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Αγαπητοί αναγνώστες,

το παρόν τεύχος είναι αφιερωµένο στον ηρωικό πιλότο του Mirage M2000-5, που απωλέσθει
κατά την πτώση του αεροσκάφους του την 12 Απριλίου 2018. Το µοιραίο Mirage επέστρεφε στην 135 Σµη-
ναρχία Μάχης Σκύρου, απ’ όπου είχε απογειωθεί µαζί µε άλλο ένα, για να αναχαιτίσουν τουρκικά µαχητι-
κά που είχαν παραβιάσει το FIR Αθηνών. Κατέπεσε στις 12:15 εννέα ναυτικά µίλια βορειοανατολικά της
νήσου Σκύρου.

Ο ηρωικός Αξιωµατικός είναι ο Σµηναγός (Ι) Γεώργιος Μπαλταδώρος.

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις στην ξηρά στην θάλασσα και στον αέρα, στο πλαίσιο της αποτροπής,
φυλάνε καθηµερινά Θερµοπύλες και οι πεσόντες νεκροί µας παραγγέλλουν: «Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαι-
µονίοις ότι τήδε κείµεθα τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι», προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ότι η κοινή
γνώµη των απανταχού Λακεδαιµονίων θα ενηµερώνεται ότι έπραξαν σύµφωνα µε τις επιταγές της ηθικής
τους τάξης.

Η κύρια αποστολή της Πολεµικής Αεροπορίας µας, είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξο-
πλισµός, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή του προσωπικού της µε σκοπό την ανάπτυξη αερο-
πορικής ισχύος, ικανής να προασπίσει τα εθνικά συµφέροντα, πρωταρχικά µέσω της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» και
αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να διεξάγει άµεσα εντατικές και παρατεταµένες αεροπορικές επιχειρήσεις
για την απόκτηση και διατήρηση του µέγιστου δυνατού βαθµού αεροπορικού ελέγχου, να διασφαλίσει
την αεράµυνα της χώρας, να παρέξει αεροπορική προστασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Συνεπώς, και ενώ βρισκόµαστε σε περίοδο ειρήνης, η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, έχει
ως αποτέλεσµα στο πλαίσιο αυτής της αυτονόητης αποστολής της Πολεµικής Αεροπορίας, να απογειώ-
νονται καθηµερινά αεροσκάφη µας για να συµµετέχουν σε αναχαιτήσεις και αεροµαχίες µε τουρκικά
αεροσκάφη που εκτελούν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου. Γεγονός που πέρα από την κόπωση και φθορά προσωπικού και υλικού συντηρεί µία
ένταση, που συνοδεύει ως αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε συνάντηση των ελληνικών και τουρκικών Ενόπλων
∆υνάµεων. Ένταση που έχει το δυναµικό να προκαλέσει σοβαρά ατυχήµατα και κρίσεις µεταξύ των
χωρών.

Πρωταγωνιστής και κύριος αρωγός της προσπάθειας της Πολεµικής Αεροπορίας ειδικά και
των Ενόπλων ∆υνάµεων γενικά, αποτελεί το προσωπικό τους που µε τις άοκνες προσπάθειές του, µη φει-
δόµενο κόπων και κινδύνων, επιτελεί στο ακέραιο το καθήκον του µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και επαγ-
γελµατισµό.

Είναι ιερό µας χρέος να διατηρούµε ζωντανή τη µνήµη όλων αυτών των συναδέλφων µας που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του ηθικού χρέους όλων µας απέναντι στην πατρίδα.

Καλή ανάγνωση.

ôïõ ÕðïóôñáôÞãïõ ∆ηµοσθένη Βιτετζάκη
Äéïéêçôïý ÁíùôÜôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ 

ÐÐññüüëëïïããïïòò
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Επιπλέον έχει διατελέσει ∆ιοικητής στο 95 ΤΕ, στη 196 Α/Κ ΜΒΠ, στη ∆ΠΒ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ,
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Του έχουν απονεµηθεί όλα τα µετάλλια και οι διαµνηµονεύσεις που προβλέπονται και αντι-
στοιχούν στο βαθµό του. Είναι έγγαµος και έχει µία κόρη.
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ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÁÄÉÓÐÏ
ºäñõóç ôçò Áíþôáôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ (ÁÄÉÓÐÏ)

Ìå áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò (Ö.022/27/158782/
Ó.4405/25 Éïõë 2003/ÕÅÈÁ/ÃÅÅÈÁ/ÄÉÄÕÐ&ÏÑÃ.) óõãêñïôÞèçêå ç
Áíþôáôç ÄéáêëáäéêÞ Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ (Á.ÄÉ.Ó.ÐÏ). Την 1 Ïêô 2003
åêäüèçêå ï Íüìïò õð’ áñéè. 3186 (ÖÅÊ230/Ôåý÷ïò Ðñþôï) ãéá ôçí
ßäñõóç ôçò Á.ÄÉ.Ó.ÐÏ.

Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôçò Ó÷ïëÞò êáèïñßóèçêå ç 9ç
Óåð 2003, çìåñïìçíßá êáôÜ ôçí ïðïßá åêëÞèç íá öïéôÞóåé ç 1ç
ÅêðáéäåõôéêÞ ÓåéñÜ (Å.Ó)

Óôéò 27 Ïêô 2003 ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá åãêáßíéá ôçò Ó÷ïëÞò ìå ôçí
ðáñïõóßá ôçò ÐïëéôéêÞò êáé ÓôñáôéùôéêÞò Çãåóßáò ôïõ ÕÅÈÁ.

¸äñá ôçò Ó÷ïëÞò

Ç Áíþôáôç ÄéáêëáäéêÞ Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ Ý÷åé ôçí Ýäñá ôçò óôï
óôñáôüðåäï "ÔáîéÜñ÷ïõ Ëáóêáñßäç Êùíóôáíôßíïõ" óôç Èåóóáëïíßêç,
üðïõ ìÝ÷ñé ôï Ýôïò 2003 ëåéôïõñãïýóå ç ÁíùôÝñá Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ ôïõ
Óôñáôïý ÎçñÜò (ÁÓÐ).

¸ìâëçìá ôçò Ó÷ïëÞò

Ôï Ýìâëçìá ôçò Ó÷ïëÞò áðïôåëåßôáé áðü ôï Ýìâëçìá ôïõ ÃÅÅÈÁ ìå
ôá óýìâïëá ôùí 3 ÊëÜäùí, ìå ôçí ðñïóèÞêç åíüò âéâëßïõ êáé åíüò
îßöïõò ðïõ êüâåé ôï "Ãüñäéï Äåóìü", ðïõ óõìâïëßæïõí ôç äýíáìç êáé
ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ðïõ äßäåé ç ãíþóç ãéá ôçí åðßëõóç ðáíôüò
ðñïâëÞìáôïò. Óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ åìâëÞìáôïò öÝñåôáé ç åðéãñáöÞ
"ÅÍ ÔÇ ÅÍÙÓÅÉ Ç ÉÓ×ÕÓ"  ãéá íá ôïíßóåé ôï äéáêëáäéêü ÷áñáêôÞñá ôçò
Áíþôáôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ.

ÁÍÙÔÁÔÇ ÄÉÁÊËÁÄÉÊÇ Ó×ÏËÇ ÐÏËÅÌÏÕ



1ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

Την Κυριακή του Αντιπάσχα ή Κυριακή του Θωµά, την αµέσως επόµενη Κυρια-
κή από το Πάσχα, διαβάζουµε ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο1.
Η περικοπή αυτή περιγράφει την εµφάνιση του Χριστού στους Μαθητές του µετά την
Ανάστασή Του. Σε αυτή την πρώτη σύναξη των Μαθητών, η οποία πραγµατοποιήθηκε
«τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων», την πρώτη ηµέρα της εβδοµάδος, µία ηµέρα µετά το Σάββατο,
την Κυριακή δηλαδή, απουσίαζε ένας µαθητής, ο Θωµάς. Ο Θωµάς βρέθηκε στην αµέ-
σως επόµενη σύναξη, η οποία πραγµατοποιήθηκε «µεθ’ ἡµέρας ὀκτώ», δηλαδή την
επόµενη Κυριακή. Αυτό περιγράφει το ευαγγέλιο. 

Ο Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιό του σε εποχή δύσκολη για την πρώτη χριστια-
νική Εκκλησία, σε καιρούς διωγµών εναντίον της Εκκλησίας. Ο ίδιος εξορίζεται στη
νήσο Πάτµο2. Οι δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν για την Εκκλησία, αναγκάζουν να
µην αποκαλύπτεται η µυστηριακή πρακτική, το τελετουργικό, το τυπικό των συνάξεων.
Επιβάλλεται έτσι η αναγκαιότητα απόκρυψης των πεπραγµένων. Η απόκρυψη αυτή
στη θεολογική γλώσσα αποκαλείται πρακτική ή πειθαρχία της αποκρύψεως, Disciplina
Arcana3. 

Μετά την παύση των διωγµών και την θεσµοθέτηση της ανεξιθρησκίας µε το
διάταγµα των Μεδιολάνων, αποκαλύπτεται σταδιακά η µυστηριακή πράξη της Εκκλη-
σίας. Ο Ιωάννης γράφει πολύ πριν την εποχή της θρησκευτικής ελευθερίας. Γράφει σε
εποχή διωγµών και γι αυτό, ενώ αποκαλύπτει τη διδασκαλία, αποκρύπτει το µυστήριο,
τη µυσταγωγία. Τι είναι όµως αυτό που υπαινίσσεται η ευαγγελική περικοπή την οποία
διαβάζουµε την Κυριακή του Θωµά; Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διήγηση; Ποιά πρα-
κτική αποσιωπά το ευαγγέλιο; 

Η διήγηση αναφέρεται σε σύναξη των Μαθητών. Οι µαθητές δεν είναι δια-
σκορπισµένοι, ούτε τυχαία συναντήθηκαν στο συγκεκριµένο χώρο. Οι Μαθητές πραγ-
µατοποίησαν σύναξη την οποία προετοίµασαν ακολουθώντας την επαγγελία του Χρι-
στού. Εάν θελήσουµε να ακολουθήσουµε βήµα βήµα την ευαγγελική διήγηση, θα µπο-
ρούσαµε να καταρτίσουµε ένα λειτουργικό σχήµα της πρώτης και δεύτερης µετανα-
στάσιµης συνάξεως του Χριστού µε τους µαθητές του.

Οι πρώτες συνάξεις φαίνεται να είναι εβδοµαδιαίες.  Πραγµατοποιούνται ανά
οκτώ ηµέρες, «µεθ’ ἡµέρας ὀκτώ». Η σύναξη πραγµατοποιείται  κάθε Κυριακή. Κυρια-
κή ήταν που φανερώθηκε ο Χριστός και πρωτοσυναντήθηκε µε τους µαθητές του και
πάλι Κυριακή ξαναήρθε στη σύναξη των µαθητών4. Η δεύτερη εµφάνιση του Χριστού
στους µαθητές µετά από οκτώ ηµέρες εγκαινιάζει την εβδοµαδιαία επανάληψη της
συνάξεως, γι’ αυτό ονοµάζεται και ηµέρα των Εγκαινίων5. Η πρακτική της Εκκλησίας

"Οι Μεταναστάσιµες Συνάξεις ως Πηγή της Θείας Ευχαριστίας"

του Πρωτοπρεσβύτερου Νεκτάριου Μαρκάκη, Στρατιωτικού Ιερέως 

1. Ιωάν. 20, 19-31.
2. Βλ. ενδεικτικά: Ιωάννης Παναγόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη, σ. 130 κ. εξ. - Ιωάν-
νης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή ∆ιαθήκη, σ. 237 κ. εξ. - Απόστολος Γλαβινάς, Οι ∆ιωγµοί
Κατά της Εκκλησίας.., σ. 61 κ. εξ.
3. Μέγας Βασίλειος, Κανόνας 91ος. - Μέγας Βασίλειος, PG 32, 189. - Ιωάννης Χρυσόστοµος,
PG 56, 136. - Βλ. Βλάσιος Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, σ. 267.
4. Γρηγόριος Παλαµάς, PG 151, 232 b.
5. Πεντηκοστάριον, Συναξάριον Κυριακής του Αντιπάσχα. - Βλ. Γρηγόριος Θεολόγος, PG 36,
612.
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να τελεί τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή, εικονίζει και βιώνει εκείνες τις συνάξεις6.
Κάθε Κυριακή η Εκκλησία οµολογεί και κηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου7. Συνεπώς,
η πρακτική της Κυριακάτικης συνάξεως είναι συνέχεια των πρώτων συναντήσεων του
Χριστού µε τους µαθητές του. Αυτές οι πρώτες συνάξεις µας επιτρέπουν να υποψια-
στούµε το τυπικό και τελετουργικό το οποίο προφανώς ακολουθήθηκε στις µεταναστά-
σιµες αυτές συνάξεις.

Αρχικά, ο Χριστός εισέρχεται στον χώρο που πραγµατοποιείται η σύναξη. Η
είσοδος αυτή επιτελείται µε ένα θαυµαστό τρόπο. Ο Χριστός εισέρχεται δίχως να ανοί-
ξουν οι θύρες, χωρίς να µετακινηθούν οι πόρτες8. Ο Χριστός εισέρχεται «τῶν θυρῶν
κεκλεισµένων». Συµβαίνει µια εισόδευση, κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτές τις εισοδεύ-
σεις της Θείας Λειτουργίας. Η πρακτική των κλειστών θυρών δηλώνει µυστήριο και
µυσταγωγία, κάτι που η πρώτη Εκκλησία τηρούσε κατά την τέλεση της Θείας Ευχαρι-
στίας, κεκλεισµένων των θυρών για να µην είναι σε θέα των µη βαπτισµένων και αµυή-
των. Ήταν σε χρήση τα παραπετάσµατα για να διαφυλαχθεί η ιερότητα του µυστηρί-
ου. Κατάλοιπο αυτής της πρακτικής είναι το παράγγελµα των διακόνων: «τᾶς θύρας,
τᾶς θύρας», το οποίο πρακτικά σήµαινε να κλείσουν οι θύρες και να παραµείνουν µόνο
οι πιστοί για την Θεία Λειτουργία. Προηγουµένως οι διάκονοι παρήγγειλαν στους κατη-
χουµένους και στους αµυήτους: «προέλθετε», δηλαδή αποχωρήστε και µόνο οι πιστοί
«προσέλθετε» για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. 

Ο Χριστός, αφού εισήλθε στον χώρο, «ἔστη εἰς τό µέσον», στάθηκε στη µέση
της συνάξεως. Ο συσχετισµός αυτής της κινήσεως µε την περιγραφή της Αποκαλύψε-
ως σε µια ευχαριστιακού χαρακτήρα ερµηνεία9 για το θρόνο του Θεού10, θα µας οδη-
γήσει στο συµπέρασµα ότι, ο ευαγγελιστής υπαινίσσεται την ανάβαση του λειτουργού
αρχιερέως στο δεσποτικό θρόνο. Ο θρόνος του επισκόπου βρίσκεται ακριβώς στο
µέσον του Ιερού Βήµατος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ο δεσποτικός θρόνος που βρί-
σκεται στο σολέα είναι µεταγενέστερος και προέκταση αυτού του θρόνου11. 

Η πρώτη φράση που είπε ο Χριστός στους Μαθητές του, δεν είναι να έχετε
πίστη, ή αγάπη, ή ελπίδα, ή οµόνοια, ή σοφία, ή οτιδήποτε άλλο. Τους είπε: «εἰρήνη
ὑµῖν». Μήπως η πρακτική της Θείας Λειτουργίας να έχει ως πρώτο αίτηµα την ειρήνη
(«ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθώµεν»), αλλά και τελευταίο («ἐν εἰρήνη προέλθωµεν»), είναι
συνέχεια την πρακτικής των πρώτων αυτών συνάξεων; ∆ιασώζεται ότι στις πρωτοχρι-
στιανικές Θείες Λειτουργίες η πρώτη φράση του επισκόπου ήταν το «εἰρήνη πᾶσι»,
«pax»12. Η πρώτη κίνηση ήταν ο ασπασµός της ειρήνης13. Γι’ αυτό και µεταγενέστερα
διασώθηκε ως πρώτο αίτηµα της Θείας Λειτουργίας, το γεγονός της ειρήνης. Γίνεται
αντιληπτό ότι οι πρώτες συναντήσεις του Αναστάντος Χριστού µε τους µαθητές του
πραγµατοποιούνται σε λειτουργικό κλίµα.

Ακολουθεί η διδασκαλία του Χριστού στους µαθητές και η προτροπή να κηρύ-
ξουν το Ευαγγέλιο στον κόσµο. Στην πορεία προς Εµµαούς, ο Χριστός ερµήνευε τον

6. Γρηγόριος Παλαµάς, PG 151, 232 c.
7. Αλέξανδρος Σµέµαν, Η Εκκλησία Προσευχοµένη, σ. 90-92. - Γεώργιος Φίλιας, Λειτουργική,
τοµ. Α’, σ. 43. - Γρηγόριος Ιεροµόναχος, Ο Εκκλησιασµός, σ. 103 κ. εξ.
8. Βλ. Ιωάννης Χρυσόστοµος, PG 59, 683.
9. Γεώργιος Φίλιας, Η Έννοια της Όγδοης Ηµέρας, σ. 56.
10. Αποκ. 4, 2.
11. Βλ. ενδεικτικά: Κωνσταντίνος Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός Ναός.., σ. 128. - Γεώργιος Αντου-
ράκης, Χριστιανική Αρχαιολογία.., σ. 204
12. Βλ. Κλήµης Ρώµης, PG 2, 6045. - ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης, PG 3, 1123. 
13. Βλ. Βλάσιος Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία Α’, σ. 268. 



Μωυσή και όλους τους προφήτες14. Μετά την εισόδευση και την ανάβαση στο δεσπο-
τικό θρόνο, ακολουθεί η διδασκαλία, η ανάγνωση των Γραφών. Γι αυτό και η Θεία Λει-
τουργία έχει ως απαραίτητο και βασικό συστατικό την ανάγνωση του Ευαγγελίου, το
αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσµα και το κήρυγµα. Ο Λόγος του Θεού στη
συνέχεια παρατίθεται ως Σώµα και Αίµα, είναι ο Χριστός. Αυτή η µεταβατική κίνηση
από τη διδασκαλία στην Κοινωνία αποτυπώνει την ενσάρκωση, την ενανθρώπιση του
Λόγου. Ο Χριστός, ως ο άσαρκος Λόγος, ενσαρκώνεται, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί
ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν»15. Στη Θεία Λειτουργία φανερώνεται µε τη διδασκαλία, αποκαλύπτε-
ται στο Σώµα και στο Αίµα της Θείας Ευχαριστίας και σκηνώνει εντός µας µε τη Θεία
Κοινωνία. Είναι φανερό ότι τα δύο κύρια µέρη της Θείας Λειτουργίας, ∆ιδασκαλία -
Αναφορά, αντανακλούν τη φράση «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο». 

Στη δεύτερη σύναξη ο Θωµάς αναφωνεί: «Ὁ Κύριός µου καί ὁ Θεός µου».
Πόσοι έχουµε συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι δύο λέξεις, αυτή η µικρή και σύντοµη
φράση είναι ένα από τα πρώτα Σύµβολα Πίστεως; Σήµερα δεν µπορεί να τελεσθεί Θεία
Λειτουργία χωρίς την ανάγνωση του Συµβόλου Πίστεως, χωρίς το «Πιστεύω». Ο
Θωµάς στη δεύτερη σύναξη αναλαµβάνει να εκφράσει, να οµολογήσει την Πίστη, να
διατυπώσει το «Πιστεύω»16.

Από την πρώτη σύναξη ήδη, ο Χριστός φανερώνει στους µαθητές τον Τριαδι-
κό Θεό. Αποκαλύπτει τον Πατέρα: «Καθώς ἀπέσταλκέ µε ὁ Πατήρ». Αποκαλύπτει τον
Ίδιο, τον Οποίο αποστέλλει ο Πατήρ: «ἀπέσταλκέ µε». Αποκαλύπτει το Άγιον Πνεύµα:
«λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον». Στις πρώτες αυτές λατρευτικές συνάξεις γίνεται αναφορά στον
Τριαδικό Θεό. Η αναφορά στο Άγιον Πνεύµα, πολύ εύκολα θα µπορούσε να παραπέµ-
ψει σε µια πρώιµης µορφής καθαγιαστική ευχή, µε επίκληση στο Άγιον Πνεύµα για τον
καθαγιασµό του άρτου και του οίνου. 

Γιατί ο Θωµάς εκφράζει την πρόθεση να αγγίξει τον Χριστό; Ενδεχοµένως στο
σηµείο αυτό να υπονοείται η κίνηση των λοιπών Μαθητών για τέλεση της Θείας Ευχα-
ριστίας, µε το άγγιγµα του Αγίου Άρτου ως το Σώµα του Χριστού. Πιθανώς η προτρο-
πή του Χριστού προς τον Θωµά να τον ψηλαφίσει, να τον αγγίξει, να ήταν ένα είδος
παραγγέλµατος να αγγίξει τον Άγιο Άρτο, δηλαδή να λειτουργήσει, «Λάβε τήν παρακα-
ταθήκην ταύτην». Όποιος Κοινωνεί, ψηλαφεί τον Χριστό όπως ο Θωµάς17. Η ευαγγελι-
κή περικοπή ολοκληρώνεται µε τη φράση: «καί ἄλλα σηµεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς». Τι µας
εµποδίζει σε αυτή τη φράση να υποθέσουµε την µυστική τέλεση της Θείας Λειτουρ-
γίας; Γιατί να µην υποψιαστούµε ότι τα «ἄλλα σηµεῖα» είναι η τελετουργία για την οποία
δεν µας έχει πληροφορήσει ο ευαγγελιστής; 

Ενδεχοµένως να προβληθεί ένσταση. Ποιό γεγονός παρέχει σιγουριά; Πώς
γνωρίζουµε ότι το τελετουργικό των πρώτων συναντήσεων του Χριστού και των µαθη-
τών Του ήταν Θεία Λειτουργία; Σε ποίο σηµείο αναφέρεται ρητά η χρήση άρτου και
οίνου; ∆ύο χαρακτηριστικά σηµεία µας επιτρέπουν την εξαγωγή βάσιµου συµπερά-
σµατος ότι πρόκειται για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. 

Το πρώτο είναι η επαγγελία του Χριστού κατά τον Μυστικό ∆είπνο, ότι το γέν-
νηµα της αµπέλου, τον οίνο της Θείας Ευχαριστίας, θα το πιεί ξανά καινούριο µε τους
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14. Λουκ. 24, 27.
15. Ιωάν. 1, 14.
16. Για την ερµηνεία της λέξεως «Κύριος» ως οµολογία πίστεως, βλ. ενδεικτικά: Oscar Cullmann,
Οι Αρχέγονες Οµολογίες Πίστεως, σ. 42 κ. εξ.
17. Ιωάννης Χρυσόστοµος, PG 59, 686.



µαθητές του στην βασιλεία του Θεού, «Οὐ µή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήµατος
τῆς ἀµπέλου ἕως τῆς ἡµέρας ἐκείνης ὅταν αὐτό πίνω µεθ’ ὑµῶν καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ
πατρός µου»18. 

Πως εκφράζεται η Βασιλεία του Θεού στον κόσµο; Πότε ήρθε; Αφού δεν ήρθε
η ∆ευτέρα Παρουσία. Η Βασιλεία του Θεού εγκαθίσταται στον κόσµο µε την Ανάστα-
ση19 και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, υποδεχόµαστε την Βασιλεία του
Θεού. Αυτό δεν λέµε σε κάθε Θεία Λειτουργία; «Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία», δηλαδή,
“καλώς όρισες” Βασιλεία του Θεού. Μετά την Ανάσταση ο Χριστός τελεί τη Θεία Λει-
τουργία µε τους µαθητές του. Κοινωνούν το καινούριο γέννηµα της αµπέλου. Το Ποτή-
ριο από το οποίο κοινωνάµε, ο οίνος της Θείας Ευχαριστίας, είναι το καινούριο γέννη-
µα της αµπέλου στο οποίο αναφέρθηκε ο Χριστός20 και το οποίο εγκαινίασε. Μόνο ο
Ιούδας δεν κοινώνησε από το καινούριο γέννηµα της αµπέλου, αφού στο Μυστικό ∆εί-
πνο, µόλις έλαβε τον άρτο, δεν έµεινε έως το τέλος, αλλά έφυγε αµέσως21. Η Θεία Λει-
τουργία αποτελεί την ιστορική πραγµατικότητα της Βασιλείας του Θεού στον κόσµο.
Είναι η φανέρωσή Της22. Γι’ αυτό, το τροπάριο µας καλεί την Ανάσταση να κοινωνήσου-
µε από το καινούριο γέννηµα της αµπέλου, «∆εῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀµπέλου
γεννήµατος... Βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωµεν»23.

Το δεύτερο σηµείο, που µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε ότι ο Χριστός µε
τους µαθητές του τέλεσαν τη Θεία Ευχαριστία, είναι η αναφορά του Λουκά στην
πορεία προς Εµµαούς24. Εκεί, δύο µαθητές συνοδοιπόροι µε τον Χριστό, δεν µπορού-
σαν να τον αναγνωρίσουν, παρόλο που τους ανέλυσε τις Γραφές. Όταν πια το βράδυ
στο δείπνο, τους µοίρασε τον άρτο, τότε άνοιξαν τα µάτια τους και τον γνώρισαν. Τον
αναγνώρισαν «ἐν τῇ κλάσῃ τοῦ ἄρτου», στο κόψιµο του ψωµιού, στην τέλεση δηλαδή
της Θείας Ευχαριστίας. Η Τέλεση αυτή από τον Κύριο πραγµατοποιήθηκε την ίδια
ηµέρα της Αναστάσεώς του, την Κυριακή25. Έτσι ο Χριστός µετά το Μυστικό (Μυστη-
ριακό) ∆είπνο, ευαγγελίσθηκε στους µαθητές και το Μυστικό (Μυστηριακό) Πάσχα,
«καί Πάσχα τό Μυστικόν»26. Γι’ αυτό ο Άγιος Νικόδηµος ο αγιορείτης ονοµάζει τους
µαθητές µύστες27, αφού µυούνται στο µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Η Θεία Ευχαριστία τελέσθηκε επανειληµµένως από τον Χριστό ενώπιον των
µαθητών του κατά το διάστηµα από την Ανάσταση έως την Ανάληψη28. Κάθε Κυριακή
οι απόστολοι κοινωνούσαν το αγιασµένο Σώµα και το τίµιο Αίµα του Κυρίου29. Αλλά και
σε άλλες ηµέρες, πάλι τελούσαν την Θεία Ευχαριστία30. Τελούσαν ακριβώς το ίδιο
πράγµα, επαναλαµβανόµενο. Ήταν οι επαναλήψεις του ανεπανάληπτου31.
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18. Ματθ. 26, 29. Βλ. κ Λουκ. 22, 16 «Λέγω γάρ ὑµῖν, ὅτι οὐ µή φάγω ἐξ αὐτοῦ ἕως ὅτου πληρωθῇ
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ». 
19. Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως, PG 86, 2396. - Βλ. Γεώργιος Φίλιας, Λειτουργική, τοµ. Α’, σ.
136.
20. Γρηγόριος Θεολόγος, PG 36, 656.
21. Ευσέβιος Αλεξανδρείας, PG 86, 413.
22. Χρήστος Βούλγαρης, Ιστορία της Αρχεγόνου Αποστολικής Εκκλησίας, σ. 646-647.
23. α΄ τροπάριο Η΄ ωδής Πάσχα.
24. Λουκ. 24, 13-35. 
25. Γεώργιος Φίλιας, Η Έννοια της Ογδόης Ηµέρας, σ. 52-54.
26. α΄ τροπάριο Ζ΄ ωδής Πάσχα.
27. Νικόδηµος Αγιορείτης, Ευαγγέλιο του Εσπερινού την ηµέρα του Πάσχα στην οµηρική
διάλεκτο. «Οὐχ ἅµα τοῖς ἄλλοις µύσταις», ο Θωµάς δεν ήταν µαζί µε τους άλλους µύστες, εννοεί µαθη-
τές.
28. Χρήστος Βούλγαρης, Ιστορία της Αρχεγόνου Αποστολικής Εκκλησίας, σ. 640.
29. Ευσέβιος Παµφύλου, PG 24, 705.
30. Χρήστος Βούλγαρης, Ιστορία της Αρχεγόνου Αποστολικής Εκκλησίας, σ. 641.
31. Βλ. Αλέξανδρος Σµέµαν, Η Εκκλησία Προσευχοµένη, σ. 84.



Υπάρχουν πάρα πολλά θεολογικά βιβλία τα οποία διαπραγµατεύονται και
ερµηνεύουν τη Θεία Λειτουργία. Αναλύουν εκτενώς και σε βάθος το Μυστικό ∆είπνο
και τις πρωτοχριστιανικές αποστολικές συνάξεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά
την Πεντηκοστή. Κι όµως, δεν κάνουν, όχι µόνο αναφορά, αλλά ούτε υπαινιγµό στις
πρώτες αυτές Θείες Λειτουργίες τις οποίες τέλεσε ο Κύριος µε τους µαθητές του κατά
το µεταναστάσιµο σαρανταήµερο. Ο Χριστός δεν περιορίστηκε στο Μυστικό ∆είπνο,
αλλά προέκτεινε την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και µετά την Ανάσταση. Αυτές οι
πρώτες Θείες Λειτουργίες είναι οι απαρχές και οι βάσεις της Λατρευτικής ζωής της
Εκκλησίας. Έχει υποστηριχθεί ότι, πηγή της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι µόνο ο
Μυστικός ∆είπνος, αλλά και οι µεταναστάσιµες συνάξεις του Χριστού µε τους µαθητές
του32. Ένας παλαιός ύµνος αναφέρει ότι οι µαθητές, αφού ήρθαν στον τόπο που είχε
καθοριστεί για να συναντήσουν τον αναστηµένο Χριστό, εκεί δέχθηκαν από τον Χριστό
την µυσταγωγία: «Ἀπόῤῥητον ἐδέξατο παρ’ αὐτοῦ µυσταγωγίαν»33. 

Να σηµειωθεί ότι, οι συνάξεις αυτές υπαινίσσονται τη σύνδεση της Θείας
Ευχαριστίας µε δύο άλλα µυστήρια, µε τη Χειροτονία και την Εξοµολόγηση. Η περι-
γραφή για εµφύσηση34 και η αναφορά στο Άγιον Πνεύµα: «λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον», θα
µπορούσε να ερµηνευθεί ως πράξη χειροτονίας. Η φράση: «ἄν τινων ἀφῆτε τάς
ἀµαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς», πολύ εύκολα µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για
το µυστήριο της Εξοµολογήσεως35. Γνωρίζουµε ότι η Εξοµολόγηση στα πρώτα χρι-
στιανικά χρόνια ήταν ενταγµένη στην Θεία Λειτουργία, όπως και η χειροτονία της οποί-
ας η σύνδεση µε τη Θεία Λειτουργία διασώζεται ίδια έως σήµερα. 

Από τις ευαγγελικές διηγήσεις που περιγράφουν τις µεταναστάσιµες συναντή-
σεις του Χριστού µε τους µαθητές του, τις πρώτες λειτουργικές συνάξεις, προσπαθή-
σαµε να ανιχνεύσουµε ψήγµατα τα οποία µας επιτρέπουν να υποθέσουµε τον πρώτο
κορµό δοµής και τυπικής διατάξεως τελέσεως των πρώτων Θείων Λειτουργιών και να
σκιαγραφήσουµε το παραπάνω λειτουργικό σχήµα όπως το καταγράψαµε. Συµπεραί-
νουµε έτσι ότι, ο πρώτος αυτός βασικός κορµός αποτελείται από τα εξής στάδια: α.
εισόδευση, β. ανάβαση στο θρόνο, γ. ειρήνευση, δ. διδασκαλία, ε. Σύµβολο Πίστεως,
ς. καθαγιασµό, ζ. τεµαχισµό του Άρτου, η. Θεία Κοινωνία. Ένας προσεκτικός παραλ-
ληλισµός µε την τυπική διάταξη της Θείας Λειτουργίας θα µας οδηγήσει στο συµπέ-
ρασµα ότι η σειρά αυτή αποτελεί το βασικό κορµό επάνω στον οποίο δοµούνται οι
Θείες Λειτουργίες οι οποίες είναι σε χρήση στην Εκκλησία µας αιώνες τώρα. 

Έχει υποστηριχθεί ότι, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και του
Ιωάννου του Χρυσοστόµου, έχουν την καταβολή τους σε αποστολική πρακτική και
δοµούνται επάνω στο λειτουργικό αποστολικό κορµό36. Καταγράφουν την προηγούµε-
νη λειτουργική παράδοση37. Ο βασικός αυτός λειτουργικός κορµός µαζί µε αρκετές
αρχικές ευχές, µεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυµα στην Αντιόχεια και στη συνέχεια στην
Κωνσταντινούπολη κατά τον ∆΄ αιώνα. Η αρχική Θεία Λειτουργία δέχθηκε καλολογικές
και φιλολογικές παρεµβάσεις από τους µεγάλους πατέρες Βασίλειο και Χρυσόστοµο38.
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33. Γεώργιος Φίλιας, Λειτουργική, τοµ. Α’, σ. 133, υποσηµ. 39.
34. PG 112, 229.
35. Ιωάννης Χρυσόστοµος, PG 59, 683 κ PG 63, 927.
36. Ιωάννης Χρυσόστοµος, PG 59, 683.
37. Ευάγγελος Θεοδώρου, Παράδοση και Ανανέωση στη Λειτουργική Ζωή της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας, στο: ΙΣΕΕ, «Λατρεύσωµεν ευαρέστως τω Θεω», Το αίτηµα της λειτουργικής ανανεώσεως στην
Ορθόδοξη Εκκλησία, σ. 45.
38. ∆ηµήτριος Τζέρπος, Η Συµβολή των Πατέρων στη ∆ιαµόρφωση της Χριστιανικής Λατρείας,
στο: «Εκκλησία», ΠΗ’, 9, έτος 2011, σ. 609.



Η έρευνα κατέδειξε ότι η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα βασικά σηµεία της δεν έχει
τροποποιηθεί39, δεν έχει υποστεί αλλαγές, ή πολύ περισσότερο µεταλλαγές. Συνεπώς
οι διαδεδοµένες Θείες Λειτουργίες του Βασιλείου και του Χρυσοστόµου, στη βάση
τους ακολουθούν αποστολική πρακτική.

Για τις παραπάνω σκέψεις και επισηµάνσεις, αφορµή µας έδωσε η ευαγγελική
περικοπή της Κυριακής του Αντιπάσχα, της Κυριακής του Θωµά. Ο Χριστός προέτρε-
ψε τον Θωµά να µην γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Τελικά ποια είναι η απιστία του
Θωµά; Ο Θωµάς την πρώτη Κυριακή απουσίαζε από την λειτουργική σύναξη. Μήπως
τελικά η απιστία είναι ότι δεν προσήλθε στην πρώτη Θεία Λειτουργία; µήπως επειδή
έµεινε αλειτούργητος; Ενδεχοµένως η φράση του Χριστού: «µή γίνου ἄπιστος, ἀλλά
πιστός», τελικά να σηµαίνει, µην απέχεις από την Κυριακάτικη λατρευτική σύναξη40, µην
απουσιάζεις από τη Θεία Ευχαριστία, µη γίνεσαι αλειτούργητος, αλλά λειτουργηµένος.
Αυτό συνέβη τη δεύτερη Κυριακή µετά την Ανάσταση. Έκτοτε, κάθε Κυριακή είναι
Πάσχα, είναι Ανάσταση, είναι µεταναστάσιµη συνάντηση µε τον Αναστάντα Χριστό.
Κάθε Κυριακή τελείται η Θεία Λειτουργία και κάθε Κυριακή κοινωνάµε το Σώµα και το
Αίµα του Χριστού41. Σε αυτή την εβδοµαδιαία σύναξη στην οποία είναι παρών ο Χρι-
στός, ο κάθε βαπτισµένος να µην απουσιάζει. Οφείλει να είναι παρών, για να είναι
πιστός. «Μή γίνου ἄπιστος», δηλαδή αλειτούργητος, «ἄλλά πιστός», δηλαδή λειτουργη-
µένος. 
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39. Θεόδωρος Κουµαριανός, Βασικοί Σταθµοί στην ∆ιαµόρφωση της Λειτουργικής Τάξεως (Τυπι-
κού) της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο: ΙΣΕΕ, «Λατρεύσωµεν ευαρέστως τω Θεω», Το αίτηµα της λειτουρ-
γικής ανανεώσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σ. 90 κ 93.
40. Μήπως, να αντιµετωπίζαµε σε µια τέτοια διάσταση τον 80ο κανόνα της Πενθέκτης, ο οποίος
ορίζει αποκοπή από το Σώµα της Εκκλησίας σε περίπτωση που ένας πιστός δεν λειτουργείται. 
41. Ευσέβιος Παµφύλου, PG 24, 701.

Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουµενικού Θρόνου και Αντισυνταγµατάρχης Νεκτάριος
Μαρκάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου
της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υποψήφιος ∆ρ. της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος
∆ιπλώµατος Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. Υπηρέτησε σε θέσεις Στρατιωτικού Ιερέως σε
Ταξιαρχία, στη ∆ΑΥ, σε Στρατιωτικά Νοσοκοµεία, στο Ναύσταθµο Κρήτης, στη ΣΕΑΠ κ.α. Έχει
διατελέσει καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της ΙΑΚ, παραγωγός ραδιοφωνικών εκπο-
µπών εκκλησιαστικού περιεχοµένου, είναι συγγραφέας θεολογικών βιβλίων και έχει δηµοσιεύσει
διάφορα άρθρα. Είναι έγγαµος και υπηρετεί στη θέση του Στρατιωτικού Ιερέως του Γ΄ ΣΣ. 



Η αναψηλάφηση της
ιστορίας του Μακεδονικού
αγώνα, µέσα από ιστορικά
βιβλία εγκρίτων πανεπιστηµια-
κών δασκάλων, αποµνηµονευ-
µάτων αυτοπτών µαρτύρων,
πρωταγωνιστών, παθιασµένων
ερευνητών, διασωσµένων και
δηµοσιευµένων αρχείων του
Υπουργείου Εξωτερικών, ανα-
λύσεων και ιστορικών εκδόσε-
ων, κρίνεται σκόπιµη, ιδιαίτερα
σήµερα που επανέρχεται το
«Μακεδονικό Ζήτηµα» µε άλ-
λους όρους και κάτω από δια-
φόρετικές συνθήκες.  

Ο Μακεδονικός Αγώ-
νας διεξήχθη στην Οθωµανική
Μακεδονία, από ανθρώπους µε
πάθη και αρετές, µε συναισθή-
µατα και ανάγκες, µε υποχρεώ-
σεις και συµφέροντα. Αυτό δεν υποβαθµίζει ούτε το ανιδιοτελές της προσπάθειας
ούτε τα ιδανικά για τα οποία αγωνιζόταν. Εξηγεί όµως σε µεγάλο και ικανοποιητικό
βαθµό αποφάσεις και δράσεις των ανθρώπων, οι οποίες µπορεί µε το πέρασµα των
χρόνων να εξαγνίστηκαν, δεν παύουν όµως πολλές από αυτές να µην έχουν σχέση µε
τα ιδεώδη του ανθρωπισµού. 

Στην Ελληνική Συνείδηση, ο όρος «Μακεδονία», αποτελεί το προωθηµένο
τµήµα του Ελληνισµού, τον προµαχώνα της Ελλάδας, την ιστορική έκφραση του ελλη-
νικού µεγαλείου. Γεωγραφικά όµως, η Μακεδονία αποτελεί το γεωγραφικό χώρο µε
σύνορα τα οποία καθορίζονται στο Βορρά από τη γραµµή των Όρεων Σκόµιο (Πίνα
Πλάνινα) - Μπαµπούνα (Γιακουπίστα), τις νότιες παρυφές του Σκάρδου (Σαρ), το
βόρειο άκρο της λίµνης Αχρίδας, ενώ στο Νότο µέχρι τον Όλυµπο και τα όρη Χάσια,
στην Ανατολή µέχρι τη Ροδόπη και το Νέστο, και στη ∆ύση µέχρι τα όρη Κάµια, Οστρο-
βίτσα, Γράµµο, Βόρεια Πίνδο.

Η σηµαντική στρατηγική, πολιτική και οικονοµική αξία της Μακεδονίας προ-
σέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών επιδροµέων στον πολυτάραχο ιστορικό της βίο. Από
τους πολυάριθµους επιδροµείς µόνο οι Τούρκοι, οι Σλάβοι, οι Βούλγαροι και οι Ρου-
µάνοι διεκδίκησαν την µόνιµη εγκατάστασή τους στη Μακεδονία. 

Οι Βούλγαροι οι οποίοι ήταν Ασιάτες (ταταρικά φύλλα) στην καταγωγή, κινή-
θηκαν από τα βόρεια του ∆ούναβη και εγκαταστάθηκαν το 679 µ.χ , µε την αναγνώρι-
ση του Αυτοκράτορα των Ρωµαίων Κωνσταντίνου του ∆’, σε περιοχή όπου υπήρχαν

7ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

"Το Μακεδονικό Ζήτηµα και ο Μακεδονικός Αγώνας"

του Σχη (ΑΣ) Κωνσταντίνου Β. Ζιάκα, Εκπαιδευτή της Α∆ΙΣΠΟ 

Χάρτης της Μακεδονίας ως επαρχίας της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
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αυτόχθονες Έλληνες, εκλατινισµένες θρακὀλλυρικές φυλές και Σλάβοι.  Οι Σλάβοι,
που υπερτερούσαν σε αριθµό από τα υπόλοιπα φύλλα, κατόρθωσαν µέσα σε 150 χρό-
νια να εκσλαβίσουν γλωσσικά όχι µόνο τους υποτελείς Έλληνες που προ˹πηρχαν στην
περιοχή, αλλά και τους Βουλγάρους.  Οι Βούλγαροι µετά τον εκσλαβισµό τους, στις
αρχές του 9ου αιώνα, άρχισαν την επεκτατική τους κάθοδο προς το νότο και προς τα
τέλη του ίδιου αιώνα άρχισαν να εισέρχονται στη Μακεδονία, όπου θα την διεκδική-
σουν µε διάφορους τρόπους και µεθόδους σε όλη την υπόλοιπη περίοδο.

Παρά τις επιδροµές που δέχτηκε η Μακεδονία, ο Ελληνισµός παρέµεινε
ουσιαστικά αµετακίνητος και αδιάσπαστος, χωρίς µεγάλες εθνολογικές αλλοιώσεις,
παρά την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωµανούς. Στις περιοχές νότια από την
γενική γραµµή Καστοριά - Έδεσσα - Σέρρες - ∆ράµα, οι Έλληνες διατηρήσαν ανόθευ-
τη τη γλώσσα και το ελληνικό εθνικό φρόνηµα, όπως και στα µεγάλα αστικά κέντρα
βορειότερα της γραµµής αυτής. Στην ύπαιθρο χώρα, η συνύπαρξη µε τα σλαβικά
φύλλα, η έλλειψη ελληνόφωνων σχολείων και η συσπείρωση για την αντιµετώπιση του
κοινού κατακτητή οδήγησαν τους ελληνικούς πληθυσµούς στην γλωσσική αφοµοίωση
από τους Σλάβους. ( Πασχαλίδου, Έφη, 1998).

Οθωµανική Κυριαρχία

Η Οθωµανική διοίκηση δεν διέκρινε τους υποτελείς της ανάλογα µε τη φυλή ή
το γένος, αλλά σύµφωνα µε τη θρησκεία. Η έννοια της θρησκείας βέβαια εµπεριείχε
και την έννοια του γένους, ορθόδοξο γένος (Rum Millet), που µετουσιώθηκε µε την
πάροδο του χρόνου στην νεότερη αντίληψη της εθνικής ταυτότητας. Η ανάγκη διάκρι-
σης του ορθόδοξου γένους που ταυτιζόταν µε το ελληνισµό από τους υπόλοιπους
κατεκτηµένους ορθόδοξους λαούς της Μακεδονίας (Βουλγάρους, Σέρβους), οδήγησε
στην απαίτηση για τον απογαλακτισµό της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το
Ανατολικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο, θεµατοφύλακα όχι µόνο της Ανατολικής Εκκλησίας
αλλά και του ελληνισµού. 

Η έντονη εµπλοκή της Αυτοκρατορικής Ρωσίας1 που είχε ήδη ανακαλύψει το
«σλαβικό» λαό των Βουλγάρων από το 1828, συγχρόνως µε την κάθοδό της στην
Αδριανούπολη, θα αναγκάσει το πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να δεχτεί την ανε-
ξαρτητοποίηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας µε τη δηµιουργία της Εξαρχίας, η οποία
θα υποταχθεί στο σουλτανικό φιρµάνι της 28ης Φεβρουαρίου του 1870. Η ίδρυση της
Βουλγαρικής Εξαρχίας αποτέλεσε και την απαρχή ενός αδυσώπητου αγώνα για την
κυριαρχία στη Μακεδονία. (Πασχαλίδου, Έφη, 1998). Η µετάβαση του χριστιανικού
πληθυσµού της Μακεδονίας από την κοινή θρησκευτική συνείδηση στην ξεχωριστή
εθνική, δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο καθυστερηµένα, αλλά και µέσα από έναν ανελέη-
το αγώνα µεταξύ των βαλκανικών 2χωρών που τον διεκδικούσαν. Στα πλαίσια αυτού
του αγώνα κάθε βαλκανική χώρα διεκδίκησε µέρος ή το σύνολο του µακεδονικού εδά-
φους.  (Γιανουλόπουλος, Γιάννης, 1999).

1. Η Μόσχα, επιλέγει τους Βουλγάρους ως «περιούσιο λαό» µε σκοπό να εξυπηρετήσει τα σχέ-
δια καθόδου στην «Άσπρη Θάλασσα», Μέρτζος, Ι., Νικόλαος, «Εµείς οι Μακεδόνες», Εκδόσεις «Ι.
ΣΙ∆ΕΡΗ», Αθήνα, 1992, σελίδα 41.
2. Το 1876, σε οµιλία του στη Βρετανική Βουλή ο Sir William Ewart Gladstone, καταδίκασε τις
Βουλγαρικές Φρικαλεότητες κατά των Ελλήνων στη Μακεδονία. «Αι Βουλγαρικαί Φρικαλεότητες και το
Ζήτηµα της Ανατολής», Μετάφραση Π. Ξανθάκη, Εκδόσεις «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», Αθήνα
1876, σελίδες 8,9.
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Το Νόηµα του Μακεδονικού Αγώνα

Αιτίες και Αφορµές του Μακεδονικού Αγώνα

Αµέσως µε την ίδρυσή της, η Βουλγαρική Εξαρχία3 ξεκίνησε έναν συστηµατι-
κό προσηλυτισµό, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας, µε θεαµατικά
αρχικά αποτελέσµατα. Κατόρθωσε να κλονίσει και εν πολύς να ανατρέψει την πρωτο-
καθεδρία του Οικουµενικού Πατριαρχείου σε πολλά σλαβόφωνα χωριά. Αυτό το πέτυ-
χε µε την τέλεση της θείας λειτουργίας στην µητρική γλώσσα των χωρικών. Στα µεγά-
λα εµπορικά κέντρα όµως τα πράγµατα δεν ευνοούσαν αυτού του είδους την προπα-
γάνδα. Ο Ελληνισµός των αστικών αυτών κέντρων διέθετε σοβαρά ερείσµατα αντίστα-
σης, όπως την ελληνική γλώσσα της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, την ακτινοβο-
λία της ελληνικής παιδείας, την ισχυρή θέληση των Ελλήνων εµπόρων που κυριαρχού-
σαν στο οικονοµικό πεδίο καθώς και τη δράση των ελληνικών προξενείων σε συνεργα-
σία µε την ορθόδοξη Πατριαρχική Εκκλησία. 

Η διαπίστωση της αδυναµίας επιβολής της βουλγαρικής εθνικής συνείδησης
µε ήπιους τρόπους, οδήγησε την επέµβαση στη Μακεδονία διάφορων αυτονοµιστικών
επαναστατικών οργανώσεων, από το 18934, που είτε ως ακραιφνώς αυτονοµιστές της
VMRO (Vnatresna Makedonska Revolutionerna Organizacia / Εσωτερική Μακεδονική
Επαναστατική Οργάνωση), είτε ως απολύτως εξαρτώµενες από τη Σόφια, όπως της VK
(Verhoven Komitet / Ανώτατη Επιτροπή), προωθούσαν ένα πρόγραµµα εθνικής χειρα-
γώγησης του Μακεδονικού ορθόδοξου πληθυσµού, ιδιαίτερα του σλαβόφωνου. (Για-
νουλόπουλος, Γιάννης, 1999).

3. Οι Έλληνες βέβαια, έδωσαν το πρώτο πλήγµα στην υπόσταση του Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως, µε το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας το 1833, Μέρτζος, Ι., Νικόλαος, «Εµείς οι
Μακεδόνες», Εκδόσεις «Ι. ΣΙ∆ΕΡΗ», Αθήνα, 1992, σελίδα 45.
4. Επιστολή του επίσηµου διπλωµατικού εκπροσώπου της Βουλγαρίας στο Μοναστήρι, Ριζώφ,
προς τον ηγεµόνα Φερδινάνδο, Τσάµης, Λ. Παύλος, «Μακεδονικός Αγών», Εκδόσεις «ΕΤΑΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ», Θεσσαλονίκη 1975, σελίδα 75.

Οµάδα Μακεδονοµάχων (1903-1908)



Η είσοδος των επαναστατικών οργανώσεων στη Μακεδονία, σηµατοδότησε
την βίαια προσπάθεια εκβουλγαρισµού των ορθόδοξων κοινοτήτων, και τον σκληρό
ελληνοβουλγαρικό ανταγωνισµό στο εκπαιδευτικό και στο εκκλησιαστικό πεδίο. Οι
Έλληνες στην Μακεδονία είχαν συνειδητοποιήσει αρκετά νωρίς τον κίνδυνο από την
Βουλγαρική Εξαρχία. Μορφωµένοι πατριώτες ανησυχούσαν για τις εξελίξεις. Το απο-
δυναµωµένο Ελληνικό Κράτος δεν  µπορούσε να υπερασπίσει τα συµφέροντα του
Ελληνισµού στη Μακεδονία και έτσι το βάρος έπεσε στους ντόπιους που κινητοποιή-
θηκαν και οργανώθηκαν ενάντια στον κίνδυνο που τους απειλούσε. Σχηµατίστηκαν
εθνικές τοπικές επιτροπές οι οποίες κρατούσαν ζωντανή την δράση για την άµυνα στη
Μακεδονία. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος  Ι∆, 1977).

Η συστηµατική εξοντωτική πολιτική της Βουλγαρίας, σε βάρος του ελληνικού
πληθυσµού της Μακεδονίας, οδήγησε στην έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα. (Τσάµης,
Λ. Παύλος 1975). Αυτός ο αγώνας ήταν αµυντικού χαρακτήρα, που απέβλεπε στην
προστασία του αποδυναµωµένου και κατατρεγµένου ελληνικού στοιχείου, ανεξάρτητα
του γλωσσικού του ιδιώµατος, ενάντια στον Βουλγαρικό Εθνικισµό και στην Οθωµανι-
κή καταπίεση. Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιόρρυθµος και περίπλοκος, τόσο στη σύλληψη
όσο και στην εκτέλεση, στον οποίο οι Έλληνες οδηγήθηκαν εξαιτίας της ένοπλης δρα-
στηριότητας των Βουλγάρων σε περιοχές και πληθυσµούς της Μακεδονίας που δικαι-
ωµατικά τις διεκδικούσε ο ελληνισµός. (Πασχαλίδου, Έφη, 1998). 

«… Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν ο Μοναδικός Απελευθερωτικός Αγώνας ενός
τµήµατος του υπόδουλου ελληνισµού, που στρεφόταν κατά δύο ξένων δυναστών. Γι’
αυτό ήταν και ο πιο σκληρός από όλους. Παρόµοιο φαινόµενο δεν συναντά κανείς που-
θενά στην Ελληνική Ιστορία». (Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος, 1987).

Ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος και Μακεδονία

Το µικρό Βασίλειο της Ελλάδας, του τέλους του 19ου  αιώνα δεν έχει πολλές
δυνατότητες άµεσης επέµβασης στο Μακεδονικό. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα
περιοριζόταν, το όρισαν οι Ρωσικές και Αυστροουγγρικές συµφωνίες του 18975 που
καθόρισαν την αποχή των χωρών αυτών από τα Βαλκανικά δρώµενα, άποψη που θα
ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες µεγάλες δυνάµεις. Το πλαίσιο αυτό άφηνε στην Αθήνα
µικρά περιθώρια επιτυχών χειρισµών. Την κυβέρνηση των Αθηνών την απασχολούσε το
Κρητικό Ζήτηµα τη λύση του οποίου περιόριζε η αµετακίνητη κυριαρχία του Βρετανι-
κού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η προώθηση των ελληνικών συµφε-
ρόντων στην Οθωµανική Μακεδονία που ήταν αντίθετη µε τα συµφέροντα της Ρωσίας
και της Αυστροουγγαρίας, εξαιτίας της ύπαρξης ανταπαιτητών στο έδαφος της Μακε-
δονίας. Η Ελλάδα, µετά την ήττα του 1897, ανυπόληπτη, αναξιόπιστη και µε ανίσχυρες
ένοπλές δυνάµεις δεν είχε προφανώς πολλές δυνατότητες να ασκήσει αποτελεσµατι-
κή εξωτερική πολιτική. (Γιανουλόπουλος, Γιάννης, 1999).

Το κενό της ανυπαρξίας του ελληνικού κράτους, κατόρθωσε να καλύψει η
Ορθόδοξη Μεγάλη Εκκλησία του Πατριαρχείου. Αρχικά ο Αγώνας έγινε στις εκκλησίες
για τις εκκλησίες. Πρώτα οι ιερείς αντιµετώπισαν τους Βούλγαρους τσέτες των κοµι-
τάτων, µαζί µε τους δασκάλους, τους επιτρόπους και κάθε Μακεδόνα που παρέµενε
πιστός στο Πατριαρχείο και τον Ελληνισµό6. Οι φωτισµένοι ιεράρχες7 της εποχής, που
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5. Ο Douglas Dakin, στο βιβλίο του «The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913»,  Εκδόσεις
«Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών», Θεσσαλονίκη 1966, επισηµαίνει πως ο Μακεδονικός Αγώνας
εµπόδισε την Μακεδονία να αποτελέσει τµήµα της Μεγάλης Βουλγαρίας.
6. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα ο χαρακτηρισµός «Πατριαρχικός» ήταν συνώνυµο του



επιλεκτικά και µεθοδικά τοποθετούσε το Οικουµενικό Πατριαρχείο στις δοκιµαζόµενες
ελληνικές µητροπόλεις των Οθωµανικών Βιλαετιών Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου,
κατόρθωσαν να καθοδηγήσουν, να εµψυχώσουν και να οργανώσουν τους έχοντες
ελληνική συνείδηση Μακεδόνες, επιτυγχάνοντας έτσι να ανακόψουν τον αφανισµό του
µακεδονικού ελληνισµού ο οποίος είχε περιέλθει σε δεινή θέση και κινδύνευε άµεσα.
(Πασχαλίδου, Έφη, 1998).

Η καθυστερηµένη ελληνική επέµβαση -λόγω του πολέµου του 1897-  στα
µακεδονικά δρώµενα, χρονολογείται από το 1903, όταν τα πρώτα αντάρτικά σώµατα
εισήλθαν στο Μακεδονικό έδαφος, καθοδηγούµενα από το «Μακεδονικό Κοµιτάτο των
Αθηνών».  

Η Ελλάδα, πλήρωσε ένα υψηλό πολιτικό κόστος υπερασπιζόµενη τα ελληνικά
συµφέροντα στη Μακεδονία. Βρέθηκε συχνά στο ειδώλιο του κατηγορουµένου για την
αποτυχία ή την καθυστέρηση της προόδου του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος8 που
προσπαθούσαν να επιβάλλουν προωθώντας τα συµφέροντά τους οι Μεγάλες ∆υνά-
µεις στην Μακεδονία. Χαρακτηριστική είναι η άρνηση της Αγγλικής Κυβέρνησης να
συνάψει στενότερες σχέσεις µε την Ελληνική, αν προηγουµένως δεν διέλυε τα αντάρ-
τικα σώµατα που συντηρούσε στη Μακεδονία. (Γιανουλόπουλος, Γιάννης, 1999).  

Παρόλα αυτά, η Ελληνική Κυβέρνηση υπό την πίεση των εσωτερικών εθνικών
οργανώσεων για τη Μακεδονία και των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωµανικής Μακε-
δονίας, αναγκάστηκε να συναινέσει στην αποστολή ένοπλων τµηµάτων στη Μακεδονία
και να επανδρώσει τα Προξενεία της στα Βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου µε
δραστήριο και ικανό προσωπικό9 για τη διεύθυνση και διεξαγωγή του αγώνα. Οι ελλη-
νικές ένοπλες οµάδες µε την συνδροµή του ντόπιου πληθυσµού κατόρθωσαν µετά από
τέσσερα χρόνια σκληρού, ανορθόδοξου πολέµου, να ανατρέψουν την διαµορφωθείσα
κατάσταση - την αποµάκρυνση του σλαβόφωνου πληθυσµού (ελληνικής εθνικής συνεί-
δησης) από το Πατριαρχείο - που είχε συντελεσθεί στις περισσότερες περιοχές της
διαφιλονικούµενης οθωµανικής επαρχίας. 

Βασίλειο της Ελλάδας και Μεγάλες ∆υνάµεις

Η Ελλάδα µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897, βρισκόταν αποµονωµένη διπλω-
µατικά. ∆υστυχώς για το Ελληνικό κράτος την περίοδο αυτή, δεν υπήρχε ταύτιση συµ-
φερόντων µε κάποια µεγάλη δύναµη. Αντιθέτως τα συµφέροντα της Ηγεµονίας της
Βουλγαρίας συµπλέανε µε εκείνα της Τσαρικής Ρωσίας. Η Αγγλία, εξαιτίας της εµµο-
νής του Βασιλέως Γεωργίου του Α’ που επέµενε να είναι φορέας της εξωτερικής πολι-
τικής, είχε σταθεροποιήσει τη διείσδυσή της στην Ελλάδα, κατορθώνοντας να επιβάλ-
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Έλληνα, ενώ «Εξαρχικός» συνώνυµο του Βούλγαρου. M. Paillares, « Η Μακεδονική Θύελλα - Τα Πύρι-
να Χρόνια», Μετάφραση Β. Καρδιόλακα, Εκδόσεις «ΤΡΟΧΑΛΙΑ», Αθήνα 1994, σελίδα 189.
7. Οι επιστολές  υποδηλώνουν θέληση και το σθένος του ιεράρχη, Νικολάου, Ανδ., Μιχαλόπου-
λου , «Τρείς επιστολές του Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Γερµανού Σακελλαρίδη για τη δράση του
στην εποχή 1912-1917», Ανάτυπο. Εκδόσεις «ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ».Καβάλα
1987,σελίδα 258.
8. Προέβλεπε και την αναδιοργάνωση της Τουρκικής Χωροφυλακής µε την συνδροµή και επο-
πτεία αξιωµατικών των Μεγάλων δυνάµεων, για την προστασία του πληθυσµού από τη δράση των
αντάρτικων σωµάτων. Μόδης, Γεώργιος, «Ο Μακεδονικός Αγών και η Νεώτερη Μακεδονική Ιστορία»,
Εκδόσεις «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ», Θεσσαλονίκη 1967, σελίδα 212.
9. Ο Γάλλος δηµοσιογράφος της εποχής M. Paillares, αναφέρεται µε εγκωµιαστικά σχόλια στην
δράση των Ελλήνων διπλωµατών στη Μακεδονία. Στο βιβλίο του «Η Μακεδονική Θύελλα - Τα Πύρινα
Χρόνια».  Μετάφραση Β. Καρδιόλακα, Εκδόσεις «ΤΡΟΧΑΛΙΑ», Αθήνα 1994, σελίδα 557.



λει την οικονοµική και πολιτική της επιρροή. Η Ρωσία λόγω της στήριξης που παρείχε
στη Βουλγαρία είχε χάσει τη συµπάθεια των Ελλήνων, ενώ η Γαλλία έχοντας συµµαχή-
σει µε τη Ρωσία δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή της Μακεδονίας. 

Έτσι λοιπόν, η Αγγλία κυριαρχώντας στην Ελλάδα επηρέαζε δια του θρόνου
την εξωτερική πολιτική της χώρας σε σχέση µε το Μακεδονικό. Η Ελλάδα υπήρξε θύµα
του Αγγλορωσικού Ανταγωνισµού, διότι οι µεν Ρώσοι επιδιώκοντας την κάθοδό τους
στο Αιγαίο υποστήριζαν την Μεγάλη Βουλγαρία, ενώ οι Άγγλοι επιδίωκαν τον προσε-
ταιρισµό της Βουλγαρίας θεωρώντας την ως στοιχείο ισορροπίας και ως φράγµα στα
επεκτατικά σχέδια της Ρωσίας. 

Η Γερµανία, µε την εξόρµησή της στην ανατολή (Drang nach Osten), είχε ήδη
γίνει ένθερµος υποστηρικτής της ακεραιότητας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, δια-
µοιράζοντας σε σφαίρες επιρροής, τα Βαλκάνια στην Αυστροουγγαρία και την Μικρά
Ασία στην ίδια. Έτσι µε την πίεση των µεγάλων δυνάµεων υπογράφηκαν οι σερβοβουλ-
γαρική συµµαχία την 1η Ιανουαρίου 1901 και η αµυντική συµµαχία Ρουµανίας - Οθω-
µανικής αυτοκρατορίας10, οδηγώντας την κυβέρνηση Θεοτόκη στην διπλωµατική απο-
µόνωση από τους Βαλκανικούς συνασπισµούς. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
Τόµος Ι∆, 1977). 

Μπροστά στον σλαβικό κίνδυνο, η κυβέρνηση Θεοτόκη επιχείρησε την προ-
σέγγιση της Υψηλής Πύλης, διότι στο µακεδονικό µέτωπο ήταν επιβεβληµένη η
σύµπραξη Ελλάδας - Υψηλής Πύλης για την εξουδετέρωση της Βουλγαρικής απειλής,
ιδιαίτερα της προερχόµενης  από την πλευρά των αυτονοµιστών που επεδίωκαν µία
ανεξάρτητη Μακεδονία. Η ελληνική κοινή γνώµη όµως, διαµορφωµένη µε τα οράµατα
της Μεγάλης Ιδέας και την επιρροή της Αγγλίας, δεν ήταν δυνατόν να κατανοήσει και
να δεχτεί τη σύµπραξη µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, τη στιγµή που τα γερµανικά
συµφέροντα, προωθούσαν το δόγµα της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών µε
βάση την πρωτοκαθεδρία των Οθωµανών. (Γιανουλόπουλος, Γιάννης, 1999).   

Συνθήκη της Μυρστέγης/(M̔rzsteg) 

Μετά την αποτυχηµένη επανάσταση του «Ίλι Ντεν», οι Αυτοκράτορες της
Ρωσίας και της Αυστρίας συναντήθηκαν στην πόλη Μυρστέγη/(M̔rzsteg) της
Αυστρίας. Αποτέλεσµα της συνάντησης ήταν η σύνταξη ενός νέου σχεδίου µεταρρυθ-
µίσεων για την αποκατάσταση της τάξεως και της ειρήνης στη Μακεδονία, το οποίο
υιοθετήθηκε από όλες τις Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής. Μεταξύ των άλλων προέβλε-
πε το διαχωρισµό της Μακεδονίας σε τρεις ζώνες ανάλογα µε τα συµφέροντα και τις
βλέψεις κάθε χώρας. Σε κάθε ζώνη εγκαταστάθηκαν Ευρωπαίοι αξιωµατικοί µε το πρό-
σχηµα της αναδιοργάνωσης της Οθωµανικής Χωροφυλακής και Αστυνοµίας.

O Ελληνισµός της Μακεδονίας

Ο αριθµός των ελληνικών σχολείων και η θέση της ελληνικής εκπαίδευσης
αντικατοπτρίζουν την ελληνική παρουσία στη Μακεδονία. Ο αγροτικός πληθυσµός
στην ύπαιθρο µιλούσε κάποια σλαβική διάλεκτο, ένα µείγµα βουλγαρικών, τουρκικών,
ελληνικών και σερβικών λέξεων και αυτό το γλωσσικό ιδίωµα αποτελούσε την αιχµή
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10. Η επιθυµία των Τούρκων να σταµατήσει ο εκβουλγαρισµός της Μακεδονίας συνοδευόταν
µόνιµα από το φόβο τους µήπως επικρατήσει το ελληνικό στοιχείο. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος,
«Μακεδονικός Αγώνας 1904 - 1908, Η ένοπλη Φάση», Εκδόσεις «ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ», Θεσσαλονίκη
1987, σελίδα 53.



του δόρατος της βουλγαρικής προπαγάνδας. Η γλώσσα όµως δεν µπορεί να θεωρη-
θεί το µοναδικό κριτήριο στον καθορισµό της εθνικότητας. Οι φιλελεύθερες απόψεις
του Mazzini, σύµφωνα µε τις οποίες ούτε η γλώσσα, ούτε η κατασκευή του κρανίου
καθορίζουν αποφασιστικά την εθνότητα, αλλά η ελεύθερη βούληση του ατόµου, βρή-
καν τη δικαίωσή τους στη Μακεδονία. 

Σε πολλά χωριά,
κυρίως στις κεντρικές περιο-
χές, υπήρχαν συγχρόνως
ελληνικά και βουλγαρικά
σχολεία, όπου γινόταν ένας
ανταγωνισµός, αλλά µε
σοβαρή πάντοτε υπεροχή
των Ελλήνων. Αυτές οι
περιοχές στην Μακεδονία,
αποτέλεσαν και κύριο πεδίο
του ένοπλου Μακεδονικού
αγώνα, όταν οι Βούλγαροι
διαπίστωσαν ότι µόνο δια
της βίας υπήρχε πιθανότητα
να ανατρέψουν την υπεροχή
του ελληνισµού. (Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, Τόµος
Ι∆, 1977). Ο µεγάλος όγκος του αγροτικού πληθυσµού µιλούσε βέβαια ένα σλαβικό
ιδίωµα, αλλά αυτοπροσδιοριζόταν ως Πατριαρχικός, δηλαδή Έλληνας, καθώς µετά
την Ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, οι Εξαρχικοί χαρακτηρίστηκαν εκτός από
Βούλγαροι και σχισµατικοί. Ο Αλέξανδρος ∆. Ζάννας, σύγχρονος του Μακεδονικού
Αγώνα, (γιος της Πηνελόπης ∆έλτα), αναφέρει στις αναµνήσεις που εξέδωσε : «Εξ
ιδίας αντιλήψεως κρίνοντας τα πράγµατα και από όσα άκουσα από τον πατέρα µου, το
σχίσµα αυτό έσωσε τον Ελληνισµό της Μακεδονίας». (Ζάννα, ∆, Αλεξάνδρου, 1960, 9). 

Η Ελληνική γλώσσα, ως ενιαίο γλωσσικό όργανο, είναι ισχυρή και αποτελεί τη
µόνη βαλκανική χριστιανική γλώσσα που έχει ισχυρή παράδοση γραπτή και ζώσα. Ως
γλώσσα δε της Εκκλησίας, και των εγγράµµατων, χαράχθηκε στις συνειδήσεις του
αγροτικού πληθυσµού σαν γλώσσα ιεραρχικά ανώτερη.  Στα µεγάλα αστικά κέντρα και
στις παράκτιες- παραθαλάσιες περοχές της Μακεδονίας αποτελεί την µητρική γλώσ-
σα των κατοίκων. Σε συνδυασµό λοιπόν µε τη ζωτικότητα του ελληνισµού της Μακεδο-
νίας, την αγωνιστική του διάθεση, τη διαρκή επαναστατική του κινητοποίηση, την
ευστροφία του πνεύµατος και την υπεροχή του συγκριτικά µε τις υπόλοιπες εθνότη-
τες, είναι σχεδόν φυσικό, ακόµα και η «ρευστή»11, εθνική συνείδηση των επιρρεπών
στην βουλγαρική προπαγάνδα αγροτικών πληθυσµών να σταθεροποιηθεί συνειδητά
υπέρ της ελληνικής εθνικής συνείδησης. (Τ. Κωστόπουλος,  Λ. Εµπειρίκος,  ∆. Λιθοξό-
ου, 1992).

Η ∆ιεθνής αποµόνωση της Ελλάδας στο Μακεδονικό Ζήτηµα, την ανάγκαζε να
διεξάγει τον αγώνα χωρίς συµµάχους και διπλωµατικούς δεσµούς. Αυτή η αποµόνωση
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11. Η πνευµατική ανωτερότητα του ελληνικού στοιχείου απασχόλησε ιδιαίτερα την αριστερή
διανόηση η οποία συνυπέγραψε το σύνθηµα: «η Μακεδονία στους Μακεδόνες».  Τ. Κωστόπουλος, Λ.
Εµπειρίκος, ∆. Λιθοξόου, «Ελληνικός Εθνικισµός και Μακεδονικό Ζήτηµα, η Ιδεολογική Χρήση της
Ιστορίας», Εκδόσεις « ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα 1992, σελί-
δα 14.

Ο οπλαρχηγός ∆ούκας - Σερρών
µετά των οπαδών του



όµως δεν έκαµψε το φρόνηµα της κυβέρνησης η οποία δεν ήταν διατεθειµένη, παρά
τις αντιξοότητες και την διεθνή πολεµική εναντίον της, να αφήσει βορρά στις Βουλγα-
ρικές συµµορίες το έδαφος της Μακεδονίας. (Πασχαλίδου, Έφη, 1998).

Οι ∆ιεθνείς Εξελίξεις

Οι Μεγάλες ∆υνάµεις της Εποχής και οι Ελληνικές Αντιδράσεις

Οι Μεγάλες δυνάµεις της εποχής προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους
συµφέροντα, είτε ποδηγετώντας την Βουλγαρική Ηγεµονία, για την έξοδο προς το
Αιγαίο όπως η Ρωσία, είτε υποστηρίζοντας την Υψηλή Πύλη για την επέκταση τους
στην εγγύς και µέση Ανατολή όπως η Γερµανία και η Αγγλία12, είτε για την εξισορρό-
πηση προσαρτήσεων εδαφών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όπως αυτή της Βοσνίας
από την Αυστροουγγαρία. Το πεδίο λοιπόν αυτής της «διεθνούς» αρένας ήταν η Μακε-
δονία για περισσότερα από 40 χρόνια, από την ανακύρηξη της ίδρυσης της Βουλγαρι-
κής Εκκλησίας13. 

Παράλληλα οι Με-
γάλες δυνάµεις έπρεπε να
διαχειριστούν και την κοινή
γνώµη των υπηκόων τους της
οποίας το ενδιαφέρον άρχισε
να διογκώνεται14 µε την εξέ-
γερση του «Ιλι Ντεν» το καλο-
καίρι του 1903. Έτσι µετά
από µια µεγάλη περίοδο ανα-
ταραχών και ανωµαλιών που
στοίχισε τις ζωές και τις περι-
ουσίες χιλιάδων κατοίκων
της πολύπαθης Μακεδονικής
γης, στις 15 Σεπτεµβρίου
1907, η Αυστρία και η Ρωσία,
ως εντολοδόχοι των ∆υνάµε-
ων της Συνθήκης του Βερολί-
νου του 1878, επέδωσαν στις
κυβερνήσεις της Ελλάδας,
Βουλγαρίας και Σερβίας, δια-
κοίνωση (Nota), µε την οποία
γινόταν προσπάθεια να µειω-
θεί η επιτυχία του ελληνι-

σµού στην περιοχή και να περισωθούν τα συµφέροντα της Βουλγαρίας, η οποία είχε
νικηθεί στον ιδιόµορφο αυτό αγώνα επικράτησης στην Μακεδονία. 

14 ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

12. «∆εν αλλάξαµε εµείς, αλλά οι περιστάσεις. Σκοπός µας παραµένει να εµποδίσουµε τη Ρωσία
να βαδίσει προς την Κωνσταντινούπολη». ∆ήλωση πρωθυπουργού Αγγλίας Λόρδου Solsbery, την επάυ-
ριο της προσαρτήσεως της Ανατολικής Ρωµυλίας από την Βουλγαρία, Μέρτζος, Ι., Νικόλαος, «Εµείς
οι Μακεδόνες», Εκδόσεις «Ι. ΣΙ∆ΕΡΗ», Αθήνα, 1992, σελίδα 81.
13. Ο Ρωσσοτουρκικός Πόλεµος, αποτέλεσε άλλη µία ευκαιρία για επαναστατική δράση στην
Μακεδονία, από τους υπόδουλους υπηκόους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Πασχαλίδου, Έφη,
«Μακεδονικός Αγώνας», Εκδόσεις «ΓΕΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ», ΤΥΕΣ, Αθήνα 1998, σελίδα 41.
14. Ιδιαίτερα µετά τη συνδιάσκεψη του Murzsteg τον Οκτώβριο του 1903. Συλλογικός Τόµος Ι∆,
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Εκδόσεις «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα 1977, σελίδα 226.



Οι Μεγάλες ∆υνάµεις κατέληγαν πως η επιθυµία της µάζας του πληθυσµού
της Μακεδονίας να ταυτιστούν µε τον ελληνισµό, ήταν αποτέλεσµα της τροµοκρατικής
και προπαγανδιστικής δράσης των κατευθυνόµενων από την Ελλάδα αντάρτικών
σωµάτων και γι’ αυτό   δεν  θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τη διανοµή της Μακεδο-
νίας. Τον Ιανουάριο του 1908, οι Κυβερνήσεις Ρωσίας, Αγγλίας και Ιταλίας, πιέζουν την
Υψηλή Πύλη να δεχθεί τις προτάσεις της Αυστρορωσικής ∆ιακοίνωσης του 1907. 

Η Οθωµανική κυβέρνηση, αρνείται να δεχθεί τους όρους της διακοίνωσης
ενθαρρυµένη από την Γερµανία, αλλά και από την ίδια την Αυστροουγγαρία,  η οποία
είχε έρθει σε διάσταση εν τω µεταξύ µε την Ρωσία και την Αγγλία. Στις 03 Μαρτίου του
1908, η Αγγλία εισηγείται τον διορισµό Χριστιανού ή Μουσουλµάνου ∆ιοικητή Μακεδο-
νίας, ανεξάρτητου από τον Σουλτάνο. Υπό αυτόν θα υπαγόταν οι πολιτικοί πράκτορες
της Ρωσίας και της Αυστρίας, καθώς και οι Ευρωπαίοι αξιωµατικοί πού ήταν επιφορτι-
σµένοι µε την οργάνωση της Αστυνοµίας και της Χωροφυλακής στην Μακεδονία. Η
εισήγηση δεν έγινε δεκτή διότι αντέδρασε η Γερµανία και η Αυστρία και έτσι αποσο-
βήθηκε η αυτονόµηση της Μακεδονίας που θα αποτελούσε ισχυρό πλήγµα των ελλη-
νικών συµφερόντων στην περιοχή. (Τσάµης, Λ. Παύλος, 1975). 

Η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων δεν προερχόταν από την ταύτιση των
συµφερόντων τους µε εκείνων της Ελλάδας, αλλά από την  προσπάθειά τους να µαται-
ώσουν τα σχέδια της Αγγλίας και της Ρωσίας σε ότι αφορούσε την Εγγύς και Μέση
Ανατολή και να προσεταιρισθούν την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η Αγγλία επεδίωκε
την αυτονόµηση της Μακεδονίας, για να κερδίσει την υποστήριξη της Ρωσίας, Βουλ-
γαρίας αλλά και άλλων σλαβικών κρατών στον έντονο ανταγωνισµό της µε τις κεντρι-
κές δυνάµεις Γερµανία και Αυστροουγγαρία. Μετά την αποτυχία της υιοθέτησης της
διακοίνωσης, συνιστούν στην Βουλγαρική κυβέρνηση να µην επιτρέψει την έξοδο των
Βουλγαρικών συµµοριών στο έδαφος της Μακεδονίας και στην Υψηλή Πύλη να ανα-
στείλει τη δίωξη των ήδη ευρισκοµένων βουλγαρικών συµµοριών στη Μακεδονία.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση των Αθηνών - για την αποφυγή των κατη-
γοριών ότι ευθυνόταν για την κατάσταση στη Μακεδονία - είχε αποφασίσει να ανακα-
λέσει τα ελληνικά αντάρτικα σώµατα. Η µη συµµόρφωση όµως της Βουλγαρίας στις
υποδείξεις των Μεγάλων ∆υνάµεων και η ένταση της προπαγάνδας στην περιοχή, ανά-
γκασε την Ελλάδα όχι µόνο να αναστείλει την απόφαση της  για ανάκληση των σωµά-
των, αλλά και να τα ενισχύσει. 

Το κίνηµα των Νεότουρκων και η Παύση της Ένοπλης Σύγκρουσης

Η πολιτική εθνικιστική κίνηση των ανθρώπων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,
που έβλεπαν την αποσύνθεσή της και προσπαθούσαν να αγωνιστούν για να την στα-
µατήσουν, τα µέλη του Τουρκικού Κοµιτάτου «Ένωσης και Πρόοδος», άρχισαν να
συγκεντρώνονται στη Μακεδονία από το 1906. Το επικίνδυνο και ασταθές περιβάλλον
της περιοχής είχε σαν αποτέλεσµα τη συγκέντρωση σηµαντικών αντιφρονούντων στη
Μακεδονία, ενώ οι ευνοούµενοι του καθεστώτος προτιµούσαν άλλες πιο ασφαλείς
επαρχίες της αυτοκρατορίας. 

Το κίνηµα που ξέσπασε το 1908, από τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι, είχε
µεταξύ άλλων και το σκοπό να αποδείξει στην Ευρώπη πως οι Τούρκοι κάτοικοι της
Μακεδονίας είναι η πλειοψηφία και αποτελούν ένα ζωντανό και δυνατό κοµµάτι, του
οποίου δικαιωµατικά του ανήκει η Μακεδονική γη. Το κίνηµα ευαγγελίσθηκε επίσης την
ισότητα και την ελευθερία µεταξύ των υπηκόων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε
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την παροχή συνταγµατικών ελευθεριών και στους χριστιανούς υπηκόους. Έτσι βρήκε
την υποστήριξη και από µη µουσουλµανικά στρώµατα και κατόρθωσε να επιβληθεί
αναγκάζοντας το Σουλτάνο στις 24 Ιουλίου 1908 να δεχτεί την εφαρµογή του συντάγ-
µατος.  (Τσάµης, Λ. Παύλος, 1975).

Η τουρκική µεταπολίτευση, σήµαινε και το τέλος του ενόπλου Μακεδονικού
Αγώνα, διότι λόγω της διακήρυξης της ισοτιµίας µεταξύ των διαφορετικών µειονοτή-
των, χορηγήθηκε γενική αµνηστία σε όσους είχαν ένοπλη δράση.  Με την αµνηστία
πολλά  αντάρτικα σώµατα αφοπλίστηκαν και οι άνδρες τους γύρισαν στις ειρηνικές
εργασίες τους. Το κίνηµα προκάλεσε γενική ανακούφιση στον πληθυσµό της Μακεδο-
νίας, όλων των εθνοτήτων, οι οποίες και το υποδέχτηκαν µε ενθουσιασµό. 

Έτσι αρχικά φάνηκε ότι δικαιώνονται οι ελληνικές και βουλγαρικές προσπάθει-
ες, γιατί η µεν Βουλγαρία βρήκε την ευκαιρία να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της από
την Οθωµανική επικυριαρχία, ενώ η Ελληνική κυβέρνηση αφού αποσοβήθηκε η αυτο-
νόµηση της Μακεδονίας και εξασφαλίστηκαν τα δικαιώµατα των Ελλήνων στην περιο-
χή, -λόγω της ύπαρξης συνταγµατικού καθεστώτος, απέσυρε τις ένοπλες οµάδες από
το έδαφος της Μακεδονίας, αφού είχε πλέον διασφαλισθεί η ύπαρξη του ελληνισµού
στην περιοχή µετά από τόσους αγώνες. Η Ελληνική πολιτική που επιχειρούσε από τις
αρχές του 20ου αιώνα να ανασυγκροτήσει το Ελληνικό Βασίλειο, αλλά και να ενισχύ-
σει τις δυνάµεις του ελληνισµού και εκτός αυτού, δεν αντιστρατεύθηκε τη συνεργασία
µε τους Νεότουρκους, παρά15 την έντονη αντίδραση και την αντίθετη άποψη που εξέ-
φραζαν ορισµένοι κύκλοι µε πρωτοστατούντες µακεδονοµάχους αξιωµατικούς.  (Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους,1977). 

Αποτελεί ιστορική επιβεβαίωση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας, η παρα-
κάτω δήλωση, από τον πλέον επίσηµο εκπρόσωπο της Οθωµανικής ∆ιοίκησης στη
Μακεδονία :  «….η ελληνική δράσις την έπεισεν [ την Ευρώπη], ότι υπάρχει Ελληνισµός
εν Μακεδονία και Ελληνισµός πολύς, ακµαίος, συµπαγής, ξενόφωνος ίσως είς τινά µέρη,
αλλά πανταχού αποφασισµένος να διεκδικήσει µετ‘ αυτοθυσίας τα θρησκευτικά και εθνι-
κά του δικαιώµατα». Χιλµή Πασάς, Γενικός Επιθεωρητής Μακεδονίας, 4 Νοεµβρίου
1907.16 (µετέπειτα Μεγάλος Βεζίρης το Φεβρουάριο του 1909, µε την επικράτηση του
κινήµατος των Νεότουρκων).

Ο Τερµατισµός του Αγώνα

Είναι πραγµατικά δύσκολο, να προσδιοριστεί χρονικά η έναρξη και η λήξη του
Μακεδονικού Αγώνα. Ο Ελληνισµός της Μακεδονίας πάντα έδινε τις µάχες του για την
επιβίωσή του, την ολοκλήρωσή του και τη διατήρηση της ελληνικότητας του, αντιµε-
τωπίζοντας κάθε επιβουλή και κάθε βαρβαρική κάθοδο. Έτσι προκύπτει ότι οι Μακεδό-
νες πάντα στις επάλξεις των βόρειων συνόρων του Έθνους έδιναν τον αγώνα τους.
Αυτός ο Αγώνας είχε διάφορες φάσεις και αν επικεντρωθούµε στην περίοδο όπου ο
ελληνισµός αγωνίστηκε για να µαταιώσει την κάθοδο και επικράτηση των Βουλγάρων
στη Μακεδονία, τότε ως έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, µπορούµε να θεωρήσουµε
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15. Ευτυχώς για τον ελληνισµό, οι αξιωµατικοί των προξενείων παρέµειναν στη θέση τους,
καθώς και όσοι δρούσαν στα διάφορα κέντρα ως πράκτορες τους. Πασχαλίδου, Έφη, «Μακεδονικός
Αγώνας», Εκδόσεις «ΓΕΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ», ΤΥΕΣ, Αθήνα 1998, σελίδα 329.
16. Ο Χιλµή Πασάς, είχε αντιληφθεί νωρίς την δυναµική του ελληνικού στοιχείου στη Μακεδο-
νία. Π.Γ. Καραµπάτη, Π. Γ. Κουλτούκη, Ι. ∆. Μιχαηλίδης, Φ. Ι. Τολούδη, «Η Τελευταία Φάση της Ένο-
πλης Αναµέτρησης στη Μακεδονία, 1907-1908», Εκδόσεις «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ», Θεσ-
σαλονίκη 1998, εισαγωγή.



την επαύριον της υπογραφής της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, όπου η νεοσυσταθεί-
σα Βουλγαρική Ηγεµονία, µε την στήριξη της Τσαρικής Ρωσίας, ξεκίνησε τον αγώνα
για την δηµιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας.

Ένας άλλος βασικός σταθµός, είναι η αφύπνιση του επίσηµου Ελληνικού κρά-
τους, όταν µε το θάνατο του Παύλου Μελά, συναίνεσε να επιτρέψει την είσοδο ένο-
πλών τµηµάτων από την Ελλάδα, στη Μακεδονία, όπου µπορούµε να ορίσουµε και την
ένοπλη φάση του Αγώνα µεταξύ του 1904 και 1908. 

Αν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, ίσως
είναι αδύνατον να οριστεί η χρονολογία του τερµατισµού του. Και ενώ η πρώτη εντύ-
πωση είναι ότι µε την επικράτηση του κινήµατος των Νεότουρκων η ειρήνη και η ευη-
µερία θα έρθει στην περιοχή, µε τον αφοπλισµό των ένοπλων τµηµάτων, την αµνήστευ-
ση των µαχητών και την ανάκληση των Ελλήνων ενόπλων πίσω στην ελεύθερη Ελλά-
δα, εν τούτοις θα περάσουν άλλα σαράντα χρόνια σχεδόν για να ηµερέψει ο τόπος και
να σταµατήσει τουλάχιστον ο κύκλος του αίµατος στην Μακεδονία.

Συνέχιση των Συγκρούσεων

Με την αποχώρηση των Ευρωπαίων Αξιωµατικών από τη Μακεδονία, το ∆εκέµ-
βριο του 1908, παρουσιάστηκαν και οι πρώτες ενδείξεις φυλετικών ανταγωνισµών σε
ότι αφορούσε το εκκλησιαστικό ζήτηµα. Οι Βούλγαροι επεδίωξαν να καταλάβουν
Πατριαρχικές Εκκλησίες στο Σαντζάκι των Σερρών17, µολονότι το καθεστώς των Νεό-
τουρκων προσπαθούσε να διατηρήσει το καθεστώς των Εκκλησιών που ίσχυε πριν την
10 Ιουλίου 1908.

Σύντοµα οι Έλληνες θα διαπίστωναν ότι µέσα στις  προθέσεις του νέου καθε-
στώτος δεν ήταν ο σεβασµός των προνοµίων των Ελλήνων και πως οι Νεότουρκοι ήταν
εχθροί του Ελληνισµού. Η Ελληνική Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται ότι για να επιβιώσει ο
ελληνισµός έπρεπε να αναδιοργανωθεί και να διευρυνθεί το Μακεδονικό Κοµιτάτο, το
οποίο µετονοµάζεται σε «Πανελλήνια Οργάνωση», έτσι ενώ ανακάλεσε τους Έλληνες
οπλαρχηγούς στην Ελλάδα, διατήρησε τους αξιωµατικούς που υπηρετούσαν ως ειδι-
κοί υπάλληλοι στα προξενεία της Μακεδονίας.

Οι εθνικιστές Τούρκοι γνώριζαν πολύ καλά ότι η Αυτοκρατορία τους κινδύνευε
περισσότερο από τους Έλληνες που αποτελούσαν και το πιο προηγµένο στοιχείο της
Μακεδονίας. Αγνόησαν την πραξικοµατική προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβί-
νης από την Αυτοκρατορία των Αψβούργων, δέχτηκαν παθητικά την κήρυξη της Ανε-
ξαρτησίας της Βουλγαρίας, αλλά κατεύθυναν όλη την εθνικιστική τους έξαρση ενάντια
στο ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας.

Χρησιµοποιώντας ως βασικό επιχείρηµα της ανθελληνικής τους στάσης το
Κρητικό Ζήτηµα, παρεµπόδισαν την λειτουργία των ελληνικών σχολείων και εκκλησιών,
επιτήρησαν ασφυκτικά τα Ελληνικά προξενεία, και ποδηγέτησαν την τουρκική κοινή
γνώµη εγκαινιάζοντας µια πρωτοφανή ανθελληνική εκστρατεία. Στο µεταξύ στην Ελλά-
δα, η νέα κυβέρνηση του ∆ηµητρίου Ράλλη, στην προσπάθεια της να αµβλύνει την
ελληνοτουρκική οξύτητα, διαλύει την «Πανελλήνια Οργάνωση», τον Αύγουστο του
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17. Συγκεκριµένα τις Εκκλησίες της Βροντούς και της Κλεπούσνας (Αγριανής), Πασχαλίδου,
Έφη, «Μακεδονικός Αγώνας», Εκδόσεις «ΓΕΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ», ΤΥΕΣ, Αθήνα 1998,
σελίδα 331.
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1909. Αυτή η ηµεροµηνία αποτελεί άλλον έναν σταθµό στον Μακεδονικό Αγώνα και
σηµατοδοτεί τη λήξη του, σε ότι αφορά τις Ελληνικές Κυβερνήσεις της εποχής.
(Πασχαλίδου, Έφη, 1988).

Απολογισµός του Μακεδονικού Αγώνα

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία για την οποία η Μακεδονία αποτελούσε ένα νευ-
ραλγικό και σπουδαίο κοµµάτι της, επέδειξε αδυναµία να διαχειριστεί τα προβλήµατα
που ενέκυψαν από τον σκληρό ανταγωνισµό των διαφορετικών εθνοτήτων κυρίως του
αγώνα µεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων για την επικράτησή τους στην περιο-
χή. Επίσης δεν µπόρεσε να µείνει ανεπηρέαστη από την εξωτερική πολιτική των µεγά-
λων δυνάµεων στην περιοχή, εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισµού τους.

Έτσι, όλες οι προσπάθειες της Οθωµανικής διοίκησης, περιορίστηκαν στην
εξόντωση των αντιµαχόµενων οµάδων, χρησιµοποιώντας µεγάλες µονάδες τακτικού
στρατού, και αδιαφορώντας για την πραγµατική κατάσταση και τα προβλήµατα των
χριστιανών υπηκόων της. Η Υψηλή Πύλη, ακολουθώντας παραδόσεις και συνήθειες
αιώνων, αδιαφόρησε για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, και αντιλαµβανόµενη την
δυναµική του ελληνισµού και την εξασθένηση της Βουλγαρίας, γρήγορα στράφηκε
εναντίον του. 

Η στρατιωτική υπέροχή των αγωνιστών, λόγω των ικανοτήτων των αρχηγών
τους, του εθελοντισµού και της συµµετοχής αναγνωρίστηκε και από την ίδια την αυτο-
κρατορία και από τους ξένους παρατηρητές. Ο µικρός αριθµός των ελληνικών σωµά-
των που έδρασε στην Μακεδονία, των οποίων ο αριθµός σε ενόπλους δεν ξεπερνούσε
τις 2000, υποβοηθούµενος και υποστηριζόµενος από την καλή οργάνωση των ντόπιων
και βασιζόµενος σε ένα καλό δίκτυο πληροφοριών σε πόλεις και χωριά της Μακεδο-
νίας, επέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  τόµος Ι∆,
1977).

Η εθνική προπαρασκευή που είχε προηγηθεί του ένοπλου αγώνα, µε την έντο-
νη παρουσία της Εκκλησιάς, την δράση των πνευµατικών και πολιτιστικών συλλόγων
του ελληνισµού, την εµπλοκή των πατριωτικών οργανώσεων της Ελεύθερης Ελλάδας,

την φιλοπατρία και το έργο
των διπλωµατικών της εκ-
προσώπων στις πόλεις, είχε
σαν αποτέλεσµα την θετική
για τα ελληνικά συµφέροντα
έκβαση αυτής της ιδιόµορ-
φης αναµέτρησης. Ο Μακε-
δονικός Αγώνας, µε τις
φοβερές θυσίες του σε αίµα
και πλούτο, αποδείχθηκε
πολύτιµος στον ελληνισµό.

∆εν είναι λοιπόν
υπερβολή να τονιστεί, ότι ο
Μακεδονικός Αγώνας κα
τόρθωσε να αφυπνίσει το
έθνος και να ανασυντάξει
τις δυνάµεις του µε αφορµή



τον αγώνα αυτό. Απέδειξε αρχικά στην Ευρωπἀκή διπλωµατία, ότι το Μακεδονικό
Ζήτηµα ήταν πρωτίστως ελληνική υπόθεση και προλείανε το έδαφος για την επιτυχή
εξέλιξη των Βαλκανικών Πολέµων και την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων της
Μακεδονίας. 
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Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο Συνταγµατάρχης (ΑΣ) Ζιάκας Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1971 στα Ιωάννι-
να. Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1989 και αποφοίτησε το 1993
ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Προήχθη στο βαθµό του Συνταγµατάρχη τον ∆εκέµ-
βριο  του 2017. Έχει υπηρετήσει σε Μονάδες Πεζικού και Μονάδες Αεροπορίας
Στρατού και έχει διατελέσει ∆ιοικητής του 3ου Τάγµατος Αεροπορίας Στρατού
(3Ο ΤΕΑΣ) την περίοδο 2015-1017. Έχει υπηρετήσει ως επιτελής του Ευρωπἀκού
Στρατηγείου (Στρασβούργο, Γαλλία) την περίοδο 2008-2011, του Β’ ΣΣ (Βέροια)
την περίοδο 2013-2014 και της Ι ΜΠ (Βέροια) την περίοδο 2014-2015. Τον Αύγου-

στο του 2017 τοποθετήθηκε στην Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου όπου του ανατέθηκαν τα
καθήκοντα του εκπαιδευτή της Έδρας ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων και Ασκήσεων (Ε∆ΕΑ). Παρα-
κολούθησε όλα τα προβλεπόµενα σχολεία της Στρατιωτικής εκπαίδευσης. Είναι απόφοιτος της
Α∆ΙΣΠΟ (Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration). Έχει χαρακτηρισθεί γλωσσοµα-
θής (Αγγλικά επίπεδο Γ2, Γαλλικά επίπεδο Γ1) από την υπηρεσία. Έχει τιµηθεί µε τα µετάλλια και
παράσηµα που προβλέπονται στο βαθµό του. Είναι έγγαµος και έχει 2 κόρες.



Την τελευταία δεκαπενταετία το ∆ιαδίκτυο - και γενικότερα ο κυβερνοχώρος -
είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί ένα γενικώς αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης
δίκτυο αλλά ταυτόχρονα χαοτικό στην δοµή του και αχαρτογράφητο στην έκτασή του.
Επίσηµος σκοπός του είναι από τη µία πλευρά η παροχή αυξηµένων υπηρεσιών στους
πολίτες και η ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία και από την άλλη η οικονοµική
ανάπτυξη και ευµάρεια στους επενδυτές και το ίδιο το κράτος. Στην Ευρωπἀκή
Ένωση (ΕΕ) και στον τοµέα της κυβερνοασφάλειας, το χρονικό βάθος µια επιχειρού-
µενης ιστορικής αναδροµής περιορίζεται σε περίπου µια δεκαετία ενώ αντίστοιχα τα
περιστατικά (incidents) και οι κυβερνοαπειλές (cyber threats) στο διάστηµα αυτό είναι
απλά αµέτρητες. Η επιθετική ενέργεια εναντίον κρατικών ηλεκτρονικών συστηµάτων,
εναντίον της Εσθονίας τον Απρίλιο του 2007, προκάλεσε σηµαντική αδυναµία υποστή-
ριξης των εθνικών κρίσιµων υπηρεσιών της. Για το ΝΑΤΟ η επίθεση αυτή αποτέλεσε
την πρώτη περίπτωση κατά την οποία ζητήθηκε επίσηµα βοήθεια για την αντιµετώπιση
της κρίσης στα ηλεκτρονικά συστήµατα ενός κράτους-µέλους της ΕΕ και της ίδιας της
Συµµαχίας.

Σε ευρωπἀκό επίπεδο σήµερα το 80 % των επιχειρήσεων έχουν αντιµετωπίσει
τουλάχιστον ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας. Σε οικονοµικό επίπεδο τα αποτε-
λέσµατα των περιστατικών κλοπής εµπορικών δεδοµένων, οι παραβιάσεις ασφαλείας
συστηµάτων, η διακοπή παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης υποδοµών είναι ιδιαι-
τέρως υψηλά ανέρχονται κάθε έτος σε εκατοντάδες δις ευρώ1. Το κόστος αυτό φυσι-
κά µεταφράζεται σε χαµένο ΑΕΠ για τους πολίτες της Ευρωπἀκής Ένωσης και φυσι-
κό κίνδυνο για την ευηµερία και την ανάπτυξή τους. Τα περιστατικά αυτά υποβαθµί-
ζουν και την εµπιστοσύνη στη ψηφιακή συνοχή της ευρωπἀκών επιχειρήσεων των
ψηφιακών υποδοµών δηµιουργώντας αρνητικό αίσθηµα επενδύσεων. Το 2013 η Ευρω-
πἀκή Ένωση υιοθέτησε το EU Cybersecurity Strategy επενδύοντας 600 εκατοµµύρια
ευρώ και αναµένοντας επιπλέον 1.8 δισεκατοµµύρια ευρώ από επενδύσεις στον τοµέα
της κυβερνοάµυνας για την περίοδο 2014-20 µε σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την άµεση εµπλοκή των κρατών-µελών και τη συνερ-
γασία µε άλλα κράτη παγκοσµίως. 

Το 2015 η ΕΕ ενσωµάτωσε την κυβερνοασφάλεια στον πυρήνα των πολιτικών
της προτεραιοτήτων (Trust and Security in the core of the Digital Single Market
Strategy) και ο πόλεµος εναντίον του κυβερνοεγκλήµατος κατέστη ένας από τους 3
πυλώνες της Ευρωπἀκής Ατζέντας Ασφαλείας (European Agenda on Security) ενώ οι
άλλοι δύο πυλώνες είναι πόλεµος εναντίον της τροµοκρατίας και κατά του οργανωµέ-
νου εγκλήµατος. Οι απειλές στην ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ µε τα τροµοκρατικά
χτυπήµατα στην καρδιά των ευρωπἀκών πόλεων (Charlie Hebdo, Κοπεγχάγη, Παρίσι,
Βρυξέλλες, Νίκαια, Βερολίνο) αποτέλεσαν σηµαντικό καταλύτη επίσπευσης ενεργειών
προς ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στους τρεις αυτούς πυλώνες της ευρωπἀ-
κής ατζέντας. Η ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας ως προτεραιότητα επιφέρει ανα-
γκαστική µείωση ατοµικών ανέσεων και διευκολύνσεων στην ζυγαριά της καθηµερινό-
τητας των πολιτών όπως αυστηριοποίηση των ελέγχων στη µετακίνηση των πολιτών,
ενίσχυση των ψηφιακών προσωπικών δεδοµένων, έλεγχος επιφανειακού ιστού Internet
κ.α. 
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"Κυβερνοάµυνα ως σύγχρονο Στρατηγικό Κέντρο Βάρους"
ôου Πχη Χαράλαµπου Γκιώνη ΠΝ, Σπουδαστή της 15ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ



Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν µόλις το 2009 όταν ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ Barak Obama χαρακτήρισε την ψηφιακή υποδοµή των ΗΠΑ, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των υπόλοιπων κρίσιµων εθνικών υποδοµών της χώρας του, ως ένα στρα-
τηγικό επίπεδο αναφοράς, µε σκοπό την προστασία τους στην άµυνα της χώρας. Ταυ-
τόχρονα, έθεσε την κυβερνοάµυνα ως κύρια προτεραιότητα µαζί µε την Υγεία και την
Οικονοµία. Παρελθόν επίσης, αποτελούν οι αµερικανικές εκλογές µε σαφέστατες ανα-
φορές, από επίσηµες αρχές αλλά και από τους δύο υποψήφιους προέδρους, περί
παρεµβάσεων στον κυβερνοχώρο από εξωτερικές ξένες δυνάµεις για πρώτη φορά
στην ιστορία των ΗΠΑ. 

Κυβερνοάµυνα (Cyber defense)

Ο Κυβερνοχώρος (Cyberspace), διακρίνεται για την έλλειψη ανώτατης ρυθµι-
στικής αρχής επί της οργανώσεώς του και επί της λειτουργίας του. Χαρακτηρίζεται ως
η πλατφόρµα όλων των πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία συρρικνώνει και φέρνει
πιο κοντά τα κράτη, τους οργανισµούς και τους πολίτες όλου του κόσµου. Νοητά κάθε
υπολογιστής είναι διασυνδεµένος µε οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή οπουδήποτε
αλλού, εξελίσσοντας την υπολογιστική επιστήµη µε σκοπό να λειτουργεί ως µια υπη-
ρεσία (service) και όχι ως πρὀόν (product) µέσα σε ένα σύννεφο (cloud). Αυτό συνιστά
την λειτουργία του κυβερνοχώρου ως µια τεράστια υπηρεσία για τους χρήστες και όχι
ως πρὀόν (cloud computing). Οι χρήστες στην υπολογιστική επιστήµη δεν γνωρίζουν
τα ενδιάµεσα στάδια αλλά απλά ενδιαφέρονται για µεγάλες δυνατότητες στην εύρε-
ση, αποθήκευση πληροφοριών και δεδοµένων και για το όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
πρόσβαση και δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, χωρίς να έχουν την απαραίτητη
γνώση, ώστε να υποστηρίξουν την ασφάλεια τους.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι µεγάλοι οργανισµοί και οι υπηρεσίες CERT
προετοιµάζονται για την άµυνα στο επίπεδο του κυβερνοχώρου (Cyber Defense) σε
υψηλότερο στρατηγικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες Ε∆ σχεδιάζουν τη χρήση
του κυβερνοχώρου ως στρατηγικό κέντρο βάρους και ως ένα πιθανό αποκλειστικό ή
παράλληλο πεδίο µάχης σε µελλοντικές συγκρούσεις. Οι κυβερνοεπιθέσεις µεγάλης
κλίµακας εκτιµάται, ότι θα αποτελούν µέρος των συνολικών συµβατικών όπλων και επι-
χειρησιακών διαδικασιών στο πεδίο της µάχης στις µελλοντικές συγκρούσεις. Η σπου-

δαιότητα της διακίνησης των
πληροφοριών στον κυβερνο-
χώρο συνδέεται άµεσα µε
τους εθνικούς στόχους και
την κυριαρχία µιας χώρας
αλλά, ταυτόχρονα, υπερβαί-
νει αυτήν στα πλαίσια οµα-
λής λειτουργίας της και
συνεργασίας µε άλλα κράτη
και διεθνείς οργανισµούς. 

Η διασφάλιση της
πληροφορίας σχετίζεται µε
την ικανότητα µιας επιχείρη-
σης ή ενός οργανισµού να
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προστατεύει τις πληροφορίες του και τα υπολογιστικά συστήµατα από τυχόν αλλοιώ-
σεις και καταστροφές, καθώς και από τη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των πόρων του.
Συνδέεται, επίσης, µε την ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφο-
ρίες, οι οποίες είναι διαθέσιµες στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες κάθε φορά, που
τις αναζητούν. 

Η ικανότητα αυτή στηρίζεται στη λήψη µέτρων, τα οποία διασφαλίζουν την
ακεραιότητα (integrity) και την εµπιστευτικότητα (confidentiality) των δεδοµένων,
καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου (διαθεσιµότητας - availability). H δια-
σφάλιση, έχει να κάνει µε τέσσερις θεµελιώδεις προτεραιότητες την πρόληψη
(prevention), την ανίχνευση (detection), την αντίδραση (reaction) και την διαχείριση κρί-
σεων (crisis management). 

Ψηφιακό και Πληροφοριακό Πεδίο Κυβερνοχώρου

Στην εποχή της πληροφορίας το ψηφιακό πεδίο θεωρείται ως το πιθανότερο
µέσο πάνω στο οποίο να εξελιχθεί οποιασδήποτε µορφή προσβολής και πολέµου.
Αλλά τι θεωρούµε ψηφιακό πεδίο και πόσο βλαπτική µπορεί να είναι αυτού του είδους
η προσβολή; Ο όρος ψηφιακό πεδίο για ένα κράτος περιλαµβάνει το σύνολο των πλη-
ροφοριακών συστηµάτων που αξιοποιείται από τους πολίτες του. Το ψηφιακό πεδίο
έχει έννοια κυρίως για τα ανεπτυγµένα ή και αναπτυσσόµενα κράτη όπου το σύνολο
των παροχών στους πολίτες παρέχεται από τις τεχνολογικές / πληροφοριακές υποδο-
µές. Όσο, καλύτερες και τεχνολογικά προηγµένες είναι αυτές οι υποδοµές, τόσο µεγα-
λύτερες και περισσότερες είναι οι παροχές προς στους πολίτες. 

Ο κυβερνοχώρος εκτός από το σύνολο των υπολογιστικών µηχανηµάτων περι-
λαµβάνει το σύνολο των εσωτερικών αυτόνοµων δικτύων ενός κράτους, τα οποία είναι
εγκατεστηµένα και λειτουργούν στο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες, στους διάφορους
οργανισµούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή κρίσιµες υποδοµές µίας χώρας (µεταφορές,
ενέργεια, νερό κα), στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας),
στις ένοπλες δυνάµεις (εσωτερικά δίκτυα ελέγχου και διοίκησης, δίκτυα οπλικών
συστηµάτων, όπως αρµάτων, αεροσκαφών, πολεµικών πλοίων, δορυφόρων, κτλ), αλλά
και το σύνολο των µεµονωµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι δεν είναι συν-
δεδεµένοι σε κανένα δίκτυο προγραµµατισµένα, όµως εκτελούν µια συγκεκριµένη,
πλην όµως σηµαντική, λειτουργία στην κρατική µηχανή ή στον βιοµηχανικό έλεγχο. 

Στο πολιτικό και κοινωνικό σκέλος, οι κάθε µορφής ηλεκτρονικές συναλλαγές
αποτελούν καθηµερινό και ουσιαστικό κοµµάτι της ζωής των πολιτών και της ανάπτυ-
ξης ενός κράτους, στον επαγγελµατικό, προσωπικό, οικονοµικό, οικογενειακό τοµέα.
Τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, µέσα ενηµέρωσης, καταστήµατα, µεταφορές, ενέργεια,
ύδρευση, δηµόσιοι οργανισµοί, ασφάλεια συνθέτουν µέρος του εθνικού µας κυβερνο-
χώρου µέσα στο οποίο πραγµατοποιούµε καθηµερινά διακίνηση πληροφοριών και στη-
ρίζουµε, σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό, την καθηµερινή µας δραστηριότητα και
ασφαλή µας πρόοδο σε µία οργανωµένη κοινωνία. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογρα-
φία ως εξορισµού κρίσιµες υποδοµές θεωρούνται η ενέργεια (πχ εγκαταστάσεις,
συστήµατα διανοµής αποθήκευσης), οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
(πχ τηλεπικοινωνίες, δορυφορικές επικοινωνίες, λογισµικό, δίκτυα και ∆ιαδίκτυο), η
οικονοµία (πχ τράπεζες, επενδύσεις), η υγεία (πχ νοσοκοµεία, παροχή αίµατος), τα
τρόφιµα (πχ ασφάλεια, µέσα παραγωγής), το νερό (πχ φράγµατα, διανοµή), οι µετα-
φορές (πχ αεροδρόµια, συστήµατα ελέγχου κυκλοφορίας), τα επικίνδυνα αγαθά (πχ
βιολογικά, ραδιενεργά), οι κυβερνητικές υποδοµές (πχ κρίσιµες υπηρεσίες, δίκτυα
πληροφοριών), η εκπαίδευση και το διάστηµα. 
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Σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα περιλαµβάνονται
στις εισαγωγικές παραγράφους της Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-20213 (αναλύεται σε
επόµενες παραγράφους) και ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι που αφορούν σε θέµα-
τα ανάπτυξη τεχνολογικής κουλτούρας και διείσδυσης στο ∆ιαδίκτυο και στον κυβερ-
νοχώρο από τους Έλληνες χρήστες σε σχέση µε την ΕΕ: 

α. η χώρα υστερεί σε όρους πραγµατικών ταχυτήτων ευρυζωνικής σύν-
δεσης, στη διείσδυση σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων και στην κάλυψη
δικτύων επόµενης γενιάς. Επίσης οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι σχετικά
ακριβές για το µέσο εισόδηµα των πολιτών 

β. η πληθυσµιακή οµάδα άνω των 55 ετών, που αποτελεί και την πλειο-
νότητα του 30% του πληθυσµού που δεν έχει ποτέ χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο, υστε-
ρεί σηµαντικά σε ψηφιακές δεξιότητες έναντι του αντίστοιχου µέσου όρου (ΜΟ) της
ΕΕ. 

γ. αν και σε επιµέρους δραστηριότητες, όπως είναι η πρόσβαση σε ενη-
µέρωση, ψυχαγωγία, κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια και η χρήση για επικοινωνία, οι επιδό-
σεις είναι καλές, η χώρα υπολείπεται σηµαντικά του ΜΟ της ΕΕ στους τοµείς των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών, των αγορών µέσω διαδικτύου (online) και στη συνδροµητική
τηλεόραση. 

δ. Σε ότι αφορά τη χρήση του διαδικτύου και του Η/Υ, η σύγκριση της
Ελλάδας µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ την τοποθετεί στις τελευταίες θέσεις. Σε
δυσµενέστερη θέση βρίσκονται οι ηλικιωµένοι και οι ειδικές οµάδες πληθυσµού.

ε. Ως προς της ψηφιακές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου υπάρχει υστέρηση
στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και προς άλλες
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. 

Σηµαντικά είναι επί-
σης και τα γραφήµατα
της Εθνικής Ψηφιακή
Στρατηγικής τα οποία
παρουσιάζουν µικρή
ανάπτυξη των Ελλή-
νων χρηστών από το
2010 προς το 2015
αλλά σηµαντική υστέ-
ρηση µέχρι και 40-50
% σε σχέση µε την
µέσο όρο των χρη-
στών της ΕΕ σε διάφο-
ρα θέµατα όπως
ψηφιακές ευκολίες και
διασύνδεση. Αποδει-
κνύεται λοιπόν, το
ευρύ πεδίο ανάπτυξης
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που υφίσταται στην
χώρα µας για την ανά-
πτυξη της τεχνολογι-
κής κουλτούρας σε
όλες τις ηλικίες η
οποία θα συµβάλλει
στην ενίσχυση της
ασφάλειας των πολι-
τών στο ∆ιαδίκτυο και
στον κυβερνοχώρο. 

Ποιό λοιπόν
είναι το ∆ιαδίκτυο που
χειριζόµαστε εµείς οι
απλοί χρήστες και
ποιός είναι ολόκληρος
ο αχαρτογράφητος
κυβερνοχώρος; Ολό-
κληρη η αντίληψή µας
για τον παγκόσµιο
ιστό αποτελεί µόνο το
4% του συνολικού ιστού. Στην εικόνα παρακάτω η συνολική αντίληψή µας για τον
κυβερνοχώρο αποτελεί µόνο την επιφάνεια του παγόβουνο ενώ το βυθισµένο και µη
αντιληπτό στους καθηµερινούς απλούς χρήστες κοµµάτι του είναι συνολικά 96%. Με
τους κοινά γνωστούς περιηγητές (internet browsers) µπορούµε και κινούµαστε στην
επιφάνεια του παγόβουνου η οποία είναι αυτή που εµφανίζεται στις µηχανές αναζήτη-
σης (Google κ.α). Η βυθισµένη επιφάνεια του παγόβουνου που αποτελεί το Deep Web
και το Dark Web δεν είναι διόλου προσβάσιµη στους καθηµερινούς απλούς χρήστες. 

Το Deep Web περιέχει βάσεις δεδοµένων, εσωτερικά δίκτυα, οικονοµικά στοι-
χεία ακαδηµἀκών ιδρυµάτων, κυβερνητικών αρχών, βιοµηχανικά στοιχεία εταιριών κ.α.
που δεν ανιχνεύονται από τις µηχανές αναζήτησης και δεν είναι προσβάσιµες στον
παγκόσµιο ιστό. Το κατώτερο βυθισµένο κοµµάτι του παγόβουνου ονοµάζεται Dark
Web και αποτελεί το παράνοµο κοµµάτι όπου η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά µε ειδι-
κούς περιηγητές οι οποίοι χρησιµοποιούν ένα είδος ανώνυµης πρόσβασης τύπου
torrent4. Από το κατώτερο αυτό βυθισµένο σηµείο του παγόβουνου το Dark Web εκτός
από την παράνοµη δραστηριότητα (πώληση ναρκωτικών, παράνοµες πληροφορίες,
κα) ξεκινούν οι τεχνικού επιπέδου κυβερνοεπιθέσεις σε ολόκληρο τον ανώτερο κορµό
του Deep και Surface Web. 

Το πληροφοριακό / ψηφιακό φάσµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το σύνολο
των υποδοµών ενός κράτους ακόµα και στο καθηµερινό και φυσικό επίπεδο του πολί-
τη. Παράδειγµα αποτελεί το κοινωνικό σύστηµα υγείας και εργασίας των ΗΠΑ, όπου
όλες οι δραστηριότητες στηρίζονται σε έναν 9ψήφιο µοναδιαίο αριθµό για κάθε πολί-
τη και διαχειρίζεται από ανεξάρτητο κρατικό οργανισµό προστατευµένο στο επίπεδο 

4. Κυρίαρχο software στο dark web είναι το TOR µε το οποίο σήµερα διακινείται οτιδήποτε
παράνοµο στον κυβερνοχώρο καθώς διασφαλίζει την ανωνυµία. Το TOR αναπτύχθηκε αρχικά από το
αµερικάνικο Ναυτικό στα µέσα του '90 για να διασφαλίσει τις επικοινωνίες του. Περαιτέρω βελτιώθη-
κε το 1997 από την Defense Advance Research Projects Agency (DARPA) υπηρεσία του Αµερικανικού
Υπουργείου Άµυνας. 
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του Deep Web6. Αντίστοιχο, παράδειγµα αποτελούν τα ψηφιακά διαβατήρια στην
οµαλή ευρωπἀκή µετακίνηση των πολιτών ή οι πιστωτικές κάρτες στο τραπεζικό
σύστηµα στοιχεία τα οποία διακινούνται στο Deep Web αλλά και τα δικά µας ΑΦΜ προ-
στατευµένα µέσα στα εσωτερικά δίκτυα και βάσεις δεδοµένων στο ΤΑΧΙΣΝΕΤ.  

Computer Emergency Response Teams (CERTs)

Οι Οµάδες ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας σε Υπολογιστές (Computer
Emergency Response Team-CERT), αποτελεί το όνοµα που δίνεται σε εξειδικευµένες
οµάδες ειδικών οι οποίες αντιµετωπίζουν περιστατικά ασφαλείας στους υπολογιστές
και στα υπολογιστικά συστήµατα. Ο όρος CERT µπορεί ισάξια να αντικατασταθεί από
τον Computer Security Incident Response Team (CSIRT) και αποτελεί την οµάδα αντι-
µετώπισης Critical Information Infrastructure Protection (CIIP). 

Σήµερα µε την τεράστια ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, τα περιστατικά ασφάλειας
ξεπερνούν τα σύνορα µιας χώρας µε συνέπεια να υφίσταται στενή συνεργασία µετα-
ξύ των οµάδων CERT διαφορετικών χωρών. Οι κυβερνήσεις των χωρών επιδιώκουν να
ιδρύσουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, µε τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα και δυνατό-
τητες, προκειµένου µέσα από την συνεργασία και την αλληλοκάλυψη τους, να προστα-
τέψουν την ασφάλεια της διακίνησης των εθνικών τους πληροφοριών τους στον

Το Web παρουσιάζεται ως παγόβουνο διαχωρισµένο στο επιφανειακό ορατό σε όλους εµάς
ως Surface Web (4%) και το βυθισµένο Deep Web και Dark Web (υπόλοιπο 96%)5
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5. Πηγή εικόνας: www.linkedin.com
6. Ο 9ψήφιος αριθµός Social Security Number αντικατοπτρίζει ψηφιακά το σύνολο των οικονο-
µικών υποχρεώσεων και κοινωνικών παροχών εκάστου πολίτη στις ΗΠΑ. Η βάση δεδοµένων των στοι-
χείων αυτών διαχειρίζεται και φυλάσσεται από ανεξάρτητο οργανισµό στο Μέριλαντ, ΗΠΑ. Στην Ελλά-
δα ο αριθµός αυτός παρέχεται µέσω 2 αριθµών ΑΦΜ (οικονοµικών υποχρεώσεων) και ΑΜΚΑ (κοινωνι-
κών παροχών) ενώ εθνικά σχεδιάζεται ώστε από το 2017 (προηγούµενη σχεδίαση αφορούσε από το
2010) η πλήρης ενοποίηση τους στα πρότυπα των ΗΠΑ.



κυβερνοχώρο καθώς και να διαχειριστούν µια πιθανή κυβερνοαπειλή. Οι CERT βοη-
θούν στην επίλυση κρίσεων όσους το έχουν ανάγκη και βρίσκονται σε επαφή µε τους
υπεύθυνους ασφαλείας πολλών οργανισµών, δρώντας ως γέφυρα ανάµεσα σε ιδρύ-
µατα και επιχειρήσεις. Σκοπός των οµάδων αυτών, εκτός από την αντιµετώπιση των
περιστατικών ασφάλειας, αποτελεί και η υποστήριξη της κοινότητας χρηστών του ∆ια-
δικτύου, ώστε να αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις από πιθανές παραβιάσεις ασφαλείας.
Επιπλέον, αυτές εξυπηρετούν την ενηµέρωση των χρηστών για νέες απειλές και περι-
στατικά ασφάλειας καθώς και για τις ευπάθειες συγκεκριµένων συστηµάτων ή εφαρ-
µογών. 

Ο όρος CERT7 έχει ιστορική προέλευση από την πρώτη οµάδα αντιµετώπισης
τέτοιων περιστατικών που ιδρύθηκε στο Carnegie Mellon University, και τελικά υιοθε-
τήθηκε από πολλούς οργανισµούς ανά το κόσµο. Η ιστορία αντίστοιχων οµάδων ταυ-
τίζεται µε την ύπαρξη των ιών των υπολογιστών (computer worms). Ο ιός που επέδρα-
σε στο Internet το Νοέµβριο 1988 και ονοµαζόταν Morris Worm παραλύοντας ένα µεγά-
λο ποσοστό αυτού ήταν η αφορµή για την ίδρυση της πρώτης οµάδας CERT
Coordination Center (CERT-CC) στο Carnegie Mellon University µέσω συµβολαίου, το
οποίο υπογράφηκε µε την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σε κρατικό επίπεδο µια κυβερνητική υπηρεσία συνήθως αναλαµβάνει τον
οργανωτικό και εποπτικό ρόλο. Ένα κέντρο ανάλυσης, συνήθως κρατικού επιπέδου,
µε ισχυρές διασυνδέσεις στην ανάλυση πληροφοριών αποτελεί τον δεύτερο συνήθη
παράγοντα συνεργασίας. Τέλος, ένα ή περισσότερα κέντρα ειδικών (πχ CERTs) απο-
τελούν την πλήρη οµάδα αντιµετώπισης τέτοιων περιστατικών. Η τριάδα αυτή, όπως
παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα, αποτελεί τη βέλτιστη τακτική κυβερνοάµυνας
σε εθνικό επίπεδο. Κάθε ένας συντελεστής της τριάδας (Κυβερνητική Αρχή, Υπηρεσία
Πληροφοριών και Οµάδες CERT) θα εξεταστεί παρακάτω πως καθιστά την κυβερνοά-
µυνα αποτελεσµατική σε ελληνικό ή διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία του αντίστοιχου
συντελεστή της τριάδας µε την εκάστοτε αντίστοιχη του εξωτερικού αποτελούν την
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων στον κυβερνοχώρο σε παγκό-
σµιο επίπεδο.

Οι οµάδες Compu-
ter Emergency Response
Teams (CERTs), σε συνερ-
γασία µε τους άλλους δύο
πυλώνες συνεργασίας (κυ-
βερνητικό και πληροφορια-
κό) προσδίδουν στους
οικιακούς χρήστες και εται-
ρίες χρήσιµες τεχνικές συµ-
βουλές, οι οποίες αφορούν
την προσωπική τους ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο,
συντονίζουν την αντιµετώ-
πιση περιστατικών ασφαλεί-
ας και υποδεικνύουν τα
σηµεία, στα οποία είναι

7. Carnegie Mellon University (www.cert.org)
8. Suter M., “A Generic National Framework for Critical Information Infrastructure Protection”,
Center for Security Studies, ETH Zurich, August 2007
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Τριάδα Κυβερνητικής Αρχής, Υπηρεσίας Πληροφοριών και
Οµάδας CERT στην Κυβερνοάµυνα8. 



ευάλωτα κάποια προγράµµατα. Σε αντίθεση µε την κύρια κυβερνητική αρχή και την
αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών, οι οποίες, κυρίως παρέχουν την υποστήριξη στους
διαχειριστές (administrators) των κρίσιµων εθνικών υποδοµών, εξασφαλίζοντας πλήρη
και εµπιστευτική κάλυψη στην ασφάλεια των δικτύων τους και των υποδοµών τους. 

Παράδειγµα Αµερικανικών Πολιτικών Εκλογών στον Κυβερνοχώρο

Λίγο µετά τις αµερικανικές εκλογές (Νοέµβριος 2016), ο απερχόµενος πρόε-
δρος Obama καθόρισε σχέδια για να διασφαλίζει τον κυβερνοχώρο. Τον ∆εκέµβριο
2016 ένα µόλις µήνα προτού ολοκληρώσει την δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος των
ΗΠΑ ίδρυσε την επιτροπή US Commission on Enchancing National Cybersecurity. Στην
εν λόγω αναφορά η επιτροπή προτείνει ευρείας εκτάσεως µεθόδους στο θέµα της
κυβερνοασφάλειας. Στην αναφορά περιλαµβάνονται και αναλύονται 16 προτάσεις που
πρόκειται να εφαρµοστούν από την εκλεγµένη νέα διακυβέρνηση του προέδρου
Donald Trump. Μόλις δύο µήνες νωρίτερα είχε πραγµατοποιηθεί η επίθεση Denial of
Service Attack σε µεγάλες αµερικανικές ιστοθέσεις όπως Twitter, Etsy, Github, Vox,
Spotify, Airbnb, Netflix και Reddit.  

Η κυβερνοάµυνα σήµερα είναι πρώτο θέµα στην ατζέντα ανάµεσα σε συναντή-
σεις υψηλόβαθµων αξιωµατούχων παγκοσµίως ενώ αποτελεί πεδίο συζητήσεων και
αναµέτρησης ανάµεσα σε αρχηγούς κρατών. Ενδεικτικά, ο Ναύαρχος James Stavridis
(απόστρατος) έθεσε την κυβερνοασφάλεια στους 5 σοβαρότερους παγκόσµιους κιν-
δύνους που θέτουν ζητήµατα ασφαλείας στις ΗΠΑ, την Ευρωπἀκή Ένωση και το
ΝΑΤΟ9. Προέβλεψε ότι σύντοµα θα εξελιχθεί σηµαντική επίθεση που θα επηρεάσει την
ασφάλεια των πολιτών στην Ευρωπἀκή Ένωση δίνοντας ως παράδειγµα την απώλεια
οικονοµικών στοιχείων 87 εκ. πολιτών στις ΗΠΑ από την Chase Bank το 2015 εκτιµώ-
ντας ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να προστατευτεί σε επίπεδο οικονο-
µίας, εµπορίου και διακρατικών σχέσεων. Για να ενισχύσει την άποψη των σχέσεων
µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, ο Ναύαρχος ανέφερε ότι αποτελεί την µεγαλύτερη οικονοµική
σχέση στον κόσµο καθόσον οι οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ τους ανέρχονται σε 4
τρισεκατοµµύρια κάθε έτος δηλαδή το 1/4 της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Σε ανάλυση των αµερικανικών εκλογών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου αλλά και µετά την εκλογή του προέδρου Trump έχει αναφερθεί δηµοσίως
επανειληµµένα ότι η Ρωσία εισήλθε στα υπολογιστικά συστήµατα των ∆ηµοκρατικών
στην Εθνική Επιτροπή ∆ηµοκρατικών (Democratic National Committee) στην Ουάσιν-
γκτον µε σκοπό να βλάψουν την υποψήφιό τους, Hilary Clinton σύµφωνα µε συνδυα-
σµένες ανακοινώσεις σε ανοικτά πεδία πληροφοριών (πχ εφηµερίδες, δικτυακές συνε-
ντεύξεις κλπ). Αυτό υποστήριξε και η ίδια η υποψήφια πρόεδρος Clinton στο τελευταίο
debate µεταξύ των υποψηφίων όπου η κυβερνοάµυνα υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης.
Εκεί η Clinton ανέφερε ότι “δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η Ρωσία έχει επέµβει µε
επιθέσεις εντός οργανισµών και συστηµάτων εντός των ΗΠΑ και εντός τα συστήµατα
της Επιτροπής ∆ηµοκρατικών” ενώ αντίστοιχα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Trump ανέφε-
ρε ότι “δεν γνωρίζουµε µε ασφάλεια ποιος είναι ο εισβολέας της Επιτροπής ∆ηµοκρα-
τικών, µπορεί να είναι η Ρωσία, µπορεί να είναι η Κίνα...Xάνουµε από τον ISIS στο δικό
µας γήπεδο.... το Internet.....Σε κάθε περίπτωση η κυβερνοασφάλεια είναι τεράστιο
θέµα και στο πεδίο αυτό πρέπει πολλά να γίνουν”10. 

9. Η οµιλία του Ναυάρχου James Stavridis (Dean of the Fletcher School) µε τίτλο "International
Security in the 21st Century"  πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2016 στο Ίδρυµα Κ. Καραµανλής. 
10. Presidential Debate Highlights Clinton, Trump Debate Cybersecurity, Hacks , ABC News, 26
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Σήµερα, µετά την εκλογή του Trump αντικρούονται συνεχώς οι αναφορές της
CIA, σύµφωνα µε την οποία η Ρωσία έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εκλογή προέδρου
των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε αξιωµατούχους η Ρωσία καθόρισε ουσιαστικά τις αµερικανικές
προεδρικές εκλογές και η ρώσικη κυβέρνηση έδρασε µε συντονισµένες κινήσεις και µε
καθορισµένους στόχους προκειµένου να προκαλέσει χάος κατά την προεκλογική
καµπάνια των υποψηφίων, ώστε τελικά να προκαλέσει την εκλογή του Trump. Αντίστοι-
χη εισβολή πριν 44 χρόνια είχε συµβεί στα συστήµατα του ∆ηµοκρατικών  καθορίζο-
ντας  και πάλι τότε τις εκλογές, ήταν το σκάνδαλο Watergate. Μόνο που τότε οι εισβο-
λείς είχαν τοποθετήσει συσκευές µαγνητοφώνησης και διάρρηξης ερµαριών11.  

Στο στρατηγικό επίπεδο, σύµφωνα µε τον Clausewitz12, ο εχθρός διαθέτει ένα
Κέντρο Βάρους (ΚΒ) το οποίο µπορεί να είναι αφηρηµένο (ψυχικό) ή συγκεκριµένο
(ηγέτης, πρωτεύουσα) και αν προσδιοριστεί σωστά η καταστροφή ή εξουδετέρωσή
του θα επιφέρει την ήττα για τον εχθρό. Η εξουδετέρωση του ΚΒ στο στρατηγικό επί-
πεδο επιφέρει την ήττα του αντιπάλου και κατά συνέπεια καθιστά την ύπαρξη ΚΒ στα
κατώτερα επίπεδα περιττή, οπότε και δεν απαιτείται να εξουδετερωθούν τα Κέντρα
Βάρους στα κατώτερα επίπεδα, επιχειρησιακό και τακτικό. 

Ο κυβερνοχώρος καθίσταται κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΕ αλλά και ολόκληρου του κόσµου. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και
σηµαντικό σύγχρονο στρατηγικό κέντρο βάρους των ανεπτυγµένων κοινωνιών που
απαιτείται να προστατευθεί. Ο κυβερνοπόλεµος αποτελεί για τα σηµερινά κράτη το
πλέον σύγχρονο είδος (πληροφοριακού) πολέµου ανάλογο µε τις παραδοσιακές µορ-
φές λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ισχύος για τον επιτιθέµενο ή για αυτόν που
µπορεί να τον διαχειριστεί. Μέσω της διαχείρισης της πληροφορίας, συµβάλλει σε
ανάλογο βαθµό µε τους υπόλοιπους τρεις εθνικούς συντελεστές ισχύος (οικονοµία,
διπλωµατία και στρατιωτική ισχύ) στη διαµόρφωση πολιτικής χωρίς όµως να αποτελεί
και την επίσηµη γραµµή ενός κράτους. 

Sep 2016, https://www.youtube.com/watch?v=R9GSJUAuFfE
11. The Perfect Weapon: How Russian Cyberpower Invaded the U.S. The New York Times, Eric
Lipton, David E. Sanger and Scott Shane
12. Carl von Clausewitz,“Περί Πολέµου”, 1832

29ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç



Βιβλιογραφία

Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr and Larry K. Wentz, “Cyberpower and
National Security”, NDU Press, 2009 

Jason Andress, Steve Winterfeld, “Cyber Warfare, Techniques, Tactics and
Tools for Security Practitioners”, Syngress, 2011

Αντχος (Μ) Σ. Παπαγιωργίου ΠΝ ∆/Ε6, “Εθνική Άσκηση Κυβερνοάµυνας
ΠΑΝΟΠΤΗΣ”, Παρουσίαση ΓΕΕΘΑ/∆ΙΚΥΒ, Άνοιξη 2016, http://www.slideshare.net/isc2-
hellenic/panoptis-2016/1

Suter M., “A Generic National Framework for Critical Information Infrastructure
Protection”, Center for Security Studies, ETH Zurich, August 2007

Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6
July 2016 concerning measures for a high common level of security of networks and
information systems across the Union, http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj

European Commission Fact Sheet, Commission boosts cybersecurity industry
and steps up efforts to tackle cyber-threats, Brussels, 5 July 2016,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2322_en.htm

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure
Cyberspace, European Commission, Brussels 7.2.2013

EU Cybersecurity Dashboard-A Path to a Secure European Cyberspace, BSA,
1st January 2015

The European Agenda on Security, The European Commission, Strasbourg, 28
April 2015

“Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021”, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, http://www.opengov.gr/digitalandbrief/wp-
content/uploads/downloads/2016/11/digital_strategy.pdf“

30 ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο Πλωτάρχης Χαράλαµπος Γκιώνης ΠΝ, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1975.
Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων το 1993 και αποφοίτησε το 1997 ως Σηµαι-
οφόρος Μάχιµος. Ως θαλάσσια υπηρεσία έχει υπηρετήσει σαν Σηµαιοφόρος στη
ΦΓ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ως Αξιωµατικός Γραφείου Κυβερνήτου, στα Υποβρύχια
ΓΛΑΥΚΟΣ και ΝΗΡΕΥΣ σαν Ανθυποπλοίαρχος και Υποπλοίαρχος ως Αξιωµατικός
Επιχειρήσεων και εν συνεχεία στη Φρεγάτα Υ∆ΡΑ ως Αξιωµατικός Γενικής Επι-
στασίας και Ύπαρχος. ‘Εχει διατελέσει Κυβερνήτης σε ΠΦΑ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ στο

βαθµό του Πλωτάρχη. Έχει υπηρετήσει ως Τµηµατάρχης Υποδοµής Επικοινωνιών-Πρὁπολογι-
σµού / Πιστώσεων στη ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών Α4 του ΓΕΝ και ως Τµηµατάρχης Πυροµαχικών
και Συστηµάτων Πυροβόλων στη ∆ιεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθµου Σαλαµίνας. Ως
µεταπτυχιακή εκπαίδευση κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο “Master of Science in Electrical
Engineering” από το Naval Postgraduate School, Monterey, CA (2007). Είναι έγγαµος και έχει ένα
γιό 4 ετών. 



Στις σελίδες που ακολουθούν θα πραγµατοποιηθεί µια πρώτη προσέγγιση
όπου θα παρουσιασθούν αντικείµενα διεθνούς νοµιµότητας ή νοµικών κενών που
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των εταιριών αυτών, καθώς και οι διάφορες επιδράσεις
που εµφανίζονται από την προσφυγή στις εταιρίες αυτές. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί
έχοντας ως έναυσµα την ολοένα αυξανόµενη χρησιµοποίηση τους από κράτη ή/και
διεθνείς οργανισµούς σε διάφορες «θερµές» περιοχές του πλανήτη και τη διεκπεραί-
ωση εκ µέρους τους, λειτουργιών που παραδοσιακά ανήκουν στην αρµοδιότητα των
κρατών και ειδικότερα των στρατιωτικών τµηµάτων τους. Η ανά χείρας µελέτη θα προ-
σπαθήσει να ρίξει φως σε ένα θέµα που είναι σχετικά άγνωστο για τα ελληνικά δεδο-
µένα, τόσο από πλευράς λειτουργίας των εταιριών αυτών, όσο και από πλευράς του
αντίκτυπου που πιθανόν να υφίσταται στη στρατιωτική κουλτούρα και συνεπώς στη
λειτουργία του κράτους, αποφεύγοντας δυσνόητους νοµικούς όρους και νοµικές δια-
δικασίες που εξετάζουν σήµερα οι ακαδηµἀκοί - διεθνολόγοι, καθιστώντας ευχερές
στον αναγνώστη να αντιληφθεί και να διαµορφώσει την προσωπική του άποψη για τη
δράση των εταιριών αυτών.  

Η Ιδιωτική Στρατιωτική Εταιρία Ασφάλειας - Ι.Σ.Ε.Α - (Private Military and Security
Company - PMSC) - Προσπάθεια Καθορισµού της Οντότητάς της

Η χρήση ιδιωτών (civilians) προκειµένου να εκτελέσουν συγκεκριµένες λει-
τουργίες προς όφελος των στρατιωτικών τµηµάτων που εµπλέκονται σε µία επιχείρη-
ση (π.χ εφοδιασµός ή υπηρεσίες logistics) και εποµένως να συνοδεύουν τα στρατιωτι-
κά αυτά τµήµατα στο θέατρο του πολέµου, δεν αποτελεί ένα καινούργιο φαινόµενο. Η
ύπαρξη αυτών επιβεβαιώνεται και στην πρώτη Σύµβαση της Γενεύης του 1949 (Σύµβα-
ση για την τύχη των τραυµατιών και των ασθενών των σε εκστρατεία ενόπλων δυνάµε-
ων)1, όπου στο Άρθρο 13, παρ.4, αναφέρεται ότι «η προαναφερθείσα σύµβαση εφαρ-
µόζεται για πρόσωπα που ακολουθούν τις ένοπλες δυνάµεις χωρίς να αποτελούν απευ-
θείας µέρος αυτών, όπως πολιτικά µέλη πληρωµάτων στρατιωτικών αεροσκαφών, πολε-
µικοί ανταποκριτές, προµηθευτές, µέλη µονάδων εργασίας ή ψυχαγωγίας του στρατού,
υπό τον όρο να έχουν λάβει την άδεια των ενόπλων δυνάµεων που συνοδεύουν». Αυτό
που είναι αξιοπρόσεκτο και που ξεφεύγει από τα πλαίσια του παραπάνω άρθρου της
Σύµβασης, είναι ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των ιδιωτών (civilians)2 και οι δρα-
στηριότητες (activities) που καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν αυτοί και κατ’επέκτα-
ση οι ιδιωτικές εταιρίες στις οποίες ανήκουν όταν προσλαµβάνονται, µε σκοπό να
παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες σε κράτη ή/και σε διεθνείς οργανισµούς. Προκειµένου
να γίνουν αντιληπτές οι παραπάνω δραστηριότητες (activities), θα πρέπει να εξετασθεί
τι ακριβώς είναι µια Ι.Σ.Ε.Α και ποιες υπηρεσίες µπορεί να προσφέρει.
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"Οι Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες Ασφάλειας"
ôου Τχη (ΠΒ) Ελευθέριου Παπαδόπουλου, Σπουδαστή της 15ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ

1. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε τον Ν.3481/1956, ΦΕΚ Α’3. Οι τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης και τα

τρία Πρόσθετα Πρωτόκολλα περιέχουν σχεδόν 600 άρθρα και είναι τα κύρια κείµενα του ∆ιεθνούς Ανθρω-

πιστικού ∆ικαίου(∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων) και τυγχάνουν παγκόσµιας αποδοχής.  

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σύναψη συµβολαίων µε τις εταιρίες αυτές εκτοξεύτηκε από τις επι-

χειρήσεις στο Ιράκ την άνοιξη του 2003. Το 2008 εκτιµήθηκε ότι 30.000 άτοµα, προσωπικό αυτών των εται-

ριών απασχολούνταν στο Ιράκ, ενώ το 2009 µόνο πέντε εταιρίες ανέλαβαν συµβόλαια ύψους 485 εκατοµ-

µυρίων δολαρίων για παροχή ασφαλείας σε Αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. 



Η αλµατώδης ανάπτυξη των εταιριών αυτών άρχισε µε την κατάρρευση του
υπαρκτού σοσιαλισµού και το πέρας του Ψυχρού Πολέµου µεταξύ των δύο υπερδυνά-
µεων του διεθνούς συστήµατος (Η.Π.Α και Ε.Σ.Σ.∆). Οι αιτίες που ερµηνεύουν την
εµφάνιση των εταιριών αυτών αποδίδονται στις γεωπολιτικές, οικονοµικές και κοινωνι-
κές συνθήκες που επικράτησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως κυριότερες
αιτίες µπορούν να αναφερθούν οι εξής: η επικράτηση του ρεύµατος του οικονοµικού
νεοφιλελευθερισµού έναντι του σοσιαλισµού και η συνακόλουθη άνθιση της ελεύθε-
ρης αγοράς και του καπιταλισµού, η διόγκωση των κρατικών υπηρεσιών και η µείωση
των αµυντικών δαπανών στους κρατικούς πρὁπολογισµούς, η αλµατώδης ανάπτυξη
της τεχνολογίας του στρατιωτικού εξοπλισµού ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις απαι-
τεί εξειδικευµένες γνώσεις για τη λειτουργία και συντήρηση του, το έλλειµµα ασφάλει-
ας που παρουσιάσθηκε σε περιοχές (κυρίως του αναπτυσσόµενου κόσµου) οι οποίες
βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής των δύο υπερδυνάµεων, η απότοµη σηµαντική µείω-
ση του αριθµού των στρατευµάτων και του στρατιωτικού εξοπλισµού σχεδόν σε όλα
τα κράτη αλλά κυρίως στις Η.Π.Α και Ρωσία, η αντικατάσταση των διεθνών ενόπλων
συρράξεων (πόλεµοι µεταξύ κρατών) από εµφύλιες, φυλετικές ή εθνοτικές συγκρού-
σεις (Avant 2005, 34-8; Singer 2003, 49-60) και η διστακτικότητα των κρατών να θέσουν
τµήµατα των εθνικών στρατευµάτων τους στη διάθεση των Ηνωµένων Εθνών προκει-
µένου να συµµετάσχουν σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης3. Αρκεί να αναφερθεί
ότι σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για τη δράση των εταιριών αυτών κατά τη χρο-
νική περίοδο 1990-2007 από τις ένοπλες συγκρούσεις που παρουσιάσθηκαν σε τριά-
ντα (30) κράτη, µόνο σε τρία (3) κράτη δεν χρησιµοποιήθηκαν καθόλου οι εταιρίες
αυτές (Λίβανος, Ταντζικιστάν και Γουινέα Μπισάου) (Petersohn 2015, 1-17). Το 2011 ο
ετήσιος τζίρος των εταιριών αυτών υπολογίζονταν σε 100-165 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια ενώ ο ετήσιος ρυθµός αύξησης αυτού του ποσού ήταν της τάξεως του 7% µε 8%
(Florquin 2011, 103). 

Αρχικά, µε την εµφάνιση αυτού του είδους εταιριών, υπήρξε ο διαχωρισµός
τους σε Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες (Private Military Companies - PMC’s) και Ιδιω-
τικές Εταιρίες Ασφαλείας (Private Security Companies - PSC’s). Οι µεν στρατιωτικές
εταιρίες (αναφέρονται ενδεικτικά οι Executive Outcomes, Sandline International,
Military Professional Resources Incorporated) παρείχαν υπηρεσίες στρατιωτικού χαρα-
κτήρα σε κράτη και διεθνείς οργανισµούς (εκπαίδευση εθνικών στρατιωτικών τµηµά-
των, συµβουλές σε θέµατα χάραξης στρατηγικής, ενεργό συµµετοχή σε πολεµικές επι-
χειρήσεις), οι δε εταιρίες ασφαλείας (αναφέρονται ενδεικτικά οι Saracen International,
Koch Mine Safe Ltd, Minetech SA) παρείχαν υπηρεσίες ασφαλείας κυρίως σε πολυε-
θνικές εταιρίες, µη κυβερνητικούς οργανισµούς (NGO’s) αλλά και σε κράτη (προστα-
σία πρεσβειών, προστασία προσωπικού κατά τη διάρκεια διανοµής ανθρωπιστικής
βοήθειας, παροχή συµβουλών σε θέµατα ασφαλείας). 

Σήµερα, στα επίσηµα έγγραφα και στις αναφορές των Ηνωµένων Εθνών για
τις εταιρίες αυτές καθώς και στην πλειονότητα των ακαδηµἀκών που µελετούν τη
δράση τους, χρησιµοποιείται ο όρος «Ιδιωτικές Στρατιωτικές Εταιρίες Ασφαλείας»
(Private Military and Security Companies - PMSC’s), µε σκοπό να καλύψει όλο το προ-
αναφερθέν φάσµα των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν. Σε περιφερειακό επίπεδο,
η Ευρωπἀκή Ένωση, επιθυµώντας να καταστήσει σαφές στον Ο.Η.Ε ότι χρησιµοποιεί
αποκλειστικά και µόνο Ιδιωτικές Εταιρίες Ασφάλειας4 (Private Security Companies -

3. Αξίζει να σηµειωθεί πως ήδη την πενταετία 1989-1994 ο αριθµός των ειρηνευτικών επιχειρήσε-

ων ήταν σχεδόν διπλάσιος από το σύνολο των αποστολών που πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα

σαράντα χρόνια (1948-1988).

4. Βλ. Un Doc A/HRC/33/43/Add.7, σελ.4, παρ.10 (14 Σεπτεµβρίου 2016).
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PSC’s) µε τις ανάλογες µη-
στρατιωτικού τύπου υπηρε-
σίες τους, πραγµατοποιεί
διαχωρισµό των εταιριών
αυτών (στρατιωτικές και
ασφαλείας), αν και σε εσωτε-
ρικό της έγγραφο προσδίδει
στρατιωτικό χαρακτήρα στις
εταιρίες αυτές. Σε ό,τι αφορά
τις εταιρίες που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα και
παρέχουν ένοπλη προστασία
κυρίως σε ελληνικά εµπορικά
πλοία, έχει κυρωθεί ο
Ν.4058/2012 «Παροχή υπηρε-
σιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς ασφαλείας σε εµπορικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις», στον οποίο δεν προσδιορίζεται επακριβώς τι είναι αυτές οι εταιρίες5.

Ωστόσο, µέχρι τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, ένας σαφής ορι-
σµός, κοινά αποδεκτός σε παγκόσµιο επίπεδο, για το τι ακριβώς είναι µια Ι.Σ.Ε.Α, δεν
υφίσταται. Ο κύκλος της θεωρητικής αναζήτησης για την καθιέρωση µιας αναλυτικής
περιγραφής τους,  αναµφίβολα περιλαµβάνει τον πανεπιστηµιακό κόσµο, τα κράτη
αλλά και τους διεθνείς οργανισµούς µε πρωτοπόρο τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών
(Ο.Η.Ε), εξαιτίας της σύνθετης µορφής του ζητήµατος. Η πολυπλοκότητα αυτή αποδί-
δεται σε µία σειρά από παράγοντες που πηγάζουν κυρίως από την ιδιοµορφία των
εταιριών αυτών, την απουσία επαρκούς νοµικού πλαισίου σε διεθνές και εθνικό επίπε-
δο που να ρυθµίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους, «την τάση των κρατών να
µην διαθέτουν τα εθνικά στρατεύµατα τους αλλά να αναθέτουν τις αποστολές (στις
ειρηνευτικές επιχειρήσεις) στις εταιρίες αυτές» (Jones and Bjork 2008, 784)  καθώς και
το ότι «λίγη προσπάθεια έχει γίνει προκειµένου να καθοριστεί η κατάσταση τους από
πλευράς ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου»6 (Kidane 2010, 365).

Αρχικά, το κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειµένου να καθορι-
στούν οι συνθήκες νοµιµότητας των εταιριών αυτών σε διεθνές, περιφερειακό και εθνι-
κό επίπεδο, αποτέλεσαν οι πράξεις καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το
προσωπικό τους στο Ιράκ και Αφγανιστάν, µε πιο γνωστή περίπτωση την αµερικανική
εταιρία Blackwater (πλέον ονοµάζεται Academi) που ενεργούσε στο Ιράκ7. Κατόπιν των

5. Για µια τηλεοπτική παρουσίαση των ελληνικών εταιριών βλ. Εκποµπή «Αυτοψία», επεισόδιο της

20ης ∆εκεµβρίου 2012 µε τίτλο «Έλληνες Μισθοφόροι», του τηλεοπτικού σταθµού «ALPHA», διαθέσιµο

στη διεύθυνση http://www.alphatv.gr/Micro-sites/Autopsia/Shows/20-12-2012.aspx.

6. Υπενθυµίζεται ότι ο βασικός διαχωρισµός που πραγµατοποιείται από το ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό

∆ίκαιο (∆.Α.∆), είναι αυτός µεταξύ του µαχητή (combatant) και του άµαχου ή πολίτη (civilian), καταστάσεις

από τις οποίες προκύπτουν ευθέως υποχρεώσεις και δικαιώµατα κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων.

Οι Ι.Σ.Ε.Α εµφανίστηκαν τη δεκαετία του ’90 όταν είχε πλέον λάβει την τελική του µορφή το ∆.Α.∆. (βλ. Συµ-

βάσεις Γενεύης και Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτών). Σήµερα οι εργαζόµενοι σε αυτές τις εταιρίες, για να

χαρακτηριστούν µαχητές ή άµαχοι, θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση τους µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις του κρά-

τους στο οποίο ενεργούν. Ο προσδιορισµός σε µαχητή ή άµαχου, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την

έγερση θεµάτων διεθνούς κρατικής ευθύνης (Chesterman and Lehnardt 2007, 122). 

7. Πρόκειται για το περιστατικό µε το θάνατο 17 αθώων ιρακινών πολιτών στην πλατεία Nisoor της

Βαγδάτης το 2007 από προσωπικό της εταιρίας. Για το περιστατικό πραγµατοποιήθηκαν έρευνες από 5

ανεξάρτητες αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του FBI, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους αποδείξεων

για αδικαιολόγητη θανάσιµη χρήση βίας. Το 2014 επιβλήθηκαν ποινές (σε µία περίπτωση η ισόβια κάθειρ-

ξη) σε 4 µέλη της εταιρίας. 
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Μέλη της πρώην Εταιρίας BLACKWATER



παραπάνω, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Η.Ε (UN Human Rights
Council) ανέθεσε σε µια Οµάδα Εργασίας, µε την απόφαση 2005/2 της 7ης Απριλίου
2005, να διερευνούν και να ελέγχουν τις δραστηριότητες των εταιριών αυτών, ειδικό-
τερα σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να προετοιµάσει ένα προσχέδιο διε-
θνών βασικών αρχών που να καλύπτει τη λειτουργία τους8. Η Οµάδα Εργασίας τον Ιού-
λιο του 2010, ολοκλήρωσε µια προτεινόµενη σύµβαση για τον κανονισµό και έλεγχο
των Ι.Σ.Ε.Α, την οποία διένειµε για µελέτη και διαπραγµάτευση µε τα κράτη - µέλη, ενώ
συνεχίζει να υποβάλει αναφορές και να συνεργάζεται µε άλλα τµήµατα των Ηνωµένων
Εθνών και ανεξάρτητους φορείς, αναφορικά µε τη δράση των Ι.Σ.Ε.Α. Έτσι λοιπόν,
σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της προτεινόµενης Σύµβασης,

«Μία Ι.Σ.Ε.Α είναι µία εµπορική οντότητα, η οποία παρέχει κατόπιν οικονοµικής
αποζηµίωσης, στρατιωτική υπηρεσία ή/και υπηρεσία ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης
και παροχής διαδικασίας ανακρίσεως από φυσικά πρόσωπα ή άλλες νόµιµες οντότη-
τες». 

Με τον όρο «στρατιωτικές υπηρεσίες», σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο,
« … είναι οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που σχετίζονται µε στρατιωτικές ενέργειες, οι
οποίες περιλαµβάνουν στρατηγικό σχεδιασµό, πληροφορίες, ανάκριση, αναγνώριση σε
θάλασσα, ξηρά και αέρα, αεροπορικές επιχειρήσεις κάθε είδους, επανδρωµένες ή µη
επανδρωµένες, δορυφορική παρακολούθηση, στρατιωτική εκπαίδευση, µεταφορά
στρατιωτικών υλικών, τεχνική και υλική υποστήριξη και άλλες σχετικές δραστηριότητες»,
ενώ «υπηρεσίες ασφαλείας»,

« … είναι η ένοπλη φύλαξη και προστασία κτιρίων, εγκαταστάσεων, περιουσίας
και ανθρώπων, εκπαίδευση αστυνοµικών τµηµάτων, τεχνική και υλική υποστήριξη σε
αστυνοµικές δυνάµεις, εκπόνηση και εφαρµογή πληροφοριακών µέτρων ασφαλείας και
άλλες δραστηριότητες».

Παρά την προαναφερθείσα προσπάθεια, «ισχυρές κυβερνήσεις…………., εξα-
κολουθούν να χρησιµοποιούν χωρίς περιορισµούς τις εταιρίες αυτές….. και δεν επιθυ-
µούν το διεθνές δίκαιο να αναµειχθεί σε αυτήν την κατεύθυνση» (Pingeot 2012, 16). Επο-
µένως, αναµένεται ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη θα «αγκαλιάσουν» τη σύµβαση
αυτή ανάλογα βέβαια µε πως αυτή εξυπηρετεί πολιτικές (εσωτερικές και εξωτερικές)
αλλά και οικονοµικές σκοπιµότητες και βλέψεις τους.

Σε περιφερειακό επίπεδο, στα τέλη του 2005, ξεκίνησε  µια προσπάθεια από
πλευράς της Ελβετικής Κυβέρνησης σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ερυθρού
Σταυρού, προκειµένου να καθοριστούν βασικά θέµατα λειτουργίας των εταιριών
αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο των κρατών που απευθύνονται σε αυτές όσο
και των κρατών στα οποία αυτές εδρεύουν (Cockayne 2011, 401-28). Το αποτέλεσµα
της συνεργασίας αυτής ήταν το «Κείµενο του Μοντρέ (The Montreux Document)», µε
το οποίο ρυθµίζονταν οι διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις των κρατών που αφορούν,
µεταξύ άλλων,  τη χρήση των Ι.Σ.Ε.Α κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων9. To κεί-
µενο υποστηρίζουν σήµερα πενήντα τέσσερα (54) κράτη και τρεις (3) διεθνείς οργανι-

8. Βλ. UN Doc. A/67/340, παρ.1, όπου αναφέρεται: «……. και να ελέγχει την επίδραση των δρα-

στηριοτήτων στα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα εκ µέρους των Ι.Σ.Ε.Α, οι οποίες προσφέρουν στρα-

τιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και συµβουλές (που σχετίζονται µε αυτούς τους τοµείς) στη διε-

θνή αγορά».  Το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Η.Ε αποτελεί το διάδοχο της Επιτροπής για τα

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (UN Commission on Human Rights) και είναι όργανο της Γενικής Συνέλευσης.

Πραγµατοποιεί τρεις συνεδριάσεις το χρόνο, δύο στη Γενεύη και µία στη Ν. Υόρκη. 

9. Το κείµενο ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2008 και χαρακτηρίστηκε ως η «βίβλος» των σχέ-

σεων των κρατών και των Ι.Σ.Ε.Α. Είναι αξιοσηµείωτο ότι υπογράφεται από 17 κράτη, συµπεριλαµβανοµέ-

νων των Η.Π.Α, Αγγλίας, Κίνας και Γαλλίας. Η Ρωσία συµµετείχε στις συζητήσεις αλλά τελικά δεν υπέγρα-

ψε το κείµενο. Το κείµενο είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση http://www.eda.admin.ch/psc. Βλ. επιπλέον και UN

Doc. A/63/467-S/2008/636 της 6ης Οκτωβρίου 2008. 
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σµοί (Ε.Ε, ΝΑΤΟ και ΟΑΣΕ)10. Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του προλόγου του κειµέ-
νου του Μοντρέ,

«Μία Ι.Σ.Ε.Α είναι µία ιδιωτική εµπορική οντότητα η οποία παρέχει στρατιωτική
ή/και υπηρεσία ασφαλείας, ανεξάρτητα από το πώς ερµηνεύει η εταιρία αυτή την ύπαρ-
ξη της. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας περιλαµβάνουν, συγκε-
κριµένα, ένοπλη φύλαξη και προστασία προσώπων και αντικειµένων όπως φάλαγγες
οχηµάτων, κτιρίων και άλλων τοποθεσιών, τη συντήρηση και την λειτουργία οπλικών
συστηµάτων, την κράτηση φυλακισµένων και η παροχή εκπαίδευσης σε στρατιωτικό
προσωπικό ή προσωπικό φύλαξης.»

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της απουσίας ρυθµιστικού πλαισίου, οι ίδιες οι εταιρίες
µε σκοπό να αναβαθµίσουν την εικόνα τους στο διεθνές προσκήνιο, ανέλαβαν την
πρωτοβουλία να συντάξουν ένα έγγραφο, το οποίο θα περιείχε τις αρχές και υποχρε-
ώσεις τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους (σεβασµός του ∆ικαίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, σεβασµός του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου κ.τ.λ)11. Το αποτέλεσµα
ήταν το έγγραφο µε την ονοµασία  «∆ιεθνής Κώδικας Συµπεριφοράς για τις Ιδιωτικές
Εταιρίες Ασφαλείας12 (International Code of Conduct for Private Security Service
Providers - ICoC)», όπου στο τµήµα των ορισµών (definitions),

«Μία Ι.Σ.Ε.Α είναι µία εταιρία της οποίας οι εµπορικές δραστηριότητες περιλαµ-
βάνουν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας είτε εκ µέρους της είτε εκ µέρους άλλου, ανε-
ξάρτητα από το πώς η εταιρία αυτή περιγράφει την οντότητα της». 

Ωστόσο, αν οι εταιρίες που υπογράφουν το έγγραφο αυτό και αναλαµβάνουν
να τηρήσουν µια σειρά βασικών αρχών και υποχρεώσεων, «δεν αντιµετωπίζουν καµιά
ποινική κύρωση όταν αποτυγχάνουν να το κάνουν, ενώ κανένας δεν υποχρεώνει τα
κράτη να απευθυνθούν αποκλειστικά και µόνο σε εταιρίες που έχουν υπογράψει το
έγγραφο» (Pingeot 2012, 16).

Από τους παραπάνω ορισµούς και λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµα και η ονο-
µασία της Οµάδας Εργασίας των Ηνωµένων Εθνών που µελετά τη δράση των εταιριών
αυτών παραπέµπει στην έννοια του µισθοφόρου, διαφαίνεται ότι πρόκειται για οργα-
νωµένες εταιρίες µισθοφόρων, καθότι αναµφισβήτητα υπάρχει το στοιχείο της οικονο-
µικής αποζηµίωσης και η απόκτηση του προσωπικού κέρδους, ως το µοναδικό κίνητρο
των ανθρώπων που συµµετέχουν στις εταιρίες αυτές. Ισχύει όµως κάτι τέτοιο σύµφω-
να µε τις διεθνείς συµβάσεις που απαγορεύουν την χρήση µισθοφόρων και µε τον ορι-
σµό του «µισθοφόρου» που αποδέχεται σήµερα η διεθνής κοινότητα; Αυτό το ερώτη-
µα θα µας απασχολήσει στο επόµενο µέρος.  

10. Για τα κράτη βλ. http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html.

11. Το έγγραφο ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας κρατών, οργανισµών για την προάσπιση των ανθρω-

πίνων δικαιωµάτων (πλην της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού - International Committee of the Red

Cross), ακαδηµαϊκών, αντιπροσώπων των εταιρίων και των πελατών τους.

12. Το οποίο αναγνώρισαν και δεσµεύτηκαν επίσηµα ότι θα λειτουργούν σύµφωνα µε αυτό 554

Ι.Σ.Ε.Α µέχρι τις αρχές του 2013 (190 στην Αγγλία, 60 στις Η.Π.Α, 4 στη Ρωσία, 4 στην Ιταλία, 18 στην

Αυστραλία και 19 στην Ελλάδα), ενώ µέχρι το τέλος του 2013, ο αριθµός αυξήθηκε στις 708 Ι.Σ.Ε.Α από 71

κράτη. Σήµερα έχει δηµιουργηθεί µια ένωση (International Code of Conduct Association - ICOCA), της

οποίας σκοπός είναι η προώθηση και επίβλεψη εφαρµογής των κανόνων του εγγράφου, µέσω της παρο-

χής πιστοποίησης (ISO 18788:2015) της λειτουργίας των εταιριών αυτών. Η συµµετοχή των εταιριών στην

ένωση  είναι κατά κάποιο τρόπο συνδροµητική (ποσό εισόδου στην ένωση1.000 δολάρια) , ανάλογα µε τα

έσοδα της εταιρίας και το προσωπικό της, π.χ µια µεγάλη εταιρία που συµµετέχει όπως η Academi (Πρώην

Blackwater) θα πρέπει να πληρώσει για το 2017 ποσό 18.000 δολλαρίων, βλ. https://icoca.ch/en/get-

involved. Πληροφορίες για την πιστοποίηση βλ. www.iso.org/iso/ho-me/store/catalogue_tc/catalogue

_detail.htm?csnumber=63380.
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Εταιρίες Μισθοφόρων ή Εταιρίες Παροχής Στρατιωτικών Υπηρεσιών;

Η αποκρυστάλλωση
του ορισµού του µισθοφόρου
εισήλθε στη διεθνή πραγµατι-
κότητα µε το Πρώτο Πρόσθε-
το Πρωτόκολλο των Συµβά-
σεων της Γενεύης13, όπου στο
Άρθρο 47, παρ.2, αναφέρε-
ται: 

«Ως µισθοφόρος νο-
είται οποιοδήποτε πρόσωπο
το οποίο:

α. Ειδικά στρατολογεί-
ται στο εσωτερικό ή εξωτερι-

κό µε σκοπό να πολεµήσει σε µία ένοπλη σύρραξη,
β. Λαµβάνει πράγµατι ενεργό µέρος στις εχθροπραξίες,
γ. Παρακινείται να συµµετάσχει στις εχθροπραξίες ουσιαστικά από την επιθυµία
αποκοµίσεως προσωπικού κέρδους και στο οποίο παρέχεται η υπόσχεση από ή δια
λογαριασµό εµπολέµου Μέρους υλικής ανταµοιβής, η οποία ουσιαστικά υπερβαίνει εκεί-
νης την οποία έχει υποσχεθεί ή καταβάλλει το παραπάνω Μέρος σε µαχίµους παρόµοι-
ου βαθµού και καθηκόντων στις ένοπλες δυνάµεις του Μέρους αυτού,
δ. ∆εν είναι υπήκοος ούτε του εµπολέµου Μέρους ούτε κάτοικος περιοχής ελεγχό-
µενης από το εµπόλεµο µέρος,
ε. ∆εν είναι µέλος των ενόπλων δυνάµεων εµπολέµου Μέρους και δεν έχει αποστα-
λεί από κράτος το οποίο δεν είναι εµπόλεµο Μέρος σε διατεταγµένη αποστολή ως µέλος
των ενόπλων δυνάµεων του». 

Εποµένως, προκειµένου κάποιος να χαρακτηρισθεί ως µισθοφόρος, όταν προ-
σλαµβάνεται από κάποιο κράτος κατά τη διάρκεια διεθνούς ένοπλης σύρραξης14, θα
πρέπει να ικανοποιεί τις παραπάνω πέντε πρὁποθέσεις συγκεντρωτικά. Με απλά
λόγια, αν κάποια από τις παραπάνω πρὁποθέσεις δεν ισχύει, τότε δεν είναι δυνατή η
απόδοση του χαρακτηρισµού του µισθοφόρου στο πρόσωπο αυτό. Στο σηµείο αυτό θα
πρέπει να τονιστεί ότι σε άλλο άρθρο του Πρωτοκόλλου (Άρθρο 43, παρ.3) αναφέρε-
ται ότι «οποτεδήποτε ένα εµπόλεµο Μέρος ενσωµατώνει µια παραστρατιωτική ή µια ένο-
πλη οργάνωση επιβολής νόµου εντός των ενόπλων δυνάµεων της, πρέπει να γνωστοποι-
εί αυτό στα άλλα εµπόλεµα Μέρη», καθιστώντας έτσι το τµήµα που ενσωµατώνεται,
µέρος των ενόπλων δυνάµεων αυτού του κράτους. Στην περίπτωση αυτή και σε ό,τι
αφορά το θέµα των Ι.Σ.Ε.Α που µας απασχολεί, «ένα κράτος που θα προσελάµβανε µια
Ι.Σ.Ε.Α για µάχη ή ένοπλη φύλαξη, θα επέλεγε κατά πάσα πιθανότητα να την ενσωµατώ-
σει στο στρατό της, για να την τοποθετήσει στην αλυσίδα της στρατιωτικής διοίκησης
και για να αποφύγει τον ορισµό του µισθοφόρου» (Tonkin 2011, 85), ενώ «δεν υπάρ-
χει διεθνής σύµβαση ή διεθνής κανόνας που να χαρακτηρίζει κάποιο πρόσωπο ως

13. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν.1786/1988 - ΦΕΚ Α’125. Υπάρχουν ακόµα ανεπτυγµένα κράτη

που δεν το έχουν επικυρώσει στην εθνική τους νοµοθεσία, π.χ Η.Π.Α. Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο Πρόσθε-

το Πρωτόκολλο εφαρµόζεται στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις µαζί µε τις 4 Συµβάσεις της Γενεύης, ενώ στις

µη-διεθνείς ένοπλες συρράξεις εφαρµόζεται το δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο και το κοινό άρθρο 3 των

Συµβάσεων της Γενεύης.

14. Υπενθυµίζεται ότι Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ισχύει για διεθνείς ένοπλες συρράξεις.
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µισθοφόρο, όταν το πρόσωπο αυτό ενσωµατώνεται επίσηµα στις ένοπλες δυνάµεις
κάποιου κράτους» (Cameron and Chetail 2013, 68). Η πρακτική αυτή, αν και στο παρελ-
θόν ακολουθήθηκε από κάποια κράτη (περίπτωση της Σιέρρα Λεόνε που ενσωµάτωσε
την εταιρία Executive Outcome στο στρατό της πριν τον εµφύλιο του 1995-96 και της
Παπούα-Νέα Γουινέα που ενσωµάτωσε την αγγλική εταιρία Sandline στο στρατό της
το 1997), σήµερα «τα κράτη αποφεύγουν να ενσωµατώνουν Ι.Σ.Ε.Α στα εθνικά ένοπλα
τµήµατα τους» (Tonkin 2011, 85). Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορεί να ειπωθεί ότι υπάρ-
χει εξ’αρχής τρόπος ώστε οι υπάλληλοι των Ι.Σ.Ε.Α να µην µπορούν να χαρακτηρι-
σθούν ως µισθοφόροι. Ωστόσο, ας γίνει δεκτό ως δεδοµένο ότι όντως  ο τρόπος αυτός
δεν προτιµάται σήµερα από τα κράτη και εποµένως υπάρχουν πιθανότητες κάποιο
πρόσωπο να ικανοποιεί τις παραπάνω πέντε πρὁποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως
µισθοφόρος (αυτό θα εξετασθεί παρακάτω σε παράδειγµα που ακολουθεί).      

Σε συνέχεια των παραπάνω, υπάρχουν και δύο διεθνείς συµβάσεις οι οποίες
απαγορεύουν στα συµβαλλόµενα κράτη να χρησιµοποιούν µισθοφόρους προς όφελος
τους, υιοθετώντας ως επί το πλείστον τον προαναφερόµενο ορισµό του µισθοφόρου
που αναφέρεται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι «οι
Συµβάσεις της Γενεύης και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, δεν απαγορεύουν αυτή καθ’αυτή
(per se) τη χρήση µισθοφόρων από τα κράτη» (Tonkin 2011, 68).

Σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η ∆ιεθνής Σύµβαση κατά της Στρατολόγησης,
Χρήσης, Χρηµατοδότησης και Εκπαίδευσης των Μισθοφόρων, η οποία υιοθετήθηκε το
1989 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε, τέθηκε σε ισχύ από το 2001, ενώ
µέχρι σήµερα είναι µικρός ο αριθµός των κρατών που την έχουν επικυρώσει στα εθνι-
κά κοινοβούλια τους15. Η παραπάνω Σύµβαση, επαναλαµβάνει (πλην την υποπαράγρα-
φο β - να λαµβάνει πράγµατι ενεργό µέρος στις εχθροπραξίες) και συµπληρώνει τον
ορισµό του µισθοφόρου, ώστε να συµπεριλάβει και πρόσωπα τα οποία επί αµοιβής
αναλαµβάνουν ενέργειες αποµάκρυνσης της επίσηµης κυβέρνησης κάποιου κράτους
(παρ.2 του Άρθρου 1). Συνεπώς, η Σύµβαση αυτή ισχύει και σε µη διεθνείς ένοπλες
συγκρούσεις (εµφύλιες συρράξεις).

Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει η Σύµβαση για την Απαγόρευση των Μισθο-
φόρων στη Αφρική, στην οποία συµβαλλόµενα είναι είκοσι εννέα (29) αφρικανικά
κράτη και τέθηκε σε ισχύ το 1985 από την Αφρικανική Ένωση. Και οι δύο Συµβάσεις
υποχρεώνουν τα συµβαλλόµενα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκει-
µένου να αποτρέψουν οποιεσδήποτε σχετικές δραστηριότητες µε τους µισθοφόρους
(στρατολόγηση, χρήση, εκπαίδευση κτλ), ενώ πιο αυστηρή θα µπορούσε να χαρακτη-
ριστεί η Σύµβαση της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία απαγορεύει και οποιαδήποτε
διευκόλυνση µεταφοράς µισθοφόρων στην περιοχή ευθύνης κράτους, πράξη που θεω-
ρείται ως αδίκηµα κατά της ασφάλειας και ειρήνης στην Αφρική.      

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί ένα σύντοµο παρά-
δειγµα, για να αντιληφθούµε σε ποια περίπτωση θα ήταν δυνατόν, προσωπικό από τις
Ι.Σ.Ε.Α, να χαρακτηρισθεί ως µισθοφόρος. Ας υποτεθεί ότι ένας πρώην υπαξιωµατικός
των ελληνικών στρατιωτικών ειδικών δυνάµεων, προσλαµβάνεται από µία Ι.Σ.Ε.Α µε
σκοπό να παρέχει προστασία στον επικεφαλής στρατιωτικό της µεταβατικής κυβέρνη-
σης (Coalition Provisional Authority) που εγκαθιδρύθηκε στο Ιράκ, αµέσως µετά την

15. Για το ποια είναι τα συµβαλλόµενα κράτη µέχρι σήµερα, βλ. https://treaties.un.org/doc/Publi

cation/MTDSG/ Volume %20II /Chapter%20XVIII/XVIII-6.en.pdf. Εντύπωση προκαλεί, ότι στον πίνακα µε

τα συµβαλλόµενα κράτη, απουσιάζουν σχεδόν όλα τα ανεπτυγµένα κράτη (πλην Γερµανίας και Ιταλίας),

ενώ τα τελευταία κράτη που την κύρωσαν, είναι η Σερβία (Ιαν 2016) και το Εκουαδόρ (∆εκ 2016).
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επιχείρηση της Πολυεθνικής ∆ύναµης
του 2003. Θεωρώντας ότι ο παραπάνω
υπαξιωµατικός, που προσελήφθηκε για
τη συγκεκριµένη επιχείρηση, σε περί-
πτωση που εµπλακεί σε µάχη προκειµέ-
νου να εκτελέσει την αποστολή του
(προστασία από επιθετική ενέργεια ενα-
ντίον του προσώπου που προστατεύει),
τότε είναι αυτονόητο ότι ικανοποιεί την
πρώτη πρὁπόθεση του ορισµού του
µισθοφόρου. Η αµοιβή του µε βάση το
συµβόλαιό του ήταν πεντακόσια (500)
δολάρια την ηµέρα, ποσό που σαφώς
υπερέβαινε το µηνιαίο µισθό ενός Αµερι-
κανού στρατιώτη κατά τη διάρκεια της
επιχείρησης, οπότε σαφώς ικανοποιού-

σε και την επόµενη πρὁπόθεση του ορισµού, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση του
Ο.Η.Ε. Ως Έλληνας υπήκοος, σίγουρα δεν είναι κάτοικος της περιοχής των επιχειρή-
σεων ούτε ανήκει στα εµπόλεµα µέρη της επιχείρησης ενώ σίγουρα δεν απεστάλη από
την επίσηµη ελληνική κυβέρνηση σε συγκεκριµένη διατεταγµένη υπηρεσία ως µέρος
των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων. Συνεπώς, ικανοποιούνται και οι επόµενες πρὁπο-
θέσεις του ορισµού του µισθοφόρου, οπότε αποκλειστικά στην περίπτωση αυτή, είναι
δυνατόν να διατυπωθεί, ότι ο υπάλληλος αυτός της Ι.Σ.Ε.Α εµπίπτει στο πλαίσιο του
ορισµού του µισθοφόρου. Αν άλλαζε όµως, τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω δεδο-
µένα, π.χ ο ίδιος υπαξιωµατικός φαινόταν ότι πληρωνόταν ακριβώς το ίδιο ή ελάχιστα
λιγότερο (τουλάχιστον στα χαρτιά) από ένα στρατιώτη που συµµετείχε στην επιχείρη-
ση, τότε δεν θα µπορούσε να του αποδοθεί ο ορισµός του µισθοφόρου.

Από όλα τα παραπάνω µπορούν εύκολα να εξαχθούν τρία θεµελιώδη συµπε-
ράσµατα: Το πρώτο είναι, πως σήµερα δεν υπάρχει σύµβαση ή διεθνής κανόνας που
να χαρακτηρίζει απευθείας το προσωπικό των Ι.Σ.Ε.Α ως µισθοφόρους ή να τους απο-
κλείει από τον ορισµό, δίχως πρὁποθέσεις και περιορισµούς. Οι αντιπρόσωποι των
Ι.Σ.Ε.Α που συµµετέχουν σε διάφορα διεθνή συνέδρια, διατείνονται ότι δεν µπορεί να
τους αποδοθεί ο ορισµός του µισθοφόρου, καθώς δεν λαµβάνουν πράγµατι ενεργό
µέρος στις εχθροπραξίες (δεύτερη πρὁπόθεση του ορισµού) αλλά παρέχουν ασφά-
λεια σε ανθρώπους και εγκαταστάσεις και χρησιµοποιούν βία µόνο σε άµυνα. Το δεύ-
τερο είναι, ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως µισθοφόρος, θα πρέπει να γίνει προ-
σεκτική ανάλυση των πρὁποθέσεων του ορισµού και κάθε περίπτωση χρήζει διαφο-
ρετικής εξέτασης. Και επειδή αναµφίβολα, οι υπόψη πρὁποθέσεις είναι σχετικά
δύσκολο (όχι όµως απίθανο) να ισχύουν όλες µαζί, «µόνο ένα µικρό ποσοστό των υπαλ-
λήλων των Ι.Σ.Ε.Α που εµπλέκεται σε στρατιωτικές λειτουργίες, θα µπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ως µισθοφόροι» (Percy 2007, 367-97) και εποµένως τα νοµικά κενά στο
Άρθρο 47 (1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο) και στη Σύµβαση, καθιστούν αυτά µη εφαρµό-
σιµα στην πράξη. Το τρίτο και τελευταίο συµπέρασµα είναι ότι αν πραγµατικά οι δρα-
στηριότητες των µισθοφόρων ήταν ενοχλητικές και µη αποδεκτές από τη διεθνή κοινό-
τητα, τότε τα κράτη (τουλάχιστον µε πρωτοβουλία των ισχυρών κρατών) θα είχαν αντα-
ποκριθεί άµεσα, θεσπίζοντας την κατάλληλη νοµοθεσία σε διεθνές επίπεδο που θα
εξάλειφε ή τουλάχιστον θα περιόριζε και θα έλεγχε τις ενέργειες τους.

Στο τελευταίο τµήµα της ανάλυσης που πραγµατοποιείται για την έννοια του
µισθοφόρου, επιλέχθηκαν να επισηµανθούν και κάποιες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
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διεθνείς συµβάσεις. Οι πολυµερείς συνθήκες ανάµεσα στα Κράτη, όπως είναι οι Συµ-
βάσεις της Γενεύης και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα τους, απαιτούν τη διαδικασία της
υπογραφής, ακολουθούµενη από επικύρωση και τη διαδικασία της προσχώρησης.

Από τα εκατόν ενενήντα τρία (193) επίσηµα αναγνωρισµένα κράτη από τον
Ο.Η.Ε, µόνο τα τριάντα πέντε (35) έχουν επικυρώσει τη ∆ιεθνή Σύµβαση κατά της
Στρατολόγησης, Χρήσης, Χρηµατοδότησης και Εκπαίδευσης των Μισθοφόρων (Ο.Η.Ε)
, ενώ µόνο τρία κράτη (Κύπρος, Ουκρανία και Ουρουγουάη) είναι ταυτόχρονα συµβαλ-
λόµενα µέρη στη Σύµβαση και προσυπογράφουν το Κείµενο του Μοντρέ (αναφέρθη-
κε παραπάνω),που αφορά τη θέσπιση κανόνων στη λειτουργία των Ι.Σ.Ε.Α σε ένοπλες
συγκρούσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν είναι σε θέση µέχρι σήµερα
να υποστηρίξει κάποιο νοµικό πλαίσιο που να περιορίζει τη δράση των µισθοφόρων,
από τη στιγµή που δεν υφίστανται διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις για τα κράτη που δεν
αναγνωρίζουν την υπόψη ∆ιεθνή Σύµβαση. Η παραπάνω άποψη ενισχύεται και από το
γεγονός, ότι περίπου είκοσι (20) ∆υτικά κράτη ψηφίζουν συνέχεια κατά, σε όλες τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Ο.Η.Ε) που καταδικάζουν τη δράση των µισθοφό-
ρων, ενώ ακόµα είκοσι(20) έως σαράντα(40) κράτη απέχουν συστηµατικά από τη
ψηφοφορία για τέτοια θέµατα. Επιπλέον «το γεγονός ότι οι Ι.Σ.Ε.Α λειτουργούν σε πάνω
από 15 κράτη, συχνά εκ µέρους των κυβερνήσεων τους, αποτελεί τη βάση για τον ισχυ-
ρισµό της νοµιµότητας τους και γενικότερα της αποδοχής τους» (Singer 2004, 531).
Συνεπώς, εν απουσία κάποιου διεθνώς αποδεκτού νοµικού πλαισίου και έλλειψης
κάποιου εθιµικού κανόνα ή νόµου, ακόµα και στην περίπτωση που οι Ι.Σ.Ε.Α συνδεθούν
µε την έννοια του µισθοφόρου, αυτό δεν θα εµπόδιζε τα κράτη να προστρέξουν σε
αυτές, αρκεί ο λόγος για τον οποίο προσελήφθηκαν και οι αποστολές που θα αναλάµ-
βαναν, να µην έρχονταν σε σύγκρουση µε τις υπόλοιπες διεθνείς συµβατικές υποχρε-
ώσεις του κράτους. Ποιες όµως είναι οι επιδράσεις ή ποιοι είναι οι περιορισµοί που
υπάρχουν όταν τα κράτη προσφεύγουν σε αυτές; Τα όποια θέµατα ανακύπτουν, µπο-
ρούν να ανευρεθούν σε κράτη τα οποία ήδη έχουν κάνει εκτεταµένη χρήση αυτών των
εταιριών (κυρίως Η.Π.Α και Ην. Βασίλειο) σε διάφορες επιχειρήσεις ανά την υφήλιο και
σε κράτη τα οποία έχουν προστρέξει στον ιδιωτικό τοµέα για παροχή υπηρεσιών που
δεν έχουν άµεση σχέση µε τη διαδικασία της ένοπλης σύγκρουσης (µε απλά λόγια µε
τη µάχη σώµα µε σώµα) αλλά θεωρείται ότι την επηρεάζουν άµεσα (π.χ µεταφορές,
σίτιση, υγειονοµική υποστήριξη, στοχοποίηση, επικοινωνίες, στρατηγικός σχεδιασµός,
παροχή συµβουλών κ.τ.λ. µε τη µέθοδο του outsourcing). Τα παραπάνω θα διερευνη-
θούν σε τρία επίπεδα: στο οικονοµικό επίπεδο, στο επίπεδο της αποτελεσµατικότητας
και σε αυτό των σχέσεων ένοπλες δυνάµεις - κράτος και ένοπλες δυνάµεις - κοινωνία.       

Οικονοµικό Επίπεδο

Το οικονοµικό επίπεδο είναι το πιο σηµαντικό καθώς τα χρήµατα είναι η κινη-
τήριος δύναµη για τα πάντα. Συνεπώς, για να καθοριστεί εάν οι υπηρεσίες που µπο-
ρούν να προσφέρουν οι εταιρίες αυτές είναι πιο συµφέρουσες από αυτές που το ίδιο
το κράτος µπορεί να εξασφαλίσει µε τα εθνικά στρατιωτικά του τµήµατα (όπως διατεί-
νονται οι αντιπρόσωποι των Ι.Σ.Ε.Α), θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση κόστους - οφέ-
λους (αποτελεσµατικότητας) µιας παρεχόµενης υπηρεσίας, έστω π.χ ότι εξετάζεται η
µεταφορά στρατιωτικού εξοπλισµού στο θέατρο των επιχειρήσεων. Οι υποστηρικτές

16. Οι Συµβάσεις της Γενεύης έχουν γίνει αποδεκτές σχεδόν από όλα τα κράτη, γεγονός που επιβε-

βαιώνει την παγκοσµιότητα τους. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως και µε τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, αφού υπάρ-

χουν κράτη που δεν τα έχουν κυρώσει ακόµα. Π.χ οι Η.Π.Α δεν έχουν επικυρώσει το Πρώτο Πρόσθετο

Πρωτόκολλο (στο οποίο αναφέρεται ο ορισµός του µισθοφόρου), ενώ η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει κανέ-

να από τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα.
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των εταιριών συχνά υπογραµµίζουν την αποτελεσµατικότητα των εταιριών αυτών ως
ένα από τα µεγαλύτερα προτερήµατα τους. Οι ίδιοι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η
τιµή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρίες αυτές είναι όντως αρκετά υψηλή και
τα χρήµατα αυτά δίδονται µία µόνο φορά (µετά την καλή εκτέλεση του συµβολαίου).
Σε σύγκριση όµως µε τα χρήµατα που δαπανά ένα κράτος συνολικά στον αµυντικό
τοµέα του, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µισθοδοσίας και νοσηλείας του στρα-
τιωτικού προσωπικού µέχρι τα έξοδα συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισµού και γενι-
κά οτιδήποτε εντάσσεται στον όρο αµυντικές δαπάνες, τα χρήµατα είναι σαφώς λιγό-
τερα. Με τον ισχυρισµό αυτό, φθάνουν στο τελικό επιχείρηµα, σύµφωνα µε το οποίο
οι εταιρίες είναι σε θέση να παρέχουν φθηνότερες και αποτελεσµατικότερες υπηρε-
σίες για το κράτος, από ότι το ίδιο το κράτος για τον εαυτό του και προβάλλουν ως
παράδειγµα τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί που
ισχύουν στους νόµους της ελεύθερης αγοράς και στα οικονοµικά µεγέθη. Εάν η παρε-
χόµενη υπηρεσία είναι όντως φθηνότερη, αυτό θα φανεί στο τέλος και µε την ολοκλή-
ρωση του συµβολαίου της εταιρίας. Ο όρος ‘υπέρβαση πρὁπολογισµού’ είναι κάτι το
οποίο τείνει να επικρατήσει σε όλες σχεδόν τις συµβάσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα σχεδόν σε όλα τα κράτη αφού από τη στιγµή που συναφθεί το συµβόλαιο, µια
σειρά από κίνητρα οδηγεί τις εταιρίες να υπερχρεώνουν για τις υπηρεσίες τους. Άλλη
η τιµή που αρχικά συµφωνείται και άλλη η τελική τιµή. Η τελική τιµή της οποιαδήποτε
παρεχόµενης υπηρεσίας, ειδικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί εκ των προτέρων αφού είναι ανέφικτο να προβλεφθούν και πόσο µάλλον
να εισαχθούν στο συντασσόµενο συµβόλαιο, όλοι οι αστάθµητοι παράγοντες που εξε-
λίσσονται  σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο θέατρο επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, η ελεύθερη αγορά (µέσα στην οποία ισχυρίζονται ότι λειτουρ-
γούν οι εταιρίες αυτές) απαιτεί να υπάρχει ανταγωνισµός, πολλοί πελάτες και επάρ-
κεια χρηµάτων από τον καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό, η εµπειρία στις
Η.Π.Α κατά τα έτη 2005-2010 έδειξε ότι υπήρχε µονοπώλιο στη χρήση των εταιριών
αυτών, οι οποίες αναµφίβολα «ως ιδιωτικές εταιρίες έχουν ξεκάθαρους λόγους να µει-
ώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα» (McCoy 2010, 681) και εποµένως να µειώσουν την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών τους και συνακόλουθα την αποτελεσµατικότη-
τα τους. Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη µεγάλου αριθµού πελατών, αναφερόµαστε ουσια-
στικά σε έναν και µοναδικό πελάτη, το ίδιο το κράτος. Σήµερα θεωρείται ότι υπάρχει
ολιγοπώλιο σε υπηρεσίες logistics, ανταγωνισµός µε πολλές εταιρίες και πολλούς
πελάτες σε υπηρεσίες στατικής ασφάλειας και ασφάλειας προσώπων και µονοψώνιο17

σε υπηρεσίες πληροφοριών (θεωρώντας τις Η.Π.Α ως τον µεγαλύτερο αγοραστή). Από
την άλλη πλευρά και ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο, είναι ότι ο καταναλωτής - πελά-
της (το δηµοκρατικό κράτος δηλαδή) στηρίζεται στους φορολογούµενους του για να
καταφέρει να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές υποχρεώσεις του. Συνεπώς χρειάζεται να
δικαιολογήσει και να νοµιµοποιήσει την επιλογή του για προσφυγή στις εταιρίες αυτές,
παρουσιάζοντας στους πολίτες (εκλογικό σώµα) τους οικονοµικούς (προς το παρόν)
λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε ιδιωτικός φορέας και το ποσό που δεσµεύτηκε
από το αντίστοιχο κονδύλιο του πρὁπολογισµού για την αµοιβή της αναδόχου εται-
ρίας.
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17. Κατάσταση της αγοράς όπου υπάρχει ένας µόνο αγοραστής και πολλές εταιρίες που παρέχουν

τη ζητούµενη υπηρεσία.



Επίπεδο Αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο επίπεδο
αφορά κάποιες σκέψεις σχε-
τικά µε την αποτελεσµατικό-
τητα των εταιριών. Προτού
όµως παρουσιασθούν οι σκέ-
ψεις αυτές, θα πρέπει να επι-
σηµανθούν οι παράγοντες
που απαιτούν από τα εθνικά
στρατιωτικά τµήµατα να είναι
αποτελεσµατικά κατά την
εκτέλεση της αποστολής
τους. Η αποτελεσµατική
εκπλήρωση του ρόλου των
ενόπλων δυνάµεων κάθε κρά-
τους έχει διττή σηµασία.
Αρχικά θα πρέπει να είναι πάντα σε ετοιµότητα να διεξάγουν δίκαιους (just) πολέµους
προκειµένου να εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και τα θεµελιώδη ανθρώπινα
δικαιώµατα των πολιτών του κράτους τους από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Η ίδια
ετοιµότητα πρέπει να τηρείται και στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να διατεθούν τµή-
µατα για την αποσόβηση κρίσεων σε διάφορα µέρη της υφηλίου προκειµένου να δια-
σφαλιστεί η διεθνής ασφάλεια και τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα πολιτών σε
άλλα κράτη (επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης). Το δεύτερο και σηµαντικότερο έργο
που απαιτείται κάθε στιγµή και µε κάθε τρόπο να παρουσιάζεται προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, είναι αυτό της αποτροπής. Να είναι σε θέση δηλαδή να αποτρέπουν άδικες
(unjust) εξωτερικές και εσωτερικές απειλές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο οποι-
οσδήποτε επιβουλέας αποκτά σηµαντικό µερίδιο επιρροής στα πολιτικά και στρατιωτι-
κά δεδοµένα κάθε κράτους. 

Τα παραπάνω, αν υφίστανται συνεχώς, τότε οι πολίτες του κράτους απολαµ-
βάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα (π.χ το θεµελιώδες δικαίωµα να µην αποτε-
λούν υποκείµενα φυσικής βίας). Συνεπώς η αποτελεσµατικότητα είναι ο πρωταρχικός
παράγοντας νοµιµότητας της ύπαρξης των Ενόπλων ∆υνάµεων. Αν δεν υπάρχει απο-
τελεσµατικότητα, τότε εκλείπουν και οι λόγοι ύπαρξης τους. Με απλά λόγια επειδή η
παρουσία µόνο δεν αρκεί, η επιδίωξη της εκπλήρωσης του παραπάνω διπλού ρόλου
µε τον ανάλογο επαγγελµατισµό, θα πρέπει να είναι η βάση στη σκέψη κάθε φορέα
µέσα στις Ε∆, ο οποίος χαράσσει εθνική στρατιωτική στρατηγική.

Έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους
οποίους οι Ι.Σ.Ε.Α δεν µπορούν να θεωρηθούν το ίδιο επαγγελµατίες και αποτελεσµα-
τικοί σε σχέση µε τις Ε∆ του κάθε κράτους. Αρχικά οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι
έννοιες όπως πατριωτισµός, πειθαρχία, υπακοή, ήθος, κοινωνική προσφορά, αίσθηση
καθήκοντος, είναι ασύµβατες µε τα κίνητρα του προσωπικού που επιλέγεται από τις
εταιρίες, αφού γνωρίζουµε ότι η πραγµατική επιδίωξη του είναι η απόκτηση µεγαλύτε-
ρων οικονοµικών απολαβών. Στην περίπτωση και εφόσον το προσωπικό που θα προ-
σληφθεί είναι πρώην στρατιωτικοί ή αστυνοµικοί, θα πραγµατοποιηθεί µια ταχύρρυθ-
µη εκπαίδευση 2-3 µηνών και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν για την περιοχή που θα
εργαστούν. Εύλογες είναι λοιπόν οι επιφυλάξεις που δηµιουργούνται σχετικά µε την
επαρκή προετοιµασία και εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών, τη συνοχή που θα επιδεί-
ξουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, το ήθος και τη συµµόρφωση τους µε τους
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Υπάλληλος εταιρείας εκτελεί χρέη διπλοσκοπού σε σηµείο
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κανόνες διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (jus in bello) και την πίστη τους να εκτελέ-
σουν µέχρι «τελευταίας ρανίδας του αίµατος τους» την αποστολή τους (Stanger 2009,
90). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για τη δράση των εταιριών αυτών στο Ιράκ και
Αφγανιστάν, «το προσωπικό των Ι.Σ.Ε.Α, όντας εστιασµένο στους όρους των συµβολαί-
ων τους και µε λίγη κατανόηση των γενικότερων ΑΝΣΚ των επιχειρήσεων, άνοιγαν πυρ
σε οποιονδήποτε θεωρούσαν πιθανή απειλή……. Από όλες τις απόψεις, τα εθνικά στρα-
τιωτικά τµήµατα, παρουσίασαν µακράν καλύτερη συµπεριφορά από το προσωπικό των
Ι.Σ.Ε.Α…….. Χωρίς προηγούµενη εµπειρία και µε ελάχιστη εκπαίδευση, το προσωπικό
των Ι.Σ.Ε.Α δηµιούργησε τα µεγαλύτερα προβλήµατα στο Ιράκ και Αφγανιστάν…..»
(Mochaitis 2014, 40-5).

Επιπλέον, ο πυρήνας του στρατιωτικού επαγγέλµατος, σε αντίθεση µε τις εται-
ρίες αυτές, χαρακτηρίζεται από τρεις ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες ιδιότητες: το
γεγονός ότι υπάρχει ειδική ευθύνη για µια σειρά σοβαρότατων αποστολών (π.χ φύλα-
ξη συνόρων), ότι υπάρχει κώδικας ηθικής και κώδικας απαράδεκτης συµπεριφοράς και
ότι υπάρχει εσωτερικό σύστηµα ποινών σε περίπτωση που κάποιος δεν εκτέλεσε ή
παρέλειψε να εκτελέσει συγκεκριµένη δραστηριότητα. Οι Ι.Σ.Ε.Α λειτουργούν κάτω
από διαφορετικό εποπτικό σύστηµα - εάν υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιο εκ µέρους των
κρατών και των διεθνών οργανισµών -, οι νόµοι που οριοθετούν τις δραστηριότητες
τους είναι ατελείς και πρακτικά µη εφαρµόσιµοι (και αυτό όπως αναφέρθηκε σε προη-
γούµενες γραµµές διότι τα ίδια τα κράτη δεν δείχνουν ενδιαφέρον), δεν υπόκεινται
κάτω από οποιοδήποτε στρατιωτικό ποινικό κώδικα ούτε επηρεάζονται από κάποιο
στρατιωτικό κανόνα (γραπτό ή άγραφο) και µπορούν να αποσυρθούν από την περιοχή
των επιχειρήσεων αυτοβούλως και όποτε κρίνουν ότι θίγονται τα συµφέροντα τους.
Όπως χαρακτηριστικά πάλι αναφέρεται «αν και οι δύο (στρατιωτικά τµήµατα και Ι.Σ.Ε.Α)
στην ίδια αποστολή, η τόσο κακή συµπεριφορά του ενός (των Ι.Σ.Ε.Α) ζηµιώνει τη φήµη
του άλλου…… Η εθνική νοµοθεσία των Η.Π.Α και η διεθνής νοµοθεσία έχουν αποδειχθεί
ανεπαρκείς στο να καταλογίσουν ευθύνες στις εταιρίες για τυχόν αντισυµβατική συµπε-
ριφορά τους……» (Mochaitis 2014, 74).

Ταυτόχρονα  δεν υφίσταται επίσηµη αρχή ή εκπαιδευµένοι στρατιωτικοί ή
όποιοι άλλοι υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα οι οποίοι να είναι σε θέση να ελέγχουν
κάθε στιγµή την εκτέλεση των συµβολαίων τους, ενώ ακόµα και η παρουσία τους στο
πεδίο των επιχειρήσεων δηµιουργεί δυσχέρειες στην εκτέλεση της αποστολής των
εθνικών στρατιωτικών τµηµάτων. Και αυτό είναι λογικό και επόµενο, καθώς η ύπαρξη
ιδιωτών στο πεδίο των επιχειρήσεων για εκτέλεση αποστολών που παραδοσιακά ανα-
λαµβάνουν οι ένοπλες δυνάµεις και οι οποίοι αµείβονται σαφώς καλύτερα από τα στε-
λέχη των στρατιωτικών τµηµάτων, φέρουν -στις περισσότερες των περιπτώσεων-
καλύτερο εξοπλισµό και που πρακτικά δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο, δηµιουργεί τις
ιδανικές συνθήκες για ραγδαία πτώση του ηθικού των εθνικών στρατευµάτων και
αρνητικές σκέψεις για το ορθό και δίκαιο της αποστολής τους. Αυτό µε τη σειρά του
συνεπάγεται τη διαρροή στρατιωτικού προσωπικού προς τις εταιρίες αυτές, κυρίως
των στελεχών µε κρίσιµες ειδικότητες (Ειδικές ∆υνάµεις18, χειριστές ιδιαίτερων οπλι-
κών συστηµάτων, τεχνίτες πολύπλοκου στρατιωτικού εξοπλισµού κ.λ.π) και την ολοέ-
να αυξανόµενη εξάρτηση των Ε∆ από τις ιδιωτικές εταιρίες για επιτυχή ολοκλήρωση
του έργου τους19. 
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18. Στο Ιράκ υπήρχαν περισσότερα πρώην στελέχη των αγγλικών ειδικών δυνάµεων στις Ι.Σ.Ε.Α,

από τα εν ενεργεία στελέχη των αγγλικών ειδικών δυνάµεων. 

19. «Οι Η.Π.Α ξεκίνησαν τον πόλεµο στο Ιράκ µε ένα επίπεδο δυνάµεων όπου οι Ι.Σ.Ε.Α ήταν απα-

ραίτητες» (Verkuil 2007, 19). Αυτό έγινε όχι διότι οι Η.Π.Α δεν διέθεταν το κατάλληλο επίπεδο δυνάµεων,

αλλά εξαιτίας της συνεχούς χρήσης αυτών των εταιριών.  



Η εξάρτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν κάποιες υπηρεσίες ανατί-
θενται στις εταιρίες αυτές σε ειρηνική περίοδο µε τη διαδικασία του outsourcing. Και
αυτό διότι ό,τι δεν θα µάθει ο στρατιωτικός να πραγµατοποιεί στην ειρήνη, σίγουρα
δεν θα το κάνει σε πολεµική περίοδο. Ας υποτεθεί λοιπόν, ότι προσλαµβάνεται µία
εταιρία για να παρέχει υπηρεσίες catering σε ένα αριθµό στρατοπέδων, µε σκοπό την
παροχή ποιοτικότερου συσσιτίου και την απεµπλοκή προσωπικού προκειµένου να
εκπαιδευτεί σε καθαρά επιχειρησιακά αντικείµενα. Επιπλέον προσλαµβάνεται ακόµα
µία εταιρία για να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας στον ίδιο αριθµό στρα-
τοπέδων. Αυτό σηµαίνει ότι ένας ικανοποιητικός αριθµός προσωπικού αποδεσµεύεται
από δύο απαιτητικές και καθόλα υπεύθυνες λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα ανελλι-
πώς στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αυτών της παρασκευής συσσιτίου και της
ασφάλειας. Μέχρι το σηµείο αυτό και όσο διαρκεί η ειρηνική περίοδος, όλα φαίνονται
ιδανικά. Τι θα συµβεί όµως σε περίοδο επιχειρήσεων; Θα υπάρχει όρος στα συµβόλαια
που θα αναγκάζει τις εταιρίες να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στο θέατρο του πολέ-
µου; Αν υπάρχει, πόσο σίγουροι θα είµαστε ότι θα το πράξουν; Αν δεν υπάρχει, θα
είναι σε θέση κάποιος – µέλος των Ε∆ - να εκτελέσει τις παραπάνω υπηρεσίες, λαµβά-
νοντας ως δεδοµένο ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε µε αυτές από τον καιρό της ειρήνης;
Αυτά και πλήθος άλλων ερωτηµάτων δηµιουργούνται και όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται «Λόγω των Ι.Σ.Ε.Α οι στρατιωτικοί χάνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν σηµα-
ντικούς τοµείς του πολέµου, όχι µόνο σε συστήµατα διοίκησης αλλά και σε συστήµατα
επικοινωνιών και παρακολούθησης» (Campbell 2000) και «η µείωση του στρατιωτικού
προσωπικού σε συνδυασµό µε την ανάθεση στρατιωτικών αποστολών σε ιδιώτες, οδή-
γησε στο φαινόµενο της εξάρτησης σε αυτές τις εταιρίες όχι µόνο για λογιστική υποστή-
ριξη αλλά και για υποστήριξη σε µάχες….. Πρακτικά ο ιδιωτικός τοµέας έχει γίνει η εφε-
δρική δύναµη που µπορεί να ολοκληρώσει ένα πλήθος στρατιωτικών αποστολών….. Στην
πραγµατικότητα το προσωπικό των Ι.Σ.Ε.Α το οποίο αποτελείται από πρώην στρατιωτι-
κούς, αποτελεί τη νέα ιδιωτική εφεδρεία των στρατιωτικών» (Heinecken and Motzouris
2011, 81).   

Επίδραση στις Σχέσεις Κράτος - Ένοπλες ∆υνάµεις 
και Κοινωνία - Ένοπλες ∆υνάµεις

Η αυξανόµενη χρήση των εταιριών µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών που σχε-
τίζονται άµεσα µε το δηµόσιο αγαθό της εθνικής άµυνας, αντιπροσωπεύει στο τµήµα
που της αναλογεί, τη διαδικασία που ονοµάζεται αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίη-
ση δηµόσιων λειτουργιών (destatisation - privatization). Η αντίληψη της απελευθέρω-
σης στον ιδιωτικό τοµέα άλλων δηµοσίων λειτουργιών, όπως η εκπαίδευση (ιδιωτικά
σχολεία - πανεπιστήµια), η υγειονοµική περίθαλψη (ιδιωτικά νοσοκοµεία), οι µεταφο-
ρές (λιµάνια - αεροδρόµια - αστικές συγκοινωνίες), είναι γενικά αποδεκτό (και επιθυ-
µητό σε πολλές περιπτώσεις) ότι αποτελεί τρόπο έτσι ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να
βελτιωθούν εξαιτίας του ανταγωνισµού που υφίσταται. Ο ίδιος όµως ισχυρισµός δεν
είναι δυνατόν να ισχύει για την εθνική άµυνα, αφενός διότι πρόκειται για µία ιδιαίτερη
κρατική λειτουργία και αφετέρου διότι αποτελεί το θεµέλιο λίθο της ύπαρξης µιας
καλά οργανωµένης πολιτείας στην οποία παρέχονται όλα τα υπόλοιπα δηµόσια αγαθά
(υγεία, δικαιοσύνη, ασφάλεια κτλ). Η ανάθεση έργου στις Ι.Σ.Ε.Α, ακόµα και της πιο
απλής αποστολής εκ µέρους του επίσηµου κράτους, αποτελεί εθνική και διεθνή δήλω-
ση ότι οι Ε∆ του αδυνατούν πλέον να επιτελέσουν το έργο και να υλοποιήσουν τη
διπλή αποστολή που αναφέρθηκε σε προηγούµενες γραµµές. Συνεπώς, από τις βασι-
κότερες επιδράσεις όταν τα κράτη προσφεύγουν στις Ι.Σ.Ε.Α είναι η διατάραξη της
ισορροπίας στις σχέσεις ενόπλων δυνάµεων - κράτους και ενόπλων δυνάµεων - κοινω-
νίας και η διάρρηξη των µεταξύ τους αµφίδροµων σχέσεων. 
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Επιπρόσθετα, η ανάθεση έργου στις Ι.Σ.Ε.Α υποδηλώνει την ύπαρξη σηµαντι-
κών κενών σε ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογία και εκπαίδευση στρατιωτικού προσω-
πικού που είναι απαραίτητα σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο σε ένα κράτος για να
ανταποκριθεί στα διλήµµατα ασφαλείας που αντιµετωπίζει (Erbel 2017). Και αυτά τα
κενά δηµιουργήθηκαν διότι σε κάποια προγενέστερη χρονική περίοδο δεν υπήρξε η
κατάλληλη συνεργασία µεταξύ εξωτερικής, αµυντικής και οικονοµικής πολιτικής εκ
µέρους του κράτους, η οποία θα είχε προβλέψει τη δηµιουργία αυτών, θα είχε προβεί
στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και δεν θα αναγκαζόταν να προστρέξει στον
ιδιωτικό τοµέα για να καλύψει ακριβώς αυτά τα κενά. Με τη σειρά του ο ιδιωτικός τοµέ-
ας και συγκεκριµένα οι ‘’εξειδικευµένες’’ Ι.Σ.Ε.Α, θα προσπαθούν  «να πείθουν τους
πελάτες (τα κράτη) ότι οι απειλές τις οποίες µπορούν να αντιµετωπίσουν, είναι οι πιο
πραγµατικές, οι πιο βασικές και οι πιο επερχόµενες» (Leander 2002, 557), θέτοντας µε
αυτό τον τρόπο εύλογες απορίες σχετικά µε θέµατα διαµόρφωσης και παρέµβασης  στη
στρατηγική κάθε κράτους. Όπως σωστά παρατηρήθηκε, «η πρωτοπόρος πολεµική εται-
ρία του µέλλοντος θα είναι αυτή που θα διαµορφώνει γνώµες…..» και επίσης «ποιο είναι
το σηµείο πέρα από το οποίο οι ιδιωτικές εταιρίες αποκτούν επιρροή σε πολιτικές απο-
φάσεις ή στην εφαρµογή τους;» (Munckler 2011, 228). Όλα τα παραπάνω, πέρα από τα
µηνύµατα που στέλνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, αποτελούν σαφή απειλή στην
ίδια την ύπαρξη του κράτους, αφού µε την υποβάθµιση των δυνατοτήτων των στρατιω-
τικών του τµηµάτων και την αµφισβήτηση αµυντικής πολιτικής και στρατηγικής του,
υποσκάπτεται η εθνική του κυριαρχία. Και αυτό διότι οι Ε∆ είναι ο φορέας που σχεδιά-
στηκε να λειτουργεί ώστε να εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία κάθε κράτους και το
αποκλειστικό όργανο κάθε κράτους στην άσκηση νόµιµης βίας για τη διαφύλαξη της
εθνικής κυριαρχίας.

Η ανάθεση όµως αποστολών στις Ι.Σ.Ε.Α δηµιουργεί επίσης σοβαρά προβλή-
µατα στη λειτουργία ενός δηµοκρατικού κράτους και ειδικότερα στο δηµοκρατικό
έλεγχο της άσκησης της νόµιµης βίας εκ µέρους του. Και αυτό διότι υπάρχει έλλειψη
πληροφοριών σχετικά µε τα συµβόλαια τους και τη διαδικασία που ακολουθείται από
κρατικούς φορείς για να προσληφθούν τέτοιες εταιρίες και πιο σηµαντικό επειδή δεν
είναι δυνατόν να υπάρξει αντικειµενικός έλεγχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συµ-
βολαίου20.  Όπως φάνηκε από τις πρόσφατες µεγάλες επιχειρήσεις (Ιράκ και Αφγανι-
στάν), «η χρήση των Ι.Σ.Ε.Α κάνει πιο εύκολη την προσφυγή ενός κράτους στον πόλεµο,
αφού µειώνεται η δηµόσια απόρριψη από τις δηµοκρατικές διαδικασίες που οδηγούν σε
αυτήν την πράξη και για τον ίδιο λόγο γίνεται λιγότερο πολιτικά και οικονοµικά πολύπλο-
κη η διατήρηση και συνέχιση ενός ανεπιθύµητου πολέµου» (Machairas 2014, 61), ενώ
παράλληλα «υπονοµεύεται η ηθική και πατριωτική υποστήριξη στις ένοπλες δυνάµεις
………… και τίθεται σε κίνδυνο η ήδη επισφαλής διπλωµατική και ηθική θέση του κρά-
τους……….. στα µάτια του υπόλοιπου κόσµου» (Michaels 2004, 1010). Αυτό σηµαίνει ότι
πραγµατοποιείται παράκαµψη ενστάσεων από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς που
αντιτίθεται στην µεγαλύτερη έκφραση του µονοπωλίου της νόµιµης βίας του κράτους
- του πολεµικού φαινόµενου -, ελαχιστοποίηση του πολιτικού κόστους και της κοινωνι-
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20. Βλ. αναφορά του Κυβερνητικού Γραφείου Λογοδοσίας των Η.Π.Α (US Government Accountability

Office) προς το Κογκρέσο των Η.Π.Α, σελ. 1 (το ίδιο περίπου αναφέρεται και στη σελ.26), όπου αναφέρε-

ται ότι «η απουσία ολοκληρωµένων πληροφοριών για τα συµβόλαια και τη δράση των εταιριών στις επιχει-

ρήσεις των Η.Π.Α σε Ιράκ και Αφγανιστάν, περιορίζει την ικανότητα όλων των δηµόσιων φορέων να ανα-

πτύξουν µια σαφή εικόνα για την προσφυγή του κράτους στις εταιρίες αυτές, τις αποστολές που αναλαµ-

βάνουν και το κόστος των ενεργειών τους.» και σελ.14 όπου αναφέρεται «Οι αξιωµατούχοι των φορέων

που προσλαµβάνουν τις εταιρίες, αναγνωρίζουν ότι υποεκτιµούν τον πραγµατικό αριθµό του προσωπικού

που εργάζεται επ’ωφελεία αυτών». Το έγγραφο διαθέσιµο στη διεύθυνση http://gao.gov/new.items

/d101.pdf. 



κής κατακραυγής µπροστά στην εικόνα των θυµάτων21 και τελικά διάβρωση των νόµι-
µων διαδικασιών ενός κράτους και της εµπιστοσύνης των πολιτών προς αυτό και προς
τις ένοπλες δυνάµεις του (η εµπιστοσύνη των πολιτών προς την κρατική υπόσταση
κλονίζεται όταν αυτοί συνειδητοποιούν ότι το κράτος απεµπολεί την ευθύνη που έχει
για να προσφέρει δηµόσια εθνική άµυνα). Και αυτά µπορούν να συµβούν όχι µόνο σε
περιπτώσεις ανθρωπιστικών επεµβάσεων για αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, όπως ήταν οι επιχειρήσεις σε
Ιράκ και Αφγανιστάν, αλλά και σε περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη του
κράτους από εξωτερική απειλή (επίθεση από άλλο κράτος - αυτή η µορφή σύρραξης
προς το παρόν τείνει να εξαλειφθεί), όπως επίσης και σε περιπτώσεις εσωτερικής
απειλής από ένοπλα κινήµατα εντός του κράτους (βλ. περιπτώσεις Σιέρρα Λεόνε,
Σοµαλία, Αγκόλα, Παπούα Νέα Γουινέα).   

Στις γραµµές που προηγήθηκαν, πραγµατοποιήθηκε µια απόπειρα καθορι-
σµού της οντότητας της Ιδιωτικής Στρατιωτικής Εταιρίας Ασφαλείας (PMSC) όπως
αυτή έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, παρουσιάστηκε η σχέση που µπορεί να έχει µε
την έννοια του µισθοφορισµού και διατυπώθηκαν κάποιες σκέψεις σχετικά µε την
πολυεπίπεδη επίδραση που πιθανόν να έχει η προσφυγή των κρατών σε εταιρίες
αυτού του είδους. Αν και τυπικά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε (για τους λόγους που
αναφέρθηκαν) ότι πρόκειται για εταιρίες µισθοφόρων αλλά περισσότερο για φαινόµε-
νο ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας, παρόλα αυτά και µόνο η ύπαρξη της πιθανότητας
άσκησης σωµατικής βίας µε αντάλλαγµα σηµαντικά χρηµατικά ποσά, θέτει σοβαρούς
πολιτικούς, κοινωνικούς και ηθικούς προβληµατισµούς για τη χρήση τους. Αυτό ακρι-
βώς το κίνητρο του απεριόριστου κέρδους µε οποιοδήποτε κόστος, είναι που καθορί-
ζει πραγµατικά τις πράξεις τους και τους οδηγεί είτε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
ακόµα και σε παράγοντες που δυναµιτίζουν την εθνική, περιφερειακή και διεθνή ασφά-
λεια22 (µε το δεδοµένο ότι όποιος διαθέτει χρήµατα, προσλαµβάνει εταιρίες άρα δια-
θέτει δύναµη), είτε να εγκαταλείπουν την εκτέλεση των συµβολαίων τους κατά τη διάρ-
κεια σηµαντικών επιχειρήσεων (π.χ για την αποκατάσταση διεθνούς ειρήνης και ασφά-
λειας) όταν αντιληφθούν ότι θίγονται τα συµφέροντα και οι ζωές των εργαζοµένων
τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει µεταλλάξει το σύγχρονο θέατρο επι-
χειρήσεων καθώς δεν απαιτείται η άσκηση φυσικής βίας και φυσικής παρουσίας εκ
µέρους τους, όπως για παράδειγµα ο κυβερνοχώρος (εταιρίες ή ιδιώτες ‘µισθοφόροι’
– cybermercenaries) (Maurer 2018) ή η χρήση ‘drone-mercenaries' (Arduino 2018),
παρέχοντας έτσι νέες προεκτάσεις στην έννοια του µισθοφόρου και νέο χαρακτήρα
στις εταιρίες που θα χρησιµοποιηθούν από τα κράτη (και όχι µόνο) για να ικανοποιή-
σουν τις γεωπολιτικές και στρατηγικές επιδιώξεις τους.

Από την άλλη πλευρά, σηµαντικές είναι και οι επιδράσεις από την ολοένα
αυξανόµενη παρουσία των εταιριών αυτών (κάποιες από αυτές εµφανίζονται πλέον ως
συµβουλευτικές εταιρίες σε θέµατα άµυνας, βλέπε την περίπτωση της µοναδικής εται-
ρίας στη γείτονα χώρα Τουρκία23) στη συνοχή και νόµιµη λειτουργία του κράτους και
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21. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πληροφορίες που έφθασαν στην κοινή γνώµη των Η.Π.Α για τις απώ-

λειες σε προσωπικό των Ι.Σ.Ε.Α ήταν ελάχιστες. Περίπου 500 ιδιώτες έχασαν τη ζωή τους στις επιχειρήσεις

στο Ιράκ και Αφγανιστάν από το 2003, µε ελάχιστη κάλυψη του θέµατος από τα µέσα ενηµέρωσης.

22. Βλ. την περίπτωση της εταιρίας (Malhama Tactical) που παρέχει υπηρεσίες για το Ισλαµικό Κρά-

τος στη Συρία, στη διεύθυνση https://foreignpolicy.com/2017/02/10/the-world-first-jihadi-private-military-

contractor-syria-russia-malhama-tactical/

23. Πρόκειται για την εταιρία Sadat International Defense Consulting. Για τις υπηρεσίες που µπορεί

να προσφέρει βλ. διεύθυνση www.sadat.com.tr/our-services.html. Για το όραµα της εταιρίας βλ.

www.sadat.com.tr/about-us/our-mission.html , όπου αναφέρει « η αποστολή της εταιρίας είναι η παροχή

αµυντικής συνεργασίας ανάµεσα στα ισλαµικά κράτη ώστε να βοηθήσουµε τον ισλαµικό κόσµο  να λάβει

τη θέση του ανάµεσα στις Μεγάλες ∆υνάµεις………..». 



στο δηµοκρατικό χαρακτήρα
του. Η όποια απόπειρα επιβο-
λής κανόνων και νόµων στη
λειτουργία τους, φαίνεται ότι
βρίσκεται σε εµβρυακό επί-
πεδο και αυτό θα µπορούσε
να ειπωθεί ότι είναι λογικό για
δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος
είναι ότι τα κράτη (και ιδίως
τα ισχυρά µε τους συµµά-
χους τους) δεν επιθυµούν να
δηµιουργήσουν νοµοθετικό
πλαίσιο, το οποίο θα περιορί-
ζει τη χρήση αυτών των εται-
ριών και συνεπώς θα εξαφα-
νίζει το όποιο πολιτικό πλεο-
νέκτηµα σε περιστάσεις όπου

η χρήση των εθνικών στρατιωτικών τµηµάτων για διάφορους λόγους (ηθικούς, κοινω-
νικούς, πολιτικούς) θα είναι αδύνατη ή περιορισµένη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην
περίπτωση που τα κράτη εκδηλώσουν εµφανώς το ενδιαφέρον να ρυθµίσουν κάθε
νοµική λεπτοµέρεια της ύπαρξης των εταιριών αυτών, θα δηλώνουν ότι νοµιµοποιούν
και αποδέχονται την ιδιωτική στρατιωτική βιοµηχανία µε τις ανάλογες βέβαια συνέπει-
ες που αναφέρθηκαν προηγουµένως τόσο στην αρµονική δηµοκρατική λειτουργία της
επίσηµης κρατικής αρχής όσο και στην κανονικότητα των ενόπλων δυνάµεων του.

Σε ό,τι αφορά το κράτος µας, αν και δαπανάται το µεγαλύτερο ποσό σε δαπά-
νες για εθνική άµυνα από τον εθνικό πρὁπολογισµό σε σχέση µε το ΑΕΠ κάθε χώρας
και σε σύγκριση µε άλλα ευρωπἀκά κράτη (2,23% του ΑΕΠ το 2014 και 2,42% το
2015)24, οι δαπάνες για παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα
(outsourcing) είναι σε µηδενικά επίπεδα. Αυτό σηµαίνει ότι οι Ε∆ µας εκπληρώνουν
στον ύψιστο βαθµό την αποστολή τους και το καθηµερινό τους έργο παρά τις όποιες
οικονοµικές δυσκολίες των τελευταίων ετών. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται η εµπιστοσύ-
νη των κυβερνήσεων στην αποτρεπτική ισχύ τους και η καθολική αποδοχή τους από
την ελληνική κοινωνία µε δεδοµένο ότι ο θεσµός των Ε∆ εξακολουθεί να παραµένει
στην ψηλότερη θέση στις προτιµήσεις του έλληνα πολίτη. Ο στρατηγικός µας σχεδια-
σµός θα πρέπει να έχει ως βάση το γεγονός ότι δεν πρέπει να µείνουµε ποτέ πίσω από
τις εξελίξεις σε οποιοδήποτε τοµέα της εθνικής άµυνας (τεχνολογικό, τακτικό, υλικό),
αφού σίγουρα διαθέτουµε το καλύτερο έµψυχο υλικό και έχουµε τη άκρατη θέληση και
την ικανότητα να αποτρέψουµε τη δηµιουργία ελλείµµατος ασφάλειας στη χώρα µας.
Είµαστε θεµατοφύλακες σπουδαίας κληρονοµιάς και υπερασπιστές θεµελιωδών ηθι-
κών αρχών και έτσι θα παραµείνουµε παρά τις όποιες προκλήσεις. 

Έχοντας κατά νου τη δήλωση του δεύτερου κατά σειρά Γενικού Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών, του Σουηδού Dag Hammarskjold, ότι «οι ειρηνευτικές επιχειρή-
σεις δεν είναι δουλειά για στρατιωτικούς, αλλά µόνο οι στρατιωτικοί µπορούν να τις
εκτελέσουν», δεν πρέπει ποτέ να εκφραστεί σε µελλοντικό χρόνο και παραφράζοντας
την παραπάνω άποψη, ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι δουλειά του ιδιωτι-
κού τοµέα, αλλά µόνο οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες µπορούν να τις εκτελέσουν». 
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24. Βλ. ‘’National Defence Data 2013-2014 and 2015 (est.) of the 27 EDA Member States’’ (πλην

∆ανίας), του European Defence Agency, Ιούνιος 2016, σελ.6 διαθέσιµο στην ιστοσελίδα

www.eda.europa.eu.

Υπάλληλος εταιρείας πραγµατοποιεί εκπαίδευση σε µέλη
Αφγανικού Στρατού θέση Μάχης µε Μ-16
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Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Γεννηµένος στα Γιαννιτσά τον Απρίλιο του 1978. Εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων το 1997 και αποφοίτηση το 2001 ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Παρα-
κολούθηση όλων των προβλεπόµενων σχολείων του Όπλου και της Σχολής ∆ιοίκησης
και Επιτελών (Σ∆ΙΕΠ) το 2016. Υπηρέτηση σε διάφορες Μονάδες ΠΒ στα καθήκοντα
του Αξιωµατικού Βολής, ∆ιοικητή Πυρχίας, Αξιωµατικού Επιχειρήσεων, Αξκού 2ου Γρ.,
Αξκού 4ου Γρ., Υδκτή Μονάδας. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ∆ιε-
θνείς Σχέσεις µε ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και στη ∆ιεθνή Πολιτική, του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από το 2013. Κάτοχος πτυχίου Αγγλικής και Γερµανικής

γλώσσας. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα η εξέλιξη των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ), η
σχέση των Ιδιωτικών Στρατιωτικών Εταιριών Ασφαλείας (Private Military and Security Companies -
PMSC’s) µε τη διεθνή έννοµη τάξη και η εφαρµογή της Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence) -
Αυτόνοµων Οπλικών Συστηµάτων (Autonomous Weapon Systems) στη στρατιωτική κουλτούρα.  Έγγα-
µος µε δύο τέκνα.    



Τα συµβατικά προβλήµατα
απαιτούν 

µη συµβατικές λύσεις

Η αποφυγή της κα-
ταστροφικής και ασύµφορης
συµβατικής σύγκρουσης και
οι νέες µορφές πολέµου,
αποτελούν µερικά από τα
βασικά επιχειρήµατα, που
ενισχύουν την επιλογή των
Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ)1

έναντι άλλων, σε καιρό ειρή-
νης, κρίσης ή πολέµου. Η ελεγχόµενη και µετρηµένη δράση τους, χωρίς τον κίνδυνο
εκτροπής σε γενικευµένες συρράξεις, αποδεικνύεται από την ιστορία ως ισχυρό στρα-
τιωτικό, πολιτικό και διαπραγµατευτικό «εργαλείο».

Σκοπός της προσέγγισης2 είναι ο εντοπισµός των βασικών Αρχών του Πολέ-
µου, που ισχύουν για τις ∆ιακλαδικές Ειδικές Επιχειρήσεις (∆EΕ) και η ανάλυση τους,
µέσα από τη µελέτη περίπτωσης, της βρετανικής επιχείρησης διάσωσης οµήρων
«BARRAS». Αρχικά θα πλαισιωθεί η επιχείρηση χωροχρονικά, µε σκοπό να αναγνωρι-
στούν τα «συµφραζόµενα3» της ιστορίας. Θα παρατεθούν η αφορµή και η διεξαγωγή
της επιχείρησης, όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγµένα από κριτική. Έπειτα, θα
αναλυθούν οι αρχές πολέµου, που εντοπίστηκαν στο παράδειγµα. Τέλος, θα αναφερ-
θούν συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση. 

Για την κατανόηση της παρακάτω µελέτης περίπτωσης, κρίθηκε σκόπιµο να
αναφερθούν τα βασικά στοιχεία, που πλαισιώνουν την έννοια των ∆ΕΕ. Είναι από την
φύση τους διακλαδικές (AJP 3.8 2013, 15), αφού συχνά ενεργούν µε διάφορα µέσα σε
εχθρικό έδαφος ή σε πολιτικά και διπλωµατικά ευαίσθητες περιοχές και απαιτούν
συνήθως διακλαδική υποστήριξη και συντονισµό. Χαρακτηρίζονται από ένα ή περισσό-
τερα από τα ακόλουθα: ευαίσθητες χρονικές δεσµεύσεις, χαµηλή ορατότητα, εργασία
µε ή µέσω αυτοχθόνων δυνάµεων, µεγαλύτερες απαιτήσεις για πολιτιστική εµπειρο-
γνωµοσύνη και υψηλό βαθµό κινδύνου (JP 3-05 2014, 18). Η επιτυχία τους βασίζεται
στην τόλµη, την ευκαµψία, την εφευρετικότητα, την πρωτοβουλία, τη διακριτικότητα
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"Βασικές αρχές πολέµου στη βρετανική Ειδική Επιχείρηση
«BARRAS» (2000), στη Σιέρα Λεόνε"
ôου Ανχη (ΠΖ) Γεώργιου Κωστή, Σπουδαστή της 15ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ

1. Οι ΕΕ είναι στρατιωτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από ειδικά επιλεγµένες, οργανωµένες,

εκπαιδευµένες και εξοπλισµένες δυνάµεις, που χρησιµοποιούν επιχειρησιακές τεχνικές και πρότυπα ανά-

πτυξης, µη συνήθη (µη συµβατά) σε συµβατικές δυνάµεις, σε εχθρικές, απαγορευµένες ή πολιτικά ευαίσθη-

τες περιοχές (∆Ε 3.8 2014, 15).

2. Η ιδέα αλλά και ο κορµός της προσέγγισης, στηρίχτηκαν στο άρθρο του Sloggett, ενώ επιπλέον

λεπτοµέρειες το έντυπο του Fowler. 

3. Η αληθινή ιστορία δεν µπορεί να κατανοηθεί χωρίς τις συγκεκριµένες συνθήκες µέσα στις οποί-

ες διαδραµατίζεται, χωρίς δηλαδή «τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά συµφραζόµενά της» (Λιάκος,

2009, 13).

Πηγή το βιβλίο του Fowler



µικρών και ειδικά εξοπλισµένων οµάδων, καθώς και σε άλλες τεχνικές - δεξιότητες των
ατόµων που τις απαρτίζουν (∆Ε 3.8 2014, 15).

Επιχείρηση «BARRAS»

Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και το αίτιο

Η Σιέρα Λεόνε είναι µια τροπική χώρα, των 7 περίπου εκατοµµυρίων πολιτών
στη ∆υτική Αφρική (εικόνα 1), µε σηµαντικό γεωφυσικό πλούτο και αφθονία σε πολύ-
τιµα µέταλλα. Όντας αποικία των Βρετανών και αργότερα προτεκτοράτο, έδειχνε να
έχει εξαιρετικές προοπτικές4. Ο πληθυσµός αποτελείται από διάφορες φυλές και η
πλειοψηφία του είναι µουσουλµάνοι. Η κατάρρευση της ευηµερίας της ανεξάρτητης
από το 1961, Σιέρα Λεόνε, ξεκινάει ουσιαστικά µετά την κατάρρευση της κυβέρνησης
του 1967. Μέχρι το 1999, µια σειρά από επαναστάσεις, δικτατορίες και βίαιες
συγκρούσεις, υποχρέωσαν τον ΟΗΕ5 να επέµβει. Τον Οκτώβριο του 1999, ξεκίνησε η
αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στη Σιέρα Λεόνε6 (UNAMSIL), µε σκοπό την εφαρµο-
γή του σχεδίου αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR). Σηµαντική απει-
λή της παραπάνω αποστολής, στα πρώτα της τουλάχιστο στάδια, ήταν µια «συµµο-
ρία7», η οποία αυτοαποκαλείτο «τα παιδιά της δυτική όχθης8» (WSB) και τροµοκρατού-
σαν την περιοχή µεταξύ της πρωτεύουσας Φριτάουν (Freetown) και των µεγαλύτερων
πόλεων νοτιοανατολικά9. Ήταν απειλή για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι δεν είχαν
αναφερθεί στα πρακτικά της DDR ως µέλη της συµφωνίας, οπότε δεν µπορούσαν να
επωφεληθούν κάποιων διατάξεων, όπως της απορρόφησής τους από τον τακτικό
στρατό10 (Evoe 2008, 74). ∆εύτερον, διότι αποτελούνταν κυρίως11, από δυσαρεστηµέ-
νους επαναστάτες, αποστάτες του τακτικού στρατού, παιδιά, τοξικοµανείς και εγκλη-
µατίες. 

Το βασικό αίτιο της
επιχείρησης «BARRAS», ήταν η
οµηρία µιας οµάδας Άγγλων
στρατιωτικών από τους WSB.
Ένας αξιωµατικός12 µε περίπο-
λο έντεκα ανδρών και τριών
οχηµάτων, αναζητώντας σχετι-
κές πληροφορίες για τους
WSB, συνελήφθη κοντά στο
χωριό της περιοχής τους, Μακ-
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4. «Η πλουσιότερη χώρα στον κόσµο µε τους φτωχότερους κατοίκους» (Παπαδάτος 2017).

5. Από το 1998 ενεργούσε ένας άλλος οργανισµός, µε το όνοµα Οικονοµική Κοινότητα ∆υτικής

Αφρικής [Economic Community of West African States (ECOWAS)], ο οποίος κατηγορήθηκε αργότερα για

διαφθορά που είχε σχέση µε το εµπόριο διαµαντιών. 

6. United Nations Mission to Sierra Leone (UNAMSIL).

7. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παγκόσµια εικόνα της «συµµορίας» µέσα από την ειδησεογραφία

και τα σχετικά ντοκιµαντέρ, δεν βρίσκει σύµφωνη όλη την ερευνητική κοινότητα. Αποτέλεσε µια οµάδα που

αποσχίστηκε από τακτικό στρατό και αποτελούταν από µορφωµένους ηγέτες (Utas & Jorgel 2008, 506).

8. West Side Boys.

9. Αυτό αποτελούσε και το δροµολόγιο της παράνοµης διακίνησης διαµαντιών, µέσω Λιβερίας που

ουσιαστικά χρηµατοδοτούσε αυτές τις οργανώσεις. 

10. O συγγραφέας της θέσης, παραπέµπει στο έργο του Olonisakin, Peacekeeping in Sierra Leone:

The Story of UNAMSIL του 2009, στη σελίδα 99-100

11. Σύµφωνα µε ντοκιµαντέρ του BBC και τον Slogget.

12. Ο Ταγµατάρχης Μάρσαλ (Marshall), τοποθετήθηκε ως σύνδεσµος στο Ιορδανικό Τάγµα της

Πηγή το βιβλίο του Fowler



µπένι (Magbeni). Το περίπολο αφοπλίστηκε από 25 άντρες των WSB και οδηγήθηκε
στην έδρα του αρχηγού τους, Καλάυ (Kallay) στο Γκµπέρι Μπάνα (Gberi Bana). 

Ο σχεδιασµός για τη διάσωση13 άρχισε µια µέρα µετά την οµηρία στις 26
Αυγούστου 2000. Ο διοικητής της στρατιωτικής δύναµης της UNAMSIL, συνάντησε τον
Καλάυ στο Μασιάκα για διαπραγµατεύσεις. Ο ταγµατάρχης Μάρσαλ, συνοδευόµενος
από τον Καλάυ, κατόρθωσε να περάσει κρυφά στους διαπραγµατευτές, χάρτη µε τις
θέσεις των κρατουµένων στο Γκµπέρι Μπάνα. Ο Καλάυ, µε αντάλλαγµα14 την απελευ-
θέρωση πέντε ανδρών, ζήτησε ένα δορυφορικό τηλέφωνο και ιατρικά εφόδια, τα οποία
έλαβε την εποµένη. Η αξίωση όµως του τελευταίου, για την απελευθέρωση του φυλα-
κισµένου ηγέτη του Ενιαίου Επαναστατικού µετώπου15 (RUF), Φοντάυ Σάνκοχ (Foday
Sankoh), και άλλων µαχητών και των οικογενειών τους και την αναγνώριση των WSB
στην συµφωνία DDR16, ήταν αδύνατες παραχωρήσεις για τη βρετανική πλευρά, οπότε
αποφασίστηκε η έναρξη της επιχείρησης.

Οι κύριοι παράγοντες, που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση και
όσον αφορά στον εχθρό, ήταν οι παρακάτω. Μέσα στο χωριό υπήρχαν τουλάχιστον
100 µαχητές της συµµορίας. Στο χωριό από πληροφορίες, υπήρχαν επίσης 2 βαριά
πολυβόλα σε οχήµατα17, όλµοι 60 και 81 χιλιοστών, εκτοξευτές ρουκετών (RPG), AK-47
τυφέκια, οπλοπολυβόλα, χειροβοµβίδες και νάρκες. Ένα χιλιόµετρο δυτικότερα παρα-
κάτω στον ποταµό, στο Μακµπένι, υπήρχε µια άλλη Μονάδα µε 100 περίπου WSB, µε
παρόµοιο εξοπλισµό. Αυτή µπορούσε να υποστηρίξει άµεσα το Γκµέρι Μπάνα, είτε δια-
σχίζοντας το ποτάµι µε βάρκες, είτε υποστηρίζοντας µε πυρά από πολυβόλα και
όλµους. Ως ενίσχυση επίσης, θα µπορούσε γρήγορα να ενεργήσει µια άλλη οµάδα
WSB, παρόµοιας σύνθεσης, στο Λίε Τζάνκσιον (Liai Junction), περίπου πέντε χιλιόµε-
τρα νότια. Τέλος, θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι WSB ήταν απρόβλεπτοι και επι-
κίνδυνοι, διότι επηρεασµένοι από ναρκωτικά, όπως µαριχουάνα και κοκα˙νη, πίστευαν
ότι ήταν αήττητοι.

Η επιχείρηση

Ο Α18 Λόχος 130 αλεξιπτωτιστών και η δύναµη ∆19 40 ανδρών, επιλέχθηκαν και
κινήθηκαν µε επιπλέον εξοπλισµό, από τη βάση Ντόβερ (Dover) µέσω Ντακάρ (Dakar)
σε ένα χωριό οµοίωµα, που είχε στηθεί στο Χάστινγκς (Hastings), 48 χιλιόµετρα νότια
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UNAMSIL στη πόλη Masiaka, το οποίο επέβλεπε εκτελούσε DDR στην περιοχή.

13. Οι βρετανικές δυνάµεις µε δύναµη Τάγµα (-), είχαν επιχειρήσει ξανά στη Σιέρρα Λεόνε το Μάιο

του 2000, σε µη στρατιωτική επιχείρηση εκκένωσης Άγγλων υπηκόων και άλλων συµµάχων πολιτών, µε

την κωδική ονοµασία Πάλισερ (Palliser). 

14. Οι όροι της διαπραγµάτευσης εξυπηρετούσαν τους Βρετανούς, διότι οι απελευθερωµένοι άνδρες

θα παρέχουν πληροφορίες για τους WSB και το τηλέφωνο θα καταδείκνυε την ακριβή θέση του Καλάυ.

15. Σηµαντική επαναστατική οργάνωση, µε πρωταγωνιστικό ρόλο στον εµφύλιο του 1991. Πολλά

µέλη των WSB ανήκαν στην RUF.

16. O Fowler τους αναφέρει σαν επιπλέον λόγους από συνέντευξη των WSB. Επιπλέον αναφέρει ότι

ζητούσαν επίσης ασφαλή έξοδο στην Βρετανία και δικαίωµα να σπουδάσουν εκεί. (2010, 16).

17. Eξαιρετικά επίφοβα, µαζί µε τα RPG, για τα ελικόπτερα, για αυτό το λόγο κατά το σχεδιασµό απο-

τέλεσαν αποστολή καταστροφής τους από τα 2 ελικόπτερα Λύνξ που χρησιµοποιήθηκαν (Fowler 2010, 26).

18. Από το 1ο Τάγµα Αλεξιπτωτιστών µε επικεφαλής τον Ταγµατάρχη Λόου (Lowe), ενισχυµένο από

ελεύθερους σκοπευτές, τµήµατα βαρέων πολυβόλων κ.α.. Επιλέχθηκαν εξαιτίας της εµπειρίας σε ασκήσεις

στις ζούγκλες της Τζαµάικας, και υπαξιωµατικούς που είχαν ήδη ενεργήσει στην επιχείρηση Pallisher λίγο

πριν. Αποστολή τους ήταν να εξουδετερώσουν τον εχθρό στο Μακµπένι, ώστε να απαγορεύσουν ενδεχό-

µενη ενίσχυση των WSB στο διπλανό χωριό Γµπέρι Μπάνα, που θα γινόταν η επιχείρηση διάσωσης. Αξί-

ζει να σηµειωθεί ότι αρκετά µέλη του Λόχου Α ήταν νέοι, που είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση,



του Φριτάουν. Για να συγκαλυφθεί η κίνηση του Λόχου, διέρρευσε ότι θα συµµετείχαν
σε άσκηση. Η ιδιαιτερότητα της αποστολής και το έδαφος απαιτούσαν επισταµένη
ειδική εκπαίδευση και δοκιµή. Με τα σχεδιαγράµµατα και τις λοιπές πληροφορίες20,
ξεκίνησαν δοκιµές µε αληθινά πυρά, ώστε να επιλυθούν τα πρακτικά προβλήµατα του
σχεδίου, όπως χρόνοι, φόρτος µάχης κ.α και να εκπαιδευτούν οι άντρες στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες. 

Επίσηµα οι διαπραγµατεύσεις
απέτυχαν στις 9 Σεπτεµβρίου, oπότε την
10 05:00 Σεπτεµβρίου, άρχισε η επιβίβα-
ση στο Χάστιγκς. Μετά από δεκαπεντά-
λεπτη πτήση, οι οµάδες ήταν στο στόχο
στις 06:40. Καθώς το Σινούκ της δύνα-
µης ∆ έφτανε και ετοιµαζόταν η καταρ-
ρίχηση των ανδρών, δύο περίπολοι των
SAS τεσσάρων ατόµων21, ξεπρόβαλαν
από την ζούγκλα, δίπλα στο χωριό και
άρχισε να βάλλει προς τους σκοπούς
των φυλακισµένων και τους άλλους
φρουρούς. Τα Σινούκ αποφεύγοντας
RPG22 και αφού καταρριχήθηκε η δύνα-
µη ∆ µέσα στο χωριό, προχώρησαν στο
σηµείο εξαγωγής. Μια οµάδα σκότωσε
τους φρουρούς και εξασφάλισε τους
είκοσι εφτά23 οµήρους, ενώ η άλλη προ-
χώρησε να βρει έναν έτερο αξιωµατικό
του τακτικού στρατού της χώρας, ο
οποίος φυλασσόταν χωριστά. Οι υπόλοιποι συνέχισαν εξουδετερώνοντας τους ξύπνι-
ους WSB, που προσπαθούσαν ανεπιτυχή αντίσταση, εξαιτίας της χαµηλής ορατότητας
και την επιρροής των ναρκωτικών. Μέσα σε είκοσι λεπτά ο ΑΝΣΚ επιτεύχθηκε24 και επι-
πλέον αιχµαλώτιστηκε ο Καλάυ25. Επιβιβάστηκαν στα Σινούκ26 και αφού κατά την επι-
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µόλις δύο εβδοµάδες πριν. Ο Λόου αποφάσισε ότι η αντικατάστασή τους µε πιο έµπειρους στρατιώτες, θα

υπονόµευε τη συνοχή και το ηθικό του λόχου (Fowler 2010, 21).

19. Αναφέρεται ως D Squadron και αποτελούσε µια διµοιρία (+) του 22 Special Air Service (SAS), οι

οποίοι ανέλαβαν την κύρια προσπάθεια, δηλαδή την διάσωση των οµήρων.

20. Γενικά σε επιχειρήσεις διάσωσης οι ακριβής πληροφορίες εξασφαλίζουν την επιτυχία. Από τις

πρώτες µέρες περίπολα SAS µάζευαν πληροφορίες µέρα νύχτα (Roberson 2007, 62).

21. Είχαν διεισδύσει στην περιοχή και περίµεναν την επιχείρηση κρυµµένοι 250 µέτρα από το Γκπµέ-

ρι Μπάνα. Παρέµειναν εκεί 3 µέρες καλυµµένοι στην βλάστηση και προσέχοντας την παραµικρή λεπτοµέ-

ρεια, η οποία θα διακινδύνευε την έκθεσή τους όπως, ούρα, κόπρανα τα οποία µάζευαν σε

σακούλες(Fowler 2010, 35). 

22. ∆εκανέας των WSB οµολογεί ότι έριξε 2 βολές µε RPG αλλά τα ελικόπτερα µε µανούβρα τις απέ-

φυγαν (Fowler 2010, 36). Είτε η οµολογία είναι αληθινή, είτε ο ∆εκανέας απλά δεν σηµάδευσε καλά, δεί-

χνει το ουσιαστικότερο ρίσκο της επιχείρησης.

23. 22 όµηροι γηγενείς και 5 οι υπόλοιποι βρετανοί στρατιωτικοί. Οι γηγενείς δέθηκαν µε πλαστικές

χειροπέδες και θα µεταφερόταν στην βάση για εξακρίβωση στοιχείων, διότι ελλόχευε ο κίνδυνος κάποιος

από αυτούς να ήταν σκόπιµα αναµεσά τους σε ρόλο κατασκόπου των WSB. 

24. Μέρος της επιτυχίας διάσωσης των οµήρων από τη δύναµη ∆, οφείλεται στον Ταγµατάρχη Μάρ-

σαλ, ο οποίος είχε εκπαιδεύσει τους όµηρους πως να αντιδράσουν σε µια τέτοια επιχείρηση, δηλαδή να

ξαπλώσουν στο έδαφος και συµµορφώνονται σε κάθε οδηγία.

25. Μαρτυρία αξιωµατικού αναφέρει ότι δεν τον αναγνώρισαν, απλά ανταποδίδανε πυρά σε όποιον

αντιστεκόταν και αιχµαλώτιζαν όποιον παραδινόταν.

26. Τα ελικόπτερά, µε οπλοπολυβόλα για άµυνα, προσγειώθηκαν 150 µέτρα βόρεια του Γκµπέρι

Πηγή το βιβλίο του Fowler



στροφή τους, παρέλαβαν τραυµατίες από το Μακµπένι (Magbeni), ήταν πίσω στο
Χάστινγκς στις 07:00, µε απώλειες µόνο έναν άνδρα27. 

Στην απέναντι όχθη του ποταµού, στο Μακµπένι, ο Λόχος Α έπρεπε να προ-
σγειωθεί σε 2 κύµατα, διότι είχαν ένα ελικόπτερο στη διάθεσή τους. Οι πρώτοι που
προσγειωθήκαν στα νοτιοδυτικά του Μακµπένι στις 06:40, ανακάλυψαν έκπληκτοι ότι
το έδαφος δεν ήταν σταθερό, όπως οι πληροφορίες είχαν δείξει για τη Ζώνη Προσγει-
ώσεως 2. Το µαλακό βρεγµένο έδαφος, δεν ενδεικνυόταν για τον σχεδιασµένο τρόπο
προσέγγισης επί του ΑΝΣΚ, δηλαδή γρήγορη προώθηση 100 µέτρων, κάτω από εχθρι-
κά πυρά. Παρόλα αυτά, ο λόχος κατάφερε αβλαβής να ασφαλίσει την περιοχή για το
δεύτερο κύµα και να ετοιµαστεί για την επίθεση από δυτικά. Μετά την άφιξη του κύµα-
τος και των βαρέων όπλων, ένα ελικόπτερο Λύνξ (Lynx) κατέστρεψε το διαµορφωµένο
εξοπλισµένο όχηµα. Η επιχείρηση βρήκε σθεναρή αντίσταση από µια οµάδα WSB µόνο
στις ανατολικές, τελευταίες καλύβες στο Μακµπένι. Οι τελευταίοι πέτυχαν µε βλήµατα
όλµων, να πλήξουν την οµάδα διοικήσεως της επιχείρησης και τραυµάτισαν επτά
άνδρες συµπεριλαµβανοµένου του επικεφαλής. Η άµεση επικοινωνία µε τη δύναµη ∆,
επέτρεψε την αεροδιακοµιδή28 των τραυµατιών. Τελικά ο Λόχος ασφάλισε το Μακµπέ-
νι στις 08:00, κατέστρεψε πυροµαχικά και άλλο χρήσιµο στρατιωτικό υλικό και κατά-
φερε να ανακτήσει τα τρία χαµένα οχήµατα. Μέχρι τις 11:00, ο Λόχος ήταν στο δρόµο
της επιστροφής για το Χάστινγκς, µετρώντας συνολικά δώδεκα τραυµατίες. 

Εφαρµογή των Αρχών του Πολέµου στις Ειδικές Επιχειρήσεις

Η µελέτη περιπτώσεων και η εµπειρία έδειξαν, ότι κάποιες από τις αρχές πολέ-
µου, λόγω της φύσης των ∆ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η διακριτή διαφοροποίηση
από τις αντίστοιχες συµβατικές στην εφαρµογή τους κατά περίπτωση, οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότερες ∆ΕΕ διεξάγονται συνήθως από µικρά σε µέγε-
θος τµήµατα (Modigs 2004, 35) και είναι επιθετικές. Συνήθως διεξάγονται έναντι υπέρ-
τερου εχθρού που αµύνεται, οπότε και κατά κανόνα ισχυρότερου. 

Για να συµβεί το «παράδοξο», δηλαδή µια µικρότερη δύναµη να επιβληθεί για
το αναγκαίο χρονικό διάστηµα, ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της, πρέπει να επι-
τευχθεί µια συνθήκη που ονοµάστηκε «σχετική υπεροχή»29. Είναι η σηµαντικότερη στιγ-
µή µιας επιχείρησης, η οποία σηµατοδοτεί το χρονικό σηµείο από το οποίο εξαρτάται
η επιτυχία µιας ∆ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα και το σηµείο µε το µεγαλύτερο ρίσκο (Slogget
2017,11). Αποτελεί το σηµείο καµπής της επιχείρησης, δηλαδή εκείνο το χρονικό
σηµείο, στο οποίο ο επιτιθέµενος έχει ξεπεράσει την υπεροχή του αµυνόµενου και έχει
αποκτήσει την πρωτοβουλία (∆Ε 2014, 21). Από τη στιγµή30 που θα αποκτηθεί, η πιθα-
νότητα επιτυχίας ξεπερνά κατά πολύ την πιθανότητα αποτυχίας. Σε αντίθετη περίπτω-
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Μπάνα και περιµέναν την εξαγωγή τους.

27. Ο στρατιώτης Μπραντ Τινιόν (Brad Tinnion) χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα AK-47 και πέθα-

νε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της αεροδιακοµιδής.

28. Και ο Slogget και ο Fowler περιγράφουν µια άµεση «εντυπωσιακή» και τολµηρή προσγείωση του

Σινούκ στη µέση του Μακµπένι, για αεροδιακοµιδή στο σηµείο όπου είχε ανάψει κόκκινη φωτοβολίδα.

29. Ο όρος, περιγράφεται από τον Αντιναύαρχο William H. McRaven, πρώην ∆κτη του USSOCOM

και SOCEUR και θεωρητικό των ΕΕ, ως η κατάσταση που επέρχεται όταν µία επιτιθέµενη δύναµη, σχετι-

κά ολιγάριθµη, κερδίζει ένα αποφασιστικό πλεονέκτηµα έναντι ενός πολυπληθέστερου και καλά αµυνόµε-

νου εχθρού.

30. ∆υο επιπλέον στοιχεία, συµφώνα µε το ελληνικό ∆όγµα, είναι ότι όταν αποκτηθεί, θα πρέπει να

διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστηµα για να επιτευχθεί η νίκη και σε περίπτωση που χαθεί, είναι δύσκο-

λο να αποκτηθεί ξανά.



ση, αυξάνεται ο κίνδυνος δυσµε-
νούς εξέλιξης της ∆ΕΕ, λόγω
αποστέρησης του αιφνιδιασµού
και της δράσης παραγόντων,
όπως της θέλησης του αντιπάλου
και της τριβής.

Σύµφωνα µε τον
McRaven, πρὁπόθεση για την
επίτευξη σχετικής υπεροχής µιας
ΕΕ είναι η ολιστική τήρηση κάποι-
ων βασικών αρχών (1993, 11).
Εξετάζοντας διεξοδικά την εφαρ-
µογή των αρχών του πολέµου, σε
οχτώ διαφορετικές περιπτώσεις
µελέτης31 EE, διαπίστωσε ότι διέ-
πονται, ως επί το πλείστον, από έξι βασικές αρχές µε βάση τις οποίες πρότεινε, το
Μοντέλο των ΕΕ32. Φυσικά έχουν αναπτυχθεί διαφορά µοντέλα33 από αντίστοιχες ανα-
λύσεις άλλων ερευνητών. Παρόµοιο µοντέλο αποδέχεται και το ΝΑΤΟ, µε χαρακτηρι-
στικά34 όπως, γρήγορος ρυθµός, παραπλάνηση, πρωτοβουλία, έγκαιρη ανάπτυξη και
αποδιοργάνωση (ΑJP 3.5 2013,17). Η ευρεία αποδοχή του µοντέλου McRaven, το
οποίο υιοθετήθηκε τόσο από τον νέο αµερικανικό κανονισµό όσο και από το ελληνικό
δόγµα του 2014, και η σχέση του µε τις Αρχές Πολέµου, οδήγησε στην παρακάτω ανά-
λυση µε βάση κάποιες από αυτές. Το υπόψη µοντέλο αναφέρεται στο τακτικό επίπεδο,
έχει µορφή ανάστροφης πυραµίδας και εµπεριέχει κατά σειρά σπουδαιότητας τις
παρακάτω αρχές:

Απλότητα (Simplicity)

Αφορά γενικά στην απλότητα που πρέπει να διακρίνει τη σχεδίαση και εκτέλε-
ση των ΕΕ. Επιτυγχάνεται µε τον περιορισµό του αριθµού των αντικειµενικών σκοπών,
τις καλές πληροφορίες και την καινοτοµία35. 

Η διείσδυση απευθείας µε Σινούκ στο στόχο, η εξάλειψη οποιαδήποτε αντί-
στασης, η εξασφάλιση των οµήρων, και η διαφυγή µε το ίδιο µέσο κοντά στον στόχο
ήταν ένα απλό σχέδιο. Εκτός από το ρίσκο να καταρριφθεί το ελικόπτερο, δεν υπήρ-
χαν περίπλοκοι ή ενδιάµεσοι στόχοι, οι οποίοι να αποπροσανατολίζουν από τον πρω-
ταρχικό στόχο της διάσωσης των οµήρων. 

Το σχέδιο εξασφάλισης στο Μακµπένι δεν ήταν απλό. Ελλιπείς πληροφορίες,
κύµατα προσγείωσης, παύσεις και διακοµιδές τραυµατιών περιέπλεξαν τα πράγµατα.
Το ουσιαστικό έργο τους, θα µπορούσε να το αναλάβει, σύµφωνα µε µεταανάλυση της
επιχείρησης, µια οµάδα SAS, η οποία µε ειδικό σκάφος να ανακόψει κάθε κίνηση ενί-
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31. case studies.

32. Στις περιπτώσεις που τηρήθηκαν όλες οι αρχές του µοντέλου του, οι επιχειρήσεις στέφθηκαν από

επιτυχία. Όταν δεν ακολουθήθηκε κάποια αρχή, υπήρχε πάντα αποτυχία σε κάποιο βαθµό (Βλ εικόνα

Παραρτήµατος).

33. Για παράδειγµα από 4 άλλες περιπτώσεις µελέτης, προέκυψαν σαν βασικές αρχές οι: αιφνιδια-

σµός, πληροφορίες, ικανότητα χειριστών και παραπλάνηση (Perez 2004, 7).

34. Το ∆ιακλαδικό ∆όγµα ΕΕ στην προσπάθεια διεθνούς εναρµονισµού αναφέρει και το µοντέλο του

ΝΑΤΟ στα χαρακτηριστικά των ∆ΕΕ (∆Ε3.8 2014, 19).

35. Η καινοτοµία σε υλικά, µέσα ή τακτικές µπορεί να απλοποιήσει ένα σχέδιο.

Το Μοντέλο ΕΕ του McRaven
Πηγή: McRaven’s Special Operation’s Model Source

(McRaven, 1993, 16)



σχυσης (Fowler 2010, 60), που πιθανόν να µη χρειαζόταν, αν σκεφτεί κανείς ότι σε 25
λεπτά οι όµηροι είχαν αποµακρυνθεί.

Ασφάλεια (Security)

Αφορά στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται, προκειµένου ο εχθρός να µην
έχει πληροφορίες για την επικείµενη επίθεση και να του αποστερήσει το πλεονέκτηµα
µιας έγκαιρης αποκάλυψης αυτής. Οι τοµείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν
οι προσπάθειες συγκάλυψης, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η πλήρη
µυστικότητα, αφορούν στο χρόνο36 και τον τρόπο της επίθεσης.

Η ασφάλεια στην επιχείρηση «BARRAS» ήταν καλή, αλλά όχι απόλυτα επιτυ-
χηµένη. Στηριζόταν µόνο στις πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και δηµιούργησαν
µια ιστορία κάλυψης της µετακίνησης του Λόχου, η οποία αποδείχτηκε εν µέρη πολύ-
τιµη, αφού τελικά οι WSB ενηµερώθηκαν, αλλά δεν έδωσαν την απαραίτητη σηµασία.
Λεπτοµέρειες όπως η ουσιαστική αιχµαλωσία των οµήρων, µέχρι να αποδειχτεί ότι
ήταν οι προβλεπόµενοι, δείχνουν την βαρύτητα που δόθηκε στην συγκεκριµένη αρχή.

Επανάληψη (Repetition)37

Αφορά στις δοκιµές, που πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιµα-
σίας, προκειµένου να βελτιωθεί η συλλογική ικανότητα της επιτιθέµενης δύναµης,
κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες µάχης, όπως φωτεινότητα, έδαφος, καιρός,
εχθρός, κ.α (∆ηµητρόπουλος 2016, 93). Με αυτόν τον τρόπο η δοκιµή, δηλαδή η ακρι-
βής εξάσκηση ενός σεναρίου προσοµοίωσης, δηµιουργεί συνθήκες βιωµατικής αντί-
δρασης σε τόπο και χρόνο, αποκαλύπτοντας τις ελλείψεις των σχεδίων. Πρακτικά, η
δοκιµή για τις ∆ΕΕ είναι απαραίτητη, τόσο λόγω των ποικίλων ειδικών µέσων και υλι-
κών που χρησιµοποιούνται, όσο και λόγω της απαραίτητης διαλειτουργικότητας.

Από τη στιγµή που η δύναµη έφτασε στην περιοχή, ξεκίνησαν οι προετοιµα-
σίες για την αποστολή. Για σχεδόν µια εβδοµάδα, οι άνδρες πραγµατοποίησαν ρεαλι-
στικές δοκιµές µε πραγµατικά πυρά σε ένα εικονικό περιβάλλον. Η συνεχής πρακτική
εξάσκηση και το ήδη υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τους έδωσε ένα σηµαντικό πλεονέ-
κτηµα, το οποίο λείπει από τις συµβατικές επιχειρήσεις. Εκτός από την βιωµατική αντί-
δραση, δοκιµάστηκε κάθε πτυχή της επιχειρήσης, όπως τα περιορισµένα χρονικά περι-
θώρια38, τα οποία η εξάσκηση βοήθησε να πετύχουν. Τέλος, εξαιτίας αυτών των δοκι-
µών, την κρίσιµη στιγµή του τραυµατισµού του επικεφαλής, η διοίκηση πέρασε «αναί-
µακτα» στον αµέσως αρχαιότερο, δηλαδή τον Λοχαγό Μάθιους (Matthews).

Αιφνιδιασµός (Surprise)

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι ο κατ’ εξοχήν τύπος στρατιωτικής επιχείρη-
σης, στον οποίο o αιφνιδιασµός αποτελεί πρὁπόθεση (Gazit, 1980, 118). Αφορά στα
µέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειµένου να αιφνιδιαστεί ο εχθρός. Επιτυγχά-
νεται µε την παραπλάνηση, τη σωστή επιλογή του χρόνου και την εκµετάλλευση των
τρωτών σηµείων του εχθρού. 
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36. Ο οποίος αποτελεί σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆όγµα και το κύριο στοιχείο του αιφνιδιασµού (∆Ε

3.8 2014, 22).

37. ∆εν αποτελεί αρχή πολέµου, αλλά υποχρεωτική πρακτική, τόσο στις συµβατικές όσο και στις µη

συµβατικές επιχειρήσεις. Εξετάζετε όµως διότι αφενός είναι απαραίτητο στοιχείο του Μοντέλου McRaven

και αφετέρου διότι αναφέρετε και από το Ελληνικό ∆όγµα όσο και από το αµερικάνικο κανονισµό.

38. Η δύναµη ∆, είχε υπολογίσει ότι είχε περίπου ένα λεπτό µέχρι οι WSB του χωριού, ξυπνήσουν,

συνέλθουν και αντιδράσουν και λίγα λεπτά µέχρι να σπεύσουν ενισχύσεις (Fowler 2010, 40).



Οι WSB δε διέθεταν συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία, που να δικαιολογούν
την αλλαγή στρατηγικής, παρά τις πληροφορίες για ενδεχόµενη βρετανική ενέργεια.
Οπότε η επιχειρησιακή παραπλάνηση39, µέσω της ιστορίας συγκάλυψης, έστω και µερι-
κώς, ήταν επιτυχής. Η δύναµη ∆, η οποία δεν αναφέρθηκε στη διαρροή, πέτυχε τον
αιφνιδιασµό στο Γκµπέρι Μπάνα. Η διείσδυση του ελικοπτέρου και η συντονισµένη επί-
θεση, προ της αυγής, µε τα δυο περίπολα, τα οποία παρακολουθούσαν από τη ζού-
γκλα, πέτυχε το «σοκ» στους κοιµισµένους φύλακες. Στην απέναντι όχθη, ο αιφνιδια-
σµός χάθηκε λόγω της καθυστέρησης των κυµάτων και του δύσβατου εδάφους, οπότε
οι WSB τους άκουσαν και κατάφεραν να προβάλλουν αντίσταση.

Ταχύτητα (Speed)

Οι ∆ΕΕ διεξάγουν, ως επί τω πλείστον, επιχειρήσεις χωρίς επαρκή υποστήρι-
ξη, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να διατηρήσουν το πλεονέκτηµα εναντίον µίας
µεγαλύτερης συµβατικής δύναµης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση κάνει τις ∆ΕΕ πιο ευάλωτες και µειώνει τη δυνατότητα απόκτησης και διατή-
ρησης της σχετικής υπεροχής.

Στην επιχείρηση από τη στιγµή που η δύναµη ∆ ήταν στο στόχο στις 06:40,
χρειάστηκαν είκοσι λεπτά για να εξασφαλίσει είκοσι εφτά οµήρους και να διαφύγει. Η
µεταφορά τους µε ελικόπτερο συνέβαλε στην ταχύτητα διάσωσης µε καταλυτικό
τρόπο. Θεωρήθηκε µικρότερου ρίσκου40 από τη χρήση οχηµάτων, τα οποία θα έκαναν
περισσότερο χρόνο και θα αύξαναν την τρωτότητα τόσο, ώστε να θεωρηθεί η αποστο-
λή µη βιώσιµη. 

Στην άλλη πλευρά η αεροκίνηση ολόκληρου του Λόχου µε ένα Σινούκ, επιβρά-
δυνε την επιχείρηση τουλάχιστον 30 λεπτά, αφού έπρεπε να περιµένουν για να φτάσει
το δεύτερο κύµα. Η επιπλέον καθυστέρηση εξαιτίας της διαδροµής µέσα από τον
βάλτο, είχε σαν αποτέλεσµα συνολική καθυστέρηση µια ώρα και είκοσι λεπτά για να
ολοκληρωθεί η αποστολή. 

Σκοπός (Purpose)

Αφορά στην κατανόηση του βασικού σκοπού της αποστολής και την εµµονή
σε αυτόν, µε την έννοια της δέσµευσης, ανεξάρτητα από τα εµπόδια που εµφανίζονται.
Το προσωπικό γνώριζε ότι αποτελούσε τη µόνη ελπίδα για τους οµήρους και ιδιαίτερα
τους συναδέλφους τους. Το παρατσούκλι «επιχείρηση σίγουρος θάνατος»41, αποτυπώ-
νει τα συναισθήµατά τους, τα οποία δεν επισκίασαν τον σκοπό τους, τη δέσµευση και
την εµµονή σε αυτόν. Οι άντρες, ακόµη και οι πιο άπειροι, ήταν γεµάτοι µε µεγάλη
αίσθηση του σκοπού, από τον οποίο, εκτός από τις ανθρώπινες ζωές, εξαρτιόταν και
η φήµη της χώρας τους. 

Συµπεράσµατα

Οι αρχές του πολέµου42 είναι ένα σηµαντικό κληροδότηµα και αποτελούν θεµε-
λιώδεις αλήθειες, µε τις οποίες ρυθµίζεται ο τρόπος διεξαγωγής του. Οπότε η συσχέ-
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39. Η τελευταία εκ των 5 κατηγοριών σχεδίων εξαπάτησης, αφορά στην υποστήριξη της επιχειρησια-

κής ασφάλειας (OPSEC). Σχεδιάζεται και εκτελείται εναντίον του συστήµατος πληροφοριών του εχθρού,

ώστε να τον αποπροσανατολίσει (Perez 2004, 17).

40. Παρά τις επανειληµµένες συστάσεις του Καλάυ, ότι αν άκουγε ελικόπτερο θα εκτελούσε τους

οµήρους (Fowler 2010, 38)

41. «Operation Certain Death»

42. Εκτός από αυτές που εξετάστηκαν είναι ακόµη οι: Επιθετικό Πνεύµα, Συγκέντρωση, Οικονοµία

δυνάµεων, Ελιγµός, Ενότητα διοίκησης, Ηθικό.
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τισή τους µε τις ∆ΕΕ είναι ευνόητη. Για παράδειγµα, η οικονοµία δυνάµεων αποτελεί
και βασικό λόγο χρησιµοποιήσεως τους, αν σκεφτεί κανείς το κόστος µιας συµβατικής
επιχείρησης. Όµοια η ενότητα διοικήσεως, θεωρείται πρὁπόθεση για τη λειτουργία
και επιτυχία µιας διακλαδικής δύναµης. Η επανάληψη - δοκιµή αν και δεν αποτελεί
παραδοσιακή αρχή πολέµου, αποτελεί υποχρεωτική πρακτική σε κάθε επιχείρηση.

Το γεγονός ότι το αµερικάνικο και το ελληνικό δόγµα υιοθέτησαν και αναφέ-
ρονται επιστάµενα σε πέντε αρχές πολέµου, στα βασικά εγχειρίδιά τους, δε στοιχειο-
θετεί απαραίτητα την κατάργηση των άλλων. Αν τελικά, όπως φαίνεται βασίστηκαν στη
θέση του McRaven, υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία που οφείλουν να ληφθούν
υπόψη. Αρχικά η συγκεκριµένη ποιοτική ανάλυση που χρησιµοποίησε ο Mc Raven,
αφορούσε σε παλιά παραδείγµατα αποστολών σε µια εποχή, που οι εξελίξεις στον
τοµέα των ∆ΕΕ, λόγω της τεχνολογικής τους εξάρτησης, τρέχουν. Έπειτα το συγκε-
κριµένο µοντέλο, όπως το συνέλαβε ο παραπάνω ερευνητής, απαιτεί την υποχρεωτική
τήρηση και των έξι43, διαφορετικά παρατηρείται αποτυχία. Σε αντίθεση µε τις αρχές
∆ΕΕ αλλά και γενικά των αρχών πολέµου, όπου επιδιώκεται η επιτυχία των περισσοτέ-
ρων ανάλογα την κατάσταση. Παρόλα αυτά, η αναγωγή σε µια νέα επιχείρηση, όπως
αυτή που εξετάστηκε, αποδεικνύει τη διαχρονικότητα των θεµελιωδών αρχών. Τέλος,
η «πολυφωνία» που παρατηρείται σε τέτοια µοντέλα καταδεικνύει ότι, κάθε αποστολή
των ∆ΕΕ είναι µοναδική και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως τέτοια. Οπότε οι κρίσιµες
αρχές και η προτεραιότητά τους, θα πρέπει να εξάγονται κατά τη σχεδίαση από το τρί-
πτυχο, που επηρεάζει κάθε επιχείρηση, δηλαδή τον χρόνο, τη δύναµη και τον τόπο.

Η επιχείρηση διάσωσης «BARRAS» ήταν, κατά κοινή οµολογία, µια επιτυχηµέ-
νη ∆ΕΕ στο επαναστατικό προπύργιο των WSB, ενός απρόβλεπτου εχθρού, εναντίον
του οποίου κανείς δεν είχε µέχρι τότε ενεργήσει44. ∆υστυχώς, οι πηγές και οι σχετικές
µελέτες γύρω από αυτή, είναι µονόπλευρες. Σηµαντικά δεδοµένα, όπως οι συνθήκες
οµηρίας, ο λόγος αιχµαλωσίας, οι λόγοι ύπαρξης µια τέτοιας επαναστατικής οργάνω-
σης, τρόποι συντήρησής τους και άλλα, αποτελούν ουσιαστικά ερωτηµατικά, ώστε να
συµπληρωθεί αλλά και να επιβεβαιωθεί η ιστορία. Επίσης, γίνεται µικρή µνεία στα
ελαττώµατα της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η αντίσταση των WSB ήταν πιο έντονη
από ό,τι αναµενόταν, κοστίζοντας τους Βρετανούς έναν νεκρό και δώδεκα τραυµατίες.
Αν µάλιστα η εκδοχή του Lewis αληθεύει45 και αυτοί οι τραυµατίες ήταν αποτέλεσµα
αδελφοκτόνων πυρών, τότε αυτή η µονόπλευρη προσέγγιση αποτελεί αιτία αµφισβή-
τησης πολλών συµπερασµάτων. Τέλος, ερωτηµατικά εγείρονται, ιδιαίτερα ως προς την
αναγκαιότητα της δράσης του Α Λόχου. Με κόστος 12 άνδρες πληγωµένους και απο-
τέλεσµα την καταστροφή κάποιων όπλων και τον θάνατο κάποιων WSB, δείχνει περισ-
σότερο ως χειρονοµία αντίποινων, παρά σαν απαραίτητη ενέργεια. 

Επίλογος

Η επιχείρηση «BARRAS» είναι ένα εξαιρετικό σύγχρονο παράδειγµα του ∆όγµα-
τος Ειδικών Επιχειρήσεων. Πέτυχε τελικά και θεαµατικά τους στόχους της, χωρίς να λεί-
πουν ελαττώµατα και εποµένως µαθήµατα για ανατροφοδότηση. Η «σοφία» των αρχών
του πολέµου και η διασύνδεσή τους µε τις ∆ΕΕ, κατά τρόπο δηµιουργικό και πλήρως προ-
σαρµοσµένο στην ιδιαιτερότητα των τελευταίων, αποδεικνύεται µέσα από τη µελέτη περί-

43. Των πέντε αρχών πολέµου και της δοκιµής. 

44. ∆εν είχε δοκιµαστεί από κανένα άλλο φορέα που ενεργούσε στην περιοχή, όπως ο τακτικός

στρατός ο ΟΗΕ και ο ECOWAS. Μια σηµαντική επίπτωση εκτός από την ικανότητα των Βρετανικών δυνά-

µεων, ήταν το σαφές µήνυµα πρόθεσης σε όλους τους αντάρτες στη Σιέρα Λεόνε που δόθηκε (Roberson

2017, 21). Επιπλέον αν δεν γινόταν, οι υπόλοιποι όµηροι πιθανόν να χανόταν. 

45. Ο Lewis στο βιβλίο του αναφέρει, ότι ένας στρατιώτης της επιχείρησης «BARRAS», ισχυρίστηκε

ότι το βλήµα όλµου που τραυµάτισε το προσωπικό ήταν φίλιο (2004, 401).



πτωσης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά τους. Η εξέλιξη όµως των επιχειρήσεων και
οι νέες µορφές πολέµου, απαιτούν τη συνεχή µελέτη και την αναπροσαρµογή των αρχών
χωροχρονικά, ώστε οι οποιεσδήποτε προσθήκες να τεκµηριώνονται εµπεριστατωµένα.
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Γαλλικά και Τουρκικά. Είναι παντρεµένος µε δύο τέκνα.  
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«Στη ∆ίνη του Μεγάλου Πολέµου: 
Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής»

(Περιοδική Έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού)

Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε στα µέσα
∆εκεµβρίου του 2017 η περιοδική έκθεση µε τίτλο «Στη ∆ίνη του Μεγάλου Πολέµου:
Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής». Η έκθεση είναι παραγωγή του Μουσεί-
ου και εντάσσεται στο Πρόγραµµα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης που διοργανώνεται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αποτελεί
την τέταρτη συµµετοχή του Μουσείου στον θεσµό αυτό.

Αφορµή για τη διοργάνωσή της αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συντήρησης
στο εξειδικευµένο εργαστήριο χαρτιού του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού, του
πρωτότυπου σχεδίου του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόµου Ερνέστ Εµπράρ που
αποτυπώνει το τµήµα της πλατείας Αριστοτέλους πάνω από την Εγνατία, όπου σύµ-
φωνα µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό µετά την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το
1917 προβλεπόταν να στεγαστεί το ∆ηµαρχείο και η ∆ιοίκηση της Πόλης. Το σχέδιο
αυτό που ανήκει στη συλλογή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας-Τµήµατος
Κεντρικής Μακεδονίας και παραδόθηκε, κατόπιν των απαιτούµενων εγκρίσεων, από
το ΤΕΕ στο Μουσείο για συντήρηση και φύλαξη. Το Μουσείο στο πλαίσιο αυτό προ-
χώρησε στην εισήγηση προς την αρµόδια ∆/νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµα-
τος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού για τον χαρα-
κτηρισµό του αρχιτεκτονικού σχεδίου του Εµπράρ ως κινητού µνηµείου µαζί και µε
ένα λεύκωµα Γάλλου στρατιώτη (153 φωτογραφίες) που υπηρέτησε στο Parc
Aeronautique στη σηµερινή οδό Σοφούλη, ιδιοκτησίας επίσης του ΤΕΕ, µε στόχο την
προστασία τους. Ο χαρακτηρισµός ολοκληρώθηκε µε τη δηµοσίευση σχετικής

ÐïëéôéóôéêÜ ÌïíïðÜôéá



υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ τον Νοέµβριο του 2017 και όπως αναγράφεται σ’
αυτό το σχέδιο: «αποτελεί σηµαντικό τεκµήριο από τη διαδικασία επανασχεδιασµού
της Θεσσαλονίκης µετά την πυρκαγιά του 1917 και συγχρόνως έργο ενός σηµαντι-
κού αρχιτέκτονα-πολεοδόµου».
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Η έκθεση αυτή αποδίδει στο ευρύ αλλά και ειδικό κοινό το σχέδιο του
Εµπράρ συντηρηµένο και αποκατεστηµένο, ενώ παράλληλα εορτάζει το γεγονός
της κρατικής µέριµνας µε την αναγνώρισή του ως κινητού µνηµείου.

Η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδίου του Εµπράρ και του φωτογραφικού
λευκώµατος του Γάλλου στρατιώτη, αφενός µε την πυρκαγιά του 1917 και αφετέ-
ρου µε την παρουσία και τη δράση της Στρατιάς της Ανατολής στην πόλη κατά την
περίοδο του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, σε συνδυασµό µε τη συµπλήρωση 100 χρό-
νων από την ηµέρα της πυρκαγιάς που καθόρισε µεταξύ άλλων τη µετεξέλιξη της
Θεσσαλονίκης στη νεότερη και σύγχρονη πόλη και τη συµπλήρωση εντός του 2018
των 100 επίσης χρόνων από τη λήξη του Μεγάλου Πολέµου οδήγησαν το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισµού στην ιδέα του σχεδιασµού και της υλοποίησης της περιοδι-
κής αυτής έκθεσης.

Το κεντρικό έκθεµα εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει χρο-
νικά: στο διάστηµα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και της παρουσίας της Στρατιάς
της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη από το 1915 έως το 1918. Μέσω αυθεντικού, πρω-
τότυπου ιστορικού αρχειακού υλικού, φωτογραφιών της επίσηµης Φωτογραφικής
Υπηρεσίας της Στρατιάς της Ανατολής αλλά και ερασιτεχνών φωτογράφων, απλών
στρατιωτών, µέσω ζωγραφικών έργων, καρτ ποστάλ, σχεδίων, σκίτσων, υδατογρα-
φιών, λιθογραφιών, εκδόσεων της εποχής, µυθιστορηµάτων, αποµνηµονευµάτων,
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ποιηµάτων ταξιδιωτικών κειµένων, που αποτελούν αντικείµενα έκφρασης αλλά και
προπαγάνδας, αναπαραστάσεις ή φανταστικές κάποιες φορές ή φαντασιακές απο-
δόσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης µε τη µατιά των ξένων, ο επισκέπτης καλείται
σε πολλαπλές αναγνώσεις για να ανιχνεύσει την ιστορία της πόλης εκείνη την περίο-
δο.

Μέσα από τις οκτώ κατά βάση ενότητες της έκθεσης παρουσιάζονται για
πρώτη φορά στο ευρύ κοινό εκφάνσεις της παρουσίας της Στρατιάς της Ανατολής
και των επιπτώσεων της εµπόλεµης κατάστασης στην καθηµερινότητα της πόλης,
στον πολιτισµό, τις υποδοµές, τον αστικό ιστό και την ύπαιθρο, την ανακατανοµή
του πληθυσµού και της ιδιοκτησίας, τον κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο, παράλ-
ληλα µε την ιστορία της φωτογραφίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας.

Όπως εξηγούν οι επιµελητές της έκθεσης, στόχος της έκθεσης είναι «να
διερευνήσει παράλληλα τη «γκρίζα ζώνη» της συµµαχικής παρουσίας στην πόλη.
Έτσι, από τη µια επιχειρεί να ανιχνεύσει στις αναπαραστάσεις δείγµατα της αµφι-
σβήτησης της εθνικής κυριαρχίας από τα πολυεθνικά στρατεύµατα, ενώ από την
άλλη να επισηµάνει την παρακαταθήκη της Στρατιάς της Ανατολής στην πόλη».

Στην έκθεση βέβαια όπως όφειλε το Μουσείο µνηµονεύονται, τα έργα υπο-
δοµών και κοινής ωφελείας, το πολιτιστικό έργο, οι αρχαιολογικές έρευνες από την
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ιδρυθείσα τότε Αρχαιολογική Υπηρεσία της Στρατιάς της Ανατολής, µέλος της οποί-
ας ήταν και ο Ερνέστ Εµπράρ, που υπηρέτησε ως λοχίας και πραγµατοποίησε έρευ-
νες στην αψίδα του Γαλερίου και στη Ροτόντα ενώ ευρήµατα από την ανασκαφή
αυτή φυλάσσονται στο Μουσείο και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην έκθεση.

«Ήταν η Θεσσαλονίκη το µαργαριτάρι του Αιγαίου, µόνο µια πόλη συναρπα-
στική πολύχρωµη και πολύµορφη, εκείνη την εποχή, όπως την έβλεπαν οι ξένοι;;».
Το ΜΒΠ καλεί τον επισκέπτη της περιοδικής αυτής έκθεσης να δει µε τα δικά του
µάτια µέσα από τα µάτια των ξένων, να αναστοχαστεί, να αναρωτηθεί, να επανα-
προσδιορίσει τις απόψεις του και ενδεχοµένως τα στερεότυπα που έχουν διαµορ-
φωθεί και παραµένουν ίσως µέχρι σήµερα 

∆ρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου
Αρχαιολόγος

∆ιευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού

∆ιάρκεια έκθεσης: 14.12.2017 - 30.09.2018 Ώρες λειτουργίας: χειµερινό ωράριο 9.00-16.00, θερινό
ωράριο 8.00-20.00. Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραµµα ξεναγήσεων επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα µας www.mbp.gr

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού βρίσκεται στην Λεωφόρος Στρατού 2 στη Θεσσαλονίκη  και το τηλέ-
φωνο επικοινωνίας είναι το  2313-306400
Πώς θα πάτε στο Μουσείο:

Με λεωφορείο ΟΑΣΘ
Από Ανατολικά προς το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης
Γραµµές 7, 10, 11, 12, 31, 58
Στάση Στρατηγείο - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Γραµµή 8
Στάση Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Γραµµές 3, 5, 6, 33, 39, 78
Στάση ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
Από το κέντρο της πόλης προς το Μουσείο
Γραµµές 3, 10, 11, 12, 31, 39
Στάση Στρατηγείο - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Γραµµή 3
Στάση Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
Με το αυτοκίνητο
Το Μουσείο είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στάθµευσης. Ο
κοντινότερος σταθµός αυτοκινήτων βρίσκεται στο υπόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου.
Για την εξυπηρέτηση των λεωφορείων (groups, σχολεία) υπάρχει η δυνατότητα στάθµευσης µπροστά
στην είσοδο του Μουσείου, Λ. Στρατού 2.

Με το ποδήλατο
Υπάρχει χώρος στάθµευσης ποδηλάτων και άλλων δίκυκλων µπροστά στην είσοδο του Μουσείου, Λ.
Στρατού 2.
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∆ραστηριότητες ôçò ÁÄÉÓÐÏ

Ηµερίδα Έδρας “ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ”

Στις 3 Μαίου 2018 στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, πραγ-
µατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα «Ζητήµατα Στρατηγικής και Ασφάλειας στα Βαλκά-
νια και στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Την ηµερίδα διοργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
(ΠΑΜΑΚ) και η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου στο πλαίσιο της συνεργασίας
του ΓΕΕΘΑ µε το ΠΑΜΑΚ (επώνυµη έδρα «Θουκυδίδης» του ΓΕΕΘΑ στις Στρατη-
γικές Σπουδές), και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι στρατιωτικών και ακαδηµἀ-
κών αρχών, οι σπουδαστές της Α∆ΙΣΠΟ και φοιτητές του ΠΑΜΑΚ.

Ο Νικόλαος Ραπτόπουλος, επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ΕΣ του
Πανεπιστηµίου Πειραιώς στην εισήγηση του µε θέµα «Το νέο-οθωµανικό πολιτικό
σύστηµα, ο Ερντογάν και η επιδίωξη της ισχύος», ανέφερε ότι το σύγχρονο τουρ-
κικό πολιτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από µια συνεχή αντιπαράθεση µεταξύ δύο
«κόσµων» που επιδιώκουν να ασκήσουν εξουσία. Από τη µία είναι η κεµαλική παρά-
ταξη, η οποία αποχωρεί από τη δεσπόζουσα θέση που κατείχε έως και πριν από
λίγα χρόνια, και από την άλλη, η ισλαµική παράταξη, η οποία βρίσκεται στην εξου-
σία και επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα νέο-οθωµανικό «εποικοδόµηµα» στη θέση
του κεµαλικού. 

Στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού η ισλαµική ηγεσία της χώρας διακρί-
νεται από µία αυταρχική αντιµετώπιση των ζητηµάτων, αναπαράγοντας τα πρότυ-
πα άσκησης εξουσίας του παρελθόντος. Στόχος είναι ο απόλυτος έλεγχος του
πολιτικού συστήµατος της χώρας. Η ιδιότυπη αυτή διελκυστίνδα που εξελίσσεται
στην εσωτερική πολιτική σκηνή, έχει και µια διεθνή διάσταση η οποία εκφράζεται

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες Α∆ΙΣΠΟ
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µε την επιδίωξη της ισχύος και τις ηγεµονικές πολιτικές που επιχειρεί να εφαρµό-
σει η ηγεσία της χώρας στην περιφέρειά της. 

Ο Επίκουρος Καθηγητής του UCLan Cyprus, Παναγιώτης Κοντάκος στην
εισήγηση του µε θέµα «Τουρκία: οικονοµική κατάσταση και η επιδίωξη της ισκύος»,
είχε ως στόχο την παρουσίαση και συνοπτική ανάλυση επιλεγµένων στοιχείων που
αναδεικνύουν τις δύο αντίθετες όψεις της Τουρκικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό
ανέφερε ότι η τουρκική οικονοµική πολιτική εξαρτάται αποκλειστικά από την πολι-
τική - και η πολιτική του προέδρου Ερντογάν και του κόµµατος ΑΚΡ είναι αποκλει-
στικά προσανατολισµένη στην επικράτηση µε οποιοδήποτε κόστος κατά τις επερ-
χόµενες εκλογές.

Προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης αποτελεί η διατήρηση ισχυρής
εγχώριας δραστηριότητας για όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστηµα. Το
2017 η τουρκική οικονοµία σηµείωσε εντυπωσιακή βελτίωση του ΑΕΠ κατά 7,4%.
Συγκριτικά, υπερέβηκε τις αντίστοιχες των περισσότερων µελών της ΕΕ και κατα-
τάσσεται στην 1η θέση µεταξύ των χωρών της G-20 και στη 2η θέση µεταξύ των
χωρών του OECD.

Ταυτόχρονα, η διατήρηση της πολιτικής και διεθνούς αστάθειας, σε συν-
δυασµό µε διάφορα αντικρουόµενα οικονοµικά στοιχεία, όπως η επιδείνωση του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η διόγκωση του εξωτερικού χρέους, οι πληθω-
ριστικές πιέσεις και ο κίνδυνος περαιτέρω διολίσθησης της τουρκικής λίρας, µαζί
µε την (εύθραστη) εµπιστοσύνη των Τούρκων πολιτών στην κυβέρνηση, συνεχίζουν
να καθιστούν την οικονοµική ανάκαµψη και οποιαδήποτε βελτίωση µεσο-µακρο-
πρόθεσµα ως υψηλού ρίσκου. 

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Γεώργιος Χρη-
στίδης στην εισήγηση του µε θέµα «Οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις: σύντοµη ανά-
λυση και οι προοπτικές τους» τόνισε ότι, αν και οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις βίω-
σαν µια ιδιαίτερα σοβαρή κρίση κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1980, οι
νέες διεθνοπολιτικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην Ευρώπη µετά το τέλος
του Ψυχρού Πολέµου, επέφεραν µια αξιοσηµείωτη βελτίωση και ανάπτυξή τους. 

Η ανάλυση του εξέτασε συνοπτικά την πορεία των βουλγαροτουρκικών
σχέσεων και ανέλυσε τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση
των δύο κρατών. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε πρόσφατες εξελίξεις και τις επιπτώ-
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σεις τους πάνω στις σχέσεις Σόφιας-Άγκυρας – εξελίξεις όπως οι πολιτικές διερ-
γασίες στο εσωτερικό της τουρκικής µειονότητας στη Βουλγαρία και οι µετανα-
στευτικές ροές.

Ο Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιεθνών
και Ευρωπἀκών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στην εισήγηση του µε
θέµα «Η Ανατολική Μεσόγειος είναι τα Βαλκάνια του 21ου αιώνα: πυλώνες δοµικής
αστάθειας σε εποχές υψηλής ρευστότητας» ανέφερε ότι η ανάλυση κινείται µεθο-
δολογικά στα τρία επίπεδα του Kenneth Waltz. Σε επίπεδο συστήµατος υποστηρί-
ζεται ότι η περιοχή συγκεντρώνει όλα αυτά τα συστηµικά δεδοµένα για να αναδει-
χθεί ο εδραιωµένος πολυπολισµός που πλέον χαρακτηρίζει το διεθνές σύστηµα
σήµερα και επιτρέπει τον ανταγωνισµό των Μεγάλων ∆υνάµεων. Σε επίπεδο κρα-
τών και ατόµου υποστηρίζεται ότι οι αναιµικές δοµές διακυβέρνησης και οι ηγέτες
που αδυνατούν να αρθούν στο ύψος του «Κοινωνικού Συµβολαίου» που έχουν υπο-
γράψει µε τις κοινωνίες τους, αποτέλεσαν το σηµαντικότερο λόγο για την έναρξη
της Αραβικής Άνοιξης, η οποία οδήγησε σε δοµικές πολιτικές και οικονοµικές µετα-
βολές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο Συριακό εµφύλιο πόλεµο.
Περαιτέρω, αναλύθηκε η Αραβική Άνοιξη ως προς τις πολιτικές της συνέπειες και
αποτιµήθηκαν τα στρατηγικά αποτελέσµατά της έως τώρα. 

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά σε µια ειδική µεταβλητή στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, στην Τουρκία, η οποία επιδιώκει να αλλάξει παράδειγµα,
αναβαθµίζοντας το στρατηγικό και πολιτικό αποτύπωµα της. Η προσπάθεια αυτή
έχει αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της περιοχής, καθώς επίσης και για την
ειρήνη και την ασφάλεια στο στρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ∆ιδάκτωρ, διδάσκων του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Σπουδών
Κωνσταντίνος Ζάρρας στην εισήγηση του µε θέµα «Στρατηγική συνεργασία Αιγύ-
πτου – Σαουδικής Αραβίας και οι συσχετισµοί ισχύος στην Ανατολική µεσόγειο»
αναφέρθηκε σε µελέτη που είναι αποτέλεσµα ερευνητικής προσπάθειας από κοι-
νού µε τον Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη και εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργα-
σίας µεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας, η οποία ενδέχεται να έχει σηµαντι-
κές επιπτώσεις επί των διαδράσεων ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στην Ανατο-
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λική Μεσόγειο. Παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει µεταξύ των δύο δυνάµε-
ων στο πρόσφατο παρελθόν σχετικά µε περιφερειακά ζητήµατα – οι οποίες ανάγο-
νται στη διαφορετική ιεράρχηση των απειλών- µια σειρά εξελίξεων έχει προκαλέσει
την επαναπροσέγγιση τους. Μετά την αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ, τη διατάραξη των
σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Κατάρ και την παρατηρούµενη αύξηση της τουρκικής
παρεµβατικότητας σε περιοχές που θεωρούνται σφαίρες επιρροής του Ριάντ και
του Κα˙ρου, έχουν δηµιουργηθεί οι πρὁποθέσεις για την ενίσχυση των δεσµών
µεταξύ των δυο πλευρών. 

Γενικότερα, η συγκρότηση ενός άξονα Τουρκίας-Κατάρ, ο οποίος διατηρεί
δίκτυο συµµαχιών µε ισλαµιστικούς παράγοντες, έχει ενεργή παρουσία στον
Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ανατολική Αφρική και στη Λιβύη και συνεργά-
ζεται  µε την Τεχεράνη συνιστά αναβαθµισµένη απειλή τόσο για την Αίγυπτο όσο
και για τη Σαουδική Αραβία. Το κεντρικό επιχείρηµα λοιπόν είναι ότι η δυναµική
προώθησης της στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ Ριάντ και Κα˙ρου θα µεταβάλει
τις ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τις δυνάµεις που αντιπαρα-
τίθενται στον τουρκικό αναθεωρητισµό. 

Η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Σπου-
δών του ΠΑΜΑΚ Κα Ρεβέκκα Παιδή στην εισήγηση της µε θέµα «∆ιλήµµατα status
στην Ανατολική Μεσόγειο: Κύπρος και Τουρκία» παρουσίασε έρευνα σε εξέλιξη
που εκπονείται από κοινού µε τον Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη και αφορά το
status των Μικρών ∆υνάµεων στο ∆ιεθνές Σύστηµα. 

Πρόσφατα, σε διεθνή κοινή δηµοσίευση, οι συγγραφείς διατύπωσαν την
άποψη ότι, παρά τις δυσχέρειες της εισβολής και της παράνοµης κατοχής και της
πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, η ∆ηµοκρατία της Κύπρου έχει καταφέρει να ανα-
βαθµίσει το status της στην περιοχή και να αναγνωριστεί ως σηµαντικός δρων,
τόσο από µεγαλύτερες δυνάµεις που έχουν συµφέροντα στην περιοχή, όσο και
από µικρότερες δυνάµεις.

Σε αυτή τη µελέτη ασχολούνται για πρώτη φορά µε την έννοια του status
υπό το πρίσµα της άνισης ισχύος των δρώντων. Από τις αντιδράσεις της Τουρκίας
είναι φανερό ότι το νέο status της Κύπρου, καθώς και η νέα πραγµατικότητα που
διαµορφώνουν στην Ανατολική Μεσόγειο οι πρωτοβουλίες της τελευταίας, προκα-
λούν ένα "δίληµµα status" στην Τουρκία, που βλέπει τη δραστηριότητα της Κύπρου
αν όχι ως απειλή για τη δική της θέση στην περιοχή, σίγουρα ως εµπόδιο για τα
σχέδιά αναβάθµισης τους δικού της status. 
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Μέσα από δέκα ερωτήσεις στην παρουσίαση αναλύονται η έννοια του
status και η σηµασία του, το status της Κύπρου, το status της Τουρκίας, το δίληµ-
µα status ανάµεσα στις δύο δυνάµεις και ο ανταγωνισµός που προκύπτει, τα µέσα
που η κάθε µία χρησιµοποιεί για να αναβαθµίσει το status της και τα αποτελέσµα-
τα που η κάθε µία δηµιουργεί για την περιοχή, για να απαντηθεί στο τέλος το ερώ-
τηµα αν µπορεί τελικά ο ∆αυίδ να κερδίσει τον Γολιάθ. Υποστηρίζεται ότι ο Ερντο-
γανισµός είναι η Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας και θα πρέπει η Κύπρος µε κάθε
ευκαιρία να τη στοχεύει.

Ο Κύπριος ∆ηµοσιογράφος του SigmaLive και «Ράδιο Πρώτο» Μάριος
Πούλλαδος στην εισήγηση του µε θέµα «Κύπρος: µόνη λύση η αξιοποίηση του
φυσικού αερίου» ανέφερε συνοπτικά ότι µε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το
2004, το Κυπριακό έπαψε πλέον να αποτελεί ένα ζήτηµα παράνοµης τουρκικής
εισβολής και κατοχής που αφορούσε αποκλειστικά τον Ελληνισµό, και µετατράπη-
κε σιγά-σιγά σε ευρωπἀκό ζήτηµα. Με την ανακάλυψη, ωστόσο,  στρατηγικών απο-
θεµάτων φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου το 2010, το
Κυπριακό φαίνεται να αλλάζει φάση και µετατρέπεται σταδιακά και σε περιφερεια-
κό-ενεργειακό ζήτηµα.

Μέχρι τις τελευταίες διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς ∆ιάσκε-
ψης για την Κύπρο στο Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας, το φυσικό αέριο ουδέποτε
αποτέλεσε θέµα διαπραγµατεύσεων. Εντούτοις, µετά τη πετυχηµένη γεώτρηση της
ΕΝΙ στο στόχο «Καλυψώ» του θαλασσοτεµαχίου 6 της Κυπριακής ΑΟΖ, ακολούθη-
σε τον Φεβρουάριο του 2018 η παρενόχληση του γεωτρύπανου Saipem 12000, από
τουρκικά πολεµικά σκάφη, ενώ βρισκόταν καθοδόν για τον στόχο "Σουπιά" στο
θαλασσοτεµάχιο 3. Έκτοτε η Άγκυρα διαµηνύει πως δεν θα επιτρέψει  µονοµερείς
ενέργειες από τους Ελληνοκύπριους εις βάρος των συµφερόντων και δικαιωµάτων
των Τουρκοκυπρίων και προσπαθεί συστηµατικά να το φέρει στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων.

Το ερώτηµα εποµένως, που µέχρι σήµερα πλανιέται µετέωρο, είναι κατά
πόσον είναι εφικτή η αξιοποίηση των φυσικών πόρων εκ µέρους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, χωρίς προηγουµένως να υπάρξει λύση του κυπριακού προβλήµατος.



Η οµιλία του Παναγιώτη Ήφαιστου, επικεντρώθηκε στην εφαρµογή της
πολιτικής κυρίως, στρατηγικής, σε αντιδιαστολή µε την στρατιωτική στρατηγική.
Τόνισε ότι οι Ένοπλες ∆υνάµεις είναι ανάγκη να έχουν επίγνωση όλου του φάσµα-
τος των δραστηριοτήτων τους και ασφαλώς την ανάγκη να είναι οι Ένοπλες ∆υνά-
µεις κατηρτισµένες για τον αντίπαλο, τις στρατηγικές του, για τη διεθνή πολιτική,
για το ποιες είναι οι δυσκολίες, τι είναι αυτό που υπερασπίζονται, ποια τα αίτια του
πολέµου. 

Στη συνέχεια µίλησε για την έννοια της αποτροπής. Η αποτροπή, η απο-
τρεπτική στρατηγική κάθε αµυνόµενου κράτους είναι ένα άθληµα, ένα ταξίδι εσω-
τερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης. Μια ενδιάµεση κατάσταση, αφορά σε
δηλώσεις Casus Belli του επιτιθέµενου ή του αναθεωρητικού, για να εµποδίσει το
αµυνόµενο κράτος να εφαρµόσει συνθήκες των δικών του θεσµών. 

Ο όρος αποτροπή, δηλώνει ότι ο σκοπός είναι να µην υπάρξει πόλεµος.
Είναι αποτροπή του αντιπάλου να εφαρµόσει τα σχέδιά του, να αναθεωρήσει εις
βάρος άλλου µε κυριαρχικό καθεστώς, αλλά όχι µε πόλεµο. Γενικότερα, η αποτρε-
πτική στρατηγική ενός αµυνοµένου κράτους αποτυγχάνει, όταν έχουµε γενικό
πόλεµο, όταν έχουµε συστηµατικές παραβιάσεις κρατικής κυριαρχίας και όταν
έχουµε στρατιωτικές ενέργειες που κλιµακώνουν παραβιάσεις, κατάληψη µικρού ή
µεγάλου µέρους της κυριαρχίας του αµυνόµενου κράτους ή παρεµπόδιση άσκη-
σης κυριαρχίας.

Κατόπιν ο παραπάνω, αναφέρθηκε στις έννοιες της άµεσης και γενικής
αποτροπής, καθώς και στην έννοια της ενδοπολεµικής αποτροπής. Άµεση αποτρο-
πή έχουµε, όταν, τουλάχιστον η µία πλευρά είναι έτοιµη να εκτελέσει επίθεση. Γενι-
κή αποτροπή υπάρχει, όταν κάποιος διατηρεί δυνάµεις γενικώς και αορίστως,
µήπως κάποιος του επιτεθεί. Ενδιάµεση κατάσταση υπάρχει, όταν, σύµφωνα
πάντοτε µε την τυπολογία της στρατηγικής θεωρίας, κάποιος πέρασε το φράγµα
των απειλών και έχει καταρρεύσει η άµεση αποτροπή. Αυτό το οποίο, για το αµυ-
νόµενο κράτος µετρά πάρα πολύ, είναι ο νικηφόρος γενικός πόλεµος. 

Έτσι, καταλήγει ότι είναι αναγκαία η καλλιέργεια του ορθολογισµού και
της προσεκτικής µελέτης των πραγµάτων, ώστε να έχουµε αποκατάσταση της άµε-
σης αποτροπής. 
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 15ης Εκπαιδευτι-
κής Σειράς, την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018, πραγµατοποιήθηκε από την Ανω-
τάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, ηµερίδα µε θέµα: «∆ιαχείρηση Κρίσεων στην
Ελληνική Εξωτερική - Αµυντική Πολιτική και Στρατηγική»

Οι εισηγήσεις των θεµατικών ενοτήτων πραγµατοποιήθηκαν από τους:

α. Κωνσταντίνος Υφαντής Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειου Πανεπι-
στηµίου.
β. ∆ρ. Χρήστος Ζιώγας,  ∆ιδάκτωρ ∆ιεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανε-
πιστήµιο.
γ. ∆ρ. Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 
δ. Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος Επίτιµος ∆κτης Σχολής
Ναυτικών ∆οκίµων

Την ηµερίδα παρακολούθησαν σπουδαστές της Α∆ΙΣΠΟ και στρατιω-
τικοί από το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR, τη ΜΕΡΥΠ, τη Σ∆ΙΕΠ ΣΞ, τη Ν∆ΒΕ, την ΤΑΞ∆Β και
την 113 ΠΜ.

Ηµερίδα µε θέµα: «∆ιαχείρηση Κρίσεων στην Ελληνική
Εξωτερική - Αµυντική Πολιτική και Στρατηγική»
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Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της 15ης σειράς Α∆ΙΣΠΟ, πραγµατοποι-
ήθηκε στη Σχολή, στο διάστηµα 25 έως 29 Ιουνίου 2018, η άσκηση ΙΑΣΩΝ 18
«Συµµαχικό Στρατηγείο». Την άσκηση οργάνωσε η Έδρα ∆ιακλαδικού Αµυντι-
κού Προσανατολισµού.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι Σπουδαστές ενηµερώθηκαν για τις
διαδικασίες προετοιµασίας, επιχειρησιακής σχεδίασης και διεξαγωγής επιχει-
ρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης στο πλαίσιο συµµαχικού στρατηγείου. Επίσης
πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις σε θέµατα ενηµέρωσης του κοινού και διαχεί-
ρισης των ΜΜΕ, από επιλεγµένους δηµοσιογράφους και εξειδικευµένους
Αξιωµατικούς µε εµπειρία σε θέµατα Τύπου.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε µε την πρακτική εξάσκηση των Σπουδαστών
σε θέµατα χειρισµού των ΜΜΕ, µε τη βοήθεια εκπαιδευτών του Πολυεθνικού
Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης και δηµοσιογρά-
φων.

Άσκηση ΙΑΣΩΝ 18 «Συµµαχικό Στρατηγείο»
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Τη ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή, η έναρ-
ξη των µαθηµάτων του Σχολείου Σχεδίασης Επιχειρήσεων Κοινής Πολιτικής
Άµυνας και Ασφάλειας (Common Security and Defense Policy Operations
Planning Course) στo πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας της ΕΕ.

Το Σχολείο διήρκεσε από 19 εώς 28 Μαρ 18 και πραγµατοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Α∆ΙΣΠΟ, σε συνεργασία µε το Ευρωπἀκό Στρατιωτι-
κό Επιτελείο (EUMS) και υπό την αιγίδα του Ευρωπἀκού Κολεγίου Άµυνας και
Ασφάλειας (European Security Defense College - ESDC). Το σχολείο διεξήχθει
στην αγγλική γλώσσα. 

Σχολείο Σχεδίασης Επιχειρήσεων Κοινής Πολιτικής Άµυ-
νας και Ασφάλειας (Common Security and Defense
Policy Operations Planning Course) 
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Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, µε την τελετή απονο-
µής πιστοποιητικών παρακολούθησης (certificates), το Σχολείο Σχεδίασης Επι-
χειρήσεων Κοινής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (Common Security and
Defense Policy Operations Planning Course) του Ευρωπἀκού Κολεγίου Ασφά-
λειας και Άµυνας (European Security Defence College - ESDC). 
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Λήξη Σχολείου Σχεδίασης Επιχειρήσεων Κοινής Πολιτικής
Άµυνας και Ασφάλειας (Common Security and Defense

Policy Operations Planning Course) 

Την έναρξη του Σχολείου κήρυξε ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επι-
τροπής της Ευρωπἀκής Ένωσης, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος. 

Κατά τη διάρκεια του σχολείου έγιναν εισηγήσεις από διπλωµάτες,
στρατιωτικούς, εκπροσώπους ∆ιεθνών Οργανισµών και Χωρών της ΕΕ. Το
Σχολείο παρακολούθησαν στρατιωτικοί από διάφορες Χώρες της ΕΕ, καθώς
επίσης υπάλληλοι διπλωµατικών σωµάτων, Χωρών της ΕΕ και διαφόρων
Ευρωπἀκών Οργανισµών.



Τη ∆ευτέρα 04 Ιουνίου 2018 πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή, η έναρξη
των µαθηµάτων του Σχολείου Προσανατολισµού Κοινής Πολιτικής Άµυνας και
Ασφάλειας (Common Security and Defense Policy Orientation Course) στo
πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Το Σχολείο διήρκεσε από 04 εώς 08 Ιουν 18 και πραγµατοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Α∆ΙΣΠΟ, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Μακεδο-
νίας (ΠΑ.ΜΑΚ) και υπό την αιγίδα του Ευρωπἀκού Κολεγίου Άµυνας και Ασφά-
λειας (European Security Defense College - ESDC). Το σχολείο διεξήχθει στην
αγγλική γλώσσα. 
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Σχολείο Προσανατολισµού Κοινής Πολιτικής Άµυνας και
Ασφάλειας (Common Security and Defense Policy
Orientation Course) 
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Κατά τη διάρκεια του σχολείου έγιναν εισηγήσεις από διπλωµάτες,
στρατιωτικούς, καθηγητές Πανεπιστηµίου, εκπροσώπους ∆ιεθνών Οργανι-
σµών και Χωρών της ΕΕ. Το Σχολείο παρακολουθήσαν 68 συµµετέχοντες από
15 χώρες της ΕΕ, απαρτιζόµενοι από στρατιωτικούς, µεταπτυχιακούς φοιτητές
του ΠΑ.ΜΑΚ, καθώς και υπαλλήλους διπλωµατικών σωµάτων χωρών της ΕΕ
και διαφόρων Ευρωπἀκών Οργανισµών.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018, µε την τελετή απονο-
µής πιστοποιητικών παρακολούθησης (certificates), το Σχολείο Προσανατολι-
σµού (Orientation Course) του Ευρωπἀκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άµυνας
(European Security Defence College - ESDC). 

Λήξη Σχολείου Προσανατολισµού Κοινής Πολιτικής Άµυ-
νας και Ασφάλειας (Common Security and Defense

Policy Orientation Course)  



Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, επισκέφθηκε τη Σχολή ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο οποίος µίλησε προς τους
σπουδαστές της 15ης Εκπαιδευτικής Σειράς, µε θέµα «Προκλήσεις - Επιλογές
- Προοπτικές ΓΕΕΘΑ».

Επισκέψεις στην Α∆ΙΣΠΟ

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 15ης Εκπαιδευτι-
κής Σειράς, τη ∆ευτέρα 07 Μα˙ου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Αρχηγός Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο οποίος
πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Προκλήσεις, Προοπτικές και Στόχοι του
Πολεµικού Ναυτικού». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερω-
τήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµο-
διότητάς του.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ
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Επίσκεψη Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ
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Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Υπαρχηγός
ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος ,στο πλαίσιο του Σχολείου Σχε-
δίασης Επιχειρήσεων Κοινής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (Common
Security and Defense Policy Operations Planning Course) και πραγµατοποίησε
διάλεξη προς τους συµµετέχοντες του Σχολείου.



Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 επισκεύθηκε τη σχολή ο ∆ιοικητής της
1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος ∆ηµόκριτος Ζερβάκης, στο πλαίσιο του Σχολείου
Προσανατολισµού Κοινής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (Common Security
and Defense Policy Orientation Course) και πραγµατοποίησε διάλεξη προς
τους συµµετέχοντες του Σχολείου.

Επίσκεψη ∆ιοικητού 1ηςΣτρατιάς 

85ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç



Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 15ης Εκπαιδευτι-
κής Σειράς, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή ο ∆ιοικητής
της 2ης ΕΜΑΚ, Αρχιπύραρχος ∆ηµήτριος Σιµιτσής, ο οποίος πραγµατοποίησε
διάλεξη µε θέµα «Αποστολή - Οργάνωση - ∆οµή Επιχειρήσεις ΠΣ». Μετά την
ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και
αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη του ∆ιοικητού της ΕΜΑΚ
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ÓõããñáöÝáò: Γιώργος Λεονάρδος
Ôßôëïò: Οι Παλαιολόγοι
Åêäüóåéò: Λιβάνη

Ο Γιώργος Λεονάρδος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου. Πρωτοδηµοσίευσε διηγήµατα το 1953 στις ηµερήσιες εφηµερίδες
της Αλεξάνδρειας Ταχυδρόµος και Ανατολή. Σπούδασε φυσικοµαθηµα-
τικός, αλλά έγινε δηµοσιογράφος. Εργάστηκε στο δελτίο εξωτερικών
ειδήσεων και αργότερα ως πολιτικός συντάκτης στις εφηµερίδες Καθη-
µερινή, Ναυτεµπορική, Απογευµατινή, Ελευθεροτυπία, Μεσηµβρινή,
Έθνος και Ελεύθερος Τύπος,και ως αρθρογράφος στην οικονοµική εφηµερίδα Κέρδος.

Υπήρξε ανταποκριτής του Αθηνἀκού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Βελιγράδι, το
1964, και αργότερα, το 1976, στη Νέα Υόρκη, όπου διατέλεσε και διευθυντής του  Εθνικού
Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Παρουσιαστής ειδήσεων στην ΕΡΤ και στον ΑΝΤΕΝNΑ.

Ανέλαβε δηµοσιογραφικές αποστολές στον πόλεµο του Βιετνάµ, στον ιρανὀρακινό
πόλεµο, στον πόλεµο του Περσικού και σε άλλες συρράξεις, καθώς και σε διεθνείς διασκέ-
ψεις.

∆ιετέλεσε µέλος της επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για τα έτη 2009 και
2010.

Για τα ιστορικά µυθιστορήµατά του “Μάρα, Η Χριστιανή Σουλτάνα” και “Η Ωραία Κοι-
µωµένη του Μυστρά” βραβεύτηκε µε το Βραβείο Ιστορικού Μυθιστορήµατος το 2000 και το
2005 αντιστοίχως από την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραµµάτων. Επίσης, από το Ίδρυ-
µα Μπότση βραβεύτηκε το 2006 για την προσφορά του στη δηµοσιογραφία και τη λογοτε-
χνία.

Τέλος του απονεµήθηκε από την Επιτροπή Κρατικών Βραβείων το βραβείο Μυθιστο-
ρήµατος 2008 για την τριλογία “Παλαιολόγεια ∆υναστεία” και ιδιαίτερα για το τρίτο ιστορικό
µυθιστόρηµά του της προαναφερθείσας τριλογία, “Ο Τελευταίος Παλαιολόγος”.

Τέσσερα από τα ιστορικά µυθιστορήµατά του έχουν εκδοθεί και σε άλλες χώρες. Το
“Μπαρµπαρόσα ο Πειρατής” στην Αγγλία, Τουρκία και Ιταλία και είναι υπό έκδοση στην Ισπα-
νία, τα “Μάρα, Η Χριστιανή Σουλτάνα” και “Μαρία η Μαγδαληνή” στην Τουρκία και τη Σερβία,
ενώ “Η Ωραία Κοιµωµένη του Μυστρά” θα εκδοθεί στην Ιταλία.

Από τον Εκδοτικό Οργανισµό Λιβάνη κυκλοφορούν τα έργα του “Το Σπίτι πάνω από
τις Κατακόµβες”, “Εύα”, “Οι Εραστές της Γης”, “Οι Πόλοι του Μαγνήτη”, “Το Τραγούδι της
Ψυχής”, το δοκίµιο “Η ∆οµή του Μυθιστορήµατος”, και η τριλογία για την “Παλαιολόγεια
δυναστεία”, µε τα ιστορικά µυθιστορήµατα “Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος - Ο Ελευθερωτής”, “Οι
Παλαιολόγοι” και “Ο Τελευταίος Παλαιολόγος”.

Η τριλογία αυτή συµπληρώθηκε µε το ιστορικό µυθιστόρηµα “Σοφία Παλαιολογίνα -
Από το Βυζάντιο στη Ρωσία”.

Το τελευταίο ιστορικό µυθιστόρηµά του είναι “Μαγγελάνος - Τρείς Έλληνες στο
τέλος του Κόσµου”.

Η Βιβλιοθήκη µας
Η στήλη µε τις προτάσεις της βιβλιοθήκης της σχολής,

επιλεγµένων µέσα από το σύνολο των τίτλων που διαθέτει
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Τα συγκλονιστικά, αποτρόπαια και αποκρουστικά γεγονότα
των εµφυλίων πολέµων µεταξύ των Παλαιολόγων, που σηµάδε-
ψαν τη χωρίς επιστροφή πορεία προς την αυτοκαταστροφή και τη
διάλυση της Ανατολικής Ρωµἀκής Αυτοκρατορίας, εξιστορεί στο
ιστορικό αυτό µυθιστόρηµα ο Γιώργος Λεονάρδος, ο συγγραφέ-
ας για τον οποίο έχουν πει ότι «ζωντανεύει την Ιστορία».

Το βιβλίο του, καρπός ενδελεχούς µελέτης των ιστορικών
λεπτοµερειών και των ανθρώπινων αδυναµιών που χαρακτήριζαν
τους «άρχοντες» της Πόλης, έναν αιώνα πριν την άλωσή της, αν
και αυτοτελές, αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια του προηγούµε-
νου µυθιστορήµατός του «Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος - Ο Ελευθερω-
τής».

Στο καινούριο του ιστορικό µυθιστόρηµα ο Λεονάρδος αναδεικνύει µε γλαφυρό
τρόπο τα ηρωικά αλλά και τα «σκοτεινά» γεγονότα που επηρέασαν δραµατικά τη ζωή και
το µέλλον των κατοίκων του Βυζαντίου, γεγονότα που είτε εκούσια είτε ακούσια παρα-
ποιήθηκαν, ώστε να συµβάλουν στη νάρκωση του λαού για γενιές ολόκληρες.

Πρόκειται για ένα ιστορικό µυθιστόρηµα, το οποίο καλύπτει τους «µέσους»
Παλαιολόγους, από τον Ανδρόνικο Β΄ µέχρι τον Μανουήλ Παλαιολόγο, τον πατέρα του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Εξιστορεί, στην ανθρώπινη διάστασή της εποχής αυτής, το δράµα της αυτο-
κρατορίας και των υπηκόων της, τη σταδιακή κατάκτηση των εδαφών της από τους
Οθωµανούς και τη συρρίκνωσή της, αλλά και τους δύο πολυετείς δυναστικούς πολέ-
µους, που κατέστησαν την κατ’ όνοµα πια αυτοκρατορία, σε µια πόλη παντελώς αδύνα-
τη.

Το βιβλίο αυτό, που αναφέρεται σε µια εποχή για την οποία δεν έχει γραφεί
κανένα βιβλίο Έλληνα συγγραφέα ή ιστορικού (δυστυχώς, ίσως να οφείλεται στα δυσµε-
νή γεγονότα που σηµειώθηκαν), η αλήθεια εµφανώς υπερτερεί της φαντασίας, όπου
αυτή χρησιµοποιήθηκε από το συγγραφέα, προκειµένου να καταστήσει ευχερέστερη και
γλαφυρότερη την αφήγησή του.

«Λίγη ώρα αργότερα, µέσα στις φωνές και τις κραυγές των επιβατών και των
παιδιών τους, το πλοίο έλυνε τους κάβους του από την εµπορική προβλήτα του Κεράτι-
ου Κόλπου. Με ελάχιστα ευέλικτα ορτσαρίσµατα, λόγω του ανάπρωρου ανέµου, ο έµπει-
ρος καπετάνιο µας τιµόνιασε το πλοίο του προς την εκβολή του κόλπου, αφήνοντας
πίσω του το Χρυσούν Κέρας και πλέοντας πια στην Προποντίδα, όπου ένα ούριο αερά-
κι, από τη µεριά του Βοσπόρου στη θάλασσα του Μαρµαρά, µας πήρε υπό την προστα-
σία του, σπρώχνοντάς µας προς την Καλλίπολη στη διεύθυνση του πάνω στοµίου του
Στενού του Ελλησπόντου.

Τα παιδιά, µέσα στην τρελή χαρά που ταξίδευαν µε πλοίο, έτρεξαν στην πλώρη
να ατενίζουν το θαλάσσιο ορίζοντα. Τη ζωή που ανοιγόταν µπροστά τους…

Μόνος εγώ, εγκαταλειµµένος από τους άλλους, κατευθύνθηκα αργά προς την
πρύµη του πλοίου, να προσκυνήσω µε το νου µου το ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας και
να αγναντέψω µε τη φαντασία µου τη ζωή που ολοκλήρωνα πίσω µου…» (απόσπασµα
από το τέλος του βιβλίου ‘‘Οι Παλαιολόγοι’’) 
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ÓõããñáöÝáò: Γιώργος Λεκάκης
Ôßôëïò: Κατεστραµµένες Πόλεις και Χωριά στην Ελλάδα επί 

Κατοχής
Åêäüóåéò: Κάδµος

Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερµα-
νίας, από Έλληνες γονείς µετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964.
Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία-Λαογραφία και ∆ηµο-
σιογραφία. Είναι µέλος του ∆Σ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας
Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ), του ∆Σ της Επιτροπής Ενηµερώ-
σεως επί των Εθνικών Θεµάτων (ΕΕΕΘ) και µέλος του Εθνικού
Συµβουλίου ∆ιεκδικήσεως των Οφειλών της Γερµανίας προς την
Ελλάδα. Είναι επίσης στιχουργός, θεατρικός συγγραφέας και έχει
κυκλοφορήσει τρεις ποιητικές συλλογές.

Ο Γ. Λεκάκης έχει συγγράψει τα βιβλία: «Παγκόσµια Ιστορία των Πτήσεων», «Η
Θεσσαλονίκη στο Ελληνικό Τραγούδι», «7 φεγγάρια», «Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε
στο 5», «Τάµατα και αναθήµατα», «Χρονογραφήµατα για την Ελλάδα και τον πολιτισµό»,
«Ολυµπιακοί Αγώνες», «Το ηµερολόγιο ενός λοχία από την Μερόπη Πωγωνίου στον
πόλεµο του ΄40», «Σαµοθράκη-Ιερά Νήσος», «Βήσσανη: Τα πολυφωνικά τραγούδια της»,
«Αιγαίο-ετυµολογίες νήσων», «Παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδος», «Η άγνωστη
Μικρά Ασία», «Αρχαία και σύγχρονα ιστορικά ναυάγια των ελληνικών θαλασσών και η
Λαογραφία της θάλασσας», «Ίµβρος παιπαλόεσσα, το Ιερό νησί του Ερµού, τ’ ουρανού
και των δακρύων», «Ελλάδος εγκώµιον», «Παξοί - Τα νησιά του πάθους», «Αρχαιοκαπη-
λίες των Γερµανών στην Ελλάδα επί Κατοχής», και «Μουσικής µύηση», "Κατεστραµµένες
πόλεις και χωριά στην Ελλλάδα επί Κατοχής", "Ναζί, οι βάρβαροι του 20ού αιώνα", "Η
βίβλος των 100 ελληνικών νησιών", κ.ά.

Σε ανάτυπα κυκλοφόρησαν άλλες µελέτες του για τους Παξούς, την Γαύδο και
την Γαυδοπούλα, την Φολέγανδρο, το Καστελλόριζο, την Σαµοθράκη, τα ∆ιαπόντια
Νησιά (Οθωνοί-Μαθράκι-Ερείκουσα), την Αστυπάλαια, την Ανάφη, τα αρχαία πέτρινα
γεφύρια των Ελλήνων, τον Όµηρο και τους σχολιαστές του, τις ιαµατικές πηγές της
Ελλάδος, κ.ά. Επίσης επιµελήθηκε επανεκδόσεις προλόγισε βιβλία, έκανε περισσότερα
από 70 ντοκυµανταίρ, κλπ.

Ως δηµοσιογράφος έχει αρθρογραφήσει στις εφηµερίδες «Νέα», «Ρωµιοσύνη»,
«Κέρδος», «Θεσσαλονίκη», «Ελεύθερος Τύπος», «Ελευθερία» του Λονδίνου, «Έθνος της
Κυριακής», στο περιοδικό «Γεωτρόπιο» της «Ελευθεροτυπίας», και σε πολλά περιοδικά.

Ως συγγραφέας έχει γράψει τρία θεατρικά έργα, έχει κυκλοφορήσει τρεις ποι-
ητικές συλλογές (την µία µάλιστα µε τίτλο «Απάνθισµα», προλόγισε ο µεγάλος Έλληνας
ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος).

Το 2003 ο Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων
(HATTA) τον βράβευσε για «την εν γένει προσφορά του στον πολιτισµό και την πολιτι-
στική αρθρογραφία του». Τον ∆εκέµβριο του 2011 η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνι-
κής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ), δια του προέδρου της. καθηγητού κ. Σταύρου Παπαµαρινό-
πουλου, βράβευσε στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών τον Γ. Λεκάκη για την εν γένει προσφο-
ρά του στην έρευνα.
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Το νέο 450 σελίδων βιβλίο του Γ. Λεκάκη έρχεται ως συνέχεια
των πολύκροτων βιβλίων του «Αρχαιοκαπηλίες των Γερµανών στην
Ελλάδα επί Κατοχής» και «Ναζί, οι βάρβαροι του 20ού αιώνα» (και τα
δύο από τις εκδόσεις «Κάδµος»), που έθεσαν και τα κλεµµένα πολιτι-
στικά αγαθά µας - και όχι µόνον - στο τραπέζι των διεκδικήσεων των
οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα.

Πρόκειται για το 3ο βιβλίο της σειράς που αναφέρεται στις
κλοπές, λεηλασίες και φθορές των πολιτιστικών µας αγαθών, από
τους Γερµανούς επί Κατοχής (αλλά και άλλους) βάσει επίσηµων στοι-

χείων και εγγράφων του Ελληνικού και του Γερµανικού κράτους...
Ανάµεσα στα θέµατα και τα κεφάλαια του βιβλίου είναι τα εξής:
Τελικά, πόσα µας χρωστά η Γερµανία; Το σηµερινό δηµόσιο χρέος µπορεί να

καλυφθεί κατά 97% από τα οφειλόµενα της Γερµανίας προς την Ελλάδα, µόνο από τα
κατοχικά δάνεια! Νέες αποκαλύψεις και στοιχεία για τις θηριωδίες των Γερµανών...
Άγνωστα Ολοκαυτώµατα... Κατοχή, αθλητισµός και Αντίσταση... Γερµανοί κατά... Πανα-
γίας και Παναγιά... εναντίον Γερµανών... Ναζί, εβραίοι και Χόλλυγουντ...

Πού είναι τα 1.457 κλεµµένα αρχαία κυκλαδικά ειδώλια; Τα κλεµµένα αρχαία
έργα τέχνης της Κω; Η αρχαιολογική "αποψίλωση" της Μήλου από Γερµανούς, η κλοπή
της Κύπρου... Οι Γερµανοί πουλάνε τα κλεµµένα αρχαία µας... Έργα τέχνης που έκλε-
ψαν οι ναζί από τους εβραίους... Έργα τέχνης κλεµµένα από τους ναζί στην Ολλανδία.
Και 460 πίνακες Ελλήνων καλλιτεχνών. Όλα αυτά τα σηµαντικά στοιχεία αναφέρει το νέο
ερευνητικό βιβλίο του Γ. Λεκάκη.

Οι Γερµανοί πωλούν ακόµη και τώρα αρχαία ελληνικά έργα τέχνης σε κεντρική
γκαλερί του Μονάχου! Και στο Βερολίνο... Και στην Σουηδία... Και στην ∆ανία... Κλεµµέ-
νοι ή παράνοµα φυγαδευθέντες σφραγιδόλιθοι και άλλα αρχαία αντικείµενα από την
Ελλάδα, που ευρίσκονται σε ξένα µουσεία...

Αλλά και πώς εξαφανίσθηκε η πόλη της αρχαίας Σπάρτης, από τον Γάλλο αββά
Φουρµόν... Πώς οι Γάλλοι έκλεψαν τις... «Μαγεµένες» «θυγατέρες της Θεσσαλονίκης»...
Και πόσες οι εισπράξεις του Λούβρου από τα ελληνικά εκθέµατα... Συνεχίζοντας:
Άνθρωποι στους... φούρνους εν έτει 2013; Τα «πειράµατα του Άουσβιτς» του δρ. Θάνα-
του-Μένγκελε εκσυγχρονίζονται και συνεχίζουν...

∆ηµοπρασίες αρχαίων µέσω διαδικτύου και από τους ισλαµιστές! Η Χαµάς που-
λάει έναν Απόλλωνα!...

Εκποµπές, άρθρα, παρουσιάσεις του θέµατος των αρχαιοκαπηλιών και των
καταστροφών από τους ναζί και από άλλους... Άρχισαν αγωγές Ελλήνων πολιτών κατά
του Γερµανικού ∆ηµοσίου για τις ζηµιές της Κατοχής!

Και οι κατεστραµµένες πόλεις και χωριά στην Ελλάδα επί Κατοχής, από επίση-
µη έκθεση του ελληνικού κράτους, του 1946!

Τέλος, τα ισχυρότερα “χαρτιά” της Ελλάδος: Η ρηµατική διακοίνωση της ελλη-
νικής κυβερνήσεως προς την κυβέρνηση της Γερµανίας και το ΦΕΚ του 1976...
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Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης γεννήθηκε το 1950 στον Πετεινό
Ξάνθης, από γονείς αγρότες και µε σοβαρή αναπηρία στο πόδι και στα
χέρια. Άρχισε από πολύ µικρή ηλικία να ζωγραφίζει µε το στόµα, µια
και η φύση της αναπηρίας του, του είχε στερήσει τη δυνατότητα να
χρησιµοποιεί τα χέρια του. Από την ενασχόλησή µε την ζωγραφική
αντλεί αισιοδοξία και χαρά για τη ζωή, που ενισχύεται όταν τα έργα
του γίνονται αντικείµενο θαυµασµού από τον κόσµο.

Ασχολείται συστηµατικά µε τη ζωγραφική από το 1960, το
1967 έρχεται σε επαφή µε τη ∆ιεθνή Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών
V.D.M.F.K, που εδρεύει στο Λιχτενστάιν και το 1970
γίνεται µέλος της και από τότε ζωγραφίζει γι' αυτή. Η
Ένωση, διοργανώνει εκθέσεις µε έργα καλλιτεχνών
που ζωγραφίζουν µε το στόµα ή τα πόδια και τυπώνο-
ντάς τα σε κάρτες και ηµερολόγια εξασφαλίζοντας
στα ανάπηρα µέλη της µια αξιοπρεπή διαβίωση.

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης έχει κάνει πολλές
ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και έχει πολλές διακρίσεις για το έργο του.
Έχει τιµηθεί από πολλούς φορείς και σηµαντικά πρό-
σωπα, µεταξύ αυτών από την Ακαδηµία Αθηνών ενώ
έλαβε το 3ο παγκοσµίος βραβείο της Ένωσης
V.D.M.F.K, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έχει εκτι-
µηθεί το έργο και η ψυχική του δύναµη από τον Οικου-
µενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο καθώς και από τους
Προέδρους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Κωστή Στε-
φανόπουλο, Κάρολο Παπούλια και Προκόπη Παυλό-
πουλο που έχουν επισκεφθεί τις εκθέσεις του.

Καλλιτεχνική µατιά
Τριαντάφυλλος Ηλιάδης - Ζωγράφος
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Σταυρόλεξο Νο 2

∆ηµιουργία-Επιµέλεια Σταυρόλεξου: Αντχος Νικολα˙δης Θεόφιλος ΠΝ

* Το σταυρόλεξο αποτελλεί Άσκηση Εφαρµογής του ∆ιακλαδικού Κανονισµού ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.  Υπάρχουν στην πρόθεση του ∆ιοικητή και δηλώνουν την
επιθυµία του µε την ολοκλήρωση της επιχείρησης
4.  Από πού προσδιορίζεται η αξία έκαστου κριτηρίου επιλο-
γής του ∆ιοικητή (συντοµογραφία)
7.  Τι ΑΝΣΚ είναι: «Η σταθεροποίηση της περιοχής και η επί-
λυση της κρίσης στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο βίας.»
11. Είναι µέτρα που απαντούν στο ερώτηµα: «Προβαίνουµε
στη σωστή ενέργεια;»
14. Έτσι ορίζεται η πολιτική και/ή στρατιωτική κατάσταση, η
οποία είναι απαραίτητο να υφίσταται όταν µια επιχείρηση
έχει περατωθεί µε ευνὀκούς όρους (συντοµογραφία)
18. Αποτελεί µια από τις δραστηριότητες της εκτίµησης
αποτελεσµατικότητας
19. Τον βρίσκουµε στην πρόθεση του ∆ιοικητή
20. Μας παρέχουν ενέργειες (έργα), που συµβάλλουν στην
αλλαγή των δυνατοτήτων ή της συµπεριφοράς των δρώντων
εντός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
21. Έτσι λέγονται οι γραµµές που απεικονίζουν, τοπικά, χρο-
νικά και κατά σειρά όλες τις επιµέρους επιχειρήσεις που
πρέπει να διεξαχθούν στα ΑπΣ
22. Αποτελεί µια από τις δραστηριότητες της εκτίµησης
αποτελεσµατικότητας
23. Ως επιλογές σχεδιάζονται να εκτελεστούν ως αντιδρά-
σεις στις προβλεφθείσες εκβάσεις της επιχείρησης, µε
σκοπό να παρέξουν στο ∆ιοικητή τη δυνατότητα να διατηρή-
σει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην επόµενη φάση της
επιχείρησης
25. Υπάρχουν στην πρόθεση του ∆ιοικητή και προσδιορίζουν
τους αποδεκτούς κινδύνους και αντικατοπτρίζουν το πνεύµα
του
30. Έτσι λέγονται τα σηµεία κλειδιά από τα οποία περνούν
οι διαδροµές προς τα ΚΒ
33. ∆ραστηριότητα / Ενέργεια του τακτικού πλαισίου
34. Αναφέρεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και
στους κινδύνους - απειλές κατά της άµυνας ή της ασφάλει-
ας της χώρας (συντοµογραφία)
35. Λέγεται το στάδιο που διευκρινίζει τι πρέπει να επιτευ-
χθεί
38. Αποτελεί κριτήριο αρχικού ελέγχου βιωσιµότητας
39. Έτσι λέγεται η τέχνη µε την οποία ο ∆ιοικητής συλλαµ-
βάνει την ιδέα (τρόπο), αποτελεσµατικής χρησιµοποίησεις
των δυνάµεων - µέσων για να επιτύχει τους ΑΝΣΚ
41. Έτσι λέγεται η αναλυτική διαδικασία που έχει σκοπό να
βοηθήσει το προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας,
να διαχειριστεί τον κίνδυνο (συντοµογραφία)
42. Πώς λέγετε η προσέγγιση που επιδιώκει να εκµεταλλευ-
τεί τις φυσικές και ηθικές αδυναµίες της αντίπαλης δύνα-
µης, αποφεύγοντας τα ισχυρά της σηµεία
43. Βάση αυτού συντονίζονται οι χρόνοι σχεδίασης (συσκέ-
ψεις, έκδοση πρὀόντων κάθε σταδίου κτλ.)
46. Μας βοηθούν να αποφύγουµε ανεπιθύµητες επιχειρη-
σιακές παύσεις
47. Ως επιλογές σχεδιάζονται να εκτελεστούν ως αντιδρά-
σεις στις προβλεφθείσες εκβάσεις της επιχείρησης στην
ίδια φάση

ΚΑΘΕΤΑ
2.  Έτσι λέγονται τα κριτήρια που δίδονται από το ∆ιοικητή
κατά το 3ο στάδιο της επιχειρησιακής σχεδίασης
3.  Είναι το στάδιο όπου θεµελιώνεται η απαίτηση για διεξα-
γωγή της επιχειρησιακής σχεδίασης
5.  Η Εκτίµηση της λαµβάνει υπόψη το πόσο συχνά αναµένε-
ται µια επικίνδυνη κατάσταση να επηρεάσει το υπό εξέταση
σύστηµα ή µία συγκεκριµένη επιχείρηση και κατά πόσον
είναι αναµενόµενο να συµβεί κάτι τέτοιο
6.  Έτσι ονοµάζεται το πλαίσιο µε το οποίο διαµορφώνονται
και περιγράφονται οι τρόποι ενεργείας  και η ιδέα ενεργεί-
ας
8.  Τέτοιο έργο είναι η παραπλάνηση
9.  Λέµε ότι τον πετύχαµε, όταν οι δυνάµεις µας επιτύχουν
πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις αντίπαλες δυνάµεις, από
την οποία µπορεί να τις απειλήσουν ή να τις εξουδετερώ-
σουν
10. Ανανεώνονται και επικαιροποιούνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της διεξαγωγής της σχεδίασης
12. Πώς λέγεται ο πίνακας ενεργειών που επιτρέπει στο
∆ιοικητή και την οµάδα σχεδίασης να οραµατιστεί πώς τα
συνιστάµενα στοιχεία της δύναµης µπορούν να εναρµονι-
στούν σε χρόνο και χώρο, ώστε να δηµιουργήσουν συνέρ-
γειες
13. Αποτελεί κριτήριο αρχικού ελέγχου βιωσιµότητας
15. Πώς λέγονται οι περιοχές εδάφους ή θαλάσσιες περιο-
χές επιχειρήσεων απ’ όπου εκπορεύονται οι ενέργειες και
οι κινήσεις µιας συγκεκριµένης δύναµης για την υλοποίηση
συγκεκριµένων ΑΝΣΚ
16. Είναι επιχειρησιακή και αποτελεί την προσωρινή διακο-
πή των προκαθορισµένων ενεργειών κατά τη διάρκεια της
επιχείρησης
17. Έτσι ονοµάζουµε το βαθµό που δίνουµε σε κάθε κριτή-
ριο του ∆ιοικητή
22. ∆ραστηριότητα / Ενέργεια του τακτικού πλαισίου
24. Έτσι ονοµάζονται οι τρόποι ενεργείας που προκύπτουν
µετά τον καταιγισµός ιδεών από στο 3 στάδιο της επιχειρη-
σιακής σχεδίασης.
26. Προσδιορίζονται συνδυάζοντας τις Κρίσιµες Απαιτήσεις
και τις Κρίσιµες Τρωτότητες του ΚΒ (συντοµογραφία)
27. ∆ραστηριότητα / Ενέργεια του γεωγραφικού πλαισίου
28. Τέτοιο έργο είναι η επιστράτευση
29. Σ΄ αυτό αναφερόµαστε όταν απαντάµε στα ερωτήµατα:
«Ποιος, Τι, Πού, Πότε»
31. Πώς λέγεται η ενηµέρωση που γίνεται από την οµάδα
σχεδίασης στο ∆ιοικητή κατά το 2ο στάδιο (συντοµογραφία)
32. Σε τέτοιες γραµµές ενεργεί µία δύναµη όταν οι επιχει-
ρήσεις της αποκλίνουν από ένα κεντρικό σηµείο
35. Έτσι διατυπώνει και µεταβιβάζει την πρόθεσή του ο
∆ιοικητής
36. Όταν οι Ε∆ επιφέρουν συνολικό αποτέλεσµα κατά του
αντιπάλου µεγαλύτερο από αυτό που θα επιτύγχαναν αν
επιχειρούσαν µόνες τους, τότε λέµε ότι πετύχαµε …
37. Έτσι λέγεται η κατάσταση που µπορεί να εξελιχτεί σε
αιτία τραυµατισµού ή απώλειας προσωπικού, καταστροφής
υλικού - εγκαταστάσεων, ή και µερικής - ολικής αποτυχίας
οιασδήποτε επιχείρησης
40. Αποτελεί κριτήριο αρχικού ελέγχου βιωσιµότητας
44. Έτσι ονοµάζουµε τα κριτήρια που µας παρέχουν µετρή-
σιµες ή ορατές πρὁποθέσεις αναφορικά µε τις φυσικές,
κυβερνοχώρου ή και ηθικές συνθήκες ή αποτελέσµατα που
πρέπει να πετύχουµε
45. Κατά την εφαρµογή της ∆ΕΚ έτσι λέγεται η επισταµένη
παρακολούθηση της ανατεθείσης δραστηριότητας
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Αγαθός, αγαθόν, αγαθότης

Ο δη πρώτον αυ των θείων ηγεµονούν εστίν αγαθών, η
φρόνησις˙ δεύτερον δε µετά νού σώφρων ψυχής έξις˙ εκ δε
τούτων µετ’ ανδρείας κραθέντων τρίτων αν είη δικαιοσύνη˙

τέταρτον δε ανδρεία.

(Εκείνο δε πάλι που από τα θἐκά αγαθά στέκει πιο πάνω είναι η
φρόνηση˙ δεύτερο η σωφροσύνη, που συνοδεύεται απ’ τη λογι-

κή˙ κι απ’ αυτά, αφού ανακατευτούν µε την ανδρεία, θα
προέλθει τρίτο η δικαιοσύνη˙ και τέταρτο η ανδρεία.)

Πλάτωνα (Νόµ. Ι, 631C)

Ανδρί µελετητέον ου το δοκείν είναι αγαθόν αλλά το είναι, και
ιδία και δηµοσία.

(Ο άντρας πρέπει να φροντίζει όχι φαινοµενικά να παρουσιάζεται
καλός, αλλά και να’ ναι κι από µέσα του τόσο στον ιδιωτικό, όσο

και στο δηµόσιο βίο.)

Πλάτωνα (Γοργ., 527 C)

∆ήλον ούν εκ των ειρηµένων ότι ουχ οιόν τε αγαθόν είναι κυρίως
άνευ φρονήσεως, ουδέ φρόνιµον άνευ της ηθικής αρετής

(Είναι φανερό απ’ τα προηγούµενα, ότι κανείς δεν µπορεί να ‘ναι
στην κυριολεξία αγαθός χωρίς φρόνηση, ούτε φρόνιµος χωρίς

ηθική.)

Αριστοτέλη. Ηθ. Νικ. Ζ΄ 

Απάνθισµα Σοφίας
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Αγαπητοί αναγνώστες,

το παρόν τεύχος είναι αφιερωµένο στον ηρωικό πιλότο του Mirage M2000-5, που απωλέσθει
κατά την πτώση του αεροσκάφους του την 12 Απριλίου 2018. Το µοιραίο Mirage επέστρεφε στην 135 Σµη-
ναρχία Μάχης Σκύρου, απ’ όπου είχε απογειωθεί µαζί µε άλλο ένα, για να αναχαιτίσουν τουρκικά µαχητι-
κά που είχαν παραβιάσει το FIR Αθηνών. Κατέπεσε στις 12:15 εννέα ναυτικά µίλια βορειοανατολικά της
νήσου Σκύρου.

Ο ηρωικός Αξιωµατικός είναι ο Σµηναγός (Ι) Γεώργιος Μπαλταδώρος.

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις στην ξηρά στην θάλασσα και στον αέρα, στο πλαίσιο της αποτροπής,
φυλάνε καθηµερινά Θερµοπύλες και οι πεσόντες νεκροί µας παραγγέλλουν: «Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαι-
µονίοις ότι τήδε κείµεθα τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι», προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ότι η κοινή
γνώµη των απανταχού Λακεδαιµονίων θα ενηµερώνεται ότι έπραξαν σύµφωνα µε τις επιταγές της ηθικής
τους τάξης.

Η κύρια αποστολή της Πολεµικής Αεροπορίας µας, είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξο-
πλισµός, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή του προσωπικού της µε σκοπό την ανάπτυξη αερο-
πορικής ισχύος, ικανής να προασπίσει τα εθνικά συµφέροντα, πρωταρχικά µέσω της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» και
αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να διεξάγει άµεσα εντατικές και παρατεταµένες αεροπορικές επιχειρήσεις
για την απόκτηση και διατήρηση του µέγιστου δυνατού βαθµού αεροπορικού ελέγχου, να διασφαλίσει
την αεράµυνα της χώρας, να παρέξει αεροπορική προστασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και να συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Συνεπώς, και ενώ βρισκόµαστε σε περίοδο ειρήνης, η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, έχει
ως αποτέλεσµα στο πλαίσιο αυτής της αυτονόητης αποστολής της Πολεµικής Αεροπορίας, να απογειώ-
νονται καθηµερινά αεροσκάφη µας για να συµµετέχουν σε αναχαιτήσεις και αεροµαχίες µε τουρκικά
αεροσκάφη που εκτελούν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου. Γεγονός που πέρα από την κόπωση και φθορά προσωπικού και υλικού συντηρεί µία
ένταση, που συνοδεύει ως αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε συνάντηση των ελληνικών και τουρκικών Ενόπλων
∆υνάµεων. Ένταση που έχει το δυναµικό να προκαλέσει σοβαρά ατυχήµατα και κρίσεις µεταξύ των
χωρών.

Πρωταγωνιστής και κύριος αρωγός της προσπάθειας της Πολεµικής Αεροπορίας ειδικά και
των Ενόπλων ∆υνάµεων γενικά, αποτελεί το προσωπικό τους που µε τις άοκνες προσπάθειές του, µη φει-
δόµενο κόπων και κινδύνων, επιτελεί στο ακέραιο το καθήκον του µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και επαγ-
γελµατισµό.

Είναι ιερό µας χρέος να διατηρούµε ζωντανή τη µνήµη όλων αυτών των συναδέλφων µας που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του ηθικού χρέους όλων µας απέναντι στην πατρίδα.

Καλή ανάγνωση.

ôïõ ÕðïóôñáôÞãïõ ∆ηµοσθένη Βιτετζάκη
Äéïéêçôïý ÁíùôÜôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ 

ÐÐññüüëëïïããïïòò

Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá
Ο Υποστράτηγος ∆ηµοσθένης Βιτετζάκης γεννήθηκε το 1963 στα Χανιά Κρήτης, εισήλθε

στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1981 και αποφοίτησε το 1985, οπότε και ονοµάσθηκε Ανθυπο-
λοχαγός Πυροβολικού.

Έχει υπηρετήσει σε Μονάδες Πυροβολικού, ∆ΠΒ Σχηµατισµών, ΣΣΕ, ΣΠΒ, 79 Α∆ΤΕ, σε
γενικές θέσεις στο ΓΕΣ, την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και την ΑΣ∆ΕΝ.

Επιπλέον έχει διατελέσει ∆ιοικητής στο 95 ΤΕ, στη 196 Α/Κ ΜΒΠ, στη ∆ΠΒ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ,
στην 79 Α∆ΤΕ, Υποδιοικητής στη Σχολή Πυροβολικού, Υποδιευθυντής και ∆ιευθυντής στη ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης ΓΕΣ.

Είναι απόφοιτος όλων των σχολείων του Όπλου του Πυροβολικού που προβλέπονται κατά
βαθµό, της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου (ΑΣΠ) και της Σχολής Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ).

Είναι απόφοιτος του Κέντρου ∆ιπλωµατικών και Στρατηγικών Μελετών (CEDS) Αθηνών και
του Τµήµατος Στρατηγικών Πληροφοριών της ∆ιακλαδικής Σχολής Πληροφοριών.

Του έχουν απονεµηθεί όλα τα µετάλλια και οι διαµνηµονεύσεις που προβλέπονται και αντι-
στοιχούν στο βαθµό του. Είναι έγγαµος και έχει µία κόρη.



Ðåñéå÷üìåíá

Άρθρα Εξωτερικών Συνεργατών, Εκπαιδευτών &
Σπουδαστών της Σχολής

Πολιτιστικά Μονοπάτια

"Οι Μεταναστάσιµες Συνάξεις ως Πηγή της Θείας Ευχαριστίας"
του Πρωτοπρεσβύτερου Νεκτάριου Μαρκάκη, Στρατιωτικού Ιερέως         1

"Το Μακεδονικό Ζήτηµα και ο Μακεδονικός Αγώνας"
του Σχη (ΑΣ) Κωνσταντίνου Β. Ζιάκα, Εκπαιδευτή της Α∆ΙΣΠΟ                       7
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ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÁÄÉÓÐÏ
ºäñõóç ôçò Áíþôáôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ (ÁÄÉÓÐÏ)

Ìå áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò (Ö.022/27/158782/
Ó.4405/25 Éïõë 2003/ÕÅÈÁ/ÃÅÅÈÁ/ÄÉÄÕÐ&ÏÑÃ.) óõãêñïôÞèçêå ç
Áíþôáôç ÄéáêëáäéêÞ Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ (Á.ÄÉ.Ó.ÐÏ). Την 1 Ïêô 2003
åêäüèçêå ï Íüìïò õð’ áñéè. 3186 (ÖÅÊ230/Ôåý÷ïò Ðñþôï) ãéá ôçí
ßäñõóç ôçò Á.ÄÉ.Ó.ÐÏ.

Ùò çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôçò Ó÷ïëÞò êáèïñßóèçêå ç 9ç
Óåð 2003, çìåñïìçíßá êáôÜ ôçí ïðïßá åêëÞèç íá öïéôÞóåé ç 1ç
ÅêðáéäåõôéêÞ ÓåéñÜ (Å.Ó)

Óôéò 27 Ïêô 2003 ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá åãêáßíéá ôçò Ó÷ïëÞò ìå ôçí
ðáñïõóßá ôçò ÐïëéôéêÞò êáé ÓôñáôéùôéêÞò Çãåóßáò ôïõ ÕÅÈÁ.

¸äñá ôçò Ó÷ïëÞò

Ç Áíþôáôç ÄéáêëáäéêÞ Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ Ý÷åé ôçí Ýäñá ôçò óôï
óôñáôüðåäï "ÔáîéÜñ÷ïõ Ëáóêáñßäç Êùíóôáíôßíïõ" óôç Èåóóáëïíßêç,
üðïõ ìÝ÷ñé ôï Ýôïò 2003 ëåéôïõñãïýóå ç ÁíùôÝñá Ó÷ïëÞ ÐïëÝìïõ ôïõ
Óôñáôïý ÎçñÜò (ÁÓÐ).

¸ìâëçìá ôçò Ó÷ïëÞò

Ôï Ýìâëçìá ôçò Ó÷ïëÞò áðïôåëåßôáé áðü ôï Ýìâëçìá ôïõ ÃÅÅÈÁ ìå
ôá óýìâïëá ôùí 3 ÊëÜäùí, ìå ôçí ðñïóèÞêç åíüò âéâëßïõ êáé åíüò
îßöïõò ðïõ êüâåé ôï "Ãüñäéï Äåóìü", ðïõ óõìâïëßæïõí ôç äýíáìç êáé
ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ðïõ äßäåé ç ãíþóç ãéá ôçí åðßëõóç ðáíôüò
ðñïâëÞìáôïò. Óôï åðÜíù ìÝñïò ôïõ åìâëÞìáôïò öÝñåôáé ç åðéãñáöÞ
"ÅÍ ÔÇ ÅÍÙÓÅÉ Ç ÉÓ×ÕÓ"  ãéá íá ôïíßóåé ôï äéáêëáäéêü ÷áñáêôÞñá ôçò
Áíþôáôçò ÄéáêëáäéêÞò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ.

ÁÍÙÔÁÔÇ ÄÉÁÊËÁÄÉÊÇ Ó×ÏËÇ ÐÏËÅÌÏÕ






