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Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ήταν ανεπίσημη ένοπλη στρατιωτική 

οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1919 στην Ιρλανδία και είχε ως 

έδρα της το Δουβλίνο. Αρχικός στόχος της ήταν η πλήρης οικονομική και 

διοικητική ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία, η ίση 

μεταχείριση προτεσταντών και καθολικών και, στη συνέχεια, η προσκόλληση 

της Βορείου Ιρλανδίας, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Τα μέλη του 

ανέρχονταν στους 100.000, εκ των οποίων οι 15.000 ήταν μάχιμοι. 

 

Στη διάρκεια του Πολέμου Ανεξαρτησίας (1919-1921) ο ΙΡΑ εφάρμοσε 

τακτική ανταρτοπολέμου ενάντιον της Βρετανίας που περιελάμβανε ενέδρες, 

επιδρομές και πράξεις δολιοφθοράς. Μάλιστα, την 21η Νοεμβρίου του 1920 

μέλη του ΙΡΑ δολοφόνησαν δεκατέσσερις Βρετανούς πράκτορες και 

Ιρλανδούς συνεργάτες τους στο Δουβλίνο. Οι Βρετανοί προς απάντηση στην 

ενέργεια του ΙΡΑ σκότωσαν 15 άτομα, κατα την διάρκεια ποδοσφαιρικού 

αγώνα. Η ημέρα αυτή έμεινε στην ιστορία ως "Ματωμένη Κυριακή" (Βloody 

Sunday), καθώς βρήκαν το θάνατο συνολικά 32 άνθρωποι. Ύστερα από τις 

επιτυχίες αυτές του ΙΡΑ, η Βρετανική Κυβέρνηση προχώρησε σε ρύθμιση, η 

οποία προέβλεπε την δημιουργία Ιρλανδικού κράτους υπό την μορφή 

κτήσης. Αυτό όμως δίχασε τον ΙΡΑ και οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο (1922-

1923) μεταξύ των "Ατάκτων" και του Ελεύθερου Ιρλανδικού Κράτους. Οι 

τελευταίοι υπερίσχυσαν, ενώ ο στρατός των Ατάκτων διαλύθηκε. 



 

 

Η οργάνωση κηρύχτηκε παράνομη το 1931 και για δεύτερη φορά το 1936.  

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μέλη του ΙΡΑ προκαλούσαν πολλά 

προβλήματα στην κυβέρνηση του κράτους, η οποία εκτέλεσε 5 ηγετικά 

στελέχη και φυλάκισε άλλα τόσα. 

 

Στις 20 Ιουλίου του 1981 βόμβα του ΙΡΑ στο κέντρο του Λονδίνου σκότωσε 

τρεις άνδρες της έφιππης βασιλικής φρουράς και τραυμάτισε άλλους  23.  Το 

Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, 11 Βρετανοί στρατιώτες βρήκαν μοιραίο θάνατο 

σε μπαρ της Βόρειας Ιρλανδίας. Στις 12 Οκτωβρίου του 1984 μια ακόμη 

βόμβα του ΙΡΑ έκοψε στα δύο το Grand Hotel στο Μπράιτον όπου διέμεναν η 

πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, και μέλη του υπουργικού 



συμβουλίου της. Σκοτώθηκαν πέντε άτομα και ακρωτηριάστηκαν πολλά άλλα 

μεταξύ και του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Νόρμαν Τέμπιτ.  

Ο ΙΡΑ συνέχισε την ένοπλη δράση του και κατά την δεκαετία 1984-1994. 

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριου του 1991 επιτέθηκαν στην Βρετανική 

πρωθυπουργική κατοικία, στην οποία συνεδρίαζαν οι υπουργοί της 

Μ.Βρετανίας. Η επίθεση προκάλεσε μόνο υλικές καταστροφές. Το 1993 έγινε 

προσπάθεια ειρήνευσης και από τις δύο πλευρές, υπο την προϋπόθεση ότι η 

οργάνωση θα εγκατέλειπε την ένοπλη δράση. Ωστόσο, η επίσημη 

ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον ΙΡΑ εγίνε ένα χρόνο αργότερα, στις 31 

Αυγούστου του 1994, ύστερα απο 25 χρόνια πολέμου. 

 

Προτεινόμενες ταινίες 

1. Bloody Sunday : δημοσιεύτηκε στις 16/01/2002 

Directed by: Paul Greengrass 

Produced by: Mark Redhead 

Written by: Paul Greengrass 

Starring: James Nesbitt 

                Allan Gildea 

                Jerrard Crossan 

Country: Ireland 



2.The crying game: δημοσιεύτηκε το 1992 

Directed by- Written by : Nail Jordan 

Produced by: Stephen Woolley 

Starring: Stephen Rea 

                Miranda  Richardson 

                Jaye Davidson 

                Forest Whitaker 

Country: Ireland, UK, Japan 

Προτεινόμενα τραγούδια:  

1.U2-Bloody Sunday(δημοσιεύτηκε 29/09/2006) 

2.Stiff little fingers-Nobody’s Heroes (1980) 

 

Βιβλιογραφία- πηγές: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ιρλανδικός_Δημοκρατικός_Στρατός 

taneatismikrospilias24.weebly.com/kappaomicronsigmamuomicronsigmaf/-ira 

https://www.youtube.com/watch?v=JFM7Ty1EEvs 

https://www.youtube.com/watch?v=6sssXPYcXZc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ιρλανδικός_Δημοκρατικός_Στρατός
https://www.youtube.com/watch?v=JFM7Ty1EEvs
https://www.youtube.com/watch?v=6sssXPYcXZc


ΕΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Η ΕΤΑ που σημαίνει Βασκική γη Και Ελευθερία είναι Βασκική εθνικιστική και 

αυτονομιστική οργάνωση, που δρα στη Ισπανία, όπου υιοθετώντας πολλές 

φορές βίαιες μεθόδους στην εκστρατεία που αναλαμβάνει για αναγνώριση 

βασκικού κράτους, έχει χαρακτηρισθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως 

τρομοκρατική οργάνωση. 

Ίδρυση: Ιδρύθηκε αρχικά ως οργάνωση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς  των Βάσκων το 1959 καθώς για να εξασκήσει αντίσταση 

ενάντια στη δικτατορία του Φράνκο. Κατα την διάρκεια της δράσης της 

προέβη σε 800 δολοφονίες , δεκάδες απαγωγές  και γύρω στα 700 μέλη της  

φυλακίστηκαν στην Ισπανία , τη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Το πολιτικό 

σκέλος της οργάνωσης θεωρήθηκε το παράνομο κόμμα Μπατασούνα 

ωστόσο, το ίδιο το κόμμα το αρνήθηκε.Λόγω  του τελευταίου κύκλου 

συλλήψεων των μελών της σε Γαλλία και Ισπανία , ο ΕΤΑ , είχε 

αποδυναμωθεί, γιαυτό  ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός. Αξίζει να 

σημειωθεί,ότι  είναι η τρίτη φορά που η τρομοκρατική αυτή οργάνωση 

προχώρησε σε μια τέτοια δέσμευση ,καθώς τις προηγούμενες δύο φορές 

αθέτησαν τον λόγο τους. Στη συνέχεια, με νέα ανακοίνωση δεσμεύτηκε να 

προχωρήσει σε μόνιμη κατάπαυση πυρός, η οποία θεωρείται μη επαρκής 

απο την Ισπανική κυβέρνηση. Στις 21/10/11 η ΕΤΑ ανακοίνωσε τη παύση της 

ένοπλης δραστηριότητας της οργάνωσης. 

Ιδεολογική διαμόρφωση: Η ΕΤΑ ξεκίνησε τη δράση της στις 18 Ιουλίου 

του 1961, όταν μέλη της προσπάθησαν να εκτροχιάσουν ένα τρένο γεμάτο με 

εθελοντές του Φράνκο που ταξίδευαν στο Σαν Σεμπαστιάν για να τιμήσουν 

την επέτειο της “εθνικής εξέγερσης”. Την επόμενη χρονιά συγκλήθηκε η 

πρώτη Συνέλευση της ΕΤΑ στο μοναστήρι στη Γαλλία, στην οποία τέθηκαν ως 

αρχές της ιδεολογίας της, η ιστορική αναγέννηση, το λαϊκό κράτος, η 

ανάδειξη της βασκικής γλώσσας ως κομβικού στοιχείου της εθνικής 

ταυτότητας και η ανεξαρτησία της Χώρας των Βάσκων. 

 Το πολιτικό σκέλος της ΕΤΑ και η οριστική απόσχιση. 

Μετά τον θάνατο του Φράνκο, η ΕΤΑ στήριξε την ίδρυση ενός πολιτικού 

κόμματος που θα εκπροσωπούσε την ιδεολογία της οργάνωσης πριν τις 

πρώτες γενικές εκλογές του 1977, το οποίο ονομάστηκε ΕΙΑ , δηλαδή Βασκικό 

Κόμμα για την Επανάσταση. Το ΕΙΑ πήρε μέρος στις εκλογές μέσω της 



υποψηφιότητας της ΕΕ ,που ήταν το εθνικιστικό κόμμα της Βασκικής 

Αριστεράς (και το οποίο το 1993 απορροφήθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα). 

 

' 

 

Τα πιο αιματηρά χτυπήματα της οργάνωσης: 

- 20 Δεκεμβρίου 1973. Η ΕΤΑ σκοτώνει στη Μαδρίτη τον ναύαρχο και 
πρόεδρο του υπουργικού συμβουλίου, Λουίς Καρέρο Μπλάνκο, 
ενεργοποιώντας μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το οδόστρωμα τη 
στιγμή που το αυτοκίνητο του διαδόχου του Φράνκο περνούσε από το 
σημείο. Από τη σφοδρή έκρηξη, το όχημα “ίπταται” πάνω από το διπλανό 
κτίριο και μένει κρεμασμένο στην ταράτσα από την εσωτερική πλευρά του 
ακάλυπτου! Εκτός από τον ναύαρχο, δυο ακόμα άτομα χάνουν τη ζωή τους 
στο πιο εντυπωσιακό χτύπημα στην 52χρονη ιστορία της οργάνωσης. 

29 Ιουλίου 1979. Τρεις βόμβες εκρήγνυνται σχεδόν ταυτόχρονα στο 
αεροδρόμιο “Barajas” και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της “Atocha” και 
του “Chamartín”, προκαλώντας χάος στη Μαδρίτη. Πεθαίνουν 8 πολίτες και 
τραυματίζονται άλλοι 100. 

- 14 Ιουλίου 1986. Δώδεκα αστυνομικοί χάνουν τη ζωή τους στην πλατεία 
Republica Dominicana της Μαδρίτης, μετά από έκρηξη παγιδευμένου με 
εκρηκτικά αυτοκινήτου τη στιγμή που το όχημα που τους μετέφερε, βρέθηκε 
ακριβώς δίπλα. Τραυματίζονται άλλοι 56, οι περισσότεροι περαστικοί. 

- 19 Ιουνίου 1987. Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά και 
παρκαρισμένο στο παρκινγκ του πολυκαταστήματος “Hipercor” στη 
Βαρκελώνη, σκοτώνει 21 άτομα και προκαλεί τραύματα σε άλλα 40. Η ΕΤΑ 
αναλαμβάνει την ευθύνη, όμως γνωστοποιεί ότι είχε ενημερώσει την 
αστυνομία πριν την έκρηξη χωρίς η τελευταία να εκκενώσει το κτίριο. 



- 11 Δεκεμβρίου 1987. Έντεκα άτομα, ανάμεσά τους 5 κοριτσάκια, χάνουν 
τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας στο Αρχηγείο της Αστυνομίας στη Σαραγόσα. 

- 8 Δεκεμβρίου 1990. Ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο 
ανατινάζεται στην πόλη Σαμπαδέλ (Βαρκελώνη) τη στιγμή που περνάει από 
δίπλα του μια κλούβα που μεταφέρει αστυνομικούς. Σκοτώνονται 6 από 

αυτούς και τραυματίζονται άλλοι 12. 

- 30 Οκτωβρίου 2000. Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά σκοτώνει 

έναν ανώτατο δικαστή, τον οδηγό και τον σωματοφύλακά του. 

Τραυματίζονται άλλοι 64 περαστικοί, ένας εκ των οποίων (οδηγός ενός 

διερχόμενου λεωφορείου), υποκύπτει λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά 

του. 

 

 

 

Βιβλιογραφία-Πηγές: http://longreads.oneman.gr/eta   

Τίτλος: ΕΤΑ, ο εφιάλτης των Βάσκων (Θανάσης Κρεκούκιας) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A4%CE%91 Τίτλος: ΕΤΑ (Από 

τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια) 

http://longreads.oneman.gr/eta
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A4%CE%91


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


