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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στην ∆ιακλαδική Επιθεώρηση δηµοσιεύονται: 
 α. Επιστηµονικές εργασίες και διαλέξεις των 
σπουδαστών της Σχολής, οµιλίες της Ηγεσίας του 
ΥΕΘΑ που αφορούν τις Ε∆ και Σ.Α., καθηγητών 
πανεπιστηµίων και γενικά πνευµατικών προσωπι-
κοτήτων, για θέµατα ∆ιακλαδικού ενδιαφέροντος, 
Στρατηγικής, Γεωπολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων.  
  β. Συµπεράσµατα ή αποσπάσµατα από σεµινά-
ρια και διηµερίδες που διοργανώνει η Σχολή. 
  γ. Εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητες της 
Σχολής. 
  δ. Οι εργασίες δεν θα υπερβαίνουν τις 4.000 λέ-
ξεις, πρέπει να περιλαµβάνουν πλήρη επιστηµονική 
τεκµηρίωση-βιβλιογραφία και να αναφέρουν πλή-
ρως τα στοιχεία του συγγραφέα. 
 
        ∆εν δηµοσιεύονται εργασίες που περιέχουν 
διαβαθµισµένες πληροφορίες, που δεν τεκµηριώνε-
ται το περιεχόµενό τους και που έχουν αιχµές πολι-
τικής φύσεως ή µη ευπρεπείς εκφράσεις. 
       ∆ηµοσίευση εργασίας δεν σηµαίνει αποδοχή 
απόψεων του συντάκτη της από την Α∆ΙΣΠΟ. 
       Οι βιβλιογραφικές σηµειώσεις πρέπει να έχουν 
ενιαία αρίθµηση, να βρίσκονται στο τέλος του άρ-
θρου και να δίνονται ως εξής: Ονοµατεπώνυµο 
συγγραφέα, Τίτλος βιβλίου και υπότιτλος,  Πόλη 
έκδοσης, Εκδοτικός οίκος, Έτος έκδοσης, Σελίδες. 
      Οι µελέτες στρατηγικού και γεωπολιτικού περιε-
χοµένου πρέπει να συνοδεύονται και από σχετικούς 
χάρτες και σχεδιαγράµµατα. Φωτογραφίες δηµοσι-
εύονται µόνο εάν το περιεχόµενό τους κρίνεται ανα-
γκαίο για την πληρέστερη κατατόπιση του αναγνώ-
στη. 
      Το κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από πε-
ρίληψη περίπου 50 λέξεων. Η οποιαδήποτε συνερ-
γασία πρέπει να παραδίδεται υπό ηλεκτρονική 
µορφή  καθώς και σε δύο τυπωµένα αντίγραφα 
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Πρόλογος 

 
 Η Α∆ΙΣΠΟ τολµά να προβεί στην έκδοση του 1ου τεύχους του προβλεπόµε-
νου από τον οργανισµό της περιοδικού µε τίτλο "∆ιακλαδική Επιθεώρηση". Έχει 
προγραµµατισθεί η έκδοση τριών τευχών για το έτος 2004 (Μάρτιο - Ιούλιο - 
Οκτώβριο) και από το 2005 κάθε τρεις µήνες. 
 
 Η "∆ιακλαδική Επιθεώρηση", ως η περιοδική έκδοση της Α∆ΙΣΠΟ  έχει στόχο 
να συνεισφέρει στην πολύπλευρη ενηµέρωση των στελεχών και των τριών Κλά-
δων, σε θέµατα γενικότερου στρατιωτικού ενδιαφέροντος που πραγµατεύεται η 
Σχολή, όπως : Εθνικής Πολιτικής - Στρατηγικής, Άµυνας, Ιστορίας, ∆ιακλαδικής 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Οργάνωσης - ∆ιοίκησης, ∆ιοικητικής Μέριµνας και 
Τεχνολογικών Εξελίξεων Οπλικών Συστηµάτων των Ε∆, καθώς και άλλα επίκαι-
ρα θέµατα. 
 
 Με την ελπίδα ότι στο µέλλον θα ανταποκριθούµε στις προσδοκίες όλων 
θα προσπαθήσουµε για τη συνεχή βελτίωση του περιοδικού και για τυχόν πα-
ραλείψεις µας ζητούµε κατανόηση και συνεργασία. 
 
 
          Η Συντακτική Επιτροπή 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Α/ΓΕΕΘΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ 
Α∆ΙΣΠΟ      

  
 
 
Κύριε Υπουργέ 
Κυρίες και κύριοι 
  
 Συµπληρώνονται σχεδόν δύο χρόνια από τη στιγµή που ξεκίνησε η 
υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας µας. Ανάµεσα στους κύριους άξονες του 
προγράµµατος αυτού, εκτός των άλλων, ήταν η αναδιοργάνωση της δοµής 
των Ε∆ µε την εφαρµογή της διακλαδικότητας και η αναβάθµιση της 
εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού.   
 Η εφαρµογή της διακλαδικότητας και η εκπαίδευση είναι δύο τοµείς 
άρρηκτα συνδεδεµένοι. Μόνο µέσα από τη διακλαδική εκπαίδευση είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν στόχοι όπως :  η ανάπτυξη της κοινής αντίληψης και 
µεθόδων εργασίας, η δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η εµπέδωση του 
διακλαδικού πνεύµατος και η απόκτηση εµπειρίας µεταξύ των στελεχών, οι 
οποίοι συµβάλλουν στην υλοποίηση της διακλαδικότητας. Η αναγκαιότητα 
παροχής διακλαδικής εκπαίδευσης, έγινε από την αρχή αντιληπτή και 
δροµολογήθηκαν ενέργειες για την επίτευξή της. 

Κάτω από την αµέριστη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και 
του προσωπικού ενδιαφέροντος του κ. ΥΕΘΑ για την ταχύτητα της 
υλοποίησης του στόχου αυτού, κατορθώσαµε να πετύχουµε την ίδρυση και 
λειτουργία της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου (Α∆ΙΣΠΟ), µιας 
Σχολής που θα αποτελεί κοµβικό σηµείο για την επαγγελµατική κατάρτιση 
και τη σταδιοδροµία των αξιωµατικών των Ε∆.   

Μέσα από την παρεχόµενη διακλαδική εκπαίδευση στην Α∆ΙΣΠΟ 
επιδιώκουµε την προαγωγή της ικανότητας των αξιωµατικών στη σχεδίαση, 
διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους  για 
τη στελέχωση εθνικών και συµµαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό και λοιπών εθνικών – συµµαχικών θέσεων και να 
τους καταστήσουµε ικανούς διοικητές και επιτελείς διακλαδικών 
στρατηγείων.  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΚΤΟΥ ΤΗΣ 
Α∆ΙΣΠΟ  
Υπτγου κ. Κων/νου Καραγεωργίου   
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ  
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ      
 
 
 Κύριε Υπουργέ 

 

 Η παρουσία σας στη σηµερινή τελετή εγκαινίων της Ανωτάτης ∆ιακλα-
δικής Σχολής Πολέµου αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τη Σχολή και επιδεικνύει 
έµπρακτα το ενδιαφέρον σας για την επιµόρφωση των Αξιωµατικών των Ε-
νόπλων ∆υνάµεων. 

 Οι αλλαγές, που έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελλούνται 
σήµερα στον παγκόσµιο χώρο, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας που εµ-
φανίζονται απρόβλεπτα και αιφνιδιαστικά, κάνουν επιτακτική την ύπαρξη 
σύγχρονων και ευέλικτων Ενόπλων ∆υνάµεων, ικανών να ανταποκριθούν µε 
επιτυχία στις µελλοντικές αποστολές τόσο σε εθνικό όσο και σε συµµαχικό ή 
πολυεθνικό πλαίσιο, που να µπορούν να διεξάγουν επιχειρήσεις σύγχρονου 
πολέµου υπό διακλαδική µορφή, οι οποίες θα στηρίζονται, κυρίως, στην α-
πόκτηση πληροφορικής υπεροχής, στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών 
τάσεων και στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών και επιχειρησιακών δογµάτων. 

 Με την ΑΣΑ επιχειρείται µία ευρείας κλίµακος αναδιοργάνωση προκει-
µένου να δοθούν λύσεις στις νέες και απρόβλεπτες επιχειρησιακές προκλή-
σεις, στην ανάγκη µείωσης του στρατιωτικού δυναµικού µε τη δηµιουργία Ε∆ 
µικρότερων αριθµητικά πλην όµως περισσότερο ευέλικτων και αποτελεσµα-
τικών και σε συσχετισµό µε τον οικονοµικό παράγοντα, επιτυγχάνοντας το 
βέλτιστο κόστος σε συνδυασµό µε την καλύτερη απόδοση, για τα οποία απα-
τείται  η ύπαρξη στελεχών κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευµένων, που να 
µπορούν να υλοποίήσουν οράµατα και να σηκώσουν το βάρος και την ευθύνη 
των αλλαγών, που επιβάλλουν οι περιστάσεις. 
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 Η µέχρι τώρα επιµόρφωση των αξιωµατικών παρείχετο από τις Σχολές 
Πολέµου των Κλάδων ΑΣΠ, ΝΣΠ και ΣΠΑ, πράγµα το οποίο, όπως διαπιστώ-
θηκε, δηµιουργούσε δυσχέρειες στο διακλαδικό χαρακτήρα των ενεργειών, 
που επιβάλλει το σύγχρονο περιβάλλον και ως εκ τούτου η υιοθέτηση συστη-
µάτων εκπαίδευσης, που εξυπηρετούν τη φύση των διακλαδικών επιχειρή-
σεων ήταν µονόδροµος. 
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 Αποφασίστηκε η δηµιουργία της Α∆ΙΣΠΟ µε ταυτόχρονη κατάργηση των 
Σχολών Πολέµου των Κλάδων, οι οποίοι πρέπει να θεωρούνται συγκοινωνού-
ντα δοχεία µεταξύ τους, για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά, να απαλείψει 
τις ανησυχίες και να δώσει λύσεις στις ανάγκες διακλαδικών επιτελών και 
διοικητών, όπως προκύπτει από την αποστολή της. 

 Η δηµιουργία, συγκρότηση και λειτουργία της Α∆ΙΣΠΟ, στο λίγο χρόνο 
που διατέθηκε, αποτέλεσε στοίχηµα για το προσωπικό και χρειάστηκαν κό-
πος, θέληση, αυτοσεβασµός ενός εκάστου των στελεχών, σύµπνοια, αποφα-
σιστικότητα και πολλές φορές αναζήτηση χρυσών τοµών µε συµβιβασµό φι-
λοσοφιών και απόψεων των αξιωµατικών διαφορετικών κλάδων. Έτσι, µε τη 
συµπαράσταση όλων των παραγόντων και τις κατευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ, φθά-
σαµε στο ποθητό αποτέλεσµα, τη δηµιουργία του λίκνου της διακλαδικότη-
τας, επιστέγασµα του οποίου είναι η σηµερινή τελετή εγκαινίων. 

 Απευθυνόµενος, µε την άδειά σας, στους  µαθητές της Σχολής θα ήθελα 
να τους επισηµάνω τρεις σηµαντικές παραµέτρους. 

 Η διεύρυνση των γνώσεών τους πρέπει να αποτελεί συνεχές µέληµά 
τους, γιατί µόνο έτσι θα επιβιώσουν επαγγελµατικά στην εποχή µας, που εί-
ναι εποχή απαιτήσεων. 

 Επιδίωξη πρέπει να είναι η ελευθερία σκέψης για να µπορούν να συµµε-
τέχουν παραγωγικά και µε ουσιαστικά αποτελέσµατα στα θέµατα που θα 
τους ανατεθούν για χειρισµό. 

 Πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι γιατί αποτελούν τους σκαπανείς 
της διακλαδικής εκπαίδευσης και τους φορείς διακλαδικότητας και να συν-
δυάζουν την απαίτηση για µάθηση µε την προσπάθεια βελτίωσης των συν-
θηκών της Σχολής µε προτάσεις. 

 

 Κύριε Υπουργέ 

 Επιτρέψτε µου συναισθανόµενος την τιµή και την ευθύνη, που απορρέ-
ουν από την επιλογή  µου ως πρώτου διοικητού της Α∆ΙΣΠΟ, να ευχαριστήσω 
τους συνεργάτες µου αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς, στρατιώτες,  ναύτες, 
σµηνίτες και πολιτικό προσωπικό της Σχολής για τις προσπάθειες που κατέ-
βαλαν και να αναφέρω ότι η Α∆ΙΣΠΟ και κατ' επέκταση οι Ένοπλες ∆υνάµεις 
κέρδισαν το στοίχηµα 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ    
ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  
∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
 

 
 
Όταν ανέλαβα την ηγεσία των Ενόπλων 

µας ∆υνάµεων, σας παρότρυνα στην πραγ-
µατοποίηση του οράµατός της δηµιουργίας 
«Σύγχρονων και αποτελεσµατικών Ενόπλων 
∆υνάµεων, υψηλής µαχητικής και αποτρεπτικής ικανότητας, µε διεθνές κύ-
ρος, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ασφάλειας σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο, που θα αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για την επίτευξη των 
εθνικών στόχων και αναντικατάστατη συνιστώσα της εθνικής µας ισχύος». 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης αυτού του οράµατος, σύµφωνα και µε τις 
αποφάσεις της Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας, προχωρήσαµε στη δηµιουργία 
σύγχρονων δοµών οργάνωσης και εφαρµόσαµε νέες σχέσεις διοίκησης, οι 
οποίες σηµατοδοτούν την περαιτέρω πορεία µας για την ολοκλήρωση του 
οράµατός µας και την κατ’ ουσία εφαρµογή της διακλαδικότητας. 
   

Μετά από επτά µήνες σκληρής και συλλογικής προσπάθειας, νιώθω την 
ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να  µοιραστώ µαζί σας,  ορισµένες από τις 
σκέψεις, απόψεις και προβληµατισµούς µου για το επιτελούµενο έργο εφαρ-
µογής της διακλαδικότητας και την περαιτέρω πορεία µας.   
 

ΕΝΝΟΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Μιλώντας σήµερα για διακλαδικότητα «δεν ανακαλύπτουµε κάτι νέο» 
ούτε προκαλούµε «επανάσταση» στο πεδίο των πολεµικών εφαρµογών. Αν 
µάλιστα κάποιος προσπαθήσει µέσα από την ιστορική µελέτη της  εξέλιξης 
της πολεµικής τέχνης, να εντοπίσει την χρονική περίοδο κατά την οποία ε-
κτελέσθηκαν «κοινές» επιχειρήσεις για πρώτη φορά, πιθανόν να ξαφνιαστεί 
όταν διαπιστώσει ότι η µέθοδος αυτή εφαρµοζόταν συχνά από τους Αρχαί-
ους Έλληνες. 

Η ολοκληρωµένη µορφή της διακλαδικότητας εκφράζεται µε την αρµονι-
κή και πλήρως συντονισµένη δράση των Κλάδων στον χώρο της µάχης ή της 
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αντιπαράθεσης, επιφέροντας ταυτόχρονα και την µεγιστοποίηση της αποτε-
λεσµατικότητας αυτών. Η επίτευξη αυτού του στόχου, προϋποθέτει τον κα-
τάλληλο µετασχηµατισµό επιµέρους εννοιών σε διακλαδικές δυνατότητες και 
την υπό µορφή πλέγµατος,  σύνθεση και εφαρµογή τους. Το βασικό, όµως, 
σηµείο το οποίο πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι η σύνθεση 
του πλέγµατος αυτού, δεν θα πρέπει να αποτελεί µια απλή συρραφή, αλλά 
µια πλήρως µελετηµένη και σχεδιασµένη σύζευξη  των διακλαδικών αυτών 
εννοιών.   
  
 Η εφαρµογή της διακλαδικότητας απαιτεί αρχικά, κατάλληλη οργανωτι-
κή δοµή και ανάλογες σχέσεις διοίκησης. ∆εν νοείται διακλαδικότητα χωρίς 
την ύπαρξη µιας µείζονος κεντρικής αρχής, µε ανάλογο αριθµό διακλαδικών 
Στρατηγείων υπό την επιχειρησιακή της διοίκηση, η οποία θα έχει την όλη 
ευθύνη της σχεδίασης και διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Μιας αρχής λοιπόν 
η οποία, εκτός των άλλων, θα εκπονεί αλλά και θα αναθεωρεί , όποτε υπάρ-
χει ανάγκη, τα διακλαδικά δόγµατα. Αυτά τα δόγµατα θα πρέπει να αποτε-
λούν το φάρο, την κορωνίδα της επιχειρησιακής σχεδίασης των Ε∆ και το ση-
µείο αναφοράς των αντιστοίχων δογµάτων των διαφόρων Κλάδων. 

….ανασύρας τα πλοία του εις την ξηράν, πλησίον του Ροιτείου. 
            Όταν προσήγγισαν οι Αθηναίοι απεβίβασαν αγήµατα και 
ενεπλάκησαν και κατά ξηράν και από των πλοίων εις αγώνα …. 
 
     ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
 Θεωρώ σαν κοµβικό σηµείο για την περαιτέρω αναβάθµιση της  αποτε-
λεσµατικότητας των Κλάδων και για τη µεγιστοποίηση των ιδιαίτερων επι-
χειρησιακών ικανοτήτων τους, τοπικά και χρονικά,  την ανάληψη και την ε-
κτέλεση των διαδικασιών επιχειρησιακής σχεδίασης από αυτή τη µείζονα κε-
ντρική αρχή. Η υλοποίηση της επιχειρησιακής σχεδίασης  αποτελεί  έργο – 
στόχο που απαιτεί την υψηλότερη δυνατή συνεργασία,  συνέργια και συνα-
ντίληψη όλων των εµπλεκοµένων .  
 

Ζωτικά κοµµάτια, τα οποία συµπληρώνουν το διακλαδικό αυτό πλέγµα 
λειτουργίας είναι επιπλέον οι έννοιες, της ενοποίησης των δικτύων πληρο-
φοριών, επικοινωνιών και εφαρµογών της ∆ιοικητικής Μέριµνας. Η υλοποίη-
ση και εφαρµογή αυτών των εννοιών, αποτελεί τους συνδετικούς αµφίδρο-
µους αγωγούς µεταφοράς στοιχείων, δεδοµένων και εφοδίων, µέσω των ο-
ποίων είναι δυνατόν να επιτευχθούν  τόσο η επιτυχής σχεδίαση, διοίκηση και 
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έλεγχος, όσο και η εξασφάλιση της συνεχούς και αποτελεσµατικής υποστή-
ριξης , από άποψη διοικητικής µέριµνας, των επιχειρήσεων  
    
 Τα κοµµάτια του διακλαδικού αυτού πλέγµατος δεν θα καταστούν όµως 
λειτουργικά εάν δεν συνδεθούν κατάλληλα. ∆εν θα έχουν τη µέγιστη αποτε-
λεσµατικότητα και θα αποτελούν απλά τα τµήµατα ενός µη ολοκληρωµένου 
«παζλ». Ο κύριος συνδετικός κρίκος που θα δώσει «σάρκα και οστά» στην έν-
νοια της διακλαδικότητας, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του «διακλα-
δικου πνεύµατος» 
 Η ανάπτυξη του διακλαδικού πνεύµατος, οµολογώ ότι αποτελεί  ένα το-
µέα των δραστηριοτήτων µας που µε προβληµατίζει ιδιαίτερα. ∆εν είναι 
στόχος του οποίου την εφαρµογή µπορούµε να επιβάλλουµε µε κάποιας µορ-
φής διαταγή και πολύ  περισσότερο δεν µπορούµε να προκαθορίσουµε την 
υλοποίησή του χρονικά. Αποτελεί τη σχέση, η οποία θα καλλιεργηθεί µέσα 
από τις διαδικασίες της διακλαδικής εκπαίδευσης, στις σχολές των Ενόπλων 
µας ∆υνάµεων,  τη συνύπαρξη - συνέργια στον επιτελικό χώρο και θα ολο-
κληρωθεί κάτω από τις διεργασίες της κοινής σχεδίασης των επιχειρήσεων 
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί, αν απαιτηθεί, η αρµονική συνεργασία στο χώ-
ρο της µάχης. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
 

Όπως αντιλαµβάνεστε, το όλο έργο που αναλάβαµε είναι µεγάλο, δύ-
σκολο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις µας, τόσο από το Εθνικό όσο και από 
το συµµαχικό φάσµα επιχειρησιακών αποστολών, επιβάλλουν την υλοποίησή 
του  σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Θα νικήσει εκείνος του οποίου το στράτευµα διακατέχεται από 
το ίδιο πνεύµα σε όλα του τα επίπεδα. 
      ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ 

 
Κάθε έργο, τέτοιας εµβέλειας, προκειµένου να ολοκληρωθεί, απαιτεί 

συγκεκριµένες αλυσιδωτές διαδικασίες όπως: µελετηµένο προγραµµατισµό 
ενεργειών, λεπτούς χειρισµούς, ορθολογική και ρεαλιστική κατανοµή του 
«διατιθέµενου» χρόνου και αυστηρή τήρηση αυτού κατά την υλοποίηση. Βέ-
βαια η αναγκαιότητα υλοποίησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι επιβε-
βληµένη, αλλά αυτό δεν σηµαίνει και δεν πρέπει να υποθάλπει ανάλογες 
σκέψεις, ότι τα βήµατα και ενέργειές µας είναι αποτέλεσµα πρόχειρου ή τυ-
χαίου σχεδιασµού.  Όλα µας τα βήµατα ακολούθησαν τις απαιτούµενες δια-
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δροµές και οι µέχρι τώρα προσπάθειές µας ολοκληρώνονται εντός των  προ-
καθορισµένων χρονικών ορίων. 
 

Αποτελεί κανόνα, και εµείς δεν αποτελούµε την εξαίρεση, το γεγονός ότι 
η µεταβατική περίοδος µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών οποιασδήπο-
τε µορφής αναδιοργάνωσης, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και ότι χρήζει αυξη-
µένης προσοχής. Στις Ένοπλες ∆υνάµεις αυτό προσλαµβάνει ακόµα µεγαλύ-
τερες διαστάσεις, γιατί δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαταραχθεί το 
τρέχον επίπεδο λειτουργίας και κυρίως η επιχειρησιακή µας ετοιµότητα. 
 

Το εξαγώγιµο στοιχείο των προσπαθειών µας αποτελεί µια νέα φιλο-
σοφία στις σχέσεις διοίκησης των Ε∆, η οποία πέρα από την αποτελεσµατι-
κότερη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των Κλάδων και τον αποδοτικότερο 
συντονισµό των ενεργειών µας, συντελεί και στην ταχύτερη και βέλτιστη α-
ντιµετώπιση της οποιασδήποτε «θερµής» κατάστασης ή κρίσης, καθόσον ο 
Α/ΓΕΕΘΑ δεν θα κληθεί να συντονίσει τις δυνάµεις των Κλάδων υπό την πίεση 
των γεγονότων, αλλά θα έχει σχεδιάσει τις αποστολές αυτών, θα έχει εκπαι-
δεύσει και εξοπλίσει ανάλογα και θα έχει αξιολογήσει τις ικανότητες και δυ-
νατότητές τους, από την περίοδο της ειρήνης.  
 

Καταλαβαίνετε προφανώς, ότι η δυνατότητα της ταχύτερης και αποτε-
λεσµατικότερης αυτής αντιµετώπισης των διαφόρων καταστάσεων αποκτά 
ιδιαίτερη  σηµασία στον Ελληνικό επιχειρησιακό χώρο, καθόσον δεν έχουµε 
την πολυτέλεια µεγάλων χρονικών περιόδων για λήψη και εφαρµογή των 
αποφάσεων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του πνεύµατος και για την πλήρη 
κάλυψη των Εθνικών µας αναγκών, δηµιουργήσαµε πέντε διακλαδικά Στρατη-
γεία, τα οποία βρίσκονται υπό την επιχειρησιακή διοίκηση του Α/ΓΕΕΘΑ από 
τον καιρό της ειρήνης.  
  
 Αυτά τα διακλαδικά Στρατηγεία θεµελιώνουν τη νέα δοµή των Ενόπλων 
µας ∆υνάµεων και είναι αυτά που, µε τις δυνάµεις τους, θα αποτελέσουν την 
αιχµή του διακλαδικού επιχειρησιακού δόρατος της χώρας µας εναντίον ο-
ποιουδήποτε τολµήσει να επιβουλευτεί τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Είναι 
τα δάκτυλα του χεριού των Ενόπλων δυνάµεων τα οποία ενώ εκ φύσεως δεν 
είναι όµοια, εντούτοις δουλεύουν αρµονικά για έναν κοινό σκοπό. Η εύρυθµη 
αυτή αλλά και επιτυχής λειτουργία των διακλαδικών Στρατηγείων εξαρτάται 
απόλυτα από την ποιότητα και το επίπεδο του προσωπικού που τα στελε-
χώνει σε συνδυασµό µε την τεχνολογική υποστήριξη που διαθέτουν. 
 
 

 
8   1ο Τεύχος   



∆∆ΙΙΑΑΚΚΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
       
  Ανεξάρτητα από το βαθµό της διακλαδικής µετεξέλιξης των Ενόπλων 
µας ∆υνάµεων και τη σηµαντική επίδραση των σύγχρονων στρατιωτικών τε-
χνολογιών, η επιχειρούµενη  νέα  µορφή, θα  συνεχίζει να στηρίζεται στον 
παράγοντα άνθρωπο ο οποίος αποτελεί και το κέντρο κάθε αµυντικού συ-
στήµατος.  
 

H νέα µορφή των Ενόπλων ∆υνάµεων, πέραν των επιχειρησιακών πλεο-
νεκτηµάτων που θα µας προσδώσει, δηµιουργεί παράλληλα και αυξηµένες 
απαιτήσεις επί των δυνατοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων του προσωπι-
κού µας. Απαιτήσεις που καθιστούν σήµερα την ανάγκη για συνεχή επαγγελ-
µατική βελτίωση, τόσο επιτακτική όσο ποτέ. Πρέπει όλα τα στελέχη µας να 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι «αναγκασµένα» να συµµετέχουν σε µια διαρκή 
εκπαιδευτική διαδικασία, προκειµένου να αποκτήσουν νέες ή να εµπλουτί-
σουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες τους.  
  

Το προσωπικό µας, για να είναι ικανό να λειτουργεί σε ένα διακλαδικό 
περιβάλλον πρέπει να διακατέχεται, µεταξύ των άλλων, από  ευρεία στρα-
τιωτική παιδεία, προσαρµοστικότητα και γνώση των επιχειρησιακών δυνα-
τοτήτων των µέσων όλων των κλάδων των Ε∆. 
 

Η επιτελική µόρφωση, η ποικιλόµορφη εµπειρία, η ευκαµψία σκέψης και 
η ευρεία αντίληψη συνθέτουν τις επιµέρους ικανότητες των στελεχών των 
διακλαδικών µας Στρατηγείων και Επιτελείων.  
 

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι το προσωπικό των σύγχρονων Ενόπλων ∆υνά-
µεων θα πρέπει να διαθέτει ένα πολυδιάστατο και ποικιλόµορφο επίπεδο 
ικανοτήτων και γνώσεων. Η ανάγκη απόκτησης προσωπικού τέτοιου επιπέ-
δου, µας οδηγεί στην αναθεώρηση της όλης φιλοσοφίας που πρέπει να διέ-
πει τον τοµέα της εκπαίδευσης. ∆εν µπορούµε να αναφερόµαστε σε διακλα-
δικότητα των Ενόπλων ∆υνάµεων, εάν δεν παρέχουµε στο προσωπικό µας 
διακλαδική εκπαίδευση.  Η αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
των Ενόπλων µας ∆υνάµεων έχει ήδη ξεκινήσει και σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα θα µπορούµε να µιλάµε για πλήρως παρεχόµενη διακλαδική εκπαί-
δευση συγχρόνων απαιτήσεων.  
 

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής αναδιοργάνωσης για την εφαρµο-
γή της διακλαδικής εκπαίδευσης, έχω την άποψη ότι η προσέγγισή µας πρέ-
πει να είναι ευρύτερη και να ξεφεύγει των «στενών – αυστηρών» ορίων της 
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έννοιας «στρατιωτική εκπαίδευση». Πρέπει να επεκταθεί περισσότερο, να 
αρχίσει να καλύπτει και τον τοµέα της γενικότερης επιµόρφωσης του προ-
σωπικού. Προσεγγίζοντας το όλο θέµα της εκπαίδευσης µε αυτό τον τρόπο, 
δεν θα εξασφαλίσουµε µόνο την επάρκεια των γνώσεων και την αναγκαία ε-
ξειδίκευση του προσωπικού για τις επιχειρησιακές ή επιτελικές θέσεις που 
στελεχώνουν κατά την παρούσα χρονική περίοδο ή θα στελεχώσουν στο µέλ-
λον, αλλά δηµιουργούµε, στο προσωπικό µας, το απαραίτητο υπόβαθρο για 
να λειτουργήσει επιτυχώς σε µελλοντικές θέσεις αυξηµένης ευθύνης τόσο σε 
Εθνικό, όσο και σε Συµµαχικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 

Το κυριότερο που θα επιτύχουµε µε την διακλαδική εκπαίδευση, είναι 
ότι θα φέρουµε κοντά, από τα πρώτα επαγγελµατικά τους βήµατα, τα στελέ-
χη των Ε∆. Θα τους γίνει βίωµα, ότι η συνύπαρξή τους στο χώρο αποτελεί 
τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας. Θα µιλάµε επιτέλους την ίδια γλώσσα,  
θα χρησιµοποιούµε την ίδια ορολογία και θα καλλιεργηθεί το διακλαδικό 
πνεύµα. 
 

Είναι γνωστό ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την 
ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλονται  οι διάφορες καταστάσεις. Αυτή η µε-
ταβλητότητα δηµιουργεί ένα κλίµα αβεβαιότητας για το µέλλον των επιχει-
ρήσεων, αναγκάζει τα στελέχη µας να αντιµετωπίζουν το αναπάντεχο και τα 
οδηγεί στο να λαµβάνουν αποφάσεις κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα αυξηµέ-
νης πίεσης. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν ταχύτατα και να συ-
ντελούν στην ορθή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των καταστάσεων.  

…·ήκιστα γαρ πόλεµος επί ρητοις χωρει, αυτός δε αφ’ αυτου τά 
πολλά τεχναται πρός το παρατυγχάνον·……. 
 
            (ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α’122)   

 
 Εδώ λοιπόν προκύπτει ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραµατίζει η διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων και η οποία αφενός µεν  συµπεριλαµβάνεται στα εγ-
χειρίδια όλων των Κλάδων, αφετέρου δε, όπως διαπίστωσα από την πολυετή 
εµπειρία µου στο χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων, είτε δεν αξιοποιείται κα-
τάλληλα, είτε δεν τυγχάνει της προσοχής και βαρύτητας που της αρµόζει. Η 
διαδικασία αυτή συντίθεται από µια σειρά ενεργειών µέσω της οποίας, αυ-
τός που έχει την ευθύνη λήψης της απόφασης, πρέπει να συνειδητοποιήσει, 
ότι θα οδηγηθεί όχι στην µονοδρόµηση της σκέψης του, αλλά στην εξεύρεση 
της επιθυµητής σύντοµης και βέλτιστης λύσης.  
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 Σε αυτό το σηµείο είναι εύλογο να αναρωτηθεί κάποιος για το αν η λήψη 
µιας σωστής και σύντοµης απόφασης είναι αποτέλεσµα µόνο µιας αυστηρής 
τήρησης των ενεργειών που καθορίζει η διαδικασία λήψης απόφασης, όπως 
επίσης και για το αν έννοιες όπως κρίση, γνώση και εµπειρία δεν αποτελούν 
απαραίτητα κριτήρια για την ορθότητα και εγκυρότητα των λαµβανοµένων 
αποφάσεων. 
 

 Η κρίση, η γνώση και η εµπειρία, τόσο αυτού που λαµβάνει την απόφα-
ση όσο και των επιτελών βοηθών του, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Είναι τα 
εφόδια που θα προσδώσουν στο προσωπικό τη δυνατότητα εκτέλεσης µιας 
νοητικής διεξαγωγής των γεγονότων και µιας πλήρους «ενόρασης» των µελ-
λοντικών εξελίξεων, της αντιµετωπιζόµενης κατάστασης, εντοπίζοντας έ-
γκαιρα όλες τις παραµέτρους που µπορούν να την επηρεάσουν . Μια δυνατό-
τητα που θα δώσει στην τυποποιηµένη διαδικασία λήψης απόφασης το ι-
διαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό που θα µας εξασφαλίσει το πλεονέκτηµα του 
να προκαταλαµβάνουµε τις εξελίξεις και όχι να προσπαθούµε να προλάβου-
µε αυτές. 
 

Συνάγεται λοιπόν ότι, τα στελέχη των διακλαδικών επιτελείων πρέπει 
να αναπτύξουν, επιπλέον, την ικανότητα να προσδιορίζουν νοητικά και µε 
διευρυµένη επιχειρησιακή φαντασία, στα πλαίσια της αποστολής, την εξέλι-
ξη των γεγονότων ώστε να οδηγούνται στην λήψη της σωστής απόφασης και 
στην έγκαιρη εκµετάλλευση των πιθανών εχθρικών αδυναµιών.  
 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 
 Οι Ένοπλες ∆υνάµεις αλλάζουν. Γίνονται πιο ευέλικτες, πιο αποτελε-
σµατικές, πιο σύγχρονες. Οι αλλαγές, στο σύνολό τους, φαίνεται ότι εστιά-
ζονται στο στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Θα ήθελα όµως να µην 
σταθούµε µόνο εκεί, αλλά να αντιληφθούµε ότι η διακλαδικότητα θα πρέπει 
να αρχίσει πλέον να διέπει και το τακτικό επίπεδο. Ένα επίπεδο στο οποίο οι 
αλλαγές που επιτελούνται τώρα πιθανόν να µην γίνονται αντιληπτές γιατί 
τυπικά, σε αυτή τη φάση, δεν επηρεάζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα πολε-
µήσουν οι τακτικές µονάδες των Κλάδων. Όταν όµως ολοκληρωθεί η εφαρµο-
γή της διακλαδικότητας, οι µονάδες των Κλάδων θα κληθούν να υλοποιήσουν 
τις αρχές της και να δράσουν υπό το πνεύµα των εκπονηθέντων δογµάτων. 
    

Εφαρµόζουµε τη διακλαδικότητα γιατί αποτελεί την εξέλιξη που θα 
συµβάλει στην επιτυχία της αποστολής µας. ∆εν µιµούµαστε ούτε αντιγρά-
φουµε τυφλά, δοµές, τεχνικές και τακτικές άλλων σύγχρονων στρατών. Μελε-
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τάµε, αξιολογούµε, αναλύουµε, εκτιµούµε,  προσαρµόζουµε και ανάλογα εκ-
µεταλλευόµαστε και εφαρµόζουµε τις εξελίξεις της στρατιωτικής τέχνης και 
τεχνολογίας. 
 

Επισηµαίνω και επιθυµώ να ξεκαθαριστεί µια για πάντα ότι η διακλαδι-
κή επιχειρησιακή λειτουργία µας δεν επιφέρει την κατάργηση των Κλάδων. Η 
ιστορία, η προσφορά και η παράδοση κάθε Κλάδου είναι σεβαστές. Κανείς 
δεν λησµονεί και δεν µπορεί να µείνει ασυγκίνητος µπροστά στις θυσίες και 
στον ποταµό αίµατος του προσωπικού του Στρατού ξηράς που χύθηκε στους 
αγώνες του Έθνους µας για την υπεράσπιση της εδαφικής µας ακεραιότητας 
και των ιδανικών της φυλής µας. Κανείς δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει το 
αήττητο στις µάχες καθώς και τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισε το Πο-
λεµικό µας Ναυτικό, ένα ρόλο µάλιστα τον οποίο είχε ξεκάθαρα εντοπίσει και 
ο Θουκυδίδης «Μέγα γάρ το της θαλάσσης κράτος». Κανείς δεν µπορεί να 
παραγνωρίσει τον καταλυτικό ρόλο της Πολεµικής Αεροπορίας, τις γεµάτες 
τόλµη και ηρωισµό σελίδες της  ιστορίας της αλλά και τον καθηµερινό αγώνα 
που δίνει στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας µας, αποτελώντας το «ορατό 
δόρυ» της αµυντικής µας πολιτικής.  
 

Έφτασε όµως το πλήρωµα του χρόνου, να αντιληφθούµε ότι οι σύγχρο-
νες επιχειρήσεις δεν διεξάγονται πλέον από τους κλάδους σε ανεξάρτητη 
βάση. Οι Ε∆ αποτελούν µία «οµάδα» και όπως σε κάθε οµάδα, τα καλύτερα 
αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µόνο µε την συντονισµένη προσπάθεια, την 
κατά τόπο και χρόνο εκµετάλλευση των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων των µελών 
και  την µεταξύ τους ειλικρινή συνεργασία, εµπιστοσύνη και  αλληλοσεβα-
σµό.   
 

Πρέπει όλοι να κατανοήσουµε ότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις η επιχει-
ρησιακή και τακτική απόσταση µεταξύ χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 
ενεργειών είναι πολύ µικρή. Οι Κλάδοι των Ενόπλων ∆υνάµεων αποτελούν 
συγκοινωνούντα δοχεία στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων και οι δραστη-
ριότητές τους, σε όλο το φάσµα του «χώρου της µάχης», µια αλυσίδα που σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει να σπάσει. 
 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Αναλάβαµε την υλοποίηση ενός έργου που θα καθορίσει τη µορφή των 
Ενόπλων µας ∆υνάµεων για την επόµενη, τουλάχιστον δεκαετία. Ξέρω ότι 
προχωράµε γρήγόρα και σε πολλές περιπτώσεις µε εξαντλητικούς ρυθµούς. 
∆εν έχουµε όµως την πολυτέλεια χρονοβόρων διαδικασιών εφαρµογής. Οι ι-
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διοµορφίες του Εθνικού µας περιβάλλοντος και οι ιδιαιτερότητες των απει-
λών που αντιµετωπίζει η χώρα µας δεν επιτρέπουν αργούς ρυθµούς ή στά-
σεις. Οι ίδιοι οι καιροί το δείχνουν αυτό. 
 

Είµαστε αντιµέτωποι µε µια τεράστια πρόκληση που απαιτεί τη λει-
τουργία µας υπό το πρίσµα του «διακλαδικού πνεύµατος», αλλά και τη συ-
στράτευση των δυνάµεων όλου του προσωπικού, ανεξάρτητα από βαθµό και 
θέση. ∆εν θέλω λοιπόν µεµψιµοιρίες, άτοπους προβληµατισµούς, αναποφα-
σιστικότητα, ψευτοδιλήµµατα ή µικροπολιτικές αντιλήψεις περί πρωτοκαθε-
δρίας των Κλάδων. Όλα αυτά δεν συµβαδίζουν µε την έννοια της διακλαδικό-
τητας, αντίθετα υπονοµεύουν την πορεία µας προς αυτή. 
 

 Στη διαδικασία της υλοποίησης είναι πιθανό να εντοπισθούν σηµεία τα 
οποία χρήζουν βελτίωσης ή ακόµα και αλλαγής. Τονίζω, ότι είµαι ανοικτός 
στις όποιες τεκµηριωµένες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες θα συντελέσουν 
στην αρτιότερη θεµελίωση και επιτυχή ανέγερση του οικοδοµήµατος των Ε-
νόπλων µας ∆υνάµεων. 
 

Η εφαρµογή της διακλαδικότητας είναι ο στόχος µας αλλά σε καµία πε-
ρίπτωση δεν σηµαίνει και το τέλος της µετεξέλιξης των Ενόπλων µας ∆υνά-
µεων. ∆εν αποτελεί την τελευταία «κορυφή» που αποµένει να κατακτήσουµε. 
Είναι η «ελάχιστη» απαίτηση για να έχουµε ένα σύγχρονο επίπεδο Ενόπλων 
∆υνάµεων, ένα επίπεδο που θα εξασφαλίζει τη χώρα µας από κάθε επιβου-
λή, ένα επίπεδο που θα καλύπτει µε το πέπλο της ασφάλειας τις ειρηνικές 
προσπάθειες του Ελληνικού λαού για µεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο και ανά-
πτυξη, σε όλους τους τοµείς.    
 
 Η πυξίδα που µας οδηγεί, δείχνει σταθερά την κατεύθυνση της ποιοτι-
κής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των Ενόπλων µας ∆υνάµεων. ∆εν έχου-
µε περιθώρια για µέτριες επιδόσεις και συµβιβαστικά αποτελέσµατα. Η Πο-
λιτική Ηγεσία και µέσω αυτής ο Ελληνικός λαός, αναµένει πολλά από τις Έ-
νοπλες ∆υνάµεις. Έχει, πολλάκις, διατυπώσει και έχει εκφράσει τη µεγάλη 
του εµπιστοσύνη σ’ εµάς. ∆εν µας επιτρέπεται λοιπόν να τον απογοητεύσου-
µε.    
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ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΥΥ 
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕ..∆∆..  

 

∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ∆∆ΙΙΣΣΠΠΟΟ  
 

Η ανάγκη για την δηµιουργία σχολών πολέµου, στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υ-
νάµεις, διαπιστώθηκε στις αρχές του περασµένου αιώνα. Πρώτα το Πολεµικό 
Ναυτικό το 1921 και ο Στρατός Ξηράς το 1925, ίδρυσαν σχολές πολέµου.  Μετά 
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ακολούθησε η Πολεµική Αεροπορία στην ίδρυση 
της δικής της σχολής πολέµου το 1957. Οι σχολές αυτές λειτούργησαν ανεξάρ-
τητα µέχρι το 2003, µε παρόµοια αλλά ανεξάρτητα προγράµµατα εκπαίδευσης. 

ΣΠΑ (ΠΑ) 
1957-2003 

ΑΣΠ (ΣΞ) 
1925-2003 ΝΣΠ (ΠΝ) 

1921-2003 

    
Η αναδιάρθρωση της δοµής, το νέο δόγµα, στα πλαίσια του διακλαδικού 

προσανατολισµού, των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, ανέδειξε την ανάγκη δη-
µιουργίας ενιαίας σχολής επιτελικής εκπαίδευσης, διακλαδικού χαρακτήρα, µε 
τη συµµετοχή Αξιωµατικών από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
H λειτουργία της Α∆ΙΣΠΟ εγκρίθηκε µε το Ν. 3186/01 Οκτ 2003 (ΦΕΚ 230 Α’) και 
ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2003. 

Το έµβληµα της Σχολής αποτελείται από το έµβληµα του 
ΓΕΕΘΑ µε τα σύµβολα των 3 Κλάδων και µε την προσθή-
κη ενός βιβλίου και ενός ξίφους που κόβει τον «Γόρδιο 
∆εσµό», που συµβολίζουν τη δύναµη και την 
αποφασιστικότητα που δίδει η γνώση για την επίλυση 
παντός προβλήµατος. Στο πάνω µέρος του εµβλήµατος 
φέρεται η επιγραφή «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ»  
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ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΑΑ∆∆ΙΙΣΣΠΠΟΟ  
 

Η Α∆ΙΣΠΟ είναι ένα Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα µεταπτυχια-
κού χαρακτήρα και αποστολή της είναι : 

 
«Να παρέχει διακλαδική εκπαίδευση επιχειρη-
σιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και 
επιµόρφωση επί βασικών θεµάτων, γεωπολιτι-
κής σε ανώτερα στελέχη των Ε∆, µε σκοπό την 
προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, 
διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρή-
σεων, την κατάρτισή τους για τη στελέχωση 
εθνικών και συµµαχικών διακλαδικών στρατη-
γείων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό και λοιπών 
εθνικών – συµµαχικών / διεθνών θέσεων για 
να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και 
επιτελείς διακλαδικών στρατηγείων.» 

 
Η Α∆ΙΣΠΟ λειτουργεί και ως επιστηµονικός φορέας στο χώρο των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων για θέµατα ∆ιακλαδικότητας, Άµυνας, Ασφάλειας και Γεωπολιτικής - 
Στρατηγικής στα πλαίσια Εθνικού – Συµµαχικού και ∆ιεθνούς ενδιαφέροντος. 
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ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ∆∆ΙΙΣΣΠΠΟΟ  
 
 

Η Α∆ΙΣΠΟ στεγάζεται στο στρατόπεδο «Ταξιάρχου Λασκαρίδη Κωνσταντί-
νου» σε κτίριο εµβαδού 1910 τ.µ. ευρισκοµένου εντός δάσους 150 στρεµµάτων. 

 

  
Η ανέγερση του κτιρίου άρχισε το 1911 µε προορισµό τη στέγαση της  «Νέ-

ας Γεωργικής Σχολής». 
Το κτίριο είναι νεοκλασικού τύπου και έχει χαρακτηρισθεί µνηµείο τέχνης 

λόγω του µοναδικού αρχιτεκτονικού του στυλ. Έχει κάτοψη σχήµατος «Ε» και 
αποτελείται από ηµιυπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. 
 Πιστεύεται ότι, επειδή προσοµοιάζει προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 
του Ιταλού Vitaliano Poseli, είναι έργο δικό του. 
 Η ανέγερση του κτιρίου, ολοκληρώνεται το έτος 1927 και χρησιµοποιείται 
από τις στρατιωτικές αρχές.  

Την 7η Ιανουαρίου 1928 το κτίριο υφίσταται σοβαρές καταστροφές από 
µεγάλη πυρκαγιά και καθίσταται ακατάλληλο για χρήση παρέµεινε δε σε αυτή 
τη κατάσταση µέχρι το 1930, οπότε ολοκληρώθηκαν οι επισκευές.  
 Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του από το 1927 µέχρι σήµερα το κτίριο έ-
χει χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως. 

Από το 1934 – 1940, στεγάζονταν η Σχολή Τεχνιτών και η Σχολή Εφέδρων 
Αξιωµατικών Πυροβολικού  Από το 1934 – 1940, η Ανωτάτη Σχολή Πολέµου 
του ΣΞ, στεγαζόταν επίσης στο ίδιο κτίριο. 
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 Μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου το κτίριο χρησιµοποιήθηκε 
ως χώρος περίθαλψης τραυµατιών και µετά την εισβολή των Γερµανών στην 
Ελλάδα το 1941 ως αποθήκη εφοδίων και υλικών του Γερµανικού στρατού. Μετά 
την απελευθέρωση από τους Γερµανούς στέγασε την Βρετανικο-Ινδική Ταξιαρ-
χία και τµήµατα του Ελληνικού Στρατού ( Κέντρο διερχοµένων Θεσ/νίκης – Αθή-
νας). Το έτος 1948 το κτίριο περιήλθε στην πλήρη κατοχή του Ελληνικού Στρα-
τού και µέχρι το 1950 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντηρήσεως και αποκατά-

στασης ζηµιών, που είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια του πολέµου.    
 
 Από το 1950 στεγαζόταν η Ανωτάτη Σχολή Πολέµου του ΣΞ , όπου και λει-
τουργούσε µέχρι την 24η  Ιουλίου  2003 . 
 Από την 25 Ιουλίου  2003 άρχισε η λειτουργία της Α∆ΙΣΠΟ. 
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ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ--ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑ∆∆ΙΙΣΣΠΠΟΟ  
 

Η Σχολή είναι ισότιµη µε διακλαδικό σχηµατισµό. Στη θέση του ∆ιοικητή το-
ποθετείται εκ περιτροπής από τους τρεις Κλάδους  των Ενόπλων ∆υνάµεων, α-
ξιωµατικός µε βαθµό Υποστρατήγου και 
αντιστοίχου των άλλων Κλάδων. Στις θέ-
σεις του Υποδιοικητή και του ∆ιευθυντή 
Σπουδών τοποθετούνται αξιωµατικοί µε 
βαθµό Ταξιάρχου και αντιστοίχου των 
άλλων Κλάδων. Η σειρά στελέχωσης των 
παραπάνω θέσεων είναι η ακόλουθη: 
Στρατού Ξηράς-Πολεµικού Ναυτικού-
Πολεµικής Αεροπορίας. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Α∆ΙΣΠΟ 

 Η  εκπαίδευση στην Α∆ΙΣΠΟ διεξάγεται  από τις έδρες που είναι: 
 Έδρα Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ΕΕΣ) 
 Η ΕΕΣ παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες αφο-
ρούν στο Σύστηµα Χειρισµού Κρίσεων, τη ∆ιαδικασία Λήψεως Απόφασης και την 
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ανά Κλάδο. Εκτελεί πρακτικές εφαρµογές των ανωτέρω 
µε την οργάνωση και διδασκαλία επιτελικών ασκήσεων σε θέµατα Χειρισµού Κρί-
σεων, Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης ανά Κλάδο, Μικτών Επιχειρήσεων (ΣΞ-ΠΝ , ΣΞ-
ΠΑ , ΠΝ-ΠΑ ) και Επιχειρησιακής Σχεδίασης κοινής και για τους τρεις Κλάδους. 
 
 Έδρα ∆ιακλαδικού Αµυντικού Προσανατολισµού (Ε∆ΑΠ) 
 Η Ε∆ΑΠ παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε θέµατα ∆ογ-
µάτων, Ηγεσίας, ∆ιοίκησης ∆ιευθυντικής, Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και Ορο-
λογίας. Πραγµατοποιεί παρουσιάσεις σε θέµατα Οργάνωσης και Λειτουργίας του 
ΥΕΘΑ, των ΓΕ, των ∆ιακλαδικών Επιχειρησιακών Στρατηγείων (Ελληνικών και ΝΑ-
ΤΟ), καθώς και των Σωµάτων Ασφαλείας. Εκτελεί πρακτικές εφαρµογές µε την 
οπγάνωση και διδασκαλία επιτελικών ασκήσεων σε αντικείµενα, Ειρηνευτικών Ε-
πιχειρήσεων και Συµµαχικού Στρατηγείου. 
 
 Έδρα Ασφάλειας Στρατηγικής (ΕΑΣ) 
 Η ΕΑΣ παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε θέµατα, ΠΕΑ, 
Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΘΣΣ, Στρατηγικής, ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 
∆ιεθνούς και Περιφερειακού Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος και των κινδύνων από 
Σύγχρονες Απειλές. 
 

 
18   1ο Τεύχος   



  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

 Έδρα ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων-Ασκήσεων (Ε∆ΕΑ) 
 Η Ε∆ΕΑ παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για τη Σχεδίαση 
– Εκτέλεση – Υποστήριξη ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων. Εκτελεί ασκήσεις εφαρµογής 
των ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων, των διαδικασιών Επιχειρησιακής Σχεδίασης, ∆ιεύ-
θυνσης και ∆ιεξαγωγής των πάσης φύσεως ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων καθώς ε-
πίσης και µε τη χρήση Η/Υ [(C4I) – JTLS].  
 
  Η εκπαίδευση επίσης, υποστηρίζεται συντονίζεται και οργανώνεται από τα 
τµήµατα: 
 
 Τµήµα Εκπαίδευσης 
 Το Τµήµα Εκπαίδευσης συντάσσει και µεριµνά για την υλοποίηση του προ-
γράµµατος εκπαίδευσης, εισηγείται το διορισµό εξωτερικών οµιλητών, µεριµνά 
για τον προγραµµατισµό των εκπαιδευτικών επισκέψεων και στο τέλος της εκ-
παιδευτικής σειράς, συντάσσει και υποβάλλει τον απολογισµό εκπαίδευσης µε 
σχετικές προτάσεις. 
 
 Τµήµα Μελετών-Ερευνών 
 Το Τµήµα Μελετών – Ερευνών µελετά και ερευνά την εξέλιξη των πολεµικών 
µέσων και ιδεών και την επίδραση αυτών στην οργάνωση και χρησιµοποίηση των 
στρατευµάτων, για την υποβολή προτάσεων διαµόρφωσης πολεµικών δογµάτων, 
κανόνων και µεθόδων. Θέµατα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς αντικειµενικούς 
σκοπούς της Σχολής, µε ανάλογες τροποποιήσεις στην εκπαιδευτική ύλη. Εισηγεί-
ται µέτρα για τη βελτίωση των εφαρµοζόµενων µεθόδων εκπαίδευσης. 
 
 Τµήµα Πληροφορικής 

Αποστολή του Τµήµατος Πληροφορικής είναι η οργάνωση και διεξαγωγή της 
εκπαίδευσης σε θέµατα πληροφορικής, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και τε-
χνική υποστήριξη των διοικητικών - εκπαιδευτικών συστηµάτων πληροφορικής 
της Σχολής. 

 
Αντικείµενα Εκπαίδευσης 

  Η εκπαίδευση στη σχολή διεξάγεται κατά 
το πλείστον υπό µορφή σεµιναρίου και γίνεται 
µε : 

- Παρουσίαση υπό µορφή διαλέξεων 
των αντικειµένων που καθορίζονται στο Αναλυ-
τικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης. 

- ∆ιαλογική συζήτηση των εξωτερικών 
οµιλητών και των σπουδαστών τόσο στην αί-
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θουσα όσο και στις οµάδες. 
- Συζήτηση κατά οµάδες για ειδικά θέµατα / προβλήµατα και εξαγωγή 

συµπερασµάτων και προτάσεων.  
- Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες όπως καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρό-

γραµµα Εκπαίδευσης Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης περιλαµβάνει αντικείµενα κατα-
νεµηµένα στις 4 περιόδους όπως:   

- Θεωρητικά Αντικείµενα. 
- ∆ιαλέξεις από Στρατιωτικούς οµιλητές και Καθηγητές ΑΕΙ. 
- ∆ιεξαγωγή Σεµιναρίων. 
- Άσκηση εφαρµογής Χειρισµού Κρίσεων. 
- Άσκηση ΨΕ. 
- Ασκήσεις εφαρµογής Επιχειρησιακής Σχεδίασης ανά Κλάδο, Μικτών Επι-

χειρήσεων, Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων και Άσκηση Συµµαχικού Στρατηγείου. 
- Ασκήσεις ∆ιακλαδικής Επιχειρησιακής Σχεδίασης και ∆ιεξαγωγής ∆ια-

κλαδικών Επιχειρήσεων. 
- Εξοικείωση µε το ΠΠ JTLS και διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεω -

 ∆ιεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων. 
- Πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εξωτερικό και στο εσω-

τερικό (∆ιακλαδικά Στρατηγεία και νησιά Αν. Αιγαίου και ∆ωδεκάνησα). 
- Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, Βιοµηχανίες, Αρχαιολογικούς Χώ-

ρους και Άγ. Όρος.  
- Παρουσίαση- υποστήριξη από τους σπουδαστές των διατριβών 

τους. 
 
 ∆ιάρκεια  Εκπαίδευσης 
 Η φοίτηση διαρκεί 44 εβδοµάδες και ο χρόνος εκπαίδευσης κατανέµεται σε 4 
περιόδους. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
∆ιάλεξη του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Π. ΧΑΡΒΑΛΑ προς τους σπουδαστές 

της Α∆ΙΣΠΟ στις 14 Νοε 2003 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Κύριε ∆ιοικητά της Σχολής. 
 Κύριοι συνάδελφοι. 
 Αγαπητοί σπουδαστές. 
 
 Είµαι συγκινηµένος που βρίσκοµαι 
σήµερα στη Σχολή αναπολώντας το πέ-
ρασµά µου από εδώ πρίν, από 20 χρό-
νια. 
 Νοιώθω όµως ιδιαίτερα ευτυχής, 
γεµάτος χαρά και ικανοποίηση από την εικόνα των διαφορετικών στολών που 
αντικρίζω. Η ∆ιακλαδική Σχολή ενώ υπήρξε όνειρο άπιαστο για πολλούς, απο-
τέλεσε όνειρο-στόχο για κάποιους άλλους και ο χρόνος υλοποίησης αυτού του 
στόχου δείχνει και τη δυναµική της αλλαγής και του εκσυγχρονισµού των Ενό-
πλων ∆υνάµεων της χώρας. 
 Στην ανάπτυξη που θα ακολουθήσει θα καταβληθεί προσπάθεια για κατα-
γραφή των προκλήσεων, επιλογών και προοπτικών του Στρατού Ξηράς κάτω 
από το φως των νέων δεδοµένων και εξελίξεων. 
 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 
(Γεωστρατηγικό Περιβάλλον Ασφάλειας) 
 Στον περασµένο αιώνα συντελέστηκαν καθοριστικές αλλαγές σε όλους 
τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι που µε ευχέρεια µπορούµε 
να πούµε ότι το λυκαυγές του 21ου αιώνα αποτελεί το ορόσηµο δροµολόγησης 
σηµαντικών εξελίξεων σε ευρύ φάσµα τοµέων της πολιτικής, κοινωνικής, οικο-
νοµικής, πολιτιστικής και στρατιωτικής δραστηριότητας σε παγκόσµιο επίπε-
δο. 
 

Οι σηµαντικές µεταβολές που πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαε-
τίας του 90, µε την υπογραφή της συνθήκης µείωσης των συµβατικών εξοπλι-
σµών, τη διάλυση του συµφώνου της Βαρσοβίας, τις σοβαρές πολιτικές και οι-
κονοµικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, οδήγησαν στην 
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αλλαγή του περιβάλλοντος ασφάλειας και την αλλαγή της µορφής των απει-
λών κατά της χώρας µας. 
 
 Σήµερα το ∆ιεθνές περιβάλλον είναι πολύπλοκο και ενδεχοµένως ενέχει 
κινδύνους. Η κύρια απειλή διεξαγωγής παγκόσµιου πολέµου µεσοπρόθεσµα έχει 
εξαλειφθεί, αλλά εθνικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εντά-
σεις εξακολουθούν να προκαλούν αστάθεια στο διεθνές σύστηµα ασφάλειας. Οι 
περιφερειακές συγκρούσεις, τα καταρρέοντα και ασταθή κράτη και ένας αριθ-
µός µη παραδοσιακών, υπερεθνικών και απρόβλεπτων προκλήσεων ή κινδύνων, 
παραµένουν οι κύριες απειλές υπονόµευσης της ειρήνης. 
 
 Υπερεθνικοί κίνδυνοι ή άλλες ασύµµετρες απειλές, δηµιουργούνται από 
τον εθνικοθρησκευτικό φανατισµό και το ριζοσπαστισµό, τη διεθνή τροµοκρα-
τία, το διεθνές οργανωµένο έγκληµα, τη διακίνηση ναρκωτικών, το παράνοµο 
εµπόριο όπλων, τη διασπορά πυρηνικών όπλων και όπλων µαζικής καταστρο-
φής καθώς και τις περιβαλλοντικές καταστροφές ή/ και δολιοφθορές. Ο πόλε-
µος των πληροφοριών και οι απειλές από συστήµατα που βασίζονται στη χρή-
ση του διαστήµατος συµπληρώνουν το τοπίο των σύγχρονων ασύµµετρων α-
πειλών κατά της ειρήνης. 
 
 Το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας της χώρας µας χαρακτηρίζεται 
από µια έντονη ρευστότητα, η οποία ενισχύθηκε από την ανάγκη µεταβολής 
των κοινωνικών και οικονοµικών δοµών των πολιτικών συστηµάτων στην Κε-
ντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στα Βαλκάνια. Εάν σε αυτά τα προ-
βλήµατα προστεθούν και εκείνα που προκύπτουν στην περιοχή της λεκάνης της 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, τότε έχουµε µια συνολική εικόνα της αστά-
θειας που υπάρχει στη γενικότερη περιοχή και που χαρακτηρίζεται από µια µε-
γάλη ποικιλία στρατιωτικών και άλλου είδους κινδύνων. 
 
 Η περιοχή αυτή της αστάθειας θεωρείται από τις στρατηγικότερες στον 
πλανήτη λόγω των ενεργειακών και υδάτινων αποθεµάτων της καθώς και των 
διαµετακοµιστικών οδών διακίνησης σηµαντικού ποσοστού του παγκόσµιου ε-
µπορίου. Η ασφάλεια της Ευρώπης προϋποθέτει τη σταθερότητα στην περιοχή 
γεγονός που δικαιολογεί και το αυξηµένο ενδιαφέρον των διεθνών οργανισµών 
(ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ) τα τελευταία χρόνια. 
 
(Ανάλυση Απειλών) 
  
 Εκτιµάται, ότι η κύρια απειλή κατά της χώρας µας θα εξακολουθήσει να 
προέρχεται από την Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες για δηµιουργία κλίµατος 
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ύφεσης στην περιοχή των Βαλκανίων, αυτή συνεχίζει να εφαρµόζει την αναθε-
ωρητική της πολιτική  που αποσκοπεί στην αλλαγή του “STATUS QUO” όχι µόνο 
στο Αιγαίο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  

Η απειλή αυτή καθίσταται πλέον επικίνδυνη, µε την ποιοτική αναβάθµιση 
και την αναδιοργάνωση των Τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµεων.  

Η Τουρκία δύναται να αναλάβει επιθετικές επιχειρήσεις κατά της χώρας 
µας, ενεργούσα για κατάληψη νήσου ή νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και της 
∆ωδεκανήσου, σε συνδυασµό µε επιθετική ενέργεια στη Θράκη και ενδεχόµενη 
παράλληλη ενέργεια κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου.  

Όµως η πιθανότητα για αιφνιδιαστική στρατιωτική ενέργεια ευρείας ε-
κτάσεως κατά της χώρας µας ή της Κύπρου µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι µι-
κρή.  

Μεγαλύτερη εµφανίζεται η πιθανότητα δηµιουργίας θερµών επεισοδίων 
στο Αιγαίο ή την Κύπρο εφαρµόζοντας την πολιτική των «ελεγχοµένων» κρίσε-
ων για την απόκτηση πολιτικών διαπραγµατευτικών πλεονεκτηµάτων.  
 Τα κράτη στα βόρεια σύνορά µας βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα δεν 
αποτελούν στρατιωτική απειλή κατά της χώρας µας. Ενδέχεται, όµως, να υ-
πάρξουν ασύµµετρες απειλές από: 
 

♦ Την αύξηση του κύµατος των µεταναστών, των λαθροµεταναστών και 
των φυγάδων. 
 

♦  Τυχόν έκρηξη κύµατος προσφύγων. 
 

♦  Την έξαρση της τροµοκρατίας, του λαθρεµπορίου όπλων και των 
ναρκωτικών. 
 
(Νέες Μορφές Απειλών) 
 
 Καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται στην τρίτη χιλιετηρίδα, είναι έντονο το 
αίσθηµα της αβεβαιότητας ως προς τις πιθανές απειλές που τα έθνη-κράτη 
και η διεθνής κοινότητα θα αντιµετωπίσουν.  
 Στη µεταψυχροπολεµική εποχή οι κίνδυνοι και οι εξωτερικές απειλές για 
την εθνική ασφάλεια κάθε κράτους δεν είναι µόνο στρατιωτικής φύσης και δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε στρατιωτικά µέσα. Χρειάζεται συνεργα-
σία όλων των εµπλεκοµένων Κρατικών φορέων. 
 Επίσης απαραίτητη είναι η διακρατική συνεργασία, λόγω της φύσης πολ-
λών προβληµάτων. 
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 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έκανε την εµφάνισή του ένας νέος όρος, 
η «ασύµµετρη απειλή», που συνιστά την µη παραδοσιακή απειλή προς κυβερ-
νήσεις και συλλογικούς οργανισµούς άµυνας και ασφάλειας.  
 Όταν λέµε «ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ» εννοούµε µια απειλή µη Παραδοσιακής 
Μορφής, η οποία δεν είναι ορατή-άµεση και εκδηλώνεται µε ενέργειες οι οποίες 
δηµιουργούν δυσανάλογο αποτέλεσµα σε σχέση µε τα χρησιµοποιούµενα µέσα, 
ενώ επιφέρουν στον κρατικό µηχανισµό σύγχυση και αποδυνάµωση. Ως βασικό-
τερες µορφές ασύµµετρης απειλής θα µπορούσα να αναφέρω τις παρακάτω: 
 
 

♦ ∆ιεθνής Τροµοκρατία. 
 

♦ Όπλα Μαζικής Καταστροφής. 
 

♦ Παράνοµη ∆ράση Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 

♦ Κύµατα Προσφύγων. 
 

♦ Λαθροµετανάστευση. 
 

♦ ∆ιεθνές Οργανωµένο Έγκληµα. 
 

♦ ∆ιακίνηση Ναρκωτικών. 
 

♦ Εθνικοθρησκευτικός Φανατισµός και Ριζοσπαστισµός 
 

♦ Πόλεµος Πληροφοριών. 
 

♦ Περιβαλλοντικά Προβλήµατα. 
 

♦ Απειλές από συστήµατα που βασίζονται στη χρήση του διαστήµατος. 
 
 Οι ασύµµετρες αυτές απειλές δεν ενέχουν τον κίνδυνο ενός µεγάλου συµ-
βατικού πολέµου εναντίον των δυνάµεων του ανεπτυγµένου κόσµου, ωστόσο 
ενέχουν ισάξιους, ίσως και µεγαλύτερους κινδύνους για τους πληθυσµούς και 
τις κυβερνήσεις τους. 
 Θεωρείται βέβαιο ότι εφεξής οι περισσότερες συγκρούσεις που θα αντιµε-
τωπίσει η ∆ύση θα προέρχονται από ασύµµετρες απειλές αλλά και ότι αυτές οι 
απειλές, θα δροµολογούνται ταυτόχρονα από διάφορες πηγές.  
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 Η πιθανότητα µιας συµβατικής τροµοκρατικής ενέργειας και σύγκρουσης 
χαµηλής έντασης που θα συνοδευτεί ή θα συνδυαστεί µε επιθέσεις σε υποδοµές 
και συστήµατα πληροφορικής, καταστρέφοντας ζωτικά συστήµατα εµπορικών, 
στρατιωτικών και κυβερνητικών επικοινωνιών και πληροφοριών είναι µεγάλη.  
 Γενικότερα οι εξελίξεις στο επίπεδο των ασύµµετρων απειλών θα οδηγή-
σουν τις Ένοπλες ∆υνάµεις των κρατών να αλλάξουν µορφή, προκειµένου να 
αντεπεξέλθουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των συγκρούσεων αυτών και 
ταυτόχρονα να διατηρήσουν το ρόλο τους.  
 Η χώρα που θα βρεθεί απροετοίµαστη να χρησιµοποιήσει την εναλλακτική 
επιλογή της προσφυγής σε ενέργειες αντιµετώπισης εχθρικών ενεργειών και 
από ασύµµετρες απειλές, ενδέχεται να αφήσει ακάλυπτο ένα ευρύ φάσµα επι-
λογών στη διαχείριση κρίσεων και την αντιµετώπιση προκλήσεων, καταδεικνύ-
οντας έτσι την ανεπάρκεια της γενικότερης αµυντικής πολιτικής της.  
 
(ΝΑΤΟ) 
 
 Οι αλλαγές στον πολιτικό-στρατηγικό χάρτη της Ευρώπης και ιδιαίτερα, η 
διάλυση του συµφώνου της Βαρσοβίας, ήταν επόµενο να επηρεάσουν και τη 
φυσιογνωµία του ΝΑΤΟ.  
 Στο νέο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής ασφάλειας που δηµιούργησαν οι εξε-
λίξεις αυτές, ορισµένα στοιχεία υπήρξαν καθοριστικά για τη µελλοντική πορεία 
της Συµµαχίας, όπως: 
 

♦ Η παραδοχή ότι για το ∆υτικό κόσµο δε υφίσταται πλέον η παραδο-
σιακή εξωτερική απειλή από συγκεκριµένο εχθρό και από συγκεκριµένο γεω-
γραφικό χώρο. 
 

♦ Η δηµιουργία ενός κενού ασφάλειας και η εµφάνιση διαφόρων κινδύ-
νων αστάθειας στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι ικανοί να θέσουν σε 
κίνδυνο τα δυτικά συµφέροντα (σταθερότητα, ευηµερία, ασφάλεια). 
 

♦ Η παραδοχή ότι η ασφάλεια της Ευρώπης ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε την ασφάλεια της Βόρειας Αµερικής (∆ιατλαντικός ∆εσµός). 
 
 Οι εξελίξεις αυτές επέβαλαν στο ΝΑΤΟ την ανάγκη επαναπροσδιορισµού 
του ρόλου του και της στρατηγικής του και δροµολόγησαν τη µετεξέλιξή του 
από ένα ψυχροπολεµικό καθαρά αµυντικό οργανισµό σε έναν ευρύτερο συνα-
σπισµό ασφάλειας που καλύπτει τον ΕυρωΑτλαντικό χώρο. 
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(Εξελίξεις Ενόπλων ∆υνάµεων σε Παγκόσµιο Επίπεδο) 
 

Σε παγκόσµιο επίπεδο οι αποστολές των ενόπλων δυνάµεων έχουν πλέον 
απαγκιστρωθεί από τα στατικά µέτωπα και εστιάζονται πλέον στα εξής: 

 
♦ Ειρηνευτικές αποστολές. 

 
♦ Ανθρωπιστικές αποστολές. 

 
♦ Αντιµετώπιση ασύµµετρων απειλών, όπου δεν εµπλέκεται ο στρατός 

µε τη γνωστή µορφή του (συµβατική). 
 

♦ Αντιµετώπιση εκκεντρικών καθεστώτων, που διαθέτουν Όπλα Μαζι-
κής Καταστροφής (ΟΜΚ) δηλαδή χηµικά, πυρηνικά, βιολογικά και ραδιολογικά. 
 

♦ Ειδικές προσβολές και απειλές στον κυβερνοχώρο, κυβερνοτροµοκρα-
τία- δικτυοπειρατεία. 
 

♦ Αντιµετώπιση του φαινοµένου της τροµοκρατίας σε αναβαθµισµένο 
επίπεδο. 

♦ Αντιµετώπιση αντάρτικων οµάδων, που έχουν διασυνδέσεις µε το ορ-
γανωµένο έγκληµα. 
 

♦ Κατάρρευση κρατικών οντοτήτων και εθνικιστικοί πόλεµοι. 
 

 Όλες οι αναφερόµενες επιχειρήσεις στη σύγχρονη στρατιωτική ορολογία 
καταγράφονται ως Στρατιωτικές Επιχειρήσεις ∆ιαφορετικές του Πολέµου 
(MOOTW) και στις οποίες βεβαίως εµπλέκονται σχεδόν όλες οι δυνάµεις του ΝΑ-
ΤΟ. 
  

Επίσης, η νέα φύση των επιχειρήσεων στο µεταψυχροπολεµικό κόσµο χα-
ρακτηρίζεται από µία ισχυρότατη τάση για JOINTNESS , δηλαδή διευρυµένη δια-
κλαδικότητα µε συνεργασία όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάµεων.  

Οι Αµερικανοί και οι Βρετανοί, στα πλαίσια της λεγόµενης ειδικής σχέσης 
(SPECIAL RELATIONSHIP), έχουν εξαρχής δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακλαδι-
κότητα σε επίπεδο επιχειρήσεων, δόγµατος, διοικητικής µέριµνας, πληροφο-
ριών, εκπαίδευσης και ασκήσεων.  

Οι σαρωτικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο, η µεταδιπολική οικονοµία δυ-
νάµεων, οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης (PSO), ο χειρισµός κρίσεων 
στο διαµορφωµένο νέο περιβάλλον παγκόσµιας, αλλά και περιφερειακής α-
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σφάλειας, η µετάπτωση σε µικρότερους, ευέλικτους και αεροµεταφερόµενους 
στρατούς, το γενικευµένο δηµογραφικό πρόβληµα στο δυτικό κόσµο, καθώς και 
η νέα µορφή κινδύνων και απειλών (π.χ. απόσχιση περιοχών από διάφορα κρά-
τη, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, διασπορά όπλων µαζικής καταστροφής και 
πυρηνικού υλικού, θρησκευτική τροµοκρατία, περιβαλλοντικές κρίσεις, πόλεµοι 
για τους υδάτινους πόρους), απαιτούν συνεργασία µεταξύ των κλάδων και δια-
κλαδικά δόγµατα επιχειρήσεων.  

Επιπροσθέτως, η καταλυτική µετεξέλιξη του ΝΑΤΟ στη δεκαετία του `90 
λόγω της εξάλειψης της απειλής από τη σοβιετική πολεµική µηχανή, έχει ωθή-
σει σε ακόµα πιο ισχυρή τάση διακλαδικότητας τα συµµαχικά επιτελεία και τις 
συµµαχικές δυνάµεις ταχείας αντίδρασης, όπως τουλάχιστον φαίνεται στις πε-
ριπτώσεις του ARRC και της NRF (NATO Response Force). 
 

Οι σύγχρονοι στρατοί κινούνται τα τελευταία χρόνια µε βάση τη διακλα-
δικότητα, γι’ αυτό κι έχουν προχωρήσει στα εξής : 
 

♦ Σύσταση ενιαίων διακλαδικών επιτελείων. 
 

♦ Υιοθέτηση εξελιγµένου διακλαδικού δόγµατος. 
 

♦ Πραγµατοποίηση ενισχυµένων διακλαδικών ασκήσεων.  
 

♦ ∆ιακλαδικότητα στη διοικητική µέριµνα. 
 

♦ ∆ιακλαδικότητα στην εκπαίδευση, ακόµα και µέσω σύστασης ∆ιακλα-
δικών Σχολών Πολέµου. 
 

♦ ∆ιακλαδικότητα στα πολεµικά παίγνια. 
 

♦ ∆ιακλαδικότητα στα συστήµατα πληροφορικής, δηλαδή ένα IC4ISR 
(Integrated Command Control Communication, Computer, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance), που να υποστηρίζει τον ελιγµό, την επάρκεια στη διοικητι-
κή µέριµνα (LOGISTICS), την ακρίβεια στα πλήγµατα, καθώς και στη συνολική 
προστασία των εµπλεκοµένων στρατιωτικών δυνάµεων. 
 

♦ ∆ιακλαδική «αντίληψη» στις κρίσεις (χειρισµό), στις στρατιωτικές ε-
πιχειρήσεις που είναι διαφορετικές των πολεµικών (MOOTW), καθώς και σε ο-
ποιασδήποτε µορφής αποστολές, όπου εκ των πραγµάτων υπάρχει εµπλοκή 
των ενόπλων δυνάµεων. 
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♦ ∆ιακλαδική «αντίληψη» στα εξοπλιστικά προγράµµατα, για να υπάρ-
χει έστω οριακή κατανόηση για την κάλυψη των αναγκών, ενώ είναι απαραίτη-
το να παρακολουθούνται καθηµερινά οι εξελίξεις στην τεχνολογία, για να µπο-
ρεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τη διακλαδικότητα. 
 
(Το Μελλοντικό Πεδίο Μάχης) 
 

Τα νέα δεδοµένα και οι εξελίξεις θα επηρεάσουν τη µορφή του πεδίου της 
µάχης. 

Με βάση τις συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας και τις  διαµορφού-
µενες τάσεις, το µελλοντικό πεδίο µάχης σκιαγραφείται ως εξής: 
 

♦ Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα αποσκοπούν σε πρόληψη σύγκρου-
σης, σύγκρουση και δραστηριότητες µετά τη σύγκρουση. 
 

♦ Οι µελλοντικές δυνάµεις θα είναι  διακλαδικές, µικρότερες σε µέγεθος, 
πλέον ευέλικτες και θα έχουν δυνατότητα εκτέλεσης αποστολών µεγάλης διάρ-
κειας και βάθους. 
 

♦ Ο χώρος µάχης θα είναι µεταβλητός σε πυκνότητα, µη γραµµικός και 
περισσότερο διεσπαρµένος. 
 

♦ Οι συγκρούσεις στον επιχειρησιακό χώρο µάχης, σύµφωνα και µε σχε-
τική µελέτη του ΝΑΤΟ, θα διακρίνονται σε συµµετρικές συγκρούσεις µεταξύ δυο 
αριθµητικά µεγάλων, καλώς εξοπλισµένων και καλώς εκπαιδευµένων δυνάµε-
ων και σε ασύµµετρες συγκρούσεις µεταξύ µιας µεγάλης, καλώς εξοπλισµένης 
και εκπαιδευµένης δύναµης, και µιας µικρότερης αντιτιθέµενης δύναµης που 
είναι εξοπλισµένη και εκπαιδευµένη σε µικρότερο βαθµό. 

 
Το σύγχρονο πεδίο της µάχης χαρακτηρίζεται από ταχέως εξελισσόµενες 

καταστάσεις όπου οι επιχειρήσεις διεξάγονται µε τέτοια ταχύτητα και γεω-
γραφικό εύρος, που καθιστά προβληµατική την παρακολούθησή τους. 

 
 Οι µελλοντικές επιχειρήσεις, των οποίων την κυριαρχία θα επιδιώξει ο 

αντίπαλος, εκτός από χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, θα 
διακρίνονται και σε επιχειρήσεις στη διάσταση του πληροφοριακού χώρου και 
κυβερνοχώρου, καθώς και σε επιχειρήσεις στο διάστηµα, εξαρτώµενες από την 
αλµατώδη εξέλιξη της ροµποτικής, των έξυπνων όπλων και των δορυφορικών 
δυνατοτήτων. 
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Ο Στρατός Ξηράς θα πρέπει να διατηρεί µε τη νέα οργάνωσή του, πλή-
ρως την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε µια συµµετρική σύγκρουση αλλά πα-
ράλληλα και τη δυνατότητα αντιµετώπισης ασύµµετρης απειλής. 

 
Συµπερασµατικά το επιχειρησιακό περιβάλλον του ΣΞ της χώρας µας στο 

µέλλον, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 
 

♦ Ανάγκη αντιµετώπισης κάθε πιθανής στρατιωτικής απειλής, συµµε-
τρικής ή ασύµµετρης. 

 
♦ Ανάγκη υποστήριξης του δόγµατος του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου Ελ-

λάδας – Κύπρου. 
 

♦ Ενίσχυση του ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ρόλου του ΣΞ. 
 

♦ Αύξηση της συµµετοχής του Στρατού σε Ευρωπαϊκά  στρατιωτικά 
σχήµατα, διεθνείς αποστολές, (στο πλαίσιο  συµµαχιών) και σε  αποστολές αν-
θρωπιστικού  χαρακτήρα. 

 
♦ Αυξανόµενη ανάγκη ενσωµάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών στα οπλι-

κά συστήµατα, την υποδοµή και το σύστηµα διοικήσεως και ελέγχου του στρα-
τού. 
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 
(Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική) 
 
 Στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας, όπως αυτή καθορίζεται από το 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας, διαµορφώνεται από το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική µε την οποία παρέχονται 
οι κατευθύνσεις για τη χρησιµοποίηση της αµυντικής ισχύος της χώρας, την 
ανάπτυξη της αµυντικής σχεδίασης, τη σχεδίαση της δοµής δυνάµεων καθώς 
επίσης και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέµατα άµυνας.  
 Η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική αποτελεί µέρος της εθνικής µας στρατη-
γικής που στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας τόσο στο εγγύς 
όσο και στο ευρύτερο διεθνή χώρο. 
 

♦ Το Στρατηγικό ∆όγµα της χώρας είναι ΑΜΥΝΤΙΚΟ µε ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
στην αντιµετώπιση ενδεχοµένων κινδύνων και απειλών, κυρίως της Τουρκικής 
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απειλής και διατήρηση της ευελιξίας για την ταυτόχρονη αντιµετώπιση κατα-
στάσεων αποσταθεροποίησης και ασφάλειας στα βόρεια σύνορά µας.  
 Αυτό συνίσταται στην Αµυντική Επάρκεια, τη Στρατηγική Ευελιξία, την Ά-
µεση Ευέλικτη Ανταπόδοση, την Ικανότητα Κάλυψης του «Ενιαίου Αµυντικού Χώ-
ρου» Ελλάδος-Κύπρου και την Περιφερειακή Παρουσία. Στόχος του Αµυντικού 
∆όγµατος της χώρας είναι η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας και της 
πολιτικής αποτελεσµατικότητας της αποστολής των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνά-
µεων για την προστασία των συνόρων της χώρας και η εξασφάλιση επαρκών 
µέσων στην πολιτική ηγεσία για τη διαχείριση κρίσεων σε όλο το εύρος του ε-
νιαίου αµυντικού χώρου (από τη Θράκη µέχρι την Κύπρο). 

 
♦ Κεντρικός άξονας της αµυντικής µας στρατηγικής είναι η ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

της Τουρκικής απειλής εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δευτερευό-
ντως των κινδύνων από άλλες κατευθύνσεις, σε συνδυασµό µε τη συστηµατική 
πολιτική αποκλιµάκωσης των εντάσεων. Στόχος της ελληνικής αποτρεπτικής 
πολιτικής είναι η αφαίρεση της δυνατότητας της Τουρκίας, στο να δηµιουργεί 
και να ελέγχει πολιτικά κρίσεις χαµηλής έντασης στο Αιγαίο.  
 Η αποφασιστικότητα και η δυνατότητα ευέλικτης αντίδρασης έχει στόχο 
κατά τη διάρκεια µιας κρίσης την επίτευξη αναλογικής ανταπόδοσης σε αντι-
στοιχία µε την εχθρική ενέργεια, ώστε το πολιτικό αποτέλεσµα να ακυρώνει 
κάθε προσπάθεια επιβολής τετελεσµένων.  
 Η αποτρεπτική πολιτική πρέπει να είναι συνεχής και αµείωτη και να πεί-
θει, ότι, εάν η απειλή εξελιχθεί σε ένοπλη επίθεση, το κόστος για τον αντίπαλο 
θα είναι ασύµφορο. Το πρωτεύον µέσον άσκησης της αποτροπής συνιστούν οι 
Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας, σε σταθερή συνεργασία και µε τις άλλες συνι-
στώσες εθνικής ισχύος.  
 Η απόκτηση και η διατήρηση επαρκών στρατιωτικών δυνάµεων από τον 
καιρό ειρήνης, η διακήρυξη των προθέσεών µας και η χρησιµοποίησή τους σε 
περιόδους κρίσεων, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της.  
 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η αποτροπή αποτύχει, οι Ένο-
πλες ∆υνάµεις της χώρας πρέπει να διασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα, 
την ασφάλεια του λαού και την προάσπιση των εθνικών µας συµφερόντων. 
 

♦  Σε περίπτωση κρίσεων το αµυντικό δόγµα προβλέπει την κατάλληλη, 
επιλεκτική, ταχεία και αποτελεσµατική ελληνική αντίδραση, σύµφωνα µε τις 
επιλογές της πολιτικής ηγεσίας και την εκδήλωση της µε έναν τρόπο που να 
επιτρέπει την καθορισµένη και διακριτική ενέργεια ως προς το χρόνο, το εύρος 
και τους στόχους που θέτει η πολιτική ηγεσία.  
 Η αµυντική προετοιµασία των Ενόπλων ∆υνάµεων οφείλει να εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία, τόσο στις επιλογές δυνάµεων για χρήση περιορι-
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σµένης ισχύος και αξιόπιστης απειλής, όσο και στις ενέργειες για την επίτευξη 
των στόχων εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής που θέτει µπροστά στην πολι-
τική ηγεσία η εξέλιξη µιας κρίσης στην Τουρκία. 
 

♦ Σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης, βασική στρατηγική αντίληψη 
είναι η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η ασφάλεια του λαού 
και η επιδίωξη άµεσης µεταφοράς του πολέµου στο έδαφος του αντιπάλου. 
 

♦ Ο Στρατός Ξηράς πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωµένος, εξοπλι-
σµένος, εκπαιδευµένος και επανδρωµένος, ώστε, σε συνδυασµό µε την αποφα-
σιστικότητα της πολιτικής ηγεσίας και την ενότητα του λαού να πείθει κάθε πι-
θανό αντίπαλο, ότι, σε περίπτωση που θα επιχειρήσει µια επίθεση, τα ενδεχό-
µενα οφέλη θα είναι πολύ µικρότερα από το κόστος που θα έχει.  
 Ο αντίπαλος γνωρίζει ότι η αποφασιστικότητα της Ελληνικής Ηγεσίας και 
το αξιόµαχο των Ενόπλων µας ∆υνάµεων, δεν αφήνουν περιθώρια για στρα-
τιωτικές ενέργειες στο χώρο της εθνικής µας κυριαρχίας σε οποιοδήποτε ση-
µείο ή χρόνο. 
 

♦ Κύπρος και Ελλάδα συνιστούν Ενιαίο Αµυντικό Χώρο (ΕΑΧ) στο πλαίσιο 
µιας αποτρεπτικής κυρίως στρατηγικής αλλά και ενίσχυσης της άµυνας των 
δύο χωρών.  
 Κύριος σκοπός είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών ασφαλείας για την 
Κύπρο από την τουρκική απειλή, η αύξηση της διαπραγµατευτικής της ισχύος, 
η απόκτηση δυνατότητας εκµετάλλευσης ευκαιριών για αποχώρηση των δυνά-
µεων κατοχής και η αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσό-
γειο. 
 

♦ Η επιχειρησιακή σχεδίαση πρέπει να αντιµετωπίζει όλα τα ενδεχόµε-
να επίθεσης κατά του Ελλαδικού και του Κυπριακού χώρου σε όλη την κλίµακα 
των συγκρούσεων, από τα απλά θερµά επεισόδια µέχρι το γενικό πόλεµο. 
  Οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ΕΑΧ, µε τα ποικίλα γεω-
γραφικά χαρακτηριστικά και τη διαµερισµάτωσή του, απαιτούν ταυτόχρονη και 
συνδυασµένη χρήση όλων των κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
 Η υλοποίηση της διακλαδικότητας, µε την από τον καιρό της ειρήνης ορ-
γάνωση της διοικήσεως και του ελέγχου των δυνάµεων και τη σχεδίαση επιχει-
ρήσεων µε διακλαδικούς σχηµατισµούς, θα εξασφαλίσει τη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας και της επιβιωσιµότητάς τους. 
 

♦ Εµπλοκή του Στρατού Ξηράς της χώρας εκτός Ελληνικών συνόρων θα 
αποφασίζεται µε βάση τα ζωτικά εθνικά συµφέροντα και ανειληµµένες υπο-
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χρεώσεις της και µε διαδικασίες που καθορίζονται από το Σύνταγµα και τους 
νόµους της χώρας, τις διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις και το διεθνές δίκαιο. 

 
 Όλες οι παραπάνω επισηµάνσεις και οι προεκτάσεις τους καθώς και οι 
κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής έχουν άµεσες επιπτώσεις 
στο Στρατό Ξηράς, ο οποίος καλείται να προσεγγίσει τις εξελίξεις µέσω της 
αναδιοργάνωσης για να καταστεί πιο εύκαµπτος, ευέλικτος, επαγγελµατικός 
και να αγγίζει τα σύγχρονα δεδοµένα της αναδιαµορφωµένης τακτικής.  

Η χώρα µας µάλιστα έχει την ιδιοµορφία, λόγω της εξ ανατολών διαρ-
κούσης απειλής, να απαιτείται να προσαρµόσει το στρατό του µέλλοντος σε 
διµερή (Τουρκία), αλλά και πολυµερή βάση. 
 Η Ελλάδα ως κράτος- µέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
µπορεί να κινηθεί εκτός ευρω-κεντρικών και ευρω-ατλαντικών δεδοµένων και 
παραµέτρων.  

Για αυτό ο Στρατός Ξηράς είναι απαραίτητο να προσαρµοσθεί στα πα-
ρακάτω πλαίσια : 
 

♦ Των σαρωτικών και καινοτόµων αλλαγών στην τεχνολογία.  
 

♦ Των δυναµικών και οπωσδήποτε ανεξέλεγκτων (πολλές φορές) τάσε-
ων στη Βαλκανική και στη Μεσόγειο.  
 

♦ Στην υιοθέτηση µίας Αναθεωρηµένης Στρατηγικής για την άµυνα, η 
οποία θα λαµβάνει υπόψη:  
 

Το περιβάλλον (εγγύς- ευρύτερο- παγκόσµιο).  • 

• 

• 

• 

• 
• 

 
Τις συµµαχίες και τις υποχρεώσεις µας ως κράτος- µέλος του 

ΟΗΕ. 
 

Την Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις (RMA).  
 

Τη νέα µορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
 

Τις δηµογραφικές τάσεις.  
Τα εξελισσόµενα «στοιχεία» που αφορούν τις επιχειρήσεις σε 

κατοικηµένες περιοχές, καθώς και την πιθανή εµπλοκή στρατιωτικών δυνάµεών 
µας σε στρατιωτικές αποστολές διαφορετικές των πολεµικών (MOOTW).  
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Ο χερσαίος και νησιωτικός χώρος της Ελλάδας αποτελούν από γεωγρα-
φική άποψη ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο διαµορφώνοντας σε στρατηγικό 
επίπεδο ένα επιχειρησιακό περιβάλλον διεξαγωγής επιχειρήσεων στο οποίο 
συµµετέχουν περισσότεροι του ενός κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
 
 Το ιδιόµορφο γεωγραφικό περιβάλλον της Ελλάδας, που το συνθέτουν το 
µεγάλο µήκος των χερσαίων συνόρων, το µικρό βάθος της τοποθεσίας του Έ-
βρου, ο µεγάλος αριθµός νήσων και µικρονήσων που βρίσκονται πλησίον των 
µικρασιατικών ακτών σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις της χώρας που απορ-
ρέουν από τη συµµετοχή της στους διεθνείς και συµµαχικούς οργανισµούς, δη-
µιούργησε την ανάγκη για: 

♦ ∆ιατήρηση της Ταξιαρχίας ως βασικού επιχειρησιακού Σχηµατισµού 
γιατί χαρακτηρίζεται από ευκινησία, ταχυκινησία, ευελιξία και  µεγάλη ισχύ 
πυρός.  

 
♦ Ύπαρξη περιορισµένου αριθµού Επιχειρησιακών Στρατηγείων επιπέ-

δου Μεραρχίας για το συντονισµό της επιχειρησιακής σχεδίασης των Ταξιαρ-
χιών.  

♦ ∆ιατήρηση του πλείστου των Σχηµατισµών σε προωθηµένες ζωτικές 
περιοχές της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της ∆ωδεκανή-
σου, προκειµένου να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αποτροπής και άµεσης 
αντίδρασης. 

♦ Ύπαρξη ικανού αριθµού ταχυκίνητων και ευέλικτων Σχηµατισµών και 
Μονάδων απαλλαγµένων από εδαφική ζώνη ευθύνης και κλιµακωµένων σε όλο 
το βάθος του θεάτρου επιχειρήσεων, ικανών να ενεργήσουν µε ταχύτητα όπου 
απαιτηθεί. 

♦ ∆ιατήρηση καταλλήλων δυνάµεων ως «∆ύναµη Άµεσης Επέµβασης», η 
οποία χρησιµοποιούµενη είτε συγκεντρωτικά είτε τµηµατικά από τον Αρχιστρά-
τηγο να µπορεί να επιφέρει το «Ισοδύναµο Τετελεσµένο» όπου και όταν απαι-
τηθεί, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική 
(ΕΘΣΣ). 

 
    Ηµιεπαγγελµατικός Στρατός 
  
 Το δηµογραφικό πρόβληµα όµως είναι υπαρκτό και συνεχώς επιδεινού-
µενο, χωρίς να υπάρχουν ορατές και άµεσες λύσεις για την αντιµετώπιση του. 
Η όποια βελτίωση δεν µπορεί να έχει άµεσα ή µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα.  
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 Για το λόγο αυτό η Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρηση καθιέρωσε στο επί-
πεδο των οπλιτών, στρατό δύο (2) επιπέδων, θητείας και επαγγελµατικό, όπου 
προβλέπεται: 
 

♦ Εφαρµογή 12µηνης υποχρεωτικής θητείας από τις αρχές του έτους. 
 

♦ Πρόσληψη δέκα επτά χιλιάδων (17.000) επαγγελµατιών οπλιτών µόνο 
για τις ανάγκες του Σ.Ξ. 
 

♦ Εφεδρεία δύο επιπέδων, ήτοι εφεδρεία άµεσης ετοιµότητας και κλασ-
σική εφεδρεία. 
 
 Η εισαγωγή του νέου Θεσµού ενδυναµώνει τη µαχητική ικανότητα του 
Στρατού Ξηράς και του δίνει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, ταχύτητα καθώς 
και προσαρµοστικότητα στο δυναµικά µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, ενώ 
παράλληλα θα περιορίσει σηµαντικά την εξάρτηση του ΣΞ από την υποχρεωτι-
κή στρατολόγηση των νέων. 
 
 Η εξέλιξη προς τον επαγγελµατισµό είναι πλέον αναπόφευκτη. Ειδικά για 
τις Ε∆ της χώρας µας η καθιέρωση του θεσµού δίνει λύσεις και διεξόδους σε 
βασικές ανάγκες του ΣΞ και της κοινωνίας όπως: 
 

♦ Τις απαιτήσεις των προηγµένων οπλικών συστηµάτων που διαθέτει ο 
ΣΞ, καθόσον η διάρκεια παραµονής των εφέδρων και ο χρόνος εκπαίδευσής 
τους δεν επαρκεί για την πλήρη εξειδίκευσή τους. 
 

♦ Τη µείωση του αριθµού των στρατευσίµων. 
 

♦ Τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για χιλιάδες νέους. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 Το ΓΕΕΘΑ ως ∆ιακλαδικό Επιτελείο των Ε∆, έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής 
επιχειρήσεων από τον καιρό της ειρήνης.  
 Προβαίνει στην ενιαία σχεδίαση, την οργάνωση και τον εξοπλισµό των 
Κλάδων, ενώ ο Α/ΓΕΕΘΑ έχει την επιχειρησιακή διοίκηση, από τον καιρό της ει-
ρήνης, των ∆ιακλαδικών Σχηµατισµών και των Μονάδων τους.  
 Επίσης, έχει την ευθύνη και τον συντονισµό του όλου κύκλου αµυντικής 
σχεδίασης και των εξοπλισµών, καθορίζοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις 
και τις προτεραιότητες.  
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 Η υλοποίηση της  διακλαδικότητας απαιτεί : 
 

♦ Κοινή εκπαίδευση των στελεχών σε θέµατα διακλαδικών επιχειρήσε-
ων µε πιο σηµαντικό βήµα τη δηµιουργία της Α∆ΙΣΠΟ που από φέτος άρχισε τη 
λειτουργία της, αλλά και τη συχνότερη πραγµατοποίηση διακλαδικών ασκήσε-
ων. 
 
 

♦ ∆ηµιουργία Ενιαίου Συστήµατος ∆ιοικήσεως και Ελέγχου καθώς και 
αξιόπιστου συστήµατος επικοινωνιών. 
 

♦ Προµήθεια κατάλληλων Οπλικών Συστηµάτων ώστε να εξασφαλίζε-
ται η διακλαδικότητα, οι επαρκείς πληροφορίες για τον εχθρό, η επαρκής επι-
βιωσιµότητα των φίλιων εγκαταστάσεων και δυνάµεων, η δυνατότητα αποφα-
σιστικού πλήγµατος και καταστροφικής προσβολής του εχθρού οπουδήποτε ε-
κτός του ευρύτερου γεωγραφικού µας χώρου. 
 

♦ Κοινή ∆ιοικητική Μέριµνα για υλικά, εφόδια και µέσα που είναι πα-
ρεµφερή ή κοινά. 
 
 Οι διακλαδικές επιχειρήσεις θεωρούνται θεµελιώδεις για το σύγχρονο πό-
λεµο, όπου η επιτυχία εξαρτάται από τη διακλαδική συνεργασία και οι συγκε-
κριµένοι αντικειµενικοί σκοποί συχνά επιµερίζονται. 
 
 Αναδιοργάνωση ΣΞ 
 

Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης εξελίσσεται ταχύτατα. Βρισκόµαστε 
ήδη στην τρίτη Φάση µε βάση τα τεθέντα σφιχτά χρονοδιαγράµµατα, των οποί-
ων και προηγούµεθα µε προοπτική ολοκλήρωσης το Α' τρίµηνο 2005. 

 Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί: 

♦ Στην αναδιοργάνωση των διακλαδικών στρατηγείων στα πλαίσια του 
ανατιθέµενου έργου και υποχρεώσεων, επανακαθορίζοντας τις αποστολές, τη 
συγκρότηση και τις αρµοδιότητες. 
 

♦ Στη µείωση του λειτουργικού κόστους του ΕΣ. 
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♦ Στην ολοκλήρωση των απαιτουµένων οικονοµικό-τεχνικών µελετών 
της Νέας ∆οµής ∆υνάµεων, µέσω των προβλεποµένων και θεσµοθετηµένων δια-
δικασιών του Εθνικού Αµυντικού Σχεδιασµού. 
 

♦ Στην ανάπτυξη σύγχρονου διακλαδικού συστήµατος ελέγχου- διοίκη-
σης - επικοινωνιών - πληροφοριών - αναγνώρισης. 
 

♦ Αναδιοργάνωση των Επιτελικών φορέων του ΓΕΣ. 
 

♦ Οργάνωση ∆ιοίκησης ∆όγµατος και Εκπαίδευσης. Η υπόψη νεοσυ-
γκροτούµενη ∆ιοίκηση θα αναλάβει: 
 

• 

• 

• 

• 

Τη ∆ιοίκηση των παραγωγικών Σχολών  (ΣΣΕ-ΣΜΥ) και των Σχο-
λών Επιµόρφωσης (Σ∆ΙΕΠ, ΣΣΞΓ Σχ. Πληροφοριών κλπ). 
 

Τη διαµόρφωση των ∆ογµάτων του Στρατού Ξηράς και τη σύντα-
ξη και προσαρµογή των Εγχειριδίων Εκπαίδευσης. 
 

Τη Σχεδίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την παροχή συντο-
νιστικών κατευθύνσεων στα ΚΕΝ, ΕΚΕ και Σχολές Εφαρµογής. 
 

Την αξιολόγηση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο Στρατό Ξη-
ράς. 
 

♦ Κατάργηση 1ης Στρατιάς. Θα δηµιουργηθεί στη Λάρισα Επιχειρησιακό 
Στρατηγείο (ΟHQ) για επιχειρήσεις  ΕΕ, στα πλαίσια του Ευρωστρατού. 
 

♦ Οργάνωση Ανώτατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Υποστήριξης Στρατού 
(ΑΣ∆ΥΣ) η οποία θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και εξασφά-
λιση υλοποίησης του συστήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας σε ολόκληρο το Στρατό 
Ξηράς τόσο στην ειρήνη όσο και σε πόλεµο. 
 

♦ ∆ηµιουργία ∆ιοίκησης Στρατιωτικών εργοστασίων υπό την ΑΣ∆ΥΣ. 
 

♦ Ενέργειες για πρόσληψη των ΕΠΟΠ ώστε µέχρι το Α΄ τρίµηνο του 2005 
να έχει προσληφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός (17.000). (Ήδη έχουν προσληφθεί 
7.700 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 5700). 
 

♦ ∆ιάθεση του Γ΄Σώµατος Στρατού (NDC-GR) ως συµµαχικό στρατηγείο 
(Low Readiness) στο πλαίσιο της νέας δοµής ∆υνάµεως του ΝΑΤΟ.  
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∆ιεθνείς Υποχρεώσεις 

 
 Η συµµετοχή της Ελλάδας στους διεθνείς αµυντικούς και οικονοµικούς ορ-
γανισµούς είναι αδιαµφισβήτητη. Συγκεκριµένα η Eλλάδα είναι µέλος του ΝΑΤΟ, 
της ∆ΕΕ, της ΕΕ του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ. 
 
 Συµµετέχει στο πρόγραµµα της «Σύµπραξης για την Ειρήνη» (PARTNERSHIP 
For PEACE- PFP). 
 
 Συµµετέχει στην «Πρωτοβουλία των Υπουργών Άµυνας των χωρών της ΝΑ 
Ευρώπης» (SOUTHEASTERN EUROPE DEFENSE MINISTERIAL – SEDM). 
 
 Έχει υπογράψει ∆ιµερείς Συµφωνίες και Μνηµόνια Αµυντικής Συνεργασίας 
καθώς και Πρωτόκολλα Στρατιωτικής Συνεργασίας µε αρκετές χώρες. 
 
 Έχει υπογράψει τις κυριότερες διεθνείς Συµβάσεις και Συνθήκες αρµοδιό-
τητας ∆ιεθνούς ∆ικαίου και έχει κυρώσει τις περισσότερες από αυτές. 
 
 Ο ΣΞ αναλαµβάνοντας τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
παραπάνω θα συνεχίσει να συµµετέχει στις διεθνείς αποστολές. 
 
 Να µεριµνά για την κατάλληλη προετοιµασία (οργάνωση- συγκρότηση- 
εξοπλισµό- επάνδρωση- εκπαίδευση και τήρηση σε ανάλογη ετοιµότητα) των 
Ελληνικών δυνάµεων που προβλέπεται να διατεθούν στο ΝΑΤΟ, ή άλλο διεθνή 
οργανισµό προς εξασφάλιση της αναγκαίας διαλειτουργικότητας. 
 
 Θα συνεχίσει να έχει ετοιµότητα διάθεσης των προβλεποµένων δυνάµεων, 
προσωπικού και µέσων: 
 

♦ Στη ΕΕ, στο πλαίσιο των αποστολών τύπου Petersberg. 
 

♦ Στον ΟΗΕ ή τον ΟΑΣΕ για συµµετοχή σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της 
Ειρήνης 
 

♦ Θα συνεχίσει τις προσπάθειες για προηγµένη εκπαίδευση και την 
προετοιµασία από επαγγελµατικής κατάρτισης και γλωσσοµάθειας του προ-
σωπικού, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στα στελέχη. 
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Εκπαίδευση 
 
 Η εκπαίδευση, του ενεργού και του επιστρατευοµένου στρατού είναι βασι-
κός παράγοντας για την επαύξηση της µαχητικής ισχύος των Μονάδων και την 
εξασφάλιση της επιτυχίας.  

Οι σηµαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, η πολυµορφία 
των απειλών, οι υψηλές απαιτήσεις εκπαίδευσης στα σύγχρονα οπλικά συστή-
µατα, το µεγάλο κόστος των εκπαιδεύσεων, οι επιδράσεις στο περιβάλλον και η 
εισαγωγή επαγγελµατιών οπλιτών στο στρατό απαιτούν πλήρη αναθεώρηση 
του συστήµατος εκπαιδεύσεως. 

 
Τα νέα αναθεωρηµένα συστήµατα εκπαιδεύσεως, πρέπει να δίνουν έµ-

φαση: 
♦ Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, µε την χρησιµοποίηση συστηµάτων 

εξοµοίωσης και προσοµοίωσης. 
 

♦ Στην κατασκευή σύγχρονων πεδίων ασκήσεων και βολών, κατανεµη-
µένων σύµφωνα µε τη χωροταξική κατανοµή των Σχηµατισµών και Μονάδων. 
 

♦ Στην εκπαίδευση ειδικότητας, έτσι ώστε κάθε αξιωµατικός, υπαξιω-
µατικός ή στρατιώτης να είναι ο "ειδικός" του οπλικού συστήµατος, το οποίο θα 
κληθεί να χειρισθεί. 
 

♦ Στην οµαδική εκπαίδευση, γιατί όλοι θα κληθούν να δράσουν, µέσα 
στο πλαίσιο συγκεκριµένης οµάδας, µικρής ή µεγάλης, της οποίας η αποτελε-
σµατικότητα στηρίζεται αποκλειστικά στην άριστη συνεργασία όλων των µε-
λών αυτής. 
 

♦ Στην παραγωγή ικανών διοικητών και µικρών ηγητόρων. Το σύγχρονο 
δόγµα διοίκησης, απαιτεί µια µορφή διοίκησης η οποία προάγει την αποκέ-
ντρωση, την ελευθερία και την ταχύτητα στην δράση  και την ανάπτυξη  της 
πρωτοβουλίας. Η εκπαίδευση διοικητών και ηγητόρων, σε όλα τα επίπεδα, 
πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της νέας µορφής διοίκησης, µε παραγωγή 
ηγητόρων οι οποίοι να έχουν γνώσεις, αναπτυγµένη κριτική σκέψη, µεθοδικότη-
τα στη λήψη των αποφάσεων και ταχύτητα ενεργειών. Αυτός ο νέος τύπος ηγέ-
τη πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνει τακτικές αποφάσεις µε στρατηγικές ε-
πιπτώσεις λόγω της αυξηµένης καταστροφικής ικανότητας των οπλικών συ-
στηµάτων και της ποικιλίας των ανατιθέµενων αποστολών. 
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♦ Στην παραγωγή επιτελών, οι οποίοι να παρέχουν αποφασιστική υπο-
στήριξη στο ∆ιοικητή, να απαλάσσουν αυτόν από τις λεπτοµέρειες και να του 
δίνουν τη δυνατότητα να επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων και την άσκηση 
ηγεσίας. 
 

Εφεδρεία 
 

 Η καθιέρωση δυο τύπων εφεδρείας, απαιτεί ανάλογη προσαρµογή των 
προγραµµάτων εκπαίδευσης, προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική και ρεαλι-
στική εκπαίδευση, όπως παρακάτω: 

 
♦ Η εφεδρεία πρώτου χρόνου, η οποία προορίζεται για την συµπλήρω-

ση των ενεργών και ηµιενεργών Μονάδων, πρέπει να είναι πλήρως εκπαιδευµέ-
νη έτσι ώστε µέσα στα στενά χρονικά περιθώρια, που απαιτούν οι επιχειρη-
σιακές ετοιµότητες, να είναι δυνατή, η συµπλήρωση των ενεργών Μονάδων, 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και η γρήγορη ενεργοποίηση και επιχειρησιακή 
αξιοποίηση των ηµιενεργών Μονάδων, των οποίων η συµβολή στην αντιµετώ-
πιση της κύριας απειλής είναι σηµαντική.  

 
♦ Η εφεδρεία δεύτερου χρόνου  πρέπει να βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο εκπαίδευσης, έτσι ώστε µε µια ταχύρυθµη εκπαίδευση, µέσα στα χρο-
νικά περιθώρια που καθορίζονται για τις ετοιµότητες των επιστρατευοµένων 
Μονάδων, να είναι δυνατή η επίτευξη της επιθυµητής επιχειρησιακής ετοιµότη-
τας των Μονάδων αυτών.  

 
♦ Για την βελτίωση της εκπαίδευσης και προσαρµογή της στις νέες α-

παιτήσεις έχει αποφασισθεί ήδη η συγκρότηση ∆ιοίκησης ∆όγµατος και Εκπαί-
δευσης υπό το ΓΕΣ  για την οποία σας ανέφερα νωρίτερα. 
 

Εξοπλιστικά Προγράµµατα 
 

Οι εξοπλισµοί που έχουν σχεδιαστεί και προγραµµατιστεί για την υπο-
στήριξη της νέας δοµής εστιάζονται : 
 

♦ Στον ατοµικό εξοπλισµό του µαχητή. 
 

♦ Στον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των µηχανοκινήτων µέσων µε 
την εισαγωγή νέου άρµατος και ΤΟΜΠ-ΤΟΜΑ. 
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♦ Στον εξοπλισµό των ∆υνάµεων Αντίδρασης µε εισαγωγή αµφιβίων 
ΤΟΜΑ, επιθετικών ελικοπτέρων, νέων µεταφορικών ελικοπτέρων και βαρέων 
χερσαίων µέσων µεταφοράς. 
 

♦ Στην ενίσχυση της υποστήριξης µάχης µε εισαγωγή  συγχρόνων µέσων 
πυρός, (Α/Τ όπλων και πυροβόλων µε εξελιγµένα πυροµαχικά, Πολλαπλών ε-
κτοξευτών πυραύλων, συγχρόνων συστηµάτων Α/Α άµυνας και συγχρόνων µέ-
σων Μάχης Μηχανικού).  
 

♦ Στην αναβάθµιση του συστήµατος ∆ιοικήσεως και Ελέγχου µε εισαγω-
γή συστηµάτων επικοινωνιών µε δυνατότητες εικόνας, φωνής  και µεταφοράς 
δεδοµένων πραγµατικού χρόνου, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων διεξαγωγής πλη-
ροφοριακού και Ηλεκτρονικού Πολέµου µε σύγχρονα µέσα συλλογής πληροφο-
ριών συµπεριλαµβανοµένων και µη επανδρωµένων αεροοχηµάτων και στην ε-
πέκταση του Σ∆ΕΠ. 
 

♦ Αύξηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων ΡΒΧΠ άµυνας µε ανά-λογο εξο-
πλισµό και αναβάθµιση της υπάρχουσας ∆ρίας σε Λόχο (+). 
 

Οι προτεραιότητες αυτών των προγραµµάτων µελετώνται, σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται από τους αρµόδιους φορείς, µε γνώµονα την αρχή "κόστος – 
αποτελεσµατικότητα", ώστε να εξελίσσονται ισόρροπα και µε πλήρη συντονι-
σµό από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 
Υποδοµές 
 
Για την υποστήριξη της αναδιοργάνωσης του ΣΞ µε την απαιτούµενη υ-

ποδοµή έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται: 
 
♦ H δηµιουργία πολυδύναµων στρατοπέδων µε συγχώνευση ή σύµπτυξη 

των υφισταµένων µε κύριο στόχο την αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης.  
 

♦ Η πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων διακινήσεων των οπλι-
κών συστηµάτων και µέσων. 
 

♦ Η κατασκευή παθητικών σκεπάστρων προστασίας των πρόσω Μονά-
δων, για επιβίωση και διατήρηση της µαχητικής τους ικανότητας. 

 
♦ H κατασκευή σύγχρονων υπόστεγων µακράς εναποθήκευσης. 
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♦ H κατασκευή Ελαφρών και τυποποιηµένων εγκαταστάσεων, αποσυ-
ναρµολογούµενης ανωδοµής ώστε να υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς αυτής σε 
άλλη θέση εφόσον παραστεί ανάγκη. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 Χωρίς καινοτοµίες και καταλυτικής σηµασίας αλλαγές στα διπλωµατικά 
και στρατιωτικά θέµατα, είναι πάρα πολύ πιθανό να κληθούµε να ενεργήσουµε 
µε στρατιωτικά µέσα σε ακατάλληλα πεδία µαχών.  
 Οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις και ειδικότερα ο Στρατός Ξηράς θα πρέπει 
να προσαρµοσθούν στις απειλές και στις προκλήσεις που προέρχονται από 
τους πολέµους χαµηλής έντασης, τις ανθρωπιστικές κρίσεις, τις εθνικιστικές 
διενέξεις από ορισµένα «ιδιόρρυθµα κράτη-παρίες», την τροµοκρατία και τη 
διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής. 
 Η Ελλάδα πάντοτε θα παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και αυξηµένη ετοιµό-
τητα τις κινήσεις του εξ’ ανατολών γείτονα, όµως είναι απαραίτητο να έχει Έ-
νοπλες ∆υνάµεις ικανές να δράσουν έναντι εχθρών, από οπουδήποτε και αν 
προέρχονται. 
 Είναι δε απαραίτητο να µπορούν να ανταποκριθούν σε ειρηνευτικές απο-
στολές, σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, σε περιβαλλοντικές καταστροφές, σε 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ή θα 
υπάρξει χρήση όπλων µαζικής καταστροφής. 
 
 Αυτός είναι ο Στρατός που οραµατιζόµαστε για τις αρχές του 21ου αιώνα, 
σε αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε και οι προσπάθειες όλου του προσωπικού 
του Στρατού εστιάζονται και επικεντρώνονται στην υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων. 
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"ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝ" 
 

∆ιάλεξη του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Α. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η Π.Ν. προς τους σπου-
δαστές της Α.∆Ι.Σ.ΠΟ στις 24 Νοε 2003 
 
 Στα πλαίσια της εκπαιδεύσεως των 
σπουδαστών της ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέ-
µου που περιλαµβάνει ενηµέρωση σε θέµα-
τα των Κλάδων των Γενικών Επιτελείων, έ-
γινε ενηµερωτική διάλεξη από τον Αρχηγό 
του ΓΕΝ, µε θέµα "ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ-
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝ" µε τις παρακάτω θεµατι-
κές ενότητες 

 
 
 
 

 
• ΑΣΑ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΣΕΑ

ΥΕΘΑ ΣΑΜ

ΑΡΧΗΓΟΙ Γ.Ε.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α/ΓΕΕΘΑΣΑΓΕ

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΛΑ∆ΩΝ

∆΄ ΣΣ ΑΣ∆ΕΝ ΑΣ ΑΤΑ Σ∆ΑΕΕ (Β΄ ΣΣ)

ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΕ
Σ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (2)  ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

(1)

(3)

(1)

(1) (2)

∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
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• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆∆ΜΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΝΕΑΣ

(2)

(1) ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                   (2)   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΟΚΗΣΗ

ΣΜΥΝ

ΚΕ/ΠΟΡΟΣ

ΚΕ/ΠΑΛ ΝΣ

ΚΕΦΝ

ΝΚ

(1)
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ΣΤΟΧΟΙ  ΓΕΝ 
Ανάπτυξη στη θάλασσα ναυτικής ισχύος ικανής να προασπίσει τα νόµιµα 

δικαιώµατα της χώρας, να αµυνθεί των ελληνικών ακτών και νήσων, να διατη-
ρήσει ανοικτές τις θαλάσσιες γραµµές επικοινωνιών, να προβάλλει ισχύ και να 
τονίσει τη ναυτική µας παρουσία σε όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και στον 
ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
η αναδιοργάνωση του Πολεµικού Ναυτικού δίνει έµφαση σε σκάφη επιφανείας 
ταχείας επέµβασης, εφοδιασµένα µε τορπιλικά και πυραυλικά συστήµατα και 
στον υποβρυχιακό πόλεµο, µε σκοπό τον πλέον αποτελεσµατικό έλεγχο του θα-
λασσίου περιβάλλοντος.    
 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Υ/Β τ. 214

 
 
 

ΤΠΚ τ. SUPER VITA
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 Η τελευταία περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδοµητική σε ότι αφορά στην 
προµήθεια νέων οπλικών συστηµάτων και σύγχρονων υλικών. Το Πολεµικό 
Ναυτικό, στα πλαίσια της αποστολής του, έχει εκπονήσει ένα µακρόπνοο εξο-
πλιστικό πρόγραµµα, µε κύρια σηµεία τα εξής: 
 
 • Προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
 
  Πρόγραµµα ναυπήγησης τεσσάρων (4) Υποβρυχίων (Υ/Β). 
 
  Το πρόγραµµα άρχισε το Μάρτιο του 2001 και πρόκειται να ολοκλη-
ρωθεί το 2010 µε την κατασκευή τεσσάρων (4) Υ/Β. Το πρώτο Υ/Β κατασκευάζε-
ται στη Γερµανία και τα υπόλοιπα θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα από τα Ελ-
ληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. Το ανθεκτικό σκάφος των τριών Υ/Β, οι συσσωρευτές και 
ο πυργίσκος (SAIL) κατασκευάζονται στην Ελλάδα, όπου µια πληθώρα Ελληνι-
κών εταιρειών θα αναλάβει υποκατασκευαστικό έργο. 
 
  Πρόγραµµα κατασκευής τριών (3) Ε/Π S-70B (+Ι OPTION) και εγκατά-
σταση συλλογών αναβάθµισης Ε/Π S-70 B µε σύστηµα FLIR. 
 
  Το πρόγραµµα άρχισε το 2000 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα 
τέλη του 2005/ αρχές 2006, µε την οριστική παραλαβή του 3ου Ε/Π. Η εγκατά-
σταση των συλλογών αναβάθµισης των υφισταµένων οκτώ (8) Ε/Π S-70B του 
ΠΝ µε σύστηµα AAQ-22 FLIR έχει ολοκληρωθεί. 
 
  Πρόγραµµα ναυπήγησης τριών (3) ΤΠΚ τύπου SUPER VITA 
 
  Το πρόγραµµα άρχισε το 2000 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα 
τέλη του 2004, µε την οριστική παραλαβή της 3ης ΤΠΚ. 
 
  Πρόγραµµα ναυπήγησης ενός (Ι) Πετρελαιοφόρου 
 
  Το πρόγραµµα ξεκίνησε στα ΝΒΕΕ Α.Ε. το Μάρτιο του 2000 και προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί το Β΄ εξάµηνο του 2004. 
 
  Πρόγραµµα ναυπήγησης τεσσάρων (4) Κανονιοφόρων 
 
  Το πρόγραµµα ξεκίνησε στα ΕΝΑΕ το Μάρτιο του 2000 και προβλέπε-
ται να ολοκληρωθεί το Β΄ εξάµηνο του 2004. 
 
  Πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 6 Φρεγατών τύπου "S" (+2 OPTION). 
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  Εκσυγχρονισµός Μέσης Ζωής και Γενική Επισκευή τριών (3) Υ/Β 
τ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 
 
  Κατασκευή δύο (2) ΤΠΚ (ΟΡΤΙΟΝ) 
 
  Απόκτηση δύο (2) µεταχειρισµένων Φ/Γ τύπου "S" από το Ολλανδικό 
Ναυτικό 
 
  Εκσυγχρονισµός έξι (6) ΤΠΚ τ.COMBATTANTE 
 
  Εκσυγχρονισµός δύο (2) ΤΠΚ τ."!48" 
 
  Ολοκλήρωση προγράµµατος απόκτησης τεσσάρων (4) Πλοίων Ταχεί-
ας Μεταφορά (ΠΤΜ) 
 
 
 • Προγράµµατα στη φάση υπογραφής συµβάσεων 
  Ναυπήγηση Κορβετών 

 
 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MARITIME INTERDICTION OPERATION TRAINING CENTER (MIOTC) 
 

Επίσης έγινε αναφορά στη δηµιουργία του Μaritime Interdiction Operation 
Trainig Center, στη περιοχή της Σούδας. Αποστολή του κέντρου είναι η επιχειρη-
σιακή εκπαίδευση των Ναυτικών ∆υνάµεων των χωρών του NATO, για την βελ-
τίωση των δυνατοτήτων τους στη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιφανείας, Α/Υ, 
Α/Α επιτήρησης και ειδικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια υποστήριξης των Επι-
χειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operation– MIO)   
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"Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" 
 

∆ιάλεξη του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Π. Παπανικολάου προς τους 
Σπουδαστές της Α∆ΙΣΠΟ στις 21 Ιαν 2004 

 
 

. Στα πλαίσια της εκπαιδεύσεως των 
σπουδαστών της Ανωτάτης ∆ιακλαδικής 
Σχολής Πολέµου που περιλαµβάνει ενηµέ-
ρωση σε θέµατα των Κλάδων των Γενικών 
Επιτελείων, έγινε ενηµερωτική διάλεξη από 
τον Αρχηγό του ΓΕΑ, µε θέµα " Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΛΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ-
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΑ" µε τις παρακάτω θεµατι-
κές ενότητες 
 
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Π.Α. 
 
 Η αποστολή της Π.Α. είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισµός και 
εκπαίδευση του προσωπικού µε σκοπό την ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος ικα-
νής να συµβάλλει στην "ΑΠΟΤΡΟΠΗ", να διεξάγει άµεσα εντατικές και παρατε-
ταµένες αεροπορικές επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση αεροπορι-
κής υπεροχής, να διασφαλίζει την αεράµυνα της χώρας, να παρέχει αεροπορι-
κή προστασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων Κλάδων των Ε.∆. 
και να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων. 
 
 Πέραν της παραπάνω αποστολής η ΠΑ κατά την ειρηνική περίοδο έχει και 
τις παρακάτω επιµέρους αποστολές. 
 
 α. Τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας µε σκοπό την υπο-
στήριξη του πολιτικού τοµέα, στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
 
 β. Τη συµµετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανθρωπιστι-
κής βοήθειας, στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, µε σκοπό τη συµβο-
λή στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 
 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 
 Η Πολεµική Αεροπορία για να φέρει σε πέρας την αποστολή της είναι ορ-
γανωµένη και λειτουργεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει: 

 
 
1ο Τεύχος   47       



∆∆ΙΙΑΑΚΚΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

 
 • Λειτουργικότητα του Κλάδου στην ειρήνη και στον πόλεµο 
 • Ενότητα στη ∆ιοίκηση 
 • Ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων 
 • Συγκεντρωτικό έλεγχο των δυνάµεων και αποκεντρωτική εκτέλεση 
των επιχειρήσεων και των αποστολών 
 • Ικανότητα ταχείας µετάπτωσης των δυνάµεών της σε ετοιµότητα α-
νάληψης επιχειρήσεων 
 
 Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είναι το ανώτατο ιεραρχικά επίπεδο ∆ιοί-
κησης της ΠΑ. Ο Α/ΓΕΑ, προΐσταται του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και έχει 
πλήρη διοίκηση του Κλάδου του ασκώντας τις επιχειρησιακές αρµοδιότητές του 
µέσα στα πλαίσια που καθορίζονται στις παρ.5 και 6 του άρθρου 11 του 
Ν/2292/95 όπως τροποποιήθηκε από το Ν 2984/02. Συγκεκριµένα ασκεί πλήρη 
∆ιοίκηση επί των ∆κσεων ∆ΑΥ-∆ΑΕ και των Μονάδων τους καθώς και επί 
τωνΜονάδων που υπάγονται απευθείας στο ΓΕΑ. Επί του ΑΤΑ ασκεί ∆ιοικητική 
∆κση καθόσον κατά τις προβλέψεις των προαναφερθέντων Νόµων την επιχει-
ρησιακή ∆κση επ' αυτού ασκεί από την περίοδο της ειρήνης ο Α/ΓΕΕΘΑ. 
 
 Στο ΓΕΑ υπάγονται τρεις Μείζονες Σχηµατισµοί ΑΤΑ-∆ΑΥ-∆ΑΕ. 
 
 1. Το ΑΤΑ 
 
  Σύµφωνα µε την πρόβλεψη για τη Νέα ∆οµή ∆υνάµεων και ∆ιοίκησης 
συγκροτήθηκε ως ∆ιακλαδικό Στρατηγείο. Κύρια αποστολή του Αρχηγείου Τα-
κτικής Αεροπορίας, που εδρεύει στη Λάρισα, είναι να διατηρεί σε υψηλό βαθµό 
τη µαχητική ικανότητα και επιχειρησιακή ετοιµότητα των δυνάµεών του, ώστε 
να συµβάλει στην αποτροπή του πολέµου, και να εκτελέσει αν απαιτηθεί αερο-
πορικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε το Αεροπορικό ∆όγµα και τα ισχύοντα πολε-
µικά σχέδια. 
 
  Στο ΑΤΑ υπάγονται οι Μονάδες των Μαχητικών Αφών του Συστήµατος 
Αεροπορικού Ελέγχου και των Κατευθυνοµένων Βληµάτων. 
 
 2. Η ∆ΑΥ 
 
  Κύρια αποστολή της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, που ε-
δρεύει στην Ελευσίαν είναι ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της συ-
ντήρησης του υλικού, η εξασφάλιση της ποιότητας αυτού, καθώς και η εκτέλε-
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ση αποστολών Αεροµεταφορών, Έρευνας - ∆ιάσωσης, Αεροεφαρµογών, Αερο-
πυροσβέσεων και Αεροδιακοµιδών. 
 
  Στη ∆ΑΥ υπάγονται οι Στρατιωτικές Σχολές και οι Εκπαιδευτικές Μο-
νάδες και τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Πολεµικής Αεροπορίας. 
 
  Επιπρόσθετα στο ΓΕΑ υπάγονται ορισµένες Μονάδες και Υπηρεσίες, 
όπως η ∆ιοίκηση Αγωγού Καυσίµων, το 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας κλπ. 
 
 ∆ΟΜΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 
 Το Προσωπικό, τα Οπλικά συστήµατα-µέσα και η Υποδοµή που διαθέτει η 
Πολεµική Αεροπορία από τον καιρό της ειρήνης έχουν διαταχθεί έτσι ώστε να 
εξασφαλίζουν κατά τον καλύτερο και οικονοµικότερο τρόπο: 
 
 (1) Τη δυνατότητα αντιµετώπισης αιφνιδιαστικής επίθεσης κατά της 
χώρας µας. 
 
 (2) Την άµεση αντίδρασή µας στην αντιµετώπιση των συχνών παραβά-
σεων και παραβιάσεων του Τουρκικών α/φ στο Αιγαίο. 
 
 (3) Τις αυξηµένες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας, σε εκπαίδευση και 
άλλες λειτουργίες της. 
 
 Οπλικά Συστήµατα - Μέσα 
 
 Για την επιτήρηση του εναερίου χώρο και τον έλεγχο των επιχειρήσεων η 
Πολεµική Αεροπορία έχει αναπτύξει το Σύστηµα Αεροπορικού Ελέγχου, µε ένα 
δίκτυο RADARs, υποβοηθούµενο από Αφή ΑΣΕΠΕ. 
 
 Η αντιαεροπορική άµυνα της χώρας εξασφαλίζεται µε βλήµατα µέση και 
µεγάλης εµβελείας, η δε αντιαεροπορική κάλυψη των Μονάδων γίνεται µε κα-
τάλληλα Αντιαερορικά Όπλα. 
 
 Πέραν των κυρίων οπλικών συστηµάτων, Α/Φ και Ε/Π που προαναφέρθη-
καν η ΠΑ διαθέτει και τα παρακάτω οπλικά Συστήµατα - Μέσα. 
 
 ⇒ Όπλα Αέρος - Επιφάνειας 
  • Βόµβες Γενικής Χρήσεως 
  • Ρουκέτες 
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  • Κατευθυνόµενες βόµβες EOGB και LGB 
  • ∆ιασκορπιστές Βοµβιδίων 
  • Βλήµατα Αέρος-Επιφανείας (EXOCET-ANTISHIP) 
  • Βλήµατα HARM (ANTIRADIATION) 
 
 ⇒ Όπλα Αέρος - Αέρος 
 
  • Βλήµατα Α-Α SHORT RANGE (∆ιάφορες Κατηγορίες AIM 9-MAGIC 
2) 
  • Βλήµατα Α-Α MEDIUM RANGE (AIM-7  E/F-SPARROW, MATRA SUPER 
530, AIM 120 AMRAAM) 
 
 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
 Με βάση τα διατιθέµενα µέσα και το προσωπικό της, η Πολεµική Αεροπο-
ρία µπορεί να διεξάγει εντατικές και παρατεταµένες  επιθετικές και αµυντικές 
επιχειρήσεις. 
 
 Μπορεί να προσβάλλει αποτελεσµατικά όλων των ειδών εχθρικές στόχους 
και να παρέχει συγχρόνως αεροπορική υποστήριξη στις χερσαίες και ναυτικές 
µας δυνάµεις. 
 
 Καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τις δικές της απαιτήσεις καθώς και αυ-
τές των άλλων Κλάδων σε αποστολές φωτοαναγνωρίσεως, ηλεκτρονικής ανα-
γνωρίσεως και αεροµεταφορών. 
 
 Με τα µεταφορικά της αεροσκάφη µπορεί να µεταφέρει σε περίοδο επιχει-
ρήσεων 2000 περίπου οπλισµένους στρατιώτες ή 1000 αλεξιπτωτιστές µε 
πλήρη οπλισµό σε µια διαδροµή. 
 
 Με το σύστηµα Αεροπορικού Ελέγχου η Πολεµική Αεροπορία παρακολουθεί 
και ελέγχει τον Εναέριο Χώρο του FIR Αθηνών και ειδικότερα τον Εθνικό Εναέριο 
Χώρο καθ' όλο 24ωρο,  αναγνωρίζει και αναχαιτίζει κάθε ξένο αεροσκάφος που 
τον παραβιάζει η παραβαίνει τους διεθνείς τους διεθνείς κανόνες εναερίου κυ-
κλοφορίας. 
 
 Τα µέσα και το προσωπικό της, ευρισκόµενα σε άµεση ετοιµότητα επεµ-
βαίνουν όπου και όποτε ήθελε χρειασθεί για να επιβεβαιώσουν τη βούληση µας 
να µην επιτραπεί η αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. 
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 ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 1. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
 
  Υπεγράφησαν συµβάσεις για την απόκτηση 60 Α/Φ F-16 BLK 52+, 15 
Α/Φ Μ 2000-5 και τον εκσυγχρονισµό 10 Α/Φ Μ-2000 σε Μ-2000-5 µαζί µε τα 
όπλα τους (MICA-SCALP) καθώς και για Έργα Υποδοµής των Μονάδων υποδοχής 
των Α/Φ. 
 
 2. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ C/SAR SUPER RUMA 
 
  Υλοποιήθηκε η σύµβαση για 4 Ε/Π SUPER PUMA Έρευνας - ∆ιάσωσης 
µάχης. 
 
 3. ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΗ") 
 
  Υλοποιήθηκε η προµήθεια έξι (6) Αντιαεροπορικών Συστηµάτων Αµε-
ρικανικής προέλευσης τύπου PATRIOT PAC III. 
 
 4. AIRBORNE EARLY WARNING AND CONTROL (Α.ΣΕ.ΠΕ) 
 
  Υλοποιείται η σύµβαση απόκτησης (4) Αεροφεροµένων Συστηµάτων 
Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου τύπου ERIEYE EMB-145 AEW & C. 
 
 5. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΑΦΟΣ 
 
  Ολοκληρώθηκε η απόκτηση σαράντα πέντε (45) εκπαιδευτικών αερο-
σκαφών τύπου Τ-6Α από την εταιρεία RAYTHEON. 
 
 6. ΑΦΟΣ ΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΜΜΙ) 
 
  Υπογράφηκε σύµβαση προµήθειας 12+3 Option αφών τύπου C-27J 
της εταιρείας LM AERO. 
 
 7. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ AVIONICS ΑΦΩΝ C-130 
 
  Έχει υπογραφεί σύµβαση µεταξύ Γ∆ΑΕ και εταιρειών SPAR και ΕΑΒ ΑΕ 
αντίστοιχα για το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των ηλεκτρονικών 10 Αφών C-
130 Η και 5 C-130 B. 
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  Η εταιρεία SPAR, ως κύριος ανάδοχος της φάσης ανάπτυξης θα εκτε-
λέσει τον εκσυγχρονισµό σε δύο πρωτότυπα αφη  C-130 H & C-130 B, ενώ η ΕΑΒ 
θα αναλάβει το έργο της µαζικής παραγωγής. Το πρόγραµµα υλοποιείται µέχρι 
σήµερα οµαλά και η ολοκλήρωση του πρωτοτύπου προβλέπεται το Σεπτέµβριο 
του 2004. 
 
 8. AACMI: Autonomous Air Combat Maneuvering Instrumentation 
 
  Εγκρίθηκε από το ΑΑΣ η αναγκαιότητα - σκοπιµότητα απόκτησης συ-
στηµάτων AACMI για την ΠΑ (56 AACMI Pods, συν 20 option, 15 σταθµοί απενη-
µέρωσης, ένας σταθµός απενηµέρωσης REAL TIME, συν 1 OPTION), καθώς και τα 
τεχνικοεπιχειρησιακά κριτήρια (Βασικά-Επιθυµητά) και οι αντίστοιχοι συντελε-
στές βαρύτητας. 
 
  Το πρόγραµµα βρίσκεται στη διαδικασία  υπογραφής σύµβασης. 
 
 ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Α-Ε) 
 
 AGM-65G & GBU-24 
 
 Υπογράφηκε σύµβαση για 200 κατευθυνόµενα βλήµατα AGM-65G, και 200 
ΚΙΤ κατεύθυνσης LASER GBU-24. 
 
 BLU-109 
 
 Έχει υπογραφεί σύµβαση για 250 διατρητικές βόµβες BLU-109. 
 
 SCALP 
 
 Υπογράφηκε η σύµβαση (21-8-00) για 56 βλήµατα SCALP. 
 
 JDAM-LongShot 
 
 Υπογράφηκε η σύµβαση προµήθειας Αυτόνοµων Συστηµάτων Πλοήγησης 
Όπλων Αέρους-Εδάφους µε GPS/INS (250 JDAM και 300 LongShot) για κάλυψη 
επιχειρησιακών αναγκών της ΠΑ. 
 
 ΟΠΛΑ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ (Α-Α) 
 
 ΒΛΗΜΑΤΑ MEDIUM RANGE AMRAAM 
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 Έχουν παραληφθεί 240 βλήµατα ΑΙΜ-120Β. Επίσης στις 15-12-01 υπεγρά-
φη νέα σύµβαση για απόκτηση 100 AMRAAM AIM-120C. 
 
  
 
 MICA 
 
 Υπογράφηκε σύµβαση (21-8-00) για 100 βλήµατα RF MICA και 100 IR MICA. 
 
 ΒΛΗΜΑΤΑ SHORT RANGE IRIS-T 
 
 Η χώρα µας συµµετέχει σε διεθνή κοινοπραξία για ανάπτυξη και συµπα-
ραγωγή του σύγχρονου βλήµατος Α-Α IRIS-T µε παραγγελία 350 βληµάτων. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΥΥππόό  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ΤΤ..ΓΓιιοούύλλττσσηη  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΚΚοοιιννωωννιιοολλοογγίίααςς  σσττοο  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..  
 

 
Στην ονοµασία και την προέλευση του φονταµενταλισµού έχει διαπι-

στωθεί µια από καιρό µια σοβαρή παρεξήγηση. Ένας ορισµένος αριθµός µε-
λετητών χαρακτήρισε το φαινόµενο, αποκλειστικά ισλαµικό και αβίαστα το 
θεώρησε ως ένδειξη «φανατισµού και επιστροφής στο παρελθόν». Ίσως ο α-
πόηχος και οι δυτικές εµπειρίες από τις δύο «θρησκευτικές επαναστάσεις», 
στο Πακιστάν (1978) και το Ιράν (1979), αλλά και τα γνωστά τροµοκρατικά 
χτυπήµατα, που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη, να δηµιούργησαν την 
αυτονόητη υποψία, όµως η αρχική εµφάνιση του φονταµενταλισµού έγινε 
πολύ µακριά από ισλαµικές χώρες.     
  

ί

                                                

Οι πρώτες φονταµενταλιστικές κινήσεις, σαφώς χριστιανικές, χωρίς να 
έχει ακόµη πολιτογραφηθεί ο σχετικός όρος, καταγράφονται στο γεωγραφικό 
χώρο των  Ηνωµένων Πολιτειών κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι-
ώνα. Συγκεκριµένα, στα µέσα της δεκαετίας του 1860 διατυπώνονται από 
συντηρητικούς προτεστάντες θεολόγους, οι δύο θεµελιώδεις θέσεις του φον-
ταµενταλισµού, δηλαδή η χιλιαστική προσδοκία και το αλάθητο της Βίβλου. Η 
στάση αποτελεί έκφραση µιας φοβίας από την έκρηξη της θρησκευτικής εκ-
κοσµίκευσης, και αγωνία για την επιβίωση της θρησκευτικής πίστης. Τελικά 
ο όρος «fundamentalist» καθιερώθηκε το 1920, για να υποδηλώσει εκείνον 
που «κάνει αγώνα για την υπεράσπιση των θεµελίων της π στης» (doing bat-
tle royal for the Fundamentals of Faith).  
  Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται εσφαλµένες οι ερµηνευτικές τοποθετήσεις 
ορισµένων κοινωνιολόγων που αποπειράθηκαν να αιτιολογήσουν τα κίνητρα 
που προκάλεσαν στο διάστηµα του µεσοπολέµου την εµφάνιση στην  Αµερική 
της µαχητικής ισλαµικής αίρεσης των Μαύρων Πανθήρων, αλλά και των 
Μαύρων Αµερικανών (Black Americans) που δεν είχαν σχέση µε το  Ισλάµ, γιατί 
ήσαν στην πλειοψηφία τους Χριστιανοί. Φυσικά οι τοποθετήσεις, οι φοβίες κι 
οι ερµηνείες αρνήθηκαν να δουν τις πολιτιστικές απειλές πάνω στις κλειστές 
κοινότητες των µαύρων και αναζήτησαν την αφετηρία των αντιδράσεων στη 
γνώση που πληροφορήθηκε την φυλετική καταγωγή (οι αφρικανικές ρίζες) 
και την τραγική εθνοφυλετική περιπέτεια της οµηρίας της από τη δυτική Α-
φρική στο Νέο Κόσµο1.  
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 1. Πληροφορίες για την εξέλιξη των ιδεολογικών απόψεων που θεµε-
λίωσαν γνωστά φονταµενταλιστικά κινήµατα στη δύση βλ. Youssef, M., R-
evolt against modernity: Muslim Sealots and the West, Leiden 1985 σσ. 
24 κ. . Πρβλ. επίσης Mernissi, Fatima, Islam and Democracy: Fear of 
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Εδώ είναι ανάγκη να παρατηρήσουµε ότι τα γενικά χαρακτηριστικά ό-

λων σχεδόν των φονταµενταλισµών παραπέµπουν στις ίδιες γενεσιουργές 
αιτίες, δηλαδή στο φανατισµό, τη φοβία, τη µαζοποίηση του θρησκευτικού 
πλήθους, το χαµηλό πολιτιστικό η πνευµατικό επίπεδό του και κυρίως την ύ-
παρξη χαρισµατικών πνευµατικών ηγετών που αποκτούν προφητικό ρόλο 
και αναλαµβάνουν την καθοδήγηση των πιστών. Με τα στοιχεία αυτά οι φον-
ταµενταλισµοί ως κοινωνικά φαινόµενα διακρίνονται για την κυκλική τους 
παροδικότητα. Το γεγονός αυτό οδηγεί µοιραία στο χαρακτηρισµό του φον-
ταµενταλισµού ως «κυκλικού φαινοµένου», αφού κι εδώ η περιοδική επανεµ-
φάνιση προσδιορίζεται από την ύπαρξη η την ανάδυση των ιδίων αιτίων 
που προκάλεσαν προηγούµενες εµφανίσεις του.  Ακόµη οι κατά καιρούς ανα-
βιώσεις του συνδέονται µε µαζικές κινητοποιήσεις πιστών σε προσηλυτιστι-
κή δράση για την προσέλκυση των «µη πιστών».  
  Έτσι αναπτύσσονται δυναµικές αντιπαλότητες, που για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα ταλανίζουν τις δεδοµένες κοινωνίες.  Εξάλλου η έντονη µεσσια-
νική προσδοκία, που χαρακτηρίζει τις αναβιώσεις αυτές, ευνοεί πληθυσµια-
κές συσσωµατώσεις µε εµφανή συναισθηµατική φόρτιση, που είναι ενδεχό-
µενο να εξελιχθεί είτε σε ακόµη πιο ακραίες µορφές φονταµενταλισµού είτε 
και σε απογοήτευση, θρησκευτική αδιαφορία και τελική αποµάκρυνση. 
   
   

                                                                                                                                                   

Ο πιο σηµαντικός τύπος φονταµενταλισµού αναφέρεται σήµερα στο  Ισ-
λάµ και συνδέεται µε το βασικό καθήκον των πιστών του να αναλαµβάνουν 
ιερό αγώνα2, για να αποτρέπουν τη νόθευση του περιεχοµένου της πίστης 

 
the  Modern World, µεταφρ. Mary Jo Lakeland, New Jersey 1992, σσ. 31-
163.  
 2. 
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Με το περιεχόµενο αυτό προσδιορίζεται κατά βάση η έννοια του 
ιερού πολέµου στο Ισλάµ. Η ιερότητα του πολέµου όµως διαλαµβάνει πολύ 
περισσότερα κίνητρα και φυσικά καταγράφεται ιστορικά µε πλήθος µορ-
φών. Αρχικά η έννοια του ιερού πολέµου απαντά στα µυθολογικά κείµενα 
και τους λαϊκούς θρύλους και αναφέρεται σε συγκρούσεις θεοτήτων, γι-
γάντων και επαναστατηµένων αγγέλων. Πλήθος αφηγήσεων της Παλαιάς ∆ια-
θήκης περιγράφουν πολεµικές συγκρούσεις, αλλά και αντίστοιχες περιπέ-
τειες του αρχαίου Ισραήλ κατά τις πολεµικές συναντήσεις µε γειτονικά 
έθνη (Φιλισταίους, Μαδιανίτες, Εδοµίτες, Αιγυπτίους, Ασσυρίους, Βαβυ-
λωνίους, και Ρωµαίους) Περισσότερα βλ. Gaston  Bouthoul, Traité de po-
lémologie. Sociologie des guerres, Paris 1970 και ελληνική µετάφραση 
του Π. Καφετζόπουλο µε τον τίτλο: Πραγµατεία περί Πολεµολογίας. Κοι-
νωνιολογία του πολέµου, Αθήναι 1980, σσ. 49-65. Στην αρχαία Ελλάδα 
καταγράφονται τέσσερις ιεροί πόλεµοι µε στόχο τη διεκδίκηση των ∆ελ-
φών: το 600 π.Χ. µεταξύ Αµφικτυονίας Θερµοπυλών και Κρίσσας, το 447 
π.Χ. όταν οι Φωκείς έχασαν τους ∆ελφούς, το 357-347 όταν οι Φωκείς 
ξαναπήραν τους ∆ελφούς και το 339-338 όταν οι Φωκείς έδιωξαν την Άµ-
φισσα από τα κτήµατα των ∆ελφών. Ως ιεροί πόλεµοι καταγράφονται και 
οι Σταυροφορίες που µε το πρόσχηµα της απελευθερώσεως των Αγίων Τόπων 
από τους Σελτζούκους Τούρκους εξελίχθηκαν σε κατακτητικούς πολέµους 
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στον  Αλλάχ, να υπερασπίζονται την εθνοφυλετική τους υπόσταση από εξω-
τερικούς και εσωτερικούς κινδύνους και να αποφασίζουν την τιµωρία των α-
ποστατών ηγετών τους. Οι τρεις αυτές λεπτοµέρειες του έκτου, συγκεκριµέ-
να, µεταξύ των καθηκόντων (τα πέντε προηγούµενα είναι η οµολογία πίστης, 
η προσευχή, η ελεηµοσύνη, η νηστεία και το ιερό προσκύνηµα) αποτελούν το 
περιεχόµενο του Τζιχάντ (Jihad η Djihad η Gihad)3. Οι σηµασίες του όρου κι-
νούνται σε δύο επίπεδα, το εσωτερικό (καταπολέµηση παθών, εξευγενισµός 
των ηθών, αγώνας µε τον εαυτό µας) και το εξωτερικό (δράση για την επιβο-
λή της κυριαρχίας του  Ισλάµ, τιµωρία των απίστων, µαχητική εξάπλωση της 
πίστης). Τα δύο επίπεδα είναι αναγκαστικά αλληλένδετα. Καµία εξωτερική 
µάχη δεν κερδίζεται χωρίς µια προηγούµενη εσωτερική κάθαρση και πνευµα-
τική ανάταση.  
  Χωρίς άλλο ο µαχητικός χαρακτήρας του τζιχάντ αντιστοιχεί σε συγκε-
κριµένες τεχνικές πολέµου, µε τη χρήση της βίας. Παρά ταύτα και η κορανική 
διδασκαλία και η µεταγενέστερη παράδοση διεκδικούν την επίτευξη των ιε-
ρών επιδιώξεων και µε ειρηνικά µέσα, όπως λ.χ. τα λόγια, τα επιχειρήµατα, 
τις υποσχέσεις, ακόµη και τα δώρα. Όµως η χρήση της βίας παραµένει στη 
συνείδηση των λαϊκών στρωµµάτων ως κυρίαρχη εκδήλωση, και µάλιστα σε 
κλίµα ιερότητας.  Η εσωτερική σχέση των δύο µεγεθών είναι δύσκολο να ερ-
µηνευτεί στις διαστάσεις του Χριστιανισµού και του  Ιουδαϊσµού, την ίδια δε 
γνώµη έχουν και διαπρεπείς µουσουλµάνοι θεολόγοι4, που διατείνονται ότι 

                                                                                                                                                    
για την απόσπαση βυζαντινών επαρχιών από το ανατολικό imperium και 
προσάρτισή τους στο παπικό και τα άλλα τότε ευρωπαϊκά κράτη. Τελικοί 
οι εκείνοι οι λεγόµενοι «ιεροί πόλεµοι» προετοίµασαν την πτώση του 
Βυζαντίου και µετέτρεψαν τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε δυτικά 
φέουδα. Περισσότερα βλ. Armstrong, Karen. Holy War. Lon-  don, 1988, 
New York, 1991. Balard, Michel, Kedar, Benjamin Z., and Riley-Smith, 
Jonathan (eds.). Dei gesta per Francos: Etudes sur les croisades ded-
itees a Jean Richard, Ashgate, 2001. Bartlett,   Wayne. God Wills 
It!: An Illustrated History of the Crusades. Sutton, 1999. Billings, 
Malcolm. The Crusades: Five Centuries of Holy Wars, New York, 1996. 
Brundage, James A. ed. The Crusades, Motives and Achievements. Bost-
on, 1964. Constable, Giles. “The Historiography of the Crusades.” Ed-
ited by Angeliki E. Laiou and Roy Parviz Mottahedeh. 1-22. Washington 
DC: Dumbarton Oaks, 2001.    
 3. Για τη σηµασία του όρου, τη σύσταση και καθιέρωσή του, τις 
σύγχρονες εφαρµογές, τις απειλές και τις διαγραφόµενες προοπτικές βλ. 
στην ειδική µελέτη του Νικολακάκη, Η.,  Ο ιερός πόλεµος του Ισλάµ 
«Τζιχάντ». Σύσταση- Καθιέρωση - Σύγχρονες εφαρµογές του, Θεσσαλονίκη 
1989 και ειδικότερα σσ. 13 κ. ε. Πρβλ. Akhtar, S., A Faith for All S-
easons,  London 1991. Anerill, L. J., Religious Right, Religious Wro-
ng, Chicago 1989, όπου και σχετικές πληροφορίες για αντίστοιχες κινή-
σεις στην Ευρώπη και τις µέσες Πολιτείες της  Αµερικής. Τέλος βλ. το 
πολύ σηµαντικό έργο, µε πλήρεις κοινωνιολογικές αναλύσεις του φαινο-
µένου, της Mackey, Sandra, Passion and Politics: The Turbulent World 
of the Arabs, New York 1983.  
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 4. Maulana Muhammad Ali, The religion of Islam, Cairo (χωρ ς χρο-
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ούτε ο Μωάµεθ ούτε το Κοράνιο, αλλά ούτε και τα Hadith (Λόγια “υποµνήµα-
τα” του προφήτη σε µεταγενέστερες συλλογές διδασκάλων) υποδεικνύουν την 
οποιαδήποτε χρήση της βίας.  
  Μια πρώτη ιστορική άποψη φαίνεται ότι ξεκινά από πρακτικούς λό-
γους. Μετά τη φυγή του Μωάµεθ από την Μεκκα στη Μεδίνα ( Εγίρα, 622 µ.Χ.) 
και για την επιβίωση της αρχικής µικρής κοινότητας, ο προφήτης οργάνωνε 
επιδροµές εναντίον των καραβανιών και των φελάχων της ερήµου.  Η χρήση 
της βίας εξασφάλιζε τα σπάνια στην έρηµο ζωτικά αγαθά, αλλά και µεγά-
λωνε διαρκώς τον αριθµό των νέων πιστών. Μια δεύτερη, πιο πιθανή, αιτιο-
λόγηση οδηγεί στούς ιεροδικαστές που επέβαλαν τη χρήση της βίας µε διά-
φορα προσχήµατα - ίσως και για να αυξήσουν την επιρροή τους - και την 
νοµιµοποίησαν µε την απειλή κυρώσεων.  Ετσι η αρχική πρακτική οδήγησε 
στη µεταγενέστερη θεωρητική συστηµατοποίηση, που έγινε διδασκαλία, και 
από τούς πρώτους ισλαµικούς αιώνες, µε την παρέµβαση των ιεροδικαστών, 
απετέλεσε θεµελιώδη αρχή του ισλαµικού νόµου.  

  Ένα άλλο σηµείο, που χρειάζεται επίσης διευκρίνηση, είναι η εσωτερι-
κή σχέση ανάµεσα στη θρησκευτική και την πολιτική κοινωνία. Για την ισλα-
µική πίστη είναι απόλυτα σαφές ότι ο προφήτης δεν είναι απλά ο κοµιστής 
της βούλησης και της αποκάλυψης του Θεού στον κόσµο, αλλά και ο ηγέτης 
της κοινότητας, που αποδέχεται την αποκάλυψη αυτή. Συνεπώς δεν υπάρχει 
διάκριση ανάµεσα στο θείο και τον ανθρώπινο νόµο, αφού η θρησκευτική κοι-
νότητα είναι ταυτόχρονα και πολιτική, µε αυτονόητη υπέρβαση οποιασδήποτε 
εθνοφυλετικής ιδιαιτερότητας.  

Στη λεπτοµέρεια αυτή κλείνονται τα θεσµικά όρια και οι λειτουργίες 
των ισλαµικών θεοκρατιών, που κατά το τζιχάντ θεωρούνται η έσχατη επιδί-
ωξη των ιερών πολέµων.  Οπου, λοιπόν, κυριαρχεί το  Ισλάµ, εκεί επικρατεί ο 
ισλαµικός νόµος, δηλαδή η ειρήνη.  Αντίθετα, οι ιεροί πόλεµοι επιφυλάσσον-
ται για τις µη ισλαµικές χώρες, και το χρέος των πραγµατικών οπαδών του  
Αλλάχ είναι η επέκταση της ισλαµικής κυριαρχίας σ  αυτός. Γι  αυτό, το τζι-
χάντ είναι από τη φύση του εξαγώγιµο είδος θρησκευτικού φανατισµού που 
αποβλέπει σε µια εσχατολογική ισλαµική ολοκλήρωση µε έντονα στοιχεία 
θρησκευτικο-πολιτικού µεσσιανισµού5.  
 Οι ιστορικές φάσεις, µε την αντίστοιχη τυπολογική εµφάνιση του τζι-
χάντ, αποτελούν σήµερα προσφιλές θέµα πολλών Αράβων και δυτικών µελε-
τητών.  Η σχετική βιβλιογραφία είναι ήδη ογκώδης και καθηµερινά προστί-
θενται νέες µελέτες.  Όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι πραγµατικές εκδη-
                                                                                                                                                    
νολογία) ας. 545, 546, 548, 551 κ. ε. Πρβλ. Νικολακάκη, Η., . π. σσ. 
13-17.  
 5. 
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Λεπτοµέρειες από το τελικό όραµα του ιερού πολέµου, όπως ακρι-
βώς το φαντάζονται επώνυµοι αγωνιστές του, βλ. Νικολακάκη, Η., ό. π., 
σσ. 143-144.  
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λώσεις του τζιχάντ επισηµαίνονται µαζικά από το 1973 και µετά, όταν, µε 
αφορµή την αραβοϊσραηλινή διένεξη αρχίζει, να µειώνεται η οικονοµική και 
πολιτική εξάρτηση των ισλαµικών κρατών από τις άλλοτε µεγάλες δυτικές 
αποικιοκρατικές δυνάµεις.  Έτσι έσπασαν οι ιστορικοί δεσµοί, οι συµµαχίες 
και οι εξαρτήσεις του παρελθόντος και άρχισαν να αναδύονται ιστορικές πι-
κρίες και εχθρότητες που έκτοτε αναζητούν ικανοποίηση.  
  Τα γεγονότα που σφραγίζουν την απαρχή του σύγχρονου τζιχάντ συνδέ-
ονται µε αποσπασµατικές πράξεις βίας, όπως αρχικά αεροπειρατείες, κατα-
λήψεις πλοίων, βοµβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και δολοφονίες προσώ-
πων, καταλήψεις ξένων πρεσβειών, ογκώδεις αντιδυτικές διαδηλώσεις µε 
συµβολικές και πραγµατικές βεβηλώσεις η προσβολές ξένων θρησκευτικών 
και εθνικών συµβόλων.  Η ανάληψη των ευθυνών γίνεται αποκλειστικά από 
µαχητικές οµάδες, που κατευθύνουν αθέατοι χαρισµατικοί θρησκευτικοί ηγέ-
τες και προβάλλουν ως αιτιολογίες είτε τη συµπαράσταση στον αγώνα των 
Παλαιστινίων είτε αντισιωνιστικά αισθήµατα είτε αντιδυτική πικρία είτε α-
κόµη και δυσφορία για πολιτικούς ηγέτες τους, που ενοχοποιούνται για την 
αποµάκρυνση του λαού από την αυθεντική πίστη και παράδοση του  Ισλάµ. 
  Ταυτόχρονα διατυπώνονται αιτήµατα επιστροφής στην παράδοση αυτή. 
Απορρίπτεται ο δυτικός τρόπος ζωής, η δυτική ηθική, η δυτική αµφίεση κι 
αυτή ακόµη η δυτική διαιτητική ιδιαιτερότητα. Σε ορισµένες µάλιστα περι-
πτώσεις ο ισλαµικός νόµος αντικαθιστά βίαια πολιτειακές απόπειρες προ-
σαρµογής στο διεθνές δίκαιο, ενώ σε επίπεδο κοινωνικο-οικονοµικής οργά-
νωσης καταδικάζεται απόλυτα το µαρξιστικό πρότυπο, και οι οπαδοί του δι-
ώκονται χωρίς ελαφρυντικά. Την ίδια στιγµή το καταπιεσµένο από την περί-
οδο των αποικιοκρατιών ιερατείο αφυπνίζεται και διεκδικεί το ρόλο του. Α-
παιτεί την επιστροφή στη θρησκευτική παράδοση, για να ισχυροποιήσει την 
εξουσία και το γόητρό του. Η επιστροφή αυτή είναι ταυτόχρονα αποστροφή 
της εκκοσµίκευσης, για αυτό και οι επιταγές για αυστηρότερη ηθική προβάλ-
λονται από το ιερατείο και πάλι.  
  Χαρακτηριστικά γεγονότα αυτής της συλλογικής αντίδρασης είναι η ε-
πανάσταση του στρατηγού Zia Ul-Haq, το 1977 στο Πακιστάν, που ανέτρεψε, 
µε τη βοήθεια του ισλαµικού ιερατείου, τον Zulfikar Ali Bhutto και εγκατέστησε 
στο  Ισλαµαµπάντ την πρώτη θεοκρατική δηµοκρατία. ∆υο χρόνια αργότερα, 
το 1979, νέα ισλαµική δηµοκρατία εγκαθιδρύεται στο  Ιράν µετά την αποποµ-
πή ως αποστάτη της πίστης του Σάχη Muhammad Reza Pahlawi από τούς 
φρουρούς της επανάστασης και το ιερατείο του χαρισµατικού Αγιατολάχ Ch-
omeynii. ∆υο χρόνια αργότερα, το 1981, και µε το ίδιο πρόσχηµα οι Αδελφοί 
Μουσουλµάνοι δολοφονούν τον πρόεδρο της Αιγύπτου Anouar Saddat και ε-
παναλαµβάνουν µετά από 12 χρόνια την ίδια απόπειρα, ευτυχώς ανεπιτυ-
χώς και εναντίον του Hosni Mubarrak, κατά την επίσκεψή του στην Αντίς Αµ-
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πέµπα. Στην ίδια λογική εντάσσονται ο βοµβαρδισµός της πρεσβείας των 
Η.Π.Α. στη Βηρυτό και στο Κουβέϊτ το 1983, η δολοφονία του Προέδρου του 
Πανεπιστηµίου των Η.Π.Α. στο Λίβανο, Malcolm Kerr, το 1984 και ένα πλήθος 
άλλων δολοφονιών και τροµοκρατικών εκδηλώσεων.  
   Η πρόσφατη στρατηγική φαίνεται ότι µετέβαλε την πρακτική του τζι-
χάντ και δραστηριοποιείται και στη διεκδίκηση της εξουσίας µε µηχανισµούς 
που προωθούν τη δηµιουργία και διεύρυνση πολιτικών κοµµάτων µε σαφή 
φονταµενταλιστική απόκλιση. Το 1973 στο  Αφγανιστάν οι Μουτζαχεντίν 
(µουσουλµάνοι επαναστάτες) αγωνίσθηκαν κατά του τότε κοµµουνιστικού 
καθεστώτος. Η επικράτηση των Ταλιµπάν δηµιούργησε το αναµενόµενο φον-
ταµενταλιστικό περιβάλλον για την επιβολή ενός κοινωνικο-πολιτικού και 
πολιτιστικού θεοκρατισµού. 
   Άλλωστε το πρότυπο που καθιέρωσε το Ιράν άρχισε ήδη να εξάγεται ε-
πιµελώς σε συνοριακές περιοχές της Συρίας, στο Νότιο Λίβανο και ειδικά στα 
«κατεχόµενα» του µε την οργάνωση Χαµµάς, µε την Ισλαµική Απελευθερωτική 
Οργάνωση στην Ιορδανία, αλλά αθόρυβα και στα Εµιράτα µε ανάλογα σχή-
µατα. Ακόµη, είναι γνωστό ότι κατευθύνει από χρόνια την ιστορική πορεία 
του Σουδάν. Στην ίδια προοπτική εντάσσεται το Αλγερινό Ισλαµικό Μέτωπο 
Σωτηρίας, οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι και κυρίως η οργάνωση Γκάµαα αλ Ισ-
λαµίγια της Αιγύπτου, ενώ σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές συγγενή στοι-
χεία είχαν εντοπιστεί στις παρυφές του κόµµατος της Ευηµερίας του Ερµπα-
κάν στην Τουρκία και επίσης στο µεσσιανικό όραµα του Αλία Ιζετµπέκοβιτς 
στη Βοσνία.  
  Πίσω από τούς κοµµατικούς µηχανισµούς οι φανατικοί της Ένωσης του 
Ισλαµικού Κόσµου και της Οργάνωσης της Ισλαµικής Συνέλευσης (οι δύο µε-
γαλύτεροι διισλαµικοί οργανισµοί µε έδρα τη Μεκκα) αναλαµβάνουν χωρίς α-
ναστολές διπλωµατικές πρωτοβουλίες και κινητοποιούν µε τον όγκο και την 
επιρροή τους κάθε διεθνή παράγοντα για την εξασφάλιση οικονοµικών πό-
ρων, στρατιωτικού και πολεµικού υλικού και γενικά προώθηση των ισλαµι-
κών συµφερόντων.  Έτσι ερµηνεύονται οι εµφύλιοι πόλεµοι στην πρώην Γι-
ουγκοσλαβία που τελικά απέκτησαν εθνοφυλετική υπόσταση, από τη στιγµή 
που η θρησκευτική πίστη ανέλαβε να καλύψει τα αµφιλεγόµενα εθνολογικά 
κενά.  Η δυτική λογική του «διαίρει και βασίλευε» υπηρέτησε για άλλη µια 
φορά την απληστία ενός θρησκευτικού ολοκληρωτισµού, χωρίς να είναι σε 
θέση να αντιληφθεί τις απειλές, που η ίδια δηµιούργησε για το δικό της αύ-
ριο.  Εδώ φαίνεται η αδυναµία των δυτικών να κατανοήσουν τις µακροϊστο-
ρικές συνέπειες του ισλαµικού φονταµενταλισµού.  
 
 Οι σύντοµες προσεγγίσεις, γενικά, του θρησκευτικού φονταµενταλισµού, 
και ειδικότερα του ισλαµικού του τύπου, αποκαλύπτουν την προοδευτική εµ-

 
   1ο Τεύχος  59 



∆∆ΙΙΑΑΚΚΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

φάνιση µιας απειλής, που µάλλον αδυνατούν να ελέγξουν οι σηµερινοί διε-
θνείς οργανισµοί ειρήνης και ασφάλειας. Ο πρόσφατος πόλεµος στο Ιράκ 
πέρα από τα γνωστά ερωτηµατικά φαίνεται πως δηµιούργησε µεγάλα απο-
θέµατα αντιδυτικού µίσους που µαζί µε τα διάχυτα συναισθήµατα µιας διευ-
ρυνόµενης ισλαµικής- παναραβικής αβεβαιότητας για το πολιτικό µέλλον 
της περιοχής δεν είναι σε θέση να πείσουν ακόµη και τους πλέον εύπιστους 
για τον τερµατισµό των τροµοκρατικών αντιδράσεων. Η πρόσφατη βοµβιστι-
κή επιχείρηση στο Ριάντ, ανεξάρτητα από τη χρέωσή της σε όποια οργάνω-
ση, σχηµατισµό η οµάδα αυτοκτονίας, δείχνει µε τον αριθµό των δραστών και 
την έκταση των συνεπειών της τη φοβερότητα των κινήτρων που την απο-
τόλµησαν. Είναι φανερό ότι η απειλή αποκτά ιδιαίτερη τραγικότητα, όταν 
τροφοδοτείται συνεχώς η συλλογική ισλαµική µνήµη µε πικρίες και µίση που 
οφείλονται σε σκληρότητα, περιφρόνηση, λάθη και παραλείψεις των δυτικών 
προς τον ισλαµικό κόσµο.  
  Τελικά είναι ανάγκη να κατανοήσουµε τον ισλαµικό κόσµο, βάσει του 
πολιτισµού και των λαϊκών του παραδόσεων που µορφοποιήθηκαν µέσα σε 
µια διαφορετική από τον Χριστιανισµό θρησκεία, µε διαφορετική ανθρωπο-
λογία, κοσµολογία και εσχατολογία. Ήδη η ανάπτυξη των ισλαµικών σπου-
δών στις δυτικές κοινωνίες είναι ένα καλό πρώτο βήµα, που όµως χρειάζεται 
να συνοδεύεται από την άλλη ανάπτυξη των χριστιανικών σπουδών στις ισ-
λαµικές κοινωνίες. Σε κάποιες ισλαµικές χώρες άρχισε κι αυτό. Ας µη λησµο-
νούµε ότι υπάρχουν σοβαρά εµπόδια και ένα από αυτά, ο ισλαµικός φανατι-
σµός, έχει ολότελα διαφορετικά στοιχεία από τον αντίστοιχό του χριστιανικό. 
Ακόµη, η έννοια της πίστης λειτουργεί κυριαρχικά πάνω στην ανθρώπινη ύ-
παρξη, που εκµηδενίζεται µπροστά στα βασικά καθήκοντα και προσφέρεται 
για το θρίαµβό της. Εδώ η ελευθερία αποκτά περιεχόµενο άρνησης και η υ-
ποταγή στο θείο νόµο γίνεται το µέσο για την τελική δικαίωση των εκλεκτών. 
Επιπλέον η ιεροκρατική δοµή του Ισλάµ, µε την σχεδόν αποθεωµένη εξουσία 
του ιερατείου, λειτουργεί ως φύλακας και τροφοδότης της παράδοσης. Αυτή 
τη δοµή δεν µπόρεσε ποτέ να αµφισβητήσει ούτε η εξέλιξη ούτε η διανόηση 
ούτε και η γνώση του αντίστοιχου φαινοµένου στο δυτικό κόσµο. Γι’ αυτό και 
η συνεκτική αιτία του ισλαµικού φονταµενταλισµού ήταν και παραµένει το 
θεοκρατικό ιερατείο του. 
  Οι σύντοµες αυτές παρατηρήσεις πάνω σε ένα τόσο επίκαιρο και καίριο 
για την εποχή µας πολιτικό, κοινωνικό, διαθρησκειακό και διαπολιτισµικό 
πρόβληµα αποκαλύπτουν πλήθος ειδικών θεµάτων, που απαιτούν περαιτέ-
ρω έρευνα και προσέγγιση. Ελπίζουµε ότι οι αφορµές, που δόθηκαν, να οδη-
γήσουν σε πληρέστερες αναλύσεις, νέους διάλογους, µείωση των αποστάσε-
ων και αποκατάσταση σταθερών αγαθών σχέσεων µε τον ισλαµικό κόσµο. 
Είναι ένα χρέος απέναντι στους αδικοχαµένους «ένθεν και εκείθεν» νεκρούς 
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της βίας στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στο Λίβανο, στο Ισραήλ, στην Παλαιστί-
νη, στην Τσετσενία, στο Σουδάν, στην Νέα Υόρκη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ 
και τελευταία στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στις γενιές που έρχονται και δε 
θα πρέπει να ξαναζήσουν εµπειρίες ανάλογης φρίκης.  
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ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ  

  
ΤΤοουυ  ∆∆ρραα  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠιιππεερρόόπποουυλλοουυ11  

 Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  

                                                 
1 Ο καθηγητής κ.Γ.Πιπερόπουλος είναι ∆ρ Κοινωνιολογίας – Ψυχολογίας και 
καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Είναι συνεργάτης της 
Α∆ΙΣΠΟ και έχει διδάξει τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το µάθηµα της ψυχο-
λογίας στην Πτέρυγα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων της Α.Σ.Π. 
 

 
Άρρηκτα συνυφασµένη µε τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάµεσα σε άτο-

µα και τις αλληλεξαρτήσεις ανάµεσα σε κοινωνικές οµάδες είναι η έννοια 
της άντλησης, κατοχής και επιβολής εξουσίας ή δύναµης. 

Εξουσία σηµαίνει ισχύ ή δύναµη, είναι δηλαδή η ικανότητα αυτού που την 
έχει και την ασκεί να απαιτεί - και να πετυχαίνει - υπακοή, πειθαρχία, συµ-
µόρφωση στα προστάγµατα του και στην εκπλήρωση στόχων που αυτός θέ-
τει έστω και άν η εκπλήρωση τους απολήγει σε καθοριστική διαµόρφωση της 
ζωής, των ενδιαφερόντων, όπως ακόµα και των συµφερόντων αυτών που 
τον ακολουθούν. 
Ο Μαξ Βέµπερ ο Γερµανός κοινωνιολόγος θεώρησε την εξουσία, την δύναµη ή 
ισχύ, ως "...την εκµετάλλευση της ευκαιρίας από ένα ή περισσότερα άτοµα 
για την επιβολή της δικιάς τους βούλησης σε κοινά θέµατα, άσχετα µε την 
αντίσταση που προβάλλουν άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον 
διο χώρο..."  ί

Και ο Ρόµπερτ Μακ Αϊβερ, ο Αµερικανός κοινωνιολόγος δηλώνει ότι "οι 
κάτοχοι εξουσίας αποκτούν το δικαίωµα να καθιερώσουν τη δικιά τους πο-
λ τ κή σε κάθε φάση της ανθρώπ νης δραστηρ ότητας, να κρ νουν πρόσωπα ι ι  ι ι ί  
κα  καταστάσεις, να ασκήσουν διαιτητικό -   ισορροπιστικό ρόλο σε αντι-ι
δικίες και τελικά να επιβληθούν στους συνανθρώπους τους."  

Ανατρέχοντας στους αρχαϊκούς ελληνο-ρωµαϊκούς χρόνους και κά-
νοντας χρήση ιστορικών στοιχείων οι ερευνητές κατέληγαν στο συµπέρασµα 
ότι ο ηγέτης είναι ένα άτοµο που έτσι "γεννιέται" και δεν "γίνεται." Μεγάλες 
ηγετικές ιστορικές προσωπικότητες - σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή η 
οποία επικέντρωσε το ερευνητικό ενδιαφέρον ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και 
κοινωνικών ψυχολόγων στα χαρακτηριστικά του ηγέτη και έχει πλέον καθιε-
ρωθεί επίσηµα ως " η θεωρία των χαρακτηριστικών " - ήταν άτοµα που γεν-
νήθηκαν έχοντας στην προσωπικότητα τους τα ηγετικά χαρακτηριστικά που 
τους βοηθούσαν να βγουν νικητές και κερδισµένοι µέσα από οποιαδήποτε δυ-
σκολία ή πρόβληµα αντιµετώπιζαν. 
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Με το πέρασµα του χρόνου καθώς άρχισαν να προστίθενται τα ερευνητικά 
δεδοµένα άρχισε να µειώνεται η έµφαση στο σκέλος της θεωρίας " του γεν-
νηµένου ηγέτη ή του µεγάλου και σηµαντικού " προσώπου και να αποδίδεται 
περισσότερη έµφαση στη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών της προσω-
πικότητας του ηγέτη που τον ξεχώριζαν από τους ακολούθους του. 

Προς µεγάλη έκπληξη και συνάµα απογοήτευση των ερευνητών τα απο-
τελέσµατα των προσπαθειών εντοπισµού των κυρίαρχων ηγετικών χαρακτη-
ριστικών των µεγάλων προσωπικοτήτων κατέληγαν σχεδόν µονοσήµαντα 
στον παράγοντα της "ευφυΐας". Αλλά ακόµη και εδώ οι διαφορές πολλών 
ηγετών από άλλα επίλεκτα στελέχη των οµάδων στις οποίες αυτοί ασκού-
σαν ηγετικό ρόλο δεν ήταν του µεγέθους που θα µπορούσε να στοιχειοθετή-
σει σε ικανοποιητικό βαθµό και µε την αναµενόµενη επιστηµονική φερεγγυό-
τητα και αξιοπιστία τη διαφοροποίηση του ρόλου ηγέτη - ακολούθου. 

Σε ερευνητικές προσπάθειες εντοπισµού των κυρίαρχων χαρακτηριστι-
κών της προσωπικότητας ηγετικών στελεχών µεγάλων οργανισµών και επι-
χειρήσεων τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο δύσκολα καθώς τα χαρακτηρι-
στικά συγχέονται και καθώς η πρακτική της καθηµερινότητας αποδεικνύει 
ότι η θεωρία των χαρακτηριστικών δεν προσφέρεται για προβλέψεις και δεν 
αντέχει στις προδιαγραφές της απόλυτα ελεγχόµενης επιστηµονικής έρευ-
νας. 

Παρά ταύτα θα µπορούσε να πει κανείς ότι" η θεωρία των χαρακτηρι-
στικών " έχει και ιστορική αξία και κάποιες, περιορισµένες έστω , χρήσεις. 
Από πρόσφατες  έρευνες προκύπτει ότι µέσα στο πνεύµα και τη δυναµική 
σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισµών τα χαρακτηριστικά του ηγετικού 
στελέχους µπορεί να περιλαµβάνουν - χωρίς να περιορίζονται µόνο σε αυτά 
- τη δηµιουργικότητα, τις τεχνικές γνώσεις, ικανότητες διαπροσωπικών 
σχέσεων, λεκτικές ικανότητες άρθρωσης πειστικού λόγου ( ρητορικό ταλέ-
ντο), γνώση αντικειµένου κοκ. 

Εφαρµόζοντας τη θεωρία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
ηγετικών στελεχών µέσα στα πλαίσια της άσκησης διοικητικών καθηκόντων 
(management) σε επιχειρήσεις και οργανισµούς µερικοί ερευνητές όπως ο 
E.Ghiselli διαφοροποίησαν το θέµα της επίδειξης ηγετικών χαρακτηριστικών 
σε δύο συγκεκριµένους µορφολογικούς τύπους: 

(α) στην πρώτη περίπτωση το ερευνητικό ενδιαφέρον περιορίζεται στον 
εντοπισµό και τη χαρτογράφηση των κυρίαρχων χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητας του ηγετικού στελέχους και αποτελεσµατικού µάνατζερ ανε-
ξάρτητα από τις πιθανές διαφορές στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των 
υπό µελέτη επιχειρήσεων και οργανισµών, ενώ 

(β) στη δεύτερη περίπτωση ακολουθήθηκε η προσέγγιση του " ενδε-
χόµενου ή τυχαίου γεγονότος" ( contingency approach) όπου ο στόχος 
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ήταν να µελετηθεί η σχέση της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας των ηγετικών στελεχών σε συνάρτηση µε συγκε-
κριµένα περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών όπου αυτοί οι ηγέτες λειτουργούν. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών συνοψίζονται ως εξής : 
 
(α) µολονότι έγιναν οι προσπάθειες που στόχευαν στη δηµιουργία 

των ευνοϊκότερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και οργανισµών µέσα στις οποίες τα ηγετικά στελέχη θα µπορούσαν να 
αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητες τους, παρά ταύτα, πολλά 
άτοµα αδυνατούσαν να εκµεταλλευθούν τα δεδοµένα και, 

 
(β) υπάρχουν ηγετικά στελέχη που µε τη συµπεριφορά τους αποδει-

κνύουν ότι και όταν ακόµη οι συνθήκες µέσα στις οποίες καλούνται να 
λειτουργήσουν δεν είναι καθόλου ευνοϊκές αυτοί καταφέρνουν να 
δρέψουν δάφνες και να σηµειώσουν αξιόλογες επιτυχίες. 
Με βάση τα παραπάνω και παρόµοια ερευνητικά και θεωρητικά δεδοµέ-
να οδηγούµεθα στο συµπέρασµα ότι στον εντοπισµό ατόµων µε ηγετι-
κές ικανότητες σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων και οργανισµών µπο-
ρούµε να υποθέσουµε 2 πράγµατα: 

(1) Υπάρχει ένας αριθµός χαρακτηριστικών προσωπικότητας που 
σχετίζονται µε ηγετική συµπεριφορά σε οργανωσιακό περιβάλλον που 
εµφανίζεται να είναι ανεξάρτητα από πιθανές διαφοροποιήσεις των 
χαρακτηριστικών επιχειρήσεων και οργανισµών και, 

(2) Οι ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισµού για ηγετικά ταλέ-
ντα φαίνεται να είναι κοινές σε όλες τις ηγετικές βαθµίδες άσκησης 
επιστασίας και εποπτείας αλλά σίγουρα αυξάνονται περισσότερο κα-
θώς ανερχόµεθα την οργανωσιακή ιεραρχική κλίµακα εξουσίας και ευ-
θυνών. Ο Ghiselli και άλλοι ερευνητές που προβληµατίζονται πάνω σε 
αυτούς τους θεωρητικούς άξονες υποθέτουν ότι τα παρακάτω 5 χαρα-
κτηριστικά µπορούν να προσδιορίσουν το ταλέντο ηγετικών προσωπι-
κοτήτων καθώς επιβεβαιώνονται από πολλά ερευνητικά δεδοµένα: 

(1) Η ευφυΐα (intelligence ) - που συµπεριλαµβάνει λεκτικές και µα-
θηµατικέςικανότητες ( λέγειν ) και ( συµβολικής φύσεως ) 

(2) Η πρωτοβουλία ( initiative) - η βούληση να διανοίξει κανείς νέα 
µονοπάτια και να ακολουθήσει νέες κατευθύνσεις 

(3) Η διευθυντική ικανότητα ( supervisory ability ) - η ικανότητα να 
επιβλέπει να προΐσταται και να διευθύνει µια οµάδα 
(4) Αυτοπεποίθηση ( self assurance ) - η εµπιστοσύνη στις ικανότη-

τές του, θετική υποκειµενική αξιολόγηση, και 
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(5) Ιεραρχικός αυτοπροσδιορισµός στην διοικητική ιεραρχία  ( self 
perceived occupational level) – ο βαθµός στον οποίο το άτοµο θεωρεί ότι 
ανήκει στα άτοµα υψηλού κύρους ή χαµηλού κύρους, εξουσίας και ευθυ-
νών. 

Στις περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες ένα θεµελιακό ερώτηµα εί-
ναι αυτό που σχετίζεται µε την υποχρέωση ή και τη τάση ενός ηγέτη ή ηγε-
τικού στελέχους επιχειρήσεων και οργανισµών ( ενός µανατζερ) να µοιράζε-
ται την εξουσία του µε τους υφισταµένους του σε θέµατα που αφορούν λήψη 
συγκεκριµένων αποφάσεων. 
Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει µια συνοπτική απεικόνιση της σηµασίας 
που δίνουν στο ερώτηµα αυτό διάφοροι ερευνητές: 

 
 

Ερευνητική 
Οµάδα 

Επίπεδο ή Βαθµός Συµµετοχής 

LEWIN ET AL Α ∆υταρχικός ηµοκρατικός Φιλελεύθερος 
Harbison & 
Mayers 

Αυταρχικός Π Σ
κ

ται 
Σ
ε

Σ
χ

Σ Σ

ατερναλιστικός υµβουλευτι-
ός 

Συµµετοχικός

Bass Κατευθύ-
νει 

Χειρίζε- υµβουλεύ-
ι 

υµµετέ-
ει 

Αναθέτει 

Likert Συστηµικό 1 υστηµικό 2 υστηµικό 3 Συστηµικό 4 
Tannen-
baum & 
Schmidt 
Hersey & 

Αρχηγικός Έλεγ-
χος 

Συµµετοχικός Έλεγχος Οµαδικός Έλεγ-
χος 

Blanchard 
Υπαγορεύει ∆ιευθετεί Συµµετέχει Αναθέτει 

Συµβουλε Μοιράζεται έτει 
Argyris Πρότυπο 1 Πρότυπο 2 
Vroom ύεται Αναθ

 
Η προσέγγιση του ενδεχόµενου (Contingency approach ) 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούµε στην αποκαλούµενη προ-

σέγγιση του ενδεχόµενου   (contingency approach) - την οποία πολλοί συνά-
δελφοι µεταφράζουν και ως "ενδεχοµενική προσέγγιση") που µεταφέρει, α-
ντίθετα µε την προσέγγιση των χαρακτηριστικών, την προσοχή µας στην 
πρακτική της άσκησης ενός ηγετικού ρόλου µέσα στα δεδοµένα της καθηµε-
ρινής εργασίας. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι προσπάθησαν να 
εντοπίσουν τις µεταβλητές που επιδρούν στην επίδειξη ηγετικού ρόλου από 
ένα άτοµο, στην κατοχή τεχνικών γνώσεων, στη γενικότερη συµπεριφορά και 
ταυτόχρονα στις αποδόσεις των ακολούθων ή υφισταµένων και τη δική 
τους αίσθηση ικανοποίησης από τα τεκταινόµενα. Τις προσπάθειες της 
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"ενδεχοµενικής προσέγγισης" συνόψισε σε µια επιτυχηµένη θεωρία µέ-
σου βεληνεκούς και γενικής αποδοχής ( όπως αναφέραµε παραπάνω ) ο 
Fiedler.  
Στην προσπάθεια του να αποδείξει ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στο στυλ 
ή τον τύπο ηγεσίας και την ευνοϊκότητα µιας δεδοµένης κατάστασης ο 
Fiedler δηµιούργησε το δικό του πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο υπάρ-
χουν τρεις εµπειρικά παραγόµενες διαστάσεις ευνοϊκότητας µιας κα-
τάστασης και συγκεκριµένα: 

(1) Η σχέση ηγέτη ακολούθου που αποτελεί και την πλέον κρίσιµη µε-
ταβλητή για τον προσδιορισµό της ευνοϊκότητας µιας κατάστασης, 

(2) Ο βαθµός δόµησης του στόχου που αποτελεί τη δεύτερη σε βαθ-
µό σηµασίας και σηµαντικότητας µεταβλητή και, 

(3) Η δύναµη της θέσης του ηγέτη που παραχωρείται από επίσηµη ή 
τυπική εξουσία η οποία και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σπουδαιό-
τητας και σηµασίας κρίσιµη µεταβλητή της κατάστασης . 

Οι καταστάσεις θα είναι ευνοϊκές για το ηγετικό στέλεχος όταν 
και οι τρεις παραπάνω διαστάσεις είναι θετικές. Εφόσον δηλ. ο ηγέτης 
είναι γενικά αποδεκτός από τους ακολούθους ή υφισταµένους του ( υ-
ψηλή η πρώτη διάσταση ), και από την στιγµή που ο στόχος είναι σα-
φής και όλα περιγράφονται "µε το νι και µε το σίγµα" ( υψηλή η δεύτερη 
διάσταση ) και παράλληλα αυξηµένες δικαιοδοσίες και σηµαντική εξου-
σία έχει δοθεί στη θέση και το ρόλο του ηγετικού στελέχους (υψηλή η 
τρίτη διάσταση) τότε αναµφίβολα η κατάσταση είναι ΕΥΝΟΪΚΗ . 

Εφόσον τα πράγµατα είναι αντίστροφα, και οι τρεις διαστάσεις 
είναι χαµηλές, τότε σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η κατάσταση για τον 
ηγέτη θα είναι ∆ΥΣΜΕΝΗΣ . Ο δηµιουργός αυτής της θεωρίας πίστεψε ότι 
η αποτελεσµατικότητα είναι απόρροια τόσο του ηγετικού στυλ ενός 
στελέχους όσο και της ευνοϊκότητας µιας κατάστασης. 

Οι ερευνητικές προσπάθειες του Fiedler τον οδήγησαν στο συµπέ-
ρασµα ότι τόσο σε πολύ ευνοϊκές όσο και σε πολύ δυσµενείς καταστά-
σεις ο τύπος του ηγέτη που µπορεί να είναι αποτελεσµατικός είναι ο 
σκληροτράχηλος που είναι αφοσιωµένος και επιδιώκει την επιτυχία 
των στόχων του . Όταν όµως οι καταστάσεις είναι µετρίως ευνοϊκές ή 
µετρίως δυσµενείς τότε ο τύπος του ηγέτη που διακρίνεται για τις ι-
κανότητες του στις ανθρώπινες σχέσεις και την ηπιότητά του είναι το 
άτοµο που µπορεί να επιτύχει. 

Η θεωρία του Fiedler έχει υποστεί αρκετή κριτική που επικεντρώνεται 
τόσο στις µεθόδους έρευνας που χρησιµοποιήθηκαν από τον δηµιουργό 
της και τους συνεργάτες του όσο και στην αξιοπιστία των µεταβλητών 
που ερευνήθηκαν καθώς µερικοί κριτικοί πιστεύουν ότι υπάρχει ασά-
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φεια γύρω από την έννοια του ηγέτη ή τα ηγετικά χαρακτηριστικά που 
ερευνήθηκαν από τον Fiedler 

 
Το πρότυπο των Vroom and Yetton 
Ένα άλλο πρότυπο της ενδεχοµενικής προσέγγισης παρουσιάζουν 

µε τις ερευνητικές τους προσπάθειες οι V.H.Vroom & W.P.Yetton οι οποίοι 
και θεµελιώνουν την αναλυτική τους θεώρηση σε δύο χαρακτηριστικά 
του ηγετικού στελέχους- την ποιότητα και την αποδοχή  Σύµφωνα µε .
τη δική τους άποψη η ποιότητα της απόφασης ή η ορθολογικότητα της 
αφορά στο αποτέλεσµα που η συγκεκριµένη απόφαση έχει στην απόδο-
ση της οµάδας ενώ η αποδοχή της απόφασης εκφράζει την υποκίνηση 
και τη δέσµευση της οµάδας ακολούθων ή υφισταµένων να εργασθούν 
µε στόχο την εφαρµογή της απόφασης και τελικά µία τρίτη παραδοχή 
αφορά τον χρόνο που απαιτείται για να ληφθεί µια συγκεκριµένη από-
φαση. 

Η θεωρία των Vroom & Yetton  προβλέπει 5 κυρίαρχους τύπους διοι-
κητικών 

αποφάσεων ή ηγετικού στυλ και συγκεκριµένα: 
(1) Το Αυταρχικό, όπου 
(α) Ο ηγέτης-µάνατζερ λύνει το πρόβληµα ή παίρνει την απόφαση 

του µόνος χρησιµοποιώντας όλες τις πληροφορίες πού έχει στη διάθεση 
του τη δεδοµένη στιγµή ή 

(β) Ο ηγέτης-µάνατζερ ζητά από τους υφισταµένους-ακολούθους 
του την σχετική πληροφόρηση αλλά στη συνέχεια παίρνει µόνος την 
απόφαση, 

(2) Το Συµβουλευτικό, όπου 
(α) Το πρόβληµα γίνεται θέµα συζήτησης µε υφισταµένους αλλά 

στη συζήτηση συµµετέχει κάθε φορά µόνο ένας υφιστάµενος και µάλι-
στα αυτός που σχετίζεται µε µία συγκεκριµένη πτυχή του. Στη συνέχεια 
ο ηγέτης-µάνατζερ παίρνει την απόφαση του η οποία ενδέχεται να 
αντανακλά ή και να µην αντανακλά τις συνεισφορές των υφισταµέ-
νων 

(β) Το πρόβληµα γίνεται θέµα συζήτησης όλων των υφισταµένων 
σε οµαδικό επίπεδο. Στη συνέχεια ο ηγέτης µάνατζερ παίρνει την από-
φαση του η οποία ενδέχεται να αντανακλά ή και να µην αντανακλά τις 
συνεισφορές των υφισταµένων και 

(3) Το οµαδικό, όπου 
(α) Το πρόβληµα τίθεται υπόψη όλων των υφισταµένων σε οµαδικό 

επίπεδο. Ο ηγέτης-µάνατζερ λειτουργεί ως προεδρεύων της οµάδας 
και όχι ως συνήγορος ή εισηγητής. Από κοινού ηγέτης-µάνατζερ και 
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υφιστάµενοι προ τείνουν και αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις και κα-
ταλήγουν στον σχηµατισµό µιας οµόφωνα αποδεκτής λύσης. 

 
Θεωρία Τροχιάς-στόχου (Path-Goal theory ) 
Μια ακόµη ενδεχοµενική προσέγγιση αποτελεί η θεωρία των 

R.J.House & G.Dessler  η οποία στηρίζεται στην άποψη ότι η υποκίνηση 
ενός ατόµου εξαρτάται από την προσδοκία ότι η αύξηση της προσπά-
θειας για τη βελτίωση του επιπέδου της απόδοσης µας θα στεφθεί µε 
επιτυχία και κατά συνέπεια η βελτιωµένη απόδοση θα γίνει αιτία είσπρα-
ξης θετικών ανταµοιβών και αποφυγής αρνητικών. Για το λόγο αυτό η συγκε-
κριµένη προσέγγιση αναφέρεται συχνά και ως " θεωρία των προσδοκιών " της 
υποκίνησης. 

Οι επιδόσεις των υφισταµένων επηρεάζονται στο βαθµό της ικανοποίη-
σης των προσδοκιών τους από τον ηγέτη-µάνατζερ. Με άλλα λόγια σύµφω-
να µε τη θεωρία αυτή οι υφιστάµενοι θα εκλάβουν την συµπεριφορά του 
προϊσταµένου τους ως υποκίνητρο και θα επηρεασθούν από αυτήν εφόσον: 

(α) η ικανοποίηση των αναγκών τους εξαρτάται από αποτελεσµατική 
απόδοση και, 

(β) ο ηγέτης-µάνατζερ τους παρέχει την απαραίτητη εποπτεία, διοίκη-
ση, εκπαίδευση και υποστήριξη πράγµατα που θα έλειπαν εάν δεν υπήρχε αυτή 
η σχέση ανάµεσα σε ηγέτη και ακολούθους. 

Ποια όµως µπορεί να είναι η συγκεκριµένη συµπεριφορά ενός ηγετικού 
στελέχους. ΟΙ δηµιουργοί της θεωρίας πιστεύουν ότι υπάρχουν 4 ευδιάκριτοι 
τύποι ηγετικής συµπεριφοράς, οι οποίοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν ή να επι-
δειχθούν από τον ηγέτη µάνατζερ ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις χρονι-
κές συγκυρίες, και συγκεκριµένα: 

(1) Κατευθυντήρια ηγεσία - στον τύπο αυτό ο ηγέτης εξηγεί στους 
υφισταµένους τι ακριβώς περιµένει από αυτούς και τους παρέχει ακριβείς 
οδηγίες δράσης. ΟΙ υφιστάµενοι είναι υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν συγκε-
κριµένους κανόνες και προδιαγραφές. . 

(2) Υποστηρικτική ηγεσία - στον τύπο αυτό ο ηγέτης είναι φιλικός και 
προσηνής και επιδείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες και την πρόνοια των υ-
φισταµένων του.. 

(3) Συµµετοχική ηγεσία - όπου ο ηγέτης συµβουλεύεται τους υφισταµέ-
νους του και αξιολογεί προσεκτικά τις γνώµες, τις συστάσεις και τις παρα-
τηρήσεις τους πριν πάρει τις αποφάσεις του και τελικά , 

(4) Ηγεσ α µε προσανατολισµό επ τυχ ας - όπου ο ηγέτης θέτει προ-ί  ι ί
κλητικούς στόχους για τους υφισταµένους του επιδιώκοντας της βελτίωση 
των αποδόσεων τους και δείχνει ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη του στις ικα-
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νότητές τους να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε αυτούς τους προκλητικούς 
στόχους. 

Η ηγετική συµπεριφορά φαίνεται ότι επηρεάζεται και από δύο ακόµη 
παράγοντες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υφισταµένων και τη φύση 
του στόχου. Ο πρώτος παράγοντας αφορά στην υποκειµενική αντίληψη των 
υφισταµένων για την ικανότητα και τη διάθεση του ηγέτη να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες τους, ενώ ο δεύτερος αφορά στη δοµή και σαφήνεια των στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν. Προφανώς όταν οι στόχοι είναι και σαφείς και 
καλά δοµηµένοι κάθε προσπάθεια για πληρέστερη επεξήγηση τους καθώς δεν 
είναι απαραίτητη δεν θα αντιµετωπισθεί θετικά, δεν θα είναι ευπρόσδεκτη 
από τους υφισταµένους ενώ στην αντίθετη περίπτωση οι υφιστάµενοι 
προσδοκούν από τον ηγέτη-µάνατζερ να τους προσφέρει διευκρινίσεις και 
να τους καθοδηγήσει προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Σε τελική ανάλυση η 
αποτελεσµατική ηγεσία εξαρτάται, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο θεωρητικό 
πρότυπο, τόσο από την διάθεση και επιθυµία του ηγέτη-µάνατζερ να υπο-
στηρίξει τους υφισταµένους του όσο και από τις ανάγκες που αυτοί έχουν. 

 
 

Το πρότυπο των Hersey & Blanchard  
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ένας σηµαντικός παράγοντας που µπορεί 

να επηρεάζει το ηγετικό στυλ που θα υιοθετήσει ένας µάνατζερ σχετίζεται 
µε τη φύση των υφισταµένων του και συγκεκριµένα µε το Βαθµό της " ετοι-
µότητας " τους (readiness). Με άλλα λόγια οι Hersey & Blanchard  πιστεύουν ότι η 
"ετοιµότητα" αντανακλά το Βαθµό ικανότητα και επιθυµίας των υφισταµέ-
νων να ακολουθήσουν τις προσταγές του ηγέτη-µάνατζερ για την επιτυχία 
κάποιου ή κάποιων στόχων. Ο παράγοντας αυτός δεν αναφέρεται σε κάποιο 
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό κάθε υφισταµένου αλλά στην ετοιµότητα του 
να εργασθεί για την επίτευξη ενός στόχου. Ο παράγοντας της "ετοιµότητας" 
διαχωρίζεται σε 4 επίπεδα και συγκεκριµένα στο επίπεδο Ρ 1 ( χαµηλή ετοιµό-
τητα ), Ρ2 και Ρ3 ( µέση ετοιµότητα ) και Ρ4 ( υψηλή ετοιµότητα ). Ας δούµε 
αναλυτικά το κάθε ένα επίπεδο. 

Ρ1 -επίπεδο χαµηλής ετοιµότητας - στην συγκεκριµένη περίπτωση οι υ-
φιστάµενοι και αδυνατούν και δεν επιθυµούν τους λείπει και η υποκίνηση και 
η αφοσίωση δεν είναι ικανοί και διακρίνονται από ανασφάλεια. 

Ρ2 - επίπεδο χαµηλής έως µέτριας ετοιµότητας - αφορά υφισταµένους 
οι οποίοι δεν είναι σε θέση αλλά επιθυµούν, µε άλλα λόγια τους λείπει η ικα-
νότητα αλλά διαθέτουν την υποκίνηση να προσπαθήσουν, ή ακόµη δεν είναι 
ικανοί αλλά πιστεύουν στον εαυτό τους. 
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Ρ 3 - επίπεδο µέτριας µε τάση προς υψηλή ετοιµότητα - αφορά υφι-
σταµένους που έχουν την ικανότητα αλλά όχι και την επιθυµία, που έχουν αυ-
τό που χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος αλλά δεν επιθυµούν να το 
πράξουν, ή πάλι ενώ είναι ικανοί τους διακρίνει η ανασφάλεια, και, 

Ρ4 - επίπεδο υψηλής ετοιµότητας - εδώ πρόκειται για υφισταµένους 
που και µπορούν και επιθυµούν, που διαθέτουν και την ικανότητα και την 
αφοσίωση ή που είναι ικανοί και ασφαλείς. 

Για κάθε ένα επίπεδο ωριµότητας των υφισταµένων το στυλ ηγεσία που 
αρµόζει αποτελεί συνδυασµό συµπεριφοράς στόχου και συµπεριφοράς σχέ-
σεων ή µε άλλα λόγια η συµπεριφορά στόχου αφορά το Βαθµό στον οποίο ο 
ηγέτης µάνατζερ παρέχει κατευθύνσεις στους υφισταµένους του, θέτει τους 
στόχους και καθορίζει τους ρόλους τους, ενώ η συµπεριφορά σχέσεων αφο-
ρά στο βαθµό που ο ηγέτης µάνατζερ εµπλέκεται σε αµφίδροµη επικοινωνία 
µε τους υφισταµένους του, ακούει προσεκτικά τις απόψεις τους καθώς τους 
ενθαρρύνει και υποστηρίζει.. 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό σχήµα των Hersey & Blanchard  υπάρχουν 4 τύποι 
ηγετικής συµπεριφοράς όπου ο ηγέτης µπορεί να "υπαγορεύει" ( S1) να "διευ-
θετεί" ( S2 ) να "συµµετέχει" (S3) και να "αναθέτει" (S4 ). 

 
Το πρότυπο των  Tannenbaum & Schmidt 
Σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους ερευνητές είναι και δυνατό και χρήσι-

µο να απεικονίσει κανείς σε ένα συνεχές τις πιθανές εναλλαγές ηγετικής / 
αρχηγικής συµπεριφοράς που µπορεί να επιδείξει ένας µάνατζερ και παράλ-
ληλα να απεικονίσει και τα ποίκιλλα στυλ ηγετικής συµπεριφοράς. Στη συνε-
χή αυτή γραµµή τοποθετούµε αριστερά τον αυταρχικό τύπο ηγεσίας και δε-
ξιά τον δηµοκρατικό τύπο ηγεσίας. Η συνεχής αυτή γραµµική παράσταση µας 
προσφέρει τη δυνατότητα απεικόνισης του Βαθµού της εξουσίας που θα α-
σκήσει ο συγκεκριµένος µάνατζερ και του Βαθµού ελευθερίας που δίνεται 
στους υφισταµένους τους ώστε να πάρουν κάποια συγκεκριµένη απόφαση. 
Υπάρχει η άποψη ότι το συνεχές γραµµικό σχήµα των δύο αυτών ερευνητών 
θυµίζει την περίπτωση της θεωρίας του McGregor  για διοίκηση τύπου Χ και τύ-
που Υ όπου ο τύπος Χ θα Βρίσκεται στην αριστερή µεριά της γραµµής συ-
µπτίπτοντας µε την Αυταρχική µορφή ηγεσίας και ο τύπος Υ στη δεξιά µε τη 
∆ηµοκρατική µορφή ηγεσίας. 
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Επίκεντρο ο Μάνατζερ Επίκεντρο οι Υφιστάµενοι 
Εξουσία ασκεί ο Μάνατζερ ο οποίος και 
αποφασίζει 

Οι Υφιστάµενοι συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων 

Ο προϊ-
στάµενος 
αποφασί-
ζει και το 
ανακοινώ-
νει 

Ο προϊστά-
µενος 
'πλασσάρει’ 
την απόφα-
ση του 

Ο προϊστά-
µενος πα-
ρουσιάζει 
ιδέες ζητά 
γνώµες 

Ο προϊ-
στάµενος 
παρουσιά-
ζει ανι-
χνευτικά 
την από-
φαση του 
που επιδέ-
χεται αλ-
λαγές  

Ο προϊστάµε-
νος παρου-
σιάζει το 
πρόβληµα 
δέχεται γνώ-
µες και παίρ-
νει την από-
φαση του 

Ο προϊ-
στάµενος 
καθορίζει 
τα όρια 
κα ζητά 
από την 
οµάδα να 
αποφα-
σίσει 

Ο προϊστάµε-
νος επιτρέπει 
τους υφιστα-
µένους του να 
λειτουργή-
σουν µέσα 
στα όρια που 
θέτει ο δικός 
του προϊστά-
µενος  

 
Στο συγκεκριµένο θεωρητικό σχήµα δεν υπάρχει απόλυτο βαθµός άσκη-

σης αυταρχικής ή δηµοκρατικής εξουσίας αλλά µπορεί να εντοπισθούν 4 κυ-
ρίαρχοι τύποι ηγετικής φυσιογνωµίας και συγκεκριµένα ο προϊστάµενος που 
υπαγορεύει, που πλασάρει, που συµβουλεύεται που συµµετέχει. Ας δούµε κάθε 
ένα τύπο έστω συνοπτικά: 

(1)Υπαγορεύει - Εδώ ο µάνατζερ εντοπίζει ένα πρόβληµα, επιλέγει 
µία πιθανή λύση του την οποία και ανακοινώνει στους υφισταµένους 
απαιτώντας την εφαρµογή της χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότη-
τα συµµετοχής στη λήψη της. 

(2)Πλασάρει - Ο µάνατζερ επιλέγει µόνος τη λύση του αλλά ανα-
γνωρίζοντας την πιθανότητα αντίστασης από κάποιους από τους ο-
ποίους θα ζητηθεί να την εφαρµόσουν προσπαθεί να πείσει τους υφι-
σταµένους να τη αποδεχθούν 

(3)Συµβουλεύεται - Ο Μάνατζερ εντοπίζει το πρόβληµα αλλά δεν 
επιλέγει µία συγκεκριµένη λύση έως ότου το πρόβληµα παρουσιασθεί 
στην οµάδα των υφισταµένων του και πάρει από αυτούς τις γνώµες και 
τις απόψεις του 

(4)Συµµετέχει - Ο Μάνατζερ προσδιορίζει το πρόβληµα και καθο-
ρίζει τα όρια µέσα στα οποία πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις και στη 
συνέχεια τις προσφέρει στην οµάδα των υφισταµένων του η οποία έ-
χοντας και τον ίδιο ως µέλος παίρνει την τελική της απόφαση-λύση. 

Στο θεωρητικό αυτό σχήµα υπάρχουν τρεις οµάδες παραγόντων ή 
δυνάµεων που µπορεί να επηρεάσουν και το στυλ ηγεσίας αλλά και τις 
αποφάσεις που θα ληφθούν και συγκεκριµένα αυτές που αφορούν τον 
µάνατζερ, αυτές που αφορούν τους υφισταµένους και αυτές που αφο-
ρούν τα δεδοµένα της καταστάσεως που επικρατεί. Για τους Tannenbaum 
και  Schmidt οι επιτυχηµένοι ηγέτες σε µια επιχείρηση ή ένα οργανισµό 
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είναι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν λαµβάνοντας υπόψη τους τα δεδο-
µένα της δικής τους προσωπικότητας, τις δυνατότητες και τις αδυνα-
µίες της οµάδας των υφισταµένων τους και τις καταστάσεις µέσα 
στις οποίες καλούνται να ασκήσουν διοίκηση - ηγεσία. Κατά συνέπεια 
ο καλός ηγέτης είναι αυτός που διαθέτει αντίληψη και προσαρµοστικό-
τητα. 

 
Το Θεωρητικό πρότυπο του Chris Argyris  
Το ερευνητικό ενδιαφέρον του καθηγητή Argyris στόχευε στη βελτίω-

ση του ψυχολογικού κλίµατος που επικρατεί σε οργανισµούς και επι-
χειρήσεις  και στηριζόταν στην υπόθεση ότι εφόσον οι µάνατζερς και 
οι υφιστάµενοι τους θα µπορούσαν να λειτουργήσουν µε αυξηµένα και 
βελτιωµένα επίπεδα ψυχολογικής ωριµότητας τότε τόσο ο οργανισµός ή 
η επιχείρηση όσο και οι άνθρωποι που τους απαρτίζουν θα µπορούσαν 
να έχουν συγκεκριµένα οφέλη. Από τις αρχικές του έρευνες στις δεκαε-
τίες του 195Ο και 196Ο  είχε εντοπίσει το γεγονός ότι συχνά οι επιχει-
ρήσεις και οι οργανισµοί δηµιουργούν στα µέλη τους συγκεκριµένα ψυ-
χολογικά προβλήµατα που τους δηµιουργούν ψυχοσυναισθηµατική κα-
τάσταση ανωριµότητας καθώς τους θεωρούν και τους συµπεριφέρονται 
σαν να είναι ευθυνόφοβα και εξαρτηµένα άτοµα. Επιπρόσθετα οι µάνα-
τζερς - ως ηγετικά στελέχη, π.χ. προϊστάµενοι και διευθυντές - έχουν 
την τάση είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα να ενισχύουν παρόµοιες θεω-
ρίες και υποθέσεις µε αποτέλεσµα να γίνεται ακόµη πιο δύσκολη η προ-
σπάθεια και για τα ηγετικά στελέχη και για τον οργανισµό ή την επιχεί-
ρηση να βελτιώσουν τα επίπεδα της ψυχολογικής ωριµότητας.  

Για τον Argyris και τους συνεργάτες του οι περισσότεροι µάνα-
τζερς και άλλα ηγετικά στελέχη λειτουργούν παίρνοντας ως κατευθυ-
ντήρια βάση τους µία από τις ακόλουθες θεωρίες, δηλ 

(α) µία υιοθετούµενη ή ασπαζόµενη θεωρία που εµπεριέχει τους 
στόχους, τις υποθέσεις και τα συστήµατα αξιών τα οποία όπως το συ-
γκεκριµένο άτοµο διατείνεται καθοδηγούν τη συµπεριφορά του και 

(β) µία εµπειρική θεωρία που απαρτίζεται από όλες τις λανθάνου-
σες υποθέσεις οι οποίες στην πραγµατικότητα καθοδηγούν την συµπε-
ριφορά που το άτοµο επιδείχνει. 

Οι υιοθετούµενες θεωρίες ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό από το 
σηµείο του αυταρχισµού µέχρι το σηµείο της συµµετοχικής διαδικασίας 
αλλά όταν παρακολουθήσει κανείς συστηµατικά τη συµπεριφορά των 
ηγετικών στελεχών αποδεικνύεται ότι οι εµπειρικές θεωρίες κατευθύ-
νουν τη συµπεριφορά τους. Αυτή την κατάσταση ο ερευνητής την κα-
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θορίζει και την αποκαλεί Μοντέλο 1 και πιστεύει ότι θεµελιώνεται σε 4 
βασικές υποθέσεις ή καθοριστικές µεταβλητές και συγκεκριµένα 

(1) ότι ο καθένας έχει την ανάγκη να επιτύχει τους στόχους όπως 
αυτός τους θέτει και τους βλέπει, 

(2) ότι ο καθένας έχει την ανάγκη να νικήσει και όχι να ηττηθεί- να 
κερδίσει και όχι να χάσει 

(3) ότι ο καθένας µας προσπαθεί να µειώσει τις πιθανότητες δη-
µιουργίας αρνητικών συναισθηµάτων στις σχέσεις µας και 

(4) ότι χρειάζεται να είναι κανείς λογικός και µειώνοντας τις συ-
ναισθηµατικές του αντιδράσεις. 

Οι παραπάνω καθοριστικές µεταβλητές οδηγούν σε συµπεριφορά 
που ελέγχει τους άλλους πράγµα που µεγιστοποιεί την υποκειµενική 
αίσθηση ασφάλειας του ατόµου που την ασκεί και µειώνει την µετωπι-
κή αντιπαράθεση µε συναισθηµατικά φορτισµένα θέµατα. Εάν ο ηγέτης 
αντιµετωπισθεί εχθρικά από άλλους τότε οδηγείται στην αυτοάµυνα 
µε αποτέλεσµα να " κλείνεται στον εαυτό του" προφυλακτικά. Η ψυχο-
λογική αυτή τακτική στερεί το άτοµο από τη δυνατότητα να ανακα-
λύψει το φάσµα των συναισθηµατικών αντιδράσεων των άλλων όπως 
και του ίδιου του εαυτού του ακριβώς επειδή του παρέχει µία στεγανή 
κατάσταση αυτοάµυνας. 

Για το λόγο αυτό ο ερευνητής και οι συνεργάτες του προτείνουν 
σε ηγετικά στελέχη, οργανισµούς και επιχειρήσεις να λειτουργήσουν µε 
γνώµονα το Μοντέλο 2 το οποίο εµπεριέχει διαφορετικές καθοριστικές 
µεταβλητές και συγκεκριµένα 

(1) Η δράση χρειάζεται να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδοµένα, 
(2) ότι η δράση χρειάζεται να στηρίζεται σε ελεύθερη και πληροφο-

ρηµένη επιλογή και ότι η δράση χρειάζεται να θεµελιώνεται σε εσωτερι-
κή αφοσίωση στις επιλογές µας και συνεχή παρακολούθηση των απο-
τελεσµάτων της εφαρµογής των επιλογών µας. Με άλλα λόγια το συ-
γκεκριµένο πρότυπο στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο ηγέτης µέσα από τη 
δραστηριοποίηση του "µαθαίνει πώς να µαθαίνει" τόσο από τη δική του 
συµπεριφορά όσο και από τους άλλους. 
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Aπό τα εγκαίνια της Α∆ΙΣΠΟ παρουσία του ΥΕΘΑ και  

του Υπουργού Άµυνας Κύπρου  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από την επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Γ. Αντωνακόπουλου 
στην Α∆ΙΣΠΟ 
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Από την επίσκεψη του Α/ΓΕΣ  Αντιστρατήγου   
Π. Χαρβάλα στην Α∆ΙΣΠΟ 
 

                                                            
 

Από την επίσκεψη του Α/ΓΕΝ Αντιναυάρχου    
     Α. Αντωνιάδη ΠΝ στην Α∆ΙΣΠΟ 

 
 

  
 
Από την επίσκεψη του Α/ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι)  
Π. Παπανικολάου στην Α∆ΙΣΠΟ 
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    Ο πρώτος αγιασµός της Σχολής     
               
               
               
        

 



 




