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1. Τι είναι στρατιωτική στρατηγική;

Είναι  η  χρήση  όλων  των  στρατιωτικών  μέσων  ενός  κράτους  για  την

επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του ενόψει πραγματικής ή

ενδεχόμενης σύγκρουσης

2. Τι είναι άμεση προσέγγιση;

Είναι η κατεύθυνση της πολεμικής προσπάθειας πρωτίστως εναντίον του

κέντρου  βάρους  (δηλαδή  του  ισχυρότερου  σημείου)  της  αντίπαλης

πολεμικής προσπάθειας.

3. Σουν Τσου: «Όλος ο πόλεμος βασίζεται…».  Συμπληρώστε.

Στην παραπλάνηση.

4. Ποιο  είδος  ναυτικού  αποκλεισμού  θεωρούσε  ο  Κόρμπετ  ως

απαρχαιωμένο;

Τον κλειστό ναυτικό αποκλεισμό.

5. Ποια ήταν η πέμπτη κατά σειρά χώρα που απέκτησε πυρηνικά όπλα;

Η Κίνα.

6. Έστω  ότι  η  Ρωσία  όντως  επηρέασε  το  αποτέλεσμα  των  τελευταίων

αμερικανικών  προεδρικών  εκλογών.   Επρόκειτο  για  «φθορά»  ή  για

«ελιγμό»;

«Ελιγμό».

7. Ποιοι  παράγοντες  έχουν  καταστήσει  ελκυστικότερη  τη  στρατηγική  της

εξουθένωσης για τη Δύση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο;

α.  Το  ότι  μετά  τον  Ψυχρό  Πόλεμο  η  Δύση  αντιμετωπίζει,  σε  γενικές

γραμμές, απειλές ήσσονος σημασίας.

β. Η μείωση των γεννήσεων στη Δύση, που πλέον καθιστά τη δυτική κοινή

γνώμη πιο ευαίσθητη σε ανθρώπινες απώλειες.

8. Μπορεί  η  επεκτατική  πολιτική  της  Τουρκίας  έναντι  της  χώρας  μας  να

εξηγηθεί βάσει του συστημικού επιπέδου ανάλυσης;  Αιτιολογείστε.

Μπορεί.  Εδώ και αρκετά χρόνια η τουρκική ισχύς έχει αυξηθεί σε σχέση

με την ελληνική.  Αυτό είναι που επιτρέπει στην Τουρκία να προσπαθεί να

ανατρέψει το status quo.

9. Πώς αξιολογείτε την αποτρεπτική φήμη του Προέδρου Τραμπ αναφορικά

με  τη  χρήση  χημικών  όπλων  από  το  καθεστώς  Άσαντ  στον  Συριακό

εμφύλιο;  Αιτιολογείστε.



Όταν, επί προεδρίας Τράμπ, το καθεστώς Άσαντ χρησιμοποίησε χημικά

όπλα στον Συριακό εμφύλιο,  ο Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες

δυνάμεις να πλήξουν συριακή αεροπορική βάση.  Συνεπώς, είμαι βέβαιος

ότι  αν  χρειαστεί  θα  το  ξανακάνει.   Άρα,  εκτιμώ  ότι  έχει  υψηλή

αποτρεπτική φήμη σ’ αυτό το ζήτημα.

10. Θα  συμφωνούσε  ο  Τζένγκις  Χαν  με  τη  στρατηγική  συμπεριφορά  των

Ρωμαίων το 146 π.Χ.;  Αιτιολογείστε.

Θα συμφωνούσε.  Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι ισοπέδωσαν την Καρχηδόνα και

την  Κόρινθο,  που  τους  είχαν  αντισταθεί.   Ακριβώς  το  ίδιο  έκανε  ο

Τζένγκις Χαν στις πόλεις που του αντιστέκονταν.


