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

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

Οι	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.

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	0-17/2001,	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	 υποβάλλονται	 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	βιβλιο-

γραφία	(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.	 Προκειμένου	 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.

Ο	συντάκτης	είναι	υπεύθυνος	για	το	περιεχόμενο	της	εργασίας	του	και	για	την	εξασφάλιση	άδειας	

για	τη	χρησιμοποίηση	των	πηγών.

Η	γλώσσα	που	χρησιμοποιείται	θα	πρέπει	να	είναι	η	δημοτική,	χωρίς	υπερβολές	και	ακρότητες.	Σε	

ότι	αφορά	στον	τονισμό,	να	εφαρμόζεται	το	μονοτονικό	σύστημα.

Εφόσον	δημοσιευθεί	η	εργασία,	οι	συντάκτες	δικαιούνται	για	κάθε	τυπογραφική	σελίδα	του	περιο-

δικού	 αμοιβή	 12,33€,	 για	 πρωτότυπη	 μελέτη	 και	 6,16€,	 για	 εργασία	 που	 προέρχεται	 από	 μετάφραση	

ξενόγλωσσου	κειμένου.

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.

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.















� ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Ο 
πλτσμός της αχαας Ελλδς ξμντα γα τς πδόσς 

τ στην τχνη, τα γμματα, τν πλτσμό γνκότα, την 

κνμα, τη φλσφα κα την πλμκή ατή. νκα ατών 

των απαμλλων πδόσων σ ατύς τς τμς, πν αμλητα 

η σνσφ των νμθτών της αχαότητας, των ανθώπων π 

γνωσαν τς κνωνς της αχαας Ελλδς, μ ττ σφό� τό

π, ώστ  κνωνκς δμς π δημύγησαν να απδώσν τα 

παναφθντα απτλσματα.

Η πωττπα των μταθμσών τς σνστατ στ γγνός πως 

σ αντθση μ τς γτνκύς πλτσμύς της Μσγ, δναν 

� Δεν εναι τχαο τι ο Σλων ο Αθναος, ο Πιττακς ο Μτιλναος, ο Περανδρος ο Κορνθιος και ο 
Χλων ο Λακεδαιμνιος, οι οποοι σμπεριλαμβνονται στος 7 σοφούς τς αρχαιττας, πήρξαν παρλ
λλα και νομοθτες των πλεών τος.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κωνσταντνς Τσλγκδης, Δκηγός

Αρχαίοι
Έλληνες Νομοθέτες

Αρχαίοι
Έλληνες Νομοθέτες
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στς πλτς τη δνατότητα, μσω των δαδκασών της σμμτχής 

τς στς κατκς πθσς, να αντληφθύν ότ ατ  δ να 

τ κτς κα να πωμζντα μ τμή τη δαχση των κατκών π

θσων, καθώς κα την πσπση της ατνμας κα ανξατησας 

της πατδας τς.

Εκν π σνήθως πααγνωζτα στην πσφ τ πλτσμύ 

μας να η πδασή τ στ σύγχν νμκό πλτσμό, δδμν 

της πής π σκησ στς ωμας νμθτς, πνω στα νμ

θτήματα των πων βασζτα τ στκό Δκα αλλ κα ν γν η 

πστήμη τ Δκα, καθώς κα η πδαση των ανθωπστκών αξών 

τ στη δαμόφωση των σνταγματκών κμνων των σύγχνων 

δημκατών.

Στην παύσα θματκή νότητα πτα η σύντμη πγαφή τ 

β, όπ να δνατό, λόγω λλψως πακών στχων, κα τ 

γ των σφών νμθτών της αχαότητας, νώ παλληλα θα 

πασαστ κα η ξλξη της αχαας λληνκής κνωνας μ τη μ

τβαση από τ ατμκό κα τ κγνακό στχ στ σλλγκό 

κα τ θνκό. Η αναφ πλαμβν τ γ τ Λκύγ στη 

Σπτη, των δύ νμθτών της Μγλης Ελλδας, τ Ζλκ κα 

τ Χαώνδα, κα τσσων νμθτών από την πόλη της θήνας: τ 

Δκντα, τ Σόλωνα, τ Κλσθνη κα τ Εφλτη.

Λκοργος ο ςπαρτιατης
Οι πλροφορες σχετικ με το πτε ακριβώς ζσε και δρασε δεν εναι β-

βαιες. Πιστεύεται τι ο Λκούργος ήταν βασιλις τς Σπρτς περπο το 800 

π.Χ.� Οι κριτερες πλροφορες πο αντλούνται για το πρσωπ το προρχονται 

απ τ βιογραφα πο γραψε ο Πλούταρχος για το πρσωπ το. Σύμφωνα με 

ατή, ο Λκούργος ήταν γιος το βασιλι Ενμο, ο οποος χασε τ ζωή το 

εξαιτας τς ανομας και τς αταξας πο επικρατούσαν ττε στ Σπρτ. Σγκε

κριμνα, επιχερσε να χωρσει σμπλεκμενος πολτες και σκοτώθκε κατ τ 

διρκεια τς σμπλοκής. Τον διαδχθκε ο Πολδκτς, πρεσβύτερος αδελφς 

το Λκούργο. Πθανε μως κι ατς, και ο θρνος πρασε στον Λκούργο. Η 

χήρα το αδερφού το, το πρτεινε να σκοτώσον το παιδ πο περμενε απ 

τον αδερφ το και να κβερνήσει ατς ως βασιλις. Ο Λκούργος αρνήθκε 

τν πρτασή τς και προκειμνο να αποφύγει τις διαβολς και τις δολοπλοκες 

τς νύφς το, αποφσισε να εγκαταλεψει τ Σπρτ.

Στο διστμα τς αποσας το απ τ Σπρτ, πραγματοποσε ταξδια στν 

Κρήτ, στν Ιωνα, στν Ινδα, στν Αγπτο, στ Λιβύ, σως ακμ και στν 

Ισπανα. Ο Λκούργος μελτσε τος νμος και τον τρπο ζωής των ανθρώπων 

� Αν και πολλο ιστορικο αμφισβτούν τν ύπαρξή το, ως ιστορικ πρσωπο, αποδδοντας σμβολική 
ερμνεα στν ετμολογα το ονματς το πο προρχεται απ το επθετο το Απλλωνα λκεργος 
πο σμανει φωτοδτς.
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σε ατούς τος τπος και ακολοθώντας τ σγκριτική μθοδο κατλξε στον 

τύπο πολιτεύματος πο πστεε τι ρμοζε στν πλ το. στερα απ χρνια, 

επστρεψε στ Σπρτ για να το εφαρμσει, αφού προγομνως επισκφθκε 

το Μαντεο των Δελφών για να λβει τ θεκή σγκατθεσ. Το νομοθετικ ργο 

το Λκούργο δεν ήταν γραπτ αλλ εθιμικ και περιλαμβανταν στις περφμες 

ρήτρες� το, στ μεγλ, πο οργνωνε τν πολιτεα των Λακεδαιμονων και στις 

μικρς πο περιεχαν πιο εξειδικεμνες νομοθετικς διατξεις. 

H αποδοχή το πολιτεύματος το Λκούργο απ τος Σπαρτιτες δεν πήρξε 

απρσκοπτ. Λγω των μτρων λιτττας πο επβαλε και το πνεύματος ισττας 

πο το χαρακτήριζε, οι πλούσιοι αντδρασαν βαια σε ατ, φτασαν μλιστα να 

προν με τις πτρες τον εισγτή το, ο οποος φγε τρχοντας απ τν αγορ 

για να γλιτώσει, ενώ κατ τ σμπλοκή χασε το να το μτι. Τελικ, οι νμοι το 

Λκούργο επιβλήθκαν στ Σπρτ, αν και δεν καταγρφκαν. Ο Λκούργος 

ρκισε τος Σπαρτιτες τι δεν θα τος αλλξον ώσπο να επιστρψει και κατ

πιν φγε για τος Δελφούς. Εκε, θεωρώντας τι εχε πλον ζήσει αρκετ, παψε 

να τρώει, ώσπο πθανε απ ασιτα. Δεν επστρεψε λοιπν στ Σπρτ και τσι 

οι Σπαρτιτες, πιστο στον ρκο τος, δεν λλαξαν το πολτεμ το.

οι διαταξεις της μεγαΛης ρητρας
Με τ μεγλ ρήτρα, ο Λκούργος θεσε τις βσεις για τ λεγμεν «Πολι

τεα Λακεδαιμονων»  οποα αποτελούσε πρτπο πολιτεας στρατοπδο�, 

αποτελούμεν απ πολτες δωρικής καταγωγής, οι οποοι ως κύριο προορισμ 

εχαν τν σκσή τος στις πολεμικς τχνες, εξ’ ο και στν πολιτεα ατή 

 κύρια αρετή ήταν  πολεμική αρετή. Η σγκρτσ τς Πολιτεας των Λα

κεδαιμονων σνστατο στα εξής ργανα:

 Στος δύο βασιλες με τα δια ο καθνας δικαιώματα. Οι βασιλες προ

ρχονταν απ τα δύο αρχγονα γν τς Σπρτς, τος Αγιδες και τος Ε

ρπωντδες, τα οποα θεωρούνταν και οικιστς τς πλς. Η δικαιοδοσα τος 

περιοριζταν στα στρατγικ και στα ιερατικ καθήκοντα, ενώ παρλλλα 

ασκούσαν μαζ με τ Γεροσα τα δικαιώματα σγκλήσεως και διαλύσεως τς 

Απλλας. Επσς, εχαν και αρμοδιττες δικαστικής φύσς περιοριζμενες 

κρως σε θματα οικογενειακού δικαο.

 Στν Αρχή των Γερντων,  θεσμοθτσ τς οποας ήταν  σμαντικτε

ρ καινοτομα πο εισήγαγε ο Λκούργος. Επρκειτο για να σώμα �8 πολιτών 

νω των �0 ετών με ισβια θτεα, τα μλ το οποο εκλγονταν απεθεας 

απ τ σνλεσ των πολιτών. Tα μλ τς Γεροσας σναποφσιζαν με τος 

δύο βασιλες τς Σπρτς για λα το κρσιμα ζτήματα τς πλς, εχαν το δι

καωμα σύγκλσς και διλσς τς σνλεσς των πολιτών, επεξεργζονταν 

τος νμος πο θα κατατθενταν προς ψήφισ στ σνλεσ των πολιτών 

και επεχαν και δικαστικς αρμοδιττες σε φονικς δκες και δκες εξορας, ενώ 

� Η λξ ρήτρα προρχεται απ τ λ. ρτς πο σμανει προφορικς.
� Αναλτικτερα, βλ. Γ. Νκο στρα Ενκύ κα Ρμακύ δκαυ, Univercity studio press Θεσσαλο

νκ �99�, σελ. 9� επ.
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σμμετεχαν και στ σύνθεσ των ειδικών 
δικαστρων πο δκαζαν τος βασιλες. 

 Επσς, μεγλς σποδαιτατος 
ρύθμισ πο εισήγαγε ο Λκούργος ήταν 
 σύστασ τς Απλλας, τς σνλεσς 

των πολιτών τς Σπρτς. Δικαωμα σμ

μετοχής στν Απλλα εχαν οι Σπαρτιτες 

νω των τριντα ετών, οι οποοι διατ

ρούσαν τα πολιτικ τος δικαιώματα και 

ανήκαν στν κατγορα των ομοων, σε 

αντιδιαστολή με τος περοικος πο 

ονομζονταν Λακεδαιμνιοι, σοι δλαδή 

εχαν ασκθε στν σπαρτιατική πολεμική 

αγωγή και σνεισφεραν στα κοιν σσσ

τια, τα λεγμενα φιδτια. Στις δικαιοδοσες 

τς Απλλας περιλαμβνονταν  δια βοής 

επιδοκιμασα ή αποδοκιμασα των προτ

σεων νμων πο εισφεραν  Γεροσα 

και οι δύο βασιλες,  εκλογή των μελών 

τς Γεροσας,  κήρξ πολμο,  σύ

ναψ ειρήνς,  σύναψ σνθκών κ.α.

Σμαντική θσ στ δομή τς πολιτεια

κής οργνωσς τς αρχαας Σπρτς κα

τχει  αρχή των 5 εφρων. Η αρχή ατή, 

ως θεσμς, θεωρεται μεταγενστερος τς 

μεγλς ρήτρας το Λκούργο, αναγ

Λγω των μτρων λτττας που πβαλ 
ο Λυκούργος κα του πνύματος σττας 
που το χαρακτρζ, ο πλούσο αντδρα
σαν βαα σ αυτ, φτασαν μάλστα να 
πάρουν μ τς πτρς τον σγτ του, 
ο οποος φυγ τρχοντας απ τν αγορά 
γα να γλτσ...
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μεν στο βασιλα Θεπομπο5. Λγω τς σποδαιττς τς στο πολτεμα τς 

Σπρτς, κρνεται σκπιμ μια αναφορ στο θεσμ ατ. Η θτεα τος ήταν ετή

σια. Ο νας εκ των εφρων χαρακτριζταν ως ο επώνμος φορος τς πλς. 

Στις μεταξύ τος σχσεις, ως σλλογικού οργνο, σχε  αρχή τς πλειοψφας. 

Η εκλογή τος γινταν απ το δήμο. Στις αρμοδιττς τος σμπεριλαμβνονταν 

καθήκοντα δικαστικής, διοικτικής και αστνομικής φύσς, καθώς και  οσιαστι

κή σκσ τς πολιτικής εξοσας. Παρλλλα, οι φοροι εχαν το δικαωμα να 

σγκαλούν και να διεθύνον τις εργασες τς Απλλας αλλ και τς Γεροσας.

το περιεχομενο των μικρων ρητρων το Λκοργο
Οι ρήτρες ατς, πως και  μεγλ, οριοθετούσαν σε μικρτερο βαθμ, τν 

οργνωσ τς πολιτεας τς Σπρτς. Οι κριτερες ρθμσεις πο σμπεριλαμ

βνονταν σε ατς ήταν:

 ο αναδασμς τς γς: ο Λκούργος πεισε τος πολτες πως ήταν αναγκα

5 Σύμφωνα με λλες πγς, πιστεύεται τι ο Χλων, νας απ τος εφτ σοφούς τς αρχαιττας, εναι 
ατς πο θσπισε τν αρχή των εφρων.

Ο Λυκούργος θσ μ 
τους νμους του τς βάσς 
γα τ δμουργα του πο 
αξμαχου στρατού στν πα
γκσμα πολμκ στορα, 
γγονς που αναμφβολα 
καθστά το ργο του απλυ
τα πτυχμνο.
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ος κι τσι  γ χωρστκε σε 9000 σος κλήρος για τος Σπαρτιτες με τν 

απαγρεσ πώλσς των κλήρων ατών, ώστε να διατρεται εσαε  ισττα 

των ομοων. Μαζ με τν παραπνω μεταρρύθμισ, φρντισε να χσον τα νομ

σματα τν αξα τος με το να τα κνει μεγλα και βαρι αλλ και να ακρώσει τα 

χρσ. Τα νομσματα ήταν βαρι και σιδερνια. τσι, για να μικρ ποσ κποιος 

ήθελε ολκλρο κρο για να τα κοβαλήσει. Με ατ τον τρπο, εξαφανστκαν 

τα αδικήματα πο εχαν να κνον με τν αξα των χρμτων 

  θσπισ το θεσμού τς ξενλασας: οι ξνοι θα μπορούσαν να παραμε

νον στν πλ τς Σπρτς μνο αν ήταν χρήσιμοι και μπορούσαν να ανταπε

ξλθον στο σπαρτιατικ τρπο ζωής

  Ιδιατερ μριμνα για τις γαμικς σχσεις: ο θεσμς το γμο θεωρούνταν 

ιερς και παρλλλα καθιερώνονταν προνμια για τος πολύτεκνος. Ειδικτερα, 

οι πατρες τριών αγοριών απαλλσσονταν απ τις φρορς, ενώ σοι εχαν τσσε

ρα αγρια εχαν πλήρ φοροαπαλλαγή. Σε αντιδιαστολή, οι γαμοι θεωρούνταν 

«τιμοι» και τος στερούνταν το δικαωμα παρστασς σε γμνικούς αγώνες

  απαγρεσ χρήσς γραπτών νμων 

  απαγρεσ επανειλμμνων εκστρατειών εναντον των διων αντιπλων, 

προκειμνο ατο να μν εθζονται στν μνα και τν πολεμική τχν 

  αρχή εκπαδεσς των παιδιών απ τα 7 τος χρνια με σκοπ τν πακοή 

στις διαταγς, τν αντοχή στις κακοχες και τ νκ στ μχ. σο μεγλωναν, 

τσο εντατικτερ γινταν  σωματική σκσ.

κριτικη θεωρηςη το νομοθετικο εργο το Λκοργο
Οι ιστορικο, αρχαοι και νετεροι, δεν αποδδον λοι στον Λκούργο το 

διο ποσοστ απ τος νμος πο  παρδοσ χει στεγσει π το νομ 

το. Μερικο ιστορικο πιστεύον τι λλοι νμοι εναι προγενστεροι και λλοι 

μεταγενστεροι το Λκούργο. χει διαπιστωθε, επσς,  ποψ τι οι θεσμο 

πο αποδδονται στο μθικ πρσωπο το Λκούργο αντικατοπτρζον σταθ

μούς στ μακροχρνια εξλιξ τς σπαρτιατικής κοινωνας απ τν αρχγον 

κοινοτική οργνωσ στν ανδσ το κρτος. Λγοι, μως, εναι οι ιστορικο 

πο δεν παραδχονται τι το σύστμα πο φρει το νομα το Λκούργο, εναι 

ο κριτερος παργοντας πο επτρεψε στ Σπρτ να μεγαλοργήσει και να 

προκαλε τον θαμασμ, στος αιώνες πο ακολούθσαν. Απδειξ το γεγον

τος ατού εναι  στρατιωτική παρακμή τς Σπρτς ταν ατνσε  ισχύς τς 

Λκούργειας νομοθεσας (γιναν κποιες προσπθειες των βασιλων γ το 

Δ΄ και Κλεομν το Γ΄ να τν επαναδραστριοποιήσον αλλ δεν πτχαν, με 

αποτλεσμα τ μετπειτα ποταγή τς Σπρτς στ Ρώμ).

Το μγεθος τς επιρροής των νομοθετμτων το Λκούργο στν πολεμική αρετή 

και εν γνει στον τρπο σκψς των Λακεδαιμονων διαφανεται στο επγραμμα το Σι

μωνδ στον επιτύμβιο στύλο των νεκρών Σπαρτιατών στ μχ των Θερμοπλών: 

«Ω ξειν’, αέειν Λακεδαιμνις, τι τδε κεμεθα

τις κενων ρμασι πειθμενι»
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Πργματι, ο Λκούργος θεσε με τος νμος το τις βσεις για τ δμιορ

γα το πιο αξιμαχο στρατού στν παγκσμια πολεμική ιστορα, γεγονς πο 

αναμφβολα καθιστ το ργο το απλτα επιτχμνο.

η μεταβαςη απο την εθιμικη ςτην κωδικοποιημενη νομοθεςια
Κατ τον 7ο αιώνα π.Χ.,  ανγκ καταγραφής το ισχύοντος γραφο 

δικαο εμφανζεται επιτακτική και, εφεξής, εφικτή. Σε πολλς περιοχς το 

ελλαδικού κσμο (Σπρτ, Μεγλ Ελλδα, Ιωνα, Αθήνα), ανατθεται σε πρ

σωπα κοινής εμπιστοσύνς,  σύνταξ των νμων. Η νομοθεσα σνδεται με 

δύο λλα φαινμενα πο χαρακτρζον τον 8ο και 7ο αιώνα, τ διδοσ τς 

γραφής και τος αποικισμούς. Η γραφή, το «χμα τυ δκαυ», πως χει χα

ρακτριστε, πήρξε αναγκαα προπθεσ για τν καταγραφή το αρχακού 

δικαο. Η δε ανγκ σύνταξς νμων πρβαλλε επιτακτική στις ελλνικς 

αποικες, πο χρειαζταν να δοθε νας «κδκας» στος αποκος, τομα 

απ διαφορετικούς τπος καταγωγής και, κατ σνπεια, με διαφορετικς 

δικαικς εμπειρες�. Απρροια των γεγοντων ατών πήρξε  καταγραφή 

το δικαο απ τος νομοθτες τς αρχακής περιδο. Η αρχή γινε απ 

τις αποικες τς Κτω Ιταλας, πο ξεχωρζον οι προσωπικττες το Ζ

λεκο και το Χαρώνδα.

ΖαΛεκος
Ο Ζλεκος, ο οποος χει αμφισβτθε αν πήρξε ή χι ως πραγματικ φσικ 

πρσωπο, ήταν νομοθτς πο φρεται να ζσε τον 7ο π.Χ. αιώνα στος Επιζεφύ

ριος Λοκρούς στν Κτω Ιταλα. Για τ ζωή το πρχον λγες και αντιφατικς 

πλροφορες με αποτλεσμα απ τν αρχαιττα να χον εκφραστε αμφιβολες 

για το αν ήταν πραγματικ ή μθικ πρσωπο7. Σύμφωνα με τν παρδοσ,  

Αθν παγρεσε τος νμος στο Ζλεκο τν ώρα πο κοιμταν. Ορισμνοι 

ποστρζον τι ο Ζλεκος ανήκε στον κύκλο των Πθαγρειων, ενώ σύμφωνα 

με νετερ παρδοσ, καταγταν απ εγενή οκο τς Κτω Ιταλας.

η νμθσία τυ Ζλυκυ

Πραν τς αμφισβήτσς τς ύπαρξς το προσώπο το Ζλεκο, αμφισβ

τεται και  χρονολογα σύνταξς των νμων. Πιο κοντ στν αλήθεια φανεται 

να εναι  θσ το Εσβιο τι σντχθκαν το ������ π.Χ. δ πντως απ 

τν αρχαιττα οι νμοι το Ζλεκο θεωρούνταν οι πρώτοι γραπτο νμοι των 

Ελλήνων. Το πρωττπο κεμενο τς νομοθεσας δεν χει σωθε.

Επιδιώκοντας ο Ζλεκος τ νομοθετική σταθερττα, σμπεριλαβε στ νο

μοθεσα το διατξεις πο εμπδιζαν τις νομοθετικς αλλαγς και κατ’ επκτασ 

τις κοινωνικς αλλαγς. Χαρακτριστικ  μεταβολή των νμων επιτρεπταν μεν 

� Βλ. Σπύρο Τρωνο και Ιολας ΒελισσαροπούλοΚαρκωστα, «στρα Δκαυ, απ τν αρχαα στν 
ντρ Εδα», Εκδσεις Αντ. Ν. Σκκολα, ΑθήναΚομοτνή �997.

7 O Karl Julius Beloch, διατύπωσε τν ποψ τι το νομα Ζλεκος προρχεται απ το φως (ζλε
κος = διλεκος, πολύ λεκς, φωτεινς) και θεωρε τι χει θρσκετική φή.
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αλλ με κεφαλικ κνδνο. Καθνας, δλαδή, πο ήθελε να προτενει ναν νο 

νμο ή μια αλλαγή σε ήδ πρχοντα νμο, πρεπε να εμφανιστε ενώπιον το 

Σμβολο τς πλς και σε περπτωσ πο ατ ψήφιζε ενντια στν πρτασ 

το αμσως χανε τ ζωή το.

Στο Ποινικ δκαιο, καθιερώθκε  αρχή το αντιπεπονθτος (τς ανταπδο

σς) και αφαιρθκε απ τος δικαστς  εξοσα να ορζον οι διοι τν ποινή 

για κθε αδκμα, με σνπεια να θεωρεται ο προγγελος τς μετπειτα κλασικής 

αρχής το Ποινικού Δικαο «nullum crimen nulla poena sine lege» (καννα γκλμα, 

καμα ποινή χωρς νμο). τσι, λξε το καθεστώς αθαιρεσας πο επικρατούσε 

μχρι ττε, αφού ο δικαστής δεν μπορούσε πλον να τιμωρε κατ βούλσ. Ως 

προς τον φνο, δεν πήρχαν ιδιατερες ρθμσεις, καθώς ττε θεωρούταν ιδιωτική 

πθεσ πο αφορούσε τον οκο το θύματος. Επσς, με νμο απαγορεταν  

εσοδος κποιο πο ήταν οπλισμνος στ Βολή.

Η γ ήταν αναπαλλοτρωτ και  αγοραπωλσα τς επιτρεπταν μνο για 

πολύ σοβαρούς λγος. Απαγορεταν  ύπαρξ μεταπρατών γεωργικών προ

ντων, καθώς  ννομ τξ δεν βλεπε θετικ τν προοπτική δμιοργας τξς 

εμπρων. Ως προς το δνειο, προτιμήθκε  απδειξ με μρτρες και απαγο

ρεύτκε το δνειο με γγραφο.

Ο Ζλεκος ήταν ιδιατερα απαιττικς στν αστρή εφαρμογή των νμων, σχε

τα με τν κοινωνική ή δμσια θσ το καθενς. Αναφρεται τι ταν ο γιος το 

καταδικστκε σε τύφλωσ για μοιχεα, ο Ζλεκος δε ζήτσε να μν εκτελεστε  

ποινή, πρτεινε μως να αφαιρεθε να μτι απ τον διο και να απ το γιο το.

Η νομοθεσα το Ζλεκο χρσιμοποιήθκε και σε λλες πλεις τς Μεγλς 

Ελλδας και επδρασε στ ρωμακή νομοθεσα και στο Δωδεκδελτο.

ρτ πυ απδίδνται στ Ζλυκ:

• Δεν πρχει τποτε πιο γλκ απ τν πατρδα και τος γονες σο

• Εναι νδοξος ο θνατος για εκενον πο πολεμει για τν πατρδα

• Καννας να μ θεωρε πιο αγαπτ απ τν πατρδα το λλο κρτος

• Αγαπώ τα παιδι μο, αλλ περισστερο αγαπώ τν πατρδα μο.

χαρωνδας
Ο Χαρώνδας ζσε στν Κατν τς Σικελας τον 7ο αιώνα π.Χ., περιλαβε στο 

νομοθετικ το ργο διατξεις οικογενειακού (προστασα ορφανών, εγκαταλει

φθντων σζύγων), σναλλακτικού (καθιρωσ το αρραβώνα στις σμβσεις 

αγοραπωλσας) και ποινικού δικαο. πως και ο Ζλεκος, κρτσε εχθρική 

στσ απναντι στις πιστωτικς δικαιοπραξες, στις οποες δεν παρεχε ειδική 

προστασα. Οι νμοι το Χαρώνδα ιοθετήθκαν και απ λλες πλεις, απ τν 

Κτω Ιταλα και τ Σικελα μχρι το εσωτερικ τς Μικρς Ασας.

Ιδιατερς αναφορς χρήζον οι διατξεις ποινικού δικαο πο θσπισε ο Χα

ρώνδας, καθώς διακρνονται για τον παιδαγωγικ και εγκλματοπρολπτικ τος 
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χαρακτήρα, τσι ώστε, αντ το ποινικού κολασμού, επβαλε ιδιρρθμες μορφς 

κρώσεων, με τις οποες απβλεπε στν αποτροπή διαπρξεων παρμοιων εγκλ

μτων (πρώιμ κφρασ μιας αντιεγκλματικής πολιτικής)8. Προς εκπλήρωσ το 

παραπνω σκοπού, εισήγαγε τις ακλοθες νομικς διατξεις:

 Τ δκ ψεδομαρτριών, κατπιν καταγγελας (επσκψ), πο στρφονταν 

κατ των ψεδομαρτύρων

 Τ δκ κακομιλας, πο απβλεπε στν αποτροπή των κακών σναναστρο

φών πο θα μπορούσαν να διαφθερον τος αγαθούς πολτες

 Τν καθιρωσ αντ τς θανατικής ποινής, πο ήταν το σύνθες στις πλοι

πες ελλνικς πλεις, οι λιποτκτες να κθονται στν αγορ τς πλς ντμνοι 

με γναικεα ρούχα επ τρεις μρες

 Οι καταδικασθντες για σκοφαντα να κκλοφορούν στν πλ στεφανω

μνοι με στεφνι μρκς (δύσοσμο φτ)

 Τν καθιρωσ βαρως χρματικού προστμο για τος εύπορος πολτες 

πο αποσαζαν απ τα δικαστικ τος καθήκοντα

 Τν ποινή στρσς των πολιτικών δικαιωμτων (πολιτική αρ) για διφο

ρα εγκλήματα.

Τλος, θα πρπει να σμειωθε τι ο Χαρώνδας εναι ο πρώτος νομοθτς 

πο θσπισε τν ποχρεωτική σο και δωρεν μρφωσ για λα τα παιδι 

των πολιτών. Για το μτρο το ατ, ο Διδωρος9 τον επαινε, επισμανοντας 

σγχρνως τι ο Χαρώνδας με τον νμο ατν ξεπρασε σε αξα ακμ και 

εκενος τος παλιτερούς το νομοθτες πο εχαν θεσμοθετήσει τν κλψ 

απ τν πολιτεα των εξδων θεραπεας των ασθενών. Και ατ «πδή κν 

φρντσαν γα τ θραπα τν σμτν, ν αυτς φρντσ γα τ θραπα 

τν απαδυτν ψυχν·κα να γνστ», σύμφωνα πντα με τον Διδωρο, «τ 

 μας ν υχμαστ να μας να αχραστ  γατρ, πθυμύμ δακας 

να πρνμ τν καρ μας συντρφ μ δασκυς».

«πέρ πατρδς απθνσκειν σεμντερν έστω  ιχμενν τυ ζην».

Χρώδς

Σύμφωνα με τν παρδοσ, ο Χαρώνδας ήταν τσο αστρς στν προσή

λωσ τς εφαρμογής το νμο, ώστε να οδγθε στν ατοκτονα, ταν απ 

αμλεια παραβασε ο διος νμο πο ο διος εχε θεσπσει. Σγκεκριμνα, εχε θε

σπσει νμο με τον οποο απαγρεε στος πολτες να εισρχονται στν Εκκλσα 

το Δήμο οπλισμνοι. Κποτε, μως, επιστρφοντας ο Χαρώνδας απ τν εξοχή, 

κατκοπος, ξχασε να βγλει τον οπλισμ το. Τον παρατήρσαν και απ εθιξα 

και σεβασμ προς το νμο ατοκτνσε�0».

8 Βλ. Γ. Νκο, «στρα Ενκύ κα Ρμακύ δκαυ», Univercity studio press, Θεσσαλονκ �99� 
σελ. 90.

9 Διδωρος ο Σικελιώτς, Ιστορική Βιβλιοθήκ, Βιβλο ��, κεφ.��.
�0 Διδωρος ο Σικελιώτς, Ιστορική Βιβλιοθήκ, Βιβλο ��, κεφ.�9. Επσς, παρμοια παρδοσ πρχει 

και για τον Ζλεκο.
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ο δρακων 7ος αιωνας π.χ.
Ο Δρκων θεωρεται ο πρώτος νομοθτς τς Αθήνας, αν και οι ξι ρχοντες, 

οι επονομαζμενοι Θεσμοθται, νομοθετούσαν γραφος νμος απ το �8� π.Χ. 

πήρξε αναμορφωτής το αθνακού πολιτεύματος και δμιοργς το πολύ α

στρού ποινικού κώδικα τς πλς (δρακντεια μτρα).

Οι νμοι το γρφτκαν πνω σε μαρμρινες πλκες (��� π.Χ.), πο ονομ

ζονταν Θεσμο ή Διατξεις και τοποθετήθκαν στν Αγορ, πο ο καθνας 

μπορούσε να τις διαβσει. Οι διατξεις τος ήταν περβολικ αστρς. Για 

παρδειγμα, το γκλμα τς κλοπής τιμωρούνταν με τν ποινή το θαντο. 

Ο Δρκων κανε διαχωρισμ μεταξύ το εκ προμελτς φνο και το εξ 

αμελεας. φσε στ δικαιοδοσα το Αρεο Πγο τ δκ το εκ προμελ

τς φνο, και διρισε πενήντα να δικαστς (εφτες), οι οποοι δκαζαν τος 

εξ’ αμελεας φνος. Ακμα, ο Δρκων απαγρεσε τν ατοδικα. Επειδή οι 

νμοι ήταν αστρο, ο Πλούταρχος επε αργτερα τι γρφτκαν με αμα. 

Σήμερα  λξ «Δρακντς» εκφρζει τ μεγλ αστρττα. 

Πραν τς αστρττας των ποινικών νμων πο εισήγαγε, ο Δρκων προ

χώρσε σε σμαντικς καινοτομες αναφορικ με τ δομή το πολιτεύματος των 

Αθναων. Οσιαστικ, πήρξε ο πρδρομος των αλλαγών πο επακολούθσαν 

απ τον Σλωνα και τον Κλεισθν.

Οι καινοτομες πο εισήγαγε ο Δρκοντας ήταν:

 θεσμοθτσ τς Βολής αποτελούμενς απ �0� μλ

 δμιοργα δύο νων δικαστήριων, των εφετών και των πρτνεων, με πα

ρλλλο περιορισμ των αρμοδιοτήτων το Αρεο Πγο

 εισαγωγή καννων για τν εκλογή των αρχντων, των στρατγών και των 

πρχων

 σμεωσ αλλαγής στ μχρι ττε πολεμική τακτική, καθώς στις πολεμικς 

επιχειρήσεις, εκτς απ τος ιππες, μετεχαν πλον και οι οπλτες

 παραχώρσ πολιτικών δικαιωμτων ενεργτικής σμμετοχής στ λειτορ

γα το πολιτεύματος σε λος σος εχαν τ δνατττα με δική τος δαπν 

να στρατεύονται ως οπλτες

 καθιρωσ για τος πολτες το δικαιώματος τς εισαγγελας, το οποο τος 

παρεχε τ δνατττα να ποβλλον μήνσ.

Η νομοθεσα το Δρκοντα, εντούτοις, δεν λσε τις μεγλες κοινωνικς ανισ

ττες πο πήρχαν στν Αθήνα και για το λγο ατ οι Αθναοι προσφγαν στο 

Σλωνα προκειμνο να εισαγγει να σειρ νμων, οι οποοι και θα οδγούσαν 

στν κοινωνική σύγκλσ.

ο ςοΛων 638 - 559 π.χ.
Ο Σλων πήρξε ο σμαντικτερος κοινωνικς μεταρρθμιστής και νομοθτς 

τς Αθήνας. Γεννήθκε στν Αθήνα το ��8 π.Χ. Ο πατρας το ήταν μπορος και ο 

Σλων, πο ακολούθσε το επγγελμ το, ταξδεσε σε πολλς χώρες��. Ο Σλων 

�� Αναλτικτερα, βλ. Πλούταρχος, Β Παρ, Σν.
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ήταν επσς ξοχος λρικς και ελεγειακς ποιτής. ταν ο πρώτος Αττικς ποιτής 

και γραψε ιαμβικ και ελεγειακ σε θικ, πολιτικ και κοινωνικ ζτήματα.

Σαν χαρακτήρας, ο Σλωνας ήταν ειλικρινής, με καλοσύν και γενναιδωρος. 

Χαρακτρζονταν απ μετριοπθεια και το σύνθες ρτ το ήταν «Μδέν γαν» 

(Τποτα με περβολή). ταν νας απ τος επτ σοφούς τς αρχαιττας. Η σο

φα το και ο εγενής πατριωτισμς το σμδεψαν τν Αθνακή πολιτεα, ως 

το πρώτο αλθιν παρδειγμα ανθρωπισμού. 

Μεταξύ των ταξιδιών πο πραγματοποσε επισκφθκε και τ Λδα, πο 

και σνντσε τον βασιλι Κροσο, στις Σρδεις��. Σύμφωνα με τν ιστορα το 

Ηροδτο, ο Κροσος, αφού το δειξε τος αμύθτος θσαρούς το, τον ερώ

τσε ποιος ήταν ο πιο ετχισμνος νθρωπος πο εχε γνωρσει, περιμνοντας 

απ τον Σλωνα τι θα ανφερε ατν. Ο Σλων αποφεύγοντας να κολακεύσει τον 

βασιλι, ονμασε δο κοινούς λλνες, τον Αθναο Τελαμνα και τος Αργεος 

αδελφούς Κλεβ και Βτωνα. ταν ο Κροσος απντσε, τι δεν εχε λβει πψ 

το τα πλούτ το και τ δξα το, ο Σλωνας το απντσε να μν θεωρε ναν 

�� Ηροδτο Ιστορα, βιβλο Α΄ Κ, κεφλαια �9��.

Η νομοθσα του Σλωνα 
απκτσ φμ κα πδρα
σ θτκά στν ξλξ 
του δκαου αλλά κα στν 
κονωνκ, οκονομκ, πο
λτκ κα πολτακ ξ
λξ τς θνας. Δκαα ο 
Σλων θωρτα πατρας 
του αστκού δκαου.
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νθρωπο ετχή, αν δεν γνωρζει πώς τελεωσε  ζωή το: «Μδένα πρ τυ τέυς 

μακρζ» (Μν θεωρήσεις καννα ετχή, πριν γνωρσεις το τλος το).
Ο Κροσος, ττε, περιφρνσε τον Σλωνα, αλλ ταν ανετρπ απ τον Κύρο 

και ήταν τοιμος να καε στν πρ, τα λγια το Σλωνα ήλθαν στο μαλ το και 

φώναξε με δνατή φωνή, τρεις φορς: «Σν, Σν, Σν». ταν ο Κύρος ερώτσε 

να μθει τν παρξεν ννοια των λγων το και μαθε, διταξε τος ανθρώπος το 

να σβήσον αμσως τν φωτι, αλλ ατ αποδεχθκε αδύνατο. Ο Κροσος μως 

στθκε τχερς και σώθκε απ μιαν απτομ καταρρακτώδ βροχή. Ο Κύρος 

μετ απ ατ το γεγονς, επανφερε τον Κροσο στν βασιλεα το και τον κανε 

μπιστο φλο και σύμβολ το. Το τος 59�/� π.Χ., λγω οξύτατων κοινωνικών και 

οικονομικών προβλμτων πο αντιμετώπιζε  Αθήνα, ο Σλων κλήθκε με κτακτ 

διαδικασα, λγω το κύρος το, να νομοθετήσει και για το ργο ατ εξοπλστκε 

με κτακτες εξοσες. Το δθκαν οι κτακτες εξοσες το διαλλακτού, δλαδή το 

μεσολαβτή, το σμφιλιωτή, και το νομοθτο, τις οποες διατήρσε και μετ το 

τλος τς ετήσιας αρχοντεας το. Οι νμοι πο θσπισε δμοσιεύτκαν σως το 59�/� 

π.Χ. καταγραμμνοι σε ξύλινες τετργωνες στήλες, οι οποες στνεαν προς τα πνω 

και στρφονταν γύρω απ ξονα, γι’ ατ και ονομστκαν «ξνς» ή «κύρβς». Η 

νομοθεσα το απκτσε φήμ και επδρασε θετικ στν εξλιξ το δικαο αλλ 

και στν κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτειακή εξλιξ τς Αθήνας. Δκαια 

ο Σλων θεωρεται πατρας το αστικού δικαο.

Το νομοθετικ ργο το Σλωνα περιλμβανε πρώτα μτρα επανρθωσς 

τς πρχοσας κατστασς, πολιτειακς μεταρρθμσεις πο αφορούσαν στο 

πολιτικ σώμα, στ λακή κριαρχα και στα δικαστήρια, καθώς και νομοθετήματα 

σε σγκεκριμνος τομες.

Τα μτρα επανρθωσς πο λαβε βασζονταν στν αρχή τς σεισχθειας 

(αποτναξς βαρών). Ειδικτερα:

 κατργσε τα φιστμενα χρ ιδιωτών προς ιδιώτες και προς το δμσιο

 απελεθρωσε σος Αθναος εχαν γνει δούλοι λγω χρεών στν δια 

τν Αθήνα και επανφερε στν πλ σος, εν τω μεταξύ, εχαν μεταπωλθε στο 

εξωτερικ. Για να μν επαναλφθε το φαινμενο

 κατργσε το δανεισμ με εγγύσ το σώμα (προσωπική ελεθερα) το 

δανειολήπτ και των μελών τς οικογνεις το

 αμνήστεσε, κατ πσα πιθανττα, τα αδικήματα πο επφεραν στρσ 

πολιτικών δικαιωμτων.

Στα πλασια των πολιτειακών μεταρρθμσεων για τν αναμρφωσ και 

διεύρνσ το πολιτικού σώματος τς Αθήνας, ο Σλων διατήρσε τα τσσερα 

φιστμενα τλ πο ρύθμιζαν τα δικαιώματα και τις ποχρεώσεις των πολιτών 

και βασζονταν ως ττε αποκλειστικ στο ύψος το αγροτικού εισοδήματος (πε

ντακοσιομδιμνοι, τριακοσιομδιμνοι ή ιππες, διακοσιομδιμνοι ή ζεγται, θήτες 

με εισδμα κτω των διακοσων μεδμνων ετσως). μως για τν κατταξ των 

πολιτών σε μια απ ατς τις τξεις

 θσπισε τον σνπολογισμ και των εισοδμτων πο προρχονταν απ 

επαγγελματικς ή εμπορικς δραστριττες
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 δωσε, επιπλον, δικαωμα στο κατώτερο απ ατ τα τλ, τος θήτες, να 

σμμετχον στν εκκλσα το δήμο, τος παραχώρσε, μως, μνο το δικα

ωμα το εκλγειν, χι το εκλγεσθαι.

Αποτλεσμα ατών των μεταρρθμσεων ήταν να λογζονται στο εξής πολτες 

λοι οι ενήλικες νδρες πο κατοικούσαν στν Αττική και ήταν απγονοι κατοκων 

τς Αττικής, μελών ιωνικών κοινοτήτων, αν και δεν θσπισε τν ισττα δικαιω

μτων και ποχρεώσεων για λος τος πολτες. Ο Σλων δωσε πιθαντατα 

δνατττα πολιτογρφσς και σε μετοκος.

Στις πολιτειακς μεταρρθμσεις το Σλωνα περιλαμβνονται και μτρα πο 

διεύρναν τ λακή κριαρχα, δλαδή τ στήριξ τς εξοσας στο σώμα των 

πολιτών τς Αθήνας. Σγκεκριμνα ο Σλων:

 μετφερε στν Εκκλσα το Δήμο τν αρμοδιττα τς εκλογής των αρ

χντων, πο εχε ως ττε ο ρειος Πγoς, και

 θσπισε τ διαδικασα τς κλρώσεως εκ προκρτων πεντακοσιομεδμνων 

για τν εκλογή τος (σύμφωνα με ατή τ διαδικασα ο δήμος εξλεγε να αριθμ 

ποψήφιων αρχντων απ το τλος των πεντακοσιομεδμνων και στ σνχεια 

γινταν κλήρωσ για τν ανδειξ ενς απ ατούς τος ποψφος)

 δρσε να νο βολετικ σώμα, τ Βολή των τετρακοσων (ή τετρακο

σος) και 

 μετφερε σε ατ τις προβολετικς αρμοδιττες πο εχε ως ττε ο 

ρειος Πγoς, δλαδή τ διαδικασα προκαταρκτικής επεξεργασας των σχεδων 

ψφισμτων πο θα ποβλλονταν στν εκκλσα το δήμο.

Η Βολή των τετρακοσων ήταν πιο δμοκρατική σε σύγκρισ με το αριστοκρα

τικ σώμα το Αρεο Πγο, στο οποο σμμετεχαν μνο πεντακοσιομδιμνοι 

πο εχαν θτεύσει ως ρχοντες (και εχαν εκλεγε απ τον διο τον ρειο Πγο, 

σύμφωνα με τ διαδικασα πο σχε πριν τις μεταρρθμσεις το Σλωνα). Η 

Βολή αντθετα εχε �00 εκλεγμνα μλ, πο προρχονταν και απ τα τλ των 

ιππων και των ζεγιτών. Η θτεα κθε βολετή ήταν ετήσια και οι τσσερις 

φλς τς Αθήνας αντιπροσωπεύονταν ιστιμα με εκατ βολετς  καθεμι.

Στο χώρο τς δικαιοσύνς, οι μεταρρθμσεις ήταν επσς σμαντικς προς 

τν κατεύθνσ το εκδμοκρατισμού και το ελγχο τς εξοσας. Ο Σλων:

 δωσε τ δνατττα σε κθε πολτ, χι μνο στον παθντα, να καταγγλ

λει στον ρειο Πγο με εισαγγελα (αγωγή) οποιονδήποτε, ακμα και ρχοντα, και 

να εμφανζεται ως κατήγορος. Με ατ τον τρπο, κατοχρώθκε οσιαστικ το 

ννομο σμφρον το απλού πολτ σε σχσ με τν σκσ τς εξοσας απ 

τα κρατικ ργανα, ακμα και αν οι ενργειες των κρατικών οργνων δεν τον 

βλαπταν μεσα

 δρσε τν Ηλιαα��, να λακ δικαστήριο με πολλ μλ, ως αντβαρο το 

Αρεο Πγο σε θματα απονομής δικαιοσύνς. Η ακριβής σύνθεσ τς σολώνειας 

Ηλιαας δεν εναι γνωστή και δεν αποκλεεται να πρκειται απλ για τν δια τν 

Εκκλσα το Δήμο, ταν ατή σνεδραζε ως δικαστήριο. Στν Ηλιαα μπορούσε 

�� Το νομ τς προρχεται απ το οσ. λα=αλα, πο σμανει εκκλσα, σύναξ.
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να προσφύγει οποιοσδήποτε εναντον δικαστικής αποφσεως αρχντων.
Άλλα νμθτήματα: Ο Σλων θσπισε και πλήθος λλων νμων για σγκεκρι

μνα θματα, πο δεν εναι λα γνωστ. Τα σμαντικτερα απ ατ εναι:

  απαγρεσ τς εξαγωγής γεωργικών προντων πλν λαδιού

 ρθμσεις στις ιδιωτικς σχσεις (π.χ. καννες δρολψας, ελχιστες απο

στσεις οικοδομών)

 θσπισ κοινωνικής πρνοιας για αναπήρος και επικλήρος (θγατρες 

πο κλρονομούσαν αποκλειστικ τν πατρική περιοσα λγω λλειψς ρρενα 

κλρονμο)

 μτρα προστασας τς οικογνειας και το γμο, πο περιλμβαναν μτρα 

εναντον τς μοιχεας, το βιασμού, τς μαστροπεας και τς πορνεας

 ποχρωσ των γονων να διδξον στα παιδι τος κποια τχν και 

απαλλαγή των τκνων απ τ φροντδα των λικιωμνων γονων τος, αν οι τε

λεταοι δεν εχαν ανταποκριθε σε ατή τν ποχρωσή τος

 θσπισ μεγλων χρματικών ποσών ως ανταμοιβή για τος νικτς των 

Ολμπιακών αγώνων (500 δραχμς), των σθμιων (�00 δραχμς) και των Παναθ

νακών αγώνων (σε ατούς απνειμε �00 αμφορες γεμτος λδι).

Τα νομοθετικ μτρα το Σλωνα ήταν πολύ τολμρ, αλλ και δραστικ 

και αντικατοπτρζον το μγεθος τς κρσς πο κλήθκαν να θεραπεύσον. Βα

σζονταν στν αρχή τς δκαις ανισττας και χι τς απλτς ισττας, ενώ 

επιδωκαν να αποτρψον τν εμφύλια διαμχ και τ διλσ τς πολιτικής κοι

νττας τς Αθήνας, διατρώντας παρλλλα τν κοινωνική διαστρωμτωσ και 

τν προβολή ατής τς διαστρωμτωσς στ νομή τς εξοσας. Αποσκοπούσαν 

στν παύσ τς εξρτσς των ακτμνων απ τν αγροτική οικονομα, καθώς 

και στν ανπτξ το εμπορο και τς βιοτεχνας για τν απορρφσ ατών 

των ακτμνων, τος οποος ο Σλων προσπθσε και ως να βαθμ κατφερε 

να προφλξει απ τν πλήρ εξαθλωσ. Με τα μτρα το ενισχύθκαν οι μικρο

μεσαοι αγρτες, αλλ και σοι ασκούσαν κποιο επγγελμα εκτς τς γεωργας. 

Απαλεφθκαν τα στεγαν τς καταγωγής, πο εμπδιζαν ατούς πο πλούτιζαν 

απ κποιο επγγελμα να ανλθον σε ανώτερες κοινωνικς τξεις, να γνον πολ

τες και να αναλβον αξιώματα. Το πολτεμα τς Αθήνας παρμεινε, ωστσο, και 

μετ τις μεταρρθμσεις τιμοκρατικ, βασισμνο στν κοινωνική διαστρωμτωσ 

και στ νομή τς εξοσας απ τος πολτες ανλογα με το εισδμ τος, αν και 

το εισδμα ατ μπορούσε στο εξής να προρχεται απ πολλς διαφορετικς 

δραστριττες και χι μνο απ τν καλλιργεια τς γς. Επιδωξ το Σλωνα 

ήταν, τλος, να καταστούν λοι οι πολτες σνπεύθνοι για τν τήρσ των ν

μων και τν καταστολή παρανομιών. Ιδανικ το ήταν  ενομα.

ταν τελεωσε το ργο το, ο Σλων φγε απ τν Αθήνα, λγοντας στος 

Αθναος να μν αλλξον τποτα επ δκα χρνια, ή σύμφωνα με λλ μαρτ

ρα για εκατ χρνια. Κατ τ διρκεια τς αποσας το, ο Σλων επισκφθκε 

τν Αγπτο, ερχμενος σε επαφή με βασιλες και ιερες, μαθανοντας τν ιστορα 

τος. Οι ιερες το επαν για το νσ τς Ατλαντδος και τον πλεμο πο οι Αθνα

οι καναν εναντον το νσιού, εννα χιλιδες χρνια πριν. Απ τις πλροφορες 
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πο το δωσαν οι ιερες, ρχισε να γρφει να πομα, αλλ πθανε πριν να το 

τελειώσει. Μετ απ τν Αγπτο, πήγε στν Κύπρο και αργτερα στν Λδα, 

πο και σνντσε τον βασιλι Κροσο, στις Σρδεις.

Μετ το πρας των ταξιδιών το, γύρω στο 5�� π.Χ., ο Σλων επστρεψε στν 

Αθήνα. Εκε, προσπθσε ανεπιτχώς να δώσει τλος στις φιλοδοξες το εξδελ

φο το Πεισιστρτο, ο οποος κατπιν κατλσε το δμοκρατικ πολτεμα 

τς Αθήνας, εγκαθιδρύοντας Τραννδα. Πθανε σε βαθι γερματα το 559 π.Χ. 

και σύμφωνα με τ διαθήκ το, οι στχτες το σκορπστκαν γύρω απ το αγα

πμνο το νσ τς Σαλαμνος.

ο κΛειςθενης 570-507 π.χ.
Ο Κλεισθνς ήταν γιος το Μεγακλή τς οικογνειας των Αλκμεωνδων. Γεν

νήθκε στν Αθήνα, το 570 π.Χ. Ο προπππος το, Μεγακλής των Αλκμεωνδων, 

ήταν ο ρχων τς Αθήνας, ταν ο Κύλων κανε τν ανεπιτχή προσπθεια να 

καταλβει τν Ακρπολ των Αθνών, και να γνει τύραννος (��� π.Χ.). Ο Κλεισθ

νς ήταν εκοσι τεσσρων χρονών, ταν ο Πεισστρατος εξρισε τν οικογνεια 

των Αλκμεωνδων, το 5�� π.Χ.

Μετ απ τν πτώσ το Ιππα, γιο το Πεισστρατο, γινε διαμχ 

για τν εξοσα, ανμεσα στον Κλεισθν, τον γτ των Αλκμεωνδων και 

ελεθερωτή τς Αθήνας, και τον Ισαγρα, τον αρχγ των εγενών. ταν ο 

Ισαγρας ανλαβε τν αρχγα και γινε ρχων το 508 π.Χ., ο Κλεισθνς αρ

νήθκε να ποταχθε και κανε κκλσ στον λα δνοντας τν πσχεσ να 

επαναφρει τα πολιτικ δικαιώματ το, εν τον βοθούσαν να ανατρψον 

τον Ισαγρα απ τν εξοσα. Ο Ισαγρας ττε κλεσε τον Κλεομν, βασιλι 

τς Σπρτς και φλο το, ο οποος στειλε αμσως ναν πρσβ απαιτώντας 

απ τος Αθναος να εξορσον «τυς μασμένυς» Αλκμεωνδες και τσι ο 

Κλεισθνς αναγκστκε να φύγει στν εξορα. ταν ο Κλεομνς ήλθε στν 

Αθήνα, εξρισε επτακσιες Αθνακς οικογνειες, τις οποες ο Ισαγρας θε

ωρούσε επικνδνες, διλσε τ βολή και βαλε δικούς το ανθρώπος στις 

δμσιες θσεις. ταν γινε ατ, ο λας ξεσκώθκε και ο Κλεομνς, ο Ισα

γρας και οι οπαδο το προσπθσαν να βρον καταφύγιο στν Ακρπολ. 

Οι Αθναοι πολιρκσαν τν Ακρπολ και μετ απ δύο μρες επτρεψαν 

στον Κλεομν και τον Ισαγρα να φύγον, αλλ λος τος πλοιπος τος 

σκτωσαν. Μετ απ ατ το γεγονς, οι Αθναοι ανακλεσαν τον Κλεισθν 

και τις εφτακσιες οικογνειες απ τν εξορα.

Οι Σπαρτιτες, οι οποοι εξακολοθούσαν να θλον να επιβλον τον 

Ισαγρα, ετοιμζονταν να εκστρατεύσον κατ τς Αττικής. Ο βασιλις τς 

Κλεομνς με μεγλο στρατ φθασε στν Ελεσνα, ενώ τατχρονα επιτθ

καν κατ τς Αττικής οι Βοιωτο και οι Χαλκιδες. Στο μεταξύ, οι βασιλες τς 

Σπρτς, πο ήταν δύο, πως προβλεπε το πολτεμ τς, ο Κλεομνς και 

ο Δμρατος, διαφώνσαν ως προς τν επθεσ κατ τς Αθήνας και τσι  

εκστρατεα εγκαταλεφθκε.

Ο Κλεισθνς χοντας τώρα τν εξοσα, ρχισε τις μεταρρθμσεις, πο οδή
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γσαν τν Αθήνα σε εδραιωμν δμοκρατα. Οι κριτερες μεταρρθμσεις 

αφορούσαν τ διαρεσ των κατοκων απ φλς σε δήμος, τν αύξσ των 

αρμοδιοτήτων τς Εκκλσας το Δήμο και τς Βολής, τν παραχώρσ τς 

ιδιττας το Αθναο πολτ σε λος τς κατοκος τς Αθήνας και τν ειδι

κή νομοθεσα για τ θωρκισ τς Δμοκρατας ναντι των επιβολών σων θα 

επεδωκαν να επιβλον τραννικ καθεστώς στν Αθήνα. Ειδικτερα:

 μετατροπή τς πολιτικής οργνωσς απ τν οικογνεια και γνος σε το

πικς ομδες

Με το νο πολιτειακ σύστμα, καταργήθκαν οι θεσμο των γενών και των 

φλών πο αποτελούσαν τ βσ τς κοινωνικής διαρεσς. H να πολιτειακή 

δομή βασιζταν στν τοπογραφα. Οι τσσερις παλαις ιωνικς φλς (Αιγικορες, 

Οπλήτες, Γελοντες, Αργαδες) αντικαταστθκαν με δκα τεχντς φλς πο 

πήραν τα ονματ τος απ «πνύμυς», δλαδή σγκεκριμνος ήρωες τς 

Αττικής, πως ο Ερεχθεύς, ο Αιγεύς, ο Αας κ.τ.λ. Ο βωμς με τος ανδριντες των 

επωνύμων ρώων βρισκταν στν Αγορ.

H κθε φλή χωρστκε σε τρα μρ, τις «τρττύς». Το σχδιο απβλεπε στ δι

Ο Κλσθνς χοντας τ
ρα τν ξουσα, άρχσ τς 
μταρρυθμσς, που οδγ
σαν τν θνα σ δραω
μν δμοκρατα. 
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σπασ τς τοπικής δύναμς των φλών, γι’ ατ ο Κλεισθνς χώρισε τις τριττύες αν 

δκα: δκα «πρ τ στυ», δκα «παρς» και δκα «μσγς», και ύστερα, με κλήρο, 

δθκαν σε κθε φλή πλι τρεις τριττύες, αλλ μα απ κθε τομα (στ, παραλα, 

μεσογαα). Παρλλλα, κατανεμήθκαν και οι δήμοι. Οι δήμοι γύρω απ το στ ήταν οι 

μεγαλύτεροι. Μπορούσε, λγο χρ, νας δήμος να αποτελεται μνο απ μα τριττύα, 

ενώ αλλού μα τριττύα μπορούσε να περιλαμβνει οκτώ ή και εννα δήμος.

Οι κτοικοι κθε δήμο παιρναν πλον το νομ τος απ τον δήμο τος. 

τσι, καταργήθκε  παλαι δικρισ των πολιτών σε παλιούς Αθναος και νε

οπολτες. Κθε χρνο, απ κθε φλή εκλγονταν 50 βολετς και τσι τα μλ 

τς Βολής απ �00 αξήθκαν σε 500. Οι 50 βολετς τς κθε φλής «πρυτ

νυαν» για το να δκατο το τος (το αττικ τος το αποτελούσαν �� σελνιακο 

μήνες και �5� μρες), δλαδή για �5 ή �� μρες.

 αύξσ των αρμοδιοτήτων τς Εκκλσας το Δήμο και τς Βολής

Απ τις σμαντικτερες αρμοδιττες τς Βολής ήταν  κατρτισ των προ

βολεμτων  των νομοσχεδων  πο επρκειτο να σζτθούν και να ψφισθούν 

απ τν Εκκλσα το Δήμο. Επιπλον, ο Κλεισθνς αύξσε τις αρμοδιττες 

τς Εκκλσας το Δήμο,  οποα μπορούσε πλον να επικρώνει ή να ακρώνει 

αποφσεις καταδκς σε θανατική ποινή, τις οποες εχε λβει ο ρειος Πγος. 

 παραχώρσ τς ιδιττας το Αθναο πολτ σε λος τος κατοκος 

τς Αθήνας

Το σμαντικτερο μτρο απ κοινωνική ποψ ήταν  πολιτογρφσ λων 

των μετοκων και των απελεθρων, με αποτλεσμα μεγλος αριθμς κατοκων 

τς Αττικής να αποκτήσει δικαιώματα Αθναο πολτ. Επσς, οι βολετς πα

ψαν να εκλγονται μνο απ τν τξ των πεντακοσιομεδμνων και εκλγονταν 

πλον και απ τος τριακοσιομδιμνος και τος ζεγτες. Μνο  τταρτ τξ, 

οι θήτες, το τιμοκρατικού σστήματος πο εχε καθιερώσει ο Σλων, δεν εχαν 

το δικαωμα το εκλγεσθαι· απκτσαν μως το δικαωμα το εκλγειν. 

 θωρκισ τς Δμοκρατας

Για να προστατεύσει το πολτεμα απ τν πιθανττα επιβολής τραννδας, 

ο Κλεισθνς απομκρνε απ τν κορφή τς πολιτεας τον επώνμο ρχοντα 

ο οποος εκλεγταν με θτεα ενς τος, ρα ήταν δνμει επικνδνος και τον 

αντικατστσε με ναν απλ βολετή απ τος 500, ο οποος αναδεικνταν με 

κλήρο και λλαζε κθε μρα. 

λλο μτρο για τν προστασα το πολιτεύματος ήταν ο οστρακισμς. Οι 

κτοικοι τς Αττικής μπορούσαν να γρψον επνω σε να στρακο (κομμτι 

απ σπασμνο αγγεο) το νομα κποιο τον οποο θεωρούσαν επικνδνο για το 

πολτεμα. Αν οι ψήφοι (τα στρακα) φθαναν τις �.000, ττε ο νθρωπος ατς 

εξοριζταν πρατα απ τν Αθήνα για δκα χρνια, χωρς μως να χσει ούτε 

τα πολιτικ το δικαιώματα ούτε τν περιοσα το, δεδομνο τι, με τν δια 

διαδικασα, ο εξριστος μπορούσε να ανακλθε ή, ταν τελεωνε  ποινή το, 

να επιστρψει στν πατρδα. 

Μετ τν καθιρωσ και εφαρμογή των μτρων το, ο Κλεισθνς εξαφανστκε 

απ τν πολιτική ζωή τς Αθήνας. Καμα αρχαα πγή δεν αναφρει πώς πθανε.
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Η σνπτκή πγαφή τ β κα τ γ 

των νμθτών της αχαας Ελλδας καταδκνύ

 τ ήθς κα τ ύφς τ πλτσμύ της πχής 

κνης. Ο πσωπκότητς ατς θσαν τη λδα λθ 

της αχαας λληνκής κνωνας κα των δανκών π 

ατή πσβ. Η πσήλωσή τς στα νμθτήματ 

τς ήταν τόσ μγλη π κπ ξ ατών πτμη

σαν να ατξστύν πκμν να μην ξαναγκα

στύν να μταβλν τα νμθτήματ τς. ναμφβ

λα, ξχωστή ππτωση απτλ τ παδγμα τ 

Χαώνδα, π πλξ την ατκτνα από την ατμω

ησα τ, πκμν να πξ πόδγμα νμτα

γύς πλτη πς τς σμπλτς τ. Τλς, κανς κ 

των νμθτών ατών δν κβνησ στην πόλη την 

πα νμθτησ, θτώντας ατβύλως γα πώ

τη φ στην στα της ανθωπότητας τη δκση 

της νμθτκής από την κτλστκή ξσα, ατημα 

π θα πανλθ ξαν στ πσκήν μόλς τν �8 

αώνα μ.Χ., στην πχή τ Εωπακύ Δαφωτσμύ.
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Ο Ρό λος του Πο λέ µου 
στην Ι στο ρία 
των ∆ιεθνών Σχέ σε ων
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Σ χης (ΣΣΝΣ) Κων στα ντίνος Σολ κίδης

Ο πό λε μος εί ναι το υ πέρ τα το χα ρα κτη-

ρι στι κό των διε θνών σχέ σε ων και η 

κυ ριό τε ρη στρα τη γι κή που χρη σι μο-

ποιούν τα κρά τη για να α πο κτή σουν 

ι σχύ.

 Η ι στο ρι κή ε ξέ λι ξη των αν θρώ πι νων 

κοι νω νιών εί ναι στε νά συνδε δε μέ νη 

με το φαι νό με νο του πο λέ μου. Α πό της 

υ πάρ ξεώς του ε πί της γης, ο άν θρω πος 

προ σέ φευ γε στη βί α για την ε πί λυ ση 

των δια φο ρών του με άλ λους αν θρώ-

πους. Ό ταν οι άν θρω ποι ορ γα νώ θη καν 

σε κοι νω νί ες και αρ γότε ρα σε κρά τη, η 

βί α και συ νε πώς ο πό λε μος, χρη σι μο ποι-

ή θη καν ως τα βα σι κά μέ σα ε πι λύ σε ως 

δια φο ρών και ε πι βο λής ι σχύ ος ε πί α σθε-

νέ στε ρων κρα τών.

Οι μέ θο δοι της τα κτι κής, η στρα τιω τι-

κή τε χνο λο γί α και τα πο λε μι κά μέ σα, 

ε πη ρε ά ζο νται α πό τις γε νι κό τε ρες συν-

θή κες που ε πι κρα τούν στην κοι νω νί α 

κά θε φο ρά. Ό μως, και η κοι νω νί α ε πη ρε-

ά ζε ται α πό τη στρα τιω τι κή τε χνολο γί α 

και τα πο λε μι κά μέ σα α φού πί σω α πό 

κά θε ε ξέ λι ξη σε ο πλι κό σύ στη μα ή τα-

κτι κή κρύ βε ται ο άν θρω πος.

Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι ου-

σια στι κά η ι στο ρί α του πο λέ μου, για τί 

τα κρά τη στα ο ποί α ζού με, σε με γά λο 

βαθ μό, εί ναι α πο τέ λεσμα κα τα κτή σε ων, 

πο λι τι κής δια μά χης ή α γώ να για την α νε-

ξαρ τη σί α. Ό λα τα κρά τη και τα έ θνη, 

α κό μη και τα κρά τη πρό νοιας οι κο δο-

μή θη καν μέ σω της πά λης και του πο-

λέ μου. Οι με ταβο λές των αν θρώπινων 

κοι νω νιών και συνε πώς των συ νό ρων 

των κρα τών μέ σω των πο λέ μων, γρά-

φο νται στην ι στο ρί α και α πο τε λούν την 

ι στο ρί α της αν θρω πό τη τας.
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ΘΕ Ω ΡΙΑ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

Ο ρι σμός του Πο λέ μου

Ο πό λε μος προ κα λού σε και προ κα λεί πο λι τι κές, κοι νω νι κές και οι κο νο μικές α να-
τα ρα χές, οι ο ποί ες ό χι μό νο ε πη ρε ά ζουν αλ λά ε νί ο τε κα θο ρί ζουν τις ε ξε λί ξεις των 
αν θρώπινων κοι νω νιών. Ο πό λε μος με τη σει ρά του ε πη ρε ά ζε ται α πό τις πο λι τι κές, 
κοι νω νι κές και οικο νο μι κές συν θή κες που ε πι κρα τούν κά θε φο ρά. Δεν μπο ρεί κα νείς 
να α πο μο νώ σει τον πό λε μο α πό το πε ρι βάλ λον μέ σα στο ο ποί ο λαμ βά νει χώρα και 
να με λε τή σει την τε χνι κή του, ό πως θα με λε τού σε κα νείς τις τε χνι κές ε νός παι χνι διού. 
Εί ναι σαν να α γνο εί ται μια διά στα ση ου σια στι κή για την κα τα νό η ση ό χι μό νο των 
ι δί ων των πο λέ μων αλ λά και των κοι νω νιών που τους διε ξή γα γαν.

Πολ λοί ο ρι σμοί έ χουν δο θεί για τον πό λε μο και πολ λές α πό ψεις έ χουν δια τυ πω θεί. 
Ο Hugo Grotius1 δί νει στον πό λε μο έ ναν τε λεί ως α ό ρι στο ο ρι σμό. Κατ’ αυ τόν, πό λε-
μος εί ναι κά θε α να μέ τρη ση που διε ξά γε ται δια της ισχύ ος. Ο Vattel2 ε ξι δα νι κεύ ει τον 
πό λε μο θε ω ρώ ντας τον όρ γα νο α πο νο μής δι καί ου δια της ι σχύ ος. Ο Rivier3 εί ναι ρε α-
λι στι κό τε ρος, α φού θε ω ρεί τον πό λε μο σαν έ σχα το μέ σο ε ξα να γκα σμού, με το ο ποί ο 
ε πι διώ κε ται η κάμ ψη της θέ λη σης του ε χθρού και η υ πο τα γή του. Ο Oppenheim4, 
α κό μα πιο ρε α λι στι κός και α κρι βέστε ρος, θε ω ρεί τον πό λε μο σαν έ ναν α γώ να με τα ξύ 
δύ ο ή πε ρισ σο τέ ρων κρα τών που διε νερ γεί ται α πό τις έ νο πλες δυ νά μεις, με σκο πό τη 
στρα τιω τι κή νί κη του ε νός μέ ρους και την ε πι βο λή των ό ρων της με τέ πει τα ει ρή νης 
σύμ φω να με αυ τό που α ρέ σει στον νι κη τή. Σαν πιο σύγ χρο νος ο Schwarzenberger5 
θε ω ρεί ό τι στον πό λε μο τα κρά τη μπο ρούν να ε φαρ μό σουν ό λων των ει δών τις πιέ-
σεις, με την ε πι φύ λα ξη, ό μως, της λει τουρ γί ας των κα νό νων του δι καί ου του πο λέ μου 
και του δι καί ου της ου δε τε ρό τη τας. Το ί διο και ο Ch. Rousseau6 που ε πι ση μαί νει την 
α νά γκη διε ξα γω γής του πο λέ μου με μέ σα που ρυθ μί ζο νται α πό το διε θνές δί καιο.

«Ο πό λε μος εί ναι μια πρά ξη βί ας προ ο ρι σμέ νη στο να κα τα να γκά σει τον α ντί-
πα λο να ε κτε λέ σει τη θέ λη σή μας»7 - αυτός εί ναι ο ο ρι σμός που δί νει ο Clausewitz 
για τον πό λε μο, ε νώ ο άλ λος που πα ράλ λη λα πα ρα τί θε ται, δη λα δή ό τι εί ναι: «μια 
συ νέχι ση της πο λι τι κής μ’ άλ λα μέ σα», δεν εί ναι πα ρά μια ε πε ξή γη ση ή, ό πως 
υ ποστη ρί ζει ο ί διος, έ νας «συ μπλη ρω μα τι κός ο ρι σμός». Πρέ πει να εν νο ή σου με 
μ’ αυ τό, πως κα τά τον Clausewitz, ο πό λε μος εί ναι άμε σα πο λι τι κή πρά ξη και 
εκ φρά ζει τη θε με λιώ δη και χα ρα κτη ρι στι κή πραγ ματι κό τη τα της πο λι τι κής: την 
κυ ριαρ χί α του αν θρώ που πά νω στον άν θρω πο. Ο πό λε μος δεν εί ναι συ νε πώς 
έ νας αυ το τε λής σκο πός, αλ λά μό νον έ να «μέ σο της πο λι τι κής».

1 Στο De Jure Belli ac Pacis (1625).
2 Στο Le Droit des Gens (1773).
3 Στο Principes du Droit des Gens (1896).
4 Στο International Law (1955).
5 Στο Manual of International Law (1967).
6 Στο Droit International Public (1970).
7 Κο λιό που λος Κων στα ντί νος, «Κλασ σι κή Στρα τη γι κή Σκέ ψη κα τά Clausewitz, Sun Tzu», Ση μειώ σεις μαθή-

μα τος με κωδι κό Β1-037, Α κα δημαι κό έ τος 2009-2010, ΣΕ ΘΑ, σελ. 1.
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Ο πό λε μος εί ναι έ νας ε ξα να γκα σμός που χρη σι μο ποιεί τη βί α, χω ρίς να με τριά ζε-
ται κα θό λου με την πρό ο δο του πο λι τι σμού. Α κό μα και οι πο λι τι σμέ νοι λα οί διε ξά-
γουν σή με ρα θη ριώ δεις πο λέ μους. Ο πό λε μος δεν α πο τε λεί πά ντα μια πρά ξη μί σους, 
και ο Clausewitz κά νει μια σα φέ στα τη διά κρι ση μετα ξύ του «αι σθή μα τος ε χθρό τη-
τας» και της «ε χθρι κής πρό θε σης». Μ’ αυ τό θέ λει να πει πως τα κρά τη μπο ρούν να 
κα τα φεύ γουν στον πό λε μο χω ρίς οι στρα τιώ τες των δύ ο α ντίπαλων στρα το πέ δων 
να αι σθά νο νται προ σω πι κά, οι μεν για τους δε, αί σθη μα βα θειάς α ντι πά θειας και 
ά γριου μί σους. Α ντι θέτως, η ε χθρι κή πρό θε ση εί ναι μια κα θα ρά πο λι τι κή στά ση. 

Χα ρα κτή ρας του Πο λέ μου

Ο πό λε μος εί ναι ζή τη μα ζω τι κής ση μα σί ας για το κρά τος. Α πό αυ τόν ε ξαρ τά ται 
ε άν το κρά τος θα ε πι βιώ σει ή θα κα τα λυ θεί, ε άν η α σφά λειά του θα δια τη ρη θεί 
ή θα τε θεί σε κίν δυ νο. Συ νε πώς, α παι τεί ται προ σε κτι κή και σε βά θος με λέ τη του 
πο λέ μου. Ο πό λε μος εί ναι το υ πέρ τα το χα ρα κτη ρι στι κό φαι νό με νο των διεθνών 
σχέ σε ων. Ό λα τα κρά τη και τα έ θνη, α κό μη και τα κρά τη πρό νοιας οι κο δομή θη-
καν μέ σω της πά λης και του πο λέ μου8.

Ο πό λε μος εί ναι «κοι νω νι κό» φαι νό με νο στις «κοι νω νι κές» σχέ σεις με τα ξύ των 
με λών του συ στή μα τος κρα τών9. Πί σω α πό κά θε πόλε μο και τον τρό πο διε ξα-
γω γής του υ πάρ χει έ νας συ γκε κρι μέ νος πο λι τι σμός. Οι πό λε μοι διε ξά γο νται στη 
βά ση της ευ ρύ τε ρης κουλ τού ρας κά θε ε πο χής κα θώς και του τρό που που αυ τή 
εν σω μα τώ νε ται στον πο λι τι σμό κά θε πλευ ράς10 και, ως μια ι διαί τε ρη μορ φή χρή-
σης ορ γα νω μέ νης βί ας, διε ξά γε ται εί τε με τα ξύ κρα τών εί τε ε ντός κρα τών με τη 
μορ φή εμ φυ λί ου πο λέ μου. Ο πόλε μος α πο τε λεί μια α κραί α μορ φή βί ας και ταυ-
τό χρο να μια ι διό μορ φη κα τά στα ση (ή έλ λει ψη) δι καί ου, στα πλαί σια της ο ποί ας 
η κά θε πλευ ρά ε πι διώ κει να ε πι βάλ λει τη θέ λη σή της στην άλ λη11.

Εί ναι αυ το νό η το ό τι οι πο λί τες και η πο λι τι κή τους η γε σί α πολε μούν, αν χρεια στεί, 
για να υ πε ρα σπι στούν την ε θνι κή τους α νε ξαρ τη σί α. Αυ τός εί ναι ο μό νος πό λε μος 
που, α κό μη και αν χρεια στεί κα νείς να ε πι δεί ξει αυ το θυ σί α, ού τε ά σκο πος εί ναι ού-
τε α δι κεί κα νέ ναν. Α πό την άλ λη πλευ ρά, θα μπο ρού σα με να κα τα τά ξου με ό λους 
τους άλ λους πο λέ μους ως ε ξής: εί ναι οι βαρ βα ρι κοί πό λε μοι, οι η γε μο νι κοί πό λε μοι, 
οι α να θε ω ρη τι κοί πό λε μοι, οι ι δε ο λο γι κοί-ε πα να στα τι κοί πό λε μοι και οι εμ φύ λιοι 
πό λε μοι. Ό λοι αυ τοί οι πό λε μοι υ πάρ χουν και θα συ νε χί σουν να υ πάρ χουν, ε νό σω 
δεν θα κα τι σχύ σει πλή ρως η ε θνι κή κο σμο θε ωρί α και η ε θνι κή α νε ξαρ τη σί α σε μια 
διε θνή κα τά στα ση, ό που η κά θε κοι νω νική ο ντό τη τα θα α πο λαμ βά νει δη μο κρα τι κό 
πο λι τι σμέ νο βί ο σύμ φω να με τις ανθρω πο λο γι κές της προ ϋ πο θέ σεις12.

Μέ χρι τον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, το διε θνές δί καιο δεν α πα γό ρευε τον πό λε μο. 

8 Wight Martin, «Διε θνής Θε ω ρί α», Γ΄ Έκ δο ση, Με τά φρα ση Η ρα κλεί α Στροί κου, Ε πι μέλεια-Ει σα γω γι κό Ση-
μεί ω μα Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα-Leicester University Press, 2005, σελ. 263-270.

9 Ήφαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε μος και τα αί τιά του», Α θήνα, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 20.
10 Keegan John, «Η Ι στο ρί α του Πο λέ μου», Με τά φρα ση Λά μπης Χα ρα λα μπί δης, Πρό λο γος Νί κος Κο τζιάς, 

Α θή να, Νέ α Σύ νο ρα Εκ δο τι κός Ορ γα νισμός Λι βά νη, 1997, σελ. 12-22. 
11 Keegan John, «Η Ι στο ρί α του Πο λέ μου», Με τά φρα ση Λά μπης Χα ρα λα μπί δης, Πρό λογος Νί κος Κο τζιάς, 

Α θή να, Νέ α Σύ νο ρα Εκ δο τι κός Ορ γα νι σμός Λι βά νη, 1997, σελ. 24-25.
12 Ήφαι στος Πα να γιώ της, «Κο σμο θε ω ρί α των Ε θνών», Α θή να, Εκδό σεις Ποιό τη τα, 2009, σελ. 405-406.



28 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Γι’ αυ τό και η χρή ση έ νο πλης βί ας για την ε πί λυ-
ση των διε θνών δια φο ρών θε ω ρεί το ό τι ή ταν 
μια έκ φρα ση της κρα τι κής κυ ριαρ χί ας. Αυ τά δεν 
ι σχύ ουν σή με ρα. Το άρ θρο 2 του Χάρ τη των Η νω-
μέ νων Ε θνών α παι τεί απ’ ό λα τα έ θνη να ε πι λύ ουν 
τις διε θνείς τους δια φο ρές μό νο με τα δια θέ σι μα 
ει ρηνι κά μέ σα και να α πέ χουν α πό ε νέρ γειες που 
συ νι στούν α πει λή ή χρή ση βί ας κα τά της ε δα φι-
κής α κε ραιό τη τας ή της πο λι τι κής α νε ξαρ τη σί ας 
άλ λων ε θνών. Ο Χάρ της των Η νω μέ νων Ε θνών 
α πα γο ρεύ ει γε νι κά τη χρή ση βί ας α πό τα Κρά-
τη-Μέ λη του. Ε ξαί ρε ση α πο τε λούν τα μέ τρα που 
λαμ βά νο νται α πό τα Η νω μέ να Έ θνη ή εν ο νό μα τι 
των Η νω μέ νων Ε θνών13. Κα τά συ νέ πεια, κά θε έ νο-
πλη σύ γκρου ση, πλην της πα ρα πά νω ε ξαι ρέ σε ως, 
εί ναι πα ρά νο μη! Πα ρό λα αυ τά, ό ταν μια τέ τοια 
κα τά στα ση εί ναι γε γο νός, η διε ξα γω γή κάθε εί-
δους ε πι χει ρή σε ων διέ πε ται α πό ει δι κές δια τά ξεις 
του διε θνούς δίκαιου. Το ει δι κό αυ τό μέ ρος του 
διε θνούς δι καί ου που ε φαρ μό ζε ται σε ό λες τις 
πε ρι πτώ σεις ε νό πλων συ γκρού σε ων, ε πι κρά τη σε 
με τον τί τλο «Δί καιο του Πο λέ μου». Υ πάρ χουν δύ ο 
κα τη γο ρί ες κανό νων που α φο ρούν τον πό λε μο. 
Στην πρώ τη ε ντάσ σο νται ε κεί νοι με τους ο ποίους 
ε λέγ χου με τη νο μι μό τη τα προ σφυ γής στην έ νο-
πλη βί α (jus ad bellum) και στη δεύ τε ρη ε κεί νοι 
που διέ πουν τις ε χθρο πρα ξί ες (jus in bello), εί τε 
άρ χι σαν νό μι μα εί τε άρ χι σαν πα ρά νο μα. 

Τα Αί τια του Πο λέ μου

Τα αί τια του φαι νο μέ νου του πο λέ μου βρί σκο-
νται σε τρί α ε πί πε δα: το ε πί πε δο του α τό μου, το 
ε πί πε δο των κρα τι κών δο μών και το ε πί πε δο του διε θνούς συ στή μα τος.

Ως προς το πρώ το ε πί πε δο α νά λυ σης, το ε πί πεδο του α τό μου, έ χει υ πο στη ρι χθεί 
ό τι ο πό λε μος α ποτε λεί α να πό σπα στο κομ μά τι της αν θρώ πι νης φύ σης, και ο ρι σμέ νοι 
μά λι στα με λε τη τές έ χουν προ σπα θή σει, χω ρίς ε πι τυ χί α, να α να κα λύ ψουν ε άν υ πάρ-
χει στον αν θρώ πι νο ε γκέ φα λο κά ποιο κέ ντρο που ο ρί ζει την τά ση του ατό μου προς 
ε πι θε τι κό τη τα. Ού τως ή άλ λως, θα πρέ πει να εί ναι κα νείς προ σεκτι κός ό ταν ε πι κα λεί-
ται γε νι κά και α φη ρη μέ να την «αν θρώ πι νη φύ ση» προ κειμέ νου να αι τιο λο γή σει έ να 
κοι νω νι κό φαι νό με νο, κα θώς σε αυ τή την πε ρί πτωση θα δυ σκο λευ τεί να ε ξη γή σει 
τυ χόν ε ναλ λα κτι κές συ μπε ρι φο ρές14. Το πρό βλη μα αυ τό πα ρα κά μπτε ται με μια πιο 

13 Άρ θρο 39 του Χάρτη. 
14 Με άλ λα λό για, ε άν ο πό λε μος α πο τε λεί «κομ μά τι της αν θρώ πι νης φύ σης», τό τε για τί οι Σου η δοί έ χουν 
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ρα φι να ρι σμέ νη πα ραλ λα γή του ί διου θέ μα τος, σύμ φω να με την ο ποί α η προ διά θε ση 
των αν θρώ πων για πό λε μο πα ραλ λη λί ζε ται με την προ διά θε σή τους για θρη σκευ τι κή 
συ μπε ρι φο ρά ή για καλ λιέρ γεια των τε χνών. Μο λο νό τι αυ τές οι προ δια θέ σεις α ναμ-
φί βο λα υ πάρ χουν στην αν θρώ πι νη φύ ση, σα φώς ποι κίλ λουν α πό ά το μο σε ά το μο. 
Ό σο για την προ διά θε ση προς πό λε μο, εί ναι προ φα νές ότι πολ λοί άν θρω ποι α νέ κα θεν 
θε ω ρού σαν τον πό λε μο ως μια ι διαί τε ρα ελ κυ στι κή δρα στη ριό τη τα. 

Ως προς το δεύ τε ρο ε πί πε δο α νά λυ σης, το ε πί πε δο των κρα τι κών δο μών, η ύ παρ ξη 
του φαι νο μέ νου του πο λέ μου έ χει α πο δοθεί σε ο ρι σμέ νους τύ πους κρα τι κών πο λι τι-
κών και οι κο νο μι κών δο μών, που υπο τί θε ται ό τι προ δια θέ τουν προς πό λε μο. Ό ταν οι 

να πο λε μή σουν α πό το 1815 και οι Ελ βε τοί α πό το 1848;
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δο μές αυ τές α να μορ φω θούν, το φαι νό με νο του πο λέ μου θα πά ψει να υ πάρ χει. Αλλά 
πα ρά τη φι λο λο γί α για την έ λευ ση της «δη μο κρα τι κής ει ρή νης» που θα ε πι κρα τή σει 
στον πλα νή τη κα θώς «η δη μο κρα τί α ε ξα πλώ νε ται» και «οι δη μο κρατί ες δεν πο λε μούν 

με τα ξύ τους», για την α κρί βεια η ί δια η ε ξά πλω ση της δη μο κρα τί ας α νά γκα σε τους 
ο πα δούς της ά πο ψης αυ τής να α ναδι πλω θούν και να τρο πο ποι ή σουν το ε πι χεί ρη μά 
τους, κα θώς ο δήγη σε στην εμ φά νι ση ο ντο τή των οι ο ποί ες, πα ρό τι δη μο κρα τι κές, 
δεν εί χαν κα νέ ναν δι σταγ μό να πο λε μή σουν με τα ξύ τους15. Σύμ φω να με το τρο πο-
ποι η μένο ε πι χεί ρη μα, προ κει μέ νου να μην πο λε μή σουν με τα ξύ τους, οι δη μο κρα τί ες 
θα πρέ πει να εί ναι στα θε ρές, να θε ω ρού νται ως τέ τοιες α πό την άλ λη πλευ ρά, και 
να έ χουν α νοι χτές οι κο νο μί ες. Ου σια στι κά, δη λα δή, το ε πι χεί ρη μα αυ τό δεν μας λέ ει 
τί πο τα πε ρισ σό τε ρο α πό το ό τι, αυ τή τη στιγ μή, οι δυ τι κές χώ ρες και η Ια πω νί α δεν 
εν δέ χε ται να πο λε μή σουν με τα ξύ τους. Ό μως, αυ τό δεν είναι α πα ραι τή τως α πο τέ λε-
σμα της ύ παρ ξης δη μο κρα τι κών κα θε στώ των στις χώρες αυ τές. Συ νε πώς, το ζή τη μα 
του πο λέ μου δεν συ ναρ τά ται με το εσω τε ρι κό πο λι τι κό κα θε στώς, το ε πι χεί ρη μα «οι 
δη μο κρα τί ες δεν πο λε μούν η μια την άλ λη» δεν ε πι βε βαιώ νε ται ι στο ρι κά και ε πί σης 
οι δημο κρα τί ες ε πι δί δο νται σε η γε μο νι κούς-ι μπε ρια λι στι κούς πο λέ μους16.

Οι συ στη μι κές α να λύ σεις των αι τί ων του πο λέ μου (τρί το ε πί πεδο α νά λυ σης) 
ξε κι νούν α πό την ά ναρ χη δο μή του διε θνούς συ στή μα τος. Στο διε θνή χώ ρο, σε 
α ντί θε ση με το ε σω τε ρι κό των κρα τών, δεν υ πάρχει μια υ περ κεί με νη ε ξου σί α που 
να ρυθ μί ζει τους α ντα γω νι σμούς και να δια τη ρεί την τά ξη, δη λα δή α που σιά ζει 
μια πα γκό σμια νο μι μο ποι η τι κή ρυθ μιστι κή ε ξου σί α ε πι βο λής τά ξης και α πο νο μής 
δι καιο σύ νης. Ως συ νέ πεια της αξί ω σης της πο λι τι κής κυ ριαρ χί ας των κρα τών που 
α παρ τί ζουν τη διε θνή σκηνή, η διε θνής α ναρ χί α α πο τε λεί θε με λιώ δες χα ρα κτη ρι-
στι κό των δια κρα τι κών σχέ σε ων. Αυ τή εί ναι η αι τί α για την ο ποί α εμ φα νί ζε ται το 
φαι νό με νο του πο λέ μου. Με άλ λα λό για, ο πό λε μος εμ φα νί ζε ται ε πει δή δεν υ πάρ χει 
τί πο τα για να τον στα μα τή σει17. Πέρα α πό αυ τό το γε νι κό αί τιο, υ πάρ χουν δύ ο άλ λα 
συ στη μι κά αί τια του πο λέ μου: η ά νι ση κα τα νο μή ι σχύ ος18 και η ά νι ση α νά πτυ ξη. Η 
ά νι ση κα τανο μή ι σχύ ος και η κα τά συ νέ πεια η έ γερ ση η γε μο νι κών α ξιώ σε ων για 
έ λεγ χο και ε πο πτεί α του διε θνούς συ στήμα τος ο δη γεί τα ι σχυ ρά κρά τη σε πό λε μο 
και συ μπα ρα σύ ρει στις διε νέ ξεις τους τις υ πό λοι πες κοι νω νί ες19. Ό πως ή ταν γνω στό 
ήδη α πό την ε πο χή του Θου κυ δί δη, ό ταν έ να κρά τος α να μέ νει ό τι το ό φε λος που 
θα α πο κο μί σει α πό έ ναν πό λε μο εί ναι με γα λύ τε ρο α πό το α ντί στοι χο κό στος, τό τε 
έ χει κί νη τρο να ξε κι νή σει ε χθρο πρα ξί ες20. Ό σο με γα λύ τε ρη εί ναι η πε ρίσ σεια ι σχύ-

15 Π.χ. η πλειο ψη φί α των συμ με τε χό ντων στους πο λέ μους της Γιου γκο σλα βί ας κα τά τη δε κα ε τί α του 
1990.

16 Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Οι διε θνείς σχέ σεις ως α ντι κεί με νο ε πι στη μο νι κής με λέ της στην Ελ λά δα και στο 
ε ξω τερι κό», Γ΄ Έκ δο ση, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2004, σελ. 425-445 και Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε μος 
και τα αί τιά του», Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 152-171 και http://www.ifestosedu.gr. 

17 Ήφαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε μος και τα αί τιά του», Α θήνα, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 71-72 και 
σελ. 134. 

18 «Ο ι σχυ ρός επι βάλ λει ό, τι του ε πι τρέ πει η δύ να μή του και οι α δύ να μοι υ πο χω ρούν και απο δέ χο νται», (Θου-
κυ δί δης Ε89).

19 Ηγε μο νι σμός στις διε θνείς σχέ σεις εί ναι κά θε α ξί ω ση του ι σχυ ρού «να ε πι βάλλει ό,τι του ε πι τρέ πει η 
δύ να μή του και να υ πο χρε ώ νει τους λι γό τε ρο ι σχυ ρούς να υ πο χω ρούν και να προ σαρ μό ζο νται»,βλ. Ή φαι-
στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε μος και τα αί τιά του», Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 357.

20 Θε ω ρί α α να με νό με νης ω φέ λειας (expected utility theory).
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ος που έ χει έ να κρά τος σε σχέ ση με κά ποιο γει το νι κό του, τό σο πι θα νό τε ρο εί ναι 
να υ πάρ χει γι’ αυ τό μια θε τι κή σχέ ση κό στους-ο φέ λους σε πε ρί πτω ση σύρ ρα ξης, 
και ε πο μέ νως αυξά νε ται η πι θα νό τη τα να μπει το κρά τος αυ τό στον πει ρα σμό να 
ξε κι νή σει έναν πό λε μο. Η ά νι ση α νά πτυ ξη21 με τα ξύ των πο λι τι κά κυ ρί αρ χων συλ-
λογι κών ο ντο τή των, σε συν δυα σμό με τη διε θνή α ναρ χί α δη μιουρ γεί συν θή κες 
ανά πτυ ξης η γε μο νι κών και α να θε ω ρη τι κών συ μπε ρι φο ρών, γε γο νός που ο δη γεί 
σε δι λήμ μα τα α σφα λεί ας, φαύ λο κύ κλο ε ξι σορ ρο πή σε ων, α ντα γω νι σμούς, ε ξοπλι-
σμούς και συ γκρού σεις22. Η ά νι ση α νά πτυ ξη α να φέ ρε ται σε έ να πλήθος πα ρα γό-
ντων και κρι τη ρί ων: πλη θυ σμια κή α νά πτυ ξη, οι κο νο μι κή με γέ θυνση, τε χνο λο γι κή 
α νά πτυ ξη, ε δα φι κή ε πέ κτα ση, στρα τιω τι κές ι κα νό τη τες συμπε ρι λαμ βα νο μέ νων 
των ναυ τι κών, ι δε ο λο γι κή ι σχύς και διε θνής πο λι τι κή επιρ ρο ή.

Πρέ πει να ση μειω θεί ό τι τα αί τια του πο λέ μου εί ναι τό σο ποι κί λα ό σο και οι 
μορ φές του. Πα ραλ λάσ σουν α πό τό πο σε τό πο, α πό ε πο χή σε ε πο χή κι α πό πε ρί-
πτω ση σε πε ρί πτω ση, κι έ τσι η προ σπά θεια να ε ντο πι σθούν νο μο τέ λειες γέ νε σης 
των πο λέ μων, δη λα δή πά γιες α λυ σί δες αι τί ων και αιτια τών που να εκ δη λώ νο νται 
ο μοιό μορ φα και α νε ξαρ τή τως τό που και χρό νου, εί ναι πο λύ δύ σκο λη23. Κα τά 
συ νέ πεια, άλ λα αί τια πο λέ μου εί ναι24: τα κα τά λοι πα δια συ νο ρια κών ε χθρο τή των 
α πόρ ροια του ι στο ρικού πο λι τεια κού γί γνε σθαι, η α πο κέ ντρω ση δι καί ου, η θι κής, 
δι καιο σύ νης και τά ξης στις «Πο λι τεί ες», η α που σί α η θι κών-δι και ι κών κρι τη ρί ων 
στα θε ρο ποί η σης των κυ ριαρ χι κών ο ριο θε τή σε ων της δια κρα τι κής τά ξης και το 
έλ λειμμα ε παρ κούς δια κυ βερ νη τι κού ε λέγ χου των διε θνι κών φαι νο μέ νων.

Το ε θνι κό συμ φέ ρον κά θε κρά τους α πο τε λεί τη βά ση λει τουρ γί ας του διε θνούς 
συ στή μα τος25 και ο πό λε μος εκ δη λώ νε ται συ χνά λό γω λαν θα σμέ νων εκτι μή σε ων 
(για την υ φή της διέ νε ξης, την ι σχύ και τις προ θέ σεις του α ντι πάλου, την κα τα νο μή 
ι σχύ ος και τις ε πι πτώ σεις τυ χόν α νι σορ ρο πί ας στη συ μπερι φο ρά των κρα τών) και 
λαν θα σμέ νων ε πι λο γών που στη ρί ζο νται σ’ αυ τές τις ε κτι μή σεις και ε πεμ βά σε ων 
που ο ξύ νουν τις πε ρι φε ρεια κές διε νέ ξεις26. 

Τα Αί τια του Πο λέ μου των Με γά λων Δυ νά με ων και ο Α γώ νας τους για Ι σχύ

Ει δι κά στην πε ρί πτω ση πο λέ μου με τα ξύ Με γά λων Δυ νά με ων, φαίνε ται ό τι η λο γι κή 
που ε πι κρα τεί εί ναι δια φο ρε τι κή. Αυ τό που έ χει τη με γαλύ τε ρη ση μα σί α εί ναι ο α ριθ μός 
των Με γά λων Δυ νά με ων και το πό ση ι σχύ ε λέγχει η κα θε μί α τους. Η ι σχύς στο διε θνές σύ-
στη μα συ νή θως κα τα νέ με ται με τρεις δια φο ρε τι κούς τρό πους: δι πο λι σμός, ι σορ ρο πη μέ-
νος πο λυ πο λι σμός και μη ι σορρο πη μέ νος πο λυ πο λι σμός. Η ι σχύς δεν εί ναι α πα ραί τη το να 

21 Πλα τιάς Α θα νά σιος, «Διε θνείς Σχέ σεις και Στρα τη γική στον Θου κυ δί δη», Α θή να, Ε στί α, 1999, σελ. 62-63 
και Ή φαι στος Πα να γιώ της «Ει σα γω γή στη Διε θνή Πο λι τι κή. Ι στο ρί α των Διε θνών Σχέ σε ων και οι θε ω ρη τι κές-ερ-
μη νευ τι κές προ σεγ γί σεις κα τα νό η σης του σύγ χρο νου διε θνούς συ στή μα τος», Ση μειώ σεις μα θή μα τος με κω δι κό 
Α2-011, Α κα δημα ϊ κό έ τος 2009-2010, ΣΕ ΘΑ, σελ. 4.

22 Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Οι διε θνείς σχέ σεις ως α ντι κεί με νο ε πι στημο νι κής με λέ της στην Ελ λά δα και στο 
ε ξω τε ρι κό», Γ΄ Έκδο ση, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2004, σελ. 236-238 και Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε-
μος και τα αί τιά του», Α θή να, Εκ δόσεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 172-178.

23 Κον δύ λης Πα να γιώ της, «Θε ω ρί α του Πο λέ μου», Δ΄ Έκ δο ση, Α θή να, Θε μέ λιο, 1999, σελ. 366.
24 http://www.ifestosedu.gr.
25 Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πό λε μος και τα αί τιά του», Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τητα, 2002, σελ. 27.
26 Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Ο Πόλε μος και τα αί τιά του», Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2002, σελ. 220.



�2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

κατα-
νέ με ται 

ι σο με ρώς με τα-
ξύ ό λων των με γά λων 

κρα τών ε νός ι σορ ρο πη μέ-
νου συστή μα τος, αν και κά τι τέ-

τοιο μπο ρεί ό ντως να συμ βαί νει. Η 
βα σι κή προ ϋ πό θεση για την ι σορ ρο-
πί α εί ναι να μην υ πάρ χει μια ση μα ντι-
κή δια φο ρά ι σχύ ος με τα ξύ των δύ ο 
κο ρυ φαί ων κρα τών. Αν μια τέ τοια 
δια φο ρά υ πάρ χει, τό τε το σύστη μα εί-
ναι μη ι σορ ρο πη μέ νο και το υπ’ α ριθ μόν έ να κρά τος εί ναι έ νας δυ νη τι κός η γε μό νας. 
Έ να σύ στη μα που πε ριέ χει έ ναν ε πί δο ξο η γεμό να ο νο μά ζε ται μη ι σορ ρο πη μέ νο, έ να 
σύ στη μα χω ρίς έ να τέ τοιο κυ ρί αρ χο κρά τος, ο νο μά ζε ται ι σορ ρο πη μέ νο. Τα δι πο λι κά 
συ στή μα τα τεί νουν να εί ναι τα πλέ ον ει ρη νι κά ε νώ τα μη ι σορ ρο πη μέ να πο λυ πο λι-
κά συ στή μα τα εί ναι τα πιο ε πιρ ρε πή σε θα νά σι μη σύ γκρου ση. Τα ι σορ ρο πη μέ να 
πο λυ πο λι κά συ στή μα τα βρί σκο νται κά που στη μέ ση. Η α δια φι λο νί κη τη υ πε ρο χή 
ε νός κράτους στο διε θνές σύ στη μα έ χει στα θε ρο ποι η τι κά α πο τε λέ σμα τα. Α ντί θε-
τα, το σύ στη μα α πο στα θε ρο ποιεί ται ό ταν ά νι σοι ρυθ μοί α νά πτυ ξης ε πι τρέ πουν σε 
κά ποιον διεκ δι κη τή να πλη σιά σει σε ι σχύ το κυ ρί αρ χο κρά τος. Ό σο γρη γορό τε ρα 
αυ ξά νει η σχε τι κή ι σχύς του διεκ δι κη τή, τό σο με γα λώ νει η πι θα νό τητα πο λέ μου. Η 



��Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

σύ γκρου ση των δύ ο ι σχυ ρό τε ρων κρα τών του διε θνούς συ στή ματος συ μπα ρα σύ ρει 
στα δια κά ό λες τις με γά λες δυ νά μεις. Το α πο τέ λε σμα εί ναι ο λε γό με νος «η γε μο νι κός 
πό λε μος»27, α ντι κεί με νο του ο ποί ου δεν εί ναι τί πο τα άλ λο α πό τη δια κυ βέρ νη ση του 
διε θνούς συ στή μα τος.

Οι Με γά λες Δυ νά μεις πά ντο τε α να ζη τούν ευ και ρί ες να α πο κτή σουν ι σχύ εις βά-
ρος των α ντα γω νι στών τους, έ χο ντας ως τε λι κό σκο πό την η γεμο νί α. Η ο πτι κή αυ τή 
γω νί α δεν α φή νει χώ ρο για δυ νά μεις που είναι υ πέρ του status quo, πλην της α συ νή-
θι στης πε ρί πτω σης του κρά τους που έ χει ε πι τύ χει την πρω το κα θε δρί α. Οι Με γά λες 
Δυ νά μεις α ντα γω νί ζο νται με τα ξύ τους για ι σχύ και ε πι διώ κουν την η γε μο νί α για τους 
πα ρα κά τω λό γους:

 Το διε θνές σύ στη μα εί ναι ά ναρ χο
 Οι Με γά λες Δυ νά μεις δια θέ τουν εγ γε νώς κά ποια ε πι θε τι κή στρα τιω τική ι κα νό τη τα, 

η ο ποί α τις κα θι στά ι κα νές να πλή ξουν και πι θα νώς να κα τα στρέ ψουν η μια την άλ λη
 Τα κρά τη ου δέ πο τε μπο ρούν να εί ναι σί γου ρα για τις προ θέ σεις των άλ λων 

κρα τών
 Η ε πι βί ω ση εί ναι ο πρώ τι στος σκο πός των Με γά λων Δυ νά με ων
 Οι Με γά λες Δυ νά μεις εί ναι ορ θο λο γι κοί δρώ ντες. Έ χουν ε πίγνω ση 

του ε ξω τε ρι κού πε ρι βάλ λο ντός τους και σκέ φτο νται στρα τη γι κά για το 
πώς θα ε πι βιώ σουν σε αυ τό.

Οι Με γά λες Δυ νά μεις φο βού νται η μια την άλ λη και α νη συ χούν μή πως 
ε πί κει ται πό λε μος. Ό σο πιο βα θύς εί ναι ο φό βος, τό σο πιο έντο νος εί ναι ο 
α ντα γω νι σμός α σφα λεί ας και τό σο πιο πι θα νός εί ναι ο πό λεμος28.

Η Διά στα ση του Πο λέ μου στις Βα σι κές Θε ω ρή σεις των Διε θνών Σχέ σε ων

Ο ε πι στη μο νι κός κλάδος των Διε θνών Σχέ σε ων προ ήλ θε ι στο ρι κά 
κυ ρί ως α πό τη σύν θε ση δύ ο πα λαιότερων ε πι στη μών, της δι πλω μα-
τι κής ι στο ρί ας και του διε θνούς δι καί ου29 . Οι Διε θνείς σχέ σεις ε ξε λισ-
σόμε νες στο ρου της ι στο ρί ας και ε πη ρε α ζό με νες α πό τις αν θρώ πι νες 
τά σεις και συ μπε ρι φο ρές στη ρί χθη καν πά νω στις πα ρα πά νω θε ω ρί ες 
και το διε θνές δί καιο και εί χαν πε δί α ε φαρ μο γής τις δια κρα τι κές σχέ-
σεις, την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή και τη δι πλω μα τί α.

Η με λέ τη του πολέ μου στο πλαί σιο των Διε θνών σχέ σε ων α πο σκο πεί 
στην α πο φυ γή, τον πε ριο ρισμό και αν εί ναι δυ να τόν την κα τάρ γη σή του. 
Η α νά λυ ση και ε πί λυ ση των διαφο ρών, συ γκρού σε ων, α ντι πα ρα θέ σε ων 

και πο λέ μων πα ρου σιά ζε ται δια φο ρε τικά α πό κά θε θε ώ ρη ση των διε θνών σχέ σε ων.

27 Κολιό που λος Κων στα ντί νος, «Το Μέλ λον του Πο λέ μου», Α ε ρο πο ρι κή Ε πι θε ώ ρη ση, Τεύ χος 69, Ια νουά-
ριος 2003, σελ. 36-40. 

28 Mearsheimer John J, «Η τρα γω δί α της Πο λι τι κής των Με γά λων Δυ νά με ων», Με τά φρα ση Κων στα ντί νος 
Κολ λιό που λος, Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια Πα να γιώ της Ή φαι στος-Η λίας Κου σκου βέ λης, Ει σα γω γι κό Ση μεί ω μα 
Κων στα ντί νος Αρ βα νι τό που λος, Ε πιστη μο νι κό Ευ ρε τή ριο Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη-
τα-W.W.Norton & Company, 2006, σελ. 77-83. 

29 Mearsheimer John J, «Η τρα γω δί α της Πο λι τι κής των Με γά λων Δυ νά με ων», Με τά φρα ση Κων στα ντί νος 
Κολ λιό που λος, Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια Πα να γιώ της Ή φαι στος-Η λί ας Κου σκου βέ λης, Ει σα γω γι κό Ση μεί ω μα 
Κων στα ντί νος Αρ βα νι τό που λος, Ε πι στη μο νι κό Ευ ρε τή ριο Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη-
τα-W.W.Norton & Company, 2006, σελ. 23-65.
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Σύμ φω να με τον ρε α λι σμό η θε με λιώ δης αι τί α πο λέ μου με ταξύ των κρα τών και 
των αλ λα γών στα διε θνή συ στή μα τα εί ναι η ά νι ση με γέ θυν ση της ι σχύ ος α νά με σα 
στα κρά τη30. Ο ρε α λι σμός βλέ πει τη σύ γκρου ση ως α να πό φευ κτη, ως προ ϊ όν των 
αν θρώ πι νων ε λατ τω μά των, των τά σε ων για προ α γωγή των α το μι κών συμ φε ρό ντων, 
αλ λά και σαν α πο τέ λε σμα του άναρ χου διε θνούς συ στή μα τος, μέ σα στο ο ποί ο τα 
κρά τη ε πι διώ κουν την ι σχύ. Ε πί σης η υ πέρ με τρη ι σχυ ρο ποί η ση ε νός α ντι πά λου 
σε σχέ ση με τον άλ λο και οι δια φο ρές των ε θνι κών συμ φε ρό ντων κα θιστούν τις 
αρ μο νι κές σχέ σεις στη διε θνή κοι νω νί α βρα χύ βιες και ου σια στικά α νέ φι κτες. Η 
α πά ντη ση του ρε α λι σμού στην α ντι με τώ πι ση και ε πί λυ ση των συ γκρού σε ων εί ναι 
ό τι ο πό λε μος μπο ρεί να α πο φευ χθεί κα τά κύ ριο λό γο με την ι σχύ, δη λα δή με την 
α πο τρο πή του α ντι πά λου. Σε πε ρί πτω ση ό μως που δεν ε πι τευ χθεί α πο τρο πή του 
α ντι πά λου, η ειρη νι κή ε πί λυ ση εί ναι νο η τή μό νο α πό θέ ση ι σχύ ος. Ε πι τυγ χά νε ται 
κυ ρί ως με την ε πι βο λή, χει ρα γώ γη ση ή ε ξα πά τη ση του α ντι πά λου και σχε δόν πά ντα 
ε πικρα τεί ο ι σχυ ρό τε ρος. Ο α σθε νέ στε ρος θα πρέ πει να ε πι διώ ξει ι σορ ρο πί α ισχύ ος 
ή την α ξιό πι στη α πο τρο πή, αν θέ λει η ει ρη νι κή δια πραγ μά τευ ση να μην α πο βεί 
εις βά ρος του. Ε πί σης, ο πε ριο ρι σμός των συ γκρού σε ων μπο ρεί να ε πι τευ χθεί με 
την α μοι βαί α αυ το συ γκρά τη ση των Μεγά λων Δυνά με ων. Η αυ το συ γκρά τη ση και 
η α μοι βαί α α νο χή από τις Με γά λες Δυνά μεις εί ναι οι βα σι κές προ ϋ πο θέ σεις, για 
την α πο τε λε σμα τι κή λει τουρ γί α του συ στή μα τος ι σορ ρο πί ας δυ νά με ων. Οι δυο 
υ περ δυ νά μεις κα τά τη διάρ κεια του Ψυ χρού Πο λέ μου φαί νε ται ό τι ε νήρ γη σαν σύμ-
φω να με τα πα ρα πά νω, προ κει μέ νου να α πο φύ γουν τον με τα ξύ τους πόλε μο.

Ο ι δε α λι σμός α ντί θε τα, βλέ πει τον πό λε μο ως το προ ϊ όν ε πιθε τι κών και ε γκλη-
μα τι κών η γε τών, αλ λά και ως συνέ πεια της α νε πάρ κειας των πα γκό σμιων θε σμών. 
Αυτό που χρεια ζόμα στε για την α πο φυ γή του πο λέ μου εί ναι οι απο τε λε σμα τι κοί 
διε θνείς ορ γα νι σμοί, που θα εί ναι ι κα νοί να α πο θαρ ρύ νουν τις φι λο πό λε μες τά-
σεις, προ βλέ πο ντας και ε πι βάλ λο ντας δια δι κα σί ες για την ει ρη νική και τη δί και η 
διευ θέ τη ση των διε νέ ξε ων. Η στά ση του ι δε α λι στή α πέ να ντι σε μια διέ νε ξη εί ναι 
εκ προ οιμί ου ου δέ τε ρη, με ε ξαί ρε ση πρό δη λων πε ρι πτώ σε ων α δι κί ας. Δεν εί ναι 
ού τε με τον ι σχυ ρό ού τε με τον α δύ να το. Κα τά βά ση, προ σπα θεί να α να λύ σει μια 
διέ νε ξη και να κα τα νο ή σει τις θέ σεις της κά θε πλευ ράς. Η βιώ σι μη λύ ση σύμ φω να 
με τον ι δε α λι σμό δεν ε πέρ χε ται με υ περ φα λάγγι ση ή εκ μη δέ νι ση του ε νός α πό 
τον άλ λο, αλ λά με α πευ θεί ας δια πραγ μα τεύσεις ή με δια με σο λα βή σεις με τα ξύ των 
κύ ριων πρω τα γω νι στών. Για να ε πέλ θει κα θο λι κή ει ρή νη, πρέ πει η λύ ση να ι κα νο-
ποιεί τις ου σια στι κές α νά γκες και των δύ ο πλευ ρών και να μην α πο τε λεί προ ϊ όν 
επι βο λής και ε ξα πά τη σης. Σαν κρι τι κή στη ρη το ρι κή του ι δε α λι σμού για τον πό λε μο 
θα πρέ πει να α να φερ θεί πως στην πρά ξη το πιο δια δε δο μέ νο μέ χρι σήμε ρα και 
α πο τε λε σμα τι κό α ντί δο το, εί ναι η ί δια η ι κα νό τη τα διε ξα γω γής πολέ μου31.

Ο μαρ ξι σμός το πο θε τεί ται α ντί θε τα και στις δυο πλευ ρές του ρε α λι στι κού αλ λά 
και του ι δε α λι στι κού φά σμα τος, με την έννοια ό τι οι μαρ ξι στές θε ω ρούν τον πό λε-

30 Gilpin Robert, «Πό λε μος και αλ λα γή στην πα γκό σμια πο λι τι κή», Με τάφρα ση Κων στα ντί νος Κολ λιό που λος, 
Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια-Ευ ρε τή ριο ε πιστη μο νι κών ό ρων, εν νοιών και ο νο μά των Πα να γιώ της Ή φαι στος, 
Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα-Cabridge University Press, 2004, σελ. 166-168.

31 Κου σκου βέ λης Ι. Η λί ας, «Ει σα γω γή στις Διε θνείς Σχέ σεις», Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2005, σελ. 324.



�5Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

μο ως α να πό φευ κτο σε έ να σύ στη μα ό που κυ ριαρ χούν τα κα πι τα λι στικά κρά τη. 

Οι Στρα τη γι κές Ε πι βί ω σης

Προ κει μέ νου να ε ξε τα στεί το πώς οι Με γά λες Δυ νά μεις προ σπα θούν να με γι-
στο ποι ή σουν το με ρί διό τους ε πί της πα γκό σμιας ι σχύ ος θα πα ρου σια στούν οι 
συ γκε κρι μέ νοι σκο ποί που ε πιδιώ κουν τα κρά τη κα τά τον α ντα γω νι σμό τους για 
ι σχύ και θα α να λυ θούν οι διά φο ρες στρα τη γι κές που χρη σι μο ποιούν τα κρά τη προ-
κει μέ νου να με τα βά λουν την ι σορ ρο πί α ι σχύ ος προς ό φε λός τους ή προ κει μέ νου 
να ε μπο δί σουν άλ λα κρά τη να την α να τρέ ψουν εις βά ρος τους32.

Οι Με γά λες Δυ νά μεις ε πι κε ντρώνο νται στην ε πί τευ ξη τεσ σά ρων βα σι κών α ντι-
κει με νι κών σκο πών:

Πρώ τον, ε πι διώ κουν πε ρι φε ρειακή η γε μο νί α. Παρ’ ό τι έ να κρά τος θα με γι στο-
ποιού σε την α σφά λειά του αν κυριαρ χού σε σε ο λό κλη ρο τον κό σμο, η πλα νη τι κή 
η γε μο νί α δεν εί ναι πραγ μα τοποι ή σι μη, πλην της α πί θα νης πε ρί πτω σης του να 
α πο κτή σει κά ποιο κρά τος πυρη νι κή υ πε ρο χή έ να ντι των α ντι πά λων του.

Δεύ τε ρον, α πο σκο πούν στο να με γιστο ποι ή σουν την πο σό τη τα του πα γκό σμιου 
πλού του την ο ποί α ε λέγ χουν. Τα κρά τη νοιά ζο νται για τον σχε τι κό πλού το διό τι 
η οι κο νο μι κή δύνα μη εί ναι το θε μέ λιο της στρα τιω τι κής δύ να μης. Με πρα κτι κούς 
ό ρους, αυτό ση μαί νει ό τι οι Με γά λες Δυ νά μεις δί νουν με γά λη ση μα σί α στο να 
έ χουν μια ι σχυ ρή και δυ να μι κή οι κο νο μί α, ό χι μό νο ε πει δή κατ’ αυ τόν τον τρό πο 
αυ ξά νε ται η γε νι κή ευ η με ρί α, αλ λά και για τί κά τι τέτοιο α πο τε λεί έ ναν α ξιό πι στο 
τρό πο α πό κτη σης στρα τιω τι κού πλε ο νε κτή ματος έ να ντι των α ντι πά λων.

Τρί τον, α πο σκο πούν στο να έ χουν κυ ρί αρ χη θέ ση στην ι σορ ρο πία χερ σαί ας 
ι σχύ ος, κα θώς αυ τός εί ναι ο κα λύ τε ρος τρό πος για να με γι στο ποι ή σουν το με ρί διό 
τους ε πί της πα γκό σμιας στρα τιωτι κής δύ να μης. Στην πρά ξη, αυ τό ση μαί νει ό τι τα 
κρά τη οι κο δο μούν ι σχυ ρούς στρα τούς κα θώς και α ε ρο πο ρι κές και ναυ τι κές δυ νά-
μεις που υ πο στη ρί ζουν τις χερ σαί ες αυ τές δυ νά μεις. Ό μως, οι Με γά λες Δυ νά μεις 
δεν α φιε ρώ νουν ό λα τα α μυ ντι κά τους κον δύ λια στη χερ σαί α ι σχύ.

Τέ ταρ τον, ε πι διώ κουν πυ ρη νι κή υ πε ρο χή έ να ντι των α ντι πά λων τους. Σε μια 
ι δε ώ δη κα τά στα ση, έ να κρά τος θα διέ θε τε το μο να δι κό πυ ρη νι κό ο πλο στά σιο στον 
κό σμο, γε γο νός που θα του έ δι νε τη δυ να τό τη τα να κα τα στρέ ψει τους αντι πά λους 
του χω ρίς φό βο α ντι ποί νων33.

Ο πό λε μος εί ναι η κυ ριό τε ρη στρα τη γι κή που χρη σι μο ποιούν τα κρά τη για να 
α πο κτή σουν σχε τι κή ι σχύ, αλ λά συ νε πά γε ται θά να το και κα τα στρο φή. Ο εκ βια σμός 
εί ναι μια ελ κυ στι κό τε ρη ε ναλ λα κτι κή ε πι λο γή, διό τι βα σί ζε ται στην α πει λή για χρή-
ση βί ας και ό χι στη χρή ση βί ας προ κει μέ νου να ε πι φέ ρει α πο τε λέ σμα τα.

32 Mearsheimer John J, «Η τρα γω δί α της Πο λι τι κής των Με γά λων Δυ νά με ων», Με τά φρα ση Κων στα ντί νος 
Κολ λιό που λος, Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια Πα να γιώ της Ή φαι στος-Η λί ας Κου σκου βέ λης, Ει σα γω γι κό Ση μεί ω μα 
Κων στα ντί νος Αρ βα νι τό που λος, Ε πι στη μο νι κό Ευ ρε τή ριο Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη-
τα-W.W.Norton & Company, 2006, σελ. 290-295.

33 Mearsheimer John J, «Η τρα γω δί α της Πο λι τι κής των Με γά λων Δυ νά με ων», Με τά φρα ση Κων στα ντί νος 
Κολ λιό που λος, Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια Πα να γιώ της Ή φαι στος-Η λί ας Κου σκου βέ λης, Ει σα γω γι κό Ση μεί ω μα 
Κων στα ντί νος Αρ βα νι τό που λος, Ε πι στη μο νι κό Ευ ρε τή ριο Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη-
τα-W.W.Norton & Company, 2006, σελ. 295-306.
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Μια άλ λη στρα τη γι κή για α πό κτηση ι σχύ ος εί ναι η πρό κλη ση πο λέ μου για κα τα-
τρι βή τρί των, σύμ φω να με την ο ποί α έ να κρά τος προ σπα θεί να ε ξα σθε νή σει τους 
α ντι πά λους του προ κα λώ ντας έ να μα κρο χρό νιο και δα πα νη ρό πό λε μο με τα ξύ τους. 
Ό μως, και αυ τό το σχέ διο εί ναι δύ σκο λο να λει τουρ γή σει. Μια πε ρισ σό τε ρο υ πο σχό-
με νη πα ραλ λα γή αυ τής της στρα τη γι κής εί ναι η κα τα τρι βή τρί των, στην ο ποί α έ να 
κρά τος λαμ βά νει μέ τρα ώ στε να ε ξα σφα λί σει ό τι ο ποιοσ δή πο τε πό λε μος, στον ο ποί ο 
ε μπλα κεί έ νας α ντί πα λος, θα εί ναι πα ρα τε τα μέ νος και κα τα στρο φι κός.

Η ε ξι σορ ρό πη ση και η με τα φο ρά των βα ρών εί ναι οι κυ ριό τε ρες στρα τη γι κές που 
χρη σι μο ποιούν οι Με γά λες Δυ νά μεις προ κει μέ νου να ε μποδί σουν τους α ντι πά λους να 
α να τρέ ψουν την ι σορ ρο πί α ι σχύ ος. Με την ε ξι σορρό πη ση, μια Με γά λη Δύ να μη α να λαμ-
βά νει ά με σα την ευ θύ νη να παρε μπο δί σει-α να χαι τί σει έ ναν ε πι τι θέ με νο, να α να τρέ ψει 
την ι σορ ρο πί α ι σχύ ος. Ο αρ χι κός σκο πός εί ναι να α πο τρα πεί ο ε πι τι θέ με νος, αλ λά αν 
αυ τό α ποτύ χει, το ε ξι σορ ρο πη τι κό κρά τος θα διε ξα γά γει τον ε πα κο λου θού με νο πό-
λεμο. Η ε ξι σορ ρό πη ση εί ναι εί τε «ε ξω τε ρι κή» με τη δη μιουρ γί α μιας α μυ ντι κής συμ μα-
χί ας εί τε «ε σω τε ρι κή» με την κι νη το ποί η ση ε πι πλέ ον δικών τους πό ρων. Η με τα φο ρά 
των βα ρών εί ναι η κύ ρια ε ναλ λα κτι κή ε πι λο γή μιας α πει λού με νης Με γά λης Δύ να μης 
α πέ να ντι στην ε ξι σορ ρό πη ση. Το κρά τος που με τα φέ ρει τα βά ρη, ε νώ προ σπα θεί να 
κά νει κά ποιο άλ λο κρά τος να ση κώ σει το βά ρος της α πο τρο πής ή α κό μη και της σύ-
γκρου σης με έ ναν ε πιτι θέ με νο, το ί διο το κρά τος πα ρα μέ νει θε α τής. Το κρά τος που 
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με τα φέ ρει τα βά ρη α να γνω ρί ζει α πό λυ τα την α νά γκη να ε μπο δι στεί ο ε πι τι θέ με νος 
να αυ ξήσει το με ρί διό του ε πί της πα γκό σμιας ι σχύ ος, αλ λά προ σπα θεί να α να θέ σει 
αυ τό το βα ρύ έρ γο σε κά ποιο άλ λο κρά τος που α πει λεί ται α πό τον ε πι τι θέ μενο.

Οι στρα τη γι κές του κα τευ να σμού και της πρόσ δε σης στο άρ μα του α ντι πά λου 
δεν εί ναι ι διαί τε ρα χρή σι μες για να α ντι με τω πί σει κα νείς ε πι τι θέ με νους. Και οι δύ ο 
προ βλέπουν την πα ρα χώ ρη ση ι σχύ ος σε έ να α ντί πα λο κρά τος, γε γο νός που σε έ να 
ά ναρχο σύ στη μα α πο τε λεί εγ γύ η ση για σο βα ρά προ βλή μα τα. Η πρόσ δεση στο άρ-
μα του α ντι πά λου λαμ βά νει χώ ρα ό ταν έ να κρά τος ε νώ νει τις δυ νά μεις του με έ ναν 
ι σχυ ρό τε ρο α ντί πα λο, α πο δε χό με νο ό τι ο πα νί σχυ ρος νέ ος ε ταί ρος του θα α πο κτή σει 
δυ σα νά λο γα με γά λο με ρί διο των λα φύ ρων που κα τα κτούν α πό κοι νού. Με άλ λα λό για, 
η κα τα νο μή ι σχύ ος θα με τα βλη θεί εις βά ρος του κρά τους που προσ δέ νε ται στο άρ μα 
του α ντι πά λου και υ πέρ του ι σχυ ρό τε ρου κρά τους. Η πρόσ δε ση στο άρ μα του α ντι πά-
λου εί ναι μια στρατη γι κή για τους αδυνάτους. Ο κα τευ να σμός εί ναι μια πιο φι λό δο ξη 
στρα τη γι κή. Με τον κα τευνα σμό, έ να α πει λού με νο κρά τος προ βαί νει σε πα ρα χω ρή-
σεις προς έ ναν ε πι τι θέ με νο, οι ο ποί ες με τα βάλ λουν την ι σορ ρο πί α ι σχύ ος υ πέρ του 
τε λευ ταί ου. Ο κα τευ νά ζων, συ νή θως, συ ναι νεί στην πα ρα χώ ρη ση του συ νό λου ή ε νός 
τμή μα τος του ε δά φους ε νός τρί του κρά τους στον ι σχυ ρό ε χθρό του. Ο κα τευ νά ζων 
α πο σκο πεί στο να τρο πο ποι ήσει τη συ μπε ρι φο ρά του ε πι τι θέ με νου πα ρα χω ρώ ντας 
του ι σχύ, ελ πί ζο ντας έ τσι ό τι η χει ρο νο μί α αυ τή θα κά νει τον ε πι τι θέ με νο να αι σθά νε ται 
πιο α σφα λής, με α πο τέ λε σμα να μειω θεί ή και να ε ξα λει φθεί το κί νη τρο της ε πι θε τι κό-
τη τάς του. Αλ λά ό πως α πο δεί χτη κε, ο κα τευ να σμός μιας η γε μο νι κής-ε πι θε τι κής δύ να-
μης δεν ο δη γεί σε ει ρή νη αλ λά σε εν θάρ ρυνσή της, με α πο τέ λε σμα διε θνείς αλ λα γές 
χω ρίς πό λε μο, ο ο ποί ος τε λι κά ού τως ή άλ λως ξε σπά αν οι δυ νά μεις υ πέρ του status 
quo δεν α πο δε χτούν την α να με νό με νη συ νέ χι ση των α να θε ω ρη τι κών στά σε ων34 (πχ 
ο κα τευνα σμός της Γερ μα νί ας το 1938 με τη συμ φω νί α του Μο νά χου).

Η Α πο τρε πτι κή Στρα τη γι κή

Η α πο τρο πή εί ναι στρα τη γι κή της εκ με τάλ λευ σης δύ να μης με την α πει λή της 
χρή σης της ως δια πραγ μα τευ τι κό μέ σο. Στην πρά ξη δεν έ χει κα μί α σχέ ση με την 
ε φαρ μο γή δύ να μης.

Η α πο τρο πή στην πρω τό γο νη ί σως μορ φή της, α να φέ ρε ται στην α πει λή α νταπό-
δο σης της βί ας, α πο σκο πώ ντας στο να ε μπο δί σει κά ποιον άλ λον να χρη σι μοποι ή σει 
βί α πρώ τος. Ό ταν λοι πόν η νί κη μιας πλευ ράς εί ναι ε φι κτή αλ λά η α δύνα μη πλευ ρά 
έ χει ε παρ κή ι σχύ για να ε πι βάλ λει δυ σα νά λο γα μεγά λο κό στος στη δυ να τή, τό τε εί ναι 
ορ θο λο γι κή συ μπε ρι φο ρά για τους ι σχυ ρούς να α πο φύ γουν τον πό λε μο και να μην 
εκ με ταλ λευ τούν την ι σχύ τους. Η α πο τρο πή έ χει πά ντα ως στό χο να α πο θαρ ρύ νει 
την ε πι θε τι κό τη τα του α ντι πά λου. Εί ναι ε πι λο γή ει ρή νης αλ λά δεν εί ναι ε πι λο γή 
υ πο τα γής ή πα θη τι κό τη τας. Η α πο τρε πτι κή απει λή εί ναι α πο τε λε σμα τι κή ό ταν προ-
κα λού νται υ πο λο γι σμοί κό στους-ο φέ λους στον α ντί πα λο, οι ο ποί οι τον πεί θουν να 
μην υ λο ποι ή σει τις προ θέ σεις του, ε πει δή το α να με νό με νο α πό αυ τόν ό φε λος θα 
εί ναι μι κρό τε ρο του πι θα νού κό στους. Ε πει δή σχε δόν πά ντο τε οι πό ροι ε νός κρά τους 

34 Ή φαι στος Πα να γιώ της, «Οι διε θνείς σχέ σεις ως α ντι κεί με νο ε πι στημο νι κής με λέ της στην Ελ λά δα και στο 
ε ξω τε ρι κό», Γ΄ Έκδο ση, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη τα, 2004, σελ. 285-287.
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εί ναι πε ριο ρι σμένοι, ε πι τυ χής α πο τρε πτι κή στρα τη γι κή εί ναι αυ τή που με τα δε δο-
μέ να μέ σα που δια θέ τει έ να κρά τος, με γιστο ποιεί τα ε πι διω κό με να α πο τε λέ σμα τα. 
Ε πι πλέ ον, ε πι τυ χής εί ναι η α πο τρο πή, ό πως μας δι δά σκει ο Ψυ χρός Πό λε μος, ό ταν 
κα νείς δεν θα τολ μή σει να κά νει το πρώ το χτύ πη μα, ό ταν και τα δύ ο μέ ρη εί ναι πε-
πει σμέ να ό τι δεν θα α πο φύ γουν α ντε πι θε τι κά χτυ πή μα τα ή γε νι κή σύρ ρα ξη.

Βέ βαια, στη θε ω ρί α α πο τρο πής οι με γα λύ τε ροι κίν δυ νοι εμ φα νί ζο νται ό ταν ο 
«ε πι τι θέ με νος» πι στεύ ει ό τι οι δυ νά μεις που υ πο στη ρί ζουν το status quo εί ναι α δύ-
να μες σε ι κα νό τη τες. Αυ τό ο δη γεί τον «επι τι θέ με νο» να δο κι μά σει τους α ντι πά λους 
του με έ να θέ μα ήσ σο νος ση μα σί ας. Αν η χώ ρα που υ πο στη ρί ζει το status quo 
υ πο χω ρή σει, τό τε μα κρο πρό θε σμα ο ε πι τιθέ με νος εν θαρ ρύ νε ται να ε πα νέλ θει με 
πε ρισ σό τε ρες α παι τή σεις, με α πο τέλε σμα η ε πι λο γή να εί ναι με τα ξύ της συ νέ χι σης 
της υ πο χώ ρη σης, θυ σιά ζο ντας έ τσι βα σι κές α ξί ες ή να πο λε μή σει. Για να α πο φύ γει 
τέ τοιες κα τα στρο φι κές κα τα στά σεις έ να κρά τος θα πρέ πει να ε πι δει κνύ ει την πρό-
θεσή του και την ι κα νό τητά του να δια χει ρι στεί έ ναν πό λε μο. Η έν νοια της α πο τρο-
πής στη ρί ζε ται κυρί ως στην α ξιο πι στί α. Η α ξιο πι στί α της α πο τρε πτι κής στρα τη γικής 
α πο τε λεί «ιε ρό σκο πό» ε πει δή δια σφα λί ζει τη συλ λο γι κή ε λευ θε ρί α ενός κρά τους και 
τη διε θνή ει ρή νη και στα θε ρό τη τα και ε πει δή δια χει ρί ζε ται τη σχέ ση υ πο χρε ώ σε ων 
και δι καιω μά των σε έ να ά ναρ χο διε θνές σύ στη μα. Έλλειμ μα α ξιό πι στης στρα τη γι κής 
ση μαί νει έλ λειμ μα α πο τρε πτι κής ι σχύ ος, έλ λειμ μα συλ λο γι κής ε λευ θε ρί ας και έλ λειμ-
μα ορ θο λο γι σμού για τα ε κα τέρω θεν συμ φέ ρο ντα στις δια κρα τι κές σχέ σεις.

ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

Κα θί στα ται ο πό λε μος πα ρω χη μέ νος;

Ε ξή ντα πέ ντε χρό νια έ χουν πε ρά σει α πό το τέ λος του Β΄ Πα γκοσμί ου Πο λέ μου. 
Κα τά το χρο νι κό αυ τό διά στη μα, δεν έ χει ση μειω θεί σχε δόν κα μί α με γά λης κλί μα κας 
πο λε μι κή σύρ ρα ξη με τα ξύ Με γά λων Δυ νάμε ων, με την ε ξαί ρε ση της σύ γκρου σης 
Η νω μέ νων Πο λι τειών-Κί νας κα τά τον Πό λε μο της Κο ρέ ας (1950-1953). Ε πι πλέ ον, 
υ πάρ χουν στις μέ ρες μας ε κτε ταμέ νες πε ριο χές (Β. Α με ρι κή-Δ. Ευ ρώ πη) στις ο ποί ες 
το εν δε χό με νο του πο λέ μου έ χει ου σια στι κά ε κλεί ψει για το προ βλε πτό μέλ λον. 
Ό λα αυ τά έ χουν ω θή σει ο ρι σμέ νους α να λυ τές να υ πο στη ρί ξουν ό τι ο πό λε μος ως 
φαι νό με νο κα θί σταται πα ρω χη μέ νος. Σύμ φω να με αυ τούς, ο πό λε μος δεν εί ναι τί πο-
τα πε ρισ σό τερο α πό μια κοι νω νι κή συ μπε ρι φο ρά. Ως τέ τοια, υ πό κει ται σε αλ λα γή: 
μπο ρεί κάλ λι στα να κα τα στεί α παρ χαιω μέ νη και να πε ρι πέ σει σε α χρη στί α.

Στο ε πι χεί ρη μα αυ τό μπο ρούν να δια τυ πω θούν δύ ο εν στά σεις, μί α θε ω ρη τικού 
χα ρα κτή ρα και μί α ε μπει ρι κού. Η πρώ τη έν στα ση στη ρί ζε ται στην προ η γηθεί σα 
α νά λυ ση των αι τί ων του πο λέ μου. Εί ναι μάλ λον προ φα νές ό τι, με βά ση την α νά-
λυ ση αυ τή, το φαι νό με νο του πο λέ μου κά θε άλ λο πα ρά πα ρω χη μέ νο εί ναι. Η 
αν θρώ πι νη προ διά θε ση για πό λε μο ου δό λως έ χει μετα βλη θεί και τα συ στη μι κά 
αί τια του πο λέ μου ε ξα κο λου θούν να υ φί στα νται. Α πο τε λε σμα τι κή ρύθ μι ση στο 
ε πί πε δο του διε θνούς συ στή μα τος δεν έ χει βρε θεί, ε νώ η α νι σορ ρο πί α ι σχύ ος και 
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η ά νι ση α νά πτυ ξη συ νε χί ζουν να πα ρέ χουν στα κρά τη και τις άλ λες ο ντό τη τες που 
δρα στη ριο ποιού νται στο διε θνή χώ ρο ι σχυ ρά κί νη τρα για προ σφυ γή σε πό λε μο, 
προ κει μέ νου να προ ω θή σουν αυ τά που έ χουν ο ρί σει ως συμ φέ ρο ντα τους.

Η δεύ τε ρη, ε μπει ρι κού χα ρα κτή ρα έν στα ση στο ε πι χεί ρη μα πε ρί α παρ χαί ωσης 
του πο λέ μου, συ νί στα ται στο ό τι οι πό λε μοι κά θε άλ λο πα ρά έ χουν στα μα τή σει 
να διε ξά γο νται α νά τον κό σμο. Για την α κρί βεια, κα τά τη δε κα ε τί α του 1990, ο 
πό λε μος ε πα νεμ φα νί στη κε και σε πε ριο χές α πό ό που α που σί α ζε ε πί δε κα ε τί ες: 
συρ ρά ξεις έ λα βαν χώ ρα στην Α να το λι κή Ευ ρώ πη και την πρώ ην Σο βιε τι κή Έ νω ση, 
ε νώ ο πό λε μος Πε ρού-Ε κουα δόρ (1995-1998) ή ταν ο πρώ τος δια κρα τικός πό λε μος 
με τα ξύ δύ ο κρα τών της Νο τί ου Α με ρι κής α πό την ε πο χή του Πο λέμου του Τσά κο 
με τα ξύ Πα ρα γουά ης και Βο λι βί ας το 1932-1935.

Συ νε πώς, το φαι νό με νο του πο λέ μου κά θε άλ λο πα ρά πα ρω χη μέ νο κα θί στα ται. 
Ό μως, εί ναι γε γο νός ό τι έ χει υ πο στεί ο ρι σμέ νες σημα ντι κές αλ λα γές35.

Αλ λα γές που έ χει Υ πο στεί ο Πό λε μος: Αί τια και Α πο τε λέ σμα τα

Ο α ντα γω νι σμός Η νω μέ νων Πο λι τειών-Σο βιε τι κής Έ νω σης με τά το 1945 πε ριεί χε 
ό λα τα σπέρ μα τα ε νός η γε μο νι κού πο λέ μου36. Πα ρό λα αυ τά, η γε μο νι κός πό λε μος 
(με την έν νοια της έ νο πλης σύ γκρου σης των δύ ο α ντα γω νι στών) δεν διεξή χθη. Για 
πρώ τη ί σως φο ρά στα πα γκό σμια χρο νι κά η πρω το κα θε δρί α σε έ να διε θνές σύ στη μα 
δεν κρί θη κε δια των ό πλων. Αυ τό συ νι στά μια τε ράστια δια φο ρο ποί η ση σε σχέ ση με 
το πα ρελ θόν, και έ να σα φές δείγ μα ό τι κά τι έ χει αλ λά ξει α να φο ρι κά με το φαι νό με νο 
του πο λέ μου. Ε πί σης, εί ναι γε γο νός ό τι στη Δυ τι κή Ευ ρώ πη, ό χι μό νο δεν έ χει λά βει 
χώ ρα δια κρα τι κός πό λε μος τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες, αλ λά η διε ξα γω γή ε νός τέ τοιου 
πο λέ μου εί ναι περί που α δια νό η τη. Συ νε πώς, η χρή ση του πο λέ μου ως ερ γα λεί ου 
της πο λι τι κής έ χει υ πο στεί ο ρι σμέ νες αλ λα γές, ο ρι σμέ νους πε ριο ρι σμούς. 

Οι αλ λα γές αυ τές έ χουν τρί α αί τια: την εμ φά νι ση των πυ ρη νι κών ό πλων, τις 
με τα βο λές στη δο μή του διε θνούς συ στή μα τος με τά το 1945 και το 1990 και την 
έκ βαση των δύ ο Πα γκο σμί ων Πο λέ μων.

Η κα τα λυ τι κή ε πί δρα ση των πυ ρη νι κών ό πλων στο φαι νό με νο του πο λέ μου συ νί-
στα ται στο ό τι πλέ ον ο πό λε μος έ χει τρο μα κτι κό κό στος ό χι μό νο για τον ητ τη μέ νο, 
αλ λά και για τον νι κη τή. Κα θώς α πέ να ντι στα πυ ρη νι κά ό πλα δεν υ πάρ χει ά μυ να, 
το κό στος αυ τό εί ναι α δύ να το να α πο φευ χθεί, και δεν υ πάρ χουν αυ τα πά τες επ’ 
αυ τού. Συ νε πώς, το κί νη τρο για κα τα φυ γή σε πό λε μο σμι κρύ νε ται δρα μα τι κά.

Ως προς τις συ στη μι κές με τα βο λές που έχουν ε πη ρε ά σει το φαι νό με νο του 
πο λέ μου, η πρώ τη α πό αυ τές εί ναι ο υ πο βι βα σμός των πά λαι πο τέ Με γά λων Δυ-
νά με ων της Ευ ρώ πης σε δυ νά μεις δεύ τε ρης σει ράς με τά το 1945. Η ε ξέ λι ξη αυ τή 
έπαι ξε και ε ξα κο λου θεί να παί ζει κα τα λυ τι κό ρό λο στη μέ χρι ε ξα φά νι σης μεί ω ση 
των δια κρα τι κών συ γκρού σε ων στη Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Οι Με γάλες Δυ νά μεις στο διε-
θνές σύ στη μα, ε πει δή ο ρί ζουν δια σταλ τι κά το ε θνι κό συμ φέ ρον τους, ε μπλέ κο νται 

35 Κο λιό που λος Κων στα ντί νος, «Το Μέλ λον του Πο λέ μου», Α ε ρο πορι κή Ε πι θε ώ ρη ση, Τεύ χος 69, Ια νουά-
ριος 2003, σελ. 40-41. 

36 Ως η γε μο νι κός πό λε μος ο ρίζε ται η σύ γκρου ση των δύ ο ι σχυρό τε ρων κρα τών του διε θνούς συ στή μα-
τος, με α ντι κεί με νο τη δια κυ βέρ νη ση του τε λευ ταί ου.
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σε πε ρισ σό τε ρες συ γκρού σεις απ’ ό,τι οι λι γό τε ρο ι σχυ ροί διε θνείς δρώ ντες και 
ε πι πλέ ον εμφα νί ζουν έ ντο νη την τά ση να συ γκρού ο νται με τα ξύ τους. Α ντί θε τα, τα 
ε θνικά συμ φέ ρο ντα των α σθε νέ στε ρων διε θνών δρώ ντων κα λύ πτουν συ γκρι τι κά 
μι κρό τε ρο εύ ρος ζη τη μά των και ο ρί ζο νται λι γό τε ρο μα ξι μα λι στι κά. Ε πι πλέον, ε νώ 
οι Με γά λες Δυ νά μεις τεί νουν να ε ξι σορ ρο πούν η μί α την άλ λη, οι α σθενέ στε ροι 
διε θνείς δρώ ντες τεί νουν να προσ δέ νο νται στο άρ μα του ι σχυ ρότε ρου (βλ. ΝΑ ΤΟ-
Σύμ φω νο Βαρ σο βί ας). Ως εκ τού του, η έλ λει ψη συ γκρού σε ων στη ση με ρι νή ε πο χή 
α νά με σα στις πά λαι πο τέ Με γά λες Δυ νά μεις της Ευ ρώ πης δεν οφεί λε ται στο ό τι οι 
λα οί τους έ χουν φτά σει σε α νώ τε ρες σφαί ρες πνευ μα τικής α νά πτυ ξης, αλ λά στο 
ό τι οι χώ ρες αυ τές έ χουν πά ψει πλέ ον να εί ναι Με γάλες Δυ νά μεις.

Η δεύ τε ρη συ στη μι κή με τα βο λή που ε πη ρε ά ζει το φαι νό με νο του πο λέ μου 
είναι η α δια φι λο νί κη τη α με ρι κα νι κή πρω το κα θε δρί α στο διε θνές σύ στη μα με τά το 
1990, σε συν δυα σμό με τους πο λι τι κούς στό χους της μο να δι κής ε να πο μεί να σας 
υ περ δύ να μης. Κα τά συ νέπεια, η πα γκό σμια α με ρι κα νι κή πρω το κα θε δρί α λει τουρ-
γεί α πο θαρ ρυ ντι κά προς πο λε μι κά εγ χει ρή μα τα (Pax Americana).

Τέ λος, η συ γκε κρι μέ νη έκ βα ση των δύ ο Πα γκο σμί ων Πο λέ μων έ χει με τη σει ρά 
της ε πη ρε ά σει το φαι νό με νο του πο λέ μου. Στους δύ ο αυ τούς πο λέ μους, το ι σχυ-
ρό τε ρο δυ τι κο ευ ρω πα ϊ κό κρά τος υ πέ στη δύ ο σοβα ρό τα τες ήτ τες, α πό τις ο ποί ες 
η πρώ τη το ο δή γη σε σε ε δα φι κό α κρω τη ριασμό και η δεύ τε ρη σε ε δα φι κό δια με-
λι σμό. Ε πι πλέ ον, η δεύ τε ρη πο λε μι κή ε ξόρμη ση των Γερ μα νών συ νο δεύ τη κε α πό 
φο βε ρές φρι κα λε ό τη τες. Το α πο τέ λε σμα ή ταν να α πο νο μι μο ποι η θεί στη συ νεί δη ση 
του γερ μα νι κού και των άλ λων ευρω πα ϊ κών λα ών τυ χόν νέ α προ σπά θεια δια των 
ό πλων ε πι βο λής της γερ μα νι κής κυ ριαρ χί ας στην Ευ ρώ πη37. 

Το συ μπέ ρα σμα που προ κύ πτει εί ναι ό τι ο πό λε μος με τα ξύ χω ρών του Βορ ρά έ χει 
μάλ λον ε ξα λει φθεί για το προ βλε πτό μέλ λον. Μεγά λος δια κρα τι κός πό λε μος μπο ρεί 
να λά βει χώ ρα μό νο με τα ξύ δυ νά με ων τρίτης ή και τέ ταρ της δια λο γής. Ό μως, αυ τό 
δεν ο φεί λε ται στο ό τι ο πό λε μος ως φαι νό με νο έ χει κα τα στεί πα ρω χη μέ νος, αλ λά σε 
έ ναν συν δυα σμό πα ρα γό ντων στο ε πί πε δο του διε θνούς συ στή μα τος38. 

Ο Πό λε μος στο Μέλ λον (η Στρα τη γι κή της Εκ μη δέ νι σης και η Στρα τη γι κή της Ε ξου θέ νω σης)

Η πιο δια δε δο μέ νη μορ φή στρα τη γι κής εί ναι αυ τή της εκ μη δέ νι σης που α πο σκο-
πεί στην κα τα στρο φή των ε νό πλων δυ νά με ων του αντι πά λου μέ σω α πο φα σι στι κής 
μά χης. Στην Ευ ρώ πη, η στρα τη γι κή της εκ μη δένι σης τε λειο ποι ή θη κε α πό το πρω σι κό 
(και αρ γό τε ρα γερ μα νι κό) Γε νι κό Ε πι τε λεί ο, υ πό την η γε σί α του στρα τάρ χη Moltke. 
Οι εκ στρα τεί ες του Moltke α πο τε λούν χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα της κλα ου ζε-
βι τσια νής προ σέγ γι σης του πολέ μου. Κατ΄αρ χάς, ο πό λε μος χρη σι μο ποι ή θη κε ως 
ερ γα λείο για την ε πί τευ ξη πο λι τι κών στό χων, οι ο ποί οι κά θε φο ρά κα θο ρί ζο νταν από 
την πο λι τι κή η γε σί α, και η διε ξα γω γή τους δεν α φέ θη κε πο τέ να θέ σει σε κίνδυ νο 
τους στό χους αυ τούς. Ε πι πλέ ον, ο Moltke απο σκο πού σε συ νει δη τά στην κα τα στρο-

37 Έ τσι, το ση με ρι νό ε δα φι κό status quo της Αλ σα τί ας, του Νο τί ου Τυ ρό λου, της Α να το λι κής Πρω σί ας, 
κ.λπ., φαί νε ται γε νι κά πε ρισ σό τε ρο δι καιο λο γη μέ νο απ’ ό,τι η αλ λα γή του.

38 Κολιό που λος Κων στα ντί νος, «Το Μέλ λον του Πο λέ μου», Α ε ρο πο ρι κή Ε πι θε ώ ρη ση, Τεύ χος 69, Ια νουά-
ριος 2003, σελ. 41-44. 
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φή των ε νό πλων δυ νά με ων του α ντι πά λου, οι ο ποί ες σω στά ε κτι μή θη κε ό τι α πο τε-
λού σαν το κέ ντρο βά ρους της πο λε μι κής προ σπά θειας τό σο της Αυ στρί ας ό σο και 
της Γαλλί ας. Η στρα τη γι κή της εκ μη δέ νι σης χρη σι μο ποι ή θη κε και κα τά τη διάρ κεια 
των δύ ο Πα γκό σμιων Πο λέ μων. Ό μως, η κα θο λι κή κι νη το ποί η ση των ε μπο λέ μων 
έ κα νε πλέ ον α δύ να τη την ε πι κρά τη ση μέ σω της νί κης σε μί α και μο να δι κή μάχη, 
ό σο με γά λη κι αν ή ταν η νί κη αυ τή. Ο πό λε μος άρ χι σε να ε πε κτεί νε ται πέρα α πό 
τις έ νο πλες δυ νά μεις των α ντίπαλων πα ρα τά ξε ων και να αγ γί ζει ο λό κλη ρο το υ λι κό 
και η θι κό δυ να μι κό μιας χώ ρας. Ως εκ τού του, το κό στος της χρή σης στρα τιω τι κής 
ι σχύ ος άρ χι σε να αυξά νε ται κα τα κό ρυ φα και, α ντί στρο φα, η ελ κυ στι κό τη τα της 
στρατη γι κής της εκ μη δέ νι σης στα δια κά μειώ θη κε. 

Η δια δι κα σί α αυ τή ο λο κλη ρώ θη κε με την έ λευ ση των πυ ρη νι κών ό πλων. Α πό 
το 1945, αν και η χρή ση του πο λέ μου ως ερ γα λεί ου της πο λι τι κής δεν εξα φα νί στη-
κε, σε με γά λο βαθ μό πε ριο ρί στη κε, ι δί ως με τα ξύ των πυ ρη νι κών δυνά με ων. Με 
άλ λα λό για, δεν ή ταν πλέ ον πι θα νό να θε ω ρη θεί ο πυ ρη νι κός πό λεμος ως μέ σο 
ε πί τευ ξης πο λι τι κών στό χων, κα θώς κα μί α πλευ ρά δεν μπο ρού σε να α πο φύ γει την 
κα τα στρο φή. Με βά ση τη ση με ρι νή τε χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη, αυ τό σε κά ποιο βαθ μό 
ι σχύ ει και για έ ναν πα ρα τε τα μέ νο συμ βα τι κό πό λε μο, ει δικά με τα ξύ Με γά λων Δυ-
νά με ων. Ό λα αυ τά δεν ση μαί νουν με κα νέ να τρό πο ό τι το φαι νό με νο του πο λέ μου 
βρί σκε ται στα πρό θυ ρα της ε ξα φά νι σης. Μια μα τιά στο με τα ψυ χρο πο λε μι κό διε-
θνές σύ στη μα δεί χνει ό τι η χρή ση έ νο πλης βί ας στις διε θνείς σχέ σεις ε ξα κο λου θεί 
να παί ζει ε ξαι ρε τι κά ση μα ντι κό ρό λο. Α πό την άλ λη με ριά, μπο ρεί να υ πο στη ρι χθεί 
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πει στι κά ό τι η ιδέ α ε νός πο λέ μου με τα ξύ Με γά λων Δυ νά με ων, τό σο σε πυ ρη νι κό 
ό σο και σε συμ βα τι κό ε πί πε δο, εί ναι πλέ ον α παρ χαιω μέ νη. 

Έ τσι οι Με γά λες Δυ νά μεις α να κά λυ ψαν εκ νέ ου τη στρα τη γι κή της ε ξου θέ νω σης 
που δί νει έμ φα ση σε μια σει ρά μέ σων πέ ρα α πό τα πα ρα δο σιακά στρα τιω τι κά, 
ε νώ χρη σι μο ποιεί σε με γά λο βαθ μό την προ ξέ νη ση οι κο νο μικών βλα βών στον 
α ντί πα λο. Οι Η ΠΑ, προ κει μέ νου να α ντι με τω πί σουν τη Σο βιε τι κή Έ νω ση κα τά τη 
διάρ κεια του Ψυ χρού Πο λέμου, κα τέ φυ γαν στη στρα τη γι κή της ε ξου θέ νω σης με 
α πο τέλε σμα το σο βιε τι κό σύ στη μα να μην μπο ρεί να α ντέ ξει την α με ρι κα νι κή πί ε-
ση και με την προ σπά θεια με ταρ ρυθ μί σε ων να κα ταρ ρεύ σει. Στη Βο σνί α το 1995, 
οι Η ΠΑ χρη σι μο ποί η σαν τη στρα τη γι κή της ε ξου θέ νω σης ενα ντί ον των Σέρ βων: 
οι κο νο μι κό πό λε μο, δι πλω μα τι κή α πο μό νω ση, εν δυ νά μωση το πι κών α ντι πά λων και 
ψυ χο λο γι κή πί ε ση προ η γή θη καν των πε ριο ρι σμέ νων α ε ρο πο ρι κών πληγ μά των. 

Στις ε περ χό με νες δε κα ε τί ες, η χρη σι μο ποί η ση της στρα τη γι κής της ε ξου θέ νω σης 
α να μέ νε ται να γί νει συ χνό τε ρη. Για την α κρί βεια, κα θώς το κό στος της χρή σης στρα-
τιω τι κής ι σχύ ος αυ ξά νεται και η ευαι σθη σί α των δυ τι κών κοι νω νιών στις πο λε μι κές 
α πώ λειες με γαλώ νει, η ε πι δί ω ξη της νί κης εί ναι πλέ ον πι θα νή κυ ρί ως μέ σω της στρα-
τη γι κής της ε ξου θέ νω σης, που διευ κο λύ νε ται α πό τις τε χνο λο γι κές τά σεις39.

Με αυ τά τα δε δο μέ να, πώς α να μέ νε ται να προ σεγ γί σουν τον πό λε μο οι Με γά-
λες Δυ νά μεις κα τά τις δε κα ε τί ες που έρ χο νται; Ή δη οι πο λε μι κές συ γκρού σεις στις 
ο ποί ες έ χουν ε μπλα κεί οι Η νω μένες Πο λι τεί ες δεί χνουν το τι πρό κει ται να α κο λου-
θή σει. Η πε μπτου σί α της μελ λο ντι κής (αλ λά ή δη και της πα ρού σας) στρα τη γι κής 
των Με γά λων Δυ νά με ων εί ναι η λε γό με νη στρα τη γική της ε ξου θέ νω σης. Πλέ ον, η 
έμ φα ση δεν δίνε ται στη με γά λης κλί μα κας, «α πο φα σι στι κή» μά χη, αλ λά στην πί ε ση 
στο οι κο νο μι κό (ε μπάρ γκο, κα τα στρο φές οι κο νο μι κών πό ρων), στο δι πλω μα τι κό 
(δι πλω μα τι κή α πο μό νω ση, εν θάρ ρυν ση δη μιουρ γί ας ε χθρι κών προς τον α ντί πα λο 
συ να σπι σμών) και στο πο λι τι κό πε δί ο (υ πο κί νη ση ε σω τε ρι κών ε ξε γέρ σε ων, κ.λπ.). 
Φυ σι κά, η χρή ση στρα τιω τι κής ι σχύ ος κά θε άλ λο πα ρά απού σα εί ναι, αλ λά δεν 
υ πάρ χει αμ φι βο λί α ό τι εί ναι μειω μέ νη σε σχέ ση με το πα ρελ θόν. 

Αυ τό ο φεί λε ται βα σι κά στο ό τι, κα θώς οι πο λε μι κές συ γκρού σεις των Με γάλων 
Δυ νά με ων γί νο νται πλέ ον με α ντι πά λους τρί της ή τέ ταρ της δια λο γής και α φο-
ρούν στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση σε ζη τή μα τα δευ τε ρεύ ου σας ση μα σί ας για τις εν 
λό γω δυ νά μεις - με την έν νοια ό τι οι α ντί πα λοί τους δεν θέ τουν ζω τι κές α πει λές 
για την α σφά λειά τους - κα θί στα ται δύ σκο λο να δι καιο λο γη θεί το κό στος αυ τών 
των πο λέμων σε έμ ψυ χο ή και ά ψυ χο υ λι κό40. Κα τά συ νέ πεια, βλέ πει κα νείς τό σο 
τις Η νω μέ νες Πο λι τεί ες (με χα ρα κτη ρι στι κό τε ρο πα ρά δειγ μα τον Πό λε μο του 
Κοσ συ φο πε δί ου) ό σο και τη Ρω σί α (κα τά τη διάρ κεια του δεύ τε ρου Πο λέ μου της 
Τσε τσε νί ας) να κα τα βά λουν με γά λες προ σπά θειες προ κει μέ νου να δια τηρή σουν 
τις φί λιες α πώ λειες σε χα μη λά ε πί πε δα. 

Η έλ λει ψη ζω τι κής α πει λής για τις Με γά λες Δυ νά μεις και η πρα κτι κή ε ξάλει ψη του 

39 Πλα τιάς Α θα νά σιος, «Διε θνείς Σχέ σεις και Στρα τηγι κή στον Θου κυ δί δη», Α θή να, Ε στί α, 1999, σελ. 191-202.
40 Είναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι οι α πώ λειες πε ρί που 14.000 αν δρών στο Αφ γα νι στάν υ ποχρέ ω σαν τους Σο-

βιε τι κούς -οι ο ποί οι πα ρα δο σια κά έ δει χναν α δια φο ρί α προς τις αν θρώ πι νες α πώ λειες στις στρα τιω τι κές 
ε πι χει ρή σεις- να α πο χω ρή σουν α πό τη χώ ρα το 1989, ε νώ για να α πο χω ρή σουν οι Αμε ρι κα νοί α πό τη 
Σο μα λί α το 1993- 1994, χρειά στη καν μό λις 18 νε κροί.
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με γά λου δια κρα τι κού πο λέ μου α ντα να κλά ται και στην πα γκό σμια τά ση για μεί ω ση 
του με γέ θους των ε νό πλων δυ νά με ων, σε σχέ ση με την πε ρί ο δο πριν το 194541. Το 
α πο τέ λε σμα αυ τής της τά σης εί ναι ό τι, σε α ντί θε ση με ό,τι συ νέ βαι νε κα τά τον Β΄ 
Παγκό σμιο Πό λε μο, στις μέ ρες μας ο πλι κά συ στή μα τα ό πως οι ω κε ά νιες ναυ τι κές 
δυ νά μεις και τα υ περ σύγ χρο να βομ βαρ δι στι κά α ε ρο σκά φη έ χουν ου σια στικά κα τα-
λή ξει να εί ναι κτή μα μί ας μό νο χώ ρας, των Η νω μέ νων Πο λι τειών. Μο λονό τι η μεί ω ση 
του με γέ θους των ε νό πλων δυ νά με ων ο φεί λε ται εν μέ ρει σε τεχνο λο γι κούς λό γους 
(αύ ξη ση της α κρί βειας στό χευ σης και της κα τα στρε πτικής ι σχύ ος των νέ ων ο πλι κών 
συ στη μά των, κα θώς και αύ ξη ση του κό στους τους), οι προ α να φερ θέ ντες πο λι τι κοί 
και στρα τη γι κοί λό γοι εί ναι οι κύ ριοι υ πεύ θυ νοι για την τά ση αυ τή.

Σή με ρα, οι με γά λες συ γκρού σεις διε ξά γο νται με το δόγ μα της α ε ρο ε δα φι κής 
μά χης, δη λα δή με σφο δρό α ε ρο πο ρι κό πόλε μο η ε ξέ λι ξη του ο ποί ου θα κα θο ρί σει 
και την α να γκαιό τη τα ή ό χι για τη χρή ση χερ σαί ων δυ νά με ων. Η ε πο χή μας χα ρα-
κτη ρί ζε ται α πό την α ποφυ γή σω μα τι κής ε πα φής με τον ε χθρό. Η συ νε χής αύ ξη ση 
της α πό στα σης α πό την ο ποί α βάλ λε ται ο ε χθρός, χω ρίς πα ράλ λη λη μεί ω ση της 
α κρι βείας, ο φεί λε ται στην τρο μα κτι κή βελ τί ω ση των έ ξυ πνων ό πλων. Η υ ψη λή τε-
χνο λο γί α, δί νο ντας τη δυ να τό τη τα κα τα στρο φής του ε χθρού από με γά λη α πό στα-
ση και μειώ νο ντας έ τσι τις α πώ λειες του κα τό χου της, πα ρέχει στις δυ τι κές κυ ρί ως 
κυ βερ νή σεις το α ξιό λο γο πο λι τι κό πλε ο νέ κτη μα ότι κα τευ νά ζε ται ως έ να βαθ μό η 
κοι νή γνώ μη, η ο ποί α κα τά κα νό να εί ναι α πρόθυ μη για θυ σί ες σε μα κρι νές χώ ρες. 

Το κε ντρι κό μή νυ μα του ρε α λι σμού ό τι εί ναι πο λύ λο γι κό για τα κρά τη να 
επι διώ κουν ε γω ι στι κά την ι σχύ, δεν έ χει ευ ρεί α δη μο τι κότη τα. Εί ναι δύ σκο λο να 
φα ντα στεί κα νείς έ ναν σύγ χρο νο πο λι τι κό η γέ τη να ζη τά α νοι χτά α πό τον λα ό να 
πο λε μή σει και να πε θά νει προ κει μέ νου να βελ τιω θεί η ι σορ ρο πί α ι σχύ ος. Κα νείς 
Ευ ρω παί ος ή Α με ρι κα νός η γέ της δεν έ κα νε κά τι τέ τοιο κα τά τη διάρ κεια των δύ ο 
Πα γκό σμιων Πο λέ μων ή του Ψυ χρού Πο λέ μου42.

Ε άν οι Με γά λες Δυ νά μεις α να μέ νε ται κα τά τις ε πό με νες δε κα ε τί ες να δώ σουν έμ-
φα ση στη στρα τη γι κή της ε ξου θέ νω σης, το πρώ το πράγ μα που μπο ρεί να ει πω θεί 
για τις μι κρό τε ρες χώ ρες εί ναι ό τι σε γε νι κές γραμ μές αυ ξά νο νται τα κί νη τρά τους 
για την α πό κτη ση πυ ρη νι κών ό πλων ή έ στω την καλ λιέρ γεια πυ ρη νι κής ε πι λο γής. 
Μο λο νό τι, ό πως κατέ δει ξε και ο Ψυ χρός Πό λε μος, τα πυ ρη νι κά ό πλα δεν ε ξα λεί φουν 
τις λοι πές ανι σό τη τες ι σχύ ος με τα ξύ των δια φό ρων κρα τών, πα ρά ταύ τα α πο τρέ πουν 
τυ χόν με γά λης κλί μα κας στρα τιω τι κή ε πί θε ση ε να ντί ον των κα τό χων τους.

Έ να πα νάρ χαιο εί δος πο λέ μου που έ χει μεί νει α νε πη ρέ α στο α πό τις αλ λα γές που 
έ χει υ πο στεί το φαι νό με νο του πο λέ μου, εί ναι ο α νταρ το πόλε μος. Οι λε γό με νες «συ-
γκρού σεις χα μη λής έ ντα σης» ε ξα κο λου θούν να διε ξά γο νται κα νο νι κό τα τα σε ο λό κλη-
ρο σχε δόν τον κό σμο.· Για την α κρί βεια, α πο τε λούν την πλειο ψη φί α των ένοπλων 
συρ ρά ξε ων αυ τή τη στιγ μή. Γε νι κά, ο α νταρ το πό λε μος ε ξα κο λου θεί να βρίσκε ται μα ζί 

41 Είναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι η τά ση αυ τή ε πη ρε ά ζει α κό μη και χώ ρες ό πως η Ρω σί α και η Κί να, οι ο ποί ες 
πα ρα δο σια κά έ δι ναν έμ φα ση στην α ριθ μη τι κή υ πε ρο χή σε άν δρες και ο πλι κά συ στή μα τα.

42 Mearsheimer John J, «Η τρα γω δί α της Πο λιτι κής των Με γά λων Δυ νά με ων», Με τά φρα ση Κων στα ντί νος 
Κολ λιό που λος, Ε πι στη μο νι κή Ε πι μέ λεια Πα να γιώ της Ή φαι στος-Η λί ας Κου σκου βέ λης, Ει σα γω γι κό Ση μεί ω μα 
Κων στα ντί νος Αρ βα νι τό που λος, Ε πι στη μο νι κό Ευ ρε τή ριο Πα να γιώ της Ή φαι στος, Α θή να, Εκ δό σεις Ποιό τη-
τα-W.W.Norton & Company, 2006, σελ. 65.
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μας, και θα συ νε χί σει να το κά νει, συν δυα ζόμε νος με την τρο μο κρα τί α. Εν δε χο μέ νως 
μά λι στα οι σχε τι κά α σθε νείς διε θνείς δρώ ντες να αυ ξή σουν την κα τα φυ γή τους στον 
α νταρ το πό λε μο, κα θώς σε συμβα τι κό ε πί πε δο οι Με γά λες Δυ νά μεις εί ναι κα θα ρά 
α ήτ τη τες, ε νώ η σύγ χρονη τε χνο λο γί α ε πι τρέ πει στις τε λευ ταί ες να αρ θρώ σουν μια 
στρα τη γι κή ε ξου θέ νω σης κομ μέ νη και ραμ μέ νη στα μέ τρα τους43.

Οι Ε θνο τι κές Συ γκρού σεις

Σή με ρα, σε ο λό κλη ρο τον πλα νή τη, βρί σκο νται σε ε ξέ λι ξη πολ λές συ γκρού-
σεις «με γά λης κλί μα κας» (με πε ρισ σό τε ρους α πό χί λιους νε κρούς). Μά λι στα οι 
πε ρισ σό τε ρες α πό τις ση με ρι νές ε θνο τι κές συ γκρού σεις έ χουν αρ χί σει με τά το 
1989, δη λα δή με τά τη λή ξη του Ψυ χρού Πο λέ μου και τις δια κη ρύ ξεις πε ρί «νέ ας 
πα γκό σμιας τά ξης». Η συ ντρι πτι κή πλειο νό τη τα αυ τών των πο λέ μων πε ριέ χει μια 
ση μα ντι κή ε θνο τι κή διά στα ση. Η ε θνο τι κή ταυ τό τη τα δεν εί ναι αυ τή κα θαυ τή αι τί α 
βί αιων συ γκρού σε ων. Συνή θως, οι πε ρισ σό τε ρες ε θνο τι κές ο μά δες προ ω θούν τα 
συμ φέ ρο ντά τους με ει ρη νι κό τρό πο, μέ σω υ παρ χου σών πο λι τι κών ο δών. Οι ε θνο-
τι κές συ γκρού σεις, δεν προ κα λού νται, του λά χι στον ά με σα, ού τε α πό την ύ παρ ξη 
«προ αιώ νιων» αντι θέ σε ων ού τε α πό την οι κο νο μι κή πα ρακ μή ού τε α πό την πτώ-
ση ο λο κλη ρω τικών κα θε στώ των. Ού τε α κό μη οι βί αιες ε θνο τι κές α ντι πα ρα θέ σεις 
εί ναι α πλώς το α πο τέ λε σμα «κα κών η γε σιών» ή «κα κών γει τό νων». Ό λοι βέ βαια 
οι α νωτέ ρω πα ρά γο ντες ε πι δει νώ νουν μια σύ γκρου ση, αλ λά δεν μπο ρούν να ερ-
μη νεύσουν για τί οι ε θνο τι κές ο μά δες κα τα φεύ γουν στη βί α. Τι ο δη γεί, λοι πόν, τις 
εθνό τη τες στην ε πί λυ ση των δια φο ρών τους διά των ό πλων; 

Ο φό βος για το μέλ λον εί ναι η ση μα ντι κό τε ρη αι τί α των ε θνο τικών συ γκρού σε-
ων: η ε θνο τι κή σύ γκρου ση προ κα λεί ται α πό «τον φό βο του μέλ λο ντος, βιω μέ νου 
μέ σω του πα ρελ θό ντος». Α σφα λώς, η α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της ε θνο τι κής 
βί ας εί ναι το α δύ να μο και α νί σχυ ρο κρά τος. Κα θώς η α δύ να μη κε ντρι κή ε ξου σί α 
πα ρακ μά ζει, οι ε θνό τη τες αρ χί ζουν να φο βούνται για την ε πι βί ω σή τους. Αρ κεί 
ό μως ο φό βος για να προ κα λέ σει συ γκρού σεις; Τρί α δια φο ρε τι κά στρα τη γι κά δι-
λήμ μα τα με τα ξύ των ε θνο τι κών ο μά δων προ κα λούν την έ κρη ξη της βί ας: οι α πο-
τυ χί ες πλη ρο φό ρη σης, τα προ βλή μα τα αξιό πι στης δέ σμευ σης και τα κί νη τρα για 
την προ κα τα βο λι κή χρή ση βί ας (το λε γό με νο «δί λημ μα α σφα λεί ας»). Στην πρώ τη 
πε ρί πτω ση, οι ε θνό τη τες, χω ρίς ε παρ κή πλη ρο φό ρη ση, αρ χί ζουν να μην εί ναι σί-
γου ρες για τις προ θέ σεις των άλ λων ε θνο τι κών ο μά δων. Κα τό πιν, οι ε πι φυ λά ξεις 
και οι υ πο ψί ες δί νουν τη θέ ση τους σε βε βαιό τη τες (θε ω ρί ες για «συ νω μο σί ες» 
κ.τ.λ.). Το πρό βλη μα της α ξιό πι στης δέ σμευ σης σχε τί ζε ται με την α βε βαιό τη τα που 
χα ρα κτη ρί ζει τις δε σμεύ σεις που α να λαμ βά νουν με ταξύ τους οι διά φο ρες ε θνό τη-
τες. Και ε δώ οι α πο τυ χί ες στην πλη ρο φό ρη ση εί ναι ου σια στι κές. Πό σο α ξιό πι στες 
μπο ρούν να εί ναι οι υ πο σχέ σεις ό ταν κυ ριαρχεί ο φό βος; 

Τέ λος, το δί λημ μα α σφα λεί ας α φο ρά το πα ρά δο ξο, σύμ φω να με το ο ποί ο η 
προσπά θεια κά ποιας ο μά δας να αυ ξή σει τη δι κή της α σφά λεια προ κα λεί με γα λύ-
τερη α να σφά λεια στις άλ λες ο μά δες, οι ο ποί ες και α ντι δρούν με α νά λο γο τρόπο. 

43 Κολιό που λος Κων στα ντί νος, «Το Μέλ λον του Πο λέ μου», Α ε ρο πο ρι κή Ε πι θε ώ ρη ση, Τεύ χος 69, Ια νουά-
ριος 2003, σελ. 44-49. 
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Δη λα δή, η προ σπά θεια για ά μυ να έ να ντι άλ λων ο μά δων προ κα λεί έ ναν φαύ λο 
κύ κλο έ ντα σης, που ο δη γεί στη βί α. Στο ε σω τε ρι κό των ε θνο τή των, ορ θο λο γικοί 
και α νορ θο λο γι κοί πα ρά γο ντες (ό πως οι φι λο δο ξί ες των η γε τών και τα ιστο ρι κά 
βιώ μα τα) ε πι δει νώ νουν τις ε θνο τι κές α ντι θέ σεις. 

Oι ε θνο τι κές συ γκρού σεις δια χέ ο νται στο ε ξω τε ρι κό, αλ λά σε μάλ λον πε ριο ρι-
σμέ νο βαθ μό. Κυ ρί ως, πλήτ τουν γει το νικά κρά τη, τα ο ποί α ή δη α ντι με τω πί ζουν 
α νά λο γες α ντι θέ σεις ή ε πε κτεί νο νται σε ο μά δες που μπο ρούν να προσ διο ρί σουν 
την ταυ τό τη τά τους σε σχέ ση με κά ποια α πό τις ε μπό λε μες ε θνό τη τες. 

Έ τσι, η ε θνο τι κή σύ γκρου ση δεν α πο τε λεί κατ’ α νά γκη α πόρ ροια της α δυ ναμί ας 
της κρα τι κής ε ξου σί ας, αλ λά συ χνά εί ναι το φυ σι κό α πο τέ λε σμα της προ σπά θειας 
των κυ βερ νή σε ων να ε πε κτεί νουν την ε ξου σί α τους σε ο μά δες του πλη θυ σμού 
που αρ νού νται να υ πα κού σουν στην κε ντρι κή αρ χή. 

Το σύγ χρο νο διε θνές σύ στη μα θα στα θε ρο ποι η θεί μό νο ό ταν εξα λει-

φθούν τα κύ ρια αί τια του πο λέ μου και κυ ρί ως η ά νι ση α νά πτυ ξη και 

ο η γε μο νι σμός. Ό σον α φο ρά το διε θνές σύ στη μα, ο πό λε μος προσ-

διο ρί ζε ται και πε ριο ρί ζε ται α πό τις «κα τακτή σεις του αν θρώ που στο 

ε πί πε δο των διε θνών σχέ σε ων». Οι κα τα κτή σεις αυ τές ο ρί ζο νται ως η 

δια κρα τι κή ι σο τι μί α, η μη ε πέμ βα ση στα ε σω τε ρι κά των άλ λων κρα τών, 

η ά σκη ση του δι καιώ μα τος ε σω τε ρι κής αυ το διά θε σης κά θε κοι νω νί ας 

και η ει ρη νι κή ε πί λυ ση των δια φο ρών. Οι σκο ποί αυτοί συ γκλί νουν ως 

προς έ να του λά χι στον ση μεί ο: τη δια φύ λα ξη του δια κρα τικού συ στή-

μα τος και της κρα τι κής κυ ριαρ χί ας των με λών του. 

Tο διε θνές σύ στη μα στρο βι λίζε ται στη δί νη των αι τιών πο λέ μου. Η διε-

θνής πο λι τική εμ φα νί ζε ται ως μια διαρ κής δια πά λη των ι σχυ ρών κρα τών 

για με ρί διο της πα γκό σμιας ι σχύ ος. Σ’ έ να α τερ μά τι στο φαύ λο κύ κλο πο-

λε μούν, ό πο τε το κρί νουν α να γκαί ο, για να κα τα νέ μουν την ι σχύ, συμ μα-

χούν για να πα ρε μπο δί σουν άλ λες δυ νά μεις να κα τα στούν περι φε ρεια κοί 

η γε μό νες, συ νω μο τούν, με τα φέ ρουν βά ρη σε μι κρό τε ρους συμ μάχους 

και ε φαρ μό ζουν ύ που λες στρα τη γι κές κα τα τρι βής τρί των.

Ο πό λε μος, εί ναι έ νας ε ξα να γκα σμός που χρη σι μο ποιεί τη βί α, χω ρίς 

να με τριά ζε ται κα θό λου με την πρό ο δο του πο λι τι σμού. Η βί α εί ναι το 

μέ σον, ε νώ η ε πι βο λή της θέ λη σής μας στον α ντί πα λο, εί ναι ο σκο πός. 

Δεν α πο τε λεί πά ντα μια πρά ξη μί σους. Τα κρά τη μπο ρούν να κά νουν 

πό λε μο και χω ρίς αί σθη μα α ντι πά θειας ή ά γριου μί σους ε νώ κα τα φεύ-

γουν συ χνά σε αυ τόν λό γω «ε χθρικής πρό θε σης», η ο ποί α α πο τε λεί 

μια κα θα ρά πο λι τι κή στά ση. 

Η ι στο ρι κή πραγ μα τι κό τη τα εί ναι α μεί λι κτη για τα κρά τη που δεν κα τά φε-

ραν να δια γνώ σουν έ γκαι ρα και ορ θά τις τά σεις και τους συ σχε τισμούς 

ι σχύ ος που κά θε φο ρά ε πι κρα τού σαν, κα θώς αυ τά υ πέ στη σαν ση μα ντι κά 

ως και συ ντρι πτι κά πλήγ μα τα στα ε θνι κά τους συμ φέ ρο ντα. Εί ναι, λοι πόν, 
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μια πραγ μα τι κό τη τα που δεν μπο ρού με να α γνο ή σου με, ό τι τα με γα λύ τε-

ρα και ι σχυ ρό τε ρα κρά τη κα τορ θώ νουν με τον έ να ή τον άλ λο τρό πο, να 

ε πι βά λουν την ά πο ψή τους και να ε ξυ πη ρετούν τα συμ φέ ρο ντά τους, που 

κα τά βά ση ο ρί ζο νται δια σταλ τι κά, εις βά ρος των πιο α δύ να μων. Ε κεί νο που 

ε πι χει ρούν να ε ξα σφα λί σουν οι κα νό νες του Διεθνούς Δι καί ου και των διε-

θνών συμ φω νιών, εί ναι να πε ριο ρί σουν την αυ θαιρε σί α των ι σχυ ρών και να 

κα θιε ρώ σουν έ να κώ δι κα συ μπε ρι φο ράς στις διε θνείς σχέ σεις, δί χως ό μως 

να υ πάρ χει ου σια στι κή και γε νι κώς α πο δε κτή, δια δικα σί α ε πι βο λής προς 

ό λους τους ε μπλε κό με νους εί τε με την πει θώ, εί τε με τον κα τα να γκα σμό.

 Για το αν ο πό λε μος α πο τε λεί α να γκαί ο πα ρά γο ντα στην ε ξέ λι ξη της αν-

θρω πό τη τας μπο ρεί να υ πάρ ξουν δια φω νί ες, αλ λά έ να γεγο νός που δεν 

μπο ρεί να αμ φι σβη τη θεί εί ναι ό τι ξε κι νώ ντας α πό τα αρ χαιό τερα στοι χεί α 

που έ χου με για τον άν θρω πο και φτά νο ντας μέ χρι τη σύγ χρο νη επο χή ο 

πό λε μος ή ταν η κυ ρί αρ χη ε να σχό λη σή του. Ό σο πε ρισ σό τε ρο με λε τά με 

την ι στο ρί α του πο λέ μου, τό σο πε ρισ σό τε ρο θα εί μα στε σε θέ ση να κα-

τα νο ή σου με τον ί διο τον πό λε μο. Κα θώς μά λι στα ο πό λε μος εί ναι πλέ ον 

ο κυ ρί αρ χος πα ρά γο ντας, αν δεν τον κα τα νο ήσου με, δεν μπο ρού με να 

ελ πί ζου με ό τι θα ρυθ μί σου με τις αν θρώ πι νες υ πο θέσεις. 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
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Τα προ Της αναρρηςως χρονια

Τον Ιοστννό, τον ενκής 

κτγγής Ατοκρτορ το 

Βζντο, ο οποος κτγότν 

πό τ Σκόπ ( ξ Σκόπ 

εν πρφρσ τς ξς Σκο

πο κ τή εχρσμοποετο 

κτ τ ρμκή κ Βζντνή 

εποχή) δδχθκε στον θρόνο, 

μετ το θντό το (565), ο ν

ψός το Ιοστνος Β’ (565778), 

φού ο Ιοστννός κ  Θεοδώ

ρ δεν πκτσν πδ.

τν πθνε ο Ιοστνος, τον 

δδχθκε στον θρόνο ο Τβρος, 

τον οποο ο τοκρτορς εχε επ

ξε γ δδοχό το. Ο Τβρος πήρε 

το όνομ Κνστντνος.

Ο δδοχός το Μρκος πό τν Κπ

πδοκ πστ τς σνπεες τς σπτς 

ποτκής το προκτόχο το.

Γ ν ντμετπσε τν εψ χρμτν, ο 

Μρκος νγκστκε ν μεώσε τος στρττκούς 

μσθούς, γεγονός πο προκεσε εξεγρσες σε ρκετούς 

νας ρας ατκρτρας 

τ Βζαντί

KEIMENO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: πτγος ε.α. Γεώγιος Βασιλεου

ΡΚΛΕΙΟΣ ΄
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στρτώνες, ενώ το 599 ρνήθκε ν κτβε τ ύτρ 

πο ζτούσν ο βρο γ τν πεεθρσ 15.000 

χμώτν, με σνπε ν σφγστούν όο.

Πρό τ, επτχε ν περορσε τος Αβρος 

στ Βκν κ ν εγξε τς περοχς το Δούν

β, ενώ εξσφσε ερήν με τος Πρσες.

Η μεγύτερ επτχ όμς το Μρκο 

σμεώθκε στ Δύσ, όπο νδοργνσε τς 

επρχες πο νήκν στο Βζντο, προκεμνο 

ν ενσχύσε τν σφε τος. δρσε, τσ, 

το εξρχτο τς Ρβννς κ το εξρχτο τς 

Κρχδόνς κ στ σνχε περβε τς 

δο τς επρχες σ’ ν πσο ποτκής 

κ στρττκής δοκσς, πο ποτεσε 

πόδεγμ γ τν εποχή κ χρσμοποήθκε 

πό τν τοκρτορ κ σε  επθή στρ

τγκ σμε τς.

Πρ τς επτχες το όμς ο Μρκος νε

τρπ το 602 πό το στρτό, γτ εχε εμπκε 

σε μκρούς πομος πο κρτούσν τος στρ

τώτες πο χρόν μκρ πό τ σπτ τος. Ο 

επνσττες νβσν στς σπδες τος τον Φκ, 

σμδ ότ τον νγνώρζν ς ρχγό τος. Δεν τον 

νκήρξν όμς τοκρτορ. Ατό θ το κνε ρ

γότερ ο Φκς μόνος το. Δτξε τον Πτρρχ ν 

το βε το στμμ στο κεφ σε εδκή τεετή στν Αγ 

Σοφ. Μετ τν τεετή, στεε ν εκτεεστκό πόσπσμ 

ν βρε τον Μρκο κ τν οκογνε το κ ν τος θντώ

σε όος. Η δτγή εκτεστκε. Το πόσπσμ επστρεψε στν 

Κνστντνούπο, κομζοντς στον Φκ πντε κεφ. Ανήκν στον 
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ντρπντ τοκρτορ κ στ τσσερ πό τ πδ το.

Ο Φκς ποτεσε κτρ γ τν τοκρτορ. τν νθρπος μο

δψής. Εχε ψχή γρο θρο. Κθρσε βρβρες μεθόδος βσνστρ

ν, μστγώσες με σδες κ με ρβδος ή μστγ με κρφ, με κρ

τρσμούς κ με τύφσ θμτν. Ενσπερε πρτοφνή τρομοκρτ 

στν τοκρτορ, πο εξσθνσε τν μντκή κνόττ τς χώρς, με 

σνπε ν εσβον ο Πρσες πό τν Αντοή κ ν πεήσον τν 

πρτεύοσ, φού φθσν στν πνντ τς στκή κτή1.

Πού σστ ο Norwich θ επσμνε στο ββο το  Βζντνή Ιστορ: 

Ο τοκρτορες το Βζντο ήσν σπόστοο, κποο πό τούς τρ

τ, ποο ήρες. Ο Φκς νήκε στος πρώτος.

Τν οκτρή κτστσ τς τοκρτορς ήθε ν τ σώσε νς γεννος 

στρτγός πο πρετούσε στν Κρχδόν ς ξρχος.

Ξεκνσε πό τ βόρεο Αφρκή γ τ Θεσσονκ, όπο ενσχύθκε με 

στόο κ στρτό, με τος οποος κτόπν φτσε στν Κνστντνούπο, 

νκσε το στόο το Φκ, ξεσήκσε το ό μσ στν πό πρ τού, 

σνβε τον τοκρτορ κ το επτεεο το κ τος εκτεσε όος με 

σνοπτκς δδκσες.

Ο ός νκοφστκε.

Επ τος, ο τύρννος δεν πήρχε π όχ μόνο γ τ δκώμτ το 

ού πο εχν βνσ κτπτθε,  κ γ τν δ τν τοκρτορ, 

πο επ τν μερών το Φκ εχε ρχσε ν ποσντθετ.

Ο Πρσες εχν φτσε κ στρτοπεδεύσε στν Χκδόν.  στρ

τεύμτ τος πεούσν τς νότες επρχες τς τοκρτορς κ ο Σ

βο κ βρο εχν κτβε κ εγκτστθε σε μεγες περοχς τν 

Βκνν.

οι πρςικοι πολμοι και οι κςΤραΤις Των αβαρων και Των ςλαβων,

καΤα Του βυζανΤιου

Ο Ηρκεος, 36 χρόνν, ξνθός κ επβτκός, θ πρπε ν μοζε με 

μθεο ότν βγήκε πό το πτ, με τ νερή το σύζγο ν στρζετ στο 

μπρτσο το. Ωστόσο, πήρχν σγορ ποο νμεσ στος πκόος 

το πο φοβούντν ότ θ μπορούσε ν εν ο τεετος τοκρτορς 

το Βζντο. Κννς πό τος προκτόχος το δεν εχε κρονομήσε 

μ τόσο πεπστκή κτστσ.

Ο Ηρκεος, όμς, κνός κ δρστήρος Ατοκρτρ, πεδεχθ νς 

ποδεγμτκός μετ τον τρρνκό Φκ Κβερνήτς.

«Ο ρκλειος», ε ο Ostrogorsky, «πήρξε ο δμιοργός το Μεσαινικού 

Βζαντο, το οποο  οργνσ εναι Ρμακή,  γλώσσα και ο πολιτισμός 

ελλνικός και  πστ χριστιανική»2.

Τ κτορθώμτ το Ηρκεο εν κόμ πο σμντκ όγ το ότ 

1 Ο Ατοκρτορες το Βζντο, Ττος Αθνσδς Εκδ. Απογεμτνή σε. 5960.
2 Ιστορ τς Βζντνής Ατοκρτορς, A. A. Vasiliev, Εκδόσες Πεεκνος σε. 243.
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τν εποχή τς νόδο το στον θρόνο,  θσ τς τοκρτορς ήτν εξ

ρετκ επκνδν. Ο Πρσες πεούσν πό τν Αντοή κ ο βρο κ 

ο Σβο πό τον Βορρ, ενώ  εστερκή κτστσ το κρτος, μετ τν 

τχ βσε το Φκ, βρσκότν σε μ κτστσ τεες νρχς.

Ο νος τοκρτορς δεν εχε ούτε χρήμτ ούτε ρκετή στρττκή 

δύνμ, πργμ πο οδήγσε κτ τν πρώτ περοδο τς βσες το 

τν τοκρτορ σε μ μεγ κρσ.

Το 611, ο Πρσες επχερσν ν ποτξον τ Σρ κ κτβν τν 

Αντόχε, τν κρότερ πό τν Αντοκών επρχών το Βζντο. Στ 

σνχε, ποόρκσν τ Δμσκό. Μός σμπήρσν τν κτκτσ τς 

Σρς, βδσν προς τν Πστν κ το 614 ρχσν τν ποορκ τς Ιερο

σήμ,  οπο κρτσε εκοσ μρες. Μετ, ο δνμες τν Περσών δσπσν 

τ τεχ κ ετσν τν πό κ κτστρεψν τος χρστνκούς νούς.

« εκκλσα το γο Τφο, τν οποα κτισε ο Μεγλος Κνσταντνος και 

 γα λν, γμνώθκαν από τος θσαρούς και κατόπιν πρπολήθκαν, ενώ 

οι χριστιανο πστσαν τρομερ μαρτύρια και σφαγς. Οι Ιοδαοι τς Ιεροσα

λήμ ενώθκαν με τος Πρσες και λαβαν μρος στις σφαγς. Σύμφνα με μερικς 

πλροφορες, χθκαν 60.000 χριστιανο. Πολλο θσαρο τς γας Πόλες μετα

φρθκαν στν Περσα και να από τα πολτιμότερα λεψανα τς χριστιανοσύνς, 

ο Τμιος Σταρός, μεταφρθκε στν Κτσιφώνα»3.

Η Περσκή εσβοή δεν περορστκε μόνο στ Σρ κ τν Πστν. 

Μρος το περσκού στρτού, φού δσχσε ό τ Μκρ Ασ, κτβε 

τ Χκδόν στ θσσ το Μρμρ, κοντ στον Βόσπορο κ στρ

τοπδεσε κοντ στ Χρσόπο (το σμερνό Σκοτρ) πνντ πό τν 

Κνστντνούπο, ενώ ν ο μρος το στρτού προχρούσε γ τν 

κτκτσ τς Αγύπτο.

Η Αεξνδρε πεσε πθνόν το 618 ή το 619.

Η πώε τς Αγύπτο πήρξε γ τ Βζντνή Ατοκρτορ, ν πού 

βρύ χτύπμ, δεδομνο ότ  Αγπτος ήτν ο στοβοών τς Κνστντ

νοπόες.

Σγχρόνς, όμς, με τς βρς πώεες πο προκήθκν στον Νότο 

κ τν Αντοή πό τος Πρσες, προσστκε κ πό τον Βορρ μ 

 μεγ γ τ Βζντνή Ατοκρτορ πεή: ο βροσβκς ορ

δς τς Βκνκής χερσονήσο πό τν ρχγ το Χγνο τν Αβρν, 

ο οποες προχώρσν προς τ νότ ετώντς κ κτστρφοντς τς 

νότες επρχες.

Τν δ περπο εποχή, το Βζντο χνε τς τεετες το κτήσες στν 

Ισπν.

περνκώντς τος δστγμούς το ο τοκρτρ πεφσσε ν ποεμή

σε τν Περσ.

Λόγ τν οκονομκών προβμτν τς τοκρτορς, ο Ηρκεος κ

3 Ιστορ τς Βζντνής Ατοκρτορς Α. Α. Vasiliev σε.243.
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τφγε στος θσρούς τν εκκσών τς πρτεύοσς κ τν επρχών 

κ δτξε ν γνον με τούς νς μεγος ρθμός χρσών κ ργρών 

νομσμτν.

Η εκτμσ το Ηρκεο πο πεδεχθ σστή ήτν ότ θ μπορού

σε ν πομκρύνε πό βορρ τν πεή τν Αβρν στνοντς τος 

εκεκτούς ομήρος κ ν μεγο ποσό χρμτν. Τν νοξ το 622, ο 

Ηρκεος πρσε στ Μκρ Ασ όπο στρτοόγσε ν μεγο ρθμό 

στρττών, τος οποος εκπδεσε ρκετούς μήνες. Η εκστρτε ενντον 

τν Περσών,  οπο ποσκοπούσε στν νκτσ το Τμο Στρού κ 

τς Ιερς Πόες τς Ιεροσήμ, πήρε τ μορφή στροφορς.

Τ Δετρ το Πσχ το 622, επββστκε στ νρχδ το πρώ

τος Βζντνός τοκρτορς μετ το Μεγο Θεοδόσο, πο γήθκε τν 

δνμεών το στς μχες κ πεσε κτ μήκος τν κτών τς Ινς, ς 

τ Ρόδο. Μετ, κτεθύνθκε ντοκ κτ μήκος τν νότν κτών τς 

Αντος προς τν Ισσό, όπο ο Μγς Αξνδρος εχε τρψε σε φγή τος 

Πρσες χ περπο χρόν πρν4.

Εκε, πρσε το κοκρ με ν ενττκό πρόγρμμ τκτκής εκπδε

σς κ ενσχύοντς το θκό τν νδρών το. Κθώς πσζε το φθνόπρο, 

ρχσε τν προσή το στ βόρε κ κπο στ ορεν τς Κππδοκς 

ο δο στρτο βρθκν ντμτπο. Ο Ηρκεος δεν εχε ποτ δοκήσε 

στρτό σε ώρ μχς,  ο Πρσες, κτ πό τν ρχστρτγ το 

4 Σύντομ Ιστορα το Βζαντο, J. J. Norwich. Εκδ. Γκοβόστ σε. 169.
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Σρβρζ, τρπκν σε φγή.

Ο Ηρκεος επστρεψε μετ στν Κνστντνούπο, φήνοντς το στρ

τό το ν ξεχεμνσε στον Πόντο. Ατή τ φορ ο νδρες το δεν δμρ

τρήθκν. τν στο κτκτ στρτώτες το Στρού κ νκτς.

Επστρφοντς τν επόμεν νοξ, ο Ηρκεος προήσε, μσ τς 

Αρμενς κ το Αζερμπτζν, μχρ το μεγόπρεπο νκτορο το Μεγ

ο Βσ στ Γνζκ, πο τ κτστρεψε. Μετ, κτεθύνθκε προς τν 

περσκή πρτεύοσ, τν Κτσφώντ.

τν, όμς, τον νχτσε ο Σρβρζς, ποσύρθκε γ τον χεμών 

πο ερχότν στ δτκή κτή τς Κσπς, όπο  Μρτν φερε στον κό

σμο ν πδ.

Τν 1 Μρτο 625, ο τοκρτορς οδήγσε τος νδρες το στν πο 

μκρ κ δύσκο πορε πο εχν επχερήσε ς τότε, πρώτ νμεσ 

πό τος όφος στος πρόποδες το Αρρτ κ ύστερ 200 μ κτ 

μήκος το ποτμού Αρσν, ς τ Μρτρόπο κ τν μδ πο τς κ

τβε κ τς δύο.

Τεκ, βόρε τν Αδνν, βρήκε τον περσκό στρτό ν εν πρτετγ

μνος στν πνντ όχθ το ποτμού Σρο, τομος γ μχ. Ο Βζντνο 

πρ’ ό τν κόπσ επτθκν. Η εμπροσθοφκή τν Βζντνών μσ 

σε γ επτ σκόρπσε, γτ πεσε σε ενδρ.

Ο Ηρκεος εκμετεύτκε το θος τν Περσών ν τρβήξον γ γο 

τν προσοχή τος πό μ γφρ πο πήρχε. Σπρούνσε το ογό το ορμώ

ντς μπροστ χρς ν δνε σμσ στον κτγσμό τν περσκών βεών.

Τον κοούθσε  οπσθοφκή. Μόνο με το θρρος το, ο Ηρκεος σσε 
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τν κτστσ εκεν τν μρ. Ο πόεμος όμς δεν εχε τεεώσε κόμ.

Ο Χορσός εχε δτξε μζκή στρτοόγσ όν τν σμτκ κνών 

νδρών κ εμπστεύτκε 50.000 στρτώτες στον στρτγό το Σήν. Ο Σρ

βρζς θ βδζε προς τ Χκδόν. Ο βρος Χγνος σερνε ήδ τς 

τερστες ποορκτκς μχνς το προς τν Κνστντνούπο.

Ο Ηρκεος εφρμοσε μπροστ σ’ τή τν ρκετ δύσκο κτστσ 

το εξής σχδο: Μορσε τς δνμες το στ τρ. Το πρώτο στρττκό 

τμήμ φγε μσς γ τν Κνστντνούπο. Το δεύτερο, κτ πό τ 

δοκσ το δερφού το Θεόδρο, ξεκνσε γ τ Μεσοποτμ με τν 

εντοή ν σντρψε τ στρτ το Σήν κ ν σπεύσε ν βοθήσε τν 

Κνστντνούπο, ενώ το τρτο κ μκρότερο θ μενε μζ το, γ ν 

κρτήσε τν Αρμεν κ τον Κύκσο κ τεκ ν εσβε στ σχετκ 

νπερσπστ Περσ.

Τος Χζρος μ πό τς κύρες φς το Κκσο τος ντμετώ

πσε με πούσ δώρ, θμπώνοντς τον Χγνο,  κ ποσχόμενος ν 

το προσφρε το χρ τς κόρς το Επφνες. Ο Χγνος κοκεμνος 

πρόσφερε σε ντγμ 40.000 νδρες. Ετχώς γ τν Επφνε, πθνε 

στο τος το χρόνο.

πρςς και αβαροι μπροςΤα ςΤην κωνςΤανΤινουπολη

Στς 29 Ιονο 626, ο Πρσες κ ο βρο ήτν τομο ν ρχσον 

τν επθεσή τος κτ τς Κνστντνούπος. Ο κτοκο τν προστν 

νζήτσν κτφύγο πσ πό τς πύες πο κεσν κ σφσν μός 

κ ο τεετος πρσε μσ.

Η πό κρό εππεούμεν ποορκ ρχσε. Ο βρβρκς ορδς, πε

ρπο 80.000 νδρες, πώθκν κτ μήκος τν τεχών, πό τον Μρμρ 

μχρ τον Κερτο κόπο. Τ τεχ περσπζότν βζντνό ππκό περπο 

12.000 νδρών πο ενσχότν πό τον πθσμό, πο τον εχε ξεσκώσε ο 

Πτρρχς Σργος, προκώντς ξο θρσκετκό ενθοσσμό. Σε ό 

τ δρκε το θερμού εκενο Ιοο,  ποορκ σνεχζότν κ ο Σρ

γος κθμερν πργμτοποούσε τνεες με σύσσμο τον κήρο σε όο 

το μήκος τν τεχών, κρτώντς πν πό το κεφ το μ θμτοργή 

εκόν τς Πνγς. Στς 7 Αγούστο, πόπερ ενός στόο τν Περσών ν 

μετφρε κ ν ποββσε στρτεύμτ στν πνντ κτή το Βοσπόρο 

πτχε. Τ ενκ πο περκύκσν τον εχθρκό στόο. Τ πρώμτ 

ετε σκοτώθκν ετε ρχθκν στ θσσ κ πνγκν. Ττόχρον, σχε

δόν, πτχε πόπερ τν Σβν ν βγον στν νοχτή θσσ.

Το πρ τς Πρσκεής 8 Αγούστο, τ τεετ ποσπσμτ εγκ

τεπν τς θσες τος, φού προγομνς ετσν τς εκκσες κ 

τ προστ.

Ο ποορκτκς μχνς εχν ποδεχθε χρστες. Τότε μον φτ

σν κ ο εδήσες γ τ νκ το Θεόδρο κ γ τ ν σμμχ το 

Ηρκεο με τος Χζρος.
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Ο Θεόδρος, επκεφής το «Θεοφύλακτο στρατού», εχε ρχσε ν δ

σχζε τον Βόσπορο. Κτδξε τος Αβρος κ τος σμμχος τος ς τ 

βόρε σύνορ τς χερσονήσο το Αμο κ εγκτστσε τμήμ στρτού 

 πό «στρτγόν» στο Βεγρδο, τν π Σγγδόν. Από τν εποχή εκεν, 

ο βρο πσν ν εμφνζοντ στ Βζντν εδφ κ εξφνσθκν 

πό τον ορζοντ τς τοκρτορς.

Μετ τν περφνή νκ, ο δδοχος Κνστντνος, ο Πτρρχς Σργος, 

όο ο ρχοντες κ ο ός σπεσν στν εκκσ τν Βχερνών γ ν 

εχρστήσον τ Θεοτόκο στν οπο πδδν τ νκ. Τότε γετ ότ 

εψ τμήμ το Ακθστο μνο, το οποο φορ τή τν ποορκ τς 

Κνστντνοπόες. ποστρζετ μστ ότ γρφκε πό τον Πτρρχ 

Σργο ή τον Γεώργο Πσδ5.

Η μνογρφ το ποδδετ στον Ρμνό τον Μεδό. Θερετ δε  

φνή ενός ού, πο ξεσκώθκε γ ν εχρστήσε τν προσττδ το, τν 

Πρθνο, πο σε τή τν περπτσ ποκετ «Υπρμαχος Στρατγός»6.

Γ’ τή τ μεγ νκ, μ εξήγσ μονχ μπορούσε ν δοθε:  το

κρτορ βρσκότν κτ πό θεκή προστσ. Δσν το στρτόπεδό 

τος κ τν  μρ φγν.

ο ηρακλιος νικα Τους πρςς

Στς ρχς το 627, ο Ηρκεος ποφσσε ν βδσε ενντον τν νκτό

ρν το δο το Μεγο Βσ. Στ τ το χρόνο, κοντ στ ερεπ 

τς Ννεής, δόθκε  μεγ μχ. Δήρκσε ντεκ ώρες χρς δκοπή.

Στν κορύφσ τς μχς ο Ρζτς στρτγός τν Περσών προκεσε 

τον Ηρκεο σε μονομχ.

Λγετ ότ κοψε το κεφ το στρτγού μόνο με ν χτύπμ. Με τ 

δύσ το ο ο Ένες σνεδτοποσν ότ ούτε νς εχθρός δεν εχε 

μενε πνντ τος. Ακοούθσε μ σνθήκ ερήνς σύμφν με τν 

οπο ο Πρσες πρτήθκν πό όες τς περοχς πο εχν κτκτήσε 

κ πρδσν στος Βζντνούς τος χμώτος μζ με τον Τμο Στ

ρό κ τ  κεμή.

Στς 14 Σεπτεμβρο το 628, ο Ηρκεος μπήκε θρμβετκ στν 

Κνστντνούπο. Μπροστ το ήτν ο Τμος Στρός, πσ το τσσερς 

εφντες ο πρώτο πο βεπε ποτ  βσεύοσ. Πρόο πο ο Ηρ

κεος ήτν περπο 55 χρονών, δεχνε γρος κ ρρστος. μς, ν εχε 

κτπονήσε τον ετό το, το εχε κνε γ νν πρττο σκοπό: γ ν 

πρετήσε τν τοκρτορ. Χρ σ’ τόν,  Περσ δεν θ πεούσε 

ποτ π το Βζντο.

Ο θρύος το επζσε γ πού νμεσ στος πθσμούς τν περοχών 

πο γνώρσν τ κτορθώμτ το, όπς μρτρούν δτκ κ τορκκ κε

5 Ιστορ το Ενκού Έθνος, Τόμος Ζ’, Εκδοτκή Αθνών, σε. 238.
6 Η ποτκή δεοογ τς Βζντνής Ατοκρτορς, Εν ΓύκτζΑρβερ, σε.26.
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μεν τς εποχής τν στροφορών7. Η πομπή κτεθύνθκε προς τν Αγ 

Σοφ, γ ν ψθε θρμβετκ ο Τμος Στρός κ ν στθε μπροστ 

στν Αγ Τρπεζ.

τν σς  πο σγκντκή στγμή στν στορ τς Αγς Σοφς κ 

ποο το εδν τό ς νδεξ το ότ μ ν εποχή ρχζε.

η μφανιςη Του ιςλαμ και ο ηρακλιος

Η ν εποχή επδ τν Βζντνών δεν ρχσε. Έξ χρόν πρν, τον Σε

πτμβρο το 622, τ χρον πο ο Ηρκεος εχε ξεκνήσε τν εκστρτε 

κτ τν Περσών, ο προφήτς Μμεθ εχε μετβε κρφ πό τν εχθρκή 

Μκκ στ φκή Μεδν, εγκνζοντς τσ τ μοσομνκή εποχή.

Κ κρβώς πντε χρόν ργότερ το 633, ο στρτς το Ισμ θ 

ρχζν τν προσή τος πο θ τς φερνε, σε νν μόνον ών, μός 

150 μ ξ πό το Πρσ κ στς δες τς πύες τς Κνστντνούπος. 

Το 633, ο στρτς το Ισμ ξεχύθκν πό τν Αρβ. στερ πό τρ 

χρόν, εχν κτβε τ Δμσκό. στερ πό πντε, τ Ιεροσόμ. 

στερ πό ξ, οόκρ τ Σρ κ μσ σε μ δεκετ, τν Αγπτο 

7  πολιτική ιδεολογα τς Βζαντινής τοκρατορας ο.π. σε. 27.
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κ τν Αρμεν.

Μσ σε εκοσ χρόν, εχν κτβε τν περσκή τοκρτορ, μσ 

σε τρντ, το Αφγνστν.

Το 711, φού κτβν όες τς κτς τς βόρες Αφρκής, εσβν 

στν Ισπν. Γύρ στο 732, μσ σε γότερο πό νν ών πό τότε πο 

ρχσε  εξόρμσ πό τν γον πτρδ τος, εχν δσχσε τ Πρν 

κ προχρούσν βόρε προς τς όχθες το Λγρ, όπο τεκ σνντ

σν ντστσ.

Η ρβκή εσβοή στ Σρ, το 634, βρήκε τον Ηρκεο ν χε γρσε 

πό τν Αντοή. Τν νοξ το 629, σνοδεόμενος πό τν Μρτν κ τον 

μεγύτερο γο Κνστντνο, ξεκνσε γ τν Πστν. Έπρεπε ν επστρψε 

τον Τμο Στρό. Ακοούθσε τν οδό τν Πθών, στν νδομμν εκκσ 

το Πνγο Τφο. Ο Πτρρχς τον περμενε γ ν τον πρβε.

Τ επόμεν επτ χρόν, ο τοκρτορς μενε στς ντοκς επρχες, 

βετώνοντς τ δοκτκή μχνή.

Στο μετξύ, ο στρτς το προφήτ εχν κτκύσε τ Σρ κ το 

Φεβρορο το 638 ο Χφς Ομρ κπζε μσ στν Ιερή Πό πν 

σε μ κτεκ κμή.

Τ γνε όμς με τον δο τον Ηρκεο; Γτ τός ο στθερός περσπ



στής τς Χρστνοσύνς, πο εχε επνφρε τον Τμο Στρό, πρμενε 

δρνής τν ώρ πο τ δ τ Ιεροσόμ πεφτν στ χρ τν πστν; 

δ, χτπμνος πό θνσμ ρρώστ, ο Ηρκεος βρσκότν πού κο

ντ στ σμτκή κ πνεμτκή κτρρεσ.

Το 638, πήρε το δρόμο τς επστροφής προς τν Κνστντνούπο όχ, 

όμς, θρμβετκ, όπς τν προγούμεν φορ. Ατή  τεετ επστρο

φή ερχότν σε θβερή ντθεσ πό τήν πρν πό ενν χρόν.

Ο ός πστεε ότ εχε προκσε τν οργή το Θεού γ τον μομκτ

κό γμο με τν νψ το. Η τοκρτερ, πο δεν ήτν ποτ δμοφής, 

φσττο τώρ τον δμόσο δσρμό.

Η δ, ββ, δεν το ντεήφθ κθόο. Ενδφερότν πώς θ εξσφ

σε τ δδοχή κ κτστήσε τον πρτότοκο γό τς Ηρκεν (ήτν 

μον φμτκός) σντοκρτορ με τον Κνστντνο, γό το τοκρ

τορ πό τν πρώτ γνκ Εδοκ. Ο Ηρκεος δεν εχε τ δύνμ ν 

ντστθε. Στς 4 Ιονο το 638, στο πτ το Βοσπόρο, με τρεμμενο 

χρ φόρεσε το τοκρτορκό δδμ στο κεφ το Ηρκεν, ενώ  

Μρτν κ ο Κνστντνος στκοντν π το.



59ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Α’. ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΒΒΛΓΡΦ

 Ιστορ το Ενκού θνος, Εκδοτκή Αθνών, Τόμος Ζ΄, Αθήν, 1980.

 Ιστορ τς Βζντνής Ιστορς Charles Piehl, Τόμος A΄, Εκδόσες Ηδ, Αθήν, 2002.

 Ιστορ τς Βζντνής Ιστορς, Α. Α. Vasiliev, Εκδόσες Πεεκνος, Αθήν.

 Σύντομ Ιστορ το Βζντο, J. J. Norwich, Εκδόσες Γκοβόστ, Αθήν.

 Ο Ατοκρτορες το Βζντο, Ττο Αθνσδ, Εκδόσες Απογεμτνή, Αθήν.

 Η ποτκή Ιδεοογ τς Βζντνής Ατοκρτορς, Εν ΓύκτζΑρβερ, Εκδόσες Ψχογός, Αθήν. 

Αναφισβττα ο κλειος ταν νας από τους ες αυτοκτο-

ες του Βυζαντου. Αν εχε πεθνει το 629, όταν  πεσικ αυτοκα-

τοα ταν πεσν στα πόδια του και ο Τιος Σταυός εχε αποκα-

τασταθε στα Ιεοσόλυα,  βασιλεα του θα ταν ια από τις πιο 

νδοξες στν ιστοα τς αυτοκατοας.

Χς αυτόν,  Κνσταντινοπολ θα εχε υποκψει στους Πσες 

και αναπόφευκτα, θα εχε καταποντιστε από τ ουσουλανικ 

πλυδα ε συνπειες για τ Δυτικ Ευώπ που δσκολα θα 

ποοσαε να φανταστοε.

Πολιτιστικ, επσς,  βασιλεα του σφγισε τν αχ ιας νας 

εποχς. Ο κλειος ταν αυτός που κατφεε θανσιο πλγα 

στν παλαι ακ παδοσ, γιατ αυτός ε διταγ του, κα-

θισε τν ελλνικ -από πολ καιό γλώσσα του λαο και τς 

εκκλσας- ς επσ γλώσσα τς αυτοκατοας, καταγώντας 

ταυτόχονα τους αχαους ακος ττλους. πς οι ποκτοχο 

του, ο κλειος, στν αχ, εκαλετο επσα Imperator Caesar και 

Augustus, αλλ τώα όλοι αυτο οι ττλοι εχαν αντικατασταθε από 

τν αχαα ελλνικ λξ βασιλες.

Στις 11 Φεβουαου του 641, νας από τους σπουδαιότεους Βυζα-

ντινος αυτοκτοες φσε τν τελευταα του πνο.  σός του 

αυτοκτοα, τοποθετν σε ια σακοφγο από λευκό όνυχα, 

τφκε κοντ στον χώο όπου εχε ταφε ο Μγας Κνσταντνος, 

στν εκκλσα τν Αγν Αποστόλν.
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Με τά το τέ λος του πρό σφα του πο λέ μου στο Ι ράκ, πα ρα κο λου θή-

σα με τις φρε νή ρεις προσπά θειες των αμε ρι κα νι κών στρα τευ μά-

των να α να κα λύ ψουν στο Ι ράκ ό πλα μαζι κής κα τα στρο φής. Δεν 

ή ταν ό μως η πρώ τη φο ρά που γινόταν τέ τοιου εί δους έ ρευ να. 

Είχε ξα να γί νει κα τά τον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο και τό τε οι έ ρευ νες 

αυ τές είχαν την κω δι κή ο νο μα σί α α πο στο λές ALSOS.

Οι Α πο στο λές ALSOS
Ε ρευ νώ ντας για

Ό πλα Μα ζι κής Κατα στρο φής

στον Β΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο

ΜΕ ΤΑΦΡΑ ΣΗ ΠΡΟ ΣΑΡΜΟ ΓΗ: Σχης (ΔΒ) Λε ω νί δας Κα ρα χού ντρης



�1ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ALSOS
ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Οι Ανη συ χητι κές Ενδεί ξεις

Για ποιο λό γο, ό μως, πραγ μα το ποι-

ήθη καν αυ τές οι α πο στο λές; Ποιες εν-

δεί ξεις εί χαν οι υ πη ρε σί ες πλη ρο φο-

ριών των συμ μάχων ώ στε να ε κτι μούν 

ό τι οι Γερ μα νοί εί τε βρί σκο νταν στα 

τε λευ ταί α στά δια πα ρα γω γής ε νός τέ-

τοιου ό πλου ή κα τεί χαν ή δη έ να;

Οι εν δεί ξεις αυ τές ή ταν: 

 Οι Γερ μα νοί εί χαν κά νει και κα τά 

τη διάρ κεια του Α΄Π.Π. χρή ση χη μι κών 

ό πλων και, ό πως ή ταν φυ σιο λο γι κό, 

εί χαν ό λη την τε χνο γνω σί α αλ λά και 

τη βιο μη χα νι κή δυ να τό τη τα για την 

πα ραγω γή τους

 Η σχά ση του πυ ρή να του α τό μου 

α να κα λύ φθη κε για πρώτη φο ρά τον 

Δε κέμ βριο του 1938 στο Βε ρο λί νο α πό 

Γερ μα νούς ε πι στή μο νες

 Οι α πει λές της γερ μα νι κής προ πα-

γάν δας για νέ α πιο φο νι κά ό πλα

 Η δια φαι νό με νη ήτ τα της Γερ μα νί-

ας στον πό λε μο.

Οι εν δεί ξεις αυ τές ή ταν αρ κε τές 

για να ο δη γή σουν τις α με ρι κα νι κές 

υπηρε σί ες πλη ρο φο ριών στην ε κτί μη-

ση για πι θα νή ύ παρ ξη ό πλου μα ζι κής 

κα τα στρο φής, το ο ποί ο φυλασσό ταν 

σαν τε λευ ταί α ε φε δρεί α για την υ πε-

ρά σπι ση της Γερ μα νί ας.

Έ να άλ λο στοι χεί ο, το ο ποί ο αν συν-

δυα ζό ταν με τις πα ρα πά νω ενδεί ξεις, 

ι δί ως τη δεύ τε ρη, θα ο δηγού σε σε 

ι σχυ ρό τε ρη ε κτί μη ση, ή ταν η ύ παρ ξη 

του α με ρι κα νι κού προγράμ μα τος για 

κα τα σκευ ή α το μι κής βόμ βας. 

Γνώ ση ό μως του προ γράμ μα τος αυ-

τού (Πρόγραμ μα MANHATTAN) εί χε 

μό νο η πο λι τι κή και στρα τιω τι κή η γε σί α 

των Η.Π.Α., η ο ποί α προφα νώς, α φού 

έ κα νε τις πα ρα πά νω συνδυα στι κές σκέ-

ψεις, ε νέ κρι νε τις α πο στο λές ALSOS.

Οι Απο στο λές

Το ό νο μα των α πο στο λών προ έρ-

χεται α πό την ελ λη νι κή λέ ξη Άλ σος 

(Συ στά δα δέν δρων). Α πό την αρ χι κή 

προ σπά θεια επάν δρω σης αυ τών των 

α πο στο λών φά νη κε έ να σο βα ρό πρό-

βλη μα. Πώς το προ σωπι κό πλη ρο φο-

ριών των α με ρι κα νι κών υ πη ρε σιών και 

του στρα τού θα ε ρευ νού σε για κάτι για 

το ο ποί ο εί χε πα ντε λή ά γνοια; 

Ας μην ξε χνά με ό τι βρι σκό μα στε 

στο 1942. Η ύ παρ ξη της α το μι κής 

ε νέρ γειας και της σχά σης ή ταν γνω στή 

μό νο σε μια μι κρή κοι νό τη τα φυ σι κών, 

οι ο ποί οι πει ρα ματι ζό ντου σαν προ-

σπα θώ ντας να κα τα νο ή σουν πλή ρως 

αυ τό το φαι νό με νο. Ε πι πλέ ον κρί θη κε 

ό τι δεν έ πρε πε να α πο κα λυ φθεί στο 

προ σω πι κό η ύ παρ ξη του προ γράμ-

μα τος MANHATTAN, διό τι τυ χόν αιχ μα-

λω σί α του προ σω πι κού θα ο δη γού σε 

στην α πο κά λυψή του.

Η λύ ση δό θη κε α πό τον Α ντιστρά-

τηγο Μάρ σαλ και ή ταν η δη μιουρ γί α 

ξε χω ρι στών ο μά δων πλη ρο φο ριών α πο-

τε λού με νες α πό στρα τιω τι κό προ σω πι-

κό αλ λά και ε πι λεγμέ νους ε πι στή μο νες, 

φυ σι κούς-χη μι κούς, οι ο ποί οι θα εί χαν 

γνώ ση για την α το μι κή ε νέρ γεια.

Το στρα τιω τικό προ σω πικό θα 

προερχό ταν από τα γρα φεί α πλη ρο φο-

ριών του α με ρι κα νι κού στρα τού ε νώ το 

ε πι στη μο νι κό προ σω πι κό θα επιλεγόταν 

α πό τον Ταξί αρ χο Leslie R Grooves, 

ύ στερα α πό ει σή γη ση του δό κτο ρος 

Vannevar Bush. 

Οι α πο στο λές ALSOS διε ξή χθη σαν 

σε τρεις φά σεις:

 Φά ση Ι Ι τα λί α

 Φά ση Ι Ι Γαλλία

 Φά ση Ι Ι Ι Γερμα νί α.

Το αρ χη γεί ο για τις τρεις α πο στο λές 

εί χε ε γκα ταστα θεί στο Λον δί νο. Η αρ χι-
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κή ο μά δα α πο τελού νταν α πό 13 στρα-

τιω τι κούς (μα ζί με τους με τα φρα στές) 

και 6 ε πι στή μο νες.

Η ο μά δα ή ταν ι κα νή, ύ στε ρα α πό 

α νά κρι ση και πα ρα τή ρη ση, να απο-

σπά σει λε πτο με ρείς πλη ρο φο ρί ες σχε-

τι κά με την α το μι κή ε νέρ γεια. Α πό 

την αρ χή των α πο στο λών διοικητής 

ή ταν ο Αντι συ νταγ μα τάρχης Boris T 

Pash ε νώ ο δό κτωρ Samuel Goudsmit 

ή ταν ε πι κε φα λής της ε πι στη μο νι κής 

υ πο ομά δας. Θα ε πα νέλ θου με ό μως 

αρ γό τε ρα στις απο στο λές, α φού ό μως 

πρώ τα δούμε το γερ μα νι κό πρό γραμ-

μα α πό κτη σης α το μι κής βόμ βας.

Το Γερ μα νι κό Πρό γραμ μα Aπό κτη σης Aτο-

μι κής Bόμ βας

Ό πως προ α να φέρ θη κε, η σχά ση του 

πυ ρή να του α τό μου -η βα σι κή δια δι κα-

σί α λει τουρ γί ας ε νός α το μι κού όπλου- 

α να κα λύ φθη κε στο Βε ρο λί νο τον Δε κέμ-

βριο του 1938.

Αν και ο Β΄Π.Π. δεν εί χε καν αρ χί σει, η 

έ λευ ση των νέ ων στις Η.Π.Α. προ κά λεσε 

σο βα ρή α νη συ χί α, η ο ποί α ε δραζόταν 

στη δια πίστω ση ό τι για πρώ τη φο ρά 

ή ταν δυ να τή η κα τα σκευ ή αυ τού του 

ό πλου και μά λιστα η να ζι στι κή Γερ μα νί α 

εί χε την πρω το πορί α στην κα τα σκευ ή 

αυ τού του ό πλου.

Πολ λοί α πό τους ε πι στή μο νες οι 

ο ποί οι α πο φά σι σαν να προ ει δο ποι ή-

σουν την α με ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση για 

τον κίν δυ νο, όπως ο Albert Einstein, 

Enrico Fermi, Leo Szilard εί χαν με τα-

να στεύ σει στις Η ΠΑ α πό τη να ζι στική 

Γερμα νί α και γνώ ρι ζαν α πό πρώ το χέ ρι 

ό τι αυ τή α πο τε λού σε α πει λή για την 

πα γκό σμια ει ρή νη.

Ε πι πλέ ον, οι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες 

και η γερ μα νι κή οι κο νο μί α και βιο μη-

χα νί α εμ φα νι ζό ταν ι κα νή να αντα πε-

ξέλ θει στις με γά λες α παιτή σεις ε νός 

προ γράμ μα τος κα τα σκευ ής ατο μικού 

ό πλου. Δεν πρέ πει να ξε χνά με ό τι η 

Γερ μα νί α ή ταν η πρώ τη χώ ρα στον 

κό σμο που α νέ πτυ ξε και χρη σι μο ποί-

η σε κινη τή ρες τζετ, α ε ρο σκά φη με 

κινη τή ρες τζετ (ME-262), κα θώς και 

πυ ραύ λους (V-1, V-2).

Σή με ρα, βε βαί ως, γνω ρί ζου με ό τι 
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οι Η.Π.Α. κέρ δι σαν την κούρ σα για την 

κα τα σκευ ή της α το μι κής βόμ βας, αλ λά 

εί ναι κα λό να θυμόμα στε ό τι σ’ ε κείνα 

τα πρώ τα χρό νια του πο λέμου τί πο τα 

δεν ή ταν σί γου ρο.

Τον Δε κέμ βριο του 1938, οι ρα διο-

χη μι κοί Otto Hahn και Fritz Strassman 

στο ερ γα στήριό τους στο Βε ρο λί νο 

βομ βάρ διζαν χη μι κά στοι χεί α με νε-

τρό νια. Α να κά λυ ψαν ό τι ο βομ βαρ δι-

σμός του στοι χεί ου του ου ρα νί ου το 

δια σπού σε σε δυο μι κρό τερα στοι χεί α, 

ό μως το ά θροι σμα των βα ρών των δυο 

νέ ων στοι χεί ων δεν ή ταν ί σο με το βά-

ρος του αρ χι κού στοι χεί ου.

Που πή γε η μά ζα που έ λει πε; Αν 

ε φαρ μό σου με την κλα σι κή εξί σω ση 

του Α ϊν στά ιν Ε=mc2, θα πα ρα τη ρή σου-

με ό τι η μά ζα που λεί πει με τα τρά πη κε 

σε ε νέρ γεια. Αυ τό ή ταν το έ να σκέ λος 

της α να κά λυ ψης. Το άλ λο σκέ λος εί χε 

να κάνει με τα νε τρό νια. Πα ρα τη ρή-

θη κε ό τι α πε λευ θε ρώ νο νται και άλ λα 

νε τρό νια, τα ο ποί α αλ λη λε πι δρούν 

με άλ λα ά το μα ου ρα νί ου, τα ο ποί α 

α πε λευ θε ρώ νουν και άλ λη ε νέρ γεια, 

σαν έ να εί δος α λυ σι δω τής α ντί δρα σης 

(chain reaction).

Η ε νέρ γεια α πό τη σχά ση και την 

α λυ σι δω τή α ντί δρα ση, αν μπο ρού σε 

να τι θα σευ τεί, θα μπο ρού σε να με-

τα τρα πεί σε θερ μι κή και α πό ε κεί σε 

άλ λες μορ φές ε νέρ γειας. Αν ό χι, τό τε 

ό λη αυ τή η τε ρά στια ε νέργεια θα μπο-

ρού σε να α πο τε λέ σει έ να ό πλο, έ να 

και νούρ γιο τύ πο βόμ βας.

Το γερ μα νι κό πρό γραμ μα α το μι-

κών ό πλων άρ χι σε με μια α πόρ ρη τη 

σύ σκε ψη στο Βε ρο λί νο το 1939. Στη 

σύ σκε ψη, α πο φα σί στη κε ε πί ση μα να 

αρ χί σει η έ ρευ να για το ου ρά νιο κα-

θώς και να α πα γο ρευ τούν οι ε ξα γω γές 

ου ρα νί ου σ’ άλ λες χώ ρες. Η έ ρευ να θα 

διε ξα γό ταν υ πό την αι γί δα του Υπουρ-

γεί ου Παι δεί ας.

Ταυ τό χρο να, ο Γερ μα νός χη μι κός 

Paul Harteck, με α να φο ρά του, προει-

δο ποί η σε το Υπουρ γεί ο Α μύ νης για το 

κίν δυ νο εμ φά νι σης ε νός ό πλου τό σου 

κα τα στρο φι κού, που όποια χώ ρα το α πο-

κτού σε θα εί χε ση μα ντι κό πλε ο νέ κτη μα 

σ’ έ ναν μελ λο ντι κό πό λε μο. 
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Ο φυ σι κός Hans Geiger (ε φευ ρέ της 

του με τρη τή ρα διε νέρ γειας) ε πι βε βαί-

ω σε τα λε γό με να του συ να δέλ φου, με 

α πο τέ λε σμα το γερ μα νι κό Υ ΠΕ ΘΑ να 

υ πο στη ρί ξει πλή ρως το πρό γραμ μα.

Το γερ μα νι κό πρό γραμ μα α πό κτη-

σης α το μι κής βόμ βας εί χε αρ χί σει πέ-

ντε μή νες πριν ο πρό ε δρος Ρού σβελ τ 

δια βά σει το γράμ μα του Α ϊν στά ιν που 

προ ει δο ποιού σε για τον κίνδυ νο των 

πυ ρη νι κών ό πλων.

Ο Β΄Π.Π. άρ χι σε την 1η Σεπτεμ-

βρί ου 1939 με τη γερ μα νι κή ει σβο-

λή στην Πολω νί α. Τον ί διο μή να, ο 

Kurt Diebner, ε πικε φα λής αρ μό διος 

του Υ ΠΕ ΘΑ για τα α το μι κά ό πλα, κά-

λε σε τους Γερ μα νούς ε πι στή μο νες 

που α σχο λού ντο με το πρό γραμμα 

(Geiger, Otto Hahn ) και τον Werner 

Heisenberg να συ ζη τή σουν γι’ αυ τό.

Α πο φα σί στη κε να αρ χί σει έ ρευ να 

στη διά τα ξη σω ρού, δια χω ρι σμό ι σο τό-

πων, σχά ση με τα χέ α νετρό νια και άλ λα 

ση μα ντι κά στά δια ε νός προγράμ μα τος 

δη μιουρ γί ας ε νός α το μι κού ό πλου.

Οι αρ χι κές γερ μα νι κές στρα τιω τι κές 

ε πι τυ χί ες του 1940 ω φέ λη σαν το πρό-

γραμμα. Στο Βέλ γιο, αιχ μα λω τί στη κε 

με γά λη πο σό τη τα ου ρα νί ου (πε ρί που 

1200 Κg), στη Γαλ λί α αιχ μα λω τί στη κε 

ο Frederic Joliot Curie και η συσκευ ή 

του cyclotron, στη Νορ βη γί α το ερ γο-

στά σιο με τη με γα λύ τε ρη πα ρα γω γή 

βα ρέ ως ύ δα τος στον κό σμο και στη 

Δα νί α αιχ μα λω τί στη κε ο νο μπε λί στας 

Niels Bohr.

Τον Ο κτώ βριο του 1940, ο Werner 

Heisenberg έ κα νε πει ρά μα τα με τη 

διά τα ξη σω ρού, στο ιν στι τού το Kaiser-

Wilhelm, τα ο ποί α ή ταν ε φά μιλ λα με αυ-

τά που πραγ ματο ποιούσε ο Enrico Fermi 

στο πα νε πι στήμιο της Columbia.

Η κούρ σα για την α πό κτη ση ε νός 

α τομι κού ό πλου διε ξα γό ταν στή θος 

με στή θος. 

Πα ρό τι δεν υ πήρ χε τρό πος να το 

γνω ρί ζουν οι Α με ρι κα νοί ε πι στή μο νες, 

ε ντού τοις η κα τάστα ση αυ τή άρ χι σε να 

αλ λά ζει από τις αρ χές του 1941 και η 

Γερ μα νί α να μέ νει πί σω στην κούρ σα.

Ο λό γος ή ταν έ νας λά θος υ πο λο γι-

σμός. Τον Ια νουά ριο αυ τού του έ τους, 

ο Γερ μα νός φυ σι κός Walter Bothe έ κα-

νε έ να λά θος υ πο λο γι σμό, ο ο ποί ος 

ο δή γη σε στον α πο κλει σμό του ο ρυ-

κτού γρα φί τη ως ε πι βρα δυ ντή σε μια 

πυ ρη νι κή σχά ση.

Την πε ρί ο δο ε κεί νη, οι Η ΠΑ ή ταν 

α κό μα ου δέ τε ρες, αλ λά πα ρό λα αυ τά οι 

ε πι στή μο νες που α σχο λού ντο με πει ρά-

ματα σχε τι κά με την α το μι κή ε νέρ γεια 

εί χαν πει σθεί α πό τους συ να δέλ φους 

τους που κα τα λά βαι ναν την α πει λή που 

α ντι προ σώ πευε η να ζι στι κή Γερ μανί α, 

να μην δη μο σιεύ ουν στον ε πι στη μο νι κό 

τύ πο τις α να κα λύ ψεις τους.

Έ τσι, οι Γερ μα νοί ε πι στήμο νες δεν 

μπο ρού σαν μέ σω του ε πι στη μο νι κού τύ-

που α φε νός να α ντλή σουν πλη ρο φο ρί ες 

που θα τους βο η θού σαν, α φε τέ ρου να 

κα τα λά βουν το τραγι κό λά θος που εί χε 

κά νει ο συ νά δελφός τους.

Έ τσι, ε δραιώ θη κε η πε ποί θη ση 

στους Γερ μα νούς ε πι στή μο νες, ό τι 

το μό νο σί γου ρο ε πιβρα δυ ντι κό υ λι κό 

για μια διά τα ξη σω ρού ή ταν το Βα ρύ 

ύ δωρ και προκει μέ νου να φτιά ξουν 

μια βόμ βα πλου τω νί ου θα έ πρε πε να 

πε τύ χουν μια α λυ σι δω τή α ντί δρα ση 

σε μια διά τα ξη σω ρού.

Η πα ρα πά νω μέ θο δος α παι τού σε 

μεγά λες πο σό τη τες βα ρέ ως ύ δα τος, το 

ο ποί ο ό μως α παι τού σε πο λύ χρό νο για 

να φτιαχτεί. Έ τσι, α πό τα τέ λη του 1941, 

οι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες άρ χι σαν να 

κά νουν πε σι μι στι κές σκέ ψεις γύ ρω α πό 
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Ό ταν πα ρα δό θη κε η Γερ μα νί α τον 

Μάιο 1945, οι Γερ μα νοί ε πι στήμο νες 

προ σπα θού σαν να φθά σουν την κρί-

σι μη μά ζα με τη μέ θο δο του σω ρού, 

κά τι που ο Enrico Fermi εί χε κα τα φέ-

ρει στο ερ γα στή ριο του (Met Lab) 

α πό το 1942. 

Ό λα αυ τά βε βαί ως τα γνω ρί ζου με 

ε μείς τώ ρα. Τό τε ό μως κα τά τη διάρ-

κεια του Β΄Π.Π., οι σύμ μα χοι δεν ή ταν 

δυ να τόν να γνω ρί ζουν τί πο τα α πό τα 

πα ρα πά νω. Οι πλη ρο φο ρί ες και οι ενδεί-

ξεις που οι σύμ μα χοι εί χαν ή ταν ό τι οι 

Γερ μα νοί κα τεί χαν με γάλες πο σό τη τες 

ου ρα νί ου, εί χαν τους ε πι στή μο νες με τις 

α πα ραί τη τες γνώ σεις και τη βιο μη χα νί α 

που χρεια ζό ταν για να κα τα σκευα στούν 

αυ τά τα ό πλα.

Για τους πα ρα πά νω λό γους, α πο φα-

σί στη κε η ε κτέ λε ση των απο στο λών 

ALSOS.

Διε ξα γω γή των Επι χει ρή σε ων

Το 1943, δη μιουργή θη κε στο Λον-

δί νο το υ πεύ θυ νο γρα φεί ο για τις α πο-

στο λές ALSOS. Η κύ ρια α πο στο λή 

του γρα φεί ου ή ταν να προ ε τοι μά σει 

και να ορ γα νώ σει τις α πο στο λές. Ε πί-

σης, έ πρε πε να ε ξα κρι βώ σει σε ποιες 

το πο θε σί ες και σε ποια ερ γα στή ρια 

ερ γά ζο νταν πε νή ντα ε πι φα νείς Γερ μα-

νοί ε πι στή μο νες. Για να α ντα πε ξέλ θει 

στις α πο στο λές του, το γρα φεί ο έ πρε-

πε να δια τη ρεί στε νή επαφή και να 

πα ρα λαμβά νει α να φο ρές α πό ό λες τις 

συμ μα χι κές υπη ρε σί ες πλη ρο φο ριών 

για ο τι δή πο τε σχετι ζό ταν με πει ρά μα-

τα σχε τι κά με την α το μική φυ σι κή που 

διεξάγονταν στη ναζι στι κή Γερ μα νί α 

αλ λά και στις χώ ρες που εί χαν κα τα-

λη φθεί α πό τους Γερ μα νούς. 

Η συ νερ γα σί α με τις υ πη ρε σί ες 

πληρο φο ριών α πέ δω σε και ό ταν άρ χι-

τη δυ να τό τη τα έ γκαι ρης κα τα σκευ ής 

τέτοιων ό πλων. 

Με την πά ρο δο του χρό νου, λό γω 

της ελ λι πούς χρη μα το δό τησής του, 

το πρό γραμ μα της γρα φειο κρατί ας 

αλ λά και της αλ λα γής στά σης πολ-

λών ε πι στη μό νων προς το να ζι στι κό 

κα θε στώς άρ χι σε να χά νει την αρ χι κή 

ορ μή και να φθί νει. Με τά το τέλος 

του πο λέ μου, πο λύ Γερ μα νοί ε πι στή-

μο νες, συ μπερι λαμ βα νο μέ νου και του 

Heisenberg, ι σχυ ρί ζο νταν ό τι ε πί τη δες 

δεν προ σπα θού σαν πο λύ και κα θυ στε-

ρού σαν το πρό γραμ μα για την α πό κτη-

ση των ατο μι κών ό πλων ως α ντί δρα ση 

προς το να ζι στικό κα θε στώς.

Αυ τό βέ βαια μπο ρεί να εί ναι α λήθεια 

αλ λά μπο ρεί να εί ναι και μια προσπά-

θεια αυ τών των ε πι στη μό νων να δι καιο-

λο γή σουν τη συ νερ γα σί α τους με το 

να ζι στι κό κα θε στώς. Η ι στο ρί α μέ νει να 

δεί ξει ποια εί ναι η α λή θεια.

Α πό το 1942 και με τά, πο λύ λίγη 

πρό ο δος εί χε ε πι τευ χθεί στο πρόγραμ-

μα. Οι ε πι στή μο νες έ κα ναν εκ κλή σεις 

για με γα λύ τε ρη χρη μα το δό τη ση, αλ λά, 

κα θώς η πλά στιγ γα του πο λέ μου έ κλι νε 

σε βά ρος της Γερ μα νί ας, οι χρη ματο δο-

τή σεις πή γαι ναν σε άλ λους το μείς της 

βιο μη χα νί ας, οι ο ποί οι θα βο η θού σαν 

την πο λε μι κή προ σπά θεια.

Οι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες συ νέ χι σαν 

να πει ρα μα τί ζο νται στη διά τα ξη του 

σω ρού με ε πι βρα δυ ντι κό μέ σο το βα ρύ 

ύ δωρ. Η εργα σί α τους ό μως κα θυ στε-

ρού σε λό γω έλ λειψης του βα ρέ ως ύ δα-

τος λό γω βομ βαρ δι σμού και σα μπο τάζ 

του νορ βη γι κού ερ γο στα σί ου.

Τους τε λευ ταί ους μή νες του πο-

λέμου, οι συ νε χείς βομ βαρ δι σμοί αλ-

λά και η προ έ λα ση των συμ μα χι κών 

στρα τευ μά των έ βα λαν έ να τέ λος στο 

πρό γραμ μα.
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1. Albert Einstein
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3. Enrico Fermi
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ζε η δεύ τερη α πο στο λή, το 

γραφεί ο εί χε ε ντο πί σει ό λους 

τους κο ρυ φαί ους Γερ μα νούς 

ε πι στή μο νες και εί χε φτιά ξει 

α το μι κούς φα κέ λους πλη ρο-

φο ριών για κά θε έ ναν α πό 

αυ τούς.

 ALSOS I - Ι ΤΑΛΙ Α
Οι α ντι κει με νι κοί σκο ποί 

της α πο στο λής ή ταν να α πο-

κα λύ ψει πλη ρο φο ρί ες που 

α φο ρού σαν ε πι στη μο νι κά ε πι-

τεύγ μα τα στην έ ρευνα και κα-

τα σκευ ή α το μι κών ό πλων, τη 

σύλ λη ψη και α νά κρι ση όλων 

των ε πι στη μό νων που ε μπλέ-

κο νται σ’ αυ τά, κα θώς και την ε ξέ τα ση 

των ερ γα στη ρί ων και την κα τά σχε ση 

των ορ γά νων που χρη σι μο ποιού νταν 

για τα πειρά μα τα.

Η α πο στο λή έ γι νε ε πι χει ρη σια κή στις 

14 Δε κεμ βρί ου 1943 στο Αλ γέ ρι. Διοι-

κητής ήταν ο Α ντι συ νταγ μα τάρ χης Boris 

Pash και πε ρι λάμ βα νε έ ναν υποδιοικητή, 

τέσ σε ρις διερμη νείς, τέσ σε ρις υπαξιω-

μα τικούς πλη ρο φο ριών και τέσ σε ρις 

πο λί τες επι στή μο νες.

Η α πο στο λή καθ’ ό λη τη διάρκεια 

της εκ στρα τεί ας στην Ι τα λί α α κο λου θού-

σε τα προ ε λαύ νο ντα συμ μα χι κά στρα-

τεύ μα τα. Δεν κα τόρ θω σε να α να κα λύ ψει 

σο βα ρές α πο δεί ξεις για την πρό ο δο του 

γερ μα νι κού προ γράμ ματος α πό κτη σης 

α το μι κής βόμ βας.

 ALSOS II - ΓΑΛ ΛΙ Α
Το κα λο καί ρι του 1944, το προ σωπι-

κό πε ρι λάμ βα νε ε πτά αξιω μα τικούς 

και τριαντα τρείς ε πι στή μο νες, οι ο ποί-

οι εί χαν ε πι στρα τευ τεί και τους είχαν 

δο θεί βαθ μοί α ξιω μα τι κών, κα θώς και 

διερ μη νείς και υ πα ξιω μα τι κούς πλη-

ροφο ριών.

Τον Αύ γου στο του 1944, το προ σω-

πι κό της α πο στο λής ει σήλ θε στο ευ ρω-

πα ϊ κό θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων και με τεί χε 

στην προ έ λα ση της 12ης Στρα τιάς προς 

το Πα ρί σι. Μά λι στα το τζιπ του Συ νταγ-

μα τάρχη πλέ ον Pash ή ταν το δεύ τε ρο 

ό χη μα που μπή κε στο Πα ρί σι ό ταν αυ τό 

κα τα λή φθη κε.

Έ νας από τους κύ ριους ΑΝ ΣΚ της 

α πο στο λής στο Παρί σι ή ταν το Κολ λέ-

γιο της Γαλ λί ας, ό που ο Frederic Joliot 

Curie εί χε το ερ γα στή ριο του. Ο ΑΝ ΣΚ 

ε πε τεύ χθη σχε τι κά εύ κο λα ο δε Curie 

κα τά την α νά κρισή του δια τύ πω σε την 

ε κτί μη ση ό τι οι Γερ μα νοί ε πι στήμο νες 

εί χαν κά νει μι κρή πρό ο δο στην έ ρευ-

4
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να για τα α το μι κά ό πλα.

Το ση μα ντι κό στοι χεί ο το ο ποί ο 

προ έ κυ ψε α πό την α νά κρι ση ή ταν τα 

ο νόμα τα των ε πι φα νών Γερ μα νών ε πι-

στη μό νων οι οποίοι εί χαν ε πι σκε φτεί 

το ερ γα στή ριο του Curie. Αυ τοί ή ταν ο 

κα θη γη τής Erich Schumann, ο ο ποί ος 

για μια περί ο δο διε τέ λε σε ε πι κε φα λής 

της έ ρευ νας για το ου ρά νιο, ο Dr Kurt 

Diebner α το μι κός φυ σι κός, ο κα θη-

γη τής Walter Bothe, ο Dr Abraham 

Essau, ο Dr Wolfang Genter, ο Dr Erich 

Bagge και ο Dr Werner Mauer.

Στις αρ χές του φθι νο πώ ρου 1944, 

οι σύμ μα χοι κα τεί χαν ό λο το Παρί σι 

και η απο στο λή ALSOS έ φτια ξε μια 

Διοί κηση ε κεί. Α πό αυ τή τη Διοί κη-

ση, μι κρό τε ρες ο μά δες ξε κι νού σαν 

α κο λουθώ ντας τις προ ε λαύ νου σες 

συμ μα χι κές δυ νά μεις. Έ ψα χναν για 

Γερ μα νούς ε πι στή μο νες, ο τι δή πο τε 

υ λι κό που να έ χει σχέ ση με ου ρά νιο 

ή βα ρύ ύ δωρ και ο ποιο δή πο τε έγ γρα-

φο που θα σχε τι ζό ταν με το γερμα νι-

κό πρό γραμ μα α πό κτη σης α το μι κής 

βόμ βας.

Κα τά τη διάρ κεια των ε πο μέ νων 

μη νών του 1944, λό γω της γερ μα νι κής 

α ντε πίθε σης στις Αρ δέν νες, η α πο στο-

λή προ σω ρι νά στα μά τη σε να προ ε-

λαύ νει προς τη Γερ μα νί α. Τα μέ λη της 

α πο στο λής διέθε σαν αυ τόν τον χρό νο 

για να α να λύ σουν τις πλη ρο φο ρί ες 

που εί χαν στη διά θεσή τους.

Ό λες οι πλη ρο φο ρί ες και οι εν δείξεις 

α νέ φε ραν μια συ γκε κρι μέ νη το πο θε-

σί α στη Γερ μα νί α, το Hechingen, και 

δη μιουρ γή θη κε η ε κτί μη ση ό τι κάποια 

δρα στη ριό τη τα που να έ χει σχέ ση με 

πει ρά μα τα για α το μι κά ό πλα πρέ πει να 

λαμ βά νει χώ ρα ε κεί.

Πα ρό λα ό μως τα πα ρα πά νω, α κό μα 

δεν υ πήρ χε κα μί α έν δει ξη ή πληρο φο-

ρί α για του που βρί σκο νται και με τι 

α σχο λού νται τρεις α πό τους καλύ τε-

ρους Γερ μα νούς φυ σι κούς, οι Werner 

Heisenberg, Otto Hahn και Carl von 

Weizacker.

 ALSOS ΙΙI - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η α πο στο λή ALSOS Ι Ι Ι ει σήλ θε στη 

Γερ μα νί α στις 24 Φεβρουα ρί ου 1945. 

Μια νέ α α παί τη ση ήλ θε να προ στε θεί 

και να προ κα λέ σει σκέ ψεις αλ λά και 

πιο γρή γορες ε νέρ γειες α πό τα μέ λη 

της α πο στο λής. Το στοι χεί ο αυ τό ή ταν 

ό τι κα νένα υ λι κό, ε πι στή μο νας ή έγ-

γρα φο που σχε τι ζό ταν με την έ ρευ να 

δεν έ πρε πε να πέ σει στα χέ ρια των 

σο βιε τι κών δυ νά με ων, οι 

ο ποί ες προ ή λαυ ναν και 

αυ τές στη Γερ μα νί α.

Υ πήρ χαν,  ό μως,  και 

ε γκα τα στά σεις και ερ γο-

στάσια, τα ο ποί α εί τε θα 

κα τα λαμ βά νο νταν σύ ντο-

μα α πό τους σο βιε τι κούς, 

είτε εί χαν πα ρα χω ρη θεί 

σ΄ αυ τούς ως κα τε χό με νο 

έ δα φος με τά το τέ λος του 

πολέ μου. Τι θα γι νό ταν με 

αυ τές τις ε γκατα στά σεις; 

Α πο φα σί στη κε να βομ-

βαρ δι σθούν και να κα τα-

στρα φούν ο λο σχε ρώς.

Μ ι α  τ έ  τ ο ι α  ε  γ κ α -

τ ά  σ τ α  σ η  ή  τ α ν  τ ο 

Auergesellschaft Works 

στην περιο χή Oranienburg 

1. Niels Bohr

2. Hans Geiger

3. Otto Hahn

4. Werner Heisenberg

5. Leo Szilard
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βό ρεια του Βε ρο λί νου. Στις 15 Μαρ τί-

ου 1945, 612 α με ρι κα νι κά βομ βαρ δι-

στι κά έ ρι ξαν 2.000 τό νους βομ βών 

στο ερ γο στά σιο και κυ ριο λε κτι κά το 

ε ξα φά νι σαν α πό προ σώ που γης.

Ε κτός ό μως με τους σο βιε τι κούς πα-

ρου σιά στη κε και άλ λο πρό βλη μα αυτή 

τη φο ρά με τους Γάλ λους. Κα τά τη διά-

σκε ψη που έ γι νε για τον χω ρι σμό των 

κα τε χό μενων γερ μα νι κών ε δα φών α νά-

με σα στους συμ μά χους με τά το τέ λος 

του πο λέ μου,α πο φα σί στη κε να πα ρα χω-

ρη θεί και στη Γαλ λί α έ δα φος κα το χής 

στη Γερ μα νί α.

Κα τά δια βο λι κή σύ μπτω ση, μέ σα 

στη γαλ λι κή ζώ νη κα το χής ή ταν η 

πό λη του Hechingen, η ο ποί α συ γκέ-

ντρω νε ό λες τις εν δεί ξεις και υ πο ψί ες 

για ύ παρ ξη ερ γα στη ρί ων ό που γί νο-

νταν πειρά μα τα για α το μι κά ό πλα. 

Στην κα τεύ θυν ση της ευ ρύ τε ρης πε ριο-

χής προέ λαυ ναν οι Γαλ λι κές δυ νά μεις, 
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οπότε ο τι δή ποτε βρι σκό ταν θα πε ριερ-

χό ταν στην κυ ριαρ χί α των Γάλ λων.

Κά τι τέ τοιο, βέ βαια, δεν ή ταν α ποδε-

κτό α πό τους Α με ρι κα νούς και για το 

λό γο αυ τό α πο φα σί στη κε η ε κτέ λε ση 

της ε πι χεί ρη σης Harborage.

Η ι δέ α ε νερ γεί ας της ε πι χεί ρη σης 

ή ταν ό τι μια δύ να μη με γέ θους σώ μα τος 

στρα τού του α με ρι κα νι κού στρα τού θα 

άλ λα ζε ά ξο να προ ε λά σε ως και θα έ μπαι-

νε δια γω νί ως μπρο στά α πό τις γαλ λι κές 

δυ νά μεις και θα κα τα λάμ βα νε ό λη την 

πε ριο χή ό που υ πήρχαν οι πε ριο χές ύ πο-

πτες για εργα στη ρία διε ξα γω γής πει ρα-

μά των α το μι κών ό πλων.

Ε πί σης, η δύ να μη αυ τή θα έ πρε πε να 

συλ λά βει ό λους τους Γερ μα νούς ε πι στή-

μο νες για τους ο ποί ους υ πήρ χαν πλη ρο-

φο ρί ες ό τι με τεί χαν στα πει ρά μα τα για 

την α πό κτη ση των α το μι κών ό πλων, να 

κα τα σχέ σει κά θε συ σκευ ή και έγ γρα φο 

και να κα τα στρέ ψει ο τι δή πο τε δεν μπο-

ρού σε να με τα κι νη θεί για να μην πέ σει 

στα χέ ρια των Γάλ λων.

Η ε πι χεί ρη ση ξε κί νη σε τον Α πρί λιο 

του 1945 και η πε ριο χή του Henchingen 

κα τα λή φθηκε στις 24 του ι δί ου μη νός. 

Στην πε ριοχή, μέ σα σε μια σπη λιά, α να-

κα λύ φθη κε έ νας πειρα μα τι κός α το μι-

κός α ντι δρα στή ρας ο ποί ος όμως δεν 

πε ριεί χε ρά βδους ου ρα νί ου ού τε βα ρύ 

ύ δωρ. Ύ στε ρα α πό α νά κρι ση, οι Γερ-

μα νοί ε πι στή μο νες α πο κά λυ ψαν ό τι οι 

ρά βδοι ου ρα νί ου ή ταν θαμ μέ νες κάτω 

α πό ά χυ ρα σε μια πα ρα κεί με νη α γροι κί α 

ό που και βρέ θη καν.

Συ νε λή φθη καν ε πί σης και κα τα ζη-

τού με νοι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες ό πως ο 

Otto Hahn, Carl Weizacker και Max von 

Laue. Κα τά την α νά κρι ση, τους εί παν 

ό τι ο Heisenberg και άλ λοι ε πι στή μο νες 

εί χαν φύ γει δυο ε βδο μά δες πριν και 

πι θα νόν να ευ ρί σκοντο στο Μό να χο ή 

στην πε ριο χή του Urfeld στις βαυαρι κές 

Άλ πεις.

Οι ε πι στή μο νες με τα κινή θη καν για 

πε ραι τέ ρω α νά κρι ση στην Χαι δελ βέρ-

γη. Ε κεί ο Weizacker α πο κά λυ ψε ότι 

εί χε κρύ ψει ό λα τα αρ χεί α των ε ρευ νών 

τους μέ σα σ’ έ να με ταλ λι κό βα ρέ λι το 

ο ποί ο έ ρι ξε μέ σα στο βό θρο του σπι-

τιού του.

Κα τά την α νά λυ ση ό σων α πο κά λυ-

ψαν οι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες έ γι νε φα-

νε ρό ό τι υ πήρ χαν δυο ο μά δες Γερ μα νών 

ε πι στη μό νων οι ο ποί οι α σχο λού νταν με 

πει ρά μα τα α το μι κών ό πλων. Η μια υ πό 

τον Kurt Diebner στην Φραν κφούρτη 

και η άλ λη υ πό τον Werner Heisenberg 

στο Henchingen.

Στις 12 Α πρι λί ου, κα τα λή φθη κε το ερ-

γα στή ριο του Diebner στην Φρα γκφούρ-

τη ε νώ ο ί διος συ νε λή φθη στις 3 Μα ΐ ου. 

Ταυ τό χρο να, ο Συ νταγ μα τάρχης Pash, 

ε πι κε φα λής μιας μι κρής ο μά δας, συ νέ-

λα βε τον Heisenberg και τον με τέ φε ρε 

στη Χα ϊ δελ βέρ γη.

Έ να άλ λο ση μα ντι κό ε πί τευγ μα της 

α πο στο λής ALSOS III ή ταν η α νακά λυ-

ψη, ε ντός ε νός α λα τω ρυ χεί ου, στην 

πε ριο χή του Stassfurt 1.100 τό νων 

ου ρα νί ου. Το ουρά νιο αυ τό, ό πως 

προ α ναφέρ θη κε, εί χε κα τα σχε θεί α πό 

τους Γερ μα νούς κα τά την κα τά λη ψη 

του Βελ γί ου. Η α να κά λυ ψη σχε δόν της 

ί διας πο σό τη τας ο δή γη σε τις συμ μα-

χι κές υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών στην 

ε κτί μη ση ό τι οι Γερ μα νοί δεν εί χαν 

κα τα φέ ρει να φτιά ξουν α το μι κά ό πλα, 

διό τι τό τε θα εί χαν κα τα να λώσει με γα-

λύ τε ρη πο σό τη τα με ταλ λεύ μα τος.

Ό λοι οι Γερ μα νοί ε πι στή μο νες που 

εί χαν συλ λη φθεί με τα φέρ θη καν με τά το 

τέ λος του πο λέ μου στο Farm Hall στην 

Αγ γλί α για πε ραι τέ ρω α νά κρι ση.

Με την πα ρά δο ση της Γερ μα νί ας 
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μό νο η Ια πω νί α πα ρέ με νε ως πι θα νή 

α το μι κή δύ να μη. Οι Ιά πω νες ε πι στή-

μο νες γνώ ρι ζαν για τη δια δι κα σί α της 

σχά σης πριν α πό τον πό λε μο και εί χαν 

προ ει δο ποι ή σει τον Ια πω νι κό στρα τό 

για τον κίν δυ νο. Σ’ έ να ερ γα στή ριο 

στο Τό κιο, έ κα ναν διά φο ρα πει ρά μα τα 

ε μπλου τι σμού ου ρα νί ου χω ρίς ό μως 

με γά λη ε πι τυ χί α. Στις αρ χές του 1943, 

μια ε πι τρο πή φυ σικών κα τέ λη ξε στο 

συ μπέ ρα σμα ό τι θα α παι τού νταν 10 

χρό νια ή και περισ σό τε ρο για την κα-

τα σκευ ή ε νός τέ τοιου ό πλου και ό λα 

τα πει ρά μα τα διε κό πη σαν. Η Ια πω νί α, 

ό μως, θα γνώ ρι ζε α πό πρώτο χέ ρι 

την κα τα στροφι κή ι κα νό τη τα αυτού 

του ό πλου.

Οι Σο βιε τι κές Έ ρευ νες

Οι σο βιε τι κοί εί χαν και αυ τοί μια 

ε πι χεί ρη ση, πα ρό μοια με τις α πο στο λές 

ALSOS, η ο ποί α διε ξή χθη στη Γερ μα νί α, 

Αυ στρί α, Τσε χο σλο βα κί α στις αρ χές 

του 1945 και της ο ποί ας οι α ντικει με-

νι κοί σκο ποί ή ταν η εκ με τάλ λευ ση και 

η α ξιο ποί η ση ό λων των γερ μα νι κών 

ε γκα τα στά σε ων όπου γί νο νταν πει ρά-

μα τα για α το μι κά ό πλα και οι ο ποί ες 

θα κα τα λαμ βά νο νταν α πό αυ τούς μα ζί 

με τα αρ χεία και το ε πι στη μονικό προ-

σω πικό προς ό φε λος της δη μιουρ γί ας 

ε νός σοβιε τι κού α το μι κού ό πλου. Το 

σο βιε τι κό σχέ διο πε ρι λάμ βα νε α κό μα 

και τη με τα κί νηση ο λό κλη ρων ερ γα-

στη ρί ων στη Σο βιε τι κή Έ νω ση. Ό πως 

γί νε ται κα τα νο η τό, οι σο βιε τι κοί δεν 

εν δια φέ ρο νταν να διε ρευ νή σουν για 

την ύπαρξη α το μι κών ό πλων αλ λά για 

την εκ με τάλ λευ ση της ή δη υ πάρ χου σας 

τε χνογνω σί ας προς ό φελός τους.

Ο Τερ μα τι σμός των Α πο στο λών

Οι α πο στο λές τερ μα τί στη καν ε πίση-

μα στις 15 Ο κτω βρί ου 1945. Κα τά την τε-

λι κή φά ση τους, υ πη ρε τού σαν σ’ αυ τές 

28 αξιω μα τικοί, 43 οπλίτες, 19 υπαξιω-

μα τικοί πλη ρο φο ριών, 19 ε πι στή μο νες 

και 5 πο λί τες.

Β ΒΛ ΓΡ Φ

 The ALSOS Mission, 1939-1945: A secret U.S. scientific Intelligence unit, International Journal of Intelligence 

and Counter Intel Vol 18 No 3.

 The ALSOS Mission Wikipedia.

 Operation HARBORAGE Wikipedia.

 Atomic rivals and the alsos mission, Internet.

Τα α το μι κά ό πλα ήρ θαν με το τέ λος του Β΄Π.Π. και χρη-

σι μο ποι ή θη καν μό νο δυο φο ρές. Α πό τό τε, πα ρό τι υ πάρ-

χουν σε με γά λη α φθο νί α, δεν χρη σι μο ποι ή θη καν ξα νά. 

Τα λί γα κρά τη που τα διαθέτουν εί χαν τη σύ νε ση και τη 

σω φροσύ νη να μην κά νουν χρή ση τους. Η πα γκόσμια κοι-

νό τη τα θα πρέ πει να ε πα γρυ πνά για τη μη διά δο ση αυ τών 

των ό πλων πε ραιτέ ρω.
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των Η νω µέ νων

Πο λι τειών Α µε ρι κής &

ο πό λε µος του Βιετ νάµ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημήτριος Αναγνωστάκης,

Υποψήφιος Διδάκτωρας Πανεπιστημίου του Nottingham
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Τ
ο εν δια φέ ρον των Α με ρι κα νών πο λι τι κών για το Βιετ νάμ πή γα-

ζε α πό μια σειρά διε θνών ε ξε λί ξε ων. Η πτώ ση της Κί νας στις 

κομ μου νι στι κές δυ νά μεις το 1949 και ο πό λε μος στην Κο ρέ α το 

1950 ε νί σχυ σαν την πε ποί θη ση της Ουά σι γκτον ότι η Νο τιο α να το λι κή 

Α σί α βρι σκό ταν σε μια κρί σι μη κα τά στα ση και ό τι πι θανόν να κυ ριευό-

ταν ο λο κλη ρω τι κά α πό τους κομ μου νι στές. Ε πι πλέ ον, οι Α με ρικα νοί 

πο λι τι κοί εί χαν υ ιο θε τή σει τη «θε ω ρί α του ντό μι νο» (domino theory), 

την ά πο ψη, δηλα δή, σύμ φω να με την ο ποί α η πτώ ση της Ιν δο κί νας 

θα συ νε πα γό ταν την κα τάρ ρευ ση και των άλ λων κρα τών της Νο τιο α-

να το λι κής Α σί ας1. Οι Η ΠΑ α πο φά σι σαν λοι πόν να υ πο στη ρί ξουν τους 

Γάλ λους στον πό λε μό τους ε να ντί ον των α νταρ τών Βιε τμίν χ και μέ χρι 

το 1952 εί χαν α να λά βει σχε δόν το έ να τρί το του κό στους του πο λέ μου 

και μια ειδι κή Ο μά δα Στρα τιω τι κής Βο ή θειας και Συμ βου λών (Military 

Assistance and Advisory Group-MAAG) με τέ βη στο Βιετ νάμ προ κειμέ-

νου να βο η θή σει στην εκ παί δευ ση των Βιετ να μέ ζων στρα τιω τών και 

να πα ράσχει συμ βου λές στους Γάλ λους2.

Α ναμ φί βο λα, η Κε ντρι κή Υ πη ρε σί α Πλη ρο φο ριών (Central Intelligence Agency-

CIA) των Η ΠΑ έ παι ξε έ ναν ση μα ντικό ρό λο κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου στο 

Βιετ νάμ. Κα τά τη διάρ κεια της δεκα ε τί ας του 1960, το αρ χη γεί ο-σταθ μός της CIA 

στη Σα ϊ γκόν ε πε κτά θη κε και πε ριε λάμ βα νε πά νω α πό ε ξα κό σια όρ γα να στα ο ποί α 

ερ γά ζο νταν γραμ μα τείς, α να λυ τές πλη ρο φο ριών, και ε πι χει ρη σια κά στελέ χη3. Κα-

τά τον Frank Snepp, αυ τή ή ταν η με γα λύ τε ρη συγκέ ντρω ση προ σω πι κού της CIA 

στον κό σμο μετά τα κε ντρι κά γρα φεί α της υ πη ρε σί ας στις Η ΠΑ4. Πέ ρα α πό το 

προ σω πικό της υ πη ρε σί ας που ε πι χει ρού σε στο Βιετ νάμ, υ πήρ χαν ε πί σης πολ λοί 

α ναλυ τές πλη ρο φο ριών το πο θε τη μέ νοι στα κε ντρι κά γρα φεί α της CIA οι ο ποί οι 

α νέ λυαν και ε ξέ τα ζαν την κα τάστα ση στο Βιετ νάμ5.

Α πό το 1950 μέ χρι την α πο χώ ρη ση των Γάλ λων το 1956, οι Η νω μέ νες Πο λι τεί ες 

ε ξαρ τιό νταν α πό τους Γάλ λους για στρα τιω τι κές πλη ρο φο ρί ες λό γω της γαλ λι κής 

επι μο νής η MAAG να έ χει έ ναν αυ στη ρά συμ βουλευ τι κό χα ρα κτή ρα6. Η μό νη ε ξαί-

ρε ση σε αυ τό ή ταν ό ταν στα τέ λη του 1953 οι Γάλ λοι ε πέ τρε ψαν στις Η ΠΑ να ε γκα-

τα στή σουν στη Σα ϊ γκόν μια μικρή μο νά δα συλ λο γής πλη ρο φο ριών μά χης (combat 

intelligence), η ο ποί α θα πα ρεί χε πλη ροφο ρί ες για τους Βιε τμίν χ. Ε πι πλέ ον, ό ταν 

η MAAG α νέ λα βε να εκ παι δεύ ει και να συμ βου λεύ ει τους Βιετ να μέ ζους (κά τι που 

προ η γου μέ νως γι νό ταν κυ ρί ως α πό τους Γάλ λους) α νέ λα βε και την εκπαί δευ ση 

1 George Herring, America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950-1975 (New York: McGraw-
Hill, 1986 second edition), σελ. 14.

2 Ο.π., σελ. 20.
3 Frank Snepp, Decent Interval: An Insider’s Account of Saigon’s Indecent End Told by the CIA’s Chief Strategy 

Analyst in Vietnam (New York: Vintage Books, 1978), σελ. 11-12.
4 Ο.π., σελ. 12. Ο Frank Snepp ήταν στέ λε χος πλη ρο φο ριών της CIA και υ πη ρέ τησε δύ ο φο ρές στο Βιετ-

νάμ α πό το 1969 μέ χρι το 1975.
5 Ό πως η θέ ση του Ει δι κού Βο η θού για Θέ μα τα Βιετ νάμ (Special Assistant for Vietnam Affairs-SAVA).
6 Ronnie Ford, Tet 1968: Understanding the Surprise (Abingdon, London: Frank Cass, 1995), σελ. 150.
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σε ζη τή μα τα πλη ρο φο ριών7. Τον Φεβρουά ριο του 1962, συ στά θη κε η Διοί κη ση 

Στρα τιω τι κής Βο ή θειας-Βιετ νάμ (Military Assistance Command, Vietnam-MACV), 

η ο ποί α και πε ριε λάμ βα νε έ να τμή μα πληρο φο ριών (J-2).

Οι δρα στη ριό τη τες της CIA δεν πε ριο ρί ζο νταν μό νο στη συλ λο γή πλη ρο φο-

ριών αλ λά πε ριε λάμ βα ναν και έ να ευ ρύ φά σμα μυ στι κών ε πι χει ρή σε ων (covert 

operations) ό πως η στρα το λό γη ση και εκ παί δευ ση αντι τρο μο κρα τι κών ο μά δων 

και η ρί ψη προ κη ρύ ξε ων στο έ δα φος του Βο ρεί ου Βιετ νάμ. Το Συμ βού λιο Ε θνι κής 

Α σφά λειας των Η ΠΑ (National Security Council) πρό τει νε το 1954 τη χρη σι μο ποί-

η ση ό λων των δια θέ σι μων μέ σων για την α πο δυ νά μω ση του κομ μου νι στι κού κα-

θε στώ τος8 και τον Ιού νιο του 1954 ο Συ νταγ μα τάρ χης Edward Lansdale έ φτα σε 

στο Βιετ νάμ για να ε γκα τα στή σει τη Στρα τιω τι κή Α πο στο λή της Σα ϊ γκόν (Saigon 

Military Mission), «μια μυ στι κή α με ρι κα νι κή ο μά δα α πό με ρι κούς στρα τιώ τες και 

στε λέ χη πλη ρο φο ριών που ή ταν ει δι κοί στα «βρώ μι κα παι χνί δια»»9. Ο στό χος αυ τής 

της ο μά δας ή ταν η πα ρε νό χλη ση του κα θε στώ τος του Α νό ι με υπό γειες με θό δους. 

Οι ε πι χει ρή σεις που α νέ λα βε η ο μά δα πε ριε λάμ βα ναν τη διείσ δυ ση μέ σα α πό την 

Α πο στρα τιω τι κο ποι η μέ νη Ζώ νη (Demilitarised Zone) πα ρα στρα τιω τι κών ο μάδων 

σε α πο στο λές δο λιο φθο ράς, ό πως η κα τα στρο φή των τυ πο γρα φι κών μη χα νημά των 

της κυ βέρ νη σης του Βο ρεί ου Βιετ νάμ, και η πα ρε μπό δι ση του με τα φο ρικού δι κτύ-

ου με την κα τα στρο φή των μη χα νών των λε ω φο ρεί ων10 και με την το πο θέ τη ση 

ε κρη κτι κών στα τρένα11. Ε πι πλέ ον, υ πήρ ξαν ε πι χει ρή σεις ψυ χο λο γι κού πο λέ μου 

που στό χευαν στην α πο στα θε ρο ποί η ση του κομ μουνι στι κού κα θε στώ τος και στην 

εν θάρ ρυν ση της με τα νά στευ σης των κα τοί κων προς τον Νό το. Συ γκε κρι μέ να, 

δια νέ μο νταν πλα στά φυλ λά δια τα ο ποί α α να κοίνω ναν τα υ πο τι θέ με να σκλη ρά 

μέ τρα που η κομ μου νι στι κή κυ βέρ νη ση θα έ παιρνε12, δια δί δο νταν σκό πι μα φή μες 

ότι κι νέ ζι κα στρα τεύ μα τα εί χαν λε η λα τή σει βιετ να μέ ζι κα χω ριά στον Βορ ρά (έ τσι 

ώ στε να δη μιουρ γη θεί τρι βή στις σχέ σεις με τα ξύ Βιε τμίν χ και Κί νας)13, μέ χρι και 

α στρο λό γοι χρη σι μοποι ή θη καν για να «προ βλέ ψουν» δύ σκο λους και ρούς στον 

Βορ ρά14. Ο Συ νταγ μα τάρ χης Lansdale, για να ορ γα νώ σει αυ τές τις ε πι χει ρή σεις 

κα θώς και τις μυ στι κές α ντι κο μου νι στι κές ο μά δες που α νε λάμ βα ναν τις α πο στο λές 

δο λιο φθο ράς και τη συλ λο γή πλη ρο φο ριών, χρη μα το δο τού νταν α πό τη CIA.

Η προ ε δρί α του John Kennedy συ νέ χι σε την πο λι τι κή των μυ στι κών ε πι χει ρή-

σε ων στην Ιν δο κίνα ε πει δή, με τα ξύ άλ λων, ή ταν έ νας τρό πος να υ πο στη ρί ξει την 

δι πλω μα τί α του χω ρίς να προ κα λέ σει τρι βές στο ε σω τε ρι κό ή διε θνώς15. Έ τσι, 

ομά δες Νο τιο βιετ να μέ ζων στέλ νο νταν στον Βορ ρά για ε πι θέ σεις στις γραμ μές 

ε φο δια σμού του ε χθρού, σε στρα τιω τι κούς και πο λι τι κούς στό χους, και σε κομ-

7 Ο.π., σελ. 153.
8 George Herring, ο.π., σελ. 44.
9 Stanley Karnow, Vietnam: A History (New York: Penguin Books, 1997 revised and updated edition), 

σελ. 237.
10 George Herring, ο.π.
11 Stanley Karnow, ο.π.
12 George Herring, ο.π.
13 Stanley Karnow, ο.π.
14 Ο.π. George Herring, ο.π.
15 George Herring, ο.π., σελ. 78.
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μου νι στι κές βά σεις, για προ πα γαν δι στι κές ε πι χει ρή σεις ε να ντί ον της κυ βέρ νη σης 

του Α νό ι και για τη σύ στα ση α να τρε πτι κών δι κτύ ων16.

Α νά λο γες ε πι χει ρή σεις έ λα βαν χώ ρα και στο Λά ος ό που η κομ μου νι στι κή ορ γά-

νω ση Pathet Lao πο λε μού σε με τις ου δέ τε ρες και δε ξιές πα ρα τά ξεις στα τέ λη του 

1950. Η CIA και ο στρα τός των Η ΠΑ εκ παί δευαν τα μέ λη της φυ λής Meo, που ζού-

σαν στα σύ νο ρα ανά με σα στο Βιετ νάμ και το Λά ος, για να α να λά βουν ε πι χει ρή σεις 

α νταρ το πο λέμου ε νά ντια στα κομ μου νι στι κά στρα τεύ μα τα κα θώς και ε πι χει ρή σεις 

στο Μο νο πά τι Xo Τσι Μιν χ (μέ σω του ο ποί ου γι νό ταν ο α νε φο δια σμός των α ντάρ-

τι κων δυ νά με ων του Νο τί ου Βιετ νάμ)17. Ό ταν τον Ιού λιο του 1962 υ πο γρά φη καν 

οι συν θή κες της Γε νεύ ης που ε ξα σφά λι ζαν την ου δε τε ρό τη τα του Λά ος, οι ο μά δες 

της CIA και του α με ρι κα νι κού στρα τού α πο σύρ θηκαν α πό την πε ριο χή, αν και οι 

μυ στι κές ε πι χει ρή σεις ε πα να λή φθη καν με ρι κά χρό νια αρ γό τε ρα18.

Οι ε πι χει ρή σεις αυ τές δεν ορ γα νώ νο νταν και ε κτε λού νταν πά ντα α πο κλειστι κά 

α πό τη CIA. H MACV, το τμή μα πλη ρο φο ριών της MACV, και οι υ πη ρε σί ες πλη ρο-

φο ριών του Νο τί ου Βιετ νάμ έ παι ζαν ε πί σης έ να ση μα ντι κό ρό λο. Ό πως ό μως θα 

ση μειω θεί πα ρακά τω, οι σχέ σεις α νά με σα στις διά φο ρες στρα τιω τι κές υ πη ρε σί ες 

και υ πη ρεσί ες πλη ρο φο ριών δεν ή ταν πά ντα οι κα λύ τε ρες, και έ τσι η CIA ό πως 

και οι άλ λοι ορ γα νι σμοί που δρού σαν στο Βιετ νάμ ε πη ρε ά στη καν α πό αυ τή τη 

γρα φειο κρα τι κή τρι βή και την έλ λει ψη ε μπι στο σύ νης.

Οι ορ γα νι σμοί για τη συλ λο γή και α νά λυ ση των πλη ρο φο ριών που σχε τί ζο νταν 

16 Ο.π. The Pentagon Papers: The Defense Department History of United States Decisionmaking on Vietnam, 
Volume III (Boston: Beacon Press, 1971 The Senator Gravel Edition), σελ. 149-150. William Westmoreland, 
A Soldier Reports (Doubleday: New York, 1976), σελ. 106.

17 George Herring, ο.π. Bruce Palmer, The 25-Year War: America’s Military Role in Vietnam (New York: 
Touchstone, 1985 first Touchstone edition), σελ. 9-10.

18 Bruce Palmer, ο.π., σελ. 11-12.
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με την κα τά στα ση στο Βιετ νάμ ή ταν 

η CIA, το Γρα φεί ο Πλη ρο φο ριών 

και Έ ρευ νας του Υ πουρ γεί ου Ε ξω τε-

ρι κών (Bureau of Intelligence and 

Research-INR), o Βο η θός του Γε νι-

κού Ε πι τε λεί ου για Θέ ματα Πλη ρο-

φο ριών (Assistant Chief of Staff for 

Intelligence-ACSI, G-2), η Υ πη ρε σί α 

Πλη ρο φο ριών του Υ πουρ γεί ου Α μύ-

νης (Defense Intelligence Agency), 

οι υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών των Ε νό-

πλων Δυ νά με ων [ει δι κά τα τμή μα-

τα πλη ρο φο ριών της Α με ρι κα νι κής 

Στρα τιω τι κής Διοί κη σης Ει ρη νι κού 

(U.S. Army Pacific), του Α με ρι κα νι κού 

Στό λου Ει ρη νι κού (U.S. Pacific Fleet), 

και της Α με ρι κα νι κής Α ε ρο πο ρι κής 

Διοί κη σης Ει ρη νι κού (U.S. Pacific 

Air Force)], και τέ λος το τμή μα πλη-

ρο φο ριών της MACV (J-2)19. Ό σον 

α φο ρά τη CIA, τα κύ ρια όρ γα να που 

πα ρή γα γαν ε κτι μή σεις για την κα τά-

στα ση στο Βιετ νάμ ή ταν το Γρα φεί ο 

Τρε χου σών Πληρο φο ριών (Office of Current Intelligence-OCI), το Γρα φεί ο Έ ρευ νας 

και Α ναφο ρών (Office of Research and Reports-ORR), και το Γρα φεί ο Ε θνι κών Ε κτι-

μή σε ων (Office of National Estimates-Ο ΝΕ)20. Α πό τον Νο έμ βριο του 1950 μέ χρι τον 

Ο κτώ βριο του 1964, το Γρα φεί ο Ε θνι κών Ε κτι μή σε ων συ νέ τα ξε για θέ μα τα σχε τι κά 

με το Βιετ νάμ 48 Ε θνι κές Ε κτι μή σεις Πλη ρο φο ριών (National Intelligence Estimates) 

και Ει δι κές Ε θνι κές Ε κτι μή σεις Πλη ρο φο ριών (Special National Intelligence Estimates) 

κα θώς και 51 μνη μό νια που προ ο ρί ζο νταν για τον διευ θυ ντή της CIA21.

Στις αρ χές και στα μέ σα της δε κα ε τί α του 1950, το γρα φεί ο του Βο η θού του 

Γε νικού Ε πι τε λεί ου για Θέ μα τα Πλη ρο φο ριών (ACSI) ση μεί ω σε αρ κε τή πρό ο δο 

στην προ σπά θεια να σχη μα τι στεί μια α κρι βής ει κόνα για την πο λι τι κή και στρα-

τιω τι κή κα τά στα ση στο Βιετ νάμ22. Στα τέ λη της δε κα ε τί ας ό μως, η ευ θύ νη για την 

πλη ρο φο ρί ες τις σχε τι κές με τη διά τα ξη των ε χθρι κών δυ νά με ων (order of battle) 

πέ ρα σε στην Α με ρι κα νι κή Στρα τιω τι κή Διοί κη ση Ει ρη νι κού στη Χα βά η23. Το 1961, 

συ στά θη κε η Υ πη ρε σί α Πλη ρο φο ριών του Υ πουρ γεί ου Α μύ νης η ο ποί α και έ γι νε 

υ πεύ θυ νη για τη συλ λο γή και α νά λυ ση πλη ρο φο ριών εκ μέρους των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων. Μέ σα στα ε πό με να χρό νια, και ύ στε ρα α πό την σύστα ση της MACV, 

19 Ronnie Ford, ο.π., σελ. 150-153.
20 Ο.π., σελ. 150.
21 Ο.π., σελ. 152-153.
22 Ο.π., σελ. 151
23 Ο.π. Bruce Palmer, ο.π., σελ. 39.
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η Α με ρι κα νι κή Στρα τιω τι κή Διοί κη ση Ει ρη νι-

κού, δια θέ το ντας πε ριο ρι σμέ νους πό ρους 

και θε ω ρώ ντας ό τι η ευ θύ νη για την έ ρευ να 

για τη διά τα ξη των ε χθρι κών δυ νά με ων εί χε 

πε ράσει στην MACV, στα μά τη σε αυ τή την 

δρα στη ριότη τα24. Ε πι πλέ ον, ό πως ση μειώ-

νουν οι Bruce Palmer και Ronnie Ford, ή ταν 

το κα λο καί ρι του 1965 που για πρώ τη φο ρά 

έ να έ μπει ρο στέ λε χος στρα τιω τι κών πλη ρο-

φο ριών το πο θε τή θη κε διευ θυ ντής του τμή-

μα τος πλη ρο φο ριών της MACV25. Πριν α πό 

αυ τόν, τα στε λέ χη πλη ρο φο ριών δεν εί χαν 

πραγ μα τι κό ενδια φέ ρον για τις πλη ρο φο ρί ες 

μά χης τις σχε τι κές με τις δυ νά μεις ξη ράς και 

έ τσι «υ πήρ χε έ να κε νό για πε ρί που έ ξι χρό νια 

ό σον α φο ρά τη διά τα ξη των ε χθρι κών δυ νά-

με ων ξη ράς στην Νο τιο α να το λι κή Α σί α»26.

24 Ronnie Ford, ο.π.
25 Ο.π., σελ. 153. Bruce Palmer, ο.π.
26 Bruce Palmer, ο.π., σελ. 40.

Oμά δες Νο τιο βιετ να μέ ζων 

στέλ νο νταν στον Βορ ρά για 

ε πι θέ σεις στις γραμ μές ε φο δια-

σμού του ε χθρού, σε στρα τιω-

τι κούς και πο λι τι κούς στό χους, 

και σε κομ μου νι στι κές βά σεις, 

για προ πα γαν δι στι κές ε πι χει ρή-

σεις ε να ντί ον της κυ βέρ νη σης 

του Α νό ι, και για τη σύ στα ση 

α να τρε πτι κών δι κτύ ων.
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Προ σω ρι νές Α να γνω ρι στι κές Ο μά δες
(Provisional Reconnaissance Units-PRUS), το Πρό γραμ μα CORDS 
(Civil Operations and Revolutionary Development Support)
και το Πρό γραμ μα Φοί νι κας (Phoenix)

Στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1960, η CIA άρ χι σε να συ νει δη το ποιεί ό τι 

έ πρε πε να υ πάρ ξει μια συ ντο νισμέ νη προ σπά θεια ε νά ντια στις υ πο δο μές των 

α νταρ τών Βιετ κόν γκ στα χω ριά του Νο τί ου Βιετ νάμ. Ο στό χος αυ τής της προ-

σπά θειας θα ή ταν η ε ξου δε τέ ρωση των στε λε χών των Βιετ κόν γκ που εί χαν 

διεισ δύ σει στα χω ριά του Νο τί ου Βιετ νάμ. Η νο τιο βιετ να μέ ζι κη κυ βέρ νη ση 

του Ngo Dinh Diem εί χε ή δη ξε κι νή σει έ να α ντι τρο μο κρα τι κό πρό γραμ μα που 

ό μως στα μά τη σε ύ στε ρα α πό τη δο λο φο νί α του το 1963. Το 1964, η CIA α νέ λα-

βε αυ τό το πρό γραμ μα, άλ λα ξε την ο νο μα σί α του σε «Ο μά δες Κα τα πο λέ μη σης 

Τρο μο κρα τί ας» (Counter Terror Teams), και ξε κί νη σε να στρα το λο γεί ει δι κές 

μο νά δες που εκ παι δεύ ο νταν σε τε χνι κές ε ξά λει ψης των δι κτύ ων των Βιετ κόν-

γκ27. Η α πο στο λή αυ τών των ο μά δων -που ο νο μά στη καν το 1965 «Προ σω ρινές 

Α να γνω ρι στι κές Μο νά δες» (Provisional Reconnaissance Units-PRUS)- ή ταν να 

συλ λαμ βά νουν ή να σκο τώ νουν τους Βιετ κόν γκ που εί χαν ει σέλ θει στο Νό-

τιο Βιετ νάμ (με προ τί μη ση στη σύλ λη ψη, ώ στε να μπο ρεί να γί νει α νά κρι ση 

και συλ λο γή πλη ρο φο ριών)28. Την ί δια στιγ μή, ει δι κές ο μά δες συ στά θη καν 

α πό τη CIA σε ε πί πε δο ε παρ χί ας και γει το νιάς με ευθύ νη την κα τά δει ξη και 

στο χο ποί η ση ε χθρι κών δυ νά με ων29. Οι ο μά δες αυ τές ο νο μά ζο νταν Ε παρ χια-

κά και Συ νοι κια κά Κέ ντρα Συ ντο νι σμού Πλη ρο φο ριών (Province and District 

Intelligence Coordination Centers-PICC και DICC), συ νέλ λε γαν πλη ρο φο ρί ες 

για τους Βιετ κόν γκ, και κα θο δη γού σαν τις Προ σω ρι νές Α να γνω ρι στι κές Ομά-

δες στις ε πι χει ρή σεις τους.

Α πό τις ε πι χει ρή σεις των PRUS η CIA έ παιρ νε στα χέ ρια της ση μα ντι κά κεί μενα 

που πε ριεί χαν πλη ρο φο ρί ες για την ορ γά νω ση και τις ε πι χει ρή σεις των Βιετ κόν γκ30. 

Η λει τουρ γί α ό μως αυ τών των μο νά δων παρου σί α ζε αρ κε τές δυ σκο λί ες. Η πλειο ψη-

φί α του πλη θυ σμού του Βιετ νάμ α ντιμε τώ πι ζε τις PRUS με κα χυ πο ψί α διό τι ή ταν η 

CIA που τις χρη μα το δο τού σε, στρα το λο γού σε και εκ παί δευε, πα ρά τις προ σπά θειες 

να συ γκα λυ φθεί ο σύν δε σμος α νά με σα στις PRUS και τη CIA31. Με άλ λα λό για, οι 

δρά σεις της CIA ε κλαμ βά νο νταν α πό έ να με γά λο μέ ρος του πλη θυ σμού ως μια 

α πλή συ νέ χι ση των ι μπε ρια λι στι κών πο λι τι κών της Γαλ λί ας και ά ρα το συ ναί σθη μα 

που ε πι κρα τού σε ή ταν η κα χυπο ψί α. Ε πι πλέ ον, η ση μα σί α της κα τα στρο φής των 

υ πο δο μών και των δι κτύ ων των Βιετ κόν γκ δεν εί χε συ νει δη το ποι η θεί πλή ρως ού τε 

α πό τον α με ρι κα νι κό στρα τό (του λά χι στον στα πρώ τα χρό νια του πο λέ μου) ού τε 

α πό την κυ βέρ νη ση του Νο τί ου Βιετ νάμ32.

27 Dale Andradι, Ashes to Ashes: The Phoenix Program and the Vietnam War (Lexington, Massachusetts: 
Lexington Books, 1990), σελ. 41.

28 Ο.π., σελ. 42.
29 Ο.π.
30 Ο.π., σελ. 45.
31 Ο.π., σελ. 44.
32 Ο.π., σελ. 13, 41, 44.
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Το 1967 το υ πάρ χον σύ στη μα των PRUS και της «ειρη νο ποί η σης» (pacification) 

μπή κε υ πό την ε πί βλε ψη ε νός προ γράμ μα τος με την ο νο μα σί α CORDS (Civil 

Operations and Revolutionary Development Support-Πολι τι κές Ε πι χει ρή σεις και 

Στή ρι ξη Ε πα να στα τι κής Α νά πτυ ξης), που εί χε σαν στό χο την ε πί θε ση στις υ πο δο-

μές και τα δί κτυα των Βιετ κόν γκ33. Ο α να πλη ρω τής υ πεύ θυ νος για το πρό γραμ μα 

CORDS Robert Komer πί στευε ό τι μό νο η CIA μπο ρού σε να διε ξά γει αυ τό τον 

μυ στι κό πό λε μο ε νά ντια στους Βιετ κόν γκ και αυ τή η ά πο ψη στη ρι ζό ταν, κα τά 

τον Dale Andradι, σε τέσ σε ρις λό γους: 1) Η CIA βρι σκό ταν στο Βιετ νάμ πά νω 

α πό μια δε κα ε τί α 2) οι πό ροι της CIA ε πη ρε ά ζο νταν σε μι κρό τε ρο βαθ μό α πό 

τις γρα φειο κρα τι κές τρι βές 3) η α πο στο λή της CIA προ σα να το λι ζό ταν κυ ρί ως 

στις υ πο δο μές των Βιετ κόν γκ και ό χι στις κύ ριες στρα τιω τι κές δυνά μεις του 

ε χθρού 4) ο Robert Komer εί χε ή δη μια ε μπει ρί α δε κα τριών χρό νων στη CIA34. 

Την ί δια χρο νιά δη μιουρ γή θη κε το πρό γραμ μα Συ ντο νι σμός και Εκ με τάλ λευ ση 

Πλη ρο φο ριών (Intelligence Coordination and Exploitation program). Τέθη κε 

υ πό την ε πί βλε ψη του προ γράμ μα τος CORDS και η α πο στο λή του ή ταν να 

συ ντο νί ζει τις υ πάρ χου σες πλη ρο φορί ες για τους Βιετ κόν γκ. Οι πα ρα πά νω 

προ σεγ γί σεις, δη λα δή οι ι δέ ες για ένα μυ στι κό πρό γραμ μα μέ σω του ο ποί ου 

θα α να γνω ρί ζο νταν και θα ε ξου δε τε ρώνο νταν τα στε λέ χη των Βιετ κόν γκ, κο-

ρυ φώ θη καν με το πρό γραμ μα Φοί νι κας (Phoenix) με τά την ε πί θε ση του Τετ 

το 1968. Μέ χρι το 1969 ό μως η CIA α πο στα σιο ποι ή θη κε α πό το πρό γραμμα 

Φοί νι κας το ο ποί ο και πέ ρα σε στον έ λεγ χο κυ ρί ως της MACV.

Δυ σκο λί ες και Εμπό δια στο Βιετ νάμ

Τα στε λέ χη και οι υ πάλ λη λοι της CIA α ντι με τώ πι ζαν στο Βιετ νάμ μια σει ρά 

α πό δυ σκο λί ες που έ κα ναν τη συλ λο γή πλη ρο φο ριών α πό αν θρώ πι νες πη γές 

(human intelligence) ε ξαι ρε τι κά δύ σκο λη. Η πλειο ψη φί α των υ παλ λή λων της 

υ πη ρε σί ας δεν μι λού σε τα βιετ να μέ ζι κα και ή ταν σχε δόν α δύ να το για αυ τούς 

να α να μει χθούν με τον το πι κό πλη θυ σμό. Ό πως ανα φέ ρει ο John Sullivan35, «η 

α δυ να μί α των υ παλ λή λων να α να μει χθούν με τον το πι κό πλη θυ σμό και η ελ λι πής 

γνώ ση της το πι κής γλώσ σας και του πο λι τι στικού πε ρι βάλ λο ντος έ κα ναν την κα τά-

στα ση ε ξαι ρε τι κά δύ σκο λη»36. Ο Frank Snepp με τη σει ρά του ση μειώ νει πως αν 

και τα πε ρισ σό τε ρα στε λέ χη της CIA που έ φτα ναν στο Βιετ νάμ δεν εί χαν κα μί α 

γνώ ση για τη χώ ρα και δεν εκ παι δεύ ο νταν στην το πι κή γλώσ σα, α παι τούνταν 

α πό αυ τούς να στρα το λο γή σουν πλη ρο φο ριο δό τες, να συλέ ξουν πλη ρο φο ρί-

ες, και να δια χει ρι στούν τις διά φο ρες ε πι χει ρή σεις της CIA37. Με άλ λα λό για, η 

κα τά στα ση ή ταν δια φο ρε τι κή σε σύ γκρι ση με πε ριο χές ό πως η Ευ ρώπη και η 

Λα τι νι κή Α με ρι κή ό που τα ε πι χει ρη σια κά στε λέ χη της υ πη ρε σί ας είχαν κα λύ-

τε ρη προ ε τοι μα σί α, του λά χι στον α πό γλωσ σι κής πλευ ράς.

33 Ο.π., σελ. 57.
34 Ο.π., σελ. 58.
35 Ο John Sullivan ή ταν α να κρι τής της CIA στο Νό τιο Βιετ νάμ α πό το 1971 μέ χρι το 1975.
36 John Sullivan, Of Spies and Lies: A CIA Lie Detector Remembers Vietnam (Lawrence, Kansas: University 

Press of Kansas, 2002), σελ. 148-149.
37 Frank Snepp, ο.π., σελ. 12.
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Πρέ πει, ε πί σης, να προ στε θεί ό τι, ε ξαι τί ας 

των αυ ξη μέ νων α να γκών της CIA στο Βιετ-

νάμ, υ πήρ χε μια συ νε χής πί ε ση για αύ ξη ση 

του προ σω πι κού, και σαν α πο τέ λε σμα αυ τής 

της πί ε σης, κά θε τμή μα της υ πη ρε σί ας «υ πο-

χρε ούν ταν κά θε χρό νο να δί νει έ να πο σο στό 

εθε λο ντών για το Βιετ νάμ α νε ξάρ τη τα α πό 

την προ η γού με νη ε μπει ρί α αυ τών των ε θε-

λο ντών»38. Το κλα σι κό πρό βλη μα της πο σό τη-

τας έ να ντι της ποιό τη τας έ κα νε την εμ φά νι σή 

38 Ο.π.

Το κλασ ι κό πρό βλη μα της πο-

σό τη τας έ να ντι της ποιό τη τας 

έ κα νε την εμ φά νι σή του και 

ή ταν δύ σκο λο για τη CIA να 

αυ ξή σει κα τα κό ρυ φα το προ-

σω πι κό της στο Βιετ νάμ δια τη-

ρώ ντας ταυ τό χρο να έ να α πο δε-

κτό ε πί πε δο ποιό τη τας.
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του και ή ταν δύ σκο λο για τη CIA να αυ ξή σει κα τα κό ρυ φα το προ σω πι κό της στο 

Βιετ νάμ δια τη ρώ ντας ταυ τό χρο να έ να α πο δε κτό ε πί πε δο ποιό τη τας.

Το α πο τέ λε σμα αυ τών των δυ σκο λιών ή ταν, με τα ξύ άλ λων, ό τι έ να με γά λο μέ-

ρος των πλη ρο φο ριο δο τών της CIA «πα ρε χό ταν» α πό τις υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών 

του Νο τί ου Βιετ νάμ. Αυ τή η σχέ ση, αν και ή ταν χρή σι μη, α πο δεί χτη κε σε πολ λές 

πε ρι πτώ σεις κα τα στρο φι κή. Σε μια σει ρά πε ρι πτώ σε ων, οι πη γές πλη ρο φο ριών που 

προ ω θή θη καν στη CIA α πό το Ει δι κό Τμή μα (Special Branch) της Ε θνι κής Α στυ νο-

μί ας του Νο τί ου Βιετ νάμ και α πό τον Κε ντρι κό Ορ γα νι σμό Πλη ρο φο ριών (Central 

Intelligence Organization) του Νο τί ου Βιετ νάμ πα ρείχαν ψεύ τι κες πλη ρο φο ρί ες. 

Συ γκε κρι μέ να, στε λέ χη του Ει δι κού Τμή μα τος ισχυ ρί ζο νταν συ χνά στη CIA ό τι εί χαν 

έ ναν πλη ρο φο ριο δό τη α νά με σα στους Βιετ κόν γκ και έ δει χναν α κό μα και υ πο τι θέ-

μενα έγ γρα φα των Βιετ κόν γκ για να α πο δεί ξουν την α λή θεια των ι σχυ ρι σμών τους39. 

Τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές ό μως αυ τοί οι υ πο τι θέ με νοι πλη ρο φο ριο δό τες ή ταν α πλά 

πο νη ροί Βιετ να μέ ζοι που έ νω ναν σκόρ πια κομ μά τια α πό εφη με ρί δες προ κει μέ νου 

να πε ρά σουν την ι στο ρί α τους ως πραγ μα τι κή πλη ροφο ρί α40. Δεν εί ναι ξε κά θα ρο 

αν αυ τές οι πλα στο γρα φί ες προ ω θού νταν συνει δη τά στη CIA α πό το Ει δι κό Τμή μα. 

Ο John Sullivan ι σχυρί ζε ται ό τι το Ει δι κό Τμή μα συ νει δη τά ε ξα πα τού σε τη CIA41. Για 

να στη ρί ξει την ά πο ψή του α να φέ ρει μια σει ρά α πό ε πι χει ρή σεις στις ο ποί ες πή ρε 

μέ ρος, η πιο ση μα ντι κή α πό τις ο ποί ες ή ταν η ε πι χεί ρη ση VIOLET που πε ριε λάμ-

βα νε δύ ο πλη ρο φο ριο δό τες του Ει δι κού Τμή μα τος: τη VIOLET/2 που ι σχυ ριζό ταν 

ό τι ή ταν στέ λε χος α σφα λεί ας των Βιετ κόν γκ και τον VIOLET/1 που ή ταν α δερ φός 

της. Α πο δεί χτη κε τε λικά ό τι οι δύ ο αυ τοί πλη ρο φο ριο δό τες έ δι ναν ψεύ τι κες πλη-

39 John Sullivan, ο.π., σελ. 84.
40 Frank Snepp, ο.π., σελ. 13.
41 John Sullivan, ο.π., σελ. 83.
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ρο φο ρί ες, και έ να κρί σι μο ε ρώ τη μα που α νέ κυ ψε στη CIA ή ταν «τι κά νου με τώ ρα 

με τις 209 α να φο ρές που βα σί στη καν στις ψεύ τικες πλη ρο φο ρί ες της VIOLET/2»42. 

Α να φέ ρει, ε πί σης, ό τι α νά μεσα στον Ιού λιο του 1971 και τον Ια νουά ριο του 1972, 

ε ξέ τα σε πέ ντε ά το μα που πα ραδέ χτη καν ό τι πα ρεί χαν ψεύ τι κες πλη ρο φο ρί ες υ πό 

την κα θο δή γη ση του Ει δικού Τμή μα τος43.

Αν κά ποιος δε χτεί ό τι οι υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών του Νο τί ου Βιετ νάμ ε ξα πατού-

σαν συ νει δη τά τη CIA, τό τε πρέ πει να ε ξετα στεί και το κί νη τρο πί σω α πό αυ τή 

τη συ μπε ρι φο ρά. Το πιο πι θα νό κί νη τρο φαί νε ται να ή ταν η ε πι θυ μί α να δί νο νται 

πλη ρο φο ρί ες «α ρε στές» στους Αμε ρι κα νούς (intelligence to please behaviour): οι 

Νο τιο βιετ να μέ ζοι πα ρεί χαν στις α με ρι κα νι κές υ πη ρε σί ες ό,τι οι τε λευ ταί ες ε πι θυ-

μού σαν να α κού σουν, και συ νέ τασ σαν ε ντυ πω σια κές στα τι στι κές α να φο ρές για να 

στη ρί ξουν τους ι σχυ ρι σμούς τους πε ρί προ όδου44. Ο Robert McNamara (Υ πουρ γός 

Ά μυ νας των Η ΠΑ α πό το 1961 έ ως το 1968) ι σχυ ρί ζε ται ό τι οι στρα τιω τι κοί και τα 

στε λέ χη πλη ρο φο ριών στο Βιετ νάμ «δέ χο νταν λαν θα σμέ νες πλη ρο φο ρί ες α πό τους 

Νο τιο βιετ ναμέ ζους που συ νή θι ζαν να α να φέ ρουν αυ τά που πί στευαν πως οι Α με ρι κα-

νοί ήθε λαν να α κού σουν»45, και ση μειώ νει ό τι ο διευ θυ ντής της CIA John McCone 

πα ρα δέ χτη κε με τά τον πό λε μο ό τι τα ε πι χει ρη σια κά στε λέ χη της υ πη ρε σί ας πα-

ρα πλη ρο φο ρού νταν α πό τους Νο τιο βιετ να μέ ζους που «έ νιω θαν υ πο χρε ω μέ νοι να 

«πα ρά γουν» στα τι στι κές που θα έ βρισκαν σύμ φω νη την κε ντρι κή κυ βέρ νη ση»46. Ε πί σης, 

α να φέ ρει ρη τά ό τι οι προ βλη μα τι κές α να φο ρές και οι πλη ρο φο ρί ες αμ φι βό λου 

α ξί ας που πα ρεί χαν οι υ πη ρε σί ες του Νο τί ου Βιετ νάμ, ή ταν συ χνά α πο τέ λε σμα 

μιας συ νει δη τής προ σπά θειας για πα ρα πλη ρο φό ρη ση47.

Πρέ πει, ε πί σης, να α να φερ θεί ό τι υ πήρ χε μια α διά κο πη πί ε ση α πό τα α νώ τε ρα 

κλι μά κια της CIA για συ νε χή στρα το λό γη ση νέ ων πλη ρο φο ριο δο τών. Αυ τό, α ναμ-

φί βο λα, ο δή γη σε τα στε λέ χη της CIA στα χα μη λό τε ρα κλι μά κια να δέ χο νται τις 

πη γές και τους πλη ρο φο ριο δό τες του Ει δι κού Τμή μα τος χω ρίς δεύ τε ρη σκέψη. 

Τον Δε κέμ βριο του 1968, ο Theodore Shackley α νέ λα βε τη θέ ση του διευ θυ ντή 

του αρ χηγεί ου της CIA στη Σα ϊ γκόν και μια α πό τις πολι τι κές του ή ταν να πιέ ζει το 

προ σω πι κό της υ πη ρε σί ας για στρα το λό γη ση όλο και πε ρισ σό τε ρων πλη ρο φο ριο-

δο τών. Αυ τή η πί ε ση ο δή γη σε πολ λούς υ παλ λή λους της CIA να δέ χο νται α μέ σως 

τις πη γές των νο τιο βετ να μέ ζι κων υ πη ρε σιών πλη ρο φο ριών χω ρίς τις πε ρισ σό τε ρες 

φορές να ε λέγ χουν την α ξιο πι στί α τους. Ο Frank Snepp ση μειώ νει πως το α πο-

τέ λε σμα αυ τής της πο λι τι κής ή ταν ό τι «πά νω α πό ε κα τό α πό τους υ πο τι θέ με νους 

πλη ρο φο ριο δό τες του στους Βιετ κόν γκ α πο δεί χτη καν α πα τε ώ νες»48.

Έ να άλ λο πρό βλη μα που δυ σχέ ραι νε τις δρα στη ριό τη τες της CIA ή ταν αυ τό του 

συ ντο νι σμού α νά με σα στις διά φο ρες υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών που ε πι χει ρού σαν στο 

42 Ο.π., σελ. 80.
43 Ο.π., σελ. 85. Για πα ρά δειγ μα, μια γυ ναί κα πα ρα δέ χτη κε ό τι έ να στέ λε χος του Ει δι κού Τμή μα τος της 

εί χε πει πως θα την πλή ρω νε αν έ κα νε τους Α με ρι κα νούς να πι στέ ψουν ό τι ή ταν Βιετ κόνγκ.
44 George Herring, ο.π., σελ. 91.
45 Robert McNamara, In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam (New York: Times Books, 1995), 

σελ. 47.
46 Ο.π., σελ. 48.
47 Ο.π., σελ. 237.
48 Frank Snepp, ο.π.
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Νό τιο Βιετ νάμ. Οι δρα στη ριό τη τες της CIA, του τμή μα τος πλη ροφο ριών της MACV 

(J-2) και των υ πη ρε σιών πλη ρο φο ριών της κυ βέρ νη σης του Νο τί ου Βιετ νάμ δεν συ-

ντο νί ζο νταν α πο τε λε σμα τι κά. Ό πως α να φέ ρει ο James Wirtz, «το ε νο ποι η μέ νο σύ στη-

μα πλη ρο φο ριών πο τέ δεν λει τούρ γη σε σαν μια ο λο κλη ρω μέ νη ε πι χεί ρη ση. Οι σύμ μα χοι 

συ χνά α πέ κρυ πταν πλη ρο φο ρί ες ο έ νας α πό τον άλ λον και οι πη γές πλη ρο φο ριών δεν 

δια νέ μο νταν ι σό τι μα στις συμ μα χι κές μο νά δες»49. Οι στρα τιω τι κές μο νά δες του Νο τί ου 

Βιετ νάμ, για πα ρά δειγ μα, εί χαν συ χνά έλ λει ψη ε παρ κών πλη ρο φο ριών για τις ε πι χει-

ρή σεις τους, και οι διοι κη τές των α με ρι κα νι κών δυ νά με ων α πέ κρυ πταν α πό αυ τές 

έ να με γά λο μέρος πλη ρο φο ριών50. Ο Στρα τη γός William Westmoreland51 ση μειώ νει 

πως η έλ λει ψη μιας ε νο ποι η μέ νης διοί κη σης προ κα λού σε πολ λά προ βλή μα τα στον 

το μέ α της συλ λο γής και α νά λυ σης πληρο φο ριών και προ κει μέ νου να δεί ξει την έ κτα ση 

του προ βλή μα τος πα ρα θέ τει στο βι βλί ο του A Soldier Reports ό λες τις δια φο ρε τι κές 

υπη ρε σί ες πλη ρο φο ριών που ε πι χει ρού σαν στο Βιετ νάμ52.

Πέ ρα από το πα ρα πά νω πρό βλη μα, υ πήρ χαν συ χνά δια φω νί ες α νά με σα στη 

CIA και τις στρα τιω τι κές υ πη ρε σί ες σχε τι κά με τις ε κτι μή σεις για τη στρα τιω τι κή 

και πο λι τι κή κα τά στα ση στο Βιετ νάμ και σχε τι κά με τα μέ τρα που έ πρε πε να λη-

φθούν. Μί α α πό τις πιο γνω στές δια φω νί ες ή ταν αυ τή α νά με σα στη CIA και τη 

MACV (κα θώς και α νώ τα τους α ξιω μα τού χους της κυ βέρ νη σης) για την πρό ο δο 

που συ ντε λεί ται στο Βιετ νάμ κα θώς και για το ζή τη μα της μέ τρη σης των ε χθρι κών 

α πω λειών53. Κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου, οι α να λυ τές της CIA ε ξέ φρα ζαν συ νή-

θως σκε πτι κι σμό για τις δη λώ σεις και α να φο ρές του στρα τού και της κυ βέρ νη σης 

σχε τι κά με την κα τά στα ση στο Βιετ νάμ54.

Ό σον α φο ρά το ζή τη μα της μέ τρη σης των α πω λειών του ε χθρού, ο στό χος 

του Στρα τη γού Westmoreland ή ταν να φτά σει στο ση μεί ο όπου οι α πώ λειες των 

Βιετ κόν γκ και των Βο ρειο βιετ να μέ ζων θα ή ταν με γα λύ τερες α πό τον ρυθ μό α να-

πλή ρω σής τους55. Ή ταν την ά νοι ξη του 1967 που ο Westmoreland ι σχυ ρί στη κε ό τι 

ο στό χος αυ τός ε πε τεύ χθη: η CIA ό μως εί χε δια φο ρε τι κή γνώ μη και οι α να λυ τές 

της τό νι ζαν ό τι «οι κομ μου νι στές συ νε χί ζουν να αυ ξά νουν τις κύ ριες δυ νά μεις τους 

τό σο μέ σω διείσ δυ σης ό σο και μέ σω τοπι κής στρα το λό γη σης»56.

Η δια φο ρά στον α ριθ μό των ε χθρι κών δυ νά με ων που έ δι ναν οι δύ ο υ πη ρε σί ες 

εί χε να κά νει με τα ξύ άλ λων και με τον ο ρι σμό του ε χθρού. Η MACV συμ φω νού σε 

σε γε νι κές γραμ μές με τη CIA στον α ριθ μό των συμ βα τι κών δυ νά με ων. Η δια φο ρά 

έ γκει το α ντί θε τα στις μη συμ βα τι κές δυ νά μεις57. Συ γκε κρι μέ να, τα νού με ρα της 

49 James Wirtz, The Tet Offensive: Intelligence Failure in War (Cornell University Press, New York, 1994 
paperback edition), σελ. 97.

50 Ο.π. Dale Andradι, ο.π., σελ. 50.
51 Ο Στρα τη γός William Westmoreland ή ταν διοι κη τής της MACV α πό τον Ιούνιο του 1964.
52 William Westmoreland, ο.π., σελ. 415-416.
53 Robert McNamara, ο.π., σελ. 238.
54 Harold Ford, “Unpopular Pessimism: Why CIA Analysts Were So Doubtful About Vietnam”, CIA Studies 

in Intelligence, Vol. 01, No. 1, 1997, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/csi-studies/studies/97unclass/vietnam.html (τε λευταί α πρό σβα ση στις 13/01/2009).

55 Robert McNamara, ο.π.
56 Ο.π.
57 Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only-Secret Intelligence and the American Presidency from 

Washington to Bush (London: Harper Collins Publishers, 1995), σελ. 329.
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MACV για τους α ντάρ τες ή ταν χα μη λό τε ρα α πό αυ τά της CIA, ε πει δή η πρώ τη πε-

ριε λάμ βα νε στους α ντάρ τες τα μέ λη μιας μη συμ βα τι κής στρα τιω τι κής μο νά δας 

που βρι σκό ταν υ πό την ε πί βλε ψη μιας συ νοι κια κής ή άλ λης ε πι τρο πής58. Αυ τή η 

προ σέγ γι ση δεν λάμ βα νε ό μως υ πό ψη (σε α ντί θε ση με την προ σέγ γι ση της CIA) 

τους χω ρι κούς που στον ε λεύ θε ρο χρό νο τους βο η θού σαν τους Βιετ κόν γκ να 

α να τι νά ζουν γέ φυ ρες ή να το πο θε τούν παγί δες59.

Ό σον α φο ρά τις δη λώ σεις για την στρα τιω τι κή και πο λι τι κή πρό ο δο που συ-

ντε λού ταν στο Βιετ νάμ, υ πήρ χε μια τά ση στην MACV και στους υ παλ λή λους της 

α με ρι κα νι κής πρε σβεί ας στη Σα ϊ γκόν να δια τυ πώ νουν αι σιό δο ξες και «α ρε στές» 

ε κτι μή σεις, ε νώ η CIA εί χε έ ναν πιο προ σε κτι κό και α παι σιό δοξο τό νο. Οι α ξιω-

μα τού χοι του στρα τού κα θώς και οι α ξιω μα τού χοι της πρε σβεί ας στη Σα ϊ γκόν 

προ ω θού σαν αι σιό δο ξες α να φο ρές προ κει μέ νου να α πο δείξουν ό τι συ ντε λού νταν 

πρό ο δος στο Βιετ νάμ. Το να ι σχυ ρί ζο νταν το α ντί θε το, θα σή μαι νε ό τι δεν έ κα ναν 

κα λά τη δου λειά τους. Αυ τές οι α να φο ρές κα θώς και η ί δια η αυ το πε ποί θη σή του, 

ο δή γη σαν τον McNamara να ι σχυ ρι στεί τον Μά ιο του 1962 ό τι «κά θε πο σο τι κός 

δεί κτης μέ τρη σης που έ χου με δεί χνει ό τι νι κά με τον πό λε μο»60 και δύ ο μή νες αρ γό τε-

ρα βα σι ζό με νος σε μια α να φο ρά της MACV ό τι οι Βιετ κόν γκ θα ε ξα λει φθούν ως 

υ πολο γί σι μη δύ να μη «έ ως το τέ λος του 1965»61. Ε πι πλέ ον, αν και υ πήρ χαν κά ποιοι 

α ξιω μα τού χοι της πρε σβεί ας αλ λά και της MACV που συ νει δη το ποιού σαν τη δυ-

σκο λί α της κα τά στα σης στο Βιετ νάμ, οι α να φο ρές τους συ νή θως α πορ ρί πτο νταν 

ή α γνο ού νταν α πό τους α νω τέ ρους τους, που αρ νού νταν να προ ω θή σουν τις 

δυ σά ρε στες ε κτι μή σεις στα α νώ τερα κλι μά κια62. Αυ τή η τά ση ε ξο μοί ω σης με τις 

αι σιό δο ξες ε κτι μή σεις δεν εμ φα νί στη κε στις γραμ μές της CIA, του λά χι στον στον 

βαθ μό που εμ φα νί στη κε στην MACV και στο προ σω πι κό της πρε σβεί ας.

Η Ε πί θε ση του Τετ

Η ε πί θε ση του Τετ, που ε ξα πο λύ θη κε α πό τους Βιετ κόν γκ τις πρώτες ώ ρες της 

31ης Ια νουα ρί ου του 1968 και η ο ποί α στό χευε τα κύ ρια α στι κά κέ ντρα του Νο τί ου 

Βιετ νάμ, αιφ νι δί α σε τις Η ΠΑ. Εί ναι γε νι κώς α πο δε κτό ό τι η απο τυ χί α πρό βλε ψης 

της ε πί θε σης του Τετ δεν α φο ρού σε το κομ μά τι της συλ λογής πλη ρο φο ριών63. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, τους μή νες που προ η γή θη καν της ε πί θε σης, υ πήρ χαν πολ-

λά ση μά δια ό τι «κά τι με γά λο» ε τοι μα ζό ταν64 κα θώς και εν δεί ξεις για τη φύ ση των 

ε περ χό με νων ε πι θέ σε ων.

58 Ο.π., σελ. 330.
59 Ο.π. William Westmoreland, ο.π., σελ. 16.
60 Harold Ford, CIA and the Vietnam Policymakers: Three Episodes 1962-1968, Episode 1 1962-1963: Distortions 

of Intelligence, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-
monographs/cia-and-the-vietnam-policymakers-three-episodes-1962-1968/epis1.html (τε λευ ταί α πρόσβα ση 
στις 13/01/2009).

61 Ο.π.
62 Harold Ford, “Unpopular Pessimism: Why CIA Analysts Were So Doubtful About Vietnam”, ο.π.
63 Ο Richard Betts ση μειώ νει πως στις πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις η αι τί α του αιφ νι δια σμού δεν βρί σκε-

ται στο κομ μά τι της συλλο γής πλη ρο φο ριών. Richard Betts, Surprise Attack: Lessons for Defense Planning 
(Washington: Brookings Institution, 1982), σελ. 16. Richard Betts, “Analysis, War, and Decision: Why Intelligence 
Failures Are Inevitable”, World Politics, Vol. 31, No. 1, October 1978, σελ. 84.

64 Bruce Palmer, ο.π., σελ. 77.
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Τους μή νες πριν α πό την ε πί θε ση του Τετ, οι κομ μου νι στές ε φάρ μο ζαν μια 

στρα τη γι κή ε ξα πά τη σης με στό χο να πα ρα σύ ρουν τις α με ρι κα νι κές και τις νοτιο-

βιετ να μέ ζι κες δυ νά μεις στην Α πο στρα τιω τι κο ποι η μέ νη Ζώ νη (που χώ ρι ζε το Βό ρειο 

α πό το Νό τιο Βιετ νάμ) και στην πε ριο χή του Khe Sanh. Η στρα τιω τι κή δρά ση των 

Βιετ κόν γκ τρα βού σε την προ σο χή μα κριά α πό τις α στι κές πε ριο χές και «κρα τού σε 

τις α με ρι κα νι κές μο νά δες στις συ νή θεις πε ριο χές όπου ε πι χει ρού σαν κα τά μή κος των 

συ νό ρων του Νο τί ου Βιετ νάμ»65. Αυ τή η πα ρα πλα νη τι κή στρα τη γι κή εί χε το πλε ο νέ-

κτη μα ό τι συνέ πι πτε με τα κυ ρί αρ χα πι στεύ ω στον α με ρι κα νι κό στρα τό και στην 

α με ρι κανι κή κυ βέρ νη ση. Πρώ τον, οι πλη ρο φο ρί ες που προ έρ χο νταν α πό την υ πο-

κλο πή των ε πι κοι νω νιών του ε χθρού (signals intelligence) θε ω ρού νταν η πιο α ξιό πι-

στη πη γή πληρο φο ριών. Κα τά τη διάρ κεια των ε βδο μά δων που προ η γή θη καν της 

ε πί θε σης, οι ε χθρι κές ε πι κοι νω νί ες α πε κά λυ πταν την (πα ρα πλα νη τι κή) με τα κί νη ση 

μονά δων του Βο ρεί ου Βιετ νάμ κα τά μή κος της Α πο στρα τιω τι κο ποι η μέ νης Ζώ νης 

και κο ντά στο Khe Sanh66. Οι μο νά δες των Βιετ κόν γκ που διείσ δυαν στις πό λεις 

και τις πε ρι κύ κλω ναν, δεν ά φη ναν τη λε πι κοι νω νια κά ί χνη και οι πλη ρο φο ρί ες για 

τις κι νή σεις τους προ έρ χο νταν κυ ρί ως μέ σω εγ γρά φων που εί χαν α πο σπα στεί και 

μέ σω α να κρί σε ων αιχ μα λώ των67. Ε ξαιτί ας ό μως του γε γο νό τος ό τι η πι θα νό τη τα για 

ε πι θέ σεις σε α στι κά κέ ντρα στη ρι ζό ταν κυ ρί ως σε πλη ρο φο ρί ες α πό έγ γρα φα και 

α πό α να κρί σεις αιχ μα λώτων και ό χι α πό υ πο κλο πές ε πι κοι νω νιών, «οι Α με ρι κα νοί 

α γνόη σαν τις πλη ρο φο ρί ες που α νέ φε ραν ό τι οι κομ μου νι στές στό χευαν να ε πι τεθούν 

65 James Wirtz, ο.π., σελ. 65.
66 Ο.π., σελ. 274.
67 Ο.π. Christopher Andrew, ο.π., σελ. 342.
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στις πό λεις κα τά τη διάρ κεια της γιορ τής του Τετ»68. Ό πως ση μειώ νει ο John Prados, 

οι πλη ρο φο ρί ες μά χης (πλη ρο φο ρί ες α πό α να κρί σεις και στρα τιω τι κά έγ γρα φα) 

έ δει χναν ό τι ο ε χθρός θα χτυ πού σε τα α στι κά κέ ντρα, ε νώ οι πλη ρο φο ρί ες που 

προ έρ χο νταν α πό υ πο κλο πές έ δει χναν μια στρα τιω τι κή προπα ρα σκευ ή γύ ρω α πό 

το Khe Sanh69. Το ε ρώ τημα ή ταν «σε ποιο εί δος πλη ρο φο ριών έ πρε πε να έ χει κα νείς 

68 James Wirtz, ο.π.
69 John Prados, The Warning That Left Something to Chance: Intelligence at Tet in The Tet Offensive, edited 
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περισ σό τε ρη ε μπι στο σύ νη»70. Δεύ τερον, υ πήρ χε η ά πο ψη ό τι η ε πί θε ση θα λάμ βα νε 

χώ ρα στις συ νο ρια κές πε ριο χές, ε πει δή ε κεί οι Βο ρειο βιετ να μέ ζοι ή ταν πιο ι σχυ ροί 

στρα τιω τι κά. Οι διοικη τές των Η ΠΑ πί στευαν πως μια συμ βα τι κή ε πί θε ση στις κύ-

ριες πό λεις του Νο τί ου Βιετ νάμ θα ή ταν κα τα στρο φι κή για το Βό ρειο Βιετ νάμ και 

ε πο μέ νως απί θα νο να πραγ μα το ποι η θεί. Τρί τον, οι α με ρι κα νι κές δυ νά μεις ή ταν 

προ ε τοι μα σμέ νες να α ντι με τω πί σουν μια ε πί θε ση στην Α πο στρα τιω τι κο ποι η μέ νη 

Ζώ νη και στο Khe Sanh και αυ τό ε πη ρέ α σε τις ε κτι μή σεις τους για τις ε χθρι κές 

κι νήσεις71. Τέ ταρ τον, σχε τι κά με τη χρο νι κή στιγ μή της ε πί θε σης, οι διοικη τές της 

MACV πί στευαν ό τι οι Βο ρειο βιετ ναμέ ζοι δεν θα πα ρα βί α ζαν την ε κε χει ρί α της ιε ρής 

γιορ τής του Τετ. Ο λα ός του Βιετ νάμ έ τρε φε με γά λο σε βα σμό για τις ε ορ τές του 

Τετ και, σύμ φω να με τον αμε ρι κα νι κό τρό πο σκέ ψης, μια κομ μου νι στι κή ε πί θε ση 

θα ε ξόρ γι ζε τους Νοτιο βιετ να μέ ζους και ε πο μέ νως θα έ κα νε κα κό στον α γώ να 

των κομ μου νι στών72. Τέ λος, οι Βο ρειο βιετ να μέ ζοι πο τέ πριν δεν εί χαν ε ξα πο λύ σει 

επί θε ση κα τά τη διάρ κεια ε κε χει ρί ας. Προ σπα θού σαν συ νή θως να εκ με ταλ λευ τούν 

τις ε κε χει ρί ες για α νε φο δια στι κές δρα στη ριό τη τες73.

Πα ρά τις πα ρα πλα νη τι κές κι νή σεις των Βο ρειο βιετ να μέ ζων, υ πήρ χαν με ρι κά 

ση μά δια που έ δει χναν ό τι ε πέ κει το ε πί θε ση ε να ντί ον των πό λε ων του Νο τί ου 

Βιετ νάμ. Σύμ φω να με τον James Wirtz, κυ ρί ως τέσ σε ρα κομ μά τια πλη ρο φο ριών 

πα ρεί χαν α κρι βή προ ει δο ποί η ση σχε τι κά με το πώς, πού, και πό τε θα ξε κι νούσε 

η ε πι χεί ρη ση74. Το πρώ το ή ταν έ να έγ γρα φο, που έ πε σε στα χέ ρια των Α με ρι κα-

νών τον Νο έμ βριο του 1967 και α νέ φε ρε ξε κά θα ρα ό τι μια ση μα ντι κή ε πί θε ση θα 

λάμ βα νε χώ ρα και υ πο δείκνυε ε πί σης την πε ριο χή της ε πί θε σης75. Το δεύ τε ρο προ-

ήλ θε α πό τις ε γκα τα στά σεις υ πο κλο πής ε πι κοι νω νιών της NSA (National Security 

Agency)76, το τρί το ή ταν οι λε γό με νες κα σέ τες της πό λης Qui Nhon (Qui Nhon 

tapes) μα ζί με πλη ρο φο ρί ες α πό α να κρί σεις αιχμα λώ των77, και το τε λευ ταί ο ή ταν 

οι πρό ω ρες ε πι θέ σεις τις πρώ τες ώ ρες της 30ης Ια νουαρί ου78.

Οι α να λυ τές της CIA ή ταν ί σως οι μό νοι που πλη σί α σαν σε μια σω στή ε κτί μη ση 

της στρα τη γι κής και των στό χων της ε πί θεσης του Τετ. Αυ τή η ε κτί μη ση δεν συμ βά-

δι ζε, ό μως, με τις κα θιε ρω μέ νες α πό ψεις των στρα τιω τι κών και των α ξιω μα τού χων 

στην Ουά σι γκτον και ε πο μέ νως απορ ρί φθη κε. Με ρι κούς μή νες πριν την ε πί θε ση, 

έ νας α να λυ τής της CIA στη Σα ϊ γκόν, ο Joseph Hovey, δια τύ πω σε μια πρό βλε ψη της 

ε πί θε σης του Τετ79. Η α νά λυσή του προ ω θή θη κε σε α νώ τα τους α ξιω μα τού χους της 

κυ βέρ νη σης, ό λες του ό μως οι πα ρα τη ρή σεις α πορ ρί φθη καν80. Κα τά τη διάρκεια 

by Marc Jason Gilbert and William Head (Westport, Connecticut: Praeger, 1996), σελ. 153-154.
70 Ο.π., σελ. 154.
71 James Wirtz, ο.π., σελ. 267.
72 Ο.π. William Westmoreland, ο.π., σελ. 318.
73 James Wirtz, ο.π., σελ. 109-110.
74 Ο.π., σελ. 256.
75 Ο.π., σελ. 256-257.
76 Ο.π., σελ. 257.
77 Ο.π. Don Oberdorfer, Tet! The Turning Point in the Vietnam War (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins 

University Press, 2001 paperback edition), σελ. 127.
78 James Wirtz, ο.π., σελ. 258.
79 Ο.π., σελ. 12.
80 Ο.π., σελ. 12-13. Sam Adams, War of Numbers: An Intelligence Memoir (South Royalton: Steerforth Press, 
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του πο λέ μου του Βιετ νάμ, οι πε ρισ σό τε ροι α να λυ τές της CIA θε ω ρού νταν πο λύ 

α παι σιό δο ξοι ως προς τις ε κτι μή σεις τους. Στην πε ρί πτω ση της ε πί θε σης του Τετ, 

και ό χι μό νο σε αυτήν, οι «γκρί ζες» προ βλέ ψεις τους α πο δεί χτη καν α λη θι νές.

Ε πι γραμ μα τι κά, η CIA α ντι με τώ πι σε πολ λές δυ σκο λί ες σε ε πι χει ρη σια κό 

ε πί πε δο: έλ λει ψη γλωσ σι κής και πο λι τι σμι κής κα τάρ τι σης, η α προ θυ μί α 

των Νο τιο βιετ να μέ ζων να α σχο λη θούν σο βα ρά με τα διά φο ρα στρα-

τιω τι κά σχέ δια και τα σχέ δια συλ λο γής και α νά λυ σης πλη ρο φοριών, 

και δυ σκο λί α συ ντο νι σμού με τις υ πη ρε σί ες πλη ρο φο ριών του Νο τί ου 

Βιετ νάμ και με τις α με ρι κα νι κές στρα τιω τι κές υ πη ρε σί ες. Στο α να λυ τι κό 

επί πε δο, ό μως, η α πό δο σή της ή ταν πο λύ κα λύ τε ρη. Δεν ι σχυ ρί στη κε 

ό τι ο πό λε μος δεν μπο ρεί να κερ δη θεί. Οι α να λυ τές της CIA έ λε γαν 

α πλά ό τι ο πό λε μος θα ή ταν μα κρύ τε ρος και θα εί χε πε ρισσό τε ρο 

κό στος α πό ό σο ο Υ πουρ γός Α μύ νης McNamara και ο Πρό ε δρος των 

Η ΠΑ Lyndon Johnson υ πέ θε ταν. Οι α να φο ρές της ή ταν πιο προσε χτι κές 

α πό τις α να φο ρές που έρ χο νταν α πό την πρε σβεί α της Σα ϊ γκόν και την 

MACV, και πολ λές φο ρές οι α να λυ τές της ε ντό πι σαν σω στά τις ρί ζες 

των προ βλη μά των που α ντι με τώ πι ζαν οι Α με ρι κα νοί στο Βιετ νάμ.

1994), σελ. 145.
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Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΟ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΕΥ ΡΩ ΜΕ ΣΟ ΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ

Η Με σό γειος υπήρ ξε α νέ κα θεν σταυ ρο δρό μι συ νά ντη σης δια φο ρε τι κών πο λι τι-

σμών, ε μπο ρευ μα τι κών συ ναλ λα γών αλ λά και χώ ρος βί αιων α ντι πα ρα θέ σε ων και 

συ γκρού σε ων. Η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση (Ε.Ε.), λόγω της γε ω γρα φι κής γειτ νί α σης και 

των πα ραδο σια κών πο λι τι κών και οι κο νο μι κών δε σμών που εί χε με τη Με σό γειο, 

κα τα νόη σε α πό πο λύ νω ρίς την α νά γκη ύ παρ ξης δια φό ρων συμ φω νιών και γε νι-

κό τε ρα σχέ σε ων με τον πε ρί γυ ρό της.

Ή δη α πό τις αρ χές της δε κα ετί ας του 60’, α νέ πτυ ξε δι με ρείς σχέ σεις με ο ρι σμέ-

νες με σο γεια κές χώ ρες υ πό τη μορ φή Συμ φω νιών Σύν δεσης. Μέ σα σε διά στη μα 

μί ας δε κα ε τί ας, υ πήρ ξε συμ φω νί α για την ά σκη ση μιας συ ντο νι σμέ νης, συ στη-

μα το ποι ημέ νης και ο μοιό μορ φης με σο γεια κής πο λι τι κής (Σφαι ρι κή Με σο γεια κή 

Πο λι τι κή). Α πό τα μέ σα της δε κα ε τί ας του 80’, ε φαρ μό στηκε μια νέ α με σο γεια κή 

πο λι τι κή, με τά και την έ ντα ξη της Ι σπα νί ας και της Πορ το γα λί ας στην Έ νω ση, που 

ε κτός των άλ λων προ έ βλε πε στα δια κή μεί ω ση των δα σμών ε πί των ει σα γω γών 

των α γρο τι κών προ ϊ ό ντων κα θώς και την υ πο γρα φή χρη μα το δο τι κών πρω το κόλ-

λων. Με χρο νι κό ο ρί ζο ντα το έ τος 1995, υ ιο θε τεί ται ή δη α πό τις αρ χές του 90’ 

η ε πο νο μα ζό με νη Α να νε ω μέ νη Με σο γεια κή Πο λι τική, η ο ποί α με τη σει ρά της 

το νί ζει την α νά γκη ύ παρ ξης χρη μα το δό τη σης για προγράμ μα τα κοι νού ή πε ρι φε-

ρεια κού εν δια φέ ρο ντος σε το μείς ό πως το πε ρι βάλ λον, οι αν θρώ πι νοι πό ροι και 

οι μεικτές ε πι χει ρήσεις. 

Ο ρό ση μο στις ευ ρωμε σο γεια κές σχέ σεις α πο τέ λε σε η Διά σκε ψη της Βαρ κε-

λώ νης (ΔτΒ), που πραγ μα το ποι ή θη κε στις 27-28 Νο εμ βρί ου 1995 στην ομώ νυ μη 

πό λη της Ι βη ρι κής Χερ σο νή σου. Η Συνδιά σκε ψη των Υ πουρ γών Ε ξω τε ρι κών των 

άλ λο τε 15 κρα τών με λών της Έ νω σης και των 12 με σο γεια κών ε ταί ρων1 ή ταν το 

ση μεί ο εκ κί νη σης μιας νέ ας συ νερ γα σί ας σε δι με ρές και πο λυ με ρές ε πί πε δο. Ως 

εκ τού του, στη Βαρ κε λώ νη ε γκαι νιά ζε ται η Ευ ρω πα ϊ κή Με σο γεια κή Συ νερ γα σί α 

(Ε.Μ.Σ.), που προ νο ού σε μια σει ρά από φι λό δο ξους οι κο νο μικούς, πο λι τι κούς και 

πο λι τι στι κούς στό χους με κύ ριο στό χο να προ ω θή σει τη στα θε ρό τη τα, την ευ η με-

ρί α και την α σφά λεια στην πε ριο χή. 

Α κο λου θώ ντας πι στά το πρό τυ πο της Διαδι κα σί ας του Ελ σίν κι (1975) α πο τε λεί-

ται α πό τρεις πυ λώ νες δρά σεις: 

Ο πρώ τος πυ λώ νας αφο ρά τη στε νή συ νερ γα σί α στους το μείς της πο λι τι κής 

και της α σφά λειας. Στό χος εί ναι η προ ώθη ση της ει ρή νης, των αν θρω πί νων δι-

καιω μά των κα θώς και η εν δυ νά μω ση του πο λι τι κού δια λό γου και της ε νί σχυ σης 

της χρη στής διακυ βέρ νη σης και των δη μο κρα τι κών θε σμών.

Ο δεύ τε ρος πυ λώ νας α να φέ ρε ται στην οι κο νο μι κή συ νερ γα σί α και ευ η με ρί α 

της περιο χής και διαι ρείται με τη σει ρά του σε τρεις ά ξο νες:

 πρώτι στος στό χος η δη μιουρ γί α μί ας Ευ ρω-Με σο γεια κής Ζώ νης Ε λευ θέ ρων 

Συ ναλ λα γών ( Ε.Μ.Ζ.Ε.Σ.) μέ χρι το 2010

 α ποτε λε σμα τική συ νερ γα σί α στο οι κο νο μι κό πε δίο και συ ντο νι σμέ νη δρά ση 

στις διοι κη τι κές δο μές και στις διαρ θρω τι κές προ σαρ μο γές

1 Σ’ αυ τές συ γκα τα λέ γο νταν οι εξής χώ ρες: Μα ρό κο, Αλ γε ρί α, Τυ νη σί α, Αί γυ πτος, Συ ρί α, Τουρ κί α, Ισ ρα ήλ, Λί-
βα νος, Ιορ δα νί α, Πα λαι στι νια κή Αρ χή, Μάλ τα, Κύ προς. Η Λι βύ η έ χει κα θε στώς πα ρα τη ρη τή α πό το 1999. 
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 αύ ξη-

ση της χρη μα-

το δο τι κής ε νίσχυ σης 

α πό την Ε.Ε. προς τους ε ταί ρους. Ση μα ντι κή και νο το μί α εί ναι η θέ σπι ση ε νός νέ ου 

χρη μα το δο τι κού προ γράμμα τος, του λε γό με νου MEDA, με το ο ποί ο α ντι κα θί στα-

νται τα πα λαιό τε ρα δι με ρή πρω τό κολ λα συ νερ γα σί ας. Τα προ γράμ μα τα MEDA 

εί ναι ευέ λι κτα και έ χουν στο χευ μέ νη δρά ση, βα σί ζο νται στη δι με ρή συ νερ γα σί α και 

α ντι με τω πί ζουν ξε χωρι στά κά θε Τρίτη Μεσογειακή Χώρα (Τ.Μ.Χ.) α νά λο γα με τις 

ιδιαι τε ρό τη τές της. Στο πλαί σιο των προ γραμ μά των αυ τών, πε ρι λαμ βά νο νται και 

οι «ο ρι ζό ντιες» δρά σεις για την προ ώ θη ση της δια πε ρι φε ρεια κής συ νερ γα σί ας. 

Ο τρί τος πυ λώ νας α φο ρά τη συ νερ γα σί α σε πο λι τι στι κό, κοι νω νι κό και αν θρω-

πι στι κό ε πί πε δο. 

Στις 27-28 Νο εμβρί ου 2005, η Συ νά ντη ση των Αρ χη γών Κρα τών και Κυ βερ-

νή σε ων στη Βαρ κελώ νη α πέ τυ χε πα τα γω δώς. Α πό τους η γέ τες των Τρίτων 

Μεσογειακών Χωρών (Τ.Μ.Χ.) προ σήλ θαν στις συζη τή σεις μό νο ο Πα λαι στί νιος 

Πρό ε δρος Μαχ μού ντ Α μπάς και ο Τούρ κος Πρω θυ πουρ γός Ρε τζέπ Τα γίπ Ερ ντο-

γάν. Η συ νά ντη ση υ ποτίθε ται ότι θα ε νί σχυε την Ευ ρω με σο γεια κή Συ νερ γα σί α. 

Α ντί θε τα, η 10η Ε πε τεια κή Ευ ρω με σο γεια κή Σύ νο δος Κο ρυ φής της Βαρ κε λώ νης 

α πλώς υ ιο θέ τη σε τον λε γό με νο 4ο το μέ α συ νερ γα σί ας «Με τα νά στευ ση, Κοι νωνι-
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κή Εν σω μά τω ση, Δι καιο σύ νη και Α σφά λεια»2.

Στις 7 Φε βρουα ρί ου 2007, ο Γάλ λος Πρό ε δρος Νι κο λά Σαρ κο ζί κα τά τη διάρ-

κεια της προ ε δρι κής του κα μπά νιας, προ χω ρά ει στην πρό ταση δη μιουρ γί ας μιας 

Έ νω σης για τη Με σό γειο. Η κί νη σή του αυ τή προ κα λεί έ ντο νο προ βλη μα τι σμό και 

σύγ χυ ση τό σο στα κρά τη μέ λη της Ευ ρω με σο γεια κής Συ νερ γασί ας και της Ευ ρω-

πα ϊ κής Πο λι τι κής Γει το νίας ό σο και στα κρά τη μέ λη της Ευ ρω πα ϊκής Έ νω σης3. 

Το αρ χι κό σχέ διο του Σαρ κο ζί πε ριε λάμ βα νε α πο κλει στι κά και μό νο τα πα ρά κτια 

κρά τη της Με σο γεια κής Λε κά νης και θα λει τουρ γού σε έ χο ντας ως πρό τυ πο τις συ-

να ντή σεις των αρ χη γών κρα τών και κυ βερ νή σε ων των G8. Υ πο στη ρι κτι κή θέ ση θα 

είχε έ να Συμ βού λιο της Με σο γεί ου στα πρό τυ πα του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης. 

Μέ χρι και τα μέ σα του Μαρ τί ου του 2008, με τά α πό ι σχυ ρές πιέ σεις, η Γαλ λί α 

α να γκά ζε ται να υ ποχω ρή σει. Στην προ σπά θειά του να δώ σει μορ φή στην ό λη ι δέ α 

κα θώς και να μετριά σει τις ό ποιες α ντι δρά σεις, ο Γάλ λος Πρό ε δρος κα τε βά ζει τους 

τό νους και τις προσδο κί ες του ό λου εγ χει ρή μα τος. 

Στις 13-14 Μαρ τί ου 2008, το Ευ ρω πα ϊ κό Συμ βού λιο ε γκρί νει την αρ χή μιας 

2 Muriel Assenburg, “Barcelona Plus 10- No Breakthrough in the Euro-Mediterranean Partnership,” SWP 
Comments 55, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, December 2005. 

3 Agnieszka K. Cianciara, “The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership: Perspectives 
from Poland, Czech Republic and Hungary,” Euromesco paper 83. 
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Έ νω σης για τη Με σό γειο και προ σκα λεί την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή να πα ρου σιά-

σει προ τά σεις, οι ο ποί ες θα ξε κα θα ρί ζουν την α φη ρη μέ νη έν νοια «Δια δι κα σί α της 

Βαρκε λώ νης: Έ νω ση για τη Με σό γειο». 

Η α πά ντη ση της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής έρ χε ται μό λις στις 20 Μα ΐ ου 2008 και 

α πευ θύ νε ται προς το Ευρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο και το Συμ βού λιο. 

Σει ρά εί χε η Σύ νο δος Κο ρυ φής για τη Με σό γειο στο Πα ρί σι στις 13 Ιου λί ου 

2008. Η η με ρο μη νί α της συ νό δου δεν ε πι λέ χτη κε σε κα μί α πε ρί πτωση τυ χαί α, μιας 

και η ε πο μέ νη, η 14η Ιου λί ου, α πο τε λεί εθνι κή ε ορ τή της Γαλ λί ας.

Πα ρό λα τα ση μα ντι κά ε πι τεύγ μα τά της, η Σύ νο δος του Πα ρι σιού ά φη σε πολ λά 

ε ρω τη μα τι κά και πλη θώ ρα α να πά ντη των ε ρω τη μά των σχε τι κά με τις δομές της 

Έ νω σης για τη Με σό γειο, τις λει τουρ γί ες της και την α πο τε λε σμα τι κό τη τα αυ τών. 

Ό λα τα πα ρα πά νω ζη τή μα τα α πο φα σίστη κε να συ ζη τη θούν στην ε πό με νη Ευ ρω-

μεσο γεια κή Συ νά ντη ση στη Μασ σα λί α το Νο έμ βριο του 2008. 

Στις 3-4 Νο εμ βρί ου 2008, η Δι υ πουρ γι κή Συ νά ντη ση πή ρε ση μα ντι κές α πο φά-

σεις, κυ ρί ως ό σον α φο ρά την ε νί σχυ ση του θε σμού της συνι διο κτη σί ας. 

Η στρα τιω τι κή ε πέμ βα ση του ισ ρα ηλι νού στρα τού στη Γά ζα με διάρ κεια α πό 

το Δε κέμ βριο του 2008 έ ως και τον Ια νουά ριο του 2009, ο δή γη σε σε πλή ρη α να-

στο λή της ε φαρ μο γής του ό λου εγ χει ρή μα τος και φυ σι κά σε δια κο πή ό λων των 

σχε τι κών συ να ντή σε ων. Ά καρ πες α πο δεί χτη καν οι ε πα νει λημ μέ νες προ σπά θειες 

της γαλ λι κής κυ βέρ νη σης για ε πα να φο ρά και α να ζω ο γό νη ση του εν δια φέ ροντος 

για την Έ νω ση για τη Με σό γειο. Τόσο σε πο λι τι κό ό σο και σε θε σμι κό ε πίπε δο η 

Έ νω ση για τη Με σό γειο πα ρα μέ νει στη βα θιά κα τά ψυ ξη4.

Ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον θα πα ρου σιά σει η πο ρεί α της ι σπα νι κής προ ε δρί ας κα τά 

το πρώ το ε ξά μη νο του 2010, μιας και θα εί ναι αυ τή που θα ερ γα στεί πρώ τη για την 

ε φαρ μο γή της Συν θή κης της Λι σα βό νας. Πλού σιο αλ λά γε νι κό λο γο σύμ φω να με τις 

κακές γλώσ σες, το πρό γραμ μα της Ι σπα νί ας, θα δώ σει του λά χι στον έ να με σο γεια κό 

τό νο στο βα ρύ, α πό πολ λές πλευ ρές, ευ ρωπα ϊ κό χει μώ να. Ω στό σο, κα τά την πα ρου-

σί α ση των προ τε ραιο τή των της προ ε δρί ας, ο Ι σπα νός Υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών Μι γκέλ 

Αν χελ Μο ρα τί νος δεν συ μπε ριέ λα βε στα ση μεί α ρη τά την ενί σχυ ση και εν δυ νά μω ση 

της Έ νω σης για τη Με σό γειο και γε νι κό τε ρα της Ευ ρω με σο γεια κής Συ νερ γα σί ας. Ως 

προ τε ραιό τη τα α ναφέρ θη κε γε νι κά η εν δυ νά μω ση της πα ρου σί ας και της ε πιρ ρο ής 

της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης στη διε θνή σκη νή, με ε πί κε ντρο άλ λες πε ριο χές της υ φη-

λί ου ό πως τις Η.Π.Α., τη Λα τι νι κή Α με ρι κή και την Κα ρα ϊβι κή. Πά ντως, οι Ι σπα νοί 

ε πι ζη τούν έ ντο νη κι νη τι κό τη τα και έ χουν προ γραμ μα τί σει δέ κα συνό δους κο ρυ φής 

με χώ ρες ό πως η Ρω σί α, ο Κα να δάς, οι χώ ρες της Με σο γεί ου κ.ά5. 

ΕΥ ΡΩΜΕ ΣΟ ΓΕΙΑ ΚΗ ΖΩ ΝΗ Ε ΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΣΥ ΝΑΛ ΛΑ ΓΩΝ

Σε πρώ τη φά ση, θε ω ρώ ό τι είναι α πα ραί τη το να α να φερ θεί ο κα τεξο χήν ο ρι-

σμός του ό ρου Ζώ νη Ε λευ θέ ρων Συ ναλ λα γών (Ζ.Ε.Σ.). Σύμ φω να με τον Ευάγ γε λο 

4 Dimitris K. Xenakis, «The Frozen Union for the Mediterranean,” In Depth, Bimonthly Electronic Newsletter 
volume 6, issue 6 (December 2009), http://www.rcenter.intercol.edu/Newsletter/In Depth/volume 6 issue 
6/article09.htm.

5 Βά λια Κα ϊ μά κη, «Στη Λι σα βό να μέ σω Μα δρί της,» Κυ ρια κάτι κη Ε λευ θε ρο τυ πί α, 3 Ια νουα ρί ου 2008, Κό-
σμος. 
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Α ρα μπα τζή: «α πο τε λεί την α πό φα ση δύ ο ή πε ρισ σο τέ ρων κρα τών να απε λευ θε ρώ σουν 

στο με γα λύ τε ρο πο σο στό ή πλή ρως τις ε μπο ρι κές τους συ ναλ λα γές από την ύ παρ ξη των 

δια φό ρων ε μπο ρι κών ε μπο δί ων. Η ε ξαί ρε ση κά ποιων ευαί σθη των κα τη γο ριών προ ϊ ό ντων 

δεν α πο τε λεί ε μπό διο για την ύ παρξη και λει τουρ γί α μιας Ζ.Ε.Σ.»6. 

Στην α νά γκη δη μιουρ γί ας της Ζ.Ε.Σ., α να φέρ θη κε για πρώ τη φο ρά η Ελ λά δα 

στις αρ χές του 1994, κα τά τη διάρ κεια της προ ε δρί ας της7.

Στη Διά σκε ψη της Βαρ κε λώ νης, τέ θη κε ως βα σι κός στό χος της Ε.Μ.Σ. η ί δρυση 

της Ζ.Ε.Σ. και ο ρί στη κε ως κα ταλη κτι κή η με ρο μη νί α το 2010. Ως τρό πος υ λο ποι-

ή σε ως του στό χου, δεν ε πι λέ χθη κε η σύ να ψη ενός ε νιαί ου κει μέ νου συν θή κης 

αλ λά η σύ να ψη αυ το τε λών συμ φω νιών, οι ο ποίες ου σια στι κά α πο τε λούν συ νέ χεια 

των πα λαιών συμ φω νιών συ νερ γα σί ας της δε κα ε τί ας του ‘708. Οι συμ φω νί ες θα 

υ πο γρά φο νταν πά ντα με βά ση τις αρχές του Πα γκό σμιου Ορ γα νι σμού Ε μπο ρί ου 

κα θώς και της Γε νι κής Συμ φω νί ας Δα σμών και Ε μπο ρί ου (G.A.T.T.) και της Γε νι κής 

Συμ φω νί ας για το Ε μπό ριο και Υ πη ρε σί ες (G.A.T.S.). Η δη μιουρ γί α της Ζ.Ε.Σ. θα 

πραγ μα το ποιεί το σε δύ ο ε πί πε δα: τό σο με τα ξύ Ε.Ε. και Τ.Μ.Χ., δηλαδή σε κά θε τη 

διά στα ση, ό σο και με ταξύ των ί διων των Τ.Μ.Χ., δηλαδή σε ορι ζό ντια διά στα ση. 

Η Ζ.Ε.Σ. α φο ρού σε βα σι κά τη δια κί νη ση των βιο μη χα νι κών προ ϊ ό ντων και κά-

ποιων με μο νω μέ νων υ πη ρε σιών. Κα τά τη διάρ κεια της με τα βα τι κής πε ριό δου, που 

ο ρί ζε ται συ νή θως αυ θαί ρε τα σε 12 έ τη, οι δα σμοί των εισα γό με νων πρώ των υ λών 

θα μειώ νο νταν με με γα λύ τε ρη τα χύ τη τα α πό τους δα σμούς των τε λι κών προ ϊ ό ντων. 

Με αυ τή την κί νη ση θα πρι μο δο τού νταν οι πα ρα γω γοί των Τ.Μ.Χ. Ό σον α φο ρά τα 

γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα, θα ε ξα σφα λι ζό ταν στα δια κή α πε λευ θέ ρω ση των συ ναλλα γών 

μέ σω α μοι βαί ων προ τι μη σια κών σχέ σε ων με ταξύ Ε.Ε. και Τ.Μ.Χ. 

Ό πως εί ναι φυ σι κό, δεν α πο τέ λε σε α ντικεί με νο των συμ φω νιών η ε λεύ θε ρη 

κυ κλο φο ρί α των προ σώ πων, α φού η κυ κλο φο ρί α θα ήταν μο νό πλευ ρη. Α πο φά σι-

σαν, ό μως, να α να πτύ ξουν κα τάλ λη λα μέ τρα στον το μέ α των κα νό νων κα τα γω γής, 

πι στο ποί η σης, προ στα σί ας της πνευ μα τι κής ι διο κτη σί ας και του α ντα γω νι σμού.

Για την ο μα λή ε γκα θί δρυ ση της Ζ.Ε.Σ. ή ταν α πα ραί τη τη η προ σαρ μο γή και ο 

εκ συγ χρο νι σμός των κοι νω νι κών και οι κο νο μι κών δο μών κα θώς και η πε ραι τέ ρω 

α νά πτυ ξη του ι διω τι κού το μέ α. Η προσ δο κώ με νη οι κο νομι κή ανά πτυ ξη θα προ-

έ κυ πτε μέ σα α πό την α ξιο ποί η ση των στα τι κών και δυ να μι κών πλε ο νε κτη μά των 

του δια πε ρι φε ρεια κού κα τα με ρι σμού ερ γα σί ας9. 

Το 2005 στη Βαρ κε λώ νη, το νί ζε ται για ε πα νει λημ μέ νη φο ρά η ση μα σί α της 

εδραί ω σης μιας Ζ.Ε.Σ. στην ευ ρύ τε ρη περιο χή της Με σογεί ου, χω ρίς να υ πάρ ξουν 

ρι ζι κές αλ λα γές στα δε δο μέ να της Δια δι κασί ας της Βαρ κε λώ νης. 

Τρί α ε πί ση μα έγ γρα φα θέ τουν ου σια στι κά την Έ νω ση για τη Με σό γειο σε ι σχύ και 

ε νι σχύ ουν τις δο μές και τις λει τουρ γί ες, που ο φεί λει να ε πι τε λέ σει μελ λοντι κά. Κα τά 

6 Ευάγ γελος Α ρα μπα τζής, Ευ ρω με σο γεια κές Οι κο νο μι κές Σχέ σεις (Α θή να: Εκ δό σεις Κρι τι κή, 2003), 24, 25. 
7 Γιάν νης Σε ϊ μέ νης και Πέ τρος Σιού σου ρας, Ευ ρω με σο γεια κές Σχέ σεις (Θεσ σα λο νί κη: Εκ δό σεις Ζή τη, 

2003), 104. 
8 Κων στα ντίνος Μα γκλι βέ ρας, «Σύγ χρο νες Ε ξε λί ξεις στην Συ νά ντη ση της Βαρ κε λώ νης: Η Δη μιουρ γία της 

Ευ ρω-Με σο γεια κής Ζώ νης Ελευ θέ ρου. Ε μπο ρί ου», στο Η Με σό γειος στον 21ο αιώ να - Προ βλή μα τα και Προ ο-
πτι κές, ε πιμ. Γιάν νης Σε ϊ μέ νης (Θεσ σα λο νί κη: Εκ δό σεις Ζή τη, 2002), 51. 

9 Βλ. Ευάγγε λος Α ρα μπα τζής, ό.π., σ. 152. 
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πρώ τον, η Ε πι κοι νω νί α της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής προς το Ευ ρω πα ϊ κό Κοινο βού λιο 

και το Συμ βού λιο της 20ης Μα ΐ ου 2008. Δεύ τε ρον, η Κοι νή Δια κή ρυ ξη της Συ νό δου 

του Πα ρι σιού για τη Με σό γειο της 13ης Ιου λί ου 2008 και τέ λος η Τε λι κή Δή λω ση της 

Δι υ πουρ γι κής Διά σκε ψης της Δια δι κασί ας της Βαρ κε λώ νης: Έ νω ση για τη Με σό γειο 

της 3ης-4ης Νο εμ βρί ου 200810. Κάθε έ να έγ γρα φο ξε χω ρι στά προ σθέ τει με τη σει ρά 

του έ να λι θα ρά κι στην ή δη υ πάρ χου σα Ευ ρω με σο γεια κή Συ νερ γα σί α. 

Και τα τρί α ι δρυ τι κά κεί με να της Έ νω σης για τη Με σό γειο κά νουν σα φή α να φο-

ρά στη Ζ.Ε.Σ. Χα ρα κτη ρι στι κά, α να φέρε ται στην 11η πα ρά γρα φο της Δια κή ρυ ξης 

του Πα ρι σιού: «…Οι Αρ χη γοί Κρα τών και Κυ βερ νή σε ων α να γνω ρί ζουν την πρό ο δο 

και τα οι κο νο μι κά ο φέ λη που έχουν ε πι τευ χθεί με την ε γκα θί δρυ ση μιας Ζώ νης Ε λευ-

θέ ρων Συ ναλ λα γών στη Μεσό γειο έ ως το 2010 και πέ ρα κα θώς και την ε νί σχυ ση της 

πε ρι φε ρεια κής οι κο νο μι κής εν σω μά τω σης σε ό λες της τις δια στά σεις…». 

Η Έ νω ση για τη Με σό γειο στο χεύ ει στην ε πί τευ ξη οι κο νο μι κής και κοι νω νι κής 

α νάπτυ ξης, μέ σω της υ λο ποί η σης συ γκε κρι μέ νων προγραμμά των με την ε μπλο κή του 

ι διω τι κού το μέ α. Πιο συ γκε κρι μέ να, ε πι δο κι μά ζε ται η συ νερ γα σί α στους το μείς: 

10 Commission of the European Communities, Barcelona Process: Union for the Mediterranean, 
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2008) 319 final, 
Brussels, 20 May 2008; Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean, Paris, 13 July 2008; the 
Final Statement of the Barcelona Process: Union for the Mediterranean Ministerial Conference, Marseille, 
3-4 November 2008. 

Barcelona
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 Α πορ ρύ παν ση της Με σο γεί ου

 Χερ σαί οι και Θα λάσ σιοι Διά δρο μοι

 Πο λι τι κή Προ στα σί α

 Α να νε ώ σι μες Πη γές Ε νέρ γειας: Σχέ διο για την Α ξιο ποί η ση της Η λια κής Ε νέρ-

γειας στη Με σό γειο

 Α νώ τα τη Εκ παί δευ ση και Έ ρευ να, Ευ ρωμε σο γεια κό Πα νε πι στή μιο

 Με σο γεια κή Πρω το βου λί α Ε πι χει ρη μα τι κής Α νά πτυ ξης.

Α ντί θε τα με την πα ρα δο σια κή Ευ ρω με σο γειακή Συ νερ γα σί α, η Έ νω ση για τη 

Με σό γειο προ σκα λεί τα μέ λη της να ε πι λέ ξουν τον εύ κα μπτο πο λυ με ρι σμό (δεν 

εί ναι α πα ραί τη το να συμ με τέ χουν ό λες οι χώ ρες σε κά θε πρό γραμ μα) και να α να-

ζη τή σουν νέ ες πη γές χρη μα το δό τη σης, εί τε δη μό σιες εί τε ιδιω τι κές11. 

Α ΞΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΤΩΝ 1995-2009

Δε κα τέσ σε ρα χρό νια με τά την υ πο γρα φή της Δια κή ρυ ξης της Βαρ κε λώ νης, τα 

α ποτε λέ σμα τα, ό σον α φο ρά πά ντα την Ζ.Ε.Σ., θε ω ρού νται πε νι χρά. Σε ποιο βαθ μό 

εί ναι ι κα νή ό μως μια Ζ.Ε.Σ. να συμ βά λει στην α νά πτυ ξη μί ας οι κο νο μί ας; 

Τα κα θα ρά κέρ δη μιας εν σω μά τω σης ό πως η Ζ.Ε.Σ. εί ναι δι φο ρού με να, σύμ-

11 Eduard Soler i Lecha & Irene Garcia, “The Union for the Mediterranean- What has it changed and what 
can be changed in the domain of security? “ INEX Policy Brief, Oslo, No.4, December 2009. 

Agadir
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φω να με τους οι κο νο μο λό γους. Μί α Ζ.Ε.Σ. μπο ρεί να ο δη γή σει ταυ τό χρο να στην 

ανά πτυ ξη του ε μπο ρί ου κα θώς και στην ε κτροπή του. Οι αρ νη τι κές συ νέ πειες της 

ε κτρο πής ε μπο ρί ου εί ναι δυ να τόν να α πο φευ χθούν σε ση μα ντι κό βαθ μό κυ ρί ως 

μέ σω της δια πε ριφε ρεια κής συ νερ γα σί ας. Στη συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση, μέ σω της 

συ νερ γα σί ας των ί διων των Τ.Μ.Χ. Ό σο πε ρισ σό τε ρες συμ φω νί ες έ χει συ νά ψει έ να 

κρά τος τό σο πιο κο ντά βρί σκε ται στην ε λεύ θε ρη α γο ρά και ε πο μένως μι κρό τε ρος 

ο κίν δυ νος της ε κτρο πής ε μπο ρί ου12. 

Μέ χρι σή με ρα, η ο ρι ζό ντια διά σταση της συμ φω νί ας δεν έ χει τύ χει ι διαί τε ρης 

προ σο χής. Ε πί ση μα, έ χει υ πο γρα φεί μό λις στις 25 Φε βρουα ρί ου του 2004 στο 

Ρα μπάτ η Συμ φω νία του Agadir13, η ο ποί α και τέ θη κε σε ι σχύ την 1η Ια νουα ρί ου 

2006. Στην συμ φω νί α έ λαβαν μέ ρος μό νο τέσ σε ρα κρά τη: το Μα ρό κο, η Αί γυ πτος, 

η Ιορ δα νί α και η Τυ νη σί α. Σε δι με ρές ε πί πε δο, υ πήρ ξαν συμ φω νί ες με τα ξύ Μα ρό-

κου-Τουρ κί ας και Αι γύ πτου-Τουρ κί ας. 

Το εν δο πε ρι φερεια κό ε μπό ριο εί ναι α πό τα μι κρό τε ρα στον κό σμο για πε ρι φέ-

ρεια τέ τοιου με γέ θους, παρό λο που τα κρά τη συμ με τέ χουν σε πολ λαπλά σχή μα τα 

συ νερ γα σί ας, ό πως τη Συμ φωνί α του Agadir, την Έ νω ση των Α ρα βι κών Κρα τών 

του Μα γκρέμπ, τη Με γά λη Α ρα βι κή Ζώ νη Ε λευ θέ ρων Συ ναλ λα γών14. 

Ό σον α φο ρά τις ε λευ θε ρί ες κυ κλο φο ρί ας, η ση με ρι νή Ευ ρω-Με σο γεια κή Ζώ νη 

Ε λευ θέ ρων Συ ναλ λα γών δεν α πο τε λεί μί α ολο κλη ρω μέ νη Ζ.Ε.Σ., μιας και πε ριο ρί-

ζε ται στην ε λεύ θε ρη κυ κλο φο ρί α των βιο μη χα νι κών προ ϊ ό ντων και ο ρι σμέ νων 

υ πη ρε σιών. Μί α ο λο κληρω μέ νη οι κο νο μι κή έ νω ση αυ τού του τύ που οφεί λει να 

πε ρι λά βει στους κόλ πους της τόσο την ε λεύ θε ρη κυ κλο φο ρί α των α γρο τι κών 

προϊό ντων ό σο και του συ νό λου των υ πη ρε σιών. 

Χώ ρες των ο ποί ων το ε μπό ριο α ντι προ σωπεύ ει υ ψη λό πο σο στό του Α κα θά ρι-

στου Εγ χώ ριου Προ ϊ ό ντος εί ναι πιο πι θα νό να δουν άμε σα ο φέ λη α πό την φι λε λευ-

θε ρο ποί η ση της α γο ράς. Πρέ πει να λά βου με σο βα ρά υ πό ψη, ό μως, ό τι σχε δόν σε 

ό λες τις Τ.Μ.Χ. κυ ριαρ χεί ο το μέ ας των υ πη ρε σιών, με μό νη ε ξαί ρε ση την Αλ γε ρί α, 

λό γω των φυσι κών της κοι τα σμά των σε πε τρέ λαιο και φυσι κό α έ ριο. Για ο ρι σμέ-

νες χώ ρες ό πως το Μα ρό κο και η Τυ νη σί α η εν δε χό με νη εί σοδος στις α γο ρές των 

α γρο τι κών προ ϊ ό ντων θα δη μιουρ γού σε μί α ά ξια οι κο νο μι κή ευ και ρί α15. 

Σε κά θε πε ρί πτω ση, οι α ντιρ ρή σεις που θέ τουν πολ λά ευ ρω πα ϊ κά κρά τη στην 

ε λεύ θερη κυ κλο φο ρί α των α γρο τι κών προ ϊ ό ντων μπο ρούν να χα ρα κτη ρι στούν 

υ περ βο λι κές έ ως α βά σι μες. Σ’ αυ τό το ση μεί ο, πρέ πει να δο θεί έμ φαση στο σχε τι κά 

μι κρό κό στος για την Έ νω ση. Οι ε μπο ρι κές εκ χω ρή σεις τέ τοιου τύ που στοι χί ζουν 

κα τά πο λύ λι γό τε ρο σε σύ γκρι ση με την οι κο νο μι κή βο ή θεια που θα χρεια στεί να 

12 Center for Social and Economic Research, Economic Integration in the Euro-Mediterranean Region, 
Final Report, Σε πτέμ βριος 2009.

13 Η Συμ φω νί α του Agadir α πο τέ λε σε συ νέ χεια της Δια κή ρυ ξης του Agadir, που εί χε με τη σει ρά της υ πο-
γραφτεί στις 5 Μα ΐ ου 2001 στην πό λη Agadir, που βρί σκεται στη νο τιο δυ τι κή πλευ ρά του Μα ρό κου. Αν και 
η Συμ φω νί α έ λα βε μέ ρος στο Ρα μπάτ, θέ λο ντας να α πο δώ σει μια συ νέ χεια στις σχέ σεις των Τ.Μ.Χ., έ λα βε 
α ντί στοι χη ο νο μα σί α. Το πα ρά δο ξο στην ό λη υ πό θε ση βρί σκε ται στην έν νοια της λέ ξης Agadir στην α ρα βική, 
που ση μαί νει τεί χος, κά στρο. Δη λα δή με άλ λα λό για την α ντί θε τη έν νοια του ό λου εγ χει ρή μα τος. 

14 Sieglinde Gstφhl, “A Neighbourhood Economic Community- finalitι ιconomique for the ENP?” EU 
Diplomacy Paper (2008): 10. 

15 Heather Grabbe, “How the EU Should Help Its Neighbours”, Centre for European Reform (2004): 3.
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πα ρά σχει μελ λο ντι κά η Ε.Ε. σε αυ τές τις χώ ρες ή σε σύ γκρι ση με μια πι θα νή στρα-

τιω τι κή επέμ βα ση στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή. Το ά νοιγ μα των α γο ρών θα μπο ρού σε 

να πραγ μα το ποι η θεί με α μοι βαί α ανταλ λάγ μα τα. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα η 

πε ρί πτω ση του Μα ρό κου. Ει δι κά για το μα λα κό α λεύ ρι, το ο ποί ο προ μη θεύ ε ται 

κυ ρί ως α πό τις Η.Π.Α., θα μπο ρού σε κάλ λι στα να το προ μη θευ τεί ε ξο λο κλή ρου 

α πό την α ντα γω νί στρια στο συ γκε κρι μέ νο εί δος γαλ λι κή πα ρα γω γή16. 

Έ να α πό τα ι σχυ ρό τε ρα κί νη τρα συμ με τοχής των Τ.Μ.Χ. στην Ευ ρω-Με σο γεια κή 

Συ νερ γα σί α και κατ’ ε πέ κτα ση στη Ζ.Ε.Σ. α πο τέ λε σε και η προσ δο κί α ε κτε ταμέ νων 

εισ ρο ών Άμε σων Ξέ νων Ε πεν δύ σε ων (Α.Ξ.Ε.). Οι Τ.Μ.Χ. πί στευαν α κρά δα ντα στο ό τι 

η Ζ.Ε.Σ. θα απο τε λού σε πό λο έλ ξης ξέ νων ε πεν δυ τών. Στην πραγ μα τι κό τη τα, ό μως, 

δεν υ πήρ ξαν κί νη τρα για τις ξέ νες ε πι χει ρή σεις, ώ στε να προ βούν σε ε πεν δύ σεις 

στην πε ριο χή. Ή δη α πό τα τέ λη της δε κα ε τί ας του 70’ και του 80’, εί χαν ε πι τευ χθεί 

τα μέ γι στα ο φέ λη με τις προ τι μη σια κές σχέ σεις στην ευ ρω παϊ κή α γο ρά. Η κα τάρ-

γη ση των δα σμών ε ντός της ευ ρω ζώ νης ι κα νο ποιού σε ε παρ κώς τις ε πιχει ρή σεις. 

Ε πι πλέ ον, πα ρά γο ντες ό πως η πο λι τική α στά θεια πολ λών κρα τών κα θώς και η 

στέ ρη ση νο μι κού και κα νο νι στι κού κα θεστώ τος δυ σχέ ραι νε την κα τά στα ση. 

Έ νας Ιά πω νας ε πεν δυ τής θα προ τιμή σει, για πα ρά δειγ μα, να ε πεν δύ σει στην 

Πολω νί α και να έ χει πρό σβα ση σε ό λη την Έ νω ση και στις χώ ρες με συμ φω νί ες με 

την Έ νω ση πα ρά στην Αί γυπτο, πε ριορί ζο ντας τον ε αυ τό του α πο κλει στι κά στην 

ευ ρω πα ϊ κή και αι γυ πτια κή α γο ρά17. 

Πα ρό λα αυ τά, υ πάρ χουν α ξιό λο γα πα ρα δείγ ματα Ά με σων Ξέ νων Ε πεν δύ σε ων 

σε Τ.Μ.Χ. που χρή ζουν α να φο ράς. Στα πλαί σια του προ γράμ μα τος της Έ νω σης 

για τη Με σό γειο «Ανα νε ώ σι μες Πηγές Ε νέρ γειας: Σχέ διο για την Α ξιο ποί η ση της 

Η λια κής Ε νέρ γειας» μί α κοι νο πρα ξί α δώ δε κα γερ μα νι κών ε ται ρειών ε πεν δύει εν 

έ τη 2009 στο Βα σί λειο του Μα ρό κου με στό χο την εκ με τάλ λευ ση ε ναλ λα κτι κών 

πη γών ε νέρ γειας. Το με γα λε πή βο λο σχέ διο κό στους 400 δις. $ για την πα ρο χή 

η λια κής ε νέργειας α πό τη Σα χά ρα στην Ευ ρώ πη, ε κτι μά ται ό τι θα α πο δώ σει καρ-

πούς ή δη α πό το έ τος 2015. Και οι υ πό λοι πες κυ βερ νή σεις της βό ρειας Α φρι κής 

εμ φα νί ζο νται πλέ ον έ τοι μες να προ χω ρή σουν στην πε ραι τέ ρω εκ με τάλ λευ ση των 

φυ σι κών τους πη γών18. 

Η α ξιο λό γη ση της Ζ.Ε.Σ. πρέ πει ο πωσ δή πο τε να συ μπε ρι λά βει και το οι κο νο μι κό 

χά σμα με τα ξύ Βορ ρά-Νό του, το ο ποί ο ολο έ να και διευ ρύ νε ται. Μί α α ντι κει με νι κή 

α ξιολό γη ση μπο ρεί να βα σι στεί κυ ρί ως σε οι κο νομι κούς δεί κτες σε δια χρο νι κό 

ε πί πε δο. 

Χα ρα κτη ρι στι κός για τη μα κρο χρό νια απο τύ πω ση της οι κο νο μί ας μιας χώ-

ρας α πο τε λεί ο Δεί κτης Αν θρώ πι νης Α νά πτυ ξης των Η νω μέ νων Ε θνών (Human 

16 Martνn Ivαn, “The Social Impact of Euro-Mediterranean Free Trade Areas: A First Approach with Special 
Reference to the Case of Morocco,” Mediterranean Politics, Vol.9, No.3 (2004): 445. 

17 Bassem Kamar, “Euro-Med Partnership, Agadir Agreement and the Need for Exchange Rate Policy 
Cooperation “ ( paper presented at the International Conference on “The Euro-Mediterranean Partnership, 
ten years after Barcelona”, Κά ι ρο, 19-20 Α πρι λί ου 2005). 

18 Ashley Seager, “Η λια κή ε νέργεια α πό τη Σα χά ρα- Σύν δε ση της Βό ρειας Α φρι κής με Ευ ρώ πη,” Η Κα θη με ρι-
νή, 8 Νο εμ βρί ου 2009, Κό σμος.
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Development 
Index)19. Η έκ θε-

ση του 2009, που 

συ μπε ρι λαμ βά νει 

τα στοι χεί α του 2007, 

α φο ρά έ να σύ νο λο 182 

χω ρών, οι ο ποί ες βαθ μο-

λο γή θη καν σε κλί μα κα α πό 

το 0 έ ως το 1, με χα μη λό τε ρο 

βαθ μό το 0 και ά ρι στα το 1. Αν 

και η α ξιο πι στί α του συ γκε κρι μέ νου 

δεί κτη έχει κα τα κρι θεί σφο δρά α πό 

πολ λούς ε ρευ νη τές, πα ρα μέ νει α ξιό πι-

στος κα τά με γά λο μέ ρος ε πει δή πε ρι λαμ-

βά νει με τρή σεις πολ λών και δια φο ρετι κών 

με τα βλη τών. Ό σον α φο ρά τις Τ.Μ.Χ., μό νο το 

Ισ ρα ήλ κα τα τάσ σε ται σε υ ψηλή θέ ση, στην 27η, 

ε νώ α κο λου θούν στην 55η η Λι βύ η, στην 79η η 

Τουρ κί α, στην 83η ο Λί βα νος, στην 96η η Ιορ δα νί α, 

στην 98η η Τυ νη σί α, στην 104η η Αλ γε ρί α, στην 107η 

η Συ ρί α, στην 110η η Πα λαι στι νια κή Αρ χή, στην 123η η 

Αίγυ πτος και στην 130η θέ ση το Μα ρό κο20. 

Ση μα ντι κό δεί κτη α πο τε λεί α διαμ φι σβή τη τα και το κα τά 

κε φα λήν Α κα θά ρι στο Εγ χώ ριο Προ ϊ όν (Α.Ε.Π.) μί ας χώ ρας. Με 

τον μέ σο ό ρο των 27 της Ε.Ε. να κυμαί νε ται στα 23.500 EURO 

ε νώ των Τ.Μ.Χ. κά τω των 3.000 EURO, με ε ξαίρε ση του Ισ ρα ήλ και της Τουρ κί ας, 

μπορού με να δια πι στώ σου με το μέ γε θος του οι κονο μι κού χά σμα τος που χω ρί ζει 

τις δύ ο πλευρές της Με σο γεί ου21. 

Ση μα ντι κό μειο νέ κτη μα της Ζ.Ε.Σ. είναι σε κά θε πε ρί πτω ση και το γε γο νός ό τι 

η υ λο ποί η σή της, μέ σω των δι με ρών συμ φω νιών σύν δε σης, ε ξαρ τά ται ά με σα α πό 

την πο ρεί α του κά θε με μο νω μέ νου με σο γεια κού εταί ρου. Ο ποιεσ δή πο τε κα θυ στε-

ρή σεις ε πι δρούν αρ νη τικά στην όλη δια δι κα σί α. 

Μέ χρι σή με ρα, το σύ νο λο των κρα τών έ χει υ πο γρά ψει συμ φω νί ες σύν δε σης με 

την Έ νω ση, οι ο ποί ες έ χουν τε θεί σε ι σχύ. Μο να δι κή ε ξαί ρε ση α πο τε λεί η Συ ρί α, 

η ο ποί α δεν δεί χνει πρό θυ μη να προ σέλ θει σύ ντο μα στο τρα πέ ζι των συ νο μι λιών, 

θέ το ντας ε μπόδια στο ό λο οι κο δό μη μα. 

Τέ λος, α να γκαί α προ ϋ πό θε ση δη μιουρ γί ας της Ζ.Ε.Σ. α πο τε λεί και η τή ρη ση 

των ή δη συμ φω νη θέ ντων και α πό τις δύ ο πλευ ρές. Η Ε.Ε., αν και σή κω σε με 

πρωτο βου λί α της τη ση μαί α του ε λεύ θε ρου ε μπορί ου, προ χω ρεί συ στη μα τι κά 

19 Mustafa Benyaklef, Socio-economic Disparities in the Mediterranean, ε πιμ. Richard Gillespie (Λον δί νο: 
Εκ δό σεις Frank Cass, 1997).

20 UNDP, Human Development Report 2009- Overcoming barriers: Human mobility and development, 2009, 
http://hdr.undp.org. 

21 EUROSTAT, Euro-Mediterranean statistics, 2009 edition, http://ec.europa.eu/eurostat/medstat.
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σε ταυ τό χρο νη κα τάχρη ση των ερ γα λεί ων του οι κο νο μι κού προστα τευ τι σμού. 

Ο πό τε, ε πι ση μαί νε ται για άλ λη μια φο ρά η α νά γκη κα τάρ γη σης του συ νό λου των 

δα σμών και των πο σο τι κών πε ριο ρι σμών κα θώς και των ό ποιων μέ τρων ισο δυ νά-

μου α πο τε λέ σμα τος στο ε μπό ριο22.

Η πο λι τι κή του προ στα τευ τισμού φαίνε ται ξε κά θα ρα στις πε ρι πτώ σεις α παί τη-

σης πιστο ποι η τι κών κα τα γω γής στα σύ νο ρα, που έ χει ως α πο τέ λε σμα την πο λυ-

ή με ρη κα θυ στέ ρη ση ευπα θών προ ϊ ό ντων. Αν και το πα ρα πάνω μέ τρο τί θε ται σε 

ι σχύ κυ ρί ως για την προ στα σί α της υ γεί ας των ευ ρω παί ων πολι τών, τα ε μπό δια 

δεν θα πρέ πει να τί θε νται α νε ξέ λε γκτα με μο να δι κό σκο πό τον α πο κλει σμό των 

προ ϊ ό ντων α πό την ευ ρωπα ϊ κή α γο ρά. 

Η μη τή ρη ση των συμ φω νη θέ ντων α πο τε λεί γε γο νός και για τις Τ.Μ.Χ. Αλ γερί α, 

Αί γυ πτος και Μα ρό κο δια τη ρούν κα θε στώ τα υ ψη λής δα σμο λο γι κής πο λι τικής. 

Η ΣΥΜ ΦΩ ΝΙΑ ΣΥΝ ΔΕ ΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑ ΡΟ ΚΟ

Υ πο γρά φτη κε στις 26 Φε βρουα ρί ου 1996 στις Βρυ ξέλ λες με τα ξύ των Ευ ρω-

πα ϊ κών Κοι νο τή των και των Κρα τών Με λών τους α φε νός, και του Βα σι λεί ου του 

Μα ρό κου α φε τέ ρου και τέ θη κε σε ι σχύ την 1η Μαρ τί ου του 2000. Α ντικα τέ στη σε 

την προ η γού με νη Συμ φω νί α Συ νερ γα σί ας της 25ης Α πρι λί ου 1976, που εί χε υ πο-

γρα φεί στο Ρα μπάτ. Έ χει κα ταρ τι στεί για α πε ριό ρι στο χρονι κό διά στη μα και κά θε 

συμ βαλ λό με νο μέ ρος δι καιού ται να την κα ταγ γεί λει, χω ρίς να απαι τεί ται αι τιο λό γη-

ση. Η Συμ φω νί α θα πάψει να ι σχύ ει έ ξι μή νες με τά την κα ταγ γε λί α της. Α πο τε λεί ται 

συ νο λι κά α πό 96 άρθρα και 7 πα ραρ τή μα τα. 

Σύμ φω να με το άρ θρο 6, η δη μιουρ γί α της Ζώ νης Ε λευ θέ ρων Συ ναλ λα γών 

θα ε πι τευ χθεί στα δια κά κα τά τη διάρ κεια μιας με τα βα τι κής πε ριό δου, που θα 

διαρ κέ σει κατ’ α νώ τα τον δώ δε κα χρό νια α πό τη θέ ση της Συμ φω νί ας σε ι σχύ, 

δη λα δή το 2012. 

Οι βα σι κές α παι τή σεις της Συμ φω νί ας εί ναι οι ε ξής:

 Μη ε πι βο λή νέ ων ει σα γω γι κών δα σμών και μέ τρων ι σο δύ να μου απο τε λέ-

σμα τος στο ε μπό ριο. Σε μια προ σπά θεια προ στα σί ας της α γο ράς του Μα ρό κο 

από την κα τά κλι σή της α πό κοι νο τι κά προ ϊ ό ντα, έ χουν ε ξαι ρε θεί τα α γρο τι κά και 

α λιευ τικά προ ϊ ό ντα, για τα ο ποί α θα ι σχύ σει στα δια κή μεί ω ση των ει σα γω γι κών 

δα σμών σύμ φω να με το χρο νο διά γραμ μα του άρ θρου 11. 

 Α πα γό ρευ ση ε πιβο λής νέ ων πο σο τι κών πε ριορι σμών ή μέ τρων ι σο δύ να μου 

α πο τε λέ σμα τος και κα τάρ γη ση υ φιστά με νων. Η πα ρα πά νω αρ χή κά μπτε ται στις 

πε ρι πτώ σεις που α να φέ ρο νται πε ριο ρι στι κά στο άρθρο 28, ό πως εί ναι τα χρη στά 

ή θη, η ε θνική α σφά λεια, η προ στα σί α της υ γεί ας των αν θρώ πων, των ζώ ων και 

των φυτών, η προ στα σί α των ε θνι κών θη σαυ ρών καλ λι τε χνι κής, ι στο ρι κής ή αρ-

χαιο λο γι κής α ξί ας, η προ στα σί α της πνευ μα τι κής ι διο κτη σί ας, οι κα νό νες σε σχέ ση 

με το χρυ σό και το α σή μι. 

 Α μοι βαί α α να γνώρι ση του δι καιώ μα τος της ε λεύ θε ρης ε γκα τά στασης και 

της ε λεύ θε ρης παρο χής υ πη ρε σιών α πό τις ε ται ρεί ες. Δεν προ βλέ πε ται αυ στηρό 

22 Stephen Calleya, “Is the Barcelona Process Working? EU Policy in the Mediterranean,” Center for European 
Integration Studies, C 75 (2000): 26, 27.
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χρο νο διά γραμ μα πα ρά μό νο ό τι το Συμ βούλιο Συν δέ σε ως θα πρέ πει το αρ γό τε ρο 

έ ως το 2005 να ε κτι μή σει και να α ξιο λο γή σει την πρό ο δο που έ χει ε πι τευ χθεί. 

Ό σον α φο ρά την ε λευ θε ρί α της κυ κλο φο ρί ας των προ σώ πων, αν και δεν 

συ μπε ρι λαμ βά νε ται ρη τά στην συμ φω νί α, γί νε ται μνεί α για τους ή δη ε γκα τε στη-

μέ νους Μα ρο κι νούς υ πη κό ους στο σύ νο λο των κρα τών με λών της Κοινό τη τας. 

Α να φέ ρε ται χα ρα κτη ρι στι κά η ι σό τι μη πα ρο χή δι καιω μά των και η κοι νω νι κή τους 

ασφά λι ση. Η σχέση αυ τή ι σχύ ει αμ φί δρο μα και για πο λί τες της Έ νω σης που εί ναι 

ε γκα τε στη μέ νοι στο Μα ρό κο23.

Πρέ πει να ε πι ση μαν θεί ό τι η υ λοποί η ση των στό χων της Συμ φω νί ας έ χει α νατε-

θεί σε δύ ο όρ γα να, που ι δρύ ο νται απ’ αυ τή: στο Συμ βού λιο Συν δέ σε ως (Association 

Council) και στην Ε πι τροπή Συν δέ σε ως (Association Committee).

Το πρώ το όρ γα νο συ ντί θε ται σε ε πί πε δο υ πουρ γών α πό το Συμ βού λιο των Υ πουρ-

γών και με λών της Ευ ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής και α φε τέ ρου με λών του Βα σι λεί ου του 

Μαρόκο. Ο φεί λει να συ γκα λεί ται μί α φο ρά το χρό νο και ό ταν το α παι τούν οι πε ριστά-

σεις, με τά α πό πρω το βου λί α του προ έ δρου του και σύμ φω να πά ντα με τους ό ρους 

του κα νο νι σμού του. Στο Συμ βού λιο Συν δέ σε ως προ ε δρεύ ει ε ναλ λάξ έ να μέ λος του 

Συμ βουλί ου των Υ πουρ γών και μέ λος της κυ βέρ νη σης του Μα ρό κο. Ο ρό λος του 

Συμ βουλί ου εί ναι κυ ρί ως ε πο πτι κός. Σε κά θε πε ρί πτω ση, έ χει τη δυ να τό τη τα ε πί λυ σης 

ό λων των δια φο ρών, που τυ χόν α να κύ ψουν α πό την ε φαρ μο γή της Συμ φω νί ας. 

Ε πι πλέ ον, το άρ θρο 84 της Συμ φω νί ας Σύν δεσης προ βλέ πει το δι καί ω μα της 

σύ στα σης ο μά δων ερ γα σί ας ή ορ γά νων που εί ναι α να γκαί α για την εφαρ μο γή 

της συμ φω νί ας24. 

Η τε λευ ταί α συ νά ντη ση του Συμ βου λί ου Συν δέ σε ως έ λα βε χώ ρα στο πε ρι θώ-

ριο των ερ γα σιών του Συμ βου λί ου Γε νι κών Υ πο θέ σε ων (ΣΓΥ) και του Συμ βου λί ου 

Ε ξω τε ρι κών Υ πο θέ σε ων (ΣΕΥ) της Ε.Ε. στις Βρυ ξέλ λες στις 7-8 Δε κεμ βρί ου 2009.

Στην 8η κα τά σειρά συ νά ντη ση, το Βα σί λειο του Μα ρό κου α ντιπρο σω πεύ τη κε 

α πό τον Υ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών Taib Fassi Hihri, υ πό τη συ νο δεί α πλή θους υ ψη λών 

α ξιω μα τού χων, ε νώ η Ε.Ε. α πό τη σου ηδι κή προ ε δρί α κα θώς και την ι σπα νι κή, 

που θα α κο λου θή σει το 2010, την αρ μόδια Ε πί τρο πο για τις ε ξω τε ρι κές σχέ σεις 

και την ευ ρω πα ϊ κή πο λι τι κή γει το νί ας, Benita Ferrero-Waldner, ε πι σή μους της Ευ-

ρω πα ϊ κής Ε πι τρο πής και α ντι προ σώ πους κρα τών με λών της Ε.Ε. Με τα ξύ αυ τών 

και ο α να πλη ρω τής Υ πουργός Ε ξω τε ρι κών Δη μή τρης Δρού τσας25.

Κα τά και ρούς, το Συμ βού λιο Συν δέ σε ως έχει προ χω ρή σει στη σύ στα ση ο μά-

δων ερ γα σί ας και ορ γά νων, στην ου σί α μη χα νι σμών α ξιο λό γησης και ε λέγ χου της 

προ ό δου ε φαρ μο γής του εγ χει ρή μα τος. 

Ε κτός των άλ λων, έ χουν ι δρυ θεί η επι τρο πή τε λω νεια κής συ νερ γα σί ας, η 

ο μά δα οι κο νο μι κού δια λό γου και οι υ πο ε πι τρο πές «Δι καιώ μα τα του Αν θρώ που, 

εκ δη μο κρα τι σμός και δια κυ βέρ νη ση»26, «Ε σω τε ρι κή Α γο ρά», «Βιο μη χα νί α, Ε μπό ριο 

23 E.E. L70, 8.3.2000, άρ θρα 64-68. 
24 Συμ βού λιο της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης, Α πό φα ση α ριθ μ. 13819/08, Βρυ ξέλ λες, 21 Ο κτω βρί ου 2008, 2. 
25 Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών, «Συμ με το χή Α ΝΥ ΠΕΞ, κου Δ. Δρού τσα, στο ΣΓΥ και στο ΣΕΥ της Ε Ε (Βρυ ξέλ λες, 

7-8.12.09),» http://www. mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/el-GR/041209_NA1538.htm. 
26 Για α να λυ τι κή πε ρι γρα φή κα θη κό ντων βλ. Συμ βού λιο Σύν δε σης Ε Ε-Μα ρό κου, Α πό φαση α ριθ μ. 1/2006, 

Βρυ ξέλ λες, 26 Σε πτεμ βρί ου 2006. 
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και Υ πη ρε σί ες», «Με τα φο ρές, Πε ρι βάλ λον και Ε νέρ γεια», «Γε ωρ γί α και Α λιεί α», «Δι-

καιο σύ νη και Α σφά λεια». 
Η ε πι τρο πή τε λω νεια κής συ νερ γα σί ας λει τουργεί υ πό την ε πο πτεί α της ε πι-

τρο πής σύν δεσης, την ο ποί α και ε νη με ρώ νει έ πει τα α πό κά θε συ νε δρί α σή της. 

Δεν έ χει δι καί ω μα να λαμ βά νει α πο φά σεις, πα ρά μό νο να υπο βάλει συ στά σεις 

και προ τά σεις. Ε ξε τά ζει την ε φαρ μο γή της Συμ φω νί ας Σύν δε σης κα θώς και κά θε 

πρό βλη μα που α να κύ πτει στον τε λω νεια κό το μέ α και προ τείνει μέ τρα που μπο-

ρούν να λη φθούν. 

Στο ί διο μή κος κύ μα τος, λει τουρ γεί και η ο μά δα οι κο νο μι κού δια λό γου. Α πο τε-

λεί βήμα συ ζή τη σης, δια βου λεύ σε ων και πα ρα κο λού θη σης των μα κρο οι κο νο μι κών 

θε μά των. Ε ξε τά ζει ζητή μα τα που α φο ρούν το μείς ό πως η φο ρο λο γί α, οι στα τι στι κές, 

η δια χεί ρι ση και έ λεγ χος των δη μο σί ων οι κο νο μι κών, η κυ κλο φο ρί α των κε φα λαί-

ων και τρέ χου σες συ ναλ λα γές, διαρ θρωτι κές με ταρ ρυθ μί σεις κ.α27. 

ΣΥ ΝΕΙ ΣΦΟ ΡΑ ΤΗΣ Ζ.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑ ΡΟ ΚΟΥ

Το Μα ρό κο α πο τε λεί τη δεύ τε ρη σε σει ρά χώ ρα που α κο λού θη σε το μο νο πά τι 

των Συμ φω νιών Σύν δεσης. Η συ νταγ μα τι κή μο ναρ χί α υ πό την κα θοδή γη ση του 

Βα σι λιά Μο χάμ με ντ του 4ου κι νεί ται με κα τεύ θυν ση την φι λε λευ θε ρο ποί η ση και 

τον εκ δη μο κρα τι σμό. 

Η χώ ρα ε ξαρ τά ται οι κο νο μι κά σε με γάλο βαθ μό α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση, 

που απο τε λεί τον βα σι κό ε μπο ρι κό της ε ταί ρο. Σύμφω να με στοι χεί α του 2004, 

74,4% των μαρο κι νών ε ξα γω γών κα τα λή γουν σε ευ ρω πα ϊ κό έ δαφος, ε νώ η Ευ ρώ-

πη κα λύ πτει το 56,1% των ει σα γω γών του Μα ρό κου28. 

Συ μπε ρι λαμ βά νε ται στα κρά τη που δεν πα ρά γουν με γά λες πο σό τη τες ε νέρ-

γειας υ πό τη μορ φή ε ξα γώ γι μου προ ϊ ό ντος, γι’ αυ τό και οι ε ξα γω γές του α φο ρούν 

διευ ρυ μέ νο α ριθ μό προ ϊ ό ντων. Με ρί διο 67,8% κα τα λαμ βά νουν τα βιο μη χα νι κά 

προ ϊ ό ντα και α κο λου θούν τα αγρο τι κά και τα τρό φι μα με 18,1%29.

Κα τά την ε φαρ μο γή των πρώ των μέτρων στα πλαί σια της Ζ.Ε.Σ, πα ρα τη ρή θη-

κε μεί ω ση των τι μών των ει σα γω γι κών προ ϊ ό ντων και αύ ξη ση του δια θέ σι μου 

ει σοδή μα τος των πο λι τών. Δυ στυ χώς, το μέ τρο επη ρέ α σε θε τι κά μόνο τα με σαί α 

και υψη λά ει σο δή μα τα, που κα τα να λώ νουν τέ τοιου είδους προ ϊ ό ντα και α πο τε-

λούν μειο ψη φί α στη χώ ρα. 

Σύμ φω να με τις ε κτι μή σεις της μα ρο κινής κυ βέρ νη σης η α πώ λεια φο ρο λο γι κών 

ε σό δων σε μια πε ρί ο δο 12 ε τών θα πλη σιά ζει το 1,9% του Α.Ε.Π. Για το 2003, οι 

α πώ λειες υ πο λογί στη καν στα 225 εκ. €, πο σό που υ περ βαί νει κα τά πο λύ τις α να-

θέ σεις των 142 εκ. € για το ί διο έ τος α πό το πρό γραμ μα MEDA30. 

Πρό χει ροι υ πο λο γι σμοί φέρ νουν στο φως μί α ε πι πλέ ον α πώ λεια ε σό δων πε ρί των 

50 εκ. € α νά έ τος ε φαρ μο γής των δα σμολογι κών μειώ σε ων. Για να μπο ρέ σει να α ντι-

27 Συμ βού λιο Σύν δε σης Ε Ε-Μα ρό κου, Α πό φα ση α ριθ μ. 1/2008, Βρυ ξέλ λες, 26 Νο εμ βρί ου 2008. 
28 Aline Bouzergan, «The European Union and its ten Mediterranean partner countries: growing trading links,» 

Statistics in focus, eurostat, 70/2007, 3. 
29
 Ibid., 5. 

30 Martνn Ivαn, “The Social Impact of Euro-Mediterranean Free Trade Areas: A First Approach with Special 
Reference to the Case of Morocco,” Mediterranean Politics, Vol.9, No.3 (2004): 437. 
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σταθμι στεί η α πώ λεια, πρέ πει να υ πάρ ξει α νά πτυ ξη 2,9% α νά έ τος έ ως το 201231. 

«Για να ι σορ ρο πή σει τις πα ρα πά νω α πώ λειες, το κρά τος έ χει προ χω ρή σει σε αύ ξη ση 

των έμ με σων φό ρων στα βα σι κά κα τα να λω τι κά α γαθά»: ε πι ση μαίνει ο Abdessalam 

Adib, οι κο νο μο λό γος και μέ λος της Μα ρο κι νής Ε ται ρεί ας για τα Αν θρώ πι να Δι-

καιώ μα τα32.

Η οι κο νο μι κή κα τά στα ση της χώ ρας ε πιβα ρύ νε ται ση μα ντι κά α πό πα ρά γο ντες 

ό πως η υ πέρ με τρη αύ ξη ση του πλη θυ σμού, η α νερ γί α και η φτώ χεια. Με πλη θυ-

σμό να υπο λο γί ζε ται γύ ρω στα 32 εκ. κα τοί κους, και εισό δη μα α νά κά τοι κο κά τω 

του μέ σου ό ρου των υ πο λοί πων Τ.Μ.Χ., η πλειο ψη φί α των πο λι τών ζει κά τω του 

ο ρί ου της φτώχειας, με μέ σο μη νιαί ο βα σι κό μι σθό τα 1800 δη νά ρια ή πε ρί που 

163 €. Σύμ φω να με ε πί σημα στοι χεί α, πε ρισ σό τε ροι α πό 6 εκ. Μα ρο κι νοί συ γκα-

τα λέ γο νται στην πα ρα πά νω πλη θυ σμια κή ο μά δα. 

Πα ρό λα αυ τά, το Μα ρό κο εί ναι ο βασι κός κερ δι σμέ νος των προ γραμ μά των 

MEDA. Οι α να θέ σεις έρ γων άγ γι ξαν για την πε ρί ο δο 1995-2006 τα 1472 εκ. €. Τα 

660 εκ. € α φο ρού σαν το MEDA I και 812 εκ. € το MEDA II33. 

Κλεί νο ντας το κε φά λαιο, να ε πι ση μά νου με ό τι το διε θνές οι κο νο μι κό πε ρι βάλ-

λον έ χει ο δη γή σει την οι κο νο μί α του Μα ρό κου σε στα σι μό τη τα. Νέ α ώ θη ση ε πι-

διώ κε ται να δο θεί στα πλαί σια των προ γραμ μά των της Έ νω σης για τη Με σό γειο. 

Χαρα κτη ριστι κό πα ρά δειγ μα το πρό γραμ μα «Α να νε ώ σι μες Πηγές Ε νέρ γειας: Σχέ διο 

για την Α ξιο ποί η ση της Η λια κής Ε νέρ γειας», στα πλαί σια του ο ποίου θα ε πεν δυ θούν 

τε ρά στια πο σά για την α ξιο ποί η ση της η λια κής ενέρ γειας, που θα ε νι σχύ σουν τις 

οι κο νο μι κές δο μές της χώρας. 

Τα κρά τη μέ λη που συμ με τέ χουν στη Ζώ νη Ε λευ θέ ρων Συναλ λα γών 

ο φεί λουν να βα σι στούν στις ε πι τυ χί ες τους, να α να ρω τη θούν για τα 

κε νά και να συ νε χί σουν να κτί ζουν πά νω στις στέ ρε ες βά σεις που 

έ χουν κα τα κτή σει με τά α πό ε μπει ρί α σχε δόν δύ ο δε κα ε τιών. 

Α παι τεί ται σε κά θε πε ρί πτω ση κα λύ τε ρος συ ντο νι σμός των δρά σε ων 

και ε νί σχυ ση των μη χα νι σμών που πα ρα κο λου θούν την πρό ο δο σε 

κά θε ε ταί ρο ξε χω ρι στά με στό χο τη μέγι στη α πο τε λε σμα τι κό τη τα 

και την κα λύ τε ρη α ξιο ποί η ση των πό ρων. 

Τα κρά τη ο φεί λουν να προ χω ρή σουν σε δε σμεύ σεις νο μι κού χα ρα-

κτή ρα στη βά ση αυ στη ρού χρο νο δια γράμ μα τος και ό χι σε ευ χο λό-

για. Η Ε.Ε. πρέ πει να α ντιλη φθεί ό τι δεν αρ κούν πλέ ον η οι κο νο μι κή 

βο ή θεια και με ρι κές ε μπο ρι κές εκ χω ρή σεις για την ε πί τευ ξη των 

πο θη τών στό χων. Πρέ πει να υπάρ ξουν α ντα ποδο τι κά κί νη τρα προς 

τις Τ.Μ.Χ. με α ντάλ λαγ μα πά ντα φυ σι κά την ανά λη ψη συ γκε κρι μέ-

νων μέ τρων με κύ ριο μέ λη μα τον εκ συγ χρο νι σμό των οι κο νο μι κών 

δο μών. Με άλ λα λό για, μί α στα θε ρή αλ λά ταυ τό χρο να δί και η πο λι-

31 Ibid., 438. 
32 Abderrahim El Ouali, «MOROCCO: Anger Rises With Prices,” IPS, 21 February 2008. 
33 European Neighbourhood and Partnership Instrument, Morocco Strategy Paper 2007-2013, 17. 
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τι κή στά ση. Μί α ε ται ρι κή σχέ ση και ό χι μί α α ντα γω νι στι κή σχέ ση. 

Κλεί νο ντας το άρ θρο, πρέ πει να το νι στεί ό τι η οι κο νο μι κή α νά πτυ-

ξη μπο ρεί να ε πι τευ χθεί μό νο μέ σα α πό την α το μι κή προ σπά θεια 

των ίδιων των Τ.Μ.Χ. Α παι τεί ται 

συν δυα σμός ε λευ θεριών και 

κυ βερ νη τι κών πο λι τι κών και 

πρώτα απ’ ό λα θέ λη ση. Δί χως 

θέ ληση κα νέ να μέ τρο και κα-

μί α πο λι τι κή ό σο στο χευ μέ νη 

και νε ω τε ρι στι κή και αν εί ναι 

δεν θα φέ ρει τα πο θη τά α πο τε-

λέ σμα τα.

Σε τε λι κή α νά λυ ση το ζή τη μα 

της Ζώ νης Ε λευ θέ ρων Συ ναλ λα-

γών πα ρα μέ νει ε πί και ρο και βρί-

σκε ται σε κα θη με ρι νή ε ξέ λι ξη.
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Η ΓΕ ΝΕ ΣΗ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ ΣΕ ΩΣ

Στις 14 Ο κτω βρί ου 1806 και κα τά τη διάρ κεια 9 ω ρών, 

2 πρω σι κές στρα τιές πρώ τα συ νε τρί βη σαν και εν συ νε χεί α 

διασκορ πί στη καν α πό μί α γαλ λι κή στρα τιά στις «δί δυ μες» 

μά χες της Ιέ να (Jena) και του Ά ουερ στα ντ (Auerstedt). Κα τά 

το 18ο αιώ να, ο πρω σι κός στρα τός, που εί χε δη μιουρ γή σει ο 

Φρει δε ρί κος ο Μέ γας, ή ταν ο πιο θαυ μα στός και πε τυ χη μέ νος 

στην Ευ ρώ πη. Η ήτ τα του αυ τή ή ταν κα θο ρι στι κή α πό στρα-

τιωτικής ά ποψης και κα τα στρε πτι κή α πό ψυ χο λο γι κής.

Ο τό τε αρ χι στρά τη γος των γαλ λι κών Δυ νά με ων έ χει κα-

τά και ρούς πε ρι γραφεί ως «ο πιο ι κα νός άν θρω πος που υ πήρ-

ξε πο τέ»1. Εί ναι ευ ρέ ως γνω στό ό τι ο Να πο λέων Βο να πάρ της 

άλ λα ξε τη φύ ση του πο λέ μου, την πο λι τι κή της Ευ ρώ πης 

και το νο μι κό σύ στη μα της Γαλ λί ας. Αυ τό που δεν εί ναι το 

ί διο γνω στό, αλ λά ί σης ση μα σί ας για μας σή με ρα, εί ναι ό τι 

άλ λα ξε για πά ντα τη φύ ση των ορ γανι σμών και πώς αυ τοί 

διοι κού νται και ει δι κό τε ρα τη φύ ση της διοί κη σης. 

Οι Γάλ λοι α πέ δω σαν στην ι διο φυ ί α του Να πο λέ ο ντα 

τις στρα τιω τι κές ε πιτυχί ες που γευ τή κα νε υ πό τις δια τα γές 

του και ευ χό ντου σαν να εμ φα νι στεί άλ λη μί α τέ τοια ι διο φυ-

ί α για να τις ε πα να λά βει. Για τους Πρώσους, στον α πό η χο 

της ήτ τας τους, ξε κί νη σε μί α πε ρί ο δος α να συ γκρό τη σης, 

όπου α πο φά σι σαν να α να λύ σουν τις τα κτι κές του Να πο-

λέ ο ντα για να δού νε τι θα μπο ρού σαν να δι δα χθούν. Και 

πράγ μα τι έ μα θαν πολ λά. Με τά τη μά χη του Ά ουερστε ντ 

ο Στρα τη γός Σάρ νχορ στ (Scharnhorst) σχο λί α σε: «Πο λε-

μή σα με αρ κε τά γεν ναί α αλ λά ό χι αρ κε τά έξυ πνα». Ο ί διος 

τά χθη κε υ πέρ των ε κτε τα μέ νων με ταρ ρυθ μί σε ων στον 

πρω σι κό στρα τό. Τον Σάρ νχορ στ πλαι σί ω σαν ο Γκνί σε-

να ου (Gneisenau) και ο Κάρ λ Φον Κλα ούζεβιτ ς (Carl Von 

Clausewitz) των ο ποί ων οι σκέ ψεις πά νω στις να πο λε ό-

ντιες μεθόδους και τις συ νέ πειές τους δη μο σιεύ θη καν το 

1832 με τον τί τλο «Σχε τικά με τον Πό λε μο». Αυ τό το έρ γο 

πα ρα μέ νει α κό μα και σή με ρα η πιο γνω στή και σημαντι κή 

στρα τιω τι κή πραγ μα τεί α που έ χει γρα φτεί ποτέ.

Με τά φρα ση - Α πό δο ση από τη Βρε τα νι κή Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση, 

Κα λο καί ρι 2005, Stephen Bungay:

Υ πλγος (ΠΖ) Γε ώρ γιος Δουρ δούλης

1 Martin van Creveld, Command in War, Εκ δό σεις Harvard University, σελ. 64.
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Οι με ταρ ρυθ μί σεις του πρω σι κού 

στρα τού ή ταν ά με ση συ νέ πεια της 

α νάλυσης που έ γι νε α πό τον Σάρ νχορ-

στ και το Πρωσι κό Γε νι κό Ε πι τε λεί ο, της 

καταστρο φής που υ πέ στη σαν στις μά χες 

της Ιέ να και του Ά ουερ στα ντ2. Αυ τή η 

α νάλυση κα τέ λη γε στο συ μπέ ρα σμα ό τι 

ο στρα τός για να λει τουρ γή σει σαν μια 

μη χα νή α παι τού σε αυστη ρή πει θαρ χί α, 

ε πει δή το βα θύ τε ρο κί νη τρο των αν δρών 

ή ταν σχεδόν α νύ παρ κτο. Η εκ παί δευ σή 

του, ό μως, ε στί α ζε σε λά θος δια δι κα σί ες. 

Ε πικεντρω νό ταν, για πα ρά δειγ μα, στις 

α σκή σεις πα ρε λά σε ως και ό χι στις α σκή-

σεις σκο πο βο λής. Ε πι πλέ ον, οι α ξιω μα τι-

κοί προ σπα θού σαν ν’ α ντι μετωπί σουν το 

χά ος της μά χης χει ρι ζό με νοι τα στρα τεύ-

μα τα σύμ φω να με μα θη μα τι κές αρ χές. 

Κα νείς δεν α να λάμ βα νε δρά ση χω ρίς 

δια τα γές προς τού το. Γε νι κά, μπο ρούμε 

να πού με ό τι ή ταν μί α ι διαί τε ρα συ γκε-

ντρω τι κή ορ γά νω ση, βα σι σμέ νη στις 

αρ χές του Τέ ι λορ (Taylor) και ί σως αυ τό 

που κά πο τε ο Ντάγκλας Μακ Γκρέ γκορ 

(Douglas McGregor) εί χε α πο κα λέ σει «Θε-

ω ρί α Χ» της αν θρώπινης ώ θη σης3. 

Ο γαλ λι κός στρα τός εί χε συ στα θεί 

α πό στρα τευ μέ νους πο λί τες. Ως εκ τού-

του, δεν υ πήρ χε χρό νος για πρα κτι κή 

ε ξά σκη ση και αυ στη ρή πει θαρ χί α και γι’ 

αυτό με τέ τρε ψαν αυ τό το μειο νέ κτη μα 

σε α ρετή. Προ έ βη σαν σε ε κτε τα μέ νη 

χρή ση ελαφρού πε ζι κού ή τυ φε κιοφό-

ρων, που ε νε πλά κη σαν με τους Πρώ σους 

σαν έ να άτακτο σμή νος, μέ σα α πό το 

ο ποί ο κά θε άν δρας εκ με ταλ λευό ταν το 

πε δί ο της μά χης και πυ ροβο λού σε κα τά 

το δο κούν. Οι Γάλ λοι, ό μως, εί χαν υ ψη-

λό κί νη τρο. Ο στρατός τους, σύμ φω να 

με τον Μακ Γκρέ γκορ εί χε ορ γά νω ση 

«Θε ωρί ας Υ». Στο ανώτα το ε πί πεδο, ο 

Να πο λέ ων ει σή γα γε μι κρούς στρα τούς 

που τους ο νό μα σε Σώ μα τα Στρατού, τα 

ο ποί α ή ταν έ να σύ νο λο Πε ζι κού, Ιπ πι κού 

και Πυ ρο βο λικού ι κα νά να ε πι χει ρή σουν 

α νε ξάρ τη τα το έ να α πό το άλ λο. Κά θε 

έ να διοι κούνταν α πό έ ναν Διοι κη τή, ο 

ο ποί ος ο ρι ζό ταν με α ξιο κρα τι κά κριτή ρια 

α πό τον ί διο τον Να πο λέ ο ντα. Κα τά τη 

διε ξα γω γή της εκ στρα τεί ας, ο Να πολέ ων 

μπο ρού σε α στρα πιαί α να ε πι κοινω νή σει 

με τους Διοι κη τές ε πει δή μοι ρά ζο νταν 

έ να βα σι κό δόγ μα ε πι χει ρή σε ων και τους 

ε ξη γού σε τις προ θέ σεις του κα θώς και 

τι ή θε λε α πό αυ τούς να ε πι τύ χουν. Πε-

ρί με νε δε από αυ τούς να α να πτύ ξουν 

πρω το βου λί α και να δρά σουν χω ρίς να 

περι μέ νουν δια τα γές με τις προ θέ σεις 

του. Και αυ τό έ πρα ξαν. Το α πο τέλε σμα 

ή ταν έ νας ε πι χει ρη σια κός ρυθ μός που 

ά φη σε τους Πρώ σους σαστι σμέ νους.

Ο πρω σι κός στρα τός ή ταν α να γκαί ο 

να γί νει πιο γρή γο ρος. Ή ταν ξε κά θα ρο 

ότι α πό τις τρεις κλασι κές με τα βλη τές 

του σύγ χρο νου πε δί ου της μά χης (δύνα-

μη, χώ ρος και χρό νος), μό νο η α πώ λεια 

χρό νου δεν θα μπο ρού σε να ω φε λή σει. 

Ή ταν α πα ραί τη το να δρά σουν γρή γο ρα. 

Ο μό νος τρό πος για να το πετύ χουν 

ή ταν να δη μιουρ γήσουν έ να τμή μα α πό 

ε παγ γελ μα τί ες αξιω μα τι κούς, οι ο ποί οι 

θα εί χαν την ε ξου σιο δό τη ση και την 

ω ρι μό τη τα να λάβουν α πο φά σεις σε 

πραγ μα τι κό χρό νο στο χα μη λό τε ρο 

ε πί πε δο. Η α ξιο κρα τί α ή ταν α πα ραί τη-

τη προ ϋ πό θε ση. Ή ταν προ τιμότε ρο 

να λά βουν ά μεσα μί α λά θος α πό φα ση 

πα ρά να μην α πο φα σί σουν καθόλου. 

Η α πραξί α ή ταν σο βα ρό τε ρο σφάλ μα 

α πό τις λά θος πρά ξεις. Α πό έ να Πρώ σο 

2 Η ανά λυ ση που α κο λου θεί α πο τε λεί με τά φρα ση του συγ γρα φέ α εκ του Dirk Oetting, Auftragstaktik 
- Geschichte und Gegenwart einer Fuhrungskonzeption, Report Verlag 1993.

3 Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, Penguin 1987. 
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αξιω μα τι κό α να με νό ταν να μοι ρα στεί 

έ να σύ νο λο βα σι κών α ξιών, που όρι-

ζαν την τι μή του και που υ πε ρί σχυαν 

των δια τα γών. Ε άν δρού σε σύμ φωνα 

με την τι μή του (η ο ποί α εγ γυό ταν την 

α κε ραιό τη τά του) η α νυ πα κο ή θα ή ταν 

θε μι τή. Ε πι πλέ ον, ήρ θε ν’ α πο δει χθεί ό τι 

οι δια τα γές α πό τους προϊ στα μέ νους 

πι θα νόν να μη δίνουν ό λα τα στοι χεί α 

που χρειά ζεται ο α ξιω μα τι κός στη μά χη. 

Η ε πι τρο πή που συ στήθη κε το 1837 για 

να α να θε ω ρή σει τους Κα νο νι σμούς του 

1788, ξε χώ ρι σε μί α παρά γραφο που 

έ γρα φε ό τι αν η ε κτέ λε ση μιας δια τα γής 

κα θί στα ται α δύ να τη, ο α ξιωμα τι κός θα 

έ πρε πε να ψά ξει να βρει τρό πο να δρά-

σει για να τη φέ ρει εις πέρας4. 

Ω στό σο, στη μα κρά πε ρί ο δο ει ρή νης 

που α κο λού θη σε το 1815, οι με ταρρυθ μί-

σεις πα ρου σί α σαν στα σι μό τη τα. Το πνεύ μα 

τους δια τη ρή θη κε ζωντα νό α πό με ρι κές 

ση μα ντι κές προ σω πι κό τη τες. Μί α απ’ αυ τές 

ή ταν ο Πρί γκι πας της Πρωσίας Φρί ντριχ 

Κάρ λ (Friedrich Karl), ο α νι ψιός του με τέ-

πει τα Κά ι ζερ Βίλ χεμ του 1ου (Kaiser Wilhelm 

I) και εν ε νερ γεί α τό τε στρα τιώ της. Σε μια 

σει ρά δο κι μί ων που δημοσί ευ σε τις δε κα ε-

τί ες του 1850 και 1860, ε νί σχυ σε την ι δέ α 

ό τι αυ τό που έ κα νε το Σώ μα των Πρώ σων 

α ξιω μα τι κών ξε χω ρι στό (και τους έ δι νε 

πλε ο νέ κτη μα) ή ταν η προθυμί α τους να 

δεί ξουν την α νε ξαρ τη σί α του μυα λού τους 

και να α να λά βουν την ε ξου σί α5. Ό ταν ο 

Φρί ντριχ Κάρ λ α ντι κα τέ στη σε τον ο γδοντά-

χρο νο Αρ χι στράτηγο Φον Βράν γκελ (Von 

Wrangel) ως Διοι κη τής του Πρω σι κού Στρα-

τού στον πε τυχημέ νο πόλε μο ε να ντίον 

της Δα νί ας το 1864, πλαι σιώ θη κε α πό μια 

Αυ τό που έ κα νε το Σώ μα των 

Π ρ ώ  σ ω ν  Α  ξ ι ω  μ α  τ ι  κ ώ ν  ξ ε -

χ ω  ρ ι  σ τ ό  ή  τ α ν  η  π ρ ο θ υ μ ί  α 

τους να δεί ξουν την α νε ξαρ-

τη σί  α  του μυα λού τους  και 

ν α  α  ν α  λ ά  β ο υ ν  τ η ν  ε  ξ ο υ  σ ί  α 

4 Oetting, σε λί δες 86-88.
5 Oetting, σε λί δες 97-103.
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πι θα νό τα τα η ση μα ντι κό τε ρη κλη ρο νο-

μιά που ά φη σε ως πα ρακατα θή κη. 

Ο Φον Μόλ τκε εί ναι γνω στός για την 

υ ιο θέ τη ση στα σχέ διά του της αυ τονομί-

ας των υ φι στα μέ νων σε ση μεί ο που σχε-

δόν ε ντε λώς ε γκα τα λει πό ταν ο κε ντρι κός 

έ λεγ χος και για τη σύλ λη ψη της ι δέ ας της 

στρα τη γι κής ως αυ το σχε δια σμού. Κα τά 

την ε κτί μη σή του για την ί δια του τη νί κη 

ε να ντί ον των Αυ στρια κών στο Κό νι γκρατ ς 

(Koniggratz) το 1866, ο Φον Μόλ τκε πα ρα-

τή ρη σε ό τι οι α νε ξάρ τη τες ε νέργειες των 

Ο Φον Μόλ τκε εί ναι ξε κά θα ρος σχε-

τι κά με την α ξί α της α νε ξαρ τη σί ας 

του μυα λού και την πρω το βου λί α

σκο τει νή φι γού ρα που υ πήρ ξε Αρ χηγός 

του Πρω σι κού Γε νι κού Ε πι τε λεί ου α πό το 

1857. Πολ λοί επιχει ρησια κοί διοι κη τές δεν 

ή ταν κα θό λου σί γου ροι για το ρό λο του 

Αρ χη γού του Γενι κού Ε πι τε λεί ου, ε κτός 

α πό το να χει ρι στεί τη διοί κη ση και να 

φρο ντί ζει να λειτουρ γούν ό λα σύμ φω να 

με το πρό γραμ μα. Ό ταν αυ τός ο Αρ χη γός 

του Γε νι κού Ε πιτελεί ου α νέ λα βε ου σια στικά 

τη διοί κη ση του πρω σι κού στρα τού στην 

εκ στρα τεί α κατά της Αυ στρί ας το 1866, κά-

ποιοι α πό τους υ φι στα μέ νους του έ μει ναν 

σα στι σμένοι. «Φαίνε ται να εί ναι ό λα ε ντά ξει», 

σχο λί α σε ο το πι κός διοι κη τής Στρα τη γός 

Φον Μαν στά ιν (Von Manstein), ό ταν έ λα βε 

δια τα γή α πό τον αρ χι στρά τη γό του, «αλ λά 

ποιος εί ναι αυ τός ο Στρα τη γός Φον Μόλ τκε 

(Von Moltke);» αναρω τή θη κε6.

Ο Αρ χι στρά τη γος Χέλ μουτ Καρ λ Μπέρ-

ναρ ντ Γκραφ Φον Μόλ τκε (Helmuth Carl 

Bernhard Graf Von Moltke), γεννή θη κε 

τον πρώ το χρό νο του αιώ να του. Ή ταν 

ο κύ ριος δη μιουρ γός του γερμα νι κού 

στρα τού και ό ,τι συν δέ ε ται με αυ τόν, και 

ο άνθρω πος που καθιέ ρω σε το Γε νι κό 

Ε πι τε λεί ο ως έ να σώ μα από ε παγ γελ μα τί-

ες στρα τιω τι κούς δια πρε πείς στην Ευ ρώ-

πη. Υ πήρ ξε ταυ τό χρο να επαγ γελ μα τί ας 

και στο χα στής στα πε δί α της στρα τη γι-

κής, της η γε σί ας, της ορ γά νω σης και σε 

ό, τι μπορού με σή με ρα ν’ α ποκα λού με 

διοίκη ση. Οι σκέ ψεις του πε ριέ χο νται 

σε α να ρίθ μη τα δο κί μια και μνη μό νια, 

αλ λά η ε πιρ ρο ή του στο χρό νο ή ταν 

πιο ά με ση, κα θώς υπήρ ξε ο εκ παι δευ-

τής και δά σκα λος μιας γε νιάς Γερ μα νών 

στρατη γών. Έ χο ντας αυ τό το ρό λο, θα 

μπο ρού σε ε πί σης να χα ρα κτηρι στεί ως 

ο α λη θι νός πα τέ ρας της Auftragstaktik, 

δη λα δή της τα κτι κής που εί χε ως βά ση 

της το σκο πό της απο στολής. Αυ τή εί ναι 

6 Michael Howard, The Franco - Prussian War, Rupert Hart - Davis, σελ. 27-29.
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δύ ο Αυ στρια κών στρα τη γών, οι ο ποί οι 

δρού σαν α ντί θε τα προς τις δια τα γές του 

διοι κη τή τους, στην πραγ μα τι κό τη τα διευ-

κό λυ ναν τη νί κη του. Στα α ξιοσημεί ω τα εί-

ναι ό τι ο Φον Μόλ τκε τους δι καιο λό γησε. 

Εί ναι αρ κε τά εύ κο λο για κάποιον να κρί νει 

τις πρά ξεις τους τώ ρα, πα ρα τή ρη σε, αλ λά 

ο ο ποιοσ δή πο τε θα πρέ πει να είναι πολύ 

προ σε κτι κός πριν κα τα δι κά σει κά ποιον 

στρα τη γό. Μέ σα στη σύγ χυ ση και την 

αβεβαιό τη τα του πο λέ μου, οι άν θρω ποι 

που κα λού νται να πά ρουν α πο φά σεις 

δια τρέχουν τον κίν δυ νο να κά νουν λά θος. 

Αυ τό πρέ πει να εί ναι α πο δε κτό. Ο φό βος 

της τι μω ρί ας δεν πρέ πει να κά μπτει τη 

θέ λησή τους να πά ρουν αυ τές τις α πο φά-

σεις. «Η υ πα κο ή εί ναι βα σι κή α ξί α, αλ λά ο 

άν θρω πος υ περ τε ρεί κά θε βα σι κής α ξί ας» 

ό πως α ξέχαστα υ πο στή ρι ξε7.

Ο Φον Μόλ τκε εί ναι ξε κά θα ρος σχε-

τι κά με την α ξί α της α νε ξαρ τη σί ας του 

μυα λού και την πρω το βου λί α. Ο πρω-

σι κός στρα τός, μέ χρι ε κεί νη τη στιγ μή, 

εί χε δη μιουρ γή σει μί α κουλ τού ρα η γε-

σί ας μέ σα στις τά ξεις των α ξιω μα τι κών 

η οποί α εί χε αρχί σει να γί νε ται κα νό νας 

και ο ί διος το εν θάρ ρυνε αυ τό. Ω στό σο, 

η φι λο δο ξί α του πή γαι νε α κό μη πα ρα πέ-

ρα. Ή θε λε πά νω σ’ αυ τή την κουλ τού ρα 

να χτί σει και να τη χρη σι μο ποι ή σει για 

να δη μιουρ γή σει έ να α πο τε λε σμα τι κό 

σύ στη μα διοί κη σης, τέ τοιο που θα ε ξα-

σφά λι ζε ε πί σης συ νοχή και θα πε ριό ρι ζε 

τις ε πι πτώ σεις α πό κά τι το ο ποί ο πι θα νώς 

με τα γε νέ στερα θα φα νεί στους υ φι στα μέ-

νους ό τι ή ταν λάθος. Στην αυ το κριτι κή 

του, το «Memoire», για την εκ στρα τεί α 

του 1866, που έγρα ψε το 1868, τα δύ ο 

πράγ μα τα που ε πι ση μαί νει ό τι χρί ζουν 

ι διαί τε ρης κρι τι κής εί ναι «η έλλει ψη κα-

τεύ θυν σης α πό τους προ ϊ στα μέ νους και οι 

α νε ξάρ τη τες πρά ξεις των κατώ τε ρων ε πι πέ-

δων διοίκη σης»8. Στην αρχή αυ τό μπο ρεί 

να αιφ νι διά ζει, μέ χρι όμως να δού με που 

ο δη γού σε. Ο λο κλή ρω σε λοι πόν με αυ τό, 

λέ γο ντας πως ή ταν ζωτικής σημασίας 

να ε ξα σφα λι στεί ό τι κά θε βαθ μί δα της 

Διοί κη σης κα τανο ού σε αρ κε τά α πό τις 

προ θέ σεις της Διοί κη σης, έ τσι ώ στε να 

μπο ρέ σουν να εκπληρώσουν το στό χο 

τους. Ο Φον Μόλ τκε δεν ή θε λε να φρε-

νά ρει την πρω το βου λί α, αλ λά να την 

ο δηγήσει προς τη σω στή κα τεύ θυνση.

Το 1869, ο νέ ος Στρα τιω τι κός Κα-

νο νι σμός, ο ο ποί ος ε μπνεύ σθη κε και 

μερικώς συντά χθη κε α πό τον Φον Μόλ-

τκε, το ε πι ση μο ποί η σε. Οι α νώ τε ροι 

Διοι κη τές «δεν θα έ πρε πε να δια τά ζουν 

πε ρισ σό τε ρο α πό ό, τι εί ναι α πο λύ τως 

α πα ραί τη το», αλ λά πρώ τα θα έ πρε πε 

να ε ξα σφα λί ζουν ό τι ο στό χος έ χει γί νει 

ξε κά θα ρος σε όλους. Σε πε ρί πτω ση αμ-

φι βο λί ας, οι υφι στά με νοι Διοι κη τές θα 

έ πρε πε ν’ α να πτύξουν πρωτοβου λί α.

Εν τω με τα ξύ, ο γαλ λι κός στρα τός 

πε ρι μέ νο ντας τον ε πό με νο Να πο λέ ο ντα, 

παρέ με νε στά σι μος. Ο ε πό με νος Να πο λέ ο-

ντας πράγ μα τι εμ φα νί στη κε στο πρόσω πο 

του α νι ψιού του, Λου ίς (Louis). Σε αυ τόν 

δό θη κε ο τί τλος του Να πο λέ ο ντα του Ι Ι Ι, 

αλ λά σε α ντί θε ση με τον θεί ο του αυ τός 

δεν ή ταν ι διο φυ ί α. Ό ταν ο γαλ λι κός στρα-

τός ξα να συ νά ντη σε στο πε δί ο της μά χης 

τον πρω σι κό το 1870, τα α πο τελέσμα τα 

των προ η γού με νων μα χών της Ιέ να και 

του Ά ουερ στα ντ α ντι στράφηκαν. Έ νας 

ου δέ τε ρος πα ρα τη ρη τής της εκ στρα τεί-

ας, ο Ρώ σος Στρα τη γός Βό ι ντε (Woide), 

πε ριέ γρα ψε το πρω σι κό δόγ μα διοί κη σης 

λέ γο ντας ό τι έ χει το ί διο α ποτέλε σμα με 

7 Oetting, σε λί δα 112.
8 Oetting, σε λί δα 105.
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έ να «νέ ο τε λειο ποι ημένο ό πλο»9. Ή ταν πράγ-

μα τι σαν έ να μυ στι κό ό πλο, ε πει δή ή ταν 

α ό ρα το. Το θαύ μα ή ταν ο τρό πος με τον 

ο ποί ο κά θε άν δρας δρού σε κα τά βού λη-

ση, αλ λά με τέ τοιο τρό πο ώ στε η δρά ση 

ό λου του στρα τεύ μα τος να έ χει συνο χή. 

Ο Βό ι ντε έ γρα ψε: «Κά θε Γερ μα νός υ φι στά-

με νος διοι κη τής αι σθα νό ταν τον ε αυτό του 

ως μέρος ε νός α διαί ρε του συ νό λου. Κα τά τη 

δρά ση, ό λοι τους εί χαν στο μυα λό τους το 

σύ νο λο. Κα νέ νας δεν ο λι γω ρού σε στη λή ψη 

α πο φάσε ων και κανένας δεν πε ρί με νε να του 

πού νε τι θα κά νει ή να του υ πεν θυ μί σουν την 

α πο στο λή του»10. Ο πρω σι κός στρα τός φαι-

νόταν να εί χε κυ ριαρ χή σει στο τα χυ κί νη το 

το προσωπι κό να α ναλάβει α νε ξάρτη τη 

δρά ση. Το πρό βλη μα αυ τό γι νό ταν πιο 

έ ντο νο λό γω της τε χνο λο γί ας. Το 1870, 

το πρω σι κό Πε ζι κό δέ χθη κε ά με σα πυ ρά 

α πό τα γαλ λικά τυ φέκια και ε νώ α κό μα 

βρί σκο νταν ε κτός βε λη νε κούς των δι-

κών τους τυφε κί ων, το ο ποί ο ου σια στι κά 

τους κα τέ στη σε α νί κα νους να πυ ρο βο-

λήσουν και έδει ξε ό τι το υ λι κό τους ή ταν 

α παρ χαιω μέ νο. Αυ τό α ποτέ λε σε έ να βή-

μα προς τη μετα μόρ φω ση του Πε ζι κού, 

το ο ποί ο σή μαι νε ό τι οι δια τά ξεις έ πρε πε 

να χα λαρώσουν. Ο έ λεγ χος κα θί στατο 

α κό μη πιο δύ σκο λος. Οι μά χες συ χνά 

κερ δί ζο νταν ή χά νο νταν α πό τις πρά ξεις 

Το θαύ μα ή ταν ο τρό πος με τον ο ποί ο κά θε άν δρας δρού σε κα τά βού λη ση, αλ λά 

με τέ τοιο τρό πο ώ στε η δρά ση ό λου του στρα τεύ μα τος να έ χει συνο χή.

και ευμε τά βλη το χά ος, το ο ποί ο ξε χώ ρι ζε 

στο νέ ου τύ που πε δί ο μά χης. Φαι νό ταν 

να εί χε συν δυά σει την αυτο νο μί α με την 

ορ γα νω μέ νη κί νη ση.

Βέ βαια, αυ τό δεν α ντι κα το πτρί ζει την 

κα τά στα ση στο ε σω τε ρι κό του στρατεύ-

μα τος. Μπο ρεί να εί χαν κερ δί σει τον 

πό λε μο με τη Γαλ λί α, αλλά τα πράγ μα-

τα δεν κύ λη σαν ο μα λά. Δια χει ρί στη καν 

κα λύ τε ρα το χά ος και τη σύγ χυ ση του 

πολέμου α πό τους α ντι πά λους τους, 

αλ λά πολ λοί από τους δι κούς τους αν-

θρώ πους ή ταν ε πι κριτι κοί. 

Με τά το 1871, στο ε σω τε ρι κό του 

νι κη φό ρου στρα τού ξέ σπα σε μί α μα-

νιώδης δια μά χη. Πα ράλ λη λα με τα ε ρω-

τή μα τα πε ρί τα κτι κής, το κε ντρι κό θέ μα 

της συζή τη σης ή ταν πώς μπο ρεί να 

δια τη ρη θεί ο έ λεγ χος ενώ εν θαρ ρύ νε ται 

των διοι κη τών λό χων. Με ρι κές φο ρές, 

ε πα νόρ θω ναν λά θη ανωτέρων τους. 

Άλ λες φο ρές, ό μως, α πο δεί χθη καν ι σχυ-

ρο γνώ μο νες και οι α πο φά σεις τους ο δή-

γη σαν σε α δι καιο λό γη τες α πώ λειες. Η 

συ νο χή ή ταν στην κό ψη του ξυ ρα φιού. 

Δύ ο ι δέ ες κυριάρ χη σαν στη συ ζή τη ση: 

η ε νί σχυ ση της θέ σης του Φον Μόλ τκε 

ό τι έ νας α νώ τε ρος σκο πός πρέ πει να 

ενώ νει ό λες τις πρά ξεις και η α ντί λη ψη 

ό τι κά θε μο νά δα θα πρέ πει να έ χει έ να 

έρ γο ή μια α πο στο λή να ε πι τελέσει α πό 

μό νη της, κάτι που προκά λε σε αί σθη ση 

στο γε νι κότερο πλαί σιο11.

Έ να συ γκε κρι μέ νο πε ρι στα τι κό α πο-

τέ λε σε το πιο λα μπρό πα ρά δειγ μα της 

υπόθεσης. Στις 14 Αυ γού στου 1870, το 

πρώ το κύ μα του πρω σι κού στρα τού υ πό 

τον Α ντι στρά τη γο Φον Στά ιν μετ ς (Von 

9 Oetting, σε λ. 13.
10 Oetting, σε λ. 116.
11 Stephan Leistenschneider, Auftragstaktik im preussisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, Mittler Verlag 

2002, σελ. 46-55.
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Steinmetz) πλη σί α σε το κά στρο της πό-

λης Μετ ς (Metz). Α κρι βώς μπρο στά της, 

κο ντά στην πό λη Κο λό μπε ϊ (Colombey), 

σύμφω να με τις δια τα γές του Φον Μόλ-

τκε, στα μά τη σε και πε ρί με νε το δεύ τε ρο 

κύ μα να τον ε νισχύ σει πριν ει σβάλ λει 

στην πό λη. Ο Διοι κη τής της 26ης Ταξιαρ-

χί ας Πε ζι κού, Υ πο στρά τη γος Φον Ντε 

Γκολ τς (Von der Goltz), πα ρα τή ρη σε ό τι 

οι γαλ λι κές δυνάμεις μπρο στά του εί χαν 

αρ χί σει να υ πο χω ρούν. Αν το σύ νο λο 

του γαλ λι κού στρατού έ κανε το ί διο, το 

Μετ ς θα μπο ρού σε να μην χρεια στεί μί α 

δα πα νη ρή και χρονο βό ρα πο λιορκί α, αλ-

λά θα μπο ρού σε να προ σπε ρα στεί, κάτι 

που στην πραγ ματι κό τη τα ή θε λε ο Φον 

Μόλ τκε. Δεν υ πήρ χε χρό νος ό μως για τον 

Φον Ντε Γκολ τς να ρω τή σει τη με ραρ χί α, 

η μεραρ χί α να ρω τή σει το σώ μα στρα-

τού, το σώ μα στρα τού να ρω τή σει τον 

Φον Στά ινμετ ς και ί σως ο Φον Στά ιν μετ ς 

να ρωτήσει τον Φον Μόλ τκε για να πά ρει 

α πά ντη ση και η α πά ντη ση διαδο χι κά να 

γυ ρί σει πί σω. Έτσι ο Φον Ντε Γκολ τς ε πι-

τέ θη κε. Οι δυ νά μεις του ε νε πλά κη σαν 

σο βα ρά με τον ε χθρό και ο διοι κη τής της 

γειτο νι κής τα ξιαρ χί ας εί δε τι συνέ βαι νε 

και έ σπευ σε να βο η θή σει. Το ί διο έ κα-

ναν και δύ ο με ραρ χί ες του Α΄ σώμα τος 

στρα τού, ε νά ντια στη ρη τή δια τα γή να 

α να μέ νουν. Ο Φον Στά ιν μετ ς έ γινε έ ξαλ-

λος με τους πε ρισ σότε ρους απ’ αυ τούς 

και τους διέ ταξε να α πο σύ ρουν τα στρα-

τεύ μα τά τους α πό ε κεί. Έ τσι και αυ τοί 

έ στει λαν πίσω κά ποια α πό τα ε φε δρι κά 

τους τμή μα τα για να τον εξευ με νί σουν. 

Το πρω ί, στο ση μεί ο έ φτα σε ο βα σι λιάς 

και α πα γό ρευ σε κά θε υποχώ ρη ση. Προς 

το πα ρόν, αυ τοί που ο πι σθο χω ρού σαν 

ή ταν οι Γάλ λοι. Πράγμα τι, το Μετ ς προ-

σπε ρά στη κε. Ο Φον Ντε Γκολ τς κα τη γο-

ρή θη κε για α πε ρι σκεψί α. Η δια μά χη για 

την πε ρί πτω σή του συ νε χί στη κε για δε κα-

ε τί ες και σε α να ρίθ μη τα δημοσιεύ μα τα. 

Η τε λι κή κρί ση γρά φτη κε σε έ να εγ χει ρί-

διο τα κτι κής το ο ποί ο δη μο σιεύτη κε το 

1910: «Η α πό φασή του ή ταν έ να ε ξαί ρε το 

πα ρά δειγ μα αυ θόρ μη της δράσης μέ σα στα 

ε πι τρε πό με να όρια»12.

Το να προ σαρ μο στεί η τε λι κή κρί ση 

ε πί των τα κτι κών με θό δων πή ρε εξίσου 

πο λύ χρό νο. Η δια φω νί α ξε κί νη σε ως 

έ νας δια γω νι σμός τριών παρα τά ξε ων. 

Η πρώ τη πα ρά τα ξη ή ταν οι συ ντη ρη-

τι κοί, οι ο ποί οι έ βλε παν τους ε αυ τούς 

τους ως υ πο στη ρι κτές της πραγ μα τι κής 

πρω σι κής πα ρά δο σης. Ή θε λαν να ε γκα-

τα λεί ψουν την κα τά ρα της τα κτι κής με 

χα λα ρή διά τα ξη, η ο ποί α ε πέ τρε πε στο 

πε δί ο της μάχης να με τα τρα πεί σε χά ος 

και να ε πα να φέρουν τις πει θαρ χη μέ νες 

και σφι χτές διατά ξεις. Οι φω νές τους 

σύ ντο μα σιώ πη σαν. Η κυ ρί ως δια μά-

χη διε νερ γή θη κε α πό δύ ο Σχολές, οι 

ο ποί ες αμ φό τε ρες ε πι θυ μού σαν την 

αλ λα γή. Η μί α Σχο λή, γνω στή και ως 

Normaltaktiker, ή θε λε να ε πι βάλ ει τη 

συ νο χή εκ παι δεύ ο ντας τους η γήτορες 

του Πε ζι κού στη χρή ση συ γκε κρι μέ-

νων κα νό νων τακτι κής, οι ο ποί οι ει δι-

κεύονταν στις μεθό δους της α νά πτυ ξης 

και της ε πί θε σης. Η άλ λη Σχο λή, γνω στή 

ως Αuftragstaktiker, υ πο στή ρι ζε ό τι τέ-

τοιες συ ντα γές δεν ή ταν πι θανές. Οι 

α ποφάσεις που α φο ρού σαν την τα κτι κή 

θα έ πρε πε ν’ α φήνο νται στους μι κρούς 

η γή το ρες και να λαμ βά νο νται ε πί τό που. 

Ο τι δή πο τε δια φο ρε τι κό θα α πέ βα λε το 

πνεύ μα της πρω το βου λί ας. Θα έ πρε πε 

να ε μπι στευ θούν τους μι κρούς η γή το-

ρες ό τι μπο ρούν να πά ρουν σω στές α πο-

φά σεις. Ο στρατός θα έ πρε πε να μά θει 

12 Oetting, σε λ. 126.
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να ζει και να εκ μεταλ λεύ ε ται το χά ος και 

ό χι να προ σπα θεί να το ε λέγ ξει13.

Οι υ πο στη ρι κτές της Auftragstaktik του 

πρω σι κού στρα τού, οι οποί οι με τά το 1871 

α πο τέ λε σαν τον γερ μα νι κό στρα τό, εί χαν 

α να πτύ ξει μί α νέ α έννοια της πειθαρ χί ας. 

Πει θαρ χί α δε σή μαι νε ν’ α κο λου θείς δια-

τα γές, αλ λά να ε νερ γείς σύμ φω να με τις 

τε λι κές ε πι διώ ξεις. Η φρά ση «σκεπτό με νη 

υ πα κο ή» άρ χι σε να εμ φα νί ζε ται. Δια φο-

ρο ποι ή σεις έ γι ναν με τα ξύ μιας δια τα γής 

και μιας α πο στο λής. Ο κό σμος άρχι σε να 

μι λά για «κα τευ θύν σεις» ως ε ναλ λα κτι κή 

λέ ξη στη θέ ση των «δια τα γών». Το 1877, ο 

Στρατη γός Μέ κελ (Meckel) έ γρα ψε ό τι μί α 

κα τεύ θυν ση έ χει δύ ο κομ μάτια. Το πρώ το 

ή ταν η πε ρι γρα φή της γε νι κής κα τά στασης 

και ο α πώ τε ρος σκο πός του διοι κη τή. Το 

δεύ τε ρο ή ταν η συ γκε κρι μέ νη απο στο λή. Ο 

Μέ κελ τό νι σε την ανάγκη για σα φή νεια. «Οι 

ε μπει ρί ες του πα ρελ θό ντος έ χουν δεί ξει ό τι 

μί α διατα γή που μπο ρεί να πα ρερ μη νευ θεί, 

θα πα ρερ μη νευ θεί», έ γρα ψε14. Η πρό θε ση 

του διοι κη τή θα πρέ πει να με τα φέ ρει α πό-

λυ τη σα φή νεια του σκο πού ε στιά ζο ντας 

στα ου σιώδη και α φή νο ντας ε κτός ό λα τα 

άλ λα. Η α πο στο λή δεν θα πρέ πει να α να-

λύ ε ται με πολλές λε πτο μέ ρειες. Πά νω απ’ 

ό λα, ο προ ϊ στά με νος διοι κη τής δεν πρέ πει 

να πει στον υ φι στά με νο πώς θα εκ πλη ρώ-

σει την α πο στο λή του, όπως ο ί διος θα 

έ κα νε, αν ε πρό κει το να εκ δώ σει δια τα γή. 

Το πρώ το κομ μά τι της κα τεύ θυν σης ή ταν 

να δώ σει στον υ φι στά με νο την ελευ θε ρί α 

να δρά σει ε ντός των ο ρί ων που έ χουν δο-

θεί α πό τον πρω ταρ χι κό σκο πό. Ο σκο πός 

ήταν δε σμευ τι κός. Η α πο στολή δεν ή ταν. 

Το πρω ταρ χι κό κα θή κον ενός Γερ μα νού 

α ξιω μα τι κού ή ταν να κρί νει για τί.

Η δια μά χη κο ρυ φώ θη κε κα τά τη δια-

μόρ φω ση του νέ ου Στρα τιω τι κού Κανονι-

σμού το 1888. Ο Κα νο νι σμός α να γνώ ρι ζε 

ό τι η μά χη γρή γο ρα με τα τρέ πεται σε 

χά ος. Έδι νε έμ φα ση στην α νε ξαρ τη σί α 

της σκέ ψης και της πρά ξης, το νί ζο ντας 

ό τι εί ναι σο βα ρό τε ρο έ γκλη μα να κα θυ-

στε ρή σεις ή να μην ε νερ γή σεις κα θό λου 

α πό το να κά νεις μια λά θος ε πι λο γή. Κά-

θε μο νά δα έ πρε πε να έ χει τη δι κή της 

πε ριο χή ευθύνης, η ο ποί α κα θο ρί ζε ται 

σα φώς και η ε λευ θε ρί α του διοι κη τή της 

μο νά δας ε κτεί νε ται ως την ε πι λο γή της 

διά τα ξης κα θώς και των μέ σων που θα 

χρη σι μο ποιή σει και τα ο ποί α α παι τού νται 

α νά λο γα με την πε ρί στα ση. Η ευ θύ νη κά-

θε α ξιωματι κού ή ταν να εκ με ταλ λευ τεί 

τη δε δο μέ νη κα τά στα ση για το κοι νό 

ό φελος. Η κα τευθυ ντή ρια αρ χή της δρά-

σης θα έ πρε πε να εί ναι η πρόθε ση του 

α νώ τε ρου διοι κη τή. Οι α ξιω μα τι κοί θα 

έ πρε πε ν’ α ναρω τιού νται: «Τι θα με διέ τα ζε 

ο α νώ τε ρός μου να κά νω αν βρι σκό ταν στη 

θέ ση μου και αν γνώ ρι ζε αυ τά που ξέ ρω;». Η 

κατα νό η ση του σκο πού είναι εκ των ουκ 

ά νευ της α νε ξάρ τη της δρά σης15. 

Ή ταν ξε κά θα ρο ό τι αν έ πρε πε τα με-

μο νω μέ να ά το μα, ε ντός της ορ γά νω σης 

του στρα τεύ μα τος, να στα θούν με τα ξύ 

της πα θη τι κό τη τας που προ κύ πτει α πό 

τους Κα νο νι σμούς και της ε φή με ρης πε-

ρι πέ τειας και, α φού το κα τα φέ ρουν αυ τό, 

να συν δυάσουν την αυ το νο μί α με την 

τή ρη ση στη γραμ μή, ση μα ντικό ρό λο 

θα έ παι ζε η ε πι λο γή και η εκ παί δευ σή 

τους. Θα έ πρε πε να εί ναι σε ετοι μό τη τα 

να λά βουν α πο φά σεις και ν’ α πο δε χθούν 

13 Stephan Leistenschneider, Auftragstaktik im preussisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, Mittler Verlag 
2002, σελ. 65-67.

14 Oetting, σε λ. 125.
15 Stephan Leistenschneider, Auftragstaktik im preussisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, Mittler Verlag 

2002, σελ. 72-92.
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τις ευ θύ νες τους. Θα έ πρε πε ε πί σης να 

έ χουν κοι νή κα τα νό η ση για το πώς να 

συ μπε ρι φέ ρο νται και τι μπο ρούν να πε ρι-

μέ νουν α πό τους υ φι στα μέ νους και τους 

α νω τέ ρους τους. Χρειά ζο νταν έ να κοι νό 

ε πι χει ρη σια κό δόγ μα και κοι νές α ξί ες. Η 

ορ γά νω ση θα έπρε πε να έ χει υ ψη λό βαθ μό 

ε μπι στοσύνης. Η εκ παί δευ ση στό χευε αυ-

τές τις ά κρες. Η σχο λή των Αuftragstaktiker 

εί χε κερ δίσει προς το πα ρόν. 

Αλ λά οι α ντί πα λοί τους δεν το έ βα-

λαν κά τω. Οι νέ οι κα νο νι σμοί ή ταν 

α ντικεί με νο έ ντο νης κρι τι κής σε πε ριο-

δι κά, και στην πραγ μα τι κότη τα τό τε 

ή ταν που εμφα νί στηκε πρώ τη φο ρά ο 

ό ρος Auftragstaktik, ο ποί ος ε πι νο ή θη κε 

νι κός πό λε μος του 1904-1905. Και οι δύ ο 

το νί ζουν την υ πε ρο χή του νέ ου δόγ μα τος 

ό πως α ντι κα το πτρί ζε ται στην τα κτι κή των 

Μπό ερ στην πρώ τη πε ρί πτω ση και των 

Για πω νέ ζων στη δεύ τε ρη. Πράγ μα τι, οι 

Για πω νέ ζοι εί χαν υ ιο θε τή σει τις αρ χές α πό 

τους Κανονισμούς του 1888. Οι νέ οι γερ-

μα νι κοί Κα νο νι σμοί του 1906 α πλά τους 

ε πι βε βαί ω ναν18. Το 1914, οι μέ θο δοι με τις 

ο ποί ες κα τα νί κη σαν τους Γάλ λους το 1870 

χρη σι μοποι ήθηκαν για να κα τα νι κή σουν 

τους Ρώ σους στο Τά νεν μπερ γκ, αλ λά α πέ-

τυ χαν για λί γο στα δυ τι κά. Κα θώς οι πρώτες 

γραμ μές γί νο νταν στατι κές, οι αρ χές της 

Auftragstaktik πέ ρα σαν σε δεύ τε ρη μοί ρα 

έ να ντι των αρ χών της φθο ράς και έ τσι ο 

Ο σκο πός δεν ή ταν να κυ ριαρχή σεις σε μί α κα τά στα ση που αλ λά ζει 

α στρα πιαί α, αλ λά να αλ λά ξεις εσύ την κατάστα ση τό σο

 γρή γο ρα ώ στε να πα ρα λύ σεις τον ε χθρό.

στις αρ χές της δε καετί ας του 1890 α πό 

τους α ντι πά λους του16. Η πρώ τη α πό πει-

ρα να δο θεί έ νας γρα πτός ο ρι σμός έ γι νε 

το 1906, ό ταν ο Ταγ μα τάρ χης Φον Μό-

ζερ (Von Moser) εξέ δω σε έ να ευ ρύ τα τα 

δια βα σμέ νο αλ λά α νε πί ση μο βι βλί ο για 

την τα κτι κή μικρών μο νά δων, το ο ποί ο 

α φιέ ρω νε πέ ντε σε λί δες στο θέ μα. Ο 

Φον Μό ζερ έ δω σε έμ φαση στην α ξί α 

του ως έ να μέ σο για τον συν δυα σμό της 

α νε ξαρ τη σί ας και του ε λέγχου17.

Οι λο γο μα χί ες συ νε χί στη καν στην πρώ-

τη δε κα ε τί α του 20ου αιώ να, κα τά τον ο ποί ο 

δύ ο γε γο νό τα έ βα λαν τέ λος στη δια μά χη. 

Το πρώτο ή ταν ο πό λε μος των Μπό ερ 

(1899 - 1902) και το δεύ τε ρο ο ρω σο-ια πω-

Α΄ Παγκό σμιος Πό λε μος πή ρε τη φο βε ρή 

πο ρεί α του μέ χρι το 1918. Α κό μη και έ τσι, 

η Auftragstaktik έ παιξε το ρό λο της για να 

μπο ρέ σουν οι Γερ μα νοί να κρα τή σουν τις 

γραμ μές τους α πέ να ντι στις ε πι τυ χη μέ νες 

ε πι θέ σεις των συμ μά χων. Σε έ να περιβάλ-

λον που η ε πι κοι νω νί α με τα ξύ των α νώ τε-

ρων διοι κη τών και των χαμη λό βαθμων 

α ξιω ματικών ή ταν πο λύ δύ σκο λη, η τα χύτη-

τα με την ο ποί α α ντι δρού σαν σε πι θα νά 

ρήγ μα τα ή ταν κρί σι μη για να διατη ρη θεί 

μια α πο τε λε σματική ά μυ να. Η προ θυ μί α 

των Γερ μα νών διοι κη τών λό χων να αλ λά-

ξουν την πα ρά τα ξή τους, να ε μπλέ ξουν τις 

ε φε δρεί ες τους και να ε κτο ξεύ σουν α ντε-

πι θέ σεις μι κρής έ κτα σης άνευ πε ραι τέ ρω 

16 Stephan Leistenschneider, Auftragstaktik im preussisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, Mittler Verlag 
2002, σελ. 100-106.

17 Oetting, σε λ. 16-19.
18 Stephan Leistenschneider, Auftragstaktik im preussisch-deutschen Heer 1871 bis 1914, Mittler Verlag 

2002, σελ. 123-137.
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δια τα γών ή ταν έ νας α πό τους πα ρά γο ντες 

πά νω στους ο ποί ους κόλ λη σαν οι επιθέ σεις 

των συμ μα χι κών δυ νά με ων. 

Το Μάρ τιο του 1918, για πρώ τη φο-

ρά α πό τα τέ λη του 1914, ο γερ μα νι κός 

στρατός ε γκα τέ λει ψε την ε ξάρ τη σή του 

α πό το Πυ ρο βο λι κό, τα πο λυβό λα και 

τα χα ρα κώ μα τα και δη μιούρ γη σε έ να 

τμή μα Πε ζι κού τους α πο κα λούμε νους 

«Καταδρο μείς», δια πο τι σμέ νους με τις 

αρ χές και τα ι δανι κά της Auftragstaktik 

και οι οποί οι ε πι τέ θη καν στους Βρε τα-

νούς. Εί χαν τις πε ρισ σό τε ρες ε πι τυ χί ες 

που εί χαν ε πι τευχθεί πο τέ στο δυ τι κό 

μέ τω πο. Η κί νη σή τους ε πι βρα δύν θη κε 

και εν τέλει στα μάτησε μό νο χά ρη στην 

α ντο χή και στην ι σχύ πυ ρός των αντι πά-

λων τους και α φού εί χαν δια τα χθεί α πό 

τον Χέ ϊ γκ (Haig) να πο λε μή σουν ου σια-

στι κά με την πλάτη στον τοίχο. Στις 18 

Ιου λί ου, οι Βρε τα νοί α ντε πι τέ θη καν και 

έ χο ντας α να πτύ ξει την ικα νό τη τα και 

την ευε λι ξί α στη χρή ση του Πυ ρο βο λι-

κού, έ σμι ξαν με τους λοιπούς συμ μά-

χους για να τους α πω θή σουν μέ χρι τις 

11 Νο εμ βρί ου, όταν και υπέγρα ψαν την 

α να κω χή. Οι σύμ μα χοι α νά γκα σαν τους 

Γερμα νούς να δια τη ρή σουν στρά τευ μα 

100.000 αν δρών και να ε πα νε ξε τά σουν 

την ε κατο ντα ε τή τους πα ράδοση. 

Το νέ ο Γερ μα νι κό Γε νι κό Ε πι τε λεί ο συ-

νει δη το ποί η σε ό τι σ’ έ ναν ο ποιο δήπο τε 

μελ λο ντι κό πό λε μο φθο ράς, στο τέ λος θα 

ή ταν χα μέ νοι. Υ πήρ ξαν διά φο ρες απόψεις. 

Η μί α ή ταν να στοι χή σουν την α μυ ντι κή 

γραμ μή της Γερ μα νί ας πά νω σε φρού ρια. 

Η άλ λη ή ταν ν’ α να πτύ ξουν με θό δους 

α νταρ το πολέ μου. Ε κεί νη που επικρά τη σε 

ή ταν η λή ψη α στρα πιαί ων α πο φά σεων 

στο πε δί ο της μά χης και η χρησιμο ποί η ση 

της μέ γι στης τα χύτη τας και ι κα νό τη τας 

ε λιγ μού για να α ντι σταθ μί σουν το συ νο λι-

κό α ριθ μητι κό μειο νέ κτη μα19. Το πάθη μα 

της α πο τυ χη μέ νης ε πί θε σης του Μαρ τί ου 

του 1918 ε ξε τά στη κε λε πτο με ρώς και 

έ γι νε μά θη μα. Δεν υ πήρ χε ξε κάθαρος 

στό χος, ο στρα τός εί χε ε ξα ντλή σει την 

υ πο στή ρι ξή του α πό πλευ ράς Διοι κητικής 

Μέρι μνας και οι κα τα δρο μείς α φέ θη καν 

χω ρίς ε παρ κή υ πο στή ρι ξη Πυ ρο βολικού. 

Η α πά ντη ση ή ταν να εκ μη χα νί σουν το κομ-

μά τι ε κεί νο του στρα τού που θα είχε α πο-

στο λή να δη μιουρ γή σει ρήγ μα τα και να το 

ε νι σχύ σουν με κι νού με νο Πυροβο λι κό. Αν 

και οι σκέ ψεις πε ριστρέ φο νταν στην αρ χή 

γύ ρω α πό θω ρα κι σμέ να οχή μα τα, τε λι κά 

επι κρά τη σε ως κα λύ τε ρη πι θα νή λύ ση 

το μέ σο τε θω ρα κι σμέ νο άρμα. Η επίτευ-

ξη ρηγ μά των σή μαι νε τη συ γκέ ντρω ση 

ε νέρ γειας σε έ να κα θο ρι στι κό ση μεί ο και 

με τρό πο σκέ ψης που πα ρέ πε μπε στον 

Κλα ού ζε βιτς και τον Να πο λέοντα, η έν νοια 

του κέ ντρου βά ρους έ γι νε κε ντρι κή σε έ να 

δόγ μα που εί ναι γνωστό στις μέ ρες μας ως 

«Blitzkrieg» (Κε ραυνο βό λος Πόλεμος).

Θα ή ταν α δύ να το να κα τα νο ή σου-

με την έν νοια του πο λε μι κού ε λιγ μού 

χωρίς έ να σύ στη μα διοί κη σης και ε λέγ-

χου βα σι σμέ νο στην Auftragstaktik. Η 

τα χύτητα έ γι νε ό πλο α πό μό νη της· η 

ψυ χο λο γί α του ε χθρι κού διοι κη τή τό σο 

ση μα ντικός στό χος όσο τα στρα τεύ μα τα 

που διοι κού σε. Ο σκο πός πλέ ον δεν ή ταν 

να κυ ριαρχή σεις σε μί α κα τά στα ση που 

αλ λά ζει α στρα πιαί α, αλ λά να αλ λά ξεις 

εσύ την κατάστα ση τό σο γρή γο ρα ώ στε 

να πα ρα λύ σεις τον ε χθρό. Τα πλε ο νε κτή-

μα τα της διοίκη σης και του ε λέγ χου της 

Auftragstaktik τέ θη καν σε ε πι χει ρη σια κή 

ε φαρ μο γή. Η υ πε ρο χή στην ι κα νό τη τα 

διοί κη σης εί χε γί νει κομ μά τι του ο πλο στα-

σί ου του γερ μανι κού στρα τού. Πραγ μα τι-

19 James Corum, The Roots of Blitzkrieg, University Press of Kansas, 1992, σελ. 55-66.
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κά εί χε ε ξε λι χθεί σε μυ στι κό ό πλο. 

Τον στρα τό των 100.000 αν δρών, ο Αρ-

χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου, Χάν ς Φον 

Σι κτ (Hans von Seeckt), α πο φά σι σε να τον 

με τα τρέ ψει σε στρα τό 100.000 αξιω μα τι-

κών. Η εκ παί δευ ση ε πι κε ντρώ θη κε στην 

α νά λη ψη πρω τοβου λί ας και στη «σκεπτό-

με νη υ πα κο ή». Ε πι πλέ ον, για να δη μιουργή-

σουν ι σχυ ρό τε ρους δε σμούς ε μπι στο σύ-

νης, ό λοι οι υ πα ξιω μα τι κοί εκ παι δεύ ο νταν 

σαν α ξιω μα τι κοί και οι α ξιωμα τι κοί έ πρε πε 

να είναι σε θέ ση να α να λά βουν α πο στο λή 

μέ χρι δύ ο βαθ μούς πάνω στην ιε ραρχί α 

και να α ντι κα τα στή σουν τους α νω τέρους 

τους, αν χρεια στεί. Το 1933, ο γερ μα νι κός 

στρα τός ε ξέ δω σε έ ναν νέ ο ο δη γό για τη 

φι λο σο φί α της η γε σί ας που ο νο μα ζό ταν 

της. Η πρω το βου λί α ου σια στι κά ε ξι σώ-

θη κε με την α νυ πο τα ξί α. Ό ντας, ωστό σο, 

οι Βρε τα νοί φι λε λεύ θε ρα πνεύ μα τα, δεν 

ε πέ βα λαν κά ποιο συ γκε κρι μένο τα κτι κό 

δόγ μα. Το α πο τέ λε σμα αυ τού ή ταν ό τι κα-

νείς στα χα μη λότερα στρώ μα τα δεν εί χε 

ι δέ α για το τι θα πρά ξει ο δι πλα νός του 

κά τω α πό ο ποιεσ δή πο τε συν θή κες. Οι 

Βρε τα νοί, ε πί σης, ε πέ τρε παν στους α νώ-

τε ρους αξιωμα τι κούς να ερ μη νεύ ουν τις 

δια τα γές. Αυ τό εί χε σαν α πο τέλε σμα δια-

τα γές που προ έρχο νταν α πό τα υ ψη λά 

στρώ μα τα να με τατρέ πο νται σε θέ μα τα 

για συ ζή τη ση. Οι λο γο μα χί ες συ νε χί ζο-

νταν και κα τά τη διάρ κεια της μά χης, με 

α πο τέ λε σμα η λήψη α πο φά σε ων και η 

δράση να γί νο νται κα θυ στε ρη μέ να. Α πό 

Το γε γο νός ό τι οι στρα τοί που ή ταν πο λύ πε τυ χη μένοι, ή ταν αυ τοί που δεν 

εί χαν με τα τρέ ψει τα στρα τεύ μα τά τους σε μη χα νές, δεν εί χαν προ σπα θή-

σει να ε λέγ χουν τα πά ντα α πό την κο ρυ φή και ε πέ τρε παν στους υ φι στα μέ-

νους τους να α να λά βουν πρω το βου λί α α πο δεί χθη κε πε ρί τρα να

«Διοί κη ση Στρα τευ μά των». Ο α ντί στοι χος 

του βρε τα νι κού στρατού ο νο μα ζό ταν 

«Κα νο νι σμός Υ πη ρέ τη σης Μά χης». Α πό τον 

τί τλο των δύ ο και μό νο, ε ντο πί ζε ται μί α 

ειδο ποιός δια φο ρά στο τρό πο σκέ ψης. 

Ό πως ο γερ μα νι κός στρα τός, έ τσι και 

ο βρε τα νι κός κα τέ λη ξαν στο συ μπέρα-

σμα ό τι στο πε δί ο της μά χης ε πι κρα τού-

σε χά ος. Α ντί να προσπα θούν μέ σα στο 

χά ος, οι Βρε τα νοί σκό πευαν να κυ ριαρ-

χή σουν ε πί αυ τού χρησι μο ποιώ ντας έ να 

κυ ρί αρ χο αρ χι κό σχέ διο. Αυ τό το αρ χι κό 

σχέ διο α νέ λυε με με γά λη λε πτο μέ ρεια 

ακρι βώς τι θα έ πρε πε να κά νει ο κα θέ νας 

και πώς να το κά νει. Η εκ παί δευ ση των 

Βρε τα νών έ δι νε έμ φα ση στην υ πα κο ή 

και οι α σκή σεις χρη σί μευαν για να εμ-

φυσήσουν στο προ σω πι κό το πνεύ μα 

την άλ λη, στους χαμη λό βαθ μους α ξιω μα-

τι κούς ε πι τρε πό ταν να ξε φύ γουν α πό τις 

δια τα γές μό νο αν άλλα ζαν οι πε ρι στά σεις 

και κα θι στού σαν τις δια τα γές ά νευ σημα-

σί ας. Α κό μα και έ τσι ό μως, για να το πρά-

ξουν, θα έ πρε πε να πά ρουν έ γκρι ση από 

μια Α νώ τε ρη Αρ χή πριν προ χω ρή σουν, 

σε α ντί θε ση με το να ε νη με ρώ σουν τους 

α νω τέ ρους τους για το τι πρό κει ται να 

κά νουν και να το κά νουν. Έ τσι, ή ταν και 

αυ τοί πολ λοί αρ γοί, επίσης20. Ή ταν έ να 

δόγ μα χα μη λής ε μπι στο σύ νης.

Ο γερ μα νι κός Κα νο νι σμός του 1933 

(Truppenfuhrung) ση μα το δο τεί το 

επόμε νο στά διο της ω ρι μό τη τας της 

Auftragstaktik. Σε συμ φω νί α με τον Κλα-

ού ζε βιτ ς, αυ τός ο Κα νο νι σμός απο δέ χε ται 

την πο λυ πλο κό τη τα, την α βε βαιό τη τα, τη 
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δρα στική αλλα γή και το άγ χος ως κά τι το 

φυ σιο λο γι κό στο πε δί ο της μά χης. Ε πί σης, 

καθορίζει τις α ξί ες που α παι τού νται α πό 

έ ναν α ξιω μα τι κό. «Ε κτός α πό τη γνώ ση των 

αν δρών του και τη δι καιο σύ νη με τα ξύ τους, 

θα πρέ πει να δια κρί νε ται για τις γνώσεις και 

την ε μπει ρί α του», α να γρά φε ται στον Κα νο-

νι σμό. Με άλ λα λό για, οι η γέ τες έ πρε πε να 

ε πι δείξουν την κοι νω νι κή τους ι κα νό τη τα, 

την α κε ραιό τη τα και την ικανό τη τα στην 

ε κτέ λε ση της α πο στο λής τους. Α πό τους 

Βρε τα νούς α ξιω ματι κούς ανα με νό ταν 

να δια χει ρι στούν μά χες. Α πό τους Γερ-

μανούς να η γη θούν των ανδρών τους. Το 

Γερ μα νι κό Σύ στη μα Διοί κησης και Ε λέγ-

χου εί χε βελ τιω θεί κα τά έ να επίπε δο.

Ο Κα νο νι σμός α να γρά φει: «Η βά ση της 

η γε σί ας πρέ πει να α να ζη τη θεί στην Απο στο-

λή και την Κα τά στα ση. Πρέ πει συ νε χώς αυ τά 

τα δύ ο να βρί σκο νται κα τά νου. Έ νας στό χος 

που πε ριέ χει πολ λούς α ντι κει με νι κούς σκο-

πούς, εί ναι πά ντο τε δύ σκο λο να δια τη ρη θεί 

στη σκέ ψη. Η α βε βαιό τη τα της κα τά στα σης 

εί ναι δε δο μέ νη. Σπά νια θα εί ναι δια θέ σι μες 

α κρι βείς πλη ρο φο ρί ες. Η α νά γκη για να ξε-

κα θα ρι στεί η κα τά στα ση εί ναι προ φα νής. 

Πε ρι μέ νο ντας για πλη ρο φο ρίες σε τε τα μέ νες 

κα τα στάσεις, σπά νια α πο τε λεί δείγ μα κα λής 

ηγε σί ας και συ νή θως φα νε ρώ νει με γά λη 

ανεπάρ κεια. Α πό την α ποστο λή και την κα-

τά στα ση εκ πο νεί ται το σχέ διο. Ε κεί ό που το 

σχέ διο δεν α ντα πο κρί νε ται στην πραγ μα τι κό-

τη τα της κα τά στα σης ή κα θί στα ται περιτ τό 

λό γω των γε γο νό των, τό τε θα πρέ πει να λαμ-

βά νο νται υ πό ψη ξα νά οι δύ ο πα ρά γο ντες 

της κα τά στα σης και της α πο στο λής. Ό ταν 

κά ποιος τρο πο ποιεί την α πο στο λή που του 

έ χουν α να θέ σει ή δεν μπο ρεί να τη φέ ρει εις 

πέ ρας, θα πρέ πει να το α να φέ ρει α μέ σως και 

να εί ναι έ τοι μος να δε χτεί τις συ νέ πειες. Θα 

πρέ πει πάντα ό λοι να ε νερ γούν στο πλαί σιο 

του συ νό λου. Το σχέ διο θα πρέ πει να εκ πο-

νεί ται ε να ντίον ε νός ξε κά θα ρου στό χου με 

ό λα τα δια θέ σι μα μέ σα. Στο με τα βαλ λό με-

νο πε δί ο της μάχης, ω στό σο, η εμ μο νή σε 

μια α πό φα ση α νε ξάρ τη τα της κα τά στα σης 

μπορεί να α πο δει χθεί λά θος. Ο διοι κη τής 

πρέ πει να δί νει ε λευ θε ρί α δρά σης στους 

υ φι στα μέ νους του, τό σο ό μως ό σο να μη 

θέ σει σε κίν δυ νο την α πο στο λή του. Ωστό-

σο, δεν πρέ πει να μετα βι βά ζει την ευ θύ νη 

των α πο φά σε ων που α πό κει νται στον ί διο, 

στους υ φι σταμένους του»21.

Την 1η Σε πτεμ βρί ου 1939, στις 6:00 

π.μ., ο Χί τλερ ε ξα πέ λυ σε ε πίθε ση εναντί-

ον της Πο λω νί ας με το στρά τευ μα που 

γα λου χή θη κε με αυ τά τα ι δα νι κά και το 

α πο τέλεσμα ή ταν μέ χρι τις 5 Ο κτω βρί-

ου να έ χει πα ρα δο θεί και το τε λευ ταί ο 

τμή μα του πολω νι κού στρα τού. Στις 10 

Μαΐου 1940, ε ξα πέ λυ σε ε πί θε ση ε να ντί-

ον της Γαλ λί ας και μέ χρι τις 22 Ιου νί ου η 

Γαλ λί α εί χε πα ρα δο θεί. Στο με σο διά στη-

μα, ο Βρε τα νι κός στρα τός εί χε α πο χω ρή-

σει α πό τη Δουν κέρ κη. Στις 22 Ιου νί ου 

1941, εξα πέ λυ σε ε πί θε ση ε να ντί ον της 

Σο βιε τι κής Έ νω σης, η ο ποί α ε ξε λί χθη κε 

στο να α πο τελέ σει τη με γα λύ τε ρη και 

θε α μα τι κό τε ρη νί κη στην ι στο ρί α των 

ε πί γειων πολε μι κών ε πι χειρή σε ων. 

Στο τέ λος, βε βαί ως, παρ’ ό λες τις μά-

χες που κέρ δι σε ο γερ μα νι κός στρα τός, 

η Γερ μα νί α έ χα σε τον πό λε μο. Ω στό σο, 

η βρε τα νι κή αυ το κρα το ρί α και οι πε-

ρισσότε ροι στη Δυ τι κή Ευ ρώ πη με τις 

ε νω μέ νες δυ νά μεις τους χρειά στη καν 5 

χρό νια για να κα τα νι κή σουν το γερ μα νι-

κό στρα τό. Ο πό λε μος μετα τρά πη κε σε 

πό λε μο τρι βής, ό πως ο προ η γού με νος 

και η φρι κια στι κή ι δε ο λογί α του Χί τλερ 

20 David French, Raising Churchill’s Army, OUP 2000, σελ. 17-59.
21 Truppenfuhrung, παρ. 36-7.
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συ γκέ ντρω σε εναντί ον του μια συμ μα χί α 

με τε ράστια α νω τε ρό τη τα πό ρων. Παρ’ 

ό λα αυ τά, στην τελευ ταί α του μάχη, τη 

Μά χη του Βε ρο λί νου τον Α πρί λιο - Μά ιο 

1945, ό, τι α πέ μει νε α πό το γερ μα νικό 

στρα τό κα τά φε ρε να ε πι φέ ρει α πώ λειες 

300.000 αν δρών στα τρί α κύ μα τα του σο-

βιε τι κού στρα τού, που τε λι κά ά ντε ξε22. 

Στην ι στο ριο γρα φί α του Β΄ Πα γκο-

σμί ου Πο λέ μου, η προ σο χή ε στιά ζε ται 

κυρί ως στην α πό δο ση του γερ μα νι κού 

στρα τού και τα δι δάγ μα τα αυ τής. Ή ταν 

τό σο α ξιοση μεί ω τη ώ στε κά θε έ νας 

που έ χει α ντι μετω πί σει τον γερ μα νι κό 

στρα τό μπο ρεί να το ε πι βε βαιώ σει. Έ νας 

Α με ρι κα νός βετε ρά νος της Νορ μαν δί ας 

και της Κοι λά δας του Ρή νου το έ θε σε ως 

ε ξής: «Αν δεν έ χεις α ντι με τω πί σει το γερ-

μα νι κό στρα τό, δεν έ χεις βρε θεί πο τέ σε 

πραγμα τι κή μά χη»23. Πολ λοί ε πι στή μο νες 

και ε ρευνη τές προ σπά θη σαν να δώ σουν 

μια ε ξή γη ση. Το 1977 ο Συ νταγ μα τάρ-

χης του α με ρικανι κού στρα τού Τρέ βορ 

Ντού πυ (Trevor Dupuy) κα τέ λη ξε στο 

ε ξής: «Σε μί α έ νας ε να ντί ον ενός σύ γκρι ση, 

ο Γερ μα νός στρα τιώ της ε πέ φε ρε κα τά μέ-

σο ό ρο 50% περισ σό τε ρες α πώ λειες στον 

ε χθρό απ’ ό, τι οι Βρε τα νοί και οι Α με ρι κα-

νοί στρα τιώ τες κά τω α πό ο ποιεσ δή πο τε 

συν θή κες. Και αυ τό συ νέ βαι νε εί τε 

ε πι τίθο νταν εί τε αμύνο νταν, 

εί τε εί χαν το πι κή α ριθ-

μη τι κή υ πε ρο-

χή εί τε 

ό χι, εί τε εί χαν α ε ρο πο ρι κή υπερο χή εί τε ό χι, 

εί τε ό ταν κέρ δι ζαν εί τε ό ταν έ χα ναν»24. 

Οι λό γοι για τους ο ποί ους συ νέ βαι νε 

αυ τό εί ναι πολ λοί και ποι κί λουν, αλ λά 

χω ρίς αμ φι βο λί α, έ νας α πό τους κυ-

ριό τε ρους εί ναι η Auftragstaktik. Έ νας 

πα ράγοντας που συ νέ βα λε στην ήτ τα 

των Γερ μα νών ήταν η πε ρι φρό νη ση του 

Χί τλερ προς τις αρ χές και τα ι δα νι κά της 

Auftragstaktik και οι προ σπά θειές του 

να α ντιστρέψει την πρα κτι κή της, ει δι κά 

στο Α να το λι κό Μέ τω πο α πό το 1942 

και έ πει τα. Με μια μα τιά, ό λη η ι στο ρί α 

έ γκει ται στην ε μπι στο σύ νη. Ο Χί τλερ 

δεν ε μπι στεύθη κε πο τέ τους στρα τη-

γούς του, και ό σο η δυ σπι στί α του με-

γά λω νε, τό σο πε ρισσό τε ρο παρέμ βαι νε 

και προ σπα θού σε να δια χει ρι στεί κά θε 

λεπτο μέ ρεια. Πέ ρα απ’ αυ τό, το κυ ρί ως 

σώ μα του γερ μα νι κού στρα τού συ νέ χι ζε 

να χρη σι μο ποιεί την Auftragstaktik. Με-

τά α πό λί γο χρο νι κό διά στη μα, με ρι κοί 

απ’ αυ τούς που κατανι κή σα νε τον 

γερ μα νι κό στρα τό άρ χι σαν 

να συ νει δη το ποιούν 

ό τι οι Γερμα νοί 

εί χαν κά τι 

κα-

22 John Erickson, The Road to Berlin, Weidenfeld & Nicolson, 1983, σελ. 622.
23 Belton Cooper, Death Traps, Presidio Press, σελ. 242.
24 Colonel Trevor Dupuy, A Genius for War, Macdonald & James, 1977, σελ. 253.
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λό και ξε κι νή σα νε να δί νουν ση μα σί α 

στο θέ μα. Έ τσι, η Auftragstaktik πέ ρα σε 

το Κανάλι και τον Α τλα ντι κό και με τα-

φρά στη κε στην αγ γλι κή γλώσ σα ως 

«Διοί κη ση Προ σαρμο σμέ νη στην Α ποστο-

λή» (Mission Command). 

Αν εί ναι ε πι κίν δυ νο να ψά χνεις για κα-

θο λι κές α λή θειες σχε τι κά με την η γεσία, 

τό τε οι κίν δυ νοι του να ψά χνεις για ι δε ώ δη 

πί σω από ε πι τυ χη μέ νες ορ γα νώ σεις εί ναι 

το λι γό τε ρο ε ξί σου ση μα ντι κοί. Α κό μη 

και τα ο φέ λη της α να κά λυ ψης κά ποιων 

πραγ μά των τα ο ποί α στο ε λά χι στο α πο-

δει κνύ ο νται πο λύ ση μα ντι κά για τον πε-

ρισσό τε ρο και ρό, μπο ρεί ε πί σης να εί ναι 

κά τι σπου δαί ο. Πράγ μα τι, το να αρ νεί σαι 

ό τι υ πάρχουν αυ τά τα πράγ μα τα φαί νε ται 

να ε ξα φα νί ζε ται μπρο στά στα γε γο νότα. 

Στο πρώ το βι βλί ο που α φιε ρώ θη κε πο τέ 

στη φύ ση της Διοί κη σης, έ νας α πό τους 

κορυ φαί ους στρα τιω τι κούς ι στο ρι κούς 

συ νο ψί ζει τα ευ ρήμα τά του ό πως πα ρα-

κά τω: «Το γε γο νός ό τι οι στρα τοί που ή ταν 

πο λύ πε τυ χη μένοι, ή ταν αυ τοί που δεν εί χαν 

με τα τρέ ψει τα στρα τεύ μα τά τους σε μη χα-

νές, δεν εί χαν προ σπα θή σει να ε λέγ χουν τα 

πά ντα α πό την κο ρυ φή και ε πέ τρε παν στους 

υ φι στα μέ νους τους να α να λά βουν πρω το-

βου λί α α πο δεί χθη κε πε ρί τρα να. Οι Ρω μαί οι 

ε κα τό νταρ χοι, οι αρ χι στρά τη γοι του Να πο λέ-

ο ντα, οι διοι κη τές στρα τού του Φον Μόλ τκε, 

τα κα τα δρο μι κά τμή μα τα του Λού ντε ντορ φ 

(Ludendorff), οι το πι κοί διοι κη τές του Γκά βις 

(Gavish) το 1967. Όλ’ αυτά εί ναι πα ρα δείγ μα-

τα του τρό που με τον ο ποί ο έ δρα σαν με ρι κές 

α πό τις πιο ε πι τυ χη μέ νες στρα τιω τι κές δυ νά-

μεις που υ πήρ ξαν πο τέ, κά θε μί α στη δι κιά 

της πε ρί ο δο τε χνο λο γι κής ε ξέλιξης»25. 

Ο Φαν Κρέ βελ ντ (Van Creveld) συ νε-

χί ζει μνη μο νεύ ο ντας τις α ξί ες της θυσίας 

της σιγου ριάς προς χά ρη της τα χύ τη τας, 

της ε στί α σης σε ε πι μέ ρους σκο πούς, της 

εξα σφά λι σης της ε λευ θε ρί ας της δρά σης 

στους μι κρούς α ξιω ματι κούς και τέ λος 

την α ξί α της α να γνώ ρι σης των αρ χη γεί-

ων ως α να πό σπα στο στοι χεί ο αυ τού που 

οι Γερ μανοί (αυ τοί που α κο λου θού σαν 

την Auftragstaktik) ή η α πο στο λή ο ριο-

θε τού σε ως σύ στη μα διοί κη σης. Τέ λος, 

κα τα λή γει δεί χνο ντας πως όλ’ αυ τά τα 

ι δα νι κά μπορούν να βρε θούν σε ό λα τα 

ε ξαι ρε τι κά πα ρα δείγ μα τα που πα ρα θέ τει 

και ό τι ό λα τα ε πι τυ χημένα συ στή μα τα 

διοί κη σης συμ φι λιώ νουν την αυ τονο μί α 

με τη δια τή ρη ση της τά ξης26.

Με με γά λη συ νέ πεια, η διοί κη ση της 

μά χης ε πι τρέ πει σε μί α πα ρά τα ξη να λά-

βει δρα στι κές α πο φά σεις σ’ έ να α βέ βαιο, 

τα χέ ως ε ναλ λασ σό με νο πε ρι βάλ λον και 

να τις με τα τρέ ψει σε πρά ξεις χω ρίς κα θυ-

στέ ρη ση. Μί α τέ τοια πα ρά ταξη μπο ρεί 

να δρά σει γρη γο ρό τε ρα α πό τους α ντι πά-

λους της και να συ νε χί σει έ τσι, ε πει δή η 

ταχύ τη τα στοι βά ζε ται διαρ θρω τι κά. Κα τά 

τον ίδιο τρό πο, μπο ρεί να εκ με ταλ λευ θεί 

α να πά ντε χες ευ και ρί ες και να ε πα νέλ θει 

α πό α πο τυ χί ες. Η διοί κη ση της μά χης 

δη μιουρ γεί μί α πα ρά τα ξη, η ο ποί α δεν 

εί ναι μό νο πιο ε πι θε τι κή αλ λά ε πί σης πιο 

αν θε κτι κή. Αν υ πάρ χει μί α ξε κάθα ρη κα τα-

νό η ση του σκο πού, οι άν δρες κα ταλαβαί-

νουν τι με τρά ει στα α λή θεια και μπο ρούν 

να α ντι δρά σουν γρή γο ρα σε ο τι δήποτε 

α να πά ντε χο, κα λό ή κα κό. Στον πό λε μο, 

το α προσ δό κη το εί ναι κά τι φυ σιο λογικό 

και συ χνά δυ σά ρε στο. Πέ ρα α πό αυ τό, η 

διοί κη ση της μά χης ε κτο ξεύ ει αν θρώπι νη 

ε νέρ γεια και δρα ως υ πο κι νη τής. Α παι-

τεί, δη μιουρ γεί και προ ω θεί με γά λους 

α ριθμούς η γε τών, τους ο ποί ους κα θι στά 

25 Martin van Creveld, Command in War, Εκ δό σεις Harvard University, σελ. 270.
26 Martin van Creveld, Command in War, Εκ δό σεις Harvard University, σελ. 258-260.
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ι κα νούς να δο κι μά σουν τους ε αυ τούς τους 

δου λεύ ο ντας ε ντός των ο ρί ων. Τί πο τα απ’ 

αυ τά δεν α πο τε λεί θε ω ρί α ή υ πο θέ σεις. 

Εί ναι έ να σύνο λο πρα κτι κών με ε μπει ρί ες 

με ρι κών αιώ νων. Και αν ο Φαν Κρέβελ ντ 

εί ναι σω στός, τό τε η βά ση α πό την ο ποί α 

ε ξά γου με ε μπει ρί ες ε πε κτείνε ται με ρι κές 

χι λιε τί ες πριν, α κό μη και αν με ρι κά κομ μά-

τια της δεν εί ναι τό σο προ σβάσιμα.

Η πρό σφα τη ε μπει ρί α του γερ μα νι κού 

στρα τού εί ναι ι διαί τε ρα προ σβά σι μη αλ λά 

για αρ κε τό και ρό με τά τον πό λε μο κα νέ νας 

δεν έ μπαι νε στον κό πο να την εξε τά σει. 

Ε ξάλ λου, τι μπο ρούν να δι δα χθούν οι νι κη-

τές α πό τους ητ τη μέ νους; Με τη δη μιουρ-

γί α του ΝΑ ΤΟ, οι ητ τη μέ νοι έ γι ναν σύμ μα-

χοι. Εν πά σει πε ρι πτώ σει, ή ταν το ξε κί νη μα 

για να δού με κα τά πό σο η τε χνο λο γί α θα 

ε πέ τρε πε στους πρω τοπόρους να ε λέγ-

χουν τα πά ντα κα θώς κάθε πλη ρο φο ρί α 
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γι νό ταν ά με σα δια θέ σι μη προς όλους. Έ τσι, 

ό ταν οι κα λύ τε ροι και πιο δια κε κρι μέ νοι 

συ γκε ντρώ θη καν στην Ουά σινγκτον για 

να διευ θύ νουν τον Πό λε μο του Βιετ νάμ, 

υ πό το πρώ ην στέ λεχος της FORD Ρό μπερ τ 

Μα κνα μά ρα (Robert Mc Namara), εί χαν 

να ε πι δεί ξουν τεράστιες πο σό τη τες δε δο-

μέ νων και ά ρι στες ε πι κοι νω νί ες. Λά βα νε 

υ πό ψη αυ τά που εί χαν δι δα χθεί α πό τον 

Σάρ νχορ στ και τον Φον Μόλ τκε, βά λα νε 

κά τω τους α ριθμούς και λέ γα νε στους στρα-

τη γούς που βρί σκο νταν στο Βιετ νάμ τι να 

κά νουν. Έ τσι, δη μιουρ γή θη κε «η πα θο λο γί α 

των πλη ρο φο ριών». Τα πα ρα δείγ μα τα των 

ε πι χειρήσεων και η θε ω ρί α της δια χεί ρι σης 

του 1960 ει σέ βα λαν στο Πε ντά γω νο και 

ό λα πήγαν στρα βά.

Οι ε πι πτώ σεις του Βιετ νάμ στον α με ρι-

κα νι κό στρα τό μπο ρούν να συ γκριθούν 

με τις ε πι πτώ σεις της μά χης της Ιέ να στον 

πρω σι κό. Προσπα θώ ντας να κατα νο ή-

σουν τα μα θή μα τα που πή ραν, οι Α με ρι-

κα νοί συ νέ χι σαν έ τσι για πολύ χρόνο 

μέ χρι τη λή ξη του Ψυ χρού Πο λέμου στα 

τέ λη του 1980, ό ταν το ΝΑ ΤΟ σαν σύ νο λο 

πέ ρα σε μί α βα θιά κρί ση ταυ τό τη τας. Το 

ΝΑ ΤΟ εί χε σχε δια σθεί για να α ντι με τω-

πί σει τον Κόκ κι νο Στρα τό, κα θώς αυ τός 

θα προ χω ρού σε προς την πε διάδα της 

Βόρειας Γερ μα νί ας. Αυ τό ή ταν το αρ χι-

κό σχέ διο. Κά θε στρα τιώ της του ΝΑΤΟ 

ή ξε ρε α κρι βώς πού έ πρε πε να πά ει και 

τι να κά νει ό ταν συ νέ βαι νε αυ τό. Ό ταν 

ό μως έ γι νε ξε κά θα ρο ό τι κά τι τέ τοιο δεν 

ε πρό κει το να συμ βεί, το ΝΑ ΤΟ έπρε πε να 

προ ε τοι μα στεί για κά τι άλ λο, τη φύ ση του 

ο ποί ου κα νείς δε μπο ρού σε να προσ διο-

ρί σει. Οι πα ρα δο σια κές μέ θο δοι ε λέγ χου 

και διοί κη σης έ πρε πε ν’ α ντι κα τα σταθούν. 

Η απάντη ση ή ταν η διοί κη ση που εί ναι 

προ σαρ μο σμέ νη στην α πο στο λή. 

Στο βρε τα νι κό στρα τό, το έ δα φος το 

εί χε προ ε τοι μά σει ή δη α πό τη δε κα ε τί α 

του 1980 ο Αρ χι στρά τη γος Σερ Νά ϊ τζελ 

Μπά γκναλ (Sir Nigel Bagnall). Αυ τός πρώ-

τος ει σή γα γε το δόγ μα των ε λιγ μών σαν 

Διοι κη τής του Α΄ Βρε τα νι κού Σώ μα τος 

στη Γερ μα νί α. Ως Διοι κη τής του Βό ρειου 

Στρα τού από το 1983, φώ να ζε για την 

α σθενική προ σέγ γι ση του ΝΑ ΤΟ α πέ να ντι 

στο ι σχύ ον Σο βιε τι κό Δόγ μα. Γρή γο ρα, η 

ε πιρρο ή του ε ξα πλώ θηκε και πέ ραν του 

βρε τα νι κού στρα τού στις άλ λες Να το ϊ κές 

Δυνάμεις. Την τριε τί α 1985-1988, διε τέ λε σε 

Αρ χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου. Κατ’ αυ-

τόν τον τρό πο υ πήρ ξε για τη Διοί κη ση που 

εί ναι προ σαρ μο σμένη στην Α πο στο λή ό ,τι 

ο Φον Μόλ τκε για την Auftragstaktik. 

Σή με ρα, τα εγ χει ρί δια λει τουρ γί ας Σω-

μά των ό πως το Σώ μα των Α με ρικανών 

πε ζο ναυ τών ή ο βρε τα νι κός στρα τός πε-

ριέ χουν ε δά φια τα ο ποί α θα μπο ρούσαν 

να εί χαν α ντι γρα φεί α πό τον πα λαιό τε ρο 

γερ μανι κό κα νο νι σμό του 1933. Η Διοί-

κη ση που εί ναι προ σαρ μο σμέ νη στην 

Απο στο λή εί ναι τμή μα του ε πί ση μου δόγ-

μα τος του ΝΑ ΤΟ. Κά τι σαν αυ τό, όχι α πα-

ραί τη τα με το ί διο ό νο μα, χρη σιμοποιού-

σαν για και ρό μερι κές ε πίλεκτες δυ νά μεις. 

Το ΝΑ ΤΟ α να γνώ ρι σε ό τι έ να δόγ μα σαν 

κι αυ τό δεν ή ταν απλά μια α να γκαιό τη τα, 

αλ λά στην πραγ μα τικό τη τα μπο ρού σε 

να με τα τρέ ψει συνηθι σμέ να στρα τιω τι κά 

τμήμα τα σε τμή μα τα υ ψη λής α πο δο τι κό-

τη τας. Το δόγ μα αυ τό χρησιμο ποι ή θη κε 

πρώ τη φο ρά σε ευ ρεί α κλί μα κα στον πό-

λε μο του Κόλ που το 1991. Α πό εκεί και 

έ πει τα, χρη σι μο ποιεί ται σε ει ρη νευτι κές 

ε πι χει ρή σεις, ό πως η ε πι χεί ρη ση «Palliser» 

στη Σιέ ρα Λε ό νε το 2000. Το τελευ ταί ο 

τε στ ή ταν στο Ι ράκ το 2003. 

Οι τε χνι κές της Διοί κη σης που εί ναι 

προ σαρ μο σμέ νη στην Α πο στο λή συνεχί-

ζουν α κό μη και σή με ρα να γί νο νται αντι κεί-

με να ο ρι σμών. Ε πη ρε ά ζει τις δια δικασί ες 

στρατο λό γη σης, εκ παί δευ σης, σχε δια σμού 
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και ε λέγ χου, κα θώς ε πί σης και το πώς διευθύ νο νται οι ε πι χει ρή σεις. Αλ λά ο πυ ρή νας 

της εί ναι η κουλ τού ρα και οι α ξί ες και μί α συ γκε κρι μέ νη φι λο σο φί α η γε σί ας. Κα τά 

έ να με γά λο μέ ρος ε ξαρ τά ται α πό πα ράγοντες οι ο ποί οι δεν μπο ρούν να μπουν στη 

ζυ γα ριά, ό πως η προ θυ μί α των α ξιω μα τι κών να α να λά βουν ευ θύνες, η ε τοι μό τη τα 

των προ ϊ στα μέ νων τους να ε πα νε ξετάσουν τις α πο φά σεις τους και η α νο χή σε τυ χόν 

λά θη. Εί ναι σχε δια σμέ νη για έ να πε ριβάλ λον α πρό βλε πτο και ε χθρι κό, χτί ζε ται ό μως 

με προ σο χή σε περιβάλ λον προ βλέ ψι μο και υ πο στη ρι κτι κό. Στο κέ ντρο του, το δόγ μα 

αυ τό, εί ναι έ να δί κτυο ε μπι στο σύ νης το ο ποί ο δέ νει τους αν θρώ πους με τα ξύ τους σε 

ό λες τις βαθμί δες της ιε ραρ χί ας. Για να ε πι τευ χθεί και να δια τη ρη θεί αυ τό χρειά ζε ται 

συνεχής δου λειά και υ πό κει ται σε έ λεγ χο σχε δόν κά θε ώ ρα της η μέ ρας. 

Η Διοί κη ση που εί ναι προ σαρ μο σμέ νη στην Α πο στο λή εί ναι μί α ιδέ α διοίκησης η 

ο ποί α α συ ναί σθη τα το πο θε τεί στο κέ ντρο της τα αν θρώ πι να ό ντα. Αυ τό γίνεται ε πει δή 

το πιο ε ξε λιγ μένο προ ϊ όν της φύ σης, ο αν θρώ πι νος ε γκέ φα λος, εί ναι α κό μη και σή με ρα 

το τέ λειο όρ γα νο για τη δια τή ρη ση της λο γι κής υ πό χα ο τι κές συν θή κες. Η κύ ρια α πει λή 

ε να ντί ον της Διοί κη σης που εί ναι προ σαρ μο σμέ νη στην Α ποστο λή, εί ναι ό τι η τε χνο λο-

γί α θα την κα τα στή σει περιτ τή ε πι τρέ πο ντας στη διοίκη ση ν’ α ντι κα τα στα θεί α πό τον 

έ λεγ χο. Τα κέ ντρα εί ναι πά ντα πει να σμέ να για πλη ρο φο ρί ες. Φι λο δο ξούν να γί νουν 

πα ντο γνώ στες. Ο κρυ φός πό θος τους εί ναι η πα ντο δυ να μί α, η ο ποί α είναι έ να βή μα 

πριν. Η ι στο ρί α έ χει δεί ξει, πε ρι στα σια κά αλ λά στα θε ρά, ό τι όλα αυ τά εί ναι ε πι κίν δυ νες 

πα ραι σθή σεις. Ο ρό λος της τε χνολογί ας εί ναι να 

υ πη ρε τεί το ε κά στο τε δόγ μα. Έ νας Ρω μαί ος 

ε κα τό νταρ χος του 1ου αιώ να π.Χ. πα ρα-

κι νού νταν α πό την α νε ξαρ τη σί α του 

μυαλού, την αί σθη ση της ευθύ νης 

και την α φο σί ω ση στην ε πί τευ-

ξη ενός συλ λο γι κού στό χου. 

Ο Βρε τα νός αξιω μα τι κός 

του 21ου αιώ να μ.Χ. έ χει να 

α ντι με τω πί σει α κό μη πε-

ρισ σό τε ρο απρό βλεπτες 

κα τα στά σεις και χρειά-

ζε ται α κό μη με γα λύ τε-

ρη ευρη μα τι κό τη τα για 

να α νταπεξέλ θει. Θα 

χρεια στεί τις ί διες αξί ες 

σε α κό μη με γα λύ τε ρο 

μέ τρο. Η Διοί κη ση της 

Α πο στο λής του πα ρέ χει 

το πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο 

μπο ρεί να τις α να πτύ ξει. Τα 

υ πό λοι πα α φή νο νται πά νω 

του. Ο άν θρω πος εί ναι πά νω 

α πό κά θε α ρε τή.
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27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

35
ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11)

Η Έμμεσος Στρατηγική
(B. H. Liddell Hart)

2001 2,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

9 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

10 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

11 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

12 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

13 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

14 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

15 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

16 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

17 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

18 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

19 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

20 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

21 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

22 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

23 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

24 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

25 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

26 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

27 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

28 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

29 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

30 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

31 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

32 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

33 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

34 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

35 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

36 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

37 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

38 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

39 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

40 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

41 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

42 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

43 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

44 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

45 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

46 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

47 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

48 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

49 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

50 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

51 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

52 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

53 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

54 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

55 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

56 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

57 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

58 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

59 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

60 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

61 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Σόλωνος 34 (τηλ: 210-3630579, 210-3630081).

- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).

- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.

- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, για τους μεν διαμένοντες 
στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 08.00 έως 12.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, 
ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην 
παραπάνω διεύθυνση (μαζί με αριθμό τηλεφώνου).

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.


