
Νέα πεδία μάσηρ με οδό και απιθμό Κάηι μεηαξύ ζηπαηού και αζηςνομίαρ  

Σνπ PHILIPPE LEYMARIE*  

Βεξπηηόο, Μνγθαληίζνπ, Γθξόδλη, Μηηξόβηηζα, Κακπνύι, Ακπηηδάλ, Γάδα... Τα ηξία ηέηαξηα 

ηωλ έλνπιωλ ζπγθξνύζεωλ πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ πιαλήηε ζήκεξα, εθηπιίζζνληαη ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κέζα ζηνλ άκαρν πιεζπζκό θαη, κεξηθέο θνξέο αθόκε θαη, 

ελαληίνλ ηνπ. Τα δόγκαηα, νη ηαθηηθέο θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ πνιέκνπ έρνπλ πιένλ αλαηξαπεί...  

 

«Πνηέ δελ θαληαδόκνπλ όηη κηα κέξα ζα εθπαηδεπόκνπλ ζε ζηξαηόπεδν ησλ παιηώλ κνπ 

αληηπάισλ», έιεγε ρακνγειώληαο ν γάιινο ζπληαγκαηάξρεο Πηέξ Δλό, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2007. «Σν Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ έρεη πέζεη γηα ηα θαιά...». Ο ζπληαγκαηάξρεο ήηαλ ηόηε 

επηθεθαιήο ηεο 1εο Διαθξάο Σαμηαξρίαο Πεδηθνύ ηνπ Δπηλάι (Βόζγηα), ε νπνία εθπαηδεπόηαλ 

ζην Αιηελγθξάκπν, κηα παιαηά ζνβηεηηθή ζηξαηησηηθή βάζε, εμήληα ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ε νπνία ππήξμε θαη ζηξαηόπεδν αηρκαιώησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δγθαηαιειεηκκέλα κλεκεία από ηε ληθεθόξα πξνέιαζε ηνπ Κόθθηλνπ ηξαηνύ πξνο 

ηε γεξκαληθή πξσηεύνπζα απνηεινύλ ζήκεξα κέξνο κηαο άιιεο πξαγκαηηθόηεηαο.  

ήκεξα, ην ζηξαηόπεδν ρξεζηκνπνηείηαη από ην γεξκαληθό ζηξαηό θαη, κε ηνπο αηειείσηνπο, 

δηαηεξεκέλνπο ζηξαηώλεο ηνπ, πνπ απιώλνληαη ζε έθηαζε νθηώ ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ, 

απνηειεί ην κνλαδηθό ζηελ Δπξώπε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ζέαηξν επηρεηξήζεσλ γηα 

κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ζε ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή.  

Παξ' όηη εηδνπνηήζεθαλ έγθαηξα, νη Βεξνιηλέδνη -πνπ έρνπλ λα αληηθξίζνπλ ζέακα 

ζηξαηησηηθήο θαηνρήο από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990- έκεηλαλ θαηάπιεθηνη από ηε 

καδηθή αλάπηπμε ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ: ρίιηνη πεληαθόζηνη ζηξαηηώηεο, ηεηξαθόζηα 

πελήληα νρήκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ εθαηό ηεζσξαθηζκέλα, δεθάδεο ειηθόπηεξα θαη 

αεξνπιάλα, ηκήκαηα ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ, ησλ ζηξαηησηηθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ, 

εηδηθά ζώκαηα κε εθπαηδεπκέλνπο ζθύινπο, πνπ κεηαθηλήζεθαλ, γηα ηξεηο εβδνκάδεο, 

ελληαθόζηα ρηιηόκεηξα από ηηο βάζεηο ηνπο ζηελ αλαηνιηθή Γαιιία, γηα λα δώζνπλ ηε «κάρε 

ηνπ Ρόδελθξνπγθ». ελάξην ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ή αλαθαηάιεςε κηαο ζεκαληηθήο 

πόιεο.  

Οη αζθήζεηο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλζήθεο πξνζνκνηάδνπζεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ζηε Γαιιία: ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, νθηαθόζηνη ζηξαηηώηεο θαη 
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δηαθόζηα ηεζσξαθηζκέλα αλαπηύρζεθαλ ζηελ πόιε εληάλ, ζε άζθεζε κε θύξην αληηθείκελν 

ηελ επηκειεηεηαθή ππνζηήξημε, όπνπ δηλόηαλ έκθαζε ζηελ πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηώλ, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ απηνθηλεηνπνκπώλ, ζηελ εθθέλσζε ηεο πόιεο από ηνπο θαηνίθνπο, 

«ζπλζήθεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζεκεξηλώλ ζηξαηησηηθώλ 

απνζηνιώλ - ζην Κνζζπθνπέδην, ην Αθγαληζηάλ, ηελ Αθηή Διεθαληνζηνύ, ηνλ Λίβαλν», 

όπσο ελεκέξσλε ην γαιιηθό ππνπξγείν Ακπλαο.  

Δλαλ κήλα κεηά, ζηελ άζθεζε «Αλβίι 08», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο Γύλακεο Σαρείαο Δπέκβαζεο ηνπ ΝΑΣΟ, ζπκκεηείραλ ρίιηνη πεληαθόζηνη 

ζηξαηηώηεο θαη ηέζζεξα κεγάια πινία ηνπ γαιιηθνύ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ, πνπ αλαπηύρζεθαλ 

ζηηο αθηέο θαη κέζα ζηελ πόιε Φξεδί (Βαξ), κε ζθνπό «ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

ηελ εθθέλσζε ηεο πόιεο, απέλαληη ζηελ απεηιή παξαζηξαηησηηθώλ θαη ηξνκνθξαηηθώλ 

νκάδσλ».  

Σν 2007, ν 11νο ιόρνο αιεμηπησηηζηώλ πξαγκαηνπνίεζε κηαο «θπζηθήο θιίκαθαο» άζθεζε 

κάρεο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ, κε ηε ζπκκεηνρή ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζηξαηησηώλ θαη ζεκαληηθή 

αεξνπνξηθή ππνζηήξημε, θη απηό ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο Καόξ, ζηελ θεληξηθή Γαιιία.  

Μάσερ δωμαηίος  

Από ην 2005, κηα «γαιάδηα εληνιή» («mandat Azur»: δξάζε ζε αζηηθή δώλε) επέβαιε ζε δύν 

κεγάιεο κνλάδεο θξνύζεο ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ λα «εληζρύζνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε 

αζηηθέο δώλεο, όπνηα θη αλ είλαη ε έληαζε ησλ ερζξνπξαμηώλ, δηεμάγνληαο, ηαπηόρξνλα, 

αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο πξνο όθεινο ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ θαη απέλαληη ζε έλαλ 

αληίπαιν ηνπ νπνίνπ ν νπιηζκόο θαη νη ηξόπνη δξάζεο εμειίζζνληαη» -εληνιή πνπ 

γεληθεύζεθε από πέξπζη θαη αθνξά πιένλ όιεο ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κέζα ζε «θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο».  

 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή ζηεξίδεηαη, πξώηα απ' όια, ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα: ν 

πιεζπζκόο ησλ πόιεσλ πεληαπιαζηάζηεθε από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. Πεξηζζόηεξεο 

από δηαθόζηεο νγδόληα πόιεηο ζηνλ θόζκν έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εθαηνκκύξην θαηνίθνπο. 

Δίθνζη έμη πόιεηο μεπεξλνύλ ζε πιεζπζκό ηα επηά εθαηνκκύξηα. Σν 2025, ηα 2/3 ησλ 



θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε ζα δνπλ ζε πόιεηο, ελώ νξηζκέλνη ζηνηρεκαηίδνπλ όηη ην πνζνζηό ζα 

αλέιζεη ζην 85% ην 2050.  

Καηά παξάδνζε, ηα κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα θηινμελνύλ ηνλ βαζηθό πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, 

θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό ηζηό, απνηεινύλ ζηαπξνδξόκη επηθνηλσληώλ (κεηαθνξέο, 

ηειεπηθνηλσλίεο) θαη έλαλ ρώξν πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηα θώηα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθό ερείν.  

ηε δηάξθεηα ησλ παγθόζκησλ πνιέκσλ ηνπ 20νύ αηώλα θαη, κεηέπεηηα, ζηνλ Ψπρξό Πόιεκν, 

νη ζηξαηνί είραλ ζπγθξνηεζεί γηα κάρεο ζε πεδηάδεο, ζε ειεύζεξν πεδίν -εθηάζεηο, ζπλήζσο 

αγξνηηθέο, κε «κέησπα» πνπ άιιαδαλ ζπλερώο αλάινγα κε ηηο ππνρσξήζεηο ή ηηο πξνειάζεηο 

ηνπ πεδηθνύ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαλ από ηα ηεζσξαθηζκέλα, ην ππξνβνιηθό θαη ηελ 

αεξνπνξία.  

«Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζαξάληα πέληε εηώλ πνπ αθνινύζεζαλ ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο», 

επηζεκαίλεη ν ζηξαηεγόο Ηβ Εαθόπ, πξώελ δηεπζπληήο ηεο ρνιήο Πεδηθνύ, «νιόθιεξεο γεληέο 

ζηξαηησηώλ εθπαηδεύνληαλ γηα ηνλ νινθιεξσηηθό πόιεκν, δειαδή, ύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο 

ελαληίνλ ΝΑΣΟ. Ο πόιεκνο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ ήηαλ πξαθηηθά αλύπαξθηνο. ηα εγρεηξίδηα 

ηνπ πεδηθνύ γηλόηαλ απιώο κηα αλεπαίζζεηε λύμε γηα «κάρεο ζε "θαηνηθεκέλν πεξηβάιινλ" 

(1)».  

Οηαλ νη κάρεο κεηαθέξνληαλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο -όπσο ζην Βεξνιίλν ην 1944, ή, 

πην πξόζθαηα, ζην Γθξόδλη ηεο Σζεηζελίαο- ε ζηξαηησηηθή ζύγθξνπζε ησλ δύν πιεπξώλ 

άθελε ξεκαγκέλε ηελ πόιε θαη ηνλ θνηλσληθό ηζηό: «Γελ ζα μαλαδώζνπκε ηε κάρε ηνπ 

ηάιηλγθξαλη!», δηαβεβαίσλε ζε βίληεν ηνπ γεληθνύ επηηειείνπ ελόπισλ δπλάκεσλ ν 

«ςεπηνζηξαηεγόο Πόιηο», πνπ παξνπζηαδόηαλ σο έλαο από ηνπο αξρηηέθηνλεο ηεο 

«γαιάδηαο» κεηαξξύζκηζεο: «Ζ θαηεδάθηζε πόιεσλ, όπσο ζπλέβε ην 1944, δελ είλαη πιένλ 

απνδεθηή».  

Σα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη, εμεγεί άιινο αμησκαηηθόο: «Οη λένη ηξόπνη δξάζεο πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηνύλ ηηο παξάπιεπξεο απώιεηεο. Ο ζηξαηόο επεκβαίλεη, θαη' αξρήλ, γηα λα 

εμνκαιύλεη ηελ θαηάζηαζε, πξέπεη, όκσο, λα παξαδώζεη ηε ζθπηάιε ζηελ αζηπλνκία θαη ηνπο 

πνιηηηθνύο ζεζκνύο όζν πην γξήγνξα γίλεηαη: δελ έρνπκε ζπκθέξνλ λα θαηεδαθίζνπκε 

ζήκεξα απηό πνπ ζα ππνρξεσζνύκε λα αλνηθνδνκήζνπκε αύξην».  

«ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν βνκβαξδίδνληαλ νιόθιεξεο πόιεηο (Λνλδίλν, Γξέζδε). ην 

Βηεηλάκ, νη βνκβαξδηζκνί επηθεληξώλνληαλ ζε κία ζπλνηθία. ήκεξα, ζην Ηξάθ ή ζηα 

παιαηζηηληαθά εδάθε βνκβαξδίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην, αθόκε θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάζπξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη ζηόρνο» (2), ζπλνςίδεη έθζεζε 

ηνπ Ηδξύκαηνο ηξαηεγηθώλ Δξεπλώλ (3).  



ε αληίζεζε κε ηα κεγάια ζέαηξα ησλ ζπλνξηαθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ καρώλ, ην αζηηθό 

πεξηβάιινλ είλαη έλαο ιαβύξηλζνο κε πνιιέο δηαζηάζεηο: ηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο (θειάξηα, 

απνζήθεο, ππόλνκνη, ρώξνη ζηάζκεπζεο, κεηξό, ππόγεηα δίθηπα), ηνπο δξόκνπο, ηηο πιαηείεο, 

ηα αδηέμνδα, θαζώο θαη ηα θηίξηα κε νξόθνπο ζε θάζε πηζαλή κνξθή (ηζηνξηθά θέληξα, 

εκπνξηθνί δξόκνη, δώλεο θαηνηθηώλ, εξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο, εκπνξηθά θέληξα, πνιπώξνθεο 

θαηαζθεπέο).  

Η αζπίδα ηων αμάσων  

Ο δαίδαινο απηόο πξνζθέξεη ζηνλ εκπόιεκν, ηδηαίηεξα εάλ δηαζέηεη ηελ ππνζηήξημε 

ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ - ζηνηρείν πνπ πθίζηαηαη ζηηο ζεκεξηλέο «αζύκκεηξεο» 

ζπγθξνύζεηο- κηα «πξνζηαηεπηηθή θάιπςε» πνπ επηηξέπεη ζε έλαλ θαηλνκεληθά αζζελέζηεξν 

αληίπαιν λα απνθηήζεη ηαθηηθό πιενλέθηεκα ζηε ζηξαηησηηθή αλακέηξεζε.  

ηε λέα πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ κάρεο, ε παξνπζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ απνηειεί θνκβηθό 

ζεκείν. Οη θάηνηθνη γίλνληαη, ζπλήζσο, ζύκαηα, νξηζκέλεο θνξέο, όκσο, ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπγθξνύζεηο -εθ πεξηηξνπήο, μερσξηζηά ή ηαπηόρξνλα. Μέζα ζηελ πόιε, επηζεκαίλεη ν 

ζπληαγκαηάξρεο Φξαλθ Νηθόι, «ε απεηιή έξρεηαη από παληνύ. Κάζε δξόκνο, θάζε γεηηνληά 

κπνξεί λα γίλεη έλα κηθξό ζέαηξν επηρεηξήζεσλ. Οη κνλάδεο είλαη, ζπλήζσο, 

δηαζθνξπηζκέλεο, απνθνκκέλεο. Βξίζθεζηε δηαξθώο ζε ζπλζήθεο "κνλνκαρίαο", όπνηα όπια 

θη αλ ρξεζηκνπνηνύληαη. Πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα εληνπίζεηε πνηνη από ηνπο θαηνίθνπο 

είλαη εκπιεθόκελνη, ελεξγνί, επηθίλδπλνη θαη πνηνί όρη -πξάγκα δύζθνιν. Καη ελεξγείηε 

πάληνηε θάησ από ην βιέκκα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο».  

Ο ζπληαγκαηάξρεο Παζθάι Λαλγθάξ, επηθεθαιήο ηνπ γαιιηθνύ ηάγκαηνο ηεο Δηξελεπηηθήο 

Γύλακεο Κνζόβνπ (KFOR), ζεσξνύζε -έπεηηα θαη από κηα λέα ζεηξά επεηζνδίσλ, ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2008 ζηε Μηηξόβηηζα ηνπ Κνζόβνπ (4)- όηη «ε κάρε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη 

αλακθίβνια από ηηο πην δύζθνιεο, γηαηί δελ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ εμόλησζε ηνπ 

αληηπάινπ».  

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αμησκαηηθόο επηκέλεη, όπσο θαη πνιινί άιινη, ζηελ «αλάγθε άζθεζεο 

ιεινγηζκέλεο βίαο» -απνζηνιή πεξίπινθε, πόζσ κάιινλ όηαλ κέζα ζην ίδην πιήζνο 

δηαδεισηώλ ηα θίλεηξα, νη πξαγκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

δηαθέξνπλ. Ζ ίδηα ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη γξήγνξα, ηόζν ζην ρώξν όζν θαη ζην ρξόλν. 



Σέηνηεο ζπλζήθεο επηβάιινπλ «κεγάιε ςπρξαηκία, ηέιεηα ζπλνρή, αθιόλεηε εκπηζηνζύλε από 

πιεπξάο ζηξαηησηώλ(5)».  

Σν κέιεκα ζπγθξάηεζεο ηνπ επηπέδνπ βίαο, ηδηαίηεξα ζηηο ζπγθξνύζεηο εμεγεξζηαθνύ ηύπνπ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζε «αληάξηηθν πόιεσλ», απαηηεί ελέξγεηεο άκεζεο, ζπρλά εμ επαθήο: νη 

ζηξαηησηηθνί αλαδεηνύλ «ζηνρνζεζία», γηα λα ηελ πινπνηήζνπλ κε «ρεηξνπξγηθό» ηξόπν. 

ύκθσλα κε ηνλ ηαγκαηάξρε αξι Αξκηλδόλ, απηό ην είδνο κάρεο απαηηεί «πνιύ κεγάιε 

πλεπκαηηθή ζπγθέληξσζε», κε ηελ θάζε κνλάδα λα θαιείηαη, ζε ζπλζήθεο όπνπ βαζηιεύεη ην 

ράνο, λα αλαπηύμεη ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ιύζεηο ηεο.  

Ο ζπληαγκαηάξρεο Βελζάλ Πνλο, δηνηθεηήο επηρεηξήζεσλ ηνπ 27νπ νξεηλνύ ζπληάγκαηνο 

πεδηθνύ, εθηηκά όηη «ην ζεκαληηθό είλαη ε γξήγνξε δηακόξθσζε επλντθνύ ζπζρεηηζκνύ 

δπλάκεσλ, ε εθαξκνγή δηαθιαδηθνύ ζπληνληζκνύ κέρξη ηελ πην κηθξή θιίκαθα θαη ε 

εμαζθάιηζε ηζρπξήο θάιπςεο από ηεζσξαθηζκέλα».  

«Ο πόιεκνο ζε αζηηθή δώλε εκπεξηέρεη όιεο ηηο πηζαλέο παξαιιαγέο», εμεγεί ν 

ζπληαγκαηάξρεο Νηηληηέ Λεξ, ζπληνληζηήο ηεο «γαιάδηαο» πνιηηηθήο ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ. Ζ, 

ζπρλά απξνεηδνπνίεηε, δξάζε, πνπ εθηπιίζζεηαη γξήγνξα θαη κε πνιιαπιάζηεο αλάγθεο 

επηκειεηεηαθήο ππνζηήξημεο, απαηηεί δεθαπιάζηα ππξνκαρηθά απ' ό,ηη ε κάρε ζε ειεύζεξν 

πεδίν, θαζώο θαη επαξθή αξηζκό ηεζσξαθηζκέλσλ, ζε ακπληηθό ή επηζεηηθό ξόιν. Καη, 

θπξίσο, ζηξαηηώηεο πνπ εθπαηδεύνληαη ζπλερώο.  

«Μέζα ζε έμη κήλεο, αηνλνύλ ηα αληαλαθιαζηηθά, μερληνύληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ράλεηαη ε 

ηθαλόηεηα αληαπόθξηζεο ζε ηζρπξά πιήγκαηα», ζπκπιεξώλεη θαζεγεηήο ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο γηα Πνιεκηθέο Δπηρεηξήζεηο ζε Αζηηθέο Εώλεο (Cenzub).  

Επισείπηζη «Ιβοςάπ»  

ηα γεληθά επηηειεία, επηδηώθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ λένπ ηξόπνπ κάρεο κε βάζε ηελ 

εκπεηξία από ηηο επεκβάζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ ζηε Βαγδάηε ή ηε Φαινύηδα θαη ησλ Βξεηαλώλ 

ζηε Βαζόξα ηνπ Ηξάθ, ησλ Ρώζσλ ζην Γθξόδλη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ησλ Δπξσπαίσλ 

ζηελ Πξίζηηλα θαη ηε Μηηξόβηηζα, ζην Κόζνβν, θαη ησλ Ηζξαειηλώλ απέλαληη ζηελ 

παιαηζηηληαθή αληίζηαζε.  

Δπαλαμηνινγνύλ, αθόκε, ηηο καθξηλέο αλακλήζεηο ηεο κάρεο ηεο Αιγεξίαο, ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, όηαλ νη γάιινη αιεμηπησηηζηέο ηνπ ζηξαηεγνύ Μαξζέι Μπηδάξ ήξζαλ αληηκέησπνη κε 

ηνπο κνπηδαρεληίλ ηνπ Μεηώπνπ Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (FLN) κέζα ζηελ παιηά πόιε.  

ην γαιιηθό ππνπξγείν Ακπλαο, ην ιεγόκελν επεηζόδην ηνπ «μελνδνρείνπ Ηβνπάξ» ηνπ 

Ακπηηδάλ, ζηελ Αθηή Διεθαληνζηνύ (Ννέκβξηνο 2004), έγηλε αληηθείκελν εμνλπρηζηηθήο 

αλάιπζεο.  



Μεηά ηνλ βνκβαξδηζκό ησλ γαιιηθώλ δπλάκεσλ ηεο επηρείξεζεο «Μνλόθεξσο», ζην 

Μπνπαθέ, θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξώλ θαηαδησθηηθώλ αεξνπιάλσλ ηεο Αθηήο 

Διεθαληνζηνύ, θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ Παξηζηνύ, ή ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο αλαγθάζηεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κε πνιεκηθά κέζα έλα ερζξηθό πιήζνο.  

Δπξόθεηην γηα ζθεληθό ζύγθξνπζεο: «Δθείλε ηελ εκέξα ην πεδηθό βξηζθόηαλ έμσ από ηα 

ρσξάθηα ηνπ», εθηηκά γάιινο αμησκαηηθόο. «Χάξε ζηελ ςπρξαηκία ησλ ζηξαηησηηθώλ 

κνλάδσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κπξνζηά ζην μελνδνρείν, είρακε ηνλ ειάρηζηα δπλαηό αξηζκό 

ζπκάησλ(6)». Αιιά ε θαηάζηαζε κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε γεληθεπκέλν ιηληζάξηζκα.  

Δηζη, πξνθύπηεη ε αλάγθε, όηαλ δελ ππάξρνπλ επηηόπνπ εηδηθεπκέλεο κνλάδεο ηύπνπ "θηλεηήο 

ρσξνθπιαθήο", λα αλαπηύζζνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κνλάδεο πεδηθνύ εθπαηδεπκέλεο ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο, κε κέζα πξνζηαζίαο θαη κε «ιηγόηεξν 

ζαλαηεθόξν» νπιηζκό.  

Οη επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο ησλ εμεγέξζεσλ ζηε Βόξεηα Ηξιαλδία, από ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

θαη δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζηα Βαιθάληα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, απνηέιεζαλ «ρξήζηκεο 

εκπεηξίεο» γηα ηα βξεηαληθά ζηξαηεύκαηα πνπ βξέζεθαλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζην Αθγαληζηάλ 

θαη ζην Ηξάθ.  

ηε Γαιιία, νη δπλάκεηο πεδηθνύ εληζρύζεθαλ, νη επηρεηξήζεηο δηεμάγνληαη πιένλ 

«δηαθιαδηθά», κε ηελ ππνζηήξημε αξκάησλ κάρεο θαη ζθαπαλέσλ ηνπ κεραληθνύ, κε όινπο 

ηνπο ζηξαηηώηεο λα κεηαθηλνύληαη θάησ από θάιπςε θαη λα δηαζέηνπλ αζύξκαηνπο 

επηθνηλσλίαο θαη δηόπηξεο λπρηεξηλήο όξαζεο(7).  

Νέα όπια, πνπ κέρξη ηώξα ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο, θάλνπλ πιένλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο κνλάδεο πεδηθνύ. Ο πξνζσπηθόο εμνπιηζκόο κε ηνλ θσδηθό «Φειέλ» 

(αηινπξνεηδέο), ηνπ ιεγόκελνπ «κειινληηθνύ ζηξαηηώηε», ζα είλαη θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλνο 

γηα κάρεο ζε αζηηθέο δώλεο από ό,ηη νη παιαηέο εμαξηήζεηο(8).  

Γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη ξνπθέηεο θαη νη improvised explosive devices (IED, «απηνζρέδηνη 

εθξεθηηθνί κεραληζκνί»), ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ζπρλά νη εμεγεξκέλνη ζην Ηξάθ 

θαη ζην Αθγαληζηάλ, ηδηαίηεξα ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, έρνπλ θαζηεξσζεί ηαρείεο 

δηαδηθαζίεο απνηξνπήο θαη έρνπλ εληζρπζεί νη κεραληζκνί παξαθνινύζεζεο.  

Από θέηνο, νξηζκέλεο «αύξεο» θαη ειαθξά ηεζσξαθηζκέλα ζα δηαζέηνπλ παλνξακηθή νπηηθή, 

επηπξόζζεηε ηεζσξαθηζκέλε πξνζηαζία θαη ηειεθαηεπζπλόκελν νπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε έθζεζε ησλ ζηξαηησηώλ ζηνπο ππξγίζθνπο ησλ νρεκάησλ.  

Δπίζεο, αλαζεσξήζεθαλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ νξηζκέλσλ ηύπσλ 

εμνπιηζκνύ από ηελ επνρή ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ -όπσο ηα βαξέα ηεζσξαθηζκέλα ηύπνπ 



Λεθιέξθ, 56 ηόλσλ-, θαζώο θαη ηερληθέο από αέξνο ππνζηήξημεο θνληηλνύ ππξόο, θπξίσο κε 

ηε ρξήζε ειηθνπηέξσλ θαη κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ.  

Ο ακεξηθαληθόο ζηξαηόο, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από είθνζη ζηξαηησηηθέο 

επεκβάζεηο ζε αζηηθέο ή πεξη-αζηηθέο δώλεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, δελ εγθαηλίαζε ηε 

ζηξαηεγηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο παξά κόλν κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή επηρείξεζε ζην 

Μνγθαληίζνπ (1993)(9). Αλέπηπμε λέεο ηερληθέο -δηαζθνξπηζκέλεο κνλάδεο κάρεο, 

δηαζύλδεζε-επηθνηλσλία ησλ ζηξαηησηώλ, δνξπθνξηθόο εληνπηζκόο, νπιηζκέλα κε 

επαλδξσκέλα αεξνζθάθε θ.ιπ.- θαη ηηο δνθίκαζε θαηά ηελ άζθεζε «Millennium Dragon», ην 

2002, ζηελ Καιηθόξληα, θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ απηώλ ηαθηηθώλ, νη πεδνλαύηεο εθηίκεζαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά 

ηηο απώιεηέο ηνπο(10).  

Σν Κέληξν ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Φνξη Πνιθ, ζηε Λνπηδηάλα, πνπ ηδξύζεθε ην 1993, 

πξνζθέξεη δηαθιαδηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ζε πξνζνκνίσζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

έθηαζεο πελήληα έμη ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ, ην νπνίν, όκσο, νξηζκέλνη εηδηθνί ζεσξνύλ 

«κηθξνζθνπηθό ζε ζρέζε κε κηα πξαγκαηηθή εκπινθή». Καη, δεδνκέλνπ όηη ζηηο αζθήζεηο 

εθπαίδεπζεο ηνπ θέληξνπ ζπκκεηέρνπλ θαη άκαρνη, «ε θαηλνηνκία απηή απιώο ππνδειώλεη 

ηελ πνιππινθόηεηα ησλ κειινληηθώλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο», 

ζύκθσλα κε παιαίκαρν αληηζπληαγκαηάξρε(11).  

Σν Δζληθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο ηνπ Φνξη Δξγνπηλ, ζηελ Καιηθόξληα, ε κεγαιύηεξε 

εγθαηάζηαζε εθπαίδεπζεο γηα επίγεηεο δπλάκεηο ζηνλ θόζκν, «κε ηα ρίιηα ηεηξαγσληθά κίιηα 

πξνθιήζεσλ(12)» -όπνπ δηδάζθνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζηθήο κάρεο ζε ειεύζεξν 

πεδίν- παξνπζηάδεη, ζήκεξα ζύκθσλα κε ηνλ ίδην αμησκαηηθό, ην ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα ζηελ 

εθπαίδεπζε: παξακέλεη «νπζηαζηηθά κε θαηνηθεκέλε δώλε».  

Γελ ιακβάλεη ππόςε «ηνπο πξόζθπγεο, ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηηο απαγνξεύζεηο 

θπθινθνξίαο, ηνλ έιεγρν πιήζνπο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο ζπκκνξίεο ζηνπο δξόκνπο, ηα 

ζρνιεία, ηνπο νπιηζκέλνπο πνιίηεο, ηηο αξξώζηηεο, ηηο καδηθέο απώιεηεο, ηελ αζηπλνκία, ηα 

πνιηηηζηηθά κλεκεία, ηηο ηδηνθηεζίεο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηηο ππνδνκέο, ηε ζξεζθεία», 

πνπ βξίζθνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ ζηξαηηώηε ζε αζηηθέο δώλεο. 

«Ο απξηαλόο ζηόρνο δελ ζα είλαη ε θνξπθή ελόο ιόθνπ: ζα βξίζθεηαη κέζα ζε θάπνην θηίξην, 

γεκάην ακάρνπο», θαηαιήγεη.  

Μασηηέρ νέος ηύπος  

ην έδαθνο ηεο επεηξσηηθήο Γαιιίαο, νη έλνπιεο δπλάκεηο δηαζέηνπλ γύξσ ζηηο είθνζη εηδηθέο 

εθηάζεηο γηα γπκλάζηα, πεδία βνιήο ή πξνζνκνηώζεηο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ εμνηθεησζεί 

κε ηηο κάρεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεηξαθόζηεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ην πνιύ ζε κέγεζνο 

ιόρνπ (από εθαηόλ ηξηάληα έσο εθαηόλ εβδνκήληα άλδξεο).  



Σν γεληθό επηηειείν, όκσο, ηξέθεη πνιιέο πξνζδνθίεο από ηελ αλάπηπμε ηνπ Κέληξνπ 

ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα Αζηηθέο Εώλεο, πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2006 ζηε ηζόλ 

(Ατλ): ε ζεκεξηλή επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ ζα επηηξέςεη, από ην 2011, ηελ 

εθπαίδεπζε ζε θιίκαθα ζπληάγκαηνο θαη ζε ζρεδόλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  

Με δνκέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ζε κάρεο ζε αζηηθό 

πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε κόληκεο «αληίπαιεο δύλακεο» κεγέζνπο ελόο ιόρνπ θαη ηελ 

επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο κηαο ηερλεηήο πόιεο ηξηώλ ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, ζα 

αλαπαξηζηά ην ζύλνιν ησλ ρσξνηαμηθώλ ζπλζεθώλ κέζα ζηηο νπνίεο νη ζηξαηηώηεο πξέπεη 

λα πνιεκήζνπλ.  

ύκθσλα κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε Νηηληηέ Λεξ, ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν ζα είλαη ην πξώην 

απηνύ ηνπ είδνπο ζηελ Δπξώπε, ζε κηα πξννπηηθή «πνιπεζληθή, δηαθιαδηθή, πνπ ζα ζπλδέεη 

κε πην καθξνπξόζεζκν ηξόπν ππνπξγεία, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλώζεηο».  

Οη νξγαλσηέο απηώλ ησλ παηρληδηώλ ζηξαηησηηθώλ ξόισλ παξαδέρνληαη όηη ε αλαπαξάζηαζε 

ηεο απεηιήο είλαη δύζθνιε: πξέπεη όρη κόλν λα πξνηείλνπλ έλα αμηόπηζην ζελάξην θαη ην 

αληίζηνηρν πεξηβάιινλ, αιιά λα δηαζέηνπλ θαη πξνζσπηθό πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελζαξθώζεη ηνπο ερζξνύο -ζηξαηηώηεο, πνιηηνθύιαθεο ή απινύο πνιίηεο.  

Σν πεξηβάιινλ, γηα λα εκπλεύζεη ηνπο «παίθηεο», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

πηζαλνύο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, πξαγκαηηθνί ή θαληαζηηθνί δεκνζηνγξάθνη κπνξνύλ 

λα «δηνρεηεπηνύλ» ζηε δξάζε.  

Με ηνλ ηξόπν απηό, εθπαηδεύνληαη νη ζηξαηηώηεο λα ελεξγνύλ κπξνζηά ζε κάξηπξεο, λα 

ζπλνδεύνληαη από νκάδα δεκνζηνγξάθσλ, λα απαληνύλ (ή όρη) ζε εξσηήζεηο θ.ιπ.  

Δπίζεο, νη ζηξαηηώηεο ιακβάλνπλ βαζηθέο γλώζεηο πνιεκηθνύ δηθαίνπ θαη, θπξίσο, 

εθπαηδεύνληαη ζηε ιεπηή εξκελεία ησλ θαλόλσλ εκπινθήο: ζηελ ίδηα πόιε, απέλαληη ζε πνιύ 

δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο ελέξγεηεο, ν ζηξαηηώηεο ζα κπνξεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόεο λα αλνίγεη 

ππξ από ηε κία πιεπξά ηνπ δξόκνπ, αιιά όρη από ηελ άιιε.  

Μεηά ην επεηζόδην κε ηνπο ππξνβνιηζκνύο ζην μελνδνρείν «Ηβνπάξ», ν γαιιηθόο ζηξαηόο 

ελζσκαηώλεη ζπζηεκαηηθά ζηηο απνζηνιέο ηνπ ζην εμσηεξηθό (ΟΡΔΧ) κία κνλάδα πεδηθνύ 

εηδηθεπκέλε ζηνλ «έιεγρν πιήζνπο» -«ηε ζηξαηησηηθή εθδνρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο»- 

όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα Secret Defense(13).  

Παπάπλεςπη δπάζη  

ε αληίζεζε κε ηνπο αζηπλνκηθνύο -γηα ηνπο νπνίνπο ε έλνπιε επέκβαζε απέλαληη ζε πιήζνο 

είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα θαζήθνληα- νη ζηξαηηώηεο δελ πξαγκαηνπνηνύλ επηρεηξήζεηο 



δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο παξά κόλν παξάπιεπξα. Ωο ιύζε δειαδή ηεο ζηηγκήο, κε ζηόρν λα 

απνηξαπεί ε θιηκάθσζε ηεο βίαο, θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα μαλαπεξάζνπλ ζε 

θαηάζηαζε κεγαιύηεξεο έληαζεο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, κε βαξύηεξα ζηξαηησηηθά κέζα: 

ηεζσξαθηζκέλα, κπνπιληόδεο, επίιεθηνπο ζθνπεπηέο, ζθύινπο θ.ιπ.  

Σν πεξηνδηθό «Fantassins» αλαξσηηέηαη, ζηελ εηζαγσγή αθηεξώκαηνο ζηνλ έιεγρν πιήζνπο, 

«κήπσο ε ρξήζε ηέηνησλ κεζόδσλ δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα: παξόηξπλζε λα ζηέιλνληαη 

αηηκώξεηα άνπινη πνιίηεο κπξνζηά ζε έλνπιεο δπλάκεηο, αλαζηνιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

όπισλ, αθόκε θαη θίλδπλν έθζεζεο ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο(14)».  

Ζ θηλεηή ρσξνθπιαθή, πνπ αλήθεη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, αιιά απνηειεί ελδηάκεζν ζώκα 

κεηαμύ αζηπλνκίαο θαη ζηξαηνύ θαη θαιείηαη όιν θαη ζπρλόηεξα λα ζπκκεηέρεη ζηηο γαιιηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην εμσηεξηθό, ζεσξείηαη θαιύηεξα εθπαηδεπκέλε γηα λα θάλεη ιεινγηζκέλε 

ρξήζε βίαο θαη λα ρεηξίδεηαη κε ζαλαηεθόξα όπια(15).  

Δλώ νξηζκέλνη εηδηθνί θνβνύληαη ηε ζύγρπζε θαη θαινύλ ηνπο ζηξαηησηηθνύο λα κελ αιιάμνπλ 

ηνκέα δξάζεο, ε δηνηθεηηθή ππαγσγή ηεο παιαηάο εζληθήο ρσξνθπιαθήο ζην ππνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ ππνδειώλεη όηη ηα όξηα κεηαμύ εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο γίλνληαη όιν θαη 

πην δπζδηάθξηηα. Καη κηα εκεξνινγηαθή ζύκπησζε, πνιύ ζπκβνιηθή: ε πξώηε δηαθιαδηθή 

νκάδα ηνπ γαιιηθνύ ζηξαηνύ άξρηζε λα εθπαηδεύεηαη ζηνλ πόιεκν ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ηελ 11 επηεκβξίνπ 2001...  
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