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ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

 Οι συνδρομητές εξωτερικού μπορούν να εκδίδουν τραπεζική επιταγή από κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο 
εξωτερικό προς τη Γενική Τράπεζα στη διεύθυνση του περιοδικού.

 Οι συνδρομητές εσωτερικού, αφού καταθέσουν τη συνδρομή τους στον 
λογαριασμό 72-08-0000007 της Γενικής Τράπεζας και σε οποιοδήποτε 
υποκατάστημά της, να στέλνουν και την απόδειξη καταθέσεως ταχυδρομικώς 
ή με FAX στη διεύθυνση του περιοδικού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)
14,20€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)
21,60€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.
2,94€

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 
5,87€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)
16,30€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)
23,80€



Τα προηγούμενα 

τεύχη 

υπάρχουν και 

σε PDF 

στη σελίδα 

www.army.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διευθυντής

Διεύθυνσης Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων

Ταξχος Παναγιώτης Ψύχας

Τμηματάρχης 5ου Τμήματος

Στρατιωτικών Εκδόσεων

Ανθλγός (ΠΒ) Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Καταχώριση Συνδρομητών

Καταχώριση Μελετών

Multimedia

Ανθλγός (ΠΒ) Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Επεξεργασία Φωτογραφίας

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου
Μ.Υ. Ιωάννα Νικολαΐδη

Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Επιμέλεια Κειμένων

Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)

ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση

ΤΥΕΣ

http://www.army.gr
e-mail: ekdosis@army.gr



Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 
των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο συ-
ντά κτης εί ναι υπεύθυνος για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας του και για την ε ξα σφά λι ση α δείας για τη 
χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

Οι ερ γα σί ες πρέ πει:
• να τη ρού νται μέ σα σε ευ πρε πές και τεκ μη ριω μέ νο ε πι στη μο νι κά και τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές 

ή ο ξύ τη τες, χω ρίς προ κλή σεις
• να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες
• να μην εί ναι α ντί θε τες προς την ε πί ση μη ε θνι κή πο λι τι κή της χώ ρας
• να παραπέμπουν υποχρεωτικά σε βιβλιογραφία (συγ γρα φέ α, τί τλο, χρο νο λο γί α έκ δο σης, εκ δο-

τι κό οί κο κ.λπ.)
• να χρη σι μο ποιούν τη δη μο τι κή γλώσ σα, χω ρίς υ περ βο λές και α κρό τη τες
• να ε φαρ μό ζουν το μο νο το νι κό σύ στη μα.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση με λέ τες πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, τα α ντι-
κεί με να των ο ποί ων πε ρι λαμ βά νο νται στη θε μα το γρα φί α του Πα ραρ τή μα τος «Α» της Πά γιας Δια τα γής 
του ΓΕΣ με α ριθ μό 0-17/2001, δη λα δή:

Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση ΕΔ, Πο λε μι κά Μέ σα και 
Υ λι κά, Η γε σί α – Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα, 
Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.

Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα: Στρα τιω τι κής – Πο λι τι κής Φύ σης (Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ μα χί ες, 
Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Διε θνείς Τά σεις – Ε ξε λί ξεις, Γε ω πο λι τι κή, Γε ω φυ σι κή, Διά στη μα, Ε θνι κά Θέ μα τα).

Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι κά, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνες 
– Ε πι στή μες, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών.

Για τη διευ κό λυν ση της σύ ντα ξης του πε ριο δι κού, οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να υ πο βά λλο νται σε δύ ο 
α ντί τυ πα χω ρίς διορ θώ σεις ε πά νω στο πρω τό τυ πο κεί με νο, σε ηλεκτρονική μορ φή (Microsoft Word) και 
να συ νο δεύ ο νται α πό α ντί στοι χο φωτογραφικό υλικό σε οπτικό δίσκο (CD). Δεν θα πρέ πει, να υπερβαίνουν 
τις 20 σε λί δες συμπεριλμβανομένων και των φωτογραφιών (με γραμματοσειρά Arial 12pt), να έ χουν την 
υ πο γρα φή και έ να σύ ντο μο βιο γρα φι κό του συ ντά κτη και τέ λος, ε φό σον αυ τό εί ναι δυ να τό, να συ νο δεύ ο-
νται α πό α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό, κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή (πρωτότυπες φωτογραφίες ή σκανα-
ρισμένες σε ανάλυση 300 dpi). Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6553167. Προ κει μέ νου 
για ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου-25η Μαρ τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται 
του λά χι στον προ εξα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως ε πί και ρες α πό το πε ριο δι κό μας.

Στην πε ρί πτω ση που οι ερ γα σί ες προ έρ χο νται α πό με τά φρα ση, πρέ πει να α να φέ ρε ται ευ κρι νώς ο 
τί τλος, ο μή νας και ο α ριθ μός του ξέ νου ε ντύ που, κα θώς και το ο νο μα τε πώ νυ μο του συγ γρα φέ α.

Η α πό φα ση για δη μο σί ευ ση ή μη μιας με λέ της παίρ νε ται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης, α νε ξάρ τη τα δε 
α πό τη δη μο σί ευ ση ή μη των ερ γα σιών, η ε πι στρο φή τους στον συγ γρα φέ α δεν προ βλέ πε ται.

Συγγραφικές αμοιβές υπόκεινται στην ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). Ε φό σον 
δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α, οι συ ντά κτες δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα (μεγέθους χαρτιού 17,5 Χ 25 
εκ.) 2.300 χαρακτήρων α μοι βή 6,53€ για πρω τό τυ πη με λέ τη και 3,97€ για ερ γα σί ες α πό με τά φρα ση.

Οι δικαιούχοι συγγραφικών αμοιβών, μετά την έκδοση και διανομή του αντίστοιχου τεύχους
του περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με τη Δνση Χρηματικού του ΤΥΕΣ στο 210 6552659.

Η έκδοση του περιοδικού γίνεται ανά 4μηνο (3 τεύχη κατ’ έτος).



Διακριθέντες στον διαγωνισμό αφίσας με θέμα: «Ασφάλεια Πτήσεων» 

1. Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου 2. Υπλγός (ΠΖ) Χρήστος Κατιδιώτης 3. Υπλγός (ΠΖ) Αντώνιος Μουρτζίλας

Διακριθέντες στον διαγωνισμό αφίσας με θέμα: «Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο» 

1. Επχίας (ΥΠ) Σωτήριος  Αθανασιάδης 2. ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ) Δημήτριος Παπαθανασίου 

3. Στρ (ΠΖ) Δημήτριος Κότσαλης & Στρ (ΠΖ) Φίλλιπος Χαριτάκης  

που διενεργήθηκε από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ
Διαγωνισμός Αφίσας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» & «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ» 
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Η Ελλάδα, μετά 

368 χρόνια σκλαβιάς (1453-1821) και 6 χρόνια 

επαναστατικού αγώνα (1821-1827), εξερχόταν πλέον στη διεθνή σκη-επαναστατικού αγώνα (1821-1827), εξερχόταν πλέον στη διεθνή σκη-επαναστατικού αγώνα (1821-1827), εξερχόταν πλέον στη διεθνή σκη-επαναστατικού αγώνα (1821-1827), εξερχόταν πλέον στη διεθνή σκη-

νή ως ανεξάρτητο κράτος, με την υποστήριξη των τριών Μεγάλων νή ως ανεξάρτητο κράτος, με την υποστήριξη των τριών Μεγάλων 

Δυνάμεων της εποχής. Τα εδαφικά όρια του νεοσύστατου κράτους Δυνάμεων της εποχής. Τα εδαφικά όρια του νεοσύστατου κράτους 

ήταν περιορισμένα, ενώ τόσο το επίπεδο της κρατικής λειτουργίας ήταν περιορισμένα, ενώ τόσο το επίπεδο της κρατικής λειτουργίας 

όσο και της καθημερινής ζωής των πολιτών του (εξαιτίας της όσο και της καθημερινής ζωής των πολιτών του (εξαιτίας της επανα-

στατικής τους δράσης) ήταν πολύ χαμηλό και  τους δράσης) ήταν πολύ χαμηλό και έτεινε στην εξαθλίωση. 

Ενώ η υπόλοιπη Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είχε εισέλθει σε μιαν άλλη εποχή, η χώρα

μας βρισκόταν μας βρισκόταν επιτέλους ανεξάρτητη, αλλά άγγιζε τα όρια της παρακ-

μής και της εξαθλίωσης. μής και της εξαθλίωσης. Στην περίοδο αυτή (όπου ούτε οι πολεμικές

επιχειρήσεις είχαν τερματιστεί), μεπιχειρήσεις είχαν τερματιστεί), με απόφαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, 

τα ηνία του κράτους ανέλαβε, ως πρώτοςτα ηνία του κράτους ανέλαβε, ως πρώτος Κυβερνήτης του, μια διε-

ΙωάννηςΙωάννης
 Καποδίστριας Καποδίστριας
Ο Θεµελιωτής της 

Νεότερης ΕλλάδαςΝεότερης Ελλάδας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Κ. Χανιάς
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ΣYΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθη-

κε στην Κέρκυρα, το έτος 1776, και 
ήταν δεύτερος γιος του Αντωνίου 
Καποδίστρια. Καταγόταν από οικογένεια 
ευγενών, από το ακρωτήριο Ιστρία της 
Αδριατικής (Capo d’ Istria), το σημερινό 
λιμάνι του Koper στη Σλοβενία. Μετά 
τις σπουδές του στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του, μετέβη στην Ιταλία, το 1794, όπου 
σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της 
Πάντοβα. Στην Κέρκυρα, επέστρεψε το 
έτος 1797 και εξάσκησε το επάγελλμα 
του ιατρού, ενώ το 1802 συνέβαλε στην 
ίδρυση του τοπικού «Εθνικού Ιατρικού 
Συλλόγου». Κατά τη διάρκεια της απο-
χώρησης των γαλλικών στρατευμάτων 
από τα Επτάνησα, διορίστηκε αρχίατρος 
στο τοπικό στρατιωτικό νοσοκομείο. 
Κατόπιν διορίστηκε σε διάφορες θέ-
σεις, όπως προσωρινός αντιπρόεδρος 
στην Κεφαλλονιά, ως γραμματέας της 
Επικρατείας τον Μάρτιο του 1803, ενώ 
τον Μάρτιο του 1807, λόγω της ικα-
νότητάς του, στάλθηκε στη Λευκάδα, 
προκειμένου να οργανώσει την άμυνα 
της νήσου από την επικείμενη επίθεση 
του Αλή Πασά. Παράλληλα, την περί-
οδο 1803-1809 μπόρεσε και ασχολή-

θηκε με επιστημονικές εργασίες του 
κλάδου του αλλά και με τοπικά θέματα 
της Κέρκυρας.

Τον Ιανουάριο του 1809 εγκαταλείπει 
την πατρίδα, αφού δέχθηκε πρόσκληση 
να προσληφθεί ως αυλικός σύμβουλος 
στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. 
Το 1811 θα μεταβεί στη Βιέννη, στην 
εκεί Ρωσική Πρεσβεία όπου και ασχολή-
θηκε με ζητήματα που αφορούσαν την 
νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατά τα χρόνια 
1811 έως 1813, εργάστηκε σε διάφορες 
διπλωματικές θέσεις, ξεδιπλώνοντας 
τα προσόντα του. Ως αναγνώριση της 
ικανότητάς του, διορίστηκε στο διπλω-
ματικό γραφείο του αρχιστρατήγου 
του Ρωσικού Στρατού. Τον Νοέμβριο 
του 1813 του ανατέθηκε η λύση του 
περίπλοκου ζητήματος της Ελβετίας. Ο 
Ι. Καποδίστριας έμεινε ως τα μέσα του 
1814 στη Ζυρίχη και εξετέλεσε με επι-
τυχία την αποστολή του, θεμελιώνοντας 
το ομοσπονδιακό σύστημα της χώρας 
σε δημοκρατικές αξίες, αλλά και κατο-
χυρώνοντας την ουδετερότητά της. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, οι Ελβετοί και ιδιαίτερα 
τα γαλλόφωνα καντόνια τον τίμησαν, 
ονομάζοντάς τον επίτιμο πολίτη τους. 
Η επίλυση αυτού του θέματος ήταν η 

θνώς εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνισμού, ο πολιτικός και φημι-

σμένος διπλωμάτης, Ιωάννης Καποδίστριας.σμένος διπλωμάτης, Ιωάννης Καποδίστριας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως πρώτος Κυβερνήτης της νεότερης Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως πρώτος Κυβερνήτης της νεότερης 

Ελλάδας, ανέλαβε τη διακυβέρνησή της σε μια πολύ κρίσιμη κα-

τάσταση όπου όλα ήταν ρευστά. Η πρόκληση ήταν πολλαπλή. Ο τάσταση όπου όλα ήταν ρευστά. Η πρόκληση ήταν πολλαπλή. Ο 

Ιωάννης Καποδίστριας ανταποκρίθηκε, θέτοντας τον εαυτό του στην Ιωάννης Καποδίστριας ανταποκρίθηκε, θέτοντας τον εαυτό του στην 

υπηρεσία της πατρίδος, και με τις καίριες αποφάσεις του, σε πολ-

λά ζητήματα και τομείς, έθεσε τις βάσεις, προκειμένου το ελληνικό λά ζητήματα και τομείς, έθεσε τις βάσεις, προκειμένου το ελληνικό 

έθνος όχι μόνο να αποκτήσει κρατική υπόσταση και διπλωματική έθνος όχι μόνο να αποκτήσει κρατική υπόσταση και διπλωματική 

επάρκεια, αλλά και να ορθοποδήσει στον εσωτερικό τομέα.
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πρώτη προβολή του Έλληνα διπλωμά-
τη επί της πανευρωπαϊκής σκηνής. Η 
διπλωματική επιτυχία του Καποδίστρια 
τον έφερε στο συνέδριο της Βιέννης, 
κατόπιν διαταγής του ίδιου του Τσάρου, 
ως κύριο μέλος της ρωσικής αντιπροσω-
πείας. Στα επόμενα χρόνια έως και το 
1822, θα συμμετέχει και σε άλλες διπλω-
ματικές επιτυχίες και συνεννοήσεις, ενώ 
θα αποκτήσει πολλούς φίλους-υποστη-
ρικτές αλλά και σημαντικούς αντιπάλους 
(όπως τον Αυστριακό Μέτερνιχ). Στον 
κολοφώνα της διπλωματικής του πο-
ρείας θα διοριστεί από το 1816 έως το 
1822 Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
από τον Τσάρο Αλέξανδρο. Μεταξύ των 
άλλων, θα αποδείξει την διπλωματική 
του δεινότητα κατά την υποδειγματική 
οργάνωση της Βεσσαραβίας (εσωτερική 
οργάνωση και κοινωνικοί θεσμοί), κα-
τόπιν ανάθεσης του θέματος πάλι από 
τον ίδιο τον Τσάρο. Δυστυχώς, οι σχέ-
σεις των δυο ανδρών θα περάσουν δι-
ακυμάνσεις και αρκετές εντάσεις, αφού 
ο Τσάρος, λόγω των επαναστατικών 
κινημάτων και της σημαντικής επιρ-
ροής του Αυστριακού πρωθυπουργού 
Μέττερνιχ, επέδειξε λίαν συντηρητική 
συμπεριφορά στην αντιμετώπιση ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών προβλημάτων, 
κάτι που μεταξύ των άλλων δυσχέρανε 
την επανάσταση των Ελλήνων στην 
Μολδοβλαχία, αρχικά, και κατόπιν στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έφερε σε πολύ 
δύσκολή θέση τον Ι. Καποδίστρια. Παρ’ 
όλα αυτά, η ενασχόλησή του ως Ρώσος 
Υπουργός Εξωτερικών με το Ελληνικό 
Ζήτημα ήταν πάντα συνεχής, ειδικά 
μετά την έναρξη της επανάστασης.

Επηρεασμένος από τη γενικότερη 
κατάσταση και με ακέραιο τον πατρι-
ωτισμό του, ο μελλοντικός Κυβερνήτης 
εγκατέλειψε τη Ρωσία, τον Αύγουστο 

του 1822, αφού πρώτα παραιτήθηκε 
από Υπουργός και εγκαταστάθηκε στη 
Γενεύη. Είχε προηγηθεί η άρνηση της 
μύησης αλλά φυσικά και της ηγεσίας 
της Φιλικής Εταιρείας. Έως το 1827 δι-
έμενε στη Γενεύη, αλλά ακόμη και από 
την ελβετική πόλη μπόρεσε και προ-
σέφερε τις σημαντικές του υπηρεσίες 
στον αγώνα των υπόδουλων αδελφών 
του, οι οποίες δεν περιορίζονταν στις 
διπλωματικές ή πολιτικές του υπηρεσίες 
ή στις διευκολύνσεις των Ελλήνων, αλλά 
επεκτείνονταν και στην περίθαλψη ελλη-
νικών οικογενειών που είχαν καταφύγει 
στην Ευρώπη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜIΕΣ 
ΕΠI ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ

Από το σύνολο σχεδόν των ιστο-
ρικών, ο Ιωάννης Καποδίστριας θεω-
ρείται αυτοδίκαια ο θεμελιωτής της 
νεότερης Ελλάδος, διότι με τις ενέργειές 
του συνέβαλε στην ανοικοδόμηση της 
χώρας από την τουρκική σκλαβιά. Στις 
2 Απριλίου του 1827 και ενώ η επανά-
σταση βρισκόταν σε πολύ κρίσιμο ση-
μείο, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια πρώ-
το Κυβερνήτη της Ελλάδος. Η εκλογή 
του στηρίχτηκε κατά πολύ στο γεγο-
νός ότι ο Καποδίστριας ήταν ένας έξο-
χος Ευρωπαίος πολιτικός και όχι απλά 
ένας μελλοντικός Έλληνας Κυβερνήτης. 
Επιπρόσθετα, η εμπειρία που είχε απο-
κτήσει κατά τη θητεία του σε διάφο-
ρες θέσεις και η ενασχόληση με την 
οργάνωση στα Επτάνησα, την Ελβετία 
και τη Βεσσαραβία, τον κατέστησαν 
άξιο της πρόκλησης που θα δεχόταν. 
Μετά από επίπονες διαβουλεύσεις στις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για την εξα-
σφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης 
για το ελληνικό κράτος, ο Κυβερνήτης 
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αφίχθη στις 6 Ιανουαρίου του 1828 στο 
Ναύπλιο όπου ο λαός τον υποδέχθηκε 
αποθεωτικά, και αυτός αμέσως έδει-
ξε την αποφασιστικότητά του, αφού 
κατάφερε να λύσει τα προβλήματα 
που υπήρχαν ανάμεσα στις φρουρές 
Παλαμηδιού και Ακροναυπλίας. Με 
την ανάληψη της εξουσίας, παράλληλα 
με τη συνεχή προσωπική εργασία του 
στο πολεμικό και διπλωματικό πεδίο, 
άρχισε τη δραστήρια εργασία για την 
εσωτερική οργάνωση του κράτους.

Προ της κρίσιμης κατάστασης, η 
οποία είχε διαμορφωθεί μετά την επανά-
σταση, επιτακτική προέβαλε η ανάγκη 
για καθολική, υλική και ηθική ανοικοδό-
μηση της εθνικής ζωής. Προκειμένου ο 
Κυβερνήτης να αναστρέψει την αρνητι-
κή για το έθνος κατάσταση, έπρεπε 
να προχωρήσει 

σε τομές και δραστικές αποφάσεις. Σε 
αυτήν την προσπάθεια, βρήκε συμπα-
ραστάτη τον λαό, ο οποίος πρόσφερε 
απλόχερα την αγάπη και την αφοσίωσή 
του στον νέο Κυβερνήτη. Οι αλλαγές 
που κατάφερε να επιφέρει σε διαφό-
ρους τομείς είναι οι εξής:

Τομέας Άμυνας
Από τα πρώτα μέτρα του Κυβερνήτη 

ήταν η ανασύνταξη επί σοβαρής βάσε-
ως του στρατού και του στόλου. Από 
πολύ νωρίς, έχοντας γνώση και πείρα 
από στρατούς των μεγάλων κρατών 
της Ευρώπης, διαπίστωσε ότι είχε να 
αντιμετωπίσει αφενός τη συνέχιση των 
πολεμικών επιχειρήσεων και αφετέρου 
την επιτακτική ανάγκη για ανασύνταξη 
του εθνικού στρατού και του στόλου. 
Δικαιολογημένα αφοσιώθηκε ενεργά 

στην ουσιαστική ανασυγκρότησή 
τους, αφού θεώρησε ότι δυνα-

τές ένοπλες δυνάμεις θα είναι 
ο κυρίως αποτρεπτικός πα-

ράγοντας για 
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την ασφάλεια του νέου κράτος. Την 
περίοδο εκείνη, ο στρατός αποτελού-
νταν από πυρήνες ατάκτων, οι οποίοι 
ήταν σε μέτρια μαχητική κατάσταση (με 
πολλά φαινόμενα αυθαιρεσιών στρατι-
ωτικών), ενώ ο στόλος ήταν σε επίπεδο 
όχι ιδιαίτερα καλό.

Στην ξηρά, η ανασυγκρότηση του 
στρατού βοήθησε αποφα-
σιστικά στη σταδια-
κή απελεύθερω-
ση της Στερεάς 
Ε λ λ ά δ ο ς ,  τ η ς 
Εύβοιας και της 
Πελοποννήσου 
από τα λείψα-
να των τουρκι-
κών φρουρών, 
καθώς υπήρχε 
σαφής ένδειξη 
ή προσδοκία ότι 
στα συζητούμε-
να ακόμη σύνορα 
του νέου κράτους 
θα περιλαμβάνο-
νταν οι περιοχές 
εκείνες που είχαν 
απελευθερωθεί με 
ελληνικές δυνάμεις. 
Συγκρότησε στις 
23 Ιανουαρίου 
του 1828 το 

«Πολεμικό Συμβούλιο» με Πρόεδρο τον 
ίδιο, ενώ χώρισε τον στρατό σε τρεις (3) 
διοικήσεις (Πελοποννήσου, Ανατολικής 
Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας) και ανά-
θεσε την αρχηγία τους σε τρεις εγνω-
σμένης αξίας ηγέτες (τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη, τον Δημήτριο Υψηλάντη 
και τον Άγγλο Στρατηγό Τσώρτς), αν 

και ο ίδιος πολλές φορές 
ανέλαβε τον σχεδι-

ασμό των πολε-
μικών επιχει-

ρήσεων. Εν 
συνεχεία, 
οργάνωσε 
τον υπάρ-
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χοντα στρατό ατάκτων σε έξι χιλιαρχίες, 
η συγκρότηση των οποίων ήταν πολύ 
ικανοποιητική, αλλά πραγματοποιήθηκε 
εν μέσω μεγάλων δυσχερειών. Μη ευρέ-
ως αναγνωρισθείσα ήταν η προσπάθεια 
για τη δημιουργία ισχυρής επιμελητείας 
για τον στρατό και αυτό μετά «φειδούς 
και τάξεως διαχειρίσεως των εξασφα-
λισθέντων πόρων». Ο εφοδιασμός τού 
στρατού ξηράς παρουσίαζε μεγάλες 
δυσχέρειες στη διάρκεια και των τεσ-
σάρων χρόνων της διακυβέρνησης του 
κράτους από τον Κυβερνήτη, και αυτό, 
λόγω της δύσκολης οικονομικής κατά-
στασης. Παράλληλα, ακόμη δυσκολό-
τερη –στην αρχή τουλάχιστον– ήταν η 
καθιέρωση και η εμπέδωση της πει-
θαρχίας από τα στρατεύματα και αυτό, 
λόγω της αντίθετης παράδοσης των 
άτακτων στρατευμάτων. Κάποιες φο-
ρές, μάλιστα, χρειάστηκε η προσωπική 
παρέμβαση του Ι. Καποδίστρια τόσο 
σε θέματα πειθαρχίας όσο και σε θέ-
ματα σωστής οικονομικής διαχείρισης 
των προμηθειών για τα στρατεύματα 
της ξηράς.

Στη θάλασσα με τη βοήθεια των 
μπουρλοτιέρηδων Ανδρέα Μιαούλη και 
Κωνσταντίνου Κανάρη αλλά και τη συ-
νέργεια των αγγλογαλλικών πληρωμά-
των πλοίων, με επικεφαλής τον Άγγλο 
Ναύαρχο Κόχραν, εξαλείφθηκε η πειρα-
τεία στο Αιγαίο, η οποία ήταν σοβαρό 
εμπόδιο για την ελεύθερη διακίνηση του 
εμπορίου. Υπήρξαν σημαντικότατες επι-
τυχίες κατά των πειρατών στις περιοχές 
των Βορείων Σποράδων, καθώς και στην 
Γραμβούσα της Κρήτης. Αρκετά πειρατικά 
πλοία καταστράφηκαν και τα υπόλοιπα 
οδηγήθηκαν στην Ελευσίνα. Η τάχιστη 
εξάλειψη αυτού του θλιβερού φαινο-
μένου αποτέλεσε λαμπρή επιτυχία του 
Κυβερνήτη και ανύψωσε το κύρος της 

χώρας στο εξωτερικό.
Παράλληλα, πραγματοποίησε μια 

σημαντική επένδυση στη στρατιωτική 
εκπαίδευση (επιπλέον της εκπαίδευσης 
των πολεμικών μονάδων), αφού ίδρυσε 
στο Ναύπλιο στρατιωτική σχολή, από την 
οποία θα αποφοιτούσαν αξιωματικοί του 
τακτικού στρατού ξηράς, την οποία ονό-
μασε Λόχο των Ευελπίδων [Εύελπις= καλή 
ελπίδα του έθνους], με πρώτο Διοικητή 
τον Κορσικανό, πρώην Υπολοχαγό Ρ. 
Σαλτέλλι. Η σχολή, έχοντας ως αποστολή 
την παροχή της αναγκαίας στρατιωτικής 
αγωγής και επαγγελματικής κατάρτισης 
στους μελλοντικούς αξιωματικούς, λει-
τούργησε άμεσα τον Ιούλιο του 1828 και 
επίσημα με έκδοση του διατάγματός του, 
στις 21 Δεκεμβρίου 1828.

Κατ’ εξοχήν επιτυχημένη υπήρξε και 
η πολεμική πολιτική της διακυβέρνησής 
του, αφού όλες οι δράσεις της πραγμα-
τοποιούνταν με συνεκτίμηση πολιτικών, 
οικονομικών, στρατιωτικών, ψυχολογικών 
και διπλωματικών παραγόντων. Με όλα 
τα διατιθέμενα μέσα σε ξηρά και θάλασ-
σα, με εκμετάλλευση του φιλελληνικού 
ρεύματος αλλά και της αδράνειας των 
παραμενόντων στη Στερεά Ελλάδα και 
Πελοπόννησο τουρκικών στρατευμά-
των, καθώς και με όποια ενέργεια έκρινε 
σκόπιμη, ο Κυβερνήτης προσπάθησε να 
επαυξήσει τα εδάφη της χώρας και να 
δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία και 
θα εκμεταλλευόταν σε μελλοντικό χρόνο. 
Επιτελέστηκε το σημαντικό έργο της εκκα-
θάρισης της Στερεάς Ελλάδος, καθώς και 
της προώθησης ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων όσο πιο βόρεια γινόταν, έργο το 
οποίο ανέλαβε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο 
οποίος και τερμάτισε επίσημα τον ένοπλο 
αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας, δυο χρό-
νια μετά την ανάληψη της εξουσίας από 
τον Κυβερνήτη (12 Σεπτεμβρίου 1829).



Εξωτερική Πολιτική
Την εξωτερική πολιτική του νέου 

κράτους (ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι 
της διακυβέρνησής του) χειριζόταν ο 
ίδιος ο Κυβερνήτης. Ο γνώμονάς του 
ήταν διττός: Ευρύτερα σύνορα για το 
νέο κράτος και πλήρης ανεξαρτησία. 
Λόγω της θητείας του σε διάφορες δι-
πλωματικές θέσεις και αξιώματα, είχε 
συσσωρεύσει εμπειρία και γνωριμίες 
που βοήθησαν αποφασιστικά στον εθνι-
κό σκοπό. Ο Κυβερνήτης γνώριζε καλά 
ότι οι κυβερνήσεις των τριών Δυνάμεων 
ήταν λίαν συντηρητικές και ως εκ τούτου 
φειδωλές προς τη χώρα μας. Η κατάστα-

ση ήταν ρευστή και «ουδέν όμως υπήρχε 
το οριστικό είτε βέβαιο».1 Έπρεπε να 
αξιοποιηθούν οι στρατιωτικές επιτυχίες 
στον διπλωματικό τομέα όπου θα κρι-
νόταν τελικά η τύχη της επανάστασης 
του γένους. Η συνθήκη της 6ης Ιουλίου 
1827 θεωρείτο από αυτόν ευκαιριακής 
σημασίας, λόγω των αντικρουόμενων 
συμφερόντων των τριών δυνάμεων. 
Εύκολα θα μπορούσαν να υπάρξουν 
αλλαγές συμφερόντων (συνέπεια δι-
αφορών) και ουσιαστική κατάργησή 
της. Αρχικά, ο Καποδίστριας «ενόχλη-
σε» με αλλεπάλληλα υπομνήματα προς 
τους πρεσβευτές των τριών εγγυητριών 

1 Α. Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η Απελευθέρωσις της Ελλάδος, Αθήνα 1996, 175.

Η ανάπτυξη των συνόρων του Ελληνικού Κράτους 
την εποχή του Καποδίστρια



13ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ· Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

χωρών που συσκέπτονταν τακτά στον 
Πόρο. Η πολιτική που θα διατηρούσε 
ήταν αυτής της «ίσης φιλίας» και προς 
τις τρεις, διότι δε χωρούσε κανένας 
άστοχος χειρισμός προσεταιρισμού της 
μίας ή των δύο από τις τρεις δυνάμεις.

Προσπαθούσε να χρησιμοποιεί στον 
ανώτατο βαθμό τα πλεονεκτήματα τα 
οποία μπορούσαν να προκύψουν από 
το ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων 
για τη χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
βοηθήθηκε από τον ρωσοτουρκικό πό-
λεμο (1828-1829), ο οποίος σήμανε και 
την οριστική εξασφάλιση του ελληνι-
κού αγώνα για ανεξαρτησία. Η λήξη 
του ανάγκασε και τις άλλες Δυνάμεις 
να συνυπογράψουν το Πρωτόκολλο 
της 22ας Μαρτίου 1829 «Περί Ίδρυσης 
Αυτόνομου Ελληνικού Κράτους» έως 
την γραμμή «Παγασητικού-Αμβρακικού 
κόλπου». Έπειτα, ανάγκασε την Τουρκία 
να αποδεχτεί τα δεδομένα με τη 
«Συνθήκη της Ανδριανούπολης», στις 14 
Σεπτεμβρίου 1829, με την οποία έληξε 
και επίσημα ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. 
Η συνθήκη ήταν κορυφαία ελληνική 
επιτυχία, διότι επέβαλε στην Τουρκία να 
αποδεχθεί τις προηγούμενες συνθήκες 
και πρωτόκολλα. Δυστυχώς, παρά τις 
σοβαρές προσπάθειες, στη Συνθήκη 
της Ανδριανούπολης δεν συμπεριλαμ-
βάνονταν η Κρήτη και η Σάμος. Όμως 
ο Καποδίστριας δεν σταματά εκεί και 
με επιστολές του αντιδρά μεθοδικά 
–παρασκηνιακά– και πιέζει για ένταξη 
των δυο αυτών νήσων.

Παράλληλα, ο Κυβερνήτης επιδεί-
κνυε στο εξωτερικό «την κατανίκηση 
της εσωτερικής αταξίας»2 και την επι-
κράτηση ευρωπαϊκών αρχών στο νέο 
κράτος, προκειμένου να πετύχει τα με-

γαλύτερα δυνατά οφέλη. Σε επόμενη 
φάση, υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα 
της 3ης Φεβρουαρίου 1830 (γνωστά και 
ως Πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας), τα 
οποία, ως επίσημες διπλωματικές πρά-
ξεις, προέβλεπαν ανεξάρτητο Ελληνικό 
κράτος (με όλα τα πολιτικά, οικονομικά, 
διοικητικά και εμπορικά δικαιώματα), 
αλλά, πρώτον, με στενότερα σύνορα 
σε σχέση με εκείνα του 1829 (γραμμή 
Μαλλιακού κόλπου και Αχελώου ποτα-
μού) και, δεύτερον, με νέο πολίτευμα 
(μοναρχία κληρονομική) με εκλογή του 
Λεοπόλδου του Σαλξβούργου ως ηγε-
μόνα. Με τις παραπάνω ενέργειες, ο 
Κυβερνήτης κατάφερε να αναδείξει το 
Ελληνικό Ζήτημα σε πρώτη θέση μέσα 
στην ευρωπαϊκή κονίστρα, κάτι που δεν 
άρεσε κυρίως στην Αγγλία. Τελικά, ο 
Λεοπόλδος, κατόπιν παρασκηνιακής 
συνεννόησης με τον Ι. Καποδίστρια, πα-
ραιτήθηκε, γιατί οι Δυνάμεις και ιδιαίτερα 
η Αγγλία δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποι-
ητικά στους όρους για τη διεύρυνση των 
συνόρων, την εγγύηση της ανεξαρτησίας 
του νέου Ελληνικού κράτους και την 
οικονομική ενίσχυσή του.

Διοiκηση
Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, 

αφού στηρίχθηκε στην εντολή της 
Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, δη-
μιούργησε ένα νέο κυβερνητικό σύ-
στημα, την «Προσωρινή Διοίκηση της 
Επικράτειας», που αντιστοιχούσε σε 
ένα είδος Προεδρικής Δημοκρατίας, με 
την εξουσία του Προέδρου ενισχυμένη 
προσωρινά, λόγω των έκτακτων περι-
στάσεων. Λόγω της κρισιμότητας της 
κατάστασης, απαιτούνταν η λήψη απο-
φάσεων γρήγορα και αποτελεσματικά, 

2Δεσποτόπουλος, ό.π., 124. 
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χωρίς πολλές τυπολατρικές διαδικασίες. 
Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνονταν αυ-
ταρχικό, αλλά ο Ιωάννης Καποδίστριας 
παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας του προσκολλημένος στις δη-
μοκρατικές διαδικασίες. Η νομοθετική 
εξουσία συγκεντρώθηκε στο πρόσωπο 
του Κυβερνήτη, που θα την ασκούσε 
με τη βοήθεια του «Πανελληνίου», ενός 
γνωμοδοτικού συμβουλίου το οποίο 
αριθμούσε 27 μέλη και χωριζόταν σε 
τρία τμήματα: Οικονομίας, Εσωτερικών 
και Πολέμου. Ένας Γραμματέας της 
Επικράτειας (Πρωθυπουργός) θα προ-
συπέγραφε μαζί με τον Κυβερνήτη 
τα ψηφίσματα και την αλληλογραφία. 
Μάλιστα, πρώτος γραμματέας της 
Επικράτειας διορίστηκε ο Ιστορικός 
Σπυρίδωνας Τρικούπης.

Ταυτόχρονα όμως με τη διάλυση της 
Βουλής, ο Κυβερνήτης υποσχέθηκε ότι 
θα διενεργούσε σύντομα εκλογές, για 
την ανάδειξη μιας νέας Εθνοσυνέλευσης. 
Για τις κοινότητες, διατήρησε τον θεσμό 
των «Δημογερόντων» και καθιέρωσε 
σαν όριο ηλικίας το 25ο για τους εκλο-
γείς και το 35ο για τους αιρετούς άρχο-
ντες, των οποίων ενίσχυσε τις εξουσίες. 
Παράλληλα, κυκλοφόρησε πολλές γε-
νικές, ειδικές και απόρρητες οδηγίες 
για να διευκολύνει τις Αρχές στο έργο 
τους, ενώ επισκέφτηκε πολλές περιοχές 
για να γνωρίσει από κοντά τις ανάγκες 
τους. Δυστυχώς, στο έργο του αυτό δεν 
βρήκε συμπαραστάτη μια μερίδα της 
αντιπολίτευσης, η οποία άρχισε να τον 
κατηγορεί για μονομανία.

Οικονομiα
Η έλλειψη οικονομικών πόρων απο-

τέλεσε μόνιμο πρόβλημα κατά τη δι-
άρκεια της διακυβέρνησης του Ιωάννη 
Καποδίστρια. Βρήκε την οικονομία της 

χώρας νεκρωμένη, τις κοινωνικές ανάγκες 
τεράστιες, τον πόλεμο να συνεχίζεται 
και τις εγγυήτριες Δυνάμεις απρόθυμες 
να χορηγήσουν δάνειο. Το δάνειο αυτό 
αποτελούσε τη μόνη σοβαρή λύση του 
ελληνικού οικονομικού προβλήματος, 
και μέχρι το τέλος της ζωής του προσπα-
θούσε να πείσει τις Μεγάλες Δυνάμεις 
γι’ αυτό. Από τους πρώτους μήνες του 
1828, κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια να 
εκμεταλλευθεί τις οικονομικές δυνατό-
τητες της χώρας. Γνώριζε το ελληνικό 
οικονομικό πρόβλημα στις πραγματικές 
διαστάσεις του, όταν βρισκόταν ακόμη 
στην Ευρώπη. Έτσι, με την ανάληψη της 
εξουσίας, προχώρησε στη ρύθμιση του 
πρώτου μετά την επανάσταση φορολο-
γικού συστήματος και πραγματοποιήθη-
κε, έτσι, η είσπραξη δημοσίων εσόδων, 
προκειμένου να βοηθηθεί η ανάκαμψη 
του κράτους. Κατά το 1828 έως και τα 
μέσα του 1829, κατόρθωσε, δίδοντας ο 
ίδιος πρώτος το παράδειγμα, με αυστηρή 
οικονομία στη διοίκηση και τις ένοπλες 
δυνάμεις, με μηνιαία αποστολή μηνιαίων 
βοηθημάτων από τη Ρωσία και τη Γαλλία, 
με σημαντική αύξηση των εσόδων που 
οφείλονταν στην ορθή φορολόγηση και 
καλή είσπραξη των φόρων αλλά και με τις 
εισφορές από Έλληνες και φιλέλληνες του 
εξωτερικού (που οφείλονταν κυρίως στις 
προσωπικές του γνωριμίες), να ανορθώσει 
τα οικονομικά του νεοσύστατου κράτους 
και να προχωρήσει στην αναστήλωση 
των ερειπίων της χώρας μας. Η επιμονή 
του και η αυστηρότητα στην οικονομία 
του κράτους και την λογιστική τάξη σε 
κάθε κρατική υπηρεσία ήταν χαρα-
κτηριστική, και πολλές φορές επιβλε-
πόταν από τον ίδιο. Επί παραδείγματι, 
«η περισυλλογή και η διάσωση ειδών 
του Δημοσίου, εγκαταλειμμένων σε 
αποθήκες, λόγω της προηγούμενης 
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κατάστασης αδράνειας»3, αποτελούν 
χαρακτηριστική εκδήλωση του πνεύ-
ματος φειδούς και τάξης που εκπρο-
σωπούσε ο Κυβερνήτης.

Το σημαντικότερο οικονομικό μέτρο 
που έλαβε ο Κυβερνήτης ήταν η ίδρυση 
της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας στην 
Αίγινα, δηλαδή του πρώτου πιστωτικού 
ιδρύματος της χώρας, προκειμένου να 
ενισχύσει το οικονομικό του πρόγραμμα. 
Μάλιστα, κάλεσε όλους τους Έλληνες να 
καταθέσουν τα χρήματά τους, με τόκο 
8%, δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα με 
κατάθεση 1000 ταλίρων. Χάρη σε αυτή 
την κίνηση, κατέστη δυνατή η ανασύντα-
ξη του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού, 
αλλά και η περαιτέρω χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων του έτους 1829, σε ανα-
τολική και δυτική Στερεά Ελλάδα. Επίσης, 
από τα άμεσα οικονομικά μέτρα που 
έλαβε ήταν η λειτουργία της Τελωνειακής 
Υπηρεσίας και των Ταχυδρομείων. Με 
προσωπική του επιμονή, θεσπίστηκε το 
πρώτο νόμισμα της χώρας, ο Φοίνικας, 
του οποίου όμως η κυκλοφορία ήταν 
προβληματική, λόγω της μεγάλης έκτασης 
της κιβδηλοποιΐας. Για πρώτη φορά μετά 
την καθιέρωση του νέου νομίσματος, ορί-
στηκε η ισοτιμία του με τα ξένα νομίσματα 
που κυκλοφορούσαν τότε.

Παιδεία – Εκπαίδευση 
Στον τομέα της παιδείας, ο πρώτος 

Κυβερνήτης της Ελλάδος ενδιαφέρθη-
κε να στηρίξει τη Μέση Εκπαίδευση 
και την επαφή των νέων με αυτή. 
Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι νέοι ήταν 
«το ροδόχρουν των ονειράτων του». 
Η έμφαση που δόθηκε στη Μέση 
Εκπαίδευση μπορεί  να αποδοθεί 
στο γεγονός ότι η χώρα έβγαινε από 
μια περίοδο σκλαβιάς 374 χρόνων 
(1453-1827), συνυπολογίζοντας και 
τα τελευταία επτά (7) χρόνια επα-
ναστατικής δράσης. Το δόγμα του 
Ι. Καποδίστρια υπαγόρευε ότι η παι-
δεία έπρεπε να στηριχτεί πρώτα σε 
γερή στοιχειώδη εκπαίδευση (όχι 
μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική). 
Άλλωστε, στο μεγαλύτερο μέρος της 
χώρας, δεν υπήρχαν ούτε μαθητές 
ούτε καταρτισμένοι διδάσκαλοι ούτε 
καν σχετική υποδομή. Σκοπός του 
ήταν η ίδρυση ενός τουλάχιστον σχο-
λείου «σε κάθε κώμην και χωρίον».4 
Στην περίοδο της σκλαβιάς, η μόνη 
λειτουργία εκπαίδευσης ήταν αυτή 
του «Κρυφού Σχολειού». 

Κάποιοι αντίπαλοί του απέδωσαν τη 
μη ίδρυση τμημάτων πανεπιστημιακού 
επιπέδου σε αδιαφορία του Κυβερνήτη 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κάτι που 
δεν είναι αληθές, διότι αυτός είχε συγκε-
κριμένο όραμα, το οποίο αναφερόταν 
στην εμπέδωση της «στοιχειώδους εκ-
παίδευσης» από τον ελληνικό λαό, για 
κάποιο χρονικό διάστημα, και κατόπιν 
τη δημιουργία ανώτερης πανεπιστημι-
ακής εκπαίδευσης.

Τον Οκτώβριο του 1828, θέλοντας 
να περιορίσει το φαινόμενο ορφανών 
παιδιών που περιφέρονταν απρο-

3Δεσποτόπουλος, ό.π., 98.
4Στο ίδιο, 244.

Tο πρώτο ελληνικό νόμισμα που 
θεσπίστηκε από τον Καποδίστρια, 

ο Φοίνικας.
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στάτευτα στους δρόμους, ίδρυσε το 
Ορφανοτροφείο της Αίγινας όπου και 
περιέθαλψε 600 απροστάτευτα παιδιά 
από τον πόλεμο, ενσωμάτωσε τρία 
«Αλληλοδιδακτικά Σχολεία», τρία ελλη-
νικά δημοτικά και πολλά Χειροτεχνεία. 
Κατόπιν δόθηκε μεγάλη έμφαση στην 
ίδρυση κυρίως αλληλοδιδακτικών σχο-
λείων και λιγότερο ελληνικών σχολεί-
ων. Τον Ιούνιο του 1829, μέσα στο ορ-
φανοτροφείο της Αίγινας, λειτούργησε 
και το Πρότυπο Σχολείο, για όλους τους 
προχωρημένους μαθητές, που προορί-
ζονταν για δάσκαλοι στα αλληλοδιδα-
κτικά σχολεία. Τέλος, τον Νοέμβριο του 
1829 ίδρυσε στην Αίγινα το Κεντρικό 
Σχολείο, το οποίο αποτελούσε την πυ-
ραμίδα της εκπαιδευτικής παρέμβασης, 
με 3ετή φοίτηση, που θα προετοίμα-
ζε όσους επιθυμούσαν να ακολουθή-
σουν στο μέλλον ανώτερες σπουδές 
στη διδασκαλική, με πρώτο Έφορο-
Διευθυντή τον Ανδρέα Μουστοξύδη. 
Έτσι, στις αρχές του 1831 λειτουργού-
σαν ήδη 121 αλληλοδιδακτικά σχολεία, 

με 10.000 μαθητές. Πρέπει να προστε-
θεί ότι ο Κυβερνήτης μερίμνησε και για 
την ισότιμη εκπαίδευση των γυναικών, 
ιδρύοντας σχολείο θηλέων, κατά τις 
ευρωπαϊκές συνήθειες.

Ταυτόχρονα, ιδρύεται Τυπογραφείο, 
Μουσείο Αρχαιοτήτων και Εκκλησιαστική 
Σχολή. Ενισχύονται παρεμβάσεις που 
αφορούν τη φύλαξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Μάλιστα, κάνοντας ένα 
βήμα παραπέρα, θέσπισε την αποστολή 
στο εξωτερικό των άριστων μαθητών 
των ελληνικών σχολείων, για περαιτέρω 
σπουδές, ώστε να υπάρχει σύνδεση των 
Ελλήνων μαθητών με το ευρωπαϊκό 
σύστημα εκπαίδευσης.

Δικαιοσύνη 
Η απονομή του δικαίου ήταν βασι-

κός θεσμός για τον Κυβερνήτη, για την 
εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας 
και την αποκατάσταση της τάξης, ει-
δικά στην μετεπαναστατική Ελλάδα, 
της οποίας οι πολίτες είχαν περίεργη 
αίσθηση ως προς την απόδοσή της. 
Συντάχθηκε και εκδόθηκε το 1828 
το ΙΘ΄ ψήφισμα «Περί Διοργάνωσης 
των Δικαστηρίων», που αναγνωρίζει 
τη σύζευξη του Βυζαντινού και του 
Εθιμικού Δικαίου. Σύμφωνα με αυτό, 
συγκροτήθηκαν Ειρηνοδικεία στις κω-
μοπόλεις, Πρωτόκλητα Δικαστήρια 
(Πρωτοδικεία) στις έδρες των νομών, 
ένα Εμποροδικείο στη Σύρο και ορισμέ-
να Ανέκκλητα Κριτήρια (Εφετεία). Στη 
συνέχεια, ιδρύθηκε Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο, που δεν πρόλαβε όμως να 
λειτουργήσει. Δημοσιεύτηκε, επίσης, ο 
πρώτος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 
(1830). Δόθηκε για πρώτη φορά εκδή-
λωση πνεύματος ανθρωπισμού έναντι 
των φυλακισμένων, και το κράτος ανα-
γνώρισε την υποχρέωσή του για την Ανδρέας Μουστοξύδης
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διατροφή τους, την ένδυσή τους και 
την υγειονομική τους περίθαλψη.

Το σύνολο της νομοθετικής εργασίας 
κατά τη διακυβέρνησή του, χαρακτηρι-
ζόταν από την προσπάθεια εισαγωγής 
κλιμακωτά της προηγμένης δικανικής 
οργάνωσης των ευρωπαϊκών κρατών, 
προσαρμοσμένη βέβαια στα ελληνικά 
δεδομένα. Δυστυχώς όμως η σφοδρό-
τητα με την οποία αντιμετώπιζε τον 
Καποδίστρια η αντιπολίτευση τον ανά-
γκασε να συστήσει Εξαιρετικό (Έκτακτο) 
Δικαστήριο για τις παραβάσεις των υπαλ-
λήλων τού Κράτους, να δώσει υπερβολι-
κά δικαιώματα στην Αστυνομία, να ελέγ-
ξει την ελευθερία του Τύπου και γενικά 
να πλήξει το γόητρο της Δικαιοσύνης. 
Μπορεί δε να θεωρηθεί ότι οι κατηγορίες 
για υποταγή των οργάνων της Διοίκησης 
στο καθεστώς δεν απέχουν πολύ από τη 
σημερινή πραγματικότητα. Για να γίνει 
όμως μια σωστή αποτίμηση του έργου 
του Καποδίστρια, απαιτείται, εκτός από 
τις αντιδράσεις της ντόπιας αντιπολίτευ-
σης, να ληφθεί υπόψη ότι ο Κυβερνήτης 
είχε να αντιμετωπίσει τις ισχυρές δυνά-
μεις και στο εσωτερικό της χώρας.

Τομέας Γεωργίας
Κατά τον πρώτο καιρό της διακυ-

βέρνησης, οι γεωργικές εργασίες ήταν 
νεκρωμένες, εξαιτίας του φόβου των 
χωρικών που προκαλούσαν οι αρπαγές 
της παραγωγής τους από τουρκικές 
φρουρές ή ακόμη και από άτακτα ελλη-
νικά τμήματα. Σκοπός και στον ευαίσθη-
το αυτόν τομέα ήταν η ανάπτυξη των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας 
(γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο). Το 
σχέδιο του Κυβερνήτη ήταν απλό αλλά 
και συνάμα δύσκολο στην πραγματο-
ποίησή του. Όλες οι περιουσίες που 
ανήκαν σε Τούρκους ιδιώτες, στο τουρ-

κικό δημόσιο και σε τουρκικά ιδρύματα 
θεωρήθηκαν εθνικές γαίες. Επιδίωξε τη 
διανομή των εθνικών γαιών σε ακτήμο-
νες γεωργούς, με ταυτόχρονη χορήγηση 
καλλιεργητικών δανείων, καθώς και επί 
πλέον οικονομική ενίσχυση, ώστε να 
αυξηθεί η εθνική παραγωγή αλλά και 
να αξιοποιηθούν τα εθνικά κτήματα. 
Παράλληλα, επιβλήθηκε, κατά κάποιο 
τρόπο, εσωτερικός επαναπατρισμός των 
αγροτών και καταβλήθηκαν σημαντικές 
προσπάθειες για τη χορήγηση επιδοτή-
σεων, καθώς και γεωργικών εργαλείων. 
Όμως, παρά τις μεγάλες προσπάθειές 
του στον τομέα αυτό, η αντιπολίτευση 
τον κατηγόρησε ότι δεν έκανε σωστή 
διανομή των εθνικών γαιών. Δυστυχώς, 
η απόπειρα πραγματοποίησής της –με 
τις τότε συνθήκες– κατέληξε σε αποτυ-
χία, λόγω κωλυσιεργίας απόφασης από 
τη Γερουσία. Γενικά, αντιπολιτευτικοί 
κύκλοι, μεγαλογαιοκτήμονες αλλά και 
οι μεγάλες Δυνάμεις εμπόδιζαν τη δια-
νομή, καθώς ένα μέρος των κτημάτων 
ήταν υποθηκευμένο για τα δύο δάνεια, 
του 1824 και του 1825.

Παράλληλα, σε αυτή τη χρονική 
περίοδο υπήρξε αξιόλογη ανάπτυξη 
της γεωργικής επιστήμης, ώστε να απο-
τελέσει μοχλό ανάπτυξης για την καθυ-
στερημένη γεωργία. Έτσι, στην ύπαι-
θρο, ιδρύθηκαν υποδειγματικοί αγροί, 
το πρότυπο αγροκήπιο και η μικρή 
Γεωπονική Σχολή της Τίρυνθας, ενώ δό-
θηκε μεγάλη βαρύτητα σε επαγγέλματα 
όπως του γεωργού, του αγρονόμου 
και φυσικά του γεωπόνου. Εισήχθησαν 
δε νέες καλλιέργειες, με πιο γνωστή 
αυτή των γεωμήλων. Η εμμονή του 
Κυβερνήτη για γεωργική παιδεία ήταν 
σοβαρή, διότι μόνον έτσι θα υπήρχε 
γαλούχηση του Έλληνα αγρότη και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
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«Αρχή άνδρα δείκνυσιν» αναφέρει το ρητό του Πιττακού. Ο Ιωάννης 

Καποδίστριας υπήρξε μια κορυφαία μορφή του Ελληνισμού και, 

ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, έθεσε τις προδιαγραφές για 

την αναγέννηση του Ελληνισμού, μέσα στα όρια του νεοσύστα-

του κράτους. Δυστυχώς, ο Κυβερνήτης είχε άδοξο τέλος, το οποίο 

έβαλε τέρμα στα μεγαλόπνοα σχέδιά του για την Ελλάδα. Στις 

29 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου του 1831 δολοφονήθηκε από τους 

αδελφούς Μαυρομιχάλη, στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της 

Ελλάδος, εμπρός από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Το σχέ-

διό του για την «Πεφωτισμένη Δεσποτεία» στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, χρεοκοπούσε και ο ίδιος βρήκε σκληρό 

τέλος. Η αντίθεση των προνομιούχων τάξεων προς την ασκούμενη 

φιλολαϊκή πολιτική, καθώς και η αντίδραση της Αγγλίας αρχικά και 

της Γαλλίας μετέπειτα προς την πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας βρί-

σκονται ίσως στο βάθος της δολοφονίας.

Σκοπός της παρούσας αναφοράς ήταν μια γρήγορη επι-

σκόπηση των αποφάσεων και των έργων του πρώτου 

Κυβερνήτη και όχι των αντιδράσεων που προκάλεσαν σε 

πολλούς «απαίδευτους» ή «επιτήδειους». Πρέπει να το-

νιστεί ότι ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβέρνησε με 

σεμνότητα, προσωπική λιτότητα και προσωπική εργασία, 

αποτελώντας λαμπρό παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφο-

ράς. Τα προσωπικά εφόδιά του –το τεράστιο κύρος του 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό, το ηθικό του ανάστημα, 

η φοβερή εργατικότητά του και η με αυταπάρνηση πίστη 

του στο επιτελούμενο έργο– ο Κυβερνήτης τα χρησιμο-

ποίησε με μεγάλη δεινότητα, για να αποκτήσει το Έθνος 

ουσιαστική πολιτική οντότητα αλλά και διακεκριμένη δι-

πλωματική ανεξαρτησία.

Δικαίως, έστω και μετά τον θάνατό του, ονομάστηκε από την Εθνική 

Συνέλευση των ετών 1843-1844 «Ευεργέτης της Πατρίδος». Η ανε-

ξαρτησία των Ελλήνων και η σύσταση ενός κράτους αυτόνομου ήταν 

έργο συλλογικό. Χωρίς όμως την πεφωτισμένη και με όραμα δια-

κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια δεν θα μπορούσε να είναι και 

πραγματικότητα. 
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ποίησε με μεγάλη δεινότητα, για να αποκτήσει το Έθνος 

ουσιαστική πολιτική οντότητα αλλά και διακεκριμένη δι-

πλωματική ανεξαρτησία.

Δικαίως, έστω και μετά τον θάνατό του, ονομάστηκε από την Εθνική 

Συνέλευση των ετών 1843-1844 «Ευεργέτης της Πατρίδος». Η ανε-

ξαρτησία των Ελλήνων και η σύσταση ενός κράτους αυτόνομου ήταν 

έργο συλλογικό. Χωρίς όμως την πεφωτισμένη και με όραμα δια-

κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια δεν θα μπορούσε να είναι και 

πραγματικότητα. 

Χώρος δολοφονίας του 
Καποδίστρια
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ΚΕΙΜΕΝΟ: 
Τχης (ΠΒ) Εμμανουήλ Μαυρομανωλάκης,
Τχης (ΤΧ) Κωνσταντίνος Τσιράκης

1C.-J. Bertrand, Η Δεοντολογία των ΜΜΕ, Αθήνα 2003, 21.

Η επικοινωνία είναι η ουσία της κοινωνικότητας και είναι σημαντική 

για οποιαδήποτε κοινωνία. Η ανάγκη της επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανάγκες απαιτούν η διάδοση της πληροφο-

ρίας να γίνεται μαζικά και γρήγορα. Αυτή η πρακτική ανάγκη αποτέλεσε 

την αφετηρία για τη δημιουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ). Κάθε ΜΜΕ είναι ένας «φορέας ο οποίος με ειδικά τεχνικά μέσα, 

εκπέμπει ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα, το ίδιο μήνυμα σε ένα σύνολο 

διάσπαρτων ανθρώπων».1

Η μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης αποτέλεσε την 

κύρια αιτία για επενδύσεις υψηλού κόστους στον συγκεκριμένο χώρο 

των ΜΜΕ. Πολύ σύντομα αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις, με εκατομμύ-των ΜΜΕ. Πολύ σύντομα αναπτύχθηκαν επιχειρήσεις, με εκατομμύ-

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΕ∆ΙΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕ∆ΙΟ
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ρια εργαζόμενους στις κάθε μορφής ρια εργαζόμενους στις κάθε μορφής 

θέσεις εργασίας που δημιούργησαν οι θέσεις εργασίας που δημιούργησαν οι 

ανάγκες παραγωγής της πληροφόρησης και ανάγκες παραγωγής της πληροφόρησης και 

ενημέρωσης. Η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από αυτούς που ενημέρωσης. Η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από αυτούς που 

αποτελούν αγοραστικό κοινό ή στόχο επηρεασμού, αφού τα ΜΜΕ, αποτελούν αγοραστικό κοινό ή στόχο επηρεασμού, αφού τα ΜΜΕ, 

εκτός από φορείς ενημέρωσης, πολιτισμού και διασκέδασης, δεν παύ-εκτός από φορείς ενημέρωσης, πολιτισμού και διασκέδασης, δεν παύ-

ουν να είναι και επιχειρήσεις που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος.ουν να είναι και επιχειρήσεις που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος.

Σήμερα ζούμε σε ένα πολυτάραχο κόσμο με πλατιές κοινωνικές και Σήμερα ζούμε σε ένα πολυτάραχο κόσμο με πλατιές κοινωνικές και 

πολιτικές αλλαγές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα νέες προκλή-πολιτικές αλλαγές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα νέες προκλή-

σεις και εναλλασσόμενες προτεραιότητες για τη χώρα μας και τον σεις και εναλλασσόμενες προτεραιότητες για τη χώρα μας και τον 

Στρατό. Η ενημέρωση, όχι μόνο του ελληνικού κοινού, πρέπει να Στρατό. Η ενημέρωση, όχι μόνο του ελληνικού κοινού, πρέπει να 

είναι προετοιμασμένη να λειτουργήσει σε ένα δραματικά αναμορ-είναι προετοιμασμένη να λειτουργήσει σε ένα δραματικά αναμορ-

φωμένο στρατιωτικό περιβάλλον, καθώς και σε ένα περιβάλλον 

ΜΜΕ, που μεταβάλλεται ταχύτατα.

ρια εργαζόμενους στις κάθε μορφής 

θέσεις εργασίας που δημιούργησαν οι 

ανάγκες παραγωγής της πληροφόρησης και 

Το παρόν άρθρο 
μελετά και αναλύει τον ρόλο 

του στρατιωτικού Εκπροσώπου 
Τύπου (ΕΤ) στο σύγχρονο επικοινωνια-

κό περιβάλλον, ένα από τα πλέον δυνα-
μικά και ταχύτερα μεταβαλλόμενα, 

ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ KAI 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σύγχρονη επικοινωνιακή και 
κοινωνική πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει 
ήδη εισέλθει στην παγκόσμια κοινωνία 
της πληροφορίας. Μια κοινωνία στην 
οποία η ταχύτητα διάδοσης της πλη-
ροφορίας και η μαζικότητα του μέσου 
διάδοσης φαίνονται να παίζουν το ση-
μαντικότερο ρόλο.2

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφο-
ρίας, η διακίνηση της πληροφορίας και οι 
τρόποι ενημέρωσης του πολίτη έχουν απο-
κτήσει έναν τέτοιο θεσμικό ρόλο που δεν 
ικανοποιούν απλά και μόνο την ατομική 
ανάγκη και το συνταγματικό δικαίωμα της 
ενημέρωσης. Συνδέονται άμεσα με την ίδια 
την εξέλιξη της κοινωνίας, τη δημοκρατική 
της υπόσταση και την ικανότητά της να 
ανταποκρίνεται και να αναπτύσσεται μέσα 
στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις.

Είναι προφανές ότι η διασφάλιση 
του δικαιώματος της ενημέρωσης σχε-
τίζεται άμεσα με τους φορείς που ανα-
λαμβάνουν τον ρόλο της διακίνησης της 

πληρο-
φορίας. Η 
απόδοση του 
χαρακτηρισμού 
«τέταρτη εξουσία» για 
τον Τύπο αποδεικνύει τον αυξημένο 
ρόλο που η ίδια η κοινωνία αναγνωρί-
ζει για τους φορείς ενημέρωσης.3

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων 
δεκαετιών, συντελείται μια πραγματική 
επανάσταση στο ευρύτερο επικοινωνι-
ακό πεδίο τόσο στην Ελλάδα όσο και 
διεθνώς. Η ανάπτυξη των κοινωνικών 
μέσων, των ιστολογίων, των μορφών 
άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας 
και της κοινωνικής δικτύωσης περιο-
ρίζουν τις δυνατότητες ελέγχου της 
ροής της πληροφόρησης και ενισχύουν 
τις δυνατότητες των νέων κοινωνικών 
κινημάτων και την ενεργοποίηση των 
πολιτών. Με άλλα λόγια, διαμορφώ-
νεται με ταχύτατους ρυθμούς μια νέα 
επικοινωνιακή (κοινωνική και πολιτική) 
πραγματικότητα.

πληρο-
φορίας. Η 
απόδοση του 
χαρακτηρισμού χαρακτηρισμού 
«τέταρτη εξουσία» για 
τον Τύπο αποδεικνύει τον αυξημένο 

2Δ., Ρέππας, Πρόσωπο με πρόσωπο με τα ΜΜΕ, Αθήνα 1999, 96.
3Κ., Μπατζελή, ομιλία στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Ειδήσεις και Τηλεόραση», Αθήνα, 27 Νοε 08. 
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Ο στρατιωτικός Εκπρόσωπος Τύπου και 
τα ΜΜΕ

Στον σημερινό κόσμο της επικοι-
νωνίας πολλές οργανώσεις, εται-

ρείες, υπηρεσίες, φορείς αλλά 
και κυβερνήσεις, συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν επαγγελματίες, 
εκπαιδευμένους στη δημοσι-
ογραφία, την επικοινωνία, τις 
δημόσιες σχέσεις και τις δημό-
σιες υποθέσεις για τον ρόλο του 
Εκπροσώπου Τύπου (ΕΤ). Στόχος 
τους είναι να εξασφαλίσουν ότι 

η ενημέρωση του κοινού θα γίνε-
ται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο 

και μέσα από τα πλέον ενδεδειγμένα 
κανάλια, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα 

κέρδη από τα «ευχάριστα» (θετικά) μηνύ-
ματα και να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
των «αρνητικών». Η δουλειά του ΕΤ είναι 
να παρουσιάζει και να υποστηρίζει τις 
θέσεις αυτού που αντιπροσωπεύει, ακόμη 
και αν αυτές βρίσκονται σε σύγκρουση με 
τις προσωπικές του θέσεις-απόψεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), έχουν υιοθετήσει 
τον θεσμό του ΕΤ με μεγάλη επιτυχία. Ο 
στρατιωτικός ΕΤ εκφράζει, υποστηρίζει 
και προστατεύει τις επίσημες θέσεις των 
ΕΔ (τις κατευθύνσεις των κ. ΑΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΣ, 
ΑΓΕΝ, ΑΓΕΑ). Παραστατικά, θα λέγαμε ότι 
είναι ο αρμόδιος για την «πειστικότητα 
των εξερχόμενων πληροφοριών».4

Παρ’ όλο που ο Στρατός και οι δημο-
σιογράφοι, θεωρητικά, έχουν ως κοινό 
σκοπό να υπηρετούν το κοινό, προσφέ-
ροντας έγκυρη ενημέρωση, η φιλοσο-
φία τους, οι αξίες τους και οι βασικές 
επιδιώξεις τους ορισμένες φορές δε συ-
μπίπτουν. Αυτές οι διαφορές έχουν σαν 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές 

φορές παρεξηγήσεις και προστριβές. 
Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι θα 
διερευνήσουν σε βάθος κάποιο θέμα 
και θα υποβάλουν σκληρές και προκλη-
τικές ερωτήσεις. Παράλληλα, ορισμένοι 
δημοσιογράφοι, οι οποίοι καλύπτουν 
θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
ή κάποιες στρατιωτικές δραστηριότη-
τες ή επιχειρήσεις, δεν έχουν αρκετή 
εμπειρία επί του τρόπου λειτουργίας 
του στρατεύματος και είναι πιθανόν να 
δημιουργηθούν εμπόδια στην επικοινω-
νία τους με το προσωπικό των ΕΔ.

Στις μέρες μας, η δημοσιογραφία 
αποτελεί ελεύθερο επάγγελμα, χωρίς 
επαγγελματική κατοχύρωση, και συχνά 
οι δημοσιογράφοι διαθέτουν περιορι-
σμένη ακαδημαϊκή μόρφωση και «χα-
λαρή» ερμηνεία του κώδικα δεοντολο-
γίας. Η βασική τους μέριμνα είναι να 
υπηρετήσουν σωστά τους «πελάτες» 
τους. Τα ανώτατα στελέχη της σύνταξης 
αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία 
δημοσιογράφων, καθοριστική για τις 
υπόλοιπες: έχουν αποκτήσει δικαίωμα 
να καθορίζουν τη γραμμή του κύριου 
άρθρου, όπως και την εξουσία να προ-
σλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, 
επιβάλλοντας έτσι τους κανόνες τους. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έντονο αντα-
γωνισμό που μπορεί να έχει ως αποτέ-
λεσμα σπουδαία ρεπορτάζ, αλλά και 
πράξεις που πολλές φορές παραποιούν 
την πραγματικότητα.

Συνεπώς, καθήκον κάθε ευσυνείδη-
του ΕΤ θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη 
της ορθής πληροφόρησης του κοινού 
για κάθε στρατιωτικό θέμα από κάθε 
παρερμηνεία, η «προστασία» του προσώ-
που του κ. ΑΓΕΣ ή ΑΓΕΕΘΑ και η εν γένει 
προστασία του κύρους των ΕΔ. Ο ΕΤ δίνει 

4Ρέππας, ό.π., 210.

Ο στρατιωτικός Εκπρόσωπος Τύπου και 
τα ΜΜΕ

Στον σημερινό κόσμο της επικοι-
νωνίας πολλές οργανώσεις, εται-

ρείες, υπηρεσίες, φορείς αλλά 
και κυβερνήσεις, συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν επαγγελματίες, 
εκπαιδευμένους στη δημοσι-
ογραφία, την επικοινωνία, τις 
δημόσιες σχέσεις και τις δημό-
σιες υποθέσεις για τον ρόλο του 
Εκπροσώπου Τύπου (ΕΤ). Στόχος 
τους είναι να εξασφαλίσουν ότι 

η ενημέρωση του κοινού θα γίνε-
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τη δική του μάχη καθημερινά σε πολλά 
μέτωπα ταυτόχρονα, κάτω από συνθή-
κες πίεσης, το δε έργο του δεν εξελίσ-
σεται σε χώρο στεγανό από πολλά και 
ποικίλα συμφέροντα. Εν ολίγοις, ο ΕΤ, ως 
κεντρικός εκτελεστής της επιχείρησης 
ενημέρωσης του κοινού για λογαριασμό 
των ΕΔ, υλοποιεί τις κατευθύνσεις τού 
εκάστοτε κ. Αρχηγού τις οποίες ο ίδιος 
βοήθησε, με τις εξειδικευμένες γνώσεις 
του, να διαμορφωθούν. Οι εξειδικευμέ-
νες αυτές δεξιότητες του ΕΤ, πέρα από 
την αδιαμφισβήτητη στρατιωτική και 
επαγγελματική του κατάρτιση, θα πρέ-
πει να ακολουθούν εξέλιξη παράλληλη 
με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο 
δημοσιογραφικό πεδίο.

Ο στρατιωτικός ΕΤ έχει την υποχρέ-
ωση να ενημερώνει, όταν απαιτείται 
διά των ΜΜΕ, τον ελληνικό λαό για 
τις διάφορες δραστηριότητες των ΕΔ. 
Προσφέροντας πληροφορίες «ανοιχτά 
και τίμια» με ελάχιστη καθυστέρηση, 
δείχνει θάρρος, ειλικρίνεια, ικανότη-
τα και αφοσίωση στο έργο του και 
συνεισφέρει στην εδραίωση της εμπι-
στοσύνης και στον σεβασμό προς το 
στράτευμα. Οι επιχειρήσεις ενημέρω-
σης κοινού βγάζουν προς τα έξω το 
ανθρώπινο πρόσωπο, το κοινωνικό 
έργο, τις αξίες και την ηθική των ΕΔ. 

Η στρατιωτική ενημέρωση 
τ ο υ  κ ο ι ν ο ύ 

και του Τύπου συμβάλλει θετικά στην 
καλύτερη κατανόηση του Στρατού και 
της συνεισφοράς του στο έθνος.

Σύνηθες, επίσης, είναι ένα δυσάρε-
στο γεγονός, που δεν έχει τύχει προ-
σεκτικής διαχείρισης, να καταλήξει 
σε επικοινωνιακή κρίση, επιδρώντας 
αρνητικά στον Στρατό (π.χ. θανατη-
φόρα ατυχήματα, θέματα ασφάλειας 
του προσωπικού-εγκαταστάσεων και 
των υλικών, παραβιάσεις των κανόνων 
ηθικής, περιπτώσεις διακρίσεων, φυσι-
κές καταστροφές, διάφορες ανώνυμες 
κατηγορίες, κ.λπ.). Οι ΕΔ, δια του ΕΤ, 
πρέπει να είναι οι πρώτες που θα με-
ταφέρουν όλες τις πληροφορίες στα 
ΜΜΕ, χωρίς ίχνος προκατάληψης και 
προπαγάνδας, χωρίς να 
μένει θεατής των εξε-
λίξεων, χωρίς να λέει 
ψέματα ή να διαστρε-
βλώνει την αλήθεια. 
Ο μοναδικός  και 
πλέον κατάλληλος 
τρόπος αντιμετώ-
πισης ή πρόληψης 
μιας επικοινωνιακής 
κρίσης είναι η έγκαιρη, 
αληθής, ακριβής, 
πλήρης και απο-
τελεσματική 
ενημέρωση 
από τον ΕΤ.
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Οι ικανότητες-δεξιότητες ενός εκπροσώπου Τύπου
Για να αποφευχθούν ή να ξεπερασθούν όλα τα παραπάνω προβλήματα και 

να επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση με τα ΜΜΕ, οι δεξιότητες-προσόντα ενός 
στρατιωτικού ΕΤ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Αίσθηση της πραγματικότητας που βιώνουν σήμερα οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ
 Έγκαιρη πρόβλεψη των θεμάτων στα οποία θα στραφεί το ενδιαφέρον του κοινού
 Έγκαιρη πρόβλεψη των καταστάσεων, οι οποίες πιθανά να δημιουργήσουν κρίση για το στρά-
τευμα και λαβή για κακή πληροφόρηση
 Ευελιξία-ταχεία προσαρμογή στις καταστάσεις, ταχύτητα αντιδράσεως και ευστροφία, έτσι ώστε 
να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και με επιτυχία στις παρουσιαζόμενες προκλήσεις
 Υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ), που να του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται 
έγκαιρα την προδιάθεση του συνομιλητή του, του κοινού απέναντί του αλλά και απέναντι σε 
συγκεκριμένα θέματα
 Υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εχεμύθειας, καθώς επίσης και διορατικότητα, ειλικρίνεια, πει-
στικότητα, ευφράδεια, ηθική και ψυχραιμία
 Ευρύτερη γενική μόρφωση και έφεση για μάθηση και επιμόρφωση, καθώς και επιπλέον 
εκπαίδευση σε σχολεία στρατιωτικών ΕΤ εσωτερικού και ΝΑΤΟ
 Εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες, έφεση στην επικοινωνία και ικανότητα στο γράψιμο, 
την έρευνα, το σχεδιασμό και την επίλυση προβλημάτων.

Τα χαρακτηριστικά αυτά θα επιτρέψουν στον εκάστοτε ΕΤ να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ΕΔ και των ΜΜΕ, ο οποίος θα είναι 
προς όφελος τόσο της ενημέρωσης του κοινού όσο και της εικόνας του Στρατού. 

Αναπόφευκτα, η κομβική θέση των ΜΜΕ στον παραπάνω δίαυλο επικοινωνίας 
προϋποθέτει την εξασφάλιση της ικανοποίησης ορισμένων, τουλάχιστον, 

απαιτήσεων των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Είναι πολύ πιθανόν, η εξασφάλιση 
συνεχούς ροής αξιόπιστων πληροφοριών για πολλά και διαφορετικών 

πεδίων θέματα, να ικανοποιήσει την απαίτηση αδιάλειπτης κίνη-
σης του τροχού της ενημέρωσης, από την οποία εν τέλει 

εξαρτάται και η επιβίωση των ΜΜΕ.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είναι γεγονός ότι σήμερα ο Στρατός 

κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του 
ελληνικού λαού. «Κάθε ελληνική οικογέ-
νεια συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο ΕΣ είναι ένας θεσμός, όπου ο πο-
λίτης αναγκάζεται να παραχωρήσει ένα 

κομμάτι της «προσωπικής του ελευθερί-
ας και ανεξαρτησίας», προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. Μοιραία, προκα-
λεί συχνά δυσάρεστα αισθήματα στον 
σύγχρονο πολίτη που τείνει να κινείται 
μακριά από την κοινωνικότητα και μάλ-
λον πιο κοντά στον ατομισμό. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο ΕΣ, όντας κομμάτι ζωντανό 
και «σάρκα εκ της σαρκός» της ελληνι-
κής κοινωνίας, υπόκειται στην κριτική 
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ότι οποιοδήποτε επίτευγμα αποτελεί 
υποχρέωση και οποιαδήποτε δυσκολία, 
αποτυχία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ΕΔ, 
πέρα από τους δυνητικούς κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν, καλούνται να προ-
ετοιμάζονται και να αποτρέπουν μια 
καθημερινή και συνάμα σοβαρή απειλή, 
την απαξίωση, αλλά και να επιβεβαιώ-
νουν την αναγκαιότητα ύπαρξης του 
θεσμού του Στρατού.

Κατά συνέπεια, οι ΕΔ και κατά προ-
έκταση ο Ελληνικός Στρατός, έχει την 
ανάγκη να ακολουθεί τους νέους αυ-
τούς ρυθμούς, να προσαρμόζεται στην 
επικοινωνιακή πραγματικότητα και να 
βρίσκει τους κατάλληλους τρόπους 
για να πείθει για τους στόχους του, να 
προβάλλει το έργο και τις δυνατότητές 
του και να διαχειρίζεται με επιτυχία 
τις «κρίσεις», που αναπόφευκτα δημι-
ουργούνται σε έναν τόσο ζωντανό και 
πολυάνθρωπο Οργανισμό.

Ο Στρατός, δια των ET, έχει την υπο-
χρέωση να ενημερώνει το εσωτερικό 
αλλά και το εξωτερικό ακροατήριο, 
όπου απαιτείται, για τις διάφορες δρα-
στηριότητές του. Προσφέροντας πλη-
ροφορίες «ανοιχτά και τίμια» με την 
ελάχιστη καθυστέρηση, δείχνει θάρρος, 
ειλικρίνεια, ικανότητα και αφοσίωση 
και συνεισφέρει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης και στον σεβασμό του 
στρατεύματος. Η ενημέρωση του κοινού 
και του Τύπου συμβάλλει θετικά στην 
καλύτερη κατανόηση της αποστολής 
του Στρατού και της συνεισφοράς του 
στο έθνος. Η εμπιστοσύνη στις ΕΔ κατά 
τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υπάρχει και 
αυξάνεται, μόνο όταν το εσωτερικό και 
διεθνές ακροατήριο κατανοούν τους 
λόγους για τις ενέργειές, τις αποφάσεις 
και τις πολιτικές του Στρατού. Η επιτυχία 
ενός τέτοιου εγχειρήματος εξαρτάται 

  Διατήρηση του δεσμού του 
Στρατού με την ελληνική κοινωνία

 Συνεχής επιβεβαίωση της ικανότητας 
εκπλήρωσης της αποστολής του

 Διαχείριση των διαφόρων επικοινωνιακών 
κρίσεων, που αναμφίβολα προκύπτουν σε κάθε 

πολυάνθρωπο και πολυδιάστατο Οργανισμό, 
όπως οι ΕΔ
 Προβολή του έργου του τόσο σε στρατιω-
τικό επίπεδο όσο και σε αυτό της κοινωνικής 
προσφοράς.

από την επιμόρφωση και εξοικείωση 
του κοινού και του Τύπου με τις μο-
νάδες και τους στρατιώτες μας, την 
ηθική, τις αξίες και τις διαδικασίες του 
στρατεύματος.

Συνεπώς, ο ΕΤ αποτελεί την «αιχμή 
του δόρατος» του Στρατού, σε αυτό το 
πεδίο των επιχειρήσεων. Ως επίσημος 
εκπρόσωπος των ΕΔ σηκώνει το βάρος 
και την ευθύνη για τη σχεδίαση και την 
υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
του στρατεύματος. Στην πραγματικότη-
τα, αποτελεί το μοναδικό παράθυρο 
επικοινωνίας με τα ΜΜΕ, τα οποία έχουν 
πλέον καταστεί ο κυρίαρχος δίαυλος 
επικοινωνίας με τους πολίτες.

Μια επιτυχημένη επικοινωνιακή εκ-
στρατεία τοποθετεί τον Στρατό στον 
χάρτη του «κοινωνικού γίγνεσθαι», ενώ 
μια αποτυχημένη τον παραγκωνίζει στο 
περιθώριο. Η επικοινωνιακή αυτή εκ-
στρατεία έχει ως κύριες γραμμές επι-
χειρήσεων τις παρακάτω:

Όταν ο Στρατός είναι «κατανοητός», 
τότε γίνεται και πιο δυνατός. Το ηθικό 
και η αλληλεγγύη αυξάνονται, με συ-
νέπεια να αυξηθούν η κατανόηση, η 
εμπιστοσύνη και ο σεβασμός.
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  Διατήρηση του δεσμού του 
Στρατού με την ελληνική κοινωνία

 Συνεχής επιβεβαίωση της ικανότητας 
εκπλήρωσης της αποστολής του

 Διαχείριση των διαφόρων επικοινωνιακών 
κρίσεων, που αναμφίβολα προκύπτουν σε κάθε 

πολυάνθρωπο και πολυδιάστατο Οργανισμό, 
όπως οι ΕΔ
 Προβολή του έργου του τόσο σε στρατιω-
τικό επίπεδο όσο και σε αυτό της κοινωνικής 
προσφοράς.

ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, 

διατυπώνονται τα παρακάτω:
 Η σύγχρονη τεχνολογία έχει με-

τατρέψει τα ΜΜΕ σε ισχυρούς «παίκτες» 
επιρροής και διαμόρφωσης ακόμη και 
των διεθνών εξελίξεων. Τα ΜΜΕ ασκούν 
άμεση επίδραση στη διαμόρφωση της 
πολιτικής, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες 
που αποτελούν τους αποδέκτες αυτής 
της πολιτικής να εξαρτώνται και να 
επηρεάζονται άμεσα από αυτά.

 Tα ΜΜΕ έχουν εξελιχθεί σε βασικό 
και ουσιώδη παράγοντα διαμόρφωσης 
της εκάστοτε πολιτικής ή των εκάστοτε 
τρόπων ενεργείας σε μια κρίση ή σύρ-
ραξη, και είναι αναγκαίο οι ελληνικές 
ΕΔ να μη μείνουν απαθείς 
και απομονω-

μένες στα πρότυπα του παρελθόντος, 
αλλά να εισέλθουν δυναμικά στον τομέα 
της ενημέρωσης, έχοντας πάντα κατά 
νου ότι «εάν δεν ενημερώσουμε εμείς 
τα ΜΜΕ και συνεπώς το ελληνικό κοινό, 
είναι σίγουρο ότι θα το κάνει κάποιος 
άλλος και τα αποτελέσματα ίσως να είναι 
χειρότερα».

 Τα ιδιωτικά ειδησεογραφικά μέσα 
είναι ένας σημαντικός πληροφοριακός 
δίαυλος για τον λαό και την κοινωνία γε-
νικότερα και οι περισσότεροι εκπρόσωποι 
των μέσων διαγκωνίζονται για να δημο-
σιεύσουν ακριβείς, αληθινές και ενδιαφέ-
ρουσες ιστορίες. Αντίθετα με ορισμένες 
ευρέως διαδεδομένες απόψεις, ο σκοπός 
των ΜΜΕ δεν είναι να υπονομεύουν, να 
παρεμβαίνουν, να δίνουν ψεύτικα στοι-
χεία σχετικά με την αποστολή μιας μονά-
δας-σχηματισμού, τις επιχειρήσεις και τις 
δραστηριότητές τους ή σχετικά με τον 

Στρατό και το Υπουργείο Άμυνας –έστω 
και αν μερικές ιστορίες 

είναι αρνητικές και 
πολλές φορές 
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παρερμηνεύονται με αποτέλεσμα να δη-
μιουργούνται λάθη και επικρίσεις.

 Η αποστολή της ενημέρωσης του 
κοινού και του Τύπου είναι να προσφέ-
ρει ορθή ενημέρωση στον ελληνικό 
λαό και να βοηθά στη δημιουρ-
γία κατάλληλων συνθηκών, οι 
οποίες οδηγούν στην εδραίω-
ση της εμπιστοσύνης απέναντι 
στον ΕΣ και στην ετοιμότητά 
του να διεξάγει επιχειρήσεις 
σε καιρό ειρήνης, κρίσεως 
και πολέμου. Το κοινό έχει 
δικαίωμα να ενημερώνεται 
σχετικά με τις δραστηριότη-
τες των ελληνικών ΕΔ, σε όση 
έκταση είναι αυτό δυνατό. Επειδή 
η μόνη πηγή πληροφόρησης για τις 
δραστηριότητες αυτές είναι τα ΜΜΕ, θα 
πρέπει κατάλληλοι και επαρκώς προε-
τοιμασμένοι αξιωματικοί να συνεργάζο-
νται με αυτά, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, παίζοντας τον ρόλο του ΕΤ.

 Το πεδίο της επικοινωνίας και 
των ΜΜΕ είναι ένα από τα πλέον δυνα-
μικά και ταχύτερα μεταβαλλόμενα, και 
για τον στρατιωτικό ΕΤ οι απαιτήσεις, σε 
σχέση ακόμη και με το πολύ πρόσφατο 
παρελθόν, έχουν αυξηθεί δραματικά. Ο 
ΕΤ καλείται να είναι αυτός, ο οποίος θα 
εκπροσωπεί το ΓΕΣ και κατ’ επέκταση 
τις ελληνικές ΕΔ, σε συνθήκες πίεσης, 
έχοντας τη δυνατότητα να αποκατα-
στήσει την πραγματικότητα, όταν αυτή 
παραποιείται και εν τέλει να προστα-
τεύσει τον θεσμό και την εικόνα του ΕΣ, 
όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

 Θα πρέπει να αναγνωριστεί από 
όλους, επομένως και από τις ΕΔ, ότι τα 
ΜΜΕ έχουν τη δύναμη να διαμορφώ-
νουν την κοινή γνώμη, μεταφέροντας 
σε αυτήν το γεγονός, την είδηση. Αν 
δεν υπάρχει είδηση, δεν υπάρχει «γε-

γονός», επομένως 
δεν υπάρχει και λό-
γος να ασχοληθούν 
τα ΜΜΕ. «No news, 
good news» είναι 
το γνωστό αξίωμα, 
που είναι σωστό εν 
μέρει, γιατί σκοπός 
των ΜΜΕ δεν είναι 
μόνο να μεταφέρουν 

μια «κακή ή άσχημη» για τις ΕΔ είδηση, 
αλλά αντίθετα και μια «καλή ή άλλως 
θετική» για αυτές, που σκοπό θα έχει 
να καταδείξει στο ευρύ κοινό τη θετική, 
εποικοδομητική συνεισφορά των ΕΔ 
προς το κοινωνικό σύνολο.

 Η εντύπωση του κοινού για την 
κοινωνική προσφορά του Ελληνικού 
Στρατού διαμορφώνεται με βάση 
το τι  προβάλλεται από τα ΜΜΕ. 
Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η διευκό-
λυνση των ΜΜΕ με προγράμματα πλη-
ροφόρησης, διασφαλίζει τη διάδοση 
της άποψης του Στρατού, κάτι το οποίο 
συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινού 
αισθήματος εμπιστοσύνης προς τις ΕΔ.
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Τα ΜΜΕ αναμφισβήτητα έχουν αναδειχθεί 

σε εργαλεία διαμόρφωσης κοινωνικής συ-

μπεριφοράς. Έχουν ονομασθεί 4η εξουσία, 

αλλά σιγά-σιγά πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το 

«ειδικό βάρος» τους αυξάνεται διαρκώς, συ-

γκριτικά με εκείνο των άλλων τριών μορφών 

εξουσίας. Αναπότρεπτα, αυτό είναι ένα γεγο-

νός με σημαντικές επιπτώσεις για τις ΕΔ στην 

ελληνική κοινωνία και απαιτεί σύγχρονες 

υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης 

τόσο από άποψη τεχνολογικών μέσων όσο 

και από εκείνη της επικοινωνιακής διαχείρι-

σης. Η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου ΕΤ 

αποτελεί κομβικό σημείο στην προσπάθεια 

των ΕΔ για ορθότερη και πληρέστερη πληρο-

φόρηση του κοινού και για μια επιτυχημένη 

εκστρατεία ενημέρωσής του.
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Τα τελευταία χρόνια, τη θέση του εγγράφου (hard copy) και του 

συμβατικού ταχυδρομείου τείνει όλο και περισσότερο να κατα-

λάβει το ηλεκτρονικό έγγραφο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

αντίστοιχα. Πολλά από τα έγγραφα που αποστέλλονται σήμερα, 

ακόμη και από επίσημους φορείς, είναι σε ηλεκτρονική μορφή και 

λαμβάνονται από τους παραλήπτες συνημμένα σε ένα ηλεκτρονικό 

μήνυμα (e-mail).

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΕΠ) Νικόλαος Αλμαλής
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Αυτή η νέα πραγματικότητα που 
φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος 
και να εδραιώνεται με γεωμετρικούς 
ρυθμούς, γεννά εύλογα ερωτήματα, που 
αφορούν την ίδια την υπόστασή της. Τα 
ερωτήματα αυτά είναι:

 Ο παραλήπτης είναι σίγουρος 
για την ταυτότητα του αποστολέα τού 
ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή ότι το 
έγγραφο που έλαβε και φαίνεται να το 
υπογράφει ο κ. Α.Ν., είναι πράγματι από 
τον κ. Α.Ν. και όχι από κάποιον που τον 
παριστάνει; (αυθεντικότητα)

 Ο παραλήπτης μπορεί να είναι 
βέβαιος ότι το έγγραφο που έλαβε είναι 
ακριβώς όπως το έστειλε ο αποστολέας 
και δεν αλλοιώθηκε κατά την αποστολή; 
(ακεραιότητα)

 Ο αποστολέας και ο παραλήπτης 
μπορούν να είναι σίγουροι ότι το ηλε-
κτρονικό έγγραφο που αντάλλαξαν δεν 
έχει αποκαλυφθεί σε μη εξουσιοδοτημέ-
να πρόσωπα; (εμπιστευτικότητα)

 Ο παραλήπτης μπορεί να είναι 
σίγουρος ότι ο αποστολέας δεν δύναται 
εκ των υστέρων να αρνηθεί την πατρό-
τητα του ηλεκτρονικού εγγράφου που 
απέστειλε; (μη αποποίηση ευθύνης)

Τα τέσσερα αυτά ερωτήματα ουσια-
στικά αγγίζουν το ευαίσθητο θέμα της 
ασφάλειας στην ψηφιακή επικοινωνία, 
έναν τομέα απαιτητικό και ιδιαίτερα 

σημαντικό στα στρατιωτικά περιβάλ-
λοντα. Παράλληλα όμως χαράσσουν 
και την οδό στην οποία πρέπει να κι-
νηθεί ο νομοθέτης για να εξασφαλίσει 
–νομικά– τον πολίτη σε μια διαδικασία 
ψηφιακής επικοινωνίας.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η Ψηφιακή Υπογραφή, μια επινόη-

ση της ψηφιακής εποχής, μας παρέχει 
την απάντηση στα ερωτήματα της ει-
σαγωγής και ουσιαστικά τη λύση σε 
θέματα ασφαλείας, τουλάχιστον με τα 
σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, που 
εμφανίζονται γύρω από τον χώρο της 
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διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγρά-
φων. Συγκεκριμένα, για ένα ηλεκτρο-
νικό έγγραφο που είναι ψηφιακά υπο-
γεγραμμένο, υπάρχει βεβαιότητα: για 
την ταυτότητα του αποστολέα, για την 
ακεραιότητα του εγγράφου, για το ότι 
το έγγραφο μπορεί να διαβαστεί μόνο 
από άτομα που έχουν κατάλληλη εξου-
σιοδότηση και για τη μη δυνατότητα 
αποποίησης της ευθύνης από τον δη-
μιουργό του εγγράφου.

Επιπλέον, από νομικής πλευράς, οι 
ψηφιακές υπογραφές αναγνωρίζονται 
ως ισότιμες με τις ιδιόχειρες, σύμφωνα 
με το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, 
το οποίο εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 
1999/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η οποία καθορίζει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το νομικό πλαίσιο των ψηφιακών 
υπογραφών.

Έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα εργα-
λείο, την ψηφιακή υπογραφή, 
που παρέχει μαθηματικά απο-

δεδειγμένη ασφάλεια (το μαθηματικό 
υπόβαθρο παρουσιάζεται στην παρ. 5) 
με νομικά κατοχυρωμένη χρήση. Από τα 
προαναφερθέντα, μπορεί να εξαχθεί με 
ασφάλεια το συμπέρασμα ότι η ψηφια-
κή υπογραφή είναι «ισχυρότερη» αλλά 
και «ανώτερη» από την ιδιόχειρη παρα-
δοσιακή υπογραφή, καθόσον υπερτερεί 
στα κοινά σημεία της αυθεντικότητας 
και της μη αποποίησης ευθύνης, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει νέες δυνατό-
τητες, αυτές της ακεραιότητας και της 
εμπιστευτικότητας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Για να κατανοηθεί η λειτουργία της 
ψηφιακής υπογραφής, θα πρέπει να 
γίνει μια σύντομη αναφορά στα είδη 

της κρυπτογραφίας, διότι η 
ψηφιακή υπογραφή είναι 
μια από τις εφαρμογές της 

σύγχρονης κρυπτογραφί-
ας. Η κρυπτογραφία δια-
κρίνεται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες, στη συμμε-

τρική και την ασύμμε-
τρη. Χρονικά η δεύτερη 
είναι μεταγενέστερη της 
πρώτης. Συγκεκριμένα, 

έχει ηλικία μερικών δεκα-
ετιών και με την εμφάνισή 

της ανέτρεψε τα δεδομένα 
των μέχρι τότε γνωστών 

αλγορίθμων κρυπτογράφη-
σης, παρέχοντας μια εντελώς 

διαφορετική προσέγγιση στην 
έννοια της κρυπτογράφησης της 

πληροφορίας.
Παρακάτω αναπτύσσονται τα 

δυο είδη, η συμμετρική και η ασύμ-
μετρη κρυπτογραφία.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

υπογραφών.
Έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα εργα-

λείο, την ψηφιακή υπογραφή, 
που παρέχει μαθηματικά απο-

της κρυπτογραφίας, διότι η 
ψηφιακή υπογραφή είναι 
μια από τις εφαρμογές της 

σύγχρονης κρυπτογραφί-
ας. Η κρυπτογραφία δια-
κρίνεται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες, στη συμμε-

πρώτης. Συγκεκριμένα, 
έχει ηλικία μερικών δεκα-

ετιών και με την εμφάνισή 
της ανέτρεψε τα δεδομένα 
των μέχρι τότε γνωστών 

αλγορίθμων κρυπτογράφη-
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διαφορετική προσέγγιση στην 
έννοια της κρυπτογράφησης της 

πληροφορίας.
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δυο είδη, η συμμετρική και η ασύμ-
μετρη κρυπτογραφία.
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Συμμετρική Κρυπτογραφία
Στη συμμετρική κρυπτογραφία (ή 

κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού) ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης ενός 
μηνύματος γνωρίζουν και χρησιμοποι-
ούν το ίδιο μυστικό κλειδί. Ο αποστο-
λέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με ένα 
κλειδί και ο παραλήπτης χρησιμοποιεί 
αντίστοιχα το ίδιο κλειδί για να απο-
κρυπτογραφήσει το μήνυμα. Πιο ανα-
λυτικά, ένας αλγόριθμος αναλαμβάνει 
να «ανακατέψει» τα περιεχόμενα ενός 
εγγράφου, σύμφωνα με έναν κατάλληλο 
αριθμό, το κλειδί, που έχει επιλεγεί.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
συμμετρικής κρυπτογράφησης είναι 
η διαδικασία κρυπτογράφησης που 
χρησιμοποιούσε ο Ιούλιος Καίσαρας 
για την αποστολή μηνυμάτων στους 
αξιωματικούς του και που είναι γνω-
στός ως αλγόριθμος κρυπτογράφησης 
του Καίσαρα. Σύμφωνα με τον αλγό-
ριθμο αυτό, κάθε γράμμα του αλφα-
βήτου μετατίθεται κατά έναν αριθμό 
θέσεων. Αυτός ο αριθμός είναι και το 
κλειδί της κρυπτογράφησης. Το απο-
τέλεσμα π.χ. της κρυπτογράφησης της 
λέξης «ΣΤΡΑΤΟΣ» με τον αλγόριθμο 
του Καίσαρα και με κλειδί «2» είναι η 
λέξη «ΥΦΤΓΦΡΥ», η οποία προκύπτει 
αντικαθιστώντας κάθε γράμμα με αυτό 
που βρίσκεται δύο θέσεις δεξιότερα 
στο αλφάβητο. Η αποκρυπτογράφηση 
γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη 

διαδικασία, αντικαθιστώντας, δηλαδή, 
κάθε γράμμα της κρυπτογραφημένης 
λέξης με αυτό που βρίσκεται δύο θέσεις 
αριστερότερα.

Το κυριότερο μειονέκτημα της συμ-
μετρικής κρυπτογράφησης είναι η συ-
νεννόηση, μεταξύ του αποστολέα και 
του παραλήπτη, σχετικά με το κοινό 
μυστικό κλειδί που θα κρυπτογραφεί και 
αποκρυπτογραφεί όλη τη διακινούμενη 
πληροφορία, χωρίς κάποιος άλλος να 
λάβει γνώση αυτού.

Ασύμμετρη Κρυπτογραφία
Η ασύμμετρη κρυπτογραφία βασί-

ζεται σε μια διαφορετική διαδικασιακή 
δομή. Χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά 
κλειδιά για την κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση. Κάθε χρήστης 
έχει στην κατοχή του ένα ζεύγος κλει-
διών, το ένα κλειδί καλείται δημόσιο 
και το άλλο ιδιωτικό. Το δημόσιο κλειδί 
δημοσιοποιείται, ενώ το ιδιωτικό κρα-
τείται μυστικό. Όλες οι επικοινωνίες 
βασίζονται στο δημόσιο κλειδί, το ιδι-
ωτικό δεν μεταδίδεται ποτέ. Επίσης, τα 
δύο αυτά κλειδιά έχουν μαθηματική 
σχέση μεταξύ τους, η οποία εξαρτάται 
από τον αλγόριθμο δημιουργίας τους.

Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση 
εξαφανίζεται η ανάγκη ο αποστολέας 
και παραλήπτης να μοιράζονται το ίδιο 
κλειδί, καθώς και τα προβλήματα που 
απορρέουν από αυτό. Η μόνη απαίτηση 
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της ασύμμετρης κρυπτογραφίας είναι η 
αμνηστεύσιμη και επιβεβαιωμένη συσχέ-
τιση των δημόσιων κλειδιών με τους κά-
τοχους τους, ώστε να μην είναι δυνατή, 
η σκόπιμη ή μη, πλαστοπροσωπία.

Η προαναφερθείσα απαίτηση, καλύ-
πτεται μέσω της ιεραρχικής υπογραφής 
των κλειδιών από μια ανεξάρτητη εταιρεία, 
η οποία ονομάζεται Αρχή Πιστοποίησης 
(Certificate Authority) και η οποία ανα-
λαμβάνει να δημιουργεί και να διανέμει 
τα ζεύγη των κλειδιών. Οι εταιρείες αυτές 
ζητούν από τους πελάτες τους έγγραφα, 
τα οποία και τηρούν, που επιβεβαιώνουν 
την ταυτοπροσωπία. Οι υποχρεώσεις των 
εταιρειών αυτών περιγράφονται λεπτομε-
ρώς στο ΠΔ 150/2001.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση που 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παρά-
γραφο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. 

Συγκεκριμένα, όταν ο αποστολέας ενός 
εγγράφου θέλει να υπογράψει ψηφιακά 
ένα μήνυμα, το κρυπτογραφεί με το ιδιω-
τικό κλειδί που έχει στην κατοχή του και 
το αποστέλλει στο άτομο που επιθυμεί.
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πως μόνο με το δημόσιο κλειδί του θα 
μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί το μή-
νυμα και άρα να διαβαστεί.

Βέβαια, λόγω του αυξημένου χρόνου 
που απαιτεί ένα μεγάλο έγγραφο για να 
κρυπτογραφηθεί, άρα και να υπογραφεί, 
στην πραγματικότητα δεν κρυπτογρα-
φείται το ίδιο το έγγραφο αλλά η περί-
ληψή του. Περίληψη ενός εγγράφου εί-
ναι μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους 
(π.χ. 128 bits), η οποία προκύπτει από 
το αρχικό κείμενο με τη βοήθεια ενός 
αλγοριθμικού τύπου που ονομάζεται 
συνάρτηση κατακερματισμού (hush 
functions). Τέτοιες συναρτήσεις είναι οι: 
MD5, SHA-1, Tiger, Whirlpool κ.ά. και η 
πιθανότητα για να βρεθούν δύο κείμενα 

Από την άλλη πλευρά ο παραλήπτης 
αποκρυπτογραφεί το μήνυμα με το 
δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Εάν το 
μήνυμα έχει πράγματι υπογραφεί από 
το συγκεκριμένο άτομο, αυτό σημαίνει 
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με την ίδια περίληψη είναι 1/18.446.74
4.073.709.551.616 (για τη συνάρτηση 
κατακερματισμού MD5).

Οι παραπάνω διαδικασίες της δη-
μιουργίας ψηφιακής υπογραφής σε 
ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, όπως και 
η επαλήθευσή της, γίνεται αυτόματα 
από κατάλληλο λογισμικό, που πλέον 
είναι ενσωματωμένο σχεδόν σε όλα τα 
προγράμματα ανάγνωσης, δημιουργίας 
και επεξεργασίας κειμένου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Όπως αναφέρθηκε, το ιδιωτικό και 

δημόσιο κλειδί είναι μαθηματικά συνδε-
δεμένα. Η διαδικασία που απαιτείται για 
τη δημιουργία των κλειδιών, καθώς και 
των μαθηματικών τύπων που χρησιμο-
ποιούνται για την κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος, 
φαίνεται παρακάτω και βασίζεται σε 
καθαρά μαθητικό υπόβαθρο, εκείνο 
της Θεωρίας Αριθμών. Ο αλγόριθμος 
που θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 

είναι ο RSA, ο δημοφιλέστερος αλγόριθ-
μος ασύμμετρης κρυπτογράφησης και 
υλοποίησης της ψηφιακής υπογραφής. 
Τα βήματα του αλγορίθμου είναι:

 Επιλέγουμε δυο μεγάλους τυχαί-
ους πρώτους αριθμούς* «p» και «q» έτσι 
ώστε p≠q

 Υπολογίζουμε το n=p*q
 Υπολογίζουμε την τιμή Φ(n)=(p-

1)(q-1)**
 Επιλέγουμε έναν αριθμό e>1 

έτσι ώστε e και Φ(n) να είναι σχετικά 
πρώτοι***

 Υπολογίζουμε τον αριθμό d έτσι 
ώστε d*e1 mod Φ(n).

*Πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός 
αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας 
με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί δι-
αιρέτες του να είναι η μονάδα και ο 
εαυτός του.
**Συνάρτηση “φ” του Euler.
***Δύο αριθμοί x και y ονομάζονται 
σχετικά πρώτοι αν ο μέγιστος κοινός 
διαιρέτης τους είναι η μονάδα.

των μαθηματικών τύπων που χρησιμο- αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας των μαθηματικών τύπων που χρησιμο-
ποιούνται για την κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος, 
φαίνεται παρακάτω και βασίζεται σε 
καθαρά μαθητικό υπόβαθρο, εκείνο 
της Θεωρίας Αριθμών. Ο αλγόριθμος 
που θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 

με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί δι-
αιρέτες του να είναι η μονάδα και ο 
εαυτός του.
**Συνάρτηση “φ” του Euler.
***Δύο αριθμοί x και y ονομάζονται 
σχετικά πρώτοι αν ο μέγιστος κοινός 
διαιρέτης τους είναι η μονάδα.
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Για την εύρεση των πρώτων αριθ-
μών, χρησιμοποιούνται πιθανοθεωρη-
τικοί αλγόριθμοι. Επίσης, αν επιλεγούν 
μικροί πρώτοι αριθμοί, μπορεί να οδη-
γούν σε γρηγορότερους υπολογισμούς, 
αλλά μειώνεται η ασφάλεια. Τέλος, τα 
κλειδιά που προκύπτουν είναι, για το 
δημόσιο κλειδί, ο συνδυασμός των 
αριθμών (n,e), ενώ για το ιδιωτικό κλει-
δί ο συνδυασμός των αριθμών (n,d).

Η υλοποίηση της κρυπτογράφησης 
ενός χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον 
προσυμφωνηθέντα αριθμό «m» υπολο-
γίζεται από τον τύπο:

 
c=me mod n (1)

όπου «c» ο κρυπτογραφημένος αριθμός 

που παράχθηκε και ο οποίος αντιστοιχεί 
σε ένα χαρακτήρα από τους προσυμφω-
νηθέντες. Ο τύπος (1) για να κρυπτογρα-
φήσει το δοθέν μήνυμα χρειάζεται μόνο 
το ίδιο το μήνυμα και το δημόσιο κλειδί, 
δηλαδή τους αριθμούς (n,e).

Αντίθετα, στην αποκρυπτογράφηση, 
για να προκύψει το αρχικό μήνυμα, δη-
λαδή το «m» χρησιμοποιείται ο τύπος 
(2) που πέρα από το κρυπτογραφημένο 
μήνυμα χρειάζεται και το ιδιωτικό κλειδί, 
δηλαδή τους αριθμούς (n,d).

m=cd mod n (2)

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση 
της ψηφιακής υπογραφής, ακολουθείται 
η ακριβώς αντίθετη διαδικασία, δη-
λαδή κρυπτογραφείται (υπογράφεται) 
το ηλεκτρονικό κείμενο με το ιδιωτικό 
κλειδί και αποκρυπτογραφείται με το 
δημόσιο, προκειμένου να ελεγχθεί η 
γνησιότητα.

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Για να «νικηθεί» ένα ασύμμετρο 

κρυπτοσύστημα, πρέπει να ανακτηθεί 
το ιδιωτικό κλειδί από το δημόσιο. Ο 
αλγόριθμος RSA που περιγράφηκε είναι 
ασφαλής, γιατί η σημερινή υπολογι-
στική ισχύς καθιστά το πρόβλημα της 
εύρεσης του ιδιωτικού κλειδιού από το 
δημόσιο, το όποιο ανάγεται αντίστοιχα 
στο πρόβλημα της παραγοντοποίησης 
δύο μεγάλων τυχαίων πρώτων αριθμών, 
δύσκολο ή καλύτερα πάρα πολύ χρονο-
βόρο για να επιλυθεί. Βέβαια, επιστήμες 
που προσπάθησαν να «σπάσουν» τον 
ασφαλέστερο, κατά τον δημιουργό του, 
αλγόριθμο κρυπτογράφησης κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως η ασφάλεια είναι 
υπαρκτή, όχι όμως απόλυτη.

Τελικά, η πιο ρεαλιστική τακτική 

Για την εύρεση των πρώτων αριθ-
μών, χρησιμοποιούνται πιθανοθεωρη-
τικοί αλγόριθμοι. Επίσης, αν επιλεγούν 
μικροί πρώτοι αριθμοί, μπορεί να οδη-
γούν σε γρηγορότερους υπολογισμούς, 
αλλά μειώνεται η ασφάλεια. Τέλος, τα 
κλειδιά που προκύπτουν είναι, για το 
δημόσιο κλειδί, ο συνδυασμός των 
αριθμών (n,e), ενώ για το ιδιωτικό κλει-
δί ο συνδυασμός των αριθμών (n,d).

Η υλοποίηση της κρυπτογράφησης 
ενός χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον 
προσυμφωνηθέντα αριθμό «m» υπολο-
γίζεται από τον τύπο:

όπου «c» ο κρυπτογραφημένος αριθμός 

Για την εύρεση των πρώτων αριθ-
μών, χρησιμοποιούνται πιθανοθεωρη-
τικοί αλγόριθμοι. Επίσης, αν επιλεγούν 
μικροί πρώτοι αριθμοί, μπορεί να οδη-
γούν σε γρηγορότερους υπολογισμούς, 
αλλά μειώνεται η ασφάλεια. Τέλος, τα 
κλειδιά που προκύπτουν είναι, για το 
δημόσιο κλειδί, ο συνδυασμός των 
αριθμών (n,e), ενώ για το ιδιωτικό κλει-
δί ο συνδυασμός των αριθμών (n,d).

Η υλοποίηση της κρυπτογράφησης 
ενός χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον 
προσυμφωνηθέντα αριθμό «m» υπολο-
γίζεται από τον τύπο:

όπου «c» ο κρυπτογραφημένος αριθμός 
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χειρισμού της ψηφιακής υπογραφής, 
είναι να αφουγκράζεται κάνεις τον τε-
χνολογικό παλμό της εποχής του, και 
εκτιμώντας τα αντίστοιχα οικονομικά 
δεδομένα, να είναι σε θέση να επιλέξει 
το καλύτερο δυνατό σύστημα, που είναι 
εφικτό να κατασκευαστεί ή να αγορα-
στεί, και το οποίο θα μπορεί να τον 
προφυλάξει για ένα ορισμένο επιθυμητό 
χρονικό διάστημα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση, σίγουρα, 
είναι να διατηρηθεί κρυφό το ιδιωτικό 
κλειδί. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος 

μπορέσει να κλέψει 
το ιδιωτικό κλειδί 
κάποιου ατόμου, 
τότε αυτομάτως δύ-
ναται να υπογράφει 
έγγραφα στη θέση 
του ή να διαβάζει 
έγγραφα που κρυ-
πτογραφήθηκαν για 
να διαβαστούν μόνο 
από τον πραγματικό 
κάτοχο του κλειδιού. 
Για τον λόγο αυτόν, 
το ιδιωτικό κλειδί 
κρυπτογραφείται, 
με συμμετρική κρυ-
πτογράφηση αυτή 
τη φορά, έτσι ώστε, 
αν υποκλαπεί, να 
μην είναι δυνατή η 
χρήση του, χωρίς τη 
γνώση της μυστικής 
φράσης.

Επίσης, σε περί-
πτωση, που κάποιος 
διαπιστώσει ότι το 
ιδιωτικό κλειδί που 

κατείχε, έχει κλαπεί, μπορεί να ακυ-
ρώσει το πιστοποιητικό του, μέσω της 
Αρχής που το εξέδωσε. Επιπλέον, υπάρ-
χει μια επιλογή, κατά την υπογραφή 
ενός εγγράφου, γνωστή ως αποτύπωμα 
χρόνου (time stamp), με την οποία κρυ-
πτογραφείται μέσα στα έγγραφα και 
ο ακριβής χρόνος που τέθηκε η υπο-
γραφή. Αυτό το αποτύπωμα θα μπορεί 
να αποδείξει, σε περίπτωση κλοπής, 
ποια έγγραφα έχουν υπογραφεί από 
τον πραγματικό κάτοχο και ποια από 
τον υποκλοπέα. Βέβαια, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η έγκαιρη δήλωση 
της απώλειας ή κλοπής του ιδιωτικού 
κλειδιού στην Αρχή Πιστοποίησης.
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Η πληροφορική, έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη εποχή, σε βαθμό 

που ορισμένοι φορείς να μη δύνανται να λειτουργήσουν χωρίς ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές. Κατ’ επέκταση, το ηλεκτρονικό έγγραφο 

υποσκελίζει διαρκώς το έγγραφο από χαρτί. Με τους σημερινούς, 

γνωστούς ρυθμούς εισόδου στη ζωή μας της ψηφιακής τεχνολογίας, 

μπορούμε, με σχετική βεβαιότητα, να αποφανθούμε ότι σε κάποια 

μελλοντική εποχή, όχι μακρινή, θα υπάρχει μόνο το ηλεκτρονικό 

έγγραφο. Επομένως, η ψηφιακή υπογραφή μπορεί τώρα να φαντά-

ζει ως μια νέα μόδα, σύντομα όμως θα είναι ανάγκη, που θα την 

επιβάλει η μελλοντική ψηφιακή πραγματικότητα.

Πέρα όμως από την ανάγκη που μας επιτάσσει η νέα αυτή επιστη-

μονική επινόηση, η ψηφιακή υπογραφή, αν χρησιμοποιηθεί με 

μελέτη και προσοχή, μπορεί να προσφέρει τον πολύτιμο οβολό της 

στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας, να θέσει έναν ακόμη λίθο 

στο τείχος της προστασίας των εθνικών μας πληροφοριών και των 

προσωπικών μας δεδομένων.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος

Α ναμ φι σβή τη το ψυχο λο γι-
κό γνώ ρι σμα κά θε α ξιω-
μα τι κού εί ναι η κοι νω-
νι κή του συ νεί δη ση, 
η ο ποί α κυ ριαρ χεί 
στην ύ παρ ξή του. 
Ε πι βε βαί ω ση 
α πο τε λεί ό τι 
η  κ ο ι  ν ω -
ν ι  κ ή  σ υ -
νείδη ση 
του α ξιω-
μα τι κού 
ε ξε τά ζε ται 
ως θε με λιώ-
δ ε ς  φ υ  σ ι  κ ό 
κρι τή ριο, μέ σω 
της ε πι λο γής ει-
σό δου του στις 
στρα τιω τι κές α κα δη μί ες. Αλ λά 
και εν συ νε χεί α, η παι δεί α την 
ο ποί α δέ χε ται και το πε ρι βάλ λον 
στο ο ποί ο δια βιεί δια πνέο νται α πό αρ-
χές και α ξί ες, οι ο ποί ες α να πτύσ σουν και 

Η

Α ξιω µα τι κού
του
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Ι ΣΟΒΙΟ ΕΙ ΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙ Ω ΜΑ ΤΟΥ
Α ΞΙΩ ΜΑ ΤΙ ΚΟΥ…!

Με αυ τές τις βα σι κές σκέ ψεις θα 
ε ξε τα σθεί στη συ νέ χεια και ο κοι νω νι-
κός ρό λος του.1 Σκο πός της πα ρού σας 
ερ γα σί ας εί ναι να ε ξε τα σθεί η ο μα λή 
ψυ χο λο γι κή με τά βα ση του αξιω μα τι κού 
α πό τον ε νερ γό στρα τιω τι κό βί ο σ’ αυ-
τόν του α πο στρά του.

ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙ Α ΤΟΥ Α ΞΙΩ ΜΑ ΤΙΚΟΥ2

Ο φι λό σο φος Πλά των, στο έρ γο 
του Πο λι τεί α, α σχο λεί ται ι διαί τε ρα 

με τον α ξιω μα τι κό, τον ο ποί ο μά-
λι στα α πο κα λεί «φύ λα κα». Θε-

ω ρεί δί καιο να ε πι λέ γε ται για 
το α ξί ω μα αυ τό, σύμ φω να με 
τον φυ σι κό του χα ρα κτή ρα, 
κα τό πιν σει ράς δο κι μα σιών, 
τις ο ποί ες θα υ πο στεί γι’ 
αυ τόν τον σκο πό. Οι δο κι-
μα σί ες αυ τές της ε πι λο γής 
των «φυ λά κων» πρέπει να 
α να δει κνύ ουν τις κα τά Πλά-

τω να θε με λιώ δεις α ρετές της 
φρό νη σης, της σω φρο σύ νης, 

της δι καιο σύ νης και τέ λος της 
αν δρεί ας. Ο α ξιω μα τι κός ε νι σχύ-

ει τα φυ σι κά χα ρί σμα τά του με 
α νώ τα τη παι δεί α, ε μπλουτί ζο ντας 

τη μέ χρι τό τε πο λε μι κή γνώ ση στην 
ο πλι κή και την τα κτι κή με ε γκυ κλο παι-
δι κά μα θή μα τα και μου σι κή, ώ στε να 
έ χει μια σφαι ρι κή –πα νε πι στη μια κού 
ε πι πέ δου– μόρ φω ση. Η φι λο δο ξί α 

του Πλά τω να ή ταν να δη μιουρ γή σει 
τον φι λόσο φο-στρα τη γό και εξ αυ τού, 
βέ βαια, τον φι λό σο φο-άρ χο ντα της 
πό λης. Ο Πλάτων ο ρα μα τίστη κε τον 
ά ρι στο σε ή θος και παι δεί α α ξιω μα-
τι κό, ο ο ποί ος δο κι μα ζό με νος θα κρί-
νε ται διαρ κώς για την ε ξέ λι ξή του, θα 
ασχο λεί ται με α φο σί ω ση μό νο για την 
α σφά λεια της πό λης και τη διε ξα γω γή 
του πο λέ μου και ό χι με άλ λες ερ γα σί ες 
και δρα στη ριό τη τες.

Ο α ξιω μα τι κός αυ τής της ε πι λο γής 
και της παι δεί ας έ χει, καθ’ ό λον τον βί ο 
του, κυ ρί αρ χο μέ λη μα στη συ νεί δη σή 
του το κα λό και το δί καιο της κοι νω νί-
ας, πα ρα βλέ πο ντας το προσω πι κό του 
ό φε λος. Ο Πλά των θέ λει τον α ξιω μα τι κό 
να δια βιώ νει λι τά και μακράν α πό το 
κυ νή γι του χρυ σού, διό τι χρυ σός εί ναι η 
ψυ χή του, η ο ποί α έ χει θεϊ κή προ έ λευ ση 
και προ ο ρι σμό. Κα τη γο ρεί ται α πό τον 
Α δεί μα ντο ό τι στε ρεί τους α ξιω μα τι-
κούς α πό τις χα ρές και τις α πο λαύ σεις 
που προ σφέ ρει η ζω ή. Η α πά ντη ση του 
Πλά τω να υ πήρ ξε ό τι η ευ δαι μο νί α τους 
εί ναι η ευ δαι μο νί α της κοι νω νί ας, γι’ αυ-
τό και η κοι νω νί α αντα πο δί δει σ’ αυ τούς 
ξε χω ρι στές τι μές.

Αυ τήν την πε ρί ο πτη θέ ση του α ξιω-
μα τικού στην κοι νω νί α α πο δέ χε ται και 
ο Α ρι στο τέ λης στα Πολι τι κά του. Στην 
ί δια θέ ση και πο ρεί α με τον άν δρα, ο 
Πλά των θέ τει και τη γυ ναί κα α ξιω μα τι-
κό, α να γνω ρί ζο ντας την ψυ χο λο γι κή και 
κοι νω νι κή ι σο τι μί α των φύ λων, έ στω κι 

1Ο α ξιω μα τι κός δεν α πο στρα τεύ ε ται. εί ναι ι σο βίως «έν στρα τος», λό γω α κρι βώς της δια μορ φω θεί σης 
κοι νω νι κής συ νεί δη σής του.

2Α., Δια μα ντό που λος, Ο Πλα τω νι κός Η γέ της, Α θή να 2000.

Α ξιω µα τι κού

καλ λιεργούν διαρ κώς την κοι νω νι κή συ νεί δη σή του. Έ τσι, λοι πόν, 
σύμ φω να με την ε πι λο γή φυ σι κού αλ λά και ε πί κτη του χα ρα κτή ρα, 
ο ο ποί ος α πο τε λεί κα τά τον Α ρι στο τέ λη «δεύ τε ρη φύ ση», ο α ξιω μα-
τι κός εί ναι προ ο ρι σμέ νος δια βί ου για κοι νω νι κό ρό λο.
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αν δια φο ρο-
ποιού νται βιο λο γι κά. Α κόμα, ο Πλά των 
θέ λει τους α ξιω μα τι κούς ως φι λέλ λη νες 
πα τριώ τες, προ τρέ πο ντας να θε ω ρούν 
την Ελ λά δα ως δι κό τους «σπί τι». Συ νι-
στά με θέρ μη να πα ρα μένουν μα κράν 
των εμ φυ λί ων πο λέ μων, οι ο ποί οι τυ χόν 
ή θε λε συμ βεί, και να α πο κα θί στα ται 
α μέ σως η συμ φι λί ω ση με τα ξύ των αλ λη-

λοσπα ρα ζό με-
νων α δελ φών.
Τέ λος, ο Πλά των 

θέ λει τους α ξιω μα τι κούς 
δί καιους, για να ε φαρ μό ζε ται 

το δίκαιο στους πο λέ μους. Ως κα τα-
στά λαγ μα των φιλο σο φι κών α πό ψε ών 
του, που ε κτί θε νται α να λυ τι κά και διε-
ξο δι κά στο έρ γο του Πο λι τεί α, θα μπο-
ρούσα με να α να φέ ρου με ό τι «Η η γε τι κή 
προ σω πι κό τη τά του α ξιω μα τι κού συ ντί-
θε ται α πό τα χα ρί σματα της δύ να μης και 
της σο φί ας, ε δραιω μέ να στο ή θος των 
κοι νω νι κών α ρε τών, προ κει μέ νου οι α πο-



43Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

φά σεις του να κα τα λή γουν σε ευ πρα ξί α». 
Ί σως, α πό τό τε μέ χρι σή με ρα να ε ξα κο-
λου θεί να υ πάρ χει αυ τό το ή θος του 
α ξιω μα τι κού, διό τι και ο μύ θος φέ ρει 
τη θε ά Α θη νά –συμ βο λι κή μορ φή της 
δύ να μης και της σο φί ας– πά νο πλη και 
δυ να τή να βγαί νει μέ σα α πό τη σο φή 
κε φα λή του Δί α.3

ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΟ ΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΟΥ 
ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟ ΝΤΟΣ4

Σ’ αυ τά τα ί δια ψυ χο πνευ μα τι κά θε-
μέ λια που έ θε σε ο Πλά των α πό ε κεί νη 
την αρ χαί α ε πο χή, συ νε χί ζε ται και σή-
με ρα να κτί ζε ται το ή θος του α ξιω μα τι-
κού. Με αυ τές τις αρ χές δο κι μά ζε ται ο 
α ξιω μα τι κός, α πό την εί σο δό του στις 
στρα τιω τι κές σχο λές, εκ παι δεύ ε ται και 
δια μορ φώ νε ται δια βί ου, ώ στε να μπο-
ρεί ν’ α ντα πο κρί νε ται στις κοι νω νι κές 
α παι τή σεις του στρα τιω τι κού η γέ τη. 
Στο πα ρόν ση μεί ω μα θα ε πι διω χθεί –με 
κά θε δυ να τή συ ντο μί α– να πε ρι γρα φεί 
το κοι νω νιο λο γι κό πλαί σιο του στρα-
τιωτι κού πε ρι βάλ λο ντος, ως ε πί σης και 
η με τα μόρ φω ση του πο λί τη σε α ξιω μα-
τικό, σε τρεις φά σεις:

Προ σαρ μογή στις στρα τιω τι κές α κα δη μί ες
Κα τό πιν των ψυ χο-πνευ μα τι κο-σω-

μα τι κών δο κι μα σιών που υφί στα ται ο 
υ πο ψή φιος, ει σέρ χε ται στις στρα τιω-
τι κές σχο λές, στις ο ποί ες βα σι κά δια-
μορ φώ νε ται το ή θος του. Πλην ό μως, 
κά θε προ σω πι κό τη τα που ε ντάσσε ται 

σε ο ποια δή πο τε κοι νω νι κή ο μά δα (οι-
κο γέ νεια, σχο λεί ο, στρα τός, ερ γασια-
κός χώ ρος κ.λπ.) στε ρεί ται κά ποιων 
ατο μικών ε λευ θεριών, προ κει μέ νου η 
ο μά δα να λει τουρ γή σει συλ λο γι κά και 
να ε πι τύ χει τους στό χους της, ως έ να 
ε νιαί ο κοι νω νι κό πρό σω πο, ό πως η δρά-
ση μιας πο δο σφαι ρι κής ο μά δας, μιας 
στρα τιω τι κής μο νά δας κ.λπ. Έ τσι, και ο 
δό κι μος α ξιω μα τι κός, κα τά τη διάρ κεια 
της φοί τησής του στις στρα τιω τι κές 
σχο λές, κα λεί ται σε σύ ντο μο χρό νο και 
υ πό έ ντονες συν θή κες να α πο βά λει το 
έν δυ μα του α το μι κού «ε γώ» και να εν δυ-
θεί το ο μα δι κό, του «ε μείς». Υπ’ αυ τές 
τις πραγ μα τι κά αυ στη ρές και σκλη ρές 
συν θή κες της με τα μόρ φω σής του σε 
στρα τιω τι κό η γέ τη, ο α ξιω μα τι κός κα λεί-
ται να α πο κο πεί α πό τις προ η γούμε νες 
συ νή θειες και νο ο τρο πί ες της κοι νω νί-
ας, να α πο δε χθεί και να αφο μοιώ σει τις 
αρ χές και τις λει τουρ γί ες της στρα τιω-
τι κής κοι νω νι κής ο μάδας. Ε ντάσ σε ται 
στην αυ στη ρά πει θαρ χη μέ νη στρα τιω-
τι κή ο μά δα, προ ερ χό μενος α πό έ να 
κοι νω νι κό πε ρι βάλ λον το ο ποί ο εί ναι 
πλή ρες α ντι θέ σε ων, ε λευθε ριών, υ περ-
κα τα νά λω σης και α νέ σε ων, συμ φε ρο-
ντο λο γί ας και ω φε λι μι σμού, συ νά μα 
με ε παγ γελ μα τι κή α να σφά λεια, που κυ-
ριαρ χεί σή με ρα α νά με σα στους νέ ους 
αν θρώ πους. Κα λεί ται ο νέ ος άν θρω πος, 
δο κι μα ζό με νος στις στρα τιω τικές σχο-
λές, να α πο δε χθεί τις κα κου χί ες και τη 
βί α του πο λέ μου, ως ε πί σης να υ περ βεί 

3Έμ βλη μα των Α νω τάτων Σχο λών Πο λέ μου και Ε θνι κής Ά μυ νας: Η θε ά Α θη νά, σύμ βο λο σο φί ας 
και δύνα μης.

4Α., Δια μα ντό που λος, Ε γκυ κλο παί δεια Ψυ χο λο γί ας: 1ος Τό μος, Προ σω πι κό τη τα, Θέ μα τα Γε νι κής Ψυ χο λο-
γί ας, Ναύ πα κτος 2001. Α., Δια μα ντό που λος, Ε γκυ κλο παίδεια Ψυ χο λο γί ας: 2ος Τό μος, Περι βάλ λον, Θέ μα τα 
Κοι νω νι κής Ψυχο λο γί ας (στρα τός, ερ γα σια κός χώ ρος, ο μα δι κή ψυ χο λο γί α, χει ρό γρα φος α νέκ δο τος τό μος. 
Α., Δια μα ντό που λος, Ε γκυ κλο παί δεια Ψυ χο λο γί ας: 3ος Τό μος, Συ μπε ρι φο ρά, Θέ μα τα Κλι νι κής Ψυ χο λο γί ας 
(στο ε ξής: Συ μπε ρι φο ρά) (α το μι κές και ο μα δι κές συ μπε ρι φο ρές, ε ξε λι κτι κή ψυχο λο γί α, ψυ χο λο γι κές 
πα θή σεις), χει ρό γρα φος α νέκ δο τος τό μος. Για πε ρισ σότε ρες πλη ρο φο ρί ες στη βι βλιο γρα φί α των πα ρα-
πά νω τό μων. Σε αυ τή την τρί τομη ερ γα σί α ε πι διώ κε ται να α πο δειχθεί ως α κο λού θως: Το πε ρι βάλ λον 
«γεν νά», η προ σω πι κό τη τα «γεν νιέ ται», η συ μπε ρι φο ρά «α πορ ρέ ει».
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τον ε αυ τό του, θυ σια ζό με νος για το 
κοι νω νι κό σύ νο λο. Κα λεί ται να δε χθεί 
τη φι λο σο φί α του πολέ μου, διά φο ρης 
αυ τής που μά θαι νε στα σχο λεί α, πριν 
τη στρά τευ σή του. Μέ χρι τη στρά τευ σή 
του εί χε γονείς που φρό ντι ζαν την ά νε-
τη δια βί ω σή του και έ ναν δά σκα λο που 
του μά θαι νε γράμ μα τα. Τώ ρα γνω ρί ζει 
άλ λα γο νε ϊ κά και εκ παι δευ τι κά πρό τυ-
πα ε ξου σί ας και μά θη σης.

Ο νέ ος υ πο χρε ώ νε ται, α κό μα, να δε-
χθεί τις νέ ες συν θή κες ο μα δι κής δια βί ω-
σης (δια τρο φής, έν δυ σης και υ πό δη σης, 
ύ πνου, αλ λά και εκ παί δευ σης στις στρα-
τιω τι κές α σκή σεις). Μό νος του πλέ ον ο 
δο κι μα ζό με νος α ξιω μα τι κός βιώ νει τη 
με τα ποι η τι κή προ σαρ μο γή του στο νέ ο 
στρα τιω τι κό πε ρι βάλ λον, απο κομ μέ νος 
α πό την προ η γού με νη κοι νω νι κή ζω ή 
του και α να προ σαρ μό ζο ντας την ει κό να 
που εί χε πριν για τον ε αυ τό του στη νέ α 
στρα τιω τι κή α ξιω μα τική ταυ τό τη τα. Σ’ 
αυ τή τη δια μόρ φω ση της ταυ τό τη τας 
του στρα τιω τι κού η γέτη α πο βλέ πει και 
η ψυ χο λο γι κή τε χνι κή των «ε νι σχύ σε ων 
και α πο σβέ σε ων» (καψώ νια), ως ε πί σης 
το συ νε χές και έ ντο νο πρό γραμ μα της 
εκ παί δευ σης. Αυ τή η συ νε χής, έ ντο νη και 
στο χευ μέ νη δρα στη ριό τη τα δεν α φή νει 
χρό νο στην προ σω πι κό τη τα να χρη σι-
μο ποι ή σει τους μηχα νι σμούς ά μυ νας, με 
α πο τέ λε σμα να εμ φυ τεύ ο νται πιο ά νε τα 
στη συ νεί δη ση του δο κι μαζομένου οι 
νέ ες στρα τιω τι κές αρ χές και α ξί ες της 
κοι νω νικής προ σω πι κό τη τάς του. Αλ λά, 
στην α φο μοί ω ση των στρα τιω τι κών αρ-
χών, δεν αρκεί μό νο το α το μι κό εν δια-
φέ ρον για τον στρα τό, ού τε βέ βαια ο 
θε με λιώ δης βιο λο γι κός νό μος της προ-
σαρ μο στι κό τη τας˙ σε αυ τή συ ντε λούν και 
υ πο βο η θούν ση μα ντι κά αυ τές οι ίδιες οι 
α ξί ες και οι λει τουρ γί ες του στρα τιω τι κού 
πε ρι βάλ λο ντος, ως κοινω νι κοί θε σμοί.

Με ρι κοί τέ τοιοι θε τι κοί πα ρά γο ντες 
εί ναι:

 Ο υ ψη λός κοι νω νι κός σκο πός του 
στρα τού, ό πως εί ναι η κοι νω νι κή α σφά-
λεια και η α νε ξαρ τη σί α της πα τρί δας

 Η εκ παί δευ ση, χά ριν αυ τού του 
υ ψη λού σκο πού, η ο ποί α προ σφέ ρει 
ποι κι λί α και αλ λα γές, α να θέ τει υ πεύ θυ νο 
ρό λο στην ο μά δα, ε ντός της ο ποί ας το 
ά το μο έ χει τη δι κή του δρά ση, με συ-
νέ πεια την α νά πτυ ξη αυ το πε ποί θησης, 
κα θώς και συ νερ γα τι κής αλ λη λεγ γύ ης 
με τα ξύ των με λών της ο μά δας

 Η πο λύπλευ ρη γε νι κά ε πι στη μο-
νι κή και τε χνι κή μόρ φω ση α νώ τα του 
ε πι πέ δου, την ο ποί α δέ χε ται ο α ξιω μα-
τι κός και η ο ποί α, απευ θυ νό με νη σε 
υ ψη λό δεί κτη νο η μο σύ νης, προ κα λεί 
το εν δια φέ ρον του

 Η ψυ χι κή α γω γή στις υ ψη λό φρο νες 
αν θρωπι στι κές α ρε τές, οι ο ποί ες α πο κα-
θαί ρουν το πνεύ μα του α πό τις πι θα νόν 
ι δε ολο γι κές και α ξιο λο γι κές συγ χύ σεις 
της προ σω πι κής προ η γού με νης ζω ής 
του, με συ νέ πεια την κοι νω νι κο ποί η σή 
του στο ή θος του α ξιωμα τι κού με ευ χα-
ρί στη ση

 Η αλ ληλεγ γύ η και οι φι λι κές σχέ-
σεις, με τα ξύ συμ μα θη τών, και η ευ γε νής 
ά μιλ λα, οι ο ποί ες συμ βάλ λουν ε πί σης 
θε τι κά στη δια μόρ φω ση της κοι νω νι κής 
προ σω πι κό τη τάς του

 Τα πρότυ πα των α ξιω μα τι κών 
εκ παι δευ τών, ως ε πί σης και η υ πο δειγ-
μα τι κή συ μπε ριφο ρά των άλ λων τά ξε ων 
των στρα τιω τι κών σχο λών

 Το γό ητρο που συ νο δεύ ει τον 
μα θη τή των στρα τιω τι κών σχο λών μα ζί 
με την η γε τι κή προσω πι κό τη τα και την 
ι διαι τέ ρως κε κο σμημέ νη στο λή

 Η παι δεί α και η α γω γή των α ξιω-
μα τι κών, η ο ποί α αρ μό ζει στον η γέ τη, 
διό τι εί ναι σφαι ρι κή και σύμ φω νη με το 
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πλα τω νι κό ό ραμα, το ο ποί ο α πο βλέ πει 
στην καλ λιέρ γεια πνεύ μα τος, ψυ χής και 
σώ μα τος, έ τσι ώ στε με την ο λο κλή ρω ση 
της παι δεί ας και της α γω γής στις στρα-
τιω τι κές σχο λές να ε γκα θί στα ται στη 
συ νεί δη σή η αρχή: «άρ χε σθαι μαθών, 
άρ χειν ε πι στή σει», του Σό λω να και η 
άλ λη του Πλά τωνα: «το να νι κάς τον ε αυ-
τό σου εί ναι πρώ τη και α ρί στη νίκη». Οι 
αρ χές αυ τές α πο τε λούν α να γκαί ες προ ϋ-
πο θέ σεις της η γε τι κής προ σω πι κό τη τας 
του α ξιω μα τι κού για τον σκο πό και τη 
λει τουργί α του στρα τού αλ λά και της 
κοι νω νί ας γε νι κό τε ρα.

Ο α ξιω μα τι κός στις μο νά δες
Κατ’ αρ χάς η μο νά δα, ως ε πί σης και 

κά θε άλ λο πα ρό μοιο σχή μα του στρα-
τού, εί ναι μια κοι νω νι κή ο μά δα, η ο ποί α 
πα ρου σιά ζει τη δι κή της λει τουρ γί α για 
έ ναν συ γκε κρι μέ νο σκο πό. Υπ’ αυ τή την 
έν νοια, η μο νά δα είναι ο ερ γα σια κός χώ-
ρος του α ξιω μα τι κού, ε ντός της ο ποί ας 
δρα στη ριο ποιείται ιε ραρ χι κά, προς ε πι-
τυ χί α του πο λεμι κού σκο πού της, χά ριν 
της ει ρή νης. Στη μο νά δα πα ρέ χε ται η 
δυ να τό τη τα να α ναπτύ ξει και να α πο-
κα λύ ψει ο α ξιω μα τι κός τις δη μιουρ γι κές 
και τις κοι νω νι κές του ι κα νό τη τες και 
ευαι σθη σί ες, τυγχά νο ντας της α νά λο-
γης α να γνώ ρι σης στο στρα τιω τι κό και 
ευ ρύ τε ρο κοι νωνι κό πε ρι βάλ λον. Στην 
κοι νω νι κή αυ τή α να γνώ ρι ση, με γά λη 
εί ναι η συμ βο λή του «γο ή τρου», που 
εκ πέ μπει αυ τό το ί διο το «α ξί ω μα», το 
ο ποί ο ε παυ ξά νε ται με την ά νο δο των 
βαθ μί δων της ιε ραρχί ας, αλ λά και με τη 
«γο η τεί α» την ο ποί α α σκεί η στο λή του 
και γε νι κά η συνο λι κή προ σω πι κή του 
πα ρου σί α στην κοι νω νί α.

Ο α ξιω μα τι κός, αν και λει τουρ γεί σε 
μια κα τα κό ρυ φη, ιε ραρ χι κά, ο μα δι κή δο-
μή, δε χό με νος και συγ χρό νως εκ πέ μπο-

ντας και ο ί διος ε ξου σια στι κές συ μπε-
ρι φο ρές, εν τού τοις δια τη ρεί πά ντα σ’ 
αυ τή τη μορ φο λει τουρ γί α του στρα τού 
την προ σω πι κή του η γε τική ταυ τό τη τα. 
Α πο κο ρύ φω μα αυ τού του γο ή τρου της 
ιε ραρ χη μέ νης δια βάθ μι σης-λει τουρ γί-
ας εί ναι ο διοι κη τής, ο ο ποί ος ως εκ 
της θέ σης του, α πο τε λεί το «μυ θι κό» 
πρό σω πο της μο νά δας. Α πό τον τρό πο 
διοί κη σής του ε ξαρ τά ται αυ τό που λέ-
γε ται «πνεύ μα μο νά δας» και δηλώ νε ται 
με τον βαθ μό ταύ τι σης του α το μι κού με 
το ο μα δι κό «ε γώ» και με το ηθι κό του 
προ σω πι κού ό λης της μο νά δας. Η θι κό 
εί ναι το συ ναί σθη μα της αυ τοπε ποί θη-
σης που κά νει ά νε τη, συ νερ γά σι μη και 
α πο δο τι κή γε νι κά την ερ γα σί α ε ντός του 
ερ γα σια κού χώ ρου. Α πε να ντί ας, οι α που-
σί ες, οι πα ρα τη ρή σεις και οι διαι ρέ σεις 
του προ σω πι κού εί ναι δη λω τι κές της 
έλ λει ψης η θι κού και επο μέ νως ο μα δι κού 
«πνεύ μα τος». Α κό μα το η θι κό αμ βλύ νει 
τα α ντα γω νι στι κά φαι νό με να που α να-
πτύσ σο νται με τα ξύ προ σώ πων, αλ λά 
και με τα ξύ τυ πι κών ή ά τυ πων ο μά δων 
ε ντός της μο νά δας˙ α ντα γω νι σμοί οι 
ο ποί οι δρουν ανα σταλ τι κά στο «πνεύ μα 
μο νά δας» και ε πο μέ νως στο η θι κό του 
προ σω πι κού.

Το η θι κό του προ σω πι κού μιας ερ-
γα σιακής μο νά δας εί ναι με τα βλη τό και 
ε πο μέ νως πρέ πει να πα ρα κο λου θεί ται 
α πό την η γε σί α της, ώ στε διαρ κώς να 
εί ναι υ ψη λό. Τό σο η ε πι στή μη της ψυ-
χο λο γί ας ό σο και αυ τή της ερ γο νο μί ας 
με λε τούν τις συ μπε ρι φο ρές του προ-
σω πι κού, τις διαν θρώ πι νες σχέ σεις, τις 
ερ γα σια κές ως και τις πε ρι βαλ λο ντι κές 
συν θή κες του ερ γα σια κού χώ ρου, προ-
κει μέ νου το η θι κό του προ σω πι κού να 
δια τηρεί ται σε υ ψη λό ε πί πε δο και να 
υ πάρ χει α πο δο τι κό τη τα στο έρ γο του. 
Έ να άλ λο γνώ ρι σμα στην πο ρεί α του 
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α ξιω μα τι κού εί ναι η «δια βί ου» ε πι μόρ-
φω σή του, η ο ποί α έ χει ως συ νέ πεια 
να α πο κτά ό λες ε κεί νες τις α να γκαί ες 
κα τά βαθ μό γνώ σεις, ώ στε να μπο ρεί να 
προ σαρ μό ζεται και να α ντα πο κρί νε ται 
ε πι τυ χώς στα βαθ μιαί ως κα τα κτώ με να 
υ ψη λό τε ρα κα θή κο ντά του με τον τε λι-
κό πλα τω νικό προ ο ρι σμό: «η στρα τη γι κή 
να εί ναι πλη σί ον της πο λιτι κής, ως πρώ της 
με τα ξύ ό λων των άλ λων ε πι στη μών».

Ση μα ντι κό, ε πί σης, α πό κοι νω νιο λο-
γι κής πλευ ράς, εί ναι οι διαρ κείς με τα-
θέ σεις των α ξιω μα τι κών α πό τό πο σε 
τό πο. Φαι νό με νο το ο ποί ο, ό σο κι αν 
εί ναι εν δε δειγ μέ νο, έ χει ε ξί σου αρ νη τι-
κές και θε τι κές ψυ χο συ ναι σθη μα τι κές 
ε πιπτώ σεις, τό σο σε προ σω πι κό ό σο 
και σε οι κο γε νεια κό ε πί πε δο. Οι αρ νη τι-
κές επι πτώ σεις εί ναι ό τι ο α ξιω μα τι κός 
και τα μέ λη της οι κο γέ νειάς του εί ναι 
υ πο χρε ω μέ νοι να «γκρε μί ζουν τις ψυ-
χο συ ναι σθη μα τι κές σχέ σεις» τις ο ποίες 
δη μιούρ γη σαν με άλ λα πρό σω πα σε 
κά θε τό πο, με τό ση ε πι μέ λεια ό ση η 
α ράχνη που υ φαί νει τον ι στό της και 
τις ο ποί ες κα λού νται να ξα να κτί σουν 

σε άλλους τό πους, με άλ λους αν θρώ-
πους. Αυ τοί οι φι λι κοί δε σμοί εί ναι που 
κά νουν τον άν θρω πο να αι σθά νε ται ό τι 
υ πάρ χει, μέ σω της ε πι κοι νω νί ας του 
μα ζί τους. Το τε λευ ταί ο ε πι βε βαιώ νε ται 
και α πό τον Α ρι στο τέ λη, ο ο ποί ος λέ ει: 
«Αι σθά νο μαι ότι υ πάρ χω μέ σα α πό την 
πα ρου σί α του άλ λου».

Αλ λά αυ τή η συ νε χής δια κο πή των 
κοι νω νι κών και φι λι κών σχέ σε ων, λό γω 
των με τα θέ σε ων, έ χει τη θε τι κή της 
διά στα ση, η ο ποί α συ νί στα ται στη με-
γα λύ τε ρη συ σπείρω ση των μελών της 
οι κογένειας, και αυ τό α πο τε λεί έ ναν 
ε πι πλέ ον ί σως λό γο ε νί σχυ σης του θε-
σμού της οι κο γέ νειας του α ξιω μα τι κού. 
Η στρα τιω τι κή πορεί α του α ξιω μα τι-
κού, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων και των 
με τα θέ σε ών του, συ ντελούν, ε πί σης, 
στην α πο δυ νά μω ση των δε σμών του 
με τους παι δι κούς του φί λους, οι ο ποί οι 
ε πη ρε ά ζουν ση μαντι κά τη ψυ χο συ ναι-
σθη μα τι κή α νά πτυ ξη κά θε αν θρώ που. 
Η θε τι κή πλευ ρά των με τα θέ σε ων εί ναι 
η αλ λα γή, η ο ποί α α πο τε λεί ι διαί τε ρο 
κε φά λαιο στην ψυ χολο γί α, διό τι α να νε-
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ώ νει τους αν θρώ πους και συ ντε λεί να 
περ νά ο χρό νος πε ρισσό τε ρο ευ χά ρι στα 
και τα χύ τε ρα, διό τι πέ ραν του με τρή-
σι μου υ πάρ χει και ο συ ναι σθη μα τι κός 
χρό νος, ε πι βε βαιώ νο ντας και βιο λο γι-
κά τη θε ω ρί α του Albert Einstein πε ρί 
δια στο λής και συ στο λής του χρό νου. 
Ε πι πλέ ον, οι αλ λα γές α πό τις με τα θέ σεις 
δη μιουργούν ποι κι λί α α να μνή σε ων, λί αν 
α πα ραί τη των στη με γά λη η λι κί α, διό τι 
μέ σα από αυ τές α να βιώ νει ο γέ ρο ντας 
τον δυνα μι σμό των νε ό τε ρων η λι κιών. 
Οι με ταθέ σεις α σκούν, ε πί σης, κά θε 
μέ λος της οι κο γέ νειας, ώ στε να 
α να πτύσ σει ό λες ε κεί νες τις ψυ-
χο πνευ μα τι κές προ σαρμοστι-
κές ι κα νό τη τες, προ κει μέ νου 
να αντι με τω πί σει τις συν θή-
κες του και νούρ γιου πε ρι-
βάλ λο ντος.

Ι διαί τε ρης ό μως προ-
σο χής πρέ πει να τύχουν 
οι ψυ χο λο γι κές ε πι δρά σεις 
των μετα θέ σεων στα παι διά 
των α ξιω μα τι κών, λό γω της 
ευαί σθη της σχο λι κής η λι κί ας 

στην ο ποί α βρί σκο νται αυ τά. Άμ βλυν ση 
των δυ σμε νών ε πι πτώ σε ων α πό τις με τα-
θέ σεις α πο τε λεί το γε γο νός ό τι ο α ξιω-
μα τι κός με την οι κο γέ νειά του βρίσκει 
έ να ορ γα νω μέ νο κοι νω νι κό πε ρι βάλ λον, 
το ο ποί ο πα ρέ χε ται α πό το προ σω πι κό 
κά θε νέ ας μο νά δας.

Με τά από αυ τό το κοι νω νι κό-ψυ χο-
λο γι κό ο δοι πο ρι κό στον στρα τό, ά νε-
τα συ μπε ραί νε ται ό τι ο α ξιω μα τι κός 
διαμορφώ νει και βιώ νει έ ντο να και δη-
μιουρ γι κά, για το α γα θό της κοι νω νι κής 
α σφά λειας, ό χι έ ναν ε παγ γελ μα τι κό χα-
ρα κτή ρα, ό πως οι άλ λοι βιο τέ χνες, αλ λά 
έ ναν η γε τι κό χα ρα κτή ρα στον ο ποί ο το 
κα λό της κοι νω νί ας έ γι νε κα τε στη μέ νη 
συ νεί δη σή του.

Η φά ση της α πο στράτευ σης
Εί ναι γε γο νός α ναμ φι σβή τη το, 

ό πως συ μπε ραί νε ται α πό τα πα ρα πά νω 
ε κτε θέ ντα αλ λά και ό πως προ κύπτει 
α πό το βί ω μα κά θε α ξιω μα τι κού, ό τι 
η πο λι τεί α, με την παι δεί α, την α γω γή 
και τις συν-
θή κες 
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δια βί ω σης στον στρα τό, δη μιούρ γη σε 
τον υ πε ράν θρω πο του Πλά τω να, του 
Κα ντ και του Νίτσε, τον ή ρω α η μί θε ο 
του Ο μή ρου, τον α ξιω μα τι κό. Και ε νώ 
δια μόρ φω σε έ ναν η γέτη για να ο δη-
γεί την κοι νω νί α στην πλέ ον κρί σι μη 
κα τά στα ση του πο λέ μου, ακρι βώς 
χά ριν της ει ρή νης και της ε λευ θε ρί ας 
των πο λι τών, εν τού τοις δε λαμβά νε-
ται κά ποια μέ ρι μνα για την προ πα-
ρα σκευ ή του, ώ στε ο μα λά να δε χθεί 
τη με τα βο λή της α πο στρα τεί ας του. 
Η συ ντα ξιο δό τη ση κά θε αν θρώ που 
α πό την ερ γα σί α του α πο τε λεί μια 
ση μα ντι κή ψυχο λο γι κή με τα βο λή και 
ι διαί τε ρα για τον α ξιω μα τι κό, ο ο ποί-
ος εί χε μια έ ντο νη πο ρεί α ζω ής και 
ε πι πλέ ον α πολάμ βα νε γο ή τρου, ως εκ 
του α ξιώ μα τός του.

Δη μιουρ γή θη κε μια α ντλε ρι κή5 κα-
τα ξιω μέ νη προ σω πι κό τη τα, η ο ποί α 
αιφ νι δί ως, με την α πο στρα τεί α, α πο-
γυ μνώ νε ται α πό το γό η τρο του α ξιώ-
μα τός της, με κίν δυ νο να πε ρι πέ σει σε 
ψυ χο λο γι κούς μη δε νι σμούς (μειο νε ξί α, 
μελαγ χο λί α κ.λπ.). Σ’ αυ τήν την κα τά-
στα ση της α πο στρα τεί ας, κα τά την 
ο ποί α το ά το μο βρί σκε ται μό νο με τη 
δύ να μη της φυ σι κής του προ σω πι κό τη-
τας, διό τι έ χει ε κλεί ψει η θε σμι κή τοιαύ-
τη, κα λεί ται ο α ξιω μα τι κός να προσ-
διο ρί σει τους νέ ους κοι νω νι κούς του 
προ σα να το λι σμούς και να συ να ντη θεί 
με νέ ες ψυ χι κές ι σορ ρο πί ες6. Δεν παύ-
ει ό μως, κα τά την α πο στρα τεί α, να 
πε ριο ρί ζε ται η προ σω πι κό τη τα, και 

η α πο δο χή της νέ ας κα τά στα σης να 
ε ξαρ τά ται α πό τις προ σαρ μο στι κές ι κα-
νό τη τες του κά θε ατό μου, με συ νέ πεια 
να προ κα λού νται και ψυ χο λο γι κές δια-
τα ρα χές, ό πως η έ ντο νη προ βο λή του 
«ε γώ» ή α ντί θε τα με λαγ χο λι κές κα τα-
στά σεις, α πο τέ λε σμα με τά πτω σης, α πό 
το ερ γα σιακό άγχος και εν δια φέ ρον, 
στην α νί α της α πρα ξί ας. Αυ τές οι ψυ-
χο λο γι κές δια τα ραχές εί ναι δυ να τόν να 
ε νι σχυ θούν α κό μα πε ρισ σό τε ρο, διό τι 
η α πο στρα τεί α βρί σκει τον α ξιω μα τι κό 
ψυ χο λο γι κά στη λε γό με νη α πο λο γη τι-
κή η λι κί α, κα τά την ο ποί α το ά το μο 
α πο λο γεί ται για την πο ρεί α της ζω ής 
του και α νά λο γα αισθά νε ται ι κα νο ποι-
η μέ νος ή θλί βε ται απ’ αυ τήν.

Ό σο ό μως α ναμενό με νη κι αν εί ναι 
η ση μαντι κή αυ τή με τα βο λή, δεν παύ ει 
η η μέ ρα της α πο στρα τεί ας να εί ναι συ-
ναι σθημα τι κά πο λύ σκλη ρή, να α πο τε-
λεί έ ναν κομ βι κό σταθ μό στη ζω ή του 
α ξιω μα τι κού και ως εκ τούτου να χρειά-
ζε ται τη δέ ου σα προ πα ρα σκευ ή. Η 
ψυ χο λο γι κή προπα ρα σκευ ή ε κτι μά ται 
ό τι πρέ πει να διέ πε ται α πό την αρ χή 
ότι «η α πο στρα τεί α δε ση μαί νει εκ μη-
δέ νι ση της προ σω πι κό τη τας και πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο πα ραί τηση α πό τη ζω ή, 
αλ λά ση μα το δο τεί μια νέ α α φε τη ρί α 
κοι νω νι κής δρα στη ριό τη τας και προ-
σφο ράς». Αλ λά για αυ τή τη συ νέ χεια 
της κοι νω νι κής δραστη ριό τη τας, κά θε 
συ ντα ξιο δο τού με νο άτο μο πρέ πει να 
γνω ρί ζει εκ των προ τέ ρων ποιοι εί ναι 
οι κοι νω νι κοί το μείς που τον εν δια-

5Α νά λο γες κα τα στάσεις ι σχύ ουν για κά θε συ ντα ξιο δο τού με νο συ νάν θρω πό μας. Υ πάρ χουν πα ρα δείγ μα-
τα αν θρώ πων, οι ο ποί οι αρ γο πε θαί νουν ή πέ θα ναν με τά τη συ ντα ξιο δό τησή τους, λό γω της α νί ας και της 
έλ λει ψης προ σαρ μο γής τους και άλ λοι οι ο ποί οι α να νε ώ θη καν με μα κρόν βί ο α πό την α να προ σαρ μο γή 
τους σε νέ ους κοι νω νι κούς ή ε παγ γελ μα τι κούς ρό λους. Συ μπέ ρα σμα: α να προ σαρ μο γή και νέ οι δη μιουρ γι-
κοί στό χοι συ νε χώς.

6Δια μα ντό που λος, Συ μπε ρι φο ρά. Η ψυ χα να λυ τι κή σχο λή Adler, σύμ φω να με την ο ποί α η συ μπε ρι φο ρά 
του αν θρώ που υ παγο ρεύ ε ται α πό τον δυ να μι σμό για κα τα ξί ω ση και υ πε ρο χή, ε νώ σε πε ρί πτω ση α πο τυ χί ας, 
προ κα λού νται μειο νε κτικά αι σθή μα τα και κα τά θλι ψη.
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φέ ρουν και ται ριά ζουν 
στην προ σω πι κό τη τά 
του, προ κει μέ νου να δρα-
στη ριο ποι η θεί σ’ αυ τούς. 
Η προ τεινό με νη αυ τή δια-
δι κα σί α μπο ρεί να έ χει τη 
μορ φή ε παγ γελ μα τι κού προ-
σα να το λι σμού, σύμ φω να με τον 
ο ποί ο, α νά λο γα με τα γνω ρί σμα τα 
της προ σω πι κό τη τας, επι λέ γο νται 
οι νέ οι κοι νω νι κοί ρό λοι, μέ σα α πό 
κά ποιον κα τά λο γο στον ο ποί ο έ χουν 
κα τα χω ρη θεί ό λες οι δυ να τό τη τες, με 
τις λει τουρ γί ες και τον σκο πό κά θε 
κοι νω νι κής ορ γά νω σης ή άλ λων δρα-
στη ριό τη των προ σω πι κού χα ρα κτή ρα. 
Στην ε πι λο γή αυ τή η συ ντα ξιο δο τού-
με νη προ σω πι κό τη τα υ πο βο η θεί ται 
α πό ε πι στη μο νι κά συ ντε ταγ μέ νο ε ρω-
τη μα το λό γιο, αρ μό ζον για την πε ρί-
πτω ση, ώστε η προ σαρ μο γή του στον 
και νούρ γιο ρό λο να εί ναι ο μα λή. Θα 
εί ναι πε ρισ σό τε ρο ο μα λή η προ σαρ-
μο γή του, ό ταν ο νέ ος ρό λος εί ναι δη-

μιουρ γι κός, 
διό τι μέ σα α πό τη δη μιουρ γί α το πρό-
σω πο κα τα ξιώ νε ται κοι νω νι κά, έ τσι 
ώ στε να δύ να ται να δια τυ πω θεί ως 
συ μπέ ρα σμα: «Ό ταν υ πάρ χω δη μιουρ-
γώ και ε φό σον δημιουρ γώ, αι σθά νο-
μαι ό τι υ πάρ χω». Αλ λά και κα τά τον 
Πλά τω να, εί ναι δί καιο να δη μιουρ γεί 
ο άν θρω πος σύμ φω να με τη φύ ση 
του, και αυ τό συμ βαί νει μέ σω του 
επαγ γελ μα τι κού και κοι νω νι κού του 
προ σα να το λι σμού.
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Η ΤΡΙΤΗ Η ΛΙ ΚΙ Α ΤΟΥ ΓΕ ΡΟ ΝΤΑ7

Κατ’ αρ χάς, ως τρί τη η λι κί α πρέ πει 
να θε ω ρη θεί αυ τή η ο ποί α προσ διο-
ρί ζε ται α πό τη συ ντα ξιο δό τη ση του 
αν θρώ που –ε πο μέ νως και α πό την 
α πο στρα τεί α– η ο ποί α πε ρί ο δος συ μπί-
πτει με την α νε ξαρ τη το ποίη ση και την 
α πο μά κρυν ση των παι διών α πό την 
οι κο γέ νεια.8 Τό τε συμ βαί νει στους αν-

θρώ πους έ να ψυ-
χο λο γι κό 

«ά δεια σμα» με συ νέ πεια να α να κύ-
πτουν κοι νωνι κά προ βλή μα τα (δια ζύ-
για κ.λπ.). Απ’ αυ τόν τον χρό νο ο άν-
θρω πος ει σέρ χε ται και στα γε ρά μα τα, 
που ση μαί νει ό τι αρ χί ζουν να γί νο νται 
ο ρα τές οι ψυ χοβιο λο γι κές του φθο ρές. 
Αυ τό δε ση μαί νει ό τι ο άν θρω πος ξό-
φλη σε και ο χρό νος στα μά τη σε γι’ αυ-
τόν˙ ο χρόνος συ νε χί ζει να κυ λά έ στω 
και με άλ λους ρυθ μούς. Η δη μιουρ γί α 
δεν έ χει τέλος, διό τι ση μα ντι κό τε ρο 
ρό λο παί ζει στη δρα στη ριό τητά του η 

7Α., Δια μα ντό που λος, Αι σθά νο μαι. Η Ψυ χή στην 
Οι κο γέ νεια, Ναύ πα κτος 1996. Ε πι πρό σθε τα στοι-

χεί α για τη γε ρο ντι κή η λι κί α.
8Με την πρό ο δο της ια τρι κής ε πι στήμης, 

τα ό ρια της γε ρο ντι κής η λι κί ας έ χουν διευ-
ρυν θεί, με α πο τέ λε σμα σή μερα να γί νε ται 
λό γος για τέ ταρ τη και πέ μπτη η λι κί α. Ε πί-
σης, λό γω της κρί σης ανερ γί ας, η ο ποί α 
πα ρα τη ρεί ται στην ε πο χή μας. Ι διαί τε ρα 
στους νέ ους, οι ε νή λι κες (άν δρες και γυ-
ναίκες) ε ξα κο λου θούν να πα ρα μέ νουν 
πλη σί ον των οι κο γε νειών τους.
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ψυ χο λο γι κή α πό τη βιο λο γι κή η λι κί α, 
η ο ποί α βέ βαια συν δρά με ται και α πό 
την κοι νω νιο λο γι κή, διό τι α ξί α έ χει: 
«πώς αι σθά νο μαι και τι δεί χνω και ό χι 
πόσο εί μαι…».9

Ε πο μέ νως, ε κτι μά ται ό τι πα ρου σιά-
ζει εν δια φέ ρον να ε κτε θούν ο ρι σμέ να 
από τα ψυ χο βιο λο γι κά συ μπτώ μα τα, 
τα ο ποί α κά νουν την εμ φά νι σή τους 
σε αυ τήν την η λι κί α και τα ο ποί α δύ να-
νται να έ χουν ως α φορ μή τη συ ντα ξιο-
δό τη ση ή την α πο στρα τεί α του α ξιω μα-
τι κού. Εί ναι γε γο νός ό τι η απο στρα τεί α 
α πο στε ρεί α πό την προ σω πι κό τη τα 
τα κοι νω νι κά στη ρίγ μα τα, τα οποί α 
πα ρεί χε το «γό η τρο» του εν ε νερ γεί α 
α ξιω μα τι κού (κοι νω νι κή κα τα ξί ωση, 
ε πι κοι νω νί α, φι λι κές συ ναι σθη μα τι κές 
δια συν δέ σεις, α σφά λεια κ.λπ.). Με την 
α πο στρα τεί α του, ό πως κά θε συντα ξιο-
δο τού με νο ά το μο, α ντι με τω πί ζει κρί ση 
ταυ τό τη τας της προ σω πι κό τητάς του, 
η ο ποί α ε άν τυ χόν συ νο δεύ ε ται και 
από την πα ρου σί α α σθε νειών, α ποδυ-
να μώ νει την αυ το πε ποί θη σή του και 
δεν α πο κλεί ο νται συ μπτώ μα τα α να-
σφάλειας και κα τά θλι ψης ή και φαι νό-
με να α να πλή ρω σης του α πο λε σθέ ντος 
«ε γώ», ψυ χι κές κα τα στά σεις, οι ο ποί ες 
ε πιδει νώ νο νται α πό την α βε βαιό τη τα 
της προ ο πτι κής των γηρατειών, αλ λά 
και από τις τυ χόν πι κρές α να μνή σεις 
και α τυ χί ες του πα ρελ θό ντος.

Σε άλ λους η α πο στρα τεί α μπο ρεί να 
φέ ρει νο σταλ γί α ε πι στρο φής, η ο ποί α 
ικα νο ποιεί ται κα τά διά φο ρους τρό πους, 
ό πως α φη γή σεις ι στοριών α πό το παρελ-
θόν, α να πο λή σεις μέσα α πό πα λιές φω-
το γρα φί ες, συ να ντή σεις με τους συμ-
μαθη τές, ε πι σκέ ψεις σε στρα τό πε δα 

που υ πη ρέ τη σαν, α πο λα βή σε βα σμού 
από τους νε ό τερους συ να δέλ φους τους, 
ώ στε να α να πλη ρώνουν γε νι κά την α δυ-
να μί α των γη ρα τειών τους, α ντλώ ντας 
δυ νά μεις α πό τα κα τορ θώ μα τά τους στο 
πα ρελ θόν και την α να γνώ ρι σή τους α πό 
τις νε ό τε ρες γε νιές.

Την α πο στρα τεί α των α ξιω μα τι κών 
–όπως και κά θε άλ λης προ σω πι κό τη τας 
σε αυ τή τη φά ση– συ νο δεύ ει συ νή θως 
και το α πο λο γη τι κό στά διο της η λικί-
ας, κα τά το ο ποί ο η προ σω πι κό τη τα 
κά νει αυ το κρι τι κή για την ε πι τυ χη μέ νη 
ή α πο τυ χη μέ νη πο ρεί α της ζω ής, ε πιρ-
ρί πτο ντας ευ θύ νες στον ε αυ τό της ή 
στην κοι νω νί α-στρα τό, ε νώ πε ρι πίπτει 
α ντί στοι χα σε κα τά θλι ψη ή και σε κα τα-
στά σεις ε χθρι κών συ ναι σθη μά των προς 
τους άλ λους.

Α πό τη ψυ χο λο γί α και ανά λογα τον 
χα ρα κτή ρα της προ σω πι κό τη τας κατα-
γρά φη καν οι ε ξής α ντι δρά σεις υ πο δο-
χής και α πο δο χής της φά σης αυ τής της 
πο ρεί ας του αν θρώ που κα τά το γή ρας:

  Η πα θη τι κή, κα τά την ο ποί α 
η προ σω πι κό τη τα α πο σύ ρε ται α πό 
κά θε υ πευ θυ νό τη τα και κοι νω νι κή 
δρα στη ριό τη τα και δέ χε ται πα θη τι κά 
τη με τα βο λή, με συ νέ πεια την α πο-
διοργά νω σή της.

 Η α πο γοήτευση και άρ νη ση προ-
σαρμογής, κα τά την ο ποί α η προ σω πι κό-
τη τα δεν α πο δέχεται τη νέ α κα τά στα ση, 
δια μαρ τυ ρό μενη διαρ κώς γι’ αυ τήν.

 Η ώ ρι μη α ντί δρα ση, κα τά την ο ποί α 
η προ σω πι κό τη τα έ χει πλή ρη επί γνω ση 
της με τα βο λής, λό γω του γή ρα τος, έχει 
ζή σει ο λο κλη ρω μέ να, έ χει αυ το πε ποί θη-
ση και εί ναι έ τοι μη για νέ ες δραστη ριό-
τη τες και συ νέ χεια της ζω ής.

9Σύμ φω να με την ψυχο λο γί α, υ πάρ χουν τριών κα τη γο ριών η λι κί ες: α. Η βιο λο γι κή, η ο ποί α με-
τριέται με τα χρό νια, β. Η ψυ χο λο γι κή, που εί ναι αυ τή που αι σθά νο μαι και γ. η κοι νωνι κή, αυ τή που 
φαί νε ται στους άλ λους.
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 Τέ λος, η έ γκαι ρη θω ρά κιση της 
προ σω πι κό τη τας για την ε περ χό με νη 
με τα βο λή του γή ρα τος, ώ στε πρό θυ μα 
να α νοι χθεί σε δρα στη ριό τη τες που 
α παι τούν οι νέ οι ρό λοι.

Στις πα ρα πά νω α ντι δράσεις, οι ψυ-
χο λό γοι συ νι στούν τις πα ρα κάτω δυ-
να μι κές ε πι λο γές, για τη δη μιουρ γι κή 
προ σαρ μο γή στην κοι νω νι κή με τα βο λή 
του γή ρα τος:

 Επί δει ξη δυ να μι σμού, ο ο ποί ος να 
πε ρι λαμ βά νει ε πι δε ξιό τη τα, δη μιουρ γι-
κό τη τα και πνεύ μα α να ζή τη σης

 Σχέ σεις με τους άλ λους αν θρώ-
πους

 Καλ λιέρ γεια α ξιών και αρ χών της 
προ σωπι κό τη τας που να υ περ βαί νουν 
το προ σω πι κό ε πί πε δο

 Τέ λος, α νά πτυ ξη της ι κα νό τη τας 
για ά μυ να και αυ το προ στα σί α, με ταυ-
τόχρο νη ε πι δί ω ξη των προ σω πι κών 
φι λο δοξιών.

Ό λες ό μως τις πα ρα πά νω δυ να μι κές, 
για τη δη μιουρ γι κή προ σαρ μο γή της 
προ σω πι κό τη τας στη φά ση του γή ρα-
τος, ο Sigmund Freud τις συ νο ψί ζει σε 
μία και μό νη πα ραγ γε λί α: «Να ε ρω τεύ ε-
σαι και να ερ γά ζεσαι».

Αλ λά, α πό τις πα ρα πά νω προσ διο-
ρι σθεί σες δυ να μι κές για την ο μα λή 
έ ντα ξη του εν α πο στρα τεί α σε νέ ους 
κοι νω νι κούς ρό λους, φά νη κε κα θα ρά 
ό τι ο α ξιω μα τι κός, λό γω ποιό τη τας 
της προ σω πι κότη τάς του και της ε μπει-
ρί ας του, α ντα πο κρί νε ται θε τι κά σε 
ό λες τις δυ ναμι κές, αρ κεί να τύ χει της 
σχε τι κής τε χνι κής υ πο στή ρι ξης, χά ριν 
του κα λού της κοι νω νί ας και του ι δί ου 
προ σω πι κά.10

ΠΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ
Α κο λου θεί έ νας εν δει κτι κός κα τά-

λο γος κα τευ θύν σε ων τις ο ποί ες ο «γέ-
ρος» πλέ ον α ξιω μα τι κός («γέ ρος» εί ναι 
τιμη τι κός τί τλος ως «γέ ρας-έ πα θλον» 
α πό τον α γώ να της ζω ής) μπο ρεί να 
ε πι λέ ξει, για να δια δρα μα τίσει έ ναν 
νέ ο δυ να μι κό και δη μιουρ γι κό κοι νω-
νι κό ρό λο:

 Να γί νει μέ λος της Έ νω σης Α πο-
στρά των Α ξιω μα τι κών, των συν δέ-
σμων συμ μα θη τών των τά ξε ων των 
στρα τιω τι κών α κα δη μιών, ε ται ρειών 
και συν δέ σμων στρα τη γι κών με λε τών, 
ως και άλ λων συλ λο γι κών δρα στη ριο-
τήτων των α πο στρά των α ξιω μα τι κών. 
Ως μέ λος αυ τών έ χει τη δυ να τό τη τα 
της κοι νω νι κο ποί η σης με συ να δέλ-
φους και συμ μα θη τές, με τους ο ποί-
ους υ πάρ χουν πα γιω μέ νοι συ ναι σθη-
μα τι κοί δε σμοί. Τα μέ λη αυ τών βιώ-
νουν γε νι κά τις ί διες ψυ χο βιο λο γι κές 
με τα βο λές, μέ σα σ’ έ να α ξιο πρε πές, 
ευ γε νι κό και α μοιβαί ου σε βα σμού 
πε ρι βάλ λον και ε πι πλέ ον συνεχί ζουν 
να α σχολού νται με θέ μα τα των στρα-
τιω τι κών εν δια φε ρό ντων τους.

 Να διατηρή σει ε πι κοι νω νί α με 
ένστρατους και απόστρατους α ξιω μα-
τικούς (ε πισκέ ψεις σε στρα τό πε δα και 
ε πι τε λεί α, συ να ντή σεις σε λέ σχες και 
θέ ρε τρα, σε γιορ τές και τε λε τές, σε α σκή-
σεις, ο μι λί ες, συ νέ δρια, σε σύ ντα ξη με-
λε τών κ.λπ.).

 Να συνεχί σει σπουδές σε πα νε-
πιστή μια και άλ λα μορ φω τι κά ι δρύ μα τα, 
ώ στε να εκ πλη ρω θούν α πραγ μα το ποί η-
τες ε πι θυ μί ες του.

 Να α σχο λη θεί με τη με λέ τη βι βλί-

10Ο α ξιω μα τι κός εί ναι έ μπει ρος, εκ παι δευ μέ νος και ε θισμέ νος στην ε πα νε κτί μη ση της κα τά στα σης, προ κει-
μέ νου με νέ ους προ σαρ μοσμέ νους σχε δια σμούς, μέ σω της αυ το γνω σί ας του, να ε πι τύ χει τον νέ ο σκο πό της 
κοι νω νι κής του α πο στο λής, που στη συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση ά πτε ται άμε σα της δι κής του ε πι βί ω σης.
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ων και τη συγ γρα φή 
πά νω σε θέμα τα που 
κα τέχει και α γαπά (το 
βι βλί ο εί ναι ο κα λύ τε ρος 
φί λος, όταν ε πι λέ γε ται, 
ό πως και ο φί λος, κα θό σον 
ο με λε τη τής συ νο μι λεί με το 
βι βλίο).

 Να συμ μετέ χει σε συλ λό-
γους και ε ται ρεί ες (κοινω νι κούς, πο-
λι τι στι κούς, μορ φω τι κούς, α θλη τι κούς 
κ.λπ.), ε φό σον έ χουν τα αξιο λο γι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά της κοι νω νι κής ο μά-
δας ε ντός της ο ποί ας έ ζη σε και έ δρα σε 
μέ χρι την α πο στρα τεί α του.

Α σφα λώς ψυ χο λο γι κές ανά γκες κοι νω-
νι κό τη τας και ε πι κοι νω νί ας ε ξυ πη ρε τούν 
και οι συ να ντή σεις σε κα φε νεί α και λέ σχες 
και η ε να σχό λη ση με ό σα προ σφέ ρουν 
τα πε ρι βάλ λο ντα αυ τά. Πλην ό μως ε κτι μά-
ται ό τι οι συ να ντή σεις αυ τές ε ξυ πη ρε τούν 
την κοινω νι κό τη τα, ό χι ό μως τη δη μιουρ-

γι κή 
δυ να μι κή 
προ σαρ μο γής.

Ε πί σης, ση μα ντι κά εν δια φέ ρου σα εί-
ναι η γε ωρ γι κή καλ λιέρ γεια και η φρο ντί-
δα κή πων, κα θό σον πε ριέ χουν δη μιουρ γι-
κή κα θα ρά δρα στη ριό τη τα. Η α νά πτυξη 
του φυ τού α πό τη γη, η αν θο φο ρί α και 
στη συ νέ χεια η καρ πο φο ρί α του δη μιουρ-
γούν στον καλ λιερ γη τή και φρο ντι στή 
του πλού σια συ ναι σθή μα τα ι κα νοποί η-
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σης, α γαλ λί α σης και ευ φο ρί ας, εξ αι τί ας 
του ε πι τεύγ μα τός του. Ο καλ λιεργη τής 
του κή που βιώ νει πα ρό μοια συ ναι σθή μα-
τα, ό σον α φο ρά τη δη μιουρ γί α, με έναν 
ζω γρά φο, γλύ πτη, μου σουρ γό, μη χα νικό, 
λο γο τέ χνη, ε πι στή μο να-ε ρευ νη τή και γε-
νι κά κά θε δη μιουρ γό.

Ση μα ντι κός, ε πί σης, εί ναι και ο ρό-
λος των «παπ πού δων» κοι νω νιο λο γι κά 
και συ ναι σθη μα τι κά, ι διαί τε ρα σή με ρα 
που αμ φό τε ροι οι γο νείς ερ γά ζο νται. 
Οι «παπ πού δες» εί ναι τα πλέ ον κα-
τάλ λη λα πρό σω πα για να α ναπλη ρώ-
σουν τους γο νείς ό ταν οι τε λευ ταί οι 
α που σιά ζουν στην ερ γα σί α τους. Έ τσι, 
ε πα νέρ χε ται η –της προ η γού με νης 
γε ωρ γι κής ε πο χής– «ε κτε τα μέ νη» οι-
κο γέ νεια, η ο ποί α απο τε λεί την κα λύ-
τε ρη υ πο στή ρι ξη για τη δη μιουρ γί α 
παι διών, εκ μέ ρους των νέ ων σή με ρα 
γο νέ ων. Οι «παπ πού δες» α πο τε λούν 
εγ γύ η ση α σφά λειας των εγ γονών τους 
και ά ρι στα πρό τυ πα για την η θι κή διά-
πλα σή τους.

Τέ λος, ό σοι α ξιω μα τι κοί έ χουν οι-
κο νο μι κή α νά γκη συ μπλή ρω σης των 
ε σό δων τους, κρί νε ται α να γκαί ο να 
υ πάρ χει έ γκαι ρα η σχε τι κή φρο ντί δα 
γι’ αυ τόν τον σκο πό κα τά την α πο-
στρα τεί α τους.

Με τις πα ρα πά νω προ τά σεις προ-
σφέρ θη καν ο ρι σμέ νες κα τευ θύν σεις, 
στις οποί ες ο α πό στρα τος μπο ρεί να 
συ νε χί σει με άλ λο «έν δυ μα» τον κοι-
νω νι κό του ρό λο, βά ση της ψυ χι κής 
του ι σορ ρο πί ας και της δυ να μι κής 
του προ σαρ μο γής στη φά ση αυ τή. Με 
αυ τές τις α να φο ρές για τον δυ να μι κό 
ε πα να προ σα να το λι σμό τού α πό στρα-
του α ξιω μα τι κού, ε πι διώ χθη κε να δο-
θούν ο ρι σμέ νες εν δεί ξεις, ει λημ μέ νες 
α πό γε νι κές θε ω ρή σεις της ε πι στή μης 
της ψυ χο λο γί ας, οι ο ποί ες ε κτι μά ται 

ό τι δύ να νται να πραγ μα τω θούν με τη 
βο ή θεια των ε ξει δικευ μέ νων ψυ χο λό-
γων του στρα τού μας.

ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΟ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ
Συμ βα τι κός εί ναι ο δια χω ρι σμός 

του χρό νου σε πα ρελ θόν, πα ρόν και 
μέλ λον· ο χρό νος εί ναι ένα διαρ κές 
«τώ ρα». Το χθες, το σή με ρα και το 
αύ ριο προσ διο ρί ζο νται ως μο νάδες 
μέ τρη σης του χρό νου, συ νέ πεια των 
με τα βο λών, ε νώ κατ’ ου σί α υ πάρ χει 
και βιώ νε ται μια συ νε χής διάρ κεια με 
αλλα γές. Κά τι α νά λο γο συμ βαί νει και 
με την ου σί α του κό σμου: ε νώ εί ναι 
μια και συ νε χής, παίρ νει διά φο ρες 
μορ φές, δη μιουρ γώ ντας την ε ντύ πω-
ση ό τι υ πάρ χουν πολ λοί κό σμοι, ε νώ 
ο κό σμος εί ναι έ νας.

Μί α εί ναι και η πο ρεί α του αν θρώ-
που η λι κια κά, α νε ξάρ τη τα α πό το ε άν 
εί ναι έ φη βος ή γέ ρο ντας· η ζω ή του 
εί ναι μια συ νε χής προ σαρ μο γή στους 
δη μιουρ γικούς ρό λους του, α νά λο γα 
με τις δυ νά μεις του και τα α πο κτη θέ-
ντα προ σό ντα του. Ο γέ ρος έ χει τη 
σο φί α, ο νέ ος έ χει τη δύ να μη και ο 
έ φη βος την ελ πί δα, ώ στε ο έ νας να 
συ μπλη ρώ νει τον άλ λον και ό λοι μα ζί, 
συλ λο γι κά, να α πο τε λούν μια ε νιαί α 
δη μιουρ γι κή κοι νω νι κή οντό τη τα.

Το ί διο συμ βαί νει και στην ερ γα σια-
κή κοι νω νί α ό που υ πάρ χουν πολ λές 
διαι ρέ σεις, αλ λά ό λες α πο βλέ πουν συ-
νο λι κά στην ε πι βί ω ση και στο κα λό της 
κοι νω νί ας. Πολ λά χρώ μα τα έ χει ο ζω γρα-
φι κός πί να κας, αλ λά η ει κό να του εί ναι 
έ να ε νιαί ο ό λο. Ε πο μέ νως, μια συ νέ χεια 
δι η γή μα τος εί ναι και η δημιουρ γι κή πο-
ρεί α κά θε αν θρώ που και ι διαί τε ρα του 
α ξιω μα τι κού, ε πει δή τα χρώ μα τα των 
κε φα λαί ων του εί ναι πε ρισ σό τε ρο έ ντο-
να α πό τους άλ λους.
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Η κοι νω νιο λο γι κή με τα βο λή της α πο στρα τεί ας για τον αξιω μα τι κό, αλ λά 

και γε νι κά η συ ντα ξιο δό τη ση για κά θε ερ γα ζό με νο άν θρω πο α πο τε λεί 

έ ναν ση μα ντι κό, α πό ψυ χο λο γικής πλευ ράς, σταθ μό στην πο ρεί α της 

ζω ής και εί ναι α νά γκη να στρα φούν οι προ βο λείς του εν δια φέ ρο ντός 

μας προς αυ τή τη με τα βο λή.

Με την πα ρού σα ερ γα σί α ε πι διώ χθη κε κατά έ ναν ε πι στη μο νι κό τρό πο 

να πε ρι γρα φεί το κοι νω νι κοψυ χο λο γι κό πε ρι βάλ λον ε ντός του ο ποί ου 

έ δρα σε ο α ξιω μα τι κός, ως ε πί σης και οι ψυ χο βιο λο γι κές κα τα στά σεις 

που βιώ νο νται σε προ σω πι κό ε πί πε δο, ως συ νέ πεια της α πο στρα τεί-

ας, η ο ποί α συ μπί πτει με την κρί σι μη α πο λο γη τι κή φά ση της η λι κί ας 

κά θε αν θρώ που. Προ τεί νο νται ο ρι σμέ νες κα τευ θύν σεις, συ νέ χεια της 

δη μιουρ γι κής του πο ρεί ας για έ ναν νέ ο κοι νω νι κό ρό λο, ο ο ποί ος να 

ται ριά ζει προς το ή θος του και την πλου σιό τα τη ε μπει ρί α του. Υπ’ αυ-

τούς τους ό ρους, δια τυ πώ νε ται η ευ χή ό πως οι πα ρα πά νω ε κτε θεί σες 

σκέ ψεις απο τε λέ σουν κά ποια α φε τη ρί α προς πε ραι τέ ρω ε πε ξερ γα σί α, 

χά ριν της βελ τίω σης των συν θη κών της α πο στρα τεί ας και της ο μα λής 

προ σαρ μο γής του α ξιωμα τι κού (αλ λά και κά θε άλ λου συ ναν θρώ που 

μας) στον νέ ο δη μιουρ γι κό κοι νωνι κό του ρό λο.11

11Η ό λη ερ γα σί α της «Κοι νω νιο λο γί ας του Α ξιω μα τι κού» α πο τε λεί μια πρω το τυ πί α, στην ο ποί α ε πι διώ χθη-
κε, με κά θε δυ να τή ε πι μέ λεια και υ πευ θυ νό τη τα, να προ σαρ μο σθούν α να λό γως τα δε δο μέ να της επι στή μης 
της ψυ χο λο γί ας μα ζί με ο ρι σμέ να στοι χεί α της φι λο σο φί ας, στα εμπει ρι κά τοιαύ τα της κοι νω νι κής πο ρεί ας 
του α ξιω μα τι κού.
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Ε Υ Φ Υ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η 

Κ Α Ι  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η 

∆ Ι Α Κ Λ Α ∆ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

KEIMENO: Ηλίας Ηλιόπουλος, Ιστορικός

«Η γερμανική εκστρατεία στην Νορβηγία

υπήρξε επιχείρηση περιπετειώδης σε ακραίο βαθμό

 και αντίθετη προς όλες τις αρχές της θεωρίας του πολέμου, 

αφ’ ης στιγμής εξετελέσθη κάτω από τα δόντια

 της αγγλικής κυριαρχίας των θαλασσών».

Μέγας Ναύαρχος Erich Johann Albert Raeder (1876-1960).

∆ Ι Α Κ Λ Α ∆ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

KEIMENO: Ηλίας Ηλιόπουλος, Ιστορικός

KEIMENO: Ηλίας Ηλιόπουλος, ΙστορικόςΗ Γερµανική Εκστρατεία στη Νορβηγία
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Εάν υπάρχει μια στρατιωτική εκστρατεία του εικοστού αιώνα για την οποία 
θα μπορούσε να λεχθεί ότι συμβολίζει κατ’ εξοχήν αυτό που σήμερα αποκαλούμε 
«επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις» (“revolution in military affairs”), αυτή 
είναι η γερμανική εκστρατεία στη Νορβηγία, η οποία διήρκεσε από 9ης Απριλίου 
μέχρι 10ης Ιουνίου 1940.1

Επρόκειτο περί μιας επιτυχούς κοινής, συνδυασμένης αμφίβιας επιχειρήσεως 
–και ακόμη περισσότερο: περί της πρώτης σύγχρονης διακλαδικής επιχειρήσεως 
τέτοιας κλίμακας, στην οποία μάλιστα, χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες δυνάμεις 
διαδραμάτισαν (όλες) μείζονες ρόλους. Ήταν η πρώτη επιχείρηση, κατά την οποία 
η αεροπορική υπεροχή μεταφράστηκε, εν πολλοίς, σε θαλάσσια κυριαρχία, σε 
μια περιοχή στρατηγικής αξίας κρίσιμης για αμφο-

τέρους τους αντιπάλους. 
Οι εξελίξεις της τεχνο-
λογίας της εποχής, όσον 
αφορά τα συστήματα 
επικοινωνίας, επρόκει-
το να έχουν, επίσης, 
σημαντική επίδραση 
στην επιχειρησιακή και 
τακτική εξέλιξη και, 
τελικώς, στην έκβαση 
της εκστρατείας αλλά 
και να αναδείξουν τα 
συστήματα διοικήσε-
ως, ελέγχου και επι-
κοινωνιών ως κρίσι-
μους παράγοντες της 
στρατηγικής. Η βού-
ληση και ικανότητα 
των εμπολέμων, και 

συγκεκριμένα της γερμανικής πλευράς, 
στην πλήρη αξιοποίηση του πολεμικού και εμπορικού στόλου, καίτοι 

ευρέθη αντιμέτωπη με εχθρό αναμφισβητήτως υπέρτερο κατά θάλασσαν, υπήρξε 
αξιοσημείωτη, ενώ αποφασιστικές παράμετροι αποδείχτηκαν η τόλμη, ο αιφνιδια-
σμός και η ικανότητα της ιδίας πλευράς στην ταχεία μεταφορά μεγάλου αριθμού 
στρατευμάτων, καθώς και συναφούς όγκου εξοπλισμού από αέρος. Στην εκστρα-
τεία εκείνη δοκιμάστηκαν νέες επιχειρησιακές μέθοδοι. Οι γερμανικές αεραποβά-

1Για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της Νορβηγικής εκστρατείας παράβαλε: H.-M. Ottmer, Weserübung: 
Der deutsche Angriff auf Dänemark und Norwegen im April 1940, München 1994. Επίσης, W. Hubatsch, 
Weserübung: Die deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940, Göttingen 1960. Για τις γερμανικές 
αεροπορικές επιχειρήσεις παράβαλε: A. Claasen, Hitler’s Northern War: the Luftwaffe’s Ill-Fated Campaign 1940-
1945, Lawrence 2001. Για τις βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις παράβαλε: T.K. Derry, The Campaign in 
Norway 1952. Επίσης, J.R.M. Butler, Grand Strategy, September 1939-June 1941, Vol. 2, London 1957. Επίσης, 
S.W. Roskill, The War at Sea, Vol. 1, London 1954.
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σεις στο νορβηγικό αεροδρόμιο του Stavanger και στο δανικό αεροδρόμιο του 
Aalborg αποτέλεσαν υποδειγματική περίπτωση ευρείας χρήσεως αλεξιπτωτιστών 
για την επίτευξη πολεμικών σκοπών στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία.

Εν πολλοίς, δύναται να λεχθεί ότι η εκστρατεία στη Νορβηγία εκπροσωπεί έναν 
νέο τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Οι διακλαδικές επιχειρήσεις αποτελούν, εκ 
των πραγμάτων και ως εκ της φύσεώς τους, υποθέσεις περισσότερο σύνθετες από 
εκείνες, την ευθύνη διεξαγωγής των οποίων επωμίζεται ένας, κυρίως, κλάδος των 
ενόπλων δυνάμεων. Οι απαιτήσεις για επαρκές και αξιόπιστο σύστημα επικοινωνιών 
και, συνεπώς, για διαρκή ροή πληροφοριών, καθώς και ταχεία όσο και αποτελεσμα-
τική εκτίμηση και ανάλυση των πληροφοριών αυτών –παράμετροι ούτως ή άλλως 
σημαντικές αφ’ εαυτές σε οποιανδήποτε εκστρατεία– καθίστανται ακόμη πιο επι-
τακτικές προκειμένου περί μιας διακλαδικής επιχειρήσεως. Περαιτέρω, η διοίκηση 
και ο έλεγχος ισχυρής μάζας στρατιωτικών δυνάμεων –ομοίως μια υπόθεση που εξ 
αρχής ενέχει έναν σημαντικό βαθμό δυσκολίας, ακόμα και όταν πρόκειται για την 
(φαινομενικώς) απλούστερη των επιχειρήσεων– καθίστανται, επίσης, ζήτημα πιο 
περίπλοκο, όταν αναμειγνύονται τρεις κλάδοι στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Και 
τούτο για πολλούς λόγους, από τους πλέον αυτονόητους τεχνικούς έως τους πλέον 
σύνθετους ψυχολογικούς. Κάθε κλάδος διαθέτει, παραδοσιακά, δικό του σύστημα 
επικοινωνιών, το οποίο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε συμβατό με εκείνο ενός άλλου 
κλάδου, αναπτύσσει δε τις δικές του προτεραιότητες κατά τη συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών, την εκτίμηση/ανάλυση και τη διαβίβασή τους.

Στην περίπτωση της Νορβηγικής Εκστρατείας, ο έλεγχος και η διοίκηση των 
εμπλεκομένων χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων εκτείνονταν κατά 
μήκος ενός εντυπωσιακά μεγάλου επιχειρησιακού θεάτρου εκατοντάδων μιλίων, 
απαιτώντας από αμφότερες τις εμπόλεμες πλευρές (Άγγλων, Γάλλων και Νορβηγών 
αφ’ ενός και Γερμανών αφ’ ετέρου) να αναπτύξουν αναλόγως εκτεταμένο, όσο και 
σύνθετο, σύστημα επικοινωνιών. Επιπροσθέτως, κρίσιμο μέγεθος για την εξέλιξη της 
επιχειρήσεως ήταν να αποκατασταθεί και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής επι-
κοινωνία μεταξύ των επιμέρους κλάδων, καθώς επίσης, τουλάχιστον στην περίπτωση 
της μιας πλευράς, η ενδοσυμμαχική επικοινωνία (κατ’ αρχάς μεταξύ Άγγλων και 
Γάλλων αλλά και εν συνεχεία μεταξύ αυτών και των Νορβηγών συμμάχων τους).

Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, οι δύο κύριοι στρατιωτικοί δρώντες στην εν λόγω 
επιχείρηση, είχαν αντλήσει αμφότεροι αξιοσημείωτα οφέλη από την τεράστια 
βελτίωση που είχε επέλθει στον τομέα της τεχνικής και της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών, κατά την προηγηθείσα περίοδο του Μεσοπολέμου. Το Πολεμικό 
Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία αμφοτέρων των μειζόνων δρώντων –τόσον η 
Βασιλική Αεροπορία (Royal Air Force/RAF) της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (British 
Empire) όσον και η Λουφτβάφφε (Luftwaffe) του Γερμανικού Ράϊχ (Deutsches 
Reich)– διέθεταν ήδη συστήματα επικοινωνιών μέσω ραδιοασυρμάτου και τηλε-
τύπου. Περαιτέρω, οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο σύνολό τους, αλλά και 
το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό, από την άλλη πλευρά, είχαν αναπτύξει αποτε-
λεσματικές υπηρεσίες υποκλοπής σημάτων, αποκτώντας έτσι την δυνατότητα να 
παραβιάζουν τα συστήματα ασφαλείας των εκπομπών των αντιπάλων τους.
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Η Νορβηγική Εκστρατεία αποδείχτηκε μια «μάχη», την έκβαση της οποίας 
έκριναν η ευφυής στρατηγική, η επιτυχώς εφαρμοσμένη διακλαδικότητα, η 
επιχειρησιακή, τακτική και τεχνολογική καινοτομία, η επάρκεια και αμεσότητα 
του συστήματος επικοινωνίας αλλά και η στιβαρή και αποφασιστική ηγεσία. 
Σημειωτέον ότι κατά την έναρξη της εκστρατείας, ουδεμία πλευρά διέθετε σαφή 
υπεροχή δυνάμεων. Όπως ευλόγως θα ανέμενε κανείς, οι Άγγλοι ήσαν ανώτεροι 
κατά θάλασσαν, λόγω του Royal Navy, οι Γερμανοί, αφ’ ετέρου, διέθεταν αεροπο-
ρική υπεροχή, χάρις στη Luftwaffe. Καθ’ όσον αφορά τις χερσαίες δυνάμεις (τις 
δυνάμεις των Αγγλογάλλων που αναπτύχθηκαν επί του εδάφους των επιχειρή-
σεων, καθώς και των Νορβηγών συμμάχων τους αφ’ ενός και των Γερμανών αφ’ 
ετέρου), ήσαν περίπου ισόποσες. Καθώς ουδείς των εμπολέμων διέθετε εμφανή 
στρατιωτική υπεροχή, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η πλευρά εκείνη η οποία 
θα επετύγχανε τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεών της, την ταχύτερη και 
επιτυχέστερη ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και την πλέον άμεση και πειστική 
απάντηση στην ενέργεια του εχθρού θα αποκτούσε το καθαρό πλεονέκτημα.

Είναι αυτονόητο ότι σε μιαν αναμέτρηση μεταξύ δυνάμεων, εν πολλοίς, 
ίσων (από απόψεως ισχύος), οι οποίες, μάλιστα, έχουν εκδιπλωθεί σε ένα 
ευρύτερο χερσαίο και θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων, ο ρόλος των πλη-
ροφοριών, σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό), 
θα αποβεί ακόμη σημαντικότερος από ό,τι συνήθως. Πράγματι, κατά τη 
Νορβηγική Εκστρατεία, το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 1940, η πλευρά η 
οποία θα κατόρθωνε, πρώτον, να αντλήσει τις περισσότερες πληροφορίες 
ως προς τις ακριβείς διαθέσεις και προθέσεις του εχθρού, δεύτερον να 
εκτιμήσει και αναλύσει επαρκώς και ορθώς τις πραγματικές συνθήκες, τη 
διάταξη, τη διαθεσιμότητα και την ανάπτυξη των εχθρικών δυνάμεων και, 
τρίτον, μετά ταύτα, να τις διαθέσει προς τους στρατιωτικούς διοικητές επί 
του εδάφους γρήγορα και αποτελεσματικά, εκείνη και θα αποκτούσε, εν 
τέλει, το αποφασιστικό πλεονέκτημα, όπερ και εγένετο.

Γερμανοί
στρατιώτες 

αποβιβά-
ζονται στη 

Νορβηγία, στις 
9 Απριλίου

1940.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “WESERÜBUNG”

Ας δούμε, λίαν συνοπτικώς, την εξέλιξη της επιχειρήσεως “Weserübung”.2 Στις 
9 Απριλίου 1940 η Γερμανία πραγματοποίησε εισβολή στη Νορβηγία και τη Δανία, 
με στοιχεία έξι (6) Μεραρχιών της Wehrmacht (σημειωτέον: όχι πρώτης τάξεως 
έμψυχο υλικό, καθώς αυτό εκρίθη σκόπιμο να διαφυλαχθεί αλώβητο, εν όψει της 
αμέσως επικειμένης εκστρατείας κατά της Γαλλίας), χιλίων (1000) αεροσκαφών 
της Luftwaffe, καθώς και του συνόλου του Πολεμικού Στόλου Eπιφανείας της 
Kriegsmarine,3 υποστηριζομένου και από ισχυρό αριθμό εμπορικών σκαφών, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χερσαίων στρατευμάτων.

2Σημαίνει: «άσκηση στον Βέζερ», ποταμός της ΒΔ. Γερμανίας, το στόμιο του οποίου κείται στην κάτω 
Σαξονία και οι εκβολές του στη Βόρειο Θάλασσα. 

3“Wehrmacht” (Βέρμαχτ, κατά λέξιν: «Αμυντική Ισχύς»): η ονομασία των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Γερμανίας την περίοδο του λεγομένου «Τρίτου Ράϊχ», ήτοι επί εποχής Αδόλφου Χίτλερ (1933/45). “Luftwaffe” 
(Λουφτβάφφε, κατά λέξιν: «Αεροπορικό Όπλο»): η διαχρονική ονομασία της Γερμανικής Πολεμικής 
Αεροπορίας, μέχρι των ημερών μας. “Kriegsmarine” (Κρηκσμαρίνε, κατά λέξιν: «Πολεμικό Ναυτικό»): η 
ονομασία του Πολεμικού Ναυτικού του Τρίτου Γερμανικού Ράϊχ. Κατά την αμέσως προηγουμένη ιστορική 
περίοδο, την εποχή της μεσοπολεμικής γερμανικής «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης» (1918-33) και μετά την 
ήττα του 1918 και την αναγκαστική εκθρόνιση του Κάϊζερ Γουλιέλμου Β΄, ονομαζόταν “Reichsmarine” 
(Ράϊχσμαρίνε, κατά λέξιν: «Ναυτικό του Ράϊχ»), ενώ ακόμη παλαιότερα, την εποχή του «Δευτέρου Ράϊχ» ή 
της «Αυτοκρατορίας των Γουλιέλμων» (1871-1918), ονομαζόταν “Kaiserliche Marine” (Κάϊζερλιχε Μαρίνε, 
κατά λέξιν: «Αυτοκρατορικό Ναυτικό»). Μεταπολεμικώς, τέλος, το Πολεμικό Ναυτικό της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας ονομάστηκε “Bundesmarine” (Μπούντεσμαρίνε, κατά λέξιν: «Ομοσπονδιακό 
Ναυτικό»).
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Ο αντικειμενικός σκοπός της γερμανικής ενεργείας ήταν η κατάληψη της 
Νορβηγίας διά τετελεσμένου γεγονότος, με επιδιωκόμενους στρατηγικούς σκοπούς: 
α) την προστασία και διασφάλιση της ροής των πολύτιμων για τη Reichskriegsindustrie 
(Πολεμική Βιομηχανία του Γερμανικού Ράϊχ) σιδηρομεταλλευμάτων της («επιτηδείως» 
ουδέτερης) Σουηδίας από τον νορβηγικό λιμένα του Narvik προς την μητροπολι-
τική Γερμανία, β) τη χρήση της Νορβηγίας ως βάσεως επιχειρήσεων εναντίον της 
θαλασσοκράτειρας Μεγάλης Βρετανίας και γ) συναφώς προς το σημείο «β»: την 
προληπτική αποτροπή αγκιστρώσεως των Βρετανών στη Σκανδιναβική Χερσόνησο 
και εγκαθιδρύσεως προγεφυρώματος, από του οποίου ορμώμενοι οι τελευταίοι θα 
μπορούσαν να φράξουν την έξοδο της Γερμανίας προς τη Βόρειο Θάλασσα αλλά 
και να διενεργούν από αέρος επιθέσεις εναντίον της Βορείου Γερμανίας.

Με την έναρξη της Επιχειρήσεως «Βέζερ» της 9ης Απριλίου 1940, η Βέρμαχτ 
πρόλαβε την εκδήλωση αναλόγου και από μακρού σχεδιαζομένου αγγλο-
γαλλικού στρατιωτικού εγχειρήματος στη Νορβηγία, η οποία, μάλιστα, είχε 
αρχικώς προγραμματιστεί για τα μέσα Μαρτίου 1940, αλλ’ εκρίθη σκόπιμο 
να αναβληθεί, εν συνεχεία, για ένα διάστημα (Επιχείρηση “Wilfred” και Σχέδιο 
“R4”). Ειρήσθω εν παρόδω ότι η εισβολή στη Δανία ήταν μια δευτερεύουσα 
πτυχή της όλης επιχειρήσεως. Δεν αποτελούσε δηλαδή αυτοσκοπό, αλλά 
είχε στρατηγική αξία μόνον καθ’ ο μέτρο τα αεροδρόμια του Aalborg, στη 
Βόρειο Γιουτλάνδη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια της 
Luftwaffe, προκειμένου αυτή να διενεργεί βραχείας κλίμακας επιχειρήσεις 
στη Βόρειο Θάλασσα.

Οι Γερμανοί πέτυχαν υψηλό βαθμό αιφνιδιασμού έναντι των αντιπάλων τους κατ’ 
εκείνο το πρωί της 9ης Απριλίου 1940, όταν οι ναυτικές δυνάμεις τους, σε μια άριστα 
συγχρονισμένη ενέργεια, κατέφθασαν ταυτοχρόνως και κατέλαβαν τους λιμένες 
του Narvik, Bergen, Trondheim και του Kristiansand. Μονάδες Αλεξιπτωτιστών και 

Αερομεταφερομένου 
Πεζικού κατέλαβαν τους 
αερολιμένες του Όσλο 
και του Stavanger. Η 
Βέρμαχτ είχε καταλάβει 
με ευκολία τη νορβηγι-
κή πρωτεύουσα μέχρι 
τις πρώτες απογευματι-
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Γερμανικά 
μεταγωγικά Junkers 
Ju52 υπερίπτανται της 
Κοπεγχάγης,
9 Απριλίου 1940.
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νές ώρες. Μόνον στο φιόρδ του Όσλο, οι Γερμανοί σημείωσαν αδυναμία επιτεύξεως 
του αντικειμενικού σκοπού, όταν η δύναμη που είχε σταλεί στην περιοχή εκείνη, 
εισέδυσε στα στενά ύδατα του φιόρδ και εβλήθη ανηλεώς από τη νορβηγική 
παράκτια άμυνα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του βαρέος καταδρομικού 
«Μπλύχερ» (“Blücher”), το οποίο μετέφερε μονάδες στρατηγείου για τις γερμανι-
κές δυνάμεις, και την απώλεια 1.000 περίπου Γερμανών στρατιωτών και ναυτών. 
Εν τούτοις, παρά την απώλεια του προαναφερθέντος σκάφους, καθώς και του 
ελαφρού καταδρομικού «Καινιξβέργη» (“Königsberg”), στο Bergen, αλλά και δέκα 
ακόμη αντιτορπιλικών του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού –κατόπιν συμπλοκής 
με το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό στο Narvik, λίγες ημέρες μετά την γερμανική 
απόβαση– οι Γερμανοί πέτυχαν όλους τους μείζονες αντικειμενικούς σκοπούς 
που είχαν θέσει την πρώτη ημέρα της επιχειρήσεως. Ο Νορβηγικός Στρατός, ο 
οποίος απετελείτο εν πολλοίς εξ εφέδρων, δεν ήταν σε θέση να επιστρατεύσει 
περισσοτέρους από 40.000 εκ των 106.000 ανδρών που υποτίθεται ότι μπορούσε 
να παρατάξει.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ
Περί τα μέσα Απριλίου 1940, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν 

εις Namsos και Andalsnes, σε μιαν απόπειρα να περικυκλώσουν τους Γερμανούς 
αλεξιπτωτιστές, που είχαν αγκιστρωθεί στο Trondheim. Οι γερμανικές δυνάμεις που 
ενεργούσαν στο Bergen και στο Trondheim είχαν αποκοπεί από τη γραμμή ενισχύ-
σεων και ανεφοδιασμού από θαλάσσης, κατά τις πρώτες εβδομάδες της εκστρατείας, 
και, επομένως, είχαν καταστεί ευάλωτες σε πιθανή εχθρική αντεπίθεση. Η μείζων 
δυσκολία, όμως, την οποία αντιμετώπισαν οι Γερμανοί στην κεντρική Νορβηγία, 
συνίστατο στην αντιμετώπιση των υποβρυχίων του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, 
που αποδείχτηκαν και η πιο αποτελεσματική συνιστώσα της στρατιωτικής/ναυτικής 
δυνάμεως των Δυτικών Συμμάχων κατά την εκστρατεία εκείνη. Πράγματι, ο Στόλος 
Υποβρυχίων του Royal Navy πέτυχε να πλήξει καίρια πολλά από τα σκάφη που 

μετέφεραν προμήθειες και 
πολεμοφόδια για τα γερμα-
νικά στρατεύματα.

Όπως προανεφέρθη, 
περί τα μέσα Απριλίου, με-
γάλη συμμαχική δύναμη 
αποβιβάστηκε στο στόμιο 
του φιόρδ του Νάρβικ και 
άρχισε αργή προέλαση 
κατά ξηράν, προκειμένου 
να ανακαταλάβει τον ομώ-
νυμο –σπουδαίας στρατη-

Το βρετανικό θωρηκτό 
Warspite εν δράσει στα 

νορβηγικά φιόρδ
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γικής σημασίας– λιμένα. Εν τούτοις, όλες οι απόπειρες των αγγλογαλλικών χερσαίων 
στρατευμάτων απέτυχαν παταγωδώς. Η κατάληψη των αεροδρομίων της Νορβηγίας 
από τη Luftwaffe έδωσε στους Γερμανούς αεροπορική υπεροχή στο θέατρο της 
Βορείου Θαλάσσης και οι βρετανικές δυνάμεις, οι οποίες αποβιβάστηκαν εις Namsos 
και Andalsnes, διαθέτοντας μικρή υποστήριξη από αέρος και αντιμετωπίζοντας 
διαρκείς γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις, αδυνατούσαν να κρατήσουν τις θέσεις 
τους. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, τελικώς, από την κεντρική Νορβηγία 
στις αρχές Μαΐου. Απέμενε πλέον μόνον το Νάρβικ όπου ένα γερμανικό Σύνταγμα 
Πεζικού, ενισχυμένο και από τα πληρώματα των βυθισθέντων αντιτορπιλικών, 
μαχόταν σθεναρώς, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να καθυστερήσει την 
προέλαση της (αριθμητικώς πολύ υπέρτερης) συμμαχικής δυνάμεως. Μόλις η 
κεντρική Νορβηγία κατέστη ασφαλής για τους Γερμανούς, η Luftwaffe, δυναμένη 
πλέον να επιχειρεί από των αεροδρομίων του Τρόντχαϊμ και αλλαχού εναντίον των 
βρετανικών και γαλλικών ναυτικών δυνάμεων, κατέστησε τις συμμαχικές θέσεις στο 
Νάρβικ εξαιρετικά ευάλωτες, και οι Αγγλογάλλοι αναγκάστηκαν να απαγκιστρωθούν 
από τον λιμένα, τον Ιούνιο του 1940.4

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥΣ
Η Εκστρατεία της Νορβηγίας επέφερε σοβαρές απώλειες και για τις δύο αντιμα-

χόμενες πλευρές. Το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό διαδραμάτισε πολύ σημαντικό 
ρόλο, υπέστη όμως και ανάλογες ζημίες. Η Kriegsmarine απεδείχθη λίαν επιτυχής 
στη μεταφορά του πρώτου κύματος των γερμανικών χερσαίων δυνάμεων στην 
ακτή, πλην όμως επλήγη βαρύτατα από το (παραδοσιακά, πολύ υπέρτερον) Royal 
Navy. Αλλά και το τελευταίο, συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού στόλου 
που το συνεπικουρούσε, κατέβαλε βαρύτατο τίμημα. Μεταξύ των απωλειών συ-
μπεριλαμβάνεται και το αεροπλανοφόρο “Glorious” («Ένδοξος»), το οποίο βυθί-
στηκε από το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό στο τέλος της εκστρατείας. Βαρύτατες 
υπήρξαν και οι αεροπορικές απώλειες αμφοτέρων των μερών: Η Luftwaffe έχασε 
260 αεροσκάφη, ενώ η RAF και το Βασιλικό Ναυτικό 163 συνολικά.5 Οι απώλειες 

4Πρβλ. βιβλιογραφία ο.π.
5E.R. Hooten, Phoenix Triumphant, London 1994, 236.

Το αεροπλανοφόρο “Glorious”
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τόσο των βρετανικών όσο και των γερμανικών χερσαίων δυνάμεων ήσαν μάλλον 
συγκρατημένες, αλλά οι συμμαχικές ταξιαρχίες που είχαν αποβιβασθεί στην κε-
ντρική Νορβηγία έχασαν όλον τον οπλισμό τους.

Από επιχειρησιακής και στρατηγικής επόψεως, η εκστρατεία απετέλεσε 
μεγίστη επιτυχία της Γερμανίας: Η κατάληψη της Νορβηγίας διασφάλισε τον 
εφοδιασμό του γερμανικού Ράϊχ με υψηλής ποιότητος σιδηρομεταλλεύματα 
εκ Σουηδίας, εξασφάλισε τον έλεγχο της Βορείου Θαλάσσης, ενώ παρέσχε 
τέλος στη γερμανική πλευρά, μια πρώτης τάξεως αεροναυτική βάση –ιδεώδες 
ορμητήριο για τη διενέργεια επιθέσεων τόσο των υποβρυχίων του Γερμανικού 
Πολεμικού Ναυτικού όσο και των πολεμικών αεροσκαφών της Luftwaffe, 
εναντίον των Βρετανικών Νήσων.

Η ΝΟΡΒΗΓIΑ ΩΣ ΚΛΕΙΔOΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚHΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ
Ο πλέον ένθερμος θιασώτης της ιδέας διενεργείας μιας εισβολής στη Νορβηγία 

ήταν το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το γεγονός ουδόλως ξενίζει, λαμβανομένης 
υπ’ όψιν της εμπειρίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των διδαγμάτων που 
εξήγαγαν οι αξιωματικοί του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού εξ αυτής. Ήδη κατά 
τον Μεσοπόλεμο, οι ευφυέστεροι εγκέφαλοι της Kriegsmarine είχαν σοβαρούς 
λόγους να θεωρούν τη Νορβηγία ως κλειδόλιθο της γερμανικής στρατηγικής σε 
περίπτωση νέου πολέμου με τη θαλασσοκράτειρα Βρετανία –και τούτο είχε καταστεί 
κοινό μυστικό. Εν έτει 1929, ο Αντιναύαρχος Wolfgang Wegener, παλαίμαχος του 
Μεγάλου Πολέμου και διεθνώς ανεγνωρισμένος θεωρητικός της ναυτικής ισχύος και 
στρατηγικής, ο οποίος έχαιρε υψηλής υπολήψεως μεταξύ φίλων και πρώην αντιπά-
λων αδιακρίτως, εξέδωσε το μνημειώδες σύγγραμμά του υπό τον τίτλο «Η Ναυτική 
Στρατηγική του Παγκοσμίου Πολέμου», το οποίον έμελλε ταχέως να καταστεί η 

«Βίβλος» του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού.6

Προβαίνοντας σε μιαν εντυπωσιακή, όσον και 
απολύτως ακριβή στρατηγική σύλληψη και ανά-
λυση, ο Ναύαρχος Wolfgang Wegener προσδι-
όρισε ως το βαρύτερο σφάλμα της Γερμανίας, 
από στρατηγικής απόψεως, κατά τη διάρκεια του 
προηγηθέντος Μεγάλου Πολέμου (1914-1918), το 
γεγονός ότι δε μερίμνησε ώστε να καταλάβει τη 
Νορβηγία, ούτως ώστε: α) να αποτρέψει τη χρήση 
της εκ μέρους του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, 
στο πλαίσιο της εφαρμοσθείσης στρατηγικής ναυ-
τικού και οικονομικού αποκλεισμού της Γερμανίας, 
β) να εξασφαλίσει, κατά συνέπεια, στον γερμανικό 
πολεμικό και εμπορικό στόλο ελευθερία κινήσεως 
στη Βόρειο Θάλασσα και γ) να δύναται, πλέον, να 
χρησιμοποιήσει εκείνη (η Γερμανία) τη Νορβηγία 

6W. Wegener, Die Seestrategie des Weltkrieges, Berlin 1929. Για μιαν αγγλική μετάφραση όρα: W. Wegener, 
The Naval Strategy of the World War, ed. and trans. H. Herwig, Annapolis 1989.

Wolfgang Wegener
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ως ορμητήριο επιχειρήσεων κατά της Βρετανίας, του Βασιλικού Ναυτικού και 
του εμπορικού στόλου της.7

Εν προκειμένω, επιβάλλεται, έστω και λίαν συνοπτικώς, μια ιστορική αναδρο-
μή στην εξέλιξη της υψηλής στρατηγικής της Γερμανίας. Από του τέλους του 
19ου αι. και μέχρι της παραμονής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία 
επεχείρησε να επιλύσει το στρατηγικό πρόβλημα που της έθετε η βρετανική 
κυριαρχία επί της Βορείου Θαλάσσης με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής, η 
οποία συνίστατο στα ακόλουθα σημεία8: α) απόκτηση της γεωστρατηγικώς κρί-
σιμης νήσου Ελιγολάνδης και ανέγερση εκεί ναυτικής βάσεως και β) εφαρμογή 
εκτεταμένων ναυτικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και ναυπήγηση ισχυρού 
πολεμικού στόλου, και δη θωρηκτού. Το τελευταίο είχε σκοπό9: α) αφ’ ενός μεν 
την ενίσχυση της αξιοπιστίας της Γερμανίας και τον καταναγκασμό της Μεγάλης 
Βρετανίας στην αποδοχή του γερμανικού Ράϊχ ως ισότιμου δρώντος στον διεθνή 
συσχετισμό ισχύος και στα διεθνή παίγνια επιρροής (αναγνώριση, εκ μέρους των 
ήδη υφιστάμενων αποικιακών δυνάμεων, και ιδιαιτέρως της Μεγάλης Βρετανίας, 
του «δικαιώματος» του νεοσύστατου γερμανικού Ράϊχ σε «μίαν θέσιν υπό τον ήλιον» 
“einen Platz an der Sonne” κατά την παροιμιώδη διακήρυξη του Καγκελλαρίου φον 
Μπύλωφ), καθώς και την αξιόπιστη αποτροπή βρετανικής επιθετικής ενεργείας, 
β) αφ’ ετέρου δε, την πολεμική προπαρασκευή του Γερμανικού Αυτοκρατορικού 
Ναυτικού (Kaiserliche Marine) για την επιτυχή διεξαγωγή της Αποφασιστικής 
Ναυμαχίας (Entscheidungsschlacht zur See) με το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, 
όταν η συγκυρία για το πρώτο θα καθίστατο ευνοϊκή.

Συγχρόνως, όμως, ήδη την περίοδο εκείνη, υπό το κράτος και την επιρροή 
των σύγχρονων θεωριών των Mahan, Corbett, Ratzel και λοιπών, υψώθηκαν 
φωνές, εντός του Γερμανικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού, υπέρ μιας δυναμικής 
επεμβάσεως στα δεδομένα της ναυτικής γεωγραφίας –πέραν, δηλαδή, της από-
πειρας αντιμετωπίσεως του στρατηγικού προβλήματος της Γερμανίας στη θα-
λάσσια περιοχή βορείως των συνόρων της, δια «συμβατικών» μέσων. Συναφώς, 
ο Ναύαρχος Wolfgang Wegener επέκρινε την ηγεσία της Kaiserliche Marine, διότι 
δεν απέδιδε τη δέουσα προσοχή στις σύγχρονες τότε και εξαιρετικά προσφιλείς 
στους στρατιωτικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους γεωγραφικές θεωρήσεις, αλλά 
προσπαθούσε να επιλύσει το στρατηγικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε μόνον διά 
τακτικών μέσων. Υπενθύμιζε δε ως ακολούθως: «Στρατηγική είναι το δόγμα των 
στρατηγικών-γεωγραφικών θέσεων, των αλλαγών τους και της επιδεινώσεώς τους». Εξ 
ου και ο Wegener συνιστούσε την υιοθέτηση μιας επιθετικής στρατηγικής, προς 
βελτίωση της γεωγραφικής θέσεως του γερμανικού Ράϊχ.10

7Για την επίδραση, την οποίαν άσκησαν οι θέσεις του Ναυάρχου Wegener επί της γερμανικής στρατηγικής 
σκέψεως και σχεδιάσεως πρβλ. C.-A. Gemzell, Organization, Conflict, Innovation: A Study of German Naval 
Strategic Planning 1888-1940, Lund 1971, 373-390.

8Συναφώς όρα, Η. Ηλιόπουλος, Ιστορία, Γεωγραφία και Στρατηγική της Ναυτικής Ισχύος. Εισαγωγή στις 
θεμελιώδεις έννοιες, Αθήνα 2010, 111-114.

9Όρα Ηλιόπουλος ο.π., καθώς και 80-85.
10Για την στρατηγική σκέψη του Wegener αλλά και για την παροιμιώδη αντιπαλότητα μεταξύ αυτού 

και του Raeder, όρα K.P. Hansen, “Raeder versus Wegener: conflict in German naval strategy”, Naval War 
College Review 58, 4 (2005), 81-108.
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Και η μεν στρατηγική, την οποία σχεδίασε και εφήρμοσε ο Αρχηγός του 
Αυτοκρατορικού Ναυτικού, προ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ακόμη, Μέγας 
Ναύαρχος Αλφρέδος Φρειδερίκος φον Τίρπιτς (Alfred Friedrich von Tirpitz), δεν 
επέτυχε, τελικώς, τους σκοπούς της: Δεν εξανάγκασε τη Μεγάλη Βρετανία να 
αποδεχθεί διαμοιρασμό της κυριαρχίας των θαλασσών με την Γερμανία ούτε 
λειτούργησε προς την επιθυμητή κατεύθυνση της αποτροπής έναντι της Μεγάλης 
Βρετανίας, ως κρίνεται δε εκ του αποτελέσματος (βλέπε: ναυμαχία Γιουτλάνδης): 
Δεν προετοίμασε –ή δεν πρόλαβε χρονικώς να προετοιμάσει– το Γερμανικό 
Αυτοκρατορικό Ναυτικό επαρκώς για την επερχόμενη Αποφασιστική Ναυμαχία 
με το Βασιλικό Ναυτικό. Απεναντίας, ενίσχυσε τη θαλασσοκράτειρα Βρετανία στην 
απόφασή της να μην υποχωρήσει έναντι των γερμανικών απαιτήσεων στο ζήτημα 
των ναυτικών εξοπλισμών, να προπαρασκευαστεί καταλλήλως για την επερχόμενη 
κατά θάλασσαν αναμέτρηση και να σφυρηλατήσει διακρατική συμμαχία εναντίον 
του επίφοβου δυνητικού ηπειρωτικού ηγεμόνα, προς αποτροπήν της συγκροτή-
σεως ενός γεωπολιτικώς και γεωοικονομικώς ενοποιημένου πόλου ισχύος στη 
δυτική πλευρά της ευρασιατικής παγκοσμίου νήσου.

Εν τούτοις, η προαναφερθείσα συμβουλή του Ναυάρχου Wegener φαίνεται 
ότι ελήφθη σοβαρώς υπ’ όψιν από τους ιθύνοντες του Γερμανικού Πολεμικού 
Ναυτικού (Kriegsmarine), κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Καταληφθέντες εξ απίνης την 9η Απριλίου 1940 (ως μη έδει, διότι διέθεταν σωρεία 
ενδείξεων περί της σχεδιαζομένης γερμανικής εισβολής) και διαπιστώνοντας ότι οι 
Γερμανοί κυριολεκτικώς τους πρόλαβαν, οι Αγγλογάλλοι έσπευδαν, πλέον, ασθμαίνοντες 
προς τη Βόρειο Θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίσουν τους μείζονος στρατηγικής 
σημασίας νορβηγικούς λιμένες και να επικουρήσουν τα νορβηγικά στρατεύματα.

Καθώς οι βρετανικές ναυτικές δυνάμεις έπλεαν προς τα δυτικά της Νορβηγίας 
τις πρώτες ημέρες της εκστρατείας, εντοπίστηκαν αμέσως από τα γερμανικά ανα-
γνωριστικά αεροσκάφη και επλήγησαν, εν συνεχεία, από τα βομβαρδιστικά και τα 
καταδιωκτικά καθέτου εφορμήσεως τύπου “Stukas”. Την πρώτη ημέρα της εκστρα-
τείας, τρεις Μοίρες Ναυτικής Αναγνωρίσεως της Luftwaffe διενήργησαν 49 εξόδους, 
προκειμένου να εντοπίσουν τον βρετανικό Home Fleet. Κάθε φορά που οι βρετανικές 
ναυτικές μονάδες επιφανείας εντοπίζονταν, τα γερμανικά αναγνωριστικά σήμαιναν 
τα γερμανικά σκάφη και καλούσαν τα βομβαρδιστικά και τα “Stukas”. Το απόγευμα 
της 9ης Απριλίου 1940, δύο Πτέρυγες Βομβαρδιστικών και ένας Σχηματισμός “Stukas” 
επετέθησαν εναντίον του Βασιλικού Ναυτικού, βυθίζοντας ένα αντιτορπιλικό και 
προξενώντας ζημίες σε πέντε καταδρομικά, καθώς και σε μερικά μικρότερα και 
βοηθητικά σκάφη.11 Αντιμέτωποι με τη γερμανική αεροπορική απειλή, οι Βρετανοί 
απεφάσισαν να τραβήξουν τις ναυτικές δυνάμεις τους μακράν του θαλάσσιου χώρου 
του κειμένου δυτικώς και νοτίως της Νορβηγίας.

11Hutten, ο.π., 226.
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Εξ άλλου, καθ’ όλην τη 
διάρκεια της εκστρατείας, 
οι επικοινωνίες μεταξύ των 
Μοιρών Αναγνωρίσεως 
της Luftwaffe και του 
Στρατηγείου του 10ου 
Αεροπορικού Σώματος 
ήσαν άριστες και η πλη-
ροφόρηση για τις κινήσεις 
του Βρετανικού Βασιλικού 
Ναυτικού διαβιβαζόταν αμέσως στο Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και στις χερσαίες 
δυνάμεις.12 Οι Μοίρες Μακράς Αναγνωρίσεως της Luftwaffe αποδείχτηκαν ικανές να 
παράσχουν μια πολύ καλή εικόνα των βρετανικών και νορβηγικών χερσαίων δυνά-
μεων στα φίλια τμήματα. Από την άλλη πλευρά, οι Μοίρες Αναγνωρίσεως της RAF 
και του Βασιλικού Ναυτικού, ενεργώντας επιχειρησιακά σε μια τεράστια ακτίνα και 
όντας ευάλωτες στις επιθέσεις της Luftwaffe (που εφορμούσε από των βάσεων της 
Νορβηγίας και της Δανίας, τις οποίες μόλις είχε καταλάβει), απεδείχθησαν ανίκανες 
να παράσχουν στις φίλιες δυνάμεις μιαν ακριβή εικόνα των γερμανικών θέσεων και 
της ισχύος και κινήσεως των εχθρικών στρατευμάτων, κατά τη διάρκεια των μαχών 
του Τρόντχαϊμ και της κεντρικής Νορβηγίας.

Εξ άλλου, οι Γερμανοί κατείχαν το ουσιώδες και, εν τέλει, κρίσιμο πλεονέκτημα 
της τεχνολογικής υπεροχής του συστήματος επικοινωνιών, την περίοδο που έλα-
βε χώρα η Εκστρατεία της Νορβηγίας. Εν προκειμένω, ο ρόλος του Γερμανικού 
Πολεμικού Ναυτικού απεδείχθη καίριος: είναι γνωστό ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών 
του Ναυτικού διέθετε εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό –ας μη λησμονείται, άλλω-
στε, ότι από αυτήν προήρχετο και ο πολύς Γουλιέλμος Κανάρης (ο Ναύαρχος 
Wilhelm Canaris). Η περίφημη “B-Diest”, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Γερμανικού 
Πολεμικού Ναυτικού, είχε καταφέρει να «σπάσει» δύο από τους βασικούς κώδικες 
του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού: τον κώδικα “Naval Cypher”, που αφορούσε 
επιχειρησιακά σήματα, και τον “Naval Code”, που αφορούσε τη διοικητική μέριμνα 
και τις κινήσεις των βρετανικών σκαφών. Συνεπεία τούτου, τον Απρίλιο του 1940 
η Υπηρεσία Πληροφοριών της Kriegsmarine ήταν σε θέση να διαβάζει το 50% των 
μηνυμάτων που αποστέλλονταν μέσω του κώδικα “Naval Cypher”, παρέχοντας στο 
Ναυαρχείο και στις μονάδες ροή πληροφοριών για τις θέσεις και μετακινήσεις των 
μεγάλων μονάδων του Βασιλικού Ναυτικού.13

Συνεπώς, διαθέτοντες αυτό το πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με την αρίστη 

12Πρβλ. J.L. Moulton, The Norwegian Campaign of 1940: A Study of Warfare in Three Dimensions, London 1966, 106.
13Πρβλ. J. Rohwer, “Radio Intelligence in the Battle of the Atlantic”, στο W. Hitchcock (ed.), The Intelligence 

Revolution: A Historical Perspective, Washington 1991, 77-110, εν προκειμένω ιδιαιτέρως 79.

Τα βομβαρβιστικά 
“Stukas” έπαιξαν ηγετικό 

ρόλο στις γερμανικές 
επιθέσεις.
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χρήση των Μοιρών Αναγνωρίσεως της Luftwaffe, οι Γερμανοί ήσαν σε θέση 
να έχουν ακριβή εικόνα των βρετανικών κινήσεων. Αντιθέτως, κατ’ εκείνην 
τη φάση του πολέμου, οι Βρετανοί αποκρυπτογράφοι είχαν σημειώσει 
μικρή μόλις πρόοδο ως προς την αποκρυπτογράφηση του περίφημου 
συστήματος «ΑΙΝΙΓΜΑ» (“ENIGMA”) του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. 
Ειρήσθω εν παρόδω ότι, προ της εισβολής στην Νορβηγία, η Luftwaffe και 
το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό είχαν διαταχθεί να τηρήσουν σιγή ασυρμά-
του. Μετά την έναρξη της εισβολής, οι μονάδες της Luftwaffe βασίζονταν 
κυρίως στον ραδιο-ασύρματο για τις επικοινωνίες τους, με συνέπεια να 
επιτύχουν οι Βρετανοί, χάρις στο πρόγραμμα “ULTRA”, να υποκλέψουν και 
να αποκωδικοποιήσουν πλείστα όσα μηνύματα, που αφορούσαν τις θέσεις, 
την οργάνωση, την ισχύ και τις μετακινήσεις της Γερμανικής Πολεμικής 
Αεροπορίας. Ωστόσο, κατ’ εκείνο το διάστημα του πολέμου, οι Γερμανοί 
διατηρούσαν ακόμα το πλεονέκτημα στον τομέα των επικοινωνιών.14

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚH ΑΠΟΤΥΧIΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕIΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αναμφιβόλως, μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες, όσο και εντυπωσιακές 
αποτυχίες της βρετανικής στρατιωτικής ηγεσίας υπήρξε η αδυναμία ή ανικα-
νότητα να αναλυθούν και να εκτιμηθούν ορθώς οι (απειράριθμες!) ενδείξεις 

14Πρβλ. Rohwer, ό.π., 79, και Claasen, ό.π., 85 και εξής.

Το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό (Kriegsmarine)
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–προ της 9ης Απριλίου 1940– ότι οι Γερμανοί συγκροτούσαν μια δύναμη εισβολής. 
Στις αρχές του 1940, η Διοίκηση Βομβαρδιστικών (Bomber Command) της RAF 

διενήργησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον γερμανικών ναυτικών εγκαταστάσεων στη 
Βόρειο Θάλασσα και ανέφερε τα σχετικά με τις γερμανικές θέσεις και διαθεσιμότη-
τες.15 Μέχρι των αρχών Απριλίου έπρεπε να έχει καταστεί φανερό στους Βρετανούς 
ότι το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό προέβαινε στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
μονάδων, με προφανή σκοπό τη διενέργεια μιας επιχειρήσεως ευρείας κλίμακος. Στις 
4 Απριλίου, φερ’ ειπείν, έφθασαν ως και αναφορές πρακτόρων από την Κοπεγχάγη, 
που προειδοποιούσαν για γερμανική επικείμενη κίνηση στη Νορβηγία. Άλλες ανα-
φορές περί ευρείας κλίμακος κινήσεων γερμανικών σκαφών στη Βαλτική Θάλασσα 
και στον όρμο της Ελιγολάνδης (Βόρειος Γερμανία) ελήφθησαν στις 6 Απριλίου. Το 
πρωί της 7ης Απριλίου, η Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης (Coastal Command) ανέφερε 
κινήσεις γερμανικών πολεμικών σκαφών στη Βόρειο Θάλασσα, και συγκεκριμένα ενός 
καταδρομικού και έξι αντιτορπιλικών. Η πληροφορία βασιζόταν σε εναέρια φωτοανα-
γνώριση. Είναι ενδεικτικό ότι η εν λόγω αναφορά χρειάστηκε 2,5 ώρες για να διέλθει 
τη γραφειοκρατία των επιτελείων και να φθάσει, εν τέλει, στο Γραφείο του Αρχηγού 
του Home Fleet, Ναυάρχου Charles Forbes. Εν τω μεταξύ, ως και συμπλοκή υπήρξε 
καθώς η Διοίκησις Βομβαρδιστικών της RAF στις 13.25 της ίδιας ημέρας, εντόπισε και 
επετέθη, προ των ακτών του Skagerrak, εναντίον μιας γερμανικής ναυτικής μοίρας, 
η οποία απετελείτο από ένα θωρακισμένο καταδρομικό, δύο καταδρομικά, δέκα 
αντιτορπιλικά και άλλες μονάδες επιφανείας. Σημειωτέον ότι και αυτή η πληροφορία 
χρειάστηκε, επίσης, τέσσερις ώρες μέσω των διαύλων επικοινωνίας και γραφειοκρατίας 
της RAF, έως ότου φθάσει τελικώς, στο Βασιλικό Ναυτικό.16

Όταν, επιτέλους, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι απάντησαν στη γερμανική εισβολή, 
αποστέλλοντας χερσαίες δυνάμεις στην κεντρική και βόρειο Νορβηγία, η αποτυ-
χία της συμμαχικής σχεδιάσεως (που υποτίθεται ότι προετοιμαζόταν επί έξι μήνες 
ακριβώς για ένα παρόμοιο ενδεχόμενο, και πάντως για τη διεξαγωγή στρατιωτι-
κών επιχειρήσεων στη Νορβηγία) κατέστη οδυνηρά εμφανής, προσλαμβάνοντας 
τις διαστάσεις ενός “fiasco”. 
Απεδείχθη ότι ως και πλη-
ροφορίες ανοικτών πηγών, 
ακόμη και για τα στοιχειώδη 
των νορβηγικών λιμένων και 
της εν γένει γεωγραφίας της 
χώρας δεν είχαν συλλεγεί 
και αναλυθεί προσηκόντως.

15Πρβλ. M. Middlebrook – C. Everitt (eds.), The Bomber Command War Diaries, London 1985, 24-32.
16Πρβλ. Roskill, ό.π., 158 και Moulton, ό.π., 100 και εξής.

Πτήση του αεροσκάφους 
Hawker-hurricane της RAF 

το 1940 στη Νορβηγία
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Οι λιμένες του Namsos και Andalsnes ήσαν πολύ μικροί, για να υποστηρίξουν 
οιανδήποτε συμμαχική αποβατική ενέργεια. Η Γαλλική Ταξιαρχία π.χ., που αφίχθη 
εις Namsos, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει όλον τον βαρύ οπλισμό της (ακόμη δε 
και τους ημιόνους και τα σκι) στο μεταγωγό σκάφος, και τούτο διότι οι αρμόδιοι 
της σχεδιάσεως της επιχειρήσεως είχαν παραγνωρίσει μιαν (ήσσονος σημασίας 
για εκείνους) «λεπτομέρεια», ότι δηλαδή το σκάφος ήταν πολύ μεγάλο για να 
μπορέσει να διεισδύσει στον λιμένα.17 Εξ άλλου, ούτε ο Βρετανικός Στρατός ούτε η 
RAF είχαν εφοδιασθεί με ακριβείς χάρτες της Νορβηγίας. Η Αεροπορική Υπηρεσία 
του Βασιλικού Ναυτικού διενήργησε υπερπτήσεις, χρησιμοποιώντας χάρτες του 
Ναυαρχείου, χωρίς τοπογραφικές αναφορές –ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο εγχείρημα, 
όταν κανείς υπερίπταται μιας εξόχως ορεινής χώρας, όπως η Νορβηγία. Η Διοίκηση 
Βομβαρδιστικών της Βασιλικής Αεροπορίας προσέφυγε στη χρησιμοποίηση των 
χαρτών από το περί Σκανδιναβίας κεφάλαιο του γεωγραφικού άτλαντα Baedeker 
(έκδοση 1912), προκειμένου να μπορέσει να κατευθύνει τα αεροσκάφη της, τα οποία 
έπρεπε να διενεργήσουν επιθέσεις εναντίον των αεροδρομίων της νοτίου Νορβηγίας, 
που είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών.18 
Τέλος, η Βρετανική Διοίκηση είχε αποτύχει ολοσχερώς να εγκαταστήσει αξιωματι-
κούς-συνδέσμους και κλιμάκια επικοινωνιών με τους Νορβηγούς συμμάχους της.

Αναντιλέκτως, η πενιχρή πληροφόρηση επηρέασε ουσιωδώς την αποτελεσμα-
τικότητα της Βασιλικής Αεροπορίας στην εκστρατεία εκείνη. Εν αντιθέσει προς 
τους Βρετανούς, που είχαν να επιδείξουν αξιοσημείωτα κακές επιδόσεις στον 
τομέα των διακλαδικών πληροφοριών και του συντονισμού σε επιχειρησιακό και 
τακτικό επίπεδο, οι γερμανικές δυνάμεις είχαν σχεδιάσει προσεκτικά τις κινήσεις 
τους, καθ’ όσον αφορά τον συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ επιμέρους 

17Πρβλ. Α. Horne, To Lose a Battle: France 1940, London 1979, 204.
18Πρβλ. F. H. Hinsley, British Intelligence in the Second World War: its Influence on Strategy and Operations, 

Vol. 1, London 1979, 140.

Άποψη του Namsos 
το 1940, μετά τους 
βομβαρδισμούς των 
Γερμανών.
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κλάδων και μονάδων. Ο τομέας των πληροφοριών έμελλε να αποδειχθεί κρίσιμος 
για την έκβαση της επιχειρήσεως “Weserübung”.19

Η βρετανική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία γνώριζε ασφαλώς την ανεκτίμητη 
στρατηγική αξία της Βορείου Θαλάσσης και δη της Νορβηγίας, για τη Γερμανία: 
Το Ναυαρχείο τελούσε πλήρως ενήμερο της τεράστιας δημοτικότητας, της οποίας 
έχαιραν το σύγγραμμα και οι θέσεις του Ναυάρχου Wegener εντός των τάξεων του 
Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το Υπουργείο Οικονομικού Πολέμου (Ministry 
of Economic Warfare) είχε μελετήσει διεξοδικώς το ζήτημα των εισαγωγών σι-
δηρομεταλλευμάτων από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο προς τη Γερμανία, μέσω 
των νορβηγικών λιμένων, και είχε αναδείξει, σε επανειλημμένες εκθέσεις του 
της διετίας 1939/40, τη ζωτική σημασία των εισαγωγών αυτών για την Πολεμική 
Οικονομία του Ράϊχ. Για την οριστική παύση των μεταφορών αυτών, άλλωστε, το 
Υπουργείο Πολέμου αποφάσισε και ενέκρινε, τον Μάρτιο του 1940, την άσκηση 
βίας: τη χρησιμοποίηση του Βασιλικού Ναυτικού.20

Ωστόσο, το Ναυαρχείο, αλλά και η εν γένει στρατιωτική και πολιτική ηγεσία 
στο Λονδίνο, αδυνατούσαν να διανοηθούν, έστω και ως υπόθεση εργασίας, ότι οι 
Γερμανοί θα είχαν (ή θα εξεύρισκαν) τη βούληση –πόσω δε μάλλον τις ικανότητες 
και δυνατότητες– να αμφισβητήσουν εμπράκτως το “Command of the Sea” του 
Βασιλικού Ναυτικού στη Βόρειο Θάλασσα, αναλαμβάνοντας ένα μέχρις αυτοκτονίας 
ριψοκίνδυνο εγχείρημα κατά της Νορβηγίας (όταν, μάλιστα, οι θέσεις αφετηρίας 
της Kriegsmarine του 1939/40 ήσαν κατά πολύ μειονεκτικότερες εκείνων της 
Kaiserliche Marine του 1914). Η παραδοχή της ηγεσίας ήταν ότι στη θεωρουμένη 
ως ακραία υποθετική περίπτωση, κατά την οποία οι Γερμανοί θα επιχειρούσαν, 
πράγματι, κατά της σκανδιναβικής χώρας, το μέγιστον το οποίο θα κατόρθωναν 
θα ήταν η απόβαση περιορισμένου αριθμού δυνάμεων στη νότιο Νορβηγία, στην 
περιοχή του Όσλο –οπόταν θα απεστέλλετο ένα βρετανικό εκστρατευτικό σώμα 
δυνάμεως τεσσάρων Ταξιαρχιών Πεζικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπό 
του Σχεδίου “R4” του War Office, με αντικειμενικούς σκοπούς τη διασφάλιση των 
στρατηγικής σημασίας λιμένων της δυτικής Νορβηγίας και των υδατίνων διαύλων 
και, δευτερευόντως, την ενίσχυση του Νορβηγικού Στρατού.21

Παρά την ύπαρξη όχι αμελητέων ενδείξεων μιας γερμανικής εμπλοκής στη 
Νορβηγία –και τη διαρκή εμφάνιση ολοένα και περισσοτέρων, όπως προανεφέρθη– οι 
Βρετανοί ιθύνοντες θεωρούσαν «απλώς» αδιανόητο ότι οι Γερμανοί ομόλογοί τους 
θα έφθαναν μέχρι του σημείου να ριψοκινδυνεύσουν την ολοσχερή καταστροφή του 
(συγκριτικώς) «λιλιπούτειου» Πολεμικού Στόλου τους από τον κραταιό Home Fleet του 
Royal Navy, επιτιθέμενοι κατά των λιμένων Stavanger, Bergen, Trondheim και Narvik. 
Ο εφησυχασμός του βρετανικού Ναυαρχείου, αλλά και της Ηγεσίας εν γένει, εβασίζετο 
στην αίσθηση του ατρώτου, η οποία απέρρεε από το «μέγα της θαλάσσης κράτος» 
της Γηραιάς Αλβιώνος: την εντυπωσιακώς συντριπτική, ποσοτική και ποιοτική, υπε-

19Oberst Dürr, “Die Luftnachrichten-Truppe im Norwegen Feldzug”, Study for the Luftwaffe Generalstab, 
Abt. 8, 21 Aug. 1944, στο NARA T-971, Roll 3.

20Πρβλ. C. Goulter, A Forgotten Offensive, London 1995, 115 και εξής.
21Πρβλ. Moulton, ό.π., 69 και εξής.
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ροχή του Βασιλικού Ναυτικού έναντι του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και 
παντός άλλου, ο οποίος θα αποτολμούσε να αμφισβητήσει την (αληθώς πλανητικών 
διαστάσεων) θαλάσσια κυριαρχία τής από αιώνων ηγεμονευούσης ναυτικής δυνάμεως 
–πόσω δε μάλλον στη Βόρειο Θάλασσα, που αποτελούσε, από εποχής Ναπολεόντειων 
Πολέμων, για τη Βρετανία ό,τι και το Ιόνιον Πέλαγος για τη Γαληνοτάτη Ναυτική 
Δημοκρατία της Βενετίας τον καιρό της θαλασσοκρατίας της τελευταίας.

Μόνη «παραφωνία» εντός του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου αποτελούσε 
ο Διοικητής Υποβρυχίων, Αντιναύαρχος Sir Max Kennedy Horton. Ο Διοικητής 
Υποβρυχίων του Βασιλικού Ναυτικού είχε μελετήσει εις βάθος το έργο του 
Ναυάρχου Wegener και τη γερμανική ναυτική στρατηγική εν γένει, είχε δε σχη-
ματίσει την εδραία πεποίθηση ότι οι Γερμανοί θα ενεργούσαν, και δη τάχιστα και 
αποφασιστικώς. Καίτοι αποτελούσε «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», ο Ναύαρχος 
Χόρτον προέβη σε μια ενέργεια, τον Μάρτιο του 1940, η οποία έμελλε να αποδει-
χθεί, μετέπειτα, η σοφότερη κίνηση της βρετανικής πλευράς: Συγκέντρωσε όλες τις 
διαθέσιμες μονάδες υποβρυχίων στα νορβηγικά ύδατα και, μετά ταύτα, ανέμενε 
την κίνηση των Γερμανών. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση του διά 
θαλάσσης ανεφοδιασμού των μονάδων της Βέρμαχτ, και μάλιστα άμα τη ενάρξει 
των εχθροπραξιών. Κανένα γερμανικό μεταγωγό δεν μπορούσε πλέον να προσορ-
μίσει στο Όσλο και στους λιμένες της δυτικής Νορβηγίας. Η διορατικότητα του 
Διοικητού Υποβρυχίων και η δράση των μονάδων του αποτέλεσαν την μόνη αιτία 
προκλήσεως σοβαράς ανησυχίας εντός της Γερμανικής Ανωτάτης Στρατιωτικής 
Διοικήσεως κατά τη διάρκεια της Νορβηγικής Εκστρατείας.22

22Πρβλ. Moulton, ό.π., 71 και εξής.

Το Γερμανικό Brummer έλαβε μέρος κατά την εισβολή της Νορβηγίας και 
τορπιλίστηκε από το βρετανικό υποβρύχιο Sterlet στη Γιουτλάνδη 

στις 14-04-1940, βυθίζοντάς το την επόμενη μέρα.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει, εξ άλλου, το γεγονός ότι οι βεβαιότητες που απέρρεαν 
από την αίσθηση υπεροχής του Βασιλικού Ναυτικού εμπόδισαν τους Βρετανούς 
ιθύνοντες να συλλάβουν νοητικώς και να διερευνήσουν την περίπτωση, έστω 
και ως απώτερο ενδεχόμενο, γερμανικής προσβολής της Νορβηγίας δι’ άλλων 
μεθόδων και μέσων, και όχι απαραιτήτως, ούτε καν πρωτίστως, διά θαλάσσης. Και 
όμως, ήταν γνωστό τοις πάσι ότι η Luftwaffe διέθετε, αφ’ ενός μεν μία επίλεκτη 
και ισχυρή δύναμη αλεξιπτωτιστών, αφ’ ετέρου δε έναν εντυπωσιακά ευμεγέθη 
μεταφορικό στόλο. Εάν οι Βρετανοί αρμόδιοι είχαν κάνει, τα μόλις προηγούμενα 
χρόνια, απλώς τον κόπο να συλλέξουν και εκτιμήσουν καταλλήλως ορισμένες 
πληροφορίες ανοικτών πηγών, θα είχαν ασφαλώς αξιολογήσει καταλλήλως δύο 
άρθρα δημοσιευθέντα στο επίσημο (και ουδόλως απόρρητο) περιοδικό της 
Luftwaffe Ο Αετός (Der Adler) εν έτει 1939 και αναφερόμενα στις ασκήσεις της 
Βέρμαχτ του έτους 1937, το σενάριο των οποίων προέβλεπε τη ρίψη ισχυρού 
αριθμού Αλεξιπτωτιστών προς κατάληψιν κομβικών σημείων, σε ικανή απόσταση 
όπισθεν των γραμμών του «εχθρού».23

Προσέτι, η ικανότητα της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη διενέργεια 
μεταφοράς ισχυρού όγκου δυνάμεων και οπλισμού είχε, εν τω μεταξύ, επίσης 
καταστεί εμφανής: Κατά το διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 1936, η γερμανική 
Luftwaffe και η Ιταλική Βασιλική Αεροπορία (Regia Aeronautica Italiana) μετέφεραν 
τον Ισπανικό Στρατό Βορείου Αφρικής, του Στρατηγού Francisco Franco, από την 
νότια πλευρά της Μεσογείου στην Ιβηρική Χερσόνησο (στο πλαίσιο της εκκολα-
πτομένης, κατ’ εκείνο το διάστημα, συμμαχικής σχέσεως μεταξύ της εθνικοσοσι-
αλιστικής Γερμανίας του Αδόλφου Χίτλερ και της φασιστικής Ιταλίας του Μπενίτο 
Μουσσολίνι, αφ’ ενός, και της εθνικιστικής Ισπανίας του Φραγκίσκου Φράνκο, αφ’ 
ετέρου –η οποία συμμαχική σχέση, όμως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εξ αιτίας και 
της τροπής που έλαβε η ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδος την 28η/10/1940). 
Μετεφέρθη τότε από αέρος μία δύναμη 20.000 ανδρών και ένας όγκος οπλισμού 
και εφοδίων της τάξεως των 270.000 κιλών. Επρόκειτο για την πρώτη τέτοιων 
διαστάσεων αερογέφυρα της παγκοσμίου στρατιωτικής ιστορίας.24

Σημειωτέον δε ότι η πραγματοποίηση ενός τόσο τολμηρού εγχειρήματος 
έλαβε χώρα καθ’ ον χρόνον το Ισπανικό Ρεπουμπλικανικό Ναυτικό ασκούσε 
πλήρη κυριαρχία στη θαλάσσια περιοχή την κειμένη μεταξύ μητροπολιτικής 
Ισπανίας και αποικιακών κτήσεων της Βορείου Αφρικής. Καίτοι πρωτοφανής 
στα διεθνή χρονικά, η γιγαντιαία επιχείρηση αερομεταφοράς εστέφθη από από-
λυτη επιτυχία, συντελώντας ουσιωδώς στην ενίσχυση των Ισπανών Εθνικιστών 
κατά τον σοβούντα Εμφύλιο Πόλεμο. Μία και μόνη απώλεια αεροσκάφους 
σημείωσε η Luftwaffe, και αυτή λόγω αεροπορικού ατυχήματος. Υπό το φως 
παρομοίων απτών δεδομένων εκπλήσσει, πράγματι, το μέγεθος υπερεκτιμή-
σεως των ιδίων ικανοτήτων και, αντιστρόφως, υποτιμήσεως των ικανοτήτων 
(και της βουλήσεως) του αντιπάλου, το οποίο επέδειξαν οι Βρετανοί ιθύνοντες, 
την άνοιξη του 1940.

23Πρβλ. [χ.ό.], “Handstreich aus der Luft” και “Sturm der Motoren”, στο Der Adler 2 (1939), 10.
24Πρβλ. H. Thomas, The Spanish Civil War, New York 1961, 244.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του Μεσοπολέμου, η Μεγάλη Βρετανία ήταν 
η μόνη μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία είχε δημιουργήσει ένα πλήρες και 
περιεκτικό δόγμα διακλαδικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ένα μεικτό επιτε-
λείο, προς εφαρμογή μιας ανάλογης στρατιωτικής στρατηγικής. Από τη δεκαετία 
του ’20 ακόμη, οι Βρετανοί είχαν ιδρύσει Διακλαδική Σχολή Επιτελών (Joint Staff 
College), προκειμένου να εκπαιδεύσουν ανώτερους αξιωματικούς στον συντονισμό 
της στρατηγικής και των επιχειρήσεων μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Αντιθέτως, 
οι Γερμανοί δεν είχαν αναπτύξει κάποιο παρεμφερές δόγμα περί διεξαγωγής δια-
κλαδικών επιχειρήσεων, ούτε είχαν συστήσει κάποιο μεικτό επιτελείο, επιφορτι-
σμένο  με τη σχεδίαση αναλόγου στρατηγικής. Μία διακλαδική σχολή επιτελών, η 
Ακαδημία των Ενόπλων Δυνάμεων (Wehrmachtakademie) λειτούργησε μόνον επί 
τρία έτη (1935-1938) και μόλις που πρόλαβε να δει την αποφοίτηση ενός μικρού 
αριθμού αξιωματικών από τις τάξεις της, προτού παύσει να υφίσταται –προφα-
νώς υπό το βάρος εντόνων διαφωνιών, τριβών και ερίδων μεταξύ των διαφόρων 
κλάδων, όπως ενίοτε συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Λαμβανομένης υπ’ όψιν, λοιπόν, της βρετανικής εμφάσεως σε διακλαδικά δόγ-
ματα, σχολές και επιτελεία, είναι όντως εκπληκτικό το ότι οι Βρετανοί απέτυχαν να 
εγκαθιδρύσουν ένα μεικτό, διακλαδικό στρατηγείο για τις ανάγκες της εκστρατείας 
της Νορβηγίας (όπως υποτίθεται ότι όριζε το βρετανικό δόγμα) και ότι, αντιθέ-
τως, οι τρεις κλάδοι (Βασιλικός Στρατός, Βασιλικό Ναυτικό, Βασιλική Αεροπορία), 
οι οποίοι και εκπροσωπούνταν στην Επιτροπή Αυτοκρατορικής Αμύνης - CID 
(Committee of Imperial Defence) και στις τακτικές συνόδους των COS (Chiefs of 
Staffs: Αρχηγοί των Επιτελείων), απέτυχαν σε κάθε επίπεδο (στρατηγικό, επιχειρη-
σιακό, τακτικό) να συντονίσουν τις ενέργειές τους μεταξύ τους. Ακόμη εκπληκτι-
κότερο είναι, βεβαίως, το γεγονός ότι οι Γερμανοί –μολονότι δεν διέθεταν ούτε 
επίσημο δόγμα κοινών, συνδυαστικών επιχειρήσεων σε στρατηγικό επίπεδο, ούτε 
σώμα αξιωματικών εκπαιδευμένων βάσει διακλαδικών δογμάτων– απεδείχθησαν 
στην πράξη απείρως επιτυχέστεροι και αποτελεσματικότεροι στον συντονισμό 
διακλαδικών επιχειρήσεων.

Εξ άλλου, το βρετανικό δόγμα όριζε ότι προκειμένου περί ενός συγκεκριμέ-
νου θεάτρου επιχειρήσεων, η ακολουθητέα οδός ενεργείας ήταν να τοποθετείται 
ένας και μοναδικός διοικητής, συνεπικουρούμενος από μεικτό επιτελείο, για τη 
διεύθυνση όλων, ανεξαιρέτως, των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάμβαναν χώρα 
στο εν λόγω θέατρο επιχειρήσεων.25 Παραδόξως, όμως, αυτό που υποτίθεται ότι 
αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο του βρετανικού δόγματος δεν εφαρμόστηκε 
όταν η Βέρμαχτ εισέβαλε στη Νορβηγία.

Μια άλλη εναλλακτική επιλογή, την οποία διέθεταν οι Βρετανοί, ήταν να θέ-
σουν, άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων, όλες τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στη 
Νορβηγία υπό τις διαταγές, π.χ., του Αρχηγού Στόλου του Βασιλικού Ναυτικού, 

25Πρβλ. Butler, ό.π., 129 και εξής.
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δεδομένου ότι το Royal Navy ήταν εκείνος ο κλάδος που θα επωμίζετο το μεγα-
λύτερο βάρος της διεξαγωγής της επιχειρήσεως, από βρετανικής πλευράς. Πλην 
όμως, αυτή η εύλογη λύση φαίνεται ότι δεν ελήφθη καν υπ’ όψιν. Αντιθέτως, 
κατά παράβαση των οριζομένων από το δόγμα περί διακλαδικότητος, άπαντες 
οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ιθύνοντες –το Υπουργικό Συμβούλιο, η Επιτροπή 
Συντονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και τα επιμέρους επιτελεία στο Λονδίνο– απέ-
στελλαν χωριστές διαταγές και οδηγίες περί της διεξαγωγής της επιχειρήσεως. Επί 
παραδείγματι, το Ναυαρχείο (Admiralty) είχε υπό τις διαταγές του όλες τις ναυτικές 
μονάδες που επιχειρούσαν πέριξ της Νορβηγίας, ενώ το Υπουργείο Πολέμου (War 
Office) ήταν εκείνο που εξέδιδε διαταγές προς τις χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις 
που επιχειρούσαν στη Νορβηγία.

Και ως να μη έφθαναν όλα αυτά, το βρετανικό Ναυαρχείο είχε τη φαεινή ιδέα 
να διαιρέσει τη θαλάσσια περιοχή της Νορβηγίας σε δύο κεχωρισμένες ναυτικές 
διοικήσεις. Έτσι, ο μεν Ναύαρχος Forbes, ο Αρχηγός του Home Fleet, αναγορεύ-
θηκε Διοικητής όλων των βρετανικών Ναυτικών Δυνάμεων της νοτίου και κε-
ντρικής Νορβηγίας, ο δε Ναύαρχος Λόρδος Cork, ένας αρχαιότερος αξιωματικός, 
αναγορεύτηκε Διοικητής των Συμμαχικών Ναυτικών Δυνάμεων του Νάρβικ. Κατ’ 
αναλογίαν, το Υπουργείο Πολέμου επίσης σχημάτισε δύο μείζονες στρατιωτικές 
διοικήσεις για τις ανάγκες της εκστρατείας, μία με τομέα ευθύνης την κεντρική 
Νορβηγία και μιαν ακόμη, στην οποία υπήχθησαν οι χερσαίες δυνάμεις που επι-
χειρούσαν στο Νάρβικ.26

Προσέτι, το Υπουργείο Πολέμου και το Βασιλικό Ναυαρχείο προέβησαν στην 
επιλογή των διοικητών χωρίς μεταξύ τους πρότερη συνεννόηση, ενώ ελαχίστη 
προσπάθεια κατεβλήθη, γενικώς, από αμφότερα τα μέρη, για τον εναρμονισμό 
στρατηγικών και επιχειρήσεων. Τέλος, διαρκούσης της εκστρατείας κατέστη ορατή 
η τάση τόσο του Ναυαρχείου όσο και του Στρατιωτικού Επιτελείου στο Λονδίνο, 
να προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό αλλά και τακτικό, ακόμη, 
επίπεδο, ως μη έδει (καθώς τέτοιες αποφάσεις θα έπρεπε να επαφίενται στην κρίση 
των επί του εδάφους επιχειρούντων δοικητών).27 Μετά ταύτα, περιττό να λεχθεί 
ότι αναλόγως ελλιπές ήταν το επίπεδο επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των 
προαναφερθέντων κλάδων και της Βασιλικής Αεροπορίας.

Εξ άλλου, μία από τις αρχές του βρετανικού διακλαδικού δόγματος, που 
απηχεί άλλωστε δοκιμασμένες παραδοσιακές πρακτικές, είναι ότι, σε περίπτωση 
διεξαγωγής κοινών, συνδυαστικών επιχειρήσεων, ο αρχαιότερος αξιωματικός-
διοικητής, ασχέτως κλάδου και όπλου προελεύσεως, είναι εκείνος ο οποίος 
οφείλει να αναλάβει το γενικό πρόσταγμα όλων των διαθέσιμων δυνάμεων 
(επίσης, ανεξαρτήτως κλάδου και όπλου). Εν τούτοις, και αυτή η (αρκετά λυσι-
τελής) συνταγή αγνοήθηκε στην περίπτωση της Νορβηγίας. Έτσι, αντί μιας και 
ενιαίας διοικήσεως, τα χερσαία στρατεύματα και οι ναυτικές και αεροπορικές 
μονάδες αφέθησαν να λαμβάνουν εντολές τόσον από πολλούς διαφορετικούς 

26Πρβλ. Butler, ό.π., 129 και εξής. Επίσης, Roskill, ό.π., 134 και εξής.
27Πρβλ. T. K. Derry, “British Plans and Operations”, στο K. Rommetweit (ed.), Narvik 1940, Oslo 1991, 

63-84.
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διοικητές επί τόπου, όσον και από πολλά και διάφορα κέντρα αποφάσεων στο 
Λονδίνο, τα οποία, μάλιστα, ενίοτε είχαν διαφορετικές, έως διαμετρικά αντίθετες 
μεταξύ τους, προσεγγίσεις περί του πρακτέου.

Επί παραδείγματι, ο Ναύαρχος Λόρδος Cork, επιχειρώντας υπό τις διαταγές 
του Ναυαρχείου (το οποίο –ευλόγως– ζητούσε ανάληψη αμέσου και επιθετικής 
ενεργείας, για να εκδιώξει τους Γερμανούς από τον ζωτικής σημασίας λιμένα του 
Νάρβικ και να διασφαλίσει τα κοιτάσματα σιδηρομεταλλευμάτων), ήθελε να απο-
βιβάσει τις χερσαίες δυνάμεις κατ’ ευθείαν εκεί. Αντιθέτως, ο προερχόμενος από 
τον στρατό ξηράς ομόλογός του, Στρατηγός Mackesy, τελών υπό τας διαταγάς 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ήθελε να αποφύγει μιαν απόβαση των ανδρών 
του στο «δόκανο» των γερμανικών στρατευμάτων –προτιμώντας, αντ’ αυτής, την 
διενέργεια μιας ασφαλούς αποβάσεως στην κωμόπολη του Harstad, στο στόμιο του 
φιόρδ του Νάρβικ– και εκτιμώντας ότι αφού πρώτα συγκέντρωνε και ανέπτυσσε 
τις δυνάμεις του εκεί, θα μπορούσε, εν συνεχεία, ορμώμενος από ασφαλούς αφε-
τηρίας, να προελάσει με αργό ρυθμό και να καταλάβει το Νάρβικ.28 Σημειωτέον 
ότι οι Συμμαχικές Δυνάμεις θα διέθεταν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
σχεδίου, ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμητικό πλεονέκτημα της τάξεως του 
5:1 έναντι των Γερμανών, καθώς και ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όσον αφορά τη 
δύναμη πυρός που θα τους παρέσχε το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

28Πρβλ. Roskill, ό.π., 141, και Butler, ό.π., 133.

Κατεστραμμένα πλοία στο Νάρβικ, Νορβηγία, Απρίλιος 1940.
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Στην πρόδηλη επιθυμία της ηγεσίας του στρατού ξηράς να αποφύγει, ει δυνα-
τόν, την έκθεση των μονάδων σε κίνδυνο κατά την απόβαση, ο ιστορικός ασφαλώς 
θα διαγνώσει το περιλάλητο «Σύνδρομο της Καλλιπόλεως», το οποίο ταλάνιζε την 
βρετανική στρατιωτική ελίτ του Μεσοπολέμου (όχι αδικαιολογήτως, φυσικά, υπό το 
βάρος της φρικτής εκείνης εμπειρίας της ολοσχερούς καταστροφής του Συμμαχικού 
Αποβατικού Σώματος των Δαρδανελλίων, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο). 
Ασχέτως, όμως, των όποιων αιτίων της βρετανικής στάσεως, γεγονός παραμένει ότι η 
διαφωνία μεταξύ των ηγητόρων και, συνακολούθως, η τελική απόφαση αργής προ-
ελάσεως προς τον στόχο (σε έκταση 50 μιλίων και σε άξενο έδαφος) εξυπηρέτησαν, 
εξ αντικειμένου, θαυμάσια τη γερμανική άμυνα. Η ολιγάριθμη αλλά ικανή γερμανι-
κή δύναμη η ενεργούσα επί του εδάφους πέτυχε, κατά τρόπον υποδειγματικό, να 
προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή καθυστέρηση της βρετανικής προελάσεως: έξι (6) 
εβδομάδες –διάστημα εντυπωσιακά μακρό σε τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν στερείται 
δε ειρωνείας το ότι οι Βρετανοί κατόρθωσαν, επιτέλους, να καταλάβουν το Νάρβικ, 
για να το εκκενώσουν μόλις λίγες ημέρες αργότερα –όταν, πλέον, το σύνολο των 
Συμμαχικών Δυνάμεων διετάχθη να απαγκιστρωθεί από τη Νορβηγία.

Καθ’ όσον αφορά, εξ άλλου, τον ρόλο των ιδίων των Νορβηγών, το έλλειμμα επι-
κοινωνίας και συντονισμού μεταξύ αυτών και των Αγγλογάλλων συνετέλεσε, επίσης 
ουσιωδώς στην προκληθείσα σύγχυση και ασυνεννοησία. Όταν οι βρετανικές δυνάμεις 
αποβιβάστηκαν εις Namsos και Andalsnes, ο Νορβηγός Αρχιστράτηγος Ruge επέμεινε 
όπως τεθούν όλες οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούσαν στο θέατρο της χώρας του υπό 
τις διαταγές του. Η αξίωση αυτή ήταν μεν εύλογη και θεμιτή, ίσως δε και πολιτικώς 
επιβεβλημένη, πλην όμως προσέκρουε στο πραγματικό γεγονός της παντελούς απου-
σίας ενός διακλαδικού συστήματος επικοινωνιών, διοικήσεως και ελέγχου μεταξύ των 
ιδίων των Νορβηγών, πόσω μάλλον δε μεταξύ αυτών και των Βρετανών. Παρά ταύτα, 
ο Διοικητής των βρετανικών δυνάμεων που αποβιβάστηκαν στο Andalsnes, Στρατηγός 
Morgan, προέβη σε μια χειρονομία φιλοφροσύνης, θέτοντας στις 19 Απριλίου 1940 μέ-
ρος των μονάδων του υπό τη διοίκηση του Ruge και αποστέλλοντας το πρώτο αφιχθέν 
βρετανικό τάγμα να πολεμήσει μαζί με τους Νορβηγούς στο Lillehammer, βαθειά εντός 
της κεντρικής Νορβηγίας.29 Εν τούτοις, στις 22 Απριλίου, το Υπουργείο Πολέμου της 
Μεγάλης Βρετανίας μετέβαλε γραμμή πλεύσεως και απέστειλε διαταγή προς τον Διοικητή 
των βρετανικών στρατευμάτων εις Namsos, Υποστράτηγο Paget, δυνάμει της οποίας, 
εφ’ εξής, ο τελευταίος θα έπρεπε μεν να συντονίζει τις επιχειρήσεις του με τον Νορβηγό 
Στρατηγό Ruge, αλλ’ οι άνδρες του δε θα ετίθεντο υπό νορβηγική διοίκηση.30

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εξ αιτίας του ότι δεν είχε ληφθεί μέριμνα για ορι-
σμό αξιωματικών-συνδέσμων ούτε κλιμακίων επικοινωνίας μεταξύ των Συμμάχων, 
η πληροφόρηση των Βρετανών για τις θέσεις και την κατάσταση των Νορβηγών 
σε πραγματικό χρόνο ήταν πενιχρή. Κατά τις μάχες της κεντρικής Νορβηγίας, οι 
βρετανικές και νορβηγικές μονάδες εφάνησαν παντελώς ανίκανες να αποκατα-
στήσουν ένα στοιχειώδες, έστω, επίπεδο συντονισμού.

29Πρβλ. Moulton, ό.π., 174 και εξής.
30Πρβλ. “Expeditionary Force Instruction No. 1” from HQ 5th Corps, 22 April 1940, para 8, στο Derry, 

ό.π., 256 και εξής.
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Από πλευράς τους, οι Γερμανοί είχαν αρχικώς συστήσει ένα κυριολεκτικώς 
μικρό, ευέλικτο και διακλαδικό επιτελικό σχήμα για τη σχεδίαση της Επιχειρήσεως 
“Weserübung”, την αποκληθείσα «Ομάδα Κράνκε» (“Gruppe Kranke”), από το 
όνομα του επικεφαλής της, Πλοιάρχου Kranke. Η Ομάδα του Πλοιάρχου Kranke 
εργάστηκε κατά τρόπον υποδειγματικό και κατήρτισε ένα λίαν αξιόλογο σχέδιο, 
το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία ενός ενιαίου θεάτρου διοικήσεως με ένα κοινό, 
μεικτό επιτελείο για τις ανάγκες της Νορβηγικής Εκστρατείας.

Η Γερμανική Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση (Oberkommando der Wehrmacht: 
OKW) φάνηκε, κατ’ αρχάς, σύμφωνη. Εν τούτοις, όταν το εν λόγω σχέδιο ετέθη 
υπ’ όψιν του Στρατάρχου του Ράϊχ (Reichsmarschall) και Υπουργού Αεροπορίας 
Hermann Goering, ο (γνωστός για το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του) Γκαίριγκ αρ-
νήθηκε διαρρήδην να επιτρέψει οτιδήποτε θα έθετε μονάδες της Luftwaffe (προς 
την οποία έτρεφε, ως γνωστόν, παροιμιώδη «αδυναμία») υπό τις διαταγές ενός 
αξιωματικού προερχομένου από άλλον κλάδο, ενώ δεν απουσίασαν και παρεμφε-
ρείς ενστάσεις από την ηγεσία των λοιπών κλάδων.31 Μετά ταύτα, αποφασίστηκε 
ότι οι διοικητές των μονάδων που θα συμμετείχαν στη Νορβηγική Εκστρατεία 
θα ενεργούσαν και θα λάμβαναν διαταγές εντός του πλαισίου της δικής γραμμής 
διοικήσεως και ιεραρχίας, ενώ για τον συντονισμό της όλης επιχειρήσεως στο 
ύπατο επίπεδο θα μεριμνούσε η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση (OKW).

Παρά ταύτα, η εξέλιξη αυτή δεν απεδείχθη τόσον αρνητική όσον θα υπέθετε 
κανείς εκ πρώτης όψεως. Κατ’ αρχάς, και παρά τον ηχηρό τίτλο της, η Γερμανική 
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση, τελούσα μετά τις τελευταίες εκκαθαρίσεις της 
προπολεμικής περιόδου υπό τη διοίκηση του Στρατηγού Keitel, δεν αποτελούσε, 
στην πραγματικότητα τον υπερμεγέθη γραφειοκρατικό οργανισμό που θα νόμιζε 
κάποιος, κρίνοντας από μεικτά γενικά επιτελεία της σύγχρονης εποχής, αλλ’ ήταν 
μάλλον ένα σχετικά μικρό, προσωπικό στρατιωτικό επιτελείο του Χίτλερ, ως 
«Φύρερ και Αρχιστρατήγου». Περαιτέρω, και εν αντιθέσει προς την εικόνα που 
συχνά έχομε περί ενός αυστηρώς συγκεντρωτικού (έως μονολιθικού) γερμανι-
κού συστήματος εξουσίας της εποχής, πολλά πράγματα (λειτουργίες και ρόλοι) 
δεν ήσαν γραφειοκρατικώς θεσμοθετημένα, αλλά, οσάκις ανέκυπταν ζητήματα, 
αυτά αντιμετωπίζονταν από ad hoc οριζόμενες ομάδες εργασίας. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την αξιοπρόσεκτα καλή προσωπική σχέση που υφίστατο 
μεταξύ των αξιωματικών των τριών κλάδων της Βέρμαχτ (σε πρόδηλη αντίθεση 
προς ό,τι ίσχυε, φερ’ ειπείν, μεταξύ των Βρετανών ή Γάλλων συναδέλφων τους), 
ιδιαιτέρως μάλιστα στις νεώτερες ηλικίες, συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στη 
συγκρότηση μιας γραμμής διοικήσεως πολύ απλούστερης της βρετανικής –με 
έναν και μόνον διοικητή των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων 
των διατιθεμένων για την επιχείρηση– όσο και στην καλή επικοινωνία μεταξύ 
των ηγητόρων των επιμέρους μονάδων.

31Πρβλ. General Speidel (Hrsg.), “Der Feldzug in Norwegen”, στο USAF HRA Doc. K113.305, 9.
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Ως επιχειρησιακά στρατηγεία ορίσθηκαν: για τις μεν χερσαίες δυνάμεις το 
Στρατηγείο του ΧΧΙ Σώματος Στρατού, για τις μονάδες της Luftwaffe δε το Χ 
Αεροπορικό Σώμα. Κατά τις πρώτες εβδομάδες της Νορβηγικής Εκστρατείας, η 
έδρα των προαναφερθέντων στρατηγείων παρέμεινε επί γερμανικού εδάφους 
–για να μεταφερθεί, μετ’ ου πολύ, στα πρόσω. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ακόμη και 
το γεγονός ότι αμφότερα τα στρατηγεία έδρευαν στο Αμβούργο συνέβαλαν στην 
εγκαθίδρυση αρίστης επικοινωνίας μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων κλιμακίων 
των κλάδων. Είναι λίαν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, καθ’ όλην την εξέλιξη 
της Νορβηγικής Εκστρατείας, η ροή πληροφοριών μεταξύ των κλάδων υπήρξε 
υποδειγματική –εν αντιθέσει προς ό,τι συνέβη στη βρετανική πλευρά, όπου συ-
χνά εδίδετο η εντύπωση ότι ο ένας κλάδος έπραττε ωσάν να ήθελε περίπου να 
«αποκρύψει» από τον άλλον τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις που έφθαναν από την 
ιδικήν του Υπηρεσία Πληροφοριών. Όσον αφορά, τέλος, το Γερμανικό Πολεμικό 
Ναυτικό, αυτό συμμετέσχε με το σύνολον των δυνάμεών του στην επιχείρηση. 
Το (οπωσδήποτε αξιοπρόσεκτο) γεγονός ότι οι Γερμανοί ανέθεσαν τη διεύθυνση 
της προαναφερθείσης μεικτής επιτελικής Ομάδος Σχεδιασμού σε αξιωματικό της 
Kriegsmarine (Πλοίαρχος Kranke) μαρτυρεί, ενδεχομένως, την εκτίμησή τους ότι 
το σπουδαιότερο πρόβλημα που θα είχαν να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση 
της επιχειρήσεως όφειλε να αναμένεται από την πλευρά του Royal Navy.

Επιπροσθέτως, είναι άξιον μνείας ότι κατά τη Νορβηγική Εκστρατεία εμφα-
νίστηκε για πρώτη φορά σε στρατιωτική επιχείρηση ο θεσμός ο οποίος, επί των 
ημερών μας, έχει καταστεί γνωστός στους ειδήμονες ως “JFACC” (Joint Forces 
Air Component Commander). Το 10ο Αεροπορικό Σώμα, υπό τη διοίκηση του 
Πτεράρχου Hans Geisler, είχε υπό τις διαταγές του το σύνολο των αεροπορικών 
μονάδων που είχαν ανάμειξη στις επιχειρήσεις, αδιακρίτως. Εν προκειμένω, ανα-
δεικνύεται μια επίσης καίρια ποιοτική διαφορά προς την RAF: Εν αντιθέσει προς 
τη Βασιλική Αεροπορία, η οποία ήταν οργανωμένη βάσει ρόλων και λειτουργιών 
(Διοίκηση Βομβαρδιστικών, Διοίκηση Μαχητικών, Παράκτια Διοίκηση κ.λπ.), η 
Luftwaffe είχε οργανωθεί σε Αεροπορικές Μεραρχίες (αντίστοιχες των συγχρό-
νων Πτερύγων Μάχης), Αεροπορικά Σώματα (κατά το πρότυπο των Σωμάτων 
Στρατού, συγκείμενα εκ δύο ή περισσοτέρων Μεραρχιών) και Αεροπορικούς 
Στόλους (κατά το πρότυπο των Στρατιών, απαρτιζομένους εκ δύο ή περισσο-
τέρων Σωμάτων). Τα Αεροπορικά Σώματα αποτελούσαν μείζονες μεικτούς σχη-
ματισμούς που μπορούσαν να δρουν αυτοτελώς, διαθέτοντας μονάδες διώξεως, 
βομβαρδισμού, κρούσεως, αναγνωρίσεως, καθώς και μονάδες υποστηρίξεως και 
αντιαεροπορικής αμύνης.

Αναντιρρήτως, κάθε μέθοδος παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειο-
νεκτήματά της. Για τις ανάγκες, πάντως, ενός θεάτρου επιχειρήσεων, όπως η 
Σκανδιναβική Χερσόνησος, και μιας επιχειρήσεως, όπως η Νορβηγική Εκστρατεία, 
το γερμανικό σύστημα απεδείχθη καταφανώς ανώτερο. Οι εμπλεκόμενες βρετανι-
κές αεροπορικές μονάδες όφειλαν να αναφέρουν στη Διοίκηση Βομβαρδιστικών ή 
στη Διοίκηση Παρακτίου Αμύνης –αναλόγως του πού υπήγοντο– και οι Διοικήσεις, 
με τη σειρά τους, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το οποίο, εν συνεχεία, διο-
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χέτευε την πληροφόρηση που έκρινε σκόπιμη στους λοιπούς κλάδους. Τα αυτά 
ίσχυαν και για την Αεροπορική Υπηρεσία του Βασιλικού Ναυτικού, η οποία 
ανέφερε στο Ναυαρχείο. Η Επικοινωνία μεταξύ Διοικήσεως Βομβαρδισμού και 
Παρακτίου Διοικήσεως της RAF αφ’ ενός, και Αεροπορικής Υπηρεσίας του Royal 
Navy αφ’ ετέρου, και χρονοβόρα υπήρξε και όχι πάντοτε ομαλή. Απ’ εναντίας, 
όλες οι επιχειρούσες γερμανικές αεροπορικές μονάδες ανέφεραν, απ’ ευθείας, 
σε ένα και μόνον κεντρικό στρατηγείο, το οποίο τελούσε υπό τας διαταγάς ενός 
και του αυτού διοικητού.

Περαιτέρω, δε στερείται σημασίας η επισήμανση ότι τα όποια ζητήματα ανε-
φύησαν στη γερμανική πλευρά, αντιμετωπίστηκαν αμέσως –από στρατιωτικούς 
ηγήτορες που έδειχναν να μη φοβούνται τον νεωτερισμό και την hic et nunc τροπο-
ποίηση των υφιστάμενων δομών και σχεδίων, αναλόγως των διαρκώς μεταβαλλό-
μενων συνθηκών, αναγκών και δεδομένων επί του εδάφους. Παραδείγματος χάριν, 
οι Γερμανοί ταχέως αντελήφθησαν ότι, μετά την επιτυχή έναρξη της επιχειρήσεως, 
η εξακολουθητική και επαρκής διεύθυνση ενός όγκου χιλίων (1000) αεροσκαφών 
–όσων δηλαδή είχαν διατεθεί για τις ανάγκες της Νορβηγικής Εκστρατείας (το 
ήμισυ δε των οποίων ήσαν μεταφορικά, οργανωμένα σε δέκα Συγκροτήματα, υπό 
τη διοίκηση του Αντισμηνάρχου Karl August von Gablenz) –συντόμως θα υπερέ-
βαινε τις δυνατότητες του μικρού Στρατηγείου του Χ Αεροπορικού Σώματος. Έτσι, 
δημιούργησαν εκ των ενόντων, τον 5ο Αεροπορικό Στόλο, ως το επιχειρησιακό 
στρατηγείο της εκστρατείας, το οποίο και ανέλαβε την ευθύνη για όλες τις Μονάδες 
Υποστηρίξεως και Α/Α Αμύνης, ενώ όλες οι μάχιμες μονάδες της Luftwaffe εξακο-
λούθησαν να τελούν υπό τη διοίκηση του Χ Αεροπορικού Σώματος.

Εν προκειμένω, δέον όπως υπογραμμισθεί ότι σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία 
της επιχειρήσεως, από γερμανικής πλευράς, είχε το επίπεδο της διοικήσεως και 
ηγεσίας, και δη ο υψηλός επαγγελματισμός, η αταλάντευτη αποφασιστικότητα αλλά 
και η νεωτεριστική αντίληψη των ηγητόρων –και τούτο ισχύει όχι μόνον για τις 
μονάδες κρούσεως αλλά και για τις μονάδες υποστηρίξεως. Τα Σμήνη Μεταφορών 
της Luftwaffe, φερ’ ειπείν, είχαν, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, ανεκτίμητη συμβολή 
στην επιτυχία της επιχειρήσεως. Ενδεικτικώς αναφέρουμε το εξής περιστατικό: Στις 
9 Απριλίου 1940, η δύναμη Γερμανών Αλεξιπτωτιστών που εστάλη να καταλάβει 
το Αεροδρόμιο Fornebu στο Όσλο υποχρεώθηκε να επιστρέψει, εξ αιτίας πυκνής 
ομίχλης που ενέσκηψε. Ωστόσο, μία Μοίρα Messerschmitt “Me 110”, αψηφώντας 
τη διαταγή ανακλήσεως, πραγματοποίησε επιτυχή προσγείωση, κατέλαβε και δια-
σφάλισε το αεροδρόμιο, καλώντας εν συνεχεία την έλευση του δεύτερου κύματος 
αερομεταφοράς, προς αποβίβασιν Αερομεταφερόμενου Πεζικού και διασφάλισιν 
της περιοχής. Πράγματι, ο Μοίραρχος διεβίβασε την είδηση καταλήψεως του αε-
ροδρομίου στο Στρατηγείο του Χ Αεροπορικού Σώματος, μέσω ραδιοασυρμάτου, 
και ο προαναφερθείς Διοικητής Μεταφορών, Αντισμήναρχος Κάρολος Αύγουστος 
von Gablenz, ενήργησε αμέσως τα δέοντα για την αποστολή ενισχύσεων.32 Η νορ-
βηγική πρωτεύουσα έπεσε το απόγευμα της ιδίας ημέρας –εις πείσμα των λίαν 

32Πρβλ. J. Vasco, J. – P. Cornwell, Zerstörer: The Messerschmitt 110 and its Units in 1940, Norfolk 1995, 11-15.
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αντιξόων καιρικών συνθηκών και χάρις στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
των Μονάδων Υποστηρίξεως της Luftwaffe αλλά και στην εξαιρετική τόλμη και 
αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι διοικητές τους.

Αλλά και μετέπειτα, όταν ο ανεφοδιασμός της γερμανικής χερσαίας δυνάμε-
ως, η οποία είχε καταλάβει το Trondheim, απεκόπη από θαλάσσης, συνεπεία της 
δράσεως του Βασιλικού Ναυτικού (η Διοίκηση Υποβρυχίων του οποίου επρόκειτο 
να αποβεί στον πλέον επικίνδυνο αντίπαλο των γερμανικών μονάδων), ο von 
Gablenz ήταν εις θέσιν να αποστείλει, από αέρος, το μεγαλύτερο μέρος της 181ης 
Μεραρχίας Πεζικού, μετά του οπλισμού της, παρέχοντας στη γερμανική δύναμη 
επί του εδάφους τη δυνατότητα να διενεργήσει αντεπίθεση κατά των βρετανικών 
μονάδων που είχαν αποβιβασθεί εις Νamsos και Andalsnes.33

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επί τη βάσει των δεδομένων και λόγων που εξετέθησαν ανωτέρω, ο γράφων 

θεωρεί ως δικαιολογημένο τον χαρακτηρισμό της γερμανικής εκστρατείας στη 
Νορβηγία ως «επαναστάσεως στις στρατιωτικές υποθέσεις». Καταλαμβάνοντας τη 
Νορβηγία, ο ένας εκ των εμπολέμων (η Γερμανία) επέτυχε κάτι το όντως εντυπωσι-
ακό: την μεταβολή των δεδομένων της Γεωγραφίας σε μιαν περιοχή στρατηγικής 
αξίας ζωτικής για τον ίδιον (Βόρειος Θάλασσα). Και, παρά την (αρνητική για την 
Γερμανία) τελική έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περίπτωση της 

33Πρβλ. Vasco – Cornwell, ό.π. 228.

Γερμανικές ενισχύσεις πεζικού έξω από το λιμάνι του Όσλο,
Απρίλιος 1940.
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Νορβηγικής Εκστρατείας αποτελεί, παγκοσμίως, τυπικό παράδειγμα αριστοτε-
χνικής στρατηγικής βασιζόμενης στον μετασχηματισμό της γεωγραφίας.34 
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε καίρια η αεροπορική υπεροχή της Γερμανίας, 
που μεταφράστηκε, εν τοις πράγμασιν, σε θαλάσσια κυριαρχία, παρέχοντας 
στους Γερμανούς τη δυνατότητα να «παρακάμψουν» από αέρος την μέχρι 
τότε θεωρούμενη ως αδιαπέραστη νοερή υδάτινη «Γραμμή Maginot» του 
Royal Navy στη Βόρειο Θάλασσα.

Περαιτέρω, η εκστρατεία απετέλεσε μια κοινή, συνδυασμένη αμφίβια 
επιχείρηση στεφθείσα υπό πλήρους επιτυχίας, ου μην αλλά και την πρώτη 
σύγχρονη διακλαδική επιχείρηση μεγάλης κλίμακος, διαρκούσης της οποίας, 
μάλιστα, άπαντες οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων διαδραμάτισαν μείζονες 
ρόλους. Ωσαύτως σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισαν οι κατακτήσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας και ο βαθμός εξοικειώσεως των εμπολέμων με αυτές.35 Συνάμα η 
εκστρατεία ανέδειξε την επάρκεια, ταχύτητα και αξιοπιστία των συστημάτων 
διοικήσεως, ελέγχου και επικοινωνιών ως κρισίμους παράγοντες της στρατι-
ωτικής στρατηγικής. Η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, σε στρατηγικό, 
επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, η εκτίμηση/ανάλυση και η διαβίβασή τους 
–παράγοντες αυτοδήλως σημαντικοί αφ’ εαυτών σε οιανδήποτε στρατιωτική 
επιχείρηση– προσλαμβάνουν ασυγκρίτως πιο βαρύνουσα σημασία στην περί-
πτωση μιας διακλαδικής επιχειρήσεως.

Υπό το φως των ανωτέρω αναλυθέντων δύναται να εξαχθεί ως δίδαγμα 
από την μελέτη της Νορβηγικής Εκστρατείας ότι σε μια αναμέτρηση μεταξύ 
ίσων, εν πολλοίς, δρώντων –κατά την έναρξη της οποίας ουδείς εκ των δύο 
αντιπάλων φαίνεται συντριπτικώς υπερέχων έναντι του άλλου– η ευφυής στρα-
τηγική, η επιτυχώς εφαρμοσμένη διακλαδικότητα, η επιχειρησιακή, τακτική και 
τεχνολογική καινοτομία, η επάρκεια, αξιοπιστία και ταχύτητα του συστήματος 
επικοινωνιών και πληροφοριών αλλά και η κατάλληλη, αποτελεσματική και, 
οσάκις τούτο απαιτείται εκ των περιστάσεων, τολμηρή ηγεσία κρίνουν την νίκη 
(ή την ήττα). Ιδιαιτέρως ως προς το τελευταίο σημείο, είναι άξιον μνείας ότι ο 
Μέγας Ναύαρχος Erich Raeder ομολόγησε ευθέως ότι η γερμανική εκστρατεία 
στην Νορβηγία ήταν επιχείρηση «περιπετειώδης σε ακραίο βαθμό και αντίθετη 
προς όλες τις αρχές της θεωρίας του πολέμου, αφ’ ης στιγμής εξετελέσθη κάτω 
από τα δόντια της αγγλικής κυριαρχίας των θαλασσών».36

Κατά τη συμβατική αντίληψη, η γερμανική εκστρατεία στη Βόρειο Θάλασσα 
δε θα έπρεπε να έχει καν εκπονηθεί ως σχέδιο, πόσο μάλλον να έχει εκτελεσθεί 
–όπως άλλωστε και η επίθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Γρανικό ποταμό 
ή η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821.

34Ηλιόπουλος, ό.π., 114. 

35Για την γερμανική ναυτική στρατηγική και την τεχνολογική διάστασή της πρβλ. W. Rahn, “German Naval 
Strategy and Armament, 1919-39”, στο P.P. O’Brien (ed.), Technology and Naval Combat in the Twentieth 
Century and Beyond, London 2001, 117.

36Πρβλ. Hansen, ο.π. 
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Η στρατιωτική μουσική έχει εμφανιστεί από τους αρ-

χαίους χρόνους, σε όλους τους στρατούς διαφορετικών 

λαών και πολιτισμών. Όπως η μουσική υπάρχει και 

επηρεάζει την ψυχολογία του αν-

θρώπου και τον τρέπει στη συγκί-

νηση, τον ενθουσιασμό, τη χαρά ή 

τη θλίψη, έτσι και η στρατιωτική 

μουσική αποβλέπει ή στην τέρψη 

των μαχητών ή στη διέγερση του 

ενθουσιασμού τους ή στην ανύ-

ψωση του ηθικού τους.1

Η ιστορία της στρατιωτικής μου-

σικής χάνεται στα βάθη των αι-

ώνων. Κατά την αρχαιότητα, η 

στρατιωτική μουσική, η όποια 

ακολουθούσε τον αρχηγό του 

στρατεύματος, είτε αυτός ήταν 

βασιλιάς ή στρατηγός, περιλάμ-

βανε εκτός από τις σάλπιγγες και 

τους αυλούς, κέρατα και οξύφω-

νες σύριγγες, κύμβαλα, βαρβί-

τους και τύμπανα, ενώ στα μεγάλα 

στρατιωτικά συμπόσια και στις 

χαρμόσυνες ή πένθιμες τελετές 

λαών και πολιτισμών. Όπως η μουσική υπάρχει και 

νηση, τον ενθουσιασμό, τη χαρά ή 

τη θλίψη, έτσι και η στρατιωτική 

μουσική αποβλέπει ή στην τέρψη 

των μαχητών ή στη διέγερση του 

ενθουσιασμού τους ή στην ανύ-

Η ιστορία της στρατιωτικής μου-

σικής χάνεται στα βάθη των αι-

ώνων. Κατά την αρχαιότητα, η 

στρατιωτική μουσική, η όποια 

ακολουθούσε τον αρχηγό του 

στρατεύματος, είτε αυτός ήταν 

βασιλιάς ή στρατηγός, περιλάμ-

βανε εκτός από τις σάλπιγγες και 

τους αυλούς, κέρατα και οξύφω-

νες σύριγγες, κύμβαλα, βαρβί-

τους και τύμπανα, ενώ στα μεγάλα 

στρατιωτικά συμπόσια και στις 

χαρμόσυνες ή πένθιμες τελετές 

προστίθεντο και έγχορδα όργανα, 

όπως κιθάρες ή άρπες. Συνοδεία 

μουσικής υπήρχε και στις επικήδειες 

ή επιτάφιες τελετές των ηρώων ή 

των πολεμιστών γενικά.

Κατά τον Παυσανία, ο Ηγέλεως, γιος 

του Τυρρηνού, ίδρυσε στο Άργος 

ναό της Αθηνάς Σάλπιγγος2 και ήταν 

αυτός και ο αδελφός του Μήλας 

που πρώτοι εισήγαγαν τη σάλπιγγα 

στις πολεμικές επιχειρήσεις. Στην 

παρακάτω εικόνα, μια πτερωτή Νίκη 

σαλπίζει την ευτυχή έκβαση μάχης, 

ίσως κάποιας ναυμαχίας.3

1Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, 

τόμος 6ος, 582.
2Παυσανίου, Κορινθιακά II, XXI 3.

3Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π.

Οι στρατιωτικές µπάντες στον  στρατιωτικέςστρατιωτικές
ελλαδικό χώρο & η µουσική δηµιουργία

παρακάτω εικόνα, μια πτερωτή Νίκη 

σαλπίζει την ευτυχή έκβαση μάχης, 

Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, 
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Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Οι Αργείοι πραγματοποιούσαν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις με συνοδεία σαλ-

πίγγων, ενώ οι Σπαρτιάτες με συνοδεία αυλού, οι Κρήτες με συνοδεία λύρας κ.ο.κ.
Αποσπάσματα του Θουκυδίδη και του Πλούταρχου κάνουν λόγο για τη χρήση 

της μουσικής στον στρατό των Σπαρτιατών.

«Καὶ µετὰ ταῦτα ἡ ξύνοδος ἦν, Ἀργεῖοι µὲν καὶ οἱ 
ξύµµαχοι ἐντόνως καὶ ὁργῆ 
χωροῦντες, Λακεδαιµόνιοι δὲ 
βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν 
πολλῶν νόµου ἐγκαθεστώτων, 
οὐ τοῦ θείου χάριν, ἀλλ’ ἵνα 
ὁµαλῶς µετὰ ῥυθµοῦ βαίνοντες 
προσέλθοιεν καὶ µὴ διασπα-
σθείη αὐτοῖς ἡ τάξις, ὅπερ 
φιλεῖ τὰ µεγὰλα στρατόπεδα 
ἐν ταῖς προσόδοις ποιεῖ».

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, Ε’ 70

«Μετά τούτο, οι δύο στρατοί εκινήθη-
σαν εναντίον αλλήλων. Και οι μεν Αργείοι 
και οι σύμμαχοί των προήλαυναν με απο-
φασιστικότητα και ορμήν ασυγκράτητον, 
ενώ οι Λακεδαιμόνιοι επροχώρουν βρα-
δέως, κανονίζοντες το βήμα των προς τον 
ρυθμόν της μουσικής πολλών αυλητών, 
οι οποίοι κατά τα έθιμά των είχαν ιδίαν 
θέσιν εντός της παρατάξεως. Η μουσική 
αυτή δεν είχε χαρακτήρα θρησκευτι-
κόν, αλλ’ απέβλεπεν εις το να βαδίζη ο 
στρατός μετά κανονικού και ρυθμικού 
βήματος και [να] προλαμβάνεται ούτως 
η διάσπασις της παρατάξεως, η οποία 
επέρχεται συνήθως κατά τας προελάσεις 
μεγάλων στρατιωτικών μονάδων».4

4Η μετάφραση του παραπάνω αποσπάσμα-
τος είναι του Ελευθερίου Βενιζέλου (του 

γνωστού Κρητικού πολιτικού), στο έργο 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 287, εκδόσεις 

Εστίας. Η μετάφραση αυτή αποδίδεται 
σε νεοελληνική γλώσσα περασμέ-
νης εποχής και είναι περισσότερο 
αναλυτική.

86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, αυτή δεν είχε χαρακτήρα θρησκευτι-
κόν, αλλ’ απέβλεπεν εις το να βαδίζη ο 
στρατός μετά κανονικού και ρυθμικού 
βήματος και [να] προλαμβάνεται ούτως 
η διάσπασις της παρατάξεως, η οποία 
επέρχεται συνήθως κατά τας προελάσεις 
μεγάλων στρατιωτικών μονάδων

Η μετάφραση του παραπάνω αποσπάσμα-
τος είναι του Ελευθερίου Βενιζέλου (του 

γνωστού Κρητικού πολιτικού), στο έργο 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ

Εστίας. Η μετάφραση αυτή αποδίδεται 
σε νεοελληνική γλώσσα περασμέ-

4Η μετάφραση του παραπάνω αποσπάσμα-
τος είναι του Ελευθερίου Βενιζέλου (του 

γνωστού Κρητικού πολιτικού), στο έργο 

Νίκη με σάλπιγγα σε χρυσό στατή-
ρα Δημητρίου του Πολιορκητού, 

(Θησαυρός Επιδαύρου) του 300 π.Χ. 
περίπου, Νομισματικό Μουσείο 

Αθηνών. 
(Πηγη: http://alphalinenet.files.wordpress.

com/2011/06/000013.jpg)
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Για το Καστόρειο μέλος υπάρχει το εξής σχόλιο του μεταφραστή (σ. 230): 
Ήταν μέλος, πιθανότατα εμβατήριο, των Σπαρτιατών [που παιζόταν] την ώρα 
της επίθεσης εναντίον του εχθρού, εμπνευσμένο από τον θεό Κάστορα, ο οποίος 
μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, τον Πολυδεύκη, αποτελούσαν τους Διοσκούρους. 
Οι Διόσκουροι, γιοι του Δία και της Λήδας, λατρεύονταν ιδιαίτερα στη Σπάρτη, 
ο Πολυδεύκης ως ισχυρότατος στην πυγμή και ο Κάστορας στην ταχύτητα. 
Ταυτόχρονα θεωρούνταν και οι επινοητές των ενόπλιων χορών. Επομένως, δικαι-
ολογείται η ύπαρξη του Καστόρειου μέλους στη Σπάρτη.

Σπουδαίος ποιητής της αρχαϊκής περιόδου, που έγραψε ελεγειακά ποιήματα με 
στίχους που βοηθούσαν στην εξύψωση του μαχητικού πνεύματος των στρατιωτών 
στο πεδίο της μάχης (Τυρταίου, αποσπ., 11W), ήταν ο Τυρταίος. Με τις ελεγείες και 
τους παιάνες του, τόνιζε τη στρατιωτική τιμή και την αγάπη προς την πατρίδα.

«Καὶ στεφανοῦσθαι παρήγγελε πᾶσι, καὶ τοὺς αὐλητὰς 
αὐλεῖν ἐκέλευε τὸ Καστόριον µέλος· ἅµα δ' ἐξῆρχεν 
ἐµβατηρίου παιᾶνος, ὥστε 
σεµνὴν ἅµα καὶ καταπληκτικὴν 
τὴν ὄψιν εἶναι, ῥυθµῷ τε πρὸς 
τὸν αὐλὸν ἐµβαινόντων, καὶ 
µήτε διάσπασµα ποιούντων ἐν 
τῇ φάλαγγι, µήτε ταῖς ψυχαῖς 
θορυβουµένων, ἀλλὰ πράως 
καὶ ἰλαρῶς ὑπὸ τοῦ µέλους 
ἀγοµένων ἐπὶ τὸν κίνδυνον. 
Οὔτε γὰρ φόβον οὔτε θυµὸν 
ἐγγίνεσθαι, πλεονάζοντα τοῖς 
οὕτω διακειµένοις εἰκὸς ἐστιν, 
ἀλλ' εὐσταθὲς φρόνηµα µετ' 
ἐλπίδος και θάρσους, ὡς τοῦ 
θεοῦ συµπαρόντος».

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ,
 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

«…και έδιδε (ο βασιλιάς πριν την 
μάχη) διαταγή σε όλους να φορέσουν 
τα στεφάνια και τους αυλητές τούς 
διέταξε να παίξουν την Καστόρεια μου-
σική. Συνάμα έδιδε την εντολή να αρ-
χίσει ο εμβατήριος παιάνας, έτσι που η 
εικόνα τους ήταν σοβαρή και φοβερή, 
καθώς βάδιζαν συντονισμένοι με το 
ρυθμό των αυλών και ούτε διασπούσαν 
τη φάλαγγα κι ούτε αισθάνονταν φόβο 
στις ψυχές τους, αλλά με τη μουσική 
οδηγούνταν προς τον κίνδυνο, πρά-
οι και χαρούμενοι. Γιατί είναι φυσικό, 
κάτω από τέτοιες συνθήκες, να μην 
εκδηλώνεται ούτε υπερβολικός φόβος 
ούτε υπερβολική οργή, αλλά σταθερό 
φρόνημα με ελπίδα και θάρρος, λες και 
παραβρίσκεται μαζί και ο θεός».5

5Μετάφραση του παραπάνω αποσπάσματος 
από τον Γεώργιο Ράπτη στο έργο του Πλουτάρχου, 
Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος-Νουμάς, εκδόσεις 
Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2012. Η μετάφραση του 
αποσπάσματος βρίσκεται στη σελ. 157-158.
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Σύμφωνα με μια παράδοση, ήταν Σπαρτιάτης Στρατηγός, του οποίου τα τραγού-
δια προορίζονταν για τους στρατιώτες του, ενώ, σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, 
ήταν Αθηναίος ή Μιλήσιος Γραμματικός, τον οποίο έστειλαν οι Αθηναίοι ως βοήθεια 
στους Λακεδαιμόνιους. Στο λεξικό Σουΐδα αναφέρεται η δεύτερη παράδοση, η 
οποία εκτυλίσσεται στη διάρκεια του Β΄ Μεσσηνιακού πολέμου, ενώ ο Αθήναιος 
(Δειπνοσοφιστές) αναφέρει απλώς ότι υπό την στρατηγία του, οι Λακεδαιμόνιοι 
επιβλήθηκαν των Μεσσηνίων.

Στο λεξικό Σουΐδα αναφέρεται ότι έγραψε ελεγείες και παιάνες για τη σπαρτι-
ατική πολιτεία και τον Βασιλέα Θεόπομπο. Τα σωζόμενα αποσπάσματα είναι όλα 
ελεγειακά, γραμμένα στη δωρική διάλεκτο και αναφέρονται στο σπαρτιατικό σύ-
νταγμα και την πολεμική αρετή. Η απαγγελία της ελεγειακής ποίησης συνοδευόταν 
μάλλον με τον ήχο αυλού. Δώδεκα αποσπάσματα (3 ολοκληρωμένα ποιήματα) 
σώζονται στον Στράβωνα, τον Λυκούργο και τον Στοβαίο.

Ο Πυρρίχιος πολεμικός χορός, ο οποίος λεγόταν Ενόπλιος νόμος, η ιστορία του 
Τυρταίου, τα εμβατήρια του οποίου οδήγησαν τους Σπαρτιάτες στη νίκη, ο παιάνας 
«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε», στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, είναι συμβολικά παραδείγ-
ματα της επίδρασης που είχαν στους αρχαίους χρόνους τα πολεμικά άσματα.6

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί η χρήση του αρχαιοελληνικού πνευστού οργάνου 
ύδραυλις, στην εκτέλεση στρατιωτικής μουσικής. Αυτό το μηχανικό αερόφωνο όρ-
γανο της αρχαιότητας είχε χαρακτηριστικό ισχυρό και οξύ ήχο. Χρησιμοποιούνταν 
και στα θεάματα του ιπποδρόμου. Μετά τους Έλληνες, ταξίδεψε και υιοθετήθηκε και 
από άλλους λαούς, φθάνοντας στους Ρωμαίους και έπειτα στους Βυζαντινούς.7

Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, οι σαλπιγκτές με τους τυμπανιστές συνιστούσαν 
ιδιαίτερο σώμα. Ενίσχυσαν τη στρατιωτική μουσική και ίδρυσαν ειδικές σχολές 
για την εκπαίδευση μουσικών.8

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι Βυζαντινοί διατηρούσαν στα στρατιωτικά τους τμήματα και εκκλησιαστικές 

χορωδίες. Κατά τη διάρκεια των εκστρατειών, έψαλλαν –μερικές φορές και υπό 
τη διεύθυνση στρατηγών– ύμνους, επινίκεια ή προσευχές προς τον Θεό, για να 
τους εξασφαλίσει νίκες κατά των εχθρών.

Κατά τα νεότερα χρόνια, στην Ευρώπη, οι στρατιωτικές μπάντες άρχισαν να δια-
μορφώνουν σταθερά σχήματα, από τότε που οι ευρωπαϊκές χώρες εμφάνισαν εικόνα 
συγκροτημένων κρατών, και κυρίως τον 17ο αιώνα και μετέπειτα. Το κράτος που προη-
γήθηκε στη χρήση της στρατιωτικής μουσικής ήταν η Αυστρία και ακολούθησε η Γαλλία, 
η οποία όρισε κάθε σύνταγμα πεζικού ή ιππικού να διαθέτει δική του μουσική. Στη Ρωσία, 
οι μπάντες χαρακτηρίζονταν για την ιδιάζουσα μορφή τους, λόγω του διαφορετικού 
χαρακτήρα και των στρατιωτικών τους σωμάτων και των συνηθειών των ανδρών.9

6Άρθρο Κ. Παπαοικονόμου-Κηπουργού, «Η συμβολή του Αρχαίου Άργους στην ανάπτυξη της μουσικής», 
2011, argolikivivliothiki.gr.

7http://el.wikipedia.org/wiki/Ύδραυλις
8Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π.
9Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π.
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Οι στρατιωτικές ορχήστρες πνευστών ονομάστηκαν Μπάντες, λέξη γοτθική, με 
την οποία αποκαλούνταν ομάδα μουσικών που ρύθμιζαν το βήμα των στρατιωτών 
κατά την πορεία και τους εμψύχωναν κατά την ώρα της μάχης. Η λέξη Μπάντα 
κυριάρχησε σε όλες τις γλώσσες και με αυτήν χαρακτηρίζονται οι φιλαρμονικές 
ή οι ορχήστρες χάλκινων οργάνων (φανφάρες) ή και το σύνολο των χάλκινων και 
κρουστών οργάνων μιας ορχήστρας.10

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1453-1821)
Κατά τα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η επικυριαρχούμενη Ελλάδα 

αναγκάστηκε να δεχθεί τις επιρροές αυτής της φυλής και να αποκοπεί σιγά-σιγά 
από την προϋπάρχουσα μουσική της παιδεία, με εξαίρεση τη βυζαντινή μουσική, 
η οποία, όπως λέγεται, δεν απαγορεύτηκε από τους κατακτητές.

Παρ’ όλες τις επιρροές αυτές και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το 
ελληνικό έθνος, υπήρχε στρατιωτική μπάντα σε αυτό το ενιαίο κράτος, αλλά 
αποτελούνταν από Οθωμανούς μουσικούς. Το όνομά της ήταν mehter.

Οι πρώτες αναφορές για τις οθωμανικές στρατιωτικές μπάντες, λεγόμενες 
mehter, γίνονται τον 13ο αιώνα μ.Χ. Πιστεύεται ότι η πρώτη στρατιωτική μπάντα 
mehter, εστάλη στον Οσμάν Ι, από τον Σελτζούκο Σουλτάνο Alaeddin Keykubad 
III, σαν δώρο μαζί με μια επιστολή, με την οποία χαιρέτιζε το νεοσύστατο κράτος. 
Από τότε, κάθε μέρα μετά την απογευματινή προσευχή, η μπάντα mehter έπαιζε 
για τον ηγεμόνα των Οθωμανών.

Τα όργανα από τα οποία αποτελούνταν, επί βασιλείας του Hurkan (1326-1359), 
ήταν: φλάουτα με ράμφος, τρομπέτες, τύμπανα και μια batteria.

Όπως μας λέει ο Τούρκος περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεπή, από 
τον 14ο αιώνα (επί σουλτάνου Οσμάν, του πρώτου ιδρυτή της δυναστείας των 
Οσμανιδών και ιδρυτή του Οθωμανικού κράτους), η στρατιωτική μπάντα mehter 
«σκόρπιζε το φόβο στους εχθρούς των Τούρκων, βαδίζοντας στη μάχη με τα οξύηχα 
όμποε, τις σάλπιγγες να ηχούν εκκωφαντικά και με το κροτάλισμα των τυμπάνων, 
φόβιζε τους Σταυροφόρους, έριξε κάτω τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και τρο-
μοκράτησε το λαό της Βιέννης. Όταν περνάνε παίζοντας όλοι μαζί ταυτοχρόνως, ο 
θόρυβος πετάει τα μυαλά των ανθρώπων έξω από το στόμα τους».

Η ιδέα μιας στρατιωτικής μπάντας, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα, 
άρχισε να εισρέει στην Οθωμανική αυτοκρατορία από τον 16ο αιώνα. Ο ήχος που 
παρήγαγε τελικά αυτή η οθωμανική μπάντα, επηρέασε πολλούς Ευρωπαίους συν-
θέτες της κλασικής μουσικής, όπως τον Joseph Haydn, τον W. A. Mozart και τον 
L.van Beethoven, οι οποίοι έγραψαν συνθέσεις εμπνευσμένες από ή σχεδιασμένες 
να μιμηθούν τη μουσική των mehter.

Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν πλέον ήταν: τρομπέτες, ταμπούρα, τύμπανα, 
όμποε, φλάουτο, πίπιζα, clairons (τρομπέτα με οξύ, διαπεραστικό ήχο), saqueboute 
(τρομπόνι) και bombardo (πρόγονος του φαγγότου).

Το 1831 ο αδελφός του συνθέτου Gaetano Donizetti Giusepe (1797-1856), προ-

10Σ., Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική, Αθήνα 1958, Κεφ. Α’, 19-43.
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Ο πρώτος αρχιμουσικός της Ελληνικής στρατιωτικής μπάντας Μιχαήλ Μάγγελ, με 
στολή Ταγματάρχη (ΕΒΕ, Μοτσενίγειο Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Μουσικής)
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σλήφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, για να διοργανώσει την Ορχήστρα Πνευστών 
του Σουλτάνου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα. Με τον βαθμό του στρατηγού 
ταξιαρχίας, παρέμεινε εκεί ως το τέλος της ζωής του. Κατά τον Francois J. Fetis, 
συνέθεσε έργα για τη στρατιωτική ορχήστρα πνευστών, εκ των οποίων δημοσι-
εύθηκε το Προσφιλές εμβατήριο του σουλτάνου Μαχμούτ.11

Στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της εναντίον των Τούρκων επανάστασης του 
1821, τα ελληνικά άτακτα σώματα δεν τα ακολουθούσαν επαγγελματίες μουσικοί, 
αλλά πολεμιστές οργανοπαίχτες, και όχι σπάνια, όταν οι επαναστατημένοι Έλληνες 
προχωρούσαν κατά του εχθρού, είχαν επικεφαλής τους μουσικές ομάδες με τύμπα-
να, ζουρνάδες και κλαρίνα ή οι οργανοπαίχτες δραστηριοποιούνταν θορυβωδώς 
μετά τη νίκη, με σκοπό να προκαλέσουν χορούς μεταξύ των παλικαριών.12 Τη 
«βαρβαρόφωνη» εν λόγω μουσική, όπως ονομάστηκε αυτή αργότερα, τη συνήθιζε 
πολύ ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος θεωρούσε ότι αυτή ανταποκρινόταν στην τότε 
νοοτροπία και ψυχολογία των πολεμιστών του.13

Τέτοια μουσική δραστηριότητα έλαβε χώρα στην περίπτωση της μάχης στο 
Βαλτέτσι και εν συνεχεία κατά τη μάχη που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
του Δράμαλη. Το είδος αυτό της μουσικής ήταν αρεστό και στον Καραϊσκάκη, 
ο οποίος το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον της 
Αττικής. Αλλά και όταν οι καπεταναίοι του 1821 διενεργούσαν στρατολογήσεις 
ανδρών, ακολουθούνταν, επίσης, από ζουρνάδες και νταούλια.14

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας, 
αποτελεί το έγγραφο της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, με ημερομηνία 
29 Ιουλίου 1824, προς τον «Φιλογενέστατον Κύριον Ιωάννην Θ. Στεφάνου», στο 
οποίο ο προσωρινός Γραμματέας (Υπουργός) Πολέμου, Παναγιώτης Γ. Ρόδιος, εν 
όψει της σύστασης Τακτικού Σώματος, ζητεί τη βοήθεια της επιτροπής Ζακύνθου 
για τη σύσταση «ομάδος πολεμικών μουσικών», γιατί «η μουσική τρόπον τινά είναι η 
ψυχή των τακτικών, αλλά κατά δυστυχίαν πολεμικοί μουσικοί εις την Ελλάδα σήμερον 
δεν ευρίσκονται...». Πράγματι, στο μικρό Τακτικό Σώμα που συστάθηκε από τον 
Γάλλο Συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, συγκροτήθηκε και στρατιωτική μουσική 
υπό τον Γερμανό αρχιμουσικό Μιχαήλ Μάγγελ.

Όπως αναφέρει ο Λοχαγός Κάρπος Παπαδόπουλος, στις 5 Αυγούστου 1825, 
το Τακτικό σώμα υπό τον Κ. Φαβιέρο, εισερχόμενο στην Αθήνα, βάδιζε με βήμα 
οδοιπορικό, ενώ παιάνιζε η Στρατιωτική μουσική (με τον ρυθμό του οδοιπορικού 
βήματος) το «Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί!».15

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Το 1824 συγκροτήθηκε στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της Ελλάδος, η πρώ-

τη στρατιωτική μπάντα. Πρώτος αρχιμουσικός της υπήρξε ο Ανθυπολοχαγός 

Γάλλο Συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, συγκροτήθηκε και στρατιωτική μουσική 
υπό τον Γερμανό αρχιμουσικό Μιχαήλ Μάγγελ.

Όπως αναφέρει ο Λοχαγός Κάρπος Παπαδόπουλος, στις 5 Αυγούστου 1825, 
το Τακτικό σώμα υπό τον Κ. Φαβιέρο, εισερχόμενο στην Αθήνα, βάδιζε με βήμα 
οδοιπορικό, ενώ παιάνιζε η Στρατιωτική μουσική (με τον ρυθμό του οδοιπορικού 
βήματος) το «Τι καρτερείτε φίλοι και αδελφοί!».

Το 1824 συγκροτήθηκε στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της Ελλάδος, η πρώ-
τη στρατιωτική μπάντα. Πρώτος αρχιμουσικός της υπήρξε ο Ανθυπολοχαγός 

11Σ., Μοτσενίγος, ό.π, 142.
12Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., 583.
13Σ., Μοτσενίγος, ό.π., 265.
14Μ. Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., 583.
15Σ., Μοτσενίγος, ό.π., 266.
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Ernest vin Mangel (Ερνέστος Βικελίνος Μάγγελ), Γερμανός στην καταγωγή, από 
τη Βυρτεμβέργη της Βαυαρίας. Αργότερα, βαπτίστηκε Μιχαήλ. Είχε τον τίτλο 
του βαρόνου και είχε τιμηθεί με τρία μετάλλια-παράσημα: Αγώνος, Ανδρείας 
και Σωτήρος. Είχε έρθει στην Ελλάδα το 1822 πριν τον Σχη Κάρολο Φαβιέρο και 
υπηρέτησε στον Γαλλικό Στρατό ως Λοχαγός. Έλαβε μέρος στην πολιορκία της 
Ακροπόλεως, στη Μάχη των Δερβενακίων, στην πολιορκία του Ναυπλίου, καθώς 
και στις επιχειρήσεις Καρύστου και Χίου.

Σημαντικό στοιχείο λαμβάνουμε από μια ιδιότυπη απεργία που πραγματο-
ποίησαν μουσικοί στρατιωτικής μπάντας, το 1825. «Υπάρχει επίσης έγγραφον εις 
τα αρχεία του κράτους υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 2678 από της 22 Σεπτεμβρίου 1825, 
όπερ είναι αναφορά Ελλήνων μουσικών της οποίας οι μουσικοί ζητούν όπως λόγω με-
γαλυτέρας κοπώσεως αμείβονται καλλίτερον των άλλων στρατιωτών». Αυτά ανέφερε 
χαρακτηριστικά, η τότε διαμαρτυρία της στρατιωτικής μπάντας.

Ένα ακόμα γραπτό στοιχείο το οποίο έχουμε, είναι η μαρτυρία του Χρήστου 
Βυζαντίου, Συνταγματάρχη και Φαλαγγάρχη Αθηνών, ο οποίος στο βιβλίο του Ο 
Τακτικός Στρατός από το 1821 μέχρι το 1833, που εκδόθηκε το 1837, αναφέρει ότι 
«Υπήρχεν εν Ναυπλίω και Στρατιωτική Μουσική, διευθυνόμενη υπό του Γερμανού 
Μάγγελ και αυτή ηυξήθη και ετακτοποιήθη λαβούσα τα αναγκαιούντα όργανα». 

Το 1825 ο Φαβιέρος αναχώρησε για την Αθήνα και πήρε και τη μουσική μαζί 
του. Έτσι, συγκροτήθηκε η Στρατιωτική Μουσική Αθηνών.

Το 1828, με την άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, 
η Στρατιωτική Μουσική εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της επα-
ναστατημένης Ελλάδος. Εδώ ανασυντάχθηκε και ενισχύθηκε. Ο Κυβερνήτης, με το 
υπ’ αριθμόν 13711 Διάταγμα, στις 15 Αυγούστου 1829, θεώρησε ότι ήταν ανάγκη 
να αναπτυχθεί άμιλλα μεταξύ των μουσικών του Τακτικού Σώματος και αύξησε τον 
μισθό τους. Από το διάταγμα αυτό, φαίνεται ότι η δύναμη της στρατιωτικής Μουσικής 
ήταν 18 άνδρες την εποχή εκείνη, ενώ στα τέλη του 1831, είχαν αυξηθεί σε 55.

Το 1833, μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, φθάνει και εγκαθίσταται 
στο Ναύπλιο, Τάγμα Εθελοντών Βαυαρών, με τη Μουσική τους και αρχιμουσικό 
τον Κάρολο Κέλλερ, αποτελούμενο από 35 μουσικούς.

Εν τω μεταξύ, η υπό τον Μάγγελ Μουσική εγκαταστάθηκε στο Άργος. Τον 
Μάιο του 1834, αποστρατεύθηκε, και τη διεύθυνση της Μουσικής ανέλαβε ο 
Υπαξιωματικός Μπράντσελ, από την Αυστρία.

Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ελλάδος από το Ναύπλιο στην Αθήνα, 
το 1834, οι μουσικές του Ναυπλίου και του Άργους εγκαθίστανται στη νέα πρω-
τεύουσα. Αρχιμουσικός της μπάντας του Ναυπλίου ήταν ο Κ. Κέλλερ.

Το 1837, λόγω ελλείψεως μουσικών και του θανάτου του Κέλλερ, οι δύο Μουσικές 
συγχωνεύονται στη φρουρά Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γάλλου Ανθυπασπιστή 
Αρχισαλπιγκτή Πυροβολικού Franz Seiler, ο οποίος μετατάχθηκε στη Μουσική.

Κατά τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδος, το προσωπικό των Στρατιωτικών 
Μουσικών αποτελούσαν επί το πλείστον ξένοι, κυρίως Βαυαροί.

Καθώς όμως μετέπειτα συγκροτήθηκαν μπάντες στα τάγματα των ακροβολιστών 
και στα συντάγματα πεζικού και ιππικού, ο προαναφερθείς Seiler ανέλαβε καθήκοντα 
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επιθεωρητή του συνόλου από αυτές τις επιμέρους στρατιωτικές μπάντες.
Για την επάνδρωση των Μουσικών με Έλληνες μουσικούς, ιδρύθηκε το 1843 

σχολείο Μουσικής με το Βασιλικό Διάταγμα της 15ης Νοέμβρη 1843. Το ίδιο έτος, 
επανέρχεται στις τάξεις του στρατού ο Μάγγελ, στον οποίο ανατίθεται η Διεύθυνση 
του νεοσύστατου σχολείου. Το 1855 διαλύθηκε, με το Βασιλικό Διάταγμα της 28ης 
Νοέμβρη 1855.16

Ο Μάγγελ προάχθηκε στον βαθμό του Υπολοχαγού και ονομάστηκε Επιθεωρητής 
Στρατιωτικών Μουσικών. Στη συνέχεια, προάχθηκε στους βαθμούς του Λοχαγού 
δευτέρας και πρώτης τάξεως Πεζικού και αποστρατεύθηκε με αίτησή του, αφού 
προάχθηκε σε Ταγματάρχη Πεζικού, το 1870.

Το 185517 οι Μουσικές αυξάνονται σε τρεις, μία για κάθε μοίρα πεζικού, με δύνα-
μη έναν αρχιμουσικό και 24 μουσικούς (ανά οκτώ α΄, β΄ και γ΄ τάξεως). Οι Μουσικές 
παρέμειναν στη θέση τους, όταν οι Μοίρες Πεζικού έγιναν συντάγματα.

Το 1856 γίνεται ειδική Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών. Κάθε μουσική 
εκδήλωση ήταν αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή της. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν 
10 Μουσικές ταγμάτων Πεζικού, μία Πυροβολικού και μία Ιππικού, στην οποία οι 
μουσικοί παιάνιζαν έφιπποι.

Το 1861, με ΒΔ, οι αρχιμουσικοί των παραπάνω έφεραν τον βαθμό του Επιλοχία, 
πλην του Αρχιμουσικού της Μουσικής Φρουράς Αθηνών, ο οποίος έφερε τον 
βαθμό του Ανθυπασπιστή. Το 1869 όλοι οι Αρχιμουσικοί, έφεραν τον βαθμό του 
Ανθυπασπιστή.

Το 1877 δημιουργήθηκε θέση Επιθεωρητή Στρατιωτικών Μουσικών, με βαθμό 
Ανθυπολοχαγού, την οποία καταλαμβάνει προαγόμενος, ο Christian Welker, ο 
οποίος στη συνέχεια προάγεται στους βαθμούς του Υπολοχαγού (1882), Λοχαγού 
δευτέρας τάξεως (1886), Λοχαγού πρώτης τάξεως (1888) και αποστρατεύεται, μετά 
από αίτησή του, με τον βαθμό του Ταγματάρχη.

Το 1880 συγκροτήθηκε Ειδική Υπηρεσία Μουσικής και ρυθμίστηκε ο τρόπος 
επιθεωρήσεων, και το 1882 ο τρόπος κατατάξεως εθελοντών μουσικών, με διετή 
υποχρέωση θητείας, δ΄, γ΄, β΄ και α΄ τάξεως, καθώς και Αρχιμουσικού, που τον 
έκρινε ειδική επιτροπή.

Η κατάταξη των μαθητευομένων, η οποία καθορίστηκε το 1861, εξακολουθεί να 
ισχύει. Ο αριθμός των μουσικών αυξομειώνεται, ανάλογα με τις μονάδες στρατού, 
μέχρι το 1893, όταν, για λόγους οικονομίας, καταργούνται όλες και παραμένει μόνο 
η Μουσική Φρουράς Αθηνών, με αυξημένη τη σύνθεσή της. Είχε 2 υπολοχαγούς, 
1 ανθυπολοχαγό, 1 ανθυπασπιστή, 60 οπλίτες και 5 μαθητευομένους. Στους υπο-
λοίπους, χορηγήθηκε άδεια αορίστου χρόνου.

Μετά από επτά χρόνια, το 1904 γίνεται επανασύσταση των Στρατιωτικών 
Μουσικών και συγκροτούνται τρεις Μεραρχιακές Μουσικές, εκτός από την ήδη 
υπάρχουσα Μουσική Φρουράς Αθηνών, καθώς και Σχολείο Μουσικής. Τότε ρυθ-
μίζονται με νόμο:

16ΣΣΝΔ/2, σελ. 138.
17ΦΕΚ, έτους 1855, σελ. 388.
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• η κατάληψη της θέσεως του αρχιμουσικού ανθυπασπιστού, από τους μουσι-
κούς α΄ τάξεως κατόπιν διαγωνισμού 

• ο τρόπος εξέτασης για προαγωγή των μουσικών
• ο τρόπος κατατάξεως α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τάξεως
• ο τρόπος κατατάξεως μαθητών ηλικίας 16 εώς 18 ετών, για το Σχολείο 

Μουσικής.
Τη θέση του Επιθεωρητή κατέχει ο Ιωσήφ Καίσαρης, ο οποίος αποστρατεύεται 

το 1910 με τον βαθμό του Λοχαγού και αντικαθίσταται από τον Φραγκίσκο Τούλη, 
Ιταλό στην καταγωγή. 

Το 1911, με βασιλικό διάταγμα του Γεώργιου Α΄, συστήνονται δυο στρατιωτικές 
Μουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγμα βρίσκεται στο 
τεύχος Α΄, αρ. 122. Δείτε παρακάτω, το σχετικό απόσπασμα:

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1960
Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, εμφάνιση μπάντας μαρτυρείται στις 

5 Ιανουαρίου 1913, όταν το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», μετά την επιτυχή για 
τους Έλληνες ναυμαχία της Λήμνου, επέστρεφε στο Μούδρο της Λήμνου υπό τους 
ήχους της μουσικής του μπάντας, που έπαιζε νικητήριους παιάνες.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 1914 δημιουργήθηκε η Γενική Επιθεώρηση 
Στρατιωτικών Μουσικών.

Στις 6 Οκτωβρίου 1915, καθ΄ όν χρόνο εν μέσω Α΄ Παγκοσμίου πολέμου τα 
αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονταν στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της πό-
λης, ανάμεσα στα φορτωμένα μεταγωγικά πλοία, ελισσόταν το γαλλικό θωρηκτό 
“Charlemagne’’, το οποίο, με την επί του καταστρώματός του μουσική μπάντα, ψυχα-
γωγούσε τους μεταφερόμενους άνδρες με γνωστά γαλλικά πολεμικά τραγούδια.

Αργότερα, όταν οι σύμμαχοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Ρώσοι εγκαταστάθη-

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1960
Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, εμφάνιση μπάντας μαρτυρείται στις 

5 Ιανουαρίου 1913, όταν το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», μετά την επιτυχή για 
τους Έλληνες ναυμαχία της Λήμνου, επέστρεφε στο Μούδρο της Λήμνου υπό τους 
ήχους της μουσικής του μπάντας, που έπαιζε νικητήριους παιάνες.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 1914 δημιουργήθηκε η Γενική Επιθεώρηση 

Στις 6 Οκτωβρίου 1915, καθ΄ όν χρόνο εν μέσω Α΄ Παγκοσμίου πολέμου τα 
αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονταν στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της πό-
λης, ανάμεσα στα φορτωμένα μεταγωγικά πλοία, ελισσόταν το γαλλικό θωρηκτό 
“Charlemagne’’, το οποίο, με την επί του καταστρώματός του μουσική μπάντα, ψυχα-
γωγούσε τους μεταφερόμενους άνδρες με γνωστά γαλλικά πολεμικά τραγούδια.

Αργότερα, όταν οι σύμμαχοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Ρώσοι εγκαταστάθη-

Μουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγμα βρίσκεται στο Μουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγμα βρίσκεται στο Μουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγμα βρίσκεται στο 
τεύχος Α΄, αρ. 122. Δείτε παρακάτω, το σχετικό απόσπασμα:
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Μουσικές, αυτές της Ι και ΙΙΙ Μεραρχίας. Το βασιλικό αυτό διάταγμα βρίσκεται στο 
τεύχος Α΄, αρ. 122. Δείτε παρακάτω, το σχετικό απόσπασμα:

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1960
Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, εμφάνιση μπάντας μαρτυρείται στις 

5 Ιανουαρίου 1913, όταν το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ», μετά την επιτυχή για 
τους Έλληνες ναυμαχία της Λήμνου, επέστρεφε στο Μούδρο της Λήμνου υπό τους 
ήχους της μουσικής του μπάντας, που έπαιζε νικητήριους παιάνες.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 1914 δημιουργήθηκε η Γενική Επιθεώρηση 

Στις 6 Οκτωβρίου 1915, καθ΄ όν χρόνο εν μέσω Α΄ Παγκοσμίου πολέμου τα 
αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονταν στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της πό-
λης, ανάμεσα στα φορτωμένα μεταγωγικά πλοία, ελισσόταν το γαλλικό θωρηκτό 
“Charlemagne’’, το οποίο, με την επί του καταστρώματός του μουσική μπάντα, ψυχα-
γωγούσε τους μεταφερόμενους άνδρες με γνωστά γαλλικά πολεμικά τραγούδια.

Αργότερα, όταν οι σύμμαχοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Ρώσοι εγκαταστάθη-
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Θρησκευτική πομπή στην οδό Εγνατίας Θεσσαλονίκης, 1919

Είσοδος Βασιλέων Ελλάδος-Αγγλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 1906
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καν στη Θεσσαλονίκη, τις καθημερινές, στον χώρο ανάμεσα στον Λευκό Πύργο 
και την παραλία, παιάνιζαν στρατιωτικές μπάντες. Πρωτοστατούσε η αγγλική, με 
περισσότερα από 40 όργανα, εμφανιζόταν, επίσης, εκεί η ελληνική στρατιωτική 
Μουσική, υπό τη διεύθυνση του Ταγματάρχη Δημήτρη Καλομοίρη, και τα Σάββατα 
ήταν η σειρά της ιταλικής.

Ο τότε Υπολοχαγός Τ. Μουμτζής δίνει την εξής περιγραφή:18 «Στο κέντρο του 
Λευκού Πύργου, κάθε βράδυ και νέα μουσική. Κατεγοήτευαν οι μπαλαϊλάκες με το 
«Βόλγα Βόλγα», άφθαστες οι σκωτσέζικες γκάιντες. Τέλεια η φαμφάρα των Ιταλών. 
Ασύγκριτη η γαλλική ορχήστρα[…]. Αργότερα ο Καλομοίρης έφτιαξε μια καλή 
μπάντα και ο Ταχματζής άλλη μία της μεραρχίας Αρχιπελάγους». Κατά τη διάρκεια 
του ίδιου πολέμου, ο εκκεντρικός Διοικητής της προαναφερθείσας Μεραρχίας, 
Υποστράτηγος Ιωάννου, είχε την έμπνευση να φέρει στα χαρακώματα τη μουσική 
μπάντα να παίξει! «Διά να την ακούσουν οι Γερμανοβούλγαροι».

Στην εν λόγω φαεινή ιδέα του Ιωάννου, αναφέρεται και ο Μυριβήλης19 με τα 
εξής: «Τόπε στα σοβαρά ένα βράδυ στο τραπέζι, εκεί πού τρωγε με το Επιτελείο του. 
“— Να πάμε να το βροντήξουμε με όλα τα χάλκινα κατ’ απ’ τη μύτη τους! Ναι. Κατ’ από 
τη μύτη τους!” Ποιος να πει το όχι; Οι αξιωματικοί σταμάτησαν το μάσημα, κοιτάχτη-
καν συναμεταξύ τους […] και δε μίλησαν […]. Για καλή τους μοίρα η απόφαση του 
[Ιωάννου] ψιθυρίστηκε με τρόπο στη Γαλλική Στρατιά, ήρθε ένα τσουχτερό έγγραφο, 
κ’ έτσι η φανφάρα δεν έδωσε το θανάσιμο κονσέρτο της». 

Στη μάχη, ωστόσο, του Σκρα (17 Μαΐου 1918 με το παλιό ημερολόγιο), βεβαι-
ώνει ο Μουμτζής20 «μέσα στη βοή και στο πανδαιμόνιο […] ξεχωρίζαμε και νότες 
από τρομπέτες και κόντρα μπάσα! Ο [Ιωάννου] είχε κουβαλήσει κοντά στη γραμμή 
εξορμήσεως τη μουσική της μεραρχίας [Αρχιπελάγους] υπό τον υπολοχαγό μουσικό 
Ταχτατζή. Επί πολλές ώρες […] έπαιζε η μουσική διάφορα θούρια και προπάντων το 
δικό του, που παιζόταν στα Γιάννενα το 1912 […]: “Μπαίνω μες στ’ αμπέλι σαν νοικο-
κυρά, να κι ο νοικοκύρης έρχεται κοντά”».

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1918, αρχίζει μια νέα περίοδος για τις Στρατιωτικές 
Μουσικές. Με νόμο, ιδρύεται Γενική Επιθεώρηση Στρατιωτικών Μουσικών με έδρα 
την Αθήνα και Επιθεώρηση Στρατιωτικών Μουσικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Οι επιθεωρητές έφεραν βαθμό Ταγματάρχη και Λοχαγού αντίστοιχα και προέρ-
χονταν από διευθυντές Κρατικών Ωδείων ή καθηγητές ανώτερων θεωρητικών. 
Επίσης, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους, καθώς επίσης και 
η λειτουργία-διδασκαλία του Σχολείου Μουσικής.

Συγκροτούνται: α. Στρατιωτικές ομάδες λαϊκών μουσικών, β. Πρότυπος στρα-
τιωτική χορωδία, γ. Πρότυπος στρατιωτική ορχήστρα.

Αυξάνονται οι στρατιωτικές Μουσικές σε εννιά, με σύνθεση:
• 76 άτομα η Μουσική Φρουράς Αθηνών
• 50 άτομα η Μουσική Θεσσαλονίκης

18Τ., Μουμτζής, Αναμνήσεις 1894-1924, 89. 
19Σ., Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, εκδ. Εστίας, 156-158.
20Τ., Μουμτζής, Αναμνήσεις 1894-1924, 145.
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• 42 άτομα οι Μουσικές των Σωμάτων
• 37 άτομα οι Μουσικές των μεραρχιών και ορίζεται ότι, σε περίπτωση συ-

γκρότησης νέας Μουσικής, θα κατατάσσονται μουσικοί, ανάλογα της σύνθεση 
της μονάδος.

Από το 1917 έως το 1937, γενικός Επιθεωρητής Στρατιωτικών Μουσικών ανα-
λαμβάνει ο διεθνούς φήμης εθνικός συνθέτης της Ελλάδος και αργότερα μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών Μανώλης Καλομοίρης. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό 
του Ταγματάρχη.

Τη θέση τού Επιθεωρητή Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει ο Αλέξανδρος Καζαντζής 
(Διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και Καθηγητής βιολιού) έως το 
1929 που αποστρατεύεται και καταργείται η θέση.

Από το 1919 έως το 1922, τμήμα Στρατιωτικής Μουσικής πήρε μέρος στην 
εκστρατεία της Μικράς Ασίας, ακολουθώντας το Στρατηγείο του Α΄ Σώματος 
Στρατού.

Το 1926, με βάση το από 30ής Δεκεμβρίου 1925 Νομοθετικό Διάταγμα «Περί 
Οργανισμού του Στρατού», ιδρύθηκαν 8 στρατιωτικές μπάντες με την ακόλουθη 
αρίθμηση: η 1η εδρεύουσα στη Λάρισα, η 2η στην Αθήνα, η 3η στην Πάτρα, η 5η στην 
Κρήτη, η 8η στα Γιάννενα, η 9η στη Δράμα, η 11η στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υπάγο-
νταν στις αντίστοιχες της αυτής αρίθμησης Μεραρχίες. Ιδρύθηκε, επίσης, στην Αθήνα 
και Σχολείον Μουσικών, υπαγόμενο απ’ ευθείας στο Υπουργείο των Στρατιωτικών.

Οι ως άνω, εντούτοις, στρατιωτικές μπάντες καταργήθηκαν, στο τέλος του 
1926, οπότε με νέο ΝΔ «Περί Οργανισμού του Στρατού», περιορίστηκε η στρα-
τιωτική μουσική στις τρεις μεγάλες Φρουρές των Αθηνών, της Λάρισας και της 
Θεσσαλονίκης και υπάγονταν στα οικεία και αντίστοιχα Α΄, Β΄, και Γ΄ Σώματα 
Στρατού. Στη Φρουρά Κρήτης (στα Χανιά) και στη Φρουρά Ιωαννίνων υπήρχε 
μεν στρατιωτική Μουσική, αλλά στην μεν περίπτωση της Κρήτης, η Μουσική της 
αποτελούσε τμήμα εκείνης των Αθηνών, στη δε περίπτωση των Ιωαννίνων, η εκεί 
στρατιωτική μπάντα αποτελούσε τμήμα της Μουσικής της Λάρισας.

Εν συνεχεία, με νέο Οργανισμό του Στρατού, προστέθηκε, το 1929, στις παραπάνω 
μπάντες και τέταρτη, η Μουσική Φρουράς Καβάλας. Με τον ίδιο Οργανισμό, προ-
βλέπονταν οι ακόλουθοι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές για το Σώμα της ελληνικής 
στρατιωτικής Μουσικής: ταγματάρχης 1, λοχαγοί 2, υπολοχαγοί 4, ανθυπολοχαγοί 
6 και ανθυπασπιστές 35. Οι ανθυπασπιστές αναλάμβαναν και την εκπαίδευση των 
σαλπιγκτών και τυμπανιστών των μονάδων των μεραρχιών. Οι μουσικοί 1ης τάξεως 
(επιλοχίες), 2ας τάξεως (Λοχίες), 3ης τάξεως (δεκανείς) και 4ης τάξεως στρατιώτες κα-
τατάσσονταν εθελοντικά, για διετή υποχρεωτική υπηρεσία, έπειτα από διαγωνισμό.

Οι δε κατατασσόμενοι για τους βαθμούς του Δεκανέα, του Λοχία και του 
Επιλοχία έπρεπε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
ενώ με τον βαθμό του απλού στρατιώτη, είχαν το δικαίωμα να καταταγούν 
και όσοι δεν είχαν ακόμη κληθεί για στράτευση, αλλά έπρεπε να γνωρίζουν 
μουσική και να διαθέτουν τα προσόντα για εθελοντική κατάταξη. Οι τελευταί-
οι εκγυμνάζονταν, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, στο πλησιέστερο Σύνταγμα 
πεζικού και μπορούσαν να ανακαταταγούν για ένα έτος.
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Οι προαγωγές για τον αμέσως επόμενο βαθμό, μέχρι και εκείνον του 
Ανθυπολοχαγού συμπεριλαμβανομένου, πραγματοποιούνταν κατόπιν διαγωνι-
σμού, ενώ για τους βαθμούς από του Ανθυπολοχαγού και άνω οι προαγωγές πραγ-
ματοποιούνταν σύμφωνα με τον γενικό νόμο περί προαγωγών αξιωματικών.

Το 1939 καθορίζεται στον Οργανισμό του Στρατού Ξηράς η Στρατιωτική 
Μουσική ως Μουσικό Σώμα.

Με την επιστράτευση της 28ης Οκτωβρίου 1940, συγκροτούνται Μουσικές 
για όλες τις μεραρχίες που έλαβαν μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Μετά το 
τέλος του πολέμου, πολλοί μουσικοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή όπου και συ-
γκρότησαν τη Μουσική του Εκστρατευτικού Σώματος, υπό τον Υπολοχαγό (ΜΣ) 
Αριστείδη Καρδαμίτση.

Επί κατοχής, συγκροτείται στην Αθήνα η Μουσική Φρουράς Αγνώστου 
Στρατιώτη.

Το 1945 συγκροτούνται τρεις φρουρές Μουσικής και στη συνέχεια μία για κάθε Σώμα 
Στρατού και μεραρχία και διαλύεται η Μουσική Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτη.

Το 1946 η μουσική της Θεσσαλονίκης έφερε την ονομασία 988 Στρατιωτική 
Μουσική.

Τον Ιανουάριο του 1953 αποβιβάζεται στην Ιντσόν της Κορέας η μπάντα του 
Εκστρατευτικού Σώματος, τα στελέχη της οποίας προσέφεραν τις υπηρεσίες 
τους όχι μόνο στο μουσικό σώμα αλλά και στις επιχειρήσεις. Πολλοί δε από 
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αυτούς τιμήθηκαν με ηθικές αμοιβές.
Το 1958, αφού προηγήθηκαν διάφορες άλλες ονομασίες, δημιουργήθηκε η 

Διεύθυνση Μουσικού του ΓΕΣ (ΔΜΣ/ΓΕΣ), στην οποία μέχρι σήμερα υπάγονται 
όλες οι μουσικές του Στρατού Ξηράς.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ
Στη σύγχρονη εποχή, οι στρατιωτικές Μουσικές αποδίδουν τιμές και παιανίζουν 

σε παρελάσεις Στρατιωτικών τμημάτων, συναυλίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτι-
κές εκπομπές, χορευτικές συγκεντρώσεις και ψυχαγωγίες του προσωπικού των 
στρατιωτικών μονάδων.

Επίσης, λαμβάνουν μέρος σε ξένα φεστιβάλ και παρελάσεις σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ, καθώς και σε ειρηνευτικές αποστολές ανά τον κόσμο.

Η Διεύθυνση Μουσικού του ΓΕΣ χειρίζεται θέματα που αφορούν την οργά-
νωση, λειτουργία και εκπαίδευση των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων του 
Μουσικού Σώματος (ΜΣ).

Συντάσσει ειδικούς κανονισμούς ΜΣ, εκδίδει τις Ειδικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως, 
εισηγείται τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των στελεχών της και παρακολουθεί και 
ελέγχει το μουσικό υλικό των μονάδων της.

Η οργάνωση και συγκρότηση μονάδων στρατιωτικών Μουσικών γίνεται με 
αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό.21

21www.army.gr και ομιλία Άνχη (ΜΣ) ε.α. Στράγκα Γ. στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλαρμονικών 6-
7/5/1995, Θεσ/νίκη.
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ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Από την ίδρυση της πρώτης Στρατιωτικής μπάντας, 

κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη αρχιμουσικού. Ο πρώτος, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν ο Ανθυπολοχαγός Ernest 

vin Mangel (Ερνέστος Βικελίνος Μάγγελ).
Σημαντικό είναι, βέβαια, να αναφερθεί ότι από τη 

στιγμή που συγκροτήθηκαν οι Στρατιωτικές Μουσικές, το 
1824, οι στρατιωτικοί μουσικοί ανέπτυξαν μεγάλη μουσική 

δραστηριότητα.
Οι Έλληνες αρχιμουσικοί Στρατιωτικών Μουσικών συνέθεσαν 

πλήθος από εμβατήρια, θούρια κ. ά. Αναφέρονται τα εξής:
• Άνχης (ΜΣ) Καστέλης Μαργαρίτης: Ηπειρώτικος συρτός, 

Σταυραετός, Βουνοπλαγιές Ζαγορίου, Καραγκούνα, Εμβατήριο 
Θεσσαλία

• Άνχης (ΜΣ) Παπανικολάου Δημήτριος: Ηπειρώτικη Σουίτα
• Τχης (ΜΣ) Κοκκίνης: Ποιμενικά άσματα

• Τχης (ΜΣ) Μαυρομάτης Ελευθέριος: χορός Πεντοζάλη, εμβατήριο 
Πίνδος

• Τχης (ΜΣ) Ρεμούνδος Αναστάσιος: εμβατήριο Ευζωνάκι και Κύπρος
• Τχης (ΜΣ) Βισβάρδης Διονύσιος: εμβατήριο «Περνάει ο στρατός»

• Λγός (ΜΣ) Καίσαρης Σπυρίδων: εμβατήριο «Από φλόγες η Κρήτη», 
εμβατήριο Ολυμπιακών Αγώνων 1896 (βλ. σχετική εικόνα παρακάτω)

• Άνχης (ΜΣ) Καζατζής Αριστ.: εμβατήριο «Γυρίζουμε από τη Μάχη» (25η 
Μαρτίου) και «Όλη δόξα όλ’ η χάρη»

• Ανθγός (ΜΣ) Δέλλιος Βασ.: Μακεδονικός χορός (συμφωνικό έργο).22
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Πίνδος
• Τχης (ΜΣ) Ρεμούνδος Αναστάσιος: εμβατήριο Ευζωνάκι και Κύπρος

• Τχης (ΜΣ) Βισβάρδης Διονύσιος: εμβατήριο «Περνάει ο στρατός»
• Λγός (ΜΣ) Καίσαρης Σπυρίδων: εμβατήριο «Από φλόγες η Κρήτη», 

εμβατήριο Ολυμπιακών Αγώνων 1896 (βλ. σχετική εικόνα παρακάτω)
• Άνχης (ΜΣ) Καζατζής Αριστ.: εμβατήριο «Γυρίζουμε από τη Μάχη» (25η 

Μαρτίου) και «Όλη δόξα όλ’ η χάρη»
• Ανθγός (ΜΣ) Δέλλιος Βασ.: Μακεδονικός χορός (συμφωνικό έργο).

22Στο ίδιο.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Το πρώτο σχολείο που έχει καταγραφεί 

και σχετίζεται με Μουσική είναι το Σχολείο 
τυμπανιστών. Λειτούργησε στην «Πρόνοια» 
του Ναυπλίου, από τον Ιούνιο του 1830, υπό 
τον Ανθυπασπιστή Ακριβό. Οι μαθητές ήταν 
αρχικά 18 και αργότερα έφθασαν τους 54. 
Το σχολείο αυτό καταργήθηκε, μετά τη δο-
λοφονία του Κυβερνήτη και την ανώμαλη 
κατάσταση που ακολούθησε.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν διάφορα 
σχολεία Μουσικής, τα οποία όμως έχουν 
αναφερθεί σε παραπάνω κεφάλαιο.23

Στη σύγχρονη εποχή, λειτουργούν, 
σύμφωνα με το από 20/6/1911 ΒΔ «Περί 
Λειτουργίας Στρατιωτικού Σχολείου 
Μουσικής», σχολές πνευστών, κρουστών και 
βαθύχορδων οργάνων, καθώς και τα Γενικά 
μαθήματα Θεωρίας της Μουσικής (Θεωρία, 
Σολφέζ, Αρμονία, Πιάνο κ.λπ.), σε ξεχωριστό 
τμήμα «Στρατιωτικής Σχολής Μουσικών», 
στο Ωδείο Αθηνών.24

Το πρώτο σχολείο που έχει καταγραφεί 
και σχετίζεται με Μουσική είναι το Σχολείο 
τυμπανιστών. Λειτούργησε στην «Πρόνοια» 
του Ναυπλίου, από τον Ιούνιο του 1830, υπό 
τον Ανθυπασπιστή Ακριβό. Οι μαθητές ήταν 
αρχικά 18 και αργότερα έφθασαν τους 54. 
Το σχολείο αυτό καταργήθηκε, μετά τη δο-
λοφονία του Κυβερνήτη και την ανώμαλη 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν διάφορα 
σχολεία Μουσικής, τα οποία όμως έχουν 

Στη σύγχρονη εποχή, λειτουργούν, 
σύμφωνα με το από 20/6/1911 ΒΔ «Περί 
Λειτουργίας Στρατιωτικού Σχολείου 
Μουσικής», σχολές πνευστών, κρουστών και 
βαθύχορδων οργάνων, καθώς και τα Γενικά 
μαθήματα Θεωρίας της Μουσικής (Θεωρία, 
Σολφέζ, Αρμονία, Πιάνο κ.λπ.), σε ξεχωριστό 
τμήμα «Στρατιωτικής Σχολής Μουσικών», 

23Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Η ιστορία της οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού 
(1821-1954), Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 2005, 64. 

24www.odeionathinon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&itemid=4)
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ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ-ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ-ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
Ρεπερτόριο

Κάθε μονάδα στρατιωτικής Μουσικής, όπως ήδη έχει αναφερθεί, διαθέτει 
την μπάντα και την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής. Το ρεπερτόριο της μπάντας 
περιλαμβάνει εμβατήρια ελληνικά και ξένα, «μάρτσιες» trionfale και funebre 
(εμβατήρια θρησκευτικά, θριαμβικά ή πένθιμα), έργα κλασικής μουσικής κ.ά. Το 
ρεπερτόριο της ορχήστρας, ανάλογα με την εκδήλωση στην οποία καλείται να 
εμφανιστεί, ποικίλλει.

Συγκεκριμένα, τα εγκεκριμένα ελληνικά εμβατήρια 
από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι τα εξής:
• Περνάει ο στρατός
• Ο ναύτης του Αιγαίου (Ναυτάκι)
• Αεροπόρος
• Ευζωνάκι
• Μακεδονία Ξακουστή
• Η Μακεδονία μας
• Όλη η Δόξα όλη η Χάρη
(25η Μαρτίου 1821)
• Πίνδος
• Για μια καινούργια Ελλάδα
(Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει)
• Θεσσαλία
• Ύμνος Ιερού Λόχου
• Η Σημαία μας
(Σκέπασε μάνα σκέπασε)
• Από φλόγες η Κρήτη
(Ολονυκτία της Κρήτης)
• Δώδεκα νησιά
• Τρεμπεσίνα
• Κύπρος
• Το πυροβολικό
• Χαλύβδινες ψυχές
• Η Θράκη μας
• Μαύρη είν΄ η νύχτα
• Ο Λευκός Πύργος
(Η χώρα των Μακεδόνων)-
Εμβατήριο Γ΄ ΣΣ
• Ο Ύμνος της ΣΣΕ.

Όσον αφορά τα ξένα εμβατή-
ρια, επιλέγονται αναλόγα με τον 
σχηματισμό και τις υπηρεσίες στις 
οποίες καλείται να συμμετάσχει η 
Στρατιωτική Μουσική.

Οι «μάρτσιες» funebre, τις οποί-
ες συνηθίζεται να παιανίζουν οι 
στρατιωτικές Μουσικές, είναι οι 
παρακάτω:
• Amlet, marcia funebre, Fr. Futsio
• 3η Ηρωϊκή, marcia funebre,
Ludwig van Beethoven
• Marcia funebre, G. Verdi
• Marcia funebre, F. Chopin
• Αι Γεννεαί Πάσαι, marcia funebre, 
Μαντζάρης
• Μαραμένα φύλλα, marcia funebre, 
G. Kanioros

Οι «μάρτσιες» trionfale, είναι 
οι εξής:
• Μεγάλη Παρασκευή
• Άγιοι Θεόδωροι
• Αγία Κυριακή
• Santa Filomena
• Η Κυρία των Αγγέλων
• Monastero, N. Μάντζαρος
• Il nuovo fanfarista, C. Bartolucci
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί μια ξεχωριστή υπηρεσία της Μουσικής 
στον Στρατό Ξηράς, αυτή του σαλπιγκτή. Ο αναθεωρημένος στρατιωτικός κανονι-
σμός περί αυτής της υπηρεσίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Στρατιωτικός Κανονισμός 
Σαλπιγκτών-Τυμπανιστών Όπλων Στρατού Ξηράς και χειρισμού μεγάλης ράβδου 
Αρχιμουσικών», ο οποίος εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου το 1960 και τηρείται 
μέχρι σήμερα, αναφέρει λεπτομερώς ποιοι επιλέγονται για αυτή την υπηρεσία, 
πώς να εκπαιδεύονται, ποια είναι τα καθήκοντά τους, ποια σαλπίσματα πρέπει 
να παιανίζουν και πότε.

Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος αυτού του κανονισμού, δηλαδή την ιδι-
αίτερη χρήση τυμπανιστών, σπανίως έχει παρουσία στις μέρες μας. Η χρήση 
δε μεγάλης ράβδου από τους αρχιμουσικούς εντοπίζεται πλέον στις μεγάλες 
παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, στις φρουρές της Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης. Η χρήση της ράβδου κρίνεται απαραίτητη, λόγω του ότι τα 
στρατιωτικά τμήματα της Μουσικής, σε αυτές τις δύο φρουρές, είναι σε μεγάλο 
αριθμό στελεχωμένα κι έτσι, χάρη σε συγκεκριμένες κινήσεις που ορίζονται 
με τη ράβδο, γίνονται πιο κατανοητές οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν τα 
τμήματα, καθώς και η εναλλαγή των εμβατηρίων, που κι αυτή δίνεται με ιδι-
αίτερη κίνηση της ράβδου.25

Συναυλίες
Οι στρατιωτικές Μουσικές, κάθε εξάμηνο, καταθέτουν συγκεντρωτικό πίνακα 

με τις εμφανίσεις τους, στη Διεύθυνση Μουσικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
Η φρουρά των Αθηνών, σχεδόν κάθε χρόνο συμμετέχει και σε φεστιβάλ του 
εξωτερικού.

Κατά καιρούς, έχει εμφανισθεί στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, 
την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Σκωτία, την Αμερική, την Κορέα, 
την Ιαπωνία, την Αυστραλία, κ.ά.

Προβλέπεται να παρατίθενται στρατιωτικές Μουσικές για κοινωνικές εκδηλώ-
σεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.ά., με έγκριση του εκάστοτε σχηματισμού.

Κατά τα έτη 1960 και 1962, η Στρατιωτική Μουσική πήρε μέρος στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό των στρατιωτικών Μουσικών στο Μπάρι της Ιταλίας με σπουδαίες 
εμφανίσεις και πρώτευσε.26

Δισκογραφία
Όσον αφορά τη δισκογραφική της δραστηριότητα, η Στρατιωτική Μουσική 

Αθηνών έχει ηχογραφήσει σε δίσκο βινυλίου LP, με κωδικό 33GSX 34, της εταιρείας 
ΕΜΙ Columbia, το 1968 με τίτλο «Ελληνικά Εμβατήρια». Στο δίσκο περιλαμβάνονται 
τα παρακάτω εμβατήρια:

25Στρατιωτικός Κανονισμός Σαλπιγκτών-Τυμπανιστών Όπλων Στρατού Ξηράς και χειρισμού μεγάλης 
ράβδου Αρχιμουσικών, Αθήνα 1961.

26www.army.gr και ομιλία Άνχη (ΜΣ) ε.α. Στράγκα Γ. στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλαρμονικών 6-
7/5/1995, Θεσ/νίκη.
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27www.discogs.com

Α1 Εμβατήριον της Σημαίας
Α2 Εθνικός Ελληνικός Ύμνος
Α3 25η Μαρτίου
Α4 Γυρνούμε από την Μάχη
Α5 Κύπρος 
Α6 Τρεμπεσίνα
Α7 Θεσσαλία
Α8 Πίνδος
Β1 Περνάει Ο Στρατός
Β2 Πίνδος
Β3 Ο Γράμμος
Β4 Τρεμπεσίνα
Β5 Η Σημαία μας
Β6 Ο Ναύτης του Αιγαίου

Διευθυντής της μπάντας ήταν ο Τχης (ΜΣ) 
Αναστάσιος Ρεμούνδους και ο Τχης (ΜΣ) Γεώργιος 
Μαύρος. Στο δίσκο συμμετέχει η Χορωδία Φώτη 
Αλέπορου.27

Εξώφυλλο του δίσκου
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγός (ΠΒ) Ιωάννης Καραγιαννίδης 

Η ανθρωπότητα έχει να επιδείξει ήδη δύο Παγκοσμίους Πολέμους, 

που επέφεραν πολλά δεινά στην ανθρωπότητα, τόσο σε έμψυχο 

όσο και σε άψυχο υλικό. Ειδικά, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε 
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πολλαπλές αλλαγές, τόσο στην ισορροπία δυνάμεων στον πλανήτη 

όσο και στην ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδιασμών των νικητών του 

πολέμου, ώστε να μην ξανασυμβούν γεγονότα που θα απειλήσουν την 

εδαφική τους ακεραιότητα ή θα δημιουργήσουν προβλήματα στην 

οργάνωση και στην επέλαση ή άμυνα του στρατού τους.

Κάθε χώρα ερμήνευσε διαφορετικά τα αποτελέσματα του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Έτσι, η Γαλλία, αν και νικήτρια, αναγνωρίζοντας την «αδυνα-

μία» των ανατολικών της συνόρων, άλλαξε τη στρατηγική της, θέτοντας 

ως πρωταρχική της μέριμνα τη διασφάλισή τους και τη δημιουργία 

ισχυρών συμμαχιών με άλλα κράτη. Συγχρόνως, αύξησε τη στρατιωτική 

της δύναμη, τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε οπλικό μηχανισμό, 

αναπτύσσοντας ταχύτατα τη μηχανοποίηση του στρατεύματος.

Η μεγάλη ηττημένη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία, αν και 

βγήκε από τον πόλεμο πλήρως αποδυναμωμένη, διέθετε όλα τα μέσα 

αλλά και τη θέληση να αναβιώσει τις δυνάμεις της, εξοπλίζοντας το 

στράτευμά της με μηχανοκίνητα άρματα.

Η Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο, ευρισκόμενη σε πιο ασφαλή γεωγραφική 

θέση, προχώρησε σε αποδυνάμωση του ισχυρού και πολυπληθούς 

στρατού της, προβάλλοντας την απόφαση να μην εμπλακεί σε κανέναν 

μεγάλο πόλεμο για μια δεκαετία. 

Εντός του πλαισίου αυτού, καθώς όλες οι χώρες αναζητούσαν τρόπους 

να μειώσουν τις απώλειες σε έναν επικείμενο μεγάλο πόλεμο, εμφα-

νίστηκαν πολλοί θεωρητικοί, που πρότειναν διαφορετικές μεθόδους 

στρατηγικής και εξοπλισμού, ώστε να επιτευχθεί η νίκη σε ενδεχόμε-

νο πόλεμο. Ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αιώνα 

υπήρξε ο Βρετανός Liddell Hart.

σκέψη του

Liddell
 Hart

Η στρατηγική

σκέψη του

Liddell
 Hart

Η στρατηγική
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Η ΖΩH ΚΑΙ ΤΟ EΡΓΟ ΤΟΥ
O Liddell Hart ήταν γιος του αιδεσιμό-

τατου Henry και της Clara Hart και γεννή-
θηκε στις 31 Οκτωβρίου 1895 στο Παρίσι. 
Ο Hart έλαβε ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο 
Σχολείο του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο 
και στο Corpus Christi College, Cambridge. 
Στις αρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ήταν φοιτητής στο Kings Own Yorkshire 
Light Infantry και, με την κήρυξη του πο-
λέμου, κατατάχθηκε, σε ηλικία 18 ετών, ως 
εθελοντής. Ως Υπολοχαγός του Πεζικού, 
στάλθηκε στη Γαλλία και υπηρέτησε στο 
Δυτικό μέτωπο όπου έγινε μάρτυρας ση-
μαντικών γεγονότων, όπως η επίθεση με 
δηλητηριώδη αέρια και ο θάνατος 60.000 
Βρετανών στρατιωτών σε μία μέρα. Πήρε 
μέρος στη μάχη του Somme όπου και 
τραυματίστηκε. Κατά την ανάρρωσή του, 
έγραψε ένα φυλλάδιο για την τακτική 
διμοιρία. Το 1916 υποβιβάστη-
κε σε «ελαφρά καθήκοντα» και 
μετατέθηκε στη Βρετανία. Το 
1921 του δόθηκε το δικαίωμα 
επανεγγραφής τού εγχειριδί-
ου κατάρτισης του Βρετανικού 
Στρατού. Παραιτήθηκε από 
τον στρατό το 1924, για να 
γίνει ανταποκριτής της Daily 
Telegraph (1925-1935) και των 
Times (1935-1939) και πέρασε 
το υπόλοιπο της ζωής του, ως 
συγγραφέας. Κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
δέχεται επικρίσεις για γερμανι-
κή συμπάθεια. Μετά την πτώση 
της Γαλλίας, στο Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η φήμη του δέχεται 
τρομερό πλήγμα, καθώς πολλές 
φορές πρότεινε διαπραγμάτευ-
ση ειρήνης με τον Χίτλερ. Μετά 
τον πόλεμο, ο Hart κατάφερε 
να επεξεργαστεί το αρχείο του 

Ρόμελ και να κυκλοφορήσει πολλές βιο-
γραφίες μεγάλων στρατηγών ανά τους 
αιώνες, οι οποίοι επέδειξαν καλή στρα-
τηγική. Ακόμα, πήρε πολλές συνεντεύξεις 
από υψηλόβαθμους αξιωματικούς του 
Γερμανικού Στρατού, κατά τη διάρκεια 
της φυλάκισής τους. Κατά τη διάρκεια 
της κρίσης στο Σουέζ, κλήθηκε από τον 
Eden να υποβάλει σχέδια για μια εκστρα-
τεία εναντίον της Αιγύπτου. Η Βασίλισσα 
Ελισάβετ Β΄ τον τίμησε με τον τίτλο του 
Ιππότη, το 1966. 

Ο Liddell Hart, κατά τη μακρόχρονη 
συγγραφική του πορεία, υπήρξε πολυ-
γραφότατος. Σημαντικά έργα του απο-
τελούν: Το μέλλον του Πεζικού (1933), 
Ιστορία του Παγκόσμιου πολέμου (1934), 
Η Ευρώπη στα όπλα (1937),Το ρεύμα του 
πολέμου (1941), Στρατηγική της έμμεσης 
Προσέγγισης (1941) κ.ά.έγραψε ένα φυλλάδιο για την τακτική Προσέγγισης (1941) κ.ά.Προσέγγισης (1941) κ.ά.Προσέγγισης
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ΘΕΩΡIΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ
Ο Hart υποστήριζε ότι στρατηγική 

είναι η τέχνη της κατανομής των στρα-
τιωτικών μέσων, προς ικανοποίηση των 
σκοπών της πολιτικής, και η κύρια τα-
κτική που πρέσβευε ο Hart ήταν αυτή 
της έμμεσης προσέγγισης, με στόχο τη 
διάλυση του εχθρού και τη μείωση της 
αντίστασής του.

Ο Hart, έχοντας βιώσει τον Α  ́Παγκόσμιο 
Πόλεμο και έχοντας διαπιστώσει, ιδίοις 
όμμασι, τις βιαιότητες και τα προβλή-
ματα που αντιμετώπισε τόσο ο Αγγλικός 
Στρατός, με τις ανταρσίες, όσο και τις 
απώλειες που επέφερε, αναζήτησε και 
διατύπωσε απόψεις και μέσα, με τα οποία 
θα ήταν εφικτό ο πόλεμος να έχει όσο 
το δυνατόν λιγότερες ανθρώπινες και 
οικονομικές απώλειες. Έπρεπε να χρη-
σιμοποιηθούν όλα τα μέσα –οικονομικά, 
στρατιωτικά, διπλωματικά– για να επιτύχει 
το στράτευμα το γρηγορότερο επιθυμητό 
αποτέλεσμα, την πιο οικονομική πορεία 
και την πιο κατάλληλη, ώστε να προκληθεί 
μικρότερη αναστάτωση στο έθνος, σε όλη 
τη διάρκεια του πολέμου. 

Ο Hart, έχοντας μελετήσει σημα-
ντικές στρατηγικές και στρατιωτικές 
προσωπικότητες των αιώνων, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος και η 
ανάπτυξη της πολεμικής τακτικής κάθε 
πολέμου δεν είναι ανεξάρτητα από την 
πολιτική τής εκάστοτε περιόδου. Στο 
πρόσωπο του Στρατηγού και Πολιτικού 
Ναπολέοντα έβλεπε τον ιδανικό συνδυα-
σμό πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. 
Επειδή όμως τέτοιες προσωπικότητες 
δεν είναι συχνές, διατύπωσε την άπο-
ψη ότι πολιτική και στράτευμα πρέπει 
να συνεργάζονται. Η πολιτική ηγεσία 
διαμορφώνει την πολεμική πολιτική, την 
οποία όμως πρέπει να ελέγχει και να την 
τροποποιεί κατά τη διάρκεια του πολέ-

μου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, 
με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση 
του εχθρού με ελάχιστες απώλειες.

Διακρίνει, λοιπόν, δύο είδη στρα-
τηγικής, την υψηλή στρατηγική και τη 
στρατιωτική στρατηγική. Ως υψηλή 
στρατηγική, θεωρεί τον συνδυασμό 
πολιτικής και στρατιωτικής βούλησης, 
για την επίτευξη του στόχου. Η υψηλή 
στρατηγική πρέπει να υπολογίζει και να 
αναπτύσσει όλους τους πόρους και τις 
δυνάμεις του έθνους και το ανθρώπινο 
δυναμικό, για να στηρίξει τα μαχόμενα 
στρατεύματα. Πρέπει να καθορίζει την 
κατανομή ισχύος μεταξύ των διαφόρων 
υπηρεσιών και της βιομηχανίας, αλλά 
και να χρησιμοποιεί τη διπλωματία και 
την οικονομική πίεση, για να εξασθενί-
σει τον αντίπαλο και να δημιουργήσει τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για ειρήνη και 
ανάπτυξη, μετά τον πόλεμο. Απεναντίας, 
η στρατιωτική στρατηγική αφορά την 
τέχνη του στρατηγού, ο οποίος οφεί-
λει να εναρμονίσει τον επιδιωκόμενο 
σκοπό με τα μέσα που διαθέτει και να 
υπολογίσει τον χρόνο, τον τόπο και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες, σε κάθε περίπτω-
ση. Βέβαια, ο Hart υποστήριξε ότι ο 
στρατηγός ξεπερνά τη σφαίρα των αρ-
μοδιοτήτων του, όταν παρεμβαίνει στην 
κυβέρνηση, υπαγορεύοντας το μέγεθος 
των δυνάμεων που θέλει να τεθούν 
υπό τη δικαιοδοσία του. Αντίθετα, η 
κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να παρεμ-
βαίνει στη στρατηγική μιας εκστρατείας, 
αλλάζοντας τον αντικειμενικό σκοπό 
αλλά και αντικαθιστώντας τον διοικητή 
ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
της. Δεν πρέπει όμως να παρεμβαίνει 
στο χειρισμό των στρατιωτικών δυνά-
μεων και μέσων. Άρα, η στρατιωτική 
στρατηγική εξελίσσεται στο πεδίο των 
μαχών, ενώ η υψηλή στρατηγική κι-
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νείται συνδυαστικά σε στρατιωτικό, 
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Η επι-
τυχής έκβαση ενός πολέμου εξαρτάται, 
εκτός των άλλων, και από τον αρμονικό 
συνδυασμό αυτών των δύο μορφών 
στρατηγικής, ώστε να επέλθει η νίκη, 
χωρίς σοβαρές απώλειες, δεδομένου 
ότι αναίμακτες νίκες δεν υπάρχουν, και 
αν οργανωθεί σωστά, είναι δυνατόν 
να επέλθει η νίκη, πριν συγκρουστούν 
τα στρατεύματα, αρκεί να μειωθεί η 
αντίσταση του εχθρού και να διαλυ-
θούν τα στρατεύματά του. Για να τονίσει 
αυτή την περίπτωση τελειοποίησης της 
στρατηγικής, σε τέτοιο σημείο που να 
επιτυγχάνει αποφασιστικό αποτέλεσμα, 
χωρίς σοβαρή μάχη, παραθέτει το πα-
ράδειγμα των Γερμανών το 1940, που 
παγίδεψαν την αριστερή πτέρυγα των 
Συμμάχων στο Βέλγιο, ακολουθώντας 
αιφνιδιαστική διάσπαση στο κέντρο 
της συμμαχικής διάταξης στο Σεντάν, 
εξασφαλίζοντας έτσι την κατάρρευση 
των Συμμάχων στην Ευρώπη.

Ο Hart υποστήριζε ότι είναι δυνατόν 
να παγιδευτεί ο αντίπαλος διοικητής, 
αν οδηγηθούν τα στρατεύματα στη 
γραμμή της μικρότερης προσδοκίας. 
Χτυπώντας το εφοδιαστικό του σύστη-
μα και μειώνοντας τη δυνατότητα να 
κινηθεί, το ηθικό του εχθρού κάμπτεται 

και χάνει τη δύναμη και τη θέληση να 
ανασυγκροτηθεί. Ο Hart υποστήριζε 
ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο υπέρτατες 
αξίες στις οποίες είναι αφιερωμένος: την 
πατρίδα και την οικογένεια. Ισχυρότερη 
είναι η αφοσίωσή του στην οικογένεια, 
γιατί είναι πιο προσωπική υπόθεση. 
Όσο οι οικογένειες είναι ασφαλείς, θα 
υπερασπίζεται την πατρίδα, για να προ-
στατεύσει τους οικείους τους. Αν όμως 
κινδυνεύσει η οικογένεια, οι δεσμοί 
πειθαρχίας και συναδελφικότητας χα-
λαρώνουν και διασπάται η συνοχή του 
στρατεύματος. Για αυτόν τον λόγο, πρω-
ταρχικό στόχο σε έναν πόλεμο αποτελεί 
η βιομηχανία και τα κέντρα ελέγχου και 
διοίκησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
την ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος. Τα 
αεροπορικά χτυπήματα θα καταστρέ-
ψουν τη βιομηχανική παραγωγή και τις 
επικοινωνίες, ακόμα και πριν την έναρ-
ξη των μαχών, και έτσι θα υπάρξουν 
λιγότερες απώλειες από ό,τι σε έναν 
παρατεταμένο πόλεμο. Οι αεροπορικές 
επιδρομές όμως πρέπει να συνδυάζο-
νται με τα στοιχεία της ευκινησίας και 
του αιφνιδιασμού.

Ο Hart, βέβαια, διατύπωσε, την περί-
οδο του Μεσοπολέμου, κάποιες επιφυ-
λάξεις για τις αεροπορικές επιδρομές, 
καθώς μπορούν μεν να πλήξουν τον 
αντίπαλο, αλλά από την άλλη, επειδή 
θα πλήξουν τον αστικό πληθυσμό, θα 
προκαλέσουν πολλές καταστροφές και 
θανάτους και κυρίως ανεπανόρθωτη 
ζημιά στην μελλοντική ευημερία και 
θα σπείρει καρπούς εκδίκησης, που θα 
θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική ασφά-
λεια του έθνους. Βέβαια, η στρατηγική 
αυτή προϋποθέτει μηχανοκίνητο στρα-
τό, που, ως θεωρία, βρήκε αντιδράσεις, 
αν και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρη-
σιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς, και 
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σε συνδυασμό με τη θεωρία του «επε-
κτεινόμενου καταρράκτη», αποτελέσαν 
τη βάση του αστραπιαίου πολέμου, με 
τον οποίο ο Γερμανικός Στρατός κατέ-
λαβε την Ευρώπη.

Στόχος, αρχικά, του στρατηγικού σχε-
διασμού πρέπει να είναι η αποδιοργάνω-
ση του αντίπαλου στρατού. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί, υποχρεώνοντας το αντί-
παλο στράτευμα να αλλάξει μέτωπο και 
να αποδιοργανώσει τις δυνάμεις του, με 
την απειλή του ανεφοδιασμού του ή των 
δρομολογίων του, μέσω των οποίων θα 
μπορούσε να ανασυνταχθεί. Για να είναι 
αποδοτική αυτή η στρατηγική, πρέπει να 
εφαρμόζεται κοντά στα στρατεύματα του 
εχθρού, κυρίως σε απόσταση 5-10 μιλίων 
από τις γραμμές των στρατευμάτων. Έτσι, 
και φθορές θα προκαλούνται και ψυχολο-
γική επίδραση στο ηθικό των αντιπάλων, 
που θα νομίζουν ότι είναι παγιδευμένοι, 
καθώς θα αισθάνονται ότι απειλούνται 
τα νώτα τους. Όλη αυτή τη διαδικασία 
θα την επιτύχει ένα Σώμα Στρατού που 
θα παρακάμψει το κύριο μέτωπο του 
εχθρού, ακολουθώντας τη γραμμή της 
ελάχιστης αντίστασης, ενώ σε άλλο ση-
μείο θα δημιουργηθεί αντιπερισπασμός, 
ο οποίος κατά τον Hart προσανατολίζει 
τον αντίπαλο διοικητή σε άλλο σημείο, 
τον εξαπατά και του στερεί την ελευθε-
ρία ενέργειας και σκέψης. Επιπλέον, τα 
στρατεύματα θα πρέπει να είναι σωστά 
κατανεμημένα, ώστε τα σώματα να μπο-
ρούν να βοηθούν το ένα το άλλο και να 
συνδυάζουν τις ενέργειές τους, για να 
πετύχουν τη συγκέντρωση δυνάμεων 
σε έναν χώρο, ενώ σε άλλο σημείο, η 
μικρή δύναμη ετοιμάζει την επιτυχία της 
αποστολής. Κλασικά παραδείγματα που 
παρουσιάζει είναι η χρήση του Δούρειου 
Ίππου στην Τροία και η καταστροφή του 
Δράμαλη στην Πελοπόννησο.

Επειδή γνώριζε όμως ότι και τα πιο ορ-
γανωμένα σχέδια είναι επισφαλή, καθώς 
υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατεύματα και 
στρατηγικές που αλλάζουν, υποστήριζε 
ότι εκτός από τον βασικό αντικειμενικό 
στόχο, πρέπει να υπάρχουν και εναλλα-
κτικοί αντικειμενικοί στόχοι και προσαρ-
μοστικότητα στις εκάστοτε συνθήκες και 
προβλήματα. Σε κάθε σχεδιασμό, πρέπει 
να υπολογίζεται η δυνατότητα του εχθρού 
να τον ματαιώσει. Έτσι, ο σχεδιασμός 
πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο που να 
μπορεί να τροποποιηθεί και να αναπρο-
σαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Ο εχθρός 
πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε δίλημμα. 
Με αυτόν τον τρόπο, στερείται ο στρατη-
γός του αντιπάλου τη δυνατότητα σκέψης, 
οργάνωσης και εκτέλεσης της άμυνας και 
της επίθεσης. Δήλωνε, άλλωστε, συχνά ότι 
οι μάχες ουσιαστικά δεν κρίνονται στα 
πεδία των μαχών αλλά στο επίπεδο των 
μυαλών των στρατηγών. Το στράτευμα 
πρέπει να πολεμά σε έναν βασικό άξονα, 
ο οποίος θα προσαρμόζεται στον βαθμό 
αντίστασης που θα συναντά και θα εκμε-
ταλλεύεται κάθε αδυναμία του εχθρού. Ο 
βασικός αντικειμενικός στόχος θα πρέπει 
να επιτευχθεί μέσω μικρότερων ευέλικτων 
και επιτεύξιμων στόχων.
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Μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώ-
να, η στρατηγική προέβλεπε τη συγκε-
ντρωτική προέλαση του στρατού. Ο 
Ναπολέοντας εισήγαγε την κατανεμη-
μένη, αρθρωτή προέλαση των στρατευ-
μάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας τα 
στρατεύματά του κινούνταν σε ανεξάρ-
τητα τμήματα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, 
η ανάπτυξη της δύναμης των στρατευ-
μάτων γινόταν ξανά συγκεντρωτικά, 
κάτω από την επίδραση της ανάπτυξης 
του σιδηροδρόμου και την ανάπτυξη 
των μαζικών στρατών. Ο Hart όμως 
διαπίστωσε ότι λόγω της ανάπτυξης 
των νέων οπλικών συστημάτων, όπως η 
αεροπορική δύναμη, οι δυνάμεις πρέπει 
να κινούνται διασκορπισμένες αλλά 
διατηρώντας παράλληλα και τη συνοχή 
τους. Η διασπορά αυτή γίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική μπροστά στην απειλή των 
ατομικών όπλων. Η διασκορπισμένη 
προέλαση μπορεί να γίνει είτε εναντίον 
ενός ενιαίου αντικειμενικού σκοπού 
είτε εναντίον διαδοχικών αντικειμενι-
κών στόχων είτε ταυτόχρονα εναντίον 
πολλαπλών αντικειμενικών στόχων. Η 
αποτελεσματικότητα των στρατευμά-
των εξαρτάται από την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό 
τους τη διείσδυση και την κυριαρχία σε 
περιοχές, με στόχο να παραλύσουν τις 
εχθρικές ενέργειες. Σε τέτοιους αντι-
κειμενικούς στόχους, η διασπορά των 
δυνάμεων προκαλεί περισσότερες επι-
τυχίες από την επίθεση συγκεντρωμένης 
δύναμης. Βέβαια, η διασπορά αυτή των 
στρατευμάτων πρέπει να είναι άρτια 
υπολογισμένη, ώστε να μην επιτρέπει 
στον αντίπαλο να ενεργήσει και να έχει 
χρόνο για να συγκεντρώσει τις δυνά-
μεις του. Προέχει πάντα η διάσπαση 
της προσοχής και των δυνάμεων του 
εχθρού, ώστε να βρεθεί σε αμηχανία, 

πράγμα που αποτελεί αδυναμία που 
πρέπει να την εκμεταλλευτούν οι επιτι-
θέμενοι. Άλλωστε, όπως υποστήριζε ο 
Hart, η τύχη είναι στενά συνδεδεμένη 
με τον πόλεμο, και κανένας δεν μπορεί 
να εγγυηθεί τη βέβαιη επιτυχία του. Γι’ 
αυτό η ζυγαριά ανατρέπεται, με το να 
υποχρεωθεί ο αντίπαλος να κάνει λάθος. 
Κάθε διοικητής μπορεί στρατηγικά να 
προσδιορίσει το απρόοπτο και να απο-
φύγει το προφανές. Τότε θα κερδίσει, 
εκτός κι αν η τύχη αποδειχτεί κάθετα 
εναντίον του.

Συγχρόνως με την προέλαση και τον 
τρόπο δράσης των δυνάμεων, ο Hart 
ανακάλυψε και τη θεωρία της άμυνας, 
την οποία ονόμασε «συστελλόμενη χο-
άνη». Σύμφωνα με αυτήν, η γραμμή του 
μετώπου θα περιλαμβάνει έναν μικρό 
αριθμό δυνάμεων, τις οποίες ο εχθρός 
θα προσπαθήσει να υπερκεράσει. Οι 
δυνάμεις στα μετόπισθεν, που θα εί-
ναι και ο κύριος όγκος, θα κινηθούν 
μπροστά, εγκλωβίζοντας τον αντίπαλο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι 
η καλή γνώση του εδάφους, ώστε να 
εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της 
περιοχής, γιατί αποτελούν ιδιαίτερο 
παράγοντα, που μπορεί να επιφέρει την 
ήττα ή τη νίκη. 

Κατά τον Hart, ο Χίτλερ έχασε τον 
πόλεμο, επειδή καθυστέρησε στην 
έναρξη της επίθεσης στη Ρωσία και 
πριν τη Μόσχα, αλλά και γιατί δε διέ-
θεται ερπυστριοφόρα μεταφοράς, που 
απαιτούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή, 
για να ξεπεραστούν οι γεωγραφικές και 
λοιπές δυσκολίες. Αυτή η καθυστέρηση 
έδωσε τη δυνατότητα στους αμυνόμε-
νους Σοβιετικούς να αντεπιτεθούν, και 
ο Χίτλερ συνειδητοποίησε ότι η άμυ-
να αυτή τον οδηγούσε πιο βαθιά στη 
Σοβιετική Ένωση και, τελικά, στην ήττα, 
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στο Στάλινγκραντ. Ο 
Hart ενέκρινε την κα-
θυστέρηση που πέτυ-
χε ο Στάλιν το 1941, 
ονομάζοντάς την «ελα-
στική άμυνα». Αυτή η 
άμυνα, σε συνδυασμό 
με την εδαφική ιδιαιτε-
ρότητα, οδήγησε τους 
Σοβιετικούς στη νίκη, 
καθώς εκμεταλλεύτη-
καν, βάση της έμμεσης 
προσέγγισης, τις παρα-
λήψεις και τις αδυναμί-
ες του αντιπάλου.

Κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου, ο 
Hart χρησιμοποίησε 
τον όρο «αστραπιαίος 
πόλεμος». Αφού διά-
βασε ένα άρθρο του 
Fuller και ανέπτυξε αλ-
ληλογραφία μαζί του, 
πείστηκε για την επα-
ναστατική ανατροπή 
που θα μπορούσαν να 
φέρουν στον τρόπο δι-
εξαγωγής του πολέμου 
τα άρματα μάχης. Έτσι, 
έγινε υπέρμαχος της 
μηχανοποίησης του 
Βρετανικού Στρατού, 
κατανοώντας την ση-
μασία του «Βlitzkrieg». Η χρήση αρμά-
των μάχης θεωρήθηκε σημαντική τόσο 
στη διάσπαση των αντίπαλων δυνάμεων 
όσο και στην προέλαση. Βέβαια, ο Hart 
δεν ήταν υπέρ της χρήσης μόνο μηχα-
νοκίνητων όπλων, αλλά της χρήσης, 
αρχικά, της αεροπορίας, για να επιτευ-
χθούν οι βασικοί στόχοι, και θεωρούσε 
ότι τα υπόλοιπα όπλα παίζουν μικρό-
τερο ρόλο. Ο αμυνόμενος, για να έχει 

την υπεροχή, πρέπει να διαθέτει ισχυρή 
δύναμη τεθωρακισμένων αλλά και τη 
γνώση για να τα χρησιμοποιεί σωστά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και 
την επιτυχή έκβαση του πολέμου είναι 
η ύπαρξη ενός ηγέτη, που θα διαθέτει 
ορθολογική ανωτερότητα, ώστε να βρει 
τρόπο να εμποδίσει την επίθεση των 
αντιπάλων και να επιτεθεί, και στη συνέ-
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χεια να μεταφέρει αυτή τη συνταγή στους 
υπόλοιπους στρατηγούς. Τον ρόλο αυτόν 
του πνευματικού ηγέτη ανέλαβε ο ίδιος 
ο Hart. Επειδή όμως οι απόψεις του για 
τη μηχανοποίηση δεν βρήκαν απήχηση 
στους Βρετανούς στρατηγούς και επειδή 
φοβόταν ένα νέο Δυτικό μέτωπο, προ-
σπάθησε να βρει τρόπο για να αποφύγει 
την εμπλοκή με τις δυνάμεις του εχθρού. 
Έτσι, ανέπτυξε την τακτική της έμμεσης 
προσέγγισης όπου χρησιμοποιούνται 
ποικίλα μέσα, προπαγάνδα, οικονομικός 
και διπλωματικός αποκλεισμός, επίθεση 

χαμηλής έντασης στα κέντρα των κυβερ-
νήσεων και των αστικών πληθυσμών, για 
να δημιουργήσουν ηθική εξάρθρωση 
των πολιτών. Επιτακτικό, βέβαια, στην 
όλη προσπάθεια, θεωρούσε, αρχικά, τον 
αεροπορικό βομβαρδισμό, τον οποίο 
αργότερα εγκατέλειψε, καθώς θεωρούσε 
ότι πιο σημαντικό είναι να πληγεί ηθικά 
το αντίπαλο στράτευμα και οι κάτοικοι 
ενός κράτους, παρά να καταστραφούν 
οι στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού. 
Άλλωστε ο Hart δεν ήταν υπέρμαχος του 
απόλυτου πολέμου. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι ο Hart, στη διάρκεια της συγγραφικής 

του πορείας, παρουσίασε ενδιαφέρουσες απόψεις στρατηγικής επίθεσης 

αλλά και άμυνας. Σημαντικότερο όλων είναι η στρατηγική της έμμεσης 

προσέγγισης, που στόχο έχει τη νίκη με τις λιγότερες δυνατές απώλειες 

σε έμψυχο και άψυχο στρατιωτικό δυναμικό. Για την επίτευξη της νίκης, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσαρμογή των σκοπών με τα μέσα 

που διατίθενται, καθώς πρέπει οι στόχοι να είναι εφικτοί, ώστε να μην 

εξαντλούν τις δυνάμεις. Το σχέδιο αυτό οφείλει να αναπροσαρμόζεται και 

να αποτελείται από πολλαπλούς μικρότερους στόχους, που θα βοηθή-

σουν στην ολοκλήρωση του βασικού στόχου. Απαραίτητη προϋπόθεση, 

η τήρηση της ελάχιστα αναμενόμενης διαδρομής, με τη λιγότερη αντί-

σταση. Βέβαια, αν ο αντίπαλος στρατός είναι πλήρως προετοιμασμένος, 

δεν πρέπει να γίνεται σύγκρουση κατά μέτωπο ή κατά επανάληψη, αν 

αποτύχει η πρώτη επίθεση, γιατί χάνεται το πλεονέκτημα του αιφνιδια-

σμού και της αποδιοργάνωσης του αντίπαλου στρατού.

Πρωταρχική μέριμνα του Hart αποτελούσε η εύρεση του τρόπου να 

νικήσει τον αντίπαλο, χωρίς να χρειαστεί να παρατάξει τις χερσαίες 

δυνάμεις, για να αποφευχθεί μια νέα αιματοχυσία. Η στρατηγική της 

έμμεσης προσέγγισης δεν διακρίνεται για την αποφασιστικότητά της, 

προϋποθέτει όμως οργάνωση σε πολιτικούς και στρατιωτικούς με 

όραμα και δημιουργική φαντασία, που θα μπορούν να ελίσσονται στο 

μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ο Hart διατύπωσε τις περισσότερες απόψεις του, στηριζόμενος στις προ-

σωπικές του εμπειρίες από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις αδυναμίες 

που παρατήρησε στα βρετανικά στρατεύματα. Πολλές από τις απόψεις του 

πραγματώθηκαν από τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, χωρίς όμως να αποφευκτεί το νέο αιματοκύλισμα.
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Το συγκρότημα της ίλης εκτελεί 
την αντεπίθεση που του ανατέθηκε, 
χωρίς να συναντήσει σοβαρή αντί-
σταση. Καταλαμβάνει τον ΑΝΣΚ «Α» 
και αποκαθιστά το ΠΟΤ, σύμφωνα με 
το σχέδιο αντεπιθέσεως της ΕΜΑ, με 
σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθη-
κών επιθετικής ενέργειας των φιλίων. 
Ξαφνικά, ο διοικητής της ίλης παρατη-
ρεί κίνηση εχθρικών ερπυστριοφόρων, 
σε μικρή απόσταση από τις θέσεις του. 
Προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον 
διοικητή του, αλλά μάταια. Σκέφτεται: 
«Να επιτεθώ ή να παραμείνω επί του 
ΑΝΣΚ όπως διατάχθηκα;»

Αρκετά χιλιόμετρα ανατολικότε-
ρα, ο διοικητής ενός μηχανοκίνητου 
Τάγματος, εκτελώντας μια παρόμοια 

επιχείρηση, σκέφτεται ότι όλα βαίνουν 
σύμφωνα με το σχέδιο και οι υπομο-
νάδες του θα καταλάβουν τους ΑΝΣΚ 
εντός των χρονικών επιδιώξεων. Οι σκέ-
ψεις του διακόπτονται από μια κλήση 
στον ασύρματο. Αναγνωρίστηκαν εχθρι-
κές δυνάμεις, μεγέθους μηχανοκίνητου 
λόχου, ανατολικότερα από εκεί που 
επιτίθεται το τάγμα, αλλά εντός της 
ζώνης ενεργείας του. Σκέφτεται ότι έχει 
τη δυνατότητα να επιτεθεί στον εχθρό, 
αλλά τότε θα καθυστερήσει και δε θα 
καταλάβει έγκαιρα τους ανατιθέμενους 
ΑΝΣΚ, στον διατιθέμενο χρόνο. Ζυγίζει 
την κατάσταση: «Επιτίθεμαι ή συνεχίζω 
σύμφωνα με την αποστολή;»

Τα δύο αυτά σενάρια περιγράφουν 
κάποια διλήμματα που θα αντιμετω-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Επχος Ιωάννης Δράκος
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πίσουν οι υφιστάμενοι διοικητές. Εάν 
είχαν κατανοήσει την πρόθεση του δι-
οικητού τους, θα μπορούσαν να λάβουν 
αποφάσεις άμεσα και να ενεργήσουν 
χωρίς περαιτέρω οδηγίες, με την πεποί-
θηση ότι ενεργούν εντός των πλαισίων 
που τους δόθηκαν. Πώς όμως, γνωρίζο-
ντας την πρόθεση του διοικητού τους, 
θα προσαρμόζονταν αμέσως στη νέα 
κατάσταση που δημιουργήθηκε και θα 
ενεργούσαν αναλόγως; Ας δούμε πώς 
περιέγραψαν οι διοικητές των δύο αξι-
ωματικών την πρόθεσή τους:

Για τον διοικητή της ίλης: Θα αποκα-
ταστήσουμε το ΠΟΤ στον τομέα της ταξι-
αρχίας και θα δημιουργήσουμε ευνοϊκές 
συνθήκες αντεπίθεσης του Σώματος μέσα 
από τον τομέα μας. Κύριο έργο μας είναι 

να δημιουργήσουμε τον απαιτούμενο 
χώρο για την εφεδρεία του Σώματος, εξα-
σφαλίζοντας έγκαιρα τα εδάφη τακτικής 
σημασίας.

Για τον διοικητή του τάγματος: Η τα-
ξιαρχία επιστρέφει επιθετικά, αφαιρώντας 
την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από 
τον εχθρό. Κύριο έργο είναι η καταστροφή 
του εχθρού, ώστε να μην του επιτραπεί η 
συγκέντρωση ισχυρής μαχητικής ισχύος.

Τώρα φαίνονται ξεκάθαρα ποιες εί-
ναι οι προτεραιότητες –ποιες ενέργειες 
θα πρέπει να αναληφθούν από τους 
δύο διοικητές. Στην πρώτη περίπτωση, 
πρωταρχικής σημασίας είναι η έγκαιρη 
κατάληψη των εδαφών, και συνεπώς 
ο διοικητής της ίλης δε θα πρέπει να 
κινηθεί εναντίον των εχθρικών δυνά-

Ο Clausewitz περιέγραψε την αβεβαιότη-

τα της σύγκρουσης ως εξής:

«Ο πόλεμος κινείται σε μια ατμό-

σφαιρα που συντίθεται από κίν-

δυνο, σωματική προσπάθεια, αβε-

βαιότητα και τύχη. Τα πάντα στον 

πόλεμο είναι απλά, αλλά ακόμη 

και το απλούστερο πράγμα είναι 

δύσκολο και αυτές οι δυσκολίες, 

κατά πολύ μη προβλέψιμες και μη 

αναμενόμενες, συγκεντρώνουν και 

παράγουν τριβή, μια ανασταλτι-

κή ενέργεια στην απόλυτη παρέ-

κταση και αποφόρτιση της βίας. 

Αυτές οι δυσκο-

λίες συνίστανται 

στον κίνδυνο, τον 

σωματικό κόπο, 

τις πληροφορίες ή την έλλειψή τους και αναρίθμητα άλλα περιστατικά 

και αβεβαιότητες που προκαλούνται κατά τύχη. Αυτά είναι μερικά από τα 

αναπόφευκτα πράγματα που πάντα ξεχωρίζουν τον πραγματικό πόλεμο 

από τον πόλεμο στα χαρτιά και τα σχέδια».

Ο Clausewitz περιέγραψε την αβεβαιότη-

κή ενέργεια στην απόλυτη παρέ-

κταση και αποφόρτιση της βίας. 

Αυτές οι δυσκο-

λίες συνίστανται 

στον κίνδυνο, τον 

σωματικό κόπο, 

κταση και αποφόρτιση της βίας. 
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μεων. Στη δεύτερη περίπτωση, ο διοι-
κητής του τάγματος, με ξεκάθαρη την 
πρόθεση της διοικήσεως, που είναι η 
καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων, 
θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαι-
ρία που του παρουσιάστηκε.

Ο όρος Πρόθεση του Διοικητή απο-
τελεί ένα από τα κύρια συστατικά της 
Διοίκησης και Ελέγχου των επιχειρήσε-
ων, που εξασφαλίζει τη συνέχεια της 
διοίκησης σε περιπτώσεις αδυναμίας 
ασκήσεως ελέγχου. Είναι μια στρατιωτική 
έννοια που για πρώτη φορά αρθρώθηκε 
από τους Πρώσους, μετά την ήττα τους 
από τον στρατό του Ναπολέοντα το 
1806 και χρησιμοποιείται ήδη από όλους 
σχεδόν τους σύγχρονους στρατούς. Στον 
Ελληνικό Στρατό, εισάχθηκε, ως έννοια, 
στον ΔΚ 2-1/2007 (Διακλαδικό Κανονισμό 
Επιχειρησιακής Σχεδίασης Ενόπλων 
Δυνάμεων) και πρόσφατα στο ΕΕ 101-
1Α (Η Σχεδίαση στον Στρατό Ξηράς). 
Εντούτοις δεν είναι κάτι καινούριο, αφού 
ήδη χρησιμοποιείται, έστω και αποσπα-
σματικά. Στην προειδοποιητική διαταγή,1 
στην παράγραφο 3, και πριν από την 
υποπαράγραφο Ιδέα Ενεργείας, υπάρχει 
η παράγραφος Πρόθεση Διοικήσεως, 
η οποία όμως είναι προαιρετική. Κύρια 
παράγραφο αποτελεί όμως στις ΟΔΕΠΙΧ,2 
που εκ των πραγμάτων, λόγω του κλιμα-
κίου που τις εκδίδει, αναθέτουν ευρεία σε 
χρόνο και χώρο αποστολή, που δε δε-
σμεύει τον εκτελεστή με τον καθορισμό 
μερικότερων αντικειμενικών σκοπών, 
παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή πρωτο-
βουλία στους υφιστάμενους διοικητές.

Η έννοια της πρόθεσης του διοικητή 
είναι το βασικό στοιχείο παροχής ενός 
πλαισίου για την προώθηση της ελευθε-

ρίας και κατά συνέπεια της ενίσχυσης της 
πρωτοβουλίας των υφιστάμενων διοικη-
τών, κατά την εκτέλεση των αποστολών 
που τους έχουν ανατεθεί. Ωστόσο, παρά 
τη μεγάλη σημασία της, η πρόθεση του δι-
οικητή δεν έχει ακόμη κατανοηθεί. Πάρα 
πολύ συχνά, ο σκοπός, το περιεχόμενο 
και η χρήση της είτε έχει παρεξηγηθεί είτε 
δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Δεν έχει κα-
τανοηθεί, επίσης, ότι το περιεχόμενό της 
ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο διοίκη-
σης στο οποίο αναφέρεται. Ίσως ένας από 
τους λόγους είναι η έλλειψη γνώσης και 
κατανόησης της ιστορικής προέλευσης, 
καθώς και του θεωρητικού υπόβαθρου 
ολόκληρης της έννοιας και του σκοπού 
της, που βρίσκει τις ρίζες της στη θεωρία 
της αποκεντρωτικής διοίκησης και στον 
πόλεμο των ελιγμών.

Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡOΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟY

Υπήρξε μια εποχή που τα στρατεύμα-
τα ήταν ικανά να διεξάγουν τον αγώνα 
τους μη γνωρίζοντας τίποτα παραπάνω 
από τον στόχο και τον ζυγό στον οποίο 
μάχονταν. Οι υφιστάμενοι διοικητές δεν 
χρειάζονταν τίποτα άλλο, εκτός από τη 
διαταγή κινήσεως. Το πεδίο της μάχης 
ήταν τόσο γραμμικό και πεπερασμέ-
νο, ώστε ένας διοικητής μπορούσε να 
ελέγχει τον αγώνα και να κατευθύνει τις 
υφιστάμενες μονάδες του με ευκολία, 
χρησιμοποιώντας αγγελιοφόρους.

Ο Φρειδερίκος ο Μέγας ήταν πιθανόν 
ο τελευταίος που χρησιμοποίησε αυτή 
τη μέθοδο διοίκησης. Με την έναρξη 
των Ναπολεόντειων πολέμων, το πεδίο 
της μάχης μεγάλωσε τόσο, όσο αυξή-
θηκαν και οι στρατοί που πολεμούσαν 

1ΣΚ 30-1, Παράδειγμα Προειδοποιητικής Διαταγής, σελ. 548.
2ΣΚ 30-1, Υπόδειγμα Οδηγιών Επιχειρήσεων, σελ. 597. Οδηγία Επιχειρήσεων Αρχιστράτηγου Α. Παπάγου, 

σελ. 601.
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εκείνη την περίοδο. Οι μάχες επεκτά-
θηκαν δραματικά και ο άμεσος έλεγχος 
των στρατευμάτων δεν αποτελούσε 
πλέον εύκολη υπόθεση. Οι διοικητές 
χρειάζονταν επιπλέον εργαλεία για να 
ασκήσουν τη διοίκηση και τον έλεγχο.

Με την πάροδο των χρόνων, τα εκτε-
ταμένα πεδία των συγκρούσεων όπου 
οι διοικητές δεν μπορούσαν να δουν 
τις μονάδες τους και η επικοινωνία με 
τη χρήση των ασυρμάτων ήταν πολλές 
φορές προβληματική, είχαν σαν αποτέλε-
σμα να υπάρξουν κάποιες φορές που οι 
υφιστάμενοι διοικητές είχαν την ανάγκη 
καθοδήγησης, αλλά αυτό δεν ήταν δυνα-
τό. Άλλοτε πάλι, η ανατιθέμενη σε αυτούς 
αποστολή ήταν αδύνατο να εκτελεστεί 
ή το σχέδιο ενεργείας είχε καταστεί 
ανεπαρκές, λόγω της αλλαγής της υφι-
στάμενης κατάστασης. Ο υφιστάμενος 
διοικητής καλούνταν τότε να ενεργήσει 
χωρίς τις οδηγίες του προϊσταμένου του, 
να αναπτύξει πρωτοβουλία και να ενερ-
γήσει εκ μέρους του διοικητή του.

Το κενό αυτό διοίκησης που δη-
μιουργείται, λόγω της διασποράς των 
στρατευμάτων και της μη γραμμικότητας 
πλέον του πεδίου της μάχης, καλείται 
να το συμπληρώσει ο όρος «πρόθεση 
του διοικητή». Περιγράφει με απλά λόγια 
στον υφιστάμενο πώς να ενεργήσει εάν 
το σχέδιο καταρρεύσει και η επικοινωνία 
δεν είναι εφικτή ή εάν η κατάσταση έχει 
πάρει μια αναπάντεχη τροπή και πρέπει 
να αποφασίσει άμεσα πώς θα αντιδράσει. 
Η Πρόθεση απαντά στους υφισταμένους 
το ερώτημα: Τι θα έπραττε ο διοικητής, αν 
ήταν εδώ; Δεν αποτελεί μια πολύπλοκη 
και εκτενή περιγραφή όλου του σχεδίου 
ενεργείας, αλλά μια συνοπτική, περιεκτι-
κή και εύκολα μνημονεύσιμη από όλους 
περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν 
την επιτυχία της επιχείρησης.

ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH 
Γύρω στο 1810, στον απόηχο της 

διπλής καταστροφικής ήττας από τον 
Ναπολέοντα στις μάχες της Jena και του 
Auerstadt το 1806, η παρωχημένη πρω-
σική στρατιωτική μηχανή αναδιοργανώ-
θηκε δραστικά. Οι Πρώσοι Στρατηγοί 
Scharnhorst και Gneisenau κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι οι ανώτεροι διοι-
κητές, λόγω της «ομίχλης του πολέμου», 
δεν μπορούσαν να σχηματίσουν ακριβή 
εικόνα του πεδίου της μάχης. Εκείνοι 
που πραγματικά γνώριζαν τι ακριβώς 
συμβαίνει ήταν οι υφιστάμενοι διοικητές 
–οι αξιωματικοί του μετώπου.

Οι ρεφορμιστές διαπίστωσαν ότι ο 
άκαμπτος, φορμαλιστικός στρατός του 
παλαιού καθεστώτος δεν ήταν σε θέση να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έθεσε 
η ναπολεόντεια τακτική. Το μέγεθος, η 
σύνθεση και η τακτική των σύγχρονων 
στρατών είχαν καταστήσει αναχρονιστι-
κές τις μέχρι τότε πρακτικές. Οι νέες τεχνο-
λογίες που εισάγονται με τη Βιομηχανική 
Επανάσταση από τα μέσα του δέκατου 
ένατου αιώνα (κυρίως ο σιδηρόδρομος, ο 
τηλέγραφος και τα οπισθογεμή πυροβόλα 
όπλα), θέτουν επίσης την αναγκαιότητα 
για νέες ευέλικτες στρατιωτικές οργανώ-
σεις και συστήματα διοίκησης.

Δεδομένου ότι μια μάχη χαρακτηρίζε-
ται πάντα από την αβεβαιότητα, το χάος 
και τις συνεχείς απρόβλεπτες καταστάσεις, 
οι Πρώσοι στρατηγοί προσπάθησαν να 
βρουν μια νέα διαδικασία σχεδίασης –και 
ένα σύστημα διοίκησης– που θα διασφά-
λιζε την ευελιξία. Αυτό το σύστημα έπρεπε 
να εξασφαλίζει στους διοικητές άμεση 
αντίδραση στο πεδίο της μάχης, με ανάλη-
ψη πρωτοβουλίας, χωρίς χρονοτριβές για 
λήψη διαταγών, τόσο εκμεταλλευόμενοι 
μια απροσδόκητα ευνοϊκή κατάσταση όσο 
και αντιμετωπίζοντας άμεσα μια δυσμενή 
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εξέλιξη. Το αποτέλεσμα αυτής της απαί-
τησης ήταν η έννοια της «Auftragstaktik» 
ή, όπως αργότερα ονομάστηκε από τους 
Αμερικανούς, «mission command», σε 
ελεύθερη απόδοση «αποκεντρωτική 
διοίκηση» (ΕΕ 101-1Α) ή «διοίκηση δια 
της αποστολής» (ΕΕ 100-3, Διοίκηση και 
Έλεγχος των Χερσαίων Δυνάμεων).

Οι αλλαγές αυτές στον Πρωσικό 
Στρατό κωδικοποιήθηκαν επίσημα το 
1812, με την έκδοση του Κανονισμού 
«Πρακτικές Πεζικού». Τότε ήταν που ο 
όρος πρόθεση (Absicht) εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στο γερμανικό στρατιωτικό 
λεξιλόγιο. Στους Πρώσους διοικητές δίνο-
νταν πλέον σύντομες και γενικές διαταγές 

που τους κατεύθυναν πού να συγκεντρώ-
σουν τις δυνάμεις τους. Στη συνέχεια, 
αυτοί ήταν ελεύθεροι να αναπτύξουν τα 
δικά τους σχέδια, ώστε να εκπληρώσουν 
την αποστολή που τους είχε ανατεθεί. 
Ωστόσο, στα χαμηλότερα επίπεδα διοί-
κησης, η τακτική των παρατεταγμένων 
ζυγών εξακολουθούσε να αποτελεί σο-
βαρό μειονέκτημα κατά τη διεξαγωγή της 
μάχης. Μετά το τέλος των ναπολεόντειων 
πολέμων το 1815, ο Πρωσικός Στρατός 
επανήλθε σταδιακά στις προηγούμενες 
υπερβολικά άκαμπτες και φορμαλιστικές 
μεθόδους διοίκησης και ελέγχου.

Μετά το 1857 ο Στρατηγός Χέλμουτ 
φον Μόλτκε ο πρεσβύτερος, (Helmuth 

3Ο Μόλτκε χρησιμοποιούσε κατ’ επανάληψη την παρακάτω ιστορία: Ο πρίγκιπας Φρειδερίκος επέπληττε έναν 
ταγματάρχη, για τη διάπραξη ενός τακτικού λάθους στη μάχη. Αυτός αμυνόμενος αποκρίνεται ότι απλά ακολου-
θούσε τις διαταγές των ανωτέρων του…«και η διαταγή του ανωτέρου ισοδυναμεί με διαταγή του βασιλιά υψηλότατε!» 
Ο πρίγκιπας δε φάνηκε να εντυπωσιάζεται. Αντιθέτως απαντά στον ταγματάρχη: «Ο Βασιλιάς σάς προήγαγε σε 
ταγματάρχη, διότι θεωρούσε ότι ήσασταν αρκετά οξύνους για να ξεχωρίζετε πότε να μην υπακούτε στις διαταγές».

Ο Moltke τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και ανάληψη 

ανεξάρτητων δράσεων από τους 

κατώτερους διοικητές. Έγραψε ότι 

«ένας αξιωματικός πρέπει να ενερ-

γεί βάσει της δικής του αντίληψης 

για την τακτική κατάσταση. Αποτελεί 

λάθος αν θα πρέπει να περιμένει τις 

διαταγές των ανωτέρων του, ιδιαίτερα 

όταν τέτοιες διαταγές είναι αδύνατο να 

δοθούν, τουλάχιστον έγκαιρα. Αυτός 

ο αξιωματικός απαιτείται να ενεργεί 

άμεσα και εντός των πλαισίων της πρό-

θεσης του διοικητή του». 

Ο Moltke πίστευε, επίσης, 

ότι σε απρόβλεπτες κατα-

στάσεις κατά τη διάρκεια 

της μάχης, η πρόθεση του διοικητή υπερτερεί της αποστολής, ακόμη και 

αν αυτό συνεπάγεται για τον υφιστάμενο να ενεργήσει με διαφορετικό 

τρόπο από ό,τι προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο.3

Ο Moltke τόνισε την ανάγκη για ανάπτυξη 

άμεσα και εντός των πλαισίων της πρό-άμεσα και εντός των πλαισίων της πρό-

θεσης του διοικητή του». 

Ο Moltke πίστευε, επίσης, 

ότι σε απρόβλεπτες κατα-

στάσεις κατά τη διάρκεια 

άμεσα και εντός των πλαισίων της πρό-
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von Moltke, the Elder 1800-1891), ως 
επικεφαλής του πρωσικού Γενικού 
Επιτελείου, έδωσε και πάλι έμφαση στις 
ανεξάρτητες ενέργειες των διοικητών μι-
κρών κλιμακίων. Η πρόθεση έγινε πλέον 
αναπόσπαστο συστατικό «της εκτίμησης 
της κατάστασης» (Lagebeurteilung) και 
της διαδικασίας σχεδιάσεως. Ο Moltke 
υποστήριζε ότι πρόκειται για «ψευδαί-
σθηση» αν ο διοικητής πιστεύει ότι η 
συνεχής προσωπική του παρέμβαση 
στα καθήκοντα των υφισταμένων του 
θα οδηγήσει σε κάποιου είδους πλεονέ-
κτημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκάστο-
τε διοικητής αναλαμβάνει το έργο που 
πραγματικά ανήκει σε άλλους διοικητές, 
και οι οποίοι παύουν πλέον να είναι δρα-
στήριοι. Επίσης, έχει πολλαπλασιάσει τα 
δικά του καθήκοντα σε τέτοιον βαθμό 
που δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει.

Με το πέρας των πολέμων για την 
Ενοποίηση της Γερμανίας (1864-1871), 
πολλοί ευρωπαϊκοί στρατοί, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ιαπωνία, οργάνωσαν τα 
γενικά επιτελεία τους σύμφωνα με το 
γερμανικό μοντέλο. Επίσης, προσπά-
θησαν να αντιγράψουν με περισσότερη 
ή λιγότερη επιτυχία το γερμανικό πρό-
τυπο της έννοιας της αποκεντρωτικής 
διοίκησης (Auftragstaktik). Το 1895, ο 
Λοχαγός Έμπεν Σουίφτ (Eben Swift), 
ήταν ο πρώτος που κατανόησε τη ση-
μασία της πρόθεσης του διοικητού, στον 

στρατό των ΗΠΑ. Ο ίδιος πιστώνεται, 
επίσης, την εισαγωγή της μορφής των 
πέντε παραγράφων των διαταγών επι-
χειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται έως 
σήμερα και στον Ελληνικό Στρατό. Η 
πρόθεση του διοικητή θα εισαχθεί ως 
όρος στους αμερικανικούς κανονισμούς 
το 1982. Στην πράξη όμως αυτός ο όρος 
έγινε ελάχιστα κατανοητός. Ακόμα και 
σήμερα, η διατύπωση της πρόθεσης 
του διοικητή συχνά δεν συμμορφώνε-
ται με το περιεχόμενο και τη δομή που 
ορίζουν οι κανονισμοί και περιορίζει την 
πρωτοβουλία αντί να την αναπτύσσει.

Αντίθετα η μορφή της διαταγής επι-
χειρήσεων, της τμηματικής διαταγής και 
της προειδοποιητικής διαταγής, στον 
Γερμανικό Στρατό, πριν το 1945, είχε ως 
επίκεντρο την πρόθεση του διοικητή και 
γραφόταν στο πρώτο εδάφιο, αμέσως 
μετά τις πληροφορίες για τον εχθρό και 
τους φιλίους και πριν από την παράγραφο 
της αποστολής. Οι Γερμανοί θεωρούσαν 
την πρόθεση (Absicht) πολύ πιο σημα-
ντική από την αποστολή (Auftrag). Είχαν 
γενικότερα την πεποίθηση ότι οι κατώ-
τεροι διοικητές είναι οι καταλληλότεροι 
να χειριστούν καταστάσεις στις οποίες 
αστραπιαίες αποφάσεις είναι συχνά κα-
θοριστικές. Πίστευαν, επίσης, ακράδαντα 
ότι η αδράνεια είναι απλά εγκληματική 
και κατά πολύ χειρότερη από μια έστω 
και λανθασμένη ενέργεια.4 Η αδράνεια 

4Ιστορικά παραδείγματα:
α. Στη μάχη του Σαρανταπόρου (9-10 Οκτωβρίου 1912), η εκτέλεση του ευρύτερου ελιγμού προς Κοζάνη, 

όπως σχεδιάστηκε από το Γενικό Στρατηγείο, έπρεπε να αφεθεί στην πρωτοβουλία του Διοικητή της V 
Μεραρχίας και να μη δεσμευθεί αυτός, αναμένοντας τη λήψη νεότερης διαταγής, υπό την ανυπαρξία σχεδόν 
την εποχή εκείνη, των μέσων επικοινωνιών, Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 97.

β. Στη μάχη του Κιλκίς-Λαχανά (19-21 Ιουνίου 1913), η VII Μεραρχία, η οποία δεν είχε λάβει διαταγή επιχειρή-
σεων για την 21η Ιουνίου, ζήτησε διαταγές από το Γενικό Στρατηγείο για την παραπέρα δράση της, αλλά έλαβε 
την απάντηση να ενεργήσει σύμφωνα με τις προηγούμενες διαταγές και την εκτίμηση του διοικητή της, βάσει 
της παρουσιαζόμενης κατάστασης. Η μη επίγνωση όμως της εξέλιξης των επιχειρήσεων και η ασάφεια ως προς 
τις προθέσεις του Γενικού Στρατηγείου, συντέλεσαν στη διστακτικότητα και αδράνεια που επέδειξε η Μεραρχία 
και περιόρισαν σημαντικά το αποτέλεσμα της νίκης, Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 138-141.

γ. Η αναποφασιστικότητα του Γκρουσύ στη μάχη του Βατερλό, Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας, ΓΕΣ/ΔΙΣ, 80-84.
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του υφισταμένου και η αναμονή νέων 
διαταγών και οδηγιών, προκειμένου 
να ενεργήσει, απαιτούν την αυστηρή 
επίπληξη.

ΟΡΙΣΜOΣ
Η πρόθεση του διοικητού είναι μια 

σαφής, περιεκτική δήλωση του τι πρέπει να 
κάνει η μονάδα και τι είδους συνθήκες πρέπει 
να διαμορφώσει σε σχέση με τον εχθρό και 
το έδαφος, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
την επιθυμητή τελική κατάσταση (ΕΕ 101-
1Α, σελ 40). Η πρόθεση μπορεί να οριστεί 
ως η περιγραφή από τον διοικητή του 
επιθυμητού στρατιωτικού αποτελέσματος 
(Επιθυμητή Τελική Κατάσταση) μετά το 
πέρας της αποστολής.

Αντιπροσωπεύει τι ακριβώς επιθυμεί 
ο διοικητής να πετύχει και για ποιο λόγο. 
Η πρόθεση, δηλαδή, του διοικητού, 

Το λεπτό που έκρινε την ιστορία…
Ο Stefan Zweig γράφει για μια λε-

πτομέρεια της μάχης του Βατερλό, 

που θα μπορούσε να αλλάξει την 

έκβασή της:

Το λάθος του ΓκρουσύΤο λάθος του Γκρουσύ

Ο Γκρουσύ, που κράτησε στα χέρια του 

την τύχη του Ναπολέοντα, είχε αρχίσει, 

από τις 17 Ιουνίου, να ψάχνει για τους 

Πρώσους, σύμφωνα με τις διαταγές που 

έλαβε. Ακολουθούσε την κατεύθυνση 

Η βροχή έπαψε. Οι νέες μονάδες που πήρανε χθες το 

βάπτισμα του πυρός, βαδίζουν τώρα ξένοιαστες, σαν να πηγαίνουν περίπατο. 

Ο εχθρός δε φαίνεται πουθενά. Ο Πρωσικός Στρατός παραμένει άφαντος.

περιγράφει συνοπτικά ποια στοιχεία 
συνθέτουν την επιτυχία για την 
επιχείρηση. Συνδέει την αποστολή, 
την ιδέα ενεργείας και τα έργα των 
υφισταμένων. Κατά τη σχεδίαση, 
η αρχική πρόθεση του διοικητού 
συνοψίζει τη νοερή σύλληψη του 
διοικητού και χρησιμοποιείται για την 
ανάπτυξη και βελτίωση των τρόπων 
ενεργείας.  Κατά τη διεξαγωγή, η 
πρόθεση του διοικητού κατευθύνει 
την προσωπική πρωτοβουλία. Κάθε 
διοικητής πρέπει να γνωρίζει και να 
έχει κατανοήσει την πρόθεση των 
διοικητών δύο προϊσταμένων κλιμακίων. 
Η πρόθεση πρέπει να είναι σύντομη, να 
μην υπερβαίνει σε έκταση τις πέντε 
παραγράφους (στα μεγάλα κλιμάκια), 
και απαιτείται να συντάσσεται από τον 
ίδιο τον διοικητή.

έλαβε. Ακολουθούσε την κατεύθυνση 

που του είπανε. 
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Ξαφνικά, ενώ ο Στρατάρχης έτρωγε βιαστικά σε μια καλύβα, το έδαφος άρ-

χισε να τρέμει αλαφρά κάτω από τα πόδια του. Έστησε τ’ αυτί του. Ακούγεται 

ασταμάτητα ένα υπόκωφο μουγκρητό που όσο πάει και ξεμακραίνει. Είναι 

πυροβολικό που χτυπάει πολύ μακριά βέβαια από δω, όχι όμως και σε από-

σταση μεγαλύτερη από τρεις ώρες. Μερικοί αξιωματικοί πέφτουν καταγής, 

σαν τους ινδιάνους, για ν’ ακούσουν καθαρότερα από πού έρχονται οι βρο-

ντές. Ο κρότος είναι αδιάκοπος. Είναι το κανονίδι του Σαιν Ζεν, η αρχή της 

μάχης του Βατερλό. Ο Γκρουσύ συγκροτεί συμβούλιο. Ο υπασπιστής του, 

Ζεράρ, φωνάζει με ορμή: «Πρέπει να βαδίσουμε προς τα κει όπου ακούγονται 

τα κανόνια!» Ένας άλλος αξιωματικός συμφωνεί: «Εμπρός και ολοταχώς!» 

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως ο αυτοκράτορας επιτίθεται κατά 

των Άγγλων και πως έχει αρχίσει μεγάλη μάχη.

Ο Γκρουσύ τάχει χαμένα. Συνηθισμένος να υπακούει πάντοτε, ακολου-

θεί κατά γράμμα τις διαταγές του αυτοκράτορα. Ο Ζεράρ γίνεται έξω 

φρενών, βλέποντας τον δισταγμό του: «Βαδίσατε προς τα κανόνια!» 

φωνάζει. Η φράση αυτή του κατωτέρου του, μπροστά σε είκοσι άλλους 

αξιωματικούς φαίνεται πιο πολύ σαν διαταγή παρά σαν παράκληση. Κι 

αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Γκρουσύ. Δηλώνει αποφασιστικά και 

απότομα πως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την αποστολή του, αν 

δεν πάρει νέα διαταγή από τον αυτοκράτορα. Οι αξιωματικοί απο-

γοητεύονται και τα κανόνια εξακολουθούν να βροντάνε, μέσα σε μια 

σιωπή γεμάτη αποδοκιμασία. Ο Ζεράρ κάνει μια τελευταία απόπειρα: 

Παρακαλεί να του επιτρέψουν τουλάχιστον να πάει αυτός με τη με-

ραρχία του και μερικές ίλες ιππικού και θα τα καταφέρει να φτάσει 

έγκαιρα. Ο Γκρουσύ σκέφτεται. Σκέφτεται ένα λεπτό, ένα λεπτό που 

κρίνει την ιστορία του κόσμου: Αυτό το λεπτό στην καλύβα του Βαλχαίν 

κλείνει μέσα του τα πεπρωμένα του Γκρουσύ, του Ναπολέοντα και όλου 

του κόσμου. Θα καθορίσει ολόκληρο τον 19ο αιώνα αυτό το αλησμόνητο 

λεπτό που βρίσκεται στα χέρια ενός γενναίου αλλά χωρίς καμιά ιδιοφυία 

ανθρώπου, που σφίγγει νευρικά ανάμεσα στα δάχτυλά του το χαρτί με τη 

μοιραία διαταγή του αυτοκράτορα. Αν αυτή τη στιγμή ο Γκρουσύ έδειχνε 

αποφασιστικότητα, αν φαινότανε αρκετά θαρραλέος για να πιστέψει στον 

εαυτό του, στο δικό του άστρο, και να παραβεί την εντολή, η Γαλλία θα 

σωνότανε. Αλλά ο άνθρωπος που γεννήθηκε υφιστάμενος, υπακούει μόνο 

στον αρχηγό και ποτέ στο κάλεσμα του πεπρωμένου. Έτσι, αρνήθηκε κα-

τηγορηματικά. Όχι, δε θα ‘τανε σωστό να διαχωρίσει ένα σώμα στρατού, 

που έτσι κι αλλιώς ήτανε αρκετά αδυνατισμένο. Έχει την αποστολή να 

κυνηγήσει τους Πρώσους και τίποτα παραπάνω. Δεν θα πάει κόντρα στη 

θέληση του διοικητού του.

Οι αξιωματικοί σωπαίνουν δυσαρεστημένοι. Οι πράξεις και τα λόγια είναι 

από δω και μπρος άχρηστα πραγματικά: Η αποφασιστική στιγμή πέρασε 
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και δεν ξαναγυρίζει πια. Ο Ουέλινγκτον έχει τώρα θριαμβεύσει. Συνεχίζουν 

την πορεία τους, ο Ζεράρ και ο Βαντάμ δαγκώνοντας τα δάχτυλά τους, ο 

Γκρουσύ όλο και πιο αναποφάσιστος, όλο και πιο ανήσυχος, γιατί, πράγμα 

παράξενο, οι Πρώσοι εξακολουθούν να είναι άφαντοι! Θα πρέπει να εγκατέ-

λειψαν τον δρόμο προς τις Βρυξέλλες. Σε λίγο οι ανιχνευτές φέρνουν άσχημα 

νέα: Οι Πρώσοι μετέτρεψαν την υποχώρησή τους σε πορεία προς τα πλευρά 

του πεδίου της μάχης. Ήτανε καιρός ακόμα να τρέξουν να βοηθήσουν τον 

αυτοκράτορα κι ο Γκρουσύ περιμένει όλο και με πιο μεγάλη ανυπομονησία 

τη διαταγή να κάμει μισή στροφή στην πορεία του. Αλλά τίποτε δεν έρχεται. 

Ακούγεται μόνον όλο και πιο ξέμακρα το υπόκωφο μούγκρισμα του κανονιού 

που τραντάζει το έδαφος: Είναι τ’ ατσάλινα ζάρια της Μοίρας.

Stefan Zweig, Οι Μεγάλες Ώρες της Ανθρωπότητας

Στους ελληνικούς κανονισμούς, η πρό-
θεση αναγράφεται στην παράγραφο 3α 
(Εκτέλεση) της διαταγής επιχειρήσεων και 
έχει τυποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει 
τρία στοιχεία: Τον σκοπό, τα κύρια έργα 
και την επιθυμητή τελική κατάσταση.

Το πρώτο στοιχείο, ο σκοπός, αναφέ-
ρεται στον λόγο για τον οποίο γίνεται η 
επιχείρηση. Είναι ο ευρύτερος σκοπός 
της επιχείρησης που συνδέει τον σκοπό 

του προϊσταμένου με τον σκοπό του 
υφισταμένου, σύμφωνα με την «Αρχή 
του Αλληλένδετου» (ΕΕ 101-1Α, σελ. 41). 
Ο ευρύτερος σκοπός απαντά πέρα από 
το «γιατί» της αποστολής, στο «γιατί» 
του γενικότερου επιχειρησιακού πλαι-
σίου της επιχείρησης. Απαντώντας στο 
«γιατί», ο υφιστάμενος γίνεται κοινωνός 
της λογικής των αναληφθεισών ενεργει-
ών. Έτσι, όταν χρειαστεί να αναλάβει 

Ο Ουέλινγκτον με τους στρατιώτες του 
στη μάχη του Βατερλό
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πρωτοβουλία και να ενεργήσει πέρα 
από την αποστολή του, θα ενεργήσει 
εφαρμόζοντας την ίδια λογική.

Τα κύρια έργα αναφέρονται στο 
τι πρέπει να κάνει η δύναμη ως σύ-
νολο ή ποιες είναι οι συνθήκες που 
πρέπει να επιτευχθούν. Πώς δηλαδή, 
στη σύλληψη του διοικητή, η δύναμη 
θα μεταφερθεί από την υφιστάμενη 
κατάσταση, στην επιθυμητή τελική κα-
τάσταση. Τα κύρια έργα δεν πρέπει 
να είναι συνδεδεμένα αποκλειστικά με 
κάποιο συγκεκριμένο ημέτερο τρόπο 
ενεργείας. Στη πραγματικότητα όλοι 
οι ημέτεροι τρόποι ενεργείας που θα 
αναπτυχθούν από το επιτελείο κατά 
τη σχεδίαση, θα πρέπει να υλοποιούν 
τα κύρια έργα. Παραδείγματα αυτών 
των κύριων έργων είναι η κατάληψη 
και ο έλεγχος ενός ζωτικού εδάφους, 
ο επιθυμητός επιχειρησιακός ρυθμός, 
οι χρονικές επιδιώξεις της επιχείρησης, 
ο αιφνιδιασμός, η παραπλάνηση και 
τα επιθυμητά αποτελέσματα επί του 
εχθρού. Επιπλέον, τα κύρια έργα μπορεί 
να είναι παρόμοια, ίδια ή και εντελώς 
διαφορετικά από τα επιβαλλόμενα έργα, 
τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια 
της παραγράφου 3, της διαταγής επι-
χειρήσεων. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, 
η πρόθεση του διοικητή να μετατραπεί 
σε έναν ακόμα κατάλογο έργων (τακτι-
κών αποστολών) και υποχρεώσεων για 
τους υφισταμένους και να προκαλέσει 
σύγχυση, θα πρέπει να περιορίζεται σε 
εκείνο το έργο το οποίο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό και αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για την εκπλήρωση της αποστολής 
(π.χ. εξασφάλιση μιας γέφυρας). Επίσης, 
η πρόθεση δε θα πρέπει να συγχέεται 
με την ιδέα ενεργείας. Ενώ η πρόθεση 
του διοικητού εστιάζει στην επιθυμητή 
τελική κατάσταση, η ιδέα ενεργείας 

εστιάζει στον τρόπο και την αλληλουχία 
των ενεργειών με την οποία η διοίκηση 
θα πορευτεί στην τελική κατάσταση. Η 
ιδέα ενεργείας συνδέει τη διατύπωση 
της αποστολής και την πρόθεση του 
διοικητού.

Η επιθυμητή τελική κατάσταση, που 
αποτελεί το τελευταίο, αλλά ίσως το πιο 
σημαντικό στοιχείο της διατύπωσης 
της πρόθεσης, εμπεριέχει εκείνες τις 
συνθήκες, οι οποίες όταν επιτευχθούν, 
εκπληρώνεται η αποστολή. Ποια είναι 
δηλαδή η επιθυμητή εικόνα του πεδί-
ου της μάχης, με την ολοκλήρωση της 
επιχείρησης, αναφορικά με τον εχθρό, 
τις φίλιες δυνάμεις, και το επιχειρησι-
ακό περιβάλλον, ώστε η αποστολή να 
θεωρείται επιτυχημένη; Αν είχαμε τη 
δυνατότητα να δούμε από ψηλά το πε-
δίο της μάχης με το πέρας της επιχείρη-
σης, ποια θα ήταν η εικόνα του εχθρού, 
των φιλίων και του επιχειρησιακού πε-
ριβάλλοντος; Ο διοικητής περιγράφει 
ακριβώς τα αποτελέσματα που επιθυμεί 
να επιφέρει στον αντίπαλο και ποια 
πρέπει να είναι η θέση και η κατάσταση 
αυτού. Πού επιθυμεί να βρίσκονται οι 
φίλιες δυνάμεις με το πέρας της επι-
χείρησης. Τι ετοιμότητα απαιτείται να 
έχουν για την ανάληψη της επόμενης 
αποστολής. Ποιες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες απαιτούνται. Όσον αφορά το 
επιχειρησιακό περιβάλλον, θα πρέπει να 
περιγράψει τον έλεγχο που επιθυμεί επί 
των ζωτικών εδαφών ή των ΑΝΣΚ, με τη 
χρήση τακτικών όρων, όπως κατάλη-
ψη, έλεγχος, εκκαθάριση κ.λπ., καθώς 
και τις συνθήκες που επικρατούν στον 
άμαχο πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, η 
επιθυμητή τελική κατάσταση θα πρέπει 
να εκφραστεί με όρους εκτελεστούς και 
σαφείς. Εκφράσεις του τύπου «αποκα-
τάσταση των εθνικών συνόρων με 70% 
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απομένουσα μαχητική ισχύ για συνέχιση 
των επιχειρήσεων», ίσως είναι αποδε-
κτές στο επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά 
είναι ασαφείς για το τακτικό επίπεδο. 
Στο επίπεδο της ταξιαρχίας, π.χ., είναι 
ρεαλιστικότερο να διατυπωθεί ως εξής: 
Επιθυμητή τελική κατάσταση είναι η 
εξασφάλιση της γέφυρας με το ΤΣ/555 
Μ/Κ ΤΠ. Το ΤΣ/556 Μ/Κ ΤΠ και ΤΣ/5ης 
ΕΜΑ, επί των ΑΝΣΚ «Α» και «Β» αντί-
στοιχα, απαγορεύοντας τις προσβάσεις 
εκατέρωθεν αυτής, η 3η ΕΑΝ επιτήρηση 
στην περιοχή Χ, για παροχή εγκαίρου 
προειδοποιήσεως.

Η διατύπωση της πρόθεσης του 
Διοικητή δεν αναφέρεται στη μέθοδο 
που θα χρησιμοποιήσει, ώστε να μετα-
βεί από την παρούσα, στην επιθυμητή 
τελική κατάσταση. Αυτό θα διατυπωθεί 
αναλυτικά στην ιδέα ενεργείας. Επίσης, 
δεν αναφέρεται ο αποδεκτός βαθμός 
τακτικού κινδύνου. Αυτό επισημαίνεται 
στις κατευθύνσεις σχεδίασης του διοικη-
τού και σε όλους τους φίλιους τρόπους 
ενεργείας.

ΕΦΑΡΜΟΓH
Ο κύριος σκοπός αυτής της νέας για 
τον Ελληνικό Στρατό έννοιας, είναι η 
δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο 
οποίο παρέχεται η ελευθερία δράσης 
στους υφιστάμενους διοικητές, ώστε 
να ενεργούν προς την εκπλήρωση του 
κοινού σκοπού. Σε γενικές γραμμές, όσο 
ευρύτερη είναι η πρόθεση του επιχειρη-
σιακού διοικητή, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η ελευθερία ενεργειών των τακτικών 
διοικητών να εκπληρώσουν τις απο-
στολές τους.

Κατά τη διατύπωση της πρόθεσής 
του, ο διοικητής αρχίζει να κατανοεί 
την κατάσταση και το πρόβλημα και 
συχνά συλλαμβάνει νοερά πιθανές λύ-
σεις, οραματιζόμενος τις επιθυμητές 
συνθήκες, οι οποίες αντιπροσωπεύ-
ουν την επιθυμητή τελική κατάσταση 
(endstate).5 Πρέπει να έχει μια σαφή 
κατανόηση του τρέχοντος επιχειρη-
σιακού περιβάλλοντος, όσον αφορά 
τον εχθρό, τις φίλιες δυνάμεις και το 
έδαφος. Πρέπει να έχει την ικανότητα 
να οραματίζεται τις φίλιες ενέργειες, τις 
εκτιμώμενες εχθρικές αντιδράσεις και 
τις απαραίτητες φίλιες αντενέργειες, 
μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή 
τελική κατάσταση.

Η νοερή αυτή σύλληψη του διοι-
κητού που παρέχει τη βάση για την 
ανάπτυξη των σχεδίων και των διατα-
γών, εκφράζεται με τη διατύπωση της 
πρόθεσής του, την έκδοση των κα-
τευθύνσεων σχεδίασης προς το επιτε-
λείο του, τον καθορισμό των Κρίσιμων 
Πληροφοριακών Απαιτήσεων Διοικητού 
(ΚΠΑΔ) και των Ουσιωδών Στοιχείων 
Φιλίων Πληροφοριών (ΟΣΦΠ).

Η όλη διαδικασία της ανάπτυξης 
της πρόθεσης του διοικητή αποτελείται 
από τέσσερις διακριτές αλλά απόλυτα 
σχετικές και αλληλένδετες μεταξύ τους 
φάσεις: διατύπωση, απόδοση, ερμηνεία 
και εφαρμογή. Η διατύπωση και η από-
δοση της πρόθεσης είναι η αποκλειστι-
κά προσωπική ευθύνη του διοικητή. Εν 
συνεχεία, οι υφιστάμενοι θα ερμηνεύ-
σουν και θα εφαρμόσουν την πρόθεση 
του διοικητού τους στο πεδίο της μάχης. 
Αν ο αγώνας πάει σύμφωνα με το σχέδιο, 

5Η Νοερή Σύλληψη του Διοικητού αποτελεί την πνευματική διαδικασία κατανόησης της κατάστασης, 
προσδιορισμού της επιθυμητής τελικής κατάστασης και σύλληψης μιας γενικής ιδέας ενεργείας για τον 
τρόπο με τον οποίο οι φίλιες δυνάμεις θα φτάσουν στην τελική κατάσταση με την ολοκλήρωση της ανα-
τεθείσας αποστολής (ΕΕ 101-1Α, σελ. 19).
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δεν υπάρχει ανάγκη οι υφιστάμενοι διοι-
κητές να καταφύγουν στην πρόθεση του 
διοικητή τους. Μόνο όταν η κατάσταση 
αποκλίνει από το σχέδιο, η πρόθεση απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία. Οι υφιστάμενοι 
θα κληθούν να ερμηνεύσουν και να 
εφαρμόσουν τώρα την πρόθεση του 
προϊστάμενου διοικητή, υπό το πρίσμα 
των νέων δεδομένων. Αυτή είναι μια 
ακόμα δυσκολία εφαρμογής της έννοιας 
στην πράξη.

Ο εκάστοτε διοικητής θα πρέπει να 
έχει ξεκάθαρη εικόνα, ποια είναι η πρό-
θεσή του για την επικείμενη επιχείρηση, 
προτού τη μεταφέρει στους υφιστάμε-
νους διοικητές. Θα πρέπει να συζητήσει 
τις σκέψεις του, σχετικά με την πρόθεσή 
του, με το επιτελείο του. Αυτό θα του 
επιτρέψει να λάβει πληροφορίες σχετικά 
με το εάν η πρόθεση είναι διφορούμενη, 
ασαφής ή εξαιρετικά λεπτομερής. Η δή-
λωση της πρόθεσης μπορεί να εκδοθεί 
γραπτά ή προφορικά όσο μικραίνει το 
κλιμάκιο διοίκησης και αποτελεί μέρος 
της απόφασης του διοικητού.

Η Πρόθεση του διοικητή μπορεί να 
αποδοθεί με τη μορφή παραγράφου ή 
με τη μορφή κύριων σημείων (σύντο-
μων φράσεων-προτάσεων). Η πρώτη 
μορφή επιτρέπει στον διοικητή να εκ-
φράσει τις σκέψεις του ελεύθερα και 
σε γενικούς όρους, αντικατοπτρίζοντας 
το ύφος και την προσωπικότητά του. 
Ωστόσο, το στυλ των ξεχωριστών φρά-
σεων χρησιμοποιείται για να τονίσει 
τα επιμέρους τμήματα της πρόθεσης, 
με μικρές προτάσεις κύριων σημείων. 
Υποθετικά, επιτρέπει στον διοικητή να 
περιγράψει τις σκέψεις του σύντομα και 
με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ανεξάρτητα 
όμως από τη μορφή, σε καμία περίπτω-
ση δε θα πρέπει να είναι μακροσκελής. 
Πρέπει να είναι σύντομη, σαφής και 

ακριβής. Ο διοικητής θα πρέπει να έχει 
κατά νου ότι η πρόθεσή του θα πρέπει 
να γίνει κατανοητή ακόμα και σε προ-
σωπικό που δε θα έχει τη δυνατότητα 
προσωπικής επαφής. Φυσικά, θα πρέπει 
να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία, ώστε 
να μεταφέρει προσωπικά την πρόθεσή 
του στους υφισταμένους του. Επίσης, 
μετά την πρώτη διατύπωση της αρχικής 
πρόθεσης, θα πρέπει να αναθεωρεί και 
να επικαιροποιεί περιοδικά την πρόθε-
σή του, καθώς νέα στοιχεία και πληρο-
φορίες διαμορφώνουν το πλαίσιο των 
επιχειρήσεων.

Η πρόθεση του προϊστάμενου διοι-
κητή αποτελεί την απόλυτη προϋπόθε-
ση για τον υφιστάμενο διοικητή για να 
αναπτύξει πρωτοβουλία και να εκμε-
ταλλευτεί μια παρουσιαζόμενη ευκαιρία 
στο πεδίο της μάχης. Ως πρωτοβουλία 
ορίζεται η ανάληψη ευθύνης λήψης 
απόφασης και η έναρξη ανεξάρτητων 
ενεργειών, εντός της πρόθεσης του δι-
οικητή. Η αποστολή και η πρόθεση 
του διοικητή παρέχουν τη δυνατότητα 
στους υφισταμένους να αναπτύξουν 
πειθαρχημένη πρωτοβουλία, δημιουρ-
γικότητα και αυτοσχεδιασμό, με σκο-
πό την άμεση αναπροσαρμογή τού 
σχεδίου στις αλλαγές του επιχειρησια-
κού περιβάλλοντος, κατευθύνοντας τις 
ενέργειές τους προς συγκεκριμένους 
στόχους-συνθήκες, που καθορίζουν 
την επιτυχία. Τους επιτρέπει να λαμβά-
νουν αποφάσεις, σε περίπτωση απουσί-
ας νέων διαταγών, εάν και εφόσον θα 
πρέπει να παρεκκλίνουν από το σχέδιο, 
όταν διαβλέπουν απρόβλεπτες δυσμε-
νείς καταστάσεις ή και ευκαιρίες.

Στην πραγματικότητα παρέχει τη 
χρυσή τομή, εάν εφαρμοστεί σωστά, 
ανάμεσα στον περιορισμό και την ελευ-
θερία ενεργειών. Οριοθετεί, δηλαδή, το 
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πεδίο μέσα στο οποίο ο υφιστάμενος 
ενθαρρύνεται να αναλάβει πρωτοβου-
λία. Δεν αποτελεί μια στείρα επανάλη-
ψη ή επαναδιατύπωση με άλλα λόγια 
της ιδέας ενεργείας, αλλά ως θεωρία 
προσδίδει την απαραίτητη ευελιξία για 
άμεση εκτίμηση και ταχύτατη ενέργεια, 
σε κάθε αλλαγή κατάστασης. Αποβλέπει 
στην εστίαση των προσπαθειών και 
στην ενότητα του συλλογικού σκοπού 
για την επίτευξη της επιθυμητής τελι-
κής κατάστασης. Για να προσδιορίσει 
ο διοικητής τον τρόπο με τον οποίο θα 
εκμεταλλευθούν οι δυνάμεις του τις επι-
τυχίες, τις αξιολογεί με βάση την πρόθε-
ση του προϊσταμένου διοικητού. Μόνο 
επιτυχίες που προάγουν την επιθυμητή 
τελική κατάσταση έχουν αξία.

Ειδικότερα, η σημασία της πρόθεσης 
εξαρτάται από τον χαρακτήρα τού προς 
επίτευξη στρατιωτικού αντικειμενικού 
σκοπού, το επίπεδο διοίκησης, καθώς 
και τη φύση των επιχειρήσεων που θα 
διεξαχθούν. Τα πλεονεκτήματα από την 
εφαρμογή της πρόθεσης του διοικη-
τή είναι γενικά υψηλότερα σε μορφές 
αποκεντρωμένης διοίκησης και ελέγχου 
(C2), διότι σε αυτές τις μορφές παρέχε-
ται μεγάλος βαθμός ελευθερίας δράσης 
και απαιτείται οι κατώτεροι διοικητές να 
ενεργούν ανεξάρτητα και να αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλία για την εκπλήρωση 
της αποστολής που τους έχει ανατεθεί. 
Αντιθέτως, η σημασία της πρόθεσης μι-
κραίνει σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται 
κεντρικός έλεγχος και συγκεντρωτική 
διοίκηση, όπως συμβαίνει σε μη συμβα-
τικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με άλλα λόγια, η πρόθεση είναι πολύ 
πιο κρίσιμη στον συμβατικό πόλεμο και 
σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης από 
ό,τι σε επιχειρήσεις μικρής έντασης 
και ασύμμετρων απειλών. Επίσης, όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο διοίκησης, 
τόσο αυξάνονται οι παράγοντες του 
χώρου, χρόνου, και ο αριθμός των υφι-
στάμενων διοικήσεων και ως εκ τούτου 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η σημασία 
της πρόθεσης του διοικητή.

Κατά κανόνα, όσο μεγαλύτερος είναι 
ο προς επίτευξη στρατιωτικός αντικει-
μενικός σκοπός, τόσο ευρύτερη πρέπει 
να είναι η διατύπωση της πρόθεσης 
του διοικητή και ευρύτερος ο χρονικός 
ορίζοντας που πρέπει να εξετάσει, από 
ώρες και ημέρες, για τον τακτικό διοι-
κητή, μέχρι αρκετές εβδομάδες, όσον 
αφορά τον επιχειρησιακό διοικητή.

Λόγω της φύσης της διοίκησης και 
του ελέγχου που εφαρμόζεται μεταξύ 
των τριών κλάδων των ενόπλων δυ-
νάμεων, η έννοια διαδραματίζει έναν 
μεγαλύτερο ρόλο για τις επίγειες επι-
χειρήσεις από ό, τι στη θάλασσα ή στον 
αέρα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
είναι εξίσου σημαντική για το ναυτικό 
και την αεροπορία.

ΑΒΕΒΑΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧAΟΣ
Η συλλογή πληροφοριών μπορεί 

να μειώσει την αβεβαιότητα και οι 
επιχειρήσεις μπορεί να σχεδιαστούν 
για να αντισταθμίσουν το αποτέλεσμα 
της έλλειψής τους. Όμως, οι διοικητές 
πρέπει και πάλι να πάρουν αποφάσεις, 
βασισμένοι σε ελλιπείς, ανακριβείς ή 
αντιφατικές πληροφορίες. Αυτή είναι η 
λεγόμενη «ομίχλη του πολέμου». Ο κίν-
δυνος ελαττώνεται, καθώς αυξάνονται 
οι πληροφορίες για τον εχθρό, αλλά 
οξύνεται από τα αρνητικά αποτελέσμα-
τα της τύχης. Οι ευκαιρίες δημιουργού-
νται από το ευνοϊκό αποτέλεσμα της 
τύχης. Οι διοικητές πρέπει να εκμεταλ-
λεύονται αδυσώπητα τέτοιες ευκαιρίες, 
κατά την εκπλήρωση της αποστολής. 
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Η έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, η πρωτοβουλία και ελευ-
θερία δράσης είναι τα κλειδιά για την 
εκμετάλλευση της αβεβαιότητας, η 
οποία δημιουργείται ιδίως στο χερσαίο 
περιβάλλον.

Η έννοια της Πρόθεσης του διοι-
κητή έρχεται να αναγνωρίσει το χάος, 
την έλλειψη πλήρους εικόνας σε πλη-
ροφορίες, τις αλλαγές στην κατάσταση 
του εχθρού και σε άλλους σχετικούς 
παράγοντες που μπορεί να κάνει ένα 
σχέδιο, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν 
μέρει παρωχημένο κατά την εκτέλε-
σή του. Ένα από τα διδάγματα των 
Αμερικανών αλλά και των Βρετανών 
από τον δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου 
το 2003, ήταν ότι, ενώ η σχεδίαση πριν 
τις επιχειρήσεις ήταν αποτελεσματική 
και λεπτομερής, εντούτοις κατά τη 

διεξαγωγή, τα επιτελεία αδυνατού-
σαν συνήθως να παρακολουθήσουν 
τον ρυθμό των επιχειρήσεων και αρ-
γούσαν να εκδώσουν διαταγές ή οι 
διαταγές που εξέδιδαν είχαν ξεπερα-
στεί από τα γεγονότα. Οι Γερμανοί, 
όντας πιο ρεαλιστές, διδάσκουν στους 
κανονισμούς τους ότι ο χρόνος που 
απαιτείται στο επίπεδο της ταξιαρχίας 
για την εκτίμηση μιας τακτικής κατά-
στασης, λήψης απόφασης, έκδοσης και 
διαβίβασης μιας τμηματικής διαταγής, 
έως και την έναρξη της εκτέλεσης από 
τους ουλαμούς και διμοιρίες είναι, 
στην καλύτερη των περιπτώσεων, μι-
άμιση ώρα. Είναι επομένως, αν μη τι 
άλλο, ουτοπικό να πιστεύουμε ότι για 
την έκδοση της τμηματικής διαταγής 
απαιτούνται δέκα λεπτά και για την 
εκτέλεση συνολικά μισή ώρα.

Στρατάρχης Bernard Montgomery 

(1887-1976)

“I hold the view that the leader “I hold the view that the leader “

must know what he himself wants. 

He must see his objective clearly 

and then strive to attain it: he 

must let everyone else know what 

he wants and what are the basic 

fundamentals of his policy”.

«Είμαι της άποψης ότι ο ηγέτης οφεί-

λει να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει. 

Οφείλει να βλέπει ξεκάθαρα τον 

αντικειμενικό 

του σκοπό και κατόπιν να μοχθεί για να τον 

εκπληρώσει: πρέπει άπαντες να γνωρίζουν τι επιθυμεί και ποιες είναι 

οι βασικές αρχές των κατευθύνσεών του».

Οφείλει να βλέπει ξεκάθαρα τον 

αντικειμενικό αντικειμενικό 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚH ΔΙΟIΚΗΣΗ
Οι βασικές προϋποθέσεις για τη 

σωστή διατύπωση της πρόθεσης του 
διοικητή είναι η γνώση και η κατανόηση 
της πραγματικής φύσης του πολέμου, 
της αποστολής και του επιχειρησια-
κού οράματος του διοικητή. Κατά τον 
Clausewitz, η κατανόηση της αληθινής 
φύσης του πολέμου ήταν το θεμέλιο 
πάνω στο οποίο οι Γερμανοί εφάρ-
μοσαν με ιδιαίτερη επιτυχία την απο-
κεντρωτική διοίκηση. Οι Γερμανοί πί-
στευαν ακράδαντα ότι ο πόλεμος είναι 
γεμάτος ασάφειες, σύγχυση και χάος. 
Κατά τη διάρκεια της μάχης, τίποτα το 
απόλυτο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για 
να επιτευχθεί ο απαραίτητος ρυθμός και 
ταχύτητα στις επιχειρήσεις, απαιτείται 
αποκέντρωση της διοικήσεως, όχι μόνο 
αποδεχόμενοι το χάος αλλά μάλιστα 
δημιουργώντας το.

Το δόγμα της αποκεντρωτικής διοί-
κησης ενσωματώθηκε για πρώτη φορά 
στον Γερμανικό Στρατό το 1888, με τον 
κανονισμό Τεχνικές Μάχης Πεζικού. Οι 
διοικητές προτρέπονταν να παρέχουν 
στους υφισταμένους τους μόνο γενικές 
κατευθύνσεις περί της ανατιθέμενης 
αποστολής και του αντικειμενικού σκο-
πού και να τους επιτρέπουν να απο-
φασίζουν το πώς θα ενεργήσουν. Είναι 
αξιοθαύμαστο, τελικά, πώς αυτό το 
δόγμα εφαρμόστηκε στην πράξη και 
πώς ο Γερμανικός Στρατός ισορρόπησε 
άψογα τη μαχητική ικανότητα και τη 
σιδηρά πειθαρχία από τη μια, με την 
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και την 
ανεξαρτησία σε όλα τα επίπεδα διοί-
κησης από την άλλη.

Οι Άγγλο-Αμερικανοί θεώρησαν την 
αποκεντρωτική διοίκηση ζωτικής ση-
μασίας για την Τακτική του Ελιγμού 
(maneuverist approach). Η τελευταία 

αναπτύχτηκε από τους Αμερικανούς 
και τους Βρετανούς και αργότερα υιο-
θετήθηκε από το ΝΑΤΟ, ως απάντηση 
στη σοβιετική απειλή. Αν και ο Ψυχρός 
Πόλεμος έχει πλέον περάσει στις σελίδες 
της ιστορίας και το κέντρο βάρους των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει μετατο-
πιστεί, η σπουδαιότητα της αποκεντρω-
τικής διοίκησης παραμένει. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι σαν μορφή διοίκησης 
ταιριάζει εξίσου και στο μη συμβατικό 
αγώνα, έναντι των ασύμμετρων απει-
λών. Πιστεύεται, επίσης, ότι έχει διατη-
ρήσει τη σημασία της, παρά τη χρήση 
της τεχνολογίας στην ενάσκηση της 
διοίκησης και του ελέγχου. Σύμφωνα με 
μια άλλη, κάπως πιο κυνική αντίληψη, η 
έννοια της αποκεντρωτικής διοίκησης 
στον Αμερικανικό Στρατό και κατ’ επέ-
κταση στο ΝΑΤΟ, αποτελεί μια ακόμη 
μανία, παρόμοια με άλλες έννοιες που 
εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν, όπως 
η Διοίκηση με Στόχους και η Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας, που αναπτύσσονται 
από τον αμερικανικό επιχειρηματικό το-
μέα. Ωστόσο, η έννοια της αποκεντρωτι-
κής διοίκησης είναι βαθιά ριζωμένη στη 
στρατιωτική θεωρία.

Στην πραγματικότητα η αποκε-
ντρωμένη διοίκηση που ασκήθηκε από 
πολλούς διοικητές, σε όλη τη διάρκεια 
της ιστορίας, ήταν περισσότερο μια 
αντανάκλαση του ξεχωριστού στυλ του 
καθενός. Ο βαθμός στον οποίο έχει 
εφαρμοστεί και εφαρμόζεται από τους 
σύγχρονους στρατούς είναι ασαφής. Σε 
αντίθεση ο Πρώσο-Γερμανικός στρατός, 
την ανέπτυξε συστηματικά, την ενσωμά-
τωσε στο δόγμα του και την εφάρμοσε 
στην πράξη. Η Auftragstaktik, ως η γερ-
μανική απάντηση τόσο στη μεγαλοφυΐα 
του Ναπολέοντα όσο και στα φαινόμενα 
της αναπόφευκτης τριβής και της «ομί-
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χλης» του πολέμου, χαρακτηρίζεται από 
διαχρονικότητα. Η Auftragstaktik είναι 
κάτι περισσότερο από ένα σύστημα δι-
οίκησης. Στην ουσία της, ως έννοια, δεν 
συνίσταται από ένα σύνολο τεχνικών 
και διαδικασιών μάχης, αλλά αποτελεί 
μια φιλοσοφία, μια νέα θεώρηση του 
πολέμου στο σύνολό του. Η προσέγγιση 
της αποκεντρωτικής διοίκησης βασίζε-
ται στη διαπίστωση ότι κανένα σχέδιο 
δεν επιβιώνει μετά την επαφή με τον 
εχθρό και ως εκ τούτου ένα καλό σχέδιο 
αντιπροσωπεύει μια κεντρική ιδέα ενερ-
γείας που επιτρέπει στους εκτελεστές 
τη μέγιστη ελευθερία να αποφασίζουν 
και να ενεργούν σύμφωνα με την νέα 
κατάσταση που διαμορφώνεται και να 
προσαρμόζονται ταχέως στις μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες. Αυτή η προσέγγιση 
συνεπάγεται τη μέγιστη δυνατή αποδο-
τικότητα του σχεδίου.

Ο Γερμανικός Στρατός (Reichwehr-
Wehrmacht) έδωσε έμφαση στον αν-
θρώπινο παράγοντα, ως πολλαπλασι-
αστή ισχύος. Πίστευαν ότι η γερμανική 
στρατιωτική ανωτερότητα πήγαζε από 
την ατομικότητα του κάθε Γερμανού 
στρατιώτη και την ελευθερία να ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες μέσα σε ένα 
σύστημα το οποίο ενθάρρυνε τέτοιες 
συμπεριφορές. Οι βασικότερες προϋ-
ποθέσεις ενός τέτοιου συστήματος είναι 
η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός 
και η κατανόηση, μεταξύ των διοικη-
τών και των υφισταμένων, καθώς και 
η αποδοχή της ευθύνης και η αποδο-
χή ενός αποδεκτού βαθμού κινδύνου. 
Θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία 
της αποκεντρωτικής διοίκησης είναι η 
εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη μεταξύ 
προϊσταμένων και υφισταμένων είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της αποκεντρωτικής 
διοίκησης. Ο ανώτερος εμπιστεύεται την 

κρίση του υφισταμένου, του επιτρέπει 
να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του, 
να ενεργήσει με πρωτοβουλία, όπως 
υπαγορεύει κάθε φορά η τακτική κα-
τάσταση, πάντα εντός των πλαισίων της 
ανώτερης πρόθεσης, ώστε να πετύχει 
το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο 
υφιστάμενος ομοίως έχει εμπιστοσύνη 
ότι ο προϊστάμενός του θα στηρίξει 
οποιαδήποτε ενέργειά του, ακόμα και 
λανθασμένη, προς την επίτευξη του κοι-
νού σκοπού. Ο προϊστάμενος επιτρέπει 
τα λάθη «κατά την εκτέλεση», αλλά δεν 
ανέχεται τα λάθη «εκ παραλείψεως». Η 
εμπιστοσύνη αυτή εκατέρωθεν, πηγάζει 
από τη συνεχή προσωπική επαφή και 
κατανόηση της προσωπικότητας των 
στελεχών. Η εμπιστοσύνη αποκτάται 
μέσω της επαγγελματικής εξέλιξης, που 
στοχεύει στη δημιουργία ηγετών με αυ-
τοπεποίθηση, που δεν θα διστάσουν να 
αναλάβουν πρωτοβουλία. Η αμοιβαία 
κατανόηση και ο σεβασμός αποκτάται 
με τη συνεχή επαφή και εκπαίδευση. 
Αυτή η σχέση αποδεικνύεται, εκτός από 
απαραίτητη, και κρίσιμη, κατά την υιο-
θέτηση και εφαρμογή της αποκεντρω-
τικής διοίκησης.

Πράγματι, η Auftragstaktik βρήκε 
πρόσφορο έδαφος στη γερμανική στρα-
τιωτική κουλτούρα, στην οποία τονίζε-
ται έντονα η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, 
το επιθετικό πνεύμα, και η ελευθερία 
δράσης. Ενθάρρυνε την προσωπική 
πρωτοβουλία, ακόμη και στα όρια της 
ανυπακοής, με μοναδική προϋπόθεση 
την εμμονή στην πρόθεση του ανω-
τέρου. Οι υφιστάμενοι καλούνταν να 
επιδείξουν ευθυκρισία, στηριζόμενοι 
στον στρατιωτικό επαγγελματισμό, την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα 
στην εκπαίδευση, οι Γερμανοί ενθάρ-
ρυναν συνεχώς την ελεύθερη σκέψη 
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και τις πρωτότυπες λύσεις τακτικών 
προβλημάτων. Δεν συγχωρούσαν τις 
έτοιμες λύσεις, τα έτοιμα σενάρια, τις 
προκαθορισμένες φάσεις και τα κλισέ 
στις διαταγές επιχειρήσεων. Πολύ συ-
χνά οι εκπαιδευόμενοι στην τακτική 
αξιωματικοί έχουν την τάση να ακο-
λουθούν υποδείγματα και κανόνες που 
δεν συμβάλλουν στην πρωτοτυπία, αλλά 
δημιουργούν αξιωματικούς που σκέ-
φτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλές φο-
ρές οι εκπαιδευόμενοι απορρίπτουν ένα 
πολύ καλό σχέδιο τακτικής, επειδή δεν 
μπορούν να το αποδώσουν σύμφωνα με 
το καθιερωμένο υπόδειγμα. Η επιδίωξη 
στην επίλυση των τακτικών θεμάτων 
είναι όχι η επίλυση του τακτικού προ-
βλήματος, αλλά η εξεύρεση της λύσης 
που έχει προτείνει ο εκπαιδευτής.

Αντιθέτως, όταν άλλες στρατιωτικές 
δυνάμεις προσπάθησαν να μιμηθούν τη 
γερμανική πρακτική, ανακάλυψαν ότι, 
επειδή περιλαμβάνει ευρεία ανάθεση 
αρμοδιοτήτων και αποκέντρωση της ευ-
θύνης στη λήψη αποφάσεων, απαιτείται 
μια αλλαγή της γενικότερης κουλτούρας. 
Πολλά στοιχεία τόσο σε οργανωτικό επί-
πεδο όσο και στην ευρύτερη φιλοσοφία 
και αντίληψη της διοικήσεως, είναι απα-
ραίτητο να αλλάξουν, για να υιοθετηθεί η 
αποκεντρωτική διοίκηση.6 Είναι συστατι-
κό στοιχείο ενός συγκεκριμένου τρόπου 
ζωής, αντιπροσωπευτικό των Πρώσων 
αξιωματικών για περισσότερο από έναν 

αιώνα. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι 
ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγ-
χρονοι δυτικοί στρατοί, οι οποίοι έχουν 
διαφορετικές παραδόσεις και ιστορικές 
εμπειρίες για να κατανοήσουν και να 
υιοθετήσουν αυτό το στυλ διοίκησης.

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από την άλλη μεριά, δε θα πρέπει 
να παραβλέψουμε τη δυσκολία να συν-
δυαστούν οι δύο αντίθετες έννοιες του 
συγχρονισμού των δυνάμεων και της 
ευελιξίας των ενεργειών. Συγχρονισμός 
είναι ο καθορισμός της αλληλουχίας 
ενεργειών αναφορικά με τον χρόνο, τον 
χώρο και τον σκοπό, ώστε να συγκεντρω-
θεί συντριπτική μαχητική ισχύ εν τόπω 
και χρόνω, για να επιτευχθούν αποφα-
σιστικά αποτελέσματα (σε σχέση με το 
έδαφος, τον εχθρό ή τον χρόνο).

Σε κάθε επιχείρηση, η κατάσταση εν-
δέχεται να αλλάξει ραγδαία. Οι επιχειρή-
σεις, όπως νοερά συνελήφθησαν από τον 
διοικητή και αποτυπώθηκαν στο σχέδιο, 
ενδεχομένως να παρουσιάζουν λίγες ομοι-
ότητες με τα πραγματικά γεγονότα κατά τη 
διεξαγωγή. Μέσα σε ένα τέτοιο δυναμικό 
περιβάλλον, δεν είναι δυνατόν να προ-
καθοριστούν τα ισχυρά και τα αδύναμα 
εχθρικά σημεία, καθώς είναι προσωρινά 
και διαρκώς μεταβαλλόμενα. Συνεπώς, 
θα πρέπει να δοθεί η δικαιοδοσία στους 

6Από τα διδάγματα του πολέμου στο Ιράκ, οι Αμερικανοί διαπίστωσαν ότι η αποκεντρωτική διοίκηση 
εφαρμόζεται ελάχιστα. Αντιθέτως, εφαρμόζεται η συγκεντρωτική διοίκηση και ο κεντρικός έλεγχος. Τα 
σύγχρονα Συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου (ΣΔΕ), μεταβιβάζοντας έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, 
δυσκόλεψαν το έργο των διοικητών, αντί να το διευκολύνουν. Ο διοικητής του λόχου ο οποίος είχε εμπλακεί 
στενά με τον εχθρό, ελεγχόταν στενά όχι μόνο από τον διοικητή του τάγματος, αλλά και από τον διοικητή 
της ταξιαρχίας, τον διοικητή της μεραρχίας, μέχρι και τον διοικητή του σώματος. Όλοι ζητούσαν από τον 
λοχαγό να συντονιστεί στη συχνότητά τους και να τους αναφέρει προσωπικά για την κατάσταση. Αυτός 
αντί να ηγείται των δυνάμεών του, αναλωνόταν στο να αναφέρει στους ανωτέρους του. Η σχεδίαση επικε-
ντρωνόταν στη διαδικασία και όχι στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κεντρική λήψη αποφάσεων στα ανώτερα 
επίπεδα αποθάρρυνε παντελώς την πρωτοβουλία. Οι υφιστάμενοι, απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους, 
δεν παρέκκλιναν στο ελάχιστο από τις λεπτομερείς οδηγίες που τους δίνονταν.
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διοικητές των μικρών κλιμακίων να προ-
σαρμόζονται και να ενεργούν άμεσα και 
χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την 
κατάσταση. Η παροχή ικανού βαθμού 
ευελιξίας είναι κρίσιμη για την επιτυχία 
κάθε τύπου επιχειρήσεως. Οι υφιστάμενοι 
διοικητές χρειάζονται τη μέγιστη ευελιξία, 
για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν την 
κατάσταση και να ενεργήσουν εντός του 
πλαισίου της πρόθεσης του διοικητού, 
όταν πλέον η αρχική διαταγή δεν είναι 
εφαρμόσιμη. Όλοι οι ηγήτορες οφείλουν να 
έχουν την ικανότητα αλλά και τη θέληση να 
λύνουν προβλήματα στα πλαίσια της πρό-
θεσης του διοικητού, χωρίς να προσφεύ-
γουν συνεχώς στον προϊστάμενό τους.

Ο προϊστάμενος διοικητής θα πρέπει να 
αναπτύσσει την ευελιξία και την ικανότητα 
του υφιστάμενου διοικητή να προσαρ-
μόζεται στις εναλλασσόμενες συνθήκες 
της μάχης. Αλλά ο προϊστάμενος δε θα 
πρέπει να θυσιάσει την ικανότητά του να 
διευθύνει τους υφισταμένους του και να 
συγχρονίζει τις ενέργειές τους στο βωμό 
μιας υπέρμετρης ευελιξίας. Στη διαταγή 
επιχειρήσεων θα πρέπει να φαίνονται ξε-
κάθαρα τα έργα των υφισταμένων, καθώς 
και όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για 
τον συντονισμό τους. Ο διοικητής που δε 
θα καταφέρει να συντονίσει τις ενέργειες 
των υφιστάμενων διοικήσεων σε μια κοινή 
συνισταμένη, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει 
και οδεύει προς σίγουρη καταστροφή. Στον 
πόλεμο του Σινά το 1956, ο Ισραηλινός 
Στρατηγός Μοσέ Νταγιάν (General Moshe 
Dayan) αναγνώρισε το λάθος ότι παρείχε 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ό,τι έπρεπε. 
Εκ των υστέρων συνειδητοποίησε ότι δίνο-
ντας μεγάλη έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, 
την πρωτοβουλία και την ευελιξία των 
υφιστάμενων διοικητών, αυτοί δεν μπόρε-
σαν να συντονίσουν τις κινήσεις τους, με 
συνέπεια, κατά την προέλαση των ισραη-

λινών δυνάμεων, μια ολόκληρη ταξιαρχία 
να μη συμμετάσχει στον αγώνα. Συνεπώς, 
όταν οι διοικητές παρέχουν απεριόριστη 
ελευθερία, σε βάρος του συντονισμού και 
συγχρονισμού των υφισταμένων τους, 
τότε αυτός επιτυγχάνεται από τύχη και 
καθαρή σύμπτωση.

Η Πρόθεση του διοικητή είναι μια 
παλιά και δοκιμασμένη ιδέα. Ωστόσο, η 
ερμηνεία και η εφαρμογή της έννοιας 
είναι ιδιαίτερα προβληματική. Στην ουσία, 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από το επι-
θυμητό αποτέλεσμα που θέλει ο διοικη-
τής να πετύχει, με την ολοκλήρωση μιας 
συγκεκριμένης αποστολής. Η πρόθεση 
αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 
και ένα από τα βασικά στοιχεία της απο-
κεντρωτικής διοίκησης. Ως εκ τούτου, η 
επιτυχία της δεν μπορεί να διασφαλιστεί 
χωρίς την πλήρη τήρηση των αρχών αυ-
τής της μορφής διοίκησης. Αντιθέτως, 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελε-
σματικά σε μια μορφή συγκεντρωτικής 
διοίκησης, που ο προϊστάμενος διοικητής 
είτε παρακάμπτει είτε παρεμβαίνει συνε-
χώς στις αποφάσεις των υφιστάμενων 
διοικητών. Απαιτεί περιβάλλον εμπιστο-
σύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 
προϊσταμένων και υφισταμένων.

Η αποκεντρωτική διοίκηση είναι μια 
σύνθετη, αφηρημένη και πολυπαραγο-
ντική μορφή διοικήσεως, που δεν είναι 
εύκολο να ποσοτικοποιηθεί, μετρηθεί ή 
θεσμοθετηθεί και τελικά να κατανοηθεί. 
(Στο ένθετο παράδειγμα φαίνεται μια προ-
σέγγιση αποκεντρωτικής διοίκησης). Για 
να είναι αποτελεσματική η αποκεντρωτική 
διοίκηση, θα πρέπει να εξασκείται συνεχώς 
σε όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας από την 
ειρηνική περίοδο και σε όλους τους τομείς 
των δραστηριοτήτων.
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Σε όποιο βαθμό και αν μνημονεύεται 
στους στρατιωτικούς κανονισμούς ή 
διδάσκεται στα στρατιωτικά σχολεία, η 
μόνη περίπτωση να ευδοκιμήσει είναι 
να γίνει φιλοσοφία και τρόπος ζωής. 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο μιμητισμός 
ξένων αρχών και δογμάτων είναι ανέ-
καθεν μια πρακτική που εφαρμόζει ο 
στρατός. Σίγουρα, η όποια τυφλή αντι-
γραφή κάθε νέας στρατιωτικής έννοιας 
ή τακτικής υποβιβάζει αντί να προάγει 
αυτό που εκφράζει. Με την αποσπασμα-
τική χρησιμοποίηση, επικρατεί τελικά η 
τάση αντίστασης και αντίδρασης έναντι 
κάθε νέας έννοιας. Απαιτείται συνεπώς 
συνεχής εξέλιξη και αφομοίωση, μέσω 
της δοκιμής και του λάθους.

Η ευρύτερη φιλοσοφία, η θεμελι-
ώδης οργάνωση του στρατού και οι 
μέθοδοι εκπαιδεύσεως θα πρέπει να 
αλλάξουν, ώστε να αποφεύγεται 
ο ασφυκτικός έλεγχος, η μικρο-
διαχείριση, καθώς και η πολιτική 
του μηδενικού λάθους. Για να ξε-
περαστούν οι όποιες δυσκολίες, 
οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν 
θα πρέπει να εστιάσουν μόνο στη 
στείρα ενσωμάτωση της έννοιας 
της πρόθεσης του διοικητού στους 
στρατιωτικούς κανονισμούς, αλλά 
θα πρέπει να αναζητήσουν εμπνεύ-
σεις, σταθερές αξίες, να αντλήσουν 
επιτυχή ιστορικά παραδείγματα (παρά-
δειγμα Βελισσαρίου), ώστε να δημιουρ-
γήσουν έναν φυσικό σύνδεσμο μεταξύ 
της αποκεντρωτικής διοίκησης και της 
ιδιαίτερης ελληνικής κουλτούρας. Αυτά 
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι 
ενσωματωμένα στον χαρακτήρα του 
Έλληνα και στην ιστορική στρατιωτική 
κληρονομιά. Αυτό που απομένει είναι 
να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να 
τα εκμεταλλευτούμε.

Παράδειγμα αποκεντρωτικής διοίκησης
Η διατύπωση της αποστολής σύμφωνα 

με τον κανονισμό, θα πρέπει να απαντά 
στα ερωτήματα: Τίς, Τι, Πού, Πότε και Γιατί. 
Δε θα πρέπει να υπεισέρχεται στο Πώς, 
αφού αυτό αποτελεί τον τρόπο ενεργείας 
και είναι ευθύνη του υφιστάμενου διοικητή. 
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα διαταγών και κατά 
πόσο αυτές προάγουν την πρωτοβουλία, 
μη καθορίζοντας το πώς, και σε πιο βαθμό 
εφαρμόζουν την αποκεντρωτική διοίκηση 
σε έναν υφιστάμενο διοικητή. Ας λάβουμε 
υπόψη την κατάσταση της παρακάτω 
εικόνας. Η αποστολή του τάγματος είναι 
να διασχίσει τη γραμμή εξορμήσεως την 
ώρα Η, και να ενεργήσει επιθετικά, ώστε 
να μην επιτρέψει στον εχθρό τον έλεγχο 
του δρομολογίου 6, που βρίσκεται στη 
ζώνη ενεργείας του.

Ας δούμε πρώτα ένα παράδειγμα 
αποστολής που εκδίδεται από το τάγμα 
και τα επιβαλλόμενα έργα, τα οποία δεν 
παρέχουν ελευθερία δράσης στους υφι-
στάμενους διοικητές και συγκεκριμένα 
στον διοικητή του 1ου Λόχου:

 Διαταγή να επιτεθεί την ώρα H, και 
να καταλάβει τον ΑΝΣΚ «Α». 

 Διαταγή να συνεχίσει την επι-
θετική ενέργεια και να καταλάβει τον 
ΑΝΣΚ «Β».
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 Διαταγή να εγκατασταθεί αμυντικά 
επί των ΑΝΣΚ και να μην επιτρέψει στον 
εχθρό να χρησιμοποιήσει το δρομολόγιο 
6, δυτικά του Μαυροποτάμου.

Ας μελετήσουμε την παραπάνω απο-
στολή. Ο διοικητής του 1ου Λόχου διατά-
χθηκε να επιτεθεί και να καταλάβει τον 
ΑΝΣΚ «Α». Όταν εκδόθηκε η διαταγή, 
μπορεί να υπήρξε η πληροφορία ότι 
εχθρικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί. Με τη 
διέλευση της γραμμής εξορμήσεως όμως 
η κατάσταση έχει αλλάξει και ο εχθρός 
δεν βρίσκεται πλέον εκεί. Συνεπώς, η πα-
ραπάνω διατύπωση της αποστολής δεν 
λαμβάνει υπόψη το αδιαμφισβήτητο γε-
γονός ότι η εχθρική κατάσταση συνεχώς 
αλλάζει. Το δεύτερο διαταχθέν έργο είναι 
η επίθεση και η κατάληψη του ΑΝΣΚ «Β», 
κατόπιν νεότερης διαταγής όπου δεν 
λαμβάνεται υπόψη μια τυχόν απώλεια 
της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ο λόχος 
θα πρέπει να εγκατασταθεί αμυντικά επί 
των ΑΝΣΚ, ώστε να απαγορεύσει την 
κίνηση του εχθρού. Διαβλέπει κανείς την 
προσπάθεια να καθοριστεί επακριβώς το 
τι θα πράξει ο 1ος λόχος. Κατ’ ουσία δεν 
είναι μόνο το τι που καθορίζεται, αλλά 
και το πώς θα ενεργήσει για να εκπλη-
ρώσει την αποστολή του.

Ας επιχειρήσουμε να εκδώσουμε την 
ίδια αποστολή υπό το πνεύμα όμως της 
αποκεντρωτικής διοίκησης και της εν-
θάρρυνσης της πρωτοβουλίας. Η κατά-
σταση παραμένει η ίδια, ο εχθρός έχει 
εγκαταστήσει από μία διμοιρία επί των 
ΑΝΣΚ «Α» και «Β». Επειδή όμως, ως δι-
οικητές, κρίνουμε ότι με την έναρξη της 
επιχείρησης η εχθρική κατάσταση μπο-
ρεί να έχει ήδη μεταβληθεί και επειδή, 
επίσης, γνωρίζουμε τον διοικητή του 1ου 
λόχου και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν 
και τις δυνατότητές του, του αναθέτουμε 
την εξής αποστολή:

 «Έλεγχος του δρομολογίου 6 δυτικά 
του Μαυροποτάμου από D/10:00, με σκο-
πό την καταστροφή των εχθρικών δυνά-
μεων που θα επιχειρήσουν να διαφύγουν 
από τη ζώνη ενεργείας του 2ου λόχου».

Μελετώντας αυτή τη διατύπωση της 
αποστολής, ο διοικητής του λόχου θα 
εκτιμήσει όλους τους τακτικούς παρά-
γοντες (εχθρό, έδαφος) και θα αναπτύξει 
το δικό του σχέδιο ενεργείας. Έχει τη 
δυνατότητα να καταλάβει τους ΑΝΣΚ 
και να εκκαθαρίσει τις εχθρικές δυνάμεις, 
εάν βρίσκονται ακόμα εκεί ή απλά να 
εγκατασταθεί επί αυτών, εάν ο εχθρός 
έχει εγκαταλείψει την τοποθεσία. Αλλά 
μπορεί, επίσης, κατόπιν προσωπικής 
αναγνωρίσεως του εδάφους, να βρει 
κατάλληλες θέσεις επί της οδού, που θα 
του επιτρέψουν την εκπλήρωση της απο-
στολής και ειδικότερα του σκοπού τής 
αποστολής του, που είναι η καταστροφή 
των εχθρικών δυνάμεων που επιχειρούν 
να διαφύγουν στα δυτικά του ποταμού. 
Μπορεί, επίσης, να αναγνωρίσει ότι η 
δυτική όχθη του ποταμού είναι η πλέον 
κατάλληλη για να εκπληρώσει τον σκοπό 
της αποστολής του. Ο διοικητής του λό-
χου είναι και ο καταλληλότερος να κρίνει 
το πώς ακριβώς θα ενεργήσει.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της παρα-
πάνω διατύπωσης αποστολής είναι το 
«γιατί», στο οποίο απαντά η φράση «με 
σκοπό να» και το οποίο θα πρέπει να 
απαντάται πάντα, εξηγώντας στον εκτε-
λεστή τον σκοπό της επιχείρησης. Μέσα 
από τη φράση αυτή, η δοθείσα αποστολή 
έχει ισχύ για περισσότερο χρόνο, παρά τις 
αλλαγές στην κατάσταση ή τυχόν απώλεια 
επικοινωνίας. Ο υφιστάμενος διοικητής 
μπορεί να συνεχίσει, προς εκπλήρωση της 
αποστολής του, ενεργώντας σύμφωνα με 
την πρόθεση του διοικητή του, ελλείψει 
νέων διαταγών και οδηγιών.
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0 Μάχη Μπιζανίου-Ιωαννίνων

(16-22 Φεβρουαρίου 1913)

Τχης Ιωάννης Βελισσαρίου

Στις 19 Φεβρουαρίου 1913, το 

Γενικό Στρατηγείο διέταξε γενική 

επίθεση εναντίον των τουρκικών 

οχυρώσεων του Μπιζανίου που κά-

λυπταν την πόλη των Ιωαννίνων. 

Σύμφωνα με το σχέδιο επιχειρήσεων, 

η κύρια ενέργεια θα εκδηλωνόταν με 

το πρώτο 

 φως της επομένης,από τα δυτικά, 

με το Β  ́Τμήμα Στρατιάς, με σκοπό την υπερκέραση του Μπιζανίου, 

ενώ ταυτόχρονα από το κέντρο και τα ανατολικά θα εκδηλωνόταν παρα-

πλανητική επίθεση, με ισχυρή προπαρασκευή πυροβολικού.

Το Β΄ Τμήμα Στρατιάς, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του, 

αποφασίστηκε να κινηθεί σε τρεις φάλαγγες (1η, 2η και 3η). Η 2η Φάλαγγα 

με αφετηρία τα στενά της Μανωλιάσας, ανέλαβε να προελάσει προς το 

ύψωμα Άγιος Νικόλαος και στη συνέχεια προς το χωριό Πεδινή. Το 1ο 

Σύνταγμα Ευζώνων, με τα 8ο και 9ο Τάγματα, μαζί με το 1/17 Τάγμα Πεζικού 

αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή της 2ης Φάλαγγας.

Περί τις 07.45 ξεκίνησε η προέλαση, με τα δύο Τάγματα Ευζώνων ανεπτυγ-

μένα εμπρός και το 1/17 πίσω, ως εφεδρεία. Οι δύο ιδιαίτερα τολμηροί 

αξιωματικοί, Ιατρίδης και Βελισσαρίου (Διοικητές των Ταγμάτων 8ου και 

9ου αντίστοιχα), μετά από σκληρές μάχες και με τους άνδρες τους βου-

τηγμένους μέχρι το γόνατο στους βούρκους της περιοχής, κατάφεραν 

να διεισδύσουν ανάμεσα σε τρία τουρκικά οχυρά που ακόμη δεν είχαν 

παραδοθεί (οχυρά Χιντζηρέλου, Μπιζανίου και Καστρίτσας) «παρακού-

οντας» τη διαταγή που είχαν να σταματήσουν στη Ραψίστα (Πεδινή). 

Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που παρουσιαζόταν, συνέχισαν την κα-

ταδίωξη του εχθρού μέσα στη βαλτώδη πεδιάδα της Ραψίστας (Πεδινής), 

και το βράδυ έφτασαν στους λόφους του Αγίου Ιωάννη Μπουνίλας όπου 

εγκατέστησαν προφυλακές για ασφάλεια, ενώ έκοψαν τα καλώδια τηλε-

φώνων και τηλεγράφων, νεκρώνοντας έτσι την επικοινωνία Ιωαννίνων-

Μπιζανίου.

το πρώτο 

 φως της επομένης,από τα δυτικά, 
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τις θέσεις τους προς τα Γιάννενα. Περί τις 23.00 της 20 Φεβρουαρίου ο 
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Ρεούφ και ο επίσης Τούρκος Ανθυπολοχαγός Ταλαάτ, οι οποίοι έφερναν 

επιστολή των ξένων προξένων και του Εσσάτ Πασά με τις προτάσεις για 

παράδοση των Ιωαννίνων.

Η παράτολμη ενέργεια των Βελισσαρίου και Ιατρίδη, ανάγκασε τους 

Τούρκους να παραδοθούν, πιστεύοντας πως έξω από τα Ιωάννινα είχε 

συγκεντρωθεί μεγάλη ελληνική δύναμη και άρα κάθε αντίσταση ήταν 

μάταιη! Η ενέργεια αυτή, βέβαια, ήταν στα πλαίσια της διαταγής του 

Αρχιστρατήγου, στην οποία με σαφήνεια καθοριζόταν ότι «όταν ο εχθρός 

εγκαταλείψει τα ορύγματα αυτού και αρχίσει υποχωρών, άπαντα τα τμήματα 
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Το πό νη µα αυ τό α να φέ ρε ται πο λύ συ νο πτι κά στην Ι στορί α του Ελ λη νι κού Πό ντου 
που χά νε ται στα βά θη της Ελ λη νι κής Μυ θο λο γί ας. Έ χει δε ως σκο πό να κα τα δεί-
ξει την Ελ λη νι κό τη τα του Πό ντου α πό τα βά θη των αιώ νων.
Πό ντος ο νο µα ζό ταν η χώ ρα της Μι κράς Α σί ας, η ευ ρι σκόµε νη κα τά µή κος των νο τί ων πα ρα-
λί ων του Ευ ξεί νου Πό ντου. Ε κτείνε ται σε σχή µα τό ξου, α πό το α κρω τή ριο του Ια σω νί ου 
(ση µε ρι νό Για σούν Μπουρ νού), µέ χρι τις εκ βο λές του πο τα µού Ά λυος (Κυ ξύλ Ιρ µάκ). 
Ο Πό ντος υ πήρ ξε για πολ λές ε κα το ντα ε τί ες ο λο ζώ ντα νο τµή µα του Ελ λη νι σµού.
Η λέ ξη Πό ντος α πα ντά για πρώ τη φο ρά στα Ο µη ρι κά Έ πη µε την ση µα σί α «Θά-
λασ σα». Ο Ξε νο φών εί ναι ο πρώ τος συγ γρα φέ ας που πε ριέρ χε ται την πε ριο χή 
κα τά την κά θο δο των Μυ ρί ων και γνω ρί ζει α πό κο ντά και κα τα γρά φει συ στη µα τι κά, 
για τους λα ούς του Πό ντου, ο νό µα τα βου νών, πο τα µών, πό λε ων κ.λ.π.
Α πό την ε πο χή της εκ στρα τεί ας του Μ. Α λε ξάν δρου, ο ό ρος Πό ντος αρ χί ζει να 

Οι Έλληνες του

Μικρασιατικού 

Πόντου

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Ιω άν νης Μ. Α σλα νίδης, Ε πί τι μος Διοι κη τής ΣΣΕ
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Οι Έλληνες του

Μικρασιατικού 

Πόντου

ση µαί νει τη βο ρειο α να το λι κή πε ριο χή της Μι κράς Α σί ας.
Ο Εύ ξει νος Πό ντος πρέ πει να  λε γό ταν πα λαιό τε ρα Ά ξε νος Πό ντος και οι αρ χαί οι 
Έλ λη νες, για να ε ξευ µε νί σουν τη θά λασ σα αυ τή που ή ταν ά γρια µε τρι κυµί ες και 
κα ται γί δες, την ο νό µα σαν Εύ ξει νο Πό ντο. Η λέ ξη Ά ξε νος προ έρ χε ται α πό την 
πρω το ελ λη νι κή λέ ξη «Ά ξειν» που ση µαί νει «Ο λο µέ λα νη».
Η εν νοιο λο γι κή αυ τή ση µα σί α ε πα νέρ χε ται και πά λι τον 14ο αιώ να µε την τε λική 
ο νο µα σί α που ε πι κρά τη σε α πό τό τε: «Μαύ ρη Θά λασ σα».
Σή µε ρα ως Πό ντος νο εί ται η πε ρι φέ ρεια που πε ρι κλεί ει τις πε ριο χές της Τουρ κί ας 
µε βό ρειο ό ριο τον Εύ ξει νο Πό ντο: Κα στα µο νή (Kastamonu), Σι νώ πη (Sinop), 
Σαµ σού (Sasun), Α µά σεια (Amasya), Ευ δο κιά δα (Tokat), Σε βά στεια (Sivas), 
Θε ο δο σιού πο λη (Ezzeroum), Τρα πε ζού ντα (Trapezous), Ρι ζούς (Rize). 
Εί ναι ο χώ ρος που κα λύ πτει τον πραγ µα τι κό α πό αρ χαιο τά των χρόνων Πό ντο.

ΜΥ ΘΟ ΛΟ ΓΙΑ – ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟ ΡΙΑ
Τα πρώ τα τα ξί δια των Ελ λή νων στον 

Ά ξε νο τό τε Πό ντο, χάνο νται χρο νο λο γι-
κά μέ σα στα νέ φη της προ ϊ στο ρί ας και 
της μυ θο λο γί ας. 

Σύμ φω να με την ελ λη νι κή μυ θο λο-
γί α ο Φρί ξος και η Έλ λη ή ταν παι διά 
του Α θάμα ντα, Βα σι λιά του Ορ χο με νού 
Βοιω τί ας, και της Ω κε α νί δας Νε φέ λης, 
θε άς των νε φών. Αρ γό τε ρα, ο Α θά μας 
έ λα βε σύ ζυ γο την Ι νώ, θυ γα τέ ρα του 
Κάδμου, Βα σι λέ α των Θη βών, α πό την 
ο ποί α α πέ κτη σε ε πί σης άλ λα δύ ο παι διά 
τον Λέαρ χο και τον Με λι κέρ τη.

Η Ι νώ α πό ζή λια για τα παι διά της 
Νε φέ λης κα τέ στρω σε ένα α συ νή θι στο 
σχέ διο: έ πει σε τις γυ ναί κες της πό λης να 
ψή σουν τους σπό ρους στα ριού που προ-
ο ρί ζο νταν για σπο ρά, ώ στε να μη φυ τρώ-
σουν.  Ο Α δά μας, μπρος στο πρό βλη μα 
που πα ρου σιάστη κε, έ στει λε α πε σταλ μέ-

νους στο Μα ντεί ο των Δελ φών, για να 
α πο κα λυ φθεί η αι τί α της σι το δεί ας.

Πα ράλ λη λα ό μως η Ι νώ έ πει σε τους 
α πε σταλ μέ νους με δωρο δο κί α κα τά 
την ε πι στρο φή να δώ σουν δια φο ρε τι κή 
α πά ντη ση α πό αυ τή του Μα ντεί ου στον 
Α δά μα ντα και να πουν πως η σι το δεί α 
θα στα μα τή σει αν ο Φρί ξος θυ σια στεί 
στον βω μό του Δί α.

Έ τσι ο Α δά μας α να γκά στη κε να δια-
τά ξει την έ ναρ ξη προ ε τοι μα σί ας της 
τε λετής θυ σί ας του υ ιού του Φρί ξου.

Η Νε φέ λη, που α πό μα κριά έ μα θε τα 
συμ βά ντα, έ στει λε τον ο μι λού ντα χρυ σό-
μαλλο πτε ρω τό κριό, δώ ρο του Ερ μή, 
για να με τα φέ ρει τα παι διά της Φρί ξο 
και Έλλη μα κριά α πό τη Βοιω τί α.

Κα τά την πο ρεί α δια φυ γής τους, κα-
θώς πε τού σαν ε πά νω α πό τα παρά λια 
της Α να το λι κής Θρά κης, η Έλ λη δεν 
μπό ρε σε να κρα τη θεί στη ρά χη του 
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το χρυ σό μαλ λο τρί χω μα, το κρέμασε 
σε μια βε λα νι διά, μέ σα στο ιε ρό άλ σος 
το α φιε ρω μέ νο στον θε ό Ά ρη ό που το 
φύ λα γαν τρεις «πυ ρί πνο οι ταύ ροι» και 
έ νας α κοί μη τος δρά κο ντας.

Α πό ε δώ και πέ ρα η μυ θο λο γί α 
α σχο λεί ται με το μυ θι κό πρό σω πο του 
Ιά σω να, ο ο ποί ος θα πά ρει το χρυ σό-
μαλ λο δέ ρας.

Ο θρυ λι κός αρ χη γός της Αρ γο ναυ-
τι κής εκ στρα τεί ας ή ταν γ ιος του Αί σο-
νος και της Αλ κη μί δης και εγ γο νός του 
Κρη θέ ως, ι δρυ τού και Βα σι λέ α της πα-
νάρ χαιας Θεσ σα λι κής πό λης Ιωλ κού 
(πε ριο χή του ση με ρι νού Βό λου). Κα τά 
την πα ρά δο ση, τον Κρη θέ α δια δέ χθηκε 
στον θρό νο σφε τε ρι στι κά ο γ ιος του Πε-
λί ας, α φού ε κ δί ω ξε α πό τον θρό νο τον 
Αί σο να, πα τέ ρα του Ιά σω να. Ε πει δή ο 
Αί σων φο βή θη κε για τη ζω ή του υ ιού 
του Ιά σω να, τον εμπι στεύ θηκε στον 
σο φό Κέ νταυ ρο Χεί ρω να, ο ο ποί ος του 
έ δω σε ά ρι στη α να τρο φή. Ε πει δή ο Πε λί-
ας σφετε ρί στη κε τον θρό νο της Ιωλ κού 
εις βά ρος του αδελ φού του Αί σο νος, 
πα τέ ρα του Ιά σω να, βα σα νι ζό με νος α πό 

κριού και έ πε σε στην θά λασ σα. Α πό τό-
τε το θα λάσ σιο αυ τό μέ ρος ο νο μά στη κε 
Ελλή σπο ντος. Ο Φρί ξος συ νέ χι σε την 
πο ρεί α του και ο κριός τον έ φε ρε στην 
περιο χή της Κολ χί δας, στην αρ χαί α πό λη 
Αί α ή Φά σιτ ς (ση με ρι νό Batum) ό που ο 
Βα σι λιάς Αι ή της τον δέ χθη κε πρό θυ μα 
και του έ δω σε ως σύ ζυ γο τη θυ γα τέ ρα 
του Χαλκιό πη. Ε κεί ο Φρί ξος θυ σί α σε το 
κριά ρι στον Φύ ξιο Δί α (προ στά τη των 
Φυ γά δων) και δώ ρι σε το χρυ σό μαλ λο 
δέ ρας του κρια ριού στον Βα σι λέ α της 
Κολ χί δας Αι ή τη, γ ιο του Ή λι ου και της 
Περ σι ή δας. Αυ τός, ε πει δή έ νας χρη σμός 
του εί πε ότι θα πε θά νει, αν ξέ νοι φθά-
σουν στη χώ ρα του και του πά ρουν την πα ρά δο ση, τον Κρη θέ α δια δέ χθηκε 

στον θρό νο
λί ας, α φού ε κ δί ω ξε α πό τον θρό νο τον 
Αί σο να, πα τέ ρα του Ιά σω να. Ε πει δή ο 
Αί σων φο βή θη κε για τη ζω ή του υ ιού 
του Ιά σω να, τον εμπι στεύ θηκε στον 
σο φό Κέ νταυ ρο Χεί ρω να, ο ο ποί ος του 
έ δω σε ά ρι στη α να τρο φή. Ε πει δή ο Πε λί-
ας σφετε ρί στη κε τον θρό νο της Ιωλ κού 
εις βά ρος του αδελ φού του Αί σο νος, 
πα τέ ρα του Ιά σω να, βα σα νι ζό με νος α πό 

σουν στη χώ ρα του και του πά ρουν 
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φό βους για το α δί κη μά του, κα τέ φυ γε 
στο Μα ντεί ο των Δελ φών, για να μά θει 
α πό ποιόν δια τρέ χει κίν δυ νο.

Ο χρη σμός ή ταν σα φής: «Να φυ λά-
γε σαι πά ντα πο λύ α πό ε κεί νον που θα 
κα τέ βει μο νο σάν δα λος α πό τα ψη λώ μα τα 
στη λιό χα ρη γη της φη μι σμέ νης Ιωλ κού, 
εί τε ξέ νος θα εί ναι αυ τός εί τε α πό τον 
τό πο αυ τό».

Αρ χι κά ο Πε λί ας α δια φό ρη σε για τον 
χρη σμό, αρ γό τε ρα όμως, ό πως μας πλη-
ρο φο ρεί ο Α πολ λό δω ρος, τον προ βλη-
μά τι σε πο λύ. Ό ταν, δη λα δή, πρό σ φε ρε 
θυ σί ες στον Πο σει δώ να πλη σί ον της 
θά λασ σας,  κά λεσε πολ λούς να λά βουν 
μέ ρος και με τα ξύ αυ τών και τον Ιά σω να. 
Ο Ιά σων ζού σε στους α γρούς και α σχο-
λεί το με την γε ωρ γί α, έ σπευ σε ό μως να 
λά βει μέ ρος στη θυ σί α. Ό ταν περ νού σε 
τον π. Ά ναυ ρο, του πα ρέ συ ραν τα νε ρά 
του πο τα μού το ένα σαν δά λι και βγή κε 
στην άλ λη ό χθη μο νο σάν δα λος, έ τσι δε 
πα ρου σιά σθη κε στον Πε λί α, ο ο ποί ος 
τό τε θυ μή θη κε τον χρη σμό που του εί-
χε δο θεί α πό το Μα ντεί ο των Δελ φών. 
Ο Πε λί ας τό τε, κρύ πτο ντας την τα ρα χή 
του, τον ρώ τη σε «ποιος εί ναι» Και ο Ιά-
σων του α πά ντη σε: «έ χω την τι μή να εί μαι 

μα θη τής του σο φού Χεί ρω να, έρ χο μαι 
α πό το ά ντρο του ό που με α νέ θρε ψαν 
η Φι λύ ρα και η Χα ρι κλώ, οι θυ γα τέ ρες 
του. Έ χω συ μπλη ρώ σει το ει κο στό έ τος 
της η λι κί ας μου και έ ως τώ ρα δεν έ κα μα 
τί πο τε το α νά ξιο, ού τε με λό γους ού τε με 
έρ γα. Ήλ θα να συ ναντή σω τους γο νείς μου 
και ν’ α να κτή σω την ε ξου σί α του πα τρός 
μου, την ο ποία ό πως πλη ρο φο ρή θη κα, 
α πέ σπα σε πα ρά νο μα α πό τον πα τέ ρα μου 
και την α σκεί ο Πε λί ας». Ό ταν ο Ιά σων 
τε λι κά, ό πως α φη γεί ται τα γε γο νό τα ο 
Πίν δα ρος, με την α πα ρά μιλ λη ποι η τι κή 
του γρα φί δα,  ζή τη σε α πό τον Πε λί α να 
του  δώσει τον θρό νο, αυ τός δεν τον αρ-
νήθηκε, αλ λά α παίτησε α πό τον Ιά σω να 
να φέ ρει α πό την Κολ χί δα το χρυ σό μαλ-
λο δέ ρας και με τά θα πραγ μα το ποι ούσε 
το αί τημά του.

Με τις συμ βου λές του σο φού Χεί-
ρω να, ο Ιά σων ε τοίμασε τη με γά λη Αρ-
γο ναυ τι κή Εκ στρα τεί α. Ε πέτυχε με τις 
ε νέρ γειές του, να έ χει ως συ νερ γά τες 
του, στο δύ σκο λο έρ γο του, τους πε ρι-
φη μό τε ρους ή ρω ες της Ελ λά δος, μη δέ 
του Η ρα κλή ε ξαι ρου μέ νου, ό λοι μα θη-
τές του Χείρω να.

Το θρυ λι κό πλοί ο η «Αρ γώ» με το 
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ο ποί ο ο Θεσ σα λός ή ρω ας 
και οι άλ λοι διά ση μοι ή ρω-
ες του πα νάρ χαιου Ελ λη-
νι σμού πραγ μα το ποί η σαν 
την ξα κου στή εκ στρα τεί α, 
λέ γε ται ό τι ναυ πη γή θη κε 
στην πε ριο χή του Πη λί ου, 
στα ναυ πη γεί α της αρ χαί ας 
πα ρα λια κής πό λης Πα γα σαί 
νο τί ως της αρ χαίας Ιωλ κού, 
α πό το ό νο μα της ο ποί ας 
και ο κόλ πος ο νο μά στη κε 
Πα γα ση τι κός κόλπος. Ναυ-
πη γός του πλοί ου ή ταν ο Άρ-
γος α πό τον ο ποί ο πή ρε και 
το ό νο μα το πλοί ο. Το πλοί ο 
ή ταν πε ντη κό ντο ρο, εί χε, 
δηλαδή, πε νή ντα κου πιά. 

Η «Αρ γώ», α φού α ντι με-
τώ πι σε μύ ριες πε ρι πέ τειες 
στη Με σό γειο, το Αι γαί ο, τον 
Ελ λή σπο ντο και την Μαύ ρη 
Θά λασ σα, σύμ φω να με τη 
Σχο λή της Μι λή του το 500 
π.Χ. (διό τι υ πάρ χουν και δια φο ρε τι κές 
ερ μη νεί ες του τα ξι διού αυ τού), έ φθα-
σε στην Κολ χί δα. Ε κεί τον ε ρω τεύ θη κε 
πα ρά φο ρα η άλ λη κό ρη του Βα σι λέ α 
Αι ή τη, Μήδεια, με τη βο ή θεια και τις 
συμ βου λές της ο ποί ας, κα τόρ θω σε να 
γί νει κάτο χος του χρυ σό μαλ λου δέ ρα-
τος. Κα τά τον χρό νο της ε πι στρο φής 
του, ο Ιά σων έ κα νε τους γά μους του με 
τη Μή δεια και με τά α πό ε πί σης πολ λές 
πε ρι πέ τειες, έ φθα σε στην Ιωλ κό. Ε κεί 
ό μως, ό πως α να φέ ρει ο μύ θος, α πό τον 
Πε λί α φο νεύθη καν οι γο νείς του και ο 
α δελ φός του Πρό μα χος.

Παρ’ ό λα αυ τά ο Ιά σων πα ρέ δω σε 
το χρυ σό μαλ λο δέ ρας στον Πε λί α και 
α φιέ ρω σε την «Αρ γώ» στον Πο σει δώ να. 
Με τά την εκ δίκη ση της Μή δειας προς 
τον Πε λί α για το κα κό που έ κα νε στην 

οι κο γέ νεια του Ιάσω να και με τά την ε ξό-
ντω ση του Πε λί α, ο Ιά σων και η Μή δεια 
έφυ γαν για την Κό ριν θο. Τέ λος, κα τά 
μι α εκ δο χή του μύ θου, ο Ιά σων και η 
Μή δεια ε πέ στρε ψαν στην Κολ χί δα ό που 
βα σί λευ σαν για πο λύ και ρό.

Ο Ιά σων έ μει νε στη συ νεί δη ση των 
Ελ λή νων ως ο πρώ τος τολ μη ρός θα λασ-
σο πό ρος, ο ο ποί ος με το θάρ ρος και 
την ορ μή της νιό της του πα ρέ συ ρε σε 
πα ρά τολ μες πε ρι πέ τειες ή ρω ες πο λύ 
με γα λυ τέ ρους του κα τά την η λικί α, οι 
ο ποί οι, μη δέ του Η ρα κλή ε ξαι ρου μέ νου, 
τον α να γνώ ρι σαν ως αρ χη γό τους. Ο 
θρυ λι κός Θεσ σα λός ή ρωας είναι αυ τός 
που ά νοι ξε τους δρό μους προς τις κυ ριό-
τε ρες πη γές πλού του της Ελλά δος και 
θε με λί ω σε την πα ρά δο ση των Ελ λή νων 
στη Ναυ τι λί α. 
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Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ ΔΙΑ ΔΡΟ ΜΗ
ΤΟΥ ΠΟ ΝΤΙΑ ΚΟΥ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΣΜΟΥ

Εί ναι α λή θεια ό τι πί σω α πό τις μυ θο-
λο γι κές ι στο ρί ες για τον Εύ ξει νο Πό ντο 
του Φρί ξου και της Έλ λης, του Βα σι λέ α 
Αι η τή της Κολ χί δας, του Ιά σω να της 
Αρ γο ναυ τι κής Εκ στρα τεί ας και του χρυ-
σό μαλ λου δέ ρατος, κρύ βο νται πολ λοί 
σκλη ροί πε ζοί και ναυ τι κοί α γώ νες των 
Ελ λή νων, για να πε τύ χουν τον έ λεγ χο 
του ε μπο ρι κού δρό μου προς τον Εύ-
ξει νο Πό ντο και τα πλού σια σε ο ρυ κτά 
κοι τά σμα τα ε δά φη (χαλ κός, σί δη ρος, 
α σή μι) της Μαύ ρης Θάλασ σας. Α να κα-
λυ φθέ ντα αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα τεκ-
μη ριώ νουν την πα ρου σί α Ελ λή νων ή δη 
γύ ρω στα 1100 π.Χ.

Προ ελ λη νι κά γη γε νή φύ λα του Πό ντου
Ο Ό μη ρος, ο Η ρό δο τος, ο Αι-

σχύ λος, ο Ξε νο φών, ό πως 
και ο Στρά βων (65 π.Χ.-
23 μ.Χ.) μας πλη ρο-
φο ρούν ό τι στο 
ε σω τε ρι κό της 
πο ντια κής 
γης ζού σαν 
διά φο ροι 
γη γε νείς λα-
οί, πολ λοί 
α πό τους 
οποίους 
αρ γό τε ρα 
ε ξελ λη νί-
στη καν και 
κα τά τη Βυ ζα-
ντι νή πε ρί ο δο 
εκ χρι στια νί στη-
καν. Α πό τα φύ λα 
αυ τά τα πιο γνω στά 
στους Έλ λη νες ή σαν οι 
Κό χλοι και οι Λα ζοί, οι ο ποί οι 
κα τοι κού σαν στην πε ριο χή 

της Λα ζί ας, α να το λι κά της Τρα πε ζού-
ντας. Αυ τοί α πο τε λού νταν α πό πολ λά 
μι κρό τε ρα φύ λα και κα τά τον Η ρό δο το 
ή ταν αι γυ πτια κής κα τα γω γής, υ πο λείμ-
μα τα των στρα τευ μά των του Αι γύ πτι ου 
Βα σιλιά Σέ σω στρη, που εί χε εκ στρα τεύ-
σει στον Πό ντο. Άλ λοι λα οί υ πήρ ξαν 
οι Λευκό συ ροι, ά ποι κοι των Ασ συ ρί ων 
που κα τοι κού σαν κυ ρί ως στον Νό τιο 
Πόντο (Καπ πα δο κί α), οι Χαλ δαί οι, ά ποι-
κοι α πό τη Με σο πο τα μί α τους ο ποί ους 
συ να ντά με αρ γό τερα στον Ό μη ρο ως 
Χά λυ βες (κυ ρί α α πα σχό λη σή τους ήταν 
η με ταλ λουρ γί α), οι Μοσ σί νοι κοι οι 
οποίοι κα τοι κού σαν στο ε σω τε ρι κό του 
Πό ντου και η πε ριο χή τους ε κτεινόταν 
α πό την Κε ρα σού ντα έ ως την Τρί πο λη, 
και άλ λα επίσης μι κρό τε ρα φύ λα, ό πως 
οι Δρί λες, που ε ντο πί ζο νται νό τια της 

Τρα πε ζού ντος και τέ-
λος οι Μά κρω νες, 

οι  Κιμ μέ ριοι 
Ζάν νοι,  οι 

Κέρ κι τες, 
οι  Φα-
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σια νοί κ.λ.π. Ό λα αυτά τα φύ λα δεν 
α πέ κτη σαν πο τέ ε νό τη τα με τα ξύ τους. 
Έ τσι, α πορ ρο φή θηκαν αρ γό τε ρα α πό 
την πλημ μυ ρί δα των Ελ λή νων α ποί κων 
του Πό ντου.

Οι Έλ λη νες του Πό ντου
Ό ταν με τά α πό πολ λούς α γώ νες, 

με τά το 1000 π.Χ., κα τόρ θω σαν και ε πέ-
τυ χαν οι Έλ λη νες να πα τή σουν το πό δι 
τους στην πλου σί α γη του Πό ντου και 
να ε γκα τα στα θούν μό νι μα σ’ αυ τήν, άρ-
χι σαν ν’ α να πτύσ σο νται, προ του 8ου 
π.Χ. αιώ να, ελ λη νι κές α ποι κί ες κυ ρί ως 
στις πα ρα λί ες του Πό ντου α πό Έλλη νες, 
κυ ρί ως Μι λή σιους, Βοιω τούς, Α θη ναί-
ους, Θεσ σα λούς κ.λπ. Με βά ση τις πη γές 
των Ι στο ρι κών μας και τις πε ριο ρι σμέ-
νες έ στω α να σκα φές της πε ριο χής του 
Πό ντου, ε πι ση μαί νου με τις κυ ριό τε ρες 
ελ λη νι κές πό λεις-α ποι κί ες που α να πτύ-
χθη καν, ό πως: Σι νώ πη (Sinop), Α μι σός 
(Samsun), Κα τύ ω ρα (Oztu), Κε ρα σού-
ντα (Gizesum), Τρα πε ζού ντα (Trapzon), 
Σούρ με να (Arakli), Ρι ζούς (Rize), Α θή ναι 
(Findikli), Φα σιτ ς (πε ριο χή Κολ χί δας) 
ση με ρι νό (Barumi), Κρώ μνη (Tozne), 
Ευ δο κιάς (Tokat), Η ρά κλεια (Ongudak) 
κ.λ.π. ό πως και πλειά δα άλ λων πό λε ων-
α ποι κιών Ελ λή νων στον ε σω τε ρι κό του 
Πό ντου. Οι Έλ ληνες πέ ραν του Πό ντου 
ε πε κτά θη καν α να το λι κό τε ρα και βό ρεια 
του Ευ ξεί νου Πό ντου. Το μαρ τυ ρούν οι 
πό λεις και α ποι κί ες που ί δρυ σαν στις 
πε ριο χές αυτές ό πως: Διο σκου ριάς (Σό-
χουμ), Πα ντι κά παιον (Πιτ νούς), Θε ο δο-
σί α (Κα φά), Όλ βια (Νι κο λά ιεφ), Ο δησ σός 
(Odessa) και πολ λές άλ λες ελ λη νι κές πό-
λεις-α ποι κί ες που ξε περ νού σαν τις ε βδο-
μή ντα, στον Πό ντο και βο ρειό τε ρα.

Πρώ τη ι δρύ θη κε α πό τη Μί λη το η 
Σι νώ πη. Α ποι κί στη κε δύ ο φο ρές πριν και 
με τά τον 8ο αιώ να π.Χ. και έ γι νε Μη τρό-

πο λη για πολ λές άλ λες πό λεις-α ποι κί ες 
του Πό ντου. Η Α μι σός κα τοι κή θη κε με 
α ποίκους α πό την Α θή να το 560 π.Χ., η 
Η ρά κλεια του Πό ντου κα τοι κή θη κε με 
α ποί κους από τη Βοιω τί α, η Τρα πε ζού-
ντα το 756 π.Χ., και η Σι νώ πη (δεύ τε ρη 
α ποί κη ση) το 631 π.Χ. 

Οι πό λεις αυ τές, οι πε ρισ σό τε ρες 
με ιω νι κή διά λε κτο, ιδρύ θη καν στην 
αρ χή ή στην κα τά λη ξη ε νός δρό μου 
και α πε τέ λε σαν κέ ντρα ε μπο ρί ου με το 
ε σω τε ρι κό της Μ. Α σί ας, με τους λα ούς 
των πα ρα λί ων του Ευ ξεί νου Πό ντου και 
με τους Έλ λη νες της Ελ λά δος και της 
Μ. Α σί ας.

Πε ρι κυ κλω μέ νες οι πό λεις αυ τές α πό 
βαρ βα ρι κά ι θα γε νή φύ λα α πέ κρουαν 
κάθε τό σο τις ε πι θέ σεις τους, χά ρη στη 
δύ να μη των ό πλων και στην αί γλη του 
ανω τέ ρου πο λι τι σμού τους.

Έ τσι, το ελ λη νι κό στοι χεί ο έβαλε τα 
θε μέ λια του Πο ντια κού Ελ λη νι σμού, 
μιας και νούρ γιας Ελ λά δας στην Α να το-
λή ό που με τα φέρ θηκαν τα ελ λη νι κά 
ήθη και έ θι μα, το ελ λη νι κό πνεύ μα, η 
ελ λη νι κή σκέ ψη, τα ελ λη νι κά γράμ μα-
τα, η ελ λη νι κή δη μο κρα τι κή ορ γά νω-
ση και διοί κη ση της πό λης, η ελ λη νι κή 
θρη σκεί α και η πί στη. Χτίστι καν βω μοί 
και να οί και λα τρεύ τηκαν οι ελ λη νι κοί 
θε οί. Για πε ντη κο ντα ε τί ες οι ελ λη νι κές 
α ποι κί ες στον Πό ντο άκ μασαν, χω ρίς 
να ε πη ρε αστούν α πό την περ σι κή κυ-
ριαρ χί α που επι βλήθηκε στην πε ριο χή 
α πό τον 6ο αιώ να π.Χ., διό τι η κυ ριαρ-
χί α των Α χαι με νιδών ήταν χα λα ρή και 
α σθε νι κή και έ τσι οι ελ λη νι κές πό λεις 
ήταν σχεδόν αυ τό νο μες, α νε ξάρ τη τες 
και αυ το διοι κού με νες.

Λε πτο μέ ρειες α πό τη ζω ή μιας α πό 
τις α ποι κί ες-πόλεις της Τρα πε ζού ντας 
στις αρ χές του 4ου π.Χ. αιώ να, μας δί δει 
ο Α θη ναί ος συγγρα φέ ας και ι στο ρι κός 
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Ξε νο φών στο έρ γο του Κύ ρου Α νά βα ση. 
Οι Μύ ριοι του Ξε νο φώ ντα (401 π.Χ.), 
στην πο ρεί α τους για τον γυ ρι σμό στην 
Ελ λά δα, έ φθα σαν στον Πό ντο, στην 
πε ριο χή της Τρα πε ζού ντας, ό που έ βγα-
λαν τη γνω στή λυ τρω τι κή κραυ γή: «Θά-
λατ τα-θά λατ τα». Έ μει ναν στην πε ριο χή 
της Τρα πεζού ντας πε ρί που έ ναν μή να 
με α σφά λεια. Ε κεί στην πε ριο χή της 
Τρα πε ζού ντας γνώρισαν τη ζω ή των 
Ελ λή νων α ποί κων, δέ χτηκαν την ελ λη-
νι κή φι λο ξενί α α πό τους συ μπα τριώ τες 
τους ντό πιους Έλ λη νες, έκα ναν θυ σί ες 
και αθλη τι κούς α γώ νες, ξε κου ράστηκαν, 
κι νή θηκαν ε λεύ θε ρα, σαν να βρί σκο νταν 
σε ελ λη νι κό έ δα φος, ε φο διά στηκαν με 
τρό φι μα και βρήκαν τα πλω τά μέ σα, 
για να μπο ρέ σουν να γυ ρί σουν στην 
πα τρί δα.

Ρω μα ϊ κοί χρό νοι
Στην πε ρί ο δο των ε πι γό νων του Με-

γά λου Α λε ξάν δρου, ιδρύ ε ται στην πε-
ριο χή Πό ντου-Αρ με νί ας το κρά τος του 
Πό ντου, με βα σι λείς του Πέρ σες Μι θρι-
δά τι δες (302-63 π.Χ.).

Η α νά πτυ ξη των ελ λη νι κών πό λε ων 
συ νε χί στηκε α νε πη ρέ α στη και η ελ λη νι-
κό τη τά τους α μεί ω τη. Οι ελ λη νι κές πό-
λεις α να πτύ χθηκαν α κό μη πε ρισ σό τε ρο 
ε πί Μι θρι δά τη Γ΄ και των δια δό χων του 
και έφθα σαν στο απο κο ρύ φω μα της 
δύ να μης και της ακ μής τους την ε πο χή 
του Μι θρι δά τη του ΣΤ΄ του Μέ γα ή Ευ-
πά το ρα (120-63 π.Χ.). Ο Βα σι λιάς αυ τός 
του Πό ντου εί χε Ελ λη νί δα μη τέρα και 
πή ρε ελ λη νι κή παι δεί α. Εί χε στο κρά τος 
του Έλ λη νες α ξιω μα τού χους, ό πως οι 
πε ρί φη μοι Στρα τη γοί Νε ο πτό λε μος,  Αρ-
χέ λα ος κ.λ.π., στη ρι ζό ταν στις ελ λη νι κές 
πό λεις και στον με ταλ λευ τι κό τους πλού-
το και εί χε πρω τεύ ου σα του Πό ντου την 
Τρα πε ζού ντα. Ό πως και να εί ναι, με τη 

δη μιουρ γί α του Πο ντιακού κρά τους 
των Μι θρι δα τι δών και ι διαί τε ρα του Μι-
θρι δά τη του Ευ πά το ρα, ο ε ξελ λη νι σμός 
του Πό ντου α πλώ νε ται πιο πο λύ στις 
πα ρα λί ες του Ευ ξεί νου Πό ντου και της 
χερ σαί ας εν δο χώ ρας. Η ελ λη νι κή γλώσ-
σα ε πε κτεί νε ται σε πε ρισσό τε ρες πό λεις 
και χρη σι μο ποιεί ται ως ε πί ση μο και α νε-
πί ση μο μέ σο ε πικοι νω νί ας. Ταυ τό χρο να 
ο Ελ λη νι σμός α πλώ νει τις ρί ζες του και 
βγά ζει πλέ ον βλα στούς στη γό νι μη και 
πα νέ μορ φη γη του Πό ντου.

Πα ράλ λη λα, σε α νε πί ση μο και λα ϊ κό 
ε πί πε δο, εί χε γί νει ή δη η α φο μοί ω ση 
των περ σι κών θε ο τή των α πό τις ελ λη-
νι κές θε ό τη τες του δωδε κα θέ ου, ε νώ η 
πο λι τι στι κή ελ λη νι κή πα ρά δο ση α φο μοί-
ωσε τα ντό πια στοιχεί α και τα ε νέ τα ξε 
στον ελ λη νι κό πο λι τι σμό της Μη τρο πο-
λι τι κής Ελ λά δας.

Ο Μι θρι δά της ο Ευ πά το ρας πο λέ μη-
σε σκλη ρά τους Ρω μαί ους για να τους 
στα ματή σει και να τους εκ διώ ξει α πό 
τον Πό ντο, δεν τα κα τά φε ρε όμως. Το 
63 π.Χ. ο Ρω μαί ος Ύ πα τος Πο μπή ιος 
κα τέλαβε την Τρα πε ζού ντα και ο Μι θρι-
δάτης ΣΤ΄, με δι κή του προ τρο πή, θα να-
τώ θηκε α πό τον υ πα σπι στή του.

Η Ρω μαιο κρα τί α που α κο λού θη σε 
την πτώ ση του Μι θρι δάτη του Με γά λου 
ή Ευ πά το ρα, δεν α νέ κο ψε την ελ λη νι κή 
πρό ο δο και την ελ λη νική πα ρά δο ση του 
Πό ντου. Α πε να ντί ας, μπο ρεί κα νείς να 
πει ό τι ενί σχυ σε την ε ξά πλω ση του ελ λη-
νι κού πο λι τι σμού. Οι Ρω μαί οι το πάρ χες 
και οι λε γε ώ νες τους α σκού σαν διοι κη-
τι κή μό νο ε ξου σί α και ε κεί νη μάλ λον 
ε πι φανεια κή. Οι ελ λη νι κοί πο λι τι σμοί του 
Πό ντου συ νέ χι σαν την ελ λη νι κή πα ράδο-
ση, δια τή ρη σαν το ελ λη νι κό φρό νη μα και 
δέ χθη καν τις ε πι φα νεια κές ε πι δρά σεις 
του πο λι τι σμού των κα τα κτη τών, ό ταν 
τις ή θε λαν και ό σο αυ τές α φο μοιώ νο νταν 
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στο σώ μα του ελ λη νι κού πο λι τι σμού.
Οι Ρω μαί οι που γνώ ρι ζαν τη με γά λη 

στρα τη γι κή α ξί α του Πό ντου ι δί ως του 
α να το λι κού, ε ξό πλι σαν με λι με νι κά έρ γα 
τις πα ρά λιες πό λεις και ι δί ως την Τρα πε-
ζού ντα. Ή ταν ναυ τι κές βά σεις για τον 
α νε φο δια σμό του στρα τού στη Μ. Α σί α 
με ά ξο νες: Τρα πε ζού ντα-Ταυ ρί δα και 
Σι νώ πη-Α μι σός προς Καπ πα δο κί α. Έ τσι 
σχε δόν ό λοι οι Ρω μαί οι αυ το κράτο ρες, 
α πό τον Νέ ρω να (55-68 μ.Χ.) και ύ στε ρα, 
χρη σι μο ποί η σαν τον α να το λι κό Πό ντο 
ως ορ μη τή ριο ε να ντί ον των Πάρ θων και 
υ στε ρό τε ρα, με τά το 224 μ.Χ. ε να ντί ον 
του νε ο περ σι κού κρά τους.

Το πό σο πλού σιες ή σαν οι πό λεις 
του Πό ντου το κα τα μαρτυ ρούν οι συ νε-
χείς λη στρι κές και πει ρα τι κές ε πι δρο μές 
τό σο των Γότ θων όσο και των Βο ρά-

νων, οι ο ποί οι το 255 μ.Χ. κα τέ λα βαν 
και λε η λά τη σαν α νε πα νόρ θωτα την 
Τρα πε ζού ντα.

Την πε ρί ο δο αυ τή βλέ που με ε πί-
σης ό τι ο Χρι στια νι σμός έ χει αρ κε τά 
δια δοθεί στον Πό ντο. Το μαρ τυ ρούν 
τα σχό λια του Γρη γο ρί ου ε πι σκό που 
Νε ο και σα ρεί ας (210-270 μ.Χ.). Το ί διο 
συ μπε ραί νου με και α πό τα πολ λά μο-
να στή ρια και τους πολ λούς μο να χούς 
στην πε ριο χή του Πό ντου στην ε πο χή 
του ε πι σκό που Και σα ρεί ας Βα σι λεί ου 
του Με γά λου. Ε πί σης, γνω ρί ζου με ό τι 
με ρι κές ε κα τοντά δες δε κά δες χρό νια 
πρω τύ τε ρα, ο το πι κός Ά γιος και πο λιού-
χος της Τρα πεζού ντας Ευ γέ νιος μαρ-
τύ ρη σε, διό τι κα τα κρή μνι σε τον βω μό 
του το πι κού θε ού Μί θρα α πό το Μί θριο 
ό ρος (Ποζ τε πέ).
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Βυ ζα ντι νός Πό ντος
Μέ σα στον πο λυάν θρω πο αυ τό χώ ρο, 

με τις με γά λες πο ντια κές πό λεις, οι Έλ λη νες 
πα τέ ρες της Εκ κλη σί ας βρή καν πρό σφο ρο 
έ δα φος, πολι τι σμέ να ή θη και καλ λιερ γη-
μέ να πνεύ μα τα, για να κη ρύ ξουν και να 
δια δώ σουν το Ευαγ γέ λιο. Οι πε ρισ σό τε ρες 
φυ λές ελ λη νι κές, μη ελ λη νι κές και ε ξελ-
λη νι σμέ νες α σπά στη καν εύ κο λα τη νέ α 
θρη σκεί α, η ο ποί α, έ χο ντας ως όρ γα νο την 
ελ λη νι κή γλώσ σα και βά ση την ελ λη νι κή 
φι λο σο φί α, δια δό θη κε και κά λυ ψε το με-
γα λύ τε ρο μέ ρος του Πό ντου. Ε δώ, ε πί σης, 
πα ρα τη ρού με ό τι ο χρι στια νι σμός με την 
δι δα σκα λί α του πρό σθε σε και νούρ γιο συν-
δε τι κό στοιχεί ο στην ελ λη νι κή πα ρά δο ση 
της χώ ρας, προ ω θώ ντας την α φο μοί ω-
ση των Πο ντια κών πλη θυ σμών σε ε νιαί ο 
έ θνος και ε νιαί ο πο λι τι σμό με ε πι πλέ ον 
συν δετι κό κρί κο την Ορ θο δο ξί α.

Έ τσι η ελ λη νι κή πο λι τι στι κή πα ρά-
δο ση ε δραιώ θη κε στην πε ριο χή, και 
μάλιστα, μέ σω του Χρι στιανι σμού, στε ρε-
ο ποι ή θη κε πε ρισ σό τε ρο, ριζώνοντας για 
πάντα στην πε ριο χή του Πό ντου.

Το 335 μ.Χ. διο ρί στη κε η γε μό νας 
στην πε ριο χή του Πό ντου, ο α νι ψιός του 
Με γά λου Κων στα ντί νου Αν νι βα λια νός 
με τί τλο «Βα σι λεύς των Βα σι λέ ων». Με τά 
τον θά να το του Με γά λου Κων στα ντί νου 
σχε δόν όλοι οι συγ γε νείς του, μα ζί και 
ο Αν νι βα λια νός θα να τώ θη καν με την 
Στρα τιωτι κή Ε πα νά στα ση των τριών 
δια δό χων-υ ιών του Αυ το κρά το ρα.

 Τον 6ο αιώ να μ.Χ. ε πί Αυ το κρά-
το ρος Ιου στι νια νού (527-565 μ.Χ.) έ γι νε 
ο ε ξελ λη νι σμός του Πό ντου, με τον εκ-
χρι στια νι σμό των τε λευ ταί ων ει δω λο λα-
τρών της φυ λής των Τζά νων. Έ τσι, το 
Βυ ζά ντιο κερ δί ζει μια σκλη ρο τρά χη λη 
φυ λή που ε μπλου τί ζει το στρα τιω τι κό 
δυ να μι κό του Κρά τους με γεν ναί ους πο-
λε μι στές στα α να το λι κά σύ νο ρα.

Την ί δια ε πο χή η αυ το κρα το ρί α του 
Βυ ζα ντί ου χω ρί ζεται σε με γά λες διοι κη-
τι κές ε παρ χί ες τα «Θέ μα τα». Έ να α πό 
αυ τά ήταν και το Θέ μα του Πό ντου 
με πρω τεύ ου σα την Τρα πε ζού ντα. Ο 
Πό ντος α να βαθμί ζε ται διοι κη τι κά και 
θρη σκευ τι κά. Γί νε ται βά ση α νε φο δια-
σμού και ορ μητή ριο των Βυ ζα ντι νών 
Στρα τιών ε να ντί ον των Α ρά βων, των 
Περ σών και πο λύ αργό τε ρα ε να ντί ον 
των Σελ τζού κων-Τούρ κων.

Στην πό λη και στη πε ριο χή της Τρα-
πε ζού ντας κτί στη καν τεί χη πολ λές εκ-
κλη σί ες και έ γι νε το με γά λο Υ δρα γω γεί ο 
της πό λε ως α φιερω μέ νο στον το πι κό 
Ά γιο Ευ γέ νιο.

 Ο Πό ντος γί νε ται προ πύρ γιο και 
κυ μα το θραύ στης των αλ λε πάλ λη λων 
ε πι θέσε ων ε να ντί ον της Βυ ζα ντι νής αυ το-
κρα το ρί ας. Γι’ αυ τό στην περιο χή αυ τή 
γεν νιού νται οι με γά λοι α κρι τι κοί ή ρω ες 
με τα α πί θα να κα τορ θώμα τα, που στην 
φα ντα σί α του λα ού γί νο νται α κό μη πιο 
α πί θα να και υ πε ράν θρωπα. Ο α πό η χος 
των θρύ λων και των κα τορ θω μά των 
των η ρώ ων του Πό ντου συνε χί στη κε και 
στα υ στε ρό τε ρα χρό νια και εκφράζε ται 
μέ σα στα α κρι τι κά Δη μο τικά τρα γού δια 
και στον α κρι τι κό Ε πι κό Κύ κλο, μια πα-
ρά δο ση που δια τη ρή θη κε μέ χρι σή με ρα 
στην πο ντια κή λα ο γρα φί α.

 Την ε πο χή ε κεί νη εμ φα νί ζο νται 
και ε πι κρα τούν αρ κετές θρη σκευ τι κές 
πα ρα δό σεις, ό πως για την ί δρυ ση της 
εκ κλη σί ας της Πα να γίας της Χρυ σο κε φά-
λου, στην Τρα πε ζού ντα, για την ί δρυ ση 
της Μο νής της Πα ναγί ας Σου με λά, για 
τον βί ο και τα μαρ τύ ρια του πο λιού χου 
της Τρα πε ζού ντας Ευ γε νί ου.

 Τον 7ο αιώ να π.Χ. η Τρα πε ζού ντα 
α να φέ ρε ται στην αυ το βιο γρα φί α του Αρ-
με νί ου συγ γρα φέ α Α να νί α Σι ρα κη νού, 
ως σπου δαί ο πνευ μα τι κό Κέ ντρο με Σχο-
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λή Μαθη μα τι κών και Α στρο νο μί ας.
 Τον 9ο αιώ να συ να ντά με στον Πό-

ντο νέ ες διοι κη τι κές αλ λα γές: το «Θέ μα» 
του Πό ντου της Βυ ζα ντι νής Αυ το κρα το-
ρί ας με τα τρέ πε ται σε τρεις πε ρι φέ ρειες, 
δηλαδή τρί α «Θέ μα τα». Στο «Θέ μα» 
της Χαλ δαί ας με πρω τεύ ου σα την Τρα-
πε ζού ντα, το «Θέ μα» της Κο λω νί ας με 
έ δρα τη Νι κό πο λη και το «Θέ μα» της 
Θε ο δο σιου πό λε ως με πρω τεύ ου σα την 
Θε ο δο σιού πο λη (Ερ ζε ρούμ).

Ο Πό ντος ό πως και η Καπ πα δο κί α 
εί ναι μια α πό τις πε ριοχές που υ πήρ ξε 
γε νέ τει ρα των α κρι τι κών α σμά των. Έ νας 
σπου δαί ος κώ δι κας του Βυ ζα ντι νού 
Έ πους του Δι γε νή Α κρί τα βρι σκό ταν 
στην Τρα πε ζού ντα.

Εί ναι γε γο νός ό τι α πό 
τον 6ο μέ χρι τον 11ο αιώ-
να μ.Χ. ο Πόντος α πο τε λεί 
σπου δαί ο πνευ μα τι κό και 
θρη σκευ τι κό κέ ντρο ι διαί-
τε ρα τους δύ ο τε λευ ταί-
ους αιώ νες.

 Την ε πο χή αυ τή ε νε-
φα νί σθη σαν οι Σελ τζού-
κοι-Τούρ κοι, που άρ χι σαν 
να μπαίνουν στην Μ. 
Α σί α. Η προ σπά θεια του 
Αυ το κρά το ρα Ρω μα νού 
Δ΄ Διο γένη (1067-1071) 
να τους στα μα τή σει και 
να τους υ πο τά ξει α πέ τυ-
χε. Οι Σελ τσού κοι νί κη-
σαν το Βυ ζα ντι νό Στρα τό 
στη μά χη του Μα ντζι κέρ τ 
(1071 μ.Χ.), αιχ μα λώ τι σαν 
πολ λούς, α νά με σά τους 
και τον Αυ το κρά το ρα 
Ρω μα νό Δ΄ Διο γέ νη. Και 
έ τσι οι Σελ τζού κοι-Τούρ-

κοι πα τούν πλέ ον μό νι μα 
το πό δι τους στη Μ. Α σί α. 

Α πο τέ λε σμα αυ τής της ήτ τας για τον 
Πό ντο ή ταν να πέ σει προ σω ρι νά η Τρα-
πε ζού ντα στα χέ ρια των Σελ τζού κων.

 Στην ε πο χή του Αυ το κρά το ρα 
Βυ ζα ντί ου Α λε ξί ου Α΄ (1081-1118 μ.Χ.) εμ-
φα νί ζο νται για πρώ τη φο ρά οι Γα βρά δες 
ως Δού κες του «Θέ μα τος» της Χαλ δί ας 
του Πό ντου. Οι Γα βρά δες, οι κο γέ νεια 
α πό τη Χαλ δί α που ζού σε στην Κων στα-
ντι νού πο λη, ό ταν α νέ λα βαν τη διοί κη ση 
του Πό ντου και εί δαν τη γε ω γρα φι κή 
δια μόρ φω ση του χώ ρου του Πό ντου και 
γε νι κά την απο μό νω ση των χώ ρου αυ-
τού, θέ λη σαν να διοι κή σουν ως η γε μό νες 
αυ τό νο μοι α πό τον Βυ ζα ντι νό Αυ το κρά-
το ρα της Κων στα ντι νου πό λε ως. 

 Ο πρώ τος, ο Θε ό δω ρος Γα βράς, 
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στα χρό νια του Α λε ξί ου Α΄, με τά α πό 
σκλη ρούς α γώ νες με τα το πι κά τάγ μα-
τά του και με σχε τι κή βο ή θεια του Βυ-
ζα ντί ου, κα τόρ θω σε να εκ διώ ξει τους 
Σελ τζού κους και να κρα τή σει ελεύ θε ρες 
τις πε ριο χές Τρα πε ζού ντας, Χαλ δαί ας 
και Κο λω νί ας. Σε μια εκ στρα τεί α του 
στην πε ριο χή της Θε ο δο σιου πό λε ως 
(Ερ ζε ρούμ), αιχ μα λωτί ζε ται και υ φί στα-
ται μαρ τυ ρι κό θά να το (1099 μ.Χ.). Η 
το πι κή εκ κλη σί α τον κα τέτα ξε α μέ σως 
στους Α γί ους Μάρ τυ ρές της.

Ο τρί τος α πό τους Γα βρά δες, ο Κων-
στα ντί νος, στα χρό νια του Ιω άν νη Β΄ 
Κο μνη νού (1118-1143) στα σιά ζει κα τά 
της κε ντρι κής ε ξου σίας (1123-1126 και 
1138-1140 μ.Χ.). Το Βυ ζά ντιο βέ βαια κα-
τόρ θω σε να υ πο τά ξει και πά λι την περιο-
χή του Πό ντου, για να ε πέλ θει η ε νό τη τα 
του Βυ ζα ντι νού Κρά τους. Ό μως η λα ϊ κή 
Μού σα έ χει υμνήσει τον Κων στα ντί νο Γα-
βρά, για την πο λε μι κή του αν δρεία και 
τα η ρω ι κά του κα τορ θώ μα τα. Τα ι στο-
ρι κά αυ τά ά σμα τα α πο τε λούν, ύ στερα 
α πό τα α κρι τι κά, την πιο πα λιά λα ϊ κή 
δη μιουρ γί α στο εί δος τους: π.χ.

 Οι βα σι λείς που ε ξου σί α σαν την 
Τρα πε ζού ντα και κατ’ ε πέ κτα ση ό λο 
τον χώ ρο του Πό ντου (1204-1461 μ.Χ.), 
α νή καν ό λοι στην ί δια οι κο γέ νεια που 
προ ήλ θε άμε σα α πό τον Βυ ζα ντι νό Αυ-
το κρά το ρα Αν δρό νι κο Α΄ Κο μνη νό. Α πό 
την αρ χή πή ραν την ο νο μα σί α Με γά λοι 
Κο μνη νοί που σή μαι νε ό τι αυ τοί, και 
μόνον αυ τοί ή σαν ά με σοι α πό γο νοι 
του βα σι λι κού κλά δου των Κο μνη νών, 
γνω στού σε ό λους, ε πει δή κα τεί χε τον 
βυ ζα ντι νό θρό νο ε κα τό χρό νια (1081-
1185). Έ τσι ό λοι οι βα σι λείς του Πό ντου, 
προ σέ γρα φαν δί πλα στο ό νο μά τους το 
οι κο γε νεια κό «Κο μνη νός».

Με ρι κά βα σι κά γε γο νό τα της Ι στο ρί ας 
των Με γά λων Κομνη νών (Μ.Κ.):

 1204: Ι δρύ ε ται το Βα σί λειο του Πό-
ντου με πρώ το βα σι λέ α τον Α λέ ξιο Α ,́ πρώ-
το εγγο νό του Αυ το κρά το ρα του Βυ ζα ντί ου 
Αν δρό νι κου Α΄ Κο μνη νού (1182-1185).

 1214: Κα τα λαμ βά νε ται η Σι νώ πη 
α πό τους Σελ τζού κους και το Βα σί λειο του 
Πό ντου πε ριο ρί ζε ται α να το λι κά της Σι νώ πης 
και δυ τι κά της πα λαιάς πό λε ως Α θή ναι.δη μιουρ γί α στο εί δος τους: π.χ.

«Τρα βώδ’ Γα βρά, Τρα βώδ’ Γα βρά και Γα βρο κων στα ντίν

να ξάν την μάν ναν και του Κυρ’ π’ ε γέ νε σαν ε σέ ναν,

ό νταν κά θε σαι ’ς σ’ ά λο γον, τα στρά τας ολ’ α νοί γουν,

οι δρακ’ πα ρα με ριζ ’νε σε και τα ρα χά τρο μαζ ’νε,

α πο μα κρά γνω ριζ ’νε σε τ’ Α ε σε ρί τ’ ο μά λα,

τι μού νε σε τα Πάρ μα τα για την Παλ λη κα ρο τε σ’,

τ’ ορ μί α ό λα γό μω σες Σα ρα κε νών κι φά λα

και δυ τι κά της πα λαιάς πό λε ως Α θή ναι.και δυ τι κά της πα λαιάς πό λε ως Α θή ναι.

«Τρα βώδ’ Γα βρά, Τρα βώδ’ Γα βρά και Γα βρο κων στα ντίν

να ξάν την μάν ναν και του Κυρ’ π’ ε γέ νε σαν ε σέ ναν,

ό νταν κά θε σαι ’ς σ’ ά λο γον, τα στρά τας ολ’ α νοί γουν,

οι δρακ’ πα ρα με ριζ ’νε σε και τα ρα χά τρο μαζ ’νε,

α πο μα κρά γνω ριζ ’νε σε τ’ Α ε σε ρί τ’ ο μά λα,

τι μού νε σε τα Πάρ μα τα για την Παλ λη κα ρο τε σ’,

τ’ ορ μί α ό λα γό μω σες Σα ρα κε νών κι φά λα
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 1254-65: Α να κα τα λαμ βά νε ται η Συ-
νώ πη α πό τον Εμ μα νου ήλ Α΄ Μ.Κ. Γί νε ται ο 
γά μος του Ιω άν νη Β΄ Μ.Κ. με την θυ γα τέ ρα 
του Βυ ζα ντι νού Αυ το κρά το ρα Μι χα ήλ Η΄ 
Πα λαιο λό γου, την Ευ δο κί α. Α πό τό τε κα-
θιε ρώ νε ται ως δια κρι τι κό σύμ βο λο του 
Βα σι λείου του Πό ντου ο μο νο κέ φα λος 
α ε τός, α ντί του δι κέ φα λου δια κρι τι κού 
της Βυ ζα ντι νής Αυ το κρα το ρί ας.

 1297: Ο Α λέ ξιος Β΄ Μ.Κ. νυμ φεύ-
ε ται τη θυ γα τέ ρα του η γε μόνα της Ι βη-
ρί ας και τη ρεί πο λι τι κή α νε ξάρ τη τη α πό 
το Βυ ζα ντι νό Κρά τος.

 1349: Ο Α λέ ξιος Γ΄ Μ.Κ., προ ερ χό-
με νος α πό την Κων στα ντι νού πο λη, α ντι-
μετω πί ζει αρ χι κά με ε πι τυ χί α τις στά σεις 
των δια φό ρων με γά λων οι κο γε νειών της 
περιο χής και στη συ νέ χεια τις ε πι θέ σεις 
και ε πι δρο μές των Τουρ κο μά νων. Κα τά 
την πε ρί ο δο αυ τή (1373), εκ στρα τεύ ει κα-
τά της Τρα πε ζού ντας ο Μι χα ήλ Πα λαιο λό-
γος, γιος του Αυ το κρά το ρα του Βυ ζα ντί-
ου Ιω άν νη Ε΄ Πα λαιο λόγου, με σκο πό την 
εκ θρό νι ση του Α λε ξί ου Γ΄, πλην ό μως 

αυ τή η προ σπά θεια α πέτυ χε.
 1390: Ο Εμ μα νου ήλ Γ΄ Μ.Κ. γί-

νε ται φό ρου υ πο τε λής στον Μογ γό λο 
η γε μό να Τα μερ λά νο.

 1442: Πο λιορ κεί ται η Τρα πε ζού-
ντα α πό τον Ο θω μα νι κό στό λο. Η πο-
λιορκί α δεν ευο δώ θη κε, λό γω σφο δρής 
θα λασ σο τα ρα χής.

 1458: Α να λαμ βά νει τον θρό νο του 
Πό ντου ο Δα βίδ Α΄ Μ.Κ., α ντί του α νη λί-
κου α νε ψιού του Α λε ξί ου Ε΄. Οι Ο θω μα-
νοί με αρ χη γό τον Μεχ μέτ Β΄ πο λιορ κούν 
πλέ ον ε πί σα ρά ντα η μέ ρες α πό στε ριά 
και θά λασ σα αυ τή τη φο ρά την Τρα πε-
ζού ντα. Α πο μο νώ νουν την Τρα πε ζού ντα 
α πό τον σύμ μα χο των Μ.Κ., τον Ου ζούν 
Χα σάν, αρ χη γό των Α σπρο προ βα τά δων 
και ε χθρό του Μεχ μέτ Β΄ των Ο θω μα-
νών. Έ τσι οι Ο θω μα νοί υ πο χρε ώ νουν 
τον Δα βίδ Α΄ Μ.Κ., να έλ θει σε διαπραγ-
μα τεύ σεις, με σκο πό την πα ρά δο ση της 
Τρα πε ζού ντας. Τις δια πραγ μα τεύσεις 
α νέ λα βε και έ φε ρε εις πέ ρας ο πρω το βε-
στιά ριος Γε ώρ γιος Α μι ρου τζής.
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Οι ό ροι της πα ρα δό σε ως προ έ βλε-
παν α νά με σα σε άλ λα την με τοι κε σί α 
της Βα σι λι κής οι κο γέ νειας στην πε ριο χή 
της Αν δρια νου πό λεως.

 15-8-1461: Πα ρε δό θη η Τρα πε ζού-
ντα και το Βα σί λειο των Κο μνη νών στους 
Ο θω μα νούς του Μεχ μέτ Β΄. Στις 23 Μαρ τί-
ου 1463 ο Δα βίδ Α΄ και η οι κο γέ νειά του 
κατη γο ρή θη καν στην Αν δρια νού πο λη 
για συ νω μο σί α και την 1η Νο εμ βρί ου 
του ι δίου έ τους ο Δα βίδ Α΄ Μ.Κ., τα τρί α 
του παι διά και ο α νε ψιός του Α λέ ξιος Ε΄ 
κα ρατο μή θη καν στην Αν δρια νού πο λη. 
Έ τσι τε λεί ω σε και το Κρά τος των Με γά-
λων Κομνη νών του Πό ντου.

Ο Πό ντος στην Τουρκο κρα τί α
Με τά την κα τά λη ψη του Πό ντου, το 

1461 α πό του Ο θω μα νούς Τούρ κους, 
συ ντε λεί ται μια με γά λη α να κα τά τα ξη 
στην πε ριο χή, πλη θυ σμια κή, κοι νω νι-
κή, οι κο νο μική. Παρ’ ό λο που πολ λοί 
έ χα σαν τη γη που κα τεί χαν, πολ λοί με-
τοίκη σαν και με τα νά στευ σαν αλ λού, με 
τη μάλ λον ευ με νή συ μπε ρι φο ρά των 
πρώτων Ο θω μα νών σουλ τά νων προς 

τους Έλ λη νες χρι στια νούς και με τά την 
αρ χι κή ε ρή μω ση, μια νέ α ζω ή οι κο δο-
μεί ται στον Πό ντο.

Ό μως η ευ με νής συ μπε ρι φο ρά των 
Ο θω μα νών αυ το κρα τόρων προς τους 
Έλ λη νες, πε ρί που δύ ο αιώ νες, αλ λά ζει, 
με τά την ε ξα σφά λι ση των α να το λι κών 
συ νό ρων της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί-
ας α πό τους Πέρ σες και λοι πούς λα ούς 
της Α να το λής με τη συν θή κη ει ρή νης 
του Σε χάμ (1639) και τη με τατό πι ση του 
εν δια φέ ρο ντος του Τουρ κι κού Κρά τους 
προς τη Δύ ση. Οι Έλ λη νες του Πό ντου 
ζουν πλέ ον νέ α πε ρί ο δο τρο μο κρα τί ας, 
δο λο φο νιών και βια σμών, ι δί ως στο πα-
ρα λια κό τμή μα του Πό ντου.

Η μό νη λύ ση εί ναι η με τοι κε σί α σε 
με ταλ λο φό ρες ο ρεινές πε ριο χές του 
Πό ντου και η με τα νά στευ ση.

Τον Πό ντο τον διοι κού σε α πό την 
αρ χή της Τουρ κο κρα τί ας ο Ο θω μα νός 
διοι κητής, δηλαδή ο Πα σάς της Τρα πε-
ζού ντας του Πό ντου, ο ο ποί ος την πε ρίο-
δο των δύ ο πρώ των αιώ νων, ε πέ βαλ ε 
την ε ξου σί α του και στους Τούρ κους και 
στους Έλ λη νες ρα γιά δες. Ό ταν η στρα-
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τιω τι κή προ σπά θεια του Ο θω μα νι κού 
Κρά τους με τα το πί ζε ται προς τη Δύ ση, 
το κε νό ε ξου σί ας στον Πό ντο έρ χε ται να 
α να πλη ρώ σει ο θε σμός των το πι κών τι-
μα ριού χων, με τους Ντε ρε μπέ η δες στον 
πα ρα λια κό Πό ντο και τους Ε μι νέ δες 
στον με σό γειο και ο ρει νό Πό ντο.

Αυ τοί ή σαν έ να εί δος φυ λά κων της 
α σφά λειας και της τάξης του κρά τους, με 
α πό λυ τη ε ξου σί α στην πε ριο χή που κα τεί-
χαν και για την οποία ή σαν υπεύ θυ νοι.

Η αυ θαι ρε σί α, οι βιαιό τη τες και η 
σκλη ρό τη τα των Ντε ρε μπέ η δων υ πε ρέ-
βαινε κά θε μέ τρο. Στην Τρα πε ζού ντα 
και στον πα ρα λια κό Πό ντο, υ πήρ χαν πά-
νω α πό 15 που πολ λές φο ρές έρ χο νταν 
σε σύρ ρα ξη με τα ξύ των και τε λι κά την 
πλή ρω ναν οι ρα γιά δες. Οι φό ροι που ει-
σέ πρατ ταν οι Ντε ρε μπέ η δες ή σαν πο λύ 
υ ψη λό τε ροι α πό ε κεί νους που ζη τού σε 
το Κρά τος. Τέ λος, οι συ νε χείς βιαιο πρα γί-
ες αυ τών ε να ντί ον των Χρι στια νών ή ταν 
πρω το φα νείς.

Τε λεί ως δια φο ρε τι κή ή ταν η συ μπε ρι-
φο ρά των Ε μι νέ δων, εκ προ σώ πων της κε-
ντρι κής ε ξου σί ας, στις ο ρει νές και με ταλ λο-

φό ρες πε ριοχές του Πό ντου. Τα με ταλ λεί α, 
ό πως και τα έ σο δά τους, υ πά γο νταν απ’ 
ευ θεί ας στην κε ντρι κή ε ξου σί α και δεν μπο-
ρού σε να πα ρέμ βει κα νέ νας· ήταν στην 
α πό λυ τη δι καιο δο σί α των Ε μι νέ δων.

Τα προ νό μια που κα τεί χαν οι με ταλ-
λω ρύ χοι του ο ρει νού Πό ντου ώ θη σαν 
πολ λούς Έλ λη νες Χρι στια νούς να με-
τοι κή σουν ε κεί και άλ λοι στις νό τιες 
πε ριο χές της Ρω σί ας και του Καυ κά σου. 
Η ε ναλ λαγή αυ τή έσω σε πολ λούς κα τα-
πιε ζό με νους Χρι στια νούς του Πό ντου.

 Τον 19ο αιώ να συμ βαί νουν διά-
φο ρα γε γο νό τα, αφ’ ε νός πο λε μι κά (η 
ελ λη νι κή ε πα νά στα ση του 1821, οι Ρω-
σο τουρ κι κοί Πό λε μοι του 1828-29 και 
του 1877-78 και ο Ελ λη νο τουρ κι κός 
πό λε μος του 1897) και αφ’ ε τέ ρου α ναγ-
γέλ λο νται διά φο ρα φι λε λεύ θε ρα μέ τρα 
(Ταν ζι μάτ 1839, Χά τι Χου μα γιούν 1856, 
Σύ νταγ μα του 1876 και αρ γό τε ρα το 
Σύ νταγ μα των Νε ο τούρ κων το 1909). 
Στην ε πί ση μη συ μπε ρι φο ρά του Ο θω-
μα νι κού Κρά τους, πρυ τά νευε μια κά ποια 
πα ρα δο χή για την ελεύ θε ρη ύ παρ ξη 
και δρα στη ριό τη τα των Ελ λή νων του 
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Πό ντου, παρ’ ό τι το ε πίση μο κρά τος 
δεν ή θε λε πά ντο τε την ευ η με ρί α και 
την ε λεύ θε ρη δρά ση των χρι στια νών 
(χω ρίς βέ βαια να το ο μο λο γεί). Αυ τό 
έ γι νε πλέ ον εμ φα νές, με τά το 1908 και 
μέ χρι το 1922 και ει δι κό τε ρα με τά τους 
νι κη φό ρους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους των 
Ελ λή νων και τον Α’ Πα γκό σμιο Πό λε μο. 
Ε δώ α ξί ζει τον κό πο να ση μειώ σουμε 
ό τι Έλ λη νες Πό ντιοι της Μ. Α σί ας και 
της δια σπο ράς πρό σ φε ραν οι κο νο μική 
βο ή θεια για τους Ε θνι κούς Α γώ νες της 
Ελ λά δος και με ρι κοί απ’ αυ τούς κα τα-
τά χθη καν ως ε θε λο ντές στον Ελ λη νι κό 
Στρα τό. Έ τσι δη μιούρ γη σαν οι Έλλη νες 
χρι στια νοί του Πό ντου στους Τούρ κους 
ε πί ση μους και α νε πί ση μους πα ρά γο ντες 

την κα χυ πο ψί α και τη μεμ ψι μοι ρί α για 
τη δρά ση τους, τον φθόνο για την οι κο-
νο μι κή τους ευ μά ρεια και την ά κρα εκ δι-
κη τι κό τη τα, ώ στε να φθά σουν μέ χρι την 
γε νο κτο νί α του Ελ λη νι κού Χρι στια νι κού 
στοι χεί ου του Πό ντου.

Σύμ φω να με ό σα α να φέρ θη καν, ο 
Μι κρα σια τι κός Πο ντιακός Ελ λη νι σμός, 
και ό χι μό νον, α να δει κνύ ε ται μια πραγ-
μα τι κή α κρι τι κή Κι βωτός, που μέ σα της 
δια σώ θη κε η Ελ λη νι κή πα ρά δο ση α νό-
θευ τη με ε λά χι στες ανα το λί τι κες πα ρα-
δό σεις. Μια Κι βω τός της βυ ζα ντι νής και 
της αρ χαιο ελ λη νι κής α κό μη κλη ρο νο-
μιάς, λό γιας και λα ϊ κής, με τη λε βε ντιά 
της, το ή θος της και την α διά σπα στη 
ι στο ρι κή συ νέ χεια.
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ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€
1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59
2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88
3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88
4 96 Ρόμμελ 1982 0.88
5 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
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(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1997 2.35

30 135 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
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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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ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€
41 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00
42 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35
43 62 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 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 1.21

67 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 3.64

68 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 0.72

69 301 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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