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1. Τι είναι ανταρτοπόλεμος;

Στρατιωτικές  και  παραστρατιωτικές  επιχειρήσεις  που  διεξάγονται  σε

κατεχόμενες  από  τον  εχθρό  ή  και  σε  εχθρικές  περιοχές  από  άτακτες,

βασικά ντόπιες δυνάμεις.

2. Τι είναι προεκτεινόμενη αποτροπή;

Η αποτροπή απειλών έναντι τρίτων.

3. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η Γαλλία ασκούσε μίνιμουμ αποτροπή εναντίον

της ΕΣΣΔ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο;

Ναι.   [Είχε  μικρό  σχετικά  αριθμό  πυρηνικών  όπλων,  που  στόχευαν

αποκλειστικά τις σοβιετικές πόλεις.]

4. Σε ποιον θεωρητικό παραπέμπει κατ’ εξοχήν η ιδέα της καταστροφής των

εχθρικών ενόπλων δυνάμεων;

Κλάουζεβιτς.

5. Έχετε τσακωθεί με το έτερο ήμισύ σας.  Έχετε να επιλέξετε μεταξύ του να

το χωρίσετε και να του κρατήσετε μούτρα.  Ποια από τις δύο επιλογές

είναι τακτική και ποια στρατηγική;

Το  να  το  χωρίσετε  είναι  στρατηγική  επιλογή και  το  να  του κρατήσετε

μούτρα είναι τακτική επιλογή.  [Το μεν είναι πιο μακροπρόθεσμο και πιο

σημαντικό από το δε.]

6. Είστε αντάρτες και αντιμετωπίζετε εσωτερικό συμβατικό αντίπαλο.  Σας

συμφέρει να είναι αλλοεθνής ή ομοεθνής;

Αλλοεθνής.  [Ελπίζετε ότι θα συσπειρώσετε τους ομοεθνείς σας εναντίον

του.]

7. Πόσες περίπου πυρηνικές κεφαλές διαθέτει η Βραζιλία;

Καμία.

8. «Οι  αρχάριοι  μιλούν  για  τακτική,  οι  ερασιτέχνες  για  στρατηγική,  οι

επαγγελματίες για …».  Συμπληρώστε.

Διοικητική μέριμνα.  [Ή αλλιώς επιμελητεία.]

9. Πού εδρεύουν και τι αποστολή έχουν οι τουρκικές στρατιές;

1η Στρατιά:  έδρα  Κωνσταντινούπολη,  αποστολή  Θράκη  [σωστά  και  τα

Ανατολική  Θράκη,  Δυτική  Θράκη,  σύνορα με  Ελλάδα/Βουλγαρία].   2η

Στρατιά:  έδρα  Μαλάτεια,  αποστολή  ανατολικά/νοτιοανατολικά  σύνορα

Τουρκίας  [σωστό και  το  «αντιμετώπιση Κούρδων»].   3η Στρατιά:  έδρα



Ερζίντζαν [θα πάρω σωστό και το Ερζερούμ], αποστολή σύνορα με πρώην

ΕΣΣΔ.  4η Στρατιά, γνωστή και ως Στρατιά του Αιγαίου: έδρα Σμύρνη,

αποστολή νησιά του Αιγαίου.

10. Θα συμφωνούσε ο φον ντερ Γκολτς με τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου

στο Ιράκ από τις ΗΠΑ την περίοδο 2003-2004;  Αιτιολογήστε.

Όχι.   Εκείνη  την  περίοδο  οι  ΗΠΑ  διεξήγαν  τον  πόλεμο  με  μικρή

κινητοποίηση.

Κ. Κολιόπουλος


