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Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ
ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ
ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ
ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ
Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων,Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων,
ερ γα σιών και κα τα σκευών
για το χρο νι κό διά στη µα
Φεβρουαρίου 2002 έ ως και Μάρτιο 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς
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Το πα ρόν άρ θρο α φιε ρώ νε ται στο σύ νο-

λο των Αξιωματι κών και Υπ αξιωματικών 

του Μη χα νι κού που βρέ θη καν και ερ γά-

στη καν στην Κα μπούλ α πό τον Φε βρουά-

ριο 2002 έ ως και τον Μάρ τιο 2011. Το 

έρ γο που ε κτέ λε σε ο Λό χος Μη χα νι κού 

ως ορ γα νι κή Υ πο μο νά δα της Ελ ληνι κής 

Δύ να μης Αφ γα νι στάν (ΕΛ ΔΑΦ), αρ χι κά, 

και του Τάγ μα τος Ει δι κής Συν θέ σεως Αφ-

γα νι στάν (ΤΕ ΣΑΦ) με τά τον Ιούνιο 2005, 

εί ναι πραγ μα τι κά ε ντυ πω σια κό και έχει 

α ξιο λο γη θεί και ε παι νε θεί α πό την ιε ραρ-

χί α της Διε θνούς Δύ να μης Βο ήθειας και 

Α σφά λειας (INTERNATIONAL SECURITY 

AND ASSISTANCE FORCE ή ISAF) ε νι σχύ-

ο ντας την ει κό να των ΕΔ της χώ ρας μας 

στις συμ μα χι κές δυ νά μεις.
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Ι ΣΤΟΡΙ ΚΗ Α ΝΑ ΔΡΟ ΜΗ
Την 15η Ιανουαρίου 2002, το Κυ-

βερ νη τι κό Συμ βού λιο Ε ξω τε ρι κών 
και Ά μυ νας (ΚΥ ΣΕ Α), με την υπ’ α ριθ. 
3/2002 α πό φα σή του, ε νέ κρι νε την 
α νά πτυ ξη Ελ λη νι κών Δυ νά με ων στο 
Αφ γα νιστάν και συ γκε κρι μέ να στην 
πε ριο χή της πρω τεύ ου σας του Αφ γα νι-
στάν Κα μπούλ και των πε ρι χώ ρων της, 
βα σι ζό μενo στη συμ φω νί α της Βόν νης 
της 5ης Δεκεμβρίου 2001 και στο ψή φι-
σμα υπ’ α ριθ μ. 1510 του Συμ βου λί ου 
Α σφα λεί ας του Ο Η Ε (η μη α νά πτυ ξη 
Ελ λη νι κών τμη μάτων ε κτός Κα μπούλ 
α πο τε λεί ε θνι κό πε ριο ρι σμό).

Με έ ναρ ξη την 19η Φεβρουαρίου 
2002, α ναπτύ χθη καν οι πα ρα κά τω 
δυ νά μεις:

 Το προ σω πι κό και μέ ρος του 
ε ξο πλι σμού του Ει δι κού Λόχου Μη-
χα νι κού Ει ρη νευ τι κών Α πο στο λών 
(ΕΛ ΜΧΕ Α)

 Τμή μα τα υ πο στή ρι ξης και α σφα-
λεί ας

 Δύ ο με τα φο ρι κά α ερο σκά φη C-
130, για ε κτέ λε ση α ε ρο με ταφο ρών (με 
έ δρα την πό λη Κα ρά τσι στο Πα κι στάν)

 Τμή μα για υ πο στή ρι ξη της Ε πι χεί-
ρη σης (National Support Element - NSE) 
με έ δρα στο Κα ρά τσι και

 Μι κρός α ριθ μός ε πι τε λών - συν δέ-
σμων Αξιωματι κών, στα διά φο ρα ε πι τε-
λεί α της ISAF.

Η συ νο λι κή δύ να μη της πρώ της ελ-
λη νι κής α πο στο λής α νήρ χε το στους 
175 άν δρες.

Με τα ξύ των άλ λων ο χη μά των της 
Ελ λη νι κής δύ να μης, με τα φέρ θη καν 
α ε ρο πο ρι κώς στην Κα μπούλ τα πα-
ρακά τω ει δι κά ο χή μα τα και μη χα νή-
μα τα ΜΧ:

 Τέσ σε ρα α να τρε πό μενα ο χή-
μα τα

 Έ να ό χη μα πε ρι συλ λογής
 Έ νας Φορ τω τής (Φ/Τ) Γαιών
 Δυο Φορ τω τές Γαιών - Εκ σκα φείς 

Τά φρων (Φ/Τ-Ε/Τ)
 Δυο α ε ρο συ μπιε στές (Α/Σ).
Μα ζί με τα πα ρα πά νω οχή μα τα και 

μη χα νή μα τα με τα φέρ θη καν μη θω ρα-
κι σμέ να ο χή μα τα διοι κη τι κά και ΓΧ.

Η διάρ κεια της πα ρα μο νής του 
συ νό λου της Ελ λη νι κής δυ νά με ως κα-
θο ρί σθη κε αρ χι κά στους τρεις μή νες, 
μέ χρι την 30η Α πριλίου 2002. Α κο λού-
θως, με α πο φά σεις του Συμ βου λί ου 
Ά μυ νας (ΣΑΜ) ε γκρί θη κε δια δο χι κά 
η πα ρά τα ση πα ρα μο νής της στην Κα-
μπούλ μέ χρι και σή με ρα.

ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΗ ΕΙ ΔΙ ΚΟΥ ΛΟΧΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ-
ΚΟΥ ΕΙ ΡΗ ΝΕΥ ΤΙ ΚΩΝ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΩΝ
Σύμ φω να με τις κα τευ θυ ντή ριες 

ο δη γί ες της ISAF, η γε νι κή α πο στο-
λή της Υ πο μο νά δας ή ταν η πα ρο χή 
υ πο στή ρι ξης Μη χα νι κού με σκο πό 
να δη μιουρ γή σει ε λευ θε ρί α κι νήσε ων, 
α σφά λεια και κα τάλ λη λες συν θή κες 
για ε πι τυ χί α της Δύ να μης Α σφά λειας 
και Βο ή θειας.

Υ ΠΑ ΓΩ ΓΗ
Α πό το 2002 έ ως και το 2008, ο 

ΕΛ ΜΧΕ Α υ πή χθη ε πι χει ρη σια κά στο 
Πο λυε θνι κό Συ γκρό τη μα ΜΧ (MNEG 
-  MULTINATIONAL ENGINEERING 
GROUP) μα ζί με το βρε τα νι κό, το γερ-
μα νι κό, το ι τα λι κό και το ι σπα νικό 
τμή μα Μη χα νι κού (ε πι πέ δου τάγ μα τος 
ή λό χου). Με τά το 2004 πε ρί που, στο 
MNEG πα ρέ μει ναν το ελ λη νι κό, ι τα λι-
κό και το ισπα νι κό τμή μα ΜΧ.

Με την α νά λη ψη της α πο στο-
λ ή ς  τ ω ν  P R T  ( P R O V I N C I O N A L 
RECONSTRUCTION TEAMS - Πε ρι φε-
ρεια κών Ο μά δων Α νοι κο δό μη σης) 
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στα δια κά α πό τους Ι σπα νούς και τους 
Ι τα λούς ε κτός της πό λε ως Κα μπούλ, η 
Υ πο μο νά δα ή ταν το μο να δι κό τμή μα 
στρα τιω τι κού Μη χα νι κού που πα ρέ μει-
νε στην πρω τεύ ου σα.

ΣΤΗΝ Υ ΠΗ ΡΕ ΣΙΑ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟΤΗ ΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Στα εν νέ α χρό νια α νά πτυ ξης στο 
Αφ γα νι στάν, ο Λό χος Μη χα νι κού ε πι-
φορ τί στη κε με την ε κτέ λε ση μεγά λης 
ποι κι λί ας και σημα ντι κής αξί ας έρ γων 
υ πο δο μής. Ε πι πρό σθε τα, α σχο λήθη κε 
με την εκ παί δευ σή του, την εκ παί δευ-
ση τμη μά των ΜΧ των στρα τού του 
Αφγανι στάν και τη συ νεκ παί δευ ση σε 
πολ λούς τομείς με μο νά δες ΜΧ των 
στρα τών κυ ρί ως της Ι τα λί ας και της 
Ι σπα νί ας αλ λά και άλ λων κρα τών που 
συ γκρο τούν τη διε θνή δύ να μη που 
δεν υπά γο νταν στο MNEG.

Α να λυ τι κά α σχο λήθη κε με τις πα ρα-
κά τω δρα στη ριό τη τες:

ΕΡ ΓΑ Υ ΠΟ ΔΟ ΜΗΣ
Έρ γα Ο δο ποι ί ας 

Κα τα σκευ ή - α να κα τα σκευ ή και δια-
πλά τυν ση ο δών - Γ/Φ.

 Αρ χι κή διά νοι ξη και δια πλά τυν-
ση στη συ νέ χεια, του δρο μολο γί ου 
δια φυ γής με την κω δι κή ο νο μα σί α 
DESPERADO επ΄ ω φε λεί α ISAF. 

 Δια μόρφω ση δρο μο λο γί ων στις 
πε ριο χές «TV HILL» και «RADAR HILL».

 Ερ γα σί ες δια μόρ φω σης και διά-
στρω σης με α δρα νές υ λι κό του δρο-
μο λο γί ου με την κω δι κή ο νο μα σί α 
PEGASUS, το ο ποί ο συν δέ ει την Κα-
μπούλ με τα νό τια προ ά στιά της, σε 
συ νερ γα σί α με το MNEG και πα ρο χή 
α σφα λεί ας α πό ιτα λι κό κλι μά κιο τον 
Δεκέμβριο 2004.

 Διάστρω ση α δρα νούς υ λι κού σε ι κα-

νό α ριθ μό υ παρ χό ντων δρο μο λο γί ων.
 Α ναγνω ρί σεις βα τό τη τας δρο-

μο λο γί ων ε ντός της πρω τευού σης 
(π.χ.: δρο μο λό για με κω δι κή ο νο μα σί α 
BOTTLE, YELLOW-CRIMSON, FERRARI, 
MARRON, GREEN, QUATTRO κ.ά).

Έρ γα ε ντός στρα τιω τι κών εγκα τα στά σε ων
 Ε πι σκευ ή, βελ τί ω ση, με ρι κή α να-

κα τα σκευ ή του κτι ρί ου δια μο νής και 
λοι πών ε γκα τα στά σε ων υ πο στή ρι ξης 
της ΕΛ ΔΑΦ - κα τα σκευ ή υ πό στε γων 
όρ χου ο χη μά των - μη χα νη μά των του 
ΤΕ ΣΑΦ - αύ ξη ση ασφα λεί ας κτι ρί ου 
Ελ λη νι κής Δύ να μης με την το πο θέ-
τη ση τυ πο ποι ημέ νου υ λικού «HESCO 
BASTIONS» - δη μιουρ γί α α πο θη κών 
πυ ρο μα χι κών και ο πλισμού α πό ε μπο-
ρευ μα το κι βώ τια και ε ξα σφάλι ση της 
α ντι βαλ λι στι κής προ στα σί ας. Ε πί σης, 
κα τα σκευ ή των δε ξα με νών ύ δα τος, 
καυ σί μων κα θώς και υ λο ποί η ση γε-
ώτρη σης α πο κλει στι κά για τις α νά γκες 
του ΤΕ ΣΑΦ.

 Κα τα σκευ ή έρ γων για ε νί σχυ ση 
των μέ τρων α σφα λεί ας στρατο πέ δων.

Στο χρο νι κό διά στη μα των εν νέ α 
ε τών κα τα σκευά στη κε με γά λος α ριθ-
μός έρ γων εντός στρα τιω τι κών ε γκα-
τα στά σε ων επ΄ ω φε λεί α της ISAF. Εν-
δει κτι κά α να φέ ρο νται:
Σ τ ρ α  τ ό  π ε δ ο  Γ κ α  ζ ί  ( « G H A Z I »  ή  π ρ ώ  η ν 
«ΙNVICTA»): Εί ναι ο χώ ρος στον ο ποί ο 
στρα τω νί ζε ται το ΤΕ ΣΑΦ α πό το έ τος 
2002. Σε αυ τό το ση μεί ο πρέ πει να 
α να φερ θεί το γε γο νός ό τι έ ως τον 
Μάιο 2009 ο νο μα ζόταν «ΙNVICTA», 
ε πει δή η Ι τα λί α ή ταν το υ πεύ θυ νο 
έ θνος για την ε γκα τά στα ση και με το νο-
μά στη κε σε «GHAZI» μόλις η Τουρ κί α 
α νέ λα βε την ευ θύ νη από την ιτα λι κή 
δύ να μη.

Κα τα σκευ ή νέ ας δι πλής κε ντρι-
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κής πύ λης ει σό δου και ε ξό δου - κα-
τα σκευ ή ο χυ ρω μα τι κών θέ σε ων και 
σκο πιών α πό τυ πο ποι η μέ νο υ λι κό 
«HESCO BASTIONS» - το πο θέ τη ση 
ε μπο δί ων α πό οπλι σμέ νο σκυ ρό δε-
μα - το πο θέ τη ση συρ μα το πλέγ ματος 
τύ που κον σερ τί νας στην πε ρί με τρο 
- συμ με το χή ση πτι κού συ στήμα τος 
α πο χέ τευ σης - εκ σκα φή πε ρι με τρι κής 
ε ξω τε ρι κής τά φρου - δια μόρ φω ση στί-
βου μη χα νο δή γη σης - δια μόρ φω ση 
ε νός στί βου Α-Α ΕΜ (C-IED) - εκ σκα φή 
τά φρου ε ντός στρα το πέδου για την 
το πο θέ τη ση σωλή να ο πτι κής ί νας.

Διοι κη τή ριο ISAF: Α να βάθ μι ση της πα-
ρε χό με νης προ στα σί ας δυ νά με ων με 
το πο θέ τη ση τυ πο ποι η μέ νου υ λι κού 
τύ που «HESCO BASTIONS» - Κα τα σκευή 
θέ σε ων σκο πού - διά νοιξη ο πών και 
το πο θέ τη ση ι στών για τις ση μαί ες των 
χω ρών της συμ μα χί ας.

Διοι κη τή ριο της τό τε Πο λυεθνι κής Τα ξιαρ-
χί ας Κα μπούλ (KNMB) και με τέ πει τα της 
Πε ρι φε ρεια κής Διοί κη σης Πρω τεύ ου σας 
(RC-C): Κα τα σκευ ή ση μεί ων ε λέγ χου 
- κα τα σκευ ή «μπα ρών» α σφα λεί ας - 
κα τα σκευ ή δα πέ δων α πό ο πλι σμέ νο 
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σκυ ρό δε μα - κα τα σκευ ή ο χυ ρω μα τι-
κών θέ σε ων και σκο πιών α πό υ λι κό 
«HESCO BASTIONS».
Στρα τό πε δο «WAREHOUSE»: Κα τα σκευ ή 
σκοπιών α πό υ λι κό «HESCO BASTIONS» 
- βελ τί ω ση περί φρα ξης - στρώ ση ε σω-
τε ρι κών δρο μο λο γί ων με α δρα νές 
υ λι κό - Κα τα σκευ ή ξύ λι νων θέ σε ων 
σκο πού.

Στρα τό πε δο «DOGAN»: Κα τα σκευ ή ξύ λι-
νων θέ σε ων σκο πού.

 Κα τα σκευ ή έρ γων σε στρα τό πεδα 
του Ε θνι κού Αφ γα νι κού Στρα τού.

Ερ γα σί ες ε πέ κτα σης του στρα το-
πέδου της 3ης Τα ξιαρ χί ας του 201 
Αφ γα νι κού ΣΣ στη πε ριο χή «POL-E-
CHARKI» - συμ με το χή στη δη μιουρ γί α 
α πο θη κών πυρο μα χικών στο φυ λά κιο 
με την κω δι κή ο νο μα σί α PASS (POL-E-
CHARKI AMMUNITION STORAGE SITE) 
της Κα μπούλ, όπου α πο θη κεύ ο νται τα 
πυ ρο μα χι κά των μο νά δων της ISAF 
- κα τα σκευ ή περί φρα ξης - ε νί σχυ ση 
οχύ ρω σης με τυ πο ποι η μέ νο υ λι κό 
- βελ τί ω ση της πε ρι με τρι κής ο δού 
ασφα λείας με στρώ ση α δρα νών υ λι-
κών.

Έρ γα στο Διε θνές Α ε ρο λι μέ να Κα μπούλ 
(ΚΑΙΑ - KABUL INTERNATIONAL AIRPORT)

 Κα τασκευ ή κτι ρί ων υ πο στή ρι ξης 
τε χνι κών υ πη ρε σιών του Α/Δ.

Κα τα σκευά στη κε ση μα ντι κός α ριθ μός 
έρ γων που α φο ρού σαν τό σο τον στρα-
τιω τι κό το μέ α του ΚΑΙΑ (KAIA NORTH) 
ό σο και τον το μέ α των ε πι βα τι κών πτή-
σε ων (KAIA SOUTH). Πα ράλλη λα, α σχο-
λή θη κε με την τοπο θέ τη ση α ριθ μού 

Αυ το σχέ διο α να μνη στι κό αρχι κής 
διά νοι ξης δρο μολο γί ου α πό τμή μα 
του πο λυε θνι κού συ γκρο τή μα τος 
Μη χα νι κού (MNEG), Δεκέμβριος 
2003.

Κα τα σκευ ή προ στα σί  ας  α  πο θή κης 
πυρομαχι κών με πλή ρω ση τυ πο ποι η μέ-

νου υ λι κού ο χύ ρω σης α πό Φορτωτή.
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δια σκευα σμέ νων ε μπο ρευμα το κι βω τί ων 
δια μο νής προ σω πι κού και με την πε ρι με-
τρι κή α σφά λι σή του με τυ πο ποι η μέ νο 
υ λι κό. Ε πι πρό σθε τα, τον Α πρίλιο 2009, 
προ σω πι κό της Υ πο μο νά δας ερ γά στη κε 
για την κα τα σκευ ή 260 δι πλών και 160 
μο νών γρα φεί ων α πό ξύ λο, για τη χρη σι-
μο ποί η ση στο ε πι χει ρη σια κό στρα τη γεί ο 
της ISAF (ISAF JOINT COMMAND ή IJC) 
που λει τουρ γεί στο Α/Δ της Κα μπούλ.

 Κα τα σκευ ή α να χώ μα τος στον 
στρα τιω τικό το μέ α Α/Δ του ΚΑΙΑ.

Κα τα σκευά στη κε εξ’ ο λο κλή ρου α πό 
τον Λό χο Μη χα νι κού του ΤΕ ΣΑΦ και με 
τη βο ή θεια ε λά χι στων πο λι τι κής προ-
έλευ σης χω μα τουρ γι κών μηχα νη μάτων, 
προ στα τευ τι κό α νά χω μα για την ε παύ-
ξη ση των μέ τρων α σφα λεί ας α πό 19 
Νοεμβρίου 2008 έ ως 31 Μαρτίου 2009.

Τα τέσ σε ρα α να τρεπό με να ο χή μα τα 
της Υ πο μο νά δας με τέ φε ραν συ νο λι κά 
35.000 κυ βι κά μέ τρα υ λι κού, τα ο ποί α 
το πο θε τήθη καν με τη βο ή θεια των λοι-
πών μη χανη μά των και δη μιούρ γη σαν 
α νά χω μα ύ ψους 4 μέ τρων.

Η α πό δο ση και η ερ γα τι κό τη τα των 
Ελ λή νων Αξ κών και Υπ ξκών ΜΧ ή ταν 
τέ τοια που ό χι μό νο α πέ σπα σε τα ευ-
με νή σχό λια των στε λε χών άλ λων χω-
ρών και της διοί κη σης του Α/Δ αλ λά 

Κα τα σκευ ή υ πε ρυ ψω μέ νης σκο πιάς

Α πο νο μή συγ χα ρη τη ρί ων στο προ σω-
πι κό ΜΧ του κλι μα κί ου του Α/Δ ΚΑΙΑ 

α πό τον τό τε Διοι κητή του RC-C,
Μάρ τιος 2009.
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ορ γα νώ θη κε και ει δι κή τελε τή, ό που 
ο τό τε Διοι κη τής του RC-C Γάλ λος Τα-
ξί αρ χος Michel Stollsteiner βρά βευ σε 
το ελ λη νι κό προ σω πικό, ε νώ α πο νε-
μήθη κε και τι μη τι κή πλα κέ τα α πό τη 
διοί κη ση του ΚΑΙΑ.

 Κα τα σκευ ή ή α να κα τα σκευ ή θέ-
σεων μά χης - οχυ ρώ σε ως και α ντιο χη μα-
τι κών τά φρων στην πε ρί με τρο του Α/Δ.

Α πό το θέ ρος του 2009 έ ως και το 
Μαρτιο 2011, κλι μά κιο με μέ σα και 
προ σω πι κό ΜΧ, το ο ποί ο βρισκόταν 
στο Α/Δ εί χε α να λάβει την αρ χι κή κα-
τα σκευ ή θέ σε ων ο χύ ρω σης, εί τε α πό 
υ λι κό «HESCO BASTIONS», εί τε α πό 
γαιό σα κους, εί τε με συν δυασμό των 
προ η γου μέ νων για την α να κα τα σκευ ή 

και τη με τα φο ρά άλ λων, ό πως και την 
κα τε δά φι ση πα ρα τη ρη τη ρί ων και α να-
κα τα σκευ ή αυ τών με δη μιουρ γί α νέ ων 
προ στα τευ τι κών τοι χίων.

Ε πί σης, α σχο λή θη κε με τη διά νοι ξη 
α ντιο χη μα τι κών τά φρων στην πε ρί με τρο 
της βό ρειας πλευ ράς του Α/Δ, προ κει-
μένου να ε παυ ξη θεί το ε πί πε δο προ στα-
σί ας δυ νά με ων.

Οι ερ γα σί ες αυ τές δί δουν πο λύ τιμη 
ε μπει ρί α στο προ σω πι κό, διότι ερ γά-
ζε ται σε ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον με 
τυ πο ποι η μέ νο υ λι κό που ε πι τα χύ νει τη 
δια δι κα σί α και ε ξοι κο νο μεί χρό νο.

 Ερ γα σί ες συ ντή ρη σης και ε πισκευ-
ής δρο μο λο γί ων του Α/Δ.

Μα ζί με τις λοι πές ερ γα σί ες ζη τή θη κε 
με τμη μα τι κές δια τα γές α πό τις ε κά στο-
τε διοι κή σεις του Α/Δ (με τα ξύ αυ τών και 
την ελ λη νι κή), η χα λι κό στρω ση πα λαιών 
δρομο λο γί ων ή αρ χι κή διά νοι ξη νέ ων 
ε ντός της πε ρι μέ τρου αυ τού. Ε πί σης, 
πραγ ματο ποι ή θη καν με τα φο ρά σω λη-
νώ σε ων και δε ξα με νών πε τρε λαί ου και 
δια μόρ φω ση χώ ρων εκ παί δευ σης τμη-
μά των φυ σι κής α σφα λεί ας του Α/Δ (Πυ-
ρο σβε στι κή Υ πη ρε σί α).

Έρ γα Κοι νής Ω φε λεί ας (Ε ΚΩ)
 Α να κα τασκευ ή σχο λεί ων και παι-

δι κών χώ ρων α να ψυ χής

Ερ γα σί α κα θα ρι σμού της πε ρι μέ τρου 
του Αεροδρομίου.

Α πο μά κρυν ση πο σο τή των α δρα νών 
υ λι κών σε υ πό διά νοι ξη α ντιο χη μα τι-
κής τά φρου στη πε ρί με τρο του ΚΑΙΑ.



14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Στο πλαί σιο της κοι νω νι κής προ-
σφο ράς στον αφ γα νι κό λα ό, ο Λό χος 
Μη χα νι κού (εί τε αυ τόνο μα, εί τε με τα 
έ τε ρα τμή μα τα του MNEG) προ έ βη κε 
σε α να κα τα σκευ ή ή σε συ ντή ρη ση α ριθ-
μού σχο λεί ων κα θώς και προ αύ λιων 
χώ ρων ε ντός της πό λης της Κα μπούλ τα 
έτη 2002 έ ως 2006. Χα ρα κτη ρι στι κό πα-
ρά δειγ μα εί ναι οι εργα σί ες α νοι κοδό μη-
σης δη μο τι κού σχο λεί ου της Κα μπούλ 
που πραγ μα το ποι ή θη καν στην πε ριο χή 
PAKTYA, ό που φοι τού σαν 630 παι διά, 
σε συ νερ γα σία με ι τα λι κό κλι μά κιο του 
MNEG, τον Nο έμβριο 2004.

Ε πι πρό σθε τα, κα τα σκευά στη καν και 
το πο θε τή θη καν δί πλα στα σχο λεί α αλ λά 
και σε άλλες το πο θε σί ες α ριθ μός παι δι-
κών χα ρών.

 Κα τα σκευ ή ο χε τών και α γω γών 
α πο χέ τευ σης στα πε ρί χω ρα τις πό λης.

Η Υ πο μο νά δα α σχο λή θη κε ε πι στα-
μέ νως με την ε πι διόρ θω ση ή και την 
κα τα σκευ ή μι κρο έρ γων που α φο ρού σαν 
τη κα θη με ρι νό τη τα των πο λι τών της 
πρω τεύ ου σας της Κα μπούλ.

 Κα τα σκευ ή χω μά τι νων πο δο σφαι-
ρι κών γη πέ δων.

 Εκτέ λε ση έρ γων ε νί σχυ σης (σε 
συ νερ γα σί α με τμή μα ιτα λι κού Μη χα νι-
κού) της πε ρί φρα ξης των ε γκα τα στά σε-
ων του Ορ γα νι σμού Η νω μέ νων Ε θνών 
(Ο.Η.Ε) τον Νο έμβριο 2006 στο κέ ντρο 
της Κα μπούλ.

Λοι πά έρ γα - ερ γα σί ες
 Πραγ μα τοποι ή θη καν πολ λές φο-

ρές κά θε χρό νο ερ γα σί ες α πο χιο νι σμού 
κα τά τη χει με ρινή πε ρί ο δο στους πε ρι φε-
ρεια κούς δρό μους της πρω τεύ ου σας του 
Αφ γα νι στάν, καθώς η Κα μπούλ βρί σκε ται 
σε υ ψό με τρο 1.815 μέ τρων, με α πο τέ λε-
σμα τη συ χνή χιο νό πτω ση. Ε πί σης, ε κτε-
λέ στη καν ερ γα σί ες α πο χιονι σμού ε ντός 
του ΚΑΙΑ, κα τό πιν σχετι κής τμη μα τι κής 
δια ταγής της διοί κη σης του Α/Δ.

 Με τα φο ρές υ λι κών επ΄ ω φε λεί α 
της ISAF.

Ζη τή θη κε και πραγ μα το ποι ή θη κε πολ-
λά κις η συν δρο μή της Υ πο μο νά δας στη 
με τα φορά βα ρέ ων και ο γκω δών α ντι κει μέ-
νων (π.χ. ε μπό δια α πό ο πλι σμέ νο σκυ ρό δε-
μα ή NEW JERSEYS BLOCKS) επ΄ ω φε λεί α 
της ISAF ή του της KMNB ή του RC-C.

Εκ παί δευ ση Αφ γα νού στρα τιώ τη στη 
χρή ση ΕΥ στο ΚMTC, Mάιος 2010.

Κα τα σκευ ή υ πό γειου υ δραυ λι κού 
δι κτύ ου επ’ ω φε λεί α της ITALFOR 
Kabul.
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 Ανα γνώ ρι ση για τον έ λεγχο προ-
ό δου ερ γα σιών και πα ρο χή ο δη γιών σε 
αφ γα νι κή ι διω τι κή ε ται ρεί α πoυ κα τα-
σκεύ α ζε το ση μεί ο ε λέγ χου ΚΕΡ (KABUL 
ENTRY POINT).

 Διά θε ση προ σω πι κού και μέ σων 
ΜΧ για τον α πε γκλω βι σμό Αφγα νών 
πο λι τών α πό τα ε ρεί πια του νο σο κο-
μεί ου της πόλης της Κα μπούλ, που 

κα τέρ ρευ σε την 26η Ιουλίου 2004.
  Ερ γα σί ες προ ε τοι μα σί ας του 

χώ ρου του προ ε δρι κού με γά ρου Κα-
μπούλ για την τελε τή ορ κο μω σί ας 
και α νά λη ψης κα θη κό ντων α πό τον 
Πρό ε δρο Καρ ζά ϊ, σε συ νεργα σί α με 
το MNEG, α πό 26 Νο εμβρίου έ ως 4 
Δεκεμβρίου 2004.

ΕΚ ΠΑΙΔΕΥ ΣΗ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ
ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΡΑ ΤΟΥ

Πέ ρα α πό την προ σφο ρά στον λα ό 
και στην κοι νω νί α του Αφ γα νιστάν, ο 
Ελ λη νι κός Λό χος Μη χα νι κού εί χε τη 
δυ να τό τη τα να εκ παι δεύ σει κα τά 
πε ριό δους τμή μα τα Μη χα νι κού του 
Ε θνι κού Αφ γα νι κού Στρα τού (Α ΝΑ 
- Afghanistan National Army) και κυ-
ρί ως Αξ κούς και Ο πλί τες με ει δι κό τη-
τα χει ρι στών μη χα νη μά των. Η εκ παί-
δευ ση αυ τή δεν πε ριο ρί στη κε μό νο 
στην εκ παί δευ ση στα μη χα νή μα τα 
ΜΧ και στο λοι πό ει δι κό τρο χαί ο 
υ λι κό του ΛΜΧ και των συμ μα χι κών 
δυ νά με ων σύμ φω να με τις δια τα γές 
του MNEG, αλ λά συ νε χί στη κε, κα τά 
πε ριό δους και κα τό πιν πρω το βου λί-
ας του ΤΕ ΣΑΦ, σε θέ μα τα υλι κού Γ/Φ 
(κα τα σκευ ή Γ/Φ MABEY-JOHNSON) 
και σε θέ μα τα ναρ κο πολέ μου, αντι-
ναρ κο πο λέ μου και εκρη κτι κών υλών 
(ει δι κό τη τες Σκα πα νέ α και Ναρ κα-
λιευ τή). 

ΣΥ ΝΕΚ ΠΑΙΔΕΥ ΣΗ ΜΕ
ΣΥΜ ΜΑ ΧΙ ΚΕΣ ΔΥ ΝΑΜΕΙΣ

Ο Ελ λη νι κός Λό χος Μη χα νι κού, 
ε πιπρό σθε τα, εί χε τη δυ να τό τη τα να 
συ νεκ παι δευ τεί, κα τά πε ριό δους, με 
τμή μα τα και Μο νά δες Μη χα νι κού άλ λων 
συμ μα χι κών δυ νά με ων του ΝΑΤΟ.

 Συν δυα σμέ νες ερ γα σί ες ο δο ποι ί-
ας και κα τα σκευών

Εκ παί δευ ση Αφ γα νού στρα τιώ τη στην 
ει δι κό τη τα του Ναρ κα λιευ τή με τη χρή-
ση ε ρευ νη τή ναρ κών AN/PSS-12  στο 

ΚMTC.
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Ο ΕΛ ΜΧΕ Α συ νεκ παι δεύ τη κε «επ’ 
έργω» α πό το 2002 έ ως και το 2007, 
με το ι τα λι κό και το ι σπα νι κό τμή μα 
ΜΧ σε διά φο ρα έρ γα ο ρι ζο ντί ων και 
κά θε των κα τα σκευών, στο πλαί σιο του 
MNEG. Το συ γκρό τη μα αυ τό, ό πως 
έ χει ή δη α να φερ θεί, πραγ μα το ποί η σε 
ση μα ντι κό α ριθ μό έρ γων ε ντός της 
Κα μπούλ.

Η συ νε χής αυ τή συ νεκ παί δευ ση 
α να βάθ μι σε το κοι νό πνεύ μα εργα σιών 
και την αλ λη λο κα τα νό η ση του τρό που 
ερ γα σί ας και των δυ να το τή των των 
τμη μά των ΜΧ, προ ω θώ ντας α κό μη πε-
ρισ σό τε ρο την έν νοια της δια λει τουρ-
γι κό τη τας (INTEROPERABILITY) και στο 
πνεύ μα των εκ παι δεύ σε ων που διε ξά-
γο νται στο MILITARY ENGINEERING 
CENTER OF EXCELLENCE - MIL ENG COE 
(πρώ ην ENTEC - EURO NATO TRAINING 
ENGINEER CENTER), που ε δρεύ ει στο 
Μό να χο και στο ο ποί ο συμ με τέ χει, ως 
ι δρυ τι κό μέ λος, το ό πλο του Μη χα νι-
κού του Στρατού μας.

 Α πο ναρ κο θέ τη ση Ύ πο πτων Χώ-
ρων και δρο μο λο γί ων

Κα τάλ λη λο προ σω πι κό του Τάγ-
μα τος Εκ κα θά ρισης Ναρκο πε δί ων 
Ξη ράς (ΤΕΝ Ξ), το ο ποί ο ά νη κε στην 
Ο μά δα Ναρ κα λιεί ας της Δρί ας Δκσε ως 
της Υ πο μο νά δας, με α νά λο γα υλι κά 
(προ στα τευ τι κό ε ξο πλι σμό, ε ρευ νη τές 
ναρ κών), πραγ μα το ποί η σε αυ τό νο μα 
ή σε συ νεργα σί α με τους λοι πούς συμ-
μά χους, έ λεγ χο και εκ κα θά ρι ση Ύ πο-
πτων Χώ ρων (Υ/Χ), οι ο ποί οι με τά α πο-
δό θη καν για την ε κτέ λε ση διά φο ρων 
ερ γα σιών κοι νω φε λούς χα ρα κτή ρα.

Ο έ λεγ χος των Υ/Χ εί ναι κρί σι μος 
για την ε ξα σφά λι ση του προ σω πι κού 
και του υ λι κού και την α πο φυ γή α πω-
λειών υ γεί ας μη μαχήμων, μιας και 
στο Θέ α τρο Ε πι χει ρήσε ων Αφ γα νι στάν 
(Θ.Ε.Α.) οι νάρ κες ό λων των κα τη γο-
ριών, οι αυ το σχέ διοι και μη ε κρη κτι κοί 
μη χα νι σμοί α πο τε λούν το πρω ταρ χι κό 
κίν δυ νο για τον ά μα χο πλη θυ σμό ό σο 
και για το προ σω πι κό τις ISAF.

Α να γνω ρί σεις ΜΧ σε γέ φυ ρα του δρο μο λο γί ου PEGASUS
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 Εκ παί δευ ση σε υ λι κό Γε φυ ρο σκευ-
ής (Γ/Φ)

Πραγ ματο ποι ή θη καν, α πό τον Μάιο 
2003, πολ λές φο ρές (του λά χι στον δύο 
α νά χρό νο) συ νεκ παι δεύ σεις σε υ λι κό 
Γ/Φ τύ που ΜABEY - JOHNSON (α πο τε λεί 
την ε πό με νη έκ δο ση της γνω στής Γ/Φ 
τύ που Μπέλ λευ), ό που το προ σω πι κό 
ε ξοι κειώ θη κε με τις δια δι κασί ες κα τα-
σκευ ής και το πο θέ τη σης.

Οι Αξ ιωματικοί και οι Υπα ξιωματικοί 
ΜΧ συ νερ γά στη καν με α ντί στοι χο συμ-
μα χι κό προ σω πικό α πό την Πε ρι φε-
ρεια κή Διοί κη ση της Πρω τεύ ου σας, 
κα θώς και με πο λι τι κό προ σω πι κό 
της κα τα σκευά στριας ε ται ρεί ας, το 
ο ποί ο πα ρεί χε ο δη γί ες και συμβου-
λές σε ό λα τα στά δια κα τα σκευ ής, με 
α πο τέ λε σμα να κα τα στούν ι κα νοί για 
την κα τα σκευ ή ο που δή πο τε. Μά λι στα, 
πυ ρή νας Ελ λή νων Αξ κών και Υπ ξκών 
ΜΧ εκ παί δευ σε, με τη σει ρά του, σε 
με τα γε νέ στε ρη φά ση, Αξ κούς ΜΧ του 
Α ΝΑ στις δια δι κα σί ες κα τα σκευ ής, 
α πο σπώ ντας τα ευ με νή σχό λια της 
ιε ραρ χί ας του RC-C.

 Εκ παί δευ ση σε θέ μα τα Αντι με τώ-
πι σης Αυ το σχέ διων Ε κρη κτι κών Μη χα-
νι σμών

Κα τά το τε λευ ταί ο χρο νι κό διά στη μα, 
υ πήρξαν πολ λές συ νεκ παι δεύ σεις και 
ε νη με ρώσεις για θέ μα τα και δια δι κα-
σίες Α ντι μετώ πι σης Αυ το σχέ διων Ε κρη-
κτι κών Μη χα νι σμών (Α-Α ΕΜ ή C-IED: 
Counter Improvised Explosive Devices), 
οι ο ποί ες α πο τε λούν μέ ρος της προ σπά-
θειας ανα βάθ μι σης της Προ στα σί ας 
Δυ νά με ων (FORCE PROTECTION) των 
δυ νά με ων της Συμμα χί ας.

Η α να γνώ ρι ση της ση μα ντι κής 
α πει λής που α πο τε λούν οι Α ΕΜ α πό 
το ΤΕΣΑΦ κα τέ στη σε α να γκαί α τη συ-
νεκ παί δευ ση κυρί ως με τα ι τα λι κά τμή-

μα τα Εξου δε τέ ρω σης Ε κρη κτι κών και 
Εκρη κτι κών Μη χα νι σμών (Ε Ε ΚΕΜ ή EOD 
EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL), τα 
ο ποία, σε συ νερ γα σί α με την ε μπει ρί α 
των Ελ λή νων ναρ κα λιευ τών (που προ-
έ χο νταν α πό το ΤΕΝ Ξ), βο ή θη σαν το 
προ σω πι κό να βελ τιώ σει τις γνώ σεις του 
σε αυ τό τον το μέ α.

 Δια χεί ριση του Χώ ρου Υ λι κών 
Μη χα νι κού

Α πό τον Μά ιο 2010, ο Λό χος Μη χα-
νι κού (και το ΤΕ ΣΑΦ κατ΄ ε πέ κτα ση) 
α νέ λα βε τη δια χεί ριση και τή ρη ση των 
υ λι κών του Χώ ρου Υ λι κών Μη χα νι κού 
(ERP: ENGINEER RESOURCE PARK) της 
Πε ρι φε ρεια κής Διοί κη σης της Πρω τεύ-
ου σας, το ο ποίο βρί σκε ται στο στρα-
τό πε δο που στρα τω νί ζε ται το Τάγ μα.

Η α νά θε ση έ γι νε α πό την ιε ραρ-
χί α της ISAF, κα τό πιν πρό τα σης του 
ΤΕ ΣΑΦ, α να βαθ μί ζο ντας το ρό λο του 
Τάγ μα τος και α πο τε λεί α να γνώ ρι ση 
της πο λυε τούς συ νει σφο ράς του ΛΜΧ 
στο Αφ γα νι στάν. Πρέ πει να το νι στεί 
ό τι υ πάρ χει μό νο έ νας α ντί στοι χος 
χώ ρος σε κά θε μια α πό τις πέ ντε πε-
ρι φε ρεια κές Διοι κή σεις της ISAF. Ο 
χώ ρος πε ριέ χει υ λι κά της Γ/Φ τύπου 
«MABEY-JOHNSON» για ι κα νή α πό στα-
ση γε φύ ρω σης (πε ρί που 60 μέ τρα), 
τυ πο ποι η μέ νο υ λι κό ο χύ ρω σης τύ που 
«HESCO BASTIONS», γαιό σα κους, συρ-
μα τό πλεγ μα διαφό ρων τύ πων (α κι-
δω τό, κον σερ τί να), πασ σά λους και 
συ να φή υ λι κά.

ΣΥ ΝΟ ΛΙ ΚΟ ΚΟ ΣΤΟΣ ΒΟ ΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑ Ο ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ
Κα τά προ σέγ γι ση και με τι μές Ελ-

λά δος, σύμ φω να με τις ερ γα σί ες που 
ε κτέλε σε ο ΛΜΧ του ΤΕ ΣΑΦ, το ε κτι μώ-
με νο κό στος εί ναι 400.000 € ανά έ τος. 
Συ νε πώς, το συ νο λι κό κό στος των ερ γα-
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σιών που έ χει ε κτε λε στεί α πό τις αρ χές 
2002 έ ως και τον Μαρτιο 2011, ε κτι μά-
ται κα τά προ σέγ γι ση και συ ντη ρη τι κά 
ότι ξε περ νά τα 3.165.325,68 €.

Εν δει κτι κά, ε πί σης, α να φέ ρε ται ό τι 
το κό στος ερ γα σιών στο ΚΑΙΑ κα τά την 
περί ο δο 1 Ιανουαρίου έ ως 31 Ο κτωβρίου 
2010, σύμ φω να με στοι χεί α της Διοί κη-
σης του Α/Δ, εί ναι 385.325,68 €, ε νώ το 
κό στος ερ γα σιών ΜΧ στο ΚΑΙΑ α πό 28 
Νο εμβρίου 2010 έ ως και 10 Μαρτίου 
2011, α νήλ θε στα 185.608 €.

ΔΙ ΔΑΓ ΜΑ ΤΑ - Ε ΜΠΕΙ ΡΙΕΣ
Ε ξαι τί ας της πα ρου σί ας του Λό-

χου Μη χα νι κού του ΤΕ ΣΑΦ ε πί μα κρό 
χρο νι κό διά στη μα στην πε ριο χή της 
Κα μπούλ, ε ξά γο νται χρή σι μα συ μπε-
ρά σμα τα και δι δάγ μα τα για τις α πο-
στολές α να συ γκρό τη σης στο πλαί σιο 
μιας Ε πι χεί ρη σης Υ πο στή ρι ξης Ει ρή-
νης (ΕΥΕ).

Α πο μό νω ση δρό μου με την το πο θέ-
τη ση συρ μα το πλέγ μα τος τύ που κον-
σερ τί νας ε ντός της Κα μπούλ

Έργα Μηχανικού στο ΚΑΙΑ
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ΣΥ ΓΚΕ ΚΡΙ ΜΕ ΝΑ:
Ε πί Προ σω πι κού

Το σύ νο λο του μό νι μου στρα τιω τι κού 
προ σω πι κού ΜΧ (Αξ κοί, Υπ ξκοί και Ε ΠΟΠ) 
εί χε την ευ και ρί α για μια πρω τό γνω ρη 
ε μπει ρί α: ερ γασί α σε έ να ου δέ τε ρο πε-
ρι βάλ λον με πι θα νές υ παρ κτές α πει λές, 
συ νερ γα σί α με α ντί στοι χα τμή μα τα ΜΧ 
των Συμ μα χι κών δυ νά με ων σε διά φορες 
κα τα σκευ ές, α νταλ λα γή α πό ψε ων για θέ-
μα τα ΜΧ, πα ρα τή ρη ση των δια δι κα σιών 
και του τρό που ε νερ γειών των α ντί στοι-
χων τμη μά των, εκ παί δευ ση σε νέ α υ λι κά, 
εκ παί δευ ση τμη μά των ΜΧ ε νός τα κτι κού 
στρα τού που βρί σκε ται στα πρώ τα βήμα-
τα ορ γά νω σής του.

Η συμ με το χή τμη μά των ΜΧ σε ΕΥΕ 

εί ναι πο λύ ε πω φε λής σε προ σω πι κό 
ε πί πε δο, αλ λά και σε υ πη ρε σια κό, α φού 
με τον ε πα να πα τρι σμό τους, οι Αξ κοί 
και οι Υπ ξκοί ΜΧ θα μπο ρέ σουν να 
εν σω μα τώ σουν α ριθ μό ε μπει ριών και 
δια δι κα σιών που α πέ κτη σαν στις κα θη-
με ρι νές ερ γα σί ες τους.

Ε πί Δια δι κα σιών
Θε ω ρεί ται πλέ ον α να γκαί α η υ πα γω γή 

του λά χι στον ε νός ε ξει δι κευ μέ νου Αξ κού ή 
Υπ ξκού, α πο φοί του α νά λο γου σχο λεί ου 
εσω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού και με α νά λο-
γη ε μπει ρί α σε ε θνι κό ή σε συμ μα χι κό 
ε πί πε δο, σε θέ μα τα πο λι τι κο στρα τιω τι-
κής συ νερ γα σί ας (CIMIC - CIVIL MILITARY 
COOPERATION), προ κει μέ νου να προ-
βάλ λο νται τα ε κτε λε σθέ ντα έρ γα και ερ-
γα σί ες στον το πι κό πλη θυ σμό αλ λά και 
στις λοι πές συμ μα χι κές δυ νά μεις. Ό πως 
α να φέρε ται χα ρα κτη ρι στι κά στο Ε Ε 122-
1, Ε πι χει ρή σεις Υ πο στήρι ξης της Ει ρή νης 
«Υ πάρ χει έ ντο νη η α νά γκη για τη συ νερ-
γα σί α των στρα τιω τι κών τμη μά των με μια 
με γά λη ποι κιλί α άλ λων διε θνών ορ γα νι σμών 
στο Θέ α τρο των Ε πι χει ρή σε ων, ε κτός α πό 
τα εμπλε κό με να μέ ρη στη σύ γκρου ση ή 
τον το πι κό πλη θυ σμό». Η ύ παρ ξη ε νός 
του λά χι στον Αξ κού ή Υπ ξκού ή α κό μα η 
δη μιουρ γί α κέ ντρου Πολι τι κο στρα τιω τι-
κής Συ νερ γα σί ας (CIMIC CENTER) με ε ξει δι-

Κα τα σκευ ή α να χώ μα τος στο ΚΑΙΑ
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κευ μέ νες γνώ σεις εί ναι ε πι βε βλη μέ νη και 
σε ο ποια δή πο τε άλ λη ΕΥΕ θα α παι τη θεί 
η ύ παρ ξη τμή μα τος ΜΧ.

Κρί θη κε ε πω φε λής η ύ παρ ξη Αξ κού 
ΜΧ - συν δέ σμου στη Διοί κη ση Μη χα-
νι κού του RC-C. Η ύ παρ ξη συν δέ σμου 
κα θι στού σε α με σό τε ρη και ευ κο λότε ρη 
την ε πι κοι νω νί α με τα ξύ των τμη μά των 
ΜΧ, του ε πι τε λεί ου ΜΧ και της διοί κη σης 
της Τα ξιαρ χί ας για την πιο α πο τε λε σμα τι-
κή ερ γα σί α των πρώ των. Κρί θη κε ε πί σης 
α πα ραί τη τη η ύ παρ ξη ο μά δας ναρ κα-
λιεί ας (ΟΝ) για τον α πο χαρα κτη ρι σμό 
Υ/Χ, προ κει μέ νου να α πο δο θούν για 
ε κτέ λε ση ερ γα σιών. Η ερ γα σί α της ΟΝ, 
αυ τό νο μα ή σε συ νερ γα σί α με τμή μα τα 
Ε ΟD άλ λων χω ρών, προ ή γα γε τη δια λει-
τουρ γι κό τη τα σε αυ τόν τον το μέ α.

Ε πί Υ λι κού
Το υ λι κό ΜΧ (ει δι κο ποι η μέ να ο χή-

μα τα, χω μα τουρ γι κά μηχα νή μα τα ΜΧ, 
υ λι κά ναρ κα λιεί ας) α ντα πο κρί θη κε γε-
νι κά πο λύ ι κα νο ποι η τι κά στις α νά γκες 
των α πο στο λών που του α να τέ θη καν. 
Σο βα ρό μειο νέ κτη μα α πο τελεί η έλ λει-
ψη ο ποιου δή πο τε ε πι πέ δου θω ρά κι σης 
στα χω μα τουρ γι κά μη χα νήμα τα και στα 

α να τρε πό με να ο χή μα τα. Οι α ντί στοι χες 
συμ μα χι κές δυ νά μεις δια θέ τουν και α ριθ-
μό θω ρα κι σμέ νων χω μα τουρ γι κών μη χα-
νη μά των και ει δι κο ποι η μέ νων ο χη μά των, 
τα ο ποί α α να πτύσ σο νται ό που πα ρα στεί 
α νά γκη. Ε κτι μά ται ό τι, πλέ ον, η χρή ση 
θω ρα κι σμέ νων έ χει κα τα στεί α νά γκη και 
ό χι πο λυ τέ λεια για τα τμή μα τα ΜΧ, λό γω 
της αύ ξη σης α σύμ με τρων α πει λών (AEM, 
βομ βι στές αυ το κτο νί ας κ.λπ.) α κό μη και 
σε δυ νά μεις α να συ γκρό τη σης.

Κρί σι μο ρό λο παί ζει η ύ παρ ξη ι κα-
νής πο σό τη τας α νταλ λα κτι κών και 
ορ θού ρεύ μα τος α νε φο δια σμού, τα 
ο ποί α βο η θούν στη συ νε χή λει τουρ γί α 
των ο πλομη χα νη μά των ΜΧ. Ε πί σης, ση-
μα ντι κή εί ναι η συ νε χής και διε ξο δι κή 
συ ντή ρη ση των μέ σων σε 1ο και 2ο κλι-
μά κιο. Υ πήρ ξε ση μα ντι κό πρόβλη μα 
α πό τις συ χνές α νε μο θύ ελ λες (ει δι κά 
τη θε ρι νή πε ρί ο δο) που κα θι στού σε 
α να γκαί α τη συ χνό τε ρη και α παι τη τι κό-
τε ρη συ ντή ρη ση του 1ου κλι μα κί ου. 

Τέ λος, πρέ πει να γί νει κα τα νο η τό 
ό τι εί ναι μο νό δρο μος ο δια χω ρι σμός 
των Μο νά δων ΜΧ σε ΜΧ μά χης και ΜΧ 
κα τα σκευών με ξε χω ρι στές α πο στο λές. 
Η α νά πτυξη των δεύ τε ρων σε έ να ΘΕ 
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για την ε κτέ λε ση ΕΥΕ εί ναι α να γκαί α, 
με την προ ϋπό θε ση ό τι θα ε νι σχυ θούν 
με πιο ε ξει δι κευ μέ να μέ σα, ώ στε να 
δύ να νται να ανα λά βουν με γα λύ τε ρης 
κλί μα κας ερ γα σί ες α να συ γκρό τη σης. 
Για πα ρά δειγ μα, στο Αφ γα νι στάν πολ-
λές χώ ρες έ χουν α να λά βει, ως χώ ρες 
ε πι κε φα λείς στις Περι φε ρεια κές Ο μά δες 
Α να συ γκρό τη σης (ΠΟ Α ή PRT), έρ γο, το 
οποίο, με τα ξύ των άλ λων, εί ναι η υ λο ποί-
η ση υπο δο μών στις υ πό ψιν ε παρ χί ες. Η 
α νά λη ψη μιας ΠΟ Α α παι τεί την ύ παρ ξη 
πε ρισσο τέ ρων και πιο ε ξει δι κευ μέ νων 
ερ γα λεί ων και μη χα νη μά των, που θα 
δώ σουν τη δυ να τό τη τα για ο λο κλή ρω-
ση μιας σει ράς υ πο δο μών (π.χ. ερ γα σί ες 
ο δο ποι ίας, κα τα σκευ ή Ε ΚΩ, κα τα σκευ ή 
σχο λεί ων, δη μό σιων υ πη ρε σιών).

ΠΡΟ Ο ΠΤΙ ΚΕΣ -
ΜΕΛ ΛΟ ΝΤΙΚΕΣ Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΕΙΣ

Με την υ πα γω γή του ΤΕ ΣΑΦ στην 
διοί κη ση της ΝΤΜ-Α (NATO TRAINING 
MISSION IN AFGHANISTAN) και την πα ρο-
χή 76 συμ βού λων εκ παί δευ σης (mentors) 
σε μια σει ρά ει δι κο τήτων α πό τον Α πρίλιο 
2011, το ό πλο του Μη χα νι κού θα συ νε χί-
σει να έ χει την πα ρου σί α του στο Αφ γα-

νι στάν με την εκ παί δευ ση τμη μά των του 
στρα τού της χώ ρας στις ει δι κό τη τες των 
μη χα νι κών ε γκα τα στά σε ων (FACILITIES 
ENGINEERS). Η εκ παί δευση αυ τή, ό πως 
και οι λοι πές που διε ξά γο νται στο KABUL 
MILITARY TRAINING CENTER - KMTC, εί-
ναι μεί ζονος ση μα σί ας, διό τι θα εκ παι δεύ-
σουν έ να σύ νο λο Αφ γα νών στρα τιω τών 
και υπα ξιω μα τι κών στην ει δι κό τη τα του 
υ δραυ λι κού, η λε κτρο λό γου κ.ά, ε νώ πα-
ράλ λη λα εκ προ σω πούν τη χώ ρα μας στις 
Συμ μα χι κές Δυ νά μεις και τον Αφ γα νι κό 
Εθνι κό Στρα τό.
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Χρη σι μο ποι η θεί σες Συντμή σεις:

Στην Αγ γλι κή γλώσ σα:

Α ΝΑ : Afghanistan National Army

C-IED : Counter Improvised Explosive

ERP : Engineer Resource Park

EOD : Explosive Ordnance Disposal

IJC : ISAF Joint Command

ISAF : International Security and Assistance Force

ΚAIA Kabul Aghanistan International Airport

KMNB : Kabul MultiNational Brigade

MNEG : MultiNational Engineering Group

NSE : National Support Element

ΝΤΜ-Α : NATO Training Mission in Afghanistan

PRT : Provincional Reconstruction Teams

RC-C : Regional Command Capital

Η πα ρου σί α της χώ ρας στο Αφ γα νι στάν 
υ πήρ ξε ου σια στική α πό την πρώ τη στιγ-
μή της συμ με το χής μας στη Διε θνή Δύ να-
μη Α σφα λείας και Βο ή θειας. Χω ρίς να πα-
ρα βλέ πε ται η πο λυ σχι δής προ σφο ρά της 
ΕΛ ΔΑΦ, αρ χικά, και του ΤΕ ΣΑΦ (με διά-
φο ρα τμή μα τα κά θε φο ρά, ό πως για πα-
ρά δειγ μα η πα ρουσί α του 299 ΚΙ ΧΝΕ α πό 
22 Αυγούστου 2005 έ ως και 2 Α πριλίου 
2007) είτε με τις ΥΓ ο μά δες κα τά και ρούς, 
είτε με την α νά ληψη της Διοί κη σης του 
ΚΑΙΑ -δυο φο ρές μά λι στα ε πί ε ξά μη νο 
α πό κλι μά κιο της Ελ λη νι κής ΠΑ- η συ νει-
σφο ρά του Λό χου Μη χα νι κού του ΤΕΣΑΦ 
υ πήρ ξε κο ρυ φαί ας α πό δο σης ε πί εν νέ α 
συ να πτά έ τη στα ό ρια της πό λης της Κα-
μπούλ, α κο λου θώ ντας τα χνά ρια του Με-
γά λου Α λε ξάνδρου στην πε ριο χή και την 
πα ρά δο ση που έ χει το Ό πλο του Μη χα νι-
κού σε θέ ματα α να συ γκρό τη σης και α πο-
κα τά στα σης πε ριο χών κα τά τη διάρ κεια 
Ε πι χειρή σε ων Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης.
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Στην Ελ λη νι κή γλώσ σα:

Α/Δ : Α ε ρο δρό μιο

Α-Α ΕΜ (C-IED) : Α ντι με τώ πι ση Αυ το σχέ διων Ε κρη κτι κών Μη χα νι σμών

ΕΔ : Έ νο πλες Δυ νά μεις

Ε ΚΩ : Έρ γο Κοι νής Ω φέ λειας

Ε Ε ΚΕΜ (EOD) : Ε ξου δε τέ ρω ση Ε κρηκτι κών κ Ε κρη κτι κών Μη χα νι σμών

ΕΛ ΜΧΕ Α : Ει δικός Λό χος Μη χα νι κού Ει ρη νευ τι κών Α πο στο λών

ΕΥΕ : Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης

Γ/Φ : Γε φυ ρο σκευ ή / Γέ φυ ρα

ΓΧ : Γε νι κή χρή ση

ΘΕ : Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων

ΘΕ Α : Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων Αφ γα νι στάν

ΜΧ : Μη χα νι κό

ΟΝ : Ο μά δα Ναρ κα λιεί ας

ΠΑ : Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α

ΠΟ Α (PRT) : Πε ρι φε ρεια κή Ο μά δα Α να συ γκρό τη σης

ΣΣ : Σώ μα Στρα τού

ΣΑΜ : Συμ βού λιο Ά μυ νας

ΤΕΝΞ : Τάγ μα Εκ κα θα ρίσε ως Ναρ κο πε δί ων Ξη ράς

Υ/Χ : Ύ πο πτος Χώ ρος

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

Έ ντυ πη

 Εγ χει ρί δια Εκ στρα τεί ας - Συμ φω νί ες Τυ πο ποί η σης.

 Ε Ε 10-1, Ε πι χει ρή σεις Μη χα νι κού ΓΕΣ/ΔΕΚ Π, Μάρ τιος 2001.

 Ε Ε 122-1, Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης της Ει ρή νης, ΓΕΣ/ΔΕΚ Π/3γ/1, Μά ιος 2001.

 Συμ φω νί α Τυ πο ποί η σης (ΣΤΥΠ) 2991, Λε ξι κό Ό ρων Μη χα νι κού Μά χης έκ δο ση 4η, Αύ γου στος 2004.

Η λε κτρο νι κή

 www. geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2757&nid=900

 www. geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2903

 www. army.gr

 www .isaf.nato.int

 www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=9087&Itemid=47

 www. centcom.mil/en/greece/
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος, 
Νομικός-Διεθνολόγος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΗΔΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΙV 

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 

ΠΕΖΙΚΟΥ
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ο Ελληνικός Στρατός είχε οργα
νωθεί σε δύο μεραρχίες. Πιο συγκεκριμένα, την 26η Ιανουαρίου 1877, ψηφίστηκε 
ο νόμος ΧΚΕ΄, βάσει του οποίου οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις οργανώνονταν σε 
δύο μεραρχίες, τη «Μεραρχία Στερεάς Ελλάδος» και τη «Μεραρχία Πελοποννήσου». 
Η πρώτη μονάδα αποτελείτο από την 1η και τη 2η Ταξιαρχίες και έδρευε στην Αθή
να. Η δεύτερη μεραρχία αποτελείτο από την 3η και την 4η Ταξιαρχίες και έδρευε 
στην Πάτρα1. Αργότερα, το σύστημα αυτό αναδιαρθρώθηκε, καθώς εθεωρήθη μη 
λειτουργικό. Τότε, οι δύο μεραρχίες διαλύθηκαν και οι τέσσερις ταξιαρχίες ανεδεί
χθησαν σε αυτοδύναμες μονάδες, υπαγόμενες απευθείας στο Αρχηγείο Στρατού. 
Σημειωτέον ότι είχε καθιερωθεί η καθολική στρατολογία, με τον νόμο ΨΙΣΤ΄, του 
Νοεμβρίου 18782. Κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο τού 1897, η Ι Μεραρχία έδρευε 
στη Λάρισα και τελούσε υπό τις διαταγές του Υποστρατήγου Νικολάου Μακρή, 
ενώ η έδρα της ΙΙ Μεραρχίας ευρίσκετο στα Τρίκαλα και διοικητής της ήταν ο Συ
νταγματάρχης Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Η Ι Ταξιαρχία ήταν εγκατεστημένη στη 
Λάρισα και επικεφαλής της ήταν ο Συνταγματάρχης Ι. Δημόπουλος. Η ΙΙ ευρίσκετο 
στον Τύρναβο και τελούσε υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Χ. Μαστραπά, 
ενώ η ΙΙΙ Ταξιαρχία ήταν εγκατεστημένη στην ευρύτερη περιοχή ΖάρκουΡεβενίου. 
Επικεφαλής της τελευταίας ήταν διαδοχικώς οι Συνταγματάρχες Γ. Κακλαμάνος 
και Κων. Σμολένσκης. Η IV Ταξιαρχία ήταν στη θέση Αλήφακα3 και τελούσε υπό 
τις διαταγές του Συνταγματάρχη Μάρκου Αντωνιάδη. Λίγο προ της ενάρξεως του 
πολέμου, εσχηματίσθη και μία άλλη ταξιαρχία, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε ο 
προαναφερθείς Συνταγματάρχης Κακλαμάνος. 

Μετά τη λήξη του πολέμου αυτού (η έκβαση του οποίου δεν υπήρξε ευνοϊκή 
για τα ελληνικά όπλα), έλαβε χώρα μία νέα αναδιάρθρωση του Ελληνικού Στρατού. 

1 Η κάθε ταξιαρχία αποτελείτο από δύο συντάγματα. 
2 Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, όλοι οι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 20 έως 40 ετών όφειλαν να υπηρετή

σουν αυτοπροσώπως στον στρατό. Εξαιρούντο μόνον όσοι ήταν ανίκανοι σωματικώς, όσοι είχαν καταδικα
στεί για την τέλεση εγκλημάτων και όσοι είχαν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

3 Το σημερινό χωριό Κάστρο Λαρίσης. 
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Το 1903, 
ψηφίστηκε ο νό
μος ΒΠΟΖ΄, σύμφωνα με 
τον οποίο συνεκροτούντο εκ νέου 
μεραρχίες. Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, τρεις 
μεραρχίες, ήτοι: η 1η με έδρα τη Λάρισα, η 2α με 
έδρα την Αθήνα και η 3η με έδρα το Μεσολόγγι. Κατά τα 
αμέσως προσεχή έτη, ο στρατός εξοπλίσθη με νέα όπλα, μερίμνη του 
πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη4. Τον Αύγουστο του 1909, έλαβε χώρα το 
κίνημα στο Γουδί και κατά την προσεχή περίοδο, προχώρησε έτι περαιτέρω ο 
εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 1912, συνετάχθη ένας νέος οργανι
σμός, σύμφωνα με τον οποίο συνεκροτούντο 4 μεραρχίες, 6 τάγματα ευζώνων, 3 
συντάγματα ιππικού και 2 συντάγματα μηχανικού. Η κάθε μεραρχία θα αποτελείτο 
από 3 συντάγματα πεζικού και 1 σύνταγμα πεδινού πυροβολικού των τριών μοι
ρών. Την 7η Ιανουαρίου 1912, λοιπόν, απεφασίσθη η συγκρότηση μίας τετάρτης 
μεραρχίας με έδρα το Ναύπλιο, η οποία θα βασιζόταν στο τριαδικό σύστημα. Υπό 
τη μονάδα αυτή, υπήχθησαν το 8ο Σύνταγμα Πεζικού (το οποίο έδρευε στο Ναύ
πλιο), το 9ο Σύνταγμα Πεζικού (με έδρα την Καλαμάτα), το 11ο Σύνταγμα Πεζικού 
(το οποίο έδρευε στην Τρίπολη), το 4ο Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού (με έδρα 
την Αθήνα) καθώς και τα 10ο, 11ο και 12ο Στρατολογικά Διαμερίσματα. Η διοίκηση 
της νέας μονάδος ανετέθη στον Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο. 

Την 25η Σεπτεμβρίου / 8η Οκτωβρίου 1912, το Μαυροβούνιο εκήρυξε τον 
πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πέντε ημέρες μετά, οι κυβερνήσεις της 
Βουλγαρίας, της Ελλάδος και της Σερβίας επέδωσαν μία τελεσιγραφική διακοίνω
ση προς την Υψηλή Πύλη. Το κείμενο είχε προπαρασκευασθεί στο Βελιγράδι και 
εμπεριείχε τρεις αξιώσεις: πρώτον, την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στις ευρωπαϊκές 
επαρχίες της αυτοκρατορίας, με βάση το άρθρο 23 της Συνθήκης του Βερολίνου, 
δεύτερον την υπαγωγή του ελέγχου της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στις Με
γάλες Δυνάμεις και τρίτον την επίσημη δήλωση της Υψηλής Πύλης περί αποδοχής 
των προαναφερθέντων όρων, οι οποίοι θα ετίθεντο σε εφαρμογή το αργότερο 
έως τον Μάρτιο του 1913. Τέλος, απαιτήθηκε η ανάκληση του διατάγματος της 
επιστρατεύσεως, ως απόδειξη της καλής προαιρέσεως της οθωμανικής κυβερνήσε
ως. Η Υψηλή Πύλη απαξίωσε να απαντήσει, καθώς εθεώρησε τη διακοίνωση αυτή 
επέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις. Επιπλέον, προχώρησε στην ανάκληση 
των πρεσβευτών της από τρεις βαλκανικές πρωτεύουσες, την 4η /17η Οκτωβρίου. 
Ταυτόχρονα, οι Οθωμανοί κατέβαλαν προσπάθεια να διασπάσουν τη βαλκανική 
συμμαχία, προσεγγίζοντας την Ελλάδα. Η προσπάθειά τους απέτυχε και κατά τις 
προσεχείς ημέρες ξέσπασε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος.

Το σχέδιο επιστρατεύσεως προέβλεπε ότι η IV Μεραρχία θα υπαγόταν στο Β΄ 

4 Πιο συγκεκριμένα, παρηγγέλθησαν 100.000 τυφέκια Μάνλιχερ, 7.000 αραβίδες Μάνλιχερ, 10 πυροβο
λαρχίες ταχυβόλων και 36.000.000 φυσίγγια νέου τυφεκίου, ενώ ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα και για 
την ενίσχυση του ναυτικού.
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Σώμα Στρατού. Αυτό είχε έδρα στην Πάτρα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
επιστρατεύσεως, όλες οι μονάδες της μεραρχίας κατευθύνθηκαν το ταχύτερο προς 
το μέτωπο και έλαβαν μέρος στην καθοριστική μάχη του Σαρανταπόρου (910 
Οκτωβρίου). Η φύσει οχυρά αυτή θέση είχε ενισχυθεί από τους Οθωμανούς με 
τη βοήθεια ξένων αξιωματικών. Προς τούτο, η επιτυχία του Ελληνικού Στρατού 
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς κύκλους. Η συ
νεισφορά τής συγκεκριμένης μεραρχίας στην τελική έκβαση της μάχης υπήρξε 
πολύ σημαντική, καθώς οι άνδρες της εξετέλεσαν με ακρίβεια έναν υπερκερωτικό 
ελιγμό από δυσμάς. Ο εχθρός εξηναγκάσθη σε υποχώρηση για να αποφύγει την 
περικύκλωση, δεν κατάφερε, όμως, να ανασυγκροτηθεί, καθώς τελούσε υπό συ
νεχή πίεση από τα ημέτερα τμήματα. Οι άνδρες της μονάδος εκμεταλλεύτηκαν 
την επικράτησή τους στο Σαραντάπορο και κατεδίωξαν τους Οθωμανούς δια της 
αμαξιτής οδού προς τα Σέρβια. Οι εχθρικές δυνάμεις εγκατέλειψαν στο πεδίο της 
μάχης το σύνολο των νεκρών και των τραυματιών τους, ένα μεγάλο μέρος του 
οπλισμού τους καθώς και τη σημαία του τάγματος της Δράμας! Η μάχη υπήρξε 
φονική και η IV Μεραρχία απώλεσε 15 νεκρούς (εκ των οποίων 2 ήταν αξιωματι
κοί) και 62 τραυματίες (1 αξιωματικός και 61 οπλίτες). 

Ακολούθως, τμήματα της μονάδος κατάφεραν να καταλάβουν άθικτη τη γέφυ
ρα ΣερβίωνΚοζάνης, γεγονός που τους επέτρεψε να κινηθούν ταχύτατα προς τα 
Γιαννιτσά. Η IV Μεραρχία συμμετείχε στη μάχη που έλαβε χώρα στα περίχωρα 
της πόλεως αυτής. Κατ’ ουσίαν, η έκβασή της έκρινε την τύχη της Θεσσαλονίκης. 
Αρχικώς, οι άνδρες της προήλασαν μέχρι το χωριό Άγιος Γεώργιος και κατόπιν 
κατέλαβαν το χωριό Παλαιό. Εν συνεχεία, εκινήθησαν προς τα Γιαννιτσά και επε
τέθησαν κατά της κυρίας τοποθεσίας αντιστάσεως των Τούρκων. Σημειωτέον ότι 
το Γενικό Στρατηγείο είχε αποφασίσει την εκδήλωση συντονισμένης επιθέσεως 

Οι προφυλακές του ελληνικού στρατού μετά η μάχη του Σαρανταπόρου
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από το σύνολο των ανδρών της Στρατιάς Θεσσαλίας, γεγονός δηλωτικό του ενδια
φέροντος που αποδιδόταν στην κατάληψη της συγκεκριμένης πόλεως (δηλαδή 
της Θεσσαλονίκης).

Η μάχη ξεκίνησε την 18η Οκτωβρίου και διήρκεσε επί τριήμερο. Η έκβασή 
της υπήρξε απολύτως θετική για τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες κατόρθω
σαν να επικρατήσουν των Τούρκων για δεύτερη συνεχόμενη φορά, εντός ολί
γων ημερών. Οι άνδρες της συγκεκριμένης μεραρχίας επέδειξαν απαράμιλλο 
θάρρος και ανδρεία και κατά τη συγκεκριμένη μάχη, καταβάλλοντας βαρύ 
φόρο αίματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απώλειες της IV Mεραρχίας ανήλθαν 
σε 87 νεκρούς (εκ των οποίων 4 ήταν αξιωματικοί) και 307 τραυματίες (14 
αξιωματικοί και 293 οπλίτες). Κατά τις προσεχείς ημέρες, ο Αρχιστράτηγος 
του Ελληνικού Στρατού (Διάδοχος Κωνσταντίνος) διέταξε την ανάπαυση και 
την ανασυγκρότηση της μονάδος, οι άνδρες της οποίας μετεφέρθησαν στη 
Θεσσαλονίκη περί τα τέλη Νοεμβρίου. Εκεί, παρέμειναν επί αρκετές ημέρες, 
καθώς το μέτωπο στη Μακεδονία είχε σταθεροποιηθεί. Το «ατύχημα» της 
V Mεραρχίας στο Αμύνταιο (την 24η Οκτωβρίου / 6η Νοεμβρίου) έδωσε τη 
δυνατότητα στους Σέρβους να εισέλθουν πρώτοι στο Μοναστήρι, ενώ στα 
ανατολικά οι Τούρκοι είχαν συντριβεί από τους Βουλγάρους. 

Αντιθέτως, η εκστρατεία στην Ήπειρο συνεχιζόταν, καθώς δεν είχε επιτευχθεί 
ο μείζων στόχος της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων. Οι Τούρκοι πολεμούσαν με 
πείσμα, ανεφοδιαζόμενοι από τους Αλβανούς. Η απελευθέρωση της πόλεως αυτής, 
όμως, αποτελούσε διακαή πόθο του Αρχιστρατήγου και όλων των αξιωματικών, 
οι οποίοι έφεραν βαρέως την απώλεια της ελληνικότατης πόλεως του Μοναστη
ρίου5. Την ιδία ώρα, η Σόφια είχε ξεκινήσει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις 
για τη σύναψη ανακωχής. Η Αθήνα υπέβαλε συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι 
συνίσταντο στην παραχώρηση στα Συμμαχικά κράτη: α. όλων των ευρωπαϊκών 
εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (πλην της Κωνσταντινουπόλεως και της 
ζώνης, που την προστατεύει), β. των νήσων του Αιγαίου Πελάγους και γ. της Κρή
της. Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση εζήτησε την παράταση του αποκλεισμού 
των παραλίων της Αδριατικής και τη διατήρηση του δικαιώματος της νηοψίας 
όσων πλοίων έπλεαν στην περιοχή από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι όροι 
αυτοί δεν έγιναν αποδεκτοί και η Ελλάδα δεν υπέγραψε την ανακωχή με τους 
Οθωμανούς. Αυτή υπεγράφη από τους Βουλγάρους εκ μέρους και των άλλων 
δύο κρατών (Μαυροβουνίου και Σερβίας), στην Τσατάλτζα, την 20η Νοεμβρίου /3η 
Δεκεμβρίου. Η ελληνική κυβέρνηση, όμως, ευφυώς πράττουσα, συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στο Λονδίνο για τη συνομολόγηση της ειρήνης. 
Εκεί, θα ελάμβαναν χώρα κατ’ ουσίαν δύο συνδιασκέψεις, μία των αντιμαχομένων 
και μία των Μεγάλων Δυνάμεων, που συγκροτούσαν την Πρεσβευτική Συνδιάσκε

5 Στο Μοναστήρι διαβιούσαν περίπου 14.000 Έλληνες πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η πόλη 
και η ευρύτερη περιοχή είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού 
Αγώνα. Οι Έλληνες κάτοικοι είχαν υποφέρει από τους Κομιτατζήδες και ανέμεναν με ανυπομονησία την 
απελευθέρωσή τους από τον Ελληνικό Στρατό. Δυστυχώς, το Μοναστήρι περιήλθε υπό την κατοχή του 
σερβικού στρατού και πολλοί κάτοικοί του εκπατρίστηκαν απογοητευμένοι. 
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ψη6. Μάλιστα, επικεφαλής της πολυμελούς ελληνικής αντιπροσωπείας ετέθη ο 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η πολιτική αυτή απεδείχθη απολύτως επιτυχής, καθώς σύντομα κατέστη 
εμφανές ότι οι διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο καρκινοβατούσαν και θα 
κατέληγαν σε αδιέξοδο. Από τα τέλη Δεκεμβρίου του 1912, η Αθήνα συγ
κέντρωνε ισχυρές δυνάμεις στην Ήπειρο, απελευθερώνοντας με τα όπλα 
μεγάλες περιοχές με τελικό στόχο τα Ιωάννινα. Η IV Μεραρχία ανεχώρησε 
ατμοπλοϊκώς από τη Θεσσαλονίκη, κατά το διήμερο 1011 Δεκεμβρίου. 
Ύστερα από ένα εικοσαήμερο κοπιαστικό ταξίδι, έφθασε στην Πρέβεζα, η 
οποία είχε ήδη απελευθερωθεί από τα μέσα Οκτωβρίου. Από τις αρχές Νο
εμβρίου, τμήματα της μεραρχίας συμμετείχαν στις μάχες στο Ηπειρωτικό 
μέτωπο. Τον Φεβρουάριο, το επιτελείο εκπόνησε ένα ευφυέστατο σχέδιο, 
το οποίο συνίστατο στην παραπλάνηση του εχθρού. Οι Τούρκοι έμειναν 
με την εντύπωση ότι η κύρια επίθεση θα διεξαγόταν προς την κατεύθυν
ση ΚαστρίτσαΚοτσελιόΜπιζάνι. Αντιθέτως, ο Αρχιστράτηγος διέταξε τη 
συγκέντρωση με πλήρη μυστικότητα των ελληνικών δυνάμεων προς τη 
δυτική πλευρά της αμυντικής διατάξεως του εχθρού. Προς εξασφάλιση της 
ταχύτητος της ενεργείας, ώστε να προληφθεί πάσα αναδιάταξη των εχθρι
κών δυνάμεων, ο Κωνσταντίνος διέθεσε για τη μάζα ελιγμού 23 από τα 39 
ελληνικά τάγματα. Άφησε δε μόνον 16 για την άμυνα του υπολοίπου μετώ
που, εφαρμόζοντας με τόλμη την αρχή της οικονομίας δυνάμεων. Κύριος 
στόχος του ευφυούς αυτού σχεδίου ήταν η απόκτηση μεγάλης υπεροχής 
στη μάζα ελιγμού, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο τακτικός αιφνιδιασμός των 
Τούρκων και η πλήρης ανατροπή του δυτικού τους μετώπου. Η εξέλιξη αυτή 

6 Η Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη υφίστατο ήδη από τον 19ο αιώνα και αποτελούσε ένα κοινά αποδεκτό 
διπλωματικό forum για τη συζήτηση και την επίλυση των διακρατικών διαφορών.

Είσοδος του ελληνικού 
στρατού στα Ιωάννινα
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θα παρέλυε την αντίδραση του εχθρού και θα εκλόνιζε όλη την παράταξή 
του. Ο ελιγμός αυτός εξετελέστη με ακρίβεια από τις ελληνικές δυνάμεις 
και επέφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε ρήγμα στην 
τουρκική διάταξη και ο εχθρός άρχισε να υποχωρεί ατάκτως, μεταδίδοντας 
τον πανικό του και στις υπόλοιπες μονάδες. Σύντομα, ο επικεφαλής των 
τουρκικών δυνάμεων Εσάτ Πασάς εξηναγκάσθη να ζητήσει την κατάπαυ
ση του πυρός. Το πρωΐ της 21ης Φεβρουαρίου 1913, οι μάχες έληξαν και 
τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν. Μετά την πρωτεύουσα της Ηπείρου, απε
λευθερώθησαν το Λεσκοβίκι, η Κόνιτσα, η Πρεμετή, η Κλεισούρα, οι Άγιοι 

Σαράντα, το Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο και το Τεπελένι7. Η συγκεκριμένη 
μονάδα, όμως, υπέστη βαρύτατες απώλειες και κατά τη διάρκεια των μαχών 
στο Ηπειρωτικό μέτωπο. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των νεκρών έφθασε 
τους 30 και των τραυματιών τους 272.

Στο Λονδίνο, η Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη κατέληξε σε ένα προκαταρκτικό 
κείμενο, το οποίο απεδέχθησαν τελικώς όλοι οι εμπόλεμοι πλην της Ελλάδος. Η 
Αθήνα δεν ήταν ευχαριστημένη από την ασάφεια που υπήρχε για το καθεστώς 
των νήσων του Αιγαίου. Επιπλέον, οι Έλληνες ένιωθαν απογοητευμένοι επειδή το 
νεοσύστατο κράτος των Αλβανών (οι ηγέτες των οποίων είχαν ταχθεί στο πλευρό 
των ηττημένων Οθωμανών) απέκτησε μεγάλες εδαφικές περιοχές της βορείου 
Ηπείρου, κατοικούμενες κατά συντριπτικό ποσοστό από ελληνικούς πληθυσμούς. 
Τελικώς, όμως, και ύστερα από πολλές αμφιταλαντεύσεις η ελληνική κυβέρνηση 
υπεχώρησε και η συνθήκη ειρήνης υπεγράφη, την 17η/ 30η Μαΐου 1913. Εντούτοις, 

7 Η Χειμάρρα είχε ήδη απελευθερωθεί από Έλληνες εθελοντές με επικεφαλής τον Συνταγματάρχη της 
Χωροφυλακής (και ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα) Σπύρο Σπυρομίλιο από τον προηγούμενο Νοέμβριο.
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η κατάσταση στη Βαλκανική παρέμεινε τεταμένη καθώς τόσο οι Βούλγαροι (κυρίως) 
όσο και οι Σέρβοι (δευτερευόντως) δεν ήταν ευχαριστημένοι. Κυρίως οι πρώτοι 
εδήλωναν σε όλους τους τόνους ότι είχαν λάβει ελάχιστα εδάφη εν συγκρίσει με 
τη συνεισφορά τους στην κοινή προσπάθεια. Οι αιτιάσεις της Σόφιας προκάλεσαν 
την αντίδραση των Αθηνών και του Βελιγραδίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε έτι 
περαιτέρω, εξαιτίας της συμπεριφοράς των Βουλγάρων στρατιωτών έναντι του 
ντόπιου πληθυσμού στις απελευθερωθείσες από αυτούς περιοχές της Μακεδονίας 
και της Θράκης. Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να εκτονώσει την κρίση δια 
της διπλωματικής οδού, δίχως επιτυχία. Σύντομα, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ 
των βουλγαρικών στρατευμάτων και των αντίστοιχων ελληνικών στη Μακεδονία. 

Επίσης, προστριβές εσημειώθησαν μεταξύ των Βουλγάρων και των Σέρβων, γεγο
νός που οδήγησε σε αναγκαστική σύμπλευση την Αθήνα και το Βελιγράδι. 

Το βράδυ της 16ης προς 17η Ιουνίου, βουλγαρικά στρατεύματα επετέθησαν αιφ
νιδιαστικά εναντίον όσων ελληνικών στρατευμάτων ευρίσκοντο στις Ελευθερές, 
το Βέρτισκο, την Καλλινδρία και το Καρασούλι. Επίσης, οι Βούλγαροι επετέθησαν 
και εναντίον των σερβικών δυνάμεων, οι οποίες ήταν εγκατεστημένες κατά μήκος 
του ποταμού Αξιού. Σημειωτέον ότι δεν είχε προηγηθεί επίσημη κήρυξη πολέμου 
από τη Σόφια. Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος ήταν πλέον γεγονός. Αρχικώς, η ελληνι
κή προφυλακή αναδιπλώθηκε, επιβραδύνοντας την επίθεση του εχθρού και το 
βράδυ της ιδίας ημέρας ανεχώρησε συνταγμένη για τη Θάσο. Το επόμενο πρωί, ο 
βουλγαρικός στρατός κατέλαβε το λιμάνι των Ελευθερών. Η βουλγαρική επίθεση 
εναντίον των ελληνικών θέσεων εκφυλίστηκε, ενώ σύντομα τα ημέτερα τμήματα 
εκκαθάρισαν τη Θεσσαλονίκη από τα εχθρικά στρατεύματα. Την 18η Ιουνίου / 1η 

Βούλγαροι αιχμάλωτοι μετά τη μάχη του Κιλκίς
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Ιουλίου, ο Βασιλεύς πλέον Κωνσταντίνος8 έφθασε στη Θεσσαλονίκη και απεφάσισε 
να επιτεθεί στον εχθρό, για να αποτρέψει την πιθανή συγκέντρωση της βουλγα
ρικής στρατιάς στο Κιλκίς, όπου είχαν ήδη κατασκευαστεί ισχυρά οχυρωματικά 
έργα. Το προσεχές τριήμερο, έλαβε χώρα η αιματηρή μάχη ΚιλκίςΛαχανά, η οποία 
έληξε νικηφόρα για τα ελληνικά στρατεύματα. Οι άνδρες της IV Μεραρχίας συνε
τέλεσαν καθοριστικά στη νίκη. Πάντως, η μονάδα κυριολεκτικά αποδεκατίστηκε, 
πολεμώντας στην πρώτη γραμμή του πυρός, έχοντας συνολικά 500 άνδρες εκτός 
μάχης! Οι αξιωματικοί και οι οπλίτες της ξεπέρασαν τα όριά τους, καταδιώκοντας 
τον εχθρό μέχρι το χωριό Τέρπυλος. Η νίκη του Ελληνικού Στρατού στη μάχη του 
Κιλκίς  Λαχανά ήταν μεγίστης σημασίας, καθώς διεσφάλισε τη Θεσσαλονίκη. Έκτο
τε, ο αγών έπαψε να είναι αμυντικός και μετετράπη σε απελευθερωτικό.

Τα τμήματα της συγκεκριμένης μεραρχίας, δίχως να αναπαυθούν, επετέθησαν 
με απαράμιλλο σθένος εκ νέου εναντίον του εχθρού, λαμβάνοντας μέρος στη δι
ήμερη μάχη της Δοϊράνης (2223 Ιουνίου). Την 24η Ιουνίου, έφθασαν στο παλαιό 
Τριεθνές (ύψωμα 1494), επί του όρους Μπέλες και δύο ημέρες αργότερα αντιμε
τώπισαν τους υποχωρούντες Βουλγάρους και τους διέλυσαν, κυριεύοντας, μεταξύ 
άλλων, 6 πολυβόλα. Την 27η Ιουνίου, η IV Μεραρχία εστράφη εναντίον μίας άλλης 
εχθρικής φάλαγγας, η οποία κινείτο επί της οδού ΣτρωμνίτσηςΠετριτσίου. Η μάχη 
ήταν αμφίρροπη, καθώς οι Βούλγαροι διέθεταν αρκετά οχήματα και πυροβολικό. 
Μολαταύτα, οι Έλληνες κατέβαλαν την εχθρική αντίσταση, διασκορπίζοντας τον 
εχθρό. Σημειωτέον ότι στα χέρια των Ελλήνων περιήλθαν πολλά λάφυρα (όπως 18 
πυροβόλα και 200 οχήματα), ενώ συνελήφθησαν και 100 περίπου αιχμάλωτοι. 

Κατόπιν, η IV Μεραρχία συμμετείχε στη μάχη της Κρέσνας (την 5η Ιουλίου). 
Το βουλγαρικό επιτελείο είχε προλάβει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και 
διέταξε την υπεράσπιση «παντί τρόπω» της συγκεκριμένης τοποθεσίας, η οποία 
είναι μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας9. Εντούτοις, οι Έλληνες κατήγαγαν μία 
ακόμη νίκη, ύστερα από πενθήμερη μάχη και κατάφεραν να απωθήσουν τον 
εχθρό. Λίγες ημέρες μετά, ξεκίνησε η μάχη της Τζουμαγιάς, η οποία κατελήφθη 
την 17η / 30η Ιουλίου 1913. Την ημέρα εκείνη, απεφασίσθη η σύναψη ανακωχής, 
κατόπιν παρεμβάσεως του Τσάρου Νικολάου Β΄. Οι Βούλγαροι απειλούντο με 
αφανισμό, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν και τις επιθέσεις των Ρουμάνων και 
των Τούρκων, οι οποίοι επεχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις περιστάσεις10. Κατό
πιν, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, κατά τις οποίες οι Βούλγαροι προσπάθησαν 
να διασπάσουν τη συμμαχική ενότητα, ικανοποιώντας όλα σχεδόν τα αιτήματα 
των Ρουμάνων και των Σέρβων και προβάλλοντας σθεναρή στάση έναντι των 
Ελλήνων. Τελικώς, η υποστήριξη των Ρώσσων (πρωτίστως) και των Αυστριακών 
(δευτερευόντως) τους επέτρεψε να διατηρήσουν τη δυτική Θράκη, αν και η Αλε
ξανδρούπολη είχε απελευθερωθεί από αποβατικό άγημα του Ελληνικού Στόλου. 

8 Την 5η / 18η Μαρτίου, δολοφονήθηκε  στη Θεσσαλονίκη ο Βασιλεύς Γεώργιος.
9 Η Κρέσνα είναι ένα χωριό, που ευρίσκεται στην ανατολική όχθη του Στρυμόνα, πλησίον των ομώνυμων 

στενών. Αυτά έφεραν τη χαρακτηριστική ονομασία «σιδηρές πύλες».
10 Την 27η Ιουνίου, η Ρουμανία εκήρυξε τον πόλεμο στη Βουλγαρία, ενώ την επομένη στον πόλεμο εισήλ

θε και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο ρουμανικός στρατός εκυρίευσε τη Δοβρουτσά και τη Βάρνα, ενώ ο 
αντίστοιχος τουρκικός ανακατέλαβε την Αδριανούπολη και τις Σαράντα Εκκλησιές, την 7η Ιουλίου.
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Την 28η Ιουλίου / 10η Αυγούστου 1913, υπεγράφη η Συνθήκη του Βουκουρεστίου11 
και λίγο μετά η μεραρχία μετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είχε υπαχθεί πλέον 
υπό τις διαταγές του διοικητού του Δ΄ Σώματος Στρατού. Εκεί, παρέμεινε επί 
αρκετές εβδομάδες, έως ότου διετάχθη η επιστροφή της στην Πελοπόννησο. 
Έκτοτε, υπήχθη στο Β΄ Σώμα Στρατού. 

Η λήξη των Βαλκανικών Πολέμων βρήκε την Ελλάδα ισχυροποιημένη, δίχως, 
όμως, να έχει εκπληρώσει το σύνολο των εθνικών της πόθων. Επηκολούθησε μία 
περίοδος ανασυγκροτήσεως, η οποία διεκόπη από τα γεγονότα στη γηραιά ήπειρο. 

Το θέρος του 1914, εξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, επ’ αφορμή της δολοφονί
ας του διαδόχου του θρόνου της Αυστροουγγαρίας ΦραγκίσκουΦερδινάνδου και 
της συζύγου του Σοφίας από Σέρβους παρακρατικούς στο Σεράγεβο. Προ ετών, 
είχαν ήδη σχηματιστεί οι δύο αντιμαχόμενοι συνασπισμοί των Μεγάλων Δυνάμε
ων, α. η Τριπλή Συμμαχία ή Συμμαχία των Κεντρικών Αυτοκρατοριών (η σύναψη 
της οποίας χρονολογείτο από τον 19ο αιώνα και περιελάμβανε την Αυστροουγγα
ρία, τη Γερμανία και την Ιταλία) και β. η Τριπλή ή Εγκάρδια Συνεννόηση (η οποία 
αποτελείτο από τη Γαλλία, τη Μεγ. Βρεταννία και τη Ρωσία)12. Τα περισσότερα 
κράτη της Ευρώπης προσεχώρησαν σε έναν εκ των δύο αντιπάλων συνασπισμών. 
Αρχικώς, η Ελλάδα παρέμεινε ουδέτερη κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της πολιτι

11 Δυστυχώς, κατά τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συνθήκης αυτής, η Ελλάδα δεν κατάφερε 
να διασφαλίσει τη διατήρηση των ήδη απελευθερωθεισών περιοχών της βορείου Ηπείρου και της δυτικής 
Θράκης. Επιπλέον, δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά στη συνθήκη, που να διασφαλίζει τον σεβασμό των δι
καιωμάτων των Ελλήνων της δυτικής Θράκης.

12 Η μόνη χώρα από αυτές, η οποία αρνήθηκε να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ήταν η 
Ιταλία. Η κυβέρνησή της εδήλωσε ότι θα παρέμενε ουδέτερη.

Φωτογραφία αξιωματικών και οπλιτών του κινήματος της «Εθνικής Αμύνης»
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κοστρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Αργότερα, όμως, ανέκυψε οξύτατη διαφωνία 
μεταξύ του Βασιλέως Κωνσταντίνου (συνεπικουρούμενου από τους στρατιωτικούς 
επιτελείς) και του Βενιζέλου σχετικά με τη συμμετοχή ή μη της χώρας στον πόλεμο 
και τις γραπτές εγγυήσεις τουλάχιστον περί της εδαφικής της ακεραιότητος, που 
όφειλε να εξασφαλίσει από τους μελλοντικούς συμμάχους της. Τα γεγονότα αυτά 
οδήγησαν στον περιώνυμο «εθνικό διχασμό». Τον Αύγουστο του 1916, ξέσπασε 
το φιλοβενιζελικό κίνημα της «Εθνικής Αμύνης» στη Θεσσαλονίκη, όπου και σχη
ματίστηκε ένας νέος πόλος εξουσίας. Τελικώς, επεκράτησε ο Βενιζέλος και ο Βασι
λεύς Κωνσταντίνος απεχώρησε του θρόνου. Στην πρωτεύουσα, εγκαταστάθηκε το 
καθεστώς της Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 1917, η χώρα εισήλθε στον πόλεμο 
στο πλευρό των δυνάμεων της ΣυνεννοήσεωςΑντάντ (Triple Entente ή Entente 
Cordiale), αλλά πολλοί Έλληνες ουδεμία προθυμία κατατάξεως στις ένοπλες δυνά
μεις έδειχναν. Τελικώς, με πολύ κόπο και με τη χρήση πολλών και διαφόρων μεθό
δων, επετεύχθη η συγκρότηση ορισμένων μονάδων. Η επιστράτευση στην έδρα 
της IV Μεραρχίας, στην Πελοπόννησο απέφερε αρχικώς πενιχρά αποτελέσματα 
και μόνον μετά την πάροδο αρκετών μηνών μπόρεσε να δημιουργηθεί μία μάχιμη 
μονάδα (τον Μάϊο του 1918). Οι άνδρες αυτής μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο 
Νάρες της Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε χώρα η ταχεία εκπαίδευσή τους.

Τον Αύγουστο του ιδίου έτους, η IV Μεραρχία εγκαταστάθηκε στην Αξιούπολη, 
καλύπτουσα το δυτικό μέτωπο του Αξιού ποταμού. Υπήχθη υπό τις διαταγές του 
μεράρχου του 8ου Συντάγματος Πεζικού (τομέας Σκρα), του 11ου Συντάγματος Πε
ζικού (τομέας Λειβαδιού) και του 35ου Συντάγματος Πεζικού (τομέας Καπίνιανης). 
Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, οι άνδρες της μονάδος εκπαιδεύτηκαν εντατικά 
για να συμμετάσχουν στη μεγάλη επίθεση, την οποία θα εξαπέλυε η 1η Ομάδα Με
ραρχιών προς την κατεύθυνση της Χούμα. Η επίθεση αυτή εξεδηλώθη στις αρχές 
Σεπτεμβρίου (π. ημ.) και η IV Μεραρχία (εξαιρουμένων των ανδρών του 11ου Συντάγ
ματος, που παρέμεινε στην εφεδρεία) κατέλαβε τους αντικειμενικούς της σκοπούς, 
εκμηδενίζοντας την εχθρική αντίσταση. Ακολούθως, προήλασε στα μετόπισθεν 
της εχθρικής διατάξεως, καταλαμβάνοντας τις οχυρές τοποθεσίες ΣαρέναΤζένα 
και ΚετσίΚαγιά. Ο εχθρός υπεχώρησε ατάκτως, καταδιωκόμενος από τις ημέτερες 
δυνάμεις επί του άξονος ΚοϊνσκόΣερμενλήΜιρόφτσαΔαβίδοβο. Περί τα τέλη του 
μηνός, οι εξαντλημένοι άνδρες της μονάδος έφθασαν στη γραμμή Δεμίρ Καπού
ΚλεισούραΓκράντες, την οποία και κατέλαβαν. Την 16η / 29η Σεπτεμβρίου 1918, η 
Βουλγαρία συνθηκολόγησε και στη IV Μεραρχία ανετέθη προσωρινώς η φύλαξη 
της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Αργότερα, αντικαταστάθηκε από τη Μεραρχία 
Αρχιπελάγους και μεταφέρθηκε στα Βελεσσά, όπου και αναδιοργανώθηκε. Στα τέ
λη Νοεμβρίου, η συγκεκριμένη μεραρχία τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και 
μετεστάθμευσε στην Αξιούπολη. Συνολικά, οι απώλειές της κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο ανήλθαν σε 108 νεκρούς (εκ των οποίων 9 ήταν αξιωματικοί), 354 τραυμα
τίες (5 αξιωματικοί και 349 οπλίτες) και 2 αξιωματικούς αγνοούμενους.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της μονάδος στις επιχειρήσεις του πολέ
μου αυτού απέσπασε την εύφημο μνεία του επικεφαλής της 1ης Ομάδος Μεραρχιών 
Γάλλου Στρατηγού Φιλίπ Ντ’ Ανσέλμ (Philippe d’ Anselme).
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1η ΟΜΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜ. 45

Καθ’ ην στιγμήν η ΙV Ελληνική Μεραρχία απομακρύνεται της 1ης Ομάδος Μεραρχιών, 
ο Στρατηγός ντ’ Ανσέλμ θεωρεί υποχρέωσίν του να εκφράση τας ευχαριστίας του εις 
τον Συνταγματάρχην Βλαχόπουλον Νικόλαον Διοικητήν της Μεραρχίας, το Επιτελείον 
του και εις άπαντας τους Αξιωματικούς και Οπλίτας δια την ένδοξον αυτών συμμετοχήν 
εις τας επιχειρήσεις διασπάσεως του μετώπου. Μετά εξαήμερον προσπάθειαν προς 
διάσπασιν του μετώπου καθ’ ην η Μεραρχία υπεχρεούτο να διεξαγάγη επί των ορέων 
ταχύτατον αγώνα, ο εχθρός συντριβείς κατέρρευσε.

Η Μεραρχία διέτρεξεν εντός 8 ημερών 200 χιλιόμετρα, κατεδίωξε κατά πόδας τας 
οπισθοφυλακάς του εχθρού, μετέτρεψε την υποχώρησίν του εις άτακτον φυγήν και 
συνετέλεσε ούτω εις την γενικήν αποσύνθεσιν και παράδοσιν του εχθρικού στρατού.

Οι άνδρες της ΙV Μεραρχίας ουχί προ πολλού επιστρατευθέντες και συμμετάσχο
ντες συνεπώς των μαχών άνευ τελείας στρατιωτικής προπαρασκευής ηγωνίσθησαν ως 
παλαιοί μαχηταί και διεκρίθησαν ιδιαιτέρως ως πρώτης τάξεως στρατεύματα ορεινά 
και εφόδου.

                                                   Στρατηγός Ντ’ Ανσέλμ 
 
Η λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα μεταξύ των νικητών 

αλλά σε κακή οικονομική κατάσταση. Οι επιστρατεύσεις του 1915 και του 1918, η 
οργάνωση του στρατού της «Εθνικής Αμύνης» και οι πολεμικές υποχρεώσεις είχαν 
καταβαραθρώσει την ούτως ή άλλως ασθενική ελληνική οικονομία. Οι συμμαχικές 
πολεμικές πιστώσεις εκάλυπταν ένα πολύ μικρό τμήμα των αναγκών της χώρας και 
η διαιώνιση των πολιτικών παθών δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την επί
τευξη της τόσο αναγκαίας σύμπνοιας μεταξύ της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύ
σεως. Επιπλέον, ο Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει και τις παλινδρομίες των ξένων, 
οι οποίοι έδειχναν να μην ενδιαφέρονται για τις ελληνικές διεκδικήσεις. Άλλωστε, 
η ανακωχή του Μούδρου είχε υπογραφεί ερήμην της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, απε
φάσισε να αποστείλει στρατεύματα στη μεσημβρινή Ρωσία εναντίον των Μπολσεβί
κων, προκειμένου να εγγράψει υποθήκες για το μέλλον και δη για τις περιοχές της 
Μ. Ασίας13. Οι Αγγλογάλλοι απεδέχθησαν την ελληνική «προσφορά» και τα πρώτα 
ελληνικά στρατεύματα ανεχώρησαν από τον Πειραιά, την Πρωτοχρονιά του 1919. 
Δυστυχώς, τα αντεπαναστατικά στρατεύματα ηττήθηκαν και αποσυντέθηκαν, οι 
Γάλλοι πεζικάριοι υπεχώρησαν, ενώ τα πληρώματα πολλών πλοίων τους εστασία
σαν. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες έμειναν μόνοι να πολεμούν συντεταγμένα για έναν 
σκοπό, που δεν τους αφορούσε. Τελικώς, ύστερα από τετράμηνο αγώνα, το ελληνικό 
εκστρατευτικό σώμα απεχώρησε από τα αφιλόξενα εκείνα εδάφη. 

13 Άλλωστε, ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζώρζ Κλεμανσώ (Georges Clemenceau) είχε κάνει σαφείς νύξεις 
στον Έλληνα πρεσβευτή στο Παρίσι περί της ανάγκης αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρα
νία. Σε αντάλλαγμα, η Γαλλία θα συνηγορούσε υπέρ των ελληνικών διεκδικήσεων στην ανατολική Θράκη 
και τη Σμύρνη.
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Η προσοχή σύσσωμου του ελληνισμού, όμως, είχε στραφεί στα παράλια της Μ. 
Ασίας. Ήδη, τον Δεκέμβριο του 1918, στον λιμένα της Σμύρνης, κατέπλευσε το αντι
τορπιλλικό «Λέων». Λίγες ημέρες μετά, στην πόλη αφίχθη κλιμάκιο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και οι Έλληνες της Ιωνίας πίστεψαν ότι πλησίαζε η ημέρα της 
απελευθερώσεώς τους. Πράγματι, ο Βενιζέλος αξίωσε από το Ανώτατο Διασυμμαχικό 
Συμβούλιο την εκχώρηση της περιοχής της Σμύρνης, τον Φεβρουάριο του 1919. Οι 
Αμερικανοί αντιτάχθηκαν από την αρχή αλλά οι Ιταλοί προχώρησαν έτι περαιτέρω, 
αποβιβάζοντας στρατεύματα στην Αττάλεια, τον επόμενο μήνα. Το γεγονός αυτό 
προκάλεσε μία προσωρινή σύγκληση των απόψεων τών κυβερνήσεων της Γαλλίας 
και της Μεγ. Βρεταννίας, οι οποίες έκαμψαν την αντίθεση των Αμερικανών. Την 23η 
Απριλίου 1919, ο Βρεταννός πρωθυπουργός David Lloyd George ανεκοίνωσε στον 
Έλληνα ομόλογό του την απόφαση των τριών Μεγάλων Συμμαχικών Δυνάμεων14 
περί προσωρινής αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στο βιλαέτι της Σμύρνης για 
τη διατήρηση της τάξεως. Στις 7.50 π.μ. της 2ας / 15ης Μαΐου, άρχισε η αποβίβαση των 
ελληνικών δυνάμεων στην πόλη της Σμύρνης κάτω από τις επευφημίες του πλήθους. 
Μετά την ολοκλήρωση της καταλήψεως της πρωτεύουσας της Ιωνίας και των γύρω 
υψωμάτων, τμήματα του Ελληνικού Στρατού επεξέτειναν την ελληνική κυριαρχία και 
στα περίχωρα, έως τα τέλη Μαΐου. Τον επόμενο μήνα, έφθασαν στην περιοχή και οι 
υπόλοιπες μεραρχίες του Α΄ Σώματος Στρατού από τη μεσημβρινή Ρωσία. 

Αρχικώς, η IV Μεραρχία εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Μπάλτζοβας, ενώ αρ
γότερα, μεταφέρθηκε στην περιοχή του Καλικούρτ. Η μονάδα σε ουδεμία εκ των 
επιθετικών ενεργειών του Ελληνικού Στρατού συμμετείχε, κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων ετών της Μικρασιατικής εκστρατείας. Την 23η Ιουνίου 1921, η συγκεκριμένη 
μεραρχία διετάχθη να μετακινηθεί πεζή στο Γκουνούκ, το οποίο θα αποτελούσε τη 
βάση εξορμήσεως για την επικείμενη επίθεση. Η πορεία ήταν ιδιαιτέρως κοπιώδης και 
οι άνδρες της μονάδος κατάφεραν να φθάσουν κατάκοποι στον προορισμό τους, μετά 
από πέντε ημέρες. Την επομένη, εξόρμησαν και κατέλαβαν τα υψώματα Τεκέ Γιαϊλά και 
κατόπιν κατευθύνθηκαν προς το Αφιόν Καραχισάρ, όπου έφθασαν την 30η Ιουνίου. Την 
επόμενη ημέρα, εξεδηλώθη σφοδρή τουρκική επίθεση στον τομέα της IV Μεραρχίας. 
Ο εχθρός επετέθη αιφνιδιαστικά και με ισχυρές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον κλονισμό 
των ημετέρων τμημάτων. Σύντομα, όμως, η μονάδα αναδιοργανώθηκε και πέρασε 
στην αντεπίθεση. Ο εχθρός ανετράπη και υπεχώρησε σε βάθος πολλών χιλιομέτρων, 
εγκαταλείποντας στο πεδίο της μάχης 300 περίπου νεκρούς. Επίσης, συνελήφθησαν 
και 163 αιχμάλωτοι. Η IV Μεραρχία απώλεσε 22 νεκρούς και 90 τραυματίες. 

Τον Ιούλιο, ελήφθη η απόφαση διαλύσεως του Νοτίου Συγκροτήματος Μεραρ
χιών, στο οποίο υπήγετο η συγκεκριμένη μονάδα. Έκτοτε, η IV Μεραρχία ετέθη 
απευθείας υπό τις διαταγές της Στρατιάς και εγκαταστάθηκε στο Αφιόν Καραχισάρ, 
προκειμένου να εμποδίσει τη σύμπτυξη των εχθρικών δυνάμεων προς το Ικόνιο. 
Η μονάδα αυτή διεσφάλιζε το δεξιό της Στρατιάς, η οποία μετακινήθηκε διαδοχι
κώς στην περιοχή του Ισικλάρ (την 1η Αυγούστου 1921) και στην αντίστοιχη του 

14 Οι Ιταλοί αντιπρόσωποι είχαν διαφωνήσει σε υψηλούς τόνους με τον Αμερικανό Πρόεδρο Woodrow 
Wilson για το θέμα του Φιούμε και είχαν αποχωρήσει από τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμμαχικού 
Συμβουλίου. 
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Μπουλαβαντίν (την 7η Αυγούστου 1921). Η μη συντριβή των Κεμαλικών κατά τις 
επιχειρήσεις του θέρους του 1921 και κυρίως κατά τη θρυλική πορεία προς την 
Άγκυρα, έπεισε το Γενικό Στρατηγείο περί της ανάγκης επιστροφής των στρατευμά
των στις βάσεις εξορμήσεώς τους. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της εποποιΐας 
του Σαγγαρίου και της Αλμυράς Ερήμου, οι ελληνικές δυνάμεις εγκαταστάθηκαν 
αμυντικά επί της νοητής γραμμής ΚιουΕσκή ΣεχίρΑφιόν Καραχισάρ. Κατά το 
προσεχές διάστημα, οι ελληνικές κυβερνήσεις κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες 
για τη διπλωματική επίλυση του ζητήματος με την παράλληλη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των Μικρα
σιατών. Δυστυχώς, ο Κε
μάλ, ενισχυόμενος ποικιλο
τρόπως από τους Γάλλους, 
τους Ιταλούς και τους Σο
βιετικούς, προέβαλε μαξι
μαλιστικούς όρους, τους 
οποίους ουδεμία ελληνική 
κυβέρνηση μπορούσε να 
αποδεχθεί. Ως εκ τούτου, 
η τύχη της Μ. Ασίας έμελ
λε να κριθεί επί του πεδίου 
της μάχης. 

Την 13η / 26η Αυγούστου 1922, εξεδηλώθη η μεγάλη τουρκική επίθεση με επίκεντρο 
την εξέχουσα του Αφιόν, που ήταν το αδύνατο σημείο της ελληνικής παρατάξεως. Η 
IV Μεραρχία υπαγόταν στο Α΄ Σώμα Στρατού και τελούσε υπό τις διαταγές του Υπο
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στρατήγου Δημητρίου Δημαρά. Η μονάδα κατείχε τον ιδιαιτέρως εκτεταμένο τομέα 
Καπελάρ, ο οποίος εκτεινόταν σε μήκος 20 χιλιομέτρων! Η αμυντική διάταξη ήταν 
ιδιαιτέρως αδύνατη, καθώς στην εξέχουσα του Αφιόν 33 φίλια τάγματα είχαν να αντι
μετωπίσουν την επίθεση 90 τουρκικών, τα οποία ήταν πλήρως εξοπλισμένα και καλώς 
εκπαιδευμένα. Η επίθεση ξεκίνησε με σφοδρό βομβαρδισμό των ελληνικών θέσεων, ο 
οποίος προκάλεσε μεγάλες απώλειες στο έμψυχο δυναμικό της μονάδος. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι ένα τάγμα απώλεσε 17 αξιωματικούς και 346 οπλίτες εντός ολίγων 
μόνον ωρών! Εντούτοις, προεβλήθη σθεναρή άμυνα προ του αριθμητικώς υπέρτερου 
εχθρού. Δυστυχώς, οι Τούρκοι κατάφεραν να καταλάβουν το δεξιό της αμυντικής τοπο
θεσίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στην εκμετάλλευση του υφιστάμενου 
κενού μεταξύ της Ι και της ΙV Μεραρχίας. Το ρήγμα δεν κατέστη δυνατόν να φραγεί 
λόγω της αριθμητικής υπεροχής του εχθρού αλλά και της δράσεως του τουρκικού 
ιππικού. Την επομένη, ανετράπη και το κέντρο της αμυντικής διατάξεως, γεγονός που 
κοινοποίησε στην ηγεσία του Α΄ Σώματος Στρατού η διοίκηση της μονάδος. Τότε, απε
φασίσθη η σύμπτυξη της ΙV Μεραρχίας προς τα υψώματα ΚιοπρουλούΙνάς. Η διαταγή 
συμπτύξεως δεν κατέστη δυνατόν να διαβιβαστεί σε όλα τα μαχόμενα τμήματα, καθώς 
το ήδη προβληματικό δίκτυο διαβιβάσεων κατέστη απολύτως ανεπαρκές, λόγω της 
δράσεως του εχθρού και της ασύντακτης υποχωρήσεως των ημετέρων δυνάμεων. 
Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η διοίκηση της Στρατιάς να μην έχει σαφή 
εικόνα της ακριβούς θέσεως των ημετέρων τμημάτων. 

Το βράδυ της δευτέρας ημέρας της επιθέσεως, οι εναπομείνασες συντεταγμένες 
δυνάμεις της μεραρχίας συγκεντρώθηκαν γύρω από το Αραπλή Τσοφλίκ, καλυπτόμενες 
από το 26ο Σύνταγμα Πεζικού. Ένα απόσπασμα της ΧΙΙ Μεραρχίας υπό τον Συνταγμα
τάρχη Νικόλαο Πλαστήρα έφθασε στα νοτιοδυτικά του Κιοπρουλού προκειμένου να 
καλύψει το δεξιό της ΙV Μεραρχίας. Ακολούθως, κατευθύνθηκε βόρεια προς το Μπαλ 
Μαχμούτ για να συνδράμει τις εκεί μαχόμενες δυνάμεις. Λόγω της υφισταμένης συγχύ
σεως, το 26ο Σύνταγμα απεσύρθη εκ των θέσεών του, διότι ο διοικητής του εθεώρησε 
ότι ο Πλαστήρας είχε καταλάβει την προβλεπομένη από τις διαταγές της ΙV Μεραρχίας 
θέση. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί εκτεθειμένο το δεξιό της μεραρχίας. Σημειωτέον 
ότι οι Τούρκοι, αντιληφθέντες το «θεόσταλτο δώρο», επετέθησαν ακριβώς στο σημείο 
όπου υπήρχε το κενό, κατά το επόμενο πρωινό! Η επίθεση αυτή κατέλαβε τους αξιωμα
τικούς και τους οπλίτες της μονάδος εξ’ απήνης, με αποτέλεσμα αυτοί να υποχρεωθούν 
σε ασύντακτη υποχώρηση. Έκτοτε, αυτή ετράπη σε φυγή προς τα παράλια. Τελικώς, 
τα υπολείμματα της μεραρχίας (δηλαδή, 200 αξιωματικοί, 3.300 οπλίτες και 450 κτήνη) 
κατάφεραν να φθάσουν στον Τσεσμέ και από κει στη Χίο, την 1η Σεπτεμβρίου. 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την επακόλουθη αναδιοργάνωση των ενό
πλων δυνάμεων, η ΙV Μεραρχία υπήχθη υπό τις διαταγές του διοικητού του Β΄ Σώματος 
Στρατού. Η επάνδρωση του στρατηγείου θα γινόταν μόνον από πυρήνες και η μονάδα 
θα απαρτιζόταν από τρία συντάγματα πεζικού. Αυτά ήταν το 8ο Σ.Π., το 11ο Σ.Π. και το 
35ο Σ.Π.. Η έδρα της μονάδος μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα προσεχή έτη, η 
χώρα εισήλθε σε μία περίοδο έντονης αναταραχής, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας 
υπήρξαν η πολιτική αστάθεια, η οικονομική δυσπραγία και η κοινωνική αναστάτωση. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι έπαιζε πλέον ο στρατός, ο οποίος επέ
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βαλε και το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής (19241936), ξέσπασαν πλέον των 5 μείζονων στασιαστικών κινημάτων. Την 4η 
Αυγούστου 1936, εξεδηλώθη το τελευταίο (αναίμακτο) υπό τον Ιωάννη Μεταξά. Έκτοτε, 
η Ελλάς εισήλθε σε μία νέα περίοδο προπαρασκευής κατ’ ουσίαν για τον επικείμενο 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Την 3η Σεπτεμβρίου 1939, η Γαλλία και η Μεγ. Βρεταννία εκήρυξαν τον πόλεμο 
στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, υπό το πρόσχημα της επιθέσεως τής τελευταίας 
εναντίον της Πολωνίας. Μολαταύτα, οι Αγγλογάλλοι ουδεμία βοήθεια προσέφεραν 
στους Πολωνούς, ο στρατός των οποίων κατέρρευσε εντός ελαχίστων εβδομάδων. Βε
βαίως, στην εξέλιξη αυτή συνεισέφερε και η εκ των νώτων επίθεση των Σοβιετικών, κατ’ 
εφαρμογήν του συμφώνου von RibbentropMolotov (από τα ονόματα των υπουργών 
Εξωτερικών της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ενώσεως αντιστοίχως), της 23ης Αυγού
στου 1939. Την 27η Σεπτεμβρίου, παρεδόθη η Βαρσοβία και ο πόλεμος στην Ανατολή 
ετερματίσθη. Επηκολούθησε μία εξάμηνη περίοδος (Οκτώβριος 1940  Απρίλιος 1941), 
η οποία απεκλήθη «ψευτοπόλεμος» από τους Αγγλοσάξονες ή «γελοίος πόλεμος» από 
τον γαλλικό Τύπο. Αργότερα, η σύρραξη εξέλαβε μεγάλες διαστάσεις και εισήλθαν σε 
αυτήν τα περισσότερα κράτη της υφηλίου. Τον Ιούνιο του 1940, οι Γερμανοί ήταν κύ
ριοι όλης της Ευρώπης πλην των Βαλκανίων, της Ελβετίας, της Ιβηρικής χερσονήσου 
και της Ρωσίας. 

Οι σύμμαχοί τους Ιταλοί εισήλθαν στον πόλεμο την 10η Ιουνίου. Αρχικώς, τα 
στρατεύματα της Ρώμης έπληξαν εκ των νώτων την καταρρέουσα Γαλλία. Ακο
λούθως, η Ρώμη έστρεψε την προσοχή της στα Βαλκάνια, όπου κατείχε ήδη την 
Αλβανία (από την 7η Απριλίου του 1939) και τα Δωδεκάνησα (από την άνοιξη του 
1912). Κατά τους προσεχείς μήνες, οι Ιταλοί κλιμάκωσαν τις προκλήσεις τους κατά 
της Ελλάδας, με αποκορύφωμα τον άνανδρο τορπιλλισμό του εύδρομου «Έλλη» 
στο λιμάνι της Τήνου, ανήμερα της εορτής της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο 
του 1940. Η ελληνική κυβέρνηση είχε επιλέξει να παραμείνει ουδέτερη. Εντούτοις, 
ο Μεταξάς έλαβε διάφορα μέτρα για την επιτάχυνση του εξοπλιστικού προγράμ
ματος και τη στρατιωτική θωράκιση της χώρας. Η Αθήνα απήντησε στις συνεχείς 
προκλήσεις της Ρώμης δια της διπλωματικής οδού, αποφεύγοντας να δώσει το 
παραμικρό πρόσχημα στους Ιταλούς. Τελικώς, νωρίς το πρωΐ της 28ης Οκτωβρίου 
1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Εμμανουέλε Γκράτσι (Emmanuele Grazzi) 
επέδωσε μία τελεσιγραφική διακοίνωση στον Μεταξά. Ο τελευταίος αρνήθηκε να 
συναινέσει στις θρασείες απαιτήσεις των Ιταλών, απαντώντας με τη φράση: «Λοιπόν, 
βρισκόμαστε σε πόλεμο». Οι Ιταλοί δεν ανέμεναν καν τη λήξη της προθεσμίας του 
δικού τους τελεσιγράφου και επετέθησαν 30 λεπτά προ της λήξεώς του.

Το ελληνικό σχέδιο προέβλεπε την αντίταξη αμύνης επί της γραμμής Λαιμός 
(ανατολικώς της Μικρής Πρέσπας)Μικρή Πρέσπαορεινός όγκος Βάρμπαςορεινό 
συγκρότημα ΣαμοβίτσαΜάλι ΜάδιΦλατσάταΑμμούδαΑλεβίτσαΓράμμοςΣμόλι
καςΓκαμήλαΕλαίαποταμός Καλαμάς. Η γραμμή αυτή προεκρίθη, διότι οι ιταλικές 
δυνάμεις ήταν ετοιμοπόλεμες και συγκεντρωμένες επί της ελληνοαλβανικής μεθο
ρίου, γεγονός που διευκόλυνε την από μέρους τους διεξαγωγή μίας αιφνιδιαστικής 
επιθέσεως. Αντιθέτως, ο Ελληνικός Στρατός θα συνεκροτείτο αναγκαστικά με 
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προεπιστράτευση, προκειμένου να μη δοθεί η παραμικρή αφορμή στους Ιτα
λούς. Οι ελληνικές δυνάμεις επιστρατεύθηκαν γρήγορα και με απόλυτη επιτυχία. 
Η ΙV Μεραρχία αποτελείτο από το 8ο Σ.Π., το 9ο Σ.Π. (με έδρα την Καλαμάτα), το 
11ο Σ.Π. (με έδρα την Τρίπολη), το IV Σύνταγμα Ορεινού Πυροβολικού και την IV 
Ομάδα Αναγνωρίσεως. Διοικητής της μονάδος ήταν ο Υποστράτηγος Λεωνίδας 
Στεργιόπουλος. Την 3η Νοεμβρίου, οι άνδρες της ΙV Μεραρχίας ξεκίνησαν από 
την Πελοπόννησο κατευθυνόμενοι προς την Καλαμπάκα. Περί τα τέλη του μη
νός, η μονάδα εγκατέλειψε την πόλη αυτή και, κινούμενη κυρίως τη νύκτα προς 
αποφυγήν της εχθρικής αεροπορίας, έφθασε στα δυτικά των Ιωαννίνων (την 2α 
Δεκεμβρίου). Εκεί, τοποθετήθηκε στην εφεδρεία του Α΄ Σώματος Στρατού. Λίγο 
μετά, εγκαταστάθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αντικαθιστώντας την ΙΙΙ 
Μεραρχία, η οποία μετακινήθηκε προς Δυσμάς. Οι άνδρες τής μονάδος ευρίσκο
ντο επί της κατευθύνσεως ΚακαβιάΑργυρόκαστρο. 

Την 8η Δεκεμβρίου, η συγκεκριμένη μεραρχία άρχισε την προέλασή της προκει
μένου να καταλάβει τα υψώματα Κουρβελέσι και να υπερκεράσει το Τεπελένι από 
τα δυτικά. Από τον προηγούμενο μήνα, οι Ιταλοί είχαν εγκαταλείψει το ελληνικό 
έδαφος και είχαν εγκατασταθεί επί της γραμμής ΚουρβελέσιΜάλι ΣπατΣκεκο
βίκ. Δυστυχώς, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούσαν πολύ δύσκολες τις 
επιθετικές ενέργειες των Ελλήνων. Επιπλέον, από τις αρχές Δεκεμβρίου, ο εχθρός 
ενισχύθηκε σημαντικά με την άφιξη της 5ης Μεραρχίας Pusteria, της 11ης Brennero, 
της 33ης Aqui, της 37ης Μεραρχίας Modena, της 48ης Taro και τμήματα Μελανο
χιτώνων. Εντούτοις, με απαράμιλλο θάρρος οι άνδρες της μονάδος κατάφεραν 

Άνδρες του Ελληνικού Στρατού ανοίγουν δρόμο μέσα 
στο χιόνι, κατά τη διάρκεια του έπους του 1940
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όχι μόνον να υποχρεώσουν τον 
εχθρό σε υποχώρηση αλλά 
και να καταλάβουν το Μάλι 
Σπατ, συλλαμβάνοντας πολ
λούς αιχμαλώτους (8ο Σ.Π.). 
Επίσης, οι άνδρες του 9ου 
Σ.Π. κατέλαβαν το Σκεκο
βίκ. Μολαταύτα, η επιτυ
χία επισκιάστηκε από 
τις εκτεταμένες απώ
λειες που προκάλε
σε στη μεραρχία το 
δριμύ ψύχος. Κατά 
τις προσεχείς ημέρες, οι 
άσχημες καιρικές συνθήκες κατέ
στησαν αδύνατη την εκδήλωση μίας νέας 
επιθέσεως και το μέτωπο σταθεροποιήθηκε.

Την 22α Δεκεμβρίου, ο Συνταγματάρχης Κλεάνθης 
Μπουλάλας ανέλαβε τη διοίκηση της μονάδος. Την 26η Δεκεμ
βρίου, συνέταξε μία αναφορά, σύμφωνα με την οποία η μεραρχία είχε 
απωλέσει από τα εχθρικά πυρά 53 αξιωματικούς και 1.076 οπλίτες (νεκρούςτραυ
ματίες), ενώ ο αριθμός των παγοπλήκτων ανήρχετο σε 60 αξιωματικούς και 2.600 
οπλίτες! Οι απώλειες αυτές ήταν δύσκολο να αναπληρωθούν άμεσα και κατέστη
σαν αδύνατη την οριστική συντριβή του εχθρού. Οι Ιταλοί έσπευσαν να εκμεταλ
λευθούν την προσωρινή βελτίωση των καιρικών συνθηκών και βομβάρδισαν τις 
ελληνικές θέσεις και την οδό ανεφοδιασμού, την 30η Δεκεμβρίου. Μάλιστα, στο 
χωριό Κορώνι ανετινάχθη ο Σταθμός Διοικήσεως με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
5 και να τραυματιστούν 4 άνδρες. Ο βομβαρδισμός αυτός δεν εκλόνισε το ηθικό 
των Ελλήνων, οι οποίοι προωθήθηκαν μέχρι το Λακτούσι. Τα ημέτερα τμήματα 
κατέλαβαν το χωριό Νεβίτσα, όπου αιχμαλώτισαν ένα ολόκληρο εχθρικό τάγμα, 
δυνάμεως 487 ανδρών! Το γεγονός αυτό προκάλεσε τον θαυμασμό όλων των 
στρατιωτικών παρατηρητών.

Την 7η Ιανουαρίου 1941, απεφασίσθη η απόσυρση της μονάδος από την πρώτη 
γραμμή προς ανάπαυση και ανασυγκρότηση των ανδρών της. Έως τότε, η συνει
σφορά της στην απόκρουση του Ιταλού εισβολέως ήταν ουσιαστική. Σημειώνεται 
ενδεικτικά ότι οι άνδρες της IV Μεραρχίας συνέλαβαν πλέον των 1.300 αιχμαλώ
των και κυρίεψαν άφθονο πολεμικό υλικό (μεταξύ άλλων, 23 πυροβόλα, πολλούς 
όλμους διαφόρων διαμετρημάτων, αρκετά πολυβόλα και υλικό δύο ορεινών χει
ρουργείων). Την 9η Μαρτίου, οι Ιταλοί εξαπέλυσαν την πολυδιαφημισμένη «εαρινή 
επίθεσή» τους, παρουσία του ιδίου του Μπενίτο Μυσσολίνι (Benito Mussolini). 
Επρόκειτο για την τελευταία τους απόπειρα όπως αλλάξουν τον ρου της βαλκανι
κής τους εκστρατείας προ της εμπλοκής των Γερμανών σε αυτήν. Δυστυχώς για 
τους Ιταλούς ιθύνοντες, και αυτή η προσπάθεια κατέληξε σε οικτρή αποτυχία. Η 
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ΙV Μεραρχία δεν συμμετείχε στην απόκρουσή της καθώς επαναπροωθήθηκε στο 
μέτωπο, όταν η επιθετική ορμή των Ιταλών είχε πλέον κοπάσει. Πιο συγκεκριμένα, 
την 16η Μαρτίου, η συγκεκριμένη μεραρχία υπήχθη υπό τις διαταγές του διοικητού 
του Β΄ Σώματος Στρατού Υποστρατήγου Γεωργίου Μπάκου. Δύο ημέρες αργότερα, 
η μονάδα εγκαταστάθηκε στον τομέα Κλεισούρας, βορείως του ποταμού Αώου. 
Ακριβώς, εκείνη η περιοχή απετέλεσε τον στόχο της νέας επιθετικής ενέργειας του 
εχθρού, ο οποίος επεδίωκε να αποδιοργανώσει τις συγκοινωνίες του Β΄ Σώματος 
Στρατού. Την 22α Μαρτίου, επετέθησαν με σφοδρότητα, ελπίζοντας να καταλά
βουν εξ’ απήνης την προσφάτως εγκατασταθείσα στην περιοχή ΙV Μεραρχία. 
Σημειωτέον ότι όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του εχθρού είχαν γίνει 
με άκρα μυστικότητα. Μάλιστα, οι Ιταλοί είχαν μεταφέρει στην περιοχή δύο νέες 
μεραρχίες και 23 πυροβολαρχίες! Οι αξιωματικοί και οι οπλίτες της ΙV Μεραρχίας 
κατάφεραν να αποκρούσουν όλες τις εχθρικές επιθέσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν 
έως την 5η Απριλίου. 

Την επομένη, οι Γερμανοί προσέτρεξαν σε βοήθεια των διασυρθέντων συμ
μάχων τους. Η προαναφερθείσα μεραρχία διετήρησε τις θέσεις της έως την 13η 
Απριλίου. Τότε, εξεδόθη γενική διαταγή συμπτύξεως προς αποφυγή περικυκλώσε
ως, λόγω της ραγδαίας προελάσεως των γερμανικών στρατευμάτων στη βόρεια 
Ελλάδα. Η IV Μεραρχία μετεγκατεστάθη αρχικώς στην Τρεμπεσίνα και ακολούθως 
στα βορειοανατολικά της Κλεισούρας. Την 16η Απριλίου, εξεδηλώθη νέα σφοδρή 
ιταλική επίθεση, η οποία απεκρούσθη επιτυχώς. Το ηθικό των ανδρών της μεραρ
χίας παρέμενε υψηλό και δεν είχαν 
σημειωθεί λιποταξίες. Διατηρώντας 
τη συνοχή της, κατέστρεψε το οδικό 
δίκτυο και το ίδιο βράδυ ξεκίνησε έναν 
νέο υποχωρητικό ελιγμό. Οι άνδρες 
της ανήλθαν το χιονοσκεπές όρος 
Νεμέρσκα, κατευθυνόμενοι προς το 
χωριό Δρυμάδες. Έκτοτε, η μονάδα 
υπήχθη υπό τις διαταγές του διοικητού 
του Α΄ Σώματος Στρατού Αντιστρα
τήγου Παναγιώτη Δεμέστιχα. Οι άθλιες 
καιρικές συνθήκες και η συνεχής πίεση 
του εχθρού προκάλεσαν τις πρώτες 
διαρροές μεταξύ των ανδρών της με
ραρχίας. Εντούτοις, οι περισσότεροι 
εξ’ αυτών συνέχισαν συντεταγμένοι, 
φθάνοντας στην ελληνοαλβανική με
θόριο την 19η Απριλίου 1941. Το μεση
μέρι της επομένης, οι καταπονημένοι 
άνδρες της μονάδος εδέχθησαν τη 

Ο Υποστράτηγος Γεώργιος Μπάκος 
(1892-1945)
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συνδυασμένη επίθεση του ιταλικού πυροβολικού και της γερμανικής αεροπορί
ας. Η μεραρχία κατάφερε να διατηρήσει τη συνοχή της, αν και υπέστη μεγάλες 
απώλειες. Οι επιθέσεις των Ιταλών συνεχίστηκαν και μετά την υπογραφή των πρω
τοκόλλων παραδόσεως του Ελληνικού Στρατού στους Γερμανούς. Η ΙV Μεραρχία 
απέκρουσε με επιτυχία τον εχθρό για μία ακόμη φορά. Μάλιστα, η ταπείνωση των 
Ιταλών ήταν τέτοια ώστε ζήτησαν οι ίδιοι την κατάπαυση του πυρός προκειμένου 
να περισυλλέξουν τους νεκρούς και τους τραυματίες τους (ο αριθμός των οποίων 
ξεπερνούσε τους 500)! Την 23η Απριλίου, η μονάδα συνεπτύχθη προς τα Ιωάννινα 
και το ίδιο βράδυ διέβη τη γραμμή ΜπισδούκΚαλαμά. Κατά τις προσεχείς 20 περί
που ημέρες, η μεραρχία πορεύτηκε συντεταγμένα και μόνον όταν οι άνδρες της 
έφθασαν στον Ψαθόπυργο Αχαΐας, η ΙV Μεραρχία διαλύθηκε.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε τον Μάιο του 1945. Βεβαίως, το μεγαλύτερο 
μέρος της Ελλάδος είχε ήδη απελευθερωθεί από το φθινόπωρο του 1944. Στα
διακά, όμως, η χώρα περιέπεσε στη δίνη των εσωτερικών συγκρούσεων για την 
κατάκτηση της εξουσίας, στις οποίες η ΙV Μεραρχία δεν συμμετείχε. Η μονάδα 
επανασυγκροτήθηκε ως Στρατιωτική Διοίκησις Πελοποννήσου (ΣΔΠ) δια της Φ. 
4118/15/132708/15553/ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ. Η έδρα της τοποθετήθηκε στην Τρίπολη 
και πρώτος διοικητής ανέλαβε ο Υποστράτηγος Γεώργιος Σανώτας. Η ΣΔΠ ήταν 
μεγάλη μονάδα, ισότιμη με μεραρχία και υπαγόταν στην ΑΣΔΑΝ. Απεφασίσθη 
να τεθούν υπ’ αυτήν όλα τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως και τα ΤΕ Πελοποννήσου. Την 
1η Αυγούστου 1954, η μονάδα μετονομάστηκε σε ΙV Μεραρχία. Η έδρα της παρέ
μεινε στην Τρίπολη και ως τομέας ευθύνης της ορίστηκε όλη η Πελοπόννησος, 
εξαιρουμένων των νομών Αχαΐας και Ηλείας. Επηκολούθησε μία ακόμα (ατυχής) 
μετονομασία της σε ΣΔΙ, τον Μάιο του 1961. Ευτυχώς, η μετονομασία αυτή απε
δείχθη προσωρινή, καθώς τροποποιήθηκε δια της Φ. 000/16/834616/Σ.18/311
80/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΝΣΙΣ ΟΡΓ, επί υπουργίας του Ευάγγελου Αβέρωφ. Τότε, η μονάδα 
έλαβε εκ νέου την παλαιά και ιστορική ονομασία της. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& 

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
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Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των παγκοσμιοποιημένων αγο

ρών, το οποίο βάλλεται από διοικητικές και οικονομικές αναταράξεις, 

ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, εγείρονται αναπόφευ

κτα πολλά ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα 

των Οργανισμών�. Σήμερα, κανένας Οργανισμός δεν είναι απομονωμέ

νος και όλοι επηρεάζονται από τις διάφορες εξελίξεις. Οι αλλαγές του 

παγκόσμιου γίγνεσθαι είναι εκρηκτικές και αναπόφευκτα, η υιοθέτηση 

σύγχρονων προτύπων διοίκησης καθώς επίσης η ανταπόκριση του αν

θρώπινου δυναμικού σε αυτά, καθίστανται αναγκαίες και επιτακτικές�. 

Στα πλαίσια αυτά, όλοι οι Οργανισμοί επιχειρούν να ενσωματώσουν σύγ

χρονες αρχές διοίκησης, που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των 

καιρών και να υλοποιήσουν πολιτικές οργάνωσης, προγραμματισμού, 

στοχοθεσίας, μέτρησης της απόδοσης και αξιολόγησης της δράσης τους. 

Στη σημερινή εποχή, λοιπόν, όπου οι απαιτήσεις αλλά και οι ανάγκες 

των Οργανισμών για να αντεπεξέλθουν, γίνονται συνεχώς πιο πολύ

πλοκες, η στρατηγική και ο σχεδιασμός αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος για την εκτέλεση της αποστολής τους και αποτελούν απαραί

τητη προϋπόθεση στην εφαρμογή της Διοίκησης. Οι Οργανισμοί που 

επιθυμούν να έχουν μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, επιβάλλεται να 

καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμέ

νου να ευημερήσουν και να είναι κερδοφόροι και ανταγωνιστικοί. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου, είναι να αποσαφηνίσει τους σύγχρονους 

όρους διοίκησης που υιοθετούνται από τους διάφορους Οργανισμούς 

και να τους συνδέσει με τις ΕΔ. και τον τρόπο λειτουργίας τους.

� Για τις ανάγκες του άρθρου, με τον όρο «Οργανισμό», θα αναφερόμαστε σε εταιρεία-επιχείρηση-δημό-
σιο ή ιδιωτικό Οργανισμό, κερδοσκοπικούς ή μη Οργανισμούς.

� «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω
σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. 5.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΒ) Νικόλαος Ι. Πέντσας 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΩΣ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Κρίσιμη Εννοια του Προγραμματισμού
Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της στρατηγικής 

ενός Οργανισμού, έχει ως γραμμή εκκίνησης τον καθορισμό 
μακροχρόνιων στόχων και τη δημιουργία σχεδίων για να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη 
τις πιθανές αλλαγές που υπεισέρχονται στο περιβάλλον 
(επιδράσεις οικονομικές, πολιτικές, τεχνολογικές κ.ά). Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο γκουρού του management και 
καθηγητής του Harvard Peter Drucker, ο προγραμματισμός 
και σχεδιασμός ενός Οργανισμού, είναι:

«ό,τι πρέπει, να γίνει σήμερα, για να δικαιούμαστε 
το αύριο, καθώς το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα, 

για το οποίο φροντίσαμε χθες».

Ο Οργανισμός, δηλαδή, προκαθορίζει τι θα γίνει, γιατί, 
ποιος θα το αναλάβει, πότε και με ποια μέσα�. Μέσω της δύναμης του προγραμ-
ματισμού, ένας Οργανισμός επιχειρεί να καταστεί κύριος του εαυτού του και να 
σχεδιάσει το μέλλον του. Ο προγραμματισμός υλοποιεί το πρώτο και βασικό στοι-
χείο της Διοίκησης4, την πρόβλεψη και επιτυγχάνει ευεργετικές συνέπειες σε πολλά 
επίπεδα, καθώς συντελεί αποφασιστικά στην επίτευξη ενότητας στην κατεύθυνση 
της διοικητικής δράσης, στη δημιουργία αισθήματος πειθαρχίας, υπευθυνότητας, 
ορθολογικής δράσης, στην υποβοήθηση της διοικητικής αποκέντρωσης και στη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, στη μείωση της αβεβαιότητας και αποτροπή άσκοπων 
ενεργειών και απωλειών χρόνου και τέλος, στη διευκόλυνση του ελέγχου μεταξύ 
των στόχων που προγραμματίζονται και αυτών που επιτυγχάνονται.

Προκειμένου ο προγραμματισμός και σχεδιασμός ενός Οργανισμού να διαδραμα-
τίσει τον πολυσήμαντο ρόλο του, απαιτείται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές5:

 αρχή της χρονικής δέσμευσης, με την έννοια ότι τα προγράμματα πρέπει 
να δεσμεύουν τους υπεύθυνους χρονικά ως προς την υλοποίησή τους. Προγραμ-
ματισμός σημαίνει θέσπιση χρονικών προθεσμιών.

 αρχή της ελαστικότητας, καθώς, εφόσον τα προγράμματα αφορούν το 
μέλλον, το οποίο είναι απρόβλεπτο και ευμετάβλητο, θα πρέπει να εμπεριέχουν 

� Y. Dior, «Ventures in Policy Sciences», σ. �05, εκδ. Elvesier, New York �97�.
4 Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΣΔΔ, «Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιου Τομέα», σ. 40-47, Κοινή Φάση  Σπουδών, 

ΙΘ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων, Αθήνα �007.
5 «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω

σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. ��.

Peter Drucker
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εναλλακτικές λύσεις, ώστε να προβλέπονται οι περισσότερες δυσάρεστες αποκλί-
σεις από τον αρχικό προγραμματισμό.

 αρχή της διόρθωσης, εφόσον το πρόγραμμα δεν αποτελεί έναν «οδηγό για 
όλες τις περιπτώσεις» αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και δεδομένα, 
τα οποία καλείται να αντιμετωπίζει προβαίνοντας σε διορθώσεις και αλλαγές.

Ο σχεδιασμός είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που εκτελείται σε πέντε δια-
δοχικά βήματα:

Α. Καθορισμός
στόχων

α. Καθορίζονται οι σκοποί της εταιρείας
και αποφασίζεται ο στόχος
β. Προετοιμάζεται μια πρόβλεψη και
δηλώνεται το πιθανό σφάλμα
γ. Υπολογίζεται το κενό του σχεδιασμού
και αποφασίζεται το εύρος του.

Β. Δημιουργία των
σχεδίων για να επιτευχθούν
οι στόχοι

δ. Αποφασίζονται οι περιορισμοί και
τα μέσα
ε. Κατασκευάζεται το σχέδιο.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Οργανισμού 
Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού ενός Οργανισμού συνεπάγεται τον 

καθορισμό των μακροχρόνιων στόχων στο σύνολό του και τη δημιουργία σχεδίων 
για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι φέροντας πάντοτε κατά νου πιθανές αλλαγές 
στο περιβάλλον. Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο μεγάλος θεωρητικός του 
εταιρικού σχεδιασμού καθηγητής Ackoff κάνει τη διάκριση μεταξύ «στρατηγικού 
σχεδιασμού» και «τακτικού σχεδιασμού»6. Αν και γενικά αυτοί οι δύο όροι είναι 
άμεσα σχετικοί μεταξύ τους, διαφοροποιούνται όπως παρακάτω:

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά αποφάσεις που έχουν διαρκείας απο-
τελέσματα και που είναι δύσκολο να αναστραφούν, ενώ ο τακτικός σχεδιασμός 
είναι πιο βραχυχρόνιος.

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ευρύτερου πλαισίου. Όσο περισσότεροι πα-
ράγοντες υπεισέρχονται σ’ ένα σχέδιο τόσο πιο στρατηγικό αυτό χαρακτηρίζεται.

6 «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών», Στρα-
τηγική �006, σελ. ��.

Peter Drucker



48 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τη διαμόρφωση στόχων και την 
επιλογή των μέσων, ενώ ο τακτικός σχεδιασμός ασχολείται με την επιλογή των
μέσων μόνον για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά σημαντικό χρονικό διάστημα και κατά 
κανόνα είναι προσανατολισμένος προς τη θέση μακροχρόνιων στόχων ενώ ο τα-
κτικός σχεδιασμός είναι μεσοβραχυπρόθεσμος.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός Οργανισμού είναι η καθιέρωση μακροχρό-
νιων σκοπών και η επιλογή της στρατηγικής για την επίτευξή τους. Ως εκ τούτου, 
σχετίζεται με την κατάρτιση μακροχρόνιων προγραμμάτων και με τη μελλοντική 
κατεύθυνσή του. Καθορίζει τη μακροχρόνια προοπτική του και επιβάλλεται να εί-
ναι ευέλικτος, προσαρμοζόμενος εύκολα στις απροσδιόριστες παρουσιαζόμενες 
συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα να μπορεί να αντιμετωπίζει τις 
τυχόν δυσμενείς συνθήκες που ενδέχεται να παρουσιαστούν, λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων και περιβαλλοντικής αβεβαιότητας του Οργανισμού. 

Άρα, λοιπόν, ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι από τις βασικότερες λειτουργίες 
της διοίκησης και ασχολείται με το μέλλον ενός Οργανισμού. Παρέχει προϋποθέσεις 
πάνω στις οποίες θα εκπονηθούν τα σχέδια-προγράμματα και θα προσδιοριστούν 
τα πλαίσια λειτουργίας του στο μέλλον. Επειδή η λειτουργία του στρατηγικού προ-
γραμματισμού είναι μια δύσκολη υπόθεση και έχει περιορισμούς, ανάμεσα στους 
οποίους περιλαμβάνονται η αβεβαιότητα του οργανωσιακού περιβάλλοντος, η 
έλλειψη χρόνου και η αύξηση των εξόδων, κ.ά., η πρώτη βασική προϋπόθεση 
για την εκπόνηση του στρατηγικού προγραμματισμού ενός Οργανισμού, είναι η 
θέσπιση στόχων, οι οποίοι πρέπει να κατευθύνουν τη στρατηγική του, ώστε να 
οδηγήσει το άρμα του στο μέλλον με επιτυχία.

Συνοψίζοντας, ο στρατηγικός προγραμματισμός και σχεδιασμός αποτελεί την 
πιο σημαντική λειτουργία της διοίκησης ενός Οργανισμού, αφού τον βοηθά να προ-
σαρμόσει έγκαιρα τους στόχους του στην εκάστοτε πραγματικότητα, να αποφύγει 
σπατάλη χρήματος αλλά, το κυριότερο, σπατάλη χρόνου. Όπως ορίζει ο Ansoff: 

«η πεμπτουσία της διοίκησης συνίσταται ακριβώς στην ενεργητική διαδι
κασία προσδιορισμού και καθοδήγησης ενός συνόλου ενεργειών για την 

επίτευξη ορισμένων στόχων».

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑ ΣΤΟΧΩΝ (ΔΔΣ) (ManageMent by Objectives) 
ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Το κλειδί για τα αναφερόμενα και τον καθορισμό στρατηγικού προγραμματισμού 
αποτελεί η διοίκηση με αντικειμενικούς σκοπούς (Management by Objectives). Πατέ-
ρας αυτού του όρου είναι ο Drucker7. Το βασικό χαρακτηριστικό της ΔδΣ, είναι ότι 

7 Elisabeth Haas Edersheim, Peter Drucker, Ο γκουρού του management, Εκδόσεις επίκεντρο, �009, σελ. 
��6.
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οι στόχοι και οι σκοποί ενός Οργανισμού δεν επιβάλλονται, αλλά υιοθετούνται με 
βάση την αμοιβαία συμφωνία των υφισταμένων με τη διοίκηση του Οργανισμού. 
Είναι δηλαδή ένας συμμετοχικός τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών σκο-
πών και στόχων για όλα τα επίπεδά του και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη θεληματική 
συνεργασία όλων των ατόμων που εκπόνησαν το σχέδιο-πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, η ΔμΣ προσδιορίζεται ως εξής8: 
 οι οργανωτικές αρχές και ο στρατηγικός προγραμματισμός ανήκουν στην αρμο-

διότητα των ανώτερων στελεχών που καθορίζουν τους αντικειμενικούς σκοπούς
 οι αντικειμενικοί σκοποί μεταφράζονται σε προγράμματα δράσης που κα-

θορίζουν τους ατομικούς στόχους του κάθε υπαλλήλου 
 προσδιορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων
 υλοποιούνται οι στόχοι και
 αξιολογούνται τα αποτελέσματα. 
Ο Drucker σχεδίασε τη ΔδΣ, ως ένα τρόπο παρακίνησης των εργαζομένων να 

αναλάβουν την ευθύνη για τη συμβολή τους στο έργο του Οργανισμού. Οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι θέτουν τους στόχους τους, συνδέοντάς τους με τους σκοπούς του 
Οργανισμού και του τμήματος στο οποίο ανήκουν, και συζητώντας τους διεξοδικά 
με τη διοίκηση. Στη συνέχεια, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι θέτουν από κοινού ενδιά-
μεσους σταθμούς και χρονοδιαγράμματα, τα οποία οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να 
τηρήσουν. Η διαδικασία απαιτεί την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία ανάμεσα στους 
διευθυντές, και τους εργαζόμενους να αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης απο-
φάσεων. Δυστυχώς, όταν υιοθετήθηκε ευρύτερα από τον επιχειρηματικό κόσμο η 

8 «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω
σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. 45.
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ΔδΣ, συχνά χρησιμοποιήθηκε ατυχώς από τους διευθυντές, ώστε να θέσουν βραχυ-
πρόθεσμους στόχους στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος 
της αποτελεσματικότητάς της ως εργαλείου ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η αρχική της 
σύλληψη εξακολουθεί να είναι πρωτοποριακή, ειδικά σε συνδυασμό με την πρακτι-
κή τής ανατροφοδότησης �60 μοιρών, που προέρχεται από τους προϊσταμένους 
και υφισταμένους, τον κάθε εργαζόμενο και κάθε διευθυντή. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ΔδΣ είναι:
 Οι στόχοι του Οργανισμού πρέπει να είναι δοσμένοι ξεκάθαρα και με σαφή-

νεια, ώστε το προσωπικό να είναι σε θέση να τους αντιλαμβάνεται και να γνωρίζει 
τι ακριβώς πρέπει να εφαρμόσει

 Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα μπορούν να μετρηθούν μόνο 
όταν συγκρίνεται το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση με αυτό που 
έπρεπε να επιτευχθεί.

Ως εργαλείο του στρατηγικού προγραμματισμού, η ΔδΣ περιλαμβάνει κρίσιμες 
λειτουργίες, όπως9: 

 ο προγραμματισμός και η στοχοθεσία (planning) 
 η κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 

της οργάνωσης (organizing)
 η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση, προαγωγή και ανάπτυξη του στελεχιακού 

δυναμικού (staffing) 
 η επικοινωνία, υποκίνηση και διεύθυνση του προσωπικού (directing) και τέλος 
 ο έλεγχος της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και η ανάληψη διορθωτικών 

μέτρων (controlling).
Η ΔμΣ λοιπόν, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα παρακίνησης και υποκίνησης 

των εργαζομένων, μια διοικητική φιλοσοφία που σέβεται τους ανθρώπους της, 
οι οποίοι με τη σειρά τους, εργάζονται συλλογικά για την επίτευξη των σκοπών 
και στόχων του Οργανισμού. Τούτο συμβαίνει διότι αισθάνονται έτοιμοι να ανα-
πτύξουν τις δεξιότητές τους�0 σε ένα εύρυθμο περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι 
ορίζουν τους σκοπούς του Οργανισμού�� και οι ατομικοί στόχοι διαπλέκονται 
στενά με τους οργανωτικούς.

Έτσι, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ολοκληρωμένου αυτού 
συστήματος διοίκησης είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν��:

 την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, καθώς εργάζονται 
όλοι μαζί αρμονικά για την επίτευξη κοινών σκοπών σε ένα κλίμα ανοικτής επικοι-
νωνίας, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις δομούνται στη βάση της υπευθυνότητας, 
της συλλογικότητας, της λήψης πρωτοβουλιών και της αφοσίωσης στο «κυνήγι 
των στόχων» του Οργανισμού

9 «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω
σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. 40.

�0 P. Drucker, «Management: Tasks, Responsabilities, Practices», εκδ. Harper and Row, New York �974, σ. 44�, 
από Μ. Δεκλερής (εισ.-επιμ.), «Διοίκηση Συστημάτων», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή �989.

�� Μύρων Ζαβλανός, «Οργάνωση και Διοίκηση  Τόμος Α΄», εκδ. Έλλην, Αθήνα �996.
�� «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω

σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. 4�.
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 τη δημιουργία μιας ορθολογιστικής βάσης για την προσαρμογή στις συνθή-
κες που περιβάλλουν τον οργανισμό και τη σταδιακή απορρόφηση τής περιβαλ-
λοντικής αβεβαιότητας�� 

 εκτέλεση καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, αφού η ΜδΣ προσφέρει 
μια κατάλληλη τεχνική τοποθέτησης του προϋπολογισμού και των πηγών 

 μείωση των περιθωρίων διαφθοράς και εξαργύρωσης κάθε είδους οφέλους, 
καθώς ο εργαζόμενος διακατέχεται από έντονη αίσθηση υπευθυνότητας, ταυτίζο-
ντας την προσωπική του ταυτότητα με εκείνη του Οργανισμού στον οποίο εργάζε-
ται. Εφόσον τον σέβεται ο Οργανισμός, τον σέβεται κι εκείνος με τη σειρά του.

Η διαδικασία ΔδΣ αποτελείται από τα ακόλουθα 5 στάδια:
�o Στάδιο: Καθορισμός των συνολικών στόχων του Οργανισμού, οι οποίοι τί-

θενται από την ηγεσία του.
�o Στάδιο: Καθορισμός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σε μία συγκεκριμέ-

νη χρονική διάρκεια για κάθε ξεχωριστή διεύθυνση, τμήμα και εργαζόμενο. Οι στόχοι 
καθορίζονται όχι από τη διοίκηση, αλλά μέσω συζήτησης, που πραγματοποιούν ο 
προϊστάμενος και ο υφιστάμενος (υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη επικοινωνία).

�o Στάδιο: Καθορισμός των πλάνων δράσης. Τα συγκεκριμένα πλάνα δράσης, 
που κι αυτά σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από κοινού (διοίκηση-εργαζόμενοι), 
εστιάζονται σε απαραίτητες μεθόδους και δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι που έχουν καθοριστεί. Το πλάνο δράσης, πρέπει να περιγράφει τι πρέπει 
να γίνει, πώς, πότε, που και από ποιον, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

4o Στάδιο: Αξιολόγηση του αποτελέσματος (σε ετήσια βάση). Η αξιολόγηση αρχίζει 
από τον εργαζόμενο, ο οποίος αξιολογεί τον εαυτό του με βάση τους στόχους που εί-
χαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τον προϊστάμενό 
του, πραγματοποιείται μία συνολική γόνιμη συζήτηση πάνω στην αυτοαξιολόγηση του 
εργαζομένου και αναλύουν μαζί τους λόγους των αποκλίσεων από τους επιθυμητούς 
στόχους και τυχόν άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία.

5o Στάδιο: Το τελικό στάδιο αφορά στον καθορισμό των νέων στόχων για την 
επόμενη χρονιά, πάλι μέσα σε πλαίσια συνεργασίας ηγεσίας και εργαζομένων.

Πολλοί Οργανισμοί χρησιμοποίησαν προγράμματα διοίκησης κατευθυνόμενα 
από τη μέθοδο του ΔδΣ, γεγονός που κατέδειξε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία 
της εν λόγω μεθόδου. Όπως κάθε αλλαγή ή καινοτομία που συναντά επικριτές, έτσι 

�� Μ. Δεκλερής (εισ.-επιμ.), «Διοίκηση Συστημάτων», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή �989.

Καθορισμός συ-
νολικών στόχων 
του Οργανισμού

Καθορισμός στόχων 
ανά διεύθυνση-τμή-
μα-εργαζόμενο

Καθορισμός 
πλάνων δρά-
σης

Αξιολόγηση του 
αποτελέσματος  

Καθορισμός νέων 
στόχων του
Οργανισμού



Σχεδιάγραμμα διαδικασίας συστήματος Διοίκησης διά στόχων
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και η ΔδΣ δεν ξέφυγε από τον κανόνα αυτό. Οι βασικές επικρίσεις του μοντέλου 
αυτού διοίκησης, αφορούν στην αδυναμία διατύπωσης αντικειμενικών στόχων, 
στην έλλειψη ευελιξίας, στη μη αναγνώριση της σπουδαιότητας εφαρμογής του 
τόσο από τα μέλη του Οργανισμού όσο και από τη διοίκησή του, που αδυνατεί 
να την υποστηρίξει και την «αποτυχία» του προγράμματος να παρουσιάσει ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης υγιών σχέσεων μεταξύ 
της ομάδας και συνακόλουθα σε εκείνη της παρακίνησης των εργαζομένων.

Η ΔμΣ συνδέεται στενά με τη διοίκηση των αποτελεσμάτων�4, η οποία απο-
τελεί κυρίαρχη τάση εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες�5. Καθώς η επίτευξη της 
ποιότητας σε κάθε οργανισμό αποτελεί μια καθολική ανάγκη, η αξιοποίηση των 
παραπάνω μεθόδων αναδεικνύεται σε ζήτημα αιχμής. 

Ο «ΣΚΟΠΟΣ» (Objective) ΚΑΙ Ο «ΣΤΟΧΟΣ» (gOaL) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι Οργανισμοί αποτελούν έλλογα οικοδομήματα προσανατολισμένα στην επίτευξη 
ορισμένων σκοπών (objectives) και στόχων (goals)�6. Οι έννοιες αυτές αποτελούν βασική 
αρχή της διοίκησης και την πυξίδα για τον προσανατολισμό του Οργανισμού προς την 
επιτυχία, που πρέπει να προσδιοριστούν, πριν διοικήσουμε μέσω στόχων όπως αναφέρα-
με παραπάνω. Είναι δεδομένο ότι οι Οργανισμοί έχουν πάντα στόχους και εξυπηρετούν 
έναν σκοπό. Ακόμη περισσότερο είναι δεδομένο ότι πέρα από τους Οργανισμούς και 
τα επί μέρους τμήματά τους έχουν και αυτά πάντα στόχους και σκοπό.

Παρά το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί ανά καιρούς ενστάσεις για τη σπου-
δαιότητα των παραπάνω όρων�7, η έλλογη διαδικασία της θέσπισης στόχων που 
εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς σε έναν οργανισμό, η υλοποίησή τους και 
ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης των αποτελεσμάτων που κάθε φορά επιτυγχάνο-
νται, τυγχάνει καθολικής αποδοχής και αναδεικνύεται σε θεμελιώδη λειτουργία του 
management. Το ανθρώπινο δυναμικό ενός Οργανισμού δύναται να προοδεύσει 
ατομικά και να παρέχει αύξηση των επιδόσεών του, μόνο όταν ανταποκρίνεται σε 
ένα σύνολο αξιών (σκοπός) και αποδεδειγμένων ιδεών και αρχών (στόχος).

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε τους δύο αυτούς 
όρους για τους οποίους υπάρχει σύγχυση. Οι στόχοι συχνά συγχέονται με τους 
σκοπούς, ενώ αποτελούν δύο έννοιες διακριτές και διαφορετικές, οι οποίες 
κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν ώστε να διαφοροποιηθούν.

Οι σκοποί δρουν σαν κίνητρα συνεχώς, ενώ οι στόχοι είναι απλώς περιγραφή 
των πραγμάτων που εμείς θέλουμε ή, απλούστερα, μονάδες μέτρησης που μετρούν 
την πρόοδο. Οι στόχοι αλλάζουν από καιρό σε καιρό ενώ οι σκοποί δεν αλλάζουν, 

�4 Ν.Μιχαλόπουλος, «Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management», σ. �06, εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα �00�.

�5 Ν.Μιχαλόπουλος, «Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων», σ. 4�-45, εκδ. Παπαζήση, Αθή-
να �007. 

�6 «Η Στοχοθεσία στα πλαίσια της διοικητικής θεωρίας και πρακτικής», σ. �88, στο Μ. Δεκλερής, «Διοίκηση 
Συστημάτων», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, �989.

�7 Wildavsky, «If Planning is Everything Maybe It’s Nothing», σ. ��7-�5�, Policy Science, New York �99�.
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αλλά συνεχίζουν να δρουν σαν κίνητρα. 
Ειδικότερα, 
Oι σκοποί είναι γενικοί, ποιοτικοί και χρονικά αόριστοι και μετατρέπονται σε 

στόχους, όταν απαντούν στα ερωτήματα�8:
 τι: το τι συγκεκριμενοποιεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
 Γιατί: το γιατί αναδεικνύει την αναγκαιότητα αυτού που θέλουμε να κάνουμε.
 Ποιος: το ποιος αποδίδει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο οποίο αναθέτου-

με τη διαδικασία πραγμάτωσης των στόχων.
 Πότε και πώς: το πότε αναφέρεται στον προσδιορισμό χρονικού ορίζοντα 

δράσης και το πώς απαντά στην κινητοποίηση των απαιτούμενων μέσων για την 
υλοποίηση του εκάστοτε έργου.

Οι στόχοι εξειδικεύουν τους σκοπούς και είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επα-
ληθεύσιμοι και χρονικά προσδιορισμένοι�9. Αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις μιας 
υπηρεσίας, των οποίων η εκπλήρωση συντελεί στην υλοποίηση της στρατηγικής 
του Οργανισμού.

Έτσι, οι στόχοι ενσωματώνουν το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε και το 
προσδιορίζουν. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη 
γλώσσα για την περιγραφή του στόχου. Ο πλήρης προσδιορισμός ενός στόχου 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

 το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε, δηλαδή αυτό που θέλουμε να 
επιτύχουμε 

 το σημείο εκκίνησης, δηλαδή το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και 
 τους περιορισμούς που πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου από το 

σημείο εκκίνησης να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. 

Στο παραπάνω σχήμα, το παχύ βέλος απεικονίζει την τρέχουσα κίνηση του 
Οργανισμού. Ο κύκλος απεικονίζει τον στόχο, αυτό που επιδιώκουμε να επιτύχου-
με, την τελική θέση. Το βέλος με την γραμμή απεικονίζει τη διαδρομή, δηλαδή 

�8 Μ. Δεκλερής, «Συστημική Θεωρία», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή �989.
�9 Ν-Α.Αλεξόπουλος, Παραδόσεις στην ΕΣΔΔ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια 

Πολιτική».

Εικόνα 1: Απεικόνιση διαδικασίας προσδιορισμού στόχου.
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το πώς, από την αρχική θέση, προγραμματίζουμε να φτάσουμε στην τελική. Τα 
� τόξα τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτό γιατί ο προσδιορισμός ενός 
στόχου, ανταποκρίνεται στην κίνηση του Οργανισμού και δεν πραγματοποιείται 
προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι στόχοι ως συγκεκριμένα αποτελέσματα προς επίτευξη σε συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους�0.

 Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι τα τελικά αποτελέσματα που ο Οργανισμός 
επιθυμεί να πετύχει. 

 οι βραχυπρόθεσμοι αφορούν στα επιθυμητά αποτελέσματα που αναμένεται 
να επιτευχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην παρακάτω εικόνα, ο μικρός κύκλος συμβολίζει έναν βραχυπρόθεσμο στό-
χο και ο μεγαλύτερος έναν μακρυπρόθεσμο. Ποια όμως είναι η διαφορά τους;

Η πρώτη διαφορά βρίσκεται στην εμβέλεια ή βαθμό κάλυψης. Περιμένουμε 
έναν μακροπρόθεσμο στόχο να καλύπτει περισσότερα σε σύγκριση με ένα βραχυ-
πρόθεσμο. Έτσι, θεωρούμε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο σαν το υποσύνολο ενός ή 
περισσοτέρων μακροπρόθεσμων στόχων. Η δεύτερη διαφορά αφορά τον χρονικό 
ορίζοντα του κάθε στόχου. Συνήθως, το χρονικό πλαίσιο βραχυπρόθεσμων στό-
χων δεν ξεπερνά τα � έτη, ενώ το αντίστοιχο πλαίσιο μακροπρόθεσμων στόχων 
ποτέ δεν είναι μικρότερο από αυτόν το χρονικό ορίζοντα.

Μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα ταξινόμηση των στόχων στο περιβάλλον 
της διοίκησης έχει εκφραστεί από τον Anthony��, ο οποίος διακρίνει τρεις κύριες 
κατηγορίες στόχων: τους στρατηγικούς, τους τακτικούς και τους λειτουργικούς. 
Στηριζόμενοι στην ταξινόμηση του Anthony, μπορούμε να ορίσουμε την κάθε 
κατηγορία στόχων με τον παρακάτω τρόπο:

�0 J. Galbraith, «Designing Organization: in Executive Guide to Strategy, Structure and Process Revised», 
Jossey-bass, σ. �9�-�95.

�� Anthony, R. N. �965. Planning and Control Systems. Boston: Harvard University Press.

Εικόνα 2: Απεικόνιση διαδικασίας μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
στόχων
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Στρατηγικοί είναι οι στόχοι που «αγκαλιάζουν» όλες τις κινήσεις του 
Οργανισμού, που καθορίζουν τις γενικές επιδιώξεις του, που 
στηρίζουν τη χάραξη και διαμόρφωση της πολιτικής και που 
δίνουν το ερέθισμα για τη διαμόρφωση των τακτικών στόχων 
και ακόμη περισσότερο που προσδιορίζουν τις διαδικασίες 
μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται τόσο οι τακτικοί όσο 
και οι λειτουργικοί στόχοι.

Τακτικοί είναι οι στόχοι που εξειδικεύουν τους στρατηγικούς στόχους 
ανά τομέα δράσης του Οργανισμού. Πρόκειται για στόχους 
που είναι περισσότερο λεπτομερείς από τους στρατηγικούς 
στους οποίους στηρίζονται και που, συνήθως, αναφέρονται σε 
τμήματα του Οργανισμού ή ενότητες δραστηριοτήτων.

Λειτουργικοί είναι οι στόχοι που εξειδικεύουν τους τακτικούς συνήθως σε 
επίπεδο που μπορεί να αναφέρεται είτε σε ατομική ανάθεση 
εργασίας είτε σε ομαδική δραστηριότητα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα & Δείκτες Μέτρησης
Η διαχείριση του στρατηγικού σχεδιασμού που αναλύσαμε συντόμως παρα-

πάνω, συνδέεται με τη μέτρηση της αποδοτικότητάς του. Από τη στιγμή που ο 
στρατηγικός σχεδιασμός στοχεύει στην ικανοποίηση των επιθυμητών στόχων και 
η διαδικασία της μέτρησης της αποτελεσματικότητάς του συνδέεται με το βαθμό 
της επίτευξης αυτών των στόχων, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μεταξύ τους 
σχέση είναι κυκλική και συνδυαστική (Σχήμα �).

Κατά τη στοχοθεσία, τίθενται στόχοι, συγκεκριμενοποιούνται, συνδέονται με τους 
διατιθέμενους πόρους και τίθενται δείκτες για τη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση των εκροών, των πραγματικών αποτελεσμάτων και των συνεπειών τους.

Σχήμα 3. Ο κύκλος του στρατηγικού σχεδιασμού και της μέτρησης 
της αποτελεσματικότητάς του
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Σε αυτό το σημείο, η μέτρηση των αποτελεσμάτων συναντά τις κρίσιμες έν-
νοιες της παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Διότι ο 
σκοπός των μετρήσεων αποδοτικότητας είναι να κάνουμε εκείνο που έχει τεθεί 
ως στόχος (αποτελεσματικότητα) με τον σωστό τρόπο και το μικρότερο κόστος 
(αποδοτικότητα), ώστε ο Οργανισμός μας να είναι παραγωγικός��.

Ως αποτελεσματικότητα (effectiveness), ορίζουμε την ικανότητα του Οργανισμού 
να προσεγγίζει συγκεκριμένους προκαθορισμένους στόχους��. Η έννοια της απο-
τελεσματικότητας αναφέρεται στην υλοποίηση ή πραγματοποίηση των προγραμ-
ματισμένων τυπικά προβλεπόμενων στόχων και ως εκ τούτου, θεωρείται ένα από 
τα κριτήρια αξιολόγησης της διοικητικής λειτουργίας.

Ο όρος αποδοτικότητα (efficiency) αναφέρεται στο λόγο μεταξύ του κόστους 
και των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα στη διοικητική πρακτική. Αποδοτικότητα 
είναι η ικανότητα του Οργανισμού να μεγιστοποιεί ένα αποτέλεσμα με δεδομένους 
πόρους ή να ελαχιστοποιεί τη χρήση πόρων για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα�4.

Η αποδοτικότητα διακρίνεται από την αποτελεσματικότητα, καθώς η αποδοτι-
κότητα δεν εξετάζει απλώς την έλευση ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 
αλλά και τις συνέπειές τους στο περιβάλλον του Οργανισμού.

Η σημασία των παραπάνω εννοιών αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη σύγχρονη 
εποχή, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι και η αλόγιστη χρήση τους κρίνεται απαγορευ-
τική. Επιπροσθέτως, ένας Οργανισμός χαρακτηρίζεται ως σύγχρονος, όταν «πλοηγεί» 
σωστά τις οικονομικές του δυνατότητες και αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους 
πόρους, όντας υπόλογος απέναντι σε όσους απευθύνεται, οι οποίοι κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών που τους προσφέρει, δρομολογώντας μια αμφίδρομη και ισότιμη σχέση.

Ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του Οργανισμού, 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης και διαχείρισης αυτών, προερχόμενο 
από τις στρατηγικές του. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως το 
σύνολο των μετρητών που χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιήσουν την αποδοτικό
τητα και αποτελεσματικότητα των ενεργειώνεργασιών. Οι κύριοι δείκτες απόδοσης θα 
βοηθήσουν τον οργανισμό στον προσδιορισμό και τη μέτρηση της προόδου προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του. Όταν ο Οργανισμός έχει αναλύσει την απο-
στολή του και έχει καθορίσει τους στόχους του, απαιτείται μία μέθοδος μέτρησης της 
προόδου προς τους στόχους αυτούς. Έτσι, οι κύριοι δείκτες απόδοσης είναι αναγκαίοι 
για την υλοποίηση των κατευθύνσεών του σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο.

Κρίσιμη έννοια στη διαδικασία στοχοθεσίας αποτελούν οι δείκτες μέτρησης 
αποτελεσμάτων, καθώς ο σαφής και εκ των προτέρων προσδιορισμός των επι-
διωκόμενων στόχων οφείλει να περιλαμβάνει περιγραφή των αποτελεσμάτων 
και ασφαλή κριτήρια ή δείκτες επαλήθευσης�5. Αποτελούν εργαλεία μέτρησης της 

�� Π. Καρκατσούλης, «Το Κράτος σε Μετάβαση: Από τη διοικητική μεταρρύθμιση και το νέο δημόσιο μάνα
τζμεντ στη διακυβέρνηση», σ. 9�.

�� Ν.Μιχαλόπουλος, «Η Δημόσια Διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων».
�4 Χρ. Διαμαντόπουλος, «Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα και η σύγχρονη Διοίκηση», Αθήνα �986 Σημειώ-

σεις ΕΣΔΔ, «Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιου Τομέα», ΙΘ΄ Εκπαιδευτική Σειρά.
�5 R. Butler, «Programme Evaluation: a central perspective» στο PeatMarwickRIPA, Policy Management and 

Policy Assessment, σ. �8, τεύχος �ο.



57ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

οργανωτικής απόδοσης και διακρίνονται σε: 
 ποσοτικούς δείκτες, όταν με ποσοτικούς όρους εκτιμούν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και τα προϊόντα της εκάστοτε οργάνωσης. Οι ποσοτικοί εκφράζουν το 
ποσοστό των ορθώς εκτελεσθεισών εργασιών και η αποτύπωσή τους γίνεται με αριθ-
μούς (π.χ. μέτρηση του όγκου εργασίας των υπηρεσιών στη μονάδα του χρόνου)

 ποιοτικούς, όταν εκτιμούν τις διαδικασίες παραγωγής των υπηρεσιών και 
προϊόντων και τα συνακόλουθα χαρακτηριστικά τους. Οι ποιοτικοί δείκτες εκφρά-
ζουν την ποιότητα των εργασιών που μετρώνται και η αποτύπωσή τους γίνεται 
με ποιοτικές διαβαθμίσεις (π.χ. καλά, μέτρια).

Καθώς οι δείκτες είναι οι αιτιώδεις βρόγχοι μεταξύ της αντιλαμβανόμενης και 
της πραγματοποιούμενης απόδοσης και λειτουργίας ενός Οργανισμού, η χρήση 
τους συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη διάγνωση της παροχής ή μη των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση της ανταπόκρισής του στις σύγχρονες 
ανάγκες του Οργανισμού και στη συνακόλουθη βελτίωση της διοικητικής ικανό-
τητάς του�6, και τον έλεγχο των δαπανών λόγω των ασφυκτικών ορίων που θέτει 
επιτακτικά το πρόβλημα της στενότητας των πόρων�7.

Η Διαδικασία Καθορισμού των Δεικτών Απόδοσης
Η μέτρηση και ανάλυση των δεικτών απόδοσης, μπορούν να βοηθήσουν τη 

διοίκηση να:
 θέτει στόχους
 σχεδιάζει στρατηγικές και ενέργειες
 διαμοιράζει τα αποτελέσματα, ώστε να ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς και
 να παρακινεί τους εργαζομένους.
Η άντληση ασφαλών συμπερασμάτων από τη χρήση των δεικτών ως μηχανι-

σμών πληροφόρησης προϋποθέτει την πλήρωση κάποιων χαρακτηριστικών, την 
ορθή χρήση τους και την αξιόπιστη ανάλυσή τους. Ως προς την πρώτη συνιστώσα, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε�8, οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες πρέπει να 
είναι επικερδείς, επιτεύξιμοι, σημαντικοί, αριθμητικοί και να ανταποκρίνονται: 

 στην αποστολή της δημόσιας οργάνωσης και ως εκ τούτου να συναρτώνται 
άμεσα με την πραγμάτωση των στόχων που εκείνη θέτει (σχετικότητα-συνάφεια)

 στην παροχή ερμηνείας που δεν οδηγεί σε πολλαπλές και αντιφατικές στά-
σεις (κατανόηση) 

 στην προσαρμογή δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες 
κάθε φορά ανάγκες

 στην ύπαρξη μοναδικότητας για την αποφυγή επικαλύψεων με άλλους 
δείκτες 

 στη δημιουργία κόστους μη απαγορευτικού για την οργάνωση. Οι δείκτες, 

�6 http://www.worldbank.org/oed/ecd/tools/
�7 «Δημόσια Πολιτική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Η Προσπάθεια Μέτρησης της Απόδοσης και Καθιέρω

σης Συστήματος Διοίκησης με Στόχους», ΕΣΔΔ, Χριστοπούλου Σωτηρία, σελ. �9.
�8 Μελέτη Διοικητικού Επιμελητηρίου, «Δείκτες Αξιολόγησης Έργου Ελεγκτικών Μηχανισμών», σ. ��, διαθέ-

σιμη στον διαδικτυακό τόπο www.dee.gr
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όταν σχεδιάζονται, υπόκεινται στη λογική κόστους-οφέλους�9, ώστε το καθαρό 
όφελος να υπερβαίνει το κόστος που προκύπτει

 στην αποτροπή χειραγώγησης από την οργάνωση, ώστε να μην χρησι-
μοποιηθούν ως εργαλεία είτε εξωραϊσμού είτε υποτίμησης της προς μέτρηση 
οργάνωσης

 στη συνεκτικότητα με την πραγματικότητα, ώστε να παρασχεθεί μια ολο-
κληρωμένη μέτρηση

 στη χρησιμότητα, το βαθμό, δηλαδή, στον οποίο τα αποτελέσματα καλύ-
πτουν τις ανάγκες που υφίστανται

 στην αποδοχή από τους αξιολογούμενους
 στην αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«Η διοίκηση των Οργανισμών αφορά σε ανθρώπινα όντα. Σκοπός της 
είναι να καταστήσει τους ανθρώπους ικανούς για κοινή δράση, να κατα

στήσει τα πλεονεκτήματά τους αποτελεσματικά 
και τις αδυναμίες τους άσχετες30.»

Peter Drucker

Mε αυτό το απόφθεγμα ο Drucker, πατέρας της σύγχρονης διοίκησης, συνδέει το 
ανθρώπινο δυναμικό με κάθε μορφή και μοντέλο διοίκησης. Για αυτόν, το κυριότερο 
περιουσιακό στοιχείο κάθε Οργανισμού είναι το ανθρώπινο δυναμικό του.

Ο Drucker τόνιζε σε ολόκληρη τη ζωή και το έργο του, ότι οι Οργανισμοί (κερ-
δοσκοπικοί ή μη), έπρεπε πάντοτε να βάζουν τους ανθρώπους πάνω από όλα. 
Με το παραπάνω απόφθεγμά του, μας λέει ότι ο Οργανισμός είναι στην ουσία το 
ανθρώπινο δυναμικό του με τη γνώση του και τις ικανότητές του.

Στην οικονομία γνώσης του ��ου αιώνα, αυτό που διαφοροποιεί τον κάθε οργα-
νισμό δεν είναι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ή η τεχνολογία αλλά το ανθρώπινο 
δυναμικό και οι διαδικασίες με τις οποίες αυτό διαμορφώνεται, μετατρέπεται σε 
στρατηγικό πλεονέκτημα και διατηρείται. Το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα που έχουν σήμερα οι Οργανισμοί είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους με 
υψηλές γνωστικές ικανότητες και πολλαπλές δεξιότητες. Ανθρώπινο κεφάλαιο δεν 
σημαίνει μόνο άνθρωποι. σημαίνει ταλέντο: οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει 
ο κάθε εργαζόμενος, ώστε να δίνει λύσεις��.

Η πρόκληση του ανθρώπινου κεφαλαίου που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
Οργανισμοί, απαιτεί πρωτοποριακές προσεγγίσεις για ζωτικής σημασίας ζητήματα 

�9 Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΣΔΔ, «Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική». 
�0 Peter Drucker, συνέντευξη στη Elizabeth Haas Ederheim, Elisabeth Haas Edersheim, Peter Drucker, Ο 

γκουρού του management, Εκδόσεις επίκεντρο, �009, σελ. �8.
�� Thomas A. Stewart, Intellectual Capital (New York: Currency Doubleday, �999), σελ. 76.
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που κυμαίνονται από την πρόσληψη του προσωπικού, μέχρι την κατάρτιση, τη 
μέτρηση της απόδοσης και τις εργασιακές σχέσεις. 

Επιτυχημένη ανταπόκριση σημαίνει αδιάλειπτη προσοχή στην ανάπτυξη και 
διατήρηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του προσωπικού. Σημαίνει, επίσης, 
ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις ικανότητές του, τα ταλέντα του και την ανταγω-
νιστικότητα του Οργανισμού που το απασχολεί.

Έτσι, πρέπει να αντιμετωπισθεί μία νέα πραγματικότητα που αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα

ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι άνθρωποι χρειάζονται τους Οργανισμούς Οι Οργανισμοί χρειάζονται τους κατάλλη-
λους ανθρώπους

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνίσταται 
στη γεωγραφική θέση, στον εξοπλισμό και στο 
κεφάλαιο

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνίσταται 
στα ταλαντούχα άτομα

Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι προσθέτουν κάτι Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι είναι απαραί-
τητοι για την επιτυχία

Οι θέσεις εργασίας είναι λιγοστές Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι είναι περι-
ζήτητοι

Οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι και οι θέσεις 
εργασίας εξασφαλισμένες

Οι ταλαντούχοι άνθρωποι μετακινούνται 
και η θέση τους είναι βραχυπρόθεσμη

Οι εργαζόμενοι αποδέχονται το καθιερωμένο 
πακέτο που τους προσφέρεται

Οι εργαζόμενοι απαιτούν πολύ περισσό-
τερα

Ed Michaels, Helen Handfield Jones, Beth Axelrod, “The War for Talent”, Harvard Business 
School Press, Boston, MA, �00�

Όποια συστήματα διοίκησης και αν έχει αναπτύξει ένας Οργανισμός, όσο καλά δο-
μημένος και αν είναι ο έλεγχος της αποδοτικότητάς του, το στρατηγικό πλεονέκτημα 
του Οργανισμού αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του και σε αυτό πρέπει πρώτιστα να 
επενδύσει, διαφορετικά χρόνος, πόροι και συστήματα διοίκησης θα πάνε χαμένα.
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ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ….

Υπό το φως των παραπάνω, οι ΕΔ δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα αλλά 
πρωτοπόρους διδάξαντες αρχών διοίκησης, που τις διαχωρίζει σε � πυλώνες που 
περιγράφονται παρακάτω:

1oς Πυλώνας: Ανθρώπινο Δυναμικό
Οι ΕΔ πρωτοπόρες και διδάξασαι της διοίκησης, άπ’ όπου οι ιδιωτικοί Οργανισμοί 

ανέκαθεν αντέγραφαν συστήματα διοίκησης, αναβαθμίζονται εμπράκτως και ανα-
δεικνύουν τον κομβικό ρόλο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

 πρώτον, με την έμφαση που δίνουν στην ανάπτυξη «κλασικών» λειτουργιών 
ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων (προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, αξιολόγη-
ση, εκπαίδευση κ.ά.) και στην αναβάθμιση των λειτουργιών αυτών 

 δεύτερον, με τη χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής διαχείρισης και ανάπτυ-
ξης των ανθρώπινων πόρων τους με την όλο και μεγαλύτερη διασύνδεσή τους με 
τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική 

 τρίτον, με την αναβάθμιση τόσο των προσόντων του προσωπικού όσο και 
της θέσης του στην οργανωσιακή δομή και ιεραρχία.

2oς Πυλώνας: Παρακίνηση
Για τις ΕΔ, οι προς διοίκηση πόροι είναι το όραμα, οι ιδέες, οι γνώσεις, ο εν-

θουσιασμός, η ψυχή, οι προσδοκίες και η εμπιστοσύνη. Και η αποτελεσματική 
διοίκηση αυτών δεν χρειάζεται την υποστήριξη των στρατηγικών, διαδικασιών 
και συστημάτων. Αρκούν το όραμα, η έμπνευση και η καθοδήγηση της Ηγεσίας. 
Οι ΕΔ έχουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους Οργανισμούς της άμε-
σης παρουσίας του φυσικού τους ηγέτη, η οποία όσον αφορά στη διοίκηση των 
ανθρώπινων πόρων και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διοίκησης, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη από όλα τα συστή-
ματα σχεδιασμού και στρατηγικής, απόδοσης και αποτελεσματικότητας

3oς Πυλώνας: Διοικητική Αποτελεσματικότητα και Προγραμματισμός
Η αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας αποτελεί μια στρατηγική στόχευση 

και είναι παρούσα σε όλα τα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης και των ΕΔ. Κα-
θώς η επίτευξη της ποιότητας στο Στρατιωτικό τομέα αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη, 
η Ηγεσία προγραμματίζει τις δράσεις της, ώστε να επιτυγχάνει μετρήσιμα και απτά 
αποτελέσματα. Έτσι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μορφές διοίκησης, εξειδικεύει τους 
άξονες δραστηριοτήτων της σε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, ανάλογα με 
το έργο, τη φύση και την αποστολή τού εκάστοτε φορέα καθώς και τις επικρατούσες 
συνθήκες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του. 

Με γνώμονα τη ρήση των Osborne-Gaebler 

«αν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις»,
οι ΕΔ έχουν ταχύτατα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μέσω της καθιέρωσης ενός 
συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποδοτικότητας. Ως αποτέλε-
σμα των αναφερομένων, εφαρμόζεται η διατύπωση στόχων και υιοθέτησης ενός 
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«συστήματος δεικτών απόδοσης», δηλαδή, ουσιαστικά, ενός συνόλου μετρήσιμων 
μεγεθών, βάσει των οποίων με αντικειμενικό τρόπο αξιολογείται η επίδοση κάθε 
φορέα στην προσπάθεια υλοποίησης του έργου που ασκεί. 

Έτσι, οι δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας λειτουργούν ενισχυτικά προς 
την κατεύθυνση της αποσαφήνισης των στόχων των διοικητικών δράσεων, προ-
τρέποντας στην εμπέδωση της υπευθυνότητας στην καθημερινή λειτουργία των 
διαφόρων Δνσεων και ΕΓ. 

Οι ΕΔ, ως συγκροτημένα σύνολα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και υλικών 
πόρων που συνειδητά αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Εθνικών Ιδεωδών αλλά 
και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, προγραμματίζουν τις δράσεις τους. Ο 
προγραμματισμός αποτελεί συστατικό κομμάτι της διοίκησης των ΕΔ και μείζονος 
σημασίας διοικητική λειτουργία, καθώς συνίσταται στο σύστημα αποφάσεων, οι 
οποίες προηγούνται και προσδιορίζουν τη δράση κάθε δραστηριότητάς τους.

Σε μια εποχή, όπου η οικονομική σύγκλιση προϋποθέτει τη διοικητική 

και οι αλλαγές του παγκόσμιου γίγνεσθαι είναι εκρηκτικές, η υιοθέτηση 

σύγχρονων προτύπων διοίκησης και η ανταπόκριση του αν

θρώπινου δυναμικού σε αυτά καθίστανται αναγκαίες. 

Η στρατηγική και ο σχεδιασμός αποτελούν ανα

πόσπαστο μέρος και γίνονται απαραίτητη προ

ϋπόθεση στην εφαρμογή της Διοίκησης. Στα 

πλαίσια αυτά, όλοι οι Οργανισμοί επιχει

ρούν να ενσωματώσουν σύγχρονες αρχές 

διοίκησης, που να ανταποκρίνονται στις 

προκλήσεις των καιρών, ώστε να υλοποι

ήσουν πολιτικές οργάνωσης, προγραμμα

τισμού, στοχοθεσίας, μέτρησης της από

δοσης και αξιολόγησης της δράσης τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ε.Δ. επιχειρούν 

να ενσωματώσουν αρχές σύγχρονων 

μορφών διοίκησης και να υλοποιήσουν 

πολιτικές οργάνωσης,  προγραμματι

σμού, στοχοθεσίας, μέτρησης της απόδο

σης και αξιολόγησης των δράσεών τους.

Ως συγκροτημένα σύνολα ανθρωπίνων δρα

στηριοτήτων και υλικών πόρων που συνειδη

τά αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Εθνικών 

Ιδεωδών αλλά και στην προσφορά στο κοινωνι

κό σύνολο, προγραμματίζουν τις δράσεις τους, 

έχοντας ως πυξίδα την εκτέλεση της αποστο

λής τους και τη διαφύλαξη των Εθνικών Ιδεωδών.
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Η Επιστήμη της 

Πολυπλοκότητας
& του Χάους
στις σύγχρονες

Ένοπλες Δυνάμεις
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Ο περίφημος αφορισμός του χάους ότι το 

τίναγμα των φτερών μιας πεταλούδας στο 

Πεκίνο επηρεάζει τον καιρό της Νέας Υόρκης 

δείχνει δραματικά αυτό που οι Briggs και 

Peat περιγράφουν ως «αναδυόμενη επιστήμη 

της ολότητας», μια συνεχώς αυξανόμενη επι-

στημονική αναγνώριση ότι τα πάντα στο σύ-

μπαν αλληλοσυνδέονται.

Αν και το χάος είναι κάτι που το 
αποφεύγουμε στη ζωή μας για-

τί μας δημιουργεί προβλήματα (χάος 
στους δρόμους, χάος στο Δημόσιο, 
χάος στη Μέση Ανατολή, χάος στα 
Πανεπιστήμια, χάος στην οικονομία 
κ.λπ.), η μη γραμμική δυναμική και το 
Χάος στην Άμυνα είναι χαρακτηριστι-
κό που δύναται να προσδώσει επιθυ-
μητά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες 
δυνατότητες στους αναλυτές.

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, το 
Χάος ορίζεται σαν την εξαιρετικά ευ-
αίσθητη εξάρτηση της εξέλιξης ενός 
φαινομένου από τις αρχικές συνθήκες. 

Η απρόσμενη μικρό-μεταβολή στις 
αρχικές συνθήκες ενός φαινομένου 
και οι αναπάντεχες επιπτώσεις αυτής 
της μεταβολής στην εξέλιξή του, είναι 
το στοιχείο του χάους - της αταξίας- 
που εκδηλώνεται σε μια τακτική και 
σταθερή φυσική διαδικασία. Ενώ το 
σύστημα θα κατακαθήσει και θα πα-
γιωθεί σε μία νέα θέση, οδηγούμενο 
από έναν «ελκυστή» (σχήμα 1), πάλι η 
προβλεψιμότητά του θα είναι αδύνα-
τον να εκφραστεί με νόμους αιώνιους 
ή ντερμινιστικούς. Ετσι, όμως, η λέξη 
Χάος εκφράζει κάτι κοινό για όλους: 
την αστάθεια και την αταξία.

Σχήμα 1
Ελκυστής Lorenz
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Η επιστήμη των πολύπλοκων συ-
στημάτων, της μη γραμμικότητας και 
του Χάους αποτελεί ένα νέο επιστη-
μονικό πεδίο το οποίο παρουσιάζει 
ραγδαία και μη προβλέψιμη ανάπτυξη 
την τελευταία δεκαετία. Η επιστήμη 
αυτή βρίσκει εφαρμογές σε ένα ευρύ 
πεδίο αντικειμένων όπως: στη φυ-
σική, στη βιολογία, στην οικονομία, 
στην κοινωνία, στη γεωστρατηγική 
κ.λπ. Μερικά από τα κύρια χαρακτη-
ριστικά των πολύπλοκων συστημάτων 
είναι: η μη γραμμικότητα, η εξέλιξη 
(evolution), τα κρίσιμα φαινόμενα με-
τάβασης (Critical points, bifurcation 
points, phase transition), η συλλογική 
συμπεριφορά των τμημάτων που συ-
ναποτελούν ένα πολύπλοκο σύστημα, 
η δυνατότητα μνήμης, μάθησης και 
προσαρμογής.

Ενώ σύμφωνα με επιστήμονες που 
στηρίζονται σε γραμμικές τεχνικές 
και γραμμικές σκέψεις, κάθε σύστημα 
πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και 
με αυτοδιαδικασίες ανάδρασης, η χα-
οτική προσέγγιση και αυτή των πλέον 
σύγχρονων Στρατών είναι ότι κάθε 
σύστημα, όπως και η Εθνική Άμυνα, 
διαιρείται σε υποσυστήματα τα οποία 
πρέπει να μελετώνται συλλογικά και 
ολικά. Επιμερισμός των παραπάνω 
και προσπάθεια γραμμικής απλού-
στευσής τους πάντα οδηγεί σε 
επισφαλή, αν όχι επικύνδυνα 
συμπεράσματα.

«Μικρά» παραδείγ-
ματα Χάους και πο-
λυπλοκότητας 
από την κα-
θημερινή 
μας 

ζωή, είναι πολλά. Ο καπνός του τσι-
γάρου που στροβιλίζεται σε πολύ-
πλοκες και απρόβλεπτες δίνες. Η ροή 
του νερού που στάζει από μια βρύση. 
Το νερό των κυμάτων που σκάζουν 
πάνω σε μια ακτή. Το μελάνι που 
διαχέεται μέσα σε ένα ποτήρι νερού 
με απρόβλεπτο τρόπο. Στην αστρο-
νομία μπορεί να έχουμε μια τυχαία 
μεταβολή κάποιας ιδιότητας (κλίση 
τροχιάς, εκκεντρότητα τροχιάς κά-
ποιου πλανήτη κ.λπ.). Στη βιολογία, 
στην κοινωνιολογία, στην οικονομία 
και τέλος στην ιατρική έχουμε παρό-
μοιες εκδηλώσεις χαοτικής συμπερι-
φοράς.

ΠολυΠλοκοτητα,
Χαος και Εθνικη αμυνα

Η μελέτη της επιστήμης της πο-
λυπλοκότητας μας διδάσκει ότι τα 
κλειστά συστήματα διαλύονται 
και «πεθαίνουν». Αντίθετα 
τα ανοιχτά συστήματα 
αναπτύσσονται, ανα-
νεώνονται, αναρυθ-
μίζονται και αυ-
τοργανώνο-
νται όπως 
ακρι-
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βώς 
οι 

ζωντανοί 
οργανισμοί.
Κάποια από 

τ ι ς  θ ε ω ρ ί ε ς  τ ο υ 
Clausewitz προτείνει 

να μην εξετάζουμε κανέ-
να από τα στοιχεία του πο-

λύπλοκου συστήματός μας ως 
ανεξάρτητα, αλλά ως στοιχεία μιας 

ομάδας και μάλιστα μιας μηχανής, αν 
ερμηνεύσουμε το πνεύμα του μέσω 
της κυβερνητικής.

Μελετώντας την Εθνική Άμυνα 
σαν ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστημα, 
δεν μπορούμε με κάνενα τρόπο να 
παραβλέψουμε τον πολιτισμό, την 
ορθοδοξία, την ιστορία και την πο-
λιτική δυναμική τής κάθε περιοχής, 
την παιδεία του τοπικού πληθυσμού, 
τις μειονότητες, τη μορφολογία του 
εδάφους, την εξωτερική πολιτική-
οικονομία των όμορων κρατών, τη 
στατιστική και πολύ περισσότερο τα 
μαθηματικά εργαλεία που θα μας δώ-
σουν τη δυνατότητα μοντελοποίησης 
του πολύπλοκου συστήματός μας.

Ένα σύστημα είναι  πολύπλο-

κο όταν μπορεί να εμφανίζει τάξη 
και οργάνωση (global order and 
organization) που δεν εξηγείται από 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά συνιστω-
σών του συστήματος. Έτσι, τα χαρα-
κτηριστικά των επιμέρους συστημά-
των που εμπεριέχει, δεν επαρκούν για 
να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά του 
ολικού συστήματος.

Η Εθνική Άμυνα και ιδιαίτερα ο 
Στρατός Ξηράς αποτελούνται από 
ανθρωπογενή συστήματα (έμψυχο δυ-
ναμικό), λειτουργικές δομές και υλικο-
τεχνικά εργαλεία και υποδομές. Όλα 
αυτά συναποτελούν ένα πολύπλοκο 
σύστημα ανοικτό στο περιβάλλον 
με πλούσια και σύνθετη εσωτερική 
δυναμική.

Ο συνδυασμός σύγχρονων και προ-
ηγμένων μαθηματικών, υπολογιστικών 
και πληροφοριακών μεθόδων προσ-
δίδει στη θεωρία και τη γνώση των 
πολύπλοκων συστημάτων έναν πρω-
τόγνωρο, καινοτομικό και πρακτικό 
χαρακτήρα. Άκρως σημαντικές είναι 
οι εφαρμογές τής θεωρίας των πολύ-
πλοκων συστημάτων σε θέματα μο-
ντελοποίησης, πρόβλεψης και ελέγχου 
πολύπλοκων (χαοτικών) διεργασιών 
και συστημάτων, διαχείρισης κρίσεων, 
αναγνώρισης μορφών (π.χ. αναγνώρι-
ση στόχων), προστασίας (κρυπτογρα-
φία, κρυπτανάλυση), βελτιστοποίησης 
δραστηριοτήτων, διαχείρισης ανθρω-
πίνου δυναμικού κ.λπ.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να μελετάμε ένα σύστημα, πόσο μάλ-
λον την Εθνική μας Άμυνα, μεμονωμέ-
να και επιμερίζοντας τα παραπάνω, τα 
οποία στην επιστήμη των πολύπλοκων 
συστημάτων μπορούν να προβλέψουν 
κρίσιμα σημεία, επικίνδυνες στάθμες 
και συναγερμούς και να αφυπνίσουν 
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το σύστημα για παρεμβάσεις σε κά-
ποιο από τα υποσύστηματά του.

Χαοτικα ΠαραδΕιγματα
Έχει ποτέ κανείς αναρωτηθεί εάν 

κάποια φαινόμενα ή διαδικασίες τα 
οποία φαίνονται τυχαία, μη περιοδικά 
και χωρίς κάποιο εμφανές pattern 
εξέλιξης, μπορούν να μοντελοποιη-
θούν και να φτάσουμε σε σημείο να 
προβλέψουμε αξιόπιστα την βραχυ-
πρόθεσμη εξέλιξή τους;

Αν εξετάσουμε κάποιες τέτοιες δι-
αδικασίες θα αντιληφθούμε ότι η ιδέα 
της πολυπλοκότητας και του Χάους 
στην Εθνική Άμυνα είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και δικαιολογεί απο-
λύτως τα εκατομμύρια δολάρια που 
έχουν δαπανηθεί και συνεχίζουν να 
δαπανώνται από τις Αμερικανικές ΕΔ 
την τελευταία δεκαετία για τις παρα-
πάνω έννοιες.

Ας δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο, 
για το οποίο δεν υπάρχουν εμφανείς 
επαναλήψεις ούτε κάποιο pattern εξέ-
λιξης και σίγουρα κάποιος μελετητής 
του δεν θα είναι σε θέση να προ-
βλέψει το φαινόμενο την 85η ή 92η 
εβδομάδα εξέλιξής του.

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικο-
νίζονται οι πιθανές απώλειες στρατι-
ωτικού προσωπικού των Νατοϊκών 
δυνάμεων στο Αφγανιστάν σε μία 
περίοδο 76 εβδομάδων.

Εδώ τίθενται τα εξής ερωτήματα, 
στα οποία απαντήσεις δίνονται μελε-
τώντας τη θεωρία της πολυπλοκότη-
τας και του Χάους καθώς και τα εργα-
λεία που παρατίθενται επιγραμματικά 
στη συνέχεια. Υπάρχει κάποια μορφή 
περιοδικότητας στην υπόψη χρονο-
σειρά; Είναι απλά μία διασπορά τυχαί-
ων πληροφοριών; Πώς μπορούμε να 
προβλέψουμε τις ανθρώπινες απώλει-
ες σε μελλοντικό χρόνο διαθέτοντας 
μόνο τις πληροφορίες που αντλούμε 
από το διάγραμμα; Πόσο αξιόπιστη 
είναι μία τέτοια πρόβλεψη;

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές 
είναι ένα άλλο φαινόμενο που χαρα-
κτηρίζεται από Χαοτική και πολύπλο-
κη συμπεριφορά. Οι υπόψη συναλλα-
γές πραγματοποιούνται σήμερα κατά 
κύριο λόγο με υπολογιστές, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογι-
σμικό. Το λογισμικό αυτό λαμβάνει 
υπόψη του όχι μόνο τις εκτιμήσεις 
του συγκεκριμένου χρηματιστή-χρή-

Σχήμα 2
Νατοϊκές απώλειες στο Αφγανιστάν
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Σχήμα 5
Μη Χαοτικό Μοντέλο στην Καρδιακή Δραστηριότητα Ανθρώπου Πάσχοντος

από Καρδιακό Νόσημα

Σχήμα 3
Χαοτικό Μοντέλο στις Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Σχήμα 4
Χαοτικό Μοντέλο στην Καρδιακή Δραστηριότητα Υγειούς Ανθρώπου
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στη για τη 
μελλοντική εξέλιξη της τιμής των με-
τοχών, αλλά και τις «κινήσεις» των 
υπολογιστών των υπόλοιπων χρη-
ματιστών. Η πολύπλοκη αυτή σχέση 
οδηγεί σε χαοτική συμπεριφορά της 
τιμής των μετοχών με απρόβλεπτες 
συνέπειες.

Ένα καλό παράδειγμα χάους στον 
ανθρώπινο οργανισμό είναι οι παλμοί 
της καρδιάς. Για τον περισσότερο κό-
σμο, η καρδιά χτυπά με μια περιοδική 
κανονικότητα, σαν ρολόι. Ωστόσο, 
περισσότερο ευαίσθητα όργανα απο-
καλύπτουν ότι ο ρυθμός μιας φυσιο-
λογικής καρδιάς ποικίλλει σημαντικά. 
Σπανίως η καρδιά μας χτυπά με τον ίδιο 
τρόπο δυο φορές και συμπεριφέρεται 
σαν ένα πολύπλοκο, Χαοτικό σύστημα. 
Εκτός από την τυχαία μη περιοδικότη-
τα, η καρδιά διαθέτει επίσης δύο επι-

πρό-
σθετα 

χαρακτη-
ρ ι σ τ ι κ ά  τ ω ν 

Χαοτικών συστη-
μάτων: την εμφάνι-

ση κανονικότητας και την 
ύπαρξη των «παράξενων ελκυστών» 

(strange attractors).
Πρόσφατα, οι γιατροί και οι επι-

στήμονες άρχισαν να βλέπουν το 
Χάος σαν υγεία. Ο Arnold Mandell 
αναρωτιέται: «Είναι δυνατόν, η μαθη-
ματική παθολογία, το Χάος, να σημαίνει 
υγεία; Και η μαθηματική υγεία, που 
είναι…η προβλεψιμότητα και η δια-
φοροποιησιμότητα (differentiability), 
να σημαίνουν νόσο;». Δεν είναι μόνο 
δυνατό, αλλά το πιθανότερο... Τα πα-
ραπάνω δικαιολογούνται και από την 
εικόνα της καρδιακής δραστηριότη-
τας ενός ατόμου με σοβαρό καρδιακό 
νόσημα που φαίνεται στο σχήμα 5. 
Εδώ το Χάος έχει δώσει τη θέση του 
στην περιοδικότητα και στην απόλυτη 
προβλεψιμότητα και εάν η κατάσταση 
αυτή παραμείνει, θα προκαλέσει το 
μοιραίο.
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AξονΕς Εφαρμογης της 
ΠολυΠλοκοτητας ςτην αμυνα
Παρακάτω συνοψίζονται ορισμέ-

νοι σημαντικοί άξονες εφαρμογής 
της πολυπλοκότητος στο πολύπλοκο 
σύστημα της Εθνικής Άμυνας που 
απορρέουν από την επιστήμη της πο-
λυπλοκότητος και της μη γραμμικής 
δυναμικής.

 Ολιστική μοντελοποίηση της 
Άμυνας και της Εθνικής ασφάλειας με 
σύγχρονα εργαλεία των μη γραμμι-
κών επιστημών (δυναμικά συστήματα, 
έρευνα, καταγραφή, ομαδοποιήσεις 
προβλημάτων, συσχετίσεις, πρόβλε-
ψη-πρόγνωση).

 Δημιουργία και προσαρμογή 
μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης 
δεδομένων και εργαλείων ανίχνευσης, 
καταγραφής, μοντελοποίησης, πρό-
βλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης 
(ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακή μο-
ντελοποίηση πολυπλοκότητας).

  Αξιοποίηση της σύγχρονης 
θεωρίας κρίσιμων καταστάσεων και 
διαχείρισης κρίσεων μέσα από την 
θεωρία των πολύπλοκων συστημά-
των (οργάνωση σύγχρονης μεθόδου 
διαχείρισης κρίσεων).

 Διαχείριση γνώσης, ανθρώπινο 
δυναμικό, επικοινωνία ανθρώπου και 
μηχανών, ψυχολογία, ιστορία, φιλο-
σοφία, διεπιστημονικότητα.

 Αναγνώριση προβλημάτων, εκ-
παίδευση, έρευνα, ανάπτυξη στρατη-
γικών, δημιουργία ιεραρχικών δομών 
αυτο-οργάνωσης.

 Γεωπολιτική δυναμική-
διασυνοριακές περιοχές, 
άμυνα στο εσωτερι-
κό, στρατηγικές 
μειονότητες.

γνωςτικα ΠΕδια και
ΕργαλΕια

Σύμφωνα με την επιστήμη των 
πολύπλοκων συστημάτων, σε θέματα 
Εθνικής Άμυνας, δύνανται να αξιο-
ποιηθούν τα κάτωθι «εργαλεία» της 
επιστήμης αυτής:

 Μη γραμμικές μέθοδοι μοντελο-
ποίησης και πρόβλεψης σημάτων

 Κυψελοειδή αυτόματα (Cellular 
automata), νευρωνικά δίκτυα (Neural 
networks) και αναγνώριση μορφών 
(Pattern recognition)

 Πολύπλοκα συστήματα προσαρ-
μογής (Complex adaptive systems), 
γ ε ν ε τ ι κ ο ί  α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι  ( g e n e t i c 
algorithms), θεωρία παιγνίων (Game 
theory) και στοχαστικές διεργασίες 
Markov (Markov processes), ασαφή 
συστήματα (fuzzy systems)

 Χαοτική δυναμική και διαχείριση 
πληροφορίας (Chaotic dynamics and 
information processing), αναγνώριση 
γλωσσών και ασφάλεια (Language 
recognition and security), κώδικες 
διόρθωσης λαθών, Γεωμετρία Fractals 
και επεξεργασία πληροφορίας

 Γραμμικά και μη γραμμικά συ-
στήματα, τεχνητή νοημοσύνη, επεξερ-
γασία γλωσσών, ευρετικές διαδικασί-
ες, έμπειρα συστήματα

 Θεωρία καταστροφών, διαχείρι-
ση κρίσεων, θεωρία λήψης αποφάσε-
ων, θεωρία βελτιστοποίησης.
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ταξινομηςη ΠΕδιων Εφαρμογης
Αναλυτικότερα, τα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας τα οποία μπορούν να τύχουν 

μελέτης και βελτίωσης μέσω των εργαλείων που προσφέρει η επιστήμη των πο-
λύπλοκων συστημάτων ταξινομούνται ως ακολούθως:

Προσομοίωση συστημάτων με πολλαπλούς παράγοντες
 Χωροχρονική ψηφιακή μοντελοποίηση μαχών
 Χωροχρονική ψηφιακή μοντελοποίση εχθρικών συστημάτων

αναγνώριση προτύπων 
 Ευφυείς αλγόριθμοι παρακολούθησης (εναερίου) στόχου
 Ευφυείς αλγόριθμοι αναγνώρισης στόχου
 Ευφυείς αλγόριθμοι αναγνώρισης κατεύθυνσης άφιξης σήματος 

(Direction of Arrival DOA)
 Αλγόριθμοι παθητικής παρακολούθησης στόχου (Sonar)
 Συστήματα Ελέγχου Πυρός

διαχείριση Πληροφορίας - ασφάλεια ςυστημάτων
 Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis) και επιλογή βέλτιστων Αντιμέτρων 

(Countermeasures) για την Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων.

 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Ψηφιακών Υπογραφών (Digital 
Signatures) σε περιβάλλον Διαδικτύου (Internet).

 Σχεδίαση και Aνάπτυξη Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών (Public - Key 
Infrastructure) για την ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου (Internet).

 Σχεδίαση και Aνάπτυξη Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private 
Network) για την αποστολή Ευπαθών Πληροφοριών διαμέσου του Διαδικτύου 
(Internet).

 Αποτίμηση χρησιμοποιούμενων Κρυπτογραφικών Προιόντων και 
λοιπών τεχνολογικών Λύσεων Ασφάλειας Δικτύων (Network Security).

 Δημιουργία Γεννήτριας Συνθηματικών (Password generator) και 
Ελεγκτή Επιλογής Συνθηματικών (Proactive Password Checker).

 Μεθοδολογίες και Τεχνολογικές λύσεις για τη χρονοσήμανση απο-
στολής και λήψης μηνυμάτων (Timestamping).

 Σχεδίαση και ανάπτυξη Σύγχρονων Μεθόδων Ελέγχου Προσπέλασης 
(Access Control) σε περιβάλλοντα υψηλής ευπάθειας.

 Μεθοδολογίες και Τεχνολογικές Λύσεις για την Ασφαλή Αποθήκευση 
και Εξόρυξη (Datamining) Πληροφοριών υψηλής ευπάθειας από Βάσεις 
Δεδομένων σε περιβάλλον Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web).

 Επιλογή και αξιοποίηση Τεχνολογικών Λύσεων για την Ασφαλή 
Αξιοποίηση Ασυρμάτων Επικοινωνιών διαμέσου του Διαδικτύου 
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(Internet).
 Μεθοδολογίες Διοίκησης Έργων (Project management) Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών.

γλωσσική τεχνολογία
 Τεχνικές επεξεργασίας σημάτων σε θορυβώδες περιβάλλον.
 Αυτόματη αναγνώριση μορφών (ακουστικών, οπτικών, κ.λπ).
 Εκμάθηση μηχανών, ώστε να έχουν συγκεκριμένη συμπεριφορά.
 Ανάλυση μεγάλων όγκων κειμένων, εντοπισμός χαρακτηριστικών.
 Μηχανική Μετάφραση.
 Κατασκευή μεγάλων πολύγλωσσων λεξικών όρων.
 Αναγνώριση Φωνής.
 Προστατευμένες φωνητικές επικοινωνίες.

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 Συγκρούσεις, Θεωρία καταστροφών.
 Πρόβλεψη, διαχείριση κρίσεων.
 Ανθρώπινο δυναμικό, πολιτική ψυχολογία, σύμβολα και συμβολισμοί, 

ελκυστές, διακλαδώσεις.
 Θεωρία καταστροφών, ανθρώπινη συμπεριφορά, κοινωνική ψυχολο-

γία, πολιτική, στάσεις πληθυσμών, εμπλοκή και έλεγχος.
 Διαχείριση - έλεγχος ιεραρχικών δομών διοίκησης και λήψη αποφά-

σεων.
 Αυτοοργανούμενες ανθρώπινες ομάδες και λειτουργικότητα ανθρώ-

πινων συστημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Chaos, complexity and the Military (US National Defense University, National War College), 2004.

 The Relevance of Chaos Theory to Operations (Anton Kuruc), Australian Defense Force Journal, 162, 

03/09-10.

 Ο Ταραγμένος Καθρέπτης, John Briggs and F. David Peat, 1991, Εκδόσεις «ΚΑΤΟΠΤΡΟ».

 Σημειώσεις καθηγητή ΔΠΘ κου Παύλου Γεώργιου, 2010.

 Ο Ανθρώπινος Οργανισμός ως Χαοτικό Σύστημα, Crystal Ives.
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ς απόρροια των αυξημένων απαι-
τήσεων του σύγχρονου τρόπου ζωής, 
προβλέπεται πως η παγκόσμια ηλε-
κτροπαραγωγή, πρόκειται σχεδόν να 
διπλασιαστεί, από περίπου 17,3 τρισε-
κατομμύρια κιλοβατώρες το 2005, σε 
33,3 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες 
το 2030, χωρίς να μπορούν να υπολο-
γιστούν οι ενεργειακές ανάγκες που 
θα προκύψουν από το ενδεχόμενο 
αναβάθμισης και «εξευρωπαϊσμού» της 
ζωής του μέσου Κινέζου. 

Τα ενεργειακά δίκτυα, καλούνται να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, 

Smart Energy Grids:

Ο ηλεκτρισµός 

αποκτά 

ευφυΐα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής, 

Dr Χαράλαμπος Σκιάνης, 
Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου 

Παγκόσμια Κατανάλωση 
Πρωτογενούς Ενέργειας (2005)
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καθώς το σενάριο να αντιμετωπίσουν 
κινδύνους συμφόρησης και γενικής δι-
ακοπής, γίνεται όλο και πιο πιθανό.

Υπάρχουσα Τεχνολογ ία

Τα υπάρχοντα δίκτυα βασίζονται 
κυρίως σε μεγάλους κεντρικούς σταθ-
μούς παραγωγής, που συνδέονται με 
συστήματα μεταφοράς υψηλής τάσης, 
τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται 
με υποσταθμούς μέσης τάσης, για τις 
βιομηχανικές ανάγκες και με υποσταθ-
μούς χαμηλής τάσης, για τους τελικούς 
καταναλωτές. Η παραγωγή, η διανομή 
και η μεταφορά της ενέργειας, γίνε-
ται κατά κύριο λόγο μονοπωλιακά από 

δημόσιους φορείς, οι οποίοι παρέχουν 
ισχύ και ελέγχουν το δίκτυο, από τις 
κεντρικές εγκαταστάσεις τους. 

Στο συγκεντρωτικό αυτό μοντέλο λει-
τουργίας, δεν υπάρχει ενεργή συμμετοχή 
του καταναλωτή στα διάφορα στάδια του 
ενεργειακού κύκλου, απουσιάζει εντελώς 
η επικοινωνία, ενώ οι διασυνδέσεις ανα-
πτύχθηκαν κυρίως για αμοιβαία υποστή-
ριξη μεταξύ χωρών και περιφερειών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της 
υπάρχουσας τεχνολογίας και αρχιτεκτο-
νικής του ηλεκτρικού δικτύου, συνοψί-
ζονται όπως παρακάτω: 

 Κεντρικός έλεγχος των σταθμών 
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παραγωγής και του συστήματος μετα-
φοράς

 Το δίκτυο διανομής και οι διε-
σπαρμένες μονάδες ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, λειτουργούν παθητικά με 
περιορισμένες δυνατότητες διείσδυσης 
και κόστους 

 Η ροή του ρεύματος κινείται προς 
μία κατεύθυνση, από τους σταθμούς 
παραγωγής, προς τους τελικούς κατανα-
λωτές, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις 

 Παράπλευρες απώλειες, κατά τις 
διαδικασίες μεταφοράς και διανομής

 Τεράστιες δαπάνες συντήρησης
 Χαμηλή αξιοπιστία τροφοδότησης
 Προβλήματα στάθμης τάσεως και 

άεργου ισχύος
 Χαμηλής ποιότητας παροχή, ηλε-

κτρικού ρεύματος
 Εκπομπές CO2 για σταθμούς παρα-

γωγής, λόγω καύσης ορυκτών καύσιμων.

Eυφυές  Eνεργε ιακό  ∆ ίκτυο 

(Smar t  Energy  G r id )

Με τον όρο ευφυές ενεργειακό δίκτυο, 
περιγράφεται ένα πλήρες πληροφοριακό 
σύστημα (Information Technology (IT)) 
μέτρησης, ανάλυσης και οργάνωσης 
της ροής τής ενέργειας και των λοιπών 
ενεργειακών δεικτών, με την προσθήκη 
έξυπνων μετρητών [1] στα σημεία πα-
ραγωγής ή τελικής μέτρησης, οι οποίοι 
προσφέρουν πληροφορίες πραγματικού 
χρόνου, για δείκτες όπως η παραγωγή, η 
κατανάλωση και η ζήτηση [2]. 

Τα συλλεχθέντα, ψηφιακά ενεργειακά 
δεδομένα, μετά από κατάλληλη επεξερ-
γασία, προσφέρουν ένα απλοποιημένο 
εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο 
προσομοιώνει το σύστημα και μέσα 
από αλγοριθμικές διαδικασίες (ITILv3 
on Energy) βοηθούν στη δημιουργία 
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ηλεκτρονικών προφίλ πελατών, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην κατάλληλη από-
δοση των ενεργειακών απαιτήσεων. 

Ο συνδυασμός της δυναμικής προ-
σαρμοστικότητας στη διαθεσιμότητα 
ενέργειας και στη βέλτιστη διαχείριση 
των ενεργειακών φορτίων, μειώνει ση-
μαντικά την ανάγκη για ακριβές γεν-
νήτριες μεγάλης ισχύος και καλωδιακή 
υποδομή, ενώ αποτρέπει τις διακοπές 
ηλεκτρισμού, εκμεταλλευόμενο την 
στατιστική ανάλυση των ενεργειακών 
απαιτήσεων σε ρεαλιστική βάση. 

Επίσης, η σύνδεση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μικρής και το-
πικής κλίμακας, κατανεμημένων στο 
δίκτυο, ανακουφίζει οικονομικά και 
συμβάλει προς τη μείωση της περιβαλ-
λοντολογικής ρύπανσης, ενώ βελτιώνει 
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
και παράσχει ασφαλή περιφερειακά 
ενεργειακά αποθέματα. 

Χαρακτηρ ιστ ικά  Τεχνολογ ίας 

Έξυπνων  Ενεργε ιακών 

∆ ικτύων 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής των ευ-
φυών δικτύων [3], συνοψίζονται όπως 
παρακάτω: Αποκεντρωτική Αρχιτεκτονική 
με Βάση την Απομακρυσμένη Διαχείριση, 
Φιλική Προς τον Χρήστη - Καταναλωτή, 
Άριστη Ποιότητα και Υψηλή Αξιοπιστία 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών, Βελτιστοποίηση 
Απόδοσης και Αυξημένη Αντοχή σε Βλάβες 
Υποδομών και Επικοινωνιών, Ποικιλία και 
Αυτονομία Κατανεμημένης Παραγωγής, 
Νέοι Μηχανισμοί Χαμηλού Κόστους 
Αποθήκευσης, Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, Άμεση Συμμετοχή των 
Καταναλωτών στη Διαχείριση Ζήτησης, 
Δυνατότητα Συνεχούς Εισαγωγής Νέων 
Ψηφιακών Υπηρεσιών, Φιλική Προς το 
Περιβάλλον [4].

Στόχος  κα ι  Πλεονεκτήµατα 

Ευφυών  ∆ ικτύων  κα ι 

Απα ι τήσε ις  γ ια  Έξυπνα  ∆ ίκτυα 

Επόµενης  Γεν ιάς

Στόχος των έξυπνων δικτύων είναι η 
αειφόρος ανάπτυξη, με τη δημιουργία 
ενός αποδοτικού δικτύου παραγωγής, 
διανομής και διαχείρισης, δίνοντας έμ-
φαση στις ΑΠΕ, στη διεσπαρμένη πα-

Ευφυές Δίκτυο (Smart Energy Grid)
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ραγωγή, τη μείωση του κόστους ενερ-
γειακών μονάδων κατανάλωσης και τη 
βελτιστοποίηση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα ανά 
τομέα σε σχέση με τις απαιτήσεις και 
προσδοκίες των ευφυών δικτύων επό-
μενης γενιάς, συνοψίζονται ως εξής:

Λειτουργικά:
 Να ενσωματώσει κάθε μορφής δι-

εσπαρμένη παραγωγή και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

 Να προσφέρει μεγαλύτερη αξι-
οπιστία και ποιότητα ισχύος, ειδικά σε 
περιοχές όπου οι διακυμάνσεις τάσης 
είναι συχνές ή όπου η ενέργεια που 
παρέχεται από το δίκτυο δεν είναι αξι-
όπιστη

 Να ηλεκτροδοτήσει απομακρυ-
σμένες περιοχές όπου η επιλογή των 
παραδοσιακών γραμμών διανομής 
αδυνατεί να ανταποκριθεί, όπως πύρ-
γοι κεραιών, μικρά απομακρυσμένα 
χωριά, πλατφόρμες άντλησης πετρε-
λαίου στον ωκεανό, με χρήση της δι-
ασπαρμένης παραγωγής ως βασική 
πηγή ενέργειας

 Να μειώσει την υπερφόρτωση 
των γραμμών διανομής, των ακούσιων 
διακοπών παροχής ηλεκτροδότησης και 
να ενσωματώσει δυνατότητες αυτόμα-
της ανάνηψης (Black Start)

 Να βελτιστοποιήσει τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες του συστήματος κα-
ταγραφής, κοστολόγησης, διανομής και 
ανεφοδιασμού

 Να αναβαθμίσει, το σύνολο των 
υλικών υποδομών, της τεχνολογίας επι-
κοινωνιών και πληροφορικής που αυτές 
ενσωματώνουν, του λογισμικού διαχεί-
ρισης ενεργειακών δεδομένων και της 
εκπαίδευσης του προσωπικού.

Στην Κατεύθυνση της Παραγωγής:
 Να ανταποκρίνεται άμεσα και 

βέλτιστα σε νέες απαιτήσεις ισχύος
 Να εναρμονίζει τις πραγματικές 

ανάγκες παραγωγής, βάσει της ζήτησης, 
ανά δεδομένη κατάσταση και χρονική 
περίοδο

 Να μεγιστοποιήσει την ενεργεια-
κή απόδοση των κάθε μορφής πηγών 
ενέργειας 

 Να δημιουργήσει διαδικασίες 
παροχής εφεδρικής ενέργειας.

Ασφάλειας:
 Να ενδυναμώσει την ενεργειακή 

ασφάλεια με μηχανισμούς ελεγχόμενης 
πρόσβασης

 Να επιτρέψει τη δημιουργία πο-
λιτικών ασφαλείας για εντοπισμό κα-
κόβουλων ενεργειών και επιθέσεων, 
με τεχνολογίες εντοπισμού κρίσιμων 
σημείων (Νetwork Intrusion Prevention 
System (IPS))

 Να ενσωματώσει μηχανισμούς, 
προστασίας αποθηκευμένων δεδομένων 
και κρυπτογραφημένης μετάδοσης

 Να χρησιμοποιήσει ελεγκτές 
πραγματικού χρόνου, για τη διαχείρι-
ση τον συσχετισμό και την ειδοποίηση 
συμβάντων 

 Να εφαρμόσει διαδικασίες υπη-
ρεσιών εκτίμησης συμβατότητας και 
αξιολόγησης των φυσικών εγκαταστά-
σεων ηλεκτρικού δικτύου 

 Να προτυποποιήσει το αρχιτε-
κτονικό σχέδιο φυσικής και δικτυακής 
ασφάλειας του πλέγματος. 

Οικονομικά:
 Να επιτρέψουν σε συστήματα 

εποπτείας ροής να παρακολουθούν 
τις καταναλώσεις και να ενημερώνουν 
τους τελικούς καταναλωτές, βοηθώ-
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ντας στην ορθότερη διαχείριση της 
ενεργειακής ζήτησης και άρα τη μείω-
ση του κόστους

 Να προσφέρουν προβλέψιμο 
ενεργειακό κόστος, με την εισαγωγή 
AΠΕ και διεσπαρμένης παραγωγής

 Να μετατρέψουν τον μικροπα-
ραγωγό σε ρυθμιστή του οικονομικού 
συστήματος της ενέργειας, με την απε-
λευθέρωση της αγοράς και την ομότιμη 
ενέργεια 

 Να απεγκλωβίσουν την ρυθμι-
στική αρχή από τα τεράστια έξοδα των 
μετρήσεων καθώς κι αυτών που προκύ-
πτουν από τη συντήρηση παλαιών και 
παρωχημένης τεχνολογίας υποδομών 
και δικτύων.

Αισθητικά:
 Να βελτιώσουν την τεχνολογία 

υποδομών και συστημάτων, εξαλείφο-
ντας την ανάγκη για υπέργεια καλώδια

 Να προσφέρουν καθαρή ενέργεια, 
με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλ-
λον, αθόρυβες, με λειτουργία απαλλαγ-
μένη από απόβλητα και ρύπους.

Στην Κατεύθυνση της Αειφόρου 
Ανάπτυξης:

 Να προσφέρουν ευκαιρίες επεν-
δύσεων και δημιουργία θέσεων εργασί-
ας και απασχόλησης

 Να επιτρέψουν την αξιοποίηση 
πόρων χρηματοδότησης κυρίως επεν-
δυτικών προγραμμάτων (Εθνικοί φο-
ρείς, ΕΕ, κ.τ.λ), με σκοπό την ανάπτυξη 
της περιφέρειας και των απομακρυσμέ-
νων περιοχών

 Να υποστηρίξουν την ανάληψη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από 
ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς αλλά 
και ιδιώτες, με σύμπραξη επενδύσεων 
σε αυτοτελή έργα υποδομής.

Σύγκρ ιση  Τεχνολογ ιών 

Τα έξυπνα δίκτυα ως αποτέλεσμα 
της ενεργειακής πληροφορικής, μπο-
ρούν να έχουν μεγαλύτερη ανταπό-
κριση, αλληλεπίδραση και διαφάνεια 
από ό,τι τα σημερινά δίκτυα. Μπορούν 
να προσαρμοστούν σε νέους πόρους 
ανανεώσιμης ενέργειας, να φροντίσουν 
την εκατέρωθεν συντονισμένη φόρτιση 
συσκευών και να παράσχουν πληρο-
φορίες σε καταναλωτές, σχετικά με τα 
επίπεδα χρήσης τους. Θα επιτρέψουν 
στις κοινωφελείς επιχειρήσεις αποτε-
λεσματικότερο έλεγχο των δικτύων 
τους, ενώ θα συμβάλουν στη μείωση 
των εκπομπών επιβαρυντικών αερίων 
για το περιβάλλον. Η συνεκτικότητα 
του Διαδικτύου, η υπολογιστική ισχύς, 
οι ψηφιακοί αισθητήρες και ο απομα-
κρυσμένος έλεγχος του συστήματος 
μεταφοράς και διανομής, ενεργούν 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τεχνολογ ίες  &  Έρευνα 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
όραμα για την αναβάθμιση των ενερ-
γειακών δικτύων, έχουν προωθηθεί 
συμπράξεις που συνδυάζουν τις τρεις 
πλευρές του «τριγώνου της γνώσης»: 
τεχνολογία, καινοτομία και έρευνα, 
γεγονός που αποτέλεσε τον θεμέλιο 
λίθο για την περαιτέρω πρόοδο του 
όλου εγχειρήματος.

Τεχνολογ ίες 

Βάσει  μίας ψηφιακής ενεργει-
ακής πληροφοριακής στρατηγικής 
και διαχείρισης (Service Strategy 
Management & Transition (ITILv3)), 
έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς εξε-
λίσσονται την τελευταία 10ετία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, τεχνολογίες για 
αποκέντρωση των ενεργειακών υπη-



78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 78 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ρεσιών πληροφορικής, με σημαντι-
κότερες τις παρακάτω: Τεχνολογίες 
Ηλεκτρονικών Ισχύος και Έλεγχου 
Ροής Μέσω Ευέλικτων Συστημάτων 
Μ ε τ α φ ο ρ ά ς  ( F A C T S ) ,  Έ ξ υ π ν ω ν 
Ψηφιακών Μετρητών, Ενεργειακών 
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν  Σ ύ σ τ η μ α τ ω ν 
(Energy Information System (EIS)) 
και Υπολογιστικού Νέφους (Cloud 
Computing).

∆οµ ικά  Στο ι χε ία  κα ι 

∆ ιαχε ίρ ιση  Ευφυών 

Ενεργε ιακών  ∆ ικτύων 

Στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας 
του κεντρικού φορέα παραγωγής εισ-
ρέουν καθημερινά ποσότητες ενέργει-
ας, οι οποίες προέρχονται από δική του 
παραγωγή ή παραγωγή τρίτων. Κάθε 
ένα από αυτά τα «φορτία», μπορεί να 
έχει προέλθει από διαφορετική παρα-

γωγική διαδικασία, όπως εργοστάσια 
καύσης λιγνίτη, εργοστάσια καύσης 
φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια και ΑΠΕ, με διαφορετικό μέ-
γεθος και κόστος αγοράς. Επομένως, 
είναι πολύ σημαντική η ορθολογική 
ταξινόμηση των επί μέρους λειτουρ-
γιών και η αφομοίωση στον ενεργει-
ακό κύκλο, των ετερογενών μορφών 
ενέργειας, με διακριτά και μετρήσιμα 
χαρακτηριστικά. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ο τρό-
πος διαχείρισης και εισαγωγής των 
επί μέρους τεχνοτροπιών στα ευφυή 
πλέγματα, καθώς ένα σύστημα διαχεί-
ρισης ενέργειας πρέπει, να γνωρίζει 
επ’ ακριβώς τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε υποσυστήματος, 
να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα 
και να σχεδιάζει την ενεργειακή πολι-
τική που θα ακολουθήσει, με γνώμονα 
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την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, της ποιότητας ζωής και της 
ενεργειακής και οικονομικής απόδο-
σής του. Οι βασικότερες τεχνολογίες 
που ενσωματώνονται σε ένα σύστημα 
ενέργειας είναι:

1. Παραγωγής Ενέργειας 
α. Διεσπαρμένων Ενεργειακών 

Πόρων 
 Οι τεχνολογίες διεσπαρμένης παρα-

γωγής, αποτελούνται κυρίως από συστή-
ματα παραγωγής ενέργειας και συστή-
ματα αποθήκευσης που τοποθετούνται 
στον τελικό χρήστη ή κοντά σε αυτόν. 
Χαρακτηριστικότερα δείγματα αυτής 
της τεχνολογίας είναι: Μικροτουρμπίνες, 
Τουρμπίνες Εσωτερικής Καύσης, 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μηχανές 
Stirling, Κυψέλες Καυσίμου. 

β. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) 

Οι ΑΠΕ είναι μορφές εκμεταλλεύ-
σιμης ενέργειας που προέρχονται από 
διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως 
ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία 
του νερού κ.τ.λ και για την εκμετάλλευ-
σή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργη-
τική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντλη-
ση ή καύση, αλλά η εκμετάλλευση της 
ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη 
φύση. Πρόκειται για «καθαρές» μορ-
φές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο 
περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν 
υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρα-
κα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα. 
Ο χαρακτηρισμός «ανανεώσιμες» είναι 
καταχρηστικός, μιας και ορισμένες από 
αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερμική 
ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμα-
κα χιλιετιών. Ως προς τον ενεργειακό 
κύκλο, βοηθούν στην αποκέντρωση 
της παραγωγής φορτίζοντας λιγότερο 
τα δίκτυα μεταφοράς στην καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων και στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Σημαντικότερες 
τεχνολογίες ΑΠΕ είναι:

 Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά κελιά (PV), ή αλλιώς 
ηλιακά κελιά, μετατρέπουν απευθείας το 
φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Συγκεντρώνονται σε επίπεδα panel τα 
οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε 
ταράτσες ή άλλες ηλιόλουστες περιοχές. 
Παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να έχουν 
κινούμενα μέρη, λειτουργούν αθόρυβα 
και χωρίς εκπομπές. Η απόδοσή τους 
φθάνει στα 50 - 150 watt σε κάθε τ.μ. 

 Αιολικά Συστήματα
Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν 

τον άνεμο για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Μια τουρμπίνα με πτερωτές 
τοποθετείται στην κορυφή ενός ψηλού 
πύργου. Ο πύργος είναι ψηλός ούτως 
ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη μεγαλύ-
τερη ταχύτητα του ανέμου, απαλλαγ-
μένη από τις αναταράξεις που προέρ-
χονται από τη μεσολάβηση εμποδίων 
όπως δέντρα, λόφοι και κτίρια. Όπως 
περιστρέφεται η τουρμπίνα με τον 
άνεμο, μια γεννήτρια παράγει ηλε-
κτρική ενέργεια. Μια ανεμογεννήτρια 
μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος από 
λίγα kW σε οικιακές εφαρμογές έως 
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πάνω από 5 MW.
 Γεωθερμικά Συστήματα 

Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η 
φυσική θερμική ενέργεια της Γης που 
διαρρέεται από το θερμό εσωτερικό 
του πλανήτη προς την επιφάνεια, λόγω 
ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινο-
μένων. Οι εφαρμογές της ποικίλουν ανά-

λογα με τη θερμοκρασία και περιλαμ-
βάνουν ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση 
χώρων, θερμοκηπίων και εδαφών, ψύξη 
και κλιματισμό, αντιπαγετική προστασία, 
κ.τ.λ. Ο χαρακτηρισμός της γεωθερμικής 
ενέργειας ως «ανανεώσιμη» και η έντα-

ξή της στην κατηγορία των ΑΠΕ είναι 
καταχρηστική, καθώς δεν ανανεώνεται 
σε κλίμακα χιλιετιών, αλλά επικράτησε, 
καθώς αποτελεί μορφή εναλλακτικής 
«καθαρής ενέργειας.

 Υβριδικά Συστήματα
Τα υβριδικά συστήματα είναι συστή-

ματα που χρησιμοποιούν περισσότερες 
από μία μορφές ενέργειας, συνδυά-
ζοντας τις παραπάνω τεχνολογίες για 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την 
απόδοση του εξοπλισμού διασπαρμέ-
νης παραγωγής. Κάποια παραδείγματα 
υβριδικών συστημάτων είναι:

 Μηχανή Stirling συνδυασμένη με 
ένα ηλιακό πιάτο

 Κυψέλη καυσίμου στερεού οξει-
δίου συνδυασμένη με μια τουρμπίνα 
αερίου ή μικροτουρμπίνα

 Ανεμογεννήτριες με μπαταρία 
αποθήκευσης και εφεδρικές γεννήτριες 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ)

 Φωτοβολταϊκά με μπαταρία απο-
θήκευσης και εφεδρικές γεννήτριες ηλε-
κτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ). 

Γεωθερμικά Συστήματα
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2. Αποθήκευσης Ενέργειας 
Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέρ-

γειας δεν παράγουν καθαρή ενέρ-
γεια, αλλά θεωρούνται τεχνολογίες 
διασπαρμένης παραγωγής όταν λει-
τουργούν ως Συστήματα Αδιάλειπτου 
Τροφοδοσίας (UPS), καθώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις 
διακοπής ηλεκτροδότησης, για δι-
όρθωση πτώσεων τάσης και έντονης 
κυμάτωσης. Επίσης, η ενέργεια μπορεί 
να αποθηκευτεί σε μορφή καυσίμου 
(πετρέλαιο, υδρογόνο, συμπιεσμένο 
αέριο όπως πετρογκάζ), σε μηχανική 
μορφή (συμπιεσμένος αέρας, αντλιο-
στατικό υδραυλικό σύστημα, φυγοκε-
ντρικοί δίσκοι) και σε χημική μορφή 
(μπαταρίες).

3. Διαχείρισης Ενέργειας 
α. Συστημάτων Ελέγχου, Εντοπισμού 

Λαθών, Εγκαίρου Προειδοποιήσεως 
και Προστασίας Δικτύου 

Η φιλοσοφία της προστασίας των 
έξυπνων δικτύων στηρίζεται στο γεγο-
νός ότι κάθε μονάδα του δικτύου έχει 
το δικό της ανεξάρτητο επεξεργαστή, 

με στιβαρό λειτουργικό σύστημα, ικα-
νό να δρα ως ανεξάρτητος πράκτορας 
(Agent), που μπορεί να επικοινωνεί και 
να συνεργάζεται με τους άλλους επε-
ξεργαστές, σχηματίζοντας μία μεγάλη 
κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρ-
μα. Οι λύσεις που ενδείκνυται, παρέχουν 
μεν μία ενιαία προσέγγιση του θέματος 
ασφάλειας, αλλά κατανέμονται σε τρείς 
μεγάλες υποκατηγορίες: 

 Στη διασφάλιση σε φυσικό επίπε-
δο, με σχεδιασμό προστασίας της υλικο-
τεχνικής υποδομής από βανδαλισμούς, 
δολιοφθορές και εκούσιες ή ακούσιες 
καταστροφές 

 Στη λογική ασφάλεια, με στρα-
τηγική σχεδίαση όλων των πτυχών 
προστασίας και ολοκληρωμένου σχε-
δίου ανάνηψης, με ιδιαίτερη μνεία στην 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

 Στην αξιοπιστία του ηλεκτρικού 
συστήματος με σχεδίαση και υλοποί-
ηση Έξυπνων Ελεγκτών Φορτίων και 
Δικτύων, για προστασία από υπερφόρ-
τωση καθώς και βλάβες που οφείλονται 
στην κακή ποιότητα του ηλεκτρικού 
δικτύου, υπηρεσιών προληπτικής συ-
ντήρησης (Proactive Maintenance), συ-
στημάτων αυτό-ίασης κ.τ.λ.

β. Έξυπνης και Κατευθυνόμενης 
Ενεργειακής Υπηρεσίας (Personalized 
Service)

Η έννοια της έξυπνης και κατευθυνό-
μενης υπηρεσίας (Personalized Service) 
στη σύγχρονη εποχή της πληροφορι-
κής, πηγάζει από την έξυπνη ανάλυση 
και επεξεργασία κάποιων πρωτογενών 
δεδομένων. 

Για να έχει αξία μία προσωποποιη-
μένη προσφορά ενεργειακής υπηρεσί-
ας, θα πρέπει ο πάροχος να έχει πλήρη 
έλεγχο και εικόνα του κοινού στο οποίο 
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στοχεύει. Η πιο σημαντική πρωτογενής 
πληροφορία που πρέπει να αλιευθεί είναι 
η ενεργειακή κατανάλωση ενός ατόμου 
- πελάτη. Μια συσχετισμένη χρονοδυνα-
μική σειρά από ενεργειακές καταναλώ-
σεις (KWh) μπορούν, εάν συνδυαστούν 
με ειδικούς έξυπνους αλγορίθμους, να 
παράγουν απίστευτα αποτελέσματα. Το 
πλήθος των ενεργειακών μετρήσεων για 
να μπορεί να χαρακτηριστεί πληροφορία 
θα πρέπει να αναλυθεί και να εμπλουτι-
στεί με περαιτέρω δεδομένα τα οποία να 
συνδέονται σημασιολογικά και εννοιο-
λογικά με μία ενεργειακή οντότητα. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί μία ολοκληρω-
μένη και έξυπνη διαχείριση ενεργειακής 
πληροφορίας που παράγει ενεργειακή 

γνώση και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα 
την πλήρη δυναμική μοντελοποίηση 
του ενεργοβόρου πελάτη και τη συνεχή 
ανάλυση του δυναμικού του προφίλ σε 
σχέση με προσωπικές, καιρικές, κοινωνι-
κοπολιτικές και άλλες συνθήκες οι οποίες 
μεταλλάσσονται συνεχώς. 

Η διαδικασία αυτή (Profiling) πραγ-
ματώνεται με τη συνεχή και αδιάλειπτη 
μέτρηση μιας κατανάλωσης (AMR ή 
Metering). Η διαδικασία της συνεχούς 
και αδιάλειπτης μέτρησης δημιουργεί 
μία συνεχή ενεργειακή χρονοσειρά, 
η οποία μπορεί να έχει στοχαστικές ή 
ντετερμινιστικές συνιστώσες, ανάλογα 
με την περίπτωση. Η καινοτομική ανά-
λυση αυτής της σειράς ενεργειακών 

Ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων
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δεδομένων και η συσχέτισή της δίνει 
πολύ σημαντική πληροφορία σε έναν 
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών. 

Η έννοια μιας αποκεντρωμένης και 
κατανεμημένης υπολογιστικής ευφυΐ-
ας, η οποία λαμβάνοντας ενεργειακές 
μετρήσεις και δεδομένα μπορεί να 
μετατρέπει αυτή την απλή μηχανική 
μέτρηση σε δυναμική γνώση, απο-
τελεί αντικείμενο συνεχούς έρευνας 
της ενεργειακής πληροφορικής. Έτσι, 
οι νέες μεθοδολογίες ανάλυσης ενερ-
γειακής πληροφορίας θα μπορούν να 
μοντελοποιούν ενεργειακές συμπερι-
φορές και να δομούν αυτόματα και 
προσαρμοστικά ενεργειακές υπηρεσίες 
και τεχνικές προσαρμοστικής εξοικονό-
μησης ενέργειας. 

Μία τέτοια προσαρμοστική μεθοδο-
λογία θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει 
λύση σε πολλά ενεργειακά προβλήματα 
(καλοκαιρινές αιχμές, αιχμές ενέργειας 
με βάση κοινωνικές καταστάσεις ή και-
ρικά φαινόμενα, κ.ο.κ). 

Σε κάθε περίπτωση, η σωστή ανά-
λυση των μετρούμενων ενεργειακών 
δεομένων και η ειδικευμένη πολυδιά-
στατη επεξεργασία των αποθηκευμέ-
νων τιμών (Cached Energy Data) οδηγεί 
με μαθηματική ακρίβεια σε μία σωστή 
και προσεγμένη παροχή προσαρμοστι-
κής ενεργειακής υπηρεσίας (Adaptive 
Energy Services - AES).

γ.  Ευρυζωνικών Συστημάτων 
Επικοινωνιών 

Η παροχή ταχείας και υπερταχείας 
ευρυζωνικής σύνδεσης με το Διαδίκτυο 
προς όλους τους καταναλωτές και τα 
σημεία διεσπαρμένης παραγωγής, συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στό-
χων του ψηφιακού σχεδιασμού της ανα-
βάθμισης που προϋποθέτει η εισαγωγή 

των ευφυών δικτύων, για τη μεγιστοποί-
ηση του οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου, καθώς και της στρατηγικής 
για έξυπνη και διατηρήσιμη οικονομική 
μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς. 

Η επιτυχία της όλης προσπάθειας 
έγκειται στη στοχευόμενη προσπάθεια 
για την εξέλιξη, την αναβάθμιση και 
την καθολική πρόσβαση, σε νέα δίκτυα 
οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας (FTTx, 
FTTC (Fibre to the Cabinet or Curb), 
FTTB (Fibre to the Building), FTTH (Fibre 
to the Home)), τεχνολογιών πρόσβασης 
(xDSL, Ethernet, GPON κλπ.), καθώς 
επίσης και ασύρματων ευρυζωνικών 
τεχνολογιών (Wi-Fi, Wi-Max, 3G/UMTS, 
Δορυφορικές Επικοινωνίες κ.τ.λ).

δ .  Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  Έ ξ υ π ν η ς 
Αλληλεπίδρασης Μεταξύ Πάροχου 
- Καταναλωτή 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η αμ-
φίδρομη επικοινωνία μεταξύ παρόχου 
- καταναλωτή έχουν αναπτυχθεί και 
εξελίσσονται αρκετές τεχνολογίες [5] με 
βασικότερες τις παρακάτω:

 Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενέργειας, 
μέτρησης Κατανάλωσης και  πα-
ροχής Ηλεκτρονικών Ενεργειακών 
Υπηρεσιών

 Υπηρεσίες ενημέρωσης και δι-
αχείρισης μέσω διαδικτύου και κινη-
τού τηλεφώνου (Web/Mobile Energy 
Analytics) 

 Ενεργειακή ανάλυση δεδομένων 
μέσω διαδικτύου (Smart Profiling by 
Web Portal & e-Services)

 Διαχείριση ΑΠΕ και Μέτρηση 
Οικονομοτεχνικής Απόδοσης βάση δει-
κτών (Key Performance Indicators (KPIs))

 Υπηρεσίες παρακολούθησης, ενη-
μέρωσης και αρχειοθέτησης (Monitoring 
-Alert - Saving)
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  Υ π η ρ ε σ ί ε ς  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς , 
Αποθήκευσης και  Επεξεργασίας 
Ψηφιακού Ενεργειακού Ιστορικού.

ε. Ενεργά Δίκτυα (Αctive Νetworks)
Η τεχνολογία των ενεργών δικτύ-

ων (Αctive Networks) αποτελεί ση-
μαντική παρακαταθήκη στην εξέλιξη 
των έξυπνων ενεργειακών δικτύων, 
καθώς εκμεταλλεύεται τη φιλοσο-
φία της αρχιτεκτονικής τους, η οποία 
μετουσιώνεται σε λύση ως προς το 
πρόβλημα της αργής ανάπτυξης των 
δικτύων σε σχέση με την ανάπτυξη 
των εφαρμογών. 

Τα δίκτυα αυτά είναι ενεργά με δύο 
τρόπους: οι δρομολογητές μπορούν 
να εκτελέσουν υπολογισμούς στα δε-
δομένα των χρηστών καθώς περνούν 
από μέσα τους, ενώ οι χρήστες μπο-
ρούν να προγραμματίσουν το δίκτυο 
παρέχοντας τον δικό τους κώδικα για 
να κάνει τους υπολογισμούς αυτούς. Ο 
κώδικας μεταφέρεται μέσα στα πακέτα 
και εκτελείται μέσα στο προγραμματι-
ζόμενο δρομολογητή. 

Η αρχιτεκτονική αποτελείται από 
τρία επίπεδα: το επίπεδο 
του λειτουργικού συστήμα-
τος του κόμβου, το επίπεδο 
του περιβάλλοντος εκτέλε-
σης και το επίπεδο ενερ-
γούς εφαρμογής. Το πρώτο 
επίπεδο είναι υπεύθυνο για 
τη διαχείριση των πόρων, 
το δεύτερο αποτελεί  μια 
εικονική μηχανή όπου με-
ταφράζεται ο κώδικας των 
πακέτων, και το τρίτο είναι 
υπεύθυνο για τον προγραμ-
ματισμό του περιβάλλοντος 
εκτέλεσης για την παροχή 
της υπηρεσίας.

στ. Μικροδίκτυα (Microgrids/Virtual 
Power Plant)

Τα μικροδίκτυα (Microgrids) είναι 
δίκτυα διανομής χαμηλής ή μέσης τάσης 
με συνδεδεμένες μονάδες διασπαρμέ-
νης παραγωγής, ελεγχόμενα φορτία 
και μονάδες αποθήκευσης, τα οποία 
μπορούν να συνδέονται στο κύριο δί-
κτυο ισχύος ή μπορούν να λειτουρ-
γούν αυτόνομα. Η ιδέα τους βασίζεται 
στην ύπαρξη ενός συνόλου ηλεκτρικών 
και θερμικών φορτίων τοποθετημένων 
μαζί με πηγές ηλεκτρικής ισχύος και 
θερμότητας μικρής κλίμακας. Οι πηγές 
ισχύος ποικίλλουν, συμπεριλαμβάνο-
ντας ανανεώσιμες πηγές, όπως φωτο-
βολταϊκά και ανεμογεννήτριες αλλά και 
γεννήτριες που λειτουργούν με ορυκτά 
καύσιμα. Η διασύνδεση με τον τοπικό 
πάροχο ηλεκτρισμού είναι τέτοια ώστε 
το μικροδίκτυο να μοιάζει με ένα καλά 
συμπεριφερόμενο φορτίο ή γεννήτρια.

Για τα μικροδίκτυα ως αυτάρ-
κεις οντότητες (Virtual Power Plant), 
αναπτύχθηκαν εργαλεία τεχνικής 
ανάλυσης και ανάπτυξης της δομής 
τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τις προ-
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σφορές των μονάδων Διεσπαρμένης 
Παραγωγής, της ζήτησης των κατανα-
λωτών και τους περιορισμούς επάρ-
κειας τροφοδοσίας σε περιπτώσεις 
σφάλματος στο δίκτυο.

ζ. Τεχνητής Νοημοσύνης, Συστημάτων 
Λ ή ψ η ς  Α π ό φ α σ η ς  κ α ι  Ε υ φ υ ώ ν 
Πρακτόρων 

Η ενεργειακή πληροφορία που συλ-
λέγεται και τα μεταδεδομένα (metadata) 
που τη συνοδεύουν, γίνεται εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα, εάν μέσω μιας κατάλ-
ληλης επεξεργασίας εξαχθεί από αυτή 
πολυδιάστατη και συνδυαστική γνώση, 
η οποία σε συνδυασμό με κάποια μαθη-
ματικά ή εννοιολογικά μοντέλα και κα-
νόνες, δημιουργήσει το φαινόμενο του 
συμπερασμού και της λογικής λήψης 
απόφασης (Decision Reasoning). 

Η λήψη απόφασης βασισμένη σε 
κάποια πληροφορία, είναι κάτι αρκε-
τά πολύπλοκο, αν πρόκειται μάλιστα 
για λήψη βέλτιστης απόφασης. Και 
αυτό γιατί οι περισσότερες τεχνικές 
που ακολουθούνται, προσπαθούν να 
προσεγγίσουν την ανθρώπινη λογική 
και να εξομοιώσουν τη διαδικασία του 
ανθρώπινου συμπερασμού (π.χ. νευρω-
νικά δίκτυα, ασαφής λογική κ.ο.κ). 

Τα ενεργειακά πληροφοριακά συ-
στήματα που παρακολουθούν, οργανώ-
νουν και διαχειρίζονται στα πλαίσια των 
έξυπνων δικτύων την ενέργεια, θεωρού-
νται εξειδικευμένα συστήματα λήψης 
βέλτιστης απόφασης και βασίζονται σε 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
όπως αυτές των ευφυών πρακτόρων.

Οι ευφυείς πράκτορες αποτελούν 
αυτόνομο λογισμικό ΤΝ τοποθετημένο 
σε κάποιο περιβάλλον το οποίο και αντι-
λαμβάνεται μέσω αισθητήρων (Sensors) 
και στο οποίο αλληλεπιδρά μέσων μηχα-

νισμών δράσης (Effectors - Actuators).
Οι τεχνικές διαχείρισης και μοντελο-

ποίησης της γνώσης, σε συνδυασμό με 
μία σωστή σημασιολογική προσέγγιση, 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ 
αποτελεσματικό Ενεργειακό Σύστημα 
Λήψης Αποφάσεων, που θα μπορεί να 
προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες σε 
όλους τους χρήστες και καταναλωτές. 

η .  Α ν ά λ υ σ η  Γ ε ω - χ ω ρ ι κ ώ ν 
Δεδομένων (Location-Βased Services)

Με τον όρο Ανάλυση Γεω-χωρικών 
Δεδομένων (Location Based Services 
(LBS)) περιγράφεται ένα ευρύτερο σύ-
νολο εφαρμογών και τεχνολογιών που 
στοχεύουν στην παροχή προσωποποι-
ημένων υπηρεσιών προς τελικούς χρή-
στες, βάσει της γεωγραφικής τους θέσης, 
ενώ περιλαμβάνει και συνδέεται με μια 
πλειάδα σχετικών ερευνητικών περιοχών 
(Profile Matching, Context Management, 
Geographic Information Systems, 
Information Retrieval και Web Services). 

Αποτελεί σημαντικό σημείο ανα-
φοράς στην εξελικτική διαδικασία των 
ευφυών δικτύων, καθώς αποδίδει την 
γενικότερη τεχνοτροπία αποκεντρω-
μένης διαχείρισης και κατανομής των 
ενεργειακών υπηρεσιών βάσει της χω-
ροταξικής τους υπόστασης.

θ. Ευφυούς Εξόρυξης και Σύντηξης 
Δεδομένων (Data Mining - Data 
Fusion)

Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining), 
είναι η διαδικασία εύρεσης πληροφο-
ριών από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, 
ενώ Σύντηξη (Data Fusion) είναι ο συ-
σχετισμός και η ταυτοποίηση δεδομέ-
νων που προέρχονται από διαφορετικές 
πηγές ή τεχνοτροπίες. Ο συνδυασμός 
και η εκμετάλλευση των δύο τεχνολο-
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γιών, με χρήση στατιστικής και λογικής 
ανάλυσης αλλά και με ανίχνευση προ-
τύπων (Pattern), μπορεί να οδηγήσει σε 
εξαγωγή βέλτιστων συμπερασμάτων. 

Η συστηματική ανάλυση ενεργει-
ακών πληροφοριών, η εξόρυξη και η 
σύντηξη δεδομένων, μπορεί να προ-
σφέρει δυνατότητες πρόβλεψης συμ-
βάντων, κατηγοριοποίησης αντικειμέ-
νων και προσώπων μέσω αναγνώρισης 
προτύπων, συσχετισμό συμβάντων και 
εύρεσης σχέσεων διαδοχής μεταξύ 
συμβάντων και συσταδοποίηση αντι-
κειμένων και προσώπων σε ομάδες βά-
σει χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους.

Τα ευφυή αποτελέσματα αφού κωδι-
κοποιηθούν με «έξυπνους» αλγορίθμους 
μπορεί να συσχετίσουν τα ενεργειακά 
προφίλ με την κατανάλωση, δίνοντας 
δυνατότητες εύρεσης περιοδικότητας 
στις καταναλώσεις, ανίχνευσης λανθα-
νόντων καταναλώσεων, σφαλμάτων 
στη διαχείριση ενέργειας, εντοπισμό 
κρίσιμων συμβάντων και πρόβλεψης 
μελλοντικών καταναλώσεων.

Έρευνα

Η εξέλιξη των διαδικασιών της συ-
στηματικής ανάπτυξης και εισόδου των 
έξυπνων ενεργειακών δικτύων στην 
σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και 
των τεχνολογιών που αυτά προϋποθέ-
τουν, πρεσβεύουν και ευλογούν, απο-
τελεί απαύγασμα μακροχρόνιας και 
εμπεριστατωμένης έρευνας. 

Η έρευνα ως εργαλείο ανάπτυξης 
και προόδου μιας κοινωνίας, χωρί-
ζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. 
Η βασική έρευνα πραγματοποιείται 
κυρίως από πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά κέντρα ενώ η εφαρμοσμένη 
από επιχειρήσεις, οργανισμούς και 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Οµάδες  Εργασ ίας  κα ι  Τοµε ίς 

Ενδ ιαφέροντος 

Μερικές από τις χιλιάδες ερευνητι-
κές ομάδες που κατά καιρούς ενεργο-
ποιήθηκαν και προσέφεραν έργο ανά 
τομέα ενδιαφέροντος, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 Smart Grids, Electric Power 
Research Institute, Inc (EPRI) 

 Smart Energy Meters, Siemens 
Pakistan Eng. Co. Ltd 

 Data Communication Over the 
Smart Grid, Dept. of Inf. Technol., IIITB, 
Bangalor India 

 Black Start Algorithm, INESC & 
FEUP, Porto Portugal 

 Intelen [6], Ελλάδα 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας [7].

Πανεπ ιστήµ ιο  Α ι γα ίου

Εκτός από την παροχή σύγχρονης 
ποιοτικής εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου [8] επικεντρώνει τις δραστηριό-
τητές του και στην καλλιέργεια και προ-
αγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας. Η σύνδεση με ελληνικά και ξένα 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και 
Επιχειρήσεις, τα άρτια εξοπλισμένα εργα-
στήρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητι-
κού και επιστημονικού προσωπικού έχουν 
οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα 
που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επι-
δείξει στον τομέα αυτόν (Υδριάδα).

Η ερευνητική πολιτική του ιδρύμα-
τος οδήγησε στη δημιουργία θυλάκων 
γνωστικών αντικειμένων, που αποτέλε-
σαν σημεία ανάπτυξης της έρευνας και 
καταξίωσης του Πανεπιστημίου στο διε-
θνή ερευνητικό χώρο. Επιπλέον, η έρευ-
να στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέβαλε 
σημαντικά και στην επίλυση προβλη-
μάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας 
έτσι τη λειτουργία του Πανεπιστημίου 
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με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών 
(Ενεργειακή Ακαδημία Αι - Στρατή).

Γεν ικότερη  Ερευνητ ική 

∆ραστηρ ιότητα 

Τέλος, έχει αναπτυχθεί σημαντική έρευ-
να από μεμονωμένους ερευνητές, επιστη-
μονικές ομάδες [9], μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες ανά 
τον κόσμο, με θέματα την ασφάλεια των 
ενεργειακών δικτύων μέσω ΙΤ διαδικασιών, 
τις αποδοτικότερες και χαμηλού κόστους 
μεθόδους μεταφοράς ενέργειας, την κατα-
νεμημένη παραγωγή και τα μικροδίκτυα, 
την αλγοριθμική υλοποίηση διαδικασιών 
ελέγχου και αποκατάστασης απωλειών 
τάσης, τις ενσύρματες κι ασύρματες επι-
κοινωνίες και τη δημιουργία πρωτοκόλλων 
ενεργειακής πληροφορικής για προτυπο-
ποίηση συσκευών και λογισμικού.

Παραδε ίγµατα  Υλοποίησης 

Η μετουσίωση της ερευνητικής δρα-

στηριότητας σε τεχνολογίες και πρότυ-
πα, αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς 
στοιχειοθετεί τη στρατηγική του νέου 
δυναμικού μοντέλου ενεργειακής πολι-
τικής και οριοθετεί τα νέα κοινωνικοπο-
λιτικά δεδομένα με πράξεις. 

Δύο επενδύσεις με βάση την πα-
ραπάνω λογική, στον Ελλαδικό χώρο, 
στον ρυθμό της πράσινης ανάπτυξης και 
με ενσωμάτωση ΑΠΕ, παρουσιάζονται 
παρακάτω.

Κέντρο  Ανανεώσ ιµων  Πηγών 

Ενέργε ιας  (ΚΑΠΕ )  Κύθνου 

Η Κύθνος αποτελεί διεθνώς σημείο 
αναφοράς στην ανάπτυξη τεχνολογι-
ών για την αξιοποίηση της ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας. Το 2001, το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) [10] 
σε συνεργασία με το Δήμο Κύθνου εγκα-
τέστησε και λειτουργεί αυτόνομο μικροδί-
κτυο στην θέση Γαϊδουρομάντρα, το οποίο 
ηλεκτροδοτεί 12 κατοικίες με διεσπαρμένα 

Εφαρμογή Πιλοτικού Μικροδικτύου, 
Κύθνος 
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φωτοβολταϊκά συστήματα και μπαταρίες 
μέσω αμφίδρομων μετατροπέων ισχύος, 
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους σε φω-
τισμό, λειτουργία ψυγείου, τηλεόρασης και 
άλλων μικρών ηλεκτρικών συσκευών.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα 
φάση εγκατάστασης της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας στο υπόψη μικροδίκτυο. Με 
την τοποθέτηση ευφυών ελεγκτών φορ-
τίων, οι οποίοι διαχειρίζονται μη κρίσιμα 
φορτία, όπως αντλίες άρδευσης ή συσκευ-
ές θέρμανσης νερού, επιτυγχάνεται βέλτι-
στη διαχείριση της διαθέσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς κεντρικό έλεγχο. 

Η τεχνολογία αυτή έχει εξαιρετική ση-
μασία για την εφαρμογή εξελιγμένων τε-
χνικών διαχείρισης της ζήτησης και εξοικο-
νόμησης ενέργειας (Intelligent Networks), 
όχι μόνο για τα ελληνικά νησιά αλλά και τα 
ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος, τα 
οποία προβλέπεται να περιλάβουν μεγάλη 
διείσδυση διασπαρμένης παραγωγής.

Υβρ ιδ ικό  Πάρκο  Ικαρ ίας

Ένα υβριδικό σύστημα που λει-
τουργεί με ενέργεια από το νερό και 
τον αέρα πρόκειται να εξασφαλίσει 
ενεργειακή αυτονομία στην Ικαρία. 

Υδριάδα, η Πρώτη 
Πλωτή Μονάδα 

Αφαλάτωσης
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Το έργο που η ολοκλήρωσή του ανα-
μένεται να πραγματοποιηθεί έως το 
τέλος του 2011, αποτελείται από το 
Αιολικό Πάρκο της Στραβοκουντούρας 
και τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς 
Σταθμούς (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας και 
Κάτω Προεσπέρας. Η συνολική επέν-
δυση ξεπερνά τα 23.000.000 € και ανα-
μένεται να παράγει ετησίως, ενέργεια 
ισοδύναμη με 11 γιγαβατώρες.

Η υλοποίηση του υβριδικού αυτού 
πάρκου, που αποτελεί πρωτοποριακό 
έργο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνει μια 
αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό 
ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμε-
νης διανομής της παραγόμενης καθαρής 
ενέργειας, προστατεύει το περιβάλλον 
και δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές 
ευκαιρίες στο νησί της Ικαρίας. 

Υδρ ιάδα

Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, μετά από ενδελεχή έρευνα 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομά-
δα φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, η λειτουργία του πρώτου πλωτού 
αυτόνομου και οικολογικού συστήματος 
αφαλάτωσης [11] [12].

Η μονάδα - στην οποία δόθηκε το επη-
ρεασμένο από την ελληνική Μυθολογία 
όνομα Υδριάδα- αποτελεί παγκόσμιο 
πρότυπο και καινοτόμο λύση καθώς η 
πλωτή κατασκευή με την ενσωματωμένη 
ανεμογεννήτρια σχεδιάστηκε με τέτοιο 
τρόπο ώστε τα μποφόρ του Αιγαίου να 
μην επηρεάζουν τη λειτουργία της. 

Η πλωτή κατασκευή αποτελείται 
από τέσσερις περιφερειακούς κυλιν-
δρικούς πλωτήρες και έναν κεντρικό 

Τεχνολογικά 
Συστήματα της 

Υδριάδας
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«άξονα», στους τρεις ορόφους του 
οποίου είναι εγκατεστημένα το «εργο-
στάσιο» αφαλάτωσης, το κέντρο ελέγ-
χου του συστήματος και η δεξαμενή 
αποθήκευσης του πόσιμου νερού.

Με γνώμονα τον σχεδιασμό μιας 
στιβαρής κατασκευής, κατάφεραν να 
λυθούν τα προβλήματα της σύζευξης 
του πλωτού με την ανεμογεννήτρια, να 
αντιμετωπιστεί με επιτυχία το πρόβλημα 
της μεταβλητής ισχύος (ώστε η μετα-
βαλλόμενη ταχύτητα του ανέμου να μην 
επηρεάζει την απόδοση), να αξιοποιη-
θούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(αιολική και ηλιακή, με φωτοβολταϊκά 
συστήματα), να χρησιμοποιηθεί η τε-
χνολογία της αντίστροφης όσμωσης 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν τα 
φαινόμενα των επικαθήσεων στις μεμ-
βράνες αφαλάτωσης, να επιτευχθεί υψη-
λός βαθμός απόδοσης (70 κυβικά νερό 
την ημέρα - αρκετά για να καλύψουν τις 
ανάγκες περίπου 300 ατόμων) και όλα 
αυτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάποιας 
μορφής χημική επεξεργασία, η οποία θα 
διόγκωνε το κόστος συντήρησης.

Η αρχική ιδέα εξελίχθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο και το τελικό αποτέλεσμα 
συγκεντρώνει πλέον πολλά και σημα-
ντικά καινοτόμα χαρακτηριστικά, με 
σημαντικότερα: 

 Η μονάδα είναι ενεργειακά αυτό-
νομη και δεν είναι απαραίτητη η σύνδε-
σή της με το δίκτυο της ΔΕΗ 

 Διαθέτει σύστημα αυτόματου 
ελέγχου, μέσω GPRS, για την παρακο-
λούθηση και τον τηλεχειρισμό της

 Αυτόματος έλεγχος στην ποιότη-
τα του νερού 

 Εναλλακτική πηγή ενέργειας από 
φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο μπορεί 
να τροφοδοτήσει τα συστήματα ελέγχου 
- τηλεχειρισμού, σε περίπτωση ανάγκης.

Προβλήµατα-∆υσχέρε ιες 

Οι αποφάσεις σχετικά με την εισαγω-
γή των έξυπνων μετρητών ως πρώτου 
βήματος για την υιοθέτηση των έξυπνων 
δικτύων, την κεντρική προώθηση αυτό-
νομων δικτύων ομότιμης ενέργειας και 
την τυχόν προώθηση άλλων μορφών 
παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα ήταν σκόπιμο να ληφθούν 
με επιστημονικά κριτήρια τεκμηριωμένα 
σε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς μελέτες 
και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

Άλλωστε, οι νέες τάσεις στην ηλε-
κτρική ενέργεια ευνοούν την αμφίδρο-
μη επικοινωνία, ενώ οι νέες τεχνολογίες 
επιτρέπουν τη δημόσια διαβούλευση 
χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. 

Οι όποιες ρυθμίσεις δεν πρέπει να 
θέσουν σε κίνδυνο ούτε την επάρκεια 
ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε όμως και την 
τσέπη των περισσότερων καταναλωτών-
πολιτών για να τελεσφορήσουν.

Ειδικότερα, η επιτυχής ανάπτυξη των 
έξυπνων δικτύων πρέπει να ξεπεράσει 
εμπόδια όπως:

 Οι υποδομές και ο εξοπλισμός 
που θα υιοθετηθεί, να είναι συμβατός σε 
τεχνολογίες αναβάθμισης, να μην χρειά-
ζεται συχνή αντικατάσταση, να αντέχει 
στον χρόνο και να είναι οικονομικός

 Να γίνει εναρμόνιση των αγο-
ρών, των τεχνικών προδιαγραφών και 
των νομοθετικών πλαισίων επί θεμάτων 
ενέργειας

 Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
επάρκειας του εξειδικευμένου προσω-
πικού που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
πρωτοποριακών τεχνολογιών σχεδία-
σης, υλοποίησης και τεχνικής υποστή-
ριξης του νέου δικτύου

 Να ξεπεραστούν τεχνολογικοί 
περιορισμοί όπως, αλλαγές στο επίπε-
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δο της τάσης των δικτύων, ποιότητα 
της παραγόμενης ισχύος, μεταβολή 
των ρευμάτων από σφάλματα, αλλαγή 
του επιπέδου βραχυκύκλωσης, τροπο-
ποίηση των μηχανισμών προστασίας, 
ευστάθεια του συστήματος

 Αξιοποίηση της εν γένει περίσσι-
ας παλιάς υλικοτεχνικής υποδομής και 
ενσωμάτωσής της στο νέο δίκτυο.

Παρούσα Κατάσταση  - 

Προκλήσε ις 

Το βασικό πρώτο βήμα προς την κατεύ-
θυνση της αναβάθμισης των ενεργειακών 
υποδομών με τεχνολογικά μέσα και εμπε-
ριστατωμένη συνεχή έρευνα, αποτελεί την 
παρακαταθήκη για περαιτέρω εξελίξεις.

Παρούσα κατάσταση 
Στον αντίποδα, το μεγάλο ερώτημα 

που ταλανίζει, είναι κατά πόσο υπάρχει το 

πρόσφορο έδαφος για την υιοθέτηση έξυ-
πνων ενεργειακών τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη ευφυών δικτύων. Η κατάσταση 
σήμερα από πλευράς νομοθεσίας, σχεδί-
ων δράσης, υποδομών, τεχνογνωσίας και 
εκπαίδευσης, έχει όπως παρακάτω: 

Ελλάδα

Αρκετά πιλοτικά προγράμματα 
λειτουργούν στα πλαίσια του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια, όπως 
της έξυπνης μέτρησης κατανάλωσης 
μέσω τεχνολογιών DSL και PLC με τεχνι-
κή ιεράρχησης (Ranking) φορτίων, της 
εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργει-
ας στις μεταφορές (ΣΔΕΑ), καθώς και της 
εγκατάστασης, χρήσης και ενσωμάτω-
σης ΑΠΕ στο κυρίως δίκτυο παραγωγής 
του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου. 

Όσον αφορά τη νομοθεσία, σημαντι-
κά βήματα επιτάχυνσης των διαδικασιών 

Άι - Στράτης, 
το «πράσινο» νησί
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παρεμβάσεις σε θέματα απορριμμάτων, 
βιολογικού καθαρισμού και δράσεις για 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Η σημαντικότερη όμως πρωτοβουλία 
του συγκεκριμένου σχεδίου, η οποία απο-
τελεί και πρότυπο για τα ελληνικά δεδο-
μένα, είναι η σύσταση και λειτουργία της 
Ενεργειακής Ακαδημίας του Άι-Στράτη. 

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και της 
Ενεργειακής Ακαδημίας του «πράσινου» 
νησιού της Δανίας Samso [13], το οποίο 
είναι ένα από τα μοναδικά απόλυτα αυ-
τάρκες ενεργειακά από ΑΠΕ, μέρος του 
πλανήτη, η Ενεργειακή Ακαδημία του Άι-
Στράτη, πραγματοποίησε το εναρκτήριο 
μάθημα της στις 7 Οκτωβρίου 2010 και 
φιλοδοξεί να μετουσιώσει σε έμπρα-
κτη γνώση και θεσμό, την ενεργειακή 
«συνείδηση» του μέσου καταναλωτή 
σε συνδυασμό με την αγάπη και την 

και τελικές ρυθμίσεις, παρουσιάζονται 
στον Ν.3851/2010, για την ανάπτυξη και 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ, την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής και άλλων 
διατάξεων σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Το σημαντικότερο όμως βήμα προς την 
εξέλιξη των ενεργειακών δικτύων, έχει συ-
ντελεστεί από την ευρύτερη επιστημονική 
κοινότητα, η οποία με στόχο την προαγω-
γή τεχνολογικής έρευνας, τη δημιουργική 
σκέψη και την τεχνολογική καινοτομία, 
αποτελεί τον καθρέφτη της Ελληνικής 
εφαρμοσμένης έρευνας, με διακρίσεις σε 
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. 

Απαύγασμα αυτής της προσπάθει-
ας αποτελεί το ολοκληρωμένο σχέδιο 
«Άι - Στράτης - “πράσινο” νησί», το 
οποίο αποσκοπεί στην εκμετάλλευση 
συνδυασμένων τεχνολογιών αιολικής, 

Το Ηλιακό Δάσος

ηλιακής και κυματικής ενέργειας μαζί 
με τεχνολογίες Υδρογόνου. Επίσης, 
ενσωματώνει νέου τύπου συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο την 
αειφόρο ανάπτυξη του νησιού με ενερ-
γειακή τροφοδοσία προερχόμενη κατά 
100% από ΑΠΕ, αυτονομία σε τρόφιμα, 

προστασία του περιβάλλοντος.

Ευρώπη

20 - 20 - 20 λέγεται η νέα ενεργεια-
κή στρατηγική της Ε.Ε. Μέχρι το 2020, 
η Ευρώπη θέλει να μειώσει κατά 20% 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
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ενεργειακή πολιτική και να αντιμετω-
πισθούν τα πολυάριθμα προβλήμα-
τα όσον αφορά τον εφοδιασμό και τα 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη και το 
περιβάλλον. Οι βασικότερες ρυθμίσεις 
που καλούνται οι Ευρωπαϊκοί Έτεροι να 
εναρμονίσουν άμεσα με την νομοθεσία 
τους, αφορούν την εσωτερική αγορά, 
την ενεργειακή απόδοση, την έρευνα 
και την εξωτερική πολιτική τους.

Υφήλ ιος

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται 
αύξηση των κρατικών επενδύσεων στον 
εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου, 
γεγονός που αποτυπώνεται χαρακτηρι-
στικά, σε διεθνείς μελέτες όπως αυτή 
του Οδικού Χάρτη για το 2050, του 
Παγκόσμιου Ιδρύματος για το Κλίμα. Η 
Κίνα π.χ. δαπάνησε περισσότερα από 7 
δις δολάρια για τον σκοπό αυτό, έχο-
ντας θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση 
ενός έξυπνου δικτύου ως το 2020. Οι 
ΗΠΑ δαπανούν 4,5δις δολάρια για τον 
ίδιο σκοπό, ενώ στην Ιαπωνία και την 

κα και να αυξήσει στο 20% το μερίδιο 
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί 
επενδύσεις πάνω από 1 τρις €, με δια-
θέσεις τόσο σε ερευνητικά προγράμ-
ματα (Smart Power Networks, E-Island, 
Dispower, Crisp, Microgrids, Fenix), όσο 
και σε αναβαθμίσεις υποδομών. 

Ήδη στην πόλη του Αμβούργου, μία 
κεντρική υπολογιστική οντότητα μετράει 
και αναλύει πάνω από 55 μεγάλα ενερ-
γοβόρα κτίρια (Τράπεζες, Υπηρεσίες) και 
στη συνεχεία υπολογίζει τα στατιστικά 
γεωχωρικά ενεργειακά δεδομένα, με 
βάση τα οποία οπτικοποιείται και μοντε-
λοποιείται χωρικά η ενεργειακή ζήτηση 
στην μονάδα του χρόνου. 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια ενσω-
μάτωσης της υψηλής τεχνολογίας και 
έξυπνης γνώσης, σε υπηρεσίες και προ-
ϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως π.χ. 
στη Διεθνή Έκθεση Ηλεκτρονικών ΙΦΑ 
του Βερολίνου παρουσιάστηκε το πρώτο 
έξυπνο πλυντήριο της εταιρείας Miele, 
που τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία την 
ώρα που η τιμή του ηλεκτρικού πέφτει 
κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

Το Πράσινο Βιβλίο αποτελεί την 
στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστι-
κή και ασφαλή ενέργεια της ΕΕ, η οποία 
επιθυμεί να υλοποιηθεί μια πραγματική 
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Κορέα υπάρχουν αντίστοιχες πρωτο-
βουλίες.

Η πολυδιάστατη πλευρά του θέμα-
τος έχει απασχολήσει και διάφορα άλλα 
κράτη, που αντιμετωπίζουν με νομοθετι-
κές ρυθμίσεις και διαβουλεύσεις το κοι-
νωνικό φαινόμενο των ευφυών δικτύων, 
θέτοντάς το σε πολιτική βάση. 

Στη Ν. Ζηλανδία, λ.χ. το Κοινοβούλιο 
εξέδωσε πρόσφατα μια μελέτη με την 
οποία ασκήθηκε κριτική στην έλλειψη 
πραγματικής «εξυπνάδας» από τους έξυ-
πνους μετρητές, τουλάχιστον σύμφωνα 
με τα συμφέροντα των καταναλωτών. 

Επιπλέον, τεράστιες επενδύσεις όπως 
π.χ. του κέντρου CG Intelligent Power των 
ΗΠΑ, ύψους 20.000.000 $, προωθεί νέες 
ευκαιρίες για την προηγμένη έρευνα, ανά-
πτυξη, προτυποποίηση, εκπαίδευση και 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, για 
τη διευκόλυνση της καθαρής ενέργειας 
και των τεχνολογιών έξυπνων δικτύων. 

Επίσης, ιδιωτικές πρωτοβουλίες και 
καινοτόμα έργα όπως, μιας ομάδας δι-
εθνών επιστημόνων η οποία σχεδίασε 
ένα φωτοβολταϊκό πάνελ που μοιάζει 
με δάσος, το οποίο απορροφά το φως 
του ήλιου, παρέχει βέλτιστη σκίαση 
στα αυτοκίνητα, ενώ δίνεται η δυνα-
τότητα των ηλεκτρικών οχημάτων να 
φορτίζουν άμεσα τις μπαταρίες τους με 
σύνδεση στα «ηλιακά δέντρα».

Τέλος, χρηματοδοτούνται και ενισχύ-
ονται κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές 
προσπάθειας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάλυψης ακόμα και των 
πιο απομακρυσμένων περιοχών με ηλε-
κτρισμό, όπως αυτής του Πανεπιστημίου 
των Ξυπόλητων («Barefoot College») στο 
Rajasthan της Ινδίας, όπου συνήθως γυναί-
κες αγράμματες ή με ελάχιστες γραμματι-
κές γνώσεις αποτελούν τους «Ξυπόλητους 
Μηχανικούς Ηλιακής Ενέργειας» [14], που 

δουλεύουν για την εγκατάσταση ηλιακών 
ενεργειακών συστημάτων σε περιοχές της 
χώρας χωρίς παροχή ηλεκτρισμού.

Ελλην ικός  Στρατός  κα ι 

Πράσ ινη  Ανάπτυξη

Σημαντικότατη πρωτοβουλία στους 
τομείς ευθύνης του, καλείται να ανα-
λάβει ο Ελληνικός Στρατός, μετά την 
συμφωνία ΥΕΘΑ [15] και ΥΠΕΚΑ [16] 
που υπογράφτηκε το Δ’ τρίμηνο του 
2010 και χρηματοδοτείται με 20 εκ. 
ευρώ από το ΕΣΠΑ, για τη μετατροπή σε 
περιβαλλοντικά «πάρκα» στρατοπέδων 
και στρατιωτικών νοσοκομείων, του 
ευρύτερου ελλαδικού χώρου. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο 
δράσης, προβλέπεται η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών 
αιολικών πάρκων σε στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις, με στόχο έως το 2020, το 20% της 
ενέργειας να καλύπτεται από ΑΠΕ.

Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν οι πλέ-
ον πρόσφατες τεχνικές καταγραφής 
της ενεργειακής κατανάλωσης και από-
δοσης των στρατιωτικών κτηρίων, με 
στόχο τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας. Στο σχεδιασμό αυτό εντάσ-
σεται και η μετατροπή του 424 ΓΣΝ σε 
πρότυπο «πράσινο» νοσοκομείο.

Προκλήσε ις

Ο κύριος στόχος του ενεργειακού 
συστήματος του μέλλοντος [17], είναι η 
παροχή υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας 
αγαθών και υπηρεσιών, με βάση την εξοι-
κονόμηση και την αποτελεσματικότητα.

Όμως η κοινωνική διάσταση της πο-
λυπραγμοσύνης που αυτό πρεσβεύει, 
συμπαρασύρει προκλήσεις όπως: 

 Την ελεύθερη αγορά και τον υγιή, 
θεμιτό ανταγωνισμό που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη
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 Την έξυπνη συνύπαρξη των κεντρικών σταθμών και της διεσπαρμένης 
παραγωγής

 Τη διαχείριση της ζήτησης και τη βελτιστοποίηση του κόστους
 Την αυξημένη αντοχή σε βλάβες υποδομών και επικοινωνιών
 Τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά με ομότιμα ενεργειακά δί-

κτυα
 Την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών τεχνολογιών
 Την περαιτέρω διείσδυση και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
 Την ανάπτυξη Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΤ Energy 

Analytics)
 Την εκπαίδευση προσωπικού και περαιτέρω έρευνα
 Την οικολογικότερη και ασφαλέστερη υιοθέτηση μορφών ενέργειας.

Τοµε ίς  Μελλοντ ικής  Έρευνας 

Η εξέλιξη και αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων, έχει αρκετό δρόμο μέχρι 
την υλοποίησή της σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να 
περιοριστεί μόνο στα προφανή, τα οποία ή ανακαλύφθηκαν ή ερευνώνται. Θα 
πρέπει να επεκταθεί και σε νέους τομείς και ερεύνα που να αποτελέσουν την 
καινοτομία ή την πρόταση του μέλλοντος για μετεξέλιξη ή αντικατάσταση του 
συνόλου των υπηρεσιών ενέργειας [18]. 

Τέτοιοι τομείς στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί καινοτομία είναι:

Πληροφορ ικής  &  Επ ικο ινων ιών

 Εισαγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην υπηρεσία της ενέργειας
 Νέοι αλγόριθμοι για τον ευφυή έλεγχο της ροής ενέργειας
 Ασύρματη μεταφορά ενέργειας
 Εξέλιξη τεχνολογίας έξυπνων 

μετρητών πραγματικού χρό-
νου

 Συστήματα αυτο-
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ματοποιημένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
 Σχεδίαση εφαρμογών ελέγχου οικιακών συσκευών για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε οικιακό περιβάλλον (Home Networking)
 Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές για αποδοτικά δίκτυα και διαδίκτυο επό-

μενης γενιάς με βάση την κατανάλωση ενέργειας 
 Μελέτη μηχανισμών για εξοικονόμηση ενέργειας στα ενεργά στοιχεία 

δικτύων
 Μελέτη τεχνολογιών ενοποίησης υπηρεσιών διαφορετικών δικτυακών τύπων 

και ομογενοποίησή τους στα πλαίσια κοινών δικτυακών υποδομών.

Ενέργε ιας

 Νέες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και ενσωμάτωση τους στο ευφυές 
δίκτυο 

Εφαρμογές μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος/υπη-
ρεσίας

 Εφαρμογές αυτοματισμών και ελέγχου παραγωγής
 Νέοι τρόποι αποθήκευσης ενέργειας 
 Ομότιμα δίκτυα παραγωγής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού ενέργειας
 Συστήματα αυτοματοποιημένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 Προηγμένα συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων
 Εφαρμογές ηλεκτροπαραγωγής ή συμπαραγωγής από ΑΠΕ
 Νέα ενεργειακά υλικά
 Εφαρμογές σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου
 Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα.

Περ ιβάλλοντος

 Ανάπτυξη και εφαρμογές συστημάτων περιβαλλοντικής νοημοσύνης
 Τεχνολογίες μείωσης της ρύπανσης (αγροτική ρύπανση, αέρια ρύπανση, 

ρύπανση υδάτων και εδάφους, ηλεκτρομαγνητική ρύπανση - φωτορύπανση και 
επιπτώσεις τους στο φαινόμενου του θερμοκηπίου, στερεά απόβλητα)

 Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών 
πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 Εφαρμογές συστημάτων ολικής διαχείρισης αποβλήτων - απορριμμάτων 
- λυμάτων.

Μεταφορών

 Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα 
 Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων οχημάτων εναλλακτικών μορφών ενέρ-

γειας 
 Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ, στις 

μαζικές μεταφορές. 
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Συνοψίζοντας την επισκόπηση της τεχνολογίας των έξυπνων ενεργει-
ακών δικτύων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το μέλλον της παραγωγής, 
διανομής και διαχείρισης ενέργειας έχει προδιαγραφεί, με τις προτάσεις 
που αφορούν εφαρμογή μέτρων υψηλής τεχνολογίας να αποτελούν μο-
νόδρομο. Η χρονική συγκυρία φαντάζει ως μοναδική ευκαιρία, καθώς οι 
ανεπτυγμένες χώρες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία έχουν 
πεπαλαιωμένα δίκτυα 40 ή και 50 ετών που χρήζουν ανακαίνισης, ενώ 
από την άλλη, οι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα η Κίνα και η Ινδία, 
αναπτύσσουν τα δικά τους δίκτυα για πρώτη φορά. 

Επίσης, σημαντικότατο ρόλο στη μετάβαση από τη σημερινή τεχνολο-
γία σ’ αυτή των έξυπνων δικτύων, αποτελεί το γεγονός ότι δεν χρειάζεται 
ριζική αντικατάσταση, απλά αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών (ούτε 
καν καινούργια καλώδια) μόνο ένα σύστημα ελέγχου με υπολογιστές που 
θα εισάγει την ευφυΐα στο σύστημα, θα επιτρέπει βέλτιστη διαχείριση της 
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας ανάλογα με την τοπική ζήτηση και 
θα αποφορτίσει το κλίμα από ρυπογόνες ουσίες και απόβλητα. 

Το όραμα των ευφυών δικτύων μπορεί να πραγματοποιηθεί με συντο-
νισμένες δράσεις και στρατηγικές, βασισμένες σε μεσομακροπρόθεσμες 
επενδύσεις, σε έρευνα, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση προσωπικού, 
λειτουργώντας παράλληλα με νομοθετικές ρυθμίσεις και διαβουλεύσεις, 
σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς και την απελευθέρωση ενέργειας.

Ο Ελληνικός Στρατός ως μικρογραφία της Ελληνικής κοινωνίας 
μπορεί και πρέπει να πρωτοστατήσει στις ενεργειακές εξελίξεις και να 
αποτελέσει το προπύργιο της νέας εποχής, θεμελιώνοντας μεν την ενερ-
γειακή αυτάρκεια των ζωτικών του εγκαταστάσεων αλλά και χαράζοντας 
τον δρόμο προς την νέα τάξη πραγμάτων.
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ΟΜΙΛΙΑ 

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙ

ΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 8ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΝ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1942

Ο Μοντγκόμερυ εστάλη στην Δυτική Έρημο τον Αύγουστο του 1942 

προκειμένου να αναλάβει τη Διοίκηση της 8ης Στρατιάς, η οποία είχε 

υποχρεωθεί σε υποχώρηση μέχρι το Ελ Αλαμέιν από τον Στρατάρχη 

Ρόμμελ. Με την άφιξή του ο Μοντγκόμερυ βρήκε μία κατάσταση αβε

βαιότητας, με τη Στρατιά να φοβάται ότι θα υποχρεωθεί πάλι σε νέα 

υποχώρηση. Ο Μοντγκόμερυ εξέδωσε άμεσα διαταγές με τις οποίες 

απαγόρευσε κάθε περεταίρω υποχωρήσεις, ενώ συγχρόνως απευθύν

θηκε στο Επιτελείο του με έναν λόγο, ο οποίος θεωρείται ένας από 

τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς λόγους στη βρετανική ιστορία, 

ανοικοδομώντας, έτσι, το ηθικό ενός καταρρακωμένου στρατού:

«Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας συστηθώ. Δεν με γνωρίζετε, αλλά θα πρέπει να 
εργαστούμε μαζί και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατα
νόηση. Βρίσκομαι εδώ μόλις μερικές ώρες. Απ’ ό,τι όμως είδα και άκουσα από την 
άφιξή μου και έως τώρα, είμαι πεπεισμένος, εδώ και τώρα, ότι σας εμπιστεύομαι. Θα 
εργαστούμε λοιπόν μαζί σαν ομάδα και μαζί θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη αυτής 
της σπουδαίας Στρατιάς και θα προχωρήσουμε εμπρός για τη νίκη στην Αφρική.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Επχος Δημήτριος Θανόπουλος
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Πιστεύω ότι ένα πρωταρχικό καθήκον ενός Διοικητή είναι να δημιουργήσει 
αυτό που εγώ αποκαλώ «ατμόσφαιρα» και σε αυτή την ατμόσφαιρα, το Επιτελείο 
του, οι υφιστάμενοι Διοικητές του και τα Στρατεύματα, θα ζουν, θα εργάζονται 
και θα μάχονται.

Δεν μου αρέσει η γενική ατμόσφαιρα που βρίσκω εδώ. Είναι μια ατμόσφαιρα 
αμφιβολίας, αναζήτησης της επόμενης θέσης για υποχώρηση, απώλειας της εμπι
στοσύνης στις δυνατότητές μας να νικήσουμε τον Ρόμμελ, και απεγνωσμένων 
προσπαθειών από τις εφεδρείες να προετοιμάσουν αμυντικές θέσεις στο Κάιρο 
και στο Δέλτα του Νείλου.

Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
Ας δημιουργήσουμε μία νέα ατμόσφαιρα.
Η άμυνα της Αιγύπτου βρίσκεται εδώ στο Αλαμέιν και στην κορυφογραμμή του 

Ρουβεισάτ. Τι νόημα έχει να σκάβουμε χαρακώματα στο Δέλτα! Είναι τελείως άχρη
στο. αν χάσουμε αυτή τη θέση θα χάσουμε την Αίγυπτο. Όλα τα μάχιμα στρατεύματα 
που βρίσκονται στο Δέλτα πρέπει να έρθουν αμέσως εδώ  και θα έρθουν. Εδώ θα 
δώσουμε τη Μάχη. Δεν θα υπάρξει άλλη υποχώρηση. Έχω διατάξει να καούν αμέσως 
όλα τα σχέδια και οι οδηγίες που αναφέρονται σε περαιτέρω υποχώρηση.

Αν δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ ζωντανοί, ας μείνουμε εδώ νεκροί.
Θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους ότι οι χαλεποί καιροί πέρασαν. Νέες Μεραρ

χίες από τη Βρετανία καταφθάνουν στην Αίγυπτο μαζί με αρκετές ενισχύσεις για 
τις ήδη υπάρχουσες Μεραρχίες μας. Έχουμε 300 με 400 νέου τύπου άρματα μάχης 
Σέρμαν, τα οποία ξεφορτώνονται αυτή τη στιγμή στο Σουέζ.

Η αποστολή μας από τον Πρωθυπουργό είναι να καταστρέψουμε τις δυνάμεις του 
Άξονα στη Βόρεια Αφρική. Το είδα, γραμμένο σε μισή σελίδα εφημερίδας. Και θα γίνει. 
Αν κάποιος νομίζει ότι δεν γίνεται, ας φύγει αμέσως. Δεν θέλω ανθρώπους που αμφι
βάλλουν σ’ αυτήν την ομάδα. Μπορεί να γίνει και θα γίνει, χωρίς καμία αμφιβολία.

Τώρα καταλαβαίνω ότι ο Ρόμμελ αναμένεται να επιτεθεί από στιγμή σε στιγμή. 
Άριστα. Ας επιτεθεί.

Θα προτιμούσα να μην επιτεθεί για μία εβδομάδα. Θέλω λίγο χρόνο να τακτοποι
ήσω τα πράγματα. Αν έχουμε δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε, θα είμαστε 
έτοιμοι. Ο Ρόμμελ ας επιτεθεί όποτε θέλει μετά απ’ αυτό και εύχομαι να το κάνει.

Εν τω μεταξύ, εμείς, θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μια μεγάλη επίθεση. Θα 
είναι η αρχή μίας εκστρατείας που θα πετάξει τον Ρόμμελ και το στρατό του από 
την Αφρική.

Πρώτα, όμως, πρέπει να συγκροτήσουμε ένα Εφεδρικό Σώμα Στρατού, μηχανο
κίνητο και ισχυρό σε τεθωρακισμένα, το οποίο θα σταθμεύει μακριά από την πρώτη 
γραμμή. Ο Ρόμμελ έχει πάντα μια τέτοια δύναμη στο Afrika Korp* η οποία δεν χρη
σιμοποιείται ποτέ στη πρώτη γραμμή, αλλά βρίσκεται πάντα σε εφεδρεία, έτοιμη να 
επιφέρει πλήγματα. Εκεί, βρίσκεται η ισχύς του Ρόμμελ. Θα δημιουργήσουμε και εμείς 
ένα τέτοιο Σώμα Στρατού, ένα Βρετανικό Σώμα Panzer (Πάντσερ). Θα αποτελείται 
από δύο Τεθωρακισμένες Μεραρχίες και μία Μηχανοποιημένη Μεραρχία Πεζικού. 
Έδωσα ήδη διαταγές εχθές να αρχίσει η συγκρότησή του, πίσω, στο Δέλτα.

Δεν έχω καμία πρόθεση να διακινδυνεύσω τη μεγάλη μας επίθεση έως ότου είμα
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στε πλήρως έτοιμοι. Θα 
υπάρξει πίεση από πολλές 
πλευρές για να επιτεθούμε 
σύντομα. δεν θα επιτεθώ 
μέχρι να είμαστε έτοιμοι 
και μπορείτε να είστε βέ
βαιοι γι’ αυτό.

Στο μεταξύ, εάν ο Ρόμ
μελ επιτεθεί όσο ακόμη 
προετοιμαζόμαστε, αφήστε τον να το πράξει με την ησυχία του. Απλώς, θα συνεχίσου
με με τις προετοιμασίες μας και θα επιτεθούμε όταν είμαστε έτοιμοι και όχι πριν.

Θα ήθελα να σας πω ότι εργάζομαι με το σύστημα του Επιτελάρχη. Έχω τοπο
θετήσει τον Ταξίαρχο de Guingard ως Επιτελάρχη της 8ης Στρατιάς. Θα εκδίδω 
διαταγές διαμέσου αυτού. Οτιδήποτε σας λέει θα θεωρείτε ότι λέγεται από εμένα 
και θα εκτελείται αμέσως.

Καταλαβαίνω ότι μέχρι τώρα υπάρχει μία «αργοπορία» εδώ πέρα. Λέγοντας 
«αργοπορία» εννοώ την εφεύρεση κάθε είδους φθηνής δικαιολογίας για να επικα
λείται κάποιος, ώστε να μην εκτελέσει αυτό που του έχει ανατεθεί.

Αυτό θα σταματήσει αμέσως. Δεν θα ανεχθώ καμία «αργοπορία». Εάν κάποιος 
έχει αντίρρηση στο να κάνει ό,τι του λένε, πρέπει να φύγει αμέσως. Αυτό θέλω να 
γίνει ξεκάθαρο σε ολόκληρη την 8η Στρατιά.

Δεν έχω πολλά να πω αυτή τη στιγμή και μερικοί από εσάς θα νομίζουν ότι είπα 
ήδη αρκετά και ίσως αναρωτιούνται εάν είμαι τρελός.

Σας διαβεβαιώ ότι είμαι απολύτως λογικός. Κατανοώ ότι υπάρχουν άνθρωποι 
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οι οποίοι συχνά νομίζουν ότι είμαι ελαφρώς τρελός  τόσο συχνά που το θεωρώ 
μάλλον ως κοπλιμέντο.

Αυτό που έχω να απαντήσω σε αυτό είναι ότι εάν εγώ είμαι ελαφρώς τρελός, 
υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, τους οποίους μπορώ να κατονομάσω 
και οι οποίοι είναι θεόμουρλοι!

Αυτό που έχω κάνει είναι να σας μεταδώσω την «ατμόσφαιρα» μέσα στην οποία 
τώρα θα δουλεύουμε και θα πολεμάμε. Εσείς, πρέπει να φροντίσετε ώστε αυτή η 
ατμόσφαιρα να διαποτίσει ολόκληρη την 8η Στρατιά μέχρι και τον νεότερο στρα
τιώτη. Όλοι οι στρατιώτες πρέπει να γνωρίζουν τι επιδιώκεται. Όταν το δουν να 
εφαρμόζεται, θα αναγεννηθεί η εμπιστοσύνη σε ολόκληρη τη Στρατιά.

Σας ζητώ να μου δώσετε την εμπιστοσύνη σας και να έχετε πίστη πως ό,τι είπα 
θα γίνει. Χρειάζεται πολλή δουλειά.

Οι διαταγές τις οποίες έχω δώσει για παύση περαιτέρω υποχώρησης, συνεπάγο
νται τη μεταβολή της διάταξής μας. Πρέπει, επίσης, να αρχίσουμε τις προετοιμασίες 
για τη μεγάλη μας επίθεση.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μετακινήσουμε το Στρατηγείο 
μας σε μια αξιοπρεπή θέση, όπου θα μπορούμε να ζούμε με μια λογική άνεση και 
όπου το Επιτελείο της Στρατιάς θα μπορεί να βρίσκεται μαζί με το Στρατηγείο των 
Αεροπορικών Δυνάμεων (Desert Air Force). 

Η παρούσα θέση του Στρατηγείου είναι ένα απαίσιο και καταθλιπτικό μέρος, 
ανθυγιεινό και πέρασμα για κάθε μύγα στην Αφρική. Δεν πρόκειται να δουλέψουμε 
εδώ. Ας πάμε κοντά στη θάλασσα που είναι φρέσκια και υγιεινή. Αν πρόκειται οι 
αξιωματικοί να κάνουν σωστή δουλειά, θα 
πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς λέσχες και να 
ζουν άνετα. Λοιπόν, πάμε στις νέες θέσεις.

Ο Επιτελάρχης θα εκδώσει διαταγές για 
πολλά θέματα πολύ σύντομα και εγώ θα εί
μαι πάντα διαθέσιμος για συμβουλές στους 
ανώτατους αξιωματικούς του Επιτελείου. Το 
σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμάστε 
είναι ότι πρόκειται να τελειώσουμε με αυτόν 
τον τύπο τον Ρόμμελ μια για πάντα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ρόμμελ εί
ναι ενοχλητικός. Γι’ αυτό θα τον τσακίσουμε 
και θα τον αποτελειώσουμε».

Ακόμη και οι πιο κυνικοί επιτελείς ηλε
κτρίστηκαν. Ο επίσημος φωτογράφος Λο
χαγός Keating, ο οποίος είχε πάρει μέρος 
σε πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα είχε 
τραυματιστεί πέντε φορές μέχρι τότε στον 
Β΄ Π. Π, ήταν σίγουρος ότι «αυτός ήταν ο 
άνδρας που έφερνε τη Νίκη».
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Αυ τό το άρ θρο υ πο γραμ μί ζει ό τι η δια χεί ρι ση των κρί-
σε ων εί ναι μια κρί σι μη ορ γα νω τι κή λει τουρ γί α. Η α πο τυ χί α 
μπο ρεί να ο δη γή σει σε σοβα ρή βλά βη τούς εν δια φε ρό με-
νους φο ρείς, σε «ζη μί ες» έ να κρά τος ή έ ναν ορ γα νι σμό ή 
τέ λος στην ί δια την ύ παρ ξή τους. Οι «ει δι κοί» α πο τε λούν 
α να πό σπα στο μέ ρος των ο μά δων δια χεί ρι σης κρί σε ων. Έ τσι, 
έ να σύ νο λο βέλ τι στων πρα κτι κών και των δι δαγ μά των που 
α πο κτή θηκαν α πό τη γνώ ση, για τη διαχεί ρι ση των κρί σε-
ων, εί ναι μια πο λύ χρήσι μη πη γή για όλους στη «διοί κη ση» 

ό λων των κλι μακί ων. Τό μοι έ χουν γρα φεί για τη δια χεί ρι ση 
των κρί σε ων, α πό ει δι κούς και α πό ε ρευ νη τές ή α πό πολ λές 
δια φο ρε τι κές ει δι κό τη τες και α πο τε λεί μια πρό κλη ση για να 
συ ντε θεί ό,τι γνω ρί ζου με για τη δια χεί ρι ση κρί σε ων και τη 
θέ ση της διοί κη σης, στην εν λό γω βά ση γνώ σε ων. Πα ρα κά-
τω κα τα γρά φο νται οι  θε ω ρη τι κές προ σεγ γί σεις (στο γε νι κό 
τους πλαί σιο), που βα σί ζο νται σε πραγ μα το λο γι κά στοι χεί α, 
με κα τα γε γραμ μέ νη τη βι βλιο γρα φι κή τεκ μη ρί ω ση. 

Αυ τό το άρ θρο υ πο γραμ μί ζει ό τι η δια χεί ρι ση των κρί-
σε ων εί ναι μια κρί σι μη ορ γα νω τι κή λει τουρ γί α. Η α πο τυ χί α 
μπο ρεί να ο δη γή σει σε σοβα ρή βλά βη τούς εν δια φε ρό με-
νους φο ρείς, σε «ζη μί ες» έ να κρά τος ή έ ναν ορ γα νι σμό ή 
τέ λος στην ί δια την ύ παρ ξή τους. Οι «ει δι κοί» α πο τε λούν 
α να πό σπα στο μέ ρος των ο μά δων δια χεί ρι σης κρί σε ων. Έ τσι, 
έ να σύ νο λο βέλ τι στων πρα κτι κών και των δι δαγ μά των που 
α πο κτή θηκαν α πό τη γνώ ση, για τη διαχεί ρι ση των κρί σε-
ων, εί ναι μια πο λύ χρήσι μη πη γή για όλους στη «διοί κη ση» 

ό λων των κλι μακί ων. Τό μοι έ χουν γρα φεί για τη δια χεί ρι ση 
των κρί σε ων, α πό ει δι κούς και α πό ε ρευ νη τές ή α πό πολ λές 
δια φο ρε τι κές ει δι κό τη τες και α πο τε λεί μια πρό κλη ση για να 
συ ντε θεί ό,τι γνω ρί ζου με για τη δια χεί ρι ση κρί σε ων και τη 
θέ ση της διοί κη σης, στην εν λό γω βά ση γνώ σε ων. Πα ρα κά-
τω κα τα γρά φο νται οι  θε ω ρη τι κές προ σεγ γί σεις (στο γε νι κό 
τους πλαί σιο), που βα σί ζο νται σε πραγ μα το λο γι κά στοι χεί α, 
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Σχης (ΠΖ) Διονύσιος Γεροντογιάννης

∆ΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ
ΣΗΣΗ
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Ε νώ οι κρί σεις αρ χί ζουν ως αρ νη τι κό 
στοι χεί ο, λό γω των α πει λών, η α πο τε λε σμα-
τι κή δια χεί ρι σή τους μπορεί να ε λα χι στο ποι-
ή σει τη «ζη μιά» και σε ο ρι σμέ νες πε ρι πτώ-
σεις να ε πι τρέψει σε αυ τόν που υφίσταται 
την κρί ση να α να δυ θεί ι σχυ ρό τερος, α πό 
ό,τι πριν α πό την κρί ση. Ω στό σο, οι κρί σεις 
δεν εί ναι ο ι δα νι κός τρό πος για να υ πάρ ξει 
βελ τί ω ση. Ό μως κα νέ νας (κρά τος ή ορ γα-
νι σμός) δεν εί ναι α πρό σβλη τος α πό μια 
κρί ση και κα τά συ νέ πεια ό λοι πρέ πει να 
κάνουν το κα λύ τερο, ώ στε να προ ε τοι μα-
στούν για αυ τή, με την εν σω μά τω ση στη 
στρα τη γι κή τους ε νός α πο τε λε σμα τικού 
προ γράμ ματος δια χεί ρι σης κρί σε ων. 

Αυ τό ση μαί νει νέ α προ σέγ γι ση στη 
δια χεί ρι ση κρί σε ων, ως α να πό σπα στο μέ-
ρος του σχε δια σμού έ κτα κτης α νά γκης. 
Η δια χεί ρι ση κρί σε ων, δεν εί ναι μό νο σε 
συ νάρ τη ση με την ε πι κοι νω νια κή πο λι-
τι κή, αλ λά μια πιο σύνθε τη δια δι κα σί α. 
Για να α ντι με τω πι στεί α πο τε λε σμα τι κά 
το ευρύ φά σμα των κιν δύ νων, κα θώς και 
τα σύν θε τα προ βλή μα τα που α ντι με τω-
πί ζουν σή με ρα τα κρά τη και οι με γά λοι 
ορ γα νι σμοί, θα πρέ πει να λαμ βά νο νται  
ε ντολές α πό την κο ρυ φή της διοί κη σης 
και να ε φαρ μό ζονται ό λες οι βα σι κές λει-
τουρ γί ες, α πό κοι νού. Για τη δια χεί ρι ση 
κρί σης, α παι τεί ται έ νας «φύ λα κας», που 
δια σφα λί ζει τα σχέ δια, την τε χνο γνω-
σί α και τη λει τουργί α, του κρά τους ή 
του ορ γα νι σμού. Οι δια δι κα σί ες και τα 
ερ γαλεί α που ε φαρ μό ζο νται σε κά θε 
πε ρί πτω ση, διευ κο λύ νουν και ε πι τα χύ-
νουν την α ντι με τώ πι ση των κρίσε ων, με 
κρι τι κή σκέ ψη, λαμ βά νο ντας υ πό ψη τη 
κρι σι μό τη τα της στιγ μής.

Κα θώς οι κρί σεις γί νο νται πιο πολ λές, 
εί ναι ορατές και κα τα στρε πτι κές και τα 
κρά τη ή οι ορ γανι σμοί, δεν έ χουν άλ λη 
ε πι λο γή πα ρά να τις δε χθούν ως μια α να-
πό φευ κτη πραγ ματι κό τη τα, που πρέ πει 

να συ νε κτι μηθεί κα τά τον προγραμ μα τι-
σμό και τη λή ψη α πο φά σε ων. 

Ε πι γραμ μα τι κά, για την προ ά σπι ση της 
πρό λη ψης και προ ε τοι μα σί ας, πρέ πει να : 

 α να γνω ρί ζε ται η α πει λή και ο τύ-
πος της κρί σης, ώ στε ο δια χει ριστής να 
την α ντι με τω πίζει και να ε φαρ μόζει τις 
συ νι στώ με νες στρα τη γικές

 συ μπλη ρώνο νται οι συ νι στώ με νες 
στρα τη γι κές, για να βελ τιω θούν οι ε πι δό-
σεις της δια χεί ρι σης, έ τσι ώ στε οι μελ λο-
ντι κές κρί σεις να α πο φευ χθούν

 ε ξε τά ζο νται τα αί τια που ο δη γούν 
σε κρί σεις, ε πι τρέ πο ντας έ τσι τη λή ψη 
προ λη πτι κών μέ τρων

 α να γνω ρί ζεται ο κε ντρι κός ρό λος της 
ε πι κοι νω νί ας, σε κα τά στα ση κρί σης, ό ταν 
στοι χεί α της αρ χί ζουν να  εμ φα νίζονται

 α πο δί δεται η δέ ου σα προ σο χή, 
σχε τι κά με τις ε πι πτώ σεις της κρί σης στη 
φή μη του κρά τους ή του οργα νι σμού. Η 
φή μη εί ναι έ να ά ϋ λο πε ριου σια κό στοι-
χεί ο, που ε πη ρε ά ζει τη μα κρο πρό θε σμη 
α ξί α και την απο δο τι κό τη τα

 προ τρέπο νται οι δια χει ρι στές, σε 
ό λα τα ε πί πε δα και τους διά φο ρους λει-
τουρ γι κούς το μείς του κρά τους ή του 
ορ γα νι σμού, ώ στε να ε ξοι κειω θούν με 
τη δια χεί ρι ση των κρί σε ων, κα θώς ε πί-
σης να εν στερ νι σθούν πώς οι πρά ξεις 
τους μπο ρούν να α πο τρέ ψουν ή να 
πε ριο ρί σουν τις κρί σεις.

ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΚΡΙΣΕ ΩΝ

Κρί ση
Ση μα ντι κή α πει λή, για πρά ξεις που μπο-
ρεί να έχουν αρ νη τι κές συ νέ πειες, ε άν 
δεν γί νει σω στός χει ρι σμός. 

Κα τη γο ρί ες κρί σε ων
 «ε πι θε τι κές» κι νή σεις (για έ να κρά τος 
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ή έ ναν ορ γα νι σμό)
 α τυ χή μα τα
 δια χεί ρι ση της α νάρ μο στης συ μπε ρι-
φο ράς. 

Τύ ποι κρί σε ων
 φυ σικές 
 τε χνο λο γικές 
 α ντι πα ρά θε σης 
 μο χθη ρί ας (κα κό βου λων πρά ξε ων 
- δυ σφή μη σης - συ κο φα ντί ας - χαι ρε-
κα κί ας) 
 δια χεί ρι σης αρ νη τι κών α ξιών 
 πα ρα πλά νη σης 
 πα ρα πτώ ματος της δια χεί ρι σης
 «κρί ση - έκ πλη ξη».

 φή μες
 βί α 
 πα ρεμ βά σεις αλ λοί ω σης.
 Τυ χαί α «χα μηλή απόδοση» των ευ θυ-
νών κρί σης 
 τε χνι κό λά θος, ως συ νέπεια πα ρα χθέ-
ντων «προ ϊ ό ντων» 
 ατυ χή μα τα.

Στά δια της κρί σης
 α πο φυ γή
 προ ε τοι μα σί α για τη δια χεί ρι ση της 
κρί σης 
 α να γνώ ρι ση της κρί σης 
 πε ριε χό με νο της κρί σης 
 ε πί λυ ση της κρί σης 
 ο φέ λη α πό την κρί ση.

Ε πί πε δα ευ θύ νης στην κρί ση
 Ελά χι στη ευ θύ νη για την κρί ση 
 φυ σι κές κα τα στρο φές

 ΅Ισχυ ρή απόδοση΅ της ευ θύ νης κρί-
σης 
 αν θρώ πι νο λάθος 
 βλά βη του «προ ϊ ό ντος» 
 α τυ χή μα τα 
 α νάρ μο στη συ μπε ριφο ρά 
 δια χει ρι στικά και ορ γα νω τικά πα ρα-
πτώματα.

Α πει λή
Πι θα νή «ζη μί α», σε κρίση που έ χει α ντί-
κτυ πο σε έ να κράτος ή έ ναν ορ γα νι σμό 
και στα εν δια φε ρό με να μέ ρη του. 
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Το μείς α νά πτυ ξης α πει λών 
 δη μό σια α σφά λεια
 οι κο νο μι κή ζω ή 
 φή μη. 

Δια χεί ρι ση κρί σε ων
Δια δι κα σί α που α πο σκο πεί στην πρό λη ψη 
ή τον με τρια σμό των «ζη μιών», που η κρί-
ση μπο ρεί να ε πι βά λει σ’ έ να κρά τος ή έ ναν 
ορ γα νισμό και στους φο ρείς τους. 

Φά σεις δια χεί ρι σης κρί σε ων
 πριν α πό την κρί ση 
πρό λη ψη 
 α να ζή τη ση και ε λα χι στο ποί η ση των 
γνω στών κιν δύ νων, που θα μπο ρού σαν 
να ο δηγή σουν σε μια κρί ση 
 δια χεί ρι ση των κιν δύ νων. 
προ ε τοι μα σί α 
 δη μιουρ γί α σχε δί ου δια χεί ρι σης κρί-
σε ων
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 ε πι λο γή και  εκ παί δευ ση της ο μά δας 
δια χεί ρι σης κρί σε ων 
 διε ξα γω γή α σκή σε ων για τον έ λεγ χο 
του σχε δί ου δια χεί ρι σης κρί σε ων.
 α ντι με τώ πι ση της κρίσης 
αρ χι κή α ντί δρα ση στην κρί ση
 δεί κτης α ντί δρα σης: τα χύ τη τα
 δεί κτης α ντί δρα σης: α κρί βεια
 δεί κτης α ντί δρα σης: συνέ πεια.
προ θέ σεις α πο κα τά στα σης, φή μης και 

συ μπε ρι φο ράς.
 με τά την κρί ση 
ε πι στροφή σε κα τά στα ση ΅business as 
usual΅.
α να ζή τη ση τρό πων, για κα λύ τε ρη προ-
ετοι μα σί α α ντι με τώ πι σης ε πό με νων 
κρί σε ων 

Φή μη
Αντί λη ψη των γε γο νό των, α πό τα εν δια-
φε ρό με να μέ ρη, για έ να κρά τος ή έ ναν 
ορ γανι σμό. 

Στά δια ε κτί μη σης της α πει λής φή μης στην 
κρί ση
 προσ διο ρι σμός του βασι κού τύ που 
της κρί σης 
 ε πι σκό πη ση των πα ρα γό ντων, στο 
ι στο ρι κό κρί σε ων που παρου σιά ζει έ να 
κρά τος ή έ νας ορ γα νι σμός, κα θώς και 
στην προ η γού με νη φή μη τους. 

Προ σέγ γι ση στρα τη γι κών α πο κα τά στα σης φή-
μης, στην κα τά στα ση κρί σης
 δη μιουρ γί α κα τα λό γου - οδη γού ε νερ-
γειών α πο κα τά στα σης, α πό τις λι γό τε ρο 
προς τις πιο χα λαρές στρα τη γι κές 
 κα θο ρι σμός πο σο στού α νταπό κρι σης: 
 πα ρο χής βο ή θειας στα «θύ μα τα» 
 α ντι με τώ πι σης ορ γα νω τι κών προ βλη-
μά των. 
 ί δρυ ση σχέ σης με τα ξύ κα τα λο γι σμού 
ευ θυ νών κρί σης και α πει λής για τη φήμη 
του κρά τους ή του ορ γα νι σμού 
 ταί ριασμα της φή μης με στρα τη γι κές 
α πο κα τά στα σης. 

ΠΑ ΡΑ ΓΟ ΝΤΕΣ ΠΟΥ Ε ΠΙ ΔΡΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΚΡΙ ΣΕ ΩΝ

Με βά ση τα κομ βι κά ση μεί α (building 
blogs), που προσ διο ρί ζουν τις αλ λα γές των 
στα δί ων και των φά σε ων μιας κρί σης, υ φί-
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σταται η πα ρου σί α και η αλ λη λε ξάρ τη ση 
δια φό ρων πα ρα γό ντων, για τους ο ποί ους 
α παι τεί ται η συ νε χής πα ρα κο λού θη ση και 
ο έ λεγ χος με την κα τά πε ρί πτω ση α να τρο-
φο δό τη ση και ε πι και ρο ποί η ση στοι χεί ων.
Οι πα ρά γο ντες αυ τοί α φο ρούν στη λει-
τουρ γί α ε νός κρά τους ή ε νός ορ γα νι σμού 
και εν δει κτι κά εί ναι οι πα ρα κά τω:
 Δό μη ση και κουλ τού ρα 
 Δη μό σιες σχέ σεις
 Κλι μά κω ση της κρί σης
 Στρα τη γι κή α πο τρο πής
 Πρό λη ψη
 Α βε βαιό τη τα
 Ε ντο πι σμός κιν δύ νων
 Προ τε ραιο ποί η ση
 Νetwork και intranet
 Α τυ χή μα τα
 Συ ναι σθη μα τι κή νο η μο σύ νη, ως πη γή 
δια μόρ φω σης προ βλη μά των
 Αλ λη λε ξαρ τή σεις των προ βλη μά των
 Α να δυό με νοι κίν δυ νοι και ε τοι μό τη τα 
για α ντι με τώ πι ση (α να δυό με νη πρόλη ψη 
στη δό μη ση)
 Δια φω νί ες

 Το «πρό βλη μα» ως πη γή κα τα στά-
σε ων
 Αρ νη τι κή ει κό να
 Α ξιο λό γη ση
 Stealing thunder (δηλ. ό ταν δια κι νού-
νται πλη ρο φο ρί ες, σχε τι κά με μια κρί ση, 
πριν α πό τα μέ σα μα ζι κής ε νη μέρω σης 
ή κά ποιον άλ λον που α πο δε σμεύ ει πα ρό-
μοιες πλη ρο φο ρί ες)
 O ευ ρύ τε ρος ρό λος του internet
 Οι «σκο τει νοί χώ ροι» πριν την κρί ση
 Η έν νοια και η χρο νι κή το πο θέ τη ση 
της συ γνώ μης
 Η εκ παί δευ ση
 Η έν νοια της μέ τρη σης της ευ θύ νης
 Οι stakeholders (δηλ. οι έ χο ντες κά θε 
έν νο μο εν δια φέ ρον)
 Η ε πί δρα ση του ό ρου «κοι νω νι κή 
ευ θύ νη».

ΤΟ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗΣ ΚΡΙ ΣΕ ΩΝ 

Ό λα τα πα ρα πά νω α πο τυ πώ νο νται 
στο σχε διά γραμ μα «1», κα τά χρο νι κή σει-
ρά και με την κα τά πε ρί πτω ση ε πί δρα ση 
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και αλ λη λεπί δρα ση των πα ρα γό ντων που ε νερ γούν σε μια κρί ση. Πρέ πει να ση μειω θεί 
ό τι το πλαί σιο αυ τό, α πο τε λεί έ να «δυ να μι κό μο ντέ λο» που α φο ρά στη δια χεί ριση των 
κρί σε ων, με τη συ νε χή ε πι και ρο ποί η ση και α να τρο φο δό τη ση ό λων των στοι χεί ων του 
πλαι σί ου, ό που και ό πο τε α παι τεί ται.
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κρά τος ή έ ναν ορ γα νι σμό και τους φο ρείς τους. Η πρό λη ψη συν δέ ε ται 

με την α να ζή τη ση ε λα χιστο ποί η σης των γνω στών κιν δύ νων, που θα μπο-

ρού σαν να ο δη γή σουν σε μια κρίση. Στη συ νέ χεια, η α ντι με τώ πι ση των 
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το πλαί σιο με τά τα «χτυ πήμα τα» της κρί σης. Τέ λος, κα τά τη φά ση με τά 

την κρί ση, το κρά τος ή ο ορ γα νι σμός ε πι στρέφουν στην κα τά στα ση 

«business as usual», με την κρί ση να μη εί ναι πλέ ον στο ε πί κε ντρο της 
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Η α πο τε λε σμα τι κή δια χεί ρι ση των κρί σε ων χει ρί ζε ται τις α πει λές δια δο χι-

κά. Η κύ ρια α νη συ χί α σε μια κρί ση πρέ πει να εί ναι η δη μόσια α σφά λεια. 

Μια α πο τυ χί α για την α ντι με τώ πι ση της δη μό σιας α σφά λειας, εντεί νει 

τη ζη μί α α πό μια κρί ση. Φή μη και οι κο νο μι κές α νη συ χί ες θε ω ρού νται 

ό τι, με τά α πό τη δη μό σια α σφά λεια, έ χουν α πο κα τα στα θεί. Τε λι κά, η 

δια χείρι ση κρί σε ων έ χει σχε δια στεί για να προ στα τεύ σει έ να κρά τος 

ή έ ναν ορ γα νι σμό και τα εν δια φε ρό με να μέ ρη τους α πό α πει λές ή και 

μεί ω ση των ε πι πτώ σε ων που αι σθά νο νται α πό τις α πει λές.
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Ρω µιές 
στη Χώ ρα 
του Πα πα δια µά ντη

µι κρό α φιέ ρω µα 
στις πρω τα γω νί στριες 

του µε γά λου 
πε ζο γρά φου

του µε γά λου 
πε ζο γρά φου
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ί ναι α διαμ φι σβή τη το ό τι στο επί κε ντρο της 
πα πα δια μα ντι κής δη μιουρ γί ας ε ξέ χου σα σημα σί α 
κα τα λαμ βά νουν οι γυ ναί κες, οι Ρω μιές, κα τά το Ζή-
σι μο Λο ρε ντζά το, οι οποί ες έ χουν κα τα κτή σει το 
δι κό τους κοι νω νι κό ρό λο και θέ ση στη κοι νω νία 
που ζουν, δη μιουρ γώ ντας έ τσι έ ναν κα τά λο γο με 
μορ φές και χα ρα κτή ρες, αρκε τά δια χρο νι κό και συ-
νυ φα σμέ νο με τούς ση με ρι νούς τύ πους γυ ναι κών. 
Πώς ά ρα γε θα ή ταν η πνευ μα τι κή του δη μιουρ γί α 
χω ρίς την πα ρου σί α αυ τών των ηρω ί δων; Ποια ή ταν 
η σχέ ση του μα ζί τους;

Γρά φει ο Κώ στας Βάρ να λης στο «Αι σθη τι κά, κρι-
τι κά, σο λω μι κά»: «Ό ταν τις νύχτες του χει μώ να στην 
τρώ γλη του και τα πρω ι νά του κα λο και ριού κά του α πό 
τα πεύ κα της Δε ξα με νής έ δε νε τα χέ ρια του α πά νου 
στην κοι λιά του κ’ έ γερνε ....το κε φά λι του στον α ρι στε-
ρό του τον ώ μο ο “κο σμο κα λό γε ρος” Πα πα δια μάντης 
κι α να πο λού σε τα πε ρα σμέ να της “α μαρ τω λής” ζω ής 
του, τι με γά λες τύψεις και τι πό θοι ε ξι λα σμού τα ρά ζα νε 
τον ε σω τε ρι κό του κό σμο! Και ποια ή ταν τα “κρί μα τά 
του”! Κά ποια Πα ρα σκευ ή θα έ φα γε ψά ρι (“ε πτω μο-
φά γη σεν”, ό πως θα έ λε γε ο ί διος), κά ποιο πρω ί του 
Αυ γού στου θα μπή κε μ’ άλ λα παι διά σε ξένο α μπέ λι 
κι έ κλε ψε στα φύ λια, ή ό ταν ή ταν δε κα ο χτώ χρο νών, 
ο ο φθαλ μός του εσκαν δα λί σθη κ’ η καρ διά του φτε-
ρο κό πη σε βλέ πο ντας ά ξαφ να τη γει το νο πού λα μ’ 
α να σκου μπω μέ να μα νί κια και γυ μνό λαι μό να κά νει 
μπου γά δα στην αυλή».

Αλ λά ί σως να εί χε κά μει και “α δι κί α” σε κά ποια 
κο πέ λα! Να. ό πως στο πε ρι στατι κό με το Μιλ τιά δη 
Μα λα κά ση στη Δε ξα με νή, ό που τον πλη σί α σε σκυ-
θρω πός και μα ζε μέ νος ο κυρ Α λέ ξαν δρος. “Κα λώς 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Σο φί α Κα ντα ρά κη - Κιοσ σέ, 
Φι λό λο γος
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τον κυρ Α λέ ξαν δρο”! Ο κυρ Α λέ ξαν δρος 
δεν κά θι σε, πα ρά εί πε όρ θιος: “Μίλ το, μπο-
ρείς να μου δα νεί σεις μια μαύ ρη γρα βά τα;”. 
“Ευ χα ρί στως, αλ λά τι τη θες;”. “Πέ θα νε η 
τά δε…Την εί χα “α δι κή σει”. Και τώ ρα θέ λω 
να πεν θή σω”! Θα φα ντά ζε ται κα νείς τι 
με γά λο “α δί κη μα” της εί χε κά νει! Του λά-
χι στο την α πά τη σε κι ύ στε ρα την ε γκα τά-
λει ψε…Κι ό μως το “α δί κη μά” του ή τα νε 
πο λύ φο βε ρό τε ρο - έ τσι το έ νιω θε! Ό ταν 
ή τα νε δώ δε κα χρο νών στη Σκιά θο, τό νε 
πή ρε έ να Σαβ βα το κύ ρια κο ο πα τέ ρας 
του ο πα πάς και μαζί μ’ άλ λους πι στούς 
πή γα νε στο ξω κλή σι τού Α η- Γιάν νη του 
Μα γκού φη, ό που θα περ νού σα νε τη νύ-
χτα…Τη νύ χτα κοι μη θή κα νε σε χω ρι στό 
δω μά τιο οι θη λυκοί και σε χω ρι στό οι 
αρ σε νι κοί. Αλ λ’ έ νας συ νο μή λι κος τού 
Πα πα δια μά ντη τον πα ρέ συ ρε στο «βά-
ρα θρο της α κο λα σί ας»! Του εί πε να πά νε 
κρυ φά έ ξω α πό το δω μά τιο των γυ ναι-
κών και να τις ι δού νε α πό τη χα ρα μά δα. 
Ο Α λέ ξαν δρος υ πόκυ ψε στον πει ρα σμό. 
Α νέ βη κε σε μια πέ τρα, τέ ντω σε το λαι μό 
του κ’ εί δε την κο πέ λα να..γδύ νε ται! Αυ τό 
ή ταν το με γά λο “α δί κη μά” του. Αν την 
έ βλε πε γυμνή, χω ρίς να θέ λει, το α δί κη-
μα θα ή ταν μι κρό τε ρο. Αλ λά τώ ρα πή γε 
ε πί τη δες. Και “ή δη ε μοί χευ σεν εν τη καρ δί α 
αυ τού”, γρά φει ο Βάρ να λης με α γα θήν 
“ει ρωνί α”. (Κ. Βάρ να λης, Αι σθη τι κά, κρι-
τι κά, σο λω μι κά).

Οι μορ φές γυ ναικών που σκια γρα φεί 
ο Πα πα δια μά ντης, μη φα ντα στεί τε ό τι 
δια φέ ρουν σε με γάλο βαθ μό α πό τις 
ση με ρι νές. Πρό κει ται για χή ρες, γραί ες, 
καλ λί κο μες, ευ σταλείς και νε ο δρε πείς 
νε ά νι δες, νε α ρά κο ρί τσια γε μά τα ό ρε-
ξη για ζω ή, πτω χές κό ρες α πλο ϊ κές, 
πα ντρε μέ νες με οι κο γε νεια κά ά χθη, ορ-
φα νές ό πως η Σο φί α και η Λου κρη τί α, η 
Ντα ντώ κ.ά. Στο δι ή γη μα «Θέ ρος-έ ρος», 
προ βαί νει σε μια α πό τις γλα φυ ρό τε-

ρες πε ρι γρα φές του, α πα ριθ μώ ντας τις 
χά ρες της έ φη βης Μα τού λας: «Υ πό την 
λε πτήν φα νέ λαν, ό που ε φαί νο ντο α να τέλ-
λου σαι αι σάρ κες της, θα έ λε γέ τις ό τι 
εί χεν α πο τα μιευ μέ να νε ο δρε πή, δρο σε ρά 
ω χρό λευ κα κρί να, με φλε βι ζού σας α πο-
χρώ σεις λευ κού ρό δου. Η κό μη ε πέ στε φε 
το μέ τω πόν της ως ε ρυ θραι νό με νον νέ φος 
μη ε παρ κούν να συ στεί λη την αί γλην του 
φω τός και αι ο φρύ ες της «…» ως λευ κή 
ο μί χλη ε πι πο λά ζου σα την πρω ί αν ε πί του 
α νταυγά ζο ντος αι για λού».

«Ή τον πνο ή, ίν δαλ μα α φά να στον, ό νει-
ρον ε πι πλέ ον εις το κύ μα, ή ταν νη ρη ίς, 
νύμ φη, σει ρήν, πλέ ου σα, ως πλέ ει μα γι κή, 
η ναύς των ο νεί ρων…» α να φέ ρει πε ριγρά-
φο ντας τη Μο σχού λα στο «Ο νει ρο στο 
κύ μα».

Ι διαί τε ρης μνεί ας, α πό την άλ λη πλευ-
ρά, α ξί ζει το πλή θος των γραιών και 
χηρευου σών που με ε πι τη δευ μέ νη σκη-
νο θε σί α ο Πα πα δια μά ντης έ χει εν σω μα-
τώσει στην σκια θί τι κη κοι νω νί α. Μέ σω 
της πα πα δια μα ντι κής ευ ρη μα τι κό τη τας 
αυ τές οι γραί ες, και ό χι μό νο, α ντι προ-
σω πεύ ουν τη γυ ναι κεί α ε πι δε ξιό τητα, 
χα ρι σμα τι κό τη τα και ευε λι ξί α στους κα-
θη με ρι νούς γυ ναι κεί ους χει ρισμούς, 
α πο κτώ ντας ί σως ε πά ξια τα η νί α μιας 
υ πο λαν θά νου σας μη τριαρ χι κής κοι νω-
νί ας, χρή ζο ντας ε αυ τούς η γή το ρες φε-
μι νι στι κών κι νη μά των. 

Πέ ρα ό μως α πό την οι κο γε νεια κή 
κα τά στα ση, εν δια φέ ρου σα εί ναι και η 
κοι νωνι κή ι διό τη τα που φέ ρει η κα θε-
μιά τους. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα 
η «Απο σώ στρα», μια γυ ναί κα που κα-
τα φέρ νει να ξε πε ρά σει το βα ρε τό της 
κα θη μερι νό τη τας αλ λά και το βα ρύ 
πε πρω μέ νο του πα ρελ θό ντος της με το 
δη κτι κό αλλά και λα κω νι κό σχο λια σμό 
των συ ντο πι τών της.

Οι γυ ναί κες κυ ριαρ χούν με το δι κό 
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τους πε ρί ερ γο τρό πο, χω ρίς να έ χουν 
υ ποστεί κά ποια ι διαί τε ρη με τα τρο πή 
α πό το δη μιουρ γό τους. Α πλά, ξε δι πλώ-
νουν ό λες τις πτυ χές τη ζω ή τους μέ σα 
στο συ νη θι σμέ νο, κα θη με ρι νό γί γνε-
σθαι, βγά ζουν τις μύ χιες πε ρί ερ γες σκέ-
ψεις που κά νουν, αφή νο ντας έ τσι κά που 
- κά που μια γεύ ση οι κειο θε λούς υ πο δού-
λω σης και υ πο ταγής στον κα θω σπρε πι-
σμό και την κοι νω νι κή ε πι τα γή που τις 
κρα τά πά ντα έ να βή μα πί σω.

Ο Πα πα δια μά ντης, ξε δι πλώ νο ντας 
αυ τό το πο λύ πτυ χο των γυ ναι κεί ων χα-
ρα κτή ρων, ε γκαι νιά ζει τη φι λο γυ ναι κεί α 
λο γο τε χνί α μο λο νό τι οι σχέ σεις του με 
τις γυ ναί κες εί ναι ι διό τυ πες, πε ρί πλο κες 

α μαρ τω λή γυ ναί κα, στη λι τεύ ει, ό μως, 
την ψευ το με τά νισ σα, και στο πρό σω πό 
της στη λι τεύ ει ευ θαρ σώς την ά κρα τη 
υ πο κρι σί α που ελ λο χεύ ει στους κόλ πους 
των θρη σκευό ντων. Στη λιτεύ ει το ναρ-
κισ σι σμό της πί στης και τη λαν θά νου σα 
υ πε ρη φά νεια, την α λα ζονεί α κά πο τε και 
την αυ το προ βο λή, μα πό σο εύ κο λο εί ναι 
κα νείς να αυ το θαυ μάζε ται και να αυ το-
θω πεύ ει την ά κρα τη συ γκα τά βα ση. 

Τα συ ναι σθή μα τα και οι α ντι δρά σεις 
που οι γυ ναί κες προ κα λούν στον Πα-
παδια μά ντη πα ρα μέ νουν συ νή θως κρυμ-
μέ να πί σω α πό μί α μο να χι κή και προ ση-
λωμέ νη θρη σκευ τι κό τη τα, η ο ποί α δεν 

και συ χνά α ντι φα τι κές: σχέ σεις α γά πης, 
φό βου, συ μπό νιας, α πο στρο φής και 
κα τα νό η σης, α νο μο λό γη του έ ρωτα και 
ο μο λο γου μέ νης α πόρ ρι ψης. Χα ρα κτη-
ρι στι κό πα ρά δειγ μα τ’ «Α στε ράκι» που 
κα τα φέρ νει ί σως να αγ γί ξει τις ι διαί τε-
ρες χορ δές του πε ζο γρά φου, και πά λι 
μέ σα α πό το ό νει ρο. Δε στιγ μα τί ζει την 

πρό σφε ρε πολ λά πε ρι θώ ρια σ’ αυ τούς 
που θα ε πι θυ μού σαν, ί σως, να διε ρευ νή-
σουν αυ τό το κομ μά τι του ε αυ τού του, 
ε νό σω α κό μα ζού σε. Αρ κε τοί το ε πι χεί-
ρη σαν αρ γό τε ρα, αρ κέ στη καν, ό μως, 
στην προσπά θεια α πο κά λυ ψης μιας 
μό νο πτυ χής της στά σης του Πα πα δια-
μά ντη α πέ να ντι στις γυ ναί κες, της ε ρω-
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Α ντίθε τα, οι άν θρω ποι της α πο πνι κτι-
κής κοι νό τη τας μπο ρούν να α ντέ ξουν 
τα θα νάσι μα α μαρ τή μα τα της Φρα γκο-
γιαν νούς, ε πει δή διέ πο νται α πό την ι δέ α 
ό τι ο άν θρω πος εί ναι αυ τό που εί ναι και 
ό χι αυ τό που γί νε ται με τις πρά ξεις του. 
Αλ λά το να εί σαι, έ στω και α συ νει δή τως, 
δεν α παι τεί λι γό τε ρη ε λευ θε ρί α από το 
να γί νεις.

Ό σον α φο ρά το πρώ το του μυ θι στό-
ρη μα «Η με τα νά στις» (1879-1880), και το 
δι ή γη μα «Γυ νή πλέ ου σα» (1905) μα ζί με 
την προ α να φερ θεί σα Φό νισ σα (1903) 
πα ρα τη ρού με τα ε ξής. Σε αυ τά πρω τα-
γω νι στούν τρεις τύ ποι γυ ναι κών που 
ε νώ σε μια πρώ τη ε κτί μη ση φαί νο νται 
σαν ε ντε λώς δια φο ρε τικές, με μια προ-
σε κτι κό τε ρη ε ξέ τα ση α πο δει κνύ ε ται πως 
εί ναι δυ να τό να α ποτε λούν έ να και μό νο 
γυ ναι κεί ο πρό σω πο, το ο ποί ο αλ λά ζει 
ό χι ως προς τη γυ ναι κεί α φύ ση του, αλ-
λά ως προς τη στά ση του α πέ να ντι στο 
κοι νω νι κό, δη λα δή το αν δρι κό, πε ρι βάλ-
λον. Στο πρώ το έρ γο πα ρου σιά ζε ται μια 
ξε κά θα ρη ει κό να της γυ ναί κας-θύ μα τος, 
δη λα δή της τυ πι κής ει κό νας της ι δα νι κής 
γυ ναί κας, η ο ποί α κυ ριαρ χού σε στα μέ σα 
του 19ου αιώ να στην ευ ρω πα ϊ κή λο γο-
τε χνί α. Πρόκει ται για τη γυ ναί κα που ζει 
σαν μια οι κια κή μο να χή, με σκο πό της ζω-
ής της να υ πη ρε τεί έ ναν άν δρα -συ νή θως 
πα τέ ρα ή σύ ζυ γο-, με μο να δι κή μοί ρα 
της το γά μο ή το θά να το. Αυ τή α κρι βώς 
εί ναι η μοί ρα της πρω τα γω νί στριας του 
μυ θιστο ρή μα τος, η ο ποί α πε θαί νει α πό 
μα ρα σμό, ό ταν την ε γκα τα λεί πει ο αρ-
ρα βωνια στι κός της, που πί στε ψε στη συ-
κο φα ντί α πως η Μα ρί να πριν α πό αυ τόν 
είχε α γα πή σει κά ποιον άλ λον.

Η Φρα γκο γιαν νού στη Φό νισ σα 
α να τρέ πει δυ να μι κά την πα ρα πά νω 
αν δρο κρα τού με νη στε ρε ό τυ πη ει κό-
να της γυ ναί κας: α φού κα τορ θώ νει να 

τι κής, μη υ πο ψια ζό με νοι, προ φα νώς, 
την ευ ρύ τη τα και το βά θος αυ τής της 
στά σης, μας α να φέ ρει πο λύ πε τυ χη μέ να 
η κ. Γκα σού κα που ε ξει δι κεύ ε ται στο φυ-
λε τι κό ζή τη μα. Δεν αρ κεί ό μως να α να λύ-
σου με μό νο τη στά ση του πε ζο γρά φου 
στο ε ρω τι κό θέ μα, πα ρα βλέ πο ντας τη 
συμ βο λή αλ λά και τον δε σπό ζο ντα ρό λο 
του γυ ναι κεί ου χα ρα κτή ρα στην υ πό λοι-
πη δη μιουρ γί α του.

Ε πι στρέ φο ντας στον κοι νω νι κό ρό λο 
των γυ ναι κών, πι στεύ ω, κα τόρ θω σε να 
πά ρει τον κύ ριο αλ λά και καί ριο πρω τα-
γω νι στι κό ρό λο, η Φό νισ σα. Η κοι νωνι κή 
διά στα ση της φό νισ σας, ως μιας γυ ναί-
κας που λει τούρ γη σε για πρώ τη φο ρά 
αυ το βού λως παίρ νο ντας το νό μο στα 
χέ ρια της, ί σως θα έ πρε πε να πα ραλ λη λι-
στεί με μια άλ λη η ρω ί δα, τη Χαρ μο λί να, 
μια πα ραλ λα γή της φό νισ σας α παλ λαγ-
μέ νης α πό το φο νι κό αλ λά συ νο δευό-
μενης πά ντα α πό την α πό γνω ση και τη 
βα σα νι σμέ νη αυ το συ νει δη σί α.

Η Χαρ μο λί να εί ναι η πα θη τι κή πλευ-
ρά, η η θο γρα φι κή διά στα ση της Φό νισ-
σας. Η γυ ναί κα των «συ νή θων α μαρ τη-
μά των», της α νά γκης και της υ πη ρε σί ας 
που λί γο θα ξε χώ ρι ζε α πό το κοι νό βό-
σκη μα, αν δεν υ πήρ χε ο άλ λος κό σμος, 
η δι καίω ση της υ πη ρε σί ας, ε πί γεια προ-
τύ πω ση του ο ποί ου εί ναι το μο να στή ρι. 
Ώ στε δεν εί ναι τυ χαί ο, αν ο Πα πα δια-
μά ντης δεν χά νει πο τέ την ευ και ρί α 
να το νίσει τη ρι ζι κή α ντί θε ση με τα ξύ 
κοι νό τη τας και συμ βα τι κής κοι νω νί ας, 
της «με γά λης κε ντρι κής γα στέ ρας» της 
«ώ τα ουκ έ χου σας». Ού τε εί ναι τυ χαί ο 
ό τι οι εκ πρό σω ποι του α νε ξάρ τη του 
Ελ λη νι κού βα σι λεί ου α πει κο νί ζο νται ως 
κα ρι κα τού ρες αν θρώ πων, ως α νέκ φρα-
στοι πλην α λύ γι στοι φο ρείς δια τα γών. 
Η δή θεν α το μι κή ε λευ θε ρί α τους δεν 
γνω ρί ζει την ε σω τε ρι κή σύ γκρου ση. 
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ε πιβιώ σει α να πτύσ σο ντας μια οι κο νο μί α της 
συ μπε ρι φο ράς, η ο ποί α α πο τε λεί καρ πό της 
ε πι τυ χη μέ νης προ σαρ μο γής της στις α παι τή σεις 
της αν δρο κρα τούμε νης κοι νω νί ας, ξαφ νι κά «ψη-
λώ νει ο νους της» και ε πα να στα τεί με έ ναν τρό πο 
που δεν αμ φι σβη τεί α πευ θεί ας και προ κλη τι κά 
τους ι σχύ ο ντες κα νό νες, αλ λά τους υ πο νο μεύ ει 
κα τα λυ τι κά μέ σα α πό μια κλι μά κω ση ε κεί νης 
της α ποτε λε σμα τι κής οι κο νο μί ας της συ μπε ρι φο-
ράς και της δρά σης της: η Φρα γκο γιαννού δεν 
προ σπα θεί να α να τρέ ψει τους κα νό νες, αλ λά να 
προ σαρ μο στεί σε αυτούς -με τη δια φο ρά πως 
δεν το κά νει υ πά κουα, πει θή νια ή δου λι κά. 

Κά τι α νά λο γο συμ βαί νει και με την Κα ρα βο κυ-
ρού στο δι ή γη μα «Γυ νή πλέ ου σα», η ο ποί α α πο τε-
λεί μια τε λι κή σύ νο ψη των πι θα νών στά σε ων της 
γυ ναί κας απέ να ντι στην κοι νω νί α των αν δρών. Η 
στά ση της συν δυά ζει την υ πα κο ή της Μαρί νας 
με τη βί αι η α ντί δρα ση της Φρα γκο γιαν νούς. 
Ο συν δυα σμός, ω στό σο, αυ τός πα ρου σιά ζε ται 
α πό τον Πα πα δια μά ντη να πραγ μα το ποιεί ται με 
έ ναν τρό πο θε α τρι κό, με μια ε πί φα ση δρα μα τι-
κής συ μπε ρι φο ράς: η Κα ρα βο κυ ρού α πα λύ νει 
τη λαν θά νου σα δυ σα ρέ σκεια α πό τη ζω ή της 
πί νο ντας κρα σί και με θώ ντας, ενώ πα ράλ λη λα 
κρύ βει ε πι με λώς α πό τον ά ντρα της αυ τή τη συ-
νή θειά της. Και όταν ο τε λευ ταί ος το μα θαί νει και 
α πει λεί πως θα την ε γκα τα λεί ψει, αυ τή επι χει ρεί 
μια αυ το κτο νί α που ου σια στι κά εί ναι ει κο νι κή. 
Με τον τρό πο αυ τόν ο Πα πα δια μά ντης, ύ στε ρα 
α πό εί κο σι έ ξι χρό νια, α να κα λεί τη λαν θά νου σα, 
αλλά ου σια στι κή αυ το κτο νί α της Μα ρί νας μέ σα 
α πό μια θε α τρι κή συ μπε ρι φο ρά που ει ρω νεύ ε ται 
κα τα λυ τι κά τα αν δρι κά στε ρε ό τυ πα.

Πέ ρα ό μως α πό τη φό νισ σα, υ πάρ χουν και 
οι Α χτί τσες, οι Συρ ρα χί νες, οι Κου μπί νες και πλεί-
στες άλ λες γυ ναί κες, που κα τα θέ τουν την ψυ χή 
και το εί ναι τους στην υ πη ρε σί α των οι κεί ων 
προ σώ πων τους, με μό νη αντα μοι βή την η θι κή 
ι κα νο ποί η ση αλ λά και πρω τί στως την πε ποί θη-
ση ό τι έ τσι εί ναι η ζω ή και συ νε πώς η μοί ρα 
τους. Μια μοί ρα που δεν ε πέ λε ξαν οι ί διες, μια 
ζω ή στη ο ποί α δεν πρό λα βαν να κα τα θέ σουν 
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τα ό νει ρά τους, δεν ά φη σαν το χρό νο να 
γί νει σύμ μα χός τους πα ρά ε χθρός σε μια 
αν δρο κρα τού με νη κοι νω νί α που πά ντα 
συ ναι νού σε στο α πό μα κρο, ε πι τα κτι κό 
και α πο πνι κτι κό γι’αυ τές μη α φή νο ντας 
πε ρι θώ ρια α ντί δρα σης. 

Συ νυ φα σμέ νο ά με σα με το θέ μα των 
γυ ναι κών εί ναι το θέ μα της προί κας των 
κο ρι τσιών, έ να πραγ μα τι κά με γά λο βά σα-
νο για τους γο νείς. Α πό μια α πλή γο νική 
προ σφο ρά με τα βάλ λε ται και πα ρου σιά ζε-
ται στο έρ γο σαν κοι νω νι κός θεσμός. Ο 

εύ κο λος αυ τός τρό πος πλου τι σμού των 
α ντρών, λει τουρ γού σε ψυ χα να γκα στι κά 
έ ως και εκ βια στι κά στις οι κο γέ νειες των 
κο ρι τσιών και εί χε ά με ση ε ξάρ τη ση στο 
κα τά πό σο εί ναι πι θα νό να πα ντρευ τεί ή 
ό χι μια γυ ναί κα (Ώ φειλεν έ κα στος να δώ ση 
και με τρη τήν προί κα. Δι σχι λί ας, χι λί ας, πε-
ντα κο σί ας, αδιά φο ρον. Άλ λως, ας εί χε τας 
κό ρας του να τας κα μα ρώ νη. Ας τας έ βα ζε 
στο ράφι. Ας τας έ κλειε στο δου λά πι. Ας τας 
έ στελ νε στο Μου σεί ον). Α πό τη στιγ μή 
της γεν νή σε ως ε νός κο ρι τσιού, οι γο νείς 
έ πρε πε να λαμ βά νουν σο βα ρά υ πό ψη 
τους τον τρό πο που θα α πο κτή σουν την 
α πα ραί τη τη προί κα για το παι δί τους. 
Υπό αυ τήν τη μορ φή, η προί κα εί χε και 
μια άλ λη κοι νω νι κή ε πί πτω ση: διέ λυε και 
α πο σά θρω νε τις μι κρές α γρο τι κές οι κο γέ-
νειες. Ή ταν ε πο μέ νως α νε πι θύ μητη η γέν-
νη ση θη λυ κών α πό τους φτω χούς γο νείς 
«Τι δού λε ψη να κά μη κα νείς στη φτώ χεια!... 
Η με γα λύ τε ρη κα λω σύ νη που μπο ρού σε να 
τους κά μη θα ή ταν να είχε κα νείς στερ φο-
βό τα νο να τους δώ ση -θε μ’ σχώ ρε σέ με!-. 
Ας ή το και παλ λη καρο βό τα νο».

Έ ντο νη η α να φο ρά στις σε βά σμιες, 
πο νε μέ νες γραί ες. Ό ντα μα γι κά, α γέ ρω-
χα, μυ στη ριώ δη, πλα σμέ να πά ντα σε 
μια ά κρα τη θρη σκευ τι κό τη τα, ου ρα γό 
πολ λές φο ρές των πρά ξε ών τους. «Παι-
διά μου, κο ρί τσια μου, αρ χί ζει να ο μι λή η 
γρια-Συρ ρα χί να, πα λαιά κα πε τά νισ σα. με 
το ρα βδά κι της και με το κα λα θά κι της στο 
χέ ρι, με τα ο γδό ντα χρό νια στην πλά τη 
της, μπό ρε σε κι α νέ βη τον α νή φο ρον και 
ήλ θε διά να κα μα ρώ ση, ί σως διά τε λευ ταί-
αν φο ράν, το καρά βι του γυ ιου της που 
έ φευ γε. Ξέ ρε τε τι με γά λη χά ρη έ χει, και πό-
σο κα λό έ καμε στους θα λασ σι νούς αυ τό 
το εκ κλη σι δά κι της Με γα λό χα ρης;» 

Το πα ρα πά νω εί ναι α πό σπα σμα α πό 
το «Α γνά ντε μα», του ο ποί ου κυ ρί αρ χο 
θέμα, πέ ρα α πό τους ναυ τι κούς, εί ναι 
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και το ή θος των γυ ναι κών. Κα πε τά νισ σα, καλο στε κού-
με νη η Συρ ρα χί να και με πολ λά χρό νια στην πλά τη της, 
θε ω ρεί κα θήκον της να α πο χαι ρε τή σει το γιο της, με 
ό ποιο τρό πο, κι ας ξε πε ρά σει τα ό ριά της, τις α ντο χές 
της, γνω ρί ζει ό μως ό τι οι ευ χές στην Πα να γί α θα συ νο-
δεύ ουν το κα ρά βι και το πλή ρω μά του, ε πο μέ νως ή ταν 
υ πο χρέ ω σή της να πά ει. Εί ναι η ί δια υ πο χρέ ω ση που 
αι σθά νε ται και η ση με ρι νή μά να για τις α ντι ξο ό τη τες 
των παι διών της. 

Κυ ρί αρ χος σε ό λα ο ρό λος της μά νας που θυ σιά ζε-
ται, που ξε νυχτά ει, που υ πη ρε τεί α δια μαρ τύ ρη τα, και 
τα παι διά αλ λά και τα εγ γό νια. Εί ναι ο ί διος ρό λος σε 
μια κοι νω νί α που άλ λα ξε σε ό λα, αλ λά ό χι σε αυ τό. Και ο 
Παπα δια μά ντης το α φή νει να εν νο η θεί στα πε ρισ σό τε ρα 
των δι η γη μά των του, τα ο ποί α χρω μα τί ζο νται και γί νο νται 
έ τσι δια χρο νι κά. Η Α φρο δώ με τα 8 κο ρί τσια και έ να α γό-
ρι που πέ θα νε, η θειά η Μο ρι σώ, η γνω στή α πο σώστρα, 
που μα λά κω νε τον πό νο της με το κου τσο μπο λιό. 

Μα νά δες που δού λευαν σκλη ρά και ό χι μό νο στο 
σπί τι αλ λά και στα χω ρά φια, στο φούρ νο ό πως η Σο-
φιά με τις δυο θυ γα τέ ρες, η Σει ραι νώ η μαί α, χή ρα του 
Καντού σου, η γριά Κα ντού σαι να, χή ρα εκ νε ό τη τας με 
δυο α γό ρια. Ποιός μπο ρεί να ξε χά σει τη χα ρο κα μέ νη 
πτω χή γραί α Λού και να που εί χε χά σει και τα πέ ντε 
παι διά της και η ζω ή της ή ταν μό νο έ να πέν θι μο βα θύ 
μοι ρο λό ι το ο ποί ο ό μως έμελ λε να έ χει και συ νέ χεια με 
τον πνιγ μό της εγ γό νας της, Α κρι βού λας. 

Στην “Τε λευ ταί α Βα πτι στι κή” η η ρω ΐ δα, η θεί α Σο-
φού λα-Κων στα ντι νιά, εί ναι μια γυ ναί κα που έ χει ό λα τα 
χα ρα κτη ρι στι κά της αρ χο ντιάς. «Σε βα σμί α οικο δέ σποι να 
ε βδο μη κο ντα ε τής, με σύ νε ση, νοι κο κυ ρο σύ νη και με γά λη 
καρ διά. Τό σο με γά λη ό σο να χω ρά ει κο ντά στα παι διά, τα 
εγ γό νια και τα δι σέγ γο νά της καί... σα ρά ντα βα φτι στι κούς! 
Σα ρα ντού ή ταν το ε πί θε το που της α πο δό θη κε από το “Σα ρα-
ντα νο νού». Ο α συ νή θι στα με γά λος α ριθ μός των βα πτι στι-
κών δεν οφει λό ταν σε δι κή της ε πι πο λαιό τη τα και ά γνοια 
των ευ θυ νών της α πέ να ντι σε τό σα πολ λά πνευ μα τι κά 
τέ κνα, αλ λά στην κα λο σύ νη της και τις προ λή ψεις του 
βα σα νι σμέ νου α πό την βρε φι κή θνη σι μό τη τα λα ού των 
ε τών 184.... Α πο δεί χθη κε ό τι εί χε «κα λό χέ ρι» και ό τι ό σα 
παι διά α να δε χό ταν ζού σαν. Έ τσι ό λοι άρ χισαν να την 
«πο λιορ κούν». Η κα λο συ νά τη και ευ σε βής γυ ναί κα «υ πέ-
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φε ρε με τά χά ρι τος την αγ γα ρεί αν ταύ την», 
η ο ποί α α παι τού σε α πό αυ τήν κά ποιες 
οι κονο μι κές θυ σί ες και την υ πέρ βα ση 
της γκρί νιας του κα τά τα άλ λα α γα θού 
συ ζύγου της. 

Η Μα χού λα, η γυ ναί κα που πρω τα γω-
νι στεί στο δι ή γη μα «Η Φαρ μα κο λύ τρια» 
του Πα πα δια μά ντη, έ χει τέσ σε ρις κό ρες 
κι έ να γιο, τον ο ποί ο έ χει πλα νέ ψει μια 
με γα λύ τε ρή του γυ ναί κα. Το γε γο νός ό τι 
ο γιος της, που εί ναι μό λις εί κο σι χρο νών, 
θέ λει με κά θε τρό πο να πα ντρευ τεί μια γυ-
ναί κα με γα λύ τε ρη α πό αυ τόν, τη στιγ μή 
μά λι στα που οι α δερ φές του εί ναι α κό μη 
α νύ πα ντρες, η Μα χού λα δεν μπο ρεί να 
το δε χτεί ως κά τι το λο γι κό, γι’ αυ τό και 
το α πο δί δει στη χρήση μα γεί ας. 

Ο α πλός μύ θος της θεί ας Σκεύ ως, 
που το μη τρι κό της φίλ τρο την ω θεί να 
μπει Βαρ διά νος στα σπόρ κα, φύ λα κας, 
δη λα δή, στα ε πι χό λε ρα πλοί α. Ο Πα πα-
δια μά ντης κι νεί έ ναν α συ νή θι στα με γά λο 
κύ κλο προ σώ πων και ε πει σο δί ων και χω-
ρίς να α πο μα κρυν θεί α πό τον κε ντρι κό 
μύ θο, α να πλά θει έ ναν κό σμο ο λό κλη ρο 
με α δρά χρώ μα τα, λι τή γρα φι κό τη τα 
και ο ρα μα τι κή ε νάρ γεια. Ι διαί τε ρα τον 
συγκι νούν οι πο νε μέ νες γυ ναί κες, οι χτυ-
πη μέ νες α πό τη ζω ή και τον θά να το, οι 
οποί ες ό μως δεν παύ ουν να α γω νί ζο νται, 
να πα λεύ ουν γι’ αυ τούς που α γα πούν, 
να διεκ δι κούν το με ρί διό τους στη ζω ή, 
έ στω κι αν κά πο τε φαί νο νται σκληρές, 
ι διόρ ρυθ μες ί σως και γρα φι κές.

Μια τέ τοια γυ ναί κα-η ρω ί δα του δι η γή-
μα τος, εί ναι η θειά Μα ριώ η Χρή σται να, 
η Ντε λη συ φέ ρω. Γυ ναί κα με αγω νι στι κό, 
σχε δόν α ντρι κό, φρό νη μα βλέ πει τη ζω ή 
σαν έ ναν πό λε μο, τον ο ποίο πρέ πει να 
κερ δί σει πά ση θυ σί α. Πο λε μά ει μέ σα και 
έ ξω α πό το σπί τι της, άνδρας και γυ ναί-
κα μα ζί, μά να και πα τέ ρας, πάπ πος και 
μάμ μη, α φού οι τρα γι κές συ γκυ ρί ες της 

ζω ής της την ά φη σαν πρώ τα χή ρα να 
με γα λώ νει τα ορ φα νά παιδιά της και αρ-
γό τε ρα χα ρο κα μέ νη μά να να με γα λώ σει 
μέ σα σε α ντί ξο ες συν θήκες τα ορ φα νά 
εγ γό νια της. Πό λε μος να ε πι βλη θεί μέ σα 
στο σπί τι της, πό λε μος για να βρει το 
δί κιο της στη γει το νιά, στην α γο ρά, στα 
δη μό σια γρα φεί α. Πό λεμος α κό μα και 
στην Εκ κλη σί α… για το στα σί δι της, τη 
θέ ση της, «την α ρά δα της». Κα μιά άλ λη 
δεν ε πι τρέ πε ται να το κα τα λά βει. Εί ναι 
σχε δόν ι διο κτη σί α της, την ο ποί α με κά-
θε τρό πο πρέ πει να δια φυ λά ξει. Εξ ου 
και το πα ρα γκώ μιο «Ντε λη συ φέ ρω», που 
της κόλ λη σαν οι άλ λες γυ ναί κες. Ποια τολ-
μού σε να τα βά λει μα ζί της, γνω ρί ζο ντας 
μά λι στα ό τι εί ναι ι κα νή να δεί ρει α κό μη 
και άν δρες. 

Οι γυ ναί κες του Πα πα δια μά ντη ε λά-
χι στα μαρ τυ ρεί ται ό τι φεύ γουν α πό το 
νησί. Η θά λασ σα φαί νε ται ό τι έ χει θέλ-
γη τρα και α πο τε λεί δρό μο δια φυ γής 
μόνο για τους άν δρες. Οι γυ ναί κες την 
βλέ πουν α ντα γω νι στι κά, για τί τους κλέ-
βει τους άν δρες. Την ο νο μά ζουν ά στα τη 
ε ρω μέ νη, μά να, μη τριά, πε θε ρά ή νύ φη. 
(«Κοκ κώ να Θά λασ σα», Α,213-4).

Μά λι στα με τά α πό την α πο δη μί α των 
αν δρών, φαί νε ται σαν οι γυ ναί κες να 
κυριαρ χούν στο νη σί. Το γε γο νός ό τι οι 
άν δρες λεί πουν ο λο χρο νίς α πό το νη σί, 
το ο ποί ο ό πως και τα πε ρισ σό τε ρα χα ρα-
κτη ρί ζε ται α πό λει ψαν δρί α ή και πα ντε λή 
α ναν δρί α με ρι κές φο ρές, δί νει στις γυ ναί-
κες μια αυ το νο μί α, διό τι ουσια στι κά αυ-
τές εί ναι που φέρ νουν βόλ τα το σπι τι κό, 
τα υ πο στα τι κά, τα παι διά, τα ζώ α.

Με το μι σε μό των αν δρών, οι γυ ναί-
κες μέ νουν με έ ναν τρό πο που ου σια-
στι κά ανα πλη ρώ νει την έλ λει ψή τους. 
Ε πω μί ζο νται ό λα τα βά ρη, α να λαμ βά-
νουν πρω τοβου λί ες και α πο λαμ βά νουν 
κά ποιο βαθ μό ε λευ θε ρί ας.
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«Τον Ιού νιον κατ’ έτος επε βι βά ζε το 
εις πλοιον, έπλε εν υπερ πό ντιος και διε-
περαιούτο εις Εύβοιαν. Πε ριε φρό νη σε 
το ονει δι στικόν επί θε τον της «κα ρα βω-
μέ νης», όπερ εσφεν δό νι ζον άλλα γύ ναια 
κατ’ αυτής, διό τι όνειδος ακό μη εθε ω-
ρείτο το να πλέ η γυ νή εις τα πε λά γη», α πό 
το δι ή γη μα η «Στα χτο μα ζώ χτρα» ό που 
ό νει δος και ξε πεσμός θε ω ρεί ται για μια 
γυ ναί κα να τα ξι δεύ ει και να με τα κι νεί-
ται ε κτός νησιού. Κα τά μου τρα, οι άλ λες 
γυ ναί κες της προ σά πτουν τον χα ρα-
κτη ρι σμό «καρα βω μέ νη», για τί α πλώς 
τόλ μη σε να πε ρά σει τη γραμ μή ε κείνη 
που θυ μί ζει α νά πά σα στιγ μή μέ χρι πού 
φτά νει η γυ ναι κεί α ε λευ θε ρί α.

Έ τσι, ε νώ οι γυ ναί κες εί ναι κα τα πιε σμέ-
νες λό γω των κοι νω νι κών α ντι λή ψε ων 
της ε πο χής, εν τού τοις δεν πα ρου σιά ζουν 
τη μι ζέ ρια των κα μπί σιων κοι νωνιών, 
ό πως αυ τή πε ρι γρά φε ται στα δι η γή μα τα 
π.χ. του Καρ κα βί τσα, τις ο ποί ες πε ρι φρο-

νού σαν και οι ί διοι οι Σκια θί-
τες (…Β, 21). Σύμ φω να με 

μαρ τυ ρί α του Τ. Άγρα, ο 
ο ποί ος ε πι κα λεί ται και 

τη γνώ μη του Βλα χο γιάν νη, η θέ ση της 
γυ ναί κας στα νη σιά του Αι γαί ου ή ταν πα-
ρά ξε νη, κα θώς ε κεί βα σί λευε έ να εί δος 
πο λίτευ μα κοι νω νι κο-γυ ναι κο κρα τι κό 
(Ά γρας, 161, κειμ. και σημ.(1).

Η πα ρου σί α των γυ ναι κών στο νη σί 
εί ναι σύμ βο λο στα θε ρό τη τας, α κι νη σί ας 
και σι γου ριάς, σε τέ τοιο ση μεί ο δε α πο-
τε λεί την πα ρά με τρο της στα θε ρό τη τας, 
ώ στε σε κά ποια δι η γή μα τα αυ τό το 
ρί ζω μα των γυ ναι κών στο νη σί παίρ νει 
τη βα ρύ τη τα συμ βό λου.

Στο δι ή γη μα «Υ πό την βα σι λι κήν Δρυν», 
το δέ ντρο στο ό νει ρο του συγ γρα φέ α 
με τα τρέ πε ται σε γυ ναί κα και η έ ντο νη 
πα ρου σί α του στο ό νει ρο του συγ γραφέ α 
τον ο δη γεί στο να δια τυ πώ σει την ά πο ψη 
ό τι τα δέ ντρα που βλέ που με εί ναι γυ ναί-
κες. Στο Α γνά ντε μα, ο βρά χος ο νο μά ζε ται 
Φλαν δρώ και εί ναι η γυ ναίκα που μαρ μά-
ρω σε πε ρι μέ νο ντας τον άν δρα της να γυ-
ρί σει α πό τα ξέ να. Γυ ναίκα ή ταν και έ νας 
άλ λος βρά χος, η Μαυ ρο μα ντη λού, που 
μαρ μά ρω σε πε ρι μέ νο ντας. Η Λου λού δω 
πε ρι μέ νο ντας έ γι νε έ να άν θος πά νω στα 
κύ μα τα στο «‘Άν θος του Για λού». Αυ τές εί-
ναι κά ποιες μό νο εν δει κτι κές πε ρι πτώ σεις, 
που ποι η τικά και συμ βο λι κά συν θέ τουν 
μια ει κό να, που σί γου ρα α ντικα το πτρί ζει 
μια ιστο ρι κή πραγ μα τι κό τη τα.
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Τό σο πο λύ η γυ ναι κεί α πα ρου σί α 
εί ναι δε μέ νη με το χώ ρο, με την ε στί α, 
ώ στε α κό μη και μι κρό τε ρης κλί μα κας με-
τα κι νή σεις της εί ναι σπά νιες: Έ τσι α κόμη 
και κα τά το γά μο ο γα μπρός εί ναι αυ τός 
που με τα κι νεί ται στο σπί τι της νύφης 
α φού κα τά κα νό να το σπί τι ή ταν υ πο χρέ-
ω ση, προί κα, δη λα δή, της νύ φης.

Ό σο δύ σκο λη και αν εί ναι η κα τά στα-
ση που δια μορ φώ νε ται με τον ξε νι τε μό 
των αν δρών ό σο κι αν ε ρη μώ νουν τα 
σπί τια, τα χω ριά, οι α γκα λιές και τα 
κρε βάτια των γυ ναι κών, ό μως εί ναι 
κά τι που θε ω ρεί ται α πο δε κτό, σχε δόν 
φυ σι κό, αντι με τω πί σι μο. Α ντί θε τα, στις 
ε λά χι στες πε ρι πτώ σεις ό που έ χου με 
με τα κίνη ση γυ ναί κας, δια κρί νου με σε 
ό λο το κλί μα του δι η γή μα τος μια α πα-
ξί ω ση. Κι α κό μη να πλα νά ται κά ποια 
α προσ διό ρι στη α πει λή. Ο τρό πος με 
τον ο ποί ο εξε λίσ σε ται η δρά ση σε αυ τά 
τα δι η γή μα τα, ή και ο τρό πος με τον 
ο ποί ο εκ φρά ζονται οι τύ χες, ι διαί τε ρα 
των η ρω ί δων, α πό την αλ λη λου χί α των 
γε γο νό των μαρτυ ρεί μια δια σά λευ ση 
της κα θε στη κυ ί ας τά ξης με τρα γι κές 
συ νέ πειες για τη ζω ή των προ σώ πων.

Ο κό σμος αυ τός εί ναι οι κεί ος και κο-
ντι νός στον συγ γρα φέ α και, πα ρά την 
πολυ πλο κό τη τα, τις α ντι φά σεις του ή τη 
σύγ χυ ση που του προ κα λεί, τον κά νει να 
αι σθά νε ται α σφα λής και πρό θυ μα συν-
δια λέ γε ται μα ζί του. Η α πό δο ση αυ τού 
του κό σμου στα γρα πτά του α πο τε λεί 
α να με νό με νη κα τά λη ξη, κα θώς έ χει 
ουσια στι κά στρέ ψει την πλά τη στον κό-
σμο των αν δρών, ι διαί τε ρα των αν δρών 
της πό λης, των ο ποί ων πολ λές ε να σχο-
λή σεις και α ντι λή ψεις α πο δο κι μά ζει ως 
επι κίν δυ νες. Α σχο λεί ται μα ζί τους κυ ρί-
ως για να τις χλευά σει.

Nα πού βρί σκε ται η α λη θι νή μα γεί α 
του Πα πα δια μά ντη. Δε ζη τά να τε ντώ σει 

τα νεύ ρα μας, να σεί σει πύρ γους και 
να ε πι κα λε στεί τέ ρα τα. Οι νύ χτες του, 
ε λαφρές σαν το για σε μί, α κό μη κι ό ταν 
πε ριέ χουν τρι κυ μί ες, πέ φτουν ε πά νω 
στην ψυ χή μας σαν με γά λες πε τα λού δες 
που αλ λά ζουν ο λο έ να θέ ση, α φή νο ντας 
μια στιγ μή να δού με στα διά κε να τη 
χρυ σή πα ρα λί α ό που θα μπο ρού σα με 
να ‘χα με περ πα τή σει χω ρίς βά ρος, χω-
ρίς α μαρ τί α. Εί ναι ε κεί που βρί σκε ται 
το με γά λο μυ στι κό, αυ τό το «θα μπο-
ρού σα με» εί ναι ο οί α κας που δε γί νε ται 
να γυ ρί σει, μό νο μας α φή νει με το χέ ρι 
με τέ ω ρο α νά με σα πί κρα και γο η τεί α, 
προσ δο κώ μενο και ά φτα στο.(Ε λύ της) 
«Σα να ‘χα νε πο τέ τε λειω μό τα πά θια και 
οι κα η μοί του κό σμου»... 

Α λε ξαν δρια νέ μ’ α έ ρα
......Και οι ναύ ται α πε χαι ρέ τι ζον τες γυ ναί-

κες κρά ζο ντας «κα λή νύ χτα!». Και αι γυ ναί κες 
α πή ντων μα κρό θεν «Κα λή νύχτα! Κα λή νύ χτα 
σας! Κα λό πρά τι γο!». Και η κά θε μί α εις τον 
άν δρα της έ λε γε : «Καλή νύ χτα κα λέ μου! 
νοι κο κύ ρη μου! σταυ ρα ε τέ μου!». Και εις τον 
υ ιόν της η κά θε μί α έ λε γε: «Κα λή νύ κτα, κα να-
ρί νι μου! που λί μου! ξε πε τα ρού δι μου!». Και 
πολ λάκις ε πρό σθε τον πα ρο νο μα σί αν τι νά, 
κα τά το ό νο μα ε κά στου. Αν ο ε κτε λών την κά-
θαρ σιν ω νο μά ζε το Για λής, ως ο σύ ζυ γος τής 
θεί α-Σκευώς, τό τε το θω πευ τι κόν ό νο μα ή το 
«Για λέ ι νέ μου» [...] Αν ε κα λεί το Α λέ ξαν δρος, 
η προ ση γο ρί α ή το «Α λεξαν δρια νέ μ’ α έ ρα». 
Βαρ δια νός στη Σπόρ κα .

Ο Πα πα δια μά ντης και ο κα τά Βα-
καλό που λο “ιε ρός με λω δός της πραγ μα-
τι κό τη τας”, ο δη μιουρ γός αυ τών των 
τό σο δι κών μας Ρω μιών που με ε νορ-
χη στρω μέ νη μα ε στρί α σκια γρα φεί και 
το πο θε τεί στη χώ ρα του, τη Σκιά θο, με 
βε βαιό τη τα μας ο δη γεί στον υπή νε μο 
λι μέ να της συ ναι σθη μα τι κής μας πλή ρω-
σης, με την υ πεν θύ μι ση πως η γα λή νη 
φω λιά ζει δί πλα στην α πλό τη τα.
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Ο Παπαδιαµάντης µε βε βαιό τη τα 
µας ο δη γεί στον υπή νε µο λι µέ να της 

συ ναι σθη µα τι κής µας 
πλή ρω σης, µε την υ πεν θύ µι ση 
πως η γα λή νη φω λιά ζει δί πλα

στην α πλό τη τα.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

 Αγ γε λι κή Τα λι γκά ρου, Η Ελ λη νι κή Με τα νά στευ ση του τέ λους του 19ου αι. μέ σα α πό την Ελ λη νι κή Λο γο τε χνί α. 
Μια με λέ τη πε ρί πτω σης. Α να κοί νω ση με τί τλο “Η Ι στο ρί α της Ελ λη νι κής Δια σποράς” που πραγ μα το ποι ή θη κε 
στο Ρέ θυ μνο της Κρή της 4 - 6 Ιου λί ου 2003.
 Η Αυ γού στα της «ρο μα ντι κής» Πα πα δια μα ντι κής δη μιουρ γί ας, Μ. Γκα σού κα, άρθρο Ε φη με ρίς «Η αυ γή», 
13/01/2011.
 Δι δά σκο ντας Πα πα δια μά ντη, του Στέ λιου Πα πα θα να σί ου, άρ θρο ε φημ. «Ε λευ θε ρο τυ πί α», 5/1/2007. 
 Α πό τη Με τα νά στι δα στη Φό νισ σα, και α πό τη Φό νισ σα στη Γυ ναί κα πλέ ου σα, του Βαγ γέ λη Α θα να σό που λου, 
ε φημ. «Ε λευθε ρο τυ πί α», 28/12/01.
 Κ. Βάρ να λης, Αι σθη τι κά, κρι τι κά, σο λω μι κά, εκ δ. Κέ δρος. 
 Εκ κλη σια στι κή πα ρέμ βα ση.gr-άρ θρο, Μα ρί α Κου τού ση - Σύ ψα.
 Α σλα νί δης Ε.Γ., «Το μη τρι κό στοι χεί ο στη Φό νισ σα του Πα παδια μά ντη», στο: Γ. Φα ρί νου-Μα λα μα τά ρη 
(ε πιμ.), Ει σα γω γή στην Πε ζο γρα φί α του Πα πα δια μά ντη, ΠΕΚ, Η ρά κλειο 2005. 
 Beaton R., Ει σα γω γή στη Νε ο ελ λη νι κή Λο γο τε χνί α, μτφρ. Ε. Ζού γρου και Μ. Σπα νά κη, Νεφέ λη, Α θή να 1996. 
 Ο κό σμος του Πα πα δια μά ντη, Α ρι στεί δης Δά γλας αρ θρο.www.statemen.gr 17/1/2011.
 Ο δυσ σέ α Ε λύ τη «Η Μα γεί α του Πα πα δια μά ντη», Υ ψι λον βι βλί α.
 Αλ. Πα πα δια μά ντης, Φό νισ σα, Άπα ντα Τρια ντα φυλ λό που λου, τ. 3ος. εκ δ. Δό μος.
 Αλ.Πα πα δια μά ντης, Ντε λυ συ φέ ρω, Άπα ντα Τρια ντα φυλ λό πουλου τ. 3ος, εκ δ. Δό μος.
 Αλ.Πα πα δια μά ντης, Βαρ διά νος στα Σπόρ κα, Άπα ντα Τρια νταφυλ λό που λου τ. 2ος, εκ δ. Δό μος.
 Αλ.Πα πα δια μά ντης, Στα χτο μα ζώ χτρα, Άπαντα Τρια ντα φυλ λό που λου τ. 2ος, εκ δ. Δό μος.
 Αλ.Πα πα δια μά ντης, Τε λευ ταί α βα πτι στι κή, Άπα ντα Τρια ντα φυλ λό που λου τ. 2ος, εκ δ. Δό μος.



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€
1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59
2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88
3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88
4 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17
5 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17
6 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32
7 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17
8 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

9 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

10 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

11 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44
12 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88
13 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44
14 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15
15 118 Διοικητική 1988 0.29

16 121 Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα) 1994 0.88

17 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29
18 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29
19 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93
20 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

21 128 Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη) 1996 2.05

22 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

23 130 Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995 1996 1.47

24 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

25 132 Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη) 2000 0.88

26 133 Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939 1998 4.40

27 134 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1997 2.35

28 135 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1998 2.35

29 136 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1998 2.35

30 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

31 138 Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 2000 1.47

32 139 Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001) 2002 4.00

33 ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11)

Η Έμμεσος Στρατηγική
(B. H. Liddell Hart) 2001 2,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€
1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52
2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35
3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 10 Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1994 3.23

7 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44
8 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05
9 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

10 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61
11 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76
12 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76
13 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05
14 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75
15 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47
16 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76
17 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76
18 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62
19 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20
20 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64
21 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47
22 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96
23 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64
24 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17
25 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88
26 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05
27 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92
28 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23
29 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

30 58 Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45
(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο) 1996 2.64

31 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

32 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

33 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

34 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

35 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

36 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

37 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

38 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€
39 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37
40 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25
41 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68
42 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93
43 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65
44 74 The Battle Of Crete 2002 10.07
45 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52
46 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40
47 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

48 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

49 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00
50 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

51 81 Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:
Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833) 2007 1.27

52 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

53 83
Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 
της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 
Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

54 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

55 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

56 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, για τους μεν διαμένοντες 
στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 08.00 έως 12.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, 
ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην 
παραπάνω διεύθυνση (μαζί με αριθμό τηλεφώνου).
- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
τηλ: 210-6598661, 210-6598666.
- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).
- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.
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