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Όλοι οι συνδρομητές να στέλνουν το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της Στρατιωτικής Επιθεώρησης και:
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Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

30,77€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

45,77€
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Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 

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

ντά κτης εί ναι υπεύθυνος για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας του και για την ε ξα σφά λι ση α δείας για τη 

χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

Οι ερ γα σί ες πρέ πει:

• Να τη ρού νται μέ σα σε ευ πρε πές και τεκ μη ριω μέ νο ε πι στη μο νι κά και

 τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές ή ο ξύ τη τες, χω ρίς προ κλή σεις

• Να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες

• Να μην εί ναι α ντί θε τες προς την ε πί ση μη ε θνι κή πο λι τι κή της χώ ρας

• Να φέρουν υποχρεωτικά παραπομπές και βιβλιογραφία

• Να χρη σι μο ποιεί ται η δη μο τι κή γλώσ σα, χω ρίς υ περ βο λές και α κρό τη τες

• Να ε φαρ μό ζε ται το μο νο το νι κό σύ στη μα σε ό,τι α φο ρά στον το νι σμό.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση με λέ τες, πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, τα 

α ντι κεί με να των ο ποί ων πε ρι λαμ βά νο νται στη θε μα το γρα φί α του Πα ραρ τή μα τος Α΄ της Πά γιας Δια τα γής 

του ΓΕΣ με α ριθ μό 0-17/2001, δη λα δή:

Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση ΕΔ, Πο λε μι κά Μέ σα και 

Υ λι κά, Η γε σί α - Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα, 

Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.

Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα: Στρα τιω τι κής - Πο λι τι κής Φύ σης (Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ μα χί ες, 

Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Διε θνείς Τά σεις - Ε ξε λί ξεις, Γε ω πο λι τι κή, Γε ω φυ σι κή, Διά στη μα, Ε θνι κά Θέ μα τα).

Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι κά, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνες 

- Ε πι στή μες, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών.

Για τη διευ κό λυν ση της σύ ντα ξης του πε ριο δι κού, οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να υ πο βά λο νται σε δύ ο 

α ντί τυ πα χω ρίς διορ θώ σεις ε πά νω στο πρω τό τυ πο κεί με νο, σε ηλεκτρονική μορ φή (Microsoft Word) 

και να συ νο δεύ ο νται, α πό α ντί στοι χο φωτογραφικό υλικό σε οπτικό δίσκο (CD).

Οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να μην εί ναι με γα λύ τε ρες α πό 20 σε λί δες (με γραμματοσειρά Arial 12pt), να έ χουν 

την υ πο γρα φή και έ να σύ ντο μο βιο γρα φι κό του συ ντά κτη και να α να φέ ρουν α πα ραί τη τα τη βι βλιο γρα φί α 

(συγ γρα φέ ας, τί τλος, χρο νο λο γί α έκ δο σης, εκ δο τι κός οί κος κ.λπ.) και τέ λος, ε φό σον αυ τό εί ναι δυ να τό, να 

συ νο δεύ ο νται α πό α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό, κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή (πρωτότυπες φωτογραφίες 

ή σκαναρισμένες σε ανάλυση 300 dpi). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106553167. Προ κει-

μέ νου για ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου - 25η Μαρ τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται 

του λά χι στον προ τε τρα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως ε πί και ρες α πό το πε ριο δι κό μας.

Στην πε ρί πτω ση που οι ερ γα σί ες προ έρ χο νται α πό με τά φρα ση, πρέ πει να α να φέ ρε ται ευ κρι νώς ο 

τί τλος, ο μή νας και ο α ριθ μός του ξέ νου ε ντύ που, κα θώς και το ο νο μα τε πώ νυ μο του συγ γρα φέ α.

Η α πό φα ση για δη μο σί ευ ση ή μη μιας με λέ της παίρ νε ται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης· α νε ξάρ τη τα 

δε, α πό τη δη μο σί ευ ση ή μη των ερ γα σιών, η ε πι στρο φή τους στον συγ γρα φέ α δεν προ βλέ πε ται.

Συγγραφικές αμοιβές υπόκεινται στην ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). Ε φό σον 

δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α, οι συ ντά κτες δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα 2300 χαρακτήρων σε μέγεθος 

χαρτιού 17,5 Χ 25 εκ. α μοι βή 6,53€ για πρω τό τυ πη με λέ τη και 3,97€ για ερ γα σί ες α πό με τά φρα ση.

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

του περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με την Δνση Χρηματικού του ΤΥΕΣ στο 210 6552659.
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«Πώς µας θω ρείς α κί νη τος;
πού τρέ χει ο λο γι σµός σου…»

Βα λα ω ρί της

Το κα τόρθω µα

του Υ πο πλοι άρ χου

Νικολάου Βό τση

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Υπτγος ε.α. Δημοσθένης Λαμπρινάκης
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Ο Νι κό λαος Βό τσης γεν νή θη κε στην 

Ύ δρα το 1877 και ή ταν γιος του Ιω άν-

νη Βό τση και της Μα ρί ας Κου ντου ριώ-

τη. Κα τα γό ταν α πό πα λιές οι κο γέ νειες 

και ή ταν α νι ψιός του Παύ λου και του 

Ιω άν νη Κου ντου ριώ τη κα θώς και δι σέγ-

γο νος του Γε ωρ γί ου Κου ντου ριώ τη. 

Α πο φοι τώ ντας α πό τη Σχο λή Ναυ τι κών 

Δο κί μων, το πο θε τή θη κε στο θω ρη κτό 

(Θ/Κ) Υ ΔΡΑ, με το ο ποί ο έ λα βε μέ ρος 

στον θα λάσ σιο α πο κλει σμό της Κρή-

της στις αρ χές του 1897.

Στη διάρ κεια του Α΄ Βαλ κα νι κού 

Πο λέ μου πέ τυχε κά τι που θε ω ρού νταν 

α κα τόρ θω το. Με τις πρώ τες ναυ τι κές 

συ μπλο κές, στις 18 Ο κτω βρί ου του 

1912, κυ βερ νώ ντας το Τορ πι λο βό λο 

11 κα τά φε ρε να ει σέλ θει στο ο χυ ρω-

μέ νο λι μά νι της Θεσ σα λο νί κης χω ρίς 

να γί νει α ντι λη πτός και να βυ θίσει το 

τουρ κι κό πο λε μι κό ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ 

3.000 τό νων. Με τά α πό την ε πι τυ χί α 

του αυ τή, κυ βέρ νη σε τα Θ/Κ Κιλ κίς 

και Λή μνος και διε τέ λε σε Ύ πα τος Αρ-

μο στής στην Κων στα ντι νού πο λη την 

πε ρί ο δο 1921-1922. Προ ή χθη κε σε 

υ πο ναύ αρ χο και α ποστρα τεύ θη κε, 

κα τό πιν αι τή σε ώς του, το 1922. Α πε-

βί ω σε το 1934.

Ή ταν Ο κτώ βριος, λοιπόν, του 1912 

ό ταν άρ χι ζε η ε πο ποι ί α του Ελ λη νι κού 

Στρα τού για την α πε λευ θέ ρωση της 

Μα κε δο νί ας, της Η πεί ρου και των νη-

σιών του Αι γαί ου. Η αρ χή έ γι νε με την 

πε ρί φη μη Μά χη του Σα ρα ντα πό ρου, 

την εκ πόρ θη ση του ο χυ ρών στε νών, 

που οι Τούρκοι, αλ λά και οι διε θνείς 

στρα τιω τι κοί πα ρα τη ρη τές, θε ω ρού-

σαν α πόρ θη τα. Ο δε ορ γα νω τής του 

τουρ κι κού στρα τού φον Ντερ Γκόλ τς 

είχε πει ό τι τα στενά του Σα ρα ντα πό-

ρου θα ή ταν ο τά φος του Ελ λη νι κού 

Στρα τού. Με τά τη νί κη στο Σα ρα ντά-

πο ρο, ο ΕΣ πέ ρα σε τον ποταμό Α λιάκ-

μο να με 5 α πό τις 7 Μεραρ χί ες του και 

α να πτύ χθη κε, με το Γε νι κό Στρα τη γεί ο 

να έ χει έ δρα του την Κο ζά νη, προς τα 

στρα τη γι κά ση μεί α της Δυτικής Μα κε-

δο νί ας (Βελ βεν δό, Πτο λε μα ΐ δα, Σιά τι-

στα), με το δί λημ μα να κι νη θεί βό ρεια 

με κα τεύ θυν ση το Μο να στή ρι και να 

ε νωθεί με τους Σέρ βους ή α να το λι κά 

με κατεύ θυν ση προς Βέ ροια και Θεσ σα-

λο νί κη. Στις 13 Ο κτωβρίου 1912 και με 

τη συ νε χή και γρή γο ρη προ έ λα ση του 

Στρα τού μας, το Γε νι κό Στρα τη γεί ο 

έ λα βε δύ ο τη λε γρα φή μα τα: το έ να από 

τον Ελ. Βε νι ζέ λο και το άλ λο από τον Λ. 

Κά θε φο ρά που περ νά ω α πό την πα ρα λί α της 
Θεσ σα λονί κης, δί πλα α κρι βώς α πό τον «Λευ κό 

Πύρ γο», οι στί χοι αυ τοί του Βα λα ω ρί τη περ νούν α πό 
το µυα λό µου! Βέ βαια, ο ποι η τής α να φέ ρε ται στον Πα-
τριάρ χη Γρηγό ριο τον Ε΄, αλ λά νο µί ζω ται ριά ζουν και 
στον ή ρω α Ναύ αρ χο, ο ο ποί ος στέ κε ται α κί νη τος και 
µας θω ρεί! Αλ λά, ποιος ή ταν ο Ναύ αρ χος Βό τσης; 
Ποιο το κα τόρ θω µά του που ά ξι ζε µια τέ τοια τι µή; 

Ά γαλ µα σε πε ρίο πτη θέ ση, α κρι βώς στην πα ρα λί α, α τε-
νί ζο ντας τον Θερ µα ϊ κό Κόλ πο.
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Κορο μη λά, Υ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών, που 

με τέ φεραν την ε πι θυ μί α της κυ βερ νή-

σε ως να κα ταλη φθεί το συ ντο μό τε ρο 

δυ να τό η Θεσ σα λο νί κη.

Στις 14 Ο κτωβρίου, ε λή φθη η α πό-

φα ση το με γαλύ τε ρο μέ ρος του Στρα-

τού μας να κι νη θεί προς Βέ ροια και 

Θεσ σα λο νί κη, ε νώ η V Ι Ι Με ραρ χί α να 

κι νη θεί προς την Κατερί νη, την ο ποί α 

α πε λευ θέ ρω σε την 16η Ο κτωβρίου, 

ε νώ η Ι Ι Με ραρ χί α α πε λευ θέ ρω νε τη 

Βέ ροια. Ά νοι γε ο δρόμος προς τη Θεσ-

σα λο νί κη, με μά χες στη Νά ου σα και 

στα ο χυ ρω μέ να Γιαν νι τσά, ό που ο 

τούρ κος αρ χι στρά τη γος Χα σάν Τα ξίμ 

πα σάς εί χε α πο φα σί σει να α ντι με τω πί-

σει τον προ ε λαύ νο ντα Ελ λη νι κό Στρα-

τό. Με τά α πό σκλη ρές μά χες, στις 

11:00 της 20ης Ο κτωβρίου, ελ λη νι κές 

μο νά δες ει σέρ χο νται στα Γιαν νιτσά, 

κα ταφέ ρο ντας δεύ τε ρη ση μα ντι κή νί-

κη κα τά του τουρ κι κού στρα τού.

Ο Αρ χι στρά τη γος Διά δο χος Κων-

στα ντί νος, στην Η με ρη σί α Δια τα γή 

της 21ης Ο κτωβρίου 1912 έ γρα φε με-

τα ξύ άλ λων: «… η νί κη των Γιαν νι τσών 

συ μπλη ροί την του Σα ρα ντα πό ρου 

και α πο τε λεί δια τον Ελ λη νι κόν Στρα-

τόν νέ ον τί τλον τι μής και δό ξης». Και 

εί χε α πό λυ το δί καιο, για τί, αν η νίκη 

του Σα ρα ντα πό ρου ά νοιξε τον δρό μο 

για την α πε λευ θέρω ση της Δυτικής 

Μα κε δο νί ας, η νί κη στα Γιαν νι τσά 

ο δη γού σε στην α πε λευ θέ ρω ση της 

Κε ντρι κής Μα κε δο νί ας και ι διαί τε ρα 

της Θεσ σα λο νί κης.

Η V Ι Ι  Με ραρ χί α και η Τα ξιαρ χί α Ιππι-

κού θα κι νού νταν α πό τη Χα λά στρα, 

η Ι Ι Ι  ΜΠ α πό το Α να το λι κό (Βαλ μά δα), 

η Ι ΜΠ με τα ξύ Βαλ μά δας και σι δη ρο-

δρο μι κής γέ φυ ρας, η Ι V  ΜΠ α πό το 

Αμ μο χώ ρι. Τη διά τα ξη αυ τή των ελ λη νι-

κών δυ νά με ων ξη ράς κα τά την πο ρεί α 

τους προς τη Θεσ σα λο νί κη κά λυ πτε το 

Ελ λη νι κό Ναυ τι κό με τα τορ πι λο βό λα 

11 και 15, με διοι κη τή τον κυ βερ νή τη 

του υπ’ α ριθ μ. 15 πλωτάρ χη Κ. Μα-

λι κό που λο, ε νώ στο 11 κυ βερ νήτης 

ή ταν ο υ πο πλοί αρ χος Ν. Βό τσης. Υπό-

ψιν ό τι οι σύμμαχοι της Ελ λά δος στον 

Σχεδιάγραμμα της Μάχης των Γιαννιτσών (9-20 Οκτωβρίου 1912)
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Α΄ Βαλ κα νι κό Πό λε μο δεν διέ θε ταν 

α ξιό λογο στό λο, ε νώ α ντί θε τα ο Ελ λη-

νι κός Στόλος ή ταν α ξιό μα χος και έ τοι-

μος να α ντι μετω πί σει τον πα νί σχυ ρο 

τουρ κι κό, που κά λυπτε το α σια τι κό 

και ευ ρω πα ϊ κό τμή μα της Ο θω μα νι κής 

Αυ το κρα το ρί ας.

Αυ τόν τον στό λο α ντι με τώ πι ζε ο 

υπε ρή φα νος ελ λη νι κός που εί χε ως 

βα σι κά του πλε ο νε κτή μα τα την άρ τια 

εκ παί δευ ση των πλη ρω μά των του, τη 

ναυ τι κή πα ρά δο ση της Ελ λά δος, την 

εμπνευ σμέ νη διοί κη σή του υ πό τον 

ναύ αρ χο Παύ λο Κου ντου ριώ τη με το 

ση μα ντι κό πλε ο νέ κτη μα του θω ρη-

κτού ευ δρό μου Α βέ ρωφ. Βε βαί ως, ο 

Ελ λη νι κός Στό λος πλαι σιώ νο νταν α πό 

τα τρί α θω ρη κτά ΣΠΕ ΤΣΕΣ, Υ ΔΡΑ και 

ΨΑ ΡΑ, τα α ντι τορ πι λι κά Α Ε ΤΟΣ, ΛΕ ΩΝ, 

ΠΑΝ ΘΗΡ και ΙΕ ΡΑΞ, τα ΚΕ ΡΑΥ ΝΟΣ, 

ΝΕ Α ΓΕ ΝΕ Α, ο κτώ άλ λα μι κρά α ντι τορ-

πι λι κά, έ να υ πο βρύ χιο το «ΔΕΛ ΦΙΝ», 

πέντε πα λαιά τορ πι λο βό λα, ο κτώ κα-

νο νιο φό ρους, ένα πα λαιό ναρ κο βό λο 

το ΚΑ ΝΑ ΡΗΣ, μί α ναρ κοθέ τι δα και 

ο πλι τα γω γό τη ΣΦΑ ΚΤΗ ΡΙΑ.

Α πέ να ντι στον ελ λη νι κό στό λο ο 

τουρ κι κός, σχε δόν ι σο δύ να μος και με 

ι σχυ ρό πλε ο νέ κτη μα το α πρό σβλη το 

ορ μη τή ριο των Στε νών, απ’ ό που μπο-

ρού σε να ει σέρ χε ται και να ε ξέρ χε ται 

για ε πι σκευές και α νε φο δια σμό κά τω 

α πό την προ στα σί α ι σχυ ρών πυ ροβο λεί-

ων. Έ τσι, ο ελ λη νι κός στό λος ό φει λε να 

πε ριπο λεί συ νε χώς έ ξω α πό τα Δαρ δα-

νέλ λια για να α ντι με τω πί σει την εν δε χό-

με νη έ ξο δο του τουρ κι κού στό λου.

Η υ πε ρο χή του ελ λη νι κού στό λου 

φά νη κε α πό τις πρώ τες ε πι χει ρή σεις. 

Κα τά τα πρώ τα στά δια των ε πι χει ρή-

σε ων, μια κα τα δρο μι κή ε πι χείρηση 

τορ πι λο βό λου α νέ βα σε το ηθι κό του 

στό λου στα ύ ψη. Ή ταν το κα τόρ θω μα 

του υ πο πλοιάρ χου Ν. Βό τση. Ε κείνες 

τις η μέ ρες, τα τορ πι λο βό λα 11 και 

15 και το ο πλι τα γω γό ΣΦΑ ΚΤΗ ΡΙΑ 

Η προτομή του Νικόλαου Βότση στην
παραλία της Θεσσαλονίκης
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ευ ρί σκο νταν α νοι κτά των α κτών της 

Πιερί ας, με α πο στο λή τον ε φο δια σμό 

και την κά λυ ψη της V Ι Ι  ΜΠ, η ο ποί α 

εί δαμε ό τι προ ή λαυ νε προς τη Θεσ σα-

λο νί κη σε σχε δόν πα ράλ λη λη πο ρεί α 

με τον ποταμό Α ξιό.

Τα τρί α αυ τά πλοί α, αρ χι κώς, εί χαν 

κα τα πλεύ σει στη Σκιά θο (8 Ο κτωβρίου), 

αλ λά α πό την 15η Ο κτωβρίου κι νού-

νταν με τα ξύ Σκά λας Κα τε ρί νης, Σκά-

λας Ε λευ θε ρο χω ρί ου και Λι το χώ ρου. 

Α πέκλειαν, έ τσι, κά θε προ σπά θεια του 

τουρ κι κού στό λου να προ σεγ γί σει τη 

μα κε δο νι κή πα ρα λί α και να ε φο διά-

σει τον τουρ κι κό στρα τό. Ο Βό τσης, 

κυ βερ νή της του Τορ πι λο βόλου 11, 

που εί χε υ πη ρε τή σει προ του πο λέ μου 

υ πα σπι στής στο Υ πουρ γεί ο Ναυ τι κών, 

 γνώ ρι ζε πα λαιό σχέ διο του υ πουρ γεί-

ου το οποίο εί χε με λε τή σει, έ να σχέ διο 

που προ έ βλε πε την κα τα στρο φή των 

δύ ο πα λαιών τουρ κι κών θω ρη κτών 

ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ και ΜΟΥ ΙΝ ΤΖΑ ΦΕΡ, 

το πρώ το ελ λι με νι σμέ νο στη Θεσ σα λο-

νί κη, το δε δεύ τε ρο στον λι μέ να της 

Σμύρ νης. Έ τσι, ο Ν. Βό τσης συνέλα βε 

την ι δέ α, προ της κη ρύ ξε ως α κόμη 

του πο λέ μου, να κα τα βυ θί σει το ΦΕ-

ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ, γι’ αυ τό, μά λι στα, 

εί χε ε πι σκε φθεί τη Θεσ σα λο νί κη, εί χε 

μελετή σει τον Θερ μα ϊ κό Κόλ πο και τη 

θέ ση του α γκυ ρο βο λη μέ νου τουρ κι-

κού θω ρη κτού.

Με την κή ρυ ξη του πο λέ μου και 

ευ ρι σκό με νος στη Σκιά θο, υ πέ βα λε 

α να φο ρά στο Υ πουρ γεί ο Ναυτι κών, 

ζη τώ ντας την ά δεια να πραγ μα το ποι ή-

σει την ε πι δρο μή αυ τή. Το Υ πουρ γεί ο 

ε νέ κρι νε το εγ χεί ρη μα, και ό ταν την 

1η Ο κτωβρίου 1912 έ φθα σε στη μα κε-

δο νική πα ρα λί α, έ θε σε σε ε φαρ μο γή 

το σχέ διό του: α πλό και τολ μη ρό: 

εί σο δος στον Θερ μα ϊ κό Κόλ πο δια 

των α βα θών των εκ βο λών του Α ξιού· 

σχέ διο στο ο ποί ο α παι τού νταν ό χι τό-

σο θε ω ρη τι κές ναυ τι κές γνώ σεις ό σο 

ναυ τι κή πεί ρα και γνώ ση του θαλάσ-

σιου χώ ρου.

Στην πραγ μα το ποί η ση του σχε δί-

ου του, τον βο ή θη σε, ε κτός των ναυ-

τι κών ι κα νο τή των του, ο κυ βερ νή της 

μι κρού ι στιο φό ρου που έ καμε συ χνά 

το τα ξί δι Σκά λα Λι το χώ ρου - Θεσ σα λο-

νί κη, ο Μι χα ήλ Κου φός α πό το Λι τό χω-

ρο και ο φί λος του Νικ. Βλα χόπουλος, 

ναυ τι κός κι αυ τός, που γνώ ρι ζε κα λώς 

το υ δά τι νο αυ τό δρο μο λό γιο. Ε κεί νες 

τις η μέ ρες, οι δύ ο Λι το χω ρι νοί αι σθά-

νο νταν ι διαι τέ ρως ευ τυ χείς, α φού ο 

Ελ λη νι κός Στρα τός μό λις εί χε α πε λευ-

θε ρώ σει το Λι τό χω ρο. Αυ τοί, λοι πόν, 

οι α τρό μη τοι ναυ τι κοί συ ντρό φε ψαν 

τον Βό τση στο τολ μηρό εγ χεί ρη μά 

του. Στο Λι τό χω ρο, ο Βό τσης, λί γο 

πριν α να χω ρή σει για τον Θερ μα ϊ κό, 

α νέ βη κε στο Τ 15 και τη ΣΦΑ ΚΤΗ ΡΙΑ 

Τορπιλοφόρο ιδίου τύπου με το Τ 11
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και α πο χαι ρέ τη σε τους συ να δέρ φους 

του. Α πό ε κεί, βγή κε έ ξω α πό τον όρ-

μο κα τευ θυ νό με νος προς τη Σκά λα 

Ε λευ θε ρο χω ρί ου. Περ νώντας δί πλα 

α πό τα δύ ο πο λε μι κά έστει λε δια βρα-

χιό νων το ε ξής σή μα: «Το Τορ πι λο βό-

λον 11 πριν α πο πει ρα θή να γρά ψη 

μί αν σε λί δα της ι στο ρί ας του πο λέ μου 

σας α πο χαι ρε τά».

Στο με τα ξύ, και ε νώ εί χε α πο πλεύ-

σει ο Βό τσης, το Υ πουρ γεί ο Ναυ τι κών 

διέ τασ σε τη λε γραφι κά το Τ 11 να μην 

ε πι χει ρή σει κα τά του ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ-

ΝΤ, διό τι ή ταν πλέ ον ά ο πλο. Τα πυ ρο-

βόλα του τα εί χαν πα ρα δώ σει στην 

τουρ κι κή φρου ρά της Θεσ σα λο νί κης 

για την ο χύ ρω ση του Κα ραμπουρνού. 

Ο Βό τσης δεν γνώ ρι ζε την νε ό τε ρη 

δια τα γή των α νω τέ ρων του και γύ ρω 

στις 21:00 ε στρά φη προς τον Θερ-

μα ϊ κό. Η βρα διά ε κεί νη ή ταν κα τα-

σκό τει νη και ο α έ ρας που κα τέ βαι νε 

α πό τα μα κε δο νι κά βου νά πα γε ρός, 

ο δε ου ρα νός συννε φια σμέ νος. Ό ταν 

έ φθα σε, με τά α πό έ να δίω ρο πε ρί που, 

στον Θερ μα ϊ κό, οι προ βο λείς του 

Κα ρα μπουρνού φώ τι ζαν την είσο δό 

του, αλ λά ο Βό τσης προ χώ ρη σε στις 

εκ βο λές του Α ξιού, ό που δεν έ φθα ναν 

οι προ βο λείς. Τρά βη ξε α ρι στε ρά προς 

τα α βα θή των εκ βο λών του Α ξιού και 

τον μι κρό φω το βό λο ση μα ντή ρα των 

α βα θών και συ νέ χισε ο λο τα χώς προς 

τον μυ χό του κόλ που.

Στις 23:20, ο Βό τσης έ βλε πε καθα-

ρά το τουρ κι κό α ντι τορ πι λι κό που εί χε 

την πρώ ρα στραμμέ νη δυ τι κά. Ε μπρός 

α πό τον Λευ κό Πύρ γο ή σαν α γκυ ρο-

βο λη μέ να έ να ρω σι κό, έ να αγ γλι κό, 

έ να αυστρια κό, έ να γαλ λι κό πο λε μι κό 

και με ρι κά επι βα τη γά και φορ τη γά 

πλοί α. Ο Βό τσης εί χε τώ ρα το ΦΕ ΤΙΧ 

ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ στα 150 μέ τρα, ο πό τε και 

έ δω σε το πα ράγ γελ μα της εκ σφεν δό-

νισης κατ’ αυ τού της δε ξιάς πρω ραί ας 

τορ πί λης του και α μέ σως με τά της 

α ρι στε ράς πρω ραί ας. Το κτύ πη μα ή ταν 

καί ριο στη δε ξιά πλευ ρά τής κα πνο δό-

χου, προ κα λώ ντας με γά λο πά τα γο και 

α νοί γο ντας ρήγ μα στο θωρη κτό, το 

ο ποί ο άρ χι σε να βυ θί ζε ται τα χύ τατα. 

Α μέ σως ο Βό τσης α νε πό δι σε ο λο τα χώς 

α πο μα κρυν θείς της ε κρή ξε ως, ε νώ το 

ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ ε ξα κο λου θού σε 

να βυ θί ζε ται κλί νοντας δε ξιά με την 

πρώ ρα του. Πριν α πο μακρυν θεί, κα τά 

την α να φο ρά του ι δί ου του Βό τση, το 

ελ λη νι κό τορ πι λο βό λο εκ σφεν δό νισε 

την τορ πί λη του κα τα στρώ μα τος, η 

οποί α και ε ξερ ρά γη πά νω στον κυ μα-

το θραύ στη με με γά λο κρό το, που στο 

Τ 11 α κούστη κε σαν πυ ρο βο λι σμός 

α πό την ξη ρά.

Στη συ νέ χεια, το τορ πι λο βό λο μας 

α νέ πτυ ξε ο λό κλη ρη την τα χύ τη τά του 

και πέ ρα σε α πα ρατή ρη το α πό το ί διο 

δρο μο λό γιο των α βα θών, βάλ λοντας 

μά λι στα ει ρω νι κά μια βο λή κα τά των 

φρου ρών του Κα ρα μπουρ νού α πό α πό-

στα ση 2.500 μέ τρων, σαν να τους έ λε-

γε ό τι μα ταί ως κο πιά ζουν να κι νη θούν 

προς κα τα δί ω ξή του. Άλ λω στε, ό πως 

λέ ει ο Βό τσης στην α να φο ρά του, τους 

εί χε υ πο σχε θεί αυ τή τη βο λή.

Το ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ βυ θι ζό ταν 

κι έ παιρ νε μα ζί του στα κρύ α νε ρά 
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του Θερ μα ϊ κού τον ι μά μη του πλοί-

ου κι έ ξι ναύ τες, οι ο ποί οι ε κεί νη την 

ώ ρα κοι μό νταν. Το λοι πό πλή ρω μα 

εί τε ρί φθη κε στη θά λασ σα για να σω-

θεί, εί τε επι βι βά σθη κε στις σω στι κές 

λέμ βους.

Ή ταν νύ κτα σκο τει νή και πα γε ρή, 

ή ρε μη, ω στό σο, μο λο νό τι ο ελ λη νι κός 

στρα τός δεν ή ταν και τό σο μα κριά 

α πό τη Θεσ σα λο νί κη και οι ε κρή ξεις 

των τορ πι  λών ε ξε λή φθη σαν α πό 

τους Τούρ κους της Θεσ σα λο νίκης 

ως ε κρήξεις βομ βών που έρ ρι πταν 

ε κεί νες τις δύ σκολες, γι’ αυ τούς, η μέ-

ρες α ντι δρα στι κά στοι χεί α. Έ τσι το 

ε ξέ λα βε και ο δυ στυ χής κυ βερνή της 

του ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ που την ώ ρα 

της βυ θί σε ώς του ευ ρί σκο νταν στην 

ξη ρά για να συ ζη τή σει την α πο στο λή 

α νι χνευ τι κής πε ρι πό λου με ρυ μουλ κό 

ως τα α βα θή των εκ βο λών του Α ξιού, 

ε πει δή φοβού νταν α πό βα ση τμη μά-

των του στρα τού μας. Ί σως να ή ταν 

το ε ξο πλι σμέ νο ρυ μουλ κό ΤΕΣΧΙ ΛΑΤ, 

το ο ποί ο μι σή ώ ρα πε ρί που με τά τη 

βύ θι ση του θω ρη κτού δια τά χθη κε 

να κα τα διώ ξει τον Βό τση και το Τ 

11 του.

Ή ταν ή δη πο λύ αρ γά. Στις 04:00, 

το Τ 11 έ φθα νε στην Βρω με ρή1 Κα τε ρί-

νης και ο κυ βερ νή της του, ο η ρω ι κός 

υ πο πλοί αρ χος Βό τσης τηλε γρα φού σε 

την α να φο ρά του στην Αθή να. Το 

πρω ί, συ νέ χι σε την κύ ρια α πο στο λή 

του που ή ταν να κα λύ πτει προ στα-

τευ τι κά την εκ φόρτω ση τρο φί μων για 

τον ΕΣ που προ ή λαυ νε. Την ε πο μέ νη 

της ε πι τυ χί ας αυ τής του Ν. Βό τση, 

στις 19 Ο κτω βρί ου, εκ δί δε ται α πό το 

Υ πουρ γεί ο Ναυ τι κών το α κό λου θο 

τη λε γρά φη μα προς ό λες τις ναυ τι κές 

μο νά δες:

1 Ση με ρινό χω ριό Καλ λι θέ α Πιε ρί ας.

Η σύγχρονη  ΤΠΚ Ρ72 «ΒΟΤΣΗΣ»
Φωτo Πολεμικό Ναυτικό
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦI Α

 Διεύ θυν ση Ι στο ρί ας Στρα τού (1988), «Ο ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΣ ΣΤΡΑ ΤΟΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΥΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1912-13».

 Ι στο σε λί δα του Ελ λ Πο λε μι κού Ναυ τικού: www.hellenicnavy.gr 

 Α φιέ ρω μα Ε φημε ρί δας «ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΙΑ» (24-10-1010), «Ο Νι κό λα ος Βό τσης και ο τορ πι λι σμός του ΦΕΤΙΧ 

ΜΠΟΥ ΛΕ ΝΤ». 

 Α θαν. Ε. Καρα θα νά ση, «ΟΙ ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΙ ΠΟ ΛΕ ΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΡ ΘΩ ΜΑ ΤΟΥ Υ ΠΟ ΠΛΟΙΑΡ ΧΟΥ ΝΙ ΚΟΛΑ ΟΥ 

ΒΟ ΤΣΗ», Πε ριο δι κό «ΤΟΛ ΜΩΝ».

 Η δω ρε άν Ε γκυ κλο παί δεια του Δια δι κτύ ου “Wikipedia”. 

«Τορ πι λοβό λο 11» υ πό Κυ βερ νή την Υ πο πλοί αρ χον Ν. Βό τσην ει σελ θόν 

ε σπέ ρας χθες εις λιμέ να Θεσ σα λο νί κης ε τορ πί λι σεν ε πι τυ χώς τουρ κι κόν πο-

λε μι κόν «ΦΕ ΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕΝ» α φή σαν βυ θι σμέ νο. Κα τέ πλευ σεν Αι κα τε ρί νη 

α βλα βές. Συγ χαί ρω α πό καρδί ας Ελ λη νι κόν Στό λον, πε ποι θώς ό τι η δρά ση 

του, μέ χρι τέ λους νι κη φό ρου αγώ νος εί ναι α ντα ξί α εν δό ξων πα ρα δό σε ων 

Ελ λή νων ναυ μά χων».

Ο Υ ΠΟΥΡ ΓΟΣ ΝΑΥ ΤΙ ΚΩΝ

Έ τσι, γρά φθηκε μια α πό τις ω ραιό τε ρες σε λί δες της ιστορίας του 

Ελληνικού Ναυ τι κού στη διάρκεια των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων, και μπο ρεί 

μεν η βύ θι ση του τουρ κι κού θω ρη κτού να μην δια τά ρα ξε την ι σορ ρο-

πί α δυ νά με ων των α ντιμα χό με νων στό λων, ω στό σο το κα τόρ θω μα του 

Βό τση προ κά λε σε φρε νί τι δα εν θου σια σμού στην κοι νή γνώ μη, α φού 

θύ μι ζε τα κα τορ θώ μα τα των πυρ πο λη τών του 1821, και στο ναυ τι κό 

και τον στρα τό μας μετέδωσε αί σθη μα τόλ μης, αυ το θυ σί ας και πα τριω-

τι σμού. Η Θεσ σα λο νί κη μαζί με τη Μα κε δονί α, με τά α πό 500 χρό νια 

σκλα βιάς, ε τοι μα ζό ταν να δε χτεί τον α πε λευ θε ρω τή στρα τό μας στην 

ε πι κή του προ έ λα ση και μια βδο μά δα αρ γό τε ρα στολί σθη κε με τη γα-

λα νό λευ κη.

Κά θε Θεσ σα λονι κιός, κά θε Μα κε δό νας, κά θε Έλ λη νας ερ χό με νος σή με-

ρα στην πό λη βλέ πει στην πα ραλί α της τη λευ κή προ το μή του Ν. Βό τση 

να θυ μί ζει τα κλέ η των βαλ κα νι κών αγώ νων και στον ί διο τον νε α ρό 

υ πο πλοί αρ χο, ά σπι λο και ω ραί ο ε κεί νης της η ρω ι κής ε πο χής, βλέπει το 

σύμ βο λο της νί κης και της αιω νί ας των Ελ λή νων ναυ το σύ νης. Τον τι μά 

και τον ευ γνω μο νεί. Το σύγ χρο νο δε, Πο λε μι κό μας Ναυ τι κό έ δω σε το 

ό νο μα τού ναυάρ χου σε μια α πό τις Τορ πι λα κά τους του.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΠΖ) Δη μή τριος Τσα ρού χας
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Κά θε κρί σι μη κα τά στα ση εί ναι έ να 

πε ρι στα τι κό που έχει μια αρ χή και έ να 

τέ λος. Η χρο νο λο γι κή μορ φή μιας κρί-

σης ο νο μά ζε ται γραμ μι κή ε ξέ λι ξη, ε νώ 

οι πρώ τες εν δεί ξεις τής ε πα πει λού με νης 

κρί σης, έ ναρ ξη της κρί σης. Η δια δι κα σί α 

α ντι με τώ πι σης του πε ρι στα τι κού κα λεί ται 

δια χεί ρι ση της έναρ ξης ε νώ οι ε πι πτώ σεις 

στο ερ γα σια κό πε ρι βάλ λον και στους αν-

θρώ πους ε πί πτω ση της κρί σης. Η ε πα να-

φο ρά των δο μών του πε ρι βάλ λο ντος σε 

μια λει τουρ γι κή κα τά στα ση, πι θα νό τα τα 

βελ τιω μέ νη, ο νο μά ζε ται δια χεί ρι ση α νά-

καμψης των ε πι πτώ σε ων[8].

Η έ ναρ ξη μιας κρί σι μης κα τά στα σης 

υ πο δει κνύ ε ται από κά ποια χα ρα κτη ρι στι-

κά τα ο ποί α εί ναι[13]:

 η άμε ση α πει λή για αν θρώ πι νο 

δυ να μι κό-υπο δο μές-πε ριου σί ες

 η α πώ λεια ε λέγ χου της ό λης κα-

τά στα σης

 η ανα κρί βεια-ασά φεια-πε ριο ρι σμέ-

νη ε γκυ ρό τη τα στη συ γκέ ντρω ση πλη ρο-

φο ριών σχε τι κά με το πε ρι στα τι κό

 ο πε ριορι σμέ νος χρό νος για άμε-

ση δρά ση-αντί δρα ση

 οι α παιτή σεις της ό λης κα τά στα-

σης που υ περ βαί νουν τους δια θέ σι μους 

πό ρους, εί τε αν θρώ πι νους εί τε ε ξο πλι-

στι κούς

 η δυ να μι κή της έ κρυθ μης κατά-

στα σης, η ο ποί α εν δε χο μέ νως να εί ναι 

τε ρά στια.

Στην πιο ο λο κλη ρω μέ νη της μορ φή, 

η δια χείρι ση κρί σε ων πε ρι λαμ βά νει τη 

δια χεί ρι ση ό λων των πλευ ρών που πα-

ρου σιάζο νται πριν, κα τά τη διάρ κεια 

αλ λά και με τά α πό μια κρί σι μη κα τά-

στα ση[9]. Η α πο τε λε σμα τι κή δια χεί ρι ση 

μιας κρί σης πε ρι λαμ βά νει με θο δο λο γί α 

σύμ φω να με την ο ποί α[8]:

 ε λα χι στο ποιεί ται η προ έ λευ ση, το 

μέ γε θος και οι ε πι πτώ σεις μιας κρί σης 

 έ χου με ά με ση δρα στη ριο ποί η ση 

κα τά τη διάρ κεια της έ ναρ ξης

 δια χειριζό μα στε τις ε πι πτώ σεις 

α πό την ει κό να της κρίσης στην κοι νή 

γνώ μη

 δια χειριζό μα στε την α πο κα τά στα-

ση και τις ε πι πτώ σεις της κρί σης

 κά θε κρί ση α παι τεί τη δι κή της 

ι διαί τε ρη δια χει ρι στι κή πλευ ρά.

ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡIΕΣ ΚΡIΣΕ ΩΝ
Κα τά τη διάρ κεια των κρί σε ων, κρί-

νε ται ε πι τα κτι κή η α να γνώ ρι ση του εί-

δους και του τύ που της α νερ χό μενης 

κρί σης, προ κει μέ νου να υ ιο θε τη θούν 

και οι α νά λο γοι τρό ποι α ντι με τώ πισης. 

Κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό ό λων εί ναι ο αιφ-

νι δια σμός, η έ ντα ση και ο κίν δυ νος[1]. 

Α νά λο γα με το χρό νο α ντί δρα σης, οι 

κρί σεις χω ρί ζο νται[3] σε:

 Ά με σες - Sudden

 Υ πο βό σκου σες - Smoldering.

Οι κρίσεις, ανάλογα με την προέ-

λευσή τους, δια χωρί ζο νται σε ε πτά (7) 

κα τη γο ρί ες[2]:

 Τε χνο λο γι κές κα τα στρο φές

 Φυ σι κές κα τα στρο φές - Πυρ-

καγιές

 Α σύμ με τρες Α πειλές

 Μα ζι κή Βί α - Βί α Ερ γα σια κών Χώ-

ρων

 Κρί σεις Μειω μέ νης Διοι κητι κής 

Α ξιο πι στί ας

 Κρί σεις Ε ξα πά τη σης

 Κρί σεις α στο χί ας Διοι κη τικής Ι κα-

νό τη τας.

Τε χνο λο γι κές Κα τα στρο φές
Η πο λυ πλο κό τη τα της τε χνο λο γί ας, 

η α στο χί α των υ λι κών και των προ γραμ-

μά των σε συν δυα σμό με τον αν θρώ πι νο 

πα ρά γο ντα εί ναι οι κύ ριες αι τί ες των τε-
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χνο λο γι κών κρί σε ων. Ε φό σον οι κρί σεις 

αυ τές ο δη γή σουν σε τε χνο λο γι κή και πε-

ρι βαλ λο ντι κή κα τα στρο φή, η κρί ση κα τη-

γο ριο ποιεί ται σε κα τα στρο φή δια στά σε-

ων Με γά λης Κλί μα κας-Megadamage[1].

Φυ σι κές κα τα στρο φές
Με τον ό ρο φυ σι κές κα τα στρο φές-

κρί σεις, θε ω ρού νται τα πε ρι βαλ λο ντι-

κά φαι νό με να (σει σμοί-τσου νά μι-πλημ-

μύ ρες-κα το λι σθή σεις), τα ο ποί α με τα-

πίπτουν σε κα τα στά σεις ό που α πει λού-

νται αν θρώ πι νες ζω ές και α κό μη το ί διο 

το πε ρι βάλ λον[1],[2].

Ασύμ με τρες Α πει λές
Μια χώ ρα, μια ε ταιρεί α έ νας ορ γα νι-

σμός ή έ να οι κο νο μι κό σύ στη μα α ντι με-

τω πί ζουν μια κρί ση α σύμ μετρης α πει λής 

ό ταν χρη σι μο ποιού νται ε γκλη μα τι κά μέ σα 

ή άλ λες α κραί ες τακτι κές με σκο πό την 

έκ φρα ση της ε χθρό τη τας, του θυ μού, 

της α πο σταθε ρο ποί η σης ή την ε πι δί ωξη 

του κέρ δους, α πο στα θε ρο ποιώ ντας ή κα-

τα στρέφο ντας τον υ πο τιθέ με νο στό χο[13]. 

Οι κρί σεις πε ρι λαμ βά νουν τη νο θεί α προ ϊ-

ό ντων, τις α πα γωγές, τις φή μες, τις τρο μο-

κρατι κές ενέρ γειες, τις μα ζι κές δια δη λώ-

σεις και τις έ κρυθ μες κα τα στά σεις[4],[5].

Βί α Ερ γα σια κών Χώ ρων[17]

Με μο νω μέ νοι υ πάλ λη λοι ή ερ γα σια-

κές ο μά δες α σκούν πολλών μορ φών βί α 

σε άλ λους υ παλ λή λους 

με α πώ τε ρο σκο πό τον 

έ λεγ χο της α πόδο σης 

ή τον α πο κλει στι κό 

έ λεγ χο των ερ γα ζο μέ-

νων.

Κρί σεις Μειω μέ νης Διοι-
κη τι κής Α ξιο πι στί ας[12]

Οι κρί σεις αυ τές εμ-

φα νί ζο νται ό ταν η διοί κη ση ε νός Οργα νι-

σμού προ βαί νει σε ε νέρ γειες α ντί θε τες 

με τη δε ο ντο λο γί α των με τό χων και 

τη γε νι κή πο λι τι κή της ε ται ρεί ας, χω-

ρίς ε παρ κείς προ φυ λά ξεις, θέ τοντας σε 

ά με σο κίν δυ νο τη φή μη και τη γε νι κή 

ει κό να της.

Κρί σεις Ε ξα πά τη σης
Πρό κει ται για κρί σεις που προ κα-

λού νται α πό σκό πι μα πα ράνο μες και 

α νή θι κες ε νέρ γειες.

Κρί σεις Η γε σί ας[12]

Α φο ρούν ο ποια δή πο τε κα τά στα ση, 

δή λω ση, ε νέρ γεια που μό λις λά βει χώ ρα 

ή γί νει δη μό σια, προ κα λεί αρ νητι κή α ντί-

δρα ση των συμ με τε χό ντων και μπο ρεί 

να α πει λη θεί η ευ η με ρί α, η φήμη, η ε πι-

βί ω ση της ε ται ρεί ας ή μέ ρους αυ τής[7].

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΚΡΙ ΣΕ ΩΣ[8]

Ο κύ κλος μπο ρεί να βο η θή σει ό χι 

μό νο στη γε νι κή προ σέγ γι ση της δια-

χεί ρι σης αλ λά και στην πρό λη ψη μιας 

κρί σης. Οι διευ θυ ντές-ε πι κε φα λής των 

οργα νι σμών θα πρέ πει να προ ε τοι μα-

στούν, ώ στε να μειώ σουν την πι θα νό τη-

τα έκ θεσής τους σε μια κρί σι μη κα τά στα-

ση κα θώς, ε πί σης, να προ ε τοι μά σουν το 

προ σω πι κό, προ κει μέ νου να α ντι δράσει 

και να α να κάμ ψει α πό μια κρί σι μη κα-

τάστα ση. Δυ στυ χώς, δί δε ται ι διαί τε ρο 

βάρος στη δια χεί ρι ση των πό ρων 
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πα ρα γω γής και ό χι στους αν θρώ πι νους 

πό ρους, στη δια χεί ρι ση της ει κό νας και 

στη δια χεί ρι ση της ε πι κοι νω νί ας.

ΔΟ ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η δο μή του συ στή μα τος δια χεί ρι-

σης εί ναι ι σχυ ρά ε πι κε ντρω μέ νη στο 

συ ντο νι σμό των ε νερ γειών και των 

μέ σων στην πε ριο χή της κρί σης. Οι 

διά φο ροι ορ γα νισμοί-φο ρείς ε πι βάλ-

λε ται να α να πτύ ξουν δο μές για τη 

δια χεί ρι ση των ό ποιων κρί σε ων πα ρου-

σια στούν, οι ο ποί ες θα ε πε ξερ γα στούν, 

αρ χι κά, το σύ νολο των πλη ρο φο ριών, 

θα α πο μα κρύ νουν τυ χόν δια τα ρά ξεις 

της λει τουρ γι κής δια χεί ρι σης α πό το 

ε πίκε ντρο της κρί σης, και θα συ ντε λέ-

σουν ώ στε να γί νει ά μεσα και χω ρίς 

προ βλή μα τα η α πο κα τά στα ση του 

συ ντο νι σμού και της διοί κη σης[8].

Μί α αυ τού του τύ που δο μή εί ναι η 

Δο μή Κέ λυ φος της Δια χεί ρι σης Κρί σε ων 

που κα λύ πτει ά με σα την ε πι κοι νω νια κή 

και ορ γα νω τι κή δο μή κα τά τη διάρ κεια 

της κρί σης, ε νώ ταυ τό χρο να συ ντο νί ζει 

τις διοι κή σεις πε δί ου με την κε ντρι κή 

διοί κη ση και τις λει τουρ γί ες α ντι με τώ-

πι σης. Σκο πός της Δο μής Δια χεί ρι σης 

Κρί σε ων εί ναι η ά με ση προσαρ μο στι-

κό τη τα και α ντα πό κρι ση α νε ξάρ τη τα 

α πό το μέ γε θος του ορ γα νι σμού ή το 

μέ γε θος της κα τα στρο φής. Η δο μή αυ-

τή θα πρέ πει, λοι πόν, να εί ναι α πλή και 

εύ κο λα κα τα νο η τή. Η ε πι κοι νω νί α και η 

διοί κη ση να διε ξά γε ται και να α σκεί ται 

μέ σω α πλών διαύ λων. Η διοί κη ση θα 

πρέ πει να εί ναι ε πί πε δη και η λή ψη των 

α πο φά σε ων συ γκε ντρω τι κή. Θα πρέ πει 

ε πί σης να δί δε ται ι διαί τε ρο βά ρος στη 

συλ λο γή, α ξιο ποί η ση και α να δια νο μή 

των πλη ρο φο ριών. Τέ λος, η ι κα νό τητα 

α πο τε λε σμα τι κής ε πι κοι νω νί ας με τα ξύ 

των ο μά δων κα θι στά τη δο μή αυ τή λει-

τουρ γι κή και α πο τε λε σμα τι κή.

Αντίδραση

Ανάκαμψη

Η άποψη του κοινού

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η άποψη του κοινού

Μέτοχοι

Γεγονός

Υλικές επιπτώσεις

Διανοητικές επιπτώσεις

Συνέχιση
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Σχη μα τι κά η Δο μή πα ρί στα ται ό πως πα ρα κά τω[7]:

Διαχειριστής της κρίσης. 

Γραφείο συνδέσμου

της διοίκησης

Γραφείο διοίκησης

και

συντονισμού

Προς τις μονάδες τακτικής Προς τους ανιχνευτές πληροφοριών

Γραφείο

ταξινόμησης των 

πληροφοριών

Γραφείο για το

κοινό και τα μέσα

μαζικής ενημέρωσης

Γραφείο

διαχείρισης

της εικόνας

Βασική

συμβουλευτική 

ομάδα

Ανώτερος

 ιστάμενος

της διαχείρισης της 

κρίσης ή επόπτης
Τμήμα Αποφάσεων

Τμήμα Επιχειρήσεων Τμήμα Πληροφοριών

Συμβουλευτικό Τμήμα

Ο Δια χει ρι στής Κρί σης εί ναι ο γε νι κός 

συ ντο νι στής της ό λης κα τά στασης. Ε άν 

βρί σκο νται σε ε ξέ λι ξη πε ρισ σό τε ρες 

α πό μί α κα τα στά σεις, μπο ρεί να έ χει 

υ πό τον ά με σο έ λεγ χό του πε ρισ σότε ρες 

α πό μί α ο μά δες. Εί ναι υ πεύ θυ νος για τη 

λή ψη των α πο φά σε ων και έ χει ά με σο 

α ντι κα τα στά τη, ο ο ποί ος α να λαμ βά νει 

τα κα θή κο ντα, α φού συ μπλη ρω θούν 

ο κτώ (8) συ νε χό με νες ώ ρες συ ντο νι-

σμού και ε λέγ χου.

Το Γρα φεί ο Συν δέ σμου στε λε χώ νε ται α πό 

μι κρό α ριθ μό ι κα νών ε παγ γελ μα τιών του 

χώ ρου, με στό χο τη λει τουρ γί α του ως συν-

δέ σμου με τα ξύ των δια φό ρων ορ γά νων 

ε λέγ χου. Οι Σύν δε σμοι προ σπα θούν να 

δια τη ρή σουν την τα χύ τα τη αλ λά και α ξιό-

πι στη διο χέ τευ ση πλη ροφο ριών με τα ξύ 

των δια φό ρων τμη μά των της Δο μής.

Το Γρα φεί ο Τα ξι νό μη σης Πλη ρο φο ριών  

λει τουρ γεί ως το κέ ντρο ε λέγ χου και δια-
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χεί ρι σης των πλη ρο φο ριών. Συλλέ γει, 

α ξιο λο γεί και δια κι νεί τον κύ ριο ό γκο 

των πλη ρο φο ριών με τις ο μά δες α ντι με-

τώ πι σης κρί σε ων. Οι α νι χνευ τές πλη ρο-

φο ριών, με τη σει ρά τους, λει τουρ γούν 

ως όρ γα να συλ λο γής πλη ρο φο ριών 

για το Γρα φεί ο Τα ξι νό μη σης Πλη ρο φο-

ριών[8]. Πα ρα κο λουθούν τις διά φο ρες 

πη γές, ΜΜΕ, πο λι τεια κούς πα ρά γο ντες, 

ε θνι κές υ πη ρε σί ες ή το πο θε τού νται μέ-

σα στην πε ριο χή εν δια φέ ρο ντος.

Το Γρα φεί ο κοι νού για τα ΜΜΕ[18] α σχο λεί-

ται κα τά βά ση με τις ο μάδες των ΜΜΕ, 

τις ο μά δες που έ χουν κά ποιο ει δι κό 

εν δια φέ ρον και τις ο μά δες ανθρώ πων 

που βρί σκο νται έ ξω α πό την κρί σι μη 

κα τά στα ση. Το γρα φεί ο κοι νού πα ρέ χει 

τα κτι κές ε νη με ρώ σεις στο προ σω πι κό 

των ΜΜΕ και με τα φέ ρει (διο χε τεύ ει 

σκο πί μως) πλη ρο φο ρί ες στις ε κτός ορ-

γα νι σμού ε πα φές.

Το Γρα φεί ο Δια χεί ρι σης Ει κό νας[15] πα ρα κο λου-

θεί α ναλύ ει και δια χει ρί ζε ται τις α ντι λή-

ψεις και γε νι κό τε ρα την ει κό να που έ χει 

δη μιουρ γη θεί για τον ορ γα νι σμό α πό 

τις ο μά δες εν δια φέ ρο ντος. Βρί σκε ται σε 

ά με ση ε πα φή με το Συ ντο νι στή και το 

Γρα φεί ο κοινού για τα ΜΜΕ, και πα ρέ χει 

συμ βου λές για μελ λο ντι κά προ βλή μα τα[11] 

α πό ο μάδες που εν δε χο μέ νως βρί σκο νται 

εκτός του κρί σι μου πε ρι βάλ λο ντος.

Η Βα σι κή Συμ βου λευ τι κή Ο μά δα [7] εί ναι 

μια ά με ση και γρή γο ρη πη γή ε ξει δι-

κευ μέ νων συμ βου λών στο συντο νι στή, 

προ κει μέ νου αυ τός να α φιε ρω θεί στα 

κα θή κοντα α ντι με τώ πι σης και στα προς 

ε πί λυ ση θέ μα τα της κρί σης.

Το Γρα φεί ο Διοί κη σης και Συ ντο νι σμού[14] 
με τα τρέ πει τα σχέ δια του Δια χει ρι στή 

Κρί σε ων σε ε φαρ μο γές και σε το πι κές 

στρα τη γικές α ντι με τώ πι σης, για τον κα-

λύ τε ρο συ ντο νι σμό της κρί σης ε ντός 

της το ποθε σί ας. Βα σι κό χα ρα κτη ρι στι κό 

εί ναι η με τα τρο πή των α πο φά σε ων σε 

κα θή κο ντα και η υ λο ποί η ση των σχε δί-

ων. Ε πί σης, ι διαί τε ρη βα ρύ τη τα δί δε ται 

στη διά θε ση και τον κα τα με ρι σμό των 

πό ρων κα τά τη διάρ κεια της κρί σης. 

Το Μο ντέ λο 5R 
Το μο ντέ λο που χρη σι μο ποιεί ται για 

τη δια μόρ φω ση της τε χνι κής Δια χεί ρι-

σης μιας κρί σης εί ναι το 5R[8]: 

 Reduction - Ε λάτ τω ση

 Readiness - Ε τοι μό τη τα

 Response - Α ντι με τώ πι ση

 Recovery - Α νά καμ ψη

 Resilience - Αν θε κτι κό τη τα 

Το πρώ το R, η ε λάτ τω ση, εί ναι αυ τό 

που μπο ρεί να μειώ σει δρα στι κά το κό-

στος και τις αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις. Πα ρ’ 

ό λα αυ τά, ό μως, οι πε ρισ σό τεροι ορ γα-

νι σμοί α σχο λού νται με την α ντιμε τώ πι-

ση και εν συ νε χεί α με την α νά καμ ψη. 

Σχη μα τι κά, το Μο ντέ λο 5R α πο δί δε ται 

ό πως πα ρα κά τω[7]:
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Ε πα φή με ΜΜΕ κα τά τη διάρ κεια μιας 
κρί σης[13]. Κα τά τη διάρ κεια μιας κρί σης 

είναι α να πό φευ κτη η ε πα φή με τα μέ-

λη του προ σω πι κού των ΜΜΕ. Τα εί δη 

των ε πα φών εί ναι πέ ντε (5) και συ γκε-

κρι μέ να:

 Ε πα φή - Συ νέ ντευ ξη εντός της 

το πο θε σί ας που λαμ βά νει χώ ρα το γε-

γο νός.

 Α προ ε τοί μα στες Συ νεντεύ ξεις.

 Προ κα θο ρι σμέ νες Συ νε ντεύ ξεις.

 Δελ τί α Τύ που.

 Συ νε ντεύ ξεις Τύ που.

Ε πα φή-Συ νέ ντευ ξη ε ντός της το πο θε σί ας 
που λαμ βά νει χώ ρα το γε γο νός. Οι με γά-

λες και κρί σι μες κα τα στά σεις προσελ-

κύ ουν με γά λο α ριθ μό ΜΜΕ, τα ο ποί α 

εί ναι δύ σκο λο να ε λεγ χθούν, χω ρίς η 

ε πι τρο πή δια χεί ρι σης να πα ρου σια στεί 

αυ ταρ χι κή και πα ρε μπο δι στι κή. Παρ’ 

ό λα αυ τά, ό μως, προ κει μέ νου οι συ-

νε ντεύ ξεις και οι α ντα πο κρί σεις να γί-

νουν -κα τά το δυ να τόν- ε λεγ χό με να θα 

πρέ πει να γί νει πα ρο χή ει δι κών χώ ρων 

στα ΜΜΕ[19] με την ε ξα σφά λι ση των 

α πα ραί τητων διευ κο λύν σε ων (τη λε φω-
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νι κές ε πι κοι νω νί ες, ρεύ μα, κα θί σμα τα). 

Ε πί σης, η προ σέγ γιση των θυμάτων, των 

μαρτύρων κα θώς και της ε πι τρο πής α ντι-

με τώ πι σης θα πρέ πει να εί ναι εύ κο λη 

αλ λά ε λεγ χό με νη.

Α προ ε τοί μα στες Συ νε ντεύ ξεις. Οι αιφ νι δια-

στι κές ε ρω τή σεις έ χουν σαν απο τέ λε σμα 

τις α πρό σε κτες α πα ντή σεις. Ε φό σον η 

ε πι τροπή δια χεί ρι σης δεν εί ναι προ ε-

τοι μα σμέ νη, προ σπα θεί τε χνη έ ντως να 

τις α πο φύ γει κά νο ντας μια α πλή βο η-

θη τική δή λω ση και στρέ φο ντας αλ λού 

την προ σο χή. 

Προ κα θο ρι σμέ νες Συ νε ντεύ ξεις. Παρα χω ρού-

νται σε ά το μα συ γκε κρι μέ νων εκ πο μπών 

(πρω ι νές εκ πο μπές ή τρε χό ντων θε μά-

των). Ο προ σκε κλη μέ νος έ χει χρό νο στη 

διά θεσή του τό σο να ε νη με ρω θεί ό σο και 

να προ ε τοι μα στεί. Θα προ σπα θή σει να κα-

τευ θύ νει τη συ ζή τη ση σε θέ μα τα που ε πι-

θυ μεί και εί ναι κα τάλ λη λα ε νη μερω μέ νος 

και προ ε τοι μα σμέ νος με την τε χνι κή της 

α να δια τύ πω σης των ε ρω τήσε ων[19]. 

Δελ τί α Τύ που. Τα δελ τί α Τύ που, α πό πλευ-

ράς δη μο σιο γρα φι κής α ξί ας, θε ω ρού νται 

μι κρής ση μα σί ας, για τί ό λοι παίρνουν την 

ί δια πλη ρο φό ρη ση, η ο ποί α εί ναι πε ριο ρι-

σμέ νη και α διά φο ρη. Μπο ρούν, ό μως, να 

χρη σι μο ποιη θούν για πε ραι τέ ρω διά δο ση 

των πλη ρο φο ριών. 

Συ νε ντεύ ξεις Τύ που. Σύμ φω να με τους 

δια χει ρι στές κρί σε ων, οι συ νε ντεύ ξεις 

Τύ που δί νουν τη δυ να τό τη τα στους 

ορ γανι σμούς να α ντι στρέ ψουν το αρ νη-

τι κό κλί μα και να δη μιουρ γή σουν πα ρά-

γοντες υ πέρ τους. Δί νουν πλη ρο φο ρί ες 

ε λεγ χό με να και δεν α φή νουν πε ρι θώ ρια 

για κα νέ να τα κτι κό πλε ο νέ κτη μα σε 

κάποιο α πό τα ΜΜΕ.

H α πο τε λε σμα τι κή ε πι κοι νω νί α δια-

σφα λί ζει ό τι η κρί ση δεν α πο κτά με γα λύ-

τε ρες δια στάσεις α πό τις πραγ μα τι κές. 

Δια σφα λί ζε ται, ε πί σης, ό τι οι ε πι πτώ σεις 

της κρί σης δια τη ρού νται στα ε λά χι στα 

δυνα τά ε πί πε δα. Συ νε πώς, ο φο ρέ ας έ χει 

συνε χώς τον έ λεγ χο της κα τά στα σης στα 

θέ μα τα πλη ρο φό ρη σης και χει ρι σμού 
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των ΜΜΕ, και τα μη νύ μα τα ε πι κοι νω νί ας, 

σχε τι κά με την κρί ση, εί ναι «στο χευ μέ να», 

«α κρι βή» και «με τα δί δο νται ά μεσα»[19]. Α ντι-

θέ τως, η α ναπο τε λε σμα τι κή ε πι κοι νω νί α 

δη μιουρ γεί κλί μα α νη συ χίας, πα νι κού και 

α νε ξέ λε γκτων φη μών στην Κοι νή Γνώ μη. 

Δη μιουρ γού νται, έ τσι, λαν θα σμέ νες α ντι λή-

ψεις πε ρί της πραγμα τι κής κα τά στα σης και 

γί νε ται κα κή ε κτί μη ση πε ρί του «κιν δύ νου» 

και των «α πει λών». Το α πο τέλε σμα εί ναι η 

αρ νη τι κή ει κό να τό σο για το Φο ρέ α ό σο 

και για την ι κα νό τη τα του αν θρώ πι νου 

δυ να μι κού στην α πο τε λε σμα τι κή α ντι με-

τώ πι ση μιας έ κτα κτης κα τά στα σης.

Κα τά τη διάρ κεια μιας κρί σης, ο Δια-

χει ρι στής θα έρ θει α ντι μέ τωπος με λι γό-

τε ρο α πό το α να με νό με νο προ σω πι κό 

και τε λι κά με ε ξου θε νω μέ νο προ σω πι κό, 

χω ρίς α πα ραί τη τα να έ χει προσ διο ρι στεί 

α να πλη ρω μα τι κό προ σωπι κό.

Συ μπε ραί νου με, λοι πόν, ό τι οι δια-

δι κασί ες κα τά την κρί ση θα πρέ πει να 

εί ναι σχε δια σμέ νες, να πραγ μα το ποιού-

νται α πό λι γό τε ρο α πό το σύ νη θες δυνα-

μι κό και τους υ πάρ χο ντες ή εν δε χο μέ-

νως λι γό τε ρους πό ρους.

Γι’ αυ τό, λοι πόν, κα τά τη διάρ κεια 

της κρί σης[16]: 

 αντέ δρα σε γρή γο ρα 

 να εί σαι πρώ τος, σω στός και α λη-

θι νός 

 μην εμ φα νί ζε σαι υ πε ραι σιό δο ξος, 

υ περφί α λος ή α λα ζό νας 

 πα ρα δέξου, ό τι η κα τά στα ση εί ναι 

υ πό ε ξέ λι ξη και υ πάρ χει κά ποιο εί δος 

α βε βαιότη τας [8],[19]

 μη συμ βάλ λεις στον πα νι κό

 μη δη μιουρ γείς σύγ χυ ση με πολ-

λά και δια φο ρε τι κά μη νύ μα τα

 ανα γνώρι σε ό τι η κοι νή γνώ μη 

α παρ τί ζε ται α πό δια φο ρε τικές ο μά δες 

α τό μων οι ο ποί ες έ χουν δια φο ρε τι κές 

α νά γκες

 πα ρα δέξου ό τι υ πάρ χει ο αν θρώ-

πι νος φό βος 

 α σχο λή σου με το προ σω πι κό και 

το κοι νό της ε ταιρεί ας σου.

ΠΑ ΡΑ ΔΕΙΓ ΜΑ ΤΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΟΥΣ
ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗΣ ΚΡΙΣΕ ΩΝ[20],[21]

Tylenol - Johnson & Johnson 1982
Το φθι νό πω ρο του 1982, προ στέ θη-

καν 65gr κυα νί ου σε κά ψου λες Tylenol 

με α πο τέ λε σμα το θά να το ε πτά (7) αν-

θρώ πων, εκ των ο ποί ων οι τρεις (3) 

στην ί δια οι κο γέ νεια. Η κα τα σκευά στρια 

εταιρεί α, Johnson & Johnson α πέ συ ρε 

και κα τά στρε ψε 31 ε κα τομ μύ ρια συ-

σκευα σί ες συ νο λι κού κό στους $100 

ε κα τομ μυ ρί ων. Ο εκ πρό σω πος της ε πι-

χεί ρη σης εμφα νί στη κε στις τη λε ο πτι κές 
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εκ πο μπές και στα δελ τί α ει δή σεων και 

ε νη μέ ρω σε τους κα τα να λω τές για τις 

ε νέρ γειες της ε πι χεί ρη σης. Οι πω λή σεις 

Tylenol α να πή δη σαν γρή γο ρα στα προ 

κρί σης ε πί πε δα[16].

Ε ταιρεί α Χυμών Odwalla 1996
Τον Ο κτώ βριο του 1996, στην πο-

λιτεί α της Washington, ε πι ση μάν θηκαν 

σε χυ μό μή λων, που πα ρα σκευά στη κε 

α πό την ε ταιρεί α χυ μών Odwalla, βα κτη-

ρι δία Εscherichia coli. Σα ρά ντα εν νέ α 

πε ρι πτώ σεις λοι μώ ξε ων α ναφέρθηκαν, 

συ μπε ριλαμ βα νο μέ νου του θα νά του 

ε νός μι κρού παι διού. Μέ σα σε 24 ώ ρες, 

η ε ταιρεί α συ σκέ φτη κε με στε λέχη της 

FDA (Foods & Drugs Administration) και 

κα θιέ ρω σε έ να πρό γραμ μα κα θη με ρι-

νών και σύ ντο μων ε νη μερώ σε ων Τύ που, 

με δελ τί α Τύ που που α νήγ γει λαν την 

α πό συρ ση, την α νη συχί α και τη συγ γνώ-

μη και α νέ λα βαν πλή ρως την ευ θύ νη για 

τα προ ϊ ό ντα τους.

Κα τα σκευα στής Παι χνι διών Mattel 
2007[20]

Η ε ταιρεί α Mattel Inc., το κα λο καί-

ρι του 2007, προ έ βη σε πε ρισ σό τε ρες 

α πό 28 α πο σύρ σεις προ ϊ ό ντων κα τά 

τις ε ξα γω γές της α πό την Κί να. Η ε πι-

χεί ρη ση με την ε πι κοι νω νια κή πο λι τι κή 

και την α νά λο γη δια χεί ρι ση κέρ δι σε 

την ε μπι στο σύ νη του κοι νού και ο δεί-

κτης α ξιο πι στί ας πα ρέ μει νε υ ψη λός. 

Έ να προ σωπι κό δια χεί ρι σης της δη μό-

σιας ει κό νας κά λε σε δη μο σιο γρά φους 

α πό τα 40 με γα λύ τε ρα ει δη σε ο γρα φι κά 

μέ σα. Σχε δί α σαν και προ ε τοί μα σαν τις 

τη λε ο πτι κές εμ φα νί σεις και τις τη λε φω-

νι κές συ νο μι λί ες α νώ τερων υ παλ λήλων 

της Mattel. Δό θη καν πε ρισ σό τε ρες α πό 

14 τη λε ο πτι κές συ νε ντεύ ξεις και πε ρί-

που 20 με μο νωμέ νες συ νε ντεύ ξεις σε 

δη μο σιο γρά φους. Μέ χρι το τέλος των 

δια δι κα σιών, η Mattel εί χε α ντα πο κρι-

θεί σε πε ρισ σό τε ρες α πό 300 έ ρευ νες 

προ ϊ ό ντων μό νο στις Η ΠΑ[18].

ΠΑ ΡΑ ΔΕΙΓ ΜΑ ΤΑ ΑΡ ΝΗ ΤΙ ΚΗΣ
ΔΙΑ ΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΚΡΙΣΕ ΩΝ

Union Carbide Bhopal - Ιν δί α 1986
Η κα τα στρο φή του Bhopal στο ερ γο-

στά σιο της Union Carbide εί ναι έ να χα ρα-

κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα κα κής (φτω χής) 

ε πι κοι νω νί ας, πριν και κα τά τη διάρ κεια 

της κρί σης, η ο ποί α κό στι σε χι λιά δες 

ζω ές και υ πεν θύ μι σε τη σπου δαιό τη-

τα της δια πο λι τι σμι κής ε πι κοι νω νί ας 

στα σχέ δια και τη δο μή της δια χεί ρι σης 

των κρί σε ων. Οι ντό πιοι κά τοι κοι και οι 

ερ γα ζό με νοι δεν γνώ ριζαν πώς να α ντι-

δρά σουν σε πε ρι πτώ σεις α τυ χή μα τος ή 

κρί σης, διό τι τα εγ χει ρί δια της ε ται ρεί ας 

ή ταν τυ πω μέ να στην αγ γλι κή γλώσ σα. 

Την ε πο μέ νη του α τυ χή μα τος, κα τέ φθα-

σε α πό την έ δρα της μη τρι κής ε ται ρεί-

ας α νώ τε ρη ε πι τρο πή δια χεί ρι σης, την 

ο ποί α συ νέ λα βε η το πι κή α στυ νο μί α και 

την έ θε σε σε κατ’ οί κον πε ριο ρι σμό[20]. 

Exxon 1989
Στις 24 Μαρ τί ου 1989, έ να τάνκερ της 

ε ταιρεί ας Exxon προ σά ρα ξε στα νη σιά 

Prince William στην Αλά σκα. Α πο τέ λε σμα 

ή ταν να χυ θούν ε κα τομμύ ρια γα λό νια αρ-

γού πε τρε λαί ου στη θά λασ σα του Valdez 

και να μολυνθούν ε κα το ντάδες μίλια 

α κτο γραμ μής. Οι ψα ρά δες, ι διαί τε ρα οι γη-

γε νείς Α με ρι κα νοί, έ χα σαν τα προς το ζην 

τους. Η ε ται ρεί α δεν α ντέ δρα σε ά με σα 

και δεν ή ταν προ ε τοι μα σμέ νη να α ντι δρά-

σει, α φού δεν εί χε ο μά δα ε πικοι νω νί ας 

ι σχυ ρή, ού τε και σχέ διο προ κει μέ νου να 

δια χει ρι στεί το γε γο νός. Πο λύ αρ γό τε ρα, 

δη μιούρ γη σε έ να κέ ντρο, πο λύ μα κριά 

α πό το χώ ρο της κα ταστρο φής.
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ήμερα, η σπουδαιότητα της μητρι-

κής γλώσσας γενικά, φαίνεται και από 

το γεγονός ότι η 21η Φεβρουαρίου έχει 

καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα μη-

τρικής γλώσσας: κάθε κράτος, δηλαδή, 

να έχει ως κυρίαρχο στοιχείο του τη 

δική του γλώσσα. Η γλώσσα συνθέτει 

και αποτελεί βασικό στοιχείο πολι-

τισμού. Η Ελληνική δε, ως γνωστόν, 

είναι από τις αρχαιότερες και η πλου-

σιότερη σε αριθμό λέξεων γλώσσα. 

Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, εδώ, 

τη διαχρονική αξία και το ρόλο που 

διαδραμάτισε ανά τους αιώνες η δική 

μας, η ελληνική γλώσσα.

Από τους αρχαιότατους χρόνους, 

οι Έλληνες, διηρημένοι σε διάφορες 

πολιτείες, διαμορφώνουν πρώτα τη 

γλώσσα τους. Για τη θαυμάσια αυτή και 

πλουσιότατη γλώσσα, ο Όμηρος λέει: 

«είχε πλείστους τρόπους να θωπεύη την 

ακοήν και να γοητεύη τα πνεύματα», 

και κατά τις ωραίες παρομοιώσεις του 

ιδίου: «έρρεε γλυκυτέρα και από το 

μέλι» από των χειλέων του Νέστορος και 

«εξήρχετο πυκνοτέρα από τας νιφάδας 

της χειμερινής χιόνος» από των χειλέων 

του Οδυσσέως.

Από τις διαλέκτους των διαφόρων 

ελληνικών φύλων, γεννήθηκε η εθνική 

γλώσσα των Ελλήνων και η κοινότης 

θρησκείας και γλώσσας δημιούργησαν 

το Έθνος των Ελλήνων με τον λαμπρό 

πολιτισμό.

Κατά τον Κικέρωνα, η θαυμαστή αυτή 

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ 

ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Ιωάννης Ασλανίδης, Επίτιμος Διοικητής ΣΣΕ



28 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα 

των θεών: «Ει θεοί διαλέγονται τη των 

Ελλήνων γλώττη χρώνται».

Η ελληνική γλώσσα, κατά τα μέσα 

της 2ας π.Χ. χιλιετίας, ευρίσκετο σε 

υψηλό επίπεδο τελειότητος. Αλλά για 

να φθάσει εκεί είχε υποστεί, επιμελή 

πολιτιστική διεργασία πολλών χιλιε-

τιών, όπως ανέφερε, παλαιότερα, σε 

Συνέδριο της Εταιρείας των Ελλήνων 

Δημοσιολόγων, ο ακαδημαϊκός και 

αντιπρόεδρος αυτής,  Στρατηγός 

Αχιλλέας Τάγαρης.

Επίσης, ο ως άνω ακαδημαϊκός σε 

κείμενο με τίτλο «Αυτόχθον, αείποτε, 

το Έθνος των Ελλήνων», που δημοσι-

εύθηκε σε φύλλο των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ, γράφει: «Το Λατινικό αλφά-

βητο, το οποίο κατέκλυσε τη Γη, από 

τους Λατινοφώνους και κεντρικοδυτικο-

ευρωπαίους, είναι ελληνικής προελεύσε-

ως και συγκεκριμένα εκ Χαλκίδος».

Όταν οι Ρωμαίοι απαλλαγμένοι 

από την ισχυρά αντίπαλό τους την 

Καρχηδόνα, άρχισαν να κατακτούν τον 

τότε γνωστό κόσμο, όπου πήγαιναν εύ-

ρισκαν μπροστά τους παντού Ελληνισμό. 

Σήμερα, είναι ιστορικά εξακριβωμένο 

ότι η κοσμοκράτειρα τότε Ρώμη, υπέστη 

την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού 

και της ελληνικής γλώσσας τόσο ώστε 

να ονομασθεί «rirbs graeca», δηλαδή 

«Πόλις Ελληνική». Η ελληνική γλώσσα, 

την εποχή εκείνη, ακούγεται, πλέον, όσο 

και η Λατινική και στην αριστοκρατία 

και στο λαό του ρωμαϊκού κράτους.

Θα πει την εποχή εκείνη ο ρωμαίος 

ποιητής Οράτιος, θαυμαστής του ελλη-

νικού πολιτισμού και της γλώσσας: «η 

Ελλάς ηττηθείσα νίκησε τον κατακτητή 

και έφερε τον πολιτισμό και τις τέχνες 

στο αγροίκο ΛΑΤΙΟ».

Ο Ακαδημαϊκός I. Θεοδωρακόπουλος 

λέγει: «Η γλώσσα των Ελλήνων από 

την εποχή του Ομήρου είναι μία και 

αδιαίρετη».

Οι ρίζες των λέξεων της δημοτικής 

μας γλώσσας που σήμερα μιλάμε, προ-

έρχονται από τις λέξεις τις οποίες χρη-

σιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες από 

τα μυθικά ακόμη χρόνια.

Και, «τα κύματα του Αιγαίου μι-

λούν Ελληνικά», τόνιζε ο νομπελίστας 

Οδυσσέας Ελύτης.

Ο Μεγάλος Ν. Καζαντζάκης έλεγε: «Η 

γλώσσα μας είναι η πατρίδα μας είναι 

ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας». 

Είχε δε μάλιστα μια γλωσσοπλαστική 

ικανότητα αρκετά ικανή, επακόλουθο 

της άμετρης αγάπης του προς τη γλώσ-

σα μας. Δεν κυνηγούσε απλά τις λέξεις, 

τις συνέθετε, τις αναδημιουργούσε.

Η ελληνική γλώσσα έχει ονομα-

σθεί Βασίλισσα των Γλωσσών. Είναι 

η γλώσσα των αγγέλων της ειρήνης 

και της αγάπης. Είναι η γλώσσα της 

Αγίας Γραφής και του κηρύγματος των 
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Ευαγγελιστών που αναδιαμόρφωσαν και 

ανάπλασαν τον κόσμο. Η γλώσσα μας 

μιλιέται αδιάκοπα σ’ αυτόν τον τόπο εδώ 

και πλέον των τεσσάρων χιλιάδων ετών 

(4.000) και γράφεται εδώ και τριάμισι 

χιλιάδες χρόνια.

Είναι η γλώσσα με την οποία ο Μέγας 

Αλέξανδρος μετέφερε τον ελληνικό πολι-

τισμό έως την Βακτριανή και την Ινδία.

Γράφει ο Πλούταρχος: «...Αλέξανδρος τρι-

σμυρίους παίδας Περσών επιλεξάμενος εκέ-

λευσε γράμματα μανθάνειν Ελληνικά...».

Ο κορυφαίος σύγχρονος ισπανός 

ελληνιστής Φραγκίσκος Ρ. Αντράδος 

επισημαίνει: «Η Ελληνική μαζί με 

την Κινεζική είναι οι μόνες γλώσσες 

με συνεχή ζώσα παρουσία και πο-

ρεία στον ίδιο περίπου γεωγραφικό 

χώρο, από τους ίδιους λαούς επί 

4.000 έτη και γραπτή 3.500 ετών», 

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας από 

τις απαρχές ως τις μέρες μας.

Η ελληνική γλώσσα για εμάς 

τους Έλληνες αποτελεί το πανάρ-

χαιο και αιώνιο σύμβολο της εθνι-

κής μας ταυτότητας και κληρονο-

μιάς. Είναι όχι μόνο από τις πιο 

αρχαίες γλώσσες αλλά και από τις 

πιο πλούσιες σε αριθμό λέξεων. 

Χάρη στην πλαστικότητα και την 

ομορφιά της, χρησιμοποιήθηκε 

με επιτυχία, ως κατάλληλη, σ’ όλα τα είδη του λόγου, στην δε επιστημονική 

σκέψη και στις τέχνες, πρωτοπορεί.

Η ελληνική γλώσσα έχει ποιότητα, σε έκφραση και πολιτισμό. Το μεγαλείο 

της, διαμέσου των αιώνων, φαίνεται από τα λαμπρά πνευματικά της έργα, τα 

οποία λάτρευσε και θαύμασε ολόκληρη η ανθρωπότητα, όπως π.χ.

 τα Ομηρικά έπη

 τους Αισώπειους μύθους

 τα Κλασικά Ελλήνων Συγγραφέων

 τα Ευαγγέλια, τα Πατερικά Κείμενα

 τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντική λογοτεχνία

 τη Νεότερη ποιητική ανθολογία (Σολωμός, Καβάφης, Παλαμάς, Σεφέρης, 

Ελύτης κ.ά.).
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΟΦΟΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η ελληνική γλώσσα δημιουργεί όλες 

εκείνες της υψηλής πνευματικότητας 

λέξεις, που μπορούν να εκφράσουν 

όλες τις αφηρημένες έννοιες. Χωρίς 

καμία εξαίρεση όλες οι ευρωπαϊκές (και 

όχι μόνο) γλώσσες, ακόμη και η πλειο-

ψηφία της καθημερινής ομιλίας εμπε-

ριέχουν ελληνικής προελεύσεως λέξεις. 

Αναφέρομαι σε χιλιάδες λέξεων που 

στο πρώτο άκουσμά τους δεν μπορούν 

να αναγνωρισθούν ως ελληνικές, λόγω 

της αλλοιώσεως που έχουν υποστεί στο 

χρόνο ή λόγω του ότι προέρχονται από 

αρχαιοελληνικές λέξεις ή ονόματα που 

οι σύγχρονοι Έλληνες αδυνατούν ν’ 

αναγνωρίσουν.

Ο δανεισμός από τον αστείρευτο θη-

σαυρό της ελληνικής γλώσσας δεν έχει 

ποτέ σταματήσει και ούτε πρόκειται να 

σταματήσει, διότι νέες ιδέες, νοήματα, 

αντικείμενα και καταστάσεις γεννιού-

νται συνεχώς, οι οποίες χρειάζονται 

τον αστείρευτο πλούτο της νοηματικής 

ελληνικής γλώσσας, για να αποδίδεται 

πλήρως το νόημά τους.

Ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης στο 

βιβλίο του, Η Οικουμενική Διάσταση της 

Ελληνικής Γλώσσας, έχει καταγράψει 

135.000 ελληνικές λέξεις που υπάρχουν 

στην αγγλική και τη διεθνή επιστημονι-

κή ορολογία.

Από το ως άνω βιβλίο, σας παρα-

θέτω μερικά στοιχεία που είναι απο-

δεικτικά της μεγάλης παρουσίας των 

ελληνικών λέξεων ή παραγώγων στα 

λεξικά της καθομιλουμένης, αλλά και 

στα επιστημονικά λεξικά των ξένων 

γλωσσών.

 Στα λεξικά της καθομιλουμένης, η 

συμμετοχή των ελληνικών λέξεων κυ-

μαίνεται από 5.000 έως 8.000, ποσοστό, 

δηλαδή,15-21%.

 Στα επιστημονικά λεξικά των ξένων 

γλωσσών παρατηρούμε:

 Στο γνωστό αμερικανικό λεξικό 

«Merrian-Webster» υπάρχουν 42.914 

ελληνικές και ελληνογενείς λέξεις, πο-

σοστό 25,73%.

 Στο ιατρικό λεξικό «Dorland» περι-

λαμβάνονται 24.862 ελληνικές λέξεις, 

ποσοστό 53,75%.

 Στη Ζωολογία χρησιμοποιούνται 

35.770 ελληνικές λέξεις, ποσοστό 

57,91%.

 Στην Τεχνική Ορολογία, χρησιμοποι-

ούνται 11.366 ελληνικές λέξεις, ποσοστό 

59,9%. π.χ. 

 acolyte (άκολαϊτ) = ακόλουθος

 criterion (κραϊτίριον) = κριτήριον

 dermis (ντέρμις) = δέρμα και dermatol-

ogy (ντερματόλοτζι) = Δερματολογία

 anthropology (ανθρωπόλοτζι) = αν-

θρωπολογία

 astrology (αατρόλοτζι) = αστρολογία, 

μαντεία

 biology (μπαϊόλοτζι) = βιολογία

 cardiology (καρντιόλοτζι) = καρδι-

ολογία

 ecology (ικόλοτζι) = βιολογία, οικο-

λογία, σχέσεις μεταξύ οργανισμών και 

περιβάλλοντος
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΓΛΩΣΣΑ
Η Ζακελίν ντε Ρομιγύ, γαλλίδα 

ακαδημαϊκός, μας λέγει: «Η καλύτερη 

άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυίας 

είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας, 

διότι κάθε λέξη κρύβει και μια ιδέα».

Η Μαριάννα Μακντόναλντ, αμερικα-

νίδα καθηγήτρια, μας επισημαίνει και 

μας τονίζει ιδιαίτερα, ότι: «η ελληνική 

γλώσσα είναι το μοντέλο όλων των 

ευρωπαϊκών γλωσσών».

Οι Χεριγκούτια και Ίμαθ, ισπανοί 

ευρωβουλευτές, έκαμαν την εξής πρό-

ταση στην ευρωβουλή: «Η αρχαία ελλη-

νική γλώσσα, να γίνει διεθνής γλώσσα, 

ως μητέρα όλων των γλωσσών και μόνη 

συμβατή στους κομπιούτερ προηγμέ-

νης τεχνολογίας».

Ο Πρόεδρος της μεγάλης εταιρείας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών CIBI, Τζων 

Σκάλυ, τονίζει: «Αποφασίσαμε να προ-

ωθήσουμε παγκοσμίως το πρόγραμμα 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, διότι 

 mathematics (μαθημάτικς) = η επι-

στήμη των Μαθηματικών

 meteorology (μιιτιορόλοτζι) = μετε-

ωρολογία

 histology (χιστόλοτζι) = ιστολογία

 history (χίστορι) = ιστορία

 pharmacology (φαρμακόλοτζι) = 

φαρμακολογία

 psychology (σαϊκόλοτζι) = ψυχολογία

 speleology (σπιιλιόλοτζι) = σπηλαι-

ολογία.

Βλέποντας κανείς λέξεις της εποχής 

του Ομήρου και του Αριστοτέλη να εισά-

γονται στην Αγγλική μετά από 15 αιώνες, 

δεν μπορεί να μην εκτιμήσει την προ-

σφορά αυτής της γλώσσας στην εξέλιξη 

της ανθρωπότητας.
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η κοινωνία χρειάζεται ένα εργαλείο για να 

αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να ει-

σάγει καινούργιες ιδέες και να προσφέρει 

στον άνθρωπο περισσότερες γνώσεις. Με 

άλλα λόγια, πρόκειται για μια τάση επι-

στροφής του παγκόσμιου πολιτισμού στο 

πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων».

Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, 

πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

σε ομιλία του, στις 3 Νοεμβρίου 

2000 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, τόνισε μεταξύ άλλων 

ότι: «Το μάθημα της Γλώσσας πρέπει 

να αποτελεί τη βάση της παιδείας μας» 

και προτρέποντας τους ειδικούς να γί-

νουν υπερασπιστές αυτής, προσθέτει: 

«Η γλώσσα μας είναι η πολυτιμότερη 

κληρονομιά μας, είναι το μέρος της αρ-

χαίας κληρονομιάς του οποίου είμαστε 

οι μοναδικοί κληρονόμοι».

Ο άγγλος οικονομολόγος James Mead 

(Τζέημς Μηντ), με Νόμπελ στην Οικονομία 

το 1977, στο νέο του βιβλίο αναπτύσσει 

μια νέα οικονομική θεωρία, επειδή πι-

στεύει ότι και το κομμουνιστικό και το κα-

πιταλιστικό οικονομικό σύστημα απέτυ-

χαν. Στο 

βι-

βλίο του δημιουργεί ένα νέο οικονομικό 

πλαίσιο, με βασικά στοιχεία την κοινωνι-

κή πολιτική, αλλά και τη διατήρηση της 

πρωτοβουλίας του ατόμου. Για να βρει 

την κατάλληλη ονομασία ανέτρεξε στην 

ελληνική γλώσσα και ονόμασε αυτό το 

νέο οικονομικό σύστημα, στο οποίο θα 

αξίζει να ζει κανείς Αγαθοτοπία. Έτσι, το 

νέο του βιβλίο και τη θεωρία του την 

ονόμασε Agathotopia.

Είναι γνωστή επίσης η έκφραση που 

χρησιμοποιούν οι Αγγλοαμερικανοί 

όταν ψάχνουν να βρουν την κατάλλη-

λη λέξη για κάποια έννοια: «Οι Έλληνες 

θα έχουν μια λέξη και για αυτό», φράση 

την οποίαν πρώτος είχε γράψει ο κα-

θηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του 

Ελληνικό πυρ.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ελληνική γλώσσα έχει σοφία, είναι 

ίσως η μόνη νοηματική γλώσσα, εν σχέ-

σει με τις άλλες που είναι σημειολογικές. 

Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (τη 

λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). 

Στην ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο 

έχουν πρωτογενή σχέση, και δεν είναι 

μια τυχαία σειρά από γράμματα, 

όπως σ’ άλλες γλώσσες. Σε μια 

συνηθισμένη γλώσσα όπως τα 

Αγγλικά, μπορούμε να συμ-

φωνήσουμε όλοι να λέμε 

το σύννεφο cloud (κλά-

ουντ) και το αυτοκίνητο 

car (κάαρ) και, από τη 

στιγμή που συμφω-

νήσαμε, να είναι έτσι. 

Στα Ελληνικά, κάτι τέ-

τοιο είναι αδύ-

νατον.

Ο  μ ε -

γ ά λ ο ς  φ ι -

λόσοφος και 
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μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ, είχε 

παρατηρήσει αυτή τη σημαντική ιδιότη-

τα και είπε: «Η θητεία μου στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαι-

ότερη πνευματική μου άσκηση. Στη 

γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη 

αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και στο 

εννοιολογικό της περιεχόμενο.

Όπως μας έλεγε και ο αρχαίος φι-

λόσοφος Αντισθένης (445-366 π.Χ.), 

ο ιδρυτής της Σχολής Κυνικών «Αρχή 

Σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις».

Μερικά παραδείγματα:

 Ο «Άρχων»: είναι αυτός που έχει 

δική του γη (γη + έχων). Πραγματικά, 

ακόμη και στις μέρες μας, είναι πολύ 

σημαντικό να έχει κάποιος δική του γη 

ή δικό του σπίτι.

 Ο «Βοηθός»: είναι αυτός που στο 

κάλεσμα τρέχει (βοή+θέω), διότι βοή = 

φωνή και θέω = τρέχω.

 Ο «Αστήρ» είναι το αστέρι στον 

ουρανό, αλλά η ίδια η λέξη μάς λέει ότι 

κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρα-

νό, α (στερητικό) + ίστημι= στέκομαι.

 Η λέξη «Ωραίος» προέρχεται 

από την ώρα, διότι για να είναι κάτι 

ωραίο, πρέπει να έλθει και στην ώρα 

του. Ωραίο δεν είναι ένα φρούτο ούτε 

άγουρο ούτε σαπισμένο, ούτε μια γυ-

ναίκα είναι ωραία στα εβδομήντα ή στα 

δέκα χρόνια της.

 Η λέξη «πειρούνι» ετυμολογικά 

προέρχεται από το αρχαίο ρήμα πείρω 

που σημαίνει διατρυπώ, σουβλίζω.

 Η λέξη «Ελευθερία» ετυμολογικά 

προέρχεται από Ελεύθειν-ερά = πηγαίνει 

κανείς όπου αγαπά, άρα, ελεύθερος είσαι 

όταν έχεις τη δυνατότητα να πας όπου 

αγαπάς.

 Η λέξη «ποτήρι»: ποτό + τηρέω-ώ.

 Η λέξη «αφιλότιμος»: α-φίλος + 

τιμή.

 Η λέξη «αιμόφυρτος»: αίμα + 

φύρω (φύρω = αναμειγνύω υγρή και στε-

γνή ουσία).

 Τέλος, ας αναφερθούμε και στη 

λέξη «Άνθρωπος» που ετυμολογείται 

στα ελληνικά, ως το Όν που κοιτάει 

προς τα επάνω (άνω+θρώσκω). Και μόνο 

αυτή η λέξη μπορεί να αποτελέσει βάση 

ατελείωτων φιλοσοφικών συζητήσεων. 

Αντίθετα στα λατινικά ο «άνθρωπος» 

λέγεται «Homo» που ετυμολογείται 

χώμα. Το Όν που κοιτάει ψηλά για τους 

Έλληνες, σκέτο χώμα για τους Λατίνους. 

Είναι λογικό ότι, όταν μια γλώσσα βα-

σίστηκε στην Ελληνική αντιγράφοντάς 

την, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να 

έχει τα ίδια υψηλά νοήματα.

Υπάρχουν πάμπολλα παρόμοια πα-

ραδείγματα που θα μπορούσαν ν’ ανα-

φερθούν εδώ, τα οποία τεκμηριώνουν 

το μεγαλείο, τη σοφία, τον πλούτο και 

τη σχέση που έχει το σημαίνον (λέξη) 

και το σημαινόμενο (έννοια) στην ελ-

ληνική μας γλώσσα.

Η Ελληνική, η περίφημη αυτή γλώσσα 

την οποία κληρονομήσαμε οι Έλληνες, 

πρέπει να διατηρηθεί αδιάσπαστη. Είναι 

πολύ εσφαλμένη και δεν πρέπει να επι-
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κρατήσει η γνώμη που εκφράζουν σήμε-

ρα ορισμένοι να χωρισθούν τα νέα από 

τα αρχαία Ελληνικά· κινδυνεύουμε να 

πτωχεύσουμε. Λέει ο αείμνηστος καθηγη-

τής I. Θεοδωρακόπουλος σε Πανελλήνιο 

συμπόσιο τα ακόλουθα: «... στον Όμηρο 

το 60% των λέξεων είναι ίδιες με τις λέξεις 

που έχει σήμερα ο λαός στο στόμα του». 

Αυτό που αναφέρει ο αείμνηστος καθηγη-

τής είναι πόρισμα σπουδής και δείχνει τη 

συντηρητικότητα της ελληνικής γλώσσας 

ανά τους αιώνες. Είναι γεγονός, παρόλο 

που πέρασαν χιλιάδες χρόνια, ότι σχεδόν 

όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί 

μέχρι σήμερα, όπως:

Ουσιαστικά: θεά, άλγος, ψυχή, άδης, 

Βουλή, υιός, Στρατός, κ.λπ.

Επίθετα: Μύρια, πολύς, ήρως, θείος, 

κακός, κοσμήτωρ, κ.λπ.

Ρήματα: μάχομαι, έρχομαι, έχω, 

φέρω, θέτω, λύω, ατιμάζω κ.λπ.

Πολλές άλλες ομηρικές λέξεις, επί-

σης, φθάσανε μέχρι τις ημέρες μας με τις 

παράγωγες λέξεις τους, όπως π.χ.

 Σήμερα δεν χρησιμοποιούμε τη 

λέξη «Ύδωρ», χρησιμοποιούμε όμως τις 

λέξεις: υδραγωγείο, υδροφόρα, αφυδά-

τωση, υδρογόνο κ.λπ.

 Μπορεί να μη χρησιμοποιούμε το 

ρήμα δέρκω (βλέπω), αλλά χρησιμοποι-

ούμε τη λέξη «οξυδέρκεια».

 Μπορεί ακόμη σήμερα να μη χρη-

σιμοποιούμε τη λέξη «αυδή» (φωνή), αλλά 

λέμε «άναυδος» και «απηύδησα» κ.ο.κ.

 Η φράση «Αιεν αριστεύειν» είναι 

ευχή στη Ραψωδία Ζ της Ιλιάδος και σήμε-

ρα, είναι η πρώτη φράση που αναγράφεται 

ατόφια σε όλα τα διπλώματα αριστείας που 

δίδονται τιμητικά. Μια φράση 3.000 ετών 

κοσμεί και σήμερα επίσημα κείμενα.

 Ακόμη και το «εις οιωνός άριστος 

αμύνεσθαι περί πάτρης» είναι φράση 

που ο Όμηρος έβαλε στο στόμα του 

Έκτορα, όταν του είπαν ότι οι οιωνοί 

είναι κακοί για την έκβαση του πολέμου, 

και αυτός απάντησε με την ως άνω φρά-

ση. Και αυτή η φράση ατόφια έφτασε 

μέχρι τις ημέρες μας. Ευρίσκεται στην 

είσοδο της Σ.Σ.Ε.

Επομένως, είναι απαράδεκτο, ασυγ-

χώρητο και εγκληματικό λάθος, ένας 

λαός, όπως είναι οι Έλληνες, που έχει 

μια τόσο λαμπρή πολιτιστική γλωσσική 

ιστορία πίσω του, να κηρύσσει μόνος 

του την πτώχευσή του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμείς, όμως, στις μέρες μας, παρι-

στάμεθα μάρτυρες ενεργειών που απο-

σκοπούν στην πνευματική αυτοκτονία 

της Ελλάδος, με την ουσιαστική έξωση 

της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τα 

σχολεία. Αυτής, που αποτέλεσε τη βάση 

και την απαρχή της εξελικτικής πορείας 

ανά τους αιώνες όχι μόνο της Ελλάδος 

αλλά και της ανθρωπότητας.

Ο αλησμόνητος Φώτης Κόντογλου 

επισημαίνει: «το λεξιλόγιο μιας εποχής 

δείχνει τα προβλήματά της. Γι’ αυτό, 

το λεξιλόγιό μας δείχνει σήμερα την 

κατάντια μας. Μία-μία σβήνουν από τη 

γλώσσα μας λέξεις μεγάλες, όπως n τιμή, 

η αξιοπρέπεια, η αγνότητα, η αρετή, 

η φιλία κ.ά. Δεν αισθανόμαστε πλέον, 

πως το να λείπουνε από το στόμα μας 

τέτοιες λέξεις, σημαίνει πως σβήσανε 

από μέσα μας, οι ευγενέστερες ιδέες 

του ανθρώπινου μεγαλείου».

Η γλώσσα μας ομιλουμένη σωστά 

θέλγει και σαγηνεύει αυτόν που την 

ακούει. Στη Ρώμη, αρχαίοι έλληνες ρή-

τορες είχαν ακροατήριο μια λαοθάλασ-

σα ακροατών, πολλοί από τους οποίους 

δεν γνώριζαν Ελληνικά.

Αναλογίζεσθε, εάν δεν υπήρχε η θεό-

πνευστη και θεομίλητη ελληνική γλώσσα 



35Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

και γραφή, πώς θα ερμηνεύονταν τα Θεία 

του Κυρίου Ρήματα, και πώς θα διαδί-

δονταν το Ευαγγέλιο, ο χριστιανισμός 

και κατ’ επέκταση ο πολιτισμός; Σε ποια 

γλώσσα διδάχθηκαν και προωθήθηκαν 

οι επιστήμες; Σε ποια γλώσσα υμνήθηκε 

τόσο ευγενικά, ρομαντικά και με τόσο 

υψηλή λεκτική καλαισθησία και απα-

ράμιλλη ωραιότητα ο έρως, η φύση, η 

τέχνη, το Θείον;

Αυτή, λοιπόν, η γλώσσα της αρχαί-

ας σοφίας, του θείου και της αγάπης, 

αλλοιώνεται επικίνδυνα με την εισαγω-

γή και την παρείσφρηση ξένων λέξεων 

και συρρικνώνεται λόγω του φτωχού 

λεξιλογίου των σημερινών Ελλήνων.

Η θλιβερή αυτή εικόνα καταδεικνύε-

ται από τις επιγραφές των καταστημάτων 

και από τη φρασεολογία των σημερι-

νών Ελλήνων. Το κύριο θύμα είναι η 

«Εύελπις» νεολαία μας, η οποία αφήνεται 

στο σκότος της άγνοιας, υιοθετώντας την 

προσφερόμενη ξενομίμηση και τα εισα-

γόμενα ήθη και έθιμα ξένων χωρών.

Δυστυχώς, οι απόγονοι των αργο-

ναυτών υπέστησαν μια χρονίζουσα 

ναυτία. Όταν ο Κολόμβος ανακάλυψε 

την Αμερική, ο ποταμός Αμαζών έφε-

ρε ήδη την ελληνική ονομασία και οι 

Περουβιανοί έπαιζαν τη φλογέρα του 

Πανός, γνωστή στους μη Έλληνες ως 

«pan’s flute». Εμείς, όμως, τη μετονομά-

σαμε σε «περουβιανό φλάουτο», υποκύ-

πτοντας στην ξενομανία των ΜΜΕ.

Τι θα έλεγε,  άραγε,  σήμερα ο 

Διογένης με το φανό: «Άνθρωπο ζητώ» 

ή «Έλληνα ζητώ»;

Έχουμε χρέος:

 Να διατηρήσουμε το οπτικά συν-

Βίβλος: Λευιτικό, το αρχαιότερο χειρό-
γραφο αυτού του κειμένου της Βίβλου, 

Αίγυπτος, τέλη 2ου αιώνα.
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δεδεμένο ελληνικό αλφάβητο με την ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό υπαγορεύει η 

ιστορία και η ύψιστη σημασία της γλώσσας για έναν λαό.

 Να μιλάμε και να γράφουμε κανονικά, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμ-

ματικής και του συντακτικού.

 Να τεθούν σ' εφαρμογή οι νόμοι των αειμνήστων Γ. Πλυτά και Μ. Μερκούρη, 

αναφορικά με τις ξενόγλωσσες επιγραφές των καταστημάτων 

 Να ξέρουμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι σημείο αναφοράς, συσπείρωσης και 

ενότητας του απανταχού ελληνισμού. Είναι, ακόμη, ο κυματοθραύστης κάθε ξένης 

επίδρασης και προπαγάνδας. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Λένιν: «Αν θέλεις να 

χάσει ένας λαός την εθνική του συνείδηση, κάνε τον να χάσει τη γλώσσα του».

Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι τη γλώσσα δεν την υπερασπίζονται μόνο τα 

ιδεολογήματα της παραδόσεως των τριών χιλιάδων χρόνων, αλλά ο σεβασμός και η 

κανονική χρήση της και όχι η συρρίκνωσή της από τους εδώ καταχραστές της.

Η γλώσσα αλλοτριώνεται και πεθαίνει, όταν δεν έχει πια νόημα, όταν σ' 

αυτήν πληθαίνουν οι κενοί ήχοι και όταν ο θόρυβος της κακοποιημένης πλέον 

γλώσσας, είναι ξύλινος.

Συμπερασματικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γλώσσα μας είναι το ουσιαστικό 

και πιο πειστικό διαβατήριο που διαθέτουμε στην Ιστορία και Γεωγραφία του 

Έθνους μας και ότι η υποδούλωση ενός λαού ξεκινάει από την αλλοτρίωση της 

γλώσσας του.

γερμανίδα ιστορικός και συγγραφέας Leonora Seeling εξεγέρθηκε 

με τα επιτιμητικά δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου για την Ελλάδα 

και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβληθεί ένας έκτακτος 

πολιτιστικός φόρος για τη δημοσιονομική διάσωση της Ελλάδος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, η καθηγήτρια που 

έχει διδάξει σε γερμανικά και γαλλικά Πανεπιστήμια Ιστορία των 

Μαθηματικών και της Φυσικής, πρότεινε την επιβολή σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ενός συμβολικού πολιτιστικού φόρου, ώστε όποιος χρησιμο-

ποιεί σήμερα ελληνικές λέξεις να πληρώνει πέντε ευτελή λεπτά του 

ευρώ για κάθε μία από αυτές. Μόλις, δηλαδή, ο ευρωπαίος πει «ιδέα», 

«ψυχή», «δημοκρατία», «πολιτική», «μουσείο», «Ευρώπη» κ.λπ. για κάθε 

μια λέξη να κατακυρώνονται 5 σεντ στον ελληνικό δημόσιο κορβανά. 

Είναι δε, όπως η ίδια αναφέρει, απόλυτα πεπεισμένη ότι οι ευρωπαϊκοί 

λαοί οφείλουν αυτόν το φόρο στην Ελλάδα, χωρίς τα πνευματικά και 

επιστημονικά επιτεύγματα της οποίας, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε 

ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτε ευρωπαϊκή τεχνολογία. Αναφέρθηκε, 

επίσης, σε πολλά άλλα κατά των συμπατριωτών της. Σύμφωνα δε με 

την εφημερίδα Deutsche Welle, η Λεονόρα Ζέελινγκ, τα έκαμε όλα αυτά, 

Η
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 «Ιστορική αποστολή της Αυτόχθονης Ελληνικής Φυλής», Αντγος ε.α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Μαρ.-Απρ. 2008.

 «Ελληνική γλώσσα και λατινικό Αλφάβητο», Παναγ. Τσώνης, Εκπαιδευτικός, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 22-3-01.

 Λίγος Σεβασμός στην Ελληνική Γλώσσα», Νικ. I. Κωστάρα, ΕΣΤΙΑ, 6-3-09.

 «Η Ελληνική Γλώσσα», Θέμης Καμπάς Ιστορικός Μελετητής, Καθημερινή, 24-8-03.

 «Η Γλωσσική Κληρονομιά μας, από τον Όμηρο έως σήμερα», ΕΛ.Ε.Σ.Μ.Ε., Ιουλ. - Αυγουστ. 2008. 

Ακαδημαϊκός Στρατηγός Σκαρβέλης Δημ. Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ.

 «Η Μαγεία της Ελληνικής γλώσσας», Αντίβαρο 2007 - Αλέξανδρος Αγγελής.

 Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Αχιλλέως Α. Τζαρτζάνου.

 «Πέντε λεπτά του ευρώ για κάθε ελληνική λέξη», Deutche Welle - 27 Απριλίου 2010, Leonora Seeling, 

Ιστορικός και συγγραφέας).

 «Γηγενείς οι Έλληνες από καταβολής των», ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, Σεπτ. - Οκτ. 2001, Ακαδημαϊκός 

Στρατηγός Αχιλλέας Τάγαρης.

διότι απλά «είναι μια μορφωμένη Γερμανίδα, που της πάτησαν τον 

κάλο, επειδή της πρόσβαλαν την Ελλάδα». Ουδέν σχόλιον.

Τέλος, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάμπολλες ομηρικές λέξεις στις ευ-

ρωπαϊκές γλώσσες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «αμιγώς 

ελληνικών», όπως π.χ. είναι η γνωστή λέξη «Kiss» που σημαίνει φίλημα, 

φιλί, φιλώ, ο φιλών. Στα αρχαία Ελληνικά έχουμε το ρήμα κυνέω-κυνώ 

που σημαίνει φιλώ και στην προστατική, το ρήμα γίνεται κύσον.

Όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη και απήλλαξε τη σύζυγό 

του Πηνελόπη από τους ενοχλητικούς μνηστήρες στο παλάτι, τότε η 

Πηνελόπη, μόλις αναγνώρισε το σύζυγό της, έτρεξε προς αυτόν με 

ανοικτές τις αγκάλες της και, όπως αναφέρει ο Όμηρος, του είπε: «κύ-

σον με» δηλαδή «φίλησέ με» Ακριβώς όπως θα έλεγε κάποια σήμερα 

στην αγγλική γλώσσα, «Kiss me». Σύμπτωσις, δεν νομίζω.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δη μή τριος Γ. Θα λασ σι νός, Φιλόλογος
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Η 
Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση με 

τους ηρω ι σμούς της αλ λά 

και με τα δρα μα τι κά γε γο-

νό τα της, ό πως η κα τα στρο φή 

της Χί ου και των Ψα ρών και η 

πο λιορ κί α του Με σο λογ γί ου με 

την τρα γι κή της κα τάλη ξη, προ-

κά λε σαν ι σχυ ρή συ μπά θεια στην 

κοι νή γνώ μη ό λων των χω ρών, 

ι διαίτε ρα στην Ευ ρώ πη, αλ λά 

και στην Α με ρι κή. Πρό κει ται για 

το κί νη μα του φι λελλη νι σμού, 

που έ λα βε τό τε με γά λες δια στά-

σεις και δια πέ ρα σε ό λα τα κοι νω-

νικά στρώ μα τα.

ΟΙ ΠΑ ΡΑ ΓΟ ΝΤΕΣ

Πέ ρα, ό μως, α πό την αν θρώ πι νη 

συ μπά θεια για τα δει νά ε νός α γω νι ζό-

με νου λα ού, υ πήρ ξαν και ει δι κό τε ροι 

πα ρά γο ντες που τρο φο δό τη σαν αυ τό 

το κί νη μα. Ως τέ τοιοι θα πρέ πει να α να-

φερ θούν:

 Oι α να μνή σεις της Αρ χαιό τη τας 

που α να κα λούσε ο Α γώ νας των Ελ λή-

νων, οι ο ποί οι θε ω ρού νταν α πό γο νοι 

ε κεί νων που δη μιούρ γη σαν τον δυ τι κό 

πο λι τι σμό. Δεν πρέ πει, άλ λω στε, να ξε-

χνού με ό τι η πνευ ματι κή ζω ή στην Ευ-

ρώ πη, αυ τή την ε πο χή, χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό το έ ντο νο στοι χείο του κλα σι κι σμού 

και η α να φο ρά στα πρό σω πα και τα 

πράγ μα τα της ελ λη νι κής Αρ χαιό τη τας 

εί ναι ι διαί τε ρα συ χνή στα φι λο λο γι κά 

και τα δη μο σιο γρα φικά κεί με να, ό πως 

και στις ει κα στι κές τέ χνες.

 Ο χα ρα κτή ρας της Ελ λη νι κής Επα-

νά στα σης, που θε ω ρή θη κε α πό πολ-

λούς, λό γω της θρη σκευ τι κής δια φο ράς 

μετα ξύ των Ελ λή νων και των Τούρ κων, 

α γώ νας των κα τα πιε ζό με νων χρι στια νών 

απέ να ντι στους κα τα πιε στές τους μου-

σουλ μά νους· πό λε μος, κα τά την έκ φρα-

ση της ε πο χής, του σταυ ρού ε να ντί ον 

της η μι σε λή νου. Η πρώ τη α ντί δρα ση, 

άλ λωστε, των Τούρ κων α πέ να ντι στην Ελ-

λη νι κή Ε πα νά στα ση, με τον α παγ χο νι σμό 

του πα τριάρ χη και των με λών της Ιε ράς 

Συ νό δου, ε νί σχυε αυ τή την α ντί λη ψη.

 Το ε θνι κό στοι χεί ο της Ελ λη νι κής 

Ε πα νά στα σης· το γε γο νός, δη λα δή, 

ό τι ε πρό κει το για την ε ξέ γερ ση ε νός 

λα ού που ε πι χει ρού σε μέ σα α πό σκλη-

ρές θυσί ες να ε πι τύ χει την ε θνι κή του 

α πο κα τά στα ση.

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι, τό σο οι συ-

ντη ρη τι κοί (αν και ό χι ό λοι) ό σο και οι 

φι λε λεύ θε ροι (αυ τοί στο σύ νο λό τους) 

βρέ θη καν ε νω μέ νοι στις συ μπά θειές 

τους για τον ελλη νι κό α γώ να, μο λο νό τι 

ί σως ό χι πά ντο τε για τους ί διους λό γους: 

οι συ ντη ρη τι κοί έ δι ναν έμ φα ση στον 

θρη σκευ τι κό, υ πο τί θε ται, χα ρα κτή ρα 

της Ελ λη νι κής Ε πα νά στα σης και στις 

α να μνή σεις της κλα σι κής Αρχαιό τη τας 

που αυ τή α να κα λού σε, ε νώ οι φι λε λεύ-

θε ροι συ γκι νού νταν πε ρισ σό τε ρο α πό 

τον α γώ να ε νός λα ού που διεκ δι κού σε 

τα δι καιώ μα τά του για ε λευθε ρί α.

Α ΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩ ΤΗ ΣΤΙΓ ΜΗ

Α πό τη στιγ μή που έ γι νε γνω στή 

στη δυ τι κή και την κε ντρι κή Ευ ρώ πη 

η Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση (σε διά στη μα 

α πό 20 μέ χρι 30 η με ρών, α νά λο γα με 

τις α πο στά σεις), οι ε φη με ρίδες κα τα κλύ-

στη καν α πό ει δή σεις για τα γε γο νό τα 

που με τα δί δο νταν εί τε από πρό σω πα 

που διέ με ναν στα κέ ντρα της Α να το λής, 

ό πως στην Κων στα ντι νού πολη και τη 

Σμύρ νη και που έ παι ζαν τον ρό λο των 

α ντα πο κρι τών, εί τε α πό ναυ τικούς και 

άλ λους διερ χο μέ νους. Μα ζί με τις πλη-

ρο φο ρί ες για τα πο λε μι κά γεγο νό τα, οι 

ε φη με ρί δες δη μο σί ευαν και ποι κί λες 
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άλ λες πλη ρο φο ρί ες για την κα τά στα ση 

στην Ο θω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α, για 

τους υ πό δου λους Έλ λη νες και, ό σο ο 

χρό νος περ νού σε και η επα νά στα ση 

ε δραιω νό ταν, για τους η γέ τες έλλη νες 

ε πα να στά τες. Οι πλη ρο φο ρίες αυ τές 

για πρό σω πα και πράγ μα τα ά γνω στα 

στους λα ούς της Ευ ρώ πης ε ξή πταν το 

εν δια φέ ρον, ε νώ τα διε κτρα γω δού με-

να δει νά των Ελ λήνων ξυ πνού σαν την 

αν θρώ πι νη συ μπά θεια.

Σύ ντο μα, ή δη από το 1821, και α κό μη 

πε ρισ σό τε ρο κα τά τα α μέ σως ε πό με να 

χρό νια, κυ κλο φό ρη σαν πα ντού κεί με να, 

που α να φέ ρο νταν στον ελλη νι κό αγώ να 

ή ε μπνέ ονταν α πό αυ τόν. Πρό κει ται για 

φιλο λο γι κά έρ γα, ό πως ποι ή μα τα και θε α-

τρι κά έρ γα, αλ λά και φυλ λά δια ι στο ρικού 

και πο λι τι κού πε ριε χο μέ νου, που ε ξη γού-

σαν την κα τά στα ση των Ελ λή νων και υ πο-

στή ρι ζαν τον α γώ να τους. Το σύ νο λο των 

έρ γων που δη μο σιεύτη καν στην Ευ ρώ πη 

αλ λά και στην Α με ρι κή και σχε τί ζο νταν 

με την Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση, ξε περ νούν 

τα 2.000. Πολ λά α πό τα φι λο λογι κά, ι δί ως, 

έρ γα εί ναι α δέ ξια ποι ή μα τα αυ το σχέ διων 

δη μιουρ γών, που, ό μως, α κρι βώς γι’ αυ τό 

μαρ τυ ρούν την α πή χη ση του ελλη νι κού 

αγώ να σε αν θρώ πους που δεν θή τευαν 

στα γράμ μα τα, αλ λά που ο εν θου σια σμός 

τούς ώ θη σε να ε πι χει ρή σουν να γί νουν 

υ μνω δοί αυ τού του α γώ να. Πα ράλ λη λα, 

ό μως, την Ελ λη νι κή Επα νά στα ση ύ μνη-

σαν και γνω στοί ποι η τές της ε πο χής, 

ό πως οι α κα δη μαι κοί Γκι ρώ (Guiraud) και 

Ντε λα βι νι ύ (Delavigny) και οι διά ση μοι 

αρ γό τε ρα Ου γκώ και Λα μαρ τί νος. Αλ λά 

και εικα στι κά έρ γα δη μιουρ γή θη καν με 

θέ μα τα ε μπνευ σμέ να α πό την Ελ λη νι κή 

Ε πανά στα ση και τα δει νά των α γω νι ζό-

με νων Ελ λή νων. Χα ρα κτη ρι στι κή εί ναι η 

περί πτω ση του νε α ρού τό τε ζω γρά φου 

Ντε λα κρουά (Delacroix), με τα έρ γα του 

«Η Κα τα στρο φή της Χί ου» και η «Η Ελ λά-

δα ε πί των ε ρει πί ων του Με σο λογ γίου».

Η ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

Η αλ λη λεγ γύ η προς τους Έλ λη νες 

εκ δη λώ θη κε και σε πρα κτι κό τε ρο ε πί πε-

δο, με τη σύ στα ση σε διά φο ρες πό λεις 

της Ευ ρώ πης φι λελ λη νι κών ε πι τρο πών 

(κο μι τά των), στις ο ποί ες με τεί χαν δια κε-

κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες της ε πο χής, 

και οι ο ποί ες α πέ βλε παν στην πα ρο χή 

βο ή θειας με ποι κί λες μορ φές στους ε πα-

να στα τη μένους Έλ λη νες. Συ γκε κρι μέ να, 

οι ε πι τρο πές αυ τές πε ριέ θαλ παν τους 

έλλη νες πρό σφυ γες που εί χαν κα τα φύ γει 

στην Ευ ρώ πη, διευ κό λυναν με χρη μα τι-

κά πο σά την κά θο δο ε θε λο ντών στην 

Ελ λά δα και διορ γά νω ναν ερά νους για 

τη συλ λο γή χρη μά των που α πο στέλ λο-

νταν στην Ελ λά δα ή χρη σι μο ποιού νταν 

για την ε ξα γο ρά ελλή νων αιχ μα λώ των. 

Συ χνά, πάντως, οι συ ντη ρη τι κές κυ βερ-

νή σεις ε μπό δι ζαν τις δρα στη ριό τη τες 

αυ τές, για τί έρ χο νταν σε α ντί θε ση με 

την πο λι τι κή τους της υ πο στή ρι ξης της 

Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας. Γι’ αυ τό, 

δεν κα τέ στη δυ να τό να συ στα θούν φι-

λελ λη νι κές ε πι τρο πές σε πε ριο χές της 

αυ στρια κής ε πι κρά τειας, α ντί θε τα με 

ό,τι συ νέ βαι νε σε χώ ρες που η πο λι τι κή 

τους α πέ να ντι στους ε πα να στα τη μέ νους 

Έλ λη νες ή ταν λι γό τε ρο αρ νη τι κή ή το πο-

λι τι κό τους σύ στη μα λι γό τε ρο πιε στι κό. 

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι τις φι λελ λη νι κές 

κι νή σεις στη δυ τι κή Ευ ρώ πη προ ώ θη σαν 

και Έλ λη νες που διέμε ναν ε κεί, ό πως ο 

Α δα μά ντιος Κο ρα ής και ο κύ κλος του 

στο Πα ρί σι, οι έλλη νες σπου δα στές σε 

ευ ρω παϊκά πα νε πιστή μια, ο Μη τρο πο-

λί της Ουγ γρο βλα χί ας Ι γνά τιος, που είχε 

ε γκα τα στα θεί στην Πί ζα, κα θώς και α πε-

σταλ μέ νοι α πό την Ελ λά δα, ό πως ο για-

τρός Πέ τρος Η πί της, που πε ριό δευε α πό 
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την ά νοι ξη του 1821 σε πολ λές χώ ρες 

της Ευ ρώ πης και που, χά ρη στις πο λυ-

πλη θείς γνω ρι μί ες του, κα τόρ θω σε να 

προω θή σει την ελ λη νι κή υ πό θε ση.

Οι πρώ τες φι λελλη νι κές ε πι τρο πές 

συ γκρο τή θη καν α πό τον Αύ γου στο και 

μέ χρι τον Νο έμ βριο του 1821 στην Ελ βε-

τί α και τη Γερ μα νί α. Στην Ελ βε τί α, έ δρα 

των ε πι τρο πών ή ταν η Βέρ νη, η Ζυ ρί χη, 

η Λω ζά νη και η Γε νεύ η, που διέ θε ταν 

πα ραρ τή μα τα και σε μικρό τε ρες πό λεις. 

Στη Γερ μα νί α, η φι λελ λη νι κή δρα στη-

ριό τη τα ε πι κε ντρω νόταν στα κρα τί δια 

της νό τιας και της κε ντρι κής Γερ μα νί-

ας, ό που υ πήρ χε σχετι κά με γα λύ τε ρη 

πο λι τι κή ε λευ θε ρί α και ό που κά ποιες 

Αυ λές, ό πως της Βαυαρί ας, ευ νο ού σαν 

τον ελλη νι κό αγώ να. Έ τσι, φι λελ λη νι κές 

ε πι τρο πές που ε πέ δει ξαν ση μα ντι κή 

δρα στη ριό τη τα, ι δρύ θηκαν στη Στουτ-

γκάρ δη, στο Μό να χο, τη Ντάρ μστατ, 

στη Χαι δελ βέρ γη, τη Φραν κφούρ τη και 

αλ λού. Ι διαί τε ρο ρό λο στο γερ μα νι κό 

φι λελ λη νι σμό έ παι ξαν κά ποιες προ σω-

πι κό τη τες α πό τον πα νε πι στη μια κό χώ-

ρο, που με τις εκ κλή σεις τους υ πέρ των 

Ελ λή νων ε πη ρέ α ζαν την κοι νή γνώ μη. 

Ση μα ντι κή α πό την ά πο ψη αυ τή υ πήρ ξε 

η συμ βο λή των κα θη γη τών Κρουκ (Κrug) 

στη Λει ψί α και Τηρ ς, ή ε ξελ λη νι σμέ να 

Θειρ σί ου (Thiersch) στο Μό να χο, ό πως 

και του Νή μπουρ (Νiebuhr) στο Βε ρο λί-

νο, του Γιά κοπ ς (Jacobs) στην Γκό τα και 

πολ λών άλ λων σε διά φο ρες γερ μα νι κές 

πό λεις.

ΣΤΗ ΓΑΛ ΛΙ Α, Η ΠΡΩ ΤΗ

ΦΙ ΛΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ Ε ΠΙ ΤΡΟ ΠΗ

Στη Γαλ λί α, η πρώ τη φι λελ λη νι κή 

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη
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ε πι τρο πή ι δρύ θη κε στο Πα ρί σι στις 

αρ χές του 1823 στους κόλ πους της 

«Ε ται ρεί ας της Χρι στια νι κής Η θι κής» 

με την ο νο μα σί α «Ε πι τρο πή υ πέρ των 

ελ λή νων προ σφύ γων στη Γαλ λί α». Με-

τα ξύ των με λών της ε πι τρο πής αυ τής 

ή ταν δια κε κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες 

της δη μό σιας ζω ής, φι λε λεύ θε ρων απο-

κλί σε ων, ό πως ο πρό ε δρός της, δού-

κας ντε λα Ρο σφου κώ-Λιαν κούρ (de la 

Rochefoucault-Liancourt) ο δούκας ντε 

Μπρό ιγ (De Broglie,) και οι δυο τους 

γε ρου σια στές, κα θώς και βου λευ τές και 

τρα πε ζίτες. Στα μέ λη της συ μπε ρι λαμ-

βά νο νταν και Έλ λη νες που ζού σαν στο 

Πα ρί σι, όπως ο Α. Κο ρα ής, ο Κ. Σχι νάς, 

ο Α. Βο γο ρί δης και ο Δ. Φω τή λας. Η 

ε πι τρο πή, σύμ φω να με τους σκο πούς 

της, κα τέ βαλ λε προ σπάθειες για την πε-

ρί θαλ ψη και διο χέ τευ ση στην Ελ λά δα 

προ σφύ γων που εί χαν κατα φύ γει στη 

Γαλ λί α έ πει τα α πό τις τουρ κι κές σφα-

γές στη Μι κρά Α σί α και τη Χί ο, και για 

τον σκο πό αυ τό διορ γά νω σε ε ρά νους, 

στους ο ποί ους συ νει σέ φεραν γνω στά 

πρό σω πα της ε πο χής αλ λά και α πλοί άν-

θρω ποι. Τον Φε βρουά ριο του 1825, μια 

νέ α φι λελ λη νι κή ε πι τροπή ι δρύ θη κε στο 

Πα ρί σι με την ο νο μα σί α «Φι λαν θρω πι κή 

Ε πιτρο πή υ πέρ των Ελ λή νων», με πο λύ 

ευ ρύ τε ρους στό χους, που α πέ βλε πε 

στη συλ λο γή χρη μά των με ε ρά νους για 

την πα ρο χή βο ή θειας στους Έλλη νες σε 

ό λους τους το μείς, με τα ξύ των ο ποί ων 

και στον στρα τιω τι κό. Μέ λη της ε πι τρο-

πής αυ τής, που εί ναι ευ ρύ τε ρα γνω στή 

ως «Φι λελλη νι κό Κο μι τά το», υ πήρ ξαν 

και αρ κε τά μέ λη της προ η γού μενης ε πι-

τρο πής. Ο πωσ δή πο τε, και η «Ε ται ρεί α 

της Χρι στια νικής Η θι κής» συ νε χί ζει τη 

βο ή θεια προς τους Έλ λη νες, ι διαί τε ρα 

στον το μέ α της παι δεί ας, α να λαμ βά νο-

ντας την εκ παί δευ ση στη Γαλ λί α ορ φα-

νών ελ λη νό που λων και α πο στέλ λο ντας 

το μέ λος της Ντυ τρόν (Dutrone) στην 

Ελ λά δα, για να προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες 

του στην ορ γά νω ση σχο λεί ων.

Ε κτός α πό το Πα ρί σι, και στη Μασ σα-

λί α ι δρύ θη καν φι λελ λη νι κές επι τρο πές. 

Η πρώ τη χρο νο λο γεί ται λί γο με τά την 

ί δρυ ση της «Ε πι τρο πής υ πέρ των Ελ λή-

νων προ σφύ γων» του Παρι σιού, με α ντί-

στοι χο πρό γραμ μα και σε στε νές σχέ σεις 

με ε κεί νη. Η ε πι τροπή αυ τή θα δια λυ θεί 

το 1825, για να δώ σει τη θέ ση της στη 

φι λελ λη νι κή ε πι τρο πή της Μασ σα λί ας, 

α ντί στοι χης με την α νά λο γη ε πι τρο πή 

του Πα ρι σιού, που ι δρύ θη κε τον ί διο 

χρό νο. Το 1826, ι δρύ θη κε, ε πί σης, η «Φι-

λαν θρω πική Ε ται ρεί α» της Μασ σα λί ας, 

πα ράρ τη μα της α ντί στοι χης εται ρεί ας 

του Πα ρι σιού, η ο ποί α α νέ πτυ ξε ση μα-

ντι κή δρα στη ριό τη τα, ι διαίτε ρα για την 

ε ξα γο ρά παι διών α πό τα σκλα βο πά ζα ρα 

της Α να το λής και τη με ταφο ρά και την 

πε ρί θαλ ψή τους στη Μασ σα λί α.

Α νά λο γη φι λελ λη νι κή κί νη ση πα ρα τη-

ρεί ται και σε άλ λες πό λεις της Γαλ λί ας, 

ό πως στη Λυόν και στο Στρα σβούρ γο. 

ΕΥ ΝΑΡ ΔΟΣ

Στον συ ντο νι σμό της δρά σης των φι-

λελ λη νι κών ε πι τρο πών της Ευ ρώ πης και 

εν γέ νει της βο ήθειας προς τους Έλ λη νες 

ι διαί τε ρο ρό λο έ παι ξε ο ελβε τός τρα πε-

ζί της Ευ νάρ δος (Εynard), μέ λος, συγ χρό-

νως, των φι λελ λη νι κών ε πι τρο πών του 

Πα ρι σιού και της Γε νεύ ης. Ο Ευ νάρ δος, 

που δια τη ρού σε σχέ σεις με τους η γέ τες 

της Ευ ρώ πης της ε πο χής του, χρη σι μο-

ποιού σε την ε πιρ ρο ή του, αλ λά και τις 

με γά λες ορ γα νω τι κές του ι κα νό τη τες, 

όπως και έ να μέ ρος των ει σο δη μά των 

του, υ πέρ των α γω νι ζό με νων Ελ λή νων. 

Ι διαί τε ρη πρό νοια εί χε λά βει για την 

κά λυ ψη των ε πι σι τι στι κών α να γκών τής 
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χει μα ζό με νης Ελ λά δος και ι διαί τε ρα των 

πο λιορ κη μέ νων στο Με σο λόγ γι, και για 

το σκο πό αυ τό ορ γά νω σε α πο στο λές 

α πό την Ι τα λί α, την ο ποί α και ε πι σκέ φθη-

κε το 1826. Πα ράλ λη λα, φρό ντι σε και 

για την ε ξα γο ρά ελλή νων αιχ μα λώ των 

με τά την πτώ ση του Με σολογ γί ου, για 

την ορ θή χρή ση των δα νεί ων που η Ελ-

λά δα εί χε ε πι τύ χει το 1824 και το 1825, 

για τη στρα τιω τι κή ε νί σχυ ση του Α γώ να 

και για την εκ παί δευ ση ελλη νο παί δων. 

Ο Ευ νάρ δος βρι σκό ταν σε προ σω πι κή 

ε πα φή και με πολι τι κούς στην Ελ λά δα ή 

με Έλ λη νες του ε ξω τε ρι κού, προς τους 

ο ποί ους α πη ύθυ νε συμ βου λές, ε νώ, 

πα ράλ λη λα, κά ποιοι α πό τους Έλ λη νες 

ε πι ζη τού σαν, την εύ νοιά του στις με τα ξύ 

τους δια μά χες.

Η ΦΙ ΛΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΚΙ ΝΗ ΣΗ ΣΤΗ ΜΕ ΓΑ ΛΗ 

ΒΡΕ ΤΑ ΝΙΑ

Η φι λελ λη νι κή κί νη ση α να πτύσ σε ται 

και στη Με γά λη Βρε τα νί α, πε ριο ρι σμέ-

να, αρ χι κά, αλ λά σε ση μα ντι κή έ κτα-

ση αρ γό τε ρα. Οι πρώ τες εκ δη λώ σεις 

της εί ναι σε προ σω πι κό ε πί πε δο, ό πως 

του λόρ δου Έρ σκιν (Εrskine), που δη-

μο σιεύ ει το 1822 την Ε πι στο λή προς 

τον κό μη τα του Λί βερ πουλ για το θέ μα 

των Ελ λή νων. Λί γο αρ γό τε ρα θα λά βει 

και συλ λο γι κό χα ρα κτή ρα, ι δί ως με τη 

σύ στα ση, στις αρ χές του 1823, της «Ελ-

λη νι κής Ε πι τρο πής» του Λον δί νου, στην 

ο ποί α με τέ χουν ε πι φα νή μέ λη της αγ γλι-

κής κοι νω νί ας που δια κρί νο νται για τη 

δρα στη ριό τη τά τους, ό πως ο Ιω άν νης 

Μπά ου ριν γκ (Βοwring) και ο Ε δουάρ-

δος Μπλα κέρ (Βlaquiere). O τε λευ ταί ος 

θα α πο στα λεί α πό την ε πι τρο πή στην 

Ελ λά δα, για να με λε τή σει την ε πί τό-

που κα τά στα ση και, ε πι στρέ φο ντας, 

θα υ πο βά λει τον Σε πτέμ βριο του 1823 

«Α να φορά για την πα ρού σα κα τά στα ση 

της Ελ λη νι κής Συ νο μο σπον δί ας». Ε κτός 

α πό τις συ νή θεις δρα στη ριό τη τες για τη 

διε νέρ γεια ε ράνων και την α πο στο λή 

βο ή θειας προς τους Έλ λη νες, η φι λελ-

λη νι κή ε πι τρο πή του Λον δί νου έ παι ξε 

ση μα ντι κό ρό λο για τη σύ να ψη των 

αγ γλι κών δα νεί ων προς την Ελ λά δα, γε-

γο νός που, πα ρά τους δυ σμε νείς ό ρους 

τους, θε ω ρή θη κε με γάλη ε πι τυ χί α, α φού 

α πο τέ λε σε έμ με ση αλ λά σα φή βρε τα-

νι κή α να γνώ ρι ση της υ πόστα σης του 

ελ λη νι κού κρά τους.

Στη φι λελ λη νι κή ε πι τρο πή του Λον-

δί νου με τεί χε και ο λόρ δος Βύ ρων, ε πι-

φανής ή δη ποι η τής και γνω στός ε πί σης 

στην αγ γλι κή κοι νω νί α για την ι διόρ-

ρυθμη ζω ή του, που με την πα ρου σί α 

του και το θά να τό του στην Ελ λά δα 

έ δω σε νέ α ώ θη ση στο φι λελ λη νι κό κί νη-

μα. Ο λόρ δος Βύ ρων έ φτα σε στο Με σο-

λόγ γι τον Δε κέμ βριο του 1823 ως α ντι-

πρό σω πος της φι λελ λη νι κής ε πιτρο πής 

και, ε πί σης, ο συ νταγ μα τάρ χης Στάνχοπ 

(Stanhope), ο ο ποί ος κα τά τη διάρ κεια 

του τα ξι διού του εί χε συ να ντη θεί σε 

πολ λές πό λεις της Ευ ρώ πης με εκ προ-

σώ πους φι λελ λη νι κών ε πι τρο πών και 

άλ λες προ σω πι κό τη τες, ό πως με τον 

Κα πο δί στρια στην Ελ βε τί α. Ο Στάν χοπ 

πα ρέ μει νε για λί γο στην Ελ λά δα και με-

τά το θά νατο του Βύ ρω νος, προ σπα-

θώ ντας να βο η θή σει τους Έλ λη νες με 

κά θε τρό πο. Τον Βύ ρω να α κο λού θη σαν 

στην Ελ λά δα και άλ λοι Βρε τα νοί, ό πως 

ο ο πλουρ γός Πά ρυ (Parry), ο με τέ πειτα 

ι στο ρι κός της Ελ λη νι κής Ε πα νά στα σης 

Φίλ νευ (Finlay) και ο Τρε λώ νυ (Τrelawny). 

Ο κα θέ νας, στα μέ τρο των δυ να το τή των 

του, προ σέφε ρε τις υ πη ρε σί ες του στον 

Ελ λη νι κό Α γώ να.

Α ΜΕ ΡΙ ΚΗ

Ε κτός από τις ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες (και 
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Στη φι λελ λη νι κή ε πι τρο πή 

του Λον δί νου με τεί χε και ο 

λόρ δος Βύ ρων, ε πι φανής 

ή δη ποι η τής και γνω στός 

ε πί σης στην αγ γλι κή κοι νω-

νί α για την ι διόρ ρυθμη ζω ή 

του, που με την πα ρου σί α 

του και το θά να τό του στην 

Ελ λά δα έ δω σε νέ α ώ θη ση 

στο φι λελ λη νι κό κί νη μα. 
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σ’ αυ τές θα πρέ πει να περι λά βου με τις 

Κά τω Χώ ρες -στις ο ποί ες α νή κε τό τε και 

το ση με ρι νό Βέλ γιο- και τις σκαν δι να βι-

κές χώ ρες, με προ εξάρ χου σα τη Σου η-

δί α), το φι λελ λη νι κό κί νη μα υ πέρ της 

Ελ λη νι κής Ε πα νά στασης εκ δη λώ θη κε 

και στη Βό ρεια Α με ρι κή (προ η γή θη κε 

α νοι κτή δια κή ρυ ξη) την 15η Ια νουα ρί ου 

1822 α πό τη Δη μο κρα τί α της Α ϊ τής).

Μο λο νό τι η αμε ρι κα νι κή ή πει ρος 

βρι σκό ταν μα κριά α πό το θέ α τρο των 

γε γο νό των, ο α πό ηχος της Ελ λη νι κής 

Ε πα νά στα σης έ φτα σε μέ χρι και ε κεί με 

τις σχε τι κές ει δήσεις που δη μο σί ευαν οι 

ε φη με ρί δες. Ο θαυ μα σμός για την ελ λη-

νι κή ιστο ρί α και η πρό σφα τη βί ω ση της 

δι κής τους ε πα νά στα σης δεν ά φη σαν 

α συ γκί νη τους πολ λούς α πό τους πο λί-

τες των Η νω μέ νων Πο λι τειών. Ε ξάλ λου, 

ι διαί τε ρη αί σθη ση εί χε προ κα λέ σει η 

προ κή ρυ ξη που α πη ύ θυ νε η Πε λο πον-

νη σια κή Γε ρου σί α προς τον α με ρι κα νι κό 

λαό. Χα ρα κτη ρι στι κό γε γο νός της φι λι-

κής διά θε σης τής αμε ρι κα νι κής κοι νής 

γνώ μης α πέ να ντι στους α γω νι ζό με νους 

Έλ λη νες εί ναι τα ε τή σια μη νύ ματα του 

πρό ε δρου Μον ρό ε, τον Δε κέμ βριο του 

1822, 1823 και 1824, στα ο ποί α ε ξέ φρα-

σε, μο λο νό τι με προ σε κτι κό τρό πο (Στ. 

Σ και τού το, λό γω των ε πι φυ λά ξε ων που 

δια τύ πω σε στον αμε ρι κα νό πρό ε δρο ο 

υ πουρ γός των Ε ξω τε ρι κών Ά νταμ ς, α να-

φο ρι κά με τη δια κή ρυ ξη του Δόγ μα τος 

Μον ρό ε), την ευ χή υ πέρ της ελ λη νι κής 

α νε ξαρ τη σί ας. Βέ βαια, μο λο νό τι η ευ χή 

α πό την πλευ ρά της ε πί ση μης πο λι τι κής 

πα ρέ μει νε πλα τω νι κή, α φού η α με ρικα-

νι κή κυ βέρ νη ση ε πι δί ω κε την ε πο χή 

αυ τή τη σύ να ψη ε μπο ρι κών συν θη κών 

με την Ο θω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α, που 

θα προ ω θού σε τα α με ρι κα νι κά συμ φέ ρο-

ντα στην Α να το λή, ο πωσ δή πο τε, ό μως, 

εν θάρ ρυ νε τους πο λί τες σε ε νέρ γειες 

υ πέρ των Ελ λή νων. Αλ λά και οι συ ζη-

τή σεις που γί νο νταν κα τά και ρούς στο 

α με ρικα νι κό Κο γκρέ σο για το Ελ λη νι κό 

Ζή τη μα συ ντη ρού σαν το φι λελ λη νι κό 

κλί μα.

Οι συ γκε κρι μένες φι λελ λη νι κές εκ-

δη λώ σεις στην Α με ρι κή ξε κί νη σαν α πό 

ο ρι σμέ να πρό σωπα, για να λά βουν στη 

συ νέ χεια και ευ ρύ τε ρο χα ρα κτή ρα. Έ νας 

α πό τους πρώ τους φι λέλ λη νες Α με ρι κα-

νούς υ πήρ ξε ο δη μο σιο γρά φος Έ βε ρε στ 

(Εverest), φί λος των ελ λη νι κών γραμ μά-

των, που εί χε επι σκε φθεί πα λαιό τε ρα 

την Ελ λά δα και που, με άρ θρα του και 

α να δη μο σιεύ σεις κει μέ νων των ελ λη νι-

κών ε πα να στα τι κών Αρ χών, ε ξή πτε το 

εν δια φέ ρον υ πέρ των Ελ λή νων. Λί γο 

αρ γό τε ρα, α πό το 1823, ι δρύ ο νται στις 

με γά λες πό λεις της Α νατο λι κής Α κτής, 

Βο στώ νη, Νέ α Υόρ κη, Φι λα δέλ φεια, 

φι λελ λη νι κές ε πι τρο πές, που συ γκε ντρώ-

νουν ση μα ντι κές προ σφο ρές σε χρή μα 

και σε εί δος (ι διαί τε ρα ρου χι σμό) και τις 

α πο στέλ λουν, δια μέ σου του Λον δί νου, 

στην Ελ λά δα. Θα πρέ πει, πά ντως, να 

ση μειω θεί ό τι, σύμ φω να με τη φι λει ρη-

νι κή νο ο τρο πί α που κυ ριαρχού σε τό τε 

στην Α με ρι κή, η α με ρι κα νι κή βο ή θεια 

συ νί στα το σε πα ρο χή μέ σων για την 

ε πι βί ω ση του πλη θυ σμού και ό χι για 

κά λυ ψη στρα τιω τι κών α να γκών.

Α πό την Α με ρι κή θα έλ θουν να προ-

σφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους στην Ελ λά-

δα δια κε κρι μέ νοι άν δρες. Με τα ξύ αυ τών 

θα εί ναι και ο για τρός Σα μου ήλ Χά ου 

(Howe), που θα ε ξε λι χθεί αρ γό τε ρα στην 

πα τρί δα του σε με γά λο φι λάν θρω πο, 

και που θα πα ρα μεί νει ε πί ε ξα ε τί α στην 

Ελ λά δα (θα ε πα νέλ θει και κα τά την Κρη-

τι κή Ε πα νά στα ση του 1866), προ σφέ ρο-

ντας τις ια τρικές του υ πη ρε σί ες. Με τά 

την ε πι στρο φή του στην Α με ρι κή, θα 

δη μο σιεύ σει, όπως και άλ λοι αμε ρι κα νοί 
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Φι λέλ λη νες, τις ε ντυ πώ σεις του σε έρ γο 

του για την Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση, που 

θα α πο βεί πο λύ χρή σι μο για την ε νη μέ-

ρω ση των συ μπα τριω τών του.

Στο πνεύ μα της πα ρο χής των αν-

θρω πι στι κών υ πη ρε σιών θα κι νη θεί 

και η δράση της ιε ρα πο στο λής κα τά τα 

τε λευ ταί α χρό νια της Ε πα νά στα σης. Τό-

τε θα έλ θουν στην Ελ λά δα αμε ρι κα νοί 

εκ παι δευ τικοί με σκο πό την ί δρυ ση σχο-

λεί ων. Με τα ξύ αυ τών θα εί ναι ο Ιω άν νης 

Χιλ (Ηill), που θα ε γκα τα σταθεί το 1830 

στην Ελ λά δα και θα ι δρύ σει αρ γό τε ρα 

παρ θε να γω γεί ο, που λει τουρ γεί α κό μη 

και σή με ρα φέ ρο ντας το ό νο μά του.

ΟΙ Ε ΘΕ ΛΟ ΝΤΕΣ

Εί ναι φα νε ρό ό τι ο φι λελ λη νι σμός 

των ε πι τρο πών και των κι νη το ποι ή σε ων 

υ πέρ των Ελ λήνων στις διά φο ρες χώ ρες 

προ σέ φε ρε πολ λά στους α μά χους και 

στους α γω νιζόμενους Έλ λη νες. Ό μως, 

η κο ρυ φαί α εκδή λω ση του φι λελ λη νι-

σμού υ πήρ ξε η με τά βα ση στην Ελ λά δα 

ε θε λο ντών, για να α γω νι στούν για την 

ελ λη νι κή α νε ξαρ τη σί α. Η α ξί α του εγ χει-

ρή μα τος αυ τού δεν πρέ πει να κρί νε ται 

μό νο α πό τα πρα κτι κά α πο τε λέ σμα τά 

του, αλ λά και από την ε νέρ γεια αυ τή κα-

θαυ τή, που συ νε πα γό ταν και την εν δε χό-

με νη θυ σί α της ζω ής. Και πράγ μα τι, έ νας 

ση μα ντι κός α ριθ μός α πό τους ξέ νους 

ε θε λο ντές έπε σε στα πε δί α των μα χών 

υ πέρ της ελ λη νι κής ε λευ θε ρί ας.

Ό μως, δεν θα πρέπει να α γνο η θεί ό τι 

με τα ξύ των ε θε λο ντών αυ τών ή ταν πολ-

λοί που ήλ θαν στην Ελ λά δα χω ρίς σα φή 

συ νεί δη ση των ε πι διω κό με νων στό χων. 

Στην α πό φα σή τους αυ τή ο δη γή θη καν 

συ χνά α πό τις συν θή κες που ε πι κρα τού-

σαν τό τε στην Ευ ρώπη, σε συν δυα σμό 

και με τις δι κές τους φι λο δο ξί ες. Πράγ-

μα τι, με τά τη λή ξη των Να πο λε ό ντειων 

Πο λέ μων, έ να με γά λο μέ ρος ό σων εί χαν 

υ πη ρε τή σει στο στρα τό α πο λύ θη καν και 

έ μει ναν χω ρίς στα θε ρή α πα σχό λη ση. 

Ε ξάλ λου, σε μια περί ο δο συ ντη ρη τι κής 

πα λι νόρ θω σης, οι γνω στοί ως φι λε λεύ-

θε ροι δύ σκο λα είχαν τη δυ να τό τη τα να 

πραγ μα το ποι ή σουν μια ι κα νο ποι η τι κή 

στα διο δρο μί α στην πα τρί δα τους. Έ τσι 

ε ξη γεί ται το γε γο νός ό τι κά ποιοι α πό 

αυ τούς έ σπευσαν να προ σφέ ρουν τις 

υ πη ρε σί ες τους στις χώ ρες ό που εκ δη-

λώ νο νταν ε πα ναστά σεις, ό πως στη Λα-

τι νι κή Α με ρι κή και την Ι τα λί α. Αλ λά και 

α πό την Ι τα λί α, με τά την κα τα στο λή των 

ε κεί ε πα να στά σε ων, θα υ πάρ ξει κύ μα 

ε θε λο ντών προς την Ελ λά δα.

Οι στρα τιω τι κοί ε θε λο ντές που έ φτα-

σαν στην Ελ λά δα ε πι θυ μού σαν α σφα-

λώς να συμ βά λουν στην α πε λευ θέ ρω ση 

των Ελ λή νων α πό τον τουρ κι κό ζυ γό. 

Ό μως, πα ράλ λη λα, πολ λοί ήλ πι ζαν να 

α πο κτή σουν ε κεί ό τι στε ρού νταν με 

τη νέ α κατά στα ση πραγ μά των στην 

πα τρί δα τους, δη λα δή στρα τιω τι κούς 

βαθ μούς και αμοι βές. Άλ λω στε, κα τά 

κα νό να α γνο ού σαν τις συν θή κες της 

ε πα να στα τη μέ νης χώ ρας και τα ή θη των 

κα τοί κων της. Έ χο ντας σχη μα τί σει α πό 

το σχο λεί ο μια ορι σμέ νη και, πά ντως, 

ε ξι δα νι κευ μέ νη ι δέ α για την αρ χαί α Ελ-

λά δα και τους αρχαί ους Έλ λη νες, δο κί μα-

ζαν συ χνά ο δυ νη ρή έκ πλη ξη μπρο στά 

στην ει κό να της σύγ χρο νης Ελ λά δος και 

των κα τοί κων της. Αλ λά και η υ πο δο χή 

που συ να ντούσαν, συ χνά κά θε άλ λο 

πα ρά φι λι κή ή ταν. Βέ βαια, οι Έλ λη νες 

ε κτι μού σαν ό σους προ σφέ ρο νταν να 

α γω νι στούν μα ζί τους, α πό την άλ λη 

πλευ ρά, ό μως, δεν εί χαν α νά γκη α πό 

ξέ νους μα χη τές, αλ λά α πό ο πλι σμό και 

πο λεμο φό δια, για να τα χρη σι μο ποι ή-

σουν με τον τρό πο που προσ διό ρι ζε η 

χώ ρα τους. Έ πει τα, πρό βλη μα δη μιουρ-
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γού νταν α πό το γε γο νός ό τι ό φει λαν 

να μοι ρα στούν το λι γο στό ψω μί τους 

με αυ τούς τους ξε νό φερ τους, που έρ-

χο νταν συ χνά χω ρίς τα δι κά τους μέ σα 

δια βί ω σης. Έ τσι, πολ λές φο ρές α να πτύ-

χθη κε μια α μοιβαί α δυ σπι στί α με τα ξύ 

των ξέ νων ε θε λο ντών και των κα τοί κων 

της Ελ λά δος. Α πο τέ λε σμα αυ τών εί ναι 

ό τι πολ λοί α πό τους ε θε λο ντές σύ ντο μα 

θα ε πι στρέψουν α γα να κτι σμέ νοι στην 

πα τρί δα τους και με ρι κοί θα δη μο σιεύ-

σουν κείμε να ε ντυ πώ σε ων με σκλη ρή 

κρι τι κή ε να ντί ον των Ελ λή νων και ό σων 

συ νέ βαιναν στην Ελ λά δα. Κά ποιοι άλ-

λοι μά λι στα θα αλ λά ξουν στρα τό πε δο 

και θα προσφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους 

στους Τούρ κους και ι διαί τε ρα στους 

Αι γυ πτί ους.

Αλ λά και με τα ξύ των ε θε λο ντών 

που πα ρέ μει ναν και α γω νί στη καν στην 

Ελ λάδα, δη μιουρ γή θη καν προ βλή μα τα 

ιε ραρ χί ας, α φού οι πε ρισ σό τε ροι στη 

χώ ρα τους ή ταν α ξιω μα τι κοί και δεν 

υ πήρ χαν τό σες κε νές θέ σεις, ώ στε να 

υ πη ρε τήσουν με τους βαθ μούς τους 

στην Ελ λά δα. Βα σι κό, ε πί σης, πα ρα μέ-

νει το πρό βλημα της στρα τιω τι κής τα-

κτι κής τους, α φού δύ σκο λα μπό ρε σαν 

να ε ντα χθούν στα ελ λη νι κά σώ μα τα 

και χρειά στη κε, ε πο μέ νως, να α πο τε λέ-

σουν συ χνά ι διαί τερα σώ μα τα τα κτι κού 

στρα τού. Πολ λές φο ρές και οι σχέ σεις 

με τα ξύ των υ πη κό ων δια φό ρων χω ρών 

ή ταν προ βλη μα τι κές, α φού οι ε θνι κές 

τους α ντι θέ σεις μετα φέ ρο νταν και στο 

ελ λη νι κό έ δα φος, ώ στε δεν ήταν α συ νή-

θιστες οι ρή ξεις με τα ξύ Γερ μα νών και 

Γάλ λων, που ο δη γού σαν α κό μη και σε 

μονο μα χί ες και σε φό νους. Αλ λά και οι 

ε σω τε ρι κές πο λι τι κές δια φο ρές μια χώ-

ρας εκ δη λώ νο νταν στην Ελ λά δα, ό πως 

στην πε ρί πτω ση των Γάλ λων με τα ξύ 

βο ναπαρ τι στών και ορ λε α νι στών. Άλ λο-

τε, πά λι, οι κυ βερ νή σεις των Δυ νά με ων 

χρησι μο ποιού σαν τους υ πη κό ους τους 

για την ε νί σχυ ση της ε πιρ ρο ής τους 

στην Ελλά δα, εις βά ρος της ε πιρ ρο ής 

των α ντα γω νι στριών τους χω ρών.

Οι φι λέλ λη νες ε θε λο ντές προ έρ χο-

νταν κυ ρί ως α πό τη Γερ μα νί α, τη Γαλ λί α 

και την Ι τα λί α, αλ λά σε πο λύ μι κρό τε ρο 

βαθ μό και α πό άλ λες ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες, 

κά ποιοι μά λι στα και α πό τη Βό ρεια Α με-

ρι κή. Για τη με τά βα σή τους στην Ελ λάδα 

συ χνά συ να ντού σαν σο βα ρά προ σκόμ-

μα τα α πό τις κυ βερ νή σεις των χω ρών 

τους ή των χω ρών που διέ σχι ζαν, ό πως 

ε πί σης και οι κο νο μι κά προ βλή μα τα, 

τα οποί α προ σπά θη σαν να α ντι με τω πί-

σουν, στο μέ τρο των δυ να το τή των τους, 

οι διά φο ρες φι λελ λη νι κές ε πι τρο πές.

Η προ σέ λευ ση ε θε λο ντών στην Ελ λά-

δα άρ χι σε α πό το κα λο καί ρι του 1821. Η 

πρώτη α πο στο λή προ ερ χό ταν α πό την 

Εί ναι φα νε ρό ό τι ο φι λελ λη νι σμός των ε πι τρο πών και των κι νη το ποι ή-

σε ων υ πέρ των Ελ λήνων στις διά φο ρες χώ ρες προ σέ φε ρε πολ λά στους 

α μά χους και στους α γω νιζόμενους Έλ λη νες. Ό μως, η κο ρυ φαί α εκδή λω-

ση του φι λελ λη νι σμού υ πήρ ξε η με τά βα ση στην Ελ λά δα ε θε λο ντών, για 

να α γω νι στούν για την ελ λη νι κή α νε ξαρ τη σί α. 
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Τερ γέ στη, ό που με έ ξο δα του Δη μη τρί-

ου Υ ψηλά ντη συ γκρο τή θη κε μια μι κρή 

ο μά δα γάλ λων και ιτα λών ε θε λο ντών, 

υ πό την η γε σί α του γάλ λου α ξιω μα τι κού 

Μπα λέ στ (Βaleste). Άλ λες α πο στο λές 

α ναχώ ρη σαν α πό τη Μασ σα λί α, που 

κα τά το 1821 και το 1822 θα α πο τε λέ σει 

το κύ ριο κέ ντρο διο χέ τευ σης ε θε λο ντών 

προς την Ελ λά δα.

Ο ΠΡΩ ΤΟΣ ΠΥ ΡΗ ΝΑΣ

Ο πρώ τος πυ ρή νας των ε θε λο ντών 

ε πί ελ λη νι κού ε δά φους δη μιουρ γή θη κε 

στην Πε λο πόν νη σο γύ ρω α πό το Δη μή-

τριο Υ ψη λά ντη. Ο Μπα λέ στ ορ γά νω σε 

σώ μα τα κτι κών, που, στα δια κά αυ ξα-

νό με νο, ξε πέ ρα σε τους 300 άν δρες. 

Οι τα κτι κοί έ λα βαν μέ ρος σε διά φορες 

ε πι χει ρή σεις στην Πε λο πόν νη σο και, 

ι διαί τε ρα, στην α νε πι τυ χή ε πί θεση ε να-

ντί ον του Ναυ πλί ου στα τέ λη του 1821, 

ό που έ να μέ ρος α πό αυ τούς βρή καν το 

θά να το. Α πό τον Φε βρουά ριο του 1822, 

βρέ θηκε στην Ελ λά δα και ο γερ μα νός 

στρα τη γός α πό τη Βυρ τεμ βέρ γη, Νόρ-

μαν (Νοrman), ο ο ποί ος ε πι χεί ρη σε να 

συ νενώ σει υ πό την αρ χη γί α του τους 

φι λέλ λη νες ε θε λο ντές. Α πό το Να βα ρί-

νο, ό που ε πι βι βά στη κε, κα τευ θύν θη κε 

στην Κό ριν θο και ε κεί, α πό το πλή θος 

των Φι λελλή νων που εί χε συρ ρεύ σει, 

συ γκρό τη σε τον Μά ιο του 1821 σώμα, 

κυ ρί ως α πό Γερ μα νούς, Γάλ λους και 

Πο λω νούς που τέ θη κε στην υ πη ρε σί α 

του Αλ. Μαυ ρο κορ δά του. Το Τάγ μα 

των Φι λελ λή νων, ό πως ο νο μά στη κε, 

α κο λού θη σε στο Με σο λόγ γι τον Αλ. 

Μαυ ρο κορ δά το, ο ο ποί ος προ ε τοί μα ζε 

ε κεί την εκ στρατεί α του στην Ή πει ρο. 

Σε αυ τήν έ λα βαν μέ ρος, μέ σα σε ποι-

κί λες α ντι ξο ό τη τες που ε πέ τει ναν οι 

ε θνι κές δια μά χες με τα ξύ των ευ ρω παί-

ων ε θε λο ντών, ε κτός α πό το Τάγ μα των 

Φι λελ λή νων υ πό τον Ντά νια (Dania), 

έ να άλ λο τα κτι κό σώ μα Φι λελ λή νων 

υ πό τον Πε δε μό ντιο Τα ρέ λα (Τarella), 

κα θώς και ένα σώ μα ε θε λο ντών α πό 

τα Ε πτά νη σα υ πό τον Σπ. Πα νά. Οι Φι-

λέλ λη νες αυ τοί συμ με τεί χαν στη Μά χη 

του Πέ τα στις 4 Ιου νί ου 1824, ό που 

α πο δε κα τί στη καν, α φού πο λέμη σαν 

με με γά λη γεν ναιό τη τα. Με τα ξύ των 

νε κρών ή ταν και οι αρ χη γοί Πα νάς, 

Τα ρέ λα και Ντά νια. Ο Νόρ μαν τραυ μα-

τί στη κε σο βα ρά και πέ θα νε σε λί γους 

μήνες στο Με σο λόγ γι. Λί γο αρ γό τε ρα, 

πολ λοί α πό τους ε να πο μεί να ντες Φι λέλ-

ληνες έ λα βαν μέ ρος στην πο λιορ κί α 

και την κα τά λη ψη του Ναυ πλί ου στα 

τέ λη του 1822.

ΞΕ ΝΕΣ Α ΦΙΞΕΙΣ

Ε κτός α πό τις με μο νω μέ νες α φί ξεις 

ξέ νων ε θε λο ντών που συ νε χί ζο νταν, ε πι-
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χει ρή θη κε στη Γερ μα νί α να δη μιουρ γη-

θεί συ γκρο τη μέ νο σώ μα α πό Γερ μα νούς 

και Ελ βε τούς, με σκο πό να πο λε μή σουν 

στην Ελ λά δα. Το σχέ διο αυ τό συ νέ λα βε 

ο Έλ λη νας Θε οχά ρης Κε φα λάς, με την 

ε πι κου ρί α του πρώ σου α ξιω μα τι κού 

Ντί τμαρ (Dittmar) και την υ πο στή ρι ξη 

γερ μα νι κών και ελ βετι κών φι λελ λη νι κών 

ε πι τρο πών. Ό μως, η προ σπά θεια εί χε 

α τυ χή κα τά λη ξη. Ο Κεφα λάς συ γκρό-

τη σε τη «Γερ μα νι κή Λε γε ώ να» α πό 120 

ε θε λο ντές που έ φτα σαν στην Ελ λά δα 

δια μέ σου της Μασ σα λί ας, τον Δε κέμ-

βριο του 1822. Αλ λά η ε πι χεί ρη ση εί χε 

στη ρι χθεί σε κα κούς υ πο λο γι σμούς και 

σε μια σο βα ρή πα ρε ξή γη ση. Ε νώ ο Κε-

φα λάς εί χε διαβε βαιώ σει ό τι η ελ λη νι κή 

κυ βέρ νη ση ε πρό κει το να α να λά βει τη 

συ ντή ρη ση της λε γε ώ νας, στην πραγ μα-

τι κό τη τα δεν υ πήρ χε ού τε τέ τοια πρό θε-

ση ού τε τέτοια δυ να τό τη τα. Α ντί θε τα, 

στην Ελ λά δα εί δαν με δυ σπι στί α αυ τή 

την ε πι χείρη ση και οι ξέ νοι της λε γε ώ νας 

Θωμάς Γκόρντον, Ιστορικός Άγγλος 

Φιλέλληνας.

Ο Φιλέλληνας Κάρολος Φαβιέρος
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σφύ γων που υ πη ρέ τη σαν την ελ λη νι κή 

υ πό θεση, θα πρέ πει να α να φερ θεί ο 

κό μης Σα ντα ρό ζα (Santa Rosa), έ νας 

α πό τους αρ χη γούς της Ε πανά στα σης 

του Πε δε μο ντί ου του 1821, που α πό 

το Λον δί νο ήλ θε στην Ελ λά δα τον Νο-

έμ βριο του 1824 και βρή κε το θά να το 

πο λε μώ ντας κα τά των Αι γυ πτί ων στη 

Σφα κτη ρί α τον Μά ιο του 1825. Έ νας 

άλ λος ε πι φανής Φι λέλ λη νας υ πήρ ξε 

ο γάλ λος συ νταγ μα τάρ χης Φα βιέ ρος 

(Fabvier), που εί χε δια κρι θεί πα λαιό-

τε ρα κα τά τους Να πο λε ό ντειους Πο-

λέ μους και που α πέ κτη σε αρ γό τε ρα 

υ ψη λά α ξιώ μα τα στην πα τρί δα του. 

Αυ το ε ξό ρι στος για πο λι τι κούς λό γους 

ε κεί νη την ε πο χή, ήλ θε για δεύ τε ρη 

φο ρά στην Ελ λά δα στις αρ χές του 

1825 και ορ γά νω σε σώ μα τα κτι κού 

στρα τού, με το ο ποί ο κα τή γα γε ση μα-

ντι κές ε πι τυχί ες.

Ο Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙ ΛΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Για τον α ριθ μό των Φι λελ λή νων που 

ήλ θαν κα τά τη διάρ κεια της Ε πα νά στα-

σης να πο λε μή σουν στην Ελ λά δα δεν 

έ χου με α κρι βή στοι χεί α. Α πό συν δυα-

σμό, πά ντως, πλη ρο φο ριών μπο ρού με 

να τους υ πο λο γί σου με γύ ρω στους 

1.200. Α πό αυ τούς βρή καν το θά νατο, 

πά λι σύμ φω να με υ πο λο γι σμούς, γύ ρω 

στους 350, α ριθ μός ό χι ευ κα τα φρό-

νη τος. Α νά με σά τους ή ταν ο λόρ δος 

Βύ ρων, ο ο ποί ος, μο λο νό τι, δεν έ πε σε 

στο πε δί ο των μα χών, ο θά να τός του, 

που συν δέ ε ται ά με σα με τις συν θή κες 

πα ρα μο νής στην Ελ λά δα και α πο τε λεί 

φό ρο στον α γώ να για την ε λευ θε ρί α 

της, προ κά λε σε παγκό σμια α πή χη ση.

Η ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΗ ΤΟΥ ΦΙ ΛΕΛ ΛΗ ΝΙ ΣΜΟΥ

Ο φι λελ λη νισμός, στις χώ ρες ι διαί-

τε ρα της δυ τι κής Ευ ρώ πης, εκ δη λώ-

συ νά ντη σαν πο λύ κα κή υ πο δο χή. Στο 

τέ λος, η κα τά στα σή τους α πέ βη α πελ πι-

στι κή, ώ στε α να γκά στη καν να ζη τή σουν 

με α πε σταλ μέ νο στη Γερ μα νί α τα έ ξο δα 

ε πι στρο φής τους.

Πα ράλ λη λα με τους ε θε λο ντές που 

ήλ θαν στην Ελ λά δα να πο λε μή σουν στο 

στρατό ξη ράς, έ φτα σαν ε θε λο ντές, για 

να προ σφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους και 

στο ναυ τι κό. Η χα ρα κτη ρι στι κό τε ρη πε-

ρί πτω ση εί ναι του βρετα νού α ξιω μα τι-

κού του ναυ τι κού Χά στιν γκς (Hastings), 

που έ φτα σε στην Ελ λά δα τον Α πρί λιο 

του 1822 με τον Ζάρ βις (Jarvis), γιο του 

αμε ρι κα νού προξέ νου στο Αμ βούρ γο. 

Ο Χά στιν γκς με τις συμ βου λές του για 

την κα λύ τε ρη ορ γάνω ση και ε ξο πλι-

σμό του ελ λη νι κού ναυ τι κού και με 

την προ σω πι κή του δρά ση υ πη ρέ τη σε 

πολ λα πλώς τον ελλη νι κό αγώνα. Άλ λος 

γνω στός Φι λέλ λη νας υ πήρ ξε ο γάλ λος 

α ξιω μα τι κός του ναυ τι κού Ζουρ νταίν 

(Ζοurdain), ο ο ποί ος δη μοσί ευ σε και 

εν δια φέ ρο ντα α πο μνη μο νεύ μα τα για 

την Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση.

Μο λο νό τι οι πε ρισ σό τε ροι ξέ νοι ε θε-

λο ντές ήλ θαν στην Ελ λά δα κα τά τα δύ ο 

πρώ τα έ τη του Α γώ να, α φί ξεις Φι λελ λή-

νων συ νε χί στη καν σε ό λη τη διάρ κεια 

της Ε πα νά στα σης. Μια μι κρή έ ξαρ ση πα-

ρα τη ρή θη κε με τά την ά φι ξη του λόρ δου 

Βύ ρω να, γύ ρω α πό τον ο ποί ο δη μιουρ-

γή θη κε, και με συμ με το χή πα λαιότερων 

ε θε λο ντών, έ να εκ στρα τευ τι κό σώ μα. 

Ε πίσης, την ί δια πε ρί που ε πο χή, με τά 

την ε πι βο λή του α πο λυ ταρ χι κού κα θε-

στώ τος στην Ι σπα νί α με γαλ λι κή στρα-

τιω τι κή ε πέμ βα ση το 1823, υ πήρξε έ να 

νέ ο κύ μα ε θε λο ντών, που πο λε μού σαν 

προ η γου μέ νως στο πλευ ρό των ισπα-

νών συ νταγ μα τι κών και α να ζη τού σαν 

τώ ρα νέ ο πε δί ο δρά σης.

Με τα ξύ των νέ ων πο λι τι κών προ-
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νε ται και με μια άλ λη μορ φή, που θα 

μπο ρού σε να χα ρα κτη ρι στεί πο λι τι κή. 

Πρό κει ται, συ γκε κρι μέ να, για τις πο-

λι τι κές α πό ψεις υπέρ των Ελ λή νων, 

που εκ φρά ζο νται κυ ρί ως με τη μορ φή 

αρ θρο γρα φί ας στις εφη με ρί δες. Ο φι-

λελ λη νι σμός αυ τός συν δέ ε ται ά με σα 

με τις ε σω τε ρι κές πο λιτι κές ε πι διώ ξεις 

στις χώ ρες που εκ δη λώ νε ται και γι’ 

αυτό δεν εί ναι ά μοι ρος πο λι τι κών υ πο-

λο γι σμών και υ στε ρο βου λιών.

Σε χώ ρες ό που οι φι λε λεύ θε ρες 

ι δέ ες ή ταν υ πό α πα γό ρευ ση και η 

ε λεύ θε ρη έκ φρα ση για θέ ματα ε σω-

τε ρι κής πο λι τι κής δεν ή ταν α νε κτή, 

ό πως στα πε ρισ σό τε ρα γερ μα νι κά 

κρά τη, ο φι λελ λη νι σμός, δη λα δή η 

υ πο στή ρι ξη του α γώ να για την ε λευ-

θε ρί α των Ελ λή νων, α πο τε λού σε έ ναν 

έμ με σο τρό πο δια κή ρυ ξης φι λε λεύ θε-

ρων ι δα νικών και έ να υ πο κα τά στα το 

της α πα γο ρευ μέ νης στο ε σω τε ρι κό 

πο λι τι κής δραστη ριό τη τας. Γι’ αυ τό, 

οι πιο συ ντη ρη τι κές κυ βερ νή σεις εί-

δαν με δυ σπι στί α το φι λελ λη νι σμό, 

πράγ μα που α νά γκα σε πολ λές φι λελ-

ληνι κές ε φη με ρί δες να α πο φεύ γουν 

τα α πευ θεί ας σχό λια και να α φή νουν 

να διαφαί νε ται η φι λελ λη νι κή τους 

το πο θέ τη ση α πό τις ευ νο ϊ κές ει δή σεις 

και τις άλ λες συ να φείς πλη ρο φο ρί ες 

τους για τα πο λι τι κά πράγ μα τα της 

Ελ λά δος.

Σε χώ ρες που το πο λι τι κό σύ στη-

μα ε πέ τρε πε τους πο λι τι κούς α γώ νες, 

ό πως στη Με γά λη Βρε τα νί α και τη 

Γαλ λί α, ο φι λελ λη νι σμός ε μπλέ κε ται 

στις ε σω τερι κές πο λι τι κές δια μά χες. 

Ι διαί τε ρα στη Γαλ λί α, ό που την ε πο χή 

αυ τή κυ ριαρχού σε πο λι τι κή ο ξύ τη-

τα, οι φι λέλ λη νες, που ανήκαν κα τά 

με γά λο μέ ρος στην α ντι πο λί τευ ση, 

α σκού σαν έ ντο νη κριτι κή ε να ντί ον 

της κυ βέρ νη σης, κα τη γο ρώ ντας την 

ό τι ε γκα τέ λει πε τους Έλ λη νες στο έ λε-

ος των δη μί ων τους, τη στιγ μή που 

ε νί σχυε με κά θε τρό πο τον πασά της 

Αι γύ πτου. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι ο 

γνω στός συγ γρα φέ ας και πο λι τικός Σα-

το μπριάν (Chateaubriand), που, ό ταν 

με τεί χε α πό το 1822 μέ χρι το 1824 ως 

υ πουρ γός των Ε ξω τε ρι κών στη γαλ λι-

κή κυ βέρ νη ση, τη ρού σε επι φυ λα κτι κή 

στά ση α πέ να ντι στους Έλ λη νες, ό ταν 

για προ σω πι κούς λό γους πέ ρα σε στην 

α ντι πο λί τευ ση, δη μο σί ευ σε το 1825 

μια παλ λό με νη προ κή ρυ ξη υ πέρ της 

α γω νι ζό με νης Ελ λά δος.

Η πο λι τι κή α ντι δι κί α πή ρε ι διαί-

τε ρες δια στά σεις με α φορ μή τα κο-

ρυ φαί α γε γο νό τα της Ε πα νά στα σης, 

ό πως την κα τα στρο φή του Με σο λογ-

γί ου και τη Ναυμα χί α του Να βα ρί νου. 

Έ τσι, οι α ντι πο λι τευό με νοι Φι λέλ λη-

νες α ντέ δρα σαν με με γά λη βιαιό τη τα 

στην πτώ ση του Με σο λογ γί ου, την 

ο ποί α α πέ δω σαν στην ευνο ϊ κή για 

τους Τούρ κους πο λι τι κή των Δυ νά με-

ων. Α πό την άλ λη πλευ ρά, η Ναυ μαχί α 

του Να βα ρί νου με την ευ νο ϊ κή για 

τους Έλ λη νες έκ βα σή της, που συ νέ-

πιπτε με προ ε κλο γι κή πε ρί ο δο στη 

Γαλ λί α, δια φι λο νι κεί ται και α πό τις 

δύ ο παρα τά ξεις: α πό τους φι λο κυ βερ-

νη τι κούς, που την προ σγρά φουν στην 

κυ βερ νητι κή πο λι τι κή, και α πό τους 

α ντι πο λι τευό με νους, που θε ω ρούν ό τι 

προ κλή θηκε πα ρά την κυ βερ νη τι κή θέ-

λη ση και ο φεί λε ται μό νο στους γεν ναί-

ους γάλ λους ναυ τι κούς. Κά ποιοι, μά-

λι στα, κα λούν τους γάλ λους ε κλο γείς 

να συ ντρί ψουν τους κυ βερ νη τι κούς 

υ πο ψη φί ους, ό πως οι ναύ αρ χοι Κό-

δριν γκτον (Codrington), Δε ρι γνύ (de 

Rigny) και Χέ υ δεν (Heyden) συ νέ τρι-

ψαν τον τουρ κο αι γυ πτια κό στό λο.
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έ τσι το ευ ρύ τε ρο φι λελ λη νι κό κί νη μα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς
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Τι ση μαί νει, ό μως, ο ό ρος MRAP; Εί ναι στην αγ γλι κή γλώσ σα, τα αρ χι κά των 

λέ ξε ων «αν θε κτι κά σε νάρ κες» (Mine Resistant) και «προ στα τευό με να α πό ε νέ-

δρες» (Ambush Protected). Τα ο χή μα τα αυ τής της κα τη γο ρί ας εί ναι τρο χο φό ρα 

θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα, τα ο ποί α με τα φέ ρουν προ σω πι κό και το προ στα τεύ ουν 

ου σια στι κά από συ νη θι σμέ νες αλ λά και α σύμ με τρες α πει λές. 

Χα ρα κτη ρι στι κό των ο χη μά των αυ τών εί ναι η σχε δί α ση της κα μπί νας τους, 

που έ χει μορ φή-σχή μα σε διά τα ξη «V», πράγ μα που βο η θά την ε κτό νω ση των 

α ε ρί ων που προ κα λού νται από την έ κρη ξη κά ποιας πο σό τη τας ε κρη κτι κής 

ύ λης (που υ πάρ χει σε μια νάρ κη ή σε έ να Αυ το σχέ διο Ε κρη κτι κό Μη χα νι σμό) 

ε κα τέ ρωθεν του σκά φους. Έ τσι, δεν προ κα λεί ται ου σια στι κά βυ σμά τω ση, ε νώ 

υ πάρ χει ταυ τό χρο νη «διά χυ ση» του ω στι κού κύ μα τος και κα τά συ νέ πεια μη διά-

τρη ση του υ ψη λού ε πί πε δου θώ ρα κα του σκά φους και φυ σι κά μη πρό κλη ση 

α πω λειών στο ε πι βαί νον προ σω πι κό. 
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Τα ο χή μα τα αυ τά δια βαθ μί ζο νται 

σε τρεις κα τη γο ρί ες. Η κα τη γοριο-

ποί η ση αυ τή ε ξαρ τά ται α πό τη χρη-

σι μο ποί η σή τους και φυ σι κά α πό τη 

διαμόρ φω ση του χώ ρου με τα φο ράς 

ε πι βα τών. Πο λύ συ νο πτι κά, οι τρεις 

αυ τές κα τηγο ρί ες και η α ντί στοι χη 

χρη σι μο ποί η σή τους εί ναι οι ε ξής:

α. Κα τη γο ρί α 1: (MRUV – MINE 

RESISTANT UTILITY VEHICLE): ο χή μα τα 

βά ρους μέχρι 7 τό νους, με δυ να τό τη τα 

με τα φο ράς έ ως 6 α τό μων, προ ο ρι σμέ να 

για ε πι χει ρή σεις σε α στι κό πε ρι βάλ λον. 

Α ΠΕΙ ΛΕΣ

Τι ο δή γη σε στην κα τα σκευ ή των ο χη-

μά των κα τη γο ρί ας MRAP; Ό πως έ χουν 

α πο δεί ξει οι πο λε μι κές ε πι χειρή σεις τις 

δυο τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες, η α πει λή για 

τα μα χό με να ή τα με τα κινού με να στρα-

τεύ μα τα δεν προ έρ χε ται μό νο α πό τις 

γνω στές πη γές κιν δύ νου. Έ τσι, λοι πόν, τα 

αί τι α της δη μιουρ γί ας και η μα ζι κό τη τα 

χρή σης αυ τής της κα τη γο ρί ας ο χη μά των 

ή ταν, με τα ξύ των άλ λων, οι έ ντο νες ε πι θέ-

σεις που δέ χθη καν τα στρα τεύ μα τα του 

στρα τού των Η ΠΑ και των λοι πών συμ μα-

Όχημα τύπου RG-33L κατηγορίας 
ΙΙ με το χαρακτηριστικό βραχίονα 
για χρήση από ομάδες Μηχανικού 

Μάχης και ομάδες EOD 
(Πηγή: Διαδίκτυο)

β. Κα τη γο ρί α 2: (JERRV – JOINT 

EOD RAPID RESPONSE VEHICLE): ο χή-

μα τα βά ρους 19 τό νων, με δυνα τό-

τη τα με τα φο ράς έ ως 11 α τό μων και 

προ ο ρι σμέ να για α πο στο λές συ νο δεί-

ας φα λαγ γών, με τα φο ρά προ σω πι κού, 

χρή ση α πό ο μά δες Μηχα νι κού Μά χης, 

ο μά δες Ε Ε ΚΕΜ (EOD) και δια κο μι δές 

α πω λειών υ γεί ας.

γ. Κα τη γο ρί α 3: (DEDICATED MINE/

IED CLEARING FUNCTION): ο χή μα τα 

βά ρους 22,5 τό νων, με δυ να τό τη τα με τα-

φο ράς έ ως 13 α τό μων και προ ο ρι σμέ να 

α πο κλει στι κά για χρή ση από ο μάδες 

Ε Ε ΚΕΜ (EOD).

χι κών δυνά με ων κυ ρί ως στο Ι ράκ (με τά 

τον 2ο πό λε μο στον Περ σι κό Κόλπο, το 

έ τος 2003) και δευ τε ρευό ντως στις ε πι χει-

ρή σεις στο Αφ γα νι στάν, οι ο ποί ες κα τά 

κύ ριο λό γο προ έρ χο νταν:

 α πό με γά λη ποι κι λί α Αυ το σχέ διων 

Ε κρη κτι κών Μη χα νι σμών (Α ΕΜ ή IED: 

Improvised Explosive Devices) 

 α πό ά με σα πυ ρά σε ε νέ δρες α τά-

κτων ή α νταρ τών. 

Μά λι στα σχε τι κή έ ρευ να του στρα-

τού των Η ΠΑ α πο κά λυ ψε ό τι κα τά τις 

ε πι χει ρή σεις των ΗΠΑ στο Ι ράκ, οι Α ΕΜ 

προ κά λε σαν την πλειο ψη φί α (63%) των 

α πω λειών υ γεί ας μά χης.
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Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚO 

Τα ο χή μα τα αυ τά έ γι ναν ευ ρύ τε ρα γνω-

στά με τά το έ τος 2007, λό γω της μα ζι κής 

χρή σης τους α πό το στρα τό των Η ΠΑ. 

«Πρό γο νοι» αυ τής της κα τη γο ρίας ο χη μά-

των ή ταν τα πρώ τα θω ρα κι σμέ να τρο χο-

φό ρα ο χή μα τα ΓΧ που εί χαν εμ φα νι στεί 

α πό το τέ λος της δε κα ε τί ας του 1970. Χα-

ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα εί ναι το ό χη μα 

SAMIL της ε ται ρεί ας DENEL α πό την Νό τια 

λύ τε ρο μέ ρος των α να βαθμι σμέ νων θω-

ρα κι σμέ νων τύ που HMMWV, με ο ρί ζο ντα 

πε ρά τω σης τον Φε βρουά ριο του 2009.

Πρέ πει να ε πι ση μαν θεί το γε γο νός ό τι 

κά θε θω ρα κι σμέ νο ό χη μα που υ φί σταται 

δεν α νή κει α να γκα στι κά στην κα τη γο ρί α 

MRAP, διό τι σε αυ τήν υ πά γο νται ο χή μα τα 

που πλη ρούν μια σει ρά προ ϋ ποθέ σε ων 

και προ στα σί ας α νώ τε ρου ε πι πέ δου α πό 

κά θε άλ λο που υ πάρ χει έ ως σήμε ρα. 

ΜΑ ΖΙ ΚΗ ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ

Ό ταν ξε κι νού σε ο δεύ τε ρος πό λε μος 

στον Περ σι κό Κόλ πο (Μάρ τιος 2003) με 

την ε πέμ βα ση των έ νο πλων Δυ νά με ων 

των Η ΠΑ και των λοι πών συμ μά χων στο 

Ι ράκ, κα νείς, σχε δόν, δεν μπο ρού σε να φα-

ντα στεί ό τι το σύ νο λο των α πλών ο χη μά-

των ΓΧ ή των α πλά θω ρα κι σμέ νων δεν θα 

μπο ρού σε να ε πι βιώ σει σε αυ τό το α παι-

τη τι κό πε δί ο της μά χης, τη στιγ μή που εξ 

αρ χής δο κι μά στη καν «με σαί ου τύ που» 

Τα ξιαρ χί ες (σύμ φω να με την ορο λο γί α του 

US ARMY ο νο μά ζο νταν STRYKER BRIGADE 

COMBAT TEAM), στις ο ποί ες κύ ριος «κορ-

μός» ή ταν διά φο ρες εκ δό σεις των ε λα-

Ό χ η μ α  τ ύ π ο υ 
B U F F A L O  ( κ α -
τηγορία ΙΙΙ) για 
χρήση από ομά-
δες EOD.

Α φρι κή, η ο ποί α δρα στη ριο ποιή θη κε με τη 

σχε δί α ση του ο χή μα τος αυ τού κα θώς και 

με διά φο ρες σχε διά σεις σαν κι αυ τή. 

Τα πρώ τα ο χή μα τα της κα τη γο ρί ας 

χρη σι μο ποι ή θη καν σε μι κρούς α ριθ μούς 

από το στρα τό και τους πε ζο ναύ τες των 

Η ΠΑ στο Ι ράκ και στο Αφ γα νι στάν, το 

έτος 2003. Τα α πο τε λέ σμα τα των δο κι-

μών και γε νι κά της χρή σης τους ή ταν 

πο λύ εν θαρ ρυ ντι κά. Ό μως, μό λις στα 

τέ λη του έ τους 2006, το Υ πουρ γεί ο Α μύ-

νης των Η ΠΑ (DEPARTMENT OF DEFENCE 

ή D.O.D.), ξε κί νη σε τη δια δι κα σί α προ-

μή θειας ο χη μά των κα τη γο ρί ας MRAP, 

προ κει μέ νου να α ντι κα τα στή σει το με γα-
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φρά θω ρα κι σμέ νων ο χη μά των τύ που 

HMMWV (HIGH MOBILITY MULTIPURPOSE 

WHEELED VEHICLE) ή πιο α πλά των γνω-

στών σε ό λους ως «HUMMER» (συ γκε κρι-

μέ να η έκ δο ση UP ARMORED HMMWV) 

και τα τρο χο φό ρα ΤΟ ΜΑ τύ που STRYKER, 

τα ο ποί α μπο ρού σαν με την ε ξω τε ρι κή θω-

ράκι ση και ε πι πρό σθε τη θω ρά κι ση τύ που 

«περ σί δας» (ε να ντί ον ό πλων ευ θυ τενούς 

τρο χιάς και μι κρής εμ βέ λειας Α-Τ, ό πως 

των πο λύ γνω στών RPG-7) να πα ρέ χουν 

σο βα ρό ε πί πε δο προ στα σί ας από συμ βα-

τι κές και α σύμ με τρες α πει λές. 

Προ ο δευ τι κά, ό μως, με τά τη λήξη 

των κα νο νι κών ε πι χει ρή σε ων και την κα-

τα φα νή νί κη των συμ μα χι κών δυ νάμε ων 

ε να ντί ον του κα θε στώ τος του Σα ντάμ 

Χου σε ΐν, οι προ σβο λές στό χων α πό 

την ι ρα κι νή πλέ ον α ντί στα ση άρ χι σαν 

να αυ ξά νουν με ση μα ντι κές α πώ λειες 

υ γεί ας μά χης και μέ σων, κυ ρί ως για το 

στρα τό των Η ΠΑ. 

Αποτέλεσμα 
έκρηξης νάρ-
κης σε όχημα 

κατηγορίας 
MRAP

 τύπου RG-31
(κατηγορί-

Ό πως εί ναι προ φα νές, η εσπευ σμέ νη 

μα ζι κή πα ρα γω γή ο χη μά των κα τη γο-

ρί ας MRAP ή ταν προ ϊ όν α πο κό μι σης 

δι δαγ μά των (LESSON LEARNED) για τις 

έ νο πλες δυ νά μεις των ΗΠΑ. Α παι τή θη κε, 

μά λι στα, η ε σπευ σμέ νη ει σα γω γή των 
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ο χη μά των αυ τής της κατη γο ρί ας σε υ πη ρε σί α. Ω στό σο, αρ χι κά, δεν υ πήρ χε κοι νός 

σχε δια σμός για την α νά πτυ ξη των ο χη μά των MRAP, με α πο τέλε σμα να υ πάρ χουν 

αρ κε τοί προ μη θευ τές, κα θέ νας με μια α ντα γω νι στι κή θέ ση. 

Η προ μή θεια των ο χη μά των πραγ μα το ποιεί ται τό σο για το στρα τό των Η ΠΑ 

ό σο και για τον κλά δο των πε ζοναυ τών των Η ΠΑ, καθώς και για το στρα τό του 

Η νω μέ νου Βα σι λεί ου, της Γερ μα νί ας, της Αυστρα λί ας, της Ολ λαν δί ας, της Ι σπα-

νί ας και άλ λων, οι ο ποί οι δρού σαν και δρουν σε χερ σαί ες ε πι χει ρή σεις στο Ι ράκ 

αλ λά, δευ τε ρευό ντως, και στο Αφ γα νι στάν. 

Α πό το 2010, με 

την α πε μπλο κή των 

προ α να φερ θέ ντων 

δυ νά με ων των Η ΠΑ 

α πό το Ι ράκ, πολ λά 

ο χή μα τα με τα φέρ θη-

καν στο θέ α τρο ε πι-

χει ρή σε ων του Αφ-

γα νι στάν. Σύμφω να 

με ε πί ση μη α να φο ρά 

προς το Κο γκρέ σο 

των Η ΠΑ, το Υ πουρ-

γείο Α μύ νης των Η ΠΑ 

α νέ φε ρε ό τι έ ως την 

6η Ια νουα ρί ου 2011, 

13.624 ο χή μα τα κα-

τη γο ρί ας MRAP εί χαν 

πα ρα δο θεί ή με τα φερ-

θεί για χρή ση στο Αφ-

γα νι στάν. 

ΠΛΕ Ο ΝΕ ΚΤH ΜΑ ΤΑ 

Ο ΧΗ ΜA ΤΩΝ MRAP

Εί ναι κοι νά α πο δε-

κτό ό τι τα ο χή μα τα 

αυτού του τύ που προ σέ φε ραν α νώτε ρο ε πί πε δο α σφα λεί ας στα με τα φε ρό με να 

τμή μα τα που δεν υ πήρ χε στα α θω ράκι στα ή στα ε λα φριάς θω ρά κι σης ο χή μα τα. 

Μά λι στα, θα μπο ρού σε να ει πω θεί ότι τα ο χή μα τα MRAP α πο τε λούν μια «ε πα νά-

στα ση» στον τρό πο με τα φο ράς-με τα κί νη σης στρα τευ μά των.

Το βα σι κό πλε ο νέ κτη μα αλ λά και ό φε λος α πό τη χρή ση των ο χη μά των της 

κα τηγο ρί ας αυ τής εί ναι η πο λύ ση μα ντι κή μεί ω ση α πω λειών υ γεί ας μά χης και 

η ασφα λής με τα φο ρά των στρα τευ μά των. Αυ τό δεν α πο τε λεί α πλώς μια δια πί-

στωση, αλ λά προ κύ πτει α πό τα στα τι στι κά στοι χεί α που πα ρου σί α σαν ο στρα τός 

των Η ΠΑ για τα τε λευ ταί α έ τη πα ρα μο νής στο Ι ράκ. Τον Ιού νιο του 2008, η ε φη με-

ρί δα USA Today α νέ φε ρε ό τι οι ε πι θέ σεις α πό Α ΕΜ στην ά κρη των δρο μο λο γί ων 

Όχημα MRAP τύπου COUGAR Η κατηγορίας Ι του 
Βασιλικού στρατού του Ηνωμένου Βασιλείου σε φάλα-
γγα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ με αναρτημέ-
νη θωράκιση τύπου περσίδας.



60 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Συγκριτικά τεχνικά χαρακτη-
ριστικά και στοιχεία ενός οχή-
ματος κατηγορίας MRAP (κα-
τηγορία ΙΙ) και ενός οχήματος 
με ελαφρά θωράκιση.
(Αναδημοσίευση από την εφη-
μερίδα USA Today)

How the Cougar 4x4 Mine Resistant Ambush

Protected (MRAP) vehicle compares to the up-

armored Humvee M1114:

MRAP                                                  Humvee

108 inches Width 91 inches

104 inches Height 75 inches

233 inches Length 196.5 inches

38,000 lbs.. Maximum weight 12,100 lbs.

5 -10 Crew 4

330 hp Engine 190hp

65 mph Maximum speed 78 mph

5,000 lbs. Payload capacity 2,300 lbs.

600 miles Range 275 miles

Armor

V-shaped hull

deflects force of blast

away from crew.

Flat underside

catches full force of blast

through the floor

Sources: Credit Suisse; Force protection Inc.

(forceprotection.net); globalsecurity.org:

insidedefense.com; janes.com

By Frank Pompe and Karl Gelles, USA TODAY

στο Ι ράκ και οι α πώ λειες υ γεί ας 

α πό αυ τές μειώ θη καν κα τά σχε-

δόν 99% ε ξαι τί ας, κυ ρί ως, της 

χρή σης των ο χη μά των κα τη γο-

ρί ας MRAP.

Ε πί ση μη έκ θε ση προς το 

Α με ρι κα νι κό Κο γκρέ σο τον Ια-

νουά ριο 2011 ε κτι μά, ε πίσης, 

ό τι η χρή ση ο χη μά των της κα-

τη γο ρί ας MRAP, κυρί ως στο 

Αφ γα νι στάν, έ χει μειώ σει τους 

τραυ μα τι σμούς και τις α πώ-

λειες υγεί ας για το χρο νι κό 

διά στη μα α πό τον Ια νουά ριο 

2009 έ ως και τον Ιού λιο 2010 

πά νω α πό 30%. 

ΜΕΙΟ ΝΕ ΚΤHΜΑ ΤΑ Ο ΧΗ ΜA ΤΩΝ 

MRAP

Τα ο χή μα τα έ χουν και κά ποιες 

α δυ να μί ες, οι ο ποί ες, α φε νός, δεν 

μπο ρούν να πα ρα κάμ ψουν τα εμ-

φα νή πλεο νε κτή μα τα, και α φε τέ-

ρου μπο ρούν να ξε πε ρα στούν. 

 Πο λυ τυ πί α

Το βα σι κό μειο νέ κτη μα των 

ο χη μά των εί ναι οι πολ λοί τύ ποι που βρί σκο νται σε υ πη ρε σί α αυ τή τη χρο νι κή 

πε ρί ο δο, ει δι κά στο στρα τό των ΗΠΑ. Οι πιο πολλές επικρίσεις που έχει δεχθεί 

το πρόγραμμα παραγωγής οχημάτων κατηγορίας ΜRΑP, έχουν να κάνουν με 

την έλλειψη παραγωγής ενός κοινού σχεδίου, το οποίο αποτελεί από μόνο του 

μια υλικοτεχνική πρόκληση για τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, επικρίσεις υπήρξαν και 

για τον μικρό αριθμό οχημάτων που είχαν παραδοθεί σε μονάδες του στρατού 

των ΗΠΑ στο Ιράκ και στο Αφ γα νι στάν έως και το έτος 2010, παρά τις μεγάλες 
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παραγγελίες που είχαν δοθεί στις κα-

τασκευάστριες εταιρείες.

 Δια στά σεις ο χή μα τος

Άλ λες ε πικρί σεις α φο ρούν το βά ρος 

και το μέ γε θος των ο χη μά των, που πε-

ριο ρί ζουν σοβα ρά την κι νη τι κό τη τά τους 

κα τά τη με τά βα σή τους α πό τους κύ ριους 

δρό μους στις α στι κές πε ριο χές ή κα τά τη 

διέ λευ σή τους α πό γέ φυ ρες. Ό πως έ χει με-

λε τη θεί, το 72% των γε φυ ρών πα γκο σμί ως 

της θω ρά κι σης, υ πάρ χουν α νη συ χί ες ό τι 

ε άν σε πε ρί πτω ση ε νέ δρας κα τα στρα φεί 

το α μά ξωμα, το προ σω πι κό θα α πο μο νω-

θεί ε ντός του σκά φους πι θα νόν α βο ή θη-

το. Ε πί σης, το ό χη μα μπο ρεί να προ κα λέ-

σει ε κνευ ρι σμό στον ά μα χο πλη θυ σμό 

λό γω της α πει λη τι κής του ό ψης.

 Δυ σκο λί α Με τα φο ράς

Πρό βλη μα εί ναι η δυ σκο λί α αε ρο-

με τα φο ράς τους σε ο ποιο δή πο τε θέ α-

δεν μπο ρεί να αντέ ξει το βά ρος των συ γκε-

κρι μέ νων ο χη μά των κα τη γο ρί ας MRAP.  

Ε πι πρό σθε τα, α να τρέ πο νται εύ κολα, λό γω 

του υ ψη λού κέ ντρου βά ρους, ε νώ ελ λο χεύ-

ει και ο κίν δυ νος η λε κτροπλη ξί ας, λό γω 

του με γά λου ύ ψους του ο χή μα τος.

 Ε πι χει ρη σια κή α νά πτυ ξη

Ε πει δή το αμά ξω μα του ο χή μα τος εί-

ναι κα τά κά ποιο τρό πο ξε χω ρι στό, λό γω 

τρο ε πι χει ρή σε ων α νά τον κό σμο, μιας 

και χρειά ζο νται με γά λα με τα φο ρι κά 

Α/Φ ό πως των τύ πων C-5 GALAXY ή 

An-124 ANTONOF, τα ο ποί α εί ναι πο-

λυ δά πα να. 

ΤY ΠΟΙ Ο ΧΗ ΜA ΤΩΝ 

Ο στρα τός των Η ΠΑ, λό γω της ε πεί-

γου σας α νά γκης προ μή θειας τέ τοιων 

Έκρηξη νάρκης σε όχημα κατηγορίας MRAP τύπου COUGAR Η (κατηγορία Ι).
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ο χη μά των για τις ε πι χει ρή σεις του στο Ι ράκ και το Αφ γανι στάν, χρη μα το δό τη σε 

πρό γραμ μα, στο πλαί σιο ε νός «προ ϋ πο λο γι σμού πό λεμου έ κτα κτης α νά γκης», 

βά σει του ο ποί ου α να τέ θη κε η πα ρα γω γή τους σε αρ κε τές ε ται ρεί ες που πα-

ρου σί α σαν υ πο δείγ μα τα πα ρό μοιων ο χη μά των. 

Μά λι στα, ό σον α φο ρά τα ο χή μα τα τύ που HMMWV του κλά δου των πε ζο ναυ-

τών των Η ΠΑ, εί χε προ γραμ μα τι στεί να α ντι κα τα στα θούν ό λα σε ε μπό λε μες ζώ νες 

με ο χή μα τα κατη γο ρί ας MRAP. Στις 8 Μα ΐ ου 2007, ο τό τε Υ πουρ γός Ά μυ νας των 

Η ΠΑ Ρό μπερ τ Γκέ ιτ ς δή λω σε ό τι η α πό κτη ση των ο χη μά των κα τη γο ρί ας MRAP 

εί ναι τόσο ύ ψι στης προ τε ραιό τη τας για το στρατό των ΗΠΑ, ώστε κατά το οι-

κονομικό αυτό έτος δόθηκε το ποσό των 1,1 δις Ευρώ από τον προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, επίσης, ανα-

φέρεται ότι η χρηματοδότηση για το οι κο νο μι κό έ τος 2011 για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ανήλθε στο ποσό των 3,4 δις δολλαρίων.

Εν δει κτι κά α να φέ ρο νται οι πα ρα κά τω τύ ποι ο χη μά των:

 MAXX PRO της ε ται ρεί ας NAVISTAR INTERNATIONAL [κα τη γο ρί α Ι (υπόδειγμα: 

AF, Dash, Plus, MRV) και κα τη γο ρί ας Ι Ι (υπόδειγμα: Pro)]

RG-33 της ε ται ρεί ας BAE SYSTEMS [κατη γο ρί ας Ι και υπόδειγμα L κα τη γο-

ρί ας Ι Ι (6x6)]

 COUGAR της ε ται ρεί ας FORCE PROTECTION [υπόδειγμα Η κα τη γο ρί ας Ι (4Χ4) και 

υπόδειγμα HE κα τη γο ρί ας Ι Ι (6x6)]

 RG-31 της ε ται ρεί ας GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS [κα τη γο ρί ας Ι 

(υποδείγματα: Mk.5,Α2) και κα τη γορί ας Ι Ι (υπόδειγμα: Mk.5Ε)]

Όχημα BUFALLO κατηγορίας ΙΙ 
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Η πλάγια οπίσθια πλευρά του οχήματος 
στον όρχο του ΤΕΣΑΦ, όπου φαίνεται 

καθαρά η θωράκιση και η θύρα εξόδου 
του προσωπικού. Φωτογραφία από την 

παραλαβή των οχημάτων.

Εμπρόσθια πλευρά του οχήματος με 
τους θωρακισμένους υαλοπίνακες και 
τον πύργο. Φωτογραφία από την πα-
ραλαβή των οχημάτων.

 MRAP ALL-TERRAIN VEHICLE (M-ATV) της ε ται ρεί ας OSHKOSH DEFENSE 

[κα τη γο ρί α Ι] 

 CAIMAN της εται ρεί ας BAE SYSTEMS [κα τη γο ρί α Ι (4Χ4) και Ι Ι (6Χ6)]

 BUFFALO MRV της ε ται ρεί ας FORCE PROTECTION [κα τη γο ρί ας Ι Ι Ι (6Χ6)]

 DINGO ATF  της ε ται ρεί ας ΚΜW [κα τη γο ρί α Ι].

Ε πι πρό σθε τα, εν δει κτι κά πάλι, α να φέ ρο νται οι πα ρα κά τω τύ ποι ο χη μά των, οι 

ο ποί οι βρί σκο νται υ πό α νά πτυ ξη:

 ARAVIS της ε ται ρεί ας NEXTER

 OCELOT της ε ται ρεί ας FORCE PROTECTION EUROPE.

ΒΕΛ ΤΙΩΣΕΙΣ Ο ΧΗ ΜA ΤΩΝ 

Πα ρά το γε γο νός ό τι πρό κειται για ο χή μα τα με πο λύ πρό σφα τη ει σα γω γή σε 

υ πη ρε σί α, υ πάρ χουν ή δη ε νέργειες α να βάθ μι σης και βελ τί ω σής τους, οι ο ποί ες ο φεί-

λο νται στις α δυ να μίες ή μι κρο α τέ λειες που έ χουν α να φερ θεί κα τά τη χρή ση τους. Η 

α νά γκη για ακό μη με γα λύ τε ρη προ στα σί α του προ σω πι κού πιέ ζει τις ε ται ρεί ες να 

βελ τιώ σουν τις σχε διά σεις τους. Πα ράλ λη λα, οι ε ται ρεί ες σχε διά ζουν τώ ρα την ε πό-

με νη γε νιά, η ο ποί α θα εν σω μα τώ σει και νέ ες βελ τιώ σεις που θα α πα λείψουν τυ χόν 

α τέ λειες, ε νώ θα ει σά γει νέ α δε δο μέ να ει δι κά στα ο χή μα τα της κατη γο ρί ας Ι. 

O ΧΗ ΜΑ ΤY ΠΟΥ MAXX PRO

Α πό τις 8 Φε βρουα ρί ου 2011, το Τάγ μα Ει δι κής Συν θέ σε ως στο Αφ γα νιστάν 

χρη σι μο ποιεί για τη με τα φο ρά τού προ σω πι κού του 5 ο χή μα τα κα τη γο ρί ας MRAP 

του τύ που MAXX PRO, προ έ λευ σης και κα τα σκευ ής Η ΠΑ της ε ται ρεί ας NAVISTAR 

INTERNATIONAL. 

Τα ο χή μα τα αυ τά δια τέ θη καν δω ρε άν α πό το στρα τό των Η ΠΑ για έ να χρό νο 

και προ ήλ θαν α πό τα α πο θέ μα τά του στο Ι ράκ. Το πλή ρω μα εί ναι τρεις (ο δη-

γός, πολυ βο λη τής και αρ χη γός πλη ρώ μα τος) και το με τα φε ρό με νο προ σω πι κό 
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εί ναι 4 άτομα. To ό χη μα βα σί ζε ται στο 

σκά φος του φορ τη γού οχή μα τος τής 

ε ται ρεί ας, το WorkStar 7000 .

Κύ ριος χρή στης του ο χή μα τος εί ναι ο 

στρα τός των Η ΠΑ. Ο χή μα τα του τύ που 

έ χει, ε πί σης, προ μη θευ τεί ο στρα τός της 

Πο λω νί ας, ε νώ έ νας α ριθ μός απ’ αυ τά 

έ χει πα ρα χω ρη θεί στον βουλ γα ρι κό και 

στον γε ωρ για νό στρα τό. Α πό την κα τα-

σκευά στρια ε ται ρεί α έ χουν πα ρα δο θεί 

πά νω α πό 5000 ο χή μα τα του τύ που. 

Τα τε χνι κά χα ρα κτη ρι στι κά του ο χή-

μα τος α να λυ τι κά εί ναι:

Πλή ρω μα: 3-4 υ πη ρέ τες 

Βά ρος: 12,5 tn κε νό και 16,5 τό νοι μά χης 

[κα τη γο ρί α: I]

Μή κος: 6,45 m 

Πλά τος: 2,51 m 

Ύ ψος: 3,04 m 

Ε δα φι κή α νο χή (α πό στα ση α πό έ δα-

φος): 35,5 cm 

Ω φέ λι μο φορ τί ο: 5 tn

Κι νη τή ρας: 4χρο νος 16 TURBO DIESEL 

8,7 lt με 330 hp στις 2100 rpm

Κι βώ τιο Τα χυ τή των: Αυ τό μα το 5ά ρι  

Μέ γι στη Τα χύ τη τα: 120 χιλ/ώ ρα

Τύ πος Καυ σί μου: JP-8 

Χω ρη τι κό τη τα ρε ζερ βουάρ: 67 γα λό νια 

ή 253 λί τρα 

Αυ το νο μί α Καυ σί μου: 600 χλμ

Α νάρ τη ση: η μιελ λει πτι κό σύ στη μα

Φρέ να: ABS-ESP- Α ε ρό φρε νο

Ε λα στι κά-Δια στά σεις: 395/85/R20 

Δυ να τό τη τα διά βα σης υ δά τι νου κω λύ-

μα τος: 91,4 cm. 

Ο πύρ γος του ο χή μα τος δέ χε ται πο λυ βό-

λο M-2 των 0,50 in (12,7mm) ή FN-MAG 

των 7,62mmx51 ή και βομ βι δο βό λο 

GMG των 40mm.

Το ό χη μα αυ τού του τύ που φέ ρει 

θω ρά κι ση ε πι πέ δου ΙΙ Ι και Ι Ι Ια που προ-

σφέ ρει προ στα σί α α πό πυ ρά φο ρη τών 

ό πλων και ε κρή ξεις ναρ κών και διά φο-

Ο πύργος του οχήματος, στον οποίο έχει 
τοποθετηθεί πολ/λο 0,50 in M2, κατά τη 

συνοδεία φάλαγγας στην Καμπούλ.

Στιγμιότυπο από την παραλαβή των 
οχημάτων τύπου MAXX PRO στην έδρα 
του ΤΕΣΑΦ. Διακρίνονται οι κεραίες του 
Σ/Α τύπου HARRIS και τα ηλεκτρονικά 

αντίμετρα τύπου SYMPHONY.

ρων ει δών ε κρη κτι κών υ λών σε τυ πο-

ποι η μέ νη ή μη μορ φή, της ισ ρα η λι νής 

ε ται ρεί ας PLASAN SASA (τη θω ρά κι ση 

της ί διας ε ται ρεί ας φέ ρουν τα ο χή μα τα 

τύ που HUMMER M1113 – φο ρείς των 

ε κτο ξευ τών KORNET-E που υπάρ χουν 

στους α νε ξάρ τη τους Λό χους Α-Τ). Ε πί-

σης, το σκά φος φέ ρει σύγ χρο νο σύστη-

μα προ στα σί ας α πό ρα διο λο γι κή, βιο λο-

γι κή και χη μι κή α πει λή.

Ε πι πλέ ον, τα συ γκε κρι μέ να ο χή-

μα τα φέ ρουν η λε κτρο νι κά α ντί με τρα 
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της ε ται ρεί ας SYMPHONY, τα ο ποί α α ντι με τω πί ζουν ή α δρα νο ποιούν σε ι κα νή 

α κτί να (πε ρί τα 25 μέ τρα) τις α σύρ μα τα με τα δι δό με νες η λεκτρο νι κές εκ πο μπές 

Λεπτομέρεια με πολ/λο τύπου FN-MAG 
προσαρμοσμένο στoν πύργο του οχή-
ματος. (Φωτο Λγός Ευριπίδης Χανιάς)

Συντήρηση οχήματος κατά την εβδο-
μαδιαία προληπτική συντήρηση από 
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό του 
ΤΕΣΑΦ. (Φωτο Λγός Ευριπίδης Χανιάς) 

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του οχήματος τύπου MAXX PRO χωρίς προσωπικό (αρι-
στερά) και με πλήρες προσωπικό (δεξιά), το οποίο φέρει τον ατομικό του φόρτο.

(Φωτο Λγός Ευριπίδης Χανιάς)
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που μπο ρεί να πυ ρο δο τή σουν Α ΕΜ. Το συ γκε κρι μέ νο σύ στη μα α πο τε λεί έ να 

α κό μη α ντί με τρο και μέ σο προ στα σί ας, και με αυ τό εί ναι εφο δια σμέ να ό λα τα 

μέ σα μά χης των δυ νά με ων της ISAF. Το ί διο σύ στη μα φέ ρει και το σύ νο λο των 

ο χη μά των τύ που VBL της δυ νά με ως του ΤΕ ΣΑΦ.

ΣΥ ΜΠΕ ΡA ΣΜΑ ΤΑ

Δεν ε πι δέ χε ται αμ φι σβή τη ση ό τι οι φά λαγ γες ο χη μά των σε 

ε πι χει ρή σεις σε ου δέ τε ρο ή ε χθρι κό πε ρι βάλ λον δεν «α ντέ-

χουν», πλέ ον, να πε ριλαμ βά νουν α θω ρά κι στα ο χή μα τα ΓΧ, 

τα ο ποί α δεν πα ρέ χουν κα μί α προ στα σί α στο προ σω πι κό. Τα 

ο χή μα τα κα τη γο ρί ας MRAP προ σφέ ρουν με γά λη α σφά λεια 

στα με τα φε ρό με να τμή μα τα και προ ά γε ται ση μα ντικά το ε πί πε-

δο προ στα σί ας. Η νέ α γε νιά των ο χη μά των της κα τη γο ρί ας, η 

ο ποί α εί ναι υ πό α νά πτυ ξη, θα έ χει κα λύ τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά, 

βελ τιώ σεις και φυ σικά μι κρό τε ρες δια στά σεις, προ κει μέ νου 

να προ α χθεί η ευ κι νη σί α α κό μη και σε α στι κό πε ρι βάλ λον.

Στιγμιότυπο από την είσοδο 
οχημάτων MAXX PRO του ΤΕΣΑΦ 

κατά τη μεταφορά ελληνικού 
τμήματος, στην κεντρική πύλη 

του στρατοπέδου «Γκαζί» 
στην Καμπούλ.
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

α) Εγ χει ρί δια Εκ στρα τεί ας 

 TECHNICAL MANUAL (TM) 9-2355-324-10 «operator manual for MAXXPRO™ mine resistant ambush pro-

tected (MRAP) vehicle» έκ δο ση US ARMY, Ιού νιος 2010.

β) Άρ θρα Α μυ ντι κών Πε ριο δι κών 

 McLeary Paul, «Counter culture», Πε ριο δι κό Defence Technology International, Α πρί λιος 2010.

 McLeary Paul, «Armed and Dangerous». Πε ριο δι κό Defence Technology International, Μάρ τιος 2010.

 Batey Angus, Mackenzie Christina, «The tough get going». Πε ριο δι κό Defence Technology International, 

Ιού νιος 2010.

 Andrew Feickert, «MRAP vehicles: Background and Issues for Congress». Congressional Research Service, 

18 Ια νουά ριου 2011.

Δια δι κτυα κοί τό ποι – διευ θύν σεις: 

 www. navistar.com

 www.defenseindustrydaily.com/more-mraps-1200-maxxpro-mpvs-from-navistar-03344

 http://en.wikipedia.org/wiki/International_MaxxPrο

 ww.globalsecurity.org/military/systems/ground/maxxpro.htm

 www.plasansasa.com/product-lines/armored-vehicles

 www. hellenicdefence.gr/eidiseis/e2011/110210c.html

 www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=17452&Itemid=47

 www.defenseindustrydaily.com/M-ATV-A-Win-at-Last-for-Oshkosh-05602

 http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2007/04/military_vehicles_grοund_sea_air_transporta-

tion_budget_orders.html

 http://www.armyrecognition.com/forum/viewtopic.php?p=5721&sid=f8a79aac9bdc05c024b301f0e1a

0bb9

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cougar_(vehicle)

 http://www.defenseindustrydaily.com/more-mraps-1200-maxxpro mpvs -from navistar03344/?utm_

campaign=newsletter&utm_source=did&utm _me dium=textlink&utm_term=Navistar

 Χρη σι μο ποι η θεί σες Συ ντμή σεις :

Α ΕΜ (IED) :
Αυ το σχέ διοι Εκρη κτι κοί Μη χα νι σμοί ή 

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES

A-T :  Α ντιαρ μα τι κό/-ων

ΓΧ : Γε νι κής Χρή σης

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

COUNTER – IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES

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

EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL

ΤΟ ΜΑ : Τε θω ρα κι σμέ νο Ό χη μα Μά χης
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τχης (ΠΖ) Ιω άν νης Φα σια νός

Άρ θρο του Aν χη David Kilcullen στο Australian Army Journal, τεύ χος Ιου νί ου 2003

Ε πα νε ξέτα ση της

Θε ω ρη τι κής Βά σης του

Α γώ να εκ του Συ στάδην

(Close Combat)

Τµη µάτων ΠΖ
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ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΖ

Τ
ο άρ θρο α φο ρά σύγ χρο νες τα κτι κές α ποβι βα σμέ νου Πεζικού. Υ πο-

στη ρί ζει ό τι ο αυ στρα λια νός Στρατός Ξηράς πρέ πει να α να θε ω ρή σει 

κά ποιες α πό ψεις του σχε τι κές με το ρό λο του ε λιγ μού και της κατα στο λής 

δια κα ται γι στι κών πυ ρών (suppression) κα τά τον α γώ να εκ του συ στά δην. 

Το άρ θρο δεν ε πι χει ρη μα το λο γεί για κά ποια συ γκε κρι μέ νη λύ ση. Α ντ’ αυ-

τού, προ βάλλει κά ποια εμ φα νή προ βλή μα τα σχε τι ζό με να με το υ φι στά μενο 

δόγ μα μας και θέ τει την πρό κλη ση για και νο το μί ες και για συ ζή τη ση των 

θε μά των. Ο σκο πός εί ναι να εν θαρ ρύ νει την ε παγ γελ μα τι κή συ ζή τη ση για 

νε οτε ρι σμούς στην τα κτι κή Πε ζι κού. Εί τε αυ τή η συ ζή τη ση λά βει χώ ρα στις 

σελί δες αυ τής της ε φη με ρί δας ή σε κά ποιο άλ λο φό ρουμ δεν έ χει ση μα σί α. 

Αυ τό που έ χει ση μα σί α εί ναι να γί νει η συ ζή τη ση, να α να θε ω ρή σου με τη 

θέ ση μας σχε τι κά με το ρό λο της κα τα στο λής με πυ ρά και του ε λιγ μού 

κα τά τον α γώ να εκ του συ στά δην και να α ξιο λο γή σου με την τα κτι κή μας 

για τις συν θή κες του 21ου αιώ να.

Παρ’ ό λο που η ε πι χει ρη σια κή ε μπει ρί α ε ντός του αυ στρα λια νού ΠΖ 

εί ναι σή με ρα πε ρισ σό τε ρο δια δε δο μέ νη απ’ ό,τι την ε πο χή του πο λέ-

μου του Βιετνάμ, η πραγ μα τι κή μά χι μη ε μπει ρί α πα ρα μέ νει σπά νια. Γι’ 

αυ τό, τα δόγ μα τα τα κτι κής –ο τρό πος δη λα δή που πο λε μά με και το 

πώς εκ παι δεύ ου με τους νε αρούς διοι κη τές μας– εί ναι ση μα ντι κό τε ρα 

α πό πο τέ. Ε άν δεν α να πτύσ σου με διαρ κώς την τα κτι κή μας σκέ ψη, 

ελ λο χεύ ει ο πραγ μα τι κός κίν δυ νος να ε φαρ μό ζου με α κα τάλ λη λες 

με θό δους τα κτι κής σε μελ λο ντι κές συ γκρού σεις, με κατα στρο φι κές 

συ νέ πειες. Το πα ρόν άρ θρο θα πε ρι γρά ψει, στην αρ χή, κά ποιες εμπει-

ρί ες που ο δή γη σαν τον συγ γρα φέ α να αμ φι σβη τή σει κά ποιες α πό ψεις 

του συ στή μα τος τα κτι κής μας. Στη συ νέ χεια, θα ε ξε τά σει, εν συ ντο μί α, 

κά ποιες ι στο ρι κές και ε πι στη μο νι κές εν δεί ξεις πριν κα τα λή ξει στην 

πρό κλη ση να α να θε ω ρη θεί η βά ση της τα κτι κής του πε ζι κού μας.
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Ε ΠΙΘΕ ΣΗ ΛΟ ΧΟΥ ΣΕ Α ΣΤΙ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ

(ΚΑ ΤΟΙ ΚΗ ΜΕ ΝΟΥΣ ΤΟ ΠΟΥΣ)

Με τα ξύ του 1995 και 1997, υ πη ρέ τη σα ως εκ παι δευ τής α πό α νταλ λα γή, στο 

Σχο λεί ο Μά χης Δι μοι ρι τών του Βρε τα νι κού Στρα τού. Κα τά τη διάρ κεια κά θε 

εκ παι δευ τι κής σει ράς, οι μα θη τές συ γκρο τού σαν έ να Συ γκρό τη μα Λόχου και 

ε κτε λού σαν διά φο ρες ε πι θέ σεις σε α στι κό πε ρι βάλ λον, χρη σι μο ποιώ ντας προ σο-

μοί ω ση - πα ρό μοια με το δι κό μας Σύ στη μα Προ σο μοί ω σης (Tactical Engagement 

Simulation System -TESS). Ή ταν α σκή σεις δι πλής ε νερ γεί ας, που διε ξά γο νταν σε 

προ κα θο ρι σμένα και ορ γα νω μέ να πε δί α α σκή σε ων, με Ο ΝΥ ΠΑΣ και συ στή μα τα 

προσ διο ρι σμού θέ σης που μας ε πέ τρε παν να α να πα ρά γου με τις ε μπλο κές των 

τμη μά των και να τις α να λύ ου με με λε πτο μέ ρειες. Ε πι τυγ χα νό ταν έ νας υ ψη λός 

βαθ μός ρε α λισμού α πέ να ντι σε έ ναν ε χθρό που «έ παι ζε ε λεύ θε ρα».

Κα τά τη διάρ κεια αυ τών των τριών ε τών στη Βρε τα νί α, διοί κη σα 12 ε πι-

θέ σεις Λό χου στις εκ παι δευ τι κές ε γκα τα στά σεις α στι κού πε ρι βάλ λο ντος στο 

Sennybridge στην Ουα λί α και στο Copehill Down στο Salisbury Plain. Κά θε 

ε πί θε ση κα τα γρά φη κε και α να λύ θη κε και η τα κτι κή άλ λα ζε με το χρό νο, σε 

μια προ σπά θεια να βελ τιω θεί η ε πι βί ω ση του Λό χου κα τά την ε πί θε ση. Οι 

ε πι θέ σεις ε κτε λέ στη καν στο ίδιο έ δα φος κά θε φο ρά, ε νά ντια στον ί διο ε χθρό, 

με το ί διο σε νά ριο τα κτι κής, έ χο ντας την ί δια α πο στο λή και ε νερ γού ντων των 

ί διων φίλιων δυ νά με ων. Οι α σκή σεις αυ τές α πέ δω σαν έ να ση μα ντι κό πο σο στό 

ε μπει ρί ας στην ε πί θε ση σε α στι κό πε ρι βάλ λον. Με υ ψη λής ποιό τη τας ε ξο μοί-

ω ση, κα τέστη δυ να τό να α να γνω ρι στεί ποιες α πώ λειες υ πέ στη σαν τα φί λια ή 

ε χθρι κά στοι χεί α, σε ποιο χρο νι κό ση μεί ο της μά χης και σε ποια γε ω γρα φι κή 

πε ριο χή.

Τα α πο τε λέ σμα τα ή ταν εκ πλη κτι κά. Στις πρώ τες ε πι θέ σεις, ε φαρ μό στη κε 

μια «ορ θό δο ξη» τα κτι κή προ σέγ γι ση. Η ε πί θε ση ξε κί νη σε με ε ξα πό λυ ση κα ται-

γι στι κού πυ ρός κα τα στο λής, το ο ποί ο έ δω σε τη δυ να τό τη τα στη Δρια που εί χε 

το ρό λο του τμή μα τος ε φό δου να εισχω ρή σει στο χω ριό και να προ χω ρή σει 

μα χό με νη ώ στε να ε ξα σφα λί σει τους ζω τι κούς ΑΝ ΣΚ. Η ε φε δρεί α, τό τε, χρη σι-

μο ποι ή θη κε για την εκ κα θά ρι ση της ενα πο μεί να σας α ντί στα σης στο χω ριό, το 

ο ποί ο υ πε ρα σπι ζό ταν μια ε νι σχυ μένη Δρια σε προ πα ρα σκευα σμέ νη ά μυ να και 

το ο ποί ο τε λι κά θα κα τα λαμ βα νό ταν. Ό μως, κά θε φο ρά, υ φι στά με θα βα ριές 

α πώ λειες και α παι τού νταν αρ κε τές ώ ρες α γώ να έ ως την κα τά λη ψή του.

Το πρό βλη μα φαι νό ταν να ο φεί λε ται στην κα τα στο λή με πυ ρά. Ο Λό χος 

μπο ρού σε να πε τύ χει ε παρ κή υ πε ρο χή πυ ρός, ώ στε υ πό την κά λυψη αυ τού 

να προ ω θή σει την ε πι τι θέ με νη Δρια μέ χρι τα πρώ τα σπί τια, αλ λά ενώ προ-

σπα θού σα με να ε λι χθού με, τα ε πι τι θέ με να τμή μα τα υ φί στα ντο α πώ λειες α πό 

ε χθρι κές θέ σεις σε βά θος, οι ο ποί ες εί χαν πα ρα μεί νει μη α νι χνεύ σιμες και χω ρίς 

«κα τα στο λή». Μέ χρι τη στιγ μή που οι ΑΝ ΣΚ εί χαν κατα λη φθεί, τα α πο θέ μα τα 

πυρ/κών εί χαν ε λατ τω θεί τόσο πο λύ (και οι α πώ λειές μας εί χαν αυ ξη θεί τό σο 

πο λύ) που ή μα σταν ε ξαι ρε τικά ευά λω τοι στην α ντε πί θε ση.

Πα ρα κο λου θώ ντας το βί ντε ο των ε πι θέσε ων και α να λύ ο ντάς τες κα τά τη 

διάρ κεια της κρι τι κής με τά α πό κά θε ά σκηση, βρέ θη κα συ χνά έκ πλη κτος 
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α πό τη συ μπε ρι φο ρά και τις θέ σεις των τμη μά των μου κα τά τη διάρ κεια των 

ε πι θέ σε ων. Δεν προ ω θού νταν κα τά το μείς ή κα τά ομά δες πυ ρός, εκ κα θα ρί ζο-

ντας το έ να οί κη μα με τά το άλ λο, δη μιουρ γώ ντας μια ξε κά θα ρη Προ ω θη μέ νη 

Γραμ μή Φι λί ων Τμη μά των (FLOT), αλ λά ού τε και κι νού νταν σε ευ θεί α γραμ μή. 

Α ντ’ αυ τού, η κί νη σή τους έ μοια ζε με αυ τή ε νός κο πα διού που λιών - μι κρές 

α νε ξάρ τη τες ο μά δες, ερ γα ζό με νες για έ ναν κοι νό σκο πό, αλ λά χω ρίς να έ χουν 

έ να κα θο ρι σμέ νο σχη μα τι σμό. Κι νού νταν προς κά ποιο ση μεί ο α πό το ο ποί ο 

να μπο ρούν να πα ρα τη ρή σουν και να κα τα στεί λουν με πυρά την ε πό με νη 

ε χθρι κή θέ ση, στη συ νέ χεια προς έ να ση μείο α πό το ο ποί ο η ε χθρι κή αυ τή 

θέ ση μπο ρού σε να εκ κα θα ρι στεί, στη συ νέ χεια προς κά ποιο άλ λο ση μεί ο α πό 

το ο ποί ο να μπο ρούν να πα ρατη ρή σουν την ε πό με νη ε χθρι κή θέ ση, κ.ο.κ. 

Αυ τός ο κύ κλος: παρα τή ρη ση - κα τα στο λή δια πυ ρών - κί νη ση - εκ κα θά ρι ση 

- πα ρα τή ρη ση, δεν βα σι ζό ταν σε γραμ μές προ ω θή σε ως, γραμ μές α να φο ράς, 

προ ω θη μέ νες γραμ μές φι λί ων τμη μά των ή γε νι κά σε ο τι δή πο τε έ χει σχέ ση με 

«γραμ μι κή» μορ φή. Α ντι θέ τως, βα σι ζό ταν σε «ση μεί α» - ση μεί α πα ρα τή ρη σης, 

ση μεί α εκ πο μπής πυ ρός, ση μεί α ε ξόρ μη σης για ε πί θε ση.

Μέ χρι το τέ λος της θη τεί ας μου στο σχο λεί ο και μέ σω πει ρα μα τι σμών με 

τακτι κές και σχη μα τι σμούς μά χης, βρή κα μί α «φόρ μου λα» που λει τούρ γη σε. 

Αυ τή η φόρ μου λα προ έ βλε πε την ε μπλο κή των ¾ του Λό χου ως τμή μα υ ποστή-

ρι ξης πυ ρών και μό νο έ να μι κρό τμή μα (μια υ πε ρε νι σχυμέ νη ο μά δα), ως τμή μα 

ε φό δου. Αυ τή η ο μά δα ή ταν ε λα φρά ε ξο πλι σμέ νη, αλ λά έφε ρε μα ζί της υ λι κά 

ΜΧ και κα τα στρο φών. Ε πί σης, προ βλε πό ταν και η σύ στα ση μιας «ε φε δρεί ας 

πυ ρών» που πε ριε λάμ βα νε με ρι κά πο λυ βό λα γε νι κής χρή σης και ε λα φρούς 

όλ μους 51χιλ., α ντί μιας ε φε δρεί ας που θα α πο τε λού νταν α πό τμήμα τα ε λιγ-

μού/ε φό δου. Ο κύ ριος ό γκος του Λό χου θα έ πρε πε να κα τα στεί λει με πυ ρά 

τις γνω στές ε χθρι κές θέ σεις προ κα λώ ντας α πώ λειες και θα ε λισ σό ταν μό νο για 

να ε πι τύ χει α πο τε λε σμα τι κό τε ρα αυ τή την κα τα στο λή του ε χθρού. O «ε χθρός 

σε βά θος», συ χνά α πο κά λυ πτε τις θέ σεις του λό γω των πυ ρών που ε κτε λού σε 

προς υ πο στή ρι ξη των πρό σθιων τμη μά των του, ε πι τρέ πο ντας, έ τσι, τη στο-

χο ποί η ση και κα τα στρο φή των θέ σε ων αυ τών σε βά θος. Ε πει δή το πλεί στο 

του Λό χου ή ταν τμή μα υ πο στή ρι ξης πυ ρών, μπο ρούσα με να με τα φέ ρου με 

με γα λύ τε ρο φορ τί ο πυ ρο μα χι κών και ως εκ τού του να εκ πέ μπου με με γά λο 

ό γκο κα ται γι στι κών πυ ρών για πε ρισ σό τε ρο χρό νο. Το τμή μα ε φό δου ε μπλε-

κό ταν μό νον α φού ο ε χθρός θα εί χε «σπά σει» και ε άν ή ταν δυ να τόν, α πό μη 

α να με νό με νη κα τεύ θυν ση. Ε άν κα θί στα το α να γκαί ο, η «Ε φε δρεί α πυ ρών» θα 

κα τεύ θυ νε ε πι πλέ ον πυ ρά υ πο στή ρι ξης στην πιο κρί σι μη πε ριο χή, μό λις το 

τμή μα ε φό δου θα άρ χι ζε να ε λίσ σε ται. Τα α πο τε λέσμα τα ή ταν ά ρι στα: το χω-

ριό κα τα λαμ βα νό ταν πο λύ πιο γρή γο ρα, με πο λύ λι γότε ρες φί λιες α πώ λειες 

σε σύ γκρι ση με την προ βλε πό με νη «ορ θό δο ξη» προ σέγγι ση.

Αυ τή η ε μπει ρί α έ δω σε μια κα θα ρή έν δει ξη ό τι κά τι πή γαι νε στρα βά με την 

τα κτι κή που προ έ βλε παν τα δόγ μα τά μας. Σύμ φω να με το δόγ μα, τεί νου με 

να ορ γα νώ νου με τα τμή μα τα με μια λο γι κή «ξε κά θα ρων» τρί των: το 1/3 ως 

τμή μα ε φό δου, το 1/3 ως υ πο στή ρι ξη πυ ρών και το 1/3 ως ε φε δρεί α. Παρ’ 
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ό λα αυ τά, η προ σω πι κή μου 

ε μπει ρί α υ πέ δει ξε ό τι αυ τό δί-

νει α νε παρ κή κα τα στο λή με 

πυ ρά του ε χθρού, ε νώ ταυ το-

χρό νως με τα τρέ πει το τμή μα 

ε φό δου σε με γα λύ τε ρο στό χο 

και ως συ νέ πεια αυ ξά νο νται οι 

φί λιες α πώ λειες. Τεί νου με να θε-

ω ρού με την ε φε δρεί α, κυ ρί ως, 

ως δυ νά μεις ε λιγ μού· στην ε πί-

θε ση Λό χου, ό μως, δι δα σκό μα-

στε ότι ό που η αρ χι κή έ φο δος 

α πο τυγ χά νει, πε ρισ σό τε ρα τμή-

μα τα ε φό δου α πό μό να τους 

δε θα πε τύ χουν. Το αυ στρα λια-

νό δόγ μα τεί νει να εκ φρά ζει 

την τα κτι κή με «γραμ μι κούς» 

ό ρους - γραμ μές ε ξορ μή σε ως, 

ά ξο νες προ ε λά σε ως, ό ρια εκ με-

ταλ λεύ σε ως, κ.ά.. Α πό την ε μπει-

ρί α μου, προ σα να το λί ζο μαι να 

προ τεί νω ό τι (κυ ρί ως σε έ να 

σύν θε το έ δα φος ό πως εί ναι το 

α στι κό πε ρι βάλ λον) αυ τό που 

έχει ση μα σί α εί ναι ό χι οι «γραμ-

μές» αλ λά τα «σημεί α».

Κά τ ι  ση μα ντ ι  κό  τε  ρο:  το 

δόγ μα μας ι σχυ ρί ζε ται ό τι η τα-

κτι κή ε πι τυ χία στον α γώ να εκ 

του συ στά δην βα σί ζε ται στον 

ε λιγ μό. Σύμ φω να με το δόγ μα, 

κα τα στέλ λου με με πυ ρά τον 

ε χθρό, κα θα ρά για να δη μιουρ-

γή σου με ευ νο ϊ κές συν θή κες για 

ε λιγ μό και στη συ νέ χεια, ε λισ σό-

μαστε για να τον νι κή σου με. Η 

ε μπει ρί α στο Sennybridge ή ταν 

ε ντε λώς δια φορε τι κή: Η ε πι τυ-

χής τα κτι κή για το πε ζι κό σε 

σύν θε το έ δα φος, φαί νε ται να 

βασί ζε ται στην κα τα στο λή του 

ε χθρού μέ σω κα ται γι στι κών πυ-

ρών. Κα τα στεί λαμε τον ε χθρό 
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με πυ ρά, μέ χρι του ση μεί ου που υ πέ στη τέ τοιες α πώ λειες, ώ στε τα πυ ρά του 

άρ χι σαν να λι γο στεύ ουν. Αυ τή η κα τα στο λή με τέ βα λε την α να λο γί α δυ νά με ων 

κα θα ρά υ πέρ των φι λί ων που ε πι τί θε ντο, πλήτ το ντας το ε χθρι κό ηθι κό, αλ λά 

το κυ ριό τε ρο, πέ τυ χε τη φί λια «κυ ριαρ χί α πυ ρός» στο πε δί ο. Τό τε, και μό νο 

τό τε, ξε κι νή σα με τον ε λιγ μό μας και συ χνά ο ε λιγ μός μας α πλά στα θε ρο ποί η σε 

μια νί κη που εί χα με ή δη ε πι τύ χει μέ σω της κα τα στο λής με κα ται γι στι κά πυ ρά. 

Πράγ μα τι, με ρι κές φο ρές, α πλώς η εμ φά νιση του τμή μα τος ε φό δου α πό μη 

α να με νό με νη κα τεύ θυν ση ή ταν ε παρ κής για να «σπά σει» την ε χθρι κή α ντί στα-

ση, υ πό τον ό ρο ό τι η κα τα στο λή ή ταν αρ κε τά απο τε λε σμα τι κή.

Η θε με λιώ δης ση μα σί α του ε λιγ μού και η α ξί α μιας τέ τοιας προ σέγ γι σης 

του θέ μα τος (ό τι δη λα δή ο ε λιγ μός εί ναι κυ ρί αρ χο στοι χεί ο) δεν αμ φι σβη τεί ται. 

Τα στρα τιω τι κά δι δάγ μα τα α πό το Η νω μέ νο Βα σί λειο, παρ’ ό λα αυ τά, υ πο δει-

κνύ ουν ό τι ο ε λιγ μός ή ταν κά τι που ε κτε λού νταν κυ ρί ως πριν τον α γώ να εκ 

του συστά δην. Α πο τε λε σμα τι κός ε λιγ μός ε πέ τρε πε στο Λό χο να ξε κι νή σει τη 

μά χη υ πό τις κα λύ τε ρες ει δυ να τόν συν θή κες και αυ τό ή ταν ξε κά θα ρα α πα-

ραίτη το. Α πό τη στιγ μή, ό μως, που άρ χι ζε η κα θα ρή ε μπλο κή του σε α γώ να 

εκ του συστά δην, η κα τα στο λή με κα ται γι στι κά πυ ρά γι νό ταν το κλει δί της 

ε πι τυ χί ας.

ΕΚ ΠΑΙ ΔΕΥ ΣΗ Ε ΝΑ ΝΤΙ ΟΝ ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑΣ

Ε πι στρέ φο ντας στην Αυ στρα λί α το 1998 για να διοι κή σω έ ναν Λό χο Πε ζικού, 

εί χα αρ κε τούς προ βλη μα τι σμούς σχε τι κά με την προ βλε πό με νη «ορ θό δοξη» 

τα κτι κή μας μι κρών κλι μα κί ων. Στη Βρε τα νί α, εί χα συ νη θί σει μί α τα κτι κή 

με θο δο λο γί α για ε πι χει ρή σεις σε κα τοι κη μέ νους τό πους που λει τουρ γούσε 

σε πε ρι βάλ λον προ σο μοί ω σης, αλ λά υ πήρ χαν αμ φι βο λί ες σχε τι κά με την 

α ξία της σε πραγ μα τι κές συν θή κες. Για πα ρά δειγ μα, η ε μπει ρί α μου πε ριο ρι-

ζόταν στην ε κτέ λε ση ε πί θε σης ε νός πλή ρους Λό χου μό νο κα τά τη διάρ κεια 

εκ παίδευ σης. Α κό μη ση μα ντι κό τε ρο, στο Η νω μέ νο Βα σί λειο οι ε πι κρα τού σες 

συν θήκες ή ταν πο λύ ει δι κές στο α στι κό πε ρι βάλ λον και βα σί ζο νταν στην 

προ σο μοί ω ση. Δεν υ πήρ χε τρό πος να προ σο μοιώ σου με έμ με σα πυ ρά ή τη 

συ ναι σθη μα τική και πνευ μα τι κή φόρ τι ση της μά χης. Ό πως οι πε ρισ σό τε ροι 

α ξιω μα τι κοί του Πε ζι κού, προ βλη μα τι ζό μουν αρ κε τά σχε τι κά με τα συ μπε ρά-

σμα τα που έ βγαιναν α πό την προ σο μοί ω ση, σε σχέ ση με αυ τά α πό τη μά χη 

σε πραγ μα τι κές συν θήκες.

Τό τε, η πραγ μα τι κό τη τα ήρ θε υ πό τη μορ φή της α νά πτυ ξης αυ στρα λια νών 

στρα τευ μά των στο Α να το λι κό Τι μόρ, τον Σε πτέμ βριο του 1999. Το Τάγ μα μου 

ή ταν το πρώ το που προ σγειώ θη κε στο Ντί λι και α να πτύ χθη κε στα σύ νο ρα με 

το Δυ τι κό Τι μόρ μέ σα σε λί γες η μέ ρες. Στην πρώ ι μη πε ρί ο δο της ε πι χεί ρη σης 

INTERFET, οι ε πι χει ρή σεις στα σύ νο ρα βα σί ζο νταν κυ ρί ως στην α ντι με τώ πι ση 

στα σια στών (counterinsurgency), πα ρά στην ε πι βο λή της ει ρή νης (peace en-

forcement). Ε ξάλ λου, στην πραγ μα τι κό τη τα, σε πολ λές πε ριο χές δεν υ πήρ χαν 

κα θό λου πο λί τες και υ πήρ χαν συ χνές εμπλο κές με δυ νά μεις πο λι το φυ λα κής 

που ε πι χει ρού σαν να πε ρά σουν στο Δυ τι κό Τι μόρ. Στοι χεί α του Λό χου μου 
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ε νε πλά κη σαν έ τσι αρ κε τές φο ρές. Ε γώ έ λα βα μέ ρος σε μί α με γά λη μά χη που 

δι ήρ κη σε 90΄ λε πτά πε ρί που, με τα ξύ ε νός τα κτι κού ΣΔ Λό χου, 2 Δι μοι ριών 

και αρ γό τε ρα 1 ο μάδας Μ/Κ ΠΖ α πό την πλευ ρά μας και μιας ε νι σχυ μέ νης Δι-

μοι ρί ας του ιν δο νη σια κού στρα τού και πε ρί που 20 πο λι το φυ λά κων α πό την 

άλ λη. Αυ τές οι ε πα φές και η πα ρα τή ρη ση της ε μπει ρί ας άλ λων στρα τιω τών 

α πό μά χη σε πραγ μα τι κές συνθή κες με έ πει σαν ό τι υ πήρ χε ι σχυ ρή δό ση α λή-

θειας στις πα ρα τη ρή σεις που εί χα α πο κο μί σει νω ρί τε ρα.

Για πα ρά δειγ μα, ή ταν προ φα νές ό τι το στρα τιω τι κό τμή μα που προ η γού-

νταν, α πλά θα κα θη λω νό ταν κα τά την ε πα φή με τον ε χθρό, α νή μπορο πλέ ον 

να ε λι χθεί και ι κα νό μό νο να α ντα πο δώ σει πυ ρά για να προ στα τευ τεί και να 

μπο ρέ σει να α πε γκλω βί σει προς τα πί σω τούς προ ω θη μέ νους α νι χνευτές 

του. Στοι χεί α του Λό χου στα πλευ ρά, ε κτός του χώ ρου που σημειω νό ταν η 

ά με ση ε πα φή, ή ταν ι κα νά να κα τα στεί λουν με πυ ρά, αλ λά δεν εί χαν α κό μη 

δυ να τό τη τα ε λιγ μού, πα ρά μό νο για να βρε θούν σε κά ποιο ση μείο α πό ό που 

θα πε τύ χαι ναν κα λύ τε ρη κα τα στο λή. Αυ τά τα πλευ ρι κά στοι χεί α –σε αυ τή την 

πε ρί πτω ση ο τα κτι κός ΣΔ του Λό χου– πέ τυ χε ε χθρι κές α πώ λειες με την κα τα-

στο λή δια πυ ρών και τε λι κά προ κά λε σε κά ποιο δι σταγ μό στον ε χθρό. Σε αυ τές 

τις κα τα στά σεις, η κα τα στο λή ή ταν υ ψί στης ση μα σί ας. Κα νείς ε λιγ μός δε θα 

εί χε πραγ μα το ποι η θεί –ή δε θα ή ταν ε φι κτός– πα ρά μό νον όταν ο ε χθρός εί χε 

ή δη «σπά σει» και εί χε ε πι τευ χθεί η κυ ριαρ χί α πυ ρός α πό τους φί λιους. Τό τε 

και μό νο τό τε μπό ρε σαν οι υ πο μο νά δες να ε λι χθούν. Σε αυτή την πε ρί πτω ση, 

α φού ο ε χθρός εί χε πλέ ον κα τα στα λεί και εί χε υ πο στεί απώ λειες, η α πλή εμ-

φά νι ση της δύ να μης τα χεί ας α ντί δρα σης, ε πι βι βα σμέ νης σε τε θω ρα κι σμέ να 

ο χή μα τα, α νά γκα σε τον α ντί πα λο να ε πι ζη τή σει α να κω χή πυρός1.

Πα ρο μοί ως, ο βα σι σμέ νος σε «γραμ μές» ε λιγ μός ή ταν ε ντε λώς α να πο τε λε-

σμα τι κός. Αυ τό που εν διέ φε ρε ή ταν ό χι η θέ ση της πρό σθιας γραμ μής μας, 

αλ λά το να φθά σεις σε έ να ση μεί ο (ή σε μια σει ρά από ση μεί α) απ’ ό που ο 

ε χθρός θα μπο ρού σε να α να γνω ρι στεί και να κατα στα λεί α πο τε λε σμα τι κά με 

πυ ρά. Μό λις ε πι τυγχα νό ταν αυ τό, ή ταν θέ μα δια τή ρη σης μιας ι κα νο ποι η τι κής 

πί ε σης μέσω της κα τα στο λής, ώ στε να ε πι τευ χθεί η υ πε ρο χή πυ ρός. Αυ τό, 

τε λι κά, με τη σει ρά του, πε ριό ρι σε ση μα ντι κά το ε χθρι κό πυρ, ε πι τρέ ποντας 

έ ναν α πο τε λε σμα τι κό ε λιγ μό.

Συ νο ψί ζο ντας, η προ σω πι κή μου ε μπει ρί α και η πα ρα τή ρη ση των ε μπει ριών 

άλ λων στρα τιω τών, τό σο σε προ σο μοί ω ση ό σο και σε πραγ μα τι κή μά χη εκ 

του συ στά δην, με ο δή γη σε στα α κό λου θα συ μπε ρά σμα τα:

 Πρώ τον, η μά χη απο βι βα σμέ νου πε ζι κού σε α γώ να εκ του συ στά δην έ χει 

1 Αυ τό το άρ θρο α φο ρά την και νο το μί α στην τα κτι κή ΠΖ και γι’ αυ τό, δεν υ πάρ χει ε δώ κα θό λου χώ ρος 
για να α να φερ θώ ά με σα στα τε θωρα κι σμέ να. Παρ’ ό λα αυ τά, εί ναι φα νε ρό ό τι τα τε θω ρα κι σμέ να πα ρέ χουν 
έ να πε λώ ριο πλε ο νέ κτη μα στον α γώ να εκ του συ στά δην. Σε 2 πε ριπτώ σεις στο Η νω μέ νο Βα σί λειο, ο Λό χος 
μου εί χε ΥΔ έ ναν ΟΥ ΜΑ Challenger για μια ε πί θε ση σε κα τοι κη μέ νο τό πο. Και στις δύο πε ρι πτώ σεις, το 
χω ριό κα τα λή φθη κε πο λύ γρή γο ρα με πο λύ ε λατ τω μέ νες α πώ λειες. Η προ σο μοί ω ση και η μά χι μη ε μπει ρί α 
μα ζί υ πο στη ρί ζουν το συ μπέ ρα σμα ό τι τα άρ μα τα σώ ζουν τις ζω ές των πε ζών. Κα νείς λο γι κός διοι κη τής πε-
ζι κού δε θα ε μπλεκόταν πο τέ σε μά χη χωρίς τε θω ρα κι σμέ να ό που αυ τά ή ταν δια θέ σι μα. Δυ στυ χώς, ε πει δή 
τα άρ μα τα μά χης εί ναι σπά νια μέ σα στον αυ στρα λια νό στρα τό, λί γοι διοι κη τές πε ζι κού βλέ πουν τα με γά λα 
ο φέ λη που α πο δί δουν και γι’ αυ τό τείνουν να υ πο ε κτι μούν την α ξί α τους. Εί ναι μέ γι στο λά θος.
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να κά νει πε ρισ σό τε ρο με την κα-

τα στο λή του ε χθρού δια πυ ρών 

πα ρά με τον ε λιγ μό των φι λί ων 

τμη μάτων και έ χει σχέ ση με «ση-

μεί α» και ό χι με «γραμ μές». 

 Δεύ τε ρον, ο προ βλε πό με-

νος «ορ θό δο ξος» δια χω ρι σμός 

του Λό χου σε δι μοι ρί α ε φό δου, 

δι μοι ρί α υ πο στή ρι ξης πυ ρών 

και δι μοι ρί α ε φε δρεί ας εί ναι 

α πο τε λε σμα τι κός, αλ λά κο στί ζει 

σε χρό νο και α πώ λειες.

 Τρί τον, έ νας δια χω ρι σμός 

του Λό χου κα τά τον ο ποί ο θα 

προ βλε φθούν έ να πο λύ με γά λο 

πο σο στό του Λό χου, ως Τμήμα 

Υ πο στή ρι ξης Πυ ρών, μί α Ε φε-

δρεί α Πυ ρών (α ντί μί ας ε φε δρεί-

ας α πό τμή μα τα ε λιγ μού) και 

τέ λος έ να μι κρό Τμή μα Ε φό δου, 

λει τουρ γεί κα λύ τε ρα σε σύν-

θετο έ δα φος.

 Τέ ταρ τον, το πε ζι κό στην 

έ φο δο δε δια τη ρεί στα θε ρούς 

«γραμ μι κούς» σχη μα τι σμούς. 

Ό σο προ σπα θού με να το κά νου-

με αυ τό, το μόνο που πε τυ χαί-

νου με εί ναι να αυ ξά νου με τις 

φί λιες α πώ λειες. Α ντ’ αυ τού, κι-

νεί ται α πό ση μεί ο σε ση μεί ο, σε 

έ να κύ κλο που πε ρι λαμ βά νει: 

πα ρα τή ρη ση - κα τα στο λή δια 

πυ ρών - κί νη ση - εκ κα θά ρι ση 

- πα ρα τή ρη ση2.

2 Και πά λι, α ξί ζει να ση μειω θεί ε δώ, ό τι 
ο πο τε δή πο τε το ΠΖ δύ να ται να ε κτε λέ σει 
μό νον μία α πό αυ τές τις λει τουρ γί ες κά θε 
φο ρά, τα ΤΘ δύ να νται να ε κτε λέ σουν ό λα 
αυ τά -ε κτός της εκ κα θά ρι σης- ταυ τό χρο να. 
Αυ τό εί ναι έ να α πό τα ση μα ντι κά πλε ο νε-
κτή μα τα των ΤΘ κα τά τον α γώ να εκ του 
συ στά δην. Φυ σι κά, οι πε ζοί α κό μα α παι τού-
νται για την εκ κα θά ρι ση θέσε ων και για την 
προ στα σί α των αρ μά των α πό μια ποι κι λί α 
α πει λών κο ντι νής α πο στά σε ως, ε νώ και το 
ΠΖ και τα ΤΘ βα σί ζο νται αρ κε τά στο ΜΧ 
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Για άλ λη μια φο ρά, δεν ι σχυ ρί ζο μαι ό τι ο ε λιγ μός εί ναι α σή μα ντος. Αυ τό 

που λέ ω εί ναι ό τι ο ε λιγ μός εί ναι κά τι που συμ βαί νει πριν, με τά και γύρω α πό 

τα πλευ ρά της μά χης εκ του συ στά δην. Ο ε λιγ μός ει σά γει κά ποιον στη μάχη 

υ πό τις ευ νο ϊ κό τε ρες συν θή κες. Α πό τη στιγ μή ό μως, που ε κτε λε στεί για το 

πε ζι κό ο α γώ νας εκ του συ στά δην γί νε ται κυ ρί ως α γώ νας κα τα στο λής δια πυ-

ρών πα ρά α γώ νας ε λιγ μού.

Η τα κτι κή του αυ στρα λια νού στρα τού δεν εκ συγ χρο νί στη κε ση μα ντι κά 

α πό τις αρ χές της δε κα ε τί ας του ‘80 και βα σί ζε ται στην ε μπει ρί α α πό τις συ-

γκρού σεις στη Νο τιο α να το λι κή Α σί α τό σο κα τά τη διάρ κεια αλ λά και με τά 

τον 2ο Πα γκό σμιο Πό λε μο. Γι’ αυ τό, το δόγ μα μας τεί νει να θε ω ρεί δε δο μέ νη 

την ύ παρ ξη ζού γκλας. Για το λό γο αυ τό, θε ω ρού με ε πί σης δε δο μέ νη την ι κα-

νο ποι η τι κή α πό κρυ ψη και ως εκ τού του, τη δυ να τό τη τα να με τα πέ σου με με 

ευ κο λί α σε γραμ μι κό σχη ματι σμό, ώ στε να μπο ρέ σου με να με γι στο ποι ή σου με 

την ι σχύ πυ ρός στο μέ τω πο. Το δόγ μα μας, τό τε, προ βλέ πει έ να τμή μα υ πο-

στή ρι ξης πυ ρών -συ χνά α κρο βολι σμέ νο σε ε πι μη κυ μέ νη γραμ μή και ταγ μέ νο 

με ι δε α τό τρό πο σε 90ο ως προς τον ά ξο να (γραμ μή) της ε φό δου- το ο ποί ο 

να συνδρά μει το τμή μα ε φό δου (που συ νή θως, α κρο βο λί ζε ται ε πί σης σε ε πι-

μη κυ μέ νη γραμ μή) στην προ ώ θη σή του στην ε χθρι κή θέ ση μέ χρι ε νός γραμ-

μι κού ο ρί ου εκμε ταλ λεύ σε ως. Αυ τή η συλ λο γι στι κή εί ναι ε ντε λώς «γραμ μι κή» 

και ό πως περι γρά φη κε, με σύγ χρο νο ο πλι σμό σε σύν θε το έ δα φος [ό που η 

κά λυ ψη, η α πό κρυψη και ο ε δα φι κός χώ ρος μπο ρεί να μην εί ναι δια θέ σι μα 

ή κα τάλ λη λα ώ στε να ευ νο ούν την με τά πτω ση σε γραμ μι κούς σχη μα τι σμούς 

(π.χ. σε α κρο βο λι σμό)], δεν φαί νε ται να εί ναι ι διαί τε ρα α πο τε λε σμα τι κή. Πριν 

μπο ρέ σου με να ο δη γη θού με σε γε νι κεύ σεις α πό αυ τά τα ει δι κά πα ρα δείγ μα τα, 

πρέ πει να ε ξε τά σου με τι μπο ρεί να α πο κα λύ ψει η ι στο ρι κή και η ε πι στη μο νι-

κή α νά λυ ση.

ΣΥ ΜΠΛΗ ΡΩ ΜΑ ΤΙ ΚΗ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΗ Ε ΜΠΕΙ ΡΙ Α:

Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟΝΙ ΚΕΣ Α ΠΟ ΔΕΙΞΕΙΣ

Αρ κε τοί εν ε νερ γεί α α ξιω μα τι κοί του πε ζι κού, έ χουν σχο λιά σει ό τι η ι δέα του 

να έ χεις έ να με γά λο τμή μα υ πο στή ρι ξης πυ ρών και έ να μι κρό τμή μα ε φόδου 

δεν εί ναι κά τι νέ ο και ό τι ο στρα τάρ χης Έρ γου ιν Ρόμ μελ το ε φάρ μο ζε στον 1ο 

Πα γκό σμιο Πό λε μο. Αυ τό, βε βαί ως, εί ναι α λή θεια, ό πως πε ρι γρά φε ται στο ί διο 

το βι βλί ο του Το Πε ζι κό Ε πι τί θε ται. Σκε φτεί τε, για πα ρά δειγ μα, τη γερ μα νι κή 

ε πί θε ση στο ό ρος Matajur τον Ο κτώ βριο του 1917. Σε ο ρει νό έ δα φος, το α πό-

σπα σμα του Ρόμ μελ πέ τυ χε να διεισ δύ σει σε δια δο χι κές ε χθρι κές α μυ ντι κές 

γραμ μές, συλ λαμ βά νο ντας 9150 αιχ μαλώ τους και 81 πυ ρο βό λα, με α πώ λειες 

μό νο 6 νε κρούς και 30 τραυ μα τί ες -έ να εκ πλη κτι κό πο σο στό α πω λειών για 

μά χη του 1ου Πα γκο σμί ου Πολέ μου3. Η μέ θο δος του Ρόμ μελ ή ταν να χρη σι-

μο ποι ή σει έ να τμή μα υ πο στή ρι ξης πυ ρών που συ νή θως α πο τε λού νταν α πό 

και το ΠΒ για την ε πι βί ω σή τους -μι α κλα σι κή κα τά στα ση συν δυα σμού των ό πλων.
3 Erwin Rommel, Infantry Attacks, Greenhill Books, London, 1990, pp. 202-23 (First published 1937 as 

Infanterie greift an).



77ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΔΗΝ (CLOSE COMBAT)

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΖ

με γά λο α ριθ μό πο λυβό λων ταγ μέ να σε θέ ση να κα τα στεί λουν με πυ ρά τις 

ε χθρι κές δυ νά μεις, ε νώ ένα μι κρό τμή μα διείσ δυ σης δη μιουρ γού σε και διεύ-

ρυ νε έ να ρήγ μα και στη συνέ χεια το τμή μα εκ με ταλ λεύ σε ως (που συ νή θως 

α πο τε λού νταν α πό τον κύ ριο όγκο των δυ νά με ών του) διείσ δυε δια μέ σου του 

ρήγ μα τος και κι νού νταν βα θιά στα με τό πι σθεν των ε χθρι κών γραμ μών4.

Εί ναι ξε κά θα ρο ό τι υ πάρ χουν δια φο ρές με τα ξύ της με θό δου του Ρόμ μελ 

και της προ σέγ γι σης που πε ρι γρά φη κε νω ρί τε ρα. Υ πάρ χει, παρ’ ό λα αυ τά, μί α 

ο μοιό τη τα στην έμ φα ση που δί νε ται να ε πι τευ χθεί η κυριαρ χί α πυ ρός μέ σω 

κα τα στο λής, πριν ξε κι νή σει έ να μι κρό τε ρο τμή μα ε φό δου να ε λι χθεί. Έ τσι, η 

συλ λο γι στι κή αυ τή δεν εί ναι και νούρ για. Τί θε ται παρ’ ό λα αυ τά το ε ρώ τη μα: 

Ε άν η ι δέ α εί ναι τό σο κα λά θε σμο θε τη μένη, για τί δεν εί ναι στο δόγ μα μας και 

για τί ε ξα κο λου θού με να δι δά σκου με τα κτι κή μι κρών κλι μα κί ων που βα σί ζο-

νται σε «γραμ μι κής» μορ φής ε λιγμό α ντί για «ση μεια κής» μορ φής κα τα στο λή 

δια πυ ρών; Οι νέ οι διοι κη τές μας α κό μη ε στιά ζουν στο να νι κή σουν δια του 

ε λιγ μού α ντί να νι κούν στον α γώνα για υ πε ρο χή πυ ρός.

Η ε μπει ρί α του Ρόμ μελ δεν εί ναι το μό νο ι στο ρι κό προ η γού με νο. Το 1982, 

το 2ο Τάγ μα του Συ ντάγ μα τος Α λε ξι πτω τι στών εί χε μια πα ρόμοια ε μπει ρί α 

στο Goose Green στα Φώ κλα ντ. Ό ταν ο 1ος Λό χος κα θη λώ θη κε στο Darwin 

Hill α πό κα λυμ μένες θέ σεις των Αρ γε ντι νών, προ σπά θη σαν χω ρίς α πο τέ λε-

σμα για αρ κε τές ώ ρες να δια σπά σουν την ε χθρι κή ά μυ να, ε φαρ μό ζο ντας τον 

προ βλε πό με νο «ορ θό δο ξο» γραμ μι κό ε λιγ μό. Αυ τή η έ φο δος κό στι σε στο 

Λό χο α πώ λειες πολ λών ζω ών, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης και αυ τής του Διοι κη τή 

Αν χη «Η» Jones. Τε λι κά, η θέ ση κα τα λή φθη κε ε ξαι τί ας της α πο τε λε σμα τι κής 

κα τα στο λής με πυ ρά. Η κα τα στο λή αυ τή πε ρι λάμ βα νε και κα ται γι στικά πυ ρά 

α πό το βα ρύ ο πλι σμό των Λό χων σε 2ο κλι μά κιο (στο βά θος της διά τα ξης), 

κα τα φέρ νο ντας κυ ριαρ χί α πυ ρός και προ κα λώ ντας την ξαφνι κή κα τάρ ρευ ση 

των ε χθρι κών θέ σε ων. Τό τε –και μό νο τό τε– μπό ρε σε έ να μι κρό τμή μα ε λιγ-

μού να ε ξα σφα λί σει τη θέ ση5.

Ο Σύ ντνε ϋ Τζά ρυ –ο μό νος βρε τα νός α ξιω μα τι κός που ε πέ ζη σε στη διοί κηση 

μιας δι μοι ρί ας ε λα φρού πε ζι κού σε ό λη τη δια δρο μή α πό τη Νορ μαν δί α έ ως 

το Βε ρο λί νο το 1944-45– συ ζή τη σε μια φο ρά πε ρί ε λιγ μού τμη μά των κλι μα κί-

ου Λόχου με τους μα θη τές μου στο Η νω μέ νο Βα σί λειο. Η ά πο ψή του ή ταν ό τι 

«σε ε πίπε δο Λό χου, μπο ρείς να ε λι χθείς ό σο θέ λεις, αλ λά ε άν ε λι χθείς γύ ρω 

α πό έ να ισχυ ρό ση μεί ο της ε χθρι κής διά τα ξης για να το α πο φύ γεις, α πλά θα 

χτυ πή σεις το ε πό με νο με μο νω μέ νο ι σχυ ρό ση μεί ο. Τε λι κά, θα α να γκα στείς 

να ε κτε λέσεις έ φο δο και ό ταν το κά νεις, θα πρέ πει να βα σι στείς στην ι σχύ 

πυ ρός»6.

Πο λυά ριθ μα α κό μη ι στο ρι κά πα ρα δείγ μα τα κα τα δει κνύ ουν ό τι η ι δέα του 

4 David A. Grossman, “Maneuver Warfare in the Light Infantry: The Rommel Model’ in Richard D. Hooker 
(ed.), Maneuver Warfare - An Anthology, Presidio Press, Novato, CA, 1993.

5 S. Fitz-Gibbon, Not Mentioned in Despatches The History and Mythology of the Battleof Goose Green, 
Lutterworth Press, Cambridge, 1995, pp. 123-33.

6 Sydney Jary, discussion with PCBC students, August 1996. Βλέ πε Sydney Jary, 18 Platoon, 3rd edn, 
Sydney Jary, Ltd., Bristol, UK, 1994.
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να κερ δί σεις στον α γώ να πυ ρών μέ σω της κα τα στο λής και με τά να ε λι χθείς 

για να στα θε ρο ποι η θείς, υ φί στα ται ε δώ και αρ κε τό και ρό. Για μια πλειάδα 

λό γων, φαί νε ται ό τι η α ντί πα λη ι δέ α, το να νι κή σεις τον ε χθρό μέ σω του 

ελιγ μού (δη λα δή με κί νη ση) και να χρη σι μο ποι ή σεις την κα τα στο λή α πλά ως 

ένα μέ σο για να διευ κο λυν θεί αυ τή η κί νη ση, κυ ριάρ χη σε στην αυ στρα λια νή 

τακτι κή σκέ ψη. Ε πει δή η κί νη ση πε ρι γρά φε ται εύ κο λα και ε λέγ χε ται με τη 

χρήση μιας «γραμ μι κής συλ λο γι στι κής» –ά ξο νες, γραμ μές ε ξορ μή σε ως και 

ό ρια εκ με ταλ λεύ σε ως– ο τρό πος σκέ ψης μας έ γι νε κα τά συ νέ πεια αρ κε τά 

«γραμμι κός». Δυ στυ χώς, το πε δί ο της μά χης δεν εί ναι «γραμ μι κό» και α ναμ φι-

σβήτη τα πο τέ δεν ή ταν.

Σύγ χρο νες με λέ τες του Ορ γα νι σμού Α μυ ντι κής Ε πι στή μης και Τε χνο λο γί ας 

(DSTO) υ πο στη ρί ζουν την ά πο ψη ό τι «η κα τα στολή δια κα ται γι στι κού πυ ρός 

εί ναι υ ψί στης ση μα σί ας» στον α γώ να εκ του συστά δην α πο βι βα σμέ νου πε ζι κού. 

Μί α με λέ τη των D. K. Bowley, T. Castles, A. Ryan (2001) ανέ λυ σε τις δο κι μές 

Α να διορ γά νω σης του Στρα τού Ξη ράς ώ στε να κα θο ρί σει τους μη χα νι σμούς-

κλει διά στον α γώ να εκ του συ στά δην. Η με λέ τη ε στιά σθη κε στο πώς τα στρα-

τεύ μα τα πραγ μα τι κά μά χο νται και νι κούν στον α γώ να εκ του συ στά δην, σε 

α ντι δια στο λή με το πώς νο μί ζουν ό τι μά χο νται.

Χρη σι μο ποιώ ντας μο ντέ λα στα τι στι κής, ι στο ρι κές με λέ τες και πο λε μι κά παί-

γνια σε η λε κτρο νι κό υ πο λο γι στή, η DSTO α πο πει ρά θηκε να κα θο ρί σει τη φύ ση 

του α γώ να εκ του συ στά δην. Υ πήρ ξαν 3 ευ ρή μα τα κλει διά α πό την έ ρευ νά 

τους. Πρώ τον, σε «α νοι χτό έ δα φος», ο α γώ νας εκ του συ στά δην κυ ριαρ χεί ται 

α πό σκο πευ μέ να πυ ρά και φθο ρά. Δεύ τε ρον, σε «περιο ρι σμέ νο έ δα φος» ο 
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α γώ νας εκ του συ στά δην κυ ριαρ χεί ται α πό πυ ρά πε ριο χής και κα τα στο λή7. 

Τρί τον, η α πο τε λε σμα τι κό τη τα των ό πλων πε ζι κού κα τά την ε πίθε ση σε κλει-

στή πε ριο χή (δη λα δή με πε ριο ρι σμέ νο ή σύν θε το έ δα φος) εί ναι η ικα νό τη τά 

τους να κα τα στεί λουν την ά μυ να8.

Μί α νε ώ τε ρη με λέ τη του DSTO που συ ντά χθη κε α πό τους D. K. Bowley και 

J. A. Millikan το 1997 δια πί στω σε ό τι τα ά με σα πυ ρά υ πο στή ρι ξης έ χουν τε ρά-

στια ε πί πτω ση στη διε ξα γω γή της μά χης· πε ρί που 40% ό λων των α πω λειών 

προ κλή θη καν α πό τα πυ ρά υ πο στή ρι ξης. Ε πι πρό σθε τα των κα θα ρών α πω λειών, 

τα πυ ρά υ πο στή ρι ξης κα τα στέλ λουν την ά μυ να. Αυ τό ε πι τρέ πει στη δύ να μη 

εφό δου να ε λι χθεί με μειω μέ νη πι θα νό τη τα ε μπλο κής της9. Τα πυ ρά υ πο στή-

ρι ξης ε πι φέ ρουν α πώ λειες και κα τα στέλ λουν τον ε χθρό και μόνον ό ταν αυ τό 

ε πι τευ χθεί, το τμή μα ε φό δου ε λίσ σε ται για να πλη σιά σει τον εχθρό. Τα πυ ρά 

υ πο στή ρι ξης έ χουν τη με γα λύ τε ρη ε πί πτω ση στα πρώ τα στά δια της μά χης και 

ε φε ξής πα ρέ χουν τη βά ση για τον με τέ πει τα ε λιγ μό. Η ε πι στημο νι κή α νά λυ ση 

υ πό κει ται πά ντα σε πε ριο ρι σμούς που βα σί ζο νται στη με θοδο λο γί α και τον 

πει ρα μα τι κό σχε δια σμό. Υ πάρ χει παρ’ ό λα αυ τά έ να πρό τυ πο ε δώ: προ σο μοί-

ω ση, πραγ μα τι κή πο λε μι κή ε μπει ρί α, ι στο ρι κές μαρ τυ ρί ες και ε πι στη μο νι κά 

μο ντέ λα, ό λα μοιά ζουν να δεί χνουν ό τι η κα τα στο λή και η υ περο χή πυ ρός 

(«να νι κή σεις στον α γώ να πυ ρών»), έ χουν μια πο λύ με γα λύ τε ρη ε πίπτω ση 

στην ε πι τυ χί α στο πε δί ο της μά χης α πό ό,τι α ντα να κλά ται στην τα κτική που 

προ βλέ πει το δόγ μα μας.

Η ΠΡΟ ΚΛΗ ΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙ ΑΣ

Με ρι κοί στρα τιώ τες πε ζι κού θα το θε ω ρού σαν πρώ ι μο να α να θε ω ρή σου με 

την αυ στρα λια νή τα κτι κή με βά ση την προ σο μοί ω ση, τα ε πι στη μο νι κά μοντέ λα 

και λί γες «ε λα φρές» ε μπλο κές στο Α να το λι κό Τι μόρ. Μπο ρεί να έ χουν δί καιο 

και σί γου ρα δεν εί ναι η ορ θό τε ρη ε πι λο γή να ε γκατα λεί ψου με την προ βλε-

πό με νη α πό το δόγ μα μας τα κτι κή, η ο ποί α έ χει δια μορφω θεί α πό πο λε μι κή 

ε μπει ρί α που α πο κτή θη κε σε 9 πο λέ μους, μό νον ε ξαι τί ας κά ποιας νέ ας ο πτι-

κής των πραγ μά των.

Α πό την άλ λη πλευ ρά, α παι τεί ται να ε κτι μη θεί ό τι στο σύγ χρο νο πό λε μο 

–ό που οι κυ βερ νή σεις α πε χθά νο νται τις α πώ λειες, και τα ΜΜΕ εί ναι συ νε χώς 

πα ρό ντα– λί γες α πώ λειες σε μια μι κρή ε μπλο κή, μπο ρεί να έ χουν τε ρά στιες 

συ νέ πειες. Γε γο νό τα σε τα κτι κό ε πί πε δο τώ ρα μπο ρεί να έ χουν ε πι πτώ σεις σε 

στρα τη γι κό και πο λι τι κό ε πί πε δο. Ε άν κά ποιες μι κρο ε μπλο κές εί χαν ε ξελι χθεί 

λί γο ά σχη μα τις πρώ τες η μέ ρες στο Τι μόρ, ο λό κλη ρη η εκ στρα τεί α θα μπο-

7 Η μελέ τη ο ρί ζει το πε ριο ρι σμέ νο έ δα φος ως «το έ δα φος ό που οι πι θα νές α πο στάσεις στις ο ποί ες α να-
γνω ρί ζο νται οι στό χοι εί ναι μι κρό τε ρες α πό το δρα στικό βε λη νε κές των ό πλων». Με άλ λα λό για, τη στιγ μή 
που τα τμή μα τα α να κα λύ πτουν τον ε χθρό, βρί σκε ται ή δη ε ντός του βε λη νε κούς των όπλων. Α ντι στρό φως, 
το α νοι χτό έ δα φος εί ναι έ δα φος ό που οι α πο στά σεις στις ο ποί ες α να κα λύ πτο νται οι στό χοι εί ναι με γα λύ τε-
ρες α πό τα βε λη νε κή των όπλων.

8 D. K. Bowley, T. Castles, A. Ryan, Attrition and Suppression: Defining the Nature of Close Combat, 
Australian Army Land Warfare Conference, Adelaide, 2001.

9 D. K. Bowley, J. A. Millikan, Analysis of the Attack, Defence and Ambush Operational Situations, ει σή γη ση 
που πα ρου σιά στη κε στην 23η συ νά ντη ση του ABCA QWG AOR, Κα να δάς, Φε βρουά ριο 1997.
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ρού σε να εί χε ε ξε λι χθεί δια φο ρε τι κά. Η προ σο μοί ω ση με το σύ στη μα ΤΕSS, οι 

ι στο ρι κές α πο δεί ξεις, οι ε πι στη μο νι κές α να λύ σεις και η πρό σφα τη πο λε μι κή 

ε μπει ρί α, κα τα δει κνύ ουν ό τι α ξί ζει να α να θε ωρή σου με κά ποιες πλευ ρές του 

δόγ μα τός μας στην τα κτι κή μι κρών κλι μα κί ων.

Οι Αυ στρα λια νοί εί μα στε δι καί ως υ πε ρή φα νοι για τις πο λε μι κές μας ε πιδό σεις. 

Ό μως, ο χα ρα κτή ρας του πο λέ μου αλ λά ζει συ νε χώς και ε άν πα ρα μεί νουμε υ πε-

ρό πτες, λό γω του πα ρελ θό ντος μας, χω ρίς να λαμ βά νου με υ πό ψη τις παρού σες 

συν θή κες, θέ του με τους ε αυ τούς μας σε μια ε πι κίν δυ νη κα τά στα ση. Η ιστο ρί α έ χει 

δεί ξει ό τι οι τα κτι κοί στρα τοί εί ναι πιο αρ γοί α πό τις μη συμβα τι κές δυ νά μεις στο 

να και νο το μή σουν και οι ε πι τυ χη μέ νοι τα κτι κοί στρα τοί εί ναι οι πιο αρ γοί α πό 

ό λους10. Τώ ρα α ντι με τω πί ζου με α σύμ βα τους και νο τόμους α ντι πά λους, οι ο ποί οι 

θέ τουν μια σει ρά α πό α σύμ με τρες α πει λές κα τά των τα κτι κών στρα τών του 20ου 

αιώ να. Ε άν α να παυ θού με στις δάφ νες μας και συ νε χί σου με να κά νου με ό,τι κά να με 

πά ντα, υ πάρ χει ο κίν δυ νος να υ πο στού με ση μα ντι κή ήτ τα υ πό τις νέ ες συν θή κες 

διε ξα γω γής του πο λέ μου στον 21ο αιώ να. 

Ο ποιοσ δή πο τε έ χει συμ με τά σχει σε α γώ να εκ του συ στά δην ή α πε νη μέ ρω σε 

στρα τεύ μα τα με τά α πό μια ε πα φή, γνω ρί ζει το αί νιγ μα που πα ρε μπο δί ζει την 

κα τα νό η ση της μά χης: «Ε άν δεν ή σουν ε κεί, δε γνω ρί ζεις τι έ γι νε. Ε άν ή σουν 

ε κεί, πι θα νόν δεν μπο ρείς να θυ μη θείς κα θα ρά.» Ο α γώ νας εκ του συ στά δην 

σε σύν θε το έ δα φος εί ναι τό σο συ γκε χυ μέ νος και τα χύ τα τα ε ξε λισ σό με νος, που 

α κό μα και άν θρω ποι με ρι κές δε κά δες μέ τρα μα κριά, δεν γνω ρί ζουν α κρι βώς 

τι συμ βαί νει. Εν τω με τα ξύ, αυ τοί οι ο ποί οι βρί σκο νται στο ση μεί ο, υ φί στα νται 

την ψυ χο λο γί α της κρί σης, ό πως αυ τοί που ε μπλέ κο νται σε αυ το κι νη τι στικό 

α τύ χη μα: οι αι σθη τή ρες της α ντί λη ψής τους ε πη ρε ά ζο νται α πό την α να μονή 

του ε πι κεί με νου θα νά του ή τραυ μα τι σμού και το τε ρά στιο σοκ της μά χης. Για 

το λό γο αυ τό, ο κα θέ νας θυ μά ται μια συ γκε κρι μέ νη ε μπλο κή με δια φο ρε τικό 

τρό πο. Αυ τό, φυ σι κά, δεν εί ναι νέ ο, ό πως κα τα δει κνύ ει η πα ρα κά τω πε ρι γραφή 

της μά χης του Βα τερ λώ.

«Στη συ νέ χεια, κα νείς στο πε ζι κό δεν εί χε μια κα θα ρή συ νε κτι κή μνήμη του 

τι συ νέ βει. Μό νο θυ μό νταν με μο νω μέ νες στιγ μές, κρυ φές μα τιές διαμέ σου του 

κα πνού της μά χης, α να πά ντε χες δια πε ρα στι κές εκ φρά σεις ή χου ή μυρω διάς ή 

θέ α σης. Τα υ πό λοι πα ή ταν μια ζά λη φό βου, συ γκί νη σης ή φρί κης11».

Στον α γώ να εκ του συ στά δην, η προ σω πι κή ε μπει ρί α, από μόνη της, εί ναι 

μια ανα ξιό πι στη βά ση για να αλ λά ξει η τα κτι κή του πε ζι κού. Παρ’ ό λα αυ τά, 

ό πως κατα δεί χτη κε πα ρα πά νω, υ πάρ χει μια ξε κά θα ρη α να γκαιό τη τα για συ-

νε χή ε πικαι ρο ποί η ση και ε πα να ξιο λό γη ση της τα κτι κής μας, ώ στε να ε ξα σφα-

λί σου με ότι εί ναι κα τάλ λη λη για τις νέες συν θή κες. Πώς αλ λιώς οι διοι κη τές 

πε ζι κού θα ψά ξουν να α ξιο λο γή σουν και να βελ τιώ σουν την τα κτι κή τους; Οι 

μέ θο δοι πε ρι λαμ βά νουν τη χρή ση προ σο μοί ω σης, ε λε γκτές-πα ρα τη ρη τές, 

κρι τι κή α σκή σε ως και πει ρα μα τι σμό.

10 Δεί τε για πα ρά δειγμα Williamson Murray Bary Watts, Military Innovation in Peacetime, αρ γό τε ρα εκ δό-
θη κε το Alan Millet, Military Innovations During the Interwar Years, Cambridge University Press, 2000.

11 D. Howarth, Waterloo: A Near Run.
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Ό σον α φο ρά την προ σο μοί ω ση, το σύ στη μα ΤΕSS μπο ρεί να εί ναι έ να ε ξαι-

ρε τι κά α πο τε λε σμα τι κό ερ γα λεί ο α νά λυ σης του πώς πο λε μάμε και α νά πτυ ξης 

κα λύ τε ρων προ σεγ γί σε ων στον α γώ να εκ του συ στά δην. Κα θώς το Κέ ντρο Εκ-

παί δευ σης Μά χης α να πτύσ σε ται πε ραι τέ ρω, θα έ πρε πε ο πωσ δή ποτε να έ χει 

δυ να τό τη τα πα ρο χής υ ψη λής πι στό τη τας δε δο μέ νων προ σο μοί ω σης μά χης 

που να μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν για να γεν νη θούν νέ ες ι δέ ες τακτι κής 

και να α ξιο λο γη θούν.

Το ΤΕSS εί ναι σε μι κρό α πόθε μα σε πολ λές μο νά δες αλ λά τα πλε ο νε κτή-

μα τά του στην εκ παί δευ ση και τον πει ρα μα τι σμό εί ναι ση μα ντι κά. Ε άν η 

προ σο μοί ω ση δεν εί ναι δια θέ σι μη, η χρή ση πα ρα τη ρη τών-ε λε γκτών που θα 

εί ναι ι κα νοί να πα ρα τη ρούν την τα κτική α πό δο ση και να διευ κο λύ νουν την 

α με ρό λη πτη α να τρο φο δό τη ση (δια φο ρετι κή α πό την ε κτί μη ση ή τη βαθ μο λό-

γη ση), μπο ρεί να πα ρέ χει πα ρό μοια δε δο μένα, τα ο ποί α να χρη σι μο ποι η θούν 

για να γεν νη θούν νέ ες ι δέ ες.

Πο λύ συ χνά, η έλ λει ψη χρό νου ή πό ρων, μας ο δη γεί να ε κτε λέ σου με κά θε 

σειρά μιας τα κτι κής ά σκη σης μό νο μί α φο ρά. H ε πί θε ση Τάγ μα τος την αυ γή, 

ως τε λι κή φά ση σε μια ά σκη ση Τάγμα τος, εί ναι έ να κα λό πα ρά δειγ μα αυ τής 

της προ σέγ γι σης. Ε πί σης, α ξί ζει να ε κτε λεί ται η ί δια ε πί θε ση αρ κε τές φο ρές, 

βο η θού με νη κά θε φο ρά α πό α ναλύ σεις και κρι τι κή α σκή σε ων με στό χο να 

βελ τιω θεί η α πό δο ση τα κτι κής. Τε λικά, τέ τοιες α σκή σεις μπο ρούν να έ χουν 

α πο τέ λε σμα ε άν υ πάρ χει έ νας βαθ μός ε μπι στο σύ νης και α νοι κτής συ μπε ρι φο-

ράς με τα ξύ διοι κη τών σε ό λα τα ε πίπε δα.

Η α πε νη μέ ρω ση, με τά α πό τα κτι κές α σκή σεις, πο λύ συ χνά γί νε ται α πό 

διοικη τές που προ σπα θούν να δι καιο λο γή σουν τα λά θη τους. Τα στρα τεύ μα τα 

ε νερ γούν συ χνά κραυ γα λέ α ώ στε να βελ τιώ σουν αυ τό που ο διοικη τής α ντι-

λαμ βά νε ται ως α δυ να μί α της τα κτι κής. Α ντ’ αυ τού, θα έ πρε πε να κι νούμα στε 

προς μί α ε πί ση μη τυ πο ποι η μέ νη δια δι κα σί α κρι τι κής α σκή σε ως, ό που α νε ξάρ-

τη τοι και α με ρό λη πτοι πα ρα τη ρη τές συ ζη τούν την α πό δο ση της Μο νάδας. Η 

ά πο ψη κά θε στρα τιώ τη θα πρέ πει να λαμ βά νε ται υ πό ψη και ο πρω ταρ χικός 

στό χος θα πρέ πει να εί ναι να κα τα νο η θεί τι συ νέ βη, ώ στε η α πό δο ση να 

μπορέ σει να βελ τιω θεί.

Οι ε μπει ρί ες που πε ρι γρά φο νται σε αυ τό το άρ θρο υ πο δει κνύ ουν α πλά 

κά τι που συμ βαί νει στην πραγ μα τι κό τη τα, ό τι, δη λα δή, δεν υ πάρ χει έ νας και 

μο ναδι κός ά ρι στος τρό πος να διε ξα χθεί ο α γώ νας εκ του συ στά δην. Αλ λα γές 

στην τε χνο λο γί α, το πε ρι βάλ λον και την ορ γά νω ση, ση μαί νουν ό τι οι συν-

θή κες υπό τις ο ποί ες ε κτε λεί ται η μά χη συ νε χώς αλ λά ζουν. Γι’ αυ τό, πρέ πει 

να α ναζη τού με συ νε χώς τον πει ρα μα τι σμό με δια φο ρε τι κούς σχη μα τι σμούς 

μά χης, ορ γά νω ση τμη μά των και με θό δους, ώ στε να βρε θούν κα τάλ λη λοι τρό-

ποι α ντιμε τώ πι σης των νέ ων συν θη κών κα θώς αυ τές α να κύ πτουν. Σί γου ρα, 

αυ τό θα ο δη γή σει συ χνά σε λά θη τα κτι κής, αλ λά θα πρέπει να εν θα ρρύ νου με 

τους νε α ρούς διοι κη τές μας να πει ρα μα τι στούν και να κάνουν τα λά θη τους 

στην εκ παί δευ ση, α ντί να πε ρι μέ νου με μέ χρις ό του η πραγμα τι κή ήτ τα μάς 

α να γκά σει να αλ λά ξου με.
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Συ νο ψί ζο ντας, αυ τό το άρ θρο υ πο στή ρι ξε -χρη σι μο-

ποιώ ντας προ σω πική ε μπει ρί α, ι στο ρι κές α πο δεί ξεις 

και ε πι στη μο νι κή α νά λυ ση- ό τι υ πάρ χει α νά γκη ε πα νε ξέ-

τα σης με ρι κών πλευ ρών της προ σέγ γι σής μας του α γώ να 

εκ του συ στά δην. Ει δι κό τε ρα, θα πρέ πει να ε ξε τά σου με 

τη σχέ ση με τα ξύ ι σχύ ος πυ ρός και κί νη σης, την α νά γκη 

να α πο κτή σου με «κυ ριαρ χί α πυ ρός» πριν ε πιχει ρή σου με 

να ε λι χθού με, τη χρή ση μιας ε φε δρεί ας πυ ρός α ντί μό νον 

ε φε δρι κού τμή μα τος ε λιγ μού και τη σκέ ψη ό τι η κα τα στο-

λή δια πυ ρός α ντί για τον ε λιγμό ο δη γεί στη νί κη στον 

α γώ να εκ του συ στά δην. Ο ε λιγ μός πα ρα μέ νει ε ξαιρε τι κά 

ση μα ντι κός, αλ λά συμ βαί νει πριν, με τά και γύ ρω α πό τα 

πλευ ρά του α γώνα εκ του συ στά δην. Στον α γώ να εκ του 

συ στά δην κα θαυ τόν, η κα τα στο λή με καται γι στι κό πυρ 
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Ο Αν χης Kilcullen υ πη ρέ τη σε ως Διμοι ρί της στο 6 RAR και 2 RAR και 

σε α ριθ μό υ πε ρα τλα ντι κών α πο στολών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της 

θη τεί ας του ως Διοι κη τής μιας Κι νη τής Ο μά δας Εκ παί δευ σης με τον 

ιν δο νη σια κό Στρα τό και ως αυ στραλια νός Εκ παι δευ τής α πό Α νταλ λα-

γή στη Βρετα νι κή Σχολή Πε ζι κού. Η ε πι χει ρη σια κή του ε μπει ρί α πε ρι-

λαμ βά νει θη τεί α με τις ει ρηνευ τι κές δυ νά μεις του Ο Η Ε στην Κύ προ, 

στο Στρα τη γεί ο Ο μά δας Πα ρα τη ρη τών στην Μπου γκεν βίλ και με το 

2 RAR, κα τά τη διάρ κεια της ε πι χεί ρη σης INTERFET στο Α να το λι κό 

Τι μόρ το 1999-2000. Ο Αν χης Kilcullen α πο φοί τη σε α πό το Κο λέ γιο 

Διοί κη σης και Ε πι τε λών και εί ναι κά το χος δι δα κτο ρι κού τί τλου α πό 

το Πα νε πι στή μιο του New South Wales. Η δι δα κτο ρι κή του δια τρι βή 

εί ναι μί α με λέ τη σχε τι κά με τον α νταρ το πό λε μο και την α ντι με τώ πι ση 

των στα σια στών στην Ιν δο νη σί α.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιω άν νης Σ. Πα πα φλω ρά τος,

Νο μι κός-Διε θνο λό γος, Δι δά κτωρ Παν/μί ου Α θη νών

Τ
ην 28η Ο κτω βρί ου 1940, ο ιτα λός πρεσβευ τής στην Α θή να Emmanuele 

Grazzi ε πέ δω σε έ να τε λε σί γρα φο στον έλλη να κυ βερνή τη Ιω άν νη Με τα-

ξά. Το κεί με νο αυ τό έ βρι θε προ φά σε ων προ κει μέ νου να δικαιο λο γη θεί 

η α πρό κλη τη ι τα λι κή ε πί θε ση ε να ντί ον της Ελ λά δος, η κυ βέρ νηση της ο ποί ας εί χε 

τη ρή σει πλή ρως την ου δε τε ρό τη τα με τα ξύ των ε μπο λέ μων, παρ’ ό λες τις συ νε χείς 

προ κλή σεις των ορ γά νων της Ρώμης. Οι Ι τα λοί ή θε λαν τη σύρ ρα ξη με την Ελ λά δα 

για να α πο δεί ξουν σε ό λο τον κό σμο ό τι ή ταν ι σά ξιοι των ε ταί ρων τους στον Ά ξο να 

Γερ μα νών, οι στρα τιωτι κές ε πι τυ χί ες των ο ποί ων εί χαν κα τα πλή ξει την οι κουμέ νη. 

Ο Με τα ξάς α πέρ ρι ψε το τε λε σί γρα φο (με τη χα ρα κτη ρι στι κή φρά ση alors, c’ est 

la guerre)1 και τα ιτα λι κά στρα τεύ μα τα πα ρα βί α σαν την ελ λη νο αλ βα νι κή με θό ριο 

στις 5.30 π.μ., της 28ης Ο κτω βρί ου2. Τα γε γο νό τα του πο λέ μου αυ τού εί ναι γνω στά 

1 Ο διά λογος με τα ξύ των δύ ο αν δρών έ λα βε χώ ρα στα γαλ λι κά, τα ο ποί α α πο τε λού σαν (και εν πολ λοίς 
α πο τε λούν έ ως και σή με ρα) τη γλώσ σα της δι πλω μα τί ας. Κα τά λέξη, η φρά ση του Με τα ξά σή μαι νε «Λοι-
πόν, έ χου με πό λε μο».

2 Αξί ζει να ση μειω θεί ό τι οι Ι τα λοί διέ πρα ξαν μί α α κό μα α τι μί α, ε πι τι θέ με νοι 30 λε πτά προ της λή ξε ως 
του δι κού τους τε λε σι γρά φου! Σκο πός τους ή ταν να κατα λά βουν τους Έλ λη νες ό σο το δυ να τόν πιο α προ ε-
τοί μα στους γι νό ταν. Η πράξη τους αυ τή α πο δει κνύ ει ό τι κα τά βά θος δεν εί χαν και τό ση ε μπι στο σύ νη στις 
πο λε μι κές α ρε τές των στρα τευ μά των τους.

Τα Ε πα κό λου θα της

Προ ε λάσεως των

Γερ µα νικών

∆υ νά µε ων

στην Η πει ρω τι κή

Ελ λά δα

τον Α πρίλιο του 1941
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και δεν θα α να φερ θούν στο πα ρόν άρ θρο. Οι Έλ ληνες, ό χι μό νον α πέ κρου σαν 

τους Ι τα λούς, αλ λά ε ντός ο λί γων η με ρών, πέ ρα σαν στην α ντε πί θε ση, ει σερ χό με-

νοι στα ε δά φη της μαρ τυ ρικής Βο ρεί ου Η πεί ρου, την ο ποί α α πε λευ θέ ρω σαν για 

τρί τη φο ρά ε ντός εί κο σι ε πτά (27) ε τών. Η πα νω λε θρί α των Ι τα λών υ πε χρέ ω σε 

τους Γερ μα νούς να πα ρέμ βουν για τη σύ να ψη α να κω χής με τα ξύ των ε μπο λέ μων 

προ κει μένου να πά ψει ο δια συρ μός των συμ μά χων τους. Οι προ σπά θειές τους 

εκ δη λώ θηκαν τον Δε κέμ βριο του 1940 αλ λά δεν τε λε σφό ρη σαν. Ταυ τό χρο να, 

σχε δόν, το Βε ρολί νο εκ πό νη σε έ να σχέ διο για το εν δε χό με νο δι πλω μα τι κής α πο-

τυ χί ας, το ο ποί ο έ λα βε την κω δι κή ο νο μα σί α «ε πι χεί ρη ση Μα ρί τα» και ο χρό νος 

ε φαρ μο γής του προσ διο ρι ζό ταν για τον προ σε χή Μάρ τιο. Η στρα τιω τι κή ε πέμ βα-

ση στη Βαλκα νι κή θα πραγ μα το ποιεί το προ κει μέ νου να α πο τρα πεί η δη μιουρ γί α 

ε νός ε χθρι κού θύ λα κα στα πλευ ρά των γερ μα νι κών ε νό πλων 

δυ νά με ων, κα τά το 

προ ηγού με νο 

του Α΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ-

μου. Η εκ κα θά ρι ση της κα τα στά σε ως 

κρι νό ταν ως ε πι τα κτι κή α πό το Γερ μα νι κό Ε πι τε λεί ο 

πρώ τον για να μην α πο κτή σουν οι Σύμ μα χοι τη δυ να τό τη τα βομ-

βαρ δι σμού των ρου μα νι κών πε τρε λαιο πη γών και δεύ τε ρον για να α πο φευ χθεί 

μι α πλα γιο κό πη ση των δυ νά με ών τους, οι οποί ες θα ε πι τί θο νταν στη Ρω σί α. Ε πι-

κου ρι κά, οι Γερ μα νοί α πέ βλε παν στη δημιουρ γί α των κα τάλ λη λων βά σε ων α νε-

φο δια σμού προς βο ή θεια των Ι τα λών, οι ο ποί οι συ να ντού σαν σο βα ρές δυ σκο λί ες 
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και στη βό ρεια Α φρι κή ε να ντί ον των ο λι γά ριθ μων Βρε τα νών.

Οι Ι τα λοί πλη ρο φο ρή θη καν τις γερμα νι κές προ ε τοι μα σί ες και ε ξορ γί στη καν. Ο 

ι τα λός η γέ της Μπε νί το Μουσ σο λί νι (Benito Mussolini) α ξί ω σε α πό τον γερ μα νό 

ο μό λο γό του Α δόλ φο Χίτλερ (Adolf Hitler) να μην πραγ μα το ποι ή σει καμ μί α ε πι-

θε τι κή κί νη ση στη Βαλ κα νι κή, προ τού τα ιτα λι κά στρα τεύ μα τα εκ δη λώ σουν την 

ε α ρι νή τους ε πί θε ση. Μά λι στα, ο ί διος ο ιτα λός η γέ της με τέ βη στην πρώ τη γραμ μή 

του με τώ που για να πα ρα κο λου θή σει την ε ξέ λι ξη των ε πι χει ρή σε ων. Η ε πί θε ση 

εκ δη λώ θη κε την 9η Μαρ τί ου 1941 και α πέ τυ χε πα τα γω δώς, ε πι βε βαιώνο ντας την 

ά πο ψη των γερ μα νών ι θυ νό ντων πε ρί της α να γκαιό τη τος της ε πεμ βά σε ώς τους 

στη νό τια Βαλ κα νι κή. Α πό την 28η Φε βρουα ρί ου του έ τους ε κεί νου, εί χε ή δη αρ-

χί σει η γε φύ ρω ση του Δού να βη, προ κει μέ νου να ε ξα σφα λι σθεί η α πρό σκο πτη 

και α σφα λής διά βα ση των γερ μα νι κών στρα τευ μά των, τα ο ποί α στάθ μευαν στη 

Ρου μα νί α. Η κυ βέρ νηση του Βου κου ρε στί ου, φο βού με νη την εκ δή λω ση ε πι θέ-

σε ως α πό την πλευ ρά της Σο βιε τι κής Ε νώ σε ως, εί χε ζη τή σει α πό το Βε ρο λί νο 

την α πο στο λή στρα τευ μάτων προς δια σφά λι ση της ε δα φι κής α κε ραιό τη τος της 

Ρου μα νί ας. Πράγ μα τι, από τα μέ σα Νο εμ βρί ου, πο λυά ριθ μα γερ μα νι κά στρα τεύ-

μα τα ει σήλ θαν στο ρουμα νι κό έ δα φος και η χώ ρα προ σε χώ ρη σε ε πι σή μως στον 

Ά ξο να Βε ρο λί νου-Ρώ μης. Πε ρί τα τέ λη Δε κεμ βρί ου (ό ταν εί χε κα τα στεί πλέ ον 

σα φές το ναυά γιο της δια με σο λα βη τι κής προ σπά θειας των Γερ μα νών προς τερ-

μα τι σμό του ελ λη νο ϊτα λι κού πο λέ μου), τα πρώ τα τμή μα τα της 12ης Γερ μα νι κής 

Στρα τιάς άρ χι σαν να με τα φέ ρο νται στη Ρου μα νί α. Η συ γκε κρι μέ νη στρα τιά θα 

αναλάμ βα νε το κύ ριο βά ρος τής ε πι θε τι κής ε νερ γεί ας κα τά της Ελ λά δος. Κα τά 

τη διάρ κεια του Ια νουα ρί ου, ό μως, οι ά σχη μες και ρι κές συν θή κες δεν ε πέ τρε ψαν 

την πρό ο δο των ε πι χει ρή σε ων. Άλ λω στε, συ νε χί ζο νταν οι δια βου λεύ σεις με τους 

Βουλ γά ρους, οι ο ποί οι ζη τού σαν συγκε κρι μέ να α νταλ λάγ μα τα για την προ σχώ-

ρη σή τους στον Ά ξο να. Τον Ια νουάριο, η Σό φια ε πεί σθη να δε χθεί στο έ δα φός 

της τρεις λό χους δια βι βά σε ων, οι άνδρες των ο ποί ων ε γκα τα στά θη καν σε έ να 

βου νό. Α ντι κει με νι κός σκο πός των αν δρών αυ τών ή ταν η έ γκαι ρη ε νη μέ ρω ση του 

Βε ρο λί νου σε πε ρί πτω ση α ε ρο πορι κής ε πι δρο μής των Βρε τα νών κα τά των ρου-

μα νι κών πε τρε λαιο πη γών. Οι Βούλ γα ροι, ό μως, εμ φα νί ζο νταν ε πι φυ λα κτι κοί στο 

να προ χωρή σουν σε πε ραι τέ ρω πα ρα χω ρή σεις προς τους Γερ μα νούς. Άλ λω στε, η 

Μό σχα είχε προ τεί νει την α πο στο λή στρα τευ μά των στη χώ ρα, πρό τα ση την ο ποί α 

εί χε α πορ ρί ψει δι στα κτι κά η Σό φια. Οι Βούλ γα ροι ε φο βού ντο ό τι η πα ρου σί α γερ-

μα νι κών στρα τευ μά των στα ε δά φη τους θα ε ξόρ γι ζε τους Ρώ σους, οι ο ποί οι θα 

α ξί ω ναν κά ποιο α ντάλ λαγ μα προς δια τή ρη ση της ι σορ ρο πί ας στη Βαλ κα νι κή. Το 

Βε ρο λί νο υ πε σχέ θη την α πο στο λή σύγ χρο νων ό πλων για τη δια σφά λι ση των βουλ-

γα ρι κών α κτών στη Μαύ ρη Θά λασ σα. Την 2α Μαρ τί ου, η 12η Γερ μα νι κή Στρα τιά 

ει σήλ θε στο βουλ γα ρικό έ δα φος και ε ντός μί ας ε βδο μά δος η ε μπρο σθο φυ λα κή 

των προ κε χω ρη μέ νων γερ μα νι κών με ραρ χιών έ φθα σε στην ελ λη νο βουλ γα ρι κή 

με θό ριο. Ε πί σης, τα πρώ τα γερ μα νι κά πο λε μι κά α ε ρο σκά φη προ σγειώ θη καν στα 

α ε ρο δρό μια της Σόφιας και της Φι λιπ που πό λε ως. Τις ι δί ες η μέ ρες, α να κοι νώ θη κε 

και η προ σχώρη ση της Βουλ γα ρί ας στον Ά ξο να. Οι γερ μα νι κές προ θέ σεις εί χαν 

κα τα στεί πλέ ον προ φα νείς.
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ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941

Την 6η Α πρι λί ου 1941, τα γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα ε ξα πέλυ σαν ταυ τό χρο νη 

ε πί θε ση ε να ντί ον τό σο της Γιου γκο σλα βί ας (ε πι χεί ρη ση «25») ό σο και ε να ντί ον 

της Ελ λά δος (ε πι χεί ρη ση «Μα ρί τα»). Εί χε προ η γη θεί η ενη μέ ρω ση του έλλη να 

πρω θυ πουρ γού Α λε ξάν δρου Κο ρυ ζή (ο ο ποί ος εί χε δια δε χθεί τον α πο θα νό ντα 

α πό την 29η Ια νουα ρί ου Με τα ξά) α πό τον γερ μα νό πρεσβευ τή στην Α θή να πρί-

γκι πα Viktor von Erbach3. Ο τε λευ ταί ος ε πι σκέ φθη κε (μα ζί με τον ελ λη νομα θή 

στρα τιω τι κό α κό λου θο Α ντι συ νταγ μα τάρ χη Clemm von Hohenberg4) την οι κί α 

του έλλη να πρω θυ πουρ γού στις 5 π.μ., προκει μέ νου να του ε πι δώ σει τη σχε τι κή 

δια κοί νω ση. Ο Κο ρυ ζής έ ρι ξε μί α σύ ντομη μα τιά στο κεί με νο και ο γερ μα νός δι-

πλω μά της του εί πε: «Θα πρέ πει να πλη ρο φο ρή σω την Υ με τέ ρα ε ξο χό τη τα ό τι την 

στιγ μήν ταύ την εκ μέ ρους της γερ μα νι κής κυ βερ νή σε ως ε πι δί δε ται δια κοί νω σις 

εις τον εν Βε ρο λί νω Έλ λη να πρε σβευ τήν. Δια της δια κοι νώ σε ως, Σας γνω ρί ζο μεν, 

ό τι τα γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα θα ει σέλ θουν εις το ελ λη νι κόν έ δα φος σή με ρον 

την πρω ϊ αν, κα τό πιν της εν Ελ λά δι α φί ξε ως Αγ γλι κών στρα τιω τι κών δυ νά με ων». 

Ο έλλη νας πρω θυ πουρ γός ση κώ θη κε α πό την πο λυ θρό να του και, σαν έ τοι μος 

α πό και ρό, του α πή ντη σε: «Πα ρα κα λώ δια βι βά σα τε εις την Υ μετέ ραν κυ βέρ νη σιν 

ό τι η Ελ λάς υ πε ρα μυ νο μέ νη του πα τρί ου ε δά φους θα α ντιτά ξη α ντί στα σιν δια των 

ό πλων εις πά σαν α πό πει ραν των γερ μα νι κών στρα τευμά των ό πως ει σβάλ λουν 

εις αυ τό». Ο von Erbach χαι ρέ τη σε με σε βα σμό και έ φυ γε. Αρ γό τερα, ο ί διος δή-

λω σε ό τι ε πε τέ λε σε το κα θή κον του με βα θειά ο δύ νη, την ο ποί α συμ με ρι ζό ταν 

και ο στρα τιω τι κός α κό λου θος. Ο γερ μα νός πρε σβευ τής ή ταν θερ μός φι λέλ λην 

και λά τρης του αρ χαιο ελ λη νι κού πο λι τισμού. Οι εκ θέ σεις τις ο ποί ες συ νέ τασ σε 

για τους προ ϊ στα μέ νους του με θέ μα τον ελ λη νο ϊ τα λι κό πό λε μο ή ταν α πο λύ τως 

α ντι κει με νι κές σε βαθ μό ώ στε ο υπουρ γός Ιω α κείμ φον Ρί μπε ντροπ (Joachim von 

Ribbentrop) να τις χα ρα κτη ρί ζει ως με ρο λη πτι κές υ πέρ των Ελ λή νων.

Η γερ μα νι κή ε πί θε ση, αν και σφο δρή, α πε κρού σθη α πό τις ελ λη νι κές δυ νά μεις 

κα τά τις πρώ τες η μέ ρες. Δυ στυ χώς, ό μως, η α ντί στα ση των Γιου γκο σλά βων ήταν 

ι διαι τέ ρως α σθε νής και οι Γερ μα νοί διέ σπα σαν τις α μυ ντι κές τους γραμμές σε βρα-

χύ χρο νι κό διά στη μα. Τα γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα ει σήλ θαν στο ελ λη νι κό έ δα φος 

α πό την πε ριο χή της δυ τι κής Μα κε δο νί ας και ύ στε ρα α πό δύ ο ημέ ρες έ φθα σαν 

στη Θεσ σα λο νί κη. Η ε πι κεί με νη κα τά λη ψη της συ μπρω τεύ ου σας θα προ κα λού-

σε διά σπα ση του με τώ που και ε γκλω βι σμό του Τμή μα τος Στρα τιάς Α να το λι κής 

Μα κε δο νί ας (Τ.Σ.Α.Μ.), το ο ποί ο θα α ντι με τώ πι ζε τον κίν δυ νο της ο λο σχε ρούς 

κα τα στρο φής. Το πρω ί της 9ης Α πρι λί ου, ο α ντι στρά τη γος Κων στα ντί νος Μπα κό που-

λος, διοι κη τής του Τ.Σ.Α.Μ. υ πέ γραψε το πρω τό κολ λο συν θη κο λο γή σε ως με τους 

Γερ μα νούς, έ χο ντας ε ξα σφα λί σει τη σύμ φω νη γνώ μη της ελ λη νι κής κυ βερ νή σε ως 

και του αρ χι στρα τή γου Α λεξάν δρου Πα πά γου. Ε πρό κει το για μι α έ ντι μη συν θη κο-

λό γη ση κα θώς πλέ ον των 60.000 ελλή νων στρα τιω τών πα ρέ δω σαν τα ό πλα τους 

3 Το πλή ρες ό νο μά του ή ταν Viktor Sergius Heinrich Bruno Karl zu Erbach-Schφnberg. Ή ταν έ μπει ρος 
δι πλω μά της, κα θώς εί χε ή δη υ πη ρε τή σει στις πρε σβεί ες της Βιέν νης, της Μα δρί της, του Ό σλο και της 
Στοκ χόλ μης.

4 Ο Α ντι συ νταγ μα τάρ χης φον Χό χεν μερ γκ με γά λωσε στη Σμύρ νη, συ να να στρε φό με νος ελ λη νό που λα. 
Α γα πού σε την Ελ λά δα και τους Έλ λη νες, ε νώ μι λού σε τό σο κα λά τα ελ λη νι κά ώ στε α πήγ γει λε α πό στή θους 
στί χους α πό την Ι λιά δα και την Ο δύσ σεια του Ο μή ρου.
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και α φέ θη καν ε λεύ θε ροι. Μά λι στα, ο γερ μα νός αντι στρά τη γος Ρού ντολ φ Φά ϊ ελ 

(Rudolf Veiel) δέ χθηκε ό λους τους ό ρους, τους ο ποί ους έ θε σε ο αντι στρά τη γος 

Μπα κό που λος, πα ρ’ ό λο που οι Γερ μα νοί δεν συ νή θι ζαν να δέ χο νται ό ρους α πό 

τους ητ τη μέ νους. Αν και οι Γερ μα νοί α νε γνώ ρι σαν ε μπρά κτως τη μα χη τι κή ι κανό-

τη τα των Ελ λή νων, οι Ι τα λοί ου δέ πο τε πα ρε δέ χθη σαν την ήτ τα τους. Α ντιθέ τως, 

έ σπευ σαν να ε πι τε θούν στους Έλ λη νες α μέ σως μό λις εκ δη λώ θη κε η γερ μα νι κή 

ε πί θε ση. Α κό μα και τό τε, ό μως, οι Έλ λη νες τους α πέ κρου σαν και τους καταδί ω-

ξαν. Οι ι τα λι κές ε πι θέ σεις γί νο νταν ό λο και συ χνότε ρες κα θώς προ ή λαυ ναν τα 

γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας. Πα ντού, ό μως, εί χαν το ί διο 

α πο τέ λε σμα. Πά ντως, οι συ νε χείς ε πι θέ σεις των Ι τα λών εί χαν προ βλη μα τί σει πολ-

λούς α ξιω μα τι κούς και ι δί ως τους διοικη τές των μο νά δων, οι ο ποί οι ευρί σκο ντο 

στο αλ βα νι κό μέτω πο. Αυ τοί εφο βού ντο πως ελ λό χευε ο κίνδυ νος πε ρι κυ κλώ σε-
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ως των ελ λη νι κών δυ νά με ων και πα ρα δό σε ώς τους στους 

ητ τη μέ νους Ι τα λούς. Το εν δε χό με νο αυ τό τους προ κα λού σε 

α πο τρο πια σμό και ή ταν α πο φα σι σμέ νοι να κα τα βά λουν κά θε 

δυ να τή προ σπά θεια για να το α ποτρέ ψουν.

Την 18η Α πρι λί ου (Με γά λη Πα ρα σκευ ή), έ λα βε χώ ρα 

μί α α κό μη συ νε δρί α ση του Υ πουρ γι κού Συμ βου λί ου, κα τά 

την ο ποί α ο υ πουρ γός Στρα τιω τι κών Νι κό λα ος Πα πα δή μας 

α νέ γνω σε έ να τη λε γρά φη μα του Υ πο στρα τήγου Γε ωρ γί ου 

Μπά κου, διοι κη τού του Β΄ Σώ μα τος Στρα τού. Σε αυ τό, 

ο Μπά κος α νέφε ρε ε πί λέ ξει: «Α νέ φε ρα ε πα νει λημ μέ νως 

και α να φέ ρω με τά παρ ρη σί ας, κατά στα σις ε ξε λίσ σε ται 

ρα γδαί ως ε πί τα χεί ρω. Διαρ ρο ή, α νυ πα κο ή, ε γκα τά λειψις 

α ξιω μα τι κών ε πι τεί νε ται, παρ’ ό λα τα λη φθέ ντα μέ τρα και 

τυ φε κι σμούς. Ε ξορ κί ζω Υ μάς εν ο νό μα τι του Θε ού, λά βε τε 

ά με σον α πό φα σιν ί να μη θρη νή σωμεν ε ρεί πια ά νευ προ-

η γου μέ νου. Οιοσδή πο τε νο μί ζει ό τι δύ να ται να φέ ρη τον 

σταυ ρό του μαρ τυ ρί ου ι κα νό τε ρον ε μού, ας ορ θο λο γι σθή, 

ας συ νεν νο η θή, ας έλ θη να κλαύ ση την κατα στρο φήν διό τι 

τα δά κρυα τα δι κά μας ε στέ ρευ σαν». Ση μειω τέ ον ό τι πα ρό-

μοια τη λε γρα φή ματα εί χαν στεί λει και ο ρι σμέ νοι διοι κη τές 

άλ λων μο νά δων, αν και εί ναι αμ φίβο λον το κα τά πό σον η 

κα τά στα ση εί χε φθά σει σε αυ τό το ση μεί ο. Το πε ριε χόμε νο 

των προ α να φερ θέ ντων τη λε γρα φη μά των προ κά λε σε αί σθη-

ση στην Α θή να. Ορι σμέ νοι υ πουρ γοί πρό τει ναν την ά με ση 

α να χώ ρη ση της πο λι τι κο στρα τιω τικής η γε σί ας της χώ ρας 

για την Κρή τη. Δεν κα τέ στη, ό μως, δυ να τή η συμ φω νί α πε ρί 

του ποιοι υ πουρ γοί θα πα ρέ με ναν στην πρω τεύ ου σα και ως 

εκ τού του η πρό τα ση δεν υ λο ποι ή θη κε. Α κο λού θως, συ ζη-

τή θη κε η πρό τα ση πε ρί εκ χω ρή σε ως ορι σμέ νων αρ μο διο-

τή των (κυ ρί ως της δυ να τό τη τας ό πως έρ θουν σε α πευ θεί ας 

δια πραγ μα τεύ σεις με τους το πι κούς γερ μα νούς διοι κη τές 

για τη σύ να ψη α να κω χής) στους διοι κη τές των μο νά δων. Η 

ε φαρ μο γή, ό μως, της πρό τα σης αυ τής συ νε πα γό ταν αυ το-

κα τά λυ ση της υ πευ θύ νου κυ βερ νή σε ως και ως εκ τού του 

Ο έλλη νας πρω θυ πουρ γός ση κώ θη κε α πό την πο λυ θρό να του και, σαν 

έ τοι μος α πό και ρό, του α πή ντη σε: «Πα ρα κα λώ δια βι βά σα τε εις την 

Υ μετέ ραν κυ βέρ νη σιν ό τι η Ελ λάς υ πε ρα μυ νο μέ νη του πα τρί ου ε δά φους 

θα α ντιτά ξη α ντί στα σιν δια των ό πλων εις πά σαν α πό πει ραν των γερ μα νι-

κών στρα τευμά των ό πως ει σβάλ λουν εις αυ τό». 
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α περ ρί φθη. Με τά, ε τέ θη το 

ε ρώ τη μα μή πως η ι δί α η 

κυ βέρ νη ση ό φει λε να δώ-

σει ε ντο λή για την έ ναρ ξη 

δια πραγ μα τεύ σε ων με τους 

Γερ μα νούς. Ε άν συ νέ βαι νε 

κά τι τέ τοιο, ό μως, θα ι σο-

δυ να μού σε με α πο στα σί α 

της Ελ λάδος α πό τη συμ μα-

χί α με τη Μεγά λη Βρε τα νί α, 

γε γο νός που θα προ κα λού-

σε τη δι καιο λο γη μέ νη α ντί-

δρα ση του Λονδί νου. Κα τά 

συ νέ πεια, και η πρό τα ση 

αυ τή α περ ρί φθη. Τέ λος, ο ρι-

σμέ νοι υ πουργοί πρό τει ναν 

στον Βα σι λέ α τον διο ρι σμό 

μί ας κυ βερ νή σε ως, α παρ-

τι ζο μένης α πο κλει στι κώς 

και μό νον α πό στρα τιω τι-

κούς, κα θώς οι τε λευ ταί οι 

α σκούσαν α κό μη με γά λη 

ε πιρ ρο ή στις έ νο πλες δυ-

νά μεις και θα μπο ρού σαν 

O Πρω θυ πουρ γός Αλέξανδρος Κο ρυ ζής
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εν δε χομέ νως να α πο τρέ ψουν την κα τάρ ρευ ση. Ο Βα σι λεύς, ό μως, (κα τά πολ λούς, 

ε πη ρε ασμέ νος α πό τους Βρε τα νούς, οι ο ποί οι ε ξέ φρα ζαν πα ρά πο να για πολ λούς 

έλ λη νες α νώ τα τους α ξιω μα τι κούς) δεν υ ιο θέ τη σε ού τε την πρότα ση αυ τή. Τε λι-

κώς, η συ νε δρί α ση έ λη ξε και ου δε μί α α πό φα ση ε λή φθη πε ρί του πρα κτέ ου.

Κα τό πιν, έ λα βε χώ ρα μί α νέ α σύ σκε ψη με α ντι κεί με νο τα μέ τρα, τα ο ποί α έ πρεπε 

να λη φθούν για τη δια τή ρη ση της τά ξε ως στην πρω τεύ ου σα. Σε αυ τήν, συμ μετεί-

χαν ο Βα σι λεύς, ο πρω θυ πουρ γός, ο Μα νια δά κης, ο Πα πα δή μας και ο φρού ραρχος 

Α θη νών Χρή στος Κα βρά κος. Τέ λος, ο Βα σι λεύς και ο πρω θυ πουρ γός εί χαν μί α 

κατ’ ι δί αν συ νερ γα σί α, το πε ριε χό με νο της ο ποί ας ου δέ πο τε γνω στο ποιή θη κε5. 

Με τά το πέ ρας της δε κά λε πτης αυ τής συ νεργα σί ας, ο πρω θυ πουρ γός με τέ βη στην 

οι κί α του ε πί της Λε ω φό ρου Κη φι σί ας 51, ό που και αυ το κτό νη σε. Η εί δη ση της 

αυ το κτο νί ας του πρω θυ πουρ γού προ κάλε σε αί σθη ση. Ε λή φθη δε η α πό φα ση να 

α να κοι νω θεί ό τι ο θά να τός του ο φει λόταν σε πα θο λο γι κά αί τια προ κει μέ νου να 

μην κλο νι στεί έ τι πε ραι τέ ρω το η θικό του λα ού αλ λά και να μην δο θεί η ε ντύ πω-

ση ό τι η χώ ρα ευ ρί σκε το στα πρό θυρα της κα ταρ ρεύ σε ως. Η κη δεί α του Κο ρυ ζή 

διε ξή χθη την ε πο μέ νη (Με γά λο Σάββα το) στη Μη τρό πο λη Α θη νών, πα ρου σί α 

σύσ σω μης της πο λι τι κής η γε σί ας, ανώτατων α ξιω μα τι κών, ξέ νων δι πλω μα τών 

και πλή θους κό σμου. Ύ στε ρα α πό τη λή ξη της ε ξό διας α κο λου θί ας, το φέ ρε τρο 

το πο θε τή θη κε σε κι λί βα ντα πυ ρο βό λου. Τις κορ δέ λες κρα τού σαν νο σο κό μες του 

νο σο κο μεί ου «Ευαγ γε λι σμός», του ο ποί ου ο ε κλει πών ή ταν πρό ε δρος. Τιμές α πέ δω-

σαν έ νας λό χος μα θη τών της Σχο λής Ευελ πί δων και τμή μα τα της Ε.Ο.Ν. Η πο μπή 

κα τευ θύν θη κε στο Α΄ Νε κρο τα φεί ο. Στο ύ ψος της ο δού Α να παύ σε ως, έκα ναν την 

εμ φά νι σή τους γερ μα νι κά α ε ρο πλά να, τα ο ποί α (α φού πέ τα ξαν σε χαμη λό ύ ψος) 

α πο μα κρύν θη καν προς την κα τεύ θυν ση του Πει ραιώς.

Στο μέ τω πο, η εί δη ση της αυ το κτο νί ας του Κο ρυ ζή δη μιούρ γη σε αρ νη τι κές 

εντυ πώ σεις. Πολ λοί α νώ τα τοι α ξιω μα τι κοί σχη μά τι σαν την ε ντύ πω ση ό τι στην 

πρω τεύ ου σα εί χε ξε σπά σει πο λι τι κή κρί ση και πως ε λά χι στοι σε αυ τήν εί χαν πραγ-

μα τι κή ει κό να για το τι α κρι βώς συ νέ βαι νε στην πρώ τη γραμ μή. Ως εκ τού του, 

με τέ βη στην πρω τεύ ου σα ο Υ πο στρά τη γος Πα να γά κος, ο ο ποί ος ε ξέ θε σε στον 

Βα σι λέ α και τους Βρε τα νούς τη στρα τιω τι κή κα τά στα ση και α πέ δει ξε με στοι χεί α 

την έ ξο χη α πό δο ση των ελ λη νι κών στρα τευ μάτων6. Εν τω με τα ξύ, η γερ μα νι κή 

προ έ λα ση συ νε χι ζό ταν με τη δια δο χική κα τά λη ψη των πό λε ων της κε ντρι κής 

και της δυ τι κής Μα κε δο νί ας. Το γε γονός αυ τό ώ θη σε τους Βρε τα νούς να αρ χί-

σουν ε σπευ σμέ νη σύ μπτυ ξη προς τον νό το. Ταυ τό χρο να, άρ χι σε να κλο νί ζε ται 

5 Ε ντού τοις, α πο τε λεί α διαμ φι σβή τη το γε γο νός η βα θύ τα τη ε νό χλη ση του πρω θυ πουρ γού α πό τα ε πι κρι-
τι κά σχό λια των Βρε τανών για το ά το μό του. Οι τε λευ ταί οι κα τη γο ρού σαν συλ λή βδην ό λους τους έλλη νες 
η γέ τες για την ε ξέ λι ξη των γε γο νό των, α γνο ώ ντας ό τι οι τε λευ ταί οι εί χαν ε φαρ μό σει τα δι κά τους σχέ δια 
(με τα ο ποί α συ χνά οι ί διοι δια φω νού σαν).

6 Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η πα ρου σί α ση ι κα νο ποί η σε τό σο πο λύ τον βρε τα νό στρα τη γό Wilson ώ στε ο 
τε λευ ταί ος δή λω σε: «Η τι μή και η υπό λη ψις της Ελ λά δος α πο κα θί στα νται εις το α κέ ραιον. Δη λώ εξ ο νό μα τος 
της Μεγ. Βρε τα νί ας ό τι αυ τή ου δέν πα ρά πο νον έ χει κα τά της Ελ λά δος, η ο ποί α ε ξεπλή ρω σε μέ χρι τέ λους 
πλή ρως και τι μί ως το κα θή κον της». Οι φρά σεις αυ τές ώ θη σαν τον Πα πά γο να α πα ντή σει, εκ φρά ζο ντας τα 
δι καιο λο γη μέ να πα ρά πο να των ελλή νων ε πι τε λών: «Στρα τη γέ, ευ χα ρι στού με δια τα καλά Σας λό για. Παρ’ 
ό λον ό τι η βο ή θεια της Μεγ. Βρε τα νί ας προς την Ελ λά δα υπήρ ξεν γε νι κώς λί αν α νε παρ κής, εν τού τοις η 
χώ ρα μας θα εί ναι πά ντο τε ευγνώ μων δι’ αυ τήν».
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το η θι κό του στρατεύ μα τος, κα θώς κυ κλο φο ρού σαν ο ρι σμέ νες δια δό σεις πε ρί 

υ πάρ ξε ως φο βερών ό πλων, τα ο ποί α δεν εί χαν α κό μα χρη σι μο ποι ή σει οι Γερ μα-

νοί, διό τι έ τρε φαν κα λά αι σθή μα τα για τους Έλ λη νες. Άλ λες φή μες έκα ναν λό γο 

για ιπ πο τι κή συ μπε ρι φο ρά των Γερ μα νών προς τους έλ λη νες στρατιώ τες, τους 

ο ποί ους δεν συ νε λάμ βα ναν αλ λά α ντι θέ τως τους ά φη ναν να ε πι στρέ ψουν στις 

οι κί ες τους αρ κεί να πα ρέ δι δαν τα ό πλα τους. Η σύγ χυ ση ε πι τεινό ταν α πό δια-

φό ρους ελλη νο μα θείς Γερ μα νούς, οι ο ποί οι, ευ ρι σκό με νοι στην πρώ τη γραμ μή, 

φώ να ζαν στους Έλ λη νες: «Α φή στε τα ό πλα σας και φύ γε τε. Εί με θα φί λοι σας. Μη 

μας κτυ πά τε. Στό χος μας εί ναι οι Εγ γλέ ζοι…κ.ο.κ.». Τα πρώ τα κρού σμα τα λι πο τα-

ξιών άρ χι σαν να κά νουν την εμ φά νι σή τους, γε γο νός το ο ποί ο υ πε χρέ ω σε τον 

Πα πά γο και τον Βα σι λέ α να δια τά ξουν τη λή ψη αυ στη ρών μέ τρων.

Μο λα ταύ τα, η κα τά στα ση έ βαι νε διαρ κώς ε πι δει νού με νη, ό πως προ κύ πτει 

α νάγλυ φα α πό την α να φο ρά του διοι κη τού του Τμή μα τος Στρα τιάς Η πεί ρου (Τ.Σ.Η.) 

Α ντι στρα τή γου Ιω άν νη Πι τσί κα με η με ρο μη νί α 18 Α πρι λί ου.

«Κα τά στα σις έ φθα σεν εις α προ χώ ρη τον. Τμή μα τα 17ης Με ραρ χί ας ε γκα τα λεί-

που σι Λε γκα ρί τσα κα λύ πτου σαν α ρι στε ρόν Ο μά δος Με ραρ χιών. Α΄ Σ.Σ. α να φέ ρει 

ο μοί ως διαρ ρο ήν στρα τιω τών 8ης Με ραρ χί ας. 11η Με ραρ χί α κα λύ πτου σα Μέ τσο-

βο διαρ ρέ ει. Προς Θε ού! Σώ σα τε τον Στρα τόν α πό τους Ι ταλούς».

Η συ νο χή του στρα τεύ μα τος εί χε αρ χί σει να κλο νί ζε ται σο βα ρώς. Ο Υ πο-

στράτη γος Μπά κος ε ξέ δω σε δια τα γή να του φε κί ζο νται οι φυ γά δες. Πα ρό μοια 

δια ταγή ε ξε δό θη και α πό το Α΄ Σ.Σ. Την 19η Α πρι λί ου, ο Πι τσί κας ε ξέ δω σε μί α 

η με ρη σί α δια τα γή στην ο ποί α ε ξη γού σε την α νά γκη της συμπτύ ξε ως, ε νώ έ κα-

νε λό γο για «σκλη ρά δο κι μα σί α», την ο ποί α υ φί στα το ό χι μόνο ο στρα τός αλ λά 

και η χώ ρα ο λό κλη ρη. Ζη τού σε δε α πό τους α ξιω μα τι κούς και τους ο πλί τες να 

πα ρα μεί νουν α κλό νη τοι γύ ρω α πό τους αρ χη γούς τους κα τά την κρί σι μη ε κεί νη 

ώ ρα και να α πο δει χθούν «α ντά ξιοι του χθε σι νού ε αυ τού των». Τέ λος, τους κα-

λού σε «να συ γκρα τή σουν τον ητ τη μέ νο ε χθρό» (δηλα δή τους Ι τα λούς) μα κριά 

α πό τα ελ λη νι κά σύ νο ρα και να μην του δώ σουν το δι καί ω μα να κερ δί σει έ στω 

και μί α μά χη, ει σερ χό με νος στο ελ ληνι κό έ δα φος. Δυ στυ χώς, ό μως, οι λι πο τα ξί ες 

συ νε χί ζο νταν και ο ελ λό χευων κίν δυ νος δια σπά σε ως του με τώ που έ να ντι των 

Ι τα λών ή ταν ορα τός. Προς α πο τρο πή του εν δε χο μέ νου αυ τού, ο Μη τρο πο λί της 

Ιω αν νί νων (και με τέ πει τα Αρ χιε πί σκο πος Α θη νών και πά σης Ελ λά δος) Σπυ ρί δων 

α πη ύ θυ νε συνε χείς εκ κλή σεις προς τον Πι τσί κα για να α να λά βει την πρω το βου-

Η συ νο χή του στρα τεύ μα τος εί χε αρ χί σει να κλο νί ζε ται σο βα ρώς.

Ο Υ πο στράτη γος Μπά κος ε ξέ δω σε δια τα γή να του φε κί ζο νται οι φυ γά δες. 

Πα ρό μοια δια ταγή ε ξε δό θη και α πό το Α΄ Σ.Σ. Την 19η Α πρι λί ου,

ο Πι τσί κας ε ξέ δω σε μί α η με ρη σί α δια τα γή στην ο ποί α ε ξη γού σε την

α νά γκη της συμπτύ ξε ως, ε νώ έ κα νε λό γο για «σκλη ρά δο κι μα σί α»,

την ο ποί α  φί στα το ό χι μόνο ο στρα τός αλ λά και η χώ ρα ο λό κλη ρη. 
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λί α της υπο γρα φής συν θη κο λο γή σε ως με τους Γερ μα νούς, η ο ποί α θα εύ ρι σκε 

τις ελ λη νικές δυ νά μεις νι κή τριες έ να ντι των στρα τευ μά των της Ρώ μης. Άλ λω στε, 

ο ί διος (ό πως και πολ λοί φο ρείς της πε ριο χής εξ ο νό μα τος των ο ποί ων ο μι λού-

σε) γνώ ρι ζε πο λύ κα λά τις ρα διουρ γί ες των Ι τα λών, οι ο ποί οι α πέ βλε παν στα 

ε δάφη της Η πεί ρου α πό την πρώ τη η μέ ρα της συ στά σε ως του κρά τους τους! Ο 

Πι τσίκας, ό μως, α δυ να τού σε να πα ρα βιά σει την ιε ραρ χί α και του συ νέ στη σε να 

α πευ θυν θεί στην κυ βέρ νη ση και το ε πι τε λεί ο.

Τό τε, ο Σπυ ρί δων α πε φά σι σε να ε πι χει ρή σει έ να πο λύ ε πι κίν δυ νο τα ξί δι (δεδο-

μέ νης της πλή ρους σχε δόν κυ ριαρ χί ας του ε χθρού στον α έ ρα) στην πρω τεύ ου σα 

προ κει μέ νου να ε ξη γή σει δια ζώ σης στους αρ μο δί ους την κα τά στα ση στο μέ τω πο. 

Δυ στυ χώς, δεν υ πήρ χε δια θέ σι μο α ε ρο σκά φος και η πραγ μα το ποί η ση ενός τα ξι-

διού ο δι κώς θα α πέ βαι νε χρο νο βό ρα. Ως εκ τού του, ο Μη τρο πο λί της συ νέ τα ξε 

μί α ε πί ση μη ε πι στο λή προς τον Πι τσί κα, με την ο ποί α τον ε ξόρ κι ζε να πά ρει την 

κα τά στα ση στα χέ ρια του7. Ο τε λευ ταί ος, ό μως, δεν ε κάμ φθη και τό τε ο Σπυ ρί δων 

ε στρά φη προς τον Υ πο στρά τη γο Μπά κο, ε νώ ε πι χεί ρη σε να συ να ντή σει και τον 

ο μοιό βαθ μό του Πα να γιώ τη Δε μέ στι χα (διοι κη τή του Α΄ Σ.Σ.), ο ο ποί ος, ό μως, α που-

σί α ζε. Τε λι κώς, η συ νά ντη ση πραγ μα το ποι ή θη κε την ε πό με νη η μέ ρα και διε φά νη 

η διάστα ση α πό ψε ων με τα ξύ των τριών πα ρι στα μέ νων. Ο ιε ράρ χης και ο Μπά κος 

ε πέμει ναν στην α πο στο λή προς την κυ βέρ νη ση ε νός τη λε γρα φή μα τος, το ο ποί ο θα 

της έ δι νε 12ω ρη προ θε σμί α για να προ χω ρή σει σε α να κω χή με τους Γερ μα νούς. 

Σε δια φο ρε τι κή πε ρί πτω ση, οι τρεις θα σχη μά τι ζαν κυ βέρ νη ση στο Μέ τσο βο με 

ε πι κε φα λής τον Σπυ ρί δω να, η ο ποί α θα ξε κι νού σε δια πραγ μα τεύ σεις με τους Γερ-

μα νούς υ πό τον ό ρο ό τι ο ελλη νι κός στρα τός δεν θα πα ρα δι νό ταν στους Ι τα λούς. 

Ο Δε μέ στι χας, ό μως, δια φω νού σε και τε λι κώς η συ νά ντη ση α πέ βη ά καρ πη. Με τά 

τη λή ξη της, ο προ α ναφερ θείς υ πο στρά τη γος συ νέ τα ξε και α πέ στει λε το ε ξής τη-

λε γρά φη μα: «Λύ σις κα τα στά σε ως ε πεί γει. Ση μειού νται α ντι πει θαρ χι κά κρού σμα τα. 

Με τά 24ω ρον θα εί ναι αρ γά». Συγ χρό νως (και δί χως να έ χει με σο λα βή σει καμ μί α 

συ νεν νό ηση), ο Πι τσί κας α πέ στει λε έ να πα ρό μοιο τη λε γρά φη μα προς την κυ βέρ-

νη ση και τον Πα πά γο, το ο ποί ο κα τέ λη γε με τη φρά ση: «..πά σα πα ρερ χο μέ νη ώ ρα 

εί ναι εις βά ρος μας, δυ να μέ νη να πα ρά σχη ε χθρόν σο βα ρό τα τα πλε ο νε κτή μα τα». 

Εν ανα μο νή της α πα ντή σε ως των Α θη νών, ο Πι τσί κας α πέ στει λε μί α δια τα γή προς 

τις μο νά δες, στην ο ποί α α νέ φε ρε ό τι ή ταν γνώ στης των εκ κλή σε ων των δια φόρων 

διοι κη τών πε ρί συν θη κο λο γή σε ως ή πε ρί α να λή ψε ως κά ποιας πρω το βου λίας ά νευ 

δια τα γών των προ ϊ στα μέ νων τους αρ χών. «Το τοιού τον α ντί κει ται προς τας αρ χάς 

μου, προς τον όρ κον μου και προς τον στρα τιω τι κόν μου χα ρα κτήρα», έ γρα φε 

χα ρα κτη ρι στι κά, ξε κα θα ρί ζο ντας τη θέ ση του. Ο ί διος δεν θα προέ βαι νε σε καμ μί α 

ε νέρ γεια δί χως την έ γκρι ση των Α θη νών.

7 Σε αυ τήν, α νέ φε ρε, με τα ξύ άλ λων, τα ε ξής: «…Στρα τη γέ, αν δεν Σας συ γκι νεί η ε θνι κή ε νό της, ε άν δεν Σας 
ε πη ρε ά ζει η τύ χη χω ρών τε τι μη μέ νων, ε άν μέ νε τε α διά φο ρος προ της συμ φο ράς χι λιά δων γυ ναι κο παί δων, 
εί ναι δυ να τόν να α δια φορή σε τε δια την τι μήν του Στρα τού, με τά του ο ποί ου συ νε πο λε μή σα τε και ε δοξά σθη-
τε; Εί ναι ί σως και ρός α κό μη. Τολ μή σα τε στρα τη γέ. Αι στιγ μαί εί ναι πολύ τι μοι. Μη θε λή σε τε να συν δέ σε τε το 
ό νο μά Σας με την με γα λυ τέ ραν συμ φοράν και την θλι βε ρω τέ ραν α τί μω σιν, την ο ποί αν α νέ γρα ψαν πο τέ αι 
σε λί δαι της ι στο ρί ας. Εις ε μέ δυ στυ χώς δεν α πο μέ νει άλ λο τι, ει μή να δε η θώ του Σταυ ρω θέ ντος Χρι στού 
να Σας φω τί ση να κα τα στή ση τε ε λα φρό τερον το μαρ τύ ριον του σταυ ρω μέ νου Έ θνους».
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Στην πρω τεύ ου σα, με τά τον θά να το του Κο ρυ ζή, ο Βα σι λεύς α νέ θεσε την 

ε ντο λή σχη μα τι σμού κυ βερ νή σε ως στον πρώ ην υ πουρ γό Διοι κή σε ως Πρωτευού-

σης Κων στα ντί νο Κο τζιά. Ση μειω τέ ον ό τι αυ τός ή ταν γε νι κός διοι κητής Θρά κης 

κα τά την πε ρί ο δο ε κεί νη. Ο τε λευ ταί ος άρ χι σε ε πα φές για τον σχημα τι σμό της 

κυ βερ νή σε ως, στην ο ποί α θα προ ή δρευε ο Βα σι λεύς και ο ί διος θα δια τη ρού σε 

το α ξί ω μα του α ντι προ έ δρου. Δέ χθη καν να συμ με τά σχουν ο Α ντιναύ αρ χος Α λέ-

ξαν δρος Σα κελ λα ρί ου, o εκ δό της της ε φη με ρί δος Ε στί α Α χιλ λεύς Κύ ρου κα θώς 

και οι Α ρι στεί δης Δη μη τρά τος, Η λί ας Κρι μπάς και Αν δρέ ας Μι χα λό που λος. Ο 

Κο τζιάς εί χε τη φή μη του γερ μα νό φι λου, ως εκ τού του οι Βρε τα νοί, μέ σω του πα-

νί σχυ ρου πρε σβευ τή τους στην Α θή να Σερ Τσαρ λς Πάλαι ρετ (Sir Charles Palairet), 

ε ξέ φρα σαν εξ αρ χής τη δια φω νί α τους για την ε πι λο γή του. Ο Γε ώρ γιος, ό μως, 

ε πέ μει νε στην ε πι λο γή του και πα ρου σί ασε τον Κο τζιά στον βρε τα νό πρε σβευ τή. 

Ο τε λευ ταί ος τον συ νε χά ρη αλ λά έ σπευ σε να του το νί σει ό τι υ πήρ χαν αμ φι βο-

λί ες για το πρό σωπό του. Τό τε, ο ε ντο λο δό χος πρω θυ πουρ γός του α πή ντη σε 

ό τι δεν τον εν διέ φεραν οι αμ φι βο λί ες αυ τές για τί και ο ί διος εί χε αμ φι βο λί ες 

για τη στά ση της βρε τα νι κής κυ βερ νήσεως έ να ντι της α ντι στοί χου ελ λη νικής! Η 

θαρ ρα λέ α α πά ντη ση του Κο τζιά προ ξέ νη σε τρο με ρή ε ντύ πω ση στον Palairet, 

ο ο ποί ος έ σφι ξε ο χέ ρι του ε ντο λο δό χου πρω θυ πουρ γού. Α μέ σως με τά, ό μως, 

του ζή τη σε τον κα τά λο γο με τα ο νό μα τα των νέ ων με λών της κυ βερ νή σε ως. Ο 

Κο τζιάς ε ξε μά νη και του α πή ντη σε: «Αυ τό ποτέ! Δεν θυ σιά σθη κε και θυ σιά ζε ται 

η Ελ λάς δια να υ πο βά λει τους κα τα λό γους των υ πουρ γών της εις ξέ νον πρέ σβην, 

ό σον σύμ μα χος και φί λη και αν εί ναι η χώ ρα του». Κα τέ στη πλέ ον φα νε ρόν ό τι 

δεν υ πήρ χε δυ να τό τη τα συ νερ γα σί ας μετα ξύ Κο τζιά και Palairet με α πο τέ λε σμα 

ο πρώ τος να υ πο βά λει την πα ραί τη σή του στον Βα σι λέ α.

Ο τε λευ ταί ος ξε κί νη σε έ ναν γύ ρο διε ρευ νη τι κών ε πα φών και τε λι κώς κα τέλη ξε 

στον α πό στρα το Α ντι στρά τη γο Α λέ ξαν δρο Μα ζα ρά κη-Αι νιάν, ο ο ποί ος ε θεω ρεί-

το έ μπει ρος και κα λός α ξιω μα τι κός και ή ταν α πό τα πρώ τα μέ λη της Α καδη μί ας 

Α θη νών. Αυ τός α ξί ω σε να ε νη με ρω θεί πε ρί της στρα τιω τι κής κα τα στάσε ως και 

το πρω ί του Πά σχα (20η Α πρι λί ου) συ γκά λε σε σύ σκε ψη, πα ρου σί α του Κων. Βαρ-

βα ρέσ σου (Διοι κη τού της Τρα πέ ζης της Ελ λάδος), των α πο στρά των α ξιω μα τι κών 

Θε οδ. Μα νέ τα και Δημ. Νό τη Μπό τσα ρη, του Στ. Πα πα φρά γκου (συ ντα ξιού χου 

δι κα στι κού) και του Ιω αν. Πο λί τη (τέ ως πρε σβευτή στη Ρώ μη). Ό λοι αυ τοί εί χαν 

δε χθεί να συμ με τά σχουν στη νέ α κυ βέρ νη ση. Όταν, ό μως, ο Μα ζα ρά κης τους πε-

ριέ γρα ψε την τρα γι κή στρα τιω τι κή κα τά στα ση, ο ρι σμέ νοι θε ώ ρη σαν ό τι ου δείς 

λό γος συ νέ τρε χε πλέ ον για το σχη μα τι σμό κυ βερ νή σε ως. Την ά πο ψη συμ με ρί στη-

καν και οι υ πό λοι ποι πα ρι στα μέ νοι, πα ρασύ ρο ντας και τον Μα ζα ρά κη, ο ο ποί ος 

κα τέ θε σε την ε ντο λή, λέ γο ντας στον Γεώρ γιο: «Με γα λειό τα τε, ευ χα ρι στώ δια την 

τι μήν, αλ λά κα τα θέ τω την ε ντο λήν, διό τι δεν ε πι θυ μώ να α να λά βω τις ευ θύ νες 

μί ας ήτ τας και να γί νω ο νε κρο θάπτης της Ελ λά δος».

Ή ταν το πρω ί του Πά σχα και το α διέ ξο δο ή ταν πλή ρες. Ο Γε ώρ γιος α πε φά σι σε 

να με τα βεί στους στρα τώ νες για να ευ χη θεί στους α ξιω μα τι κούς και τους ο πλί-

τες, ο ο ποί οι (μα ζί με τους τραυ μα τί ες) θα τι μού σαν κα τά τον πα τρο πα ρά δοτο 

τρό πο τη με γά λη ε ορ τή της Ορ θο δο ξί ας. Πράγ μα τι, πή γε στους στρα τώ νες, όπου 
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ε πι κρα τού σε βα ρύ κλί μα. Η πα ρου σί α, ό μως, του Βα σι λέ ως άρ χι σε να με τα βάλει 

την α τμό σφαι ρα, κα θώς ό λοι υ πέ θε σαν ό τι ε άν η κα τά στα ση ή ταν ό ντως τρα γι κή, 

ε κεί νος δεν θα με τέ βαι νε ε κεί. Σι γά σι γά, άρ χι ζαν να τον πε ρι τρι γυρί ζουν α ξιω μα-

τι κοί αλ λά και ο πλί τες, οι ο ποί οι ρω τού σαν πε ρί της στρα τιωτι κής κα τα στά σε ως. 

Ε κεί νος κα τέ βα λε προ σπά θεια να τους εμ ψυ χώ σει. Σύ ντομα, αυ τό κα τέ στη πε ριτ-

τό διό τι ό λοι τους τάσ σο νταν υ πέρ της συ νέ χι σης του α γώ να και του ε ξέ φρα ζαν 

την πί στη τους στην τε λι κή νί κη. Α κό μα και οι τραυμα τί ες τον δια βε βαί ω ναν ό τι 

θα πή γαι ναν και πά λι στο μέ τω πο α μέ σως με τά την α πο θε ρα πεί α τους. Σύ ντο μα, 

«ο πά γος έ σπα σε», το πρω τό κολ λο κα ταρ γή θηκε και δε κά δες α ξιω μα τι κοί και 

ο πλί τες έ τρε χαν να του σφί ξουν το χέ ρι, λέγο ντάς του «κου ρά γιο βα σι λιά μας και 

θα τους φά με στο τέλος», «πά ρε μας μα ζί σου βα σι λιά, ό που κι αν πας»8 κ.ο.κ.. 

Η ε πί σκε ψη στους στρα τώ νες εμ φύ ση σε στον Γε ώρ γιο και πά λι αι σιο δο ξί α και 

ύ στε ρα α πό λί γες ώ ρες ανακοί νω σε ό τι α νε λάμ βα νε ο ί διος τα κα θή κο ντα του 

πρω θυ πουρ γού, με α ντι πρό ε δρο τον Α ντι ναύ αρ χο Σα κελ λα ρί ου και υ πουρ γό 

Ε ξω τε ρι κών τον πρώ ην διοι κη τή της Τρα πέ ζης της Ελ λά δος Εμ μα νου ήλ Τσου-

δε ρό. Ε ντού τοις, η κα τά στα ση με τα βλή θη κε εκ νέ ου και τε λι κώς ο Τσου δε ρός 

α νέ λα βε τα η νί α της κυ βερ νή σε ως. Α μέ σως με τά, α πη ύ θυ νε διάγ γελ μα προς 

τον ελ λη νι κό λα ό, στο ο ποί ο το νι ζό ταν ό τι ο α γώ νας θα συ νε χι ζό ταν μέ χρι την 

τε λι κή νί κη. Το διάγ γελ μα αυ τό με τα δό θη κε στις 12.30 μ.μ. της 21ης Α πρι λίου και 

α φού εί χε γίνει γνω στό ή δη το πρω τό κολ λο πα ρα δό σε ως, το ο ποί ο εί χε υ πο γρά-

ψει ο Τσο λά κο γλου με τους Γερ μα νούς. Μά λι στα, το διάγ γελ μα αυ τό ε ξόρ γισε 

τους Γερ μα νούς και α πε τέ λε σε μί α α πό τις αι τί ες της υ πο γρα φής του δευτέ ρου, 

αυ στη ρό τε ρου για τους Έλ λη νες, πρω το κόλ λου.

Στο μέ τω πο, η κα τά στα ση χει ρο τέ ρευε με τα χείς ρυθ μούς. Το κλί μα στα α νώ-

τερα κλι μά κια των μα χο μέ νων τμη μά των ή ταν βα ρύ, κα θώς ό λοι α νε γνώ ρι ζαν 

την α νά γκη τα χεί ας ε νάρ ξε ως δια πραγ μα τεύ σε ων, αλ λά ου δείς α νε λάμ βα νε 

την ευ θύ νη να κα τα πα τή σει τον όρ κο του και να υ πο κα τα στή σει την α νω τά τη 

στρατιω τι κή η γε σί α και την κυ βέρ νη ση. Εν τω με τα ξύ, εί χε αρ χί σει να δια χέ ε ται ένα 

κλί μα ητ το πά θειας, ε νώ και ο α νε φο δια σμός των μαχόμενων τμη μά των σύ ντο μα 

κα τέ στη προ βλη μα τι κός. Ο Πι τσί κας, ό μως, ή ταν α πο φα σι σμέ νος να τη ρή σει τον 

όρ κο του, ε νώ ο Μπά κος υ πο λει πόταν στην ιε ραρ χί α για να α να λά βει μι α τέ τοια 

ευ θύ νη. Ως εκ τού του, αρ κε τοί διοι κη τές ε στρά φη σαν προς τον διοι κη τή του Γ΄ 

Σώ μα τος Α ντι στρά τη γο Γε ώρ γιο Τσο λά κο γλου. Μά λι στα, ο Μπά κος του α πέ στει-

λε (με τον Σπυ ρί δω να) μί α ε πιστο λή, με την ο ποί α τον πα ρό τρυ νε να α να λά βει 

κά ποια πρω το βου λί α. Με τά το τέ λος της α να γνώ σε ως της ε πι στο λής, ο ιε ράρ χης 

τον ε ρώ τη σε με πα ρα κλη τι κό τό νο: «Θα σώ σε τε τον Στρα τόν, θα παύ ση η ά σκο-

πος αι μα το χυ σί α;». Ο Τσο λά κογλου δί στα ζε α κό μα και αρ νή θη κε να α να λά βει 

πρα ξι κο πη μα τι κά τη διοί κη ση του Τ.Σ.Η. και να σχη μα τί σει κυ βέρ νη ση, ό πως του 

πρό τει νε ο Μπά κος. «Δεν θέλω να δο θεί α φορ μή δια σπά σε ως της ε θνι κής ε νό τη-

τος και α πο μα κρύν σε ώς μας α πό την συμ μα χί α της Αγ γλί ας, με τά της ο ποί ας έ χει 

συ νταυ τι στεί η τύ χη της Ελ λά δος», του εί πε. Τα γε γο νό τα, ό μως, τον υ πε χρέ ω σαν 

8 Κο ντο γιαν νί δης Τ., Ή ρω ες και προ δότες στην κα το χι κή Ελ λά δα. Α θή να : Πε λα σγός, 1998, σελ. 49.
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να με τα βά λει ά πο ψη, κα θώς οι Γερ μα νοί ε ξα πέ λυ σαν σφο δρή ε πί θε ση ε να ντί ον 

της ΧΙ Με ραρ χί ας. Ο κίν δυ νος κα ταρ ρεύ σε ως ό λου του με τώ που κα τέ στη πλέ ον 

πρό δη λος. Ε ντού τοις, ο Τσο λά κο γλου ε κάμ φθη πλή ρως μό νον ό ταν έ φθα σαν στα 

χέ ρια του δύ ο τηλε γρα φή μα τα α πό τον ε πι τε λάρ χη του Γ΄ Σ.Σ. Συ νταγ μα τάρ χη 

Χρυ σο χό ου, ο ο ποίος εί χε στα λεί στην Α θή να (μα ζί με τον Συ νταγ μα τάρ χη Γρη-

γο ρό που λο) προ κει μέ νου να ε νη με ρώ σει τη στρα τιω τι κή η γε σί α για την πραγ-

μα τι κή κα τά σταση του στρα τού στο μέ τω πο. Σε αυ τά, ο Χρυ σο χό ου πε ριέ γρα ψε 

την κυ βερ νη τι κή πα ρά λυ ση και πρό τει νε στον Τσο λά κο γλου την α νά λη ψη της 

πρω το βου λί ας συνθη κο λο γή σε ως. Το β΄ τη λε γρά φη μα ή ταν συ ντε ταγ μέ νο κα τά 

τέ τοιον τρό πο ώστε μπο ρού σε εύ κο λα να πα ρερ μη νευ θεί και ο α να γνώ στης 

του να θε ω ρή σει ότι την πρό τα ση του Χρυ σο χό ου υ ιο θε τού σε και ο Πα πά γος. Ο 

Αρ χι στρά τη γος, όμως, αρ νεί το πει σμα τι κά να δώ σει ε ντο λή για συν θη κο λό γη ση, 

ε φό σον τα βρετα νι κά στρα τεύ μα τα δεν εί χαν εκ κε νώ σει πλή ρως τη χώ ρα9.

Η α ντί δρα ση του Πα πά γου ή ταν α κα ριαί α. Α πέ στει λε έ να τη λε γρά φη μα στον 

Πιτσί κα, το ο ποί ο α νέ φε ρε τα ε ξής:

«Πλη ρο φο ρού μαι, ό τι Α ντι στρά τη γος Τσο λά κο γλου α νέ λα βε πρω το βου λί αν 

συνθη κο λο γή σε ως. Δέ ον κα τα νο η θή πα ρά πά ντων ό τι ύ ψι στα συμ φέ ρο ντα 

Πα τρίδος α πα γο ρεύ ου σι τού το. Ε πι κα λού μαι πα τριω τι σμόν πά ντων. Στρα τός 

δέ ον αγω νι σθή μέ χρις ε σχά του ο ρί ου δυ να το τή των του. Α ντι κα τα στή σα τε 

α μέ σως Τσο λά κο γλου».

Η δια τα γή α ντι κα τα στά σε ως του Τσο λά κο γλου έ φθα σε στο σταθ μό διοι κή σε ως 

του Τ.Σ.Η. καθυ στε ρη μέ να, κα θώς ο Α ντι στρά τη γος εί χε ή δη πά ρει στα χέ ρια του 

τα η νί α της κα τα στά σε ως και εί χε ε γκα τα στα θεί σε αυ τόν! Α μέ σως με τά, α πέ στει λε 

τον Συ νταγ μα τάρ χη Ν. Μπα λή, τον Α ντι συ νταγ μα τάρ χη Γ. Λα γά και τον Ε πί λαρ χο 

Κ. Βλά χο ως κή ρυ κες στους Γερ μα νούς. Οι τε λευ ταί οι α πε δέ χθη σαν ό λους τους 

όρους, τους ο ποί ους έ θε τε ο Τσο λά κο γλου για τη σύ να ψη α να κω χής (δηλαδή την 

α ναγνώ ρι ση της τι μής των ό πλων, τη μη εί σο δο των Ι τα λών στην Ελ λά δα, τη μη 

αιχ μα λω σί α του ελ λη νι κού στρα τού) πλην ε νός: τον μη α φο πλι σμό αν δρών του 

ελ ληνι κού στρα τού. Το πρω τό κολ λο συν θη κο λο γή σε ως των ελ λη νι κών μο νά δων 

του αλ βα νι κού με τώ που υ πε γρά φη στο αρ χη γεί ο του Τσολά κο γλου στο Βο το νά-

σι στις 6 μ.μ., της 20ης Α πρι λί ου (ανή με ρα το Πά σχα). Οι ό ροι του πρω το κόλ λου 

ή ταν ι διαι τέ ρως ευ νο ϊ κοί για τα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα, γε γο νός το ο ποί ο, κα τά 

τα φαι νό με να, προ κά λε σε α ντι δρά σεις στο Βε ρο λί νο. Ε πί σης, στην Α θή να η νέ α 

κυ βέρ νη ση διε κή ρυ ξε την πρό θε σή της για «ά μυ να μέ χρις ε σχά των» (ό πως έ χει 

ή δη α να φερ θεί). Τα γε γο νότα αυ τά με τέ βα λαν τα έ ως τό τε δε δο μέ να. Το ε πό με-

νο α πό γευ μα, έ φθα σε στα Ιωάν νι να ο ε πι τε λάρ χης του Στρα τάρ χη Λί στ (Wilhelm 

Sigmund List) ο νό μα τι Χαν ς φον Γκρά ϊ φεν μπερ γκ (Hans von Greiffenberg) μα ζί 

με τον Υ πο στρά τηγο Γιό ζεφ Ντή τριχ (Josef “Sepp” Dietrich). Οι δύ ο α νώ τα τοι 

α ξιω μα τι κοί πα ρου σί α σαν στον Τσο λά κο γλου έ να δεύ τε ρο πρω τό κολ λο πα ρα-

δό σε ως, το ο ποί ο ε μπε ριεί χε δυσμε νέ στε ρους ό ρους α πό το πρώ το. Ο έλλη νας 

αντι στρά τη γος αρ νή θη κε να το α πο δε χθεί αλ λά οι Γερ μα νοί ή ταν ανέν δο τοι. Ως εκ 

9 Έ ως σή με ρα, δεν έ χουν διευ κρι νι στεί τα κί νη τρα του Συ νταγ μα τάρ χη Χρυ σοχό ου και το ό λο θέ μα δεν 
έ χει γί νει α ντι κεί με νο εν δε λε χούς ε ρεύ νης α πό τους με λε τη τές.
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τού του, ο Τσο λά κο γλου υ πο χρε ώ θη κε να το υ πο γρά ψει «ως αιχμά λω τος πο λέ μου 

ά νευ ε λευ θε ρί ας γνώ μης», ό πως δή λω σε χα ρα κτη ρι στι κά. Η όλη κα τά στα ση εί χε 

προ κα λέ σει α πί στευ το ε κνευ ρι σμό στα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα του αλ βα νι κού με-

τώ που, τα ό ποια συ νέ χι ζαν να α ντι με τω πί ζουν με ε πιτυ χί α τους Ι τα λούς καθ’ ό λη 

τη διάρ κεια της 21ης Απρι λί ου. Τα στρα τεύ μα τα της Ρώ μης συ νέ χι ζαν να ε πι τίθενται 

στους Έλ λη νες, ελ πί ζο ντας να κα τα λά βουν ό σο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρα ε δά φη 

πριν α πό την κα τά παυ ση του πυ ρός. Ση μειω τέ ον ό τι η πο λι τι κο στρα τιωτι κή η γε σί α 

της Ι τα λί ας ή ταν έ ξαλ λη α πό το γε γο νός ό τι οι Έλ λη νες δεν είχαν συν θη κο λο γή σει 

και με τα ι τα λι κά στρα τεύ μα τα10. Ε ντού τοις, οι γερ μα νοί διοι κη τές στα Βαλ κά νια 

αρ νού ντο κα τη γο ρη μα τι κά να πα ρέμ βουν, κα θώς θε ω ρούσαν (και δι καί ως) ό τι οι 

Έλ λη νες εί χαν ητ τη θεί μό νον α πό τα δι κά τους στρατεύ μα τα και ό χι α πό τα ι τα-

λι κά. Τε λι κώς, ο Mussolini α να γκά στη κε να τη λε φω νή σει προ σω πι κά στον Hitler, 

α ξιώ νο ντας α πό τον τε λευ ταί ο να δια τάξει την υ πο γρα φή ε νός πρω το κόλ λου 

10 Μάλι στα, ο Μουσ σο λί νι δή λω σε ξε κά θα ρα στον γερ μα νό στρατιω τι κό α κό λου θο στη Ρώ μη Έ νο φον 
Ρί ντε λεν (Enno von Rintelen) ό τι δεν θα συμ με τεί χε σε κα νε νός εί δους δια πραγ μά τευ ση και δεν θα συμ μορ-
φω νό ταν με τους ό ρους μιας συμ φω νί ας συν θηκο λο γή σε ως, ε άν οι Έλ λη νες δεν υ πέ γρα φαν προ η γου μέ νως 
την πα ρά δο σή τους στις ι τα λι κές δυ νά μεις. «Έ ξι μή νες α γω νί στη κε ο ι τα λι κός στρα τός ε να ντίον των Ελ λή νων. 
Πε ντα κό σιες χι λιά δες άν δρες σή κω σαν το βά ρος του πο λέ μου αυ τού. Ε ξή ντα τρεις χι λιά δες χά θη καν. Ήρ θε 
η ώ ρα να α πο κτή σει και ο ι τα λικός στρα τός την ι κα νο ποί η ση της ε πι τυ χί ας», δή λω σε χα ρα κτη ρι στι κά ο ιτα-
λός η γέ της, το νί ζο ντας την κά θε τη δια φω νί α του και με την πρό θε ση του Χί τλερ να α φή σει στους έλλη νες 
α ξιω ματι κούς τα ό πλα τους. Ο γερ μα νός α ξιω μα τι κός α ντέ δρα σε, λέ γο ντας χα ρα κτη ρι στι κά: «Ό λη η υ φή λιος 
πα ρα κο λού θη σε με θαυ μα σμό και κατά πλη ξη τη στρα τιω τι κή α ντί στα ση των Ελ λή νων. Ο φεί λου με ο πωσ δή-
πο τε να ανα γνω ρί σου με ό τι οι Έλ λη νες α γω νί στη καν με γεν ναιό τη τα και α γά πη προς την πα τρί δα τους».

Η πρώ τη σε λί δα της ε φη με ρί δος Α κρό πολις της 19ης Α πρι λί ου 1941, η ο ποί α 
α νήγ γειλε τον «θά να το» του πρω θυ πουρ γού Κο ρυ ζή.
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πα ρα δό σε ως και με τους Ι τα λούς. Ο γερ μα νός η γέ της συ γκα τέ νευ σε για να μη 

δια τα ρα χθεί η συμ μα χική ε νό τη τα και ε ξέ δω σε τη σχε τι κή δια τα γή, η ο ποί α έ γι νε 

α πο δε κτή με δυ σφο ρί α α πό πολ λούς γερ μα νούς στρα τη γούς.

Η πα ρέμ βα ση αυτή υ πήρ ξε κα θο ρι στι κή, κα θώς οι Γερ μα νοί α ξί ω σαν νέ α τρο-

πο ποί η ση του πρωτο κόλ λου πα ρα δό σε ως, την ο ποί α αρ νή θη καν κα τη γο ρη μα τι κά 

οι έλλη νες διοι κη τές των Σω μά των. Ε ντού τοις, το με ση μέ ρι της 22ας Απρι λί ου, το 

Γερ μα νι κό Αρ χη γεί ο ε ξέ δω σε δια τα γή, με την ο ποί α ζη τού σε α πό τους Έλ λη νες 

να στεί λουν κή ρυ κες στους Ι τα λούς ε ντός τριών ω ρών. Η κα τά στα ση ή ταν δρα μα-

τι κή κα θώς ελ λό χευε ο κίν δυ νος να πε ριέλ θουν συ γκρο τη μένα ελ λη νι κά τμή μα τα 

στα χέ ρια των Ι τα λών. Ση μειω τέ ον ό τι ου δε μί α δυ να τό τητα προ βο λής α ντι στά σε-

ως υ πήρ χε εκ μέ ρους των Ελ λή νων, ε πει δή οι Γερ μα νοί εί χαν κα τα λά βει ό λη την 

πε ριο χή νο τί ως του Τ.Σ.Η. Οι έλληνες διοι κη τές διέ τα ξαν το στρα τό να κα τε βεί 

τά χι στα προς νό τον και ο Τσολά κο γλου -α φού έ γρα ψε μί α ε πι στο λή δια μαρ τυ ρί-

ας προς τον Α ντι στρά τη γο Άλφρε ντ Γιο ντλ (Alfred Jodl)- δή λω σε α γα να κτι σμέ νος: 

«Δεν δύ να μαι να έ χω ου δε μί αν ε πιρ ρο ήν ε πί της πο ρεί ας των γε γο νό των καθ’ 

ο αιχ μά λω τος συ νε πεί α του πρω το κόλλου της 21ης Α πρι λί ου και ε πα φί ε μαι εις 

την κρί σιν της Γερ μα νι κής Διοι κή σε ως. Δια μαρ τύ ρο μαι, ό μως, ε ντό νως διό τι δια 

δευ τέραν φο ράν ήλ λα ξαν οι αρ χι κοί ό ροι της συν θη κο λο γή σε ως εν δια στή μα τι 

τεσ σε ρα κο ντα ώ ρου, εις βά ρος των στρα τευ μά των και της χώ ρας και υ πό το κρά-

τος της βί ας α να γκά ζο μαι να υ πο κύ ψω». Κα τό πιν, α πέ στει λε προς τους Ι τα λούς 

το Συ νταγ μα τάρ χη Σπυ ρί δω να Σύρ ρο και τον Ε πί λαρ χο Κων στα ντί νο Βλά χο, στις 

18:30 μ.μ. της 22ας Α πρι λί ου. Οι Ι τα λοί εί χαν στή σει ο λό κλη ρο κι νη μα το γρα φι κό 

συ νερ γεί ο για να α πο θα να τί σει την ι στο ρι κή στιγ μή, κα τά την ο ποί α «οι Έλλη νες, 

καμ φθέ ντες α πό τα συ νε χή και καί ρια πλήγ μα τα του νι κη φό ρου ι τα λικού στρα τού, 

προ σερ χό ντου σαν στο ι τα λι κό αρ χη γεί ο για να πα ρα δο θούν»!

Στο μέ τω πο, η εί δη ση για την ε πι κεί με νη συν θη κο λό γη ση και με τους Ι τα λούς 

προ κά λε σε έκ δη λο ε κνευ ρι σμό. Ό λοι (α ξιω μα τι κοί και ο πλί τες) έ σπευ σαν να κα-

τευ θυν θούν το τα χύ τε ρο δυ να τόν προς τα νό τια της υ πό δια μόρ φω ση ζώ νης 

προ κει μέ νου να α πο φύ γουν την αιχ μα λω σί α α πό τα στρα τεύ μα τα της Ρώ μης. 

Μά λι στα, για να κερ δί σουν χρό νο, ά φη ναν τον ο πλι σμό τους (ο ο ποί ος ού τως ή 

άλ λως θα κα τέ λη γε στα χέ ρια του ε χθρού κα θώς τό τε δεν υ πήρ χε σκέ ψη για τη 

συ γκρό τη ση α νταρ τι κού κι νή μα τος) και έ τρε χαν κυ ριο λε κτι κά με ό σες δυ νάμεις 

τους εί χαν α πο μεί νει. Αυ τό εί χε ως α πο τέ λε σμα να χα θεί κά θε έν νοια συ νο χής και 

Στο μέ τω πο, η εί δη ση για την ε πι κεί με νη συν θη κο λό γη ση και με τους 

Ι τα λούς προ κά λε σε έκ δη λο ε κνευ ρι σμό. Ό λοι (α ξιω μα τι κοί και ο πλί τες) 

έ σπευ σαν να κα τευ θυν θούν το τα χύ τε ρο δυ να τόν προς τα νό τια της υ πό 

δια μόρ φω ση ζώ νης προ κει μέ νου να α πο φύ γουν την αιχ μα λω σί α α πό τα 

στρα τεύ μα τα της Ρώ μης.
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πει θαρ χί ας. Ε ντού τοις, υ πήρ χαν μο νά δες, ό πως η ΧΙ Ι Ι Με ραρ χί α, οι ο ποί ες δια τη-

ρού σαν τη συ νο χή τους και υ πο χω ρού σαν με τά ξη, με τα φέ ρο ντας και πε νή ντα 

(50) Ι τα λούς, τους ο ποί ους εί χαν αιχ μα λω τί σει κα τά τη διάρ κεια των τε λευ ταί ων 

η με ρών! Στις 6:25 π.μ., οι έλλη νες κή ρυ κες επα νήλ θαν α πό το ι τα λι κό αρ χη γεί ο, 

φέρ νο ντας μα ζί τους έ να προ κα ταρ κτι κό πρω τό κολ λο α να κω χής, το ο ποί ο θα 

ί σχυε α πό τις 23:00 μ.μ. της η μέ ρας ε κεί νης, δηλα δή με τά α πό δε κα ε πτά (17) 

ώ ρες!. Α κό μα και τό τε οι Ι τα λοί προ σπα θού σαν με πονη ριά να κερ δί σουν ό σα 

πε ρισ σό τε ρα ε δά φη μπο ρού σαν για να πε ρι σώ σουν κάτι α πό την κα ταρ ρα κω μέ νη 

α ξιο πρέ πειά τους. Μό νο που για να το πε τύ χουν έ πρε πε να έ χουν α πέ να ντί τους 

φυ γά δες και ό χι συ γκρο τη μέ νο ε χθρό. Οι Γερ μανοί, δια βλέ πο ντες την α γα νά κτη-

ση των ελλή νων α ξιω μα τικών του με τώ που, ζή τη σαν α πό τον Τσο λά κο γλου να 

με τα βεί στη Θεσ σα λο νί κη για να υ πο γρά ψει το τρί το πρω τό κολ λο συν θη κο λο-

γή σε ως προ κει μέ νου να α ποφευ χθούν α πρό ο πτες ε ξε λί ξεις. Το ε πό με νο πρωί, ο 

προ α ναφερ θείς α νώ τα τος α ξιω μα τι κός με τέ βη α ε ρο πο ρι κώς στη Θεσ σα λο νί κη, 

ό που και υ πέ γρα ψε το τρί το πρω τό κολ λο πα ρα δό σε ως των ελ λη νι κών στρα τευ μά-

των του αλ βα νι κού με τώ που, αυ τή τη φο ρά και με τους Ι τα λούς. Ση μειω τέ ον ό τι 

η Ρώ μη α ξί ω σε την αλ λα γή του τί τλου το κει μέ νου, το ο ποί ο α πό «πρω τό κολ λον 

πα ρα δό σε ως» με τα τρά πη κε σε «σύμ βα σις συν θη κο λο γή σε ως».

Την ι δί α η μέ ρα, στην πρω τεύ ου σα εί χαν ή δη ξε κι νή σει οι προ ε τοι μα σί ες για 

την α να χώ ρη ση του Βα σι λέ ως και της πο λι τι κής η γε σί ας για τη Μέ ση Α να τολή. 

Μά λι στα, ή δη α πό την 11η Α πρι λί ου, ο Μα νια δά κης είχε στεί λει τον υ πο διευ θυ ντή 

της Ε θνι κής Α σφα λεί ας Α ντι συ νταγ μα τάρ χη Μπα η λά κη στο Κάιρο για να βρει έ να 

οί κη μα για τα μέ λη της βα σι λι κής οι κο γε νεί ας δια παν εν δε χό με νον. Μά λι στα, στα 

μέ σα Α πρι λί ου, ο διοι κη τής της Ει δι κής Α σφα λεί ας Υ πο στρά τη γος Αγ γε λό που λος 

με τέ βη α ε ροπο ρι κώς στα Χα νιά για τον ί διο σκο πό. Η α να χώ ρη ση του Βα σι λέ ως 

και της κυβερ νή σε ως για την Κρή τη προ γραμ μα τι ζό ταν να λά βει χώ ρα το α πό γευ-

μα της Μεγά λης Πέ μπτης, 17ης Α πρι λί ου. Προς τού το, ο υ φυ πουργός Στρα τιω τι κών 

Νι κό λα ος Πα πα δή μας α πέ στει λε μί α ε πεί γου σα η με ρη σί α δια τα γή για να δη μο σιευ-

θεί στον Τύ πο. Η δια τα γή αυ τή α πευ θυ νό ταν προς τον μα χό με νο ελ λη νι κό στρα τό 

και κα τέ λη γε ως ε ξής: «…Δια την συ νέ χειαν του πο λέ μου ε πι βάλ λε ται ε ντεύ θεν 

η α να χώ ρη σις του Βα σι λέ ως και της κυ βερ νήσε ως. Α κο λου θών τού τους α πο χω-

ρί ζο μαι Υ μών. Δεν σας ε γκα τα λεί πω. Α να χω ρώ ί να συ νε χί σω μεν τον πό λε μον με 

πλή ρη βε βαιό τη τα δια την τε λι κήν νί κην. Ου δείς υ μών να λι πο ψυ χί ση. Πο λε μού μεν 

υ πέρ βω μών και ε στιών, πο λε μού μεν υπέρ της α νε ξαρ τη σί ας της χώ ρας μας. Εί ναι 

βέ βαιον ό τι υ πάρ χει Θε ός. Εί ναι εξ ί σου βέ βαιον ό τι θα δι καιω θώ μεν». Στις 20:00 

μ.μ., οι συ ντά κτες των ε φη με ρίδων ει δο ποι ή θη σαν α πό την Υ πη ρε σί α Λο γο κρι σί ας 

του Υ φυ πουρ γεί ου Τύ που να α πο σύ ρουν το κεί με νο και να το ε πι στρέ ψουν στην 

υ πη ρε σί α α μέ σως. Η α πόσυρ ση αυ τή ο φει λό ταν στη μα ταί ω ση της α να χω ρή σε ως 

της πο λι τι κής η γε σί ας της χώ ρας, κα θώς έ να τέ τοιο εν δε χό με νο εί χε προ κα λέ σει 

την ά με ση α ντί δρα ση των Βρε τα νών. Οι τε λευ ταί οι διε μήνυ σαν στον Βα σι λέ α (μέ-

σω του Palairet) ό τι θε ω ρούσαν α δια νό η τη κά θε τέ τοια σκέ ψη για ό σο διά στη μα 

πο λε μού σαν βρε τα νι κά στρα τεύ μα τα σε ελ λη νι κό έ δα φος. Άλ λω στε, διά φο ρες 

ε κτι μή σεις έ κα ναν λό γο ακό μα για την προ βο λή ε πι τυ χούς α μύ νης ε πί έ να μή να. Ο 
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Βα σι λεύς ήλ θε σε δύσκο λη θέ ση και α πο δέ χτη κε το αί τη μά τους. Την 22α Απρι λί ου 

α νε χώ ρη σαν τα μέ λη της κυ βερ νή σε ως, ε πι βαί νο ντα στο α ντι τορ πι λικό «Βα σί λισ σα 

Όλ γα». Στην η πει ρω τι κή Ελ λά δα, πα ρέ μει ναν ο α ντι πρό ε δρος της κυ βερ νή σε ως 

Α ντι ναύ αρ χος Σα κελ λα ρί ου, ο υ πουρ γός Μα νια δά κης, ο Στρατη γός Heywood 

και ο ναυ τι κός α κό λου θος της βρε τανι κής πρε σβεί ας Πλοί αρ χος Terl, οι ο ποί οι 

έφυ γαν α πό την πε ριο χή της Αρ γο λί δος α ε ρο πο ρι κώς, την 27η Α πρι λί ου. Την 23η 

Α πρι λί ου, ο Γε ώρ γιος (μα ζί με τον Palairet) εί χε α να χω ρή σει με υ δρο πλάνο α πό 

τον Α σπρό πυρ γο για τη Σού δα. Ε πί σης, ο Πα πά γος, θε ω ρώ ντας ό τι εί χαν πα ρα βια-

στεί οι δια τα γές του, υ πέ βα λε την πα ραί τη σή του. Λί γο πριν φύ γουν, ο Βα σι λεύς 

και ο Τσου δε ρός α πη ύ θυ ναν δύ ο διαγ γέλ μα τα, με τα ο ποί α γνω στο ποιού σαν την 

πρό θε σή τους να συ νε χί σουν τον α γώ να α πό την Κρή τη.

Κα τά τις η μέ ρες ε κεί νες, έ λα βε χώ ρα και η α πο στο λή των α πο θε μά των χρυ σού 

της Τρα πέ ζης της Ελ λά δος στο ε ξω τε ρι κό. Ή δη α πό τις 16 Α πρι λί ου, ο Κο ρυ ζής 

πα ρό τρυ νε τον Βαρ βα ρέσ σο να στεί λει τα α πο θέ μα τα χρυ σού της Τρα πέ ζης στη 

Μεγά λη Βρε τα νί α και τις Η νω μέ νες Πο λιτεί ες. Πράγ μα τι, ό ταν οι Γερ μα νοί διέ σπα-

σαν την α μυ ντι κή γραμ μή στον Ό λυμπο και κα τέ στη φα νε ρό ό τι ου δε μί α ελ πί δα 

Η έ παρ ση της γερ μα νι κής ση μαί ας στην Α κρό πο λη, την 27η Α πρι λί ου.
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συ γκρα τή σε ώς τους υ πήρ χε, δε κάδες κι βώ τια α πε στά λη σαν (συ νο δεί α ι σχυ ρών 

α στυ νο μι κών δυ νά με ων) στον Πει ραιά για να φορ τω θούν σε πλοί α με προ ο ρι σμό 

την Κρή τη και το Κά ι ρο. Τε λι κώς, λί γες ώ ρες με τά α πό την α να χώ ρη ση του Βα σι λέ ως 

και της κυ βερ νή σε ως για την Κρή τη, ο λό κλη ρο το πε ριε χό με νο των χρη μα το κι βω-

τί ων της Τρα πέ ζης (το ο ποί ο α νερ χό ταν σε 7.500.000.000 δρχ. χω ρίς να υ πο λο γί ζε-

ται το ε ξωτε ρι κό συ νάλ λαγ μα) πα ρε δό θη στο διοι κη τή και τον υ πο διοι κη τή αυ τής 

Βαρ βα ρέσ σο και Ιω αν. Μα ντζα βί νο, α ντι στοί χως. Στην Τρά πε ζα, έ μει νε έ να μι κρό 

πο σό για να α ντι με τω πι στούν τρέ χου σες και ε πεί γου σες α νά γκες. Το τα ξί δι των 

χρη μά των αυ τών ή ταν πε ρι πε τειώ δες. Η γερ μα νι κή α ε ρο πο ρί α κυ ριαρ χούσε στους 

αι θέ ρες και το πλοί ο, το ο ποί ο με τέ φε ρε τον «κρα τι κό θη σαυ ρό», α ναγκά στη κε 

να κα τευ θυν θεί προς το Η ρά κλειο. Ε κεί, τα χρή μα τα φορ τώ θη καν στο βρε τα νι κό 

πλοί ο «Σάλ βια» με προ ο ρι σμό τη Σού δα. Δυ στυ χώς, ό μως, το πλοί ο α πε τέ λε σε 

στό χο των γερ μα νι κών βομ βαρ δι στι κών και ε πλή γη ε πα νει λημ μένως. Μά λι στα, 

οι άν δρες του πλη ρώ μα τος έ δω σαν σκλη ρό α γώ να προ κει μέ νου το σκά φος να 

κα τα φέ ρει να φθά σει στον προ ο ρι σμό του. Λέ γε ται ό τι έ να μέ ρος των χρη μά των 

σκορ πί στη κε στο πλοί ο, κα τά τη διάρ κεια μί ας α ε ρο πο ρι κής ε πιδρο μής. Ε ντού τοις, 

αρ γό τε ρα πε ρι συ νε λέ γη ό λο το πο σόν στο α κέ ραιο. Α κο λού θως, το πο λύ τι μο φορ-

τί ο με τα φέρ θη κε στο κα ρά βι «Δι δώ». Κα τά τη με τα φο ρά στο σκά φος αυ τό, μέ ρος 

των χρη μά των σκορ πί στη κε στα α μπά ρια του πλοί ου. Ο πλοί αρ χος διέ τα ξε τους 

ναύ τες να μα ζέ ψουν α μέ σως τις σκορ πι σμέ νες χρυσές λί ρες, εκ των ο ποί ων έ λει πε 

μό νον μί α κα τά την τε λι κή κα τα μέ τρη ση. Την 22α Α πρι λί ου, το «Δι δώ» α πέ πλευ σε 

α πό τη Σού δα και αυ θη με ρόν κα τέ πλευ σε στην Α λε ξάν δρεια. Ε κεί, ο «κρα τι κός 

θη σαυ ρός» το ποθε τή θη κε στα υ πό γεια της «Ε θνι κής Τρα πέ ζης της Αι γύ πτου». Αρ-

γό τε ρα, και αφού ξε πε ρά στη καν πολ λά γρα φειο κρα τι κά ε μπό δια, τα χρή μα τα αυ τά 

φορ τώ θηκαν σε κα μιό νια και συ νο δεί α αρ μά των με τα φέρ θη καν (δια μέ σου της 

ε ρή μου) στο Σουέζ με προ ο ρι σμό τη Νό τια Α φρι κή. Ε κεί, το πο σόν με τα τρά πη κε 

σε ρά βδους χρυ σού και υ πό αυ τή τη μορ φή ε πέ στρε ψε στην Ελ λά δα με τα πο λε μι-

κώς. Αξί ζει να ση μειω θεί ό τι καθ’ ό λο το διά στη μα αυ τό ο «κρα τι κός θη σαυ ρός» 

πα ρέ με νε α να σφά λι στος!

Στο μέ τω πο, η κα τά στα ση ή ταν ζο φε ρή. Την 20η Α πρι λίου, «έ πε σαν» η Λά ρι σα 

και τα Τρί κα λα, ε νώ την 22α κατε λή φθη σαν ο Βό λος και η Λα μί α. Τη νύ κτα της 24ης 

προς 25η Α πρι λί ου, ε γκα τα λεί φθη κε και η α μυ ντι κή γραμμή στον Α λιάκ μο να. Στην 

Ή πει ρο, αν και εί χαν ή δη υ πο γρα φεί δύ ο πρω τό κολ λα πα ρα δό σε ως, ο α γώ νας 

συ νε χι ζό ταν σε ο ρι σμέ νες πε ριο χές. Μά λι στα, ο Υ πο στρά τη γος Μπά κος εί χε ή δη 

εκ δώ σει σχε τι κές δια τα γές πε ρί κα τα παύ σε ως του πυ ρός α πό την 20η Α πρι λί ου. 

«Πα ρά την α ντί θε σιν διοι κη τού Στρα τιάς, έ χων υπ’ ό ψιν ως υ πο χρε ω τι κήν ε ντο λήν 

ε ξου σιο δό τη σίν σας λό γω οι κτράς κα τα στά σε ως αν δρών αρ νου μέ νων να πο λε-

μή σω σιν, α νέ λα βον με συ ντρι βήν πρω το βου λί αν με τά λοι πών σω μα ταρ χών και 

α πε στά λη σαν σήμε ρον πρω ΐ αν κή ρυ κες προς Γερ μα νούς προς συν θη κο λό γη σιν. 

Ε ξορ κί ζω τους πά ντας συ γκρα τή σω μεν ό, τι δυ να τόν, ί να τη ρού ντες σύ νο ρα έ να ντι 

Ι τα λών μέχρι λή ψε ως α πο φά σε ως πε ρι σώ σω μεν ό, τι α πο μέ νει α πό τι μήν», α νέ φε-

ρε χα ρα κτη ρι στι κά. Δυ στυ χώς, ό μως, τα γε γο νό τα διέ ψευ σαν τις προσ δο κί ες του 

Μπά κου. Ευ τυ χώς, ο Α ντι στρά τη γος Μπρού νο Μπί λερ (Bruno Bieler) διέ τα ξε τα 
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στρα τεύ μα τά του να πα-

ρα μεί νουν στις αρ χι κές 

θέ σεις τους και να μην 

ε πι τρέ ψουν στους Ιτα-

λούς να συ νε χί σουν να 

εκ με ταλ λεύ ο νται την 

υ πο χώ ρη ση των Ελ λή-

νων. Α ξί ζει να α να φερ-

θεί ό τι κα τά τις η μέ ρες 

της πα ρα δό σε ως αρ κε-

τοί ή ταν οι α ξιω ματι κοί 

οι ο ποί οι προ τί μη σαν 

την αυ το κτο νί α α πό 

την α τί  μω ση,  ό πως 

ο Ταγ ματάρ χης Κων. 

Βερ σής, διοι κη τής της 

8ης Μοί ρας Πε δι νού 

Πυ ρο βο λι κού της VIII 

Με ραρ χί ας.

Η εί σο δος των Γερ-

μα νών στην πρω τεύ ου-

σα ή ταν πλέ ον θέ μα η με ρών. Η δε 

α να χώρη ση της πο λι τι κής και της 

πο λι τεια κής η γε σί ας για την Κρή τη 

έ δω σε το έναυ σμα για τη δρά ση 

πολ λών κα κο ποιών στοι χεί ων, τα 

ο ποί α εκ με ταλ λεύ τη καν το γε νι κό 

μού δια σμα των κα τοί κων της, τη χα-

λά ρω ση της πει θαρ χί ας α κό μα και 

στους κόλ πους των α στυ νο μι κών 

ορ γά νων και τη δια σά λευ ση της τά-

ξε ως. Κρού σμα τα κλο πών, λη στειών, 

Ο αντιπρόεδρος της 
κυβερνήσεως Αντιναύαρχος 
Αλέξανδρος Σακελλαρίου.

Το μνη μεί ο του Α γνώ στου Στρα τιώ τη.
Δί πλα στον εύ ζω να στέ κε ται έ νας 

γερ μα νός φρου ρός.
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διαρ ρή ξε ων και λε η λα σιών κα τα στη μά των έ κα ναν την εμ φά νι σή τους σε ό λη την 

πό λη, ε νώ συμ μο ρί ες άρ χι σαν να λυ μαί νο νται ο λό κλη ρες συ νοι κί ες, ό πως το Θη-

σεί ο και το Με τα ξουρ γεί ο. Τα γε γο νό τα αυτά ώ θη σαν το στρα τιω τι κό διοι κη τή 

Α θη νών Υ πο στρά τη γο Κα βρά κο να εκ δώ σει την ε ξής α να κοί νω ση:

Το συμ φέ ρον του Έ θνους και του ατό μου ε πι βάλ λει ί να πά ντες συ ντε λέ σω μεν 

εις την τή ρη σιν της τά ξε ως κα τά τας ε ξαι ρέ τους αυ τάς στιγ μάς, ας διέρ χε ται η 

Πα τρίς μας. Η Α νω τέ ρα Στρα τιωτι κή Διοί κη σις και η Δη μο σί α Α σφά λεια έ χουν 

λά βει πά ντα τα μέ τρα δια να τη ρή σω σι την τά ξιν και να πε ρι φρου ρή σουν την 

ζω ήν, τι μήν και πε ριου σί αν των πο λι τών πά ση θυ σί α και προς τού το ε δό θη σαν 

ε ντο λαί να γί νε ται ά με σος χρή σις των ό πλων κα τά πα ντός τυ χόν α πο πει ρω-

μέ νου εξ οιου δή πο τε λό γου να δια σα λεύ ση την τά ξιν. Λό γω της προ σω ρι νής 

δυ σχε ρεί ας των συ γκοι νω νιών και με τα φο ρών προς τους τό πους δια μο νής και 

κα τα γω γής, συ νι στώ μεν υ πο μονήν ο λί γων η με ρών, μεθ’ ας πά ντες θα τα κτο-

ποι η θώ σι τη με ρί μνη μας ά νευ ανω μα λιών. Μό νον ού τω ε ξυ πη ρε τεί ται και το 

γε νι κόν και το α το μι κόν συμ φέ ρον.

Η α να κοί νω ση αυ τή γνω στο ποι ή θηκε την 24η Α πρι λί ου κι ε νώ στην πρω τεύ ου-

σα εί χαν συρρεύ σει χι λιά δες στρα τιώ τες α πό το μέ τω πο, οι ο ποί οι α να ζη τού σαν 

ε να γωνί ως μέ σον ε πι στρο φής στις οι κί ες τους. Α ντι θέ τως, οι κά τοι κοι των Α θη νών 

δεν έ δει χναν τάσεις φυ γής προς την ε παρ χί α αλ λά α πλώς ανέ με ναν τις ε ξε λί ξεις. 

Την 25η Α πρι λί ου, οι Βρε τα νοί υ πε χώ ρη σαν α πό τις Θερ μο πύ λες και πλέ ον ο δρό-

μος προς την Α θή να ή ταν α νοι κτός για τους Γερ μα νούς. Οι τε λευ ταί οι, ό μως, ε λά-

χι στα εν δια φέ ρο νταν για την ελ λη νι κή πρω τεύ ου σα, ε φό σον πρώ τι στος στό χος 

τους ή ταν η εκ μη δέ νι ση των βρε τα νι κών στρα τευ μά των, τα ο ποί α πα ρέ με ναν στη 

χώ ρα. Προς ε πί τευ ξη του σκο πού αυ τού, γερ μα νοί α λε ξι πτωτι στές προ σγειώ θη καν 

κο ντά στην Κό ριν θο, την 26η Απρι λί ου. Οι Βρε τα νοί μό λις και με τά βί ας πρό λα βαν 

να α νατι νά ξουν τη γέ φυ ρα του Ι σθμού και ο αρ χη γός του βρε τα νι κού εκ στρα τευ-

τικού στην Ελ λά δα Στρα τη γός Χέν ρυ Ου ίλ σον (Henry Maitland Wilson, 1st Baron 

Wilson) ε πι βι βά στη κε σε α ε ρο πλά νο για τη Μέ ση Α να το λή, λί γα μό λις λεπτά πριν 

α πό την ά φι ξη των πρώ των γερ μα νών μο το σι κλε τιστών στην πε ριο χή. Ταυ τό χρο-

να, κα τε λή φθη η Πά τρα α πό γερ μα νι κά στρα τεύ ματα, τα ο ποί α διεκ πε ραιώ θη καν 

α πό την α κτή της Αι τω λο α καρ να νί ας. Σύ ντο μα, οι α κτές της Ατ τι κής και της Πε λο-

πον νή σου γέ μι σαν α πό Βρε τα νούς αλ λά και ο ρι σμέ νους έλλη νες α ξιω μα τι κούς, οι 

ο ποί οι έ ψα χναν μέ σον δια φυ γής για τη Μέ ση Α να το λή. Τέ λος, την 26η Α πρι λί ου, 

οι Γερ μα νοί ει σήλ θαν στη Θή βα. Το πρω ί της Κυ ρια κής 27ης Α πρι λί ου, ε λά χι στοι 

Α θη ναί οι κυκλο φο ρού σαν στην πό λη. Α κό μα και οι εκ κλη σί ες ή ταν μι σο ά δειες. 

Το ρα διόφω νο με τέ δι δε τη θεί α λει τουρ γί α (ή ταν η Κυ ρια κή του Θω μά). Ξαφ νι κά, 

η με τάδο ση δια κό πη κε για να με τα δο θεί μί α έ κτα κτη α να κοί νω ση του στρα τιω τι-

κού διοι κη τού Κα βρά κου: «Λό γω της ε πιτα κτι κής α νά γκης δια τάσ σω να δια κο πή 

πά σα κί νη σις εις τας ο δούς των Α θηνών, του Πει ραιώς και των Προ α στί ων. Να 

ώ σι κλει στά ά πα ντα τα κα τα στή μα τα και οι κά τοι κοι πα ρα μεί νουν εις τας ε στί ας 

των, οι α ξιω μα τι κοί και οι στρατιώ ται εις τους στρα τώ νας και οι α στυ νο μι κοί εις τα 

Τμή μα τά των. Α πα γο ρεύ ω την έ κτα κτον έκ δο σιν ε φη με ρί δων. Και ε πει δή η πό λις 

εί ναι α νο χύ ρω τος, ου δε μί α α ντί στα σις θα προ βλη θή. Α ξιώ να μην α κου σθή ού τε 
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έ νας πυ ρο βο λι σμός. Οι πα ρα βά τες θα συλ λαμ βά νω νται α μέ σως και θα ε γκλει σθώ σι 

εις τας φυλα κάς φρου ρού με νοι α σφα λώς. Α να πλη ρω τήν μου κα τά την α που σί αν 

μου ο ρί ζω τον Συ νταγ μα τάρ χην Πε ζό που λον».

Οι Α θη ναί οι πά γω σαν στην α ναγ γε λί α της ε πι κεί με νης ει σό δου των πρώ των 

γερ μα νι κών τμη μά των στην πό λη και έ σπευ σαν να κλει στούν στα σπί τια τους. Η 

α πό λυ τη η συχί α «έ σπα σε» α πό τη εκ κω φα ντι κή έ κρη ξη μί ας α πο θή κης πυ ρο μα χι-

κών α πό τους τε λευ ταί ους ε να πο μεί να ντες Βρε τα νούς στον Πει ραιά. Στην Α θή να, 

εί χαν πα ρα μεί νει μό νον ο νο μάρ χης Κων. Πε ζό που λος, ο δή μαρ χος Αμ βρ. Πλυ τάς 

και ο φρού ραρ χος εκ μέ ρους των Αρ χών. Αυ τοί συ γκρό τη σαν μί α επι τρο πή στην 

ο ποί α συμ με τεί χαν οι ί διοι, ο δή μαρ χος Πει ραιώς Μιχ. Μα νούσος και ο γερ μα νο μα-

θής Συ νταγ μα τάρ χης Κων. Κα νελ λό που λος. Η ε πι τρο πή αυ τή (στην ο ποί α αρ νή θη-

κε να συμ με τά σχει ο Αρ χιε πί σκο πος Α θη νών και Πά σης Ελλά δος Χρύ σαν θος) θα 

πα ρέ δι δε την α νο χύ ρω τη πρω τεύ ου σα του ελ λη νι κού κράτους στους Γερ μα νούς. 

Οι σχε τι κές συ νεν νο ή σεις έ γι ναν με τον στρα τιω τι κό α κό λου θο της γερ μα νι κής 

πρε σβεί ας Α ντι συ νταγ μα τάρ χη von Hohenberg και τα μέ λη της προ α να φερ θεί σης 

ε πι τρο πής ευ ρί σκο ντο α πό το πρω ί της η μέ ρας εκεί νης στους Α μπε λο κή πους, στη 

συμ βο λή των λε ω φό ρων Κη φι σί ας και Α λε ξάν δρας. Κα τά τις 8 π.μ., έ κα ναν την εμ-

φά νι σή τους τα πρώ τα ο χή μα τα και ο Κα βρά κος α ναζή τη σε τον ε πι κε φα λής για να 

του πα ρα δώ σει την πό λη. Αυ τός ή ταν ο Α ντι συνταγ μα τάρ χης Ότ το φον Σέ ι μπεν 

(Otto von Seimpen). Στα διακά, οι Γερ μα νοί πλημ μύ ρι σαν την πρω τεύ ου σα, κα τα-

λαμ βά νο ντας το τα χυ δρομεί ο, το τη λε γρα φεί ο και άλ λα δη μό σια κτή ρια. Ε ντού τοις, 

η ε πί ση μη πα ρά δοση της πό λε ως δεν εί χε γί νει α κό μα. Τε λι κώς, στις 10:15 π.μ., 

έ φθα σε στο προ κα θο ρισμέ νο ση μεί ο o von Seimpen, ο ο ποί ος, συ νο δευό με νος 

α πό τους ε πι τε λείς του, κα τευ θύν θη κε προς τα μέ λη της ε πι τρο πής. Α φού τα χαιρέ-

τη σε στρα τιω τι κά, α νέ με νε α πό τον στρα τιω τι κό α κό λου θο την πα ρου σί α σή τους. 

Ό λοι, κα τα κόκ κι νοι α πό τη συ γκί νη ση και την τα ρα χή, έ κλει ναν την κεφα λή και 

α νέ με ναν την τυ πι κή χει ρα ψί α. Ο γερ μα νός α ξιω ματι κός χαι ρέ τη σε να ζι στι κά και, 

ε πι διώ κο ντας να «σπά σει τον πά γο», τους ερώ τη σε ε άν υ πήρ χε κά ποιο μέ ρος για 

να κα θί σουν. Τα μέ λη της ε πι τρο πής ή ταν αρ κε τά τα ραγ μέ να για να α πα ντή σουν 

και ο von Seimpen υ πέ δει ξε α πό μό νος του το καφε νεί ο «Παρ θε νών».

Ο γερ μα νός αντι συ νταγ μα τάρ χης διέ κρι νε την αμη χα νί α των ελλή νων συ νο-

μι λη τών του και τους ζή τη σε να κα τευ θυν θούν προς τα ε κεί. Ε κεί νοι υ πά κου σαν 

με βα ριά καρ διά. υ πό τα βλέμ μα τα πολ λών βου βών Α θη ναί ων, ε νώ ο Κα βρά κος 

κά πνι ζε συ νε χώς για να κρύ ψει τον ε κνευ ρι σμό του. Τε λι κώς, προ σφώ νη σε τον 

γερ μα νό α ξιω μα τι κό, ε νώ ο ε κτε λών χρέ η με τα φρα στή Κα νελ λό που λος διά βα σε 

το πα ρα κάτω κεί με νο στα γερ μα νι κά:

«Αι το πικαί στρα τιω τι καί και πο λι τι καί Αρ χαί, α πο τε λού με ναι α πό τον Στρα τη γό 

Καβρά κο Χρή στο, α νώ τε ρο στρα τιω τι κό διοι κη τή Ατ τι κο βοιω τί ας, τον Πε ζό πουλον 

Κων στντί νο, νο μάρ χην Ατ τι κο βοιω τί ας, τον Πλυ τά Αμ βρό σιον, δή μαρ χον Αθη ναί-

ων, τον Μα νού σκο Μι χα ήλ, δή μαρ χον Πει ραιώς, δη λούν προς τον Διοι κη τήν των 

γερ μα νι κών στρα τευ μά των ό τι: Αι πό λεις των Α θη νών και του Πει ραιώς και α νο χύ-

ρω τοι εί ναι και ου δε μί αν προ τί θε νται να α ντι τά ξουν α ντί στα σιν εις την κα το χήν. 

Ε λή φθη σαν ή δη ό λα τα εν δει κνυό με να μέ τρα προς δια σφάλι σιν της τά ξε ως εκ 
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μέ ρους μας, μέ χρι της ει σό δου των Γερ μα νών».

Ο γερ μα νός α ξιω μα τι κός α πά ντη σε στα γερ μα νι κά εκ θειά ζο ντας τον ελ λη νι κό 

πο λι τι σμό και τό νι σε με έμ φα ση: «Σας δια βε βαιώ ό τι ο γερ μα νι κός στρα τός δεν έρ-

χε ται ως ε χθρός αλ λά ως φί λος φέ ρων την ει ρή νην εις την Ελλά δα. Η μα κρά φι λί α η 

ο ποί α μας συν δέ ει με την Ελ λά δα θα α να ζω πυ ρω θεί ε ντός ο λί γων η με ρών». Α μέ σως 

με τά υ πε γρά φη το πρω τό κολ λο πα ρα δό σε ως και ο Πλυ τάς προ σέ φε ρε στον von 

Seimpen συμ βο λι κά το κλει δί της πό λε ως. Α κο λού θως, ο Γερ μα νός κά λεσε κο ντά 

του τους διοι κη τές των μι κρο τέ ρων τμη μά των και τους υ πέ δει ξε προς τα πού θα 

κι νού νταν μπρο στά σε έ ναν χάρ τη. Με τά, κά λε σε τους δύ ο δη μάρ χους και τους 

α νέ θε σε ό λες τις ε ξου σί ες στις πό λεις τους. Τέ λος, έ κλει σε έ να νέ ο ρα ντε βού με 

τον Πλυ τά για τις 12 μ.μ.11 Οι γερ μα νοί μο το σι κλε τι στές άρ χισαν να κα τευ θύ νο νται 

προς κα τά λη ψη των α ντι κει με νι κών τους στό χων. Καθ’ ο δόν, οι πε ρισ σό τε ροι εξ 

αυ τών χαι ρε τού σαν να ζι στι κά οιον δή πο τε πε ζό συνα ντού σαν. Α συ ναί σθη τα ο ρι σμέ-

νοι α ντα πέ δι δαν το χαι ρε τι σμό, ε νώ κά ποιοι άλ λοι δεν έ κρυ βαν την α πο δο κι μα σί α 

τους. Ση μειω τέ ον ό τι η γερ μα νι κή σημαί α εί χε α ντι κα τα στή σει την ελ λη νι κή στον 

ιε ρό βρά χο της Α κρο πό λε ως, από τις 8.45 π.μ. Αρ γό τε ρα, οι Γερ μα νοί διέ τα ξαν 

την έ παρ σή της σε έ ναν άλ λο ι στό στο πλά ι της α ντί στοι χης γερ μα νι κής.

Κα τά τον τρό πο αυ τό, έ πε σε η αυ λαί α της ε ξά μη νης ε πο ποιίας του ελ λη νι κού 

έ θνους για την προ ά σπι ση της ε λευ θε ρί ας του. Έ κτο τε, άρ χι σε μια νέ α, δύ σκο λη 

πε ρί ο δος για ό λους (σχε δόν) τους Έλ λη νες, αυ τή της τρι πλής ε χθρι κής κα το χής. 

Ως κα τα κλεί δα του άρ θρου αυ τού, θα πα ρα τε θούν τα λό για του ι δί ου του Hitler σε 

διά λο γό του με τον πρέ σβη της Ουγ γα ρί ας στο Βε ρο λί νο, την 19η Α πρι λί ου 1941: 

«Ο φεί λω να ση μειώ σω ό τι ο α γών της Ελ λά δος εί ναι μία δυ σά ρε στη νό τα εις την 

χα ρά δια τις τό σες ε πι τυ χί ες μας… Ε άν η Ελ λά δα δεν εί χε δε χθεί εις το έ δα φός 

της τους Άγ γλους, δεν θα πραγ μα το ποιού σα με την ε πί θε ση ε να ντί ον της. Τώ ρα, 

δυ στυ χώς, θα α φο πλί σου με τους Έλ λη νες, αλ λά δεν θα φέ ρου με ού τε έ ναν αιχ μά-

λω το εις την Γερ μα νί α. Οι Ι τα λοί ου δέ πο τε θα νι κού σαν τους Έλ λη νες».

11 Αξί ζει να ση μειω θεί ό τι με τά τη λή ξη της σύ ντο μης τε λε τής πα ρα δό σε ως των Αθη νών και την α πο χώ-
ρη ση των ε πι σή μων, λέ γε ται ό τι ο ι διο κτή της του κα φενεί ου, θε ω ρώ ντας προ σβο λή το ό λο γε γο νός, άρ χι σε 
να βρί ζει. Σε κά ποια στιγ μή, κτύ πη σε το χέ ρι του στο τρα πέ ζι, ό που εί χε το πο θε τη θεί το πρω τό κολ λο της 
πα ρα δό σε ως. Το κτύ πη μα ή ταν τό σο δυ να τό ώ στε το μάρ μα ρο έ σπα σε σε δύ ο κομμά τια. 
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Ο Α ΜΕ ΡΙ ΚΑ ΝΙ ΚΟΣ 

ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ ΚΑ ΤΑ 

ΤΩΝ Α ΝΤΑΡ ΤΩΝ 

ΣΤΟ ΒΙΕΤ ΝΑΜ:

ΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΩΝ

∆ΙΜΟΙ ΡΙΩΝ ΣΥΝ ∆ΥΑ ΣΜΕ ΝΗΣ 

∆ΡΑ ΣΗΣ (COMBINED ACTION 

PLATOONS) ΚΑΙ Η ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ 

ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ

ΚΑ ΤΑ ΣΤΟ ΛΗ Α ΝΤΑΡ ΤΩΝ
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Στρτης (ΠΖ) Αν δρέας Ευαγ γελάτος

Έ να α πό τα ση μαντι κό τε ρα γε γο νό τα της πε ριό δου του 

Ψυ χρού Πο λέ μου ή ταν η αμε ρι κα νι κή ε μπλο κή στον εμ-

φύ λιο του Βιετ νάμ, η ο ποί α ο δή γη σε σε μια ά νευ προ η-

γου μέ νου πο λι τι κή και στρα τιω τι κή α πο τυ χί α. Με τά το 

τέ λος του πο λέ μου, οι στρα τη γι κές που υ ιο θε τή θη καν 

α πό τους αμε ρι κα νούς α ξιω μα τού χους έ γι ναν το κε ντρι-

κό θέ μα συ ζή τη σης με τα ξύ των ε ρευ νη τών σε θέ μα τα 

στρα τη γι κής ανά τον κό σμο, οι ο ποί οι προ σπά θη σαν 

να ρί ξουν φως στο ε πι χει ρη σια κό μέ ρος του πο λέ μου.

Σύμ φω να με αρ κε τούς ε ρευ νη τές οι Α με ρι κα νοί α κο-

λού θη σαν δύ ο δια φο ρε τικές στρα τη γι κές στη διάρ κεια 

του πο λέ μου. Η πρώ τη ή ταν έ νας πό λε μος φθοράς βα-

σι σμέ νος στην τε χνο λο γί α και τη μα ζι κή κα τα στρο φή 

που μπο ρού σαν να προ κα λέ σουν οι στρα τιω τι κές δυ-

νά μεις κυ ρί ως α πό α έ ρος, με τη μα ζι κή χρήση βομ βαρ-

δι στι κών και βομ βών δια σπο ράς. Η δεύ τε ρη στρα τη γι-

κή ή ταν βα σι σμέ νη στη χρή ση μι κρών και ευέ λι κτων 

ο μά δων ει δι κών δυ νά με ων (Πε ζο ναύ τες), οι ο ποί οι με 

την υ πο στή ρι ξη των ντό πιων μπο ρού σαν να κα τα φέ-

ρουν καί ρια πλήγ μα τα στους Βιετ Κον γκ (VC) και τους 

άν δρες του Λαϊκού Α πε λευ θε ρω τι κού Με τώ που (NLF). 

Αυ τή η στρατη γι κή μπό ρε σε να με του σιω θεί σε στρα τη-

γι κό δόγ μα μέ σω του Προ γράμ μα τος CAP.  

Πολ λoί ε ρευ νη τές κα θώς και α ξιω μα τού χοι των αμε ρι-

κα νικών στρα τιω τι κών δυ νά με ων πι στεύ ουν ό τι η βα-

σι κό τε ρη ε πι τυ χί α του Προ γράμ μα τος αυ τού ή ταν πως 

κα τά φε ρε να προ βλέ ψει και να στο χεύ σει ε πι τυ χώς το 

πραγ μα τι κό κέ ντρο βα ρύ τη τας (center of gravity) του 

ε χθρού, που δεν ή ταν άλ λο α πό τον ντό πιο πλη θυ σμό 

και τη βο ή θεια που οι κομ μου νι στές μπο ρού σαν να 

παίρ νουν απ’ αυ τόν. Ξε κινώ ντας με τα πα ρα πά νω ως 

βά ση, θα γίνει μια προ σπά θεια να πα ρου σια στούν ό λα 

ε κεί να τα ε πι χει ρή μα τα που δεί χνουν ό τι το CAP θα 

έ πρε πε να εί ναι η βα σι κή στρα τη γι κή των Α με ρι κανών 

για ε πι χει ρή σεις με με γα λύ τε ρο πο σο στό ε πι τυ χί ας. 
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TO ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ CAP 

H αμε ρι κα νι κή ε μπλο κή στο Βιετ νάμ απο δεί χτη κε μια μη ορ γα νω μέ νη προ-

σπά θεια για την κα τα πο λέ μη ση των κομμου νι στών του Βορ ρά. Το τε λευ ταί ο, 

κα θρε φτί ζεται στην ί δια τη δο μή του ε πι χει ρη σια κού δόγ μα τος που σε με γά λο 

βαθ μό α κολού θη σαν οι Α με ρι κα νοί. Α πό το 1965 έ ως το 1968, ο Στρα τη γός 

W. Westmoreland ή ταν υ πεύ θυ νος για την αμε ρι κα νική στρα τη γι κή στο Βιετ-

νάμ (Ridderhof, 2005). Ό πως προει πώ θη κε, την πε ρί ο δο αυ τή, η αμε ρι κα νι κή 

στρα τη γι κή ή ταν χω ρισμέ νη σε δύ ο δια φο ρε τι κά δόγ μα τα. Το πρώ το εί ναι 

γνω στό ως Search and Destroy και ή ταν βα σι σμέ νο στη διε ξα γω γή ε νός πο-

λέ μου φθοράς.

Σύμ φω να με το δόγ μα αυ τό, η α πό λυ τη τε χνο λο γι κή α νω τε ρό τη τα των Α με-

ρι κανών θα ή ταν ο πα ρά γο ντας κλει δί που θα μπο ρού σε να ε πι φέ ρει τε ρά στιες 

α πώλειες στους κομ μου νι στές, λυ γί ζοντας με αυ τόν τον τρό πο τη θέλη σή τους 

για α ντί στα ση. Ο πό λε μος φθο ράς κα θώς και το Search and Destroy δόγ μα 

ευ νο ή θη καν πο λύ α πό τον Westmoreland και την αμε ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση, 

κα θώς βα σική τους ε πι δί ω ξη ή ταν η ε πί τευ ξη γρή γο ρων α πο τε λε σμά των και 

η γρή γο ρη α πεμπλο κή των Α με ρι κα νών α πό το Βιετ νάμ (Ridderhof, 2005). 

Το δεύ τε ρο δόγ μα ή ταν ου σια στι κά η διε ξα γω γή ε νός πο λέ μου που χα ρα-

κτη ρίζε ται α πό το δόγ μα Clear and Hold σε συν δυα σμό με τη χρησι μο ποί-

η ση ντό πιων μα χη τών. Οι Στρα τη γοί Victor Krulak και Lewis Watt γρή γο ρα 

α να γνώ ρι σαν τον ντό πιο πλη θυσμό ως το κέ ντρο βα ρύ τη τας του ε χθρού 

(Fowler, 2009). Υ πο στή ρι ξαν πως οι ε πι χει ρή σεις κα τά των κομ μου νι στών θα 

ή ταν πε ρισ σό τε ρο ε πι τυ χείς αν οι αμε ρι κα νι κές δυ νά μεις πα ρεί χαν ασφά λεια 

στους το πι κούς οι κι σμούς και στους ντό πιους κα τοί κους, με τη χρήση μι κρών 

ο μά δων πε ζο ναυ τών, οι ο ποί ες θα μπο ρού σαν να συ νερ γάζο νται και να εκ παι-

δεύ ουν τους ντό πιους κα τοί κους. Αυ τό μπο ρού σε να γί νει πραγ μα τι κό τη τα 

με τη χρή ση του CAP, κά τι που οι αμε ρι κα νοί πε ζο ναύ τες γνώ ρι ζαν και α πό 

πα λαιό τε ρες ε πι χει ρή σεις, ό πως κατά την κα ταστο λή της επα νά στα σης στις 

Φι λιπ πίνες, στην Αϊτή και σε άλ λες πε ρι πτώ σεις (Driest, 1990). 

Με την α πο μά κρυν ση του Στρα τη γού Westmoreland και την α ντι κα τά-

στα σή του α πό τον Στρα τη γό Abrams, η δι πλή στρα τη γι κή των Α με ρι κα νών 

ε γκα τα λεί φτη κε. Ο νέ ος Στρα τη γός έ δω σε τέ λος στην λαν θα σμέ νη α ντίλη ψη 

του Search and Destroy και ε νί σχυ σε τη χρή ση των CAP. Η στρο φή αυ τή 

ή ταν μια προ σπά θεια να αλ λά ξει τα ως τό τε α πο τε λέ σμα τα των ε πι χει ρή σε-

ων. Έγι νε, ό μως, πο λύ αρ γά για να κερ δί σει την πο λι τι κή στή ρι ξη του Κο γκρέ-

σου (Cassidy, 2004). Εί ναι ση μα ντικό να το νι στεί ό τι στη διάρ κεια αυ τής της 

πε ριό δου, το CAP έ φτα σε στο απόγειό του (1970) α ριθ μώ ντας 114 δι μοι ρί ες 

(Koppets, 2005).

Πριν α πό την πα ρά θε ση στοι χεί ων που α πο δει κνύ ουν την α πο τε λε σμα τι κό-

τητα του CAP, κρί νεται ση μα ντι κή η ε ξέ τα ση του προ γράμ μα τος αυ τού μέ σα 

α πό τη δο μή της εκ παί δευ σης που πα ρεί χε αλλά και των στό χων του. 

Ο πα ρα κάτω πί να κας πα ρου σιά ζει τη δο μή του CAP:
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ΣΥ ΣΤΑ ΣΗ ΔΙ ΜΟΙ ΡΙΑΣ

Σώ μα Πε ζο ναυ τών (USMC)

Αρ χη γός ο μά δας 1

Υ παρ χη γός ο μά δας 3 1

Στοι χειάρ χες Πο λυ βό λων 3

Πο λυ βο λη τές 3 

Ο πλί τες 6

Ναυ τι κό (USN)

Στέ λε χος των ει δι κών δυ νά με ων Ναυ τι κού 1

15 USMC/USN

Δυ νά μεις Ν. Βιετ να μέ ζων 35 (πε ρί που)

ΣΥ ΝΟ ΛΟ 

Combined Action Platoon:

50 (πε ρίπου)

Πί να κας 1. (Driest, 1989:10)

Κά θε πε ζο ναύ της που συμ με τεί χε στo CAP έ πρε πε να πλη ρεί κά ποιες βασι κές προ-

ϋ πο θέ σεις, η πιο ση μα ντι κή εκ των ο ποί ων ή ταν η ι κα νό τη τα να ε πι κοι νω νεί με τους 

ντό πιους δεί χνο ντας μια φι λι κή στά ση απένα ντί τους (π.χ. δεν γί νο νταν δε κτοί ό σοι εί χαν 

δεί ξει ση μά δια ξε νο φο βί ας). Άλλη προ ϋ πό θε ση ή ταν το να έ χουν ε μπει ρί α α πό πο λε-

μι κές ε πι χει ρή σεις (συγκε κρι μέ να να έ χουν υ πη ρε τήσει α πό 2-6 μή νες στο Βιετ νάμ και 

να τους α πο μέ νουν του λά χι στον 6 μή νες πριν επα να πα τρι στούν). Ε πί σης, χρειά ζο νταν 

και μί α συ στα τι κή ε πι στο λή α πό τον ε πι κε φα λής του τάγ μα τος που α νή καν, η ο ποί α 

να ε ξη γεί τους λό γους για τους ο ποί ους οι υπό συ ζή τη ση πε ζο ναύ τες ή ταν ι κα νοί να 

φέ ρουν σε πέ ρας την α πο στο λή τους ως μέ λη του CAP (Fowler, 2005). 

Κα τά τη διάρ κεια των δύ ο πρώ των εβδο μά δων, οι πε ζο ναύ τες του προ γράμ-

μα τος συμ με τεί χαν σε κλάσεις το πρω ί (ως μέ ρος της βα σι κής τους εκ παί δευ σης) 

και το βρά δυ ε κτε λού σαν πε ρι πο λί ες γύ ρω α πό τον οι κι σμό ευ θύ νης τους. Στον 

πα ρα κά τω πί να κα πα ρου σιά ζε ται το πρό γραμ μα των πε ζο ναυ τών κα τά τις πρώ τες 

δύ ο ε βδο μά δες της εκ παί δευ σης.
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ΚΛΑ ΣΗ Ω ΡΕΣ

Εκ μά θη ση Βιετ να μέ ζι κης γλώσ σας 13

Εκ μά θη ση προ σω πι κών κα θη κό ντων 5 

Ι στο ρί α και πο λι τι κή του Βιετ νάμ 8

Ό πλα 10

Πε ρι πο λί ες και τε χνι κές ε νέ δρας 7

Χρή ση πυ ξί δας και χάρ τη 12

Εκ μά θη ση Γε ω γρα φί ας πε ριο χής διε ξα γω γής ε πι-

χει ρήσε ων

12

Άλ λα κα θή κο ντα 4

Ο πα ρα πά νω πί να κας πα ρου σιά ζει και την ι δε ο λο γί α των Α με ρι κα νών πί σω 

α πό το πρό γραμ μα CAP που δεί χνει να ε πι κε ντρώ νε ται στην κα τα νό η ση της το πι-

κής κουλ τού ρας, γλώσσας και ι στο ρί ας. Αυ τή η γνώ ση κά νει τις ο μά δες CAP πιο 

α πο τε λε σμα τι κές στο να ε πι τύ χουν την α πο στο λή τους. Ποια ή ταν, όμως, αυ τή η 

α πο στο λή; Ποιοι ή ταν οι στό χοι του προ γράμμα τος CAP;

Ό πως προ α να φέρ θη κε, οι Στρα τη γοί Krulak και Walt α να γνώ ρι σαν τους το πι-

κούς οι κι σμούς και τους ντόπιους κα τοί κους ως το κέ ντρο βα ρύ τη τας του ε χθρού. 

Έ τσι, προ σα να το λί στη καν στη χρή ση CAP ο μά δων προ κει μέ νου να ε πι τύ χουν την 

κα τα στρο φή της υ πο δο μής των Βιετ Κον γκ μέ σα στους οι κι σμούς ευ θύ νης, την 

προ στα σί α της δη μό σιας α σφά λειας (α στυ νό μευ ση για τη δια τή ρη ση του νό μου 

και της τάξης), και προ στα σί α της υ πο δο μής των ντό πιων οι κι σμών κα θώς και των 

α ξό νων ε πι κοι νω νί ας μέ σα στους οι κι σμούς.

Ε κτός, ό μως, α πό τις κα θα ρά στρα τιω τι κές ευ θύ νες, οι CAP ο μά δες ή ταν ε πί σης 

υ πεύ θυ νες για την ορ γά νω ση των ντό πιων ε νό πλων δυ νά με ων (Popular Forces- 

PF), για τη συμ με το χή στην ορ γά νω ση της κα θη με ρι νό τη τας των πο λι τών (π.χ. 

έ χτι ζαν σχο λεί α, νο σο κο μεί α, δρό μους κ.ά.), κα θώς και για τη διε νέρ γεια προ πα γάν-

δας ε να ντί ον των Βιετ Κον γκ (Driest, 1989). Οι τε λευ ταί ες τρεις ευ θύνες δεί χνουν 

μια έ ξυ πνη και η βα θιά α ντί λη ψη για την ε πι τυχί α τέ τοιου εί δους ε πι χει ρή σε ων 

εν συ γκρί σει με την α νί κα νη για ε λιγ μούς Search and Destroy α ντίλη ψη. Πολ λοί 

ε ρευ νη τές του χώ ρου πι στεύ ουν πως το πρό γραμ μα CAP ή ταν η πιο ε πι τυ χής προ-

σέγ γιση σ’ αυ τόν τον πό λε μο. Για του λό γου το α λη θές, οι στα τι στι κές με τρή σεις 

που α κο λου θούν α πο τε λούν α διά ψευ στους μάρ τυ ρες.

Οι πε ζο ναύ τες που α πο τε λού σαν τα CAP ή ταν μό λις το 1,8% των πε ζο ναυ τών 
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που υ πη ρε τού σαν στο Βιετνάμ. Με τό σο 

μι κρό α ριθ μό, θα ή ταν εύ λο γο κά ποιος να 

θε ω ρή σει πως η α πο τε λε σμα τι κό τη τα του 

προ γράμ μα τος θα ή ταν πε ριο ρι σμέ νη, η 

πραγ μα τι κό τη τα, ό μως, εί ναι αρκε τά δια-

φο ρε τι κή. Οι ο μά δες CAP ή ταν υ πεύθυ νες 

για το 7,6 του συ νο λι κού α ριθ μού νε κρών 

του ε χθρού με τη μέ τρη ση α πωλειών με τα-

ξύ αμε ρι κα νών πε ζο ναυ τών και ε χθρι κών 

δυ νά με ων να φτά νει στο ε ντυ πω σια κό 

7,2 : 1 (δη λα δή, για κά θε έ ναν νε κρό πε-

ζο ναύ τη υ πήρχαν 7,2 νε κροί Βιετ κόν γκ), 

ε νώ την ί δια στιγ μή για τις με γά λες και δυ-

σκί νη τες ο μά δες πε ζο ναυ τών που διε νερ-

γούσαν Search and Destroy το ποσο στό 

ή ταν 7,6 : 1. To στοι χεί ο αυ τό δεί χνει πως 

οι CAP μο νά δες προ κα λού σαν σχε δόν 

τον ί διο α ριθ μό θα νά των στον ε χθρό με 

τις με γά λες ο μά δες πε ζο ναυ τών, ή ταν, 

ό μως, κα τά πολύ μι κρό τε ρες και κατ’ 

ε πέ κτα ση εί χαν πο λύ λι γό τε ρες α πώ λειες 

(Fowler, 2009).

Σχε τι κά με το τε λευ ταί ο, ο βρε τα νός  

στρα τη γός Richard Clutterback -ει δι κός 

σε θέ μα τα στρα τιωτι κής κα τα στο λής- 

πι στεύ ει ό τι ο βαθ μός α πω λειών για τις 

ο μά δες CAP ή ταν πο λύ μι κρό τε ρος α πό 

τον α ντί στοι χο των με γά λων ο μά δων πε-

ζο ναυ τών. Για την α κρί βεια, υ πο στη ρί ζει 

ό τι οι α πώ λειες των CAP α νέρ χο νταν 

στο 50% των α πω λειών των με γά λων 

ο μά δων (Brush, 1994).

Έ να άλ λο ση μα ντι κό στοι χεί ο που 

α πο δει κνύ ει την α πο τε λε σμα τι κό τη τα 

του προ γράμ μα τος εί ναι πως το 75% 

των με λών των ο μά δων αυ τών α πο τε-
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λού νταν α πό ντό πιους μα χη τές (Fowler, 

2009). Αυ τό σημαί νει ό τι λι γό τε ροι Α με ρι-

κα νοί συμ μετείχαν στην ε νεργό φά ση, κά-

τι που μα θη μα τι κά ο δη γεί σε λι γό τε ρους 

θα νά τους Α με ρι κα νών. Κατ’ ε πέ κτα ση, 

προ κύ πτει πως η ε λα χιστο ποί η ση των 

αμε ρι κα νι κών α πω λειών συ νε πά γε ται με-

γα λύ τε ρη υ πο στή ρι ξη των ε πι χει ρή σε ων 

α πό την αμε ρι κα νι κή κοι νή γνώ μη και 

α πό την ί δια την κυ βέρ νηση. Ε πι πλέ ον, η 

με γά λη συμ με το χή ντό πιων σε αυ τές τις 

μά χι μες ο μά δες α πο τε λεί και ε πέν δυ ση 

για το μέλ λον καθώς έ νας με γά λος α ριθ-

μός ντό πιων εκ παι δεύ ο νται α πό τους 

κα λύ τε ρους πε ζο ναύ τες, μα θαί νουν πώς 

να διε νερ γούν ε πι χει ρή σεις και πώς να 

προ στα τεύ ουν τους οι κι σμούς τους α πό 

τους Βιετ Κόν γκ. Αυ τό θα μπο ρού σε να 

εί ναι το έ ναυ σμα για την ε πό με νη φά ση 

του πο λέ μου, τη «Βιετ να μο ποί ησή» του 

(Vitnamization), δη λα δή τη στα δια κή 

α πο χώ ρη ση των Α με ρι κα νών και ταυ-

τό χρο να τη συ νέ χι ση των ε πι χει ρή σε ων 

α πό τους Βιετ να μέ ζους του Νό του.

Η α ξί α και ε πι τυ χί α του CAP α πο δεί-

χθη κε με γά λη και στο μεί ζον ζή τημά 

της: Α πό το 1969, 71% των οι κι σμών 

του Ν. Βιετ νάμ (πε ρί που 2.600 χω ριά 

- 3 ε κατ. κά τοι κοι) θε ω ρού νταν πλή ρως 

α σφα λές (Ridderhof, 2005). Ε πί σης, η 

παρου σί α ντό πιων στα CAP α πο δεί χθη κε 

πο λύ ση μα ντι κή για την α σφά λεια των 

πε ζο ναυ τών λό γω της ι κα νό τη τάς τους 

να γνω ρί ζουν τη ζού γκλα αλ λά και να 

α να γνω ρί ζουν τις πα γί δες (booby traps) 

πριν να εί ναι αρ γά. Σχε τι κά με αυ τό, 

έ ρευνα του αμε ρι κα νι κού Πε ντα γώ νου 

έ δει ξε πως πε ρί που το 30% των θα νά των 

των πε ζο ναυ τών που δεν α νή καν σε CAP 

ο φει λό ταν σε τέ τοιου εί δους πα γί δες. Για 

τον ί διο λόγο, το πο σο στό θα νά των των 

πε ζο ναυ τών που α νή καν σε CAP ή ταν 

α με λη τέ ο (Williamson, 2002). Ε πί σης, σε 

ό,τι α φο ρά την α σφά λεια των οι κισμών, 

οι στα τι στι κές δεί χνουν την απο τε λε σμα-

τι κό τη τα του προ γράμ μα τος. Σύμ φω να 

με το Σύ στη μα Α ξιο λό γη σης Α σφά λειας 

Οι κι σμών (HES), οι οι κι σμοί που προ στα-

τεύ ο νταν από CAP βαθ μο λο γή θη καν με 

2,95 στα 5, ε νώ, α ντί στοι χα, ο βαθ μός 

προ στα σί ας που πα ρεί χαν οι ο μά δες 

πε ζο ναυ τών που διε νερ γού σαν Search 

and Destroy, δεν ξε περ νού σε το α πο γο-

η τευ τι κό 1,65 στα 5 (Brush, 1994). 

Τα κέρ δη, ό μως, α πό το πρό γραμ μα 

δεν στα μα τούν στο στρα τιω τι κό/ε πιχει ρη-

σια κό σκέ λος του πο λέ μου. Το εν λό γω 

πρό γραμ μα α πο δεί χθη κε και οι κονο μι κά 

μια συμφερτικότερη προ σπά θεια. Από οι κο-

νο μι κά στοι χεί α προ κύ πτει πως μια κα νο νι-

κή ο μά δα πε ζο ναυ τών κόστι ζε 73.000$ το 

χρό νο, ε νώ μί α ο μά δα CAP 67.000$. Έ τσι, 

για πα ρά δειγ μα, το 1968, 87 CAP ο μά δες 

στο Βιετ νάμ κό στι σαν 5.628.000$, ε νώ, 

αν οι ε πι χει ρή σεις διε ξά γο νταν α πο κλει-

στι κά α πό με γά λες ο μά δες πε ζο ναυ τών, 

το κό στος θα α νερ χό ταν σε 14.532.000$ 

(Ridderhof, 2005). Α πό αυ τό προ κύ πτει 

πως το πρό γραμ μα CAP δεν ή ταν ευέ λι κτο 

μό νο ε πι χει ρη σια κά αλ λά και οι κο νο μι κά 

ε πί σης. Ε πο μέ νως, το δια φαι νό με νο συ μπέ-

ρα σμα εί ναι πως αν οι Α με ρι κα νοί εί χαν δεί-

ξει ε μπι στο σύ νη στο πρό γραμ μα α πό την 

αρ χή της ε μπλο κής, τό τε το οι κο νο μι κό και 

κατ’ ε πέ κτα ση το πο λι τι κό κό στος πι θανόν 

να ή ταν σα φώς μι κρό τε ρο, δί νο ντας έ τσι 

τη δυ να τό τη τα στην κυ βέρ νη ση να συ νεχί-

σει για με γα λύ τε ρο χρο νι κό διά στη μα την 

ε μπλο κή της στον πό λε μο.

Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα του προ γράμ-

μα τος γί νε ται ο ρα τή και α πό τον υ ψη λό 

δεί κτη κι νή τρων που πα ρεί χε στους 

συμ με τέ χο ντες. Σύμ φω να με τον Driest, 

68% των συμ με τε χό ντων υ πέ γρα ψαν 

να συ νε χί σουν ε θε λο ντι κά α κό μα και 

για διά στη μα 6 μη νών με γα λύτε ρο της 
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θη τεί ας τους. Το γε γο νός ό τι αυ τοί οι 

πε ζο ναύ τες ε πέ λε ξαν να συ νε χί σουν 

ε νώ θα μπο ρού σαν να ε πι στρέ ψουν 

στα σπί τια τους, δείχνει υ ψη λό η θι κό, 

έ ντο νη αί σθη ση κα θή κο ντος, κα θώς και 

αί σθη ση ευ θύ νης και ε μπι στο σύ νης στο 

πρόγραμ μα (Fowler, 2009).

Η Α ΠΟ ΤΥ ΧI Α ΤΟΥ SEARCH AND 

DESTROY ΩΣ ΚΥ ΡΙΟ ΔOΓ ΜΑ ΚΑΙ 

Η ΚΑ ΤΑΛΛΗ ΛO ΤΗ ΤΑ ΤΟΥ CLEAR AND 

HOLD ΜE ΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟ ΓΡAΜ ΜΑ ΤΟΣ CAP

Η προ σέγ γι  ση του Στρα τη γού 

Westmoreland, ό πως προ ει πώ θη κε, 

ή ταν προ σκολ λη μέ νη στο δόγ μα Search 

and Destroy, σύμ φω να με το ο ποί ο ε πι-

βάλ λε ται έ να σκλη ρό χτύ πη μα στον 

ε χθρό και εν συ νε χεί α ο α ριθμός των 

νε κρών (Body Count) θα α πο τε λέ σει έ να 

σα φές ση μάδι για το βαθ μό προ ό δου 

των ε πι χει ρή σε ων (Bowman, 2008). Η 

τα κτι κή αυ τή, στα πλαί σια του πο λέ μου 

φθο ράς, βα σί ζε ται στην ε ντύ πω ση πως 

υ πάρ χει έ να ε πί πε δο κατα στρο φής στο 

ο ποί ο ο ε χθρός α να γκα στι κά θα «σπά-

σει» (Mueller, 1980). Συ γκε-

κρι μέ να, ο Westmoreland 

φαί νε ται να δή λω σε:

«Θα τους μα τώ σου με 

τό σο πο λύ, ώ στε ό ταν το 

Α νό ι ξυ πνή σει θα συ νειδη-

το ποι ή σει πως η χώ ρα 

βρί σκε ται στα ό ρια της 

φυ σι κής κα τα στρο φής για 

ολό κλη ρες γε νιές. Τό τε, θα 

α να γκα στούν να ε πα να-

προσ διο ρί σουν τις θέ σεις 

τους» (Lewy, 1978:3).

Αυ τό που εί ναι ση μα ντι-

κό για την κα τα νό η ση της 

πλά νης του Westmoreland 

εί ναι η διευ κρίνιση της πο-

λι τι κής σκο πι μό τη τας α πό 

πλευ ράς Α με ρι κα νών. Στον πό λε μο του 

Βιετ νάμ, οι Α με ρι κα νοί ε πε δί ω καν να 

ε μπο δί σουν την ε ξά πλωση των κομ μου-

νι στών στο Νό το και ό χι τον εκ δη μο κρα-

τι σμό του Βορ ρά. Ε πο μέ νως, η πο λι τι κή 

σκέ ψη πί σω α πό τις ε πι χει ρή σεις έ πρε πε 

να εί ναι η δια τή ρη ση μιας α μυ ντι κής στά-

σης στο ζή τη μα. Α πό αυ τό προ κύ πτει ό τι 

έ νας πό λε μος φθο ράς βα σι σμέ νος στο 

δόγ μα Search and Destroy εί ναι σα φώς 

α κα τάλ λη λος. Αυτό το εί δος πο λέ μου φά-

νη κε να έ χει κα λύ τε ρα α πο τε λέ σμα τα σε 

μια σύρ ρα ξη πο λύ με γα λύ τε ρων δια στά-

σε ων, ό πως ή ταν ο Β΄ Πα γκό σμιος Πό λε-

μος ό που στό χος ή ταν η εκ μη δέ νι ση της 

θέ λη σης και της ι κα νό τη τας του ε χθρού 

για μάχη. Ό μως, στο Βιετ νάμ, ο στό χος 

ή ταν η πα ρε μπό δι ση της ε ξάπλω σης 

του κομ μου νι σμού. Επο μέ νως, χι λιά δες 

Α με ρι κα νοί έ θε σαν τη ζω ή τους σε κίν-

δυ νο για λά θος λό γους, α κο λου θώ ντας 

λά θος δόγ μα. 

Έ να άλ λο ση μεί ο που δεί χνει την 

α κα ταλ λη λό τη τα αυ τού του δόγ μα τος 

σχε τίζε ται με τις λαν θα σμέ νες ε ντυ πώ-
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σεις των αμε ρι κα νών α ξιω μα τού χων 

σχε τι κά με το α νώ τα το ε πί πεδο α ντο-

χής (Breaking Point) των Β. Βιετ να μέ-

ζων (Mueller, 1980). Ό μως, πώς μπο ρεί 

κάποιος να γνω ρί ζει ποιο εί ναι αυ τό το 

ση μεί ο; Πό ση κα τα στρο φή εί ναι αρ κετή 

για να λυ γί σει ο ε χθρός; Η α λή θεια εί ναι 

πως δεν υ πάρ χει σα φής α πά ντη ση σ’ αυ-

τή την ε ρώ τη ση. Μια τέ τοια προσέγ γι ση 

βα σί ζε ται σε υ πο θέ σεις και μη τεκ μη ριω-

μέ νους υ πο λο γι σμούς· συ νε πώς, φέ ρει 

τε ρά στιο ρί σκο η υλο ποίη σή της. Τέ τοιοι 

λαν θα σμέ νοι υπο λο γι σμοί ο δή γη σαν 

τους Α με ρι κα νούς στην α πο τυ χί α, κα θώς, 

στην πραγ μα τι κό τη τα, εί χαν να α ντι με-

τω πίσουν έ ναν ε χθρό που ε πε δί ω κε να 

πο λε μή σει μέ χρι θα νά του, δε χό με νος 

τε ρά στιες α πώ λειες, χω ρίς να λο ξο δρο μεί 

α πό τη στρα τη γι κή του. Για πε ραιτέ ρω 

ε ξή γη ση αυ τού, αρ κεί να συ νειδη το ποι ή-

σου με ό τι ο ε χθρός με την κομ μου νι στι-

κή του α ντί λη ψη και ζώντας κά τω α πό 

έ να α πο λυ ταρ χι κό κα θε στώς, δεν είχε 

να φοβη θεί την α ντί δρα ση της κοι νής 

γνώ μης, εξ αι τί ας του με γά λου α ριθ μού 

των νε κρών, κα θώς την έ λεγ χε με τη βί α. 

Α ντί θε τα, οι Α με ρι κα νοί θα μπο ρού σαν 

να α ντέ ξουν μεγά λο α ριθ μό α πω λειών; 

Ό πως α πο δεί χθη κε, ό χι. Για του λό γου 

το α λη θές, ο Συ νταγ μα τάρ χης Donaldson 

Frizzel δη λώ νει:

«Οι Κομ μου νι στές υ πέ στη σαν α πώ λειες 

τέ τοιου βαθ μού που ο λό κλη ρα τάγ μα τα 

δια λύ ο νταν ή έ βγαι ναν ε κτός μά χης για 

μή νες. Έ πει τα, έρ χο νταν ξα νά και ζη τού-

σαν κι άλ λο» (Mueller, 1980: 515).

Α πό την άλ λη, η προ σέγ γι ση Clear and 

Hold του Στρα τη γού Abrams α πο δεί χθη κε 

ως η πλέον εν δε δειγ μέ νη για τέ τοιου εί-

δους ε πι χει ρή σεις. Η προ σέγ γι ση αυ τή, μέ-

σω του προ γράμ μα τος CAP, στό χευε στην 

προ στασί α των ντό πιων, στη στρα τιω τι κή 

τους εκ παί δευ ση και στην πα ρο χή χρη-

μά των για μια κα λύ τε ρη ζω ή, κά τι που οι 

κομ μου νι στές δεν μπο ρού σαν να προσφέ-

ρουν (Bowman, 2008). Αυ τή η στρα τη γι κή, 

μέ σω του CAP προ γράμ μα τος, α πο δεί χθη-

κε ε πι τυ χής, κα θώς κα τά φε ρε να στο χεύ σει 

ό λους αυ τούς τους ση μαντι κούς το μείς 

που σχε τί ζουν την πο λι τι κή ε νός κρά τους, 

την οι κο νο μί α του και τους στρα τιω τι κούς 

του προ σα να το λι σμούς.

Συ μπε ρα σμα τι κά, αυ τή η προ σπά θεια 

των Α με ρι κα νών έ χει δι δα κτι κό χα ρα κτή-

ρα για τη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων. Μέ σα 

α πό τη λει τουρ γί α του προ γράμμα τος 

CAP, ε ξά γο νται συμπε ρά σμα τα ό πως το 

ό τι η α πό κοι νού δρά ση με τον ντό πιο 

πλη θυ σμό εί ναι α παραί τη τη για την ε πι-

βί ω ση των ε πι χει ρή σε ων και πως η τε χνο-

λο γι κή υ πε ρο πλί α δεν δί νει πά ντα τη νί κη. 

Ό μως, τα ση μα ντι κό τε ρα συ μπε ρά σμα τα 

σχε τί ζο νται με τη σχο λα στι κό τη τα με 

την ο ποί α οι Α με ρι κα νοί ορ γά νω σαν το 

εν λό γω πρό γραμ μα. Η εκ παί δευ ση των 

πε ζο ναυ τών, που τους δί δα ξε βα σι κά 

πράγ μα τα για την ι στο ρί α και την κουλ-

τού ρα των αν θρώ πων με τους ο ποί ους 

συ νερ γάστη καν αλ λά και αυ τών ε να ντί-

ον των ο ποί ων πο λέμη σαν, απο τε λεί 

βα σι κό δί δαγ μα για το πώς πρέ πει οι 

έ νο πλες δυ νά μεις να α ντι με τω πί ζουν 

μια ε μπό λε μη κα τά στα ση.
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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

33 140
Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος του ‘40 
(Υπτγου ε.α. Γεωργίου Μπερδεκλή) 

2011 5.00

34 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

35
ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11)

Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

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

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

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

9 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

10 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

11 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

12 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

13 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

14 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

15 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

16 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

17 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

18 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

19 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

20 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

21 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

22 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

23 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

24 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

25 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

26 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

27 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

28 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

29 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

30 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

31 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

32 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

33 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

34 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

35 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

36 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

37 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

38 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

39 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

40 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

41 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

42 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

43 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

44 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

45 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

46 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

47 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

48 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

49 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

50 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

51 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

52 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

53 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

54 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

55 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

56 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

57 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

58 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

59 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

60 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

61 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

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

- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, για τους μεν διαμένοντες 
στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 09.00 έως 13.00 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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