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Αγαπητοί αναγνώστες,

ο χειµώνας δεν αµέλησε φέτος να τιµήσει µε τη παρατεταµένη παρουσία του και την
περιοδικά αυξανόµενη ένταση του, την Ελληνική επικράτεια. Κατά περιοχές το χιόνι έσβηνε προ-
σωρινά τα σηµάδια / ενδείξεις της σύγχρονης σηµερινής εποχής, καθιστώντας το τοπίο άχρονο
και εν τέλει αναδεικνύοντας ότι λίγα εκατοστά χιονιού αρκούν για να οµοιοµορφοποιήσουν τον
περιβάλλοντα κόσµο και να διαγράψουν επίκτητες αλλά και εγγενείς ιδιότητες. Μία αλλαγή οπτι-
κής όµως, ανεξαρτήτως τύπου, αµβλύνει κατά περίπτωση τις εξόφθαλµες διαφορές και βοηθά
στην πέραν αυτών βαθύτερη, αλλά και ουσιαστικότερη αναλυτική σύγκριση των αιτιών που οδη-
γούν σε αποτελέσµατα και λιγότερο των αποτελεσµάτων / διαφορών αυτών καθ’ εαυτών.

Κατά περίπτωση βέβαια, η επικάλυψη της πραγµατικότητας δεν εξυπηρετεί ούτε υπη-
ρετεί την ανθρώπινη περιέργεια και επιστηµονική έρευνα αλλά έχει στόχο να επικαλύψει επαρκώς
ώστε να στήσει µία νέα, έστω και πρόσκαιρη και ψεύτικη πραγµατικότητα, εκδιώχνοντας την αλή-
θεια. ∆ιαφέρει όµως αυτή η κιτρινωπή πρακτική από την διακριτική συνήθως, καλλιτεχνική συχνά,
παρέµβαση της φύσης που χρησιµοποιήθηκε ως µεταφορά και παραλληλισµός για την οξυδερκή
µεν, αφαιρετική δε, επιστηµονική θεώρηση των αντικειµένων της κάθε έρευνας.

Η απόρριψη βέβαια του κιτρινισµού δε καθιστά αντικείµενα και γεγονότα µονοδιάστα-
τα, έτσι ώστε απ’ όπου και όπως και να τα δεις να έχουν την ίδια επίδραση, αντιθέτως, το φως και
η σκιά της αλήθειας παίζουν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο κλιµακώνεται όταν παρατη-
ρητές από διαφορετικές γωνίες και οπτικές συγκρίνουν την αποτύπωση της αλήθειας που ο καθέ-
νας τους παρακολούθησε. Αποτέλεσµα αυτών είναι συγκρίσεις θέσεων που συχνά συνδυαζόµε-
νες προσεγγίζουν καλύτερα το όλο απ’ ότι η κάθε µία οπτική µόνη της, κάποτε δε καλύτερα και
από το άθροισµα αυτών.

Τέλος στην όποια σύγκριση και ανάλυση σηµαίνοντα (αν όχι το σηµαντικότερο) ρόλο
διαδραµατίζει η ρητή έκφραση αυτής, η οποία περιγράφοντας συχνά αδιάφορα αντικείµενα και
καταστάσεις, διατυπώνει θέσεις και απόψεις µε κραταιά επιµονή και τελικά εµµέσως αλλά σαφώς
ανώτερες των εν λόγω αντικειµένων και καταστάσεων, επισκιάζοντας το φαινόµενο επίκεντρο της
διατύπωσής της.

Με τις σκέψεις αυτές που χωρίς άλλο σκοπό και επιδιωκόµενη βαρύτητα, περικυκλώ-
νουν το νου κατά την ανάγνωση των περιεχοµένων του ανά χείρας περιοδικού σας προτρέπω σε
αυτό και εύχοµαι:

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 ονοµά-
σθηκε Ανθυπολοχαγός 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) Αθη-
νών και του Τµήµατος Στρατηγικών Πληροφοριών της ∆ιακλαδικής Σχολής Πληροφοριών.

Του έχουν απονεµηθεί όλα τα µετάλλια και οι διαµνηµονεύσεις που προβλέπονται και
αντιστοιχούν 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
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Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι διακηρύξεις για την αυτοδιάθεση
των λαών και τη συγκρότηση των κρατών σε εθνικά ερείσµατα αποτέλεσαν το
ελπιδοφόρο µήνυµα, ότι ο Κόσµος άρχισε να αλλάζει. Η ίδρυση της Κοινωνίας
των Εθνών, του πρώτου διεθνούς οργανισµού για την προστασία των δικαιω-
µάτων των εθνών, παρείχε το εχέγγυο της συνύπαρξης των χωρών µέσα σε
ένα θέσµιο παγκόσµιο περιβάλλον. Ήταν, όµως, έτσι στην πραγµατικότητα;
Όσο απόλυτα αφοριστικό και να ακούγεται αυτό, οι Επιστήµες της Ιστορίας
και των ∆ιεθνών Σχέσεων απέδειξαν, ότι οι ισχυρές χώρες χρησιµοποίησαν ως
εφαλτήριο για τη συνέχιση του αποικιοκρατικού µοντέλου διακυβέρνησης της
ανίσχυρης περιφέρειας τόσο τους πολιτικούς όσο και τους οικονοµικούς
παγκόσµιους οργανισµούς.

Η Κοινωνία των Εθνών ιδρύθηκε, διασφαλίζοντας τα αποικιοκρατικά
κεκτηµένα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας στη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο και Νότιο Αφρική, ενώ λίγες δεκαετίες αργότερα, ο ΟΗΕ «εξέφρασε» στο
έπακρο µε την στάση του το διπολικό µοντέλο οικονοµικής εξάρτησης των
λαών, τον Καπιταλισµό (ΗΠΑ) και τον Κοµµουνισµό, παγιώνοντας την πιο αµφι-
λεγόµενη πολιτικά και στρατιωτικά περίοδο της ∆ιπλωµατικής Ιστορίας, τον
Ψυχρό Πόλεµο. Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών τέθηκε πολλές φορές στο
στόχαστρο Κοινωνιολόγων, Πολιτικών Επιστηµόνων και Οικονοµολόγων,
καθώς οι πολιτικά ισχυρές δυνάµεις - κράτη χρησιµοποίησαν τους θεσµούς
αυτούς τεχνηέντως στο βωµό των επιδιώξεών τους. Η επιδαψίλευση του επι-
χειρήµατος, ότι τα θεσµικά αυτά παγκόσµια όργανα θα περιφρουρούσαν την
αυθυπαρξία των κρατών -και ιδιαίτερα των ασθενών- φάνηκε από το διαχωρι-
σµό των χωρών σε πλούσια και φτωχά, αναπτυγµένα και λιγότερο αναπτυγµέ-
να. Όµως, το πιο εντυπωσιακό και άξιο µνείας όλων αυτών είναι, ότι η έννοια
της αποικιοκρατίας όχι µόνο δεν σταµάτησε ποτέ να υφίσταται, αλλά επικαλύ-
φθηκε µε επιτηδειότητα κάτω από το «πέπλο» του Ανθρωπισµού που «συνύ-
φαιναν» οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της τεχνικής (ίδρυση ∆ιεθνών Οργανισµών)
µε πολιτικά κίνητρα είναι εµφανή -όσο ποτέ άλλοτε- τη σηµερινή εποχή. ∆εν
είναι παράταιρο και ανορθόδοξο να ειπωθεί, ότι µε τον τρόπο που εξελίσσεται
η τροµοκρατία σήµερα, ανεξάρτητα από τη µορφή που λαµβάνει, είναι απότο-
κος της ανισότητας που υπάρχει ανάµεσα στα κράτη του Παγκόσµιου Συστήµα-
τος. Αυτό που παρατηρείται είναι, ότι οι χώρες που κάποτε στο πέρασµα της
Πολιτικής Ιστορίας τους είχαν τεθεί σε οικονοµικό προστατευτισµό µίας ξένης
δύναµης ή που ακόµα υφίστανται τις κοινωνικές συνέπειες αυτής της καθε-
στωτικής παρέµβασης, είναι πιο επιρρεπείς στις εκδηλώσεις βίας εναντίον κρα-
τικών σχηµατισµών µε οικονοµική και πολιτική εξουσία. Οι µεθοδεύσεις που
χρησιµοποιούν τα κινήµατα αυτά µε σκοπό να εναντιωθούν, δεν είναι παρά
συνώνυµες του πολιτισµικού, πολιτικού και κοινωνικού υποβάθρου τους.
Λόγου χάρη, οι χώρες της Μέσης Ανατολής χρησιµοποιούν τη θρησκεία ως
µέσο αντίστασης, γιατί είναι το ιδανικό και η ιδεολογία που χαρακτηρίζει στο
έπακρο την υπόστασή τους.

"Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί - Γιατί υπάρχουν φτωχά 
και πλούσια κράτη"

της ∆ρ. Άννας Κωνσταντινίδου
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Η διάσταση και η µορφή οργάνωσης που λαµβάνουν οι ∆ιεθνείς
Οργανισµοί έχουν διάφορους ρυθµιστικούς ρόλους. Ενδεικτικά, χωρίζονται σε
Κυβερνητικούς, Μη Κυβερνητικούς, Πολιτικούς, Στρατιωτικούς, Οικονοµικούς,
Περιφερειακούς, Χρηµατοδοτικούς. Στο σηµείο, ωστόσο, που οφείλουµε να
ενσκήψουµε την επιστηµονική προσοχή µας είναι κατά πόσο οι Οργανισµοί
αυτοί που ιδρύονται σε περιφερειακό πολιτικό και σε περιφερειακό οικονοµικό
επίπεδο βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν τα δικαιώµατα των µελών τους
στο Παγκόσµιο Σύστηµα. Και συνεχίζοντας αυτό το συλλογισµό, τα θεσµοποι-
ηµένα αυτά Όργανα της περιφέρειας κατά πόσο µπορούν και έχουν τη δυνα-
τότητα να ενεργήσουν αυτόνοµα και χωρίς τις έξωθεν παρεµβάσεις ταυτόση-
µων Θεσµών; Ανεξάρτητα από αυτά τα εύλογα ερωτήµατα, θα ήταν τελείως
αδόκιµο επιστηµονικά να εστιάσουµε µόνο στα «κακώς κείµενα» των ∆ιεθνών
Οργανισµών και να θεωρήσουµε ελάσσονα τη σηµασία και τη συµβολή τους
σε περιόδους παγκόσµιων Κρίσεων (πολιτικών, οικονοµικών κτλ). Άλλωστε,
δεν πρέπει να λησµονείται, ότι τα Όργανα αυτά οργανώθηκαν, προκειµένου να
διασφαλίσουν την παγκόσµια πολιτική και οικονοµική ευταξία. 

Αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι η ανάδειξη των οικονοµικών και χρη-
µατοδοτικών οργανισµών και πώς αυτοί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο συνεχίζουν
να διαµορφώνουν την σκακιέρα των διεθνών διπλωµατικών σχέσεων ανάµεσα
στα κράτη, υπερδυνάµεις και περιφέρεια. Ωστόσο, δεν µπορούµε να ασχολη-
θούµε µε τη συγκεκριµένη προβληµατική και να εξάγουµε ασφαλή συµπερά-
σµατα, αν κύρια και ουσιωδώς δεν περιγραφεί η σχέση του ΟΗΕ µε τους περι-
φερειακούς οργανισµούς, κυρίως τους πολιτικούς και εν τέλει τους οικονοµι-
κούς. 

Ο ΟΗΕ, όπως είναι ευρέως γνωστό, ιδρύθηκε µε σκοπό -στην πραγ-
µατικότητα- να διορθώσει τα διπλωµατικά «κρίµατα» της Κοινωνίας των Εθνών
(ΚΤΕ), η οποία είχε καταστεί το θεσµικό όργανο ευόδωσης και συνέχισης του
επεκτατισµού της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Ο τρόπος που οργα-
νώθηκε µε το διακύβευµα της σύστασής του να αποτελεί η ισότιµη συνεργα-
σία µεταξύ των µελών, φαινοµενικά έδειχνε, ότι τα Ηνωµένα Έθνη επιχειρού-
σαν να καταδείξουν, ότι η θεωρία του Φιλελευθερισµού ήταν ο απώτερος σκο-
πός για την προαγωγή των κρατών και τη διασφάλιση του δηµοσίου αγαθού,
της Ειρήνης. Η αρχική  σύµπραξη πέντε µόνιµων µελών (Κίνας, ΕΣΣ∆, ΗΠΑ,
Γαλλίας, Μ. Βρετανίας), τα οποία εκπροσωπούσαν διαφορετικά µοντέλα πολι-
τικής διακυβέρνησης και οικονοµικού status µε σκοπό την επικύρωση τού
Καταστατικού Χάρτη του Οργανισµού, διαµόρφωνε την πεποίθηση στη ∆ιεθνή
Κοινή Γνώµη, ότι η ∆ιπλωµατία και οι σχέσεις µεταξύ των χωρών θα έµπαιναν
σε νέα µονοπάτια που θα εξάλειφαν ανισότητες του παρελθόντος. Ωστόσο,
όµως, αυτές οι προσδοκίες έµειναν «κενό χαρτί», καθώς ο διπολισµός κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου έθεσε την αναγκαιότητα στα κράτη να διαλέ-
ξουν οικονοµικό και πολιτικό στρατόπεδο ανάµεσα στα δύο κραταιά οικονοµι-
κά µοντέλα διακυβέρνησης (Καπιταλισµό και Κοµµουνισµό) και τις χώρες που
τα εκπροσωπούσαν (ΗΠΑ και ΕΣΣ∆).

Οι ΗΠΑ αναδύθηκαν στον κύριο ρυθµιστή του ΟΗΕ µια και το µεγαλύ-
τερο ποσοστό των µελών τού Οργανισµού είχαν υιοθετήσει τον Καπιταλισµό
ως µέσο παγίωσης του Κρατισµού τους. Οι ενυπάρχουσες ανισότητες στο
θεσµικό αυτό όργανο παγκόσµιας εµβέλειας µε τα δύο κυρίαρχα κράτη να
πορεύονται σε έναν αέναο ανταγωνισµό για την επικυριαρχία τους στο διεθνές
σύστηµα, µετέτρεπαν τις χώρες υποστηρικτές τους σε δορυφόρους των πολι-



τικών επιδιώξεών τους. Η συνέπεια ήταν, ο ΟΗΕ να µετασχηµατιστεί σε έναν
οργανισµό αµερικανικών συµφερόντων που η προβολή αρνησικυρίας από τον
ανταγωνιστικό µηχανισµό (Ρωσία) είχε επουσιώδη διάσταση και σηµασία. Αυτή
η αντιπαλότητα µεταξύ των δύο Ισχυρών που λάµβανε «σάρκα και οστά» µέσα
σε ένα θεσµικό όργανο, είχε ως αποτέλεσµα το εκ νέου µοίρασµα του Κόσµου
σε σφαίρες επιρροής και ως εκ τούτου τη δηµιουργία ενός νεοαποικιακού
µοντέλου διακυβέρνησης των χωρών της περιφέρειας που είχαν επιλέξει ως
σύµµαχο την ανάλογη δύναµη. Όµως και πάλι στην περίπτωση αυτή, τα περι-
φερειακά κράτη, βλέποντας ότι σταδιακά έχαναν την πολιτική αυθυπαρξία και
τη θεσµική τους υπόσταση, καθώς πλέον ο ΟΗΕ απηχούσε τις δύο επικρατέ-
στερες πολιτικές θέσεις, χωρίς αυτά να έχουν το δικαίωµα άσκησης veto επί
των αποφάσεων που τα αφορούσαν,1 η δηµιουργία περιφερειακών πολιτικών
οργανισµών που θα προστάτευαν τα κρατικά τους συµφέροντα, αποτελούσε το
µονόδροµο για την αυτοτέλειά τους στο Παγκόσµιο Σύστηµα.2

Παρά, όµως, τη σύσταση περιφερειακών θεσµικών οργάνων (πχ
Ένωση Νοτιοαµερικανικών Κρατών, Αραβικός Σύνδεσµος, Οργανισµό Νότιας
Ασίας κτλ), η συµπλεκτική σχέση που είχαν αναπτύξει οι δύο Μεγάλες ∆υνά-
µεις του Ψυχρού Πολέµου µε τα περιφερειακά µορφώµατα, στάθηκε εµπόδιο
στην αναπτυξιακή πορεία των περισσότερων Οργανισµών, καθώς τα συγκρου-
σιακά συµφέροντα των µελών τους, ουσιαστικά φανέρωναν τη διείσδυση των
νεοαποικιακών συµφερόντων ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ στο εσωτερικό τους περιβάλλον.3

Παρόλα αυτά, όµως, αν και η παρουσία των ισχυρών πολιτικών εντολοδόχων
ήταν σηµαντικό επιστέγασµα για τη λήψη αποφάσεων από τα περιφερειακά
θεσµικά όργανα, ωστόσο, θα ήταν αδόκιµο να µην παρουσιαστεί η θετική
πλευρά των πραγµάτων που απέρρεε από τη σύσταση των Οργανισµών
αυτών. 

Τα κινήµατα για την αποαποικιοποίηση της Μέσης/ Εγγύς Ανατολής
και της Αφρικής βρήκαν εφαλτήριο ευόδωσης των προσδοκιών τους, τους εν
λόγω θεσµούς. Επίσης, ακόµα κι όταν οι εµφύλιες συρράξεις λάµβαναν
ραγδαίες διαστάσεις ανάµεσα στα κρατικά µορφώµατα που είχαν σχηµατιστεί
τη δεκαετία του 1960 κ.ε., τα συγκεκριµένα περιφερειακά όργανα ήταν τα πιο
ενδεδειγµένα για την εξεύρεση µίας βιώσιµης λύσης, µια και γνώριζαν πληρέ-
στερα έναντι του ΟΗΕ τα προβλήµατα της εκάστοτε περιφέρειας.4 Ιδίως σήµε-
ρα, δεν πρέπει επουδενί να υποβαθµίζουµε το σηµαντικό περιφερειακό ρόλο
των θεσµών αυτών, οι οποίοι αποτελούν το αντιστάθµισµα στην αλόγιστη και
ανεξέλεγκτη διείσδυση των ισχυρών κρατών στην περιφέρεια αφενός, και τους
καθ’ ύλην αρµόδιους διαχειριστές των Κρίσεων που λαµβάνουν χώρα τη σηµε-
ρινή εποχή στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αφετέρου.

Παρενθετικά, οφείλουµε να σηµειώσουµε αυτό: Πολύ συχνά παρατη-
ρείται, πολιτικό- στρατιωτικές δυνάµεις, όπως λόγου χάρη οι ΗΠΑ, να προ-
σφεύγουν στην οικονοµική ενίσχυσή τους από χώρες της περιφέρειας (λχ
Ιαπωνία) κι όχι -λίγες φορές- ακόµα και σε αναδυόµενες περιφερειακές οικο-
νοµίες (λχ. Κίνα). Η συµπλεκτική αυτή σχέση ήταν περισσότερο αισθητή µετά
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τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και κυρίως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου.
Ενδεικτικό παράδειγµα, µετά τον Πόλεµο στο Βιετνάµ (1960-1970) η Αµερική,
προκειµένου να ανταπεξέλθει των εσωτερικών της οικονοµικών προβληµάτων
που ανέκυψαν µετά τη δεκαετή και πλέον παρεµβατική συµµετοχή της σε έναν
-κατ’ ουσίαν- εµφύλιο πόλεµο που διεξαγόταν στην αντίπερα πλευρά του Ειρη-
νικού, αναγκάστηκε να δανειστεί υπέρογκα από την Ιαπωνία (1981).5

Αυτό το γεγονός, δηλαδή της προσφυγής για δανεισµό µίας -θεωρη-
τικά- µεγάλης ∆ύναµης από ένα περιφερειακό κράτος µπορεί να ερµηνευτεί
διττά. Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣ∆ δεν ήταν παρά δυνάµεις που αναδύθηκαν συγκυρια-
κά στο διπλωµατικό προσκήνιο. Ο καταρρέων ευρωπἀσµός (µετά το Μεσοπό-
λεµο), επαφιόµενος σε µεθόδους του παρελθόντος, άφησε χώρο σε ΗΠΑ και
Σοβιετική Ένωση6 να κυριαρχήσουν. ∆εν είναι ούτε παράδοξο ούτε ανεδαφικό
να ειπωθεί, ότι οι Γαλλοβρετανοί µε την άστοχη ιµπεριαλιστική πολιτική τους
συνεπικούρησαν στην επικράτηση των δύο αυτών αντίθετων πολιτικών πόλων.
Η Αµερική και η Σοβιετική Ένωση, αν και αποτελούνταν  από συνονθυλεύµα-
τα εθνικών και θρησκευτικών οµάδων, κατάφεραν να επικρατήσουν και να
κυριαρχήσουν στην παγκόσµια πολιτική σκηνή σε µία εποχή που πλέον υπήρ-
χε παγιωµένη η αντίληψη τού εθνικού κράτους και της αυτοτέλειας των λαών.
Συντελειακά, για να υφίσταται ηγεµονικά ένα κράτος στο διεθνές σύστηµα
πρέπει να υποστηρίζεται από χώρες ανάλογης διάστασης και δυναµικής µε
αυτό.

Επίσης, τα κρατικά µορφώµατα της περιφέρειας, προκειµένου να
έχουν παρουσία, οφείλουν να δηµιουργούν διακρατικές σχέσεις µε τους εκά-
στοτε ισχυρούς. Η Ιαπωνία, θέλοντας να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στην
Άπω Ανατολή, ήδη από τον 19ο αι. είχε συνάψει εµπορικές συµβάσεις µε τις
ευρωπἀκές αποικιοκρατικές δυνάµεις της εποχής, Αγγλία και Γαλλία. Η µόνη
χλωµή ιστορική- πολιτική περίοδος του ιαπωνικού κράτους ήταν, όταν είχε
υπογράψει σύµφωνο ουδετερότητας µε τη Γερµανία του Χίτλερ (1940), γεγο-
νός που του στοίχισε κοινωνικό- οικονοµικά το 1945 µε την επίθεση εναντίον
του των συµµαχικών αµερικανικών στρατευµάτων. Η Ιαπωνία, τη δεκαετία του
1950, επανάκαµψε δριµύτατα οικονοµικά, βρισκόµενη σε συµµαχικό επίπεδο
στο στρατόπεδο των ισχυρών της ∆ύσης. 

Αυτό που γίνεται κατανοητό είναι το εξής, ότι µία χώρα, για να κατα-
στεί περιφερειακή δύναµη, δεν αρκεί να απολαµβάνει τα αποτελέσµατα του
κρατισµού της, αν δε δηµιουργεί πολυεπίπεδες σχέσεις µε χώρες που την
εκάστοτε εποχή θεωρούνται υπερδυνάµεις του Παγκόσµιου Συστήµατος.
Αλλά και εκ του αντιθέτου, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣ∆ δε θα µπορούσαν επί δεκαετίες
να διαµορφώνουν τη διεθνή πολιτική σκηνή, αν δεν έβρισκαν συµµαχικά εφαλ-
τήρια στην περιφέρεια.

Με βάση όλα τα παραπάνω, προτού αναλυθεί ο λόγος που στον αιώνα
της επιστήµης και της τεχνολογίας υπάρχουν ακόµα χώρες που χαρακτηρίζο-
νται ως φτωχές, αναγκαίο είναι να γίνει, προηγουµένως, µία αναφορά στον
τρόπο που λειτουργεί το ίδιο το κράτος όσον αφορά τη δηµιουργία της οικο-
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νοµικής πολιτικής του απέναντι στο λαό του. Η παρέµβαση του Κράτους στην
κοινωνική και οικονοµική ζωή µέσω της απόκτησης µεγάλων µονοπωλίων είναι
ένα γεγονός που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, καθώς ο αντίκτυπος που
φέρει στην κοινωνία είναι πολλές φορές δυσµενής. Ένα απλό παράδειγµα, είναι
το µονοπώλιο της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να ανταποκριθεί η Πολιτεία στο
ρόλο του επιχειρηµατία, είναι αναγκασµένη -πολλές φορές- να επιβάλλει άµεση
και έµµεση φορολογία, εξαθλιώνοντας τις ασθενέστερες οικονοµικά µάζες, οι
οποίες δεν έχουν την επιλογή να αναζητήσουν ανταγωνιστή ενεργειακό πάρο-
χο µε χαµηλότερο αντίτιµο.7 Άλλο ένα παράδειγµα, στο οποίο γίνεται αισθητό
ότι το Κράτος δεν ενεργεί πάντα µε βάση το συµφέρον των πολιτών του (και
για το λόγο αυτό υπάρχουν πλούσιες και φτωχές χώρες) είναι η συµµετοχή
του σε πολυεθνικές εταιρείες που επενδύουν στο εσωτερικό του περιβάλλον
κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες. Πολλές ενεργειακές χώρες, όπως το Ιράν και
το Ιράκ, πριν τη δεκαετία των Μεγάλων Επαναστάσεων, είχαν δηµιουργήσει
πατρωνικές συµπρακτικές σχέσεις µε επενδύτριες εταιρίες,8 µε συνέπεια -και
αυτό το βλέπουµε ιδίως στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες- να υπάρχει άµεση
παρέµβαση των ξένων -εκτός των άλλων- και στην πολιτική ζωή του κράτους
µε τις εναλλαγές των κυβερνήσεων στη βάση των συµφερόντων των ισχυρών.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, οι ΗΠΑ είχαν καταστεί η
σηµαντικότερη δωρήτρια χώρα, στέλνοντας οικονοµική βοήθεια σε κράτη του
Τρίτου Κόσµου9 που παρουσίαζαν ενδιαφέρον για τα αµερικανικά συµφέρο-
ντα. Οι χώρες αποδέκτες της οικονοµικής αρωγής αποτελούσαν –στην πλειο-
νότητά τους- περιοχές που είχαν αποαποικιοποιηθεί τη δεκαετία του 1960,
παρόλα αυτά όµως, συνέχιζαν να στηρίζονται στην αναπτυξιακή βοήθεια και
πολιτική υποστήριξη είτε των πρώην αποικιοκρατών τους είτε των νέων δυνά-
µεων που είχαν αναδυθεί στο παγκόσµιο προσκήνιο µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα, οι Κυβερνήσεις των αποαποι-
κιοποιηµένων Πολιτειών να καθίστανται ανδρείκελα των ισχυρών και να λει-
τουργούν ως στυγνοί δυνάστες απέναντι στο λαό τους. Ενδεικτικά παραδείγ-
µατα είναι ο Σάχης της Περσίας (1950 κε) και ο Σελασιέ στην Αιθιοπία (1950
κε). Παρενθετικά, θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετώπισαν οι
Αιθίοπες τους Αµερικανούς φοιτητές που επισκέφτηκαν την Αντίς Αµπέµπα το
1972, αν και το αµερικανικό κράτος είχε καταστεί η κύρια χώρα χρηµατοδότη-
σης της συγκεκριµένης αφρικανικής περιοχής:

«…Our self image is that we Americans are a generous people and peaceful
nation. As a consequence, Americans who travel to poor countries 

are often surprised when local treat them disrespectfully. When twenty-eight other
students and I spent a month in Ethiopia in 1972, 
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7. Ηλίας Ηλιού - Κώστας Χατζηαργύρης - Νίκος Πανούσης, Πολυεθνικά υπερµονοπώ-
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Σουέζ στην Αίγυπτο).
9. Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ο Τρίτος Κόσµος δεν ταυτίζεται µόνο µε την Υποσαχά-
ρια Αφρική, αλλά είναι οι χώρες που δεν είχαν συµβαδίσει µε ένα από τα δύο οικονοµικά
συστήµατα, τον Καπιταλισµό και τον Κοµµουνισµό κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου.
Φυσικά, στη σηµερινή εποχή, Τρίτος Κόσµος έχει επικρατήσει να λέγονται οι χώρες µε πολύ
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our professor from the University of Addis Ababa was blatantly unfriendly and
antagonistic. Hic conduct seemed inconsistent with my recollection  that

the United States had for many years provided economic and military assistance
to the government of Haile Selassie. (From 1946 to 1976 the U.S. provided $

283.9 million in military school). What I realised later was that the root of the hostil-
ity was, in fact, American aid…»10

Ο Σελασιέ µε την αρωγή των Αµερικανών είχε καταστεί στυγνός δυνά-
στης των Αιθιόπων, µοιράζοντας τη γη στους µεγάλους γαιοκτήµονες και εξα-
θλιώνοντας το λαό του. Παράλληλα δε, και η Αµερική -αλλά και κάθε οιονεί
δωρήτρια χώρα αναπτυξιακής βοήθειας- δηµιουργεί δυσµενείς επιπτώσεις
στο εσωτερικό της περιβάλλον. ∆ιότι, προκειµένου να συντηρεί τη δυναµική
της παρουσία σε µια περιοχή (και για το λόγο αυτό αποστέλλει ενίσχυση σε
ασθενείς οικονοµικά χώρες της περιφέρειας) αφενός αναγκάζεται να στερεί
τη δηµιουργία µίας προνοµιακής προνοιακής ζωής στους πολίτες της αφετέ-
ρου να καταφεύγει στην έµµεση φορολόγηση αυτών.11 Όλα αυτά έχουν ως
άµεση συνέπεια την ανάπτυξη κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό κατεστη-
µένο της, όπως επίσης και τη δηµιουργία ενός υποβόσκοντα εθνικισµού που
γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός τόσο σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης όσο και
περιπτώσεις υποδοχής ξένων εθνικά µεταναστών. Και σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να µας διαφεύγει αυτό: ότι πρώτα τα ισχυρά οικονοµικά κράτη δέχο-
νται τις µεγάλες πιέσεις από µία οικονοµική κρίση και δευτερευόντως οι
χώρες, οι λιγότερο αναπτυγµένες, µια και οι δυνατοί είναι οι διαµορφωτές του
Παγκόσµιου Πολιτικού και Οικονοµικού Συστήµατος.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Σύστηµα δια-
χώριζε τις χώρες σε δύο βασικές κατηγορίες,  α. στις αναπτυγµένες και β. τις
λιγότερο αναπτυγµένες. Ωστόσο, η Πτώση του Υπαρκτού Σοσιαλισµού  επέ-
φερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα υιοθέτησης µίας νέας προσέγγισης ως
προς τον χαρακτηρισµό των κρατών µε βάση το βιοτικό τους επίπεδο, καθώς
τα κριτήρια οροθέτησης σχετίζονταν -εκτός των άλλων- και από ένα σύµπλεγ-
µα πολιτικών και κοινωνικών νεοδιαµορφωµένων δεδοµένων. Σήµερα, τα
κράτη διακρίνονται σε α. αναπτυγµένα, β. ελάχιστα αναπτυγµένα, γ. ισχυρά
λιγότερο αναπτυγµένα, δ. νέα βιοµηχανοποιηµένα, ε. αναδυόµενα κράτη,12 στ.
κράτη σε διαδικασία µετάβασης στην ελεύθερη αγορά.13

Για να χαρακτηριστεί µία χώρα αναπτυγµένη πρὁποτίθεται η ύπαρξη
συγκεκριµένων γνωρισµάτων, όπως λόγου χάρη είναι ο βαθµός εκβιοµηχάνι-
σής της, το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (κι ως εκ τούτου ο δείκτης καταναλω-
τικής δύναµης), το εξωτερικό χρέος που ενδεχοµένως να παρουσιάζει, ο βαθ-
µός συµµετοχής της σε επενδύσεις και εµπόριο. Αυτά τα χαρακτηριστικά απο-
τελούν πάγια δεδοµένα, ώστε να συµπεριληφθεί µία χώρα στην οµάδα των
αναπτυγµένων. Συγχρόνως δε, η διάσταση αυτή των κρατών είναι ξεκάθαρα
τετελεσµένη, χωρίς να επιδέχεται ερµηνείες σε υποκειµενικό επίπεδο, όταν οι
Πολιτείες αυτές είναι µέλη των τριών θεσµών, ήτοι των G-8, της MIGA και του
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10. Jack A. Nelson, Hunger for Justice- the politics of food and faith, NY 1980, p.17
11. Ηλίας Ηλιού- Κώστας Χατζηαργύρης- Νίκος Πανούσης, ό.π., σ.21
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έκυψαν -κυρίως- µετά το 1990.
13. Παναγιώτης Γκλαβίνης, ∆ιεθνές Οικονοµικό ∆ίκαιο- Γενικές Αρχές, ∆ιεθνές Εµπό-
ριο, ξένες επενδύσεις, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 47-87



ΟΟΣΑ. Στους G-8, οι χώρες που συµµετέχουν, είναι τα πιο ισχυρά οικονοµικά
και πολιτικά κράτη της διεθνούς σκηνής. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γερ-
µανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν τις κυρίαρχες Πολι-
τείες του θεσµικού αυτού οργάνου, ενώ µετά το 1990 είναι µέλος και η Ρωσία.
Στη MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) αν και ως αναπτυξιακός
οργανισµός της Παγκόσµιας Τράπεζας, στην οποία περιλαµβάνονται εκατόν
εβδοµήντα τρεις (173) χώρες, αναπτυγµένες οικονοµικά συγκαταλέγονται
µόνο είκοσι πέντε (25) κράτη,14 στην πλειονότητά τους ευρωπἀκά. Ο Οργανι-
σµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) απαριθµεί τα είκοσι
πέντε (25) µέλη της MIGA, πλην της Σλοβενίας, και επιπλέον έξι (6), ήτοι την
Τουρκία, το Μεξικό, τη Νότιο Κορέα, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλο-
βακία.15

Όσον αφορά τα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη, σε αυτά συγκαταλέγο-
νται ένα πλήθος χωρών µε χαρακτηριστικά συµπίληµα πολιτικών και οικονοµι-
κών ερεισµάτων. Οι Πολιτείες αυτές -στην πλειονότητά τους- άρχισαν την
πορεία τους «προς το προσκήνιο της αγοράς» µετά την αποαποικιοποίησή
τους. Η επιδαψίλευση του επιχειρήµατος, ότι η οικονοµική τους ανάπτυξη θα
επερχόταν µε την ανάκτηση των παραγωγικών τοµέων που µέχρι εκείνη την
στιγµή ελέγχονταν από τα ξένα συµφέροντα, επέφερε την ανάληψη πρωτο-
βουλιών από µέρους των επαναστατικών κυβερνήσεων για εκτεταµένες εθνι-
κοποιήσεις. Όµως, η έλλειψη τεχνογνωσίας, η έλλειψη τεχνικών υποδοµών, η
εσωτερική πολιτική αστάθεια που ενυπήρχε ακόµα και µετά την αποαποικιοποι-
ήσή τους είχαν ως τελική έκβαση των πραγµάτων, οι χώρες αυτές να καταφύ-
γουν για βοήθεια στους µέχρι πρότινος αποικιοκράτες τους. Οι ισχυρές Πολι-
τείες βρήκαν –τότε το έναυσµα- και µε πρόσχηµα την ανθρωπιστική αρωγή να
εισχωρήσουν εκ νέου στα κράτη αυτά, εκµεταλλευόµενες στο έπακρο το γεω-
φυσικό –κυρίως- πλούτο τους.16

Στα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη, ωστόσο, για πολλές δεκαετίες
(µέχρι τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο) ανήκαν και πολλές χώρες της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, οι οποίες σήµερα απολαµβάνουν µία θέση ανάµεσα στους
οικονοµικά αναπτυγµένους (πχ Ελλάδα, Τουρκία). Αυτό που πρέπει επιγραµ-
µατικά να πούµε για τις Πολιτείες αυτές που κείτονται στο Νότο είναι, ότι τα
κράτη αυτά βοηθήθηκαν στην ανάπτυξή τους από τις ήδη ισχυρές ∆υνάµεις,
επειδή -λόγω της γεωπολιτικής σπουδαιότητάς τους- έπρεπε να αποτελέσουν
τους περιφερειακούς συµµάχους των ∆υνατών. Οι χώρες αυτές της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου ήταν αναγκαίο να απολαµβάνουν την ίδια ελευθερία
κινήσεων µε τα δυνατά κράτη και την ισότιµη αντιµετώπισή τους από το
Παγκόσµιο Οικονοµικό και Πολιτικό Σύστηµα, ώστε µε τη σειρά τους αφενός
να µην αλλάζουν πολιτικά- διπλωµατικά στρατόπεδα (ιδιαίτερα κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέµου) αφετέρου να προσφέρουν στρατιωτική «νηνεµία»
στη γεωγραφική περιοχή τους.

Τα ελάχιστα αναπτυγµένα κράτη είναι αυτά που ακόµα και σήµερα,
την εποχή της κατακόρυφης επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης,
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συνεχίζουµε να τα αποκαλούµε Τρίτο Κόσµο, εξαιτίας του εξαιρετικά χαµηλού
επίπεδου διαβίωσης των πολιτών τους. Η πλειονότητα των χωρών αυτών βρί-
σκεται στην Κεντρική και Νότιο Αφρική. Πολλοί  -κυρίως Κοινωνιολόγοι- θεω-
ρούν, ότι το αποτέλεσµα της υπανάπτυξης των περιοχών αυτών οφείλεται στο
γεγονός τόσο της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσµού17 όσο και ότι το έδα-
φος είναι δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε τους ανθρώπους που το κατοικούν.
Όπως, όµως, εύλογα σηµειώνει ο Μάριος Νικολινάκος στο βιβλίο του «Εξάρ-
τηση και Οικονοµική Ανάπτυξη»:

«…Το πληθυσµιακό πρόβληµα δε συνίσταται σε µία δυσαναλογία ανάµεσα στον
πληθυσµό και το έδαφος, αλλά σε µια δυσαναλογία ανάµεσα στον πληθυσµό και
το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και των σχέσεων παραγωγής.
Όταν ο πληθυσµός αυξάνεται, ενώ η οικονοµία µένει στάσιµη, πρέπει να τεθεί το
ερώτηµα σε ποια αίτια πρέπει να αποδοθεί αυτή η ανώµαλη εξέλιξη. (Μία από τις
απαντήσεις) για την εξήγηση αυτού του χάσµατος είναι το κοινωνικό-πολιτικό και
το πολιτικό-οικονοµικό πλαίσιο του οικονοµικού συστήµατος που εµποδίζει την

ανάπτυξη της οικονοµίας…»18

Οι χώρες αυτές δεν µπορούν να αναπτυχθούν, γιατί όσο και κυνικό να
φαντάζει αυτό δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα συµφέροντα της ∆ύσης.
Είχαν καταστεί αποικίες, όταν το αποικιοκρατικό µοντέλο διακυβέρνησης
εδραζόταν στη µεταφορά πρώτων υλών και πρὀόντων του πρωτογενούς
τοµέα, προκειµένου τα δυτικά κράτη αφενός να εκβιοµηχανιστούν αφετέρου
να εξασφαλίσουν ένα ανεκτικό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους µετά από
περιόδους πολιτικών και οικονοµικών κρίσεων (πχ Α’ και Β’ Παγκόσµιοι Πόλε-
µοι). Σήµερα, µια και δεν υφίσταται η έννοια της οργάνωσης των κοινωνιών σε
κρατικά ερείσµατα (µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν κατά τον 18ο και 19ο αι., πχ εξα-
σφάλιση τροφής, πολεµικές συγκρούσεις κτλ), πλέον, µόνο οι χώρες µε ενερ-
γειακό ενδιαφέρον αποτελούν το «µήλον της έριδος» µεταξύ των ισχυρών και
πολιτικός αυτοσκοπός τους. 

Στα κράτη αυτά, το ασταθές εσωτερικό περιβάλλον µε τις διαρκείς
εµφύλιες συγκρούσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας, προκειµένου να πετύ-
χουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ παράλληλα, η έλλειψη θέσµιας
οργάνωσης στις περισσότερες από τις κοινωνίες αυτές µε το άναρχο πολιτικό
περιβάλλον βοηθά την εγκατάσταση εξωχώριων εταιρειών (off shore)δυτικών
συµφερόντων, εξαλείφοντας -ως εκ τούτου- τη δυνατότητα ενός σταθερού οικο-
νοµικού συστήµατος (εισαγωγές, εξαγωγές, επενδύσεις, συµβόλαια επένδυσης
κτλ). Συγχρόνως δε, η µη ύπαρξη ενός κάποιου είδους δευτερογενούς και τρι-
τογενούς τοµέα στα ελάχιστα αναπτυγµένα κράτη έχει ως αποτέλεσµα να µην
υφίσταται η έννοια της ταξικής συνείδησης και ως εκ τούτου η αναζήτηση ποι-
οτικότερου τρόπου ζωής. Οι πολίτες των περιοχών αυτών έµαθαν να δουλεύ-
ουν τη γη, προσποριζόµενοι τα απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωσή τους,
χωρίς να αναζητούν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν ή να ενδιαφέρο-
νται για τη συσσώρευση του πλούτου στα χέρια των ολίγων. Άλλωστε, οι κοι-
νωνίες αυτές είναι φυλαρχικές και αποδοµηµένες ταξικά, καθώς η διαβίωσή
τους εξαρτάται αποκλειστικά από τον πρωτογενή τοµέα.19

17. επειδή δεν υπάρχει επιστηµονικώς έλεγχος των γεννήσεων κι επιπλέον το πολιτι-
σµικό υπόβαθρο των συγκεκριµένων κοινωνιών συνηγορεί στις αυξητικές τάσεις του πληθυ-
σµού, µια και υπάρχει η πεποίθηση της συµπαράστασης στα γηρατειά
18. Μάριου Νικολινάκου, Εξάρτηση και Οικονοµική Ανάπτυξη, Αθήνα χχ, σσ. 23-24
19. Μάριου Νικολινάκου, ό.π., σ.56
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Και τώρα ερχόµαστε σε ένα κρίσιµο ερώτηµα που πρέπει να απαντη-
θεί χωρίς να στρουθοκαµηλίζουµε. Αφού η ∆ιεθνής Κοινότητα µέσω των χρη-
µατοδοτικών οργανισµών και των φιλανθρωπικών οργανώσεών της δανειοδο-
τεί και ενισχύει  αυτές τις περιοχές, γιατί οι συγκεκριµένες χώρες δεν µπορούν
να µπουν σε τροχιά ανάκαµψης, ξεφεύγοντας από τη φτώχεια; Τα κράτη αυτά
για τη ∆ιεθνή Κοινότητα θα πρέπει να υφίστανται στην κατάσταση που υφίστα-
νται, προκειµένου η ∆ιεθνής Κοινή Γνώµη -µέσω των µη κερδοσκοπικών οργα-
νώσεων προνοιακού χαρακτήρα- να βλέπει το «πρόσωπο» του Ανθρωπισµού
του Παγκόσµιου Πολιτικού Συστήµατος. Οι ίδιοι οι χρηµατοδοτικοί Οργανι-
σµοί, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχουν βάλει αυτές τις χώρες -κατ’
ουσίαν- σε οικονοµικό παροπλισµό, καθώς γνωρίζουν ότι τα δάνεια αφενός
δεν αξιοποιούνται σε παραγωγικούς τοµείς αφετέρου  ότι δεν υπάρχει η πιθα-
νότητα ανάκαµψης και αποπληρωµής του χρέους τους προς αυτούς. Το πρό-
σωπο του Ιανού των ∆υνατών προς τα κράτη αυτά φαίνεται µέσω των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, οι οποίες τα βοηθούν
µε οποιοδήποτε τρόπο, ενώ στην πραγµατικότητα, η δυσµενής θέση των
χωρών αυτών προέρχεται εξαιτίας του πολιτικού καιροσκοπισµού των δυνα-
τών Πολιτειών από όπου προέρχονται και οι οργανώσεις αυτές. 

Μία άλλη κατηγορία κρατών µε βάση την οικονοµική τους διάσταση
στο διεθνές περιβάλλον είναι τα ισχυρά λιγότερο αναπτυγµένα, στα οποία
κατατάσσονται οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Η διεθνής Οικονοµία, ήδη
µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και κυρίως τη δεκαετία του 1950, είχε ως
µοχλό ανάπτυξης την ενέργεια. Το πετρέλαιο και ο άνθρακας βοήθησαν τόσο
στη βιοµηχανική ανάπτυξη της ∆ύσης όσο και στην εκ νέου ανοικοδόµησή της
µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Από το 1918, οι Μεγάλες ∆υνάµεις της επο-
χής µοίραζαν εκ νέου τον Κόσµο σε σφαίρες επιρροής µε βάση τα ενεργεια-
κά αποθέµατα της κάθε χώρας.

Και εµβόλιµα, αυτό που µπορούµε να πούµε, είναι ότι ενώ στις ∆ιπλω-
µατικές Συµφωνίες του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι., οι ισχυρές χώρες
είχαν στραµµένο το βλέµµα τους στα Βαλκάνια (τα οποία είναι πλούσια σε
λιγνίτες),20 αντίθετα, µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι σήµερα, οι
∆υνατοί µετέφεραν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους στη Μέση Ανατολή
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (οι οποίες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο και
φυσικό αέριο). Η εκβιοµηχάνιση των κρατών τής ∆ύσης είχε έρεισµα την ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και ως εκ τούτου, η ανακάλυψη των µηχανών εσωτερι-
κής καύσης αποτέλεσε το ακροκέραµο που άλλαξε τον ρου της Παγκόσµιας
Οικονοµίας και Πολιτικής- ∆ιπλωµατικής Σκηνής. Κι ας µην ξεχνάµε αυτό, ότι
οι ΗΠΑ άρχισαν να µπαίνουν στο «κάδρο των ισχυρών» και να παραµένουν σε
αυτό, «απολαµβάνοντας» την πρωτοκαθεδρία, µια και ο «µαύρος χρυσός»
αντλήθηκε για πρώτη φορά από αµερικανικό έδαφος, καθώς επίσης, η Αµερι-
κή διέθετε και διαθέτει κάθε είδους ενεργειακά αποθέµατα (λιγνίτες, πετρέ-
λαιο κτλ), τα οποία, είναι γεγονός αναµφισβήτητο, ότι αποτελούν τον κινητή-
ριο µοχλό των Οικονοµιών παγκοσµίως.

Η Ευρώπη, που αρχικά, αναγκαζόταν να εισάγει -ως επί το πλείστον-
πετρέλαιο και λιγνίτη από την Αµερική, προκειµένου να έχει τη δυνατότητα

20. ήταν, άλλωστε, ένας από τους λόγους για τους οποίους «εφευρέθηκε» από
µέρους τους το τέχνασµα απελευθέρωσης και ανασύστασης των κρατικών µορφωµάτων της
Βαλκανικής σε εθνοτικά/εθνικά ερείσµατα.



βιοµηχανικής ανάπτυξης, σταδιακά έστρεψε το ενδιαφέρον της για γαιάνθρα-
κες στη «γειτονιά της», δηλαδή στις βαλκανικές περιοχές, οι οποίες µέχρι το
1918 βρισκόντουσαν υπό οθωµανική διοίκηση. Παράλληλα την ίδια σχεδόν
χρονική περίοδο, τα ευρωπἀκά αποικιοκρατικά κράτη αναγκάστηκαν να στρα-
φούν στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική που µέχρι τότε (1918) οι συγκε-
κριµένοι γεωγραφικοί τόποι αποτελούσαν απλά ένα διαυλικό σταυροδρόµι µε
τις κτήσεις που είχαν οι Ευρωπαίοι στην Άπω Ανατολή.

Οι πετρελἀκές χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν για τη ∆ύση η δικλεί-
δα ασφαλείας για τη συνέχιση της οικονοµικής τους ανάπτυξης.21 Ωστόσο δε,
η γεωγραφική αυτή περιοχή ήταν και ένας χώρος που εξαιτίας του ιδιάζοντος
πολιτισµικού υποβάθρου του (ισλαµισµός) δεν µπορούσε να εξασφαλίσει για
τους ∆υτικούς τα εχέγγυα που χρειαζόντουσαν, ώστε να αναπτύσσουν ανενό-
χλητοι το διπλωµατικό καιροσκοπισµό τους. Τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη
(ιδίως της Μέσης Ανατολής), ιδρύοντας το 1960 τον OPEC (Organization of the
Petroleum Exporting Countries), φανέρωναν τις διαθέσεις τους για ένα αναβλη-
τικού ενδιαφέροντος «παιχνίδι» µε τη ∆ύση, όπως µέχρι εκείνη την στιγµή µε
παρόµοιο τρόπο οι Ευρωπαίοι και οι Αµερικανοί έπαιζαν σε βάρος των συµφε-
ρόντων των πρώτων. 

Η συγκεκριµένη στρατηγική των ενεργειακών κρατών φάνηκε κατά τη
διάρκεια των µεγάλων πετρελἀκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970, όταν
χώρες που ήταν µέλη του OPEC και ταυτόχρονα, στρατηγικοί σύµµαχοι των
ΗΠΑ (λχ η Σαουδική Αραβία) µε το πρόσχηµα, ότι η ∆ύση είχε άµεση στρατιω-
τική- διπλωµατική εµπλοκή στους αραβὀσραηλινούς πολέµους, επέβαλλαν
µέσω του εµπάργκο τους, τους δικούς τους κανόνες στην εξαγωγή και τη διε-
θνή πώληση του πετρελαίου. Παρόλο που η Ευρώπη ανέλαβε άµεσα πρωτο-
βουλίες µέσω των οικονοµικών Οργανισµών της (ΕΟΚ), ενισχύοντας την ανά-
πτυξη εναλλακτικών µορφών ενέργειας, ωστόσο, το πετρέλαιο (και τα παρά-
γωγά του) συνέχιζε επί µακρό (και συνεχίζει) να καθορίζει την παγκόσµια
διπλωµατική και οικονοµική σκηνή. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά παρά ποτέ
στους διπλωµατικούς χειρισµούς του σήµερα για την εν λόγω περιοχή. 

Τα νέα βιοµηχανοποιηµένα κράτη αναδείχθηκαν στο οικονοµικό προ-
σκήνιο τη δεκαετία του 1980, όταν η τεχνολογία άρχισε µε γοργούς ρυθµούς
να διαµορφώνει -εκτός των άλλων- και τους παγκόσµιους οικονοµικούς δεί-
κτες. Οι χώρες αυτές ήσαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πολιτικοί δορυφόροι
της ∆ύσης και ιδιαίτερα των ΗΠΑ κι αυτή η συµπλεκτική σχέση, καθώς αποτε-
λούσαν και τις κύριες τροφοδότριες πρώτων υλών και τεχνολογικού εξοπλι-
σµού, τις βοήθησε, «δρασκελίζοντας», να απολαµβάνουν  µία θέση στους
παγκόσµιους αναπτυξιακούς οργανισµούς, όπως είναι ο ΟΟΣΑ. Τα νέα βιοµη-
χανοποιηµένα κράτη είναι η Νότιος Κορέα, η Τἀβάν, το Χονγκ-Κονγκ, η Σιγκα-
πούρη, το Μεξικό, η Βραζιλία και η Αργεντινή.

10 ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

21. Μέχρι τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι ΗΠΑ παρουσίαζαν ένα ουδέτερο πρόσωπο
σχετικά µε την επιθετική πολιτική (αποικιοκρατία) των Ευρωπαίων στη Μέση Ανατολή, καθώς
δεν είχαν την ανάγκη των ενεργειακών αποθεµάτων. Η Αµερική µπήκε στο µεσανατολικό
«διπλωµατικό παιχνίδι» κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, όχι επειδή δέχθηκε ενεργει-
ακή ή οικονοµική κρίση, αλλά το επίτασσε ο άκρατος διπολισµός της συγκεκριµένης εποχής.
Οι ΗΠΑ, για να είναι το αντίπαλο δέος της ΕΣΣ∆, έπρεπε να συναινούν στα αποικιοκρατικά
συµφέροντα που είχαν οι Ευρωπαίοι σύµµαχοι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανα-
τολή.



Τα αναδυόµενα κράτη αποτελούν µία ιδιόµορφη οικονοµική κατηγο-
ρία χωρών, καθώς η ένταξή τους σε αυτήν την οµάδα περικλείει µία συµπλε-
κτική σχέση πολιτικό- οικονοµικών χαρακτηριστικών. Η Κίνα είναι µία κοινωνία,
η οποία εξαιτίας του φθηνού εργατικού δυναµικού της και ως εκ τούτου της
φθηνής παραγωγικής διαδικασίας κατάφερε να προσελκύσει δυτικούς επεν-
δυτές και ξένες επιχειρήσεις, προκειµένου την δραστηριοποίησή τους εκεί. Το
κράτος µπόρεσε να ανακάµψει ταχύτατα οικονοµικά (έχοντας χαρακτηριστικά
«ανοιχτής οικονοµίας»), παρόλο που το πολιτικό κατεστηµένο εφορµάται από
τα κοµµουνιστικά ιδανικά. Αν και το κρατικό µονοπώλιο υφίσταται σε όλες τις
πτυχές της οικονοµικής διαδικασίας, ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποτέλεσε
τροχοπέδη στην ταχύτατη επιχειρηµατική ανάπτυξη, µια και σήµερα συγκατα-
λέγεται στους κύριους οικονοµικούς και πολιτικούς διαχειριστές του Παγκόσµι-
ου Συστήµατος.

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να κάνουµε µία παρένθεση και να καταθέ-
σουµε κάποιους προβληµατισµούς. Η Ρωσία είναι ακόµα µία χώρα, η οποία
λαµβάνει θέση στους αναδυόµενους.22 Είναι γνωστό, ότι οι παραδοσιακοί συµ-
µαχικοί δεσµοί σε πολιτικό επίπεδο µε την άλλη αναδυόµενη, την Κίνα, αποτε-
λούν στιβαρά επιστεγάσµατα στη διαχείριση των διπλωµατικών καταστάσεων,
όπως τη δεδοµένη χρονική στιγµή λαµβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή και την
ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενόψει µάλιστα των γεωτρήσεων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου. 

Η σηµασία που διαδραµατίζει ο οικονοµικός ρόλος της Κίνας για την
παγκόσµια ∆ιπλωµατία, έτσι όπως λαµβάνουν χώρα τα γεγονότα σε διεθνές
επίπεδο, είναι αναµφισβήτητη. Η χώρα αυτή έχει τα εξής διπλωµατικά γνωρί-
σµατα που την καθιστούν πολύφερνο συµµαχικό εταίρο, όχι µόνο για τα κράτη
τής Ευρασίας, αλλά κυρίως, για τις δυτικές χώρες. Το κινεζικό κράτος αποτε-
λείται από έναν ιστορικό λαό που η διάσταση τού εθνικού συµφέροντος υπερ-
καλύπτει τις διπλωµατικές συµµαχίες. Αυτό αποδείχτηκε και αποδεικνύεται επί
του πρακτέου, ιδίως τη σηµερινή εποχή, καθώς αν και η Κίνα υιοθέτησε το
κοµµουνιστικό οικονοµικό µοντέλο, κατόρθωσε -παρά την Πτώση του Υπαρ-
κτού Σοσιαλισµού- να το διατηρεί στο εσωτερικό περιβάλλον της, ενώ ταυτό-
χρονα ενεργεί µε τους όρους του Καπιταλισµού στη διεθνή οικονοµική και εµπο-
ρική πολιτική της.

Η Κίνα, επειδή είναι ένα καθαρά εθνικό κράτος, χωρίς την ύπαρξη
αναγνωρισµένων µειονοτικών οµάδων εσωτερικά, και ίσως το µόνο εθνικό
κράτος αυτήν την στιγµή στην Ανατολική Ασία µε έναν από τους µεγαλύτε-
ρους σε ποσοστά πληθυσµού παγκοσµίως, αυτό την έχει βοηθήσει να δηµι-
ουργήσει τους δικούς της συµµαχικούς και οικονοµικούς κώδικες που δεν
µπορούν να παρεισφρύσουν τα δυτικά συµφέροντα και αυτό διότι: α. έχει δια-
µορφωµένη πολιτισµική αυτοαντίληψη, ως αποτέλεσµα του µακραίωνου πολι-
τισµού της. Ακόµα, κι όταν είχε τεθεί σε καθεστώς έµµεσου βρετανικού προ-
στατευτισµού, δεν µπόρεσαν οι Άγγλοι να αλλοιώσουν τις δοµικές και κοινω-
νικές λειτουργίες της χώρας, β. η Κίνα, ακόµα και σήµερα, κοινωνιολογικά και
οικονοµικό- πολιτικά κυριαρχείται από το µοντέλο τής «κλειστής κοινωνίας». Ο
Κοµµουνισµός ως οικονοµική αρχή δεν ήταν ένα καθεστώς που επιβλήθηκε
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22. Αν και στη σηµερινή εποχή, λόγω της ανάπτυξής της σε οικονοµικό και ενεργεια-
κό επίπεδο, θα ήταν µείζονος σηµασίας λόγοι, ώστε να συγκαταριθµείται στους αναπτυγµέ-
νους.



κάποια στιγµή στην πολιτική ιστορία τού εν λόγω κράτους, αλλά η Κίνα ανέκα-
θεν είχε διαµορφώσει το περιβάλλον της στη συγκεκριµένη αρχή που για τον
υπόλοιπο Κόσµο έγινε γνωστή στα τέλη του 19ου αι.- αρχές 20ου αι.. Ο ίδιος
ο κοινωνισµός της διαµορφώθηκε στις κοµµουνιστικές βάσεις της «κλειστής
οικονοµίας», ακόµα κι όταν υπήρχε ως πολίτευµα το αυτοκρατορικό καθε-
στώς. Εκ των πραγµάτων λοιπόν, αποτελούσε από τις ελάχιστες κοινωνίες που
το 1990 µπορούσε να ανταπεξέλθει στους κλυδωνισµούς τού εξωγενούς περι-
βάλλοντος, σηµειώνοντας ανάπτυξη, όταν σε όλο τον υπόλοιπο Κόσµο η
έννοια των κλειστών οικονοµιών κατέρρεε, γ. η Ιστορία τού κινεζικού κράτους
έχει καταδείξει, ότι ο χειρισµός τού διπλωµατικού σκηνικού από αυτό αρχίζει
και καταλήγει σε αυτό που ονοµάζουµε εθνικό συµφέρον. Η Κίνα, εξαιτίας της
κλειστής κοινωνίας της, δεν δηµιουργούσε συµµαχίες, έτσι, η διάσταση τού
διπλωµατικού εταίρου -δεν είναι παράταιρο να θεωρηθεί ότι- αποτελεί νεολο-
γισµό για τα πολιτικά και πολιτειακά δεδοµένα της. Αυτό γίνεται αντιληπτό
από το γεγονός ότι είναι ένας ασταθής διπλωµατικός εταίρος, λειτουργώντας
αποκλειστικά και µόνο σε αρχές του δικού της «αξιακού συστήµατος».23

Επιπλέον, οι στενοί πολιτικοί δεσµοί που ανέπτυξε µε το ρωσικό κρά-
τος είναι αναλλοίωτοι στο χρόνο, γεγονός που την παρούσα στιγµή δίνουν
διπλωµατικό προβάδισµα στη Ρωσία, να συνεχίζει την απρόσκοπτη πορεία
της, παρά τα εσωτερικά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που αυτή αντι-
µετωπίζει. Αν και το ουκρανικό ζήτηµα µε την «αυτοκεφαλίαση» της Ουκρανι-
κής Εκκλησίας θεωρείται ράπισµα στα συµφέροντα των Ρώσων, το σλαβικό
Κράτος γνωρίζει ότι δεν είναι παρά µία πιεστική κίνηση τής ευρωπἀκής διπλω-
µατίας απέναντι στο ελληνικό κράτος και δευτερευόντως απέναντι σε αυτό,
προκειµένου η Ελλάδα να συναινέσει σε βαλκανικά φλέγοντα θέµατα.24 Η
Ρωσία γνωρίζει ότι έχοντας την Κίνα κύριο διπλωµατικό εταίρο, είναι δύσκολο
να παραγκωνιστεί από την Ευρώπη, πόσω δε µάλλον την παρούσα χρονική
στιγµή που ο µουσουλµανικός εθνικισµός στα Βαλκάνια «χτυπά την πόρτα»
των ευρωπἀκών κρατών. Και η ρωσική χώρα, ακόµα, διαθέτει πολιτικά φερέ-
φωνα στο βαλκανικό έδαφος µε πρώτο και κύριο το ευρωπἀκό βουλγαρικό
κράτος.

Η Κίνα είναι µία µεγάλη αγορά. Αυτό το γνωρίζουν ιδιαίτερα καλά οι
Ευρωπαίοι που τις οικονοµικές επενδύσεις της προς τις χώρες τους τις έχουν
ιδιαίτερα ανάγκη. Επίσης, ξέρουν καλά, ότι δεν µπορούν να τη βάλουν εύκο-
λα στο «παιχνίδι» των συµφερόντων τους, όπως έπραξαν οι Γαλλοβρετανοί µε
τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αι., όταν είχαν ανάγκη τα κεφάλαιά της µετά τον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η «γηραιά ήπειρος» βιώνει µία έντονη οικονοµική και
πολιτική κρίση που διακυβεύει τη θεσµική υπόσταση του ευρωπἀκού «οικοδο-
µήµατος». Όσο και παράδοξο να φαίνεται, η Κίνα κινεί τα οικονοµικά και -ως
εκ τούτου- τα διπλωµατικά «νήµατα» στη βαλκανική χερσόνησο µε κύριο συµπο-
ρευτή το ρωσικό κράτος. Εκ των πραγµάτων, ακόµα κι αν οι Ευρωπαίοι συνή-
πταν αποκλειστικές οικονοµικές σχέσεις µε το κινεζικό κράτος µε κίνητρο
εκµετάλλευσης από το δεύτερο τα βαλκάνια «πρὀόντα», οι Κινέζοι δεν θα
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23. Παναγιώτης Γκλαβίνης, ό.π., σ.73
24. Το ίδιο ακριβώς, άλλωστε, δεν έπραξε η ∆υτική ∆ιπλωµατία όσον αφορά τα ελλη-
νικά ζητήµατα ενάµιση σχεδόν αιώνα νωρίτερα µε το ζήτηµα της Εξαρχίας; Η ζέση των
Ευρωπαίων και κατ’ επέκταση όλων των δυτικών κρατών να ονοµατοδοτηθεί το κράτος των
Σκοπίων είναι απότοκος των διπλωµατικών εξελίξεων, εξαιτίας του µουσουλµανικού παρά-
γοντα στα Βαλκάνια.



µπορούσαν να «εισρεύσουν» ανενόχλητοι στις βαλκανικές κοινωνίες, καθώς η
πολιτισµική κουλτούρα τους είναι διαφορετική από αυτές. Και παρά το γεγο-
νός, ότι η πλειονότητα των βαλκανικών κρατών -µε εξαίρεση το ελληνικό κρά-
τος- είχε το ίδιο οικονοµικό σύστηµα διακυβέρνησης µε αυτό των Κινέζων για
ολόκληρες δεκαετίες, πλέον γίνεται πασιφανές από τη διεθνή διπλωµατία, ότι
τα Βαλκάνια ξαναζούν τον αιώνα τού εθνολογικού προστατευτισµού των κοινω-
νιών τους, εξαιτίας του µουσουλµανικού παράγοντα. Ποιος είναι ο καλύτερος
εταίρος τής Κίνας από τη Ρωσία για την οικονοµική επικυριαρχία τής πρώτης
στο βαλκανικό χώρο;

Τότε, είναι λάθος χειρισµός που οι Ευρωπαίοι έβαλαν µέσω των κινε-
ζικών εταιρειών την εν λόγω χώρα και την «άσπονδη» φίλη τους Ρωσία στα
Βαλκάνια; Τι προσπαθεί να πράξει η ευρωπἀκή διπλωµατία τη δεδοµένη στιγ-
µή τόσο στα Βαλκάνια όσο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο; Βάζοντας στο
ενεργειακό παιχνίδι των Βαλκανίων την Κίνα και κατ’ επέκταση τη Ρωσία και
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο την Αίγυπτο, την Ιορδανία και –γενικά- τα µου-
σουλµανικά κράτη, προσπαθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο να παροπλίσει
το µουσουλµανικό εθνικισµό που λαµβάνει ιδιαίτερη έξαρση µέσω των µετα-
ναστευτικών ροών και του ιδεολογήµατος τής Μεγάλης Αλβανίας. Παράλληλα
δε, παροπλίζει ταυτόχρονα το τουρκικό κράτος που αποτελεί ένα από τους
γενεσιουργούς προπαγανδιστές του συγκεκριµένου κοινωνικού φαινοµένου,
όπως εξελίσσεται το Πολιτικό Ισλάµ στη ∆ύση. Οι Ευρωπαίοι -όσο ποτέ άλλο-
τε- έχουν ανάγκη τα κινεζικά οικονοµικά κεφάλαια, καθώς και τους Ρώσους, οι
οποίοι αποτελούν στιβαρό επιστέγασµα στην ενδυνάµωση του χριστιανικού
παράγοντα στα Βαλκάνια µε οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να προστατεύσουν τις
ίδιες τις κοινωνίες τους. 

Και η Ιστορία -µετά τις παγκόσµιες ενεργειακές κρίσεις που επέφεραν
οι αραβὀσραηλινοί πόλεµοι των δεκαετιών 1960 και 1970- έχει αποδείξει ότι
είναι αναγκαίο να υπάρχουν εναλλακτικοί δρόµοι διέλευσης των ενεργειακών
πρὀόντων, καθώς ο µουσουλµανικός παράγοντας, είναι αστάθµητος. Εκεί
που τα µουσουλµανικά κράτη βρίσκονται σε µεταξύ τους ανταγωνισµό (όπως
συνέβη µετά το Σύµφωνο της Βαγδάτης το 1955), είναι τόσο ισχυρή η πίστη
στη µουσουλµανική Παράδοση που µπορεί να παροπλίσει οποιαδήποτε διπλω-
µατική συµφωνία (εµπάργκο OPEC ακόµα και σε κραταιούς, διπλωµατικούς,
δυτικούς εταίρους). Ο βαλκάνιος δρόµος µε συµπορευτές τους Κινέζους και
τους Ρώσους και ο νοτιοανατολικός µεσογειακός δρόµος ελαχιστοποιούν τις
πιθανότητες ενός µελλοντικού ενεργειακού «ατυχήµατος».

Η συµµετοχή της Ινδίας και της Βραζιλίας στο Γύρο της Doha του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) το 2001 είχε ως άµεση συνέπεια τα
δύο αυτά κράτη να λάβουν µία θέση στους αναδυόµενους.25 Στη συγκεκριµέ-
νη ∆ιάσκεψη, η επαναδιατύπωση της απελευθέρωσης του εµπορίου ως
µοχλός για την προώθηση της ανάπτυξης αφενός, και της διατήρησης αρµο-
νικών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των (συµµετεχουσών) χωρών αφετέρου,
φανέρωσαν στη διεθνή σκηνή την αναγκαιότητα για σύµπραξη ανάµεσα στους
ισχυρούς και τους λιγότερους δυνατούς -κάτω από ισότιµη µεταχείριση- προ-
κειµένου να αποφευχθούν πολεµικά «κρίµατα» του παρελθόντος (Β’ Παγκό-
σµιος Πόλεµος) που είχαν ως κίνητρο τα οικονοµικά αίτια. Ωστόσο, θα ήταν
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25. Παναγιώτης Γκλαβίνης, 2009, σ.73
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ουτοπικό να υποστηριχτεί, έτσι όπως εξελίχθηκαν και συνεχίζουν να εξελίσσο-
νται τα πράγµατα, ότι θα σταµατήσουν να υφίστανται οι ανισότητες σε διεθνές
επίπεδο. Και µπορούµε να παραλληλίσουµε τη σηµερινή Παγκόσµια Κοινότη-
τα µε µία µουσική συναυλία, όπου το πρώτο βιολί είναι ένα και όλα τα υπόλοι-
πα το συνοδεύουν ως «δεύτερες φωνές», προκειµένου να βγει ένα αρµονικό
µουσικά αποτέλεσµα.

Μετά την Πτώση του Υπαρκτού Σοσιαλισµού, ένα πλήθος νέων κρατι-
κών σχηµατισµών που µέχρι εκείνη την περίοδο ήσαν µέλη οµοσπονδιών
(ΕΣΣ∆/ Γιουγκοσλαβία) αναδύθηκαν στο διπλωµατικό και οικονοµικό προσκή-
νιο. Οι χώρες αυτές από τον τύπο της «κλειστής οικονοµίας» έπρεπε να µετα-
βούν στην ελεύθερη αγορά. Φυσικά, αυτή η µετάβαση ούτε αναίµακτη αποδεί-
χθηκε ούτε χωρίς εµπόδια, καθώς -εκτός όλων των άλλων- υπήρχαν ζητήµατα
θρησκευτικής και εθνοτικής διάστασης που περιέπλεκαν και συνεχίζουν να
περιπλέκουν ακόµα και σήµερα τα οικονοµικό- πολιτικά πράγµατα, κι αυτό
διότι, οι συµµαχίες που δηµιουργούνται ανάµεσα στις «νεότευκτες» αυτές
χώρες και στα κράτη- ηγήτορές τους, έµµεσα υποδηλώνουν τη µεταξύ τους
πολιτισµική- θρησκευτική συµπλεκτική σχέση.

Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί που ιδρύθηκαν µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλε-
µο αποδείκνυαν την αναγκαιότητα της αλλαγής του Κόσµου, κάτω από µία
«οµπρέλα» ελευθερίας των χωρών σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, χωρίς
την πατρωνική διαχείριση του παρελθόντος. Αν και οι ∆ιακηρύξεις στο Bretton-
Woods περιέγραφαν µία ειδυλλιακή µετάλλαξη των διεθνών πραγµάτων, που
σε καµία περίπτωση δε θα µπορούσε να αποτελέσει τη διπλωµατική πραγµα-
τικότητα, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλεφθεί, ότι οι οικονοµικοί και χρηµατο-
δοτικοί οργανισµοί που ιδρύθηκαν µετά το 1945 µετέβαλλαν άρδην την
Παγκόσµια Οικονοµία, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον πιο ασφαλές για τις
χώρες σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο.

Η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η GATT
που µετονοµάστηκε σε Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) µέσω των χρη-
µατοδοτήσεών τους δεν στάθηκαν απλά οι στυλοβάτες της ανάπτυξης σε
σχέση µε τη ∆ιεθνή Οικονοµία, αλλά προφύλαξαν κράτη µε ασθενές υπόβα-
θρο σε καιρούς Κρίσεων. Και όσο µεροληπτικά και να κινούνται τα διεθνή αυτά
όργανα όσον αφορά τα συµφέροντα των αναπτυγµένων χωρών, δεν πρέπει να
στεκόµαστε δηκτικά και αφοριστικά απέναντι στο ρόλο τους, καθώς -αφήνο-
ντας στην άκρη το οικονοµικό κοµµάτι- οι ωφέλειες που απορρέουν σε πολιτι-
κό επίπεδο από την υπαγωγή ενός κράτους στους συγκεκριµένους οργανι-
σµούς είναι τεράστιες και τα αποτελέσµατα φαίνονται σε περιόδους παγκό-
σµιων ανακατατάξεων. 

Η συµπλεκτική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην οικονοµική και πολι-
τική διπλωµατία αποτελεί ένα γεγονός που ερµηνεύει πολλά από τα ζητήµατα
που εξελίσσονται σήµερα στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογεί-
ου. Και δεν υπάρχει µόνο µία οπτική ανάλυση των γεγονότων σε συνάρτηση
µε τον τρόπο προσέγγισής τους από τα διεθνή όργανα και τις χώρες. Υπάρχει
η θετική και η αρνητική πλευρά των καταστάσεων που απορρέει κάθε φορά
από τον τρόπο που ερµηνεύονται ή προλαµβάνονται από τους παγκόσµιους
εντελοδόχους και τα όργανά τους -που εν πολλοίς συγκαταλέγονται και οι ∆ιε-
θνείς Οργανισµοί. Παρουσιάζοντας το πολιτισµικό υπόβαθρο και το οικονοµι-
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κό - πολιτικό παρελθόν και παρόν των κύριων πρωταγωνιστών - κρατών της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, µπορούµε να εξηγήσουµε τους συσχετισµούς
που αναπτύσσονται σήµερα µε βάση το ενεργειακό ζήτηµα.
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Το διάστηµα τα τελευταία έτη
έχει εξελιχθεί σε ζωτικό χώρο των κρα-
τών µε αποτέλεσµα να διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο στην οικονοµία, την
εξωτερική πολιτική, την διπλωµατία,
την άµυνα και την ασφάλεια, καθώς
επίσης και στην έρευνα και τεχνολογία
των 59 χωρών που έχουν την δυνατό-
τητα να το χρησιµοποιούν. Η ενασχό-
ληση και επένδυση µιας χώρας µε το
διάστηµα αποτελεί σηµείο εθνικής
ακεραιότητας και διατήρησης της
κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της. 

Ειδικότερα και όσον αφορά τα
οικονοµικά µεγέθη σε παγκόσµιο επί-
πεδο, το 2017 η διαστηµική αγορά

κατέδειξε άνοδο 44% µε συνολικό κύκλο επενδύσεων 261 δις δολάρια και
παράλληλη κατασκευή και εκτόξευση 144 δορυφόρων. Συµφώνως της «glob-
al satellite industry association» ο κύκλος αυτός αναµένεται να ανέλθει στα 350
δις το 2018 και να ξεπεράσει το 1.1 τρις το 2040. Παράλληλα, η βιοµηχανία
κατασκευής δορυφόρων καταγράφει αύξηση ρεκόρ κατά 77% το 2017 σε
παγκόσµια κλίµακα, µε τους τοµείς που καλύπτουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον
των επενδυτών στο διάστηµα να είναι  οι εµπορικές επικοινωνίες 35%, οι υπη-
ρεσίες παρατήρησης Γης 19%, οι Κυβερνητικές υπηρεσίες 14% και η έρευνα
και η ανάπτυξη 12 %. Το υπόλοιπο εναποµείναν ποσοστό διαµοιράζεται σχε-
δόν ισόποσα στην πλοήγηση, την ναυτιλία, την µετεωρολογία, την διαστηµική
παρατήρηση πλανητών και γενικότερα την έρευνα. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα συνολικά παγκόσµια έξοδα από την
κατασκευή και αξιοποίηση κυβερνητικών δορυφόρων ήταν το 2017 62 δις, µε
την Αµερική να καταλαµβάνει τα 36 δις και την Ευρώπη τα 10.4 δις. Τα υπό-
λοιπα έξοδα διαµοιράστηκαν µεταξύ Κίνας και Ρωσίας σε 5 και 3.5 δις δολά-
ρια αντίστοιχα. Στον τοµέα των επενδύσεων, κορυφαία θέση κατέχει η εκτό-
ξευση δορυφόρων καταλαµβάνοντας το 20% , ενώ η κατασκευή, τα πρὀόντα,
οι υπηρεσίες παρατήρησης Γης και το διαστηµικό ίντερνετ, καταλαµβάνουν το
18 και 27% αντίστοιχα του παγκόσµιου ποσοστού για το διάστηµα. Τέλος, η
ανάλυση του 2017 της Euroconsult πιστοποιεί για τη Ελλάδα ότι κάθε χρόνο
δαπανώνται 28 εκ. δολάρια για επενδύσεις στο διάστηµα.

Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο του διαστήµατος µε µεγάλη µάλιστα επιτυχία, αφού σχεδιά-
ζουν διαστηµικά υλικά και συµµετέχουν σε διαστηµικές αποστολές που θεω-
ρούνται εξαιρετικά απαιτητικές. Η βιοµηχανία του διαστήµατος στην Ελλάδα
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Ελληνικού ∆ιαστηµικού Οργανισµού, Σπουδαστή της 16ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ

Ελληνικός ∆ιαστηµικός Οργανισµός - 
Το εθνικό διαστηµικό Hub

(www.hellenicspaceagency.gov.gr)



είναι αυτοφυής, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι συµφώνως της αναφοράς της
Ένωσης ∆ιαστηµικών Βιοµηχανιών (ΕΒΙ∆ΙΤΕ) του 2017 στην Ελλάδα υπάρ-
χουν 42 εταιρείες που έχουν επενδύσει στον διαστηµικό χώρο µε κύκλο εργα-
σιών που ξεπερνά τα 120 εκατοµµύρια ευρώ.

Με την εθνική πολιτική που υλοποιείται την τελευταία δεκαετία από
τους Κυβερνητικούς φορείς, την Ελληνική ∆ιαστηµική βιοµηχανία και την Ακα-
δηµἀκή κοινότητα, η Ελλάδα µπορεί πλέον να οµιλεί για πραγµατικά µετρήσι-
µα οφέλη από το διάστηµα. Με την εκτόξευση του δορυφόρου «Hellas Sat 4»
επετεύχθησαν εθνικοί στόχοι που αφορούν κυρίως στην δυνατότητα εξυπηρέ-
τησης των πολιτών και του ∆ηµοσίου µέσω των υπερσύγχρονων δορυφορικών
επικοινωνιών κάθε µορφής, σε όλα τα µήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας. 

Η ύπαρξη ενός ολιστικού εθνικού διαστηµικού προγράµµατος µεγά-
λης απήχησης είναι απαραίτητη για την Ελλάδα και όσον αφορά την ανάπτυ-
ξη της οικονοµίας (ναυτιλία, τουρισµός, γεωργία, περιβάλλον, ψηφιακή πολι-
τική κ.α.) αλλά και όσον αφορά τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και της
άµυνας. Για την υλοποίηση ενός τέτοιου µεγέθους διαστηµικού προγράµµα-
τος η Ελλάδα έχει πλέον την ανεξάρτητη δυνατότητα υλοποίησης του και την
ικανότητα να σχεδιάσει, κατασκευάσει και εκτοξεύσει δορυφόρους διαφόρων
µεγεθών οι οποίοι θα αποτελέσουν την προµετωπίδα διεθνών επενδύσεων
αλλά και τη διασφάλιση της χώρας µε βάσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Η
συµµετοχή των Ελληνικών πανεπιστηµίων σε διεθνείς εκτοξεύσεις µικροδορυ-
φόρων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πατρών και ∆ηµοκρίτειο) αποδεικνύει περίτρα-
να την ανωτέρω δυνατότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου διαστηµικού προγράµµατος µε
ορίζοντα το 2030, που θα περιελάµβανε την κατασκευή δορυφόρων διαφόρων
τύπων θα προσδώσει στην χώρα την ικανότητα για αξιοποίηση εξ’ ολοκλήρου
του διαστηµικού κυριαρχικού δικαιώµατος και την µετατροπή της σε ισότιµο
εταίρο στον διαστηµικό διεθνή χώρο και κυρίως σε αυτόν της Ανατολικής
Μεσογείου. 
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Εκτόξευση Μικροδορυφόρου “Lambdasat” (www.lambdasat.com) 
(Λήψη από τους αστροναύτες του International Space Station την ώρα της εκτόξευσης)
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Με την ταυτόχρονη µάλιστα
ίδρυση του Ελληνικού ∆ιαστηµικού
Οργανισµού (ΕΛ∆Ο - Hellenic Space
Agency) είναι επιστηµονικά και δηµο-
σιονοµικά εφικτή η αδιάσπαστη επο-
πτεία ενός εθνικού στρατηγικού δια-
στηµικού προγράµµατος µεγάλης
εµβέλειας και η υλοποίηση και µεγιστο-
ποίηση του οικονοµικού οφέλους και
του επιχειρησιακού αποτελέσµατος
του για την κοινωνία και γενικότερα για
τα δεδοµένα της Ελληνικής επικράτει-
ας (www.hellenicspaceagency.gov.gr) 

Οι βασικοί άξονες στρατηγι-
κής και πολιτικής του ολιστικού διαστηµικού προγράµµατος για την χώρα θα
µπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι:

• ∆ηµιουργία συνεργασιών Ελληνικών φορέων διαστηµικής έρευνας και
τεχνολογίας µε φορείς του εξωτερικού και ιδιαίτερα µε την ΝΑΣΑ και τον
Ευρωπἀκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ESA).
• Εθνική δυνατότητα υπηρεσιών παρατήρηση Γης µέσω µικροδορυφόρων.
• Ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, της πλοήγησης, των µετεω-
ρολογικών εφαρµογών, της επιτήρησης φυσικών καταστροφών, της ασφάλειας.
• Χρήση του διαστήµατος στην διακυβέρνηση της χώρας
• Αύξηση της δηµιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων (start ups)
• Ανάπτυξη εθνικών εφαρµογών και κατά συνέπεια εξαγωγών 
• Χρήση του διαστήµατος για το κοινωνικό σύνολο 
• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
• Ανάπτυξη τοµέων που θα ωφεληθούν άµεσα (ενδεικτικά): Οικονοµία,
Εξωτερική Πολιτική και ∆ιπλωµατία, Άµυνα και Ασφάλεια, Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας, Περιβάλλον και Γεωργία, Ηλεκτροµαγνητικός Έλεγχος Φάσµατος,
Ναυτιλία, Μεταφορές και Τουρισµός, Υγεία, Εκπαίδευση & Έρευνα και Τεχνο-
λογία, ∆ίκαιο, Υποστήριξη Ελληνικής ∆ιασποράς κ.α.

Στις δεκαετίες που έρχονται η Ελλάδα επιβάλλεται να αυξήσει την
διαστηµική της παρουσία στον διεθνή χώρο, ώστε να συµβάλει στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη και βελτίωση της οικονοµίας, της παραγωγικότητας και της ανά-
πτυξης της στρατηγικής της δυνατότητας για διασφάλιση των τοµέων εθνικής
σηµασίας αλλά και την υποστήριξη των εκάστοτε υπηρεσιών / επιχειρήσεων
στα ευρύτερα πλαίσια του κυριαρχικού της χώρου. 

Η παρουσία των Ελληνικών δορυφόρων στο διάστηµα µέχρι το 2040
θα διασφαλίσει περαιτέρω την άµυνα και θα δώσει την βεβαιότητα ότι η Ελλά-
δα, ως πυλώνας σταθερότητας στην Ευρώπη, θα είναι σε θέση στο µέλλον να
υποστηρίζει κάθε µορφής επιχείρηση µε την χρήση αξιόπιστων και υπερσύγ-
χρονων δορυφορικών υποδοµών προς όφελος των πολιτών αλλά και της άµυ-
νας της χώρας. Παράλληλα θα αναβαθµίσει τον επενδυτικό κύκλο εργασιών

Εκτόξευση Hellas Sat (κοσµοδρόµιο Κου-
ρού, Νέα Γουιάνα) (www.hellas-sat.net) 
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στον διαστηµικό χώρο και θα προσδώσει τεράστια ώθηση στην εγχώρια οικο-
νοµία και ανάπτυξη κυρίως µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και
της συναφούς εξάλειψης του φαινοµένου “brain drain”. 

Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

O Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Μαντζούρης είναι µάχιµος Αξιωµατικός
και έχει υπηρετήσει στις Φρεγάτες του Πολεµικού Ναυτικού ως Αξιωµα-
τικός Συνεννοήσεως, Ναυτιλίας, Επιχειρήσεων, ∆ιευθυντής Ηλεκτρονι-
κών και Ύπαρχος. Έχει ολοκληρώσει όλα τα απαιτούµενα προσόντα
που προβλέπονται για τον βαθµό του και έχει διατελέσει Κυβερνήτης
της Κανονιοφόρου Πολεµιστής. Κατέχει δύο µεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών, στο Systems Engineering και στο «Astronautical Engineering»
από το US NPS Monterey, µε αντίστοιχες διακρίσεις. Μέχρι σήµερα έχει

συµµετάσχει σε τέσσερα προγράµµατα κατασκευής µικροδορυφόρων (σε συνεργασία
µε το NPS και την ΝΑΣΑ) και σε δύο προγράµµατα κατασκευής UAV στρατιωτικών απο-
στολών. Είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και έχει δηµοσιεύσει πλήθος εργα-
σιών (conference και peer reviewed). Η διδακτορική του διατριβή ολοκληρώθηκε σε
συνεργασία µε το US Naval Postgraduate School (Information Sciences Dept) και το
San Jose State University στην Silicon Valley, κάνοντας την πρακτική του στο NASA
Ames Research Center. Σήµερα είναι σπουδαστής στην Ανωτάτη ∆ιακλαδικη Σχολή
Πολέµου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού ∆ιαστηµικού Οργανισµού (ΕΛ∆Ο).
Είναι ιδρυτικό µέλος του πρώτου Ελληνικού µικροδορυφόρου «Lambdasat» ο οποίος
κατέχει το «NASA mission success certification», ενώ έχει διατελέσει καθηγητής στην
έδρα Συστηµάτων Μάχης της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων, και επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στο Mediterannean College (Southampton University) και
στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. Είναι παντρεµένος και έχει τέσσερα τέκνα.
∆ιακρίσεις:
• Ιταλική Ναυτική Ακαδηµία: Ακαδηµἀκή και Στρατιωτική αριστεία στην ΣΝ∆
(Καλύτερος Ναυτικός ∆όκιµος).
• Astronautical Engineering “Outstanding thesis Αward”, Καλύτερη Μεταπτυχια-
κή εργασία US NPS (1st)
• “Award for Academic Excellence”, US NPS (2nd).
• «NASA mission success» (µικροδορυφόρος Lambdasat - 1η εκτόξευση Ελλη-
νικού µικροδορυφόρου από τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό)
• International Academy of Astronautics, Germany: “Remarkable Contribution to
Small Satellite applications”.
• Εύφηµος Μνεία Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγού ΓΕΝ για Καθηγητική και Ακαδη-
µἀκή Αριστεία και Βραβεία Ερευνητικών Εργασιών Αρχηγού ΓΕΝ.

Η Ελλάδα από ψηλά την νύκτα 
(∆ιεθνής ∆ιαστηµικός Σταθµός - λήψη από Αστροναύτες)
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Μέσα σε µια δεκαετία η νέα τεχνολογία έχει διαφοροποιήσει ριζικά
και τον τρόπο της ενηµέρωσης. Το νέο επικρατέστερο πεδίο της ειδησιογρα-
φίας αποτελεί σήµερα το ψηφιακό πεδίο και πιο συγκεκριµένα η ενηµέρωση
του κοινού γίνεται µέσω του ∆ιαδικτύου. ∆ώδεκα χρόνια πριν, το 2006, στο
εξώφυλλο του περιοδικού TIME ως πρόσωπο της χρονιάς, κοσµούσε η οθόνη
ενός υπολογιστή πάνω στην οποία καθρεπτιζόταν ο ίδιος ο αναγνώστης. Ο
απλός χρήστης ήταν τότε το πρόσωπο της χρονιάς και ανεγράφετο σε ελεύ-
θερη µετάφραση “Ναι Εσύ, Εσύ ελέγχεις την Εποχή της Πληροφορίας, Καλω-
σόρισες στον κόσµο σου” µε βάση ότι αυτός καθόριζε πλέον την ψηφιακή πλη-
ροφορία. Πράγµατι, από τότε έως σήµερα ο απλός χρήστης έχει επηρεάσει
την τεχνολογία και έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο διαδικτυακής ενηµέρωσης.

Το έτος 2016, ως πρόσωπο της χρονιάς ανακηρύχθηκε ο πρόεδρος
Trump ο οποίος έφερε στο προσκήνιο τη δική του προσωπική ηλεκτρονική
ενηµέρωση του κοινού και έκανε ευρέως γνωστό το φαινόµενο των fake news.
Ο όρος δεν είναι καινούριος, αλλά αποτελεί την προπαγάνδα ή διαφορετικά
µε στρατιωτικούς όρους τις ψυχολογικές επιχειρήσεις ενηµέρωσης του κοι-
νού. Στο πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του, ο αµερικανός Πρόεδρος συνε-
χίζει εντατικά να ενηµερώνει ο ίδιος µέσω του κοινωνικού δικτύου Tweeter και
εκφράζει συνεχώς τις έντονες αντιρρήσεις του στον τρόπο κάλυψης των πολι-
τικών ειδήσεων που των αφορούν από τα κοινώς θεωρούµενα, έγκριτα και
ιστορικά µέσα ενηµέρωσης, όπως το CNN και τους New York Times1. Αντίστοι-
χη τακτική εφαρµόζουν πλέον οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες. 

"Fake News ή αλλιώς Ψηφιακή Προπαγάνδα"

ôου Πλωτάρχη Χαράλαµπου Γκιώνη ΠΝ, Σπουδαστή της 15ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ

1. O πρόεδρος Trump εξηγεί το λόγο που συνεχίζει να µεταφέρει ο ίδιος τις ειδήσεις
µέσω του κοινωνικού µέσου Twitter λέγοντας σε ελεύθερη µετάφραση: “µέχρι να µε αντιµε-
τωπίσει ο τύπος µε αξιοπιστία και ακρίβεια θα συνεχίσω να κάνω tweets”. (If the press would
cover me accurately & honorably, I would have far less reason to “tweet”. Sadly, I don't know
if that will ever happen! Donald Trump Tweet, 5 Dec 2016).

(Εικ.1): Person of the Year 2006 και 2016



To φαινόµενο των fake news γίνεται εύκολα εµφανές στην αντίθεση
των εξώφυλλων του ΤΙΜΕ µε διαφορά µιας δεκαετίας 2006-2017. Ο χρήστης,
από το πρόσωπο της χρονιάς στην Εποχή της Πληροφορίας, µέσα σε µια
δεκαετία έχει µετεξελιχθεί µέσω των κοινωνικών δικτύων και των εκατοµµυ-
ρίων ιστοσελίδων ως το πιο εύφορο έδαφος καλλιέργειας των ψεύτικων και
κατασκευασµένων ειδήσεων (fake news).

Οι 3 κυριότερες προκλήσεις2 που αντιµετωπίζει σήµερα η ειδησιογρα-
φία είναι ο λἀκισµός, οι παρεµβάσεις στο έργο των δηµοσιογράφων και η δια-
σπορά ψευδών ή κατασκευασµένων ειδήσεων. Στο παρόν άρθρο αναπτύσσε-
ται σε εισαγωγικό τεχνικό επίπεδο ο τελευταίος από τους ανωτέρω παράγο-
ντες γενικά στο πεδίο ενηµέρωσης στη βάση του δηµοσιογραφικού τοµέα
χωρίς όµως τα στενά επαγγελµατικά όρια αυτού.

Η ενηµέρωση µέσω διαδικτύου σε αντίθεση των παραδοσιακών έντυ-
πων µέσων  παρουσιάζεται µέσα από το παρακάτω γράφηµα. Ο αριθµός των
εργαζοµένων σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης είναι σήµερα σχε-
δόν ίδιος, µε τάση υπέρ των ηλεκτρονικών µέσων. Αντίστοιχα, µειούµενος
είναι και ο αριθµός της κυκλοφορίας των εντύπων έναντι των ηλεκτρονικών
µέσων ενηµέρωσης µε τα µεγαλύτερα παραδοσιακά ενηµερωτικά δίκτυα
παγκοσµίως να διακόπτουν την έντυπη έκδοσή τους. 

Ψηφιακή δηµοσιογραφία στο WEB 2.0

Το 2006, ξεκίνησε η εισαγωγή στην καταναλωτική αγορά του πρώτου
έξυπνου τηλεφώνου (smart phone) της εταιρείας Apple µε ενσωµατωµένους
αισθητήρες, κάµερες, σύνδεση στα ασύρµατα δίκτυα και δυνατότητες κειµε-
νογράφων µε ευκολίες στο δρόµο σαν να “ντύνεσαι” δηµοσιογράφος σπίτι
σου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο από την πραγµατοποίηση ενός γεγονότος, αυτό
δηµοσιεύεται και γίνεται ευρέως γνωστό. Με την σχεδόν παράλληλη έκρηξη
του κυρίαρχου κοινωνικού δικτύου, Facebook, και των υπολοίπων όπως το
Tweeter, Instagram, η είδηση
φτάνει ακριβώς την ίδια στιγµή
στην άλλη µεριά του κόσµου και
πολλαπλασιάζεται η επιρροή της
µέσω των χρηστών.

Εκείνη την εποχή το
τεράστιο δίκτυο της παγκόσµιας
ενηµέρωσης στα έντυπα µέσα
διαπίστωνε τις νέες τεχνολογι-
κές ηλεκτρονικές δυνατότητες
του απλού αναγνώστη στην εξέ-
λιξη των γεγονότων. Η συµµετο-
χική λειτουργία του χρήστη ταυ-
τόχρονα µε δυνατότητες “ανειδίκευτου” ρεπόρτερ ή σχολιαστή έδιναν στην
ενηµέρωση νέα διάσταση. Από τότε χρησιµοποιούνται νέα εργαλεία στους
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2. Πρόσφατη µελέτη που ανατέθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης σε εµπειρο-
γνώµονες του Πανεπιστηµίου της Μάλτας. 



τοµείς κατασκευής και µετάδοσης ή αλλιώς διασποράς των ειδήσεων. Πολλές
ειδήσεις δηµιουργούνται / κατασκευάζονται από τον ίδιο το χρήστη / αναγνώ-
στη µέσω των δικών τους ιστοσελίδων / blogs και η διασπορά τους γίνεται
ταχύτατα ή και σύγχρονα (live) µέσω των επίσης δικών τους κοινωνικών
δικτύων σε άλλους χρήστες µαζικά και ευρέως. 

Σηµαντική πεποίθηση των περισσοτέρων εκείνη την εποχή (2006)
υπήρξε ότι η ενηµέρωση θα άλλαζε πλαίσιο και θα γινόταν όχι µόνο ακόµα
πιο πλουραλιστική, αλλά µέσω της συλλογικής προσπάθειας των αναγνω-
στών θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα στην αξιοπιστία της ενηµέρωσης.
Μια δεκαετία µετά, η ευκαιρία όπου η τεχνολογία, θα άλλαζε τις εξελίξεις και
τις συνήθειές του ανθρώπου όχι µόνο στην καθηµερινότητά του αλλά και στο
επίπεδο ενηµέρωση του, έχει ήδη διαµορφωθεί (θετικά ή αρνητικά). Η αρχική
πεποίθηση εκείνης της εποχής είναι ξεκάθαρη σήµερα. Έχει πλέον διαπιστω-
θεί ότι το µεγαλύτερο µειονέκτηµα στην ενηµέρωση, σε ελληνικούς όρους, η
“κίτρινη ενηµέρωση” στα έντυπα µέσα, έχει εµφανιστεί φαρδιά πλατιά και
στην ηλεκτρονική της παγκόσµια µορφή, µε το φαινόµενο των fake news. Τα
σηµερινά ειδησιογραφικά ηλεκτρονικά µέσα έχουν πολλές φορές παρασυρθεί
ακούσια ή εκούσια σε δηµοσίευση ειδήσεων / άρθρων ή ακόµα και ψευδών
ειδήσεων. 

Όροι Πληροφορικής επιστήµης

Κύριος σκοπός της σηµερινής ενηµέρωσης στα ψηφιακά κοινωνικά
µέσα είναι η προσέλκυση ολοένα και µεγάλου κοινού, δηλαδή χρηστών. Αυτό
φυσικά γινόταν πάντα, ακόµα και σήµερα στα έντυπα µέσα µε απώτερο σκοπό
την προσέλκυση διαφηµιστικών εταιριών από τους εκδότες και την επιρροή. Η
διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο ηλεκτρονικό πεδίο, και ειδικότερα στην
διαδικτυακή ενηµέρωση η προσέλκυση γίνεται πολύ πιο σύνθετη και πολύ-
πλευρη, µε τον χρήστη να παίζει πολλαπλασιαστικό ρόλο. Η είδηση σε µια
αξιόπιστη ιστοσελίδα µπορεί να έχει διαβαστεί µόνο µια φορά όπως παλαιότε-
ρα ο αναγνώστης αγόραζε µόνο µια εφηµερίδα. Ο χρήστης σήµερα µπορεί να
την αναµεταδώσει µέσω του δικού του δικτύου σε εκατοµµύρια φίλους πχ στο
Facebook ώστε τελικά η είδηση θα έχει διαβαστεί εκατοµµύρια φορές από
διαφορετικούς χρήστες είτε στην αρχική της µορφή είτε σε νέες ιστοσελίδες
µέσω του κλασικού πλέον copy-paste3. 

Σε µαθηµατικούς όρους στο πληροφοριακό επίπεδο ο κάθε χρήστης
επηρεάζει την αξία του  ιστότοπου στο τετράγωνο. Αντίστοιχα, ο όρος επίδρα-
ση δικτύου (network effect) αναφέρεται στην αυξανόµενη αξία του δικτύου,
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών του. Ο νόµος Metcalfe αναφέρει ότι
η αξία του δικτύου είναι ανάλογη µε το τετράγωνο του αριθµού των χρηστών
του δικτύου. Αν για παράδειγµα το δίκτυό µας έχει 50 χρήστες τότε η αξία του
είναι 2500 ενώ αν έχει 500 τότε είναι 250000. Στην περίπτωση αυτή το δεύτε-
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3. Τις περισσότερες φορές ακόµα και αν ψάξει κάποιος για διαφορετική πηγής της
ίδιας είδησης, αυτό είναι αδύνατον. Πολλές φορές ακόµα και η πιο απλή είδηση, έχει ανα-
παραχθεί σε χιλιάδες ανεξάρτητες µεταξύ τους ιστοσελίδες µε διαφορετική γραµµατοσειρά
και φωτογραφίες αλλά χωρίς να διαφέρει ούτε ένα κόµµα και χωρίς καµία αναφορά στην
αρχική πηγή. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η αναγραφή της πηγής ως σύνδεσµο
(link) είναι υποχρεωτική. 



ρο δίκτυο έχει 100 φορές µεγαλύτερη αξία και όχι 10 φορές µεγαλύτερη από
το πρώτο όπως πολύ απλά θα υπολόγιζε κάποιος. 

Οι ιστοθέσεις κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται πολύ στην επίδραση
δικτύου και στη δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής συµµετοχής που σκοπό έχει
το µοίρασµα του περιεχοµένου µε άλλους χρήστες, αυξάνοντας έτσι επιπλέ-
ον, την επίδραση του δικτύου, αφού αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών. Το
µοίρασµα του περιεχοµένου είναι προεπιλεγµένο µοιραζόµενο, ώστε οι χρή-
στες να επιτρέπουν αυτόµατα το µοίρασµα δηµιουργώντας έτσι µια αρχιτε-
κτονική συµµετοχή για τη δηµιουργία του περιεχοµένου της ιστοθέσης. Με
απλά λόγια για την αύξηση της αξίας µιας ιστοθέσης απαιτείται η συµµετοχή
των χρηστών. Η συµµετοχή των χρηστών πάνω στην πλατφόρµα των κοινωνι-
κών δικτύων έρχεται µε θεµιτούς ή αθέµιτους όρους. Για να αυξήσει την αξία
της µια ιστοθέση (περισσότερους χρήστες) µπορεί απλά και θεµιτά να γράφει
και να αναπαράγει ειδήσεις. Αντίθετα, µπορεί να κατασκευάζει ή να αναµετα-
δίδει ψευδής, αλλόκοτες, περίεργες ειδήσεις που εύκολα θα αναπαραχθούν
εντός της κοινωνικής της ηλεκτρονικής της πλατφόρµας τραβώντας εύκολα
το ενδιαφέρον των χρηστών.

Σήµερα, ακόµα και το µεγαλύτερο ψεύδος, ακόµα και η µεγαλύτερη
αποδεδειγµένα συνοµοσιολογική ή συκοφαντική θεωρία, σε καλές “στηµένες”
περιπτώσεις αντιµετωπίζεται από µεγάλη κοινωνική µερίδα ως πραγµατικότη-
τα και ως γεγονός ενώ ακόµα πιο εύκολα αναµεταδίδεται από τα κοινωνικά
µέσα. (Φυσικά το ότι µια είδηση µοιάζει ως εξωπραγµατική ή συνοµοσιολογι-
κή δεν σηµαίνει ότι µπορεί να µην είναι και αληθινή). Παράλληλα, η ενηµέρω-
ση του κοινού στο χαοτικό ηλεκτρονικό πεδίο έχει αλλάξει πλαίσιο και πλέον
συγχέεται µε άλλα πεδία όπως αυτό της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, συγ-
χέοντας συνεχώς τους όρους µεταξύ τους και αποσπώντας συνεχώς την
(πολύτιµη) προσοχή του κοινού (human attention). 

Μοίρασµα Είδησης στα Κοινωνικά Μέσα

Ιστορικά, οι ψευδής ειδήσεις (fake news) δε δηµιουργήθηκαν σήµε-
ρα και δεν είναι κάτι καινούριο. Από την πρώτη έντυπη εφηµερίδα που εκδό-
θηκε πριν από περίπου 400 χρόνια η ενηµέρωση παγκοσµίως παρέχετο από
αυτόν που είχε τη δυνατότητα όχι µόνο να καταγράψει τις ειδήσεις αλλά και
να τις διαδώσει επιτυχώς σε µεγάλο κοινό. Η πραγµατικότητα είναι ότι ιστορι-
κά µόνο κρατικές οντότητες είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν / τυπώσουν
έντυπα µέσα. Λίγο αργότερα σε κάποιες λίγες χώρες, πλούσιοι εκδότες µε
εκτυπωτικές δυνατότητες τύπωναν τις πρώτες εφηµερίδες ενηµέρωσης. Η
τιµή διανοµής του φύλου κρατιόταν χαµηλά ή και δωρεάν ώστε η διείσδυση
του µέσου να είναι ακόµα µεγαλύτερη σε ακόµα µεγαλύτερο κοινό. Στην ειδη-
σιογραφία η δυνατότητα διάδοσης / διείσδυσης αποτελεί ένα από τα κριτήρια
ώστε να µετεξελιχθεί εν τέλει η πληροφορία από γεγονός σε είδηση.

Τη δυνατότητα επιτυχούς και ευρείας διάδοσης της είδησης σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική µορφή την έχουν, ακόµα και σήµερα, µόνο µερικοί που δεν
έχουν πάντα κύριο χαρακτηριστικό τους την ανιδιοτέλεια και επαγγελµατική
ακεραιότητα. Πολλές φορές διεθνώς στην ιστορία της ενηµέρωσης, ανάµεσα
στην πραγµατικότητα έχουν εισχωρήσει φανταστικές, παρεφθαρµένες  και
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αναληθής ειδήσεις µε σκοπιµότητα και άλλες σηµαντικές έχουν αποκρυφτεί.
Αντίστοιχα λοιπόν το παιχνίδι της ενηµέρωσης και της διάδοσής των ψευδών
ειδήσεων ή ειδήσεων µε σκοπιµότητες τις εξυπηρετεί και ο ίδιος ο χρήστης /
αναγνώστης ακούσια ή εκούσια υπό την έννοια του συνόλου στο δίκτυο. Το
φαινόµενο των fake news ήρθε στην επικαιρότητα κατά τις αµερικανικές εκλο-
γές του 2016 όταν καταγγέλθηκαν έντονα από τον εκλεγµένο (πλέον) πρόεδρο
Trump. Πως όµως εφαρµόζεται το φαινόµενο των fake news µε την ταυτόχρο-
νη συµµετοχή του κοινού στα ηλεκρονικά µέσα; 

Στο σηµερινό Web, δεν εµπλέκεται µόνο ο δηµιουργός / συντάκτης
του περιεχοµένου ή της είδησης, όπως για παράδειγµα παλαιότερα ο ρεπόρ-
τερ. Κύριος και βασικός εµπλεκόµενος είναι ο ίδιος ο αναγνώστης και χρή-
στης, είτε γιατί πολλές φορές το περιεχόµενο δηµιουργείται από τον ίδιο τον
χρήστη ως συντάκτη. Οι χρήστες βοηθούν στην οργάνωση, στο µοίρασµα της
είδησης πχ στο Facebook και στην κριτική ή και µε σχόλια. Αυτό αποτελεί και
τη λεγόµενη αρχιτεκτονική συµµετοχή του αναγνώστη στη δηµιουργία του
περιεχοµένου του παγκόσµιου ιστού (Internet). Ο αναγνώστης µε διαφόρους
τρόπους µπορεί να καθορίσει και να επηρεάσει καθοριστικά µια είδηση. Αυτό
γίνεται συνδυαστικά και παράλληλα, είτε α) απλά προσφέροντας την είδηση
και την πληροφορία στο ειδησιογραφικό µέσο πχ ένα ατύχηµα στο δρόµο µαζί
µε µια φωτογραφία ή βίντεο, είτε β) σχολιάζοντας την είδηση κατά τη δηµοσί-
ευση δίνοντας ακόµα περισσότερες πληροφορίες κάτω από την είδηση, είτε
-το σηµαντικότερο απ' όλα- γ) διαµοιράζοντας και διασπείροντας την είδηση
στα κοινωνικά µέσα µε υψηλή αξία, δηλαδή σε σελίδες µε πολλούς χρήστες
πχ στους φίλους του στο Facebook.

Τα σχόλια κάθε αναγνώστη µιας είδησης ή ενός άρθρου σε ιστοσελί-
δες δηµιουργούν µια διαδραστική εµπειρία, επιτρέποντας στους χρήστες να
αντιδρούν σε κάθε καταχώρηση. Αντίστοιχη διαδραστική εµπειρία προσφέρει
και το µοίρασµα της είδησης ή του άρθρου από τον έναν αναγνώστη στον
άλλο. Οι ειδήσεις χωρίς υπογραφή από τα διάφορα blogs αντιγράφονται στα
sites ποικίλης ύλης και διασπείρονται µέχρι να αναπαραχθούν από επίσηµα ή
έγκυρα ιστορικά ειδησιογραφικά sites ώστε τελικά να “βαπτιστούν ως αξιόπι-
στα” και να αποκτήσουν το µανδύα της εγκυρότητας. Το φαινόµενο των ψεύ-
τικων ειδήσεων λειτουργεί συχνότερα από ενηµερωτικά µέσα χωρίς µεγάλη
αξιοπιστία και όχι από έγκριτα ειδησιογραφικά sites. Όταν όµως η είδηση φτά-
σει στα υψηλού κύρους ειδησιογραφικά sites, εναπόκειται σ' αυτά να διασταυ-
ρώσουν την ψευδή είδηση-πράγµα εξαιρετικά εργασιακά επίπονο και παράδο-
ξο, που πολλές φορές εκούσια ή ακούσια µέσα στον όγκο των ειδήσεων παρα-
λείπεται. Η είδηση τότε φοράει εύκολα τον µανδύα της εγκυρότητας και ανα-
δηµοσιεύεται επίσηµα από ιστορικά υψηλής και αναγνωρισµένης αξίας ειδη-
σιογραφικά sites. 

Σε αντίστοιχες µεθόδους κοινωνικής ευφυίας όπως οι εγκυκλοπαίδει-
ες wiki, όπου το περιεχόµενο επίσης διαµορφώνεται από τον χρήστη, το απο-
τέλεσµα σήµερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό µε υψηλή αξιοπιστία. Οι πληρο-
φορίες πχ στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδια wikipedia ενηµερώνουν σχετικά
αξιόπιστα για ιδιαίτερα ευαίσθητα θέµατα αναφέροντας πλήρως τις πηγές
καθώς και τις αντιρρήσεις επί των αναγραφοµένων. Οι κεντρικές αρχές αξιο-
λόγησης των πηγών wikis δε δύναται να εφαρµοστούν στο ενηµερωτικό πεδίο
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εκεί όπου υφίσταται εξ' ορισµού οι ρεπόρτερ και οι αποκλειστικότητες και
φυσικά δεν υπάρχει µόνο µια και µοναδική πλευρά ενός θέµατος.

Η µεθοδολογία είναι σχετικά απλή και εφαρµόζεται σε 2 στάδια: α)
δηµιουργείται το ψευδές άρθρο από τον ανώνυµο χρήστη µε αληθοφανείς
όρους πχ θέτοντας στο τέλος του άρθρου το φανταστικό ρεπόρτερ, βάζοντας
έγκριτες πηγές ως παραποµπές κα β) το άρθρο µε τη βοήθεια των κοινωνικών
µέσων πχ τις σελίδες των φίλων στο Facebook, µοιράζεται στο κοινό και η
είδηση εξαπλώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Πλέον πρόσφατο παράδειγµα
fake news αποτελούν και οι γαλλικές εκλογές όπου κατά την ψηφοφορία εκπέ-
φθηκαν SMS όπου αναµετέδιδαν ψευδή και µη έγκυρα στοιχεία περί των
ποσοστών µε αποστολέα της είδησης το  Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Fake News - Προπαγάνδα ή Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

Ο όρος fake news έχει εισαχθεί από τη δύση και συγκεκριµένα από
τον Πρόεδρο Τραµπ όταν αυτός αντέδρασε στις ειδήσεις που µετέφεραν οι
New York Times αποφασίζοντας να µιλάει απευθείας στο λογαριασµό του στο
Twitter. Η Ρωσία σήµερα πετυχαίνει µε πολύ έξυπνες κινήσεις να κυριαρχήσει
στο χώρο των λεγόµενων fake news, διαθέτοντας πόρους και προσωπικό για
να διασπείρει παραπληροφόρηση που έφτασε στο σηµείο να επηρεάσει εκλο-
γικά αποτελέσµατα.

∆ε χρησιµοποιείται όµως παντού στον κόσµο η τεχνολογική κουλτού-
ρα των νέων για θεµιτούς σκοπούς µέσα στα όρια των επιστηµών και της ευη-
µερίας των πολιτών. Στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων, η νέα γενιά χρησιµο-
ποίησε πρόσφατα την τεχνολογία και την ενηµέρωση ως µέσο για την παρα-
γωγή ψευδών ειδήσεων, τα λεγόµενα fake news. Συγκεκριµένα στο χωριό
Velo των γειτονικών Σκοπίων, µε αφορµή τις αµερικανικές προεδρικές εκλογές
του 2016, δηµιουργήθηκε τεράστια βιοµηχανία παραγωγής ψευδών ειδήσεων
υπέρ του προέδρου Trump λίγο πριν τις εκλογές. 

Αν και η προπαγάνδα δεν είναι σε καµία περίπτωση ένα νέο όπλο, ο
τρόπος που διαδίδεται στις µέρες µας, µε τη χρήση ψηφιακών µέσων είναι και-
νούργιος και η ∆ύση παρακολουθεί τις εξελίξεις, δίχως να έχει καταφέρει να
οργανωθεί για να αποκρούσει επιτυχώς τα fake news. Άλλωστε, σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις ηλεκτρονικών (ψυχολογικών) επιθέσεων περισσότερο ευάλω-
τα γίνονται τα κράτη µε τη µεγαλύτερη διείσδυση στην τεχνολογία και στο
∆ιαδίκτυο. 

Στη Ρωσία, τα fake news είναι το όπλο, και τα πυροβόλα όπλα που
πυροδοτούν τις σφαίρες είναι τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων όπως το
Russia Today (RT) και το Sputnik. Το 2005, ιδρύθηκε το Russia Today, ένα
κρατικά χρηµατοδοτούµενο πρακτορείο ειδήσεων, µε σκοπό τη προβολή της
εικόνας της Ρωσίας στο εξωτερικό, καθώς και την αντιµετώπιση της προκατά-
ληψης των δυτικών ΜΜΕ, εις βάρος του Κρεµλίνου. Κάτι ανάλογο ισχύει και
για το πρακτορείο Sputnik4 που ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί σύµφωνα µε τα
δυτικά µέσα ενηµέρωσης ένα δίαυλο διασποράς παραπληροφόρησης. 
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Μπορεί τα συγκεκριµένα δίκτυα να µην έχουν την απήχηση του CNN
στις ΗΠΑ, αλλά εξυπηρετούν το γεωπολιτικό τους σκοπό που δεν είναι άλλος
από τη σπορά αµφιβολιών σε ένα ευρύ πεδίο αναγνωστικού κοινού. Αντίστοι-
χα, από την πλευρά τον αµερικανών ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραµπ κατηγορεί τα
περισσότερα ενηµερωτικά µέσα όπως το CNN και το New York Times ως
πηγές παραπληροφόρησης. 

Οικονοµία της προσοχής (attention economy)

Παραδοσιακά, ως στρατηγική ήταν η επένδυση σε παραγόµενο πρὀ-
όν δηλαδή ρεπορτάζ, όπως η ουσιαστική πληροφορία και παραγωγή της είδη-
ση από κλασσικούς ρεπόρτερ και έγκριτους δηµοσιογράφους σε πραγµατικά
γεγονότα. Ταυτόχρονα, το περιεχόµενο του έγκριτου φύλλου ήταν σαφώς
καθορισµένο και ξεκάθαρα οµαδοποιηµένο. Η σοβαρή είδηση στην ενότητα
των διεθνών ειδήσεων ήταν σαφώς διαχωρισµένη από την ενότητα των κοινω-
νικών ή αθλητικών θεµάτων, πολύ περισσότερο διαχωρισµένη από τις προω-
θητικές εµπορικές ενέργειες πχ κουπόνια, διαφηµίσεις. Ακόµα και στη διαφή-
µιση ήταν σαφώς διαχωρισµένος ο χώρος και ο χρόνος µέσα στον οποίο θα
εµπεριέχετο η διαφήµιση, πχ σε µια συγκεκριµένη σελίδα εφηµερίδας ή στη
µέση µιας ταινίας στην τηλεόραση.

Το φαινόµενο της ακούσιας ή εκούσιας κατασκευής των ψευδών ειδή-
σεων (fake news) που ανακυκλώνονται και διαδίδονται ανάµεσα στους χρή-
στες έχει ως αποκορύφωµα οι αναγνώστες στο διαδίκτυο να δέχονται την ενη-
µέρωση και να επηρεάζουν οι ίδιοι το περιεχόµενο που λαµβάνουν, όχι όµως
χωρίς αντίτιµο που είναι η απόσπαση της προσοχής τους. Στην εποχή της
πληροφορίας που διανύουµε, τα µηνύµατα και τα δεδοµένα που λαµβάνουν
είναι χαοτικά στο µέγεθός τους, γεµάτα σύγχυση και χωρίς κανένα διαχωρι-
σµό ενηµέρωσης ή ψυχαγωγίας. Κύριος σκοπός των ενηµερωτικών sites έχει
καταστεί η απόσπαση της προσοχής του σύγχρονου ανθρώπου τροφοδοτώ-
ντας τον µε τεράστιο όγκο πληροφοριών και χωρίς την ανάλογη επίδειξη της
απαιτούµενης προσοχής (attention economy) σε ότι αφορά την εγκυρότητα
της πληροφορίας. Ενδεικτικό της “αδιαφορίας” του κοινού περί της αποδοχής
των fake news, δηλαδή της µη αντίδρασης στην “υπερβολή”, είναι η αντιµετώ-
πιση των σουηδικών µέσων ενηµέρωσης για την πρωταπριλιά 2017. Ανακοίνω-
σαν επίσηµα ότι δεν επιθυµούν να εµπλακούν σε καταστάσεις ψευδών ειδήσε-
ων σε κάθε περίπτωση οπότε θα απέχουν από την παράδοση. Η αλήθεια είναι
ότι ο κοινός αναγνώστης έχει χάσει κατά πολύ το ενδιαφέρον του για την
πραγµατική ή την ψεύτικη είδηση, συµµετέχοντας τελικά στη χαµηλή αξιοπι-
στία της ενηµέρωση. 

Παύει πλέον το ίδιο το παραγόµενο πρὀόν, από δηµοσιογράφο, από
παραγωγό τηλεόρασης, από τον εκδότη ενηµερωτικής εφηµερίδας να έχει ιδι-
αίτερη αξία ή τουλάχιστον την αξία που είχε παλαιότερα. Μεγαλύτερη αξία έχει
η µαζική συνάθροιση του κοινού που επιθυµεί να γίνει ακόλουθος ή φίλος
(Follower ή Friend) στα κοινωνικά µέσα ώστε να αυξάνεται σταθερά η αξία του
µέσου. Αυξανόµενη η αξία του µέσου / εφηµερίδας στα κοινωνικά µέσα επιτυγ-
χάνεται διείσδυση στις µικρές ηλικίες, αύξηση του µεριδίου ή αλλιώς της πίτας
που επηρεάζει οικονοµικά ή διαφηµιστικά το µέλλον του ενηµερωτικού µέσου
και γενικότερα γίνεται ευκολότερη η διάδοση της πληροφορία ή της είδησης. 
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Η συµµετοχή της διαφήµισης στη σκοπιµότητα της διάδοσης των
ψευδών ειδήσεων έχει ίσως τη µεγαλύτερη σηµασία (µαζί µε την επιρροή του
ειδησεογραφικού µέσου). Η δηµιουργία και η αναπαραγωγή των ψευδών ειδή-
σεων γίνεται µε άµεσο σκοπό το οικονοµικό κέρδος από τις διαφηµίσεις. Όσοι
περισσότεροι διαβάζουν την είδηση, βλέπουν ταυτόχρονα στα πλάγια της
σελίδας και τις διαφηµίσεις δίνοντας οικονοµικά οφέλη στον ιδιοκτήτη της
“ειδησιογραφικής” και παραπλανητικής ιστοσελίδας. Αναπαριστώντας µετα-
φορικά την κατάσταση διαχρονικά ο διαφηµιζόµενος είναι ο εργοδότης στο
µέσο στο οποίο διαφηµίζεται. Στο όλο σκηνικό το κοινό των αναγνωστών ως
αριθµός είναι απλά το “πρὀόν” που πωλείται από το µέσο διαφήµισης στη δια-
φηµιζόµενη εταιρία. Το φαινόµενο είναι ορατό και στις ηλεκτρονικές σελίδες
διαφηµίζοντας τον αριθµό του κοινού από το οποίο διαβάζονται ώστε απλά ο
διαφηµιστικός τους χώρος να γίνει πιο πολύτιµος και πιο ακριβός.

Αντιµετώπιση προπαγάνδας - Ιδρυση Global Engagement Center (ΗΠΑ) και
Internet Research Agency (Ρωσία) 

Στις αρχές Μαίου 2017 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην ευρωβου-
λή µε θέµα “Ψευδείς Ειδήσεις στα κοινωνικά δίκτυα” µε συµπεράσµατα που
αφορούν την ανάγκη βελτίωση της εκπαίδευσης του κοινού σε σχέση µε τα
µέσα ενηµέρωσης και την πολιτική σκέψη. Ο χρήστης αποτελεί το κλειδί στην
αντιµετώπιση του φαινοµένου των ψευδών ειδήσεων µέσα από την κρίση του,
την αξιολόγηση καθώς και τη βαθµολόγηση (feedback) ή αναφορά. 

Σηµαντικότερη κρατική προσπάθεια αντιµετώπισης των ψευδών ειδή-
σεων αποτελεί από τη µεριά της Ρωσίας η δηµιουργία το 2015 της Internet
Research Agency (IRA) µε έδρα την Αγ. Πετρούπολη και µε πάνω από 1000
εργαζόµενους. Επίσηµος σκοπός της IRA είναι οι διαδικτυακές επιχειρήσεις
επιρροής για λογαριασµό των ρωσικών επιχειρήσεων και για πολιτικούς σκο-
πούς. Από την άλλη πλευρά το αµερικανικό Κογκρέσο µόλις το 2016 ίδρυσε
την Global Engagement Center-GEC µε σκοπό την αντιµετώπιση της ξένης
προπαγάνδας και παραπληροφόρησης (Countering Foreign Propaganda and
Disinformation Act). Το αµερικανικό Υπουργείο Άµυνας έχει διαθέσει εκατο-
ντάδες εκατοµµύρια δολάρια προς την υπηρεσία GEC κατά τα 2 πρώτα έτη
ζωής του.

Για την αντιµετώπιση των fake news το δίκτυο της Google, που επε-
κτείνεται σε κοινωνικά και διαφηµιστικά µέσα, έχει αποφασίσει τη µη συµµετο-
χή των διαφηµίσεων, που ή ίδια χορηγεί, σε σελίδες όπου αναδηµοσιεύονται
ψευδείς ειδήσεις. Η ίδια εταιρία αναπτύσσει µια νέα µέθοδο για την αντιµετώ-
πιση των ψευδών ειδήσεων, ονοµαζόµενη ως Fact Check δηλαδή “Πληροφο-
ρία Εξακριβωµένη”. Συνηθέστερη µέθοδος της Google σήµερα είναι η υπο-
βάθµιση (de rank) των ιστοσελίδων που χαρακτηρίζονται από ψευδής ειδή-
σεις. Η τελευταία µέθοδος έχει εφαρµοστεί στις ιστοσελίδες RT.COM (πρώην
RussiaToday.com) και Sputnic.com. 

Επίλογος

Η εποχή της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από τον καταιγισµό πληρο-
φοριών. Το φαινόµενο της διάσπασης της προσοχής µας έχει ως άµεση συνέ-
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πεια τη (µη) οικονοµία της προσοχής (attenuation economy) του σύγχρονου
ανθρώπου από τα ουσιαστικά θέµατα και τις πραγµατικές ειδήσεις. Οι τερά-
στιες ποσότητες πληροφοριών είναι αδύνατον να γίνουν οµαλά εκµεταλλεύσι-
µες και διαχειρίσιµες στο βιολογικό του ρολόι (βιολογικοί ρυθµοί του ανθρώ-
που). Το φαινόµενο της διάσπασης της προσοχής εµφανίζεται έντονα και στον
ψηφιακό µας χρόνο. Στο ενηµερωτικό ψηφιακό επίπεδο πρέπει να αναρωτη-
θούµε οι ίδιοι πότε διαβάζουµε ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ και πότε απλά γενικές
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  θέτοντας έτσι σε προτεραιότητα την οικονοµία της προσοχής
µας.

Η χρήση των χαρακτηριστικών του ψηφιακού πεδίου, της µεγάλης
ταχύτητας του, του µεγάλου όγκου πληροφορίας, της αµεσότητας, της δια-
δραστικότητας του µε τους χρήστες, το µοίρασµα περιεχοµένου του, επηρε-
άζει θετικά ή αρνητικά τους χρήστες. Πολλοί αντικρούουν αποκλειστικά θετι-
κά το ∆ιαδίκτυο ως απόλυτο µέσο καθηµερινής καθολικής εκµετάλλευσης.
Άλλοι πάλι, επισηµαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στη χρήση του σε όλους του
τοµείς. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη µέση, όταν τα χαρακτηριστικά του
χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και µε µέτρο ως διευκόλυνση της ζωής µας
και όχι ως σηµεία παθητικής και παθιασµένης αρνητικής χρήσης του.
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Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο Πλωτάρχης Χαράλαµπος Γκιώνης ΠΝ, γεννήθηκε στην Πάτρα το
1975. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων το 1993 και αποφοίτησε το
1997 ως Σηµαιοφόρος Μάχιµος. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις σε Υποβρύ-
χια ΓΛΑΥΚΟΣ και ΝΗΡΕΥΣ και στην Φρεγάτα Υ∆ΡΑ. Επίσης ως Τµηµα-
τάρχης στη ∆ιεύθυνση Ναυτικών Όπλων και ως Τµηµατάρχης και Επιτε-
λής στη ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών Α4 του ΓΕΝ ενώ διατέλεσε Κυβερνή-
της σε ΠΦΑ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ. Έχει φοιτήσει επιτυχώς στα σταδιοδροµικά
σχολεία του ΠΝ που προβλέπονται από τον βαθµό του. Είναι κάτοχος

τίτλων “Master of Science in Electrical Engineering” από το Naval Postgraduate School,
Monterey, CA. Έχει τιµηθεί µε τα Παράσηµα και ∆ιαµνηµονεύσεις που αντιστοιχούν στα
καθήκοντα και στον βαθµό του. Είναι έγγαµος και έχει ένα γιό. 



Το Ισραήλ απέκτησε την
ανεξαρτησία του στις 14 Μα˙ου
19481, αµέσως µετά το Β΄ΠΠ σε
µια πολύ ρευστή και γεµάτη ανα-
κατατάξεις περίοδο σε παγκό-
σµιο επίπεδο. Από την ηµεροµη-
νία αυτή έως και σήµερα, το κρά-
τος αυτό έδωσε σηµαντικούς
πολέµους, µε τους οποίους δια-
τήρησε την ανεξαρτησία του και
αύξησε σε σηµαντικό ποσοστό
την ισχύ του. Από το συνεχή
αυτό αγώνα, αναδείχτηκαν σηµαντικές ηγετικές φυσιογνωµίες, που σχεδόν
όλες πρώτα πέρασαν από τα πεδία της µάχης και µετά συνέχισαν στο στίβο
της πολιτικής. Μια από τις πιο σηµαντικές όσο και εµβληµατικές (λόγω του
παρουσιαστικού του) φυσιογνωµίες ήταν και ο Μοσέ Νταγιάν. «Η ισχυρή χαρι-
σµατική µορφή του Νταγιάν, µε το µαύρο κάλυπτρο στο ένα µάτι, αντιπροσω-
πεύει τους αγώνες του έθνους του Ισραήλ και τον στρατιωτικό, στον οποίο το
κράτος οφείλει την επιβίωσή του» (Lanning Lee 2005, 315).

Σύντοµο Βιογραφικό 

Ο Μοσέ Νταγιάν (εβρἀκά: השמ -αγγλικά: Moshe Dayan) γεννήθη ,ןייד
κε στις 20 Μα˙ου 1915 στην αγροτική κοοπερατίβα του Ντεγκάνια, όταν ακόµα
αυτή ήταν µέρος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Lanning Lee 2005, 315-316).
Οι γονείς του ήταν Εβραίοι της Ουκρανίας και πρόσφυγες από την ΕΣΣ∆. Σε
ηλικία 14 ετών, κατατάχθηκε στη Χάγκανα2, προκειµένου να υπερασπιστεί το
χωριό του.

Πορεία του Μ. Νταγιάν ως Αξιωµατικού

To 1937 ως υπαξιωµατικός ήταν ∆ιοικητής της κινητής µονάδας της
νόµιµης αστυνοµίας των Ισραηλινών οικισµών υπό το Βρετανικό Στρατό κατο-
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"ΜΟΣΕ ΝΤΑΓΙΑΝ"

"χαρακτηριστικά ενός στρατιωτικού ηγέτη και η επίδραση
τους σε µια από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες της

πολιτικής ιστορίας του Ισραήλ"

"Σύγχρονος πολιτικός της εποχής του 
ή ηγέτης «παλαιάς κοπής»;"

του Τχη (ΜΧ) Ευριπίδη Κ. Χανιά, Σπουδαστή της 14ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ  

1. Η ανεξαρτησία ανακηρύχτηκε µία ηµέρα πριν λήξει η βρετανική εντολή στην
περιοχή, από το ανώτατο εβρἀκό συµβούλιο το οποίο και όρκισε ως πρόεδρο τον Χάιµ Βάιζ-
µαν και ως πρωθυπουργό τον σιωνιστή ηγέτη, ∆αβίδ Μπεν Γκουριόν.
2. Η εβρἀκή εθνοφρουρά που λειτουργούσε ηµι-παράνοµα.



χής (Livesey 2015,188). Έως και την έναρξη του Β΄ΠΠ, συµµετείχε περιοδικά σε
επιχειρήσεις αντιµετώπισης αραβικών επιδροµών στις Ισραηλινές περιοχές.
Με την έναρξη πολέµου (01 Σεπτεµβρίου 1939), οι Βρετανοί έπαψαν να υπο-
στηρίζουν τη Χάγκανα3. Αρχικά, ο Μ. Νταγιάν συνελήφθη και καταδικάστηκε
σε φυλάκιση 5 ετών, αλλά το 1941 απελευθερώθηκε και πολέµησε στο πλευ-
ρό των Βρετανών κατά των Γάλλων του Βισύ, στη Συρία και το Λίβανο. Μάλι-
στα, διακρίθηκε και τον Ιούνιο 1941 τραυµατίστηκε στο αριστερό του µάτι4

δηµιουργώντας την εµβληµατική εµφάνιση των µεταγενέστερων ετών (Lanning
Lee 2005, 315).

Με το πέρας του Β’ ΠΠ, η δύναµη της Χάγκανα είχε ανέλθει στις
30.000 και όταν το 1948 ξέσπασε ο πόλεµος της ανεξαρτησίας, ο Μ. Νταγιάν
µε το βαθµό του Ταγµατάρχη πλέον, ανέλαβε τη διοίκηση του τοµέα της κοι-
λάδας του Ιορδάνη «για να υπερασπιστεί µε επιτυχία τη γενέτειρα του από µια
πολύ µεγαλύτερη συριακή δύναµη» (Lanning Lee 2005, 317). Όταν έληξε ο
πόλεµος της ανεξαρτησίας, ο Νταγιάν είχε φθάσει στον βαθµό του υποστρά-
τηγου και ήταν διοικητής της ∆ιοίκησης του Νότου (Lanning Lee 2005, 317).
Μεταπολεµικά, το έτος 1953, ανέλαβε την αρχηγία του επιτελείου των Ε∆ του
Ισραήλ5 και οι ισραηλινές Ε∆ άρχισαν να διαµορφώνονται µε βάση την προσω-
πικότητα του (Ibid). 

Πορεία του Μ. Νταγιάν ως Πολιτικού Προσώπου

Μετά την παραίτηση του στις αρχές του 1958, ασχο-
λήθηκε µε την πολιτική. ∆ιετέλεσε υπουργός Γεωργίας
(1959-1964), Εθνικής Άµυνας (1967-1974) και Εξωτερι-
κών (1977-1979). Παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του το
1979, όταν δεν τέθηκε επικεφαλής των συνοµιλιών µε
τους Παλαιστίνιους. ∆ύο χρόνια αργότερα ίδρυσε το
δικό του κόµµα6, το οποίο καλούσε σε µονοµερή αποχώ-
ρηση όλων των Ισραηλινών από τα κατεχόµενα εδάφη
του 1967. Στις εκλογές του 1981, εισήλθε µεν στη Βουλή
µε όµως µόλις δύο αντιπροσώπους. Άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στις 16 Οκτωβρίου 1981 στο Τελ Αβίβ σε
ηλικία 66 ετών αφού του είχε διαγνωστεί καρκίνος του

παχέος εντέρου από τον Μάιο του 1979 και ενταφιάστηκε στο Κιµπούτς όπου
είχε γεννηθεί. Μέχρι τότε είχε γράψει και τέσσερα βιβλία, µεταξύ αυτών και
την αυτοβιογραφία του. 

Ο Πολιτικός Αντίκτυπος των Ενεργειών του 
Αξιωµατικού Μ. Νταγιάν

Ο Μ. Νταγιάν, από την αρχή της ζωής του βρέθηκε πολλές φορές απέ-
ναντι στους Άραβες και αρκετές φορές τους πολέµησε (Lanning Lee 2005, 317). 
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3. Θέτοντας την εκτός νόµου.
4. Ο τραυµατισµός προήλθε από µια σφαίρα που κτύπησε τις διόπτρες παρατήρησης
του, µε αποτέλεσµα τα θραύσµατα να καταστρέψουν τη κοιλότητα του αριστερού του µατι-
ού (Lanning Lee 2005, 316).
5. Στην Αγγλική βιβλιογραφία αναφέρονται ως: Israeli Defence Forces (IDF).
6. Με την ονοµασία «Τελέµ».



Κρίση του Σουέζ και η Εκστρατεία του Σινά (1956)

Πριν ο Μ. Νταγιάν κατέλθει στο στίβο της πολιτικής το 1958, είχε
καταφέρει ως Αρχηγός των Ε∆ να οδηγήσει το Ισραήλ σε µια συντριπτική νίκη
εναντίον των Αράβων. Με την ανάληψη της αρχηγίας το 1953, εφάρµοσε νέες
τακτικές και πήρε δραστικά µέτρα που αύξησαν το βαθµό της επιχειρησιακής
ικανότητας τους7. Η ευκαιρία να επιδείξει την αποτελεσµατικότητα των αλλα-
γών αυτών δεν άργησε να έρθει και συνέπεσε µε τη κρίση στο Σουέζ το 19568,
η οποία αποτέλεσε καµπή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Μ. Ανατολής
(Σακκάς 2014). Η εκστρατεία του Σινά ξεκίνησε, µε τη σύµφωνη γνώµη της
πολιτικής ηγεσίας. Στις 29 Οκτωβρίου 1956, ο Μ. Νταγιάν χωρίς να περιµένει
την επίσηµη κήρυξη του πολέµου, έδρασε γρήγορα µε αεροποβατικές µονά-
δες, µηχανοκίνητο πεζικό και άρµατα µάχης (Lanning Lee 2005, 318). Κατάφερε
να επιτύχει τη νίκη κατά των Αιγυπτίων µέσα σε 8 ηµέρες, ενώ κατέλαβε και
τα στρατηγικής σηµασίας υψώµατα του Γκολάν στη Συρία (Ibid). 

Σε αυτόν τον πόλεµο, «δεν αποκάλυψε µόνο το τακτικό και στρατηγι-
κό του ταλέντο, αλλά και την πολιτική και τη διπλωµατική του οξυδέρκεια.
Ήθελε να επιφέρει την κατάρρευση του στρατού της Αιγύπτου, αλλά όχι το
θάνατο των αντρών του, επειδή αυτό θα µεγάλωνε το µακροχρόνιο και βαθιά
ριζωµένο µίσος των Αράβων κατά των Εβραίων» (Livesey 2015, 188). Έτσι, ενώ
«η εκστρατεία του Σινά, εξύψωσε τον Μ. Νταγιάν στην ολιγοµελή οµάδα των
µεγάλων ∆ιοικητών» (Ibid), αυτός µε κατάλληλες αποφάσεις - διαταγές κατά-
φερε να χαρακτηριστεί και ως «πολιτικός στρατηγός» (Χέρτσογκ 1977, 362). 22
έτη µετά, ως Υπουργός Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εισέπραξε αυτή τη θετική συµπε-
ριφορά κατά τη διάρκεια των ειρηνικών διαπραγµατεύσεων µε την Αίγυπτο και
«η πολιτική του απέφερε καρπούς» (Livesey 2015, 188).

Η Ενασχόληση του Μοσέ Νταγιάν µε την Πολιτική

Στις 28 Ιανουαρίου 1958, ο Μ. Νταγιάν, ακολουθώντας την πεπατηµέ-
νη πολλών Αξιωµατικών, εγκατέλειψε τις τάξεις του στρατεύµατος προκειµέ-
νου να ασχοληθεί µε την πολιτική. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά
ασχολήθηκε µε αυτή, αφού το 1949 είχε λάβει µέρος στις διαπραγµατεύσεις
για το τερµατισµό του Πολέµου της ανεξαρτησίας, όπου έδειξε την πολύπλευ-
ρη προσωπικότητά του (Lanning Lee 2005, 317). Ο πολιτικός του προσανατολι-
σµός ήταν σοσιαλιστικός και για αυτό προσχώρησε στο Εργατικό Κόµµα του
Μπεν Γκουριόν και εκλέχτηκε βουλευτής το 1959. ∆ιετέλεσε υπουργός Γεωρ-
γίας από το 1959-1964 (Livesey 2015, 188) και παραιτήθηκε εξαιτίας της πολιτι-
κής διαµάχης. 
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7. «Μείωσε τον αριθµό των δυνάµεων υποστήριξης και αύξησε αντίστοιχα τη δύναµη
του πεζικού και των τεθωρακισµένων, ενώ δεν δίστασε να αντικαταστήσει πολλούς ανώτε-
ρους διοικητές µε άλλους νέους και µε πιο επιθετική νοοτροπία αξιωµατικούς» (Lanning Lee
2005, 317).
8. ∆ύο ισχυρές αποικιοκρατικές ευρωπἀκές δυνάµεις, η Βρετανία και η Γαλλία, σε
συνεργασία µε το Ισραήλ, επενέβησαν στρατιωτικά στην Αίγυπτο, µε αφορµή την εθνικοποί-
ηση της εταιρείας της διώρυγας του Σουέζ από τον τότε πρόεδρο της Αιγύπτου, Τζαµάλ
Αµπντ αλ Νάσερ (Σακκάς 2014).
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1967: Μ. Νταγιάν και ο Πόλεµος των έξι Ηµερών

Λίγα έτη µετά, το 1967, ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν τον πόλεµο
των έξι ήµερων9, τοποθετήθηκε Υπουργός Άµυνας (ΥΠΑΜ) σε µια δύσκολη
συγκυρία για τη χώρα του. ∆ιαθέτοντας πλήρη γνώση του αντικείµενου, της
γεωγραφίας της περιοχής αλλά και επιθετικό πνεύµα, προχώρησε σε κινήσεις
που αποδείχθηκαν καταλυτικές. «Όταν οι Σύριοι βοµβάρδιζαν τους ισραηλι-
νούς οικισµούς στα βόρεια της Γαλιλαίας, ο Μ. Νταγιάν ήταν αυτός που πήρε
την απόφαση να εξαπολύσει ολοµέτωπη επίθεση κατά της Συρίας. Ήταν όµως
και αυτός που αποφάσισε να σταµατήσει τις εχθροπραξίες ενορχηστρώνο-
ντας το σύµφωνο ανακωχής µε την αραβική χώρα µέσω του τοποτηρητή του
ΟΗΕ στην περιοχή» (Livesey 2015, 190). Επίσης, διέταξε την εξαπόλυση προλη-
πτικής φύσης, κεραυνοβόλου αεροπορικής επίθεσης, η οποία κατέστρεψε
εντελώς την αιγυπτιακή ΠΑ10 (Lanning Lee 2005, 318). Έτσι, µετά τον πόλεµο
των έξι ηµερών, η φήµη του εκτοξεύτηκε και παρέµεινε ΥΠΑΜ µέχρι και µετά
τον επόµενο πόλεµο τον Οκτώβριο 1973, ακόµα και όταν ανέλαβε την πρωθυ-
πουργία η Γκόλντα Μέγιερ (1969). 

1973: Μ. Νταγιάν και ο Πόλεµος της Εξιλέωσης11 

Ήδη από το 1967, το Ισραήλ τελού-
σε σε έναν πόλεµο φθοράς µε την
Αίγυπτο, που κράτησε περίπου 3 έτη
(Livesey 2015, 188). Όµως, το µεσηµέρι
της 06 Οκτωβρίου 1973, το Ισραήλ
υπέστη στρατηγικό αιφνιδιασµό, αφού
δέχθηκε διµέτωπη επίθεση12 από το
συνασπισµό αραβικών κρατών, χωρίς
να έχει καταφέρει να την αποτρέψει ή
να προβλέψει το µέγεθος της. Για

αρκετά 24ωρα, η πίεση ήταν σηµαντική τόσο στο υψώµατα του Γκολάν από το
σφυροκόπηµα των Σύρων (Σταυρόπουλος 1999, 17-18), όσο και στη Χερσόνησο
του Σινά, αφού η Αίγυπτος δηµιούργησε «µια καλά στηµένη παγίδα που περι-
λάµβανε µια οµπρέλα από πυραύλους, µια συγκεντρωµένη µάζα από Α-Τ όπλα
και στρατηγικό αιφνιδιασµό, που θα ανάγκαζε τις Ισραηλινές Ε∆ να αντιδρά-
σουν τµηµατικώς» (Χέρτσογκ 1977, 349). Ως ΥΠΑΜ, µε τη βοήθεια των εν ενερ-
γεία και εξ εφεδρείας ανώτατων αξιωµατικών, κατέφερε τελικά να αναστρέψει
τη πολύ δυσµενή εξέλιξη που είχε δηµιουργηθεί, αλλά και να επιβάλλει την
άποψη του, όταν προέκυψαν εσωτερικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, όταν
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα µε την εριστική συµπεριφορά του υποστρατή-
γου Αριέλ Σαρόν και ζητήθηκε η αντικατάσταση του, ο Μ. Νταγιάν, «δεν το
ενέκρινε για να µη δηµιουργηθεί πολιτική αναταραχή αλλά και γιατί οι ικανό-
τητες του πρώτου ήταν αδιαµφισβήτητες» (Γουνέλας 2015, 23). Παρά την επι-
τυχή έκβαση του πολέµου σε ένα διµέτωπο αγώνα, ο Μ. Νταγιάν δέχθηκε

9. Με την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία.
10. Πολεµική Αεροπορία.
11. «Πόλεµος της εξιλέωσης»: Γνωστός ως και πόλεµος του Γιοµ Κιπουρ, διότι άρχισε
στις 06 Οκτωβρίου 1973, ηµέρα της ισραηλινής εορτής του Εξιλασµού.
12. Από την Αίγυπτο και τη Συρία, στο Σινά στο Νότο και τα Υψώµατα του Γκολάν στο
Βορρά, αντίστοιχα.



ισχυρή κριτική για µη επαρκή προετοιµασία (Livesey 2015, 188) και µε το πέρας
του πολέµου στις 03 Ιουνίου 1974, υπέβαλε την παραίτηση του (Lanning Lee
2005, 318). 

1977: ∆ιαπραγµατεύσεις µε την Αίγυπτο

Αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου της εξιλέωσης (Νοέµβριος 1973),
δηµιουργήθηκε ένα κίνηµα διαµαρτυρίας κατά της ηγεσίας της χώρας που
κράτησε λίγους µήνες, µε την κατηγορία ότι δεν προετοιµάστηκε ορθά, που
είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πρὁποθέσεων για πολιτικές αλλαγές
(Halevy-Etzioni, 281). Έτσι, ο Νταγιάν παραιτήθηκε και αποσύρθηκε για ένα
σύντοµο διάστηµα από την πολιτική σκηνή. Επανήλθε όµως, αναλαµβάνοντας
τη θέση ως ΥΠΕΞ από το 1977 έως το 1979 όπου ασχολήθηκε ενδελεχώς µε
τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις µε την Αίγυπτο.

Αξιολόγηση: Χαρακτηριστικά Πολιτικού Ανδρός

Ο Μοσέ Νταγιάν, κατήλθε στο στίβο της πολιτικής µετά από µια
άκρως επιτυχηµένη στρατιωτική πορεία. Η επιτυχία προήλθε από «στρατιωτι-
κή εκπαίδευση δεν προήλθε από ακαδηµίες ή σχολές, αλλά από το κιµπούτς
και το πεδίο της µάχης» (Lanning Lee 2005, 319). Αυτό τον έκανε περιβόητο και
σεβαστό σε όλους τους Ισραηλινούς και όλοι του αναγνώριζαν τις επιτυχίες
(Ibid, 318).

Τα Χαρακτηριστικά του Πολιτικού Μ. Νταγιάν

Η προσωπικότητα του Μ. Νταγιάν, ήταν µοναδική και γαλουχήθηκε
µέσα από τους πολέµους του νεοσύστατου κράτους του Ισραήλ. Τα περισσό-
τερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ως πολιτικού, έχουν στρατιωτική προέ-
λευση. Σύµφωνα µε το ηµέτερο δόγµα διαµόρφωσης Ηγετών του ΣΞ (2002, 37-
51), ο Μ. Νταγιάν διέθετε και τις τρεις κατηγορίες χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητας του Στρατιωτικού ηγέτη, ήτοι: Πνευµατικά (θέληση, αυτοπειθαρ-
χία, πρωτοβουλία, κρίση, αυτοπεποίθηση, πνευµατική καλλιέργεια, ευφυ˙α),
φυσικά (υγιεινή, φυσική κατάσταση, στρατιωτικό παράστηµα) και συναισθηµα-
τικά (αυτοέλεγχος, ισορροπία, σταθερότητα). Αυτά, φρόντισε να τα αναδείξει
από νεαρή ηλικία και η επάρκειά τους, τον βοήθησε να διαµορφώσει µία ισχυ-
ρή προσωπικότητα, ώστε να αναπτύξει ένα µοναδικό τρόπο σκέψεως - συµπε-
ριφοράς στο πολιτικό περιβάλλον.

Η Αξιολόγηση ως ΥΠΑΜ στον Πόλεµο της Εξιλέωσης

Ως ΥΠΑΜ µπόρεσε να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και σε συνδυα-
σµό στους ψυχωµένους ανώτατους αξιωµατικούς, ώστε να αναστραφεί µια
πολύ δυσµενής κατάσταση που εξελισσόταν για το Ισραήλ. Όµως, παρά το
γεγονός ότι είχε εκδώσει οδηγίες προς τις στρατιωτικές διοικήσεις για πιθανό
πόλεµο µε την Αίγυπτο µέχρι το τέλος του 1973 (Χέρτσογκ 1977, 362), ήταν
τόσο σίγουρος για την αµυντική επάρκεια της χώρας, που η αποτελεσµατικό-
τητα της διµέτωπης επίθεσης µάλλον τον αιφνιδίασε. Αυτό επέδρασε αρνητι-
κά στη ψυχολογία του και έγινε εµφανές από µερικές ετερόκλητες ενέργειες
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κατά τις πρώτες ώρες του πολέµου. Το µεσηµέρι της 6 Οκτωβρίου, ο Νταγιάν,
εναντιώθηκε στην επιστράτευση και «χάθηκαν πέντε πολύτιµες ώρες λόγω της
φιλονικίας του µε τον αρχηγό των Ε∆ του Ισραήλ, Στρατηγό Ελαζάρ» (Ibid,
364). Επιπλέον, εάν «η υπόδειξή του κατά την πρώτη ηµέρα των επιχειρήσεων
στη γραµµή διαβάσεων στο Σινά, γίνονταν αποδεκτή, η µετέπειτα διάβαση της
διώρυγας από τους Ισραηλινούς θα καθίστατο αδύνατη» (Ibid, 364). Γενικά, «ο
κλονισµός του πολέµου προκάλεσε κάποιο ψυχικό τραύµα στο Μ. Νταγιάν που
του δηµιούργησε µια κρίση απαισιοδοξίας, η οποία χρωµάτιζε όλες τις εκτιµή-
σεις του κατά τη διάρκεια του πολέµου» (Ibid, 362). Παρ΄ όλα αυτά, οι Ισραηλι-
νοί κατάφεραν όχι µόνο να αναχαιτίσουν την αραβική επίθεση αλλά και να
εισβάλλουν βαθιά µέσα στο Αιγυπτιακό και Συριακό έδαφος.

Με το πέρας του πολέµου τα αισθήµατα ήταν ανάµικτα13. Παρά τη
σαρωτική νίκη, αποκαλύφθηκαν σφάλµατα και σοβαρές αδυναµίες (Ibid, 360).
Ο ρόλος του ΥΠΑΜ του Ισραήλ ήταν βαρύνουσας σηµασίας και για αυτό
δέχθηκε και την περισσότερη κριτική. Μάλιστα, προχώρησαν «σε µια δηµόσια
ανακριτική επιτροπή µε επικεφαλής τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου
της χώρας, Σµουέλ Αγκρανάτ, η οποία δαπάνησε πολλούς µήνες για να προσ-
διορίσει την κατανοµή ευθυνών» (Ibid, 361). Τότε, ο Μ. Νταγιάν δήλωσε ότι εάν
η επιτροπή έβρισκε κάτι µεµπτό ως ΥΠΑΜ, θα παραιτούνταν.  Πάντως, παρά
το γεγονός ότι η επιτροπή αυτή τον απάλλαξε για οποιαδήποτε παράλειψη
προ της εκρήξεως ή κατά τη διάρκεια του πολέµου, αυτός τελικά παραιτήθη-
κε (Halevy-Etzioni, 290).

Η Αξιολόγηση ως ΥΠΕΞ στη Μεταπολεµική Περίοδο 

Παρά την έντονη κριτική, ο
πολιτικός κόσµος της χώρας του
δεν ήθελε να τον αφήσει να κλεί-
σει άδοξα την καριέρα του. Κι
έτσι η κυβέρνηση του Μεν. Μπέ-
γκιν του πρόσφερε το 1977 τη
θέση του ΥΠΕΞ, παρά το γεγονός
ότι ο Νταγιάν ήταν σοσιαλιστής.
Πίστευε ότι µπορούσε να επηρεά-

σει σηµαντικά τις κινήσεις του Ισραήλ αναφορικά µε την επίτευξη ειρήνης µε
τα γειτονικά αραβικά κράτη και τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Ιουδαίας
και της Λωρίδας της Γάζας. Το Μάιο του 1977, άρχισε να διαπραγµατεύεται
µε την Αίγυπτο στη βάση της αναγνώρισης της εδαφικής κυριαρχίας του
Ισραήλ µε αντάλλαγµα την επιστροφή του Σινά. Εύστοχα, σε ανύποπτο χρόνο,
είχε προβεί στη εκτίµηση ότι «το κλειδί του πολέµου στη Μ. Ανατολή βρίσκε-
ται στα χέρια των Σοβιετικών, ενώ το κλειδί της ειρήνης κρατείται από τις
ΗΠΑ» (Χέρτσογκ 1977, 368), η οποία και δικαιώθηκε. Οι διαπραγµατεύσεις κρά-
τησαν 18 µήνες και µε την παρέµβαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζίµι Κάρτερ,
οι συνοµιλίες µεταφέρθηκαν στο Camp David, όπου και υπογράφηκε το σύµ-
φωνο ειρήνης στις 17 Σεπτεµβρίου 1978. 
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13. Από τη µια, υπήρχε η ικανοποίηση για τη νίκη εναντίον της συµµαχίας Αραβικών
κρατών και από την άλλη, αµηχανία λόγω της µη έγκαιρης προετοιµασίας αντιµετώπισης της
απειλής.



Συµπεράσµατα

Ο Στρατηγός Μοσέ Νταγιάν,
διακρίθηκε ως ο πολιτικός , ο οποίος
«σε όλη τη ζωή του ασχολήθηκε µε
ζήλο για την ανάπτυξη του Ισραήλ»
(Livesey 2015, 188), ενώ δεν δίστασε να
πει τα πράγµατα µε το όνοµα τους,
όταν απαιτήθηκε. Η στρατιωτική του
προέλευση και ειδικά το γεγονός ότι
ζυµώθηκε στο πεδίο των µαχών, τον
έκανε να «αντιπαθεί τη ρουτίνα, και
καθετί που δεν είχε άµεση σχέση µε την προετοιµασία για τη µάχη» (Lanning
Lee 2005, 316). Το στυλ του µπορούσε να περιγραφεί ως «ενός δρώντα που
εναλλάξ µε παύση και συζήτηση, προώθηση και στασιµότητα, αµφιταλαντεύε-
ται ανάµεσα στην έκπληξη, τους συµβιβασµούς και την ανεξήγητη αδιαλλα-
ξία» (Αγνώστου 2015). Είναι χαρακτηριστική η αντοχή του να συµµετέχει σε
πέντε πολεµικές αναµετρήσεις. Μάλιστα, έχοντας ανδρωθεί µέσα στη δράση,
ήταν ο Στρατηγός - µαχητής που του άρεσε να βρίσκεται στο µέτωπο µε τους
προωθηµένους Σχηµατισµούς του, κινούµενος γρήγορα από τον ένα ζωτικό
τοµέα στον άλλο, εµπνέοντας τους άντρες του (Livesey 2015, 188). 

Αποδείχθηκε ιδιοφυ˙α στην τακτική, αλλά και στην πολιτική, αφού χρη-
σιµοποίησε τα χαρακτηριστικά του στρατιωτικού ηγέτη. Καταλάβαινε την
τέχνη του πολέµου στα πεδία των µαχών και παράλληλα αντιλήφθηκε τις
επερχόµενες πολιτικές εξελίξεις που θα διαµόρφωναν το κράτος του Ισραήλ.
Εκµεταλλεύτηκε αυτά τα δεδοµένα και στην πολιτική του σταδιοδροµία. Ο Μ.
Νταγιάν ήταν ένας άνθρωπος µε ασυνήθιστη ικανότητα, ο οποίος όµως κάποι-
ες φορές είχε τη τάση να προσηλώνεται σε κάποιες όψεις του έργου του και
να αγνοεί όλες τις άλλες (Χέρτσογκ 1977, 361).

Επιπλέον, ο πολιτικός Μ. Νταγιάν, επέδειξε αξιοσηµείωτη ικανότητα
πρόβλεψης πολιτικών καταστάσεων. ∆ίκαια, ο Χαιµ Χέρτσογκ14 τον αποκάλεσε
«πολιτικό στρατηγό», αφού µπόρεσε να διαβλέπει επιτυχώς τη διεθνή κατά-
σταση µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της Σοβ. Ένωσης (1977, 362). Επιπρό-
σθετα σε αυτό, κατά την περίοδο του πολέµου του Σινά, παρά το γεγονός ότι
ήταν Αρχηγός των Ε∆ έδρασε περισσότερο ως πολιτικός, αφού έχοντας
συναίσθηση της επικινδυνότητας και του µίσους που µπορούσε να δηµιουργή-
σει, σταµάτησε τις εχθροπραξίες ενορχηστρώνοντας το σύµφωνο ανακωχής
µε την αραβική χώρα µέσω του τοποτηρητή του ΟΗΕ στην περιοχή (Livesey
2015, 188). Οι ενέργειές του, σχεδόν πάντα είχαν πολιτικό αντίκτυπο και επικε-
ντρώνονταν στην αδρανοποίηση και όχι στην ολοσχερή καταστροφή του αντί-
παλου.

Η µεγάλη του επιτυχία ως «πολιτικού στρατηγού» ήταν η συνεισφορά
του στις συµφωνίες του Camp David, που ήρθαν λίγο αργότερα και οδήγησαν
σε οµαλοποίηση των σχέσεων µεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ - η πρώτη φορά
που ένα αραβικό κράτος αναγνώρισε το ισραηλινό κράτος. Ο πολιτικός αυτός,
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14. Συγγραφέας και µετέπειτα πρόεδρος του Ισραήλ (1983-1993).



µακριά από προκαταλήψεις αναγνώρισε
ότι µετά από τέσσερις πολέµους µε τα
αραβικά γειτονικά έθνη, µόνο µε ειρηνική
συνύπαρξη και αµοιβαίες υποχωρήσεις,
µπορεί να υπάρξει πραγµατική ειρήνη.
Για τις απόψεις αυτές καθώς και για τους
τολµηρούς πολιτικούς χειρισµούς του
επικρίθηκε σηµαντικά από συντηρητικούς
κύκλους.

Ο πολιτικός Μ. Νταγιάν είχε και αρνητικές πτυχές, που δεν υποσκέλι-
σαν τις θετικές. Από τη συνολική πορεία του, διαφαίνεται ότι ήταν δολοπλό-
κος και µε παρασκηνιακή δράση15. Επιπλέον, µε την ανάληψη της θέσης του
ΥΠΑΜ, καθιέρωσε να συνοδεύεται πάντα στα υπουργικά συµβούλια µε τον
εκάστοτε αρχηγό των Ε∆. Μάλιστα, κατά τον πόλεµο του 1973, συνοδεύονταν
επιπλέον και µε τον διευθυντή πληροφοριών (Χέρτσογκ 1977, 361). Αυτή, η
τακτική ερµηνεύτηκε ως προσπάθεια διαµοιρασµού της ευθύνης µε άλλους
αξιωµατούχους (Ibid, 363). Επιπλέον, κατηγορήθηκε για µερική αναποφασιστι-
κότητα σε διλλήµατα που τέθηκαν στις πρώτες ώρες του πολέµου, ενώ δεν
εισάκουσε τις εισηγήσεις της τότε ιεραρχίας, προκειµένου να αντιµετωπίσει
αποφασιστικότερα τον διµέτωπο αγώνα. Επίσης, ενώ ακολουθούσε το ένστι-
κτό του, µερικές φορές δίσταζε να επιβάλλει τις απόψεις του (Ibid, 361-362),
ενώ άλλες ενεργούσε χωρίς φόβο16. 

Επιγραµµατικά, η προσωπικότητα του «άνθρωπου µε τη καλύπτρα»,
ως πολιτικού ηγέτη θα µπορούσε  να  συνοψισθεί σε ένα από τα ρητά του:
«Εάν θες να κάνεις ειρήνη, µη µιλάς µε τους φίλους σου αλλά µίλησε στους
εχθρούς σου». Ίσως επειδή «τα επιτεύγµατα του ήταν µεγάλα σε έκταση, ενώ
συγχρόνως και απλά» (Lanning Lee 2005, 318), επέδειξε τόσο ανιδιοτέλεια, όσο
και διορατικότητα για την πατρίδα του. 

Επίλογος

«Αρχή άνδρα δείκνυσιν», δηλαδή η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτή-
ρα του ανδρός, αναφέρει το ρητό του Πιττακού. Έτσι, λοιπόν και στη περίπτω-
ση του Στρατηγού Μοσέ Νταγιάν, η ενασχόληση µε την εξουσία και την πολι-
τική, αποκάλυψε έναν πρωτοπόρο και διορατικό πολιτικό µε εµβληµατική όσο
και οικεία φυσιογνωµία, που ενώ προήλθε από το πιο ίσως σκληροπυρηνικό
κοµµάτι της Ισραηλιτικής κοινωνίας (τις Ε∆), µπόρεσε να ανατρέψει τα µέχρι
τότε δεδοµένα, δηµιουργώντας πρὁποθέσεις ειρηνικής συνεύρεσης µε την
Αίγυπτο, κάτι που συνέβαλε για να µειωθεί η ένταση στην περιοχή, έστω και
προσωρινά.
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15. Κυρίως στα πρώτα χρόνια της δράσης της Χάγκανα αλλά και ως ΥΠΑΜ.
16. Όπως στη περίπτωση του Υποστρατήγου Αρ. Σαρόν
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Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο Τχης (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς γεννήθηκε στο Βόλο την 18 ∆εκ 1976.
Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1995 και αποφοίτησε το 1999
ως Ανθυπολοχαγός Μηχανικού. Αποφοίτησε επιτυχώς από όλα τα σχολεία
του όπλου του, τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Μηχανικού
(ΣΤΕΑΜΧ) καθώς και από τη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών (Σ∆ΙΕΠ) και την
Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου (Α∆ΙΣΠΟ). Επιπλέον, είναι απόφοιτος
του Τµήµατος Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωµατικών της Σχολής ΜΧ του στρα-
τού των ΗΠΑ και έχει παρακολουθήσει το ΝΑΤΟ Defense Planning Process

Course στο NATO School. Έχει υπηρετήσει σε αριθµό Ανεξάρτητων Υποµονάδων Μηχανι-
κού και διετέλεσε ∆ιοικητής των 3 και 7 ΛΜΧ. Αναπτύχθηκε στο Αφγανιστάν ως ∆κτής ΛΜΧ
του ΤΕΣΑΦ-30. Επίσης υπηρέτησε στη ∆ιεύθυνση Σχεδίων και Ασκήσεων (∆ΙΣΧΕΑ) του ΓΕΣ,
ως επιτελής στο τµήµα διεθνούς σχεδίασης και στη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, ως επιτελής Προστασίας
Περιβάλλοντος. 

Στο παρελθόν, έχουν δηµοσιευθεί 9 άρθρα του στη Στρατιωτική Επιθεώρηση του
ΓΕΣ και 2 στη ∆ιακλαδική Επιθεώρηση της Α∆ΙΣΠΟ. Κατέχει πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (επι-
πέδου Γ1) και πτυχία Γαλλικής και Ισπανικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Είναι έγγαµος µε 3
τέκνα.



Στη βιβλιογραφία για τα µέτωπα του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου,
δεσπόζουν αναλύσεις για το ∆υτικό και το Ανατολικό µέτωπο, ή για τον υπο-
βρύχιο πόλεµο. Το «ξεχασµένο», όπως απαντάται σε αναφορές, Μακεδονικό
µέτωπο αποτελεί ένα κοµµάτι της ιστορίας που δεν έχει αναδειχθεί τόσο όσο
τα περισσότερο γνωστά θέατρα επιχειρήσεων της περιόδου 1914 µε 1918.
Στο κέντρο του Μακεδονικού µετώπου βρισκόταν η Θεσσαλονίκη, µια πόλη
που έγινε µάρτυρας µεγάλων αλλαγών στο εσωτερικό της χώρας αλλά και
επηρεάστηκε από την παρουσία συµµαχικών στρατευµάτων, Γερµανών κατα-
σκόπων και λαών από σχεδόν όλη την υφήλιο. Η Ελλάδα παρότι συµµετείχε
στον πόλεµο στο πλευρό της Τριπλής Συνεννόησης ή Αντάντ σχετικά αργά,
συνεισέφερε και αυτή στην επιτυχία της δράσης της λεγόµενης στρατιάς της
Ανατολής. Επιτυχία που τελικά συνέδραµε στη νίκη των Συµµάχων που οδήγη-
σε στην κατάρρευση τριών Αυτοκρατοριών, της Γερµανικής, της Αυστροουγ-
γρικής και της Οθωµανικής αλλάζοντας για πάντα το παγκόσµιο εθνοπολιτικό
σκηνικό. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σκιαγραφήσει καίρια γεγο-
νότα που έλαβαν χώρα στο Μακεδονικό Μέτωπο µε αναφορές στις συνθήκες
ζωής, στις µάχες, και στις αντιλήψεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη µε
προοπτική να αναδειχθεί µέσα από αυτά η σηµασία του Μακεδονικού Μετώ-
που για την έκβαση του «Μεγάλου Πολέµου». 

Ο Μεγάλος Πόλεµος

Επισκόπηση προ του Πολέµου 

Οι αιτίες του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µπορούν να αναζητηθούν στις
αντιθέσεις µεταξύ των Ευρωπἀκών κρατών που πρὁπάρχουν της χρονικής
στιγµής που ξέσπασε ο Μεγάλος Πόλεµος. Οι αντιθέσεις αυτές πηγάζουν
πρωτίστως από την προσπάθεια των κρατών να αποκτήσουν εδαφική και οικο-
νοµική επάρκεια, όπως και εθνική οµογένεια. Σε δεύτερο χρόνο, µπορούν να
αναζητηθούν στον αγώνα ορισµένων από αυτών για ηγεµονία και επικράτηση
επί των άλλων κρατών. (Καραβίας, και συν. 1934, 969, 978). Μετά την ήττα του
Ναπολέοντα το 1814 άλλαξε ο γεωγραφικός χάρτης της Ευρώπης και πρω-
ταρχικό λόγο είχαν οι «µεγάλες δυνάµεις», η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, η
Γαλλία, η Γερµανία και η Αυστροουγγαρία. Η ραγδαία οικονοµική και στρατιω-
τική ενίσχυσή της τοποθέτησαν τη Γερµανία στην κορυφή της Ευρωπἀκής
ιεραρχίας ισχύος (Κουσκουβέλης 2010, 251). 
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"Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος"

"Το Μακεδονικό Μέτωπο στη διάρκεια 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου"

ôου Αντιπλοίαρχου ∆ηµήτρη Κεχαγιά ΠΝ, Σπουδαστή της 15ης ΕΣ της Α∆ΙΣΠΟ



Τριπλή Συµµαχία (Κεντρικές ∆υνάµεις)

Το 1879, υπεγράφη σύµφωνο αµυντικής συµµαχίας µεταξύ Γερµανίας
και της Αυστροουγγρικής µοναρχίας. Αφού εξοµαλύνθηκαν οι Αυστρὀταλικές
διαφορές, το 1882, υπεγράφη η συνθήκη συµµαχίας µεταξύ Γερµανίας,
Αυστρίας και Ιταλίας, η λεγόµενη «Τριπλή Συµµαχία». 

Τριπλή Συνεννόηση (Αντάντ)

Η «Τριπλή» ή «Εγκάρδια Συνεννόηση» (Αντάντ) υπεγράφη το 1907
µεταξύ Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας µε την τελευταία να έχει ήδη υπογράψει
αµυντική συµµαχία µε τη Ρωσία από το 1894.

Αφορµή του πολέµου

Η Μαύρη Χείρ (the Black Hand) ήταν η εθνικιστική οµάδα που σχεδία-
σε τη δολοφονία του διαδόχου του Αυστοουγγρικού θρόνου (ανηψιού του
Αυτοκράτορα) το 1914. Ο εθνικιστής Γκαβρίλο Πρίντσιπ, Bόσνιος Σερβικής
καταγωγής, πυροβόλησε και σκότωσε την Κυριακή 28 Ιουνίου 1914 τον αρχι-
δούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο και τη σύζυγό του Σοφία κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής τους στο Σαράγιεβο (PrestonRichard 2014). Αυτό το γεγονός απο-
τέλεσε την αφορµή του πολέµου. 

Τον Ιούλιο του 1914 η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεµο κατά της
Σερβίας. Η Ρωσία κήρυξε γενική επιστράτευση µετά την έκκληση των Σέρβων
να λάβει θέση, και παράλληλα η Γερµανία που είχε ταχθεί στο πλευρό της
συµµάχου της Αυστροουγγαρίας έστειλε τελεσίγραφο στη Ρωσία να σταµατή-
σει άµεσα τις πολεµικές προπαρασκευές της. Όταν δεν έλαβε απάντηση,
κήρυξε πόλεµο κατά της Ρωσίας την 1η Αυγούστου και λίγο αργότερα κατά
της Γαλλίας. Η Αγγλία παρέµενε ουδέτερη, όµως στη διάρκεια της λεγόµενης

39ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

Εικόνα 1. Ο Ευρωπἀκός χάρτης το 1914 και τα αντίπαλα στρατόπεδα 



«Μαύρης Εβδοµάδας» η Γερµανία διέσχισε τα Βελγικά σύνορα για να επιτεθεί
άµεσα στη Γαλλία πριν προλάβουν να κινηθούν οι Ρώσοι, ενώ το Βέλγιο ήταν
ουδέτερο. Η παραβίαση της ουδετερότητας του Βελγίου εξανάγκασε την
Αγγλία να κηρύξει τον πόλεµο κατά της Γερµανίας στις 4 Αυγούστου 1914. 

Η Ιταλία παρέµενε ουδέτερη έως ότου η Αντάντ πρότεινε να της
παραχωρήσει εδάφη της Αυστρίας µεταπολεµικά οπότε και τάχθηκε στο πλευ-
ρό τους. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία από την αρχή πήρε το µέρος των Κεντρι-
κών ∆υνάµεων ενώ η Βουλγαρία αφού έλυσε τις διπλωµατικές της διαφορές
µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, κήρυξε τον πόλεµο κατά της Σερβίας τον
Σεπτέµβριο του 1915 (Καραβίας, και συν. 1934) (bbc 2014). 

Με την εκκίνηση του πολέµου το 1914, σχηµατίστηκαν διάφορα µέτω-
πα στην Ευρώπη. Το ∆υτικό µέτωπο (µε τα περιβόητα χαρακώµατα), το Ανα-
τολικό µέτωπο, το Ιταλικό, το Ρουµανικό και τέλος το Μακεδονικό µέτωπο. 

Η πολιτική της Αντάντ στα Βαλκάνια συνέβαλε δραµατικά στη σύγχυ-
ση που δηµιουργήθηκε σχετικά µε τη στάση που θα έπρεπε να ακολουθήσουν
οι Βαλκανικές χώρες µετά το ξέσπασµα του πολέµου (Κατσικώστας n.d.). Η
Αγγλία και η Γαλλία µε τη βοήθεια της Ρωσίας προσπαθώντας να αποτρέψουν
την προσχώρηση της Βουλγαρίας στις Κεντρικές ∆υνάµεις, διαπραγµατεύο-
νταν εδαφικές παραχωρήσεις Σερβικών και Ελληνικών περιοχών. Στην Ελλάδα
πρότειναν εδαφικά ανταλλάγµατα στη Μικρά Ασία (IME n.d.). Η ηττηµένη από
τους Βαλκανικούς πολέµους Βουλγαρία προσπάθησε να επιλέξει το στρατό-
πεδο που θα της αποφέρει µεγαλύτερη εδαφική αποκατάσταση, καθόσον εδα-
φικά ανταλλάγµατα της πρότειναν και οι Κεντρικές ∆υνάµεις µε τις οποίες
τελικά συµµάχησαν.

Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέµους, η Ελλάδα είχε διπλα-
σιάσει τα εδάφη της, όµως η Βαλκανική ισορροπία ήταν ακόµη εύθραυστη. Με
το ξέσπασµα του πολέµου το 1914, ο βασιλιάς της Ελλάδος Κωνσταντίνος,
απόφοιτος της στρατιωτικής ακαδηµίας του Βερολίνου και παντρεµένος µε τη
Σοφία της Πρωσίας -αδερφής του κάιζερ Γουλιέλµου του Β΄ της Γερµανίας-
και ο πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος αρχικά συµφώνησαν
στη διατήρηση ευνὀκής για τη Σερβία, ουδέτερης στάσης της Ελλάδας (Κου-
λούρη 2014) (Lemonidou 2014).
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Εικόνα 2. Πρωτοσέλιδο εφηµερίδας της εποχής για τη δολοφονία του διαδόχου Φερδινάν-
δου το 1914



41ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç

Το Μακεδονικό Μέτωπο

Σχηµατισµός του Μακεδονικού Μετώπου

Για τη δηµιουργία του Μακεδονικού Μετώπου, πρὁπήρχε σχέδιο του
Γάλλου αξιωµατικού Φρανσέ ντ’ Εσπεραί (µετέπειτα Αρχιστράτηγου του Συµ-
µαχικού στρατού στο Μακεδονικό µέτωπο) όπου τονιζόταν η σηµασία του
µετώπου για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής αφού θα διακοπτόταν ο εφοδια-
σµός και οι ενισχύσεις των Γερµανών στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Η Πολιτική Κατάσταση στην Ελλάδα το 1914

Πριν την κήρυξη του πολέµου, η Ελλάδα είχε ήδη απορρίψει Γερµανι-
κή πρόταση για ένταξη της στις Κεντρικές ∆υνάµεις (Νταλούµης 2017, 5). Η
ουδέτερη στάση που κρατούσε η Ελληνική πλευρά οφειλόταν κατά ένα µεγά-
λο βαθµό στην πολιτική της Αντάντ να προσπαθήσει να διαπραγµατευτεί µε τη
Βουλγαρία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δεχόταν πιέσεις και από τη Γερµανική
πλευρά, όµως επέµενε στην Ελληνική ουδετερότητα, ενώ ο Βενιζέλος παρότι
αρχικά συµφωνούσε σε αυτή, ήταν πεπεισµένος ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να
συνταχθεί µε τους Βρετανούς και την Αντάντ. Κατά την αρχή της εκστρατείας
στην Καλλίπολη, όταν διέθεσε το λιµάνι του Μούδρου της Λήµνου στην Αντά-
ντ, ο Βενιζέλος πρότεινε τη συµµετοχή της Ελλάδας µε αποστολή στρατιωτι-
κού σώµατος. Το σχέδιο απορρίφθηκε από τον Κωνσταντίνο µε αποτέλεσµα ο
Βενιζέλος να υποβάλει την παραίτησή του. Η κυβέρνηση Γούναρη που τον δια-
δέχθηκε επέµεινε σε ουδέτερη στάση. Αυτή ήταν και η αρχή του λεγόµενου
Εθνικού ∆ιχασµού (Κουλούρη 2014).

Τον Ιούνιο του 1915 ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και τον Αύγου-
στο του 1915 ορκίζεται πρωθυπουργός. Οι σύµµαχοι της Αντάντ έπρεπε να
ενισχύσουν τη σύµµαχό τους Σερβία, και βλέποντας την επικείµενη αποτυχία
της εκστρατείας στην Καλλίπολη, καθώς και τη σύναψη συµµαχίας της Βουλ-
γαρίας µε το αντίπαλο στρατόπεδο, έπρεπε να λάβουν άµεσα µέτρα για την
κατάσταση στα Βαλκάνια. Ο Βενιζέλος λαµβάνοντας πλέον αποφασιστικά
µέτρα για την πολιτική του για συµµετοχή στον πόλεµο, ζητά από τους συµ-
µάχους Αγγλία και Γαλλία (Price 1918) την υλοποίηση της απόβασης στρατευ-
µάτων στην Θεσσαλονίκη προς ενίσχυση των Σέρβων (Κατσικώστας n.d.)
(Γεραµάνης 1980).

Οι Επιπτώσεις της ∆ηµιουργίας του Μακεδονικού Μετώπου στο Εσωτερικό
της Χώρας

Στις 5 Οκτωβρίου 1915, οι πρώτες Αγγλικές και Γαλλικές µεραρχίες
άρχισαν να αποβιβάζονται στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Η Γαλλική κυβέρνη-
ση διόρισε ∆ιοικητή των Γαλλικών δυνάµεων το Στρατηγό Σαρράιγ (Maurice
Sarrail). Η Βρετανία όρισε ∆ιοικητή των Αγγλικών δυνάµεων το Στρατηγό
Μάον (Sir Bryan Mahon).

Με την αποβίβαση των συµµαχικών στρατευµάτων τον Οκτώβριο του
1915, ο Βενιζέλος διαµαρτυρήθηκε για την παραβίαση του εθνικού χώρου
ώστε να µην θεωρηθεί ότι η Ελλάδα συµµαχεί επίσηµα µε την Αντάντ. Η ανα-
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ταραχή στο εσωτερικό της χώρας µεγάλωνε, καθώς ο βασιλιάς επέµενε στη
θέση του για ουδετερότητα. Επικρατεί γενική δυσφορία στον Ελληνικό λαό
που φοβάται ότι η συµµετοχή στον πόλεµο µε το µέρος των Άγγλων και Γάλ-
λων δεν εγγυάται εδαφική ακεραιότητα. Ο Βενιζέλος έρχεται σε πολύ δύσκο-
λη θέση και οδηγείται ακόµη µία φορά σε παραίτηση. 

Ο Στρατός της Ανατολής - Η Στρατιά των Πεντε Εθνών

Οι Βρετανικές και Γαλλικές δυνάµεις συµπεριλάµβαναν και στρατιώ-
τες άλλων εθνικοτήτων, προερχόµενους από τις αποικίες των δύο µεγάλων
δυνάµεων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται πλέον στρατιώτες από την Ινδία,
Σενεγάλη, Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο, Σοµαλία, Μαδαγασκάρη, Ινδοκίνα και
το Βιετνάµ (Ανναµίτες) ως µέλη των Γαλλικών και Αγγλικών µεραρχιών, και
από τη Ρωσία, τη Σερβία και την Ιταλία (Dungan 1995) (Mann 1920). Οι Βρετα-

νοί είχαν και µονάδες εθελοντών, όπως το Σώµα εργατών της Μάλτας
(Maltese Labour Corps) και της Κίνας (Chinese Labour Corps), καθώς και ιατρι-
κό προσωπικό µε εθελοντές Αυστραλούς, Καναδούς και Νεοζηλανδούς. Αξιο-
σηµείωτο είναι ότι υπήρχε συµµετοχή από την τότε Βρετανική Κύπρο όπου
µεγάλος αριθµός Κυπρίων (τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι κατατάχθη-
καν 12.288 άνδρες από το 1916 έως και το 1919) µεταφέρθηκαν στο µέτωπο
κυρίως ως µέρος του Βρετανικού Μακεδονικού µεταγωγικού σώµατος, και
αργότερα δηµιουργήθηκε το Κυπριακό Σώµα «Μουλάρηδων» (Cypriot Mule
Corps) (Varnava 2014). 

Η κοινή διοίκησή των µεραρχιών ήταν µία πρόκληση και για το ∆ιοικη-
τή τους όπως και για τους στρατιώτες, καθώς κάθε µεραρχία προσπαθούσε
να διατηρήσει µία σχετική αυτονοµία.

Συνθήκες Μήχης και ∆ιαβίωσης

Ο λεγόµενος και στρατός της Ανατολής, ειδικά τον πρώτο καιρό υπο-
λειπόταν σε πυροµαχικά, εφόδια, εξοπλισµό, υποδοµές, κατάλληλους δρό-
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µους για µετακινήσεις και είχε να αντιµετωπίσει ασθένειες που έπαιρναν τη
µορφή επιδηµιών. Έπρεπε µε αυτές τις υποδοµές να καλύψουν ένα µέτωπο
σχεδόν 250 µιλίων έναντι του πολυπληθέστατου Βουλγαρικού στρατού που
ενισχυόταν από Αυστροουγγρικές, Γερµανικές και Τούρκικες µονάδες. Οι
εκστρατείες των συµµάχων έπρεπε να λάβουν χώρα σε δύσβατες περιοχές µε
ακραίες καιρικές συνθήκες χειµώνα και καλοκαίρι. «∆εν υπήρχαν επικοινωνίες
και οι δρόµοι ήταν λίγο µεγαλύτεροι από µονοπάτια για µουλάρια που γέµιζαν
µε αρκετό νερό ικανό να πνίξει µία ολόκληρη οµάδα από µουλάρια. Αυτές οι
συνθήκες έκαναν την εκστρατεία έναν εφιάλτη για τον ανεφοδιασµό» (Dungan
1995). 

Μαρτυρίες για την ελλιπή ∆ιοικητική Μέριµνα αναφέρουν ότι η 10η
Ιρλανδική Μεραρχία πολεµούσε σε θερµοκρασίες υπό το µηδέν σε δύσβατα
ορεινά µέρη µε στολή για τροπικό κλίµα (που είχαν από την εκστρατεία της
Καλλίπολης). Ο Καναδός γιατρός και µετέπειτα πρωθυπουργός του Καναδά
Lester B. “Mike” Pearson περιγράφει στα αποµνηµονεύµατά του ότι Νοέµβριο
µήνα µε θερµοκρασίες υπό το µηδέν και παγερό άνεµο φορούσαν ακόµη τις
καλοκαιρινές τους στολές γιατί «κάποιος από το Γραφείο Πολέµου πρέπει να
πίστευε ότι η Σαλονίκη ήταν ένα τροπικό Μεσογειακό θέρετρο» (Pearson 1972,
25). Οι Βούλγαροι αντιθέτως όλοι φορούσαν βαριά ενδύµατα κάτω από τα
ρούχα τους. 

Επιχειρήσεις 1915

Αρχικά η Αυστρία απέτυχε να εισβάλλει στη Σερβία. Με την είσοδο
της Βουλγαρίας στον πόλεµο στο πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων τον
Σεπτέµβριο του 1915 όµως, οι Σέρβοι ηττήθηκαν. 

Μετά την αποβίβαση των συµµαχικών δυνάµεων στη Θεσσαλονίκη, η
Ανώτατη Στρατιωτική Σερβική ∆ιοίκηση έκανε έκκληση στην ∆ιοίκηση των
Συµµαχικών Στρατευµάτων και στο Στρατηγό Σαρράιγ για κάλυψη της σιδηρο-
δροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Σερβίας βόρεια της Ελληνοσερβικής µεθο-
ρίου. Οι συµµαχικές δυνάµεις αναπτύχθηκαν έως και το Κριβολάκ και επιτέθη-
καν προς βορρά κατά των Βουλγαρικών δυνάµεων ώστε να διευκολύνουν την
υποχώρηση των Σέρβων. Μετά από µια σύντοµη επιτυχία των συµµάχων, η 2η
Βουλγαρική στρατιά απέκλεισε τη δίοδο προς νότο στους Σέρβους και ανά-
γκασε την υποχώρηση των Σέρβων από τα δυτικά µέσω της Αλβανίας προς
την Αδριατική. 

Ο Σαρράιγ έχοντας χάσει το ένα τέταρτο της δύναµης υπό τη διοίκη-
σή του αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει προς τη Θεσσαλονίκη καταδιωκόµε-
νος από Βουλγαρικές µεραρχίες µέσα σε δρόµους άνευ υποδοµών που είχαν
µετατραπεί σε έλη από τις βροχές. Οι Βουλγαρικές δυνάµεις σταµάτησαν την
καταδίωξη στα Ελληνικά σύνορα ακολουθώντας τις οδηγίες της Γερµανικής
διοίκησης1 (Καραβίας, και συν. 1934) (Γεραµάνης 1980). 

1. Οι Γερµανοί ήλπιζαν ακόµη στην προσχώρηση της Ελλάδας στο στρατόπεδό τους και

θα χρησιµοποιούσαν αργότερα τις Βουλγαρικές δυνάµεις ως µέσο πίεσης για να εξάγουν τη

χώρα από την ουδετερότητα.
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Το Περιχαρακωµένο Στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης

Η υποχώρηση των στρατευµάτων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε
µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου του 1915. Κατά την παραµονή τους στην πόλη τα
Αγγλογαλλικά στρατεύµατα µε τη βοήθεια µισθωµένων Ελλήνων εργατών
ξεκίνησαν την οχύρωση της Θεσσαλονίκης. Η µεγάλη χρήση συρµατοπλέγµα-
τος (bird-wire) οδήγησε και στην ονοµασία της οχύρωσης της πόλης από τους
συµµάχους σε «κλουβί» (bird-cage). Οι Γερµανοί της εποχής σατιρίζοντας την
οχύρωση αναφερόντουσαν στη συµµαχική βάση ως το «µεγαλύτερο συµµαχικό
στρατόπεδο εγκλεισµού (ή στρατόπεδο συγκεντρώσεως)» (Dungan 1995). 

Μέχρι το τέλος του Μαρτίου 1916, τα συµµαχικά στρατεύµατα µε εντα-
τική εργασία είχαν πετύχει µια ισχυρή οχύρωση στην περιοχή από τη θάλασσα
(Θερµἀκός κόλπος) µέχρι το Χορτιάτη και από εκεί µέχρι το Σταυρό Χαλκιδικής.

Έργα των «Κηπουρών της Θεσσαλονίκης»

Παράλληλα µε τις γραµµές άµυνας, οι Άγγλοι και Γάλλοι ξεκίνησαν
την κατασκευή έργων και υποδοµών σε όλη την περιοχή. ∆όθηκε ιδιαίτερη
σηµασία στο να διορθωθεί ή εξ’ ολοκλήρου κατασκευαστεί το οδικό δίκτυο για
τη διευκόλυνση των µετακινήσεων και µεταφοράς φορτίων. Αναφέρεται σε
Βρετανικές πηγές της εποχής ότι η περιοχή της Μακεδονίας και ειδικότερα
της Θεσσαλονίκης τότε ήταν «έρηµη» και «ακαλλιέργητη» µε δρόµους που
µετά βίας περνούσε ένας χωρικός µε τα ζώα του. Ο στρατός της Ανατολής
κατά την πενταετή παραµονή του στην περιοχή, επιδόθηκε σε διάφορες δρα-
στηριότητες που στόχο είχαν αρχικά την εξυπηρέτηση του στρατεύµατος,
όµως σε δεύτερο χρόνο ευνόησαν και τους κατοίκους. Εκτός από τα έργα
υποδοµής όπως το οδικό δίκτυο, την ύδρευση, τις αγροτικές καλλιέργειες,
επιδόθηκαν και σε επιστηµονικές µελέτες. Πραγµατοποιήθηκαν αρχαιολογικές
έρευνες, καθώς σε σηµεία που έσκαβαν για την κατασκευή χαρακωµάτων
πολλές φορές έφερναν στο φως αρχαιολογικά ευρήµατα2. Κτίρια, γενικά
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2. Κυρίως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι προχώρησαν σε ανασκαφικές έρευνες. Ο Βρετανός

ανθυποπλοίαρχος E. Gardner, καθηγητής του πανεπιστηµίου του Λονδίνου ήταν υπεύθυνος των

Εικόνα 4. Το περιχαρακωµένο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης



νοσοκοµεία και σιδηροδροµικοί σταθµοί σε όλη την περιοχή χτίστηκαν κυρίως
από τους Γάλλους. 

H «ληθαργική» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατάσταση αυτών
των µηνών για τις συµµαχικές Μεραρχίες που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη
είναι και ο λόγος που οδήγησε τον Γάλλο πρωθυπουργό Κλεµανσώ να τους
αποκαλέσει «κηπουρούς της Θεσσαλονίκης», εφόσον όταν ρώτησε τι κάνουν
όλο αυτό το διάστηµα του απάντησαν ότι «σκάβουν» (αµυντικές θέσεις-χαρα-
κώµατα) (Dungan 1995). 

Η Άσκηση Πίεσης της Αντάντ και των Κεντρικών ∆υνάµεων στην Ελλάδα

Παράλληλα οι πιέσεις από την Αντάντ προς την Ελλάδα συνεχίζονταν.
Η Γερµανία απαιτούσε από την Ελλάδα τον αφοπλισµό των συµµαχικών δυνά-
µεων στο έδαφός της ώστε να µην επιτρέψει στους Βουλγάρους συµµάχους
της να εισβάλουν στα Ελληνικά σύνορα. Η Γαλλία παράλληλα απαιτούσε την
αποχώρηση του Ελληνικού  στρατού από τη Μακεδονία και απειλούσε πως θα
αποκλείσει τον Πειραιά αν προβεί η κυβέρνηση σε αφοπλισµό των δυνάµεων
των συµµάχων. Συνολικά γίνονται πολλές παραβιάσεις της ουδετερότητας της
Ελλάδας όπως και κατάληψης νησιών (Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Λήµνος,
Αργοστόλι Κεφαλονιάς, Σούδα Κρήτης και Ζάκυνθος) από τους συµµάχους
της Αντάντ µε σκοπό να εξαναγκάσουν την Ελλάδα να συνταχθεί στο πλευρό
τους. Κατάσχονται όλα τα Ελληνικά πλοία που βρίσκονταν σε συµµαχικά λιµά-
νια και απαγορεύεται η µεταφορά πρὀόντων στην Ελλάδα (Κατσικώστας
n.d.). 

Αυτή η πολιτική των συµµάχων καθώς και οι προετοιµασίες για την
οχύρωση της Θεσσαλονίκης όπως και η συγκέντρωση όλο και περισσότερων
στρατευµάτων3 έδωσε την ευκαιρία στο Γερµανικό Επιτελείο Στρατού «να
απαιτήσουν προνόµια στη Μακεδονία» (Τούντα-Φεργάδη 1992, 5). Ο Γερµα-
νός Αρχιστράτηγος Φάλκενχαιν πίεζε από το Νοέµβριο του 1915 την Ελληνική
κυβέρνηση τονίζοντας ότι τα Γερµανοβουλγαρικά στρατεύµατα θα αποσύρο-
νταν όταν θα έπαυαν οι λόγοι της εισβολής (Γεραµάνης 1980). Το Μάιο του
1916 οι Γερµανοί ζήτησαν την κατάληψη του οχυρού Ρούπελ4, ενός από τα
σηµαντικότερα στρατηγικά σηµεία του Μακεδονικού χώρου, µε διασφαλίσεις
της Ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας. Η Ελληνική Κυβέρνηση διέταξε να
υποχωρήσουν τα Ελληνικά στρατεύµατα άνευ αντίστασης ενώπιον των εισβο-
λέων. 

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από τη βενιζελική παράταξη ως εθνική συµ-
φορά και ήταν η αφορµή να προβούν σε δραµατικές κινήσεις. Στις 29 Μα˙ου
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ανασκαφών και τα ευρήµατα στεγάζονταν αρχικά σε έναν όροφο του Λευκού Πύργου και αργό-

τερα στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο. Το 1919 η συλλογή εστάλη στο Βρετανικό Μουσείο και ένα

τµήµα της παρέµεινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Για την πλευρά των Γάλλων υπεύ-

θυνος ήταν ο Αρχιστράτηγος Σαρράιγ. Από τους Γάλλους ζήτησε η Ελληνική κυβέρνηση την

προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονταν στις περιοχές υπό συµµαχική κατοχή (Ρουκά

2014).  

3. Ο Σερβικός στρατός είχε ήδη ανασυνταχθεί στην Κέρκυρα και µεταφερθεί στη Θεσσα-

λονίκη.

4. Μετά το νικηφόρο Βαλκανικό πόλεµο του 1913 είχαν κατασκευαστεί οχυρά στα σηµα-

ντικότερα στρατηγικά σηµεία από το όρος Μπέλες (Κερκίνη) ως το όρος Τσιγγέλι (Άγγιστρο),

σηµεία διάβασης προς το Βουλγαρικό µέτωπο. Το ισχυρότερο από αυτά ήταν το οχυρό Ρούπελ.



1916 ο Βενιζέλος έκανε την πρόταση στους Άγγλους και τους Γάλλους να
µεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να σχηµατιστεί µία «προσωρινή κυβέρνηση» µε
µέλη τους βουλευτές που είχαν εκλεγεί στις εκλογές του Μα˙ου 1915. Αυτή
ήταν και η βάση για την επαναστατική κίνηση της Εθνικής Άµυνας η οποία
άρχισε να ενεργοποιείται από τότε (Τούντα-Φεργάδη 1992).

Στρατιωτικός Νόµος στη Θεσσαλονίκη

Μετά την κατάληψη του Ρούπελ οι σύµµαχοι ήταν πολύ δυσαρεστη-
µένοι και σε πολλούς κύκλους η ενέργεια αυτή θεωρείτο ως «µυστική συµφω-
νία µεταξύ της Αθήνας και των Κεντρικών ∆υνάµεων» (Price 1918). Ο Στρατη-
γός Σαρράιγ ζητούσε από καιρό -χωρίς θετική ανταπόκριση- από τη Γαλλική
και Αγγλική κυβέρνηση την εφαρµογή στρατιωτικού νόµου καθώς πίστευε ότι
κινδύνευαν οι συµµαχικές στρατιές από την εχθρότητα των Ελλήνων. Με την
παράδοσή του Ρούπελ δόθηκε η άδεια και στις 3 Ιουνίου 1916 επεβλήθη στρα-
τιωτικός νόµος στη Θεσσαλονίκη, η οποία κηρύσσεται «σε κατάσταση πολιορ-
κίας» από τους συµµάχους. 

Κατάληψη της Καβάλας

Μετά την κατάληψη του Ρούπελ ανακοινώθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση η
περαιτέρω εισβολή των στρατευµάτων από τους πρεσβευτές της Γερµανίας
και της Βουλγαρίας στην Αθήνα συνοδευόµενη από εγγυήσεις ότι δεν θα
καταληφθούν οι πόλεις Σέρρες, ∆ράµα και Καβάλα. Η κυβέρνηση διαµαρτυ-
ρήθηκε, αλλά παράλληλα διέταξε την σταδιακή αποχώρηση των Ελληνικών
στρατευµάτων από αυτές τις πόλεις, αφού είχε πειστεί ότι τα Βουλγαρικά
στρατεύµατα θα κινούνταν κατά των συµµαχικών στρατευµάτων δυτικά του
Στρυµόνα. Στις 18 Αυγούστου 1916 άρχισε η εισβολή των Βουλγάρων. Αντί
όµως να κατευθυνθούν τα στρατεύµατα προς το Στρυµόνα όπου είχαν παρα-
ταχθεί ήδη οι Βρετανικές και Γαλλικές µεραρχίες, οι Βούλγαροι προέλασαν µε
κατεύθυνση προς Σιδηρόκαστρο-Σέρρες, οπότε και φάνηκαν οι πραγµατικές
προθέσεις τους για κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας. Μέχρι τις 22
Αυγούστου ολόκληρη η ύπαιθρος των πόλεων Καβάλας-Ελευθερούπολης-
∆ράµας είχε περιέλθει στους Βουλγάρους. 

Νοεµβριανά 

Μετά την κατάληψη της Καβάλας από τους Βουλγάρους και την ίδρυ-
ση προσωρινής κυβέρνησης της Εθνικής Άµυνας αρχίζουν παράλληλα να
γίνονται εντονότερες και οι πιέσεις της Αντάντ. Ο Γάλλος ναύαρχος Νταρνίζ
ντε Φουρνιέ Λουί-Σάρλ, πολιορκεί την Αθήνα όταν η βασιλική κυβέρνηση
αρνείται την παράδοση πολεµικών σκαφών και αµυντικού υλικού στην Αντάντ
(Καραβίας, και συν. 1934). Aκολουθεί η αποβίβαση 3.000 ανδρών της συµµα-
χικής ναυτικής µοίρας του στόλου της Ανατολής στον Πειραιά και το Φάληρο.
Όταν οι άνδρες του Γάλλου ναυάρχου βρίσκουν αντίσταση από φιλοβασιλι-
κούς, οι σύµµαχοι αποσύρονται αφήνοντας να εξαπλωθούν τα επεισόδια µετα-
ξύ φιλοβενιζελικών και φιλοβασιλικών, (Κατσίγερας 2006) τα λεγόµενα Νοεµ-
βριανά.

Επιχειρήσεις 1916

Στις αρχές Μαρτίου 1916 ο -διορισµένος από αρχές του έτους ∆ιοικη-
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τής της Στρατιάς της Ανατολής- Σαρράιγ ξεκίνησε την έξοδο των στρατευµά-
των από το περιχαρακωµένο στρατόπεδο προς τη µεθόριο.

Επιχειρήσεις λόγω της Επικείµενης Εισόδου της Ρουµανίας στον Πόλεµο

Με τη δήλωση της Ρουµανίας ότι θα πάρει µέρος στον πόλεµο στο
πλευρό της Αντάντ, ο Σαρράιγ πήρε διαταγές να επιτεθεί η στρατιά της Ανα-
τολής στο Ελληνοβουλγαρικό µέτωπο για να κρατήσει όσο µεγαλύτερο αριθ-
µό του Βουλγαρικού στρατού µπορεί στο εκεί µέτωπο ενώ παράλληλα η Ρου-
µανία θα έκανε επίθεση κατά της Αυστροουγγαρίας. 

Οι Γερµανοί και οι Βούλγαροι αφού πληροφορήθηκαν την επικείµενη
επίθεση της στρατιάς της Ανατολής και υποπτευόµενοι την συµµαχία της Ρου-
µανίας µε την Αντάντ, επιτέθηκαν και κατέλαβαν τη Φλώρινα µέχρι και τα νότια
υψώµατα της λίµνης Πρέσπας, ώστε να αποκόψουν την συµµαχική επίθεση. Ο
Σαρράιγ διέταξε νέες επιθέσεις οι οποίες αποκρούστηκαν µε βαριές για τους
συµµάχους απώλειες. Τέλη Σεπτεµβρίου έγινε νέα συγχρονισµένη επίθεση
χωρίς επιτυχία. 

Η Kατάληψη του Μοναστηρίου 

Οι αγώνες συνεχίστηκαν στις ίδιες γραµµές κατά τον Οκτώβριο και
αρχές Νοεµβρίου, ο Σέρβος Στρατηγός Μίσιτς (ο οποίος θεωρείτο στρατιωτική
ιδιοφυία) εξαπόλυσε επίθεση νοτιοανατολικά του Μοναστηρίου µαζί µε Γαλλι-
κές, Ιταλικές και Ρωσικές δυνάµεις, µε παράλληλες επιθέσεις των Βρετανών στα
ανατολικά για να συγκρατήσουν τα Βουλγαρικά στρατεύµατα. Σταδιακά, και
µέσα σε αντίξοες συνθήκες, βροχές και χιόνια κατάφεραν να καταλάβουν δια-
δοχικές εχθρικές θέσεις και τελικά να περικυκλώσουν το Μοναστήρι. Στις 19
Νοεµβρίου 1916, οι δυνάµεις στο Μακεδονικό µέτωπο ανάκτησαν την πρώτη
Σερβική πόλη. Οι Γερµανοί (11η στρατιά) εµπόδισαν την επέκταση της επίθεσης
δυτικά του Μοναστηρίου και ο Σαρράιγ διέκοψε την προέλαση των δυνάµεων
της Αντάντ λόγω ανεπαρκών δυνάµεων, φθοράς, κόπωσης και κακοκαιρίας. 
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Εικόνα 5: Το Μακεδονικό Μέτωπο 1916-1918 



Το ∆εκέµβριο του 1916 κατέρρευσε το µέτωπο της Ρουµανίας, οπότε
και ο Σαρράιγ έλαβε οδηγίες να παγιώσει την αµυντική γραµµή. Το µέτωπο έµει-
νε αµετάβλητο έως το Σεπτέµβριο του 1918. Οι Βούλγαροι και Γερµανοί είχαν
το πλεονέκτηµα της κατάληψης των υψηλότερων σηµείων (Γεραµάνης 1980). 

Η Κυβέρνηση Εθνικής Αµυνας

Παράλληλα µε τις µάχες της στρατιάς της Ανατολής στη µεθόριο, στο
εσωτερικό της Ελλάδας το κλίµα γίνεται εκρηκτικό. Με την παράδοση στους
Βουλγάρους της ανατολικής Μακεδονίας µεγάλο µέρος του Ελληνικού  λαού
εξεγέρθη, και µερίδα του στρατού µαζί µε απλό λαό επεδίωκαν να βρουν
τρόπο να συνταχθούν στο πλευρό των δυνάµεων της Αντάντ λόγω της απει-
λής των Βουλγάρων, των Τούρκων, ακόµη και των Ιταλών που άρχισαν να
εισβάλλουν στην Ήπειρο5. Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το στρατιωτικό κίνηµα
Εθνικής Άµυνας και τον Οκτώβριο του 1916 ανέλαβε την αρχηγία του η τριαν-
δρία Ελευθέριος Βενιζέλος, Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης και Στρατηγός
Παναγιώτης ∆αγκλής. Η προσωρινή κυβέρνηση κράτους της Θεσσαλονίκης
και των νήσων αναγνωρισµένη από τις δυνάµεις της Αντάντ, κηρύσσει τον
πόλεµο κατά των Κεντρικών δυνάµεων Βουλγαρίας και Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας στις 23 Νοεµβρίου 1916. Ξεκίνησε τότε και η στρατολόγηση προς
συγκρότηση στρατιωτικών µονάδων για τον στρατό της «Εθνικής Άµυνας». 

Επιχειρήσεις 1917

Στη διάσκεψη της Αντάντ στη Ρώµη στις 5 Ιανουαρίου 1917 αποφασί-
στηκε ότι θα έπρεπε να µεταφερθούν όλες οι Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις
στην Πελοπόννησο για την ασφάλεια της συµµαχικής στρατιάς6 και ότι η απο-
στολή των συµµάχων για το έτος 1917 θα ήταν η απασχόληση όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερων εχθρικών δυνάµεων προς όφελος των άλλων µετώπων.

Ο Στρατηγός Σαρράιγ δεν µπορούσε να προχωρήσει σε επιθέσεις
πριν τον Απρίλιο του 1917 ελλείψει ενισχύσεων αλλά και εξαιτίας των καιρικών
συνθηκών που επικρατούσαν (ψύχος, βροχές, πληµµυρισµένες πεδιάδες και
χιόνι στα ορεινά). Το αντίπαλο στρατόπεδο αντιµετώπιζε τις ίδιες δυσκολίες,
παρότι όµως δεν πραγµατοποιήθηκαν µάχες, υπήρξαν αεροπορικές επιδρο-
µές και από τις δύο πλευρές αλλά και σποραδικοί βοµβαρδισµοί στα χαρακώ-
µατα κυρίως από τους Βούλγαρους. 

Την άνοιξη πραγµατοποιήθηκε γενική επίθεση σε όλα τα µέτωπα
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα. Η επίθεση επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές
µέσα στην άνοιξη χωρίς επιτυχία και µε µεγάλες απώλειες. Η συνολική επίθε-
ση του Σαρράιγ έληξε χωρίς επιτυχία στις 24 Μα˙ου του 1917.
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5. Οι Ιταλοί κατέλαβαν µεγάλο µέρος της Αλβανίας το 1915 και τη Βόρεια Ήπειρο το

καλοκαίρι του 1916. Αργότερα κατέλαβαν την Κόνιτσα και έφτασαν µέχρι τα Ιωάννινα και το

Μέτσοβο. Με την ένταξη της Ελλάδος στην Αντάντ απέσυραν τα στρατεύµατά τους (Μεχτίδης

2014, 83).

6. Για ενδεχόµενο διαταγής επίθεσης στους συµµάχους από την κυβέρνηση των Αθηνών.



Η Ελλάδα στον Πόλεµο

Εν τω µεταξύ η Αντάντ είχε αποφασίσει να λάβει αποφασιστικά µέτρα
για την Ελλάδα. Ο Γάλλος πολιτικός Κάρολος Ζοννάρ ως ειδικός απεσταλµέ-
νος έφτασε στον Πειραιά µε συνοδεία στρατού και ζήτησε µε τελεσίγραφο την
αποµάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου και την αντικατάστασή του από τον
δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο. Μετά την παραίτηση του βασιλιά, ο Γαλλικός
στρατός κατέλαβε την Αθήνα και προχώρησε σε συλλήψεις και εξορίες. Ο
Βενιζέλος επιστρέφει στην Αθήνα και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 25 Ιουνίου
1917. Η ενωµένη πλέον Ελλάδα κήρυξε τον πόλεµο στις Κεντρικές ∆υνάµεις
επίσηµα στις 29 Ιουνίου 1917 και άρχισε επίσηµη επιστράτευση. 

Νέα συµµαχική διάσκεψη στο Παρίσι στο τέλος του Ιουλίου 1917 δεν
ενέκρινε νέα επίθεση και τόνισε ότι στόχος τη στρατιάς της Ανατολής θα ήταν
να διεξάγει παραπλανητικές επιθέσεις κατά µήκος του µετώπου ώστε να µη
µεταφερθεί στρατός από το Μακεδονικό στο Ανατολικό µέτωπο, όπου η κατά-
σταση ήταν κρίσιµη µετά τη Ρωσική επανάσταση. 

Τον Αύγουστο 1917 η Βρετανική κυβέρνηση απέσυρε από το Μακεδο-
νικό µέτωπο 2 µεραρχίες και τις µετέφερε στην Αίγυπτο. Εδώ οι Ελληνικές
δυνάµεις που είχαν ήδη αρχίσει να συντάσσονται από το ∆εκέµβριο του 1916
πρόσφεραν σηµαντική ενίσχυση στα συµµαχικά στρατεύµατα. 

Παράλληλα ξεσπάει η µεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης. Στις 18
Αυγούστου 1917, µια γυναίκα ενώ µαγείρευε έβαλε φωτιά στο σπίτι της. Εξαι-
τίας του δυνατού ανέµου «Βαρδάρη» η φωτιά έκαψε επί µία συνεχή εβδοµά-
δα το µεγαλύτερο µέρος της πιο πυκνοκατοικηµένης περιοχής της πόλης. Το
ένα τρίτο περίπου του πληθυσµού από τους 180.000 τότε κατοίκους έµειναν
άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής. Οι συµµαχικές δυνάµεις που βρισκόντου-
σαν στην πόλη κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά ενώ ταυτό-
χρονα βοήθησαν στη στέγαση και σίτιση των αστέγων (Mann 1920).

Επιχειρήσεις 1918

Στις 13 ∆εκεµβρίου 1917 αντικαταστάθηκε ο Αρχιστράτηγος Σαρράιγ
από τον Στρατηγό Λουί Γκιγιωµά (λόγω γενικής φύσεως συµβάντων) (Καρα-
βίας, και συν. 1934). Ο Γκιγιωµά αρχικά στόχο είχε την αποκατάσταση εµπι-
στοσύνης και συνοχής στις δυνάµεις της Θεσσαλονίκης7 και την προπαρα-
σκευή σχεδίου για νέα επίθεση. Τους πρώτους µήνες του 1918 πραγµατοποι-
ήθηκαν τοπικές επιθέσεις µε στόχο την συγκράτηση του εχθρού στο µέτωπο
και κατάληψης θέσεων για µελλοντικές επιχειρήσεις. Σηµαντικότερες επιχει-
ρήσεις πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο µε τα Γαλλικά και Ιταλικά  στρατεύµα-
τα στο Αλβανικό µέτωπο που κατέληξε σε προέλαση σε βάθος 18 χλµ. και η
µάχη κατά του συγκροτήµατος Σκρα το Μάιο. 
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7. Υπάρχουν αναφορές ότι ο Σαρράιγ ήταν «αντιπαθής ακόµη και στις Γαλλικές µονά-

δες» και ότι δυσκολεύονταν να συνεργαστούν µαζί του οι ∆ιοικητές των πολυεθνικών δυνάµεων

πολλοί από τους οποίους ζητούσαν επίµονα από τις κυβερνήσεις τους την αντικατάστασή του

(Villari 1922).



Η κατάληψη του Σκρα

Ο Γκιγιωµά, αξιοποίησε τις Ελληνικές δυνάµεις που είχαν ήδη αντικα-
ταστήσει τις Βρετανικές µεραρχίες και σχεδίασε µία αιφνιδιαστική ενέργεια
κατά του θεωρούµενου απόρθητου υψώµατος Σκρα ντι λέγκεν 16 χλµ. Ν∆ της
Γεύγελης.

Η 1η οµάδα µεραρχιών µε ∆ιοικητή το Στρατηγό Ζερόµ αποτελούνταν
από την 122η Γαλλική Μεραρχία (υπό τον Στρατηγό Τοπάρ) και από το Σώµα
Στρατού Εθνικής Άµυνας (υπό τον Αντιστράτηγο Εµµανουήλ Ζυµβρακάκη).
Στο Ελληνικό Σώµα Στρατού περιλαµβάνονταν οι µεραρχίες: Αρχιπελάγους
(υπό τον υποστράτηγο ∆ηµήτριο Ιωάννου), Κρήτης (υπό τον υποστράτηγο
Παναγιώτη Σπηλιάδη) και Σερρών (υπό τον υποστράτηγο Επαµεινώνδα Ζυµ-
βρακάκη). Ο αντικειµενικός σκοπός της επίθεσης δεν ήταν να συγκρατήσουν
τα αντίπαλα στρατεύµατα εκεί αλλά να καταλάβουν και να διατηρήσουν το
ύψωµα Σκρα  το οποίο θεωρείτο από τους Γερµανούς και Βουλγάρους «απόρ-
θητο φρούριο» (Κακουδάκης 2002). 

Ο σκοπός επετεύχθη στις 29 Μα˙ου 1918. Η νίκη της µάχης του Σκρα
ανέβασε το ηθικό των συµµαχικών δυνάµεων καθώς η επιτυχία της επίθεσης
των Ελληνικών στρατευµάτων, εκεί που πριν από ένα χρόνο είχαν αποτύχει τα
Γαλλικά, «οφειλόµενη στην ανδρεία τους ενέπνευσε πλήρη εµπιστοσύνη επί
της µαχητικότητας και αξίας του Ελληνικού  στρατού» (Γεραµάνης 1980). Οι
απώλειες των Ελληνικών µεραρχιών ήταν 434 νεκροί και 2.150 τραυµατίες.
Επίσης συνελήφθησαν περί τους 2.000 αιχµαλώτους και υπάρχουν µαρτυρίες
ότι η µάχη του Σκρα προκάλεσε «βαθύτατη αίσθηση και προξένησε κατάπλη-
ξη» στους Βουλγάρους (Λιάκουρης 2017, 25).

Γενική Επίθεση στο Μακεδονικό Μέτωπο

O Αρχιστράτηγος Γκιγιωµά ανεκλήθη επειγόντως αρχές Ιουνίου του
1918 για να αναλάβει τη διοίκηση Παρισίου, αφού όµως πρώτα µετέφερε την
άποψή του στο Γάλλο και τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι µε τη συµµετοχή του
Ελληνικού στρατού στο Μακεδονικό µέτωπο ήταν πεπεισµένος ότι θα υπήρχε
πλήρης νίκη µε την ανάληψη γενικής επίθεσης. Οι Βρετανοί πείσθηκαν για τη
σκοπιµότητα και τη δυνατότητα επίθεσης στο Μακεδονικό µέτωπο και ανακά-
λεσαν την απόφασή τους να αποσύρουν και άλλες δυνάµεις από αυτό (Γερα-
µάνης 1980, 90). Ο Γκιγιωµά είχε ήδη προετοιµάσει σχέδιο για τη γενική επί-
θεση και είχε ήδη ξεκινήσει κατασκευή οδικού δικτύου 450 χλµ στις ορεινές
περιοχές για τη διευκόλυνσή του. Ο αντικαταστάτης του Στρατηγός Φρανσέ
Ντ’ Εσπεραί δέχτηκε διαταγή να προετοιµάσει γενική επίθεση που ορίστηκε να
πραγµατοποιηθεί στις 14 Σεπτεµβρίου 1918. 

Η διάταξη των δυνάµεων της Αντάντ ήταν από της λίµνης Αχρίδος έως
και τον κόλπο του Ορφανού. Απέναντι από τους συµµάχους η διάταξη των
Γερµανοβουλγαρικών δυνάµεων ήταν από λίµνης Αχρίδος έως και τις ακτές
του Αιγαίου.

Στις 14 Σεπτεµβρίου η επίθεση στο κέντρο του µετώπου διεξήχθη από
τη Σερβογαλλική στρατιά η οποία αφού κατέλαβε τους αντικειµενικούς της
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στόχους και µετά από σκληρό αγώνα και απώλειες κατάφερε να διασπάσει το
Γερµανοβουλγαρικό µέτωπο στην περιοχή Ντοµπροπόλιε. Με συντονισµένες
κινήσεις πραγµατοποιείται στις 17 Σεπτεµβρίου ο οριστικός διαχωρισµός των
Βουλγαρικών δυνάµεων. 

Στις 27 Σεπτεµβρίου 1918 η Γαλλική ταξιαρχία ιππικού κατέλαβε τα
Σκόπια. Στο διάστηµα από 25 έως 29 Σεπτεµβρίου πολλές Βουλγαρικές δυνά-
µεις δεν προέβαλαν αντίσταση, κάποια Γερµανικά και Αυστριακά τµήµατα διέ-
φυγαν προς βορρά, ενώ το ηθικό των Βουλγαρικών στρατευµάτων ήταν πολύ
χαµηλό µε αποτέλεσµα ένας αριθµός τους να λιποτακτεί (ΓΕΣ/∆ΙΣ 2002, 91). 

Συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας - Το Τέλος του Πολέµου

Στις 30 Σεπτεµβρίου 1918 η Βουλγαρία υπέγραψε ανακωχή µε τις
δυνάµεις της Αντάντ. Σταδιακά στις αρχές Οκτωβρίου έγινε η κατάληψη όλης
της Βουλγαρίας, η εξουδετέρωση της Τουρκίας (αφού στάλθηκαν Γαλλοβρε-
τανικές µεραρχίες στο Τουρκικό µέτωπο στη Θράκη) και τέλος η απελευθέρω-
ση της Ρουµανίας και η ανασυγκρότηση του Ρουµανικού στρατού. Στην ανα-
τολική Μακεδονία έγινε ανακατάληψη από τις Ελληνικές µεραρχίες. Ανακωχή
υπέγραψε στις 30 Οκτωβρίου η Οθωµανική Αυτοκρατορία (στο Μούδρο της
Λήµνου), και εν συνεχεία 31 Οκτωβρίου η Αυστροουγγαρία, ενώ η Γερµανία
στις 11 Νοεµβρίου 1918 (ΓΕΣ/∆ΙΣ 2002, 95-107). Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλε-
µος είχε τελειώσει µε απολογισµό 9.721.000 νεκρούς στρατιώτες, 6.821.000
νεκρούς αµάχους και 21.228.000 τραυµατίες (Mougele 2011). 

Συµπεράσµατα

Είναι γεγονός ότι η τελική επιχείρηση της στρατιάς της Ανατολής το
Σεπτέµβριο του 1918 είναι υψίστης σηµασίας για την έκβαση του Μεγάλου
Πολέµου. Το πρώτο µέτωπο των Κεντρικών ∆υνάµεων που κατέρρευσε και

Εικόνα 6: Παράταξη των αντίπαλων δυνάµεων στη µάχη/διάσπαση του µετώπου 1918



σταδιακά οδήγησε στην νίκη της Αντάντ ήταν το Μακεδονικό και σηµατοδότη-
σε την αρχή του τέλους του πολέµου. 

Για την διεξαγωγή της τελευταίας επιχείρησης, καταλυτική ήταν η
Ελληνική συµµετοχή. Ο Στρατηγός Μίλν, ∆ιοικητής των Βρετανικών δυνάµεων
έγραψε προς τον Αρχιστράτηγο ∆αγκλή, ότι «άνευ της βοήθειας των Ελληνι-
κών στρατευµάτων θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί η σηµερινή νίκη» (ΓΕΣ
2002, 118). Αλλά και η Ελληνική επιτυχία στη µάχη του Σκρα διαδραµάτισε
σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις στο εν Μακεδονία θέατρο, αφού εξαιτίας αυτής
της νίκης (πεπεισµένος για την ικανότητα των Ελληνικών µεραρχιών) ο Στρα-
τηγός Γκιγιωµά επιστρέφοντας στο Παρίσι από το Μακεδονικό Μέτωπο το
καλοκαίρι του 1918, κατάφερε να πείσει τις κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας
να πραγµατοποιηθεί η τελική επιχείρηση του Σεπτεµβρίου. 

Η συνεισφορά της στρατιάς της Ανατολής στη διάρκεια του πολέµου
όµως δεν σταµατάει στην τελική επιχείρηση του Σεπτεµβρίου του 1918. Οι
προσπάθειες στο Μακεδονικό µέτωπο απέτρεψαν την κατάληψη όλης της
Βαλκανικής χερσονήσου από τις Κεντρικές ∆υνάµεις, κάτι που θα διευκόλυνε
τη θέση τους στην Ανατολή και θα επέτρεπε δηµιουργία βάσης υποβρυχίων
στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον θα είχε σταλεί ο όγκος των Αυστριακών, Γερµανι-
κών, Βουλγαρικών και Τουρκικών δυνάµεων που συµµετείχαν σε αυτό το θέα-
τρο επιχειρήσεων σε άλλα µέτωπα (όπως το ∆υτικό) µε δυσοίωνα αποτελέ-
σµατα για την Αντάντ. Τέλος, η στρατιά της Ανατολής έδωσε το Μοναστήρι
πίσω στους Σέρβους διατηρώντας την ενότητα και την ελπίδα αυτού του λαού.  

Επίλογος

Στα συµµαχικά νεκροταφεία του Ζέιτενλικ βρίσκονται θαµµένοι 20.500
στρατιώτες των συµµάχων της Αντάντ, που πολέµησαν στο Μακεδονικό Μέτω-
πο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Στη διάρκεια αυτού
του πολέµου βρέθηκαν στον Ελλαδικό χώρο στρατιώτες από τρεις ηπείρους
και ενώθηκαν σε µια Στρατιά της οποίας οι προσπάθειες και οι θυσίες αµφι-
σβητήθηκαν στην εποχή τους. 

Την εποχή του Μεγάλου Πολέµου στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειο-
ψηφία της κοινής γνώµης αλλά ακόµη και πολιτικών και στρατηγικών κύκλων
θεωρούσε το συγκεκριµένο θέατρο επιχειρήσεων ελάχιστης σηµασίας. Η διά-
σπαση του εχθρικού µετώπου όµως το Σεπτέµβριο του 1918 από τη στρατιά
της Ανατολής σε ένα τετραετή πόλεµο στάσιµο στα χαρακώµατα, µε την προ-
έλαση στο Σερβικό και το Βουλγαρικό έδαφος, αναδεικνύει τη σηµασία του
Μακεδονικού Μετώπου για την έκβαση του πολέµου αφού όπως επισηµαίνει
και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ «σε αυτό ακριβώς το µέτωπο που έχει τόσο κατηγο-
ρηθεί ξεκίνησε και η τελική κατάρρευση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών»
(Butcher 2013).
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Âéïãñáöéêü Óçìåßùìá

Ο  Αντιπλοίαρχος ∆ηµήτριος Κεχαγιάς ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα το
1973. Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων το 1992, από την οποία
αποφοίτησε το 1996 µε το βαθµό του Μάχιµου Σηµαιοφόρου. Έχει υπη-
ρετήσει σε Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) ως
∆ιευθυντής Οπλισµού, Επιχειρήσεων και Ύπαρχος. ∆ιετέλεσε Κυβερνή-
της στο Παράκτιο Περιπολικό (ΠΠ) ΣΤΑΜΟΥ και στο ΤΠΚ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ. Έχει υπηρετήσει ως επιτελής στο ΓΕΝ και το ΑΣ
καθώς ως επιτελής και ∆ιοικητής Συστοιχίας Κατευθυνοµένων Bληµάτων

CROATALE στο Ναύσταθµο Κρήτης. Έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή ∆ιευθυντών Επι-
στασιών (Σ∆ΕΠ) όπου έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης Αξιωµατικού Πυροβολικού ΤΠΚ και τη
Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών Ναυτικού (Σ∆ΕΠΝ) όπου και αποφοίτησε ως 1oς σπου-
δαστής της Εκπαιδευτικής Σειράς Σ∆ΕΠΝ 06/06. Είναι απόφοιτος του NAVAL
POSTGRADUATE SCHOOL στις Η.Π.Α. (Monterey - California) (Master of Science in
Management) ενώ κατά την παρούσα χρονική περίοδο είναι µεταπτυχιακός φοιτητής
στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στο πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο «∆ιεθνείς Σχέσεις και
Ασφάλεια». Οµιλεί την αγγλική, είναι παντρεµένος και έχει µία κόρη και ένα γιο.
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Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Θεσσαλονίκη
13 Μαρτίου - 15 Σεπτεµβρίου 2019

Το Μουσείο Νίκου
Καζαντζάκη και το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισµού, σε
συνδιοργάνωση µε την Περι-
φέρεια Κρήτης, παρουσίασαν
στην κατεξοχήν «βυζαντινή»
πόλη της Ελλάδας, τη Θεσσα-
λονίκη, την περιοδική έκθεση
µε τίτλο «Καζαντζάκης και
Βυζάντιο: η αναζήτηση του
θείου». Η έκθεση αποτελεί το
επιστέγασµα της συνεργασίας
των δύο Μουσείων που ξεκίνη-
σε το 2017 µε αφορµή τα 60
χρόνια από τον θάνατο του
Νίκου Καζαντζάκη.

Εκθέµατα και αρχεια-
κά τεκµήρια του Μουσείου
Καζαντζάκη, ορισµένα από τα
οποία εκτίθενται για πρώτη
φορά στο κοινό, όπως τα ηµε-
ρολόγια του συγγραφέα από
τις επισκέψεις του µε τον Άγγε-
λο Σικελιανό στο Άγιον Όρος
και τον Μωριά, Στην Έκθεση
συνέβαλαν µε παραχώρηση
οπτικοακουστικού υλικού τα
Αρχεία της ΕΡΤ ΑΕ και του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος.

Στόχος της Έκθεσης
είναι να αναδειχθούν οι άγνω-
στες όψεις της πολυεπίπεδης
και δηµιουργικής σχέσης του
Νίκου Καζαντζάκη µε τον πολι-
τιστικό πλούτο του βυζαντινού

ÐïëéôéóôéêÜ ÌïíïðÜôéá
Περιοδική Έκθεση

Καζαντζάκης και Βυζάντιο
η αναζήτηση του θε ίου 
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κόσµου και ο τρόπος που αυτή µετουσιώθηκε στο έργο του. Το προσκύνηµά
του στο Άγιον Όρος, η επαφή του µε το βυζαντινό τοπίο, η έµπνευσή του από
τα κείµενα της βυζαντινής γραµµατείας και η φιλοσοφική προσέγγιση βυζαντι-
νών χαρακτήρων (Ιουλιανός Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος) µέσω της δηµιουργικής του ενασχόλησης µε την τραγωδία,
είναι µερικές από τις πτυχές της σχέσης αυτής που πραγµατεύεται η Έκθεση. 

Η Έκθεση, την οποία επιµελήθηκαν από κοινού και σε µια δηµιουργι-
κή συνέργεια τα δύο Μουσεία, θα διαρκέσει από τις 13 Μαρτίου έως τις 15
Σεπτεµβρίου 2019 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, και
ώρα 8.00 µ.µ.. Η Έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα «Ευτυχία Κουρκουτί-
δου-Νικολα˙δου» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού.



Στην εκδήλωση των εγκαινίων απεύθυναν χαιρετισµό: η ∆ρ Αγαθονίκη
Τσιλιπάκου, ∆ιευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού, ο Καθηγητής
Μιχάλης Ταρουδάκης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη,
και ο κ. Κώστας Φασουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού και Απόδηµου
Ελληνισµού της Περιφέρειας Κρήτης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο φουαγιέ
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού και πλαισιώθηκε µουσικά µε αποσπά-
σµατα από το έργο του Χρήστου Λεοντή «Μήτηρ Θεού», που είναι βασισµένο
στον Ακάθιστο Ύµνο του Ρωµανού του Μελωδού. Συµµετείχε: η Ορχήστρα
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υπό τη ∆ιεύθυνση του ∆ηµή-
τρη ∆ηµόπουλου και Μέλη Χορωδιακών σχηµάτων του Αριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης. Προετοιµασία: Εριφύλη ∆αµιανού.

Χαιρετισµός της ∆ρ Αγαθονίκης Τσιλιπάκου, 
∆ιευθύντριας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού 

στα εγκαίνια της έκθεσης

Η περιοδική έκθεση µε τίτλο «Καζαντζάκης και Βυζάντιο: η αναζήτηση
του θείου» αποτελεί µία συνεργασία και συνέργια του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισµού µε το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη µε την υποστήριξη της Περιφέ-
ρειας Κρήτης. 

Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας των δύο Μουσεί-
ων που ξεκίνησε το 2017 µε αφορµή τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου
Καζαντζάκη. Το έτος εκείνο λοιπόν το Μουσείο µας απηύθυνε κάλεσµα συνερ-
γασίας προς ακαδηµἀκούς και άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης µας
για να συνδιοργανώσουµε δράσεις αφιερωµένες στη µνήµη του µεγάλου Ποι-
ητή, Φιλόσοφου, Στοχαστή, Ασκητή, Μύστη και ∆άσκαλου, µα πάνω απ’ όλα
του Ανθρώπου που υπερέβη τα ανθρώπινα, Νίκου Καζαντζάκη. Προς µεγάλη
µας χαρά ανταποκρίθηκε αµέσως ο Τοµέας Μεσαιωνικών και Νεότερων Ελλη-
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νικών Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. µέσω της καθηγήτριας
Τασούλας Μακροµιχελάκη, µε την οποία συνδιοργανώσαµε την εσπερίδα µε
τίτλο «Συντηρώ το µυαλό µου ακοίµητο»: µνήµη Νίκου Καζαντζάκη 1957 -
2017» µαζί µε το Τµήµα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ) και το Μουσείο
Καζαντζάκη. Η εσπερίδα αυτή ήταν η αρχή της συνεργασίας µας µε το κρητι-
κό Μουσείο δίνοντας την υπόσχεση συνδιοργάνωσης µιας περιοδικής έκθε-
σης µε θέµα «Καζαντζάκης και Βυζάντιο», η οποία θα είχε ως στόχο να ανα-
δείξει ένα ελάχιστα γνωστό θέµα: την πολυεπίπεδη και δηµιουργική σχέση του
Νίκου Καζαντζάκη µε τον κόσµο του Βυζαντίου και πώς αυτή µετουσιώθηκε
στο έργο του. Το 2017 οι δράσεις µας στη µνήµη Καζαντζάκη δεν περιορίστη-

καν στην προαναφερόµενη
εσπερίδα. Συνδιοργανώσαµε
µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσ-
σας και την Παγκρήτια Αδελ-
φότητα την Επιστηµονική
Συνάντηση µε τίτλο «Π. Πρε-
βελάκης - Ν. Καζαντζάκης:
γλώσσα, µετάφραση, ιστο-
ρία», η οποία και αποτέλεσε
την καταληκτήρια εκδήλωση
του ετήσιου εορτασµού της
Παγκρήτιας Αδελφότητας, µε
αφορµή τη συµπλήρωση 100
χρόνων δράσης της στη
Βόρειο Ελλάδα. Επίσης, σε
συνεργασία µε το Σύλλογο
Αποφοίτων Τµήµατος Θεά-
τρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ οργανώσαµε
στην αίθουσα µε θέµα το
Κάστρο της µόνιµης έκθεσης
του Μουσείου µας δραµατο-
ποιηµένη αφήγηση αποσπα-
σµάτων του µυθιστορήµατος
του Καζαντζάκη «Στα παλάτια
της Κνωσού» για παιδιά ηλι-
κίας 8-12 χρονών.

Ο Νίκος Καζαντζά-
κης είναι γνωστός στο ευρύ
κοινό περισσότερο ως πεζο-
γράφος, λόγω των γνωστών
µυθιστορηµάτων που συνέ-
γραψε στην τελευταία περίο-
δο της δηµιουργίας του,
κυρίως από το 1946 κ.ε., ορι-
σµένα από τα οποία µάλιστα,
όπως ο Βίος και η Πολιτεία
του Αλέξη Ζορµπά και ο
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Τελευταίος Πειρασµός µεταφέρθηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία στη µεγάλη οθόνη
από δηµοφιλείς σκηνοθέτες, µετά το θάνατό του, προξενώντας µάλιστα και
ποικίλες αναταράξεις. Με τις προηγούµενες δράσεις µας, την έκθεση «Καζα-
ντζάκης και Βυζάντιο», αλλά και άλλες εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν, στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Αη ∆ηµήτρη
- ανήµερα του Αη ∆ηµήτρη, του αγίου που του χάρισε ο συνοδοιπόρος του
Άγγελος Σικελιανός, άφησε την τελευταία του πνοή ο Καζαντζάκης το 1957-
στοχεύουµε να φωτίσουµε παραγνωρισµένες ή λιγότερο γνωστές πτυχές του
έργου του Νίκου Καζαντζάκη: Τον ποιητή και θεατρικό συγγραφέα, τον ασυµ-
βίβαστο άνθρωπο, το ανήσυχο πνεύµα που βασανίζεται από τις µεταφυσικές
και υπαρξιακές αγωνίες και τα θεµελιώδη ερωτήµατα και προβλήµατα που
απασχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο. Την αδιάκοπη επίπονη πορεία του
Καζαντζάκη, την εµµονή του στην αναζήτηση του Θεού και την ένωσή του µαζί
του, ενός ανθρώπου που ψάχνει να βρει τη λύτρωση του ανθρώπου από τα
δεινά της καθηµερινότητας και µέσα από αυτήν την προσωπική του απελευθέ-
ρωση, εµπνεόµενος, κυριεµένος, από τις µεγάλες ηρωικές και παράλληλα
τραγικές ψυχές της ανθρωπότητας, για τις οποίες ο Καζαντζάκης συγγράφει
διατυπώνοντας µέσω αυτών τη φιλοσοφία του για τη ζωή και το θάνατο, τις
αντιλήψεις περί ηθικής, τις προκαταλήψεις και τις κοινωνικές αποδοχές και τις
επιδράσεις τους στον άνθρωπο. Η ανέλπιδη πάλη για µια µεγάλη ιδέα αποτε-
λεί ένα από τα σταθερά µοτίβα των έργων του Καζαντζάκη. Λευτεριά, τιµή και
αξιοπρέπεια το τρίπτυχο της προσωπικότητας του ίδιου. «Να αγωνίζεσαι
χωρίς ελπίδα, να πολεµάς παρ’ όλο που δεν υπάρχει τέλος ή ανταµοιβή», το
ιδεώδες του καζαντζακικού ήρωα και ανθρώπου. Αυτό το ιδεώδες είναι περισ-
σότερο από ποτέ επίκαιρο στις µέρες µας, στον 21ο αιώνα, σε µια εποχή µετά-
βασης, που φαίνεται να κρατά ακόµη πολύ. Γι αυτό ο Καζαντζάκης είναι τώρα
πιο επίκαιρος από ποτέ, πιο ζωντανός από ποτέ….. 

∆ρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου
∆ιευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού

Πληροφορίες 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

www.mbp.gr | Τ 2310 306400

Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη 
www.kazantzaki.gr | Τ 2810 741689
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∆ραστηριότητες ôçò ÁÄÉÓÐÏ

Έναρξη 16ης Εκπαιδευτικής Σειράς

Την ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2018, έλαβε χώρα η επίσηµη έναρξη της
16ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου.

Στην 16η εκπαιδευτική σειρά φοιτούν συνολικά διακόσιοι δέκα τέσσε-
ρις (214) Αξιωµατικοί όλων των κλάδων των Ε∆ της Ελλάδος, της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και άλλων χωρών, καθώς και τρεις (3) Αξιωµατικοί των Σωµάτων
Ασφαλείας της Ελλάδος. 
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Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 έλαβε χώρα στην έδρα της
Σχολής, η τελετή ορκωµοσίας 82 Αξιωµατικών της 4ης σειράς του ∆ιατµη-
µατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «∆ιεθνείς Σχέ-
σεις και Ασφάλεια», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
σε συνεργασία µε την Α∆ΙΣΠΟ, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Πτέραρ-
χου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου και του Αντιπρύτανη ∆ιοικητικών Υποθέσε-
ων, Ακαδηµἀκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµί-
ου Μακεδονίας κ. ∆ηµήτριου Κυρκιλή.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της
Κύπρου κ. Σπύρος Μιλτιάδης, ο ∆κτης του Γ΄ΣΣ Αντιστράτηγος Κωνστα-
ντίνος Κούτρας, ο Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστηµών και Τεχνών του ΠΑΜΑΚ κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, εκπρόσωποι
θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Θεσσαλονίκης,
καθώς επίσης και συγγενείς των αποφοίτων Αξκων.
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Τελετή Ορκωµοσίας 4ης Σειράς ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 



Το διάστηµα από την ∆ευτέρα 25 Φεβ 2019 έως και την Παρα-
σκευή 01 Μαρ 2019 πραγµατοποιήθηκε στην Α∆ΙΣΠΟ, το Σχολείο Προσα-
νατολισµού Κοινής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας (Common Security
and Defense Policy Orientation Course) στo πλαίσιο της Κοινής Εξωτερι-
κής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Το Σχολείο πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Α∆ΙΣΠΟ,
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ) και υπό την
αιγίδα του Ευρωπἀκού Κολεγίου Άµυνας και Ασφάλειας (European
Security Defense College - ESDC). Το σχολείο διεξήχθη στην αγγλική
γλώσσα. 

Κατά τη διάρκεια του σχολείου έγιναν εισηγήσεις από διπλωµά-
τες, στρατιωτικούς, καθηγητές Πανεπιστηµίου, εκπροσώπους ∆ιεθνών
Οργανισµών και Χωρών της ΕΕ. Το Σχολείο παρακολούθησαν 74 συµµε-
τέχοντες από 15 χώρες της ΕΕ, απαρτιζόµενοι από στρατιωτικούς, µετα-
πτυχιακούς φοιτητές του ΠΑ.ΜΑΚ, καθώς και υπαλλήλους διπλωµατικών
σωµάτων χωρών της ΕΕ και διαφόρων Ευρωπἀκών Οργανισµών.

Έναρξη 4ου Σχολείου Προσανατολισµού της ΕΕ 
(EU Orientation Course)
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε
από την Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, ηµερίδα µε θέµα:

«Τα Εθνικά Συµφέροντα υπό τον Πυλώνα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου»

Οι εισηγήσεις των θεµατικών ενοτήτων πραγµατοποιήθηκαν από τους:

α. Άγγελος Γιόκαρης, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). 

β. Βενιαµίν Καρακωστάνογλου, Λέκτορας του Τοµέα ∆ιεθνών Σπου-
δών της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ).

γ. Άννα Κωνσταντινίδου, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

δ. Πχης Γεώργιος Χρυσοχού ΠΝ, Επιτελής ΓΕΝ/Α2.

Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ µε θέµα: «Τα Εθνικά Συµφέροντα
υπό τον Πυλώνα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου» 
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε
από την Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, ηµερίδα µε θέµα:

«∆ιαχείριση Στρες Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων»

Οι εισηγήσεις των θεµατικών ενοτήτων πραγµατοποιήθηκαν από
τους:   

α. Σχης (ΥΙ) Πέτρος Φωτιάδης 
β. Ανχης (ΥΙ) Παύλος Νταφούλης
γ. Ανχης (ΥΙ) Παναγιώτης Παναγιωτίδης
δ. Ανχης (ΥΙ) Ευάγγελος Καρανίκας
ε. Ανχος (ε.α) Σπυρίδων Κονιδάρης ΠΝ

Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ µε θέµα: «∆ιαχείριση Στρες στο
Προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆)»
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Επίσκεψη του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερι-
κών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπἀκής

Ένωσης κ. ∆ηµήτριου Αβραµόπουλου στην Α∆ΙΣΠΟ

Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαιδευτικής

Σειράς, την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε την Σχολή ο Επίτροπος

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης κ. Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος, ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα

«Μεταναστευτική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μετά την ολοκλήρωση της διά-

λεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος

επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.
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Επίσκεψη Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας της
∆ηµοκρατίας στην Α∆ΙΣΠΟ

Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαιδευτι-
κής Σειράς, την ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Γενικός
Γραµµατέας της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας, Πρέσβης ε.τ κ. Γεώργιος Γεν-
νηµατάς, ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Eλληνοτουρκικές Σχέ-
σεις». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους
σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε τη
Σχολή η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η
οποία πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Οργάνωση - ∆οµή Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, ∆υσχέρειες - Προοπτική - Επιδιώξεις». Μετά την ολοκλή-
ρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και
αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότητάς της.

Επίσκεψη της Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε την
Σχολή ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος, ο
οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Οργάνωση - ∆οµή Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, ∆υσχέρειες - Προοπτική - Επιδιώξεις». Μετά την ολο-
κλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές
και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε την Σχολή
ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ κ. Μιχαήλ Τσαµάζ, ο
οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Στρατηγική Ανάπτυξης και
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υπο-
βλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος
επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη του Προέδρου και ∆ιευθύνων Συµβούλου
του ΟΤΕ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 επισκέφθηκε τη
Σχολή ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο οποί-
ος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Σχεδίαση - ∆ιεξαγωγή Επιχειρήσε-
ων από Αρχηγείο Στόλου». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλή-
θηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί
θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2018 επισκέφθηκε την Σχολή ο
Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούµης, ο
οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Σχεδίαση - ∆ιεξαγωγή Επιχει-
ρήσεων από ΑΤΑ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν
ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων
αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε τη Σχολή
ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Ηλίας
Λεοντάρης, ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Αποστολή - Προ-
κλήσεις ΓΕΕΦ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτή-
σεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµο-
διότητάς του.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΦ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε την Σχολή ο
∆κτης 1ης Στρατιάς, Αντγος ∆ηµόκριτος Ζερβάκης, ο οποίος πραγµατο-
ποίησε διάλεξη µε θέµα «Σχεδίαση - ∆ιεξαγωγή Επιχειρήσεων από 1η
Στρατιά». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις
από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµά-των αρµοδιό-
τητάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς στην Α∆ΙΣΠΟ

74 ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç



Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή
ο  ∆ιοικητής  του Γ’ ΣΣ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Μπίκος, ο
οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Αποστολή - Οργάνωση - Προ-
οπτικές Γ΄ΣΣ/NRDC-GR». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθη-
καν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί
θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού Γ΄ΣΣ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τετάρτη 05 ∆εκεµβρίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή
ο ∆ιοικητής  του  ∆’ Σώµατος Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καµπάς,
ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Σχεδίαση - ∆ιεξαγωγή Επιχει-
ρήσεων από το ∆΄ΣΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν
ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων
αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού ∆΄ΣΣ στην Α∆ΙΣΠΟ

76 ÄéáêëáäéêÞ Åðéèåþñçóç



Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, τη Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή ο
∆ιοικητής ΑΣ∆ΕΝ, Αντγος Νικόλαος Μανωλάκος, ο οποίος πραγµατοποί-
ησε διάλεξη µε θέµα «Σχεδίαση - ∆ιεξαγωγή Επιχειρήσεων από την
ΑΣ∆ΕΝ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις
από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότη-
τάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού ΑΣ∆ΕΝ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018 επισκέφθηκε τη Σχολή
ο ∆ιοικητής ΑΣ∆ΥΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, ο οποίος
πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Η Συµβολή της ΑΣ∆ΥΣ στην Αποστολή
του ΣΞ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις
από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότη-
τάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού ΑΣ∆ΥΣ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, τη ∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου 2018 επισκέφθηκε την Σχολή
ο ∆ιοικητής ∆ΑΥ, Υποπτέραρχος (Ι) Θεµιστοκλής Μπουρολιάς, ο οποίος
πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Η Συµβολή της ∆ΑΥ στην Αποστολή
της ΠΑ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις
από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεµάτων αρµοδιότη-
τάς του.

Επίσκεψη ∆ιοικητού ∆ΑΥ στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε την Σχολή ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος, Αντγος Ανδρέας
Αποστολόπουλος, ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Αποστολή
- Οργάνωση - Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης
υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλο-
γος επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνοµίας
Βορείου Ελλάδος στην Α∆ΙΣΠΟ
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Στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 16ης Εκπαι-
δευτικής Σειράς, τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 επισκέφθηκε την Σχολή
ο ∆κτής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοµού Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος
Παχίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος πραγµατοποίησε διάλεξη µε θέµα «Απο-
στολή - Οργάνωση - Επιχειρήσεις ΠΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλε-
ξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διά-
λογος επί θεµάτων αρµοδιότητάς του.

Επίσκεψη του ∆ιοικητού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Νοµού Θεσσαλονίκης στην Α∆ΙΣΠΟ
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Την ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε στην
Α∆ΙΣΠΟ εκδήλωση προς τιµήν των διατελεσάντων ∆ιοικητών της Ανωτά-
της Σχολής Πολέµου. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο διατή-
ρησης των δεσµών των διατελεσάντων ∆ιοικητών µε την Α∆ΙΣΠΟ και µε
σκοπό την ενηµέρωσή τους σε θέµατα που αφορούν σε δραστηριότητες
της Σχολής και στις προοπτικές της.

Εκδήλωση προς τιµήν των διατελεσάντων 
∆ιοικητών της ΑΣΠ
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Tην Τρίτη 20 Νοεµβρίου 2018, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος της 16ης ΕΣ, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις
της Σχολής, στην 71 Α/Μ ΤΑΞ. στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρή-
σεων (ΕΚΑΕ) και στο Οχυρό «ΡΟΥΠΕΛ».

Σκοπός των παραπάνω επισκέψεων, ήταν η ενηµέρωση των σπου-
δαστών επί της αποστολής, οργάνωσης και λειτουργίας της 71 Α/Μ ΤΑΞ
και παρακολούθηση της τελικής ηµέρας της άσκησης «MULTILAYER -
18», η ενηµέρωση επί της αποστολής, οργάνωσης και λειτουργίας του
ΕΚΑΕ και η περιήγηση στις εγκαταστάσεις του οχυρού «ΡΟΥΠΕΛ» καθώς
και η ενηµέρωση για τη συµβολή του κατά τη µάχη των Οχυρών.

Στις επισκέψεις συµµετείχε το σύνολο των σπουδαστών, χωρισµέ-
νοι σε τρεις (3) οµάδες συνοδευόµενοι από τη ∆ιοίκηση και εκπαιδευτικό
προσωπικό της Σχολής. 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην 71 Α/Μ ΤΑΞ. 
στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων

(ΕΚΑΕ) και στο Οχυρό «ΡΟΥΠΕΛ».
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Η Βιβλιοθήκη µας
Η στήλη µε τις προτάσεις της βιβλιοθήκης της σχολής,
επιλεγµένων µέσα από το σύνολο των τίτλων που διαθέτει

Óõããñáöείò: Σταύρος Λυγερός, Κώστας Μελάς
Ôßôëïò: Μετά τον Ερντογάν τί;
Åêäüóåéò: Πατάκη

Ο Σταύρος Λυγερός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Πτυχίο
Μαθηµατικών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές
διεθνών σχέσεων και διεθνών οικονοµικών σχέσεων στη Σχολή Ανωτά-
των Σπουδών (Ecole des Hautes Etudes) στο Παρίσι. Μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέµβριο του

1973. Προηγούµενα βιβλία του: "Φοιτητικό κίνηµα και ταξική πάλη στην Ελλάδα" (1977, 2
τόµοι, εκδόσεις Στοχαστής), "ΠΑΣΟΚ, το σύνδροµο του µεγάλου ασθενούς" (1990, εκδό-
σεις Στοχαστής), "Σκόπια, το αγκάθι της Βαλκανικής" (1992, εκδόσεις Λιβάνη), "Άνεµοι
πολέµου στα Βαλκάνια" (1992, εκδόσεις Λιβάνη), "Κύπρος: Στα όρια του αφανισµού"
(1993, εκδόσεις Λιβάνη), "Το παιχνίδι της εξουσίας" (1996, εκδόσεις Λιβάνη), "Εν ονόµατι
της Μακεδονίας: Ο διπλωµατικός πόλεµος για το όνοµα" (2008, εκδόσεις Λιβάνη) και
"Σταυροφόροι χωρίς σταυρό: Ισλαµική τροµοκρατία, ΗΠΑ και νεοοθωµανισµός" (2010,
εκδόσεις Λιβάνη), Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία (2011, Εκδ. Πατάκη). Είναι συγ-
γραφέας δεκάδων µεγάλων άρθρων-µελετών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την Τουρ-
κία, το Κυπριακό, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις και για εσω-
τερικά πολιτικά θέµατα. Έχει εργασθεί ως κοινοβουλευτικός συντάκτης (εφηµερίδα Θεσ-
σαλονίκη), ως πολιτικός-διπλωµατικός σχολιαστής στα περιοδικά "Αντί", "Άµυνα και
∆ιπλωµατία", στις εφηµερίδες "Ποντίκι", "Ελευθεροτυπία", "Πρώτη", "Επικαιρότητα", "Επεν-
δυτής", "Εξουσία", "Αξία", "Καθηµερινή" " Πρώτο Θέµα", στο περιοδικό Επίκαιρα στους
ραδιοσταθµούς Κανάλι 15, Σκάι, Αντένα, Πλάνετ, Κανάλι 1 και Παραπολιτικά FM.

Κώστας Μελάς

Ο Κώστας Μελάς διδάσκει διεθνή χρηµατοοικονοµική και
τραπεζική στο Πάντειο Πανεπιστήµιο όπου υπηρετεί ως καθηγητής.
Την περίοδο 1996-2008 δίδαξε νοµισµατική θεωρία και πολιτική στο
Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Έλαβε το πτυχίο του από τη Σχολή Οικονοµίας
και Εµπορίου του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας και αναγορεύτηκε
διδάκτωρ στο Τµήµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Παντείου µε ειδίκευση στα ∆ιεθνή Νοµισµατικά. Έχει εργαστεί ως σύµ-
βουλος διοικήσεως της Εµπορικής Τραπέζης (1985-2010) και διευθυ-

ντής του Επιµορφωτικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της (1996-2005). Εξέδωσε µεταξύ
άλλων: Παγκοσµιοποίηση (1999), Νεοσυντηρητικοί (2007), Η σαστισµένη Ευρώπη (2009),
Οι σύγχρονες κρίσεις του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (2011), Μικρά
µαθήµατα για την ελληνική οικονοµία (2013), Μετά τον Ερντογάν τι; (από κοινού µε τον Σ.
Λυγερό, 2013), Η ατελέσφορη επιστήµη (2013). Είναι πρόεδρος του Οµίλου Πολιτικού και
Οικονοµικού Προβληµατισµού.

Η Τουρκία του 2013 δεν θυµίζει σε πολλά την Τουρκία της
κρίσης του 2002. Ο Σταύρος Λυγερός οδηγεί τον αναγνώστη
στους µαιάνδρους του ακήρυχτου πολέµου νεοοθωµανών-κεµα-
λιστών, που είχε τα πάντα: εκλογικές µάχες, πολιτικές ίντριγκες,
δηµοψηφίσµατα, διαπλοκή του "βαθέος κράτους" µε το οργανω-
µένο έγκληµα, συνωµοσίες, προβοκάτσιες, δολοφονίες, απόπει-
ρες πραξικοπήµατος, αµερικανικό "δάκτυλο", αντικρουόµενες
δικαστικές διώξεις, θρησκευτικές αδελφότητες, βαρόνους του
χρήµατος και σκληρές συγκρούσεις για τον έλεγχο ΜΜΕ.

Ο ακήρυκτος αυτός πόλεµος διασυνδέεται µε τον 30ετή
πραγµατικό πόλεµο εναντίον των Κούρδων ανταρτών. Ο αγώνας
του PKK διαχώρισε αµετάκλητα την κουρδική ταυτότητα από την



τουρκική. Όταν το 1999 συνελήφθη ο Οτσαλάν, οι Τούρκοι πίστεψαν ότι είχαν νικήσει.
Σήµερα, ο Ερντογάν διαπραγµατεύεται µαζί του πολιτική λύση.

Ο Σταύρος Λυγερός φωτίζει τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, τις οποίες έχει τροφοδοτήσει και η ανακάλυψη ενεργειακών πηγών: το αυτο-
κρατορικό σύνδροµο της διψασµένης για ενέργεια Τουρκίας, την "Αραβική Άνοιξη", την
ισραηλινή πολιτική, τη µετατροπή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε αποικία χρέους και το
επικείµενο ξανασερβίρισµα του σχεδίου Ανάν. Υπό αυτό το πρίσµα αναλύει το ζήτηµα
της ΑΟΖ και το πλέγµα των ελληνοτουρκικών, ανασκευάζοντας κυρίαρχους µύθους
("εξηµέρωση του θηρίου" και "καλός ο Ερντογάν, κακοί οι στρατηγοί").

Τον χάρτη της τουρκικής οικονοµίας συνθέτει ο Κώστας Μελάς. Με βάση πρω-
τογενείς στατιστικές αποκωδικοποιεί τα µεγέθη, τη δυναµική και τις αντιφάσεις της. Αυτό
που µέχρι τώρα είναι το πλεονέκτηµα είναι και η αχίλλειος πτέρνα του τουρκικού µοντέ-
λου. Εάν σταµατήσει η εισροή κεφαλαίων, η φούσκα θα σκάσει.

Το βιβλίο είναι γραµµένο αρθρωτά, κατά τρόπο που η καθεµία από τις τέσσε-
ρις ενότητές του να µπορεί να διαβαστεί αυτόνοµα.

Óõããñáöέαò: Νότα Κυριαζή
Ôßôëïò: Η Κοινωνιολογική Έρευνα 

Åêäüóåéò: Ελληνικά Γράµµατα

H Νότα Κυριαζή γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσε και σπού-
δασε κοινωνιολογία στο McGill University στο Μόντρεαλ του Καναδά
σπούδασε και συνέχισε µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην
κοινωνιολογία στο Indiana University (Bloomington) των ΗΠΑ, από το
οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτωρ (Ph.D.) κοινωνιολογίας. Με την ολοκλή-
ρωση των σπουδών της, επέστρεψε στο Μόντρεαλ όπου και ξεκίνησε την ακαδηµἀκή της
καριέρα.

∆ιετέλεσε µόνιµη καθηγήτρια επί σειρά ετών στο Concordia University και στο
Institut d'Εtudes Politiques στο Παρίσι. Σήµερα είναι καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνιολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Αγαπά και ασχολείται εντατικά µε την φωτογραφία και έχει παρουσιάσει ατοµι-
κή έκθεση στην γκαλερί a.antonopoulou.art.

Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών
µεθόδων και τεχνικών της κοινωνιολογικής έρευνας, µε έµφαση
στις θεωρητικές και τεχνικές τους παραδοχές και στις επιπτώσεις
τους στη συγκέντρωση, την οργάνωση και την ερµηνεία των απο-
τελεσµάτων. Οι βασικές θεµατικές ενότητες που καλύπτονται
είναι:

- Η σχέση Θεωρίας και εµπειρικής έρευνας
- Η ποσοτική µέτρηση των κοινωνικών φαινοµένων
- Οι µέθοδοι επιλογής του δείγµατος
- Το ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη
- Οι βασικές µέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης των δεδοµένων
- Η συµµετοχική παρατήρηση
- Η ανάλυση περιεχοµένου
- Η ιστορική και συγκριτική ανάλυση
- Ζητήµατα δεοντολογίας στην έρευνα
Το βασικό συµπέρασµα που συνάγεται από την παρουσίαση είναι ότι η πολλα-

πλότητα και η αλληλεπίδραση των επιπέδων της κοινωνικής πραγµατικότητας επιζητούν
συνδυασµό διαφορετικών µεθόδων για την πιο αποτελεσµατική διερεύνηση των µηχανι-
σµών µέσω των οποίων τα επίπεδα αυτά διασυνδέονται.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
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ΚΑΘΗΚΟΝ

Πράττων τα σαυτού, µη τα των άλλων σκόπει.
(Κάνοντας αυτά που έχεις να κάνεις, 

µη κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι)

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα,
είναι να νιώσεις µέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτε-

ρο, να φωτίσεις την ορµή τους και να συνεχίσεις το έργο
τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη µεγάλη

εντολή να σε ξεπεράσει.

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου να δώσει πίσω στον κόσµο
τουλάχιστον το ισοδύναµο αυτού που έχει πάρει από αυτόν.

Αλβέρτος Ἀνστάιν, 1879-1955, Γερµανοεβραίος φυσικός

∆ικαιώµατα που δεν προκύπτουν από ένα καθήκον που επι-
τελέσαµε καλά, δεν αξίζουµε να τα έχουµε.

Μαχάτµα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός ηγέτης

Πρέπει να έχουµε και φίλους και εχθρούς. Τους φίλους, για
να µας θυµίζουν το καθήκον µας και τους εχθρούς, για να

µας υποχρεώνουν να το κάνουµε.

Πλούταρχος, 47-120 µ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Απάνθισµα Σοφίας
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‘Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία’

Μπορώ να γίνω ευτυχισµένος µε τα πιο απλά πράγµατα

και µε τα πιο µικρά..

Και µε τα καθηµερινότερα των καθηµερινών.

Μου φτάνει που οι εβδοµάδες έχουν Κυριακές.

Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα 

για το τέλος τους.

Που οι χειµώνες έχουν πέτρινα, χιονισµένα σπίτια.

Που ξέρω ν΄ ανακαλύπτω τα κρυµµένα πετροράδικα στις

κρυψώνες τους.

Μου φτάνει που µ΄ αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι.

Πολύ…

Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους.

Πολύ…

Που ξοδεύω τις ανάσες µου µόνο γι΄ αυτούς.

Που δεν φοβάµαι να θυµάµαι.

Που δε µε νοιάζει να µε θυµούνται.

Που µπορώ και κλαίω ακόµα.

Και που τραγουδάω… µερικές φορές…

Που υπάρχουν µουσικές που µε συναρπάζουν.

Και ευωδιές που µε γοητεύουν.

Οδυσσέας Ελύτης

Καλλιτεχνικη µατιά
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Καλλιτεχνική µατιά

‘Λήµνος’

Ένας κόλπος αγκαλιά, ένας ήλιος ζεστασιά,

φλοίσβος θάλασσας γλυκός, ήχος γης µοναδικός.

Γεύοµαι κι εγώ ξανά, την αλµύρα του νοτιά.

Είναι η τύχη µου βουνό, που αγαπάω ό,τι ζω.

Μια στιγµή µοναχική, είναι γλύκα αληθινή,

που αφήνει την ψυχή, να πετάξει σαν πουλί

κι από ‘κει ψηλά µπορεί, τ’ όνειρό της να γευτεί.

Πρόκειται για ένα 
από τα εικονογραφηµένα ποιήµατα, 

της Μονίµου Υπαλλήλου της Πολεµικής 
Αεροπορίας Ελευθερίας Καρατσίν 

το οποίο εµπεριέχετε στη συλλογή της,
µε τίτλο ‘Ζωγραφοποιήµατα’.



...για τον ελεύθερο χρόνο

Λαβύρινθος: Βρείτε το δρόµο
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...για τον ελεύθερο χρόνο
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Sudoku

Καλή επιτυχία!!!!
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...για τον ελεύθερο χρόνο

Κανόνες Sudoku

- Το Sudoku παίζεται µέσα σε ένα πλέγµα τετραγώνων 9x9 που διαι-
ρείται  σε υποπλέγµατα 3Χ3 τα οποία ονοµάζουµε "περιοχές":

- Το Sudoku δίνεται προς λύση µε µερικά από τα τετράγωνα των
περιοχών του πλέγµατος να είναι γεµάτα ήδη µε κάποιους αριθµούς.

- Επιδίωξη για λύση του παιχνιδιού είναι να γεµίσουµε τα κενά τετρά-
γωνα µε αριθµούς από το 1 έως το 9 ακολουθώντας τους παρακάτω
κανόνες:

1. Ο ίδιος αριθµός µπορεί να εµφανιστεί µόνο µία φορά σε κάθε
σειρά.
2. Ο ίδιος αριθµός µπορεί να εµφανιστεί µόνο µία φορά σε κάθε
στήλη.
3. Ο ίδιος αριθµός µπορεί να εµφανιστεί µόνο µια φορά στα
τετράγωνα µιας περιοχής 3Χ3.

* Περίληψη οδηγιών Sudoku: Ενας αριθµός πρέπει να εµφανιστεί µόνο
µία φορά σε κάθε σειρά, κάθε στήλη και σε κάθε µια περιοχή 3Χ3.



Tο Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Προσωπικού (ΓΝΥΠ),
Κεντρικής, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων

Νήσων, στο πλαίσιο µέριµνας για το προσωπικό και µε
γνώµονα την βελτιστοποίηση των νοµικών υπηρεσιών
του, παρέχει τη δυνατότητα νοµικής υποστήριξης σε

όσα στελέχη το επιθυµούν.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στελεχών που δεν
έχουν τη δυνατότητα να επισκευθούν το ΓΝΥΠ τις εργά-

σιµες ηµέρες και ώρες το γραφείο κατόπιν ραντεβού
λειτουργεί και το 1ο Σάββατο κάθε µήνα (09:00-13:00).

Το ΓΝΥΠ παρέχει νοµική υποστήριξη στο σύνολο του εε
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σε

Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων ∆υνάµεων οι οποίες
εδρεύουν στη ζώνη ευθύνης του, καθώς και στο 

προσωπικό που παρακολουθείται υπηρεσιακά από το
οικείο Φρουραρχείο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόµενοι
να ενηµερώνουν προηγουµένως τον Αξκό ΓΝΥΠ 

αναφορικά µε την επίσκεψή τους, τηλεφωνικά 
στο 2310893839, (ΕΨΑ∆ 8313839) 

ή στη δνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
email: gss-gnyp@army.gr.
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