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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
1020 ΣΤΓ

Διευθυντής Έκδοσης:   τηλ. & fax 210 6553978 (Εσωτ. 3978)

Διαχείριση Συνδρομητών: τηλ. 210 6553978 (Εσωτ. 3978)

Διαχείριση Μελετών:  τηλ. 210 6553978 (Εσωτ. 3978)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: τηλ. 210 6553166-67     (Εσωτ. 3166-7)

Eπώνυμο: ......................................................... Όνομα: ....................................................................

Ιδιότητα: .......................................................... Νέα Συνδρομή       Ανανέωση Συνδρομής

Οδός: ............................................................... Αριθμός: ...............................   Τ.Κ: .........................

Πόλη: ............................................................... Τηλ.: ........................................................................

ΑΦΜ (για τους ε.α.): ......................................... Email (Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ.): ...............................

ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

 Οι συνδρομητές Εξωτερικού μπορούν να εκδίδουν τραπεζική επιταγή από κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο 

Εξωτερικό προς την Τράπεζα Πειραιώς στη διεύθυνση του Περιοδικού.

 Οι συνδρομητές Εσωτερικού, αφού καταθέσουν τη συνδρομή τους σε 

οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον

Αριθμό Λογαριασμού: 6915-130036-953,

ΙΒΑΝ: GR7901719150006915130036953, πρέπει

να στέλνουν την απόδειξη καταθέσεως με FAX, e-mail ή ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση του Περιοδικού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)

14,20 €

Συστημένο (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)

21,60 €

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.

2,94 €

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ.

5,87 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)

16,30 €

Συστημένο (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)

23,80 €



Τα προηγούμενα 

τεύχη 

υπάρχουν και 

σε PDF 

στη σελίδα 

www.army.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΓΕΣ/Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Διευθυντής
Διεύθυνσης Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων

Ταξχος Στυλιανός Μπούρλος

Τμηματάρχης 4ου Τμήματος
Στρατιωτικών Εκδόσεων

Ανθλγός (ΑΜΧ) Νικόλαος Παναγογιαννόπουλος

Καταχώριση Συνδρομητών
Καταχώριση Μελετών

Multimedia
Ανθλγός (ΑΜΧ) Νικόλαος Παναγογιαννόπουλος

Επεξεργασία Φωτογραφίας
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου

Μ.Υ. Ιωάννα Νικολαΐδη

Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)
ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση
ΤΥΕΣ

http://www.army.gr

e-mail: ekdosis@army.gr



Οι εργασίες 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 και ο συ-

ντάκτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του.

Η εργασία που θα υποβάλλεται στο Περιοδικό για δημοσίευση θα πρέπει:

• εφόσον πρόκειται για εργασία η οποία προέρχεται από αναπαραγωγή ή μετάφραση βιβλίου, άρθρου 

ή κειμένου, να επισυνάπτεται η εξασφάλιση αδείας από τον συγγραφέα για τη χρησιμοποίησή του και να 

αναφέρεται ευκρινώς ο συγγραφέας, τίτλος, εκδοτικός οίκος, χρονολογία έκδοσης

• να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word), να μην υπερβαίνει τις 7.000 λέξεις και να 

συνοδεύεται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, από ανάλογο φωτογραφικό υλικό –πρωτότυπες φωτογραφίες 

ή σκαναρισμένες σε ανάλυση 300 dpi– σε οπτικό δίσκο (CD), κατάλληλο για αναπαραγωγή 

• να κινείται μέσα σε ευπρεπές και τεκμηριωμένο επιστημονικά και τεχνικά πλαίσιο, χωρίς αιχμές 

ή οξύτητες και προκλήσεις

• να μην περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες

• να μην είναι αντίθετη ή επικριτική προς την επίσημη εθνική πολιτική της χώρας

• να παραπέμπτει υποχρεωτικά σε βιβλιογραφία 

• να υποβάλλεται ένα σύντομο βιογραφικό του συντάκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συντάκτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το 

210 6553978-3167. Προκειμένου για εργασίες επετειακού χαρακτήρα (28η Οκτωβρίου-25η Μαρτίου κ.λπ.), 

θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον προ εξαμήνου, έτσι ώστε να δημοσιεύονται ως επίκαιρες 

από το Περιοδικό μας.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση εργασίες πρωτότυπες ή από μετάφραση, τα αντι-

κείμενα των οποίων περιλαμβάνονται στη θεματογραφία του Παραρτήματος «Α» της Πάγιας Διαταγής 

του ΓΕΣ με αριθμό 0-17/2001, δηλαδή:

Στρατιωτικά Θέματα: Εθνική μυνα, Τακτική και Στρατηγική, Οργάνωση ΕΔ, Πολεμικά Μέσα και 

λικά, Ηγεσία-Ηθικές Δυνάμεις, Στρατιωτική Γεωγραφία, Στρατιωτική Ιστορία, Διοικητική Μέριμνα, 

Τεχνολογικές Εξελίξεις.

Γενικότερα Θέματα: Στρατιωτικής-Πολιτικής Φύσης (Παγκόσμιο Περιβάλλον, Συνασπισμοί, Συμμαχίες, 

Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνείς Τάσεις-Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Γεωφυσική, Διάστημα, Εθνικά Θέματα).

Εγκυκλοπαιδικά Θέματα: Οικονομικά και Πολιτικά, Κοινωνικά, Θρησκευτικά, Φιλοσοφικά, Τέχνες-

Επιστήμες, Ιστορικά, Λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και των Δημοκρατικών Θεσμών.

Η απόφαση για δημοσίευση ή μη μιας εργασίας λαμβάνεται από την Επιτροπή Σύνταξης, ανεξάρτητα 

δε από τη δημοσίευσή της, η επιστροφή της στον συγγραφέα δεν προβλέπεται.

Οι συγγραφικές αμοιβές υπόκεινται στην ΚΑ π. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). Εφόσον 

δημοσιευθεί η εργασία, οι συντάκτες δικαιούνται για κάθε τυπογραφική σελίδα (μεγέθους χαρτιού 17,5 x 25 εκ.) 

2.300 χαρακτήρων αμοιβή 6,53 € για πρωτότυπη μελέτη και 3,97 € για εργασίες από μετάφραση.

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

του Περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με τη Δνση Χρηματικού του ΤΕΣ στο τηλ. 210 6552659.

Η έκδοση του Περιοδικού γίνεται ανά 4μηνο (3 τεύχη κατ’ έτος).
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ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 
ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Σχης (ΔΒ) Νικόλαος Λεώνης

Με αφορμή τα 70 χρόνια ζωής του Όπλου των 

Διαβιβάσεων, γίνεται αναφορά στην ιστορία 

του Όπλου και στη συνέχεια ενημερωνόμαστε 

επί των σύγχρονων συστημάτων και μέσων των 

Διαβιβάσεων, καθώς και επί της μελλοντικής 

προοπτικής του Όπλου που θα κληθεί να 

υποστηρίξει το σύγχρονο πεδίο μάχης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/4

6
ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ·

ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
EΠΟΠ Λχίας (ΥΓ) Ελένη Βγενοπούλου

Πρωτότυπη μελέτη-αφιέρωμα στους 

Σουλιώτες και τις Σουλιώτισσες, η οποία 

παραστατικότατα και εμπεριστατωμένα 

αναφέρεται στους πολυμέτωπους ηρωικούς, 

ακαταπόνητους και απαράμιλλους αγώνες 

τους για τη διατήρηση της εδαφικής και 

εθνικής τους ελευθερίας, στα χρόνια της 

ανελέητης τουρκικής κυριαρχίας. 



62
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Κελιαφάνος

Η μελέτη πραγματεύεται το επίκαιρο και 

άκρως ανησυχητικό θέμα της Τρομοκρατίας, 

σε ό,τι αφορά τις αρχές το σκεπτικό και 

τις επιδιώξεις της τα οποία την καθιστούν 

πραγματική απειλή για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ειρήνη, σε τοπικό, 

ευρύτερο έως και παγκόσμιο πλαίσιο, και 

μάλιστα εν καιρώ ειρήνης.

100
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟΥ/
ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Ανθλγός (ΠΒ) Σταύρος Τατάς, 

Γεωγράφος-MSc Γεωπληροφορικής

Πολύ ενημερωτικό και ενδιαφέρον άρθρο που 

αναφέρεται στους διαδραστικούς χάρτες. Σκο-

πός του είναι να αναδείξει τη χωρική διάσταση 

των ιστορικών γεγονότων που είναι καταχωρη-

μένα στο Ιστορικό Επετειολόγιο, παρουσιάζο-

ντας την κατανομή τους στον γεωγραφικό χώρο∙ 

μία επίτευξη των μεθόδων και τεχνικών της 

χαρτογραφίας και της γεωπληροφορικής.

86
Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Στέφανος Γάκης, Υποψήφιος Δρ Διεθνούς Δικαίου Παν/μίου Στρασβούργου

114
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ανχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου, Μ.Sc. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σχης (ΔΒ) Νικόλαος Λεώνης

ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ 

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ 

ΤΩΝ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ



7ΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

Η εκπόνηση του παρόντος άρθρου έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού του 

Όπλου των Διαβιβάσεων, για τα 70 χρόνια από το έτος ιδρύσεώς του.

Σκοπός είναι η περιγραφή της ιστορίας του Όπλου των Διαβιβάσεων, 

η ενημέρωση για τα σύγχρονα συστήματα και μέσα Διαβιβάσεων, 

καθώς και η παράθεση της μελλοντικής προοπτικής του Όπλου των 

Διαβιβάσεων που θα κληθεί να υποστηρίξει το σύγχρονο πεδίο της 

μάχης. Επίσης, ακόμη ένας στόχος αυτού του άρθρου είναι η εξέταση 

του ανθρώπινου παράγοντα που καλείται να υπηρετήσει τα σύγχρονα 

μέσα των Διαβιβάσεων, προς τη βέλτιστη χρησιμοποίησή τους.

Η χρήση του όρου «Διαβιβάσεις» καθιερώθηκε στις Ελληνικές ΕΔ 

το 1946,1 όπου επίσημα έχουμε και την ίδρυση του Όπλου των 

Διαβιβάσεων. Όμως, η ιστορική-εξελικτική διαδρομή των Διαβιβάσεων 

δεν μπορεί να περιορισθεί στα τελευταία 70 περίπου χρόνια ζωής τού 

Όπλου, αλλά θα πρέπει να συνεξετασθεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

των επικοινωνιών, στη διάρκεια των αιώνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι άνθρωποι από πολύ νωρίς αισθάνθηκαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους, μεταδίδοντας ειδήσεις και μηνύματα σε μακρινές αποστάσεις. 

Η ανάγκη αυτή ήταν συνέπεια της τάσης για ομαδική συμβίωση και της προ-

σπάθειας συνεννόησης μεταξύ των ομάδων.

Η δια ζώσης επικοινωνία και τα ηχητικά 

μέσα (τύμπανα, σάλπιγγες) χρησιμοποιήθηκαν 

στα πρώτα στάδια της πορείας του ανθρώπου 

και για μικρές αποστάσεις. Όταν όμως αναπτύ-

χθηκαν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και 

κατέστη αναγκαία η επικοινωνία σε μεγάλες 

αποστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν τα οπτικά μέσα 

(φωτιές) και οι αγγελιαφόροι.

Στην Αρχαία Ελλάδα τα μηνύματα διαβιβά-

ζονταν αρχικά με κήρυκες και ταχυδρόμους. 

Ο Φιλινίδης, ο οποίος ήταν αγγελιοφόρος στα 

χρόνια του Μ. Αλέξανδρου, έτρεξε την απόστα-

ση από τη Συκιώνα στον Ελλήσποντο, μέσα σε 

εννέα ώρες (336-323 π.Χ.).2 Στη μικρή κοινότη-

τα των θεών του Ολύμπου, ο αγγελιοφόρος θε-

�Το Όπλο των Διαβιβάσεων ιδρύθηκε με το Α.Ν. 9�9 της 8ης Φεβρουαρίου �946, στο ΦΕΚ της �2ης 
Φεβρουαρίου �946.

2Χρήστος Δ. Λάζος, Τηλεπικοινωνίες Αρχαίων Ελλήνων, Αίολος, Αθήνα �99�.

Το Έμβλημα των Διαβιβάσεων

Συνεχίζεται...
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ΚΕΙΜΕΝΟ: EΠΟΠ Λχίας (ΥΓ) Ελένη Βγενοπούλου ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

Σουλιώτισσες Γυναίκες. 
Έργο του Ary Scheffer, 1827,

 Μουσείο Λούβρου.



ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ· ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

Ανάμεσα στους αγωνιστές της προεπαναστατικής περιόδου στην Ελλάδα, 

ξεχωριστή θέση έχουν και οι χιλιοτραγουδισμένοι Σουλιώτες, οι οποίοι με τους 

ηρωικούς τους αγώνες προετοίμασαν το έδαφος και προδιέγραψαν την έκβαση 

του Αγώνα της Εθνεγερσίας.

Γύρω στο 1550 πολλοί χριστιανοί που ήθελαν να αποφύγουν την καταπίεση 

και τον αναγκαστικό εξισλαμισμό από τους Τούρκους ανέβηκαν στα Κασσιώπεια 

όρη (σε μια τοποθεσία, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χλμ. νοτιοανατολικά από 

τα Γιάννενα) και ίδρυσαν εκεί το χωριό Σούλι. Το Σούλι βρίσκεται σε ένα μικρό 

οροπέδιο, στην κορυφή ενός απότομου υψώματος, 600 μέτρα πάνω από την κοίτη 

του ποταμού Αχέροντα. Ένα απότομο και πολύ επικίνδυνο μονοπάτι κατεβαίνει 

στο ποτάμι ενώ πίσω του υψώνεται μια επιβλητική αλυσίδα βουνών, που ήταν η 

φυσική άμυνα του Σουλίου. Με την προσέλευση πολλών κυνηγημένων από τους 

Τούρκους χριστιανών, –οι οποίοι εύρισκαν στο Σούλι καταφύγιο–, δημιουργήθη-

καν άλλα τρία χωριά πάνω στους ίδιους βράχους, (που ήταν ένα είδος φυσικών 

κάστρων), κι έτσι σχηματίστηκε το «Τετραχώρι», που το αποτελούσαν τα χωριά: 

Σούλι, Σαμονίβα, Κιάφα και Αβαρίκος. Όταν το Τετραχώρι δεν μπορούσε να 

χωρέσει τους καινούργιους χριστιανούς που έρχονταν συνεχώς για να ξεφύγουν 

την τουρκική καταπίεση, σχηματίστηκαν μέχρι το 1700 άλλα εφτά χωριά στις 

πλαγιές και τους πρόποδες των Κασσιώπειων βουνών. Τα χωριά αυτά ήταν το 

Τσεκουράτι, το Περεχάτι, τα Βίλια, το Αλποχώρι, η Κοντάτες, η Γκιονάλα, και η 

Ρουσιάτσα. Συνολικά τα έντεκα αυτά χωριά, που αποτελούσαν τη «Σουλιώτικη 

Συμπολιτεία», είχαν πληθυσμό έξι χιλιάδες κατοίκους, από τους οποίους οι δύο 

χιλιάδες ήταν πολεμιστές. Από την ίδρυσή της (1550) μέχρι την εγκατάλειψη του 

Σουλίου (1803), η Σουλιώτικη Συμπολιτεία ήταν πάντα αυτόνομη, ανεξάρτητη 

και ελεύθερη. Οι Σουλιώτες δεν ήταν μόνο ελεύθεροι και ανεξάρτητοι εν μέσω 

καταπιεστικής Τουρκοκρατίας, αλλά είχαν καταφέρει να κυριεύσουν μέχρι το 1760 

εξήντα έξι ακόμα χωριά –Παρασούλι–, τα οποία κατέβαλλαν σ’ αυτούς φόρο. Οι 

κάτοικοι των χωριών αυτών ονομάζονταν Παρασουλιώτες, αλλά σε καιρό κινδύ-

νου μαζεύονταν στο βουνό. Την κορυφή του βουνού την αποκαλούν Τρύπα που 

σημαίνει κοιλότητα. Επειδή δεν υπάρχει νερό στο μικρό αυτό οροπέδιο φτιάξανε 

δεξαμενές για να μαζεύουν τα νερά της βροχής.1 

Για την προέλευση του ονόματος «Σούλι» υπάρχουν πολλές και αντικρουόμε-

νες απόψεις. Σύμφωνα με τον Περραιβό, το όνομα οφείλεται σε κάποιον «Σούλη» 

εξέχοντα Οθωμανό των γύρω χωριών, ο οποίος επειδή φθόνησε την ελευθερία 

των πρώτων κατοίκων, κινήθηκε εναντίον τους και σκοτώθηκε. Τότε οι κάτοικοι 

έδωσαν το όνομά του στην περιοχή για μνήμη της ανδραγαθίας και για να προ-

καλέσουν το φόβο των εχθρών.� 

Ο Σαλαπάντας αναφέρει ότι κάποιοι θέλησαν να ταυτίσουν το Σούλι με τους 

Σελλούς της Δωδώνης που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα και άλλοι με την πόλη 

Σόλλιον την οποία αναφέρει ο Θουκυδίδης. Ο ιστορικός Ιωάννης Φιλλήμων σημειώ-

1Σύλλογος Απανταχού Σουλιωτών, (1 Φεβρουαρίου �014).
�Περραιβός, (1857), �-3.

Συνεχίζεται...
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Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Κελιαφάνος

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η σύνταξη ενός άρθρου με θέμα την τρομοκρατία είναι ένα φι-

λόδοξο εγχείρημα για οποιονδήποτε, καθώς η πολυπλοκότητα 

και οι πολυάριθμες παράμετροί του επιβάλλουν ενδελεχή μελέτη. 

Παρ’ όλα αυτά μια ενημέρωση επί της ιστορικής διαδρομής, των 

θεωρητικών αρχών και των σύγχρονων μορφών της τρομοκρατίας, 

καθώς και επί του ψυχολογικού προφίλ των τρομοκρατών, πιθανόν 

να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν το πλαίσιο και τις 

συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της τρομοκρατίας και 

να εξηγήσουν ή να ανατρέψουν ορισμένα στερεότυπα.

Το θέμα αφορά άμεσα τα στελέχη των ελληνικών και ξένων Ενόπλων 

Δυνάμεων, καθώς αποτελούν, σχεδόν πάντα, στόχο των τρομοκρα-

τών και επιπρόσθετα καλούνται να διεξάγουν κύριες η υποβοηθη-

τικές επιχειρήσεις για την πάταξη ή τον περιορισμό της τόσο εντός 

όσο και εκτός Ελλάδος.�

Η τρομοκρατία από τη φύση της είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

πολιτική. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, στο άρθρο δεν γίνεται καμιά 

αναφορά στη σύγχρονη ελληνική τρομοκρατία.

Η τρομοκρατία είναι ένα από τα θέματα που βρίσκονται συχνά στο φως 

της δημοσιότητας και απασχολούν τις δυτικές κοινωνίες αλλά και την ελ-

ληνική. Παρ’ όλα αυτά οποιαδήποτε απόπειρα ανάλυσης του φαινομένου 

προσκρούει σε ένα σοβαρό εμπόδιο, που δεν είναι άλλο από την απουσία 

σαφούς ορισμού της Τρομοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE) άρχισε να ασχολείται με το θέμα μόνο 

μετά τα πρώτα κρούσματα αεροπειρατείας, στη δεκαετία του 1960. Σε αυτό 

το σημείο, πολλές ήταν οι χώρες, ιδιαίτερα αυτές που μόλις είχαν αποκτήσει 

την ανεξαρτησία τους, οι οποίες επιθυμούσαν να γίνει διαχωρισμός των 

τρομοκρατών από όσους πρόβαλαν αντίσταση σε θεωρούμενες ως εχθρι-

κές δυνάμεις.� Πάντως, γενικότερα, ως εκείνη τη στιγμή, πολύ λίγοι ήταν οι 

φιλόσοφοι –θεωρητικοί– οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα.

Η τρομοκρατία, όπως την ξέρουμε σήμερα, βρήκε πρόσφορο έδαφος για 

ανάπτυξη στις δεκαετίες ‘60 και ‘70. Η αντιπαράθεση των � υπερδυνάμεων βρήκε 

την τρομοκρατία ως εύκαιρο πεδίο δράσης, καθώς η απευθείας αντιπαράθεση 

ήταν αδιανόητη. Τελικός σκοπός ήταν η αλλαγή του εκάστοτε καθεστώτος. 

Τυπικό παράδειγμα, οι «Ερυθρές Ταξιαρχίες» (Brigade Rosse). Βασικοί πρωταγω-

νιστές της τρομοκρατίας της εποχής ήταν οι «διανοούμενοι – αντάρτες», που 

1Παραδείγματα συμμετοχής των ΕΔ σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι η περίπτωση της συνδρομής 
των ΕΔ στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και η συμμετοχή τους στις διάφορες Επιχειρήσεις 
Υποστήριξης της Ειρήνης.

�Συμπεριλαμβανομένων και όσων συμμετείχαν σε απελευθερωτικούς αγώνες. Η ίδια δυσκολία διαχω-
ρισμού των τρομοκρατικών πράξεων από τις πράξεις ένοπλης αντίστασης, στο πλαίσιο εθνικοαπελευ-
θερωτικών αγώνων, χαρακτηρίζει αρκετές από τις περιπτώσεις που εξετάζονται στο άρθρο.

Συνεχίζεται...
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ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

νομικές  πολιτικές

επέμβασης
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Στέφανος Γάκης,

Υποψήφιος Δρ Διεθνούς Δικαίου Παν/μίου Στρασβούργου

Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

οι νομικές και πολιτικές
προεκτάσεις ενός δόγματος

επέμβασης



Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Η διεθνής επικαιρότητα μας φέρνει 

συχνά αντιμέτωπους με μαζικές πα-

ραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στη διεθνή σκηνή, κυρίως εν μέσω 

ανεπίλυτων συγκρούσεων. Η διάρκεια 

και η ένταση αυτών των παραβιάσεων 

μας δημιουργούν ερωτήματα σχετικά 

με την ευθύνη της διεθνούς κοινότη-

τας, που παρακολουθεί τη διάπραξη 

θηριωδιών, ανήμπορη να ενεργήσει 

αποτελεσματικά για να τις σταματήσει. 

Η θεωρία της Ευθύνης Προστασίας 

επιχειρεί να δώσει μια απάντηση σ’ 

αυτά τα ερωτήματα μέσα από το πρί-

σμα του ΟΗΕ. 

Οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από 

το σύστημα συλλογικής ασφάλειας 

των κρατών, εγγυητής του οποίου 

είναι ο ΟΗΕ. Πρωταρχική προϋπόθε-

ση της συλλογικής ασφάλειας είναι 

η απαγόρευση της μονομερούς χρή-

σης βίας από τα κράτη.1 Η μοναδική 

περίπτωση στην οποία η χρήση βίας 

επιτρέπεται είναι, μετά από απόφα-

ση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VII 

του Χάρτη, για απειλή ή διατάραξη 

της διεθνούς ειρήνης. Εξυπακούεται 

ότι επιτρέπεται και η αυτοάμυνα ως 

προστασία από παράνομη χρήση βίας 

άλλου κράτους.

Ωστόσο, το σύστημα συλλογικής 

ασφάλειας έχει ένα αδύναμο σημείο, 

το οποίο παραλύει τη λειτουργία του. 

Πράγματι, για να λάβει απόφαση το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απαι-

τείται η σύμφωνη γνώμη των 5 μό-

νιμων μελών (ΗΠΑ, Ρωσία, Μεγάλη 

Βρετανία, Κίνα και Γαλλία). Τι γίνεται 

όμως σε περίπτωση που υπάρχει απει-

λή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, 

με μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όταν ένα από τα μόνι-

μα μέλη εμποδίζει με βέτο τη λήψη 

απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας; 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες ήρ-

θαν στο προσκήνιο σε κάποιο βαθμό 

ήδη από την εποχή του πολέμου της 

Κορέας (1950-1953), η διεθνής κοινό-

τητα βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο. 

Αφενός υπάρχει μια απειλή κατά της 

ειρήνης, αφετέρου, χωρίς απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάθε 

ενέργεια που περιλαμβάνει χρήση 

βίας είναι παράνομη, σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, η διεθνής 

κοινότητα βρίσκεται καταδικασμένη να 

παρακολουθεί τις μαζικές παραβιάσεις 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, χωρίς 

να μπορεί να δράσει για να σταματή-

σει την καταστροφή. Το πιο πρόσφατο 

παράδειγμα ενός τέτοιου τέλματος 

είναι η ένοπλη σύγκρουση στη Συρία, 

με την οποία θα ασχοληθούμε λεπτο-

μερέστερα παρακάτω.

Ως λύση στο αδιέξοδο προτάθηκε 

αρχικά η ανθρωπιστική επέμβαση. 

Επιχειρήθηκε, δηλαδή, να υποστη-

ριχθεί από ορισμένους θεωρητικούς 

ότι για την προστασία θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν επι-

τρεπτή μια επέμβαση από πρόθυμα 

κράτη, ακόμη και χωρίς απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Ωστόσο η ανθρωπιστική επέμβαση, σ’ 

αυτή τη μορφή, δεν έγινε ποτέ ευρέως 

αποδεκτή, κυρίως λόγω της αντίθεσής 

της στην απαγόρευση μονομερούς 

1Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ πως οι όροι «μονομερής» και «συλλογική» δεν αναφέρονται στον αριθμό 
των κρατών που επεμβαίνουν, αλλά στην ύπαρξη απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτσι, η χρήση βίας 
από έναν διεθνή οργανισμό, όπως π.χ. το ΝΑΤΟ, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζεται 
και πάλι μονομερής και άρα απαγορευμένη, παρά τον μεγάλο αριθμό κρατών που επεμβαίνουν.

Συνεχίζεται...
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Αναμφισβήτητα η ιστορική γνώση αποτελεί αστείρευτη πηγή 

διδαγμάτων, η βοήθεια των οποίων καθορίζει τη μελλοντική 

πορεία ενός λαού. Ρόλο καθοδηγητικού φάρου σε αυτή την πο-

ρεία έχουν τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα χιλιετηρίδων του 

Ελληνικού Έθνους, μέσα από τα οποία αναδεικνύονται σελίδες 

ηρωισμού, αυταπάρνησης και φιλοπατρίας. Ανάμεσα στα ση-

μαντικά αυτά γεγονότα, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα πολεμικά 

γεγονότα, γιατί μέσα από αυτά προβάλλονται οι αγώνες και η 

θέληση του ελληνικού λαού για ελευθερία, εθνική κυριαρχία και 

ανεξαρτησία από τους εξωτερικούς επιβουλείς (ΓΕΣ/ΔΙΣ 1989).

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθλγός (ΠΒ) Σταύρος Τατάς, 

Γεωγράφος-MSc Γεωπληροφορικής

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟΥ/

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟΥ/ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το 1979, η Διεύθυνση Ιστορίας 

Στρατού (ΔΙΣ) του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού (ΓΕΣ) αποφάσισε να εκδώσει 

έναν τόμο με τίτλο Ευρετήριο Πολεμικών 

Γεγονότων του Έθνους, με τα πιο σημα-

ντικά πολεμικά γεγονότα. Επίσης, σε 

αυτόν καταγράφονται τα πιο σημαντικά 

πολιτικά-διπλωματικά γεγονότα που 

σχετίζονται με αυτά και βοηθούν στην 

πληρέστερη ενημέρωση του μελετητή. 

Το 1987, η ΔΙΣ προέβη στην αναμόρ-

φωση του τόμου, συμπληρώνοντας το 

έργο με επιπλέον γεγονότα, ενώ για 

τη συγγραφή τους χρησιμοποιήθηκε η 

νεοελληνική δημοτική γλώσσα. 

Οι κυριότερες ιστορικές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του 

τόμου ήταν οι ιστορικές εκδόσεις και τα 

ιστορικά αρχεία της ΔΙΣ/ΓΕΣ, η Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής 

Αθηνών, εγκυκλοπαίδειες και διάφορες 

εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων. Το έργο 

έχει οργανωθεί σε τρία μέρη και σε οκτώ 

κεφάλαια. Το πρώτο μέρος, το οποίο 

περιέχει τέσσερα κεφάλαια, αποτελεί 

τον βασικό κορμό του έργου, όπου τα 

ιστορικά γεγονότα έχουν γραφτεί κατά 

χρονολογική σειρά και κατά ιστορικές 

περιόδους από την αρχαιότητα έως τη 

σύγχρονη εποχή. 

Το δεύτερο μέρος είναι συνέχεια 

του πρώτου, διαθέτει δυο κεφάλαια 

και αποτελεί το Πολεμικό Επετειολόγιο, 

εφόσον τα γεγονότα σε αυτό έχουν 

γραφτεί κατά ημερολογιακή σειρά. Το 

τρίτο μέρος του έργου είναι παράγωγο 

του πρώτου, διαθέτει δυο κεφάλαια και 

η παρουσίαση των γεγονότων πραγμα-

τοποιείται κατά γεωγραφικές περιοχές, 

χωρισμένες σε δύο κατηγορίες:  γεγο-

νότα εντός των ορίων της Ελλάδας και 

 γεγονότα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με 

τη ΔΙΣ, η παρουσίαση των γεγονότων 

κατά γεωγραφικές περιοχές έγινε επειδή 

είχε διατυπωθεί η ανάγκη από πολλούς 

μελετητές να γνωρίζουν τον χρόνο και 

τον τόπο των διάφορων πολεμικών 

γεγονότων (ΓΕΣ/ΔΙΣ 1989). 

Η Γεωγραφία (geography), η επι-

στήμη που μελετά, ερευνά και αναλύει 

την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων 

και την ανθρώπινη δραστηριότητα 

στη γη, χαρακτηρίζεται από έννοιες 

και διαδικασίες ανάλυσης που ανα-

δεικνύουν κρίσιμες πλευρές τής χωρι-

κής διάστασης (spatial dimension) των 

φυσικών και κοινωνικών φαινομένων. 

Συνοπτικά, κεντρικές έννοιες για τη 

χωρική ανάλυση στη γεωγραφία είναι ο 

χώρος που συνδέει τα φυσικά φαινόμενα 

και τον άνθρωπο με τις δραστηριότητές 

του, η θέση που βοηθάει στον εντοπι-

σμό των φυσικών φαινομένων και των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον 

χώρο, η απόσταση που σχετίζεται με 

τη μέτρηση του χώρου μεταξύ δύο 

θέσεων και η κλίμακα που αναφέρεται 

σε ένα ή περισσότερα επίπεδα αναπα-

ράστασης και οργάνωσης των γεωγρα-

φικών δεδομένων. 

Επίσης, στη διαδικασία της χωρικής 

ανάλυσης, ειδικά στην εποχή μας, χρη-

σιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές της 

χαρτογραφίας (cartography) και της 

γεωπληροφορικής (geoinformatics) 

(Τερκενλή κ.ά. 2007). Αντικείμενο της 

χαρτογραφίας, ο πιο άμεσα συγγενής 

επιστημονικός κλάδος της Γεωγραφίας, 

είναι ο χάρτης (Βαΐτης κ.ά. 2007). Οι 

δυνατότητες των χαρτών ώθησαν τον 

Sauer (1963) να γράψει «οι χάρτες δια-

λύουν τις αμφιβολίες μας, παρακινούν 

τις αισθήσεις μας [...] μιλούν μέσα από 

τους φραγμούς της γλώσσας.[...]. Πολλές 

φορές είναι η γλώσσα της γεωγραφίας». 

Διαχρονικά, είναι το κύριο σύστημα 

Συνεχίζεται...



114 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου,

Μ.Sc. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων



ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ν. Δωδεκανήσου είναι το νησιω-

τικό σύμπλεγμα στο ΝΑ. Αιγαίο που 

ορίζεται βόρεια από το Ν. Σάμου, 

βορειοδυτικά από το Ν. Κυκλάδων, 

δυτικά από το Κρητικό Πέλαγος, νότια 

από το Λιβυκό και ανατολικά από τις 

μικρασιατικές ακτές.

Τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από 

18 μεγάλα νησιά, πολλά μικρότερα 

και πλήθος βραχονησίδες. Τα μεγαλύ-

τερα νησιά της Δωδεκανήσου είναι η 

Ρόδος, η Κως, η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, 

η Αστυπάλαια, η Κάσος, η Τήλος, η 

Σύμη, η Λέρος, η Νίσυρος, η Πάτμος, 

το Καστελόριζο, η Χάλκη, οι Λειψοί, το 

Αγαθονήσι και οι Αρκοί.

Από τα 2.663 τ. χλμ. του νομού, τα 

1.115 είναι ορεινά και τα 1.548 ημιορει-

νά. Σε πολλά παρουσιάζονται ψηλά όρη 

(Ρόδος: Ατάβυρος,1.215 μ., Κάρπαθος: 

Καλή Λίμνη, 1.215 μ.) και τραχύ ανά-

γλυφο. Μόνο περιφερειακά, σε μικρή 

απόσταση από την ακτή, εμφανίζονται 

μικρά ανάγλυφα και πεδινές εκτάσεις. 

Στην Κω, το όρος Ωρομέδων έχει ύψος 

846 μ. Στα υπόλοιπα νησιά εμφανίζονται 

βουνά ύψους μικρότερου των 800 μ. 

και σε ορισμένα υπάρχουν μόνο λόφοι 

και χαμηλά βουνά, τυπικό στοιχείο της 

μορφολογίας της ανατολικής Ελλάδας.

Τα κυριότερα νησιά, όταν εξεταστούν 

από βόρεια προς νότια, παρουσιάζουν 

τα εξής μορφολογικά στοιχεία:

 Η Πάτμος παρουσιάζει πλούσιο 

διαμελισμό ακτών και αποτελείται σχεδόν 

αποκλειστικά από ηφαιστειακές λάβες.

 Η Λέρος έχει λοφώδες ανάγλυφο 

και οι ακτές της εμφανίζουν πλούσιο δια-

μελισμό, με όρμους που εισδύουν βαθιά 

στην ξηρά. Κυριαρχούν τα μεταμορφωσι-

γενή πετρώματα και οι ασβεστόλιθοι.

  Η  Κ ά λ υ μ ν ο ς  ε ί ν α ι  ο ρ ε ι ν ή 

(Προφήτης Ηλίας, 678 μ.). Οι ακτές της 

παρουσιάζουν βαθιές κολπώσεις και τα 

πετρώματα είναι ιζηματογενή, κυρίως 

ασβεστόλιθοι.

 Η Κως είναι πεδινή, κατά το με-

γαλύτερο τμήμα της. Έχει όμως και ένα 

ψηλό όρος, τον Ωρομέδοντα (846 μ.), 

με κατεύθυνση νοτιοδυτικά με βορειο-

ανατολικά. Περισσότερο πεδινό είναι το 

βόρειο και το βορειοανατολικό τμήμα 

της. Στο νοτιοδυτικό τμήμα κυριαρχούν 

ηφαιστειακά πετρώματα. Έχει επίσης 

ιαματικές πηγές (Αγίου Φωκά, Αγίας 

Ειρήνης, Σουλά, Κόκκινο Νερό) ενώ στο 

υπέδαφός της συναντώνται μεταλλεύ-

ματα σιδήρου και μολύβδου.

 Η Νίσυρος, που είναι σχεδόν 

στρογγυλή και αλίμενη, προέκυψε ως 

Δωδεκάνησα

Συνεχίζεται...



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ
€

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ΄ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα Πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 0.88

5 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

6 108 Ο Επιτήδειος Ουδέτερος 1985 1.17

7 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού Στρατού 1986 0.88

8 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

9 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ΄ 1986 1.03

10 113 Ιστορία Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α΄ 1988 0.88

11 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

12 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

13 118 Διοικητική 1988 0.29

14 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

15 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

16 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α΄ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

17 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β΄ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

18 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)

1996 2.05

19 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

20 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

21 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση Α΄ Τεύχος Μαΐου 1883 1998 0.88

22 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

23 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγού Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

24 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Α΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

25 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Β΄
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

26 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998 - Τόμος Γ΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται συγγράμματα γενικών 

και ειδικών γνώσεων επί στρατιωτικών και εγκυκλοπαιδικών θεμάτων Ελλήνων και 

ξένων συγγραφέων, αντίτυπα των οποίων διατίθενται προς πώληση. 



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912/13) (Β΄) 1992 3.48

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

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

6 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 1.59

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 2012 2.09

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 2.47

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 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1963 1.76

15 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921 2012 2.75

16 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

17 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 2012 2.71

18 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

19 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα Σεπ 1921-Αυγ 1922 2012 2.44

20 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)
2012 3.22

21 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 2012 2.50

22 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

23 27 Αίτια και Αφορμές Ελληνοϊταλικού Πολέμου 2016 1.85

24 28 Ιταλική Εισβολή 1940 2012 3.06

25 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 2012 2.11

26 30 Χειμερινές Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεση Μάρτιος 1941 2012 1.74

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ

27 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

28 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

29 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

30 ΔΙΑΦ. 2 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1986 0.08

31 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

32 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93



27 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 1956 1.76

28 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 2012 2.80

29 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

30 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

31 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 2012 1.76

32 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 2012 1.62

33 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55 1977 2,46

34 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919/22) 2012 2.17

35 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

36 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919/22) 1967 2.64

37 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940/41) 1982 1.17

38 49 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940/41 1982 0.88

39 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

40 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940/45 1989 7.92

41 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

42 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

43 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941/45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

44 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

45 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

46 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

47 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ-Αυγ 1997) 1998 2.35

48 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

49 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

50 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940/41 1997 2.93

51 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

52 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

53 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

54 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

55 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

56 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

57 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2012 2.13

58 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

59 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

60 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

61 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

62 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

63 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

64 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

65 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27



66 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

67 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

68 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2012 1.56

69 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

70 86 Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας  2011 1.20

71 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 1.21

72 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 3.64

73 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 0.72

74 90
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας
2013 3.31

75 91
Πρακτικά Ημερίδας για τα 100 Χρόνια από την Έναρξη των 

Βαλκανικών Πολέμων
2013 3.40

76 92
Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα, (1950-1955), 

Τόμος Β΄, Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού
2014 0.68

77 93 Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου Στρατηγήματα 2015 0,96

78 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

79 94 The Warrior ’s Ethos, the National Psyche and Soldiery 2016 1.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις παραπάνω εκδόσεις όλο το έτος, 

εκτός από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

• ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210 6552673. Οι διαμένοντες στην Αττική 

μπορούν να προσέρχονται κάθε Τετάρτη από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., οι διαμένοντες εκτός 

Αττικής μπορούν να στέλνουν το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους με ταχυδρομική επιταγή, 

στην παραπάνω διεύθυνση (μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου τους).

• Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), 

τηλ: 210 6598661, 210 6598666.

• ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210 7652478, 210 7675495).

• Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.

• Στρατιωτικά Πρατήρια Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης & Ξάνθης.

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται 

κατά 100%.



Τώρα έχεις
επιλογή...

Το ΔΚΨΥΕΔ είναι εξωνοσοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παρέχει πληροφόρηση, 
υποστήριξη και θεραπεία. Θέλει το άτομο όχι παθητικό δέκτη ιατρικών οδηγιών, αλλά με ενεργή κινη-
τοποίηση και συμμετοχή. Επιδιώκει την εκπαίδευση των μελών της στρατιωτικής κοινότητας, ώστε 
να αναγνωρίζουν και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέμβασης σε Κρίση, σε 
24ωρη βάση • Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων 
• Προγράμματα πρόληψης και διαχείρισης εργασιακού στρες, επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών 
αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων • Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ΕΔ • Ψυχοθεραπεία ατομική και ομαδική, συμβουλευτική 
ατόμου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας • Ψυχιατρική παρακολούθηση ενηλίκων • Παρέμβαση σε δυ-
νητικά ψυχικά τραυματικά γεγονότα  • Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου μελέτης και εφαρμογής 
συστημάτων επιλογής στρατιωτικού προσωπικού •  Έρευνα σε θέματα στρατιωτικής ψυχικής υγείας  
• Εξειδικευμένο γραφείο συμβουλευτικής των εξαρτήσεων.

Τα τμήματα
• Πρόληψης • Θεραπείας-Αποκατάστασης • Εκπαίδευσης-Έρευνας • Ψυχικής Υγείας στη διάρκεια 
Επιχειρήσεων • Επιλογής-Ανάπτυξης προσωπικού.

Το προσωπικό
Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.ά., και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία και εν αποστρατεία μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και στρατευμένης θητείας 
• Εν ενεργεία πολιτικοί και συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΥΕΘΑ, καθώς και ενήλικα μέλη των οικογε-
νειών των ανωτέρω κατηγοριών.

Πρόσβαση
Το ΔΚΨΥΕΔ εδρεύει στο 414 ΣΝ Ειδικών Νοσημάτων, 
Ταξιάρχου Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902. 
Η πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγμα-
τοποιείται με τις λεωφορειακές γραμμές 460 και 
461 από τον σταθμό Μετρό Χαλανδρίου και τη 
γραμμή λεωφορείου 446 από τον σταθμό ΗΣΑΠ 
Αμαρουσίου.

Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής ΥγείαςΔιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ενόπλων Δυνάμεων


