Το Σημείωμα της Σύνταξης
αο θαισζνξίδνπκε ζην ηξίην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ΣΡΑΣΗΓΔΙΝ, ην νπνίν
σζηόζν είλαη ην πέκπην από όηαλ μεθηλήζακε απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ην ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΝ.
πλερίδνπκε ην έξγν πνπ αξρίζακε πξηλ από ηέζζεξα πεξίπνπ ρξόληα, πηζηεύνληαο πσο
πξνζθέξνπκε θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία ζηα δεηήκαηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ
εθηηκνύκε όηη δελ θαιύπηνληαη επαξθώο ζην δεκόζην ιόγν.
Με ην ηεύρνο απηό εηζάγνπκε δύν λέα ραξαθηεξηζηηθά. Καη’ αξρήλ δεκνζηεύνπκε
γηα πξώηε θνξά έλα άξζξν ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Η ζεκαηνινγία καο παξακέλεη θαηά
θύξην ιόγν ειιεληθή θαη απεπζπλόκαζηε πξσηίζησο ζε ειιεληθό θνηλό. Παξά ηαύηα δελ
είκαζηε πεξηραξαθσκέλνη θαη ζεσξνύκε όηη ζήκεξα νη αλαγλώζηεο καο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα δηαβάδνπλ άξζξα ζηελ αγγιηθή, νπόηε ζα δεκνζηεύνπκε ηέηνηα άξζξα,
εθόζνλ εκπίπηνπλ ζηε ζεκαηνινγία ηνπ πεξηνδηθνύ. Δπηπιένλ, κε απηό ην ηεύρνο
εγθαηληάδνπκε ηηο βηβιηνπαξνπζηάζεηο κε ηελ παξνπζίαζε δύν βηβιίσλ. Γελ κπνξνύκε
βεβαίσο λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία σζηόζν ζα παξνπζηάδνπκε
βηβιία πνπ ζεσξνύκε ζεκαληηθά γηα ηνπο αλαγλώζηεο καο.
ην παξόλ ηεύρνο έρνπκε δύν αθηεξώκαηα, έλα γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή
αληηπαξάζεζε θαη ην άιιν γηα ηα 100 ρξόληα από ηε κεγάιε εμόξκεζε ηνπ Διιεληθνύ
ηξαηνύ ζηε Μηθξά Αζία. Από ηα δύν άξζξα ηνπ πξώηνπ αθηεξώκαηνο, ην πξώην
πξνβαίλεη ζε απνηίκεζε ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο απνηξνπήο θαηά ηελ εηθνζαεηία 19761996. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ζηηο ηξείο ειιελνηνπξθηθέο θξίζεηο ηνπ 1976, ηνπ 1987 θαη
ηνπ 1996, ην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο δηακόξθσζεο-εθαξκνγήο ηεο ειιεληθήο
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απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο. Σν δεύηεξν άξζξν εμεηάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αληηπξόζβαζεο
θαη άξλεζεο πεξηνρήο ζην Αηγαίν. Η Διιάδα, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηα
θπξηαξρηθά ηεο δηθαηώκαηα από ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο «Γαιάδηαο Παηξίδαο» ηεο
Σνπξθίαο, ζεσξεί ν αξζνγξάθνο, όηη πξέπεη λα εθαξκόζεη αλάινγε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή,
ηε ζηξαηεγηθή αληη-πξόζβαζεο θαη άξλεζεο πεξηνρήο, ηελ νπνία ε Κίλα έρεη πηνζεηήζεη
ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο εγγύο ησλ αθηώλ ηεο.
Σν άιιν αθηέξσκα πεξηέρεη κόλν έλα άξζξν, ην νπνίν σζηόζν είλαη εθηελέο θαη
πξσηόηππν. Δμεηάδεη ηηο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο ην θαινθαίξη
ηνπ 1921 πξνο Δζθή ερήξ θαη Άγθπξα, κηα ηηηάληα πξνζπάζεηα, ηε κεγαιύηεξε πνπ
αλέιαβε πνηέ ν Διιεληθόο ηξαηόο. Η θξηηηθή ηνπ είλαη δηεηζδπηηθή ηόζν γηα ηε ζρεδίαζε
ησλ επηρεηξήζεσλ όζν θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπο θαη αλαδεηθλύεη ηελ ηηο εγγελείο αδπλακίεο
ηνπ ζηξαηνύ. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο απέηπρε, παξά ηελ ππέξηεξε ηζρύ πνπ δηέζεηε έλαληη
ηνπ Γπηηθνύ Μεηώπνπ ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ.
Σα ππόινηπα δύν άξζξα πξαγκαηεύνληαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Σν ηέηαξην,
εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ θέληξνπ βάξνπο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ, ππνζηεξίδνληαο όηη ε ηειεπηαία απνηειεί έλα παξάδεηγκα εληνπηζκνύ ηνπ
ερζξηθνύ θέληξνπ βάξνπο όρη απνθιεηζηηθά ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ. Ωο αληίζεηεο
πξνζεγγίζεηο πξνβάιιεη ηηο ηζηνξηθά ζπγθξίζηκεο εηζβνιέο ηνπ Ναπνιένληα θαη ηνπ Χίηιεξ
ζηε Ρσζία/νβηεηηθή Έλσζε. Σν άξζξν ππνζηεξίδεη πσο ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Μ.
Αιεμάλδξνπ, απνδεηθλύεη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ερζξόο δηαζέηεη κεγάιν ζηξαηεγηθό
βάζνο ε απνθιεηζηηθή επηθέληξσζε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ δελ ζπληζηά ηελ
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πξνηηκόηεξε πξνζέγγηζε. Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν άξζξν ηνπ ηεύρνπο, ην αγγιόθσλν,
δηεξεπλά ηελ ςπρνινγηθή πηπρή ηνπ ειέγρνπ, πνπ έρεη ιάβεη ειάρηζηε πξνζνρή ζηηο
ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο. Σν άξζξν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή έξεπλα γηα λα ζπιιάβεη
ελλνηνινγηθά ηνλ ςπρνινγηθό έιεγρν. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξύζκηζεο
επεξεάδεηαη από ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αληηπάινπ θαζώο θαη
από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ ζην δεδνκέλν ηζηνξηθό πιαίζην.
ηε βηβιηνπαξνπζίαζε αμηνινγνύληαη δύν βηβιία, έλα λέν θαη έλα παιηό. Σν
πξόζθαην, είλαη ην βηβιίν ελόο Ακεξηθαλνύ θαζεγεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αγώλα ηεο
ΔΟΚΑ θαη ζηελ απνηπρία ηεο Έλσζεο ηεο Κύπξνπ κε ηελ Διιάδα. Σν άιιν είλαη έλα βηβιίν
ελόο Ρώζνπ ζηξαηεγνύ γηα ηελ πξσηνβνπιία ησλ εγεηόξσλ. Ο Ρώζνο ήηαλ ν πξώηνο
μέλνο πνπ παξαηήξεζε όηη νη λίθεο ησλ Γεξκαλώλ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1870 νθείινληαλ ζηελ
πξσηνβνπιία, ζην Auftragstaktik δειαδή πξηλ εθεπξεζεί ν όξνο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη όηη
ην βηβιίν κεηέθξαζε ην 1907 ν ηαγκαηάξρεο Βειηζζαξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πνιεκηθή δξάζε
ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξσηνβνπιία.
ην εμώθπιιν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ ζπλερίδνπκε ηε ζπλήζεηα πνπ
εγθαηληάζακε από ην πξώην ηεύρνο, λα πξνβάιινπκε δειαδή έξγα ηέρλεο πνπ αληινύλ ηε
ζεκαηνινγία ηνπο από ηνλ πόιεκν. ην παξόλ ηεύρνο πξνβάιινπκε έξγα εκπλεπζκέλα από
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, επεηδή θέηνο γηνξηάζακε ηελ επέηεην ησλ 200 εηώλ από ηελ
έλαξμή ηεο.
αο θαισζνξίδνπκε ζην πέκπην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ καο θαη ζαο επρόκαζηε
θαιή αλάγλσζε!
Διπίδνπκε κε θάζε ηεύρνο λα θεξδίδνπκε θαη λένπο αλαγλώζηεο.
Παλαγηώηεο Γθαξηδνλίθαο
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