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     VINCI

Η τλ του 15ου ιν τν ν τρχδες μρος, ν μσκό 

πυκνοκτοικμνν πριγκιπτν, βσιλεν κι πόλεν-κρτν σε 

ν σγκρουσ μετξ τους. Οι ισχυρς οικογνειες που «κινοσν 

τ νμτ» προσλμβνν νν πυρν εκπιδευμνν κι δμιουρ-

γικν μυλν γι ν ενισχσουν τ κστρ τους κι ν νπτξουν 

όπλ με τ οπο θ εφοδζν τους μισθοφορικος τους στρτος. 

Ως κορυφος δινοτς τς νγννσς, ο Leonardo da Vinci (1452-

1519) μπκε γργορ στους κόλπους υτς τς ελτ, που κτκτσε 

τους Φλρεντνους τόσο γι τν επιδεξιόττ του στν στρτιτικ 

μχνικ όσο κι γι τν κλλιτεχνικ του επιτδειόττ. Μεγλος 

κλλιτχνς μχρι τν λικ τν 20, ο Da Vinci γργορ τρβξε τν 

προσοχ του Φλρεντνου κυβερντ Lorenzo de Medici, ο οποος 

το 1482 διόρισε τον Leonardo στν θσ του πρσβ δπλ στον 

Ludovico Sforza, δοκ του Μιλνου. O Da Vinci πρσε τις επόμενες 

τσσερις δεκετες λλζοντς προσττες νμεσ στο Μιλνο, τ 

Βενετ, τ Φλρεντ, τ Ρμ κι τελικ τ Γλλ, ζγρφζοντς, 

κνοντς γλυπτ κι σχεδιζοντς τις πολεμικς του μχνς.

ΚΕΜΕΝΟ: ννς Χλρς, Μθτς Β’ Λυκεου
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Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ 

DA VINCI
Ο μχνκός ότς του Da Vinci 

νκλφθκε μόλς το 195� ό τον 

Carlo Pedretti, κρυμμνος νμεσ 

στ μτρτ σχδ του μεγλου 

υτο εφευρτ. Ενώ σχεδστκε 

το 1495,  ρξή του νφρθκε 

το 19�4 στον κώδκ τς Μδρτς 

(Codex Madrid), ο οοος συντχθκε 

ό τον Ladislao Reti, λλ δεν γ

νε όερ νκτσκευής του. Το 

199�, ο Mark Rosheim δμοσευσε μ 

νεξρττ μελτ του ρομότ, τν 

οο κ κολοθσε μ συνεργ

σ νκτσκευής με το Ινσττο

το τς Φλρεντς κ το Μουσεο 

Ιστορς κ Εστμών. Ωστόσο, ν 

ολοκλρμνο μοντλο σε φυσκς 

δστσες κτσκευστκε μόλς το 

2002 ό τον Rosheim, στ λσ 

τν γυρσμτν ενός ντοκμντρ 

του BBC.

Το 200�, ο Mario Taddei κνε μ 

κνοργ ρευν στ χερόγρφ 

του Da Vinci βρσκοντς ρκετ δεδο

μν γ ν κτσκευσε ν μοντλο 

ο στό στ υθεντκ σχδ. Αυτό 

το ρομότ εχε σχεδστε μόνο γ 

μυντκος σκοος κ ο κνήσες 

του ήτν ρκετ ερορσμνες μς 

κ τ χρ κνοντν μόνο δεξ κ 

ρστερ. Αυτό το νκτσκευσμ

νο ντγρφο εκτθετ σε δφορες 

εκθσες σε όλο τον κόσμο κ  ρευ

ν του Tadei δμοσετκε στο ββλο 

Leonardo Da Vinci’s Robots.
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ΟΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ

Το ολυβόλο με τς 12 κννες ήτν ν όλο εκλκτκής δνμς κροσες. 

Ο Da Vinci σχεδσε υτήν τν κνομεν μονδ υροβολκο, ενώ βρσκότν 

στν Φλρεντ, γρ στ 14�0, θνώς γ ν τρβήξε τν ροσοχή ενός ρ

γκ τς εοχής ου νζτοσε εφευρτ ολεμκών μχνών. Μ χεροκντ 

μνβλ ρυθμζε τν κτκόρυφ γν βολής λλ  υτοτροφοδότσ ήτν 

μ μεγλ ρόκλσ, δτερ ότν ήτν σε βσ βολής. Μολονότ  τχυβολ 

ήτν το χρκτρστκό τν υροβόλν ου ντχθκν ρκετ ργότερ, 

υτό το όλο ενσμτνε νν μεγλοφυή μχνσμό στόχευσς κ ε

ντροφοδότσς. Δευρνοντς το εδο 

βολής, το σε σχήμ βεντλς ρ

τότυο του Da Vinci το κμνε 

ν οτελεσμτκό μυντκό 

όλο ενντ σε μ γρμμή 

στρτευμτν ου ροελ

νουν. Ελον, το σχδο του 

Da Vinci ήτν εκολο ν μετκ

νθε στο εδο τς μχς λόγ 

του μκρο του βρους κ τν 

ενσμτμνν τροχών.

Γ ν κνε το κνόν –ν όλο ήδ 

γνστό τν εοχή εκεν– ο φονκό, ο 

Da Vinci σχεδσε οβδες ου οτελο

ντν ό σφρκ βλήμτ ροσρμο

σμν γρ ό εδκος μετλλκος 

υοδοχες κ ερβλλόμεν ό ν 

υοχρτκό μετλλκό κλυφος. Ο 

εφευρτς εχε νλβε μ μελτ 

βλλστκής τ δεκετ του 1490, ό 

τν οο γεννήθκν υροχ σχδ, 

ός υτό τς φτογρφς, στο οοο 

σκγρφσε τν ρβολκή τροχ 

κθε βλήμτος.

ΠΟΛΥΒΟΛΟ
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Αυτό εν ν ό τ ο όμορφ χερόγρφ του Da Vinci. Αεκονζετ 

ν ρμ ου λκετ ό λογ κ φρε κοφτερς ερστρεφόμενες λε

δες, κνοντς τν κνσή του μσ ό τν υκνή εχθρκή ρτξ δτε

ρ φονκή. Ο ερστρεφόμενες λεδες ήτν εδκ σχεδσμνες γ ν ο

ΣΚΥΘΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ

κότουν τ κρ 

τν θυμτν. ν 

ό τ σχδ του 

ρμτος, ο Da Vinci 

το σχεδσε με τό

σο ντρχστκή 

λετομρε ου 

στν υοσμε

σ δήλνε ότ  

ενόσή του υτή 

θνώς θ ροκ

λοσε τον όλεθρο 

τόσο σε φλους όσο 

κ σε εχθρος.
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ΑΡΜΑ
Αυτό εν σς το ο δσμο ό τ σχδ του Da Vinci. Η δ του 

ν σκορζε κνες νκό κ κτστροφή στ εχθρκ στρτεμτ 

οτυώνετ σε υτό το χελνοεδς όχμ, ενσχυμνο με μετλλκς 

λκες κ κυκλμνο ό κνόν. Σε μ τσ γ εργσ ου ρο

ορζότν γ το δοκ 

του Μλνου, ο Da Vinci 

κυχότν: «μορώ ν 

κτσκευσ ολσμ

ν οχήμτ, σφλή 

κ  ρόσβλτ,  τ 

οο θ μορον ν 

εσρχοντ στους υ

κνος εχθρκος σχμ

τσμος μόνο με τ δ

νμ τν υροβόλν 

τους κ κμ ομδ 

στρτ τών δεν  θ  

εν τόσο κνή ου 

ν μν μορον ν τ 

δσσουν. Κ εκτός 

ό υτό, το εζκό θ 

μορε ν το κολου

θε ρκετ λώβτο 

κ χρς ν συνντ 

κμ ντστσ».

Ο ρόγονος υτός 

τ ο υ  μ ο ν τ  ρ ν ο υ   ρ 

μτος μχς, ρ το 

γεγονός ότ σγουρ 

θ μοροσε ν ρο

κλσε «σοκ κ δος» 

στο εδο μχς του 

15ου ών, σχε ό 

ρκετ ροβλήμτ. 

Ακόμ κ με ρκετς 

τροοοήσες στ ρ

χκ σχδ, συνχζε ν εν ντμτο με νν ρθμό λυτν ρο

βλμτν κ τελκ το σχδο εγκτλεφθκε.
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Το βσκό σχδο του κτλτ ήτν σε χρήσ εκτοντδες χρόν 

ρν οφσσε ο Da Vinci ν το βελτώσε. Τελκ, κτλξε σε ρκετ 

δφορετκ μοντλ.

Αυτό το συγκεκρμνο σχδο χρσμοοε ν δλό μετλλκό 

λσμ γ ν ργε μ τερστ οσόττ ενργες, με σκοό ν 

ροθήσε τρες ή εμρστκ υλκ σε μεγλες οστσες. Η συσε

ρσ τν ελσμτν γνότν με τ χρήσ μς χεροκντς μνβλς 

στο λ του κτλτ.

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
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Αυτό το σχδο εν στν ρώτ 

σελδ του Codex Atlanticus. Το δο 

το σχδο εν ολοκλρμνο κ 

ρκετ συνρστκό, κθώς ερ

γρφε το σχδο βομβρδσμο με 

1� κτνκ τοοθετμν κνόν. Η 

ο ενδφρουσ τυχή του σχεδου 

χε ν κνε με το εδο τς μχς, 

στο οοο νφερότν υτό το όλο, 

κ το οοο μλλον δεν ήτν κ

οος ργος ή κοο υψλό σμεο 

στο δφος, λλ  θλσσ.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ ΑΠΟ

ΚΑΝΟΝΙΑ

Ο Leonardo σχεδσε ολλοκες κ 

ευφυες μεθόδους μυνς. Στο συγκεκρ

μνο σχδο, ότν τ τεχ δεχόντουσν 

εθεσ, ο στρτώτες κρυμμνο σ 

ό τς ελξες θ μοροσν ν ο

κροσουν τον εχθρό γρήγορ κ εκολ 

με μόν κνσ τ χρήσ ενός συστή

μτος μοχλών. Κθώς ο εχθρός θ χρ

σμοοοσε σκλες σε μ ροσθε 

ν υερδήσε τ τεχ, ο μοχλο θ 

βζν σε κνσ τ κγκλδώμτ ου 

ήτν ενσμτμν σε υτ, κνοντς 

τς σκλες ν γρνουν ρος τ σ κ 

τους στρτώτες ν χνουν τν σορρο

 τους κ τελκ ν φτουν.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙΧΗ
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Τ κνόν ήτν ολ βρ 

κ τ μσ ου χρσμοοοντν 

γ τν μετφορ τους ήτν συχν 

δσχρστ. Ο Leonardo σχεδσε 

μ δρθρσ ου ετρεε στο 

κνόν ν οσυνρμολογετε κ 

ν μετφρετ o εκολ.

Ο Leonardo σχεδσε υτό το οχυρό με το σκετκό ν εν σφλς σε εθ

σες. Το ερτεχνο σχήμ του εν κνοτόμο κ θνώς θ μοροσε ν οτε

λε οτελεσμτκή μυν κτ τν εχθρκών βλμτν υροβολκο. Το οχυρό 

του Da Vinci θ μοροσε ν θερθε ό ολλος ρκετ μοντρνο σχεδ

στκ, με τους κυκλκος ργους 

κ τους ελφρ κεκλμνους εξ

τερκος τοχους σχεδσμνους γ 

ν ορροφον τς εθσες ό 

τ εχθρκ όλ. Ο ρχοντς του 

κστρου θ δμενε στο κντρο του 

συγκροτήμτος, το οοο, σμφν 

με τ ρχκ σχδ ερελμβνε 

κ ν μυστκό υόγεο ρσμ. 

Ελον, το οχυρό δθετε δυο 

εεδ κκεντρν τεχών, ο ν 

κρες τν οον ήτν στρογγυλο

ομνες με σκοό ν βοθον στν εκτροή τς εδρσς τν υρών ό 

τ κνόν. Μκρ νογμτ κνν δυντή τν ντόδοσ τν υρών ό 

τους μυνόμενους με ελχστο κνδυνο τρυμτσμο ό τον εχθρό.

ΟΧΥΡΟ

TO ΚΑΝΟΝΙ

ΠΟΥ ΞΕΜΟΝΤΑΡΕΤΑΙ
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SPRINGALD

Στον Leonardo da Vinci νγνρζετ 

 τρόττ τς δς γ μ ττκή 

μχνή κθετς τήσς. Το σχδο τς 

«τμενς βδς» χρονολογετ ό το 

1493, λλ δεν νκλφθκε ρν τον 

19ο ών. Αοτελετ ό μ λτφόρμ 

ου νυψώνετ ό νν στροβλοεδή 

λκ κ κνετ ό νν στοχεώδ 

μχνσμό, ου δεν χε κμ σχσ με τ 

σγχρον συστήμτ ροώθσς. ς 

σμεώνε ο δος ο εφευρτς: «Αυτό το 

όχμ, με τ μορφή βδς, κτσκευσμ

νς ό λνό φσμ, ο όρο του οοου 

κλεσθκν με κόλλ, δεδομνου ότ θ 

ερστρφετ γρήγορ, θ νυψώνετ 

στον ρ σεροεδώς». Ωστόσο, το σχ

δό του δεν τθκε οτ σε χρήσ.

Το Springald εν μ μχνή ου εκτοξεε μεγλ βλ ή τρες κ 

μοζε με βλλστρ ου χε ντστροφ τους λνος βρχονες. Πρδεγ

μτ υτών τν μχνών σχεδστκν ό τον Da Vinci κτ τν εροδο 

ου σχεδζε τ όλ τ οο θ κνοντν 

με υρτδ. Μολονότ μορον ν βρεθον 

ρκετ νκτσκευσμν ρδεγμτ, 

δεν υρχουν γνστ ρχολογκ ευρή

μτ υτών τν μχνών. Εν θνό ν 

συμβνε υτό εεδή τ υλκ ου χρσμο

οοντν γ τν κτσκευή τς, νκυκλώ

νοντν ότν δεν ήτν λον χρήσμ.

TO ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΟΥ

DA VINCI
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Τ ο  μ ο ν τ  λ ο   υ τ ό 

ου ροτθκε ό τον 

Leonardo, νρστ 

μ κτσκευή σχεδ

σμν γ τν εθεσ 

σε μυντκ τεχ, οτε

λομεν ό μ κντή 

κτσκευή ου φρε μ 

ροσττευμν γφυρ. 

Αυτή ρχετ σε εφή 

με τ τεχ του εχθρκο 

οχυρο κ τ στρτεμ

τ δεσδουν στν όλ 

ή το κστρο.

Αυτή  βλλστρ εν τόσο μεγ

λ ου ο � τροχο εν τοοθετμ

ν με ελφρ κλσ ροκεμνου ν 

υξήσουν τν στθερόττ τς (ρο

σξτε το μγεθος τν χερστών στν 

φτογρφ σε σγκρσ με υτή). Η 

βλλστρ του Da Vinci δεν εκτοξεε 

βλ λλ βρ βλήμτ. χε λτος 

ερου 13 μτρ κ γ τν όλσή 

τς χρσμοοσε νν ερλοκο 

μχνσμό ό κοχλες. Ο Da Vinci εγκτστσε βρολκ γ ν ρυθμσε τν 

δνμ λξς στς λνς λευρς του τόξου, το οοο εσς δθτε νν δε

τερο μχνσμό με κοχλες, σχεδσμνο γ ν μεώσε τ δνμ ου τετ 

γ ν με  βλλστρ σε θσ βολής. Ακόμ όμς κ με όλες τς βελτώσες 

κ κνοτομες τν μχνσμών υτών, το δντο σμεο τς εξκολουθοσε 

ν εν  ερεσ τς σχος ου τοντν γ ν ολστε.

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΒΑΛΛΙΣΤΡΑ

ΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟ ΟΠΛΟ 

ΤΟΥ DA VINCI
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ 

ΣΚΑΦΟΣ
Αυτό το σχδο νρστ ν εξολσμνο ελφρ σκφος ου φρε 

λώρ εενδυμν με μτλλο, με σκοό ν εμβολζε τ εχθρκ λο. Πρό

κετ, θνώς, γ ν ό τ σχδ 

ου ο Leonardo ρουσσε στον 

Ludovico il Moro, δοκ του Μλνου, 

με σκοό ν ρε τν εξουσοδότ

σ ς στρττκός μχνκός.

Το λορο, εσς, φρε μ 

ροσττευτκή σδ ου νογε 

κτ τ δρκε τς φσς εββ

σς στο εχθρκό σκφος. Αυτή ρο

σφρε ροστσ ό τ εχθρκ 

υρ, ετροντς στο σκφος ν 

ροσεγγζε χρς ν γνετ ντλ

τό το φερόμενο κνόν, ενώ λετουργον κ ς φρνο γ τν ορρόφ

σ τς νήδσς ό τ χρήσ του κνονο. Η σδ εν ροσρμο

σμν σε ν σστμ μχνοκντν βρολκν ου τς ετρουν ν 

νογε ολ γρήγορ, ρχοντς τσ το στοχεο του φνδσμο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: ντγος ε.α. Νικόλαος θ. Κολόβας,

Πτχιοχος Νοικής .Π.Θ.

Η Βντκρτ στη
Δτκή Στρά Εάδ
(1684-1699)



19Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (1684-1699)

Η σχετικά πρόσφατη ρενα των αρχεων της «Γαληνοτάτης Ενετικής 

Δηοκρατας» για την περοδο της Βενετοκρατας στη Δτική Στερεά 

Ελλάδα, κατά τον προτελεταο Βενετοτορκικό Πόλεο (1684-1699), 

φερε στο φως άγνωστα χρι τρα στοιχεα, για τα περιστατικά πο 

λαβαν χρα και τις σνθήκες πο διαορφθηκαν τότε εκε. Και εν 

χρι πριν λγο ήταν γνωστό ότι η κατάκτηση από τος Βενετος της 

περιοχής ήταν απλά να πρόσκαιρο πολεικό σβάν διάρκειας ολγων 

ηνν, τρα αποκαλπτεται ότι κρως η καρνανα και ο ερτερος 

χρος Μεσολογγο-ιτωλικο και Ναπάκτο πήχθησαν στην εξο-

σα των Βενετν επ α σναπτή 15ετα.

νεξάρτητα δε αν ήταν βραχβια η κατοχή ατή, στω και κάτω από τη 

χαλαρή και ασνεχή στρατιωτική παροσα των Βενετν, και παρά το 

γεγονός ότι δεν άφησαν χνη (νηεα, στήλες κ.ά.) στο πρασά τος, 

εν τοτοις η επισκοποενη περοδος πήρξε καθοριστικής σηασας, 

γιατ αφενός εν σνβαλε στην καλλιργεια της επορικής-νατικής 

σνειδήσεως των κατοκων, αφετρο δε σνετλεσε στην αφπνιση 

των φιλελεθερων επαναστατικν τάσεν τος.

Η ελτη ατή, η οποα περιλαβάνει τα κριότερα πολιτικό-στρατιω-

τικά σβάντα, δεν φιλοδοξε να καλψει το κενό για την προνησθε-

σα περοδο, γιατ οτε η σποδή των βενετικν αρχεων χει πλήρως 

ολοκληρωθε, οτε οι τορκικς πηγς χον επαρκς ερενηθε. Παρ’ 

όλα ατά εκτιάται ότι σνιστά τολάχιστον ια προσπάθεια σβολής 

στην ιστορα το τόπο και δδει το νασα για περαιτρω αναζήτηση 

και διασταρωση σχετικν στοιχεων και πληροφοριν.

ς σηειωθε, ακόη, ότι στα βενετικά γγραφα της εποχής εκενης, 

αλλά και στις άλλες πηγς πο ερενήθηκαν, τις περισσότερες φορς 

γνεται ενιαα αναφορά των πόλεων ιτωλικο-Μεσολογγο. Το γεγο-

νός ατό θα πρπει ν’ αποδοθε στις κοινς ασχολες των κατοκων, στα 

δια παραγόενα αγαθά, όπως επσης στα ατά τοπικά (γεωγραφικά) 

χαρακτηριστικά, αλλά ιδως στη ικρή απόσταση των 10 χλ. πο τις 

χωρζει. Τα στοιχεα ατά, εκτός το ότι σνετλεσαν ε την πάροδο 

το χρόνο στη διαόρφωση των ατν ηθν και εθων, ιδο γλωσ-

σικο ιδιατος (διαλκτο) και στη σναψη σγγενικν δεσν, 

σνβαλαν, επσης, οσιωδς στις τατόσηες επιδιξεις και στος 

κοινος αγνες των δο πόλεων, στη νεότερη ιστορα της Πατρδας 

ας, κατά την περοδο της εθνεγερσας.

Φώτο αριστερά: Ακαρνανία και Αιτωλία, Pierre Lapie (1779-1850), πρώτου γεω-
γράφου της γαλλικής αυλής, (Συλλογή Σπύρου Σακαλή).
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Τα ΠλΤκα κα ΣΤραΤΤκα ΓΓνΤα
Η στρτε των Βενετών στο όνιο ι τη Δτιή δ

Παρ’ λο που μλις το 1669 η βντοκρατομνη απ το 1204 Κρτη χ 
πριέλθι στην κατοχ των Τορκων, ν τοτοις η ν συνχα καθοριστικς 
σημασας ττα τους τον Σπτέμβριο του 1683 προ των πυλών της Βιέννης, 
κατέδιξ τι οι Τορκοι δν ταν αττητοι οτ στην ξηρά1. Το γγονς 
αυτ νθάρρυν τους Βντος και αναζωπρωσ τις βλέψις τους για τον 
υρτρο λλαδικ χώρο.

τσι, τον Απρλιο του 1684, οι Βντο, έχοντας την υποστριξη νς μγάλου 
μέρους της χριστιανικς Ευρώπης (Ρωσα, Αυστρα, Πολωνα), που χ συμπξι 
υπ τις υλογς του Πάπα Ιννοκντου ΙΑ΄ τον Ιρ Συνασπισμ του Linz2 (στον 

οποο δη απ τις αρχές Μαρτου του 1684 χαν προσχωρσι) συνέλαβαν το 

μγαλπνοο σχέδιο ανακαταλψως μέρους των παλαιών κτσών τους, αλλά και 

προσκτσως νέων δαφών.

Επικφαλς της κστρατας αυτς ταν ο πριώνυμος βντς αρχινααρχος 

Φραγκσκος Μοροζνι (Francisco Morosini)3. Η πρώτη πιδωξ του απέβλπ στην 

ολοκλρωση της βντικς κυριαρχας στα Ινια νησιά μ την κατάκτηση της 

Λυκάδας (Αγα Μαρα). Πράγματι, στις 6 Αυγοστου 1684, κατέλαβ τη νσο 

μ σχτικ υκολα, ταν η τουρκικ φρουρά συνθηκολγησ μτά πολιορκα 

δκαπέντ ημρών, καθώς και τις παρακμνς μικρονσους Κάλαμο, Καστ, 

Μγανσι κ.ά.4

Εν συνχα, αν και δν ταν στις αρχικές του προθέσις, αποδχμνος πρθυ

1 Εχ προηγηθ στις 7 κτωβρου 1571 η πρφημη ναυμαχα της Ναυπάκτου μ τη συντριπτικ κατά 
θάλασσα ττα της τουρκικς αρμάδας. Στο συνασπισμ συμμτχαν κτς της Βντας, η Ρωσα, η Αυστρα 
και η Πολωνα. Συνπώς, δν πρκιτο για αμιγώς βντοτουρκικ πλμο.

2 Πλη της νω Αυστρας.
3 Συνοπτικ βιογραφικ του Φραγκσκου Μοροζνι.  τλυταος σημαντικς Μοροζνι (16181694), που 

η δράση του στις λληνικές θάλασσς υπρξ καθοριστικ για την παρουσα της Βντας στην Ανατολικ 
Μσγιο. Ντατος (1639) άρχισ τη σταδιοδρομα του ως αξιωματικς γαλέρας, το 1656 διορστηκ γνικς 
προβλπτς της Κρτης και το 1657 ως νααρχος (capitano general da mar) πραγματοποησ νικηφρς 
πιθέσις ναντον των Τορκων κατά την κρσιμη προδο του Κρητικο πολέμου. Το 1661 απομακρν
θηκ απ τη διοκηση του στλου, ανέλαβ μως τη διοκησ του πάλι το 1667. Θωρθηκ υπθυνος 
για την απώλια της Κρτης (1669), αλλά κατά την έναρξη του νέου βντοτουρκικο πολέμου (1684), η 
Βντα του ανέθσ κ νέου τη διοκηση του στλου. Μέχρι και το 1687 χ πιτχι την ανακατάληψη 
της Δυτικς Ελλάδας και της Πλοποννσου, κτς της Μονμβασιάς. Για τις νκς του ναντον των Τορ
κων στην Πλοπννησο, η Βντικ Γρουσα του απένιμ την πωνυμα «Πλοποννησιακς» και χάλκινη 
προτομ του τοποθτθηκ στην αθουσα του Συμβουλου των Δέκα. Τον Σπτέμβριο του 1687, αποβ
βασ στον Πιραιά ισχυρές δυνάμις και πολιρκησ τους Τορκους στην Ακρπολη. Κατά την πολιορκα 
δυστυχώς καταστράφηκαν απ βομβαρδισμ τα Προπλαια και ο Παρθνώνας. Παρά το γγονς μως τι 
οι πολιορκημένοι παραδθηκαν στις 29 Σπτμβρου, οι Βντο γκατέλιψαν την Αττικ τον Απρλιο του 
1688, αφαιρώντας τμματα αρχαων μνημων, μταξ των οποων και τη λέαινα του Πιραιά, που τοποθ
τθηκ στην σοδο του ναυστάθμου της Βντας. Στις 3 Απριλου 1688, ο Φραγκσκος Μοροζνι κλέχτηκ 
Δγης, νώ βρισκταν ακμη στην Ελλάδα. Επέστρψ ττ στη Βντα και άσκησ τα καθκοντά του ως 
τον Μάιο του 1693, ταν απέπλυσ και πάλι για νές πιχιρσις ναντον των Τορκων στο Αιγαο. Ενώ 
μως βρισκταν στην Κάρυστο, αρρώστησ και μταφέρθηκ στο Ναπλιο που πέθαν στις 9 Ιανουαρ
ου 1694 και τάφηκ στη Βντα σ πιβλητικ μνημο. Πάντως, το νομα του Μοροζνι στη ιστορα ναι 
συνδδμένο τσο μ την καταστροφ απ βομβαρδισμ σημαντικών τμημάτων του Παρθνώνα, σο και 
μ τη σληση αρχαων μνημων και της λέαινας του Πιραιά, η οποα κτθται στο Ναυτικ Μουσο της 
Βντας. (Εγκυκλοπαδια Πάπυρος, Λαρος Μπριτάννικα τ.42).

4 Locatelli, A., Racconto istorico della Veneta Guerra in Levante, Colonia, 1691, μέρος 1, σλ. 65.
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Ο Βενετοτουρκικός πόλεμος στον ελληνικό χώρο και η εξέγερση των Ελλήνων.
Εκδοτική Άλφα: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ’, σ. 21.

μα την πρσκληση των δη ξγρθέντων κατοκων της Ακαρνανας, στις 10 Αυγο-

στου, αποββασ κστρατυτικ σώμα, στην ακατοκητη νησδα του Πταλά, κοντά 
στις κβολές του Αχλώου ποταμο. Και αμέσως μτά, η δναμη αυτ ισέβαλ 

στην Ακαρνανα μ αποστολ, κατά τον Κων. Σάθα (Τουρκοκρατουμένη Ελλάς 

14531821, Αθναι 1869, σ. 388) «να διατρέξωσι την Ακαρναναν και Αιτωλαν, 

φθροντς πάν το τουρκικν και ξγροντς τος λληνας ς πανάστασιν». 

Το σώμα αυτ, αποτλομνο απ 1.700 Βντος, 1.000 Μαλτέζους και 300 στρα

τιώτς του Πάπα, υπ τον έμπιρο βντ στρατηγ κμητα Νικολ Στραζλδο (Nikolo 

Strasoldo), καθώς και 1.500 λληνς απ τα Ινια νησιά και κυρως απ την Κφαλλο

νιά, υπ τον Κφαλλοντη, απ το Αργοστλι, συνταγματάρχη του βντικο στρατο 

γγλο Δλλαδέτσιμα, προχώρησ στην πραιτέρω κπλρωση της αποστολς του.
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«Μessolongi», γενική άποψη, υπό Louis Fauvel (1753-1838), περί τα τέλη του 18ου αι.
(Συλλογή Σπύρου Σακαλή).

Και ο μν Στραζλδος, υποστηριζμνος απ το βντικ στλο που διξγαγ 
πιχιρσις αντιπρισπασμο, κατυθνθηκ προς την πριοχ του Μσολογγ-
ου. Εκ, συγκροσθηκ μ τουρκικές δυνάμις υπ τον Σφέρ Αγά, τον οποο 

αφο κατανκησ και φνυσ, έγιν κριος του Μσολογγου, του Αιτωλικο και 
της Uva (Γουριά) στις 11 Σπτμβρου. Ακολοθως, ν ονματι της Βντικς Δη

μοκρατας, πέβαλ στα κατακτηθέντα μέρη τσιο φρο απ τέσσρις χιλιάδς 

ισπανικά ράλια, προκιμένου να τχουν της βντικς «προστασας» για να μην 

νοχληθον στο μέλλον, (per non essere nell’ avvenire molestati, Locatelli A, p. 

73). Λγω μως των ασθνιών που χαν νσκψι στο στρατπδ του και του 

νοσηρο κλματος της πριοχς, αναγκάσθηκ, λγο αργτρα, να αποχωρσι, 

κατυθυνθς βοριτρα προς την Ακαρνανα.

 Δλλαδέτσιμας, ξ άλλου, νργσας στην πριοχ Δραγαμέστου (Αστα

κς), πέτυχ να ξγρι τους κατοκους της πριοχς. Εν συνχα, ζτησ τη 

συνδρομ του Μοροζνη, ο οποος κατέπλυσ κ και αποββασ, σ νσχυση 

των Επτανησων, βντικά στρατματα. Στις πιχιρσις που πακολοθησαν, 

πραν μέρος και οι έλληνς αρματολο της πριοχς (ο Γιαννιώτης Αγγλς 

Σουμλας, ο Αγραφιώτης Χορμπουλος, ο Ακαρνάνας Πάνος Μντάνης κ.ά.) μ 

ντοπους, συμβάλλοντας και αυτο στην κάμψη της πριορισμένης, άλλωστ, 

αντιστάσως που πρβαλαν οι Τορκοι. Μέσα σ δέκα ημέρς ληλατθηκαν, 

σμφωνα μ βντικές πηγές, τα χωριά Ζαπάντι, Βραχώρι (Αγρνιο), Καλβια, 

Αγγλκαστρο και Νοχώρι.

τσι, καταλθηκ η οθωμανικ κυριαρχα στο μγαλτρο μέρος της πριοχς 

που κτνται απ τις ντις ακτές του Αμβρακικο ως τις κβολές του Αχλώου, 

συμπριλαμβανομένης και της υρτρης πριοχς ΜσολογγουΑιτωλικο, νώ 

οι Τορκοι υποχρώθηκαν να αποσυρθον στα φρορια της Πρέβζας, της Βνι

τσας και της Ναυπάκτου.

Η δρωση της Βενετιής κριρχς

Η σταθροποηση της καταστάσως πιτχθηκ μ την κατάληψη στην πι

ρο της Πρέβζας στις 29 Σπτμβρου 1684 και λγο αργτρα στην Αιτωλα της 

Βνιτσας και του Λουτρακου, γγοντα που χαν ιδιατρα υνοκ απχηση 

στους υπδουλους χριστιανος. ι Τορκοι μως αντέδρασαν γργορα, μ προ
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φαν σκοπ να αποθαρρνουν το λληνικ στοιχο να συνργασθ μ τους Βν-
τος. Μ ορμητριο την ρτα, πραγματοποησαν δο διαδοχικές πιδρομές στις 
αρχές Νομβρου, μ δναμη πρπου 800 ανδρών και κατά τα μέσα Δκμβρου 
μ 2.000 άνδρς, κατατρομοκρατώντας τους χριστιανικος πληθυσμος και λη-
λατώντας, αλλά και καταστρέφοντας τα λληνικά χωριά. Εξ αυτών, η μν πρώτη 
αποκροσθηκ σχτικά κολα, η δ δτρη αντιμτωπστηκ κατπιν σοβαρών 
και συντονισμένων νργιών απ την ξηρά και τη θάλασσα.

Την δια ανπιτυχ κατάληξη χ προηγουμένως, στις αρχές του κτωβρου, 

και προσπάθια των Τορκων ναντον του Μσολογγου και του Αιτωλικο, Σ 

βοθια και των δο κωμοπλων έπλυσαν βντικές γαλέρς. τσι, οι Βντο, 

χάρη και στη σημαντικ συμβολ των λλνων θλοντών, χαν μέχρι τέλους 

του 1684, καταλάβι λα τα παράλια του Αμβρακικο και χαν δραιώσι την 

κ κυριαρχα τους, μ ισχυρ στρατιωτικ παρουσα κυρως στα φρορια Πρέ

βζας και Βνιτσας.

Πιο πρπλοκη μως μφανιζταν η κατάσταση στις πριοχές Ξηρομέρου (συμπ

ριλαμβανομένης της υρτρης πριοχς ΜσολογγουΑιτωλικο) και κυρως του 

Βάλτου, που η δραωση της κυριαρχας των Βντών δν ταν τσο κολη, διτι, 

αν και οι τουρκικές αρχές χαν κδιωχθ, ν τοτοις οι Βντο, απασχολημένοι μ 

τις κρις πιχιρσις τους στην Πλοπννησο και αλλο, δν διέθταν παρκς 

δυνάμις αλλά και οικονομικά μέσα, ώστ να έχουν ισχυρ και μνιμη στρατιωτικ 

παρουσα στις παραπάνω πριοχές. Εκ, ξ άλλου, ανέκυπταν σοβαρά προβλμα

τα και απ την τυχοδιωκτικ δράση διαφρων τρκλητων ομάδων ατάκτων και 

καταδρομέων5, νργοντων απ την ξηρά και τη θάλασσα αντιστοχως.

Απ την άλλη πλυρά και οι Τορκοι, στρομνοι παρκών δυνάμων, δν 

νργοσαν συντονισμένα και αποφασιστικά για την ανακατάληψη των δαφών που 

κατχαν  λγχαν οι Βντο, αλλά συνέχισαν την δια τακτικ που προαναφέρα

μ, των σποραδικών, δηλαδ, πιδρομών για την τρομοκράτηση των κατοκων της 

υπαθρου και την αποθάρρυνσ τους να συνργασθον μ τις βντικές αρχές.

Γνικώς, η ανυπαρξα συγκκριμένων, βάσι συμφωνας, συνρων και η έλλιψη 

των αναγκαων στρατιωτικών δυνάμων και στους δο μπολέμους, διαμρφωσαν 

ένα κλμα σοβαρών αναστατώσων και ανασφάλιας στην πριοχ καθ’ λη την 

προδο 16841699.

Τα κυριτρα γνωστά απ βντικές πηγές, γγοντα στα πμνα χρνια 

συνοψζονται στα ξς:

Στα μέσα Μαου του 1685, οι Τορκοι της Ναυπάκτου πιτέθηκαν σ χωριά 

του Ξηρομέρου (και στην υρτρη πριοχ ΜσολογγουΑιτωλικο) και προ

ξένησαν καταστροφές, αλλά αποσρθηκαν κατπιν πμβάσως τμημάτων του 

γγλου Δαλλαδέτσιμα.

Το καλοκαρι του 1686, συνάπτται μάχη στο Αιτωλικ μταξ ανδρών του Δλ

λαδέτσιμα και Τορκων, που οι τλυταοι απωθονται, νώ μως σκοτώνται ο 

5 Καταδρομς, ταν Επτανσιοι κυρως απ Κφαλλονιά και Ζάκυνθο, οι οποοι μ ορμητριο τα πα
ραπάνω νησιά δινργοσαν πιδρομές μ πλοα για λαφυραγώγηση των παραλων της Δυτικς Στράς 
Ελλάδας.
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M. V. Coronelli (1650-1718), τα φρούρια Ρίου και Αντιρρίου. Η επιγραφή στο 
επάνω μέρος του χαρακτικού αναφέρει: «Σχεδίασμα εκ του φυσικού  των ονο-
μαστών Δαρδανελλίων της Ναυπάκτου καταληφθέντων από τα όπλα της κρα-

ταιάς Δημοκρατίας της Βενετίας, στις 24 Ιουλίου 1687». Το έργο χρονολογείται 
από την εποχή εκείνη.

Δλλαδέτσιμας, στον ποιο δη απ το 1685, χ απονμηθ απ τις βντικές 
αρχές ο ττλος και το παράσημο του Ιππτη του Αγου Μάρκου.

Τα τέλη Ιουλου μ αρχές Αυγοστου 1687, καταλαμβάνται απ τους Βντος, 
σχτικά κολα, η Ναπακτος που και γκαθστανται πσημς αρχές, λγω της 
στρατηγικς της θέσως και του υπάρχοντος φρουρου, νώ χ προηγηθ η 
κατάληψη του Αντιρρου στις 24 Ιουλου 1687.

Τον Μάιο του 1688, ο πτανσιος συνταγματάρχης του βντικο στρατο Γώρ

γιος Μρμορης λαμβάνι μέρος σ πιχιρσις κατά των Τορκων, οι οποοι ορμώ

μνοι απ το Βραχώρι (Αγρνιο) πέδραμαν κατά του Αιτωλικο. Εις βοθιαν των 

κατοκων κατέφθασαν και τρις βντικές γαλέρς και οι Τορκοι αποκροσθηκαν.

Αυτο, μη διαθέτοντας τις απαρατητς δυνάμις για να αντιμτωπσουν τους 

Βντος, μτλθαν ακμη τους ξς δο τρπους: απ τη μια μριά κμταλλο

νταν τη δυσαρέσκια των λλνων κατοκων της υπαθρου απ τις βιαιτητς και 

τις ληλασς των διαφρων στιφών ατάκτων συνργαζομένων μ τους Βντος 

(κυρως Ελλνων απ την Κφαλλονιά και την Ιθάκη  λυθέρως δρώντων μ 

την ανοχ των Βντών λιποτακτών του βντικο στρατο)6. Και απ την άλλη, 

6 Πρκιται πρ σλαβικς καταγωγς (Σκλαβονοι) μισθοφρων του Βντικο Στρατο, οι οποοι απο
τέλσαν χωριστ ομάδα ατάκτων, που λυμανονταν την παιθρο.
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Lepante, υπό Jacob Spon, 1681.
Η Ναύπακτος (τουρκ. Αϊναμπαχτί) κλεισμένη μέσα στο φρούριό της, χωρισμένη 
από εγκάρσια μεσοτειχίσματα σε επάλληλες βαθμίδες, γνωστές με τα ονόματα: 

Πόρτο, Βροντόλακας, Νεόκαστρον, Ουμαράσιο, Περιτόριο, Ακρόπολη.

πδωκαν να προσταιρισθον έλληνς τυχοδιώκτς που λυμανονταν τη Δυτικ 
Στρά Ελλάδα, για να τους στρέψουν ναντον των Βντών.

Στην πρώτη πρπτωση, πράγματι, οι βιαιτητς των ατάκτων χαν πάρι 

τέτοις διαστάσις, ώστ οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθον στον Βντ Γνικ Προ

βλπτ των Τσσάρων Νησιών Andrea Navager, ο οποος αναγκάσθηκ τλικά να 

πιβάλι σκληρές ποινές σ μρικος απ αυτος.

Στη δτρη, προσπάθησαν να χρησιμοποισουν κατά των Βντών, τους πικφα
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λς των λλνων τυχοδιωκτών Ανδρέα και Δμο Μάρα, αλλά χωρς αποτέλσμα. 
Κατπιν αυτών των ανπιτυχών προσπαθιών, οι Τορκοι κατέφυγαν και πάλι στον 
κφοβισμ των κατοκων, χρησιμοποιώντας ατάκτους, πικφαλς των οποων ταν 
τώρα ο διαβητος Μανιάτης πιρατς και τυχοδιώκτης Λιμπράκης Γρακάρης.

Η πληθωρικ δράση του τλυταου, ο οποος κατρθωσ να προσταιρισθ 
μέρος των λιποτακτών του βντικο στρατο, καλπτι την προδο 1689-1696 
και πριλαμβάνι σιρά πιδρομών, απώτρος σκοπς των οποων ασφαλώς δν 
ταν η αποκατάσταση της τουρκικς κυριαρχας, αλλά η καταλστυση της π-
ριοχς, της οποας κατέστη ο φβος και ο τρμος.

Τον Μάιο του 1689, ο Γρακάρης, ηγομνος 2.500 ανδρών, μταξ των οποων 
και λληνς, προσέβαλ αιφνιδιαστικά το Μσολγγι, που σμφωνα μ βντικές 
πηγές, «διρπασν, έκαυσν, ηχμαλώτισν»7 και ακολοθως πιτέθηκ ανπιτυχώς 
κατά του Αιτωλικο, το οποο έσπυσαν να νισχσουν και τρις βντικές γαλέ-
ρς. ι καταπιέσις των κατοκων της πριοχς συνχσθηκαν και τα πμνα 
χρνια, διτι, πως γράφι ο Βντς Γνικς Προβλπτς των Τσσάρων Νησιών 
Andrea Navager στην απ 16 Φβρουαρου 1691 έκθσ του προς την Γρουσα, 
«ο Γρακάρης απτι το χαράτσι απ το Ξηρμρον, Μσολγγιον και Αιτωλικν», 
πριοχές φορολογομνς υπ των Βντών, πωφλομνος της κ πριορισμέ-
νης στρατιωτικς παρουσας τους. Επσης, ο Andrea Navager, τον Αγουστο του 

1691 γκαταστάθηκ στο Μσολγγι, μ αποστολ, ταν προέκυπτ ανάγκη, ν’ 

αποστέλλι πλοα και στρατιώτς για την υπράσπιση της Κορνθου.

Το 1693, ο νέος Γνικς Προβλπτς των Τσσάρων Νσων Antonio Molin, 

προσορμισθς στο Μσολγγι, αποββασ στρατ και κατπιν πολιρκησ το  

Αγγλκαστρο που ταν υπ τον έλγχο των Τορκων, οι οποοι συνργάζονταν 

μ τον Γρακάρη. Αφο το κπρθησ, ληλάτησ μαζ την γρω πριοχ και 

πέστρψ στη Ζάκυνθο μ πολλά λάφυρα.

Τλικά, κατπιν πανιλημμένων διαπραγματσων, το 1696 ο Γρακάρης8, που 

ν τω μταξ χ πκτνι την τυχοδιωκτικ του δράση και σ άλλς πριοχές, 

προσχώρησ στους Βντος μ αρκτά υνοκος ρους, νώ σχδν ταυτχρο

να πλθ και η διάλυση του Σώματος των Λιποτακτών του βντικο στρατο, 

μ αποτέλσμα, έκτοτ, η βντικ κυριαρχα να δραιωθ πλρως.

Ωστσο, η μτέπιτα διάρκιά της ταν πολ σντομη, διτι μ τη Συνθκη του 

Κάρλοβιτς (26 Ιανουαρου 1699)9 η πριοχ του Αμβρακικο, (πλην της Βνιτσας), 

7 Εναι η πρώτη ιστορικά πιββαιωμένη κατά τη διάρκια της Τουρκοκρατας καταστροφ του Μσολογ
γου (1689), χωρς να προσδιοριστ η έκτασ της. (Locatelli, A. Racconto istorico…, Colonia, 1691, p. 188). 
ι δηώσις, κατά πάσα πιθαντητα, πανλφθησαν και κατά την πανάκτηση του λέγχου της πριοχς 
απ τους Τορκους, μτά τη συνθκη του Κάρλοβιτς το 1699.

8  τυχοδιωκτισμς του Γρακάρη τον ώθησ λγο αργτρα να έλθι και πάλι σ ρξη μ τους Βντος, 
απ τους οποους συνλφθηκ και φυλακσθηκ στην ακρπολη της Brescia (Ιταλα), που και πέθαν μτά 
6 χρνια σ ηλικα πρπου 51 τών.

9 Συνθκη του Κάρλοβιτς: ι αλλπάλληλς ττς των θωμανών στον βαλκανικ χώρο, αλλά και οι 
δυσκολς που αντιμτώπιζαν οι μπλμοι απ τα προβλματα του 15τος πολέμου (16841699), τους 
ώθησαν στον τρματισμ του. ι διαβουλσις μταξ των μπολέμων άρχισαν στις 14 Νομβρου 1698 
στο σρβικ χωρι Κάρλοβιτς. Μτά απ βδομντα μέρς σκληρών διαπραγματσων, οι πληρξοσιοι, 
στις 16 Ιανουαρου 1699, υπέγραψαν τέσσρις διμρς Συνθκς Ειρνης. Η συμφωνα έμιν στην ιστορα 
μ τη γνικ ονομασα ως η Συνθκη του Κάρλοβιτς και θωρται μα απ τις σημαντικτρς διπλωματικές 
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του Βάλτου και του Ξηρομέρου, καθώς και η υρτρη πριοχ Μσολογγου-Αιτω-

λικο, πως και το Αντρριο μ τη Ναπακτο, πριέρχονταν και πάλι στην ξουσα 
της θωμανικς Αυτοκρατορας. τσι, τλωσ η 15τς (1684-1699) ταραχώδης 
προδος της χαλαρς Βντοκρατας στη Δυτικ Ελλάδα, η οποα μως χ και 
τις υργτικές της πιδράσις, πως κτθνται στον πλογο.

Η ΔκΗΤκΗ κα ΣΤραΤΤκΗ
ρΓανΣΗ ΤΗΣ ΠρχΗΣ

ι Βενετιές αρχές

ι κατακτηθσς πριοχές της Δυτικς Ελλάδας –συμπριλαμβανομένης και 
της Λυκάδας– υπχθησαν στην ανώτρη στρατιωτικ διοκηση του Βντο 
Γνικο Προβλπτ  Προνοητ των τσσάρων νσων (Provveditore Generale 
delle Quattro Isole), δηλαδ Κρκυρας, Ζακνθου, Κφαλλονιάς και Λυκάδας. 
Ακολοθως, η λη πριοχ χωρστηκ σ δο μικρτρς διοικητικές πριφέρις 
(βρια και ντια), στις οπος η Βντικ Δημοκρατα γκατέστησ πολιτικές και 
στρατιωτικές Αρχές.

Η ντια πριοχ της Ακαρνανας, μ την υρτρη πριοχ Μσολογγου-
Αιτωλικο και Ναυπάκτου υπχθησαν στον Ανώτρο Επιθωρητ (Colonnello 
Sopraintendente) μ έδρα τη Βνιτσα, η οποα ταν έδρα στρατολογας των 
Leventi (Ευζώνων), οι οποοι αργτρα ως κλέφτς και αρματολο υπηρέτη-
σαν την υπθση της Εθνγρσας.  αξιωματοχος αυτς ταν λληνας, 
συνθως Επτανσιος, προφανώς για την υχρέστρη παφ μ τους κατο-
κους, και διορστηκ απ τον Μοροζνη το 1684. Εχ την υθνη διοικσως 
της πριοχς μ νισχυμένς στρατιωτικές και πολιτικές ξουσς και μ την 
υποστριξη νς στρατιωτικο σώματος (Compagnia Colonnella) δυνάμως 
70-100 ανδρών, που αποτλτο απ ντοπους και Επτανησους (κυρως Κ-

φαλλοντς) θλοντές.
Η υθνη για την προστασα της παράκτιας πριοχς απ το Μσολγγι μέχρι 

την Πάργα, χ ανατθ στον Βντ κτακτο Προβλπτ της Πρέβζας.
Η ξάρτηση μως του Ανώτρου Επιθωρητ απ’ υθας απ τον Γνικ 

Προβλπτ και το γγονς τι ασκοσ σχδν ανξέλγκτη διοκηση, καθώς 
και το τι ταν λληνας, δημιοργησαν ψυχρτητα στις σχέσις του μ τους 

πράξις στην ιστορα της Ευρώπης. Αντιπρσωπος της Τουρκας κατά τη συνδιάσκψη αυτ ταν ο έλληνας 
(Φαναριώτης) διρμηνέας της Πλης Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1641-1703), ο οποος, μτά το τέλος 
των διαπραγματσων, έλαβ απ τον Σουλτάνο τον ττλο του «ξ απορρτων», λγω των ικανοττων 
που πέδιξ. ι π μέρους συνθκς ταν οι ξς: α) Η Συνθκη ΡωσαςΤουρκας (4 Ιανουαρου 1699). 
β) Η Συνθκη ΠολωναςΤουρκας (18 Ιανουαρου). γ) Η Συνθκη ΑυστραςΤουρκας (26 Ιανουαρου). δ) Η 
Συνθκη ΒνταςΤουρκας (26 Ιανουαρου), ιδιατρης σημασας για τον λληνισμ. Μ τη συνθκη αυτ η 
Τουρκα αναγνώριζ την κυριαρχα της Βντας στη Δαλματα καθώς και στην Πλοπννησο, τη Λυκάδα, 
την Αγινα και την Τνο. Η Βντα πέστρψ τα μέρη που προαναφέραμ, η Πλη μως υποχρώθηκ να 
κατδαφσι τα φρορια των πριοχών αυτών και να γγυηθ την λθρη ναυσιπλοα στον Κορινθιακ 
κλπο και στα παράλια του Ιονου. Παραχωρθηκ πσης στους Τορκους η Γραμβοσα, που την κρατο
σαν οι Βντο απ το 1691. Μ τη συνθκη αυτ η Αυστρα κατέστη ηγμονουσα δναμη στην Κντρικ 
Ευρώπη. Η μπορικ και γνικτρα οικονομικ παφ των Ελλνων μ την Αυστρα και τις παραδουνάβις 
ηγμονς έγιν πυκντρη και το γγονς αυτ ώθησ τους λληνς σ μταναστσις στα αυστριακά 
δάφη, που μ την πάροδο του χρνου αναπτχθηκαν ακμας λληνικές κοιντητς.
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άλλους βντος αξιωματοχους της πριοχς και ιδως μ τους Βντος κτα-
κτους Προβλπτές της Πρέβζας και της Λυκάδας. Η αφορμ για τη μωση 
της δυνάμώς του παρουσιάστηκ κατά τη διάρκια της θητας του πρώτου 
Ανώτρου Επιθωρητ γγλου Δλλαδέτσιμα (1684-1686), μτά την αποκά-
λυψη οικονομικών ατασθαλιών του και την πιββαωση των κατηγοριών για 
σφτρισμ μέρους του φρου (κθση P. Bembo, 1 Ιουν. 1688, στιχ. 285-316). 

Κατπιν αυτο, οι αρμοδιτητς του Ανωτέρου Επιθωρητ πριορστηκαν 
σ καθαρώς στρατιωτικά καθκοντα, δηλαδ στην προστασα της πριοχς 
απ τουρκικές πιδρομές.

Τα οικονομικά ζητματα ανατέθηκαν στον Βντ κτακτο Προβλπτ της Λυ-
κάδας, ο οποος προσδιριζ το ποσ του φρου που έπρπ να καταβάλλται 
στο ταμο της Λυκάδας απ κάθ χωρι και του οποου (φρου) η κατάθση 
γινταν απ’ υθας απ τους κπροσώπους των χωριών.

Παράλληλα, ο Ανώτρος Επιθωρητς υποχρώθηκ να συνργάζται κυρως 
μ τον Βντ κτακτο Προβλπτ της Λυκάδας για θέματα χι μνο οικονομικά, 
αλλά πολλές φορές και στρατιωτικά.

Ανώτεροι Επιθεωρητές, κατά χρονολογική σειρά, χρημάτισαν οι:

 γγλος Δλλαδέτσιμας (1684-1686), Κφαλλοντης

 Θωμάς Δλλαδέτσιμας (ΣπΔκ. 1686), Κφαλλοντης

 Γώργιος Μρμορης (16871691), Επτανσιος

 Αναστάσιος Μταξάς (16911694), Κφαλλοντης

 Ιωάννης Λουδορέκας (16951699), Θσσαλονικέας.

Η Στρτιωτιή Σγρότηση

Η ανυπαρξα καθορισμένων βάσι συμφωνας συνρων μταξ βντοκρατομ

νων και τουρκοκρατομνων πριοχών πέτρψ τη δισδυση τυχοδιωκτικών 

ομάδων, η οποα κυρως οφιλταν στην ανοχ, ακμη και στην νθάρρυνση 

των βντικών Αρχών. ι Βντο, μ τον τρπο αυτν, τ ξανάγκαζαν τους κα

τοκους να ζητον την «προστασα» τους τ συνργάζονταν μ τα σώματα των 

ατάκτων για την πιβολ της τάξως και την σπραξη των φρων. Αλλά και οι 

Τορκοι, νοτ, προέβαιναν σ ανάλογς νέργις σ συνργασα μ ατάκτους, 

για την ξυπηρέτηση των σχδων τους. Γνικώς, η αλλαγ «στρατοπέδων» ταν 

σνηθς φαινμνο για τους ατάκτους.

Μτά την γκαθδρυση του Ανωτέρου Επιθωρητο στη Βνιτσα, η προ

στασα της παρχας ανατέθηκ –πως δαμ– στην Compagnia Colonnella, 

δυνάμως 70100 ανδρών. Εχ την δια οργάνωση μ την αντστοιχη μονάδα 

του τακτικο στρατο και νισχυταν στο έργο της και απ ομάδς ατάκτων 

που δροσαν στην πριοχ.

Το 1690, σμφωνα μ τις βντικές πηγές, π Ανωτέρου Επιθωρητ Γ

ωργου Μρμορη, η Compagnia Colonnella χ 70 άνδρς και πιπλέον τις 

ομάδς (Compagnie) του λοχαγο Βολτέρα μ 46 άνδρς και του λοχαγο 

Διονυσου Μοντσάντου μ 51 άνδρς, οι οποοι δροσαν κυρως στην π

ριοχ του Μσολογγου και του Αιτωλικο. ι αυθαιρσς μως των ανδρών 
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της Compagnia Colonnella, των οποων η στρατολγηση βάρυν τους πιτ-
πιους πρους και χι το Ταμο της Λυκάδας, ις βάρος των κατοκων, συχνά 
προκαλοσ τα δικαιολογημένα παράπονα των τλυταων, που σ αρκτές 
πριπτώσις κδηλώνονταν μ άρνηση καταβολς φρων στους Βντος. 
Πάντως, η Compagnia Colonnella διατηρθηκ ως το 1695, οπτ και αντικα-
ταστάθηκ απ τους άνδρς του Ιωάννη Λουδορέκα, ταν αυτς διορσθηκ, 
πως δαμ, Ανώτρος Επιθωρητς.

Παράλληλα, ωστσο, προς την Compagnia Colonnella, δροσ πσημα στην 
πριοχ κατά τη διάρκια της Βντοκρατας και μια άλλη κατηγορα νπλων, 
οι «καπιτάνοι» (capi πως αναφέρονται στα βντικά έγγραφα) τους οποους οι 
Βντο τοποθτοσαν πικφαλς νπλων ομάδων για την ασφάλια των κατοι-
κημένων τπων και των οποων τα έξοδα συντηρσως καλπτονταν μ προαι-
ρτικ ισφορά των κατοκων.

Η ατοδιοηση των ηνιών κοινοτήτων ι οι Σχέσεις τος με τις Βενετιές αρχές

Σμφωνα μ βντικ έγγραφο του 1693, οι κοινοτικο άρχοντς έφραν 
τους ττλους των Vecchiardi (Δημογέροντς) στα πλοσια χωριά του Ξηρο-
μέρου, των Primati (Προστο) στα σχτικώς πλοσια, πως το Μσολγγι, 
Αιτωλικ και η Ναπακτος και των Vecchi (Γέροντς) στα πιο μικρά και φτω-
χτρα, πως το Δραγαμέστο κ.ά. Μαζ μ τους κοινοτικος άρχοντς κλέ-
γονταν και οι Contestabilli (Κοντσταυλοι), που χαν καθκοντα αστυνομικά 
και δικαστικο κλητρα.

 χαρακτρας των κοινοττων ταν αγροτικς. Ωστσο, σ μρικές, πως το 

Ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου 1571, φωτεινό διάλειμμα στον ασίγαστο 
ανταγωνισμό των χριστιανών. Σ’ αυτήν, οι δυνάμεις του Πάπα της Ισπανίας, της 

Βενετίας και της Μάλτας συνέτριψαν την πανίσχυρη τουρκική αρμάδα και διέλυ-
σαν το μύθο για το αήττητο των Τούρκων στη θάλασσα. (Βενετία, Μουσείο Correr).
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Μσολγγι και ιδως το Αιτωλικ10, που την προδο αυτ άκμαζ η πριώνυμη 
Σχολ του, η ανάπτυξη κυρως του μπορου δημιοργησ τις προποθέσις για 

πιο ξλιγμένς κοινωνς.

ι κοινοτικο άρχοντς κπροσωποσαν τις κοιντητές τους νώπιον των βν

τικών Αρχών και τα κρια καθκοντά τους συνσταντο στη δκαιη κατανομ των 

φορολογικών πιβαρνσων, στην σπραξη των φρων και μτά το 1687, στην 

απ’ υθας καταβολ τους στο Ταμο της Λυκάδας.

ι Βντο έδιναν, πως φανται, μγάλη σημασα στη συνργασα τους μ τους κοι

νοτικος άρχοντς, αφ’ νς μν για τη δημιουργα υνοκών διαθέσων προς αυτος 

και αφ’ τέρου για την υχρέστρη σπραξη, κατά το δυνατν, αυξημένων φρων. Γι’ 

αυτ άλλωστ πδωκαν, διακριτικά, να κλέγουν ανθρώπους της αρσκας τους.

ΠλΓΣ
Συνοψζοντας, θα μποροσ κανς να παρατηρσι, για την προδο της 

Βντοκρατας (16841699) στην Δυτικ Στρά Ελλάδα, τα ξς: ι Βντο, μη 

διαθέτοντας παρκς δυνάμις και οικονομικά μέσα, αρκέσθηκαν στον χαλαρ 

και πριστασιακ έλγχο της πριοχς. Τα ολιγάριθμα στρατιωτικά τμματα, μ 

τα οποα ξασφαλιζταν η πριοχ (Compagnia Colonnella, capi), αποτλονταν 

απ πτανσιους και ντοπους μισθοφρους, που συντηρονταν απ πιτοπους 

πρους, μ κρια έδρα τη Βνιτσα.

Απρροια της λλψως μνιμης στρατιωτικς παρουσας ταν το κλμα της 

ανασφάλιας και των αναστατώσων που πικράτησ, κυρως στην παιθρο, απ 

τις πιδρομές των πάσης φσως ατάκτων, οι οποοι, ταν δν δροσαν αυτνομα, 

κατυθνονταν τ απ τους Βντος, τ απ τους Τορκους, προς ξυπηρέτη

ση των αντστοιχων συμφρντων τους, μ αποτέλσμα, ιδως η παιθρος χώρα 

μτά το πέρας του πολέμου να παρουσιάζι ικνα ρημώσως.

Για τη δημογραφικ κατάσταση της πριοχς, το νδιαφέρον των Βντών 

ταν πριορισμένο. Βέβαιο ναι τι ένα μγάλο μέρος του τουρκικο πληθυσμο 

της πριοχς αναγκάστηκ να φγι. Εξ άλλου μαρτυρται η γκατάσταση λγων 

σχτικά αποκων απ τα Επτάνησα. Αξιοσημωτο, ωστσο, ναι και το γγονς 

τι οι Βντο δν νδιαφέρθηκαν για τον ποικισμ της πριοχς, για τον οποο 

άλλωστ υπρχαν σφοδρές αντιδράσις κ μέρους του ντπιου πληθυσμο.

Εφκτικ, πάντως, ταν η στάση των Βντών έναντι του Κλρου, αλλά και του 

κοινοτικο καθστώτος των κατακτηθισών πριοχών, προφανώς για ν’ αποφ

γουν ζημιογνς σ βάρος τους αντιδράσις των κατοκων, ν ψι μάλιστα και 

της σκιώδους ξουσας, που λγω αντικιμνικς αδυναμας ασκοσαν.

Απ οικονομικς πλυράς, θα πρέπι να υπογραμμισθ η υνοκ απχηση, που 

χ κατ’ αρχάς η κατάργηση του κφαλικο φρου –του χαρατσιο– που πιβαλλταν 

κατά τη διάρκια της Τουρκοκρατας. Ιδιατρα, μως, κρνται αναγκαο να τονιστ τι 

η φιλλθρη οικονομικ πολιτικ που φάρμοσαν οι Βντο –αν και νοτ λάμβαναν 

ληστρικά μέτρα– η πικοινωνα των κατοκων της πριοχς μ μια Δυτικ Δναμη, έστω 

10 Το 1640, ο διδάσκαλος του Γένους Ευγένιος Γιαννολης (έμιν στην ιστορα ως «ο Αιτωλς») δρυσ 
την πριώνυμη Σχολ του Αιτωλικο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 Αραβαντινς, Π., Χρνγρφ περυ, Αθναι, 1856.
 Αρχοντδης, Α.,  Βενετκρτ στη Δυτκή Εδ (1684-1699), Θσσαλονκη, 1983.
 Ασωντης, Σπ., Συβή στην στρ της Ατω/νς (1325-1429), Θσσαλονκη, 1983.

 Βακαλπουλος, Απ., στρ τυ Νυ Εηνσύ, τ. 24, Θσσαλονκη, 19641973.

 Εκδοτικ Αθηνών Α.Ε., στρ τυ Εηνκύ θνυς, τ. ΙΑ΄, Αθνα,1975.

 Ευαγγλάτος, Χ., στρ τυ Μεσγγυ, Αθναι, 1959.
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 Μάξιμος, Σ., Τυρκκρτ 1685-1789, Αθναι, 1944.

 Μέρτζιος, Κ., «Ειδσις πρ Στράς Ελλάδος κ των αρχων της Βντας», ΕΕΣΜ 2 (19691970) σ. 

339436, Αθναι, 1971.

 Ντκος, Κ.,  Στερε Ες κτ τν Ενεττυρκκόν Πόεν (1684-1699) κ  Σνων Φόθες, 

Αθναι, 1975.

 Παπαρρηγπουλος, Κ., στρ τυ ΕΝΚΟΥ θνυς, τ. 5, Αθναι, 1925.

 Πλουμδης, Γ., Τ Μεσόγγ κ η περχή τυ. 17ς-18ς νς, Ιωάννινα, 1990.

 Σάθας, Κ., Τυρκκρτύενη Ες 1453-1821, Αθναι, 1869.

 Σιμπουλος, Κυρ., Ξν Τξδτες στην Εδ, τ. Α΄ (333 .Χ.-1700), Αθνα, 1984.

 Τρικοπης, Σπ., στρ της Εηνκής Επνστσεως, Αθναι, 1879.

Ξένη

 Archivio di Stato di Venezia.

 Garzoni, P, Istoria della Republica de Venezia in Tempo della Sacra Lega parte1, Venezia, 1705.

 Locatelli A. Racconto Istorico della Venezia Guerra in Levante, parti 12, Colonia, 1691.

 Museo Civico Correr, Arhivio Morosini - Grimani, busta, p. 517/2.

 Paruta Paolo Istoria della Guerra di Cipro, Venezia, 1605.

και σ προδο παρακμς, αφπνισαν την πιχιρηματικ συνδησ τους και έθσαν 

τις βάσις για την ανάπτυξη του μπορου μ τα κέντρα της ιταλικς χρσονσου.

Δν θα ταν υπρβολ να υποστηριχθ τι οι συνθκς αυτές καθώς και η 

δυναττητα δωράν απολψως κατ’ ξοχν κατάλληλης ναυπηγικς ξυλας 

που διέθτ η πριοχ, πως και η αμοιβαα (ΒντοΤορκοι) γγηση που 

δθηκ μ τη συνθκη του Κάρλοβιτς (1699) για την λθρη ναυσιπλοα στον 

Κορινθιακ Κλπο και στα παράλια του Ιονου, αποτέλσαν την αφτηρα της 

ν συνχα αλματώδους αναπτξως του δη απ τών διλά μφανισθέντος 

μπορικο ναυτικο Μσολογγου και Αιτωλικο.

Τέλος, θα πρέπι να προστθ και η άποψη έγκυρων ρυνητών, την οποα 

συμμριζμαστ, τι η έστω βραχβια παρουσα των Βντών στην πριοχ της 

Δυτικς Στράς Ελλάδος και η διαρκς κατοχ των γιτονικών Ιονων νσων 

ιδως της Λυκάδας, καθώς και η χρησιμοποηση Ελλνων σ πκαιρς διοικη

τικές θέσις των βντικών Αρχών, έπαιξαν θτικ ρλο στη δημιουργα πανα

στατικς συνιδσως κατά των Τορκων στους κατοκους της πριοχς.
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Τ ρόν ρθρ ξρν κι νλι μ κριτικό τρό τ φόρτ τ 

στρτιτ γι ν ό δ χιλιτς, ό τ φόρτ τν ρχν 

στρτν μχρι τόν τν σγχρνν δνμν. κτιμντι ιστρι-

κς λνς μφνιζόμνς σ ρισμνς στρτιτικς γς κι στ 

λγτχν, κι νδτι  σζήτσ γι τ ριχόμν κι τ βρς 

τ φόρτ μχς τ στρτιτ. Ο σγγρφς νζτ ς, ρ 

τις λλγς στις ρκτικς τς διικτικής μριμνς, στν τχνλγ 

κι στ τρό διξγγής τ λμ,  στρτιτς ξκλθ ν 

νι ν ζγι, κι κτλήγι στ ότι ι ξλξις στις ιτήσις 

διικτικής μριμνς κι ι λλγς στν ξλισμό σς ν μν νι 

 ντσ σ τό τ ρχιόττ ρόβλμ.

  την πρεα της στρας πάρχε μα πλσύνθετη σχση μεταξύ τ φόρτ 

π φεραν  στραττες κα των απατσεων της απστλς τς. Σμερα, όπως 

κα στ μακρνό παρελθόν αλλά κα στ πρβλεπτό μλλν,  στραττης απατε

τα να κβαλάε πλσμό, πρμαχκά, ρχσμό κα εδη επβωσης –τα βασκά 

εργαλεα της δλεάς τ. Εππλν, η πκλμρφα κα η πλπλκότητα των 

στρατωτκν επχερσεων απατε σχνά να φρε  μαχητς εδκό εξπλσμό 

κα να κνετα πεζ σε δάφρα εδάφη κα κλματκς σνθκες γα μεγάλες κα 

σνεχόμενες περόδς. Καθς  εξπλσμός ενα σχνά σδης γα την επ

τχα της απστλς κα την επβωση, τ βάρς τ, όταν περβανε τ όρ, 

μπρε να δηγσε σε απλεες μάχης1.

Η στρα τ ατμκύ φόρτ μάχης παρχε τη δνατότητα να κατανη

θύν λάθη από τ παρελθόν με σκπό να απφεχθύν τα δα στ μλλν. Ωστό

σ, ατ η σλλγστκ θα αληθεύε μόνν εφόσν η στρα κα η ερμηνεα 

της ενα ακρβς. Σε μα λεπτμερ αναδρμ στην στρα των φόρτων π 

κβαλύσαν  στραττες, δαπστνντα αρκετς πλάνες π παρσάζντα 

τόσ σε δαβαθμσμνα όσ κα σε αδαβάθμητα2 γγραφα αλλά κα σε άρθρα 

στν Τύπ –πλάνες  πες χν δημργσε κα δαωνσε λανθασμνες 

απόψες γα τ φόρτ των στρατωτν. Ατς  πλάνες π φελντα πθανόν 

στς περρσμύς τ μεγθς κα της πτκς ενός άρθρ, αφρύν τη 

χρση των ζων κα των αμαξν στη μεταφρά των φόρτων των στρατωτν, 

τ γεγνός ότ  φόρτς δεν ξεπερνύσε τα 15 κλά μχρ τα τελεταα 200 χρό

1 Samuel L A Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, The Marine Corps Association, 
Virginia, 1980, p. 258, William C Mayville, ˝A Soldier’s Load˝, Infantry, January/February 1987, p. 26, Jeremy 
C Schwendiman, Saving Lives, Saving Honor: The 39th Evacuation Hospital During World War 2, Lulu, North 
Carolina, 2008, p. 119.

2 M D Beekley, et al., ˝Effects of Heavy Load Carriage During ConstantSpeed, Simulated, Road Marching˝, 
Military Medicine, Vol. 172, No. 6, 2007, J J Knapik, K L Reynolds and E Harman, ˝Soldier Load Carriage: 
Historical, Physiological, Biomechanical, and Medical Aspects˝, Military Medicine, Vol. 169, No. 1, 2004, J J 
Knapik, et al., ˝Soldier Performance and Mood States Following a Strenuous Road March˝, Military Medicine, 
Vol. 156, No. 4, 1991, N V Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, J R Army Med Corps, Iss. 38, 1921.

Σ
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να, τα βάρη π φεραν  στραττες στη Σμαλα κα τη Γρενάδα κα τ ότ 

 φόρτ των σύγχρνων στρατωτν χν αξηθε τα τελεταα χρόνα. 

Η πρσπάθεα ατύ τ άρθρ ενα να ρσε την ακρβ κα λεπτμερ 

στρα τ φόρτ τ στραττη, να δρθσε κα να ανατρψε τς πλάνες 

εξετάζντας τα πλασα στα πα ατ  φόρτ μεταφρνταν κα τσ να επ

τρψε τα μαθματα της στρας να δηγσν σε θετκς εξελξες στς πρακτκς 

μεταφράς των φρτων στ μλλν. 

Πργντες γι την ξιλγηςη των φρτων
Πρν την αξλόγηση των ατμκν φόρτων, αρκετ παράγντες πρπε να 

ληφθύν πόψη. Πρτα, τ βάρς τς πλγζετα όταν ενα στεγν κα ενα 

δνατόν να αλλάζε σε σγκεκρμν περβάλλν. Στα χαρακματα τ Α΄ Παγκό

σμ Πλμ, γα παράδεγμα, τ 3,2 κλν βρετανκό πανωφόρ, μπρύσε να 

απρρφσε ως κα 9 κλά νερό3. Ο βρεταν στραττες,  π ξεκνύσαν 

μα πρεα με 27,5 κλά, μπρύσαν κάλλστα να την τελεσν με φόρτ π 

φτανε τα 43,5 κλά, αν πλγστε  εμπτσμός με νερό κα λάσπη4. Τ αμε

ρκανκό πανωφόρ στ Β΄ Παγκόσμ Πόλεμ αύξανε παρμως τ βάρς τ 

κατά 3,6 κλά5. Στς περσσότερες περπτσες,  φόρτ των στρατωτν π 

περγράφντα σε ατό τ άρθρ βασζντα στς μσς όρς. 

Ατό πθανόν να αλλνε την πραγματκ εκτμηση τ φόρ

τ π κβαλύσαν ατμκά  στραττες, εδκά ατ 

π ταν επφρτσμν με σγκεκρμνα καθκντα 

εντός της μνάδας, όπως γα παράδεγμα  σκπε

τς πλβόλων κα  δαββαστς,  π σχνά 

κβαλύσαν φόρτς σημαντκά βαρύτερς 

από ατύς των τφεκφόρων6.

3 John Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, 
1st American edition, John Hopkins Press, Maryland, 1989, p. 
48, Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, p. 438.

4 Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, p. 
48, Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, p. 439.

5 George W Neill, Infantry Soldier: Holding the Line at 
the Battle of the Bulge, University of Oklahoma Press, 
Oklahoma, 2000, p. 236.

6 AustraliaJapan Research Project, ˝The Human 
Face of War: Equipment˝ ,  The Australian War 
Memorial, Canberra, 2008, Robert A Hall, Combat 
Battalion: The Eighth Battalion in Vietnam, Allen & 
Unwin, Crows Nest, 2000, p. 85, Gordon L Rottman, 
US Army Infantryman in Vietnam 1965-73, Osprey 
Publishing, New York, 2005, p. 2930, 48, Task Force 
Devil Combined Arms Asseszpent Team, The Modern 
Warrior’s Combat Load: Dismounted Operations in 
Afghanistan April-May 2003, US Army Center for Army 
Lessons Learned, (circa) 2003, Jerry Taylor, Last Out: 4 
RAR/NZ (Anzac) Battalion’s Second Tour in Vietnam, Allen 
& Unwin, Crows Nest, 2001, p. 58.
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ι φρτι ςτην Πρ-Πρτιδς εΠχh (700 π.χ.-1651 μ.χ.)
Ο πρτς στρατός ργανθηκε από τν ασσύρ βασλά Σαργν Β΄, τν 

17 ανα π.Χ.7 Ντμνς με σδερνα φλδωτ πανπλα, κράνς, μπότες 

με σδερνες περκνημδες, ασπδα, σπαθ κα λόγχη,  ασσύρς λγχφόρς 

πστεύετα ότ κβαλύσε βάρς από 27,5 ως 36,5 κλά8.

ναν ανα αργότερα,  λληνας πεζός,  πλτης, θεωρετα ότ μετφερε 

φόρτ από 22,5 ως 32 κλά όταν ταν αρματωμνς με μα πλρη πανπλα 

με θρακα, περκνημδες, κράνς, ασπδα, δόρ κα σπαθ9. Γα τς πλτες 

π τ βάρς τς δεν ξεπερνύσε τα 68 κλά, ατό σδναμύσε με τ 

3347 % τ σωματκύ τς βάρς10.

Η βαρά ασπδα τ πλτη (68 κλά) σχνά εγκαταλεπόταν κατά την πχρηση 

στη μάχη, μα πράξη στην πα αναφρετα η εχ της σπαρτάτσσας μάνας « ταν 

 επ τας»11. Ο πλτες πθανόν να μην κβαλύσαν όλ τ φόρ τ τς στς πρεες, 

αφύ  κάθε νας από ατύς εχε ναν  περσσότερς σκλάβς12. Ατ,  σκε

φόρ  αχθφόρ, μετφεραν τα εφόδα των στρατωτν, τα στρωσδα τς κα τα 

πρσωπκά τς εδη κα, όταν η απελ δεν ταν επκεμενη, πθανόν να μετφεραν 

7 Richard A Gabriel, The Great Armies of Antiquity, Greenwood Publishing Group, Connecticut, 2002, p. 
130, Victor D Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in Classical Greece, University of California 

Press, London, 1989, p. 7.
8 Richard A Gabriel, The Culture of War: Invention and Early Development, Greenwood Press, 

Connecticut, 1990, p. 137, Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 139.
9 James R Ashley, The Macedonian Empire: The Era of Warfare under Philip II and Alexander 
the Great, 359-323 BC, McFarland and Company Incorporated Publishers, North Carolina, 

1998, p. 41, Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 177, Victor D Hanson, ˝Genesis of 
the Infantry˝ in Geoffrey Parker (ed), The Cambridge History of Warfare, Cambridge 

University Press, New York, 1995, p. 19, Hanson, Hoplites: The Classical Greek 
Battle Experience, p. 78, Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in 

Classical Greece, p. 56, Lynn Montross, War through the Ages, 3rd edition, 
Harper and Brothers Publications, New York, 1960, p. 8.

10 Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in Classical 
Greece, p. 56.

11 Jon Guttman, ”Greek Aspis”, Military History, Vol. 24, No. 10, 2008, 
p. 21, Victor D Hanson, Hoplites: The Classical Greek Battle Experience, 
Routledge Publications, London, 1991, p. 10, Hanson, The Western Way 

of War: Infantry Battles in Classical Greece, p. 65, Fernando Q Sanz, 
˝Not So Different: Individual Fighting Techniques and Battle Tactics 
of Roman and Iberian Armies within the Framework of Warfare in 
the Hellenistic Age˝ in P François, P Moret and S PéréNoguès (eds), 
˝L’ Hellénisation en Méditerranée Occidentale au temps des guerres 
puniques”, Actes du Colloque International de Toulouse, Pallas, 2006, p. 
3, Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in Classical Greece, 

p. 65, Harry Redner, Ethical Life: The Past and Present of Ethical Cultures, 
Rowan and Littlefield Publishers, Oxford, 2001, p. 68.

12 François Chamoux, The Civilisation of Greece, George Allen & 
Unwin, London, 1965, p. 165, Lynn Montross, War through the Ages, 

p. 1, Nicholas V Sekunda, Greek Hoplite 480-323 BC, Osprey Publishing, 
Oxford, 2000, p. 20, Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in 

Classical Greece, p. 62.
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κα την ασπδα τς κα να τς την επστρεφαν λγ πρν τη μάχη13. 

Στς πρετμασες τ γα τν πόλεμ εναντν των Ελλνων κα των 

Περσν,  βασλάς της Μακεδνας Φλππς Β΄ κατάφερε να αξσε την 

κνητκότητα κα την ταχύτητα τ στρατύ τ μετά από δαταγ τ όλ 

 στραττες να μεταφρν τν δκό τς εξπλσμό κα  άμαξες να αντ

κατασταθύν με μλάρα κα άλγα· δαταγ π αργότερα ακλθθηκε 

κα από τν γ τ Αλξανδρ14. Η ενργεα ατ μεωσε κατά τα 2/3 τν 

αρθμό των αμάχων σνδν εκστρατεας, μενντας κατά σνπεα τς 

ανάγκες δκητκς μρμνας τ στρατύ κα αξάνντας την ταχύτητα της 

πρεας15. Ατό εχε ως απτλεσμα  μακεδόνας στραττης να ενα να 

πζύγ, κβαλντας σνλκό βάρς 36 κλν16 εκ των πων 13,5 κλά 

στηρά (στηρσ 10 ημερν) κα 22,5 κλά εξπλσμό μάχης κα όπλων.

Ετχς, σε μα πρσπάθεα μεωσης τ κόστς επτράπηκε στς περσ

σότερς μακεδόνες στραττες η δνατότητα να αγράζν τν εξπλσμό 

τς κα τσ τα ακρβότερα εξαρτματα της πανπλας τ πλτη αντκατα

στάθηκαν από φτηνότερα λκά  απλς εγκαταλεφθηκαν ελαφρανντας 

τν ατμκό φόρτ17. θετθηκε τ μακεδνκό δόρ  σάρσα, τ π 

ταν μακρύτερ κα βαρύτερ από τα αντστχα των πλτν18. Με βάρς 

π κμανόταν από 5,5 ως 7,5 κλά αναλόγως τ μκς τ κα όντας βα

ρύτερ κατά 100 γραμμάρα από τ δόρ των πλτν19, τ μακεδνκό δόρ 

χρησμπύνταν τόσ ως αμντκό όσ κα ως επθετκό όπλ κα επτρεψε 

την κατάργηση τ θρακα (πρστθ της πανπλας)20. τσ, εν τ βάρς 

τ πλσμύ αξθηκε τ βάρς της θωράκσης μεθηκε.

Γα να ενα  μακεδόνες στραττες καν να κβαλύν ατό τ φρτ 

κα να μπρύν να λετργσν στη μάχη πρεπε να ενα σε καλ φσκ 

κατάσταση. Ατό επτγχανόταν με ντνες σκληρς ασκσες μάχης στς 

πες περλαμβανόταν πρεα 5564 χλμτρων τη μρα, κβαλντας 

πανπλα, όπλα, εξπλσμό κα τρόφμα σε ναν ρθμό 8 χλμτρων ανά 

13 Ashley, The Macedonian Empire, p. 42, Hanson, Hoplites: The Classical Greek Battle Experience, p. 
89, Hanson, The Western Way of War: Infantry Battles in Classical Greece, p. 16, Sekunda, Greek Hoplite 
480-323 BC, p. 20.

14 Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 185, Larry H Addington, The Patterns of War through the 
Eighteenth Century, Indiana University Press, Bloomington, 1990, p. 18.

15 Richard A Gabriel, Great Captains of Antiquity, Greenwood Publishing Group, Connecticut, 2001, p. 97.
16 Ibid., p. 9798.
17 Richards A Billows, Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism, Brill Publishers, New York, 

1995, p. 1213, Victor D Hanson, ˝From Phalanx to Legion˝ in Geoffrey Parker (ed), The Cambridge History 
of Warfare, Cambridge University Press, New York, 1995, p. 33, Anton Powell, The Greek World, Routledge 
Publishers, New York, 1995, p. 326.

18 Billows, Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism, p. 1213, Hanson, ˝From Phalanx to 
Legion˝, p. 33, Minor M Markle III, ˝The Macedonian Sarissa, Spear, and Related Armor˝, American Journal of 
Archaeology, Vol. 81, No. 3, 1977, p. 32425.

19 Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 186, Markle, ˝The Macedonian Sarissa, Spear, and Related 
Armor˝, p. 32425, Hanson, Hoplites: The Classical Greek Battle Experience, p. 78.

20 Billows, Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism, p. 1213, Markle, ˝The Macedonian 
Sarissa, Spear, and Related Armor˝, p. 327.
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ρα21. Τα απτελσματα ατν των αλλαγν ταν η δημργα τ ταχύτε

ρ στρατύ π εχε δε μχρ τότε  κόσμς, με την κανότητα λόκληρ 

τ στράτεμα να καλύπτε 21 χλόμετρα την ημρα μεταφρντας φρτ 

27,536,5 κλν22.

Περπ τ 100 π.Χ. ακλθντας την τάση τ Φλππ τ Β΄,  Γάς 

Μάρς, κατά την εκτεν αναδργάνωση π ενργησε τ ρωμακύ στρατύ, 

μεωσε τα μεταφρκά ζα σε ναν ημν ανά 50 στραττες23. Με τ μγστ 

π μπρε να μεταφρε  ημνς σε μεγάλες απστάσες να πλγζετα στα 

113,5 κλά, κάθε στραττης μπρύσε να φρτσε σε ατόν περπ 2,5 κλά24, 

με την πρϋπόθεση φσκά ότ τ μλάρ δε θα μετφερε τ δκό 

τ φαγητό  άλλες πρμθεες. Η αναδργάνωση βθησε 

στην αύξηση της επάρκεας της δκητκς μρμνας τ 

ρωμακύ στρατύ, δηγντας όμως στ να απκαλύ

ντα  ρωμα πεζ ως Muli Mariani· τα μλάρα, 

δηλαδ, τ Μάρ25.

Τρα κβαλντας τα πρσωπκά τς εδη 

καθς κα φαγητό κα νερό,  ρωμα στρατ

τες μετφεραν να βάρς π φτανε τα 45,5 

κλά26. Ο Λόθαν (NV Lothian) πστηρζε 

ότ  φόρτς τς ταν περπ 22,5 κλά 

κα πως  λεγεωνάρ σπάνα κβαλύ

σαν ατύς τς φόρτς  δ27. Γα 

να πστηρξε την άπψ τ  Λόθαν 

παραθτε περγραφς από απεκνσες 

τ ρωμακύ στρατύ σε αγάλματα κα 

ανάγλφα. Απεκνσες, γα παράδεγμα, 

κάρων π λκντα από κτνη κα μεταφ

21 Ashley, The Macedonian Empire: The Era of 
Warfare under Philip II and Alexander the Great, 359-
323 BC, p. 6, Partha S Bose, Alexander the Great’s Art 
of Strategy, Penguin Publishers, New York, 2003, p. 13, 
Brian Campbell, Greek and Roman Military Writers: Selected 
Readings, Routledge Publications, New York, 2004.

22 Christon I Archer et al., World History of Warfare, University 
of Nebraska Press, Lincoln, 2002, p. 49, Gabriel, Great Captains of 
Antiquity, p. 9798, Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 41.

23 Addington, The Patterns of War through the Eighteenth Century, 
p. 33.

24 John F Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-
1204, Routledge Publishers, Oxford, 1999, p. 282.

25 Addington, The Patterns of War through the Eighteenth Century , p. 33, 
Jonathan W Jordan, ˝Battle of Pharsalus: Imperator Versus Imperator˝, Journal of 
Military History, Vol. 17, No. 6, 2001, p. 53, Jonathan Roth, The Logistics of the Roman Army at 
War (264 BC-AD 235), Brill Publishers, Boston, 1998, p. 206.

26 Richard Holmes, Acts of War: Behavior of Men in Battle, The Free Press, New York, 1985, p. 119, Jordan, 
˝Battle of Pharsalus: Imperator Versus Imperator˝, p. 53, Montross, War through the Ages, p. 75. 

27 Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, p. 25960.
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ρν ασπδες κα εξπλσμό μάχης ατλγύν πως πζύγα μετφεραν τς φόρτς 

μάχης των ρωμαων λεγεωναρων. Κατά μα άλλη άπψη όμως ατά τα πζύγα σως 

μετφεραν απθματα εφεδρκύ  ανταλλακτκύ εξπλσμύ ως εφόδα στς εκστρα

τεες σε ξνες περχς γα μελλντκ χρησμπηση , όπως πρφανς φανετα 

στην Αψδα τ Σεβρ (π φτάχτηκε στη Ρμη τ 203 μ.Χ. μετά την εκστρατεα 

κατά των Περσν), μετφεραν λάφρα από τς κατακτημνες περχς μαζ με τν 

εξπλσμό των λεγεωναρων. Εππλν, η επανεξταση από τν πγράφντα των 

στηλν τ Τραανύ κα τ Μάρκ Αρλ στη Ρμη, φανρωσε ότ  ρωμα 

λεγεωνάρ φεραν, κατά την πρεα, πλσμό κα πανπλα. Γα να πστηρχθε επ

πρόσθετα η άπψη ότ τ μγεθς των πζγων ελάχστα ελάφρνε τ φόρτ των 

λεγεωναρων,  Σκότ (B.F Scott) παραθτε ότ ακόμη κ αν πρχαν 520 πζύγα,  

ρωμα στραττες κβαλύσαν φόρτ π φτανε τα 38,5 κλά28.

Αναφρκά με τς αχθφόρς,  Λόθαν περγράφε να κθεμα τ Λύ

βρ ως « Κάλ κβαλάε τν φόρτ τ αφντη τ»29. Η μχρ τρα ρενα 

επ ατύ τ εκθματς δεχνε ναν ρωμα στραττη να μεταφρε ναν σάκ 

(μαζ με την ασπδα τ). Κβαλύσαν  σκλάβ τ φόρτ των κρων τς  

τα δκά τς εφόδα σε τρόφμα κα νερό.

Ο Σάμελ Μάρσαλ, όταν πλόγζε τ φόρτ των λεγεωναρων σε 36,5 

κλά παρπεμπε στν Κόλ (Cole),  πς πρτενε να ελαφρύτερ φόρτ 

βασζόμεν στς επχερησακς απατσες. Ο Κόλ, χρησμπντας όρς 

παρόμς με ατύς π ενα σε χρση στν σύγχρν αμερκανκό στρα

τό, περγράφε τ «φόρτ πρεας» των 26 κλν, τ «φόρτ πρσγγσης» 

των 20 κλν κα τ «φόρτ μάχης» των 15 κλν με τν π  λεγεωνάρ 

μπρύσαν να εμπλκντα στη μάχη γα μα λόκληρη μρα30.

Παρ’ όλ π πάρχν κατανητς δαφρπσες στην εκτμηση τ 

βάρς των ρωμαων λεγεωναρων,  περσσότερες αναφρς καταλγν πε

ρπ στα 36,5 κλά31. Βασζόμεν στα αντπρσωπετκά παραδεγματα από 

την Πμπηα κα τ Ηράκλε  Ηρακλεε (Herculameum, σημερνό Ερκλάν, 

παραθαλάσσα πόλη γετνκά της Νάπλης κα της Πμπηας όπ ρθαν στ 

φως πάνω από 1000 πάπρ), πλγζετα ότ  μσς όρς τ βάρς των 

Ρωμαων της επχς ταν 66 κλά κα  μσς ρωμας στραττης κβαλύσε 

φρτ π φτανε τ 55% τ σωματκύ τ βάρς32.

28 Beth F Scott, James C Rainey and Andrew W Hunt (eds), The Logistics of War: A Historical Perspective, 
Diane Publishing, Alabama, 2000, p. 3.

29 Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, Figure 2, p. 262.
30 Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, p. 27.
31 Addington, The Patterns of War through the Eighteenth Century, p. 33, Major William L Ezell, ˝Battlefield 

Mobility and the Soldier’s Load˝, Command and Staff Course, United States Marine Corps, 1992, Hans 
Halberstadt, Battle Rattle: The Stuff a Soldier Carries, MBI Publishing, Minnesota, 2006, p. 13, Jordan, ˝Battle 
of Pharsalus: Imperator Versus Imperator˝, p. 53, Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, 
p. 24, Mayville, ˝A Soldier’s Load˝, p. 25, Montross, War through the Ages, p. 49, Theodore Ropp, War in the 
Modern World, Revised edition, Macmillian Publishing, Maryland, 1962, p. 29.

32 Helen King, Health in Antiquity, Routledge Press, New York, 2005, p. 85, Theodore A Dodge, Hannibal: 
A History of the Art of War among the Carthaginians and Romans Down to the Battle of Pydna, 168 BC With a 
Detailed Account of the Second Punic War, Da Capo Press, New York, 1995, p. 90. Dodge agreed that Roman 
soldiers carried a load of over half their body weight.
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33 Addington, The Patterns of War through the Eighteenth Century, p. 33, Jordan, ˝Battle of Pharsalus: 
Imperator Versus Imperator˝, p. 53, Montross, War through the Ages, p. �4.

34 Lothian, ˝The Load Carried by the Soldier˝, p. 25�, Flavius V Renatus, Vegetius: Epitome of Military Science, 
trans. N P Milner, 2nd edition, Liverpool University Press, Liverpool, 199�, pp. 10, 1�.

35 Roth, The Logistics of the Roman Army at War (264 BC-AD 235), p. �2, Renatus, Vegetius: Epitome of Military 
Science, p. 1�.

3� David Eggenberger, An Encyclopedia: Accounts of over 1560 Battles from 1479 BC to the Present, Dover 
Publications, New York, 19��, p. vii, Simon MacDowall, Adrianople AD 378: The Goths Crush Rome’s Legions, 
Osprey Publishing, Oxford, 2001, p. �, Joe Zentner, ˝Adrianople: Last Great Battle of Antiquity˝, Journal of 
Military History, Vol. 22, No. �, 2005, p. �0.

3� Trevor N Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare, BobbsMerrill Company, New York, 19�0, p. 42.

Αφύ απατύνταν  ρωμα λεγεωνάρ να μπρύν να 

εκτελσν πρεα 32 χλμτρων την ημρα κα στη σν

χεα να χρσν τν καταλσμό τς γα τη νύχτα, 

θα πρεπε να ενα φσκά καν γα μα ττα ερ

γασα33. Πρκεμν να πρετμάσε τν ρωμα 

στραττη να μεταφρε ττς φόρτς κα να 

εκτελε πρεες σε μεγάλες απστάσες,  Φλά

βς Βεγτς (Flavius Vegetius) στ ργ τ Η 

πτμή της Στρττκής πστήμης (Epitoma 

rei militaris), πρότενε  νεσύλλεκτ να 

κβαλύν φόρτ βάρς 60 ρωμακν 

λβρν (19,6 κλν), να εκτελύν πρεες 

με «στρατωτκό βμα» 32 χλμτρων 

σε 5 ρες (ρθμός 6,4 χλόμετρα την 

ρα)  «σύντνες» 39 χλμτρων στν 

δ χρόν (ρθμός 7,7 χλόμετρα την 

ρα)34. Στ φόρτ ατό δεν περλαμ

βάννταν τα όπλα κα  ρχσμός τ 

στραττη κα ταν σχεδασμνς τσ 

στε να βρσκετα  στραττης στην 

επθμητ κατάσταση να μεταφρε τα 

τρόφμα κα τν πλσμό τ κατά τη 

δάρκεα των εκστρατεν35.

Η ττα των Ρωμαων από τς γότθς 

επαναστάτες στη Μάχη της Ανδρανύπ

λης τ 378 μ.Χ. επανανδεξε την κραρ

χα τ ππκύ στ πεδ της μάχης36. Εκε 

π απτχε τ ρωμακό πεζκό,  ρωμα 

ππες ταν η απάντηση στην καταπλμηση 

της δπλς απελς, ατς των γργρων επθ

σεων κα των όπλων ακρβεας37. τσ,  φππς 

τξότης γνε  βασκός μαχητς, αντκαθστντας 

τν λεγεωνάρ στην Ανατλκ Ρωμακ ( Βζαντν) 
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Ατκρατρα38. Ωστόσ,  πεζός στραττης θα εξακλθύσε να πηρε

τε. Ο Βζαντν scutati (επαγγελματες στραττες π πληρννταν από 

τ κράτς, απτελύσαν τ βαρύ πεζκό τ ρωμακύ στρατύ κα πραν τ 

όνμά τς από τη λξη σκύτς, όπως λεγόταν η μεγάλη ελλεψεδς ασπδα 

τς)  τ βαρύ πεζκό φρύσαν αλσόπλεχτ χτν  θρακα πλακδων 

π ζύγζαν 16 κλά, με  χωρς περκνημδες κα γάντα κα φεραν δόρ  

λόγχη, σπαθ κα τσεκύρ σε να κατά πρσγγση βάρς 19,536,5 κλά39. 

Ακλθντας τη ρωμακ τχνη τ πλμ, κάθε στραττης απατύνταν 

να μεταφρε τν εξπλσμό τ, πρσωπκά αντκεμενα κα τρφ αρκετν 

ημερν40. Τα μεταφρκά π εξακλθύσαν να ακλθύν τ στράτεμα 

κβαλύσαν κρως εφόδα π απατύνταν σε παρατεταμνες επχερσες 

κα πλρκες κα μεωναν ελάχστα τν ατμκό φόρτ τ στραττη41. Με 

τ πεζκό ανμπρ να παρχε την άμεση κα αφνδαστκ ενργεα τ 

ππκύ,  πεζς δνάμες απτλεσαν δετερεύσα επλγ κα  φππς 

θωρακσμνς ππότης γνε τ σημε αναφράς στ πεδ της μάχης42.

Τ μακρύ τόξ, η βαλλστρα κα η εφεύρεση των πρβόλων όπλων ταν ατά 

π δγησαν στην επαναφρά τ πεζύ στραττη43. Αρχκά, τ βασζόμεν σε 

εκεβόλα όπλα πεζκό δεν μπρύσε να αντμετωπσε τη σκαρστκ επθεση τ 

θωρακσμν ππκύ· γ’ ατό, σνηθζόταν να παρχν πρστασα λγχφόρ, 

εδκά κατά τν χρόν της επαναόπλσης π ταν κα η π εάλωτη περδς44. 

Εππλν, στ στρατό π απτελύνταν από πεζύς στραττες, η τακτκ της 

επστρφς κόστσε πλύ λγότερ στν εξπλσμό αλλά κα στην εκπαδεση τ 

λγχφόρ σγκρτκά με τν θωρακσμν φππ45. Σνεπς, δεν ταν μόν 

η εξλξη τ πλσμύ, αλλά τα απόλτα νύμερα των πεζν στρατωτν π 

δγησαν στ να ξαναγνε τ πεζκό η δεσπόζσα χερσαα δύναμη46.

38 Montross, War through the Ages, pp. 104, 112, Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare, p. 37.
39 Peter Schreiner, ˝Soldiers˝ in Guglielmo Cavallo (ed), The Byzantines, The University of Chicago Press, 

London, 1997, p. 79, Archer Jones, The Art of War in the Western World, University of Illinois Press, Illinois, 
2001, p. 97, Montross, War through the Ages, p. 112, Ezell, ˝Battlefield Mobility and the Soldier’s Load˝, 
Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-1204, p. 166.

40 Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare, p. 59.
41 Ibid., Ezell, ˝Battlefield Mobility and the Soldier’s Load˝.
42 Bernard Brodie and Fawn M Brodie, From Crossbow to H Bomb, Indiana University Press, Indiana 1973, 

p. 30, Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare, p. 42, Gabriel, The Great Armies of Antiquity, p. 288.
43 Dupuy, pp. 81, 84, John Keegan and Richard Homes, Soldiers: A History of Men in Battle, Sphere Books, London, 

1985, p. 63, Harald Kleinschmidt, Understanding the Middle Ages: The Transformation of Ideas and Attitudes, Baydell 
Press, Suffolk, 2000, p. 18384, Zentner, ˝Adrianople: Last Great Battle of Antiquity˝, p. 60.

44 Ben Cassidy, ˝Machiavelli and the Ideology of the Offensive: Gunpowder in the Art of War̋ , The Journal of 
Military History, Vol. 67, No. 2, 2003, p. 387, David Eltis, The Military Revolution in Sixteenth Century Europe, I B Tauris 
Publishers, New York, 1998, p. 50, David Kirkpatrick, ˝Revolutions in Military Technology, and their Consequences˝, 
RUSI Journal, Vol. 146, No. 4, 2001, p. 69, John A Lynn, ˝Forging the Western Army in Seventeenth Century˝ in Knox 
MacGregor and Murray Williamson (eds), The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050, Cambridge University Press 
Cambridge, 2001, p. 37, Montross, War through the Ages, p. 206, Harold L Peterson, ˝The Military Equipment of the 
Plymouth and Bay Colonies, 16201690˝, The New England Quarterly, Vol. 20, No. 2, 1947, p. 200.

45 Geoffrey Parker, ˝The «Military Revolution» 15601660  a Myth?˝, The Journal of Modern History Vol. 
48, No. 2, 1976, p. 20607.

46 Andrew Ayton, ˝Arms, Armour and Horses˝ in Maurice H Keen (ed), Medieval Warfare: A History, Oxford 
University Press, Oxford, 1999, p. 205, Roger B Manning, ˝Styles of Command in SeventeenthCentury English 
Armies˝, The Journal of Military History, Vol. 71, No. 3, 2007, p. 672.
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Κατά τη δάρκεα τ Αγγλκύ Εμφλ 

Πλμ (163851),  άγγλ λγχφόρ κα

τεθύνθηκαν στ πεδ της μάχης φρντας 

θωράκση τύπ κρσ47, π μαζ με τς 

περκνημδες κα τα κράνη ζύγζαν περ

π 11 κλά. Ο πεζ ατ στραττες 

φεραν να σακδ π περεχε τρό

φμα κα ρύχα κα π ανβαζε τ 

μεταφερόμεν βάρς από 22,5 ως 

27,5 κλά χωρς να πλγζετα τ 

βάρς της λόγχης  άλλ πλσμύ 

(ξφς  τσεκύρ)48. Με την κντ 

λόγχη των 2,10 μτρων (σε αντθεση 

με τς παραδσακς των 55,5 μ.)49 

κα βάρς 1,8 ως 2,3 κλν,  σ

νλκός φόρτς π μετφερε  

λγχφόρς πλγζετα ότ ταν 

τ λγότερ 29,5 κλά50.

φρτι μετφερμενι Π 
τφεκιφρς (1651-1865)

Μχρ την ναρξη τ Πλμ της 

Ισπανκς Δαδχς (170214, μεζων ερω

πακ σύγκρση π ξεκνησε τ1701 με 

τ θάνατ τ τελετα Αψβύργ βασ

λά της Ισπανας, τ Καρόλ Β΄), η λόγχη αντ

καταστάθηκε από τφκα Φλντλκ (Flintlock) 

κα ξφλόγχες51. Οπλσμν με τφκα, βλδες 

κα πρτδα,  άγγλ Ρντκατς (Redcoats: στρκός 

όρς π αναφερόταν στς στραττες τ βρετανκύ 

στρατύ επεδ, στην πλεψηφα των Σνταγμάτων τ,  

47 David Eltis, The Military Revolution in Sixteenth Century Europe, I B Tauris Publishers, New York, 
1998, p. 12, Fredrick W Fairholt, Costume in England: A History of Dress from the Earliest Period Till the 
Close of the Eighteenth Century, Chapman and Hall, London, 1847, p. 336, Harold L Peterson, ”The 
Military Equipment of the Plymouth and Bay Colonies, 16201690”, The New England Quarterly Vol. 
20, No. 2, 1947, p. 200.

48 Charles Carlton, Going to the Wars: The Experience of the British Civil Wars, 1638-1651, Routledge Press, New 
York, 1992, p. 99, Fairholt, Costume in England, p. 336, Stephen C Mongariello, The Concise Encyclopedia of the 
Revolution and Wars of England, Scotland and Ireland, 1639-1660, Scarecrow Press, Oxford, 2004, p. 428.

49 Carlton, Going to the Wars: The Experience of the British Civil Wars, 16381651, p. 99.
50 Bernard S Bachrach and Rutherford Aris, ”Military Technology and Garrison Organization: Some 

Observations on AngloSaxon Military Thinking in Light of the Burghal Hidage”, Technology and Culture, 
Vol. 31, No. 1, 1990, p. 1213.

51 John Childs, ”The Restoration Army 16001702” in David Chandler and Ian Beckett (ed), The Oxford 
History of the British Army, Oxford University Press, Oxford, 1994, p. 65.
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στραττες φρύσαν κόκκνες στλς) μετφε

ραν φρτ περπ 36,5 κλν κατά τη δάρκεα 

της Αμερκανκς Επανάστασης (17751782) κα 

κατά τς αγνες της Γαλλκς Επανάστασης52. 

Κατά τη δάρκεα των πλμων την επχ τ 

Ναπλντα, τ φρτ των Ρντκατς κμανό

ταν από 22,5 ως 36,5 κλά κα τ φρτ κατά 

την αξσημεωτη μάχη τ Βατερλό τ 1815 

από 27,5 ως 32 κλά53.

Τα αντπαλα τμματα των Redcoats,  

Γάλλ, μετφεραν λγ ελαφρύτερ φρτ 

περπ 27,5 κλά κατά τη δάρκεα των 

αγνων της Γαλλκς Επανάστασης κα 

παρόμ φρτ κατά τη δάρκεα των 

αγνων τ Ναπλντα, πρν τ φρτ 

να μεωθε στα περπ 25 κλά κατά τη 

δάρκεα της απφασστκς μάχης τ 

Βατερλό54. πό τς δαταγς τ Ναπλ

ντα, τα γαλλκά στρατεύματα καναν πρεα 

1643 χλόμετρα καθημερνά τσ στε να 

ενα σε φσκ κατάσταση ττα π να 

πλεμσν μετά τ τλς της πρεας55. Ο 

Στρατάρχης Νταβύτ (Davout), νας γάλλς 

στρατάρχης πό τν Ναπλντα, απατύ

σε γενκά από τς άντρες τ να κάνν 

πρεα σε μα φάλαγγα με ρθμό τεσσάρων χλμτρων την ρα γα περσ

σότερες από δκα ρες τη μρα56. Σε μα περδ 16 ημερν,  στραττες 

τ Νταβύτ καναν πρεα 280 χλμτρων πρκεμν να εμπλακύν με 

τς Πρσς57. Επσης, γα να κερδσε  Ναπλων τη μάχη της Δρσδης, 

σύμφωνα με αναφρς, κανε πρεα με τα στρατεύματά τ 144 χλόμετρα 

52 James W Ermatinger, The Decline and Fall of the Roman Empire, Greenwood Publishing Group, 
Connecticut, 2004, p. 29, Don Higginbotham, Daniel Morgan: Revolutionary Rifleman, University of Northern 
Carolina Press, North Carolina, 1961, p. 87, John O Marsh Jr, ”Values and the American Soldier”, Military 
Review, Vol. 77, No. 1, 1997, p. 44, Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, p. 24, Gunther 
Erich Rothenberg, The Art of War in the Age of Napoleon, Indiana University Press, 1978, p. 84.

53 Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, p. 24, Ian Kuring, ”The Infantryman’s Load”, Army 
History Unit, Canberra, 2002, <http://www.defence.gov.au/army/ahu/docs/THE_INFANTRYMAN_S_LOAD.
pdf> accessed 11 May 2008.

54 Gregory FremontBarnes, The French Revolutionary Wars, Osprey Publishing, Oxford, 2005, 
Guillaume H Dufour, Strategy and Tactics, trans. William Price Craighill, C A Alvord, New York, 1864, 
p. 10607, Rothenberg, The Art of War in the Age of Napoleon, p. 83, Marshall, The Soldier’s Load and 
the Mobility of a Nation, p. 24.

55 John G Moore, ”Mobility and Strategy in the Civil War”, Military Affairs, Vol. 24, No. 2, 1960, p. 68, 
Rothenberg, The Art of War in the Age of Napoleon, p. 84, Ropp, War in the Modern World, p. 111.

56 Renatus, Vegetius: Epitome of Military Science, p. 10607.
57 Rothenberg, The Art of War in the Age of Napoleon, p. 84.

Για να κεδσει τη μάχη 

της Δέσδης, ο Ναπολέ

ων, σύμφωνα με αναφο

ές, έκανε ποεα με τα 

στατεύματά του 144 

χιλιμετα σε 72 ες. 

Με λες αυτές τις συνεχ

μενες ποεες, δεν εναι 

άξιο αποας το γεγονς 

τι οι γάλλοι στατιτες 

σάκαζαν λέγοντας: Ο βα

σιλιάς μας κάνει πλεμο 

χι με τα πλα μας αλλά 

με τα πδια μας».
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σε 72 ρες58. Με όλες ατς τς σνεχόμενες πρεες, δεν ενα άξ απρας 

τ γεγνός ότ  γάλλ στραττες σάρκαζαν λγντας: «Ο βασλάς μας κά

νε πόλεμ όχ με τα όπλα μας αλλά με τα πόδα μας»59.

Ο φόρτς των Άγγλων κατά τη δάρκεα των Κρμακν πλμων (185356) 

παρμενε παρόμς με ατόν της μάχης τ Βατερλό, κμανόμενς από 2631 

κλά60. Ο φόρτ των Γάλλων ωστόσ αξθηκαν στα 2636,5 κλά61. Μερκά χρό

να αργότερα, τ 1861, ξεκνησε  Αμερκανκός Εμφύλς Πόλεμς. Οπλσμν 

με όπλα επ’ μ, εξντα φσγγα, δπλό αντσκην κα 711,5 κλά μσα στ 

σακδό τς,  στραττες των Βρεων  (Union Army) μετφεραν ναν φόρτ 

σνλκύ βάρς 20,5 ως 22,5 κλν62. Εππλν με ατόν τ φόρτ, κάθε τμ

μα χτ ανδρν μετφερε εππλν εφόδα από σκαπανκά, αγγεα εστάσεως, 

τσεκύρα κα δάφρα άλλα εργαλεα63. Ωστόσ,  φόρτ των Βρεων δεν ταν 

58 Montross, War through the Ages, p. 539.
59 Rothenberg, The Art of War in the Age of Napoleon, p. 84.
60 Lothian, ”The Load Carried by the Soldier”, p. 9.
61 Ibid., Marshall, The Soldier’s Load and the Mobility of a Nation, p. 24.
62 Jack Coggins, Arms and Equipment of the Civil War, Courier Dover Publications, New York, 2004, pp. 17, 

23, Edward Hagerman, The American Civil War and the Origins of Modern Warfare: Ideas, Organization and 
Field Command, Indiana Press, 1998, pp. 72, 128, Nicholas Hobbes, Essential Militaria: Facts, Legends and 
Curiosities About Warfare through the Ages, Grove Press, New York, 2003, p. 81.

63 Hagerman, The American Civil War and the Origins of Modern Warfare: Ideas, Organization and Field 
Command, p. 72.
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τππημν: στ 24 Σύνταγμα  (24th Wisconsin Volunteer Infantry Regiment of 

the Union  Army’s Middle Military), γα παράδεγμα, ταν γνωστό ότ  μαχητς με

τφεραν περπ βάρς 22,5 κλν στα σακδά τς κα με τα 4,5 κλά π ζύγζε 

τ τφκ, τ σνλκό φρτ περπ ανβανε στα 27,5 κλά64. Ο στραττες 

των Βρεων φημζνταν ότ άφηναν εξπλσμό κατά τη δάρκεα της σύγκρσης 

με σκπό να ελαφρύνν τ φρτ τς65.

Ο φόρτς τ στραττη των Ντων (Confederate Army) δαφρπύνταν 

σημαντκά κμανόμενς από 13,536,5 κλά66. O τ 21 Λόχ της Βρτζνα (21st  

Virginia Infantry F Company), γα παράδεγμα, σχρζνταν ότ μετφεραν φρτ 

13,518 κλν, κα σε μερκς περπτσες περσσότερα από 22,5 κλά στα σακδά 

τς67. Ωστόσ μεωμνα εφόδα κα χαλαρ κανόνες σμαναν ότ  στραττης 

των Ντων σχνά μετφερε λγότερ βάρς από τν αντπαλό τ κα τα 711,5 κ

λά στα σακδα τς εξαφανζνταν νωρς κατά τη δάρκεα τ πλμ68. Με κατά 

μσ όρ περπ 62 κλά69, τ βάρς τ αμερκανύ στραττη κατά τη δάρκεα 

τ Αμερκανκύ Εμφλ Πλμ,  μσς όρς τ φόρτ τ στραττη των 

Ντων κμανόταν από 2259% τ σωματκύ τ βάρς, όταν  φόρτς τ 

στραττη των Βρεων κμανόταν από 3344% τ σωματκύ τ βάρς.

φρτι μετφερμενι κτ τη διρκει των Πγκςμιων Πλμων 
(1914-1945)

Κατά τη δάρκεα τ Α΄ Παγκσμ πλμ, τ βαρύ φρτ εχε επδραση στ 

να μεωθε η κανότητα τ μσ στραττη όσν αφρά τς πρεες κα λγετα 

ότ δαφρπησε τς τακτκς τ πλμ70. Ο μάχες τ Καμπρ κα της Αμ

νης (Cambrai, Amiens) παρχν παραδεγματα στα πα κνηση πρς τα εμπρός, 

περρσμνη από φσκ δνατότητα, μεθηκε σε 912 χλόμετρα τη μρα71.

Κατά τη δάρκεα ατς της δαμάχης, τα γερμανκά στρατεύματα μετφεραν 

φόρτ μεταξύ 2545,5 κλν, εν φόρτς περπ 32 κλν θεωρύνταν μσ 

βάρς72. Μεταφρντας ατόν τ φόρτ,  γερμαν τφεκφόρ λγετα ότ 

πρεύνταν γα 27 σνεχόμενες ημρες, καλύπτντας μα απόσταση 656 χλμ

τρων, κατά μσ όρ 24 χλόμετρα τη μρα73. Ο γάλλ στραττες, αντθετα, 

μετφεραν βαρύτερς φόρτς, πάνω από 38,5 κλά74, εν τ 6 Γαλλκό Σμα 

64 William J K Beaudot, The 24th Wisconsin Infantry in the Civil War: The Biography of a Regiment, Stackpole 
Brooks, 2003, p. 84.

65 John K Mahon, ”Civil War Infantry Assault Tactics”, Military Affairs, Vol. 25, No. 2, 1961, p. 66.
66 Coggins, Arms and Equipment of the Civil War, p. 23, Hagerman, The American Civil War and the Origins 

of Modern Warfare: Ideas, Organization and Field Command, p. 128, Philip Katcher, ”Travelling Light”, Civil 
War Times Illustrated, Vol. 38, No. 6, 1999, p. 7678.

67 Katcher, ”Travelling Light”, p. 78.
68 Ibid., Coggins, Arms and Equipment of the Civil War, p. 17.
69 Samuel L A Marshall, World War I, Houghton Mifflin Books, New York, 2001, p. 313.
70 Lothian, ”The Load Carried by the Soldier”, p. 12.
71 Ibid., p. 1213.
72 Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, p. 33, Dennis E Showalter, Tannenberg: Clash of 

Empires, 1914, Brassey’s Inc, Virginia, 2004, p. 149.
73 Kevin D Stringer, ”Infantry Marching Endurance”, Military Review, Vol. 80, No. 6, 2000, p. 82.
74 Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, p. 33, Ezell, ”Battlefield Mobility and the Soldier’s Load”.
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Στρατύ μα φρά κανε πρεα 70 χλόμτρων με μα μόν στάση δάρκεας τρν 

ωρν. Κατά τη δάρκεα των επχερσεων στη Βόρεα Αφρκ,  εξεδκεμν 

Γάλλ της Λεγενας των Ξνων απατύνταν να μεταφρν φόρτ ακόμη βα

ρύτερ, περπ 45,5 κλν, γα περσσότερα από 40 χλόμετρα τη μρα75. Κα  

δύ ατς δνάμες μετφεραν όχ μόν βαρύ φόρτ αλλά πρεπε να δανύσν 

σημαντκς απστάσες πό ατόν τ φόρτ.

Ο φόρτς  πς μεταφερόταν από τα αμερκάνκα στρατεύματα λγετα ότ 

εξθνωνε τς στραττες κατά τη δάρκεα εφόδ μκρς απόστασης μετα

ξύ χαρακωμάτων, ακόμη κα πρν την επαφ με τν εχθρό76. ταν τ βάρς τ 

μσ αμερκανύ στραττη ταν περπ 64,5 κλά κα  φόρτς κμανόταν 

75 Ezell, ”Battlefield Mobility and the Soldier’s Load”.
76 Jennifer D Keene, World War I, Greenwood Press, Connecticut, 2006, p. 137.
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από 22 ως 32 κλά, ατός μετφερε φόρτ της τάξης τ 3450% τ σωματκύ 

τ βάρς77. Ο βρεταν στραττες τ 1914 ξεκνησαν με παρόμ φόρτ 

(20,527 κλά)78 αλλά σύντμα  φόρτς αξθηκε στα 3040 κλά79. Με τ βάρς 

τ μσ στραττη να ενα 60 κλά περπ80, ατ  στραττες μετφεραν 

φόρτ της τάξης τ 5057,5% τ σωματκύ τς βάρς.

Ο αστραλ κα  καναδ στραττες μετφεραν παρόμ φόρτ. Κ

νύμεν πρς τ Κνς Πόστ (Quinn’s Post: στ πεδ Κνς εξελχτηκαν 

μερκά από τα π δραματκά γεγνότα της εκστρατεας της Καλλπλης)  

αστραλ στραττες στην Καλλπλη μετφεραν φόρτ 33,5 κλν καθς 

 καναδ στραττες μετφεραν φόρτ 3036 κλν81. Γα τς αστραλύς 

στραττες της 6ης Μεραρχας Πεζκύ π απατύνταν στ ύψωμα Σαν Κε

ντν (Mont St Quentin),  φόρτς ταν λγ ελαφρύτερς, κμανόμενς από 

27 ως 28,5 κλά82.

Λγα άλλαξαν δεύντας πρς τν Β΄ Παγκόσμ Πόλεμ. Κατά τη δάρκεα 

της DDay (η ημρα της απόβασης στη Νρμανδα), τα αμερκανκά στρατεύ

ματα καναν απόβαση στην ακτ Ομάχα με τ φόρτ τς να κμανετα από 

27,541 κλά, φόρτς π σνβαλε στ να πρκληθύν θάνατ στ νερό83. 

Ο καναδ κα  βρεταν στραττες μετφεραν παρόμς φόρτς84. 

Ακόμη κ αν  στραττες τα κατάφερναν να φτάσν μχρ την ακτ, εχαν 

να αντμετωπσν να άλλ πρόβλημα: να δασχσν γργρα την ακτ πό 

τ σνεχς πρ τ αντπάλ. Τ βάρς ταν κα πάλ ενάντα στς στρα

ττες καθς  «GΙ’s» ταν τόσ φρτωμν με πρμαχκά κα εξπλσμό 

77 Edward M Coffman, The War to End All Wars: The American Experience in World War I, University Press 
of Kentucky, Kentucky, 1998, p. 59, Keene, World War I, pp. 33, 137, Robert H Zieger, America’s Great War: 
World War I and the American Experience, Rowan and Littlefield, Maryland, 2000, p. 87, Hobbes, Essential 
Militaria: Facts, Legends and Curiosities About Warfare through the Ages, p. 81.

78 Lothian, ”The Load Carried by the Soldier”, p. 21, Robert H Whiter, ”The British Soldier Entered World War 
I with Vastly Improved Equipment over His Boer War Forebear”, Military History, Vol. 21, No. 1, 2004, p. 22.

79 Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, p. 33, Martin Gilbert, The Somme: Heroism and Horror 
in the First World War, Henry Holt Publishers, New York, 2006, p. 29, Lothian, ”The Load Carried by the Soldier”, 
p. 12, Michael S Neiberg, Soldiers’ Lives through History: The Nineteenth Century, Greenwood Publishing 
Group, Connecticut, 2006, p. 163, John Terraine, The Great War, Wordsworth Editions, Hertfordshire, 1997, 
p. 79, Spencer C Tucker, The European Powers in the First World War: An Encyclopedia, Garland, New York, 
1996, p. 357, Whiter, ”The British Soldier Entered World War I with Vastly Improved Equipment over His 
Boer War Forebear”, p. 23.

80 Ellis, Eye-Deep in Hell Trench Warfare in World War I, p. 33.
81 Peter Stanley, Quinn’s Post: Anzac, Gallipoli, Allen & Unwin, Crows Nest, 2005, p. 17, Owen William Steele, 

”Louvencourt to Eve of Battle (4 April 191630 June 1916)” in David R FaceyCrowther (ed), Lieutenant Owen 
William Steele of the Newfoundland Regiment: Diary and Letters, McGillQueen’s University Press, Quebec, 
2002, p. 191, Patrick H Brennan, ”From Amateur to Professional: The Experience of Brigadier General William 
Antrobus Griesbach” in Brighton C Busch (ed), Canada and the Great War: Western Front Association Papers, 
McGillQueens University Press, 2003, p. 82.

82 Rick Landers, ”Saddle up”: The Australian Load Carrying Equipment of British, American & Local Origin, 
Thau Watana Panich Press, Bangkok, 1998, p. 4748.

83 Joseph Balkoski, Beyond the Beachhead: The 29th Infantry Division in Normandy, 2nd edition, Stackpole Books, 
Pennsylvania, 1999, p. 9, Hobbes, Essential Militaria: Facts, Legends and Curiosities About Warfare through the Ages, 
p. 81, Adrian R Lewis, Omaha Beach: A Flawed Victory, University of North Carolina Press, North Carolina, 2001, p. 
16, Mayville, ”A Soldier’s Load”, p. 2526, Scott C Porter, ”The Soldier’s Load”, Infantry, Vol. 82, No. 3, 1992, p. 20, 
Schwendiman, Saving Lives, Saving Honor: The 39th Evacuation Hospital During World War 2, p. 119.

84 Porter, ”The Soldier’s Load”, p. 20.
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π κάθε βμα ταν εξντωτκό85. Με μσ σωματκό βάρς 65,5 κλά86,  

αμερκανός στραττης μετφερε φόρτ 41,662,5 % τ σωματκύ τ βά

ρς καθς εφρμύσε από τ νερό κα δσχζε την αμμδά, εκτθμενς 

πάντα στα πρά τ εχθρύ.

Στ ανατλκό μτωπ,  ρσ στραττες μετφεραν φόρτ 2835,5 κλν στην 

ρημ της Νότας Αφρκς, τα Αστραλανά στρατεύματα μετφεραν φόρτ 2232 

κλν κατά τη δάρκεα των μαχν στη Βάρδα (Bardia)κα στ λ Αλαμν(194142)87. 

Στ θατρ επχερσεων τ Ερηνκύ,  φόρτς π μετφεραν  αστραλ στρα

ττες ταν παρόμς: 20,541 κλά στην Παπύα Να Γνα (1942)88 κα περσσό

τερα από 37,5 κλά στ Μπόρνε (1945). Ενεργντας ως εφεδρεα στην Μπύρμα 

(Burma),  Βρεταν Τσνττς (Chindits: από την τπκ λξη chinth π περγράφε 

μα μρφ καθστύ λνταφύλακα) μετφεραν φόρτ 32 ως 41 κλά89.

85 Balkoski, Beyond the Beachhead: The 29th Infantry Division in Normandy, p. 8.
86 David M Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945, Oxford 

University Press, New York, 1999, p. 710.
87 James Sidney Lucas, War on the Eastern Front, 1941-1945: The German Soldier in Russia, Stein and Day, 

1980, p. 57, Mark Johnston, At the Front Line: Experiences of Australian Soldiers in World War 2, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1996, p. 9, Allan R Millett and Williamson Murray, Military Effectiveness, Unwin 
Hyman, London, 1988, p. 64.

88 Australian Army Staff, The Australian Army at War: An Official Record of Service in Two Hemispheres, 1939-1944, 
5th edition, Merriam Press, Vermont, 2007, p. 31, Peter Brune, A Bastard of a Place: The Australians in Papua, Allen 
& Unwin, Crows Nest, 2003, p. 84, Kuring, ”The Infantryman’s Load”, Mark Johnston, That Magnificent 9th An 
Illustrated History of the 9th Australian Division 1940-46, Allen & Unwin, Crows Nest, 2002, p. 200.

89 Ezell, ”Battlefield Mobility and the Soldier’s Load”.
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Ο αντπαλες δνάμες στν Ερηνκό,  άπωνες στραττες, μετφεραν 

επσης βαρύ φόρτ, κμανόμεν μεταξύ 28, τ σύνηθες, κα 56 κλά περλαμ

βανμνων κα μερν πλβόλων90. Με τ μσ σωματκό βάρς τ άπωνα 

στραττη στα 53 κλά  φόρτς αντστχύσε μεταξύ 52% κα στ εκπληκτκό 

105% τ σωματκύ τ βάρς91.

Βλπντας μα άσκηση Καναδν π δεξάχθηκε τν Μά τ 1942,  Στρατη

γός Μντγκόμερ, με επστλ τ στν Στρατηγό Κραρ, (ναν καναδό στρατηγό), 

πρότενε, από ενδαφρν, ναν φόρτ  πς δεν θα εχε επδραση στην μαχη

τκ κανότητα τ στραττη, φόρτ με μγστ βάρς τα 22,5 κλά92. Γα τς 

Καναδύς με μσ σωματκό βάρς λγότερ από 72 κλά93 ατό αντστχύσε 

σε φόρτ περπ 31% τ σωματκύ τς βάρς. Ο Καναδ ταν ατ π 

μετφεραν ακρβς ατόν τν πρτενόμεν φόρτ 22,5 κλά τ μγστ, στν 

πόλεμ της Κρας τ 195094.

φρτι μετφερμενι κτ τη διρκει των ςyγχρνων μχων 
(1950-ςhμερ)

ταν, κατά τη δάρκεα τ πλμ της Κρας,  φόρτς των αμερκανν 

στρατωτν αξθηκε από 18 σε 22,5 κλά, παρατηρθηκε τ φανόμεν της βραδ

πρας, καθς  στραττες μεναν πσω στη φάλαγγα της πρεας. Τα στρατεύματα 

φταναν στν πρρσμό τς μετά από την πρεα κρασμνα, με τς στρατ

τες να παραπνύντα ότ καθστερύσαν επεδ μετφεραν φόρτ απτελύμεν 

από πράγματα π δεν επρόκετ να χρησμπσν πτ στη μάχη95. Παρ’ όλα 

ατά,  φόρτς σνχσε να αξάνετα με μαρτρες ότ  αμερκαν στραττες 

πρεπε να μεταφρν 37,5 κλά με ταχύτητα περπ 4 χλόμετρων την ρα (κατά 

τη δάρκεα της ημρας σε δρόμ) σε απόσταση 1932 χλμτρων τη μρα96. Επ

πλν, χε αναφερθε ότ τν Δεκμβρ τ 1950,  πεζναύτες τ 1 Τάγματς 

(7th Marines of the 1st Battalion) μετφεραν φόρτ 54,5 κλν στ χόν κα στς 

απόκρημνες πλαγς τ ψματς Τόκτνγκ (Toktong Ridge)97.

Εν  Ντκρεάτες τ στρατύ της Δημκρατας της Κρας μετφεραν 

βαρύ φόρτ, περπ 36,5 κλν98,  στρατός της Βόρεας Κρας (ΝΚΡΑ) κα  

Κνεζκς Κμμνστκς Δνάμες(CCF) μετφεραν ελαφρύτερ φόρτ, περπ 

90 AustraliaJapan Research Project, ”The Human Face of War: Equipment”.
91 Michael Tavel Clarke, These Days of Large Things: The Culture of Size in America, 1965-1930, University of 

Michigan Press, Michigan, 2007, p. 285, Oliver North and Joe Musser, War Stories II: Heroism in the Pacific, 
Regnery Publishing Inc, Washington, 2004, p. 352.

92 John A English, The Canadian Army and the Normandy Campaign: A Study of Failurein High Command, 
Praeger Publishers, New York, 1991, p. 123.

93 Terry Copp, Fields of Fire: The Canadians in Normandy, University of Toronto, Toronto, 2003, p. 16.
94 Brent Byron Watson, Far Eastern Tour: The Canadian Infantry in Korea 1950-1953, McGillQueen’s University 

Press, Quebec, 2002, p. 56.
95 Paul M Edwards, The Korean War, Greenwood Publishing Group, Connecticut, 2006, p. 79.
96 Charles R Shrader, Communist Logistics in the Korean War, Greenwood Publishing Group, Connecticut, 

1995, p. 137.
97 Dick Camp, ”Toktong Ridge Runners  1st Battalion, 7th Marines”, Leatherneck, Vol. 83, No. 12, 2000, p. 43.
98 Peter B Zwack, ”Interview: South Korea’s Fighting General”, Military History, Vol. 20, No. 5, 2003, p. 93.
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1�,5 κλν99. Με ατόν τν ελαφρύτερ φόρτ  ΝΚΡΑ κα  CCF ταν καν 

να κνηθύν γρηγρότερα κα να δανύσν μεγαλύτερη απόσταση ανά ημρα 

σε σχση με τς αντπάλς τς –4,8 χλόμετρα την ρα γα 3540 χλόμετρα 

ανά ημρα. πρχε μα εξαρεση όσν αφρά τ φόρτ των Κνζων π ταν 

ελαφρύτερς, καθς η Δύναμη των Κνζων Εθελντν(CPVF) μετφερε φόρτ 

μεταξύ 27,5 κα 32 κλν, όταν η πστρξη της δκητκς τς μρμνας 

τς απγτεσε100.

Κατά τη δάρκεα τ πλμ τ Βετνάμ (195975),  αμερκαν στρατ

τες θτησαν τν όρ γκρντ (βγκητό) «grunt»101, όπως  Ρωμα Λεγα

νάρ εχαν θετσε τ «Marius Mules». Ο σνθης φόρτς τ στραττη 

τ αμερκανκύ στρατύ π κανε περπλα στη ζύγκλα τ Βετνάμ ταν 

27,532 κλά102. Γα τς Πεζναύτες,  φόρτς ταν περσσότερ από 22,5 κλά 

κα σχνότερα μεταξύ 36,5 ως 45,5 κλν103. Τα αστραλανά στρατεύματα γενκά 

μετφεραν βαρύτερ φόρτ, ατό των 3232,5 κλν, κα σε μερκς περπτσες 

περσσότερ104. Αρκετά μλη από τ 8 Τάγμα RAR (Royal Australian Regiment) 

ζύγσαν τ φρτ τς κα βρκαν ότ μετφεραν από 36,5 ως 54 κλά105. Άξ 

ενδαφρντς ενα τ γεγνός ότ ακόμη κα όταν η απστλ τς άλλαξε, από 

απστλ αναγνρσης σε απστλς επβλς της ερνης κα τ περεχόμεν 

τ φόρτ άλλαξε, τ σνλκό βάρς τ μενε τ δ106. Ο αστραλ στρα

ττες παρναν σνεχς μτρα γα να ελαφρύνν τ φόρτ τς αφαρντας μη 

απαρατητα εφόδα107. Ατ  φόρτ ταν παρόμ με ατύς των στρατωτν 

τ 4 Τάγματς RAR,  π μετφεραν φόρτ 3040 κλν γα ναν τφεκ

φόρ κα περσσότερα από 47,556 κλά γα ναν χερστ ασρμάτ108.

Ο ατόχθνες Βετ Κόνγκ δεν ταν τόσ επβαρμν. Αντθετα με τν 

βαρύ φόρτ π μεταφερόταν από στραττες ξνων δνάμεων,  Βετ Κόνγκ 

μετφεραν αξσημεωτα ελαφρύτερ φόρτ κατά 12 κλά περπ109. Ατός 

 φόρτς ενα σως νδεξη των πλενεκτημάτων τύ να μάχετα κανες στη 

γεντερά τ. 

Κατά τη δάρκεα της μάχης των Φόκλαντς (Falklands) τ 1982, τ βρετανκό 

πεζκό κα  Πεζναύτες (Royal Marines) μετφεραν φόρτ μάχης (απαρατη

99 Shrader, Communist Logistics in the Korean War, p. 137.
100 Richard Peters and Xiaobing Li, Voices from the Korean War: Personal Stories of American, Korean, and 

Chinese Soldiers, University Press of Kentucky, Kentucky, 2004, p. 174.
101 John G Sheppard, The Fall of Rome and the Rise of the New Nationalities, Routledge Press, London, 

1861, p. 2324.
102 Patrick H Dockery, Vietnam Was More Than Just the Killing, Trafford Publishing, Victoria, 2002, pp. 72, 

137, S P Mackenzie, Revolutionary Armies  the Modern Era: A Revisionist Approach, Routledge Publishers, 
Oxford, 1997, p. 167, Rottman, US Army Infantryman in Vietnam 1965-73, p. 29.

103 Sheppard, The Fall of Rome and the Rise of the New Nationalities, p. 2324.
104 Gary McKay, In Good Company: One Man’s War in Vietnam, Allen & Unwin, Crows Nest, 1987, p. 53.
105 Hall, Combat Battalion: The Eighth Battalion in Vietnam, p. 87.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Kuring, ”The Infantryman’s Load”, Gary McKay, Delta Four: Australian Rifleman in Vietnam, Allen & Unwin, 

Crows Nest, 1996, p. 35, Taylor, Last Out: 4 RAR/NZ (Anzac) Battalion’s Second Tour in Vietnam, p. 58.
109 Archer, et al., World History of Warfare, p. 167, Kuring, ”The Infantryman’s Load”.
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τα εφόδα μάχης) 3236,5 κλά κα φόρτ πρεας (απθματα σντρησης 

αγνα γα μκρό χρνκό δάστημα μαζ με εφόδα μάχης) 45,554,5 κλά110. Σε 

να σακδ γνωστό ως γμπ (yomp: περπ ό,τ  σύγχρν λληνες στρα

τωτκ περγράφν με τν όρ μπργκν) τ 45 Royal Commando Marines, 

μεταφρντας φόρτ μεταξύ 54,566 κλά111, κανε πρεα 129 χλμτρων, 

δασχζντας δαφς π περλάμβανε από βαλττόπς μχρ κα πετρδες 

πλαγς, σε περδ 3 μόν ημερν112.

να χρόν αργότερα, μεταφρντας φόρτ περσσότερ από 54,5 κλά, 

τα αμερκανκά στρατεύματα στην Γρενάδα απββάστηκαν γα να δεξάγν 

την επχερηση URGENT FURY113. νας από τς στραττες π επτθνταν 

περγραψε τη στγμ της εφόδ στ αερπργεφύρωμα ως εξς: «πρχαν 

όλ ατ  άνθρωπ  π κάθνταν με ρύς στην άκρη τ δρόμ. 

Δεν πρχε περπτωση ατ  άνθρωπ να μπρύσαν να χν φύγε»114. 

Κατά τη δάρκεα της δας επχερησης,  καταδρμες 

τ Αμερκάνκ Στρατύ (Rangers) πεφταν με 

αλεξπτωτα στ πεδ πρσγεσεως της Σάλ

να, μεταφρντας ακόμη βαρύτερ φόρτ, 

περπ 76 κλά115.

Στη Σμαλα, κατά τη δάρκεα των 

επχερσεων UNITED SHIELD, o αμε

ρκαν στραττες τ πεζκύ, 

βγαναν στην ακτ με ναν φόρτ 

περπ 49,5 κλν. Με μσ όρ 

σωματκύ βάρς τα 75 κλά, 

ατ  στραττες μετφεραν 

φόρτ περπ 70% τ σωματ

κύ τς βάρς116.

Λγα άλλαξαν στς π σύγ

χρνες μάχες. Στ Ανατλκό Τ

μόρ, στην επχερηση της CITADEL, 

 αστραλ στραττες μετφε

110 Kuring, ”The Infantryman’s Load”, Hobbes, Essential 
Militaria: Facts, Legends and Curiosities About Warfare through 

the Ages, p. 81.
111 Max Hastings and Simon Jenkins, The Battle for the Falklands, 

W W Norton & Coy, New York, 1983, p. 232, Stringer, ”Infantry Marching 
Endurance”, p. 83.

112 Hobbes, Essential Militaria: Facts, Legends and Curiosities About Warfare through the Ages, p. 86, A R 
Marsh, ”A Short but Distant War  the Falklands Campaign”, J R Soc Med, Vol. 76, No. 11, November 1983, 
p. 979, Stringer, ”Infantry Marching Endurance”, p. 83.

113 Mayville, ”A Soldier’s Load”, p. 26.
114 Ibid.
115 Ezell, ”Battlefield Mobility and the Soldier’s Load”.
116 Andrew L Solgere, ”A Soldier’s Load…Revisited”, Marine Corps Gazette, Vol. 83, No. 10, 1999, p. 35.
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ραν φόρτ περσσότερ από 45 κλά, όταν  πρβλητς κα  στρατ

τες σηματδότησης μετφεραν φόρτ π ξεπερνύσε τα 50 κλά. Κατά τη 

δάρκεα των επχερσεων DESERT SHIELD κα DESERT STORM,  αμερκαν 

στραττες μετφεραν φόρτ περσσότερ από 45,5 κλά κα σμερα σνε

χζν να μεταφρν φόρτ μεταξύ 45,554,5 κλά στ Αφγανστάν κα στ 

Ιράκ κα κάνν πρεα 1015 χλόμετρα τη μρα117.

Σε μα πρόσφατη περεκτκ μελτη της 82ης Αερμεταφερόμενης Μεραρχας, 

κατά τη δάρκεα της ENDURING FREEDOM III στ Αφγανστάν,  στραττες με

τφεραν «φόρτ μάχης» π ζύγζε 29 κλά, «φόρτ μάχης πρεας» π ζύγζε 

43,5 κλά κα «φόρτ πρεας εκστρατεας» περπ 57,5 κλν118. Με μσ όρ 

σωματκύ βάρς των στρατωτν ατν τα 79,5 κλά,  φόρτ ατ αντστ

χύσαν στ 36%, στ 55% κα στ 73% αντστχα τ σωματκύ τς βάρς.

Ο φόρτς τ στραττη γα τς περσσότερες 

αλλά όχ όλες τς χρες φανετα να χε παρα

μενε γενκά  δς γα περσσότερ από 2 

χλετες, μχρ να αξηθε σημαντκά μετά 

τν πόλεμ τ Βετνάμ. Θα πρεπε ωστό

σ να σημεωθε ότ αρκετς από ατς 

τς στερόχρνες μετρσες μπρε να 

ενα παραπλανητκς. Ο φόρτ π 

αναφρντα στην Γρενάδα κα τη Σ

μαλα, γα παράδεγμα, αφρύν την 

ρα π  δνάμες ρχντα στη 

στερά κα όχ απαρατητα γα όλη 

τη δάρκεα της εκστρατεας. Ατ  

φόρτ ενα καλλτερα να χαρακτηρ

στύν φόρτ εκστρατεας (emergency 

approach march loads), τ π πρσ

δρζεταερμηνεύετα από τ αμερκαν

κό εγχερδ εκστρατεας γα τς πρεες 

(US Army Manual FM 2118 Foot Marches), 

ως φόρτς μεταφερόμενς από στραττες π 

ενεργύν σαν αχθφόρ γα μερκς μρες γα απ

στάσες 20 χλμτρων τη μρα119.

117 Porter, ”The Soldier’s Load”, pp. 1920, Hobbes, Essential Militaria: Facts, Legends and Curiosities About 
Warfare through the Ages, p. 81, Robert H Scales, ”Urban Warfare: A Soldier’s View”, Military Review, Vol. 85, 
No. 1, 2005, p. 17, Task Force Devil Combined Arms Assessment Team, ”The Modern Warrior’s Combat Load. 
Dismounted Operations in Afghanistan AprilMay 2003”, Bachrach and Aris, ”Military Technology and Garrison 
Organization: Some Observations on AngloSaxon Military Thinking in Light of the Burghal Hidage”, p. 14.

118 ”Field Study in Afghanistan Finds Need for Lighter Combat Loads”, Army Logistician, Vol. 36, No. 3, 
2004, p. 47, Task Force Devil Combined Arms Assessment Team, ”The Modern Warrior’s Combat Load: 
Dismounted Operations in Afghanistan AprilMay 2003”.

119 Field Manual 2118 Foot Marches, Department of the Army, Washington DC, 1 June 1990, p. 510.
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Εππλν, στ πλασ των σχετκν φόρτων, μπρε κανες να δε ότ  ρω

μακ φόρτ των περπ 36,5 κλν  55% τ σωματκύ τς βάρς ενα 

παρόμ με τς «approach march loads» 82ης Αερμεταφερόμενης Μεραρχας 

στ Αφγανστάν, όπ  στραττες μετφεραν φόρτ 43,5 κλν, 55% τ σω

ματκύ τς βάρς. Ατό τ παράδεγμα δεχνε πως  πλρης φόρτς μπρε 

να αξθηκε τα τελεταα χρόνα, αλλά  σχετκός φόρτς π μεταφρετα από 

τς στραττες χε στην πραγματκότητα παραμενε  δς.

Τλς, εν  λκτεχνκς ενσχύσες (όπως καρτσάκα, ημν (μλάρα), 

μηχανκνητα χματα κα αερσκάφη) χν αλλάξε μσω της στρας,  φόρ

τς των στρατωτν δεν μεθηκε σημαντκά. νας εύλγς λόγς της μη μεωσης 

τ φόρτ ενα σως τ γεγνός, ότ ατς  λκτεχνκς ενσχύσες καναν 

ελάχστα γα να ξεφρτσν τν στραττη σε πρτη φάση κα χρησμπθη

καν κρως γα να μεταφρν άλλα λκτεχνκά εφόδα.

Γα να αντμετωπστύν  πραναφερθεσες εσφαλμνες εντπσες, μπ

ρε κανες να παρατηρσε ότ  φόρτς των στρατωτν μπρε στην πραγ

ματκότητα να χε περβε τα 15 κλά πρν από τα τελεταα 200 χρόνα,  

απόλτς φόρτς μπρε να αξθηκε πρόσφατα, όμως  σχετκός φόρτς 

ενα παρόμς με ατύς π μετφεραν  στραττες 2 χλετες πρν. 

Ζα κα καρτσάκα, τα πα μπρε να χν χρησμπηθε ερως από 

στρατύς της αρχαότητας, σως να μην χν μεσε τ φόρτ των στρατω

τν σημαντκά, κα  φόρτς π παρσάζετα να μεταφρετα σε μερκς 

πρόσφατες επχερσες (γα παράδεγμα Σμαλα κα Γρενάδα) σως να μην 

ενα  φόρτς π μεταφρετα κατά τη δάρκεα της μάχης.
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ΟΟ φότος του σττιτη δεν μειθηκε σημ

ντικά τις 2 τελευτες χιλιετες. Αν κι ο εξοπλι

σμός γι την ποστσ του κι τ εφόδι γι 

τη διοικητική μιμν άλλξν λόγω νάγκης 

κι τεχνολογς, ο φότος των σττιωτν 

δεν άλλξε. Αν κι οι υλικοτεχνικς κι τεχνο

λογικς βοήθειες στον τομ των μετφον 

άλλξν τις δο τελευτες χιλιετες, ο φότος 

του σττιτη δεν μειθηκε. Ακόμη κι όπου η 

φση των πολεμικν επιχειήσεων άλλξε, πό 

συγκλνουσες φάλγγες κι επιχειήσεις στ χ

κμτ, στο πολπλοκο σγχονο πεδο της 

μάχης, ο φότος των σττιωτν δεν άλλξε. 

Η ιστο, συνεπς, ποτενει ότι η στήιξη σε 

βελτιωμνες υλικοτεχνικς ενισχσεις γι τη με

τφοά του φότου κι οι λλγς στον εξοπλι

σμό σως ν μην ενι η πάντηση σε υτό το 

μκωνο πόβλημ κι σως η σττιωτική 

πάντηση γι το πόβλημ που φοά το φό

το του σττιτη βσκετι κάπου λλο: στη 

νοοτοπ, γι πάδειγμ, κι στη διδικσ 

λήψης ποφάσεων των ηγετν.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Κουκάκης

Κρίση!

Η απλή και μόνον 

αναφορά της λέξης αρκεί για να 

αρχίσει κανείς να φαντάζεται απερίγραπτες 

ταλαιπωρίες, συγχύσεις και συμφορές. Οι κρίσεις δεν 

είναι μακριά από την καθημερινότητά μας αλλά ενσωματωμένες 

σε αυτήν. Ενδεχόμενο κρίσης ενυπάρχει κάθε στιγμή.

Φαίνεται, πλέον, ότι δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το ραδιόφωνο, την τη-

λεόραση, την εφημερίδα ή το περιοδικό και να μην ενημερωθεί για την 

ύπαρξη μιας νέας κρίσης. 

Τα τελευταία χρόνια, οι απειλές κατά της ακεραιότητας της ζωής των 

ανθρώπων λόγω επιδημιών, φυσικών καταστροφών και τρομοκρατίας, 

αλλά και η αβεβαιότητα στο οικονομικό τοπίο της κάθε χώρας, λόγω 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει, έχουν οδηγήσει 
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«Η καλύτερη στιγμή να

διορθώσεις τη στέγη είναι 

όταν ο ήλιος λάμπει»,

Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, 

αμερικανός πρόεδρος (1960-1963).

τους ανθρώπους στην αναζήτηση 

τρόπων και μεθόδων διαφύλαξής 

τους από αυτό το περιβάλλον κιν-

δύνου που αναπτύσσεται γύρω 

τους. Η αβεβαιότητα, το ρίσκο και 

ο κίνδυνος είναι καθημερινά συ-

στατικά της ζωής μας. 

Ωστόσο, με την ανάπτυξη και εφαρ-

μογή καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων, οι ηγέτες 

των διαφόρων κοινωνικών συνόλων και οργανισμών μπορούν να μετρι-

άσουν τις πιθανές καταστροφικές συνέπειές τους.

Η πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων στις μέρες μας είναι σαφώς πιο 

εύκολη υπόθεση, καθώς η συνδρομή της τεχνολογίας είναι σημαντική στη 

δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων προστασίας των ανθρώπων από 

τους κινδύνους που τους απειλούν. Οι κοινωνίες μπορούν να μειώσουν 

αισθητά τις αρνητικές επιπτώσεις ενδεχόμενων μελλοντικών κρίσεων, συν-

δυάζοντας τη μέθοδο αντιμετώπισης του κινδύνου με την τεχνολογία.

Ως κρίση, μπορούμε, σε γενικές γραμμές, να εννοήσουμε την κατάστα-

ση που δημιουργείται μετά από τη δυσμενή αλλαγή των κανονικών 

συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί ένα σύνολο, μια ομάδα, ένας 

οργανισμός, μια εταιρεία, μια κοινωνία και κατ’ επέκταση μια χώρα. 

Το αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής εξέλιξης στην καθημερινή δρα-

στηριότητα μπορεί να επιφέρει, ανάλογα με το επίπεδο και το μέγεθος 

της ομάδας ή του οργανισμού, ένταση, ανησυχία, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές καταστροφές, κλιμακούμενα προβλήματα σε εθνικό 

ή διεθνές περιβάλλον. 

Η πρόληψη, η αντιμετώπιση μιας κρίσης εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες, κυριότερος των οποίων είναι η κατάσταση ετοιμότητας 

στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο για να την 

αντιμετωπίσει με επιτυχία.

Οι κρίσεις στον 21ο αιώνα έχουν μεν τοπική προέλευση, αλλά παγκόσμια 

απήχηση και αυτό διότι οι νέες τεχνολογίες και κυρίως η τηλεόραση, η ψη-

φιακή επικοινωνία και το διαδίκτυο παρέχουν τη δυνατότητα της άμεσης 

γνωστοποίησης των κρίσεων σε ελάχιστο χρόνο σε όλο τον κόσμο.

 Οι διεθνείς κρίσεις βρίσκονται στο επικίνδυνο μεταίχμιο μεταξύ ειρήνης 

και πολέμου. Οι αλληλεπιδράσεις των κρίσεων μπορούν να οδηγήσουν 

είτε στο ξέσπασμα ενός πολέμου μεταξύ των πρωταγωνιστών είτε στην 

ειρηνική επίλυση μιας κρίσης με όρους που είναι τουλάχιστον επαρκώς 

ικανοποιητικοί για τους συμμετέχοντες. Μια κρίση προσφέρει ασφαλή 

συμπεράσματα για τις σχέσεις δύο χωρών αλλά και για τους μηχανισμούς 

και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα σε κάθε κυβέρνηση. 
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,

ΟρισμΟσ τησ κρισησ 
Στην ελληνική γλώσσα η λέξη κρίση έχει δύο έννοιες: η πρώτη αφορά τη 

διαδικασία του «κρίνειν», δηλαδή χαρακτηρίζω, κρίνω έναν άνθρωπο, μια 

πράξη μια συμπεριφορά, μια στάση· συγκρίνω όλα τα προηγούμενα με ένα 

πρότυπο και τα τοποθετώ σε μια θέση, βάση μιας κλίμακας μέτρησης.

Η δεύτερη έννοια της λέξης είναι αυτή που χαρακτηρίζει μια μη κανονι-

κή κατάσταση· μια κατάσταση δύσκολη, κρίσιμη, επικίνδυνη. Κρίση είναι η 

εκτροπή που γίνεται σε ένα σημείο καμπής από την κατάσταση της κανονι-

κότητας ανατρέποντας ένα status quo. Κάθε κρίση μπορεί να ξεκινήσει από 

την κατάσταση της απλής ανωμαλίας και να φτάσει, μέσω μη ελεγχόμενων 

εκρηκτικών γεγονότων, σε κατάσταση χάους και πανικού. 

Το οποιοδήποτε εγχείρημα ενός ορισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

επιφανειακές ή εσφαλμένες προσεγγίσεις, από τη στιγμή που η χρησιμοποι-

ούμενη για την προσέγγιση μεθοδολογία, δεν θα ήταν απόλυτα συμβατή με 

την υφή του φαινομένου, στο οποίο ο ορισμός θα αναφερόταν.

Σύμφωνα με τον Richard Luecke, συγγραφέα πολλών βιβλίων της σει-

ράς Harvard Business Essentials, η κρίση είναι «μια αλλαγή είτε ξαφνική είτε 

εξελισσόμενη στο βάθος του χρόνου, που έχει ως αποτέλεσμα ένα επείγον 

πρόβλημα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί». 

Παρόμοια άποψη για την κρίση έχουν οι Uriel Rosenthal, Paul ‘t Hart και 

Michael T. Charles, που τη χαρακτηρίζουν 

«μια σοβαρή απειλή για τη βασική δομή 

και τις θεμελιώδεις αξίες και κανόνες του 

κοινωνικού συστήματος, η οποία καθιστά 

αναγκαία τη λήψη σημαντικών αποφάσε-

ων, υπό την πίεση χρόνου και σε ιδιαίτερα 

αβέβαιες συνθήκες»1.

ΟρισμΟσ τησ διεθνΟυσ κρισησ 
Δεδομένης της σημασίας του περιε-

χομένου των κρίσεων, θα διαπιστώσου-

με πως δεν υπάρχει ένας ορισμός κοινά 

αποδεκτός�. Το μόνο στοιχείο στο οποίο 

υπάρχει γενική συμφωνία είναι πως η κρίση 

αποτελεί ένα αποφασιστικό σημείο μεταξύ 

ειρήνης και πολέμου.

Ως διεθνείς κρίσεις ορίζονται μια σειρά 

αλληλεπιδράσεων, οι οποίες αναπτύσσονται 

μεταξύ των κυβερνήσεων δύο ή περισσό-

1 Uriel Rosenthal, Paul ‘t Hart, and Michael T. Charles, “The World of Crises and Crisis Management”, in 
Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism, ed. Uriel Rosenthal, Michael T. Charles, 
and Paul ‘t Hart, Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1 10. 989.

� P. Parker, “An Examination of Basic and applied International Crisis Research” International Studies 
Quarterly, �1/1 (Mar 77), σελ. �30.

«Αν θέλεις ειρήνη, 

να ετοιμάζεσαι για πόλεμο»,

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., 

λατίνος ποιητής.
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τερων χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ώστε να αντιμετωπίζε-

ται το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής δύναμης προκειμένου να επιτευχθούν 

οι εθνικοί στόχοι.

Το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται τον όρο της κρίσης ως «μία εθνική ή διεθνή κα-

τάσταση κατά την οποία απειλούνται βασικές αξίες, ζωτικά συμφέροντα και 

επιδιώξεις των φορέων που εμπλέκονται σ’ αυτήν»3. Στη συνέχεια, επιχειρεί 

να εστιάσει περισσότερο στο προσωπικό που συμμετέχει σε μια κατάσταση 

κρίσης παρά στο σύστημα που υφίσταται την κρίση· αναφέρει ότι «είναι ση-

μαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μια κατάσταση χαρακτηρίζεται ως κρίση, όταν 

έτσι ορίζεται από εκείνους που είναι υπεύθυνοι να τη χειριστούν. Η κρίση, 

όπως η ομορφιά, εξαρτάται από το πρόσωπο που την προσδιορίζει: μια κρίση 

για μια ομάδα μπορεί να μην αποτελεί κρίση για μια άλλη»4. Κατά την κρίση, 

μεταβάλλεται η συνήθης ροή των πραγμάτων και η κατάσταση εισέρχεται 

σε μια μεταβατική περίοδο δυσχερειών και κινδύνων. Κάθε κρίση λειτουργεί 

ως δοκιμή της σταθερότητας του συστήματος. Εάν χωρίσουμε την κρίση σε 

μικρότερα διαχειρίσιμα τμήματα και τα ορίσουμε, μπορούμε να προσδιορί-

σουμε τους επιμέρους στόχους. 

Το ΓΕΕΘΑ των ΗΠΑ ορίζει την κρίση ως: «Μια κατάσταση που περικλείει απειλή 

για τις ΗΠΑ, τα εδάφη της, τους πολίτες, τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα ζωτικά 

συμφέροντα, η οποία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και δημιουργεί συνθήκες 

τέτοιας διπλωματικής, οικονομικής, πολιτικής ή στρατιωτικής σπουδαιότητας, 

ώστε να αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο χρήσης της στρατιωτικής δύναμης, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι»5. 

3 ΝΑΤΟ, Generic Crisis Management Handbook (GCMH), �999, p. II-�.
4 Ibid., p. II-3.
5 Χρήστος Λυμπέρης, Εθνική Στρατηγική και Χειρισμός Κρίσεων, Ποιότητα, Αθήνα, �997, σελ. ��8.
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Ο κλασικός ορισμός της κρίσης έχει δοθεί απ τον Charles Hermann: «μια 

κρίση είναι μια κατάσταση που απειλεί τους στόχους υψηλής προτεραιότητας 

της ομάδας λήψης αποφάσεων, περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για αντίδραση, 

και αιφνιδιάζει τα μέλη της ομάδας λήψης αποφάσεων»6.

Σύμφωνα με τον C. Mc Clelland, πρωτοπόρο στη μελέτη των διεθνών 

κρίσεων: «η κρίση παριστά μια σημαντική αλλαγή στην ποσότητα, ή την 

ποιότητα ή την έκταση των σχέσεων μεταξύ δύο κρατών». Με τον ορισμό 

αυτό βλέπουμε όλο το σύστημα και τις μεταβολές του σχήματος των αλλη-

λεπιδράσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Snyder αναφέρει πως μια διεθνής κρίση είναι «μια 

σειρά από αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυβερνήσεων δύο ή περισσότερων 

κυρίαρχων κρατών που βρίσκονται σε σοβαρή αντιπαράθεση και σύγκρουση 

συμφερόντων, σε περιορισμένο ή πραγματικό πόλεμο ή υψηλή πιθανότητα 

για πόλεμο»7. 

Τέλος ο Oran Young ορίζει την κρίση ως «ένα σύνολο από ταχέως εξελισ-

σόμενα γεγονότα, που εντείνουν την επίδραση των αποσταθεροποιητικών 

δυνάμεων στο διεθνές στερέωμα πάνω από τα φυσιολογικά αποδεκτά επίπεδα 

και αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης βίας»8.

ΟρισμΟσ τησ διαχειρισησ κρισεων
Η διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) ορίζεται ως η μεθοδολογία εκείνη 

που περιλαμβάνει συγκεκριμένο προγραμματισμό, σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση 

και έλεγχο τη χρονική περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την εμφάνιση μιας 

κρίσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες των πόρων ενός οργανισμού 

από αυτή την καταστροφή, οι οποίοι (πόροι) θεωρούνται άκρως απαραίτητοι για 

την πλήρη επανόρθωση του οργανισμού αυτού.

Διαχείριση κρίσης χαρακτηρίζεται εκείνη η διαδικασία που έχει ως στόχο 

την πρόληψη, τον περιορισμό και την επίλυση των κρίσεων (Σφακιανάκης Μ. Κ, 

�998). Στόχος της είναι η μείωση του κινδύνου, της ανασφάλειας και ο πλήρης 

έλεγχος της κατάστασης. Ο χειρισμός της κρίσης αποτελεί μια διαδικασία που 

περιλαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό συνθήκες 

πίεσης χρόνου και δυναμικών εξελίξεων από στελέχη που είναι αναγκασμένα 

να εργαστούν σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

Ένας ορισμός του σύγχρονου προτύπου δίνεται από τον Glaesser (�006)9: «Η 

διαχείριση κρίσεων είναι οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και τα μέτρα τα οποία 

είναι προγραμματισμένα και μπαίνουν σε εφαρμογή για να προλάβουν και να 

αντιμετωπίσουν την κρίση». Σύμφωνα με τον Glaesser, η διαχείριση κρίσεων είναι 

η σταθερή πρακτική της αποφυγής και αναχαίτισης της κρίσης. Έτσι, σε αντίθεση 

6 R. Carey and T. Salmon, International Security in the Modern World, MacMillan PressLTD, �996.
7 G. Snyder and P. Diesing, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision making and System Structure in 

International Crises, Princeton: Princeton University Press, �977.
8 Oran Young, The Intermediaries: Third parties in International Crisis (Princeton: Princeton University 

Press, �967), p.�0.
9 Dirk Glaesser, “Crisis Management in the Tourism Industry”, Elsevier,Oxford and Burlington, �006.
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με το παραδοσιακό πρότυπο, το οποίο εστίαζε στο στάδιο της αντιμετώπισης 

της κρίσης, ο ορισμός του Glaesser εστιάζει στο ρόλο του σχεδιασμού και της 

πρόληψης ως ισότιμες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Η αλλαγή από το σκεπτικό του handling a crisis (χειρισμού μιας κρίσης), το 

οποίο κυριαρχούσε στο πεδίο της διαχείρισης κρίσεων στο παρελθόν, στο σύγ-

χρονο σκεπτικό του managing a crisis (διαχείρισης μιας κρίσης) δεν είναι απλά 

σημασιολογική, αλλά πιο πολύ αντιπροσωπεύει ένα καινούργιο πρότυπο επαγγελ-

ματικής γνώσης. Το σύγχρονο πρότυπο της διαχείρισης κρίσεων είναι το άμεσο 

αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από ειδικούς διαχείρισης κρίσεων, 

διαχειριστές δημοσίων σχέσεων και ανώτερα στελέχη που έχουν συμμετάσχει 

επιτυχώς σε διάφορες περιπτώσεις κρίσεων.

Σε γενικές γραμμές, η διαχείριση κρίσεων είναι η συνεχής διαδικασία με την 

οποία τα άτομα, οι ομάδες και τα κοινωνικά σύνολα αντιμετωπίζουν τους διαφόρους 

κινδύνους, σε μια προσπάθεια αποφυγής ή μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων 

που μπορούν να προκύψουν. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται εξαρτώνται, εν μέρει, 

από τη σχετική αντίληψη του κινδύνου των ατόμων που εκτίθενται. 

Σε ιδανικές συνθήκες, η διαχείριση κρίσεων ξεκινάει προτού προκύψει μια 

κρίση σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Αρχίζει με έναν ενδελεχή έλεγχο των κινδύνων 

που αφορούν τον οργανισμό και τον προσδιορισμό εκείνων που μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Στις περιπτώσεις που οι εξεταζόμενες κρίσεις αφορούν φυσικά φαινόμενα 

και καταστροφές, στις οποίες υπεισέρχεται ο παράγοντας της ανωτέρας βίας, η 

αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων αναγκών στηρίζεται στη διεξοδική ενσω-

μάτωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανισμών σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων. Οι ενέργειες 

σε κάθε επίπεδο (ατομικό, ομαδικό, κοινωνικό) επηρεάζουν και τα υπόλοιπα επί-

πεδα. Στην πραγματικότητα, η διαχείριση ξεκινάει από τα χαμηλότερα στρώματα 

και προχωράει στο επόμενο επίπεδο μόνον όταν οι δυνατότητες και τα μέσα του 

τρέχοντος οργανωσιακού επιπέδου εξαντληθούν. 

ΟρισμΟσ τησ διαχειρισησ διεθνΟυσ 
κρIσησ 

Ως Διαχείριση ή Χειρισμός κρίσης (Crisis 

Management) χαρακτηρίζεται η διαδικασία 

πρόληψης, περιορισμού και επίλυσης κρί-

σεων. Διαχείριση Κρίσης καλείται η τεχνική 

με την οποία επιτυγχάνεται η μείωση του 

κινδύνου και της ανασφάλειας, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Στις διεθνείς κρίσεις, ορίζουμε το σύνολο των μέτρων τα οποία στοχεύουν στον 

περιορισμό και ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών, όπως της σύγκρουσης 

και της κλιμάκωσης. Με άλλα λόγια, ο χειρισμός της κρίσης είναι κατ’ εξοχήν μια 

διπλωματική προσπάθεια, η οποία μπορεί να υποστηρίζεται και από στρατιωτικά 

μέσα. Επίσης, ο χειρισμός κρίσης αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία με την οποία οι 

«Προνόησε για το χειρότερο. 

Το καλύτερο θα προνοήσει 

μόνο του», 

εβραϊκή παροιμία.
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αντίπαλοι προσβλέπουν να συμφιλιώσουν τους ανταγωνιστικούς τους στόχους.

Κατά μια έννοια, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης, η διαχείριση 

κρίσεων μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως η δημιουργία τακτικών για την αντιμετώπιση 

μιας γρήγορα εξελισσόμενης κατάστασης με επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Οι άν-

θρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιες καταστάσεις έχουν δώσει σε αυτού 

του είδους την επίλυση προβλημάτων μία επίσημη ημερομηνία γέννησης, Οκτώβριος 

�96�. Η περίσταση της γέννησης ήταν η κρίση στην Κούβα και η ομάδα που ασχολήθηκε 

με τη διαχείριση κρίσεων ήταν ο Λευκός Οίκος στα χρόνια του J.F. Kennedy.

Το πρωτεύον έργο του χειρισμού μιας κρίσης είναι να διαμηνυθούν τα συμ-

φέροντά και οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων σε αυτήν, όσο πιο καθαρά γίνεται, 

προκειμένου να αποκλεισθούν λανθασμένοι υπολογισμοί και από τις δύο πλευρές. 

Έτσι ο αντίπαλος, είτε θα αποφύγει τις περαιτέρω προκλήσεις (οπότε τελειώνει η 

κρίση), είτε θα επιδείξει προθυμία για κλιμάκωση της κατάστασης. 

Ο χειρισμός μιας κρίσης δεν πρέπει να εκληφθεί ότι έχει πάντοτε ως επιθυμητό 

στόχο των δυο πλευρών την αποκλιμάκωση. Πραγματικός στόχος χειρισμού είναι 

η επιτυχία των στόχων της κάθε πλευράς.

Ο χειρισμός μιας κρίσης αποτελεί μια λεπτή διαδικασία που περιλαμβάνει δύσκο-

λες αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό συνθήκες πίεσης χρόνου και δυνα-

μικών εξελίξεων από ανθρώπους που εργάζονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας.

Με τον όρο αρχές διαχείρισης νοούνται οι διαδικασίες και οι κανόνες που, εάν 

πραγματοποιηθούν, είναι πιθανό να διευκολύνουν την επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών στη διάρκεια μιας κρίσης, χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση.

ΟρισμΟσ ετΟιμΟτητασ εναντι των κρισεων 
Ως ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κρίσεων μπορούμε να ορίσουμε το φάσμα 

των σκόπιμων και κρίσιμων εργασιών και δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη 

δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας, για την πρόληψη, 

προστασία, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από περιστατικά κρίσεων. Η ετοιμότητα 

είναι μια συνεχής διαδικασία. Περιλαμβάνει προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, 

και συντονισμό μεταξύ κυβέρνησης, ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικών οργανισμών, 

για τον εντοπισμό απειλών, ευάλωτων σημείων και τον καθορισμό των απαιτούμενων 

πόρων. (Πηγή: National Incident Management System - NIMS, Μάρτιος �004). 

χαρακτηριστικα των κρισεωΝ

Σε μια κανονική κατάσταση, όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η 

διοίκηση είναι γνωστές. Οι προϋποθέσεις, τα δεδομένα, οι δυνατότητες και οι πλη-

ροφορίες είναι γνωστά. Υπάρχει άνεση χρόνου και έλεγχος. Σε περιπτώσεις όμως 

κρίσεων τα πράγματα αλλάζουν. Οι συνθήκες γίνονται πιεστικές, ασταθείς, ρευστές, 

απρόβλεπτες, πρωτόγνωρες, επείγουσες και ανεξέλεγκτες. Κάτω από αυτές τις κατα-

στάσεις, ο διαχειριστής κρίσεων ασκεί ιδιαίτερη διοίκηση. Ο χρόνος είναι ελάχιστος, 

ο κίνδυνος ορατός, οι αντιδράσεις απρόβλεπτες, ο φόβος και ο πανικός πιθανοί 

παράγοντες. Η προσωπικότητα του διαχειριστή πρέπει να αποδειχθεί ισχυρή για να 

αντιμετωπίσει σωστά την κρίση και να σηκώσει το βάρος της διαχείρισης.
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Η κάθε κρίση, ανεξάρτητα από τη μορφή της και την υπηρεσία, τον οργανισμό 

ή το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανακύπτει, χαρακτηρίζεται από τα εξής�0:

 κλιμακούμενη ένταση

Η κατάσταση σε μια κρίση είναι δυναμική. Όσο παρέρχεται ο χρόνος πληθαί-

νουν οι πληροφορίες, αυξάνεται η γνώση. Έτσι, οι εμφανιζόμενες κρίσεις συνήθως 

δεν εκδηλώνονται από την πρώτη στιγμή με την μεγαλύτερή τους ένταση αλλά 

κλιμακωτά.

 υψηλό αίσθημα ανασφάλειας και κινδύνου

Κατά τη περίοδο που μια κρίση ανακύπτει, οι εμπλεκόμενοι διακατέχονται από 

άγχος, ανασφάλεια και φόβο για το χειρότερο.

 διασάλευση των συνήθων λειτουργιών και ρυθμών

Η ένταση και η ανησυχία για τη χειρότερη εκδοχή αναστατώνουν, διαταράσ-

σουν και μεταβάλλουν τη συνήθη ροή των πραγμάτων, μεταδίδοντας ένα αίσθημα 

απώλειας του ελέγχου.

 διακινδύνευση της δημόσιας ή διεθνούς εικόνας του κοινωνικού συνόλου ή της χώρας

Κάθε ανακύπτουσα κρίση, που ενδεχομένως οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις, είναι 

επόμενο ότι θα επιφέρει πλήγμα στην εικόνα του οργανισμού ή του κράτους.

 ενδεχόμενη εμπλοκή αρμόδιων κρατικών ή διακρατικών οργάνων και μέσων 

μαζικής ενημέρωσης (μμε)

Η εκδήλωση μιας κρίσης είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την παρέμβαση 

ορισμένων κρατικών φορέων ή διεθνών παραγόντων και των ΜΜΕ, αναλόγως 

της σοβαρότητάς της. Το αυξημένο ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ) για το γεγονός που προκύπτει, η αυξημένη τάση τους για έλεγχο της 

κατάστασης και παροχή συνεχούς πληροφόρησης, το μεγάλο πλήθος εικασιών 

για το γεγονός και η αρνητική δημοσιότητα επιδεινώνουν την κατάσταση.

�0 Meena Ahmed, The Principles and Practice of Crisis Management, �006.

«Το να ηττηθείς είναι συγχωρητέο. 

Το να αιφνιδιασθείς, ποτέ»,

Ναπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821,

γάλλος στρατηλάτης & αυτοκράτορας.
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 Πρόκληση ποικίλων βλαβών, υλικών ζημιών και απωλειών ανθρώπινου δυναμικού

«Χρειάζεσαι �0 χρόνια να κτίσεις τη φήμη σου και 5 λεπτά για να τη γκρεμίσεις». 

Προκαλείται συνήθως ηθική βλάβη, η οποία ζημιώνει την ισχύ της χώρας, το προφίλ 

της υπηρεσίας, της εταιρείας ή οργανισμού και τραυματίζει το γόητρό τους.

 Γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων

Έχει γενικά παρατηρηθεί ότι οι καταστάσεις εξελίσσονται με μεγαλύτερους 

ρυθμούς από την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν συνήθως οι οργανισμοί, 

υποσκελίζοντας τις όποιες ενέργειες αναλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το επίπεδο 

ετοιμότητας.

Από την εξέταση των ορισμών που έχουν δοθεί προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

εξ αυτών περιλαμβάνουν αριθμό κοινών στοιχείων, που μπορεί να διακρίνει κανείς 

σε κάθε κρίση όπως��: 

• Η αντίληψη (perception) του ότι υφίσταται κάποια σημαντική απειλή (ζημίες 

ή απώλειες, που δεν έχουν λάβει χώρα ακόμη αλλά αναμένονται) 

• Η μεγάλη ανησυχία από την πλευρά εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις 

• Η πιθανότητα εμφάνισης βίας 

• Η πεποίθηση ότι απαιτούνται σημαντικές, συχνά μακρόχρονης επιρροής 

(far reaching) αποφάσεις, οι οποίες, μάλιστα, θα πρέπει να ληφθούν επί τη βάσει 

ελλιπών πληροφοριών και υπό πίεση χρόνου. 

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν επίσης: 

• ότι πρόκειται για κατάσταση οξείας μάλλον παρά χρόνιας μορφής 

• ότι η συνειδητοποίηση της υπάρξεως μιας κρίσης είναι σχετικά όχι απόλυτη. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις κρίσεων, αμφότερες οι πλευρές επιθυμούν, 

κατ΄αρχήν, να τις αποφύγουν. Εν τούτοις, ο κίνδυνος του πολέμου στην εξέλιξη 

μιας κρίσεως παραμένει πάντα μια ορατή πιθανότητα, διότι οι κρίσεις εξ ορισμού 

περιέχουν ένα αυτόνομο στοιχείο κινδύνου και αβεβαιότητας. Είναι, δηλαδή, ενδε-

χόμενο μια κρίση να καταλήξει σε βία, όχι σαν αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών 

αλλά μέσα από κάποιες συγκυρίες, όπως λανθασμένη πληροφόρηση ή χάσιμο του 

ελέγχου των εξελίξεων��. 

Κατά τους Seeger, Sellnow & Ulmer, τρία στοιχεία είναι κοινά στους περισσό-

τερους ορισμούς της κρίσης�3:

• Η απειλή του κοινωνικού συνόλου

• Το στοιχείο του αιφνιδιασμού 

• Ο σύντομος χρόνος για απόφαση. 

αιτια των διεθνων κρισεων 
Σύμφωνα με τον Hans Morgenthau�4, ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος είχε τις ρίζες 

του «αποκλειστικά στο φόβο διατάραξης της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων».

Ο ίδιος παραθέτει την εξήγηση του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, 

�� Λαγάρας Ε. Ναύαρχος ε.α. Π.Ν, Ελληνική Εταιρία Στρατηγικών Μελετών, Απρ. �006. 
�� Ibid.
�3 Seeger, Sellnow & Ulmer, �998.
�4 Hans Morgenthau, Politics among Nations, New York, Knopf, �970 σ. �85-�86.
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ότι, δηλαδή, ήταν προϊόν «της ανόδου της αθηναϊκής δύναμης και του φόβου που 

αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη».

Ο Thomas Schelling�5, θεωρητικός της μοντέρνας στρατηγικής, στο έργο του 

«Η στρατηγική της σύγκρουσης», παραθέτει έναν αριθμό προτάσεων σχετικά με 

τις προοπτικές αποτροπής της πυρηνικής απειλής. Μία από τις προτάσεις του 

αφορά τη σταθερότητα στην ισορροπία του τρόμου: «Σε μια κατάσταση αμοιβαίας 

αποτροπής, το ενδεχόμενο πολέμου μειώνεται, όχι από την ισορροπία δυνάμεων 

των δύο πλευρών, αλλά μάλλον από την ευστάθεια της ισορροπίας». Η ισορροπία 

είναι ευσταθής εάν κανείς από τους αντιπάλους χτυπώντας πρώτος, δεν αποκτά το 

πλεονέκτημα να καταστρέψει τη δυνατότητα του άλλου να απαντήσει στο χτύπημα. 

Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του �960, οι αμερικανικές και σοβιετικές δυνάμεις 

είχαν φτάσει σε τέτοιο αριθμό όπλων και μέσων που τους εξασφάλιζαν την ισορ-

ροπία του τρόμου. Προχωρώντας ο Schelling διευκρινίζει ότι σε μια κατάσταση 

εύθραυστης ισορροπίας υπάρχουν οφέλη για τα οποία ένας ευφυής αντίπαλος 

θα επιλέξει να χτυπήσει, π.χ. για να καταστρέψει τη δυνατότητα αντεπίθεσης του 

εχθρού. Αντίθετα, σε κατάσταση ευσταθούς ισορροπίας, ο κάθε αντίπαλος μπο-

ρεί να απαντήσει στο πρώτο χτύπημα, επιφέροντας μεγάλη καταστροφή. Αυτή 

η δυνατότητα εγγυάται την αποτροπή, εφόσον ουδείς λογικός αντίπαλος, δε θα 

επέλεγε πορεία που θα ισοδυναμούσε με εθνική αυτοκτονία.

Όπως εξηγεί ο Robert Jervis�6 στο «Δίλημμα Ασφάλειας», μια χώρα που δεν 

έχει επιθετικές φιλοδοξίες, μπορεί πάραυτα να προκαλέσει φόβο μεταξύ των 

γειτόνων της με την ενίσχυση και μόνο των αμυντικών της δυνατοτήτων. Αθώες 

ενέργειες ενός κράτους μπορεί να αναγκάσουν τους γείτονές του να αντιδράσουν 

αυξάνοντας τους δικούς τους εξοπλισμούς. Έτσι, μια αλληλοδιαδοχή ενεργειών, 

καθεμία εκ των οποίων προκαλεί μη ηθελημένη απάντηση από τον άλλο, μπορεί 

να καταλήξει σε κρίση ή σύρραξη, ακόμα και σε περιπτώσεις που κανείς από τους 

παίκτες δεν ξεκίνησε με εχθρικές προθέσεις.

Σύμφωνα με τον Stephen Walt�7, οι συμμαχίες δε δημιουργούνται σε απάντηση 

της ανισορροπίας της ισχύος, αλλά σε απάντηση της ανισορροπίας της απειλής. 

Η απειλή δηλαδή, λειτουργεί όχι μόνο σε όρους αντικειμενικής στρατιωτικής 

δύναμης, γεωγραφικής εγγύτητας και επιθετικού ή αμυντικού προσανατολισμού, 

αλλά και σαν πρόθεση και συμπεριφορά κρατών. 

Ο John Mearsheimer�8 έγραψε ότι «ο ψυχρός πόλεμος εξασφάλιζε ένα περιβάλλον 

θερμοκηπίου μέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορούσε να ανθίσει. Εάν 

ο ψυχρός πόλεμος τερματιστεί και η σταθερότητα που εξασφάλιζε καταρρεύσει η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι πιθανότερο να εξασθενίσει και όχι να δυναμώσει με τον 

καιρό. Η σοβιετική απειλή είναι αυτή που κρατάει το ΝΑΤΟ ενωμένο. Απούσης αυτής 

της απειλής επίθεσης, οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εγκαταλείψουν την Ευρώπη».

�5 Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge, Harvard University Press, �960 σ. �3�.
�6 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Relations, Princeton University Press, �976, 

σσ. 6�-��3.
�7 Stephen Walt, The Origins of Alliances, Cornell University Press, �987.
�8 John Mearsheimer, Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, International Security 

�5, �990, σ. 5�.
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Οι Bruce Bueno di Mesquita και David Lalman�9 στο βιβλίο τους «Πόλεμος και 

Λογική» αναλύοντας ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ κρατών, αναφέρουν: «Οι εθνικοί 

ηγέτες διεξάγουν πολέμους όταν τα αναμενόμενα κέρδη μείον τις αναμενόμενες 

ζημίες ξεπερνούν τις καθαρές αναμενόμενες επιπτώσεις από εναλλακτικές επιλογές». 

Συνεχίζοντας επισημαίνει: «Ο πόλεμος μπορεί να επισπευσθεί όταν ένα κράτος κρίνει τις 

προθέσεις του άλλου με υπερβολική αισιοδοξία. Επίσης, ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει 

μόνο για να μη χαθεί το πλεονέκτημα του πρώτου πλήγματος. Τα αναμενόμενα κέρδη 

από έναν πόλεμο μπορεί να είναι ρεαλιστικά ή αυτός να γίνει για να αποφευχθεί ένα 

μέλλον που εκτιμάται χειρότερο από αυτό που προσδοκάται με τον πόλεμο».

O James Fearon�0 στο βιβλίο του «Οι εξηγήσεις των ορθολογιστών για τον πόλε-

μο», θέτει το ερώτημα: « Εφόσον ο πόλεμος κοστίζει, γιατί τα κράτη πολεμούν αντί 

να συμβιβάζονται; Γιατί δεν επέρχεται μια συμφωνία μετά από διαπραγμάτευση, 

η οποία να ισοδυναμεί ουσιωδώς με το αποτέλεσμα του πολέμου, χωρίς όμως το 

κόστος του σε αίμα και χρήμα;» Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «Οι αποτυχίες 

συνεννοήσεων μεταξύ των κρατών οφείλονται σε δύο λόγους: Πρώτον, επειδή 

δεν υπάρχει μια ανώτερη αρχή που θα μπορούσε να επιβάλει μια συμφωνία, τα 

κράτη δύσκολα κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, τα ίδια 

τα κράτη διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για την αποφασιστικότητά τους 

ή και τη στρατιωτική τους ισχύ, επιδιώκοντας να πετύχουν περισσότερα». 

σταδια τΟυ κυκλΟυ ζωησ τησ κρισησ
Σε αυτό το σημείο θα επιχειρηθεί ένας προσδιορισμός της ανατομίας του 

κύκλου ζωής μιας κρίσης. Ο συνήθης κύκλος ζωής μιας κρίσης κατά τον Steven 

Fink, ακολουθεί τα παρακάτω στάδια��:

 στάδιο διαμόρφωσης της κατάστασης ή Πρόδρομων συμπτωμάτων (Prodromal 

crisis stage)

Συνήθως, πριν οδηγηθούμε στη κρίση, μπορεί να συμβαίνουν ορισμένες 

καταστάσεις ή επισημάνσεις, ενέργειες/πράξεις ή παραλείψεις και μια ασυνήθης 

�9 Bruce Bueno di Mesquita and David Lalman, War and Reason, New Haven: Yale University Press, �99�.
�0 James Fearon, Rationalists’ Explanations of War, International Organization, �995.
�� Steven Fink, Crisis Management: Planning for the Inevitable, �986, p. �0. 
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δραστηριότητα. Το στάδιο αυτό τελειώνει με έκδοση εκτίμησης κατάστασης από 

το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων. Όλα τα παραπάνω που ενδεχομένως οδηγούν σε 

εκδήλωση κρίσης καλούνται πρόδρομα συμπτώματα. Κάθε δραστηριότητα έχει τα 

δικά της πρόδρομα συμπτώματα. «Κάθε στιγμή που δεν υπάρχει κρίση, διανύεται 

μια κατάσταση προ-κρίσης».

 στάδιο εκδήλωσης-κορύφωσης της κρίσης (Acute crisis stage)

Η περίοδος κατά την οποία εκδηλώνεται και κορυφώνεται μια κρίση. Διαρκεί 

όσο χρόνο εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά της κρίσης. 

 στάδιο επιπτώσεων (Chronic crisis stage)

Η περίοδος κατά την οποία εκδηλώνονται οι επιπτώσεις από την κρίση και οι 

συνέπειες είναι ορατές.

 στάδιο επίλυσης-ομαλοποίησης (Crisis resolution stage)

Η τελευταία φάση της κρίσης κατά την οποία το σύστημα αρχίζει να ανακτά 

τους κανονικούς προ της κρίσης ρυθμούς.

τα σταδια και τεχνικεσ τησ διαχειρισησ κρισεων
Σύμφωνα με τον Norman R. Augustine�� (�995), τα στάδια της διαχείρισης 

κρίσεων είναι:

 η αποφυγή της κρίσης

Τεχνική: Ανάλυση σεναρίων (Scenario Analysis Method).

Είναι το στάδιο που συνήθως παραλείπεται αν και είναι το λιγότερο δαπανηρό 

και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ελέγχου μιας ενδεχόμενης κρίσης. Η παράλειψη 

ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι κρίσεις αντιμετωπίζονται από τα διοικητικά 

στελέχη ως αναπόφευκτες συνθήκες της καθημερινότητας, χωρίς οι δικές τους 

ενέργειες να μπορούν να τις αποτρέψουν.

Η παρεμπόδιση της κρίσης επιτυγχάνεται με την αναζήτηση οποιασδήποτε 

αιτίας θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα για την επιχείρηση, τον αναλογισμό 

των πιθανών συνεπειών και την εκτίμηση του κόστους αποφυγής τους. Για τον 

αναλογισμό των συνεπειών, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανάλυσης σεναρίων, 

ώστε κατά την εκτίμηση να λαμβάνονται υπόψη τόσο το σενάριο της καλύτερης 

περίπτωσης όσο και το σενάριο της χειρότερης.

 η προετοιμασία για διαχείριση της κρίσης

Τεχνική: Σχεδιασμός για απρόοπτα (Contingency Planning).

Το στάδιο της προετοιμασίας επέρχεται όταν η αποφυγή της κρίσης δεν είναι 

εφικτή. Στο στάδιο αυτό, οργανώνεται το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 

των δυσμενών συνεπειών της κρίσης. Για την προετοιμασία είναι απαραίτητος ο 

λεπτομερέστερος αναλογισμός των συνεπειών, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από 

τις κύριες συνέπειες και περαιτέρω πιθανές παρενέργειες.

 η αναγνώριση της κρίσης

Τεχνική: Επικοινωνία/Εμπλοκή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Το στάδιο της αναγνώρισης της κρίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για 

�� Norman R. Augustine, Managing the Crisis you tried to Prevent, Harvard Business Review on Crisis 
Management, �995.
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τους υπεύθυνους της διαχείρισης κρίσεων. Για την επιτυχή αναγνώριση της κρίσης, 

απαραίτητη είναι η επικοινωνία και η συνεχής επαφή με το σύνολο του προσωπι-

κού τού συστήματος (όλα τα τμήματα, όλες οι βαθμίδες). Θεμιτή είναι, επίσης, η 

εμπλοκή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότε-

ρη αποκωδικοποίηση της κατάστασης, η οποία όμως συνήθως συνοδεύεται από 

αρκετά υψηλό κόστος.

 η συγκράτηση της κρίσης 

Τεχνική: Συγκρότηση ομάδας κρίσης.

Στο στάδιο αυτό, η σημαντικότερη παράμετρος είναι η αποφασιστικότητα των 

διαχειριστών, οι οποίοι είναι προτιμότερο να δράσουν ακόμα και προς τη μη βέλ-

τιστη κατεύθυνση από το να μείνουν αδρανείς αναζητώντας τη βέλτιστη λύση.

Η δυσκολία κατά την αναχαίτιση είναι η δράση υπό το καθεστώς αβεβαιότη-

τας. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη αναχαίτιση της εν εξελίξει 

κρίσης απαραίτητη είναι η συγκρότηση μιας ομάδας κρίσης. Η ομάδα αυτή πρέπει 

να λειτουργεί ανάμεσα στην κρίση και την επιχείρηση έτσι ώστε, αν η κρίση δεν 

αφορά ολόκληρη την επιχείρηση, οι ομάδες εργασίας που δεν πλήττονται να 

μπορούν να λειτουργήσουν ανεπηρέαστες.

Κάποιο μέλος της ομάδας κρίσης πρέπει να αναλάβει το ρόλο του εκπροσώπου 

Τύπου της εταιρείας, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ενημέρωση τόσο των 

εργαζομένων όσο και της κοινής γνώμης για τις ενδεχόμενες εξελίξεις.

Σε καμία περίπτωση η ενημέρωση δεν πρέπει να επαφίεται μόνο στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης.

 η επίλυση της κρίσης 

Τεχνική: Έλεγχος ζημιών (Damage Control).

Οι ενέργειες κατά την επίλυση πρέπει να είναι ταχείες και να έχουν μια κοινή 

συνισταμένη: τον περιορισμό της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές ζημιές. Για το 

σκοπό αυτό, οι διαχειριστές πρέπει να οργανώσουν ένα σχέδιο ελέγχου ζημιών, στο 

οποίο θα αναγνωρίζονται οι ομάδες συμφερόντων που πλήττονται περισσότερο 

από την κρίση και θα χαράσσονται οι δράσεις καταστολής, με γνώμονα την κατά 

το δυνατόν καλύτερη προστασία και ικανοποίηση των αναγκών τους.

 η δημιουργία ωφέλειας από την κρίση 

Τεχνική: Σχέδια ανάρρωσης (Recovery Plans) και διαδικασίες εκμάθησης 

(Learning Processes).

Το στάδιο της αξιοποίησης της εμπειρίας από την κρίση είναι το πιο σημαντικό 

στη διαχείριση κρίσεων, αφού κατά τη διάρκειά του γίνεται προσπάθεια να απο-

κατασταθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να αξιοποιηθεί η εμπειρία 

για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων.

Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τόσο 

βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων σχεδίων αποκατάστασης.

Στα σχέδια αυτά, προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επανα-

φορά από την κρίση, επιλέγονται οι δείκτες για την αποτίμηση της απόδοσης των 

στρατηγικών αποκατάστασης και διασφαλίζεται η επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

στις ομάδες συμφερόντων του συστήματος.
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ετΟιμΟτητα στην αντιμετωΠιση κρισεων
Η ετοιμότητα κατά την κρίση, ορίζεται ως η ικανότητα του κοινωνικού 

συνόλου ή οργανισμού να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να 

ανακάμψει από εξωγενή περιστατικά (όπως τρομοκρατικές επιθέσεις ή φυσι-

κές καταστροφές), καθώς και ενδογενή συμβάντα (π.χ. σοβαρά ατυχήματα ή 

οικονομικές κρίσεις)�3.

Ετοιμότητα είναι ένας συνεχής κύκλος προγραμματισμού, οργάνωσης, εκπαί-

δευσης, εξοπλισμού, εξάσκησης, αξιολόγησης και βελτίωσης δραστηριοτήτων που 

εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό συντονισμό και την επαύξηση των δυνατοτήτων 

για την πρόληψη, προστασία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση και άμβλυνση των 

συνεπειών που επιφέρουν οι φυσικές καταστροφές, οι τρομοκρατικές πράξεις και 

άλλες ανθρωπογενείς καταστροφές�4. 

Οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δε βρίσκονταν 

ποτέ σε μεγαλύτερη πίεση, όσον αφορά την προετοιμασία τους για την αντιμε-

τώπιση κρίσεων, όσο σήμερα. Η τρομοκρατία παραμένει μια σημαντική απειλή, 

οι φυσικές καταστροφές φαίνεται να γίνονται περισσότερο βίαιες, η οικονομική 

αβεβαιότητα αυξάνεται και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο�5 αποτελούν μια συ-

νεχή απειλή.

Καθώς ο ρυθμός των αλλαγών στην κοινωνία και τους οργανισμούς αυξάνει, 

υπάρχει η αντίληψη ότι και οι κρίσεις είναι επίσης σε αύξηση. Όπως γράφει ο 

Leon Fuerth, τον ��ο αιώνα, αντιμετωπίζουμε μια αναδυόμενη νέα κατηγορία 

προβλημάτων, που δεν είναι ιεραρχημένα, αλλά μάλλον η δομή και η δυναμική 

τους ταιριάζει με τα συστήματα που περιγράφονται από τη θεωρία της πολυ-

πλοκότητας. Αυτή η νέα κατηγορία προβλημάτων έχει την τάση να είναι αστα-

θής και να μετακινείται γρήγορα, με την έννοια ότι οι τάσεις και τα γεγονότα 

αλληλεπιδρούν αυτόματα, με αποτέλεσμα 

ο αιφνιδιασμός να υπερβαίνει την ταχύτητα 

αντίδρασης της κοινωνίας. Σε πολύπλοκα 

συστήματα, τα δεδομένα εισόδου και εξό-

δου δεν είναι μόνο απρόβλεπτα, αλλά σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα μη-γραμ-

μικά. Έτσι, φαινομενικά μικρά γεγονότα 

μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα με 

σημαντικές συνέπειες�6. 

Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι υπάρχει 

άμεση σχέση μεταξύ του πληθυσμού και 

�3 Light C. Paul, Predicting Organizational Crisis Readiness: Perspectives and Practices toward a Pathway to 
Preparedness, NYU �008.

�4 Lindell M., Prater C. and Perry R., (�006). Fundamentals of Emergency Management. Retrieved January 
9, �009 at: http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/fem.asp.

�5 Η επίθεση στον κυβερνοχώρο (cyberattack), είναι μια προσπάθεια να υπονομευθεί ή να τεθεί σε κίν-
δυνο η λειτουργία των συστημάτων που βασίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ή μια προσπάθεια 
ανίχνευσης και παρακολούθησης των κινήσεων ατόμων μέσω του διαδικτύου, χωρίς την άδειά τους.

�6 Leon Fuerth, “Congress and the Climate Crisis: A Case for Forward Engagement”, Research Brief 3, New 
York: John Brademas Center for the Study of Congress, New York University, �007.

«Να περιμένεις το καλύτερο. 

Να είσαι έτοιμος για το

χειρότερο.

Να αξιοποιείς ό,τι προκύπτει»,

Zig Ziglar, 1926, 

αμερικανός συγγραφέας

αυτοβοήθειας.
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των κινδύνων, έτσι ώστε όσο αυξάνει ο πληθυσμός, αυξάνει ανάλογα το μέγεθος 

των κινδύνων27.

Ο Charles Perrow, στο κλασικό βιβλίο του «Φυσιολογικά Ατυχήματα», υποστη-

ρίζει ότι η αύξηση της τεχνολογικής πολυπλοκότητας και η στενή σύζευξη των 

γεγονότων και των συνεπειών, κάνουν τα ατυχήματα πιο πιθανά ή φυσιολογικά, 

με την έννοια του αναπόφευκτου και του αναμενόμενου�8. 

Ωστόσο, τα επίπεδα ετοιμότητας έναντι των κρίσεων ανάμεσα στους οργανισμούς 

παραμένουν πολύ χαμηλά και αδικαιολόγητα�9. 

Σύμφωνα με ένα άρθρο του Harvard Business Review, του �003, τα δύο 

τρίτα των ερωτηθέντων διοικητικών στελεχών, δήλωσαν ότι οι οργανισμοί και 

οι φορείς που εκπροσωπούσαν αιφνιδιάστηκαν από τουλάχιστον τρία περιστα-

τικά με μεγάλο αντίκτυπο μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών, και ότι σχεδόν όλοι 

(97%) δεν διέθεταν σε λειτουργία ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης30. 

Όπως, επίσης, διαπιστώθηκε από τους Karen Fowler, Nathan Kling, και Milan 

Larson σε άρθρο τους στο Wall Street Journal, το �003, σχεδόν οι μισοί από 

τους διευθυντές ασφαλείας που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι φορείς που 

αντιπροσώπευαν δεν ήταν έτοιμοι σε περίπτωση κρίσης σε βασικούς τομείς 

και ότι ακόμη και σε οργανισμούς που είχαν επίσημα σχέδια διαχείρισης και 

αντιμετώπισης κρίσεων, πολλοί υπάλληλοι δεν ήταν ενήμεροι για αυτά που 

τους αφορούσαν3�.

Η Lesley Meall παραθέτει την έρευνα του καθηγητή Jean-Noel Ezingeard, που 

δείχνει ότι οι μισές από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν είχαν μπει στη δι-

αδικασία να αξιολογήσουν τα τρωτά σημεία τους, πόσο μάλλον να έχουν έτοιμο 

για εφαρμογή ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων3�.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό κόστος για τους ανέτοιμους οργανισμούς στην 

αντιμετώπιση κρίσεων. Ο John Chong λέει ότι «οι μάνατζερ χωρίς το πλεονέκτημα 

της ύπαρξης σχεδίου διαχείρισης κρίσεων τείνουν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη 

πρόκληση στη διαδικασία του χειρισμού κρίσεων. Επίσης, είναι βέβαιο ότι θα 

βιώσουν περισσότερο άγχος, τόσο συναισθηματικό όσο και φυσικό»33. 

Και οι James και Wooten σημειώνουν ότι «οι συνέπειες στη φήμη ενός οργανισμού 

από κακή διαχείριση κρίσης μπορεί να παραμείνουν για δεκαετίες»34.

Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι κρίσεις εμφανίζονται σε πολλά μεγέθη, από 

απόψεως σοβαρότητας, και από πολλές πηγές από απόψεως προέλευσης. Ως 

�7 Dennis Compton and John Granito, Managing Fire and Rescue Services, Washington, D.C.: International 
City/County Management Association, �00�.

�8 Charles Perrow, Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, �984.

�9 Douglas Paton, “Disaster Preparedness: A Social-Cognitive Perspective”, Disaster Prevention and 
Management ��, no. 3, �003: ��0-��6.

30 Leonard Fuld, “Be Prepared”, Harvard Business Review 8�, no. ��, �003: �0.
3� Karen L. Fowler, Nathan D. Kling, and Milan D. Larson, “Organizational Preparedness for Coping with 

a Major Crisis or Disaster,” Business and Society 46, no. �, �007: 89, 93.
3� Lesley Meall, “Facing Your Greatest Fears”, Accountancy �38, no. �356, �006: 75.
33 John K. S. Chong, “Six Steps to Better Crisis Management”, Journal of Business Strategy �5, no. �, �004: 43.
34 Erica Hayes James and Lynn Perry Wooten, “Leadership as (Un)usual: How to Display Competence in 

Times of Crisis”, Organizational Dynamics 34, no. �, �005: �4�.
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εκ τούτου, η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εξωγενών κινδύνων συνδέεται 

με την ετοιμότητα για τα εσωτερικά προβλήματα, και αντιστρόφως. Ορισμένα 

οργανωσιακά χαρακτηριστικά αποδεικνύονται ως σημαντικοί ενδείκτες πρό-

βλεψης της ετοιμότητας σε περιπτώσεις κρίσεων35. 

Στο βιβλίο του «Οι τέσσερις πυλώνες της υψηλής απόδοσης», ο Paul Light εξετάζει 

την έννοια της «ευρωστίας» (robustness) ως οργανωσιακό αποτέλεσμα36. Ο «εύρωστος» 

οργανισμός έχει συσταθεί για να αντιμετωπίζει την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο πε-

ριβάλλον. Κατά συνέπεια, ένας ισχυρός οργανισμός υψηλής απόδοσης, έχει τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά: εγρήγορση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και συμμόρφωση. 

Η εγρήγορση αναφέρεται στον κεντρικό στόχο του οργανισμού για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων και για τη θέσπιση κινήτρων απόδοσης. Η ευελιξία συνδέεται με τη 

βελτίωση της επικοινωνίας και τον επιμερισμό της ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων, 

σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η προσαρμοστικότητα πηγάζει από την κατανόηση των 

αναγκών των εμπλεκομένων με οποιοδήποτε τρόπο στον οργανισμό και των εσωτερι-

κών κινήτρων απόδοσης. Τέλος, η συμμόρφωση (με τους κανόνες της τεχνολογίας και 

το νομικό καθεστώς) πραγματοποιείται μέσω εκτεταμένων πληροφοριών και τεχνο-

λογίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά πιστεύεται ότι είναι το κλειδί που θα επιτρέψει στους 

οργανισμούς να επιτύχουν υψηλή απόδοση στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.

αναΓνωριση και ΠρΟληψη εΠικειμενων κρισεων
Η αναγνώριση κινδύνων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιτυχία ενός 

συστήματος είναι σήμερα βασική διοικητική ανάγκη. Η ανάπτυξη, η ευημερία 

και ασφάλεια ενός κράτους, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του 

κοινωνικού συνόλου, η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού ενός οργανισμού, 

η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, η διασφάλιση της οικονομικής του 

ευρωστίας, είναι μερικά από τα θέματα τα οποία χρειάζονται καθημερινή προ-

σπάθεια και συνεχή παρακολούθηση από την εκάστοτε διοίκηση. 

Οι επιπτώσεις μιας κρίσης είναι δυνατόν να περιορισθούν, αν πριν από αυτήν 

ενεργήσουμε όπως θα υποχρεωθούμε να ενεργήσουμε μετά την εμφάνισή της. 

 Πολλές διεθνείς κρίσεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα διεκδικήσεων ενός 

κράτους εις βάρος κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ενός άλλου. Αυτό σημαίνει 

ότι με βάση τις διάφορες ενέργειες ενός κράτους, μπορούμε, ως ένα βαθμό, 

να εκτιμήσουμε τις διαθέσεις του και να προβλέψουμε τις επερχόμενες κρίσεις. 

Τόσο η κρίση του �987 όσο και η κρίση του �996 ξεκίνησαν από επίσημες 

τουρκικές ενέργειες (έκδοση άδειας εξερεύνησης της ελληνικής υφαλοκρηπί-

δας, ρηματική διακοίνωση διεκδίκησης των Ιμίων), οι οποίες ήταν γνωστές στην 

ελληνική Κυβέρνηση37. Άρα, τέτοιου είδους ενέργειες προσφέρουν μια κάποια 

προειδοποίηση για επερχόμενες κρίσεις. Τι μπορεί να γίνει όταν ξαναβρεθούμε 

35 Light C. Paul, Predicting Organizational Crisis Readiness: Perspectives and Practices toward a Pathway to 
Preparedness, NYU, �008.

36 Paul C. Light, The Four Pillars of High Performance: How Robust Organizations Achieve Extraordinary 
Results, New York: McGraw Hill, �005.

37 Κολιόπουλος Κων/νος, Διεθνείς Κρίσεις και Διαχείριση Κρίσεων, Ελληνική Εταιρία Στρατηγικών Μελετών, 
Απρ. �006.
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αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον; Τέσσερις προτάσεις παρου-

σιάζουν ενδιαφέρον38: 

• Αύξηση της προσπάθειας συλλογής πληροφοριών για τις προθέσεις του 

αντιπάλου. 

• Ενίσχυση της αποτροπής. Μπορούμε να προβούμε σε δηλώσεις που δεί-

χνουν την αποφασιστικότητά μας, καθώς και σε διπλωματικές επαφές. Επίσης, να 

θέσουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε επιφυλακή ή ακόμη και να τις αναπτύξουμε 

σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ότι ο αντίπαλος σχεδιάζει να δράσει. Ενέργειες 

σαν αυτές έχουν κόστος (π.χ. οικονομικό, αλλά ενίοτε και πολιτικό), αλλά συχνά 

αξίζουν τον κόπο. 

• Ενέργειες με τις οποίες μειώνεται η τρωτότητα των Ε.Δ. μας σε αιφνιδιαστικό 

πρώτο πλήγμα (π.χ. αραίωση). Ο στόχος της ενέργειας αυτής είναι να αφαιρεθούν 

από τον αντίπαλο τα κίνητρα να κλιμακώσει την κρίση σε πολεμική σύρραξη. 

Με άλλα λόγια, καθώς τυχόν εχθρικό πρώτο πλήγμα θα έχει μειωμένη κατα-

στρεπτικότητα, μειώνεται η πιθανότητα να μπει ο εχθρός στον πειρασμό να το 

πραγματοποιήσει. 

• Μελέτη των συνεπειών που θα έχει η εχθρική δράση που πιστεύουμε ότι 

επίκειται. Επανεξέταση των σχεδίων που έχουν καταρτισθεί σχετικά. 

Στην περίπτωση που η προσπάθεια πρόληψης της κρίσης αποτύχει, περνάμε 

στο χειρισμό κρίσεων αυτόν καθαυτόν. 

Σ’ όλα τα πιθανά κλιμάκια πιθανών συρράξεων, η κρισιμότερη έννοια που 

βελτιώνει την αποτροπή είναι η αξιοπιστία της στρατηγικής της χώρας39. Οι 

μηχανισμοί της αποτροπής είναι τα διάφορα πολεμικά, πολιτικά, oικoνoμικά, 

και διπλωματικά μέσα που διαθέτουν οι δύο αντίπαλοι. Μεταξύ ορθολογιστικών 

αντιπάλων η λειτουργία της αποτροπής συνίσταται στη σύνθετη αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εκατέρωθεν πρoσλαμβανoυσών παραστάσεων και εκτιμήσεων ως 

38 Ibid.
39 Ήφαιστος Παναγιώτης, Αποτρεπτική στρατηγική, Μάρτιος �999.

«Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν

τα προβλήματα. 

Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν»,

Αλβέρτος Αϊνστάιν, 1879-1955,

γερμανοεβραίος φυσικός.
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προς τους κινδύνους, το κόστος, τα οφέλη, την αβεβαιότητα του αποτελέσματος 

τυχόν ενεργειών και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. Η 

αξιοπιστία της αποτροπής είναι συνάρτηση πάρα πολλών παραγόντων40:

• Ικανή, αξιόπιστη και σοβαρή πολιτική ηγεσία

• Διπλωματική υπηρεσία υψηλής ποιοτικής στάθμης

• Εθνική συναίνεση, όσον αφορά το εθνικό συμφέρον, και εθνικό φρόνημα

• Υποστηρικτική oικoνoμική υποδομή 

• Αξιόμαχη στρατιωτική ηγεσία

• Η συμμετοχή σε στρατιωτικά σύμφωνα, οι εξωτερικές διασυνδέσεις και γενικά 

οι συμμαχίες της χώρας

• Αποδεδειγμένη αποφασιστικότητα και ετοιμότητα προάσπισης των ζωτικών 

εθνικών συμφερόντων με επεξεργασμένα επιτελικά σχέδια

• Η φήμη της χώρας ως προς τις παρελθούσες επιδόσεις της να αποτρέπει 

τους αντιπάλους της

• Πλήρης συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας 

• Υποστηρικτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις γύρω από τους εξωτερικούς 

στόχους και το αμυντικό δόγμα

• Σταθερότητα και συνέπεια πολιτικών και στρατιωτικών στόχων ανεξάρτητα 

εσωτερικών πολιτικών διακυμάνσεων

• Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια πολεμικών μέσων και πολεμική βιομηχανία

• Το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.

Ένα άλλο κεντρικό αλλά και στοιχειώδες ζήτημα που αφορά την αξιοπιστία της 

στρατηγικής μας είναι η έννοια του «σχετικού συμφέροντος»4�. Αυτή η πτυχή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την αποτροπή απειλών μικρότερης έντασης. Στη θεωρία 

της αποτροπής, υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη ή μη ύπαρξη ζωτικού συμφέροντος 

είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα των αποτρεπτικών μας με-

θοδεύσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσεων. 

Η επικρατέστερη θεωρητική υπόθεση στη στρατηγική ανάλυση είναι ότι στην απο-

τροπή, όπως σε κάθε διαπραγμάτευση, o ανταγωνιστής με το μεγαλύτερο συμφέρον 

(ή τη μεγαλύτερη πεποίθηση ότι διακυβεύεται ζωτικό του συμφέρον), αναμένεται να 

υπερισχύσει. Σύμφωνα, δηλαδή, πάντοτε με στοιχειώδεις έννοιες της στρατηγικής 

ανάλυσης, η υπεράσπιση εθνικών αγαθών, που είναι εξ αντικειμένου ζωτικής σημα-

σίας στο αποτρεπτικό παιχνίδι δύο αντιπάλων, είναι περισσότερη αξιόπιστη από τη 

διεκδίκηση αγαθών ήσσονος σημασίας. Οι αναλυτές της στρατηγικής διακρίνουν 

μεταξύ «εγγενούς ή πρωταρχικού συμφέροντος» (intrinsic interest or values) και «συμ-

φέροντος δυνάμεως» (power interest or values). Οι «εγγενείς ή πρωταρχικές αξίες και 

συμφέροντα» είναι αυτόνομης και καταληκτικής σημασίας («end values»). Ιεραρχούνται 

ανάλογα με το τι πραγματικά αξίζουν παρά για το τι ρόλο παίζουν στο συσχετισμό 

ισχύος των πρωταγωνιστών. Αντίθετα, «οι αξίες ή τα αγαθά δυνάμεως», είναι ζωτικής 

σημασίας· ιεραρχούνται, δηλαδή, όχι τόσο ως προς το τι αξίζουν όσο ως προς το τι 

συνεισφέρουν στην ασφάλεια των αξιών (ή αγαθών) πρωταρχικής σημασίας. 

40 Ibid.
4� Ibid.
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χειρισμΟσ διεθνων κρισεων 
Σύμφωνα με τους Kintner και Schwarz, o χειρισμός μιας κρίσης έγκειται στο 

να κερδηθεί η κρίση και την ίδια στιγμή να περιοριστούν σε ανεκτά επίπεδα ο 

κίνδυνος και το ρίσκο και απ τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, ενώ για τον Lipson, το 

σημαντικό πρόβλημα είναι η ειρηνική επίλυση της κρίσης4�. Βάσει της θέσης πως 

ο χειρισμός μιας κρίσης είναι το σύνολο των μέτρων τα οποία προσανατολίζονται 

στον περιορισμό της σύγκρουσης - προκλήσεων και αυτής της κλιμάκωσης, προ-

κύπτει το συμπέρασμα πως η διαχείριση μιας κρίσης είναι κατεξοχήν μια διπλω-

ματική προσπάθεια, η οποία μπορεί να υποστηρίζεται και από στρατιωτικά μέσα. 

Ο χειρισμός κρίσης αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία με την οποία οι αντίπαλοι 

προσβλέπουν να συμφιλιώσουν τους ανταγωνιστικούς τους στόχους.

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως πρωτεύον έργο του χειρισμού μιας 

κρίσης είναι να διαμηνυθούν από την κάθε πλευρά τα συμ-

φέροντα και οι απαιτήσεις της, όσο γίνεται πιο καθαρά, 

προκειμένου να αποκλεισθούν λανθασμένοι υπολογι-

σμοί και από τις δύο πλευρές. Έτσι, ο αντίπαλος είτε θα 

αποφύγει τις περαιτέρω προκλήσεις (οπότε τελειώνει 

η κρίση) είτε θα επιδείξει προθυμία για κλιμάκωση της 

κατάστασης. Δεν αρκεί όμως να δοθεί έμφαση μόνο στα 

συμφέροντα του καθενός, αλλά και στην αποφυγή ενερ-

γειών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον αντίπαλο 

σε μια αμοιβαίως ανεπιθύμητη διαδικασία κλιμάκωσης. 

Το κεντρικό σημείο σε μια κρίση είναι οι αλλαγές που προσδοκά η 

κάθε πλευρά να πραγματοποιήσει για να προωθήσει τα συμφέροντά 

της, επηρεάζοντας τις αντιλήψεις και αντιδράσεις της άλλης. Το στοι-

χείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, πως ο χειρισμός μιας κρίσης δεν 

θα πρέπει να εκλαμβάνεται πως έχει πάντα ως επιθυμητό στόχο των 

δύο πλευρών την αποκλιμάκωση. Πραγματικός στόχος 

χειρισμού είναι η επιτυχία των στόχων της κάθε πλευράς. 

Ο χειρισμός μιας κρίσης είναι μια λεπτή διαδικασία που 

περιλαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. 

Η λήψη αποφάσεων στις κρίσεις δεν είναι, συνήθως, 

χωρίς συναισθήματα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό 

συνθήκες πίεσης χρόνου και δυναμικών εξελίξεων από 

ανθρώπους που εργάζονται στην ομίχλη των αμφιβολιών. 

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Robert Macknamara, μετά 

την κρίση της Κούβας είχε δηλώσει: «δεν υπάρχει πλέον αυτό που ονομάζουμε στρατη-

γική, υπάρχει μόνον ο χειρισμός των κρίσεων». Με τη δήλωση αυτή, που έχει στοιχεία 

υπερβολής, γίνεται καταφανής η τεράστια σημασία του χειρισμού μιας κρίσης43.

4� Trevor Salmon and R Alkadari, “Crises, Crisis Management and Crisis Prevention”, in Roger Carey and 
Trevor Salmon (eds) International Security in the Modern World, London: Macmillan, �99�.

43 Richard Lebow, Between Peace and War. The Nature of International Crisis, Baltimore, John Hopkins 
University Press, �98�, σελ. �66.

«Αυτός που χτυπάει 

πρώτος, δείχνει ότι 

έχει ξεμείνει από 

επιχειρήματα», 

κινέζικη παροιμία.
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Ασφαλώς δεν θα υπάρχει κρίση στις σχέσεις δύο χωρών όταν και οι δύο 

εγκαταλείπουν τους στόχους τους. Όμως, όταν η σύγκρουση επικρατεί στις 

διεθνείς σχέσεις, ως εκ τούτου και οι διεθνείς κρίσεις (όχι πάντα ανεπιθύμη-

τες), μαζί με τους χειρισμούς τους, θα συμπληρώνουν σελίδες της ιστορίας. Η 

έννοια της διαχείρισης μιας κρίσης δεν συμπίπτει με την έννοια της επίλυσης 

συγκρούσεων (conflict resolution) ούτε και με τη διπλωματία εξαναγκασμού 

(coercive diplomacy). Είναι πιο πλατιά η έννοια της διπλωματίας εξαναγκασμού 

από την έννοια του χειρισμού μιας κρίσης. 

Ο χειρισμός μιας κρίσης είναι συγχρόνως επιστήμη και τέχνη, που μελετάται και 

μαθαίνεται. Θεωρείται δε ότι τελείωσε ο χειρισμός, όταν η ένταση έχει δραστικά 

μειωθεί, ώστε να αποκλείονται στρατιωτικές εχθροπραξίες. Εάν δοθεί ευρύτερη 

έννοια στη διαχείριση κρίσης ώστε να περιλαμβάνει όλο το φάσμα των στόχων και 

προτεραιοτήτων μιας διεθνούς διαφοράς, τότε η διαχείριση θα θεωρείται επιτυχής, 

εάν επιτευχθούν οι στόχοι των δρώντων, ανεξάρτητα ποιοί είναι.

αρχεσ διαχειρισησ διεθνων κρισεων
Σύμφωνα με τον Alexander George, οι επόμενες επιχειρησιακές αρχές (απαιτή-

σεις προς ικανοποίηση), εάν ακολουθηθούν στον χειρισμό μιας κρίσης μπορούν 

να βοηθήσουν στην επιτυχή αντιμετώπισή της44.

• Πολιτικός έλεγχος στην εφαρμογή της πολιτικής. Οι στρατιωτικές ενέργειες 

υποστηρίζουν πολιτικούς στόχους και σηματοδοτούν προς τον αντίπαλο προθέσεις 

και προετοιμασία προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορεί να κλιμακώσουν ή 

και να αποκλιμακώσουν μια κατάσταση (ανάπτυξη δυνάμεων, ασκήσεις, συναγερ-

μοί, χρόνος στρατιωτικής κίνησης). Η σύγχρονη τεχνολογία βοηθάει τον πολιτικό 

έλεγχο. Στην εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων κατά την κρίση, θα πρέπει να 

επιδεικνύεται προσοχή και να εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του σχε-

δίου και οι επικρατούσες ιδιαιτερότητες.

• Σκόπιμη μείωση του ρυθμού στρατιωτικών κινήσεων, προκειμένου να δοθεί 

χρόνος για διπλωματικές ενέργειες, εκτίμηση καταστάσεως, λήψη αποφάσεων και 

για να απαντηθούν προτάσεις45. Τα ΜΜΕ πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Στην κρίση, η πίεση χρόνου είναι δεδομένη, γι’αυτό περιορίζεται και ο αριθμός 

των εναλλακτικών επιλογών.

• Συντονισμός στρατιωτικών και διπλωματικών ενεργειών, ως μέρος μιας συνο-

λικής στρατηγικής, που σηματοδοτεί την επιθυμία για τακτοποίηση της κρίσης με 

διαπραγματεύσεις και όχι με στρατιωτικά μέσα. Ο συντονισμός δυσχεραίνεται με 

την αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων. Οι επικοινωνίες και η συνεκπαίδευση 

των εμπλεκομένων διευρύνουν το συντονισμό.

• Οι κινήσεις στρατιωτικών μονάδων και η απειλή χρήσης στρατιωτικής δύναμης 

θα πρέπει να εναρμονίζονται με διπλωματικές πρωτοβουλίες και να είναι συνεπείς 

με τους διπλωματικούς αντικειμενικούς σκοπούς.

44 Alexander, George, Avoiding War, Westview Press, �99�, σελ. �5.
45 π.χ στην κρίση της Κούβας ο Kennedy έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον αντίπαλό του παρά τις 

αντίθετες εισηγήσεις των συμβούλων του.
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• Αποφυγή κάθε κίνησης και απειλής που δίνει στον αντίπαλο την εντύπωση ότι 

επίκειται προληπτική επίθεση, γιατί μπορεί να προκαλέσει προληπτική επίθεση. 

Η διάκριση μιας καθαρά αμυντικής προετοιμασίας από πρόθεση προληπτικής 

επίθεσης δεν είναι ευχερής.

• Επιλογή στρατιωτικών και διπλωματικών ενεργειών που σηματοδοτούν ή 

είναι συνεπείς με επιθυμία διαπραγματεύσεων για έξοδο από την κρίση, παρά για 

στρατιωτική λύση. Η καταστρεπτικότατα των σύγχρονων οπλικών συστημάτων 

βοηθά στην ταχύτερη έξοδο απ την κρίση.

• Οι διπλωματικές προτάσεις και οι στρατιωτικές ενέργειες θα πρέπει να αφή-

νουν στον αντίπαλο διέξοδο διαφυγής από την κρίση, η οποία θα είναι συμβατή 

με τα δικά του συμφέροντα και θα αποτελεί χρυσή γέφυρα.

Επιπλέον, θα πρέπει να επιδιώκεται η διασταύρωση των πληροφοριών στις 

οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις. Όσο περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις, 

τόσο καλύτερα, εφόσον υπάρχει χρόνος. Ακόμα είναι απαραίτητη η διατήρηση 

γραμμής επικοινωνίας με τον αντίπαλο, ενώ η απάντηση θα πρέπει να διέπεται 

από τη λογική της ευέλικτης απάντησης και όχι της μαζικής. Η ευελιξία αφορά 

στρατιωτικό και πολιτικό τομέα.

στρατηΓικεσ χειρισμΟυ κρισεων
Η έννοια που αποδίδεται στον όρο στρατηγική, στην παρούσα περίπτωση, 

έχει ληφθεί από τη θεωρία παιγνίων στρατηγικής, στα οποία η καλύτερη ενέργεια 

κάθε παίκτη εξαρτάται από το τι ο άλλος παίκτης πράττει. Με τη στρατηγική 

που εφαρμόζεται, επιδιώκεται να φτάσει ο αντίπαλος στο σημείο να προβεί 

σε μια ενέργεια, την οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έκανε. Από τη 

στρατηγική που θα επιλέξουν και οι δύο πλευρές, θα επηρεαστεί και το είδος 

της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. 

Σύγκρουση συμφερόντων, ταχεία εξέλιξη γεγονότων, πίεση χρόνου, 

άγχος, συγκεχυμένη εικόνα, είναι το τοπίο μιας κρίσης. Η διάγνωση της 

κατάστασης και ο καθορισμός των πολιτικών στόχων μπαίνουν σε πρώτη 

προτεραιότητα και τίθεται το εξής ερώτημα: ποιες στρατιωτικές και διπλω-

ματικές ενέργειες θα αξιοποιηθούν για το χειρισμό της κρίσης και με ποια 

στρατηγική. Ως γενικός στόχος τίθεται η αποφυγή της σύγκρουσης και η 

ικανοποίηση των στόχων. 

Όλες οι πλευρές αναζητούν στρατηγικές και τακτικές χειρισμού της κρίσης, 

προκειμένου να φθάσουν εκεί που θέλουν, στους αντικειμενικούς τους σκοπούς. 

Ενυπάρχει πάντα το δίλημμα πολιτικής (ενέργειες προστασίας των συμφερόντων 

και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να οδηγήσουν σε στρατιωτική σύγκρουση). 

Εδώ έγκειται η πρόκληση της επιλογής στρατηγικής χειρισμού μιας κρίσης. Η 

στρατηγική που θα επιλεγεί θα χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά και στρατιωτι-

κά μέσα κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

τρέχουσας κρίσης. Επειδή στη διάρκεια μιας κρίσης μπορεί να αλλάξουν τα 

δεδομένα, θα πρέπει όποια στρατηγική επιλεγεί να μπορεί να προσαρμόζεται 

στην τακτική που τη συνοδεύει.
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εΠιλυση των διεθνων κρισεων 
Με τον όρο επίλυση της κρίσης εννοούμε μια διαδικασία η οποία οδηγεί ένα συ-

γκεκριμένο «ενεργητικό» σύστημα σε μια κατάσταση όπου η υπόθεση στην οποία 

στηρίχθηκε ο ορισμός της διένεξης δεν υφίσταται πλέον για αρκετό χρόνο.

Οι μηχανισμοί της επίλυσης διενέξεων μπορούν να διακριθούν κατά τον Galtung 

σε κατηγορίες από το:

• Αν δεν συμμετέχει σε αυτούς κανένα από τα μέρη που βρίσκονται σε αντι-

παράθεση

• Αν συμμετέχει ένα μόνο

• Αν συμμετέχουν και τα δύο μέρη.

Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν συμμετέχει καμία πλευρά, ο μηχα-

νισμός περιορίζεται σε μια μορφή προσωπικού ή απρόσωπου «χρησμού» που 

προβάλλεται στη διένεξη και που οι επιταγές του (απάντηση) γίνονται αποδεκτές 

από όλα τα μέρη.

Όταν στον μηχανισμό παίρνει μέρος μια πλευρά, τότε αυτή υπόκειται σε ένα 

είδος ελέγχου, στο οποίο της δίνεται η δυνατότητα να αποδείξει τη νομιμότητα 

και το δίκαιο των θέσεών της. Τούτο συμβαίνει π.χ. όταν σε μια διακρατική δι-

αφορά η μια πλευρά προσφεύγει μονομερώς σε ανώτερο δικαστικό όργανο για 

την επίλυση της διαφοράς, όπως είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή το 

Διεθνές Δικαστήριο. 

Τέλος, όταν συμμετέχουν και οι δύο πλευρές, τότε ο μηχανισμός παίρνει συχνά 

τη μορφή ενός αγώνα μεταξύ τους (ανταγωνιστική φάση).

Στη περίπτωση αυτή, οι δύο πλευρές αναπτύσσουν ένα νέο είδος ανταγωνι-

στικής θέσης στην οποία πάλι μάχονται για την υλοποίηση ενός μίνιμουμ επιδι-

ωκόμενων στόχων.

Εκείνο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι η «θεσμοποίηση» του μηχανισμού 

επίλυσης εκφράζει μια δυνατή κατεύθυνση άμεσης επίλυσης των διαφορών.

Η βασικότερη ίσως προϋπόθεση που πρέπει από την αρχή να επισημανθεί είναι 

ότι εφόσον δημιουργηθεί ή αναζητηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων 

θα πρέπει και να αναγνωρισθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Θα πρέπει δηλαδή 

και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές να αποδεχθούν την εφαρμογή του μηχανισμού 

επίλυσης στη διαμάχη τους. Τότε μόνο θα αναγνωρισθούν και οι αποφάσεις τους.

Από τη στιγμή που θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη προς το μηχανισμό αυτόν, τότε 

τα περιθώρια λειτουργικής απόδοσής του είναι περιορισμένα.

Οι κρίσεις διακρίνονται γενικά σε κρίσεις όπου γίνεται κάποια μορφή χρήσης βίας 

και σε εκείνες που δεν γίνεται χρήση βίας. Ως βίαια μέσα θεωρούνται μορφές άμεσης 

χρήσης βίας, απειλή χρήσης βίας και πίεσης. Τα μη βίαια μέσα ταυτίζονται κατά κανόνα 

με τις διαπραγματεύσεις, που όμως διακρίνονται με τη σειρά τους στα εξής σημεία:

• Διαπραγματεύσεις μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών

• Μεσολάβηση

• Διαιτησία.

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται κυρίως σε διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο 

αντιπάλων, η δεύτερη στη δυνατότητα επίλυσης ενός «τρίτου παράγοντα», ο οποίος 
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μεριμνά για την αναζήτηση μιας συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των αντιμαχόμενων 

μερών και η τρίτη περίπτωση αναφέρεται στη δυνατότητα που προσφέρεται για μια 

από κοινού προσφυγή σε ένα διαιτητικό όργανο, όπως είναι π.χ. το Διεθνές Δικαστήριο 

που μεριμνά για τη διευθέτηση μιας συγκεκριμένης διαφοράς μεταξύ κρατών.

συμΠερασματα - διδαΓματα46

Εκ πρώτης όψεως, η φράση «διαχείριση κρίσεων» φαίνεται να αποτελεί μια 

αντίφαση. Η κρίση εμφανίζεται από το πουθενά και προκαλεί τη σκέψη μας για 

το τι είναι φυσιολογικό και ποια είναι η σωστή διαχείριση. Η κρίση, επίσης, χαρα-

κτηρίζεται συχνά από πανικό, σύγχυση ή ακόμη και απόγνωση.

Μπορεί μια κρίση στην πραγματικότητα να επιλυθεί; Η σύντομη απάντηση 

είναι ναι, με την αποδοχή των τριών βασικών αξιωμάτων:

• Οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες

• Όπως και κάθε άλλη πρόκληση στη διοίκηση, οι διαχείριση κρίσεων θα πρέπει 

να προγραμματίζεται και να σχεδιάζεται κατάλληλα, τουλάχιστον με την έννοια 

ότι μπορεί να επέλθει συμφωνία εκ των προτέρων στη σύνταξη συγκεκριμένων 

διαδικασιών διαχείρισης και να εφαρμοστούν σε περίπτωση εμφάνισης κρίσης

• Η διαχείριση των κρίσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευθύνης του κάθε 

ηγέτη ή διοικητικού στελέχους. Κάθε υπηρεσία ή οποιοδήποτε τμήμα υπηρεσίας 

μπορεί να βρεθεί, υπό προϋποθέσεις, σε έναν ρόλο διαχείρισης κρίσεων.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό, εξετάζοντας σύνθετο αριθμό παρατηρήσεων και 

διδαγμάτων από δημόσιους και ιδιωτικού δικαίου οργανισμούς, οι οποίοι έχουν 

αποκτήσει πείρα μέσα από ένα ευρύ φάσμα κρίσεων, είναι ότι αυτό που απαιτείται 

περισσότερο για την επιτυχή διαχείριση μιας κρίσης είναι απλά η κοινή λογική.

Οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες. Το ερώτημα δεν είναι αν ένας οργανισμός ή 

κοινωνική ομάδα θα βρεθούν εμπλεκόμενοι σε μια κρίση, αλλά πόσο σύντομα 

και με τι μέγεθος ευθύνης.

Η κρίση θεωρείται κρίση, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο 

ή αξιόπιστες ή ισχυρές ομάδες συμφερόντων την προσδιορίζουν ως κρίση. Μια 

κρίση δεν είναι απαραίτητο να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη ζωή· 

αρκεί να αμφισβητεί κατά κάποιο τρόπο τη δημόσια αίσθηση της παράδοσης, των 

αξιών, της ασφάλειας και της ακεραιότητας της κυβέρνησης. 

Μια κρίση επιδεινώνεται, αν φαίνεται ότι υπάρχει, έστω και για λίγο, σύγχυση 

ή έλλειψη ελέγχου. 

Από την άποψη των επικοινωνιών, τα μέσα ενημέρωσης αναπτύσσουν μια 

συμβιωτική σχέση με τις ομάδες συμφερόντων (ή ομάδες πίεσης). Ωστόσο, οι 

περισσότερες κρίσεις που επικεντρώνονται στην προβολή τους από ηλεκτρονικά 

μέσα, είναι συνήθως βραχύβιες.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η λογική έννοια του κινδύνου έναντι του οφέλους 

παλινδρομεί διαρκώς. Όσον αφορά το ζήτημα του κινδύνου, μόνον οι εξηγήσεις 

με μηδενικό ρίσκο είναι αποδεκτές από το κοινό και τα ΜΜΕ.

46 ΝΑΤΟ, Generic Crisis Management Handbook (GCMH), �999, p. II-�.
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«Το τίμημα της 

ελευθερίας είναι η συνεχής 

επαγρύπνηση»,

Τόμας Τζέφερσον, 1749-1826,

αμερικανός πρόεδρος

(1801-1809).

Κάθε κρίση είναι διαφορετική, αλλά 

όλες, μέχρι ενός βαθμού, έχουν τα ακόλου-

θα χαρακτηριστικά:

• Το στοιχείο της έκπληξης

• Ανεπαρκής πληροφόρηση, όταν οι ανά-

γκη για πληροφορίες είναι μεγαλύτερη

• Εξέλιξη των γεγονότων ταχύτερη απο 

τις ενέργειες εκδήλωσης αντίδρασης των 

οργανισμών ή υπηρεσιών

• Κλιμακούμενη ροή των γεγονότων

• Απώλεια ελέγχου (πραγματική ή θεωρητική)

• Διακύβευση σημαντικών συμφερόντων

• Έντονη πίεση ελέγχου και αναζήτησης πληροφόρησης από το εξωτερικό 

περιβάλλον

• Σταδιακή ανάπτυξη μιας έντονης ιδέας πολιορκίας και πιθανού πανικού

• Κατάρρευση και διάσπαση του συστήματος λήψης αποφάσεων

• Έμφαση εκ μέρους των επικεφαλής στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και 

αποφάσεις.

Η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό από 

τις αποτελεσματικές επικοινωνίες, τόσο εντός της κοινωνικής ομάδας όσο και 

με εξωτερικές ομάδες συμφερόντων. Ο τρόπος αντιμετώπισης μιας κρίσης, τις 

πρώτες κρίσιμες ώρες της εμφάνισής της, μπορεί να καθορίσει αν θα διαρκέσει 

για μια εβδομάδα ή αν θα διαρκέσει για χρόνια επιφέροντας καταστροφές.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εγκατάσταση ενός επαρκούς συστήματος επικοι-

νωνιών έχουν μεγάλη σπουδαιότητα, καθώς βοηθούν στην αποφυγή προβλημάτων 

που θα συνεπάγονταν την κλιμάκωση των κρίσεων. Αυτοί περιλαμβάνουν:

• Την άρση της ανησυχίας και των επιφυλάξεων της κοινής γνώμης

• Τη δρομολόγηση μιας επαφής ή απάντησης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

• Τον έλεγχο του συντελεστή κλιμάκωσης της κρίσης και την αποφυγή σύγχυσης

• Τη διασφάλιση ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και θα αναληφθεί σύ-

ντομα δράση

• Την παροχή έγκυρης και έγκαιρης καθοδήγησης, σχετικά με τον τρόπο που 

πρέπει να ενεργήσουν οι προσβαλλόμενοι από την κρίση.

Οι κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στην πραγματικότητα, πολλοί 

οργανισμοί όχι μόνο διασώθηκαν από τις κρίσεις, αλλά στο τέλος ενίσχυσαν 

τη δημόσια και επαγγελματική τους εικόνα. Όπως για κάθε μείζονα πρόκληση 

που αφορά διοικητικά θέματα, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και μια λει-

τουργική ομάδα που να εργάζεται εντός σαφώς κατανοητών κατευθύνσεων, 

που να καθορίζονται στο σχέδιο. Με λίγα λόγια, η κρίση προσφέρεται για 

μια εξαιρετική δοκιμασία των ικανοτήτων διαχείρισης και των πρακτικών ή 

μηχανισμών διαχείρισης. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές πρέπει να είναι προε-

τοιμασμένοι να συμμετάσχουν, να επικεντρωθούν στα προβλήματα και να 

γνωρίζουν τι απαιτήσεις υπάρχουν.



�� ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση μιας κρίσης είναι να αποδεχθεί ένας οργα-

νισμός ή η κυβέρνηση ότι οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες και να είναι προετοιμασμένοι 

για το χειρότερο. Αυτό δεν αποτελεί παραλογισμό· σημαίνει ότι ενδεχόμενα θέματα 

κρίσης θα πρέπει να παρακολουθούνται ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη 

ενδεχόμενης κρίσης. Η διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει να θεωρείται μέρος ενός 

ευρύτερου φάσματος συνεχούς διαχείρισης, που περιλαμβάνει διαχείριση καταστάσεων 

προ κρίσης (αντιμετώπιση καθημερινής φύσεως περιστατικών), διαχείριση κρίσης και 

διαχείριση καταστάσεων μετά την κρίση (επιστροφή στην καθημερινή κατάσταση).

Ένα σαφές σύνολο διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων είναι απαραίτητο. Σε αυτό 

περιλαμβάνονται:

 Ένα γενικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει:

• Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και από ποιον, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδικασιών για την ομάδα διαχείρισης κρίσεων του οργανισμού

• Μια διαδικασία ενεργοποίησης 

• Ένα σύστημα κλήσης και ταχείας προσέλευσης για την άμεση επικοινωνία 

των εμπλεκομένων

• Ένα σχέδιο πληροφόρησης κοινού που να περιλαμβάνει βασικά μηνύματα, 

όπως το κύριο μέλημα του οργανισμού για την υγεία και την ασφάλεια.

 Η ικανότητα για συνεχή παρακολούθηση των αναδυόμενων ζητημάτων και 

ανάλυση του κλίματος που επικρατεί στις συζητήσεις των πολιτών. Η προέκταση 

αυτού είναι ο προγραμματισμός εκ των προτέρων, για ορισμένα είδη προβλέψιμων 

κρίσεων, έτοιμων απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα.

 Η διαδικασία για τη δοκιμή του σχεδίου όσο το δυνατόν συχνότερα. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η πρακτική εξάσκηση σε πολλές στρατηγικές αντιμετώπισης, για να εξασφα-

λιστεί ότι τόσο το προσωπικό όσο και ο εξοπλισμός είναι σε λειτουργική κατάσταση.

  Η πρόβλεψη για την κατάρτιση σημαντικών στελεχών και εκπροσώπων 

Τύπου.

ΠρΟτασεισ47

 να είστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο 

• Το προσωπικό του οργανισμού πρέπει να είναι προετοιμασμένο να συμμετά-

σχει στην ομάδα διαχείρισης των κρίσεων. Η αναγνώριση και η παρακολούθηση 

μιας κρίσης σε συνδυασμό με ένα λειτουργικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

για τον εντοπισμό νέων, αναδυόμενων θεμάτων, είναι ουσιώδη στοιχεία για την 

επιτυχημένη διαχείριση κρίσεων.

• Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, θα πρέπει να επιλεγεί ένας εκπρόσωπος Τύπου, για 

να μιλήσει εκ μέρους του οργανισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας αριθμός δευ-

τερευόντων εκπροσώπων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, λόγω της τεχνικής 

εμπειρίας ή εξειδίκευσής τους, υποβοηθώντας έτσι το έργο του κύριου εκπροσώπου. 

 Πάρτε την πρωτοβουλία και ενημερώστε

• Μην φοβάστε να είστε ειλικρινείς με καλές ή άσχημες ειδήσεις. Μην διστάσετε 

47 Ibid. 
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να παραδεχτείτε ότι δεν έχετε όλες τις απαντήσεις ή ότι δεν έχετε τη μαγική λύση 

που επιζητούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

• Πείτε την αλήθεια. Τονίστε ότι παρακολουθείτε την κατάσταση και αναζητάτε 

μια λύση.

• Ενημερώστε τα μέσα ενημέρωσης ότι θα μιλάτε μαζί τους τακτικά, αλλά σε 

χρόνο και τόπο που εσείς θα καθορίσετε.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση, με την ελπίδα ότι 

η κρίση θα υποχωρήσει.

 μην πανικοβάλλεστε 

• Αξιολογήστε τη φύση της κρίσης. Γιατί θεωρείται κρίση; Ποιος λέει ότι πρό-

κειται για κρίση (τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ειδικές ομάδες συμφερόντων); 

Πότε αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως κρίση;

• Εξετάστε τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Αν προέρχονται κυρίως από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο της 

απόκτησης πληροφοριών από άλλες πηγές.

• Αποφύγετε τις αλόγιστες αντιδράσεις σε υποτιθέμενες απειλές.

 λάβετε μέτρα για την αποφυγή κλιμάκωσης της κρίσης

Εάν υπάρχουν προφανείς ευθύνες που πρέπει να συνδεθούν με ένα πρόσωπο 

ή μια πολιτική, να λάβετε κατάλληλα μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Η δράση θα 

πρέπει να λαμβάνεται μόνον εάν πρόκειται για πραγματική λύση. Αλλιώς, δεν θα 

καταφέρετε τίποτα και μπορεί να δημιουργήσετε περισσότερα προβλήματα από 

όσα θα επιλυθούν.

 αξιολογήστε την κατάσταση από πολλές πλευρές

Είναι πολύ εύκολο για τους ανώτερους υπαλλήλους να πιστεύουν ότι η κατά-

σταση είναι χειρότερη από ό,τι είναι πραγματικά. Όταν ένας διαχειριστής κρίσεων 

βλέπει μόνον αρνητικές ειδήσεις ή τηλεοπτικά ρεπορτάζ για το επίμαχο θέμα, η 

διάσταση του προβλήματος τείνει να γιγαντωθεί. Η έρευνα είναι το μέσο με το 

οποίο το μυαλό του διαχειριστή θα επικεντρωθεί στις ακριβείς διαστάσεις της 

πληροφόρησης για το πρόβλημα. 

 εντοπίστε και ενημερώστε πιθανούς υποστηρικτές

Επιδιώξτε την υποστήριξη εκείνων που μοιράζονται την άποψή σας. Οι ενημε-

ρωμένοι υποστηρικτές μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη.

 κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ασχοληθείτε μόνο με την κρίση

Η ώρα της κρίσης δεν προσφέρεται για υπεράσπιση των πολιτικών που είχαν 

πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις κατά το παρελθόν. Ένα καλό ιστορικό αρχείο θα 

πρέπει να υπάρχει για να καταφεύγουμε κάθε στιγμή, αλλά κάθε λύση θα πρέπει 

να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 ενσωματώστε την κρίση στη ροή της λειτουργίας του οργανισμού

Όταν μια κρίση αρχίζει να αποκλιμακώνεται, το θέμα της θα πρέπει σιγά σιγά 

να αποσύρεται, και το κοινωνικό σύνολο ή ο οργανισμός θα πρέπει να επιστρέψει 

στην καθημερινή του δραστηριότητα.

 δώστε προτεραιότητα στο θέμα της ετοιμότητας για κρίσεις

Το θέμα της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να τύχει της ίδιας 
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προτεραιότητας από τον οργανισμό, όπως και οι άλλες σοβαρές δραστηριότητες. 

Αντί να είναι παραμερισμένο και ξεχασμένο μέσα στις πολυάριθμες καθημερινές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοικητικής ιεραρ-

χίας, να εξετάζεται συνεχώς με προσοχή, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα διαχείρισης κρί-

σεων θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εν γένει δομή ηγεσίας του οργανισμού. 

 αναζητήστε την εξουσία και τα μέσα για να πετύχετε το σκοπό σας

Στο ζήτημα της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων θα πρέπει να εκχω-

ρηθεί μεγάλο μέρος εξουσίας και ελευθερία κινήσεων από την ηγεσία. Οι διαχει-

ριστές των κρίσεων πρέπει να έχουν τη δύναμη να λαμβάνουν και να επιβάλουν 

τις αποφάσεις τους. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων δεν μπορεί να αναλάβει την 

ευθύνη να βελτιώσει το επίπεδο της ετοιμότητας χωρίς να της δοθεί, επίσης, η 

εξουσία και τα μέσα να το πράξει. Δεν μπορεί, απλώς, να υποχρεωθεί να ζητήσει 

την άδεια για να ενεργήσει.

 αναπτύξτε τη συνεργασία και το συντονισμό μέσω της εκπαίδευσης

Οι ηγέτες, τα στελέχη και τα μέλη κάθε κοινωνικής ομάδας θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν πάνω στις πρακτικές διαχείρισης μιας κρίσης και τις ικανότη-

τες αντιμετώπισής της και να τις ενσωματώνουν μέσα στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες και ευθύνες. Επίσης, χρειάζεται να αναπτυχθεί η απαραίτητη 

συνεργασία και να επιτευχθεί ο συντονισμός δραστηριοτήτων υποστήριξης με 

τους διάφορους εξωτερικούς μηχανισμούς παροχής βοήθειας του κράτους, με 

σκοπό την υιοθέτηση και προσαρμογή των δοκιμασμένων πάγιων τεχνικών τους 

στα σχέδια του οργανισμού.

 Πραγματοποιήστε απολογισμό επιπτώσεων

Μετά την επίλυση της κρίσης και όταν οι ρυθμοί λειτουργίας επιστρέψουν στα 

φυσιολογικά επίπεδα, είναι σημαντικό, από επιχειρησιακής άποψης, να πραγματο-

ποιηθεί μια κριτική και ένας απολογισμός των επιπτώσεων, καθώς και καταγραφή 

των διδαγμάτων. Αυτό πάντοτε βοηθάει στην πραγματοποίηση των απαραίτητων 

τροποποιήσεων και βελτιώσεων των σχεδίων και διαδικασιών, για την καλύτερη 

προετοιμασία κατά την επόμενη κρίση (υπάρχει πάντα μια επόμενη κρίση).
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H πρφνής νκη των Σβτκών στ Kρσκ κτά τ πρώτ 15νθήμ

ρ τ Iλ 1943 σβησ κάθ πθντητ πκράτησης των Γρμ

νών στ Aντλκ Mτωπ. Πράλληλ, η νκη τή νθάρρν τν 

Eρθρ Στρτ ν ξπλσ, π τν Σπτμβρ τ δ τς, 

γνκή ντπθση σ’ λκληρ τ μτωπ πρς τ δτκά, μ σκπ 

ν πτάξ τς Γρμνς ξω π τ δάφη τ. Στην πθτκή τή 

πρσπάθά τς  Σβτκ θώρησν σκπμη τη δημργ νς 

ρπργφρώμτς στην «Kμπή» τ Δνπρ πτμ, κρς 

μντκής τπθσς των Γρμνών, κντά στ Kάνφ, μ σκπ ν 

πκψν τν κρ γκ των πχωρντων γρμνκών στρτ

μάτων στην ντλκή χθη τ κ ν τν κτστρψν. O κκς 

σχδσμς μως της πχρησης π τς πτλς τ VIII ρ

πβτκ σώμτς, τ νπρκή μτφρκά ρπλάν λλά κ 

η τλής κπδση των σβτκών λξπτωτστών δήγησν τς 

τξρχς τ σώμτς σ πλήρη φνσμ.

H TPAΓΩ∆IA TΩN ΣOBIETIKΩN 

AΛEΞIΠTΩTIΣTΩN ΣTHN «ΚΑΜΠΗ» 

ΤΟΥ ∆ΝΕΙΠΕΡΟΥ ΠOTAMOY

ΚΕΙΜΕΝΟ:

 ντγος ε.α. Γεώργιος Αραμπατζής

ΣEΠTEMBPIOΣ
 1943
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Ανατολικό Μέτωπο, 
Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1943.

Η απλθρση το Μοσολνι πό το λοχγό τν SS Όττο Σκορτσν στις 12 

Σπτμβρο 1943 τν μι κιρ ψχολογικς ντσης γι τος Γρμνούς, 

ύστρ πό τ χτπμτ πο χν δχθ στη Βόρι Αφρικ, τη Σικλ κι 

τώρ στην Ιτλ, κι λπιζν σ μι ντροπ της κτστσης, φού το «Φρού

ριο Ερώπη» ξκολοθούσ ν νι πόρθητο. Δν σνβιν όμς το διο κι 

στο Αντολικό Μτπο. Εκ, π δύο χρόνι, χ διξχθ νς νλητος γώνς 

νμσ σ δύο ποφσισμνος γι όλ ντιπλος, τος Γρμνούς κι τος Σο

βιτικούς· λλ μτ την ξφνιση της γρμνικς 6ης στρτις το Φον Πολος 

(Von Paulus) πό το νηλς σφροκόπημ πό τος Σοβιτικούς στο Στλινγκρντ 

κι την πριφν νκη τος στο Κορσκ (Kursk), κτ το πρώτο δκπνθμρο 

το Ιολο 1943, τη μγλύτρη ρμτομχ όλν τν ποχών, σβησ γι τος 

Γρμνούς κθ πιθνότητ πικρτησς τος. 

Ενθρρμνος ο Ερθρός Στρτός πό την πιτχ τ ξπλσ τον Σπτμ

βριο το 1943 γνικ ντπθση σ ολόκληρο το μτπο προς τ δτικ, μ σκοπό 

ν πτξι τος Γρμνούς ξ πό τ πτρι δφη. Η πλθρση το Όρλ κι 

το Μπλγκοροντ (Belgorod) νθοσσ το σοβιτικό λό, ο οποος ρχισ ν πιστύ

ι ότι πργμτι ο πόλμος τούς νο, λλ οι σοβιτικο σχδιστς διτηρούσν 

τις πιφλξις τος· γνώριζν ότι οι Γρμνο τν σ θση, ότν θ τος δινότν η 

κιρ, ν νδιοργνθούν, ν νσντχθούν κι ν ντιστθούν στην κτλλη

λη μντικ τοποθσ μχρις 

σχτν. Μτ τη σντριβ 

τος όμς στο Κορσκ κι την 

ποτχημνη προσπθι ν 

διτηρσον πό την κτοχ 

τος το Χρκοβο, ποχρώθη

κν ν το γκτλψον μχρι 

το τλος Αγούστο. Αδν

τώντς ν νισχθούν μ νς 

φδρς, νγκστηκν ν 

σμπτχθούν προς τ δτικ 

χρησιμοποιώντς κτλληλ 

τις φσικς πτχς το δφος 

κι κρς το μγλο πλγμ 

τν ποτμν γρμμών της 

Σοβιτικς Ένσης, όπο μπο

ρούσν ν προβλον σθν

ρ ντστση. Η μορφ όμς 

το ποχρητικού γών τν 

γνστη γι το Χτλρ κι χρι

στηκν λλπλληλς σνντ

σις τν γρμνών στρτηγών 

το μτώπο μζ το, γι ν 

τον πσον τλικ ότι τώρ 
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η ποχώρηση τν στρτιών τος τν μονόδρομος γι τη στηρ τος· λλ 

κόμη κι μ τ τη σγκτθσ το ο Φύρρ στις ιδικς οδηγς πο ξδσ 

πισμιν ιδιτρ ότι οι μονδς πο θ ποχρούσν πρπ ν προν μζ 

τος όσ τρόφιμ, ζώ, οχμτ κι πρώτς ύλς μπορούσν ν μτφρον κι 

ν κτστρψον οτιδποτ πρχ χρσιμο στον Ερθρό Στρτό. 

Οι Σοβιτικο τώρ ριχνν σνχ κι ισχρ σφροκοπμτ κτ το γρ

μνού ισβολ κι κρς στο κντρικό κι νότιο μτπο. Στος τομς τούς 

όπο χν σγκντρώσι το μγλύτρο μρος το δνμικού τος σ μχητς 

κι ρμτ, πιζητούσν την τλιτικ σντριβ το ντιπλο τος. Απνντι 

στος Γρμνούς η ρσικ πολμικ μηχν χ πρτξι πν πό ξι κτομ

μύρι νδρς, 5.800 ρμτ, 101.400 προβόλ κι όλμος κι 13.400 ροσκφη 

πντός τύπο1. Δν τν μόνο η ριθμητικ προχ το Ερθρού Στρτού, πο 

μπορούσ ν πιφρι το ποφσιστικό ποτλσμ, λλ κι η ικνότητ τν 

στρτηγών το ν κτθύνον δξιοτχνικ τ διδοχικ κι κρι πλγμτ 

το κτ τον ντιπλο το. 

Στο κντρικό μτπο, διηύθν τον γών ο στρτηγός Κονστντν Ροκοσσόφσκ 

(Κonstantin Rokossovski), μι μγλη στρτιτικ φσιογνμ το Eρθρού Στρτού, 

πο χ διδρμτσι ποφσιστικό ρόλο στη μχη το Στλινγρντ κι το Κορσκ. 

Νοτιότρ, πικφλς το μτώπο το Βόρονζ (Voronezh) τν ο στρτηγός Νικο

λι Βτούτιν (Nikolay Vatutin), μι πσης ισχρ στρτιτικ προσπικότητ, πο 

κι τός πιξ σημντικό ρόλο στη μχη το Κροσκ. Ακόμη νοτιότρ, το μτπο 

της Στππς τν πό τη διοκηση το Ιβν Κόνφ (Ivan Konev), νός σκληροτρχη

λο ρώσο στρτηγού, πο μτ πό νμισ χρόνο θ κτλμβν το Βρολνο. 

Τλος, διοικητς το νοτιοδτικού μτώπο τν ο στρτηγός Ρόντιον Μλικόφσκ 

(Rodion Malikovski), πο ν χρόνο πριν χ σνδσι το όνομ το μ την τύχη της 

γρμνικς 6ης στρτις το Φον Πολος στο Στλινγκρντ. 

Οι Γρμνο πνντι σ’ τ τη γιγντι σγκντρση το Eρθρού Στρτού 

νιθν ββιοι κι μχνοι. Η μόνη σνδ στηρς τος τν τώρ η σύμπτ

ξη τν τσσρν στρτιών το Έριχ φον Μνστιν στην μντικ γρμμ το 

Δνιπρο, το σντομότρο δντόν. Η γρμμ τ τν η πιο σφλς π’ όλς 

τις δντς θσις, φού η πρώτη τοποθσ, πο χ πιλγ πν στον ποτμό 

Μιος γκτλφτηκ σύντομ, μτ την μφνιση μις σοβρς πιλς γι πρ

φλγγισ της πό τις σοβιτικς δνμις. Ο ποτμός Δνπρος, μ μκος 2.600 

χιλιόμτρ, βθος ς κι 12 μτρ κι πλτος πο ξπρνι σ ορισμν σημ 

το τ τρ χιλιόμτρ, νι το σοβρότρο δτινο κλμμ της πριοχς κι ορ

θώς προτιμθηκ πό τος Γρμνούς ς μι τλικ μντικ τοποθσ. Αλλ κι 

οι Σοβιτικο, ριστοι γνώστς το πτριο δφος τος, χν πικντρώσι κ 

την κύρι προσπθι τος κι πιζητούσν το κριβς σημο το ποτμού, γι 

ν πιφρον το σντριπτικό χτύπημ στις ξντλημνς γρμνικς στρτις κι 

μλιστ τη στιγμ πο θ κτλούσν τη δύσκολη κι λπτ φση το ποχρητι

κού λιγμού μσ πό τόν τον «Αντολικό Προμχών», όπς τον ποκλούσ 

1 Στρτιτική στρ: Μηνιο πριοδικό, Μρτιος 1997, τύχος 8, σλ. 47.
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ο Χτλρ2, κι κτ πό την ισχρ πση το σοβιτικού στρτού. Κι το σημο 

τό δν ργησ ν ντοπιστ: ν κνό μτξύ της 4ης τθρκισμνης στρτις 

το Χρμν Χοθ (Hermann Hoth) προς βορρ στην πριοχ γύρ πό το Κβο, κι 

της 8ης στρτις το Όττο Βόλρ (Οtto Wohler) προς το νότο, στην πριοχ μτξύ 

Κνφ (Kanev) κι Τσρκσσ (Cherkassy) τν ό,τι ιδνικότρο γι τη δημιοργ 

νός προγφρώμτος στη δτικ όχθη το ποτμού κι την πρπρ πιδν

ση τς τσι κι λλιώς πρπλοκης ποχρητικς ποστολς τν Γρμνών. Κι οι 

σνθκς, ββι, γι κμτλλση τού το κνού σνηγορούσν στη χρησιμο

ποηση ρποβτικών δνμν, πο όμς μόλις στις ρχς το 1943 ρχισν ν 

νσγκροτούντι· μχρι κνη τη στιγμ χν νργοποιηθ κοσι ρποβτι

κς τξιρχς μ δύνμη 3.4004.000 νδρών η κθ μ, νισχμνς μ λφρό 

προβολικό κι ρμτ μχης κθώς κι δύο σντγμτ νμοπτρν. 

Η κκθριση όμς το Eρθρού Στρτού πό τον Στλιν κτ τ τη 193839 χ 

φσι το ποτύπμ της κι στις ρποβτικς δνμις. Αποδιοργνμνς, όπς 

τν, κι νκπδτς οι λφρ τς ξοπλισμνς στην ρχ πλκτς μονδς, 

λλ κι μ νπρκ κι κτλληλ ροπορικ μσ, ροσκφη κι νμόπτρ, 

ρχνοντν πλπιστικ κτ τ πρώτ στδι το πολμο, γι ν φρξον κποιο 

κνό  ν νισχύσον το μτπο  τλος ν πργμτοποισον στ μτόπισθν το 

χθρού κι σ σνργσ μ τος ντρτς πο δρούσν κ, δολιοφθορς στ δ

κτ πικοιννιών κι νφοδισμού το. Οι κριότρς π’ τς τις προσπθις 

τν στο Μτσνσκ (Mtsensk), τον Οκτώβριο το 1941, μ ρψη τν πολιμμτν το 

V ρποβτικού σώμτος μ σνολικ δύνμη πρπο 6.000 νδρών, λλ κι στην 

ρύτρη πριοχ της Βισμ (Vyazma), κτ το τρμηνο ΙνοροΜρτο 1943, 

στον ξον προλσης τν Γρμνών Σμόλνσκ (Smolensk)Μόσχ λλν 7.000

10.000 πρπο λξιπττιστών3. Όμς τ ποτλσμτ τών τν προσπθιών 

δν τν τ νμνόμν. Τ πολύ λγ διθσιμ μτφορικ ροσκφη δν π

τρπν μζικ ρψη λξιπττιστών κι οι δνμις πο ρχνοντν τμημτικ κι πο 

χν μγθος το πολύ νός τγμτος, ποτλούσν ύκολη λ στ μηχνοκνητ 

Πντσρ, τ οπο νργώντς ψύχριμ, γργορ κι σρτικ τις ξολόθρν  

τις ποχρνν σ τκτη φγ, πριν νλβον ξιόλογη δρση. Τώρ όμς πο 

ο Ερθρός Στρτός χ νλβι την πιθτικ πρτοβολ, νμνότν μι πιο 

οσιστικ κι ποτλσμτικ χρησιμοποηση τν ννμνν κι νδιοργν

μνν πλον ρποβτικών μονδν το. 

Στην πιθτικ πιστροφ τος στον τομ τό, οι Σοβιτικο πλξν ς πδο 

πιχιρσν την «Κμπ» το ποτμού Δνιπρο, μι φσικ στροφ, πο ξχ 

προς τ ντολικ κι τν διμορφμνη πό μι μγλη κμπύλη μ λώδις 

όχθς, νοτιοντολικ το Κιβο. Η πριοχ της «Κμπς» τς βρισκότν πό 

τον λγχο τν σοβιτικών ντρτών πό την νρξη της γρμνικς προλσης 

το 1941· τότ χ πρκμφθ πό τος Γρμνούς κι στη σνχι γκτλ

φθηκ, κι γι δύο χρόνι οι ντρτς νργούσν στην πριοχ σχδόν λύθρ 

κι ννόχλητ, χρησιμοποιώντς προκλπτ τις ποτμις λμβος μσ στ λη 

2 Hickey, Michael: Out of the sky, σλ. 130.
3 Mickey, Michael: Out of the sky, σλ. 121129.
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αλλ και στον διο τον ποτμό. Τώρ όμς η «Κμπ» ποκτούσ μγιστη στρτη

γικ κι τκτικ σποδιότητ. 

Κτ μκος το ποτμού πρχν πντ κύρις διβσις (γφρς): στο Κβο, 

στο Κνφ, στο Τσρκσσ, στο Κρμντσοκ (Kremenchuk) κι στο Ντνιπροπ

τρόφσκ (Dnipropetrovsk), λλ κι ορισμν κτρθν τών πρσμτ. Η πο

τμι όμς γρμμ στο σύνολό της ποτλούσ ν ισχρό φσικό κώλμ, πο 

μπορούσ ν χ οργνθ πιμλώς κ τν προτρν πό τος Γρμνούς, πρ 

το γγονός ότι ττοιο δος ηττοπθς, όπς δμ, τσις πγορύοντν ρητ 

πό τον Χτλρ. Οι Σοβιτικο ννμνοι, δντο κι κρς ποφσισμνοι γι 

όλ πιδκν ν πθσον τος Γρμνούς πό την πριοχ τος, ν κτλβον 

κλπζοντς το δτινο κλμμ κι ν τος στρσον τη δντότητ ν οργν

θούν μντικ· σύμφν μλιστ μ το κθιρμνο σοβιτικό δόγμ σχδισμού, 

θλν ν πιτθούν μσς κτ το ξον σύμπτξης τν Γρμνών. 

Μχρι τις 22 Σπτμβρο 1943, η γρμνικ ποχώρηση φινότν ότι ξλισ

σότν κλ. Τρις μρρχς τος, η 10η κι 34η πζικού κι η 112η μηχνοκνητη 

το ΧΧΙV σώμτος το Βλτρ Νχρινγκ (Walther Nehring) βρσκοντν κόμη στην 

ντολικ όχθη το ποτμού κι σνκλινν προς τη γφρ το Κνφ, στη νότι 

όχθη της «Κμπς» το, γι ν πρσον πνντι. Ο διοικητς της 4ης τθρκισμ

νης στρτις στρτηγός Χρμν Χοθ χ διτξι την 18η τθρκισμνη μρρχ 

ν νπτχθ νότι το Κιβο κι ν δισφλσι την «Κμπ», μχρις ότο οι 

τρις τς μρρχς διβούν σφλώς τον ποτμό κι γκτστθούν μντικ 

πν στη δτικ όχθη. 

Στις 23 Σπτμβρο, ν ρσικό τγμ ρμτν Τ34, η δύνμη κλψης της 

3ης τθρκισμνης στρτις Φρορών το στρτηγού Πβλ Ρμπλκο (Pavel 

Rybalko), βρισκότν δη τρ μλι βόρι πό τη γφρ το Κνφ, πν στη 

οπο σνστζοντν, γι ν τη διβούν, οι τρις μρρχς το ΧΧΙV σώμτος. Οι 

κιρικς σνθκς τν ντξος κι το δφος, κτός πό τις οδούς, προσπλστο, 

κτι πο κθιστούσ τη διβση το ποτμού κόμη πιο δύσκολη. 

Το τγμ κλψης χ μν πλησισι τον ποτμό σ πόστση νπνος, λλ 

δν χ τ μσ ν τον ζύξι· οι σοβιτικο όμς πολμιστς τν ποφσισμνοι 

ν σπσον την μντικ γρμμ το χθρού κι ν κτλβον, ν τν δντόν, 

τη γφρ θικτη ξσφλζοντς τσι την πρόσκοπτη κνηση τν στρτμτν 

τος πο θ κολοθούσν. 

Τσσρις κληρτο στρτιώτς4 οι Σμνοφ (Semenov), Ιβνφ (Ivanov), Πτού

κνοφ (Petuknov) κι Σσολιτιν (Sysoliatin) τν οι πρώτοι πο, πό την κλψη το 

σκότος, πρσν στη δτικ όχθη χρησιμοποιώντς μι ψρόβρκ κι νοιξν 

το δρόμο γι νν ολόκληρο λόχο πζικού, ο οποος κτλβ το χριό Γκριγκό

ρφσκ, χρς ντστση, δημιούργησ ν μικρό προγφύρμ κι πρλληλ 

δσ την ντύπση στος Γρμνούς ότι πρόκιτο γι μι πολύ μγλύτρη δύ

νμη, πο πρσ τον ποτμό. Ακολούθησν σκληρς μχς γύρ πό τη γφρ 

το Κνφ, στην οπο πιτθηκν μ σφοδρότητ ρμτ το Ρμπλκο, τ οπο 

4 Στρτιτική στρ: Μηνιο πριοδικό, Μρτιος 1997, τύχος 8, σλ. 50.
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Ο στρατηγός Πάβελ Ρυμπάλκο, διοικητής της 3ης τε-
θωρακισμένης στρατιάς φρουρών των Σοβιετικών, 

ένας από τους πρωταγωνιστές στη μάχη για την 
«Καμπή» του Δνειπέρου. Από το μηνιαίο περι-

οδικό Στρατιωτική 

Ιστορία, Μάρτιος 
1997, τεύχος 8.

προπορύοντν, λλ ποκρούστηκν, στ κι μ δσκολ, πό τη 10η τθρ

κισμνη μρρχ το ΧΧΙV σώμτος. Το σώμ τό κτόρθσ τσι όχι μόνο ν 

ολοκληρώσι τη σύμπτξ το πσ πό τον ποτμό, ντινζοντς στο τλος την 

πμχη γφρ, λλ κι μ τη βοθι της 19ης τθρκισμνης μρρχς, πο 

κτφθσ πό το Κβο, ν πριορσι το σοβιτικό προγφύρμ. 

Βοριότρ το Κιβο, τ στρτύμτ το Ροκοσσόφσκι, λισσόμν κι ν

διτσσόμν πό την ηγτικ ιδιοφ το στρτρχη, κτόρθσν ν δώσον 

ν ισχρό κτύπημ στος Γρμνούς μ προπορόμνη ς δύνμη κρούσης τη 

13η στρτι κι ν ξσφλσον στις 26 Σπτμβρο ν πολύτιμο προγφύρμ 

στο Δνπρο. Αλλ κι ο Κόνφ δν στρησ σ ορμητικότητ κι ποφσιστικότη

τ· πφλούμνος πό την ομχλη, πο πικρτούσ στην πριοχ, κτόρθσ ν 

διβ τον ποτμό σ 18 σημ το κι σ ν μκος 110 χιλιομτρν! τν πολύ 

δύσκολο πλον γι τη γρμνικ διοκηση ν λγξι κι τος 23 πόρος το πο

τμού, μζ κι τις πντ γφρς, κι ποφσισ ν πγορύσι τολχιστον τη 

διύρνση τν προγφρμτν πο χν δημιοργηθ, μχρις ότο σγκντρώ

σι τις νγκς δνμις γι ν ξπολύσι ντπιθσις. Ακολούθησν λσσώδις 

μχς στην προσπθι τν Γρμνών ν πθσον τος Ρώσος πό τις θσις 

τος κι στην πόφση τν τλτν ν πρμνον γντζμνοι στη δτικ 

όχθη. Η κτστση διχν ν νι μφρροπη κι η θση κι τν δύο πλρών 

βρισκότν στην κόψη το ξρφιού. Η Βρμχτ ποχρώθηκ ν πρχρσι 

στ κι λγ δφη της Οκρνς, χρις στην τοθσ κι τν ηρσμό τν 

Σοβιτικών, λλ κι οι τλτοι νησχούσν, γιτ, νι μν χν δημιοργσι 
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τα μικρ τ προγφρώμτ, όμς η διύρνσ τος δν χ κόμη πιτχθ 

κι τό σμιν ότι οι Γρμνο διτηρούσν μι σχτικ πρτοβολ κινσ

ν. Σ’ τ την κρσιμη φση το γών, οι σοβιτικο πιτλς κρινν ότι ο 

μόνος τρόπος ποδιοργνσης της μντικς γρμμς το Δνιπρο κι της 

διύρνσης τν προγφρμτν, πο χν δημιοργηθ, τν οι μονδς το 

VIII ρποβτικού σώμτος το στρτηγού Ζτβκχιν (Zatavakhin). Οι πντ 

ρποβτικς τξιρχς το (τρις λξιπττιστών κι δύο ροπροσγιούμνς), 

τν σγκντρμνς δη στ ροδρόμι της Πολτβ, 150 μλι ντολικ το 

ποτμού, τοιμς ν ριφθούν στ δτικ της «Κμπς» κι μσ στο κνό νμσ 

στην 4η κι την 8η γρμνικ στρτι. Από τις 16 Σπτμβρο, χ δη φθσι στο 

ρποβτικό σώμ στην Πολτβ η κτλστικ διτγ γι την ποστολ το. 

τν σύντομη κι σφς: ν γκτστσι ροπρογφύρμ κτ μκος της 

χορδς της «Κμπς» το Δνιπρο, πο νώνι τ χρι Μποκρν (Bukrin) κι 

Κνφ κι ν πγορύσι την προσγγιση χθρικών δνμν προς τον ποτμό. 

Ακόμη πιο πλρις κι σγκκριμνς τν οι ποστολς τν τριών τξιρχιών 

λξιπττιστών: η 1η ν ριφθ κοντ κι πσ πό τη γφρ το Κνφ μ σκοπό 

ν πρμποδσι το δντόν πρισσότρο τη χρησιμοποησ της πό τον χθρό, 

η 3η ν πσι στην πριοχ της Σντρ (Shandra), προκιμνο ν ποκόψι την 

πρλληλη προς το ρο το ποτμού σιδηροδρομικ γρμμ κι η 5η τξιρχ ν 

ριφθ στο Γκρούσβο (Grushevo) κι ν κτλβι την ρύτρη πριοχ το σ 

μι κτση 10 μιλν δτικ το ποτμού. Στο ρποβτικό σχδιο νργς δν 

σμπριλφθηκ, σ’ τ τη φση, η ρομτφορ τν δύο ρπροσγιούμνν 

τξιρχιών, ούτ το βρος οπλισμού, λόγ λλιψης μτφορικών ροσκφών, 

κι οι λξιπττιστς θ ντιμτώπιζν τ γρμνικ ρμτ μόνο μ τ τομικ 

τος όπλ, τος λφρούς όλμος κι τ πολβόλ. 

Στη δύνμη τν τξιρχιών λξιπττιστών, κι κρς της 1ης κι της 3ης, 

πρχν πολλο πό κνος πο πζησν μτ πό τις μχς της Βισμ, λλ 

οι πρισσότροι, μτ την νπλρση τν μονδν, τν νοι κι νθοσιώδις, 

κληρτο, χρς προηγούμνη πολμικ μπιρ κι, όπς τν φσικό, δ γνώ

ριζν τι τος πιφύλσσ το μλλον. Οι πλμχοι όμς λξιπττιστς, χοντς 

πολμσι κτ τν Γρμνών κι χοντς γθ το πσμ κι την γριότητ τος, 

τν σγκρτημν ισιόδοξοι κι πιφλκτικο. 

Οι λξιπττιστς το VIII ρποβτικού σώμτος λβν στ ροδρόμι τος 

τις τλτς σύντομς κι νθρρντικς, όπς γντι σ ττοις πριπτώσις, οδη

γς κι πιβιβσθηκν στ ροσκφη. «Οι Γρμνο στην Κμπή το Δνιπρο», 

τος πν οι πικφλς τος, «νι πνικόβλητοι κι μχνοι κι νμντι 

μικρ ντστση, προβλπτι δ τχ σννση μ τις χρσς μς δνμις· 

σ πρπτση κθστρησης της σννσης, η ρποβτικ δύνμη θ λθι σ 

πφ κι θ σνργστ μ τος πολριθμος ντρτς μς, πο δρον στη 

δτικ όχθη»5. Πρ πό τ, η δηση ότι όλς οι ζώνς ρψν σύντομ θ βρ

σκοντν μσ στην μβλι το ρσικού προβολικού πό την ντολικ όχθη, 

5 Hickey Michael: Out of the sky, σλ. 131.
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τος νπτρσ το ηθικό· δ θ τν μόνοι γι πολύ οι λφρ ξοπλισμνοι σο

βιτικο λξιπττιστς. 

Η ρψη τν τξιρχιών χ προβλφθ ν γνι τη νύχτ 23/24 Σπτμβρο 

μ 180 μτφορικ ροσκφη, κρς τύπο IL2, γι μτφορ λξιπττιστών, 

κι βομβρδιστικ ΤΒ3, κτλληλ τροποποιημν, γι μτφορ το λφρού 

προβολικού κι τν ρμτν μχης πο χν διτθ στις τξιρχς. Τον ρο

πορικό στόλο σμπλρνν δύο νμόπτρ φόρτο κι 35 νμόπτρ μτφο

ρς προσπικού. Όλ τ τ ροπορικ μσ πρπ ν σγκντρθούν στ 

ροδρόμι της Πολτβ μχρι το σούροπο της 23ης Σπτμβρο. Ο πιτλικός 

όμς προγρμμτισμός τν σοβιτικών σχδιστών κτρρσ δρμτικ κι το 

βρδ της 23ης Σπτμβρο χν φιχθ μόλις οχτώ ροσκφη, νώ οι κιρικς 

σνθκς πιδινώνοντν σνχώς. 

Οι Γρμνο κμτλλόμνοι την κθστρηση τ, λλ κι το σκοτδι της 

νύχτς, σνχισν ν ξχύνοντι προς τ δτικ πν πό τη γφρ το Κνφ, μ 

πιδξη ν οργνθούν μντικ πν στον ποτμό, γι ν δώσον ν δντό 

κτύπημ στος πρχόμνος Σοβιτικούς. 

Το πρ της 24ης Σπτμβρο ρχισν ν φθνον μμονμν κποι ροσκ

φη διφόρν τύπν κι ς π το πλστον κτλληλ γι φόρτση. Δν πρχν 

όμς οι ονομστικς κτστσις λξιπττιστών ούτ οι πνκς φόρτν κτ 

ροσκφος. Έτσι, οι πιλότοι ξνν την κφόρτσ τος, προκιμνο ν κτμ

τρηθούν οι ντρς κι ν σγκριθ το σνολικό τος βρος μ τ φλιμ φορτ 

τν ροσκφών. Πρ πό τό, η όλη διδικσ φόρτσης κι νχώρησης 

δικοπτότν κι πό την δνμ γκιρης διθτησης το τρόπο νφοδι

σμού τν ροσκφών σ κύσιμ. Το γγονός τό ποχρσ τη διοκηση της 

ροπορικς δύνμης ν οδηγσι νν ριθμό ροσκφών σ λλ ροδρόμι 

κι τ ρποβτικ στρτύμτ ν μτκινηθούν οδικώς προς τ, μ σνπι 

ν χθ πολύτιμος χρόνος. Οι μονδς τν τξιρχιών τν τώρ δισκορπισμνς 

κι οι φόρτοι τν ροσκφών σ πολλς πριπτώσις ποτλούντν πό ντρς 

ξι  πτ διφορτικών μονδν. Το χιρότρο πό όλ όμς τν ότι ο οποιοσ

δποτ νρμόδιος διν ντολ σ κθ ροσκφος πο φορτνότν ν πογι

θ, ξχριστ κι νξρτητ πό την ώρ πογσης τν λλν ροσκφών. 

Ελχιστοι τν οι πιλότοι πο γνώριζν τον προορισμό τος, οι δ λξιπττιστς 

τν πντλώς πληροφόρητοι γι την ποστολ τος6. 

Κτ πό τς τις πρργς σνθκς, πογινότν το πρώτο ροσκφος στις 

18:30 γι την «Κμπ» το Δνιπρο. Αν ο στρτηγός Βτούτιν, διοικητς το μτώ

πο Βορονζ, γνώριζ τη διτξη τν γρμνικών δνμν στην ρύτρη πριοχ 

της «Κμπς», σφλώς θ μτν τ την ποστολ τοκτονς! Οι σχδισθ

σς ζώνς ρψν χν κτκλσθ πό τις γρμνικς δνμις της 112ης μρρχς 

πζικού κι της 10ης τθρκισμνης μρρχς· το πόγμ δ της 24ης Σπτμβρο 

μονδς της 19ης μηχνοκνητης μρρχς κινθηκν ντολικ προς την «Κμπ», 

γι ν κλύψον τη σύμπτξη τν οπισθοφλκών το XXIV σώμτος. 

6 Hickey Michael: Out of the sky, σλ. 132.
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Η μάχη για την «Καμπή» 
του Δνείπερου, 

Σεπτέμβριος 1943.

Όταν η πικφλς γρμνικ φλγγ πλησσ προς το Κρούσβο, μφν

σθηκν πό πν κι μσ στη θοσκότινη νύχτ τ πρώτ ρσικ μτφορικ 

ροσκφη σ σχημτισμούς κτ δδς κι τριδς· τν τ ροσκφη μ την 

5η τξιρχ λξιπττιστών, τ οπο ποχρώθηκν ν ρξον τος λξιπττιστς 

τος πό πολύ ψηλ, γιτ μχρις κ φθνν τ κτιγιστικ πρ τν πρσύγ

χρονν την ποχ κνη οπλικών σστημτν τν πολλπλών κτοξτών, σ 

ντιροπορικό ρόλο. Όσοι πό τος ντρς δισώθηκν πό τ γρμνικ πρ 

πο δχοντν κτ τη διρκι της πρττμνης κθόδο τος, δισκορπστηκν 

σ’ όλη την πριοχ· λλ κι κ δν χ τλιώσι το μρτύριό τος· οι κρδο

κούντς Γρμνο τούς κτδκν νηλώς μτ την προσγσ τος κι τούς 

ξολόθρν. Το σκηνικό τό διρκσ όλη τη νύχτ μ νν ορνό ν φτζτι 

πό φτοβολδς λμψης, πο προκλούσν σύγχση στ διδοχικ κύμτ τν 

ρσικών μτγγικών. Ο διοικητς της τξιρχς κι ν μικρό τμμ το κτόρ

θσν ν διφύγον μσ σ πρκμνο δσος, λλ η πόλοιπη τξιρχ μχρι 

τ μσνχτ χ πύσι ν πρχι! 

Η 3η τξιρχ λξιπττιστών, πο προοριζότν γι την πριοχ της Σντρ, 

πσ κριβώς μσ στη διτξη της 34ης μρρχς πζικού κι το στρτηγο 

το ΧXIV σώμτος, κι οι λξιπττιστς βρθηκν κτθιμνοι στ κτιγιστικ 

πρ τν Γρμνών, κτ την κθοδό τος. Όσοι πιβσν δισκορπστηκν κι 

το, όπς κι της 5ης τξιρχς, σ’ ολόκληρη τη γύρ πριοχ κι κτ τμμ

τ φγδν τρχν μτ την προσγση, γι ν δισθούν. Η κτστροφικ 

τ κτληξη τν σοβιτικών λξιπττιστών σγκλόνισ όχι μόνο τη σοβιτικ 

διοκηση, λλ φησ νδος κι τος διος τος Γρμνούς, ότν το πρ της 

πομνης, 24ης Σπτμβρο, ντκρισν ν σκηνικό πρτοφνούς μκλιού! Από 

τος 7.000 λξιπττιστς, μόνο οι 2.300 πρπο δισώθηκν κι κτόρθσν ν 

διφύγον κι ν ποκρβούν στ γύρ δση. Ο διοικητς το γρμνικού XXIV 
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σώματος, στρτηγός Νχρινγκ θ πριγρψι ργότρ ς ξς τη σμφορ τ 

τν σοβιτικών λξιπττιστών: «Η σοβιτικ διοκηση πλώς δν κτμησ σστ 

το χρόνο, την πριοχ το στόχο κι τις πιθνότητς πιτχς της πιχρησης· 

τν μι ρσιτχνικ πιχρηση. Η ιδ πό στρτηγικ πλρ τν σστ, 

λλ η σχδση κι η κτλση πρόχιρη. τν σφς πς δν πρχ κποιος 

ιδικός πσ της. Οι μονδς δισκορπστηκν τόσο πολύ, ώστ δν μπόρσν ν 

σγκντρθούν γργορ γι σστημτικ κι σντονισμνη δρση. Φσικ, τν 

μι τχς σγκρ γι μς κι μι κτστροφικ γι τος Σοβιτικούς το γγονός 

ότι οι τρις γρμνικς μρρχς τχ ν κινούντι μσ στις ζώνς ρψν. Αλλ 

κόμη κι χρς το τχο τό γγονός η πιχρηση δν θ πιτύγχν, γιτ ο 

χρόνος πο κδηλώθηκ τν σφλμνος. Αν η ρψη χ πργμτοποιηθ πριν 

το XXIV σώμ δισχσι τον ποτμό, μ την ττόχρονη κτληψη της γφρς στο 

Κνφ, τό θ μπορούσ ν δημιοργσι μι πργμτικ κρσιμη κτστση, όχι 

μόνο γι το σώμ, λλ κι γι ολόκληρη τη στρτι»7. 

Η ποψη τ το γρμνού στρτηγού κλύπτι, ββι, τη στρτηγικ κι 

τκτικ πλρ της ρποβτικς πιχρησης στην «Κμπ» το Δνιπρο· 

πρχι όμς κι το διδικστικό μρος της πιχρησης, πο ποβοηθ ποφσι

στικ το τκτικό μρος γι την πτξη το στρτηγικού στόχο. Αποδχτηκ ότι 

οι Σοβιτικο στον ρποβτικό τομ, πρότι τν πρτοπόροι σ τόν, μ τις 

σποδς πιδξις το 1936 στο Κβο, χν σοβρς λλψις στο σντονισμό 

κι την τχνικ. Η λλιψη λγχο γι την γκιρη σγκντρση τν πιτούμ

νν ροσκφών στ ροδρόμι νχώρησης κι σντονισμού πογσης τν 

μονδν λξιπττιστών, λλ κι, το σημντικότρο, η γκλημτικ πρλιψη 

σνργσς μ τος ντρτς, πο δρούσν στην πμχη πριοχ της «Κμπς», 

σνβλν σ μγλο βθμό στη σμφορ τν λξιπττιστών. Μι μζικ, γκι

ρη κι ττόχρονη ρψη λξιπττιστών σ πιμλώς οργνμνς κι κτλληλ 

πισημσμνς πό τος ντρτς ζώνς ρψν πιθνόττ δν θ χ τ την 

τύχη. Φντι πς οι Σοβιτικο, όντς πρόθμοι ν ποδχοντι βρις πώλις, 

προκιμνο ν πιτύχον τος στόχος τος, οδηγθηκν σ τ την πρόχι

ρη, λλ μοιρ γι τ πλκτ στρτύμτ τος, σχδση κι κτλση της 

ρποβτικς πιχρησης στην «Κμπ» το Δνιπρο, ντιγρφοντς πιστ 

τη ρψη τν γρμνών λξιπττιστών στην Κρτη, μόνο πο τ ρποβτικ 

ποτλσμτ τν δύο πριπτώσν τν διφορτικ. 

Η μόνη πιτχς ρψη τν Σοβιτικών τν τ της 1ης τξιρχς λξιπττιστών. 

Η τξιρχ τ κτόρθσ ν σγκντρθ στην προγρμμτισμνη τοποθσ νό

τι της γφρς το Κνφ, ν ποκτσι τος οργνικούς δσμούς κι ν νργσι 

ς νιος σχημτισμός, κκθρζοντς την πριοχ κι πισημνοντς διδρόμος 

προσγσης γι την ροπροσγση, το διο βρδ 24ης/25ης Σπτμβρο, τν 2ης 

κι 4ης ροπροσγιούμνν τξιρχιών το VIII ρποβτικού σώμτος.

Μόλις νύχτσ, οι Σοβιτικο διβησν τον Δνπρο σ μι προσπθι ν 

σννθούν μ την 5η τξιρχ λξιπττιστών· όμς ντ γι’ τό, πσν 

7 Στρτιτική στρ: Μηνιο πριοδικό, Μρτιος 1997, τύχος 8, σλ. 51.
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απρόσμν πν στο τγμ νγνώρισης της 19ης μηχνοκνητης μρρχς. Το 

τγμ τό, πριν σμπτχθ μ το πρώτο φς της 15ης Σπτμβρο σ ζτικό 

δφος προς τ δτικ, προκλσ σοβρς πώλις στ σοβιτικ χρσ 

τμμτ, πο μόλις χν διβ τον ποτμό. Μχρι το βρδ της 25ης Σπτμ

βρο, ο όγκος το XXIV σώμτος χ σγκλνι στην πριοχ της «Κμπς» κι, 

φού νισχύθηκ μ τοκινούμνς ντιροπορικς μονδς, προτοιμστηκ 

γι ν νδχόμνο δύτρο κύμ προσγιώσν, πο όμς δν πργμτο

ποιθηκ, γιτ λιπν κι πλι τ νγκ ροσκφη. Μτ πό τό, οι 

Σοβιτικο ννσν γι τις 26 Σπτμβρο τη χρσ φοδο ξφύγοντς 

πό το σφκτικό προγφύρμ τος προς την πριοχ της 1ης τξιρχς. Η 

σγκντρση σοβιτικών δνμν στην «Κμπ» τν ντπσικ· σ λγς 

ημρς χ κτκλστ πό ν τθρκισμνο σώμ κι οχτώ μρρχς πζι

κού! Οι Γρμνο όμς κρτησν στθρ τις θσις τος κι κτ τη διρκι 

τν πόμνν βδομδν κολούθησν σκληρς μχς, πο πιθνόν ν τν 

μοιρς γι τον Ερθρό Στρτό, ν δν φτν γκιρ στο κλπτο ριστ

ρό πλρό της γρμνικς μντικς διτξης στην πριοχ Λιοτζ (Lyutezh) 

η σγκντρμνη μχρι τότ στο Μποκρν κι δρνούσ 3η τθρκισμνη 

στρτι το Ρμπλκο. Αξζι ν σημιθ ότι μχρι τις 6 το πρ της 28ης Οκτ

βρο ολόκληρη η τθρκισμνη στρτι χ γκτλψι το προγφύρμ 

το Μποκρν, χ πρσι στην ντολικ όχθη το Δνπρο κι προχρού

σ προς βορρ φνοντς πσ ομοιώμτ ρμτν, προβόλν κθώς κι 

τμμτ πικοιννιών, πο ν φνρώνον την κνονικ λιτοργ της στην 

πριοχ. Κι όμς 400 ρμτ κι τοκινούμν προβόλ, 3.500 οχμτ 

πντός τύπο κι 300 ρμολκούμν προβόλ χν γλιστρσι μσ πό τις 

γρμμς το χθρού, χρς ν το ντιληφθ! Η στρτι το Ρμπλκο κλψ 

τχς 200 χιλιόμτρ κι τη νύχτ της 30ης Οκτβρο φτσν στο Λιοτζ 

110 ρμτ της κι μχρι τις 2 Νομβρο κι τ πόλοιπ 290. Την πρστση 

όμς κλψ η σγκντρση μις πσττης δύνμης προβολικού μ 2000 

προβόλ κι όλμος κι πν πό 500 πολλπλούς κτοξτς «Κτιούσ». Η 

δύνμη τ το πρ της 5ης Νομβρο ξπλσ νν νηλ βομβρδισμό 

στις γρμνικς θσις βόρι το Κιβο, πο διλσ τ πντ. Ένς πό τος 

τχοςτχρούς γρμνούς στρτιώτς, πο βρθηκν στις σφροκοπούμνς 

όχθς το Δνιπρο, πριγρψ ς ξς τον φιλτη το βομβρδισμού τν 

Ρώσν: «Μ μι κργ πόγνσης κι προσχόμνοι γι λος ορμσμ στον 

πτο το χρκώμτός μς, τρμοντς κθώς η γη σιότν κι η ντση το 

φόβο μς μγλν. Οι δονσις τν φοβρς βιιότητς. Κτρρκτς πό 

χιόνι κι πγμνο χώμ πφτν πν μς. Μι λκ λμψη σνοδόμνη 

πό μι πσττη κτόξση ρ κι νν κκφντικό θόρβο τνξ ψηλ 

το τχος το χρκώμτος, κτόπιν μ μι βο ολόκληρος ο όγκος ξνπσ 

πν μς κι μς κλψ. Εκνη τη στιγμ όντς τόσο κοντ στο θντο κ

ριύθηκ πό νν τρόμο ισχρό, πο νισ πς το μλό μο κομμτιζότν. 

Πγιδμνος πό τον όγκο τν χμτν ρχισ ν ορλιζ σν τρλός. Η 

σθηση ότι κποιος χι θφτ ζντνός νι φρικιστικ, πργρπτη. Τότ 
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ξαφνικ κατλαβα το νόημα όλν τν κργών κι τν στριγκλισμτν, πο 

χ κούσι σ κθ πδο μχης»8. 

Μπροστ σ τν τη ρσικ λλπ οι Γρμνο νγκστηκν ν γκτλ

ψον το Κβο. Στις 7 Νομβρο, ξχύνοντν μσ στην ιρ πόλη της Πλις Ρσς 

τ Τ34 της 38ης στρτις το Κρλ Μοσκλνκο (Kyril Moskalenko) κι η «Κμπ» 

το Δνιπρο πφτ στ χρι τν Σοβιτικών μχρι τ μσ Ινορο 1944.

Σ’ όλη τη διρκι τών τν μηνών οι σοβιτικο λξιπττιστς πο πζησν, 

πρ’ όλς τις κκοδιμονς κι σμφορς, πο χν ποστ, πδιξν ξιόλογς 

μχητικς ικνότητς, ιδιτρ σ ππδο μονδν κι πομονδν. Σ σνργ

σ μ τμμτ ντρτών, νλβν γι κτλση πολλς νξρτητς κτδρομικς 

πιχιρσις δολιοφθορών, προσβολών στθμών διοκησης, πρνοχλσν κ.λπ. μ 

ξιοσημτ ποτλσμτ. Χρκτηριστικ νι η πρπτση προσβολς το στρ

τηγο της γρμνικς στνομς στο χριό Πότοκ, τη νύχτ 29ης/30ης Σπτμβρο 

πό ν τμμ 150 λξιπττιστών πό το διοικητ της 5ης τξιρχς λξιπττιστών, 

ντισντγμτρχη Σιντορτσούκ (Sidorchuk). Το τμμ τό κινθηκ στη σνχι 

προς νότο κι φού σννώθηκ στις 5 Οκτβρο μ ν λλο μγλύτρο τμμ 

λξιπττιστών κι ντρτών, δινργούσ π δύο κι πλον μνς το δικό το ντρ

τοπόλμο στο βθος τν γρμνικών μτόπισθν. Ατ η δύνμη το Σιντορτσούκ, 

πο φτσ στος 1000 ντρς, πόκτησ σ σύντομο χρονικό διστημ οργνση 

κλύτρη κι πό τ τν ιδικών τκτικών σγκροτημτν, λλ μ πολύ λιγότρο 

οπλισμό. Αποκτστησ σύρμτη πικοινν πό τις 6 Οκτβρο μ το στρτηγο 

της 4ης Στρτις κι, φού κτ διστμτ νφοδιζότν πό τον ρ, σνχισ ν 

κτπι στόχος κθόλη τη διρκι το Οκτβρο κι Νομβρο. Γι τις ηγτικς 

το ικνότητς ο Σιντορτσούκ ονομστηκ ο ρς της Σοβιτικς Ένσης9.

Η νρι φοδος στη χορδ της «Κμπς» το Δνιπρο τν η τλτ 

ρποβτικ προσπθι μγλης κλμκς τν Σοβιτικών κτ το Β΄ πγκό

σμιο πόλμο. Η νώττη διοκησ τος πιθνόν ν κριν ότι η σνισφορ τν 

λξιπττιστών στον χρσο γών δν ντιστθμιζότν μ τη δσμση όλν 

τν διθσιμν μτφορικών ροσκφών, τ οπο ββι χριζοντν κι γι 

λλς ποστολς. Εκνη την προδο, ο ρποβτικός πόλμος τν κθρ π

ρ πό τις τχνικς, όπς δμ, ικνότητς μις τρστις, λλ νώριμης στον 

ρποβτικό τομ σοβιτικς πολμικς μηχνς, σ σύγκριση μ την λμτώδη 

νπτξη τν τθρκισμνν, το προβολικού κι το πζικού. 
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ΚΕΝΤΡΟ 
Το Κέντρο Βρος το Μεγλο λεξνδρο, το Γοσταύο 

δλφο, το Καρλο το ΧΙΙ και το Μεγλο Φρειδερκο 

ταν ο στρατς τος. ν εχε καταστραφε ο στρατς τος, θα 

εχαν μενει στην ιστορα ως αποτχες. Το κέντρο βρος των 

χωρν εναι γενικ η πρωτεύοσ τος. Για μικρές χρες, οι 

οποες βασζονται σε μεγλες, το κέντρο βρος τος εναι σ

νθως ο στρατς το προσττη τος. Μεταξύ σμμαχιν, το 

κέντρο βρος εντοπζεται στο κοιν σμφέρον..., εν μπορες 

να νικσεις λος τος εχθρούς σο, νικντας έναν, ατ η ν

κη θα πρέπει να εναι ο αντικειμενικς σκοπς το πολέμο. Σ’ 

ατν τον έναν εχθρ, προσβλλομε το Κέντρο Βρος της σύ

γκροσης. τ εναι τα σημεα στα οποα πρέπει 

να επικεντρνεται η πολεμικ μας 

προσπθεια.

Clausewitz 

Το Κντρο Βρους (Center of Gravity), μα από τις πλον δμοφιλες στρατιω

τικς αρχς των τελευταων δεκαετιών, χει τις ρζες του στο ργο του μεγλου 

Πρώσου θεωρτικού και φιλοσόφου του πολμου, Carl von Clausewitz�. Παρ 

το ότι ο όρος δεν ξεχστκε ποτ από το �93� που εμφανστκε για πρώτ φο

ρ,  σμασα του απκτσε ιδιατερ αξα τα τελευταα 20 περπου χρόνια στις 

Ηνωμνες Πολιτεες, όταν ρχισε μια δμόσια συζτσ μεταξύ των θεωρτικών 

τς στρατιωτικς τχνς, μσω του στρατιωτικού Τύπου. Η συζτσ σε γενικς 

γραμμς αφορ δύο βασικ θματα:

 Το κατ πόσον  αρχ του Κντρου Βρους ισχύει στα πλασια του σύγ

χρονου πολμου, ο οποος απχει πολύ από το βιομχανικό πόλεμο τς εποχς 

του Clausewitz.

 Το πρακτικό μρος τς εφαρμογς τς ννοιας, το οποο προποθτει τν 

ύπαρξ ενός ορισμού, κριτρων εφαρμογς και μιας μεθοδολογας μσω τς 

οποας θα εναι δυνατός ο προσδιορισμός του Κντρου Βρους, πραν πσς 

αμφιβολας.

Εκτός των ΗΠΑ,  ιδα του Κντρου Βρους εναι δμοφιλς στ Μεγλ Βρε

τανα, τον Καναδ, τν Αυστραλα και τ Γερμανα, σε καμα όμως από τις προα

� www.clausewitz.com.cwzhome.cwzbase.htm
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ναφερθεσες χώρες δεν παρατρεται ανλογ δμόσια συζτσ 

μσω του στρατιωτικού Τύπου για το θμα.

Αντικεμενο του παρόντος ρθρου εναι  εξτασ τς ννοιας 

του Κντρου Βρους ( βαρύττας)  οποα, παρότι χει εισαχθε 

και υπρχει στ στρατιωτικ σκψ πολλών χωρών (ευρωπαϊ

κών και αμερικανικών κυρως) από πολλών ετών, στο ελλνικό 

στρατιωτικό λεξιλόγιο εισχθκε τα τελευταα χρόνια2. Και αυτό 

παρ το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, του οποου  Ελλδα εναι μλος 

από το �952, το χει συμπεριλβει στν ορολογα του (Allied 

Administrative Publication 63) και το χει ενσωματώσει στ διαδι

κασα επιχειρσιακς σχεδασς (Operational Planning Process) 

προ πολλών ετών.

Η ννοια του Κντρου Βρους εναι τόσο πολύπλοκ που δεν 

εναι δυνατόν να εξαντλθε στα πλασια ενός ρθρου. Παρ’ όλα 

αυτ, φιλοδοξα του υπογρφοντος εναι να μπορσει, μσω του 

ρθρου, να δώσει απαντσεις στα παρακτω ερωτματα:

 Τι εναι το Κντρο Β

ρους και πότε εμφανσθκε 

στν ιστορα τς πολεμικς 

τχνς;

 Ποια εναι  σχσ του 

με τον πολιτικό σκοπό και το 

εδος του πολμου;

 Σε ποια εππεδα πολ

μου απαντται;

 πρχουν πλον του 

ενός Κντρα Βρους για κθε 

αντπαλο;

 πρχει πλασιο εργα

σας μσω του οποου μπο

ρε να προσδιοριστε;

Η εξτασ του όρου δια

κρνεται σε δύο μρ. Στο 

πρώτο μρος, παρουσιζε

ται  ννοια του Κντρου Β

ρους, όπως εμφανσθκε στο 

ργο On War του Clausewitz, 

καταβλλεται προσπθεια να εντοπισθε  ννοια (και όχι ο όρος) 

στο ργο παλαιότερων θεωρτικών του πολμου και στρατγών και, 

τλος, επιχειρεται μια ανασκόπσ των σύγχρονων απόψεων, όπως 

εμφανζονται στις σελδες του διεθνούς Τύπου. Στο δεύτερο μρος, 

2 Διακλαδικός Κανονισμός Επιχειρσιακς Σχεδασς, Δεκ. 2007.
3 AAP 6, σελ. 2C3, www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap.6htm

Clausewitz
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διατυπώνονται οι προσωπικς απόψεις του υπογρφοντα για το Κ

ντρο Βρους και τ σχσ του με τον πολιτικό σκοπό του πολμου, 

τα εππεδα του πολμου, τον τρόπο προσβολς του, ενώ θγεται και 

το θμα τς τυχόν ύπαρξς μεθοδολογας προσδιορισμού του.

Το ΚνΤρο Βρους πριν Τον Clausewitz

Αυτό που κανε ο Clausewitz, όσον αφορ στν ννοια του Κ

ντρου Βρους, ταν να δανειστε τον όρο από τον κόσμο τς φυσικς 

και να τον χρσιμοποισει ως παρομοωσ για να μας δώσει να τν 

καταλβουμε καλύτερα, μσα στο γενικότερο πλασιο τς Θεωρας 

του Πολμου. μως, δεδομνου ότι πόλεμοι διεξγονταν από τν 

εποχ τς εμφνισς του ανθρώπου στ Γ, το ερώτμα το οποο 

ανακύπτει εναι εν  ννοια του Κντρου Βρους προπρχε τς 

εποχς του Clausewitz, στω και ως σκψ στο μυαλό των πολιτικών 

και στρατιωτικών γετών.

Ο πρώτος θεωρτικός τς Τχνς του Πολμου ο Sun Tzu, του 

οποου γραπτ διασώζονται και ο 

οποος επρασε και επρεζει τ 

Στρατιωτικ Τχν ακόμ και σμε

ρα, επισμανει σε τρα διαφορετικ 

σμεα τού ργου του:

«Ο ξυπνος γτς εισβλλει με 

τις στρατις του στν εχθρικ χώρα, 

ενντια στον κυβερντ, και ο θραμ

βός του εναι πλρς χωρς να χσει 

ούτε ναν νδρα4».

«Πραγματικ ιδιοφυς εναι να 

θτεις τον εχθρό με μα κνσ εκτός 

μχς χωρς ούτε μα σταγόνα αμα

τος5».

«Άρχισε παρνοντας κτι που εναι 

πολύτιμο για τον αντπαλο. Μετ θα 

υποταχθε στ θλσ σου6».

Από τα παραπνω αποσπσματα 

εναι σαφς ότι ο Sun Tzu θεωρούσε 

ότι υπρχει κτι στν πολιτικοστρα

τιωτικ οργνωσ του εχθρού, το οποο χαρακτρζει ως «πολύτι

μο», και το οποο θα πρπει να αποτελε στόχο τς πολεμικς μας 

προσπθειας. Η αποφασιστικ μας κνσ («ιδιοφυς») πρπει να 

4 Sun Tzu, Η τχνη του πολμου, εκδόσεις Επικοινωνες, μετ. Π. Πικραμνος, Αθνα, 
2002, κεφλαιο ΙΙΙ, Το σπαθ στ θκ, σελ. 38.

5 Στο διο, κεφλαιο IV, Τακτικ, σελ. 44.
6 Στο διο, κεφλαιο XI, Οι εννα καταστσεις, σελ. �06.
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εναι  κατλψ ( καταστροφ  εξουδετρωσ) του «πολύτι

μου» αυτού χαρακτριστικού, με μια κνσ, οπότε ο αντπαλος θα 

«υποταχθε στ θλσ μας». Παρότι ο όρος που χρσιμοποιε ο 

Sun Tzu εναι «πολύτιμο», οι ομοιόττες με αυτό που ο Clausewitz 

ονομζει Κντρο Βρους εναι προφανες. Το παρδειγμα που 

παραθτει ο Sun Tzu, για να κνει κατανοτό αυτό το «πολύτιμο» 

χαρακτριστικό, εναι ο «κυβερντς», να τυπικό Κντρο Βρους 

εν λβουμε υπόψ μας (όπως μας προτενει ο Clausewitz) τ δομ 

εξουσας των βασιλεων τς Κνας του 6ου π.Χ. αιώνα.

Ο Antoine Henry Baron de Jomini ταν σύγχρονος του Clausewitz 

και με παρόμοιες εμπειρες (συμμετεχαν στους Ναπολεόντιους πο

λμους σε αντπαλα στρατόπεδα, αναρριχθκαν στο βαθμό του 

Στρατγού, δεν τους ανατθκαν ποτ καθκοντα διοικτ, και 

προς το τλος τς καριρας τους μεταπδσαν και οι δύο στο 

ρωσικό στρατό). Ο όρος τον οποο χρσιμοποιε ο Jomini, και ο 

οποος θα μπορούσε να θεωρθε παραπλσιος τς ννοιας του Κ

ντρου Βρους, εναι το Απο

φασιστικό Σμεο (Decisive 

Point) σε διφορες παραλλα

γς, όπως Γεωγραφικό Στρα

τγικό Σμεο (Geographical 

Strategic Point7), Αντικειμε

νικό Σμεο (Objective Point) 

και Αποφασιστικό Στρατγι

κό Σμεο (Decisive Strategic 

Point8).

Αναφερόμενος στον Να

πολοντα λει ότι «ταν πε

πεισμνος ότι το καλύτερο 

μσο για τν επτευξ απο

φασιστικών αποτελεσμτων 

εναι ο εκτοπισμός και  

καταστροφ του εχθρικού 

στρατεύματος, δεδομνου 

ότι τα κρτ και οι επαρχ

ες πφτουν από μόνα τους 

7 Jomini A., The Art of War, Dover Publications, 2007, σελ. 77, παρ. 2. «Κθε σμεο 
του θετρου επιχειρσεων το οποο παρουσιζει στρατιωτικό ενδιαφρον, ετε λόγω 
τς θσεώς του ως κντρου συγκοινωνιών ετε λόγω τς παρουσας στρατιωτικών 
εγκαταστσεων  φρουρων».

8 Στο διο, σελ. 77, παρ. �. «… σμεα  αξα των οποων εναι σταθερ και μεγλ», 
σελ. 78, παρ. 3. «λα εκενα [τα σμεα] τα οποα χουν τ δυνατόττα να εξασκούν 
σμαντικ επιρρο ετε πνω στο αποτλεσμα τς εκστρατεας ετε πνω σε μια μόνο 
επιχερσ».

Antoine Henry Baron de Jomini



99ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

όταν δεν υπρχει οργανωμν στρατιωτικ δύναμ για να τα προστατψει», και 

παρακτω: «[Ο Ναπολων] υιοθετούσε ριψοκνδυνα αντικειμενικ σμεα, όπως  

σύλλψ  καταστροφ ολόκλρων στρατιών9», και πλι: «Αναμφβολα,  πρώτ 

προτεραιόττα θα εναι πντοτε  καταστροφ και αποδιοργνωσ του στρατεύ

ματος του εχθρού, στο πεδο τς μχς�0».

Στα αποσπσματα αυτ ο Ναπολων, κατ τον Jomini, θεωρε τις στρατιωτικς 

δυνμεις ως το χαρακτριστικό εκενο,  καταστροφ του οποου προκαλε τν 

ττα του εχθρού. στω κι αν δεν χρσιμοποιε τον όρο, ο Jomini θεωρε ότι οι 

στρατιωτικς δυνμεις του εχθρού εναι το Κντρο Βρους του.

Σε λλο σμεο του ργου του, ο Jomini θεωρε ότι «όλες οι πρωτεύουσες εναι 

στρατγικ σμεα, για τον διπλό λόγο ότι δεν εναι μόνο κντρα επικοινωνιών, αλλ 

επσς  δρα τς ισχύος και τς κυβρνσς��», και παρακτω: «Στ στρατγικ, 

το αντικεμενο τς εκστρατεας καθορζει το αντικειμενικό σμεο. Αν ο σκοπός 

εναι επιθετικός, το σμεο θα εναι  κατοχ τς εχθρικς πρωτεύουσας  εκενο 

μιας επαρχας, τς οποας  απώλεια θα εξανγκαζε τον εχθρό να συνθκολογσει. 

Σε ναν πόλεμο εισβολς,  πρωτεύουσα εναι, τυπικ, το αντικειμενικό σμεο. Το 

μγιστο ταλντο ενός στρατγού και  μεγαλύτερ βεβαιόττα επιτυχας γκειται, 

σε κποιο βαθμό, στν καλ επιλογ αυτών των σμεων�2».

Στν περπτωσ αυτ, εκτιμούμε ότι  ννοια που προσδδει στον όρο Στρατγικό 

Σμεο εναι, αν όχι ταυτόσμ, τουλχιστον παρόμοια του Κντρου Βρους, και, κατ 

συνπεια, θεωρε ότι  πρωτεύουσα του αντιπλου εναι το Κντρο Βρους του.

Συμπερασματικ, ο Jomini θεωρε ως Αποφασιστικ Στρατγικ Σμεα τις 

στρατιωτικς δυνμεις  τν πρωτεύουσα του εχθρού. Θεωρε, επσς, ότι αυτ 

σχετζονται με το σκοπό τς εκστρατεας και ότι  καλ επιλογ τους αποτελε 

νδειξ του μεγλου ταλντου του στρατγού. πως θα δούμε στ συνχεια, οι 

απόψεις αυτς εναι παρόμοιες αυτών του Clausewitz, όσον αφορ το Κντρο Β

ρους. Μλιστα, οι εχθρικς δυνμεις και  πρωτεύουσα του εχθρού εναι από τα 

αγαπμνα παραδεγματα Κντρου Βρους του Clausewitz.

Ας προχωρσουμε όμως πραν τς θεωρας, εξατζοντας δύο ιστορικ πα

ραδεγματα, ξεκινώντας από τν εκστρατεα του Μεγλου Αλεξνδρου. Παρότι 

ο Αλξανδρος κατανκσε τα Στρατεύματα του Δαρεου σε διαδοχικς μχες, εκ 

των οποων  τελευταα στα Γαυγμλα θα μπορούσε να χαρακτριστε αποφα

σιστικ, δεν θεώρσε ότι ολοκλρωσε τν πολεμικ του προσπθεια. Κατεδωξε 

τον Δαρεο μχρι το σχατο σμεο τού τότε γνωστού κόσμου και δεν σταμτσε 

παρ μόνον όταν βεβαιώθκε ότι ο Πρσς Βασιλις εχε δολοφονθε από μια 

φυλ βαρβρων. (Η εκστρατεα του στν Ινδα μπορε να θεωρθε ως επιχερ

σ σταθεροποσς του ανατολικού συνόρου τς αυτοκρατορας του, από αυτς 

που οι πολιτικοστρατιωτικο γτες τς εποχς εκενς διεξγαγαν τακτικ). Για 

τον Αλξανδρο, λοιπόν, στω και εν δεν γνώριζε τον όρο, το Κντρο Βρους τς 

9 Στο διο, σελ. �37, παρ. 3.
�0 Στο διο, σελ. �37, παρ. 3.
�� Στο διο, σελ. 79, παρ. 2.
�2 Στο διο, σελ. 80, παρ. 4.
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περσικς αυτοκρατορας ταν ο διος ο γτς τς, και αυτό εξαιτας τς δομς 

εξουσας τς αυτοκρατορας. Προφανώς, ο Αλξανδρος πστευε ότι, εν ο Δαρεος 

επιζούσε, δεδομνς τς επιρρος που εχε στους υπκόους του, θα μπορούσε, 

σχετικ εύκολα, να συγκροτσει να στρτευμα, το οποο, αργ  γργορα, θα 

πρεπε να αντιμετωπσει και πλι στο πεδο τς μχς. Από τν λλ πλευρ, ο 

Αλξανδρος εχε ναν επιπλον λόγο:  εξουδετρωσ του Δαρεου ταν ουσια

στικ για τ νομιμοποσ του Αλεξνδρου στο θρόνο τς αυτοκρατορας· κατ 

συνπεια,  δολοφονα του Δαρεου ταν αυτ που επφερε τν κατρρευσ τς 

περσικς αυτοκρατορας και τν κατκτσ τς από τον Μγα Αλξανδρο, γεγονός 

το οποο αναδεικνύει τον Δαρεο ως το Κντρο Βρους τς Αυτοκρατορας.

να λλο χαρακτριστικό παρδειγμα από τ στρατιωτικ ιστορα εναι  

πολεμικ σύγκρουσ τς Καρχδόνας με τ Ρώμ. Στον δεύτερο καρχδονιακό 

πόλεμο, ο Αννβας εισβλλοντας στν ιταλικ χερσόνσο κατανκσε τις ρωμαϊκς 

λεγεώνες σε όλες τις μχες στις οποες ενεπλκ, με χαρακτριστικότερ αυτ των 

Καννών το 2�6 π.Χ. Παρ’ όλο όμως που παρμεινε στν ιταλικ χερσόνσο περπου 

δκα χρόνια καταστρφοντας τν ύπαιθρο και τ γεωργικ τς παραγωγ, απτυχε 

να κερδσει τον πόλεμο, διότι οι Ρωμαοι κλεστκαν στα τεχ τς πόλς τους, τν 

οποα ο Αννβας απτυχε να εκπορθσει. Εκ του αποτελσματος κρνοντας, λοιπόν, 

το Κντρο Βρους τς ρωμαϊκς αυτοκρατορας, τ συγκεκριμν χρονικ στιγμ, 

ταν  πρωτεύουσ τς. Αντθετα, όταν οι Ρωμαοι εκστρτευσαν εναντον τς Καρ

χδόνας, δεν καταδωξαν τον Αννβα, αλλ στρφκαν εναντον τς πρωτεύουσας, 

τν οποα, αφού κατλαβαν, κατστρεψαν εκ θεμελων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στω 

κι αν ο Αννβας επζσε, ο κνδυνος για τ ρωμαϊκ αυτοκρατορα εξλειπε δια 

παντός. Συμπερασματικ, λοιπόν, και παρ ενδεχομνως τν εκτμσ μας ότι το 

Κντρο Βρους των Καρχδονων ταν ο Αννβας, χρις στ ντον προσωπικόττα 

και τ στρατιωτικ του ιδιοφυα,  ιστορα απδειξε ότι το Κντρο Βρους ταν  

δια  πόλ τς Καρχδόνας, από τν οποα ο Αννβας αντλούσε τν ισχύ του.

Από τν παρθεσ των παραπνω παραδειγμτων καταδεικνύεται ότι  ν

νοια τς ύπαρξς κποιου χαρακτριστικού στ δομ και τν οργνωσ των 

αντιμαχομνων, του οποου  καταστροφ  εξουδετρωσ επφερε, εν όχι τν 

ττα, τουλχιστον να αποφασιστικό βμα προς τν κατεύθυνσ αυτ, ενυπρχε 

πντοτε στ σκψ των στρατιωτικών γετών.

Το ΚνΤρο Βρους ΚΤ Τον Clausewitz

πως προαναφρθκε, ο όρος Κντρο Βρους (Center of Gravity στν αγγλικ 

του απόδοσ, Schwerpunkt στν πρωσικ�3) εμφανσθκε για πρώτ φορ στο 

ργο του μεγλου πρώσου θεωρτικού του πολμου, όταν τον χρσιμοποσε ως 

παρομοωσ�4 για τν καλύτερ κατανόσ των ιδεών του. Ο όρος του Κντρου 

Βρους εναι δισπαρτος στο ργο του, εξετζεται ακροθιγώς στο βιβλο 4, ου

σιαστικ όμως διατυπώνεται και αναλύεται στο βιβλο 6 (Άμυνα) και στο βιβλο 8 

�3 Ο Clausewitz χρσιμοποιε, επσς, τους όρους Centra Gravitis, Kern (πυρνας) και Zentrum (κντρο).
�4 Το Κντρο Βρους δεν εναι  μοναδικ παρομοωσ τν οποα χρσιμοποιε ο Clausewitz. Άλλες πα

ρομοιώσεις, δανεισμνες και αυτς από τον κόσμο τς Φυσικς, εναι  τριβ (friction) και το εκκρεμς.
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(Πολεμικ σχδια). Θεωρώντας δεδομνα τα εγγεν 

προβλματα τς ακριβούς κατανόσς του ρ

γου του, τς απόδοσς του στν αγγλικ και 

στ συνχεια στν ελλνικ γλώσσα, και 

το στρατιωτικό και πολιτισμικό πλασιο 

τς εποχς εκενς, θα επιχειρθε μια 

παρουσασ τς ννοιας, όπως εμφα

νζεται στο ργο του On War.

Ο Clausewitz χρσιμοποιε για πρώ

τ φορ τον όρο Κντρο Βρους στο 

κεφλαιο 9 Η πφση γι τη μχη 

του βιβλου 4 «Η σύγκρουσ» όπου 

ασχολεται με τ Μχ. Στο σμεο 

αυτό, αφιερώνει 4 γραμμς στο θμα, 

στις οποες δλώνει ότι  ουσα του 

πολμου εναι  σύγκρουσ μεταξύ των 

αντιπλων, ότι στο πλασιο αυτό ο πόλεμος 

εστιζεται στ μχ, στν οποα εμπλκονται 

οι κύριες δυνμεις των αντιμαχομνων και, 

κατ συνπεια, «θα πρπει να θεωρεται 

πντοτε το αλθινό Κντρο Βρους του 

πολμου�5».

Ο Clausewitz μς εισγει ουσιαστικ στν ννοια του Κντρου Βρους για πρώ

τ φορ στο κεφλαιο 27 μυν θτρου πιχιρσων του βιβλου 6 «Άμυνα». 

Εκε, παρουσιζει για πρώτ φορ τν παρομοωσ του, επεξγε τις ννοιες τς 

ενόττας και τς συνοχς, στν κτασ που συνδονται με το Κντρο Βρους, το 

πώς οι στρατιωτικς δυνμεις που βρσκονται μσα στο Θατρο Επιχειρσεων δια

θτουν Κντρο Βρους και ότι αυτό στν ιδανικ περπτωσ εναι να. Επεξγε 

πρώτα ότι το «Κντρο Βρους βρσκεται πντοτε εκε όπου  μζα συγκεντρώνε

ται πιο πυκν. Παρουσιζει τον καταλλλότερο στόχο για προσβολ. Επιπλον, το 

ισχυρότερο κτύπμα προρχεται από το Κντρο Βρους», και συνεχζει λγοντας 

ότι «το διο ισχύει και στον πόλεμο. Οι μχιμες δυνμεις των αντιπλων –ετε 

πρόκειται για να μόνο κρτος  μια συμμαχα κρατών– χουν μια συγκεκριμν 

ενόττα και κατ συνπεια συνοχ. Η αναλογα του Κντρου Βρους μπορε να 

εφαρμοστε εκε όπου υπρχει συνοχ�6».

Εναι προφανς από το παραπνω απόσπασμα ότι ο Clausewitz θεωρε το 

Κντρο Βρους αναλογα (analogy) και ότι προπόθεσ τς ύπαρξς του εναι ο 

αντπαλος να διαθτει ενόττα και συνοχ, στοιχεο απαραττο για τν ύπαρξ 

Κντρου Βρους.

�5 Carl Von Clausewitz, On War, Μετφρασ στα αγγλικ από τους Michael Howard και Peter Paret, 
Princeton University Press, �976 (εφεξς On War), Βιβλο 4, Κεφλαιο 9, σελ. 248, παρ. 2 “…the battle must 
always be considered as the true center of gravity of the war”.

�6 On War, βιβλο 6, κεφλαιο 27, σελ. 485, παρ. 6.
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Στο διο κεφλαιο, ο Clausewitz καταλγει ότι «Η θσ μας, λοιπόν, εναι ότι 

να θατρο πολμου, μικρό  μεγλο, και οι δυνμεις που βρσκονται μσα σε 

αυτό, ανεξρττα από το μγεθός τους, αντιπροσωπεύουν το εδος τς ενόττας 

όπου μπορε να προσδιοριστε να μοναδικό Κντρο Βρους�7».

Ο Clausewitz μς λει, επσς, εμμσως ότι το Κντρο Βρους υπρχει στο επι

χειρσιακό εππεδο (αυτό το οποο διαπραγματεύεται στο κεφλαιο 27 του βιβλ

ου 6), όμως πιο σμαντικό εναι στο εππεδο του σχεδου του πολμου, τοι στο 

πολιτικοστρατιωτικό. Συγκεκριμνα αναφρει ότι «το τελευταο βιβλο [βιβλο 8] θα 

περιγρψει πώς  ιδα του Κντρου Βρους τς δυνμεως του εχθρού εφαρμόζεται 

στο σχδιο του πολμου. Ουσιαστικ αυτό εναι και το μρος όπου ανκει�8».

Το κεφλαιο 4 Κλτρος προσδιορισμς του στρτιωτικο ντικιμνικο σκοπο: 

Η ττ του ντιπλου του βιβλου 8 «Πολεμικ σχδια», ξεκινει με τν εξτασ 

του Κντρου Βρους. Η συγκεκριμν αναφορ καταλαμβνει τις τρεις πρώτες 

σελδες του κεφαλαου. Ο Clausewitz, για να ορσει το πλασιο, ξεκινει με μια 

δλωσ που αφορ το σκοπό του πολμου. Συγκεκριμνα μας λει ότι ο σκοπός 

του πολμου εναι  ττα του αντιπλου. Χωρς, ββαια, να δλώνεται, υπονοεται 

ότι αυτός εναι ο στρατιωτικός σκοπός του πολμου, ο οποος αποτελε το μσο 

για τν επτευξ του πολιτικού σκοπού του πολμου, στον οποο δεν κνει κα

μα αναφορ. Κατ συνπεια,  εξτασ γνεται στο στρατγικό εππεδο. Ο 

Clausewitz συνεχζει προσπαθώντας να μας δώσει να καταλβουμε τι εναι 

αυτό που θα επιφρει τν ττα του αντιπλου, με τν παρθεσ διαφό

ρων παραδειγμτων, όπως:

«Το Κντρο Βρους του Μεγλου Αλεξνδρου, του Γουσταύου Αδόλ

φου, του Καρόλου του ΧΙΙ και του Μεγλου Φρειδερκου ταν ο στρατός 

τους. Αν εχε καταστραφε ο στρατός τους, θα εχαν μενει στν ιστορα 

ως αποτυχες. Το κντρο βρους των χωρών εναι γενικ  πρωτεύ

ουσ τους. Για μικρς χώρες, οι οποες βασζονται σε μεγλες, το 

κντρο βρους τους εναι συνθως ο στρατός του προσττ τους. 

Μεταξύ συμμαχιών, εντοπζεται στο κοινό συμφρον�9», και παρακτω: 

«Ως αρχ, εν μπορες να νικσεις όλους τους εχθρούς σου, νικώντας 

ναν, αυτ  νκ θα πρπει να εναι ο αντικειμενικός σκοπός του πο

λμου. Σ’ αυτόν τον ναν εχθρό, προσβλλουμε το Κντρο Βρους τς 

σύγκρουσς20», και δλώνει ότι αυτ εναι τα σμεα στα οποα πρπει 

να επικεντρώνεται  πολεμικ μας προσπθεια. 

Συμπερασματικ και επικαλούμενος τ γενικ εμπειρα, επαναλαμβνει 

ότι θεωρε ως Κντρο Βρους τις στρατιωτικς δυνμεις, τν πρωτεύουσα και 

τον ισχυρότερο σύμμαχο (στ περπτωσ τς συμμαχας): «...οι ενργειες που 

θεωρούμε σμαντικότατες για τν ττα του αντιπλου εναι:

 Η καταστροφ των στρατιωτικών του δυνμεων, αν εναι σμαντικς.

�7 On War, βιβλο 6, κεφλαιο 27, σελ. 487, παρ. �.
�8 On War, βιβλο 6, κεφλαιο 27, σελ. 486, παρ. 6.
�9 On War, βιβλο 8, κεφλαιο 4, σελ. 596, παρ. 3.
20 On War, βιβλο 8, κεφλαιο 4, σελ. 596, παρ. 9.
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 Η κατλψ τς πρωτεύουσς του, αν δεν εναι μόνο το διοικτικό κντρο, αλ

λ και το κντρο τς κοινωνικς, επαγγελματικς και πολιτικς δραστριόττας.

 Η επθεσ εναντον του βασικού συμμχου, αν ο τελευταος εναι ισχυρό

τερος2�».

Στο κεφλαιο 9 Το σχδιο του πολμου που χι ως στχο την πλρη ττ του 

ντιπλου του βιβλου 8 «Πολεμικ σχδια», αναφρεται σε δύο αρχς οι οποες 

θα πρπει να διπουν όλ τ στρατιωτικ σχεδασ. Στν πρώτ − δεύτερ 

εναι  δρσ με τ μεγαλύτερ δυνατ ταχύττα− υπογραμμζει ότι στν ιδα

νικ περπτωσ, το Κντρο Βρους θα πρπει να εναι να και μνμονεύει τους 

παργοντες από τους οποους εξαρτται: «Η πρώτ αρχ εναι ότι  ουσα τς 

εχθρικς δύναμς θα πρπει να αναζτεται στις πγς τς και κυρως σε μα. Η 

προσβολ αυτών των πγών θα πρπει να περιορζεται στις λιγότερες δυνατς 

ενργειες –και πλι το ιδανικότερο θα ταν σε μα ενργεια22».

«Η εργασα τς αναγωγς των πγών ισχύος του εχθρού σε να μοναδικό 

Κντρο Βρους εξαρτται από:

 τν κατανομ τς πολιτικς ισχύος του εχθρού

 τν κατστασ στο θατρο του πολμου όπου ενερ

γούν τα στρατεύματα23».

Δκν συμπερσματος δε καταλγει ότι «ο πρώτος 

στόχος τς σχεδασς του πολμου εναι ο προσδιο

ρισμός των Κντρων Βρους του εχθρού, και, αν 

εναι δυνατόν,  αναγωγ τους σε να.

Ο δεύτερος στόχος εναι  διασφλισ ότι 

όλες οι δυνμεις που θα χρσιμοποιθούν 

εναντον του Κντρου Βρους θα πρπει να 

εναι συγκεντρωμνες σε μα προσπθεια (επ

θεσ)24».

Ας δούμε, λοιπόν, με βσ τ μχρι 

τώρα παρουσασ των αποσπασμτων που 

αναφρονται στο Κντρο Βρους, όπως συ

ναντώνται μσα στο ργο του Clausewitz, τα 

βασικ χαρακτριστικ τς ννοιας.

 Στν ιδανικ περπτωσ υπρχει να Κντρο 

Βρους για κθε αντιμαχόμενο, χωρς όμως να απο

κλεεται  ύπαρξ περισσοτρων.

 Ο αριθμός των Κντρων Βρους εξαρτται από 

τν κατανομ ισχύος στα κρτ των αντιμαχομνων και 

από τν κατστασ στο θατρο των επιχειρσεων.

 Το Κντρο Βρους μπορε να εναι οι νοπλες Δυνμεις,  

2� On War, βιβλο 8, κεφλαιο 4, σελ. 596, παρ. 5.
22 On War, βιβλο 8, κεφλαιο 9, σελ. 6�7, παρ. 2.
23 On War, βιβλο 8, κεφλαιο 9, σελ. 6�7, παρ. 4.
24 On War, βιβλο 8, κεφλαιο 9, σελ. 6�9, παρ. �&2.
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πρωτεύουσα του κρτους  ψυχικς δυνμεις.

 Το Κντρο Βρους εναι πγ ισχύος.

 Η πολεμικ προσπθεια πρπει να συγκλνει στο Κντρο Βρους του αντι

πλου.

 Δεν γνεται δικρισ μεταξύ Στρατγικού, Επιχειρσιακού και Τακτικού 

Κντρου Βρους.

Τα στοιχεα αυτ εναι  αναγκαα και ικαν συνθκ ορισμού του Κντρου 

Βρους, όπως το επινόσε ο Clausewitz, στο πλασιο του τρόπου σχεδασς και 

διεξαγωγς του πολμου στν εποχ του.

Πρπει, επσς, να επισμνουμε ότι στο κεφλαιο 27 του βιβλου 6 του ρ

γου του, ο Clausewitz αναφρει ότι «αντ να θεωρούμε ότι ανακαλύψαμε μια να 

τεχνικ, παρχουμε απλώς μια αιτιολογα των δρσεων των στρατγών τς ιστο

ρας...25» που σμανει ότι ο διος θεωρούσε ότι  ννοια του Κντρου Βρους δεν 

αποτελε πανκεια, γεγονός που δεν πρπει να μας διαφεύγει όταν προσπαθούμε 

να διαμορφώσουμε τις δικς μας απόψεις για το θμα.

Το ΚνΤρο Βρους ςμρ

Ο όρος Κντρο Βρους στα �80 περπου χρόνια ζως του, χει δοκιμαστε στν 

πρξ μσα από τα εγχειρδια τς Πολεμικς Τχνς και τις απόψεις των επαγ

γελματιών τς Θεωρας του Πολμου και τς Στρατγικς, και επιβωσε μχρι τις 

μρες μας. Σμεο αναφορς παραμνει το ργο του Clausewitz, στο οποο όλοι 

ανατρχουν για να διασφαλσουν τν εγκυρόττα των απόψεών τους. Παρ το 

κοινό σμεο εκκνσς και τις συχνς αναφορς σε αυτό, σμερα παρατρεται 

μια σχετικ διασπορ απόψεων, τς οποας όμως  εππτωσ στ σχεδασ και 

τ διεξαγωγ των επιχειρσεων εναι μικρ, και αυτό διότι τα θεμελιώδ χαρακτ

ριστικ τς ννοιας του Κντρου Βρους εναι ριζωμνα στον τρόπο σκψς των 

επαγγελματιών τς Στρατιωτικς Τχνς, ο οποος παραμνει αναλλοωτος από 

τν αρχαιόττα μχρι σμερα.

Το θμα του Κντρου Βρους εμφανστκε στις σελδες του στρατιωτικού Τύπου 

των ΗΠΑ πριν από περπου 20 χρόνια και κτοτε παραμνει στο προσκνιο. Τν δια 

περπου χρονικ περοδο, στα στρατιωτικ σχολεα ο αριθμός των εργασιών με το 

διο θμα παρουσασε εκθετικ αύξσ, γεγονός που υποδλώνει να ντονο ενδια

φρον των επαγγελματιών στρατιωτικών για το θμα. Στ συνχεια τς εργασας, 

επιχειρεται μια χαρτογρφσ των διακινούμενων απόψεων για να καταδειχθε  

κτασ στν οποα το θμα απασχολε τις νοπλες Δυνμεις λλων χωρών. Οι πγς 

οι οποες εξετζονται εναι κατ βσ αμερικανικς, δεδομνου ότι

  πρόσβασ στις αμερικανικς στρατιωτικς πγς εναι ιδιατερα εύκολ

 μόνο στις ΗΠΑ παρουσιζεται ντον δμόσια συζτσ και αντιπαρθεσ 

μσω των σελδων του στρατιωτικού Τύπου για το θμα

  αμερικανικ σχολ στρατιωτικς σκψς κυριαρχε σμερα παγκοσμως.

Από τν λλ πλευρ, οι απόψεις περ τς Πολεμικς Τχνς, οι οποες κυριαρ

25 On War, βιβλο 6, κεφλαιο 27, σελ. 486, παρ. 5.
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χούν στις ΗΠΑ, εμπεριχουν όλες τις σχετικς απόψεις που διατυπώθκαν από τν 

αρχαιόττα μχρι σμερα. Και αυτό, επειδ στις ΗΠΑ υπρχει μια παρδοσ μελτς 

και διδασκαλας, υποστριζόμεν από τν κδοσ ανλογων βιβλων και τ δμο

σευσ ρθρων όλων των θεωρτικών του πολμου από το Sun Tzu και το Θουκυ

δδ μχρι τους σχετικ πρόσφατους μεγλους βρετανούς, γλλους και γερμανούς 

στρατγούς. Κατ συνπεια, οι διατυπούμενες απόψεις εμπεριχουν και τις απόψεις 

τς γαλλικς σχολς στρατιωτικς σκψς,  οποα κυριρχσε στν Ευρώπ με

τ το τλος των Ναπολεόντιων Πολμων και αποτυπώθκε στο ργο του ελβετού 

στρατγού και θεωρτικού του πολμου Jomini και αυτών τς γερμανικς σχολς 

στρατιωτικς σκψς (Frederic the Great, Clausewitz, Moltke the Elder, Manstein, 

Guderian),  οποα επρεζει τ σύγχρον σκψ ακόμ και σμερα.

να καλό σμεο εκκνσς για τν εξτασ τς ννοιας του Κντρου Βρους, 

όπως χρσιμοποιεται σμερα, εναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ εναι νας διεθνς οργανι

σμός ασφαλεας 26 μελών, με τον οποο εναι συνδεδεμνος νας μεγλος αριθμός 

χωρών, με διφορους τρόπους (Σύμπραξ για τν ειρν, Μεσογειακός διλογος). 

λες αυτς οι χώρες αποτελούν να ευρύ και σε κποιο βαθμό αντιπροσωπευτικό 

δεγμα τς διεθνούς στρατιωτικς κοινόττας. Στο ΝΑΤΟ οι κυριαρχούσες απόψεις 

εναι επρεασμνες από τν αγγλοσαξωνικ σχολ στρατιωτικς σκψς. Ειδικότε

ρα, οι απόψεις περ του Κντρου Βρους αντανακλούν κατ βσ τις αμερικανικς 

απόψεις, όπως θα φανε στ συνχεια.

Το Κντρο Βρους, σύμφωνα με το εγχειρδιο ορολογας του ΝΑΤΟ Allied 

Administrative Publication 6 (AAP6), ορζεται ως «τα γενικ χαρακτριστικ, οι 

δυνατόττες  τα γεωγραφικ χαρακτριστικ από τα οποα να κρτος, μια συμμα

χα, μια στρατιωτικ δύναμ  κποια λλ ομδα αντλούν τν ελευθερα δρσς 

τους, τ φυσικ τους ισχύ  τ θλσ τους για πόλεμο26».

26 AAP6, σελ. 2C3, www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap.6htm, καταχώρσ του λμματος τν 25 
Σεπ. �998.
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Στο ΝΑΤΟ το Κντρο Βρους απαντται στα πλασια τς επιχειρσιακς σχεδ

ασς, στν οποα διαδραματζει κεντρικό ρόλο. Σύμφωνα με αυτ, στ φσ τς 

ανλυσς τς αποστολς27, προσδιορζονται τα Κντρα Βρους του αντιπλου 

και τα δικ μας, τα οποα:

 μπορε να εναι κποια φυσικ  ψυχικ κυραρχα χαρακτριστικ

 εναι πγ ισχύος και ελευθερας δρσς

 υπρχουν στο Στρατγικό, το Επιχειρσιακό και το Τακτικό εππεδο

 μπορε να υπρχουν περισσότερα του ενός αν αντπαλο.

Ας δούμε τώρα πώς αντιμετωπζεται το θμα στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυ

νμεων των ΗΠΑ. Το �995, το διακλαδικό επιτελεο (Joint Staff) καθιρωσε τον 

παρακτω ορισμό, σε μια προσπθεια να συμβιβσει τις διαφορετικς απόψεις 

των κλδων: «Τα γενικ χαρακτριστικ, οι δυνατόττες  τα γεωγραφικ χαρα

κτριστικ από τα οποα να κρτος, μια συμμαχα, μια στρατιωτικ δύναμ  

κποια λλ ομδα αντλούν τν ελευθερα δρσς τους, τ φυσικ τους ισχύ  

τ θλσ τους για πόλεμο»28.

Ο ορισμός αυτός εναι πανομοιότυπος με τον αντστοιχο του ΝΑΤΟ. Μια απλ ματι 

στις μερομνες καταχώρσς των αντστοιχων λμμτων αρκε για να καταδειχθε 

ότι ο ορισμός του ΝΑΤΟ εναι αντιγραφ του αντστοιχου διακλαδικού των ΗΠΑ.

Οι τσσερις κλδοι των Ενόπλων Δυνμεων των ΗΠΑ, χωρς να διαφωνούν 

με τον διακλαδικό ορισμό, προσθτουν σ’ αυτόν στοιχεα που του προσδδουν 

τα ιδιατερα χαρακτριστικ τού κθε κλδου, τα οποα προρχονται από τν 

αποστολ και τις παραδόσεις του.

Ο Στρατός Ξρς συμφωνε ότι το Κντρο Βρους εναι πγ ισχύος και προσθ

τει ότι « καταστροφ  απενεργοποσ του Κντρου Βρους του αντιπλου 

εναι ο αμεσότερος τρόπος για τν επτευξ τς νκς29».

Το Πολεμικό Ναυτικό χαρακτρζει το Κντρο Βρους πγ ισχύος και προσθ

τει ότι «μπορε να υπρχει να μόνο Κντρο Βρους. ταν εντοπισθε, επικεντρώ

νουμε όλες τις στρατιωτικς, οικονομικς, διπλωματικς και πολιτικς δυνμεις 

εναντον του30».

Η Πολεμικ Αεροπορα, χωρς να αλλζει ουσιαστικ το νόμα του διακλαδικού 

ορισμού, προσθτει επεξγματικ στοιχεα, τροποποιώντας τον ως εξς:

«Μια βασικ πγ ισχύος, ψυχικς (όπως οι πολιτικς γεσες, οι πολιτισμικς 

αξες   θρσκεα)  φυσικς (όπως  στρατιωτικ,  βιομχανικ   οικονο

μικ), από τν οποα να κρτος, μια συμμαχα  μια στρατιωτικ δύναμ, σε να 

δεδομνο στρατγικό, επιχειρσιακό  τακτικό πλασιο, αντλούν τν ελευθερα 

δρσς τους, τ φυσικ τους ισχύ  τ θλσ τους να μχονται3�».

27 Μια από τις τσσερις φσεις τς επιχειρσιακς σχεδασς.
28 Joint Publication 30, Joint Operations, P. GL4, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp3_0.pdf
29 Field Manual 30, Operations, Washington DC: US Department of the Army, June 200�, σελ. 57, 

www.dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/fm3_0a.pdf
30 Naval Doctrinal Publication �, Washington DC: US Department of the Navy, �994, σελ. 35, http://www.

dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/ndp�.pdf
3� Air Force Doctrine Document ��, Maxwell AFB: US Department of the Air Force, June 2006, σελ. 36, 

http://www.dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/afd�_�.pdf
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Το Σώμα των Πεζοναυτών 

θεωρε ως Κντρο Βρους 

«κθε σμαντικ πγ 

ισχύος» και προσθτει τ 

διευκρνισ ότι «θλουμε 

να προσβλουμε τν π

γ τς εχθρικς ισχύος, 

αλλ δε θλουμε να τν 

προσβλουμε μεσα. Προ

φανώς χουμε μεγαλύτερες 

πιθανόττες επιτυχας επικε

ντρώνοντας τ μαχτικ μας 

ισχύ σε κποιο σχετικό εχθρικό 

αδύνατο σμεο32».

Συνοψζοντας, ο Στρατός και το Ναυτι

κό θεωρούν συνθως να Κντρο Βρους στον 

πυρνα τς χερσαας  ναυτικς ισχύος,  Αεροπορα 

πιστεύει στν ύπαρξ πολλαπλών Κντρων Βρους, τα οποα μπορούν να στοχο

ποιθούν από αρος με σκοπό τν παρλυσ του εχθρού και οι Πεζοναύτες, με 

τ δύσκολ αποστολ τς διεξαγωγς αποβσεων σε εχθρικς ακτς, θεωρούν 

το Κντρο Βρους ως κρσιμ αδυναμα,  εκμετλλευσ τς οποας θα τους εξα

σφαλσει ουσιαστικό πλεονκτμα.

Μεγαλύτερο ενδιαφρον παρουσιζει  δμόσια συζτσ  οποα διεξγεται εδώ 

και περπου μα δεκαετα μσω των σελδων του στρατιωτικού Τύπου των ΗΠΑ, και  

οποα εναι ενδεικτικ τς σύγχυσς  οποα υπρχει όσον αφορ τν κατανόσ και 

κυρως τον τρόπο υλοποσς τς ννοιας του Κντρου Βρους. Οι απόψεις οι οποες 

διατυπώνονται εναι αντιπροσωπευτικς τς κουλτούρας των επ μρους κλδων. Στα 

ρθρα τα οποα δμοσιεύθκαν τα τελευταα χρόνια συναντούμε, επσς, σκψεις που 

αφορούν τν ννοια του Κντρου Βρους στο πλασιο του σύγχρονου πολμου, όπως 

αυτού εναντον μ κρατικών οντοττων. Από το μεγλο αριθμό των ρθρων τα οποα 

δμοσιεύτκαν −και εξακολουθούν να δμοσιεύονται− τα τελευταα χρόνια, λγα μόνο 

διακρνονται για τν πρωτοτυπα των ιδεών τους και τα οποα φανεται να γούνται τς 

διαβούλευσς. Τα υπόλοιπα ρθρα, χωρς να υποτιμται το ργο των συντακτών τους, 

παρχουν ετε μια ανασκόπσ των υφισταμνων απόψεων ετε σχόλια επ των απόψε

ων των λλων, χωρς όμως να διατυπώνουν τ δικ τους θεμελιωμν ποψ.

νας από τους σύγχρονους θεωρτικούς, ο οποος ασχολεται με το θμα από 

τ δεκαετα του �990, εναι ο Dr Joseph Strange. Ο Dr Strange, μχρι πρόσφατα 

καθγτς στο Marine Corps War College, εναι ο συγγραφας ενός βιβλου με 

θμα το Κντρο Βρους33, ενώ τα τελευταα χρόνια, σε συνεργασα με τον Σχ 

32 Marine Corps, Doctrine Publication �, Warfighting, Washington DC: US Government Printing Office, 
�997, σελ. 4547, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/mcdp�.pdf

33 Joseph Strange, Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities. Building on the Clausewitzian Foundation 
So That We Can All Speak the Same Language, Perspectives on Warfighting, Number 4, Quantico, Virginia: 
United States Marine Corps University Foundation, �996.
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Richard Iron του βρετανικού στρατού, δμοσευσε δύο σμαντικ ρθρα για το 

διο θμα34. Ο Strange θεωρε ότι οι ορισμο των κλδων των Ενόπλων Δυνμε

ων των ΗΠΑ, πλν του Στρατού, εναι στοχοι και ανακριβες. Ισχυρζεται ότι το 

Κντρο Βρους ορζεται στα πλασια μιας σύγκρουσς, δεν εναι αυθύπαρκτο, και 

υπρχει να Κντρο Βρους στο Στρατγικό εππεδο και περισσότερα του ενός 

στο Επιχειρσιακό και το Τακτικό εππεδο. Ο Strange πρότεινε μια αναλυτικ 

μθοδο προσδιορισμού του Κντρου Βρους,  οποα απαντται συχν στν αρ

θρογραφα, γνωστ ως CGCCCRCV [Center of Gravity (Κντρο Βρους) – Critical 

Capabilities (Κρσιμες Δυνατόττες) – Critical Requirements (Κρσιμες Απαιτσεις) 

– Critical Vulnerabilities (Κρσιμες Αδυναμες)]. Σε αυτν, ο Strange υποστρζει 

ότι να πραγματικό, στρατιωτικό Κντρο Βρους θα πρπει να διαθτει Κρσιμες 

Δυνατόττες. Αυτς οι Κρσιμες Δυνατόττες, με τ σειρ τους, διαθτουν Κρσι

μες Απαιτσεις (πόρους), όπως οι γραμμς συγκοινωνιών, οι οποες επιτρπουν 

τ λειτουργα των Κρσιμων Δυνατοττων. Ο πλμμελς λεγχος (προστασα) 

των Κρισμων Απαιτσεων προκαλε τ δμιουργα Κρισμων Αδυναμιών,  εκμε

τλλευσ των οποων οδγε στν καταστροφ του Κντρου Βρους. Η ποψ 

του υπογρφοντα εναι ότι το μοντλο ανλυσς, όπως ο διος το χαρακτρζει, 

αναφρεται στον τρόπο προσβολς του Κντρου Βρους και όχι στον εντοπισμό 

του. Η μεθοδολογα του, παρότι απαντται στ σχετικ αρθρογραφα, δεν συναντ 

ευρεα αποδοχ μεταξύ των θεωρτικών τς στρατιωτικς τχνς.

Δύο διακεκριμνοι αρθρογρφοι, οι οποοι ουσιαστικ εκπροσωπούν τ σχο

λ σκψς του Στρατού Ξρς των ΗΠΑ εναι ο Col Antullio Echevarria και ο Col 

Dale Eikmeir.

Ο Dr Echevarria, ευρως γνωστός ιστορικός και μελεττς του Clausewitz, με 

διδακτορικό ττλο σπουδών από το πανεπιστμιο του Princeton, διετλεσε Διευθυ

ντς του τμματος Στρατιωτικς ρευνας στο Ινστιτούτο Στρατγικών Σπουδών 

του US Army War College. Τις απόψεις του για τν ννοια του Κντρου Βρους 

δμοσευσε σε μια σειρ ρθρων, από τα οποα τα σμαντικότερα εναι τρα35.

Ο Echevarria θεωρε ότι το Κντρο Βρους εναι μα από τις στρατιωτικς αρχς 

τις οποες εισγαγε ο Clausewitz και οι οποες ισχύουν μχρι σμερα, αρκε να εφαρ

μόζονται με περσκεψ. Ισχυρζεται ότι οι νοπλες Δυνμεις των ΗΠΑ, στν προσπ

θει τους να κατανοσουν και εφαρμόσουν τν ννοια, χασαν τν ουσα τς. Στο 

εσωτερικό των Ενόπλων Δυνμεων των ΗΠΑ, δεν υπρχει κοιν αντλψ περ του 

θματος. Αποδδει μρος τς ευθύνς για τ σύγχυσ στις ανακρβειες τς μετφρα

σς του On War των Michael Howard και Peter Paret, μια κδοσ  οποα χρσιμο

ποιεται από όλους τους αγγλόφωνους μελεττς. Οι βασικς του θσεις εναι ότι το 

Κντρο Βρους θα πρπει να επαναπροσδιοριστε ως Εστιακό Σμεο (Focal Point), 

34 Joseph Strange & Richard Iron, Center of Gravity: What Clausewitz Really Meant, Joint Forces Quarterly, 
issue 35, σελ. �0�7, και Understanding Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities, US Marine Corps 
Association, �996, σελ. 9396.

35 Antulio J. Echevarria II, US Army, Clausewitz’s Center of Gravity: Changing our Warfighting Doctrine 
– Again!, Carlisle, Pa: US Army War College, Strategic Studies Institute, Sep 2002, “Clausewitz’s Center of 
Gravity: It’s not What We Thought”, Naval War College Review, Winter 2003, Vol. LVI, No �, σελ. �08�23, και 
“Reining in” the Center of Gravity Concept, Air & Space Power Journal, Summer 2003.
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ναν 

όρο για τον 

οποο πιστεύει ότι 

αποδδει καλύτερα τν ν

νοια. ποστρζει ότι ο Clausewitz 

δεν κνει δικρισ μεταξύ Τακτικού, 

Επιχειρσιακού και Στρατγικού Κντρου 

Βρους, και, κατ συνπεια, δεν συμφωνε με τν τυπικ δικρι

σ, όσον αφορ τον προσδιορισμό του Κντρου Βρους, των επιπδων 

του πολμου. Προτιμ ναν συνολικό προσδιορισμό του, για ολόκλρ τ δομ 

του εχθρού. Το Κντρο Βρους υπρχει σε να μόνο εππεδο, το υψλότερο, και 

προποθτει ότι ο αντπαλος διαθτει επαρκ συνοχ, τσι ώστε να υπρχει να 

σμεο το οποο συγκρατε ολόκλρ τ δομ του. Το Κντρο Βρους χει μεσ 

σχσ με το σκοπό του πολμου και χει ννοια μόνο στν περπτωσ του ολο

κλρωτικού πολμου. Το Κντρο Βρους δεν εναι ούτε ισχύς, ούτε πγ ισχύος, 

αλλ μλλον Κρσιμ Δυνατόττα (Critical Capability). Επειδ  αρχ του Κντρου 

Βρους επικεντρώνεται στν επτευξ ενός συγκεκριμνου αποτελσματος, τν 

ττα του αντιπλου, χει μεσ σχσ με τν αρχ των Επιχειρσεων με Βσ 

το Αποτλεσμα (Effects Based Operations – ΕΒΟ).

Ο Col Dale Eikmeir διετλεσε διευθυντς του Πολυεθνικού Διακλαδικού Τμματος 

του Κντρου Στρατγικς Ηγεσας του US Army War College. O Eikmeir δμοσευσε 

δύο ρθρα36 στ Στρατιωτικ Επιθεώρσ των ΗΠΑ, στα οποα διαφωνε με το δια

κλαδικό ορισμό, τον οποο χαρακτρζει πγ σύγχυσς και υποστρζει ότι  σύγχυ

36 Col Dale C. Eikmeier, “Center of Gravity Analysis”, Military Review, JulyAugust 2004, σελ. 25 και 
“A Logical Method of Center of Gravity Analysis”, Military Review, Sep.Oct. 2004, σελ. 6266.
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σ προρχεται από τν λλειψ ενός κοιν αποδεκτού ορισμού και ενός πρακτικού 

πλαισου εργασας για τον προσδιορισμό του. Ορζει το Κντρο Βρους ως «τν πγ 

ισχύος ενός συστματος,  οποα του επιτρπει να ενεργε»37. Αναγνωρζει τν ύπαρξ 

Κντρου Βρους στο Στρατγικό και το Επιχειρσιακό εππεδο και για όλα τα εδ του 

πολμου. Τα Κντρα Βρους στο Επιχειρσιακό εππεδο προσδιορζονται επειδ δεν 

εναι δυνατ  «μεσ» προσβολ του Κντρου Βρους του Στρατγικού επιπδου. 

Η προσβολ του Κντρου Βρους στο Επιχειρσιακό εππεδο εναι ο μμεσος τρόπος 

προσβολς του Κντρου Βρους στο Στρατγικό εππεδο, μσω τς εξασθνσς του. 

Στο δεύτερο ρθρο του, υιοθετε ναν διαφορετικό ορισμό (αυτόν του Dr Strange) και 

προτενει τ χρσ του στρατγικού πλαισου εργασας (των σκοπών, των τρόπων 

ενεργεας και των μσων [Strategic Framework of Ends, Ways and Means])38 για τον 

προσδιορισμό του. Η μθοδος που προτενει εναι ουσιαστικ μια εκφυλλισμν διαδι

κασα επιχειρσιακς σχεδασς. Δεν θεωρε ως Κντρο Βρους τ θλσ του λαού, 

τους γτες, τα αεροδρόμια, τα λιμνια, τις γραμμς συγκοινωνιών, τους πόρους και 

τις συμμαχες. Δεν λαμβνει θσ, όσον αφορ το πλθος των Κντρων Βρους, αλλ 

υπονοε ότι υπρχουν αρκετ. Δεν διατυπώνει τν ποψ του για τν ενδεχόμεν μ 

ύπαρξ Κντρου Βρους, παρότι φανεται να υποστρζει ότι υπρχει πντοτε τουλ

χιστον να. Δεν χρσιμοποιε το σμαντικότερο κριτριο, τοι ότι  καταστροφ του 

Κντρου Βρους επιφρει τν ττα του αντιπλου.

Ο Col Warden τς Πολεμικς Αεροπορας των ΗΠΑ, νας από τους σύγχρονους 

θεωρτικούς τς αεροπορικς ισχύος, εναι ευρως γνωστός για το μοντλο των πντ 

ομκντρων δκτυλων, το οποο εισγαγε ο διος. Ο Warden υπρτσε στα σχδια 

αεροπορικών επιχειρσεων κατ τ διρκεια του πρώτου πολμου του Κόλπου και 

εκπροσωπε τν αεροπορικ σχολ σκψς. Το �995, δμοσευσε να ρθρο39 στο 

οποο υποστρζει ότι ο αντπαλος εναι ουσιαστικ να σύστμα, αποτελούμενο από 

πολλ αλλλοεξαρτώμενα υποσυστματα. Για τν κατανόσ τς ννοιας του Κντρου 

Βρους χρσιμοποιε να μοντλο πντε ομόκεντρων δακτυλων −γεσα, οργανικς 

απαιτσεις, υποδομ, λαός, νοπλες δυνμεις− το οποο θεωρε μια καλ προσγγισ 

του πραγματικού κόσμου. ποστρζει ότι κθε αντπαλος διαθτει μια ομδα (μεγλο 

αριθμό) Κντρων Βρους τα οποα εναι οργανωμνα στους παραπνω δακτυλους, ο 

σμαντικότερος των οποων εναι ο κεντρικός. Θεωρε ότι τα Κντρα Βρους υπρχουν 

και στο Επιχειρσιακό και το Τακτικό εππεδο, οργανωμνα κατ τον διο τρόπο. Επειδ 

θεωρε σχεδόν αδύνατ τν προσβολ του κεντρικού δακτυλου −Ηγτς− προτενει 

τν παρλλλ προσβολ σε όλα τα εππεδα.

Το μοντλο των πντε ομόκεντρων δακτυλων απαντται συχν στ διεθν αρθρο

γραφα. Η προσγγισ του Warden εναι προσγγισ στοχοποσς, σύμφωνα με τν 

οποα το Κντρο Βρους εναι κποιος στόχος που μπορε να προσβλθε με τα αερο

37 A system’s source of power to act.
38 Το πλασιο εργασας Σκοπών, Τρόπων ενεργεας, Μσων (Ends, Ways, Means) αφορ τν ενορχστρω

σ των διαθσιμων μσων, μσω ενός τρόπου ενεργεας, για τν επτευξ του επιδιωκόμενου σκοπού. Αν 
 επιδιωκόμεν ισορροπα διαταραχθε, εν για παρδειγμα τα μσα δεν επαρκούν, τότε επαναπροσδιο
ρζονται οι στόχοι.

39 Col John A. Warden III, USAF, The Enemy as a System, Wright Flyer Paper No �0, Maxwell Air Force 
Base, Alabama.
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πορικ μσα βομβαρδισμού. Η ποψ του για τν ύπαρξ μεγλου αριθμού Κντρων 

Βρους (κθε στόχος και Κντρο Βρους) ουσιαστικ απαξιώνει τν ννοια.

Για λόγους πλρόττας και μόνο, και επειδ στω και σποραδικ απαντώνται στν 

αρθρογραφα, θα γνει μια σύντομ αναφορ σε δύο μεθόδους προσδιορισμού τού 

Κντρου Βρους. Η πρώτ εναι  μθοδος του Στρατγικού λικα (Strategic Helix)40, 

σύμφωνα με τν οποα για τν προσβολ και καταστροφ του Κντρου Βρους δεν 

απαιτεται ο προγούμενος εντοπισμός του. Η μθοδος περιλαμβνει τον εντοπισμό 

ενός μεγλου αριθμού Κντρων Βρους, μεταξύ των οποων βρσκεται και το πραγμα

τικό, τα οποα προσβλλονται διαδοχικ μχρι να καταστραφε το πραγματικό. Η προ

σγγισ του θματος, στν οποα οι διαθσιμοι πόροι για τν προσβολ του Κντρου 

Βρους εναι πρακτικ απεριόριστοι, εναι τυπικ αεροπορικ και μλιστα αμερικανικ 

. Οι απόψεις αυτς εναι εντελώς σχετες με τν ννοια του Κντρου Βρους, ο εντο

πισμός του οποου αποβλπει στν μεσ προσβολ του και, κατ συνπεια, στν 

ελαχιστοποσ τς διρκειας του πολμου και των επακόλουθων απωλειών, μσω 

τς επικντρωσς τς πολεμικς προσπθειας.

Η δεύτερ μθοδος εναι  Μθοδος του Κρεμμυδιού (Onion Method)4�,  οποα 

προβλπει τ διαδοχικ προσβολ και καταστροφ των διαφόρων επιπδων τς 

εχθρικς εθνικς ισχύος, μχρι να προσβλθε το Κντρο Βρους, το οποο βρ

σκεται στο κντρο του «κρεμμυδιού». πως και στν περπτωσ τς μεθόδου του 

Στρατγικού λικα,  προσγγισ εναι τουλχιστον ατυχς.

Οι απόψεις που παρουσιστκαν παραπνω, συναντούν διφορους βαθμούς 

αποδοχς, όπως διαπιστώνεται από τ μελτ τς σχετικς αρθρογραφας, χωρς 

όμως αυτό να σμανει απαραττα ότι ορισμνες εναι εντελώς λανθασμνες και 

λλες εντελώς ορθς. Η ποψ του υπογρφοντα εναι ότι από όλους τους προα

ναφερθντες θεωρτικούς, ο Dr Echevarria εναι αυτός που αντιμετωπζει το θμα 

του Κντρου Βρους με μεγαλύτερ σοβαρόττα. Εξετζει το θμα σφαιρικ, 

αφνοντας στον αναγνώστ μια ασθσ πλρόττας.

40 Major Seow Hiang Lee, Center of Gravity or Center of Confusion: Understanding the Mystique, Air Command 
and Staff College, �999, σελ. 2728, ο οποος τν αποδδει στον Col Phillip Meilinger.

4� Colin Agee, Peeling the Onion: The Iraqi’s Center of Gravity, Fort Leavenworth, Kansas, School of Advanced 
Military Studies, �992, σελ. 2627.
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Πριν προχωρσουμε, θα πρπει να διευκρινσουμε ότι δεν εναι υποχρεωτικό 

να ακολουθσουμε τις απόψεις του Clausewitz, οι οποες αναπτύχθκαν πριν δύο 

αιώνες, σε να πολιτισμικό και στρατιωτικό περιβλλον το οποο δεν υπρχει πια. 

Στν περπτωσ που αποφασσουμε να υιοθετσουμε τν ννοια του Κντρου 

Βρους, δεν θα πρπει να ξεχνμε ότι το βασικό ερώτμα εν  ννοια χει ισχύ 

σμερα, χει δ απαντθε θετικ στν πρξ· το Κντρο Βρους αποτελε 

σμερα τον ακρογωνιαο λθο τς σχεδασς και διεξαγωγς του πολμου και 

των στρατιωτικών επιχειρσεων. μως και πλι, θα πρπει να αποφασσουμε 

εν θλουμε να ακολουθσουμε αυστρ τις αρχς του Clausewitz (οπότε θα 

απαιτθε  προσεκτικ μελτ και κατανόσ του ργου του ως συνόλου)  εν 

θλουμε να τις εξετσουμε υπό το πρσμα των αλλαγών οι οποες χουν επλθει 

στ στρατιωτικ σκψ και το περιβλλον από το �832 ως σμερα, γεγονός που 

αποτελε πραγματικ μια διανοτικ πρόκλσ. 

Μχρι πριν λγα χρόνια, ο όρος Κντρο Βρους δεν υπρχε στο ελλνικό 

στρατιωτικό λεξιλόγιο, και, κατ συνπεια, ο προσδιορισμός του δεν αποτε

λούσε μρος τς επιχειρσιακς σχεδασς. Τι εναι λοιπόν αυτό το οποο 

λειπε, αν λειπε; Ποια ταν  αδυναμα τν οποα θερπευσε  εισαγωγ 

του όρου Κντρο Βρους στ διαδικασα τς επιχειρσιακς σχεδασς, , 

για να θσουμε το ερώτμα διαφορετικ, τι εναι αυτό που θα χσουμε αν 

αφαιρσουμε το βμα του προσδιορισμού του Κντρου Βρους από τ σ

μεριν διαδικασα επιχειρσιακς σχεδασς;

Ο κρσιμος ρόλος τς ανλυσς του Κντρου Βρους δεν θα μπορούσε να 

υπογραμμιστε καλύτερα από τν αμερικανικ σχολ στρατιωτικς σκψς: 

«Η πιο σμαντικ εργασα τν οποα αντιμετωπζουν οι σχεδιαστς επιχειρ

σεων σ’ αυτ τ διαδικασα (τς επιχειρσιακς σχεδασς), εναι να μπορούν 

να προσδιορσουν το φλιο και το εχθρικό Κντρο Βρους, που σμανει τν 
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πγ τς δύναμς, τς ισχύος και τς αντστασς42» και παρακτω « αξα του προσ

διορισμού του σωστού Κντρου Βρους δεν μπορε να υπογραμμιστε αρκετ. Ο 

προσδιορισμός του Στρατγικού Κντρου Βρους και των Κρσιμων Αδυναμιών του 

εχθρού εναι απολύτως ουσιαστικός για τ σαφνεια τς αποστολς, τον προσανατολι

σμό των προσπαθειών και, τελικ, τ δμιουργα συντονισμνων αποτελεσμτων στ 

χρσ των δυνμεων. Στν πρξ,  λεπτομερς επιχειρσιακ σχεδασ δεν πρπει 

να ξεκινει πριν τον προσδιορισμό του Κντρου Βρους του αντιπλου43».

Το Κντρο Βρους αποτελε τον ακρογωνιαο λθο τς διαδικασας επιχειρ

σιακς σχεδασς. Παρχει να σμεο στο χωροχρόνο, το οποο βοθει στον 

προσανατολισμό του ργου τς επιχειρσιακς σχεδασς του Διοικτού και του 

επιτελεου του και στον προσανατολισμό των διαθσιμων πόρων. Η οπτικ του 

πολμου από τ σκοπι του Κντρου Βρους μας βοθει να δούμε ότι μερικς 

αδυναμες του εχθρού εναι ενδιαφρουσες, αλλ δεν αξζει να διατεθούν οι ού

τως  λλως περιορισμνοι πόροι, διότι δεν κατευθύνονται στο στόχο (Κντρο 

Βρους) και δεν επιτυγχνουν αποφασιστικ αποτελσματα.

οριςμOς

Το Κντρο Βρους, όπως μας παραδόθκε από τον Clausewitz, εναι να στοιχεο 

το οποο χει τν ιδιόττα να συγκρατε μεταξύ τους όλα τα επ μρους στοιχεα 

του ενός των αντιμαχομνων. Πραν αυτού, το σμαντικότερο χαρακτριστικό 

του εναι ότι  καταστροφ  εξουδετρωσ του προκαλε τν ττα του αντιπ

λου,  τουλχιστον αποτελε να αποφασιστικό βμα προς τν κατεύθυνσ αυτ. 

Κατ συνπεια, δύο εναι τα χαρακτριστικ που πρπει να αναζτώνται σε να 

στοιχεο, τσι ώστε να μπορε να θεωρθε Κντρο Βρους:

 να λειτουργε ως συνεκτικός ιστός των δυνατοττων του αντιπλου

  καταστροφ   εξουδετρωσ του να επιφρει τν κατρρευσ και κατ 

συνπεια τν ττα του αντιπλου.

Κθε χαρακτριστικό γνώρισμα του αντιπλου (γεωγραφικό, ψυχικό  λλο), 

το οποο υπακούει στους δύο προαναφερθντες κανόνες, μπορε φοβα να χαρα

κτριστε ως Κντρο Βρους.

Αν και πιστεύουμε ότι  ννοια του Κντρου Βρους γνεται καλύτερα κατα

νοτ μσω των χαρακτριστικών που του αποδδονται και των διευκρινσεων 

που παρχονται, στ συνχεια του ρθρου, για τ διευκόλυνσ τς περαιτρω 

μελτς και τν ύπαρξ ενός σμεου αναφορς, θα επιχειρθε νας ορισμός, 

αρκετ γενικός, ώστε να μν περιορζει τν ελευθερα σκψς του αναγνώστ. 

τσι, λοιπόν, θεωρούμε ότι:

 το Κντρο Βρους εναι να (φυσικό  ψυχικό) κεντρικό χαρακτριστικό 

τς δομς του αντιπλου,  προσβολ του οποου επιφρει αποφασιστικό απο

τλεσμα και ιδανικ τν ττα του

 ο προσδιορισμός του Κντρου Βρους, τόσο του δικού μας όσο και του 

αντιπλου, εξαρτται από διφορους παργοντες (σύστμα διακυβρνσς [δ

42 Joint Publication 500.�, Doctrine for Joint Planning Operations, 25 Ιαν. 2002, σελ. ΙΙ6, παρ. 3α.
43 Στο διο, σελ. ΙΙ8, παρ. 3β.
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μοκρατικό, απολυταρχικό, συγκεντρωτικό, αποκεντρωτικό], πολιτικός σκοπός του 

πολμου, εδος πολμου [ολοκλρωτικός, περιορισμνος], εππεδο πολμου, συνο

χ του αντιπλου, Θατρο Πολμου), οι οποοι θα εξετασθούν στ συνχεια.

ςυνοχH Του νΤιπaλου

Η ύπαρξ ενός κεντρικού χαρακτριστικού στ δομ του αντιπλου  γενικότερα 

ενός συστματος προποθτει ότι αυτός διαθτει επαρκ ενόττα  συνοχ, τσι ώστε 

να ενεργε ως σύνολο. Τα επ μρους υποσυστματα, τα οποα συγκροτούν το σύστμα 

του αντιπλου, θα πρπει να αλλλεξαρτώνται, τσι ώστε  ενργεια πνω σε να από 

αυτ να χει κποια εππτωσ, σε κποιο βαθμό, και στα λλα. σο μεγαλύτερ εναι 

αυτ  αλλλεξρτσ, τόσο πιο συμπαγς εναι το σύστμα, και, κατ συνπεια, τόσο 

πιο δύσκολ  δισπασ του. Εν όμως προσδιοριστε το Κντρο Βρους του συστ

ματος,  καταστροφ του προκαλε εξ ορισμού τ δισπασ του. ταν δεν υπρχει 

συνοχ μεταξύ των υποσυστμτων, ο εντοπισμός ενός κεντρικού χαρακτριστικού τς 

συνολικς δομς γνεται ιδιατερα δύσκολος. Στις περιπτώσεις αυτς, το πιθανό Κντρο 

Βρους βρσκεται σε να ανώτερο, πιο αφρμνο εππεδο, και τελικ σε αυτό των ψυ

χικώνιδεολογικών χαρακτριστικών, όπως « θλσ του αντιπλου για πόλεμο».

Η συνοχ (  λλειψ τς) του αντιπλου σχετζεται μεσα με τ δομ εξουσας 

του,  οποα επρεζει αποφασιστικ τν ύπαρξ και το εδος του Κντρου Βρους. 

τσι, στις περιπτώσεις δικτατορικών καθεστώτων, το Κντρο Βρους μπορε με σχετικ 

βεβαιόττα να ταυτιστε με τν γετικ ομδα  τον διο το δικττορα. Από τν λλ 

πλευρ, τα δμοκρατικ καθεστώτα, παρ’ όλο που σε στιγμς κρσς μπορε να διαθ

τουν ισχυρς γεσες (όπως για παρδειγμα ο Τσώρτσιλ), διαθτουν μχανισμούς χρις 

στους οποους δεν εκθτουν τον εαυτό τους σε ττοιες Κρσιμες Αδυναμες. Γενικ, όταν 

 δομ εξουσας του αντιπλου εναι συγκεντρωτικ, τότε το σμεο που αναζτούμε 

βρσκεται στα ανώτατα εππεδα διοικσεως και εναι φυσικό (πολύ συγκεκριμνο και 

εύκολο στν κατανόσ), ενώ στν περπτωσ των αποκεντρωτικών διοικσεων ο 

εντοπισμός του Κντρου Βρους (εν υπρχει) εναι ιδιατερα δύσκολος.

Ο τρόπος ανπτυξς μιας χώρας επρεζει, επσς, τν ύπαρξ και το εδος του 

Κντρου Βρους. Η μονομερς  γεωγραφικ ανισομερς ανπτυξ μιας χώρας διευ

κολύνει τόσο τον εντοπισμό του Κντρου Βρους όσο και τν προσβολ του και τν 

εκθτει σε εύκολ ττα σε περπτωσ πολμου. Αντθετα,  ισορροπμν και γεω

γραφικ ισομερώς κατανεμμν ανπτυξ δυσχερανει τον εντοπισμό του Κντρου 

Βρους. Ως γενικό κανόνα, μπορούμε να θεωρσουμε ότι όσο πιο αναπτυγμν εναι 

μια χώρα, τόσο δυσκολότερος εναι ο εντοπισμός του Κντρου Βρους τς.

Στο σύστμα εξουσας τς περσικς αυτοκρατορας τν εποχ τς εκστρατεας 

του Μεγλου Αλεξνδρου, δεν υπρχε καμα αμφιβολα ότι το κντρο εξουσας 

από όπου εκπορεύονταν όλες οι εξουσες ταν ο Δαρεος. Από τν λλ πλευρ, 

εναι προφανς ότι ο Μγας Αλξανδρος ταν το Κντρο Βρους τς δικς του 

δομς εξουσας44. Η εξουδετρωσ των δύο αυτών γετών θα επφερε τν κα

44 Ο Clausewitz θεωρε ότι το Κντρο Βρους του Μ. Αλεξνδρου ταν το στρτευμ του. Carl Von 
Clausewitz, On War, Μετφρασ στα αγγλικ από τους Michael Howard και Peter Paret, Princeton University 
Press, �976, βιβλο 8, κεφλαιο 4, σελ. 596, παρ. 3
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τρρευσ των αντστοιχων δομών εξουσας και, κατ συνπεια, τ διλυσ των 

αντστοιχων αυτοκρατοριών, όπως ακριβώς συνβ.

Σε να λλο παρδειγμα, στν προεισβολς εποχ,  δομ εξουσας που εχε 

εγκαταστσει ο Saddam Hussein τον καθιστούσε τ μοναδικ πγ εξουσας και, κατ 

συνπεια, το Κντρο Βρους του Ιρκ. Η νκ των Αμερικανών προπθετε τν καθ’ 

οιονδποτε τρόπο εξουδετρωσ του, γεγονός το οποο εχε εγκαρως προσδιοριστε, 

όπως φανεται από τν εξλιξ των επιχειρσεων, πρώτα με τν ανεπιτυχ επιχερσ 

«αποκεφαλισμού» (Decapitation),  οποα προγθκε τς επιχερσς Iraqi Freedom, 

και δεύτερον με τν ταχεα προλασ στ Βαγδτ και τν προσωριν παρκαμψ 

ισχυρών σμεων αντστασς. Στν περπτωσ αυτ ββαια δεν εντοπστκε αμσως 

ο Saddam Hussein, αλλ ουσιαστικ εξουδετερώθκε ως κντρο εξουσας.

να παρδειγμα λλειψς συνοχς εναι  δομ εξουσας τς οργνωσς Al 

Qaeda. Εναι γνωστό ότι  Al Qaeda εναι οργανωμν σε αποκεντρωμνες, αυτο

δύναμες, ολιγριθμες ομδες, οι οποες ενεργούν αυτόνομα, οι δεσμο μεταξύ των 

οποων, καθώς και αυτών με το θεωρούμενο γτ τς οργνωσς Osama bin Laden, 

εναι χαλαρο. Στν περπτωσ αυτ,  εξλειψ μιας ομδας δεν χει ουσιαστικ 

εππτωσ στν ύπαρξ και λειτουργα των υπολοπων. Η δομ εξουσας (αυτονομα 

των ομδων) δεν επιτρπει τον προσδιορισμό ενός κεντρικού χαρακτριστικού,  

προσβολ του οποου θα εχε αποφασιστικ επδρασ στν ύπαρξ και λειτουργα 

τς. Μπορούμε, λοιπόν, να συμπερνουμε ότι στν περπτωσ τς Al Qaeda δεν 

υπρχει Κντρο Βρους; Πριν αποφανθούμε οριστικ, θα πρπει να προχωρσουμε 

σε να ανώτερο, πιο αφρμνο εππεδο, αυτό των ψυχικώνιδεολογικών χαρακτ

ριστικών. Αυτό που συγκρατε τις επ μρους ομδες μεταξύ τους, τσι ώστε να 

εμφανζονται κτω από να κοινό όνομα, εναι  πεποθσ των μελών τους ότι ο 

μουσουλμανικός κόσμος αδικεται από τον Δυτικό, οι χώρες του οποου εκμεταλλεύ

ονται τον πλούτο των μουσουλμανικών χωρών. Η πεποθσ αυτ,  οποα αποτελε 

το συνεκτικό τους ιστό, εναι ουσιαστικ το Κντρο Βρους τς οργνωσς.

ΘeΤρ πολeμου

νας λλος παργοντας ο οποος επρεζει τ συνοχ του αντιπλου και κατ’ 

επκτασ τν ύπαρξ και το εδος του Κντρου Βρους εναι τα γεωγραφικ χαρα

κτριστικ του θετρου  των θετρων πολμου. ταν οι στρατιωτικς δυνμεις του 

αντιπλου εναι αναπτυγμνες σε γεωγραφικς περιοχς οι οποες καθιστούν δύσκολο 

τον λεγχο και τ διοκσ από το κντρο εξουσας και, πιο σμαντικό, τν επικοινωνα, 

υπό τν ευρεα ννοια, μεταξύ των δυνμεων, τότε αναφερόμαστε σε περισσότερα του 

ενός θατρα πολμου. Άλλοι παργοντες οι οποοι επρεζουν τν ύπαρξ θετρων 

πολμου, πλν των γεωγραφικών χαρακτριστικών των περιοχών, εναι ο τύπος και το 

μγεθος των δυνμεων και τα διαθσιμα μσα. τσι, στν Αρχαα Ελλδα το Ιόνιο θα 

αποτελούσε διαφορετικό θατρο πολμου από το Αιγαο, γεγονός αδιανότο για τα 

μσα που διαθτουμε σμερα. Από τν λλ πλευρ, για το μγεθος των δυνμεων 

τς Ελλδος σμερα, ενδεχόμεν ανπτυξ δυνμεων στν Ανατολικ Μεσόγειο και 

τ Μαύρ Θλασσα θα δμιουργούσε δύο διαφορετικ θατρα πολμου, γεγονός 

που δεν θα σχυε για νοπλες Δυνμεις χωρών όπως  Γαλλα   Αγγλα.
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Στν περπτωσ, λοιπόν, ύπαρξς πλον του ενός θετρων πολμου,  ύπαρ

ξ ισριθμων Κντρων Βρους εναι αναπόφευκτ, στω κι αν οι αντπαλοι στα 

θατρα πολμου εναι συνασπισμνοι σε συμμαχα. Τυπικό παρδειγμα αποτελε 

 ύπαρξ δύο διαφορετικών Κντρων Βρους για τα θατρα πολμου των ΗΠΑ 

στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. στω κι αν ο πόλεμος τελεωσε στν Ευρώπ με τν 

ττα τς Γερμανας, στο θατρο πολμου του Ειρνικού χρεισθκε  ρψ δύο 

ατομικών βομβών για να καμφθε  θλσ τς Ιαπωνας για πόλεμο.

πολιΤιΚOς ςΚοπOς Κι iδος πολeμου

Ο πόλεμος δεν εναι μια αυθύπαρκτ δραστριόττα, τοι δεν διεξγεται ως αυτο

σκοπός. Καννας, χοντας σώας τας φρνας του, δεν θα προσφευγε στ δολοφονα 

ανθρώπων, τ δαπν πόρων και τ δυστυχα, απλώς και μόνο για τν ευχαρστσ 

του. πως για πρώτ φορ διατυπώθκε από τον Clausewitz, ο πόλεμος εναι να μσον 

τς πολιτικς για τν επλυσ μιας κρσς45. π’ αυτ τν ννοια, ο πόλεμος εναι μια 

απολύτως πολιτικ πρξ. Αποφασζεται και διεξγεται σε κυβερντικό εππεδο, και 

μπορε μεν οι στρατιωτικς επιχειρσεις να αποτελούν τν αιχμ του δόρατος, όμως το 

γενικότερο πλασιο περιλαμβνει δραστριόττες (οικονομικς, διπλωματικς και λλες) 

τις οποες, εν  κυβρνσ δεν μπορε να διεξγει με επιτυχα, τότε ο πόλεμος εναι 

καταδικασμνος σε αποτυχα. Η κυβρνσ, υποκεμεν στ λογικ και συνεκτιμώντας 

το κόστος, προσδιορζει το τι ακριβώς θλει να επιτύχει με τν προσφυγ στον πόλεμο, 

τοι τον πολιτικό σκοπό του. Με δεδομνο και σαφ τον πολιτικό σκοπό του πολμου, 

μπορε πλον να προσδιοριστε ο στρατιωτικός σκοπός του,  κατλλλ στρατιωτικ 

στρατγικ και στ συνχεια, μσω τς επιχειρσιακς σχεδασς, να καταρτιστε το 

σχδιο του πολμου. λα τα παραπνω προκύπτουν από και σχετζονται στεν με τον 

πολιτικό σκοπό του πολμου. Αποτυχα συσχτισς τς στρατιωτικς στρατγικς και 

των επακόλουθων πολεμικών επιχειρσεων (σχεδων) με τον πολιτικό σκοπό του πο

λμου συνιστ θεμελιώδες σφλμα και τν απόλυτ συνταγ αποτυχας.

Εν, λοιπόν το κριτριο τς προσφυγς στον πόλεμο εναι  ταχεα επλυσ τς 

κρσς με το μικρότερο δυνατό κόστος και ρσκο, τότε ο προσδιορισμός του σμε

ου του αντιπλου στο οποο πρπει να κατευθυνθε  πολεμικ προσπθεια αποκτ 

θεμελιώδ σμασα. Και αυτό, επειδ  ύπαρξ ενός ττοιου σμεου, στο οποο θα 

επικεντρωθε  στρατιωτικ προσπθεια, θα επιταχύνει τν επλυσ τς κρσς. ταν, 

ββαια, προσδιοριστε να ττοιο σμεο, ο τρόπος προσβολς του μπορε και πρπει 

να περιλαμβνει το συνδυασμό όλων των παραγόντων ισχύος του κρτους.

πως προαναφρθκε, ο πολιτικός σκοπός του πολμου καθορζει μεσα το εδος 

του πολμου, και αυτός με τ σειρ του τα μσα που απαιτούνται για τ διεξαγωγ του. 

Από τν ποψ αυτ ο πόλεμος μπορε να εναι ολοκλρωτικός (total  absolute war)  

περιορισμνος (limited war). Τα δύο αυτ εδ του πολμου μπορούν να συνυπρχουν 

σε μα και μόν σύγκρουσ. νας πόλεμος που για τον ναν των αντιμαχομνων εναι 

περιορισμνος (όπως ο πόλεμος του Βιετνμ για τους Αμερικανούς), για τον λλον μπο

ρε να εναι ολοκλρωτικός (όπως ο διος πόλεμος για τους Βιετναμζους).

45 Ως κρσ νοεται  σύγκρουσ τς θλσς δύο αντιπλων.



11�ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

Από τ στιγμ που χει αποφασι

στε  προσφυγ στον πόλεμο και 

χει καθοριστε ο πολιτικός σκο

πός του πολμου (και σε μεσ 

σχσ με αυτόν το εδος του 

πολμου), ο προσδιορισμός 

του Κντρου Βρους των αντι

μαχομνων μπορε να γνει 

μσα από μια λογικ επεξερ

γασα των δεδομνων τς 

συγκεκριμνς περπτωσς. 

Οποιαδποτε αλλαγ του πο

λιτικού σκοπού του πολμου 

επιβλλει τν αναθεώρσ 

του εδους του πολμου και 

κατ συνπεια του Κντρου 

Βρους.

Για τν κατανόσ τς σχσς 

του πολιτικού σκοπού του πολμου 

με το Κντρο Βρους θα χρσιμοποι

σουμε ως παραδεγματα τους δύο πο

λμους του Περσικού Κόλπου του �99� και 

του 2003.

Στον πρώτο πόλεμο (�99�), οι αντπαλοι ταν από τ μα 

πλευρ το Ιρκ, και από τν λλ μια συμμαχα προθύμων με γτιδα δύναμ 

τις ΗΠΑ. Ο πολιτικός σκοπός του πολμου, όπως καθορστκε από τον Πρόεδρο 

των ΗΠΑ, ταν

•  απόσυρσ των ιρακινών δυνμεων από το Κουβιτ

•  αποκατστασ τς νόμιμς κυβρνσς του Κουβιτ

•  διασφλισ τς ασφλειας και τς σταθερόττας τς περιοχς του Περσι

κού Κόλπου46.

Εναι αυτονότο ότι για τ «συμμαχα των προθύμων» ο πόλεμος ταν περιορισμ

νος. μως και για το Ιρκ ο πόλεμος ταν περιορισμνος, δεδομνου ότι  συμμαχα 

δεν αποσκοπούσε στν εισβολ και κατλψ του. Με δεδομνο τον πολιτικό σκοπό 

και το εδος του πολμου, ο στρατιωτικός διοικτς των συμμαχικών δυνμεων στρα

τγός Norman Schwarzkopf, του Στρατού των ΗΠΑ, προσδιόρισε το Κντρο Βρους 

του αντιπλου ως «εκενο το χαρακτριστικό το οποο εν καταστρψεις, καταστρφεις 

τ δυνατόττ του [του εχθρού] να διεξγει τον πόλεμο. Το πρώτο Κντρο Βρους 

εναι ο διος ο Saddam Hussein, εξαιτας τς απόλυτα συγκεντρωτικς δομς εξουσας. 

Δεν εννοώ να τον δολοφονσουμε. Εννοώ να του στερσουμε τ δυνατόττ του να 

λειτουργε. Δεύτερο Κντρο Βρους εναι  Προεδρικ Φρουρ και τρτο οι χμικς, 

46 Eliot Cohen, Gulf War Air Power Survey, 5 Vols, Vol. I: Planning and Command and Control, Washington, 
D.C., Government Printing Office, �993, σελ. 8384.
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βιολογικς και πυρνικς δυνατόττς του. Δεν χρειζεται να εσαι δινοια για να κατα

λβεις ότι εν εκλεψουν αυτς οι δυνατόττες,  δυνατόττα διεξαγωγς του πολμου 

από τν πλευρ του Ιρκ δεν θα υπρχει47».

Χρσιμοποιώντας τα δια τα λόγια του στρατγού Schwarzkopf, το γεγονός ότι 

ο πολιτικός σκοπός του πολμου επιτεύχθκε χωρς τ δολοφονα του Saddam 

Hussein  στω τν απομκρυνσ του από τν εξουσα, αποτελε τν τλεια 

απόδειξ ότι ο Saddam Hussein δεν ταν το Κντρο Βρους. Εις επρρωσ τς 

παραπνω ποψς, θα επικαλεστούμε τν ποψ του Col Purvis, επικεφαλς μιας 

ομδας αποφοτων του Σχολεου Ανωτρων Στρατιωτικών Σπουδών του Στρατού 

των ΗΠΑ,  οποα απεστλ στο επιτελεο του Διοικτ των Χερσαων Δυνμεων 

για να βοθσει στ σχεδασ των χερσαων επιχειρσεων: «αποφασσαμε ότι ο 

Saddam Hussein ταν το κλειδ, αλλ δεν μπορούσαμε να κνουμε τποτα. Η προε

δρικ Φρουρ ταν το Κντρο Βρους στο επιχειρσιακό εππεδο. Εν μπορούσαμε 

να προσβλουμε τν Προεδρικ Φρουρ με τ συγκντρωσ υπρτερων δυνμεων 

εναντον τς, χωρς να προσβλουμε τις λλες ιρακινς δυνμεις, θα εχαμε απόλυτ 

επιτυχα. Επσς, εν  Προεδρικ Φρουρ εγκατλειπε το θατρο επιχειρσεων  

παραδινόταν, θα εχαμε επιτύχει, όσον αφορ το χειρισμό του Κντρου Βρους48».

Ο δεύτερος πόλεμος του Περσικού Κόλπου (2003) μπορε να θεωρθε ως μια πα

ραλλαγ του πρώτου. Οι αντπαλοι ταν ουσιαστικ οι διοι και το διο ισχύει και για 

το θατρο του πολμου. μως, αυτ τ φορ, ο πολιτικός σκοπός του πολμου ταν 

« απομκρυνσ του Saddam Hussein από τν εξουσα και  αντικατστασ του από 

μια δμοκρατικ εκλεγμν κυβρνσ». Με βσ τον διαφοροποιμνο σκοπό, το 

εδος του πολμου για μεν τις ΗΠΑ παρμεινε το διο (περιορισμνος), για δε το Ιρκ 

γινε πλον θμα επιβωσς του καθεστώτος και, κατ συνπεια, ο πόλεμος ταν ολο

κλρωτικός. Σύμφωνα με τα να δεδομνα, το Κντρο Βρους λλαξε. Αναμφβολα, 

τ φορ αυτ το εμπόδιο για τν επτευξ του πολιτικού σκοπού του πολμου ταν 

ο Saddam Hussein,  εξουδετρωσ του οποου θα επφερε γργορα και αποφασι

στικ το τλος τς κρσς. Πργματι,  εξουδετρωσ του Saddam Hussein, στω και 

εν βρισκόταν στ ζω, επφερε τν κατρρευσ του συστματος εξουσας και τν 

ττα του Ιρκ, αδιψευστο κριτριο του γεγονότος ότι, στ συγκεκριμν σύγκρουσ, 

αυτός ταν το πραγματικό Κντρο Βρους του Ιρκ.

πiπδ πολeμου

Τα εππεδα πολμου, τοι τς σχεδασς και διεξαγωγς των πολεμικών επιχειρ

σεων, εναι τρα: το Στρατγικό, το Επιχειρσιακό και το Τακτικό. Σε γενικς γραμμς, 

το Στρατγικό εππεδο αφορ το πολιτικοστρατιωτικό εππεδο, όπου καθορζεται 

ο στρατιωτικός σκοπός του πολμου και σχεδιζεται  εμπλοκ των Ενόπλων Δυ

νμεων σ’ αυτόν, το Επιχειρσιακό εππεδο εναι αυτό στο οποο σχεδιζονται οι 

εκστρατεες και το Τακτικό αυτό στο οποο σχεδιζονται και διεξγονται οι μχες.

47 Otto Friedrich, Desert Storm: The War in the Persian Gulf, Time Warner, Boston, �99�, σελ. 40, όπως ανα
φρεται στο Major Seow Hiang Lee, Center of Gravity or Center of Confusion: Understanding the Mystique, 
Air Command and Staff College, �999.

48 Major Seow Hiang Lee, Center of Gravity or Center of Confusion: Understanding the Mystique, Air Command 
and Staff College, �999, σελ. �8.
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Στο Στρατγικό εππεδο, ο εχθρός, θεωρούμενος ως να σύνολο (σύστμα), διαθτει 

να Κντρο Βρους, με τν ννοια τς συνεκτικς δύναμς των επ μρους υποσυστ

μτων. Στο εππεδο αυτό, το Κντρο Βρους μπορε να εναι αφρμνο (ψυχολογικό) 

 συγκεκριμνο (γτς, πρωτεύουσα, νοπλες Δυνμεις). Εν προσδιοριστε σωστ, 

δεν υπρχει αμφιβολα ότι  καταστροφ  εξουδετρωσ του θα επιφρει τν ττα, 

 θα αποτελσει τουλχιστον να αποφασιστικό βμα προς τν κατεύθυνσ αυτ.

Ας υποθσουμε, τώρα, ότι υπρχουν περισσότερα του ενός θατρα επιχειρσεων, 

και, κατ συνπεια, ισριθμοι επιχειρσιακο διοικτς, στους οποους χουν δοθε 

αντστοιχες αποστολς. Θα μπορούσαμε τότε να θεωρσουμε ότι για κθε θατρο 

επιχειρσεων, και, κατ συνπεια, για κθε αντστοιχο διοικτ, υπρχει να Κντρο 

Βρους, του οποου  καταστροφ  εξουδετρωσ, σύμφωνα με τον ορισμό μας, 

θα επιφρει τν ττα του αντιπλου στο αντστοιχο θατρο επιχειρσεων.

Με τν δια λογικ, προχωρώντας στο Τακτικό εππεδο, κθε Διοικτς μπορε να 

προσδιορσει να Κντρο Βρους του αντιπλου τον οποο καλεται να αντιμετωπσει. 

Συνεχζοντας τν ανλυσ μας, και παρ το γεγονός ότι τα γενικώς παραδεκτ εππεδα 

πολμου εναι τρα, τποτα δεν μας εμποδζει να προχωρσουμε μχρι τους διοικτς 

των μικρών κλιμακων και να καταλξουμε στο συμπρασμα ότι Κντρα Βρους υπρ

χουν ακόμα για κθε ομδα Πεζικού  οποα συμμετχει στον αγώνα. Αυτό ββαια θα 

ταν κτι που θα απαξωνε πλρως τν ννοια του Κντρου Βρους, σε σμεο που 

θα τν καθιστούσε γελοα. Άρα, υπρχει κποιο όριο στα εππεδα πολμου, για τα 

οποα απαιτεται ο προσδιορισμός Κντρων Βρους, τσι ώστε  ννοι του να εναι 

πραγματικ χρσιμ στ διαδικασα σχεδασς και διεξαγωγς του πολμου.

Η δικρισ του Κντρου Βρους αν εππεδο πολμου υποδλώνει ανεξρ

ττ ύπαρξ επιπδων πολμου, γεγονός που αντιβανει στ γενικ αντλψ 

ότι ο πόλεμος εναι μια γενικ προσπθεια σε κρατικό εππεδο για τν επιβολ 

τς θλσς μας στον αντπαλο. Η δικρισ του πολμου σε εππεδα εναι μια 

προσγγισ  οποα διευκολύνει μεν τ διεξαγωγ του, τα εππεδ του όμως 

δεν εναι ούτε διακριτ ούτε και ανεξρττα, και, κατ συνπεια,  ύπαρξ 

τους εναι σχετικ τεχντ. Στα κατώτερα εππεδα πολμου, δεν υπρχει  

απαιτούμεν ανεξαρτσα και αυτονομα· κθε εππεδο εναι συνχεια του 

αμσως προϊσταμνου του και συνεισφρει σε αυτό.

Η καταστροφ  εξουδετρωσ ενός Κντρου Βρους στο Τακτικό εππεδο 

(εν υπρχει) επιτυγχνει μεν αποφασιστικό αποτλεσμα, οι επιπτώσεις όμως επ 

του αντιπλου περιορζονται σε τοπικό εππεδο. Παρ τον περιορισμό τους σε το

πικό εππεδο, οι επιπτώσεις αυτς συμβλλουν στν εξασθνσ του αντστοιχου 

Κντρου Βρους στο αμσως ανώτερο εππεδο, το Επιχειρσιακό, και αυτού με τ 

σειρ του στο αντστοιχο τού Στρατγικού επιπδου, γεγονός το οποο αποτελε 

και τ βσ τς θεωρας τς μμεσς Προσγγισς49.

Παρότι  προσβολ του Κντρου Βρους στο Επιχειρσιακό  το Τακτικό εππεδο 

συνεισφρει στν τελικ νκ, δεν επιφρει τν ττα του αντιπλου, ο οποος διαθτει 

περιθώρια αντδρασς. Τα περιθώρια αυτ εναι μεγαλύτερα όσο ο αντπαλος αποτελε 

49 Liddell Hart, Strategy, Penguin Book, �99�.
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να συγκροτμνο σύστμα με καλ συνοχ, οπότε οι δυσμενες επιπτώσεις τς κατα

στροφς  εξουδετρωσς του ενδεχόμενου Κντρου Βρους του Τακτικού Επιπδου 

καλύπτονται από τν προστατευτικ ομπρλα του «προϊσταμνου Κντρου Βρους» 

και τελικ του Κντρου Βρους του αντστοιχου Στρατγικού επιπδου.

Συμπερασματικ, σε καννα σμεο τς διαδικασας σχεδασς και διεξαγωγς 

του πολμου δεν πρπει να μας διαφεύγει ότι:

• Η επιδωξ μας θα πρπει να εναι ο τερματισμός του πολμου στο ανώτατο 

δυνατό εππεδο, στον μικρότερο δυνατό χρόνο και με τις λιγότερες δυνατς απώ

λειες, με τν επτευξ αποφασιστικού αποτελσματος σε να σμεο του εχθρού, 

το οποο εξ ορισμού εναι μοναδικό, τοι το Κντρο Βρους.

• Ο αντπαλος δεν μπορε να υποδιαιρεθε σε εππεδα. Εναι να σύνολο, το 

οποο πρπει να θεωρεται ως σύστμα συγκροτούμενο από αλλλοεξαρτώμενα 

υποσυστματα.

• Το Κντρο Βρους ορζεται από τ δομ του εχθρού ως συνόλου και όχι από 

το εππεδο του πολμου. Το Κντρο Βρους εναι να για κθε αντπαλο και πρ

πει να προσδιορζεται στο Στρατγικό εππεδο. Στα χαμλότερα εππεδα, ο όρος 

Κντρο Βρους μπορε να χρσιμοποιεται γενικ για λόγους προσανατολισμού 

τς πολεμικς προσπθειας του αντστοιχου Διοικτ.

• Η εξουδετρωσ του Κντρου Βρους στο Στρατγικό εππεδο επιφρει τν 

ττα του αντιπλου και, κατ συνπεια, καθιστ τν ύπαρξ Κντρων Βρους στα 

υφιστμενα εππεδα περιττ.

προςΒολH Του ΚeνΤρου Βaρους

Σύμφωνα με τον ορισμό,  καταστροφ  εξουδετρωσ του Κντρου Βρους 

του αντιπλου επιφρει τν ττα του  τουλχιστον αποτελε να αποφασιστικό β

μα στον περιορισμό τς δυνατόττας συνχισς του πολμου από μρους του. Κατ 

συνπεια,  όλ μας πολεμικ προσπθεια θα πρπει να αποσκοπε στν προσβολ 

του. Το γεγονός, ββαια, ότι χει προσδιοριστε το Κντρο Βρους δεν σμανει ότι 

 καταστροφ  εξουδετρωσ του εναι εφικτ  στω εύκολ. Η προσβολ του 

απαιτε συνολικ προσπθεια,  οποα πρπει να ξεκινει από τν αρχ τς κρσς 

με τν εμπλοκ όλων των μσων ισχύος του κρτους (διπλωματικ, οικονομικ, 

στρατιωτικ). ταν χει, πλον, αποφασιστε  προσφυγ στον πόλεμο, ο τρόπος 

προσβολς του Κντρου Βρους εναι θμα επιχειρσιακς σχεδασς, τς οποας ο 

σκοπός εναι ακριβώς αυτός:  κατρτισ του στρατγικού σχεδου, το οποο ορζει 

τον τρόπο ενεργεας και τα απαιτούμενα μσα για τν προσβολ του Κντρου Βρους. 

Ο τρόπος ενεργεας και τα απαιτούμενα μσα εξαρτώνται από το εδος του Κντρου 

Βρους. Ο προτιμώμενος τρόπος ενεργεας εναι, σχεδόν πντοτε,  μεσ προσβολ 

του (μεσ προσγγισ), με τ χρσ όλων των κατλλλων και διαθσιμων μσων. 

Ο τρόπος αυτός προσβολς του Κντρου Βρους, σε περπτωσ επιτυχας, χει το 

πλεονκτμα τς γργορς επτευξς του στρατιωτικού και, κατ συνπεια, του πο

λιτικού σκοπού του πολμου, με τις λιγότερες δυνατς απώλειες.

μως, ορισμνες φορς,  μεσ προσβολ του Κντρου Βρους εναι αδύνατ 

ετε λόγω τς φύσς του (όταν για παρδειγμα το Κντρο Βρους εναι του τύπου 



121ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

τς «θλσς του αντιπλου για πόλεμο») ετε λόγω ανεπρκειας των μσων. Στν 

περπτωσ αυτ, ακολουθεται  μθοδος τς μμεσς προσγγισς, όπου, αντ τς 

μεσς προσβολς του Κντρου Βρους, προσβλλονται σταδιακ τα Αποφασιστι

κ Σμεα (Decisive Points), τα οποα, μσω τς εξασθνισς του Κντρου Βρους, 

οδγούν στν απομόνωσ και τν τελικ καταστροφ  εξουδετρωσ του.

Ας δούμε το παρδειγμα του σχετικ πρόσφατου Πολμου του Κόλπου το 2003. 

Το Κντρο Βρους του Ιρκ προσδιορσθκε από τους Αμερικανούς ως ο Saddam 

Hussein. Οι Αμερικανο, πριν τν ναρξ των χερσαων επιχειρσεων, εκτόξευσαν 

τν επιχερσ «αποκεφαλισμού» με στόχο τ δολοφονα του Saddam Hussein (και 

μελών τς ιρακινς γεσας), με τν εκτόξευσ πυραύλων Tomahawk από αμερικανι

κ πλοα περιπολούντα εντός του Περσικού Κόλπου. Εν εχε επιτύχει  επιχερσ 

αποκεφαλισμού (Decapitation), οι Αμερικανο και πλι θα καταλμβαναν τ χώρα, 

χωρς όμως να συναντσουν αντστασ εξαιτας τς κατρρευσς του συστματος 

εξουσας του Ιρκ. Μετ τν αποτυχα τς μεσς προσγγισς για τν καταστροφ 

του ιρακινού Κντρου Βρους, οι Αμερικανο προσφυγαν στν μμεσ προσγ

γισ. Αναγκσθκαν να διεξγουν επιθετικς επιχειρσεις για τν κατλψ τς 

Βαγδτς,  οποα ταν να από τα Αποφασιστικ Σμεα, και  οποα εξανγκασε 

τον Saddam Hussein να εγκαταλεψει τν εξουσα. Κποιος, ββαια, θα μπορούσε 

να ισχυριστε ότι  Βαγδτ ταν το πραγματικό Κντρο Βρους του Ιρκ. Αν και 

ο υπογρφων δεν συμφωνε με τν ποψ αυτ, το γεγονός εναι ότι δεν υπρχει 

«λύσ σχολς»· εναι θμα στρατγικς κρσς.
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μeΘοδος προςδιοριςμοY Του ΚeνΤρου Βaρους

Παρ το γεγονός ότι  ννοια του Κντρου Βρους υπρχει στο παγκόσμιο στρα

τιωτικό λεξικό εδώ και περπου �80 χρόνια, ελχιστες εναι οι μθοδοι προσδιορισμού 

του οι οποες χουν προταθε, και αυτς εμφανστκαν τα τελευταα χρόνια. Το γεγο

νός αυτό οφελεται στο ότι  ννοια του Κντρου Βρους εναι μλλον αφρμν 

 όπως το θτει ο Clausewitz «το Κντρο Βρους εναι θμα στρατγικς κρσς στο 

ανώτατο εππεδο»50. Οι πλον γνωστς προταθεσες μθοδοι προσδιορισμού τού 

Κντρου Βρους εναι  μθοδος CGCCCRCV του Dr Strange5�,  μθοδος του Col 

Eikmeir συνοδευόμεν με τα κριτρια ελγχου “Does/Uses”52 και μια σχετικ γενικ 

από τον Col Ecchevaria53. Παρ τν εμφνισ των προαναφερθεισών μεθόδων στον 

αμερικανικό στρατιωτικό Τύπο, καμα δεν συνντσε τν απαραττ αποδοχ και, 

κατ συνπεια, δεν κρθκε αρκετ σοβαρ και ώριμ, ώστε να υιοθετθε από τις 

αμερικανικς νοπλες Δυνμεις, οι οποες χρσιμοποιούν τν παλαι δοκιμασμν 

μθοδο τς «πρότασς και διαβούλευσς» (“Guess and debate”).

Η μθοδος προσδιορισμού του Κντρου Βρους του αντιπλου βρσκεται στν 

καρδι τς ανλυσς και εκτμσς πλροφοριών περ του εχθρού. Παρ το γεγονός 

ότι εναι σχεδόν αδύνατος ο προσδιορισμός ενός αναλυτικού εργαλεου για τον εντοπι

σμό του Κντρου Βρους, εναι δυνατ  περιγραφ σε γενικς γραμμς ενός πλαισου 

εργασας, εντός του οποου προτενεται να κινθε ο επιτελς, ώστε να διευκολυνθε  

διανοτικ εργασα που απαιτεται για τον προσδιορισμό του. Το συνιστώμενο αυτό 

γενικό πλασιο εργασας περιλαμβνει τν εξτασ των παρακτω παραγόντων:

 του πολιτικού και στρατιωτικού σκοπού καθώς και του εδος του πολμου

 τς δομς εξουσας του αντιπλου και τς συνοχς των επ μρους υποσυ

στμτων του, για να διαπιστωθε εν  συνοχ εναι ττοια που να δικαιολογε 

τν ύπαρξ Κντρου Βρους

 των Αποφασιστικών Σμεων του αντιπλου

 του εντοπισμού τς αλλλεξρτσς των Αποφασιστικών Σμεων και τς 

ενδεχόμενς ύπαρξς ενός Αποφασιστικού Σμεου ανώτατου επιπδου

 του ελγχου του εν  καταστροφ  εξουδετρωσ των Αποφασιστικών Σ

μεων επιφρει αποφασιστικό κτύπμα στον αντπαλο και ιδανικ τν ττα του.

Η περα χει αποδεξει ότι, στ συντριπτικ πλειονόττα των πολμων, οι αντ

παλοι παρουσιζουν τα δια  παρόμοια Κντρα Βρους, και μόνο σε ελχιστες 

περιπτώσεις, οι οποες παρουσιζουν ιδιατερα χαρακτριστικ, εμφανζονται δια

φοροποιμνα Κντρα Βρους. Κατ συνπεια, για λόγους εξοικονόμσς χρόνου 

και εκμεταλλευόμενοι τ συσσωρευμν εμπειρα των επαγγελματιών τς πολεμικς 

50 It is therefore a major act of strategic judgement to distinguish these Centers of Gravity in the enemy’s 
forces and to identify their sphere of effectiveness. Carl Von Clausewitz, On War, βιβλο 6, κεφλαιο 27, 
σελ. 486, παρ. 4.

5� Joseph Strange & Richard Iron, Center of Gravity: What Clausewitz Really Meant, Joint Forces Quarterly, 
issue 35, σελ. �0�7, και Understanding Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities, US Marine Corps 
Association, �996, σελ. 9396.

52 Col Dale C. Eikmeier, “Center of Gravity Analysis”, Military Review, JulyAugust 2004, σελ. 25 και “A 
Logical Method of Center of Gravity Analysis”, Military Review, SepOct 2004, σελ. 6266.

53 Antulio J. Echevarria II, US Army, Clausewitz’s Center of Gravity: Changing our Warfighting Doctrine 
– Again!, Carlisle, Pa: US Army War College, Strategic Studies Institute, Sep 2002.
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τχνς, συνιστται κατ’ αρχς  εξτασ ενός αριθμού Κντρων Βρους τα οποα 

επιμνουν να εμφανζονται στν πλειονόττα των πολεμικών συγκρούσεων, και  

εξτασ πλον εξειδικευμνων μόνον μετ τν απόρριψ τους. Αυτ τα Κντρα Β

ρους, τα οποα θα πρπει να εκλφθούν ως σμεο εκκνσς και όχι ως υποχρεωτικ, 

παρουσιζονται στ συνχεια κατ σειρ προτεραιόττος και αν εδος πολμου.

 Στον ολοκλρωτικό πόλεμο

Η θλσ54 του αντιπλου για πόλεμο,  οποα, ββαια, χει διαφορετικ αξα 

για να δμοκρατικό σε αντιδιαστολ με να απολυταρχικό πολτευμα

Οι νοπλες Δυνμεις

Η πρωτεύουσα του κρτους

Ειδικ χαρακτριστικ (γεωγραφικ  ψυχικ), τα οποα προκύπτουν από 

τν ανλυσ και τν εν συνεχεα εκτμσ περ του εχθρού.

 Στον περιορισμνο πόλεμο

Η θλσ του αντιπλου για πόλεμο

Οι στρατιωτικς δυνμεις που εναι αναπτυγμνες στο θατρο επιχειρσεων

Οι γραμμς συγκοινωνιών

Ειδικ χαρακτριστικ του θετρου επιχειρσεων, όπως προκύπτουν από τν 

εκτμσ πλροφοριών.

Ο Clausewitz, δεδομνς τς αποστροφς του για τ διεξαγωγ του πολμου βσει 

μαθματικών τύπων, σγουρα δεν θα συμφωνούσε με τν προσπθεια αναζτσς 

μιας αυστρς μεθοδολογας προσδιορισμού του Κντρου Βρους, και μαζ με αυτόν 

πολλο σύγχρονοι θεωρτικο. Πεποθσ τού υπογρφοντα εναι ότι ο ασφαλστερος 

τρόπος προσδιορισμού του Κντρου Βρους εναι  εκπαδευσ τς ανώτατς γεσ

ας, τσι ώστε να αναπτύξει σε ντονο βαθμό τν ικανόττα κρσς και εκτμσς για 

να μπορε να κνει ττοιους προσδιορισμούς.

πρaδιμ προςδιοριςμοY ΚeνΤρου Βaρους

Εκτιμται ότι  παρθεσ ενός παραδεγματος θα βοθσει στν καλύτερ κατανό

σ τς ννοιας του Κντρου Βρους. Επειδ  εξτασ του Κντρου Βρους θα πρπει 

να γνεται στα πλασια του σύγχρονου στρατιωτικού και πολιτισμικού περιβλλοντος, 

το παρδειγμα αντλεται από τ σύγχρον ελλνικ στρατιωτικ ιστορα, και αφορ 

τον ελλνοϊταλικό πόλεμο του �940. Η εξτασ θα γνει σε θεωρτικό εππεδο, στα 

πλασια του οποου θα θεωρσουμε ότι ο πολιτικός σκοπός του πολμου για μεν τν 

Ελλδα ταν  διατρσ τς εδαφικς τς ανεξαρτσας και  εξλειψ τς ιταλικς 

απειλς, για δε τν Ιταλα  κατλψ τς Ελλδος, όπως σαφώς προκύπτει από το 

τελεσγραφο των πρώτων πρωινών ωρών τς 28ς Οκτωβρου.

Για τν επτευξ του πολιτικού σκοπού του πολμου, ο αντστοιχος στρατιωτικός 

σκοπός, για τις ελλνικς νοπλες Δυνμεις, ταν  απόκρουσ τς ιταλικς επθεσς 

και  δμιουργα των απαραττων προποθσεων για τν καταβολ τς θλσς  

54 Η «θλσ του λαού να υποστρξει τον πόλεμο» ως Κντρο Βρους παρουσιζει ιδιατερο ενδια
φρον. Η φύσ του εναι ττοια που μπορε κποιος να ισχυριστε ότι ισχύει για κθε αντπαλο σε κθε 
εδους πολεμικ σύγκρουσ. Στν περπτωσ αυτ, κθε λλο πιθανό Κντρο Βρους που ενδεχομνως 
προσδιοριστε, υποβιβζεται ουσιαστικ στν κατγορα του Αποφασιστικού Σμεου, το οποο πρπει να 
προσβλθε στο πλασιο τς μμεσς προσγγισς του «πραγματικού» Κντρου Βρους.
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τς δυνατόττος ( και των δύο) των ιταλικών Ενόπλων Δυνμεων για τν ανλψ 

περαιτρω επιθετικών επιχειρσεων εις βρος τς Ελλδος.

Λαμβνοντας υπόψ το συγκεκριμνο θατρο επιχειρσεων, τ σύγκρισ των πα

ραγόντων ισχύος (στρατιωτικών, οικονομικών, διπλωματικών) των δύο κρατών, και τις 

στρατιωτικς δυνμεις που ο κθε αντπαλος διθεσε στο συγκεκριμνο θατρο επιχει

ρσεων, μπορούμε με ασφλεια να συνγουμε ότι, όσον αφορ το εδος του πολμου, 

για μεν τν Ελλδα ο πόλεμος ταν ολοκλρωτικός, για δε τν Ιταλα περιορισμνος.

Δεδομνου ότι  πρόθεσ τς Ελλδος, για διφορους λόγους, δεν ταν ποτ  

εισβολ και κατλψ τς Ιταλας, θα πρπει να αποκλεσουμε ως πιθαν Κντρα 

Βρους τον δικττορα Μουσολνι, τν πρωτεύουσα Ρώμ και τις στρατιωτικς δυ

νμεις τς Ιταλας ως σύνολο. Παραλεποντας τ λεπτομερ ανλυσ και εκτμσ 

πλροφοριών,  οποα θα μας δινε μια πλρστερ εικόνα, θα προχωρσουμε 

στον προσδιορισμό των Αποφασιστικών Σμεων του αντιπλου, ως ενδεχόμενων 

Κντρων Βρους, τα οποα αφορούν τ δυνατόττα των Ιταλών να συνεχσουν τον 

πόλεμο. Τα σμεα αυτ, κατ σειρ προτεραιόττος, εναι τα παρακτω:

 Η θλσ των Ιταλών για πόλεμο

 Οι στρατιωτικς δυνμεις του θετρου επιχειρσεων

 Οι ναυτικς δυνατόττες τς Ιταλας

 Οι γραμμς συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομνων των λιμνων τς ιταλικς 

και αλβανικς πλευρς.

Ξεκινώντας από το πρώτο Αποφασιστικό Σμεο, εναι προφανς ότι  πολεμικ 

προσπθεια των Ιταλών βασιζόταν στ θλσ του λαού τς να τν υποστρξει. 

Η καταβολ τς θλσς του λαού θα επφερε ουσιαστικ τν ττα τς Ιταλας 

στον συγκεκριμνο πόλεμο.

μως,  «θλσ» εναι μια αφρμν ννοια και, κατ συνπεια,  μεσ προσβο

λ τς εναι αδύνατ. Στν περπτωσ αυτ,  Ελλδα θα πρεπε να ακολουθσει τν 

μμεσ προσγγισ του Κντρου Βρους, με τν προσβολ Αποφασιστικών Σμεων,  

καταστροφ  εξουδετρωσ των οποων θα το εξασθενούσε σταδιακ μχρι τν ορι

στικ εξουδετρωσ του. Τα Αποφασιστικ Σμεα τα οποα χουμε δ προσδιορσει 

εναι: οι ιταλικς στρατιωτικς δυνμεις που βρσκονταν στο θατρο επιχειρσεων, οι 

ναυτικς δυνατόττες τς Ιταλας και οι γραμμς συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομνων 

των λιμνων τς ιταλικς και τς αλβανικς πλευρς. Σε αυτ θα πρπει να προσθσου

με, επσς, τν «πρόκλσ απωλειών σε μεγλ κλμακα», οι οποες θα μπορούσαν να 

κμψουν τ θλσ των Ιταλών να συνεχσουν τον πόλεμο, μσω τς παρτασς τς 

διρκειας του πολμου. Ως γενικός κανόνας όμως,  παρτασ του πολμου55 εναι 

κτι το οποο δεν ευνοε τον ασθενστερο των αντιμαχομνων, ο οποος διαθτει περιο

ρισμνες δυνατόττες (στρατιωτικς και οικονομικς), και ο οποος στ συγκεκριμν 

περπτωσ ταν  Ελλδα. τσι,  Ελλδα πρεπε να επιδιώξει τον γργορο τερματισμό 

του πολμου, με τν ανλψ επιθετικών επιχειρσεων. Η καταστροφ των στρατιω

55 Sun Tzu, Η τχνη του πολμου, Κεφ. ΙΙ «Η διεξαγωγ του πολμου», σελ. 32, Εκδόσεις Επικοινωνες ΑΕ, 
Αθνα 2002, Μετ. Π. Πικραμνος «Σε ολόκλρ τν ιστορα δεν υπρχει παρδειγμα μια χώρα να βγει κερ
δισμν από να μακροχρόνιο πόλεμο» και πλι στ σελ. 33 «Ο μεγλος στόχος σου στον πόλεμο πρπει 
να εναι  νκ και ποτ μια μακροχρόνια εκστρατεα».
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τικών ιταλικών δυνμεων που βρσκονταν στο δαφος τς Αλβανας ταν το μσο για 

τν καταβολ τς θελσεως του ιταλικού λαού να υποστρξει τον πόλεμο. μως και 

πλι  μεσ προσγγισ δεν φαινόταν να εναι ο ενδεδειγμνος τρόπος προσβολς 

του Αποφασιστικού αυτού Σμεου, όπως φνκε και από το αποτλεσμα των επιχειρ

σεων. Κατ συνπεια, πρεπε να αναζτθε κποιο λλο Αποφασιστικό Σμεο μσω 

τς καταστροφς του οποου θα προκαλετο  εξασθνσ των ιταλικών στρατιωτικών 

δυνμεων και  τελικ καταστροφ τους. Τα Αποφασιστικό αυτό Σμεο δεν ταν λλο 

από τις γραμμς συγκοινωνιών,  διακοπ των οποων θα προκαλούσε τ διακοπ του 

ρεύματος εφοδιασμού των ιταλικών δυνμεων. Η διακοπ των γραμμών συγκοινωνιών 

με τ σειρ τς μπορούσε να επιτευχθε με τν κατλψ  στω τον λεγχο δια πυρών 

των λιμνων τς Αλβανας με μια επιχερσ διεσδυσς στο αλβανικό δαφος και τν 

εν συνεχεα καταστροφ των ιταλικών δυνμεων. Ββαια,  υλοποσ ενός ττοιου 

τρόπου ενεργεας απαιτούσε μσα και δυνμεις τα οποα εναι αμφβολο εν διθετε  

Ελλδα. Από τν λλ πλευρ όμως,  παρτασ του πολμου δεν ευνόσε τν Ελλ

δα, ειδικ τ στιγμ που ανεμνετο  γερμανικ επθεσ.

Συμπερασματικ, λοιπόν, το Κντρο Βρους των Ιταλών, όσον αφορ τ συγκεκρι

μν σύγκρουσ, ταν  θλσ του ιταλικού λαού να υποστρξει τον πόλεμο, και 

τα Αποφασιστικ Σμεα για τν μμεσ προσγγισ του οι γραμμς συγκοινωνιών 

και οι στρατιωτικς δυνμεις που ταν αναπτυγμνες στο θατρο επιχειρσεων.

Η έννοια το Κέντρο Βρος, πως ορσθηκε απ τον Clausewitz, πως και η πλειοντητα 

των αρχν πο διατπθηκαν στο έργο το, εναι αφηρημένη (ετε εσκεμμένα ετε επειδ, 

κατ δλωση το ιδο, το έργο το εναι ημιτελές), επιδεχμενη πολλν ερμηνειν. Παρ’ 

λα ατ, και παρ το γεγονς τι η έννοια έχει τις ρζες της στην εποχ το βιομηχανικού 

πολέμο, παραμένει μέχρι σμερα μια δημοφιλς στρατιωτικ αρχ.

Η αρχ το Κέντρο Βρος εναι χρσιμη ως ένα αναλτικ εργαλεο για τη σχεδαση των 

επιχειρσεων. Η αξα το έγκειται στο γεγονς τι λειτοργε ως εστιακ σημεο για τον 

προσανατολισμ της πολεμικς προσπθειας, η οποα βέβαια περιλαμβνει λα τα στοιχεα 

ισχύος το κρτος και χι μνο τις νοπλες Δνμεις. σον αφορ τις νοπλες Δνμεις, 

το Κέντρο Βρος παρέχει την εκαιρα στος επιτελες να επικεντρσον την προσπθει 

τος σε ένα χαρακτηριστικ τού αντιπλο, σε μια σνολικ προσέγγιση.

Ο πολιτικς σκοπς το πολέμο περιγρφει, σε γενικές γραμμές, τις επιδιξεις της πολιτικς 

ηγεσας με την προσφγ στον πλεμο. Ο στρατιωτικς σκοπς το πολέμο περιγρφει 

το τι πρέπει να γνει στρατιωτικ, στε να επιτεχθε ο αντστοιχος πολιτικς σκοπς. Το 

Κέντρο Βρος σνδέεται με το εδος το πολέμο πο έχει αναληφθε και, κατ’ επέκταση, 

με τον στρατιωτικ και τον πολιτικ το σκοπ. Το Κέντρο Βρος έχει εφαρμογ σε εδη 

πολέμο των οποων ο πολιτικς σκοπς εναι η πλρης ποταγ το αντιπλο (ολοκλη

ρωτικς πλεμος) πο η σνολικ προσπθεια, με τη διθεση λων των δνατοττων, 

προκαλούν την ανδειξ το. Σε εδη πολέμο των οποων ο πολιτικς σκοπς δεν εναι η 

πλρης ποταγ το αντιπλο (περιορισμένος πλεμος), ο προσδιορισμς το Κέντρο 

Βρος, εν πρχει, εναι δύσκολος. Στην περπτωση ατ, ακμα και ταν προσδιοριστε 

το Κέντρο Βρος, η προσβολ το εναι προβληματικ.
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πως προαναφέρθηκε, η δικριση το πολέμο σε εππεδα (Στρατηγικ, Επιχειρησιακ, 

Τακτικ) εναι τεχνητ και γνεται για λγος διεκλνσης της διεξαγωγς το. μως ο 

αντπαλος δεν μπορε να ποδιαιρεθε σε εππεδα. Πρέπει να θεωρεται ένα σύστημα το 

οποο ενεργε ως σύνολο. Το Κέντρο Βρος καθορζεται απ τη δομ το αντιπλο ως 

σγκροτημένο σύνολο και χι απ ένα εππεδο πολέμο. τσι, το Κέντρο Βρος πρχει 

μνο στο αντατο εππεδο το πολέμο, το οποο εξ ορισμού εναι το Στρατηγικ και εναι 

ιδανικ μνον ένα. Η ύπαρξη περισσοτέρων το ενς Κέντρων Βρος για έναν αντπαλο πο

δηλνει ετε την ύπαρξη περισσοτέρων το ενς θετρων πολέμο  την έλλειψη σνοχς 

απ την πλερ το αντιπλο, απαρατητη προπθεση της ύπαρξης Κέντρο Βρος.

κμη πιο σημαντικ απ τον προσδιορισμ το Κέντρο Βρος εναι η σχεδαση το τρ

πο προσβολς το, η οποα γνεται με την εκπνηση το στρατηγικού σχεδο, μέσω της 

επιχειρησιακς σχεδασης. Η προτιμτερη μέθοδος προσβολς εναι η μεση προσέγγιση, η 

οποα παρέχει γργορα και αποφασιστικ αποτελέσματα. μως, πρχον Κέντρα Βρος 

των οποων η προσβολ εναι ιδιατερα δύσκολη, ετε διτι ο αντπαλος τα προστατεύει καλ, 

ετε εξαιτας της φύσης τος (ψχολογικιδεολογικ). Στην περπτωση ατ, ακολοθεται 

η έμμεση προσέγγιση, με τη προσβολ αποφασιστικν σημεων, τα οποα οδηγούν στην 

εξοδετέρωση το Κέντρο Βρος μέσω της σταδιακς εξασθένησς το.

Η έννοια το Κέντρο Βρος εναι μλλον αφηρημένη, και, κατ σνέπεια, η ύπαρξη μιας 

μεθδο προσδιορισμού το εναι σχετικ δύσκολη. Παρ’ λα ατ, κατ καιρούς έχον 

προταθε διφορες μέθοδοι οι οποες δεν θεωρθηκαν αρκετ καλές, στε να τύχον 

γενικς αποδοχς. Παρ το γεγονς τι εναι σχεδν αδύνατος ο προσδιορισμς ενς ανα

λτικού εργαλεο για τον εντοπισμ το Κέντρο Βρος, εναι δνατ η περιγραφ ενς 

πλαισο εργασας το οποο θα διεκολύνει τη σχετικ προσπθεια. Το σνιστμενο ατ 

γενικ πλασιο εργασας περιλαμβνει την εξέταση των παρακτω παραγντων:

 το πολιτικού και στρατιωτικού σκοπού, καθς και το εδος το πολέμο

 της δομς εξοσας το αντιπλο και της σνοχς τν επ μέρος ποσστημ

των το, για να διαπιστωθε εν η σνοχ εναι τέτοια πο να δικαιολογε την ύπαρξη 

Κέντρο Βρος

 των ποφασιστικν Σημεων το αντιπλο

  το εντοπισμού της αλληλεξρτησης των ποφασιστικν Σημεων και της ενδεχμενης 

ύπαρξης ενς ποφασιστικού Σημεο ανωττο επιπέδο

 το ελέγχο εν η καταστροφ των ποφασιστικν Σημεων επιφέρει αποφασιστικ 

κτύπημα στον αντπαλο και ιδανικ την ττα το.

Σνοψζοντας, η προσέγγιση το σντκτη εναι η αποδοχ της βασικς αρχς ως αφε

τηρας μελέτης (πως σνιστ και ο Clausewitz) και η εν σνεχεα ανλση και μελέτη της 

στο σύγχρονο πλασιο σχεδασης και διεξαγωγς επιχειρσεων και διαχερισης κρσεων. 

Ο ορισμς το Κέντρο Βρος δεν πρέπει να εναι λεπτομερς, αλλ αρκετ γενικς, 

έτσι στε να μη περιορζει τη σκέψη το επιτελούς. Στο πλασιο ατ, το Κέντρο Βρος 

μπορε, λοιπν, να ορισθε ως «ένα (φσικ  ψχολογικ) κεντρικ χαρακτηριστικ της 

δομς το αντιπλο, η προσβολ το οποο επιφέρει αποφασιστικ αποτέλεσμα και 

ιδανικ την ττα το».



12�ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Joseph Strange, ”Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities. Building on the Clausewitzian Foundation 

So That We Can All Speak the Same Language, Perspectives on Warfighting”, Number 4, United States 

Marine Corps University Foundation, Quantico, Virginia, 199�.

 Joseph Strange and Richard Iron, UK Army, ”Center of Gravity: What Clausewitz Really Meant”, Joint 

Forces Quarterly, issue 35, σελ. �0�7.

 Joseph Strange and Col Richard Iron, UK Army, ”Understanding Centers of Gravity and Critical 

Vulnerabilities”, US Marine Corps Association, �996, σελ. 9396.

 Antulio J. Echevarria II, US Army, ”Clausewitz’s Center of Gravity: Changing our Warfighting Doctrine 

 Again!”, Carlisle, Pa: US Army War College, Strategic Studies Institute, Sep 2002.

 Antulio J. Echevarria II, US Army, ”Clausewitz’s Center of Gravity: It’s not What We Thought”, Naval War 

College Review, Winter 2003, Vol. LVI, No �, σελ. �08�23.

 Antulio J. Echevarria II, US Army, “Reining in” the Center of Gravity Concept, Air & Space Power Journal, 

Summer 2003.

 Antulio J. Echevarria II, US Army, ”Center of Gravity Recommendations for Joint Doctrine”, Joint Forces 

Quarterly, issue 35, σελ. �0�7.

 Col Dale C. Eikmeier, US Army, ”Center of Gravity Analysis”, Military Review, JulyAugust 2004, σελ. 25.

 Col Dale C. Eikmeier, US Army, ”A Logical Method of Center of Gravity Analysis”, Military Review, SepOct 

2004, σελ. 6266.

 Col John A. Warden III, USAF, ”The Enemy as a System”, Wright Flyer Paper No �0, Maxwell Air Force 

Base, Alabama, �995.

Πέραν το ορισμού, για την καλ κατανηση της έννοιας το Κέντρο Βρος, εναι απαρα

τητη η παροχ ορισμένων διεκρινσεων, πως παρακτω:

 Το Κέντρο Βρος εναι ένα εστιακ σημεο, το οποο βοηθει στον προσανατολισμ 

της πολεμικς προσπθειας και κατ’ επέκταση το έργο το επιτελεο προς έναν στχο, ο 

οποος, στη χειρτερη περπτωση, αποτελε έναν απ τος πλνες της ισχύος το αντιπ

λο, αν χι τον μοναδικ.

 Για κθε αντπαλο, πρχει ένα μνο Κέντρο Βρος στο Στρατηγικ εππεδο.

 Το Κέντρο Βρος έχει μεση σχέση με τον πολιτικ σκοπ το πολέμο.

 Για να πρχει Κέντρο Βρος, απαιτεται πως ο αντπαλος διαθέτει την απαρατητη 

σνοχ, έτσι στε να ενεργε ως ένα σύνολο. Η έλλειψη σνοχς το αντιπλο μπορε να 

οδηγσει σε κανένα  περισστερα το ενς Κέντρα Βρος.

 Η καταστροφ το Κέντρο βρος επιφέρει την ττα το αντιπ

λο  τολχιστον αποτελε ένα αποφασιστικ βμα προς την 

κατεύθνση ατ.

 Η ύπαρξη το Κέντρο Βρος πρέπει να ερενται με 

προσοχ, ιδιατερα σε εδη πολέμο διαφορετικ απ τον 

ολοκληρωτικ.

Ως κατακλεδα, δεν πρέπει να μας διαφύγει ποτέ η ποψη 

το Clausewitz τι το Κέντρο Βρος εναι θέμα στρατηγικς 

κρσης σε αντατο εππεδο.











Κυρίες και Κύριοι,

Σας γνωρίζουµε ότι στις 2 Απριλίου 2012 άρχισε και λειτουργεί στον 2ο όροφο του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού (δίπλα στο εστιατόριο) το υποκατάστηµα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, 

η οποία πλειοδότησε σε σχετικό διαγωνισµό του ΓΕΣ.

Το 65% των κερδών και το 1,5% του τζίρου του εν λόγω υποκαταστήµατος διατίθενται υπέρ 

πόρων ΕΚΟΕΜΣ! Όλες οι συναλλαγές ελέγχονται από τη ∆ΟΙ/ΓΕΣ και ορκωτούς λογιστές.

Ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών προσφέρονται στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων 

∆υνάµεων µε τις πιο ανταγωνιστικές τιµές της ελληνικής αγοράς αλλά και του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

• Kρατήσεις σε ξενοδοχεία - καταλύµατα Ελλάδος και εξωτερικού

• ∆ιοργάνωση συνεδριών και σεµιναρίων

• Παροχή catering - ∆ιοργάνωση δεξιώσεων

• ∆ιοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων

• Ανάληψη περιηγήσεων - ξεναγήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Υποδοχή και φιλοξενία αποστολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Θαλάσιες µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ Α.Ε.

Προς τα εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων

Υποκατάστηµα Γενικού Επιτελείου Στρατού:

Μεσογείων 227-231, Αθήνα

Τηλ.: 210 3643333, Fax: 210 3626666, Υπηρεσιακά: 210 6553931-32-33-34

e-mail: army@greek-hospitality.gr, army@commander-travel.gr

Κεντρικό:

Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23

Τηλ.: 2310 241414, Fax: 2310 244772

e-mail: philoxenia@greek-hospitality.gr

url: http://www.greek-hospitality.gr - http://www.hellenic-philoxenia.gr

Και µη ξεχνάτε ότι µε κάθε παροχή υπηρεσίας

της ανωτέρω εταιρείας αυξάνονται οι πόροι 

των επικουρικών σας ταµείων, δηλαδή αυξάνεται το

 µέρισµα όλων των µερισµατούχων!!!



ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

COMMANDER TRAVEL

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προς τα εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων

Κυρίες και Κύριοι,

Σας γνωρίζουµε ότι στις 2 Απριλίου 2012 άρχισε και λειτουργεί στον 2ο όροφο του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού (δίπλα στο εστιατόριο) το υποκατάστηµα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, 

η οποία πλειοδότησε σε σχετικό διαγωνισµό του ΓΕΣ.

Το 65% των κερδών και το 1,5% του τζίρου του εν λόγω υποκαταστήµατος διατίθενται υπέρ 

πόρων ΕΚΟΕΜΣ! Όλες οι συναλλαγές ελέγχονται από τη ∆ΟΙ/ΓΕΣ και ορκωτούς λογιστές.

Ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών προσφέρονται στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των 

Ενόπλων ∆υνάµεων µε τις πιο ανταγωνιστικές τιµές της ελληνικής αγοράς αλλά και του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

• Έκδοση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδροµικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού

• Μισθώσεις λεωφορείων και µικρολεωφορείων (mini bus). Ενοικιάσεις οχηµάτων 

(rent a car)

• Οργανωµένες και µεµονωµένες εκδροµές Εσωτερικού - Εξωτερικού & Κρουαζιέρες

• Κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και στο εξωτερικό. Πάσης φύσεως µεταφορές 

επιβατών και εµπορευµάτων δια ξηράς, θαλάσσης & αέρος

• Πρακτορεύσεις εξειδικευµένων υπηρεσιών, Ταχυµεταφορές, Οδική βοήθεια κ.λ.π.

Και µη ξεχνάτε ότι µε κάθε παροχή υπηρεσίας της 

ανωτέρω εταιρείας αυξάνονται οι πόροι 

των επικουρικών σας ταµείων, δηλαδή αυξάνεται

το µέρισµα όλων των µερισµατούχων!!!

Υποκατάστηµα Γενικού Επιτελείου Στρατού: 

Μεσογείων 227-231, Αθήνα

Τηλ.: 210 3643333, Fax: 210 3626666, Υπηρεσιακά: 210 6553931-32-33-34

e-mail: army@greek-hospitality.gr, army@commander-travel.gr

Κεντρικό: 

Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 23

Τηλ.: 2310 251458, Fax: 2310 242940

e-mail: info@olympic-tourism.gr
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 �0 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 96 Ρόμμελ 1982 0.88

5 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 0.88

6 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17

7 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

8 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32

9 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17

10 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

11 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

12 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

13 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44

14 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88

15 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

16 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

17 118 Διοικητική 1988 0.29

18 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

19 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

20 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

21 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

22 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

23 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)

1996 2.05

24 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

25 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

26 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

35 140
Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος του ‘40 
(Υπτγου ε.α. Γεωργίου Μπερδεκλή) 

2011 5.00

36 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

37 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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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 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 1.76

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

8 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

9 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

10 13 Ο Ελληνικός Στρατός στα Βαλκάνια 1957 2.49

11 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

12 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

13 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

14 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου – Ιουλίου 1921 1964 2.35

15 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

16 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

17 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα 1960 1.47

18 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

19 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

20 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

21 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

22 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

23 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

24 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

25 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

26 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

27 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

28 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

29 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

30 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

31 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

32 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

33 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

34 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

35 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

36 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

37 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

38 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

39 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

40 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

41 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

42 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ
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€

43 �2 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

44 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

45 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

46 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

47 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

48 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

49 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

50 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

51 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

52 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

53 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

54 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

55 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

56 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

57 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

58 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

59 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

60 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

61 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

62 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

63 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

64 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

65 86 Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας  2011 1.20

66 301 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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