
Ο Πόλεμος διεξάγεται την ημέρα και κερδίζεται τη νύχτα. Τη νύχτα διεξάγονται οι κρίσιμες επιχειρήσεις, 

συλλέγονται πληροφορίες, μετακινούνται δυνάμεις, ανεφοδιάζονται οι μαχητές και κυρίως παίρνονται 

οι αποφάσεις.  Την νύχτα κυριαρχεί ο φόβος σε όλους ο οποίος και αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα 

για την επίτευξη της νίκης. Τη νύχτα τέλος δοκιμάζονται οι βιολογικές και πνευματικές δυνάμεις των 

στρατευμάτων που καθορίζουν τις ψυχικές και οι οποίες οδηγούν, ατομικά και συλλογικά, στο τελικό 

αποτέλεσμα.

Γράφει, ο ΕΚΤΩΡ*

Ιουλίου 1974, όταν και εισήλθε 

μηχανοκίνητος στην Κερύνεια, 

συνειδητοποίησε την αξία του 

νυχτερινού αγώνα. Δύο νύχτες 

έφτασε στα όριά του και η επιβίωσή 

του επετεύχθη κυρίως από την 

αδράνεια  του αντιπάλου του σε 

συγκεκριμένους τομείς, ιδιαίτερα τη 

νύχτα της Κυριακής 21η Ιουλίου. Από 

όλες τις αδυναμίες του αυτή 

κατέταξε ως πρώτη και άρχισε τα 

επόμενα χρόνια την εντατική 

εκπαίδευσή του τη νύχτα, 

σχεδιάζοντας τις επόμενες ενέργειές

του με βάση την εκμετάλλευσή της. 

Ο ελληνικός στρατός έχει κάνει προσπάθειες 

τα τελευταία χρόνια για να εκπαιδεύεται τη 

νύχτα  και οφείλει να τις συνεχίσει. Η 

εκπαίδευση πρέπει να είναι τόσο σε ατομικό 

επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Να 

δοκιμάζονται τόσο οι ατομικές αντοχές όσο 

και οι αντοχές των διαδικασιών όπως η 

σχεδίαση επιχειρήσεων, η έκδοση διαταγών, 

οι μετακινήσεις, οι επικοινωνίες, η 

απόκρυψη και η λειτουργία της Διοικητικής 

Μέριμνας. 
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Η ποιοτική διαφορά των σύγχρονων 

στρατών έναντι των αντιπάλων τους στα 

πεδία επιχειρήσεων των τελευταίων 

δεκαετιών έγκειται στην εκμετάλλευση 

της νύχτας. Δορυφόροι, αεροσκάφη, 

ειδικές δυνάμεις, επικοινωνίες 

ενεργοποιούνται κατά βάση τη νύχτα 

προσδίδοντας ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και επιφέροντας την νίκη. 

Τα σύγχρονα μέσα παρατήρησης 

μετατρέπουν το σκοτάδι της νύχτας σε 

"πράσινη" ημέρα και σε συνδυασμό με 

τη θερμική απεικόνιση του εχθρού 

κάνουν αδύνατη την επιβίωσή του.

Ο ένας στρατός στην ουσία πολεμάει 

με συνθήκες που προσομοιάζουν την 

ημέρα ενώ ο άλλος αδυνατεί και 

παραμένει παθητικός. Ο ένας στρατός 

πολεμάει 24 ώρες και άλλος 12 ώρες 

το 24ωρο, αδυνατώντας να 

ακολουθήσει το ρυθμό της μάχης και 

χάνοντας τον Πόλεμο.

Ο τουρκικός στρατός κατά τις 

επιχειρήσεις του στις βόρειες ακτές 

της Κύπρου από το πρωί του 

Σαββάτου της 20 Ιουλίου έως τις 

πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 * Ανώτερος Αξιωµατικός Ελλήνων Πεζοναυτών



Όλα τα παραπάνω πρέπει να 

προσαρμόζονται στους σύγχρονους 

τρόπους διεξαγωγής των 

επιχειρήσεων οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από ταχύτητα και 

ακρίβεια. Παράλληλα ο ελληνικός 

στρατός πρέπει να προμηθεύεται,  

μέσω εγχώριας παραγωγής κατά 

προτίμηση, μέσα νυκτερινής 

παρατήρησης, διοίκησης και ελέγχου 

για να πλεονεκτεί του αντιπάλου του. 

Για τα περισσότερα δεν έχει παρά να 

αναλύσει τους σύγχρονους στρατούς 

που δρουν τα τελευταία 20 χρόνια 

τόσο της Ευρώπης όσο και άλλων 

χωρών.

Στη διεξαγωγή του νυχτερινού αγώνα 

δεν υπάρχουν καλύτερα τμήματα στο 

στρατό μας για να τον εφαρμόσουν 

από τους Έλληνες Πεζοναύτες. 

Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά 

των Ειδικών Δυνάμεων στις οποίες 

ανήκουν και με την ισχύ πυρός

που διαθέτουν μπορούν να 

αποτελέσουν την καλύτερη λύση στα 

χέρια του Αρχιστράτηγου ημέρα και 

νύχτα. 

Αποτελούν την δύναμη ταχείας 

αντίδρασης που μπορεί να επέμβει 

άμεσα όποτε αυτό ζητηθεί με σκοπό 

την εξουδετέρωση εχθρικής 

παρουσίας σε πρόσφατα καταληφθέν 

εθνικό έδαφος ή την ενίσχυση φίλιων 

τμημάτων που κινδυνεύουν να 

αποκοπούν ή/και να εξουδετερωθούν 

από τον εχθρό. Χωρίς να έχουν 

εδαφικές δεσμεύσεις λόγω της δομής, 

μέσων και όπλων που διαθέτουν, 

μπορούν να μεταφέρονται τάχιστα σε 

οποιοδήποτε πεδίο της μάχης, 

επιφέροντας άμεση και ουσιαστική 

αλλαγή στη συσχέτιση ισχύος με τον 

αντίπαλο, εν αντιθέσει με άλλα 

τμήματα όπως αερομεταφερόμενα, 

αεροκίνητα, αμφίβια που διαθέτουμε 

και συμβάλλουν κυρίως σε

Εκπαίδευση

προκαταρκτικές ενέργειες. 

Οι Έλληνες Πεζοναύτες, σκληρά 

εκπαιδευμένοι, μπορούν να 

διεξάγουν ταυτόχρονα αμυντικό και 

επιθετικό αγώνα με σημαντικό χρόνο 

ανεξάρτητης δράσης και διεισδυτική 

ικανότητα. Ο επιθετικός τους 

χαρακτήρας, το "Θαρσείν Χρη", 

μπορεί να αιφνιδιάσει, να 

κατακτήσει και να διατηρήσει. Το 

τελευταίο ίσως είναι και το 

σημαντικότερο, καθόσον κατά τις 

επιχειρήσεις της Κύπρου την 20η-

22η Ιουλίου 1974 οι ελληνικές 

δυνάμεις που πολέμησαν δεν 

στερήθηκαν αυταπάρνησης και 

νικών. Αυτό που δεν κατάφεραν ήταν 

η διατήρηση των επιτυχιών τους και 

η χρήση των κατάλληλων δυνάμεων 

για την ανατροπή του αντιπάλου στο 

κέντρο βάρους του.  Τη νύχτα, 

φυσικά.

Η νύχτα βέβαια και η νυχτερινή 

εκπαίδευση έχει και κινδύνους. Για 

αυτό εξάλλου η νύχτα καθορίζει και 

το αξιόμαχο ενός στρατού. 

Διαπιστώνει τόσο τη θέληση κάθε 

στρατευμένου όσο και του μονίμου 

προσωπικού του για πραγματική 

εκπαίδευση και μάχη. Περαιτέρω 

ακόμη διαπιστώνει την αντίληψη της 

κοινωνίας και της πολιτικής ηγεσίας 

του για το στρατό της. Είναι γεγονός 

ότι η μακρά απουσία από τα πεδία 

επιχειρήσεων επί δεκαετίες έχει 

στερήσει τόσο από την κοινωνία όσο 

ακόμη και από την στρατιωτική 

ηγεσία την έννοια της θυσίας για την 

Πατρίδα. Αίσθημα που είναι υπαρκτό 

σε όλους τους άλλους στρατούς και 

κοινωνίες του ΝΑΤΟ, 

απομακρυσμένους και εγγύς.
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