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Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2020 

 

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Στο φύλλο της Κυριακής 26 Ιουλίου 2020, της έγκριτης και έγκυ-

ρης εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” δημοσιεύεται άρθρο του διακεκριμέ-

νου πρώην καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Θ. Μαυρο-

γορδάτου με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Χρήση και κατάχρηση της στρα-

τιωτικής ιστορίας”. 

Ο αρθρογράφος στην προσπάθειά του να αμφισβητήσει την αξία 

και τη σημασία της ύπαρξης και της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ιστορί-

ας Στρατού {ΔΙΣ} αναιτιολόγητα αποφαίνεται ότι “η στρατιωτική ιστο-

ρία αποτελεί προβληματικό πεδίο έρευνας και καταγραφής……”, σε άλ-

λο δε σημείο της περιγραφής του χαρακτηρίζει υποτιμητικά τις εκδόσεις 

της ΔΙΣ ότι “δίνουν την επίσης απατηλή εντύπωση αξιόπιστης και αντι-

κειμενικής τεκμηρίωσης” και συμπληρώνει χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία 

ότι “στην περιγραφή των επιχειρήσεων εμπλέκονται αναπόφευκτα σκο-

πιμότητες και τύχες ατομικές”.  

Τελικά, ολοκληρώνει και κλείνει το άρθρο του με το ανεπίτρεπτο 

και ανάρμοστο συμπέρασμα ότι “σε υποθετική πραγματική αναμέτρηση 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν ξέρω ποιος θα υπερισχύσει. Αλλά σε 

αναμέτρηση γελοίας προπαγάνδας επιπέδου νηπιαγωγείου έχουμε πολύ 

σοβαρές πιθανότητες να υπερισχύσουμε”.  

Εγώ, παρ’ ότι διαφωνώ, δεν θα επιδιώξω να αντιπαρατεθώ με τις 

θέσεις και απόψεις του αρθρογράφου, οι οποίες είναι προσωπικές και α-

πόλυτα σεβαστές, αλλά θα παραπέμψω για την πραγματική αποστολή και 

το έργο της ΔΙΣ στον πρώτο τόμο της στρατιωτικής ιστορίας, που κυ-

κλοφόρησε από την εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” ΤΟ 2014, στην επέτειο των 

100 ετών, από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Συγκεκριμένα, η ΔΙΣ είναι μια “μάχιμη” μονάδα πρώτης γραμμής 

για τον Ελληνικό Στρατό, η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, την κατα-

γραφή και τη διαφύλαξη της μεγάλης και λαμπρής στρατιωτικής ιστορίας 

της Πατρίδας μας. Έργο το οποίο επιτελεί με εξαιρετική αποτελεσματι-
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κότητα και συνέπεια και είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τη διεθνή επι-

στημονική κοινότητα. 

Η αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα στηρίζεται σε γραπτές πηγές, όπως 

σχέδια, διαταγές και εκθέσεις επιχειρήσεων, πίνακες σύνθεσης, συγκρό-

τησης και αποστολής μονάδων, συγκροτημάτων και σχηματισμών ή κα-

ταληφθέντα αρχεία των εχθρικών δυνάμεων. 

Σχετικά, με την τρομερή κατάληξη της Μικρασιατικής Εκστρατεί-

ας και τη Μικρασιατική Καταστροφή, η στρατιωτική ιστορία φωτίζει σε 

στρατιωτικό και διπλωματικό βάθος και δίδει την εξέλιξη αυτής της εθνι-

κής και ανθρώπινης τραγωδίας σε όλη της την έκταση και την τοποθετεί 

στην αληθινή ιστορική προοπτική της.  

Στη σύνθεση της ΔΙΣ προβλέπεται και υπηρετεί τόσον στρατιωτι-

κό, όσον και πολιτικό επιστημονικό προσωπικό κατάλληλο και ικανό για 

τη μελέτη των πηγών, την ανάλυση και εκτίμηση των στοιχείων και τη 

συγγραφή των ανάλογων ιστορικών βιβλίων. 

Κατόπιν της παραπάνω περιγραφής και παρουσίασης των αδιά-

ψευστων στοιχείων αβίαστα επισημαίνουμε τη στρεβλή και αδικαιολόγη-

τη κριτική στο προσωπικό και το έργο της ΔΙΣ.  

Τα αξιόλογα βιβλία της στρατιωτικής ιστορίας συνιστούν αδήριτο 

σημείο αναφοράς για την μελέτη, την γνώση και την κατανόηση της ελ-

ληνικής ιστορίας.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

 

    Με Τιμή 
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