τα δυ νά με ως ταγ μά των με τά 

πυ ρο βο λι κού στη Ζά κυν θο και στη Μή λο

 Η ΧΧΙ Ια Ορει νή Διοί κη ση Πυ ρο βο λι κού με έ δρα τα Ιω άν νι να, η ο ποί α α πο-

τε λεί το α πό την 104η Ορει νή Με ραρ χί α στο Α γρί νιο, κα θώς και α πό την ο μά δα 

Στά υ ρερ στην Ή πει ρο

 Η LXXXXIη Διοί κη ση Πυ ρο βο λι κού με έ δρα τη Θεσ σα λο νί κη, η ο ποί α α πο τε-

λεί το α πό την 4η Με ραρ χί α Γρε να διέ ρων Αρμά των Μά χης της α στυ νο μί ας των Ες 

- Ες στη Λά ρι σα. Α πό μί α τα ξιαρ χία φρου ρί ου στη Θεσ σα λί α, α πό την Τα ξιαρ χί α 

Ε μπερ λά ιν στην Έ δεσ σα, α πό την Τα ξιαρ χί α φρου ρί ου στη Λή μνο, α πό ένα τάγ μα 

με τά πυ ρο βο λι κού στη Μυ τι λή νη, α πό λό χο και πα ρά κτια πυ ρο βο λαρ χία στη Χί ο, 

κα θώς και α πό την 9η Βουλ γα ρι κή Με ραρ χί α Πε ζι κού στη Χαλ κι δι κή25.

Σε αυ τές τις δυ νά μεις θα πρέ πει να προ στε θούν το πο λε μι κό ναυ τι κό, η πο λεμι-

κή α ε ρο πο ρί α και η α στυ νο μί α των Ες - Ες. Το πο λε μι κό ναυ τι κό υ πό το Ναύ αρχο 

Αι γαί ου Λάν γκε (Lange). Εί χε συ νο λι κή δύνα μη 33.000 άν δρες. Η γερ μα νι κή α ε ρο-

πο ρί α υ πό το Πτέ ραρ χο Φίν κ (Fink), εί χε συ νο λι κή δύ να μη 12.000 άν δρες. Τέ λος 

η α στυ νο μί α των Ες-Ες υ πα γό ταν στο Στρα τη γό Σι μά να (Schimana), με μο νά δες 

της Γκε στά πο α γνώ στου δυ νά με ως.

Ο συ νο λι κός α ριθ μός των κα το χι κών δυ νά με ων στην Ελ λά δα τό σο α πό συμ μα-

χι κές ό σο και α πό γερ μα νι κές πη γές υ πο λο γί ζε ται σε τρια κό σιες χι λιά δες άν δρες26. 

Ο α ριθ μός αυ τός συ γκρι νό με νος με τις κα το χι κές δυ νά μεις στη Γαλ λί α (πε ρί που 

ο κτα κό σιες χι λιά δες άν δρες) και τις κα το χι κές δυ νά μεις στη Γιου γκο σλα βί α (πε ρί που 

πε ντα κό σιες χι λιάδες άν δρες) ί σως αρ χι κά να φα ντά ζει μι κρός. Θα πρέ πει ό μως στη 

σύ γκρι ση αυτή να λη φθεί υ πό ψη ό τι η έ κτα ση της Ελ λά δας σε σχέ ση με την έ κτα ση 

της Γαλ λί ας εί ναι το έ να τέ ταρ το, ε νώ σε σχέ ση με την έ κτα ση της Γιου γκο σλα βί ας 

είναι το έ να δεύ τε ρο. Ε πι πλέ ον, ο πλη θυ σμός της Ελ λά δας συ γκρι νό με νος με τον 

πλη θυ σμό της Γαλ λί ας εί ναι το έ να έ κτο, ε νώ συ γκρι νό με νος με το πλη θυ σμό της 

Γιου γκο σλα βί ας εί ναι το έ να δεύ τε ρο. Α ναμ φί βο λα, λοι πόν, οι ελ λη νι κές α ντι στα σια-

κές ορ γα νώ σεις δέ σμευ σαν το με γα λύ τε ρο δυ να τό α ριθ μό ε χθρι κών στρα τευ μά των, 

τα ο ποί α υ πό δια φο ρε τι κές συν θή κες θα ή ταν δια θέ σι μα να χρη σι μο ποι η θούν σε 

άλ λους το μείς. Η συμ βο λή λοι πόν, υ πό αυ τή την ο πτική γω νί α, των ελ λη νι κών α ντι στα-

25 Στοι χεί α α πό το βι βλί ο του υ πο στρά τη γου Σμίτ Ρίχ μπερ γκ, ε πι τε λάρ χη της γερ μα νι κής στρα τιάς Ε στην 
Ελ λά δα, Ο τε λι κός α γών εις τα Βαλ κά νια. Βλέ πε Π. Ε νε πι κί δης, Η Ελ λη νι κή Α ντί στα ση 1941 - 1944, σελ. 29.

26 Ο α ριθ μός ε πι βε βαιώ νε ται τόσο α πό τον Σμίτ Ρίχ μπερ γκ, ό σο και α πό τον Κρίς Γου ντχά ουζ αρ χη γό 
της Βρετα νι κής Α πο στο λής στην Ελ λά δα.
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σια κών ορ γα νώ σε ων στο συμ μα χι κό α γώ να είναι κά τι πα ρα πά νω α πό εμ φα νής.

Σχε τι κά με τις ει δι κές ε πι χει ρή σεις που ζη τού σαν οι Σύμ μα χοι, συ ντο νι σμέ νες 

και συγ χρο νι σμέ νες με τα στρα τη γι κά τους σχέ δια εί ναι χρή σι μο να α να φερ θεί η 

ά πο ψη του Βρε τα νού Κρίς Γου ντχά ουζ, αρ χη γού της Βρε τα νι κής Στρα τιω τι κής Α πο-

στο λής στην Ελ λά δα με τά την α πο χώ ρη ση του Έ ντυ Μά γιερ ς. Ο Κρις Γού ντχα ουζ 

σε ο μι λί α του που πραγ μα το ποι ή θη κε στις 31 Ο κτω βρί ου 1984 στην Ελ λά δα για 

τον ι στο ρι κό ρό λο της Ε θνι κής Α ντί στα σης ε ξε τά ζει τρεις μεί ζο νες ε πι χει ρή σεις, 

που α πο δει κνύ ουν τη συμ βο λή της Εθνι κής Α ντί στα σης στο συμ μα χι κό α γώ να. Η 

πρώ τη ή ταν η α να τί να ξη της Γέ φυρας του Γορ γο πο τά μου το Νο έμ βριο του 1942, η 

ο ποί α ή ταν γνω στή στο Συμ μα χι κό Στρα τη γεί ο του Κα ΐ ρου ως ε πι χεί ρη ση Χάρ λι γκ. 

Η δεύ τε ρη ή ταν μί α σει ρά επι χει ρή σε ων το κα λο καί ρι του 1943 για την υ πο στή ρι ξη 

των συμ μα χι κών α πο βά σεων στην Ι τα λί α και την πα ρα πλά νη ση των Γερ μα νών σχε-

τι κά με την το πο θε σί α της συμ μα χι κής α πό βα σης, που ή ταν γνω στή με την κω δι κή 

ο νο μα σί α «Ά νι μαλς» (ζώ α). Η τρί τη ή ταν η ε πι χεί ρη ση για την πα ρε νό χλη ση της 

γερ μα νι κής ο πισθο χώ ρη σης α πό την Ελ λά δα το Σε πτέμ βριο του 1944, που ή ταν 

γνω στή με την κω δική ο νο μα σί α «Κι βω τός του Νώ ε» ή «Κι βω τός».

Α ναμ φί βο λα, πέ ραν των τριών αυ τών μει ζό νων ε πι χει ρή σε ων πραγ μα το ποι ήθη-

καν πλη θώ ρα άλ λων μι κρό τε ρων ε πι χει ρή σε ων α πό τις αντι στα σια κές ορ γα νώ σεις 

οι ο ποί ες ε ξυ πη ρε τού σαν έμ με σα ή ά με σα τον συμ μα χι κό α γώ να. Θα πρέ πει ε δώ 

να το νι στεί ό τι ε κτός α πό τη δρά ση των έ νο πλων ο μά δων, ι διαί τε ρα χρή σι μη στο 

Συμ μα χι κό Στρα τη γεί ο ή ταν και η δρά ση των ορ γα νώ σε ων πλη ρο φο ριών. Οι πλη-

ρο φο ρί ες που συ νέλ λε γαν και δια βί βα ζαν οι ορ γα νώ σεις πλη ρο φο ριών βο η θού σαν 

το ε πι τε λεί ο του Συμ μα χι κού Στρα τηγεί ου στο σχε δια σμό των ε πι χει ρή σε ων27.

Η α να τί να ξη της Γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου πραγ μα το ποι ή θη κε στις 25 Νο-

εμ βρί ου 1942 με κοι νή δρά ση του Ε ΛΑΣ και του Ε ΔΕΣ σε συ νερ γα σί α με τη Βρε-

τα νι κή Απο στο λή υ πό το Σχη Έ ντυ Μά γιερ ς. Ο σχε δια σμός της ε πι χεί ρη σης αλ λά 

και η υλο ποί η σή της έ γι ναν με τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο. Την νύ κτα της 25ης 

Νο εμ βρί ου οι Έλ λη νες α ντάρ τες ε ξου δε τέ ρω σαν την ι τα λι κή φρου ρά, ύ στε ρα α πό 

αιφ νι δια στι κή ε πί θε ση και έ δω σαν έ τσι τη δυνα τό τη τα σε ει δι κευ μέ νους Βρε τα νούς 

δο λιο φθο ρείς να α να τι νά ξουν τη γέφυ ρα28.

Α πό στρα τη γι κή ά πο ψη, ως προς την ε ξέ λι ξη των ε πι χει ρή σε ων στο α φρι κα-

νικό μέ τω πο, η α να τί να ξη της Γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου που την κα τέ στη σε μη 

αξιο ποι ή σι μη για έ ξι του λά χι στον βδο μά δες δε έ παι ξε ί σως το ση μα ντι κό ρόλο 

που προσ δο κού σε το Συμ μα χι κό Στρα τη γεί ο Κα ΐ ρου ό ταν σχε δί α σε την ε πιχεί ρη-

ση Χάρ λι γκ, κα θώς η μά χη του Ελ Α λα μέ ιν εί χε ή δη λά βει χώ ρα. Ό μως αυ τό δε 

ση μαί νει ό τι δεν ω φέ λη σε η α να τί να ξη τις συμ μα χι κές ε πι χει ρή σεις στην α φρι κα-

νι κή ή πει ρο, κα θώς ο Ρόμ μελ υ πο χω ρώ ντας εί χε τε ρά στιες α νά γκες εφο δί ων και 

ε νι σχύ σε ων29. Πέ ραν τού του η ε πι τυ χί α της ε πι χειρή σε ως Γορ γο πο τά μου έ θε τε 

27 Εκτός α πό τις ελ λη νι κές α ντι στα σια κές ορ γα νώ σεις εί χαν συ στα θεί στον ελ λα δι κό χώ ρο και συμ μα χι κές 
ορ γα νώ σεις κα τα σκο πεί ας και δο λιοφθο ρών. Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρο νται Η «Φορ ς 133», «ο Μή δας» και 
άλ λες. Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής Α ντι στά σε ως, σελ. 37 - 38. 

28 Έ λα βαν μέ ρος ε κα τόν εί κο σι α ντάρ τες του Ε ΛΑΣ υ πό τον Ά ρη Βε λου χιώ τη και ε ξή ντα πέ ντε α ντάρ τες 
του Ε ΔΕΣ υ πό τον Να πο λέ ο ντα Ζέρ βα.

29 Ο Γερ μα νός Χέρ μαν Νουμπά χερ (ει δι κός ε ντε ταλ μέ νος για οι κο νο μι κά και χρη μα τι κά ζη τή μα τα στην 
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σε τρο με ρή αμ φι σβή τη ση την ου σια στι κή κα τοχή του ελ λη νι κού χώ ρου α πό τις 

δυ νά μεις κα το χής. Ή ταν το πρώ το σπου δαί ο σαμπο τάζ στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο, η 

γνω στο ποί η ση του ο ποί ου τό νω σε ι διαί τε ρα το η θι κό των συμ μα χι κών λα ών.

Οι δυ νά μεις του ά ξο να ε φάρ μο σαν και σε αυ τή την πε ρί πτω ση τη σκλη ρή 

πο λιτι κή των α ντι ποί νων. Δύ ο μέ ρες με τά την α να τί να ξη της γέ φυ ρας οι Ι τα λοί 

με τέ φε ραν α πό τις φυ λα κές Λα μί ας 19 Έλ λη νες κρα τού με νους και τους ε κτέ λεσαν 

μπρο στά στα γκρε μι σμέ να βά θρα της γέ φυ ρας30. 

Οι ε πι χει ρή σεις τον Ιού νιο και Ιού λιο του 1943, που ε ντάσ σο νταν στο σχέ διο «Ά νι-

μαλ ς» εί χαν σα σκο πό να πα ρα πλα νή σουν τους Γερ μα νούς, ώ στε να πι στέ ψουν ό τι η 

Ελ λά δα) σε τη λε γρά φη μά του στον υ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών α να φέ ρει τις σο βα ρότα τες συ νέ πειες της α να τί να-
ξης της γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου που θέ τουν υπό αμ φι σβή τη ση την α ντο χή της ε πι χει ρη σια κής βά σης. 
Ε πί σης χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι το τη λε γρά φη μα του Στρα τη γού Λερ προς το Α νώ τα το Γερ μα νι κό Στρα τη γεί ο 
στις 26/11/1942. Βλέ πε Σπ. Γα σπα ρι νά τος, Η Κα το χή, Τό μος 1, σελ. 309.

30 Λεπτο με ρής πε ρι γρα φή της α να τί να ξης της Γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου γί νε ται α πό τον E.C.W. Myers, 
«Η Ελ λη νι κή Α ντίστα ση 1936 - 1949», Τό μος Ι Ι Ι, Η Ελ λη νι κή Πε ρι πλο κή, σελ. 67 Α θή να 1975, εκ δό σεις Ε ξά ντας.

 Έλληνες αντάρτες
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συμ μα χι κή α πό βα ση θα γίνει στην Ελ λά δα. Συ νε πώς ο ρό λος της Ελ λη νι κής Α ντί στα σης 

ή ταν να ε πι τε θεί κα τά του γερ μα νι κού συ στή μα τος συ γκοι νω νιών σε ο λό κλη ρη την 

Ελ λά δα, ακρι βώς σαν να ε πρό κει το να γί νει συμ μα χι κή α πό βα ση σε αυ τή τη χώ ρα31. 

Το σχε τι κό σχέ διο του Συμ μα χι κού Αρ χη γεί ου Κα ϊ ρου α πέ βλε πε ό χι μό νο στη μη α πό-

σπα ση γερ μα νι κών δυνά με ων, αλ λά α ντί θε τα στην εν δυ νά μω σή τους, πράγ μα που θα 

α πέ φε ρε την α ποδυ νά μω ση των γερ μα νι κών με ραρ χιών στον ι τα λι κό χώ ρο.

Η συ γκε κρι μέ νη ε πι χεί ρη ση υ πήρ ξε απο λύ τως ε πι τυ χής. Ε πι τυ χί α η ο ποί α α πο-

δει κνύ ε ται α πό τις ε πι τε λι κές εκ θέ σεις της γερ μα νι κής ο μά δας στρα τού Ε. Στα 

συ μπε ρά σματα των υ πό ψη εκ θέ σε ων εί ναι έκ δη λη η πα ρα πλά νη ση του γερ μα νι-

κού ε πι τε λεί ου σχε τι κά με την το πο θε σί α της συμ μα χι κής α πό βα σης32. Άλ λω στε οι 

ε πι χει ρη σια κές δια τα γές του Χί τλερ που δια σώθη καν δεί χνουν ό τι η Ελ λά δα ή ταν 

ο συμ μα χι κός στό χος α πό βα σης. Διέ τα ξε δε να με τα φερ θούν έ ξι Με ραρ χί ες α πό 

το Σο βιε τι κό Μέ τω πο στα Βαλ κά νια και έστει λε το Στρα τη γό Ρόμ μελ να α να λά βει 

την Α νώ τα τη Στρα τιω τι κή Διοί κη ση στη Θεσ σα λο νί κη33.

Α κό μα και με τά τις 10 Ιου λί ου 1943 που πραγ μα το ποι ή θη κε η συμ μα χι κή 

α πό βα ση στη Σι κε λί α, ο Χί τλερ ε ξα κο λου θού σε να πε ρι μέ νει μί α ε πί θε ση κα τά 

της Ελ λά δας. Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρε ται η υπ. α ριθ. 48 πο λε μι κή κα τευ θυ ντή-

ριος διατα γή του στις 26/7/1943 «Τα μέ τρα του ε χθρού στην α να το λι κή Με σό γειο, 

σε συ νάρ τηση με την ε πί θε ση κα τά της Σι κε λί ας δεί χνουν ό τι σύ ντο μα θα αρ χί σει 

31 Συ νέ ντευ ξη του Έ ντυ Μά γιερ ς στο Γε ρά σι μο Α ποστο λά το, βλέ πε «Πρα κτι κά του 1ου Πα νελ λη νί ου Συ νε-
δρί ου της Συ νο μο σπον δί ας Ε θνι κών Α ντι στα σια κών Ορ γανώ σε ων», σελ. 222 - 223.

32 Ανα φο ρά της Α νώ τα της Διοί κη σης Στρα τιάς Ε στις 19 Ιου λί ου 1943, στο συ μπέ ρα σμα ανα φέ ρε ται 
χα ρα κτη ρι στι κά «Οι α ντάρ τες προ ε τοι μά ζο νται για την α να με νόμε νη συμ μα χι κή α πό βα ση στο ελ λη νι κό 
έ δα φος. Η ρευ μα τι κή πύ κνω ση των α ντάρτι κων μο νά δων πα ρά την Άρ τα - ο ρο σει ρά της Πίν δου και η 
συ γκέ ντρω ση στην πε ριο χή αυ τή, πεί θει ό τι το κέ ντρο βά ρους θα εί ναι ε κεί για την υ πο στή ρι ξη της α να με-
νό με νης συμ μα χι κής α πό βα σης…».

33 Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ., Ο ι στο ρικός ρό λος της Ε θνι κής Α ντί στα σης, Α θή να, 1984, σελ. 15.

 Ο Να πο λέ ων Ζέρ βας με τα ξύ συ μπο λε μι στών του.
 Ο Ά ρης Βε λου χιώ της σε στιγ μιό τυ πο α πό την α πε λευ θέ ρω ση της Λα μί ας.
 Οι α κρό τη τες των Γερ μα νών αυ ξή θη καν δρα μα τι κά κα τά το τε λευ ταί ο κυ ρί ως 
έ τος της κα το χής, κα θώς η κυ ριαρ χί α τους βρι σκό ταν υ πό διαρ κή αμ φι σβήτη-
ση α πό το κί νη μα της Ε θνι κής Α ντί στα σης.
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α ποβα τι κές ε πι χει ρή σεις ε να ντί ον της ι σχυ ρής γραμ μής μας στο Αι γαί ο, Πε λο πόννη σο 

- Κρή τη - Ρό δο και ε να ντί ον της δυ τι κής α κτής της Ελ λά δας και των νησιών του Ιο νί ου 

στα α νοι χτά της… Η διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων α πό τον ε χθρό βα σί ζε ται ε πί σης στο 

α ντάρ τι κο κί νη μα που ορ γα νώ νε ται α πό αυ τόν με αυ ξανό με νο ρυθ μό στο ε σω τε ρι κό 

της νο τιο α να το λι κής πε ριο χής»34.

Η συμ βο λή των συ γκε κρι μέ νων ε πι χει ρή σε ων των ελ λη νι κών α ντάρ τι κων δυνά με ων 

για την ε πι τυ χή συμ μα χι κή α πό βα ση στη Σι κε λί α υ πήρ ξε πράγ μα τι σημα ντι κή. Ο Ου ίλ σον, 

Α ντι στρά τη γος των Συμ μα χι κών δυ νά με ων στο με σο γεια κό χώ ρο ε ξέ φρα σε την πλή ρη 

ευα ρέ σκειά του στις 18 Ιου λί ου 1943: «Ε πι θυ μώ να με ταβι βά σω εις ό λους τους βαθ μούς του 

α ντάρ τι κου στρα τού της Ελ λά δας τα ει λικρι νή μου ευ χα ρι στή ρια και συγ χα ρη τή ρια δια τας 

προ σφά τους με γά λας ε πιτυ χί ας των εις ο λό κλη ρον την Ελ λά δαν. Αι ε πι χει ρή σεις των ε κεί ναι, 

ε πι μελώς προ πα ρα σκευα σθεί σαι α πό η μάς και ε κτε λε σθή σαι με τά με γά λης α κρι βείας α πό 

ε σάς, συ νέ βα λον και συ νε τέ λε σαν εις τας ε πι τυ χί ας των Συμ μά χων επί Σι κε λί ας. Ο Ά ξων, πα-

ρα συρ θείς, υ πέ θε σε μί αν ε πί θε ση εις τα Βαλ κά νια. Αι ενι σχύ σεις εις άν δρας και α ε ρο πλά να, 

αι ο ποί αι ή σαν δια τε θε μέ ναι δια την Ι τα λί α, α πη σχο λή θη σαν εις τα Βαλ κά νια…»35.

Η τρί τη ση μα ντι κή και τε λευ ταί α ε πι χεί ρη ση το 1944, γνω στή ως Κι βω τός του Νώε, 

εί χε σα σκο πό την πα ρε νό χλη ση της γερ μα νι κής ο πι σθο χώ ρη σης α πό την Ελ λά δα. 

Σύμ φω να με τον Κρις Γού ντχα ουζ η Κι βω τός του Νώ ε ή ταν μί α α κό μα πα ραπλα νη τι κή 

ε πι χεί ρη ση. Ή ταν μέ ρος των σχε δί ων για την πα ρα πλά νη ση των Γερ μα νών γύ ρω α πό 

την ε πι κεί με νη ει σβο λή στη Γαλ λί α τον Ιού νιο του 1944. Ει δι κότε ρα, γύ ρω α πό την 

ει σβο λή των συμ μά χων στη νό τιο Γαλ λί α α πό τον ι τα λι κό χώρο που ε πρό κει το να 

γί νει τον Αύ γου στο, δύ ο μή νες με τά την ει σβο λή στη βόρειο Γαλ λί α. Οι Γερ μα νοί και 

πά λι ε ξα πα τή θη καν πε ρι μέ νο ντας μί α μεί ζο να επί θε ση στην Ελ λά δα. Ο Χί τλερ α κό μα 

και το Σε πτέμ βριο του 1944 διέ τασ σε την απο στο λή ε νι σχύ σε ων στη νό τιο Ελ λά δα, 

ε νώ οι στρα τη γοί του ή δη σχε δί α ζαν την α πο χώ ρη σή τους α πό τη χώ ρα36.

Τον Αύ γου στο του 1944, ό ταν οι σύμ μα χοι εί χαν ο λο κλη ρω τι κά ε μπλα κεί στη 

βόρειο και νό τιο Γαλ λί α, ή ταν πια φα νε ρό ό τι δε θα γι νό ταν ει σβο λή ευ ρεί ας κλί-

μα κας στην Ελ λά δα. Οι ο δη γί ες πλέ ον του συμ μα χι κού αρ χη γεί ου Μέ σης Α νατο-

λής προς τη Βρε τα νι κή Στρα τιω τι κή Α πο στο λή και τις α ντι στα σια κές ορ γανώ σεις 

ή ταν η πα ρε νό χλη ση της α πο χώ ρη σης των Γερ μα νών α πό την Ελ λά δα. Οδη γί ες 

οι ο ποί ες υ λο ποι ή θη καν α πό μέ ρους της Ε θνι κής Α ντί στα σης με ευ ρύτα τες και 

πολ λα πλές ε πι χει ρή σεις ε να ντί ον των γερ μα νι κών στρα τευ μά των με σκο πό την 

κα τα πό νη ση και τη φθο ρά τους.

Το σχέ διο «Κι βω τός» α πέ βλε πε στη μεί ω ση της μα χη τι κής ι κα νό τη τας των γερ μα-

νι κών στρα τευ μά των που βρί σκο νταν στον ελ λα δι κό χώ ρο, με α πο τέ λε σμα να μην 

μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν ά με σα σε άλ λους ζω τι κούς το μείς. Α ναλυ τι κό τε ρα, 

προ έ βλε πε την πα ρε μπό δι ση των γερ μα νι κών στρα τευ μά των να πά ρουν τον βα ρύ 

ο πλι σμό τους και στην α πο διορ γά νω σή τους, έ τσι ώ στε να έ χουν α νά γκη α να συ γκρό-

τη σης πριν δια τε θούν για ε πι χει ρή σεις σε ο ποιο δή ποτε άλ λο μέ τω πο. Με βά ση αυ τή 

34 Ο.π. σελ. 17.
35 ΓΕΣ/ΔΙΣ Αρ χεί ο Ε θνι κής Α ντί στα σης, ΦΠΥ 111 (Αρ χεί ο Κα τσα δή μα).
36 Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ., Ο ι στο ρι κός ρό λος της Ε θνι κής Α ντί στα σης, σελ. 19. Ο Κρις Γου ντχά ουζ, πα ρα δέ χε ται ό τι 

σύμ φω να με τις ο δη γί ες του συμμα χι κού Στρα τη γεί ου εί χε και ο ί διος πα ρα πλα νη θεί για τη συμ μα χι κή 
εισβο λή στην Ελ λά δα.
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την πα ρά με τρο σχε διά στη καν μια σει ρά ε πι χειρή σε ων πα ρε μπό δι σης και δο λιο φθο-

ρών που κα λού νταν να πραγ μα το ποι ή σουν οι ελ λη νι κές α ντάρ τι κες δυ νά μεις.

Η ε πι χεί ρη ση «Κι βω τός του Νώ ε» δεν στέ φθη κε α πό α πό λυ τη ε πι τυ χί α, κα θώς 

ο ό γκος των γερ μα νι κών δυ νά με ων α πα γκι στρώ θη κε σχε τι κά εύ κο λα α πό την 

Ελλά δα37. Στην τρί τη αυτή λοι πόν ε πι χεί ρη ση, το 1944, ό ταν οι σύμ μα χοι προ ή-

λαυ ναν δια μέ σου της Ι τα λίας και ε τοί μα ζαν την ει σβο λή στη Γαλ λί α, τα Βαλ κά νια 

έ παι ξαν έ να ση μα ντι κό ρό λο, α πο σπώ ντας την προ σο χή της α νώ τα της γερ μα νι κής 

διοι κή σε ως α πό τους πραγ μα τι κούς στό χους των συμ μά χων38. Οι κα ταστρο φές 

δρό μων, γε φυ ρών και συ γκοι νω νια κών μέ σων που πραγ μα το ποί η σαν οι Έλ λη νες 

α ντάρ τες κα θώς και οι μά χες που έ δω σαν με τα γερ μα νι κά στρα τεύμα τα κα το χής, 

ε ξυ πη ρε τού σαν κα τά κύ ριο λό γο τον γε νι κό τε ρο συμ μα χι κό αγώ να.

Ε ξε τά ζο ντας λοι πόν τις τρεις προ α να φερ θεί σες ε πι χει ρή σεις α πο δει κνύ εται πε ρί-

τρα να η συμ βο λή της ελ λη νι κής ε θνι κής α ντί στα σης στη στρα τη γική των συμ μά χων. 

Ε ξάλ λου, η Ε θνι κή Α ντί στα ση α σκού σε και θε τι κή ε πί δρα ση στο η θι κό των λα ών 

των συμ μά χων, με τις ει δή σεις που έ φτα ναν σε αυ τούς για τα κα τορ θώ μα τα των 

α γω νι στών της. Πα ράλ λη λα, η Ε θνι κή Α ντί στα ση με τις δολιο φθο ρές των α νταρ τών 

πα ρε μπό δι σε την ε ξα γω γή στη Γερ μα νί α νι κε λί ου, χρω μί ου, βω ξί τη, με τάλ λων πο λύ-

τι μων για την πο λε μι κή γερ μα νι κή βιο μη χα νία. Ε πι πλέ ον, η σύσ σω μη α ντί δρα ση του 

ελ λη νι κού λα ού συ νέ βα λε στη μα ταί ωση της πο λι τι κής ε πι στρά τευ σης και ε πέ τυ χε 

τε λι κώς τη μη α πο στο λή στη Γερμα νί α Ελ λή νων ερ γα τών. Α πο στε ρώ ντας με τον 

τρό πο αυ τά τα γερ μα νι κά ερ γοστά σια α πό χι λιά δες ερ γα τι κά χέ ρια39.

Φυ σι κά, θα ή ταν ι στο ρι κό α τό πη μα αν δεν γί νει α να φο ρά στις τρο μα κτι κές ανθρώ-

πι νες α πώ λειες και στις βα ρύ τα τες υ λι κές ζη μιές που υ πέ στη η Ελ λά δα, α πόρ ροια 

της α ντί στα σής της στον Ά ξο να την πε ρί ο δο της Κα το χής. Οι α ριθ μοί ποι κίλ λουν 

α νά λο γα με την πη γή που τους προ βάλ λει και κυ μαί νο νται από 390.000 έ ως 500.000 

ά το μα40. Ποι κι λί α όμως υ πάρ χει και στην αι τί α αυ τών των α πω λειών. Κα τά τη διάρ-

κεια της τριπλής κα το χής, υ πήρ ξαν α πώ λειες α πό την πεί να, α πό τις ω μό τη τες των 

Γερ μα νών των Ι τα λών και των Βουλ γά ρων, α πό πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις, α πό την 

ε φαρ μο γή της πο λι τι κής των α ντι ποί νων και α πό α ε ρο πο ρι κούς βομ βαρ δι σμούς. 

Στις α πώ λειες αυ τές θα πρέ πει να προ στε θούν και οι ό μη ροι οι ο ποί οι ο δη γήθη καν 

στη Γερ μα νί α, στην Ι τα λί α και στη Βουλ γα ρί α41. Σε σύ γκρι ση με τον πλη θυ σμό της 

Ελ λά δας. οι α πώ λειες αυ τές θε ω ρού νται από τις υ ψη λό τε ρες σε σχέ ση με τις α ντί-

στοι χες α πώ λειες άλ λων υ πό κα τά κτηση ευ ρω πα ϊ κών λα ών42.

Οι υ λι κές κα τα στρο φές που έ γι ναν στην Ελ λά δα σε κτήρια, σε τρο χαί ο υ λι κό, 

37 Ε δώ θα πρέ πει να λη φθούν υ πό ψη δύ ο πα ρά με τροι. Πρώ τον ό τι οι Έλ λη νες ή θε λαν την τα χύ τε ρη 
δυ να τή α πο χώ ρη ση των γερ μα νι κών δυ νά με ων α πό τη χώ ρα τους και δεύ τε ρον ό τι εί χε ή δη αρ χί σει ο 
εμ φύ λιος πό λε μος με τα ξύ Ε ΔΕΣ και Ε ΛΑΣ.

38 Εκθέ σεις του α νώ τα του αρ χη γεί ου της ο μά δας στρα τού Ε κα τά τον Μά ιο, Ιού νιο και Ιού λιο του 1944.
39 Η Πα νελ λή νια Ορ γά νω ση Α γω νι ζο μέ νων Νέ ων (ΠΕ ΑΝ), στις 22 Σε πτεμ βρί ου 1942 α να τί ναξε το οί κη-

μα της γερ μα νι κής ορ γα νώ σε ως Ε ΣΠΟ, η ο ποί α συ νέ τασ σε κα τα στά σεις για α πο στο λή Ελλή νων ερ γα τών 
στη Γερ μα νί α. 

40 Ο Κ. Δο ξιά δης, Θυ σί ες της Ελ λά δος στον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, σελ. 59 α να φέρει 390.700 ά το μα, ο Σ. 
Γρη γοριά δης τις α να βι βά ζει σε 405.000 ά το μα και ο Πο πο λά νος σε 490.000.

41 Από τους 150.000 ο μή ρους δεν ε πέ στρε ψαν 105.000. Βλέ πε ΓΕΣ/ΔΙΣ, Πε ρι λη πτι κή Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής 
Α ντι στά σε ως, σελ. 60 - 61. 

42 Ο πλη θυ σμός της Ελ λά δας ή ταν 7.300.000, οι α πώ λειες άγ γι ξαν το 7% του συ νο λι κού πλη θυ σμού.
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σε ε μπο ρι κά πλοί α και σε λι μά νια, στο ο δι κό και σι δη ρο δρο μι κό δί κτυο υ πολο γί ζο-

νται σε 17.870.764.100 δο λά ρια. Στο πο σό αυ τό συ μπε ρι λαμ βά νο νται και τα έ ξοδα 

συ ντή ρη σης που πλή ρω νε ο ελ λη νι κός λα ός για τη συ ντή ρη ση των κα το χι κών 

στρα τευ μά των43. Τρο μα κτι κές, ε πί σης, ή ταν οι ζη μιές της γε ωρ γι κής παρα γω γής, 

της κτη νο τρο φι κής πα ρα γω γής και της ε μπο ρι κής ναυ τι λί ας. Με τον πλη θω ρι σμό 

ε ξευ τε λί στη κε το ε θνι κό νό μι σμα προ κα λώ ντας με γά λη οι κο νομι κή κα τα στρο φή. 

Το ε θνι κό ει σό δη μα α πό 62.867 δι σε κα τομ μύ ρια δραχ μές το 1939, έ πεσε το 1941 

στα 46 δι σε κα τομ μύ ρια δραχ μές και το 1942 στα 21 δι σε κα τομ μύ ρια δραχ μές44. 

Ό λες οι πα ρα πά νω α πώ λειες τό σο σε αν θρώ πι νες ζω ές ό σο και σε υ λι κές ζη μιές 

ή ταν το τί μη μα που πλή ρω σαν οι Έλ λη νες προ κει μέ νου να πα ρα μεί νουν πιστοί 

στο κα θή κον τους και στον συμ μα χι κό α γώ να. Τα χρό νια της Κα το χής ή ταν μια 

43 Βλέ πε Κ. Δο ξιά δης, Θυ σί ες της Ελ λά δος στον Β΄ Πα γκόσμιο Πό λε μο, σελ. 71.
44 Βλέ πε Σπ. Γα σπα ρι νά τος, Η Κα το χή, Τό μος 1, σελ. 61.

 Η κα τα στρο φή των Κα λα βρύ των α πο τέ λε σε μί α α πό τις πιο κραυ γα λέ ες πε-
ριπτώ σεις α πάν θρω πων γερ μα νι κών α ντι ποί νων στη Ελ λά δα.
 Ο Α ντι συ νταγ μα τάρ χης Δη μή τριος Ψαρ ρός.
 Γερ μα νι κό τμή μα διε νερ γεί έ ρευ νες για α ντάρ τες, σε μια ε πο χή κα τά την 
οποί α το κί νη μα της Ε θνι κής Α ντί στα σης ε νι σχυό ταν.
 Ε κτέ λε ση Ελ λή νων πα τριω τών με α παγ χο νι σμό α πό Γερ μα νούς στρα τιώ τες 
στην Κε ντρι κή Μα κε δο νί α.



39ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941 - 1944)

πραγ μα τι κή κό λα ση για τον ελ λη νι κό λα ό και για τη χώ ρα γε νι κό τε ρα. Ο ελλη νι-

κός λα ός ό μως πο τέ δεν α πώ λε σε το η θι κό του και συ νέ χι σε να α γω νί ζεται στο 

πλευ ρό των συμ μά χων μέ χρι την τε λι κή νί κη.

Α πό κα θα ρά στρα τιω τι κή ά πο ψη, η συμ βο λή της Ελ λη νι κής Ε θνι κής Α ντί στα σης 

στο συμ μα χι κό μέ τω πο της Με σο γεί ου ή ταν ι διαι τέ ρως ση μα ντι κή. Κα θή λω σε με γά λες 

στρα τιω τι κές μο νά δες του Ά ξο να και πα ρε νο χλού σε συ στη μα τι κά τις χερ σαί ες και θα-

λάσ σιες με τα φο ρές του την κρί σι μη πε ρί οδο της μά χης στην Βό ρεια Α φρι κή. Ή ταν τό σο 

έ ντο νη η δρά ση των ελ λη νι κών α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων ε να ντί ον των στρα τευ μά-

των κα το χής, ώ στε το Γερ μανι κό ε πι τε λεί ο, τη θε ώ ρη σε α ντι πε ρι σπα σμό και προ οί μιο 

συμ μα χι κής α πόβα σης. Τρεις Τε θω ρα κι σμέ νες γερ μα νι κές Με ραρ χί ες κα τευ θύν θη καν 

στην Ελ λά δα α ντί για τη Σι κε λί α, ό που πραγ μα το ποι ή θη κε η α πό βαση45. Η Ε θνι κή Α ντί-

στα ση συνέ βα λε με τον τρό πο αυ τό, μα ζί με ό λα τα κι νή μα τα αντί στα σης της Ευ ρώ πης 

στην ε πι τά χυν ση του τερ μα τι σμού του Πο λέ μου και τη νί κη των Συμ μά χων.

45 Πο λε μι κή ο δη γί α 28ης Δεκεμ βρί ου 1942, με την ο ποί α συ γκρο τεί ται η ο μά δα στρα τού Ε, με ε πι κε φα λή 
τον Πτέ ραρ χο Λερ. Εκ πα ραλ λή λου, προ γραμ μα τί στη κε η με τα φο ρά νέ ων μο νά δων για την ε νί σχυ ση των 
δυ νά με ων στην Ελ λά δα.
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         Χρηµα τι κές

Ε πεν δύ σεις 

& Χρη µα το οι κο νο µι κά

Ερ γα λεί α των Α γο ρών

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας,

Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας
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∆
εν εί ναι λί γοι οι οι κο νο μο λό γοι που υ πο στη ρί ζουν πως 

στις μέ ρες μας οι ε πεν δυ τές εί ναι ε ξαι ρε τι κά τυ χε ροί 

κα θώς έ χουν την ευ και ρί α να πραγ μα το ποι ή σουν τις 

ε πεν δυ τι κές τους ε πι λο γές, ε πι λέ γο ντας μέσα α πό μια τε ρά στια 

ποι κι λί α μορ φών ε πέν δυ σης. Τα τε λευ ταί α χρό νια ε πε κτά θη καν 

ση μα ντι κά οι δυ να τό τη τες που έ χει κά θε άνθρω πος να ε πεν δύ σει 

το ει σο δημα τι κό του πλε ό να σμα. Στην ελ λη νι κή α γο ρά είναι χα ρα-

κτηριστι κό το γε γο νός πως μέ χρι το 1989 τα α μοι βαί α κε φά λαια 

που υ πήρ χαν ή ταν μό λις δύ ο στον α ριθ μό, ε νώ μέσα σε λι γό τε ρο 

από δέ κα χρό νια, συ γκε κρι μέ να το 1998 ο α ριθ μός των α μοιβαί ων 

κε φα λαί ων α νέρ χο νταν στα διακόσια πε νή ντα εν νιά. Α πό αυ τά τα 

εκα τόν ε βδο μή ντα οκτώ ή ταν ελ λη νι κά, ε νώ τα υ πό λοι πα ο γδό ντα 

ένα ή ταν α μοι βαί α κεφά λαια που προ έρ χο νταν α πό ξέ νες κε φα-

λαια γο ρές. 

Γί νε ται α ντι λη πτό α πό τα παρα πάνω πως η ελ λη νι κή α γο ρά ε πεν δύ-

σε ων εισήλ θε σε μια πε ρί ο δο διεύ ρυν σης και ω φε λημέ νοι σε κά θε 

πε ρί πτω ση α πό τη διεύ ρυν ση αυτή εί ναι οι ε πεν δυ τές, οι ο ποί οι 

έ χουν πε ρισ σό τερες ευ και ρί ες για ε πέν δυση.

Η ύ παρ ξη πολ λών ή λί γων μορ φών ε πέν δυ σης έ χει ά με σο α ντί κτυ-

πο στη συ μπε ριφο ρά του ε πεν δυτή κα θώς με δια φο ρε τι κό τρό πο 

επεν δύ ει έ νας ε πεν δυ τής ο ο ποί ος έ χει να ε πι λέξει α νά με σα σε μια 

ποι κι λί α μορ φών ε πένδυ σης, α πό έ ναν άλ λο ε πεν δυ τή που δεν έ χει 

πρό σβα ση σε πλη θώ ρα μορ φών ε πέν δυ σης για να αποφα σί σει 

πού θα το πο θε τη θεί. Ο πρώ τος έ χει τη δυ νατότη τα να πραγ μα-

το ποι ή σει πιο α πο δο τι κές ε πεν δύ σεις α φού μπο ρεί να σταθ μί σει 

τα πλεονεκτή μα τα και τα μειονε κτή μα τα πε ρισ σό τε ρων μορφών 

ε πέν δυ σης και να λά βει πιο πε τυ χη μέ νες α πο φά σεις. Αν λά βου με 

υ πό ψη μας και τους πε ριο ρι σμούς που υ πάρ χουν για τις διά φο ρες 

μορ φές ε πέν δυ σης, γί νε ται αντι λη πτό πως η ύ παρ ξη ι κα νο ποι η τι-

κού α ριθ μού μορ φών επέν δυ σης δρα κα τα λυ τι κά στην ε πεν δυ τι κή 

συ μπερι φο ρά του α τό μου.
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ΤΑ ΚΥ ΡΙΟ ΤΕ ΡΑ ΧΡΗ ΜΑ ΤΙ ΣΤΗΡΙΑ
Στην πραγ μα τι κό τη τα για να επεν-

δύ σει έ να φυ σι κό πρό σω πο ή μια ε πι-

χεί ρη ση τα χρη μα τι κά τους δια θέ σι μα 

σε κά ποιας μορ φής ε πεν δυ τι κό προ ϊ-

όν ή χρη μα το οι κο νο μι κό ερ γα λεί ο θα 

πρέ πει να ει σέλ θει στις Χρη μα το πι στω-

τι κές Α γο ρές μέ σω κά ποιου Χρη μα τι-

στη ρί ου Α ξιών. Χρη μα τι στή ριο α ξιών 

δια θέ τουν όλες σχε δόν οι χώ ρες. Με-

ρι κά ό μως χρη μα τι στή ρια ξεχω ρί ζουν 

από τον ό γκο των συ ναλ λα γών τους 

αλ λά και α πό την ε πιρ ρο ή που α σκούν 

και δέ χο νται α πό την πα γκό σμια οι-

κο νο μία.

Πα γκο σμί ως, το γνωστό τε ρο και 

με γα λύτερο χρη μα τι στή ριο εί ναι της 

Νέ ας Υόρ κης, το ο ποί ο το γνω ρί ζουν 

πολ λοί α πό το ό νο μα του δρό μου 

που βρί σκε ται δη λα δή ως Wall Street. 

Το χρη ματι στή ριο της Νέας Υόρ κης 

ι δρύ θη κε το 1792, έ χει περισ σό τε ρα 

από 1300 μέ λη, είναι το με γα λύ τε ρο 

χρη μα τι στή ριο των Ηνω μέ νων Πολι-

τειών και σε αυ τό δια πραγμα τεύ ο νται 

κα θη μερινά πε ρισ σό τεροι α πό 2000 

τί τλοι. Η πο ρεί α του χρη μα τι στη ρί ου 

της Νέ ας Υόρ κης ε πη ρε ά ζει σημαντι κά 

και τις υ πό λοι πες χρη μα τι στηρια κές 

α γο ρές, δέ χε ται ό μως και πρώ το τις 

ε πιρ ρο ές α πό τις διά φο ρες αρ νη τι κές 

οι κο νο μι κές συ γκυ ρί ες.

Δεύ τε ρο στη σει ρά θε ω ρεί ται το χρη-

μα τιστή ριο του Τό κιο μέσω του ο ποί ου 

κι νεί ται με γά λο μέ ρος χρε ο γρά φων ε ται-

ριών υψη λής τε χνο λο γί ας και βα ριάς 

βιομη χα νί ας της α σια τι κής η πεί ρου και 

λει τουρ γεί υ πό την αυ στη ρή προ στα σί α 

της Iαπω νι κής κυβέρνη σης.

Το χρη μα τι στή ριο του Λον δί νου 

θεωρείται το τρί το σε μέγε θος και το 

πρώ το στην Ευρώ πη. Για έ να με γά-

λο χρο νι κό διά στημα εί χε α πω λέ σει 

μέ ρος της δύ να μής του, την ο ποί α 

κα τά φε ρε να α να κτή σει μέ σα α πό ση-

μα ντι κές διαρ θρω τι κές αλ λα γές που 

έ γιναν γνω στές πα γκο σμί ως με τον 

χα ρα κτηρισμό Big Βang το1986.

Το τε λευ ταίο και έ να α πό τα ση μα-

ντι κό τε ρα χρη μα τι στή ρια στην Ευρώ πη 

και σε ό λο τον κό σμο είναι της Φραν-

κφούρ της. Η χρη μα τι στη ρια κή α γο ρά 

της Φραν κφούρ της ο φεί λει τη με γά λη 

της α νά πτυ ξη και ι σχυρο ποί η ση στην 

ι σχύ της γερ μα νι κής οι κο νο μί ας και των 

γερ μα νι κών Τρα πε ζών. 

Στην Ελ λά δα λει τουρ γεί το Χρη μα-

τιστή ριο Α ξιών Α θη νών που ι δρύ θη-

κε και άρ χι σε να λει τουρ γεί ε πί ση μα 

τον Σε πτέμβριο του 1876 με βα σιλικό 

διά ταγ μα, ό ταν πρω θυ πουρ γός της 

Ελ λάδας ή ταν ο Α λέ ξαν δρος Κου μουν-

δού ρος. Πριν α πό την ε πί ση μη ι δρυ τι-

κή δια κή ρυ ξη για τη λειτουρ γί α του 

χρη μα τι στη ρίου, αυτό λει τουρ γού σε 
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α τύ πως στο κα φε νεί ο «Η ω ραί α Ελ-

λάς». Ε κεί συ γκε ντρώ νονταν κυ ρί ως 

έ μπο ροι οι ο ποί οι διαπραγ ματεύ ο νταν 

την α γο ρα πω λησί α ο μο λο γιών αλ λά 

και των ε θνι κών δα νεί ων που ε ξέ δι δε 

το κράτος.

Ο πρώ τος κα νο νι σμός του χρη μα τι-

στη ρί ου συ ντά χθη κε το 1876 στο ΦΕΚ 

53 της 12/11/1876 αλ λά ε πι κυ ρώθη κε 

το 1879. Ο πρώτος κα νο νι σμός α ντι-

κα τα στά θη κε α πό έ ναν νε ό τε ρο και 

πλη ρέ στε ρο το 1880 στο ΦΕΚ 13 της 

11/1/1880. Τα επί ση μα ε γκαί νια για τη 

λει τουρ γία του Χρημα τι στη ρί ου Α ξιών 

Α θηνών πραγ μα το ποιή θη καν το 1880 

και συνέ πε σαν χρο νι κά με τις ε κλο γές 

για την α νά δει ξη της πρώ της διοι κού-

σας ε πι τρο πής του. Κα τά τα πρώ τα 

χρό νια της λει τουρ γί ας του, το Χρη μα-

τι στή ριο Α ξιών Αθηνών ή ταν Νο μικό 

Πρό σω πο Δη μο σί ου Δι καί ου και τε λού-

σε υ πό την ε πο πτεί α του κρά τους. Στις 

μέ ρες μας, το Χρημα τι στή ριο Α ξιών 
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έ χει με τα τρα πεί σε α νώ νυ μη ε ται ρί α 

με το νό μο 2324/1995 και ο νο μά ζε-

ται πλέ ον «ΧΡΗ ΜΑ ΤΙ ΣΤΗ ΡΙΟ Α ΞΙΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΠΙ ΣΤΩ ΤΙΚΕΣ Α ΓΟ ΡΕΣ
Ως χρη μα το πι στω τικές α γο ρές ο ρί-

ζο νται αυ τές στις ο ποίες πω λού νται 

και α γο ράζο νται χρη μα το πι στω τι κές 

α παι τή σεις. Υ πάρ χουν τρεις θε με λιώ-

δεις κα τη γορίες χρη μα το πι στω τι κών 

α γο ρών:

 η αγο ρά χρή ματος

 η α γο ρά κε φα λαί ου

 άλλες επι μέ ρους α γο ρές.

Ως α γο ρά χρή μα τος ή Χρη μα τα γο-

ρά κα λεί ται η α γο ρά στην ο ποί α δια-

πραγ μα τεύ ο νται υ πο κα τά στα τα του 

χρή ματος - χρε ό γραφα, με χρονική 

διάρ κεια μι κρό τε ρη του ε νός έ τους. 

Στην α γο ρά χρή ματος κα τα φεύ γουν 

Τρά πε ζες, Δη μό σιοι Οργα νι σμοί κ.α 

προ κει μέ νου να δα νει στούν με γάλα 

χρη μα τι κά ποσά για μι κρό χρο νι κό 

διά στημα. Στην α γορά χρήμα τος συμ-

με τέ χουν οι κε ντρι κές Τρά πε ζες (στην 

Ελ λά δα η Τρά πε ζα της Ελ λά δος), οι 

ε μπο ρι κές Τρά πε ζες και το ε πεν δυ τι κό 

κοι νό, έ χο ντας κα θέ νας τους το δι κό 

του ξε χω ρι στό ρό λο μέ σα σε αυ τήν. 

Οι συ ναλ λα γές στην α γο ρά χρή μα τος 

διε νερ γούνται συ νή θως μέ σω ο μο-

λό γων και ε ντό κων γραμ μα τί ων του 

δη μοσί ου, των ο ποί ων οι α πο δό σεις 

εί ναι εκ των προ τέ ρων γνωστές.

Α γο ρά κε φα λαί ου ή κε φα λαια γο ρά 

ο νο μά ζου με την α γο ρά στην ο ποί α οι 

τί τλοι που δια πραγ ματεύ ο νται έ χουν 

χρονι κή διάρ κεια με γα λύτε ρη του 

ενός έ τους και δια φέ ρουν ως προς την 

ε πι κιν δυ νό τη τα και τη διάρ κειά τους. 

Στην κε φα λαια γο ρά κα τα φεύ γουν οι 

ε πι χει ρή σεις και οι ορ γα νι σμοί που 

ε πι διώ κουν τη μα κρο χρό νια άντλη ση 

κε φα λαί ων. Α ντι κεί με να προς δια πραγ-

μά τευ ση στις κεφα λαια γο ρές εί ναι οι 

με το χές, οι ο μο λο γί ες κ.α. Η α πό δοση 

των τί τλων στην κε φα λαια γο ρά δια-

μορφώ νε ται με βά ση τον νό μο της 

προ σφο ράς και της ζή τη σης. Η κε φα-

λαια γο ρά χωρί ζε ται σε δύ ο ε πι μέ ρους 

α γο ρές, στην α γο ρά βρα χυ πρόθεσμων 

κε φα λαί ων ή νομισμα τι κή α γο ρά και 

στην α γο ρά μα κρο πρό θε σμων κε φα-

λαί ων ή χρη μα τιστι κή α γο ρά.

Στην χρη μα τι στι κή αγορά κα τα-

φεύγουν οι ε πι χει ρή σεις αλλά και το 

κράτος ό πο τε έ χουν α νά γκη α πό κε φά-

λαια. Τα ζη τού με να κε φά λαια τα α ντλούν 

οι ε πι χει ρήσεις α πό την έκ δο ση με το χών 

και ο μο λο γιών και το κρά τος από τη σύ-

να ψη ο μο λο γιακών δα νεί ων.

ΜΟΡΦΕΣ Ε ΠΕΝ ΔΥ ΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟ Ϊ Ο ΝΤΩΝ
Τη ση με ρι νή ε πο χή τα προ σφε ρό-

με να ε πεν δυ τι κά προ ϊ ό ντα σε γε νι κές 

γραμ μές εί ναι τα α κό λου θα:

Λο γα ρια σμοί τρα πεζι κών κα ταθέσε ων
Με τον ό ρο ‘‘κα τάθεση’’ εν νο ού με τη 

σύμ βα ση ό που έ να συ γκε κρι μέ νο πρό-

σω πο, το ο ποί ο ο νο μά ζε ται κα τα θέ της, 

εκ χω ρεί σε έ να συ γκε κρι μένο πι στω τι κό 

ορ γα νι σμό για α προσ διόρι στο ή συ γκε-

κρι μέ νο χρο νι κό διά στη μα έ να χρη μα τι-

κό ποσό, ώ στε αυ τό να χρη σι μο ποι η θεί 

α πό τον πι στω τι κό ορ γανι σμό. Ο κα τα-

θέ της, ως α ντάλ λαγμα, α πο λαμ βά νει την 

ε ξα σφά λι ση των χρη μά των του αλ λά και 

έ να ε πι τό κιο, το ύ ψος του ο ποί ου ε ξαρ-

τά ται α πό πολ λούς πα ρά γο ντες.

Οι μορ φές των λο γα ρια σμών κα τα-

θέ σε ων εί ναι πά ρα πολ λές και ο ρισμέ-
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νες α πό αυ τές είναι και αρκε τά ι διό-

μορ φες:

 Λο γα ρια σμοί κα τα θέ σε ων τα μιευ-

τη ρί ου. 

Οι λο γαρια σμοί κα τα θέ σε ων τα-

μιευ τη ρί ου α πο τε λούν την πιο συ-

νη θι σμέ νη μορ φή τρα πε ζι κών λο γα-

ριασμών με την α πό δο ση των τό κων 

εί τε κάθε ε ξά μη νο εί τε στην αρ χή 

κά θε έ τους. Το πό τε γίνεται η α πό-

δο ση των τό κων εξαρ τά ται από τον 

κα νο νι σμό και την τα κτι κή της Τρά πε-

ζας. Ό σο πε ρισ σό τε ρο μονο πω λια κό 

εί ναι ένα τρα πε ζι κό σύ στημα, τόσο 

με γα λύ τερα εί ναι τα πε ρι θώ ρια κέρ-

δους για τις Τρά πε ζες.

 Λο γα ρια σμοί κα τα θέ σε ων ό ψε ως. 

Οι λογαρια σμοί κα τα θέ σε ων ό ψε-

ως α ποτε λού σαν μέ χρι το 1971 ου-

σια στι κά τη μό νη μορ φή κα τά θε σης, 

η ο ποί α πα ρεί χε στους ε πεν δυ τές τη 

δυνα τό τη τα να εκ δί δουν ε πι τα γές. Το 

ε πι τό κιο των λο γα ρια σμών ο ρί ζεται 

α πό την κά θε Τρά πε ζα ξε χω ρι στά.

 Tρέχοντες λο γα ρια σμοί κα τα θέ-

σε ων.

Οι τρέχοντες λο γα ρια σμοί κα ταθέ-

σε ων μπο ρούν να χαρακτηριστούν 

ως μια συν δυα σμέ νη μορ φή λο γα ρια-

σμού κα τά θε σης η ο ποί α προέρ χε ται 

α πό τις κα τα θέ σεις τα μιευ τη ρί ου και 

τις κα τα θέ σεις ό ψε ως. Οι τρέχοντες 

λο γαρια σμοί κα τα θέ σε ων πα ρέ χουν 

στον κα τα θέ τη τη δυ να τό τη τα να τους 

χρη σι μο ποι ή σει για ποι κί λες δρα στη-

ριό τη τες ό πως για πα ρά δειγ μα ε ξό φλη-

ση λο γα ρια σμών ΔΕ Η, Ο ΤΕ, ΕΥ ΔΑΠ, 

ε πι στρο φές φό ρων, πλη ρω μές μι σθών, 

έκ δο ση εγ γυ η μέ νων ε πι τα γών κ.ά.

 Κα τα θέ σεις προ θε σμί ας.

Στους λο γα ριασμούς κα τα θέσεων 

προ θε σμί ας ο κα τα θέ της - ε πεν δυ τής 

εί ναι υ πο χρε ωμέ νος να μην έ χει τη 

δυ να τό τητα α νά λη ψης των χρημά των 

α πό το λο γα ρια σμό του, για συ γκε κρι-

μέ νο χρο νι κό διά στημα. Για να εί ναι 

ιδιαί τε ρα ελ κυ στι κό αυ τό το εί δος του 

λο γα ρια σμού για τους ε πεν δυ τές, οι 

τρά πε ζες ο ρί ζουν συ νή θως υ ψη λό τε-

ρο ε πι τό κιο α πό ό ,τι σε άλ λους λο γα-

ρια σμούς, προ κει μέ νου να τραβή ξουν 

το εν δια φέ ρον των ε πεν δυ τών.

Οι λο γα ρια σμοί κα τα θέ σε ων προ-

θε σμί ας μπο ρούν να κατα τα γούν 

στις ε ξής κα τη γο ρί ες:

 Κα τα θέ σεις που διαρ κούν α πό 7 

η μέ ρες έως 3 μή νες με ε λεύ θε ρα δια-

πραγ μα τεύ σι μο το ύψος του ε πι το κί ου 

 Κα τα θέ σεις προ θε σμί ας α ντί εκ-

διδόμε νων τίτλων 

 Κα τα θέ σεις με χρο νικό εύ ρος 

μεγα λύ τε ρο των τριών μη νών.

Ο μο λο για κοί τί τλοι
Ο μο λο για κούς τί τλους ο νο μά ζου με 

τα ο μό λο γα και τις ο μολο γίες. Το δη-

μό σιο προ χω ρά στην έκ δο ση των ο μο-

λογια κών τί τλων προ κει μέ νου να κα λύ-

ψει τρέ χου σες ή προ βλε πό με νες α νά-

γκες του κρα τικού προ ϋ πο λο γι σμού. 

Ε κτός α πό το δη μό σιο και οι ι διω τι κές 

επι χει ρήσεις μπο ρούν να προχω ρούν 

στην έκ δο ση ο μο λο για κών τί τλων, έ τσι 

ώ στε να ε πι τύ χουν χρη μα το δό τη ση 

των επιχει ρη μα τι κών τους σχε δί ων. Οι 

ο μο λο για κοί τί τλοι μπο ρούν να με τα βι-

βα στούν ε λεύ θε ρα στο χρη μα τι στή ριο 

α ξιών, ε νώ η ρευ στο ποί η σή τους εί ναι 

δυ να τή χρο νι κά πριν τη λή ξη τους α πό 

τις Tρά πε ζες. Το νό μι σμα που συ νή θως 

εκ δί δονται τα ο μό λογα εί ναι το εγχώ-

ριο νόμι σμα αλ λά εί ναι συ χνό το φαι νό-

με νο να πραγ ματο ποιεί ται μια έκ δο ση 

ο μο λό γων σε νό μι σμα ξέ νης χώ ρας.
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Τα ομό λο γα και οι ο μολο γί ες πα ρου σιά ζουν με ταξύ τους τις πα ρα κά τω 

ο μοιό τη τες και δια φορές:

Ο ΜΟΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΔΙΑ ΦΟ ΡΕΣ

Έ χουν στα θερό ε πι τό κιο και η α πό δο σή 

τους εί ναι γνω στή

Τα ο μό λο γα δεν εκ δίδονται α πό α νώ νυ μες ε ται-

ρί ες, ε νώ οι ο μο λο γί ες εκ δί δο νται

Η έκ δο σή τους πραγ ματο ποιεί ται α πό 

το δημό σιο, τις τράπε ζες, α πό νο μι κά 

πρό σω πα δη μο σί ου δι καί ου

Οι ο μο λο γίες προ έρ χο νται ως α πο τέ λε σμα ε νός 

ο μο λο για κού δα νεί ου, ε νώ τα ο μό λο γα εί ναι προ-

ϊ όν δια φο ρε τι κής μορ φής δα νει σμού

Η δια πραγ μάτευ σή τους πραγ μα το ποιεί-

ται στο χρη μα τι στή ριο α ξιών

Η ε ξό φληση των ο μο λό γων πραγ μα το ποιεί ται σε 

συ γκε κριμέ νη η με ρο μη νί α ε νώ οι ο μο λο γί ες ε ξο-

φλού νται εί τε με α πό σβε ση εί τε με κλή ρωση

Σχε δόν πά ντα εί ναι α νώ νυ μοι τί τλοι

Τα ο μό λο γα εί ναι α νώ νυμα, ε νώ οι ο μο λο γί ες 

εί ναι α νώ νυ μες αλ λά και ο νο μα στι κές ή μι κτές 

(δη λα δή με ονο μα στι κό τί τλο και τοκο με ρί δια 

στον κο μι στή)

Συ νή θως συ νο δεύ ουν την α γορά τους 

α παλ λα γές στο φόρο ει σο δή μα τος και 

με τα βί βα σής τους

Στις ο μο λο γίες υ πάρ χει η δυ να τό τη τα να εκ δο-

θούν ως λα χειο φό ρες ή με βρα βείο, ενώ αυ τή η 

δυ να τό τη τα δεν υ πάρ χει για τα ο μό λογα

Οι ο μο λο γί ες έ χουν με γα λύ τε ρη διάρ κεια κα τά 

τεκ μή ριο α πό τα ο μό λο γα (α πό 10 έ ως 20 χρό νια 

ένα ντι 1 έ ως 3 ε τών)
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Οι τύ ποι των εκ δο θέ ντων ο μο λο-

γιακών τί τλων εί ναι: 

 με στα θε ρό ε πι τό κιο 

 με κυ μαινόμε νο ε πι τό κιο

 ομο λο για κοί τί τλοι

χω ρίς το κο με ρί διο 

 ομο λογια κοί τί τλοι με ρή τρα 

συ ναλ λάγ μα τος 

 ομο λο για κοί τί τλοι

δύ ο νο μι σμά των

Ε νώ τα 

ο μό λο γα δύ-

να ται να τα ξι νο-

μη θούν στις ε ξής κα-

τη γο ρί ες:

 στα α πο τα μιευ τι κά ο μό-

λογα

 στα με τα τρέψι μα

ο μό λο γα δη μο σί ου 

 στα ο μό λο γα

υ ψη λού κιν δύ νου 

 στις διε θνείς ο μο λο γί ες

και με το χές 

 στους διε θνείς

ο μο λο για κούς τί τλους 

 στους ε ξαγορά σι μους τί τλους. 

Α μοι βαί α Κε φά λαια
Ως α μοι βαίο κε φά λαιο ο ρί ζου με μια 

α νοι κτού τύ που ε ται ρί α ε πεν δύ σε ων η 

ο ποί α δια θέτει έ να χαρ τοφυ λά κιο με 

δια σπορά. Με ρί δια αυ τού του χαρ το φυ-

λα κί ου δια τί θε νται σε μια συ γκε κρι μέ νη 
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τι μή στους ε πεν δυ τές α πό τρά πε ζες 

ή χρη μα τι στη ρια κές ε ται ρί ες και ό ταν 

απαι τη θεί, αυ τές α γορά ζουν τα με ρί δια 

στην πραγ μα τι κή λο γι στι κή τους α ξία.

Σκο πός του α μοι βαί ου κε φα λαί ου 

εί ναι να συ γκε ντρώ σει χρή μα τα α πό 

τους ε πεν δυ τές και στη συ νε χεί α να 

προβεί στην α γο ρά χρη ματι στη ρια κών 

και άλ λων τί τλων. Στην Ελ λά δα το νο μι-

κό κα θε στώς κα θο ρίζει πως α μοιβαί ο 

κεφά λαιο α πο τε λεί έ να σύ νο λο α πό κι-

νη τές α ξί ες και με τρη τά τα ε πί μέ ρους 

σύ νο λα του ο ποί ου α νή κουν εξ αδιαι ρέ-

του σε πολ λά ά το μα. Το α μοι βαίο κε φά-

λαιο χα ρα κτη ρί ζε ται α πό την έλ λει ψη 

νο μι κής προ σω πι κότη τας αλ λά και α πό 

το α με τά βλη το του κε φα λαί ου του. Η 

δια χεί ρι ση του α μοι βαί ου κε φα λαίου 

πραγ μα το ποιεί ται α πό μια α νώ νυ μη 

ε ται ρί α που ο νο μά ζε ται Α Ε ΔΑΚ (Α νώ-

νυμη Ε ται ρί α Δια χεί ρι σης Αμοι βαί ου 

Κε φα λαί ου) η ο ποί α για να τε θεί σε λει-

τουρ γί α πρέ πει να λά βει σχε τι κή ά δεια 

α πό την ε πι τρο πή κε φα λαια γο ράς.

Ο ε πεν δυ τής α γο ράζο ντας έ να μερί-

διο του α μοι βαί ου κε φα λαί ου α πο κο μί-

ζει έ ναν ονο μα στι κό τί τλο, ο ο ποί ος εκ-

δί δε ται α πό την Α Ε ΔΑΚ και υ πο γρά φε ται 

α πό την τρά πεζα-θεμα το φύ λακα. 

Ο τί τλος με ρι δί ου που α πο κτά 

ο ε πεν δυτής πρέ πει να α να γρά φει 

τα ε ξής:

 την ο νο μα σί α του α μοι βαί ου κε-

φα λαί ου

 τον α ριθ μό της ά δειας σύ στα σης 

του αμοι βαί ου κε φα λαί ου

 το ό νο μα της α νώ νυ μης ε ται ρί ας 

δια χεί ρι σης και του θε μα το φύ λακα

 το πό σα με ρί δια α ντι στοι χούν 

στον τί τλο

 το ό νο μα και το ε πώ νυ μο του ή 

των με ρι διού χων και τις διευ θύν σεις 

κα τοι κί ας τους

 να βε βαιώνουν ό τι η α ξί α των με-

ρι δί ων ε ξο φλή θη κε ο λο κλη ρω τικά.

Υ πάρ χουν αρ κε τά είδη α μοι βαί ων 

κε φα λαί ων τα ο ποί α μπο ρούν να κα τη-

γο ριοποι η θούν ως ε ξής:

 Δια χείρι σης δια θε σί μων. Αυ τά 

τα α μοι βαί α κε φά λαια ε πι λέ γουν ε πεν-

δύ σεις με βρα χεί α χρο νι κή διάρ κεια, 

κα θώς ε πι λέ γουν συνή θως έ ντο κα γραμ-

μά τια του δη μο σί ου, πι στο ποι η τι κά κα-

ταθέσε ων, κα ταθέ σεις προ θε σμί ας, ρέ-

πος κ.α. Έ τσι, δί νε ται η ευκαι ρί α στον 

ε πεν δυ τή που ε πι λέ γει να το πο θε τη θεί 

σε αυ τά για να ε πι τύ χει μια με γα λύ τε ρη 

α πό δο ση α πό ό,τι έ νας λο γα ρια σμός 

κα τά θε σης, κα θώς οι το πο θε τή σεις του 

α μοι βαί ου κε φα λαίου δια χεί ρισης δια-

θε σί μων προσφέ ρουν μια στα θε ρότη τα 

στις α πο δό σεις.

 Ο μο λο γιών. Τα α μοι βαί α κε φά λαια 

ο μο λο γιών πα ρου σιά ζουν ε ξει δί κευση 

στις τοπο θε τή σεις τους κα θώς ε πι λέ γουν 

με σοπρό θε σμες και μα κρο πρόθεσμες 

ο μο λο γί ες κρα τικές, κρατικών ορ γα νι-

σμών αλ λά και ε ται ριών. Σε κά θε πε ρί-

πτωση, η ε πι κινδυ νό τη τά τους εί ναι με-

γα λύ τε ρη α πό των α μοι βαί ων κε φα λαίων 

στα θε ρού ει σο δή μα τος αλ λά είναι ελ κυ-

στι κά για τους ε πεν δυ τές διό τι ε πιτυγ χά-

νουν με γα λύ τερες α πο δό σεις.

 Στα θε ρού ει σο δή μα τος. Έ να α μοι-

βαί ο κε φά λαιο στα θερού ει σο δή μα τος 

ε πεν δύ ει σε τί τλους με μι κρή επι κιν-

δυ νό τη τα (για πα ρά δειγ μα δη μοσίου, 

κρα τι κών ε ται ριών, τρα πε ζών κ.α.) που 

δί νουν στα θε ρή α πό δο ση κά θε χρό νο. 

Η α πό δο ση των ο μο λό γων εί ναι εκ των 

προτέ ρων γνω στή και κατα βάλλε ται 

α μέ σως με τά τη λήξη τους στο α μοι-

βαί ο κε φά λαιο. Κατ’ αυ τόν τον τρό πο 

ε πι τυγ χά νε ται η πα ρο χή ενός στα θε ρού 

ε τή σιου ει σο δή μα τος στους ε πεν δυ τές 
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του αμοι βαί ου κεφα λαί ου. 

Στην πραγ μα τι κό τητα ό μως, ο ι σχυ ρι-

σμός πως έ να τέ τοιο α μοι βαί ο κεφά λαιο 

ε ξα σφα λί ζει σταθερό ε τή σιο ει σό δη μα 

στους ε πενδυ τές, δεν εί ναι απο λύτως 

σω στός κα θώς το ύψος της α πό δο σης 

των ο μο λό γων και ε πο μέ νως και του συ-

γκε κρι μέ νου α μοι βαί ου κε φα λαί ου εί ναι 

συ νάρ τη ση πολ λών πα ρα γό ντων (ό πως 

για πα ρά δειγ μα του πληθω ρι σμού, των 

ε πι τοκί ων, της α νερ γί ας κ.α.).

 Μι κτά. Στό χος αυ τών των α μοι-

βαί ων κε φα λαί ων εί ναι να ε πι τύ χουν 

με γά λες απο δό σεις για τους ε πεν δυ τές 

με το πο θε τή σεις σε συν δυα σμούς ε πεν-

δύ σε ων (για πα ράδειγ μα ο μό λογα, με το-

χές, χρη μα το οι κο νο μικά ερ γα λεία). Τα 

μι κτά α μοι βαί α κε φάλαια κα τα φέρ νουν 

με την ποι κι λί α των ε πεν δύ σε ων που 

ε πι λέ γουν, α φε νός μεν να πε ριο ρί σουν 

τον κίν δυ νο και α φε τέ ρου να φα ντά ζουν 

ελ κυ στι κά στους ε πεν δυ τές.

 Με το χι κά. Τα α μοι βαία κεφά λαια 

που ε πεν δύ ουν σε με το χές, ο νο μά ζο νται 

με το χικά. Τα με το χι κά α μοι βαία κε φά-

λαια πα ρου σιάζουν με γά λη ε πικιν δυ νό-

τη τα κα θώς οι με το χές (εί τε κοι νές εί τε 

προ νο μιού χες) δεν α πο δί δουν στα θε ρό 

μέ ρι σμα ο πό τε και η α πόδο σή τους δεν 

μπορεί να χα ρα κτη ρι στεί ως στα θερή. 

Αν συ νυ πο λο γι σθούν και οι με γά λες 

με τα πτώ σεις που πα ρουσιά ζο νται στα 

χρη μα τι στή ρια α ξιών, γί νε ται εύ κο λα 

α ντι λη πτό πως η α πό δο ση εί ναι δύ σκο-

λο να υ πολο γι σθεί εκ των προ τέ ρων. 

Ο κα θο ριστικός πα ρά γο ντας για τον 

κα τά προ σέγ γι ση προσ διο ρι σμό του 

κιν δύ νου ε νός α μοιβαί ου κε φα λαί ου 

εί ναι ο ε πεν δυ τι κός του χα ρα κτή ρας. 

Έ τσι, υπάρ χουν α μοι βαί α κε φά λαια που 

ε πενδύ ουν σε ε ται ρί ες που α πο δί δουν 

με γάλα με ρί σμα τα στους ε πεν δυ τές, τα 

ο ποί α ο νο μά ζο νται με το χι κά ει σο δή μα-

τος, αλ λά υ πάρ χουν και τα α να πτυ ξιακά 

που ε πιλέ γουν να ε πεν δύσουν σε με το-

χές που δεν πα ρέ χουν υ ψη λά με ρί σματα 

αλ λά α πο σκο πούν σε ο φέλη α πό την 

ά νο δο της τι μής των με το χών.

 Διε θνή. Τα διε θνή α μοι βαί α κε-

φάλαια μπο ρούν να χαρα κτη ρι στούν ως 

α πο τέ λε σμα της διε θνο ποί η σης της οι κο-

νο μί ας. Τα διεθνή α μοι βαί α κε φά λαια ε πι-

λέ γουν ε πεν δύ σεις που φα ντά ζουν ελ κυ-

στι κές από διά φο ρες οι κο νο μί ες πα γκο-

σμί ως. Εί ναι, δη λαδή, πο λύ πι θα νό έ να 

α μοι βαί ο κεφά λαιο να α πο τε λεί ται για 

πα ρά δειγ μα α πό γερ μα νι κές ο μο λο γίες, 

α πό με το χές του ια πω νι κού χρη μα τιστη-

ρίου κ.ά. Η τα κτι κή που ε φαρ μό ζουν τα 

διε θνή α μοι βαί α κεφά λαια αποσκο πεί 

στην εκ με τάλ λευ ση των ε πεν δυ τι κών 

ευ και ριών αλ λά και στην ε λάτ τω ση του 

ύ ψους του ε πεν δυ τι κού κιν δύ νου.

 Ε μπο ρευ μά των. Τα α μοι βαί α κεφά-

λαια αυ τού του εί δους ε πεν δύ ουν ως ε πί 

το πλεί στον σε προ θε σμια κά συμ βόλαια 

ε μπο ρευ μά των, σε χρη μα το πι στωτι κούς 

τί τλους και σε πο λύ τι μα προ ϊ ό ντα (π.χ. δια-

μά ντια, χρυ σός κ.α.). Τα συμ βό λαια αυ τού 

του εί δους διαπραγ μα τεύ ο νται σε προθε-

σμια κές α γο ρές με γά λης ρευστό τη τας. Το 

σι τάρι, το κα λα μπόκι, η σό για, ο χρυ σός, ο 

άρ γυ ρος, ο χαλ κός, τα έ ντο κα γραμ μά τια 

δη μο σί ου και οι ο μο λο γί ες των Η ΠΑ, το 

γιεν Ια πω νί ας, η βρε τα νι κή στερ λί να κ.α. 

γί νο νται α ντι κεί με νο δια πραγμα τεύ σε ων 

σε αυ τές τις α γο ρές αλ λά η ε πι κιν δυ νότη-

τα των α μοι βαί ων κε φα λαί ων ε μπο ρευ μά-

των εί ναι αρ κε τά υ ψηλή.

 Δει κτών. Το χαρ το φυ λάκιο των 

α μοι βαί ων κε φα λαί ων δει κτών α πο τε-

λείται α πό χρη ματιστη ρια κούς τί τλους 

που συν θέ τουν έναν δεί κτη στο ε κά-

στο τε χρη μα τι στή ριο α ξιών και πε ριέ-

χουν συ νή θως με το χές, ο μο λο γί ες και 

ε μπο ρεύ ματα. Οι δεί κτες α να φέ ρο νται 
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συ νή θως σε συ γκε κρι μέ νους κλά δους 

(για πα ρά δειγ μα βιο μη χα νικός, υ ψη λής 

τε χνο λο γί ας κ.α.) αλ λά και σε συ γκε κρι-

μέ να εμπο ρεύ μα τα (για πα ρά δειγ μα 

λάδι, σι τά ρι κ.α.). Ά νο δος του δεί κτη 

μετα φρά ζε ται σε κέρ δη για το α μοι βαίο 

κε φά λαιο ενώ πτώ ση του δεί κτη α να λο-

γεί σχε δόν πάντα σε μεί ω ση της α ξί ας 

του α μοι βαί ου κε φα λαί ου.

 Ει δι κών κα τη γο ριών. Τα α μοι βαία 

κε φά λαια αυ τής της κα τη γο ρί ας ε πεν δύ-

ουν σε συ γκε κρι μέ νους βιο μη χα νι κούς 

κλά δους ό πως κα τα σκευών, υ ψη λής τε-

χνο λο γί ας, ε νέρ γειας κ.α. Ε πεν δύ ουν στις 

με τοχές που α πο τε λούν έ να συ γκε κρι μέ-

νο κλά δο και ο κίν δυ νός τους συ σχε τί ζε-

ται άμε σα με την οι κο νο μι κή κα τά σταση 

που ε πι κρα τεί την κά θε χρονι κή στιγ μή.

Με το χές
Οι με το χές α πο τε λούν μί α α πό τις 

πλέ ον δη μο φιλείς μορ φές ε πέν δυ σης 

πα γκο σμί ως. Τα τε λευ ταί α χρό νια στη 

χώ ρα μας οι ε πεν δυ τές εμ φα νί ζουν την 

τά ση να ε πι λέ γουν ως την κύ ρια μορ φή 

ε πέν δυ σης τις με το χές. Η κά θε με το χή 

ε κτός από τη νο μι κή έ χει και την οι κο νο-

μι κή της υ πό στα ση η ο ποί α καθορίζε ται 

με γνώ μο να την α ξί α της. Η κά θε μετο χή 

έ χει 4 είδη α ξιών που εί ναι τα ε ξής:

 Ο νο μα στι κή α ξί α της με το χής. Κά-

θε ε ται ρί α προ κει μέ νου να α πο κτή σει 

νο μι κή υ πό στα ση πρέ πει να κα θορί σει 

το με το χι κό κε φά λαιό της. Το με τοχικό 

κε φά λαιο της ε ται ρί ας διαι ρεί ται σε έ ναν 

αριθμό με το χών που έ χουν την ί δια αξία 

την ο ποί α πρέ πει να κα τα βά λει κα θέ νας 

που ε πι θυ μεί να γί νει μέτοχος. Αυ τή η 

α ξί α της με το χής κα λεί ται ο νο μα στι κή 

και εί ναι νομικά κα θο ρι σμένο πως δεν 

δύ να ται να εί ναι μι κρό τε ρη των 0,30 ευ-

ρώ αλ λά ού τε να υ περ βαί νει τα 88 ευ ρώ. 

Η ο νο μα στι κή αξία μπο ρεί να με τα βλη-

θεί μό νο με τά α πό σχε τι κή α πό φα ση της 

γε νι κής συ νέ λευ σης της ε ται ρί ας. 

  Λο γι στι κή α ξί α της με το χής. 

Για τη λο γι στι κή α ξί α της με το χής 

δύ να ται να ε νη με ρω θεί ο μέ το χος ή 

ο εν διαφερό με νος ε πεν δυ τής α πό τα 

λο γι στι κά βι βλί α της εται ρί ας. Στα λο γι-

στι κά βι βλί α α ποτυπώ νε ται η κα θα ρή 

θέ ση της ε ται ρί ας την κά θε χρο νι κή 

στιγμή. Ε άν διαι ρε θεί η κα θα ρή θέση 

με τον α ριθ μό των κυ κλο φο ρό ντων 

με τοχών τό τε προ κύ πτει η λο γι στι κή 

α ξί α της με το χής.

  Πραγ μα τι κή α ξί α της μετο χής. 

Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θεση, 

προκει μέ νου να προσ διο ρι-

στεί η πραγ μα τι κή αξί α μιας 

με το χής, εί ναι να α πο τι μη θεί 

η συ νο λι κή πε ριου σια κή της 

κα τά σταση. 

Στη συ νέ χεια, μπο ρεί να 

υπο λο γι σθεί η πραγ μα τική της 

α ξί α με μί α α πό τις πα ρα κά τω 

με θό δους:

 Με τη μέθο δο της πραγ μα-

τι κής κα θα ρής θέσης, προ σαυξη-

μέ νη με την κε φα λαιο ποι η μέ νη 

μέ ση ε τή σια κα θα ρή θέση υ πέρ 

της προ σό δου της τε λευ ταί ας πε-

ντα ε τί ας

 Με τη μέθο δο της κε φα λαιο ποί-

η σης των κα θα ρών κερδών των τε λευ-

ταί ων 5 ε τών

 Με τη μέ θο δο κε φα λαιο ποί η σης μελ-

λο ντι κών κερδών των ε πό μενων 5 ε τών

 Με τη μέ θο δο του μέ σου ό ρου, 

της με θό δου της πραγ μα τι κής κα θα ρής 

θέσης και της με θό δου της κε φα λαιοποί-

η σης των κα θα ρών κερδών

 Με διά φο ρους συν δυα σμούς των 

παραπά νω με θό δων.
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Χρη μα τι στη ρια-

κή α ξί α της με το χής. Η χρημα-

τι στη ρια κή α ξί α της με το χής προ κύ-

πτει κα θη με ρι νά α πό τις συ ναλ λα γές 

που πραγ μα το ποιού νται στο χρη μα-

τι στή ριο α ξιών. 

Οι με το χές των ε ται ριών, α νά λο γα 

με τα δι καιώμα τα που προ σφέ ρουν 

στον μέ το χο, κα τα τάσσο νται σε διά-

φο ρες κα τηγο ρί ες ό πως: 

 Οι κοι νές μετο χές. Οι κοι νές μετο-

χές ή κοι νοί με το χι κοί τί τλοι πα ρέ χουν 

στο μέτο χο την ι διό τη τα του ε ταίρου 

που συ νε πά γε ται τη δυ νατότη τα συμ-

με το χής στη διοί κη ση και στον έ λεγ χο 

της ε ται ρί ας αλ λά και στους ε πι χει ρη μα-

τι κούς κιν δύ νους. Ε πο μέ νως, οι κά το χοι 

κοινών με το χών δεν εί ναι ε ξα σφα λι σμέ-

νοι ό τι στο τέ λος της χρο νι κής πε ριόδου 

θα λά βουν μέ ρι σμα. Οι κοι νές με το χές 

χα ρα κτη ρί ζο νται από τα ε ξής:

 Εί ναι ε νιαί ες και έ χουν την ί δια 

ο νο μα στι κή αξία,

 Εί ναι α διαί ρε τες, δη λα δή για την 

ε πι χεί ρηση ο κά το χος της με το χής 

εί ναι έ νας. 

 Εί ναι με τα βι βά σι μες. Ο τρό πος με-

τα βί βα σης ε ξαρ τά ται α πό το αν είναι η 

με το χή ει σηγ μέ νη ή ό χι στο χρη μα τι στή-

ριο αξιών αλλά και α πό το εί δος της. 

 Δεν έ χουν στα θε ρή α ξία. Ε άν οι 

με το χές εί ναι ει σηγ μέ νες στο χρη μα τι-

στή ριο α ξιών, η τι μή τους κα θο ρί ζε ται 

α πό τις συναλλα γές σε αυτό. 

 Οι προ νο μιού χες με το χές. Οι 

προ νο μιού χες με το χές πα ρουσιά ζουν 

μια σει ρά α πό χα ρα κτηρι στικά ό μοια 

με αυ τά των κοι νών με το χών και των 

ο μο λο για κών τί τλων με τη δια φο ρά ό τι 

οι προ νομιού χες με το χές προ σφέ ρουν 

μέ ρι σμα στους ε πεν δυ τές α κό μα και 

στην πε ρί πτω ση που δεν υπάρ χουν 

κέρ δη για την ε πι χεί ρηση. Μια ε ται ρί α 

προ χω ρά στην έκ δο ση προ νο μιού χων 

με το χών συ νή θως ό ταν αυ ξά νει το μετο-

χι κό της κε φά λαιο, προ κει μέ νου να κα-

τα στή σει τις με το χές της πιο ελ κυ στι κές 

για τους ε πεν δυ τές. Οι προ νο μιού χες 

με το χές προ σφέ ρουν στους κα τόχους 

τους τα ε ξής πλε ο νε κτή μα τα:

 Ο κά το χός τους λαμ βά νει μέ ρι σμα 

πριν α πό τους α ντί στοι χους κα τό χους 

των κοι νών μετο χών

 Σε πε ρί πτω ση εκ κα θά ρισης των 

πε ριου σια κών στοι χεί ων της ε ται ρί ας 

λαμ βά νει ο ε πεν δυ τής προ νο μια κά το 

κε φά λαιό του
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 Προ σφέ ρουν μέ ρισμα στον ε πεν-

δυ τή α κό μα και σε πε ριό δους που έ χει 

προ αποφα σι στεί να μη δια νε μη θεί μέ ρι-

σμα στους με τόχους.

 Οι με το χές ε πι καρ πί ας. Πολ λές 

ε ται ρί ες προ χω ρούν συ χνά στη δια νο μή 

δω ρε άν με τοχών στους μετό χους κα τά 

α να λο γί α προς τον α ριθ μό των με το χών 

που κα τέ χουν. Η τα κτι κή αυ τή δεν α πο-

σκο πεί στην ά ντλη ση νέ ων κε φα λαί ων, 

ο δη γεί ό μως στην πτώ ση της τι μής των 

με το χών ε ξαι τί ας της προ σθή κης των 

νέ ων μετο χών.

 Οι ε ναλ λα κτι κές με το χές. Οι με-

το χές αυ τού του εί δους δί νουν στον 

ε πεν δυ τή τη δυ να τό τη τα να ε πι λέ ξει 

α νά με σα στη λή ψη με ρί σμα τος ή στην 

α πό κτη ση ε πι πλέ ον με το χών.

Έ ντο κα Γραμ μά τια του Δη μο σί ου
Τα έ ντο κα γραμ μά τια του Ελ λη νι κού 

δη μο σί ου α ποτε λούν βρα χυ πρό θε σμους 

τί τλους στα θε ρής α πό δο σης και α πο-

σκο πούν στην κά λυ ψη των βρα χυ πρό-

θε σμων α να γκών του κρά τους, δη λα δή 

εκδί δο νται ό ταν πα ρου σιά ζε ται άμεση 

οι κο νομι κή α νά γκη. Το ε πι τό κιό τους 

εί ναι σε ά με ση ε ξάρ τη ση με την πο ρεί α 

του πλη θω ρι σμού, η διάρ κειά τους κυ-

μαί νε ται με τα ξύ των 3, 6 και 12 μη νών 

και ο τό κος τους προ ει σπράτ τε ται κα θώς 

η τι μή πώ λη σής τους είναι μι κρό τε ρη 

α πό την α να γρα φό μενη. Πρα κτικά, ο 

τό κος που πρέ πει να α πο δο θεί στον 

ε πεν δυ τή α φαι ρεί ται α πό την τιμή του 

ε ντόκου γραμ μα τί ου και το υ πό λοι πο 

που α πο μέ νει, εί ναι το πο σό που πρέ πει 

να πλη ρώ σει ο εν δια φε ρό με νος για να το 

α πο κτή σει. Τα έντο κα γραμ μά τια τα ε πι λέ-

γουν συ νή θως ε πεν δυ τές που ε πι θυ μούν 

βρα χυ πρόθεσμη στα θε ρή α πόδοση, οι 

ο ποί οι τα προ μη θεύ ο νται εί τε α πό τρά πε-

ζες εί τε α πό το χρη μα τι στή ριο αξιών.

Τα πλε ο νε κτή μα τα που πα ρου σιάζουν 

τα έ ντοκα γραμ μά τια είναι τα ε ξής:

 εί ναι α νώ νυ μοι τίτλοι, δη λα δή οι 

κά το χοί τους μπο ρούν να τους με τα βι-

βάσουν ε λεύ θε ρα ε νώ η ε ξό φλη σή τους 

πραγ μα το ποιείται στη λή ξη τους

 μπο ρούν υ πό ο ρι σμέ νες προ ϋ πο-

θέ σεις να εξο φλη θούν πριν α πό τη λή ξη 

τους α πό τις τρά πε ζες

 μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν 

προ κει μέ νου να συ στα θεί εγγυο δο σία

 οι ι διω τικές ε πι χει ρή σεις μπο ρούν 

να ε πεν δύ σουν σε έ ντο κα γραμ μά τια 

α νε ξαρ τή τως της δα νειο δό τη σής τους 

α πό τις τράπε ζες.

Ρέ πος
Ως Ρέ πος ο ρί ζου με τη βρα χυπρό-

θε σμη α γο ρά τί τλων με συμ φω νί α ε πα-

να πώ λη σης. Ο όρος έ χει ει σα χθεί α πό 

την αγ γλι κή γλώσ σα στην ο ποί α έ χει 

το νό η μα της συμ φω νί ας ε πα να γο ράς. 

Στο ελ λη νι κό τρα πε ζι κό σύ στη μα τα 

Ρέ πος χρη σι μο ποιού νται για να α ντι με-

τω πι στούν τα προ βλή μα τα ρευ στό τη τας 

των τρα πε ζών τα ο ποί α προ κύ πτουν ως 

ε πί το πλεί στον α πό την α γο ρά εντό κων 

γραμ μα τί ων. Οι τρά πε ζες γι’ αυ τό το 

λόγο πραγ μα το ποιούν τις ε ξής συμ φω-

νί ες με τους πε λά τες τους:

 να τους που λή σουν έ ντο κα γραμ-

μά τια σε συ γκε κρι μέ νη τι μή και χρο νι κό 

διά στημα

 να ξα να γο ρά σουν τους τίτλους σε 

τι μή υψη λότε ρη από την τι μή πώ λη σης 

α κρι βώς στο πέρας του αρ χικώς συμ φω-

νη μέ νου χρο νι κού δια στή μα τος.

Η πα ρα πά νω δια δι κασία δεί χνει τον 

τρό πο λει τουρ γί ας των Ρέ πος τόσο α πό 

την πλευ ρά της τρά πε ζας ό σο και α πό την 

πλευρά των ε πενδυ τών. Το ε πι τό κιο βάση 

του ο ποί ου πραγ μα το ποιεί ται η συμφω νί α 

εί ναι εκ των προ τέ ρων κα θορισμένο.
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Τα ρέ πος δια κρί νο νται στις δύ ο πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες:

Α΄ Κα τη γο ρί α Β΄ Κα τη γο ρία

Με προ καθορι σμέ νο ε λά χι στο πο σό ε πέν-

δυ σης

Με προ καθορι σμέ νο ε λά χι στο πο σό ε πέν δυ σης 

μι κρό τε ρο ό μως α πό αυ τό της προ η γού με νης 

κα τη γο ρί ας

Με χρο νι κή διάρ κεια που κυ μαί νε ται 

α νά με σα στη μί α ε βδο μά δα και το έ να 

έ τος

Χρο νι κή διάρ κεια του λά χι στον ε νός έ τους

Δι καίω μα δια δο χι κής ανα νέ ω σης Μη νιαί α κα τα βο λή των τό κων

Ε πι τό κιο που κα θο ρί ζεται α νά λο γα με το 

πο σό της ε πέν δυ σης

Δυ να τό τη τα στον ε πεν δυ τή να α να νε ώ σει αυ-

τό μα τα την ε πέν δυ ση για πο σό ί σο με το προ-

η γού μενο

Δυ να τό τη τα βε βαί ωσης της α πόκτη σης 

αλ λά και της πώ λη σης των τί τλων

Δυ να τό τη τα χο ρη γή σε ως στον ε πεν δυ τή βε-

βαίωσης α γο ράς ή πώ λη σης τί τλων

Δυ να τό τη τα υ πό συ γκε κρι μέ νες προ ϋ πο θέ σεις 

να πραγ μα το ποι η θεί ο λι κή α νά λη ψη του αρ χι-

κού ποσού

Τα Ρέ πος α πό το 2002 φο ρο λο γού νται με φό ρο 10%.

ΤΑ ΚΥ ΡΙΟΤΕ ΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙ ΚΟ ΝΟΜΙ ΚΑ 
ΕΡ ΓΑ ΛΕΙ Α

Στη σύγ χρο νη ε πο χή η οι κο νο μι κή 

και τρα πε ζι κή ε πι στή μη έ χουν α να πτυ-

χθεί ση μα ντι κά με σκο πό να ι κα νο-

ποι ή σουν τις συ νε χώς αυ ξανό μενες 

α νά γκες των ε πεν δυτών, εί τε αυ τοί 

εί ναι φυ σι κά πρό σω πα εί τε ε ται ρί ες. 

Α πο τέ λε σμα αυ τής της προ σπά θειας 

α πο τε λεί η θε ω ρη τι κή σύλ λη ψη και 

πρα κτι κή ε φαρ μο γή δια φό ρων χρη-

μα το οικο νο μικών ερ γα λεί ων. Τα χρη-

ματο οι κο νο μι κά ερ γα λεί α εί ναι πολ λά 

σε α ριθ μό και πα ρου σιάζουν με τα ξύ 

τους διάφο ρες ο μοιό τη τες αλ λά και 

δια φο ρές. Ο με γά λος α ριθ μός των 

χρη μα το οι κο νο μι κών εργα λεί ων που 

υ πάρ χουν ήδη, σε συν δυα σμό με το 

γε γο νός ό τι συ νε χώς δη μιουρ γού νται 

και καινού ρια, ωθεί στο να πα ρου σια-

στούν τα κυ ριό τε ρα χρη μα το οι κο νο-

μι κά ερ γα λεί α ό πως:

Χρη μα το οι κο νο μικά Δι καιώ μα τα 
(Options)

Τα χρη μα το οι κο νο μι κά δι καιώ μα τα 

(Options) εί ναι συμ βό λαια βά ση των 

ο ποί ων ο πω λη τής (seller) δί νει τη δυ-

να τό τη τα (δι καί ω μα) στον α γο ρα στή 

(buyer) της α γο ράς ή της πώ λη σης 

ε νός α ντι κει μέ νου, σε προ κα θορισμέ-

νο χρο νι κό διά στη μα και τιμή. Ο αγο-

ρα στής του δι καιώ μα τος έ χει τη δυ-

να τό τη τα αλλά ό χι την υ ποχρέ ωση, 

να ε ξα σκή σει το δι καί ω μα που α πέ-

κτησε, μέ σα στα χρονι κά πε ρι θώ ρια 

που προβλέ πο νται α πό το συμ βό λαιο. 

Το αντικεί με νο που υ πό κειται σε α γο-
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ρά ή σε πώ ληση χα ρα κτη ρί ζε ται ως 

‘’υ πο κεί μενο’’ (underlying) και μπο ρεί 

να εί ναι εί τε κά ποιος χρη μα το οι κο νο-

μι κός τί τλος εί τε κά ποιο εί δος ε μπο-

ρεύ μα τος.

Ε άν το δι καί ω μα α φο ρά στην ε πι λο-

γή α γο ράς τό τε ο νομάζε ται call option 

και ό ταν σχε τίζεται με την επι λο γή 

πώ λη σης τό τε ο νο μά ζε ται put option. 

Η τι μή στην ο ποί α έ νας ε πεν δυ τής 

μπο ρεί να α γο ρά σει ή να που λή σει 

έ ναν ‘’υ πο κεί με νο τίτλο’’ κα λεί ται τιμή 

ε κτέ λε σης (exercise ή strike price).

Πολ λοί ε πεν δυ τές συ νη θί ζουν να 

κά νουν α γο ρα στι κούς συν δυα σμούς 

α νά με σα στα call options και στα put 

options. Όταν έ νας ε πεν δυ τής συν δυά-

σει έ να call option και έ να put option, 

τό τε πραγ μα το ποιεί τη χρημα τι στη ρια-

κή πρά ξη με δι καί ω μα αγο ράς ή πώ λη-

σης που εί ναι γνω στή και ως straddle. 

Ε πί σης, έ νας ε πεν δυ τής μπο ρεί να 

α πο φα σί σει την ταυ τό χρο νη α γο ρά 

δύ ο put options και ε νός call option, 

ο πό τε πραγ μα το ποιεί σύμ βα ση με 

δύ ο δι καιώ μα τα για πώ λη ση και έ να 

δι καί ω-

μα για α γο-

ρά του ί διου υ πο-

κει μέ νου. Αυτός ο συν δυα-

σμός εί ναι γνω στός και ως strip. 

Ε άν, ό μως, έ νας ε πεν δυ τής ε πι λέ ξει 

να τοπο θε τη θεί σε δύ ο call options 

και σε έ να put option, τό τε πραγ-

μα το ποιεί το συνδυασμό που εί ναι 

γνω στός και ως strap.

Τα χρη μα το οι κο νο μι κά δι καιώ μα τα 

(Options) μπο ρεί κα νείς να τα κα τα τά-

ξει στις πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες:

 Προ αι ρε τι κά δι καιώ μα τα α γο ρα-

πω λη σί ας συ ναλλάγ μα τος (Currency 

options). Συ νή θως, τα προ αι ρε τι κά 

δι καιώ μα τα α γο ρα πω λη σί ας συναλ-
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λάγ μα τος α φο ρούν κυ ρί ως τα λε γό με-

να «ι σχυρά» νο μίσμα τα (για πα ρά δειγ-

μα το δο λά ριο Η νω μένων Πο λι τειών 

Α με ρι κής, το γιεν Ια πω νί ας, τη λίρα 

Αγγλί ας κ.ά.) και δευ τε ρευό ντως τα 

υ πό λοι πα νο μί σματα.

 Προ αι ρε τι κά δι καιώμα τα δα νει-

σμού με συ γκε κρι μέ νο ε πι τό κιο (Interest 

rate options). 

  Σ υ μ  β α  τ ι  κ ά  δ ι  κ α ι ώ  μ α  τ α 

(Conventional options). Σε συμβα τι-

κά δι καιώ μα τα ε πι λέ γουν να το πο θε-

τη θούν ως ε πί το πλεί στον ε ται ρί ες 

ε πενδύ σε ων που εν δια φέ ρο νται κυρίως 

για κρα τι κά και ι διω τι κά ο μό λο γα αλ λά 

και για χρη μα το οι κονο μι κούς τίτλους.

 Κα τα χω ρη μέ να δι καιώ μα τα (Listed 

options).

Συμ φω νί ες Α νταλ λα γής Πλη ρω μών 
(Swaps)

Οι συμ φω νί ες α νταλ λα γής πλη ρω-

μών (Swaps) α πο τε λούν μί α σύμ βαση, 

με βά ση την ο ποί α δύ ο πλευ ρές α πο-

φα σί ζουν να ανταλ λά ξουν δύο συ γκε-

κρι μέ νες και προ κα θο ρι σμένες σει ρές 

πλη ρω μών μέ σα σε έ να συ γκε κρι μέ νο 

χρο νι κό διά στημα στο μέλ λον.

Διά φο ροι τύ ποι συμ φω νιών α νταλ-

λα γής πλη ρω μών (Swaps) υ πάρ χουν 

στην α γο ρά και συ νε χώς προ στί θε νται 

και άλ λοι. Οι ση μα ντι κό τε ροι, ό μως, 

εί ναι οι πα ρα κά τω: 

 Συμ φω νί ες α νταλ λα γής νο μι σμά-

των (Currency swaps). Οι συμ φω νί ες 

α νταλ λα γής νο μι σμά των (Currency 

swaps) α πο τε λούν έ να συμ βό λαιο 

α νά με σα σε δύ ο πλευ ρές, οι ο ποί ες 

α πο φα σί ζουν να α νταλ λά ξουν μί α σει-

ρά πλη ρω μών σε έ να νό μι σμα, με μί α 

άλ λη σει ρά πλη ρωμών εκ φρα σμέ νη σε 

ένα άλ λο νό μι σμα.

Υ πάρ χουν δύ ο κύ ριες μορ φές 

συμ φω νιών α νταλλα γής νομισμά των 

(Currency swaps): οι συμ φω νί ες ανταλ-

λα γής πλη ρω μών στα θε ρών ε πι το κί ων 

σε δια φο ρε τι κά νο μί σμα τα (fixed / 

fixed currency swaps) και οι μει κτές 

συμ φω νί ες α νταλ λα γής νο μι σμά των 

και ε πι το κί ων (cross currency interest 

rate swaps).

 Συμ φω νί ες α νταλ λα γής ε πι το κί-

ων (Interest rate swaps). Οι συμ φω νί ες 

α νταλλα γής ε πι το κί ων (Interest rate 

swaps) απο τε λούν ου σια στικά ένα 

συμ βό λαιο α νά με σα σε δύ ο πλευ ρές, 

οι οποί ες α πο φα σί ζουν να α νταλ λά-

ξουν μί α σει ρά πλη ρω μών ε νός δα-

νείου στα θε ρού ε πι το κί ου, με μί α σει-

ρά πλη ρωμών του ί διου χρη μα τι κού 

με γέ θους, ε νός δα νεί ου με τα βλη τού 

ε πι το κί ου. Οι συμφω νί ες α νταλ λα γής 

ε πι το κί ων (Interest rate swaps) ε πι-

λέ γο νται κυ ρί ως α πό ε πι χει ρή σεις, 

που ε πι θυ μούν να με τα τρέ ψουν έ να 

δά νειο που έ χουν συνά ψει, α πό στα-

θε ρού ε πι το κί ου σε με τα βλη τού και 

το α ντί στροφο.

 Βα σι κές συμ φω νί ες α νταλ λα γής 

(Basic swaps). Οι βα σι κές συμ φω νί ες 

ανταλ λα γής (Basic swaps) είναι συμ βό-

λαια, τα ο ποί α ε πι λέ γο νται α πό πλευ-

ρές που ε πι θυ μούν να α νταλ λά ξουν 

μί α σει ρά πλη ρω μών ε νός δανεί ου 

με τα βλη τού ε πι το κί ου. Το ε πι τό κιο 

του δα νεί ου υ πο λο γί ζεται με κά ποια 

συ γκεκρι μέ νη βάση, με μί α άλ λη σει-

ρά πληρω μών ε νός δα νεί ου με τα βλη-

τού ε πι το κί ου.

 Συμ φω νί ες α νταλ λα γής πε ριου-

σιακών στοι χεί ων (Asset swaps). Οι 

συμ φω νί ες α νταλ λα γής πε ριου σια κών 

στοιχεί ων (Asset swaps) εί ναι συμ βό-

λαια που συν δυά ζουν την ανταλλαγή 

πε ριου σια κών στοι χεί ων (για πα ρά δειγ-
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μα ο μό λογα, έ ντο κα γραμμά τια, ρέ πος 

κ.ά.) με την α νταλ λα γή ε πι το κί ων, στα 

ο ποί α θα πραγ μα το ποι η θούν διά φο-

ρες σει ρές πλη ρω μών.

Προ θε σμια κά Συμβό λαια (Futures 
Contracts)

Η βα σι κή λει τουρ γί α των προ-

θεσμια κών α γορών (Futures markets) 

εί ναι η ε λα χι στο ποί η ση των δυ σμε νών 

ε πι πτώ σε ων των α πο κλί σε ων του κό-

στους κε φα λαί ου (forward) από το 

τρέχον (spot) κό στος. Η με γα λύ τερη 

α γο ρά προ θε σμια κών συμ βο λαί ων 

εί ναι το Chicago Board of Trade και 

το Chicago Merchantile Exchange. Τα 

προ θεσμια κά συμ βό λαια δια κρί νο νται 

σε δύ ο κα τηγο ρίες: τα προ θε σμια-

κά συμ βό λαια α γαθών (commodities 

futures) δη λα δή α γρο τι κά ή βιο μη χα-

νι κά α γα θά και τα προ θε σμια κά συμ-

βό λαια χρη μα το οι κο νο μι κών τί τλων 

(financial futures) δη λα δή με το χών, 

ο μο λο γιών κ.λπ.

Έ νας ε πεν δυ τής ε πι λέ γει, συ νή θως, 

την ε πέν δυ ση στα προθεσμια κά συμ-

βό λαια προ κει μέ νου να δια σφαλί σει 

την α πό δο ση της ε πέν δυσής του ώ στε 

να μην πέ σει κά τω α πό έ να ορι σμέ νο 

ό ριο α πό δοσης. Τα προ θε σμια κά συμ-

βό λαια εί ναι μί α συ γκεκρι μέ νη συμ-

φω νί α με τα ξύ ε νός πω λη τή και ε νός 

α γο ρα στή. Η συμ φω νί α αυ τή πε ρι λαμ-

βά νει την πώλη ση ή την α γο ρά κα-

θορισμέ νης πο σό τη τας αγα θών ή χρη-

ματο οι κο νο μι κών τί τλων (settlement 

ή delivery date) σε συ γκε κρι μέ νη η με-

ρομη νί α και τι μή (future price).
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που τοποθε τού νται σε προ θε σμια-

κά συμ βό λαια συ ναλλάγ μα τος προ-

σπα θούν να ε πω φε λη θούν α πό την 

ενδε χό με νη ά νο δο της ι σο τι μί ας ε νός 

νο μί σματος έ να ντι ε νός άλ λου, προ κει-

μέ νου να α πο κο μί σουν κέρ δη.

 Προ θε σμια κά συμ βό λαια ε πι το κί-

ων (Interest rate futures)

Έ νας ε πεν δυ τής ή μί α ε πι χεί ρηση ε πι-

λέ γει να τοποθε τη θεί σε προ θε σμια κά 

συμ βό λαια ε πι το κί ων ε πει δή προ βλέ πει, 

α νά λο γα τη χρο νι κή στιγ μή, ά νο δο ή 

πτώ ση των ε πι το κί ων στο μέλ λον. Γι’ 

αυ τό α πο φα σί ζει να το ποθε τη θεί σε προ-

θε σμια κά συμ βό λαια ε πι το κί ων προ κει-

μέ νου να δια σφα λι σθεί α πό εν δε χό με νη 

με τα βο λή του ύ ψους των ε πι το κί ων.

 Προ θε σμια κά συμ βό λαια χρη μα-

τιστηρια κών δει κτών (Stock - Index 

futures).

Τα προθε σμια κά συμ βό λαια χρη μα-

τιστη ρια κών δει κτών ε πι λέ γο νται α πό 

ε πεν δυ τές που προσ δο κούν την ά νο-

δο των χρη μα τι στη ρια κών δει κτών. 

Συ γκε κρι μένα, ε άν έ νας ε πεν δυ τής 

πι στεύ ει ό τι έ νας χρημα τι στη ριακός 

δεί κτης θα α νέ βει, τό τε μπο ρεί να αγο-

ρά σει έ να προ θεσμια κό συμ βό λαιο 

στον δεί κτη αυτόν. Έ να προ θε σμια κό 

συμ βό λαιο σε χρη μα τι στη ρια κό δεί-

κτη καλύπτει πολ λα πλά σιες φο ρές το 

ε πί πε δο του δεί κτη. Όταν ο χρη μα τι-

στη ρια κός δεί κτης α νέ βει, ο κά το χος 

του συμ βο λαί ου στον δεί κτη αυ τόν, 

θα α πο κο μί σει κέρ δη α πό την ά νο δο 

αυτή. Τα κέρ δη θα εί ναι α νά λο γα με 

την ά νο δο του δεί κτη και την αξί α του 

συμ βο λαί ου.

  Δι καιώ μα τα σε προθεσμια κά 

συμβό λαια (Option on futures).

Τα δι καιώ μα τα σε προ θε σμια κά 

συμ βό λαια συ μπε ρι λαμ βά νουν τό σο 

ε μπο ρεύ μα τα όσο και χρη μα το πι στω-

Ό ταν έ νας ε πεν δυ τής α γο ρά ζει 

προθε σμια κά συμβό λαια (συμφω νί α 

α γο ράς σε μελ λο ντι κή η με ρο μη νία) 

τό τε λέ γεται πως βρί σκεται σε long 

position. Ε άν η θέ ση του ε πεν δυ τή 

είναι η πώ λη ση προθεσμια κών συμ-

βο λαί ων (συμ φω νί α πώ λη σης σε μελ-

λοντι κή η με ρο μη νία) τό τε ο ε πεν δυ τής 

βρί σκε ται σε short position. Τα ά το μα 

που ε μπορεύ ο νται προ θε σμια κά συμ-

βό λαια χω ρίς να α ντισταθμί ζουν τον 

κίν δυ νο ο νο μά ζο νται speculators, 

ε νώ τα ά το μα που το πο θε τούνται σε 

προ θε σμια κά συμ βό λαια α ντι σταθ-

μί ζο ντας τον κίν δυ νο ο νο μά ζο νται 

hedgers.

Οι βα σικό τε ρες κα τη γο ρί ες των 

προ θε σμια κών συμ βο λαί ων χρη μα το πι-

στω τι κών τί τλων εί ναι οι πα ρα κά τω:

 Προ θε σμια κά συμ βό λαια συ ναλ-

λάγ μα τος (Currency futures).

Σε προ θε σμια κά συμ βό λαια συ ναλ-

λάγ μα τος ε πεν δύ ουν οι ε πενδυ τές που 

α να μέ νουν με τα βο λή στην ι σο τι μί α 

ο ρι σμέ νων νο μι σμάτων. Οι ε πεν δυ τές 
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τι κούς τί τλους. Συ γκε κρι μέ να έ νας 

ε πεν δυ τής, που το ποθε τεί ται σε δι-

καιώ μα τα σε προ θε σμια κά συμ βό-

λαια (Option on futures), α πο κτά το 

δι καί ω μα να α γο ρά σει ή να που λή σει 

ε μπο ρεύ μα τα ή χρη μα το πι στω τι κούς 

τί τλους σε κά ποια μελ λοντι κή στιγ μή. 

Ε άν θα α σκή σει ή ό χι το δικαί ω μα ο 

ε πεν δυ τής, εξαρτά ται α πό τα ο φέ λη 

που θα α πο κομί σει κα τά τη λή ξη του 

προθε σμια κού συμ βο λαί ου.

Ο μο λο γί ες με δι καιώ μα τα με το χών 
(Warrants)

Οι ο μο λο γί ες αυ τού του εί δους εκ-

δί δο νται και δια τί θε νται στους ε πεν δυ-

τές μα ζί με τα Warrants. Ο ε πεν δυ τής 

που α πο κτά το Warrant, α πο κτά ταυ-

τό χρο να και το δι καί ω μα να α γο ρά σει 

με το χές της ε ται ρί ας που πραγ μα το-

ποί η σε την έκ δο ση της ο μο λο γί ας. 

Ο ε πεν δυ τής δια τη ρεί το δι καί ω μα 

α γο ράς μετοχών για έ να συ γκε κρι μέ νο 

χρο νι κό διά στημα. Η τι μή στην ο ποί α 

ο επεν δυ τής μπορεί να αγο ρά σει τις 

με το χές, που του προ σφέ ρονται, εί ναι 

εκ των προ τέ ρων κα θορι σμένη.

Η θε ω ρη τι κή α ξί α ενός Warrant 

εί ναι συ νάρ τη ση τόσο της χρη μα τι-

στηρια κής τι μής της με το χής που προ-

σφέ ρε ται στον ε πεν δυτή, όσο και της 

τι μής που ο ε πεν δυ τής που κα τέ χει 

το Warrant μπο ρεί να α γο ρά σει τις 

με το χές. Παρα δείγμα τος χά ρη, ε άν ο 

ε πεν δυ τής έ χει στην κα το χή του έ να 

Warrant, το ο ποί ο του δί νει τη δυ να τό-

τη τα να α γο ρά σει 100 κομ μά τια μιας 

με το χής στην τι μή των 9 ευρώ, ε νώ η 

τι μή της μετο χής εί ναι 10 ευρώ, τό τε 

ο ε πεν δυ τής θα ω φε λη θεί 1 ευ ρώ α πό 

την κά θε με το χή που α γο ρά ζει, και συ-

νο λι κά 100 ευρώ. Ε πο μέ νως, η θε ω ρη-

τι κή α ξί α του Warrant εί ναι 100 ευρώ. 

Η διακύμαν ση της τι μής της με το χής 

στο χρη μα τι στή ριο παί ζει ση μα ντι κό 

ρό λο για το αν θα α ξιο ποι ή σει ή ό χι 

ο ε πεν δυ τής το Warrant.

Με τατρέ ψι μες ο μο λο γί ες (Convertibles)
Ο ι  μ ε  τ α  τ ρ έ ψ ι  μ ε ς  ο  μ ο λ ο  γ ί  ε ς 

(Convertibles) έ χουν, ό πως και οι 

κοινές ο μο λο γί ες, προ κα θο ρισμέ νη 

χρο νι κή διάρ κεια και συ γκεκρι μέ νο 

ε πι τό κιο. Έ νας ε πεν δυ τής που το πο-

θε τεί ται σε με τα τρέ ψι μες ο μο λο γί ες 

α πο κτά το δι καί ω μα της α νταλ λα γής 

της ο μο λο γί ας με με το χές. 

Η τι μή των με το χών, στην ο ποί α 

θα πραγ μα το ποι η θεί η α νταλ λα γή 

τους με την ο μο λο γία, εί ναι προ κα-

θο ρι σμένη α πό τους ό ρους έκδο σης 

της με τα τρέ ψιμης ο μο λο γί ας, και ο νο-

μά ζε ται τι μή με τα τρο πής (Conversion 

price). Επί σης, για τις με τα τρέ ψιμες 

ο μο λο γί ες (Convertibles) εί ναι πο λύ 

σημα ντι κός και ο δεί κτης με τα τρο πής 

(Conversion ratio). O δεί κτης με τα τρο-

πής (Conversion ratio) προσ διο ρί ζει 

το α ριθ μό των με ρι σμά των που θα λά-

βει ο κά το χος της ο μο λο γί ας στην πε-

ρίπτωση που ε πι λέ ξει να με τα τρέψει 

την ο μο λο γί α του σε με το χές.

Ε άν τε λι κά θα ε πι λέ ξει ή ό χι ο 

ε πενδυ τής να πραγ μα το ποι ή σει τη με-

τα τρο πή (Conversion), θα ε ξαρ τη θεί 

τό σο α πό την χρη μα τιστη ρια κή τι μή 

της μετοχής κα τά την η με ρο μη νί α λή-

ξης του δι καιώ μα τος της α νταλ λα γής 

της ο μο λο γί ας με με το χές ό σο και 

α πό την τι μή με τα τρο πής (Conversion 

price) και τον δεί κτη με τατρο πής 

(Conversion ratio). Ο ε πεν δυ τής α φού 

σταθ μί σει αυτές τις πα ρα μέ τρους θα 

α πο φα σί σει, ε άν θα είναι ε πι κερδές 

για αυ τόν ή ό χι να πραγ μα το ποι ή σει 

τη με τα τρο πή (Conversion).
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O
ι ε πεν δυ τές, ό χι μό νο στην Ελ λάδα, αλ λά και πα γκο σμί ως, 

προ σπαθούν μέ σω των ε πεν δύ σε ών τους να αυ ξή σουν τα 

πε ριου σια κά τους στοι χεί α και να ο δη γη θούν στα διακά 

στην ε πί τευ ξη της ευ η με ρί ας. Στη σύγ χρο νη ε ποχή, λοι πόν, ο ε πεν-

δυ τής μπο ρεί να ε πι λέ ξει α νά με σα σε πολ λές μορ φές ε πέν δυσης, 

γε γο νός που του προ σφέ ρει τη δυ νατό τη τα αρ κε τών ευ και ριών 

για να αυ ξή σει τα περιου σια κά του στοι χεία. Έ τσι, βρί σκε ται πλέ-

ον στη δια κρι τι κή ευ χέ ρεια του κά θε ε πεν δυ τή και στα ι διαί τε ρα 

χα ρα κτηριστι κά που τον α κο λου θούν, να ε πι λέ ξει σε ποιες α πό τις 

παρα πά νω μορ φές ε πέν δυ σης τε λι κά να το πο θε τηθεί.



Η “4η ΓΕ ΝΙΑ” ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙ ΟΙ Ε ΝΟ ΠΛΕΣ ∆Υ ΝΑ ΜΕΙΣ 

ΚΙΝ ∆Υ ΝΕΥΟΥΝ ΝΑ 

ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΟΥΝ 

ΠΕ ΡΙΤ ΤΕΣ
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Οι ε πι θέ σεις της 11ης Σε πτεμ βρί ου ε γκαι νί α σαν την αρ χή μιας νέ ας 

ε πο χής κα τά την ο ποί α μο λο νό τι τε χνο λο γι κά προ ηγ μέ νοι στρα τοί 

μπορούν να ε πι βλη θούν στα πε δί α των μα χών και να ε πι τύ χουν ε πι-

χει ρη σια κές νίκες, εν τού τοις δεν μπο ρούν να κερ δί σουν έ ναν πό λε μο 

ο ο ποί ος διε ξά γε ται στα πλαί σια της “4ης γε νιάς” ε χθρο πρα ξιών, ό πως 

ο πό λε μος κα τά του Αφ γα νι στάν και Ι ράκ. Σε αυ τό το και νούρ γιο 

πε ρι βάλ λον α σφα λεί ας, συμ βα τι κές μορ φές πολέ μου έ χουν α ντι κα τα-

στα θεί α πό α σύμ με τρους τρό πους διε ξα γω γής πο λέ μου οι ο ποί οι, 

ό χι μό νο εί ναι δύ σκο λο εκ φύ σε ως να α ντι με τω πι σθούν, 

αλ λά α ποφεύ γουν να ε μπλέ ξουν το στρα τό 

μιας χώ ρας και κτυ πούν κα τευ θεί-

αν στην καρδιά των 

μο ντέρ νων κοι-

νω νιών. Αυ τή 

η μο να δι κή στα χρο-

νι κά ι κα νό τη τα α πο-

τελεί γε γο νός υ ψί στης 

ση μα σί ας το ο ποί ο α πει-

λεί να κα τα στρέ ψει τη δο-

μή της πα γκό σμιας τά ξης και 

κρα τι κής συ γκρό τη σης και δη λώ νει τη με τά βα ση 

α πό την “3η γε νιά” πο λέ μου, δη λα δή τον τρό πο με 

τον ο ποί ο διε ξά γο νταν οι πο λε μι κές συ γκρού σεις από 

τον δεύ τε ρο Πα γκό σμιο Πό λε μο έ ως σή με ρα, στην “4η 

γε νιά” πο λέ μου, ό που για πρώ τη φο ρά στην ι στο ρί α η 

α να ζή τη ση λύ σης δεν πε ρι λαμ βά νει μό νο υ πο λο γι σμούς 

δύ να μης πυ ρός αλ λά κα θι στά α να γκαί α την ε πι νο η τι κό τη τα 

και ευε λι ξί α που μό νο η προ ώ θη ση και α ξιο ποί η ση του αν θρώ-

πι νου δυ ναμι κού των ε νό πλων δυ νά με ων μπο ρεί να προ σφέ ρει. 

Ε πο μέ νως, το νέ ο στρα τηγι κό πε ρι βάλ λον α πο τε λεί ται α πό τρί α 

βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά που δη λώ νουν την α παρ χή μιας νέ ας ε πο-

χής και ε πι διώ κουν να α φή σουν τους ε θνι κούς στρα τούς στο χρο-

νο ντού λα πο της Ι στο ρί ας: 1) την α που σί α ο λο κλη ρω τι κών πο λέ μων, 

2) την εμ φά νι ση της “στρα τη γικής τρο μο κρα τί ας” και 3) τη με τά βα ση 

στην “4η γε νιά” πο λέ μου.

ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ: Εφ. Αν θγος (Ο) Γε ώρ γιος Α λε ξαν δρά κης, Διε θνο λό γος
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Α ΠΟΥ ΣΙΑ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩ ΤΙ ΚΩΝ ΠΟ ΛΕ ΜΩΝ

Πυ ρή να αυ τής της θε ω ρί ας α πο τε λεί η ά πο ψη1 ότι ο ο λο κλη ρω τι κός πό λε-

μος έ χει χά σει την α ξί α του ως μέ σω ε ξω τε ρι κής πολι τι κής, πα ρά την ευ ρέ ως 

α πο δε κτή θε ω ρί α του Clausewitz2 ό τι ο πό λε μος α πο τε λεί την ε πι δί ω ξη των 

στό χων της ε ξω τε ρι κής πολι τι κής με άλ λα μέ σα, και, α κό μη πιο ση μα ντι κό, 

ό τι ο ρό λος των ε νό πλων δυ νάμε ων έ χει πε ριο ρι στεί α πό τη στιγ μή που οι 

προ κλή σεις του 21ου αιώ να δεν α παι τούν α πα ραί τη τα στρα τιω τι κές λύ σεις. 

Ο μοί ως, πολλοί με λε τη τές3 της νέ ας θε ω ρί ας, λαμ βά νο ντας υ πό ψη την ε μπει ρί α 

των συμ μα χι κών δυ νά με ων στο Ι ράκ, υ πο στη ρί ζουν, ό τι στο νέ ο στρα τηγι κό 

πε ρι βάλ λον οι έ νο πλες δυ νά μεις κα λού νται να διε ξά γουν ε νέρ γειες πέραν των 

δε δη λω μέ νων ι κα νο τή των τους, ό πως η α νοι κο δό μη ση κα τε στραμ μέ νων κα-

τοι κιών, η α να κα τα σκευ ή συ στη μά των υ δρο δό τη σης και νο σο κο μεί ων, ό που 

α να πό φευ κτα η α πο τε λε σμα τι κό τη τά τους πε ριο ρί ζε ται, χω ρίς να το νί σουμε 

το γε γο νός ό τι η πλειο ψη φί α των μα χών σή με ρα διε ξά γε ται σε κα τοι κη μένες 

πε ριο χές ό που το συ γκρι τι κό πλε ο νέ κτη μα των μο ντέρ νων ε θνι κών στρατών 

πε ριο ρί ζε ται ε να ντί ον αυ το χθό νων πα ρα στρα τιω τι κών ορ γα νώ σε ων. Ο πωσδή-

πο τε, το να δη λώ σει κα νείς ό τι οι έ νο πλες δυ νά μεις έ χουν χά σει τη χρη σιμό τη τά 

τους στο νέ ο στρα τη γι κό πε ρι βάλ λον α πο τε λεί λαν θα σμέ νη κα τα νό ηση της 

Ι στο ρί ας. Ε πί σης, το να πι στεύ ει κά ποιος πως σε έ να πα γκο σμιο ποι ημέ νο κό σμο 

η ε πι λο γή ε νός κρά τους να ε πι τύ χει στρα τιω τι κή α νω τε ρό τη τα και να διε ξά γει 

έ ναν ο λο κλη ρω τι κό πό λε μο για την ε πί τευ ξη των στό χων του εί ναι βιώ σι μη 

α πο τε λεί ε πι πό λαια α ντί λη ψη των συ νι στα μέ νων που διέ πουν το μο ντέρ νο 

διε θνές σύ στη μα α σφα λεί ας. Συ γκε κρι μέ να, το Ισ ρα ήλ4 μο λο νό τι ε πε δί ω ξε 

και πέ τυ χε στρα τιω τι κή κυριαρ χί α στην πε ριο χή του, πα ρά ταύ τα, ό χι μό νο 

οι πο λί τες του κρά τους νιώθουν πιο α να σφα λείς α πό πο τέ, αλ λά ε πί σης το Ισ-

ρα ήλ α πέ τυ χε να α πο τρέ ψει τον Α ρα βο-Ισ ρα η λι νό πό λε μο του 1973, α πέ τυ χε 

να με τα τρέ ψει την α ναμ φι σβή τη τη στρα τιω τι κή ι σχύ του σε πο λι τι κή πί ε ση 

και να α πο σπά σει πο λι τι κά ο φέ λη ό σον α φο ρά το Πα λαι στι νια κό και, το πιο 

ση μα ντι κό, α πέ τυ χε να α πο τρέ ψει την ορ γά νω ση, συ σπεί ρω ση, ε ξο πλι σμό και 

διε ξα γω γή ε πι θέ σε ων των πα ρα στρατιω τι κών ορ γα νώ σε ων ε να ντί ον του. 

“ΝΕ ΟΙ ΠΟ ΛΕ ΜΟΙ”

Σαν α πο τέ λε σμα, σε μια α γω νιώ δη προ σπά θεια να βρε θεί έ να κοι νό πλαί σιο 

κα τα νό η σης της λει τουρ γί ας του μο ντέρ νου διε θνούς συ στή μα τος ασφα λεί-

ας και του ρό λου των ε νό πλων δυ νά με ων μέ σα σε αυ τό, έ χει α να πτυ χθεί η 

θε ω ρί α των “νέ ων πο λέ μων”5: α να γνω ρί ζο ντας ως δε δο μέ νο το γε γο νός ό τι, 

η ι σορ ρο πί α του Ψυ χρού Πο λέ μου και η προ βλε ψι μότη τα ως προς τις αι τί ες 

1 J, Mueller, The Obsolescence of Major War, 1989, New York, Basic Books. 
2 K, Clausewitz, On War,1993, London, Princeton University. 
3 R, Smith, The Utility of Force, 2005, New York, Oxford University Press.
4 U, Bar-Joseph, The Paradox of Israeli Power, 2004-5, Survival, 46 (4): pp. 137-155.
5 Η, Μϋnkler, New Wars, 2004, Oxford, Polity Press.
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πο λέ μου (πα ρα βί α ση σφαι ρών ε πιρ ρο ής) και τους τρόπους διε ξα γω γής αυ τών 

(κα τα στρο φή στρα τιω τι κών στό χων) α πο τε λεί πα ρελ θόν, η εμ φά νι ση “νέ ων 

πο λέ μων” ε πιβε βαιώ νει την α νά δυ ση ε νός νέ ου πα γκό σμιου συ στή μα τος ό που 

ό λες οι με γάλες δυ νά μεις αι σθά νο νται το ί διο ευ πρό σβλη τες, ε φό σον εί ναι 

α δύ να τον για μια χώ ρα να προ στα τεύ σει με συμ βα τι κά στρα τιω τι κά μέ σα, 

ό χι μό νο στρα τιωτι κούς και πο λι τι κούς στό χους, αλ λά και τους ί διους τους 

πο λί τες της, ό πως οι ε πι θέ σεις σε Μα δρί τη και Λον δί νο φα νέ ρω σαν. Φυ σι κό 

ε πα κό λου θο εί ναι η δη μιουρ γί α νέ ων ε πι χει ρη σια κών δογ μά των6, ό πως τα 

“χτυ πή μα τα α κρι βεί ας”, η “προ λη πτι κή ε πί θε ση”, η διά κρι ση με τα ξύ α μά χων 

και μα χη τών και τα “στρα τη γι κά χτυ πήμα τα” που έ χουν ως σκο πό την α ντι με-

τώ πι ση προ βλη μά των σε μα κρι νές χώ ρες πριν αυ τά γί νουν α πει λη τι κά, ό πως 

η ε ξά πλω ση των πυ ρηνι κών, η ε γκα θί δρυ ση ε χθρι κών κα θε στώ των και η 

τρο μο κρα τί α, σε μια προ σπά θεια να α ντι σταθ μι στούν τα μειο νε κτή μα τα των 

μο ντέρ νων ε νό πλων δυ νάμε ων, με ό ποιες συ νέ πειες αυ τό συ νε πά γε ται ό σον 

α φο ρά το διε θνές δί καιο. Άξιο α να φο ράς α πο τε λεί το γε γο νός ό τι πολ λοί 

α να λυ τές7 α να φέρουν πως μέ σα σε αυ τό το α στα θές πε ρι βάλ λον α κό μα και 

η έν νοια της νί κης θα πρέ πει να αλ λά ξει, ώ στε ο στό χος των στρα τιω τι κών 

ε πι χει ρή σε ων να ο ρίζε ται ως η ε πί τευ ξη της ε πι τυ χί ας πα ρά η κα τά κτη ση της 

νί κης. Τέ λος, εί τε αυτό που ζού με σή με ρα εί ναι το τέ λος του ο λο κλη ρω τι κού 

πο λέ μου με τη μορ φή που το γνώ ρι σε η αν θρω πό τη τα κα τά την διάρ κεια του 

2ου Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, εί τε η α παρ χή νέ ων μορ φών στρα τιω τι κών ε πι χει ρή-

σε ων, σί γου ρα ο κό σμος δεν εί ναι στο κα τώ φλι της πα γκό σμιας ει ρή νης από 

τη στιγ μή που οι κουλ τού ρες αλ λά ζουν πιο αρ γά α πό την τε χνο λο γί α. Ί σως το 

πιο ση μα ντι κό α πό ό λα εί ναι ό τι ο πό λε μος α πο τε λεί μια φυ σι κή στα θε ρά του 

διε θνούς συ στή μα τος και αυ τό που αλ λά ζει εί ναι το πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο 

διε ξά γε ται και οι ε κά στο τε μορ φές που με τα χει ρίζε ται. 

Η ΕΜ ΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ “ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙ ΚΗΣ ΤΡΟ ΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ”

Σε μια προ σπά θεια να δι καιο λο γή σου με το τε λευ ταί ο σχό λιο της παρα πά νω 

πα ρα γρά φου α ξί ζει να ση μειώ σου με πως, ε νώ η τρομο κρα τί α, ό πως ο ρί ζε ται 

α πό τον Hoffman8, ως μί α κα τά βά ση πο λι τι κή ε νέρ γεια που χρη σι μο ποιεί ται 

α πό μί α ορ γά νω ση προς ε πί τευ ξη ε νός πο λι τι κού σκοπού και εκ φρά ζε ται μέ-

σω της χρή σης βί ας ή της α πει λής αυ τής με α πώ τε ρο σκο πό τη δη μιουρ γί α 

κλί μα τος δη μό σιας φο βί ας και την πρό κλη ση δρα κό ντειων κυ βερ νη τι κών 

μέ τρων, δεν α πο τε λεί και νούρ γιο στοι χεί ο των διε θνών σχέσε ων, α φε τέ ρου, 

η πρα κτι κή της Al-Qaeda έ χει ε γκαι νιά σει μια νέ α ε πο χή διεθνούς “στρα-

τη γι κής τρο μο κρα τί ας”, συ χνά υ πο δυό με νη το θρη σκευ τι κό μαν δύ α, ό που 

η ά σκη ση της τρο μοκρα τί ας έ χει ε ξε λι χθεί σε τέ τοιο βαθ μό, ώ στε να α ντα-

6 R, Art, The four function of force, 2007, New York, Pearson Education Press.
7 A, Levite, E, Sherwood-Randall, 2002-3, Discriminate Force, Survival, 44 (4): pp.81-98.
8 B, Hoffman, 2007, What is Terrorism?, Enduring Concepts and Contemporary Issues, New York, Pearson 

Education.
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να κλά τη σύγ χρο νη πραγμα τι κό τη τα 

του στρα τη γι κού πε ρι βάλ λο ντος. Με 

α πλά λό για, πο λι τι κά ε νεργοί παί κτες 

(political entrepreneurs) του διε θνούς 

συ στή μα τος υ πο βο η θού με νοι α πό τε-

ρά στιες πε ριου σί ες, έ χο ντας δι δα χθεί 

α πό τα λά θη προ η γού μενων ορ γα νώ σε-

ων, έ χουν δη μιουρ γή σει ορ γα νώ σεις-

δί κτυα ό πως η Al-Qaeda (η Βά ση), οι 

ο ποί ες εκ με ταλ λεύ ο νται τις ευ και ρί ες 

που προ σφέ ρει α πλό χε ρα η πα γκο σμιο-

ποί η ση, ό πως η χρή ση με τα φο ρι κών 

μέ σων και τε χνο λο γί ας, η ε λεύ θε ρη 

κίνη ση πο λι τών με τα ξύ χω ρών και το 

internet, με σκο πό να με τα φέ ρουν 

το πε δί ο της μά χης στην καρ διά των 

μο ντέρ νων κοι νω νιών ώ στε να “ου δε τε-

ρο ποι ή σουν” τους ε θνι κούς στρα τούς 

των χω ρών αυ τών, με τα τρέ πο ντας τον 

ά μα χο πλη θυ σμό σε κοι νω νό των πα ρα-

πό νων τους ε πι λέ γο ντας να χτυ πή σουν 

με ε ξαι ρε τι κή σφοδρό τη τα συμ βο λι-

κούς πο λι τι κούς στό χους. Ε πι λέ γο ντας 

δε, να χτυ πή σουν “στα πλευ ρά”, προ κα-

λούν το μέ νος των Δυ τι κών κοι νω νιών 

(οι σύγ χρο νοι τρο μο κρά τες α πο τε λούν 

ά το μα α νε πτυγμέ νου μορ φω τι κού ε πι-

πέ δου ι κα νοί να α να γνω ρί ζουν τις πα-

θο γέ νειες των Δυ τι κών κοι νω νιών) 

οι ο ποί ες στέλ νουν σε α πά ντη ση τα 

παι διά τους να θυ σιαστούν ε νά ντια σε 

έ ναν ε χθρό που δεν εμ φα νί ζε ται στο 

πε δί ο της μά χης και να διε ξά γουν με 

α κα τάλ λη λα μέ σα έ να μά ταιο α γώ να 

που θα ε ξυ πη ρε τή σει μό νο τα συμ φέ-
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ρο ντα των τρο μο κρα τών, ό πως την ε ξου θέ νω ση την Δυ τι κών οι κο νο μιών και 

την ε νί σχυ ση του Παν-Ι σλα μι κού α ντί-Δυ τι κού κι νή μα τος. Ε πο μέ νως, σε μια 

προ σπά θεια να ο ρί σου με τη σύγ χρο νη εκ δο χή της τρο μο κρα τί ας πα ρα θέτου-

με τον ο ρι σμό του Baylis9: “στρα τη γι κή τρο μο κρα τί α” ο ρί ζε ται ‘η υ περ βο λι κή 

χρή ση βί ας ε να ντί ον ε νός πολι τι κού στό χου με σκο πό την πρό κλη ση πα νι κού και 

τη χει ρα γώ γη ση αυ τού, την α νά δει ξη ε νός το πι κού προ βλή μα τος σε πα γκό σμια 

κλί μα κα και την πρό κληση κρα τι κής α ντί δρα σης, με σκο πό την ε πί τευ ξη ε νός 

πο λι τι κού σκο πού’. Πα ρά το γε γο νός ό τι οι δύ ο αυ τοί ο ρι σμοί φαί νο νται ταυ τό-

ση μοι, η ποιο τι κή δια φο ρά τους έ γκει ται στο γε γο νός ό τι η σύγ χρο νη εκ δο χή 

χρη σι μο ποιεί ται ως έ να ε πώ δυ νο “σή μα κιν δύ νου” μελ λο ντι κών ε πι θέ σε ων που 

προ ει δο ποιεί με τον πιο εμ φα τι κό τρό πο πως ά τομα που δεν υ πα κού ουν σε 

ο ποιουσ δή πο τε η θι κούς κα νό νες, ό πως οι ε πι θέ σεις σε μου σουλ μα νι κά Τε μέ-

νη έ χουν δεί ξει, δεν μπο ρεί να α ντι με τω πι σθούν με ο ποιο δή πο τε τρό πο10. Η 

λε πτο μέ ρεια αυ τή λαμ βάνει ε ξέ χου σα ση μα σί α αν κά ποιος α να λο γι σθεί την 

πι θα νό τη τα α πό κτη σης όπλων μα ζι κής κα τα στρο φής, κα θι στώ ντας τις προ σπά-

θειες των κρα τών να α νακου φί σουν ο ποια δή πο τε κοι νω νι κά κό στη μά ταιες. 

Ε πί σης, πί σω α πό την κλιμά κω ση της βί ας ελ λο χεύ ει έ νας α κό μα ευ ρύ τε ρος 

πο λι τι κός σκο πός11: πρώ τον, η διαί ρε ση της κοι νωνί ας σε τρο μο κρα τη μέ νες 

ο μά δες α τό μων κα τα στρέ φο ντας ό λους τους κοι νωνι κούς δε σμούς ό πως η 

αλ λη λεγ γύ η και η αλ λη λε ξάρ τη ση, δεύ τε ρον, η αμ φι σβήτη ση της ι κα νό τη τας 

του κρά τους να προ σφέ ρει προ στα σί α και στα θε ρό τη τα στους πο λί τες του 

θέ το ντας μια σει ρά α πό δυ σε πί λυ τα στρα τιω τι κά δι λήμ μα τα, και τρί τον, η 

υ φαρ πα γή της νο μι μό τη τας του κρά τους, χει ρα γω γώ ντας την α ντί δρα σή του 

και α ντι κα θι στώ ντας την υ πάρ χου σα κρα τι κή ι δε ο λο γί α με τα ευ φυο λο γή μα-

τα της ε κά στο τε τρο μο κρα τι κής ορ γά νω σης. Τέ λος, για να ο λοκλη ρώ σου με, 

πρέ πει να το νί σου με ό τι ο πό λε μος και η τρο μο κρα τί α, ως μέ σα επί τευ ξης 

πο λι τι κών σκο πών, α πο τε λούν συ νε χή φαι νό με να των διε θνών σχέσε ων και 

αυ τό που ε ξε λίσ σε ται εί ναι οι τα κτι κές των τρο μο κρα τι κών ορ γα νώσε ων και 

η στρα τη γι κή των κρα τών για την α ντι με τώ πι σή τους. Και ό λα αυ τά, σε έ να 

συ νε χώς με τα βαλ λό με νο διε θνές πε ρι βάλ λον. 

Η ΜΕ ΘΟ ∆ΟΣ ΤΗΣ AL-QAEDA

Το πο θε τώ ντας την AL-QAEDA στο κέ ντρο της α νά λυ σής μας, θα πρέ πει 

να ε πι ση μά νουμε πως το στοι χεί ο το ο ποί ο κά νει την ορ γά νω ση αυ τή να 

ξε χω ρί ζει α πό προ ηγού με νες ορ γα νώ σεις (ό πως οι Ε ρυ θρές Τα ξιαρ χί ες ή η 

Χα μάς, οι ο ποί ες με κτυπή μα τα ε να ντί ον ε πι λεγ μέ νων στό χων προ σπά θη σαν 

να με τα φέ ρουν τους σκοπούς τους σε διε θνές ε πί πε δο) ε νώ πα ράλ λη λα της 

προσ δί δει την η γε τι κή θέση που α πο λαμ βά νει σή με ρα ως ο κύ ριος εκ φρα στής 

της διε θνούς τρο μο κρα τίας, εί ναι η δο μή της, η ο ποί α ο μοιά ζει πε ρισ σό τε ρο 

9 J, Baylis, 2007, Strategy in the Contemporary World, Oxford, Oxford University Press.
10 R, Pape, 2006, Dying to Win, New York, Random House Trade Paperbacks.
11 P, Neumann, 2005, Strategic Terrorism, Journal of Strategic Studies, 28 (4): pp. 571-595.  
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με αυ τή ε νός μη-κυ βερ νητι κού ορ γα νι σμού πα ρά με αυ τή μιας τρο μο κρα τι-

κής ορ γά νω σης. Συ γκε κρι μένα, η η γε σί α της έ χο ντας δι δα χτεί α πό τα λά θη 

προ η γού με νων πα ρό μοιων προσπα θειών, ε πι χει ρεί να α ντι στρέ ψει την πα ρα-

δο σια κή α ντί λη ψη που θέ λει οργα νώ σεις αυ τού του εί δους να πα ρα μέ νουν 

α πό μα κρες μυ στι κι στι κές ε νέρ γειες πε ρι θω ρια κών στοι χεί ων κα λώ ντας τους 

α πα ντα χού υ πο στη ρι κτές και εν δυ νά μει στρα το λο γού με νους, μέ σω της χει ρα-

γώ γη σης του internet και των ΜΜΕ, να ε ρευ νή σουν, να βρουν και να γί νουν 

μέ λη της ορ γά νω σης μό νοι τους δη μιουρ γώ ντας έ τσι έ να θρη σκευ τι κά υ πο-

κι νού με νο αλ λά ε παγ γελ μα τι κά κα θο δη γού με νο πα γκό σμιο ισλαμι κό κί νη μα 

το ο ποί ο, ναι μεν, δια τη ρεί έ να μι κρό α φο σιω μέ νο πυ ρή να, αλ λά ταυ τό χρο να 

ε πι ζη τεί να ε γκα θι δρύ σει έ να ευ ρύ τε ρο δί κτυο ε νώ νο ντας με ταξύ τους διά φο-

ρες ισλα μι κές ορ γα νώ σεις οι ο ποί ες έ χουν ό μοιους και ό χι α ναγκα στι κά ταυ-

τό ση μους α ντι κει με νι κούς σκο πούς12. Με άλ λα λό για, η δο μή της AL-QAEDA 

α ντα να κλά τις λειτουρ γί ες μιας μη τρο πο λι τι κής τρά πε ζας η ο ποί α α σκεί α πό 

με ρι κό έ ως α πόλυ το έ λεγ χο σε μια σει ρά α πό α νό μοια και α πο μα κρυ σμέ να 

πα ραρ τή μα τα αν α ναλο γι σθεί κα νείς το γε γο νός ό τι α πο τε λεί ται α πό έ να βα-

σι κό πυ ρή να δια χείρι σης, ο ο ποί ος εί ναι ι κα νός να με τα τρέ ψει έ να α μάλ γα μα 

πε ρι φε ρεια κών τρο μο κρα τι κών ορ γα νι σμών και α νε ξάρ τη των ο μά δων σε μί α 

λει τουρ γι κή συμ μα χί α, η ο ποί α μπο ρεί να κι νη το ποι η θεί μέ σω της με τα φο-

ράς χρη μά των, ό πλων και γνώ σε ων α πό τον πυ ρή να προς την πε ρι φέ ρεια. Η 

12 G, Kepel, The War for Muslim Minds: Islam and the West, 2004, Cambridge, Belknap.
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ου σια στι κή δια φο ρά του νέ ου συ στή μα τος λει τουρ γί ας των τρο μο κρα τι κών 

ορ γα νώ σε ων εί ναι ό τι οι πε ρι φε ρεια κές ορ γα νώ σεις (π.χ. οι Τσε τσέ νοι ή οι 

Κούρ δοι αυ το νο μι στές) έχο ντας ε πί γνω ση του γε γο νό τος ό τι οι δυ νά μεις τους 

δεν ε παρ κούν για την επί τευ ξη των στό χων τους, έ χουν μοι ραί α στρα φεί προς 

την AL-QAEDA, η ο ποί α τους χο ρη γεί ό πλα και μα χητές για τη συ νέ χι ση του 

α γώ να αλ λά και, α κό μα πιο ση μα ντι κό, χρή μα τα για την κα τα σκευ ή τε με νών 

και σχο λεί ων με μο να δι κό α ντάλ λαγ μα την υ ιο θέ τη ση της ι δε ο λο γί ας και των 

στό χων της (ά σχε τα αν δια φω νούν στον τρό πο με τον ο ποί ο μπο ρούν να 

πραγ μα το ποι η θούν) ε πη ρε ά ζο ντας έ τσι α κό μη πε ρισ σό τε ρο τη συ νεί δη ση των 

μου σουλ μά νων με τα φέ ρο ντας την ι δε ο λο γί α της ό λο και πε ρισσό τε ρο στο 

κέ ντρο της μου σουλ μα νι κής σκέ ψης. Επoμέ νως, συ νε χί ζο ντας, μέ σω αυ τών 

των χο ρη γιών, τον α γώ να για την ε πί τευ ξη των πε ρι φε ρεια κών τους στό χων, 

προ σφέ ρουν στην AL-QAEDA την πο λυ τι μό τε ρη προ σφο ρά, γί νο νται, δη λα δή, 

κοι νω νοί του μη νύ μα τος και της ι δε ο λο γί ας της. Πα ρό λα αυ τά, το μεγα λύ τε ρο 

μειο νέ κτη μα της AL-QAEDA α πο τε λεί η ί δια της η ι δε ο λο γί α. Έ χο ντας υ πό ψη 

το γε γο νός ό τι η ορ γά νω ση αυ τή α πο τε λεί έ να α μάλ γα μα δια φο ρε τι κών ο μά-

δων με πολ λές φο ρές συγκρουό με να συμ φέ ρο ντα, οι η γέ τες της AL-QAEDA 

έ χουν ε πι νο ή σει έ να ευ ρύ σύ στη μα ιδε ών βα σι σμέ νο σε δύ ο πυ λώ νες -τη 

θε ω ρί α του Ιε ρού πο λέ μου (Jihad) και τη δαι μο νο ποί η ση των Ηνω μέ νων Πο-

λι τειών- με σκο πό τη δη μιουρ γί α μί ας γε νι κής “ψευ δό-ι δε ο λο γί ας” η ο ποί α 

θα α πευ θύ νε ται πε ρισσό τε ρο στο συ ναί σθη μα πα ρά στη λο γι κή με α πώ τε ρο 

 Δίκτυο της AL-QUΕDA
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σκο πό τη χρη σι μο ποί ησή της σαν τον συν δε τι κό κρί κο με τα ξύ των δια φό ρων 

ορ γα νώ σε ων13. Δη λα δή, η AL-QAEDA έ χει υ ιο θε τή σει μί α “με τά-ι δε ο λο γι κή” 

συ μπε ρι φο ρά, η ο ποί α στο χεύ ει ό χι μό νο στη διαί ρε ση του μου σουλ μα νι κού 

κό σμου με τα ξύ των “α πο στα τών” (δυ τι κό φι λοι μου σουλ μά νοι) και “πι στών” 

(ο πα δοί του Ιε ρού πο λέ μου) αλ λά και στην α φύ πνι ση του μί σους προς τις 

Η νω μέ νες Πο λι τεί ες, το ο ποί ο ελ λο χεύ ει πά ντα στον α να πτυσ σό με νο κό σμο, 

με σκο πό τη στρε βλή α πο σα φή νι ση του στρα τη γι κού περι βάλ λο ντος του 

μου σουλ μα νι κού κό σμου, ό τι δη λα δή, ο κο σμι κός χα ρα κτή ρας των κρα τών 

και οι Η νω μέ νες Πο λι τεί ες, και ό χι τα α πο λυ ταρ χι κά κα θε στώτα ευ θύ νο νται 

για τη ση με ρι νή κα τά στα ση στο μου σουλ μα νι κό κό σμο. Αιχ μή του δό ρα τος 

αυ τής της λο γι κής εί ναι η ά πο ψη πως μί α θε ϊ κή μου σουλ μα νι κή αυτο κρα το ρί α 

η ο ποί α θα ε κτεί νε ται α πό το α να το λι κό τε ρο ά κρο της Ιν δι κής χερ σο νή σου 

έ ως το δυ τι κό τε ρο ά κρο της Βό ρειας Α φρι κής θα α ντι κα τα στή σει τα ε κά στο τε 

κα θε στώ τα, εί τε εί ναι ε γκα τε στη μέ να με α με ρι κα νι κή βο ή θεια εί τε χω ρίς, με 

τη βο ή θεια πυ ρη νι κών ό πλων τα ο ποί α θα ε ξα σφα λί ζουν την ασφα λή διαιώ νι-

σή της14. Εί ναι α κρι βώς αυ τή η μη δε νι στι κή α ντί λη ψη του α νέ φι κτου η ο ποί α 

προ σφέ ρει τη με γα λύ τε ρη ευ και ρί α για τη διά σπα ση αυ τής της συμ μα χί ας αν 

ανα λο γι στεί κα νείς πως ό χι μό νο η πλειο ψη φί α των μου σουλ μά νων θαυ μά ζει 

και φι λο δο ξεί στις ί διες πο λι τι κές ε λευ θε ρί ες που α πο λαμ βά νει η Δύ ση, αλ λά 

ε πί σης το γε γο νός ό τι σε πε ρί πτω ση ε γκα θί δρυ σης αυ τής της αυ το κρα το ρίας 

ή της χρή σης πυ ρη νι κών ό πλων δεν θα υ πάρ χει πλέ ον ού τε Κουρ δι στάν ούτε 

Πα λαι στί νη για να κα τοι κη θεί.

ΤΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ “4ης ΓΕ ΝΙΑΣ” ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ 

Έ χο ντας υ πό ψη τη συ ντρι πτι κή α νω τε ρό τη τα των ε θνι κών ε νό πλων δυνά-

με ων στο ση με ρι νό διε θνές σύ στη μα και την τα κτι κή15 των τρο μο κρα τι κών 

ορ γα νώ σε ων, με κύ ριο εκ φρα στή την AL-QAEDA, να χρη σι μο ποιούν ό λα τα 

δια θέ σι μα δί κτυα (πο λι τι κά, οι κο νο μι κά, κοι νω νι κά, στρα τιω τι κά) με σκοπό 

να πεί σει το α ντί πα λο στρα τό πε δο ό τι τα σχέ διά του εί ναι εί τε μη πραγ ματο-

ποι ή σι μα εί τε θα ε πι τευ χθούν με με γά λο κό στος, η “4η γε νιά” πο λέ μου16, σε 

α ντί θε ση με τις προ η γού με νες μορ φές πο λέμου, οι ο ποί ες εί χαν ως κύ ριο 

χα ρα κτη ρι στι κό τους τη δύ να μη πυ ρός και την ο λο κλη ρω τι κή ε ξου δε τέ ρω ση 

του α ντι πά λου ό πως αυ τό εκ φρά ζε ται μέ σω της τα κτι κής του ‘Blietz Krieg’17, 

α πο τε λεί την α πά ντη ση αυ τών των ‘α δύ να μων α ντι πά λων’ στην α λα ζο νεί α και 

αυ τα ρέ σκεια των σύγ χρο νων Δυ τι κών κοι νω νιών, και α κό μη πιο ση μα ντι κό, 

13 M, Habeck, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror, 2006, New York, Yale University 
Press.

14 D, Byman, AL-QAEDA: Do we understand our enemy?, 2003, World Politics, 56 (1): pp.139-63.
15 T, Hammes, Insurgency: Modern Warfare involves into a Fourth Generation, 2005, Strategic Forum, No 

214, http://www.ndu.edu/inss/.
16 T, Ηammes, The Sling and the Stone: On war in the 21st century, 2006, New York, Zenith Press.  
17 Η “1η γε νί α” πο λέμου (Να πο λε ο ντι κοί πό λε μοι μα ζι κής κα τά τα ξης και ο λο κλη ρω τι κού πο λέ μου), “2η γε νί α” 

πο λέ μου (1ος Πα γκό σμιος Πό λε μος με στό χο την ε πι βο λή όσο το δυ να τόν με γα λυ τέ ρων α πω λειών), “3η γε νιά” 
πο λέ μου (2ος Πα γκό σμιος Πόλε μος με στό χο την ε πι κρά τη ση μέ σω της α νώ τε ρης δύ να μης κρού σης).
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μί α ε ξε λιγ μέ νη μορ φή πο λέ μου, η ο ποί α με τα φέ ρει το πε δί ο της μά χης στην 

καρ διά των α νε πτυγ μέ νων κοι νω νιών, ό που τα σύγ χρο να στρα τη γι κά ό πλα 

κα τα λή γουν α κα τάλ λη λα. Το γε γο νός βέ βαια ό τι για πρώ τη φόρα μια ε ξε λιγ-

μέ νη μορ φή πο λέ μου (η ο ποί α μο λο νό τι προ ϋ πήρ χε, ω στό σο πρω τοεμ φα νί-

ζε ται σε τέ τοιο βαθ μό κα τα στρε ψι μό τη τας και έ ντα ση α πει λής) ε γκαι νιά ζε ται 

α πό έ ναν πα ρά γο ντα, ο ο ποί ος ε πι διώ κει την αμ φι σβή τη ση του δι καιώ μα τος 

των κρα τών στη μο νο πω λια κή χρή ση βί ας, γέν να πολ λά ε ρω τή μα τα για το 

μέλ λον. Ε πο μέ νως, οι ε πι θέ σεις ε να ντί ον των δί δυ μων πύρ γων έ χουν α νοίξει 

τον ‘α σκό του Αιό λου’ και έ χουν προ κα λέ σει την α νά δυ ση ε νός στρα τη γι κού 

πε ρι βάλ λο ντος18 κα τά το ο ποί ο το βά ρος της α σφά λειας, κυ ρί ως των α να πτυσ-

σό με νων χω ρών (με ή χω ρίς την α νο χή των ε κά στο τε κυ βερ νή σε ων), πέ φτει 

στις πλά τες μη-κρα τι κών ορ γα νι σμών (Χεζ μπο λάχ), διε θνών κι νη μά των (Παν-

Ι σλα μι κό κί νη μα) και οι κο νο μικά-πο λι τι κά ι σχυ ρών α τό μων (Μπιν Λά ντεν), 

πα ρά γο ντες οι ο ποί οι υ πα κού ουν λι γό τε ρο στους θε σμούς και κα νό νες του 

Διε θνούς Δι καί ου, α να πτύσ σουν συνε χώς και νούρ γιες α σύμ με τρες στρα τη γι κές, 

ε ξε λίσ σουν τις ορ γα νω τι κές τους δο μές βα σι ζό με νοι στην α νταλ λα γή ε μπει-

ριών που γί νε ται μέ σω δια δικτύ ου, ε πι χει ρούν τη “με τα φύ τε υση” των ι δε ών 

τους στα πο λι τι σμι κά κέ ντρα της Δύ σης, ό που η κά λυ ψη που τους πα ρέ χε ται 

μειώ νει την κρα τι κή α ντί δρα ση και εκ με ταλ λεύ ο νται τον ευ πα θή χα ρα κτή ρα 

των κοι νω νιών αυ τών, ε ξα σφα λί ζο ντας την ά με ση ε πα φή με υπο στη ρι κτές και 

την πρό σβα ση σε τε χνο λο γί α, μέ σα μα ζι κής ε νη μέ ρω σης, και κυ ρί ως στό χους, 

πέ ρα α πό ο ποια δή πο τε φα ντα σί α. Έ χο ντας υ πό ψη το γε γο νός ό τι αυ τή η νέ α 

μορ φή πο λέ μου έ χει ως κύ ριο στοι χεί ο της την α πο φυ γή ο ποιασδή πο τε ά με σης 

α να μέ τρη σης και α να λύ ο ντας τις ε πι θέ σεις σε Νέ α Υόρ κη, Λονδί νο και Μα δρί-

τη, προ κύ πτει πως α να πό σπα στο κομ μά τι αυ τής της στρα τη γικής α πο τε λεί η 

υ περ φα λάγ γι ση των ε θνι κών ε νό πλων δυ νά με ων. Σαν α πο τέ λεσμα, δύ σκο λα 

α να γνω ρί σι μες ο μά δες ε λα φρώς ε ξο πλι σμέ νων τρο μο κρα τών ε πιζη τούν την μη 

ε μπλο κή των ε νό πλων δυ νά με ων χρη σι μο ποιώ ντας τα κτι κές όπως α πα γω γές, 

δο λο φο νί ες, κρά τη ση ο μή ρων, πει ρα τεί α α ε ρο σκα φών και αυ το σχέ διες βόμ βες 

για να ε πι τε θούν σε κρα τι κά σύμ βο λα και μέ λη των κυ βερ νή σε ων με σκο πό 

την εκ με τάλ λευ ση της ψυ χο λο γι κής ε πί δρα σης που η α νο μί α και η σύγ χυ ση 

με τα ξύ ει ρή νης και πο λέ μου θα ε πι φέ ρει στους πο λί τες19. 

ΤΡΟ ΠΟΙ Α ΝΤΙ ΜΕ ΤΩ ΠΙ ΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙ ΝΟ ΜΕ ΝΟΥ 

Κα ταρ χάς, σε θε ω ρη τι κό ε πί πε δο, το δόγ μα του Πο λέ μου κα τά της Τρομο-

κρα τί ας α πο τε λεί έ να “ά δειο κου τί” αν α να λο γι στεί κα νείς το γε γο νός ό τι, πρώ-

τον, έ νας πό λε μος δεν μπορεί να διε ξα χθεί ε να ντί ον μί ας γε νι κής έν νοιας και, 

δεύ τε ρον, ο ο ρι σμός των α ντιτρο μο κρα τι κών ε πι χει ρή σε ων, σύμ φω να με το 

18 P, Perla, A, Nofi & M, Markowitz, War-gaming Fouth-Generation Warfare, 2006, CNA Corporation, http://
www.cna.org/documents/D0014752.A2.pdf. 

19 Α, Merari, Terrorism as a Strategy of Insurgency, 1993, Terrorism and Political Violence, 5 (4):pp.213-251 
http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/strategy_insurgency.html.
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Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Ά μυνας των Η ΠΑ, ως ‘ο συν-

δυα σμός στρα τιω τι κών, πο λι τι κών, κοι νω νι κών και 

οικο νο μι κών μέ τρων ως μορ φή α ντι με τώ πι σης των 

τρο μο κρα τι κών ο μά δων’ δεν α ντα πο κρί νε ται στις 

αυ ξη μέ νες α νά γκες του σύγ χρο νου στρα τη γι κού 

περι βάλ λο ντος20. Α φού έ χου με α να γνω ρί σει το 

γε γο νός ό τι σή με ρα κα λού μα στε να α ντι με τω-

πί σου με έ να “αυ το-συγ χρο νι ζό με νο σμή νος” 

τρο μο κρα τι κών ορ γα νώ σε ων με έ να κέ ντρο 

(AL-QAEDA) και πολ λά πε ρι φε ρεια κά τμή μα τα 

με δια φο ρε τι κές ι δε ο λο γί ες και συ γκρουό με να 

συμ φέ ρο ντα, πε ρισ σό τε ρους ο πα δούς κερ δί ζει 

η στρα τη γι κή της “διά σπα σης”21 κατά 

την ο ποί α στο χο ποιεί ται η ι κα νό τη τα της 

AL-QAEDA να συσ σω ρεύ ει τις δε κά δες 

πε ρι φε ρεια κές ο μά δες και ορ γα νώ σεις, 

κα τα στρέ φο ντας έ τσι τους δε σμούς ε κεί-

νους που της ε πιτρέ πουν να σχη μα τί ζει 

έ ναν ευ ρύ τε ρο πα γκό σμιο συ να σπι σμό 

και να με τα φέρει το μή νυ μα του ι σλα μι-

σμού. Κά τι τέ τοιο πε ρι λαμ βά νει την εκ πό-

νη ση ε νός γι γα ντιαί ου σχε δί ου, βα σι κό 

συ στα τι κό του ο ποί ου πρέ πει να εί ναι η 

ρύθ μιση του πα γκό σμιου “οι κο συ στή μα-

τος συ γκρού σε ων”22 πα ρά η κατα στρο φή 

μί ας συ γκε κρι μέ νης ορ γά νω σης, α ντι λαμ-

βά νο ντας το γε γο νός ό τι σε έ να συ γκε κρι μέ νο γε ω γρα φι κό χώ ρο μπο ρεί να 

λει τουρ γούν πε ρισ σό τε ρες α πό μί α ορ γα νώ σεις. Α να πό σπα στο κομ μά τι αυ τού 

του σχε δί ου εί ναι η “α να δια μόρ φω ση κρα τών”23 κα τά τη διάρ κεια της ο ποί ας 

οι χώ ρες που συμ με τέ χουν στη συμ μα χί α κα τά των τρο μο κρα τών κα λού νται 

να ε πι στρέ ψουν τραυ μα τι σμέ νες κοι νω νί ες στην ο μα λή ρο ή τους μέ σω της 

20 http://www.usf-iraq.com/
21 D, Kilcullen, Countering Global Insurgency, 2005, Journal of Strategic Studies, 28 (4):pp.597-617.
22 D, Kilcullen, Counter-Insurgency Redux, 2006, Survival, Winter, pp. 111-130.
23 D, Petraeus, Learning Counter-Insurgency: Observations from Soldiering in Iraq, 2006, Military Review, 

January-February: pp.2-12.
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καλ λιέρ γειας πο λι τικών συ να σπι σμών με το πι κούς πα ρά γο ντες, την α νά δει ξη 

και την υ πο στή ρι ξη του πλη θυ σμού. Κά τι τέ τοιο συμ βαί νει σή με ρα στο Αφ-

γα νι στάν και στο Ι ράκ ό που οι συμ μα χι κές δυ νά μεις προ σπα θούν να ε πα να-

φέ ρουν αυ τές τις κοι νωνί ες στο δρό μο της α νά πτυ ξης και της Δη μο κρα τί ας 

μέ σω της ε νερ γο ποί η σης του πλη θυ σμού και τη δη μιουρ γί α δη μο κρα τι κής 

συ νεί δη σης, η ο ποί α θα α πο τρέ ψει τον το πι κό πλη θυ σμό να στρέ φε ται προς 

τις τρο μο κρα τι κές ορ γα νώ σεις, εν μέ σω τυ φλών βομ βι στι κών ε πι θέ σε ων που 

έ χουν ως στό χο τη δια τή ρη ση του χά ους και τη μα ταί ω ση της δη μο κρα τι κής 

ο λο κλή ρω σης. Μέ ρος αυ τού του σχε δί ου εί ναι και η βελ τί ω ση των σχέ σε-

ων με τα ξύ Ρω σί ας και Τσε τσέ νων αυ τονο μι στών ή Τουρ κί ας και Κούρ δων 

αυ το νο μι στών, χώ ρες οι ο ποί ες α ντι λαμ βάνο νται πως δεν κερ δί ζουν τί πο τα 

σπρώ χνο ντας αυ τές τις ορ γα νώ σεις μέ σω της βί αι ης κα τα στο λής στα χέ ρια 

της ΑL-QAEDA. Α ξί ζει να ση μειω θεί πως σε έ να τέ τοιο πλαί σιο που κα θι στά 

τη νί κη α νέ φι κτη ο ο ρι σμός της νί κης έ χει με τα βληθεί α πό την ο λο κλη ρω τι κή 

κα τα στρο φή του α ντί πα λου στρα τού στον α φο πλισμό των τρο μο κρα τών, τη 

δια τή ρη ση της ει ρή νης και την ε γκα θί δρυ ση ε νός ασφα λούς πο λι τι κού και 

κοι νω νι κού πε ρι βάλ λο ντος. Εν συ νε χεί α, σε πρα κτι κό ε πί πε δο, οι συμ μα χι κές 

δυ νά μεις στο πό λε μο κα τά των τρο μο κρα τών χρειά ζεται να α να πτύ ξουν κά-

ποια α πό την ε πι νο η τι κό τη τα που χα ρα κτη ρί ζει τις σημε ρι νές τρο μο κρα τι κές 

ορ γα νώ σεις, ε άν θέ λουν να γύ ρει η πλά στιγ γα προς το μέ ρος τους. Έ χο ντας 

πά ντα υ πό ψη πως ο ο ρι σμός της νί κης έ χει αλ λά ξει και ό τι ο α ντι κει με νι κός 

σκο πός δεν εί ναι η κα τα στρο φή του α ντί πα λου στρα τού αλ λά η υ πο στή ρι ξη 

του το πι κού πλη θυ σμού, και κατ’ ε πέ κτα ση η υ πο στή ριξη της πα γκό σμιας 

κοι νής γνώ μης, οι έ νο πλες δυ νά μεις πρέ πει να ε στιά σουν λι γό τε ρο στη δύ να-

μη πυ ρός και να α να πτύ ξουν έ να ευ ρύ τε ρο τα κτι κό “ρε περ τό ριο”24 που θα 

βα σί ζε ται κυ ρί ως στη δια πί στω ση πως το αν θρώ πι νο δυ να μι κό των ε νό πλων 

δυ νά με ων α πο τε λεί το κλει δί για την πραγ ματο ποί η ση στό χων ό πως η αλ λα γή 

κα θε στώ των, η ο ποί α α παι τεί στοι χεί α ό πως η α νά πτυ ξη ι σχυ ρών πο λι τι κών 

δε σμών, συ νερ γα σί α και α νταλ λα γή πλη ρο φο ριών με τα ξύ πλη θυ σμού και κα-

το χι κών δυ νά με ων, η δη μιουρ γί α βιώ σι μων θε σμών και ε νός α σφα λούς πε ρι-

βάλ λο ντος ό που το πι κοί η γέ τες θα μπο ρέ σουν να ανα δυ θούν και ο πλη θυ σμός 

θα ζει μί α ζω ή ε λεύ θε ρη α πό φόβο, στοι χεί α τα ο ποί α μό νο το αν θρώ πι νο 

δυ να μι κό, και ό χι οι μη χα νές, μπο ρούν να προ σφέ ρουν στην πο λι τι σμι κή και 

δη μο γρα φι κή “ζού γκλα” που ε πι κρα τεί σε χώ ρες στις ο ποί ες χρειά ζεται πε ρισ-

σό τε ρο η κα θε στω τι κή αλ λα γή. Στρα τιω τι κοί πα ρα τη ρη τές α να φέ ρουν πως ο 

πό λε μος στο Ι ράκ δί δα ξε στην η γε σί α των α με ρι κα νι κών ε νό πλων δυνά με ων 

πως ε νώ ό λες οι μά χες μπο ρεί να κερ δη θούν α πό μί α α νώ τε ρη στρα τιωτι κή 

δύ να μη, ε ντού τοις ο πό λε μος μπο ρεί να χα θεί25, αν α να λο γι στεί κα νείς το χά ος 

που ε πι κρά τη σε στη με τά-Χου σείν ε πο χή. Ε πο μέ νως, αυ ξά νο νται οι πιέ σεις για 

την αλ λα γή της δο μής των ε νό πλων δυ νά με ων α πό το πρό τυ πο του Ψυ χρού 

24 Aylwin, F, Changing the Army for Counter-Insurgency Operations, 2005, Military Review, November-
December: pp. 2-15. 

25 Mellillo,M, Outfitting a big-war Military with Small-War Capabilities, 2006, Parameters, 36 (3): pp.22-35.
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Πο λέ μου, το ο ποί ο βα σί ζε ται στη δύ να μη πυ ρός και την εμ μο νή σε τε χνο λο-

γι κές λύ σεις, σε αυ τό μί ας “ο μοιο γε νούς δύ να μης”26, η ο ποί α θα εί ναι ι κα νή 

να διε ξά γει α πο στο λές σε ό λο το φά σμα των πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων και για 

ό σο χρεια στεί, ε νώ παράλ λη λα θα εί ναι ι κα νή να α να λά βει έρ γα που σχε τί ζο-

νται με τη βιω σι μό τητα νε ο σύ στα των κρα τών, ό πως η κα τα σκευ ή συ στή μα τος 

υ δρο δό τη σης. Για πρώ τη φο ρά, πα ρά την α διαμ φι σβή τη τη τε χνο λο γι κή ι σχύ 

των Δυ τι κών ε νό πλων δυ νάμε ων, η λύ ση σε έ να πό λε μο δεν θα εί ναι α πό λυ τα 

στρα τιω τι κή κα θώς η ε πι τυχής έκ βα ση του με γα λύ τε ρου στρα τιω τι κο-πο λι τι-

κού εγ χει ρή μα τος (αλ λα γή κα θε στώ τος και ε γκα θί δρυ ση της Δη μο κρα τί ας σε 

έ ναν τό πο ό που ο φι λε λευ θερι σμός δεν ευ δο κι μεί) θα ε ξαρ τη θεί σε με γά λο 

βαθ μό α πό την ι κα νό τη τα των υ πα ξιω μα τι κών και στρα τιω τών να κερ δί σουν 

την συ μπάθεια και να ε ξα σφα λί σουν τη συ νερ γα σί α του ά μα χου πλη θυ σμού. 

Πα ρό λα αυ τά, το να αλ λά ξει κα νείς το χα ρα κτή ρα μί ας τε ρά στιας στρα τιω τι κής 

μη χα νής δεν εί ναι εύ κο λο, αν α να λο γι στεί κα νείς πρώ τον, την ύ παρ ξη ε νός 

πα νί σχυ ρου βιο μη χα νι κο-στρα τιω τι κού δε σμού, με τε ρά στια οι κο νο μι κά συμ φέ-

ρο ντα και εμ μο νή σε τε χνο λο γι κές λύ σεις, πε ριο ρί ζο ντας έ τσι τις δυ να τό τη τες 

αλ λα γής δόγ μα τος, δεύ τε ρον, τη μεί ω ση των οι κο νο μι κών δα πα νών που έ χει 

σαν απο τέ λε σμα την ελ λι πή ε πι μόρ φω ση στε λε χών σε θέ μα τα κα τα στο λής 

της τρομο κρα τί ας γε γο νός που ε μπο δί ζει την προ σαρ μο στι κό τη τα των ε νό-

πλων δυ νάμε ων, και τρί τον, το “σύν δρο μο του Βιετ νάμ”, δη λα δή, η χα μη λή 

κοι νω νι κή α νο χή σε α πώ λειες στα πε δί α των μα χών που σχε τί ζε ται ά με σα με 

τη δη μιουρ γί α της ο μοιο γε νούς δύ να μης που θα διε ξά γει α πο στο λές σε ό λο 

το φά σμα των πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων27. Ω στό σο, οι έ νο πλες δυ νά μεις των 

δυ τι κών κρατών ο φεί λουν να αλ λά ξουν, αν δεν θέ λουν να έ χουν την ί δια μοί-

ρα με αυ τή του Ιππι κού, που έ βλε πε τη χρη σι μό τη τά του να φθί νει μέ σα σε 

έ να μη χα νο ποι η μένο κό σμο. 

26 http://www.army.mil/-speeches/2006/12/14/989-statement-by-general-peter-schoomaker-chief-of-staff-
united-states-army-before-the-commission-on-national-guard-and-reserves/index.html

27 W, Markel, Wining our Hearts and Minds: Promotion in Wartime, 2004, Military Review, November-
December, No 25.
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Η α ντι με τώ πι ση της τρο μο κρα τί ας δεν εί ναι κά τι εύ κο λο, 

πό σο μάλ λον μί α ε ξε λιγ μέ νη μορ φή της τρο μο κρα τί ας η 

ο ποί α διε ξά γε ται στα πλαί σια της “4ης γε νιάς πο λέ μου”. 

Η ση μα σί α της πα ρα πά νω α νά λυ σης έ γκει ται στο γε γο νός 

ό τι με τά την πα ρουσί α ση των κύ ριων χα ρα κτη ρι στι κών 

του νέ ου στρα τη γι κού πε ρι βάλ λο ντος, τη με λέ τη της λει-

τουρ γί ας της AL-QAEDA και των τρό πων α ντι με τώ πι σής 

της, και τη διε ρεύ νη ση των λό γων που ε πι τάσ σουν την 

α να μόρ φω ση των ε νό πλων δυ νά με ων, ο α να γνώ στης 

μπο ρεί να ε ξά γει τρί α βα σι κά συ μπε ρά σμα τα: 

 Πρώ τον, όσον α φο ρά την α νά δυ ση του νέ ου διε θνούς 

πε ρι βάλ λο ντος α σφα λεί ας ό που η εμφά νι ση “νέ ων πο λέ-

μων” κα θι στά την πρα κτι κή του ο λο κλη ρω τι κού πο λέ μου 

α νε φάρ μο στη, η πα ρού σα α νά λυ ση α ποσκο πεί στο να 

δη λώ σει ό τι ο πό λε μος α πο τε λεί φυ σι κή στα θε ρά των Διε-

θνών Σχέ σε ων και ό τι αυ τό που πραγ μα τι κά αλ λά ζει εί ναι 

οι δια φο ρε τι κές μορ φές που α πο κτά σε πλή ρη αρ μο νί α 

με το πε ρι βάλ λον μέ σα στο ο ποί ο διε ξά γε ται. Επο μέ νως, 

πρό κει ται να μας α κο λου θεί για πολ λά χρό νια α κό μη, 

μο λο νό τι ο τρό πος με τον ο ποί ο θα εκ φρά ζε ται θα α ντα-

να κλά τις στρα τη γι κές πα ρα μέ τρους της ε πο χής.

 Δεύ τε ρον, α πό το πα ρα πά νω προ κύ πτει ότι οι ευ και ρί-

ες που προ σφέ ρει το νέ ο διε θνές πε ρι βάλ λον της Πα γκο-

σμιο ποίη σης έ χει συμ βάλ λει κα τα λυ τι κά στη μορ φή με 

την ο ποί α διε ξά γο νται πλέ ον οι πο λε μι κές συ γκρού σεις. 

Η εμ φά νι ση της “στρα τη γι κής τρο μο κρα τί ας” α πο τε λεί 

προ ϊ όν του σύγ χρο νου τε χνολο γι κά α νε πτυγ μέ νου κό-

σμου κα θώς η τρο μο κρα τί α, που πα ρε μπι πτό ντως α ποτε-

λεί ε πί σης φυ σι κή στα θε ρά του διε θνούς συ στή μα τος, 

α να πτύσ σε ται και εξε λίσ σε ται υ ιο θε τώ ντας τα χα ρα κτη-

ρι στι κά του πε ρι βάλ λο ντος μέ σα στο οποί ο α νή κει.

 Τρί τον, η πα ρού σα α νά λυ ση υ πο στη ρί ζει ότι οι έ νο-

πλες δυ νά μεις των Δυ τι κών κρα τών έ χουν πέ σει θύ μα τα 

της δι κής τους ε πι τυ χη μέ νης α νά πτυ ξης, ως α πό λυ τες 

πο λε μι κές μη χα νές, πράγ μα που επι τάσ σει την α να μόρ-

φω ση, αν ό χι α να σχη μα τι σμό, των ε νό πλων δυ νά με ων 

με γνώ μο να τις αυ ξη μέ νες α νά γκες για α σφά λεια που 

προ κύ πτουν στο νέ ο αυ τό περι βάλ λον α σφα λεί ας και 

την α νά δει ξη του έμ ψυ χου υ λι κού.
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τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μία νέα θεωρία αναπτύχθηκε μέσα από 

τα έργα των Randall Schweller (1998), Fareed Zakaria (1998), Thomas 

Christensen (1996) και William Wolhforth (1993). Αν και οι συγγραφείς 

στα έργα τους ονόμασαν τη θεωρία τους με διαφορετικούς τρόπους, 

ο Gideon Rose1 αναγνώρισε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε αυτούς και 

τοποθέτησε τα θεωρητικά τους σχήματα κάτω από την ταμπέλα του 

Νεοκλασικού Ρεαλισμού.

Η μίξη μίας παλαιάς (Κλασικός Ρεαλισμός) και μίας νέας (Δομικός 

Ρεαλισμός) θεωρίας είναι το κυρίως θέμα των υπόψη «θεωρητικών». Ο 

σκοπός τους όμως είναι να δημιουργήσουν μία θεωρία η οποία εξηγεί τη 

συμπεριφορά ενός κράτους στο διεθνές σύστημα: μία θεωρία εξωτερικής 

πολιτικής. Έχοντας μελετήσει το έργο τους, θα γίνει μία προσπάθεια σύν-

θεσης των θεωρητικών τους υποδείξεων με σκοπό να παρουσιασθούν οι 

βασικές παραδοχές του Νεοκλασικού Ρεαλισμού. Από αυτή τη σύνθεση 

θα προκύψει μία «εξετάσιμη» υπόθεση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε 

για να αξιολογήσουμε την Αμερικανική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσσοβο (1999) και κατά τη διάρκεια 

του πολέμου στη Νότια Οσετία (2008). Αυτή η υπόθεση υποστηρίζει ότι 

«ένα κράτος επεκτείνει τα πολιτικά του ενδιαφέροντα στο εξωτερικό με 

σκοπό να αποκτήσει περισσότερη ισχύ (δηλαδή επιρροή, κύρος), όταν 

1 Rose Gideon, 1998: 144-172.

Αξιολόγηση της Αµερικανικής 

Εξωτερικής Πολιτικής στο 

Κόσσοβο και 

στη Νότια Οσετία 

µέσω της Θεωρίας 

του Νεοκλασικού Ρεαλισµού

Σ
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ο κεντρικός του φορέας λήψης αποφάσεων, προσδιορίσει μία ευκαιρία 

για δράση και αντιληφθεί ότι α) διαθέτει αρκετή κρατική εξουσία και β) 

η κατανομή δυνάμεων στην περιοχή τον ευνοεί ως κράτος».

Το Κόσσοβο και η Νότια Οσετία είναι «εν μέρει-κράτη» σε διαφορετικές 

περιοχές, με διαφορετικό περιβάλλον και με διαφορετική συστημική 

δομή. Επίσης διαφέρουν αναφορικά με την ιστορία τους και με την 

ιστορία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Όμως έχουν ορισμένα κοινά 

γενικά χαρακτηριστικά τα οποία μας επιτρέπουν να τα βάλουμε στην 

ίδια κατηγορία. Ήταν και τα δύο μικρές «περιφέρειες» με μειονοτικούς 

πληθυσμούς και αποτελούσαν μέρη ενός μεγαλύτερου και πιο ισχυρού 

κράτους, από το οποίο ήθελαν να αποσχιστούν. Και τα δύο προσέλ-

κυσαν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και άλλων πιο ισχυρών 

κρατών: των ΗΠΑ για το Κόσσοβο και της Ρωσίας για τη Νότια Οσετία. 

Και τα δύο κλιμάκωσαν τις απαιτήσεις τους φτάνοντας στον πόλεμο και 

το πιο σημαντικό, και τα δύο διακήρυξαν μονομερώς την ανεξαρτησία 

τους το 2008, το ένα μερικούς μήνες μετά το άλλο.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ακολούθησαν διαφορετική εξωτερική πολιτική σε 

αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίες έχουν τις προαναφερόμενες ομοι-

ότητες, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή τους. Θα 

ήταν επίσης πολύ σημαντικό να εξετασθεί εάν ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός 

μπορεί να παρέχει μία εξήγηση για αυτή τη διαφοροποίηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 

ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ

Προς µία Νέα Θεωρία Εξωτερικής Πολιτικής

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ορισμένοι μελετητές ξεκίνησαν μία νέα 

προσπάθεια. Δεδομένου ότι σχεδόν κανένας από αυτούς δεν παραπέμπει στον 

άλλο, μπορεί να υποτεθεί ότι αυτό δεν ήτανε μία συνειδητή μαζική προσπάθεια. 

Ωστόσο το έργο των Randall Schweller, William Wohlforth, Thomas Christensen και 

Fareed Zakaria, δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που αυτοί προσπάθησαν 

να κάνουν, είναι να συνδυάσουν τις θεωρίες του δευτέρου και τρίτου επιπέδου 

ανάλυσης (κρατικό και συστημικό επίπεδο) και να δημιουργήσουν μία νέα θεω-

ρία εξωτερικής πολιτικής2. Ο σκοπός αυτής της θεωρίας ήταν να προβλέψει την 

ατομική συμπεριφορά των ανεξάρτητων κρατών. Σε μία σχηματική μορφή, με 

σκοπό να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποίησαν στοιχεία του Κλασικού Ρεαλισμού, 

τα οποία τα συγχώνευσαν με στοιχεία του Δομικού ρεαλισμού, εισάγοντας πα-

2 Όμως ο καθένας τους διαλέγει διαφορετικό θέμα για την περιπτωσιολογική του μελέτη. Ο Zakaria εξέ-
τασε την Αμερικανική εξωτερική πολιτική από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Schweller 
εξέτασε τις αιτίες του Β’ ΠΠ. Ο Wolhforth εξέτασε τις Αμερικανοσοβιετικές σχέσεις και ο Christensen εξέτασε 
the Κινεζοαμερικάνικες σχέσεις την πρώτη δεκαετία του Ψυχρού Πολέμου.



79ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΣΕΤΙΑ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

ράλληλα μεταβλητές της εγχώριας πολιτικής. Αυτή η νέα θεωρία ονομάστηκε από 

τους μελετητές Νεοκλασικός Ρεαλισμός3 και τοποθετείται ανάμεσα στον Κλασικό 

και στον Δομικό Ρεαλισμό.

Καταρχάς και παρά τη σημασία της θεωρίας του, ο Kenneth Waltz υποστηρίζε, 

ότι ο στόχος του είναι να εξηγήσει τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης των 

κρατών και όχι την ατομική εξωτερική πολιτική κάθε κράτους4. Για τον Waltz οι 

θεωρίες εξωτερικής πολιτικής ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης (κρατική 

ανάλυση) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή συνδυαστούν για να προβλέ-

ψουν τη συμπεριφορά των ανεξάρτητων κρατών.

Γενικά, οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι η θεωρία εξωτερικής πολι-

τικής δεν μπορεί να αγνοήσει είτε τις συστημικές επιρροές είτε τα εγχώρια στοι-

χεία5. Μία καλή θεωρία εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να περιέχει μεταβλητές τόσο 

από τους εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς παράγοντες επηρεασμού, 

και να γεφυρώνει τις συστημκές ευκαιρίες και περιορισμούς6 με τις ανθρώπινες 

ενέργειες.

Σχετικά με το συστημικό επίπεδο, οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές συμφωνούν ότι το 

σύστημα μπορεί να παρουσιάσει στα κράτη δομικές ευκαιρίες και περιορισμούς, 

αλλά αυτές δεν επηρεάζουν τις πολιτικές των κρατών με προκαθορισμένο τρόπο7. 

Εάν για παράδειγμα κάποιος αποδεχτεί την υπόθεση των «αμυντικών» ρεαλιστών 

3 Brown et.al., 1995: Preface, xii.
4 Waltz, 1979: 175.
5 Zakaria, 1998: 16-17.
6 Schweller, 1998:7 & Christensen, 1995: 3,7.
7 Schweller, 1998: 3. 

 Kenneth Waltz
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ότι το σύστημα ωθεί τα κράτη να ακολουθήσουν μετριοπαθείς πολιτικές, τότε οι 

επεκτατικές πράξεις των «μεγάλων δυνάμεων» δείχνουν αφύσικες8.

Από την άλλη πλευρά είναι αδύνατο να αγνοήσει κανείς τους εγχώριους παράγο-

ντες οι οποίοι διαμορφώνουν κατά πολύ την εξωτερική πολιτική. Ο κάθε πολιτικός 

αρχηγός έχει στη διάθεσή του/της και υλικούς και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι 

του/της δίνουν ένα σημαντικό εύρος επιλογών στην εξωτερική πολιτική9. Επιπρόσθετα, 

οι νεοκλασικοί ρεαλιστές πιστεύουν ότι οι αντιλήψεις των πολιτικών πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη, από τη στιγμή που οι απόψεις τους στην κατανομή δυνάμεων 

είναι αυτές που επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του κράτους τους10.

Συνοψίζοντας τη Θεωρία

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, μπορούμε να συνοψίσουμε τις θεωρητικές 

απόψεις - θέσεις του νεοκλασικού ρεαλισμού, στα ακόλουθα σημεία:

 Η κύρια μονάδα στο διεθνές περιβάλλον είναι το κυρίαρχο κράτος. Πρόκειται 

για έναν ορθολογικό και ενιαίο φορέα ο οποίος αποφασίζει σύμφωνα με το εθνικό 

του ενδιαφέρον.

  Το διεθνές περιβάλλον είναι ένα σύστημα αλληλεπίδρασης κρατών. Κύριό του 

χαρακτηριστικό είναι η αναρχία. Η δύναμη (εξουσία) αποτελεί την κυριότερη μετα-

βλητή του συστήματος και είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ των μονάδων του.

 Η εξουσία ορίζεται ως οι δυνατότητες και οι πόροι που διαθέτει ένα κράτος 

(εθνική εξουσία). Οι στρατιωτικές δυνατότητες θεωρούνται ως οι σημαντικότερες. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι όλα τα άλλα είδη δυνατοτήτων και πόρων (οικονο-

μικοί, ανθρώπινοι, φυσικοί πόροι κ.λπ.) τα οποία είναι δυνατόν να μετατραπούν 

σε στρατιωτικές δυνατότητες.

 Η δύναμη ενός κράτους δεν αποτελείται μόνο από τις δυνατότητες και τους 

πόρους του. Η δομή του κράτους και εγχώριοι παράγοντες όπως η βούληση του 

νομοθέτη, η κοινή γνώμη, το επίπεδο του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, η 

λειτουργικότητα και η αφοσίωση της γραφειοκρατίας και η έκταση του κράτους, 

περιορίζουν την εξουσία την οποία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν στα 

χέρια τους. Αυτό το τμήμα της εθνικής εξουσίας καλείται «κρατική εξουσία».

 Τα κράτη επεκτείνουν την εξωτερική τους πολιτική στο εξωτερικό, με σκοπό 

να εξυπηρετήσουν το πιο σημαντικό εθνικό τους συμφέρον: την απόκτηση περισ-

σότερης εξουσίας. Ωστόσο, η εξουσία στην περίπτωση αυτή ορίζεται ως επιρροή, 

κύρος και καλύτερη θέση στο σύστημα.

 Οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και οι συνακόλουθες δράσεις των κρα-

τών, διαμορφώνονται από τις αντιλήψεις των πολιτικών, οι οποίοι είναι αυτοί που 

αποφασίζουν και αντιμετωπίζουν το διεθνές σύστημα.

Υπάρχουν ορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση οι οποίοι 

πρέπει να καθοριστούν για το σκοπό αυτής της εργασίας, πριν προχωρήσουμε 

8 Zakaria, 1998: 27. 
9 Schweller, 1998: 3. 
10 Wolhforth, 1993: 2,6. 
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στην δοκιμή της θεωρίας. Όροι όπως πολιτικοί, ηγεσία (κεντρική), φορείς λήψεως 

αποφάσεων, χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τους πιο σημαντικούς δρώντες 

της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης, οι οποίοι όχι μόνο παίρνουν σημαντι-

κές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, αλλά επίσης εκπροσωπούν το κράτος στο 

εξωτερικό. Στην περίπτωση των ΗΠΑ αυτοί θα είναι ο Πρόεδρος, ο Υπουργός 

Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και σε πολύ λίγες περιπτώσεις ειδικοί απεσταλ-

μένοι ή σύμβουλοι του Προέδρου.

Επίσης, από την παραπάνω ανάλυση των αξιωμάτων και υποθέσεων του 

νεοκλασικού ρεαλισμού, εξάγεται μία πρόταση που επιδέχεται δοκιμής σχετικά 

με τη συμπεριφορά των κρατών: Ο νεοκλασικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι ένα 

κράτος επεκτείνει τα πολιτικά του συμφέροντα στο εξωτερικό προκειμένου να 

αποκτήσει περισσότερη εξουσία (δηλαδή επιρροή, κύρος), όταν οι κεντρικοί του 

φορείς λήψεως αποφάσεων εντοπίσουν μία ευκαιρία για δράση και αντιληφθούν 

ότι α) διαθέτουν αρκετή κρατική εξουσία και β) η κατανομή της εξουσίας στην 

περιοχή τους ευνοεί.

Κατά συνέπεια σε κάθε μία από τις δύο υπό εξέταση περιπτώσεις, εμείς 

πρόκειται να απαντήσουμε πέντε ερωτήσεις προκειμένου να εξετάσουμε και να 

εκτιμήσουμε την εγκυρότητα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού:

α. Υπήρχε ευκαιρία για επέκταση;

β. Διαθέτουν οι πολιτικοί αρκετή κρατική εξουσία;

γ. Η κατανομή της εξουσίας τους ευνοεί;

δ. Ποιες ήταν οι αντιλήψεις των πολιτικών; Αποφάσισαν να παρέμβουν;

ε. Εάν ναι για ποιο λόγο το έκαναν; Για επιρροή και κύρος ή για κάτι άλλο;

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΟΣΣΟΒΟ - 1999

Μία Περιοχή που Κουβαλάει Παλαιές Αµαρτίες

Η ιστορία της περιοχής που ονομάζεται σήμερα Κόσσοβο είναι μεγάλη και 

πηγαίνει πίσω στους αιώνες. Το ίδιο είναι και η ιστορία της διαμάχης μεταξύ των 

Αλβανών και Σέρβων που ζουν εκεί. Από την πλευρά τους οι Σέρβοι νίκησαν εκεί 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1389 στη μάχη του «Fushe Kosove» και ίδρυσαν 

εκεί πολλές ιστορικές Σέρβικες Ορθόδοξες εκκλησίες11. Από την άλλη πλευρά 

οι Αλβανοί ξεκίνησαν εκεί το Εθνικό απελευθερωτικό τους κίνημα εναντίον της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Prizren, το 187812. Το Κόσσοβο έγινε μέρος της 

Σερβίας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ η περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, 

όπως την ξέραμε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προέκυψε μετά την 

διάλυση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας13. Μετά το σχηματισμό της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και μέχρι μερικά χρόνια μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι σχέσεις μεταξύ των Αλβανών και των Σέρβων 

11 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 33.
12 NiKolic, 2003: 58.
13 NiKolic, 2003: 58-59.
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κατοίκων του Κοσσόβου πέρασαν από διαφορετικές φάσεις, οι οποίες θα παρου-

σιαστούν συνοπτικά εδώ.

Πριν από το 1945, ο Marshall Tito λαμβάνει σκληρά μέτρα κατά των Κοσσοβάρων 

Αλβανών, οι οποίοι καταπίεσαν του Κοσσοβάρους Σέρβους κατά τη διάρκεια του 

Β’ ΠΠ, όταν το Κόσσοβο ήταν μέρος της φασιστικής Μεγάλης Αλβανίας14. Τα μέ-

τρα του Tito (συμπεριλαμβανομένων των διώξεων, γλωσσικών φραγμών και του 

αποικισμού της Σερβίας) ήρθησαν μετά το τέλος του Β’ ΠΠ15. Μετά τη διάλυση 

των σχέσεων του Tito με το καθεστώς της Μόσχας (1948), σκληρά καταπιεστικά 

μέτρα εναντίον των Κοσσοβάρων Αλβανών, εμφανίστηκαν και πάλι στην ατζέντα 

της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Αυτή τη φορά για τους Κοσσοβάρους Αλβανούς, 

14 NiKolic, 2003: 60.
15 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 34.
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Milosevic

υπήρχε η υπόνοια της υποστηρίξεως του Αλβανού ηγέτη Enver Hoxha, ο οποίος 

διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Stalin16. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαε-

τίας του 1960 (εν μέσω του γενικού επαναστατικού πνεύματος του Μαΐου του 

1968), οι Αλβανοί του Κοσσόβου απαίτησαν ελευθερίες, εκπαίδευση, επενδύσεις 

και κοινές θέσεις στη δημόσια διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, η οποία αυτή την 

περίοδο κυριαρχείται από Σέρβους και Μαυροβούνιους. Διαδηλώσεις ξέσπασαν 

και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανέλαβε την αποκατάσταση των προ του 1948 

δικαιωμάτων των Αλβανών του Κοσσόβου17.

Το Γιουγκοσλαβικό Σύνταγμα του 1974 ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό ιστο-

ρικό και πολιτικό γεγονός για τη μεταγενέστερη Σερβο-Αλβανική σύγκρουση 

για το Κόσσοβο. Το πιο σημαντικό βέβαια γεγονός, ήταν η εκλογή του Slobodan 

Milosevic στην προεδρία της Σερβίας το 1989. Στο Σύνταγμα του 1974 ο Tito 

τροποποίησε το καθεστώς του Κοσσόβου αναβαθμίζοντάς το σε μία αυτόνο-

μη περιοχή εντός της Σερβικής Δημοκρατίας, έχοντας τη δική του Διοίκηση, 

Συνέλευση και Δικαστικό Σύστημα18. Από την άλλη πλευ-

ρά τα δικαιώματα αυτά βοήθησαν τους Κοσσοβάρους 

Αλβανούς να περιθωριοποιήσουν τους Κοσσοβάρους 

Σέρβους και να «Αλβανοποιήσουν» το Κόσσοβο19. Χιλιάδες 

Κοσσοβάροι Σέρβοι μετανάστευσαν από το Κοσσυφοπέδιο, 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φοβούμενοι τους 

Κοσσοβάρους Αλβανούς20. 

Στη δεκαετία του 1980, μετά το θάνατο του Tito, 

οι Κοσσοβάροι Αλβανοί (που αποτελούσαν τη συντρι-

πτική πλειοψηφία του Κοσσόβου) απαίτησαν από την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναβαθμίσει το καθεστώς 

του Κοσσόβου σε Δημοκρατία, έτσι ώστε να ελέγχονται πολιτικά μόνοι τους21. 

Διάφορα περιστατικά μεταξύ των Κοσσοβάρων Σέρβων και των Κοσσοβάρων 

Αλβανών, αύξησαν τον Σερβικό Εθνικισμό, ιδιαίτερα ανάμεσα στην πολιτική ελίτ 

του Βελιγραδίου22. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε, Σερβικές στρατιω-

τικές δυνάμεις εισήλθαν στο Κόσσοβο και διάφορες ελευθερίες, δικαιώματα και 

προνόμια αναστάλθηκαν.

Το Μάιο του 1989, ο Slobodan Milosevic, εκμεταλλευόμενος τη δυσαρέσκεια 

των Σέρβων κατά των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου και τον αυξανόμενο εθνικι-

σμό, έγινε πρόεδρος της Σερβίας23. Ο Milosevic είχε επανειλημμένα μιλήσει για 

τα δικαιώματα της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο και πρότεινε όπως οι Κοσσοβάροι 

Σέρβοι είχαν έναν πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή24. Αναμφίβολα, η κατάρρευση 

16 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 35.
17 Judah, 2002: 36-38.
18 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 35.
19 Guzina, 2003: 39; Jatras, 2000: 22.
20 NiKolic, 2003: 62-63.
21 Judah, 2002: 36-38.
22 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 40.
23 King and Whit , 2006: 36-37.
24 Judah, 2002: 53-54.
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της Γιουγκοσλαβίας ώθησε τη Σερβία να ενισχύσει την κατάσταση και να αυξήσει 

το επίπεδο της ενσωμάτωσης25. Η πολιτική ελίτ του Βελιγραδίου πίστευε ότι οι 

Κοσσοβάροι Αλβανοί ήταν ακόμη μία μειονότητα μέσα στα Σερβικά σύνορα και 

ως εκ τούτου, τα δικαιώματά τους θεωρήθηκαν υπερβολικά και άδικα για τις άλ-

λες μειονότητες26. Με αυτό το πνεύμα η Σερβική Κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο 

των πολιτικών θεσμών του Κοσσόβου και ανακάλεσε την αυτονομία της περιοχής 

το 199027. Από το σημείο αυτό, άρχισε μία περίοδος καταπίεσης εναντίον των 

Κοσσοβάρων Αλβανών, με μέτρα τα οποία συμπεριλάμβαναν την περιθωριοποίησή 

τους από τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς δραστηριότητας 

και με μεγάλης κλίμακας καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μαζικές 

συλλήψεις, βασανιστήρια, παράνομες κρατήσεις κ.α)28.

Στις αρχές και ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι Κοσσοβάροι Αλβανοί 

με επικεφαλής τους διανοούμενούς τους, μπήκαν στο δρόμο της παθητικής 

αντίστασης. Οργάνωσαν ένα παράλληλο δίκτυο δραστηριοτήτων, με την ανοχή 

των Σερβικών αρχών, το οποίο κυμαινόταν από ένα απλό κοινωνικό δίκτυο και 

μία παράλληλη οικονομία (χρηματοδοτούμενη κυρίως από τους Κοσσοβάρους 

Αλβανούς της διασποράς) μέχρι μία «σκιώδη» Κυβέρνηση29. Η πρωταρχική πολιτική 

οντότητα που πήρε τον έλεγχο αυτού του δικτύου μετά τις εκλογές (διοργανώ-

θηκαν μυστικά μεταξύ των Κοσσοβάρων Αλβανών), ήταν ο Σύνδεσμος για ένα 

Δημοκρατικό Κόσσοβο, με επικεφαλής τον διανοούμενο Ibrahim Rugova. Ωστόσο, 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι απαιτήσεις των Κοσσοβάρων Αλβανών είχαν 

μετατοπιστεί από την εξίσωση με Δημοκρατία σε πλήρη ανεξαρτησία, ακολουθώ-

ντας τα παραδείγματα της Κροατίας και της Σλοβενίας οι οποίες είχαν αποσχιστεί 

από τη Γιουγκοσλαβία30. 

Κατά τα έτη 1996-1997, εμφανίστηκε ο KLA (που σημαίνει Απελευθερωτικός 

Στρατός του Κοσσυφοπεδίου). Οι Κοσσοβάροι Αλβανοί, κουρασμένοι από τη 

διατήρηση του παράλληλου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος 

αλλά και από την παραμέλησή τους, τόσο από τις Σερβικές αρχές όσο και από τη 

Διεθνή Κοινότητα (η συμφωνία του Dayton το 1995 απλά δεν έκανε καμία αναφορά 

στο Κόσσοβο), σχημάτισαν αυτή τη στρατιωτική οργάνωση, η οποία άρχισε να 

αναλαμβάνει δράση, έστω και με μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Η οργάνωση αυτή 

υποστηρίχθηκε από τη διασπορά αλλά και από τους Κοσσοβάρους Αλβανούς οι 

οποίοι πίστευαν ότι ήρθε η ώρα για δράση31.

Όταν το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας κατέρρευσε το 1997, ο KLA επωφε-

λήθηκε της καταστάσεως εισάγοντας βαρύ οπλισμό από τις εγκαταλελειμμένες 

αποθήκες και εκπαιδεύοντας τα μέλη του στο αλβανικό έδαφος32. Με αυτόν τον 

25 Guzina, 2003: 37-38.
26 Guzina, 2003: 38.
27 Judah, 2002: 61.
28 Judah, 2002: 62-63; Independent International Commission on Kosovo, 2000: 41-42.
29 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 43.
30 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 46.
31 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 50-52.
32 Judah, 2002: 128-129.
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τρόπο ο KLA άρχισε να αναλαμβάνει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον των 

σερβικών Αρχών33. Ο Milosevic τάχθηκε με τους ακραίους εθνικιστές και έδωσε 

εντολή στις σερβικές Αρχές να λάβουν σκληρά μέτρα κατά της «τρομοκρατικής» 

οργάνωσης του KLA και ολόκληρου του πληθυσμού του Κοσσόβου34.

Όταν ο Milosevic έγινε πρόεδρος της Ομοσπονδίας στις αρχές του 1998, έδωσε 

διαταγές για πιο αποτελεσματικά στρατιωτικά μέτρα εναντίον των Κοσσοβάρων 

Αλβανών και για άμεσα αντίποινα για τις εχθροπραξίες που πραγματοποιού-

νταν από τον KLA. Το αποτέλεσμα ήταν μία σφαγή τον Φεβρουάριο του 1998, 

όταν σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις συνέλαβαν έναν Κοσσοβάρο Αλβανό με 

την κατηγορία ότι είναι τρομοκράτης και σκότωσαν όλη του την οικογένεια (η 

οποία απαριθμούσε 58 άτομα)35. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι «παραστρατιωτικές» 

ομάδες κάθε χωριού του Κοσσυφοπεδίου εμφανίστηκαν για να υπερασπιστούν 

τα χωριά τους36.

Αυτήν ήταν η αρχή του πολέμου. Κατά τη διάρκεια του 1998-1999, οι εχθροπρα-

ξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν. Οι παρακάτω ενότητες περιλαμβάνουν 

μία παρουσίαση τόσο των γεγονότων της σύγκρουσης όσο και της Αμερικανικής 

συμμετοχής, υπό το πρίσμα της θεωρίας του Νεοκλασικού Ρεαλισμού. 

Ευκαιρία για ∆ράση και η Κατανοµή της Εξουσίας

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο William Jefferson 

(Bill) Clinton, ο οποίος επανεξελέγη για δεύτερη θητεία το 1996. Όπως αναφέρε-

ται παρακάτω, ο πρόεδρος Clinton επέλεξε, σε αυτή τη δεύτερη θητεία του, την 

Madeleine Albright ως Γραμματέα (Υπουργό) Εξωτερικών και τον William Cohen 

ως Γραμματέα (Υπουργό) Άμυνας. Αν και ο Πρόεδρος είναι αυτός που παίρνει την 

τελική απόφαση, αυτοί οι Γραμματείς είναι οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν 

το γραφειοκρατικό μηχανισμό της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και 

δίνουν τις σημαντικότερες συμβουλές σε αυτόν. Η αρχική ερώτηση την οποία 

αυτοί οι φορείς λήψεως αποφάσεων είχαν να απαντήσουν και την οποία εξετάζει 

η θεωρία μας, είναι εάν η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο παρουσίασε στις ΗΠΑ 

μία κατάσταση να δράσουν.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τα Βαλκάνια ήταν μία περιοχή που προ-

σέλκυσε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί υποστήριξαν την απόσχιση της 

Κροατίας και της Σλοβενίας και ανέλαβαν στρατιωτική δράση εναντίον της Βοσνίας 

με σκοπό να βοηθήσουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρά την αρχική πολιτική αμφι-

σβήτησης μεταξύ των Κοσσοβάρων Αλβανών και Σέρβων και τα μεταγενέστερα 

στρατιωτικά επεισόδια (1996-1997), η κατάσταση στο Κόσσοβο δεν ήταν στην 

ατζέντα του Clinton. Εν μέρει εξαιτίας των περιορισμένων και όχι τόσο σημαντι-

κών επεισοδίων τα οποία δεν προσέλκυσαν τη διεθνή προσοχή, εν μέρει επειδή 

33 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 53.
34 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 53-54.
35 Judah, 2002: 139-140.
36 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 55.
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θεωρήθηκε ως ένα εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη37, 

εν μέρει λόγω των εκλογών για την Προεδρία (1996) και το Κογκρέσο (1997) και εν 

μέρει λόγω του σκανδάλου Whitewater και της αμφισβήτησης μεταξύ των μελών 

του Κογκρέσου για την προεδρική (μη) παραπομπή.

Τα αρχεία38 δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και στις αρχές 

Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε καμία σοβαρή δήλωση που να εκδόθηκε από το 

«περιβάλλον» του Προέδρου σχετικά με το Κόσσοβο. Κατά τη διάρκεια των δύο 

αυτών μηνών, ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποί του προέβησαν σε δηλώσεις για 

διάφορα θέματα και ο πρόεδρος Clinton είχε μία κοινή συνέντευξη Τύπου39 και 

μία ραδιοφωνική συνέντευξη40 με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Tony Blair, όπου 

δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Κόσσοβο ως μία διεθνής ανησυχητική κατάσταση. 

Το ίδιο ισχύει και για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η Γραμματέας Albright 

δεν ανέφερε το Κόσσοβο σε πολλές συνεδριάσεις, όπου συζητήθηκαν άλλα διεθνή 

θέματα41 όπως για παράδειγμα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Yevgeny 

Primakov42 και με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Robin Cook43, ή στις δηλώ-

σεις της ενώπιων της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας44. Ακόμη και 

σε κοινή συνέντευξή της στο ABC news45 με τον Υπουργό Άμυνας William Cohen 

και τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Sandy Berger, κανένας από 

αυτούς δεν ανέφερε το Κόσσοβο.

Ωστόσο, όταν στα τέλη Φεβρουαρίου 1998 έγινε η σφαγή, η Κυβέρνηση του 

Clinton άρχισε να αντιδρά. Αρκετές δηλώσεις εκδόθηκαν, 2 ή 3 κάθε εβδομάδα, είτε 

από το Λευκό Οίκο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο λίγες μέρες αργότερα46 ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «συγκλονισμένες 

από τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο». Ο Πρόεδρος όταν ρωτή-

θηκε για στρατιωτική επέμβαση απάντησε «καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί 

τώρα»47. Στο ίδιο πνεύμα η Γραμματέας Albright δήλωσε στη συνάντηση της Ομάδας 

Επαφής48 ότι «πρέπει να αντιδράσουμε πριν να είναι πολύ αργά»49. Οι δηλώσεις αυτές 

37 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 55-61.
38 Όλα τα Προεδρικά έγγραφα μπορούν να βρεθούν με χρονολογική σειρά στο “The American Presidency 

Project” of the University of California, Santa Barbara (www.presidency.ucsb.edu). Οι παραπομπές σε αυτά 
θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως “TAPP, date” και συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστή λίστα στο 
μέρος της Βιβλιογραφίας. 

39 The American Presidency Project, 6 Feb 1998.
40 The American Presidency Project, 7 Feb 1998.
41 Όλες οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ καθώς επίσης οι δηλώσεις της Γραμματέως μπορούν να βρεθούν με 

χρονολογική σειρά στα αρχεία του ΥΠΕΞ (secretary.state.gov/www/briefings/statements/ondex/html). Οι 
παραπομπές σε αυτά θα αναφέρονται από εδώ και στο εξής ως “DS, date” και συμπεριλαμβάνονται σε 
ξεχωριστή λίστα στο μέρος της Βιβλιογραφίας. 

42 Department of State, 30 January 1998.
43 Department of State, 31 January 1998.
44 Department of State, 10 February 1998.
45 Department of State, 18 February 1998.
46 Department of State, 2 March 1998.
47 The American Presidency Project, 11 March 1998.
48 Η Ομάδα Επαφής είχε αρχικά δημιουργηθεί για να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περί-

πτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αλλά παρέμεινε ακόμη ενεργή. Αποτελείται από τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία και Ρωσική Ομοσπονδία.

49 Department of State, 9 March 1998.
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δείχνουν τις σοβαρές συζητήσεις που λάμβαναν 

χώρα στο εσωτερικό της Κυβέρνησης Clinton 

σχετικά με την κατάσταση του Κοσσόβου. Η 

Κυβέρνηση είχε όντως κρίνει την κατάσταση ως 

ευκαιρία για τις ΗΠΑ να δράσουν στην περιοχή 

και να επιλύσουν το ζήτημα όπως είχαν ήδη 

πράξει με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το επόμενο θέμα που οι ιθύνοντες πρέπει 

να λάβουν υπόψη είναι εάν η κατανομή της 

εξουσίας στο ευρύτερο σύστημα και στο υπο-

σύστημα των Βαλκανίων τους ευνοούσε. Όσον 

αφορά την κατανομή της εξουσίας στο σύστη-

μα, η απάντηση είναι προφανής. Στην περίοδο 

που εξετάζουμε, ο Ψυχρός Πόλεμος είχε ήδη 

λήξει, αφήνοντας μία Σοβιετική Ένωση κατε-

στραμμένη και διαλυμένη και μία ισχυρή ΗΠΑ. 

Η κυριαρχία των ΗΠΑ δεν αμφισβητείται από 

κανέναν και ο ηγεμονικός στρατιωτικός ορ-

γανισμός της, το ΝΑΤΟ, παραμένει ως η μόνη λειτουργική στρατιωτική συμμαχία 

από τη διάλυση του «Συμφώνου της Βαρσοβίας». Σε όρους δυνατοτήτων, οι ΗΠΑ 

ήταν το πιο πλούσιο, τεχνολογικά και στρατιωτικά προηγμένο έθνος.

Για να εξετάσει κανείς την περιφερειακή κατανομή της εξουσίας, πρέπει να πα-

ρατηρήσει το γεωγραφικό χάρτη της περιοχής την εποχή εκείνη. Οι περισσότερες 

«δυνάμεις» στην περιοχή, ήταν σύμμαχοι ή εν δυνάμει σύμμαχοι των ΗΠΑ. Αυτό 

σημαίνει ότι ακόμη και αν αυτές θα διαφωνούσαν με κάποια ενέργεια των ΗΠΑ, 

αυτές ποτέ δεν θα τις αντιμετώπιζαν, τουλάχιστον στρατιωτικά. Η Ελλάδα και η 

Τουρκία ήταν μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν κάτω από 

τον έλεγχο των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων. Η Κροατία, Σλοβενία και ΠΓΔΜ, όφειλαν εν 

μέρει την ύπαρξή τους και την ενσωμάτωσή τους στους διεθνείς οργανισμούς, 

στην αμερικανική υποστήριξη και αναγνώριση της κυριαρχίας τους. Η Ουγγαρία 

(μαζί με την Πολωνία και την Δημοκρατία της Τσεχίας) είχαν προσκληθεί για να 

αρχίσουν συνομιλίες ένταξης στο ΝΑΤΟ το 199750. Η Ρουμανία είχε ξεκινήσει μία 

προσπάθεια να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το 199651. Η Αλβανία είχε καταρρεύσει το 

199752. Τελικά, η Βουλγαρία δεν ενδιαφερόταν να μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά η εσω-

τερική αναταραχή και η καταστροφή της μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου53, 

καθιστούσαν εγγυημένη τη μη παρέμβασή της εναντίον των ΗΠΑ. Το μόνο κράτος 

που θα μπορούσε να αντιταχθεί στις ΗΠΑ ήταν η Σερβία, η οποία είχε ήδη ηττηθεί 

στους προηγούμενους πολέμους στην Κροατία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Φαίνεται ότι η αμερικανική Κυβέρνηση είχε γνώση του ευνοϊκού περιβάλλοντος 

50 Eyal, 1997: 706-707.
51 Eyal, 1997: 707.
52 Judah, 2002: 128.
53 Eyal, 1997: 707.

Clinton
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και στις δύο περιπτώσεις. Στις 31 Μαΐου 1999, ο Πρόεδρος Clinton δήλωσε στις 

«Παρατηρήσεις του στο Memorial Day Service» ότι οι ΗΠΑ είχαν πράγματι «με-

γαλύτερη ικανότητα να επωμιστούν το φορτίο»54. Επίσης δήλωσε ότι οι χώρες σε 

ολόκληρο τον κόσμο υποστήριζαν τις ΗΠΑ και τις πράξεις τους, παραπέμποντας 

όχι μόνο στους ΝΑΤΟϊκούς τους (ή άλλους) συμμάχους αλλά και σε ολόκληρες 

ηπείρους (Ασία, Αφρική και Αμερική)55.

Κρατική Εξουσία

Η ανάλυση είναι πιο πολύπλοκη, όταν κάποιος έχει να κάνει με την κρατική εξουσία 

που έχει στη διάθεσή της η Κυβέρνηση αλλά και με τις αντιλήψεις των υπευθύνων λή-

ψεως αποφάσεων για αυτήν. Οι ισορροπίες στη σφαίρα της πολιτικής είναι εύθραυστες 

και μπορούν να ανατραπούν γρήγορα. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μελετή-

σουμε καλύτερα την κρατική εξουσία, έχουμε διαιρέσει την ιστορική καταγραφή της 

δράσης των ΗΠΑ σε τρείς περιόδους. Η πρώτη είναι την άνοιξη - καλοκαίρι του 1998 

[μέχρι το πρώτο ψήφισμα το Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) 

για το θέμα αυτό], η δεύτερη το φθινόπωρο του 1998 - χειμώνα του 1999 (μέχρι την 

αρχή των αεροπορικών επιδρομών το Μάρτιο του 1999) και η τρίτη είναι το Μάρτιο 

- Ιούνιο 1999 (μέχρι τη συνθηκολόγηση του Milosevic).

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης - καλοκαιριού του 1998, μετά από τη σφαγή του 

Φεβρουαρίου, η κατάσταση κλιμακώθηκε στο Κόσσοβο. Οι Κοσσοβάροι Αλβανοί 

διεξήγαγαν ένα μυστικό δημοψήφισμα για ανεξαρτησία τον Απρίλιο και ο Milosevic 

διέταξε τον Ομοσπονδιακό Στρατό να διεξαγάγει πλήρους κλίμακας επιχειρήσεις 

στην περιοχή56. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός ήταν πράγματι αποτελεσματικός στην 

αντιμετώπιση του KLA, αλλά αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν και υπήρχαν αναφορές 

ότι αρκετές σφαγές λαμβάνανε χώρα57. 

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ανταποκριθούν και σύμφωνα με τη θεωρία του 

Νεοκλασικού Ρεαλισμού για την επέκταση των συμφερόντων μιας χώρας στο 

εξωτερικό, η ανταπόκριση αυτή δεν περιλαμβάνει στρατιωτικά μέτρα. Οι ΗΠΑ 

εγκατέστησαν στην περιοχή τη Διπλωματική Αποστολή Παρατηρητών του 

Κοσσυφοπεδίου (KDOM), προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση, να βοηθή-

σει με την κατάπαυση του πυρός και να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες58. Ο 

Milocevic αποδέχθηκε την εγκατάσταση της KDOM, έχοντας πεισθεί από το Ρώσο 

Πρόεδρο Yeltsin59. Επιπλέον, η Ομάδα Επαφής επέβαλε εμπάργκο όπλων, πάγωμα 

των χρηματοδοτήσεων και άλλες κυρώσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας60.

Οι αιτίες αυτού του είδους της συμπεριφοράς μπορούν να βρεθούν στην κρατική 

εξουσία. Στην περίοδο που εξετάζουμε η Κυβερνητική κρατική εξουσία περιορίζεται 

54 Crothers and Lind, 2002: 271.
55 Crothers and Lind, 2002: 270.
56 Independent International Commission on Kosovo , 2000: 71.
57 Judah, 2002: 157-163.
58 Judah, 2002: 177.
59 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 73.
60 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 138.
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από τους ακόλουθους παράγοντες. Κατ’ αρχάς οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αναλάβει 

τον έλεγχο του Κογκρέσου (Βουλή και Γερουσία) κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 

199761. Παρά τις ενθαρρυντικές δηλώσεις κάποιων Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου 

οι οποίοι ζητούσαν πιο αποφασιστικά μέτρα, δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα για 

θετικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας σε αυτό το θέμα62. Δεύτερον, η δίκη του 

Προέδρου Clinton για παραπομπή ήταν ακόμη σε εξέλιξη στο Κογκρέσο και κάθε 

δράση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την τελική απόφαση63, σε ένα Κογκρέσο 

που καθοδηγείται από τους Ρεπουμπλικάνους. Τρίτον, υπήρχε σαφής διάσταση 

απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πενταγώνου. Η Γραμματέας 

Albright ήταν σταθερά υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης από τις αρχές της άνοιξης, 

κάνοντας παραλληλισμούς της κατάστασης με το Μόναχο, με τον Milosevic να είναι 

ο Χίτλερ των Βαλκανίων64. Από την άλλη πλευρά ο Γραμματέας Cohen μαζί με τους 

Στρατηγούς του Πενταγώνου, πίστευαν ότι αυτή θα πρόκειται να είναι μία εξαιρετι-

κά δαπανηρή και αναποτελεσματική εκστρατεία, η οποία θα μπορούσε επίσης να 

απειλήσει τις σχέσεις τους με τη Ρωσία65. Τέταρτον, ο Πρόεδρος Clinton σημείωσε 

εμφανή μείωση του ποσοστού αποδοχής των ενεργειών του από το κοινό, από τις 

αρχές Φεβρουαρίου έως το τέλος Αυγούστου, από 72% σε 62%66. 

Στη δεύτερη περίοδο που εξετάζουμε, οι ΗΠΑ είναι πιο ενεργά εμπλεγμένες 

στην κατάσταση. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εσωτερική κατάσταση, η Κυβέρνηση 

αποφάσισε να αναλάβει δράση ακολουθώντας το χαμηλού κινδύνου δρόμο της 

διπλωματίας και στη συνέχεια να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της. Η πρώτη τους 

ενέργεια ήταν να περάσουν ένα ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ 

για το θέμα αυτό. Τον Σεπτέμβριο του 1998 το ΣΑ ψήφισε το ψήφισμα 1199/1998 

ζητώντας κατάπαυση του πυρός, απόσυρση του Ομοσπονδιακού Γιουγκοσλαβικού 

Στρατού και ειρηνευτικές συνομιλίες67. Τον Οκτώβριο το Βορειοατλαντικό 

Συμβούλιο εξουσιοδότησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Γιουγκοσλαβίας 

στην περίπτωση που η Γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση αποτύγχανε να συμμορφωθεί 

με τις διατάξεις του Ψηφίσματος68. Ο Milosevic αντιμετωπίζοντας την απειλή μίας 

στρατιωτικής επέμβασης του ΝΑΤΟ, συμφώνησε να αποσύρει τον Ομοσπονδιακό 

Στρατό στις συνομιλίες του με τον ειδικό απεσταλμένο Richard Holbrooke69.

Ωστόσο καθώς ο KLA είχε επωφεληθεί από την απόσυρση και ανέλαβε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις κατά των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου, ο Ομοσπονδιακός Στρατός ανα-

πτύχθηκε πάλι στην περιοχή70. Σε μία τελευταία διπλωματική προσπάθεια οι ΗΠΑ διορ-

γάνωσαν μία σύσκεψη στο Rambouillet (Γαλλία) τον Φεβρουάριο του 1999, μεταξύ των 

Κοσσοβάρων Αλβανών (κυρίως εκπρόσωποι του KLA), της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της 

61 Goldman and Berman , 2000: 249.
62 Dumbrell, 2009: 92.
63 Dumbrell, 2009: 94.
64 Layne, 2000a: 18.
65 Dumbrell, 2009: 92.
66 Roper Center, 2001.
67 Independent International Commission on Kosovo , 2000: 75.
68 Judah, 2002: 185.
69 Judah, 2002: 185-187.
70 King and Whit, 2006: 44.
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Γιουγκοσλαβίας και 

των Υπουργών Εξωτερικών 

της Ομάδας Επαφής71. Οι ειρηνευ-

τικές συνομιλίες του Rambouillet δεν 

κατέληξαν σε συμφωνία εξαιτίας της άρνησης 

του Milosevic να δεχτεί τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στη 

Γιουγκοσλαβία72. Οι Γενικοί Γραμματείς των ΗΕ και του ΝΑΤΟ 

μίλησαν για σοβαρή κλιμάκωση της κρίσης. Η Διεθνής Αμνηστία 

ανέφερε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον 

Ομοσπονδιακό Στρατό και χιλιάδες θυμάτων73. Τελικά, μετά από δύο σφαγές 

που έλαβαν χώρα στη Drenica και στο Racak κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πλήρους 

κλίμακας του Ομοσπονδιακού Στρατού μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 199974 και της 

αποτυχίας του Rambouillet, ο Πρόεδρος Clinton ζήτησε στις 23 Μαρτίου από τον Javier 

Solana (το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ) να εξουσιοδοτήσει τον Στρατηγό Wesley Clark 

(Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη) όπως ξεκινήσει τις αεροπορικές 

επιδρομές, οι οποίες και ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα, στις 24 Μαρτίου75.

Αυτή η βαθύτερη ανάμειξη των ΗΠΑ στην κρίση του Κοσσόβου και η απόφαση 

να απειλήσουν τον Milosevic με χρήση βίας, είναι αποδεκτές για τους Νεοκλασικούς 

Ρεαλιστές, επειδή τα πράγματα είχαν αλλάξει στην εσωτερική πολιτική και, κατά 

συνέπεια, η Κυβέρνηση είχε τώρα περισσότερη εξουσία στα χέρια της. Αυτή ήταν 

άλλωστε και η αντίληψη της Ηγεσίας, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Clinton στη ραδιο-

φωνική του ομιλία76 και η Γραμματέας Albright77 συμφώνησαν ότι όλα τα κόστη και 

τα οφέλη είχαν υπολογιστεί και ότι ήταν ώρα για δράση. Οι τέσσερις περιορισμοί 

που υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο και αφορούσαν αυτήν την περισσότερο 

ενεργή εξωτερική πολιτική, είχαν κατά κάποιον τρόπο εξασθενήσει.

Πρώτον, η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και στα δύο τμήματα του Κογκρέσου 

δεν ήταν σταθερή. Μέχρι το τέλος του 1998, η Δημοκρατική Κυβέρνηση του 

Clinton, είχε κερδίσει 15 από τους 20 ψήφους στα θέματα εξωτερικής πολιτικής 

και άμυνας στη Γερουσία. Επιπλέον η Γερουσία πήρε μία δικομματική ψηφοφορία 

(58-41) υπέρ των αεροπορικών επιδρομών στις 23 Μαρτίου και η Βουλή ενέκρινε 

με ψήφους 219 έναντι 191 την εγκατάσταση των Αμερικανικών δυνάμεων στην 

περιοχή μετά την ειρηνευτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί78.

Δεύτερον, ο Clinton κέρδισε στις 12 Φεβρουαρίου τη δίκη για την παραπομπή στη 

Γερουσία79, κάτι το οποίο ανακούφισε την Κυβέρνηση από την πίεση που δεχότανε80.

71 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 80-83.
72 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 153.
73 Nicolic, 2003: 65.
74 Guzina, 2003: 44.
75 Clinton, 2004: 850.
76 The American Presidency Project, 13 February 1999.
77 Albright, 2003: 407.
78 Goldman and Berman, 2000: 249.
79 Harris, 2005: 365.
80 Dumbrell, 2009: 94.
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Τρίτον, η Γραμματέας Albright μετά από πολλές παρεμβάσεις στις εσωτερικές συ-

ζητήσεις υπέρ της απειλής και της χρήσης βίας, είχε στην πραγματικότητα αλλάξει τη 

γνώμη του Προέδρου υπέρ της81. Ο Πρόεδρος όχι μόνο υποστήριξε την απόφαση του 

ΝΑΤΟ, αλλά δήλωσε επίσης στις 27 Ιανουαρίου την προθυμία του να χρησιμοποιήσει 

την εκ του αέρος δύναμη εάν το Βελιγράδι αρνούνταν να διαπραγματευτεί82.

Τέταρτον, η αποδοχή των δράσεων του Προέδρου είχε βελτιωθεί κατά τη δι-

άρκεια αυτής της περιόδου, από 60% στα μέσα Σεπτεμβρίου στο 73% έως τα τέλη 

αυτού του χρόνου. Λίγο πριν τις αεροπορικές επιδρομές το ποσοστό αποδοχής 

παρέμενε ακόμη πάνω από το 60% (64%)83. Επιπλέον ο Τύπος πίεζε προς μία πιο 

ενεργητική πολιτική84.

Ένα τελευταίο σημείο το οποίο ενισχύει το επιχείρημα των Νεοκλασικού 

Ρεαλισμού είναι αυτό το οποίο εγέρθηκε από ορισμένους συγγραφείς ότι ο 

Πρόεδρος Clinton δεν είχε άμεση εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο85. Ακόμη και 

εάν αυτό συνέβαινε, το επιχείρημα του Νεοκλασικού Ρεαλισμού σχετικά με την 

κρατική εξουσία παραμένει άθικτο, αφού ο Πρόεδρος παραμέλησε ή παρέκαμψε 

τη Νομοθετική εξουσία, ακριβώς επειδή είχε την κρατική εξουσία να το κάνει.

Οι αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ διήρκησαν από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 

του 1999. Αυτή είναι η τελευταία υπό εξέταση περίοδος.. Οι αεροπορικές επιδρομές 

ήταν ιδιαίτερα ανεπιτυχείς στην αρχή86. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός είχε μία πολύ 

καλή αντιαεροπορική άμυνα και τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πετούσαν πάνω από 

τα 15.000 πόδια, επειδή η πολιτική ηγεσία φοβότανε το πολιτικό κόστος τυχόν 

απωλειών87. Με αυτόν τον τρόπο οι πιλότοι δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν 

επακριβώς το στόχο και η αποτελεσματικότητά τους ήταν περιορισμένη88. 

Αντιμετωπίζοντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπου οι αεροπορικές επι-

δρομές συνεχίζονταν και η θέληση του Milosevic δεν μπορούσε να καμφθεί, η 

Αμερικανική Κυβέρνηση συνέχισε τη διπλωματική προσπάθεια και συμμετείχε σε 

μία συνάντηση των G8 στην Κολωνία όπου όλα τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με 

τις κοινές διατάξεις για την κατάπαυση του πυρός89. Επίσης οι ΗΠΑ υποστήριξαν 

μία αντιπροσωπεία των ΗΕ με επικεφαλής τον πρώην Φιλανδό Πρωθυπουργό Marti 

Ahtisaari και τον Ρώσο απεσταλμένο Victor Chernomyrdin, για να διαπραγματευτεί 

ένα σχέδιο με τον Milosevic90. Επιπλέον, μία κρίσιμη συζήτηση έλαβε χώρα εντός 

της Κυβέρνησης σχετικά με τη χρήση των επίγειων δυνάμεων91. Ωστόσο, πριν 

ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τη χρήση των επίγειων δυνάμεων, ο Milosevic, 

χάνοντας την υποστήριξη της Μόσχας, συνθηκολόγησε92. Η σερβική Κυβέρνηση 

81 Albright, 2003: 388-389, 394-395.
82 Dumbrell, 2009: 93.
83 Roper Center, 2001.
84 Lewis, 1999.
85 Kober, 2000: 93-95.
86 Clinton, 2004: 851.
87 Judah, 2002: 265.
88 Independent International Commission on Kosovo , 2000: 93.
89 Independent International Commission on Kosovo , 2000: 95.
90 Judah, 2002: 274-275.
91 Harris, 2005: 367.
92 Harris, 2005: 375.
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και το Κοινοβούλιο ενέκριναν ένα σχέδιο υποχώρησης, με βάση τις διατάξεις της 

απόφασης της συνόδου κορυφής της G893.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ένα τέτοιο ισχυρό κράτος όπως οι ΗΠΑ, με 

μία ευνοϊκή περιφερειακή κατανομή εξουσίας, περίμενε 78 ημέρες94 για τις αερο-

πορικές επιδρομές για να σταματήσει τις επιχειρήσεις του Ομοσπονδιακού Στρατού 

και δεν εξαπέλυσε επίθεση με τις επίγειες δυνάμεις. Η απάντηση σύμφωνα με τους 

Νεοκλασικούς Ρεαλιστές, είναι η περιορισμένη κρατική εξουσία στη διάθεση της 

εκτελεστικής εξουσίας, όταν το θέμα που εξετάζεται στους κύκλους της πολιτικής 

ελίτ (καθώς επίσης και στους δημόσιους) είναι η χρήση των επίγειων δυνάμεων.

Πρώτον, από την αρχή των αεροπορικών επιδρομών, το αμερικάνικο Κογκρέσο 

απέρριπτε την ιδέα της χρησιμοποίησης επίγειων δυνάμεων95. Τον Μάρτιο η Βουλή 

ψήφισε (219-191) υπέρ της ανάπτυξης Αμερικανικών στρατευμάτων μετά την επίτευ-

ξη της ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά του 

Ομοσπονδιακού Στρατού96. Επίσης, στις 28 Απριλίου η Βουλή αποφάσισε (249-180 

πλειοψηφία) ότι για οποιαδήποτε απόφαση ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στο 

Κόσσοβο, έπρεπε να είχε προηγηθεί μία υποχρεωτική νομοθετική έγκριση97. 

Η δεύτερη περιοριστική παράμετρος στην κρατική εξουσία, ήταν η σοβαρή δια-

φορά απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας. Η 

Γραμματέας Εξωτερικών Albright μαζί με το Στρατηγό Clark ήταν υπέρ της χρήσης 

χερσαίων στρατευμάτων και έτσι να τεθεί τέλος στον πόλεμο98. Ωστόσο ο Γραμματέας 

Άμυνας Cohen και ο Στρατηγός Shelton (Επικεφαλής του Μεικτού Επιτελείου Αρχηγών) 

ήταν σθεναρά εναντίον αυτής της επιλογής, επειδή θα ήταν επικίνδυνη, θα απαιτούσε 

πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν κατάλληλα και θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή, τόσο 

από οικονομικής απόψεως όσο και από άποψη ανθρώπινων ζωών99. 

Τρίτον, η κοινή γνώμη ήταν αντίθετη με την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμά-

των100. Επιπλέον, η αποδοχή των δράσεων του Προέδρου έπεφτε δραματικά. Από 

66% στις αρχές Μαρτίου, σε 54% στις αρχές Ιουνίου και παρέμεινε κάτω του 60% 

κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Ιουνίου101.

93 Judah, 2002: 276-278.
94 Independent International Commission on Kosovo, 2000: 92.
95 Harris, 2005: 367.
96 Clinton, 2004: 850.
97 Dumbrell, 2009: 96.
98 Albright, 2003: 415.
99 Harris, 2005: 374; Albright, 2003: 415.
100 Harris, 2005: 373.
101 Roper Center, 2001.
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Επιρροή και Κύρος

Το τελευταίο θεωρητικό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί σε αυτήν την πε-

ρίπτωση, είναι ο λόγος που υπάρχει πίσω από την επέκταση των Αμερικανικών 

συμφερόντων στο Κοσσυφοπέδιο. Για άλλη μία φορά, ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός 

υποστηρίζει ότι τα κράτη επεκτείνουν τα συμφέροντά τους (και τους στόχους της 

εξωτερικής τους πολιτικής) με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία, αλλά 

εξουσία όπως επιρροή, κύρος και μία καλύτερη θέση στο Διεθνές Σύστημα.

Το επιχείρημα των Νεοκλασικών Ρεαλιστών δείχνει να επιβεβαιώνεται από τις 

δηλώσεις της Κυβέρνησης Clinton. Σε πολλές περιπτώσεις ο Πρόεδρος επικαλού-

νταν ηθικά επιχειρήματα για να αιτιολογήσει τις πράξεις των ΗΠΑ102. Αυτός και η 

Γραμματέας Albright μιλούσανε για αξίες, ειρήνη και σταθερότητα και προβάλανε 

τη δημοκρατία ενάντια στην εθνοκάθαρση103.

Η άποψη του Clinton ήταν, ότι οι ΗΠΑ ήταν ο υπερασπιστής της ελευθερίας και 

της ειρήνης και ότι είχαν την ηθική υποχρέωση να παρέμβουν. Ο παραλληλισμός 

που έκανε της Σερβικής Κυβέρνησης με τη Ναζιστική Κυβέρνηση104, υπονοούσε 

την άποψή του ότι οι ΗΠΑ ακόμη μία φόρα οδηγούσαν τον κόσμο (στη νίκη). 

Ο Πρόεδρος Clinton παρουσίασε τη χώρα στον κόσμο, ως έναν υπέρμαχο της 

δημοκρατίας, της ηθικής και των δυτικών αξιών, μετατρέποντας το δόγμα της 

ανθρωπιστικής παρέμβασης σε εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, αλλάζοντας επίσης το 

ρόλο του ΝΑΤΟ ως μία στρατιωτική συμμαχία καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ105. 

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚH ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH: ΝOΤΙΑ ΟΣΕΤIΑ - 2009

Μια Ιστορία από τον Καύκασο

Η Οσετία είναι μία πολύ κρίσιμη περιοχή του Καυκάσου, δεδομένου ότι περι-

λαμβάνει το μόνο πέρασμα από τη Ρωσία στη Γεωργία106. Σε αυτό το τμήμα του 

Καυκάσου, η αντιπαλότητα μεταξύ των κατοίκων της Οσετίας, της Γεωργίας και της 

Ρωσίας, πηγαίνει πίσω στο χρόνο. Οι Μουσουλμάνοι της Οσετίας, ήταν σύμμαχοι 

της Ρωσίας κατά τη διάρκεια των πολέμων του Καυκάσου του 19ου αιώνα. Μετά 

τη δεκαετία του 1920, τα Σοβιετικά σύνορα στην περιοχή χώρισαν την Οσετία σε 

δύο μέρη. Το βόρειο τμήμα άνηκε στη Ρωσία, ενώ το νότιο άνηκε στη Γεωργία, 

ως μία αυτόνομη περιοχή εντός της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας107.

Όταν ο Gorbachev άρχισε να εφαρμόζει το «glasnost» (σημαίνει διαφάνεια)108, η 

απελευθέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέτρεψε την ανάδυση ενός εθνι-

102 Layne, 2000b: 51.
103 Chomsky, 1999: 3; Albright, 2003: 387.
104 Crothers and Lind, 2002: 270.
105 Arnold, 2000: 38; Layne, 2000b: 54; Carpenter, 2000a: 173; Chomsky, 1999: 14.
106 Goldenberg, 1994: 105.
107 Herzig, 1999: 73.
108 Gaidar, 2007: 173.
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κιστικού κινήματος στη Γεωργία, αν 

και οι Οσετοί και Αμπχαζοί σχημά-

τισαν ξεχωριστά κινήματα τα οποία 

ήταν σε αντιπαράθεση με τους 

Γεωργιανούς109. Μετά το 1989, βίαια 

επεισόδια έλαβαν χώρα μεταξύ των 

Γεωργιανών και των Νότιο Οσετών110. 

Το 1990, η Νότια Οσετία αυτοανακη-

ρύχθηκε ανεξάρτητη. Λίγους μήνες 

αργότερα, οι εθνικιστές νίκησαν τους 

κομμουνιστές στις Γεωργιανές εκλο-

γές και το Γεωργιανό Κοινοβούλιο 

στέρησε τη Νότια Οσετία από την 

αυτονομία της111. 

Μετά από αυτό, ο πρώτος πόλε-

μος ξεκίνησε στην περιοχή μεταξύ 

των δύο λαών. Έναν πόλεμο, τον 

οποίο κέρδισαν οι Νότιο Οσετοί 

βοηθούμενοι από τις υπέρτερες δυ-

νάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας112. 

Στα τέλη του 1999, μετά από ένα 

πραξικόπημα, ο Γεωργιανός εθνι-

κιστής Πρόεδρος Gamshakhurdia 

εγκατέλειψε τη χώρα και ο πρώ-

ην Υπουργός Εξωτερικών της 

Σοβιετικής Ένωσης Edward Shevardnadze ανακηρύχθηκε πρόεδρος, ο οποίος 

επεξεργάστηκε μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Ρώσο Πρόεδρο Yeltsin 

τον Ιούνιο του 1992113. Οι Νότιο Οσετοί από τη Γεωργία μετακινήθηκαν στη Βόρεια 

και Νότια Οσετία και οι Γεωργιανοί από τη Νότια Οσετία μετακινήθηκαν στη Γεωργία, 

αφήνοντας τη Νότια Οσετία με μία συντριπτική πλειοψηφία Οσετών υπηκόων114. 

Επίσης, μία Κοινή Κεντρική Επιτροπή εγκαταστάθηκε και μία Κοινή Δύναμη διατή-

ρησης ειρήνης αναπτύχθηκε (αποτελούμενη από Ρώσους, Γεωργιανούς και Νότιο 

Οσετούς), μαζί με μία επιτροπή του ΟΑΣΕ, για την παρακολούθηση της εφαρμογής 

της συμφωνίας115. Μέχρι το 1997, υπήρχαν μόνο μικρά επεισόδια στην περιοχή116 

και γενικά μέχρι το 2004 υπήρξε μία αρκετά ειρηνική περίοδος117.

Όμως το κλίμα άρχισε να αλλάζει το 2004. Μετά την «Επανάσταση των Ρόδων» 

109 Gaidar, 2007: 174.
110 Goldenberg, 1994: 105.
111 O’ Ballance, 1997: 100.
112 Herzig, 1999: 74.
113 Goldenberg, 1994: 107.
114 Herzig, 1999: 74.
115 Allison, 2008: 1146.
116 Herzig, 1999: 75.
117 Toal, 2008: 9.
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κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2003, η οποία απομάκρυνε από την εξουσία 

τον Shevardnadze118, ο νέος πρόεδρος Mikheil Saakashvili (νικητής των εκλογών 

του Ιανουαρίου του 2004) ορκίστηκε να αποκαταστήσει τα χαμένα εδάφη της 

χώρας του119. Η Γεωργιανή κυβέρνηση ξεκίνησε μία εκστρατεία ελέγχου και αστυ-

νόμευσης στη Νότια Οσετία, χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες λαθρεμπορίας 

των Νότιο Οσετών ως πρόσχημα, η οποία οδήγησε σε βίαια επεισό-

δια τον Αύγουστο του 2004. Τον Νοέμβριο του 2006, διεξήχθη δημοψήφισμα στη 

Νότια Οσετία, όπου το 95% του πληθυσμού ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας. Επίσης 

αυτή τη χρονιά, η Ρωσία μπλόκαρε όλες τις μεταφορές και επέβαλε εμπάργκο 

στις Γεωργιανές εξαγωγές120, επειδή η Γεωργιανή κυβέρνηση συνέλαβε 4 Ρώσους 

αξιωματικούς πληροφοριών στο Tbilisi121. Σε απάντηση ο Πρόεδρος Saakashvili 

διόρισε μία Προσωρινή Διοίκηση στη Νότια Οσετία, κλιμακώνοντας με τον τρόπο 

αυτό τις εχθροπραξίες στην περιοχή.

Το 2008, ξεκινώντας από ένα μικρότερο επεισόδιο, η κατάσταση στη Νότια 

Οσετία μετατράπηκε σε έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο. Το γεγονός αυτό ήταν 

η καταστροφή ενός οχήματος της Γεωργιανής αστυνομίας από μία νάρκη και η 

επακόλουθη εκδίκηση των Γεωργιανών οι οποίοι θεώρησαν υπεύθυνους τους 

Νότιο Οσετούς122. Διάφορα βίαια γεγονότα ακολούθησαν αυτό το επεισόδιο μέχρι 

τις 7 Αυγούστου όταν οι Γεωργιανές Ένοπλες Δυνάμεις εισήλθαν στη Νότια Οσετία 

118 Toal, 2008: 10
119 Allison, 2008: 1147.
120 Toal, 2008: 13.
121 Allison, 2008: 1147.
122 Toal, 2008: 15.
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και επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα Tskhinvali123. Η Ρωσική αντίδραση ήταν άμεση. 

Την ίδια ημέρα, Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εισήλθαν στη Νότια Οσετία με άρματα 

μάχης, ελικόπτερα και αεροσκάφη, οδηγώντας τους Γεωργιανούς έξω από την πε-

ριοχή124. Στις 10 Αυγούστου είχαν φτάσει στη Γεωργιανή πρωτεύουσα Tbilisi. Στις 12 

Αυγούστου μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επετεύχθη με τη μεσολάβηση του 

Γάλλου Προέδρου Nicolas Sarkozy (με την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου), η οποία υπογράφηκε στις 15 Αυγούστου125. Ωστόσο η απόσυρση των 

Ρωσικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2008, ενώ οι προϋπάρχουσες 

Ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή ενισχυμένες126. 

Ευκαιρία για ∆ράση και η Κατανοµή της Εξουσίας

Στην περίοδο που εξετάζουμε, 

πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο George 

W. Bush. Το 2008, ο Πρόεδρος Bush 

ήταν στο τέλος της δεύτερης θητείας 

του και είχε επιλέξει την Condoleezza 

Rice ως Γραμματέα Εξωτερικών και 

τον Robert Gates ως τον Γραμματέα 

Άμυνας. Διαπίστωσε η Κυβέρνηση του 

Bush μία ευκαιρία για δράση σε αυτή 

την περίπτωση; 

Ο πόλεμος στη Νότια Οσετία μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μία ευκαιρία για 

τις ΗΠΑ για να επεκτείνουν την επιρροή τους. Η Γεωργία είχε λάβει τη στήριξη της 

Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Bush καθώς και μερικά μέλη του Κογκρέσου, 

είχαν επισκεφτεί την Tbilisi το 2005 και είχε τιμηθεί με το Σταυρό του Τάγματος 

του Αγ. Γεωργίου127. Η Γεωργία είχε γίνει δεκτή ως ένα μελλοντικό μέλος του ΝΑΤΟ 

(δηλ. ένας πολύ στενός σύμμαχος των ΗΠΑ128. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, μόλις 

ένα μήνα πριν τον πόλεμο, μία κοινή στρατιωτική άσκηση είχε διεξαχθεί, υπό την 

κωδική ονομασία «Immediate Response 2008» (Άμεση Ανταπόκριση 2008), με τη 

συμμετοχή στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν129. 

Επιπλέον, η Γεωργία υποστήριξε τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ 

και είχε στείλει στρατεύματα 2.000 ατόμων, όντας έτσι ο τρίτος μεγαλύτερος 

συνεισφέρων130.  

Από την αρχή του πολέμου, η Γραμματέας Rice υποστήριξε ανεπιφύλακτα τη 

123 Allison, 2008: 1148.
124 Toal, 2008: 17.
125 Toal, 2008: 18.
126 Toal, 2008: 20.
127 Toal, 2008: 12.
128 Blank, 1999: 250.
129 Thomas, 2009: 34.
130 Toal, 2008: 12.

George W. Bush
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Γεωργιανή Κυβέρνηση και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιό-

τητα της Γεωργίας και να προχωρήσει στην κατάπαυση του πυρός131.  Από την 

άλλη πλευρά ο Πρόεδρος Bush δεν είχε αναφερθεί στις Γεωργιανές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις πριν από τη Ρωσική εισβολή, αν και ανησυχούσε για τις άλλες δια-

μάχες ανά τον κόσμο132. Ωστόσο, όταν οι Ρώσοι εισέβαλαν στη Γεωργία, άρχισε 

να αναφέρεται στο θέμα σε διάφορες περιπτώσεις, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό 

τις ανησυχίες της Κυβέρνησής του για την κατάσταση133. 

Παρά το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για αυτόν τον πόλεμο και 

τις στενές σχέσεις της Γεωργίας με τις ΗΠΑ, οι τελευταίες δεν ενήργησαν για να 

προστατεύσουν τον προφανώς ασθενή σύμμαχό τους134. Ο Γραμματέας Άμυνας 

Gates απέκλεισε την πιθανότητα χρήσης βίας και μαζί με τον Πρόεδρο Bush 

και τη Γραμματέα Εξωτερικών Rice δεν έλαβαν καμία απόφαση για δράση135. Η 

Αμερικάνικη Κυβέρνηση ενήργησε μόνον αφότου η κατάπαυση του πυρός είχε 

συμφωνηθεί και έστειλε ένα πολεμικό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια136, αποκλεί-

οντας για ακόμη μία φορά την πιθανότητα να επέμβει στρατιωτικά137. Οπότε, γιατί 

οι ΗΠΑ δεν παρενέβησαν στην περιοχή για να προστατεύσουν έναν πολύ στενό 

και αδύναμο σύμμαχο; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν έγκειται μόνο στην 

κρατική εξουσία αλλά και στην κατανομή της εξουσίας στο σύστημα. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, η κυριαρχία των ΗΠΑ στο διεθνές 

σύστημα, από πλευράς δυνατοτήτων, ήταν και παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Ωστόσο, η κατανομή της εξουσίας στην περιοχή του Καυκάσου ήταν πολύ 

διαφορετική. Στα νότια σύνορα της Γεωργίας, η Τουρκία ήταν σύμμαχος των 

ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, και το Αζερμπαϊτζάν ήταν ένα φιλικό έθνος. Μέσα από αυτά τα 

κράτη και τη Γεωργία περνάει ο αγωγός πετρελαίου Baku-Tbilisi-Ceyhan, ο οποίος 

χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τις ΗΠΑ138. Επίσης η Αρμενία, ένα φιλικό έθνος 

τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς τις ΗΠΑ, δεν ταίριαζε με τις ΗΠΑ στον τομέα 

των δυνατοτήτων. Το μόνο πρόβλημα που οι ΗΠΑ θα είχαν να αντιμετωπίσουν 

ήταν η Ρωσία.

Παρόλο που η Ρωσία είχε χάσει τον Ψυχρό Πόλεμο, διατηρούσε σημαντικές 

στρατιωτικές δυνατότητες και μία σημαντική στρατιωτική παρουσία στην πε-

ριοχή, για να μην αναφέρουμε και το πυρηνικό της οπλοστάσιο139. Εάν οι ΗΠΑ 

ήθελαν να πολεμήσουν τη Ρωσία με σκοπό να προστατεύσουν τη Γεωργία, θα 

διακινδύνευαν να εμπλακούν σε έναν πολύ επικίνδυνο πόλεμο, κάτι το οποίο 

δεν το είχαν προσπαθήσει ούτε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν η 

ένταση ήταν πολύ υψηλή, ενώ παράλληλα θα τους έπαιρνε μέρες αν όχι μήνες να 

αναπτύξουν τα στρατεύματά τους. Επίσης, θα χρειαζόντουσαν σημαντικό αριθμό 

131 Department of State, 8 & 13 August 2008.
132 The American Presidency Project, 7 August 2008.
133 The American Presidency Project, 9 August; 11 August (a); 11 August (b); 13 August 2008.
134 Bolton, 15 August 2008.
135 Independent, 17 August 2008.
136 Myers, 13 August 2008.
137 Traynor, 15 August 2008.
138 Roberts, 2004: 82.
139 Gerber, 2004: 332.
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στρατευμάτων για να αντιμετωπίσουν τη δύναμη της Ρωσίας στην περιοχή140, ενώ 

ο αμερικανικός στρατός ήταν αναπτυγμένος στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, όπου 

διέθετε ήδη αρκετά στρατεύματα141. Είναι σαφές ότι η κατανομή της εξουσίας 

στην περιοχή δεν ευνοεί τις ΗΠΑ.

Κρατική Εξουσία

Από πλευράς κρατικής εξουσίας, η Κυβέρνηση του Bush ήταν πολύ αδύναμη 

σε αυτούς τους τελευταίους μήνες της δεύτερης θητείας της. Πρώτον, οι εκλογές 

ήταν πολύ κοντά (4 Νοεμβρίου) για την αποχωρούσα Κυβέρνηση για να συμμετά-

σχει σε έναν νέο πόλεμο και αυτή τη φορά με τη Ρωσία. Δεύτερον, ο βοηθός του 

Γραμματέα Εξωτερικών Daniel Fried, καθώς επίσης και άλλοι κυβερνητικοί, είχαν 

ήδη προειδοποιήσει τη Γεωργία να μην κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία. 

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, οι New York Times ανέφεραν ότι αξιωματούχοι από 

το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας καθώς και από το Λευκό 

Οίκο, δεν ήταν υπέρ της υποστήριξης της Γεωργίας με στρατιωτικά μέσα142. Τρίτον, 

μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2006, οι Δημοκρατικοί είχαν την πλειοψηφία και 

στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί 

είχαν 233 από τις 435 έδρες, ενώ στη Γερουσία 51 από τις 100 έδρες143. Ακόμη και 

με αυτή τη μικρή πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εμποδίσουν οποι-

αδήποτε απόφαση για ανάπτυξη Αμερικανικών δυνάμεων στη Γεωργία εναντίον του 

Ρωσικού Στρατού. Τέταρτον, ο δείκτης αποδοχής των ενεργειών του George Bush 

από τον αμερικανικό λαό, ήταν απίστευτα χαμηλός αυτή τη χρονική στιγμή. Από 

την αρχή της προεδρίας του το 2001, ο δείκτης αποδοχής έπεφτε σταθερά από το 

92% (Αύγουστος 2001) στο 52% (Μάρτιος 2005). Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η 

αποδοχή των προεδρικών ενεργειών ήταν μεταξύ 25% και 33%, εμποδίζοντάς τον 

να αναλάβει οποιεσδήποτε πολεμικές δράσεις. Επίσης, ο βαθμός αποδοκιμασίας 

ήταν τον Αύγουστο του 2008 εξαιρετικά μεγάλος (μεταξύ 68% και 74%)144.

Τελικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη αναπτύξει σημα-

ντικό αριθμό στρατευμάτων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και υποστήριζε ότι οι δυνάμεις 

του στο Αφγανιστάν δεν ήταν αρκετές. Κατά συνέπεια θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να 

αναπτύξει ακόμη μία δύναμη στη Γεωργία, η οποία θα έπρεπε να είναι αρκετά σημαντική 

σε αριθμό και δύναμη πυρός για να αντιμετωπίσει το Ρώσο αντίπαλο.

Επιρροή και Κύρος

Η αδράνεια των ΗΠΑ και η ταχύτητα του πολέμου στη Νότια Οσετία δεν μας 

παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ακρίβεια (ή μη) της συγκεκριμένης 

παραδοχής του Νεοκλασικού Ρεαλισμού, ότι δηλαδή τα κράτη καθοδηγούνται από 

140 Gerber, 2004: 333.
141 Benjamin, 20 August 2008.
142 Cooper and Shanker, 13 August 2008.
143 CNN, Elections 2006.
144 Roper Center, 2009.
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την επιθυμία για περισσότερη εξουσία, όπως η επιρροή και το κύρος. Ωστόσο υπάρ-

χουν κάποιες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είχαν ορισμένες απώλειες στον τομέα αυτό.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι ΗΠΑ είχαν χάσει ένα 

μεγάλο μέρος της επιρροής τους στην περιοχή, εν μέρει λόγω της νέας στρατη-

γικής του Vladimir Putin με βάση τη «δύναμη» και εν μέρει λόγω του πολέμου 

στο Αφγανιστάν145. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Νότια Οσετία, το BBC 

επέκρινε την Κυβέρνηση Bush για τη μη ανάληψη δράσης και για το ότι απέναντι 

στη Ρωσία είχε μόνο να επιδείξει μία «σκληρή συζήτηση»146. Άλλες εφημερίδες 

έγραφαν για «αμηχανία» των ΗΠΑ147 ή για «πόλεμο των λέξεων» μεταξύ Ρωσίας 

και ΗΠΑ148. Προφανώς οι ΗΠΑ δεν είχαν χάσει την ιδιότητά τους ως μία κυρίαρχη 

δύναμη του συστήματος, αλλά έχασαν ένα μέρος της επιρροής τους στην περιοχή 

και το κύρος τους ως μεγάλη δύναμη, ικανή να παρεμβαίνει στρατιωτικά και να 

υποστηρίζει τους συμμάχους της σε κάθε περίπτωση. 

Τα εμπειρικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, φαίνεται να υποστηρίζουν 

την υπόθεση ότι η εσωτερική πολιτική και οι αντιλήψεις των πολιτικών 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών και ίσως τη μετατρέπουν 

σε επεκτατική. Όταν οι κεντρικοί φορείς λήψης αποφάσεων στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιλήφθηκαν ότι είχαν ένα μεγάλο μέρος της 

εθνικής εξουσίας (με άλλα λόγια αρκετή κρατική εξουσία), τότε αυτοί 
ακολούθησαν μια επεκτατική εξωτερική πολιτική, εμπλέκοντας τη χώρα 

τους σε πόλεμο (όπως στο Κοσσυφοπέδιο). Στην πραγματικότητα, στην 

περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, καθώς η κρατική εξουσία στα χέρια 

της εκτελεστικής αυξήθηκε, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ μετατρά-

πηκε από διπλωματία σε απειλή για χρήση βίας και τέλος σε χρήση 

βίας. Από την άλλη πλευρά, όταν οι κεντρικά ιθύνοντες αντιλήφθηκαν 

ότι δεν διέθεταν επαρκή κρατική εξουσία, οι ΗΠΑ δεν διεύρυναν τους 

στόχους της εξωτερικής τους πολιτικής στο εξωτερικό και επέλεξαν 

να μην παρέμβουν (όπως στη Νότια Οσετία). Επίσης, ήταν η περιορι-

σμένη κρατική εξουσία που απέτρεψε την κυβέρνηση Κλίντον από το 

να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Κοσσυφοπέδιο.

Η ίδια θετική εξάρτηση υπήρχε μεταξύ του διεθνούς περιβάλλοντος 

και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επέμ-

βουν στρατιωτικά στο Κοσσυφοπέδιο, όπου η κατανομή ισχύος στο 

περιφερειακό υποσύστημα ήταν ευνοϊκή. Εντούτοις, απέφυγαν να 

διαλέξουν «πόλεμο» στη Νότια Οσετία, όπου η κατανομή της εξουσί-

ας δεν ήταν ευνοϊκή. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικοί πέτυχαν στο να 

προσδιορίσουν τόσο το πραγματικό μέγεθος της κρατικής εξουσίας 

145 Gerber, 2004: 333.
146 Connolly Kevin, 2008.
147 Harnden Toby, 2008.
148 Meikle James, 2008.
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όσο και την πραγματική κατανομή της εξουσίας στο υπο-σύστημα, η 

οποία, σύμφωνα με το Νεοκλασικό Ρεαλισμό, είναι προϋπάρχουσα και 

αντικειμενική. Έτσι, οι ΗΠΑ ακολούθησαν μια εξωτερική πολιτική που 

αποδείχθηκε επικερδής στο Κοσσυφοπέδιο και αβλαβής στη Νότια 

Οσετία. Μια εξωτερική πολιτική που ενίσχυσε την επιρροή και το κύ-

ρος τους στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά χαρακτηρίστηκε ως μία 

στάση «αμηχανίας» στην περίπτωση της Νότιας Οσετίας.

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός έχει 

αδυναμίες. Είναι μια πολλαπλότητα παραγόντων (και μεταβλητών) στην 

εσωτερική πολιτική, οι οποίοι επηρεάζουν το σχηματισμό και τη διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. Υπάρχει επίσης μία 

πολλαπλότητα άλλων παραγόντων όπως είναι π.χ. οι συμμαχίες, οι διε-

θνείς Οργανισμοί και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών. Επιπλέον, 

οι αντιλήψεις των πολιτικών, είναι κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί ή 

να προσδιοριστεί εύκολα και το οποίο μπορεί επίσης να επηρεαστεί 

από μια άλλη μεγάλη ποικιλία παραγόντων, όπως οι προηγούμενες 

εμπειρίες και οι κοινωνικές διαδικασίες. Τέλος, η ποικιλία των ορισμών 

του εθνικού συμφέροντος, πέρα από «επιρροή» και «κύρος», αυξάνει 

την πολυπλοκότητα αυτού του σχήματος. Αυτή η πολλαπλότητα των 

παραγόντων, εμποδίζει έναν μελετητή των διεθνών σχέσεων από το να 

έχει μια σαφή εικόνα σχετικά με τον ακριβή αριθμό των παραγόντων 

και το ποσοστό επιρροή τους. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο (αν όχι 

αδύνατο) να δημιουργηθεί ένα μοντέλο κρατικής συμπεριφοράς.

Ωστόσο, παρά τις αδυναμίες του, το μείγμα αυτό της εσωτερικής πο-

λιτικής, των ανθρώπινων και συστημικών παραγόντων, λειτούργησε 

πολύ καλά στην ερμηνεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, 

στην περίπτωση των περιπτωσιολογικών μελετών και, κατά συνέπεια, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, με θετικά 

αποτελέσματα. 
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Η ΚΥ ΡΙΕΥ ΣΗ 

ΤΟΥ ΓΕΡ ΜΑ ΝΙ ΚΟΥ ΡΑ ΝΤΑΡ 

AΠO TOYΣ BPETANOYΣ

AΛEΞIΠTΩTIΣTEΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αντγος ε.α. Γεώργιος Αραμπατζής

Mε τά την κα τά λη ψη της BΔ Eυ ρώ πης α πό τους 

Γερ μα νούς το Mά ιο 1940, η Λουφτβά φε (γερ μα νι-

κή πο λε μι κή α ε ρο πο ρί α) ορ γά νω σε κα τά μή κος 

της γερ μα νο κρα τού με νης α κτής της έ να ι σχυ ρό 

α ντια ε ρο πο ρι κό σύ στη μα για την πα ρα κο λού θη-

ση, τον ε ντο πι σμό και την κα τάρ ρι ψη των ε χθρι-

κών α ε ρο σκα φών, με τελειό τε ρο το γνω στό ως Pα-

ντάρ «Bυρ τσμπουρ γκ». Ή ταν φυ σι κό, λοιπόν, το 

βρε τα νι κό Yπουρ γεί ο Ά μυ νας να εν δια φερθεί για 

το μυ στι κό μί ας τέ τοιας υ περ σύγ χρο νης, για την 

ε πο χή ε κεί νη, συ σκευ ής και ζη τού σε ε πίμο να την 

α πό κτη σή της με κά θε τρό πο. Tην α πο στο λή αυ τή 

την ε κτέ λε σε με θαυ μά σιο -ό πως θα δού με- τρό-

πο, το α πό σπα σμα α λε ξι πτω τι στών του Bρε τα νού 

Tαγ μα τάρ χη Φρο στ (Frost).
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Α
 πό την έ ναρ ξη του B΄ πα γκο σμί ου πο λέ μου, αλ λά κυ ρί ως με τά την 

κα τά λη ψη της Γαλ λί ας από τους Γερ μα νούς, η Βρε τα νί α α πο μο νω μέ νη 

πλέ ον υ πο χρε ώ θη κε στην τή ρη ση α μυ ντι κής στά σης. Η μό νη ε πι θε-

τι κή ε πι λο γή που της α πέ μει νε ή ταν οι α ε ρο πορι κοί βομ βαρ δι σμοί, 

μέ χρις ό του συ γκε ντρω θεί μια ε παρ κής δύνα μη, ι κα νή να ει σβά λει στη γερ μα νι κή 

εν δοχώ ρα· ή ταν έ νας στρα τη γι κός στό χος, που έγι νε πο λύ ε πι τα κτι κός και αυ τό 

το νί σθη κε ε πα νει λημ μέ να προς τους αρ χη γούς των ε πι τελεί ων, α πό τον Τσόρ τσιλ, 

αλ λά το χει μώ να 1941-42 ο στό χος αυ τός έ δει χνε ό τι ή ταν πο λύ μα κρι νός. 

Για να ορ γα νώ σει ό μως και να ε κτελέ σει η R.A.F. μια α πο τε λε σμα τι κή ε πι δρο μή α ε ρο-

πο ρι κού βομ βαρ δισμού στρα τη γι κής ση μα σί ας, θα έ πρε πε να εξα λεί ψει τα μέ τρα α ε ρο πο-

ρι κής ά μυ νας της Λου φτβά φε. Αλ λά η α πό δο ση αυ τών των μέτρων έ βαι νε αυ ξα νό με νη 

με την εί σο δο στη μά χη συ νε χώς και νούρ γιων η λε κτρο νι κών μέ σων πα ρα κο λού θη σης 

και ε ντο πι σμού ε χθρι κών α ε ροσκα φών. Το πλέ ον τε λειο ποι η μέ νο α πό τα μέ σα αυ τά 

σύ στη μα, γνω στό ως ρα ντάρ «Βύρ τσμπουργκ» (Würzburg), εί χε ή δη τον Ιού λιο 1939 

ε πι δει χθεί α πό την ε ται ρεί α Τε λε φούν κεν στην η γε σί α της γερ μα νι κής α ε ρο πο ρί ας, η 

ο ποί α έ δω σε α μέ σως ε ντο λή να κα τα σκευα σθούν 5.000 συ σκευές αυ τού του εί δους1.

1 Φω τό που λος, Χρ.: Οι Ε πι κίν δυνοι Ά ντρες, Τόμ. Α’, σελ. 203.

Μπρούνεβαλ, 28 Φεβρουαρίου 1942, Επιχείρηση «Biting»
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Τα γερ μα νι κά αυ τά ρα ντάρ, μο λο νό τι εισήλ θαν για χρή ση πο λύ αρ γό τε ρα α πό τα 

α ντί στοι χα βρε τα νι κά, ή ταν πο λύ βελ τιω μέ να, για τί μπο ρού σαν να ε κτι μή σουν, πα ράλ-

λη λα με την α πό στα ση, και την κα τεύ θυν ση και το ύ ψος πτή σης του ε ντο πι ζό με νου 

α ε ρο σκά φους. Ή ταν φυ σι κό λοι πόν οι αρ μό διοι τε χνι κοί του βρε τα νι κού Υ πουρ γεί ου 

Ά μυ νας να εν διαφερ θούν για το μυ στι κό μιας τέτοιας υ περ σύγ χρο νης για την ε πο χή 

ε κεί νη συ σκευ ής, και ζη τού σαν ε πί μο να την α πό κτη σή της με ο ποιον δή πο τε τρό πο. 

Οι θέ σεις των ρα ντάρ αυ τών της Λουφτβά φε βρί σκο νταν κα τά μή κος των κα-

τε χό με νων α πό τους Γερ μα νούς ευ ρω πα ϊ κών α κτών και μέ χρι τον Ο κτώ βριο 1941 

εί χαν ε ντο πι σθεί α πό τα α να γνω ρι στι κά Σπιτ φά ιρ (Spitfire) εί κο σι ε πτά τέ τοιοι 

σταθ μοί, που ε κτεί νο νταν α πό το Μπορ ντώ (Bordeaux) της Νό τιας Γαλ λί ας μέ χρι 

τη Νορ βη γί α. Τα α ε ρο σκά φη της R.A.F εί χαν α νι χνεύ σει αρ χι κά ρα διο σή μα τα των 

ρα ντάρ αυ τών πε τώ ντας πά νω α πό την ε χθροκρα τού με νη πε ριο χή και εί χαν γί νει 

προ σπά θειες προσ διο ρι σμού της α κρι βούς συ χνό τη τάς τους. Ω στό σο μέ χρι το τέ-

λος του 1941 δεν υ πήρ χαν στη διά θε ση των αρ μο δί ων ε παρ κείς πληρο φο ρί ες για 

το σκο πό αυ τό. Σε μια φω τογρα φί α, που έ λα βαν στο Βε ρο λί νο Κι νέ ζοι πρά κτο ρες, 

δια κρι νό ταν κα θα ρά μια συσκευ ή σχή μα τος με γά λου πιά του ε γκα τε στη μέ νη στον 

πύρ γο ε νός α ντια ε ρο πο ρι κού πυ ρο βό λου στο ζω ο λο γι κό κή πο της γερ μα νι κής πρω-

Το ναυτικό μεταφέρει με ασφάλεια άνδρες του λόχου C του 2ου τάγματος αλεξι-
πτωτιστών στο λιμάνι του Πόρτσμουθ. Στη γέφυρα του σκάφους δεύτερος από 
αριστερά είναι ο Ταγματάρχης Φροστ.  (Από το βιβλίο «British Airborne Troops»)
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τεύ ου σας. Με μια προ σε κτι κό τε ρη αρ γό τε ρα με λέ τη της ε ξα κριβώ θη κε η ταυ τό τη τα 

του νέ ου ρα ντάρ «Βύρ τσμπουρ γκ», το ο ποί ο έ μπαι νε πλέ ον σε στρα τιω τι κή χρή ση. 

Έ τσι, η α ναζή τη ση λε πτο με ρών και α ξιό πι στων πλη ρο φο ριών για τα ρα ντάρ αυ τά 

α πέ κτη σε τώ ρα μέ γι στη προ τε ραιό τη τα. Ο χρό νος ό μως περ νού σε χω ρίς νε ό τε ρα 

για τη συ σκευή αυ τή. Την ά νοι ξη του 1942, εί χε σχε δια στεί η ε ξαπό λυ ση α ε ρο πο-

ρι κής ε πι δρο μής και ο κίν δυ νος σο βα ρών α πω λειών ή ταν πλέ ον υ παρ κτός. 

Στο τέ λος Νο εμ βρί ου 1941, ο δό κτωρ Τσάρ λις Φραν κ (Charles Frank)2 εξε-

τά ζο ντας μί α α ε ρο φω το γρα φί α του σταθ μού της Λου φτβά φε κοντά στο χω ριό 

Μπρού νε βαλ (Bruneval) της Βο ρειο δυ τικής Γαλ λί ας, παρ μέ νη α πό μέ σο ύ ψος, 

πα ρα τήρη σε τα α πο τυ πώ μα τα αν θρώ πι νου πο διού, που ο δη γού σαν στην ά κρη 

ε νός βρά χου. Στο ση μείο αυ τό ή ταν το πο θε τη μέ νη πά νω σε έ να με μο νω μέ νο 

κτί σμα μια κε ραί α σφαι ρι κού σχήμα τος. Η φω το γρα φί α αυ τή α νή κε σε μια σει ρά 

α ε ρο φω το γρα φιών, που εί χαν λη φθεί α πό τη μο νά δα φω το γρα φι κής α να γνώ ρι-

σης της R.A.F κα τά τις συ νή θεις ε ξό δους α να γνώ ρι σης. Ε πει δή ό μως εί χαν λη φθεί 

α πό σχε τι κά με γά λο ύ ψος, ή ταν δύ σκο λος ο προσ διο ρι σμός των λε πτομε ρειών 

α πο τύ πω σης. Πα ρό λα αυ τά, ο έ μπει ρος ε πι στή μο νας κα τόρ θω σε να δια κρί νει 

έ να α ντι κεί με νο ι διαί τε ρου εν δια φέ ρο ντος κοντά στο κτί σμα, το ο ποί ο θε ώ ρη σε 

ό τι είναι τμή μα μιας κε ραί ας. Ε πι σκέ φθη κε, λοι πόν, τους προ ϊ στα μέ νους του και 

ζή τη σε να λη φθεί μια σει ρά α ε ρο φω το γρα φιών α πό χα μη λό ύ ψος, ώ στε να κα λυ-

φθούν πε ρισ σό τε ρες λε πτο μέ ρειες. 

Για την ε κτέ λε ση της α πο στο λής αυ τής ε πι λέ χθη κε ο υ πο σμη να γός Τό νυ Χιλ 

2 Eshel, David: Elite Fighting Units, σελ. 14.
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(Tony Hill), ο ο ποί ος πε τώ ντας με Σπιτ φά ιρ χα μηλά πέ ρα σε α κρι βώς πά νω α πό τη 

θέ ση του ρα ντάρ· ε πι στρέ φο ντας ό μως δια πί στω σε προς λύ πη του ό τι η κά με ρά του 

εί χε υ πο στεί βλά βη, αλ λά μπό ρε σε να σχη μα τί σει σα φή ει κό να για έ να α ντι κεί με νο 

«πύ ρι νης σφαί ρας». Το ε πό με νο πρω ι νό ο Χιλ, παρα βαί νο ντας τον ά γρα φο νό μο, 

πραγ μα το ποί η σε την ί δια έ ξο δο πε τώ ντας χα μη λό τε ρα και φω το γρά φι σε το α ντι κεί-

με νο εκ νέ ου. Η φω το γρα φί α αυ τή έ μελ λε να γί νει η πλέ ον φη μι σμέ νη στον πό λε μο· 

τρα βηγ μέ νη α πό το Χιλ λο ξά και κα τά θαυ μά σιο τρό πο, ή ταν τό σο κα θα ρή, ώ στε 

έ δι νε ε ξαι ρε τι κές λε πτο μέ ρειες στους ε ρευ νη τές της υ πη ρε σί ας πλη ρο φο ριών. 

Τις πιο νω πές ό μως και α ξιό πι στες πλη ρο φο ρί ες για το στό χο κα θώς και για 

τα μέ τρα α σφα λεί ας του συ νέ λε ξε και έ δω σε στις αρ χές Φε βρουα ρί ου 1942 στη 

βρε τα νική υ πη ρε σί α πλη ρο φο ριών ο Γάλ λος α ξιω μα τι κός Α ντρέ Νε ϋ φίν κ (Andrι 

Neyfink), ο ο ποί ος κα τόρ θω σε να διεισ δύσει στην πε ριο χή του στό χου μα ζί με τον 

προ ϊ στά με νό του α ξιω μα τι κό, το Ρο ζέ Ντυ μό ντ (Rosι Dymont), με πρό φα ση έ ναν 

κυ ρια κά τι κο πε ρί πα το στις α κτές του Μπρού νε βαλ. 

Η γερ μα νι κή συ σκευ ή «Βύρ τσμπουρ γκ» στο Μπρού νε βαλ, ε γκα τα στη μέ νη σ’ 

έ να ρη χό και κυ κλι κό κοίλω μα, εί χε εμ βέ λεια 20 μι λί ων και ή ταν η πρώ τη στο 

εί δος της, που εί χε τη δυ να τό τη τα εκ πο μπής και λή ψης με τη βο ή θεια του πα ρα-

βο λι κού της κατό πτρου, το ο ποί ο στην προ κει μέ νη πε ρί πτω ση ή ταν στραμ μέ νο 

προς το Στε νό της Μάγ χης. Το δι πο λι κό, το άλ λο βα σι κό ε ξάρτη μα του ρα ντάρ, 

που α κτι νο βο λού σε την ε νέρ γεια για την εκ πο μπή ρα διο ση μά των, ήταν το πο θε τη-

μέ νο στην ε στί α του κα τό πτρου και πε ρι στρε φό ταν γύ ρω α πό τον ά ξο νά του 25 

Ένα από τα πολλά γερμανικά οχυρωματικά έργα (πάνω) που προστάτευαν την παρα-
λία (αριστερά). (Από το βιβλίο «Β΄Π.Π., Σπιούνοι - Πράκτορες - Στρατιώτες», Τόμος Α΄)
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πε ρί που φο ρές α νά πρώ το λε πτό. Τα σημειού με να στο όρ γα νο έν δει ξης στοι χεί α 

δί νο νταν α πό το χει ρι στή του ρα ντάρ κατ’ ευ θεί αν στο διοι κη τή του α ντια ε ρο πο-

ρι κού συ στή μα τος και στη βά ση των κα τα διω κτι κών α ε ρο σκα φών. 

Μο λο νό τι η θέ ση του ρα ντάρ «Βύρ τσμπουργκ» στο Μπρού νε βαλ α πεί χε α πό την 

α κτή λι γό τε ρο α πό 100 μ., η ύ παρ ξη ι σχυ ρών ση μείων ά μυ νας στους υ περ κεί με νους 

βρά χους απέ κλειε μί α α πό βα ση α πό τη θά λασ σα και η μό νη πλέ ον λύ ση στο πρό βλη-

μα ή ταν η α πό α έ ρος κα τα δρο μή. Η ι δέ α αυ τή μπή κε πρώ τη φο ρά στα μυα λά των 

ε πι τε λών του αρ χη γεί ου των συν δυα σμέ νων ε πι τε λεί ων α πό τον αρ χη γό του ναύ αρ χο 

Λού ις Μου ντμπά τεν (Lewis Mauntbatten), ο ο ποί ος υ πο λόγι ζε πο λύ στις δυ να τό τη τες 

των α ε ρα πο βα τι κών δυ νά με ων και ι διαί τε ρα με τά την ε πι τυ χί α στον Τρα τζί νο3. Έτσι, 

τον Ια νουά ριο του 1942 ο ναύ αρ χος συ ζή τη σε το σχέ διο «Μπρού νε βαλ» με τον υ πο-

στρά τηγο Μπρά ου νιν γκ, διοι κη τή των βρε τα νι κών α ε ρα πο βα τι κών στρα τευ μά των. 

Η συ σκευ ή αυ τή του ρα ντάρ, σύμ φω να με τη γαλ λι κή υ πη ρε σί α πλη ρο φο ριών, 

ή ταν το πο θε τη μέ νη μπρο στά α πό μια ε ξο χι κή οι κί α (βί λα), ό που διέ με ναν οι τε χνι-

κοί του ραντάρ. Πε ρί τα 300μ. βο ρειό τε ρα, σ’ έ να δάσος, υ πήρ χε μια α γροι κί α, που 

ο νο μα ζό ταν «Πρε σβυ τέ ριο», ό που βρι σκό ταν ο σταθ μός διοί κη σης της γερ μα νι κής 

φρου ράς, η ο ποί α εί χε δύ να μη 100 πε ρί που α ντρών και η ο ποί α ε πάν δρω σε 15 

α μυ ντι κές θέ σεις κα τά μή κος των υ περ κεί με νων της α κτής βρά χων. Έ να σύ νταγμα 

πε ζι κού και ένα μη χα νο κί νη το τάγ μα, σύμ φω να πά ντα με τις πη γές της γαλ λι κής 

υ πη ρε σί ας πλη ρο φο ριών, ή ταν στρα το πε δευ μένα κο ντά στην πό λη της Χά βρης. 

Πέ ρα από το δά σος και πί σω α πό την πο λυ τε λή οι κί α ε κτει νό ταν μια πε ριο χή τε-

λεί ως ε πίπε δη και α κά λυ πτη, ι δα νι κή για ζώ νη ρίψε ων α λε ξι πτω τι στών, η ο ποί α 

ό μως, ό πως και η ευ ρύ τε ρη πε ριο χή, ή ταν υ πό τη συ νε χή κά λυ ψη και προ στα σί α 

των κατα διω κτι κών α ε ρο σκα φών της γερ μα νι κής πο λε μι κής α ε ρο πο ρί ας. 

Με μια τό σο ι σχυ ρή στρα τιω τι κή δύ να μη στην πε ριο χή των ε πι χει ρή σε ων η 

συ γκε κριμέ νη κατα δρο μι κή ε νέρ γεια θα ή ταν μια πο λύ δύ σκο λη υ πό θε ση. Γι’ αυ το, 

ως το πλέ ον κα τάλ λη λο στρα τιω τι κό τμή μα για εκτέ λε ση αυ τής της ε νέρ γειας ε πι-

λέ χτη κε το σώ μα των α λε ξι πτω τι στών, που ή ταν άρ τια εκπαι δευ μέ νο για τέ τοιου 

εί δους α πο στο λές, στα πλαί σια μιας συν δυασμέ νης ε πι χείρη σης με τη συμ με το χή 

και των τριών κλά δων των βρε τα νι κών ε νό πλων δυ νά με ων. 

Με δε δο μέ νο ό τι ο συ γκε κρι μέ νος α ντι κει με νι κός σκο πός ή ταν ε ξει δι κευ μέ νος, 

οι Βρε τανοί ε πι στή μο νες, με ε πι κε φα λής τον δό κτο ρα Ρ. Τζό ουν ς (R. Jones), άρ χι-

σαν να ε ξε τά ζουν τα ση μεί α, στα ο ποί α έ πρε πε να επι κε ντρω θεί το εν δια φέ ρον, 

προσ διο ρί ζο ντας τα συ γκε κρι μέ να ε ξαρ τή μα τα του ρα ντάρ, που α παιτού νταν για 

την α πό κτη ση πε ρισ σό τε ρων πλη ρο φοριών. Η κα λύ τε ρη βέ βαια λύ ση θα ή ταν να 

δια λυ θεί ο λό κλη ρος ο σταθ μός και να με τα φερ θεί στη Βρε τα νί α, κά τι που α πο κλεί-

στη κε, για τί η συ σκευ ή ή ταν πο λύ βαριά και με γά λη και ή ταν, ό πως εί ναι φυσι κό, 

α δύ να τη η με τα φο ρά της με τα χέρια στην α κτή. Έ τσι, οι Βρε τα νοί ε πι στή μο νες 

κα θό ρι σαν την προ τε ραιό τη τα των τμη μά των, που έ πρε πε να α φαι ρε θούν και να 

με τα φερ θούν στη Βρε τα νί α για α νά λο γη α ξιο λό γη ση και α ξιο ποί η σή τους. 

Για την κά λυ ψη αυ τού του το μέ α οι αρ μό διοι κά λε σαν έ ναν πε πει ρα μέ νο ρα-

3 Πρό κε ται για την κα τα στρο φή της γέ φυ ρας στον Tρα τζί νο π., στη N. Iτα λί α, απ’ ό που περ νού σε ο υ δρα-
γω γός που τρο φο δο τού σε με πό σι μο νε ρό την α να το λι κή α κτή της Aπου λί ας.



111ΜΠΡΟΥΝΕΒΑΛ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1942 Η ΚΥΡΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ AΠO TOYΣ 

BPETANOYΣ AΛEΞIΠTΩTIΣTEΣ

διο τε χνίτη της βρε τα νι κής πο λε μι κής α ε ρο πο ρί ας, το σμη νί α Κοξ (Cox), ο ο ποί ος 

δέ χθη κε ευ χα ρί στως να συμ με τά σχει στην ει δι κή αυ τή και ε πι κίν δυ νη α πο στολή. 

Έ πρε πε, ό μως, να εκ παι δευ θεί και ως αλε ξι πτω τι στής και την ευ θύ νη αυ τή α νέ λα-

βε η σχο λή α λε ξι πτω τι στών στο Ρίν γκουε ϊ. 

Στο με τα ξύ το τμή μα α λε ξι πτω τι στών, που ε πι λέ χθη κε για την ε πι χεί ρη ση, με 

ε πι κεφα λής τον ταγ μα τάρ χη Φρό στ (Frost) εί χε αρ χί σει κιό λας την ε ντα τι κή του 

εκ παί δευ ση με α πό λυ τη μυ στι κότη τα· μέ σα σε 2-3 ε βδο μά δες εί χαν γί νει ό λες οι 

α πα ραί τη τες προ ε τοι μα σί ες. Η δύ να μη αυ τού του τμή μα τος α πο τε λού νταν α πό 

το λόχο C του 2ου τάγ ματος α λε ξι πτω τι στών-κο μά ντος, α πό με ρι κούς ά ντρες του 

λό χου Β του ί διου τάγ μα τος, και α πό μί α ο μά δα τε χνι κών σκα πα νέ ων του Μη χα νι-

κού, μα ζί και ο Κοξ, με επι κε φα λής το λο χα γό Βέρ νον (Vernon). Ή ταν μί α δύ να μη 

120 α ντρών, που ό λοι τους ή ταν α πο φα σι σμέ νοι να εκτε λέ σουν ο ποια δή πο τε 

α πο στο λή και με ο ποιο δή πο τε κό στος. 

Με τη βο ή θεια των α ε ρο φω το γρα φιών του Χιλ, σχε τι κών σχε δια γραμ μά των και 

άλ λων πλη ρο φο ρια κών στοι χεί ων, που α πέ στει λαν πρά κτο ρες της γαλ λι κής α ντί στα-

σης, κα τα σκευά στη καν μακέ τες υ πό κλί μα κα, πά νω στις ο ποί ες α πο τυ πώθη καν ό λες 

οι λεπτο μέ ρειες του ε δά φους, και ε κτυ πώ θη καν ει δι κοί χάρ τες για τους α ε ρο ναυ τί λους 

των με τα γω γι κών α ε ρο σκα φών. Παράλ λη λα, πραγ μα το ποι ή θη καν δύ ο πα ρό μοιες 

δο κι μα στι κές α σκή σεις για τον ε ντο πι σμό και τη διόρ θω ση τυ χόν σφαλ μά των και το 

συ ντο νι σμό των ε νερ γειών των επι μέ ρους ε πιχει ρη σια κών τμη μά των. Τέ λος, το συ γκρό-

τη μα του Φρο στ με τα φέρ θη κε στη Σκω τί α, προ κει μέ νου να υ πο στεί την εκ παί δευ ση 

συ νερ γα σί ας με το ναυ τι κό σε α ντι κεί με να ε πι βί βα σης και α πο βί βα σης α πό τα α πο βα-

τι κά σκά φη. Ε πει δή ό μως οι ά ντρες του συ γκρο τή ματος δεν έ πρε πε να γνω ρί ζουν την 

πραγ μα τι κή τους α πο στο λή, σαν μια συ γκά λυ ψη τούς εί χαν πει ό τι προ ε τοι μά ζο νταν 

να ε κτε λέ σουν μια ε πί δει ξη ε νώ πιον της βα σι λι κής οι κο γένειας και αν πε τύ χαι νε, τό τε 

το τμή μα τους θα χρη σι μο ποιού νταν σε ει δι κή α πο στο λή. Η εκ παίδευ ση ή ταν με θο δι κή 

και ε πί πο νη· ό λοι ερ γά ζο νταν σε 24ω ρη βά ση κά τω α πό τα ά γρυ πνα μά τια του αρ χι λο-

χία του συ γκρο τή μα τος Στρά τσαν (G. Strachan), μιας α κού ρα στης και ε ντυ πω σια κής 

μορ φής4, ε νός πρώ ην μέ λους του συ ντάγ μα τος «Μπλακ Γουάτ ς». 

Η 51η σμη ναρ χί α της R.A.F ο ρί στη κε να δια θέσει μια μοί ρα της, τη μοί ρα του 

α ντι σμή ναρ χου Πί καρ ντ (Pickard), ε νός πο λύ έ μπει ρου και δια κε κρι μέ νου πι λό του 

των βομ βαρ δι στι κών της βρε τα νι κής πο λε μι κής α ε ρο πο ρί ας, ο ο ποί ος αρ γό τε ρα 

θα ή ταν ο ε πι κε φα λής της φη μι σμέ νης ε πι δρο μής «Μο σκου ΐ το» κα τά της φυ λα κής 

Α μιέν ς, ό που σκο τώ θη κε στις 18 Φε βρουα ρί ου 19445.

Το βα σι λι κό ναυ τι κό θα α να λάμ βα νε την ευ θύ νη ε πα να φο ράς του τμή μα τος 

α λε ξι πτω τι στών στην Αγ γλί α, συ γκρο τώ ντας μια ει δι κή ναυτι κή δύ να μη υ πό τον 

α ντι πλοί αρ χο Φ. Κουκ (F. Cook), α ποτε λού με νη α πό κα νονιο φό ρους και α πο βα τι-

κά πλοιά ρια ε φό δου, που θα συ νο δεύ ο νταν α πό δύ ο α ντι τορ πι λι κά. Έ να τμή μα 

πε ζι κού με δύ να μη 32 α ντρών ε πι βι βασμέ νο στα α πο βα τι κά πλοιά ρια θα πα ρεί χε 

κάλυ ψη στους α λε ξι πτω τι στές κα τά την α πο χώ ρη σή τους α πό τον α ντι κειμενι κό 

σκοπό προς την α κτή και την ε πι βί βα σή τους στα πλοί α. 

4 Eshel, David: Elite Fighting Units, σελ. 16.
5 Eshel, David: Elite Fighting Units, σελ. 16-17.
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Η α πό α έ ρος κα τα δρο μή στο Μπρού νε βαλ άρ χι σε να α πο κτά ε πι τα κτι κό χα ρα-

κτή ρα από τις 11 Φε βρουα ρί ου, ό ταν δύ ο γερ μα νι κά κατα δρο μι κά α νέ συ ραν ά γκυ-

ρα α πό τα α γκυ ρο βό λιά τους στο Μπρε στ (Brest) και α ψηφώ ντας και το βα σι λι κό 

ναυ τι κό και τη R.A.F κα τευ θύν θη καν προς τα α νοιχτά της θά λασ σας. Τό τε με το 

φως της η μέ ρας ε ξόρ μη σαν δια μέ σου του Στε νού της Μάγ χης και «ε γκλώ βι σαν» 

τα βρε τα νι κά ρα ντάρ σε α πό στα ση 20 μι λί ων α πό την α κτή προς την εν δο χώ ρα 

της Βρε τανί ας. Οι αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις στο η θι κό των Βρε τανών ή ταν ο λέ θριες 

και α παι τού νταν ά με ση ενέρ γεια α ντι στρο φής του κλί μα τος. Ο ί διος ο Τσόρ τσιλ 

πί ε ζε τώ ρα για την χω ρίς κα θυ στέ ρη ση ε φαρ μο γή του σχε δί ου «Μπρού νε βαλ».

Στις 15 Φε βρουα ρί ου, το τμή μα πραγ μα το ποί ησε το τε λευ ταί ο του άλ μα στην 

πε διάδα του Σα λί σμπου ρυ (Salisbury) και ή ταν ό λα έ τοι μα μέ χρι τις 23 του ί διου 

μή να, η με ρο μη νί α, κα τά την ο ποί α ε κτε λέ στη κε μί α ά σκη ση εκ κέ νω σης στην ακτή 

του Σα ου θά μπτον (Southaumpton).

Το τε λι κό σχέ διο της α ε ρα πο βα τι κής καταδρο μής προ έ βλε πε σε γε νι κές γραμ-

μές τη με τα φο ρά των α λε ξι πτω τι στών με 12 με τα γω γι κά Χου ΐ τλε ϋ της μοί ρας του 

Πί καρ ντ· τα α ε ρο σκά φη αυ τά θα α πο γειώ νο νταν α πό την α ε ρο πο ρι κή βά ση Θράξ-

τον (Thruxton) της Βρε τα νί ας και πε τώ ντας πά νω α πό το Στε νό της Μάγ χης θα τους 

έ ρι χναν σε προ κα θο ρι σμέ νη ζώ νη ρί ψε ων 800 πε ρί που μέ τρα α να το λι κά της πο λυ τε-

λούς οι κί ας. Με τά την προ σγεί ω σή τους οι αλε ξι πτω τι στές με γρή γο ρες κι νή σεις θα 

ε ξου δετέ ρω ναν την ε χθρι κή α ντί στα ση στο σταθ μό ρα ντάρ και, κα τα λαμ βά νο ντας 

κα τάλ λη λες θέ σεις, θα πα ρεί χαν προ στα σί α στο σμη νί α Κοξ και στην ο μά δα των τε-

χνι κών του Βέρ νον. Ο Κοξ με τους τε χνι κούς του Βέρνον θα α πο συ ναρ μο λο γού σαν 

τη συ σκευ ή και θα α πο χω ρού σαν προς την α κτή παίρ νο ντας μα ζί τους τα βα σι κά 

ε ξαρ τή μα τα σύμ φω να με τις ο δη γί ες των Βρε τα νών ε πιστη μό νων, α φού θα φω το-

γρά φι ζαν τα υ πό λοι πα και θα κα τέ στρε φαν ό λες τις χρή σι μες ε γκατα στά σεις του 

σταθ μού. Τε λευ ταί οι και με τά την ο λο κλή ρω ση της α πο στο λής θα ε γκα τέ λει παν τις 

θέ σεις τους οι α λε ξι πτω τι στές του τμή μα τος ε φό δου, και θα κα τευ θύ νο νταν προ-

σεκτικά προς το ση μεί ο συ γκέ ντρω σης του συ γκρο τή μα τος στην α κτή. Και ό λες 

αυ τές οι ε νέρ γειες έ πρε πε να γί νουν όσο το συ ντο μό τε ρο δυ να τόν. Πα ράλ λη λα, η 

ναυτι κή δύ να μη θα προ σέγ γι ζε στην α κτή του Μπρού νε βαλ, προ κει μέ νου να πα ρα-

λά βει τους αλε ξι πτω τι στές και να τους με τα φέ ρει στην Αγ γλί α. 

Για την υ λο ποί η ση αυ τού του σχε δί ου η δύ να μη του συ γκρο τή μα τος διαι ρέ-

θη κε σε τρί α ε πι χει ρη σια κά τμή μα τα, α πό τα ο ποί α το κα θέ να πή ρε το ό νο μα και 

ε νός δια κε κρι μέ νου ναυ τι κού6.

Το τμή μα «Νέλ σον» (Nelson) με δύ να μη 40 α ντρών υ πό τον υ πο λο χα γό Τσάρ τε ρις 

(Charteris) σχε διά σθη κε να ρι φθεί πρώτο με 4 α ε ρο σκά φη, να ε ξα λεί ψει τυ χόν ε χθρικές 

α ντι στά σεις στην πε ριο χή του στό χου, να κι νη θεί προς Μπρού νε βαλ και, λαμ βά νο ντας 

κα τάλ λη λη α μυ ντι κή διά τα ξη, να ε ξα σφα λί σει τον όρ μο για την ά φι ξη και επι βί βαση 

των α λε ξι πτω τι στών των άλ λων δύ ο τμη μάτων στα α πο βα τι κά πλοιά ρια. 

Το τμή μα με την κω δι κή ο νο μα σί α «Ντρέ ικ» (Drace), που ή ταν το με γα λύ τε ρο, 

εί χε δύ να μη 50 α ντρών και ή ταν διαι ρη μέ νο σε δύ ο ο μά δες, στις ο ποί ες διοι κη τές 

6 Barry, Gregory: British Αirborne Τroops, σελ. 76.
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ή ταν ο ταγ μα τάρ χης Φρο στ (Frost) και ο υπο λο χα γός Γιαν γκ (Young)7. 

Το τμή μα αυ τό θα ρι χνό ταν α πό 5 α ερο σκά φη. Η ο μά δα του Φρο στ θα κι νού-

νταν γρή γο ρα για εκ κα θά ρι ση της ε ξο χι κής οι κί ας· η ο μά δα του Γιαν γκ, στην ο ποί α 

συ μπε ρι λαμ βά νο νταν ο Κοξ και οι τε χνι κοί σκαπα νείς του Βέρ νον, θα ε ξορ μού σε 

με σκοπό να κα τα λά βει το σταθ μό ρα ντάρ, πα ρέ χο ντας στη συ νέ χεια α σφά λεια 

στον Κοξ και τους βο η θούς του τε χνι κούς σκα πα νείς για την ε κτέ λε ση των ε ξει δι-

κευ μέ νων ερ γα σιών τους. 

Το τρί το τμή μα «Ρό ντνε ϋ» (Rodney) με δύ να μη 30 α ντρών και με διοι κη τή τον υ πο-

λο χα γό Τί μο θυ (Timothy), που θα με τα φε ρό ταν με 3 α ε ρο σκά φη, με τά τη ρί ψη και την 

προ σγεί ω σή του, θα ε νερ γού σε ως τμή μα απο κο πής και α σφα λεί ας. Α πο στο λή του 

ή ταν να α πα γο ρεύ σει εν δε χό με νες α ντε πι θέ σεις γερ μα νι κών τμη μά των, που προ φα νώς 

θα κα τευ θύ νο νταν εί τε προς τη με μο νω μέ νη οι κί α είτε προς το σταθ μό ρα ντάρ. 

Έ να α πό τα σο βα ρά προ βλή μα τα, στο οποί ο έ πρε πε να δώ σουν λύ ση οι σχε-

δια στές της ε πι χεί ρη σης, ή ταν ο προσ διο ρι σμός του χρό νου ε κτέ λε σής της σε 

σχέ ση με δύ ο φυ σι κά φαι νό με να: την παν σέ λη νο και την πα λίρ ροια. Το πρώ το 

ή ταν α πα ραί τη το για την ε πι τυ χή ρί ψη των α λε ξι πτω τι στών, ενώ η πα λίρ ροια, στη 

φά ση της πλημ μυ ρί δας, θα βο η θού σε στην προ σέγ γι ση των πλοί ων στην α κτή. Και 

στο Μπρού νε βαλ οι ευ νοϊ κές συν θή κες πα λίρ ροιας, σε σχέ ση με την παν σέ λη νο, 

7 Φω τό που λος, Χρ.: Οι Ε πι κίν δυ νοι Ά ντρες, Τόμ. Α΄. Στη σελ. 210 α να φέ ρει ως διοι κη τή της 2ης ο μά δας 
τον υ πο λο χα γό Φ. Κούρ τις (F. Curtis).

Ένα από τα 12 Χουΐτλεϋ που μετέφερε το συγκρότημα του Ταγματάρχη Φροστ 
στο Μπρούνεβαλ της Γαλλίας. 

(Από το βιβλίο «Β΄Π.Π., Σπιούνοι - Πράκτορες - Στρατιώτες», Τόμος Α΄)
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προσ διόρι ζαν ως χρό νο ε κτέ λε σης της α πό α έ ρος κα τα δρο μής τις ε πό με νες τέσ σε-

ρις νύ χτες. Η πρό γνω ση ό μως του και ρού για το με γα λύ τε ρο μέ ρος της πε ριό δου 

αυ τής ή ταν κά θε άλ λο πα ρά ευχά ρι στη και η έ ναρ ξη της ε πι χεί ρη σης έ παιρνε 

κα θη με ρι νά 24ω ρες α να βο λές. Τε λι κά, στις 27 Φε βρουα ρί ου, αν και η ευ ρύ τε ρη 

πε ριο χή του στό χου ή ταν σκε πα σμέ νη με χιόνια, ο ά νε μος έ πε σε, η ο ρα τό τη τα 

αυ ξή θη κε αρ κε τά και ή ταν δυ να τή η ρί ψη τη νύ χτα 27/28 Φε βρουα ρί ου. 

Το α πό γευ μα της ί διας η μέ ρας ο 14ος στο λί σκος του ναυ τι κού α πέ πλε ε α πό το 

λι μάνι του Πόρ τσμουθ (Portsmouth) της Νό τιας Βρε τα νί ας με κα τεύ θυν ση τις γαλ λι-

κές α κτές και οι αλε ξι πτω τι στές έ φθα ναν με ο χή μα τα στο α ε ρο δρόμιο του Θράξ τον 

στο Γου ΐλ τσα ϊρ (Wiltshire). Δώ δε κα δι κι νη τή ρια Χου ΐ τλε ϋ εί χαν ευ θυ γραμ μι στεί στο 

χα λι κο στρω μέ νο διά δρομο α πο γειώ σε ων και πε ρί με ναν τους Βρε τανούς α λε ξι πτω τι-

στές να ε πι βι βα στούν και να α να χω ρή σουν για τη σο βα ρή α πο στο λή τους. 

«Οι λι γο στοί πα ρό ντες Βρε τα νοί την η μέρα ε κεί νη», γρά φει ο Μπάρ ρυ Γκρέ γκο ρυ, 

«ήταν τυ χε ροί, που έ βλε παν τους ε πι δρο μείς του Μπρού νε βαλ να κα τε βαί νουν α πό τα 

οχή μα τά τους και να κα τευ θύ νο νται με ο δη γούς αυ λη τές σε ά ψο γες γραμ μές πε ρι με τρι κά 

του α ε ρο δρο μί ου στα ευ θυ γραμ μι σμέ να Χου ΐ τλε ϋ. Οι δυ να τοί ή χοι των αυ λών, ως γνω-

στό, εί χαν καλ λιερ γή σει για αιώ νες έ να πνεύ μα αι σιο δο ξί ας και α να πτέ ρωναν το η θικό 

των Σκω τσέ ζων στρα τιω τών, ό ταν προ ή λαυ ναν στη μά χη»8.

Η εί δη ση, ό τι έ πε σε χιό νι στην πε ριο χή του στό χου, ήλ θε κα θυ στε ρη μέ να και 

οι ά ντρες του συ γκρο τή μα τος δεν μπό ρε σαν να πα ρα λά βουν τον ει δι κό λευ κό 

ι μα τι σμό, που ή ταν χρή σι μος για το χερ σαί ο τους α γώ να, και ε πι βι βά σθη καν στα 

α ε ρο σκά φη τους με τη συ νή θη στο λή εκ στρα τεί ας. 

Η ώ ρα ή ταν δέ κα και τριά ντα το βρά δυ και το πρώ το Χου ΐ τλε ϋ του Πί καρ ντ, 

με ε πι βαί νο ντες το Φορ στ και δέ κα ακό μη ά ντρες του, ά φη νε το έ δα φος, για να 

πε τά ξει προς το στό χο του. Ό λοι α νε ξαι ρέ τως οι α λε ξι πτω τι στές ή σαν ευ διά θε τοι, 

το η θι κό τους ά ρι στο και κα θώς ή σαν στρι μωγ μέ νοι μέ σα στις κρύ ες και σκο τεινές 

α τρά κτους, τρα γου δού σαν, για να ζε στα θούν, ή προ σπα θού σαν να κοι μη θούν9.

H διοί κη ση βομ βαρ δι στικών της R.A.F., για να ε κτρέ ψει την προ σο χή του εχθρού 

προς άλ λη κα τεύ θυν ση, ορ γά νω σε και εκτέ λε σε αρ κε τές α ε ρο πο ρι κές ε πι δρο μές 

α ντι πε ρι σπα σμού βό ρεια και νό τια της πε ριο χής του στό χου. Παρ’ ό λα αυ τά, τα 

12 Χου ΐ τλε ϋ πετώ ντας πά νω α πό τις γαλ λι κές α κτές, έ φθα σαν, με τά α πό πτή ση 

δύ ο πε ρίπου ω ρών, στο Μπρού νε βαλ, χω ρίς να κα τορ θώ σουν τε λι κά να πε ρά σουν 

α πα ρα τή ρη τα. Πά νω α πό τη Χά βρη δέ χθη καν τα α ντια ε ρο πο ρι κά πυ ρά των γερ μα-

νι κών πυ ρο βο λαρ χιών, που βρί σκο νταν ε κεί, με α πο τέ λε σμα να χτυ πη θούν με ρι κά, 

χω ρίς, ευ τυ χώς για αυ τά, να υ πο στούν σο βαρές βλά βες. Το συμ βάν ό μως αυ τό 

υ πο χρέ ω σε τα α ε ρο σκά φη, που με τέ φε ραν το τμή μα του Τσάρ τε ρις, να πα ρεκ κλί-

νουν α πό το κα νο νι κό δρο μο λό γιο και να ρί ξουν τους α λε ξι πτω τι στές 2,5 πε ρί που 

μί λια μα κριά α πό την κα θο ρι σμέ νη ζώ νη ρί ψε ων και νό τια του στό χου. 

Εί κο σι λε πτά πριν α πό τη ρί ψη ο πι λό τος του πρώ του α ε ρο σκά φους ά να ψε 

το προ ει δο ποι η τι κό κόκ κι νο φως και οι α λεξι πτω τι στές άρ χι σαν α μέ σως τις 

α πα ραί τη τες για το άλ μα προ ε τοι μα σί ες τους. Η με γά λη και ι στο ρι κή στιγ μή για 

8 Barry, Gregory: British Αirborne Τroops, σελ. 76.
9 Barry, Gregory: British Αirborne Τroops, σελ. 77.
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ε κεί νους τους υ πέ ρο χους ά ντρες πλη σί α ζε με την α νυ πο μο νη σί α τους να έ χει 

φθά σει στο κα τακό ρυ φο. Η ρί ψη ό μως δε θα αρ γού σε, ό ταν το κόκ κι νο φως 

α ντι κα τα στά θη κε α πό το πρά σι νο, έν δει ξη ό τι τα α ε ρο σκά φη βρί σκο νταν πά νω 

α πό τη ζώ νη ρί ψε ων, και έ φθα νε στο τέ λος ο α τε λεί ω τος, ό πως φαι νό ταν, χρό νος 

του ταξι διού τους. Λί γο με τά τα με σά νυ χτα της 28ης Φε βρουα ρί ου, οι α λε ξι πτω τι-

στές, α κο λου θώ ντας τους ε πι κε φα λής α ξιω μα τι κούς τους, άρ χι σαν να πέ φτουν 

στο κε νό α πό τις τρύ πες των δα πέ δων της α τρά κτου των Χου ΐ τλε ϋ και α πό το 

πιο χα μη λό ε πι τρε πτό ύ ψος πτή σης. 

Στο τμή μα «Ντρέ ικ» πρώ τος έ πε σε ο ταγ μα τάρ χης Φρο στ και τον α κο λού θη σαν 

οι ά ντρες του· ό λοι προ σγειώ θη καν με α σφά λεια πά νω στη χιο νι σμέ νη ζώ νη ρί ψε-

ων, χω ρίς να γί νουν α ντι λη πτοί α πό τους α νυ ποψί α στους Γερ μα νούς, οι ο ποί οι, 

έ χο ντας συνη θί σει στους θο ρύ βους των αε ρο σκα φών, δεν ε πέ δει ξαν το α νά λο γο 

εν δια φέ ρον για τους α πρό σκλη τους ε πι σκέ πτες. Μα ζί με τους α λε ξι πτω τι στές ρί-

χτη κε και έ νας α ριθ μός φόρ των με ε πι πρό σθε τα ό πλα, υ λι κά κα τα στροφών και 

ερ γα λεί α ρα διο τε χνί τη για τις α νάγκες της ε πι χεί ρη σης. Σε δέ κα λε πτά από τη 

Η περιοχή της επιχείρησης των Βρετανών αλεξιπτωτιστών για την απόκτηση 
του γερμανικού ραντάρ
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προ σγεί ω σή τους οι ά ντρες του Φρο στ εί χαν πε ρι συλ λέ ξει τους φόρ τους τους, 

εί χαν συ γκε ντρω θεί και α να συ γκρο τη θεί, έ τοι μοι για την ε κτέ λε ση της τολ μη ρής 

και ε πι κίν δυ νης α πο στο λής τους. Η ε πι χεί ρηση «Biting», ό πως ή ταν η κω δι κή της 

ο νο μα σί α, ή ταν σε ε ξέ λιξη. 

Ο Φρο στ, κα θώς έ σβη νε σι γά-σι γά ο θό ρυ βος των α πο μα κρυ νό με νων Χου ΐ τλε ϋ, 

έ δω σε ψι θυ ρι στά τις τε λευ ταί ες ο δη γί ες στους επι κε φα λής α ξιω μα τι κούς των «Ντρέ-

ικ» και «Ρό ντνε ϋ» δια τάσ σο ντας την τα χεί α κί νη σή τους προς το ση μεί ο δια σπο ράς, 

που α πεί χε 600 μ. α πό τον α ντι κει με νι κό σκο πό, και την υ λο ποί η ση του σχε δί ου 

της ε πι χεί ρη σης. Ό λοι έ φε ραν μα ζί τους μα χαί ρια κο μά ντος, χει ροβομ βί δες, αυ τό-

μα τα στεν και πι στό λια 0,45. Ο ίδιος ο ταγ μα τάρ χης προ χώ ρη σε γρή γο ρα προς τη 

βί λα και, προς κα τά πλη ξή του, βρή κε την μπροστι νή πόρ τα α νοι χτή. Σφυρί ζο ντας 

με τη σφυ ρί χτρα του, πη δά ει μέ σα α κο λου θού με νος α πό τέσ σε ρις ά ντρες του. Τα 

δω μά τια του ι σο γεί ου ή ταν ά δεια. Έ τσι ορ μά ει στο ε πά νω πά τω μα φω νά ζο ντας 

στη γερ μα νι κή γλώσ σα «πα ρα δο θεί τε»10. Έ νας Γερ μα νός, ο μό νος που βρι σκό ταν 

ε κεί, έ πε σε νε κρός την ώ ρα που σκό πευε προς το μέ ρος τους α πό έ να πα ρά θυ ρο 

του ε πά νω πα τώ μα τος. Α φήνο ντας ο Φρο στ δύ ο ά ντρες για ε πι τή ρη ση της βί λας, 

κι νή θη κε με τους υ πό λοι πους της ο μά δας του προς το ρα ντάρ. 

Στο με τα ξύ ο υ πο λο χα γός Γιαν γκ έ χει ή δη φθά σει εκεί με τους ά ντρες του και 

έ χει ε μπλα κεί σε ά γρια μά χη, κα τά την ο ποί α φο νεύ ο νται οι 5 α πό τους 6 φρου ρούς. 

Ο έ κτος τρέ χει προς στιγ μή προς το χα ρά κω μα, για να κρυ φτεί, αλ λά χτυπά ει στην 

προ ε ξο χή ε νός βρά χου και συλ λαμ βά νε ται· ως αιχ μά λω τος α πο κά λυ ψε ό τι η δύ να μη 

των Γερ μα νών στην πε ριο χή του στό χου δεν ή ταν με γα λύ τε ρη α πό 100 άντρες. 

Α μέ σως με τά την ε ξου δε τέ ρω ση της φρουράς του σταθ μού φθά νει ε πι τό που ο 

σμη νί ας Κοξ και ο λο χα γός Βέρ νον με τους τε χνι κούς μη χα νι κούς και αρ χί ζουν τις 

ερ γα σίες α πο συ ναρ μο λό γη σης της συ σκευ ής του ρα ντάρ, κα θώς οι α λε ξι πτω τι στές 

ε ξα σφά λι ζαν την κά λυ ψή τους. Ο η λε κτρι κός ό μως φα κός, που χρη σι μο ποιού σαν, 

προ σείλ κυ σε τα πυ ρά των Γερ μα νών, οι ο ποί οι βρί σκο νταν στην α γροι κί α «Πρε-

σβυ τέ ριο» και εί χαν ή δη τε θεί σε συ να γερ μό. Α πό ε κεί να τα πυ ρά σκο τώ θη κε έ νας 

α λε ξι πτω τι στής. Δεν εί χαν όμως πε ρά σει 15 λε πτά της ώ ρας, ό ταν α πό τα α να το λι κά 

α κού στη καν θό ρυ βοι α πό μη χα νο κί νητα· ή ταν οι γερ μα νι κές ε νι σχύ σεις, που άρχι-

σαν να κα τα φθά νουν. Βάλ λο νται, ό μως, α πό το τμή μα α πο κο πής του υ πο λο χα γού 

Τί μο θυ και α να κό πτουν προς στιγ μή την προ χώ ρη σή τους. 

Ο ταγ μα τάρ χης Φρο στ, α νή συ χος τώ ρα, προσπα θεί με τον α σύρ μα τό του να 

α πο κα τα στήσει ε πα φή με τους διοι κη τές των άλ λων δύ ο τμη μά των, αλ λά χω ρίς 

α πο τέ λε σμα. Η α ναφο ρά ό μως των Κοξ και Βέρ νον, ό τι η ερ γα σί α τους εί χε τε λειώ-

σει, τον α να κού φι σε και του έ δω σε τη δυ να τό τη τα να αρ χί σει τη δια δι κα σί α της 

α πο χώ ρη σης του συγκρο τή μα τος προς την α κτή. 

Ως χώ ρος ε πι βί βα σης στα πλοί α έ χει ε πι λε γεί έ να μι κρό και ε πί μη κες τμή μα της 

α πό κρη μνης α κτής, 600 πε ρί που μέ τρα νό τια του σταθ μού ρα ντάρ και στο τέ λος 

ενός δρό μου, που ο δη γεί μέ σα α πό μια από το μη χα ρά δρα, στο χω ριό Μπρού νε-

βαλ, και προ στα τεύ ε ται α πό πο λυ βο λεί α κα τα σκευα σμέ να πά νω στους βρά χους. 

10 Φω τό που λος, Χρ.: Οι Ε πι κίν δυνοι Ά ντρες, Τόμ. Α΄, σελ. 213.
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Το ση μεί ο αυ τό της α κτής εί ναι κα τάλ λη λο για την προ σέγ γι ση των α πο βα τι κών 

πλοιαρίων και ο βυθός της θά λασ σας αρ κε τά ο μα λός. 

Η σύ μπτυ ξη των α λε ξι πτω τι στών προς την α κτή και μέ σα α πό πα χύ χιό νι εί ναι 

δύ σκο λη και γί νε ται α κό μη δυ σκο λό τε ρη α πό τα δρα στι κά πυ ρά του πο λυ βό λου, 

που εί ναι ε γκα τε στη μέ νο σε πο λυ βο λεί ο στην α πέ να ντι πλευ ρά της χα ρά δρας. 

Έ νας α λε ξι πτω τιστής σκο τώ νε ται και ο αρ χι λο χί ας του συ γκρο τή μα τος Στρά τσαν 

τραυ μα τί ζε ται σο βα ρά11. 

Ε πα κο λου θεί για μια στιγ μή σύγ χυ ση μετα ξύ των α λε ξι πτω τι στών και, ε νώ την 

ί δια ώ ρα οι α συρ μα τι στές πιά νουν ε πα φή με το τμή μα του υ πο λο χα γού Τί μο θυ, 

το ο ποί ο βρί σκε ται στην πε ριο χή του στό χου ως τμή μα κά λυ ψης της σύ μπτυ ξης, 

α κού γε ται μια δυ να τή φω νή α πό την κα τεύ θυν ση της α κτής, που τους κα λεί να πλη-

σιά σουν, για να ε πι βι βα σθούν στα πλοιά ρια. Οι α λε ξι πτωτι στές εν θου σιά ζο νται και 

αρ χί ζουν να κα τε βαίνουν τρέ χο ντας την α πό το μη πλα γιά, για να φθά σουν στην α κτή 

το συντο μό τε ρο δυ να τόν. Μια άλ λη ό μως πιο δυ να τή φω νή, που προ έρ χε ται και 

αυ τή α πό την α κτή και εί ναι η φω νή του υ πο διοι κη τή του συ γκρο τή μα τος λο χα γού 

Ρος (Ross), α ναι ρεί την πρώ τη, προ τρέπο ντάς τους να μην κα τε βούν, για τί η α κτή 

δεν έ χει ε ξα σφα λι σθεί, ό πως εί χε σχε δια στεί, α πό το τμή μα του υ πο λο χα γού Τσάρ-

τε ρις, το ο ποί ο δεν έ χει φθά σει α κόμη ε κεί. Η κα τά στα ση πλέ ον γί νε ται κρί σι μη και 

η σύγ χυ ση με γα λώ νει α κό μη πιο πολύ. Η α πο φα σι στι κό τη τα ό μως και η ετοι μό τη τα 

του διοι κη τή των α λε ξι πτω τι στών ταγ μα τάρ χη Φρο στ δί νει τη λύ ση: δια τάσ σει να 

λά βουν ό λοι θέ σεις μά χης και να εί ναι έ τοι μοι για α γώ να μέ χρις ε σχά των. 

11 Barry, Gregory - Batchelor, John: Airborne Warfare 1918-1945, σελ. 82.

Μπρούνεβαλ, νύχτα 27/28 Φεβρουαρίου. Φωτογραφία παρμένη με φλας. 
(Από το βιβλίο Β΄Π.Π., «Σπιούνοι - Πράκτορες - Στρατιώτες», Τόμος Α΄)
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Στο με τα ξύ έ χει φθά σει και ο υ πο λοχα γός Τί μο θυ με το τμή μα του, ε νώ δεν 

υ πάρ χει α κό μη εί δη ση για το τμή μα του υ πο λο χα γού Τσάρ τε ρις. Οι α λε ξι πτω τι στές 

του τμή μα τος αυ τού εί χαν ρι φθεί και προ σγειω θεί χω ρίς πρό βλη μα σε μια μι κρή 

κοιλά δα. Α μέ σως συ γκε ντρώ θη καν και κι νή θη καν χωρίς κα θυ στέ ρη ση με γε νι κή 

κα τεύ θυν ση προς βορ ρά. Η συ νά ντη σή τους με μια πε ζο πόρο πε ρί πο λο Γερ μα-

νών πέ ρα σε α πα ρατή ρη τη α πό τους τε λευ ταί ους και σε λί γο έ φθα σαν στο χω ριό 

Μπρού νε βαλ. Α πό ε κεί, και με τά την ε ξά λει ψη μιας άλ λης γερ μα νικής α ντί στα σης, 

συ νέ χι σαν το δρό μο τους προς την α κτή, ό που και συ νε νώ θη καν με τους ά ντρες 

του Φρο στ. Ο τε λευ ταί ος κά λε σε α μέ σως τον υ πο λο χα γό Τσάρ τε ρις, διατάσ σο ντάς 

τον να ε κτε λέ σει με το τμή μα του την αρ χι κή του α πο στο λή εκ κα θά ρι σης του όρ-

μου α πό τυ χόν ε χθρι κές α ντι στά σεις, λαμ βά νο ντας υ πό διοί κη ση και την ο μά δα 

του Τί μο θυ, την ο ποί α εί χε ο ρί σει για το σκο πό αυ τό πριν την ά φι ξή του12. 

Η ε πί θε ση ε κτο ξεύ ε ται α μέ σως και στέ φεται α πό α πό λυ τη ε πι τυ χί α. Η κα τά λη ψη 

ε νός μι κρού προ κε χω ρη μέ νου φυ λα κί ου στην ά κρη της α κτής, η ε ξου δε τέ ρω ση 

της φρου ράς του και η α πο σύν δε ση της μο να δι κής τη λε φωνι κής γραμ μής με τη 

διοίκη ση της γερμα νι κής το πι κής φρου ράς ση μα το δο τεί την ο λοκλή ρω ση της 

εκ κα θά ρι σης της α κτής. 

Η ώ ρα ή ταν ή δη 02:15 και η α κτή είναι ε πι τέ λους ε λεύ θε ρη και α σφα λής. Η συ-

γκέντρω ση των κα τά κο πων αλ λά γεν ναί ων α λε ξι πτω τιστών και η ε τοι μό τη τά τους για 

εκ κέ νω ση με τα πλοιά ρια του βα σι λι κού ναυ τικού εί ναι γε γο νός. Α νά με σά τους εί ναι 

και ο σμη νί ας Κοξ και οι σκα πα νείς με το λο χα γό Βέρ νον, οι ο ποί οι έ χουν ε πι τύχει το 

σχε δόν α κα τόρ θω το: έ χουν α πο συν δέ σει και έ χουν με τα φέ ρει ό λα τα ε ξαρ τή μα τα που 

εί χαν ζη τη θεί α πό τους ειδικούς ε πι στή μο νες και σε λί γο θα εί ναι στη διά θε σή τους για 

ε πι στη μο νι κή έ ρευ να, α ξιο λό γη ση και α νά λο γη εκ με τάλ λευ ση των ευρη μά των τους. 

Οι προ σπά θειες ό μως των α συρμα τι στών του Φρο στ να α πο κα τα στή σουν ε πα φή με 

τα πλοί α α πο βαί νουν ά καρ πες και ο ταγ μα τάρ χης τώ ρα χρη σι μο ποιεί ό λα τα μέ σα 

αυ το σχέ δια και μη (ηλ. φα κούς, φω τει νούς ση μα το δό τες κ.λπ.), για τί ε πεί γε ται η λή ψη 

ε πα φής με το στο λί σκο του Κουκ· η μι κρή ό μως ο ρα τό τη τα α πό την κα τα χνιά στην 

ε πι φά νεια της θά λασ σας τον ε μπο δί ζει και τον φέρ νει σε α πό γνωση, που ευ τυ χώς γι’ 

αυ τόν και τους ά ντρες του, δε θα διαρ κέ σει πο λύ. Μια δυ να τή φω νή ε νός α συρ μα τι-

στή ε πι βε βαιώ νει την εμ φά νι ση των πλοί ων. Ο ί διος ο Φρο στ α κού γο ντάς την γυ ρί ζει 

προς τη θά λασ σα και δια κρί νει κά ποιους σκού ρους ό γκους να κι νού νται προς το μέρος 

τους, γλι στρώ ντας πά νω στα κύ μα τα. Η ώ ρα εί ναι 02:35, ό ταν έ ξι α πο βα τι κά πλοιά ρια 

πλησιά ζουν ευ θυ γραμ μι σμέ να, ε νώ το τμή μα κά λυ ψης του πε ζι κού, που εί ναι ε πά νω 

στα πλοιά ρια υ πο στή ρι ξης, ε φαρ μό ζει το σχέ διό του ε κτο ξεύ ο ντας κα ται γι στι κά πυ ρά 

σε α πά ντη ση των α ντί στοι χων ε μπη χτι κών πυ ρών των Γερ μα νών, που βάλ λουν α πό 

τις κο ρυ φές των βρά χων. Μέ σα σ’ αυ τή τη σφο δρή α νταλ λα γή πυ ρών αρ χί ζουν οι 

α λε ξι πτω τι στές να ε πι βι βά ζο νται βια στι κά στα πλοί α, ώ στε να α πο μα κρυν θούν α πό 

την α κτή το συ ντο μό τε ρο δυνα τόν. Δε γίνε ται ό μως έ λεγ χος πα ρου σί ας των α ντρών 

και ε γκα τα λείπο νται στην α κτή ο χτώ α λε ξι πτω τι στές, δύ ο νε κροί και έ ξι α γνο ού με νοι, 

που δεν έ χουν φθά σει α κό μη. Πέ ραν των ο χτώ αυ τών αντρών η λεί α των ε ξαρ τη μά των 

12 Φω τό που λος, Χρ.: Οι Ε πι κίν δυ νοι Ά ντρες, Τόμ. Α΄, σελ. 216.
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του ρα ντάρ έ χει κο στί σει και τον τραυ μα τι σμό έ ξι άλ λων α λε ξι πτω τι στών, με τα ξύ των 

ο ποί ων, ό πως προ α να φέρ θη κε, και του αρ χι λο χί α Στρά τσαν. 

Ό ταν τα α πο βα τι κά πλοιά ρια α πο μα κρύν θη καν α πό την α κτή και έ φθα σαν στις κα νο-

νιο φό ρους, οι α λε ξι πτω τι στές δια πε ραιώ θη καν στις τε λευ ταί ες και μα ζί με τα ρυ μουλ κη θέ-

ντα και ά δεια πλοιά ρια ξε κί νη σαν για το τα ξί δι της ε πι στρο φής. Πά νω στις κα νο νιοφό ρους 

το συ γκρό τη μα των α λε ξι πτω τι στών πλη ροφο ρή θη κε για την αι τί α κα θυ στέ ρη σης της 

άφι ξης των πλοί ων στην α κτή. Ο 14ος στο λίσκος, προ κει μέ νου να α πο φύ γει έ να γερ μα-

νι κό α ντι τορ πι λι κό και δύ ο α κταιω ρούς, υπο χρε ώ θη κε να πα ρα μεί νει στα α νοι χτά της 

θά λασ σας για πε ρισ σό τε ρο α πό δύ ο ώ ρες και να μην α πα ντή σει έ τσι στα ε πα νει λημ μέ να 

φω τει νά σή μα τα των α λε ξι πτω τι στών. Ευ τυ χώς, ό μως, για τους τε λευ ταί ους τα ε χθρι κά 

πλοί α α πο μα κρύν θη καν χω ρίς να α ντιλη φθούν α πο λύ τως τί πο τε. 

Το πρω ί της 28ης Φε βρουα ρί ου και ενώ ο στο λί σκος βρι σκό ταν 15 μί λια μα-

κριά α πό τις αγ γλι κές α κτές, τέ θη κε υ πό την προ στα σί α ε νός σμή νους Σπιτ φά ιρ, 

που τον συνό δευ σε μέ χρι το λι μά νι του Πόρ τσμουθ. 

Η ε πι χεί ρη ση «Biting» έ φθα σε στο τέ λος της προ σθέ τοντας τη δεύ τε ρη, με τά τον 

Τρα τζί νο, ε πι τυχί α των Βρε τα νών α λε ξι πτω τι στών. Αν και μικρής κλί μα κας, ε ξε τα ζό με-

νη κα θα ρά ως μί α από α έ ρος κα τα δρο μή, η ε πι χεί ρη ση στο Μπρούνε βαλ θε ω ρεί ται 

σπου δαί α και πο λύ εν δια φέ ρου σα, για τί τό σο α πό ά πο ψη σχεδί α σης ό σο και ε κτέ λε σης 

υ πήρ ξε υ πο δειγ μα τι κή, πα ρά το δυ σμε νές κλί μα, που ε πι κρα τού σε στο στρα τό πε δο των 

Συμ μά χων και τη μι κρή ε μπει ρί α των α λε ξι πτω τι στών σε τέ τοιου είδους ε πι χει ρή σεις. 

Τα ε ξαρ τή μα τα του ρα ντάρ, που α πο συν δέθη καν και με τα φέρ θη καν, θα απο-

κά λυ πταν πολ λά μυ στι κά της γερ μα νι κής τε χνο λο γί ας και οι α πώ λειες βέ βαια του 

συ γκρο τή μα τος ή ταν ε λά χι στες. Ο ταγ μα τάρ χης Φρο στ, ο διοι κητής των γεν ναί ων 

α λε ξι πτω τι στών του Μπρού νε βαλ, ο ο ποί ος ε πέ δει ξε α ξιο θαύ μα στες η γε τι κές ι κα νό-

τη τες, και ο διοι κη τής του τμή μα τος «Νέλ σον», ο ο ποί ος, πα ρά τη κα κή και μα κριά 

α πό τη ζώ νη ρί ψε ων προσγεί ω ση του τμή μα τός του, κα τόρ θω σε να το ο δη γή σει 

α σφα λώς στην α κτή και να την εκ κα θα ρί σει, τι μή θη καν με το βρε τα νι κό Πο λε μι κό 

Σταυ ρό. Στο σμη νί α Κοξ α πο νε μή θη κε ο Στρα τιω τι κός Σταυ ρός, ε νώ αρ κε τοί υ πα-

ξιω μα τι κοί και στρα τιώ τες τι μή θη καν με διά φο ρα άλ λα πο λε μι κά με τάλ λια. 
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Ι στο ρι κή Α να δρο µή
ι στο ρί α του Βα σι κού Σχολεί ου Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού των Η ΠΑ ξε κι νά α πό τις 

αρ χές του 20ού αιώ να. Την 1η Α πριλί ου 1907, ι δρύ θη κε η Σχο λή Τυ φε κί ου (School 

of Musketry), η ο ποί α ή ταν ε γκα τε στη μέ νη στο Μο ντε ρέ ι (Monterey) της Κα λι-

φόρ νια (California). Το 1915 με τα φέρ θη κε στο Φορ τ Σιλ λ (Fort Sill) της Ο κλα χό-

μα (Oklahoma), ό που με το νο μά στη κε σε Σχο λή Ό πλων Πε ζι κού (Infantry School 

of Arms). Στις 18 Σε πτεμ βρί ου 1918, το Υπουρ γεί ο Πο λέ μου (War Department) 

ε ξέ δω σε δια τα γές με τα κι νώ ντας την στο Στρα τό πε δο Μπέ νιν γκ (Camp Benning) 

ό που και υ πο δέ χτη κε την πρώ τη σει ρά Α ξιω μα τι κών στις 2 Δε κεμ βρί ου του 1918. 

Α πο στο λή τους ή ταν «Να μά θουν τα πά ντα γύ ρω α πό τα ό πλα που φέ ρει έ νας στρα-

τιώ της του Πε ζι κού».

Το ε πό με νο έ τος ι δρύ θη κε στο Camp Benning το 29ο Σύ νταγμα Πε ζι κού με σκο-

πό την πα ρο χή εκ παί δευ σης στους μα θη τευό με νους Α ξιωμα τι κούς. Η Σχο λή Ό πλων 

Πε ζι κού α να γνώ ρι σε την α νά γκη για μί α Μο νά δα με εκπαι δευ μέ νο προ σω πι κό το 

ο ποί ο θα ε πι δεί κνυε με ρε α λι στι κό και σω στό τρόπο τις τα κτι κές και το δόγ μα που 

δι δα σκό ταν στη Σχο λή. Το Σύ νταγ μα ε ξυ πηρέ τη σε αυ τό το σκο πό για τα ε πό με να 

εί κο σι τέσ σε ρα χρό νια. Η Γε νι κή Δια ταγή Νο 7 (General Order 7) του War Department 

κα θιέ ρω σε ε πί ση μα τη Σχο λή Πε ζι κού στο Camp Benning της πο λι τεί ας Τζώρ τζια 

(Georgia) στις 30 Ια νουα ρί ου 1920. Η α πο στο λή της ήταν «Να προ ε τοι μά σει ε πι λεγ-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Γε ώρ γιος Κου κά κης 

ι στο ι στο 
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μέ νους α ξιω μα τι κούς για την ε κτέ λε ση κα-

θη κό ντων Πε ζι κού που α παι τού νται στην 

ει ρή νη και τον πό λε μο με έμφα ση στην 

τέ χνη της Διοί κη σης και την Η γε σί α». Κα τά 

τη διάρ κεια αυ τού του πρώ του έ τους 

702 α ξιω μα τι κοί πα ρα κο λού θη σαν το 

«Σχο λεί ο». Ήταν το με γα λύ τε ρο μέ γε θος 

που συ γκε ντρώ θη κε κα τά την ει ρή νη για 

εκ παί δευση στην τέ χνη του πο λέ μου τα 

πρώ τα 144 χρό νια των Η.Π.Α.

∆ια µορ φώ νο ντας 
Νέ ους Η γή το ρες 

Βα σι κό Σχο λεί ο Α ξιω µα τι κών Πε ζι κού Η.Π.Α.
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Το 1940 η Σχο λή Πε ζι κού α πο τέ λε-

σε ξε χω ρι στό μέ ρος του Στρα το πέ δου 

και στις 13 Νο εμ βρί ου 1941 οι Μο νά-

δες Εκ παί δευ σης Μα θη τών (Student 

Training Units) α να διορ γα νώ θη καν 

σε δύ ο Συ ντάγ μα τα Εκ παί δευ σης τα 

ο ποί α εκπαί δευαν Α ξιω μα τι κούς αλ λά 

και κλη ρω τούς. Μέ χρι το 1942 οι Η ΠΑ 

ει σήλ θαν στον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο 

και το Μά ιο αυ τού του έ τους η Σχο λή 

Πε ζι κού ε πε κτάθη κε σε τρί α Συ ντάγ-

μα τα υ πό τη διοί κη ση μί ας Τα ξιαρ χί ας 

Εκ παι δεύ σε ως (Student Brigade). Με 

το τέ λος του πο λέ μου το 1945 η Τα-

ξιαρ χί α έ γι νε α νε νερ γή και με τέ πε σε 

σε δύο Συ ντάγ μα τα Εκ παι δεύ σε ως. 

Κα θώς άρ χι σε ο Πό λε μος της Κο ρέ ας 

το 1951 η Τα ξιαρχί α ε νερ γο ποι ή θη κε 

και πά λι. Δεν λει τούρ γη σε ό μως Βα-

σι κό Σχο λεί ο Α ξιωμα τι κών Πε ζι κού 

μέ χρι και το 1953. Η Τα ξιαρ χί α Εκ παι-

δεύ σε ως διε ξή γα γε το Σχολεί ο Υ πο ψη-

φί ων Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού ( Officers 

Candidate School ) ε νώ οι Α ξιω μα τι κοί 

α πό άλ λες «πη γές» στέλ νο νταν α πευ-

θεί ας στις Μο νά δες.

Το 1953, κα θιε ρώ θη κε το Βα σικό Σχο-

λεί ο Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού (Basic Infantry 

Officer Course) και ό λοι οι νε ο το πο θε τη μέ-

νοι Α ξιω ματι κοί Πε ζι κού, με ε ξαί ρε ση τους 

μα θη τές Σχο λής Υ πο ψήφιων Α ξιω μα τι κών 

(Officers Candidate School), πα ρα κο λού-

θη σαν το Σχο λεί ο υ πό την ε πί βλε ψη των 

εκ παι δευ τών του 1ου και 2ου Συ ντάγ ματος 

Εκ παι δεύ σε ως. Αυ τή η ορ γα νω τι κή δο-

μή πα ρέ μει νε σε ι σχύ μέ χρι και το 1964 

οπό τε η Σχο λή Πε ζι κού με το νο μά στη κε 

σε Σχο λή Πε ζι κού του Στρα τού των Η ΠΑ 

(United States Army Infantry School) και 

σχη μα τί στη κε η Τα ξιαρ χί α της Σχολής 

με το 2ο Τάγ μα Εκ παι δεύ σε ως (Training 

Battalion) υ πεύ θυ νο για τη διεύ θυν ση και 

διε ξα γω γή της εκ παί δευ σης.

Το 1974, το Τάγ μα με το νο μά στηκε 

σε Τάγ μα Βα σι κής Εκ παί δευ σης Α ξιω μα-

τι κών (Basic Officer Training Battalion) με 

α πο στο λή την εκ παίδευ ση των «μά χι μων» 

Δι μοι ρι τών Πε ζι κού. Κα τά τη διάρ κεια 

αυ τού του δια στήμα τος το πρό γραμ μα 

υ πέ στη πολ λές α να θε ω ρή σεις. Ο Α ντι-

στρά τη γος Γου ί λιαμ Γ. Λί θιουμ (Major 

General William G. Lithium) Διοι κη τής 

της Σχο λής διέ τα ξε τη βελ τί ω ση του Βα-

σι κού Σχο λεί ου ώ στε οι εκ παι δευό με νοι 

Αν θυ πολο χα γοί να γί νο νται «ει δι κοί» στα 

ό πλα, τις τα κτι κές και τη συ ντή ρη ση και 

ο Στρα τη γός Γου ί λιαμ Ντε Πιού (General 

William DePuy), Διευ θυ ντής της Διεύ-

θυν σης Δόγ μα τος, διέ τα ξε τη Σχο λή να 

δο κι μά σει έ να Βα σι κό Σχο λεί ο δομη μέ νο 

με έ ναν εκ παι δευ τή σε κά θε Δι μοι ρί α. Αυ-

τή η ορ γά νω ση βα σί στη κε στο σύ στη μα 

εκ παί δευ σης των Ισ ρα η λι νών. 

Η δε κα ε τί α του 1980 α πο τέ λε σε 

χρό νο πε ρε ταί ρω αλ λα γών και τρο-

πο ποι ή σε ων για το Βα σι κό Σχο λεί ο. 

Στα τέ λη του 1982 προ στέ θη καν δύ ο 

ε βδο μά δες κα θι στώ ντας τη διάρ κεια 

του Σχο λεί ου στις 16 ε βδο μά δες. Το 

1987 η Σχο λή α πο τε λού νταν από πέ-

ντε Λό χους και στις 14 Αυ γού στου του 

ί διου έ τους σύμ φω να με τη Δια τα γή 

Διαρ κούς Ι σχύ ος 94-37 (Permanent 

Order 94-37) το Τάγ μα Εκ παι δεύ σε ως 

ο νο μά στη κε 2ο Τάγ μα του 11ου Συ ντάγ-

μα τος Πε ζι κού. Με το πέ ρα σμα των 

χρό νων οι προ τε ραιό τη τες άλ λα ζαν 

συ νεχώς κα θι στώ ντας το Βα σι κό Σχο-

λεί ο Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού πε ρισ σό-

τε ρο α παι τη τι κό τό σο σω μα τι κά ό σο 

και πνευ μα τι κά. Α πό το 1907 ω στό σο 

μέ χρι σή με ρα η απο στο λή του Σχο λεί-

ου πα ρα μέ νει ου σια στι κά α ναλ λοί ω τη  

«Να κα τα στή σει τους νε α ρούς Αν θυ πο λο-

χα γούς Πε ζι κού ι κα νούς να η γη θούν των 

Δι μοι ριών τους στη μά χη». 
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Το έμ βλη μα της Σχο λής Πε ζι κού του 

Στρα τού των Η ΠΑ α πο τε λείται α πό δύ ο 

δια σταυ ρω μέ να τυ φέ κια και μί α α σπί δα 

που στο ε σω τε ρι κό της υπάρ χει μί α ξι-

φο λόγ χη και το ρη τό «Follow me» που 

ση μαί νει «Α κο λου θεί στε με». Τα τυ φέ-

κια ε πει δή α πο τε λού σαν α νέ κα θεν το 

ό πλο του Στρα τιώ τη του Πε ζι κού, την 

ξι φο λόγ χη ε πει δή για να κα τα λη φθεί 

έ νας α ντι κει με νι κός σκο πός εί ναι α πα-

ραί τη τη πά ντα η μά χη σώμα με σώ μα 

με ξι φο λόγ χη (α πό κο ντι νή α πό στα ση 

κα τά την τε λι κή φά ση της ε φόδου) και 

το ρη τό ε πει δή η πιο α πο τε λε σμα τι κή 

διοί κη ση εί ναι αυ τή δια του παρα δείγ-

μα τος. Το μπλε χρώ μα έ χει κα θιε ρω θεί 

ως το ε πί ση μο χρώ μα του Ό πλου του 

Πε ζι κού ό πως το α ντί στοι χο κόκ κι νο για 

τα ελ λη νι κά δε δο μέ να.

«Κώ δι κας Τι µής»
Η εκ παί δευ ση που διε ξά γε ται στη 

Σχο λή Πε ζι κού αλ λά και γενι κό τε ρα ο 

τρό πος ζω ής ε ντός του Στρα το πέ δου διέ-

πε ται α πό έ ναν «Κώ δι κα Τι μής». Τό σο οι 

εκ παι δευ τές ό σο και οι εκ παι δευό με νοι 

ο φεί λουν να τη ρούν αυ τόν τον Κώ δι κα, 

ο ο ποί ος προ βάλ λε ται και συ ντη ρείται 

μέ σω της εκ παί δευ σης. 

Οι εκ παι δευό με νοι εν θαρρύ νο νται 

να στη ρί ζο νται α πο κλει στι κά στις δι κές 

τους δυ νά μεις. Κά θε πράξη α ντι γρα φής 

ή χρή ση α θέ μι των μέ σων για την ε πί-

τευ ξη προ σω πι κού ο φέ λους τι μω ρεί ται 

α κό μα και με δια κο πή εκ παί δευ σης. Ο 

λό γος ε νός Α ξιω μα τι κού θε ω ρεί ται «συμ-

βό λαιο». Πρέ πει πά ντα να εί ναι στην 

ώ ρα του, με την κα τάλ λη λη κά θε φο-

ρά εμ φά νι ση και να κα τα βάλ λει πά ντα 

ό λες του τις δυ νά μεις για να πε τύ χει το 

κα λύ τε ρο δυ να τό α πο τέ λε σμα. Να είναι 

πά ντα αι σιό δο ξος αλ λά και ρε α λι στής σε 

κά θε του ε νέρ γεια. Να σκέ φτεται διαρ-

κώς σαν Δι μοι ρί της, να μα θαί νει α πό τα 

λά θη των άλ λων αλ λά και τα δι κά του, 

να έ χει ε πί γνω ση της α ποστο λής του 

και να υ πο στη ρί ζει την ιε ραρ χί α των 

συμ μα θη τών του.

Οι εκ παι δευ τές α πο τε λούν το πα ρά-

δειγ μα προς μί μη ση και εί ναι οι κα θο-

δηγη τές και σύμ βου λοι των Αν θυ πο λο χα-

γών. Τους με τα φέ ρουν τις ε μπει ρί ες τους 
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α πό τη μά χη και τους βο η θούν σε θέ μα τα 

η γε σί ας και διοί κη σης. Εί ναι πά ντα πα-

ρό ντες σε κά θε δρα στη ριό τη τα άλ λες 

φο ρές συμ με τέ χο ντας ως «διαι τη τές» στις 

ασκή σεις και άλ λες ως μέ ρος της α σκού-

με νης δύ να μης. Α να θέ τουν α το μι κές και 

συλ λο γι κές ερ γα σί ες και βο η θούν τους 

εκ παι δευό με νους να α να πτύ ξουν την αυ-

το πε ποί θη ση και το πνεύ μα συ νερ γα σί ας 

α ντί στοι χα. Έ χο ντας την ε πίγνω ση ό τι οι 

εκ παι δευό με νοι τους πα ρα κο λου θούν συ-

νε χώς με κρι τι κό μά τι, προ σέ χουν κά θε 

τους ε νέρ γεια ώ στε να εί ναι σύμ φω νη με 

τους κα νο νι σμούς αλλά και ό σα προ στά-

ζει ο «ά γρα φος» νό μος της Σχο λής. 

Εκ παί δευ ση

Η εκ παί δευ ση στο Βα σι κό Σχο λεί ο 

Α ξιω μα τι κών Πε ζι κού διαρκεί 13 ε βδο-

μά δες και διε ξά γε ται εκ πε ρι τρο πής 

α πό τους πέ ντε Λό χους (Alpha, Bravo, 

Charlie, Delta, Echo) του 2ου Τάγ μα τος 

του 11ου Συ ντάγ μα τος. Τα δι δα κτέ α α ντι-

κεί με να πε ριλαμ βά νουν:

 Εκ πό νη ση και έκ δο ση δια τα γής 

ε πι χει ρή σε ων πέ ντε πα ρα γρά φων

 Το πο γρα φί α 

 Συ ντή ρη ση υ λι κών 

 Αυ το ά μυ να

 Ε νη μέ ρω ση πά νω σε τα κτι κές και 

χρη σι μο ποί η ση άλ λων Ό πλων (Τε θω ρα-

κι σμέ να, Μη χα νι κό, Πυ ρο βολι κό, Α ε ρο-

πο ρί α Στρα τού, Δια βι βάσεις) 

 Χρή ση ο μα δι κών ό πλων (όλ μων, 

πο λυ βό λων, α ντιαρ μα τι κών) 

 Χρή ση ε κρη κτι κών υ λών 

 Διε ξα γω γή Τα κτι κών Α σκή σε ων 

Με τά Στρα τευ μάτων (ΤΑΜ Σ) 

 Διε ξα γω γή βο λών σε πε δί α βο λής 

στα θε ρών και κινη τών στό χων 

 Διε ξα γω γή πο ρειών 

 Μά χη σε κα τοι κη μέ νους τό πους 

 Φυ σι κή α γω γή και 

 Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρή-

νης και Στα θερο ποί η σης. 

Η πρώ τη ε βδο μά δα α να λώνε ται συ-

νή θως σε δια δι κα στι κά θέ μα τα ό πως την 

κα τα νο μή των εκ παι δευό μενων σε Ο μά-

δες και Δι μοι ρί ες, χρέ ω ση και έ λεγ χο υ λι-

κών, δο κι μα σί α σω μα τι κής α γω γής αλ λά 

και θε ω ρί α γύ ρω α πό τις ε πι χει ρή σεις 

(Α μυ ντι κές και Ε πι θε τι κές) και τη δια τα γή 

ε πι χει ρή σεων πέ ντε πα ρα γρά φων. Με το 

τέ λος της ε βδο μά δας, οι εκ παι δευό με νοι 

λαμ βά νουν και την πρώ τη τους ερ γα σί α, 

η ο ποί α α φο ρά στην έκ δο ση δια τα γής για 

μί α δε δο μέ νη τα κτι κή κα τά στα ση που δί-

νε ται α πό τους εκ παι δευ τές. Οι ε πό με νες 

ε βδο μά δες πε ρι λαμ βά νουν τα πα ρα πά νω 

α ντι κεί με να με το έ να να δια δέ χε ται το άλ-

λο με φυ σι κό και λο γι κό τρό πο και σε Κλι-

μά κιο διοί κη σης που συ νε χώς αυ ξά νει. 

Κά θε ε βδο μά δα δύ ο εκ παι δευό με νοι 

α πό κά θε ορ γα νι κή Ο μά δα ο ρί ζο νται 

Ομα δάρ χης και Βο η θός Ο μα δάρ χη και 

δύ ο α πό κά θε ορ γα νι κή Δι μοι ρί α Δι μοι-

ρίτης και Βο η θός Δι μοι ρί τη. Τα ά το μα 

αυ τά, ε κτός α πό τις κοι νές α ξιο λο γή σεις 

και πρα κτι κά τε στ, α ξιο λο γού νται και 

στα κα θή κο ντα που έ χουν ο ρι στεί για 

την ε βδο μά δα αυ τή. Η ι κα νό τη τα ανά-

θε σης κα θη κό ντων, η πα ρο χή ορ θών 

ο δη γιών προς τους συμ μα θη τές τους, 

η ι κα νό τη τα ε ξύ ψω σης του η θι κού της 

Ο μά δας ή Δι μοι ρί ας, η ε κτί μη ση της κά-

θε τα κτι κής κατά στα σης στις α σκή σεις, 

η ι κα νό τη τα ε πί λυ σης προ βλημά των, 

η α ντι κει με νι κό τη τα και ορ θή κρί ση, 

η ι κα νό τη τα της «πει θούς» αλ λά και η 

α πο δο χή των «ε βδο μα διαί ων» η γε τών 

α πό τους συ νεκ παι δευό με νούς τους, με-

τράνε και συμ ψη φί ζο νται στη συ νο λι κή 

βαθ μο λο γί α που συ γκε ντρώ νουν για τα 

κα θή κο ντα αυ τά κα τά τη διάρ κεια της 

εκ παί δευ σης.

Η σω μα τι κή α γω γή α πο τε λεί κα θη με-
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ρι νό και α να πό σπα στο 

κομ μά τι κά θε μέρας 

του Σχο λεί ου. Εί τε η 

εκ παί δευ ση διε ξά γε-

ται ε ντός του Στρα το-

πέ δου εί τε στο πε δί ο 

των α σκή σε ων κα τά 

τη διάρ κεια των ΤΑΜ Σ, 

πάντα προ η γεί ται γυ-

μνα στι κή. Με ρι κές φο-

ρές ε κτε λεί ται τρέ ξι μο 

και άλ λες φορές α σκή-

σεις εν δυ νά μω σης, αυ-

το ά μυ να (Combatives) 

ή συν δυα σμός των πα-

ρα πά νω. Ε πί σης, όλοι 

οι εκ παι δευό με νοι ε ξε-

τά ζο νται στην κο λύμ βη-

ση μά χης για 25 μέ τρα. 

Αυ τά πρέ πει να τα δια-

νύ σουν χω ρίς χρο νι κό 

πε ριο ρι σμό α φού τους 

«πε τά ξουν» μέσα στην 

πι σί να με στο λή πα ραλ-

λα γής, άρ βυ λα, ε ξάρ-

τη ση και ό πλο. Στη 

συ νέ χεια βγά ζουν την 

ε ξάρ τη ση και το όπλο 

και κο λυ μπούν μέ χρι 

την ά κρη της πι σί νας. 

Ό λοι ε πί σης (προ αι ρε τι-

κά) έχουν τη δυ να τό τη-

τα να ε ξε τα στούν και 

να λά βουν βε βαί ω ση 

ο λο κλή ρω σης του 1ου 

ε πι πέ δου (στα δί ου) 

στην αυ το ά μυ να ( level 

1 certification ). 

Ι διαί τε ρη ση μα σί α 

δί νε ται ε πί σης στην το-

πο γρα φί α. Πέ ρα α πό 

την πρα κτική ε ξά σκη-

ση, κα τά τη διάρ κεια 

Βολή Όλμου

Βολή

Εκκαθάριση Πολυβολείου
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των α σκή σε ων οι εκ-

παι δευό με νοι α ξιο λο-

γούνται α πό την ε πί-

δο σή τους στους δύ ο 

στί βους το πο γρα φί ας 

της Σχο λής. Ο πρώτος 

(με σαί ων α πο στά σε ων) 

στο χεύ ει στην εύ ρε ση 

ση μεί ων με τη χρή ση 

πυ ξί δας και χάρ τη. Τα 

ση μεί α α πέ χουν κα τά 

μέ σο ό ρο έ να χι λιό με-

τρο με τα ξύ τους και οι 

συ ντε ταγ μέ νες τους δί-

νο νται στην αρ χή του 

στί βου. Με την έ ναρ ξη 

του χρό νου ο κά θε εκ-

παι δευό με νος κα λεί ται 

να χα ρά ξει τη δια δρο-

μή που θε ω ρεί αυτός 

κα λύ τε ρη. Το 1/3 του 

συ νο λι κού δια τι θέ με-

νου χρό νου εί ναι η μέ-

ρα, ε νώ τα υπό λοι πα 

2 / 3  ν ύ  χ τ α .  Π ό  ν τ ο ι 

α φαι ρού νται για κά θε 

ση μεί ο που δεν ε ντο πί-

ζει ο εκπαι δευό με νος 

ή ε φό σον υ περ βεί τα 

δο θέ ντα χρο νι κά πε ρι-

θώ ρια. Ο δεύ τε ρος (με-

γά λων α πο στά σε ων) 

στο χεύ ει στην εύ ρε ση 

ση μεί ων με τη χρή ση 

χάρ τη και GPS (Global 

Positioning System). 

Τα ση μεί α α πέ χουν 

αυ τή τη φο ρά κα τά 

μέ σο ό ρο τέσ σε ρα χι-

λιό με τρα με τα ξύ τους. 

Τα υ πό λοι πα ι σχύ ουν 

ό πως και πριν.

Η ε ξά σκη ση στη δια-

Ομάδα στην πορεία

Παραλλαγή Διμοιρίας πριν ΤΑΜΣ
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δι κα σί α βο λής κα τέ χει ε πί σης ση μα ντι κή 

θέ ση στην εκ παί δευ ση. Καθ’ ό λη τη 

διάρ κεια του Σχο λεί ου διε ξά γο νται βο-

λές σε στα θε ρούς και κι νητούς στό χους 

α πό διά φο ρες α πο στά σεις και με δια-

φο ρε τι κά ό πλα (α το μι κό τυ φέ κιο Μ16, 

βομ βι δο βό λο Μ203, πο λυ βόλο ΜAG, 

υ πο πο λυ βό λο Minimi, Όλ μος 81 χιλ.). 

Αυ τές διε ξά γο νται τό σο κα τά την η μέ-

ρα ό σο και κα τά τη νύ χτα με συ σκευές 

νυ χτε ρι νής ό ρα σης πα θη τι κού τύ που 

(PVS-7 και PVS-14). Ε πί σης, δι δά σκε ται 

η ρύθ μι ση και ο μηδε νι σμός τό σο του 

ο πλι σμού ό σο και των δια φό ρων συ-

σκευών σκό πευ σης που χρη σι μο ποιεί 

ο στρα τός, ό πως η συ σκευ ή υ πέ ρυ θρου 

λέ ι ζερ PAQ-4C και η διό πτρα τα χεί ας 

σκό πευ σης Aim point (Red Dot). Τέ λος, 

διε ξά γε ται βο λή α πό την κά θε Ομά δα 

σε ε ξο μοιω τή με συ γκε κρι μέ νο α ριθ μό 

πυ ρο μα χι κών. Κα τά τη διάρ κεια της 

βο λής, εμ φα νί ζο νται διά φο ροι στό χοι 

(προ σω πι κό, θωρα κι σμέ να ο χή μα τα, 

άρ μα τα, κ.λπ.) και ο κά θε Ο μα δάρ χης 

κα λεί ται με την ορ θή διοί κη ση πυ ρός 

των ορ γα νι κών και των υ πό διοί κη ση 

(ΥΔ) ό πλων να α ντι με τω πί σει την α πει λή 

με πα ράλ λη λη οικο νο μί α πυ ρο μα χι κών. 

Ο κά θε άν δρας ε πί σης ε ξε τά ζε ται στην 

πει θαρ χί α πυ ρός. 

Με γά λο μέ ρος της εκ παί δευ σης 

ό μως κα τα λαμ βά νει και η διε ξα γω γή 

τυ πο ποι η μέ νων ε νερ γειών (Battle Drills) 

για την α ντι με τώ πι ση συ γκε κρι μέ νων 

τα κτι κών κα τα στά σε ων, ό πως ε ξου δε-

τέ ρω ση πο λυ βο λεί ου, α ντι με τώ πι ση 

ε νέ δρας, α ντι με τώ πι ση ε χθρι κής α ντί-

στα σης μι κρής δύ να μης, ε πι χει ρή σεις σε 

ορύγ μα τα, εκ κα θά ρι ση δω μα τί ου, κ.ά.). 

Αρ χι κά, οι ε νέρ γειες αυ τές δι δά σκο νται 

και ε κτε λού νται με μο νω μέ να και στη 

συ νέ χεια ε ντάσ σο νται σαν μέ ρος με γα-

λύ τε ρων α σκή σε ων και πολ λές φο ρές 

χρη σι μο ποιεί ται και συν δυα σμός αυ τών. 

Για τη διε ξα γω γή τους ε πι στρα τεύ ο νται 

α κό μα και ό πλα πυ ρο μα χι κών μπο γιάς 

(paintball) με τη χρή ση ει δι κού ε ξο πλι-

σμού, ό πως κλεί στρο, προ στα τευ τι κή 

μά σκα και ει δι κό γι λέ κο. 

Λό γω ε πί σης της με γά λης ση μα σί ας 

των μέ σων ε πι κοι νω νί ας στο σύγ χρο νο 

πε δί ο της μά χης, δι δά σκο νται τό σο σε 

θε ω ρη τι κό ό σο και πρα κτι κό ε πί πε δο τα 

χα ρα κτη ρι στι κά και ο τρό πος χρή σης των 

χρη σι μο ποιού με νων σταθ μών α συρ μά-

των, οι κα νό νες εκ με τάλ λευ σης ε πι κοι νω νί-

ας, η χρή ση κω δι κών λέ ξε ων και χρη σι μο-

ποί η ση Τε χνι κών Ο δη γιών Δια βι βά σε ων 

(ΤΟΔ Β), η αί τη ση πυρός και δια κο μι δής 

α πό σταθ μό α συρ μά του και ό τι άλ λο έ χει 

σχέ ση με θέ ματα Δια βι βά σε ων.

Ξε χω ρι στό μά θη μα γί νε ται ό μως και 

για θέ μα τα συ ντή ρη σης. Μί α ο λό κλη ρη 

μέ ρα α φιε ρώ νε ται σε αυ τό το α ντι κεί-

με νο που λαμ βά νει χώ ρα σε Δι μοι ρί α 

Συντη ρή σε ως Μη χα νο κί νη του Τάγ μα-

τος, στο χώ ρο της ο ποίας με τα βαί νουν 

οι εκ παι δευό με νοι. Ε κεί, βλέ πουν α πό 

πρώ το χέ ρι πώς πραγ ματο ποιεί ται η 

συ ντή ρη ση β΄ κλι μα κί ου για τα Τε θω-

ρα κι σμέ να Ο χή μα τα Με ταφο ράς Προ-

σω πι κού (ΤΟ ΜΠ), μιας και πολ λοί α πό 

αυ τούς θα το πο θε τη θούν σε Μηχα νο κί-

νη τα Τάγ μα τα. Με τά ό μως και α πό κά θε 

ΤΑΜ Σ ή βο λή, πρώ τη προ τε ραιό τητα 

εί ναι η κά θαρ ση ο πλι σμού. Έ τσι, οι νε-

α ροί Αν θυ πο λο χα γοί μα θαί νουν α πό 

πρώ το χέ ρι να δεί χνουν σε βα σμό στα 

υ λι κά που χρη σι μο ποιούν αλ λά και τι 

προ τε ραιό τη τες να θέ τουν αρ γό τε ρα 

στο πραγ μα τι κό θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων.

Ό λα τα πα ρα πά νω, τέ λος, βρί σκουν 

ε φαρ μο γή στη διε ξα γω γή ΤΑΜ Σ οι ο ποί-

ες γί νο νται προ ο δευ τι κά ό λο και πιο 

δύ σκο λες, με ε πι στέγα σμα την τε λι κή 

ά σκη ση την προ τε λευ ταί α ε βδο μά δα 
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του Σχο λεί ου. Σε αυ τή οι εκ παι δευό-

με νοι με τα βαί νουν σε μια Προ ω θη μέ-

νη Βά ση Ε πι χει ρή σε ων α πό την ο ποί α 

ε κτε λούν μια πλη θώ ρα α πο στο λών, με 

τε λευ ταί α την εκ κα θά ρι ση ε νός οι κο δο-

μι κού συ γκρο τή μα τος. 

Α πο φοί τη ση
Η τε λευ ταί α ε βδο μά δα για ό σους 

ε πι τύ χουν στο Σχο λεί ο εί ναι και η ε βδο-

μά δα α πο φοί τη σης. Πα ρα δίνο νται τα 

υ λι κά που χρε ώ θη καν την πρώ τη μέ ρα 

(α φού πρώ τα κα θα ρι στούν και συ ντη ρη-

θούν ε ξο νυ χι στι κά), γί νε ται κρι τι κή της 

εκ παίδευ σης και τέ λος οι α πα ραί τη τες 

πά ντα δο κι μα στι κές της τε λε τής α πο-

φοίτη σης. Κά θε εκ παι δευό με νος βαθ μο-

λο γεί τους υ πό λοι πους της Ο μά δας του 

και έ τσι κα θο ρί ζε ται ο «κο ρυ φαί ος» της 

Ο μά δας και α ντί στοι χα της Δι μοι ρί ας και 

του Λό χου. Αυ τοί τυγ χά νουν ι διαί τε ρης 

α να γνώ ρι σης και τα ο νό μα τά τους α να-

γρά φο νται στις προ σκλή σεις της τε λε τής 

αλ λά και α να κοι νώ νο νται κατά την ί δια 

την τε λε τή. 

Στην τε λε τή α πο φοί τη σης μά λι στα 

συ νη θί ζε ται να προ σκα λούν πέ ρα α πό 

συγγε νείς και φί λους των εκ παι δευο μέ-

νων, α πό στρα τους ή εν ε νερ γεί α στρα-

τιω τι κούς οι ο ποί οι έ χουν δια κρι θεί κα τά 

τη διάρ κεια της κα ριέ ρας τους για το 

ή θος, τον ε παγ γελ μα τι σμό αλ λά κυ ρί-

ως για τις η γε τι κές τους ι κα νό τη τες. Δί-

νουν με αυ τόν τον τρό πο μια ξε χω ρι στή 

χροιά στην ό λη τε λε τή και ταυ τό χρο να 

περ νά νε το μή νυ μα της συ νέχι σης της 

πα ρά δο σης και του σε βα σμού προς 

τους προ κα τό χους τους στους νεα ρούς 

Αν θυ πο λο χα γούς. Η τε λε τή τε λειώ νει με 

την α πο νο μή του μπλε αμ φι μασχά λιου, 

το ο ποί ο θα κο σμεί α πό τώ ρα και στο 

ε ξής τον δε ξί τους ώ μο και με υπε ρη-

φά νεια θα ε πι δει κνύ ουν. Στους αλ λο δα-

πούς εκ παι δευό με νους ε πι πλέ ον α πο νέ-

με ται και ει δι κό με ταλ λι κό δια κρι τι κό με 

το έμ βλη μα της Σχο λής πλαι σιω μέ νο 

α πό δάφ νες και την ε πι γρα φή «United 

States Army Schools». 

Αλ λο δα ποί Μα θη τές
Ό λοι οι αλ λο δα ποί μα θη τές που 

πρό κει ται να φοι τή σουν στο Σχο λεί ο 

πα ρου σιά ζο νται στη Σχο λή Πε ζι κού 

μί α ε βδο μά δα πριν την κα θο ρι σμέ νη 

η μέ ρα πα ρου σί α σης. Υ πεύ θυ νο για αυ-

τούς εί ναι το Γρα φεί ο Εκ παί δευ σης Διε-

θνών Μα θη τών (International Students 

Training Detachment, ISTD) ε πι πέ δου 

Λό χου. Με την πα ρου σί α σή τους ε κεί, 

οι μα θη τές υ πο βάλ λο νται σε γρα πτή 

ε ξέ τα ση αγ γλι κών προ κειμέ νου να δια-

πι στω θεί το ε πί πε δο γνώ σης τους. Στη 

συ νέ χεια πα ρα κο λου θούν μί α σει ρά 

ε νη με ρώ σε ων, ό πως στρα τιω τι κή ο ρο-

λο γί α, τακτι κή, κ.λπ. που σκο πό έ χουν 

την ο μα λή έ ντα ξή τους στη Σχο λή και 

την ε περ χό με νη εκ παί δευ ση. 

Ό σον α φο ρά τέ λος την ε πί δο ση των 

αλ λο δα πών μα θη τών στην εκ παί δευ ση θα 

πρέ πει να ση μειω θεί ό τι υ πάρ χει κα τα νό η-

ση σχε τι κά με το θέ μα της γλώσ σας και γι΄ 

αυ τό το λό γο το ό ριο ε πι τυ χί ας έ χει μειω-

θεί στο 60% του μέ γι στου σε σχέ ση με 

το 70% που ι σχύ ει για τους Α με ρι κα νούς 

μα θη τές. Παρ’ ό λα αυ τά συμ μετέ χουν 

κα νο νι κά στις α ξιο λο γή σεις, τα δια γω νί-

σμα τα και κά θε άλ λη δρα στη ριό τη τα του 

Σχο λεί ου. Με το τέ λος της εκ παί δευ σης 

μάλι στα βρα βεύ ε ται και ο κα λύ τε ρος αλ-

λο δα πός μα θη τής του Σχο λεί ου.

∆ιοι κη τι κή Μέ ρι µνα
Οι βα σι κές α νά γκες των εκ παι δευό-

με νων κα λύ πτο νται ά νε τα ε ντός Σχο-

λής, μιας και δια θέ τει δω μά τια (με πα-

ρο χή ί ντερ νετ), ε στια τό ρια, υ πε ρα γο-
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ρές, στρα τιω τι κά πρα τή ρια, πλυ ντή ρια 

και στεγνω τή ρια, αί θου σες δια σκέ δα-

σης, κι νη μα το γρά φους, γυ μνα στή ριο, 

κο λυμ βη τή ριο, ρα φεί ο, κ.ά. Ε πί σης, για 

κά θε αλ λο δα πό μα θη τή ο ρί ζε ται και 

έ νας α ντί στοι χος Α με ρι κά νος, ο ο ποίος 

ο νο μά ζε ται «σπόν σο ρας» (sponsor) ο 

ρό λος του ο ποί ου εί ναι να βο η θά ει τον 

«προ στα τευό με νό» του σε ό ,τι χρεια-

στεί (π.χ. θέ μα τα με τα κί νη σης) α κό μα 

και στον ε λεύ θε ρο χρό νο. 

Ι διαί τε ρη μά λι στα εί ναι η μέ ρι μνα για 

τις συ ζύ γους των εκ παι δευο μέ νων. Οι 

ί διες φρο ντί ζουν να συ να ντιού νται τα-

κτά για να γνω ρι στούν κα λύ τε ρα και να 

α νταλ λά ξουν α πό ψεις, αλ λά και η ί δια η 

Σχο λή φρο ντί ζει να τους δεί χνει τον α νά-

λο γο σε βα σμό για την κα τα νό η ση που 

δεί χνουν ως προς το έρ γο που ε πι τε λούν 

οι σύ ζυ γοί τους. Αρ κεί να ση μειώ σου με 

ό τι εί ναι αρ κε τές οι φο ρές που κα λού νται 

να πα ρα κο λου θή σουν την εκ παί δευ ση 

και σε κά ποιες α κό μα και να συμ με τέ-

χουν, ό πως στην εκτέ λε ση βο λών με 

α το μι κό τυ φέ κιο ή πο λυ βό λο. 

Το Βα σι κό Σχο λεί ο Α ξιω μα τι κών Πε-

ζι κού των Η.Π.Α. έ χει πολ λά να δι δά ξει 

τον κά θε εκ παι δευό με νο. Πέ ρα α πό τις 

γνώ σεις που α πο κο μί ζει κά ποιος, το μέ γι-

στο ό φε λος εί ναι η ε μπει ρί α στην τέ χνη 

της η γε σί ας. Τα λό για του Διοι κη τή του 

11ου Συντάγ μα τος κα τά τη διάρ κεια της 

προ α γω γής του α πό Συ νταγ μα τάρ χη σε 

Τα ξί αρχο η χούν α κό μα στα αυ τιά μου : 

«… Θέλω, τέ λος, να ευ χα ρι στή σω ό λους 

ε σάς, πα ρό ντες και α πό ντες, που υ πη ρε τή-

σατε υ πό τις δια τα γές μου· χω ρίς ε σάς δεν 

θα εί χα κα τα φέ ρει τί πο τα!».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δια δι κτυα κές Πη γές

 www.cgsc.edu

 www.nps.gov

 www.baldrunner.com

 www.georgiainfo.galileo.usg.edu

 www.flickr.com

 www.members.virtualtourist.com

 www.armchairgeneral.com

 www.contagiousloveexperiment.files.word-

press.com

 www.news.cnet.com



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΚΩΝ Ε.Δ. 

Α.Ο.Ο.Α.

ΘΕΜΑ: 2η Διανομή δύο (2) Διαμ/των της πολ/κίας στο Ο.Τ. 834 στη   

Λάρισα.

1. Γνωστοποιείται στα μέλη του Α.Ο.Ο.Α. ότι:

 α. Το Δ.Σ./Α.Ο.Ο.Α. ενέκρινε τη 2η διανομή των Α2 - A3 διαμ/των της 

πολ/κίας Λάρισας, που αρχικώς είχαν διανεμηθεί με το 34° Οικοδομικό Πρ/μα 

και παρέμειναν αδιάθετα.

 β. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα μέλη της Α΄ 

Κατηγορίας και για τη Β΄ Κατηγορία οι εγγεγραμμένοι μέχρι και το έτος 2000.

 γ. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής λήγει στις 30-

9-2011.

2. Η αξία των διαμερισμάτων συμπεριλαμβανομένης της αποθήκης και της 

θέσεως στάθμευσης, είναι για το Α2 διαμ/σμα 133.747,41 € και για το A3 διαμ/σμα 

134.009,62 €

3. Η εξόφληση της αξίας των διαμερισμάτων μπορεί να γίνει εφάπαξ ή με προ-

καταβολή το ποσό των 20.000 € και το υπόλοιπο της αξίας, κάθε διαμερίσματος, 

θα εξοφληθεί σε 15 έτη με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις (επιτόκιο 2% για το 

2011).

4.  Για επισκέψεις στην Πολ/κία έχει ορισθεί υπεύθυνος ο Λγος (ΠΖ) Μπακοστέργιος 

Δημήτριος της Στρ./ΔΠΣΣ τηλ. 2410-993171.

5. Η σχετική εγκύκλιος θα κυκλοφορήσει εντός του Αυγούστου με Γενική 

Διαταγή.

6. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6577401-470-471-484.

      

      4 Ιουλίου 2011

     

           Υπτγος Ιωάννης Βενέτης

               Γενικός Διευθυντής 







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 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

7 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

8 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

9 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

10 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

11 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

12 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

13 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

14 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

15 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

16 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

17 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

18 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

19 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

20 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

21 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

22 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

23 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

24 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

25 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

26 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

27 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

28 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

29 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

30 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

31 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

32 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

33 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

34 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

35 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

36 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

37 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

38 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

39 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

40 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

41 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

42 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

43 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

44 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

45 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

46 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

47 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

48 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

49 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

50 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

51 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

52 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

53 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

54 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

55 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

56 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

57 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

58 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- 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).

- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

τηλ: 210-6598661, 210-6598666.

- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).

- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.

- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.
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