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ημερομηνίες, στατιστικές, συμπεράσματα, πηγές, απόψεις κτλ) αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του 
αρθρογράφου και όχι του περιοδικού Σ τ ρ α τ η γ ε ῖ ν .   
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ΣΥΝΟΨΗ  

Η στρατιωτική εισήγηση είναι θεμελιώδες στοιχείο της ομαλής λειτουργίας των 
πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων (ΠΣΣ), αλλά και της λήψεως αποφάσεως από την πολιτική 
ηγεσία, για τη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος. Η στρατιωτική εισήγηση 
διαμορφώνεται και υποβάλλεται σε καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο, απευθύνεται προς τους 
νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους της Πολιτείας, που έχουν την τελική αρμοδιότητα 
λήψεως αποφάσεως, η οποία πρέπει να είναι ειλικρινής, ακομμάτιστη και πολιτικά ενήμερη. 
Στην Ελλάδα η στρατιωτική εισήγηση είναι μονοπρόσωπη εκ μέρους μόνον του Α/ΓΕΕΘΑ 
και μυστική ενώ υποβάλλεται εντός ενός δυσλειτουργικού συστήματος διοικήσεως και 
ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Είναι βασικά μονής κατευθύνσεως προς την 
Κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και προς τη Βουλή, 
δημιουργώντας ουσιαστικά περιθώρια ελέγχου και λογοδοσίας των στρατιωτικών και στη 
Βουλή. Το πεδίο της εισηγήσεως θα πρέπει να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων 
παραγόντων της στρατιωτικής ηγεσίας, έκαστος στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, ώστε να 
ενισχυθεί η αξιοπιστία αλλά και το εύρος των επιλογών της πολιτικής ηγεσίας. Η 
επανεξέταση του συστήματος διοικήσεως και ελέγχου αλλά και αλλαγή κουλτούρας στο 
πεδίο των ΠΣΣ θα διευρύνει το πεδίο αλλά και  την ποιότητα της στρατιωτικής εισηγήσεως.  

 
Λέξεις κλειδιά: Πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, στρατιωτική εισήγηση, ειλικρινής, πολιτικά 
ενήμερη, αλλαγή κουλτούρας. 
 
 
 
 

 Στα υψηλότατα επίπεδα, η πολεμική τέχνη εξελίσσεται σε πολιτική ….  
Καμία σοβαρή πρόταση σχετικά με τον πόλεμο δεν μπορεί να λειτουργήσει 

παραγνωρίζοντας τους πολιτικούς παράγοντες.1 
 

Σκοπός  

 

Σκοπός του παρόντος είναι η διερεύνηση του πλαισίου της στρατιωτικής εισηγήσεως 
προς την Κυβέρνηση για την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος, στο 
πλαίσιο της Εθνικής Ασφαλείας. 
 

                                            
1 Carl von Clausewitz, On War, tr. Michael Howard, Peter Paret, (Princeton University Press, 1984), σ. 607-
608. 
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ΓΚΙΝΗΣ 

Γενικό Πλαίσιο 
 

Η πεμπτουσία των Πολιτικο-Στρατιωτικών Σχέσεων (ΠΣΣ) και του πολιτικού ελέγχου 
σφυρηλατείται και αντικατοπτρίζεται μέσω των διαβουλεύσεων μεταξύ της πολιτικής και 
της στρατιωτικής ηγεσίας μιας χώρας, με σκοπό  τη λήψη αποφάσεως σχετικά με την 
ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος. Στη διαδικασία αυτή, η 
στρατιωτική συμμετοχή και συνεισφορά συγκεφαλαιώνεται στη στρατιωτική  εισήγηση 
προς την πολιτική ηγεσία. Η στρατιωτική εισήγηση διασυνδέει τη στρατιωτική ισχύ με την 
πολιτική, προς διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής, για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων.  

Στις δημοκρατίες, η κυβέρνηση εκλέγεται από το λαό, ενασκεί έλεγχο επί των 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και έχει την τελική ευθύνη για την άμυνα και ασφάλεια της 
χώρας. Ο πολιτικός έλεγχος των ΕΔ πηγάζει από το Σύνταγμα και διαμορφώνεται από το 
σχετικό νομικό πλαίσιο αλλά και την πρακτική εφαρμογής του. Επίσης, είναι θεμελιώδης για 
τη διαμόρφωση αρμονικής σχέσεως μεταξύ των ΕΔ και του έθνους συνολικά. Οι 
στρατιωτικοί είναι υποχρεωμένοι νομικά, αλλά και ηθικά, να παρέχουν συμβουλές και 
εισηγήσεις προς την κυβέρνηση, επί θεμάτων εθνικής αμύνης και ασφαλείας, έκαστος 
εντός της αρμοδιότητάς του. 

 Ο Samuel Huntington στην κλασσική θεωρία του για τον αντικειμενικό πολιτικό 
έλεγχο των στρατιωτικών, θεωρεί ότι η δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού σώματος 
αξιωματικών αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση του πολιτικού ελέγχου. Η πολιτική 
ηγεσία αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό των στρατιωτικών και τους παρέχει αυτονομία στη 
διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι στρατιωτικοί 
αποδέχονται την ανάπτυξη υψηλής επαγγελματικής εξειδικεύσεως, τη  λογοδοσία στην 
πολιτική ηγεσία και την τήρηση πολιτικής ουδετερότητας. Δηλαδή, το σώμα των 
αξιωματικών είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις εντολές κάθε πολιτικής ομάδας, η οποία 
εξασφαλίζει με νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες την εξουσία. Όταν, όμως, αποφασίζεται η 
χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κινούνται σε 
σαφώς διακριτά πεδία και αντίστοιχες ευθύνες. Η πολιτική ηγεσία θέτει τους εθνικούς 
στόχους, παρέχει έγκαιρη και ευρεία πολιτική κατεύθυνση και αποφασίζει για τη 
χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος. Η στρατιωτική ηγεσία προσδιορίζει τον τρόπο 
επιτεύξεως  των ανατεθέντων στόχων και διεξάγει τις προς τούτο απαραίτητες 
επιχειρήσεις, με ελάχιστη πολιτική ανάμιξη και επίβλεψη.2  

 Ωστόσο, οι ιδέες της κλασσικής θεωρίας και ειδικά αυτή του σαφούς διαχωρισμού 
μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου έχει δεχθεί σοβαρή κριτική και αμφισβήτηση 
καθώς θεωρείται ως ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, το οποίο δεν αντέχει στην πρακτική 
του εφαρμογή και δεν παράγει αποτελεσματικό πολιτικό έλεγχο.3 

Ο Eliot Cohen πιστεύει ότι η παροχή ευρείας αυτονομίας στους στρατιωτικούς δεν 
οδηγεί πρακτικά σε αποτελεσματικό πολιτικό έλεγχο. Θεωρεί ότι απαιτείται συνεχής 
επίβλεψη επί της στρατιωτικής ηγεσίας προκειμένου να διασφαλισθεί, αφενός, η πολιτική 
υπεροχή και, αφετέρου, η εναρμόνιση της στρατιωτικής στρατηγικής με τους πολιτικούς 

                                            
2 Samuel Huntington, The Soldier and the State, (Belkanp Press, 1985), σ. 84.  
3 Strachan, Hew, The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective, (Cambridge 

University Press, 2013) · Morris Janowitz, The Professional Soldier, (Free Press, 2017) · Davidson, Janine, 
«The Contemporary Presidency: Civil‐Military Friction and Presidential Decision Making: Explaining the 

Broken Dialogue,» Presidential Studies Quarterly 43, no. 1, 2013, σ. 129-145.  
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ; 

στόχους. Αυτά υλοποιούνται  πρακτικά μέσω ενός «άνισου διαλόγου» μεταξύ της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας, ο οποίος ωστόσο είναι δυνατόν να επιτύχει την εναρμόνιση και 
το συντονισμό των απόψεων των δύο πλευρών, ειδικά σε μεταβαλλόμενες πολιτικές και 
στρατιωτικές συνθήκες. Είναι ένας διάλογος εντός του οποίου και οι δύο πλευρές 
εκφράζουν με οξύτητα τις απόψεις τους, ενίοτε και επιθετικά, όχι άπαξ αλλά κατ’ 
επανάληψη και φυσικά ανισότιμα. Στη διαδικασία αυτή η τελική απόφαση ανήκει 
αναμφισβήτητα και ανεπιφύλακτα στην πολιτική ηγεσία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκρούσεως, 
αλλά και της ειρηνικής περιόδου, για την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση της στρατιωτικής 
ισχύος. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική ηγεσία πρέπει να διαχειρίζεται τη στρατιωτική 
εισήγηση, ακριβώς όπως λέει και το όνομά της, δηλαδή ως «εισήγηση» και όχι ως τρόπο 
ενεργείας, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς σοβαρή 
αξιολόγηση. Στρατιωτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή την εξοντωτική διαδικασία, 
και πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν διαφορετική, ακόμη και 
αντίθετη άποψη, δεν συνεισφέρουν εποικοδομητικά στον υγιή «άνισο διάλογο» και στο 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.4  

 Η κλασική θεωρία του Huntington έθεσε τα θεωρητικά θεμέλια των ΠΣΣ, ωστόσο 
δημιούργησε την εντύπωση ότι η στρατιωτική ηγεσία πρέπει να τυγχάνει αμέριστης 
εμπιστοσύνης και ευρείας αυτονομίας από την αντίστοιχη πολιτική. Η προσέγγιση αυτή 
είναι ελεγχόμενη και σίγουρα οδηγεί σε παρερμηνείες. Η στρατιωτική εισήγηση εξαρτάται 
από τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η ποιοτική 
στρατιωτική εισήγηση προϋποθέτει ειλικρίνεια, η οποία είναι απόρροια της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης. Όμως, η εμπιστοσύνη και η αυτονομία δεν είναι κάτι που αναπτύσσεται 
αυτόματα ή μηχανικά. Είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσω μιας καθημερινής διαδικασίας 
επιδείξεως επαγγελματισμού, χαρακτήρα, αξιοπιστίας, ικανότητας και λογοδοσίας. Αυτό 
επιβάλλει οι στρατιωτικοί να ξεφύγουν από την παρανόηση του Huntington και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη φύση της στρατιωτικής τους εισηγήσεως. Καθώς οι 
πολιτικές συνθήκες εξελίσσονται και οι μορφές της συγκρούσεως αλλάζουν, η στρατιωτική 
και η πολιτική ηγεσία πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο διάλογο, ακόμη κι αν είναι 
άνισος, στη συνεργασία και στην αμοιβαία κατανόηση, παρά στον πολιτικό έλεγχο. Είναι 
απαραίτητο να διευρυνθεί ο πολιτικό-στρατιωτικός διάλογος, με τη συμμετοχή σε αυτόν 
και άλλων επιπέδων διοικήσεως και επιτελείου, πλην της ηγεσίας, με εκτίμηση των 
κινδύνων και των απειλών που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Επίσης, δεν πρέπει να 
αναμένεται παθητικά ο προσδιορισμός μιας πολιτικής τελικής επιθυμητής καταστάσεως για 
να αρχίσει η σχεδίαση και η προπαρασκευή. Σημαντικό είναι ακόμη να αξιολογηθούν και οι 
τρόποι με τους οποίους η χρησιμοποίηση των στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων 
μπορεί να επιτύχουν πολιτικούς στόχους. Η στρατιωτική ηγεσία που θα κινηθεί προς αυτή 
την κατεύθυνση θα κερδίσει την εμπιστοσύνη της πολιτική ηγεσίας και σημαντικό βαθμό 

αυτονομίας.5   
 Η στρατιωτική ηγεσία πρέπει να αποτελεί ενεργό, ουσιαστικό και όχι τυπικό μέλος 

του διαλόγου, ο οποίος θα διαμορφώσει και θα παραγάγει τις ανάλογες πολιτικές και 

                                            
4 Eliot Cohen, Supreme Command, (Free Press, 2002), Κεφ. 7. 
5 Jim Colby, «Improving Advice and Earning Autonomy: Building Trust in the Strategic Dialogue,»  The 
Strategy Bridge, Οct 2017, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/10/3/improving-advice-and-

earning-autonomy-building-trust-in-the-strategic-dialogue, (προσπέλαση 10/12/2020) 
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στρατηγικές.  Ως μέλος αυτού του διαλόγου είναι και αυτή συνυπεύθυνη, για τη 
διαδικασία, τις εισηγήσεις, τις αποφάσεις αλλά και για τα αποτελέσματα. Ο διάλογος αυτός 
επηρεάζεται αναμφισβήτητα από διαφορές θεσμικές και κουλτούρας, οι οποίες ωστόσο 
πολλές φορές υπερφαλαγγίζονται από την ταχύτητα της εξελίξεως των γεγονότων. Η 
πολιτική ηγεσία, από τη μία πλευρά, απαιτεί αυξημένη ταχύτητα σχεδιάσεως και εμπλοκής 
της στρατιωτικής ισχύος, όταν αυτό απαιτηθεί, από την άλλη όμως, δεν μπορεί να 
παραμένει αδιάφορη σε ζητήματα οργανώσεως, στελεχώσεως, χρηματοδοτήσεως, 
υποστηρίξεως και εκπαιδεύσεως, τα οποία συνιστούν τον πυρήνα μιας αποτελεσματικής 
δυνάμεως, ικανής να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις αμύνης και ασφαλείας.6 

 Η στρατιωτική ηγεσία πρέπει  να έχει βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας και της 
ρευστότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να ενεργήσει. Αυτό 
επιβάλλει την ύπαρξη σαφούς αντιλήψεως της επιδράσεως την οποία θα έχουν ηθικές, 
πολιτικές, κοινωνικές και διπλωματικές παράμετροι επί των εισηγήσεων και  αποφάσεών 
της και αντιστρόφως των επιπτώσεων σε αυτές. Τα προαναφερθέντα καθιστούν σαφές ότι 
η πολιτική ηγεσία δεν θα καθορίσει απλώς την αποστολή και στη συνέχεια θα αποσυρθεί. 
Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον εντός του 
οποίου καλούνται οι στρατιωτικές ηγεσίες να εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους 
υποχρεώσεις.7 

 Η στρατιωτική εισήγηση για να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική προς λήψη 
αποφάσεως και να συνεισφέρει αποδοτικά στην εθνική ασφάλεια είναι απαραίτητο να λάβει 
υπόψη της μερικές παραμέτρους. Η πρόωρη υιοθέτηση ενός τρόπου ενεργείας για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων, χωρίς επαρκή μελέτη των επιπτώσεων επί 
των αντιστοίχων εθνικών, περιορίζει τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας και την οδηγεί σε 
μονόδρομο ή σε αδιέξοδο. Επίσης, ο πειρασμός της εισηγήσεως ενός λεπτομερούς 
στρατιωτικού σχεδίου, το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες και την 
επίδραση και των άλλων στοιχείων της εθνικής ισχύος, όπως επίσης η πρόωρη οριοθέτηση 
διαφόρων παραμέτρων (ρόλοι, αρμοδιότητες, δυνατότητες, πόροι κτλ.), περιορίζει ή 
εγκιβωτίζει τις στρατηγικές επιλογές. Τελική πρόκληση είναι αυτή της διαφωνίας. Οι 
στρατιωτικοί όλων των βαθμών γνωρίζουν ότι υπάρχει χρόνος για εναλλακτικές προτάσεις, 
με επανεξέταση των στόχων, των τρόπων ενεργείας αλλά και των μέσων και των 
δυνατοτήτων. Όταν όμως ληφθεί η απόφαση δεν έχουν παρά να εκτελέσουν την 
αποστολή τους. Η διαφωνία ωστόσο είναι μια υπαρκτή επιλογή. Είναι δυνατόν να 
υποβληθεί εγγράφως ή προφορικώς, να ζητηθεί η απαλλαγή από τα καθήκοντα, να επιλεγεί 
η σιωπηρή απόσυρση ή η παραίτηση. Οι επιφυλάξεις και οι αντιρρήσεις πρέπει να τίθενται 
εγκαίρως και με σαφήνεια. Ειδικά στα ζητήματα του αναλαμβανομένου βαθμού κινδύνου, 
της πιθανότητας επιτεύξεως των στόχων, των διατιθεμένων πόρων, των μέσων και των 
δυνατοτήτων, πρέπει να προβάλλονται σε πρώιμο στάδιο ώστε να δοθεί ο ανάλογος 
χρόνος στο σύστημα για δράσει διορθωτικά. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η μη υιοθέτηση 
του προτεινομένου τρόπου ενεργείας από κάποιον δεν αποτελεί επιχείρημα διαφωνίας. 
Τέλος, η αντιμετώπιση ή η διασκέδαση των ανωτέρω δεν εγγυάται την εκπλήρωση του 
ανατεθέντος έργου, όμως αποτελούν κάποιους γενικούς κανόνες τους οποίους πρέπει να 

                                            
6 Janine A. Davidson, Emerson T. Brooking, Benjamin J. Fernandes, Mending the Broken Dialogue: Military 
Advice and Decision Making, (Council on Foreign Relations, 2016,) σ. 51. 
7 Martin L. Cook, «The Proper Role of Professional Military Advice in Contemporary Uses of Force,» 
Parameters, Winter 2002-03, σ. 21-33. 
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έχει κατά νου η στρατιωτική ηγεσία προκειμένου να προετοιμάσει τη βέλτιστη δυνατή 
στρατιωτική εισήγηση.8    

 Πολλές φορές η στρατιωτική εισήγηση περιορίζεται από την πεποίθηση ότι οι 
στρατιωτικοί δεν πρέπει να  εμπλέκονται στις συζητήσεις των πολιτικών παραμέτρων της 
καταστάσεως (πολιτικοί στόχοι, τελική επιθυμητή κατάσταση κτλ.). Πολλοί στρατιωτικοί 
νοιώθουν άβολα και προτιμούν να περιορισθούν απλά στη σφαίρα της εφαρμογής της 
στρατιωτικής ισχύος, διαχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο το πολιτικό από το στρατιωτικό 
πεδίο. Ωστόσο, στα ανώτατα κλιμάκια αυτά είναι αλληλένδετα. Ως εκ τούτου η 
στρατιωτική ηγεσία πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε στρατηγικές συζητήσεις αυτού του 
είδους, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η τελική απόφαση ανήκει στη πολιτική ηγεσία.9  

 Ενίοτε, η στρατιωτική εισήγηση είναι εκ των συνθηκών και των διατιθεμένων 
στοιχείων προβληματική καθώς καλύπτει ένα περιορισμένο πεδίο και είναι ανίκανη να 
αντιμετωπίσει πλήρως την κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή οι στρατιωτικοί είναι 
απαραίτητο να διευρύνουν την οπτική και τον ορίζοντα της προσεγγίσεως τους. Επίσης, η 
στρατιωτική εισήγηση είναι δυνατόν να αποτελέσει στοιχείο ενός ευρύτερου διαλόγου, ο 
οποίος είναι δυνατόν να υπερβεί και αυτόν των θεσμοθετημένων οργάνων και να λάβει έως 
και τη μορφή της ανοικτής συζητήσεως. Σε κάθε περίπτωση, θεμελιώδες προκειμένου να 
καταλήξει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία σε λογική λήψη αποφάσεως 
χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος, είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα 
και δυνατότητες και όχι απλώς ισχυρή θέληση.10 

 Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πολιτικές ηγεσίες 
στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι να πείσουν την κοινωνία για τη σκοπιμότητα της 
αναπτύξεως και της χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 
διαδραματίζει η δημόσια ακρόαση της στρατιωτικής ηγεσίας στα όργανα της νομοθετικής 
εξουσίας, η οποία εκ του Συντάγματος έχει το δικαίωμα και του ελέγχου της αντίστοιχης 
εκτελεστικής. Στις ΗΠΑ, η αρνητική στάση των στρατιωτικών στη δημόσια τοποθέτηση 
τους έναντι της χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος μειώνει περίπου κατά 7% τη 
δημόσια υποστήριξη προς το κυβερνητικό σχέδιο, ενώ η θετική ενισχύει κατά 3% την 
κοινωνική υποστήριξη. Άρα, η θεσμοθετημένη δημόσια εκφορά λόγου της στρατιωτικής 
ηγεσίας, επηρεάζει τη στάση και τη συμπεριφορά της κοινωνίας έναντι των κυβερνητικών 
επιλογών.11 

 Οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι υποχρεωμένες να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα 
όρια του νομικού αλλά και του πολιτικού πλαισίου, εντός του οποίου καλούνται να 
ενεργήσουν. Οι επαγγελματίες στρατιωτικοί διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία γύρω από τη 
στρατιωτική ισχύ που τους επιτρέπει να υποβάλουν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις προς 
τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, οι οποίοι διαμορφώνουν και εφαρμόζουν την 
αμυντική πολιτική. Ενίοτε, στρατιωτικοί ηγέτες λόγω της γνώσεως, της εμπειρίας και του 
υποβάθρου που διαθέτουν πιστεύουν ότι έχουν διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατιωτική 

                                            
8 Gen. James E. Cartwright, «Best Military Advice,» Strategic Studies Quarterly, Fall 2015, σ. 13-17. 
9 Marc Cansian, «Tell me How this Ends, Military Advice, Strategic Goals, and the “Forever War” in 

Afghanistan,» CSIS, July 2019, σ. VIII. 
10 James Golby and Mara Karlin, «Why “Best Military Advice” is Bad for the Military—and Worse for 
Civilians,» Orbis, Winter 2018, σ. 137-153 · John Garofano, «Effective Advice in Decisions for War: Beyond 

Objective Control,» Orbis, Spring 2008, σ. 238-254. 
11 Jim Golby, Kyle Dropp and Peter Feaver, «Listening to the Generals, How Military Advice Affects Public 

Support for the Use of Force,» Center for a New American Security, April 2013, σ. 5. 
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εισήγηση επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Κάποιοι θεωρούν ότι η τεχνογνωσία τους είναι 
ανωτέρου επιπέδου αυτής των πολιτικών, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να λάβουν τις 
τελικές αποφάσεις. Όταν οι αποφάσεις είναι αντίθετες προς τις εισηγήσεις των 
επαγγελματιών στρατιωτικών, τότε αυτοί μπορεί να συμπεράνουν ότι έχουν ληφθεί 
άστοχες ή εσφαλμένες αποφάσεις.  Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να απέχουν από 
ενέργειες οι οποίες είναι ασύμβατες ή αντίθετες από τις τελικές αποφάσεις της πολιτικής 
ηγεσίας. Επίσης, όταν κινούνται πέραν της τεχνοκρατικής υποστηρίξεως και της 
εισηγήσεως και στρέφονται προς την ανοικτή στήριξη των πολιτικών επιλογών ή ακόμη και 
προς τη δημόσια διαφωνία, τότε πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν εκφύγει των ορίων 
του ρόλου τους. Η συμπεριφορά αυτή υπονομεύει την λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, την εξουσία των εκλεγμένων αντιπροσώπων, υπεύθυνων για την 
διαμόρφωση αλλά και την εφαρμογή της πολιτικής, ενώ τραυματίζει την αξιοπιστία του 
στρατιωτικού επαγγέλματος, την αξία της στρατιωτικής εισηγήσεως και του πλαισίου των 
ΠΣΣ.12 

 Κεφαλαιώδους σημασίας για την στρατιωτική εισήγηση αποτελεί η ειλικρίνεια, η 
ευθύτητα, η εντιμότητα, ο επαγγελματισμός και η απουσία εξυπηρετήσεως συντεχνιακών 
συμφερόντων και εξωτερικού επηρεασμού, ειδικά κομματικού. Στο πλαίσιο αυτό οι 
υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ κομματισμού και 
πολιτικής ενημερότητας. Ο κομματισμός είναι προσανατολισμένος και εστιασμένος στην 
άντληση ψήφων και στην υποστήριξη θέσεων υπέρ συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Ο 
κομματισμός είναι πλήρως αντίθετος προς ένα υγιές και λειτουργικό πλαίσιο ΠΣΣ. Οι 
στρατιωτικοί ηγέτες δεν επιτρέπεται να κινούνται στο χώρο του κομματισμού. Πρέπει να 
έχουν την ικανότητα να παρέχουν εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη 
στρατιωτική εισήγηση όταν απαιτείται. Σε καμία περίπτωση η στρατιωτική εισήγηση δεν 
πρέπει σκοπίμως να αποκρύπτει στοιχεία, ακόμη δε περισσότερο  να περιορίζει τις επιλογές 
προκειμένου να οδηγήσει την απόφαση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πέραν της 
εμφανούς κομματικής εμπλοκής υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές των στρατιωτικών 
ηγετών, όπως η ανοικτή εκδήλωση προτιμήσεων δημοσίως ή σε θεσμικά όργανα του 
κράτους υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, ο επηρεασμός της κοινής γνώμης μέσω της 
παρεχόμενης στρατιωτικής εισηγήσεως προς την πολιτική ηγεσία, η λήψη αποφάσεων ή η 
εκδήλωση ενεργειών για τον επηρεασμό της εσωτερικής πολιτικής και η λήψη θέσεως 
δημοσίως για πολιτικά ζητήματα τα οποία είναι υπό συζήτηση ή σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, 
βρίσκεται ο πολιτικά ενημερωμένος στρατιωτικός ηγέτης, ο οποίος διαθέτει την αντίληψη 
και κατανόηση του ισχύοντος πολυδιάστατου περιβάλλοντος (πολιτικού, διπλωματικού, 
οικονομικού, κοινωνικού κτλ.) εντός του οποίου καλείται να υποβάλει την εισήγησή του. 
Αυτού του επιπέδου η ενημερότητα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική συμμετοχή 
σ’ έναν παραγωγικό  διάλογο, ο οποίος θα αποδώσει μια αξιόπιστη πολιτική εθνικής 
ασφαλείας και αποτελεσματικές στρατηγικές υποστηρίξεως της. Φυσικά,  η πολιτική 
ενημερότητα και η στρατηγική οξυδέρκεια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγεί σε 
συμβιβασμό και υποβάθμιση του απολίτικου χαρακτήρα της στρατιωτικής εισηγήσεως.13  

 Στον πολιτικό-στρατιωτικό διάλογο δεν είναι αρκετή η διαμόρφωση και υποβολή μιας 
στρατιωτικής εισηγήσεως. Αυτή για να αξιοποιηθεί πρέπει να κινηθεί σ’ ένα ευρύ πλαίσιο 
αρχών. Καταρχάς, είναι απαραίτητη μια επίσημη τυποποιημένη διαδικασία αξιολογήσεως 
της στρατιωτικής εισηγήσεως. Δεν αρκεί η παρουσία μόνο υπουργών από τα εμπλεκόμενα 

                                            
12  U.S. ARMY, White Paper, «The Profession of Arms,» TRADOC, 2010, σ. 17. 
13 William E. Rapp, «Ensuring Effective Military Voice,» Parameters 46, no. 4, σ. 24-25. 
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υπουργεία. Οι συζητήσεις για τα ζητήματα εθνικής ασφαλείας μπορούν να καταστούν 
επωφελέστερες με την παρουσία και προσώπων με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και 
με ανάλογη εξουσιοδότηση, ώστε να υποβάλλουν διεισδυτικές ερωτήσεις και να 
αναδείξουν παραμέτρους οι οποίες δεν είναι εύκολα ορατές. Οι συμμετέχοντες στην 
αξιολόγηση της στρατιωτικής εισηγήσεως πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει η πιθανότατα 
αυτή να είναι εσφαλμένη ή να περιέχει σημαντικές αδυναμίες, αυτό δεν πρέπει να τους 
καθιστά δύσπιστους, αλλά προσεκτικούς, καθώς η στρατιωτική ισχύς δεν μπορεί να 
προσφέρει βεβαιότητα ή δυνατότητα διαχειρίσεως όλων των κινδύνων. Επιπλέον, κάθε 
στρατιωτική επιχείρηση περιλαμβάνει και παράγοντες πέρα από το στρατιωτικό πεδίο. Η 
στρατιωτική δράση δεν είναι ένας ουδέτερος παράγοντας, πυροδοτεί πολιτικά ζητήματα τα 
οποία είναι απαραίτητο να εντοπισθούν και να αναδειχθούν εγκαίρως στη διαβούλευση για 
τον καθορισμό των στρατιωτικών επιλογών. Αυτό απαιτεί την υποβολή «πολιτικά ενήμερης 
στρατιωτικής εισήγησης» (policy aware military advice).14 Ο όρος «πολιτικά ενήμερη» είναι 
συζητήσιμος, όμως σε κάθε περίπτωση υπονοεί ότι η στρατιωτική εισήγηση δεν μπορεί να 
είναι εντελώς αποστειρωμένη από πολιτικούς παράγοντες. Αυτό καθιστά επιβεβλημένο πριν 
ληφθούν αποφάσεις επί της στρατιωτικής εισηγήσεως να γίνει ευρεία αξιολόγηση και 
συνυπολογισμός και των πολιτικών παραμέτρων και επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 
Τέλος, το πλέον επικίνδυνο είναι η κυβέρνηση να αποδεχθεί με μεγάλη ευκολία τη 
στρατιωτική εισήγηση, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα είτε συστηματικής αξιολογήσεως, 
είτε διαμορφώσεως εναλλακτικών επιλογών. Επιδιώκοντας, ίσως, με αυτό τον τρόπο να 
μεταφέρει στους στρατιωτικούς δύσκολες αποφάσεις, πολλές από τις οποίες είναι δική της 
αρμοδιότητα και ευθύνη. Η ποιοτική στρατιωτική εισήγηση από μόνη της πρέπει να 
προκαλεί ερωτήματα, να αναδεικνύει και να επισημαίνει κινδύνους. Η στρατιωτική 
εισήγηση αποτελεί μια βάση συζητήσεως ακόμη και αν περιέχει αμφισβητούμενα στοιχεία, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια πρόκληση. Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να εγκλωβίζει την 
πολιτική ηγεσία σε λογική έτοιμης λύσεως, αλλά να καθιστά σαφές ότι εκκρεμεί η λήψη 
αποφάσεων. Επομένως, η υιοθέτηση της στρατιωτικής εισηγήσεως δεν είναι μια εύκολη 
υπόθεση για την πολιτική ηγεσία.15     
 

Διεθνής Εμπειρία  

 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θα παρουσιασθούν συνοπτικά μερικές περιπτώσεις 

στρατιωτικής εισηγήσεως από τη διεθνή εμπειρία και ειδικότερα από τις ΗΠΑ, οι οποίες 
λόγω της διαρκούς εμπλοκής τους σε πολέμους προσφέρουν πλούσιο προς τούτο 
υπόβαθρο.    

 Λίγες ήμερες μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 συνήλθε το Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφαλείας των ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο George Bush, προκειμένου να εξετάσει τρόπους 
αντιδράσεως εναντίον της επιθέσεως την οποία δέχθηκαν οι ΗΠΑ. Εκεί ο Διευθυντής της 
CIA George Tenet παρουσίασε ένα εντυπωσιακό σχέδιο επιθέσεως, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εναντίον της τρομοκρατίας. Ο Πρόεδρος του Διακλαδικού Επιτελείου των ΗΠΑ (περίπου 
όπως ο Α/ΓΕΕΘΑ στην Ελλάδα) Στρατηγός Hugh Shelton παρουσίασε μια σειρά 
περιορισμένων στρατιωτικών επιλογών, εστιασμένων εναντίον του Αφγανιστάν, οι οποίες 

                                            
14 The Permanent Joint Headquarters, https://www.gov.uk/government/groups/the-permanent-joint-
headquarters#our-responsibilities, (προσπέλαση 10 Δεκεμβρίου 2020). 
15 Lawrence Freedman, «On Military Advice,» The RUSI Journal, 2017, 162, no. 3, σ. 12-18 
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δεν εντυπωσίασαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Επίσης, ο Shelton ήταν αντίθετος σε κάθε ιδέα 
αναλήψεως στρατιωτικής ενεργείας εναντίον του Ιράκ, προκαλώντας με αυτά τις αρνητικές 
αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας στο πρόσωπό του. Γεγονός φυσιολογικό στο πλαίσιο του 
«άνισου διαλόγου». Η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ δεν συνέχισε τον «άνισο διάλογο» αλλά 
αφού δεν βρήκε ευήκοα ώτα στο Διακλαδικό Επιτελείο, για την υποστήριξη των πολιτικών 
της στόχων, απευθύνθηκε στους Επιχειρησιακούς Διοικητές (Combatant Commanders). Οι 
Επιχειρησιακοί Διοικητές, όμως, επειδή βρίσκονται μακράν των πολιτικών και στρατηγικών 
παραγόντων οι οποίοι καθοδηγούν ή ρυμουλκούν της πολιτικές αποφάσεις και επηρεάζουν 
το βαθμό αναλήψεως κινδύνου μιας επιχειρήσεως, με τις καθαρά επιχειρησιακές τους 
προτάσεις, υπονόμευσαν στην πράξη το θεσμοθετημένο σύστημα στρατιωτικής 
εισηγήσεως. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι ΗΠΑ να οδηγηθούν στην πλέον μακροχρόνια 
στρατιωτική εμπλοκή της ιστορία τους, στο Αφγανιστάν,  ενώ στο Ιράκ έχουν αποτύχει 
πλήρως.16 

 Ενώ  είχε αποφασισθεί η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ με περιορισμένο αριθμό 
δυνάμεων, ο Αρχηγός Στρατού των ΗΠΑ, Στρατηγός Erik Shinsheki, τον Φεβρουάριο 2003,  
σε ακρόαση του στη Γερουσία εκτίμησε ότι οι δυνάμεις δεν ήταν επαρκείς και απαιτούνταν 
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες (several hundred thousand) για την σταθεροποίηση της 
καταστάσεως μετά το πέρας των επιχειρήσεων. Αυτό αναμφισβήτητα αποτελούσε κριτική 
στην εγκριθείσα στρατηγική, προκάλεσε την περιθωριοποίηση του από τον Υπουργό 
Αμύνης Donald Rumsfeld, την επιλογή του αντικαταστάτη του πολλούς μήνες πριν τη λήξη 
της θητείας του, με ανάκληση αξιωματικού από την αποστρατεία  και την αναστολή 
εξοπλιστικών προγραμμάτων του Στρατού (Crusader κτλ.). Ο χρόνος βέβαια και τα 
γεγονότα θα επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις του Shinsheki.17 

 Κατά την διάρκεια της ακροάσεως του Προέδρου του Διακλαδικού Επιτελείου 
Στρατηγού Martin Dempsey στην επιτροπή Αμύνης της Γερουσίας, την 18 Ιούλιου 2013, 
για την παράταση της θητείας του για δύο επιπλέον έτη, δέχθηκε ερώτηση για την 
εκτίμησή του σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Συρία. 
Απάντησε ότι έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Επειδή η επιτροπή 
δεν ικανοποιήθηκε από την απάντηση,  μετά το πέρας της συνεδριάσεως, οι συμπρόεδροι 
της Επιτροπής του απηύθυναν επιστολή με συγκεκριμένα ερωτήματα επί του ζητήματος. 
Πραγματικά, αφού διερευνήθηκε η νομική υποχρέωση απαντήσεως, την επομένη ο 
Στρατηγός Dempsey απέστειλε στην Επιτροπή απαντητική επιστολή με μια αδρή 
περιγραφή στρατηγικών στρατιωτικών επιλογών και την εκτίμησή του, πάντοτε εντός του 
πλαισίου των κανόνων ασφαλείας.18  

  Τον Ιούλιο 2010 το περιοδικό Rolling Stone δημοσίευσε ένα άρθρο σύμφωνα με το 
οποίο το επιτελείο του Στρατηγού Stanley McCrystal, Διοικητού της  Πολυεθνικής 
Δυνάμεως στο Αφγανιστάν, ασκούσε κριτική στην πολιτική του Προέδρου Obama στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. Αμέσως ο στρατηγός ανακλήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δώσει 
εξηγήσεις στον Πρόεδρο, όπου και υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι 
«ανεξαρτήτως το πως κρίνω την ιστορία από πλευράς αξιοπιστίας και ακρίβειας η ευθύνη 

                                            
16 Bob Woodward, Bush at War, (Simon & Schuster, New York, 2002,) σ. 64-80 · Kurt VanderSteen, 
«Bounded Options: Military Advice to the President» in David A. Anderson, Heather R. Karambelas (Eds.), 

Through the Joint, Interagency, and Multinational Lens: Challenges in a Fiscally Constrained Environment, 
Volume 3, (US Army Command and General Staff College Press, 2019), σ.1, 10-11. 
17 Charles D. Allen, «Civil-Military Relations in Transitions: Behavior of Senior Military Officers,» Joint Force 
Quarterly,  86, 3rd Quarter, 2017, σ. 52. 
18 Letter Chairman of the Joint Chiefs of Staff to SACS, dated 19 Jul 2013. 
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ήταν δικιά μου». Όσο κι αν αμφισβητηθεί η ορθή απόδοση των απόψεων του επιτελείου, 
το περιοδικό ανέδειξε τη διάσταση απόψεων μεταξύ του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητού 
στο Αφγανιστάν και της Κυβερνήσεως, για ένα πόλεμο που γινόταν όλο και περισσότερο 
αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινωνία και οδήγησε στην αποπομπή του στρατιωτικού 
ηγέτη.19      

 Φυσικά, η στρατιωτική συμβουλή - εισήγηση δεν εξαντλείται μόνο στα επιχειρησιακά 
θέματα, όπως τα ανωτέρω παραδείγματα, αλλά και διοικητικά και κοινωνικά ζητήματα 
(οργάνωση, σταδιοδρομία, στράτευση γυναικών, γυναίκες σε μάχιμες μονάδες κτλ.) και 
υπόκειται σε έλεγχο τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη νομοθετική εξουσία, όπως 
επίσης και από άλλους ελεγκτικούς φορείς του κράτους.  
 

Κατάσταση στην Ελλάδα: Το Νομικό Πλαίσιο  

 

Γενικώς η στρατιωτική εισήγηση στην Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα το οποίο προσελκύει 
περιορισμένο ενδιαφέρον, ενώ τυγχάνει ελαχίστης ή και στρεβλής αξιολογήσεως στον 
στρατιωτικό, στον πολιτικό, στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στο πεδίο των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας. Ωστόσο, είναι πρωταρχικής σημασίας να αναγνωρισθεί ότι η διαδικασία είναι 
υπαρκτή και θεσμοθετημένη σε σημαντικό βαθμό. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού μοντέλου στρατιωτικής 
εισηγήσεως είναι απαραίτητο να μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτή 
αναπτύσσεται. Το πλαίσιο βασικά είναι αυτό του συστήματος διοικήσεως και ελέγχου των 
ΕΔ, το οποίο θεμελιώνει και τις ΠΣΣ. Από το 2010 και εντεύθεν έλαβαν χώρα σημαντικές 
αλλαγές στο εν λόγω σύστημα, με ανάλογη αναπροσαρμογή των ΠΣΣ και της στρατιωτικής 
εισηγήσεως προς την πολιτική ηγεσία.20   

 Η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την Εθνική Άμυνα, ενασκούσα και τη διοίκηση των 
ΕΔ δια του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (ΥΕΘΑ), ο οποίος ενεργεί στο πλαίσιο των νόμων και 
των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), όπως μετονομάσθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και 
Αμύνης (ΚΥΣΕΑ).21 Η έννοια της Εθνικής Αμύνης διευρύνθηκε με την εισαγωγή αυτής της 
Εθνικής Ασφάλειας, με το Νόμο περί Επιτελικού Κράτους.22 Ο  κοινοβουλευτικός  έλεγχος 
στις ΕΔ ενασκείται από τη Βουλή,  δια του ΥΕΘΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι και 
ενώπιον αυτής.23    

                                            
19 Maj. Joshua Glonek, U.S. Army, «The Trust Lapse,» Military Review, Sep-Oct 2013, σ. 42. 
20 Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄/2010) Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
− Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.  
21 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995) Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και 
Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. Όπως τροποποιήθηκε, Αρ. 1 παρ. 2 · Ν. 4622/2019 

(ΦΕΚ 133 Α΄/2019), Επιτελικό Κράτος, Αρ. 7, παρ. 1. 
22 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ.1, παρ.1. Η Εθνική Άμυνα περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών, 
ενεργειών και δραστηριοτήτων, του Κράτους, με σκοπό την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της 
εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών από οποιασδήποτε εξωτερική επίθεση ή 
απειλή, όπως επίσης και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων · Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄/2019), 
Αρ.7, παρ.5 (α). H στρατηγική εθνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξωτερική και αμυντική πολιτική, 
την πολιτική δημόσιας τάξης και πολιτικής προστασίας, την πολιτική κυβερνοασφάλειας, ενεργειακής 
ασφάλειας και ασφάλειας κρίσιμων εθνικών υποδομών και συντονίζει παράλληλα τους εμπλεκόμενους 
αρμόδιους φορείς και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή της. 
23 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ. 1, παρ. 3. 
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 Το ΚΥΣΕΑ είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση διυπουργικών πολιτικών και τη λήψη 
αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας.24 Συνέρχεται υπό την 
προεδρία του Πρωθυπουργού, ενώ τις ΕΔ, με δικαίωμα ψήφου, εκπροσωπεί ο Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης (Α/ΓΕΕΘΑ).25 Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων 
(Α/ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ είναι δυνατόν να συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως του 
Πρόεδρου για θέματα της αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.26  

 Το ΚΥΣΕΑ διαμορφώνει την Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας και ο ρόλος του είναι 
κυρίαρχος σε ζητήματα επιστρατεύσεως και πολέμου καθώς εξουσιοδοτεί τον 
Πρωθυπουργό για την υποβολή σχετικής εισηγήσεως προς τον/την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.27 Ενασκεί πλήρη έλεγχο στην αμυντική σχεδίαση (δομή, προγράμματα 
αμυντικής ικανότητος), δηλαδή στην απόκτηση μέσων και δυνατοτήτων οι οποίες θα 
συμβάλουν στην Εθνική Ασφάλεια.28  Ωστόσο, στο ζήτημα της χρησιμοποιήσεως της 
στρατιωτικής ισχύος δεν ασχολείται με αποφάσεις για τους στρατηγικούς τρόπους 
ενεργείας, αλλά με υποστηρικτικά στοιχεία της επιχειρησιακής σχεδιάσεως και με ζητήματα 
διεξαγωγής των επιχειρήσεων (εκτιμήσεις, μέτρα συναγερμού, κινητοποίηση της χώρας, 
κανόνες εμπλοκής κτλ.).29  

 Ο Νόμος περί Επιτελικού Κράτους συνέστησε Γραφείο Σύμβουλου Εθνικής 
Ασφαλείας, αρμόδιο για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του ΚΥΣΕΑ, για κάθε θέμα 
που άπτεται της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας και της διαχείρισης 
κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με αυτήν.30 Παρότι το ΚΥΣΕΑ είναι όργανο της 
Κυβερνήσεως  διαρκούς και μονίμου χαρακτήρα, το σχετικό γραφείο δεν είναι οργανικό 
του τμήμα, αλλά ανήκει στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, υπό τη Γραμματεία 
Επιστημονικής Υποστηρίξεως.31 Ο ρόλος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στο ΚΥΣΕΑ 
είναι εντελώς τυπικός καθώς ασκεί καθήκοντα γραμματέα του.32  

 Στο εσωτερικό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης η δομή της λήψεως αποφάσεως αλλά 
και της στρατιωτικής εισηγήσεως παρουσιάζει συνοπτικά την εξής εικόνα: 
 

- Το Συμβούλιο Αμύνης (ΣΑΜ) , [Υπουργός(ΥΕΘΑ) πρόεδρος, Υφυπουργοί, Αρχηγοί 
των Γενικών Επιτελείων ως μέλη], υποβοηθά τον ΥΕΘΑ στην ενάσκηση του έργου 
του. Είναι κατά βάση γνωμοδοτικό όργανο εστιαζόμενο κυρίως στις εκτιμήσεις της 
καταστάσεως, ζητήματα αμυντικής σχεδιάσεως και προϋπολογισμού.33  

- Ο Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των Κλάδων των ΕΔ, αποτελεί τον 
κύριο σύμβουλο του ΥΕΘΑ για στρατιωτικά θέματα και είναι ο στρατιωτικός 
σύμβουλος του ΚΥΣΕΑ.34 Συντάσσει το Γενικό Σχέδιο Αμύνης της Χώρας (ΓΕΣΑΧ) 
μετά από γνωμάτευση του Συμβουλίου των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). 
Οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) και διεξάγει τις επιχειρήσεις 

                                            
24 Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄/2019), Αρ. 7, παρ. 5. 
25 Απόφαση Υ133/2019 (ΦΕΚ 4410 Β΄/2019). 
26 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ.2 παρ. 1β 
27 Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄/2019), Αρ.7, παρ.5 (α), (ε) 
28 Στο ίδιο, παρ.5 (β). 
29 Στο ίδιο, παρ.5 (γ), (δ). 
30 Στο ίδιο, Αρ. 23, παρ. 2 (βδ). 
31 Στο ίδιο, Αρ. 23. 
32 Απόφαση Υ133/2019 (ΦΕΚ 4410 Β΄/2019) 
33 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ.8, παρ. 4. 
34 Στο ίδιο, Αρ.11, παρ. 3,5 
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σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο ή οποιοδήποτε αλλού αυτό υπαγορεύεται.35
 

Εισηγείται προς τον ΥΕΘΑ τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΘΑ και διατυπώνει τη γνώμη 
του για τους προϋπολογισμούς των Κλάδων και εισηγείται την προτεραιότητα των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.36   

- Ο Α/ΓΕΕΘΑ υποβοηθείται στο έργο του και στην ενάσκηση των καθηκόντων του 
από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ), το οποίο είναι ταυτόχρονα 
επιτελικό όργανο και Διακλαδικό Στρατηγείο και υπέρκειται των Γενικών Επιτελείων 
(ΓΕ) Στράτου-Ναυτικού-Αεροπορίας (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), τα οποία αποτελούν τους τρεις 
πυλώνες του.37  

- Οι Αρχηγοί των ΓΕ (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας) προΐστανται και ασκούν τη 
διοικητική διοίκηση του Κλάδου τους, εντασσόμενοι στην κλίμακα της 
επιχειρησιακής διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Α/ΓΕ των Κλάδων είναι 
υπεύθυνοι για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, 
αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του 
Κλάδου τους, σύμφωνα προς τις οδηγίες και διαταγές του ΥΕΘΑ και του Α/ΓΕΕΘΑ.38 
Από τους Α/ΓΕ, παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν, αφαιρέθηκε το 
δικαίωμα να είναι σύμβουλοι του ΥΕΘΑ για θέματα αρμοδιότητας τους, η δε 
πρόσβαση τους στο ΚΥΣΕΑ είναι δυνητική και μάλλον κατάλοιπο της παλαιότερης 
νομοθεσίας.39  Ενώ τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) είναι τα 
ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια των Κλάδων, με τα οποία ο ΥΕΘΑ, ο Α/ΓΕΕΘΑ και οι 
Αρχηγοί των ΓΕ, υποβοηθούνται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 
τους.40  

- Το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), (Α/ΓΕΕΘΑ ως 
πρόεδρος, Α/ΓΕ ως μέλη), ασχολείται με την υποβολή εισηγήσεων ή 
γνωμοδοτήσεων προς τον Α/ΓΕΕΘΑ και δια αυτού στον ΥΕΘΑ για σειρά ζητημάτων.  
Μεταξύ αυτών γνωματεύει στον Α/ΓΕΕΘΑ επί του ΓΕΣΑΧ,  επί των Γενικών Σχεδίων 
που απορρέουν από αυτό, καθώς και επί των Ειδικών και Ενδεχόμενων Σχεδίων, στο 
πλαίσιο της κάθετης δομής διοικήσεως των ΕΔ.41  

 
Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη με την πρόβλεψη Γενικού Γραμματέα στο 

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, χωρίς ανάλογη τροποποίηση του νόμου περί οργανώσεως και 
λειτουργίας αυτού, με έργο τον συντονισμό των ΓΕ. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι μέλος 
ούτε του ΣΑΓΕ ούτε και του ΣΑΜ, όπου λαμβάνουν χώρα ζυμώσεις οι οποίες επηρεάζουν 
τόσο την εισήγηση όσο και την απόφαση.42      

Η Βουλή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο μέσω των διαρκών επιτροπών της στα 
ζητήματα αμυντικής σχεδιάσεως (δομή δυνάμεων, εξοπλιστικά κτλ.). Όμως, οι ακροάσεις 
των στρατιωτικών περιορίζονται μόνο σε θέματα εξοπλισμών.43 Μετά την εισαγωγή του 

                                            
35 Στο ίδιο, Αρ.11, παρ. 8 α, β, στ. 
36 Στο ίδιο, Αρ.11, παρ. 8 θ, ι. 
37 Στο ίδιο, Αρ.12, παρ. 1. 
38 Στο ίδιο, Αρ.14, παρ. 1.4 α. 
39 Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄/2010). 
40 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ.15, παρ. 1 
41 Στο ίδιο, Αρ.10, παρ. 6 α, β, γ.  
42 ΠΔ 84/2019(ΦΕΚ 123 Α΄/2019) Σύσταση Γενικών Γραμματειών, Αρ. 5 παρ. 1. 
43 Κανονισμός της Βουλής. Αρ. 41α. 
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συνδικαλισμού στις ΕΔ, παρατηρείται το φαινόμενο συνδικαλιστές να εκφράζουν, 
συννόμως, τις απόψεις τους σε επιτροπές της Βουλής για πληθώρα ζητημάτων των ΕΔ, 
κυρίως διοικητικής και λειτουργικής φύσεως, χωρίς η στρατιωτική ιεραρχία να έχει το 
αντίστοιχο δικαίωμα να εκφράσει στον ίδιο χώρο τις απόψεις και εισηγήσεις της και να 
εκτιμήσει τις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, στη λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα των ΕΔ.44  
 

Ελληνική Στρατιωτική Εισήγηση 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Α/ΓΕΕΘΑ είναι το μοναδικό πρόσωπο στο χώρο των 

ΕΔ, το οποίο έχει το δικαίωμα υποβολής στρατιωτικής εισηγήσεως προς την Κυβέρνηση, 
προς λήψη αποφάσεως, για ζητήματα Εθνικής Ασφαλείας, καθώς έχει καθορισθεί ως ο 
κύριος σύμβουλος του ΥΕΘΑ για στρατιωτικά θέματα και ως ο στρατιωτικός σύμβουλος 
του ΚΥΣΕΑ. Επομένως,  η στρατιωτική εισήγηση είναι μονοπρόσωπη και ως εκ τούτου 
μονοδιάστατη.        

 Η κατάσταση αυτή προέκυψε με την αιτιολογία της διαμορφώσεως μιας κάθετης 
δομής διοικήσεως και της δυνατότητας διεξαγωγής επιχειρήσεων από τον Α/ΓΕΕΘΑ από 
την περίοδο της ειρήνης. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, η εφαρμογή ενός συστήματος διοικήσεως 
και ελέγχου βασισμένο σε όρους (πλήρης, επιχειρησιακή, διοικητική διοίκηση) ισχύοντες 
για πολυεθνικές επιχειρήσεις, υπό την ηγεσία διεθνών οργανισμών. Η μεταφορά αυτού του 
μοντέλου σε εθνικό επίπεδο είναι εντελώς ατυχής. Γενικώς, σε εθνικό επίπεδο, το νομικό 
πλαίσιο αποτυπώνει την ιεραρχική κλίμακα διοικήσεως (διοικητική), με βάση την οποία 
έκαστο κλιμάκιο των ΕΔ, ενασκεί τις εκχωρηθείσες σε αυτό αρμοδιότητες, χωρίς να 
αποκλείεται η καθετότητα και η πρωτοκαθεδρία του Α/ΓΕΕΘΑ. Σε ότι αφορά στη διεξαγωγή 
των εθνικών επιχειρήσεων, καθορίζονται τα όργανα τα οποία εξουσιοδοτούνται για τη 
σχεδίαση και τη διεξαγωγή τους.  Ο έχων την αρμοδιότητα επί των εθνικών επιχειρήσεων 
– εν προκειμένω ο Α/ΓΕΕΘΑ – συντάσσει τα ανάλογα σχέδια, με συγκεκριμένη διαδικασία 
και εκεί αποτυπώνει και την επιχειρησιακή κλίμακα διοικήσεως, για την εφαρμογή  εκάστου 
εξ αυτών. 

 Ακόμη κι αν γίνει δεκτή η άποψη του κυρίαρχου ρόλου του Α/ΓΕΕΘΑ για τη  
διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η επιχειρησιακή σχεδίαση ακόμη και του στρατηγικού 
επιπέδου δεν φθάνει στο πολιτικό επίπεδο (ΥΕΘΑ – ΚΥΣΕΑ). Τερματίζεται στο στρατιωτικό 
και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Α/ΓΕΕΘΑ, μετά την έγκριση του ΣΑΓΕ. Ο ΥΕΘΑ 
λαμβάνει γνώση εμμέσως εγκρίνοντας την γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. Επομένως, 
διαπιστώνεται ένα κενό στη ροή της στρατιωτικής εισηγήσεως και δημιουργείται 
προβληματισμός για  τον τρόπο εκπληρώσεως του έργου του Α/ΓΕΕΘΑ, ως συμβούλου της 
πολιτικής ηγεσίας (ΥΕΘΑ – ΚΥΣΕΑ).   

 Στο προαναφερθέν στρεβλό σύστημα, το ΓΕΕΘΑ εμφανίζεται ως ένα όργανο 
δυαδικής μορφής, ταυτόχρονα επιτελικό όργανο και Στρατηγείο. Τα Στρατηγεία είναι αυτά 
που σχεδιάζουν και διεξάγουν τις επιχειρήσεις, όμως αυτός ο ρόλος περιπλέκεται από την 
πρόβλεψη του  ΕΘΕΠΙΧ, καθώς δεν προσδιορίζεται η μεταξύ τους σχέση. Ο δομή του 
ΓΕΕΘΑ ως Στρατηγείου είναι εξαιρετικά ασαφής. Ο δε Α/ΓΕΕΘΑ είναι ταυτόχρονα ο 
μοναδικός στρατηγικός και διακλαδικός επιχειρησιακός διοικητής, δημιουργώντας 
δυσχέρειες διακρίσεως των ρόλων, λειτουργικότητας και τηρήσεως των κανόνων 
στοιχειώδους ελέγχου και λογοδοσίας μεταξύ των κλιμακίων. Αυτά προφανώς προκαλούν 

                                            
44 Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’/2016), Αρ. 50 · Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ 165 Α΄/2017), Αρ.26. 
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περιπλοκές στη διαμόρφωση σαφούς εισηγήσεως καθώς το στρατηγικό και το 
επιχειρησιακό επίπεδο συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο και εκμηδενίζεται έτσι η 
δυνατότητα αξιολογήσεως των στρατιωτικών στρατηγικών επιλογών από επιχειρησιακής 
απόψεως.   

 Η αποστέρηση των Α/ΓΕ του δικαιώματος να είναι σύμβουλοι του ΥΕΘΑ, για θέματα 
της αρμοδιότητάς τους περιορίζει δραματικά το ρόλο τους έναντι της επιδιωκόμενης 
καθετότητας της διοικήσεως και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητος, η οποία με βάση 
τα προαναφερθέντα είναι συζητήσιμη. Ενώ τα ΓΕ έπαυσαν να είναι αυτοτελή όργανα τα 
οποία υποστηρίζουν τους Αρχηγούς τους, αλλά προεκτάσεις του ΓΕΕΘΑ (πυλώνες), 
καταστρατηγώντας ακόμη και τους στοιχειώδεις κανόνες της οργανώσεως και 
περιορίζοντας την ανεξαρτησία γνώμης και απόψεως του κάθε επίπεδου διοικήσεως στα 
ζητήματα αρμοδιότητάς του. Ο παρεμβατικός ρόλος του ΥΕΘΑ και του Α/ΓΕΕΘΑ στη 
λειτουργία των ΓΕ επιβεβαιώνει το στραγγαλισμό της φωνής των Α/ΓΕ. Ενώ η παρεμβολή 
του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ εντός της κλίμακος της στρατιωτικής ιεραρχίας, μεταξύ 
του Α/ΓΕΕΘΑ και των Α/ΓΕ, δηλαδή ενός πολιτικού προσώπου, εισάγει κομματικούς 
παράγοντες και παραμέτρους στη συνεισφορά της διαμορφώσεως της  στρατιωτικής 
εισηγήσεως αλλά και της λήψεως της στρατιωτικής αποφάσεως.45 Η φίμωση των Α/ΓΕ και 
η αποδυνάμωση των ΓΕ για τα ζητήματα αρμοδιότητας τους (οργάνωση, επάνδρωση, 
εξοπλισμός, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα, 
χρησιμοποίηση του Κλάδου) τα οποία συνιστούν το θεμέλιο της επιχειρησιακής επιτυχίας, 
διαμορφώνουν δυστυχώς προϋποθέσεις στρατηγικής αποτυχίας. 

 Η μοναδικότητα της εισηγήσεως του Α/ΓΕΕΘΑ για τις στρατιωτικές στρατηγικές 
επιλογές είναι αναμφισβήτητη και αδιαπραγμάτευτη. Η απουσία εισηγήσεων για τη 
δυνατότητα υποστηρίξεως (έκταση, χρόνος, τόπος, μέσα κτλ.)  αλλά και εισηγήσεων  για 
τη δυνατότητα διεξαγωγής των επιχειρήσεων που απορρέουν από τις επιλογές του 
Α/ΓΕΕΘΑ, τις καθιστούν επισφαλείς. Κατάλληλοι, λόγω αρμοδιότητας, για την υποβολή 
εισηγήσεων επί της υποστηρίξεως, είναι οι Α/ΓΕ,  ενώ για τις επιχειρήσεις λόγω του διπλού 
ρόλου του Α/ΓΕΕΘΑ,  οι Διοικητές των Μειζόνων Επιχειρησιακών Σχηματισμών (Διοικητής 
Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας). Στο παρελθόν παρατηρήθηκε 
το φαινόμενο εισηγήσεις του Α/ΓΕΕΘΑ και αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, για συμμετοχή σε 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, να έχουν ανατραπεί ή να έχουν μερικώς εκτελεσθεί, γιατί 
αποκλείσθηκαν οι εισηγήσεις των ΓΕ επί της υποστηρίξεως (χρηματοδότηση, 
διαθεσιμότητα κτλ.). Επομένως, επειδή οι επιχειρήσεις δεν είναι μονοδιάστατες είναι 
απαραίτητο να φθάσουν στην πολιτική ηγεσία στρατιωτικές εισηγήσεις και από άλλα πεδία 
(υποστήριξη, διεξαγωγή κτλ.). 

 Το ΣΑΓΕ στο οποίο είναι δυνατόν να υπάρξει συνεισφορά στη στρατιωτική εισήγηση, 
είναι ένα αδύναμο όργανο, καθώς εκδίδει μόνο γνωματεύσεις προς τον Α/ΓΕΕΘΑ, οι οποίες 
όπως είναι φυσικό δεν τον δεσμεύουν. Ενώ και το ΣΑΜ είναι επίσης ένα γνωμοδοτικό 

όργανο προς τον ΥΕΘΑ, οπότε ούτε και εκεί  υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει 
συντονισμός της στρατιωτικής εισηγήσεως του Α/ΓΕΕΘΑ. Στην περίπτωση αυτή, το 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ) είναι δυνατόν να εμφανιστεί με δύο απόψεις στο 
ΚΥΣΕΑ, αυτή του ΥΕΘΑ και αυτή του Α/ΓΕΕΘΑ.      

 Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ενασκεί τυπικά καθήκοντα και ως εκ τούτου δεν 
δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στη λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και 

                                            
45 Andrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, (Πόλις, Αθήνα, 2006), σ. 517-519. 
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αποδοτικότητα του ΚΥΣΕΑ. Το Γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας,  με τον τρόπο 
που συστήθηκε και συγκροτήθηκε, δεν είναι ένα στιβαρό και αποφασιστικό όργανο, ικανό 
να αξιολογεί και να συντονίζει τις εισηγήσεις όλων των φορέων της εθνικής ισχύος, 
συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της  στρατιωτικής εισηγήσεως, και να διαμορφώνει μια 
συνεκτική συνολική εισήγηση Εθνικής Ασφαλείας, προς το ΚΥΣΕΑ, προς λήψη αποφάσεως. 
Καθίσταται σαφής, λοιπόν, η απουσία εισηγητού του σχεδίου αποφάσεως και της 
στρατηγικής.  

 Ειδικότερα, ο ρόλος του ΚΥΣΕΑ στην επιχειρησιακή σχεδίαση, δηλαδή στον τρόπο με 
τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η στρατιωτική ισχύς για την υποστήριξη της Εθνικής 
Στρατηγικής και την επίτευξη των τεθέντων αντικειμενικών σκοπών, είναι εξαιρετικά 
περιορισμένος καθώς δεν εγκρίνει το Γενικό Σχέδιο Αμύνης της Χώρας (ΓΕΣΑΧ) (σχέδιο 
στρατηγικού επίπεδου - εγκρίνεται από τον Α/ΓΕΕΘΑ, μετά τη γνωμάτευση του ΣΑΓΕ) ούτε 
φυσικά τα υπόλοιπα σχέδια.46 Συνεπώς, το κορυφαίο κυβερνητικό όργανο λήψεως 
αποφάσεως για ζητήματα Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα αξιολογήσει τελικά, πολύπλευρα 
και σχολαστικά τη στρατιωτική εισήγηση, παρά τις βελτιώσεις του, δεν έχει την 
απαιτούμενη  δομή, τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες προς τούτο, για τη διαμόρφωση 
στρατηγικών επιλογών  προς αντιμετώπιση των προκλήσεων και κινδύνων ασφαλείας της 
χώρας.   

 Ο ελεγκτικός ρόλος της Βουλής είναι πολύ περιορισμένος (αμυντική σχεδίαση) σε ότι 
αφορά στη στρατιωτική εισήγηση και συνήθως καλύπτεται από μυστικότητα. Επίσης, δεν 
υπάρχει κανένα περιθώριο λογοδοσίας της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας στη Βουλή για 
πράξεις ή παραλείψεις ή ακόμη και για τη διατύπωση των απόψεών της επί του υπολοίπου 
φάσματος των αρμοδιοτήτων της.  Επιπλέον, η στρατιωτική εισήγηση σε διοικητικά 
ζητήματα είναι παντελώς απούσα. Επομένως, ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας του 
στρατιωτικού πεδίου με τον λαό, τον εντολοδόχο της εξουσίας στη σύγχρονη δημοκρατία, 
είναι κλειστός.  
 

Ελληνική Εμπειρία 

 

Θα εξεταστούν συνοπτικά τρείς περιπτώσεις στρατιωτικής εισηγήσεως σε κρίσιμες 
περιστάσεις για τον Ελληνισμό. 

 Το Φεβρουάριο 1915 ελήφθη απόφαση από την Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο 
και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο να συμμετάσχει η Ελλάδα στην εκστρατεία των Δαρδανελίων 
με την πλευρά της Αντάντ. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον εκτελούντα χρέη Αρχηγού 
της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού, Αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Μεταξά,  να συντάξει το 
σχετικό σχέδιο. Ο Μεταξάς, αφού ανέλυσε στον Πρωθυπουργό τους λόγους για τους 
οποίους εκτιμούσε ότι θα αποτύχει η εκστρατεία και τους κινδύνους που δημιουργούσε για 
την  Ελλάδα μια τέτοια στρατιωτική ενέργεια, υπέβαλε την παραίτησή του. Η όλη ενέργεια 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι κινείται απολύτως εντός του πνεύματος των ΠΣΣ και της 
υποβολής της στρατιωτικής εισηγήσεως, σε περίπτωση διαφωνίας, με την πολιτική ηγεσία, 
ενώ το αποτέλεσμα δικαιώνει και τον Μεταξά. Όμως η όλη κατάσταση εγείρει μια σειρά 
από ζητήματα. Πρώτον, πριν ο Πρωθυπουργός λάβει την απόφαση δεν ζήτησε την 
εισήγηση του Επιτελείου, όπου θα μπορούσαν να εξετασθούν και εναλλακτικοί τρόποι, 
αλλά ανακοίνωσε την απόφαση. Δεύτερον, ο τρόπος που υποβλήθηκε η παραίτηση είναι 
ελεγχόμενος. Εγχειρίσθηκε στον Πρωθυπουργό στον προθάλαμο του Γραφείου του 

                                            
46 Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/1995), Αρ.1 παρ. 8 α, β. 
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Βασιλιά, την ώρα που εξερχόταν εξ αυτού και ενώ του είχε αναγνώσει το υπόμνημα 
συμμετοχής της Ελλάδος. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός αντί να αποδεχθεί άμεσα την 
παραίτηση του Μεταξά, να προχωρήσει στην αντικατάστασή του και να εφαρμόσει τη 
ληφθείσα πολιτική απόφαση, ζήτησε από το Βασιλιά να τεθεί η συμμετοχή της Ελλάδος 
στη κρίση του Συμβουλίου του Στέμματος. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί η απόφαση και 
να οδηγηθεί ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση του σε παραίτηση και να αρχίσει ο 
διχασμός. Τελικώς δε, η Ελλάδα δεν έλαβε μέρος στην εκστρατεία λόγω και της ρωσικής 
αντιδράσεως.47 

 Το 1974, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Γρηγόριος Μπονάνος, ενώ αναγνωρίζει 
ότι ελληνική εμπλοκή στην Κύπρο είναι δυνατόν να οδηγήσει την Ελλάδα «σε μια πολεμική 
περιπέτεια για την οποία δεν ήτο ακόμη επαρκώς προετοιμασμένη» και θα μπορούσε να 
παραιτηθεί δεν το πράττει, ούτε προβάλλει μια στρατιωτική εισήγηση η οποία να 
υποστηρίζει την εκτίμησή του. Παραμένει στη θέση του με αστήρικτες προφάσεις και 
λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες είναι καταστροφικές. Αντιθέτως, ο Αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς Αντιστράτηγος Ντενίσης, όταν τεχνηέντως απομακρύνεται από την Κύπρο, η 
εισήγησή του να μην ανατραπεί ο Μακάριος δεν λαμβάνεται υπόψη και οι υφιστάμενοί του, 
με άνωθεν εντολές, συμπεριλαμβανομένου και του Μπονάνου, τον παρακάμπτουν και 
προχωρούν στην πραξικοπηματική ενέργεια στην Κύπρο, υποβάλει αμέσως την παραίτηση 
του. Επίσης, διαφωνούντες με την ακολουθούμενη πολιτική της ρήξεως στο Κυπριακό 
παραιτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας και το 
Τμηματάρχης Κύπρου. 48 Ακόμη και σε αυταρχικά και αντιδημοκρατικά καθεστώτα, η 
στρατιωτική εισήγηση δεν παύει να είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο για τη λήψη 
αποφάσεως χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος. Ούτε η φύση του καθεστώτος 
αποτελεί άλλοθι για τους έχοντες εκ του νόμου την ευθύνη για τη χρησιμοποίηση της 
στρατιωτικής ισχύος, για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, να μην προβάλλουν τις 
επαγγελματικές τους απόψεις και να τις τεκμηριώσουν μέσα από τη στρατιωτική εισήγηση 
και εφόσον εξακολουθούν να διαφωνούν να αποχωρήσουν ή να παραιτηθούν.     

 Στο τέλος Ιανουαρίου 1996 ανακύπτει η κρίση των Ιμίων. Οι πολιτικοί στόχοι της 
Ελλάδος ουδέποτε συζητήθηκαν σε πολτικοστρατιωτικό επίπεδο και ούτε έφθασαν στη 
στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Όπως έγιναν αντιληπτοί από τον Ναύαρχο Χρήστο 
Λυμπέρη, αυτοί ήταν η αποφυγή πολέμου με την Τουρκία και διμερών διαπραγματεύσεων 
για το καθεστώς του Αιγαίου. Το ΚΥΣΕΑ συνήλθε όταν είχε τερματισθεί η κρίση την 31 
Ιανουαρίου και ώρα 05:15 για να του ανακοινωθεί απλά η  συμφωνία απεμπλοκής. Το 
σύστημα της στρατιωτικής εισηγήσεως δεν λειτούργησε ομαλά με ευθύνη της πολιτικής 
ηγεσίας. Όμως και έγκαιρη στρατιωτική στρατηγική εισήγηση καταλλήλου ποιότητας από 
τον Α/ΓΕΕΘΑ προς την Κυβέρνηση δεν υποβλήθηκε, με βάση τα αναφερθέντα ανωτέρω, 
παρά μόνο προτάσεις για  τακτικές ενέργειες και διαδικαστικά ζητήματα (κανόνες εμπλοκής 
κτλ.) χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος.49  

                                            
47 Ιωάννης Μεταξάς, Το Προσωπικό του Ημερολόγιο,  Τόμος 2, (Γκοβόστης, Αθήνα, 1952), σ. 406 -413 · 
Γεώργιος Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-1920, Τόμος 1, (Πυρσός, Α 1931, Αθήνα), σ. 275-304 · ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο 
Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ΠΠ 1914-1918: Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια, (Αθήνα, 1958), σ. 50-
52 · Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη, (, Αθήνα, Ποιότητα 2008), σ. 80-81. 
48 Γρηγόριος Μπονάνος, Η Αλήθεια, (Αθήνα: Αυτοέκδοση, 1986), σ. 214-223 · Νικόλαος Κουνινιώτης, Επτά 
Μήνες για το Πραξικόπημα και την Εισβολή, (Αθήνα: Ποταμός, 2012) σ. 115-137. 
49 Χρήστος Λυμπέρης, Πορεία σε Ταραγμένες Θάλασσες, (Αθήνα: Ποιότητα, 2005), σ. 537- 586. 
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 Συνοψίζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι ΠΣΣ  και το σύστημα 
της στρατιωτικής εισηγήσεως δεν έχουν λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά σε 
κρίσιμες καταστάσεις για τον Ελληνισμό, με ευθύνη τόσο της πολιτικής όσο και της 
στρατιωτικής ηγεσίας, με δυσμενή δυστυχώς αποτελέσματα. Όμως, επειδή δεν πρέπει όλα 
να μηδενίζονται, υπάρχουν και θετικές περιπτώσεις αποτελεσματικών στρατιωτικών 
εισηγήσεων όπως το 1940. Επίσης, αξίζει να μνημονευθούν και θετικές εισηγήσεις των 
τελευταίων ετών που οδήγησαν στην προμήθεια σημαντικών οπλικών συστημάτων 
(Υποβρύχια Τ 214, Άρματα Μάχης Leopard 2 HEL κτλ.).  Δυστυχώς, όμως, και οι 
περιπτώσεις αυτές συνδέθηκαν με λειτουργικά προβλήματα («παιδικές ασθένειες») των 
οπλικών συστημάτων, τα οποία αποκαταστάθηκαν και φαινόμενα  διαφθοράς και 
χρηματισμού, χωρίς να έχουν την παραμικρή σχέση με αυτά, πέφτοντας εν κατακλείδι 
θύματα της δυσλειτουργίας του συστήματος λήψεως αποφάσεως, του πλαισίου των ΠΣΣ 
και των κομματικών ανταγωνισμών.50 
     

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Στη σύγχρονη δημοκρατία η στρατιωτική εισήγηση διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της πολιτικής αποφάσεως για τη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος. Στο 
διεθνές περιβάλλον υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον για ανάλυση και αξιολόγηση της 
στρατιωτικής εισηγήσεως τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρότι η 
στρατιωτική εισήγηση, αποτελεί στοιχείο του πολιτικοστρατιωτικού «άνισου διαλόγου» 
ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και στη στρατιωτική ηγεσία, παρεμβαίνει ουσιαστικά 
και η νομοθετική εξουσία τόσο με το νομοθετικό όσο και τον ελεγκτικό της ρόλο έναντι 
της εκτελεστικής. Η αξιολόγηση της στρατιωτικής  εισηγήσεως στο νομοθετικό σώμα 
αποτελεί και τον δίαυλο επικοινωνίας της στρατιωτικής ηγεσίας με τον λαό, ο οποίος 
επηρεάζεται αναλόγως προς υποστήριξη ή μη των πολιτικών αποφάσεων για εμπλοκή της 
στρατιωτικής ισχύος. Έτσι επιτυγχάνεται η συνολική αλληλεπίδραση και των τριών 
στοιχείων της τριάδας του Clausewitz, κυβέρνηση, στρατιωτική ηγεσία και ΕΔ και τέλος ο 
λαός.51  

Η στρατιωτική εισήγηση προέρχεται από πολλαπλές πηγές και υπόκειται σε 
εξαντλητική αξιολόγηση χωρίς να αποτελεί αυτομάτως υιοθετούμενο τρόπο ενεργείας. Στο 
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον η στρατιωτική εισήγηση πρέπει να είναι «πολιτικά 
ενήμερη», ακόμη δε και αν είναι ελλιπής ή αδύναμη αποτελεί μια βάση συζητήσεως για 
λήψη αποφάσεως. Η στρατιωτική ηγεσία υποβάλλει, εντός ενός θεσμοθετημένου πλαισίου, 
την εισήγησή της και μετά την αξιολόγησή της και τη λήψη της αποφάσεως την εκτελεί. 
Όταν ανακύπτει ριζική διαφωνία της στρατιωτικής ηγεσίας με τις κυβερνητικές αποφάσεις, 
υπάρχει η επιλογή είτε της παραιτήσεως, είτε της σιωπηρής αποχωρήσεως. Οι δημόσιες 
διαφωνίες και η εμμονή των στρατιωτικών σε απόψεις αντίθετες από τις αποφάσεις της 
πολιτικής ηγεσίας, τραυματίζουν τις ΠΣΣ, κλονίζουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των ΕΔ και 
της κοινωνίας, υπονομεύουν την ποιότητα της στρατιωτικής εισηγήσεως και ανοίγουν το 
δρόμο της αποπομπής τους. Η παροχή ουσιαστικής και αξιόπιστης στρατιωτικής 
                                            
50 Τα Νέα, Νίκος Χασαπόπουλος, «Τα υποβρύχια που κάποτε «έγερναν» τώρα είναι το καμάρι των Ενόπλων 
Δυνάμεων,» 31/10/2020 https://www.tanea.gr/2020/10/31/politics/ta-ypovryxia-pou-kapote-egernan-tora-
einai-to-kamari-ton-enoplon-dynameon/ (προσπέλαση 10/12/2020) · Καθημερινή, Δώρα Αντωνίου, «Τα 
Leopard καθίστανται επιχειρησιακά», 31/12/2009, https://www.kathimerini.gr/society/380709/ta-leopard-

kathistantai-epicheirisiaka/ (προσπέλαση 10/12/2020) 
51 Clausewitz, On War, σ. 81.  
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ; 

εισηγήσεως προϋποθέτει την κατανόηση των επιπτώσεων της στρατιωτικής δράσεως επί 
των υπολοίπων στοιχείων της εθνικής ισχύος, επί των σχέσεων της χώρας με τους διεθνείς 
παράγοντες, επί των εθνικών συμφερόντων  και των στρατηγικών στόχων, επί των 
προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας και τέλος επί της δυναμικής αλληλεπιδράσεως μεταξύ 
στόχων και δυνατοτήτων. Τέλος, η αξιολόγηση της στρατιωτικής εισηγήσεως και η λήψη 
αποφάσεως από την πολιτική ηγεσία είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και μεγάλη 
πρόκληση, καθώς η απαίτηση για ταχεία και αποτελεσματική χρησιμοποίηση της 
στρατιωτικής ισχύος πρέπει να συνδυάζεται με την ανάλογη προπαρασκευή και υποστήριξή 
της     

 Στην ελληνική πραγματικότητα η θεσμοθετημένη διαδικασία της στρατιωτικής 
εισηγήσεως είναι μια εσωτερική μονοδιάστατη διαδικασία μεταξύ του Α/ΓΕΕΘΑ και της 
εκάστοτε κυβερνήσεως με σημαντικό βαθμό στεγανών και με ελάχιστη συμμετοχή της 
Βουλής μόνο σε ζητήματα αμυντικής σχεδιάσεως.           

 Στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας παρεμβάλλεται και το κομματικό στοιχείο  
μεταξύ του Α/ΓΕΕΘΑ και των Α/ΓΕ. Τα συλλογικά όργανα στη ροή της στρατιωτικής 
εισηγήσεως είναι είτε αδύναμα είτε δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή ή αρμοδιότητα της 
αξιολογήσεως και της ενσωματώσεώς της με τα υπόλοιπα στοιχεία της εθνικής ισχύος, για 
αποφασιστική λήψη αποφάσεως.  

Στα ζητήματα της επιχειρησιακής σχεδιάσεως είναι ασαφές το είδος των 
πληροφοριών και της εισηγήσεως το οποίο φθάνει στο πολιτικό επίπεδο (ΚΥΣΕΑ) και το 
είδος της αποφάσεως που λαμβάνεται, καθώς τα Σχέδια Επιχειρήσεων εγκρίνονται από τον 
Α/ΓΕΕΘΑ, με παντελή απουσία της Βουλής. Επίσης απουσιάζουν εισηγήσεις για τη 
δυνατότητα υποστηρίξεως των στρατηγικών επιλογών του Α/ΓΕΕΘΑ, αλλά και τη 
δυνατότητα διεξαγωγής των σχεδιαζόμενων επιχειρήσεων. Το μοναδικό πεδίο στο οποίο 
υπάρχει σχετικά ομαλή ροή και διαδικασία είναι αυτό της αμυντικής σχεδιάσεως 
(πρόσκτηση μέσων και δυνατοτήτων) με στεγανά όμως και εκεί. Σε ότι αφορά στα 
διοικητικά και λειτουργικά θέματα των ΕΔ είναι σαφής η απουσία των Α/ΓΕ, οι οποίοι και εκ 
του νόμου είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι, ενώ έχουν το δικαίωμα και παρεμβάσεως στο επίπεδο 
της Βουλής χαμηλόβαθμα στελέχη.  

 Σε ότι αφορά στα ζητήματα δημόσιας λογοδοσίας στη Βουλή  από την στρατιωτική 
ηγεσία δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο 
ενδεδειγμένος έλεγχος αφενός και η ανάλογη ενημέρωση της κοινωνίας αφετέρου.    

 Συνοψίζοντας, η στρατιωτική εισήγηση στην ελληνική πραγματικότητα διακινείται σ’ 
ένα σύστημα διοικήσεως και ελέγχου των ΕΔ το οποίο έχει αδυναμίες οι οποίες περιορίζουν 
το βαθμό εκείνο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που απαιτούν οι περιστάσεις. 
Επίσης, εμπεριέχει εν σπέρματι το στοιχείο της δυσλειτουργίας, με ενδεχόμενο κίνδυνο 
αποτυχίας. Δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση υγιών σχέσεων ΠΣΣ, ενώ έχει καταστήσει τη 
στρατιωτική εισήγηση μονοφωνική, περιορίζοντας τις στρατιωτικές απόψεις, τόσο προς την 

εκτελεστική εξουσία για λήψη αποφάσεως, όσο και προς τη νομοθετική εξουσία η οποία 
μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας για τη δημιουργία υγιούς θεσμικού πλαισίου αλλά και 
ως πεδίου λογοδοσίας αλλά και ενημερώσεως της κοινωνίας. Τέλος, δεν υπάρχει στο 
πολιτικό σύστημα κουλτούρα διαμορφώσεως και λειτουργίας σταθερών και υγιών ΠΣΣ 
ακόμη και στο πλαίσιο του «άνισου διαλόγου», καθώς έχει υιοθετηθεί ο «αυταρχικός 
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μονόλογος».52 Η απουσία θεσμοθετημένης διαδικασία ώστε να ακούγονται πολλαπλές 
στρατιωτικές φωνές τόσο στο πεδίο της εκτελεστικής, όσο και της νομοθετικής εξουσίας, 
αποδυναμώνει την αξιοπιστία και την ποιότητα της στρατιωτικής εισηγήσεως και 
δυσχεραίνει τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας.   

 Με βάση τα προαναφερθέντα, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεως και 
ενισχύσεως της στρατιωτικής εισηγήσεως προς την πολιτική ηγεσία, με την επανεξέταση 
και επαναπροσδιορισμό τόσο του νομικού πλαισίου όσο και αυτού των ΠΣΣ, σύμφωνα με 
τα διεθνώς κρατούντα, ώστε να διευρυνθούν και να ενισχυθούν οι  στρατηγικές επιλογές 
της πολιτικής ηγεσίας, για τη λήψη αποφάσεως χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύος.      
 
 

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης αποφοίτησε από τη ΣΣΕ το 1979 και ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός 
Πυροβολικού. Διοίκησε όλα τα κλιμάκια διοικήσεως και παρακολούθησε όλα τα σχολεία του Όπλου 
του. Έχει διεθνή εμπειρία ως παρατηρητής της ΕΕ, στην πρώην Γιουγκοσλαβία και ως επιτελής στο 
Αρχηγείο του NATO στις Βρυξέλλες. Υπηρέτησε ως επιτελής στο ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Διετέλεσε Δντής 
Επιτελικού Γραφείου Α/ΓΕΕΘΑ και Συντονισμού Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, Διευθυντής Επιχειρήσεων και Α΄ 
Κλάδου του ΓΕΣ, Διοικητής ΔΠΒ/XVI Μ/Κ ΜΠ, Διοικητής 80 ΑΔΤΕ «ΚΩΣ», ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΣ», 
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Ελληνικού Στρατηγείου ΕΕ, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και ολοκλήρωσε τη 
σταδιοδρομία του ως Α/ΓΕΣ. Είναι μέλος του ΙΔΙΣ και του ΣΕΕΘΑ. Ασχολείται με τη Θεωρία του 
Πολέμου και τη Στρατηγική. 

                                            
52 Κωνσταντίνος Γκίνης, «Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις στην Ελλάδα της Κρίσεως, 2008-2015,» Στρατηγείν, 
Τεύχος 1(3), σ. 1-32. 
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Διάθεση του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα το 1950», ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ, Τ. 2, 
(Χειμώνας 2020), 19-32. 
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ΣΥΝΟΨΗ  

Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο της Κορέας (1950-1953) με τη διάθεση 
στρατιωτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Η διαδικασία της λήψεως της σχετικής αποφάσεως 
(αποφάσεων) πραγματοποιήθηκε διστακτικά και ενίοτε εκτός θεσμικών πλαισίων. 
Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν διαπροσωπικές πρωτοβουλίες και επαφές. Ταυτόχρονα η 
εσωτερική πολιτική κατάσταση ήταν ρευστή και επικρέμονταν η απειλή αναζωπύρωσης της 
κομμουνιστικής εξέγερσης ή ακόμη και εισβολής των στρατευμάτων των βορείων ομόρων 
χωρών. Στην ελληνική διστακτικότητα σημαντικό ρόλο είχε και το κόστος της συμμετοχής 
των δυνάμεων στη μακρινή Κορέα ενώ οι αμερικανικές θέσεις για την ελληνική συμμετοχή 
αρχικά ήταν αντικρουόμενες, γεγονός που ενέτεινε ακόμη περισσότερο τους ελληνικούς 
δισταγμούς. Η εξέταση και αξιολόγηση των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων αποκαλύπτει και 
τη γενικότερα εικόνα των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

 
Λέξεις κλειδιά: πόλεμος της Κορέας, Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα, διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις. 
 
 
 

Στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά και να 
αξιολογήσουμε τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις και διεργασίες που έλαβαν χώρα στα 
ανώτατα επίπεδα πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στη μεταεμφυλιοπολεμική Ελλάδα 
του 1950 και είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση ελληνικών ενόπλων τμημάτων 
(Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος-ΕΚΣΕ) στη μακρινή Κορέα. Η απόφαση της εμπλοκής 
αποσκοπούσε στην έκφραση της ελληνικής ευγνωμοσύνης για τη σωτήρια αμερικανική 
υποστήριξη από το 1947 μέχρι και τότε (1950) αλλά και στην αγωνιώδη εξασφάλιση 
εγγυήσεων ασφαλείας στο ιδιαίτερα απειλητικό περιβάλλον της βαλκανικής χερσονήσου. 
Τελικά, οι προσπάθειες εξασφάλισης συμβατικών εγγυήσεων ασφαλείας ευοδώθηκαν με 
την ελληνική (και τουρκική) ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία το 1952, περισσότερο ως 
γεωπολιτική αναγκαιότητα που επέβαλε ο Ψυχρός Πόλεμος παρά ως «ανταμοιβή» στην  
ελληνική (και τουρκική) συνδρομή. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε προσέγγιση αυτών των 
θεμάτων θα ήταν ελλιπής εάν δεν λαμβάναμε υπόψη μας την ευρέως επικρατούσα τότε 
ανησυχία στην Αθήνα, αλλά και στο μεγάλο μέρος του «ελεύθερου κόσμου», περί πιθανής 
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σοβιετικής (ή εκ μέρους των «δορυφόρων» χωρών) εισβολής στα Βαλκάνια,1 ή 
αναζωπύρωσης της κομμουνιστικής εξέγερσης στην Ελλάδα. 

Ο πόλεμος της Κορέας που ξέσπασε αιφνιδιαστικά στις 25 Ιουνίου 1950 και διήρκησε 
έως τις 27 Ιουλίου 1953, αναφέρεται συχνά και ως ο «ξεχασμένος πόλεμος» και παρά τις 
φοβίες του δυτικού κυρίως κόσμου, παρέμεινε περιορισμένος στην κορεατική χερσόνησο.2  
Η σύγκρουση αυτή σηματοδότησε την σταδιακή κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Δύσης και 
του κομμουνιστικού στρατοπέδου και αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία του ψυχρού 
πολέμου.3  Η κορεατική χερσόνησος δεν απετέλεσε μόνο το πεδίο δοκιμής και 
τελειοποίησης τακτικών και οπλικών συστημάτων που είχαν εμφανιστεί στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά εμφανίστηκε και ως ένα πιθανό πεδίο χρησιμοποίησης των πυρηνικών όπλων 
σε μια εποχή που απουσίαζε παντελώς η πυρηνική στρατηγική. Συγχρόνως, η ένταση της 
ιδεολογικής διάστασης της σύγκρουσης διαχέονταν και πέραν της Άπω Ανατολής. Κατά 
συνέπεια, η ύπαρξη πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, σε όλα τα στρατόπεδα και επίπεδα, 
κατέστη περισσότερο εμφανής και αναγκαία, προσδιορίζοντας και τις μελλοντικές εξελίξεις 
και τάσεις.  Τα αυστηρά όρια που τέθηκαν εκατέρωθεν στη διεξαγωγή του πολέμου,4 και οι 
προσπάθειες μη υπέρβασής τους, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανησυχίες και 
ευαισθησίες της δυτικής κοινής γνώμης, κατέστησαν την αυτονόητη, αλλά επί της ουσίας 
άγνωστη μέχρι τότε έννοια της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας (όχι μόνο στο ανώτατο 
επίπεδο σχεδιασμού των επιχειρήσεων αλλά και στο επίπεδο της διεύθυνσής τους), 
κεντρικό σημείο αναφοράς των σχεδιασμών και ενεργειών των εμπολέμων.  

Η απόφαση δυναμικής αντίδρασης των ΗΠΑ στη βορειοκορεατική εισβολή υπήρξε μια 
δυναμική (ίσως και μη αναμενόμενη) απόφαση του Προέδρου Τρούμαν (Truman) που 
συνάντησε πλήθος δισταγμών έως και αρνητικών εισηγήσεων εκ μέρους της πλειονότητας 
των συμβούλων του και της στρατιωτικής ηγεσίας.5 Αντίστοιχα, οι αποφάσεις διάθεσης 
μάχιμων τμημάτων στην Κορέα που έλαβαν 16 χώρες ανταποκρινόμενες στις εκκλήσεις 
του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπήρξαν το επιστέγασμα 
δύσκολης συνεξέτασης πολλών παραγόντων και προϊόν πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας 
στο εσωτερικό τους.  

                                            
1 Αναφερόμαστε περί ενδεχόμενης εισβολής εκ μέρους των κομμουνιστικών όμορων κρατών μας, συμμάχων 
της Σοβιετικής Ένωσης (με ή χωρίς άμεση συμμετοχή της τελευταίας), στα Βαλκάνια και όχι μόνο εναντίον 
της Ελλάδος καθόσον η Γιουγκοσλαβία την περίοδο 1949-1953, μετά τη ρήξη Τίτο (Tito) - Στάλιν (Stalin), 
εμφανίζονταν ως το πιθανότερο θύμα μιας παρόμοιας ενέργειας για την αποκατάσταση της ιδεολογικής 
«καθαρότητας» στο χώρο του «σιδηρού παραπετάσματος». 
2  Στην ελληνική γλώσσα για ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για την ιστορία του Πολέμου της Κορέας βλέπε 
Michael Hickey, Ο Πόλεμος της Κορέας, 1950-1953, (Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα, 2002). 
3  Για την εξέταση των πρώιμων χρόνων του Ψυχρού Πολέμου κλασσικά παραμένουν τα έργα του John 
Lewis Gaddis και συγκεκριμένα: The United States and the Origins of the Cold War 1941-1947, (Columbia 

University Press, New York, 1972), Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National 
Security Policy During the Cold War, (Oxford, Oxford University Press, 1982), The Long Peace: Inquires into 
the History of the Cold War, (New York, Oxford University Press, 1987), We Now Know: Rethinking Cold War 
History, (Oxford, Oxford University Press, 1997) και The Cold War, (Penguin Books, New York, 2005). 
4 Οι πολλαπλοί αυτοί περιορισμοί προς τη στρατιωτική ηγεσία φαίνονται ευκρινώς από τις οδηγίες που 
εστάλησαν από το αμερικανικό επιτελείο (Joint Chiefs of Staff) από τις πρώτες ημέρες του πολέμου προς τον 
Μακ Άρθουρ (MacArthur) (Διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων Άπω Ανατολής και πριν ακόμη αυτός 
αναλάβει τη διοίκηση των στρατευμάτων του ΟΗΕ).  Βλέπε The Joint Chiefs of Staff to the Commander in 
Chief Far East (MacArthur), June 29, 1950, FRUS, 1950, Vol VΙΙ, p 240-241. 
5  Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί για την απόφαση δυναμικής εμπλοκής του Προέδρου Τρούμαν (Truman).  

Βλέπε στο McDonald Scot, Rolling the Iron Dice: Historical Analogies and Decisions to Use Military Force in 
Regional Contingencies, (Greenwood Press, Westport, 2000), p 56-84. 
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Η Ελλάδα μόλις προ δεκάμηνου από την έναρξη του πολέμου της Κορέας είχε 
κατορθώσει να εξέλθει από τις εμφυλιοπολεμικές σφοδρές συγκρούσεις της περιόδου 
1946-49 (τέλη Αυγούστου 1949).  Οι τελευταίες κατέστρεψαν κάθε ελπίδα σύντομης 
ανάκαμψης από τα δεινά του παγκοσμίου πολέμου και της τριπλής κατοχής, καθιστώντας 
την Ελλάδα, χώρα απολύτως εξαρτώμενη από την εξωτερική βοήθεια. Παράλληλα, η νίκη 
του Εθνικού Στρατού έδωσε αυξημένο γόητρο αλλά και επιρροή στην ηγεσία του και 
κυρίως στον Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο.6 Εξ αιτίας, όμως, των καταστροφών της 
παρελθούσης δεκαετίας, η κρατική υπόσταση της χώρας και η μεταπολεμική επιβίωση του 
λαού εξαρτιόνταν πλέον σε μεγάλο μέρος από την εξωτερική βοήθεια. Σε στρατιωτικό 
επίπεδο, ακόμη και μετά την επικράτηση του εθνικού στρατού το καλοκαίρι του 1949, η 
κατάσταση στα βόρεια σύνορα της χώρας ήταν τεταμένη και τα χαμηλής έντασης 
μεθοριακά επεισόδια ήταν συχνό φαινόμενο.  Έκδηλη κατά συνέπεια ήταν η ανησυχία της 
ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, όχι μόνο για αναζωπύρωση της 
κομμουνιστικής ανταρσίας αλλά και για μια ενδεχόμενη στρατιωτική εισβολή ενός ή 
περισσοτέρων από τους βορείους γείτονές μας, με ή χωρίς τη σοβιετική ενίσχυση. Η «εκ 
βορρά απειλή» γίνονταν ακόμη πιο έντονη καθώς, πλέον του ιστορικού και γεωπολιτικού 
υπόβαθρου, η αντιπαλότητα ενισχύονταν και από την ιδεολογική αντιπαράθεση που 
επέτεινε το συγκρουσιακό περιβάλλον.7 

Συγχρόνως, η χώρα ταλανίζονταν από συνεχόμενες πολιτικές κρίσεις και συχνές 
αναμοχλεύσεις των κεντρώων ή κεντροδεξιών συνασπισμών που συγκροτούσαν 
ευκαιριακές – και παράλληλα αλληλοϋπονομευόμενες – κομματικές ασταθείς συμπράξεις. 
Ως επί το πλείστον, μοναδικοί συνδετικοί κρίκοι για τη συγκρότηση αυτών των 
σχηματισμών – σχετικά περιορισμένων επί της ουσίας πολιτικών αντιθέσεων – ήταν η νομή 
της εξουσίας και οι εξωθεσμικές επεμβάσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας με βασικό και 
αποτελεσματικό μοχλό πίεσης, την απειλή της διακοπής της ροής της αμερικανικής 
βοήθειας. 

Σε αυτό το δυσμενές και ασταθές εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, η Ελλάδα 
αποφάσισε να συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο της Κορέας, 
αντιδρώντας θετικά στη δραματική έκκληση του Γενικού Γραμματέα  Ηνωμένων Εθνών (14 
Ιουλίου 1950) για διάθεση ενόπλων τμημάτων και δη χερσαίων. Η αρχική απόφαση 
διάθεσης ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων από την κυβέρνηση Πλαστήρα – έξι 
αεροσκάφη C-47 «Dakota» (20 Ιουλίου 1950) – λήφθηκε σε στενή συνεργασία με την 
«επιβλέπουσα» Αμερικανική Πρεσβεία και την Αμερικανική Στρατιωτική Αποστολή αλλά 
χωρίς την εκ μέρους τους άσκηση έντονων πιέσεων.  

Το ενδεδειγμένο όργανο για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης θα έπρεπε να είναι το 
Πολεμικό Συμβούλιο (η συγκρότηση του οποίου προβλέπονταν με τους όρους που 
ετέθησαν για τη διάθεση της βοήθειας του αποκαλούμενου «Δόγματος Truman»), με μέλη 
τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Άμυνας, Συντονισμού, Δημοσίας Τάξεως και 
Ναυτιλίας, τον Αρχιστράτηγο αλλά και τους επικεφαλείς της Αμερικανικής και Βρετανικής 

                                            
6  Για τη γενικότερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή βλέπε στο Καραμπελιάς 
Γεράσιμος, Ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολιτική Ζωή Ελλάδος και Τουρκίας, (Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα, 2009). 
7  Για το ελληνικό αμυντικό πρόβλημα της μεταπολεμικής περιόδου βλέπε στο Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Στα 
Σύνορα των Κόσμων, Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος, 1952-1967, (Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2009). 
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Πρεσβείας και των αντίστοιχων στρατιωτικών αποστολών. Το Υπουργικό Συμβούλιο της 
τρικομματικής κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα, λογικά θα έδινε στον Πρωθυπουργό – 
πριν τη σύγκλιση του Πολεμικού Συμβουλίου – τις κατευθύνσεις και την εξουσιοδότηση για 
μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση (αποδοχή ή μη διάθεσης τμημάτων, μέγεθος 
εκστρατευτικού σώματος, πιθανά ανταλλάγματα, προϋποθέσεις, υποστήριξη δυνάμεων 
κλπ.) για τη διάθεση ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κορέα. Αναμενόμενη και η 
έγκαιρη, προ της συγκλήσεως του Πολεμικού Συμβουλίου, υποβολή ερωτήματος εκ μέρους 
της κυβερνήσεως προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας για παρουσίαση δυνατοτήτων, 
απόψεων και προτάσεων περί της εμπλοκής. Ως γνωστόν, οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις-
συνεργασία (ανωτάτου επιπέδου για χάραξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής), 
όπως γίνονται αποδεκτές σήμερα, αλλά ακόμη και υπό τα δεδομένα της εποχής εκείνης, 
επιβάλλουν την εκ μέρους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας θεσμοθετημένη 
συνεξέταση του προβλήματος, των προϋποθέσεων και των παραγόντων, των συνεπειών 
και των πιθανών λύσεων.  Αναμφισβήτητα, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα 
της πολιτικής ηγεσίας, αλλά η συνεξέταση του θέματος (παράθεση κατευθύνσεων εκ 
μέρους της κυβερνήσεως και υποβολή προτάσεων εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας) 
είναι ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση της διάθεσης των έξι αεροσκαφών της Ελληνικής Βασιλικής 
Αεροπορίας, η πολιτικοστρατιωτική συνεργασία εμφανίσθηκε ως προσωπική προσέγγιση 
και πρωτοβουλία δύο εξεχόντων προσωπικοτήτων, του Μονίμου Υφυπουργού Εξωτερικών 
Ιωάννη Πολίτη και του Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου. Αμφότεροι εμφανίζονται να 
συνομιλούν και να εξετάζουν το θέμα (15-17 Ιουλίου 1950) χωρίς – όπως φαίνεται ελλείψη 
στοιχείων – να διαθέτουν οποιαδήποτε κατεύθυνση του Πρωθυπουργού και μόνο κατόπιν 
της λήψεως της επιστολής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ (14 Ιουλίου 1950).8  
Αμφότεροι αποτελούν επίσης αποδέκτες προσέγγισης-βολιδοσκόπησης εκ μέρους των 
αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι παρατηρείται διάσταση 
απόψεων μεταξύ αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα (και όχι 
μόνο) περί διάθεσης ελληνικών δυνάμεων.  

Ο Πολίτης καταγράφει σχετικά σε Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών 
τη σχετική συνομιλία του με τον Παπάγο που αποτελεί και τη μοναδική πηγή 
πληροφόρησης για τις απόψεις της στρατιωτικής ηγεσίας για την προσφορά των 
αεροσκαφών που ακολούθησε:9 

 
Ενημέρωσα σήμερον τηλεφωνικώς τον Αρχιστράτηγον επί του περιεχομένου της 

από 14 Ιουλίου εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ περί αποστολής 
στρατιωτικής δυνάμεως εν Κορέα εις εκτέλεσιν των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Ο κ. 
Παπάγος μοι είπεν ότι λόγοι ασφαλείας απέκλειον το ενδεχόμενον της αποστολής εις 
Κορέαν έστω και ενός ανδρός εκ της κατά ξηράν δυνάμεως, ήτις σημαντικώς ήδη 
μειωθείσα από του παρελθόντος έτους, μόλις επήρκει δια την αποτελεσματικήν 
αντιμετώπισιν ενδεχομένης υποτροπής του συμμοριτισμού ή άλλης έξωθεν απειλής. 

                                            
8  UN Document S/1619: Cablegrams dated 14/07/1950 from the Secretary-General to certain member 

governments concerning the Security Council resolutions of 25 and 27 June, 7 July 1950 (S/101, S/1511, 
and S/1583).  Τα τηλεγραφήματα αυτά διέφεραν μεταξύ τους, ανάλογα με τις απαντήσεις που κάθε κράτος-

μέλος είχε αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα στα παραπάνω Ψηφίσματα.  Για παράδειγμα στην Ελληνική 
Κυβέρνηση, το μήνυμα του Trygve Lie αρχίζει με ευχαριστίες για τη ελληνική απόφαση απαγόρευσης των 
εξαγωγών προς τη Βόρειο Κορέα και συνέχιζε με την τυποποιημένη αίτηση παροχής στρατιωτικής βοήθειας. 
9  Αρχεία ΥΠΕΞ, Α.Π. ΙΒ/39851/Α3/ΚΟΡΕΑ, ΥΠΕΞ/Γραφείο Μονίμου Υφυπουργού, Σημείωμα επί Συνομιλίας 
του κ. Υφυπουργού μετά του Αρχιστρατήγου, 15 Ιουλίου 1950. 
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Προσέθηκεν ουχ’ ήττον ο Στρατάρχης ότι θα ήτο δυνατή η διάθεσις 4-6 μεταφορικών 
αεροπλάνων της Βασιλικής Αεροπορίας, του τύπου Dacota μετά των πληρωμάτων των. 

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι αρχικά η ελληνική στρατιωτική ηγεσία ήταν αρνητική στη διάθεση 
χερσαίων τμημάτων καθώς, μάλλον υπερβολικά, θεωρούσε ότι αυτή θα προκαλούσε την  
επικίνδυνη εξασθένιση των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων. Η συγκεκριμένη θέση 
αρχικά έβρισκε σύμφωνη και την Αμερικανική Στρατιωτική Αποστολή στην Αθήνα.  
Ενδεικτική η συζήτηση του Μόνιμου Υφυπουργού Πολίτη με τον Αμερικανό υποστράτηγο 
Τζένκινς (Jenkins) σε κοσμική συγκέντρωση (πιθανή ημερομηνία συνάντησης η 14η 
Ιουλίου 1950) όταν ο πρώτος ρώτησε τον στρατηγό ποια θα έπρεπε να είναι η ελληνική 
απάντηση στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα.10 Ο Τζένκινς (Jenkins), σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα από τον Πολίτη, απάντησε ότι εφόσον συζητάνε φιλικά δεν διστάζει να του 
πει ότι στη θέση της Ελλάδος θα απαντούσε κατηγορηματικά αρνητικά. Μάλιστα ο Πολίτης 
παραθέτει την ακριβή έκφραση του Τζένκινς (Jenkins): «If I were you I would answer 
flatly no».11 

Η πρόταση διάθεσης των αεροσκαφών φαίνεται ότι προήλθε από την πλευρά του 
Παπάγου ως η βέλτιστη και ελαχίστων απαιτήσεων «αξιοπρεπής» ελληνική συνδρομή.  
Γεγονός είναι ότι αρχικά (Αύγουστος), το αμερικανικό επιτελείο (Joint Chiefs of Staff) 
προσανατολίζονταν στην υποβολή πρότασης απόρριψης της ελληνικής προσφοράς λόγω 
της εξασθένησης των αεροπορικών δυνατοτήτων της χώρας μας. Η παρέμβαση και 
σύσταση του στρατηγού Βαν Φλητ (Van Fleet),12 γνωστού για την επιτυχημένη υπηρεσία 
του στην Ελλάδα, υπέρ της αποδοχής των ελληνικών αεροσκαφών, συνετέλεσε στη 
διατύπωση θετικής εισηγήσεως από το αμερικανικό επιτελείο (Joint Chiefs of Staff) προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών (State Department).   

Ο Μόνιμος Υφυπουργός Πολίτης, μετά την προαναφερθείσα προσωπική συζήτησή 
του με τον Αρχιστράτηγο και την πρόταση του τελευταίου, μάλλον άνευ προγενέστερης 
ενημέρωσης της κυβερνήσεως, βολιδοσκόπησε τον Αμερικανό Επιτετραμμένο, Μίνορ 
(Minor),13 για τη διάθεση 6 μεταφορικών αεροσκαφών, προσφορά που έγινε αποδεκτή από 
τον τελευταίο.14  

Ο Πολίτης περιγράφει τη σχετική συνάντηση και συνομιλία του με τον Μίνορ (Minor). 
Η συνάντησή τους αυτή έλαβε χώρα στις 15 Ιουλίου και μάλλον προήλθε εξ άλλης 
αφορμής καθώς ο Υφυπουργός στην αρχή του σημειώματος του χρησιμοποιεί την 

                                            
10  Υποστράτηγος Reuben E. Jenkins, επικεφαλής της Joint United States Military Aid Group to Greece 
(JUSMAG Greece) από τις 17 Ιουλίου 1950. 
11 Αρχεία  ΥΠΕΞ, Α.Π. ΙΒ/39850/Α3/ΚΟΡΕΑ, ΥΠΕΞ/Γραφείο Μονίμου Υφυπουργού, Συνομιλία του κ. 
Υφυπουργού μετά του Στρατηγού Jenkins Αρχηγού της εν Ελλάδι Στρατιωτικής Αμερικανικής Αποστολής, 15 

Ιουλίου 1950. 
12 Αντιστράτηγος Van Fleet, επικεφαλής της Joint United States Military Aid Group to Greece (JUSMAG 
Greece).  Αναχώρησε, στις 17 Ιουλίου 1950, από την Ελλάδα για να αναλάβει τη Διοίκηση της 2ας Στρατιάς, 
εξαπολύοντας επίθεση κατά της κυβερνήσεως Πλαστήρα ως ενδοτικής έναντι των κομμουνιστών και 
συνοδοιπόρων τους.  Αντικαταστάτης του ανέλαβε ο Υποδιοικητής της JUSMAG, Υποστράτηγος Reuben E. 
Jenkins. 
13  Minor, ο Αμερικανός Επιτετραμμένος στην Αθήνα εκτελούσε καθήκοντα του Αμερικανού Πρέσβη καθώς ο 
Πρέσβης Henry F. Grady είχε αναχωρήσει στις 28 Ιουνίου για την Τεχεράνη και ο αντικαταστάτης του, 
Peurifoy, αφίχθηκε το Σεπτέμβριο του 1950. 
14 Αρχεία  ΥΠΕΞ, Α.Π. ΙΒ/39852/Α3/ΚΟΡΕΑ, ΥΠΕΞ/Γραφείο Μονίμου Υφυπουργού, Σημείωμα επί Συνομιλίας 
του κ. Υφυπουργού μετά του Επιτετραμμένου των ΗΠΑ, 15 Ιουλίου 1950. 
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έκφραση «επωφεληθείς σημερινής συνάντησης μετά του κ. Minor». Ο Υφυπουργός 
εξήγησε στον Επιτετραμμένο τους λόγους για τους οποίους η στρατιωτική ηγεσία (δεν είχε 
ληφθεί ακόμη κυβερνητική απόφαση) θεωρούσε αδύνατη την αποστολή στρατιωτικής 
δύναμης στην Κορέα. Ο Πολίτης επεσήμανε ότι ο Ελληνικός Στρατός αποτελούσε 
παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην ευπαθή βαλκανική περιοχή και τυχόν 
εξασθένισή του θα δημιουργούσε κίνδυνο επικίνδυνων ταραχών. Καθώς όμως η Ελλάδα 
επιθυμούσε να καταδείξει την έμπρακτο αλληλεγγύη της προς τις ΗΠΑ και τον αγώνα τους 
για την ελευθερία των λαών και την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού επεκτατισμού, η 
ελληνική κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο της διάθεσης 4-6 μεταφορικών αεροσκαφών 
μετά των πληρωμάτων τους στις δυνάμεις του ΟΗΕ στην Κορέα. Η ενημέρωση του 
Επιτετραμμένου για το ενδεχόμενο προσφοράς μικρού αριθμού μεταφορικών αεροσκαφών 
δεν γνωρίζουμε αν έγινε σε γνώση του Προέδρου της Κυβέρνησης ή αποτέλεσε 
πρωτοβουλία του Πολίτη. Η δια των πλέον επισήμων και αρμοδίων φορέων – όπως ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών – γνωστοποίηση της πληροφορίας εξέτασης της διάθεσης 
αεροσκαφών κανονικά θα έπρεπε να είναι σε γνώση του Πρωθυπουργού. Σε καμία άλλη 
πηγή δεν υπάρχει αναφορά ότι τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, η ελληνική κυβέρνηση είχε 
εγκρίνει ή επεξεργάζονταν την ιδέα διάθεσης αεροσκαφών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία 
αναφορά σε κατευθύνσεις και οδηγίες του Πλαστήρα για το θέμα αυτό προς τα Υπουργεία 
Αμύνης και Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον Πολίτη, ο Μίνορ (Minor) αναγνώρισε την 
απόλυτη ορθότητα των λόγων που υπαγόρευαν την ελληνική στάση την οποία και 
χαρακτήρισε ως απολύτως ικανοποιητική. 

Κατόπιν της θετικής αποδοχής της ιδέας των Πολίτη-Παπάγου από τον Αμερικανό 
Επιτετραμμένο στην Αθήνα, η πρόταση της διάθεσης των έξι μεταγωγικών αεροσκαφών 
προωθήθηκε στο Συντονιστικό Συμβούλιο (18 Ιουλίου) για να εγκριθεί μετά από 
εικοσιτετράωρη καθυστέρηση εξαιτίας διαφορετικής απόψεως (υπέρ μιας πιο γενναιόδωρης 
προσφοράς)  εκ μέρους του Γεωργίου Παπανδρέου.15 

Από τις εφημερίδες της εποχής γνωρίζουμε ότι την 11.00 της 18ης Ιουλίου έλαβε 
χώρα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (παρουσία των Υπουργών των 
«πολεμικών υπουργείων», της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας και των Πόρτερ (Porter)16 
και Τζένκις (Jenkins) για τα θέματα των αμυντικών δαπανών και την τελική δρομολόγηση 
των διαδικασιών έγκρισης του προϋπολογισμού.  Ενδεχόμενα να υπήρξε και ανταλλαγή 
απόψεων για το θέμα της ελληνικής συνδρομής στην Κορέα. Αμέσως μετά τη συνάντηση 
συνήλθε το Συντονιστικό Συμβούλιο,17 για να εξετάσει και να διαμορφώσει την ελληνική 
απάντηση στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 14ης Ιουλίου. Θεωρούμε σκόπιμο να 
παραθέσουμε το πλήρες σημείωμα του Πολίτη, καθόσον είναι το πλέον επίσημο έγγραφο 
που διευκρινίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκε η απόφαση της πρώτης 
ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στην Κορέα. Αναγράφει ο Μόνιμος Υφυπουργός 
Εξωτερικών στο σημείωμα του:18 

 

                                            
15 Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. 
16 Paul Porter, επικεφαλής της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής στην Ελλάδα. 

17 Η εναλλασσόμενη χρήση των όρων Κυβερνητικό Συμβούλιο, Υπουργικό Συμβούλιο και Συντονιστικό 
Συμβούλιο, σε εφημερίδες και κρατικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι πρόκειται περί του αυτού οργάνου, που 
απαρτίζονταν από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους ηγέτες των τριών συγκυβερνώντων κομμάτων. 
18 Αρχεία ΥΠΕΞ, Α.Π. ΙΒ/40228/Α3/ΚΟΡΕΑ, ΥΠΕΞ/Γραφείο Μονίμου Υφυπουργού, Σημείωμα επί της 
Απαντήσεως της Ελλάδος εις την Εγκύκλιον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ περί Αποστολής Στρατιωτικής 
Δυνάμεως εις Κορέαν, 19 Ιουλίου 1950. 
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Εις το Συντονιστικό Συμβούλιον εισηγήθην χθες Τρίτην 18 Ιουλίου 1950 το 
συνημμένον (υπ αριθ. 1) κείμενον απαντήσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις την 
πρόσκλησιν του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών, περί αποστολής 
στρατιωτικής δυνάμεως εις Κορέαν συμφώνως προς τας από 24ης και 27ης Ιουνίου 1950 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξήγησα ότι η προσφορά των εξ μεταφορικών 
αεροπλάνων είχεν αποφασισθεί19 κατόπιν προσεκτικής σταθμίσεως των υποχρεώσεων 
τας οποίας επιβάλλει εις τον ελληνικόν στρατόν η ευθύνη της κατοχυρώσεως της 
εθνικής ασφαλείας και εν συνεννοήσει αφενός μεν μετά του κ. Αρχιστρατήγου, ως 
υπευθύνου αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αφετέρου δε μετά του Αμερικανού 
Επιτετραμμένου κ Minor και του Αρχηγού της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής 
Στρατηγού Jenkins, οίτινες εύρον την προσφοράν αυτήν απολύτως ικανοποιητικήν και 
αυθορμήτως αμφότεροι απεφάνθησαν ότι δεν ηδυνάμεθα να προσφέρωμεν 
περισσότερα (όρα σχετικά σημειώματα μου από 15ης τρέχοντος). Ο κ. Αντιπρόεδρος 
της Κυβερνήσεως και επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργός {σ.τ.σ. Γεώργιος 
Παπανδρέου} εδήλωσεν ότι η απάντησις δεν ήτο επαρκής και ότι ως τοιαύτη δεν τον 
ικανοποιεί.  

 
Στο κείμενο επισημαίνεται από τον Μόνιμο Υφυπουργό ότι η εισήγηση του 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσεκτικής σταθμίσεως των αμυντικών αναγκών σε 
συνεννόηση με τον Αρχιστράτηγο (προσδιοριζόμενου ως υπευθύνου αρχηγού των 
ενόπλων δυνάμεων) και συμφωνία με την αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της διάθεσης των αεροσκαφών, υπήρξε μια έστω άτυπη, αλλά ουσιαστική, 
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία, δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων της χώρας.  
Ενδεχομένως εκ μέρους του επιτελείου του Αρχιστρατήγου να είχε υπάρξει μια προεργασία 
(με ή χωρίς τη συμμετοχή των Γενικών Επιτελείων) για το μέγεθος της δυνατής ελληνικής 
προσφοράς, υπόθεση που δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα στρατιωτικά αρχεία.  
Εξακολουθούμε και σήμερα να αγνοούμε αν η όλη διεργασία εγένετο κατόπιν 
πρωτοβουλίας των δύο προσωπικοτήτων ή υπήρξαν κατευθυντήριες οδηγίες από τον 
Πρωθυπουργό Νικόλαο Πλαστήρα. 

Η εκτίμηση είναι ότι Παπάγος και Πλαστήρας κινήθηκαν αυτοβούλως στο πλαίσιο της 
γενικότερης αντίληψης της δυτικόστροφης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και με γνώμονα 
την αναγκαιότητα της συμπαράστασης προς την Ουάσιγκτον. Ασφαλώς στα κίνητρα τους 
πρυτάνευε η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας εκ μέρους των Ηνωμένων 
Πολιτειών σε περίπτωση παρόμοιας με τη βορειοκορεατική εισβολή στην Ελλάδα και 
δευτερευόντως μάλλον η θεσμική τους κατοχύρωση (οποιασδήποτε μορφής). Με τα ισχνά 
στοιχεία που παρέχονται από μια ελλιπή γραφειοκρατική και βιογραφική καταγραφή, 
διακρίνουμε μια άτυπη, ενδεχομένως και μη θεσμική, αλλά αποτελεσματική, συνεργασία 
των κορυφαίων προσωπικοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ενόπλων 
Δυνάμεων.  Ενδεχομένως να προκαλεί ερωτηματικά η απουσία του πολιτικού 
προϊσταμένου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,20 αλλά η αναβάθμιση της στρατιωτικής 

                                            
19 Προφανώς εννοεί την εισήγηση της προσφοράς (διάθεσης) έξι αεροσκαφών καθόσον μέχρι τότε δεν είχε 
ληφθεί καμία απόφαση. 
20  Φίλιππος Μανουηλίδης, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 
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ηγεσίας και ειδικά του Αρχιστρατήγου μετά το νικηφόρο τερματισμό της κομμουνιστικής 
εξέγερσης, οδήγησε στην επισκίασή τους από τη στρατιωτική ηγεσία.21 

Υπάρχει παντελής απουσία στοιχείων για τυχόν αξιολόγηση των δεδομένων και των 
συνεπειών της διάθεσης στρατιωτικών μέσων και δυνάμεων εκ μέρους των Γενικών 
Επιτελείων. Ενδεχομένως να υπήρξε μια ταχεία εξέταση-ανάλυση από το προσωπικό 
επιτελείο του Αρχιστρατήγου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισημανθεί ότι η εισήγηση 
του Πολίτη, προϊόν συναπόφασης με τον Παπάγο, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό 
Συμβούλιο (θεσμικά προβλεπόμενο όργανο) για έγκριση όπου και έλαβε χώρα εξέτασή της 
υπό το πρίσμα των αντιλήψεων των τριών κομμάτων που συμμετείχαν στην κυβέρνηση.22 

Η αρνητική εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τις δυνάμεις του ΟΗΕ στην 
κορεατική χερσόνησο τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1950 οδήγησαν την Ουάσιγκτον να 
στραφεί προς αρκετές χώρες αναζητώντας τη διάθεση μαχίμων στρατευμάτων. Η Ελλάδα 
εντάχθηκε, με έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (State Department) στις 25 Ιουλίου 
στον πίνακα των χωρών εκείνων που η εκ μέρους τους αποστολή χερσαίων δυνάμεων θα 
ήταν επιθυμητή, στην προσπάθεια διεθνούς κινητοποιήσεως, ακόμη και αν δεν κάλυπταν 
τα στρατιωτικά κριτήρια που είχε θέσει το Πεντάγωνο.23 Το έγγραφο αυτό, που εγκρίθηκε 
από τον Άτσεσον (Acheson), αποτέλεσε τον κατευθυντήριο οδηγό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του State Department και τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές για να 
κινηθούν προς τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και να τις «πείσουν» να αποδεχθούν το 
αμερικανικό αίτημα. 

Σε αυτές ακριβώς τις παραινέσεις αναφέρθηκε ο Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών 
Πολίτης σε εσωτερικό Υπηρεσιακό του Σημείωμα που ο ίδιος συνέταξε.24 Το έγγραφο αυτό 
αποτελεί και πάλι τη μοναδική καταγεγραμμένη πηγή πληροφόρησης της επίσημης αλλαγής 
στάσεως της αμερικανικής πλευράς ως προς το θέμα της συμμετοχής και ελληνικών 
στρατευμάτων στην Κορέα. Παραθέτουμε τμήματα του Υπηρεσιακού Σημειώματος του 
Υφυπουργού: 

 
Ο κ. Αρχιστράτηγος μοι ανακοίνωσεν προ ημερών25 ότι ο Αρχηγός της 

Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής κ. Jenkins, επισκεφθείς αυτόν, τω ανεκοίνωσεν 

                                            
21  Η «ανωμαλία» αυτή αποκαταστάθηκε με την εμπλοκή του Αρχιστρατήγου στην πολιτική και την ανάληψη 
εκ μέρους του της πρωθυπουργίας οπότε και σταδιακά αποκατάστησε, σε μεγάλο βαθμό, τον πολιτικό έλεγχο 
του στρατεύματος. 
22 Η τρικομματική κυβέρνηση με Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικό τον Νικόλαο Πλαστήρα προέκυψε 
μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 και ανέλαβε στις 15 Απριλίου μετά από έντονο παρασκήνιο και αγγλο-

αμερικανικές παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση απαρτίζονταν από το Κόμμα Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου 
(17,24% και 56 έδρες), την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα 
-σε συνεργασία με τον Εμμανουήλ Τσουδερό (16,44% και 45 έδρες) και το κόμμα του Γεωργίου 
Παπανδρέου, Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (10,7% και 35 έδρες). 
23 FRUS, 1950, Vol VII, The Deputy Under Secretary of State (Matthews) to the Special Assistant Secretary 
of Defense for Foreign Military Affairs and Assistance (Burns), July 25, 1950, p 473-474. 
24 Αρχεία  ΥΠΕΞ, Α.Π. ΙΒ/44143/Α3/ΚΟΡΕΑ, ΥΠΕΞ/Γραφείο Μονίμου Υφυπουργού, Σημείωμα, 23 Αυγούστου 
1950. 
25 Η επίσκεψη του Jenkins στον Αρχιστράτηγο πρέπει να έλαβε χώρα μεταξύ Δευτέρας 07 Αυγούστου και 
Σαββάτου 12 Αυγούστου.  Αυτό συνάγεται από την έκφραση του Πολίτη «Ο κ. Αρχιστράτηγος μοι 
ανακοίνωσεν προ ημερών…» σε συνδυασμό με τη στη δεύτερη παράγραφο αναγραφή «Μετά τινας ημέρας 
(16-8-50), επισκεφθείς με ο κ. Minor…».  Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι ο Παπάγος επέστρεψε από την 
περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα τις βραδινές ώρες της 05 Αυγούστου και τις αργίες των Κυριακών και της 
15 Αυγούστου, ως πιο πιθανή ημερομηνία της συνάντησης Παπάγου-Jenkins είναι η εβδομάδα 07 έως 12 
Αυγούστου. 
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ότι η Ουάσιγκτον είχε λόγους να επιθυμή την αποστολήν Ελληνικής Στρατιωτικής 
Μονάδος εις Κορέαν. Ο κ. Αρχιστράτηγος απήντησεν εις τον κ. Jenkins ότι τούτο είναι 
ζήτημα της Κυβερνήσεως, εις την οποίαν δεν θα παρέλειπε να αναφέρη το διάβημα 
του. 

  Μετά τινας ημέρας (16-8-50), επισκεφθείς με ο κ. Minor μοι επανέλαβε τα 
αυτά, προσθέσας ότι η αποστολή στρατιωτικής δυνάμεως εκ μέρους της Ελλάδος θα 
έδιδεν εις την Κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολιτειών εν επιχείρημα έναντι των άλλων 
χωρών, αι οποίαι ηδύναντο μεν να αποστείλωσι βοήθειαν, εφαίνοντο όμως 
δυστροπούσαι προς τούτο». 

Ταυτόχρονα, η Πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον, βασιζόμενη σε συνομιλίες με 
προσωπικότητες των ΗΠΑ, πρότεινε την επανεξέταση της αποστολής ελληνικών 
χερσαίων δυνάμεων στην Κορέα.26 

 

Το πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν ότι μετά την 18η Αυγούστου δεν υπήρχε κυβέρνηση που 
να έχει λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, άρα και τη νομιμοποίηση για τη λήψη 
μιας ανάλογης σπουδαιότητας απόφασης.27 Η νέα κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου, το 
πρώτο της κλιμάκιο, με τον ίδιο επικεφαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών (και στο Αμύνης 
για λίγες ημέρες) ορκίστηκε την 21η Αυγούστου. Παρά τις ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες 
του προέδρου της στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει 
πληθώρα προβλημάτων με κύρια επιδίωξη τη συγκρότηση ενός συνασπισμού ικανού να 
λάβει ψήφο εμπιστοσύνης τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή. Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο 
Πολίτης ενημέρωσε τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Αρχιστράτηγο (ήδη ενήμερος για το 
αμερικανικό αίτημα) για τη συνομιλία του με τον Minor και το αίτημα του τελευταίου για 
αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Κορέα. Είναι πολύ πιθανόν μάλιστα ο Πολίτης να είχε 
κατ’ ιδίαν συζητήσει με τον Στρατάρχη τις δυνατότητες διάθεσης στρατευμάτων στην 
Κορέα.  Μια ανάλογη επικοινωνία είχε λάβει χώρα μεταξύ των δύο ανδρών για την εξέταση 
της διάθεσης των αεροσκαφών. Για τις δύο παραπάνω υποθέσεις δεν διαθέτουμε έγκυρα 
στοιχεία επαλήθευσης βασιζόμενα σε μαρτυρίες ή έγγραφα. Παράλληλα, η ειδησιογραφία 
του τρίτου δεκαήμερου του Αυγούστου, παραθέτει αρκετές ευκαιρίες εθιμοτυπικής 
συνάντησης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, με ταυτόχρονη παρουσία των Minor  
και Jenkins, που ενδεχομένως να έδιναν την ευκαιρία μιας ολιγόλεπτης προσωπικής 
ανεπίσημης συζήτησης του θέματος. 

Παράλληλα με τη δικαιολογημένη αμηχανία αντίδρασης των Αθηνών στις παραινέσεις 
της Ουάσιγκτον, υπήρχε ανησυχία στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκβαση της 
τουρκικής αίτησης ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία. Η χρονική συγκυρία της αίτησης (29 
Ιουλίου 1950) με την προσφορά μιας τουρκικής ταξιαρχίας (25 Ιουλίου 1950) 
δημιουργούσε ανησυχία για τις επιβαλλόμενες ενέργειες των Αθηνών. Η ταυτόχρονη 
κορύφωση των εξελίξεων στα δύο θέματα, προσπάθειες εισδοχής της Ελλάδος-Τουρκίας 
στο Ατλαντικό Σύμφωνο και διάθεση στρατευμάτων στην Κορέα, δημιουργούσε 

                                            
26 Αρχεία ΥΠΕΞ, Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον προς ΥΠΕΞ/Γ’ Πολιτική Διεύθυνση  , τηλεγράφημα 
10600, 23 Αυγούστου 1950. 
27 Η πολυαναμενόμενη πτώση της κυβερνήσεως Πλαστήρα έλαβε χώρα τελικά στις 18 Αυγούστου με την 
υποβολή παραίτησης, κατόπιν της απόσυρσης των υπουργών του Φιλελευθέρου Κόμματος του Σοφοκλή 
Βενιζέλου.  Την ίδια ημέρα, ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων, έλαβε από τα Ανάκτορα εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης. 
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συνειρμούς σύνδεσής τους όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης της εποχής εκείνης και στη 
κοινή γνώμη αλλά ακόμη και σε μεταγενέστερους ερευνητές της περιόδου εκείνης.28 

Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Σοφοκλής Βενιζέλος υπήρξε ο βασικός και 
ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικής ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία.  Μια προσέγγιση 
που, αν και τύγχανε της απόλυτης έγκρισης του αστικού πολιτικού κόσμου και της 
στρατιωτικής ηγεσίας, αποδεικνύεται ότι υπήρχαν σοβαρές αδυναμίες σχεδίασης και 
εφαρμογής μιας αντίστοιχης μακροχρόνιας στρατηγικής προώθησης της ενταξιακής 
προσπάθειας.29 

Την 1η Σεπτεμβρίου, η υπό διαδικασία λήψεως ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή30 
κυβέρνηση του Σοφοκλή Βενιζέλου αποφάσισε την αποστολή μιας ολόκληρης ταξιαρχίας 
(περίπου 3.500 ανδρών) στην Κορέα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από αμερικανικές 
«προτροπές» (από τα μέσα Αυγούστου) προς την ελληνική κυβέρνηση για διάθεση 
χερσαίων δυνάμεων.31 Αποδέκτες ανάλογων παραινέσεων υπήρξαν και αρκετές άλλες 
χώρες. Η ελληνική ταξιαρχία, καίτοι συγκροτήθηκε και προετοιμάστηκε, δεν αποστάλθηκε 
καθώς στις αρχές του Νοεμβρίου, με αμερικανική αίτηση, το μέγεθος της ελληνικής 
συμμετοχής μειώθηκε από ταξιαρχία σε τάγμα, λόγω της ευμενούς εξέλιξης των 
επιχειρήσεων στην Κορέα. Τελικά, στα μέσα του μηνός Νοεμβρίου 1950, αναχώρησε για 
την Κορέα το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ) αποτελούμενο από ένα ενισχυμένο 
Τάγμα Πεζικού και το 13ο Σμήνος Μεταφορών (οκτώ αεροσκάφη C-47). 

Η απόφαση για τη διάθεση της ελληνικής Ταξιαρχίας λήφθηκε υπό παρόμοιες 
συνθήκες ελλείψεως συγκροτημένης και θεσμοθετημένης πολιτικοστρατιωτικής 
συνεργασίας με την προηγηθείσα διάθεση των αεροσκαφών της 20ης Ιουλίου. Στη δεύτερη 
περίπτωση ήταν πλέον καταφανής η επιμονή των Αμερικανών για διάθεση χερσαίων 
ελληνικών δυνάμεων στην Κορέα. Παρομοίως, όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο 
λήψης της απόφασης και ενδεχόμενες διαβουλεύσεις της πολιτικής με τη στρατιωτική 
ηγεσία. Από τις εφημερίδες ως μοναδική ένδειξη πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας 
παρουσιάζεται η δήλωση του Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου περί αναμονής της 

                                            
28 Για τις ελληνικές ανησυχίες και επιδιώξεις της περιόδου εκείνης βλέπε στα Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1945-1981, Τόμος Δεύτερος, (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Έκδοση 8η, Αθήνα, 
2008) και Ιωάννης Στεφανίδης, Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ελλάδας 1949-1955, σε Αναζήτηση Ασφάλειας, 
στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2000) σελ 237-247.  
29  Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Άγκυρα είχε έγκαιρα χαράξει μια πιο συγκροτημένη εκστρατεία για 
την ενταξιακή πορεία της στην Ατλαντική Συμμαχία συμπεριλαμβάνοντας και τη διάθεση μιας τουρκικής 
ταξιαρχίας στην Κορέα.  Το κατά πόσο υπήρξε επιτυχής η εκ μέρους της Άγκυρας προσφορά δυνάμεων ή 
ακόμη και η συνολική τουρκική προσπάθεια εισδοχής στην Ατλαντική Συμμαχία αποτελεί θέμα με 
διαφορετικές προσεγγίσεις.  Για την αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας από την Άγκυρα κατά την 
μεταπολεμική περίοδο, βλέπε στο Εκάβη Αθανασοπούλου, Τουρκία: Αναζήτηση Ασφάλειας, Αμερικανο-
βρετανικά Συμφέροντα (Εκδόσεις Παπαζήση, 1999). 
30 Ψήφο εμπιστοσύνης που δεν λήφθηκε καθώς η  κυβέρνηση καταψηφίστηκε στη Βουλή στις 09 
Σεπτεμβρίου 1950. Στη θέση της σχηματίστηκε νέα τρικομματική κυβέρνηση που ανέλαβε στις 13 
Σεπτεμβρίου, με Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών πάλι τον Σοφοκλή Βενιζέλο (Κόμμα Φιλελευθέρων) 
και με τη συμμετοχή του κόμματος του Γεωργίου Παπανδρέου (Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα), αλλά και 
το δεξιό Λαϊκό Κόμμα του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (είχε έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές της 05ης Απριλίου 
1950 με 18,8% και 62 έδρες). 
31 Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ελληνική προσφορά έγινε με 
τηλεγράφημα του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών, Σοφοκλή Βενιζέλου. Το 
τηλεγράφημα στάλθηκε τις βραδινές ώρες της 01ης Σεπτεμβρίου και διαβιβάστηκε και μέσω του Έλληνος 
Μονίμου Αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη. Αρχεία  ΥΠΕΞ, ΥΠΕΞ/Γ’ Πολιτική Διεύθυνση  προς Ελληνική 
ΜΑ/ΟΗΕ, έγγραφο 44664, 01 Σεπτεμβρίου 1950 
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εγκρίσεως της κυβερνητικής απόφασης περί διάθεσης της Ταξιαρχίας εκ μέρους του 
Αρχιστρατήγου. Δήλωση που προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς 
ο εν αναμονή ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή (την οποία και δεν έλαβε) Πρωθυπουργός 
δεν θα διανοείτο να προχωρήσει σε διατύπωση ανάλογης δημόσιας δήλωσης περί διάθεσης 
στρατευμάτων στην Κορέα χωρίς να έχει την έγκριση του πανίσχυρου Αρχιστρατήγου. 

Στα αρχεία των Υπουργείων Αμύνης και Εξωτερικών δεν βρέθηκε κανένα απολύτως 
υποστηρικτικό έγγραφο των παραπάνω υποθέσεων, όπως επίσης καμία παραπομπή ή 
αναφορά σε επιτελική εξέταση του θέματος διάθεσης εκστρατευτικού σώματος. Το 
γεγονός αυτό, της μη εύρεσης επιτελικής μελέτης από στρατιωτικής τουλάχιστον πλευράς, 
καταδεικνύει ότι είτε η στρατιωτική ηγεσία αιφνιδιάστηκε (μάλλον αδύνατο καθώς υπήρχε 
έγκαιρη πληροφόρηση για τις διαθέσεις των Αμερικανών τουλάχιστον από τα μέσα 
Αυγούστου), είτε για λόγους ασφαλείας το θέμα παρέμεινε στο κύκλο των στενότατων 
συνεργατών του Παπάγου, χωρίς επίσης να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της προσωπικής 
του ενασχόλησης και απόφασης. 

Δυστυχώς, ελάχιστα στοιχεία διαθέτουμε για να τεκμηριώσουμε τις διεργασίες και το 
είδος και μέγεθος της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας που οδήγησαν στη λήψη των 
αποφάσεων διάθεσης ενόπλων τμημάτων (αεροσκάφη και ενισχυμένο τάγμα πεζικού) στην 
Κορέα, οπότε και αναγκαστικά βασιζόμαστε σε μια σειρά εικασιών. Αναφορικά όμως με τα 
κίνητρα της διάθεσης, ο Ιωάννης Στεφανίδης στο συλλογικό σύγγραμμα «Σοφοκλής 
Ελευθερίου Βενιζέλος. Η Πολιτική Διαδρομή. Το Πρόσωπο. Η Εποχή» εύστοχα παρατηρεί:32

 

 
Πιο σοβαρές επιπτώσεις είχε η απόφαση να αυξηθεί η ελληνική συμβολή στις δυνάμεις 
του ΟΗΕ που μάχονταν στη χερσόνησο της Κορέας, από ένα σμήνος μεταγωγικών 
αεροσκαφών που είχε προσφέρει η προηγούμενη κυβέρνηση (Πλαστήρα) σε μια πλήρη 
ταξιαρχία. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε όχι μόνο η επιθυμία να  ικανοποιηθεί ο 
“συμμαχικός παράγοντας” αλλά και το προηγούμενο της Τουρκίας. Επιδιώκοντας την 
ένταξή της στη βορειοατλαντική συμμαχία, η γειτονική χώρα ετοιμάζονταν να αποστείλει 
δύναμη 4.500 ανδρών. 

 
Μια σχετική άγνωστη πτυχή της ελληνικής εμπλοκής στην Κορέα εμφανίζεται το 

καλοκαίρι του 1951 οπότε και η Ουάσιγκτον επανέρχεται ζητώντας αύξηση των χερσαίων 
δυνάμεων από την Αθήνα (και όχι μόνο). Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα παρέδωσε 
Aide-Memoire, με ημερομηνία 21 Ιουνίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το κείμενο, αφού 
συνοπτικά ανάφερε το ιστορικό της διάθεσης του ΕΚΣΕ, κατέληγε:33 

 
Η Αμερικανική Πρεσβεία έχει τώρα την εντολή να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να 
ανανεώσει την αρχική της προσφορά  προκειμένου να αυξήσει τις ελληνικές δυνάμεις στην 
Κορέα σε δύναμη ταξιαρχίας όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η παρούσα εισήγηση γίνεται 
αφού λήφθηκαν προσεκτικά υπόψη οι ανάγκες ασφαλείας της Ελλάδος στο μη 
κομμουνιστικό κόσμο και το ζωηρό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ασφάλεια αυτής, όπως 
αποδεικνύεται και από τις προτάσεις της αμερικανικής ηγεσίας για την εξασφάλιση 
ευρύτερων διευθετήσεων ασφαλείας για τη χώρα (προφανώς υπονοεί τη θετική πρόταση 

                                            
32  Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Η Περίοδος των Κυβερνήσεων Συνεργασίας στο Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: 
Η Πολιτική Διαδρομή. Το Πρόσωπο. Η Εποχή, επιστημονική επιμέλεια Τάσος Σακελλαρόπουλος και Ευάνθης 
Χατζηβασιλείου, (Εκδόσεις Μουσείο Μπενάκη και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών, Αθήνα, 2009), σελ. 
97. 
33  American Embassy, Athens, Aide-Memoire, No 411, June 21, 1951. 
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της Ουάσιγκτον για ένταξη στο ΝΑΤΟ). Δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι η επιπρόσθετη 
στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδος στην Κορέα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την 
ευνοϊκή προδιάθεση της κοινής γνώμης έναντι της χώρας σε ΗΠΑ και στα λοιπά δυτικά 
κράτη. 

 
Η αμερικανική διακοίνωση αποτελούσε συνέχεια των απόψεων που είχαν εκφραστεί 

στα μέσα Ιουνίου για αύξηση των χερσαίων δυνάμεων μέσω διαβίβασης επιστολής του 
Γενικού Γραμματέα στα κράτη που δεν είχαν διαθέσει μέχρι τότε στρατεύματα και 
αμερικανικής προσέγγισης προς τα υπόλοιπα ζητώντας την αύξηση των ήδη διατεθέντων 
μονάδων. Στις εφημερίδες της εποχής διαβάζουμε για μια κατ’ αρχήν απόφαση διάθεσης 
περαιτέρω δυνάμεων που λήφθηκε στις 25 Ιουνίου, ενώ εκκρεμούσε ο καθορισμός των 
λεπτομερειών σε επαφή του Πρωθυπουργού (Βενιζέλου) με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
Αντιστράτηγο Γρηγορόπουλο.  

Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια περιγραφή των θέσεων της ελληνικής στρατιωτικής 
ηγεσίας για την αύξηση της δυνάμεως του ΕΚΣΕ σε Υπηρεσιακό Σημείωμα που συνέταξε 
στις 28 Ιουνίου ο Χρήστος Διαμαντόπουλος, ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών, μετά από επίσκεψη και συνομιλία του με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο 
Γρηγορόπουλο.34  Σύμφωνα με τον συντάκτη, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (που είχε 
επωμιστεί το βάρος της διαθέσεως δυνάμεων) θα επιθυμούσε όπως η συμβολή της 
Ελλάδος στον αγώνα της Κορέας περιοριστεί στο ήδη αποσταλέν τάγμα. Οι λόγοι για αυτή 
την προτίμηση ήταν ότι αφενός μεν κάθε αύξηση θα γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευσης 
της κομμουνιστικής προπαγάνδας με ψυχολογικό αντίκτυπο επί του στρατεύματος, 
αφετέρου δε θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επάνδρωση του δευτέρου τάγματος 
από εθελοντές οπλίτες. Σύμφωνα με τον Διαμαντόπουλο, το Γενικό Επιτελείο (μάλλον 
εννοούσε το ΓΕΕΘΑ) αποδέχονταν την θέση (απόφαση) του Προέδρου της Κυβερνήσεως 
περί διπλασιασμού των δυνάμεων με την αποστολή ενός ακόμη Τάγματος. Η διατύπωση 
δείχνει ότι μάλλον δεν είχε προηγηθεί, της πρωθυπουργικής δηλώσεως, επισταμένη 
ανταλλαγή απόψεων πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Το ΓΕΕΘΑ, παρά την αρνητική 
θέση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (πάντα κατά τον Διαμαντόπουλο), έκρινε ότι η 
δύναμη του Εκστρατευτικού Σώματος μπορούσε να αυξηθεί σε ένα Σύνταγμα εκ δύο 
Ταγμάτων Πεζικού,35 υπερβαίνοντας ελάχιστα τον αριθμό των 2.000 ανδρών. Ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Γρηγορόπουλος, όπως και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος 
Τσακαλώτος, ουδέν αναφέρουν για το θέμα του διπλασιασμού της ελληνικής δυνάμεως 
στα απομνημονεύματά τους. Παρά την έλλειψη πιο συγκεκριμένων στοιχείων, φαίνεται ότι 
ακόμη και μετά την απομάκρυνση του Παπάγου από το στράτευμα,36 σε μια ανάλογη 
περίπτωση, υπήρξε άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και ανώτατου 
αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Εκτιμάται εκ των αποτελεσμάτων – καθόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και 
τεκμηριωμένες αποδείξεις – στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις (διάθεση 

                                            
34  Αρχεία  ΥΠΕΞ, Αρχεία  ΥΠΕΞ, Υπηρεσιακό Σημείωμα/έγγραφο 39986/Κίνα-Κορέα, 28 Ιουνίου 1951. 
35  Δύναμη ισοδύναμη με αυτή της Ταξιαρχίας σύμφωνα με το νέο οργανισμό συγκροτήσεως του 
στρατεύματος που τίθονταν σε ισχύ από την 01η Ιουλίου 1951. 
36 Ο Παπάγος παραιτήθηκε από την αρχιστρατηγία στις 29 Μαΐου 1951 επικαλούμενος λόγους υγείας.  Την 
ανακοίνωση της παραίτησής του ακολούθησε ένα ιδιότυπο στρατιωτικό κίνημα από στελέχη του ΙΔΕΑ (Ιερός 
Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών) τη νύκτα 30/31 Μαΐου.  Στόχος των κινηματιών, που προσωρινά επεκράτησαν 
καταλαμβάνοντας κομβικά σημεία στην Αθήνα, ήταν η ανάκληση της παραίτησης του Αρχιστρατήγου.  Με 
παρέμβαση και του παραιτηθέντος Αρχιστρατήγου οι κινηματίες απεσύρθησαν, ενώ ποικίλες ερμηνείες 
δόθηκαν στη ενέργεια, τους υπαίτιους και τα κίνητρά τους. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΕ ΚΟΡΕΑΣ 

αεροσκαφών, ταξιαρχίας και διπλασιασμού δυνάμεως ΕΚΣΕ) ότι η αναγκαία 
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία υψηλού επιπέδου και επί θεμάτων χάραξης της υψηλής 
στρατηγικής λειτούργησε σε διαπροσωπικό επίπεδο και μακράν κάθε θεσμοθετημένης 
μορφής. Οι διαπροσωπικές αυτές επαφές και συνεργασίες απέδωσαν ένεκα των ικανοτήτων 
και του κύρους των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα η διάθεση του εκστρατευτικού σώματος 
στη μακρινή Κορέα να αποδεχθεί επιτυχής. Η μη εμπεριστατωμένη και ενίοτε 
αποσπασματική αντιμετώπιση των θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δεκάδων 
προβλημάτων κατά την υλοποίηση της πραγματικά τιτάνιας – για τα δεδομένα της εποχής 
εκείνης – εκστρατείας που ξεπεράστηκαν με τη γνωστή ελληνική προσαρμοστικότητα, 
ευρεσιτεχνία και επιμονή αλλά και την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη. Επιπρόσθετα, η 
αποσπασματική αυτή προσέγγιση, υποκινούμενη από προσωπικές, ορθές ως επί το 
πλείστον, πολιτικές επιλογές, δεν επέτρεψε την επιδιωκόμενη προβολή και εκμετάλλευση 
της ελληνικής συμμετοχής στην Κορέα, όπως τουλάχιστον επεδίωκαν οι εμπνευστές της.  

Η έλλειψη όμως θεσμοθετημένης πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, δικαιολογημένης 
εν μέρει ως αποτέλεσμα της προηγηθείσας καταστροφικής δεκαετίας, καταδεικνύει 
περίτρανα την αδυναμία κατάρτισης εντός υπερκομματικού ολοκληρωμένου σχεδίου 
επίτευξης των εθνικών στόχων (παρά την εκ μέρους του πολιτικού κόσμου υπάρχουσα 
ευρεία συναντίληψη απειλών και στόχων) αλλά και την δυστοκία των κρατικών θεσμικών 
οργάνων να προχωρήσουν σε στρατηγική σχεδίαση, συνέργεια και υλοποίηση ενεργειών 
διαφορετικών οργανισμών. 
 

 
O Ιπποκράτης Δασκαλάκης του Αθανασίου είναι Αντιστράτηγος εα, διδάκτορας Διεθνών 

Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθυντής Μελετών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών 
Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ). Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1983 ως 
Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού και αποστρατεύθηκε το 2013 με τελευταία τοποθέτηση αυτή του 
Διοικητού του NATO Missile Firing Installation (Πεδίο Βολή Κρήτης). Ερευνητής του Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και συνεργάτης της ΣΕΘΑ από το 2015. Παρουσιάζει αναλύσεις σε 
διάφορες ιστοσελίδες και περιοδικά για θέματα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων. 
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     ΣΥΝΟΨΗ  

Το ερευνητικό ερώτημα του παρόντος άρθρου σχετίζεται με τη διερεύνηση της επιρροής 
της κεμαλικής στρατηγικής κουλτούρας στην κρίση του 1976. Η βασική θέση των 
συντακτών είναι πως η κρίση του 1976 δεν αποτέλεσε εξαρχής μια συνειδητή στρατηγική 
επιλογή καθώς η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας είχε σοβαρούς λόγους να αποφύγει την  
ένταση εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, η κεμαλική στρατηγική κουλτούρα, κύρια στοιχεία της 
οποίας είναι η αίσθηση πως η χώρα βρίσκεται σ’ ένα απειλητικό γεωπολιτικό περιβάλλον 
καθώς και η καλλιέργεια του εθνικισμού, διαμόρφωσε ένα ιδιόμορφο κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο το οποίο οδήγησε τον πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στην απόφαση να στείλει 
το «Σισμίκ 1» στο Αιγαίο για έρευνες. Ο Ντεμιρέλ σκεπτόμενος την επιβίωση του 
κυβερνητικού του σχήματος και με δεδομένες τις συνεπαγόμενες από την κεμαλική 
στρατηγική κουλτούρα τάσεις της τουρκικής κοινής γνώμης, προέβη σε ενέργειες ώστε να 
αποφύγει την κατηγορία του εθνικού μειοδότη.         

 
Λέξεις κλειδιά: κεμαλική στρατηγική κουλτούρα, Κρίση του 1976, Σισμίκ-1, Σουλεϊμάν 
Ντεμιρέλ, Κωνσταντίνος Καραμανλής, σεισμικές έρευνες. 
 
 
 

Εισαγωγή 

 
Σε περιόδους αυξανόμενης έντασης στα ελληνοτουρκικά, αρκετοί αναλυτές έχουν την 

τάση να ερμηνεύουν τις τουρκικές κινήσεις ως αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμένου 
στρατηγικού σχεδίου. Μπορούμε όμως πάντοτε να κατανοήσουμε τα αίτια και την εξέλιξη 
μιας κρίσης θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι βασικοί δρώντες προβαίνουν σε μια 
αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης και ακολούθως σχεδιάζουν στη βάση της σχέσης 
κόστους-οφέλους την πολιτική τους; Η ανάλυση της κρίσης του 1976 μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των κρατών 
επηρεάζουν τόσο την εκτίμηση της κατάστασης όσο και τη γενικότερη στάση των 
πολιτικών ηγετών με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε ενέργειες οι οποίες δύσκολα 
ερμηνεύονται αν λάβουμε υπόψη αποκλειστικά τις εξωτερικές προκλήσεις. 

 Στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής κρίσης του 1976 η απόφαση της Άγκυρας να 
διεξάγει έρευνες στο Αιγαίο δύσκολα γίνεται κατανοητή χωρίς να λάβουμε υπόψη τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κεμαλικής στρατηγικής κουλτούρας. Όπως έχει επισημανθεί 
στη βιβλιογραφία, η εν λόγω απόφαση της Τουρκίας εγείρει αρκετά ερωτηματικά ως προς 
την σκοπιμότητά της.1 Εκείνη την περίοδο η τουρκική κυβέρνηση επιδίωκε διακαώς την 
επικύρωση της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας παροχής στρατιωτικού εξοπλισμού στην 
Άγκυρα και οποιαδήποτε ένταση στα ελληνοτουρκικά θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή 
ολοκλήρωσή της. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση Καραμανλή στις αρχές του καλοκαιριού είχε 
προβεί σε κινήσεις καλής θέλησης, ενώ είχε προαποφασισθεί η διεξαγωγή διερευνητικών 
επαφών. Συνεπώς, είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως η αποστολή του «Σισμίκ-1»2 στο 
Αιγαίο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Τουρκίας εκείνη την χρονική στιγμή.3 Η εν λόγω 
ενέργεια μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο στο πλαίσιο της ιδιαίτερης στρατηγικής 
κουλτούρας της Τουρκίας. Η κεμαλική στρατηγική κουλτούρα χαρακτηρίζεται από 
αντιλήψεις και αξίες που έχουν σοβαρή επίδραση στις αποφάσεις των δρώντων στην 
εξωτερική πολιτική. Η έντονη αίσθηση της απειλής από τα όμορα κράτη και ο έντονος 
εθνικισμός, σε συνδυασμό με τα γνωρίσματα του τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
αναγκάζουν τις πολιτικές ηγεσίες να ακροβατούν ανάμεσα σε επικίνδυνους πολιτικούς 
συσχετισμούς  για την ίδια την πολιτική τους επιβίωση. 

 Η δομή του άρθρου ξεκινά με μια εξέταση του ρόλου της στρατηγικής κουλτούρας 
στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών εστιάζοντας στη κεμαλική 
στρατηγική κουλτούρα. Ακολούθως, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του τουρκικού 
πολιτικού συστήματος τη δεκαετία του 1970. Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από 
δηλώσεις των πρωταγωνιστών της κρίσης μέσω των οποίων γίνεται κατανοητό πως οι 
αντιδράσεις της τουρκικής κυβέρνησης την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι 1976 είναι 
επηρεασμένες τόσο από το παραμορφωτικό πρίσμα περί απειλής που διαμορφώνει η 
ύπαρξη συγκεκριμένων ιδεών στην τουρκική κοινωνία όσο και από την ανάγκη της 
κυβέρνησης συνασπισμού να επιβιώσει πολιτικά. 
 

Η στρατηγική κουλτούρα ως ερμηνευτικό εργαλείο 

 
Οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων θέλουν τα κράτη να 

λειτουργούν ως ορθολογικοί δρώντες οι οποίοι, προκειμένου να επιβιώσουν σ’ ένα άναρχο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον, συνδυάζουν ύστερα από προσεκτικό σχεδιασμό τα μέσα 
που διαθέτουν ώστε να επιτύχουν την υλοποίηση του εθνικού τους συμφέροντος. Τα 

                                            
1 Άγγελος Μ. Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Αθήνα: Πατάκης, 2014), 324. 
2 Πρόκειται για το γερμανικής κατασκευής ρυμουλκό με το όνομα Hora το οποίο αγοράστηκε από το 
τουρκικό κράτος το 1976 και μετατράπηκε σε ερευνητικό με το όνομα Σισμίκ-1. 
3 Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η αποστολή του Σισμίκ-1 θα λειτουργούσε ως διαπραγματευτικό χαρτί, ενώ 
θα αποτελούσε απάντηση αντίστοιχων ερευνών που είχε διεξάγει η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η Τουρκία είχε ήδη απαντήσει στις ελληνικές έρευνες με αποστολή 
ερευνητικού σκάφους το 1974, ενώ η απειλή αύξησης της έντασης ως μέτρο που θα ασκούσε πίεση στην 
ελληνική πλευρά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά την επικύρωση της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας 
ώστε ο πιθανός εκτροχιασμός της κατάστασης να μην έθετε υπό αμφισβήτηση την ήδη δύσκολη προσπάθεια 
επικύρωσής της. Η θέση πως η κρίση του 1976, τουλάχιστον στα πρώτα στάδιά της, δεν ήταν προϊόν 
στρατηγικής σχεδίασης από την πλευρά της Τουρκίας με σκοπό την αμφισβήτηση των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά μάλλον μια ευκαιριακή κίνηση ενίσχυσης του πολιτικού προφίλ ενόψει των 
εκλογών, ενισχύεται και από άλλα στοιχεία. Ο ίδιος ο Ντεμιρέλ το 1965, όταν δηλαδή βρισκόταν και πάλι 
στην πρωθυπουργία, δεν ασχολήθηκε με τις ελληνικές έρευνες στο Αιγαίο καθώς δεν είχε υιοθετηθεί η 
άποψη ότι η Τουρκία έπρεπε να διεξάγει τις δικές της έρευνες υδρογονανθράκων στο Αιγαίο (Η συγκεκριμένη 
άποψη υιοθετήθηκε επί πρωθυπουργίας Ετζεβίτ ) Βλ. στο Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 324. 



 

 
 

35 

 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1976  

κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές ισχύος, τις συμμαχίες, τη γεωγραφία και τις 
ισορροπίες που διαμορφώνονται, χαράσσουν πολιτικές και καθορίζουν την στάση τους σε 
μια κρίση. Η υλική πραγματικότητα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο και σε μεγάλο βαθμό 
περιορίζει, αν δεν οριοθετεί, την συμπεριφορά των κρατών, τα οποία «αναγκάζονται» να 
δράσουν με ένα λίγο πολύ λογικό-αναμενόμενο τρόπο.  

 Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο ανάλυσης, ο ρόλος του ενδοκρατικού κοινωνικοπολιτικού 
συγκειμένου στην διαμόρφωση της εξωτερικής συμπεριφοράς των κρατών εμφανίζεται 
περιορισμένος. Τις πρώτες δεκαετίες συγκρότησης του επιστημονικού κλάδου των Διεθνών 
Σχέσεων, το εσωτερικό περιβάλλον ήταν, για μεγάλο αριθμό αναλυτών, σχεδόν αδιάφορο, 
οι οποίοι εστίαζαν στις προκλήσεις που θέτει το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και στα μέσα 
που διαθέτουν τα κράτη.4 Σταδιακά άρχισε να παρατηρείται μια στροφή προς την μελέτη 
της σημασίας των μη υλικών παραγόντων, ως προς τον ρόλο της κυρίαρχης ιδεολογίας, 
εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτή δίνει μια υποκειμενική διάσταση στην αντίληψη 
περί εθνικού συμφέροντος συνδιαμορφώνοντας  τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής.5 
Ωστόσο η επίδραση των εσωτερικών παραγόντων δεν μπορεί να περιοριστεί στον 
συγκεκριμένο τομέα αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των αντιδράσεων των κρατών 
στα ερεθίσματα και ιδιαίτερα στις απειλές που δέχονται.   

 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισαν να αναπτύσσονται νέα μεθοδολογικά 
εργαλεία τα οποία δίνουν έμφαση στην μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 
κρατικής οντότητας προσπαθώντας να ξεπεράσουν μια ισοπεδωτική αντίληψη που θέλει 
τους διαμορφωτές πολιτικής να λειτουργούν επί τη βάση των ίδιων κανόνων και αρχών 
που επιβάλει η υλική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της στρατηγικής 
κουλτούρας, όπως ο Snyder, o Johnston, ο Gray και άλλοι, κάθε κράτος έχει μια ιδιαίτερη 
στρατηγική κουλτούρα, ένα δηλαδή ενσωματωμένο σύστημα συμβόλων, ιδεών, αξιών και 
νορμών συμπεριφοράς το οποίο δημιουργεί και συντηρεί μακροχρόνιες στρατηγικές 
προτιμήσεις διαμορφώνοντας αντιλήψεις για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης στρατιωτικής ισχύος  στις διακρατικές σχέσεις.6 Επιπλέον, δύναται να επηρεάσει 
την γενικότερη αντίληψη του στρατηγικού περιβάλλοντος καθώς και τις στρατηγικές 
επιλογές. Συνεπώς, οι αντιδράσεις των κυβερνώντων δεν ερμηνεύονται αποκλειστικά σε 
σχέση με τις εξωτερικές ισορροπίες αλλά σε συνάρτηση της ιδιαίτερης Στρατηγικής τους 
Κουλτούρας. Οι θεωρητικοί της στρατηγικής κουλτούρας έχουν λοιπόν ως στόχο να 
εξηγήσουν γιατί κάθε κράτος έχει τον δικό του ορθολογισμό, η οποία μπορεί να έχει 

                                            
4 Για μια κριτική προσέγγιση των αδυναμιών των «κλασσικών» θεωριών και κυρίως του ρεαλισμού-νέο-
ρεαλισμού βλέπε Duffield JohnS., Theo Farrell, Richard Price, Michael C. Desch, Isms and Schisms: 
Culturalism versus Realism in Security Studies International Security, Vol. 24, No. 1, 1999, 156-180. Alastair 
Iain Johnston, “Cultural Realism and Strategy in Maoist China,” in Peter J. Katzestain, The Culture of 
National Security, (New York: Columbia University Press, 1996), 217. Peter J. Katzestain, “Introduction: 
Alternative Perspectives on National Security,” in Katzestain, The Culture of National Security, 2; Judith 
Goldstein, Robert O. Keohane, Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework, in Judith Goldstein, 

Robert O. Keohane, Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political Chance, (Cornell University 
Press 1993), 13. 
5 Όπως υποστηρίζει ο Katzestain, τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι αποτέλεσμα της υλικής πραγματικότητας 
και των προκλήσεων του άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος όπως υποστηρίζει ο νεορεαλισμός και ο 
νεοφιλελευθερισμός, αλλά είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Katzestain, “Introduction: 
Alternative Perspectives on National Security,” in Katzestain, op. cit., 2. 
6 Για μία πιο αναλυτική προσέγγιση της έννοιας στην ελληνική βιβλιογραφία βλ. Σπύρος Κατσούλας, «Η 
Έννοια της Στρατηγικής Κουλτούρας,» Στρατηγικόν, Τ.1 (2017), 117-142.  
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αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές σε σχέση με αυτόν ενός άλλου δρώντα, ρίχνοντας 
φως σε μη αναμενόμενες ή δύσκολα ερμηνεύσιμες κρατικές συμπεριφορές, όπως αυτή της 
τουρκικής κυβέρνησης να βγάλει το Σισμίκ-1 στο Αιγαίο το καλοκαίρι του 1976.7 

 Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο της προαναφερθείσας θεωρητικής προσέγγισης 
είναι η συνεπαγόμενη εστίαση στο ενδοκρατικό περιβάλλον. Η στρατηγική κουλτούρα 
διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής σχέσης, των σημαντικότερων ιστορικών 
γεγονότων (κυρίως των πλέον δραματικών), αλλά και της εσωτερικής πολιτικής 
κουλτούρας.8 Οι διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής, παρά την όποια ενδεχομένως 
θεωρητική τους κατάρτιση ή τεχνοκρατική τους γνώση, δεν παύουν να ζουν μέσα σε μια 
κοινωνία που διαθέτει ιδιαίτερα γνωρίσματα και αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με όλο το 
φάσμα του πολιτικού φαινομένου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι πιο σύγχρονοι 
μελετητές της στρατηγικής κουλτούρας θεωρούν πως φορείς της τελευταίας δεν είναι μόνο 
όσοι χαράσσουν την εξωτερική πολιτική αλλά όλος ο λαός.9 Είναι λοιπόν δύσκολο να 
υποθέσουμε πως μένουν ανεπηρέαστοι από τις ευρύτερα διαδεδομένες αντιλήψεις. Δεν 
αποκλείεται βέβαια ένας διπλωμάτης ή ένας έμπειρος πολιτικός να αντιμετωπίζει με 
μεγαλύτερη ψυχραιμία και αντικειμενικότητα μια εξωτερική πρόκληση. Το γεγονός αυτό, 
όμως, δεν συνεπάγεται πως μπορεί να παραγνωρίζει τις αντιλήψεις των συμπολιτών του. Η 
εξωτερική πολιτική των κρατών χρειάζεται εσωτερική νομιμοποίηση ειδικά σε ένα ασταθές 
πολιτικό περιβάλλον όπως αυτό της Τουρκίας την δεκαετία του 1970. Οποιαδήποτε δράση 
που είναι αντίθετη με αυτές ενδεχομένως να έχει πολιτικό κόστος. Οι κυρίαρχες πολιτικές 
αντιλήψεις δύναται λοιπόν είτε να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη είτε να περιορίσουν 
την δράση των διαμορφωτών πολιτικής, ακόμα και αν υποθέσουμε πως οι τελευταίοι δεν 
τις συμμερίζονται στο σύνολό τους. Γίνεται αντιληπτό πως όποια προσπάθεια διαχωρισμού 
της διαδικασίας χάραξης εξωτερικής πολιτικής από το εσωτερικό πολιτικό συγκείμενο 
μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα για τα κίνητρα των δρώντων. Υπό 
αυτό το πρίσμα πρέπει να μελετήσουμε την στάση της Τουρκίας στην κρίση του 1976, 
καθώς τόσο στην τουρκική κοινωνία όσο και στο τουρκικό πολιτικό σύστημα κυριαρχούσαν 
ιδέες καθοριστικές για την λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων.  

 
 

 

                                            
7 Επισημαίνεται πως η αποδοχή της θεωρίας περί στρατηγικής κουλτούρας δεν σημαίνει απόρριψη της 
κεντρικής ιδέας των κλασσικών θεωριών πως τα κράτη λειτουργούν ορθολογικά, η οποία μας επιτρέπει να 
διαπιστώσουμε την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς όταν παρουσιάζονται παρόμοιες 
συνθήκες, όπως για παράδειγμα η τάση τους να συγκροτούν συμμαχίες όταν απειλούνται από ισχυρότερα 
κράτη. Αντιθέτως η θεωρία της Στρατηγικής Κουλτούρας έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, 
αναδεικνύοντας τη θέση πως η εικόνα που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει 
αλλά και η καταλληλότατα των επιλογών που διαθέτει πρέπει να γίνουν αντιληπτές μέσα από ένα 
υποκειμενικό πρίσμα.   
8 Για την σχέση πολιτικής και στρατηγικής κουλτούρας βλ. Carnes Lord, “American Strategic Culture,” 
Comparative Strategy 5, no.  3 (1985): 270, Snyder Jack L., “The Concept of Strategic Culture: Caveat 

Emptor” in Carl G. Jacobsen, ed., Strategic Power: The United States of America and the USSR (London: 
Macmillan Press, 1990); Duffield John S., “Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds 

Neorealism,” International Organization, 53, No. 4 Autumn 1999, 765-803; Colin S. Gray, “Out of the 
wilderness: Prime-time for strategic culture,” in Comparative Strategic Cultures Curriculum (Defense Threat 

Reduction Agency, Advanced Systems and Concepts Office, 2006). 
9 Glenn John, Darryl Howlett, and Stuart Poore, ed. Neorealism Versus Strategic Culture, (London: Ashgate, 
2004), Introduction. 
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Η κεμαλική στρατηγική κουλτούρα 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες, ιδίως από Τούρκους διεθνολόγους 
και κοινωνικούς επιστήμονες, για τη φύση της τουρκικής στρατηγικής κουλτούρας, οι 
οποίες ανέδειξαν την ιδιάζουσα ευαισθησία σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος, όχι μόνο 
στον πολιτικό κόσμο αλλά και σε μεγάλα τμήματα του τουρκικού πληθυσμού.10 Το κράτος 
που εγκαθίδρυσε ο Κεμάλ από τις στάχτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε έναν 
ξεχωριστό τρόπο να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το διεθνές περιβάλλον. Βασικό 
μέλημα του Ατατούρκ ήταν να δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο δεν θα παρουσίαζε τις 
αδυναμίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.11 Τα τελευταία χρόνια της παρακμής του 
Μεγάλου Ασθενούς της Ανατολικής Μεσογείου και ιδίως η διάλυση του με την Συνθήκη 
των Σεβρών δημιούργησε ένα φοβικό σύνδρομο που αποτέλεσε το εποικοδόμημα της 
κεμαλική στρατηγικής κουλτούρας.12 Το σύνδρομο αυτό έμεινε γνωστό ως το Σύνδρομο 
των Σεβρών. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Mumtaz Soysal (Υπουργός Εξωτερικών την 
περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου 1994), «Όλοι έχουμε εμμονή με την Συνθήκη των Σεβρών. 
Όλοι μας από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τον στρατό και τα σχολεία έχουμε στο 
μυαλό μας τον χάρτη των Σεβρών,» γεγονός που φανερώνει την επιρροή του σε όλο το 
φάσμα της κοινωνίας.13 Η ασφάλεια και η ακεραιότητα αποτέλεσαν το κύριο πολιτικό 
διακύβευμα της Τουρκικής Δημοκρατίας.14 Η αίσθηση της ύπαρξης συνεχιζόμενης 
εξωτερικής απειλής ενισχύθηκε από την πεποίθηση πως η χώρα βρίσκεται σ’ ένα 
γεωγραφικό περιβάλλον άκρως εχθρικό. Ως βασική επιδίωξη λοιπόν, τέθηκε η προάσπιση 
της εδαφικής ακεραιότητας του νέου κράτους.15 Η ανάγκη προάσπισης του κράτους από 
εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς εχθρούς  δικαιολογεί και τον αυξημένο ρόλο που 
σύμφωνα με το κεμαλικό αφήγημα διατηρούν  οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Οι 
τελευταίες καθίστανται θεματοφύλακας των κεμαλικών αξιών με δικαίωμα και υποχρέωση 
να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα. Το ιδεολογικό οικοδόμημα περιείχε έντονα 

                                            
10 Ενδεικτικά για την Τουρκική Στρατηγική Κουλτούρα βλέπε: MalikMufti, “Daring and Caution in Turkish 
Strategic Culture Republic at Sea” (Palgrave Macmillan 2009); Ali L. Karaosmanoglu, “The evolution of the 
national security culture and the military in Turkey,” Journal of International Affairs, 54, no. 1 (Fall 2000); 
Τimur Akhmetov, “Türkiye in Stratejik Kültürü,” Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 453-

470 (2008); Kadri Kaan Renda, Discursive change in Turkish strategic culture: changing narratives, roles and 
values, (Ph.D. diss., King’s College London, 2013) 
11 Σήμερα βιώνουμε την μετάβαση από την κεμαλική στρατηγική κουλτούρα στην νέο-οθωμανική, η εξέταση 
όμως της τελευταίας υπερβαίνει τους σκοπούς του συγκεκριμένου άρθρου καθώς στην περίοδο που 
εξετάζουμε η κεμαλική ιδεολογία αποτελούσε το βασικό αφήγημα. 
12 Renda, Discursive change in Turkish strategic culture, 117-125. 
13 Ibid., 123. 
14 Dietrich Jung, Wolfango Piccoli, Turkey at The Crossroads, (Zeb Books Ltd 2001), 62-66. 
15 Οι παντουρανικές ιδέες, την ύπαρξη των οποίων μπορούμε να διακρίνουμε ήδη από τις αρχές του 20ου 

αιώνα σε τούρκους εθνικιστές όπως ο Ζιγιά Γκιοκάλπ, δεν ασκούν ιδιαίτερη επιρροή την χρονική περίοδο που 
εξετάζουμε. Οι θιασώτες του παντουρανισμού υποστηρίζουν την ένωση των τουρκόφωνων λαών που ζούνε 
στην δυτική και κεντρική Ασία υπό την ηγεσία της Τουρκίας. Τέτοιου είδους επιδιώξεις ήταν τελείως 
ανεδαφικές την περίοδο του ψυχρού πολέμου και δεν αποτέλεσαν, εκείνο το χρονικό διάστημα, στοιχείο της 
κεμαλικής στρατηγικής κουλτούρας. Οι ιδέες αυτές ήρθαν στην επιφάνια τέλη της δεκαετίας του 1980 με 
αρχές της δεκαετίας του 1990 με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. 
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στοιχεία εθνικισμού ως βασικό συγκολλητικό χαρακτηριστικό του νεοσύστατου κράτους.16 
Κρατικοί θεσμοί, όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Δικαστικό Σώμα, μεριμνούσαν ώστε οι 
κεμαλικές  αρχές και αντιλήψεις να διαδοθούν και να διατηρηθούν μέσα στον λαό.17 
 

Η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία την περίοδο της Κρίσης 

 
Το καλοκαίρι του 1976 ο Ντεμιρέλ είχε να αντιμετωπίσει ένα ταραγμένο πολιτικό 

σκηνικό. Το Μάιο του 1960 είχε προηγηθεί στρατιωτικό πραξικόπημα και η καταδίκη σε 
θάνατο λίγους μήνες αργότερα του έκπτωτου πρωθυπουργού Μεντερές. Το 1961 
θεσπίσθηκε νέο Σύνταγμα και νέος εκλογικός νόμος με τον οποίο καθιερωνόταν ένα πιο 
αναλογικό σύστημα που εμπόδιζε την δημιουργία ισχυρών κυβερνήσεων. Το αποτέλεσμα 
ήταν η έναρξη μιας περιόδου κυβερνητικής αστάθειας με την εναλλαγή πολλών 
κυβερνητικών σχημάτων, κυρίως του Λαϊκού Κόμματος του Μπουλέντ Ετζεβίτ και του 
Δημοκρατικού Κόμματος του Ντεμιρέλ ενίοτε χωρίς να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία των 
εδρών της Βουλής, που συνοδεύτηκε από έντονες παρεμβάσεις του στρατού.18 Πιο 
συγκεκριμένα, εννέα κυβερνητικά σχήματα διαδέχτηκαν το ένα το άλλο από το 1961 μέχρι 
το 1975, εκ των οποίων τα έξι ήταν βραχύβιες κυβερνήσεις από συνασπισμό κομμάτων 
που κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούσαν τις 189 μέρες. Τον Μάρτιο του 1975 ο  Ντεμιρέλ 
σχηματίζει κυβέρνηση συνεργασίας με το ισλαμικό κόμμα του  Ερμπακάν, το οποίο οι 
στρατιωτικοί πίστευαν πως δεν είναι συμβατό με το κεμαλικό κεκτημένο και με τους 
ακροδεξιούς του Αλπαρσλάν Τουρκές. Ο συνασπισμός αυτός μετά βίας ξεπέρασε το όριο 
απόκτησης ψήφου εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο. Ήταν, λοιπόν, εύλογο για τον Ντεμιρέλ 
να νιώθει από την αρχή της θητείας του ως πρωθυπουργός το 1975, έντονη ανασφάλεια 
για το μέλλον της κυβέρνησής του. Επίσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών όφειλε να 
συμβουλεύεται το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στο οποίο κυριαρχούσε το Τουρκικό Γενικό 
Επιτελείο αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης –ιδιαίτερα αυτό της Αξιωματικής και τον 
Πρόεδρό του Ετζεβίτ.19 Η δυσμενής οικονομική κατάσταση λόγω της πετρελαϊκής κρίσης 
και η αυξανόμενη πόλωση ανάμεσα σε δυνάμεις της δεξιάς και της αριστεράς, που 
εκφράστηκε ακόμα και με συγκρούσεις μέσα στα πανεπιστήμια και με γενικότερη έξαρση 
της πολιτικής βίας, προκαλούσε περισσότερη αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας, μια 

                                            
16 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως επιδίωξη του Μουσταφά Κεμάλ ήταν η δημιουργία ενός 
νεωτερικού κράτους στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κρατών που θα το διαφοροποιούσε από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η τραυματική εμπειρία της κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε 
μεγάλο βαθμό αποδόθηκε από τους Κεμαλιστές στα παρωχημένα χαρακτηριστικά της, όπως ήταν ο ρόλος 
που έπαιζε το πολιτικό Ισλάμ. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης όλων των 
στοιχείων που υποδούλωναν δεσμούς με το οθωμανικό παρελθόν. Παράλληλα ο ρόλος της θρησκείας, ιδίως 
τις πρώτες δεκαετίες, υποβαθμίστηκε. Στην νέα Τουρκική Δημοκρατία το κοινό σημείο αναφοράς είναι η 
κοινή τουρκική καταγωγή και όχι το θρήσκευμα. Για περισσότερες πληροφορίες γύρο από τις βασικές αρχές 
του κεμαλισμού βλέπε Σία Αναγνωστοπούλου, Τουρκικός Εκσυγχρονισμός, Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη 
δαιδαλώδη διαδρομή του Kεμαλισμού (Εκδ. Βιβλιόγραμα. 2004), 21; Ahmad, F., Turkey: The Quest for 
Identity (Oneworld, 2003), 88.   
17 Ersin Kalaycioglu, Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands (Palgrave Macmillan, 2005), 57; Jacob 
M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History (C. Hurst & Co., 2004), 232; Michel Winter, “The 
Modernization of Education in Kemalist Turkey” in Jacob M. Landau, Ataturk and the Modernization of 
Turkey, (Westview Press 1984), 183-193. 
18 Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος 1830-1979, (Αθήνα: Ρίζες, 1980), 337 
19 Memorandum of Conversation, April 14, 1976, Foreign Relations of the United States (FRUS), 1969-1976, 
vol. XXX, Greece; Cyprus; Turkey, 1973-1976, eds. Laurie Van Hook (Washington, DC, 2007), doc.64. 
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κατάσταση που διατηρήθηκε ολόκληρη την δεκαετία του 1970.20 Εξαιρετικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η ανάλυση της εσωτερικής κατάστασης στην Τουρκία σύμφωνα με την 
οποία η ακροδεξιά τρομοκρατία υποθάλπεται από ορισμένα κόμματα του κυβερνητικού 
συνασπισμού συμπεριλαμβανομένου του Κόμματος Δικαιοσύνης του Ντεμιρέλ.21 Τα 
παραπάνω στοιχεία συνέθεταν ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό ικανό να οδηγήσει τους 
κύριους δρώντες σε πολιτικές ακροβασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
 

Οι πρώτες τουρκικές ενέργειες στο Αιγαίο 

 
Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο κρατών, την εποχή εκείνη, ήταν η υφαλοκρηπίδα 

και το εύρος των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Η Τουρκία επεδίωκε απευθείας συνομιλίες 
με την Ελλάδα κάτι που δεν αποδεχόταν η ελληνική πλευρά αφού επιθυμούσε τη διεθνή 
διαιτησία με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως, μια διαθέσιμη 
επιλογή της Άγκυρας ήταν να σύρει την Αθήνα σε διμερείς διαπραγματεύσεις, συνεχίζοντας 
ταυτόχρονα την προσπάθεια ανατροπής του υφιστάμενου status quo στο Αιγαίο. 

 Την 1η Νοεμβρίου του 1973, η Άγκυρα παραχώρησε άδεια στην τουρκική κρατική 
εταιρία πετρελαίου (TPAO) να διεξάγει σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο. Στις 29 Μαΐου το 
ερευνητικό Τσανταρλί με συνοδεία πολεμικών σκαφών ξεκινάει έρευνες και προκαλεί τις 
έντονες αντιδράσεις τις Ελλάδας. Στα τέλη του 1974 ο τότε πρωθυπουργός Ιρμάκ 
αποδέχεται την ελληνική πρόταση για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Την 31η  Μαΐου 
1975 έλαβε χώρα συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Τουρκίας στις Βρυξέλλες κατά την 
οποία, όπως ανακοινώθηκε από κοινού, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα διμερή 
ζητήματα θα επιλύονταν μέσω διαπραγματεύσεων και ειδικά το ζήτημα οριοθέτησης 
υφαλοκρηπίδας μέσα από την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο.22 Η σφοδρή, όμως, 
αντίθεση του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ετσεβίτ ανάγκασε την κυβέρνηση 
σε υπαναχώρηση από την προαναφερθείσα συμφωνία με την Ελλάδα. O Ντεμιρέλ δεν 
επιθυμούσε να φανεί υποχωρητικός καθώς η σύγκριση με τον «ήρωα» πολιτικό του 
αντίπαλο, που είχε στο ενεργητικό του την επιτυχημένη εισβολή στην Κύπρο το 1974, τον 
ανησυχούσε ιδιαίτερα. Επίσης, αντίθετη στάση είχαν και οι Τούρκοι διπλωμάτες γεγονός 
που φανερώνει την αδυναμία των κυβερνώντων στην κεμαλική Τουρκία του 1970 να 
ελέγξουν πλήρως τον κρατικό μηχανισμό.23 

Παράλληλα, μια πολιτική κρίση ενέσκηψε στις αρχές του 1976 η οποία κλυδώνισε τον 
εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό και χαρακτηρίστηκε από μετακινήσεις βουλευτών. Η 
ασυνέχεια της κυβέρνησης συνασπισμού έγινε επίσης εμφανής όταν ο Τούρκος Υπουργός 
Ενέργειας Κιλίτς στις 7 Μαρτίου ανακοίνωσε πως: «Θα αναζητήσουμε πετρέλαιο στο 
Αιγαίο,» και στις 30 Μαρτίου ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τουρκές δήλωνε πως: «Τα 
ελληνικά νησιά έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία.» Οι δηλώσεις αυτές έγιναν για την 
τέρψη του κομματικού ακροατηρίου όμως είχαν σοβαρές διεθνείς επιπτώσεις αφού 

πυροδότησαν μια σειρά εξελίξεων τους επόμενους μήνες οδηγώντας, στην ελληνοτουρκική 
κρίση του Αυγούστου.24 Οι αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης κατέδειξαν την 

                                            
20 Kalaycioglu, Turkish Dynamics, 114. 
21 Memorandum of Conversation, April 14, 1976, FRUS, 1969-1976, XXX: doc.43. 
22 Συρίγος, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 307. 
23 Σωτήρης Ριζάς, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και το Αιγαίο 1973-1976 (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2006), 107. 
24 Μεχμέτ Μπιράντ, Παζαρέματα μετά την Εισβολή, (Αθήνα: Στρατηγικές Εκδόσεις, 1979), 236-7. 
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έλλειψη συνοχής του κυβερνητικού σχήματος και ταυτόχρονα την ασυνέπεια του 
κυβερνητικού έργου αφού το εκάστοτε πολιτικό κόμμα που συμμετείχε σε αυτήν διοικούσε 
τα Υπουργεία που του είχαν ανατεθεί εφαρμόζοντας την δική του κομματική ατζέντα.25 
 

Βασική προτεραιότητα η άρση της απομόνωσης  

 
Στην κυβέρνηση συνασπισμού του Ντεμιρέλ, ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαγλαγιανγκίλ 

αντιλαμβανόταν την αστάθεια της αλλά και την προοδευτική διεθνή απομόνωση της 
χώρας. Συνεπώς, επιχειρούσε να προβεί σε διευθετήσεις αναφορικά με το Κυπριακό ώστε 
να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες που θα ικανοποιούσε τη Δύση και κυρίως τις 
ΗΠΑ, προκειμένου να άρουν με τη σειρά τους την επιλυθείσα απαγόρευση πώλησης 
αμυντικού υλικού. Το Κογκρέσο θα επικύρωνε την πολυαναμενόμενη αμερικανο-τουρκική 
συμφωνία συνεργασίας προσφέροντας διέξοδο στην κυβέρνηση Ντεμιρέλ.26 

 Ταυτόχρονα άρχισαν να παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις αμυντικού υλικού που 
έθεταν υπό αμφισβήτηση τη μαχητική ικανότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων την 
ίδια στιγμή που η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει αμερικανική βοήθεια ύψους 900 εκατομμυρίων 
δολαρίων.27 Η στρατιωτική ηγεσία ξεκίνησε να ασκεί έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση. Το 
αποτέλεσμα  ήταν ο Ντεμιρέλ να δώσει προτεραιότητα στη σύναψη μιας 
αμερικανοτουρκικής αμυντικής συμφωνίας και όχι στο Κυπριακό, θέση που συμμεριζόταν 
και ο υπουργός εξωτερικών.28 

Τελικά, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το ύψος και το είδος της αμερικανικής 
βοήθειας ολοκληρώθηκαν όταν οι δύο πλευρές ήρθαν σε μια συμβιβαστική λύση η οποία 
παρουσιάστηκε στο εσωτερικό της Τουρκίας από τον ίδιο τον υπουργό εξωτερικών ως 
προσωπική και τελικά κυβερνητική επιτυχία. Στις 26 Μαρτίου 1976 οι κυβερνήσεις των 
ΗΠΑ και της Τουρκίας υπέγραψαν συμφωνία η οποία προέβλεπε βοήθεια ύψους 1 
δισεκατομμυρίου δολαρίων.29 Παρόλα αυτά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης  
Ετζεβίτ εξέφρασε την αντίθεσή του με τους χειρισμούς της κυβέρνησης δηλώνοντας πως η 
Συμφωνία συμφέρει περισσότερο τις ΗΠΑ. 

Η επικύρωσή της κάθε άλλο παρά βέβαιη ήταν. Η συμφωνία έπρεπε να ψηφιστεί από 
το Κογκρέσο, το οποίο ήταν αρκετά επιφυλακτικό, και από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η 
αγωνία της τουρκικής πλευράς φαίνεται και από την συνάντηση του Τούρκου Υπουργού 
Εξωτερικών Τσαγλαυιανγκίλ  με τον Αμερικανό πρέσβη στις 13 Απριλίου με τον πρώτο να 
τονίζει πως η αποτυχία επικύρωσης θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτη ζημία στις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις.  Ως εκ τούτου, η συμφωνία θα έπρεπε να αποσυνδεθεί από 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό διαφορετικά θα κινδύνευε να καταψηφιστεί στην τουρκική 

                                            
25 Ibid., 193. 
26 Ibid., 207. 
27 Η μερική άρση του αμερικανικού εμπάργκο τον Οκτώβριο του 1975 επέτρεψε στην Τουρκία να αρχίσει εκ 
νέου την προμήθεια αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ αλλά πλέον διά μέσου συμφωνιών με αμερικανικές 
εταιρείες και όχι με το κράτος. Ως εκ τούτου, η Άγκυρα χρειαζόταν συνάλλαγμα το οποίο βρισκόταν σε 
έλλειψη εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν η χώρα. Συνεπώς, ο Ντεμιρέλ επιδίωκε 
την υπογραφή της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας. 
28 Ο Μπιράντ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η Κυβέρνηση Εθνικιστικού Μετώπου πήρε την πιο λανθασμένη 
απόφαση της. Αντί να δώσει προτεραιότητα στο Κυπριακό, έβαλε σε πρώτη θέση στην ημερήσια διάταξη την 
άρση του εμπάργκο. Κατά τον Ντεμιρέλ πίσω από το εμπάργκο των όπλων κρυβόταν το "οικονομικό" 
εμπάργκο. Η Δύση ήθελε απ' αυτή την πλευρά να πιέσει την Τουρκία.» Μπιράντ, Παζαρέματα μετά την 
Εισβολή, 224. 
29 Ibid., 236-7. 
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βουλή. Παράλληλα, διαβεβαίωνε πως οι εθνικιστικές κορόνες του αντιπροέδρου και 
κυβερνητικού εταίρου Τουρκές δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν.30 
 

Σοβαρά βήματα προσέγγισης των δύο πλευρών 

 
Πέραν όμως της κρισιμότητας που είχε η αμερικανοτουρκική συμφωνία για την 

Άγκυρα, ένα επιπλέον στοιχείο που συνηγορεί στην άποψη ότι η Τουρκία δεν επιθυμούσε 
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να αυξήσει την ένταση ήταν η αρχική θετική 
ανταπόκριση ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων,  συμπεριλαμβανομένου του ίδιου 
του πρωθυπουργού Ντεμιρέλ στις προτάσεις της Αθήνας. Την 17η Απριλίου, ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής από το βήμα της Βουλής δήλωσε:  «Προτείνω δύο πράγματα 
στην Τουρκία. Πρώτον, να συμφωνήσουν οι δύο χώρες ώστε να σταματήσει ο αγώνας για 
εξοπλισμό γιατί εμποδίζεται η ευμάρεια των λαών Ελλάδας και Τουρκίας. Δεύτερον, να 
υπογράψουμε ένα σύμφωνο μη επιθέσεως και να λύσουμε με ειρηνικά μέσα τις μεταξύ μας 
διαφορές.»31 Η πρώτη αντίδραση της τουρκικής πλευράς προήλθε από τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Ελεκτάγο οποίος δήλωσε: «Να δεχτούμε αμέσως. 
Να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είμαστε αντίθετο.»32 Η απάντηση του Ντεμιρέλ ήρθε 
αργότερα: «Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποδείξουμε την καλή 
μας πρόθεση, να σταματήσει οριστικά η έλλειψη εμπιστοσύνης που επικρατεί ανάμεσά μας 
και να φτάσουν οι σχέσεις μας στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ 
δύο γειτονικών και συμμαχικών χωρών,» χωρίς εντούτοις να κάνει καμία αναφορά στην 
ελληνική πρόταση για το  Σύμφωνο Μη Επιθέσεως.33 Οι παραπάνω δηλώσεις αποδεικνύουν 
πως έστω και για λόγους τακτικής οι τότε ιθύνοντες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 
πίστευαν πως είναι προς το συμφέρον τους να υιοθετήσουν μια στάση η οποία θα έδειχνε 
προς τη διεθνή κοινότητα πως η Τουρκία είναι υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών 
με την Ελλάδα. 
 

Οδεύοντας προς την Κρίση 

 
Σε αντίθεση με την επιθυμία του πρωθυπουργού και του υπουργού εξωτερικών να 

κρατήσουν χαμηλούς τόνους, εμπρηστικές δηλώσεις άλλων Τούρκων κυβερνητικών 
αξιωματούχων οδήγησαν σε μια αλληλουχία γεγονότων τα οποία με την σειρά τους 
οδήγησαν στην Κρίση του Αυγούστου. Ο υπουργός Ενέργειας Κιλίτς δήλωνε συνεχώς πως 
το ερευνητικό πλοίο Σισμίκ 1 ετοιμαζόταν να εξέλθει στο Αιγαίο.34 Ο Τούρκος Υπουργός 
εξωτερικών αντιλαμβανόμενος πως υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί η χώρα του ως 
επιτιθέμενη στο Αιγαίο, γεγονός που θα είχε αρνητική επίδραση στο αμερικανικό 
Κογκρέσο, προσπάθησε να διασκεδάσει τις δηλώσεις του υπουργού ενέργειας.35 

                                            
30 Ριζάς, Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και το Αιγαίο 1973-1976, 124. 
31 Μπιράντ, Παζαρέματα μετά την Εισβολή, 243. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid., 247-8. 
35 Η θέση των ΗΠΑ ήταν ξεκάθαρη καθώς εναντιωνόταν σε οποιαδήποτε κλιμάκωση στο Αιγαίο μεταξύ δύο 
συμμαχικών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, κατά δήλωση του ίδιου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον 
Έλληνα ομόλογό του στην Ουάσιγκτον την 31/3/76, βλ. Memorandum of Conversation, April 14, 1976, FRUS 

1969-1976, XXX: doc.64. 
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 Την περίοδο αυτή η τουρκική κοινή γνώμη ήταν απασχολημένη με τα εσωτερικά 
ζητήματα. Όμως, οι συνεχείς δηλώσεις στελεχών του κυβερνητικού συνασπισμού 
προκάλεσαν αναστάτωση στην Ελλάδα καθώς ο τύπος ανέδειξε το θέμα ως κεντρικό. Τότε 
η Αθήνα εστίασε την προσοχή της στο Σισμίκ-1 επιδιώκοντας να σταματήσει τον 
ενδεχόμενο πλου του. Όμως, η ασυμφωνία μεταξύ των υπουργείων της Κυβέρνησης 
Συνασπισμού γρήγορα μετατράπηκε σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής αφού και η κοινή 
γνώμη στην Τουρκία, άρχισε ύστερα και από τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, να 
παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ήδη στη χώρα επικρατούσε η πεποίθηση πως η 
Ελλάδα εκμεταλλεύεται τους συμμάχους της και τους διεθνείς οργανισμούς προς όφελός 
της απέναντι σε μια Τουρκία φιλειρηνική,  η οποία που αναγκάζεται μονίμως να αμύνεται.36 
Ο τουρκικός τύπος παρουσίαζε την κατάσταση σαν μια επεκτατική προσπάθεια της 
Ελλάδας, η οποία προέρχονταν από την Μεγάλη Ιδέα ανακαλώντας για μια ακόμα φορά τα 
φοβικά σύνδρομα της τουρκικής κοινωνίας, οδηγώντας έτσι την πολιτική ηγεσία σε πιο 
σκληρή στάση.37 Όταν διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το ζήτημα του 
Σισμίκ-1, οι υπουργοί αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιχειρούσαν, ο καθένας για 
λογαριασμό του, να παρουσιάσουν ως δική τους πρωτοβουλία τις μελλοντικές ενέργειες 
του πλοίου. Πίεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Ντεμιρέλ για την υιοθέτηση 
σκληρότερης στάσης άσκησε και ο Ετσεβίτ, ο οποίος δήλωσε την 21η Ιουλίου ότι «Είναι 
μια παράλογη αντίφαση το να παρομοιάζεται το ταξίδι του HORA στο Αιγαίο με ταξίδι 
ψαροκάικου. Ο Ντεμιρέλ, διαχωρίζοντας το θέμα του HORA από της υφαλοκρηπίδας, δίνει 
το δικαίωμα και σε άλλες χώρες να κάνουν έρευνες στα ίδια νερά. Έτσι εκφυλίζει το έργο 
του πλοίου. Σ' αυτήν την περίπτωση, οι Έλληνες θα στείλουν στο HORA λουλούδια.»38 

Συνεπώς, η πίεση από την αντιπολίτευση σε συνδυασμό με την κοινή γνώμη στο 
εσωτερικό που παρακολουθούσε πλέον τις εξελίξεις οδήγησαν τον Ντεμιρέλ να 
συνειδητοποιήσει πως ήταν καλή ευκαιρία να παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη ως ο 
πορθητής του Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό δήλωνε συνεχώς: «Θα απαντήσουμε σε αυτόν 
που θα αγγίξει το Hora. Η έρευνα θα αρχίσει σε λίγο και κανείς δεν μπορεί να την 
εμποδίσει.»39 Η πολιτική απόφαση είχε ληφθεί για τη δράση του Σισμίκ-1, εντούτοις η 
τουρκική διοίκηση ήταν ανέτοιμη να την εφαρμόσει.40 Την ίδια στιγμή το πλοίο βρισκόταν 
ακινητοποιημένο, με κλίση 15 μοιρών, στη θάλασσα του Μαρμαρά, με την διαρκή 
παρουσία ενός αντιτορπιλικού του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Είναι χαρακτηριστικό 
πως το πλοίο ήταν ανέτοιμο για την αποστολή αφού οι επισκευές/μετατροπές του δεν 
είχαν ολοκληρωθεί, ενώ το ίδιο το πλήρωμα δυσπιστούσε όσον αφορά την πλευστότητά 
του. Παράλληλα, δεν είχε γίνει προηγούμενη συνεννόηση με το τουρκικό Υπουργείο 
Άμυνας για την στρατιωτική του προστασία. Το αποτέλεσμα ήταν το πλοίο να εξέλθει στο 
Αιγαίο την 29η Ιουλίου αλλά να αναγκαστεί να επιστρέψει για επιδιορθώσεις στις 3 
Αυγούστου. Ο Τούρκος πρωθυπουργός την ίδια στιγμή δήλωνε ότι: «όποιος ρίξει μια 
σφαίρα στο HORA θα φάει δέκα,» αποκρύπτοντας από την κοινή γνώμη την αληθινή 
κατάσταση του σκάφους.41 Τελικά, μόλις στις 6 Αυγούστου το πλοίο θα αποπλεύσει για το 
Αιγαίο με την συνοδεία 11 πλοίων, ενώ οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τέθηκαν σε 

                                            
36 Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης, Η Ελληνο-Τουρκική Σύγκρουση: Από την Κύπρο έως τα Ίμια τους S-300 και 
το Ελσίνκι 1955-2000: Η Οπτική του Τύπου (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2001), 227-8. 
37 Ibid., 229-230. 
38 Μπιράντ, Παζαρέματα μετά την Εισβολή, 251. 
39 Ibid. 
40 Ibid., 250. 
41 Ibid., 256. 



 

 
 

43 

 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1976  

επιφυλακή. Κατ’ αντιστοιχία, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τέθηκαν σε ύψιστη 
ετοιμότητα.  
 

Η κορύφωση της κρίσης 

 
Με το ζήτημα του Σισμίκ-1 να βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Τουρκία, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κατέρρευσαν. Την 9η  Αυγούστου, ο 
Έλληνας πρωθυπουργός καταδίκασε τις τουρκικές ενέργειες ανακοινώνοντας παράλληλα 
πως η Ελλάδα θα αναλάβει στρατιωτικά μέτρα και παράλληλα θα καταφύγει στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.42 Στις 14 Αυγούστου, σε 
συνάντηση του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών και του Έλληνα ομόλογό του στη Νέα 
Υόρκη εκφράστηκε η άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι κινήσεις της Τουρκίας που 
προκαλούσαν μείζονα κρίση στο Αιγαίο ήταν προϊόν της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης 
στη χώρα.43 Τέσσερεις ημέρες αργότερα, μετά από μια ολιγοήμερη ανάπαυλα, το Σισμίκ-1 
εξέρχεται εκ νέου στο Αιγαίο. Αυτή την φορά δεν προβαίνει σε καμία παραβίαση των 
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στις 20 Αυγούστου ο Τούρκος πρωθυπουργός  
αναφέρεται στην στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τα οποία, όπως 
υπογράμμισε, δεν έπρεπε να αναφέρονται ως ελληνικά.44 Ο Καραμανλής εκμεταλλεύεται 
την ρητορική του και δηλώνει πως:  
 

Στην Άγκυρα παρατηρείται μια κλιμάκωση δημαγωγικών αλλά και αντιφατικών δηλώσεων. 
Αφ' ενός διατυπώνονται εξωφρενικές απόψεις με απειλητικό περιεχόμενο για τα ελληνικά 
νησιά και αφ' ετέρου, προτάσεις για διάλογο. Και όσον αφορά τις απειλές, έχω να ειπώ 
μόνον ότι, αν ποτέ επιχειρηθεί η πραγματοποίησή τους, θα δοθεί στην πράξη ή δέουσα 
απάντηση. Όσον αφορά όμως τις προτάσεις για διάλογο, δεν είναι η Ελλάς εκείνη πού τον 
αρνείται. Όπως εδήλωσα επανειλημμένως, η Ελλάδα υπήρξε, και εξακολουθεί να είναι 
πρόθυμη για σοβαρό και έντιμο διάλογο σε οποιοδήποτε επίπεδο, για την διευθέτηση του 
διμερών διαφορών. Η Τουρκία είναι εκείνη ή οποία θα πρέπει, αν πράγματι επιθυμεί τον 
διάλογο αυτόν, να παύση να τον υπονομεύει με απειλές και αυθαιρεσίες.45  

 
Εν τέλει η Ελλάδα αποφάσισε ως απάντηση στις τουρκικές ενέργειες να απευθυνθεί στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.46 
 

Επίλογος 

 
Οι ενέργειες της Άγκυρας που οδήγησαν στην κρίση του θέρους του 1976 δεν 

μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές χωρίς την μελέτη του ρόλου τον ιδεών και 
ειδικότερα της στρατηγικής κουλτούρας στην Τουρκία. Ο Ντεμιρέλ έδρασε με τέτοιο τρόπο 

                                            
42 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή: Γεγονότα και Κείμενα, Τόμος 9, 273 
43 Foreign Relations of the United States. Greece, Cyprus, Turkey 1969-1976,67 Memorandum of 
Conversation. 
44 Αρχείο Καραμανλή, 9: 280 
45 Ibid. 
46 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέστησε την αποφυγή οποιασδήποτε έντασης που θα επιφέρει 
επιδείνωση των σχέσεων και την επανέναρξη του διαλόγου για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. 
Το Διεθνές Δικαστήριο τη Χάγης απέρριψε το ελληνικό αίτημα για διαιτησία καθώς θεώρησε πως δεν είναι 
αρμόδιο. 
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στην κρίση του 1976 έχοντας στο μυαλό του το εσωτερικό μέτωπο το οποίο ήταν 
δυσχερές για την Κυβέρνησή του. Οι παραπάνω πολιτικές συνθήκες συνδυάστηκαν με τις 
αξίες, τους φόβους και γενικότερα τις ευαισθησίες της τουρκικής κοινής γνώμης δηλαδή 
την κεμαλική στρατηγική κουλτούρα. Το σκηνικό αυτό απομάκρυνε την τουρκική 
κυβέρνηση από την αρχική της επιδίωξη να κρατήσει χαμηλούς τόνους, καθώς έτσι είχε 
αρχικά εκτιμηθεί πως θα έφθανε πιο κοντά στην υλοποίηση των επιδιώξεών της. Ο 
Ντεμιρέλ, εν τέλει, παρασύρθηκε σε ενέργειες υψηλού ρίσκου, για τις οποίες δεν ήταν 
προετοιμασμένος. Ασχέτως με το αν το αποτέλεσμα της κρίσης ευνόησε ή όχι τις τουρκικές 
στοχεύσεις, καθίσταται σαφές πως η τελευταία δεν αποτελούσε προϊόν μακροχρόνιου 
στρατηγικού σχεδιασμού. 

Συνεπώς, θα ήταν λάθος να ερμηνεύουμε τις ενέργειες της Τουρκίας (και όλων των 
κρατών γενικότερα) παραγνωρίζοντας την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Τα 
σύγχρονα ερμηνευτικά εργαλεία της επιστήμης των Διεθνών  Σχέσεων τόσο στην 
περίπτωση της Τουρκίας όσο και σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο να συμπληρωθούν 
με ερμηνευτικές προσεγγίσεις όπως αυτή της στρατηγικής κουλτούρας ώστε να 
καταλάβουμε την ιδιαίτερη ορθολογικότητα των κρατών αυτών. Στον δημόσιο διάλογο 
συχνά διατυπώνονται απόψεις πως οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας και οι 
προκλητικές της ενέργειες έχουν ως βασικό στόχο να σύρουν την χώρα μας σε διάλογο και 
πως ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο δεν είναι στην πραγματικότητα επιθυμητό από την 
Άγκυρα. Ενδεχομένως, η Τουρκία να μην θέλει να έρθει σε μια οριστική ρήξη με την 
Ελλάδα, ούτε να διακινδυνεύσει μια πολεμική αναμέτρηση, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό 
πως η εθνικιστική ρητορική ενδυναμώνει αντιλήψεις στην κοινή γνώμη και δημιουργεί 
συνθήκες αυτοπαγίδευσης των πολιτικών που δεν θα ήθελαν να φανούν μειοδότες. Για 
τους παραπάνω λόγους, μια ερμηνεία των μελλοντικών τουρκικών ενεργειών χρειάζεται 
την ταυτόχρονη μελέτη του στρατηγικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού πολιτικού 
συγκειμένου της γείτονος χώρας. 
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      ΣΥΝΟΨΗ  

Η ανάπτυξη του επιχειρησιακού επιπέδου του πολέμου απετέλεσε μία από τις 
επαναστατικές καινοτομίες στα στρατιωτικά θέματα, η οποία προκάλεσε την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη της αναπόσπαστης με αυτό έννοιας του βάθους. Η σημασία της έννοιας αυτής 
γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη αρχικά κατά τον μεσοπόλεμο και στη συνέχεια με την 
εφαρμογή των θεωριών από τους Σοβιετικούς, συνεχίζοντας να αναπτύσσεται και μετά το 
τέλος του πολέμου. Αποφασιστικό σημείο σ’ αυτήν την εξέλιξη ήταν η ενσωμάτωση των 
εννοιών του χώρου (domains) με κυριότερο τον νοητικό στον οποίο λαμβάνουν χώρα 
νοητικές διεργασίες, που σχετίζονται με την υλοποίηση της πρόθεσης του διοικητού και ο 
οποίος καθιστά το επιχειρησιακό βάθος πρακτικά αχανές. Για τη σχεδίαση και διεξαγωγή 
τέτοιων επιχειρήσεων υφίσταντο δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Η ολιστική προσέγγιση 
του βάθους στο οποίο κέντρο του θα είναι ο άνθρωπος και η παραγωγή μορφωμένων 
ηγετών που θα χαρακτηρίζονται από κριτική στάση στην επίλυση διάφορων επιχειρησιακών 
προβλημάτων.     

 
Λέξεις κλειδιά: επιχειρησιακό επίπεδο, βάθος, νοητικός χώρος, ανθρώπινο πεδίο. 

 
 
 

Εισαγωγή 

 
Το 333 π.Χ. ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας κατήγαγε μία από τις σημαντικότερες 

στρατιωτικές νίκες, επικρατώντας επί των Περσών στη μάχη της Ισσού. Η νίκη αυτή 
ωφείλετο σε μεγάλο βαθμό στον ελιγμό που εφήρμοσε ο Μακεδόνας Βασιλεύς και στον 
αιφνιδιασμό, τον οποίο επέβαλλε στο Δαρείο. Ο Δαρείος όμως υπέστη έναν επιπλέον, 
ισχυρότερο αιφνιδιασμό όταν πληροφορήθηκε την ευγενή συμπεριφορά του Αλεξάνδρου 
προς την οικογένειά του, η οποία  αιχμαλωτίστηκε μετά τη μάχη της Ισσού και ιδιαίτερα 
προς τη βασίλισσα Στάτειρα και τη βασιλομήτορα Σισύγαμβι. Κι αυτό διότι η συμπεριφορά 
που υιοθέτησε ο Αλέξανδρος ήταν θεμελιωδώς διάφορη από αυτή που επικρατούσε στα 
έθιμα της εποχής.1 Το αποτέλεσμα του αιφνιδιασμού αυτού, προήρχετο από μία 
«απροσδιόριστη αβεβαιότητα η οποία εκτείνετο πολύ πέραν των ισχυόντων εξωτερικών 

                                            
1 Θεόδωρος Σαράντης, Αλέξανδρος ο Μέγας. Από την Ιστορία έως το Θρύλο, (Αθήνα: 1970), τόμος 1, 327. 
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παραγόντων» και ο Μεγάλος Βασιλεύς ένιωθε υποχρεωμένος να αναθεωρήσει την 
αυτοεπίγνωσή του και ίσως να απαρνηθεί τις βαθύτερες αντιλήψεις του.2 

Είναι αναγνωρισμένο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως πολλοί άλλοι μεγάλοι ηγέτες, 
ήταν προικισμένος με μια έμφυτη ικανότητα να προσεγγίζει τους αντιπάλους του μ’ έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο, που του έδινε τη δυνατότητα να επιτυγχάνει στις επιδιώξεις 
του, καταβάλλοντας μικρότερη προσπάθεια. Αυτό το επετύγχανε διεισδύοντας, μάλλον 
ασυναίσθητα, στο νοητικό τους χώρο και αιφνιδιάζοντάς τους. 

Η ιστορική εξέλιξη της τέχνης του πολέμου, έχει να επιδείξει σημαντικά άλματα, 
ορισμένα από τα οποία θεωρούνται επαναστατικά. Ένα από αυτά είναι η σύλληψη και 
εφαρμογή του επιχειρησιακού επιπέδου του πολέμου. Η υλοποίηση της επιχειρησιακής 
διαδικασίας σ’ αυτό το επίπεδο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική, διότι απαιτεί από τον 
επιχειρησιακό διοικητή να συνδυάζει αποτελεσματικά την τέχνη με την επιστήμη του 
πολέμου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η αξιολόγηση του τρόπου που ο χρόνος, ο 
χώρος και οι δυνάμεις αλληλεπιδρούν είναι κρίσιμης σημασίας. Η κατανόηση αυτής της 
αλληλεπίδρασης, συνδυαζόμενη με την απαιτούμενη δεξιότητα και φαντασία  που 
απαιτείται να διαθέτει ο επιχειρησιακός διοικητής για τη διατήρηση της μεταξύ τους 
ισορροπίας, επιτρέπουν την απόκτηση και διατήρηση της πρωτοβουλίας για τον καθορισμό 
των στρατιωτικών συνθηκών με τελικό στόχο την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων.3 

Το παρόν άρθρο επιδιώκει τη σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης της έννοιας του 
βάθους, τη σκιαγράφηση ενός μέρους του, που αποτελεί το νοητικό χώρο και την 
παρουσίαση της πλέον σύγχρονης εκδοχής του βάθους, αυτή του ανθρωπίνου χώρου. 
Σκοπός του είναι ο καθορισμός βασικών προϋποθέσεων για την κατανόηση της βαρύτητας 
της έννοιας του βάθους στη σύλληψη και επιτυχή υλοποίηση του ελιγμού στο 
επιχειρησιακό επίπεδο, υπό το πρίσμα ότι ο πόλεμος πλέον διεξάγεται «για τους 
ανθρώπους εν μέσω των ανθρώπων».4 

Για την ανάλυση του θέματος ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση. Αρχικά 
παρουσιάζεται με συντομία η εξέλιξη της έννοιας του επιχειρησιακού επιπέδου του 
πολέμου από τη σύλληψή του από τους Σοβιετικούς στο Μεσοπόλεμο, μέχρι τις σύγχρονες 
έννοιες των Επιχειρήσεων Πολλαπλών Χώρων (Multi Domain Operations) και των 
Ενοποιημένων Επιχειρήσεων (Integrated Operations Concept). Ακολουθεί μία σύντομη 
παρουσίαση των θεωριών και εννοιών οι οποίες διαθέτουν το κατάλληλο θεωρητικό 
υπόβαθρο για την κατανόηση της βαρύτητας του έννοιας του βάθους.  

Στη συνέχεια η ανάπτυξη εστιάζεται στον νοητικό χώρο (domain), αναλύοντας εν 
συντομία την εγκεφαλική λειτουργία λήψης απόφασης και τις επιχειρησιακές ευκαιρίες που 
δημιουργούνται στο χώρο αυτό και καταλήγει στην παρουσίαση της πλέον μοντέρνας 
εκδοχής του βάθους, αυτή του «ανθρωπίνου χώρου». Τέλος, παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα που θεωρούνται ως κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή σχεδίαση και 
διεξαγωγή επιχειρήσεων εκμεταλλευόμενοι το νοητικό χώρο. 

Προϋποθέσεις για την  κατανόηση του παρόντος άρθρου, το οποίο πραγματεύεται 
ένα αντικείμενο στρατιωτικής θεματολογίας, είναι ότι το αναγνωστικό κοινό είναι, αφενός 

                                            
2 Zvi Lanir, Fundamental Surprises (Decision Research, University of Tel Aviv- Centre for Strategic Studies, 

1984), 24 
3 UK MoD, Joint Doctrine Publication 5-00, Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning, (Wiltshire: 

The Development, Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence Shrivenham, 2014), 2-54. 
4 Rupert Smith, The Utility of Force: The Art of War in the Modern World (e-book), (London: Penguin Books, 
2005), 2. 
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μεν γνώστης των βασικών εννοιών της επιχειρησιακής τέχνης, αφετέρου δε κατέχει το 
γνωστικό υπόβαθρο της διαδικασίας επιχειρησιακής σχεδίασης.  

 

Η εξέλιξη του Επιχειρησιακού Επιπέδου 

 
Ο όρος «επιχειρησιακός» προκαλεί ακόμη και σήμερα εννοιολογική σύγχυση εξαιτίας 

της ποικιλίας των ερμηνειών που του αποδίδονται. Από αυτές, οι τρεις επικρατέστερες  
αφορούν, η πρώτη στο επιχειρησιακό επίπεδο του πολέμου, η δεύτερη στη λειτουργία της 
ως επιθετικός προσδιορισμός και η τρίτη στην δυνατότητα που έχει ένα στρατιωτικό τμήμα 
να επιχειρεί.5 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η πρώτη ερμηνεία. 

Στη χρονική περίοδο πριν από τον Α’ ΠΠ, η επιτυχής εξέλιξη μιας στρατιωτικής 
επιχείρησης επιδιωκόταν μέσω της «στρατηγικής του μοναδικού σημείου» για την 
κατίσχυση επί του αντιπάλου σε μία μόνο αποφασιστική μάχη. 

Ο Ναπολέων, αν και επέτυχε να κινήσει ανεξάρτητα μεγάλο αριθμό στρατευμάτων 
κατανεμημένων σε επιμέρους σχηματισμούς, καταργώντας την κίνησή τους σε μία 
φάλαγγα, παρέμεινε ωστόσο εντός του ευρύτερου πλαισίου  που όριζε η στρατηγική του 
ενός σημείου.6 Επιπρόσθετα ο Ζομινί, ωθούμενος από την πολυπλοκότητα των στρατών 
της εποχής, σε συνδυασμό με το μέγεθός τους που υπογράμμιζε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ 
στρατηγικής και τακτικής,7 σκιαγράφησε ένα επιπλέον επίπεδο μεταξύ των δύο αυτών 
επιπέδων, στο οποίο έδωσε τον τίτλο «υψηλή τακτική» (grand tactics), χωρίς όμως να το 
ορίζει με σαφήνεια.8  

Η βιομηχανική επανάσταση επηρέασε το βασικό μοντέλο διεξαγωγής των 
επιχειρήσεων, αλλά η έναρξη του A’ ΠΠ βρήκε τους αντιπάλους να μην έχουν κατανοήσει 
πλήρως αυτήν την επίδραση. Αντελήφθησαν ότι η «στρατηγική του ενός σημείου» δεν 
ήταν εφαρμόσιμη καθώς δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Εξ αυτού επεδίωξαν να 
«υπερκεράσουν» το μοναδικό αυτό σημείο, επεκτείνοντας το μέτωπο εμπλοκής των 
δυνάμεων. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι εμφανής στις μάχες χαρακωμάτων 
του Α’ ΠΠ. 

Η πλευρική αυτή επέκταση, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα που προκαλούσαν 
η αυξημένη φονικότητα των όπλων, η διασπορά των τμημάτων, οι μεγάλες απαιτήσεις 
διοικητικής μερίμνης και η χαοτική κατάσταση στο πεδίο της μάχης, υπογράμμιζαν έντονα 
την εμφανή πλέον ανάγκη προσέγγισης της διεξαγωγής των επιχειρήσεων, με τελείως 
διαφορετική από την μέχρι τότε μεθοδολογία και κατέδειξαν το λόγο για τον οποίο οι 
τακτικές επιτυχίες δεν εξασφάλιζαν την επιτυχία στο στρατηγικό επίπεδο. 

Η ανάλυση των διδαγμάτων που οι αντίπαλοι απεκόμισαν, σημάδεψε αφενός μεν το 
τέλος της περιόδου της «επιχειρησιακής άγνοιας», αφετέρου δε την έναρξη της 

                                            
5 Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, Το επιχειρησιακό Επίπεδο του Πολέμου και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, 
(Αθήνα: Ανέκδοτη Μελέτη, 2006), 11. 
6 James Schneider, “The Loose Marble – and the Origins of Operational Art,” Parameters, March 1989, 89. 
7 Richard Simpkin, Race to the Swift. Thoughts on Twenty –First Century Warfare [4th Edition], (London: 

Brassey’s, 1994), 14. 
8 Παναγιώτης Μαυρόπουλος, «Επιχειρησιακό επίπεδο πολέμου: Πραγματικότητα ή ψευδαίσθηση;» 
https://bit.ly/36tPbj5, 5. 
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«επιχειρησιακής αντίληψης» κατά την οποία άρχιζε να ωριμάζει η ιδέα του επιχειρησιακού 
επιπέδου του πολέμου.9 

Οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν μεμονωμένα από κάθε μία από τις Μεγάλες Δυνάμεις που 
έλαβαν μέρος στον Α’ ΠΠ. Οι Σοβιετικοί θεωρητικοί ξεκίνησαν πρώτοι την προσπάθεια για 
την πλήρωση του κενού που διαφαινόταν μεταξύ του τακτικού και του στρατηγικού 
επιπέδου. Η προσπάθεια αυτή ευνοούνταν από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 
απαλοιφή, εξαιτίας της Οκτωβριανής Επανάστασης, όλων των απηρχαιωμένων 
παραδοσιακών θεωριών που το ρωσικό αυτοκρατορικό επιτελείο διατηρούσε ακόμη σε 
ισχύ και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εισαγωγή νέων, αντίστοιχων 
μοντέρνων. Ο δεύτερος είναι η δυνατότητα που είχαν οι Σοβιετικοί μελετητές να 
αντλήσουν συμπεράσματα από την πλούσια εμπειρία τόσο του Α΄ ΠΠ, όσο και του 
ρωσικού εμφυλίου πολέμου. Η θεωρία που άρχισε έτσι να διαμορφώνεται πήρε τον τίτλο 
«επιχειρησιακή τέχνη» και θεωρούνταν η καταλληλότερη προσέγγιση για την πρόκληση 
του «επιχειρησιακού κλονισμού» του αντιπάλου, μέσω της σύνδεσης μιας σειράς μαχών 
στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.10 Οι Σοβιετικοί, με την ανάπτυξη της θεωρίας των 
Επιχειρήσεων σε Βάθος, η οποία προέβλεπε συνδυασμό ταυτόχρονων, 
αλληλοϋποστηριζόμενων ενεργειών σε όλο το βάθος του θεάτρου επιχειρήσεων, 
περιέγραψαν με σαφήνεια την περαιτέρω επέκταση του χώρου και του χρόνου για να 
συμπεριληφθούν ο φίλιος υπερκερωτικός ελιγμός στην περιοχή των μετόπισθεν του 
αντιπάλου καθώς και οι αντίστοιχες φίλιες επιχειρήσεις διοικητικής μερίμνης. Η ανάπτυξη 
της θεωρίας αυτής ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή της στο δεύτερο μισό του Β’ ΠΠ. 

Την ίδια περίοδο,  οι Γερμανοί είχαν ξεκινήσει να διαμορφώνουν μία αντίστοιχη 
θεωρητική προσέγγιση για τη σχεδίαση και διεξαγωγή του κεραυνοβόλου πολέμου 
(blitzkrieg), η οποία, εκ πρώτης όψεως, έδειχνε επαναστατική, στην πραγματικότητα όμως 
αποτελούσε της εξέλιξη παλαιοτέρων αντιστοίχων θεωρητικών προσεγγίσεων,11 που 
«ωθούσε την τακτική στα όριά της, σε μια προσπάθεια υλοποίησης της γερμανικής 
στρατηγικής».12  

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Αμερικανοί εισήλθαν στον πόλεμο 
απροετοίμαστοι θεωρητικά, εξαιτίας της έλλειψης ενός συνεκτικού θεωρητικού υποβάθρου, 
με αποτέλεσμα να διδαχθούν επ’ έργω την επιχειρησιακή τέχνη. Παρόλα αυτά ευνοήθηκαν 
από την έμφυτη αμερικανική στρατιωτική κουλτούρα η οποία ευνοούσε το διαχωρισμό της 
στρατηγικής από την τακτική.13 

Την περίοδο μετά τον Β’ ΠΠ και μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι Σοβιετικοί ανανέωσαν 
την προσπάθεια διεύρυνσης του υπάρχοντος θεωρητικού υποβάθρου που είχαν δοκιμάσει 
με επιτυχία στα τελευταία δύο χρόνια του πολέμου, εκμεταλλευόμενοι τη ραγδαία 
τεχνολογική εξέλιξη. Αυτή η προσπάθεια οδήγησε στην ανάπτυξη θεωριών που είχαν ως 
κατάληξη την εμφάνιση της Επιχειρησιακής Ομάδος Ελιγμού (Operational Maneuver Group 
- OMG) και του Συμπλέγματος Αναγνώρισης - Πυρών (Reconnaissance - Fire Complex – 
RFC).14 

                                            
9 Simon Naveh, In Pursuit of Military Excellence: The Evolution of Operational Theory, (London: Frank Cass 

Publishers, 1997), xvi. 
10 Georgii Samoilovich Isserson, The Evolution of Operational Art, Ft Leavenworth, (Kansas: Combat Studies 

Institute Press, 2013), 70. 
11 Simpkin, Race to the Swift, 27. 
12 Naveh, In Pursuit of Military Excellence,, 150 και Γκαρτζονίκας, Το επιχειρησιακό Επίπεδο, 19. 
13 Γκαρτζονίκας, Το επιχειρησιακό Επίπεδο, 20. 
14 Στο ίδιο, 21. 
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Οι εξελίξεις στο σοβιετικό στρατόπεδο προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, μια άνευ 
προηγουμένου αντίστοιχη ανάπτυξη στην αντίπαλη πλευρά, η οποία είχε ως βασικό σκοπό 
την ήττα των σοβιετικών επιτιθεμένων δυνάμεων στην κεντρική Ευρώπη. Με το 
αναδυόμενο δόγμα οριστικοποιήθηκε το επιχειρησιακό επίπεδο ως ένα διακριτό επίπεδο 
μεταξύ του στρατηγικού και του τακτικού και, περνώντας από το στάδιο της Ενεργητικής 
Άμυνας, ωρίμασε ως Μάχη του Εναερίου - Χερσαίου Χώρου (Air-Land Battle), η οποία 
περιέγραφε τη μάχη σε βάθος, σε αντιδιαστολή με τις επιχειρήσεις σε βάθος των 
Σοβιετικών.15 Αυτό το θεωρητικό πρότυπο, δοκιμάστηκε κατά την επιχείρηση «Desert 
Storm», αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ήττα των ιρακινών δυνάμεων και η απελευθέρωση 
του Κουβέιτ. 

 Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι βρετανικές και γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, 
ακολούθησαν, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, την αμερικανική προσέγγιση με μικρές, ήσσονος 
σημασίας, αποκλίσεις. Το αυτό έπραξαν και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. 

Μία δεκαετία σχεδόν μετά, τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου εισήγαγαν την 
ανθρωπότητα σε ένα πρωτόγνωρο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η εμπλοκή συμμαχικών 
δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ τα έτη 2001 και 2003 
αντίστοιχα, δεν επέτυχαν τον επιδιωκόμενο πολιτικό σκοπό, παρά τις αρχικές στρατιωτικές 
επιτυχίες, με αποτέλεσμα την εμπλοκή σε μακροχρόνιες αντιανταρτικές 
(counterinsurgency) επιχειρήσεις με αμφιλεγόμενη έκβαση. Τα επιχειρησιακά διδάγματα 
που εξήχθησαν από τις προαναφερθείσες συρράξεις, μέσα από τις οποίες άρχισε να 
διαμορφώνεται η έννοια των υβριδικών επιχειρήσεων, οδήγησαν τον αμερικανικό στρατό 
στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της ιδέας των Ενοποιημένων Χερσαίων Επιχειρήσεων 
(Unified Land Operations), η οποία περιγράφει τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο των αντιστοίχων διακλαδικών.16  

Η εξέλιξη του επιχειρησιακού επιπέδου δεν σταμάτησε εκεί. Η επακόλουθη ανάπτυξη 
των υβριδικών επιχειρήσεων διαμορφώνει το επιχειρησιακό περιβάλλον κατά τρόπο ώστε ο 
αμερικανικός στρατός να θεωρεί ότι η διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον των μελλοντικών 
ή εν δυνάμει αντιπάλων δεν υποστηρίζεται επαρκώς θεωρητικά. Για τον λόγο αυτό είναι 
ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία διαμορφώσεως της έννοιας της «Πολυχωρικής Μάχης» (Multi-
Domain Operations).17 

Στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ατλαντικού, οι Βρετανοί διαπίστωσαν ότι, ενώ η φύση 
του πολέμου παραμένει αναλλοίωτη, ο χαρακτήρας του εξελίσσεται, ωθούμενος από τη 
διεισδυτικότητα της πληροφορίας και το ρυθμό της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ανάγκη 
προσαρμογής στις σύγχρονες αυτές αλλαγές τους οδήγησε να αναπτύξουν την Έννοια των 

                                            
15 Γκαρτζονίκας, Το επιχειρησιακό Επίπεδο, 22. Για μία λεπτοπμερή ανάλυση των διαφορών μεταξύ της 
«Μάχης σε Βάθος» και των «Επιχειρήσεων σε Βάθος» βλ. Robert Leonhard, The Art of Maneuver. Maneuver 
– Warfare Theory and Airland Battle, (New York: Presidio, 1991), 158. 
16 US DoD, FM 3-0 Operations Washington D.C.: Headquarters, Washington D.C.: Department of the Army, 

2017), ix και US DoD, ADRP 3-0 Operations Washington D.C.: Headquarters, (Washington D.C.: Department 

of the Army, 2017), v - vi 
17 Για μία συνοπτική και ταυτόχρονα πλήρη αναφορά στην «Πολυχωρική Μάχη» βλ. US DoD, TRADOC 
Pamphlet 525-3-1. The U.S. Army in Multi Domain Operations 2028, (Washington D.C.: Department of the 
Army, 2018), και David G. Perkins, ‘Multi – Domain Battle. Driving Change to Win in the Future’, Military 
Review, (Ιούλιος - Αύγουστος 2017), 6 – 12. 
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Ενοποιημένων Επιχειρήσεων (Integrated  Operations Concept), το οποίο αποτελεί μία 
ολιστική προσέγγιση στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων σε όλη την υφήλιο.18  

 

Η Εξέλιξη της Αρχής του Βάθους 

 

Από την εμφάνιση των πολεμικών συγκρούσεων, μια στρατιωτική δύναμη, για να 
διεξαγάγει αποτελεσματικά μια μάχη, επεδίωκε την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου που 
θα της παρείχε τη δυνατότητα να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελιγμούς. Εάν δεν τον 
εξασφάλιζε είχε απωλέσει από την αρχή ένα πολύ βασικό παράγοντα για την επίτευξη του 
αντικειμενικού της σκοπού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δαρείος, ο οποίος 
εγκλωβίστηκε με την πολυπληθή στρατιά του στην Ισσική πεδιάδα, με αποτέλεσμα να 
απωλέσει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του πλεονεκτήματος της αριθμητικής υπεροχής.19 

Κατά τη χρονική περίοδο μέχρι και την έναρξη του Α’ ΠΠ, η διεξαγωγή της 
αποφασιστικής μάχης, προϋπέθετε την ύπαρξη ενός πεδίου μάχης, του αναγκαίου δηλαδή 
χώρου στον οποίο οι αντίπαλοι θα ελίσσονταν και θα συγκρούονταν. Η έκτασή του ήταν 
ανάλογη του μεγέθους της παρατάξεως καθώς και του βεληνεκούς των όπλων, τα οποία 
διαμόρφωναν την περιοχή επιρροής των δύο αντιπάλων και η οποία σταδιακά 
επεκτείνονταν, ανάλογα με την αύξηση του μεγέθους των στρατευμάτων και του 
βεληνεκούς των όπλων. 

Η εισαγωγή των πυροβόλων όπλων επέβαλλε σταδιακά την διασπορά των 
σχηματισμών, η οποία  συνέβαλλε στην προστασία του προσωπικού. Επιπλέον, το βάθος 
της διάταξης των δυνάμεων  αυξήθηκε με την κλιμάκωση των εφεδρειών, των μεν 
επιτιθεμένων για τη διατήρηση της ορμής της επιθέσεως, των δε αμυνομένων για την 
επιτυχή απόκρουσή της.  

Οι κύριες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, ανάλογα με το 
ισχύον δόγμα τους, προσέγγιζαν διαφορετικά την έννοια του βάθους. Και οι τρεις 
αναγνώριζαν ότι το βάθος μιας επιχείρησης συνδέονταν με το βάθος της ενέργειας και το 
βεληνεκές των όπλων, φορητών και πυροβόλων. Ιεραρχούσαν, όμως, διαφορετικά την 
επίδραση που είχε ο κάθε παράγοντας στη διαμόρφωση του βάθους, με τις δύο πρώτες να 
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κίνηση, σε αντίθεση με την τρίτη που έκλινε προς την 
υποστήριξη των πυρών. Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο ότι οι επιχειρήσεις διοικητικής μερίμνης, 
τόσο για την επίθεση όσο και για την άμυνα, απουσίαζαν ως παράγοντες που 
υπεισέρχονται στη διαμόρφωση του βάθους του πεδίου της μάχης.20 Έτσι η έναρξη του Α’ 
ΠΠ βρήκε τις τρεις δυνάμεις να έχουν, για ιδιαίτερους για την καθεμία λόγους, ένα 
θεωρητικό κενό όσον αφορά την έννοια του βάθους. 

Ο θεός του πολέμου επεφύλασσε όμως δυσάρεστες εκπλήξεις, αποδεικνύοντας στην 
πράξη, στα πεδία των μαχών, τη σοβαρότητα της έννοιας του βάθους ως επιχειρησιακού 
παράγοντα.  

                                            
18 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Sir Nick Carter (General), “Chief of the Defence Staff, General Sir Nick 
Carter launches the Integrated Operating Concept’”, Speech delivered at Policy Exchange on the 30 
September 2020, https://www.gov.uk/government/speeches/chief-of-the-defence-staff-general-sir-nick-
carter-launches-the-integrated-operating-concept, Πρόσβαση 07 Noεμβρίου 2020. και UK MoD, Introducing 
the Integrated Operating System (Bristol: Merchandise Licensing, Defence Intellectual Property Rights, 
Central Legal Services, Ministry of Defence Abbeywood South, 2020). 
19 Σαράντης, Αλέξανδρος ο Μέγας, Τ. I, 316. 
20 Benjamin Maher, The Origins of Operational Depth in the First World War, (School of Advanced Military 
Studies Monograph, United States Command and General Staff, 2016), 7. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίπτωσης που είχε η αδυναμία κατανοήσεως της 
επίδρασης του παράγοντα βάθος, είναι η εξέλιξη των επιχειρήσεων κατά τα αρχικά στάδια 
του πολέμου. Οι Γερμανοί, επιτιθέμενοι κατά της Γαλλίας, επέτυχαν να εισδύσουν μέχρι 
την περιοχή των μετόπισθεν της συμμαχικής διάταξης. Το μεγάλο βάθος, όμως, της 
επιχείρησης δεν τους επέτρεψε να συγχρονίσουν τις τακτικές επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας 
αποτελεσματικής ασκήσεως διοικήσεως και ελέγχου καθώς και συντονισμού του ελιγμού με 
τα πυρά υποστηρίξεως, αποτυγχάνοντας έτσι να επιτύχουν τους στρατηγικούς 
αντικειμενικούς σκοπούς τους. Επιπρόσθετα, η έλλειψη συγχρονισμού προκάλεσε ρήγμα 
στη γερμανική διάταξη μεταξύ των 1ης και 2ας Στρατιών, το οποίο εκμεταλλεύθηκαν 
κατάλληλα οι Σύμμαχοι αντεπιτιθέμενοι στην περιοχή του Μάρνη, αποσοβώντας τελικά τον 
άμεσο κίνδυνο κατά του Παρισιού.21 

Στα υπόλοιπα χρόνια του πολέμου, οι αντίπαλοι επιχείρησαν μέσω πειραματισμών να 
επιτύχουν τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς ρυθμίζοντας τους παράγοντες του 
χρόνου, της υποστήριξης πυρών και της διοικητικής μερίμνης, χωρίς επιτυχία.22  Η λύση 
που τελικά υιοθετήθηκε στα τελευταία στάδια του πολέμου από την πλευρά των 
Συμμάχων ήταν ο συνδυασμός ταυτόχρονων και αιφνιδιαστικών επιθέσεων στα ευπαθή 
σημεία της γερμανικής διατάξεως, στις οποίες εφάρμοζαν την τεχνική της προώθησης με 
διαδοχικά άλματα σε συνδυασμό με τεχνολογικές καινοτομίες. Οι Γερμανοί από την άλλη 
πλευρά, συνδύασαν τη διείσδυση επαρκών δυνάμεων στα μετόπισθεν του αντιπάλου, που 
έχει ήδη εξουδετερωθεί  από τα πυρά υποστηρίξεως, επιδιώκοντας την αποδιοργάνωσή 
του, τεχνική η οποία απέτυχε  λόγω ελλείψεως εφεδρειών και ανεπαρκούς υποστηρίξεως 
διοικητικής μερίμνης.23  

Η εξέλιξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Α’ ΠΠ, κατέδειξε με τον πλέον 
ξεκάθαρο τρόπο ότι, για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών, το βάθος του πεδίου 
της μάχης δεν μπορεί να εκτείνεται μόνο κατά πλάτος ακολουθώντας την «υπερκερωτική 
κίνηση του μοναδικού σημείου», αλλά προς όλες τις διευθύνσεις.24 

Με βάση την εμπειρία του πολέμου, για την επιτυχή εκτέλεση της επιθέσεως, οι 
επιτιθέμενες δυνάμεις απαιτείται να φτάσουν στην περιοχή των μετόπισθεν του αντιπάλου. 
Αυτό γίνεται εφικτό με την καταρχάς ταχεία εισχώρηση στην εχθρική διάταξη και στη 
συνέχεια εκμετάλλευση της αρχικής επιτυχίας. Απαιτείται επίσης προικοδότηση με επαρκείς 
δυνάμεις, οι οποίες τηρούνται ως εφεδρεία και είναι κλιμακωμένες σε βάθος, με σκοπό την 
αποστέρηση από τον αντίπαλο της δυνατότητας έγκαιρης ενίσχυσης των δυνάμεων που 
αμύνονται. Στον απαιτούμενο χώρο για την κλιμάκωση των επιτιθεμένων δυνάμεων, θα 
πρέπει επιπλέον να συνυπολογιστεί η ανάπτυξη των μέσων των πυρών υποστηρίξεως 
καθώς και του δικτύου διοικητικής μερίμνης για την όλη επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψιν 
και την απαιτούμενη διασπορά για τη μείωση της τρωτότητας των μονάδων. Ο συνολικός 
απαιτούμενος χώρος κατέδειξε την ανάγκη μιας προς τα πίσω επέκτασης του βάθους για 
τον επιτιθέμενο. 

Ταυτόχρονα, η κίνηση των επιτιθεμένων τμημάτων επιβάλλεται να είναι 
συγχρονισμένη με τα πυρά υποστηρίξεως. Οι δύο αυτές παράμετροι, κίνηση και πυρά, 
εκτείνουν αναγκαστικά το βάθος προς τα εμπρός μέχρι την περιοχή των μετόπισθεν του 
                                            
21 Στο ίδιο, 16. 
22 Στο ίδιο, 32 
23 Στο ίδιο, 66. 
24 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης George C. Marshall, Memoirs of My Services in the World War, 
1917-1918 (Boston: Houghton Mifflin, 1976), 126 στο Maher, The Origins of Operational Depth in WWI, 60 
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αντιπάλου.  Οι απαιτήσεις συντονισμού όλων των παραγόντων που προκαλούν την 
επέκταση του βάθους μιας επιχείρησης, καταδεικνύουν ότι αυτή δεν είναι μόνο χωροταξική 
αλλά και χρονική.25 

Η επιβίωση σ’ ένα δυναμικό και ταυτόχρονα εχθρικό περιβάλλον απαιτεί μία 
θεμελιώδη αλλαγή στον υποκειμενικό τρόπο σκέψης, με σκοπό να γίνει κατανοητή  η 
αντικειμενική πραγματικότητα.26 Έτσι και την περίοδο του μεσοπολέμου, οι εμπειρίες του 
πολέμου προκάλεσαν μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο σκέψης για τη λύση των 
προβλημάτων που προκάλεσαν την τελμάτωση των επιχειρήσεων στη διάρκειά του. Η 
αλλαγή αυτή ενεργοποίησε μία προσπάθεια εξεύρεσης διαφορετικής προσέγγισης στην 
επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν την τελμάτωση των επιχειρήσεων. 

Ο Τριανταφύλλωφ, ένας από τους πρωτεργάτες θεωρητικούς της στρατιωτικής 
σκέψης, περιέγραψε με σαφήνεια τη σημασία διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων, 
σημειώνοντας: 

 
Επίτευξη ενός αποτελέσματος σε μια σύγχρονη επιχείρηση σημαίνει υπερπήδηση του 

συνολικού βάθους της εχθρικής τακτικής διατάξεως και αμέσως πίσω από αυτήν, ωθώντας 
πίσω εκείνες τις μονάδες οι οποίες θα προωθηθούν πεζή ή με οχήματα ή με το σιδηρόδρομο 
στην περιοχή που διεξάγεται η μάχη.27 

 
Διευρύνοντας την παραπάνω σκέψη, ο Ίσσερσον οραματίστηκε τη σοβιετική επίθεση σε 
βάθος ως συνδυασμό τριών στοιχείων. Μια δύναμη συνδυασμένων όπλων, η οποία θα 
προήλαυνε και θα επετίθετο στο εχθρικό μέτωπο με σκοπό τη διάσπασή του, την 
αεροπορική ισχύ για την προσβολή εχθρικών κόμβων διοικητικής μερίμνης και διοικήσεως 
και ελέγχου και τέλος τις ακολουθούσες δυνάμεις σε ετοιμότητα διεξαγωγής επιθετικών 
επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση της αρχικής επιτυχίας. Αυτές οι αρχές απετέλεσαν τη 
βάση όχι μόνο των Σοβιετικών, αλλά και των Αμερικανών στα μεταγενέστερα χρόνια.28 

Στον Ίσσερσον οφείλεται και η επισήμανση της σημασίας του βάθους στο 
επιχειρησιακό επίπεδο: 

 
Συνεπώς το βάθος αποτελεί το πραγματικό βασικό στοιχείο μιας εξελισσόμενης σύγχρονης 

επιχείρησης, και αυτό σηματοδοτεί και την τεράστια ένταση της επιχείρησης. Μια σύγχρονη 
επιχείρηση δεν αποτελείται από μια αυτόνομη επιχειρησιακή προσπάθεια σε ένα 
μεμονωμένο σημείο. Σύγχρονες αναπτύξεις δυνάμεων σε βάθος απαιτούν μία αλληλουχία 
αδιάκοπων επιχειρησιακών προσπαθειών οι οποίες ενοποιούνται σε ένα ομογενοποιημένο 
σύνολο. Στην επιχειρησιακή ορολογία αυτό το σύνολο είναι γνωστό ως μία σειρά 
διαδοχικών επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η αντίληψη αυτή είναι κατά βάση λανθασμένη. 
Μία σειρά διαδοχικών επιχειρήσεων αποτελεί (έμφαση στο κείμενο) μία σύγχρονη 
επιχείρηση. Χωρίς βάθος, μια επιχείρηση στερείται από το ουσιώδες στοιχείο της και 
καταλήγει να είναι ιστορικά συντηρητική, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις καινούριες 
συνθήκες που την καθορίζουν. 29 

 

                                            
25 Maher, The Origins of Operational Depth, 67. 
26 Isserson, The Evolution of Operational Art, ix. 
27 Vladimir Kiriakovitch Triandafillov, The Nature of the Operations of Modern Armies, (London: Routledge, 
1994), 109. 
28 John Brengle, Returning the Deep Attack as an Option for the Operational Commander (School of 

Advanced Military Studies Monograph, United States Command and General Staff, 2013), 9. 
29 Isserson, The Evolution of Operational Art, 48. 
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Την ίδια περίοδο οι Γερμανοί είχαν και αυτοί ξεκινήσει τη διαμόρφωση μιας 
παραπλήσιας θεωρητικής προσέγγισης της έννοιας του βάθους. Οι πιο σημαντικές ήταν 
αυτές του Στρατηγού Έρφουρτ ο οποίος ασκούσε δριμεία κριτική στις απηρχαιωμένες 
αρχές της γραμμικής ανάπτυξης και του Στρατηγού Μπεκ που αναφέρονταν στην 
κλιμάκωση των δυνάμεων σε βάθος σε τρία κλιμάκια, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης 
επιχείρησης.30 

Όσον αφορά την έννοια του βάθους, υπό την επήρεια της σοβιετικής σχολής σκέψης 
του επιχειρησιακού επιπέδου, αναπτύχθηκαν δύο επίσης καινοτόμες ιδέες. Η πρώτη είναι η 
κατανομή του βάθους σε δύο μέρη, των οποίων η έκταση δεν είναι προκαθορισμένη, ούτε 
σχετίζεται με το μέγεθος ενός σχηματισμού. Τα μέρη αυτά σχετίζονται με την ανάπτυξη 
των δυνάμεων, με τις ανατιθέμενες αποστολές, με τη διάταξη των σχηματισμών, κυρίως 
των εφεδρικών, με τους ανατιθέμενους αντικειμενικούς σκοπούς καθώς και με την 
προοπτική με την οποία αυτοί αντιμετωπίζονται.31 Κατά συνέπεια, σχετίζονται άμεσα, τόσο 
με το τακτικό, όσο και το επιχειρησιακό επίπεδο. 

Από την οπτική του αμυνομένου, το τακτικό βάθος είναι αυτό στο οποίο 
αναπτύσσονται οι σε πρώτο κλιμάκιο αμυνόμενοι σχηματισμοί, των οποίων η αποστολή 
περιορίζει την ελευθερία τους στην εκτέλεση τακτικών  ελιγμών και η συνεχής κατοχή του 
τομέα τους επιτρέπει τη διατήρηση της κύριας αμυντικής τοποθεσίας, στερώντας έτσι τη 
δυνατότητα από τον επιτιθέμενο να καταστρέψει ή να αποδιοργανώσει τις αμυνόμενες 
δυνάμεις με ελιγμό. 

Κατ’ αναλογία, επιχειρησιακό βάθος είναι η περιοχή εκείνη πέραν του τακτικού 
βάθους στην οποία, τόσο ο επιτιθέμενος όσο και ο αμυνόμενος, μπορούν να επιτύχουν 
ελευθερία στην εκτέλεση ελιγμών. Ο επιτιθέμενος μάλιστα αποκτά επιπλέον τη δυνατότητα 
να καταστρέψει ή να αποδιοργανώσει τις αμυνόμενες δυνάμεις αποφεύγοντας την εμπλοκή 
με το μεγαλύτερο μέρος τους.32 

Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι αυτό των χώρων (Domains), οι οποίοι 
απαρτίζουν το βάθος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Από την αρχαιότητα μέχρι και τον A’ 
ΠΠ, τα στρατεύματα επιχειρούσαν στην ξηρά ή/και στη θάλασσα. Στους δύο αυτούς 
χώρους διεξάγονταν οι μάχες, με την υλοποίηση της «στρατηγικής του μοναδικού 
σημείου». Κάθε φορά που πραγματοποιούνταν περισσότερες της μίας μάχες, αυτές 
θεωρούνταν ως προπαρασκευαστικές της αποφασιστικής μάχης, είτε αυτή ελάμβανε χώρα 
στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Η τεχνολογική πρόοδος και η εφεύρεση του αεροπλάνου, 
προσέθεσε την τρίτη διάσταση (χώρο) του φυσικού περιβάλλοντος, τον αέρα. 

Στο μεταξύ, προβεβλημένοι μελετητές της ναυτικής και αεροπορικής ισχύος, όπως οι 
Μαχάν (Alfred Thayer Mahan), Κόρμπετ (Julian Corbett), Ντουέτ (Giulio Douhet), 
Τρέντσαρντ (Hugh Trenchard) και Μίτσελ (Billy Mitchell), ανέπτυξαν θεωρίες για τη χρήση 
της αντίστοιχης ισχύος και την απόκτηση της κυριαρχίας στην θάλασσα και στον αέρα.33 
Έτσι με το τέλος του B’ ΠΠ είχε αποκτηθεί επαρκής εμπειρία σχετικά με την ταυτόχρονη 
διεξαγωγή επιχειρήσεων στο επιχειρησιακό επίπεδο και στους τρεις φυσικούς χώρους, ξηρά 
θάλασσα και αέρα ταυτόχρονα, χωρίς ο πρώτος να αποτελεί τον κύριο. Οι επιχειρήσεις που 
                                            
30 Στο ίδιο, 3. 
31 Charles Crow, Tactical and Operational Depth (School of Advanced Military Studies Monograph, United 
States Command and General Staff, 1986), 2. 
32 Στο ίδιο, 3. 
33 Antulio Echevarria, “Inderdependent Maneuver for the 21st Century,” Joint Force Quarterly, (Autumn, 

2000), 13-14. 
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διεξήχθησαν στον θέατρο επιχειρήσεων του Ειρηνικού ωκεανού παρέχουν ικανό αριθμό 
αντιστοίχων επιχειρησιακών διδαγμάτων. 

Με βασικό εφόδιο την αποκτηθείσα εμπειρία από τον Β’ ΠΠ, οι προσπάθειες 
εστιάσθηκαν στην πληρέστερη εφαρμογή των αρχών του συγχρονισμού (simultaneity) και 
της συγκέντρωσης (mass). Η πρώτη αναφέρεται στην ταυτόχρονη προσβολή σε όλο το 
βάθος, πλην όμως δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται με την απλή χρονομετρική έννοια. Ο 
συγχρονισμός στις δυτικές σχολές σκέψης περιγράφεται ως «ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας 
απόφασης ή ενός κύκλου αλλαγής ή ανταπόκρισης». Από την άλλη πλευρά, οι Σοβιετικοί 
θεωρούν ότι δύο ενέργειες είναι «σύγχρονες» (simultaneous) όταν «ασκούν σύγχρονη – 
ταυτόχρονη πίεση, δηλαδή όταν η μία ακολουθεί την άλλη χρονικά, στο χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για την εχθρική ανταπόκριση στο αυτό επίπεδο».34 Οι σύγχρονες ενέργειες 
δεν προκαλούν μόνο φυσική φθορά στον αντίπαλο, αλλά έχουν ψυχολογική και ηθική 
επίδραση σ’ αυτόν.35 Η αρχή της συγκέντρωσης αναφέρεται στη συγκεντρωτική εφαρμογή 
επιδράσεων της μαχητικής ισχύος στο αποφασιστικό σημείο. Αυτές απαιτείται να είναι 
συγχρονισμένες, όχι όμως χρονικά συνεχόμενες.36 

Είναι εμφανές ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη συγχρονισμού και 
συγκέντρωσης σε όλο το επιχειρησιακό βάθος, είναι η ενορχήστρωση όλων των 
ενεργειών.37 Ο Στρατηγός Don Starry ανέλυσε με σαφήνεια την αλληλουχία και το 
συγχρονισμό των αμυντικών επιχειρήσεων των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για την αναχαίτιση 
των επιτιθεμένων δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο ευρωπαϊκό θέατρο, 
καταδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα του συγχρονισμού και της συγκέντρωσης της 
μαχητικής ισχύος.38 Παρομοίως,, κατά τη διάρκεια της επιχειρήσεως «Desert Storm», η 
ορθή εφαρμογή των παραπάνω αρχών στο πλαίσιο της έννοιας της Μάχης του Εναέριου – 
Χερσαίου Χώρου (Air – Land Battle) επέτρεψε την ταχεία ήττα των ιρακινών δυνάμεων και 
την απελευθέρωση του Κουβέιτ. Για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης 
έννοιας, η αρχή του βάθους διαμορφώθηκε κατά τρόπο ώστε να υποβοηθά τον ευχερή 
συγχρονισμό των φιλίων ενεργειών. Η μορφή που έλαβε φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 

 
Σχήμα 1: Η διαμόρφωση του βάθους στο πλαίσιο του δόγματος  
«Μάχης του Εναέριου – Χερσαίου Χώρου» (Air – Land Battle). 

 
Η σημερινή εποχή είναι σημαντικά διάφορη από την εποχή στην οποία διαμορφώθηκε 

και εφαρμόστηκε το δόγμα «Μάχης του Εναέριου – Χερσαίου Χώρου» (Air – Land Battle). 
Κυριαρχείται από αναδυόμενες προκλήσεις για τα κράτη, που οφείλονται σε παράγοντες 
όπως η κλιματική αλλαγή, η πληθυσμιακή έκρηξη, η μετανάστευση, οι ραγδαία 
αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις, η παγκοσμιοποίηση, η ραγδαία αστικοποίηση και μια 

                                            
34 Simpkin, Race to the Swift, 148. 
35 Charles Pickar, Tactical Deep Battle: The Missing Link (School of Advanced Military Studies Monograph, 
United States Command and General Staff, 1992), 27 και Leonhard, The Art of Maneuver, 173. 
36 Pickar, Tactical Deep Battle, 29. 
37 Στο ίδιο, 27. 
38 Don Starry, “Extending the Battlefield”, Military Review, Τεύχος Μαρτίου (1981), 39. 
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εκθετική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής.39 Έτσι οι δυτικές σχολές σκέψης 
εισήγαγαν τον όρο του διακλαδικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οι ορισμοί που δίδονται 
γι’ αυτό στο διακλαδικό επίπεδο από την αμερικανική40 και τη βρετανική41 σχολή, είναι 
παραπλήσιοι. Είναι αξιοσημείωτος επίσης ο ορισμός που δίδεται από τον Αμερικανικό 
Στρατό, διότι αυτός αναφέρεται με περισσότερη λεπτομέρεια στα μέρη που τον 
απαρτίζουν, δηλαδή τους χώρους (ξηρά, θάλασσα, αέρας, διάστημα, κυβερνοχώρος) 
καθώς και τo συσχετιζόμενο πληροφοριακό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τον 
κυβερνοχώρο, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και άλλους παράγοντες.42 Η σχηματική 
απεικόνιση των παραπάνω φαίνεται στο Σχήμα 2. 

 
Σχήμα 2: Η κατανομή του «Βάθους»  

στις «Επιχειρήσεις Πολλαπλών Χώρων» (Multi Domain Operations).43 
 

                                            
39 UK MoD, Future Operating Environment 2035, (Wiltshire: The Development, Concepts and Doctrine 
Centre, Ministry of Defence Shrivenham, 2015), 1. 
40 Επιχειρησιακό Περιβάλλον: Μία σύνθεση των συνθηκών, περιστάσεων και επηρεασμών που επηρεάζουν 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και σχετίζονται άμεσα με τις αποφάσεις του Διοικητού. US DoD, Joint 
Publication 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms, (Washington D.C.: Department of Defence, 
2013), 213. 
41 Διακλαδικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον: Ο συνολικός χώρος, συνθήκες και όσα τα περιβάλλουν, μέσα στον 
οποίο επιχειρούν στρατιωτικές δυνάμεις.. UK MoD Joint Doctrine Publication 0-01.1. United Kingdom 
Supplement to the NATO Terminology Database, (Wiltshire: The Development, Concepts and Doctrine 

Centre, Ministry of Defence Shrivenham, 2011), 43. 
42 Ένα επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελεί σύνθεση φυσικών περιοχών των εναέριου, χερσαίου, θαλασσίου 
χώρων (domains), του χώρου του διαστήματος  και του κυβερνοχώρου. Επίσης περιλαμβάνει το 
πληροφοριακό περιβάλλον (μέρος του οποίου αποτελεί ο κυβερνοχώρος), το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και 
άλλοι παράγοντες. Επίσης, σ’ αυτό περιλαμβάνονται αντίπαλοι, εχθρικοί, φίλιοι ή ουδέτεροι δρώντες οι οποίοι 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. US DoD, FM 3-0 Operations Washington D.C.: Headquarters, 
Washington D.C.: Department of the Army, 2017), 1-4. 
43 Perkins, ‘Multi – Domain Battle. Driving Change to Win in the Future’, 10. 
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Το βάθος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το οποίο ορίζεται από τους Αμερικανούς 
ως η επέκταση των επιχειρήσεων στο χρόνο, στο χώρο ή στην πρόθεση για επίτευξη 
αποφασιστικού αποτελέσματος, καθορίζει και τα όρια εντός των οποίων θα επιχειρήσει η 
διακλαδική δύναμη για να επιτύχει την αποδιοργάνωση του κύκλου λήψης απόφασης του 
αντιπάλου.44 

Τα τρία στοιχεία που αναφέρονται στον παραπάνω ορισμό του βάθους, ο χώρος, ο 
χρόνος και η πρόθεση, δεικνύουν ότι η έννοια του βάθους αποτελείται, εκτός από τον 
χώρο στον οποίο περιλαμβάνει τις υλικές και άυλες ενέργειες, και τον χώρο στον οποίο 
λαμβάνουν χώρα νοητικές διεργασίες, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή της 
πρόθεσης του διοικητού.  

Η αντίστοιχη βρετανική προσέγγιση καθορίζει τρεις χώρους, το φυσικό, τον εικονικό 
και τον νοητικό.45 Ο ορισμός αυτός εντάσσει το σύνολο των  νοητικών διεργασιών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης, στο νοητικό χώρο και για το λόγο αυτό εκτιμάται ως 
καταλληλότερη, συγκρινόμενη με την αμερικανική. 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία, στρατιωτική και μη, υφίστανται ορισμένες βασικές 
θεωρίες και έννοιες, οι οποίες είτε καταδεικνύουν την πολυσύνθετη φύση του σύγχρονου 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των σύγχρονων επιχειρήσεων που δυνατόν να 
διεξαχθούν σ’ αυτό, είτε διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο και κατάλληλα εργαλεία για 
την κατανόηση και αποτελεσματική αξιοποίηση της έννοιας του βάθους στη σχεδίαση και 
διεξαγωγή επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι μία σύντομη αναφορά σ’ αυτές θα 
συνδράμει θετικά στην περαιτέρω ανάλυση. 

Το πρώτο στοιχείο είναι η εμφάνιση των υβριδικών πολέμων. Διάφοροι όροι έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την περιγραφή της πολυδιάστατης φύσης τους. Οι 
επικρατέστεροι είναι αυτοί που αναφέρονται στην «4η γενιά πολέμων», στους 
«συνδυασμένους πολέμους» και στους «μη περιορισμένους πολέμους» ή «πολέμους πέρα 
από όρια». Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η διαμόρφωση της έννοιας των 
υβριδικών επιχειρήσεων, η οποία αποδέχεται τις αρχές της «oλόπλευρης παρατήρησης» 
(Omni directionality), του συγχρονισμού (synchrony) και της ασυμμετρίας (asymmetry). 46  

Ο όρος «υβριδικός» περιγράφει τόσο τα μέσα όσο και την οργάνωση του δρώντα και 
ο συνδυασμός ισχυουσών και νέων μορφών οργανώσεως με υφιστάμενες και νέες μορφές 
δυνατοτήτων αυξάνει κατακόρυφα τη φονικότητά τους.47 

Το δεύτερο στοιχείο είναι η εισαγωγή της προσέγγισης με βάση τον ελιγμό 
(manoeuverist approach). Θεωρείται μία διαχρονική φιλοσοφική έννοια, ένα δυναμικό 
σύστημα που βασίζεται στην αλληλεπίδραση της μάζας, του χρόνου και του χώρου, και 

                                            
44 US DoD, ADRP 3-0 Operations Washington D.C.: Headquarters, (Washington D.C.: Department of the 
Army, 2017), 3-13. 
45 Φυσικός Χώρος (Physical domain): Το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα φυσική δραστηριότητα, κατά την 
οποία τα προκαλούμενα φυσικά αποτελέσματα (effects), έχουν επίπτωση στη δυνατότητα. Εικονικός Χώρος 
(Virtual domain): Το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα άυλη δραστηριότητα όπως η δημιουργία, διατήρηση και 
μεταφορά πληροφοριών. Τα κύρια αποτελέσματα που προκαλούνται επιδρούν στην κατανόηση. Νοητικός 
Χώρος (Cognitive domain): Το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα η ανθρώπινη δραστηριότητα της διαδικασίας 
λήψης απόφασης, ως αποτέλεσμα της αφομοίωσης γνώσης που αποκτήθηκε μέσω στοχαστικής σκέψης, 
εμπειρίας και λογικής διεργασίας. Τα κύρια αποτελέσματα που προκαλούνται επιδρούν στην κατανόηση και 
στην θέληση. Σημείωση: Το διαδίκτυο (internet) αποτελεί μέρος του εικονικού χώρου. UK MoD JDP 0-01.1. 
United Kingdom Supplement to the NATO Terminology Database, 29. 
46 Για την ανάλυση των αρχών βλ. Frank Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, 

(Arlington: Potomac Institute for Policy Studies, 2007), 23. 
47 Στο ίδιο, 44. 
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προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η πλήρης κατανόηση του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος.48 Η προσβολή της μαχητικής ισχύος του αντιπάλου γίνεται με έμμεση 
προσέγγιση, θέτοντας αντικειμενικούς σκοπούς  για την επίτευξη όχι μόνο φυσικού αλλά 
κυρίως ψυχολογικού πλεονεκτήματος, επιδιώκοντας περισσότερο τον επηρεασμό του παρά 
την φυσική καταστροφή του.49   

Εστιάζοντας κυρίως στην ψυχολογική πλευρά, όλες οι ενέργειες επιδιώκουν την 
άσκηση επιρροής (influence),50 η οποία επιτυγχάνεται όταν το ακροατήριο-στόχος 
παρουσιάσει μια συμπεριφορική αλλαγή, που προκαλείται όταν αυτό αποδώσει μια νέα 
ερμηνεία σε ενέργειες, λέξεις και εικόνες υπό το πρίσμα της κουλτούρας, των παραδόσεων, 
των αντιλήψεών του και των επιδράσεων του περιβάλλοντος. Η ερμηνεία αυτή αποτελεί 
την αντίληψη της δεδομένης κατάστασης από το ακροατήριο, η οποία το κατευθύνει να 
αποφασίσει αν προτίθεται να ενεργήσει ή όχι. Η άσκηση επιρροής στο ακροατήριο-στόχος 
με επινοητικότητα ή ακόμη και πανουργία, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
έτσι ώστε αυτό να αποφασίσει αν θα ενεργήσει ή όχι, προϋποθέτει τον καθορισμό των 
τρωτών σημείων του καθώς και των σημείων επηρεασμού του στον νοητικό χώρο.51 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποτελούν το υπόβαθρο της αναδυόμενης, στις 
βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, έννοιας του Πληροφοριακού Ελιγμού (Information 
Manoeuver), ο πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διαμόρφωση των αντιλήψεων των 
ακροατηρίων και η αλλαγή ή διατήρηση των συμπεριφορών του, ως ένα ουσιώδες στοιχείο 
της Ενοποιημένης και Διακλαδικής Ενεργείας (Integrated and Joint Action). 

Ο Πληροφοριακός Ελιγμός, ο οποίος ως δόγμα τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση, 
συνθέτει μαζί με τον ελιγμό στον Aέρα (Air), στην Ξηρά (Ground) και στην Παράκτια 
(Littoral) περιοχή,52 τον Χερσαίο (Land) Ελιγμό και παίζει κομβικό ρόλο στη σύλληψη του 
Ελιγμού Συνδυασμένων Όπλων (Combined Arms Manoeuvre) και στην εφαρμογή της 
επιχειρησιακής τέχνης από τον Διοικητή, στο πλαίσιο της Ενοποιημένης Ενέργειας 
(Integrated Action).53 

                                            
48 Alexander Alderson, “Influence, the Indirect Approach and Manoeuvre,” The RUSI Journal, T. 157 (1) 

(2012), 37. 
49 Για μία πιο λεπτομερή ανάλυση βλ. Alderson, “Influence, the Indirect Approach and Manoeuvre,” 37 και 
Simpkin, Race to the Swift, 22. 
50 Δραστηριότητα Επηρεασμού (Ιnfluence Αctivity): Η δραστηριότητα επηρεασμού περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
ενέργεια της οποίας ο πρωτεύων σκοπός είναι να επηρεάσει τη θέληση και επιτυγχάνεται με την προώθηση 
καθορισμένων θεμάτων σε ακροατήρια στόχους μέσω μηνυμάτων. Η δραστηριότητα επηρεασμού επιζητά να 
δημιουργήσει την προδιάθεση, πείσει ή μεταπείσει, αποτρέψει, αποδιοργανώσει, επιβάλλει και εξαναγκάσει 
ακροατήρια στόχους να υιοθετήσουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ενεργείας ή να υποβοηθήσει, ενθαρρύνει και 
καθησυχάσει αυτά (τα ακροατήρια στόχους) που ακολουθούν τον επιθυμητό τρόπο ενεργείας. Επίσης η 
δυνατότητα ή η αντιλαμβανόμενη δυνατότητα να επηρεάζεται η συμπεριφορά κάποιου ατόμου ή ενός 
αντικειμένου. UK MoD JDP 0-01.1. United Kingdom Supplement to the NATO Terminology Database, Ι-2. 
51 UK MoD, Joint Doctrine Publication 3-00 Campaign execution 3rd ed., (Wiltshire: The Development, 

Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence Shrivenham, 2009), 3-3. 
52 Παράκτια περιοχή (Littoral region): Η θαλάσσια περιοχή που πρόσκειται σε ακτή και εκείνο το τμήμα της 
ξηράς που που υπόκειται σε επηρεασμό ή υποστήριξη από τη θάλασσα. UK MoD JDP 0-01.1. United Kingdom 
Supplement to the NATO Terminology Database, L-2. 
53 Για μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τον Πληροφοριακό Ελιγμό βλ. Jason Wood (Major), “The 
Application of Information Manoeuvre to Combined Arms Manoeuvre,” The British Army Review, T. 178 
(2020), 12-17, UK MoD, Introducing the Integrated Operating System (Bristol: Merchandise Licensing, 

Defence Intellectual Property Rights, Central Legal Services, Ministry of Defence Abbeywood South, 2020)  
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Τέλος, η προσέγγιση με βάση τον ελιγμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επόμενο 
στοιχείο, τον αιφνιδιασμό, ο οποίος αποτελεί το εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται να 
βρεθεί ο αντίπαλος σε κατάσταση ανισορροπίας τέτοια, που να μην μπορεί να επιτύχει 
τους σκοπούς του.54 Η μορφή αυτή του αιφνιδιασμού είναι γνωστή με τον όρο 
«θεμελιώδης αιφνιδιασμός» (fundamental surprise) και διακρίνεται από τον αιφνιδιασμό 
λόγω «ασυμφωνίας κατάστασης» (situational or mismatched-based surprise). Ο δεύτερος 
αποτελεί την πιο απλή μορφή του αιφνιδιασμού και παρατηρείται όταν υφίσταται λογική 
ασυμφωνία μεταξύ του γεγονότος που συμβαίνει και  της αντίληψης που υπάρχει γι’ αυτό. 
Ο πρώτος είναι πιο πολύπλοκος και προκαλείται όταν ο αιφνιδιαζόμενος, παρά την 
προσπάθεια που καταβάλλει, αδυνατεί να αποδεχθεί και να κατανοήσει το γεγονός το 
οποίο συμβαίνει. 

Ο θεμελιώδης αιφνιδιασμός έχει τα ακόλουθα τέσσερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο 
είναι η απαίτηση από τον αιφνιδιαζόμενο για μια ολιστική επανεξέταση των αντιλήψεών 
του σε σχέση με το περιβάλλον, με σκοπό την πλήρη κατανόηση της σπουδαιότητας του 
γεγονότος. Το δεύτερο σχετίζεται με τη ικανότητα προσδιορισμού των στοιχείων εκείνων, 
τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποφυγή του 
αιφνιδιασμού. Το τρίτο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την αξία των πληροφοριών, οι οποίες 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του επερχόμενου αιφνιδιασμού και για το λόγο 
αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτονται. Τέλος το τέταρτο, είναι η ευκαιρία που παρέχεται 
μέσω του αιφνιδιασμού για την εμπλοκή σε μια μαθησιακή διαδικασία.55   

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θεμελιώδους αιφνιδιασμού είναι η εμπειρία που 
απεκόμισαν Αμερικανοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια πολεμικού παιγνίου 
που οργανώθηκε από τον αμερικανικό στρατό, για τη μελέτη σε βάθος της γερμανικής 
εμπειρίας από τις επιχειρήσεις εναντίον των Σοβιετικών και την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων, με σκοπό αυτά να αξιοποιηθούν από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Στο παίγνιο 
συμμετείχαν, προσκεκλημένοι των Αμερικανών, οι Γερμανοί στρατηγοί Μπαλκ και ο 
επιτελάρχης του Μέλλεντιν, οι οποίοι ήταν γνωστοί για την επιτυχή διεξαγωγή 
επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο κατά τον Β’ ΠΠ . Επίκεντρο της μελέτης απετέλεσε η 
άμυνα του ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη και ζητήθηκε από τους Γερμανούς στρατηγούς, με 
βάση την εμπειρία τους, να παρουσιάσουν τον τρόπο ενεργείας που αυτοί θεωρούν ως 
προσφορότερο για την άμυνα του κεντρικού τομέα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ο τρόπος 
ενεργείας που οι δύο Γερμανοί προέκριναν, αιφνιδίασε τους Αμερικανούς, οι οποίοι θα τον 
απέρριπταν, αν δεν προτείνονταν από τους συγκεκριμένους στρατηγούς, χαρακτηρίζοντάς 
τον «ως ανεύθυνο λόγω της τολμηρότητός του». Ο αιφνιδιασμός αυτός και η αδυναμία 
αποδοχής του συγκεκριμένου τρόπου ενεργείας, οφείλεται κυρίως στην δυσκολία τους να 
αποδεχθούν τη θεμελιωδώς διαφορετική άποψη των Γερμανών στρατηγών. Η δυσκολία 
αυτή αποδίδεται κυρίως στο διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των Αμερικανών, που τους 
απέτρεπε να εμπλακούν σε μια μαθησιακή διαδικασία κατά την οποία θα αναθεωρούσαν 
ριζικά τα όσα εγνώριζαν και θεωρούσαν ως δεδομένα.56 

Η συνδυαστική αξιολόγηση των παραπάνω θεωριών, οδηγεί στη διαμόρφωση της 
άποψης ότι ο νοητικός χώρος (cognitive domain), προσφέρει ένα αχανές πεδίο διεξαγωγής 
                                            
54 Naveh, In pursuit of Military Excellence, 18 
55 Lanir, Fundamental Surprise, 25 και Emiliano Lorini and Cristiano Castelfranchi, “The Cognitive Structure of 
Surprise: Looking for Basic Principles,” (Rome: Institute of Cognitive Sciences and Technologies, 2006), 11 

και 27. 
56 William DePuy, Generals Balck and von Mellenthin on Tactics: Implications for NATO Military Doctrine 
(Virginia: BDM Corporation, 1980), 31. 



 

 
 

59 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

συγχρονισμένων επιθετικών επιχειρήσεων, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η 
λεπτομερής χαρτογράφησή του και η αναγνώριση εκείνων των σημείων τα οποία είτε είναι 
τρωτά, είτε επιτρέπουν τη δημιουργία τρωτότητας. Τα σημεία αυτά είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν με τη μορφή  συσσώρευσης  ιδιαίτερων, κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες 
δημιουργούν την ευκαιρία για πρόκληση επιχειρησιακού κλονισμού (operational shock).57  

Η χαρτογράφηση αυτή διευκολύνεται από τη γνώση του τρόπου λειτουργίας του 
ανθρωπίνου εγκεφάλου, ο οποίος κατανέμεται σε δύο διαφορετικές μορφές, του 
Συστήματος 1 και του Συστήματος 2. Στην πρώτη μορφή ο εγκέφαλος λειτουργεί 
«γρήγορα και αυτόματα, καταβάλλοντας λίγη ή και καθόλου προσπάθεια και χωρίς την 
αίσθηση αυτοελέγχου» δημιουργώντας με ευκολία συναισθήματα και εντυπώσεις τα οποία 
αποτελούν τις κύριες πηγές εσκεμμένων επιλογών και σαφών πεποιθήσεων του 
Συστήματος 2, που με τη σειρά του αποτελεί το ενσυνείδητο, λογικό τμήμα το οποίο έχει 
πιστεύω, κάνει επιλογές και αποφασίζει τι πρέπει να γίνει αποδεκτό και τι να γίνει πράξη.58 

Σε κανονικές συνθήκες, όταν δεν κοιμόμαστε, τα Συστήματα 1 και 2 είναι αμφότερα 
ενεργά. Το Σύστημα 1 λειτουργεί αυτόματα και το Σύστημα 2 ευρίσκεται σε μία «άνετη, 
χαμηλών απαιτήσεων διαμόρφωση λειτουργίας, στην οποία είναι εμπεπλεγμένο μόνο ένα 
μέρος των δυνατοτήτων του».  Το Σύστημα 1 συνεχώς προτείνει στο Σύστημα 2 
εντυπώσεις, διαισθήσεις, προθέσεις και συναισθήματα. Εφόσον αυτά «εγκριθούν» από το 
Σύστημα 2, οι εντυπώσεις και οι διαισθήσεις μετατρέπονται σε πεποιθήσεις, ενώ οι 
παρορμήσεις καταλήγουν σε εκούσιες πράξεις.59 Κάθε νέο στοιχείο που εισάγεται στον 
εγκέφαλο καταχωρείται δημιουργώντας σ’ αυτόν μία ξεχωριστή εικόνα, αντιπροσωπευτική 
της στιγμιαίας καταστάσεως, επιτρέποντας έτσι την ανάκληση και σύγκρισή της με 
παλαιότερη εμπειρία.60 Οι εικόνες από κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 
συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται σε αντιπροσωπευτικούς νοητικούς χάρτες, οι οποίοι 
αποτελούν τον οδηγό του εγκεφάλου για την «πλοήγησή» του στην καθημερινή ζωή. Η 
διαδικασία αυτή συνεπικουρούμενη από την κοινωνική αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα, 
οδηγεί στην ανάπτυξη της αντιλαμβανόμενης πραγματικότητας που αποτελεί τη 
συγχώνευση της πνευματικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 

Οι τρόποι λειτουργίας των Συστημάτων 1 και 2, οδηγούν στη δημιουργία ενός 
σταθερού περιβάλλοντος από τους ανθρώπους, στο οποίο οι νοητικοί χάρτες και οι 
ευρετικές μέθοδοι (heuristics)61 συνθέτουν τον νοητικό χώρο του βάθους και αποτελούν 
τα κύρια μέσα για τη διαχείριση της αντιλαμβανόμενης πραγματικότητας. 

Όταν οι καθορισμένοι νοητικοί χάρτες και οι συσχετιζόμενες ευρετικές μέθοδοι δεν 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το διαμορφούμενο περιβάλλον, παρουσιάζουν ρήγμα, το 
οποίο είναι δυνατόν να τύχει επιχειρησιακής εκμετάλλευσης, προσεγγίζοντάς το με τρόπο 
ανάλογο με αυτόν που προσεγγίζεται ένα ρήγμα στη διάταξη του αντιπάλου στο φυσικό 
χώρο (physical domain), εφαρμόζοντας τις αρχές του συγχρονισμού και της 
συγκέντρωσης. 

                                            
57 Naveh, In Pursuit of Military Excellence, 19. 
58 Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 24. 
59 Kahneman, Thinking Fast and Slow, 27. 
60 Anthony Marston, The Efficacy of Cognitive Shock (School of Advanced Military Studies Monograph, United 

States Command and General Staff, 2015), 13. 
61 Ευρετική μέθοδος (Heuristics): “Μία απλή διαδικασία η οποία υποβοηθά στην εύρεση επαρκούς αν και 
συχνά ατελούς απαντήσεως σε δύσκολες ερωτήσεις.” στο Kahneman, Thinking Fast and Slow, 98. 
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Η εκμετάλλευση αναφέρεται στη συγχρονισμένη προσβολή πολλαπλών νοητικών 
κενών, παρουσιάζοντας στον αντίπαλο πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται από αυτόν ως 
καινοτόμες και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους με τη χρήση των ήδη υπαρχόντων 
νοητικών χαρτών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσβολής είναι να εμφανίζεται νοητική 
αδράνεια και υστέρηση στην ανταπόκριση στην νέα κατάσταση, που προκαλεί όχι μόνο 
αδυναμία συνέχισης υλοποιήσεως της φίλιας στρατηγικής, αλλά και αδυναμία έναρξης της 
μαθησιακής διαδικασίας, που θα επιτρέψει την καταγραφή του νέου περιβάλλοντος που 
αναδύεται και την καταχώρησή του είτε σε νέους είτε σε υπάρχοντες νοητικούς χάρτες. 
Έτσι η κατάσταση που δημιουργείται προκαλεί «θεμελιώδη αιφνιδιασμό» και την πιο 
επικίνδυνη ένδειξη πρόκλησης κλονισμού στο επιχειρησιακό επίπεδο.62  

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η νοητική διάσταση 
του επιχειρησιακού βάθους δεν είναι ένα απόλυτο, μετρήσιμο μέγεθος, ούτε αποτελεί ένα 
νέο στοιχείο στον τρισδιάστατο χώρο του πεδίου της μάχης. Ο νοητικός χώρος 
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τις πνευματικές διεργασίες αποδόμησης και αναδόμησης των 
παραγόντων του χρόνου, του χώρου και της πρόθεσης ενός συστήματος καθώς 
αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα όπως επίσης και με το περιβάλλον του, οι οποίες 
βασίζονται στην κατανόηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, του πολιτισμικού 
υπόβαθρου και των κοινωνικών δομών. Οι ασυμμετρίες που εμφανίζονται στην κατανόηση 
αυτών των παραγόντων δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την αντίστοιχη 
εκμετάλλευση.63 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εκμετάλλευσης τέτοιων συνθηκών αποτελούν οι 
επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολά και των 
Ισραηλινών Ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες κορυφώθηκαν κατά τον δεύτερο πόλεμο του 
Λιβάνου το 2006. Η προσεκτική μελέτη της όλης σύγκρουσης παρέχει τη δυνατότητα 
ανάκτησης παραδειγμάτων εκμετάλλευσης θεμελιωδών αιφνιδιασμών, που οδήγησαν σε 
νοητική αποδιάρθρωση του αντιπάλου.64

  

 

Το Ανθρώπινο Πεδίο 

 
Η αυξανόμενη πολυσυνθετότητα  των συγχρόνων αλλά και των μελλοντικών 

συγκρούσεων  περιγράφεται παραστατικά στο παρακάτω απόσπασμα: 
 
Ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων είναι αφ΄ενός μεν μια γραφική περιγραφή συγχρόνων 

πολεμικών καταστάσεων και επιπλέον ένα εννοιολογικό πλαίσιο: Αυτό αντανακλά τη  
σκληρή πραγματικότητα, ότι δεν υφίσταται απομονωμένο πεδίο μάχης στο οποίο οι 
εμπλεκόμενοι δρώντες είναι μόνο ένοπλες δυνάμεις. Αντίθετα ένοπλες δυνάμεις δυνατόν να 
αποτελούν μέρος των εμπλεκομένων πλευρών ή και να μην συμμετέχουν καθόλου . . . . .  . 
Ο πόλεμος μεταξύ ανθρώπων είναι η πραγματικότητα στην οποία οι άνθρωποι στους 
δρόμους, στις οικίες και στα ανοικτά πεδία – όλοι οι άνθρωποι, οπουδήποτε – αποτελούν το 
πραγματικό πεδίο της μάχης. Οι στρατιωτικές εμπλοκές δυνατόν να λάβουν χώρα 

                                            
62 Marston, The Efficacy of Cognitive Shock, 13-18. 
63 Jerrid Allen, Cognitive Depth and Hybrid Warfare: Exploring the Nature of Unique Time, Space and Logic 
Frames (School of Advanced Military Studies Monograph, United States Command and General Staff, 2017), 

17. 
64 Για μια σε βάθος ανάλυση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων βλ. Allen, Cognitive Depth and Hybrid 
Warfare, 18-43. 
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οπουδήποτε: Με την παρουσία των πολιτών, εναντίον των πολιτών, για την άμυνα των 
πολιτών.65 

 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως αυτές στο Ιράκ, έφεραν στην επιφάνεια με τον πιο 

σκληρό αλλά ρεαλιστικό τρόπο ότι η παράβλεψη ή και παντελής αγνόηση του ανθρωπίνου 
παράγοντα οδηγεί αναπόφευκτα στην αποτυχία. Για τους Αμερικανούς σχεδιαστές, η 
επιθυμητή τελική κατάσταση της επιχειρήσεως Iraqi Freedom ήταν η εγκαθίδρυση ενός 
καθεστώτος, το οποίο θα αποτελούσε το ιδανικό μοντέλο για τα κράτη της Μέσης 
Ανατολής, μία κατάσταση η οποία μπορούσε όμως να επιτευχθεί μόνο μέσα από την 
εφαρμογή πολυσύνθετων διεργασιών μετασχηματισμού των συγκρούσεων (conflict 
transformation). Αυτές εφαρμόζονται στους εμπλεκομένους δρώντες όχι μόνο στο 
κοινωνικό και πολιτικό, αλλά και στο πολιτισμικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η φιλόδοξη 
αυτή προσπάθεια υποβαθμίστηκε τελικά σε μια απλή διαχείριση της σύγκρουσης με σκοπό 
τον περιορισμό της βίας και των ένοπλων συγκρούσεων. Η υποβάθμιση αυτή αποδίδεται 
κυρίως στην αδυναμία κατανόησης των τοπικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών,66 
καταδεικνύει την κυριαρχία της ανθρώπινης διάστασης της στρατηγικής και του πολέμου 
επί των σχεδίων και της τεχνολογίας,67 και προκαλεί την ανάγκη διαμόρφωσης του 
επιχειρησιακού βάθους σε ένα χώρο στον οποίο κεντρικό ρόλο θα έχει ο ανθρώπινος 
παράγοντας. 

 Έτσι διαμορφώθηκε, χωρίς να έχει επίσημα υιοθετηθεί, ο ανθρώπινος χώρος 
(Human Domain), στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώροι του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος και απεικονίζεται γραφικά με την «υφήλιο», υπό μορφή σφαίρας (Σχήμα 
3), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέρη.  
 

- Τον «πυρήνα» (core) στον κέντρο της σφαίρας, που περιλαμβάνει την ανθρώπινη 
και τη φυσική πλευρά. Η πρώτη περιλαμβάνει τη στάση, τη συμπεριφορά και τις 
αντιλήψεις που διαμορφώνονται μέσω επηρεασμού και η δεύτερη τις φυσικές 
παραμέτρους ύπαρξης του ανθρώπου, δηλαδή το «ποιος», «που» και «πότε».  

- Τον «εσωτερικό μανδύα» (inner mantle), που περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
φυσικού, εικονικού και νοητικού χώρου που επιδρούν στη διαμόρφωση των 
στάσεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων του ανθρώπου.  

- Τέλος τον «εξωτερικό μανδύα» (outer mantle) και το «φλοιό» (crust), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τους εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν στον ή στους δρώντες, 
καθώς επίσης και στο πολυσύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών φαινομένων.68 

 

                                            
65 Smith, Utility of Force, 3. 
66 Ahmad Jamil Azem, ‘The American Intelligence Breakdown in Iraq and the Failure of the Strategies of 
Conflict Transformation’ Contemporary Arab Affairs, Τ. 3(2) (2010), 204. 
67 Colin Gray, Modern Strategy, (New York: Oxford University Press, 1999) όπως αναφέρεται στο 
Multinational Capability Development Campaign (MCDC) “Understand to Prevent. The Military Contribution to 
the Prevention of Violent Conflict.” (2014), 15. 
68 Multinational Capability Development Campaign (MCDC) “Understand to Prevent. The Military Contribution 
to the Prevention of Violent Conflict.” (2014), 16. 
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Σχήμα 3: Ο ανθρώπινος χώρος (human domain).69 

 
 

Η χαρτογράφηση του ανθρωπίνου χώρου (human domain) προϋποθέτει την 
ανάλυση και τον καθορισμό: 

 
- Των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου χώρου. Ως τέτοια θεωρούνται 

τα επίσημα και ανεπίσημα κοινωνικά δίκτυα, οι ομιλούμενες γλώσσες, τα ήθη και τα 
έθιμα, οι θρησκείες, οι κοινωνικές δομές, οι πολιτισμικές κουλτούρες και οι 
διάφοροι οργανισμοί. 

- Της ανθρώπινης διάστασης, η οποία αποτελείται από τους εσωτερικούς 
ψυχολογικούς παράγοντες, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν ατομικές 
αντιλήψεις, ενέργειες και την κατανόηση της εκάστοτε ισχύουσας κατάστασης.  

- Τέλος, τους ανθρώπινους παράγοντες, που κατηγοριοποιούν την ατομική 
ανθρώπινη συμπεριφορά και την διεπαφή ανθρώπου – τεχνολογίας.  

 
Είναι κατανοητό ότι η αξιοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων παραγόντων, κάνει 

εμφανή την ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με το 
«ανθρώπινο πεδίο».  Αυτές κατά βάση σχετίζονται με το εκάστοτε υφιστάμενο πολιτισμικό 
υπόβαθρο, καθόσον η επίγνωση του πολιτισμικού επιπέδου του οποιουδήποτε δρώντα, 
αφενός μεν επιτρέπει να προβλεφθεί η οποιαδήποτε ενέργειά του, αφετέρου δε συμβάλει 
καθοριστικά στον καθορισμό των κινήτρων του. Άλλωστε, όσο περισσότερο 
αντισυμβατικός είναι κάποιος δρων, τόσο περισσότερο απαιτείται η κατανόηση σε βάθος 
των κοινωνικών και των υποκείμενων πολιτισμικών υφιστάμενων δυναμικών. Η παραπάνω 

                                            
69 Στο ίδιο, 17. 
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διαπίστωση προέκυψε από τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στο Βιετνάμ και πιο πρόσφατα 
στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και έχει οδηγήσει τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς στη 
συγκρότηση ειδικών επιχειρησιακών τμημάτων τα οποία, χρησιμοποιώντας την εθνογραφία 
ως ερευνητική μέθοδο, μελετούν το πολιτισμικό υπόβαθρο των δρώντων και παρέχουν 
πληροφορίες για την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να 
επιχειρήσουν.70

 

 

Συμπεράσματα 

 
Το παρόν άρθρο επιδιώκει στη διαθέσιμη έκταση, να πραγματευτεί την εξέλιξη της 

έννοιας του βάθους από την γένεσή του μέχρι σήμερα, όπως ακολουθούσε την ανάπτυξη 
της έννοιας του επιχειρησιακού επιπέδου του πολέμου καθώς και τις ιδιαιτερότητες του 
ανθρωπίνου χώρου. 

Η σχεδίαση και η διεξαγωγή επιχειρήσεων σ’ ένα σύγχρονο, πολυσύνθετο, υβριδικό 
περιβάλλον, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης με βάση τον ελιγμό, 
απαιτεί πλήρη επίγνωση των στοιχείων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι ο πόλεμος είναι μία σύγκρουση θελήσεων και επιδίωξη είναι η άσκηση επιρροής 
σε συγκεκριμένα ακροατήρια για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών, η εξέταση των 
στοιχείων του ανθρωπίνου περιβάλλοντος θεωρείται επιβεβλημένη.71 Αυτό θέτει ως 
προϋπόθεση την υιοθέτηση του ανθρωπίνου χώρου ως θεωρητικό πλαίσιο για την 
ανάλυση του βάθους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται άλλωστε η επιδίωξη 
διατηρήσεως υψηλού ποιοτικού επιπέδου του ανθρωπίνου δυναμικού και ο καθορισμός 
των ανθρώπινων αξιών ως κέντρο βάρους, στο πλαίσιο της Έννοιας των Ενοποιημένων 
Επιχειρήσεων (Integrated Operations Concept).72 

Μία ακόμη προϋπόθεση που θεωρείται κρίσιμη, είναι η ανάπτυξη ηγητόρων μέσω 
της ολιστικής στρατιωτικής μόρφωσης. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ηγέτες να έχουν το 
κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει, όχι μόνο να κατανοούν την 
ψυχολογία του αντιπάλου και να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα του δικού τους ελιγμού 
σ’ αυτόν, αλλά να διευθύνουν αποτελεσματικά την υλοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
που θα τους επιτρέπουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στον εκάστοτε αντίπαλο.73 Οι 
σύγχρονες συγκρούσεις, με τη μορφή των υβριδικών επιχειρήσεων, απαιτούν 
μορφωμένους ηγέτες, οι οποίοι δεν θα εφαρμόζουν την ομαδική σκέψη, μία τάση δηλαδή 
μίμησης του τρόπου σκέψης των προϊσταμένων τους,74 αλλά θα έχουν μονίμως, σε κάθε 
κατάσταση, κριτική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει μέσω της συγκλίνουσας σκέψης, της 

                                            
70 Για περισσότερες λεπτομέρειες ενδεικτικά βλ. Nicola Perugini, “Anthropologists at War: Ethnographic 

Intelligence and Counter-Insurgency in Iraq and Afghanistan’, International Political Anthropology, T. 2 
(2008), 213-227, Andrew Mackay and Steven Tatham, Behavioural Conflict. Why Understanding People and 
Their Motivations will Prove Decisive in Future Conflict, (Essex: Military Studies Press, 2011), 115-132 και 
Jacob Kipp, Lester Grau, Karl Prinslow και Don Smith, ‘The Human Terrain System: A CORDS for the 21st 

Century’, Military Review, T. Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου (2006), 8-15. 
71 MCDC “Understand to Prevent.” 15.  
72 UK MoD, Introducing the Integrated Operating System, 7. 
73 Leonhard, The Αrt of Maneuver, 250. 
74 Stephen Geras, Thinking Critically About Critical Thinking: A Fundamental Guide for Strategic Leaders 
(Thesis, U.S. Army War College, 2008), 26. 
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αναλυτικής δηλαδή αξιολόγησης των προτεινομένων λύσεων, τον  καθορισμό και επιλογή 
των προσφορότερων από αυτές σε κάθε πρόβλημα.75  

Η κριτική σκέψη δεν είναι ούτε ένα ταλέντο που οι άνθρωποι κατέχουν εκ γενετής, 
ούτε αποκτάται στην ολιγόωρη διάρκεια ενός σεμιναρίου. Αποτελεί μία δεξιότητα, η 
απόκτηση της οποίας απαιτεί από τον ηγέτη να έχει την αυτοπεποίθηση και κατά συνέπεια 
την άνεση να θέτει στο περιθώριο το κύρος και την ισχύ που του προσδίδει η θέση του 
(π.χ. βαθμός), σε μια προσπάθεια υποβοήθησης και προαγωγής της καλύτερης κρίσης. 
Αυτό τον καθιστά πραγματικά μορφωμένο, διότι κατέχει τη δυνατότητα να «μαθαίνει, να 
ξεμαθαίνει και να ξαναμαθαίνει».76   

 
 
O Συνταγματάρχης (ΤΘ) Ιωάννης Κωστούλας αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων το 1991 ως Ανθυπίλαρχος. Έχει υπηρετήσει σε Μονάδες και Σχηματισμούς του Όπλου 
των Τεθωρακισμένων καθώς επίσης και στο ΝΑΤΟ Rapid Deployable Corps, Spain. Έχει 
αποφοιτήσει από τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά σχολεία του Στρατού Ξηράς, από την Ανωτάτη 
Διακλαδική Σχολή Πολέμου και από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών του University of Leicester στον τομέα Security, Conflict and International Relations.  

 

 

                                            
75 Geras, Thinking Critically About Critical Thinking, 28. Επίσης Stephen Geras και Charles Allen, “Developing 
Creative and Critical Thinkers, Military Review, T. Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (2009), 77 – 83. 
76 Mackay and Tatham, Behavioural Conflict, 145. 
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H Λήμνος στη Μεσογειακή Στρατηγική του Χίτλερ: 

Διδάγματα για τα Στενά και το Αιγαίο από την 
Επιχείρηση Αννίβας 

 
Παναγιώτης Γκαρτζονίκας 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ  
      Η Λήμνος, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από το σύμπλεγμα των τεσσάρων νησιών 
που βρίσκονται στο στόμιο των Δαρδανελλίων, αντλεί τη γεωστρατηγική της αξία από τη 
θέση της και η ιστορία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή των Στενών. Η Γερμανία στο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επιδίωξε να καταλάβει τα Στενά διότι τη συνέφερε η 
ουδετερότητα της Τουρκίας. Αφότου όμως έστρεψε την προσοχή της στη Μεσόγειο, και πολύ 
περισσότερο στη συνέχεια όταν σχεδίαζε την εκστρατεία στα Βαλκάνια, η Λήμνος 
προσέλκυσε την προσοχή της, ακόμη και του ίδιου του Χίτλερ. Οι Γερμανοί σχεδίαζαν να 
καταλάβουν τη Λήμνο με αεραποβατική επιχείρηση, ταυτόχρονα με τη χερσαία επίθεση 
εναντίον της Ελλάδος. Η Επιχείρηση Αννίβας δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, επειδή 
ξεπεράστηκε από τα γεγονότα της ταχείας κατάληψης της ηπειρωτικής Ελλάδος. Παρά ταύτα 
η σχεδίαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, μάς παρέχει χρήσιμα διδάγματα για την αξία των 
Στενών, του Αιγαίου και της Λήμνου και τις αεραποβατικές επιχειρήσεις. 

  
Λέξεις κλειδιά: Λήμνος, Δαρδανέλλια, Στενά, Αιγαίο, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Μαρίτα, Αννίβας, αλεξιπτωτιστές, αεραποβατικές επιχειρήσεις. 
 
 
 
Εισαγωγή 

 
Η Ελλάδα κατέλαβε και απελευθέρωσε τα νησιά του Αιγαίου στη διάρκεια των 

Βαλκανικών Πολέμων. Η Τουρκία, αφού συνειδητοποίησε την απώλεια, επιδόθηκε σε μία 
προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής κυριότητας των νησιών, η οποία ωστόσο απέβη 
άκαρπη λόγω της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, αφού 
μεσολάβησαν όλα τα γνωστά γεγονότα, η Τουρκία άρχισε από το 1974 να αμφισβητεί και 
πάλι την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, ενώ η αμφισβήτηση εντάθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο για τις σημερινές συνθήκες να εξετάσουμε μία εν 
πολλοίς άγνωστη πτυχή της πρόσφατης ιστορίας του Αιγαίου, όπως είναι η γερμανική 
σχεδίαση για την κατάληψη από αέρος της Λήμνου το 1941, μολονότι τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκε. Το άρθρο, που εξετάζει την Επιχείρηση Αννίβας, όπως είχε ονομαστεί η 
κατάληψη της Λήμνου, στηρίζεται σε πρωτότυπη έρευνα, κυρίως των γερμανικών αρχείων. 

Ο σκοπός του άρθρου είναι διττός. Αφενός μεν να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες 
της σχεδίασης της αεραποβατικής επιχείρησης για την κατάληψη της Λήμνου. Αφετέρου 
δε, να αναδείξει τη σημερινή αξία των Στενών, της Λήμνου και του Αιγαίου, τόσο στο 
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γεωστρατηγικό όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Το άρθρο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. 
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μία σύντομη ιστορική επισκόπηση της ιστορίας των Στενών. 
Το δεύτερο, εξετάζει πώς η Λήμνος προσείλκυσε την προσοχή των Γερμανών στον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς σχεδίαζαν την κατάληψή της. Στο τρίτο μέρος 
αναλύονται τα διδάγματα για τη γεωστρατηγική αξία των Στενών και του Αιγαίου ενώ στο 
τέταρτο και τελευταίο μέρος. αναλύονται επιχειρησιακού επιπέδου διδάγματα από την 
Επιχείρηση Αννίβας  για τις αεραποβατικές επιχειρήσεις και τον χώρο του Αιγαίου. 

 
Ιστορική Επισκόπηση: Ο Αγώνας για τον Έλεγχο των Στενών 
 

Η Λήμνος αντλεί τη γεωστρατηγική της αξία από τη θέση της στο «στόμιο» των 
Δαρδανελλίων (Ελλησπόντου), τα οποία μαζί με το Βόσπορο αποτελούν τα Στενά, τη 
μοναδική δίοδο επικοινωνίας της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα.1 Τα Δαρδανέλλια, με 
μήκος 61 και πλάτος από 1,2 έως 6 χιλιόμετρα,  συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Θάλασσα του 
Μαρμαρά (Προποντίδα) ενώ ο Βόσπορος, με μήκος 31 χιλιόμετρα και πλάτος από 700 
μέτρα έως 3,5 χιλιόμετρα, συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Το 
συνολικό μήκος του διάπλου των Στενών ανέρχεται στα 258 χιλιόμετρα.2  Η Λήμνος είναι 
το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από το σύμπλεγμα των τεσσάρων νησιών, μαζί με την 
Ίμβρο, την Τένεδο και τη Σαμοθράκη, που καλύπτουν την έξοδο των Δαρδανελλίων και η 
ιστορία της συνδέεται άμεσα με την ιστορία των Στενών. 

Η σημασία των Στενών οδήγησε από την αρχαία εποχή σε συγκρούσεις για την 
κατοχή τους. Η στρατηγική θέση της Τροίας και ο έλεγχος που ασκούσε στα Δαρδανέλια 
ήταν η αιτία του Τρωικού πολέμου. Η Τροία έλεγχε τα Δαρδανέλια και εμπόδιζε την 
ελεύθερη επικοινωνία των Ελλήνων, που κυριαρχούσαν στο Αιγαίο, με τον Εύξεινο Πόντο. 
Η Αθήνα στην εποχή της ακμής της, κατά την κλασική περίοδο, όφειλε την οικονομική της 
ευημερία στο πλεονέκτημα που της προσέδιδε η εξασφάλιση των Στενών για την 
επικοινωνία με τον Εύξεινο Πόντο. Στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, δεν είναι 
τυχαίο ότι η τελευταία μάχη του έλαβε χώρα στους Αιγός Ποταμούς, εντός των 
Δαρδανελλίων. Ο σπαρτιατικός στόλος κινήθηκε στον Ελλήσποντο για να εμποδίσει την 
τροφοδοσία της Αθήνας με σιτάρι από τον Εύξεινο Πόντο.3 Ακολούθως, και για όσο χρόνο 
και οι δύο πλευρές των Στενών κατέχονταν από μια αυτοκρατορία, δεν ετίθετο θέμα 
συγκρούσεων. Αυτό συνέβη με την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την 
αυτοκρατορία των Ρωμαίων καθώς και με τη Βυζαντινή. Στην αρχή της βυζαντινής 
περιόδου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνειδητοποιώντας τη στρατηγική τους σημασία, 
μετέφερε την πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στο Βόσπορο, ιδρύοντας 
την Κωνσταντινούπολη, που έχει ταυτισθεί με τα Στενά.4  
                                            
1 Οι Τούρκοι έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επιβάλουν διεθνώς την ονομασία «Τουρκικά Στενά» για 
τα στενά των Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου. Βλ. André Gerolymatos, ‘The Turkish Straits: History, Politics 
and Strategic Dilemmas", Ocean Yearbook, Vol. 28, No 1, (Jan. 2014), 58-79 και Yüksel İnan, ‘The Current 
Regime of the Turkish Straits’, Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. VI, No 1, (March - May 
2001).  Για τον σκοπό αυτού του άρθρου πάντως θα αναφέρονται απλώς ως Στενά. 
2 Christos Rozakis and Petros Stagkos, The Turkish Straits, (Dordrecht:  Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 
1-6. 
3 Για τον εφοδιασμό της Αθήνας με σιτάρι εκτός Αττικής κατά την κλασική περίοδο, βλ. Alfonso Moreno, 
Feeding the Democracy: The Athenian Grain Supply in the Fifth and Fourth Centuries BC, (Oxford: Oxford 
University Press, 2007). 
4 Για μια σύντομη επισκόπηση βλ. James Shotwell and Francis Deak, Turkey at the Straits: A Short History, 
(New York: The Macmillan, 1940). 
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Οι Οθωμανοί αργότερα κατέλαβαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και για 
όσο διάστημα ήταν ισχυροί, η Μαύρη Θάλασσα ήταν οθωμανική λίμνη και δεν 
αμφισβητούταν η κυριαρχία τους επί των Στενών. Από τα τέλη όμως του δεκάτου εβδόμου 
αιώνα, όταν άρχισε η παρακμή των Οθωμανών, εμφανίζεται μια νέα δύναμη, η οποία από 
τότε και στους επόμενους αιώνες μέχρι σήμερα, έχει διεκδικήσει τον έλεγχο των Στενών. Η 
δύναμη αυτή είναι η Ρωσία, η οποία από τα τέλη του δεκάτου εβδόμου αιώνα επεκτάθηκε 
προς νότον και μέχρι το τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνα είχε καταλάβει τις βόρειες ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας και πίεζε για την έξοδό της στη Μεσόγειο. Οι Ρωσοτουρκικοί 
Πόλεμοι είναι συνολικά δώδεκα στον αριθμό, όμως αν και ο τελευταίος ήταν αυτός του 
1878, δεν σημαίνει ότι έκτοτε δεν τίθεται θέμα Στενών για τη Ρωσία. Επιπλέον, από τις 
αρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα στο ζήτημα ελέγχου των Στενών αλλά και του 
περιορισμού της εξάπλωσης της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μπαίνουν σταδιακά και οι άλλες 
μεγάλες δυνάμεις της εποχής και δημιουργείται το λεγόμενο Ανατολικό Ζήτημα.  Η 
Βρετανία, από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα σταθεροποίησε βαθμιαία τη θέση της 
στη Μεσόγειο (Γιβραλτάρ, Μάλτα, Αίγυπτος, Κύπρος) και η πολιτική της ήταν η διατήρηση 
της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να αντισταθμίσει μαζί με τη Γαλλία, 
την επέκταση της Ρωσίας. Η Ιταλία, μετά την ενοποίησή της το 1870 και η 
Αυστροουγγαρία, μετά την ήττα της από τη Πρωσία το 1866, είναι άλλες δύο χώρες που 
στρέφουν την προσοχή τους στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε το 
έντονο διεθνές ενδιαφέρον, αντανακλάται και στις διεθνείς συμφωνίες που έχουν 
υπογραφεί για το καθεστώς των Στενών, οι οποίες από το 1774 που υπογράφηκε η πρώτη 
συνθήκη στο Κιουτσούκ Καϊναρτζή μέχρι το 1936 που χρονολογείται η τελευταία του 
Μοντρέ, είναι συνολικά ένδεκα.5 

Εξάλλου η σημασία των Στενών δεν εξαντλείται στη θαλάσσια διάσταση, ως διόδου 
επικοινωνίας μεταξύ της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, στην κατεύθυνση Ανατολή-
Δύση. Υπάρχει και η χερσαία διάσταση αλλά στην κατεύθυνση Βορράς-Νότος, από την 
Ευρώπη δηλαδή προς τη Μικρά Ασία και αντίστροφα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην 
Αδριανούπολη  έχουν γίνει δεκαπέντε μάχες, οι περισσότερες από οπουδήποτε αλλού στον 
κόσμο. Και τούτο επειδή η Αδριανούπολη αποτελεί το ευρωπαϊκό άκρο αυτού που οι 
γεωγράφοι αποκαλούν χερσαία γέφυρα, είναι το σημείο όπου κατέληγαν πάντα οι 
επιδρομές από την Ευρώπη που κατευθύνονταν προς τα Στενά. Μαζί με την 
Κωνσταντινούπολη η Αδριανούπολη ήταν στρατηγικά δίδυμες πόλεις.6 

Για την νεοσύστατη Ελλάδα, η σημασία των Στενών και των νησιών του Αιγαίου στο 
στόμιό τους δεν είχε διαφύγει την προσοχή της. Ήδη από τον ατυχή πόλεμο του 1897 η 
κυβέρνηση επιθυμούσε την κατάληψη της Λήμνου και της Ίμβρου, κάτι που όμως τελικά 
δεν πραγματοποιήθηκε τότε. Στη συνέχεια όμως, η κατάληψη της Λήμνου αποτελούσε τον 
πρωταρχικό αντικειμενικό στόχο του Πολεμικού Ναυτικού ήδη από το 1900. Εδώ ας 

                                            
5 Για το Ανατολικό Ζήτημα, του οποίου ο έλεγχος των Στενών αποτελούσε αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος, 
η βιβλιογραφία είναι εκτενής. Ενδεικτικά βλ. J. A. R. Marriott, The Eastern Question: An Historical Study of 
European Diplomacy, (Oxford: Oxford University Press, 1917) και η επικαιροποίησή του από τον Matthew 
Anderson, The Eastern Question, 1774–1923: A Study in International Relations, (London: Macmillan, 1966), 
παρέχουν την βρετανική οπτική. Για μια πρόσφατη εξέταση, βλ. Lucien J. Frary and Mara Kozelsky (eds.), 
Russian-Ottoman Borderlands: The Eastern Question Reconsidered, (Madison: University of Wisconsin Press, 
2014). 
6 John Keegan, A History of Warfare, (London: Hutchinson, 1993), 70-1. Η πρώτη μάχη στην Αδριανούπολη 
δόθηκε το 378 μ.Χ. και η τελευταία τον Ιούλιο του 1913. 
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σημειώσουμε ότι η Ιταλία μετά την κατάληψη των Δωδεκανήσων το 1912, σκόπευε να 
καταλάβει και τη Λήμνο, αντιτάχθηκε όμως σφοδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Αυστρία. 
Με το ξέσπασμα επομένως του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, η Λήμνος απελευθερώθηκε 
πρώτη στις 8 Οκτωβρίου 1912. Για την κατάληψή της ζητήθηκε πρώτα η συγκατάθεση της 
Βρετανίας. Με βάση επιχειρήσεων τη Λήμνο στη συνέχεια, ο στόλος απελευθέρωσε και τα 
άλλα νησιά του Αιγαίου και έχοντας ως ορμητήριο τη Λήμνο, καταναυμάχησε τον 
αντίστοιχο τουρκικό σε δυο αναμετρήσεις, που έκριναν την τύχη του πολέμου στη 
θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία δεν είχε οχυρώσει κανένα από τα νησιά στην έξοδο 
των Στενών και η κατάληψή τους ήταν εύκολη.7 Την αβελτηρία των Τούρκων οικτίρει ο 
Αχμέτ Νταβούτογλου αποδίδοντάς την στην έλλειψη στρατηγικής και ναυτικού, κατάσταση 
την οποία προσπαθεί να ανατρέψει σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν.8   

Πάντως η Ελλάδα από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων αλλά και κατόπιν μέχρι 
την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έκανε διάφορα επιθετικά σχέδια εναντίον 
της Τουρκίας. Το πιο διάσημο και φιλόδοξο από αυτά ήταν εκείνο που εκπόνησε ο Ιωάννης 
Μεταξάς και πρότεινε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, για αιφνιδιαστική κατάληψη των 
Δαρδανελλίων.9 Και μπορεί η κατάληψη των Στενών να μην υλοποιήθηκε από ελληνικής 
πλευράς, σε λιγότερο όμως από ένα χρόνο αργότερα, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι επιχείρησαν 
το 1915 να καταλάβουν τα Στενά, στην προσπάθειά τους να διανοίξουν τη θαλάσσια οδό 
επικοινωνίας προς τη Ρωσία. Οι Κεντρικές Δυνάμεις είχαν αποκλείσει τις χερσαίες και 
θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας της Ρωσίας με την Ευρώπη και τα Στενά αποδείχθηκαν 
αποφασιστικής σημασίας για την εξέλιξη του πολέμου, παρά την αποτυχία των Συμμάχων. 
Η εκστρατεία των Συμμάχων για την κατάληψη της Καλλίπολης, θα ήταν αδιανόητη χωρίς 
τη χρησιμοποίηση της Λήμνου ως ναυτικής βάσεως.10 

Με τη Συνθήκη των Σεβρών τον Αύγουστο του 1920, που αποτελεί το ναδίρ της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των άλλων, τα Στενά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και 
έγιναν διεθνής περιοχή υπό την εποπτεία της Επιτροπής των Στενών. Με τη Συνθήκη της 
Λωζάννης όμως τον Ιούλιο του 1923, τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας έλαβαν τη 
σημερινή τους μορφή ενώ τα Στενά επανήλθαν υπό τον έλεγχο της Τουρκίας 
παραμένοντας  αποστρατιωτικοποιημένα.11 

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου οι στρατηγικοί αντικειμενικοί σκοποί της Τουρκίας 
ήταν η άμυνα των Στενών και η απόκρουση κάθε πιθανής ιταλικής επίθεσης στα παράλια. 
Η Ιταλία ειδικά μετά την άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία διεύρυνε τις επεκτατικές 
βλέψεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την κατοχή των Δωδεκανήσων, οι Ιταλοί 
μπορούσαν να ελέγχουν την οδό επικοινωνίας από και προς τα Στενά, ενώ η εγγύτητά 
τους με τη Μικρά Ασία εκλαμβανόταν ως απειλή για την Τουρκία, ειδικά μετά την οχύρωση 

                                            
7 Zisis Fotakis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, (Abingdon: Routledge, 2005), 14 και 45—8. 
8 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: Ποιότητα, 2010), 242. 
9  Για μια ανάλυση του σχεδίου του Μεταξά για την κατάληψη των Δαρδανελίων το 1914, βλ. Παναγιώτης 
Γκαρτζονίκας, ‘Η Εθνική Ισχύς και το Πρώτο Πλήγμα από τον Μεταξά στον Κονδύλη’, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τεύχος 
1, (Φθινόπωρο 2017), 78-89. 
10 Για την εκστρατεία της Καλλίπολης, από μια πλούσια βιβλιογραφία βλ. Robin Prior, Gallipoli: The End of 
the Myth, (New Haven: Yale University Press, 2009) και Metin Gürcan and Robert Johnson (eds.), The 
Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective, (Abingdon: Routledge, 2016). 
11Rozakis and Stagkos, The Turkish Straits, 91-100 και Άγγελος Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, (Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 50-71. 
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της Λέρου το 1934. Η αντίληψη της Ιταλικής απειλής ήταν που διευκόλυνε την 
ελληνοτουρκική προσέγγιση αλλά και το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934.12 

Η ιταλική επίθεση εναντίον της Αβησσυνίας τον Οκτώβριο του 1935 φάνηκε να 
επιβεβαιώνει τους φόβους της Άγκυρας περί ιταλικής απειλής. Επιπλέον, διέλυσε και τις 
βρετανικές ελπίδες για συμμαχία με την Ιταλία σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της 
Γερμανίας. Η κατάληψη δε της Ρηνανίας από τη Γερμανία στις αρχές του 1936 έθεσε εν 
αμφιβόλω την ισχύ των διεθνών συνθηκών και την αξιοπιστία της Κοινωνίας των Εθνών να 
τις επιβάλλει. Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον, η Άγκυρα διείδε ότι παρουσιαζόταν 
η ευκαιρία για να αλλάξει προς όφελός της το καθεστώς των Στενών: Με τη Συνθήκη του 
Μοντρέ τον Ιούλιο του 1936, η Τουρκία ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών και τα 
επαναστρατιωτικοποίησε, επέβαλε δε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, όρους που 
αποδέχθηκε μια αδύναμη πλέον Βρετανία και τους οποίους δεν μπόρεσε να άρει μια όχι και 
τόσο ισχυρή ακόμη Σοβιετική Ένωση.13 . 
 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Γερμανική Σχεδίαση για τη 
Λήμνο 
 

Η Τουρκία, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε ουδέτερη και 
τα Στενά κλειστά για τα πολεμικά πλοία των εμπολέμων. Μόνο στις 25 Φεβρουαρίου 1945 
κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, όταν ήταν πλέον υποχρεωμένη προκειμένου 
να εξασφαλίσει μια θέση στον μεταπολεμικό κόσμο. Ωστόσο, όπως και στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Στενά απέδειξαν τη στρατηγική τους σημασία και έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων, μολονότι η Τουρκία δεν ενεπλάκη στον 
πόλεμο. Για τους Γερμανούς η Τουρκία έπρεπε να μείνει ουδέτερη και τα Στενά κλειστά για 
τους στόλους των Δυτικών δυνάμεων. Οι Βρετανοί προσπάθησαν επανειλημμένα να 
δελεάσουν την Τουρκία ώστε να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων, οι 
Τούρκοι όμως κατάφεραν, εκμεταλλευόμενοι επιδέξια τις συγκυρίες, να μην εμπλακούν 
στον πόλεμο.14 

                                            
12 Για τα ζητήματα ασφαλείας της Ελλάδας και των Βαλκανίων στον Μεσοπόλεμο, βλ. Μανόλης Κούμας, Η 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και το Ζήτημα της Ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 1933-1936, 
(Αθήνα: Σιδέρης, 2010), Κώστας Καραμανλής, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Εξωτερικές μας Σχέσεις 1928-
1932, (Αθήνα: Παπαζήση,1995), Mustafa Türkeş, ‘The Balkan Pact and Its Immediate Implications for the 
Balkan States, 1930-34’, Middle Eastern Studies, Vol. 30, No. 1 (Jan 1994), 123-144 και Serhat Guvenc and 
Dilek Barlas, ‘Ataturk’s Navy: Determinants of Turkish Naval Policy, 1923-38’, The Journal of Strategic 
Studies, Vol. 26, No. 1 (March 2003), 1-35. 
13 Για τη Συνθήκη του Μοντρέ βλ. Anthony Deluca, Great Power Rivalry at the Turkish Straits: the Montreux 
Conference and the Convention of 1936, (New York: Columbia University Press, 1981), Philip Towle, ‘The 
Montreux Convention as a Regional Arms Control Treaty: Negotiation and Practice’, Military Affairs, Vol. 45, 
No. 3 (Oct., 1981), 121-26, Δημήτριος Τσάμος, ‘Το Ζήτημα των Στενών κατά τη Διάρκεια των Ετών 1933-
1936 (έως και τη Σύγκληση της Διάσκεψης του Montreux)’, Βαλκανικά Σύμμεικτα, Τεύχος 17, (2015), 82-104 
και Süleyman Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreux Convention to the Early 
Cold War, 1936-1947, (Piscataway: Gorgias Press, 2019). 
14 Alexander Macfie, 'The Turkish Straits in the Second World War, 1939-45', Middle Eastern Studies, Vol. 25, 
No 2, (April 1989), 238 και διεξοδικότερα Brock Millman, The Ill-Made Alliance Anglo-Turkish Relations, 
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Britain and the Quest for a Turkish Alliance in the Second World War, (Columbia: University of Missouri 
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Μετά την νίκη της επί της Γαλλίας, η Γερμανία το καλοκαίρι του 1940 στράφηκε 
εναντίον της Βρετανίας. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 1940 φάνηκε ξεκάθαρα ότι η γερμανική 
αεροπορία δεν ήταν σε θέση να υπερισχύσει της βρετανικής στη Μάχη της Αγγλίας. Η 
απόκτηση αεροπορικής υπεροχής όμως ήταν βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η 
αποβατική Επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων κατά των βρετανικών νησιών. Εφόσον η βασική 
προϋπόθεση για την απόβαση δεν επιτεύχθηκε, η Γερμανία αποφάσισε να υλοποιήσει μία 
‘’περιφερειακή’’ στρατηγική,15 η οποία είχε αρχίσει να σχεδιάζεται για κάποιο διάστημα, 
προτού ακόμη εγκαταλειφθεί η άμεση προσβολή της Βρετανίας.16 

Σκοπός αυτής της στρατηγικής ήταν να πλήξει τη Βρετανία σε άλλα ευάλωτα σημεία 
και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, η οποία εκτός των άλλων βρισκόταν εντός των ορίων των 
δυνάμεων του Άξονα. Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η κατάληψη της 
Διώρυγας του Σουέζ και του Γιβραλτάρ, στις δύο εισόδους της Μεσογείου. Η γερμανική 
μεταστροφή προς τη Μεσόγειο είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις βαλκανικές χώρες και 
πρωτίστως για την Ελλάδα.17 Διότι ενώ η Ελλάδα αρχικά ήταν έξω από την περιοχή 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος του Χίτλερ, τώρα ο ελλαδικός χώρος με τα νησιά του και 
ιδιαίτερα την Κρήτη, αποκτούσε μεγάλο ενδιαφέρον ως μελλοντική βάση επιχειρήσεων 
εναντίον των βρετανικών θέσεων στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. 

Η κατοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας μαζί με το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, θα άνοιγε 
κατ’ αρχάς τον δρόμο για την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ιταλοκρατούμενων 
Δωδεκανήσων ως αεροναυτικής βάσης εναντίον της Αιγύπτου. Επιπλέον, θα ενίσχυε 
σημαντικά τη θέση του Άξονα στη Μεσόγειο. Δύο επιβλητικά αεροναυτικά συστήματα, από 
τη μια το Ιόνιο-Λιβύη-Σικελία και από την άλλη το Ελλάδα-Αιγαίο-Κρήτη (Χάρτες 1 και 2) 
θα αλληλοσυνδέονταν για να σχηματίσουν μια μεγάλη και καλά προστατευόμενη βάση για 
αεροναυτικούς ελιγμούς με εσωτερικές γραμμές επικοινωνιών. Οι Βρετανοί  θα 
περιορίζονταν αρχικά σε δύο αμοιβαία απομονωμένα σημεία στην Αλεξάνδρεια και το 
Γιβραλτάρ  και τελικά θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την Μεσόγειο. Η κατοχή της 
Πελοποννήσου και της Κρήτης θα προστάτευε το πλευρό της ιταλικής προέλασης στην 
Αίγυπτο και ταυτόχρονα θα λειτουργούσε ως γέφυρα για τις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις 
εναντίον της Συρίας. Η μελλοντική πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί  η Ελλάδα από τους 
Βρετανούς ως αεροναυτική βάση εναντίον των Ιταλών θα εξαλειφόταν, ενώ αντίθετα οι 
ιταλογερμανικές βάσεις θα προωθούνταν προς την κατεύθυνση της Αλεξάνδρειας. Οι 
βρετανικές θαλάσσιες επικοινωνίες στην ανατολική Μεσόγειο θα κινδύνευαν ενώ θα 
εξασφαλίζονταν εκείνες του Άξονα, από την Κωστάντζα μέσω των Στενών προς την Ιταλία. 
Εν συντομία, η κατοχή της Ελλάδας και των νησιών της θα ήταν ένα τεράστιο βήμα για 
την εκδίωξη των Βρετανών από τις θέσεις τους στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, με ολέθριες 

                                            
15 Andreas Hillgruber, Der Zweite Weltkrieg 1939 - 1945. Kriegsziele und Strategie der großen Mächte, 
Auflage 6, (Stuttgart: Kohlhammer, 1996), 55. 
16 Το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για μια ενδιάμεση παρά για εναλλακτική στρατηγική, βλ. Gerhard 
Schreiber, Kapitel III, ‘Das strategische Dilemma in Sommer und Herbst 1940: Alternativ- oder 
Interimsstrategie?’ στο Gerhard Schreiber, Bernd Stegemann, und Detlef Vogel, Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, Bd.3, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941, (Stuttgart: Deutsche Verlags-
Anstalt,1984), 162-221. 
17 Martin van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41. The Balkan Clue, (London: Cambridge University Press, 
1973), 27-9 και James Butler, Grand Strategy. Vol II: September 1939-June 1941, (London: HMSO, 1957), 
358-9. 
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για τη Βρετανία συνέπειες.18 Μέσα στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών επιδιώξεων του 
Άξονα, η Λήμνος είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει.19 

Η επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας στις 28 Οκτωβρίου 1940 επιτάχυνε τις 
εξελίξεις. Η Βρετανία μαζί με την Γαλλία τον Απρίλιο του 1939, μετά την κατάληψη της 
Αλβανίας από τους Ιταλούς, είχαν δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ελλάδας σε 
περίπτωση που απειλούταν η ανεξαρτησία της. Επειδή μάλιστα οι δύο χώρες ήθελαν να 
απαγορεύσουν την κατάληψη της Κρήτης από τους Ιταλούς, είχαν αποφασίσει να την 
καταλάβουν οι ίδιοι προκαταβολικά. Οι Γάλλοι μάλιστα διατηρούσαν για αυτόν τον σκοπό 
συγκεκριμένη δύναμη στη Συρία. Όπως όμως εξελίχθηκαν τα γεγονότα και με την 
κατάρρευση της Γαλλίας τον Ιούνιο του 1940, η βοήθεια που η Βρετανία μπορούσε να 
προσφέρει στην Ελλάδα, συνίστατο κυρίως σε αεροπορικές δυνάμεις για να βομβαρδίσουν 
τον κοινό εχθρό.20 

Οι Αρχηγοί των Επιτελείων  της Βρετανίας στις 5 Νοεμβρίου 1940 εντάσσοντας το 
ζήτημα της βοήθειας σε μια ευρύτερη προοπτική, διέβλεψαν πως αν η Ελλάδα δεν 
κατέρρεε, όπως θεωρούσαν πιθανό, θα είχαν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις 
αεροπορικές τους επιθέσεις κατά της Ιταλίας. Επιπλέον εγκαθιστώντας βάσεις στην Ελλάδα 
θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ρουμανικές πετρελαιοπηγές.21 

Ο Χίτλερ από την άλλη πλευρά, στις 1 Νοεμβρίου 1940, οργισμένος από την επίδοση 
των Ιταλών στον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας, εξέφρασε για πρώτη φορά την άποψη ότι, 
ως υποκατάστατο της ενίσχυσης των ιταλικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί μια γερμανική προέλαση μέσω Βουλγαρίας προς το Αιγαίο. Η γερμανική 
ηγεσία άρχισε να ερωτοτροπεί με την ιδέα της εισβολής στην Ελλάδα από τον βορρά, με 
ταυτόχρονη επίθεση κατά του Γιβραλτάρ.22 

Στις 4 Νοεμβρίου ο Χίτλερ διέταξε την Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού να αρχίσει 
προετοιμασίες ώστε, αν χρειαστεί, να καταληφθεί η Μακεδονία και η Θράκη με τη 
συνδρομή των Βουλγάρων και σε συντονισμό με τις ιταλικές επιχειρήσεις στη Αλβανία. Ο 
στόχος ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση της γερμανικής 
αεροπορίας εναντίον βρετανικών βάσεων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ρουμανικές 
πετρελαιοπηγές.23 Ως μέρος της μεσογειακής και ‘’περιφερειακής’’ στρατηγικής η εισβολή 
στην Ελλάδα επισημοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, με την έκδοση της Οδηγίας του Χίτλερ 
υπ’ αριθμόν 18. Η συγκεκριμένη Οδηγία συνόψιζε όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν 
εναντίον των Βρετανών στη Μεσόγειο. Η Οδηγία προέβλεπε την προετοιμασία για την 
κατάληψη του Γιβραλτάρ, την ενίσχυση των Ιταλών στη Βόρεια Αφρική με μία 
τεθωρακισμένη μεραρχία και την εκτέλεση αεροπορικών προσβολών εναντίον στόχων 

                                            
18 Van Creveld, Hitler’s Strategy, 30. 
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Army (OKH): Vol. VI, The Campaign in the Balkans and Russia - Part I: 21 February - 31 July 1941, 
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στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και της διώρυγας του Σουέζ. Ο Χίτλερ διατύπωσε πλέον 
την πρόθεσή του να καταλάβει την ηπειρωτική Ελλάδα βορείως του Αιγαίου με επίθεση 
από τη Βουλγαρία, για να καταφέρει να προσβάλει βρετανικούς στόχους στην ανατολική 
Μεσόγειο.24  

Η Λήμνος ελκύει για πρώτη φορά την προσοχή της Ανώτατης Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Oberkommando des Wehrmacht-OKW)25 της Γερμανίας στις 8 Νοεμβρίου 
1940, όταν καταγράφεται η πληροφορία ότι οι Βρετανοί κατασκευάζουν αεροδρόμιο στο 
νησί,26 γεγονός που δεν ήταν αληθές. Πέραν της αξίας της Λήμνου λόγω της εγγύτητάς της 
με τα Στενά, στην προκειμένη περίπτωση οι Γερμανοί ανησυχούσαν για τη χρησιμοποίησή 
της ως αεροπορικής βάσεως για τον βομβαρδισμό των ρουμανικών πετρελαιοπηγών.27 Και 
η ανησυχία τους ήταν δικαιολογημένη διότι ήδη από τις 4 Νοεμβρίου είχε αρχίσει η άφιξη 
των πρώτων βρετανικών αεροπλάνων στην Ελλάδα.28  

Από ελληνικής πλευράς πάντως, το αεροδρόμιο του νησιού είχε επισκευαστεί 
εσπευσμένα πριν την έναρξη του πολέμου και είχε καταταγεί από την Πολεμική Αεροπορία 
στα βοηθητικά αεροδρόμια εμπιστευτικού δικτύου.29 Στις 3 Νοεμβρίου 1940 διορίστηκε 
Ναυτικός Διοικητής στη Λήμνο ο υποναύαρχος Οικονόμου, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη 
για την άμυνα της νήσου. Εν τω μεταξύ, το μοναδικό τάγμα πεζικού που είχε εγκατασταθεί 
στη Λήμνο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και για να υπερασπιστούν το νησί απέμειναν 
λίγοι χωροφύλακες, το τοπικό λιμεναρχείο και περίπου πενήντα ναύτες του συστήματος 
επιτηρήσεως.30 

Η οριστική απόφαση του Χίτλερ στα τέλη Νοεμβρίου 1940 να επιτεθεί εναντίον της 
Σοβιετικής Ένωσης, έθεσε τέλος στην ‘’περιφερειακή’’ στρατηγική του και ο πόλεμος 
εναντίον της Βρετανίας απέκτησε τώρα δευτερεύουσα σημασία. Συνεπώς τα σχέδια για τη 
διεξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο, επόμενο ήταν να υποστούν ριζική μεταστροφή. 
Αντί να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την καθυπόταξη της Βρετανίας, 
μετατράπηκαν σε μέτρα που αποσκοπούσαν να κερδίσουν χρόνο για να εμποδίσουν την 
κατάρρευση της Ιταλίας και την υπερβολική ενδυνάμωση της βρετανικής θέσης στη 
Μεσόγειο.31 Με την εγκατάλειψη της «περιφερειακής» στρατηγικής, η επίθεση εναντίον της 

                                            
24 Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939 - 1945. Dokumente des Oberkommandos 
der Wehrmacht, (Erlangen: Karl Müller, 1999), Weisung Nr. 18, 12 Nov. 1940, 67-71. 
25 H OKW, Βέρμαχτ στη συνέχεια, είναι περίπου το αντίστοιχο αυτού που εμείς αποκαλούμε ΓΕΕΘΑ. 
26 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, Band I/1, 160, εγγραφή 8 Νοε 1940. Αν και στο Πολεμικό Ημερολόγιο της Βέρμαχτ η 
πληροφορία είναι καταχωρημένη στις 8 Νοεμβρίου, σε άλλες πηγές αναφέρεται στις 4 Νοεμβρίου. Βλ. 
Ehrengard Schramm-von Thadden, Griechenland und die Großmächte im Zweiten Weltkrieg, (Wiesbaden: 
Franz Steiner, 1955), 126 και Ian Stanley Ord Playfair, The Mediterranen and the Middle East. Vol. 1 The 
Early Successes against Italy, (London: HMSO, 1954), 255.  
27 Η Ρουμανία ήταν ο σημαντικότερος προμηθευτής πετρελαίου της Γερμανίας από την έναρξη του πολέμου. 
Επομένως δεν είναι παράξενο που οι πετρελαιοπηγές της αποτελούσαν μόνιμη πηγή ανησυχίας και για τις δύο 
πλευρές: για μεν τη Γερμανία για την προστασία τους για δε τη Βρετανία για την προσβολή τους. Τη 
διάσταση του πετρελαίου έχει αναλύσει έξοχα ο Joel Hayward, ‘Hitler’s Quest for Oil: The Impact of 
Economic Considerations on Military Strategy, 1941–42’, Journal of Strategic Studies, Vol.18, No.4 (Dec. 
1995), 94-135. 
28 Playfair, The Mediterranen and the Middle East, 233. 
29 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμος Γ’, (Αθήνα: Υπηρεσία  Ιστορίας 
Πολεμικής Αεροπορίας, 1990), 126. 
30 Δημήτριος Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού Κατά τον Πόλεμο 1940-44, (Αθήνα: Έκδοση 
Πολεμικού Ναυτικού, 1953), 364. 
31 Van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 81-4. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο Χίτλερ είχε λάβει την 
απόφαση να επιτεθεί την άνοιξη του 1941 εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης ήδη από τον Ιούλιο του 1940, 
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Ελλάδας, που έλαβε την κωδική ονομασία Μαρίτα, έχασε τον αρχικό της επιθετικό σκοπό. 
Τώρα πλέον θα απέβλεπε στο να απαγορεύσει τη δημιουργία ενός μετώπου με αφετηρία 
την Θεσσαλονίκη και να προστατεύσει τα νότια πλευρά της γερμανικής επίθεσης κατά της 
Σοβιετικής Ένωσης32.Ο Χίτλερ ήθελε να αποφύγει την εκ νέου δημιουργία από τους 
Συμμάχους, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενός βαλκανικού μετώπου ικανού να 
απειλήσει την Κεντρική Ευρώπη.  

Για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1940 η Οδηγία 
υπ’ αριθμόν 20, που πραγματευόταν τη διεξαγωγή της Επιχείρησης Μαρίτα. Η πρόθεση 
πλέον του Χίτλερ ήταν να καταλάβει τις βόρειες ακτές του Αιγαίου και αν κρινόταν 
απαραίτητο, ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Με τα μέχρι τότε αποτελέσματα του 
ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν εξίσου σημαντικό, εκτός από την απαγόρευση δημιουργίας 
βαλκανικού μετώπου, να στερήσει τη δυνατότητα στους Βρετανούς να επιτεθούν στην 
Ιταλία επιχειρώντας από αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα.33 Στην ίδια Οδηγία και στις 
αποστολές της αεροπορίας, εκτός από την υποστήριξη του στρατού, συμπεριλαμβανόταν 
και η αποστολή να καταλάβει βρετανικές βάσεις στα νησιά του Αιγαίου με αεραποβατικές 
ενέργειες.34 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Λήμνος προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον του ίδιου του 
Χίτλερ. Κατά τη διάρκεια συσκέψεως  στις 5 Δεκεμβρίου 1940 για την Επιχείρηση Μαρίτα, 
ζήτησε από το επιτελείο του να εξετάσει την κατάληψη της Λήμνου με αποβατική 
ενέργεια.35 Εκτιμάται ότι μια τέτοια ενέργεια κρίθηκε ανέφικτη, καθόσον η βρετανική 
ναυτική κυριαρχία στο Αιγαίο ήταν δεδομένη. Στην ίδια σύσκεψη αναφέρθηκε πως οι 
γερμανικές απειλές εναντίον της Ελλάδας είχαν αποτρέψει τη χρησιμοποίηση του ελληνικού 
εδάφους ως βάσεως για τον βομβαρδισμό γερμανικών συμφερόντων στόχων. 
Διατυπωνόταν δε η εκτίμηση, πως η αποτροπή θα ίσχυε και για τους επόμενους μήνες.36 Η 
γερμανική αναφορά σχετιζόταν με τη μικρή αεροπορική δύναμη που είχαν στείλει οι 
Βρετανοί από τις αρχές Νοεμβρίου 1940 στην Ελλάδα. Η βρετανική αεροπορία ενεργούσε 
κυρίως από τα αεροδρόμια Ελευσίνας και Τατοΐου, από τα οποία, με τα αεροσκάφη που 
χρησιμοποιούσε, δεν μπορούσε να πλήξει τις ρουμανικές πετρελαιοπηγές. Η Ελλάδα δεν 
επέτρεπε στη βρετανική αεροπορία να ενεργήσει βόρεια της γραμμής Αμβρακικός-
Όλυμπος, διότι αντιλαμβανόταν πως μια τέτοια ενέργεια θα εκλαμβανόταν ως casus belli 
για τους Γερμανούς.37  

Οι Βρετανοί απευθύνθηκαν στην Αθήνα στα τέλη Δεκεμβρίου για να εκθέσουν τα 
πλεονεκτήματα της δημιουργίας βάσεων για μια μεγάλη αεροπορική δύναμη στην βόρεια 
Ελλάδα. Πίστευαν ότι, αν οι Γερμανοί επιτίθεντο εναντίον της Ελλάδας, ένας από τους 
πρώτους στόχους τους θα ήταν η Θεσσαλονίκη. Αν η αεροπορία δεν επιχειρούσε από 
αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν θα ήταν σε θέση να συμβάλει 

                                                                                                                                                 
οπότε όλες οι εν τω μεταξύ επιχειρήσεις είχαν αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Βλ. για παράδειγμα Gerhard 
Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II, (Cambridge: Cambridge University Press, 
1994), 187. 
32 Van Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 93. 
33 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 18, 13 Dec..1940, 81-3. 
34 Οι μονάδες αλεξιπτωτιστών της Βέρμαχτ ανήκαν στην αεροπορία. 
35 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 208, εγγραφή 5 Δεκ 1940. 
36 Στο ίδιο, 204. 
37 Schreiber, Stegemann und Vogel, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd.3, 421.και Van 
Creveld, Hitler’s Strategy 1940-41, 92-3. 
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αποτελεσματικά στην άμυνά της. Επιπλέον, επιχειρώντας από αεροδρόμια στη βόρεια 
Ελλάδα, η απόσταση μέχρι το Δυρράχιο και την Αυλώνα ήταν συντομότερη, για τον 
βομβαρδισμό των λιμένων που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί στην Αλβανία.38 Στις 
ελληνοβρετανικές συνομιλίες στα μέσα Ιανουαρίου 1941 στην Αθήνα ο Ιωάννης Μεταξάς, 
αν και συμφώνησε κατ’ αρχήν στην εγκατάσταση ενός βομβαρδιστικού σμήνους στη 
Θεσσαλονίκη, ζήτησε κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί αργότερα, για να μην προκαλέσει 
γερμανική επίθεση. Επίσης, επέτρεψε στους Βρετανούς να πραγματοποιήσουν λεπτομερή 
αναγνώριση της Λήμνου και της Λέσβου, με σκοπό να εξετάσουν τις δυνατότητες 
χρησιμοποιήσεώς τους ως αεροπορικών βάσεων.39 

Και ενώ συνεχιζόταν πυρετωδώς οι προετοιμασίες για την επιχείρηση Μαρίτα, το 
ζήτημα της Λήμνου επανέρχεται στις συζητήσεις της Βέρμαχτ. Στις 18 Ιανουαρίου 1941 ο 
επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Βέρμαχτ στρατηγός Walter Warlimont ρώτησε 
τον επιτελάρχη της Βέρμαχτ στρατηγό Alfred Jodl αν εξακολουθούσε να ισχύει η πρόθεση 
του Χίτλερ να καταληφθούν τα πιο σημαντικά ελληνικά νησιά με αεραποβατικές 
επιχειρήσεις. Ο τελευταίος του απάντησε πως το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα πρέπει να εξετάσει 
τη δυνατότητα μιας αεραποβατικής επιχείρησης κατά της Λήμνου.40  

Για τους Βρετανούς ωστόσο η πρώτη προτεραιότητα ήταν η Τουρκία, την οποία 
θεωρούσαν ως τον άξονα της βαλκανικής τους στρατηγικής. Στις 29 Ιανουαρίου 1941 οι 
αρχηγοί των Επιτελείων πρότειναν, ως απάντηση στην προώθηση γερμανικών δυνάμεων 
στα Βαλκάνια, την αποστολή βοήθειας στην Τουρκία υπό μορφήν αεροπορικών δυνάμεων, 
αντιαεροπορικών στοιχείων και χερσαίων δυνάμεων, αν απαιτούνταν. Σε περίπτωση που τα 
παραπάνω μέτρα δεν απέτρεπαν τη γερμανική επιθετικότητα στα Βαλκάνια, τουλάχιστον οι 
ρουμανικές πετρελαιοπηγές θα βρίσκονταν εντός της εμβελείας της βρετανικής 
αεροπορίας. Οι αρχηγοί των Επιτελείων αναγνώριζαν ότι αν η Τουρκία έκανε δεκτή την 
προσφορά τους, δεν έμενε πλέον οποιαδήποτε βοήθεια για να σταλεί στην Ελλάδα, η 
Τουρκία όμως είχε προτεραιότητα. Από την Ελλάδα το πιο σημαντικό ήταν να διατηρήσουν 
την Κρήτη και με την ελληνική συναίνεση να καταλάβουν τη Λέσβο και τη Λήμνο.41 Όμως 
η Τουρκία δεν αποδέχθηκε την προσφορά με αποτέλεσμα οι προτάσεις των Βρετανών να 
μην υλοποιηθούν και οι Βρετανοί να στραφούν στην Ελλάδα για να προσφέρουν βοήθεια. 

Με τη συνέχιση των προετοιμασιών για τη Μαρίτα και την προώθηση των γερμανικών 
δυνάμεων στη Βουλγαρία μέσω Ρουμανίας στις 2 Μαρτίου του 1941, η Λήμνος 
υπεισέρχεται όλο και πιο συχνά στους υπολογισμούς της Βέρμαχτ για την κατάληψη του 
Αιγαίου. Σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των γερμανικών 
δυνάμεων στη Βουλγαρία, πραγματοποιούταν και η ανάπτυξη των βρετανικών δυνάμεων 
στην Ελλάδα. Στις 7 Μαρτίου άρχισαν να αποβιβάζονται στον Πειραιά οι πρώτες μονάδες 
της βρετανικής βοήθειας, δυνάμεως συνολικά δύο μεραρχιών και μιας τεθωρακισμένης 
ταξιαρχίας, με τις οποίες αποφάσισαν οι Βρετανοί να ενισχύσουν την Ελλάδα. Για τον 
Χίτλερ, η ανάπτυξη των Βρετανών στην Ελλάδα ήταν η επιβεβαίωση της απόφασής του να 
διεξαγάγει την Επιχείρηση Μαρίτα.42  

Στις 3 Μαρτίου 1941 σε συζήτηση στο τμήμα επιχειρήσεων της Βέρμαχτ, ακούστηκαν 
αντικρουόμενες απόψεις. Ο επιτελής της αεροπορίας ανέφερε πως δεν διαβλέπει να έχει 

                                            
38 Playfair, The Mediterranean and the Middle East, 255-6. 
39 Woodward, British Foreign Policy, 518 και Playfair, The Mediterranean and the Middle East, 340-2. 
40 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 268, εγγραφή 18 Ιαν 1941. 
41 Butler, Grand Strategy, 383. 
42 Van Creveld, Hitler’s Strategy, 133. 
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κάποια αξία η Λήμνος, ώστε να απαιτείται η κατάληψή της.43 Την επόμενη ημέρα 
επαναλήφθηκε η συζήτηση για την κατάληψη της Λήμνου. Ο επιτελής της αεροπορίας 
υποστήριξε τώρα πως αρχικά η πρόθεση ήταν η κατάληψη όλων των νησιών του Αιγαίου. 
Όμως, πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να καταληφθεί η Λήμνος, η οποία δεν διαθέτει 
αεροδρόμιο και η χρησιμοποίησή της ως αεροπορικής βάσεως είναι προβληματική. Παρόλα 
αυτά η αεροπορία είναι έτοιμη να καταλάβει το νησί με αεραποβατική ενέργεια. 
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση δια θαλάσσης 
των αλεξιπτωτιστών μετά την επιχείρηση. Ο επιτελής του ναυτικού ανέφερε πως και από 
την πλευρά του ναυτικού η Λήμνος δεν είχε ιδιαίτερη αξία, ενώ τα νοτιότερα νησιά είχαν 
σπουδαιότερη σημασία διότι διασφάλιζαν την οδό ανεφοδιασμού προς τα Δωδεκάνησα.44 
Ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Βέρμαχτ στρατηγός Warlimont διέταξε να 
ερωτηθεί η Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού (Oberkommando des Heeres-OKH) κατά πόσον 
ήταν πιθανόν να καταληφθεί η Λήμνος από τους Βρετανούς. Ο Στρατός είχε την άποψη 
πως η Λήμνος έπρεπε να καταληφθεί και για έναν επιπλέον λόγο, την προστασία του 
πλευρού της Επιχείρησης Μαρίτα. Ο Warlimont συνόψισε τη σημασία της Λήμνου 
αναφέροντας πως όσο η Τουρκία παρέμενε ουδέτερη, η κατάληψη του νησιού από τους 
Γερμανούς θα ενοχλούσε τους Τούρκους και επομένως έπρεπε να μην πραγματοποιηθεί. 
Αν όμως η στάση της Τουρκίας άλλαζε, τότε η Λήμνος έπρεπε να καταληφθεί.45   

Στις 8 Μαρτίου ο στρατηγός Warlimont παρουσίασε στον επιτελάρχη της Βέρμαχτ 
στρατηγό Jodl την πρόταση για κατάληψη της Λήμνου που συμφωνούσε με την πρόταση 
της OKH. Παρατήρησε όμως ότι ο σκοπός της επιχείρησης Μαρίτα δεν ήταν ακόμη 
ξεκάθαρος και χρειαζόταν να απαντηθούν δύο ερωτήσεις. Πρώτον αν η επιχείρηση θα 
εκτελούταν σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν πρόβαλε αντίσταση και δεύτερον, σε μια 
τέτοια περίπτωση μέχρι που θα έφτανε η κατάκτηση της Ελλάδας.46 Με τη συνέχιση της 
ανάπτυξης των βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, το ερώτημα μέχρι που θα έφτανε η 
κατάληψη της Ελλάδας έλαβε επείγοντα χαρακτήρα. Στις 17 Μαρτίου όμως απαντήθηκε με 
τον πιο δραστικό τρόπο από τον ίδιο τον Χίτλερ: Η επιχείρηση θα συνεχιζόταν μέχρι την 
πλήρη εκδίωξη των Βρετανών από την Ελλάδα.47 (Χάρτης 3). 

Μέχρι τις 11 Μαρτίου δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις για τη Λήμνο. Ο 
επιτελάρχης της Ανώτατης Διοίκησης του Στρατού στρατηγός Franz Halder δήλωσε πως, 
αν η Ελλάδα δεν πρόβαλε αντίσταση η επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού δεν είχε 
κανένα νόημα.48 Όμως το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα, όπως είχε εν τω μεταξύ διαταχθεί, 
υπέβαλε στις 12 Μαρτίου 1941 αναφορά στην Ανώτατη Διοίκηση της Αεροπορίας με την 
σκιαγραφούσε την επιχείρησης για την κατάληψη της Λήμνου.49   

Το ΧΙ Αεροπορικό Σώμα πρότεινε η επιχείρηση να εκτελεστεί ταυτόχρονα με την 
εισβολή στην Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί αιφνιδιασμός. Η εκτίμηση ήταν πως η Λήμνος 
κατεχόταν με ασθενείς δυνάμεις εθνοφυλακής και κάποια βρετανικά τμήματα με 

                                            
43 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 342, εγγραφή 3 Μαρ 1941. 
44 Στο ίδιο, 343, εγγραφή 4 Μαρ 1941 και Karl-Heinz Golla, Der Fall Griechenlands 1941, (Berlin: Mittler & 
Sohn, 2007), 82. 
45 Στο ίδιο, 344, εγγραφή 4 Μαρ 1941. 
46 Στο ίδιο, 348, εγγραφή 8 Μαρ 1941. 
47 Στο ίδιο, 360, εγγραφή 18 Μαρ 1941. 
48 Στο ίδιο, 348, εγγραφή 11 Μαρ 1941. 
49Bundesarchiv/Militärarchiv (BA/MA) RL General Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41, 
geheimkommandosache Chefsache, 12/3/41. 
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αντιαεροπορικά στοιχεία. Σύμφωνα δε με όλες τις πληροφορίες, οι Βρετανοί ετοιμάζονταν 
να μεταφέρουν και άλλες δυνάμεις στο νησί.50 Οι δυνάμεις που απαιτούνταν για την 
επιχείρηση υπολογίζονταν σε ένα σύνταγμα αλεξιπτωτιστών ενισχυμένο με μια 
πυροβολαρχία πυροβολικού, μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία, δύο διμοιρίες μηχανικού, 
μια διμοιρία διαβιβάσεων, έναν λόχο υγειονομικού και έναν λόχο εφοδιασμού. Οι 
απαιτούμενες αεροπορικές δυνάμεις ανέρχονταν σε πέντε σμηναρχίες, ένα σμήνος 
ανεμοπλάνων και στοιχεία αναγνωριστικών. Της επιχειρήσεως θα ηγείτο ο ίδιος ο διοικητής 
της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών αντιστράτηγος51 Wilhelm Süssman με το επιτελείο της 
μεραρχίας, ενώ το ενισχυμένο 2ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών ονομάστηκε Απόσπασμα 
Süssman, από το όνομα του διοικητού του.52 

 

 
Χάρτης 3: Τα Βαλκάνια πριν την Επιχείρηση Μαρίτα (Πηγή: Playfair, The Mediterranen and 

the Middle East. Vol. 1). 
                                            
50 Οι Γερμανοί από τις αρχές Μαρτίου, που οι βρετανικές δυνάμεις άρχισαν να καταφθάνουν στην Ελλάδα, 
αναζητούσαν συνεχώς πληροφορίες για ύπαρξη βρετανικής παρουσίας στα νησιά του Αιγαίου. Βλ. τις 
αναφορές της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα στο Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP) 1918-
1945, Serie D: 1937-1945, Band XII, 1 Die Kriegsjahre 1. Februar bis 5. April 1941, (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1969), Nr 143, σελ. 209 και Nr 155, σελ. 230. 
51 Οι Γερμανοί, όπως και οι Έλληνες τότε, δεν είχαν τον βαθμό του ταξιάρχου οπότε ο βαθμός του 
αντιστρατήγου αντιστοιχούσε σε σημερινό υποστρατήγου. 
52BA/MA RLGeneral Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41geheimkommandosache Chefsache, 12/3/41, 3. 
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Ως περιοχή συγκεντρώσεως των δυνάμεων οριζόταν η περιοχή της Φιλιππούπολης 
στην νότια Βουλγαρία, στην οποία οι μη αεροπορικές δυνάμεις θα μεταφέρονταν 
σιδηροδρομικώς. Επειδή η οροσειρά της Ροδόπης εμπόδιζε την απευθείας πτήση των 
αεροσκαφών, θα ακολουθούσαν αρχικά πορεία νοτιοδυτικά για 70 χιλιόμετρα προς 
Χάσκοβο και από το Χάσκοβο θα κατευθύνονταν προς τον στόχο. Η συνολική πορεία 
υπολογιζόταν μεταξύ 300 και 350 χιλιομέτρων, απόσταση που ήταν εντός της εμβελείας 
των μεταγωγικών αεροσκαφών (Χάρτης 4). 

 

 
Χάρτης 4: Η Διαδρομή από το Χώρο Συγκεντρώσεως 

 
Οι αλεξιπτωτιστές ήταν από τα πιο επίλεκτα τμήματα της Βέρμαχτ, όλοι εθελοντές και 

ανήκαν στην Αεροπορία, γεγονός που διευκόλυνε τη διοίκηση και τον έλεγχο, τόσο κατά 
τη φάση της σχεδίασης όσο και κατά την εκτέλεση των αεραποβατικών επιχειρήσεων. Η 
επιτυχής χρησιμοποίησή τους και ορισμένες θεαματικές τους επιτυχίες στις προηγούμενες 
εκστρατείες εναντίον της Νορβηγίας και εναντίον των Κάτω Χωρών, είχαν οδηγήσει στην 
αύξηση του αριθμού τους αλλά και σε υψηλές προσδοκίες για το τι μπορούσαν να 
πετύχουν. Η συγκρότηση και η οργάνωση των δυνάμεων αλεξιπτωτιστών για την 
κατάληψη της Λήμνου παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον (Σχεδ. 1). Αρχίζοντας από το 
κατώτερο επίπεδο, οι ομάδες αλεξιπτωτιστών ήταν των 12 ατόμων και διέθεταν δύο 
ελαφρά πολυβόλα. Οι διμοιρίες, δυνάμεως 45 ανδρών, ήταν των τριών ομάδων 
αλεξιπτωτιστών με επιπλέον μια ομάδα υποστηρίξεως, εφοδιασμένη με έναν όλμο 50 
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χιλιοστών και ένα αντιαρματικό τυφέκιο. Οι λόχοι, δυνάμεως 140 ανδρών στους οποίους 
συμπεριλαμβανόταν και ένας γιατρός, διέθεταν τρείς διμοιρίες. Τα τάγματα, με τρείς 
λόχους αλεξιπτωτιστών και έναν λόχο υποστηρίξεως, αριθμούσαν περίπου 580 άνδρες. Ο 
λόχος υποστηρίξεως διέθετε 6 όλμους των 81 χιλιοστών και 6 βαρέα πολυβόλα. Οι τρείς 
διοικητές ταγμάτων στο 2ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών ήταν βαθμού λοχαγού. Το 2ο 
Σύνταγμα, εκτός των τριών ταγμάτων, διέθετε έναν λόχο υποστηρίξεως με 6 ελαφρά 
πυροβόλα των 75 χιλιοστών και 9 όλμους 105 χιλιοστών καθώς και έναν λόχο 
αντιαρματικών με 12 αντιαρματικά πυροβόλα των 37 χιλιοστών. Το Απόσπασμα Süssman 
θα υποστηριζόταν από πλευράς πυρών με 4 ορειβατικά πυροβόλα των 75 χιλιοστών και με 
6 αντιαεροπορικά πυροβόλα των 20 χιλιοστών.53 

 

 
Σχεδ. 1: Συγκρότηση του Αποσπάσματος Süssman 

 
Η ιδέα ενεργείας περιλάμβανε αρχικά την κατάληψη του Μούδρου και της Μύρινας 

καθώς και του δακτυλίου του κόλπου του Μούδρου, συμπεριλαμβανομένου του 
αεροδιαδρόμου του Λιβαδίου. Με το δεύτερο κύμα θα ακολουθούσαν τα βαρέα όπλα ώστε 
να είναι σε θέση να αποκρούσουν ενδεχόμενη βρετανική απόπειρα για ανακατάληψη του 
νησιού. Για να υλοποιηθεί η ρίψη των αλεξιπτωτιστών ήταν αναγκαία η καταστολή της 
αεράμυνας του νησιού. Σε περίπτωση δε που μέχρι την έναρξη της επιχείρησης 
αποβιβάζονταν περαιτέρω δυνάμεις για να ισχυροποιήσουν την άμυνα της Λήμνου, 
κρινόταν απαραίτητη η αεροπορική προσβολή τους για να ανακοπεί η προσπάθεια 

                                            
53 Karl-Heinz Golla, Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941: Ihr Aufbau und ihr Einsatz in den ersten 
Feldzügen der Wehrmacht, (Berlin: Mittler & Sohn, 2006), 292-305. 
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ενίσχυσης.54 Ο ανεφοδιασμός των πρώτων τμημάτων θα πραγματοποιούταν με ρίψεις 
εφοδίων ενώ στη συνέχεια με την κατάληψη του αεροδιαδρόμου, θα χρησιμοποιούνταν 
μεταγωγικά αεροσκάφη. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι το ναυτικό να εξασφαλίσει τις θαλάσσιες 
επικοινωνίες και να αποκαταστήσει την θαλάσσια σύνδεση του νησιού. Τέλος, στην 
περιοχή συγκεντρώσεως απαιτούνταν πέντε αεροδρόμια ενώ για τη μεταφορά των 
χερσαίων δυνάμεων χρειάζονταν πενήντα πέντε αμαξοστοιχίες.55 

Τελικά στις 15 Μαρτίου 1941 ο στρατηγός Warlimont διέταξε να ετοιμαστεί η διαταγή 
για την κατάληψη της Λήμνου. Την επόμενη ημέρα το τμήμα επιχειρήσεων της Βέρμαχτ 
εξέδωσε την οδηγία για την κατάληψη της Λήμνου, με την προϋπόθεση ότι το νησί δεν 
κατεχόταν από τους Βρετανούς ή κατεχόταν μόνο από ασθενείς δυνάμεις. Η κατάληψη θα 
επιτυγχανόταν με ρίψη αλεξιπτωτιστών και στη συνέχεια ο στρατός θα αντικαθιστούσε 
τους αλεξιπτωτιστές με δυνάμεις κατοχής. Η επιχείρηση προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί  
την ίδια μέρα που θα άρχιζε η επίθεση εναντίον της Ελλάδας, διότι η αεροπορία πίστευε 
πως οι αλεξιπτωτιστές θα διατηρούσαν το νησί για οκτώ έως δέκα ημέρες χωρίς 
ανεφοδιασμό από τη θάλασσα. Εκτός της Λήμνου, έπρεπε να γίνουν προετοιμασίες για την 
κατάληψη και των Κυκλάδων, ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην ηπειρωτική 
Ελλάδα.56  

Η Ανώτατη Διοίκηση της Αεροπορίας μετά τη λήψη της εκτελεστικής διαταγής της 
Βέρμαχτ, διέταξε την ίδια μέρα τα τμήματα του ΧΙ Αεροπορικού Σώματος να 
προετοιμαστούν και για τη διεξαγωγή της επιχείρησης να τεθούν υπό τη διοίκηση του VIII 
Αεροπορικού Σώματος, το οποίο είχε διατεθεί για την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων 
της 12ης Στρατιάς στην Επιχείρηση Μαρίτα.57 Επιπλέον, ανέφερε στο αρχηγείο της Βέρμαχτ 
ότι για την κατάληψη της Λήμνου είχε διαθέσει ένα ενισχυμένο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. 
Οι προετοιμασίες υπαγόρευαν πως για να εκτελεστεί η επιχείρηση απαιτούταν 
προειδοποίηση επτά ημερών. Η αεροπορία συμφωνούσε με την εκτίμηση της 12ης Στρατιάς 
ότι η κατάληψη της Λήμνου μπορούσε να πραγματοποιηθεί, το ενωρίτερο την τρίτη ημέρα 
μετά την επίθεση κατά της Ελλάδας. Και τούτο διότι τις πρώτες ημέρες όλες οι δυνάμεις 
του VIII Αεροπορικού Σώματος θα χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των χερσαίων 
δυνάμεων. Επίσης η αεροπορία τόνιζε πως αν οι αλεξιπτωτιστές διετίθεντο για την 
κατάληψη της Λήμνου, το VIII Αεροπορικό Σώμα ήταν αδύνατο να προχωρήσει και στην 
κατάληψη των Κυκλάδων με αεραποβατικές ενέργειες, όπως είχε διατάξει η Βέρμαχτ, χωρίς 
περαιτέρω ενισχύσεις.58  

Από ελληνικής πλευράς, διατέθηκε στις 16 Μαρτίου για την άμυνα της Λήμνου ένας 
λόχος πεζικού, αποτελούμενος από τραυματίες του αλβανικού μετώπου. Οι 4 διμοιρίες του 
τάχθηκαν στη Μύρινα, το Βάρος, τον Μούδρο και το Ρουσσοπούλι. Περί το τέλος δε 

                                            
54 BA/MA RL General Kommando XI. Flieger Korps/Ia Nr 22/41, 12/3/41, 4. 
55 Στο ίδιο, 5. 
56 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 359-60, εγγραφή 16 Μαρ 1941. 
57 BA/MA RL Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Führungsstab Ia, Nr 6273/41 geheimkommandosache 
Chefsache, 16/3/41. 
58 BA/MA RL Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Führungsstab Ia, Nr 6294/41 geheimkommandosache 
Chefsache και Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 366, εγγραφή 22 Μαρ 1941. 
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Μαρτίου και μετά την έντονη αναγνωριστική δραστηριότητα των Γερμανών, η φρουρά της 
Λήμνου ενισχύθηκε με εξήντα χωροφύλακες.59 

Η Ανώτατη Διοίκηση του Ναυτικού στις 18 Μαρτίου 1941 υπέβαλε στη Βέρμαχτ την 
ναυτική διάσταση της επιχείρησης. Το ναυτικό δεν διέθετε πλοία στο Αιγαίο. Η δυνατότητά 
του επομένως να μεταφέρει δυνάμεις ή εφόδια στην Λήμνο, εξαρτώταν από την 
αεροπορική αναγνώριση και την αεροπορική υποστήριξη. Εκτίμηση της μεταφορικής 
ικανότητας μπορούσε να γίνει μόνο μετά την κατάληψη των λιμένων της Θεσσαλονίκης και 
του Βόλου και των μικρότερων κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής του Αιγαίου. Για την 
εξασφάλιση των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνιών έπρεπε να συνεργασθούν με τους 
Ιταλούς, που είχαν ίδια συμφέροντα στο Αιγαίο λόγω κατοχής των Δωδεκανήσων. Το 
ναυτικό, όπως δήλωνε ήδη από τον Δεκέμβριο του 1940, πίστευε πως για να 
εξασφαλισθούν οι μεταφορές ήταν απαραίτητη η κατάληψη ολόκληρης της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Τέλος, όσον αφορά την προθεσμία των οχτώ έως δέκα ημερών που είχε τεθεί για 
τον από θαλάσσης ανεφοδιασμό της Λήμνου μετά την κατάληψή της από αέρος, το 
ναυτικό είχε την άποψη πως αυτό ήταν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση των 
λιμένων που θα καταλάμβαναν και τα διαθέσιμα τοπικά μεταφορικά μέσα.60  

Στις 21 Μαρτίου η επιχείρηση για την κατάληψη της Λήμνου έλαβε την επίσημη  
κωδική ονομασία Αννίβας.61 Την επομένη η Βέρμαχτ υλοποιώντας τις οδηγίες του Χίτλερ, 
διέταξε την Ανώτατη Διοίκηση του Στρατού, μετά την κατάληψη της Μακεδονίας και της 
Θράκης, να προβεί στην κατάληψη της Θάσου και της Σαμοθράκης. Σε περίπτωση που δεν 
υπήρχαν διαθέσιμα για επίταξη θαλάσσια μεταφορικά μέσα στα λιμάνια του βορείου 
Αιγαίου, το ναυτικό έπρεπε να εξετάσει τη μεταφορά μέσων από τα βουλγαρικά λιμάνια 
μέσω Δαρδανελίων στο βόρειο Αιγαίο. Η πρώτη προτεραιότητα όμως για τα θαλάσσια 
μεταφορικά μέσα ήταν η σύνδεση με τη Λήμνο, μετά την από αέρος κατάληψή της και στη 
συνέχεια η διάθεσή τους για την κατάληψη της Θάσου και της Σαμοθράκης.62   

Δεδομένου ότι ως ημερομηνία έναρξης της επίθεσης είχε καθοριστεί η 1η Απριλίου 
1941 και τα τμήματα του ΧΙ Αεροπορικού Σώματος ήταν διασπαρμένα μεταξύ Γερμανίας 
και Αυστρίας, οι ενέργειες που απαιτούνταν για τη μεταφορά τους στην περιοχή 
συγκεντρώσεως ήταν πολυάριθμες και ο συντονισμός πολύ συγκεντρωτικός. Μια 
τμηματική διαταγή του Σώματος στις 23 Μαρτίου 1941 έθετε την προτεραιότητα κινήσεως 
των δυνάμεων που δεν είχαν κινηθεί και καθόριζε ότι το πρώτο κύμα έπρεπε να βρίσκεται 
στο χώρο συγκεντρώσεως το βράδυ της επομένης 24 Μαρτίου. Επίσης ξεκαθάριζε ότι με 
το πρώτο κύμα θα ρίπτονταν τα τρία τακτικά συγκροτήματα επιπέδου τάγματος του 
ενισχυμένου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.  Οι αντικειμενικοί σκοποί των τακτικών 
συγκροτημάτων ήταν η κατάληψη αντίστοιχα της περιοχής Μούδρου και του λιμανιού του, 
της περιοχής Λιβάδι και του στρατοπέδου Κοντιά καθώς και της Μύρινας (Χάρτης 5). Με το 
δεύτερο κύμα θα προσγειωνόταν το επιτελείο της 7ης Μεραρχίας με τα βαρέα όπλα και την 
πυροβολαρχία και με το τρίτο κύμα ο λόχος υγειονομικού με στοιχεία εφοδιασμού.63 

Στις 24 Μαρτίου 1941 ο επιτελάρχης της Βέρμαχτ στρατηγός Jodl έδωσε 
περισσότερες οδηγίες για την Επιχείρηση Αννίβας. Ευκταίο ήταν η επιχείρηση να 

                                            
59 Περικλής Ελευθεριάδης, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Το Τέλος μιας 
Εποποιίας, Απρίλιος 1941, (Αθήναι: Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, 1959), 278 και 
Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού, 365. 
60 BA/MA RM Seekriegsleitung, B. Nr 1, Iop 333/41 geheimkommandosache Chefsache, 18/3/41. 
61 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 365, εγγραφή 21 Μαρ 1941. 
62 ADAP Band XII 1, Nr 195, σελ. 279. 
63 BA/MA RL Fernschreibstelle XI. Flieger Korps Nr 0306. geheimkommandosache Chefsache, 23/3/41. 
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πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, με την προϋπόθεση 
ότι το VIII Αεροπορικό Σώμα μπορούσε να διαθέσει επιπλέον μέσα για την υποστήριξη των 
δυνάμεων που θα επιχειρούσαν την κατάληψη της Λήμνου. Και τούτο διότι η κύρια 
αποστολή του VIII Αεροπορικού Σώματος ήταν η υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων 
της 12ης  Στρατιάς εναντίον της Ελλάδας. Αν αυτή η προϋπόθεση δεν ίσχυε και οι Έλληνες 
αμύνονταν στη γερμανική εισβολή και δεν παραδίδονταν όπως πίστευαν ορισμένοι, τότε η 
επιχείρηση έπρεπε να αναληφθεί αμέσως μόλις το VIII Αεροπορικό Σώμα ήταν σε θέση να 
απελευθερώσει τα αναγκαία μέσα για την υποστήριξη της Επιχείρησης Αννίβας.64 Το 
Απόσπασμα Süssman, μέχρι τις 26 Μαρτίου 1941 είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή της 
Φιλιππούπολης.65 

 

 
Χάρτης 5: Αντικειμενικοί Σκοποί Επιχείρησης Αννίβας 

 
Το πραξικόπημα στη Γιουγκοσλαβία στις 27 Μαρτίου 1941 με το οποίο ήρθαν στην 

εξουσία δυνάμεις που αντιτίθεντο στην προσχώρηση της χώρας στον Άξονα, άλλαξε άρδην 
την κατάσταση στην Βαλκανική. Την ίδια ημέρα ο Χίτλερ υπέγραψε την υπ’ αριθμόν 25 
Οδηγία με την οποία καθοριζόταν ότι ο γερμανικός στρατός θα καταλάμβανε, εκτός της 
                                            
64 Schramm, ΚΤΒ/ΟΚW, 367, εγγραφή 24 Μαρ 1941. 
65 BA/MA RL 33/98, Gefechtsbericht des XI. Fliegerkorps, Einsatz Kreta, Nr 298/41, 11.6.1941 και Karl 
Gundelach, ‘’Der Kampf auf Kreta’’ στο Hans-Adolf Jacobsen (ed), Entscheidungsschlachten des zweiten 
Weltkrieges, (Frankfurt: Bernard & Graefe, 1960), 98. 
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Ελλάδος και τη Γιουγκοσλαβία. Για την Ελλάδα η Οδηγία ανέφερε ότι η επιχείρηση έπρεπε 
να εκτελεστεί ταυτόχρονα με εκείνην κατά της Γιουγκοσλαβίας και σε κάθε περίπτωση όχι 
νωρίτερα. Ο προσωρινός στόχος ήταν και πάλι περιορισμένος, η κατάληψη της λεκάνης της 
Θεσσαλονίκης μέχρι το υψίπεδο της Έδεσσας.66 Όλες αυτές οι αλλαγές όμως δεν 
επηρέαζαν την  Επιχείρηση Αννίβας, αν και την έγκριση  για την κατάληψη της Λήμνου θα 
την έδινε ο ίδιος ο Χίτλερ.67 Η ημερομηνία της επίθεσης εναντίον της Ελλάδος μετατέθηκε 
τελικά για τις 6 Απριλίου 1941, για να συντονιστεί η επιχείρηση με εκείνην κατά της 
Γιουγκοσλαβίας.68  

Στις 4 Απριλίου αποβιβάστηκε στη Λήμνο βρετανικό τάγμα για την ενίσχυση της 
άμυνας του νησιού, το οποίο όμως αποχώρησε στις 12 Απριλίου μετά τη δυσμενή τροπή 
των επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα.69 Εν τω μεταξύ, με την επιτυχή για τους 
Γερμανούς πρόοδο των επιχειρήσεων, ο Χίτλερ με την υπ’ αριθμόν 27 Οδηγία του στις 13 
Απριλίου 1941 διέταξε να καταληφθεί ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα. Συνέχισε όμως να 
τηρεί ο ίδιος για τον εαυτό του το δικαίωμα να διατάξει την εκτέλεση της Επιχείρησης 
Αννίβας με προειδοποίηση δύο ημερών.70 Η ταχεία ωστόσο εξέλιξη κατόπιν των γεγονότων 
ξεπέρασε τους λόγους για τους οποίους είχε σχεδιαστεί η επιχείρηση, καθόσον ο ελληνικός 
στρατός ζήτησε ανακωχή στις 20 Απριλίου 1941 και η επιχείρηση ματαιώθηκε. Το 2ο 
Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών παρόλα αυτά δεν έμεινε για πολύ άπραγο, καθώς αποφασίστηκε 
να χρησιμοποιηθεί για την κατάληψη της Διώρυγας της Κορίνθου, για να αποκόψει την 
αποχώρηση των Βρετανών προς την Πελοπόννησο. Για την νέα του αποστολή το 2ο 
Σύνταγμα  μεταφέρθηκε στις 24 Απριλίου 1941 στη Λάρισα και την μεθεπομένη επιχείρησε 
και κατέλαβε την Διώρυγα.71 

Τελικά η Λήμνος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης, 
καταλήφθηκε με απόβαση από τη θάλασσα. Στις 24 Απριλίου 1941 αποβιβάστηκε στον 
όρμο του Πουρνιά ένας λόχος της 164ης Μεραρχίας Πεζικού, επιβαίνοντας σε οκτώ 
ψαροκάικα. Την επομένη αποβιβάστηκε ένας ακόμη λόχος στον Πουρνιά και κατέλαβαν τον 
Μούδρο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νησί και άλλοι δύο λόχοι.72 Ο Ναυτικός 
Διοικητής έφεδρος υποναύαρχος Κωνσταντίνος Οικονόμου αρνήθηκε να παραδοθεί και 
πρόβαλε ηρωική αλλά απέλπιδα άμυνα. Τα δεδομένα όμως ήταν συντριπτικά εναντίον του 
και αναγκάστηκε να παραδοθεί.73 Οι Γερμανοί μετά τη Λήμνο κατέλαβαν την Λέσβο και την 
Χίο στις 4 Μαΐου 1941.  

Και ενώ οι Γερμανοί ολοκλήρωναν την κατάληψη της Ελλάδας, η βρετανική 
διπλωματία αποπειράθηκε την ύστατη ώρα να δελεάσει την Τουρκία με τα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου. Για να προλάβουν την κατάληψη της Λήμνου, της Λέσβου και 
της Χίου από τους Γερμανούς, πρότειναν στους Τούρκους να καταλάβουν οι ίδιοι 

                                            
66 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 25, 27 Mar. 1941,106. 
67 Στο ίδιο, 107. 
68 Schreiber, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941,451. 
69 Ελευθεριάδης, Το Τέλος μιας Εποποιίας, 278 και Φωκάς, Έκθεση Σχετικά με τη Δράση του Ναυτικού, 366. 
70 Hubatsch, Hitlers Weisungen, Weisung Nr. 27, 13 Apr. 1941, 114. Ο Heinz Richter στο έργο του Η 
Iταλογερμανική Επίθεση Εναντίον της Ελλάδος, (Αθήνα: Γκοβόστης, 1998), 587 αναφέρει πως η επιχείρηση 
ματαιώθηκε με την υπ’ αριθμόν 27 Οδηγία, γεγονός που δεν προκύπτει από την ανάγνωση της Οδηγίας. 
71 Schreiber, Der Mittelmeerraum und Südosteuropa 1940-1941, 474. Για την κατάληψη του Ισθμού της 
Κορίνθου βλ. Golla, Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941, 328-52. 
72 Peter Schenk, Der Kampf um die Ägäis, (Hamburg: Mittler & Son, 2000), 17.   
73 Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, Φ.676/Θ/30 Έκθεσις Πεπραγμένων Λόχου 
Λήμνου, 20 Μαΐου 1941. 
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προσωρινά τα νησιά για το δικό τους συμφέρον αλλά και για το συμφέρον της Βρετανίας 
και της Ελλάδας. Συμβούλεψαν δε την Ελλάδα να ζητήσει κάτι τέτοιο επίσημα από την 
Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση βεβαίως σκέφτηκε το προφανές, πως η Γερμανία δηλαδή 
θα έφευγε κάποτε από τα νησιά ενώ οι Τούρκοι υπήρχε κίνδυνος να μη φύγουν ποτέ και 
αντέδρασε έντονα στην βρετανική πρόταση.74 

Η Τουρκία κατανοούσε ότι τυχόν κατάληψη από μέρους της των νησιών θα την 
εξέθετε σε ταχύτερη επίθεση των Γερμανών καθόσον η κατάληψη θα θεωρούταν από τους 
Γερμανούς ως εχθρική πράξη. Οι Βρετανοί ωστόσο δεν έχασαν την υπομονή τους. 
Συμβούλευσαν τους Τούρκους, εφόσον δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να εισέλθουν στον 
πόλεμο, να ζητήσουν από τους Γερμανούς να μην προχωρήσουν στην κατάληψη των 
νησιών, επικαλούμενοι το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λωζάννης περί του ανοχύρωτου των 
νήσων. Πράγματι, οι Τούρκοι ζήτησαν από τον Γερμανό πρεσβευτή στην Άγκυρα να μην 
καταλάβει η Γερμανία τα νησιά, στηριζόμενοι στο νομικό επιχείρημα που τους 
προμήθευσαν οι Βρετανοί. Οι Τούρκοι επικαλέστηκαν την Συνθήκη της Λωζάννης χωρίς να 
θεωρήσουν απαραίτητο να ενημερώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα 
στην Βρετανία, υποστηρίζοντας πως ήταν προς το συμφέρον της Βρετανίας να μην 
δημιουργηθεί αθεράπευτη περιπλοκή στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας εξ αυτού του 
ζητήματος.75  

Η Γερμανία με την εκστρατεία στα Βαλκάνια δεν επεδίωξε να καταλάβει τα Στενά, 
παρά τον φόβο της Τουρκίας. Ούτε βεβαίως επιτέθηκε στη Μέση Ανατολή, όπως 
φοβούνταν οι Βρετανοί. Ο πρωταρχικός στόχος του Χίτλερ ήταν η επίθεση εναντίον της 
Σοβιετικής Ένωσης και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα έλαβαν δευτερεύουσα προτεραιότητα.76 
Υπό αυτό το πρίσμα, τη Γερμανία συνέφερε η ουδετερότητα της Τουρκίας, υπέγραψε 
μάλιστα μαζί της και Σύμφωνο Φιλίας και μη Επίθεσης, δύο μέρες πριν την επίθεση 
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.77 

Τον Νοέμβριο του 1942, μετά τη βρετανική νίκη στο Ελ Αλαμέιν, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Franklin Roosevelt πρότεινε ο πόλεμος στη Μεσόγειο να επεκταθεί και να 
περιλάβει άνοιγμα των Στενών και επίθεση στα πλευρά των Γερμανών στη Μαύρη 
Θάλασσα. Ο Churchill ενθουσιάστηκε με την ιδέα και οι Βρετανοί προσπάθησαν 
επανειλημμένα να πείσουν τους Τούρκους να εισέλθουν στον πόλεμο. Άλλωστε και ο 
στρατηγός Dwight Eisenhower στην Πρώτη Διάσκεψη του Καΐρου τον Νοέμβριο του 1943 
εξήγησε, ότι αν η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο και καταλαμβάνονταν τα νησιά του 
Αιγαίου, ειδικά η Ρόδος, τότε ήταν δυνατόν να διανοιγούν τα Στενά και να απειληθεί το 
πλευρό των Γερμανών στα Βαλκάνια.78 Ωστόσο οι Γερμανοί το φθινόπωρο του 1943 είχαν 
αντιδράσει βίαια στην προσπάθεια των Βρετανών να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα μετά τη 

                                            
74 Βασίλειος Παπαδάκης, Διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού Πολέμου 1940-45, (Αθήνα, 1957), 200, 
τηλεγραφήματα πρεσβείας Λονδίνου 26 Απριλίου και 1 Μαΐου 1941 καθώς και του Έλληνα πρωθυπουργού 
από τα Χανιά 28 Απριλίου και 2 Μαΐου 1941 προς τις πρεσβείες Λονδίνου και Αγκύρας. 
75 Στο ίδιο, 201, τηλεγράφημα πρεσβείας Λονδίνου 2 Μαΐου 1941 καθώς και του Έλληνα πρωθυπουργού από 
τα Χανιά 5 Μαΐου 1941 προς την πρεσβεία Λονδίνου. 
76 Nicholas Tamkin, Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940 – 45: Strategy, Diplomacy and Intelligence in 
the Eastern Mediterranean, (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009), 48. 
77 Weber, The Evasive Neutral, 101, Tamkin, Britain, Turkey and the Soviet Union, 55. 
78 Macfie, 'The Turkish Straits in the Second World War’,  
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συνθηκολόγηση των Ιταλών.79 Οι Γερμανοί, υποψιαζόμενοι τις συμμαχικές προθέσεις 
κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία και οχύρωσαν τη Λήμνο. Η 
προτεραιότητα των Συμμάχων στη συνέχεια για τη διάνοιξη του δευτέρου μετώπου στη 
Γαλλία δεν επέτρεψε να υλοποιηθεί αυτή η επιλογή. 
 
Γεωστρατηγικά Διδάγματα: Η Αξία των Στενών και του Αιγαίου 
 

Η Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επεδίωξε να καταλάβει τα Στενά, 
διότι τη συνέφερε η ουδετερότητα της Τουρκίας. Αφότου όμως έστρεψε την προσοχή της 
στη Μεσόγειο, και πολύ περισσότερο στη συνέχεια όταν σχεδίαζε την εκστρατεία στα 
Βαλκάνια, η Λήμνος προσέλκυσε την προσοχή της, ακόμη και του ίδιου του Χίτλερ. Η 
προσοχή οφείλεται στη θέση της Λήμνου, επειδή είναι το σπουδαιότερο από τα νησιά που 
φράσσουν την είσοδο ή την έξοδο των Στενών. Εκείνο που αποδείχτηκε με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το εξής: Η κατοχή των Στενών δεν 
εξασφαλίζει τον έλεγχο της θαλάσσιας επικοινωνίας του Εύξεινου Πόντου με τη Μεσόγειο 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς την κατοχή των νησιών του Αιγαίου. Τα νησιά του 
Αιγαίου μπορούν να αποτελέσουν διαδοχικές «αλυσίδες» άμυνας ή επίθεσης, απαγόρευσης 
των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας με τον έλεγχο των πολυάριθμων διαύλων που 
σχηματίζονται. Οι Γερμανοί, κατέχοντας τα νησιά του Αιγαίου, δεν είχαν ανάγκη την 
κατοχή των Στενών. Στην έξοδο των Δαρδανελλίων κατείχαν τη Λήμνο, ενώ στον νότο 
σχημάτισαν έναν δακτύλιο αποτελούμενο βασικά από τα Κύθηρα, την Κρήτη, την Κάρπαθο 
και τη Ρόδο. Αυτόν τον δακτύλιο, που ονομάσθηκε «Σιδερένιος Δακτύλιος», οι Σύμμαχοι 
δεν κατάφεραν να διασπάσουν, παρά τις προσπάθειές τους, ειδικά το 1943.80 Επομένως για 
τον έλεγχο των Στενών απαιτείται και η κατοχή των νησιών του Αιγαίου. 

Σήμερα τα Στενά των Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου ανήκουν στην κατηγορία των 
οκτώ στενών υψίστης σημασίας της υδρογείου, καθότι είναι κομβικά σημεία υδάτινων 
αρτηριών που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις και τις παγκόσμιες 
ισορροπίες.81   Τα στενά αυτά έχουν μεγάλη σημασία από την άποψη των παγκοσμίων 
στρατηγικών ισορροπιών και κατέχουν καθοριστική θέση από την άποψη της παγκόσμιας 
διακίνησης πρώτων υλών στις παγκόσμιες και περιφερειακές στρατηγικές ασφαλείας και 
ισορροπιών ισχύος. Τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων κατέχουν κεντρική 
θέση στην Ευρασία με κατεύθυνση Βορράς-Νότος και Ανατολή-Δύση. Βρίσκονται στο 
σημείο τομής των βασικών γεωπολιτικών, γεωοικονομικών και γεωπολιτισμικών αξόνων 
που προσδιορίζουν τις παγκόσμιες και περιφερειακές ισορροπίες. Κανένα άλλο σημείο 
διάπλου στον κόσμο δεν διαθέτει ένα τέτοιο γεωγραφικό και ιστορικό υπόβαθρο, στο 
οποίο να παίζουν ρόλο τόσο πολύπλοκες ισορροπίες. Τόσο το Βυζαντινό όσο και το 

                                            
79 Panagiotis Gartzonikas, Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea 1943-1945: Operational 
Effectiveness and Strategic Implications, (Monterey: Naval Postgraduate School Thesis, 2003) και Peter 
Smith and Edwin Walker, War in the Aegean (London: William Kimber, 1974). 
80 Maurice Matloff, Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943-1944, (Washington D.C.: Department of 
the Army, Office of the Chief of Military History, 1959), 354. 
81 Τα άλλα επτά στενά είναι : 1) Διώρυγα του Σουέζ. 2) Τα Στενά Μπάμπ – ελ –Μπαντέμπ. 3) Τα Στενά του 
Όρμούζ. 4) Τα Στενά του Γιβραλτάρ. 5) Τα Στενά της Μαλάκα. 6) Οι δίαυλοι Σούντα και Λόμποκ στην 
Ινδονησία, που συνδέουν τον Ινδικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. 7) Η διώρυγα του Παναμά. Βλ. Ahmet 
Davutoglu, ‘The Clash of Interests: An Explanation of the World [Dis]order΄, Perceptions, Vol. II, No. 4, 
(Dec.1997-Feb.1998). 
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Οθωμανικό κράτος έπεσαν, αφού πρώτα απώλεσαν τον έλεγχο των Στενών των 
Δαρδανελίων.82 

Τα Στενά συνδέουν δύο θαλάσσιες περιοχές, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο. Η 
Μαύρη Θάλασσα αποτελεί τη μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της Ευρασίας η οποία πρέπει 
να αξιολογηθεί όχι μόνο ως θάλασσα αλλά και της ενδοχώρας που της προσδίδουν οι 
μεγάλοι πλωτοί ποταμοί, Δούναβης, Δνείπερος και Ντον, που επιτρέπουν την πρόσβαση 
μέχρι την Βόρεια Ευρώπη.  Ο Εύξεινος Πόντος είναι επιπλέον και ένα τεράστιο ενεργειακό 
κέντρο. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Τουρκία ήταν απομονωμένη στο Νότο 
καθόσον οι άλλες τρεις χώρες ανήκαν στον αντίπαλο συνασπισμό. Με τη λήξη του Ψυχρού 
Πολέμου η Τουρκία βγήκε από αυτήν την απομόνωση αλλά επιπλέον η Μαύρη Θάλασσα 
αποτελεί τη μοναδική θαλάσσια οδό επικοινωνίας για άλλες πέντε πλέον χώρες. Ένα άλλο 
σοβαρό χαρακτηριστικό της μεταψυχροπολεμικής εποχής είναι ότι μειώθηκε η πίεση που 
ασκείται στα Στενά από τη Ρωσία, διότι η Ρωσία δεν διαθέτει την ισχύ της Σοβιετικής 
Ένωσης.  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου τα Στενά, αυτή η υδάτινη αρτηρία στρατηγικής 
σημασίας, πέρα από την ιδιότητά της ως γεωπολιτικού άξονα διαχωρισμού, άρχισε να 
γίνεται αντιληπτή κυρίως ως γεωοικονομικός άξονας αλληλεπίδρασης. Η μεταφορά των 
πετρελαίων της Κασπίας αύξησε εντυπωσιακά την γεωοικονομική σημασία των Στενών. Τα 
Στενά είναι ένα από τα σημεία στην υδρόγειο που διέρχονται οι μεγαλύτερες ποσότητες 
καυσίμων. Οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που κατασκευάστηκαν ή σχεδιάζονται 
να κατασκευαστούν περνούν από τα Στενά ή παρακάμπτουν τα Στενά.83 Η φαραωνικού 
τύπου διώρυγα για την παράκαμψη του Βοσπόρου που έχει εξαγγείλει ο Ταγίπ Ερντογάν, 
είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης των Στενών. 

Το Αιγαίο είναι το σημαντικότερο θαλάσσιο κομβικό σημείο της Ευρασίας στην 
κατεύθυνση Βορράς-Νότος. Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ερυθράς Θάλασσας και του 
Περσικού Κόλπου που κατέχουν παρόμοιες θέσεις, το Αιγαίο, που βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση και από τις τρεις ηπείρους, παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος και στις τρεις, 
χωρίς κάποιο χερσαίο εμπόδιο. Αυτό προσδίδει στο Αιγαίο μια πρώτης τάξεως στρατηγική 
σημασία, όχι μόνο για την  Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και για τις παρευξείνιες χώρες και 
επιπρόσθετα για όλες τις παγκόσμιες περιφερειακές δυνάμεις που έχουν ανάγκη ενός 
μεταφορικού και εμπορικού κόμβου. Το Αιγαίο ως θάλασσα – πέρασμα κατέχει 
προσδιοριστική θέση στη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γεωοικονομική και γεωπολιτισμική 
αλληλεπίδραση της Βαλκανικής Χερσονήσου με τη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας και τη 
Μέση Ανατολή. Επιπλέον το Αιγαίο αποτελεί θαλάσσιο σύνδεσμο με τη σύνδεσή του με 
άλλες θαλάσσιες περιοχές, που εκτείνονται από το Αιγαίο  προς την Αδριατική και προς το 
Σουέζ.  Τέλος το Αιγαίο μαζί με την Κύπρο αποτελούν τα δύο σημαντικά σκέλη του άξονα 
Ανατολική Ευρώπη-Μέση Ανατολή από την άποψη του χερσαίου κομβικού σημείου και του 
άξονα Αδριατική- Ανατολική Μεσόγειος-Περσικός Κόλπος από την  άποψη του θαλάσσιου 
κομβικού σημείου.84 

Για την Ελλάδα, το Αιγαίο αποτελεί τον ζωτικό της χώρο. Πέραν του ελέγχου που 
ασκούν τα νησιά στην πρόσβαση από και προς τη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερης σημασίας 

                                            
82 Η καλύτερη ανάλυση για τη στρατηγική αξία των Στενών και του Αιγαίου έχει γίνει από τον Αχμέτ 
Νταβούτογλου. Για τα Στενά, βλ. Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 254-65. 
83 Για την ενεργειακή σημασία των Στενών, βλ. και Gerolymatos, ‘The Turkish Straits’, 74-8. 
84 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, 267-74. 
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είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό του: με την κατοχή του Αιγαίου, είναι δυσχερής η 
ενέργεια κατά του ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδος. Εξάλλου, το Αιγαίο προσδίδει βάθος 
στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είναι ευπαθής επειδή στερείται 
βάθους. Επίσης, η κατοχή του Αιγαίου εκθέτει τα πλευρά αντιπάλου που ενεργεί από 
ανατολάς προς δυσμάς. Ο απώτερος στόχος της Τουρκίας με τη «Γαλάζια Πατρίδα» είναι 
να ακυρώσει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας. 

 
Αεραποβατικές Επιχειρήσεις και Αιγαίο: Επιχειρησιακά Διδάγματα 
 

Η άμεση σύγκριση της Επιχείρησης Αννίβας που σχεδίαζαν οι Γερμανοί το 1941 με τις 
σημερινές προκλήσεις, παρουσιάζει περιορισμούς στο επιχειρησιακό επίπεδο. Ωστόσο η 
αεραποβατική επιχείρηση των Γερμανών μάς παρέχει την ευκαιρία να συζητήσουμε και να 
εξετάσουμε τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μπορεί η 
απειλή να μην προέρχεται πλέον από το βορρά αλλά από ανατολάς και η τεχνολογία να 
έχει προχωρήσει, παρά ταύτα η γεωγραφία παραμένει ίδια και η υπεράσπιση των νησιών 
του Αιγαίου ο τελικός στόχος. Θεωρούμε ότι πέντε σημεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
δύο για τις αεραποβατικές επιχειρήσεις και τρία για το Αιγαίο. 

Πρώτον, η Επιχείρηση Αννίβας το πιθανότερο είναι να είχε πετύχει εφόσον 
πραγματοποιούταν, με δεδομένο ότι το νησί υπερασπιζόταν μόνο ένας λόχος. Οι Γερμανοί 
υπήρξαν πρωτοπόροι στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των αεραποβατικών δυνάμεων, με 
αποκορύφωμα την κατάληψη της Κρήτης και οι Σύμμαχοι τους ακολούθησαν.85 Ορισμένα 
στοιχεία από τη σύνθεση, την οργάνωση και τον εξοπλισμό των Γερμανών αλεξιπτωτιστών 
μάς είναι χρήσιμα μέχρι σήμερα.86 Οι αεραποβατικές είναι επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου αλλά 
και υψηλού ανταποδοτικού αποτελέσματος. Μολονότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο οι αεραποβατικές δυνάμεις μειώθηκαν, όπως και όλοι οι συμβατικοί στρατοί, 
έκαναν δε την εμφάνισή τους οι αεροκίνητες δυνάμεις με τα ελικόπτερα, εντούτοις όλοι οι 
σοβαροί στρατοί εξακολουθούν να διατηρούν αεραποβατικές δυνατότητες.87 Βεβαίως 
εκδηλώνεται σκεπτικισμός για τη χρησιμότητά τους στο σημερινό πεδίο μάχης, στο οποίο 
έχουν πολλαπλασιαστεί οι απειλές.88 Ωστόσο οι αεραποβατικές επιχειρήσεις διαθέτουν 
ακόμη ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά: καθιστούν προσβάσιμο οποιοδήποτε σημείο του 
πλανήτη, επιτυγχάνουν τακτικό ή επιχειρησιακό αιφνιδιασμό και επιτρέπουν ακολούθως 
την ανάπτυξη μεγαλυτέρων δυνάμεων. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να έχεις μία δύναμη στο 
έδαφος στο μικρότερο χρόνο. Αεραποβατικές μονάδες μπορούν να κινηθούν ταχύτατα, να 
δράσουν αποτρεπτικά και να εξασφαλίσουν ένα προγεφύρωμα μέχρι την άφιξη 

                                            
85 Για μια περιεκτική συγκριτική ανάλυση βλ. Sebastian Ritchie, ‘Learning the Hard Way: A Comparative 
Perspective on Airborne Operations in the Second World War’, Air Power Review, Vol. 14 No. 3 
(Autumn/Winter 2011), 11-33. 
86 Όπως για παράδειγμα το ελαφρό πυροβόλο των 75 χιλ., βλ. την ανάλυση του Jim Storr, ‘High Explosive: 
Shock Effect in Dismounted Combat’, RUSI Defence Systems, Vol. 12, No. 3, (Feb. 2010), 57-9. Και 
μεταπολεμικά οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές ήταν ίσως οι καλύτερα εξοπλισμένοι από όλους τους στρατούς του 
ΝΑΤΟ. Μέχρι σήμερα διατηρούν την πρωτοπορία σε κάποια υλικά, όπως με το ελαφρό θωρακισμένο όχημα 
Wiesel σε διάφορες εκδόσεις και το τροχοφόρο Mungo. 
87 Για μια επισκόπηση της εξέλιξης των αεραπαοβατικών επιχειρήσεων, βλ. John Weeks, Assault From the 
Sky: The History of Airborne Warfare 1939–1980s, (London: Osprey, 2013). 
88 Βλ. ενδεικτικά Marc DeVore, When Failure Thrives: Institutions and the Evolution of Postwar Airborne 
Forces, (Fort Leavenworth: The Army Press, Occasional Paper 38, 2015) και Jim Storr, ‘The Airborne Fallacy’, 
The Journal of Military Operations, Vol. 1, No. 4, (Spring 2013), 25-6. 
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ακολουθουσών δυνάμεων.89 Τέλος, μονάδες αλεξιπτωτιστών είναι ιδανικές για την 
εκτέλεση Επιχειρήσεων Βίαιης Εισόδου (Forcibly Entry Operations).90 

Δεύτερον, για την Επιχείρηση Αννίβας οι Γερμανοί διέθεταν μόνο αεροπορική και όχι 
ναυτική υπεροχή. Η υπεροχή των Βρετανών στη θάλασσα δεν τους απέτρεψε ούτε από 
την κατάληψη της Κρήτης, μια εμφανώς μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη επιχείρηση. 
Άλλωστε και το 1943 οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κω και τη Λέρο, με συνδυασμό μάλιστα 
αποβατικών και αεραποβατικών επιχειρήσεων, παρότι και πάλι τον θαλάσσιο έλεγχο είχαν 
οι Βρετανοί. Η μη μαζική χρησιμοποίηση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών μετά την Κρήτη, 
δεν οφείλεται μόνο στις μεγάλες απώλειες αλλά και στο γεγονός ότι σχεδόν από το 1942 οι 
Σύμμαχοι είχαν σε όλα τα θέατρα τον έλεγχο του αέρα. Ο συνδυασμός αεραποβατικών, 
αεροκινήτων και αποβατικών επιχειρήσεων θέτει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο 
αλλά είναι πιο απαιτητικός. Οι Τούρκοι πάντως έχουν χρησιμοποιήσει ήδη από το 1974 
στην Κύπρο αυτόν τον συνδυασμό και πέτυχαν τον στόχο τους.91  

Τρίτον, ο εκτεταμένος νησιωτικός χώρος του Αιγαίου παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα 
για την Ελλάδα. Αφενός μεν, η υπεράσπισή του από πλευράς στρατού απαιτεί μια 
αντιοικονομική διασπορά των δυνάμεων. Αφετέρου δε, η Τουρκία αναλαμβάνοντας την 
πρωτοβουλία, μπορεί να επιτεθεί σε όποιο ή όποια από τα πολυάριθμα νησιά μας επιλέξει. 
Το μειονέκτημα ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται, μερικώς, από το γεγονός ότι οι αμφίβιες 
επιχειρήσεις είναι οι πιο απαιτητικές, ενώ για να τις υλοποιήσει κάποιος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μόνο ορισμένες δυνάμεις.  

Τέταρτον, η Ελλάδα οφείλει να θεωρεί το Αιγαίο ως έναν ενιαίο χώρο, μία περιοχή 
επιχειρήσεων, και όχι ως άθροισμα νησιών μέσα σε μια θαλάσσια περιοχή. Μια τέτοια 
θεώρηση όμως πρέπει να αντανακλάται στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Κοντολογίς, 
στο Αιγαίο πρέπει να υπάρχει ένας διοικητής. Το Αιγαίο αποτελεί ένα αρχιπέλαγος που 
απαιτεί έναν ναυτικό διοικητή (Maritime Component Commander) που θα έχει τόσο τις 
ναυτικές όσο και τις δυνάμεις ξηράς των νήσων και φυσικά την ευθύνη της άμυνας. Ο 
Στρατός και το Ναυτικό, κινούμενοι στα παραδοσιακά πλαίσια, βλέπουν το καθένα το ρόλο 
του στην ξηρά και στην θάλασσα αντίστοιχα. Λόγω της αδυναμίας να ξεφύγουμε από τους 
παραδοσιακούς συμβατικούς ρόλους διατηρούμε μια κατάσταση, κατά την οποία δύο 
διοικητές στον ίδιο χώρο κάνουν ο καθένας το δικό του πόλεμο. 

Πέμπτον, τα νησιά προσφέρουν στη δική μας πλευρά δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Το 
ένα συνίσταται στο ότι δύνανται να χρησιμεύσουν ως βάσεις ειδικών επιχειρήσεων 

                                            
89 Lewis, ‘British Airborne Forces in the Contemporary Operating Environment’, Wavell Room, August 21, 
2018 στη διεύθυνση https://wavellroom.com/2018/08/21/british-airborne-forces-in-contemporary-operating-
environment/, John Gordon, Agnes Gereben Schaefer, David A. Shlapak, Caroline Baxter, Scott Boston, 
Michael McGee, Todd Nichols and Elizabeth Tencza, Enhanced Army Airborne Forces: A New Joint 
Operational Capability, (Santa Monica: RAND Corporation, 2014), ‘The Future of Airborne Forces in NATO’, 
(Rome: NATO Defense College Conference Report, July 2013) και Paul Scanlan, ‘Is Parachute Capability Still 
Relevant to Modern Expeditionary Operations?’, Australian Army Journal,  Vol. IX, No. 3, (Summer 2012), 
37-54.  
90 Joint Publication 3-18 (JP 3-18), Joint Doctrine for Forcible Entry Operations, (Washington DC: US Joint 
Chiefs of Staff, 2018). Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις απέκτησαν δημοσιότητα με την επέμβαση των 
Γάλλων στο Μάλι το 2013, βλ. Sergei Boeke and Bart Schuurman, ‘Operation ‘Serval’: A Strategic Analysis of 
the French Intervention in Mali’, Journal of Strategic Studies, Vol. 38, No. 6, (Nov. 2015), 801–25.   
91 Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, ‘Κύπρος 1974: Στρατηγική Αξιολόγηση και Στρατιωτική Στρατηγική’, 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, Τεύχος 2, (Χειμώνας 2018), 23-64 και Σάββας Βλάσσης, Ο Απόρρητος Αττίλας: Το Σχέδιο και 
η Υλοποίηση της Τουρκικής Εισβολής, (Αθήνα:  Δούρειος Ίππος, 2004). 
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εναντίον των μικρασιατικών παραλίων και να καταφέρουν σημαντικά πλήγματα και 
σοβαρές διαταραχές (disruptions) στις εχθρικές δυνατότητες, εξαιρετικά σημαντικότερα σε 
σχέση με το παρελθόν.92 Το δεύτερο και σπουδαιότερο πλεονέκτημα, αφορά τις 
δυνατότητες των σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων εναντίον στόχων επιφανείας, 
αντιαεροπορικών όπλων αλλά και  αντιπλοϊκών βλημάτων, προσφέρουν επίσης επιλογές, 
αδιανόητες παλιότερα. Τα νησιά, λειτουργώντας με αυτά τα πυραυλικά συστήματα ως 
αλυσίδα βάσεων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιχειρησιακές αντιλήψεις περί Αντι-
πρόσβασης και Απαγόρευσης Περιοχής (Antiaccess, Area Denial-A2/AD), μπορούν να 
καταστήσουν την Ελλάδα ικανή να απαγορεύσει στην Τουρκία τον έλεγχο του θαλάσσιου 
και εναέριου χώρου του Αιγαίου. Μια τέτοια αντίληψη συνεπάγεται αφενός μεν ότι οι 
χερσαίες δυνάμεις δεν θα αναμένουν τον εχθρό στην ακτή, αφετέρου δε ότι η αεροπορία 
και το ναυτικό μπορούν να αποδεσμευθούν μερικώς από κάποιους παραδοσιακούς ρόλους 
και να αναλάβουν νέους.  Τις αντιλήψεις αυτές χρησιμοποιεί η Κίνα στον δυτικό Ειρηνικό 
για να απαγορεύσει την προσέγγιση των Αμερικανών στις κινεζικές ακτές, χρησιμοποιώντας 
δύο αλυσίδες νησιών, μεμακρυσμένη και εγγύς των ακτών της. Έχει φθάσει μάλιστα μέχρι 
του σημείου να ‘κατασκευάζει’ και νησιά εκεί όπου δεν υπάρχουν, για να εγκαταστήσει 
πάνω τους πυραυλικά συστήματα.93 
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διμοιρία μέχρι τη μεραρχία, ενώ διετέλεσε διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας και της 88 
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Δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού, (Αθήνα: Αδημοσίευτη Μονογραφία, 2013).   
93 Από μια πληθώρα μελετών της τελευταίας δεκαετίας βλ. Hassan Kamara, ‘Countering A2-AD in the Indo-
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Aaron Friedberg, Beyond Air-Sea Battle: The Debate over US Military Strategy in Asia, (London: Routledge, 
2014).  
 



 

 

www.strategein.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN:  
Το περιοδικό Σ τ ρ α τ η γ ε ῖ ν  διανέμεται μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. Δεν επιτρέπεται η 
διακίνησή του μέσω άλλων ιστοσελίδων, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω άλλων 
μέσων, στο σύνολό του ή τμηματικά. Παρακαλούμε να αποφεύγετε να διανέμετε αυτό το αρχείο και αντ’ 
αυτού να συστήσετε σε φίλους και συνεργάτες να απευθύνονται στην ιστοσελίδα μας. 


