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Ξ
η μέ ρω μα της 28ης Ο κτω βρί ου του 

1940, και στις πλα γιές της ο ρο σει-

ράς της Πίν δου, α πό το Γράμ μο μέ χρι το 

Σμό λι κα το φθι νο πω ριάτι κο κρύ ο ή ταν 

πιο τσου χτε ρό α πό τα συ νη θι σμέ να. Ο 

φε τι νός χει μώ νας προ μηνυό ταν πιο δύ-

σκο λος και οι προ βλέ ψεις των βο σκών 

ή ταν για πολ λά χιό νια και πα γε τούς. Γλυ-

κο χά ρα μα, ώ ρα 05:30, και οι φα ντά ροι 

στα προ χω ρη μέ να φυ λά κια της ε μπρο-

σθο φυ λα κής βρί σκο νταν σε κα τά στα ση 

ε τοι μό τη τας. Τό τε εκ δη λώ θηκε με μί α 

πυ κνή ο μο βρο ντί α βλη μά των α πό βα ρύ 

πυ ρο βο λι κό η ε πί θε ση των Ιτα λών ε νά-

ντια στους Έλ λη νες. Έ να νέ ο κε φά λαιο 

ά νοι γε στην ι στο ρί α της Ελ λά δας…

Μια ε ντυ πω σια κή αν θρω πο θά λασ σα 

αν δρών, μη χα νο κί νη των αρ μά των, ιπ πι-

κού και με τα γω γι κών ζώ ων που εί χαν την 

ε να έ ρια κά λυ ψη δε κά δων σύγ χρο νων 

μαχη τι κών α ε ρο πλά νων ξε χύ θη κε με 

εμ φα νέ στα το το συ ναί σθη μα της υ πε ρο-

ψί ας -ε κεί νο το φρι χτό συ ναί σθη μα που 

στη ρί ζε ται στην υ περ βο λή των α ριθ μών- 

για να σα ρώ σει στο πέ ρα σμά του την Ελ-

λη νι κή γη, ξε κι νώ ντας α πό το Γράμ μο και 

φτά νο ντας μέ χρι το Αι γαί ο πέ λα γος.

Δύ ο ά ρι στα ε ξο πλι σμέ νες, σε πλή ρη 

σύν θε ση, Ι τα λι κές Με ραρ χί ες και συ γκε-

κρι μέ να η 23η Με ραρ χί α Πε ζι κού (α πο κα-

λού με νη Φε ράρα) και η 131η Με ραρ χί α 

Αρ μά των (α πο κα λού με νη Κέ νταυρος), 

ε νι σχυ μέ νες σε πε ζι κό με τάγ μα τα Αλ βα-

νών και με λα νο χι τώ νων και υ ποστη ρι ζό-

με νες α πό βα ρύ πυ ρο βο λι κό και ο ρει νές 

πυ ρο βο λαρ χί ες κά τω α πό την κά λυ ψη 

δε κά δων μα χη τι κών και βομ βαρ δι στι κών 

α ε ρο σκα φών, διέ σχι σαν τις γραμ μές των 
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Ελ λη νο-Αλ βα νι κών συ νό ρων και μπή καν 

στην κοι λά δα του Δρί νου έ χο ντας σαν 

τε λι κό τους στό χο τα Γιάν νε να.

Προς δυ τι κά, στο χώ ρο της Θε σπρω τί ας 

με τε λι κό στό χο τους Φι λιά τες ει σέβα λε η 

51η Με ραρ χί α Πε ζι κού ε νι σχυ μέ νη με το 

3ο Σύ νταγ μα Γρε να διέ ρων, το 6ο Σύ νταγ μα 

ιπ πι κού και ε πί λε κτα τάγ μα τα Αλ βα νών και 

Με λα νο χιτώ νων, ε νώ η κά λυ ψη της α πό πυ-

ρο βο λι κό και α ε ρο πο ρί α ή ταν ά ρι στη.

Την ί δια η μέ ρα, (28η Ο κτω βρί ου 

1940), λί γες ώ ρες αρ γό τερα, η πα νί σχυ-

ρη Ι τα λι κή α ε ρο πο ρί α πραγ μα το ποιού σε 

ε πι θέ σεις σε πο λε μικούς στό χους και 

πό λεις στο ε σω τε ρι κό της Ελ λά δας. Βομ-

βαρ δί στη καν ο Πει ραιάς και το Τα τό ι 

χω ρίς ου σια στι κά α πο τε λέ σμα τα, ό πως 

βομ βαρ δί στη καν και πά λι, χω ρίς ση μα-

ντι κές α πώ λειες, η διώ ρυ γα της Κο ρίν θου 

και η ναυ τι κή βάση της Πρέ βε ζας, ό πως 

και οι στό χοι στη Μα κε δο νί α. Ο μο να δι-

κός βομ βαρ δι σμός που φά νη κε να έ χει 

α πο τε λέ σμα τα για τους ε πι τι θέ με νους 

Ι τα λούς ή ταν εκεί νος που έ γι νε στην Πά-

τρα ό που οι α πώ λειές μας σε ά μα χο πλη-

θυ σμό, κα τά κύριο λό γο παι διά σχο λι κής 

η λι κί ας, ή ταν κα τά γε νι κή ο μο λο γί α πο λύ 

με γά λες. Οι πό λε μοι ό μως πο τέ δεν κερ-

δή θη καν με τις δο λο φο νί ες παι διών!...

Στην ο ρο σει ρά της Πίν δου, α πό το Γράμ-

μο έ ως τον Σμό λι κα, οι Ι τα λοί έ ρι ξαν έ ναν 

ό γκο αν δρών και μα χη τών που α παρ τί ζο-

νταν α πό 5 με ραρ χί ες Πε ζι κού με πλή ρη 

κά λυ ψη πυ ρο βο λι κού και μη χα νο κι νή των, 

μί α Με ραρ χί α Τε θω ρα κι σμένων και ε πί λε-

κτα Σώ μα τα ιπ πι κού, ε νώ στα εν δό τε ρα 

της Αλ βα νί ας -ό λα υ πό την η γε σί α του 
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κα θώς πέ τυ χε να δη μιουρ γή σει και να κρα-

τή σει έ να ρήγ μα α νά με σα στις το πο θε σί ες 

Γράμ μος-Γκα μή λα. Η ει ρω νεί α φά νη κε 

αρ γό τε ρα και για την «Τζού λια» κα θώς 

4.500 άν δρες της έ πε σαν στη συ νέ χεια 

αιχ μά λω τοι στα χέ ρια των Ελ λή νων...

Ό ταν άρ χι σε να πέ φτει το σού ρου πο, 

οι ο ρο σει ρές εί χαν βα φτεί στο αί μα, οι 

κα τα πρά σι νες πλα γιές μύ ρι ζαν μπα ρού-

τι και κα μέ να πεύ κα και το χώ μα τους 

εί χε με τα βλη θεί σε μαύ ρο-γκρι. Κα θώς 

έ κλει νε ε κεί νη η πρώ τη η μέ ρα Πο λέ μου 

για τους Έλ λη νες εί χε ή δη χα ρα κτη ρι σθεί 

Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ με κά θε πι θα νή ση μα σία που 

έ χει ο ό ρος και σε ψυ χο κοι νω νι κή διά στα-

ση που μπο ρεί να πά ρει.

Στις 28 Ο κτω βρί ου του 1940, έ νας μι-

κρός, πά ντα α πεί θαρ χος και φτω χά ε ξο πλι-

σμέ νος λα ός βρέ θη κε α ντι μέ τω πος με μί α 

πα νί σχυ ρη Ι τα λί α έ τοι μη να κα τα βροχθί σει 

κά θε σπι θα μή ελ λη νι κής γης στην ε πι θυ μί α 

της να προ ε κτα θεί η γε μονι κά στο χώ ρο της 

Στρα τη γού Βι σκό ντι Πρά σκα- στάθ μευαν 

δύ ο α κό μη ε τοι μο πό λε μες και πλή ρεις Με-

ραρ χί ες Πε ζι κού και ι σχυ ρές α ε ρο πο ρι κές 

δυ νά μεις υ πο λογι ζό με νες σε 150 με 160 

ε τοι μο πό λε μα σκά φη κά θε τύ που.

Ο νό μος των πι θα νο τή των ή ταν α ναμ-

φί βο λα δυ σμε νής για τους α μυ νό με νους 

Έλ λη νες. Το παι χνί δι φαινόνταν να εί ναι 

«χα μέ νο α πό χέ ρι». Κα θώς ε ξε λίσ σον ταν 

οι ώ ρες της η μέ ρας, οι α σθε νέ στε ρες δυ-

νά μεις μας υ πο χώ ρη σαν με ε πιβρα δυ ντι-

κούς ε λιγ μούς α κο λου θώ ντας τα σχέ δια 

του ΓΕΣ, τα ο ποί α δεν προ έ βλε παν τί πο τε 

άλ λο πα ρά κα θυ στέ ρη ση του ε χθρού, 

α να σύ ντα ξη των δυ νά με ών μας και α μυ ντι-

κή σύ μπτυ ξη στη θέ ση Ε λαί ας - Κα λα μά. 

Έ τσι α κρι βώς ε ξε λί χθη καν τα πράγ μα τα 

ε κεί νες τις πρώ τες ώ ρες της πρό στυ χης 

ε πί θε σης των Ι τα λών. Κά ποια προ βλή μα τα 

στην ελ λη νι κή α μυ ντι κή γραμ μή σύ μπτυ-

ξης δη μιούρ γη σε η Ι τα λι κή 3η Με ραρ χί α 

Αλ πι νι στών (η α πο κα λού με νη Τζού λια), 
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ται τώ ρα που έ χουν α νοι χτεί τα ε πί ση μα 

έγ γρα φα του Foreign Office και πολ λών 

δι πλω μα τι κών υ πη ρε σιών άλ λων χω ρών, 

εκ φρά ζο νταν «φό βοι και α νη συ χί ες ό τι ο 

Με τα ξάς, ή θε λε τη συμ μα χία με τον Ά ξο-

να, ό πως ί σως ο Φράν κο της Ι σπα νί ας και 

ο Σα λα ζάρ της Πορ το γα λίας...».

Εί ναι, ό μως, ε πί σης α λή θεια ό τι η Με-

γά λη Βρε τα νί α ή ταν η κυ ρί αρ χη δύ να μη 

μέ σα στα «ελ λη νι κά πράγ μα τα». Ου σια-

στι κά, η Γερ μα νί α του Χί τλερ ή ταν ε κεί νη 

που εί χε α να πτύ ξει με γά λες οι κο νο μι κές 

α νταλ λα γές με την πα τρί δα μας. Οι ελ λη-

νι κές ε ξα γω γές προς τη Γερ μα νί α το 1937 

έ φθα ναν το 35% ό λου του ε ξα γωγι κού 

μας ε μπο ρί ου, ε νώ οι ει σα γω γές α πό την 

ί δια χώ ρα α ντι προ σώ πευαν το 26% ό λου 

του ει σα γω γι κού μας ε μπο ρί ου. Τον ί διο 

χρό νο τα με γέ θη ει σα γω γών-εξα γω γών με 

την Αγ γλί α ή ταν 13% και 10%, α ντί στοι χα, 

ή με άλ λα λό για το ι σο ζύ γιο εμπο ρι κών 

α νταλ λα γών μας με την Αγ γλί α ή ταν σε 

βά ρος της Ελ λά δας, ε νώ ταυ τόχρο να ή ταν 

μό λις το 1/3 ε κεί νων που εί χα με με τη Γερ-

μα νί α του Χί τλερ, η ο ποία α πορ ρο φού σε 

τη μι σή ελ λη νι κή πα ρα γω γή κα πνού...

Στην Ελ λη νι κή οι κο νο μί α η ύ παρ ξη Αγ-

γλι κών ε ται ρειών και ε πι χει ρή σε ων ή ταν 

εμ φα νέ στα τη, ε νώ ταυ τό χρο να η Αγ γλί α 

Α να το λι κής Με σο γεί ου, ό πως α κρι βώς εί χε 

κά νει και την άνοι ξη του 1939, πα τώ ντας 

πό δι στη γει το νι κή Αλ βα νί α...

Γλυ κο χά ρα μα και ώ ρα 05:30 π.μ. οι 

Ι τα λι κές δυ νά μεις ε πι τέ θη καν ε νά ντια 

στους φρου ρούς των συ νό ρων μας με 

την Αλ βα νί α, ε πει δή ο τό τε Πρω θυ πουρ-

γός της χώ ρας, Ιω άν νης Με τα ξάς, λί γες 

μό νο ώ ρες νω ρί τε ρα, εί χε δη λώ σει προς 

τη Ρώ μη μέ σω του Ι τα λού πρε σβευ τή 

στην Α θή να έ να δυ να τό και α να πάντε χο 

ελ λη νι κό... Ο ΧΙ!

ΚΑ ΘΩΣ ΑΡ ΧΙ ΖΕ Η ΘΥ ΕΛ ΛΑ

Ο Δεύ τε ρος Πα γκό σμιος Πό λεμος, 

που ξε κί νη σε ου σια στι κά το Σε πτέμ βριο 

του 1939 και κρά τη σε έ ξι ο λά κε ρα χρό-

νια α φή νο ντας πί σω του κα τα στρο φές 

πρω τό γνω ρες για την αν θρω πό τη τα ολά-

κε ρη, δε φαι νό ταν να α πει λεί την Ελ λά δα, 

η τύ χη της ο ποί ας βρι σκό ταν στα χέ ρια 

του Ιω άν νη Με τα ξά, ο ο ποί ος κυ βερ νού σε 

«ε λέ ω του Βα σι λιά Γε ωρ γί ου...».

Εί ναι α λή θεια ό τι μέ σα στον Ελ λα δι κό 

χώ ρο κα θώς φού σκω νε σε ο λό κλη ρη την 

Ευ ρώ πη το φά σμα του πο λέ μου α πό τις 

δυ νά μεις του Ά ξο να εί χαν α να πτυ χθεί α ντι-

πα ρα θέ σεις και υ πό γεια ρεύ μα τα που στό-

χευαν να «ζεύ ξουν 

την Ελ λάδα» 

εί τε στο άρ-

μα του Ά ξο-

να εί τε στο 

ά ρ  μ α  τ η ς 

Βρε τα νί ας. 

Σε κά ποιες 

μά λι στα μυ-

στι κές ε κτι-

μή σεις της 

κα τά στα σης 

στην Ελ λά δα, 

ό πως φαί νε-



13

ή ταν και η κυ ριό τε ρη πι στώ τρια της χώ-

ρας, κα θώς Άγ γλοι ο μο λο γιού χοι κρα τού-

σαν το 67% πε ρί που των ο μο λο γιών του 

ε ξω τε ρι κού δα νει σμού της χώ ρας, που 

α νέρ χο νταν το 1937 στο πο σό των 78 

περί που ε κα τομ μυ ρί ων δραχ μών.

Ό πως φαί νε ται α πό δι πλω μα τι κά έγ-

γρα φα που έ γι ναν πλέ ον δη μό σια ντο-

κουμέ ντα, ο Με τα ξάς εί χε πολ λές φο ρές 

πα ρα πο νε θεί στη Βρε τα νι κή κυ βέρ νη ση, 

αλ λά και στο βα σι λιά της Ελ λά δος, Γε ώρ-

γιο, για τις υ περ βο λι κές α παι τή σεις των 

Άγ γλων ο μο λο γιού χων και για το ευ νο ϊ κό 

κα θε στώς μέ σα στο ο ποί ο δραστη ριο-

ποιού νταν οι αγ γλι κές ε πι χει ρή σεις που 

λει τουρ γού σαν στην Ελ λάδα.

Λέ γε ται ό τι στο «ε νερ γη τι κό» του Με τα-

ξά ή ταν και η προ σπά θεια να ε ξα γορά σει 

τις με το χές της Αγ γλι κής ε ται ρεί ας Eastern 

Telegraph Company, η ο ποί α εί χε συγ χω-

νευ θεί με την Cable and Wireless LTD, και η 

ο ποί α εί χε υ πό τον έ λεγ χό της το τη λε πι κοι-

νω νια κό δί κτυο της Ελ λά δας, αλ λά η προ-

σπά θεια τορ πι λί σθη κε α πό την ε πί ση μη 

Αγ γλι κή Κυ βέρ νη ση, κα θώς 

με τον έ λεγ χο των 

τη λε πι κοινω-

νιών α σκού σε και έ λεγ χο των μη νυ μά των 

που α ντάλ λασ σαν ξέ νες πρε σβεί ες της Α θή-

νας με τις πρω τεύ ου σες των χω ρών τους.

Βέ βαια ο Με τα ξάς προ σπά θη σε να 

ε ξα γο ρά σει υ πέρ του Με το χι κού τα μεί ου 

Στρα τού τις ξέ νες Α σφα λι στι κές Ε ται ρεί ες 

που λει τουρ γού σαν στην Ελ λά δα (οι πε ρισ-

σό τε ρες α πό τις ο ποί ες ή ταν Βρε τα νι κές) 

και πά λι βρή κε α ντι μέ τωπη την Αγ γλι κή Κυ-

βέρ νη ση και η προ σπά θειά του α πέ τυ χε.

Ε λέγ χο ντας τα πράγ μα τα στην Ελ λά δα 

μέ σω της Βα σι λι κής Αυ λής του Γε ωρ γίου, 

η Βρε τα νι κή δι πλω μα τί α δεν «κο πτό ταν 

ι διαί τε ρα» για τα ελ λη νι κά πράγμα τα ό σο 

για τα συμ φέ ρο ντα των «υ πη κό ων του 

Βρε τα νι κού Στέμ μα τος» που δρα στη ριο-

ποιού νταν εί τε ως φυ σι κά εί τε ως Νο μι κά 

πρό σω πα στον Ελ λα δι κό χώρο.

Ο πρε σβευ τής Waterlow μι λού σε πο λύ 

χα ρα κτη ριστι κά για την Ελ λά δα και τους Έλ-

λη νες ό ταν έ γρα φε, με τα ξύ άλ λων (PRO/FO 

371-22370) «...H δη μο-
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κρα τί α στην Ελ λά δα υ πήρ ξε τα τε λευ ταί α 

ε κα τό χρό νια μί α φάρ σα. Η ύ παρ ξη της 

δι κτα το ρί ας, ό μως, δε ση μαί νει ό τι το κα-

θε στώς θα ε ξε λι χθεί ο λο κλη ρω τι κά στο 

πρό τυ πο του Χι τλε ρι σμού και α πό ά πο ψη 

ι δε ο λο γί ας και δο μής δεν εί ναι α πό λυ τα 

φα σι στι κό... Η πα ρου σί α του βα σι λιά αλ λά 

και η ό λη πο λι τι κή του Με τα ξά δε δεί χνουν 

ό τι το κα θε στώς του θα γεί ρει προς το φα-

σι σμό και τη Γερ μα νο φι λί α...».

Σε έ να άλ λο, ε πί σης φο βε ρά α πο κα λυ-

πτι κό ντο κου μέ ντο που δί νει α νά γλυ φο το 

πνεύ μα της ε πο χής, τις σχέ σεις α νά με σα 

σε Ελ λά δα και Αγ γλί α, ο Διευ θυ ντής του 

Νό τιου Το μέ α του Βρε τα νι κού Υ πουρ γεί ου 

Ε ξω τε ρι κών κα θη συ χά ζο ντας τους Άγ γλους 

ο μο λο γιού χους γρά φει (PRO/FO 

371-22355) τα α κό λου θα: «...

α πό τη σκο πιά των Βρε τανι-

κών συμ φε ρό ντων αυ τό 

που χρειά ζε ται η Ελ λά δα 

εί ναι η κυ βέρ νη σή της 

να εί ναι στα θε ρή, ευ συ νεί δη τη και τί μια, ό σο 

μπο ρεί φυ σι κά να πε ρι μέ νει κα νείς να εί ναι 

οι ελ λη νι κές κυ βερ νή σεις, και ο αρ χη γός ή 

οι αρ χη γοί να υ πο λο γίζουν στο Βρε τα νι κό 

πα ρά γο ντα... Η πα ρού σα κυ βέρ νη ση έ χει 

λί γο-πο λύ τα προ σόντα αυ τά..».

Στις 3 Ο κτω βρί ου 1938, λί γο με τά 

την ι στο ρι κή πλέ ον «Συμ φω νί α του Μο-

νά χου», ο Με τα ξάς ζή τη σε α προ κά λυ-

πτα α πό τους Άγ γλους τη σύ να ψη μιας 

συμ μα χί ας που θα ή ταν χρή σι μη και για 

τις δύ ο χώ ρες σε πε ρί πτω ση πο λέ μου. 

Ο Με τα ξάς επέ με νε δη λώ νο ντας ό τι η 

γερ μα νι κή «πέ μπτη φά λαγ γα» α λώ νι ζε 

κυ ριο λε κτικά τα Βαλ κά νια και την Ελ λά-

δα και ζη τού σε α πό την Αγ γλί α «...ε νό ψει 

των ό σων γνω ρί ζου με ό τι κά νε τε για την 

Τουρ κί α έ χου με (σχε δόν) το δι καί ω μα 

να α ναμέ νου με α πό σας να κά νε τε κά τι 

και για την Ελ λά δα...». Η Αγ γλι κή πλευ ρά 

ό μως πα ρέ μει νε «κου φή»...

Λί γους μή νες αρ γό τε ρα, με τά την ει σβο-

λή της Ι τα λί ας στην Αλ βα νί α, τον Απρί λιο 

του 1939, η Αγ γλί α και η Γαλ λί α εγ γυ ή θη-

καν ε πί ση μα και δη μό σια την α νεξαρ-

τη σί α της Ελ λά δας και της Ρου μα νί ας 

και υ πο σχέ θη καν να βο η θή σουν σε 

περί πτω ση που θα δέ χο νταν ε πί θε-

ση α πό τρί τη χώ ρα..

Ό πως φά νη κε αρ γό τε ρα αυ τή 

«η εγ γύ η ση» δεν α πο τε λού σε και 

δή λω ση α νά ληψης συ γκε κρι μέ νων 

υ πο χρε ώ σε ων σε πε ρί πτω ση πο λέ-

μου, ό πως αρ χι κά εί χαν πιστέ ψει 

ό λοι στην Ελ λά δα. Η Βρε τα νι κή στρα-

τη γι κή έ βλε πε πε ρισ σό τε ρη χρησι μό-

τη τα στην Ελ λά δα σαν «ου δέ τε ρη 

χώ ρα» πα ρά σαν σύμ μα χό της (πράγ-

μα που α παι τού σε και τη δέ σμευ ση 

αν δρών και πο λε μι κού υ λι κού μέ σα 

στον ελ λα δικό χώ ρο...).

Στους μή νες που α κο λού θη σαν 
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την Ι τα λι κή κα τά λη ψη της Αλ βα νί ας μέ-

χρι και το Σε πτέμ βριο του 1939 μέ σα 

α πό δι πλω μα τι κές ε νέρ γειες τις ο ποί ες 

και ε πικρο τού σαν οι Άγ γλοι, ε πήλ θε μί α 

στα δια κή βελ τί ω ση στις Ελ λη νο ϊ τα λι κές 

σχέ σεις. Και κα θώς έ λη γε το σύμ φω νο 

«φι λί ας» α νά με σα στη χώ ρα μας και την 

Ιτα λί α (που εί χε ε πι κυ ρω θεί το 1929 και 

ό ρι ζε ό τι «…σε πε ρί πτω ση που έ να α πό 

τα συμ βαλ λό με να Κρά τη δε χό ταν ε πί θε-

ση α πό τρί τη χώ ρα, το άλ λο θα τη ρού σε 

ουδέ τε ρη στά ση σε ό λη τη διάρ κεια του 

πο λέ μου», κτλ.) και εί χε αρ χί σει να διαφαί-

νε ται μια πι θα νό τη τα Αγ γλο-Ι τα λι κής 

σύρ ρα ξης, ο Με τα ξάς θε ώ ρη σε καλό να 

ευαι σθη το ποι ή σει τη Βρε τα νι κή δι πλω μα-

τί α πά νω στο θέ μα.

Ο Μου σο λί νι κά λε σε τον πρε σβευ τή 

του, Γκρά τσι, α πό την Α θή να στη Ρώ μη 

και του έ δω σε την ε ντο λή να ζη τή σει 

α πό το Με τα ξά την α να νέ ω ση του συμ-

φώ νου «φι λί ας και συ νερ γα σί ας», ε νώ 

ταυ τό χρο να ο κό μης Τσιά νο δή λω νε ό τι 

ή ταν έτοι μος να ε πι σκε φθεί την Α θή να 

και να υ πο γρά ψει έ να τέ τοιο σύμ φω νο 

α νά μεσα στις δύ ο χώ ρες…

Ή ταν Σε πτέμ βριος του 1939 και ο Χί τλερ 

εί χε ξε κι νή σει το Β΄ Πα γκό σμιο Πό λεμο. Ο 

Με τα ξάς αι σθα νό ταν ε πι τα κτι κή α νά γκη 

«να προσ δέ σει την Ελ λά δα σε μί α α μυ ντι κή 

συμ φω νί α με την Αγ γλί α», αλ λά η Βρε τα νι κή 

Κυ βέρ νη ση, δρώ ντας με γνώ μο να τα δι κά 

της συμ φέ ρο ντα, δεν αι σθα νό ταν κα μί α πα-

ρό μοια ε πι τα κτι κή α νά γκη. Στην Αγ γλί α συ-

νέ φε ρε να μεί νει η Ελ λά δα «α δέ σμευ τη» έ τσι 

ώ στε να ε ξυ πη ρε τη θούν κα τά τον κα λύ τε ρο 

δυ να τό τρό πο τα δι κά της συμ φέ ρο ντα και 

ό χι τα συμ φέ ρο ντα της Ελ λά δας.

Η ΔΡΟ ΜΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗ 

ΤΗΣ Α ΝΤΙ ΠΑ ΡΑ ΘΕ ΣΗΣ

Α πό τις αρχές του 1940 οι σχέ σεις 

α νά με σα σε Ελ λά δα και Ι τα λί α εί χαν αρ-

χί σει να φθείρο νται α κρι βώς ε πει δή και 

οι σχέ σεις α νά με σα στην Ι τα λί α (σύμ μα χο 

του Χίτλερ) και την Αγ γλί α εί χαν αρ χί σει 

να φθεί ρο νται.

Το κα λο καί ρι του 1940, κα θώς ο πό-

λε μος εί χε πια α γκα λιά σει ο λά κε ρη την 

Ευ ρώ πη, ο Χί τλερ έ δι νε μέ σω του Τσιά νο 

δια βε βαί ω ση στον Ντού τσε ό τι η Με-

σό γειος α πο τε λούσε χώ ρο ε λέγ χου και 

ε πιρ ρο ής της Ι τα λί ας. Τον Αύ γου στο άρ-

χι σαν οι πα ρε νοχλή σεις και προ κλη τι κές 

ε νέρ γειες σε βά ρος ελ λη νι κών πλοί ων, 

ε νώ ο Ι τα λικός Τύ πος ξε κί νη σε μια κα-

μπά νια λε κτι κών 

ε πι θέ σε ων κα τά 

της Ελ λά δας.

Οι «δι καιο λο-

γί ες» που έ δι νε ο 

Γκράτσι στην Κυ-

βέρ νη ση Με τα ξά 

ε στιά ζο νταν πά-

νω «στις υ πο ψί ες 

του Διοι κη τή των 

Δω δε κα νή σων 

De Vecchi και 

του Τσιά νο ό τι 

χρη σι μο ποιού σε 
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σμό του αγ γλι κού λα ού που έ βλε πε στη 

σύγχρο νη στά ση των Ελ λή νων το πα ρά-

δειγ μα των προ γό νων τους μπρο στά 

στον Περσι κό κίν δυ νο…».

Πα ράλ λη λα, η Αγ γλί α προ σπά θη σε 

να πεί σει την Τουρ κι κή Κυ βέρ νη ση να 

υ ποσχε θεί συν δρο μή στην Ελ λά δα σε 

πε ρί πτω ση Ι τα λι κής ε πί θε σης, αλ λά η 

Τουρ κι κή κυ βέρ νη ση α πέ φυ γε να α να λά-

βει ο ποιαν δή πο τε δέ σμευ ση…

Προς το τέ λος του Σε πτεμ βρί ου 1940 

στη διάρ κεια της ε πί σκε ψης του Τσιά νο 

στο Βε ρο λί νο «η ελ λη νι κή υ πό θε ση κρί-

θη κε ό τι μπο ρού σε να πε ρι μέ νει λί γο ακό-

μη». Δεν μπο ρού σε ό μως να πε ρι μέ νει 

και ο Ντού τσε, ο ο ποί ος χρη σι μο ποί ησε 

ως δι καιο λο γί α την α πο τυ χί α του Χί τλερ 

να πε ρά σει τη Μάγ χη και την α νάγκη του 

Ά ξο να να χτυ πή σει «την αγ γλι κή βά ση στη 

Με σό γειο», δη λα δή την Ελ λά δα. Δό θη καν 

οι σχε τι κές ε ντο λές στο Ι τα λι κό Γε νι κό Ε πι-

τε λεί ο για την εκπό νη ση των σχε δί ων προ-

έ λα σης των Ι τα λι κών στρα τευ μά των ξη ράς 

α πό την Αλβα νί α προς την Ή πει ρο και του 

βομ βαρ δι σμού στό χων στο ε σω τε ρι κό της 

Ελ λάδας α πό την Ι τα λι κή α ε ρο πο ρί α.

Η κα τάρ ρευ ση 

τα ελ λη νι κά νη σιά, με την α νο χή των ελ λη-

νι κών αρ χών για ε πι θέ σεις σε Ι τα λι κούς και 

Γερ μα νι κούς στό χους…».

Τη 14η Αυ γού στου σύσ σω μος ο Ι τα λι-

κός Τύ πος κα τηγό ρη σε τις μυ στι κές υ πη-

ρε σί ες της Ελ λη νι κής Κυ βέρ νη σης για τη 

δο λο φο νία του Αλ βα νού Ντα ούτ Χό τζα 

και ε πι τέ θη κε α νοι χτά κα τά του βα σι λιά 

Γε ωρ γίου και του δι κτά το ρα Με τα ξά.

Τη 15η Αυ γού στου μέ σα στο λι μά νι της 

Τή νου βυ θίστη κε η «Έλ λη» α πό Ι τα λι κό 

υ πο βρύ χιο, αλ λά ο Με τα ξάς α να κοί νω σε 

ό τι το πολε μι κό μας πλοί ο εί χε βυ θι στεί 

α πό «υ πο βρύ χιο ά γνω στης ε θνι κό τη τας» 

καθώς προ σπά θη σε να α πο φύ γει την 

α πευ θεί ας ρή ξη με την Ι τα λί α.

Α μέ σως με τά ο Με τα ξάς προ σπά θη σε 

και πά λι να κι νή σει το εν δια φέ ρον των Άγ-

γλων για μια συμ φω νί α συ μπα ρά στα σης 

προς την Ελ λά δα α πέ να ντι στο διαγρα φό-

με νο, α πει λη τι κά πια, Ι τα λι κό κίν δυ νο, αλ-

λά το μό νο που κα τά φε ρε να εκμαιεύ σει 

ή ταν έ να μή νυ μα του Churchill, ο ο ποί ος 

στις 25 Αυ γού στου 1940 δή λω σε «…η 

θαρ ρα λέ α στά ση των Ελ λή νων, υ πό την 

η γε σί α του Με τα ξά, εί χε κερ δί-

σει το θαυ μα-
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της Ρου μα νι κής α ντί στα σης και η κα τά-

λη ψη της Ρου μα νί ας στις 13 Ο κτω βρί ου 

1940 έ δω σε νέ α έ ντα ση στις α νά γκες του 

Ντού τσε για μί α με γά λη ε πι τυ χί α, ό πως 

αυ τήν της κα τά κτη σης της Ελ λά δας, που 

εί χε κρι θεί ό τι εί ναι «ζή τη μα η με ρών…». 

Ζή τη μα η με ρών θε ω ρού σε την κα τάρ ρευ-

ση του ελ λη νι κού με τώ που και το Γε νι κό 

Ε πι τε λεί ο της Αγ γλί ας.

Τις πρώ τες πρω ι νές ώ ρες της 28ης 

Ο κτω βρί ου 1940, ο Ι ταλός πρε σβευ τής 

ε πέ δω σε στον Ιω άν νη Με τα ξά το τε λε σί-

γρα φο με το ο ποί ο ο Μπε νί το Μου σο λί νι 

ζη τού σε α πό την Ελ λη νι κή Κυ βέρ νη ση 

να πα ρα χω ρή σει στις Ι τα λι κές Έ νο πλες 

Δυ νά μεις «διά φο ρες βά σεις και άλ λες 

στρα τιω τι κές διευ κο λύν σεις»…

Έ χει προ τα θεί α πό με ρι κούς η ά πο ψη 

ό τι το ι τα λι κό τε λε σί γρα φο ή ταν έ τσι δια-

τυ πω μέ νο ώ στε να εί ναι βέ βαι η εκ των 

προ τέ ρων η α πόρ ρι ψή του α πό την ελ λη-

νι κή πλευ ρά. Η θέ ση αυ τή ε πι βε βαιώ νε ται 

μέ χρι έ να ση μεί ο και α πό τη βια σύ νη των 

Ι τα λών που φά νη κε, κα θώς η ε πί θε σή τους 

σε ελ λη νι κά φυ λά κια της πα ρα με θό ριας 

γραμ μής Ελ λά δος-Αλ βα νί ας εκ δη λώ θη κε 

πριν α κό μη λή ξουν ε πί ση μα οι 3 ώ ρες διο-

ρί ας που δί νο νταν α πό το τε λε σί γρα φο.

Ο Ιω άν νης Με τα ξάς, χω ρίς να συμ-

βου λευ θεί το βα σι λιά ή τους πλέ ον στε-

νούς του συ νερ γά τες, χω ρίς να ζη τή σει 

έ στω την τυ πι κή γνώ μη των αρ μό διων 

στελε χών του Υ πουρ γεί ου των Ε ξω τε ρι-

κών, με πλή ρη συ ναί σθη ση των ό σων 

συ νε παγό ταν αυ τή η «άρ νη ση» και ο 

αι μα τη ρός πό λε μος που θα ε πα κο λου-

θού σε α νά μεσα στην πά νο πλη Ι τα λί α και 

τη φτω χή Ελ λά δα, δή λω σε α πε ρί φρα στα, 
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Δεν κρύ βει κα μί α α πο λύ τως υ στε ρο βου-

λί α η δια πί στω ση ό τι ο Με τα ξάς το πρω ί 

της 28ης Ο κτω βρί ου με το ι στο ρι κό του Ο ΧΙ 

ευ θυγραμ μί στη κε με το λα ϊ κό συ ναί σθη μα 

που διέ πνε ε κά θε Έλ λη να και Ελ λη νί δα 

άσχε τα με την κομ μα τι κή και πο λι τι κή του 

το πο θέ τη ση. Έ τσι ει σέ πρα ξε την εκτί μη ση 

ό λων των Ελ λή νων και έ γι νε α ντι κεί με νο 

εκ δη λώ σε ων α πο κα λούμε νος στις θε α τρι-

κές πα ρα στά σεις που α πο δο κί μα ζαν και 

χλεύ α ζαν τον Ντού τσε και τους Ι τα λούς 

ως «Μπάρ μπα Γιάν νης» και «κυρ-Γιάν νης», 

α κό μα και «πα τέ ρας της νί κης…».

Η 28η Ο κτω βρί ου και το Ο ΧΙ τερ μά τι-

σε κά θε α ντί δραση κα τά του κα θε στώ τος 

και συ σπεί ρω σε ό λους τους Έλ λη νες γύ-

ρω α πό την Κυβέρ νη ση. Πο λι τι κοί ό λων 

των α πο χρώ σε ων, πρώ ην α ντί πα λοι του 

κα θε στώ τος προ σφέρ θη καν να πο λε μή-

σουν στην πρώ τη γραμ μή, ή συγ χά ρη καν 

χω ρίς εν δοιασμούς το Με τα ξά για τη στά-

ση του α πέ να ντι στον ει σβο λέ α.

Μέ σα στο γε νι κό τε ρο πλαί σιο α να φο-

ράς των στοι χεί ων που συ νέ θε ταν την 

ει κό να του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου «η 

Μά χη της Ελ λά δας», ό πως χα ρα κτη ρί-

στηκε α πό ι στο ριο γρά φους, θε ω ρή θη κε 

αρ χι κά σαν μια μι κρής έ κτα σης διέ νε ξη 

ανά με σα στην Ελ λά δα και την Ι τα λί α με 

μι κρές προ ε κτά σεις στο γε νι κό τε ρο θέα-

τρο του πα ρά λο γου πο λέ μου.

Ή ταν και αυ τή η ε κτί μη ση μί α «άρ νη-

ση» μιας πραγ μα τι κό τη τας που έ μελ λε 

σύ ντο μα να α πο δει χθεί κα θο ρι στι κής 

ψυ χο κοι νω νι κής ση μα σί ας για τους χει-

μα ζό με νους λα ούς της Ευ ρώ πης.

Την ώ ρα που ο Με τα ξάς μι λώ ντας για 

ό λους τους α πα ντα χού Έλ λη νες έ λε γε ΟΧΙ 

στον Ά ξο να, η Ευ ρώ πη, με ε ξαί ρε ση την 

Αγ γλί α, εί χε ή δη υ πο κύ ψει στις δυνά μεις 

του (ή εί χε μεί νει «ου δέ τε ρη», ό πως η Σου-

η δί α και η Ελ βε τί α). Η Τσε χοσλο βα κί α, η 

κα τη γο ρημα τι κά και ελ λη νο πρε πέ στα τα 

στον Ι τα λό πρε σβευ τή: Ο ΧΙ!!!

Η «AΡ ΝΗ ΣΗ» H ΤΑΝ ΘE ΣΗ

«Τι εί ναι έ νας ε πα να στά της;» α να ρω-

τιέ ται σε μια με στή νο η μά των πα ρά γρα-

φο ο Γάλ λος Albert Camus και συνε χί ζει 

«ε κεί νος που λέ ει Ο ΧΙ αλ λά με την άρ νη-

σή του δεν εν νο εί α πο ποί η ση. Για τί εί ναι 

ταυ τό χρο να το ά το μο που λέ ει ΝΑΙ στον 

α γώ να του έ χο ντας ή δη κά νει συ νει δη τά 

την πρώ τη κί νη ση της άρ νη σης…».

Στους κύ κλους των ε πι στη μό νων της 

συ μπε ρι φο ράς υ πάρ χουν αυ τοί που διατεί-

νο νται ό τι έ να ά το μο δεν μπο ρεί, δεν εί ναι 

σω στό να προ σπα θή σει να είναι λο γι κό 

και συ ναι σθη μα τι κό ταυ τό χρο να. Αν ό μως 

στα θού με για λί γο ε πι κεντρώ νο ντας σε 

υ πο κει με νι κό ε πί πε δο α ξιο λό γη σης αυ τήν 

τη θέ ση, ο κα θέ νας μας μπο ρεί να δια πι στώ-

σει ό τι μπο ρού με να αι σθαν θού με αυ τό 

που σκε φτό μαστε. Το συ ναί σθη μα δεν 

α πο κλεί ει, α να γκα στι κά, τη λο γι κή, ούτε η 

λογική μπο ρεί να α ποκλεί σει το συ ναί σθη-

μα. Ο κίν δυ νος που υ πάρ χει για τον κα θέ να 

μας εί ναι συνυ φα σμέ νος με μια α συ νεί δη τη 

τά ση μας να πα ρου σιά ζου με κά ποιες συ ναι-

σθη μα τι κές μας α ντι δρά σεις ως πα ρά γω γα 

λο γι κής σκέ ψης, για τί τό τε το α πο τέλε σμα 

που προ κύ πτει α πο τε λεί «προ πα γάν δα» και 

ο α πο δέ κτης του μη νύ μα τός μας ο δη γεί ται 

να δε χθεί σαν λο γι κό πα ρά γω γο μια κα θα-

ρά συ ναι σθη μα τι κή μας θέ ση.

Α κρι βώς ε πει δή εί μα στε Έλ λη νες και 

μας χα ρα κτη ρί ζουν κά ποια ση μα ντικά 

συ ναι σθη μα τι κά δε δο μέ να και τρό ποι 

λο γι κής α νά λυ σης των ι στο ρι κών μας κα-

τα βο λών, εί ναι χρή σι μο, να δού με έ στω 

φευ γα λέ α μέ σα στο πλαί σιο μιας σω στής 

ε κτί μη σης το Ο ΧΙ της 28ης Ο κτω βρί ου 

1940 που βροντο φώ να ξαν με έ να στό μα 

οι Έλ λη νες στο φα σί στα Ντού τσε!
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Πο λω νί α, το Βέλ γιο, το Λου ξεμ βούρ γο, η 

Δα νί α, η Νορ βη γί α, η Ολ λαν δί α, η Ρου μα-

νί α και φυ σι κά η Γαλ λί α εί χαν υ πο κύ ψει 

ή εί χαν προ σχω ρή σει στον Ά ξο να. Η Γιου-

γκο σλα βί α, εί χε τους δε σμούς της με την 

Αγ γλί α, αλ λά «έ παι ζε και τα παι χνί δια της 

με τον Ντού τσε» πράγ μα που την ο δή γη σε 

σε ά με ση κα τάρρευ ση ό ταν βρέ θη κε α ντι-

μέ τω πη με τη Γερ μα νί α, ε νώ η Τουρ κί α αν 

και εί χε επί ση μη συμ μα χι κή συμ φω νί α με 

τη Με γά λη Βρε τα νί α α πέ φυ γε να συ μπα ρα-

σταθεί, έ στω και η θι κά στην Ελ λά δα, η δε 

Βουλ γα ρί α έ χο ντας βλέ ψεις στο Ελ λη νικό 

Αι γαί ο προ σχώ ρη σε στον Ά ξο να…

Μέ σα στο πα ρα πά νω πλαί σιο α να φο-

ράς το Ο ΧΙ της 28ης Ο κτω βρί ου 1940 έ χει 

ψυ χο κοι νω νι κές δια στά σεις που χρειά ζε ται 

να ε κτι μη θούν α πό τις νε ό τε ρες γε νιές των 

Ελ λή νων με νη φά λια α ντι κει με νικό τη τα. 

Για τί μα ζί με ε κεί νη την ε ντυ πω σια κή πρά-

ξη της «άρ νη σης» η Ελ λάδα δη μιούρ γη σε 

τη θέ ση της «κα τά φα σης» δί νο ντας ζω ντα-

νό πα ρά δειγ μα ελ πίδας σε ό λους ε κεί νους 

που έ ψα χναν να βρού νε τους άν δρες και 

τις γυ ναί κες α κό μη και τα παι διά που δε 

θα ζού σαν με το βά ρος ε νός «Πουρ κουά» 

ή τη ντροπή μιας «συ νερ γα σί ας», αλ λά θα 

θυ σιά ζο νταν λέ γο ντας Ο ΧΙ!!!

Στους ε πό με νους μή νες οι Ι τα λοί χρειά-

στη κε να συ γκε ντρώ σουν στο Αλ βανι κό 

μέ τω πο πε ρισ σό τε ρους α πό 700.000 

άν δρες, πυ ρο βο λι κό, α ε ρο πλά να και 

πο λε μικό υ λι κό που θα μπο ρού σε να εί-

χε χρη σι μο ποι η θεί σε άλ λο ση μεί ο του 

πο λεμι κού θε ά τρου. Ό ταν τέ λειω σε η 

ε πί θε ση των Ι τα λών και κα θώς η Ελ λά δα 

έ πε φτε στα χέ ρια των Να ζί, έ χο ντας και 

πά λι προ βά λει η ρω ι κή και ε ντυ πω σια κή 

αντί στα ση στις με ραρ χί ες, την α ε ρο πο ρί α 

και τα τε θω ρα κι σμέ να των Γερ μα νών και 

των Βουλ γά ρων, βα θιά πια στον Α πρί λιο 

του 1941, οι Ι τα λοί μέ τρη σαν πά νω από 

14.000 νε κρούς, πε ρισ σό τε ρους α πό 

20.000 α χρη στε μέ νους άν δρες α πό τα 

κρυο πα γή ματα και του λά χι στον 25.000 

αιχ μά λω τους α ξιω μα τι κούς και ο πλί τες.

Η άρ νη ση, το Ο ΧΙ, εί χε γί νει θέ ση. Η 

α πο τυ χη μέ νη ε πί θε ση του Μου σο λί νι, η 

ανα γκα στι κή δέ σμευ ση δυ νά με ων του 

Χί τλερ για την υ πο τα γή των Ελ λή νων και 

αρ γό τε ρα η ι στο ρι κή «μά χη της Κρή της» 

κό στι σαν α κρι βά και α πε τέ λε σαν καθο ρι-

στι κό πα ρά γο ντα για τις πα ρα πέ ρα ε ξε λί-

ξεις α κό μα και για την ε πί θεση ε να ντί ον 

της Ρω σί ας.

Έ χει δια τυ πω θεί η ά πο ψη, ι διαί τε ρα α πό 

κά ποιους Ι τα λι κούς κύ κλους ό τι οι άν δρες 

της στρα τιάς της Αλ βα νί ας δεν «πή ραν στα 

σο βα ρά το ρό λο τους», κα θώς εί χαν δια τα-

χθεί να κα τα κτή σουν την Ελ λά δα για τους 

κα τα νο η τούς λόγους «α ντί στα σης προς 

τον Μου σο λί νι και τους φα σί στες του».

Η προ ω θη μέ νη μέ σω της με λέ της αυ-

τής ά πο ψη, που α πο κρυ σταλ λώ νε ται κα-

θώς σκύ βου με ευ λα βι κά πά νω στα ι στο ρι-

κά ντο κου μέ ντα ε κεί νης της ε πο χής, είναι 

πο λύ α ντί θε τη με την πα ρα πά νω θέ ση, 

α κρι βώς ε πει δή μπο ρεί ί σως να ε ξυπη ρε τεί 

κά ποιες «σκο πι μό τη τες», αλ λά μειώ νει προ-

σβλη τι κά ό χι μό νο τους νε κρούς Έλ λη νες 

μα χη τές της Πίν δου, ό χι μό νο τις α νώ νυ μες 

Ελ λη νί δες που έπε σαν με τα φέ ρο ντας πυ ρο-

μα χι κά και τραυ μα τί ες μέ σα στα χιό νια και 

τους πά γους, αλ λά και ε κεί νες τις χι λιά δες 
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Υ πήρ ξε γε νι κή η ο μο λο γί α τό σο μέ-

σα ό σο και έ ξω α πό τον Ελ λα δι κό χώ ρο 

ό τι η γε νιά του «σα ρά ντα» ή ταν μια γε-

νιά που πραγ μα τι κά με γα λούρ γη σε, μια 

γενιά αν δρών, γυ ναι κών και παι διών που 

δη μιούρ γη σαν για ε μάς τους νε ό τε ρους 

χρυ σές υ πο θή κες γρά φο ντας α νε κτί μη-

τες σε λί δες η ρω ι σμού, αυ τα πάρ νη σης, 

αυ το θυ σί ας και αν δρεί ας έ χο ντας πα ρα-

με ρί σει το δι χα σμό και τη δι χό νοια…

Γιορ τά ζο ντας σή με ρα, ε κεί νη την 

ε πέ τειο του ι στο ρι κού Ο ΧΙ της 28ης 

Ο κτω βρί ου του 1940 α πο τί νου με οι 

α πα ντα χού της γης Έλ λη νες και Ελ λη νί-

δες έ ναν ε λά χι στο φό ρο τι μής σε ε κεί-

νους που έ πε σαν για να μην πε ρά σει 

ο φα σι σμός του Ά ξο να. Η Ελ λά δα πο τέ 

δε θα δι στά σει, ό ποιοι και ε άν συμ βεί 

να εί ναι ε κεί νοι που θα της ζη τή σουν 

να τους πα ρα δώ σει έστω και μια σπι-

θα μή γης, να βρο ντο φω νά ξει α κό μη 

έ να βρο ντε ρό, ελ λη νο πρεπέ στα το και 

ο μό φω νο …

Ο Χ Ι !!!

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦI Α:

✎ Ι στο ρί α του Ελ λη νικού Έ θνους, τό μος ΙΕ΄, Εκ δο τι κή Α θη νών, Α θή να 1978.

✎Ε πα μει νών δας Π. Καβ βα δί ας, Ο πό λε μος του 1940 ό πως τον έ ζη σα: α να μνή σεις 2 Μαρ τί ου 1935 - 25 Μαρ τί ου 

1943, Πυρ σός, Α θή να 1950.

✎ Δη μή τριος Κ. Σβο λό που λος, Ο πό λε μος κα τά της ι τα λι κής ει σβο λής: 28 Ο κτω βρί ου 1940 - 25 Ια νουα ρί ου 

1944, Πυρ σός, Α θή να [χ.χ.].

✎Μά ριο Τσέρ βι, Ο Ελ ληνο-ι τα λι κός πό λε μος, πρό λο γος Νί κου Κ. Πα παρ ρό δου, σχό λια Ελ λη νι κού Γε νικού Ε πι-

τε λεί ου Στρα τού, Alvin Redman Hellas, Α θή να 1967. 

✎www.Fco.gov.uk/foi

των Ι τα λών που πο λέ μη σαν ό σο γεν ναία 

μπο ρού σαν μέ σα στην πα ρα φρο σύ νη των 

και ρών ε κεί νων και που έ πε σαν στα διά φο-

ρα πε δί α μά χης α πό την 28η Ο κτω βρί ου 

μέ χρι και τον Α πρί λιο του 1941.

Σε δη λώ σεις του προς τα μέ λη της «Έ νω-

σης Ι διο κτη τών και Συ ντα κτών του Αθη να ϊ-

κού Τύ που» την τρί τη η μέ ρα του πο λέ μου 

ο Ιω άν νης Με τα ξάς α νέ φε ρε μετα ξύ άλ λων: 

«Έ χω λο γο κρι σί α και η μπο ρώ να σας υ πο-

χρε ώ σω να γράφε τε μό νο ό,τι θέ λω. Αυ τή 

την ώ ρα ό μως δεν θέ λω μό νο την πέν να 

σας. Θέ λω και την ψυ χή σας…».

Μέ σα α πό την πρά ξη του Ο ΧΙ, ο Ιω-

άν νης Με τα ξάς ί σως προ σπά θη σε να 

με του σιω θεί σε έ ναν α κό μη Έλ λη να αρ-

χη γό που, ό πως ό λοι οι Έλ λη νες η γέ τες, 

γνώ ρι ζε βα θιά στην καρ διά του πως στις 

πραγ μα τι κά κρί σι μες για το Έ θνος και την 

πα τρί δα στιγ μές μό νο μια λέ ξη η χεί σω στά 

σε ελ λη νι κά αυ τιά και φυλ λο κάρ δια, ό ταν 

α πει λεί ται η υ πό στα σή των Ελ λή νων. Και η 

λέ ξη αυ τή εί ναι α ναμ φί βολα το Ο ΧΙ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, 

τέ ως κα θη γη τής Πο λε μι κής Τέ χνης Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων

Ε ί  ναι 
γ ν ω  σ τ ή  σ ε  ό  λ ο υ ς  η  π λ ο ύ  σ ι α  σ υ  ν ε ι  σ φ ο  ρ ά  τ η ς  

Ε λ  λ η  ν ί  δ α ς  γ υ  ν α ί  κ α ς  κ α  τ ά  τ ο  Β ΄  Π α  γ κ ό  σ μ ι ο 

Πό λε  μο.  Στο ε  σω τε  ρ ι  κό  της  χώ ρας  μας ,  στα μέ  τω πα του πο λέ  μου 

1940-41,  αλ  λά και  στην Κα το χή και  την Ε  θνι  κή Α ντ ί  σταση,  στά θη κε 

η  ρω ι  κά  δ ί  πλα στους  άν  δρες  πο λε  μ ι  στές  μας ,  βο η  θώ ντας  τους  και 

αγω ν ι  ζό  με  νη κ ι  αυ τή μέ  χρι  θα νά του γ ια  την ε  λευ θε  ρί  α  της  πα τρί -

δ α ς .  Α  π ο  δ ε ί χ θ η κ ε  γ ν ή  σ ι α  α  π ό  γ ο  ν ο ς  τ ω ν  γ ε ν  ν α ί  ω ν  π ρ ο  γ ό  ν ω ν  τ η ς 

και  ε  πά ξ ια  α  πέ  κτη σε  τα δι  καιώ μα τα που έ  χουν σή με  ρα οι  γυ  ναί  κες 

ό  λων των πο λ ι  τ ι  σμέ νων κρα τών του κόσμου.

Η Συ νει σφο ρά της Γυ ναί κας
στο B΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο
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Ποια ή ταν ό μως η συ νει σφο ρά της γυ ναί κας σε με γα λύ τε ρες χώ ρες που έ παι ξαν πρω-

τα γω νι στι κό ρό λο στον πό λε μο αυ τό; Η διε ρεύ νη ση μιας τέ τοιας πτυ χής του θέ μα τος έ χει 

γε νι κό τε ρη α ξί α, για τί α ντι κα το πτρί ζει ευ ρύ τε ρα τη θέση που εί χε άλ λο τε η γυ ναί κα στην 

κοι νω νί α, σε συ σχε τι σμό με το σή με ρα.

Τό τε, στις πε ρισ σό τε ρο εκ βιο μη χα νι σμέ νες χώ ρες, ό πως στην Αγ γλί α, την Αμε ρι κή, 

τη Ρω σί α, τη Γερ μα νί α, τα δι καιώ μα τα της γυ ναί κας και η ι κα νό τη τά της να κά νει τη 

δου λειά ε νός άν δρα, εί χαν ε δραιω θεί α πό την ε πο χή του Α΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου.

Αλ λά η συμ βο λή της γυ ναί κας στο Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, αν και δεν πή ρε τη 

μορφή μί ας κοι νω νι κής α να στα τώ σε ως, ή ταν με γα λύ τε ρη απ’ ό,τι ή ταν πριν. Α κόμη 

και σε κοι νω νί ες που ως τό τε ή ταν έ ντο να πα ρα δο σια κές, ό πως η Ια πω νί α, η α να γκα-

στι κή α νά πτυ ξη της πο λε μι κής οι κο νο μί ας, συ νέ βα λε α πο φα σι στι κά στην κα θιέ ρω ση 

κοι νω νι κής ι σό τη τας της γυ ναί κας με τον άν δρα.

Στη Με γά λη Βρε τα νί α, 2.000.000 γυ ναί κες, δι πλάσιες α πό ό, τι στον Α΄ Πα γκό σμιο Πό-

λε μο, χρη σι μο ποι ή θη καν στη βιο μη χα νί α της πα ρα γω γής πο λε μο φο δί ων, πλοί ων, α ε ρο-

πλά νων, ταν κς, ε πι στη μο νι κών ορ γά νων, χη μι κών ου σιών, ε κρη κτι κών υ λών κ.ά.

Η Ε θε λο ντι κή Υ πη ρε σί α Γυ ναι κών (Ε.Υ.Γ), με 1.000.000 μέ λη, φρό ντι ζε να προ σφέ ρει 

βοή θεια κα τά τις α ε ρο πο ρι κές ε πι δρο μές και τα μέ λη της ερ γά ζο νταν σαν ο δηγοί α σθε-

νο φό ρων ή σαν πυ ρο σβέ στριες.

Μί α ε πί ση μη έκ δο ση, της ε πο χής του πο λέ μου, δί νει την πα ρα κά τω ει κό να, στο τι 

σή μαι νε για μια γυ ναί κα το να α νή κει στην Ε θε λο ντι κή Υ πη ρε σί α Γυ ναι κών (Ε.Υ.Γ): «Με-

ρι κές φο ρές φο ρού σαν στο λή, άλ λο τε φόρ μα και άλ λο τε έ να πρά σινο πε ρι βρα χιό νιο 

πά νω α πό τη φόρ μα της κου ζί νας. Στους ώ μους αυ τού του ε κατομ μυ ρί ου των γυ ναι κών, 

που τα οι κια κά τους κα θή κο ντα δεν τους ε πέ τρε παν πλή ρη α πα σχό λη ση σε πο λε μι κές 

ερ γα σί ες, στη ρι ζό ταν έ να με γά λο μέ ρος α πό το φορ τί ο των υ πη ρε σιών που έ πρε πε να 

πα ρα σχε θούν ύ στε ρα α πό α ε ρο πο ρι κές ε πι δρο μές. Οι γυ ναί κες ό μως έ κα ναν πο λύ πε-

ρισ σό τε ρα α πό το να συ μπλη ρώνουν τα κε νά του ε σω τε ρι κού με τώ που: Το Δε κέμ βριο 

του 1941, για πρώ τη φο ρά, γυναί κες α νύ πα ντρες και ά τε κνες χή ρες η λι κί ας κά τω των 30 

ε τών, υ πο χρε ώ θη καν να υ πη ρε τή σουν στη Βο η θη τι κή Υ πη ρε σί α Ε δά φους (Α.Τ.S), στη 

Ναυ τι κή Υ πη ρεσί α Ε φέ δρων Γυ ναι κών (W.R.N.S) και στη Βο η θη τι κή Α ε ρο πο ρί α Γυ ναι κών 

(W.A.A.F). Η A.T.S ή ταν η με γα λύ τε ρη και έ φθα σε να α ριθ μεί 216.000 μέ λη και οι κο πέ-

λες της α πέ κτη σαν φή μη ο δη γώ ντας κά θε εί δους ό χη μα, μέ χρι και φορ τη γών 10 τό νων. 

Κα τά τη μά χη της Αγ γλί ας μά λι στα ο δή γη σαν α κό μη και φορ τη γά που κου βα λού σαν μη 

ε κρα γεί σες ε χθρι κές βόμ βες».

Κα τά το τέ λος δε του πο λέ μου, 4.000 γυ ναί κες της W.A.A.F εί χαν λά βει μέ ρος σε 

ε πι χειρή σεις ρα ντάρ, ε πι τρέ πο ντας σε άν δρες να α να λά βουν μά χι μη υ πη ρε σί α. Α ξίζει 

να ση μειω θεί ό τι γυ ναί κα Α ξιω μα τι κός, ει δι κή στην ερ μη νεί α α πό α έ ρος φω το γρα φιών, 

πρώ τη πα ρα τή ρη σε α συ νή θι στες λε πτο μέ ρειες σε φω το γρα φί ες που πάρ θη καν το 

Μά ιο του 1943 πά νω α πό το Πε ε νε μού ντε. Δια πι στώ θη κε τό τε ό τι ε πρό κει το για 

βά ση ε κτο ξεύ σε ως ι πτά με νων βομ βών.

Ω στό σο, η ε ξο μοί ω ση των δύ ο φύ λων, ό σον α φο ρά στην ερ γα σί α στην Αγ γλί α, 

δεν α ντα μεί φθη κε και με ε ξο μοί ω ση α μοι βών. Α κό μη και οι α πο ζη μιώ σεις για 

πολε μι κά τραύ μα τα, ως το 1943, ευ νο ού σαν πε ρισ σό τε ρο τους άν δρες πα ρά τις 
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γυ ναί κες. Αυ τό ερ χό ταν σε ο ξεί α α ντί θε ση με την κα τά στα ση που ε πι κρα τού σε 

στις Η.Π.Α, ό που η αρ χή της γυ ναι κεί ας ι σό τη τας εί χε ε δραιω θεί στέ ρε α α πό την 

ε πο χή του Α΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου. Οι Α με ρι κα νί δες που κα τά το Β΄ Πα γκό σμιο 

Πό λε μο υ πη ρε τού σαν στις Έ νο πλες Δυ νά μεις, πε ρισ σό τε ρες α πό 200.000, έ παιρ-

ναν την ί δια α μοι βή με τους άν δρες και το δι καί ω μα αυ τό τους α να γνω ρι ζό ταν 

και στη μη στρα τιω τι κή ζω ή.

Στις Ρω σί δες, το ε πα να στα τι κό σύ νταγ μα του 1918 α να γνώ ρι ζε ι σό τη τα με τους 

άν δρες και στην α πα σχό λη ση και στην α μοι βή. Τη στιγ μή που σχε δόν ό λοι οι σω μα-

τι κά ι κα νοί άν δρες εί χαν δο θεί στον α γώ να ε να ντί ον του ε χθρού, οι γυναί κες πή ραν 

τη θέ ση των αν δρών στα χω ρά φια και σε αυ τές α κό μα τις βα ρύ τερες βιο μη χα νι κές 

α πα σχο λή σεις.

Δεν υ πήρ χαν μεν γυ ναι κεί ες μο νά δες στον Ε ρυ θρό Στρα τό, πα ρό λα αυ τά ό μως 

Όπλα για το μέτωπο!
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εκ παι δεύ ο νταν σαν έ φε δροι, κι α φού πί σω α πό τις γραμ μές του ε χθρού πα ρέ μει-

ναν πια λί γοι άν δρες, υ πήρ χαν πολ λές κο πέ λες, συ χνά κά τω των 20 ε τών, που 

πο λέ μη σαν με τους Παρ τι ζά νους και έ δι ναν τον ί διο όρ κο θυ σί ας με αυ τούς, 

που έ λε γε: «Για τις κα μέ νες πο λι τεί ες και τα χω ριά, για το θά να το των γυ ναι κών 

και των παι διών μας, για τα βα σα νι στή ρια, τη βί α και τον ε ξευ τε λι σμό στα ο ποί α 

υ πο βάλ λε ται ο λα ός μας, ορ κί ζο μαι να εκ δι κη θώ τον ε χθρό σκλη ρά, α κού ρα στα και 

δί χως έ λε ος… Ορ κί ζο μαι να χα θώ κα λύ τε ρα σε ά γριο α γώ να με τον ε χθρό πα ρά να 

πα ρα δο θώ στη να ζι στι κή σκλα βιά.

Στη να ζι στι κή Γερ μα νί α, «το ω ραί ο κα θή κον» μιας γυ ναί κας ή ταν να εν θαρ-

ρύνε ται να γί νει μέ λος της να ζι στι κής ορ γά νω σης ερ γα σί ας. Στην πραγ μα τι κότη τα 

ό μως οι γυ ναί κες δια δρα μά τι σαν μι κρό ρό λο στη Γερ μα νι κή πο λε μι κή οι κο νο μί α. Τη 

θέ ση τους ε πη ρέ α ζε πε ρισ σό τε ρο ο συ ναι σθη μα τι σμός της να ζιστι κής το πο θε τή σε ως 

Μπορούμε να τα 

καταφέρουμε!

Γυναίκες της Πίνδου.
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α πέ να ντι στη γυ ναί κα. Την έ βλε πε σαν μη τέ ρα προ ο ρισμέ νη να φέ ρει στον κό σμο 

πολ λά παι διά για τη με γα λύ τε ρη δό ξα του έ θνους.

Στην Ια πω νί α, η χει ρα φέ τη ση των γυ ναι κών α πε τέ λε σε μί α α πό τις δη μο κρα τικό-

τε ρες συ νέ πειες του πο λέ μου στη χώ ρα αυ τή. Πριν α πό το 1939 οι πε ρισ σό τε ρες 

γυ ναί κες δεν μπο ρού σαν να ξε φύ γουν α πό την πε ποί θη ση ό τι η θέ ση της γυναί κας 

ή ταν να υ πη ρε τεί μό νο τον άν δρα. Ο πό λε μος ό μως ε πέ φε ρε με γά λη ι σοπέ δω ση. Οι 

γυ ναί κες α να γκά σθη καν να φο ρέ σουν φόρ μες, τις λε γό με νες «μόν πε» και να δου λέ-

ψουν στα ερ γο στά σια. Οι νοι κο κυ ρές του Τό κιο α ντι με τώ πι σαν τα ί δια προ βλή μα τα 

με τις νοι κο κυ ρές του Λον δί νου ως προς τους βομ βαρ δισμούς και την εκ κέ νω ση 

των ευ πρό σβλη των πε ριο χών.

Με τα πο λε μι κά, η Α με ρι κα νι κή διοί κη ση κα το χής κύ ρω σε ε πί ση μα την α παλ λαγή 

των γυ ναι κών α πό τους πα τρο πα ρά δο τους φε ου δαρ χι κούς νό μους. Οι γυ ναίκες τώ-

Μό σχα 1941.

 Φοι τή τριες και ερ γά τριες σε 

στρα τιω τι κή εκ παί δευ ση.

Καταταχθείτε στις 

Βοηθητικές Δυνάμεις 

Flottiglia Mas.
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ρα, ό σες ερ γά ζο νταν σε γρα φεί α, έ παιρ ναν την ί δια α μοι βή με τους άν δρες, πράγ μα 

α νή κου στο για την προ πο λε μι κή Ια πω νί α. Έ τσι πλημ μύ ρι σαν τον κό σμο των πε ριο-

δι κών, της μό δας, των ε πι χει ρή σε ων.

Τα ό μορ φα κι μο νό, που τό σο προ σε χτι κά φύ λα γε η προ η γού με νη γε νιά, που λήθη-

καν και η ει κό να της Ια πω νί δας, σαν της γκέ ι σας, που μό νο τέρ ψη ξέ ρει να χα ρί ζει, 

δια φυ λά χτη κε κα τά έ να με γά λο μέ ρος μό νο στη λα ϊ κή φα ντα σί α.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Kό σμος, 20ος Αιώ νας (Α πο γευ μα τι νή).

 Β΄ Πα γκό σμιος Πό λε μος (Τσόρ τσιλ).

 Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξι κό Ήλιος.

 Ι στο ρι κός Ά τλας, 20ος Αιώ νας (Κα θη με ρι νή).

Α πό Γκέ ι σες,

 ερ γά τριες πο λε μι κής

 βιο μη χα νί ας.

Βοηθείστε να 

νικήσουμε 

ως βοηθός διαβιβαστής 

στη Γερμανική 

αεροπορία.
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Α πο στο λές
Αυ το κτο νί ας

Kamikaze

1943-1945

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΥΙ) Ευτέρπη Τ. Μαμπλέκου, Ψυχίατρος

Πλωτάρχης (ΥΙ) Χρήστος Δ. Μπίσιας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

«Δεν ξέ  ρω αν θα κερ δ ί  σω αυ τόν τον πό-

λε μο,  αλ λά θα πο λεμή σω ό  σο πε ρισ  σό τε  ρο 

μπο ρώ α φή νο ντας την τύ χη μου στα χέ  ρια 

σας.  Προ σεύ χομαι  για να έρ θε ι  ό  σο  το  δυ-

ν α  τ ό ν  γ ρ η  γ ο  ρ ό  τ ε  ρ α  η  η  μ έ  ρ α  ό  π ο υ  δ ε  θ α 

χρειά ζε ται να σκο τώ νου με ε χθρούς που δεν 

μπο ρού με να μι σή σου με.  Προ σβλέ πο ντας σε 

αυτή την η μέ  ρα,  δε  με  πει  ρά ζε ι  να γί  νει  το 

σώ μα μου κομ μά τ ια α να ρίθ  μη τες  φορές» 1.



Αποστολές Αυτοκτονίας Kamikaze, 1943-1945

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 29

Α πό τον Ο κτώ βριο του 1944 μέ χρι τον 
Αύ γου στο του 1945 πε ρισ σό τε ροι α πό 3.000 
Ιά πω νες πι λό τοι πέ θα ναν σε α πο στο λές ε να-
ντί ον ε χθρι κών πλοί ων. Την πε ρί ο δο που η 
Ια πω νί α πα ρα δό θη κε, χι λιά δες ό πλα που 
εί χαν κα τα σκευα σθεί για τις ε πιχει ρή σεις 
αυ το κτο νί ας βρί σκο νταν το πο θε τη μέ να στις 
μο νά δες, προ κει μένου να χρη σι μο ποι η θούν, 
αν χρεια στεί, για την ά μυ να της χώ ρας2. Οι 
ε πι χει ρή σεις αυ τές ή ταν η μη συμ βα τι κή 
μορ φή πο λέμου που υ ιο θε τή θη κε α πό την 
Ια πω νί α, προ κει μέ νου να ε ξου δε τε ρώ σει 
ε χθρικά πο λε μι κά πλοί α με τα φο ράς μά χι-
μου έμ ψυ χου και ά ψυ χου υ λι κού.

Ο ό ρος kamikaze εί ναι γνω στός α πό τον 
13ο αιώ να, ό ταν ο Μογ γό λος πο λε μι στής 
Kublai Khan προ σπά θη σε δύ ο φο ρές να 
κα τα λά βει την Ια πω νί α, το 1274 και 1281, 
αλ λά α πέ τυ χε ό ταν kamikaze (τυ φώ νες) 
κα τέ στρε ψαν τα πλοί α του και στις δύ ο 
πε ρι πτώ σεις. Ο ό ρος ε πα νήλ θε στην ε πι-
φά νεια με τά τον Ο κτώ βριο του 1944, ό ταν 
μί α ιαπω νι κή μο νά δα «ει δι κών α πο στο-
λών» kamikaze δη μιουρ γή θη κε για να κα-
τα στρέ ψει πλοί ο των συμ μά χων α να το λι κά 
των Φι λιπ πί νων και στη συ νέ χεια ε να ντί ον 
α με ρι κα νι κών και βρε τα νι κών ναυ τι κών δυ-
νάμε ων στην πε ριο χή της νή σου Okinawa. 
Το πλή ρες ό νομα της δύ να μης ή ταν «Δύ να-
μη Ει δι κών Α πο στο λών Θε ϊ κού Α νέ μου» 
(“Dιvine Wind Special Attack Force”). Ο 
ό ρος «Ει δι κή α πο στο λή» στα ια πω νι κά 
εκ φρά ζε ται με τη λέ ξη “Τokko” και χρη-
σι μο ποι ή θη κε α ντί του ό ρου «α πο στο λή 
αυ τοκτο νί ας» (“suicide attack”).

Α κρι βέ στε ρα, οι μό νοι kamikaze πι λό-
τοι ή ταν ε κεί νοι στις ο μά δες που ορ γα νώ-
θη καν στις Φι λιπ πί νες α πό τον Υ πο ναύ αρ-

χο Takijiro Õnishi τον Ο κτώ βριο του 1944, 
με σκο πό να ε φορ μούν στα πλοί α, αλ λά ο 
ό ρος χρη σι μο ποι ή θη κε και για ε πό με νες 
μο νά δες σε α πο στολές αυ το κτο νί ας που 
χρη σι μο ποιού σαν άλ λα μέ σα, ό πως μι κρά 
πλοί α, πλοί α-τορπί λες κ.λπ.3

Α πο στο λές Αυ το κτο νίας
Ό ταν ξε κί νη σε ο πό λε μος, η α ε ρο πο ρι-

κή δύ να μη της Ια πωνί ας ή ταν σα φώς α νώ-
τε ρη α πό ε κεί νη των α ντι πά λων της, τό σο 
ως προς την εκ παί δευ ση των πι λό των ό σο 
και ως προς το σχε δια σμό των α ε ρο σκα-
φών. Ό μως μετά τη ναυ μα χί α της νή σου 
Midway (1942) η κα τά στα ση α ντι στρά φη κε 
ο λο κλη ρω τι κά. Πολ λά ια πω νι κά α ε ρο σκά-
φη κα τα στρά φη καν μα ζί με τα πλη ρώ μα-
τά τους και έ πρε πε γρή γο ρα τα κε νά να 
α να πλη ρω θούν. Το α πο τέλε σμα ή ταν να 
ε λατ τω θούν οι εκ παι δευ τι κές ώ ρες πτή σης 
των πι λό των προ κει μέ νου να μπο ρούν να 
χρη σι μο ποι η θούν στις μά χες. Ε πι πλέ ον, 
στη μεί ω ση της εκ παί δευ σης συ νέ βα λε 
η έλ λει ψη καυ σί μων των α ε ρο πλά νων, 
α πο τέ λε σμα της ε πι τυ χούς τα κτι κής των 
συμ μά χων να κα τα στρέ φουν τα πλοί α που 
τρο φο δοτού σαν με καύ σι μα την Ια πω νί α. 

1 Ohnuki-Tierney, 2006, σελ. xiii (γράμ μα του Miyazana Kenji που α να φέ ρε ται α πό τον Sasaki Hachiro, 10 
Νο εμ βρί ου 1943).

2 Hill, 2005, σελ. 1.
3 Axel και Καse, 2002, σελ. ix.

Kamikaze σημαίνει «Θεϊκός Άνεμος», 

όρος που χρησιμοποιήθηκε για τους 

τυφώνες που κατέστρεψαν τα πλοία 

των Μογγόλων, οι οποίοι επιχει-

ρούσαν εισβολή στην Ιαπωνία.
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Την ί δια ε πο χή, τα α με ρι κα νι κά α ε ρο σκά φη 
νέας γε νιάς ή ταν τε χνο λο γι κά α νώ τε ρα α πό 
τα ια πω νι κά “Jero”. Η α πώ λεια των νή σων 
Marshall και Marianas, που α πο τε λού σαν 
έ να ε ξαι ρε τι κό ορ μη τή ριο για ε πι χει ρή σεις 
κα τά των Α με ρι κα νών, ή ταν έ να α κό μη 
πλήγ μα για τους Ιά πω νες4.

Ό λες οι πα ρα πά νω συν θή κες α πε τέ-
λε σαν το υ πό στρω μα πά νω στο ο ποί ο 
στη ρίχθη κε η α πό φα ση για τη δη μιουρ-
γί α μο νά δων α πο στο λών αυ το κτο νί ας. 
Σκο πός τους ή ταν να ε ξου δε τε ρώ νουν, 
έ στω και προ σω ρι νά, τα α ε ρο πλα νο φό-
ρα των ε χθρών δί νο ντας το χρό νο στην 
ια πω νι κή πο λε μι κή ναυ τι κή δύ να μη να 
α ντι με τωπί σει το συμ μα χι κό στό λο.

Υ πήρ ξαν διά φο ρες μορ φές α πο στο λών 
αυ το κτο νί ας. Οι α πο στο λές με α ε ρο πλάνα 
(plane attacks) ή ταν σα φώς οι πε ρισ σό τε ρες 
και οι πιο ε πι τυ χείς. Õka (“cherry blossom” ή 
«αν θι σμέ νες κε ρα σιές») ή ταν βόμ βες κατευ-
θυ νό με νες α πό πι λό το και ε φο δια σμέ νες με 
πυ ραύ λους. Μό λις α πε λευ θερώ νο νταν α πό 
το α ε ρο πλά νο που τις με τέ φε ρε ε πι χει ρού-
σαν κά θε τη ε φόρ μη ση ε κτο ξεύ ο ντας και 
τους πυ ραύ λους τους. Oι α ερο με τα φε ρό-
με νες ε πι χει ρή σεις δο λιο φθο ράς (airborne 
saboteur assaults) σκό πευαν στην κα τα στρο-
φή α με ρι κα νι κών βά σε ων. Στις απο στο λές 
αυ το κτο νί ας με υ πο βρύ χια (Suicide Subma-
rine Attacks) δύ ο τορπί λες συν δέ ο νταν και 
ο δη γού νταν α πό έ να χει ρι στή ε ξο πλι σμέ νο 
με έ να μικρό μη χα νι σμό ε λέγ χου και πε ρι-
σκό πιο. Μη χα νο κί νη τα πλοί α αυ το κτο νί ας 
(suicide motorboats) ή ταν μικρά πλοί α που 
α νέ πτυσ σαν με γά λη τα χύ τη τα και χρη σι μο-
ποιού νταν ου σια στικά σαν τορ πίλες και 
συ νή θως εί χαν μο νο με λές πλή ρω μα. Βα τρα-
χάν θρω ποι-νάρκες (frogman mines) ή ταν 

υ πο βρύ χιες αν θρώ πι νες νάρ κες. Σε κα μί α 
α πό τις πα ρα πά νω α πο στο λές δεν υ πήρ χε 
πρό βλε ψη ού τε και μη χα νι σμός διά σω σης 
της ζω ής του πι λό του5.

Γε νι κά, με ε ξαί ρε ση τις α πο στο λές με α ε-
ρο πλά να που ε φορ μού σαν και συ γκρού ο-
νταν με τα πλοί α, οι υ πό λοι πες ε πι χει ρή σεις 
αυ το κτο νί ας δεν α πο δεί χτηκαν α πο τε λε-
σμα τι κά ό πλα. Ό μως α κό μη και στην πρώ-
τη πε ρί πτω ση υ πήρ χαν α ποτυ χί ες για διά-
φο ρους λό γους: οι πι λό τοι έ χα ναν το στό χο 
εί τε για τί λό γω της με γά λης τα χύ τη τάς τους 
τον ξε περ νού σαν εί τε για τί την τε λευ ταί α 
στιγμή δεν ά ντε χαν να κρα τή σουν τα μά-
τια τους α νοι κτά και να α ντι με τω πί σουν 
τη σύ γκρου ση, ε νώ κά ποιες φο ρές λό γω 
του με γά λου βά ρους της με τα φε ρό με νης 
βόμ βας έ πε φταν νω ρί τε ρα... Συ νο λι κά δη-
μιουρ γή θη καν 647 μο νά δες α πο στο λών 

5 Hill, 2005, σελ. 6-11.
4 Hill, 2005, σελ. 3-4.
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αυ το κτο νί ας με τα ξύ 21ης Ο κτω βρί ου 1944 
και 15ης Αυ γού στου 1945. Δη μιουρ γήθη καν 
ε πί σης άλ λες τρεις με τά το τέ λος του πο-
λέ μου. Ο συ νο λι κός α ριθ μός των νε κρών 
πι λό των, α νά λο γα με την πη γή α να φο ράς, 
φαί νε ται να εί ναι 3.843 ή 3.3496.

Οι άν θρω ποι που λάμ βα ναν μέ ρος σε 
αυ τές τις α πο στο λές (“tokkõtai”) ξε κι νού σαν 
έ χο ντας δε δο μέ νο το θά να τό τους. Αυ τός 
ή ταν και ο κυ ριό τε ρος λό γος που η η γε σί α 
αρνή θη κε αυ τές οι α πο στο λές να α πο τε λέ-
σουν ε πί ση μο τμή μα της ε πι χει ρη σιακής 
δρα στη ριό τη τας του ια πω νι κού στρα τού ή 
ναυ τι κού. Προ τί μη σε να φαί νεται πά ντα ό τι 
ο σχη μα τι σμός αυ τών των μο νά δων ξε κι νού-
σε και ο λο κλη ρω νόταν α πό ε θε λο ντές.

Κριτήρια ε πι λο γής-
εκ παίδευση για τις
Α πο στο λές Αυτο κτο νίας

Για να λά βει κά ποιος μέ ρος σε αυ τές 
τις α πο στο λές, δε χρεια ζό ταν να εί ναι 
υ ψη λό βαθ μος ή έ μπει ρος πι λό τος. Α κό-
μη και ο πι λό τος με τη μι κρό τε ρη (ή 
και μη δα μι νή) ε μπει ρί α μπο ρού σε να 
λά βει μέ ρος, αρ κεί να τον κα θο δη γού-
σε κά ποιος πιο έ μπει ρος. Για να εί μα στε 
ρε α λι στές, τα α πα ραί τη τα προ σό ντα για 
έ να kamikaze ή ταν: νεαρή η λι κί α, πά θος, 
ε νερ γη τι κό τη τα και έ να «κα λό μυα λό». 
Οι kamikaze ή ταν ου σια στι κά δύ ο κα τη-
γο ρί ες πι λό των: ε κεί νοι που εί χαν ο λο-
κλη ρώ σει το εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα 
πι λό των του ναυ τι κού και εκεί νοι που 
ή ταν φοι τη τές και α πό φοι τοι πα νε πι στη-
μια κών σχο λών. Σε κα νο νικές συν θή κες 
οι tokkõtai πι λό τοι ή ταν ε θε λο ντές. Η 
δια δι κα σί α εύ ρε σής τους ή ταν α πλή. 
Στις πε ρισ σό τε ρες πε ρι πτώ σεις ζη τού-
σαν α πό τα μέ λη μί ας μο νά δας να συ-

γκε ντρω θούν σε μί α αί θου σα. Ε κεί, με τά 
α πό ο μι λί α που ε ξυ μνού σε τη σημα σί α 
να πο λε μά κά ποιος για την πα τρί δα του 
και να θυ σιά ζε ται για τον αυτο κρά το ρα, 
ζη τού σαν ε θε λο ντές για ε πι χει ρή σεις 

6 Ohnuki-Tierney, 2002, σελ. 167.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών 

πιλότων ανήλθε περίπου σε 3.843.
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αυ το κτο νί ας. Ή ταν πο λύ δύσκο λο για 
κά ποιον να αρ νη θεί να λά βει μέ ρος, ό ταν 
ε βλε πε τον εν θου σια σμό με τον ο ποί ο 
συ νά δελ φοί του δή λω ναν ε θε λο ντές. 
Ε ντυ πω σια κό εί ναι ό τι, όταν ο Υ πο ναύ αρ-
χος Õnishi ξεκί νη σε το σχη μα τι σμό των 
α πο στο λών αυ το κτο νί ας, κα νέ νας α πό 
τους ε παγ γελμα τί ες πι λό τους που εί χαν 
α πο φοι τή σει α πό στρα τιω τι κές α κα δη-
μί ες δε δή λω σε συμ με το χή σε αυ τές τις 
α πο στο λές. Έ τσι «ζή τη σε» πε ρισ σό τε ρο 
ε πι τακτι κά τη συμ με το χή κά ποιων στις 
tokkõtai ε πι χει ρή σεις. Έ νας α πό αυ τούς 
ή ταν ο Seki Yukio, ο ο ποί ος οδή γη σε την 
πρώ τη και ου σια στι κά πιο ε πι τυ χη μέ νη 
ε πι χεί ρη ση στο Leyte. Ό πως α να φέ ρε ται 

α πό την Ohnuki-Tierney, ό ταν έ λα βε ο 
συ γκε κρι μέ νος πι λό τος τη δια τα γή να 
συμ με τά σχει στην α πο στο λή, εί πε:

«Ε άν εί ναι δια τα γή, θα την ε κτε λέ σω. 
Αλ λά δεν ξε κι νώ προς το θά να το προς 
χά ριν του Αυ το κρά το ρα ή της Αυ το κρα-
το ρι κής Ια πω νί ας. Πη γαί νω για την α γα πη-
μένη μου γυ ναί κα... Θα πε θά νω γι’ αυ τήν 
που α γα πώ πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε τι 
άλ λο, για να την προ στα τεύ σω»7.

Το γε γο νός ό τι στρα τιω τι κοί κα ριέ-
ρας δεν προ θυ μο ποι ή θη καν να συμ με-
τάσχουν στις α πο στο λές, σε α ντί θε ση 
με τους φοι τη τές και εκ παι δευό με νους 
πιλό τους, έ γι νε γνω στό και προ κά λε σε 
α ντι δρά σεις, που ό μως δεν άλ λα ξαν την 
πο ρεί α των ε πι χει ρή σε ων. Με τά τη συ-
γκέ ντρω ση και δή λω ση των ε θε λο ντών 
ο ε πι κε φα λής α ξιω μα τι κός α πο φά σι ζε για 
το ποιος τε λι κά θα εί χε συμ με το χή στις 
α πο στο λές και με ποια σει ρά θα έ φευ γε. 
Η οι κο γε νεια κή κα τά στα ση και κά ποιες 
άλ λες ι διαί τε ρες συν θή κες προ στά τευ σαν 
πι λό τους α πο το να ε πιλε γούν σε α πο στο-
λές αυ το κτο νί ας. Γιοί α πό με γά λες πο λι τι-
κές ή στρα τιω τικές οι κο γέ νειες ή μέ λη της 
αυ το κρα το ρι κής οι κο γέ νειας ε πι λέ γο νταν 
«ε θελο ντές» χω ρίς «δεύ τε ρη συ ζή τη ση». 
Ό ταν οι πι λό τοι ή ταν γιοί μο να δι κοί ή οι 
με γα λύ τε ροι γιοί στην οι κο γέ νειά τους, 
ε ξαι ρού νταν α πο τις ε πι χει ρήσεις, προ κει-
μέ νου να μεί νουν και να φρο ντί σουν τους 
γο νείς τους. Πι λό τοι με ι διαί τε ρες γνώ σεις 
στο α ντι κεί με νό τους ή ταν πο λύ κα λοί 
«ε θε λο ντές» υπο ψή φιοι. Το ί διο και ό σοι 
διέ θε ταν πο λύ κα λό πα ρά στη μα. Κά ποιες 
φο ρές επί σης ή ταν τρα γι κό να μην εί σαι 
α ρε στός στους α νώ τε ρους σου... Στην 
πραγ ματι κό τη τα τα κρι τή ρια ε πι λο γής 

7 Ohnuki-Tierney, 2002, σελ. 166.
8 Ohnuki-Tierney, 2006, σελ. 4-8.
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δεν έ γι ναν πο τέ πλή ρως φα νε ρά8.
Οι tokkõtai πι λότοι ε πι λέ γο νταν για 

να πε θά νουν. Δεν ή ταν ε πι τρε πτό να 
ε πι στρέ ψουν ζω ντανοί, α κό μη και αν δεν 
εύ ρι σκαν το στό χο τους. Ε πι πλέ ον οι συν-
θή κες στις μο νάδες δεν τους ε πέ τρε παν 
να ελ πί ζουν... Στο πρώ το τους μά θη μα 
δι δά σκο νταν πώς να χρη σι μο ποιούν 
το πε ρί στρο φό τους προ κει μέ νου να 
αυ το κτο νή σουν για να α πο φύ γουν τη 
σύλ λη ψή τους. Αυ τή η δι δα σκα λί α πε ριε-
λάμ βα νε πολ λές λε πτο μέ ρειες, ό πως που 
να το το πο θε τή σουν, έ τσι ώ στε να πε θά-
νουν α κα ριαί α... Επί σης μά θαι ναν ό τι σε 
πε ρί πτω ση που δεν το χρη σι μο ποιού σαν 
και προ σπα θούσαν να δια φύ γουν, θα 
τους σκό τω ναν άλ λοι συ νά δελ φοι α πό αυ-
τούς που έ με ναν πί σω. Στη διάρ κεια της 
εκ παί δευ σής τους οι σω μα τι κές τι μω ρί ες 
ή ταν πολύ συ χνές, και μά λι στα ο μα δι κές. 
Αυ τό υ πο τί θε ται ό τι εί χε ως στό χο να 
τους μά θει να α ντέ χουν τον πό νο και το 
αί μα και να εί ναι το ί διο σκλη ροί με τους 
εκ παι δευ τές τους.

Πα ρά την πο λύ μι κρή και δι στα κτι κή 
συμ με το χή των έ μπει ρων πι λό των κα-
ριέρας στις α πο στο λές, η συμ με το χή των 
φοι τη τών και εκ παι δευό με νων πι λό των 
ή ταν εν θου σιώ δης και ε ντυ πω σια κή. Πο-
λύ σύ ντο μα οι ε πι κε φα λής δια πί στωσαν 
ό τι εί χαν δι πλά σιους ε θε λο ντές σε σχέ ση 
με τα δια θέ σι μα α ε ρο πλά να.

Πολιτισμικό υπόβαθρο 
Αποστολών Αυτοκτονίας

Εί ναι γνω στό ό τι τον τε λευ ταί ο χρό νο 
του πο λέ μου πάρα πολ λοί α πό τους ε θε-
λο ντές ή ταν φοι τη τές σε πα νε πι στη μια κές 

σχο λές με ανθρω πο λο γι κό και νο μι κό 
χα ρα κτή ρα, ε νώ άλ λοι με λε τού σαν ξέ νες 
γλώσ σες και λο γο τε χνί α. Κά ποιοι διά βα-
ζαν λο γο τε χνι κά έρ γα τη μέ ρα πριν την 
τε λευταί α α πο στο λή τους. Ο α ριθ μός 
των βι βλί ων που εί χαν δια βα στεί και πε-
ρι γράφε ται στα η με ρο λό για και στις συ ζη-
τή σεις αυ τών των πι λό των εί ναι α πί στευ-
τος. Τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές ή ταν έρ γα 
δια βα σμέ να α πό το πρω τό τυ πο, ό πως 
Πλά τω νας, Α ρι στο τέ λης, Ζή νω νας, μέ χρι 
έρ γα της πα γκό σμιας λο γο τε χνί ας του 19ου 
και 20ου αιώ να (Rousseau, Roland, Kant, 
Hegel, Nietzsche, Goethe, Marx, Lenin, 
Tolstoy, Dostoyevsky)9. Α πό τις ε πι στο-
λές και τα γράμ ματά τους ξέ ρου με ό τι ο 
εν θου σια σμός για τη συμ με το χή τους σε 
αυ τές τις α ποστο λές πή γα ζε α πό α γά πη 
στην οι κο γέ νειά τους, την πα τρί δα, την 
πα ρά δο σή τους και α πό πί στη στον Αυ το-
κρά το ρα. Κά ποιοι πί στευαν ό τι ο θά να τός 
τους θα ή ταν μί α προ σφο ρά και α ντα πό-
δω ση στους γο νείς, τους δα σκά λους και 
τους φί λους τους. Ε πι πλέ ον, η συ νει δη τή 
α πό φα σή τους να συμ με τέ χουν σε ε πι-
χειρή σεις με προ δε δι κα σμέ νο το θά να τό 
τους ή ταν α πο λύ τως σύμ φω νη με την ια-
πωνι κή φι λο σο φί α και πα ρά δο ση σχε τι κά 
με τον ε θε λο ντι κό θά να το10. Η αυ το κτο νί α 
στην Ια πω νί α δεν α πο τε λεί ντρο πή και δε 
φέ ρει κα νέ να κοι νω νι κό στίγ μα ό πως στη 
δύ ση. Θε ω ρεί ται έ νας α πο δε κτός τρό πος 
ε ξό δου α πό μί α δύ σκο λη κα τά στα ση, 
ό ταν ο ε μπλε κό με νος δεν μπο ρεί να δει 
άλ λη λύ ση11. Για το λό γο αυ τό Ιά πω νες 
ή ρω ες που ε πι χεί ρη σαν seppuku (ο τρό-
πος που οι σα μου ρά ϊ αυ το κτο νού σαν με 
προ κλη τή εκ σπλά χνω ση) τυγ χά νουν ι διαί-

9 Hill, 2005, σελ. 12-20.
10 Pinguet, 1993, σελ. 15-25.
11 Morris, 1975, σελ. 15.
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τε ρων τι μών. Το να εί ναι κά ποιος έ τοι μος 
να πε θά νει σε κά θε στιγ μή, εί ναι βα σι κή 
α ξί α της φιλο σο φί ας των Σα μου ρά ι12. 
Στην ια πω νι κή ει κο νο γρα φί α των kami-
kaze υ πάρ χουν πά ρα πολ λές ανα φο ρές 
στον Kusonoki και τον α δελ φό του, δύ ο 
α δέλ φια σα μου ρά ι α πό τους ο ποί ους ο 
δεύ τε ρος ευ χό ταν να εί χε ε πτά ζω ές και 
να τις θυ σί α ζε για τη χώ ρα του13.

Ε πι πλέ ον, η ια πω νι κή θρη σκεί α ε νί σχυε 
τις θε τι κές α πό ψεις για τον ε θε λοντι κό 
θά να το. Αρ χές του Σι ντο ϊ σμού και του 
Βου δι σμού, ό πως και του Κομ φουκια νι-
σμού, συ νει σέ φε ραν ση μα ντι κό τα τα στο 
Bushido, τον τρό πο ζω ής που πρέ πει να 
α κο λου θούν άν θρω ποι που πο λέ μου, με 
έμ φα ση στην πει θαρ χί α και αυ το πει θαρ-
χί α, κου ρά γιο, θάρ ρος και πα τριω τι σμό. 
Ε κεί νοι που α κο λου θού σαν αυ τόν τον 
κώ δι κα κα λού νταν να πολε μή σουν «μέ χρι 
να σπά σει το τε λευ ταί ο τό ξο τους και να 
κα τα να λω θεί το τε λευ ταί ο βέ λος τους». Σε 
αυ τόν τον κώ δι κα ο Κομ φού κιος φέ ρε ται 
να υ πο στηρί ζει, ό τι ο άν θρω πος πρέ πει να 
ζει με έ ναν τέ τοιο τρό πο ώ στε να εί ναι προ-
ετοι μα σμέ νος κά θε στιγ μή να πε θά νει14.

Εί ναι προ φα νές ό τι ο α κό λου θος «κώ-
δι κας πο λε μι κού ή θους» που μοι ρά στηκε 
στις Έ νο πλες Δυ νά μεις της χώ ρας στις 8 
Ια νουα ρί ου 1941, έ χει δα νει στεί στοιχεί α 
α πό τον κώ δι κα Bushido:

«....Μη μεί νε τε ζω ντα νοί με συ ναι σθή-
μα τα ντρο πής. Και μην πε θά νε τε α φή νο-
ντας έ να ά σχη μο ό νο μα πί σω σας. Μη 
δι στά σε τε να πε θά νε τε στο ό νο μα της 
αιώ νιας δι καιο σύ νης...»15.

Τα κίνητρα των πιλότων 
«Kamikaze»

Για τί τε λι κά τό σο πολ λοί φοι τη τές 
α πο φά σι σαν να συμ με τέ χουν ε θε λο ντι κά 
στις α πο στο λές αυ το κτο νί ας; Για πολ λούς 
ή ταν ευ κο λότε ρο να δη λώ σουν προ θυ-
μί α να εί ναι tokkõtai πι λό τοι, ό ταν ή ξε ραν 
πο λύ κα λά πως, χά νο ντας τον πό λε μο, η 
ζω ή τους έ τσι ή αλ λιώς ή ταν σε με γά λο 
κίν δυ νο. Γι’ αυ τό, αν ή ταν να πε θά νουν, 
προ τι μού σαν να πε θά νουν σαν ή ρω ες. 
Σε γρα πτά που ά φη σαν πί σω τους, φαί-
νε ται ό τι έ νας πολύ ση μα ντι κός λό γος 
για την α πό φα σή τους δεν ή ταν τό σο 
πιέ σεις α πό το πε ριβάλ λον των φί λων 
τους, ό σο το ό τι οι ί διοι δεν ά ντε χαν να 
βλέ πουν φί λους και συμ μα θη τές τους να 
προ θυ μο ποιού νται να δώ σουν τις ζω ές 
τους για να προστα τεύ σουν ε κεί νους. 
Ε πί σης τα συ ναι σθή μα τα θαυ μα σμού 
που έ βλε παν να υπάρ χουν για αυ τούς 
που ή δη εί χαν δώ σει τις ζω ές τους σε 
τέ τοιες α πο στο λές, ή ταν κι νη το ποι η τι κά 
για την α πό φα σή τους16.

Σε συ νέ ντευ ξη του 2002 έ νας α πό 
τους πρώ ην πι λό τους α να φέ ρει:

«...ή ταν κα τά μί α έν νοια μί α πε ρί ο δος 
κρί σης. Έ πρε πε να σώ σου με την πα τρί δα. 
Για ο ποιον δή πο τε λό γο, υ πήρ χε το συ ναί-
σθη μα ό τι, αν ή ταν να πε θά νου με στη 
μά χη, οι ει δι κές αυ τές α πο στο λές δε θα 
ή ταν ο κα λύ τε ρος τρό πος; Ό λοι οι πιλό τοι 
έ χου με υ πε ρη φά νεια, εί μα στε δια φο ρε τι-
κοί α πό τους άλ λους αν θρώ πους, εί μα στε 
οι ο νο μα στοί δια λεγ μέ νοι πι λό τοι...»17.

Την ί δια ε λι τί στι κη νο ο τρο πί α ε πι βε-

12 Yamamoto, 2000, σελ. 17.
13 Morris, 1975, σελ.106-42.
14 Nitobe, 2001, σελ. 25-60.
15 Axel and Kase, 2002, σελ. 9.
16 Iritani, 1991, σελ. 120-180.
17 Naemura, συ ζή τη ση, 8 Ο κτω βρί ου 2002, σε Hill, 2005, σελ.32.
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βαιώ νει και έ νας α κό μη πι λό τος του ναυ-
τι κού, ο Hashiuchi, ο ο ποί ος α να φέ ρει: 
«...ό ταν συμ με τέ χεις σε κά τι τέ τοιο, αρ χι-
κά στην α τμό σφαι ρα δεν υ πάρ χει τί πο τε 
άλ λο πα ρά μό νο συ ναί σθη μα φό βου. 
Ό ταν ό μως α κούς τη μη χα νή του α ε ρο-
πλά νου να παίρ νει μπρο στά... - ουά α α!»

Μα ζί με την υ πε ρη φά νεια ή ταν και η 
μα ταιο δο ξί α:

«...Ε πει δή ή μα σταν ά ντρες, ή μα σταν 
μα ταιό δο ξοι. Ή ταν ντρο πή να χά σεις 
την ψυ χραι μί α σου... Έ τσι κι αλ λιώς δεν 
εί χες πο λύ χρό νο, αλ λά υ πήρ χε πά ντα 
η ευκαι ρί α να κοι τά ξεις πί σω σου και να 
προ σπα θή σεις να χα μο γε λά σεις... Ή θε λες 
να σε ε ξυ μνούν με τά το θά να τό σου, τό σο 
ό σο το ζη τού σες και στη ζω ή σου. Ή θελες 
να λέ νε για σέ να: Ο Yokota ή ταν νέ ος, αλ-
λά φέρ θη κε με α πα ρά μιλ λη γεν ναιό τη τα. 
Ή ταν α ξιο πρε πής μέ χρι το τέ λος. Θα ή ταν 
τρο με ρό να λέ νε: ή ταν μί α σκέ τη ντρο πή. 
Ό πως έ νας πι λό τος Kaiten. Υ πήρ ξε μό νο 
έ νας α πό την ο μά δα μας. Ή ταν μί α ντρο-
πή για την ο μά δα Kaiten»18.

Έ νας πο λε μι κός α ντα πο κρι τής, ο 
Κawachi, που πή γαι νε πο λύ συ χνά να 
κα λύ ψει τις τε λευ ταί ες μέ ρες και ώ ρες 
των kamikaze πα ρα τη ρεί ό τι: «Ή θε λαν 
να α φή σουν μί α λα μπρή κλη ρο νομιά. 
Ή θε λαν να έ χουν έ ναν κα λό θά να το... Οι 
πε ρισ σό τε ροι α πό αυ τούς έ βα ζαν κο λώ-
νια πριν ξε κι νή σουν την α πο στο λή τους. 
Κά ποιοι άλ λοι φρό ντι ζαν το σχήμα των 
δο ντιών τους, τα τρό χι ζαν ώ στε να έ χουν 
το τέ λειο σχή μα ό ταν θα πέ θαι ναν»19.

Έ νας Õka πι λό τος κό μπαζε για το πως 
θα χτυ πού σε το στό χο του στο κέ ντρο 
και με τά ξέ σπα σε: «Μά να! Το Ναυ τι κό 
προ σπα θεί να με σκο τώ σει». Ο Naitõ20 
πα ρα τη ρεί ό τι τέ τοιου τύ που συ μπε ρι-
φο ρές δεν ή ταν τό σο α συ νή θεις με τα ξύ 
των συ γκε κρι μέ νων πι λό των.

Συ χνά οι συ γκρού σεις αυ τού του τύ-
που δεν εκ δη λώ νο νταν φα νε ρά. Α φού 
έ λα βε τη δια τα γή να γυ ρί σει πί σω λό γω 
πυ κνής ο μί χλης, ο Nagatsuka, kamikaze 
πι λό τος, συ νέ λα βε τον ε αυ τό του να εί-
ναι δι χα σμέ νος σχε τι κά με την κί νη ση 

18 Yokota, 2000, σελ.310.
19 Kawashi, 2000, σελ. 119-20.
20 Naitõ, 1989, σελ.172.
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αυ τή. Με την ε πι στροφή του στη βά ση 
θα τυ ραν νιό ταν α πό την α νι κα νό τη τά 
του να βρεί και να διευκρι νί σει αν η 
α να κού φι σή του να εί ναι ζω ντα νός εί ναι 
α πο τέ λε σμα δει λί ας ή λο γι κής21.

Η ψυχολογία των πιλό-
των

Στα τέ λη Μα ΐ ου του 1945, το Τμή μα 
Εκ παί δευ σης της Α ε ρο πορί ας Στρα τού 
έ στει λε έ ναν ει δι κό να ε κτι μή σει την 
ψυ χο λο γι κή κα τά στα ση των πι λό των 
kamikaze της 6ης Μο νά δας Α ε ρο πο ρί ας 
Στρα τού. Δια πι στώ θη κε ό τι πε ρί που το 
έ να τρί το των πι λό των ή ταν αμ φι τα λα-
ντευό με νο, α νί κα νο να έ χει μί α στα θε ρή 
θέ ση σχε τι κά με την α πο στο λή και ό τι η 
α τμό σφαι ρα α κρι βώς πριν την α να χώ ρη-
σή τους ή ταν ι διαί τε ρα «ευαί σθη τη»22.

Έ νας λό γος ε πί σης που το η θι κό των 
kamikaze πι λότων δεν ή ταν υ ψη λό, ό πως 
α να φέ ρει ο Yokota, ή ταν οι πολ λές κατ’ 

ε πα νά λη ψη α κυ ρώ σεις των α πο στο-
λών. Ο ί διος πε ρι γρά φει 

τις προ-

σω πι κές του ε μπει ρί ες α πό αρ κε τές α πο-
στο λές που ό μως δεν ο λο κλη ρώ θηκαν λό-
γω μη χα νι κών προ βλη μά των ή α πώ λειας 
των στό χων. Το χει ρό τε ρο ή ταν ότι με την 
ε πι στρο φή τους έ πρε πε να υ πο στούν τη 
δη μό σια προ σβο λή α πό τους υ πόλοι πους 
για την α πο τυ χί α της α πο στο λής23.

Άλ λος έ νας λό γος ο ο ποί ος ε πη ρέ α ζε 
αρ νη τι κά την ψυ χο λο γί α των πι λό των 
και α ντα να κλού σε σε θέ μα τα πει θαρ χί-
ας, ή ταν η πί ε ση του να εί ναι «ζω ντα νοί 
θε οί». Αυ τό α φο ρού σε πε ρισ σό τε ρο σε 
ε κεί νους που α κο λου θού σαν εκ παι δευτι-
κές πε ριό δους με γά λης διάρ κειας. Έ να 
κα λό πα ρά δειγ μα σε αυ τή την πε ρίπτω ση 
εί ναι η συ μπε ρι φο ρά των kamikaze της 
μο νά δας Õka «θε οί του Α νέ μου». Άρχι-
σαν να α να ρω τιού νται για τί θα έ πρε πε να 
συ νε χί σουν μί α ζω ή με τό σο αυστη ρή πει-
θαρ χί α, στα μά τη σαν να χαι ρε τούν στρα-
τιω τι κά, ά φη ναν τα μαλ λιά τους μα κριά, 
πα ρα πο νού νταν για το φα γη τό, κα τέ φευ-
γαν σε κα τά χρη ση αλ κο όλ και 
δια πλη κτι σμούς με-
τα ξύ τους. 

21 Nagatsuka, 1974, σελ. 192.
22 Ninagawa, 1998, σελ. 131.
23 Yokota και Harrington, 1962, σελ. 227-8.
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Έ νας λό γος που μπο ρού σε να α πο τε λέ σει 
αιτί α δια πλη κτι σμού ή ταν το ποιος θα 
εί ναι στην πρώ τη ο μά δα που θα χρη σι-
μοποι ή σει έ να και νού ριο ό πλο.

«Ή ξε ραν ό τι θα πε θά νουν και η α να-
μο νή αυ τή ή ταν χει ρό τε ρη και α πό το 
θά νατο. Την ί δια ώ ρα εί χαν άγ χος για να 
εί ναι οι πρώ τοι θε οί του Α νέ μου που θα πέ-
θαι ναν. Η πρώ τη ε πι χεί ρη ση θα ή ταν έ να 
ε θνι κό θέ μα, η δεύ τε ρη θα ή ταν α πλώς 
άλ λη μί α ε πι χεί ρη ση... Έ χο ντας ζή σει μί α 
ζω ή σαν ζω ντα νοί ή ρω ες, οι ά νδρες δεν 
ή θε λαν να πε θά νουν και να ξε χα στούν τό-
σο γρή γο ρα με τά το θά να τό τους»24.

Δια πλη κτι σμοί ε πί σης υ πήρ χαν ό ταν 
τους δι νό ταν η δυ να τό τη τα να δια λέ ξουν το 
ό πλο που θα χρη σι μο ποιού σαν στην α πο-
στο λή τους. Οι πε ρισ σό τε ροι δεχό ντου σαν 
την πρό σκλη ση προς το θά να το α μέ σως, 
κά ποιοι ό μως αρ νού νταν να πε θά νουν με 
κά τι λι γό τε ρο α πό μί α και νού ρια βόμ βα25.

Δεν ή ταν μό νο το μέ σο που θα τους 
ο δη γού σε στην αιω νιό τη τα αλ λά και η 
ε πιλο γή του στό χου που ή ταν ση μα ντι κή. 
«Ό χι αυ το κτο νί α για έ να μι κρό πλοί ο!»26.

Το γε γο νός εί ναι ό τι έ νας με γά λος α ριθ-
μός στρα τιω τών α πο φά σι σε να πε θάνει 
προ κει μέ νου να εί ναι eirei, πνεύ μα τα-φύ λα-
κες της πα τρί δας τους. Οι στρα τιώ τες που 
πέ θαι ναν στη μά χη ή ταν ε θνι κοί θε οί.

Ανταμοιβές πιλότων 
Κamikaze

Οι kamikaze έ γι ναν εί δω λα α πό τον 
τύ πο και α να φέ ρο νταν σε αυ τούς σαν 
«θε ούς-ή ρω ες». Οι φω το γρα φί ες τους 
γί νο νταν πρω το σέ λι δα. Λάμ βα ναν πα θια-

σμέ να ε ρω τι κά γράμ μα τα α πό κο πέλες. 
Πρέ πει να ση μειω θεί ό τι σε μί α πε ρί ο δο 
που η χώ ρα υ πέ φε ρε α πό ελ λεί ψεις τρο φί-
μων, οι πι λό τοι αυ τοί εί χαν μί α ε ξαι ρε τι κή 
δια τρο φή. Σε συ μπλή ρω μα ό λων αυ τών 
η στρα τιω τι κή η γε σί α ε ξα σφά λι σε τη δια-
μο νή τους σε ε ξαι ρε τι κά κα τα λύ μα τα27.

Με την ο λο κλή ρω ση της α πο στο λής, οι 
πι λό τοι λάμ βα ναν με τα θα νά τιες α νταμοι-
βές. Τους α πο δί δο νταν δύ ο βαθ μοί στην 
ιε ραρ χί α πά νω α πό το βαθ μό που κατεί-
χαν και αυ τό αυ το μά τως έ δι νε το δι καί-
ω μα στην οι κο γέ νεια για μί α κα λύτε ρη 
σύ ντα ξη. Ε πί σης, υ πήρ χαν κά ποιες α κό μη 
α ντα μοι βές για τις οι κο γέ νειές τους, ό πως 
τι μη τι κά σπί τια δια μο νής ή τι μη τι κές θέ-
σεις στις ε πί ση μες εκ δη λώ σεις28.

«Έχοντας ζήσει μία ζωή σαν ζωντανοί 

ήρωες,  οι  άνδρες δεν ήθελαν να 

πεθάνουν και να ξεχαστούν τόσο 

γρήγορα μετά το θάννατό τους».

Τε λευ ταία α πο στο λή
Το πρω ί της η μέ ρας της τε λευ ταί ας 

α πο στο λής οι πι λότοι φο ρού σαν λευ κά 
με τα ξω τά μα ντή λια, ό πως οι Σα μου ρά ι, 
δεί χνο ντας ό τι είναι έ τοι μοι να πο λε μή-
σουν μέ χρι θα νά του. Μέ λη των ο μά δων 
Õka φο ρού σαν μί α ξε χω ριστή φόρ μα με 
κου μπιά που εί χαν ζω γρα φι σμέ νο άν θος 
κε ρα σιάς με τρί α πέ τα λα. Οι πι λό τοι Kaiten 
φο ρού σαν δια κρι τι κό στο μα νίκι τους με 

24 Naitõ, 1989, σελ. 85.
25 Naitõ, 1989, σελ. 138-9.
26 Yokota, 2000, σελ. 309.
27 Axel and Kase, 2002, σελ. 33-45.
28 Hill, 2005, σελ. 20-25.
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την ε πι γρα φή «αν εί χα ε πτά ζω ές θα υ πη-
ρε τού σα την πα τρί δα μου με την κα θε μί α 
α πό αυ τές», θυ μί ζο ντας την τε λευ ταί α ευ χή 
του α δελ φού του Σα μου ρά ι Kusonoki.

Ό ταν τα υ πο βρύ χια ά φη ναν τη βά ση 
τους, έ νας μι κρός στό λος τα α κο λου θού-
σε, ε νώ το συ γκε ντρω μέ νο πλή θος με 
υ ψω μέ νες ση μαί ες φώ να ζε τα ο νό μα τα 
των tokkõtai πι λό των. Ό σο διαρ κού σε 
το τα ξί δι, δε συμ με τεί χαν σε υ πη ρε σί ες 
του πλοί ου, α κό μη και αν προ θυ μο ποιού-
νταν. Ό ταν πια έ φτα ναν κο ντά στο στό χο 
τους, ο κυ βερ νή της προ σέ φε ρε δε ξί ω ση 
προς τι μήν τους29.

Κα τά την πρώ τη πε ρί ο δο των α ε ρο πο-
ρι κών α πο στο λών αυ το κτο νί ας, προ σφε-
ρόταν προς τι μή των πι λό των δε ξί ω ση 
και πλού σιο «προ θα νά τιο» γεύ μα την 
παρα μο νή της α να χώ ρη σης. 

Τον Ιού νιο 1945, το Τμή μα Εκ παί δευ-
σης της Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού κυ κλο φό-
ρη σε μία ε πι στο λή σχε τι κά με το η θι κό 
των πι λό των:

«Πα ρό λο που υ πάρ χουν κά ποιοι που 
ε πι διώ κουν να τε λειώ σουν τη ζω ή τους 
με α γνό και τι μη τι κό τρό πο, υ πάρ χει μί α 
τά ση με τα ξύ πολ λών άλ λων Kamikaze πι-
λό των να α να ζη τούν γή ι νες α πο λαύ σεις. 
Αυ τό ε πιτρέ πει σε α θώ ους άν δρες να 
δο κι μά ζουν τέ τοιες α πο λαύ σεις και κα τα-
λή γει σε μί α εμ μο νή για τη ζω ή»30.

Σε έ να α πό τα βι βλί α της που α φο ρούν 
στους kamikaze πι λό τους, η Ohnuki-Tier-
ney (2006) δί νει μί α δια φο ρε τι κή ει κό να 
της τε λευ ταί ας η μέρας και νύ χτας των 
πι λό των, βα σι σμέ νη σε έ να γράμ μα της 
21ης Ιου νί ου 1995 του Kasuga Takeo που 
ή ταν ε πι φορ τι σμένος με την κα θη με ρι νή 

φρο ντί δα των πι λό των (κα θα ριό τη τα, 
γεύ μα τα...) στη ναυ τι κή βά ση Tsuchiura. 
Σύμ φω να λοι πόν με αυ τή τη μαρ τυ ρί α, οι 
πι λό τοι πε ρι γρά φο νται να εί ναι α πελ πι σμέ-
νοι το τε λευ ταί ο βρά δυ τους. Κά ποιοι α πό 
αυ τούς κά θο νταν με το κε φά λι σκυ μμέ νο 
στο τρα πέ ζι, κά ποιοι άλ λοι έ γρα φαν τις 
τελευ ταί ες ε πι θυ μί ες τους, κά ποιοι έ κο βαν 
τα μαλ λιά και τα νύ χια τους για να στα-
λούν στην οι κο γέ νειά τους με τά την α πο-
στο λή, α φού δε θα υ πήρ χε το πτώμα τους 
για να κη δευ τεί. Τα η με ρο λό για αυ τών 
των νέ ων αν δρών πε ρι γρά φουν ό λη την 
α γω νί α τους μέ χρι την τε λευ ταί α στιγ μή 
της α να χώ ρη σής τους και απο τε λούν μί α 
πρό κλη ση για τις α πό ψεις και πε ποι θή σεις 
που υ πάρ χουν ε κτός της Ια πω νί ας, ό τι οι 
Kamikaze πι λό τοι θυ σί α ζαν τη ζω ή τους 
για τον Αυ το κρά το ρα και ή ταν ευ τυ χι σμέ-
νοι γι’ αυ τό. Στην πραγμα τι κό τη τα δεν 
εί χαν κα μί α άλ λη ε πι λο γή, ε κτός α πό το 
να ο λο κλη ρώ σουν την α πο στο λή τους. Οι 
tokkõtai πι λό τοι α να πα ρή γα γαν την αυ το-
κρα το ρι κή ι δε ο λο γί α στην πρά ξη, ε νώ την 
ί δια ώ ρα αρ νού νταν ή δεν μπο ρού σαν να 
την υ ιο θε τή σουν στη νο ο τρο πί α τους31.

Το ε ρώ τη μα εί ναι πώς ό λοι αυ τοί 
οι τό σο έ ξυ πνοι και καλ λιερ γη μέ νοι 
νέ οι άν θρω ποι «ε νέ δω σαν» στη στρα-
τιω τι κή ι δε ο λο γί α ή δεν μπό ρε σαν να 
α ντι ληφθούν τη στρα τη γι κή της κυ-
βέρ νη σής τους μέ χρι να φτά σουν στο 
ση μεί ο που δεν υ πήρ χε πια ε πι στρο φή. 
Α σφα λώς το θε τι κό πο λι τι σμι κό υ πό βα-
θρο έ παι ξε έ ναν πο λύ ση μα ντι κό ρό λο, 
δεν ή ταν ό μως αρ κε τό να δι καιο λο γή-
σει αυ τή την τό σο θε τι κή στά ση τους 
σε αυ τές τις α πο στο λές.

29 Yokota, 2000, σελ. 305-310.
30 Axell και Kase, 2002, σελ. 69-70.
31 Ohnuki-Tierney, 2006, σελ. 9-13.
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Επιστρά τευ ση της αι σθη-
τικής

Ου σια στι κά, το ε ρώ τη μα που τί θε ται 
εί ναι πώς το ια πωνι κό κρά τος μπό ρε σε 
να πε ρά σει τα ε θνι κι στι κά του μη νύ μα-
τα στον ια πω νι κό πλη θυ σμό και αν τε-
λι κά ο τρό πος αυ τός ή ταν ε πι τυ χής. Ή 
πώς έ να σύ στη μα πεποι θή σε ων γί νε ται 
μί α πο λι τι κή ι δε ο λο γί α υ πό έ να ο λο κλη-
ρω τι κό, ε θνι κι στι κό, α ποι κιο κρα τι κό ή 
ό ποιο άλ λο κα θε στώς. Μί α α πά ντη ση 
δί νε ται α πό την Ohnuki-Tierney (2006) 
με την ερ μη νεί α που δί νει στη χρή ση 
του συμ βό λου της αν θι σμέ νης κε ρα-
σιάς α πό την ια πω νι κή κυ βέρ νη ση. 
Υ πο στη ρί ζει ό τι ό λα αυ τά τα μη νύ μα τα 
εν σω μα τώ θη καν στο σύμ βο λο αυ τό 
και, ό πως τα πέ τα λα του άν θους στο 
α πώ γειο της ο μορ φιάς του πέ φτουν, με 
τον ί διο τρό πο θυ σιά στη κε αυ τή η elite 
της νε ο λαί ας για τον αυ το κρά το ρα. 

Πώς ό μως έ γι νε αυ τή η εν σω μά τω-
ση; Θα πρέ πει πρώ τα να ε ξε τά σου με 
συ νο πτικά, τον τρό πο με τον ο ποί ο η 
αι σθη τι κή μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί 
για πο λι τικούς σκο πούς. Ο ό ρος «αι-
σθη τι κή» πα ρα πέ μπει σχε δόν πά ντα 
στην τέ χνη. Ο γερμα νι κός και ι τα λι κός 
φα σι σμός εί ναι γνω στοί για την «αι σθη-
τι κή» τους, τό σο σε υ ψη λά ε πί πε δα με 
τη βα γκνε ρια νή τέ χνη ό σο και σε πιο 
ά κομ ψα. Η ο μορ φιά της ια πω νι κής 
αι σθη τι κής με τα άν θη κε ρα σιάς ε ξυ-
μνή θη κε σε πολ λές μορφές τέ χνης. 
Το άν θος που ε πι στρα τεύ θη κε εί χε τη 
φυ σι κή του ο μορ φιά, που μπο ρού σε 
να εκ φρά σει τό σο την α γρο τι κή ό σο 
και την α στι κή τά ξη, ή ταν ε πο μένως 
ι δα νι κή ει κό να να συν δυα στεί με την 
έν νοια του ε θνι κι σμού.

Α πό την ε πο χή της πε ριό δου Μeiji 
στην Ια πω νί α (1868-1912), ε πι τυ χείς 

κυ βερ νή σεις προ σπά θη σαν να α πο δώ-
σουν μέ σω της τέ χνης (σε επί πε δο ο πτι-
κό και δια νό η σης) τό σο τις στρα τιω τι-
κές ε πι χει ρή σεις τους όσο και, πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο, τους θα νά τους των στρα-
τιω τών στο πε δί ο της μά χης. Η ει κό να 
των αν θέ ων κε ρα σιάς «α να πτύ χθη κε» 
με πολ λούς τρό πους σαν το σύμ βο λο 
των στρα τιω τών που θυ σιά ζο νται για 
την τι μή του Ιά πω να αυ το κρά το ρα. Η 
ο πτι κή αι σθη τι κή των συ γκε κρι μέ νων 
συμ βό λων πα ρέ πε μπε στην «ια πω νική 
ψυ χή» (yamato damashii), ό,τι πο λυ-
τι μό τε ρο για τον ια πω νι κό λα ό που 
καλ λιερ γού σε την πε ποί θη ση στους 
νέ ους ό τι δεν πρέ πει να φο βού νται το 
θά να το. Την ε πο χή της ια πω νι κής αποι-
κιο κρα τί ας, δέ ντρα κε ρα σιάς εί χαν φυ-
τευ θεί σε ό λες τις α ποι κί ες, έ τσι ώ στε 
η ια πω νι κή ψυ χή να υ πάρ χει πα ντού 
και ε πο μέ νως ο χώ ρος της α ποι κί ας να 
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εί ναι ια πω νι κός χώ ρος και έμ ψυ χος. Το 
νό η μα των αν θέ ων κε ρα σιάς ε πε κτά θη-
κε σε ό λη τη δια δρο μή της αν θρώ πι νης 
ζω ής μέ χρι το θά να το. Τα άν θη που 
έ πε φταν συμ βό λι ζαν τους στρα τιώ τες 
που έ πε φταν στο πε δί ο της μά χης.

Το α πό γειο της δό ξας του συ γκε-
κρι μέ νου συμ βό λου ή ταν την ε πο χή 
των α πο στο λών tokkõtai. Έ να άν θος 
κε ρα σιάς σε ροζ ή λευ κό φό ντο ή ταν 
ζω γρα φι σμέ νο και στις δύ ο πλευρές 
του α ε ρο πλά νου, ε νώ πολ λά ια πω νι κά 
ο νό μα τα για τα άν θη κε ρα σιάς χρη σιμο-
ποι ή θη καν σαν ο νό μα τα για τις ο μά δες 
πλη ρω μά των που λάμ βα ναν μέ ρος στις 
α πο στο λές. Άλ λοι έ κα ναν α να φο ρές 
στο ί διο σύμ βο λο στα τε λευ ταί α τους 
ποι ή μα τα. Μί α αρ κε τά γνω στή φω το-
γρα φί α της πε ριό δου αυ τής δεί χνει 
κο πέλες, μα θή τριες των τε λευ ταί ων 
τά ξε ων του σχο λεί ου, να κου νούν κλα-
διά με άνθη κε ρα σιάς, χαι ρε τώ ντας 
τους πι λό τους στην α πο γεί ω ση για την 
τε λευ ταί α πτή ση τους.

Η ια πω νι κή κουλ τού ρα κά νει διά-
κρι ση των νο η μά των που δί νο νται στα 
άν θη κε ρα σιάς με βά ση το εί δος τους, 
το χρώ μα τους, το ε πί πε δο της ε ξέ λι ξής 
τους (μπου μπού κι, άν θος με λί γα ή πε-
ρισ σό τε ρα πέ τα λα...). Σε α το μι κή βά ση, 
το άν θος α πο τε λεί έ να σύμ βο λο για 
τις δια δι κα σί ες της ζω ής, του θα νά του 
και της ανα γέν νη σης ό σο και για τις 
σχέ σεις με τα ξύ αν δρών και γυ ναι κών, 
της πα ρα γωγής και α να πα ρα γω γής. Σε 
μί α πιο α φη ρη μέ νη βά ση συμ βο λί ζει 
την α να τρο πή α πο το φυ σιο λο γι κό, 
τον α ντι-ε αυ τό (αλ λα γή της κοι νω νι κής 

ταυ τό τη τας, ψυχι κή α σθέ νεια...) και την 
μη α να πα ρα γω γι κή σε ξουα λι κό τη τα 
(γκέ ι σες...). Και τα δύ ο αυ τά θέ μα τα 
δια πραγ μα τεύ ο νται την α να πα ρα γω-
γι κό τη τα στη φυ σιο λο γική κοι νω νί α32. 
Σε ο μα δι κή βά ση, πα ρό λο που στο 
μω σα ϊ κό της ια πω νι κής κοι νω νί ας κά θε 
κοι νω νι κή ο μά δα έ χει τη δι κή της πα-
ρά δο ση σχε τι κά με τα άν θη κε ρα σιάς, 
το συ γκε κρι μέ νο σύμ βο λο α πέ κτη σε 
έ ναν ε πι κρα τού ντα ρό λο. Α ξί ζει να ση-
μειω θεί ό τι χρη σι μο ποι ή θη κε α πό την 
ια πω νι κή κοι νω νί α στην προ σπά θειά 
της να κτί σει μί α δια φο ρε τι κή κοι νω-
νι κή ταυ τό τη τα α πό την Κίνα, η ο ποί α 
χρη σι μο ποιού σε τα άν θη δα μα σκη νιάς 
με α νά λο γα νο ή μα τα. Το άν θος κε ρα-
σιάς έ χει την ί δια δύ να μη α κό μη και 
στη ση με ρι νή ια πω νι κή κουλ τούρα!

Ό λοι αυ τοί οι νέ οι πι λό τοι μπο ρεί να 
μην υ πο στή ρι ζαν την ε πε κτα τι κή ια πωνι-
κή ι δε ο λο γί α, δεν μπο ρού σαν ό μως να 
α ντι πα ρα τε θούν ευ θέ ως στο ε πι στρατευ-
μέ νο νό η μα που εί χαν α πο κτή σει τα αν θη 
κε ρα σιάς…

Με την α να κοί νω ση της ια πω νι κής 
πα ρά δο σης και το τέλος του πο λέ μου, 
ο υ πο ναύ αρ χος Takijiro Õnishi που 
συ νέ δε σε την πα ρου σί α του με τη γέ-
νεση των kamikaze α πο στο λών, α κο-
λου θώ ντας την πα ραδο σια κή ια πω νι κή 
μέ θο δο, έ θε σε τέρ μα στη ζω ή του. 
Αρ νή θη κε την πα ρο χή βο ήθειας για 
α να κού φι ση α πό τον πό νο σαν μί α 
ύ στα τη προ σπά θεια «ε πα νόρ θω σης» 
ή συγ χώ ρε σης. Η δι κή του ά πο ψη για 
τη ζω ή φαί νε ται σε έ να ποί η μα που 
έ γραψε για τους kamikaze πι λότους33:

32 Ohnuki-Tierney, 2006, σελ. 11.
33 Hill, 2005, σελ. 30-35.



41

Αν θί  ζο  ντας σή με  ρα,  με  τά σκορ πί  ζε  τε  στον ά νε  μο.

Η ζω ή μοιά ζε ι  μέ  έ  να λε  πτε  πί  λε  πτο λου λού δι .

Μπο ρεί  κα νείς  να προσ δο κά η ο  μορ φιά της  να διαρ κέ  σε ι 

για πά ντα;
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Έ χο ντας ως βά ση το γε γο νός πως ό ταν ε ξε λέ γη στρα-

τη γός, το 476 π.Χ., θα πρέ πει να ή ταν 30 χρο νών, 

πρέ πει να υ πο θέ σου με βά σι μα πως ο Κί μων γεν νή θηκε το 

506 π.Χ. Α νή κε στο με γά λο γέ νος των Φι λα-

ϊ δών. Πα τέ ρας του ή ταν ο Μιλ τιάδης, ο 

νι κη τής του Μα ρα θώ να, και μη τέ ρα του 

ή ταν η Η γη σι πύ λη, μί α πρι γκί πισ σα α πό 

τη Θρά κη, κό ρη του βα σι λέ ως Ο λό ρου 

(α πό την ί δια οι κο γέ νεια κα τα γό ταν και 

ο ι στο ρι κός Θου κυ δί δης). Τα πρώ τα 

χρό νια της ζω ής του Κί μω να υ πήρ-

ξαν πο λύ δύ σκο λα, α φού ο πα τέ ρας 

του πε θαί νο ντας του ά φη σε έ να τε-

ρά στιο χρέ ος, το πρό στι μο που του 

εί χε ε πι βλη θεί για την α πο τυ χη μέ νη 

εκ στρα τεί α στην Πά ρο. Η α δελ φή 

του Κί μω να, Ελ πι νί κη, τα κτο ποί η-

σε την πλη ρω μή του προ στίμου, 

ό ντας πα ντρε μέ νη με τον πά μπλου-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου,

 Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας 

Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης 

ΚΙ ΜΩΝ
Α θη ναι ος πο λι τι κος 

και στρα τη γος 

του πρω του 

μι σου του 5ου 

αιωνα π.Χ.
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το Α θη ναί ο Καλ λί α, πα ρά τις α ντιρ ρή σεις του α δελ φού της, 

ώ στε να μπο ρέ σει αυ τός να α σχο λη θεί με την πο λι τι κή.

Ο Κί μων εί χε ι διαί τε ρα γο η τευ τι κή εμ φά νι ση. Ή ταν ψη λός, 

με πυ κνά σγου ρά μαλ λιά και ω ραί ο πρό σω πο. Η μόρ φω σή 

του δεν ή ταν σπου δαί α, για τί στα κρί σιμα χρό νια της νε ό τη τάς 

του έ χα σε τον πα τέ ρα του. Ή ξε ρε ιπ πα σί α, ποί η ση και έπαι ζε 

λύ ρα (τυ πι κή εκ παί δευ ση Α θη ναί ου γαιο κτή μο να της ε πο χής 

πριν α πό τα Περ σι κά). Ή ταν συ μπα θη τι κός, ευ προ σή γο ρος και 

γνώ ρι ζε κα λά την τέ χνη να κερ δί ζει την α γά πη του κό σμου 

και με τα φυ σι κά του χα ρί σμα τα, αλ λά και με την πα ροι μιώ δη 

γεν ναιο δω ρί α του, ό ταν α πέ κτη σε και πά λι δι κή του πε ριου-

σία. Ο Πλού ταρ χος α να φέ ρει ό τι γκρέ μι σε τους φρά κτες α πό 

τους κή πους του για να παίρ νουν φρού τα οι συν δη μό τες του, 

οι Λα κιά δες. Γι νό ταν συ μπα θής με τη σε μνό τη τά του και έ πει-

θε τους πο λί τες με τη λο γι κή πα ρά με την ευ φρά δειά του. 

Ή ταν θαυ μα στής της Σπάρ της και σε ό λη του την πο λι τι κή 

στα διο δρο μία α γω νί σθη κε για να κα θιε ρώ σει την ει ρη νι κή 

συ νύ παρ ξη της Σπάρ της με την Α θή να.

Πα ντρεύ τη κε την Ι σο δί κη, α πό το με γά λο γέ νος των Αλ κμε-

ω νι δών, γε γο νός που έ γι νε α φορ μή να στα μα τή σει η δια μά χη 

που υ πήρ χε με τα ξύ των δύ ο οι κο γε νειών. Έτσι, καρ πώθηκε ο 

ί διος τα ο φέ λη αυ τής της συμ φι λιώ σε ως, κα θώς σύ ντο μα έ γι νε 

ο εκ φρα στής της α ρι στο κρα τι κής πα ρά τα ξης της ε πο χής.

Με τά τα Μη δι κά ο Α ρι στεί δης, ως αρ χη γός των α ρι στο-

κρα τι κών, και ο Θε μι στοκλής, ως η γέ της των δη μο κρα τι κών, 

ή ταν οι φυ σιο γνω μί ες που θα δέ σπο ζαν στην πο λι τι κή ζω ή 

της Α θή νας. Αλ λά, ο μεν Α ρι στεί δης ά φη σε την Α θή να για να 

επι σκε φθεί τους τό πους των με λών της Α θη να ϊ κής Συμ μα χί ας, 

ώ στε να κα θο ρίσει τις α νά λο γες ει σφο ρές, ο δε Θε μι στο κλής 

δεν λει τούρ γη σε διό λου κομ ματι κά, πα σχί ζο ντας να υ λο ποι-

ή σει με γα λό πνο α σχέ δια που ο ί διος συ νε λάμ βανε, με α πο τέ-

λε σμα να δη μιουρ γη θεί μια δυ σπι στί α στο πρό σω πό του. Οι 

συν θήκες ή ταν ευ νο ϊ κές για τον Κί μω να, ο ο ποί ος ε κλε γό ταν 

στρα τη γός ή δη α πό το 476 π.Χ., τη χρο νιά δη λα δή που δια δέ-

χθη κε τον Α ρι στεί δη στην η γε σί α των α ρι στοκρα τι κών, έ ως 

το 462 π.Χ. συ νε χώς.

Η ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ ΔΡΑ ΣΗ ΤΟΥ ΚΙΜΩ ΝΑ

Ο Κί μων, α πό το 476 π.Χ., τέθη κε ε πι κε φα λής των συμ-

μα χι κών δυ νά με ων και με α φε τη ρί α το Βυ ζά ντιο, ξε κίνη σε 

η πρώ τη συμ μα χι κή ε πι χεί ρη ση, να εκ κα θα ρι σθούν τα 

θρα κι κά πα ρά λια από τις Περ σι κές φρου ρές. Πρώ τα πο-
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▲ Η Εκστρατεία του Κίμωνος στην Κύπρο, 450-449 π.Χ.

▼ Οι Αθηναϊκές εκστρατείες της δεκαετίας 470-460 π.Χ., τρεις από τις οποίες έγιναν 

υπό την ηγεσία του Κίμωνος.
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Το 469, εμ φα νί σθη κε η πρώ τη δυ σα-

ρέ σκεια μέ λους της Συμ μα χί ας. Η Νά ξος, 

το ι σχυ ρό τε ρο νη σί των Κυ κλά δων, α πο-

στά τη σε. Οι λό γοι της α πο στα σί ας δεν 

μας είναι έ ως τώ ρα γνω στοί. Η Νά ξος 

εί χε, ό πως και η Κά ρυ στος, δυ να τό α ρι-

στο κρα τικό κόμ μα, το ο ποί ο οι Α θη ναί οι 

δεν ε μπι στεύ ο νταν. Ε πί σης, εί χε πα ρα βια-

στεί ο όρ κος της Συμ μα χί ας και υ πήρ χε 

κίν δυ νος ρήγ μα τός της. Ο Κί μων λοι πόν 

έδρα σε α κα ριαί α για να προ α σπί σει τα 

συμ φέ ρο ντα της Συμ μα χί ας. Η Νά ξος 

πολιορ κή θη κε, συν-

θη κο λό γη σε και 

υ πο χρε ώ θη κε να 

πε ρά σει στην τά ξη 

των υ ποτε λών συμ-

μά χων.

Την πε ρί ο δο που 

η Α θη να ϊ κή Συμ μα-

χί α έ δει χνε να πα ρα-

παί ει, με μό νη ε νέρ-

γεια κα τά των Περ σών την εκ στρα τεί α 

της Θρά κης, πα ρό λο που οι ει σφο ρές των 

με λών πλη ρώ νο νταν κα νο νι κά, το 468 

οι Πέρ σες άρ χι σαν να συ γκε ντρώ νουν 

στρατό και στό λο στην Παμ φυ λί α, με προ-

φα νή σκο πό να κι νη θούν προς τη Μι κρά 

Α σί α και το Αι γαί ο. Ά με σα άρ χι σαν ε τοι μα-

σί ες για να α ντι με τω πι στεί η α πει λή των 

Περ σών. Ο Κί μων ο ρί στη κε αρ χη γός της 

εκ στρα τεί ας με 300 συμ μα χι κές τρι ήρεις 

(200 Α θη να ϊ κές) και 5.000 ο πλί τες. Στις 

εκ βο λές του πο τα μού Ευ ρυ μέ δο ντα, με τά 

α πό ναυ μα χί α και πε ζο μα χί α, οι Περ σι κές 

δυ νά μεις έ πα θαν πραγ μα τι κή πα νωλε θρί α 

και εκ μη δε νί στη καν. Ή ταν μί α νί κη του με-

γέ θους της Σα λα μί νας ή των Πλα ταιών. Με-

τά τη νί κη αυ τή, το κύ ρος της Συμ μα χί ας 

ε νι σχύ θη κε σε α φά νταστο βαθ μό, κα θώς 

κά θε πό λη της Ιω νί ας, της Κα ρί ας και της 

Λυ κί ας, προ σχω ρούσε στη Συμ μα χί α για 

λιορ κή θη κε η Η ιό να ε πι τυ χώς και στη 

συνέ χεια ο Δο ρί σκος, ο ο ποί ος ά ντε ξε 

για έ να χρό νο του λά χι στον. Με αυ τή 

την εκστρα τεί α οι Α θη ναί οι έ κα ναν το 

πρώ το βή μα στη Θρά κη, η ο ποί α ή ταν 

πλού σια σε ξυ λεί α, κα θώς και σε με ταλ-

λεί α χρυ σού και αρ γύ ρου.

Το 475, η Σκύ ρος, που α πο τε λού σε ση-

μα ντι κό τα το ση μεί ο ε λέγ χου δια κί νη σης 

πλοί ων στο Αιγαί ο, πα ρα δό θη κε στη συμ-

μα χί α, και οι Δό λο πες, που την εί χαν κα τα-

λάβει, επειδή ε πι δί δο νταν στην πει ρα τεί α, 

κα τα δι κά στη καν 

α πό τη Δελ φι κή 

Αμ φι κτιονί α σε 

α πο ζη μί ω ση που 

δεν μπο ρού σαν 

να κα τα βά λουν. 

Ο Κί μων, για να 

ε ξα σφαλί σει την 

κα το χή της, έ διω-

ξε τους Δό λο πες 

και ε γκα τέ στη σε Α θη ναί ους κλη ρού χους. 

Σύμ φω να με δελ φι κό χρη σμό, τα ο στά 

του Θη σέ α έ πρε πε να με τα φερ θούν, α πό 

τους Α θη ναί ους, α πό τη Σκύ ρο στην Α θή-

να. Ο Κί μων ή ταν αυ τός που εκ πλή ρωσε 

το χρη σμό αυ τό.

Η Κά ρυ στος, η μό νη πό λη της Εύ βοιας 

που δεν ά νη κε στην Α θη να ϊ κή Συμ μα χί α, 

πο λιορ κή θη κε το 474-472 π.Χ. Οι κά τοι-

κοί της, Δρύ ο πες, α ντι στά θη καν γεν ναί α, 

αλ λά στο τέ λος συν θη κο λό γη σαν και 

έ γι ναν α να γκα στι κά μέ λος της συμ μα χί-

ας. Η Κά ρυ στος εί χε και αυ τή σπου δαί α 

θέ ση για τον έ λεγ χο της ναυ σι πλο ΐ ας στο 

Αι γαί ο και δε δο μέ νου ό τι υ πε ρί σχυε το 

α ρι στο κρα τι κό κόμ μα που εί χε προ τιμή-

σει φι λο περ σι κή πο λι τι κή στο πα ρελ θόν, 

ή ταν δύ σκο λο να δε χθεί η Συμ μαχί α την 

ου δε τε ρό τη τά της, ε νώ δεν εί χε ε κλεί ψει 

ο Περ σι κός κίν δυ νος.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ, 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ 

ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΤΗΓΑΓΕ ΛΑΜΠΡΕΣ 

ΝΙΚΕΣ 

(«ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΕΝΙΚΑ»). 
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να δια τη ρή σει την α νε ξαρ τη σί α της.

Το 465, οι Α θη ναί οι α πο φά σι σαν να στεί λουν 10.000 ά ποι-

κους, Α θη ναί ους και σύμ μαχους, στη Θρά κη, στις Εν νέ α Ο δούς 

(στην πε ριο χή που αρ γό τε ρα ο νο μά στη κε Αμ φί πο λη), προ κει-

μέ νου να αρ χί σουν την εκ με τάλ λευ ση των πλου το πα ρα γω γι-

κών πη γών της Θρά κης. Η Θά σος, έ να α πό τα ι σχυ ρά μέ λη 

της Συμ μα χί ας, βλέ πο ντας τα συμ φέ ρο ντά της να α πει λού νται 

α πο στά τη σε. Ο Κί μων για άλ λη μια φο ρά επέ βα λε την τά ξη 

με τά α πό τριε τή πο λιορ κί α. Η Θά σος τι μω ρή θη κε βα ρύ τα τα. 

Ταυ τό χρο να, οι ά ποι κοι των Εν νέ α Ο δών προ χώ ρη σαν προς 

την εν δο χώ ρα για να εδραιω θούν κο ντα στα με ταλ λεί α χρυ-

σού, και, ό ταν βρέ θη καν στο Δρά βη σκο της Η δω νι κής, δέ χθη-

καν ε πί θε ση α πό της το πι κές θρα κι κές φυ λές, με α πο τέ λεσμα 

τον εκ μη δε νι σμό και την κα τα στρο φή τους.

Οι δη μο κρα τι κοί στην Α θή να δρα στη ριο ποι ή θη καν κα τά τη 

διάρ κεια της τελευ ταί ας α που σί ας του Κί μω να, εκ με ταλ λευό με-

νοι και τη δυ σφο ρί α των Α θη ναί ων α πό τη φο βε ρή κα τα στρο-

φή στο Δρά βη σκο και τον κα τη γό ρη σαν για δω ρο δοκί α. Έ νας 

μά λι στα α πό τούς κα τή γο ρους ή ταν και ο ί διος ο Πε ρι κλής, 

υ πο στη ρίζο ντας ό τι ε νώ έ πρε πε με τά την πα ρά δο ση της Θά-

σου να πραγ μα το ποι ή σει μια ει σβο λή στη Μα κε δο νί α, ο πού 

ε πί σης υ πήρ χαν με ταλ λεί α, αυ τός πή ρε δώ ρο από το βα σι λιά 

της Μα κε δο νί ας Α λέ ξαν δρο. Α φού κλή θη κε να λο γο δο τή σει 

α μύν θη κε με ε πι τυ χί α και α παλ λά χθη κε των κα τη γο ριών.

Αρ γό τε ρα, η Σπάρ τη, το 462 π.Χ., ζή τη σε τη βο ή θεια των 

Α θη ναί ων, για τί ή ταν σε πολύ δύ σκο λη θέ ση λό γω της ε ξε γέρ-

σε ως των ει λώ των. Η δη μο κρα τι κή πα ρά τα ξη, η ο ποί α εί χε 

α να κτή σει τη δύ να μή της, με αρ χη γό τον Ε φιάλ τη, πρό τει νε 

να μην α πο στα λεί βο ή θεια στη Σπάρ τη, πα ρό λα αυ τά οι Α θη-

ναί οι με τα πεί σθη καν από τον Κί μω να και έ στει λαν στρα τό να 

τη βο η θή σουν. Η εί δη ση της ά φι ξης 4.000 Αθη ναί ων ο πλι τών, 

με ε πι κε φα λής τον Κί μω να, α νη σύ χη σε τους Σπαρ τιά τες, οι 

οποί οι, με το πρό σχη μα ό τι δεν τους χρειά ζο νταν πια, τους 

έ διω ξαν. Αυ τή την προ σβο λή, την πλή ρω σε ο ί διος ο Κί μων, 

ο ο ποί ος τον ε πό με νο χρό νο ε ξο στρακί στη κε. Ε πί σης λύ θη κε 
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α:

✎ Πλου τάρ χου Βί οι: «Κί μων», Στερε ό τυ πη έκ δο ση της Οξ φόρ δης.

✎ Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τό μος Γ1, Εκ δο τι κή Α θη νών, Α θή να 1972.

✎ Βί κεν ς Ού λε ρη, Αρ χαί α Ελ λη νική Ι στο ρί α, μτφρ. Ιω άν νης Του λου μά κος, εκ δ. Πα πα ζή ση, Α θή να 1976.

✎ Olnsted A., T., Ιστο ρί α της Περ σι κής Αυ το κρα το ρί ας, εκ δ. Ο δυσ σέ ας, Α θή να 2002.

✎ Shüller Wolfgang, Ι στο ρί α της Αρ χαί ας Ελ λά δας, εκδ. ΜΙΕΤ, Α θή να 1999.

και η Ελ λη νι κή Συμ μα χί α του 481 π.Χ.

Α πό το 460 έ ως και το 454, οι Α θη ναί οι εκ στρά τευ σαν μα ζί 

με τους συμ μά χους τους στην Αί γυ πτο με στό χο να βο η θή-

σουν τους ε ξε γερ μέ νους Αι γυ πτί ους στον αγώ να τους κα τά 

των Περ σών. Πα ρά ό μως την αρ χι κή της ε πι τυ χί α, η ε πι χεί ρη ση 

κα τέ λη ξε σε κα τα στρο φή με γά λου με γέ θους (χά θη καν 20.000 

άν δρες και 100 πλοί α). Παράλ λη λα, με τη λύ ση της Ελ λη νι κής 

Συμ μα χί ας, εί χαν αρ χί σει ε χθρο πρα ξί ες με τα ξύ Α θή νας και Πελ-

ο πον νη σί ων. Οι Α θη ναί οι τό τε, με πρω το βου λί α του Περι κλή, 

α πο φά σι σαν να α να κα λέ σουν τον Κί μω να, με την προ ϋ πό θε ση 

να μην ε μπλα κεί στα ε σω τε ρι κά της πό λης, και του α νέ θε σαν 

να κλεί σει το έ να α πό τα δύ ο μέ τω πα, αυ τό με τη Σπάρ τη. 

Πράγ μα τι, ο Κί μων, που ή ταν α γα πη τός στους Σπαρ τιά τες, 

πέ τυ χε να συ νά ψει πε ντη κο ντα ε τείς σπον δές.

Τέ λος, το 450 π.Χ., ο Κί μων έ πλευ σε ξα νά στην Κύ προ, με 

200 του λά χι στον συμ μα χι κές τρι ή ρεις, με σκο πό να εκ διώ ξει 

τους Πέρ σες, που εί χαν κυ ριεύ σει με γά λο μέ ρος του νη σιού, 

και να α πο κα τα στή σει την Α θη να ϊ κή κυ ριαρ χί α στην α να-

τολι κή Με σό γειο. Στην Κύ προ πο λιόρ κη σε το Μά ριον και το 

Κί τιον. Το πρώ το, πι θανό τα τα, το κυ ρί ευ σε εύ κο λα, αλ λά η 

πο λιορ κί α του δευ τέ ρου διαρ κού σε πά ρα πο λύ χρό νο, ε πι-

πλέ ον οι α μυ νό με νοι εί χαν στις ε πάλ ξεις  αρ κε τούς το ξό τες 

που προ κα λού σαν φθο ρά στους πο λιορ κη τές. Οι Α θη ναί οι 

μά λι στα υ πέ φε ραν και α πό έλ λει ψη ε φο δί ων. Στο Κί τιον ο 

Κί μων ά φη σε την τε λευ ταί α του πνο ή, με τους με λε τη τές να 

πι θα νο λο γούν πως ο θά να τός του προ ήλ θε εί τε α πό αρ ρώστια 

εί τε α πό τραύ μα που υ πέ στη κα τά τη διάρ κεια της πο λιορ κί ας. 

Πριν πε θάνει πά ντως, έ δω σε ε ντο λή να λυ θεί η πο λιορ κί α και 

ο στρα τός να α πο πλεύ σει για την Α θή να. Κα τά την ε πι στρο-

φή έ γι νε ναυ μα χί α και πε ζο μα χί α στη Σα λαμί να της Κύ πρου 

με τους Α θη ναί ους και τους Συμ μά χους τους να κα τα νι κούν 

τον Περ σι κό στρα τό και στό λο, δί χως μά λι στα να έ χει γί νει 

γνω στός ο θά να τος του Κί μω να στους στρα τιώ τες του. Ή ταν 

η τε λευ ταί α νί κη του με γά λου στρατη γού που, αν και νε κρός, 

νί κη σε τους α ντι πά λους του.
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Σ
το σύγ χρονο κό σμο μας, η αυ το-
ά μυ να και η ει δι κή εκ παί δευ ση 
(η κα τα σκευα στι κή για τους αρ-

χαί ους Έλ λη νες) εί ναι πλέ ον α να γκαί α για 
κά θε στρα τό και υ πη ρε σί α ασφα λεί ας της 
κά θε χώ ρας. Και συμ βαί νει το ε ξής πα ρά-
δο ξο. Οι Έλ λη νες δί δα ξαν τους Α με ρι κά-
νους, Ισ ρα η λι νούς, Ρώ σους, Κι νέ ζους στα 
αρ χαί α ελ λη νι κά μαχη τι κά συ στή μα τα, 
και σή με ρα ό λοι πη γαί νουν να μά θουν 
μα χη τι κές τέ χνες από τους μα θη τές των 
Ελ λή νων δι δα σκά λων.

Τα μι κρά ελ λη νι κά εγ χει ρί δια, τα ο ποί α 
δη μιουρ γή θη καν με πο λύ μό χθο και πολ-
λές στε ρή σεις, δι δά σκο νται σή με ρα σε 
πλή θος Μυ στι κές Υ πη ρε σί ες άλ λων λα-
ών, και οι Έλ λη νες μα χη τές και ε ρευ νη τές 
με σε μνό τη τα χαί ρο νται να βλέ πουν το 
ελ λη νι κό πνεύ μα να δι δά σκε ται διε θνώς 
και να κα τα ξιώ νε ται η ΕΛΛΑ ΔΑ μέ σα α πό 

τις μα χη τι κές τέ χνες, δί νο ντας και πά λι 
γνώ ση στον κό σμο μας. Και αυ τά με τα-
φρά στη καν σε πλή θος γλωσ σών.

Έ τσι, δη μιουρ γή θη καν οι σύγ χρο νες 
μα χη τι κές τέ χνες, που γνω ρί ζου με ε μείς 
σή με ρα ως αλ λο δα πής προ έ λευ σης, και 
πολ λά τε χνά σμα τα εκ παί δευ σης των 
Ει δι κών Δυ νά με ων και της Α ντι τρο μο-
κρα τι κής. Ό λο και πε ρισ σό τε ροι εί ναι 
πλέ ον υ πο χρε ω μέ νοι να εκ παι δεύ ο νται 
στις μα χη τι κές τέ χνες και μά λι στα να 
ε ξει δι κεύ ο νται σε ει δι κά τε χνά σμα τα 
και τε χνι κές, έ τσι ώ στε να μπο ρούν να 
υ πε ρι σχύ σουν του α ντι πά λου τους σε 
μί α σύ γκρου ση α πό κο ντά. Στα Σώ ματα 
Α σφα λεί ας και στην Α ντι τρο μο κρα τι κή 
εί ναι πλέ ον υ πο χρε ω τι κή η εκ παίδευ ση 
στις μα χη τι κές τέ χνες.

Στον Ελ λη νι κό Στρα τό, ή δη α πό το 
1993, οι πρώ τοι Έλ λη νες πα γκρα τια στές 

Α ΘΛΗ ΜΑ

ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Γρη γό ριoς Ζώρ ζος,

Οικονομολόγος-Με λε τη τής
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στη Λα μί α περ νού σαν τα πρώ τα τε χνά-
σμα τα του Πα γκρα τί ου μέ σα α πό πλή θος 
προ βλη μά των και δυ σπι στί α α πό τους 
άλ λους εκ παι δευ τές του Ελ λη νι κού Στρα-
τού, αλ λά και της Α σφά λειας.

Σι γά-σι γά, διά φο ροι κα τώ τε ροι στρα-
τιω τι κοί στην αρ χή, έ γι ναν φα να τι κά 
πα γκρα τια στές, μιας και μα ζί με το πα-
γκρά τιο υ πήρ χε πά ντα και η ι στο ρι κή 
σύν δε σή του με την αρ χαί α ελ λη νι κή 
ι στο ρί α της Πα τρί δας μας.

Στη συ νέ χεια, πλή θος α ξιω μα τι κών 
του ΓΕΣ και του Α Ε Α, φα νε ρά ή α φα νώς, 
άρχι σαν να εν δια φέ ρο νται για τις αρ χαί ες 
ελ λη νι κές μα χη τι κές τέ χνες και την ι στο-
ρί α τους. Μά λι στα, αρ κε τοί συμ με τεί χαν 
στην προ σπά θεια α να βί ω σης των μα χη τι-
κών αρ χαιο ελ λη νι κών τε χνών, οι ο ποί ες 
σή με ρα έ χουν οι κειο ποιη θεί α πό πλή θος 
λα ών της γης.

Η με λέ τη αυ τή, με σκο πό να υ πο δεί ξει 
ι δέ ες για τη δη μιουρ γί α ε νός πρώ του ΕΚ-
ΠΑΙ ΔΕΥ ΤΙ ΚΟΥ ΕΓ ΧΕΙ ΡΙ ΔΙΟΥ «ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ 
Z1» ή Ε Ε ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ Z1 (Fight Manual 
Pankration Z1) του Ελ λη νι κού Στρα τού 
(ΕΣ), παρου σιά ζει τις σύγ χρο νες μα χη τι-
κές τε χνι κές, που βρί σκουν το έ ναυ σμα 
τους στην αρ χαί α Ελ λά δα.

ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΣΤΑ ΣΕΙΣ
ΜΑ ΧΗ ΤΙ ΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ

Εί ναι εκ πλη κτι κό ό τι σε κάθε τε χνι κή 
ο ποιασ δή πο τε μα χη τι κής τέ χνης που χρη-
σι μο ποιεί ται στις Ει δικές Δυ νά μεις, στην 
Ε σω τε ρι κή Α σφά λεια και στην Α ντι τρο μο-
κρα τι κή κά θε χώρας, υ πάρ χει μέ σα της η 
α παρ χή των σπερ μά των του φω το φό ρου 
αρ χαίου  ελ λη νικού πνεύ μα τος. Η ελ λη νι-
κή σκέ ψη υ πάρ χει πα ντού.

Με ρι κές βα σι κές στά σεις που υ πάρ-

Η ΜΑ ΧΗΤΙ ΚΗ 

ΑΡ ΧΑΙΟ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ 

ΤΕ ΧΝΗ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ 

ΔΥ ΝΑ ΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

Α ΝΤΙ ΤΡΟ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ ΚΗ
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χουν σε ό λα τα σύγ χρο να α να το λι κά 
μα χη τι κά α γω νί σμα τα και που τις βρί-
σκου με σε διά φο ρα αρ χαί α ελ λη νι κά 
αγ γεί α εί ναι οι ε ξής: Ε μπρό σθιο, πλά γιο 
και ο πίσθιο λά κτι σμα, δι πλή, μο νή, ά νω 
και κά τω α πό κρου ση, α νά στρο φη, ά νω 
και κά τω πυγ μή, πλά για στά ση μά χης, 
στά ση μά χης ά κρου πο δός κ.ά.

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ Α ΝΑ ΦΟ ΡΕΣ ΣΕ 
ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΑ ΕΓ ΧΕΙ ΡΙ ΔΙΑ

Τα αρ χαιο ελ λη νι κά αγ γεί α, αν και στη 
χώ ρα μας δεν εί ναι ευ ρέ ως γνω στά, εί ναι 
γνω στά σε ό λον τον πλα νή τη και μά λι στα 
χρη σι μο ποιού νται σχε δόν α πό ό λες τις 
Ει δι κές Δυ νά μεις των δια φό ρων Στρα τών, 
Α στυ νο μιών και Μυ στι κών Ε ται ρειών και 
Υ πη ρε σιών του σύγ χρο νου κό σμου μας.

Στρα τιω τικά εγ χει ρί δια που α να φέ-

ρο νται σε πο λε μι κές κι νή σεις, οι ο ποί ες 
ω στό σο έχουν προ έλ θει μέ σα α πό αρ-
χαιο ελ λη νι κά ευ ρή μα τα, εί ναι:

➴ Το εγ χει ρί διο (Fight Manual) με 
τί τλο «Get Tought! How to win in hand-
to hand fighting», του W. E. Fairbairn, 
του έ τους 1943, το ο ποί ο χρη σι μο ποιού-
σαν οι Βρε τα νοί κο μά ντος (British com-
mandos).

➴ Το εγ χει ρί διο (Fight Manual) MCRP-
3-02B, του έ τους 1999, με τί τλο «Μά χη 
Ε πα φής» (Close Compact), των βα τρα-
χαν θρώ πων και Ει δι κών Α με ρι κα νι κών 
Δυ νά με ων (US Marine Corps).

➴ Το εγ χει ρί διο (Fight Manual) FM 3-
25.150 ή FM 21-150, με τί τλο «Μα χη τές» 
(Combatives), του α με ρι κά νι κου στρα τού 
{πε ζι κού}, με λέ τη α πό το Headquarters 
department of the US army.

Πα ρά δειγ μα κτυ πή μα τος με τα άνω ά κρα (Δράτ τειν, λα κτί ζειν και α γκυ ρί ζειν).
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Η ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑ ΓΩ ΓΗ ΤΩΝ 
ΜΑ ΧΗ ΤΙ ΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ

Το α θά να το αρ χαιο ελ λη νι κό πνεύ-
μα ε νέ πνευ σε και ε μπνέ ει α κό μη γε νιές 
αν θρώ πων σε πολλούς το μείς. Οι αρ-
χαιό τε ρες α να φο ρές για τις μα χη τι κές 
αρ χαιο ελ λη νι κές τέχνες υ πάρ χουν στα 
Ο μη ρι κά Έ πη, ό που οι μα χη τές α γω νί ζο-
νται με τα ξύ τους με κί νη τρο τον πλού το, 
την ε πι κρά τη ση, τη δό ξα, το κύ ρος και το 
κάλ λος του ηρω ι κού προ στά τη. Ε κεί νη 
την ε πο χή οι μά χες ή ταν μο νο μα χί ες και 
χρη σι μο ποιού σαν το δό ρυ, το ξί φος και 
την α σπί δα, και, ως προ στα τευ τι κά του 
σώ μα τος, τον πή λο, τον κω δω νό σχη μο 
θώ ρα κα, τις πε ρι χει ρί δες και τις πε ρι κνη-
μί δες που ή ταν με γα λό σχη μα, βαρέ α 
και εί χαν υ ψη λό κό στος. Ή δη η α το μι κή 
μά χη με χρή ση Πα γκρά τιον α να φέ ρεται 
α πό τον Ό μη ρο, ό που ο Ο δυσ σέ ας ή ταν 
γνώ στης και μα χη τής του Πα γκρα τί ου, το 
ο ποί ο ή ταν πο λύ α νε πτυγ μέ νο ως τέ χνη, 
του α ό πλως μεν, αλ λά δει νώς μάχε σθαι, 
ό ταν υ πήρ χε α νά γκη, ό πως για πα ρά-
δειγ μα στην πε ρί πτω ση που ο μα χητής 
α φο πλί ζε ται ή, κα τά τη διε ξα γω γή κα τα-
δρο μι κής ε πι χει ρή σε ως, ό ταν η κλαγ γή 
των ό πλων μπο ρεί να προ δώ σει τους 
κα τα δρο μείς.

Συ νε πώς, υ πήρχε κα θη με ρι νή πο-
λε μι κή ε ξά σκη ση και εκ παί δευ ση που 
α να γκα στι κά δη μιουργού σε υ ψη λή 
δε ξιο τε χνί α και ε τοι μό τη τα στην έ νο-
πλη και ά ο πλη σύ γκρουση, κα θώς και 
α νά πτυ ξη της α το μι κής πρω το βου λί ας 
κα τά τη μά χη, με την ε πι νόη ση των 
πλέ ον α πο τε λε σμα τι κών τε χνα σμά των 
ε μπλο κής.

Στην αρ χαί α Ελ λά δα, τρί α ή ταν τα 
βα σι κά μα χη τι κά (βα ρέ α) α θλή μα τα: η 
Πυγ μή, η Πά λη και το Πα γκρά τιον που 
και τα τρί α μα ζί δη μιουρ γού σαν το Πάμ-

μα χον. Στο Πάμ μα χον υ πήρ χαν και άλ λα 
ε πι μέ ρους μα χη τι κά α θλή μα τα, ό πως 
η διελ κυ στίν δα, η α λίν δη ση, το σώ μα 
(σού μο) κ.λπ.

Το πιο θεα μα τι κό α πό τα μα χη τι κά 
α γω νί σμα τα ή ταν το ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ και το 
ΠΑΜ ΜΑ ΧΟΝ ΠΑΓΚΡΑ ΤΙΟΝ (Pankration, 
pancrace, pankratos, pancrazio, pagra-
tion, pangration, pangkration, pancraio, 
paradosimos, pankration, pancratium, 
sanda), το ο ποί ο ή ταν συν δυα σμός της 

Πυγ μής και της Πά λης. 

• Πάν = ο θε ός Πάν (Pan).
• Κρά τος = η πο λι τεί α (state).
• Παν + κρά τος = με ό λη τη δύ να μη 

|| πάμ μα χα || παν γκρά τια.
• Πα γκρα τής = πα ντο δύ να μος || πα νί-

σχυ ρος || πα ντο κρά τωρ || Πάμ μα χος.
• Πα γκρα τια στής = ο πα ντο δύ να μος 

|| ο πα νί σχυρος || ο πα ντο κρά τωρ || ο 
παμ μά χος || ο α θλη τής του πα γκρα τί ου 
α θλή μα τος.

Η α να φο ρά των Πα γκρα τια στών υ πάρ-
χει στον Ευ θύ δη μο, μια και ή ταν μί α παμ-
με ρής ά σκη ση-ά θλη μα και μί α παμμε ρής 
δο κι μα σί α. «Οι πα γκρα τια σταί, ού τοι γαρ 
ει σίν κο μι δή πάμ μα χοι» (Ευ θύ δη μος, 1). 
Ι στο ρι κά, πρώ τος ο Θη σέ ας ή ταν αυ τός 
που συν δύ α σε την πά λη και την πυγ μή 
για να σκο τώ σει το Μι νώ ταυ ρο με το 
Πάμ μα χον Πα γκράτιον.

Το Πάμ μαχον Πα γκρά τιον ει σή χθη κε 
στους Ο λυ μπια κούς Α γώ νες ως α νε ξάρ-
τη το α γώ νι σμα κα τά την 33η Ο λυ μπιά δα, 
το έ τος 648 π.Χ. Υπήρ χε α κό μη και το Πα-
γκρά τιον Παί δων. Ό πως και τα υ πό λοι πα 
Πάμ μα χα α θλή μα τα, το Πα γκρά τιον και 
το Πάμ μα χον Πα γκρά τιον δια κρί νο νταν 
στο Ά νω ή Ορ θο στάν δην Πα γκρά τιον 
ή Όρ θιο Πα γκρά τιον, στο ο ποί ο οι α ντί-
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πα λοι α θλη τές α γω νί ζο νταν στα όρ θια, 
και στο Κά τω Πα γκρά τιον, στο οποί ο 
οι α ντί πα λοι έ πε φταν στο έ δα φος και 
συ νέ χι ζαν τον α γώ να κά τω (ο νο μαζό-
ταν δε α λίν δη ση και σή με ρα κά ποιοι το 
ο νο μά ζουν μά χη υ πο τα γής ή grabbling 
submission). 

Οι α θλη τές στο Πα γκρά τιον προ πο-
νού νταν συ χνό τε ρα με το ορ θο στάν δην 
και λι γό τε ρο με το κά τω πα γκρά τιο, ε νώ 
κα τά τους α θλη τι κούς α γώ νες ε φάρ μοζαν 
πε ρισ σό τε ρο το κά τω πα γκρά τιο (α λίν δη-
ση, grabbling submission) που ή ταν και 
πε ρισ σό τε ρο α γα πη τό, διό τι σε αυ τό γι νό-
ντου σαν οι πε ρισ σότε ρες α πα γο ρεύ σεις 
(ε γκα τά λει ψη α γώ να).

Ο Πάμ μα χος Πα γκρα τια στής έ πρε πε 
να μπο ρεί να συν δυά ζει ταυ τό χρο να τα 
προ σό ντα και τις ι κα νό τη τες των πα λαι-
στών και των πυγ μά χων.

Στα Σχό λια στον Πλά τω να δια βά ζου-
με τον ο ρι σμό «έ στι δε τού το α γών τις 
εξ α τε λούς πάλης και α τε λούς πυγ μής 
συ γκεί με νος» (Πο λι τι κά, 386) και στο Λε-
ξι κό Σού δα «Παγκρα τια στής: ταις χερ σί 
και πο σί πυ κτο μα χού σι» και στον Πλού-
ταρ χο «γαρ μέμι κται το Πα γκρά τιον εκ τε 
πυγ μής και πά λης» και στο «οι πα γκρα τιά-
ζο ντες κε κιν δυ νευ μέ νη προ σχρώ ντες της 
πά λης» (Φι λό στρα τος, Αρ ρα χί ων, 3).

Κα τά τον Φι λό στρα το, η πά λη, η πυγ-
μή και το πα γκρά τιο μπή καν στους α γώ-
νες για πο λε μι κή χρη σι μό τη τα, α φού, 
κα τά το συγ γρα φέ α, στο Μα ρα θώ να και 
στις Θερ μο πύ λες «κλα σθέ ντων αυ τοίς 
ξι φών τε και δο ρά των, πολ λά ταις χερ σί 
γυ μναίς έ πρα ξαν … πά λη και πα γκρά τιο 
ως ες το πρό σφο ρον τω πο λέ μω εύ ρη-
ται» (Γυμνα στι κός, 11). 

Ο Πλού ταρ χος α να φέ ρει ό τι «ταύ τα μοι 
τα πά ντα μι μή μα τα δο κεί και γυ μνά σμα τα 
των πολε μι κών εί ναι» (Η θι κά, 639e).

Στο Πα γκράτιον ε πι τρέ πο νταν τα πά-
ντα ε κτός α πό το δά γκω μα και το βγάλ-
σι μο των μα τιών. «Ε πεί μέ ντοι πολ λούς 
των α θλη τών ε ώ ρα κα κο μα χού ντας και 
πα ρά τον νό μο ε να γώ νιον α ντί του πα-
γκρα τιά ζειν δά κνο ντας, ουκ α πει κό τως, 
έ φη, τους νυν α θλη τάς πα ρο μαρ τού ντες 
λέ ο ντας κα λού σιν» (Λου κια νός, Δη μών. 
49). «Του πα γκρα τιά ζειν έρ γα πλην του 
δά κνειν και ο ρύτ τειν» (Φι λό στρα τος, 
Αρ ρα χίων, 3).

Φη μι σμέ νοι Πάμ μα χοι πα γκρα τια στές 
της αρ χαιό τη τας ή ταν ο Λύ γδα μις ο Συ-
ρα κού σιος, ο Θε α γέ νης της Θά σου, ο 
Ευ κλής, ο Σώ στρα τος του Σι κυώ νιου και 
πλή θος άλ λοι.

Σύμ φω να με τη βά ση δε δο μέ νων του 
Ι ΜΕ (Ί δρυ μα Μεί ζο νος Ελ λη νισμού), οι 
Ο λυ μπιο νί κες στο ΠΑΜ ΜΑ ΧΟΝ ΠΑ ΓΚΡΑ-

ΤΙΟΝ από το 648 π.Χ., ε πο χή ό που πρώ-
τος νι κη τής στο Πα γκρά τιον στέ φθη κε ο 
Λύ γδα μις, μέ χρι και το 356 π.Χ., ό που για 
τρί τη συ νε χό με νη φο ρά νί κη σε ο Σώ στρα-
τος, αναφέρονται στον Πίνακα 1.

Στο δε αρ χαί ο ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ ΠΑΙ-

ΔΩΝ, πά λι σύμ φω να με το Ι ΜΕ, έ χου με 
τους αναφερόμενους στον Πίνακα 2. 

Πα ρα κά τω, α κο λου θεί η ι στο ρί α με ρι-
κών α πό τους ση μα ντι κό τε ρους Ο λυ μπιο-
νί κες στο αρ χαί ο Πα γκρά τιον: 

Αρ ρα χί ων της Φι γα λί ας

Έ να η ρω ι κό και συγ χρό νως τρα γι κό 
γε γο νός συ νέ βη κε στην Ο λυμπί α το 564 
π.Χ., ό ταν ο πα γκρα τια στής Αρ ρα χί ων 
α πό τη Φι γα λί α πέ θα νε κα τά τη διάρ κεια 
του α γώ νος. Ο Αρ ρα χί ων ευρι σκό με νος 
σε δύ σκο λη θέ ση, ό ταν ο α ντί πα λος του 
τον έ πια σε με λα βή α πό το λαιμό, κα-
τόρ θω σε να τον κά νει να πα ραι τη θεί (ο 
α ντί πα λος ύ ψω σε το χέ ρι του), στρί βο-
ντας το πό δι του, ε νώ ο ί διος πέ θαι νε. Αν 
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Έ τος Πό λη ή Πε ριο χή Ο λυ μπιο νί κης 

648 π.Χ. Συ ρα κού σες (Σι κε λί α) Λύ γδα μις

636 π.Χ. Α θή να Φρύ νων

572 π.Χ. Φι γά λεια (Πε λο πόν νη σος) Αρ ρι χί ων

568 π.Χ. Φι γά λεια (Πε λο πόν νη σος) Αρ ρι χί ων

564 π.Χ. Φι γά λεια (Πε λο πόν νη σος) Αρ ρι χί ων

536 π.Χ. Ό πους (κε ντρι κή Eλλά δα) Ρη ξί βιος

516 π.Χ. Δελ φοί (κε ντρι κή Ελ λά δα) Τι μα σί θε ος

512 π.Χ. Δελ φοί (κε ντρι κή Ελ λά δα) Τι μα σί θε ος

484 π.Χ. Φάρ σα λα (Θεσ σα λί α) Α γί ας

480 π.Χ. Μα ντί νεια (Πε λο πόν νη σος) Δρο μεύς

476 π.Χ. Θά σος (νη σί στο βό ρειο Αι γαί ο) Θε ο γέ νης

472 π.Χ. Α θή να Καλ λί ας

468 π.Χ. Άρ γος (Πε λο πόν νη σος) (Ε)πι τι μά δας

464 π.Χ. Μαί να λος (Πε λο πόν νη σος) Ε φω τί ων (ή Ε φου δί ων ή Ε φω δί ων)

460 π.Χ. Α θή να Τι μό δη μος

456 π.Χ. Κλε ω ναί (Πε λο πόν νη σος) Τι μάν θης

452 π.Χ. Ρό δος (νη σί του Αι γαί ου) Δα μά γη τος

448 π.Χ. Ρό δος (νη σί του Αι γαί ου) Δα μά γη τος

432 π.Χ. Ρό δος (νη σί του Αι γαί ου) Δω ριεύς

428 π.Χ. Ρό δος (νη σί του Αι γαί ου) Δω ριεύς

424 π.Χ. Ρό δος (νη σί του Αι γαί ου) Δω ριεύς

420 π.Χ. Μαί να λος (Πε λο πόν νη σος) Αν δρο σθέ νης

416 π.Χ. Μαί να λος (Πε λο πόν νη σος) Αν δρο σθέ νης

408 π.Χ. Σκο τού σα (Θεσ σα λί α) Που λυ δά μας

404 π.Χ. Πελ λή νη (Πε λο πόν νη σος) Πρό μα χος

400 π.Χ. Λέ πρε ον (Πε λο πόν νη σος) Α ντί ο χος

396 π.Χ. Ά γνω στη προ έ λευ ση [...]ναν[...]

380 π.Χ. Αι γές στην Κι λι κί α Ξε νο φών

368 π.Χ. Στρά τος (Α καρ να νί α) Ά γνω στο ό νο μα

364 π.Χ. Σι κυών (Πε λο πόν νη σος) Σώ στρα τος

360 π.Χ. Σι κυών (Πε λο πόν νη σος) Σώ στρα τος

356 π.Χ Σικυών (Πελοπόννησος) Σώ στρα τος

Πίνακας 1
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Έ τος Πό λη ή Πε ριο χή Ο λυ μπιο νί κης 

200 π.Χ. Α λε ξάν δρεια στην Τρω ά δα (Μι κρά Α σί α) Φαί δι μος

172 π.Χ. Σμύρ νη (Μι κρά Α σί α) Δί αλ λος

156 π.Χ. Ε ρε σός (Λέ σβος) (ή Έ φε σος στη Μι κρά Α σί α) Α μύ ντας

72 π.Χ. Η λεί α (Πε λο πόν νη σος) Κά λας

49 μ.Χ. Έ φε σος (Μι κρά Α σί α) Πού πλιος Κορ νή λιος Α ρί στων

89 μ.Χ. Έ φε σος (Μι κρά Α σί α) Νι κά νωρ

117 μ.Χ. Μα γνη σί α στο Μαί αν δρο (Μι κρά Α σί α) Π. Αί λιος Α ρι στό μα χος

και νε κρός, ο Αρ ρα χί ων α να κη ρύ χθη κε 
νι κη τής. Κέρ δι σε σε τρεις συ νε χείς Ο λυ-
μπιά δες (572/568/564 π.Χ.).

Θε α γέ νης της Θά σου

Ο Θε α γέ νης της Θά σου ή ταν έ νας 
α πό τους πιο φη μι σμέ νους πα γκρα τια-
στές. Ήταν γιος ιε ρέ ως και, ό ταν ή ταν 
εν νέ α ε τών, έ κλε ψε το μπρού τζι νο 
ά γαλ μα ε νός θε ού και το με τέ φε ρε στο 
σπί τι του. Ό ταν οι κάτοικοι της Θά σου 
το έ μα θαν, ή θε λαν να τι μω ρή σουν το 
παι δί με θά να το. Ευ τυ χώς για το Θε α γέ-
νη, έ νας α πό τους γέ ρο ντες της Θά σου 
πή ρε την α πό φα ση, ό τι η μό νη σω στή 
τι μω ρί α για το παι δί ήταν να με τα φέ ρει 
το ά γαλ μα πί σω στη βά ση του.

Ο Θε α γέ νης νί κη σε δυο φο ρές στην 
Ο λυ μπί α, στην πυγ μα χί α το 480 π.Χ. 
και στο πα γκρά τιο το 476 π.Χ., κα θώς 
και πολ λές άλ λες νί κες στα Πύ θια, κ.λπ. 
Με τά το θά να τό του, οι κά τοι κοι της 
Θά σου του έ κα ναν ά γαλ μα και λέ γε ται 
ό τι κά ποιος που δεν μπο ρού σε να τον 
νι κή σει εν ζω ή, κτυ πού σε το άγαλ μα 
του κά θε βρά δυ. Έ να βρά δυ το ά γαλ-
μα έ πε σε α πό τη βά ση του και τον 
σκό τω σε. Οι κά τοι κοι της Θά σου τό τε 
α να γκα σμέ νοι α πό το νό μο, το πή ραν 
και το πέ τα ξαν στη θά λασ σα.

Με τά α πό αυ τό το γε γο νός έ πε σε 

α νυ δρί α στη Θά σο και ζη τώ ντας τη βο ή-
θεια του μα ντεί ου των Δελ φών, έ λα βαν 
το χρη σμό να φέ ρουν πί σω ό λους τους 
ε ξό ρι στους. Οι κά τοι κοι υ πά κουσαν, αλ-
λά η α νυ δρί α συ νε χιζόταν και ζή τη σαν 
τη βο ή θεια του μα ντεί ου για δεύ τε ρη 
φο ρά. Οι Δελ φοί τό τε τους εί παν, ό τι 
ξέ χα σαν το Θε α γέ νη. Ό ταν ψα ρά δες 
έ πια σαν στα δί κτυα τους το ά γαλ μα 
και το έ φε ραν στη Θά σο, η ανυ δρί α 
στα μά τη σε. Κα τά τη διάρ κεια της μα-
κράς α θλη τι κής στα διοδρο μί ας του, ο 
Θε α γέ νης κέρ δι σε 1.300 έ πα θλα.

Πο λυ δά μας της Θεσ σα λί ας

Ο Πο λυ δά μας, α πό τη Σκο τού σα της 
Θεσ σα λί ας, ή ταν έ νας α πό τους πιο φη-
μι σμέ νους Ο λυ μπιο νί κες (408 π.Χ.). Λέ-
γε ται ό τι, σαν τον Η ρα κλή, σκό τω σε με 
τα χέ ρια του έ να λιο ντά ρι. Σύμ φω να με 
μία άλ λη ι στο ρί α, έ πια σε τα πό δια ενός 
μαι νό με νου ταύ ρου, ο ο ποί ος στο τέ λος 
κα τά φε ρε να ξε φύ γει, α φή νο ντας την 
ο πλή του πο διού του στα χέ ρια του.

Ο βασι λιάς της Περ σί ας, ο Δα ρεί ος, 
ο ο ποί ος έ μα θε για τα αν δρα γα θή μα τα 
του Πο λυ δά μαντα, έ στει λε α πε σταλ μέ-
νους με δώ ρα, και τον έ πει σαν να πά ει 
στα Σού σα. Μία μέ ρα ο Δαρεί ος έ φε ρε 
τρεις α πό τους κα λύ τε ρους πα λαιστές 
της Περ σί ας, για να πο λε μή σουν συγ-

Πίνακας 2
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χρό νως με τον Πο λυδά μαντα. Με τά α πό 
σύ ντο μη μά χη, ο Πο λυ δά μας σκό τω σε 
δύ ο α πό αυ τούς, ε νώ ο τρί τος τρά πη κε 
σε φυ γή. Ο Πο λυ δά μας βρή κε τρα γι κό 
τέ λος, ό ταν προ σπά θη σε να συ γκρα τή-
σει τη σκε πή ε νός σπη λαί ου, στο ο ποί ο 
βρι σκό ταν με φί λους του.

Σώ στρα τος της Σι κυώ νος

Σώ στρα τος ο πα γκρα τια στής, ο ε πο-
νο μα ζό με νος Α κρο χερ σί της (α κραί ες 

χεί ρες), α πό το α νορ θό δο ξο στυλ που 
χρη σι μο ποιού σε. Έ πια νε τον α ντί πα λο 
του α πό τα δά κτυ λα, τα λύ γι ζε και δεν 
τα ά φη νε, μέ χρις ό του ο α ντί πα λός του 
πα ρα δο θεί. Κέρ δισε σε τρεις συ νε χείς 
Ο λυ μπιακούς α γώ νες (364, 360, 356 π.Χ.), 
όπως α να φέ ρει η ε πι γρα φή στο ά γαλ μά 
του στην Ο λυ μπί α. Ε κτός της Ο λυ μπί ας, 
κέρ δι σε δώ δε κα νί κες συ νο λι κά, στη Νε-
μέ α και τα Ί σθμια, και δύ ο στα Πύ θια. 
Υ πήρ χε ε πί σης ά γαλ μα του στους Δελ-
φούς. Νο μί σμα τα της Σι κυώ νος α πό το 
320 π.Χ., τον α πει κο νί ζουν.

Με τά α πό τη σύ ντο μη αυ τή α να φο ρά 
σε Ο λυ μπιο νί κες του πα ρελ θό ντος, ερ-
χό μα στε στην πε ραιτέ ρω α νά λυ ση του 
αρ χαί ου αυ τού α γω νί σμα τος:

ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 

ΠΑΓΡΑΤΙΟΝ; 

Πα γκρά τιο εί ναι μί α ελ λη νική λέ ξη 
που ση μαί νει «πλή ρης δύ να μη» και υ πο-
δη λώ νει το μα χη τι κό ά θλη μα, που στην 
πραγ μα τι κό τη τα ή ταν μια ε πί ση μη «ιπ πο-
τι κή» μά χη με τα ξύ δύ ο μα χητών, με ε λά-
χι στους ή χω ρίς κα νο νι σμούς κα τά την 
αρ χαιό τη τα. Ή ταν Ο λυ μπιακό ά θλη μα 
της κλασι κής αρ χαιό τη τας, και μά λι στα 
θε ω ρού ταν το κο ρυ φαί ο α γώ νι σμα της 
διορ γά νω σης. Κα τά τον ι στο ρι κό Φι λό-
στρα το, ή ταν «των εν Ο λυμπί α το κάλ λι-

στον» (το κα λύ τε ρο στην Ο λυ μπί α).
Εί ναι πλέ ον α ξιό πι στη α θλη τι κή δρα-

στη ριό τη τα, η ο ποί α α πο δί δει την προ-
σπά θεια δύ ο αν θρώ πων να ε ξου δε τερώ-
σουν ο έ νας τον άλ λον, με κτυ πή μα τα και 
λα βές. Δη λα δή πρό κει ται για μο νομα χί α, 
χω ρίς ό πλα, με χρή ση ό λων των με λών 
του αν θρώ πι νου σώ μα τος. Ο σχο λιαστής 
του Πλά τω να πα ρου σιά ζει το Πα γκρά τιον 
ως α τε λή πά λη και α τε λή πυγ μή.

Με την α πα γό ρευ ση των κτυ πη μά των, 
στην προ σπά θεια δύ ο αν θρώ πων, να
ε ξουδε τε ρώ σουν ο έ νας τον άλ λον έ χου-
με ως α πο τέ λε σμα:

➴ Το ά θλη μα της πά λης, το ο ποί ο 
εί ναι ε πί σης Ο λυ μπια κό ά θλη μα της κλα-
σι κής αρ χαιό τη τας και των σύγ χρο νων 
Ο λυ μπια κών Α γώ νων.

➴ Το Ια πω νι κό Judo, ά θλη μα της σύγ-
χρο νης ε πο χής, και α πό το 1964 στο 
Ο λυ μπια κό πρό γραμ μα.

Με την α πα γό ρευ ση των λα βών, στην 
προ σπά θεια δύ ο αν θρώ πων να ε ξου δε τε-
ρώσουν ο έ νας τον άλ λον έ χου με:

➴ Το ά θλη μα της πυγ μα χί ας, το ο ποί ο 
εί ναι ε πί σης Ο λυ μπια κό ά θλη μα της κλα-
σι κής αρ χαιό τητας και των σύγ χρο νων 
Ο λυ μπια κών Α γώ νων.

➴ Το Κο ρε ά τι κο Taekwon-do, ά θλη μα 
α πό το 1945, και α πό το 2000 στο Ο λυ-
μπια κό πρό γραμ μα, το ο ποί ο κυ ρί ως 
α ξιο ποιεί τα πό δια, όπως στην κλα σι κή 
αρ χαιό τη τα ο πα γκρα τια στής Νι κό στρα-
τος ο Κύ λιξ κα τέ βα λε τους α ντι πά λους 
του με το πτερ νί ζειν (κτύ πη μα με τη 
φτέρ να).

➴ Το Ια πω νι κό Karate, το ο ποί ο α πο-
δέ χε ται πως το Πα γκρά τιον εί ναι πρό-
γονός του.

➴ Το Πύξ Λάξ (γροθιά-κλω τσιά) που 
σή με ρα ο νο μά ζε ται διε θνώς ως Kick 
Boxing.
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➴ Η αρ χαί α Διελ κυ στίν δα που σή με ρα 
ο νο μά ζε ται Tug of war και εί ναι Ο λυ μπια-
κό Ά θλη μα α να γνω ρι σμέ νο α πό τη ΔΟ Ε, 
και ή ταν προ πό νη ση μυ ι κής εν δυ νά μω-
σης για τους πα γκρα τια στές.

➴ Ο ε νο ποι η μέ νος μα χη τι κός α γώ νας 
(Unifight).

➴ Η Α λύν δι ση που σή με ρα έ χει τη 
διε θνή ο νο μα σί α Grabbling Submission 
και στη χώ ρα μας είναι γνωστή ως μά χη 
υ ποτα γής.

➴ Η μα χη τι κή τέ χνη Capua.
➴ Το Κούν γκ Φού (Kung Fu) ό που 

οι μο να χοί Σα ο λίν (Shaolin) ο μολο γούν 
ό τι α πό αρ χαί α ελ λη νι κά αγ γεί α δη-
μιούρ γη σαν τις πρώ τες 18 κι νή σεις της 
μα χη τι κής τους φι λο σο φί ας.

Hiong, τις αυ το ά μυ νες, τις θραύ σεις και 
γε νι κά ό λο το ε πι δει ξια κό υ λι κό των, κα τά 
αιώ νες με τέ πει τα επι νο η θέ ντων, πο λε μι-
κών τε χνών. 

➴ Το κτύ πη μα με το πό δι στο στο μά-
χι, ο νο μα ζό ταν «γα στρί ζειν». Αυ τό, στο 
Taekwon-do ο νο μά ζε ται Ap-chaqi και 
στο καρά τε Mae Geri.

➴ Ο Νι κό στρα τος, λέ γε ται ό τι, α πο τε-
λεί ω νε τους α ντι πά λους του με το «πτερνί-
ζειν», δη λα δή το κτύ πη μα με την πτέρ να, 
το ο ποί ο ταυ τί ζε ται με το Υop-chaqi 
(γιοπ-τσα κι), ή το dwit-chaqi (ντι-τσά κι) 
του Taekwon-do. 

➴ Η α πό κρου ση ή η α ντι με τώ πι ση του 
«πτερ νί ζειν» στο Πα γκρά τιον, α να φέ ρεται 
ως «α πο πτερ νί ζειν», και εί χε συ νή θως το 

.....οι μοναχοι σαολιν
ομολογουν για το κουνγκ φου οτι απο αρχαια 

ελληνικα αγγεια δημιουργησαν 
τις πρωτες 18 κινησεις της μαχητικης τους 

φιλοσοφιας.

➴ Ό λα τα kata (κά τα=φόρ μες) των 
α σια τι κών μα χητι κών τε χνών προ έρ χο-
νται α πό τις αρ χαιο ελ λη νι κές Σκια μα χί ες 
και Σκιομα χί ες που α να φέ ρο νται α κό μη 
και α πό τον Α πό στο λο Παύ λο στο Ευαγ-
γέ λιο, και α πό πλή θος Πα τέ ρων της Εκ-
κλη σί ας.

➴  Στην κλασ ι κή αρ χαιό τη τα στο 
ά θλη μα του Πα γκρα τί ου, τα πό δια χρη-
σι μο ποιού νταν, και α πο τε λε σμα τι κότα τα 
μά λι στα, ό πως στο ση με ρι νό Κο ρε ά τι κο 
Κα ρά τε, το ο ποί ο εί ναι α ντί γραφο ο ρι σμέ-
νων τε χνι κών του Πα γκρα τί ου. 

➴ Οι ι στο ρι κά τεκ μη ριω μέ νες «σκια μα-
χί ες» των Πα γκρα τια στών, δη λα δή μά χη 
με τη σκιά, με φα ντα στι κό α ντί πα λο, ταυ-
τί ζο νται α πό λυ τα με τα Pumses, τα Tull ή 

α πο τέ λε σμα, ο α ντί πα λος να χάνει την 
ι σορ ρο πί α του και να πέ φτει κά τω.

Υ πάρ χουν ε μπε ρι στα τω μέ νες έ ρευ νες 
οι ο ποί ες α πο δει κνύ ουν ό τι οι ρί ζες ό λων 
των α μερι κα νι κών και α να το λι κών μα χη τι-
κών τε χνών ξε κι νούν α πό το Πα γκρά τιον 
της Αρ χαί ας Ελ λά δας.

Το Πα γκρά τιον δεν εί ναι έ να α κό μη 
ά θλη μα μα χη τι κών τε χνών, το ο ποί ο έρ-
χεται να προ στε θεί στα υ πάρ χο ντα. Εί ναι το 
πρώ το ά θλη μα του εί δους, α πό τό τε που ο 
άν θρω πος εμ φα νί στη κε στον πλα νή τη γη, 
και ό λα τα άλ λα α κο λού θη σαν ως α ντι γρα-
φές ή ως με τα γε νέ στε ρες ε πι νο ή σεις.

Ό λες οι άλ λες πα ρεμ φε ρείς δρα στη ριό-
τη τες, ό ταν το Πα γκρά τιον παι ζό τα νε ως
ά θλη μα σε Ο λυ μπιά δες (Πρώ τη ι στο ρι κή 
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κα τα γρα φή το 648 π.Χ.), κι νού νται στη 
σφαί ρα του μύ θου και του θρύ λου, ως 
πο λε μι κές τέ χνες. Α θλή μα τα έ γι ναν περί-
που 2.500 χρό νια αρ γό τε ρα.

Το Πα γκρά τιον στη ρί ζε ται κα θα ρά σε 
τε χνι κές και για το λό γο αυ τό εί ναι το πιο 
ε ξε λιγ μέ νο σε σχέ ση με την πυγ μή και 
την πά λη. Αυ τός εί ναι και ο λό γος που 
μπή κε αρ γό τε ρα στις Ο λυ μπιά δες.

Πο τε ει ση χθη σε Ο λυ μπια δα 

για πρω τη φο ρα;

Το Πα γκρά τιον ει σή χθη σε Ο λυ μπιά-
δα για πρώ τη φο ρά το 648 π.Χ., στην 33η 
Ο λυ μπιά δα. Πρώ τος Ο λυ μπιο νί κης α να-
φέ ρε ται ο Λύ γδα μις ο Συ ρα κού σιος. Το 
Πα γκρά τιο συ γκα τα λε γό ταν στα Βα ρέ α 
Α θλή μα τα και διε ξα γό ταν την τε λευ ταί α 
η μέ ρα των α γώ νων. Θα πρέ πει ε πί σης 
να το νιστεί ι διαί τε ρα ό τι ο Ο λυ μπιο νί κης 
του Πα γκρα τί ου α πο κτού σε τον τί τλο 
του «ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΗ», τί τλο που εί χε μό νο ο 
πα τέ ρας των θε ών, ο Δί ας, και σύμ φω να 
με τον Στο βαί ο, οι πό λεις γκρέ μι ζαν τα 
τεί χη τους μό νο στους Ο λυ μπιο νί κες του 
Πα γκρα τί ου.

Α πο που προερ χε ται το 

ο νο μα Πα γκρα τιον;

Το ό νο μα Πα γκρά τιο προ έρ χε ται α πό 
το ΠΑΝ + ΚΡΑ ΤΟΣ που δη λώ νει αυ τόν 
που κα τέ χει την ε ξου σί α, αυ τόν που νι-
κά με την α πό λυ τη δύ να μη και γνώ ση ή 
αυ το γνω σί α. Σύμ φω να με τον Πλού ταρ-
χο, ο ε φευ ρέ της του Πα γκρα τί ου εί ναι 
ο Θη σέ ας, ο ο ποί ος με το Πα γκρά τιον 
νί κη σε το Μι νώ ταυ ρο, ε νώ, κα τά τον 
Παυ σα νί α, ε φευ ρέ της του Πα γκρα τί ου 
εί ναι ο Η ρα κλής. Ίσως α να φέ ρο νται στο 
Θη σέ α προκειμένου για το Πα γκρά τιον 
και στον Η ρα κλή προκειμένου για το 
Πάμ μα χον Πα γκρά τιον.

Ποια ει ναι η θε ση της 

Εκ κλη σι ας για το Πα γκρα τιον;

Και η Εκ κλη σί α χρη σι μο ποιεί τους 
ό ρους «πα γκρα τές» και «πα γκρα τής» για 
να δη λώ σει την πα ντο δυ να μί α του Θε ού 
(Β Μακ κα βαί ων 3, 22), ο ο ποί ος εί ναι ο 
πα γκρά της κύριος των ό λων ή του Υ ιού 
και Λό γου του Θε ού, που σαν πα ντο δύ να-
μη («πα γκρα τή») σο φί α και χρη στό τη τα 
μας χά ρι σε τη δυ να τό τη τα να υ πάρ χου με 
και να ζούμε, για τί αυ τό εί ναι το θέ λη μα 
του πα ντο κρά το ρος, «πα γκρα τή», Θε ού 
(Κλη μης Αλε ξαν δρεύς, Στρω μα τείς).

Ο Χρι στός δο ξά ζε ται α πό τους πι-
στούς σαν πα ντο δύ να μος και πα νί σχυ ρος 
(«το πα γκρα το ρι κόν») ό ντας ο μο νο γε νής 
υ ιός του Θε ού (Δί δυ μος Καί σιος, Πε ρί 
Τριά δος).

Ο ί διος ό ρος, «πα γκρα τές», α να φέ ρε-
ται και στο Ά γιο Πνεύ μα (Δί δυ μος Καί-
σιος, Πε ρί Τριά δος). Αλ λά και ό λη η α γί α 
Τριά δα φέ ρει την ε πω νυ μί α «Πα γκρά-
τιστος», δη λα δή πα νί σχυ ρος (Ιω άν νης 
Δα μα σκη νός).

Οι μο να χοί και α να χω ρη τές οι ο ποί οι 
σκλη ρα γω γού σαν το σώ μα τους με την 
ε νά ρε τη ά σκη ση α πο κα λού νταν Πα γκρά-
τι στοι (Παλ λά διος, Προ οί μιον του βί ου 
των α γί ων πα τέ ρων).

«Ε στε ρε ώ θη η καρ δί α μου, Α θλη τι κόν 
πα γκρά τιον οι γεν ναί οι, του Χρι στού 
δι ή νυ σαν Α θλο φό ροι, τών διω κτών τήν 
από νοιαν κα τα πα λαί σα ντες» (Ω δή γ΄, Ο 
Ειρ μός).

Ει ναι βαρ βαρο το Πα γκρα τιον;

Το ξε πέ ρασμα των ο ρί ων (α ντο χών) 
ή ταν στην αρ χαιό τη τα ο στό χος των 
Πα γκρα τια στών κατά των α ντι πά λων, 
πράγ μα που στους σύγ χρο νους έ χει πα-
ρερ μη νευ θεί ως «βάρβα ρον» ή «ά γριο» 
ά θλη μα.
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Και δια βά ζου με ό τι στην Πα γκρά τιο 
Πά λη, ε πι τρε πό ταν το στρί ψι μο των 
μελών-ο στών, των δα κτύ λων, η ε ξάρ θρω-
ση, το σπά σι μο των ο στών, οι α γκω νιές, 
οι γο να τιές, ό λα δη λα δή ε κτός α πό το 
βγάλ σι μο των μα τιών και τα δα γκώ μα-
τα. Η αλή θεια εί ναι ό μως δια φο ρε τι κή. 
Ε πι τρέπον ταν οι στρε βλώ σεις (στρί ψι μο) 
των με λών-ο στών, των δα κτύ λων, οι 
α γκω νιές, οι γο να τιές, έ ως ότου φτά σουν 
στα ό ρια α ντο χής, ό χι ό μως η ε ξάρ θρω-
ση, το σπά σι μο των ο στών και γε νι κά η 
α νη κέ στως σω μα τι κή βλά βη, αν και συ νέ-
βαι νε λό γω της ε πι μο νής των α θλη τών να 
μην απα γο ρεύ σουν (ε γκα τα λεί ψουν) τον 
α γώ να, π.χ. ο Αρ ρα χί ων.

Στη συ νέ χεια α κο λου θεί το ε πί σημο 
πρό γραμ μα της Διε θνούς Ο μο σπον δί ας 
Πα γκρα τί ου Α θλή μα τος που υ πάρ χει 
στο εγ χει ρί διο (Pangration/Pankration 
Fight Manual Volume Ι) «Πρό γραμ μα 
Πα ρα σκευα στικής Κα τα σκευα στι κής, 
Τό μος 1, 1995», των διά φο ρων τά ξε ων 
εκ παί δευ σης στο Πα γκρά τιον μά χης και 
στις Σκια μα χί ες (Τά ξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’), 
το ο ποί ο ε φαρμό ζε ται σε πά ρα πολ λούς 
στρα τούς σε ό λον τον κό σμο, κυ ρί ως στις 
Ει δι κές Δυ νά μεις και στις Δυ νά μεις της 
Α ντι τρο μο κρα τι κής ή Ει δι κής Ε σω τε ρι κής 
Α σφά λειας.

Και η Διε θνής Κα το χύ ρω ση των πνευ-
μα τι κών δι καιω μά των (copyrights) τό σο 
του αρ χαιο ελ λη νι κού «ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΥ» 
ό σο και του «ΠΑΜ ΜΑ ΧΟΝ» έ χει πραγ-
μα το ποι η θεί α πό το 1993 και έ χει ως 
διε θνή κω δι κό στα ε πί ση μα Certificate 
of Registrations τους TXu 1-264-260 και 
TXu 1-247-895, στα ο ποί α ξε κά θα ρα 
κα το χυ ρώνο νται διε θνώς ως αρ χαιο ελ-
λη νι κές μα χη τι κές τέ χνες με ζω ή χι λιε-
τιών τόσο το «ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΝ» ό σο και το 
«ΠΑΜ ΜΑ ΧΟΝ».

Εί ναι ση μα ντι κό ό τι το πρό γραμ μα 
αυ τό σχε διά στη κε α πό Έλ λη νες α πό το 
1993, και σή με ρα ε φαρ μό ζε ται σε πε-
ρί που 80 χώ ρες σε ο λό κλη ρο τον κό-
σμο. Συγκεκριμένα, στο Πα νε πι στή μιο 
Guarulhos (Σαν Πά ο λο Βρα ζι λί ας) υ πάρ-
χει η πρώ τη σε ο λό κλη ρο τον κό σμο 
πα νε πι στη μιακή έ δρα δι δα σκα λί ας του 
αρ χαιο ελ λη νι κού ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΥ α θλή μα-
τος, το οποίο δι δά σκε ται ε πί ση μα με 
τη στή ρι ξη κά ποιων α φα νών Ελ λή νων 
μα χη τών πο λε μι κών τεχνών και Ελ λή νων 
με λε τη τών και ε ρευ νη τών.

Η ΠΑ ΛΑΙ ΣΤΡΑ
Η πα λαί στρα στην αρ χαί α Ελ λά δα 

εί χε τη δι κή της δο μή και διαρ ρύθ μι ση 
σύμφω να με την Ιπ πο δά μεια φι λο σο-
φί α. Η Πα λαί στρα ή ταν ο χώ ρος προ-
πό νη σης για τα α γω νί σμα τα της Πά λης, 
της Πυγ μής, του Πα γκρα τί ου και του 
Άλ μα τος. Ή ταν έ να τε τρά γω νο κτή ριο 
με πλευ ρά 66 μ.

Υ πήρ χαν ε πί σης δω μά τια ό πως το 
ε λαιο θέ σιον, το α λει πτή ριον, το σφαι-
ριστή ριον, το κω ρυ κεί ον, το κο νι στή-
ριον, το ε φη βεί ον, λου τρά και πι σί να. Δεν 
έχουν δια σω θεί α κρι βείς πε ρι γρα φές πα-
ρά μό νο στον Βι τρού βιο το 2ο αιώ να π.Χ. 
Στο έρ γο του Βι τρού βιου (Vitruvius Pollio, 
De Architectura, Vitruvii de Architectura, 
ed. F. Krohn, 1912) στο «Πε ρί Αρ χι τε κτο νι-
κής» V 11, 2-7, γί νε ται μια α ναφο ρά για το 
πώς ή ταν οι αρ χαιο ελ λη νι κοί α γω νι στι κοί 
χώ ροι. Η πα λαί στρα πε ριε λάμ βα νε τους 
πα ρα κά τω χώ ρους:

➴Με γάλη αί θου σα α γώ νων με κα θί-
σμα τα.

➴Αί θου σες ευ ρύ χω ρες για φι λο σο φι-
κές συ ζη τήσεις, συ νέ δρια και ο μι λί ες.

➴ Αί θου σα για την ε πά λει ψη των 
α θλη τών με σκό νη (conisterium).
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➴Αί θου σα για ψυ χρό λου τρό.
➴ Αί θου σα για δρό σι σμα (frigintari-

um). 
➴Αί θου σα για την ε πά λει ψη με έ λαια 

(eleothesium).
➴Αί θου σα ε φί δρω σης (laconicum).
➴Αί θου σα για θερ μό λου τρό.
➴Έ να στε γνω μέ νο στί βο (xystos).
Η πα λαί στρα εί χε και τον πε ρί στυ λο 

(peristylia) στο σύ νο λο του χώ ρου της. 
Οι προ πο νή σεις στις πα λαί στρες ή ταν 
πολ λών ει δών. Υ πήρ χε προ πό νη ση για 
συ ντή ρη ση της ζω τι κό τη τας ή ε ξά σκη ση 
και προ πόνη ση για τους α γώ νες και τον 
πρω τα θλη τι σμό.

Η σκό νη που χρη σι μο ποιού σαν οι 
α θλη τές στις αρ χαιο ελ λη νι κές πα λαί-
στρες ή ταν τεσ σά ρων ει δών: η πη λώ δης 
σκό νη για τον ρύ πον, η ο στρα κώ δης 
(κε ρα μιδί) σκό νη για να α νοί γουν οι πό-
ροι του σώ μα τος, η α σφαλ τώ δης σκό νη 
για τη θέρ μαν ση των μυών, και τέ λος η 

μαύ ρη και κί τρι νη ζώ νη για να μα λα κώ-
νουν μέρη του σώ μα τος (Φι λό στρα τος, 
Γυ μνα στι κός, κεφ. 560).

Πα λαί στρα, η (ουσ.) (<αρ χ. Πα λαί στρα < 
πα λαί ω): τό πος, χώ ρος κα τάλ λη λα δια μορ-
φω μέ νος, ό που ασκού νται οι πα λαι στές.

Γυ μνά σιο, το (ουσ.) (< αρ χ. Γυ μνά σιον 
< γυ μνά ζω): χώ ρος προ πό νη σης για α γώ-
νες δρό μου και ρί ψεις.

Για την ειδι κή προ ε τοι μα σί α των α θλη-
τών συ νερ γά ζο νταν στε νά ο γυ μνα στής, 
ο παι δο τρί βης και ο α λεί πτης. Ο πρώ τος 
κα θό ρι ζε το πρό γραμ μα ά σκη σης και 
δια τρο φής και ο δεύ τε ρος ε πέ βλε πε την 
ε κτέ λε σή του. Ο α λεί πτης, ο πρό δρο μος 
του σημε ρι νού φυ σιο θε ρα πευ τή, γνώ-
ρι ζε την τε χνι κή της χει ρο μά λα ξης και 
α να κούφι ζε τον α θλη τή α πό τη μυ ι κή 
κό πω ση. Ερ γά ζο νταν και οι τρεις με έ να 
σκο πό. Να βελ τιώ σουν την τε χνι κή και 
το στυλ του α θλη τή και να δώ σουν στις 
κι νήσεις του αρ μο νί α και ρυθ μό. Η ρώ μη 
δεν αρ κού σε. Ο ι δα νι κός α θλη τής της 
αρ χαιό τη τας έ πρε πε να δια θέ τει χά ρη. 
Έ τσι, συ χνά, η προ πό νη ση γι νό ταν με συ-
νο δεί α αυ λού (Φω τει νή Χ. Σφα κια νά κη).

Το Πα γκράτιον εί ναι, πράγ μα τι, δύ σκο-
λο ά θλη μα (Στο βαί ου, Αν θο λό γιο), αλ λά η 
α λη θι νά σκλη ρή προ σπά θεια των α θλη-
τών δε γί νε ται στις πα λαί στρες, την ώ ρα 
των α θλη μά των, αλ λά στα γυ μνα στή ρια 
την ώ ρα της δι δασκα λί ας του α θλή μα τος 
(Θε μί στιος, Εις τον Θε ο δό σιον, Τις η βα σι-
λι κο τέ ρα των α ρε τών).

Σαν α πο τέ λε σμα της σκλη ρής προ πό-
νη σης του Πα γκρα τια στή ή ταν να α να-
πτυχθεί στο με γα λύ τε ρο βαθ μό η ευ στρο-
φί α και η ευ κι νη σί α του, κά τι που τον 
έκα νε να υ περ τε ρεί α κό μα και α πό τους 
πιο ι σχυ ρούς α θλη τές των άλ λων πο λεμι-
κών α θλη μά των, ό πως της πά λης και της 
πυγ μα χί ας (Φι λό στρα τος, Γυ μνα στικός).

Οι Πα γκρα τια στές χρη σι μο ποιούν τον 
«κώ ρυ κο», δη λα δή το σά κο γε μι σμέ νο 
με άμ μο ή ρο κα νί δι για να γυ μνά ζουν 
τους ώ μους, τα δά κτυ λα και το κε φά λι 
και ο,τι χρειά ζε ται ο Πα γκρα τια στής. Ο 
«κώ ρυ κος» των Πα γκρα τια στών εί ναι 
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με γα λύ τε ρος των πυγ μά χων για να μπο-
ρούν να α να πτύσ σουν τη στα θε ρό τη τά 
τους κα τά την α ντί στα ση του σώ μα τός 
τους ό ταν ε πα να φέ ρε ται ο «κώ ρυ κος» 
(Φιλο στρά τος, Γυ μνα στι κός).

Ει δι κή προ πόνη ση και ε ξά σκη ση στο 
Πα γκρά τιον για πο λε μι κή (war, fight, 
battle) χρη σι μό τη τα εί ναι η Α λίν δη ση, η 
Διελ κυ στίν δα, το Πύξ Λάξ, το Ράσσειν, η 
Ο πλο μα χί α, το Δράτ τειν, το Σώ μα κ.λπ.

Ο Λου κια νός α να φέ ρει ό τι οι πρό γο-
νοί μας ε πι νό η σαν διά φο ρους τρό πους 
εκ γύ μνα σης του σώ μα τος και φρό ντι σαν 
κά θε γύ μνα σμα να έ χει τους δι κούς του 
δα σκάλους. Άλ λον για την πυγ μα χί α και 
άλ λον για να δι δά σκει το Πα γκρά τιον («πα-
γκρατιά ζειν»). Σκο πός αυ τών των γυ μνα-
σμά των ή ταν να συ νη θί ζουν οι νέ οι στους 
κό πους, να εί ναι καρ τε ρι κοί σε αυ τούς και 
να μη θε ω ρούν α πα ραί τη το να α ποφεύ-
γουν τις πλη γές (α πό δει λί α). Με αυ τό τον 
τρό πο πε τύ χαι ναν δύ ο πά ρα πο λύ ω φέ λι μα 
α πο τε λέ σμα τα, να γί νο νται α πο φα σι στι κοί 
(θυ μο ει δείς) α πέ να ντι στους κιν δύ νους και 
να μη λυ πού νται το σώ μα τους. 

Ε φό σον ο Πα γκρα τια στής δι δά σκε ται 
να υ πο μέ νει με καρ τε ρί α τους κό πους και 
να μη δει λιά ζει μπρο στά στις πλη γές και 
τα τραύ μα τα, η εκ παί δευ σή του α φο ρά 
κυ ρί ως στον ψυ χι κό του κό σμο, δη λα δή 
στο να α να πτυ χθούν οι ω φε λιμό τα τες ψυ-
χι κές α ρε τές, ό πως η α πο φα σι στι κό τη τα 
μπρο στά στους κιν δύ νους, η α δια φο ρί α 
για τους σω μα τι κούς κιν δύ νους, η σω-
μα τι κή, ψυ χι κή και δια νο ητι κή ι σχύς και 
η καρ τε ρί α των κό πων και των πό νων 
(Λου κια νού, Α νά χαρ σις).

Η ΤΕ ΤΡΑ ΔΑ
 Οι α σκή σεις που έ κα ναν οι αρ χαί οι Έλ-

λη νες γί νο νταν με έ να πρό γραμ μα διάρ-
κειας τεσ σάρων (4) η με ρών. Η διάρ κεια 

αυ τή των τεσ σά ρων η με ρών α σκή σε ων 
ο νο μά σθη κε α πό τον Φι λό στρα το «τε τρά-
δα». Κα τά την τε τρά δα ο κάθε α θλη τής 
εί χε το πα ρα κά τω πρό γραμ μα:

Η μέ ρα 1η : Προ ε τοι μα ζό ταν (θε ω ρη τι-
κή εκ παί δευ ση, ο μι λί ες κ.λπ.).

Η μέ ρα 2η : Άρ χι ζε την ε ντα τι κή ε ξά-
σκη ση.

Η μέ ρα 3η : Α να παυό ταν και πι θα νόν 
συμ με τεί χε σε φι λο σοφι κές συ ζη τή σεις.

Η μέ ρα 4η : Έ κα νε χα λα ρή (με μέ τρο) 
ε ξά σκη ση.

Πολ λές φο ρές η «τε τρά δα» ε πα να λαμ-
βα νό ταν ξα νά και ξα νά. 

Η τε τρά δα (γύ μνα σμα) δη μιουρ γού-
σε πρό βλη μα ό ταν πή γαι ναν οι α θλη τές 
στην Ί λι δα που ε κεί υ πήρ χε δια φο ρε τι κό 
πρό γραμ μα.

Α ΚΟ ΝΙ ΤΙ ΝΙΚΗ
Πολ λές φο ρές, έ νας α θλη τής νι κού σε 

χω ρίς α γώ να και τό τε η νί κη του ο νο μα ζό-
ταν α κο νι τί (χω ρίς να σκο νι στεί), δη λα δή 
χω ρίς να πέ σει κά τω στις σκό νες του α γω-
νι στι κού χώ ρου. Έ χουν υ πάρ ξει α κο νι τί 
ο λυ μπιο νί κες στην αρ χαί α Ελ λά δα. Ό ταν 
ο Θε α γέ νης ο Θά σιος νί κη σε τον Εύ θυ μο 
το Λο κρό και έφτα σε στα τε λι κά, δεν 
κα τέ βη κε να α γω νι στεί στο Πάμ μα χον 
Πα γκρά τιον για τί ή ταν κα τα πο νη μέ νος, 
με α πο τέ λε σμα ο Δρο μεύς ο Μα ντί νειος 
να α να κη ρυ χθεί α κο νι τί νι κη τής. Ο Θε α-
γέ νης τι μω ρή θη κε α πό τους ελ λα νο δί κες 
με χρη μα τικό πρό στι μο για τί πα ρα βί α σε 
τις ε να γώ νιες δια τά ξεις.

Η α κο νι τί νί κη ή ταν μη έ ντι μη νί κη 
και α συμ βί βα στη με το αρ χαιο ελ λη νι κό 
πνεύ μα, αλ λά νό μι μη σύμ φω να με τους 
νό μους και έ τσι υ πήρ χε. Στην α να γρα φή 
Ο λυ μπιά δων και Ο λυμπιο νι κών α να φέ ρο-
νται συ νο λι κά τέσ σε ρις α θλη τές οι ο ποί οι 
κέρ δι σαν α κονι τί νί κη στους Ο λυ μπια-
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κούς Α γώ νες. Αυ τοί ή ταν οι ε ξής:
➴ Δρο μεύς ο Μα ντί νειος, 75η Ολυ μπιά-

δα, 480 π.Χ. στο α κο νι τί Πα γκρά τιον.
➴ Διώ ξιπ πος ο Α θη ναί ος, 111η Ο λυ-

μπιά δα 336 π.Χ. στο α κο νι τί Πα γκρά τιον.
➴ Α ντί νωρ ο Α θη ναί ος, 118η Ολυ μπιά-

δα στο α κο νι τί Πα γκρά τιον.
➴ Η ρα κλεί δης ο Α λε ξαν δρεύς, 218η 

Ο λυ μπιά δα στην α κο νι τί Πυγ μή.

ΙΕ ΡΑ ΝΙ ΚΗ
Η ιε ρά νί κη στους α γώ νες υ πήρ χε 

ό ταν ο α γώ νας τερ μά τι ζε «ά κρι τος», δη λα-
δή «ι σόρ ρο πος», ε φό σον οι α θλη τές με τά 
α πό έ ναν έ ντι μο α γώ να ή ταν ι σά ξιοι. Τό τε 
οι ελλα νο δί κες δεν έ δι ναν το στε φά νι της 
νί κης στους α ντα γω νι ζό με νους α θλητές, 

αλ λά το α νέ θε ταν ως «ιε ρό» στο θε ό Δί α 
στην Ο λυ μπί α. Αυ τή ή ταν ιε ρά νίκη και 
για τους δύ ο α ντα γω νι στές α θλη τές. Η 
ιε ρά νί κη υ πήρ χε και σε άλ λες πε ρι πτώ-
σεις, π.χ. δι κα στι κούς α γώ νες.

Ο Αί λιος Η ρω δια νός, στην Κα θο λι-
κή Προ σω δί α (De prosodia catholica 
3,1.69.9-10) α να φέ ρει: «…ιε ρο νί κης, Ο λυ-
μπιο νί κης». Ο Αρτε μιό δω ρος στο Ο νει ρο-
κρι τι κό (5.95.1-5) α να φέ ρει: «…ε γέ νε το 
ιε ρο νί κης και ουκ ά δο ξος». Σε πά πυ ρο 
P.Oxy στο 59,1 α να φέ ρε ται: «…δι’ ού 
ε νέ φαι νεν ε αυ τό ιε ρο νί κην εί ναι, μη υ πο-
κεί σθαι σε ε ξέ τα σιν». Σε πά πυ ρο SB [sb] 
σώζεται: «…και τού το Κα λε σή ρι ιε ρο-
νίκη<ν>», ενώ σε πά πυ ρο Seg-2: «…[ 
- - - τον ιερο νί κην - - - - - - ς ]».

ΣΥ ΣΧΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΕΙ ΚΟ ΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ 

ΔΗ ΜΙΟΥΡ ΓΟΙ ΤΩΝ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΩΝ ΜΑ ΧΗ ΤΙ ΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ
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ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΥ
Κι νη σιο λο γι κά και α να τομι κά ο άν-

θρω πος, α πό τη πρώ τη πα ρου σί α του 
στον πλα νή τη μας, ό ταν βρι σκό ταν σε 
συ μπλο κή με συ νάν θρω πό του ή με τα 
ά γρια ζώ α, πά ντα χρη σι μο ποιού σε τα 
χέ ρια, τα πό δια, αλ λά και το κε φά λι του 
ως ό πλα,  α νά λο γα με τις ευ και ρί ες που 
εί χε και τη θέ ση στην ο ποί α βρι σκό ταν. 
Αρ κε τές φο ρές, η α να μέ τρη ση άγ γι ζε 
και τα ό ρια της ε πι βί ω σης.

Ό ταν ο άν θρω πος συ νει δη το ποί η σε 
τη χρη σι μό τη τα ό λων, α νε ξαι ρέ τως, των 
ά κρων του, δεν μπο ρεί πα ρά και να φρό-
ντι σε, από κά ποια στιγ μή και με τά, την 
καλλιέρ γεια ό λων των κι νη τι κών τους 
δυ να το τή των. Έ τσι, δη μιουρ γή θη καν 
σταδια κά τα διά φο ρα εί δη ά ο πλης μά χης 
τα ο ποί α πο λύ αρ γό τε ρα ε ξε λί χτη καν 
από τους Έλ λη νες, στο τέ λειο ά θλη μα 
πο λε μι κής τέ χνης, το «Πα γκρά τιον» (Πα-
γκρά τιον, Ιω άν νης Βρα νάς, 1999). 

Ο α θλη τισμός α πο τε λεί την ε ξε λιγ μέ-
νη, την πο λι τι σμέ νη μορ φή της πο λε μι-
κής τέ χνης. Η ε ξέ λι ξη και με τα στοι χεί ω ση 
αυ τή γί νε ται μό νο μέ σα σε πο λι τι σμέ νο 
περι βάλ λον. Υ πάρ χουν α νε πτυγ μέ νες 
Πο λε μι κές Τέ χνες σε πολ λούς λα ούς. Δεν 
υπάρ χει ό μως σε κα νέ να λα ό, πο λε μι κή 
τέ χνη που να ε ξα σκεί ται με τη μορ φή και 
τη φι λο σο φί α του α θλη τι σμού.

Η πο λε μι κή τέ χνη στο χεύ ει τη νί κη 
στον πό λε μο. Το ά θλημα της πο λε μι κής 
τέ χνης α πο σκο πεί στην ψυ χο σω μα τι κή 
βελ τί ω ση του αν θρώπου, την αυ το γνω-
σί α του και τον αυ το σε βα σμό του, πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε άλ λο ά θλη μα. Αυ-
τή εί ναι η δια φο ρά της πο λε μι κής τέ χνης 
α πό το ά θλη μα της πο λε μι κής τέ χνης 
(Πα γκρά τιον, Ιω άν νης Βρα νάς, 1999).

Το Πα γκρά τιο, σαν ά θλη μα πο λε μι κής τέ-
χνης, συ να ντά ται μό νο στους Έλ λη νες. Αυ τό 

συμ βαί νει διό τι α θλη τι σμός, ως μορ φή πο-
λι τι σμού, α να πτύχθη κε μό νον α πό πο λί τες, 
δη λα δή α πό Έλ λη νες. Το Παγκρά τιον εί ναι 
ταυ τό χρο να ά θλη μα και πο λε μι κή τέ χνη. 

Δεν μπο ρεί να υ πάρ ξει Πα γκρά τιον 
αν ο α θλού με νος δεν εί ναι νο ή μον ον 
και πο λυ πράγ μων, μια και πα νί σχυ ρο 
πυρ (πα γκρά της) εί ναι ο νους (πύρ πα-
γκρα τές ο νούς). Αυ τό το α να φέ ρει και 
ο Ευ σέ βιος, ως «πα ντο δύ να μο νου» ή 
«πα γκρατέ ροιο νού». 

Ο Πλού ταρ χος μας πλη ρο φο ρεί για τη 
συ νερ γα σί α, την ά μιλ λα και τη φρο ντί δα με-
τα ξύ των α θλη τών, κυ ρί ως των πυγ μά χων 
και των Πα γκρα τια στών, που α να πτύσ σε ται 
εξαι τί ας της δυ σκο λί ας του α θλή μα τος 
(Πλου τάρ χου, Πε ρί φι λα δελ φί ας).

Σύμ φω να με ε μπε ρι στα τω μέ νες έ ρευ-
νες που έ χουν γί νει σε πα ράλ λη λα προς 
το Πα γκρά τιο α θλή μα τα, μπο ρού με να 
πού με, α πό πλευ ράς χρό νου και έρ γου, 
ό τι α νή κει στα α γω νί σμα τα «η μια ντο χής», 
τα ο ποί α θε ω ρού νται πο λύ δύ σκο λα, 
διό τι συμ με τέ χει ο α να ε ρό βιος και ο α ε-
ρό βιος μη χα νι σμός.

Το αρ χαί ο ελ λη νι κό πα γκρά τιον χω ρί-
ζε ται σε δύ ο βα σι κές κα τη γο ρί ες ειδι κών 
τε χνα σμά των και α σκή σε ων: 

❶ το Πα γκρά τιον Μά χης και ❷ το Πα-
γκρά τιον Ά θλη μα.

ΠΑΓΚΡΑ ΤΙΟΝ ΜΑ ΧΗΣ: Σκο πός η ε ξό ντω-

ση του α ντι πά λου.

Το Πα γκρά τιον ως αρ χαί ο ά θλη μα εί χε μο να-
δι κό στό χο να ακινητοποιηθεί ο αντίπαλος ή 
να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τον αγώνα. 
Το Παγκράτιον Μάχης είναι η εκπαίδευση 
των αρχαιοελληνικών Ειδικών Δυνάμεων 
(Καταδρομέων), που αποσκοπούσαν στο 
άμεσο, ακαριαίο και απρόσμενο χτύπημα 
με μοναδικό στόχο την ολοκληρωτική 
εξόντωση του αντιπάλου. 
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Συ νε πώς, το Πα γκρά τιον με την εν-
νοιο λο γι κή του λο γο δυ να μι κή, ως Παν 
+ Κρά τος, σε καθε μί α κα τη γο ρί α του 
α να λύ ε ται στις παρακάτω βα σι κές κα θο-
ρι στι κές τεχνι κές, οι ο ποί ες α νά λο γα με 
το αν χρη σι μο ποιεί ται ως πα γκρά τιον 
ά θλη μα ή ως πα γκρά τιον μά χης, έ χουν 
και τις α ντί στοι χες για κά θε τε χνι κή βα-
σι κές αρ χαιο ελ λη νι κές α σκή σεις.

Οι βα σι κές τε χνι κές του Πα γκρα τί-

ου εί ναι οι ε ξής:

❶ ΠΥΓ ΜΕΣ-ΛΑ ΚΤΙ ΣΜΑ ΤΑ ή ΠΥΞ-ΛΑΞ 
(ΚΛΩ ΤΣΙΑ-ΓΡΟ ΘΙΑ),

❷ ΔΡΑΤ ΤΕΙΝ (ΑΡ ΠΑΓ ΜΑ ΤΑ),
❸ ΡΑΣ ΣΕΙΝ (ΠΤΩ ΣΕΙΣ) ΚΑΙ 
❹ Α ΚΙ ΝΗ ΤΙ ΖΕΙΝ (Α ΚΙ ΝΗ ΤΟ ΠΟΙΩ), δη λα-

δή κό ντρα στις αρ θρώ σεις και άγ χειν,
❺ ΣΚΙΑ ΜΑ ΧΙΕΣ (ΣΚΙΑ+ΜΑ ΧΗ),
❻ Ο ΠΛΟ ΜΑ ΧΙΑ (OPLOMACHIA).

Οι α σκή σεις σε κα θε μί α βα σι κή τε-

χνι κή εί ναι συ γκε κρι μέ νες:

❶ ΠΥΓ ΜΕΣ-ΛΑ ΚΤΙ ΣΜΑ ΤΑ ή ΠΥΞ-

ΛΑΞ: Η τε χνι κή πύξ-λάξ (πυγ μές-λα κτί-
ζειν ή α πλά λα κτί ζειν [με χέ ρια και πό δια 
χτυ πά ω δυ να τά]) εί ναι η τε χνι κή των χτυ-
πη μά των με κλω τσιά ή γροθιά και εί ναι 
α πό την πυγ μή = γρο θιά, μπου νιά και το 
λά κτι σμα = χτυ πά ω δυ να τά.

Ου σια στι κά λοι πόν με το κτύ πη μα 

(hit) έ χου με χτυ πώ, πλήτ τω, βα ρά ω, κα-
τα φέ ρω πλήγ μα || προ σκρού ω || θί γω, 
ε νο χλώ || βρί σκω στόχο, ε πι τυγ χά νω || 
τραυ μα τί ζω, πλη γώ νω || συ να ντώ τυ χαί α, 
βρί σκω, πέ φτω πά νω σε || φθά νω.

Το ό νομα του «ΠΥΞ ΛΑΞ» προ έρ χε ται 
α πό την αρ χαιο ελ λη νι κή έκ φρα ση «πυξ, λαξ, 
δοντάξ», που ση μαί νει κυ ριο λε κτι κά: «με 
κλω τσιές, μπου νιές, δα γκω νιές» και ιδιω μα-
τι κά: «με κά θε μέ σο, με κά θε τρό πο».

Δη λα δή πυξ λαξ = πάν + κρά τος = 
πα γκρά τιον.

Πυξ = πυγ μή, γρο θιά και Λαξ = λά κτι-
σμα, κλω τσιά.

❷ ΔΡΑΤ ΤΕΙΝ (αρ πάγ μα τα): Με το δράτ-
τειν έ χου με τα αρ πάγ μα τα και τις λα βές.

Δράτ τειν = πιά νω με τα χέ ρια || χου-
φτώ νω || κρατά ω σφι κτά.

Δραγ μός = άρ παγ μα || πιά σι μο.
Grasp [γκρα α σπ] (ουσ.): γε ρή λα βή 

|| δυ να τό σφί ξι μο || στα θε ρό πιά σι μο || 
α ντί λη ψη, κατα νό η ση.

Grasp [γκρα α σπ] (ρήμα): α δρά χνω, 
γρα πώ νω, σφίγ γω γε ρά, κρα τώ σταθε ρά 
|| πιά νο μαι α πό, χου φτώ νω || ε πω φε λού-
μαι, αρ πά ζω την α να πά ντε χη ευ και ρία || 
α ντι λαμ βά νο μαι, κα τα νο ώ, συλ λαμ βά νω 
το πλή ρες νό η μα ή την κε ντρι κή ι δέα.

Hook [χουκ] (ουσ.): ά γκι στρο, γά ντζος, 
αρ πά γη, τσιγκέ λι || α γκί στρι ψα ρά || πόρ-
πη, κό πι τσα || πυγ μα χι κό χτύ πη μα κρο σέ 
|| πλά γιο χτύ πη μα μπά λας, σπό ντα.

❸ ΡΑΣ ΣΕΙΝ (πτώ σεις): Με το ράσ σειν 
έ χου με τις τε χνικές πτώ σεις, ρί ψε ων, α να-
τρο πών κ.λπ.

Ράσ σειν = χτυ πώ || ρί χνω κά τω || πα-
τάσ σω || κα ταρ ρί πτω.

Throwing [θρό ου ιν γ] (ουσ.): ε κτό ξευ-
ση || ρί ξι μο || πέ ταγ μα || κα τάρ ρι ψη || 
ξά πλω μα χά μω.

ΠΑΓΚΡΑ ΤΙΟΝ Α ΘΛΗ ΜΑ: Σκο πός η ε ξου-

δε τέ ρω ση του α ντι πά λου.

Τε χνι κά, το Πα γκρά τιον ε στιάζε ται σε ε πί θε-
ση με χτυ πή μα τα των χε ριών, των πο διών ή 
του κε φα λιού, ή και σε συν δυα σμό αυ τών. 
Αυτά συ νή θως συ νο δεύ ο νται α πό δράτ τειν, 
ράσ σειν, πά λε μα στο Κά τω Πα γκρά τιο (α λίν-
δη ση) και λα βές, οι ο ποί ες φέ ρουν τον α ντί-
παλο α θλη τή σε δυ σμε νή θέ ση προ κει μέ νου 
να ε γκα τα λεί ψει (α κι νη το ποί η ση).
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Fall [φολ] (ουσ.): πτώ ση, πέ σι μο || κα-
τάρ ρευ ση, κα τρα κύ λι σμα || πα ρακ μή, κα-
τά πτω ση || κάμ ψη, υ πο χώ ρη ση, μεί ω ση, 
ε λάτ τω ση || κα ταρ ρά κτης, υ δα τό πτω ση || 
βρο χό πτω ση. (fall down=ράσ σειν).

❹ Α ΚΙ ΝΗ ΤΙ ΖΕΙΝ (α κι νη το ποιώ): Τα 
τε χνά σμα τα αυ τά έχουν ως βα σι κό σκο-
πό την α κι νη το ποί η ση στη συ μπλο κή, 
μέ σω ε ξαρ θρω τι κών λαβών ή πνιγ μών, 
του α ντι πά λου στο α θλη τι κό Πα γκρά τιον 
και την ε ξό ντω ση του α ντι πά λου στο Πα-
γκρά τιον Μά χης.

Α κό μη με τον ό ρο α κι νη τί ζειν εί ναι 
και «ιε ρή α κι νη το ποί η ση» του α ντι πάλου 
διό τι: Α κί νη τος = ιε ρός || α πόρ ρη τος.

❺ ΣΚΙΑ ΜΑ ΧΙΕΣ (ΣΚΙΑ + ΜΑ ΧΗ): Σκια-
μα χί ες ή Σκιο μα χί ες εί ναι οι μά χες και οι 
α σκή σεις με σκιώ δη α ντί πα λο ή οι μά χες 
με τη σκιά (shadow).

❻ Ο ΠΛΟ ΜΑ ΧΙΑ (OPLOMACHIA): Εί-
ναι οι Σκια μα χί ες ή οι μα χη τι κές α σκή σεις 
ή οι α γώ νες με τη χρή ση ό πλων, ό πως 
δό ρυ, ξί φος, μι κρό ξί φος, μπα στού νι, 
χει ρο βα λί στρα, μα χαίρι κ.λπ.

Οι α νω τέ ρω βα σι κές τε χνι κές του 

Πα γκρα τί ου, α να λό γως με τη μέ θο δο 

μά χης που θα α κο λου θη θεί, δια μορ-

φώνο νται ως ε ξής:

➴ Τε χνι κές ά μυ νας (α μύ νω).
➴ Τε χνι κές ε πί θε σης (ε πί + θέ ση).
➴ Σκια μα χί ες (σκιά + μά χη).
Οι δε α σκή σεις έ χουν συ στη ματο-

ποι η θεί α πό τον ια τρό του 2ου αι. μ.Χ., 

Γα λη νό.

Α ΣΚΗ ΣΕΙΣ Α ΠΟ ΤΟΝ ΙΑ ΤΡΟ 
ΓΑ ΛΗ ΝΟ, 2οςαι μ.Χ.

Ο Γα λη νός (130-200 μ.Χ.) προ ερ χό ταν 
α πό την πό λη της Περ γά μου και θε ω ρεί ται 

ως έ νας α πό τους Α γί ους σε Ιν δί α και Κί να, 
μια και με τις έ ρευ νές του με τέ φε ρε την αρ-
χαί α ελ λη νι κή γνώ ση στην Ασί α. Αν και εί ναι 
γνω στός ως ια τρός, η συ νει σφο ρά του σε 
άλ λες ε πι στή μες είναι ση μα ντι κή. Ο ια τρός 
εί ναι και φι λό σο φος κα τά τον Γα λη νό.

Ως χει ρούρ γος ια τρός των μο νο μά-
χων (gladiators) στην Πέρ γα μο γνώ ρισε 
τον αρ χαί ο ελ λη νι κό α θλη τι σμό σε συ-
σχέ τι ση με τον ρω μα ϊ κό α πο κτώ ντας 
εμπει ρί α και πρα κτι κή γνώ ση στην α να-
το μί α του αν θρώ πι νου σώ μα τος. Στη 
συνέ χεια με τα νά στευ σε στη Ρώ μη, ό που 
και εί χε α σθε νείς πολ λούς αυ το κρά το ρες, 
ό πως τους Marcus Avrelius, Lucius Verus, 
Commodus και Septimius Severus.

Ο Γα λη νός (Galen) ομα δο ποί η σε τις 
α θλη τι κές α σκή σεις σε τρεις κα τη γο ρί-
ες και έ δω σε τα ο νόμα τα «ι σχυ ρές», 
«γρή γο ρες» και «βί αιες». Αυ τός ο κα τά-
λο γος των α σκή σε ων στις πα λαί στρες 
μας δί νει πολ λές πλη ρο φο ρί ες για ε κεί-
νη την ε πο χή.

Οι α σκή σεις αυ τές εί ναι α πό το βι βλί ο 
του Γα λη νού (Claudius Galenus) με τον τί-
τλο De sanitate tuenda libri vi, (Galeni de 
sanitate tuenda libri vi, ed. K. Koch, Corpus 
medicorum Graecorum, vol. 5.4.2, Leipzig, 
Teubner, 1923, Cod: 69,757: Med.). 

Ι σχυ ρές (ρω μα λέ ες) α σκή σεις

➴ Περ πά τημα σε α νη φό ρα.
➴ Άρση βά ρους ή βα ρών.
➴ Άρση βά ρους ή βα ρών περ πα τώ-

ντας.
➴ Κρά τημα των ό πλων ε μπρός α πό 

το μέ τω πο με κλει στές πυγ μές.
➴ Κρά τημα των ό πλων ε μπρός α πό 

το μέ τω πο με α νοι κτές πυγ μές.
➴ Αντοχή στο να κρα τά τα ό πλα, ό ταν 

κά ποιος άλ λος τα τρα βά προς τα κά τω.
➴ Οι προ η γού με νες τρεις α σκή σεις,  αλ-

λά κρα τώ ντας ταυ τό χρο να βά ρος ή βά ρη.
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➴ Α ναρ ρί χη ση σε σχοι νί με τα χέ ρια 
και τα πό δια.

➴ Κρέ μα σμα ε πά νω σε έ να σχοι νί ή μια 
α κτί να ό σο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρο.

➴ Προ σπά θεια δρα πέ τευ σης α πό την 
πα λαί στρα.

➴ Κρά τημα του α ντι πά λου που προ σπα-
θεί να δρα πε τεύ σει α πό την πα λαί στρα.

➴ Άρση του α ντι πά λου που κά μπτει στα 
ι σχί α, για να τον α νυ ψώσει προς τα ε πά νω 
και να τον φέ ρει γύ ρω-γύ ρω.

➴ Το ί διο με το προηγούμενο, αλ λά 
γο να τι στά.

➴  Ώθηση στή θους με  στή θος 
προκειμένου να α να γκα σθεί ο α ντί πα-
λος να κάνει προς τα πί σω.

➵ Κύ ληση μέ σα στο δά πε δο γρή γο-
ρα, μό νος ή με άλ λους.

➵ Αναπήδηση κλω τσώ ντας και τα 
δύ ο πό δια μα ζί προς τα πί σω.

➵ Δια δο χι κά λακτίσματα των πο διών 
προς τα ε μπρός.

➵ Κί νη ση των χε ριών πά νω-κά τω 
γρή γο ρα με α νοι κτή ή κλει στή πυγ μή, 
αυ ξά νο ντας συ νε χώς την τα χύ τη τα.

➵ Αλ λα γή θέ σεων με γρή γο ρους ρυθ-
μούς με κά ποιον άλ λο δί πλα ή αλ λαγή 
θέ σεων ως ο μά δα.

Βί αιες α σκή σεις

➶ Ε πα νει λημ μέ νες αναπηδήσεις χωρίς 
σταματημό.

➶ Ρίψη βα ρών και προσπάθεια λήψης 

παγκρατιον δεν μπορει να υπαρξει αν ο αθλουμενος 

δεν ειναι νοημον ον και πολυπραγμων, μιας και 

πανισχυρο πυρ (παγκρατης) 

ειναι ο νους (πυρ παγκρατες ο νους).

➴ Κρέ μα σμα α πό το λαι μό του α ντι-
πά λου, προκειμένου να τον τρα βήξει 
προς τα κά τω.

➴ Σκά ψι μο.
Γρή γο ρες α σκή σεις

➵ Σκια μα χί α.
➵ Πυγ μα χί α.
➵ Χτύ πη μα με γρο θιές σε σά κους.
➵ Ρίψη  και λήψη μι ας σφαί ρας τρέ-

χο ντας.
➵ Τρέ ξι μο.
➵Τρέ ξι μο ε μπρός-πί σω (πέ ρα-δώ θε), 

μειώ νο ντας το μή κος κά θε φο ρά μέ χρι να 
ε λατ τω θεί η α πόστα ση στο ε λά χι στο.

➵ Ι σορ ρο πία πά νω σε μπά λα, με ψη-
λά τα χέ ρια στον α έ ρα και φέρ νο ντάς 
τα ε μπρός-πί σω ή κο ντά σε έ ναν τοί χο 
πά νω στην μπά λα, κρα τώ ντας τον τοί χο 
για ι σορ ρο πί α.

τους με γρήγορες κινήσεις.
➶ Γρή γο ρο σκάψιμο.
➶ Ρί ψη δί σκου.
➶ Ο ποιεσ δή πο τε α πό τις πα ρα πά νω 

α σκή σεις (ι σχυ ρές, βί αιες ή γρή γο ρες) με 
τα χύ τα τη ε κτέ λε ση.

Διά φο ρες άλ λες α σκή σεις

 Περ πά τη μα, βά δην.
 Κάμ ψεις ε πά νω-κά τω συ νε χώς των 

ι σχί ων.
 Άρση βα ρών α πό το έ δα φος.
 Κρά τημα ψη λά ε νός α ντι κειμέ νου 

για πο λύ.
 Πλή ρης και με γά λη α να πνο ή.
 Με τα φο ρά ό πλων, α σπί δων κ.λπ.

Α σκή σεις Φι λό στρα του

Με ρι κές α πό τις α σκή σεις, σύμ φω να 
με το Φι λό στρα το, ή ταν οι εξής:

 Χτυ πή μα τα των χε ριών.
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ΟΙ ΤΕ ΧΝΙ ΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑ ΓΚΡΑ ΤΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑ ΦΟ ΡΕΣ ΑΡ ΧΑΙΕΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΕΣ ΠΑ ΡΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ

 Με τα φο ρά βα ρών α πό χέ ρι σε χέ ρι.
 Με τα φο ρά βα ρών α πό μέ ρος σε 

μέ ρος.
 Ζεύ ξη με βό δια.
 Κάμ ψη σι δη ρών α ντι κει μέ νων δια φο-

ρε τι κού πά χους κά θε φο ρά.
 Ί σιω μα σι δη ρών α ντι κει μέ νων δια φο-

ρε τι κού πάχους κά θε φο ρά.
 Δρό μος τα χύ τη τας με άλ λους α ντα-

γω νι στές ή α κόμη και με λα γούς.

Στά ση Μά χης.

Συ μπλο κή στο Ά νω Πα γκρά τιον.
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Διά φο ρα τε χνά σμα τα. Ρω μα ϊ κή πα λαί στρα. Α πα γο ρευ τι κή λαβή 
για την ο ποί α ε πεμ βαί νει ο Ελ λα νο δί κης.

Μαιάν δριος τρι γω νι κή λα βή ά νω ά κρων. Κλα σι κή Σκια μα χί α συ νο δεί α αυ λού.

Άγ χειν (πνιγ μός). Σκη νή α πα γο ρευ μέ νου τε χνά σμα τος (δά κτυ λο στο μά τι)
και πα ρέμ βα ση Ελ λα νο δί κη.
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Α πο κρού σεις και χτυ πή μα τα. Χτυ πή μα τα στο Κά τω Πα γκρά τιον.

Τε χνά σμα τα πρό κλη σης πό νου
(συλ λο γή πλη ρο φο ρί ων).

Λα βή ε ξου δε τέ ρω σης.

Δια λαμ βά νειν 
και βα στά σαι 

εις ύ ψος. 
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Χτυ πή μα τα με χρή ση ι μά ντων.

Τρι γω νι κή λα βή.

Α σκή σεις πα ρα σκευα στι κής και 
κα τα σκευα στι κής.

Ο Θη σέ ας και ο Μι νώ ταυ ρος.
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Ε φαρ μο γή 
πο λε μι κών χτυ πη μά των.

Λα βή άγ χειν.

Στά ση κριού.
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Ε πι κεί με νο ράσ σειν (ρί ψη στο έ δαφος). 
Το δε ξί χέ ρι θα τρα βή ξει δε ξιά και δια γώ-
νια προς τα κά τω, ε νώ το α ρι στερό πό δι 
ί σως χρεια στεί να γρα πώ σει ως ά γκυ ρα 
(α γκυ ρί ζειν) το έ να α πό τα δύ ο πό δια του 
α ντί πα λου α θλη τή. Το α ρι στε ρό χέ ρι θα 
μπο ρού σε να πιά σει και από το λαι μό, 
α ντί α πό τη μέ ση ή άλ λο ση μεί ο. Αυ τό το 
αρ χαιο ελ λη νι κό τέ χνα σμα εί ναι γνω στό 
στις η μέ ρες μας ως τε χνι κή o-soto-gari 
στο Τζού ντο (Judo).

Ράσ σειν πά νω α πό το σώ μα. Η 
τε χνι κή εί ναι προ φανές και κα τα φα-
νέ στατο ότι εί ναι αρ χαιο ελ λη νι κή 
και στη συ νέ χεια το αρ χαιο ελ λη νι κό 
Πάμ μα χον τέ χνα σμα έ γι νε γνω στό 
στις η μέ ρες μας ως τε χνι κή seoi-
otoshi στη μα χη τι κή τέ χνη του Τζού-
ντο (Judo).

σθιον
 Πτερ νί ζειν
 Υ πο σκε λί ζειν
 Υ πτιά ζειν

Ράσ σειν δια:

 Α γκυ ρί ζειν Πο δός (ε σω τε ρι κόν-ε ξω τε ρι-
κόν): Ε μπρό σθιον και Ο πί σθιον
 Α γκυ ρί ζειν Χει ρός: Ε μπρό σθιον και Οπί-

ΕΠΙ ΜΥ ΘΙΟΝ
Το φω το φό ρο αρ χαί ο ελ λη νι κό πνεύ-

μα κά λυ ψε το σύ νο λο της αν θρώπι νης 
σκέ ψης και του αν θρώ πι νου ε πι στη τού γε-
νι κό τε ρα. Στη συ νέ χεια, σκυ λεύτη κε α πό 
πλή θος πο λι τι σμών σε ό λον τον κό σμο και 
οι κειο ποι ή θη κε α πό ο μά δες ή έ θνη που 
προ σπά θη σαν να το κά νουν κτή μα και 

δι κό τους δη μιούρ γη μα. Αυ τό και μό νο 
φα νε ρώ νει τη δυ να μι κή ε νός λα ού που δη-
μιούρ γη σε τον πα γκό σμιο πο λι τι σμό και 
μέ χρι σή με ρα ε ξακο λου θεί να εί ναι τμή μα 
σχε δόν ό λων των πο λι τι σμών της γης.

Οι μα χη τι κές τέ χνες της αρ χαί ας Ελ λά-
δας δεν α πο τέ λεσαν ε ξαί ρε ση και με τά 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΡΑΣΣΕΙΝ
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χρο νοι μα χη τές σε ό λον τον κό σμο αρ γά 
και στα θε ρά άρ χι σαν και αυ τοί να ο μο λο-
γούν ό τι πράγ μα τι πί σω α πό τις τέ χνες 
των δα σκά λων τους κρύ βε ται το αρ χαί ο 
ελλη νι κό πνεύ μα. Και αυ τό το ο μο λο-
γούν ό λοι οι σύγ χρο νοι και πα λαιό τε ροι 
δι δά σκα λοι των μα χη τι κών τε χνών της 
Α σί ας (sic)! 

Η με λέ τη αυ τή α φή νει στον κά θε 
α να γνώ στη, κα λο προ αίρε το ή ό χι, έ να 
ξε κά θα ρο μή νυ μα, έ να ξε κά θα ρο και 
ε πι στη μο νι κά α πο δε δειγ μέ νο πό ρι σμα, 
ό τι οι αρ χαί οι ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ ε πι νό η σαν και 
ε φάρ μο σαν τις μα χη τι κές τέ χνες που 
γνω ρί ζου με σή με ρα και ό τι οι σύγ χρο νοι 
μα χη τές κλί νουν και πά λι το γό νυ προς 
τον αρ χαί ο ελ λη νι κό πο λι τι σμό.

Οι αρ χαί ες ελ λη νι κές μα χη τι κές τέ-
χνες, σή με ρα ό σο πο τέ άλ λοτε, ει σέρ χο-
νται σε ό λους τους στρα τούς στον κό σμο 
και σε ό λες τις Δυ νά μεις Α σφα λεί ας, και 
οι πρω τερ γά τες των ε ρευ νών και με λε-
τών πά νω στα αρ χαί α ελλη νι κά α θλή μα τα 
α να γνω ρί ζο νται σή με ρα διε θνώς και το 
έρ γο τους εί ναι αντι κεί με νο με λέ της.

Για τί έ νας νέ ος μα χη τής ή μί α νέ α 
μα χή τρια να α σχο λη θεί με το Πα γκρά-

τις εκ πο λι τι στι κές εκ στρα τεί ες του Διο-
νύ σου, του Ηρα κλή και του Με γα λέ ξαν-
δρου στην Α σί α (Ιν δί α, Κίνα κ.λπ.) και 
τό σων άλλων η ρώ ων. Οι εκ στρα τεί ες 
αυ τές εί χαν ως α πο τέ λε σμα οι μα χητι κές 
τέ χνες να μεί νουν στις χώ ρες αυ τές.

Αιώ νες αρ γό τε ρα, οι ι θα γε νείς των 
χω ρών αυ τών άρ χι σαν να με λε τούν τα 
αρ χαί α ελλη νι κά κεί με να και τις πα ρα-
δό σεις τους α πό τις εκ στρα τείες, και 
α νέ πτυ ξαν ξα νά τις αρ χαί ες ελ λη νι κές τέ-
χνες προσ δί δο ντάς τους το δι κό τους χα-
ρα κτη ρι στι κό κα τα νό η σης (κα τά τόπους 
πεσ σοί) και πα ρου σιά ζο ντάς τες σαν να 
εί ναι δι κές τους.

Οι ι στο ρι κές μαρτυ ρί ες βο ή θη σαν να 
ταυ τι σθούν πολ λές α πό τις τε χνι κές του 
πα γκρα τί ου με αυ τές των εξ α να το λών προ-
ερ χό με νων πο λε μι κών τε χνών. Η ι στο ρί α 
ό μως έ χει έ να δι κό της τρό πο να εκ δι κεί ται 
κά θε φο ρά που την πλα στο γρα φούν, και 
ε κα το ντά δες αρ χαί α ελ λη νικά ευ ρή μα τα 

σε ο λό κλη ρο τον κό-
σμο μας δί νουν το 

ελ λη νι κό στίγ μα στις 
μα χητι κές τέ χνες.

Α πο τέ λε σμα, οι σύγ-
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Οι αρχαιοι ελληνες επινοησαν και εφαρμοσαν τις 

μαχητικες τεχνες που γνωριζουμε σημερα και οι συγχρονοι 

μαχητες κλινουν και παλι το γονυ προς τον αρχαιο 

ελληνικο πολιτισμο.

τιον Ά θλη μα; Για ό λους τους λό γους και 
τα ο φέ λη τα ο ποί α έ χει έ να άτο μο που 
κά νει ο ποιο δή πο τε ά θλη μα, αλ λά με 
πρω ταρ χι κό και κυ ρί αρ χο, το γεγο νός 
πως πρό κει ται για την πλέ ον α ξιό πι στη 
δρα στη ριό τη τα σε ό,τι α φο ρά στη συ-
μπλο κή δύ ο αν θρώ πων.

και με τά α πό δέ κα χρό νια ε φαρ μό ζε ται 
σε πε ρί που 80 χώ ρες σε ο λό κλη ρο τον 
κό σμο και στη Βρα ζι λί α δι δά σκε ται ε πί-
ση μα στο Πα νε πι στή μιο Guarulhos του 
Σαν Πά ο λο. 

Ά το μα κάθε ε θνό τη τας και φυ λής σε 
ό λες τις η πεί ρους μα θαί νουν, α σκού νται, 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

✎ Πα γκρά τιον Ά θλη μα (Pangration-Pankration), Γρη γό ριος 

Ζώρ ζος.

✎ Σκια μα χί α ή Σκιο μα χί α (Schiamachia-Schiomachia), Γρη-

γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Α πό το αρ χεί ο της Ε πι τρο πής Ι στο ρι κής Έ ρευ νας (ΕΙΕ) της 

Ελ λη νι κής Ο μο σπον δί ας Πα γκρα τί ου Α θλή μα τος (Ε Ο ΠΑ) των 

ε τών 1995-1996.

✎ Α πό το αρ χεί ο της Διε θνούς Ο μο σπον δί ας Πα γκρα τί ου 

Α θλή μα τος (IFPA), International Federation of Pankration 

Athlima (IFPA) και των Ενώ σε ων Asian Union of Pankration 

Athlima (ASUPA), European Union of Pankration Athlima 

(EUPA), Oceanic Union of Pankration Athlima (OUPA) και 

Panamerican Union of Pankration Athlima (PUPA) των ε τών 

1999-2006.

✎ Α θλη τι σμός της Αρ χαί ας Ο λυ μπί ας, Φη μι σμέ νοι Ολυ μπιο-

νί κες, Ε λέ νη Πα πα κυριά κου-Α να γνώ στου.

✎ Ί δρυ μα Μεί ζο νος Ελληνι σμού, ι στο σε λί δες Ι ΜΕ για τις 

Ο λυ μπιά δες.

✎ Ά θλη μα Πάμ μα χον, Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Πάμ μα χον και Πα γκρά τιον Με σαί ω να και Α να γέννη σης, 

Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Ο λυ μπιο νί κες και Ο λυ μπιά δες, Γρηγό ριος Ζώρ ζος.

✎ Πάμ μα χον-Πα γκρά τιον στην Πε λα σγι κή γρα φή Ρου νάρ, 

Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Οι μα χη τι κές τέ χνες στον Πλα νή τη μας, Γρη γό ριος 

Ζώρ ζος.

✎ Πύξ Λάξ - Γρο θιά Κλω τσιά (kick boxing), Γρη γό ριος 

Ζώρ ζος.

✎ Σού μο-Σώ μα πα λαι στές γί γα ντες (sumo), Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Διελ κυ στίν δα (tug of war), Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Α λίν δη σις (grabbling submission), Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Ζούρ χα νε, H αρ χαιο ελ λη νι κή πά λη της Περ σί ας (zurkhane), 

Γρη γό ριος Ζώρ ζος.

✎ Πα γκρά τιον, Ιω άν νης Βρα νάς, 1999.

✎ Διά φο ρα πο λε μι κά εγ χει ρί δια του Γρη γο ρίου Ζώρζου για 

το Unifight (ε νο ποι η μέ νη μα χη τι κή τέ χνη). 

✎ Ο ε πί ση μος ι στό το πος του Υ πουρ γεί ου Πο λι τι σμού (ΥΠ ΠΟ).

✎ Ο ε πί ση μος ι στό το πος των Ο λυ μπια κών Α γώ νων ΑΘΗ ΝΑ 

2004.

✎ Διά φο ροι Στρα τιω τι κοί κα νο νι σμοί και Εγ χει ρί δια.

Για τον Έλ λη να νέ ο και την Ελ ληνί δα 
νέ α, υ πάρ χει μί α ε πι πλέ ον πα ρά με τρος 
να α σχο λη θούν με το Πα γκρά τιον Άθλη-
μα, α φού α πο τε λεί Ε θνι κή κλη ρο νο μιά, 
για την ο ποί α δεν εν δια φέρ θη κε κα νέ-
νας, πα ρά την α να βί ω ση των σύγ χρο νων 
Ο λυ μπια κών Α γώ νων. Και πράγ μα τι, εί ναι 
συ γκι νη τι κό ό τι το πρό γραμ μα αυ τό 
σχε διά στη κε α πό Έλ λη νες α πό το 1995 

δι δά σκουν, έρ χο νται σε ε πα φή με το 
φω το φό ρο αρ χαί ο ελ λη νι κό πνεύ μα και 
πα ρου σιάζουν με κά θε τρό πο τα αρ χαί α 
ελ λη νι κά α θλή μα τα σε ό λον τον κό σμο. 
Α πλά και στα θε ρά το αρ χαί ο ελ λη νι κό 
πνεύ μα και οι Έλλη νες έρ χονται α πό την 
α φά νεια στο προ σκή νιο για να δια δρα-
μα τί σουν και πά λι σημαντικό ρόλο στα 
παγκόσμια πολιτιστικά δρώμενα.



Η ΤΡΥ ΠΑ
ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου,

Φαρ μα κο ποιός-Το ξι κο λό γος-

Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της 

του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών

“Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό ε ρώ τη μα αν «ο ή λιος εί ναι 

φί λος ή ε χθρός» α πα σχο λεί τους αν θρώ πους. Τε λευ ταί α, 

η επι στη μο νι κή κοι νό τη τα έ χει κα τα λή ξει στο συ μπέ-

ρα σμα πως ο Ή λιος μπο ρεί να θε ω ρη θεί φί λος -α πό τη 

μί α- για τί α πό αυ τόν ε ξαρ τώ νται η ύ παρ ξή μας και η 

κα λή μας υ γεί α, ε χθρός -α πό την άλ λη- ό ταν ξε περ νά με 

το μέ τρο. Τι γί νε ται όμως με την τρύ πα του ό ζο ντος; 

Η α πά ντη ση ε δώ δια φο ρο ποιεί ται…”



Το θέ μα των αρ νη τι κών ε πι πτώ-

σε ων της η λια κής α κτι νο βο λί ας 

στον άν θρω πο έ χει προ σλά βει τα τε λευ-

ταί α χρόνια α νη συ χη τι κές δια στά σεις και 

α πο τε λεί σο βα ρό πρό βλη μα, ι διαί τε ρα 

μάλι στα, με τη δια πί στω ση της τρύ πας 

του ό ζο ντος και στο βό ρειο η μι σφαί ριο. 

Η α νη συ χί α αυ τή ο φεί λε ται στην ε πι στη-

μο νι κά τεκ μη ριω μέ νη καρ κι νο γεν νητι κή 

ε πί δρα ση της η λια κής α κτι νο βο λί ας στο 

δέρ μα, στην πρό κλη ση κα ταρ ράκτη στα 

μά τια και στην ε ξα σθέ νη ση του α νο σο-

ποι η τι κού συ στή μα τος του αν θρώ που.

Σε μια χώ ρα, ό πως η Ελ λά δα, με τό ση 

η λιο φά νεια (3.000 ώ ρες ε τη σί ως εί ναι οι 

μέ γι στες τι μές η λιο φά νειας που πα ρα τη-

ρού νται στα Κύ θηρα, στη Ζά κυν θο, στις 

νό τιες α κτές της Πε λο πον νή σου και στις 

δυ τι κές α κτές της Κρή της!), α ξί ζει να ε ξε-

τά σου με προ σε κτι κό τε ρα το θέ μα1.

Α ΚΤΙ ΝΟ ΒΟ ΛΙΑ
Θα πρέ πει κα ταρ χήν να έ χου με υπό-

ψη μας ό τι άλ λη η βιο λο γι κή δρά ση των 

υ πε ριω δών α κτι νών πά νω στο δέρμα, άλ-

λη των ο ρα τών και άλ λη των υ πε ρύ θρων. 

Με γα λύ τε ρη βιο λο γι κή ε πί δραση έ χουν 

οι υ πε ριώ δεις α κτί νες.

Ό λοι γνω ρί ζου με ό τι ο ή λιος εί ναι ζω ο-

δό της και ρυθ μί ζει το βιο λο γι κό μας ρο λό ι, 

ε νώ στις πε ρισ σό τε ρες μυ θο λο γί ες ο θε ός 

Ή λιος α ντι προ σω πεύ ει την υ γεί α, τη ρώ μη 

και τη χα ρά της ζω ής. Εί ναι ε πί σης γνω στή 

η ευεργε τι κή ε πί δρα ση του η λια κού φω τός 

στην ό ρα ση, στη με τα τρο πή της προ βι-

ταμί νης D σε βι τα μί νη D, στη βελ τί ω ση 

της ψυ χι κής μας διά θε σης και στην ο μα λή 

α νά πτυ ξη του νευ ρι κού συ στή μα τος2.

Θα πρέ πει ό μως ό λοι, ε κτός α πό τη φω-

τει νή πλευ ρά του ή λιου, να γνω ρί σου με και 

τη σκο τει νή του πλευ ρά και να συ νει δη το-

ποι ή σου με ό τι υπάρ χουν ό ρια που δεν πρέ-

πει να ξε περ νιού νται. Η κα τα στρο φή του 

ό ζο ντος που δια πι στώ θη κε στην α τμό σφαι-

ρα για πρώ τη φο ρά το 1974 έ λα βε τρα γι κές 

δια στά σεις το 1985, με τη δη μιουρ γί α του 

φαι νο μέ νου της τρύ πας του ό ζο ντος στην 

Ανταρ κτι κή και το 1987 στην Αρ κτι κή, ε νώ 

πρό σφα τα α ναγ γέλ θη κε το ί διο φαι νό μενο 

πά νω α πό την Ευ ρώ πη.

Η κα τα στρο φή του ό ζο ντος στην α τμό-

σφαι ρα γί νε ται α πό τους χλω ριο φθο ριω μέ-

νους υ δρο γο νάν θρα κες (CFCs) με κυριό-

τε ρο εκ πρό σω πο το λε γό με νο Freon, 

που χρη σι μοποιεί ται ως προ ω θη τι κό στα 

spray, ως ψυ κτι κό μίγ μα, ως μο νω τι κό στα 

συ στή μα τα κλι μα τι σμού κ.λπ.

Κα θώς το ό ζον κα τα στρέ φε ται α πό τις 

πα ρα πά νω ου σί ες, οι α κτί νες του η λίου 

δια περ νούν α νε νό χλη τες την α τμό σφαι-

ρα της Γης, κα τα στρέ φο ντας την πανί δα 

και τη χλω ρί δα, προ κα λώ ντας πα ράλ λη-

λα στον άν θρω πο διά φο ρα νο σή ματα.

Οι χα μη λές θερ μο κρα σί ες ευ νο ούν την 

κα τα στρο φή που προ κα λεί το χλώ ριο στο 

ό ζον. Ε πο μέ νως, η χει ρό τε ρη ε πο χή εί ναι 

η σκο τει νη πλευ ρα
του  η λιου

1 Πρα κτι κά ει ση γή σε ων 11ου Πα νελ λήνι ου Φαρ μα κευ τι κού Συ νε δρί ου, Α ΘΗ ΝΑ 2003.
2 Γ. Θ. Πα παϊω άν νου: Κο σμη το λο γί α - Ει σα γω γή στη Δερ μα το λο γί α, εκ δό σεις Μαυ ρομ μά τη, σελ. 253 κ.ε.
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4 Ια τρι κό Λε ξι κό: “The American Medical Association’’, εκ δό σεις «ΔΟ ΜΗ».
5 Γ. Θ. Πα παϊω άν νου: Κο σμη το λο γί α - Ει σαγω γή στη Δερ μα το λο γί α, εκ δό σεις Μαυ ρομ μά τη, σελ. 253 κ.ε.
6 Πρα κτι κά ει ση γή σε ων 11ου Πα νελ λή νι ου Φαρ μα κευ τι κού Συ νε δρί ου, ΑΘΗ ΝΑ 2003.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η α ντα νά κλα ση των η λια κών α κτι νών από 

την άμ μο, το χιό νι, το τσι μέ ντο και το νε ρό εί ναι ε ξί σου ε πι κίν δυ νη.

ο χει μώ νας, ε νώ τα α πο τε λέ σματα α πό τη 

μεί ω ση του ό ζο ντος διαρ κούν καθ’ ό λη τη 

διάρ κεια του χρό νου. Οι πε ριο χές που κιν-

δυ νεύ ουν πε ρισ σό τε ρο εί ναι οι Βαλ τι κές 

Χώ ρες, η Γερ μα νί α, η Με γά λη Βρε τα νί α 

και η Ρω σί α. Α πό τον κίν δυ νο ό μως, δε 

δια φεύ γει ού τε η Μεσό γειος3.

Α ΝΤΙ ΔΡΑ ΣΕΙΣ
Οι φυ σιο λο γι κές α ντι δρά σεις του δέρ-

μα τος στην η λια κή α κτι νο βο λί α εί ναι το 

η λια κό ε ρύ θη μα, η ε νερ γη τι κή αύ ξη ση 

πά χους και η με λάγ χρω ση. Η με λάγ χρω-

ση, δη λα δή το μαύ ρι σμα α πό τον ή λιο, 

εί ναι η βιο λο γι κή προ στα σί α του δέρ μα-

τος στον ή λιο και διακρί νε ται σε ά με σο 

μαύ ρι σμα έ πει τα α πό 9-12 ώ ρες, που δε 

διαρ κεί, και σε κα νο νικό έ πει τα α πό 48 

ώ ρες, που διαρ κεί 3-6 μή νες4.

κά θε χρόνο, α πό την η λι κί α των 18 ε τών. 

Η πρό ω ρη γή ραν ση του δέρ μα τος εί ναι 

ι διαί τε ρα ο ρα τή στα ε κτε θει μέ να μέ ρη 

του σώ μα τος. Τα ση μεί α πρό ω ρης γή ραν-

σης του δέρ μα τος εί ναι οι ρυ τί δες, οι ευ-

ρυαγ γεί ες, οι με λαγ χρω μα τι κές κη λί δες, η 

ατρο φί α και χα λά ρω ση του δέρ μα τος5.

Α πό τις προ καρ κι νι κές κα τα στά σεις, κυ-

ριό τε ρες εί ναι οι α κτι νι κές ή οι η λια κές υ περ-

κε ρα τώ σεις (γκρι ζω πές συ νή θως και τρα χιές 

ε πι φά νειες στο δέρ μα), οι λευ κο πλα κί ες και 

οι α κτι νι κές χει λί τι δες (ε ρε θι σμός συ νή θως 

στο κά τω χεί λος). Σε πο σο στό 5-10% εν δέ-

χε ται να ε ξε λι χθούν σε καρ κί νο.

Μια άλ λη κα τη γο ρί α εί ναι ο ρι σμέ νοι 

σπί λοι (μαύ ρες ε λιές), που κιν δυ νεύ ουν 

να ε ξε λι χθούν σε κα κό η θες με λά νω μα6. 

Οι αι τί ες είναι πά ρα πολ λές και διά φο ρες. 

Ση μα ντι κό ρό λο έ χει παί ξει η ε πι μή κυν ση 

Οι πα θο λο γι κές α ντι δρά σεις εί ναι ο ξεί-

ες, ό πως τα ε γκαύ μα τα και οι φω το δερ-

μα τί τι δες, και χρό νιες, ό πως η πρό ω ρη 

γή ραν ση, οι προ καρ κι νικές πα θή σεις και 

η α νά πτυ ξη καρ κι νω μά των. Οι χρό νιες 

πα θο λο γι κές κα τα στά σεις συ νυ πάρ χουν, 

δη λα δή πά νω στο πρό ω ρα γε ρα σμέ νο 

δέρ μα αν θρώ πων που εκτί θε νται στον 

ή λιο α να πτύσ σο νται προ καρ κι νι κές πα θή-

σεις και αρ γό τε ρα καρ κι νώ μα τα. Το δέρ μα 

δεν γερ νά ει α πό το μα, αλ λά προ ο δευ τι κά, 

και σύμ φω να με ε πι στη μο νι κές με λέ τες 

χά νει το 1% της βιο λο γι κής του δύ να μης 

της διάρ κειας ζω ής του αν θρώ που, κα θώς 

οι καρ κί νοι εί ναι α σθέ νειες συ νή θως των 

με γά λων η λι κιών. Ε πί σης, η έν δυ ση με 

λι γό τε ρα ρού χα και η συ χνό τε ρη έκθε ση 

του σώ μα τος στην η λια κή α κτι νο βο λί α 

συ ντε λούν αρ νη τι κά στην υ γεί α μας.

ΠΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ
Η προ στα σί α του δέρ μα τος και των μα-

τιών α πό τις υ πε ριώ δεις α κτί νες του ή λιου 

εί ναι ε ξαι ρε τι κά α πα ραί τητη. Ε πι βάλ λε ται 

η χρή ση γυα λιών και χρειά ζε ται ι διαί τε ρη 

προ σο χή στον ή λιο, κυ ρί ως α πό ά το μα 
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που δια θέ τουν α νοι χτό χρω μα μά τια και 

ά το μα που έ χουν ή δη πα θή σεις του δέρ μα-

τος, ύ πο πτους σπί λους κ.λπ. Θα πρέ πει να 

α πο φεύ γο νται οι λε γό με νες καυ τές ώ ρες, 

με τα ξύ 10 το πρω ί ως 4 το με ση μέ ρι. Σωστή 

κί νη ση θε ω ρεί ται η χρή ση α ντη λια κού με 

υ ψη λό δεί κτη προ στα σί ας (15), α κόμα και 

ό ταν έ χει ε λα φριά συν νε φιά. Με γά λη ση μα-

σί α έ χει και η στα δια κή έκ θε ση στον ή λιο, 

ώ στε ο ορ γα νι σμός να προ λά βει να πα ρά γει 

την προ στα τευ τική με λα νί νη7. 

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η α ντα νά κλα-

ση των η λια κών α κτι νών από την άμ μο, 

το χιό νι, το τσι μέ ντο και το νε ρό εί ναι 

ε ξί σου ε πι κίν δυ νη. Θα πρέ πει να γνω ρί ζει 

κα νείς ε πί σης ό τι ο δεί κτης προ στα σί ας 

των α ντη λια κών, που ό σο με γα λύ τε ρος 

εί ναι τό σο πε ρισ σό τε ρο φιλ τρά ρει τις 

υ πε ριώ δεις ακτί νες του η λί ου, δεν προ-

στα τεύ ει πά νω α πό 2 ώ ρες, ό σο υ ψη λός 

κι αν εί ναι. Γι’ αυ τό θα πρέ πει να ε πα να-

λαμ βά νε ται συ χνά η ε πά λει ψη.

Τέ λος, θα πρέ πει, ό ταν εί μα στε ε κτε-

θει μέ νοι στον ή λιο, να χρη σι μο ποιούμε 

κα πέ λο, μα κριά μα νί κια και πα ντε λό νια, 

να κρα τά με τα παι διά σε α πό στα ση α πό 

το η λια κό φως και να τα δι δά σκου με να 

προ στα τεύ ο νται α πό αυ τό. Ας μην ξε χνά-

με ό τι η βλα πτι κή ε πί δρα ση του η λί ου 

εί ναι α θροι στι κή και αρ χί ζει αμέ σως.

ΟΙ Ε ΠΙ ΠΤΩ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑ ΤΑΣΤΡΟ ΦΗ ΤΟΥ ΟΖΟ ΝΤΟΣ

Ση μα ντι κό ρό λο παί ζει η μεί ω ση του 

στρώ μα τος του ό ζο ντος στην α τμό σφαι-

ρα. Υ πο λο γί ζε ται π.χ. ό τι μί α μεί ωση του 

ό ζο ντος κα τά 10% έ χει ως α πο τέ λε σμα 

την αύ ξη ση των βα σι κο κυτ τα ρι κών καρ-
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κι νω μά των κα τά 2,5%.

Δρα μα τι κή χα ρα κτη ρί ζε ται η αύ ξη ση 

των καρ κί νων του δέρ μα τος στον άν θρω-

πο κα τά τα τε λευ ταί α χρό νια.

Η διε θνής βι βλιο γρα φί α α να φέ ρει ό τι η 

συ χνό τη τα των κα κο η θών με λα νω μά των 

(του σο βα ρό τε ρου εί δους καρ κί νου του 

δέρ μα τος και της χει ρότε ρης ί σως μορ φής 

καρ κί νου γε νι κώς) αυ ξή θη κε α πό 1,2 α νά 

100.000 κα τοί κους κα τά τα έ τη 1935-39, 

σε 4,8 κα τά τα έ τη 1965-69 και σε 7,2 κα-

τά τα έ τη 1980-81. Στις Η ΠΑ α να φέ ρο νται 

ε τησί ως 4,1 πε ρι στα τι κά α νά 100.000 κα-

τοί κους. Σε σύ γκρι ση με 29,3 πε ρι στα τι κά 

α νά 100.000 κατοί κους για τον καρ κί νο του 

πα χέ ος ε ντέ ρου και 39,2 α νά 100.000 κα τοί-

κους για το καρ κίνω μα του μα στού8.

Στους καρ κί νους του δέρ μα τος δια κρί-

νου με τρί α εί δη:

➪ Τα βα σι κο κυτ τα ρι κά καρ κι νώ μα τα, 

που προ έρ χο νται α πό τη βα σι κή στι βά δα 

του δέρ μα τος.

➪ Τα α καν θο κυτ τα ρι κά καρ κι νώ μα τα, 

που προ έρ χο νται α πό την α καν θώ δη στι-

βά δα του δέρ μα τος.

➪Τα κα κο ή θη με λα νώ μα τα, που προ-

έρ χο νται α πό τα μελα νο κύτ τα ρα της ε πι-

δερ μί δας (α πό τα κύτ τα ρα δη λα δή που 

πα ρά γουν τη με λανί νη)9.

Α πό τα καρ κι νώ μα τα αυ τά, τα συ χνό τε-

ρα στην Ελ λά δα εί ναι ευ τυ χώς τα βα σικο-

κυτ τα ρι κά. Και λέ γο ντας ευ τυ χώς, εν νο ού με 
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Η κα τα στρο φή του ό ζο ντος στην α τμόσφαι ρα χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό τον Ο Η Ε ως το AIDS του περι βάλ λο ντος, ε ξαι τί ας του ο ποί-

ου προ βλέ πο νται 330.000 καρ κί νοι του δέρ μα τος και 2.000.000 

κρού σμα τα κα ταρ ρά κτη! 

ό τι κα τά κα νό να προ κα λούν μόνο το πι κή 

κα τα στρο φή και ό χι με τα στά σεις. Τα α καν-

θο κυτ τα ρι κά κά νουν συχνά με τα στά σεις σε 

άλ λα ση μεί α του σώ μα τος, ε νώ τα κα κο ή θη 

με λα νώ μα τα, που α πο τε λούν ί σως και τη 

χει ρό τε ρη μορ φή καρ κί νου γε νι κώς, εί ναι 

πο λύ «ύ πουλα» για τί ό ταν δια γνω στούν 

μπο ρεί ή δη να έ χουν κά νει με τα στά σεις. 

Αι τιολο γι κοί πα ρά γο ντες πε ρι λαμ βά νουν 

το χρό νιο ε ρε θι σμό, το ε πα να λαμ βα νό μενο 

τραύ μα, την υ περ βο λι κή έκ θε ση στην η λια-

κή α κτι νο βο λί α, τις γε νε τι κές και φυ λε τι κές 

προ δια θέ σεις. Η κα τα στρο φή του ό ζο ντος 

Ό πως προ βλέ πε ται α πό τον Πα γκό-

σμιο Ορ γα νι σμό Υ γεί ας, τα ε πόμε να 50 

χρό νια θα πε θά νουν 200.000 ά το μα α πό 

καρ κί νο του δέρ μα τος, ε νώ στον ε πό-

μενο χρό νο τα θύ μα τα της υ πε ριώ δους 

α κτι νο βο λί ας που θα υ πο φέ ρουν α πό 

κα ταρρά κτη και βλά βες στο υα λώ δες 

σώ μα του ο φθαλ μού θα αυ ξη θούν κα τά 

1,6 ε κα τομ μύ ρια σε ο λό κλη ρο τον κό-

σμο. Τα τε λευ ταί α στα τι στι κά δε δο μέ να 

των Η νω μέ νων Ε θνών πα ρου σιά ζουν 

αύ ξη ση κα τά 26% των καρ κί νων του 

δέρ μα τος ό ταν το ό ζον μειω θεί κα τά 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ:

✎ Ια τρι κό Λε ξι κό: “The American Medical Association’’, εκ δό σεις «ΔΟ ΜΗ».

✎ Γ. Θ. Πα πα ϊ ω άν νου: Κο σμη το λο γί α - Ει σαγω γή στη Δερ μα το λο γί α, εκ δό σεις Μαυ ρομ μά τη.

✎ Α ντ. Κου τσε λί νη: Το ξι κο λο γί α, τό μος Β’, Ε πι στημο νι κές Εκ δό σεις «Γρ. Πα ρι σιά νος».

✎ Πρα κτι κά ει ση γή σε ων 11ου Πα νελ λή νι ου Φαρ μα κευ τι κού Συ νε δρί ου, Α ΘΗ ΝΑ 2003.

✎ Πη γές Ει κό νων: www.thalassa.gr, www.in.gr/health, www.nasa.gov. 

στην α τμόσφαι ρα χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 

τον Ο Η Ε ως το AIDS του περι βάλ λο ντος, 

ε ξαι τί ας του ο ποί ου προ βλέ πο νται 330.000 

καρ κί νοι του δέρ μα τος και 2.000.000 κρού-

σμα τα κα ταρ ρά κτη! Η μεί ω ση της στι βά δας 

του ό ζο ντος στο νό τιο η μι σφαί ριο μέ χρι το 

2009 θα ε πι φέ ρει το θά να το σε χι λιά δες 

ά το μα στην αν θρωπό τη τα. Η μά στι γα των 

ε πι πτώ σε ων στην υ γεί α λό γω της τρύ πας 

του ό ζο ντος θα λά βει με γα λύ τε ρες δια στά-

σεις στο μέλ λον10.

10%. Στο νό τιο η μι σφαί ριο, α πό και ρό 

έ χουν πά ρει μέ τρα ε κτά κτου α νά γκης. 

Στην Αυ στρα λί α, με τις με γα λύ τε ρες ε πι-

πτώ σεις της τρύ πας, γί νονται προ γράμ-

μα τα προ λη πτι κής ια τρι κής ε δώ και 20 

χρό νια, ε νώ στην Ευ ρώ πη τα τε λευ ταί α 

5 χρό νια11.

Εί ναι κα τα νο η τό ό τι τα προ γράμ μα τα 

αυ τά κο στί ζουν, αλ λά ε ξυπη ρε τούν τον 

κυ ριό τε ρο σκο πό: την ευαι σθη το ποί η ση 

του κοι νού…
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Το Πρό τυ πο ASD S2000M (ή πιο σύ-

ντο μα S2000M) προσ διο ρί ζει και ε ξα-

σφα λί ζει τις α παι τή σεις α νταλ λα γής δε-

δο μέ νων για το με γα λύ τε ρο μέ ρος των 

λει τουρ γιών της δια χεί ρι σης των υλι κών 

στα πλαί σια διε θνών ε ξο πλι στι κών προ-

γραμ μά των, και ό χι μό νο. Το S2000M 

βα σί ζε ται σε έ να ε πι χει ρη ματι κό μο ντέ λο 

που έ χει συμ φω νη θεί με τα ξύ πε λα τών 

α μυ ντι κού υ λικού και των α ντί στοι χων 

προ μη θευ τών, σε ευ ρω πα ϊ κό ε πί πεδο.

Με τη χρη σι μο ποί η ση ε νός κοι νού συ-

νό λου δε δο μέ νων, το S2000M κα θο ρί ζει 

τους ε πι χει ρη μα τι κούς κα νό νες που θα 

πρέ πει να α κο λου θη θούν στα διά φο ρα 

στά δια της δια δι κα σίας δια χεί ρι σης των 

υ λι κών. Πα ρέ χει ε πί σης, μια ευ ρεί α ποι-

κι λί α κα θο ρι σμέ νων μη νυ μά των, που 

θα χρη σι μο ποι η θούν α πό τους ε ταί ρους 

για την α νταλ λα γή δε δο μέ νων με τρό πο 

σα φή και ξε κά θα ρο.

Το Πρό τυ πο S2000M αρ χι κά α να πτύ-

χθη κε για την υ πο στή ρι ξη πο λυε θνι κών 

στρα τιω τι κών και δια στη μι κών προ γραμ-

μά των. Α πό τό τε ε ξε λίσ σε ται διαρ κώς για 

τα τε λευ ταί α 20 χρό νια, και πλέ ον χρη σι μο-

ποιεί ται και α πό τους τρεις κλά δους των 

ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M
International Specification for Materiel Management

Integrated Data Processing for Military Equipment

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης

Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος Γού ρας

Σ
κο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση 

του Προ τύ που ASD S2000M, του διε θνούς δη λα δή προ τύ που για την ο λο-

κλη ρω μέ νη ε πε ξερ γασί α και α νταλ λα γή των δε δο μέvων που α φο ρούν 

στη δια χεί ρι ση των υ λι κών ε νός ο πλι κού συ- στή μα τος. Α να γκαί α 

κα θί στα ται μί α σύ ντο μη α να φο ρά στην αρ χή, στην ASD 

(Aerospace and Defence Industry Association of Europe), 

την Ένω ση δη λα δή που εί- χε την πρω το βου λί α για 

την α νά πτυ ξη του Προ- τύ που αυ τού. Θα α κο λου θή σει 

έ  π ε ι  τ α  η συ νο πτι κή α νά λυ ση της δο μής 

του, αλ λά και μία σύ ντο μη α να φο ρά 

στη μέ χρι σή με ρα υ ιο θέ τη σή του. 

Κλεί νο ντας θα γί νει ει δική μνεί α στη 

χρή ση του στα πλαί σια του NATO.
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Μέ λη της ASD

AAI - Austrian Aeronautics Industries Group

ADIG - Austrian Defence Industry Association

AFARMADE - Association Espanola de Fabricantes de 

Armamento y Material de Defensa y Seguridad

AFDI - The Association of Finnish Defense Indus-

tries

AIAD - Associazione Industrie per l’Aerospazio i 

Sistemi e la Difesa

AIP - Association Industrial Portuguesa

ALV CR - Association of Aviation Manufacturers of 

the Czech Republic

APAI - Association of Polish Aviation Industry

ATECMA - Agrupaciσn Tecnica Espaρola de Construc-

tores de Material Aerospacial

BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

BDLI - Bundesverband der Deutschen Luft - und 

Raumfahrtindustrie

BSDI - Belgian Security & Defence Industry

CIDEF - Conseil des Industries Francaises de De-

fense

DANOTEC - Association das Empresas de Defesa 

Armamento e Novas Tecnologias de Portugal

DIC - Defence Industries Council

EUROSPACE - Association of the European Space 

Industry

FAD - Defence & Aerospace Industries Association 

in Denmark

FAEI - Federation of Aerospace Enterprises in Ireland

FAI - Finnish Aerospace Industries

FIF - Association of Swedish Defence Industries

GEBECOMA - Groupement Belge des Constructeurs 

de Matιriel Aιrospatial

GIFAS - Groupement des Industries Franηaises 

Aιronautiques et Spatiales

HAIG - Hellenic Aerospace Industries Group

Hungarian Ministry of Economy and Transport, In-

dustry department

LAI - Luxembourg Aerospace Industries

NAI - Netherlands Aerospace Industries

NDIG - Confederation of Norwegian Business and 

Industry/Defence Industry Group

NIID - Netherlands Defence Manufacturers Association

SAI - Swedish Aerospace Industries Association

SaSaD - Defence Industry Manufacturers Association

SBAC - Society of British Aerospace Companies

TAI - Turkish Aerospace Industry

Πί να κας 1: Τα Μέ λη της ASD.
Πη γή: http://www.asd-europe.org/

ΕΔ πολ λών Ευ ρω πα ϊ κών χω ρών (Στρα τός 

Ξη ράς, Πο λεμι κό Ναυ τι κό και Πο λε μι κή Α ε-

ρο πο ρί α). Η α νά πτυ ξη του συ γκε κρι μέ νου 

προ τύπου ξε κί νη σε ως μια πρω το βου λί α 

της Έ νω σης Ευ ρω πα ϊ κών Βιο μη χα νιών 

Α ε ροδια στη μι κής και Ά μυ νας (Aerospace 

and Defense Industries Association - ASD), 

η ο ποί α α ντιπρο σω πεύ ει την α ε ροδια-

στη μι κή και α μυ ντι κή βιο μη χα νί α της 

Ευ ρώ πης. Ση μειώ νε ται ό τι η αρ χι κή ι δέ α 

προ έρ χε ται α πό τις α ε ρο πο ρι κές ε ται ρεί-

ες των Η ΠΑ, ό που και εκ φρά στη κε για 

πρώ τη φο ρά η α νάγκη δη μιουρ γί ας ε νός 

ε νιαί ου λο γι σμι κού για την υ πο στή ρι ξη 

του στό λου τους.

Λί γα Λό για για την Aerospace and Defense 
Industries Association (ASD)

H Έ νω ση ASD προ έ κυ ψε πρό σφα τα 

α πό τη συγ χώνευ ση τριών πα λαιό τε ρων 

Ε νώ σε ων, της AECMA (α ε ροδια στη μι κή 

βιο μη χα νί α), της EDIG (α μυ ντι κή βιομη-

χα νί α) και της EUROSPACE (δια στη μι κή 

βιο μη χα νί α). Με τά την ο λο κλή ρω ση της 

συγ χώ νευ σης, οι δύ ο πρώ τες Ε νώ σεις θα 

πά ψουν να υφί στα νται, ε νώ η τρί τη θα 

συ νε χί σει να υ φί στα ται και θα κα λύ πτει 

τον το μέ α δια στή μα τος στα πλαί σια της 

νέ ας Έ νω σης. Η ASD α ντι προ σω πεύ ει 

μέ χρι στιγ μής, 32 Ε νώ σεις σε 20 Ευ ρω πα-

ϊ κές χώ ρες. Τα μέ λη της ASD φαί νο νται 

πα ρα κά τω στον Πί να κα 1.

Σκο πός της Έ νω σης αυ τής εί ναι η 

ε νί σχυση της α ντα γω νι στι κό τη τας της α ε-

ρο ναυ τι κής, δια στη μι κής και α μυ ντι κής 

βιο μη χα νί ας της Ευ ρώ πης. Η ASD ε νερ γεί 

ως ε ταί ρος των δια φό ρων ι δρυ μά των της 

Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης, των χω ρών-μελών 

αυ τής, αλ λά και άλ λων διε θνών ορ γα νι-

σμών. Ο ρό λος και οι στό χοι της ASD 

για την προ α γω γή της συ νερ γα σί ας στα 

πλαί σια της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης α πει-
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κο νί ζο νται εύ-

γλωττα στο 

Σχή μα 1.

Πρέ πει 

ν α  σ η  μ ε ι ω -

θεί,  τέ λος, ό τι 

το πρό τυπο ASD 

S2000M απο-

τε λεί σύλ-

λ η  ψ η  κ α ι 

έ ρ  γ ο  τ η ς 

AECMA, γι’ 

αυ τό το λό γο πριν δη-

μιουρ γη θεί η ASD το 

πρό τυ πο ή ταν γνω-

στό ως AECMA Specification 2000M.

Το Πρό τυ πο S2000M
 Η Α νά γκη

Έ νας α πό τους βα σι κούς πα ρά γο ντες 

για το χα ρα κτη ρι σμό μιας α γο ράς σαν 

α πο τε λε σμα τι κής ή ό χι, εί ναι α φε νός 

μεν το ύ ψος του διοι κη τι κού κό στους1 

για τη διεκπε ραί ω ση μιας πα ραγ γε λί ας, 

α φε τέ ρου δε η τα χύ τη τα και α κρί βεια 

(δηλ. η έλλει ψη σφαλ μά των) στις δια δι-

κα σί ες ε φο δια στι κής υ πο στή ρι ξης ε νός 

συ στήμα τος.

Για να μπο ρέ σουν ε πο μέ νως οι σύγ-

χρο νες και τε χνο λο γι κά α νε πτυγ μέ νες 

αγο ρές να εί ναι α πο τε λε σμα τι κές, α πο-

τε λεί πα ρά γο ντα ζω τι κής σημα σί ας η λει-

τουρ γί α των ε φαρ μο γών πλη ρο φο ρι κής 

του προ μη θευ τή και του αγο ρα στή να 

στη ρί ζε ται σε κοι νά πρό τυ πα, έ τσι ώ στε 

να εί ναι δυ να τή η τα χύ τα τη, α κρι βής, αλ-

λά και α σφα λής α νταλ λα γή δε δο μέ νων, 

στο ε λά χι στο δυ-

να τό κό στος. Τα 

πα ρα πά νω εί ναι δυ-

να τόν να ε ξα σφα λι-

σθούν με τη μεί ω ση 

στο ε λά χι στο δυ να-

τό, της αν θρώ πι-

νης πα ρέμ βα-

σης.

Με αυ-

τ ό ν  τ ο 

στό χο πριν 

α πό πε ρί  που 20 

χρό νια, μί α ο μά δα 

πρω το πό ρων εκ-

προ σώπων της βιο μη χα νί ας και ε φο δια-

στών α πό το χώ ρο της ά μυ νας (military 

logisticians), ο ρα ματί στη καν τη σχε δί α ση 

ε νός προ τύ που για την ε φο δια στι κή υ πο-

στή ρι ξη υ λικών στον Στρα τιω τι κό Α ε ρο-

δια στη μι κό το μέ α. Α να λυ τι κό τε ρα ο στό-

χος των σχε δια στών του S2000M ή ταν ο 

πε ριο ρι σμός του κό στους μέ σα α πό την 

υ ιο θέ τη ση κοι νά α πο δε κτών διε θνών 

δια δι κα σιών και ο ρο λο γί ας, αλ λά και 

η λε κτρο νι κών μέ σων για την α νταλ λα γή 

πλη ρο φο ριών, έ τσι ώ στε να διευ κο λυν θεί 

ο κύ κλος προ μη θειών ή ε πι σκευών, καθ’ 

ό λη τη διάρ κεια του Κύ κλου Ζω ής ε νός 

συ στή μα τος.

Σε συ νερ γα σί α με εκ προ σώ πους α πό 

τον α μυ ντι κό το μέ α και με βά ση την 

ε μπει ρί α που εί χε α πο κτη θεί α πό τη συμ-

με το χή σε με γά λα Ευ ρω πα ϊ κά προ γράμ-

ματα για την κα τα σκευ ή α ε ρο σκα φών, 

μπό ρε σε τε λι κά να α να πτυ χθεί το AECMA 

Specification 2000Μ, Τhe International 

Σχή μα 1: Ο ρό λος της ASD στην Ε Ε.
Πη γή: http://www.asd-europe.org/

1 Με δύ ο λό για, το κό στος που συν δέ ε ται με τη δη μιουρ γί α μιας πα ραγ γε λί ας, την α πο στο λή της στον προ μη-
θευ τή, την ε πε ξερ γα σί α της, την πα ρο χή πλη ρο φο ριών σχε τι κά με την ε ξέ λι ξη της, εί τε αυ τή α φο ρά στην προ-
μή θεια υ λι κών είτε στην ε πι σκευ ή τους. Ό πως θα δού με στη συ νέ χεια, το Πρό τυ πο κα λύ πτει πολλά πε ρισ σό τε ρα 
α πό την α πλή διεκ πε ραί ω ση πα ραγ γε λιών.
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Military Specification for Military Mate-

riel Management ή πιο σύ ντο μα AECMA 

2000M Specification.

 Α να λυ τι κά το Πρό τυ πο S2000M

Σε αυ τό το μέ ρος, θα α ναφερ θού με 

ε κτε νέ στε ρα στο Πρό τυ πο αυ τό καθ’ 

αυ τό, χω ρίς ό μως να ε πε κτα θού με σε 

λε πτο μέ ρειες που θα κου ρά σουν τον 

α να γνώ στη. Θα α να φερ θού με φυ σικά 

στην πιο πρό σφα τη έκ δο ση του, η ο ποί α 

εί ναι σε ι σχύ α πό το Νο έμ βριο του 1998 

(SPEC 2000M Issue 3).
 Μία Ο λοκλη ρωμένη Προ σέγ γι ση για 

Πολ λούς
Το Πρό τυ πο S2000M κα λύ πτει ό λες 

τις απαι τή σεις για α πο τε λε σμα τι κή δια-

χεί ρι ση των υ λι κών. Χρη σι μο ποιώ ντας 

ένα κοι νό σύ νο λο τυ πο ποι η μέ νων προς 

α νταλ λα γή δε δο μέ νων (common data 

set), το Πρότυ πο βα σί ζε ται σε έ να ε πι χει-

ρη μα τι κό μο ντέ λο το ο ποί ο:

✓ Ξε κι νά α πό την αρ χι κή ε πι λο γή των 

α νταλ λα κτι κών που θα δια τί θε νται για 

την υ ποστή ρι ξη του υ πό με λέ τη συ στή-

μα τος (ο πλι κού ή μη).

✓ Προ χω ρά στη δια πραγ μά τευ ση 

των τι μών.

✓ Εν συ νε χεί α, στην το πο θέ τη ση και 

τη δια χεί ρι ση των πα ραγ γε λιών.

✓ Στο σχε δια σμό και τη δια χεί ρι ση 

των ε πι σκευών.

✓ Για να φτά σει, τέ λος, έ ως την πλη-

ρω μή των τι μο λο γί ων με τά την ο λο κλή-

ρω ση των πα ρα λα βών.

Έν νοιες ό πως οι τρο πο ποι ή σεις, οι 

ακυ ρώ σεις, οι προ τε ραιότη τες των πα-

ραγ γε λιών, αλ λά και οι επι σκευα στι κοί 

κύ κλοι, εί ναι ο μοί ως εν σω μα τω μέ νες. Με 

δύ ο λό για το S2000M πα ρέχει ο λο κλη ρω-

μέ νη δια χεί ρι ση ό λων των δε δο μέ νων κα-

τά μή κος ό λων των φά σε ων του κύ κλου 

ζω ής ε νός συ στή μα τος.

Ό πως α να φέ ρα με και στην αρ χή, βα σι-

κός πα ρά γο ντας για την α πο τε λε σμα τι κή 

δια χεί ρι ση των υ λι κών εί ναι η δυ να τό-

τη τα συ χνής, τα χεί ας, α σφαλούς και με 

α κρί βεια α νταλ λα γής δε δο μέ νων με τα ξύ 

των συμ βαλ λο μέ νων με ρών, τό σο κα τά 

τη φά ση της προ μή θειας του ε κά στο τε 

συ στή μα τος, ό σο και κα τά τη φά ση της 

ε φο δια στι κής του υ πο στή ρι ξης. Γι’ αυ τό 

άλ λω στε α πό την αρ χή οι ε μπνευ στές του 

Προ τύ που δια σφά λι σαν ό τι αυ τό θα εί ναι 

σε θέ ση να α ντα πο κρι θεί στη θε με λιώ δη 

α παί τη ση για μί α α πο δο τι κή και ευέ λι κτη 

μεθο δο λο γί α α νταλ λα γής δε δο μέ νων.

Αυ τή η φι λο σο φί α ε νι σχύ θη κε με 

την έκ δο ση του SPEC 2000M/ EDIFACT 

Interface Module (Πα ράρ τη μα 5 στην 

3η Έκ δο ση). Μέ σω αυ τής της διε πα φής 

(interface) εί ναι δυ να τή η ε πι κοι νω νί α 

με τα ξύ των συμ βαλ λο μέ νων, με βά ση 

το διε θνές πρό τυ πο η λε κτρο νι κής α νταλ-

λα γής δε δο μέ νων (EDI – Electronic Data 

Interchange), το UN/ EDIFACT. Εί ναι δυ-

να τή ε πο μέ νως η επι κοι νω νί α και με 

έ να ε ναλ λα κτι κό τρό πο, διε θνώς α να-

γνω ρι σμέ νο και κα θιερω μέ νο, πέ ρα α πό 

τα αρ χι κά «στρα τιω τι κής» προ έ λευ σης 

μηνύ μα τα. Το γε γο νός αυ τό κα θι στά το 

Πρό τυ πο πιο προ σι τό σε μια πιο ευ ρεί α 

κοι νό τη τα «μη α μυ ντι κών» πε λα τών και 

προ μη θευ τών.
 Η Δο μή του
Προ κει μέ νου να εί ναι εύ κο λη η χρή-

ση του, το Πρό τυ πο έ χει χω ρι σθεί σε 

πέ ντε κε φά λαια, κα θέ να α πό τα ο ποί α 

α ντι στοι χεί και σε α ντί στοι χη φά ση του 

ε φο δια στι κού κύ κλου. Οι κοι νές λε πτο μέ-

ρειες των διά φο ρων φά σε ων πε ρι λαμ βά-

νο νται σε α ντί στοι χα πα ραρ τή μα τα. Το 

Πρό τυ πο S2000M πα ρέ χει ταυ τό χρο να 

έ να λει τουρ γι κό ε πι χειρη μα τι κό πρό τυ-
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πο, έ να πρό τυ πο α νταλ λα γής δε δο μέ νων 

αλ λά και μια ε πι λο γή α πό πρό τυ πα EDI 

(Electronic Data Interchange). Τα πέ ντε 

κε φά λαια εί ναι τα α κό λου θα:

Ε φο δια σμός (Provisioning): Σε αυ τό το 

κε φά λαιο ο ρί ζεται ο τρό πος με τον ο ποί ο ο 

προ μη θευ τής θα πρέ πει να πα ρέ χει στον πε-

λά τη πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με την ε πι λο γή 

των α να γκαί ων υ λι κών και α νταλ λα κτι κών, 

για τη μελ λο ντι κή ε φο δια στι κή υ πο στή ρι ξη 

του συ στή μα τος υ πό προ μή θεια.

Προ μή θειες (Procurement Plan-

ning): Ε δώ ο ρί ζε ται ο τρό πος με τον 

ο ποί ο ο προμη θευ τής θα πρέ πει να πα-

ρέ χει στον πε λά τη πλη ρο φο ρί ες σχε τι-

κά με τα α νταλλα κτι κά που μπο ρεί να 

προ μη θεύ σει, αλ λά και πως θα γί νει η 

δια πραγ μά τευση των τι μών.

Δια χεί ρι ση Πα ραγ γε λιών (Order 

Administration): Στο συ γκε κρι μέ νο κε φά-

λαιο κα λύ πτε ται η το πο θέ τη ση και πα ρα-

κο λού θη ση των πα ραγ γε λιών έ ως και την 

παρά δο ση των υ λι κών στον πε λά τη.

Τι μο λό γη ση (Invoicing): Εδώ ο ρί ζε-

ται ο τρό πος με τον ο ποί ο τα δε δο μέ να 

της τι μο λό γη σης α πο στέλ λονται στον πε-

λά τη και ο τρό πος που ο λο κλη ρώ νο νται 

οι πλη ρω μές.

Δια χεί ρι ση Ε πι σκευών (Repair Ad-

ministration): Τέ λος, αυ τό το κε φά λαιο 

κα λύ πτει τη δια χεί ρι ση των ε πι σκευών, 

την πα ρα κο λού θη ση των α νταλ λα κτι κών 

που χρη σι μο ποιού νται σε αυ τές, αλ λά και 

την πρό βλε ψη μελ λο ντι κών ε πι σκευών. 

Γί νε ται πλέ ον εύ κο λα α ντι λη πτό ό τι 

τα πα ρα πά νω κε φά λαια του Πρό τυπου 

πα ρέ χουν λύ σεις για τα πα ρα κά τω:

✓ Ε πι λο γή Α νταλ λα κτι κών (spares 

selection):

Ποια α νταλ λα κτι κά θα πρέ πει να 

ζη τή σει ο πε λά της προ κεί με νου να εί-

ναι δυ να τή η αρ χι κή ή η εν συ νε χεί α 

υ πο στή ριξη (follow on support) του 

συ στή μα τος που θα προ μη θευ τεί; Σε 

ποια πο σό τη τα; Στο Κεφά λαιο 1Α (Pro-

visioning), ο ρί ζε ται η δια δι κα σί α και κα-

θο ρί ζο νται τα δε δο μέ να και ο τρό πος 

α νταλ λα γής τους έτσι ώ στε ο πε λά της 

να δια πραγ μα τευ τεί με τον προ μη θευ-

τή, το εύ ρος και την πο σό τη τα των 

α νταλ λα κτι κών που θα χρεια στεί.

✓ Τον Προσ διο ρι σμό των Α νταλ λα κτι-

κών (item identification):

Α παι τεί ται ο προσ διο ρι σμός των 

ανταλ λα κτι κών κα τά έ ναν κα θο ρι σμέ-

νο τρό πο; Η α πά ντη ση σπά νια μπο ρεί 

να εί ναι ό χι. Το Κε φά λαιο 1Β (Codifica-

tion), πα ρέ χει την α παι τού με νη διε πα-

φή ώ στε να εί ναι δυ να τός ο προσ διο-

ρι σμός των α νταλ λα κτι κών με τα ξύ της 

βιο μη χα νί ας, των Εθνι κών Υ πη ρε σιών 

Κω δι κο ποί η σης και του πε λά τη.

✓ Κα τά λο γος Α νταλ λα κτι κών (parts 

catalog):

Ο προ μη θευ τής και ο πε λά της πρέ-

πει να εί ναι σε θέ ση να α να γνω ρί σουν 

κά θε μέρος του κά θε συ γκρο τή μα τος, 
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του προς υ πο στή ρι ξη συ στή μα τος. Οι 

κα νό νες σχε τι κά με τη δο μή και τη μορ-

φή ε νός ει κο νο γρα φη μέ νου κα τα λό γου 

α νταλ λα κτι κών (Illustrated Parts Cata-

logue - IPC), σε ψη φια κή μορ φή ή σε 

μορ φή μι κρο φίλ μ ή ως έ ντυ πη έκ δο ση, 

κα θο ρί ζο νται α πό έ να συγ γε νές πρό τυ-

πο. Αυ τό εί ναι το AECMA Spec 1000D 

(International Specification for Technical 

Publications Utilizing a Common Source 

Database).

✓ Δια πραγ μά τευ ση Τι μών (price ne-

gotiation):

Με τά την ε πι λο γή των α νταλ λα κτι κών, 

με βά ση εν δει κτι κές τι μές (indicative 

prices), θα πρέ πει να γί νει δια πραγ μά τευ-

ση για τις τε λι κές τι μές (firm prices), με 

βά ση προ σφο ρές α πό τον προ μη θευ τή 

και α πα ντή σεις α πό τον πε λά τη (quota-

tion and response). Η δια δι κα σί α αυ τή 

ο ρί ζε ται στο Κε φά λαιο 2 (Procurement 

Planning), ό που προ βλέ πε ται με ταξύ 

άλ λων η δη μιουρ γί α και ε νη μέ ρω ση 

α ντί στοι χων τι μο κα τα λό γων πε λα τών 

(Customer Price Lists - CPL).

✓ Δια χεί ρι ση Πα ραγ γε λιών (manag-

ing the orders):

Οι τρό ποι το πο θέ τη σης, α πο δο χής, 

α πόρ ριψης, τρο πο ποί η σης, α να ζή τη σης, 

ε πί σπευ σης, α κύ ρω σης κ.λπ. κά θε πα ραγ-

γε λί ας πε ρι γρά φο νται στο Κε φά λαιο 3 

(Order Administration). Ε κεί πε ρι γρά φο-

νται ε πί σης, ο τρόπος ε νη μέ ρω σης του 

πε λά τη με τα πλη ρο φο ρια κά στοι χεί α 

α πο στο λής (shipment advice), ο τρό πος 

ε πι βεβαί ω σης πα ρα λα βής (acknowledge-

ment of receipt), αλ λά και η δια δι κα σί α 

α μοι βαί ας ε φο δια στι κής υ πο στή ρι ξης 

(mutual supply support), με τα ξύ πε λα-

τών, αλ λά και προ μη θευ τών.

✓ Πλη ρω μές (payment):

Με την εν σω μά τω ση λειτουρ γιών 

πλη ρω μών, το Κε φά λαιο 4 (Invoicing) 

πα ρέ χει τα μέ σα, η τα χύ τη τα και η α κρί-

βεια των ο ποί ων εγ γυώνται τη γρή γο ρη 

και χω ρίς λά θη διεκ πε ραί ω ση των πλη-

ρωμών για είδη ή υ πη ρε σί ες που έ χουν 

πα ρα δο θεί στον πε λά τη.

✓ Ε πι σκευές και α να κα τα σκευές (re-

pair and overhaul):

Η δια σφά λι ση ό τι ό λα τα συ γκρο τή μα-

τα, υπο-συ γκρο τή μα τα και α νταλ λα κτι κά 

ε νός συ στή μα τος λει τουρ γούν σω στά, 

εξαρ τά ται α πό τον α πο τε λε σμα τι κό έ λεγ-

χο των δια δι κα σιών ε πι σκευών και ανα-

κα τα σκευών και τη δυ να τό τη τα ε ξα γω-

γής δε δο μέ νων α πό δο σης (performance 

data) για κα θέ να α πό αυ τά. Το Κε φά λαιο 

5 (Repair and Overhaul), πα ρέ χει τα μέ σα 
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Χρή στες Προ γράμ ματα

Υ πουρ γεί α Ά μυ νας: Γαλ λί ας, Γερ μα-

νί ας, Η νωμέ νου Βα σι λεί ου, Ι τα λί ας, 

Ι σπα νί ας κ.ά.

EUROFIGHTER 2000

Α ε ρο σκά φη
HERCULES C130J

RAFALE

TORNADO

Ε ται ρί ες ό πως: Agusta, BAE, CASA, 

COGER, Dassault, DASA, EADS, Eu-

rocopter, GEC, Lockheed, Panavia, 

Rolls-Royce, SNECMA, VSEL, West-

land κ.ά.

EH101

Ε λικό πτε ραΝΗ-90

TIGER

ASRAAM
Πύ ραυ λοι

TRIGAT

HORIZON (Πι θα νή υ ιο θέ τη ση) Πλοί α

Πί να κας 2: Χρή στες και Προ γράμ μα τα του Προ τύ που ASD S200M.
Πη γή: http://www.asd-europe.org/

για α πο τε λε σμα τι κό σχε δια σμό και πα ρα-

κο λού θη ση των πα γί ων που βρί σκο νται 

προ σω ρι νά ε κτός χρή σης. Συ μπε ρι λαμ-

βά νει δε, ό λες τις σχε τι κές ε μπο ρι κές 

(π.χ. πα ραγ γε λί ες α νταλ λα κτι κών που 

α να γκαιούν, α ντί στοι χα τι μο λό για κτλ.), 

αλ λά και ε φο δια στι κές δια δι κα σί ες (π.χ. 

έ λεγ χο των πα γί ων, ε πι θε ω ρή σεις, πα ρα-

κο λού θη ση κα τα να λώ σε ων κτλ.).

Α ξί ζει να ση μειω θεί, ό τι μέ σω της 

SPEC 2000M μπο ρούν να επι κοι νω νούν 

και οι πε λά τες α πευ θεί ας με τα ξύ τους, 

έ τσι ώ στε να δη μιουρ γούνται συ νερ γα σί-

ες σε ε πί πε δο δη μιουρ γί ας α πο θε μά των 

α σφα λεί ας, άρ σης ακι νη σιών υ λι κού, 

αλ λά και γε νι κό τε ρα υ πο βο λής συ γκε-

ντρω τι κών πα ραγ γε λιών.

 Η Υ ιοθέ τη ση του Προ τύ που

Σή με ρα το πρό τυ πο ASD 2000M, υ πο-

στη ρί ζει έ να εύ ρος πε λα τών με γα λύ τε ρο 

ό χι μό νο α πό την α ε ρο δια στη μι κή, αλ λά 

και τη γε νικό τε ρη α μυ ντι κή βιο μη χα νί α. 

Στα πλαί σια ε νός πε ρι βάλ λο ντος ο λο-

κλη ρω μένης ε φο δια στι κής υ πο στή ρι ξης 

(integrated logistics support), εί τε σαν 

μια με μο νω μέ νη ε φαρμο γή, το πρό τυ πο 

αυ τό έ χει α πο κτή σει την ε μπι στο σύ νη 

πολλών ορ γα νι σμών. 

Στον Πί να κα 2, φαί νο νται ο ρι σμέ νοι 

α πό τους χρή στες του Προ τύ που ή προ-

γράμ μα τα α πό τα ο ποί α έ χει υ ιο θε τη θεί. 

Απ’ ό,τι φαί νε ται το Πρό τυ πο αυτό α πο τε-

λεί ή δη την ε πι λο γή πολ λών ε θνι κών και 

διε θνών προ γραμ μά των, ε νώ η χρη σι μό-

τη τα του έ χει α να γνω ρι σθεί τό σο α πό 

τον ι διω τι κό όσο και από το δη μό σιο 

το μέ α διε θνώς.

Ό πως έ χου με α να φέ ρει πα ρα πά νω, 

το συ γκεκρι μέ νο πρό τυ πο εί χε αρ χι κά 

σχε δια στεί για να κα λύ ψει τις α νά γκες 

ε πι κοι νω νί ας στα πλαί σια της Α μυ ντι κής 

Βιο μη χα νί ας. Εν συ νε χεί α, ό μως, με την 

ενσω μά τω ση των τυ πο ποι η μέ νων μη νυ-

μά των του προ τύ που EDIFACT και τη διε-

θνή α πο δο χή αυ τών α πό τον Ορ γα νι σμό 

των Η νω μέ νων Ε θνών (UN) και το Διε θνή 

Ορ γα νι σμό Προ τύ πων (ISO), κα τέ στη 

δυ να τή η ε ξα σφά λιση και ε νός άλ λου 

τρό που με τα φο ράς μη νυ μά των, πέ ρα 

α πό αυ τά, με κα θα ρά «στρα τιω τι κή» προ-

έ λευ ση. Ε πι ση μαί νε ται ό τι, αυ τή η προ-

σπά θεια εν σω μά τω σης του EDIFACT στο 

S2000M ε ξα σφά λι σε και την οι κο νο μι κή 
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ε νί σχυ ση α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή 

(European Commission). 

Πλέ ον ο κα θέ νας, μι κρός ή με γά λος, 

μπο ρεί να εκ με ταλ λευ τεί τα πλε ο νε κτή-

μα τα του Προ τύ που S2000M, αρ κεί να 

χρη σι μο ποιεί το μο να δι κό, πλή ρως διε-

θνές πρό τυ πο EDI (Electronic Data Inter-

change), EDIFACT. Το πρό τυ πο EDIFACT 

εί ναι δια δε δο μέ νο πα γκο σμί ως και υ πο-

στηρί ζε ται α πό τα υ πάρ χο ντα ε πι χει ρη-

μα τι κά δί κτυα, ε νώ μί α με γά λη ποι κι λί α 

εφαρ μο γών λο γι σμι κού εί ναι ή δη δια θέ-

σι μη για ε πι λο γή.

 H Υ πο στή ρι ξη του Προ τύπου

Ό πως α να φέ ρα με στην αρχή, το 

συ γκε κρι μέ νο πρό τυ πο α να πτύ χθη κε 

με κοι νή προ σπά θεια τό σο των βιομη-

χα νιών ό σο και των πε λα τών τους. Το 

ί διο ι σχύ ει και για τη συ ντή ρη ση του, 

ό που η βιο μη χα νί α και οι στρα τιω τι-

κοί χρή στες συμ με τέ χουν στην Ο μά-

δα Συντή ρη σης και Συ ντο νι σμού του 

S2000M (ASD S2000M Maintenance 

and Co-ordination Group - MCG). 

Πρό κει ται για μία διε θνή κοι νό τη τα ε πι-

χειρη μα τιών και ει δι κών πλη ρο φο ρι κής 

α πό τον ι διω τι κό το μέ α και την Ά μυ να, 

που έ χει σαν α πο στο λή τη συ νε χή βελ τί ω-

ση του Προ τύ που, μέ σα α πό δια δι κασί ες 

αυ στη ρά ε λεγ χό με νων τρο πο ποι ή σε ων, 

έ τσι ώ στε να προ στα τεύ ο νται ό σοι έ χουν 

ε πεν δύ σει σε αυ τό α πό μη α να γκαί ες τρο-

πο ποι ή σεις και α να βαθ μί σεις.

Το Πρό τυ πο S2000M στο ΝΑ ΤΟ
Σε αυ τό το τμή μα θα ε ξετά σου με 

την υ ιο θέ τη ση του Προ τύ που S2000M 

στα πλαί σια της Βο ρειο-Α τλα ντι κής 

Συμ μα χί ας, σε θε ω ρη τι κή, αλ λά και 

πρα κτι κή βά ση.

 Γε νι κά

Η υ ιο θέ τη ση του Προ τύ που S2000M 

α πό NATO έ γι νε με τη θε ώ ρη σή του 

ως βα σι κού προ τύ που στα πλαί σια 

του NATO CALS2 Acquisition Logistics 

Process Model. Η α να γνώ ρι ση3 αυ τή 

α φο ρά σε έ να πο λύ ση μα ντι κό βή μα 

για τη μελ λο ντι κή του χρή ση και α ξιο-

ποί η ση στα πλαίσια της Συμ μα χί ας. 

Θε ωρεί ται ό τι το πρό τυ πο S2000M 

προσ δί δει στην πρω τοβου λί α CALS, 

στα θε ρό τη τα και συμ βα τό τη τα με 

υ πάρ χο ντα πρό τυ πα.

2 Η πρω το βου λί α Computer Aided Life-cycle Support (CALS) α φο ρά στην προ σπά θεια για ο λο κλη ρω μένη 
ε φο δια στι κή υ πο στή ρι ξη με τη βο ή θεια της πλη ρο φο ρι κής καθ’ ό λη τη διάρ κεια του κύ κλου ζω ής ε νός ο πλικού 
συ στή ματος. Η πρω το βου λί α αυ τή έ χει προ έλ θει α πό τις Η ΠΑ και την έ χει πλή ρως εν στερ νι στεί το NATO.

3 Ο μοί ως έ χουν υ ιο θε τη θεί ως βα σι κά πρό τυ πα της CALS το Πρό τυ πο AECMA SPEC 1000D -Electronic 
Documentation (συγ γε νές με το S2000M) και το MIL-STD-1388 (Logistics Support Analysis - LSA). 
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 Το Πρό τυ πο S2000M στη NAMSA4

H NAMSA τα τε λευ ταί α χρό νια, έ χει 

α πο κτή σει ση μα ντι κή εμπει ρί α στην πα-

ρο χή υ πη ρε σιών ε φο δια στι κής υ πο στή-

ρι ξης, με βά ση το Πρό τυ πο ASD Spec. 

2000M. Οι υ πη ρε σί ες αυ τές μπο ρούν να 

χω ρι στούν σε δύ ο κα τη γο ρί ες. Σε υ πη ρε-

σί ες υ πο στή ρι ξης του Προ τύ που και σε 

αυ τές της ε φαρ μο γής του.

Υ πη ρε σί ες Υ πο στή ρι ξης
Η NAMSA πα ρέ χει υ πο στή ρι ξη διοι κη-

τικής φύ σης στην κοι νό τη τα χρη στών του 

Προ τύ που για τη διευ κό λυν ση της συ ντή ρη-

σης του, α πο τε λώ ντας το κε ντρι κό ση μεί ο 

ε πα φής των με λών του ASD S2000M Main-

tenance and Co-ordination Group - MCG.

Στη NAMSA βρί σκε ται και ο Δια χει ρι-

στής του Προ τύ που (ASD S2000M Admin-

istrator), ο ο ποί ος παρέ χει γραμ μα τεια κή 

υ πο στή ρι ξη στις συ να ντή σεις του MCG 

και συ ντο νί ζει τα θέ μα τα που θα α πα-

σχο λή σουν την Ο μά δα. Ε πι πρόσθε τα, ο 

Δια χει ριστής του Προ τύ που τη ρεί ε νη με-

ρω μέ νους πί να κες με κω δι κούς ο πλι κών 

συ στη μά των (Model Identification Codes 

- MOI/MI) και προ μη θευ τών (Procurement 

Codes - PCD), οι οποί οι εί ναι δημοσιευ-

μένοι στη δι κτυα κή τοπο θε σί α της NAM-

SA. Στον Πί να κα 3 φαί νο νται ο ρισμέ νοι 

εν δει κτι κοί κω δι κοί MOI και PCD.
 Υ πη ρε σί ες Ε φαρ μο γής
H NAMSA χρη σι μο ποιεί το υ π’ ό ψιν 

πρό τυ πο στις δρα στηριό τη τες της με 

ο ρι σμέ νους πε λά τες της. Συ γκε κρι μέ να 

Εν δει κτι κοί 

Model Identification Codes (MOI/MI)

Εν δει κτικοί 

Procurement Codes (PCD)

06 Agusta/Bell AB206 Helicopter

07 Agusta/Bell AB212 Helicopter

AA APACHE Missile

CH Chinook Helicopter

D3 Stellungsgeberprόfgerδt fόr KPz Leopard 2 und 

Leopard 1 A5 (Position Sensor Checking Device for 

Leopard 2 and Leopard 1 A5) 

D6 eserved for future Leopard 2 version

D7 Triebwerkblock (GY) fόr Leopard 2 Familie 

(Engine (GY) for Leopard 2 family)

D8 Reserved for future Leopard 2 Engine version

DL Panzerhaubitze 2000 (GY) (Self-propelled 

Howitzer 2000 (GY))

G1 Mirage-2000 EGM Aircraft (one-seater, 

Greece)

JA NH90 (Tactical Transport Helicopter (TTH)/NATO 

Frigate Helicopter (NFH))

JP TIGER (PAH2/HAC), GERFAUT (HAP) Helicopter

AG Agusta

AH Eurocopter France

B BAe

ED Eurocopter Deutschland

EF Eurofighter

ET Eurocopter TIGER

KW Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

LA Lockheed Martin ASIC

NH NH Industry

NM NAHEMA

RY Raytheon

SE EADS Systems & Defence Electronics

W Westland

Πί να κας 3: Εν δει κτι κοί Κω δι κοί MOI/MI και PCD
Πη γή: http://www.namsa.nato.int/ 

4 NATO Maintenance and Supply Agency.
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5 NATO Helicopter Management Agency.
6 Organisation Conjoint de Coopιration en matiere d’ARmement.
7 Πα ρό μοιες υ πη ρε σί ες για την υ πο στή ρι ξη του ε λι κο πτέ ρου NH-90 μπο ρούν να πα ρα σχε θούν και στη Νορ βη-

γί α, τη Φιλαν δί α και τη Σου η δί α, που α πο τε λούν μέ λη του NSHP (Nordic Standard Helicopter Programme).

πα ρέ χει υ πη ρε σί ες με βά ση το S2000M 

σε δύ ο υπη ρε σί ες: τη NAHEMA5, για το 

ε λι κό πτε ρο NH-90, και την OCCAR6, για 

το ε λι κό πτε ρο Tiger. Μέ σα α πό τις προ α-

να φερ θεί σες υ πη ρε σί ες εκ προ σω πού νται 

οι α κό λου θες χώ ρες:

✓ ΝΑ Η Ε ΜΑ7: Γαλ λί α, Γερ μα νί α, Ι τα λί α, 

Ολ λαν δί α, Πορ το γα λί α.

✓ OCCAR: Γαλ λί α, Γερ μα νί α.

Στα πλαί σια των πα ρε χό με νων υ πη-

ρε σιών α να πτύσ σε ται και το λογι σμι κό 

AXCIS (AECMA Extended Customer Infor-

mation Services) που α πο τελεί την πλατ-

φόρ μα της NAMSA για την υλο ποί η ση 

του Προ τύ που S2000M. Τέ λος, η ε μπει-

ρί α που έ χει α πο κτή σει η NAMSA στην 

ε φαρ μο γή του Προ τύ που, της ε πι τρέ πει 

να πα ρέ χει υ πη ρε σί ες τε χνι κής υ πο στή ρι-

ξης (technical support) και εκ παί δευ σης 

(training), αλ λά και γε νι κό τε ρες συμ βου-

λευ τι κές υ πη ρε σί ες (consultancy).

Ε πί λο γος
Το Πρό τυ πο ASD S2000M α πο τε-

λεί σή με ρα έ να ε ξε λιγ μέ νο διε θνές 

ερ γα λεί ο για τη βέλ τι στη ε φο δια στι κή 

υπο στή ρι ξη ο πλι κών συ στη μά των και 

ό χι μό νο. Εί ναι έ να ερ γα λεί ο που προ-

ήλ θε α πό την α πό κοι νού συμ βο λή 

εκ προ σώ πων της α μυ ντι κής βιο μη χα νί-

ας και διάφο ρων ορ γα νι σμών Ά μυ νας, 

ταυ τό χρο να ό μως εί ναι α νοι χτό και σε 

μη στρα τιωτι κές ε φαρ μο γές. Πρό κει ται 

για έ να Πρό τυ πο που συ ντη ρεί ται α πό 

τους ί διους τους χρή στες του, οι ο ποί οι 

άλ λω στε έ χουν ε πεν δύ σει σε πλη ρο φο-

ρια κή υπο δο μή (ΙΤ infrastructure) για 

να εκ με ταλ λευ τούν τις δυ να τό τη τες 

του. Η υ ιο θέ τη ση του εί ναι συ νε χώς 

αυ ξα νόμε νη, τό σο α πό τη βιο μη χα νί α 

ό σο και α πό τους ορ γα νι σμούς ά μυ νας 

με πιο χαρα κτη ρι στι κό α ντι πρό σω πο 

το ί διο το NATO.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 http://www.aecia.org/

 http://www.asd-europe.org/

 http://www.dcnicn.com/ncmb/

 http://www.edig.org/

 http://www.eurospace.org/

 http://www.mamas.natal.into/

 http://www.occar-ea.org/

 http://www.s1000d.org/
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ΠΡΟ ΣΕΓ ΓΙ ΣΗ 
ΤΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ 

ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΙΣ ΣΥ ΝΕ ΠΕΙΕΣ
EFFECTS BASED APPROACH TO OPERATIONS 

(EBAO)*

* Ε ΒΑ Ο: Ε πει δή σε ο ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις η με τά φρα ση ε νός ξε νό γλωσσου ό ρου αλ λοιώ νει την α κρι βή ση-
μα σί α του, ο συ γκε κρι μέ νος ό ρος θα πα ραμεί νει στην αγ γλι κή γλώσ σα σε ό λο το κεί με νο που α κο λου θεί. Για 
τον ί διο λό γο θα πα ρα μεί νουν στην αγ γλι κή και οι ό ροι effect και end-state, η ερ μη νεί α των οποί ων α να λύ ε ται 
στη συ νέ χεια του πα ρό ντος κει μέ νου.

«…η γνώ ση και ε κτί μη ση 

ό τι η συ νερ γα σί α και ο συγ-

χρο νι σμός ό λου του φά σμα-

τος των στρα τιω τι κών ενερ-

γειών με ό λα τα άλ λα μέ σα 

ε θνι κής ι σχύ ος εί ναι ου σια στι-

κή στην ε πί τευ ξη των ε θνι κών 

ε πι διώ ξε ων».

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Αν χης (ΠΖ) Ευθύ μιος Μπού νας
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«Κά ποια στιγ μή τα τμή μα τά μας θα προσφέ ρουν τρο φή και ρου χι σμό σε πρό-

σφυ γες, πα ρέ χο ντας αν θρω πι στι κή βο ή θεια. Την ε πό με νη στιγ μή θα κρα τούν 

δύ ο α ντι μα χό με νες πλευ ρές χω ρι στά, ε πιβάλ λο ντας την ει ρή νη. Στη συ νέ χεια, 

θα μά χο νται στο πε δί ο της μά χης α ντι μετω πί ζο ντας τα φο νι κά πυ ρά του ε χθρού. 

Και ό λα αυ τά μέ σα στην ί δια η μέ ρα».

General C. Krulak1

Οι στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις που έ λα βαν χώ ρα την τε λευ ταί α δε κα ε τί α κα τέ δει ξαν την 

α νά γκη αλ λα γής του τρό που σκέ ψης τό σο κα τά τη σχε δί α ση ό σο και κα τά την ε κτέ λε ση, 

κα θό σον το σύγ χρο νο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον εί ναι πιο σύν θε το, πιο πο λύ πλο κο και η 

στρα τιω τι κή ι σχύς α πό μό νη της δεν μπο ρεί να ε πι λύ σει τις α να φυό με νες κρί σεις. 

Τέσ σε ρις πα ρά γο ντες εί ναι κρί σι μοι για να ε ξη γή σου με και να κα τα λά βου με για τί 

το ε πι χει ρη σια κό περι βάλ λον σή με ρα εί ναι τό σο δια φο ρο ποι η μέ νο και α παι τη τι κό 

σε σχέ ση με αυτό του πρό σφα του σχε τι κά πα ρελ θό ντος:

 Σή με ρα οι α πει λές και οι προ κλή σεις α σφα λεί ας εί ναι λι γό τε ρο προσδιο ρισμέ νες, πε-

ρισ σό τε ρο δια δε δο μέ νες και δυ νη τι κά πιο ε πι κίν δυνες σε σχέ ση με μί α δε κα ε τί α πριν.

 Η τε χνο λο γι κή ε πα νάστα ση, κυ ρί ως στα πλη ρο φο ρια κά συ στή μα τα, η ο ποί α ξε κί-

νη σε στη δε κα ε τί α του ’70 έ χει αλ λά ξει δρα μα τι κά τον τρό πο σκέ ψης και πρά ξε ων των 

αν θρώ πων. Το ΝΑ ΤΟ και οι συ νε ταί ροι του α να διορ γα νώ νουν τις δυ νά μεις τους προ κει-

μέ νου να ε πω φελη θούν α πό αυ τή την ε ξέ λι ξη και να προ πα ρα σκευα σθούν ε πί σης για 

την α ντιμε τώ πι ση α πει λών που προ κύ πτουν α πό αυ τή την τε χνο λο γι κή ε πανά στα ση.

 Ε πί σης σήμε ρα πα ρου σιά ζε ται το φαι νό με νο του CNN ή του Al Jazirah. Εί κο σι 

τέσ σε ρις ώ ρες την η μέ ρα, ε πτά η μέ ρες την ε βδο μά δα, 365 η μέ ρες το χρό νο, η κά λυ-

ψη των διε θνών γε γο νό των στην τη λε όρα ση, το δια δί κτυο και τα κι νη τά τη λέ φω να 

έ χουν δη μιουρ γή σει έ ναν κό σμο περισ σό τε ρο πλη ρο φο ρη μέ νο ή σε ο ρι σμέ νες πε-

ρι πτώ σεις πα ραπλη ρο φο ρη μέ νο και πε ρισ σό τε ρο α να με μιγ μέ νο. Σή με ρα, μί α στρα-

τιω τι κή ε πιχεί ρη ση ε ξαρ τά ται τό σο α πό τη σχε δί α ση και ε κτέ λε ση ό σο και α πό την 

α πο τελε σμα τι κή προ σπά θεια ε νη μέ ρω σης.

 Στο σύγ χρο νο ε πι χειρη σια κό πε ρι βάλ λον οι διοι κη τές και οι δυ νά μεις τους 

α ντι με τω πί ζουν νέους και πε ρισ σό τε ρους ε μπλε κο μέ νους, ό χι μό νο α ντι πά λους, αλ-

λά ε πί σης οργα νι σμούς, ε ται ρεί ες και ι διώ τες. 

Η χρή ση της στρα τιω τι κής ι σχύ ος α πό μό νη της δεν εγ γυά ται πια μί α α σφα λή 

λύ ση ή α ποτρο πή. Α παι τεί ται η συ νερ γα σί α και κοι νή προ σπά θεια και των άλ λων 

πα ρα γόντων που συν θέ τουν τα μέ σα ι σχύ ος που δια θέ τει έ να κρά τος ή η διε θνής 

κοινό τη τα ό πως τα δι πλω μα τι κά, τα πο λι τι κά, τα οι κο νο μι κά, κ.ο.κ. Οι στρα τιω τικές 

δυ νά μεις χρειά ζο νται πε ρισ σό τε ρες δυ να τό τη τες για να α ντι με τω πί σουν αυ τές τις 

προ κλή σεις και να βελ τιώ σουν, να διευ ρύ νουν και να ι σχυ ρο ποιή σουν την ι κα νό τη τα 

τους να σκέ πτο νται, να ερ γά ζο νται και να ε νερ γούν σαν μί α, ε νιαί α δύ να μη.

Η χρή ση των μέ σων αυ τών σχε διά ζε ται και συ ντο νί ζε ται κα τά τέ τοιον τρό πο ώ στε 

να δη μιουρ γη θούν οι α πα ραί τη τες προ ϋ πο θέ σεις για να ε πι τύ χου με τους α ντι κει με-

νι κούς μας σκο πούς και εν τέ λει την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής μας.
1 Πρώ ην διοι κη τής του σώ μα τος πε ζο ναυ τών των Η ΠΑ.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΒΑΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
Η πτώση του τεί χους του Βε ρο λί νου και οι κα ται γι στι κές αλ λα γές που α κο λού-

θησαν στην κε ντρι κή και α να το λι κή Ευ ρώ πη ο δή γη σαν στον τερ μα τι σμό του Ψυ χρού 

Πο λέ μου, κα τά τη διάρ κεια του ο ποί ου δεν εί χα με ού τε μί α πε ρί πτω ση ε κτό ξευ σης 

πυ ρών. Η νέ α κα τά στα ση ο δή γη σε στη δια κή ρυ ξη του Λον δί νου, τον Ιού λιο του 

1990, και τη συ νά ντη ση κο ρυ φής στη Ρώ μη, τον ε πό με νο χρό νο, ό που εκ πονή θη-

κε έ να και νούρ γιο δόγ μα βα σι σμέ νο στην πα γκό σμια α σφά λεια, χω ρίς χωρι κούς ή 

χρο νι κούς πε ριο ρι σμούς. Αυ τό εί χε ως συ νέ πεια την ε πέμ βα ση του ΝΑ ΤΟ στο χώ ρο 

των Βαλ κα νί ων, ό που ή ταν η πρώ τη φο ρά στην ι στο ρί α του που εμπλεκό ταν σε πο-

λε μι κές ε πι χει ρή σεις (στην πε ριο χή του Κο σό βου).

Στη συ νά ντη ση κο ρυ φής στην Washington το 1999 α πο φα σί σθη κε ο ε πα να προσ-

διο ρι σμός του στρα τη γι κού δόγ μα τος, προ σθέ το ντας νέ ες α πει λές, ό πως ο πολ λα πλα-

σια σμός των ό πλων μαζι κής κα τα στρο φής, η διε θνής ε γκλη μα τι κό τη τα, κ.λπ.

Δύ ο χρό νια αρ γό τε ρα οι τρο μο κρα τι κές ε πι θέ σεις στις Η ΠΑ α πε κά λυ ψαν έ ναν και-

νούρ γιο ε χθρό. Η έλ λει ψη στα θε ρό τη τας σε πε ριο χές ε κτός των πα ρα δοσια κών ο ρί ων 

του ΝΑ ΤΟ εί χε τη δυ να τό τη τα να ε πη ρε ά σει ά με σα την α σφά λεια των χω ρών της συμ-

μα χί ας. Οι ε πι χει ρή σεις που α κο λού θη σαν στο Afghanistan, και η ε πι χει ρη σια κή ε μπει-

ρί α που α πο κτή θη κε, κα τέ δει ξαν ό τι, ε άν οι ε νέρ γειες ό λων των ε μπλε κο μέ νων σε μί α 

κρίση εί ναι συ ντο νι σμέ νες, τό τε τα α πο τε λέ σμα τα εί ναι κα λύ τε ρα, με κα λύ τε ρη σχέ ση 

κό στους - α πο τε λε σμα τι κό τη τας, ε ξοι κο νο μώ ντας ταυ τό χρο να χρό νο, χρή μα τα 

και δυ νά μεις. Έ τσι, κα τά τη διάρ- κεια των συ νό δων κο ρυ φής στην Πράγα το 

2002 και στην Κων στα ντι νού πο λη το 2004, α πο φα σί σθη-

κε ο με τα σχη μα τι σμός της συμ μα χί ας. Λαμ βά νο-

ντας υ π’ ό ψιν ε πί σης τους κιν δύ νους που 

προ έρ χο νταν από τις α σύμ με τρες α πει λές, η 

συμ μα χί α α να γνώ ρι σε την α νά γκη 

να ε μπλα κεί σε νέ ες α πο στο λές, 

ό πως η α πο τρο πή συ γκρού σε ων 

και δια χεί ρι ση κρί σε ων, η δια τή-

ρη ση της ει ρή νης, οι ε πι χει ρή σεις 

αν θρω πι στι κής βο ή θειας, η α να-

κούφι ση του πλη θυ σμού α πό 

κα τα στρο φές, κα θώς ε πί σης η 

δια τή ρη ση της στα θε ρότη τας 

και α να συ γκρό τη σης.

Για τη δια σφά λι ση της ε πι-

τυ χί ας στις και νούρ γιες αυ τές 

απο στο λές, το ΝΑ ΤΟ α νε γνώ-

ρι σε την α νά γκη ε νός νέ ου 

τρό που σκέ ψης, κα θώς επί-

Τρομοκρατική Επιθεση
 στις ΗΠΑ (2001).
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σης ό τι οι στρα τιω τι κοί τρό ποι ε νερ γεί ας και μέ σα πρέ πει να συγ χρο νι σθούν και με 

τα λοι πά μέ σα ι σχύ ος που δια θέ τει έ να κρά τος, ό πως τα δι πλω μα τικά, οι κο νο μι κά και 

πο λι τι κά. Τα 26 μέ λη του ΝΑ ΤΟ πρέ πει να α κολου θούν τον ί διο δρό μο, την ί δια κα τεύ-

θυν ση και με τον ί διο σκο πό.

Αυ τό έ χει σαν α πο τέ λε σμα το ΝΑ ΤΟ να πρέ πει να με τα σχη μα τι σθεί προ κει μέ νου να 

μεί νει απο τε λε σμα τι κό και να εί ναι έ τοι μο να α ντα πο κρι θεί σε ο ποια δή πο τε πρό κλη ση.

Έ τσι, γεν νή θη κε η ι δέ α των Ε ΒΑ Ο.

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ2 ΤΩΝ ΕΒΑΟ

«Ε ΒΑ Ο εί ναι ο τι δή πο τε α φο ρά στην κα τά στα ση: Ποια εί ναι τα χα ρα κτη ρι στι-

κά της τρέ χου σας κα τά στασης, πως θέ λου με να αλ λά ξει αυ τή η κα τά στα ση και 

ποια πρέ πει να εί ναι η κα τάστα ση στο τέ λος των ε πι χει ρή σε ων;»

 «ΕΒΑ Ο εί ναι η δια δι κα σί α α νά λυ σης, σχε δί α σης, ε κτέ λε σης και ε κτί μη σης μιας α πο-

στο λής με σκο πό την ε πί τευ ξη του end-state3, μέ σω της ε πί τευ ξης των επι θυ μη τών 

effects, α να γνω ρί ζο ντας το επι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον σαν έ να σύ στη μα συ στη μά-

των, χρη σι μο ποιώ ντας όλα τα δια θέ σι μα μέ σα ι σχύ ος, ε κτε λώ ντας δρα στη ριό τη τες 

και συ νε χώς πα ρακο λου θώ ντας την ε ξέ λι ξη των ε πι χειρή σε ων, προ σαρ μό ζο ντας το 

σχέ διο ε νεργεί ας όπου και ό ταν α παι τεί ται».

Αυ τός ο ο ρι σμός δί νει έμ φα ση στο ό τι οι Ε ΒΑ Ο εί ναι πε ρισ σότε ρο μί α δια νο η τι κή δια-

δι κα σί α και στο ότι ε μείς βλέ που με τους ε αυ τούς μας, τον α ντί πα λο και το ε πι χει ρη σια κό 

πε ρι βάλ λον, πα ρά στις νέ ες τε χνο λο γί ες ή στη χρή ση των Η/Υ. Α να γνω ρί ζει ε πί σης ό τι ο 

στρα τιω τι κός πα ρά γων α πο τελεί έ να κομ μά τι της συ νο λι κής δια θέ σι μης ι σχύ ος και σαν 

τέ τοιο πρέ πει να συ νερ γα σθεί και να συ ντο νι σθεί με τα λοι πά μέ σα ι σχύ ος.

Οι Ε ΒΑ Ο ε στιά ζο νται στη βελ τί ω ση της ι κα νό τη τάς μας να επη ρε ά σου με τη συ μπε ρι-

φο ρά και τις δυ να τό τη τες του α ντι πά λου με τη χρή ση επι λεγ μέ νων μέ σων της ε θνι κής 

μας ι σχύ ος. Η προ σέγ γι ση αυ τή συν δέ ει τους στρα τη γι κούς και ε πι χει ρη σια κούς α ντι-

κει με νι κούς σκο πούς με τις ε πι χει ρη σια κές και τα κτι κές α πο στο λές προσ διο ρί ζο ντας 

τα ε πι θυ μη τά και μη επι θυ μη τά effects μέ σα στο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλλον.

Η φι λο σο φί α των Ε ΒΑ Ο α να γνω ρί ζει ό τι η στρα τιω τι κή ι σχύς χρειά ζε ται να ε νερ γεί 

σε αρ μο νί α με δι πλω μα τι κά, οι κο νο μι κά και άλ λα μέσα ε θνι κής ι σχύ ος, να βλέ πει τα 

πράγ μα τα σε βά θος χρό νου και να λαμ βά νει υπ’ ό ψιν τα αί τια και τις εμ φα νείς εν δεί-

ξεις μιας κρί σης. Ε νερ γώ ντας κατ’ αυτό τον τρό πο, ε στιά ζε ται πε ρισ σό τε ρο στη σχε-

δί α ση και ε πί τευ ξη του end-state πα ρά στην οργά νω ση στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων. 

Ε ξε τά ζει το πλή ρες πε ρι βάλ λον, α ναγνω ρί ζο ντας ό τι αυ τό εί ναι σύν θε το, α πρό βλε πτο 

και ευ με τά βλη το, δη μιουρ γώ ντας έ τσι την α νά γκη συ νε χούς και ε πα να λαμ βα νό με νης 

ε κτί μη σης και α νάλυ σής του προ κει μέ νου να εί ναι πλή ρως κα τα νο η τό πριν και κα-

2 Φι λο σο φί α: «Θε ω ρί α ή συ μπε ρι φο ρά που κα τευ θύ νει τη συ μπε ρι φο ρά κά ποιου».
3 End-state εί ναι οι συν θή κες του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος που ε πι θυ μού με να υ πάρ χουν με τη λή ξη 

των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων. Πα ρά δειγ μα end-state: Οι δυ νά μεις Χ να μην έ χουν τη δυνα τό τη τα να ε πέμ-
βουν στη δια δι κα σί α ει ρή νευ σης και οι το πι κές δυ νά μεις α σφα λεί ας να ε ξα σφα λί σουν έ να α σφα λές πε ρι βάλ λον 
χω ρίς ε πι πρό σθε τη βοή θεια.
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τά τη διάρ κεια της σχε δί α σης και ε κτέ λε σης. Έ χο ντας πλή ρη γνώ ση του ε πι χει ρη σια κού 

περι βάλ λο ντος, οι διοι κη τές και οι ε πι τε λείς τους μπο ρούν να βρουν τις ε νέργειες που 

πρέ πει να γί νουν προ κει μέ νου να φθά σουν στην ε πί τευ ξη του end-state, δια σφα λίζο-

ντας ταυ τό χρο να ό τι αυ τές θα α πευ θύ νο νται ό χι μό νο στο να ε πη ρε ά σουν φυσι κά τον 

α ντί πα λο, αλ λά και τον τρό πο σκέ ψης αυ τού. Συ νε πώς, οι διοι κη τές πρέ πει να ε κτι μούν 

την ε πί δρα ση που θα έ χουν οι α πο φά σεις και πρά ξεις τους στη θέ λη ση, κα τα νό η ση και 

ι κα νό τη τα ό λων των ε μπλε κο μέ νων, και ό χι μό νο την ε πί δρα ση σε με μο νω μέ να στοι χεί α 

ή τον α ντί πα λο. Αυ τή η φι λο σο φί α ε ξασφα λί ζει ό τι ο κα θέ νας, σε ό λα τα ε πί πε δα, έ χει 

κα τα νο ή σει πλή ρως το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον στο ο ποί ο ε νερ γεί, γνω ρί ζει τις συ νέ-

πειες των ε νερ γειών του και έ χει ό λη αυ τή τη γνώ ση και ε νη μέ ρω ση που α παι τεί ται για 

να μπο ρέ σει να συμ βά λει θε τι κά στην ε πί τευ ξη των ε πι θυ μη τών α πο τε λε σμά των. 

Οι Ε ΒΑ Ο εί ναι τρό πος σκέ ψης και μί α υ πο στη ρι κτι κή μέ θο δος, η ο ποί α διέ πε ται 

α πό τις πα ρα κά τω αρ χές:

 Μα κρο πρό θε σμη Σχε δί α ση: Σχε δί α σε μα κρο πρό θε σμα για να δια χει ρι στείς 

τα υφι στά με να αί τια και συ μπτώ μα τα της δια μά χης και κρί σης.

 Ε πι χει ρη σια κό Πε ρι βάλ λον σαν Ο λό τητα: Με λέ τη σε το ε πι χει ρη σια κό πε-

ρι βάλ λον και α να γνώ ρι σε ό τι αυ τό εί ναι σύν θε το, ευ με τά βλη το και σε ο ρι σμέ νες 

πε ρι πτώ σεις α πρό βλε πτο.

 Ε στί α ση στο End-state: Σχε δί α σε ε στιά ζο ντας στο κα θο ρι σμέ νο end-state, 

κα θώς ε πί σης στις συν θή κες που προ ϋ πο θέ τουν την ε πί τευ ξη αυ τού.

 Συ νερ γα σί α: Ό λα τα ε πί πε δα διοί κη σης πρέ πει να συ νερ γά ζο νται στε νά και 

συ νε χώς.

 Συ ντο νι σμός ό λων των Μέ σων Ι σχύ ος: Πραγ μα το ποί η σε τη σχε δί α ση και 

ε κτέ λε ση σε στε νή συ νερ γα σί α και συ ντο νι σμό με τα λοι πά μέ σα ι σχύ ος.

 Συ νε χής Α νά λυ ση και Ε κτί μη ση: Πραγ μα το ποί η σε συ νε χή Α νά λυ ση και Ε κτί-

μη ση σαν μί α συ νε χή δια δι κα σί α, ώ στε να κα τα νο ή σεις σε βά θος το ε πι χει ρη σια κό 

πε ρι βάλ λον, το ο ποί ο με τα βάλ λεται συ νε χώς.

Είναι σκό πι μο να α πο σα φη νι σθούν οι βα σι κές έν νοιες που ο ρί ζουν τις Ε ΒΑ Ο, όπως 

το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον και τα μέ σα ι σχύ ος, κα θό σον η κα τα νό η ση αυ τών θα 

βο η θή σει ση μα ντι κά στην πλή ρη κα τα νό η ση της φι λο σο φί ας των Ε ΒΑ Ο, κα θώς ε πί-

σης του τρό που λει τουρ γί ας και των ι διαί τε ρων χα ρα κτη ρι στι κών τους, σε σχέ ση με 

τον πα ρα δο σια κό τρό πο σκέ ψης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 «Στον πό λε μο, πε ρισ σό τε ρο α πό ο τι δή πο τε άλ λο, πρέ πει να αρ χί ζου με κοι-

τά ζο ντας την ο λό τη τα. Πε ρισ σό τε ρο α πό ο που δή πο τε αλλού, το μέρος και η 

ο λό τητα πρέ πει να ε ξε τά ζο νται μα ζί». 

Clausewitz

Ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλλον εί ναι η γη, ο α έ ρας, η θά λασ σα, το διά στη μα, κα θώς 

ε πί σης τα φί λια, ε χθρικά και ου δέ τε ρα συ στή μα τα (πο λι τι κό, οι κο νο μι κό, κοι νω νι κό, 
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υ πο δο μών, πληρο φο ρια κό, κ.λπ.) τα ο ποί α σχε τί ζο νται με μί α συ γκε κρι μέ νη ε πι χεί-

ρη ση, α νε ξάρ τη τα των γε ω γρα φι κών ο ρί ων.  

Κά θε δια τα γή και κά θε ε πι τε λι κή ε νέρ γεια πρέ πει να ξε κι νά, να υ φί στα ται ε πε ξερ-

γα σί α και να ο λο κλη ρώ νε ται έ χο ντας κα τα νο ή σει πλή ρως το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ-

λον. Και η κα τα νό ηση αυ τού ξε κι νά πριν την έ ναρ ξη ο ποιασ δή πο τε ε πι χει ρή σε ως με 

την ε κτί μηση της τρέ χου σας κα τά στα σης, ό χι μό νο τι συμ βαί νει, αλ λά κυ ρί ως ΓΙΑ ΤΙ 

συμ βαί νει. Ε άν δεν έ χου με κα τα νο ή σει πλή ρως και με α κρί βεια το υ φι στά με νο ε πι-

χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον, δεν μπο ρού με να κα θο ρί σου με με σα φή νεια τις συν θή κες 

κά τω α πό τις ο ποί ες θα έ χου με ε πιτύ χει την α πο στο λή μας, και ως εκ τού του δεν 

μπο ρού με να κα θο ρί σου με με σαφή νεια την α πο στο λή μας.

Το ε πι χει ρησια κό πε ρι βάλ λον σή με ρα εί ναι έ να σύ στη μα α πο τε λού με νο α πό 

αλ λη λ ε πι δρώ με να συ στή μα τα, στρα τιω τι κά και μη-στρα τιω τι κά. Η σχη μα τι κή πα-

ρά στα ση ανα πα ρι στά το σύγ χρο νο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον, με τα ε μπλε κό με να 

αλ ληλ ε πι δρώ με να συ στή μα τα.

Κά θε σύ στη μα α πο τε λεί ται α πό τους κόμ βους και τους συν δέ σμους των κόμ βων.

Συστήματα 
σχετικά με το 
επιχειρησιακό 
περιβαλλον.
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Σύ στη μα εί ναι μί α ο μά δα αλ λη λ ε ξαρ τώ με νων και αλ λη λε πι δρώ ντων στοι χεί-

ων τα ο ποί α συν δέ ο νται με τα ξύ τους εί τε λει τουρ γι κά εί τε φυ σικά και α πο τε λούν 

ό λα μα ζί έ να ε νιαί ο σύ νο λο.

Κόμ βος εί ναι α πτό, εμ φα νές στοι χεί ο του συ στή μα τος το ο ποί ο μπο ρεί να 

α πο τε λέ σει στό χο, ό πως άν θρω ποι, υ λι κά και εγκα τα στά σεις. 

Κρί σι μος κόμ βος εί ναι έ νας κόμ βος ο ο ποί ος συν δέ ε ται με έ να στρα τη γι κό 

ή ε πι χει ρη σια κό effect και/ή με έ να κέ ντρο βα ρύ τη τας.

Σύν δε σμος εί ναι η φυ σι κή ή λει τουργι κή σχέ ση δύ ο κόμ βων, ό πως για πα ρά-

δειγ μα εί ναι η σχέ ση ε νός αυ το κι νήτου με μία πη γή α νε φο δια σμού καυ σί μου ή 

η ι δε ο λο γί α που συνδέ ει έ ναν προ πα γαν δι στή με μί α ο μά δα τρο μο κρα τών.

Οι σύν δε σμοι ε νώ νουν τους κόμ βους και έ τσι ε πι τρέ πουν σε αυ τούς να λει-

τουρ γή σουν σαν έ να σύ στη μα. Έ τσι, η ε νέρ γεια που α να λαμ βά νου με ε να ντί ον 

συγκε κρι μέ νων κόμ βων πολ λές φο ρές συ νί στα ται στην κα τα στρο φή ή τον ε πη-

ρεα σμό των σχέ σε ων αυ τών με άλ λους κόμ βους, ό που τε λι κά ε πη ρε ά ζε ται το 

σύστη μα στο σύ νο λό του.

Η συ στη μα τι κή και πλή ρης κα τα νό η ση του ε πι χει ρη σια κού περι βάλ λο ντος 

βο η θά στο να κα θο ρι σθούν ποι α effects βο η θούν στην ε πί τευ ξη των στρα-

τη γι κών και ε πι χει ρη σια κών α ντι κει με νι κών σκο πών και ποι α πε ριο ρί ζουν το 

εν δε χό με νο ρί σκο. Έ τσι μπο ρού με να α πο κτή σου με την πρω το βου λί α των κι νή-

σε ων και να έ χου με με γαλύ τε ρη αυ το πε ποί θη ση για την ε πι τυ χή έκ βα ση των 

ε πι χει ρή σε ων.

Το σύ στη μα αυ τό μας βο η θά ε πί σης να προσ διο ρί σου με τις συ μπε ρι φο ρές 

και τις δυ να τό τη τες του α ντι πά λου που μπο ρού με να αλ λά ξου με, κα θώς ε πί σης 

να κα τα λή ξου με σε μί α πλη ρέ στε ρη και με πε ρισ σό τε ρη σα φή νεια ε κτί μη σή για 

τα α πο τε λέ σμα τα των ε νερ γειών μας.

Κά θε σύ στη μα μπο ρεί να α να λυ θεί α να λύ ο ντας και α ξιο λο γώ ντας τους κόμ-

βους και τις σχέ σεις αυ τών. Ο βαθ μός (εύ ρος και βά θος) της α νά λυ σης ε ξαρ τά ται 

α πό τις α νά γκες και το ε πί πε δο διοι κή σε ως. Έ να ε πι τε λεί ο πρέ πει να γνω ρίζει 

την ε κτί μη ση του προ ϊ στα μέ νου του ε πι τε λεί ου σε ό,τι α φο ρά στα υ πο συστή-

μα τα, στους κόμ βους και στις σχέ σεις αυ τών που συν δέ ο νται με την α ποστο λή 

του, τα ε πι θυ μη τά effects και τους στό χους που πρέ πει να εκ πλη ρώ σει. Για 

πα ρά δειγ μα, στο στρα τη γι κό ε πί πε δο, έ να ε χθρι κό σώ μα στρα τού μπο ρεί να 

α πο τε λεί έ ναν α νε ξάρ τη το κόμ βο στο ε χθρι κό στρα τιω τι κό σύ στη μα, αλ λά στο 

ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο το ί διο σώ μα στρα τού μπο ρεί να α πο τε λεί έ να ξε χω ρι στό 

σύ στη μα α πο τε λού με νο α πό κόμ βους που αντι προ σω πεύ ουν το στρα τη γεί ο, μο-

νά δες ε λιγ μού και διά φο ρες μο νά δες υ ποστή ρι ξης εμ μέ σων πυ ρών, διοι κη τι κής 

με ρί μνης, κ.λπ.

Η τε λευ ταί α ει κό να δεί χνει ό τι ε νέρ γειες ε να ντί ον κόμ βων σε χα μη λό τε ρο ε πί-

πε δο μπο ρεί να ε πη ρε ά σουν κόμ βους και συν δέ σμους σε υ ψη λό τε ρα ε πί πεδα 

και α ντι στρό φως. Η γρα φι κή α να πα ρά στα ση των κόμ βων και συν δέ σμων μπορεί 

να κα τα δεί ξει με εμ φα νή τρό πο ποιοι κόμ βοι πρέ πει να προ σβλη θούν. Ε πίσης, 
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ο α ριθ μός των συν δέ σμων με τα ξύ ε νός κόμ βου με άλ λους εί ναι μί α ι σχυ ρή έν-

δει ξη για το πό σο ση μα ντι κός εί ναι ο συ γκε κρι μέ νος κόμ βος στη λει τουρ γί α 

του συ στή μα τος. Η στα θε ρό τη τα και η έ νταση ε νός συν δέ σμου μπο ρεί να κα τα-

δεί ξει πό σο ση μα ντι κή εί ναι η σχέ ση με ταξύ δύ ο κόμ βων και πό σο ε πη ρε ά ζει 

τη λει τουρ γί α του συ στή μα τος. Ως εκ τούτου, ο α ριθ μός και η «ποιό τη τα» των 

συν δέ σμων ε νός κόμ βου ή ο μά δας κόμ βων μπο ρεί να μας κα τα δεί ξει το κέ ντρο 

βα ρύ τη τας του α ντι πά λου.

Αυ τή η μορ φή ε πί σης της α ντί λη ψης και γνώ σης του ε πι χει ρησια κού πε ρι βάλ-

λο ντος βελ τιώ νει τη σχε δί α ση και την ε κτέ λε ση, κα θώς οι επι τε λείς εί ναι πε ρισ-

σό τε ρο ι κα νοί να δια κρί νουν το ση μα ντι κό α πό το α σή μα ντο ή το λι γό τε ρο 

ση μα ντι κό, ε πει δή έ χουν κα τα λά βει πλήρως το πε ρι βάλ λον μά χης στο ο ποί ο 

θα ει σέλ θουν.

Υ ιο θε τώ ντας αυ τό το μο ντέ λο κα τα νό η σης του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο-

ντος, εν δε χο μέ νως να α παι τεί ται πε ρισ σό τε ρος χρό νος και πε ρισ σό τε ρες πηγές 

πλη ρο φό ρη σης, αλ λά μας ε ξα σφα λί ζει α πο τε λε σμα τι κό τε ρη σχε δί α ση, ε κτέ λε ση 

και ε κτί μη ση για το υ πό λοι πο της ε πι χει ρή σε ως.

ΜΕΣΑ ΙΣΧΥΟΣ
Τα δια θέ σι μα μέ σα ι σχύ ος σε ε θνι κό ή διε θνές πε ρι βάλ λον, τα ο ποί α μπο ρούν 

να ε πη ρε ά σουν έ να σύ στη μα, μπο ρούν να τα ξι νο μη θούν σε τέσ σε ρις κα τη γορί ες: 

Δι πλω μα τι κά, Πο λι τι κά, Οι κο νο μι κά και Στρα τιω τι κά4:

4 Στη σχε τι κή βι βλιο γρα φί α υ πάρ χουν διά φο ρες κα τη γο ριο ποιή σεις των μέ σων ι σχύ ος. 

Κλίμακα 
ανάλυσης των 
υποσυστημάτων.
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 Δι πλω μα τι κά: Χρήση της δι πλω μα τί ας, σε συ νερ γα σί α με διά φο ρους (α νε-

ξάρ τη τους) πα ρά γο ντες για να ε πη ρε ά σει τον α ντί πα λο ή να δη μιουρ γή σει ευ νο ϊ κές 

συν θή κες.

 Στρα τιω τι κά: Εφαρ μο γή της στρα τιω τι κής ι σχύ ος, πε ρι λαμ βά νο ντας την α πει-

λή ή τη χρή ση στρα τιω τι κής βί ας.

 Πο λι τι κά: Χρή ση δυ νά με ων που βρί σκο νται μέ σα σε μί α πε ριο χή ό πως δι κα-

στι κής, α στυ νο μι κής, εκ παι δευτι κής, δη μό σιας ε νη μέρω σης, διοί κη σης και υ πο στή-

ρι ξης υ ποδο μών που α φο ρούν στην υ γεί α, πα ρο χή τρο φής, νε ρού, ρεύ μα τος και 

διοι κη τι κών δυ να το τή των ε θνι κών και μη-κυ βερ νη τι κών ορ γα νι σμών.

 Οι κο νο μι κά: Χρήση οι κο νο μι κών κι νή τρων ή α ντι κι νή τρων, α να λό γως τη 

μορ φή της κρί σης ή κα τάστα σης.

Επιχειρήσεις 
εκτός ΕΒΑΟ.

Επιχειρήσεις 
με ΕΒΑΟ.
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Με τον πα ρα δο σια κό τρό πο σκέ ψης, οι διοι κη τές προ σπα θού σαν να ε κτε λέ σουν 

την α πο στο λή τους προ σβάλ ο ντας τις στρα τιω τι κές δυ νά μεις του ε χθρού και χρη-

σι μο ποιώ ντας τις δι κές τους στρα τιω τι κές δυ να τό τη τες. Η πρό σφα τη ι στο ρί α ό μως 

μας έ χει δεί ξει ό τι σε ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις δεν αρ κεί η στρα τιω τι κή ι σχύς για την 

ε πί λυ ση μιας κρί σε ως ή ενός προ βλή μα τος.

Για το λό γο αυτό οι Ε ΒΑ Ο, χρη σι μο ποιούν ό λα τα δια θέ σι μα μέ σα ι σχύ ος και προ-

σπα θούν να ε ναρ μο νί σουν στρα τιω τι κά και μη-στρα τιω τι κά μέ σα για να ε πι τύ χουν 

τα επι θυ μη τά effect. Κα τά την ε φαρ μο γή των Ε ΒΑ Ο τα δια θέ σι μα μέσα ι σχύ ος δεν 

ε νερ γούν α νε ξάρ τη τα, αλ λά ε ξε τά ζε ται η ε πί δρα ση που έ χει κάθε μέ σο στο ε πι χει-

ρη σια κό πε ρι βάλ λον σαν σύ νο λο. Για πα ρά δειγ μα, στο στρατη γι κό ε πί πε δο, τα οι κο-

νο μι κά μέ τρα κα τά της Βο ρεί ου Κο ρέ ας έ χουν ση μα ντι κή ε πί δρα ση στις υ πο δο μές 

της χώ ρας, στο στρα τό κα θώς ε πί σης στην οι κονο μί α της.

Ε πι πλέ ον η ι δέ α των Ε ΒΑ Ο α να γνω ρί ζει ό τι τα μέ σα ι σχύ ος δεν πε ριο ρί ζο νται μέ σα 

στα στε νά ό ρια του πε δί ου δρά σης τους, αλ λά ε πε κτείνο νται και στα πε δί α δρά σης 

άλ λων μέ σων ι σχύ ος. Για πα ρά δειγ μα, η δι πλω ματί α μπο ρεί να δια πραγ μα τευ θεί μί α 

πο λι τι κή λύ ση που πε ρι λαμ βά νει και οικο νο μι κά κί νη τρα. Αυ τό μπο ρεί να συμ βεί 

μό νο ε άν η δι πλω μα τί α έ χει τη δι καιο δο σί α να κά νει μί α τέ τοια προ σφο ρά. 

Με τον ί διο τρό πο, εί ναι ση μα ντι κό να α να γνω ρί σου με ό τι και ο στρα τός έ χει τη 

δυ να τό τη τα να χρη σι μο ποι ή σει και άλ λα μέ σα ε κτός α πό τα στρα τιω τι κά μέ σα που 

δια θέ τει. Στο στρα τη γι κό, ε πι χει ρη σια κό και τα κτι κό ε πί πεδο οι διοι κη τές μπο ρούν 

να χρη σι μο ποι ή σουν τα στρα τιω τι κά μέ σα που διαθέ τουν, κα θώς ε πί σης, σε μι κρό-

τε ρο βαθ μό, τα οι κο νο μι κά και δι πλω μα τι κά.

EFFECTS 

Effect είναι η φυ σι κή κα τά στα ση ή η συ μπε ρι φο ρά ε νός συ στή μα τος σαν α πο τέ λε-

σμα μιας ή πε ρισ σό τε ρων ε νερ γειών ή α κό μη ε νός άλ λου προ γε νέ στε ρου effect. 

Τα effects δια δρα μα τί ζουν κρί σι μο ρό λο σε μί α ΕΒΑ Ο ε πει δή συν δέ ουν το 

end-state και τους στρα τη γι κούς ή ε πι χει ρη σια κούς α ντι κει με νι κούς σκο πούς 

με τις ε νέρ γειες που ε κτε λού νται. Σαν συ νέ πεια συ γκε κρι μέ νων ε νερ γειών, τα 

effects συμ βά λουν στην αλ λα γή των δυ να το τή των και της συ μπε ρι φο ράς των 

ε μπλε κο μέ νων στο στρα τη γι κό και επι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον. Τα effects μπο-

ρούν να ταξι νο μη θούν σε δύ ο κα τη γο ρί ες, τα φυ σι κά και τα νο η τι κά:

Φυ σι κά effects: Η φυ σι κή κα τα στρο φή ή ε πη ρε α σμός ε νός στό χου. Φυ σι κά 

effects μπορούν να ε πι τευ χθούν ά με σα ή έμ με σα, ό πως για πα ρά δειγ μα, ε πίθε ση 

σε κρί σι μο λο γι σμι κό στο δί κτυο των computers συ στη μά των υ γεί ας και ρύθ μι-

σης ι σχύ ος θα μπο ρού σε να ε πιφέ ρει φο νι κά φυ σι κά α πο τε λέ σμα τα.

Νο η τι κά effects: Τα νο η τι κά effects εί ναι α πο τέ λε σμα ε νερ γειών οι ο ποί ες 

με τα βά λουν ή δια μορ φώ νουν τις α ντι λή ψεις και τον τρό πο σκέ ψης. Αυ τοί 

οι ε πη ρε α σμοί μπο ρεί να εί ναι φυ σι κοί, συ νει δη τοί ή υ πο συ νεί δη τοι ή ένας 

συν δυα σμός με ρι κών ή και ό λων αυ τών. Η ε νορ χή στρω ση και συγ χρο νι σμός 



102 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

των δρα στη ριο τή των για να ε πι τύ χουν τα ε πι θυ μη τά effects εί ναι α πό μό νος 

του έ νας δύ σκο λος και σύν θε τος στό χος, κυρί ως για τί εί ναι δύ σκο λο και σύν-

θε το να α ξιο λο γη θεί (με τρη θεί) ο νο η τι κός ε πη ρε α σμός σε σύ ντο μο χρο νι κό 

διά στη μα.

Αν και ό λα τα φυ σι κά effects ο δη γούν σε κά ποια μορ φή νο η τι κού effect, η 

πρω ταρ χι κή τους ε πι δί ω ξη εί ναι να ε πη ρε ά σουν τις δυ να τότη τες των ε μπλε κο-

μέ νων. Τα φυ σι κά και νο η τι κά effects, δια κρί νο νται στους πα ρα κά τω τύ πους:

Ε πι θυ μη τά effects εί ναι αυ τά που έ χουν θε τι κή ε πί δραση στην ε πί τευ ξη των α ντι-

κει με νι κών σκο πών (στρα τη γι κών και ε πι χει ρη σιακών).

Ου δέ τε ρα effects εί ναι αυ τά που δεν μας ε πη ρε ά ζουν ού τε θε τι κά ού τε αρ νη τι κά 

στην ε πί τευ ξη των α ντι κει με νι κών σκο πών.

Μη-ε πι θυ μη τά effects εί ναι αυ τά τα ο ποί α θέ τουν σε κίν δυ νο την ε πί τευ ξη των 

α ντι κει με νι κών σκοπών.

Α να με νό με να effects είναι αυ τά τα ο ποί α έ χουν προ κα θο ρι σθεί και προ βλε φθεί, 

ως α πο τέ λε σμα των ε νερ γειών μας.

Μη-α να με νό με να effects εί ναι αυ τά τα ο ποί α δεν έ χουν προ βλε φθεί, ως α πο τέ λε-

σμα των ε νερ γειών μας. Αυ τά μπο ρεί να εί ναι ε πι θυ μη τά ή μη-επι θυ μη τά.

Ά με σα effects εί ναι αυ τά των ο ποί ων τα α πο τε λέ σμα τα φαί νο νται α μέ σως.

Έμ με σα effects εί ναι αυ τά τα ο ποί α εί ναι δυσ διά κριτα και α παι τεί ται κά ποιος χρό-

νος για να φα νούν τα α πο τε λέ σμα τα.

Έ να effect α πο τε λεί ται α πό δύ ο μέ ρη, το σύ στη μα και την πε ρι γρα φή της ε πι θυ-

μη τής κα τά στα σης του συ στή μα τος.

Πα ρά δειγ μα: Οι το πι κές δυ νά μεις α σφαλεί ας (σύ στη μα) να εί ναι ι κα νές να ε ξα-

σφα λί σουν έ να α σφα λές πε ρι βάλ λον (κα τά στα ση).

Ξε κά θα ρη δια φο ρο ποί η ση α παι τεί ται να υ πάρ χει στο στρα τηγι κό και ε πι χει ρη-

σια κό ε πί πε δο, με τα ξύ των effects που πρέ πει να ε πι τευ χθούν και των τα κτι κών 

ε νερ γειών που πρέ πει να γί νουν για να ε πι τευ χθούν τα effects. Τα effects πρέ πει να 

πε ρι γρά φο νται με σα φή νεια και να α πο σα φη νί ζε ται ποιος ή τι πρέ πει να προ σβλη-

θεί, ό πως ε πί σης η ε πι θυμη τή κα τά στα σή του σαν α πο τέ λε σμα της ε νέρ γειας αυ τής. 

Πο λύ ση μα ντι κό είναι ό μως το ε πι θυ μη τό α πο τέ λε σμα, και ό χι η ε νέρ γεια, να δια τυ-

πώ νε ται εί τε με ου σια στι κό (α πο τρο πή του...) εί τε σαν πα θη τι κή με το χή. Τα effects 

δεν πρέ πει να δια τυ πώ νο νται με τη χρή ση με τα βα τι κού ρήμα τος το ο ποί ο ται ριά ζει 

πε ρισ σό τε ρο στην πε ρι γρα φή μί ας ε νέρ γειας.

Για να εί ναι σα φής η δια τύ πω ση ε νός effect θα πρέπει:

 Να κα θο ρί ζει ποιος ή τι θα προ σβλη θεί.

 Να πε ρι γρά φει την ε πι θυ μη τή κα τά στα ση ή αλ λα γή σαν συ νέ πεια της ε νέρ-

γειας που θα ε κτε λε σθεί.

 Να εί ναι δια τυ πω μέ νο με σα φή νεια.

 Να α πει κο νί ζει τη θέ ση και τη ση μα σί α του σε τό πο και χρό νο.

 Να εί ναι με τρή σι μο, έ τσι ώ στε να μπο ρούν να α να γνω ρι σθούν οι αλ λα γές που 

θα προ κύ ψουν.

 Να εί ναι ρε α λι στι κό σε σχέ ση με το χρό νο, το ρί σκο και τις πη γές.



Προσέγγιση των Επιχειρήσεων με Βάση τις Συνέπειες

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 103

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ EFFECT
Έ να effect, α νά λο γα με τα χα ρα κτη ριστι κά του, σύμ φω να με τους τύ πους των effects 

που α να λύ θη καν στην προ η γού με νη πα ρά γραφο, προ κα λεί α ντι δρά σεις, ως ε ξής:

Effects ε πι θυ μη τά και α να με νό με να εί ναι αυ τά τα ο ποί α έ χουν κα θο ρι σθεί 

στη δια δι κα σί α της σχε δί α σης και η πα ρου σί α τους δεί χνει ό τι υ πάρ χει πρό ο δος 

στην ε πί τευ ξη του end-state. Α πλά πα ρα κο λου θού με την ε ξέ λι ξή τους.

Effects ε πι θυ μη τά και μη-α να με νό μενα εί ναι αυ τά τα ο ποί α δεν κα θο ρί σθη-

καν στη φά ση της σχε δί α σης, αλ λά η πα ρου σί α τους δεί χνει ό τι υ πάρ χει πρό ο δος 

στην ε πί τευ ξη του end-state. Πρέ πει ό μως να διε ρευ νή σουμε για τί δεν προ βλέ-

φθη καν. Η ε ξέ τα ση αυ τή μπο ρεί να μας ο δη γή σει στο να α να καλύ ψου με κά ποιους 

πα ρά γο ντες που δεν εί χα με υ πο λο γί σει και πρέ πει να με λε τηθούν προ κει μέ νου 

να δια πι στώ σου με ε άν α παι τεί ται α να προ σαρ μο γή του σχε δί ου μας.

Effects ου δέ τε ρα και α να με νό με να εί ναι αυ τά τα ο ποί α εί χα με κα θο ρί σει 

στη φά ση της σχε δί α σης, αλ λά δεν έ χουν κα μί α επί δρα ση στην πρό ο δο για την 

ε πί τευ ξη του end-state.

Effects ου δέ τε ρα και μη-α να με νό μενα εί ναι αυ τά τα ο ποί α δεν κα θο ρί σα με 

κα τά τη σχε δί α ση, αλ λά δεν ε πη ρε ά ζουν ου δό λως την ε πι χεί ρη σή μας.

Effects μη-ε πι θυ μη τά και α να με νό μενα εί ναι αυ τά τα ο ποί α εί χα με προ βλέ-

ψει και ε πη ρε ά ζουν αρ νη τι κά την ε πί τευ ξη του end-state. Σε αυ τή την πε ρί πτω ση 

το σχέ διο μας θα πρέ πει να προ βλέ πει ε νέρ γειες και δρα στη ριό τη τες προ κει μέ-

νου να α πο τρα πούν τα effects αυ τά ή στη χει ρό τε ρη πε ρί πτω ση να πε ριο ρι σθεί 

η αρ νη τι κή ε πί δρα σή τους.

Effects μη-ε πι θυ μη τά και μη-α να με νό με να εί ναι αυ τά τα ο ποί α δεν προ βλέ φθη-

καν κα τά τη σχε δί α ση και η πα ρου σί α τους ε πη ρε ά ζει αρ νη τι κά την ε πί τευ ξη του 

end-state. Α να λό γως την έ ντα ση της ε πί δρα σής τους, εν δε χο μέ νως να α παι τεί ται να 

α να λη φθούν ά με σα ε νέρ γειες προ κει μέ νου να πε ριο ρί σουν την αρ νη τική ε πί δρα ση 

αυ τών και στη συ νέ χεια να κα θο ρι σθούν νέ α effects, για να ξε πε ρα στεί αυ τό το γε-

γο νός ή κρί ση. Θα πρέ πει ε πί σης να διε ρευ νη θεί για τί δεν προ βλέ φθη καν αυ τά τα 

effects, ποιοι ή ταν οι πα ρά γο ντες ε κεί νοι που δεν υ πο λο γί σα με και να δια πι στώ σου με 

ε άν α παι τεί ται α να προ σαρ μο γή του σχε δί ου μας.

Πιθανά 
χαρακτηριστικά 
ενός effect.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΒΑΟ

«Η αν θρώ πι νη γνώ ση και η ισχύς ταυ τί ζο νται. Ό που η αι τί α δεν εί ναι γνω στή, 

το ε πι θυ μη τό α πο τέ λε σμα δεν μπο ρεί να ε πι τευ χθεί».

Francis Bacon5

Η σχε δί α ση και η ε κτέ λε ση 

στην ε φαρ μο γή των Ε ΒΑ Ο α κο-

λου θούν α ντί στρο φη πο ρεί α. 

Ε νώ η σχε δί α ση ξε κι νά α πό το 

τέ λος (end-state) και κα τα λή-

γει στην αρ χή (ε νέρ γειες-δρα-

στη ριό τη τες), η ε κτέ λε ση λει-

τουρ γεί ακρι βώς α ντι στρό φως, 

δη λα δή πρώ τα ε κτε λού νται οι 

ε νέρ γειες που προ κα λούν τα 

ε πι θυ μη τά effects και στη συ νέ-

χεια φθά νου με στο end-state.

Τα μέ σα ι σχύ ος μπο ρεί να 

ε νερ γούν μέ σα στο πε δί ο δρά-

5 Francis Bacon: Άγ γλος φι λό σο φος (1561 - 1626).

Παράδειγμα λειτουργίας 
των ΕΒΑΟ (από τις ενέργειες 

μέχρι το End-State).
To παράδειγμα 

περιλαμβάνει ένα μέρος 
των effects.
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σης τους για να α ντι με τω πί σουν μί α κρί ση, λει τουρ γούν ό μως συ ντο νι σμέ να κα θόσον τα 

effects που δη μιουρ γού νται εί ναι κοι νά, γιατί υ πάρ χει αλ λη λε πί δρα ση. Για πα ρά δειγ μα η 

ε γκα τά στα ση στρα τευ μά των στο Κό σο βο έ χει πο λι τι κές ε πι πτώ σεις, κα θό σον το α σφα λές 

πε ρι βάλ λον δί νει χώ ρο στη δι πλω μα τί α, οι κο νο μι κές ε πι πτώ σεις, κα θό σον υ πε γρά φη σαν 

οι κονο μι κά συμ βό λαια υ πο στή ρι ξης των στρα τευ μά των, ε πι πτώ σεις στις υ πο δο μές της 

χώ ρας, κα θό σον βελ τιώ θη καν οι δρό μοι, η πα ρο χή νε ρού κ.λπ., κα θώς ε πίσης και στρα-

τιω τι κές ε πι πτώ σεις, α φού ε πι βλή θη κε η στα θε ρό τη τα στις το πικές κοι νό τη τες.

Εί ναι πι θα νόν μέ σα στο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον μη-στρα τιω τι κοί πα ράγο ντες να 

πρω τα γω νι στούν στη δη μιουρ γί α δι πλω μα τι κών, πο λι τι κών και οικο νο μι κών effects 

και η στρα τιω τι κή ι σχύς να παίζει υ πο βο η θη τι κό ρό λο. Το ί διο μπο ρεί να συμ βεί, 

αλ λά με κύ ριο πρω τα γω νι στή τη στρα τιω τι κή ι σχύ. 

Κα τά τη διάρ κεια του έ νο πλου α γώ να η στρα τιω τι κή ι σχύς δια δρα μα τί ζει το 

σπου δαιό τε ρο ρό λο. Κα τά τη διάρ κεια ό μως ε πί λυ σης μί ας κρί σης, με τά τις πο λε-

μι κές ε πι χει ρή σεις, ό πως εί ναι η α σφά λεια, η στα θε ρο ποί η ση της κα τά στα σης και 

η α να συ γκρό τη ση, άλ λοι πα ρά γο ντες δια δρα μα τί ζουν πρω τα γω νι στι κό ρό λο και η 

στρα τιω τι κή ι σχύς λει τουρ γεί συ μπλη ρω ματι κά.

Σε κά θε πε ρί πτω ση πρέ πει να γί νει α ντι λη πτό α πό ό λους τους ε μπλε κο μέ νους 

στην ε πί λυ ση μιας κρί σης ό τι υ πάρ χει αλ λη λε πί δρα ση και αλ λη λε ξάρ τη ση των effects 

που προ κα λούν οι ε νέρ γειές τους.

Οι δια δι κα σί ες των Ε ΒΑ Ο μπο ρούν να τα ξι νο μη θούν σε τέσ σε ρα στά δια:

 Ανάλυση
Οι Ε ΒΑ Ο α παι τούν μί α ευ ρύ τε ρη και βα θύ τε ρη κα τα νό η ση του συ γκε κρι μέ νου 

ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος σε σχέ ση με την 

υ φι στά με νη δια δι κα σί α. Στο στά διο αυ τό α να-

λύ ο νται ό λα τα στοι χεί α που συν θέ τουν 

το πε ρι βάλ λον, την πο λυ πλο κό τη τα, τα 

αί τια και τα συ μπτώ μα τα των κρί σε ων, 

μέσα α πό την ε ξοι κεί ω ση των ι στο-

ρι κών και πο λι τι στι κών συ στα τι κών 

μιας κατά στα σης, μιας κοι νω νί ας 

ή ε νός έ θνους. Ε πι πλέ ον, νέ α ερ γα-

λεί α και δια δικα σί ες εί ναι α πα ραί τη-

τα, τα ο ποί α προ ά γουν το ρό λο του 

αν θρώ πι νου πα ρά γοντα μέ σα στη 

δια δι κα σί α της α νά λυ σης. Η υ λο ποί η-

ση της α νά λυ σης θα εί ναι ευκο λό τε ρη 

ε άν τα ε πι τε λεί α έ χουν πρό σβα ση σε ό λες 

τις δια θέ σι μες πη γές, στρα τιω τι κές και μη-

στρα τιω τι κές, προ κει μέ νου να συ γκε ντρώ σουν 

ό λες τις α πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες.

Η Α νά λυ ση πρέ πει να εί ναι συ νε χής και εν δε λε χής για τη 
Τα στάδια του 

κύκλου των ΕΒΑΟ.
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δια πί στω ση ύ παρ ξης λαν θα σμέ νων προ ϋ πο θέ σε ων, κυ ρί ως μέ σω της δια δι κα σί ας 

της α πει κό νι σης του ε χθρού (war-gaming). 

Η α νά λυ ση α κο λου θεί τα πα ρα κά τω πέ ντε βή μα τα:

 Α νά λυ ση του end-state.6

 Α νά πτυ ξη - κα θο ρι σμός των effects.

 Α νά πτυ ξη λί στας των effects κα τά σει ρά προ τε ραιό τη τας.

 Α νά πτυ ξη του με τρι κού συ στή μα τος των effects (κρι τή ρια α ξιο λό γη σης). 

 Κα τα γρα φή των α παιτού μενων διαθέ σιμων μέ σων.

 Σχεδίαση 
Η πλή ρης γνώ ση της υ φι στά με νης κα τά στα σης και η βα θιά κατα νό η ση των αλ λα γών 

που α παι τού νται για να φθά σου με στο ε πι θυ μη τό α πο τέλε σμα α πει κο νί ζο νται σε έ να 

πλή ρες Ε ΒΑ Ο σχέ διο, το ο ποί ο α πο τε λεί «έ να πλαί σιο ε στια σμέ νο στο α πο τέ λε σμα που 

πα ρέ χει τη βά ση για λε πτο με ρή σχε δία ση». Το σχέ διο αυ τό εκ φρά ζει την πρό θε ση του 

διοι κη τή σε σχέ ση με το end-state, τις συν θήκες και τα effects τα ο ποί α θα το ε πι τύ χουν. 

Δεν έ χει να κά νει με δρα στη ριό τη τες. Το ε πι χει ρη σια κό σχέ διο στη συ νέ χεια ε πι λέ γει και 

θέ τει σε σει ρά, α να λό γως την προ τε ραιό τη τα, τα effects τα ο ποί α πρέ πει να ε πι τευ χθούν. 

Η ε πι χει ρη σια κή δια τα γή συγ χρο νί ζει τις πη γές και τις δραστη ριό τη τες στο χρό νο και το 

χώ ρο, για να ε πι τευ χθούν αυ τά τα effects.

H δια δι κα σί α της σχε δί α σης συ νε πώς ξε κι νά από την εν δε λε χή α νά λυ ση, κα θο δη-

γού με νη α πό τις στρα τη γι κές κα τευ θύν σεις και μέ σω του end-state, των α παι τού με νων 

συν θη κών και effects, κα τα λή γει δε στις λε πτο με ρείς ε νέρ γειες που πρέ πει να γίνουν. 

Αυ τή η δια δι κα σί α εν θαρ ρύ νει ό πως η δια τύ πω ση της α πο στο λής να είναι ε στια σμέ νη 

πε ρισ σό τε ρο στα effects που πρέ πει να ε πι τευ χθούν και στην πιο ξε κά θα ρη σχέ ση με τα ξύ 

των στρα τη γι κών κα τευ θύν σε ων και των τα κτι κών ε νερ γειών. Ό πο τε εί ναι ε φι κτό, η σχε δί-

α ση βελ τιώ νε ται μέ σω της συ νερ γα σί ας με υ φι στά με νες διοι κή σεις και μη-στρα τιωτι κούς 

ε ταί ρους. Καθ’ ό λη τη διάρ κεια της σχε δί α σης το υ πό δια μόρ φω ση σχέ διο ε λέγ χε ται με 

τη δια δι κα σί α της α πει κό νι σης του ε χθρού (war-gaming).

Η σχε δί α ση α κο λου θεί τα πα ρα κά τω βή μα τα:

 Συ σχέ τι ση των effects με τα δια θέ σι μα μέ σα.

 Α νά λυ ση των μέ σων.

 Α νά πτυ ξη των κρι τη ρί ων α ξιο λό γη σης των ε κτε λού μενων ε νερ γειών.

 Συγ χρο νισμός και συ ντο νι σμός των διά φορων σχε δί ων.

 Συγ χρο νισμός των σχε δί ων συλ λο γής πλη ρο φο ριών.

 Εκτέλεση
Το στά διο αυ τό α πο τε λεί ται α πό την ε φαρ μο γή του σχε δί ου που εκ πο νή θη κε στο 

προ η γού με νο στά διο. Ε νέρ γειες ε κτε λού νται προ κει μέ νου να ε πι τευ χθούν τα ε πι θυ μη-

6 Στα πλαί σια του ΝΑ ΤΟ το πο λι τι κό end-state κα θο ρί ζε ται α πό το NAC, ε νώ το στρα τιω τι κό α πό το SHAPE. 
Ε πει δή οι Ε ΒΑ Ο ε στιά ζο νται στο end-state θα πρέ πει με την α πο στο λή να δί νε ται στον υ φι στά με νο και το στρα-
τιω τι κό end-state. Έ τσι ο διοι κη τής κα τα λα βαί νει τι πρέ πει να κά νει (α πο στολή) και ποιες συν θή κες πρέ πει να 
υ πάρ χουν ό ταν ε κτε λε σθεί η α πο στο λή (end-state).
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τά effects και να με τρια σθούν τα α νε πι θύ μη τα, κα θώς ε πί σης λει τουρ γεί έ να σύ στη μα 

α να φο ράς που βο η θά στην α ξιο λό γη ση τό σο των ε νερ γειών μας ό σο και των effects. 

Η προ σπά θειά μας σε αυ τή τη φά ση ε στιά ζε ται πε ρισ σό τε ρο στην ε πί τευ ξη των effects 

πα ρά στην ο λο κλή ρω ση των ε νερ γειών μας. Στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο το στάδιο αυ τό 

συ νί στα ται α πό την πα ρα κο λού θη ση και συλ λο γή πλη ρο φο ριών, κα θώς ε πί σης το συγ-

χρο νι σμό της ε πι χει ρή σε ως.

Η φά ση της ε κτέ λε σης πε ρι λαμ βά νει πα ρα κο λού θη ση του ε πιχει ρη σια κού πε ρι βάλ-

λο ντος, ε κτί μη ση των αλ λα γών που συμ βαί νουν μέ σα σε αυ τό και τρο πο ποί η ση της 

σχε δί α σης.

Η ε κτέ λε ση των Ε ΒΑ Ο «διευ κο λύ νε ται» με το συγ χρο νι σμό των φο νι κών και μη φο νι-

κών ε νερ γειών, ώ στε να ε πι τευ χθεί μί α σει ρά φυ σι κών και νο η τι κών effects.

Η ε κτέ λε ση μιας α πο στο λής ε φαρ μό ζο ντας την ι δέ α των Ε ΒΑ Ο χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό αυ ξη μέ νη ευε λι ξί α η ο ποί α ο φεί λε ται στην κα λύ τε ρη κα τα νό η ση της πρό θε σης 

του προ ϊ στα μέ νου, στην κα λύ τε ρη και πιο ο λο κλη ρω μέ νη κα τα νό η ση του ε πι χει ρη-

σια κού πε ρι βάλ λο ντος και στη χρή ση ό λων των δια θέ σι μων μέ σων ι σχύ ος.

 Εκτίμηση
Το τελευ ταί ο στά διο του κύ κλου ε κτέ λε σης μιας Ε ΒΑ Ο εί ναι η ε κτί μη ση. Η Ε ΒΑ Ο εκτί-

μη ση προ σφέ ρει τη βά ση για να α ξιο λο γή σου με την πρό ο δο της ε πι χεί ρη σης, να προ βλέ-

ψου με μελ λο ντι κά α πο τε λέ σμα τα και, ε άν α παι τεί ται, α πο τε λεί τη βά ση για τρο πο ποί η ση 

του σχε δί ου. Σε αυ τήν τη φά ση οι συλ λε χθεί σες πληρο φο ρί ες τα ξι νο μού νται, α να λύ ο νται 

και ε κτι μώ νται χρη σι μο ποιώ ντας τεχνι κές στα τι στι κής και ει δι κευ μέ νο προ σω πι κό.

Τη βά ση για την α ξιο λό γη ση της προ ό δου της ε πι χει ρή σε ως α πο τε λεί η σύ γκρι ση 

των πραγ μα τι κών δε δο μέ νων με τα α να με νό με να α πο τε λέ σμα τα. Οι πλη ροφο ρί ες 

πρέ πει να τα ξι νο μη θούν και να α ξιο λο γη θούν, προ κει μέ νου να εί ναι χρή σι μες στο 

διοι κη τή. Για πα ρά δειγ μα, ό ταν έ να γε γο νός συμ βαί νει τρεις φο ρές μέ σα σε μί α συ-

γκε κρι μέ νη χρο νική πε ρί ο δο, αυ τό πρέ πει να α πα σχο λή σει το διοι κη τή ε κτός και 

ε άν εί ναι φυσιο λο γι κό και α να με νό με νο.

Τη βά ση για την πρό βλε ψη μελ λο ντι κών α πο τε λε σμά των α πο τε λεί η ε κτί μη ση των 

τά σε ων που υ πάρ χουν, κα θώς ε πί σης η γνώ ση των σχέ σε ων που συν δέ ουν τα αί τια με τα 

effects. Οι Ε ΒΑ Ο δεν μπο ρούν να προ βλέ ψουν το μέλλον, αλ λά α πο τε λούν τη βά ση για το 

ειδι κευ μέ νο προ σω πι κό να κά νει μί α ε κτί μη ση για το τι εν δέ χε ται να συμ βεί στο μέλ λον. 

Για πα ρά δειγ μα, ο πο λι τι κός σύμ βου λος του διοι κη τή, σε στρα τηγι κό ή ε πι χει ρη σια κό 

ε πί πε δο, μπο ρεί να ε κτι μή σει ό τι η συμ με το χή στις επό με νες ε κλο γές θα εί ναι πε ρί που 

80% γνω ρί ζο ντας τα α πο τε λέ σμα τα των τε λευταί ων ε κλο γών (τά ση) ή o επι κε φα λής της 

πο λι τι κο-στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας (CIMIC) μπο ρεί να ε κτι μή σει ότι η ε γκλη μα τι κό τη τα 

μιας πε ριο χής θα αυ ξη θεί, γνω ρί ζο ντας τα δε δο μέ να της α νερ γί ας στη συ γκε κρι μέ νη αυ τή 

πε ριο χή (σχέ ση αι τί ου-α πο τε λέ σμα τος).

Η ε κτί μη ση λαμ βά νει χώ ρα σε ό λα τα ε πί πε δα και σε ό λο το εύ ρος των ε πι χειρή σε ων. 

Κα τά τη διάρ κεια της σχε δί α σης και προ ε τοι μα σί ας για μί α ε πι χεί ρηση, για πα ρά δειγ μα, 

οι ε πι τε λείς συ νε χώς ε κτι μούν την ι κα νό τη τα των δυ νάμε ων να ε κτε λέ σουν το σχέ διο με 

βά ση τις δια θέ σι μες πη γές και τις συ νε χώς με τα βαλ λό με νες συν θή κες.
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Με δε δο μέ νο ό τι η ε κτί μη ση εί ναι ά με σα συν δε δε μέ νη με την ε ξέ λι ξη των επι-

χει ρή σε ων, εί ναι ση μα ντι κό να α πο τε λεί μί α συ νε χή δια δι κα σί α η ο ποί α θα πε ρι λαμ-

βά νει α ξιο λό γη ση των ε κτε λού με νων ε νερ γειών και των effects, με τη βο ή θεια δύ ο 

με τρι κών συ στη μά των, όπως πα ρα κά τω:

 Α ξιο λό γη ση της Α πο τε λε σμα τι κό τη τας: Εί ναι έ να σύ στη μα κρι τη ρί ων, το ο ποί ο 

μας δεί χνει την πρό ο δο στην ε πί τευ ξη των ε πι θυ μη τών effects και μας α πα ντά στο 

ε ρώ τη μα «αυτό που κά νου με εί ναι το σω στό;». Τα κρι τή ρια αυ τά κα θο ρί ζο νται 

με τά τη δια τύ πω ση των effects, έ τσι ώ στε να κα θο ρι σθούν ε πα κρι βώς τα κρι τή ρια 

ε πί τευ ξης των ε πι θυ μη τών effects και κατ’ ε πέ κτα ση του end-state. Δε με τρούν την 

ε πί τευ ξη των τα κτι κών ΑΝ ΣΚ ού τε την α πό δο ση των φί λιων δυνά με ων, αλ λά την 

πρό ο δό μας στην ε πί τευ ξη των ε πι θυ μη τών effects. Ο ε πό με νος πί να κας συ νι στά 

έ να πα ρά δειγ μα αυ τού του με τρι κού συ στή μα τος.

 Α ξιο λό γη ση της Ε κτέ λε σης: Εί ναι έ να σύ στη μα κρι τη ρί ων, το ο ποί ο μας δεί χνει 

πό σο κα λά ε κτε λέ σθη κε ή ε κτε λεί ται μί α ε νέρ γεια και μας α πα ντά στην ερώ τη ση 

«αυ τό που κά νου με το κά νου με σω στά;». Τα κρι τή ρια αυ τά συ ντάσ σο νται για κά θε 

ΠΑ ΡΑ ΔΕΙΓ ΜΑ ΜΕ ΤΡΙ ΚΟΥ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ ΤΟΣ Α ΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜΑ ΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑΣ

Ε πι θυ μη τό Effect Κρι τή ρια Α ξιο λό γη σης
Εν δεί κτες Α ξιο λό γη σης

Πρά σι νο Κί τρι νο Κόκ κι νο

1. Οι δυ νά μεις Α να 

μην ε πη ρεά ζουν 

αρ νη τι κά τις ε πι χει-

ρή σεις της συμ μα-

χί ας.

1.1 Αριθ μός ε πι θέ σε ων α πό το 

έ δα φος της Β χώ ρας ε να ντί ον 

της Γ μέ σα σε 30 η μέ ρες.

0-3 4-7 >7

1.2 Α ριθ μός επιπλέ ον ταγ μά των 

της Β στην πε ριο χή των συ νό-

ρων με τη Γ.

0-2 3-5 >5

1.3 Α ριθ μός ταγ μά των της Δ 

που χρη σι μο ποιούν το έ δα φος 

της Β.

0-2 3-5 >5

1.4 Α ριθ μός ταγ μά των της Β 

που δύ να νται να ε νι σχύ σουν τη 

Γ μέ σα σε 24 ώ ρες.

0-2 3-5 >5

1.5 Α ριθ μός Β με ραρ χιών που 

έ χουν συ γκε ντρω θεί κα τά μή-

κος των συ νό ρων με τη Β.

0-1 2-3 >3

2. Effect 2 ….. ….. ….. …..

3. Effect 3 ….. ….. ….. …..

4. Effect 4 ….. ….. ….. …..
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ε νέρ γεια που πρό κει ται να ε κτε λέ σου με προκει μέ νου να μπο ρού με να α ξιο λο γή σου-

με ε άν την κά νου με σω στά. Η πα ρα κο λού θη ση του με τρι κού αυ τού συ στή μα τος 

γί νε ται με α νά λο γο τρό πο με αυ τό της α πο τε λε σμα τι κό τη τας.

Με τη βο ή θεια του με τρικού αυ τού συ στή μα τος δια πι στώ νου με σε ποια ζώ νη 

(πρά σι νη - κί τρι νη - κόκ κι νη) βρίσκε ται κά θε effect, κα θώς ε πί σης την τά ση αυ τού, 

συ γκρί νο ντάς το με τις προ η γού με νες ε κτι μή σεις μας. Τα χρη σι μο ποιού με να χρώ μα-

τα συμ βο λί ζουν την πρό ο δο των effects (π.χ. όταν έ να effect βρί σκε ται στο πρά σι νο 

ση μαί νει ό τι βρι σκόμα στε κο ντά στην ε πί τευ ξή του). Στη συ νέ χεια α να πα ρι στού με 

την πρό ο δο των effects με έ να γρά φη μα, ό πως το πα ρά δειγ μα που α κο λου θεί, έ τσι 

ώ στε να γί νε ται α μέ σως κα τα νο η τή, απ’ ό λους τους ε μπλε κο μέ νους, η πα ρού σα κα-

τά στα ση και η υ πάρ χου σα τά ση.

Σε πε ρί πτω ση που η τάση ε νός effect εί ναι αρ νη τι κή, α παι τεί ται να α νι χνευ θούν 

τα αί τια και να κα θο ρισθούν οι ε νέρ γειες ε κεί νες που πρέ πει να ε κτε λε σθούν προ-

κει μέ νου να α ντι στρα φεί η τά ση του συ γκε κρι μέ νου effect.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΒΑΟ

«Εί ναι α πό λυ τα α πα ραί τη το να έ χω αν θρώπους οι ο ποί οι να μπο ρούν να 

σκέ πτονται για μέ να, ό πως ε πί σης να ε κτε λούν δια τα γές».

George Washington, 1776

Η ορ γα νω τι κή δο μή ε νός ε πι τε λεί ου, για τη σχε δί α ση Ε ΒΑ Ο, ε ξαρ τά ται α πό πολ-

λούς πα ρά γο ντες, ό πως το μέ γε θος του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος, το μέ γε θος 

και ο α ριθ μός των υ φι στα μέ νων ε πι τε λεί ων, το εύ ρος και η έ ντα ση των ε πι χει ρή σε ων, 

η φύ ση του α ντι πά λου κ.λπ. Για το λό γο αυ τό, η ορ γά νω ση των ε πιτε λεί ων πρέ πει 

να είναι ευέ λι κτη και «εύ κα μπτη», ώστε να προ σαρ μό ζε ται εύ κο λα, γρή γο ρα και 

α πο τε λε σμα τι κά στην ε κάστο τε κα τά σταση.
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Σε κά θε πε ρί πτω ση οι ο μά δες ερ γα σίας θε ω ρού νται ως οι πλέ ον κα τάλλη λες για 

τη διε ξα γω γή Ε ΒΑ Ο, κα θόσον η σύν θε σή τους δεν εί ναι στα θε ρή και κά θε φο ρά κα-

θο ρί ζε ται α πό τη φύ ση της α πο στο λής, κα θώς ε πί σης α πο τε λού νται α πό ει δι κευ μέ νο 

και έ μπει ρο προ σω πι κό στη διε ξα γω γή Ε ΒΑ Ο.

Τα βα σι κά ε πι τε λι κά όρ γα να σχε δί α σης Ε ΒΑ Ο εί ναι:

 Ο μά δα Ερ γα σί ας Ε κτί μη σης των Effects: Ε κτι μά τις α να φο ρές και α να λύ σεις 

απ’ ό λες τις δια θέ σι μες πη γές και δια πι στώ νει ε άν οι ή δη ε κτε λε σθεί σες ε νέρ γειες 

προ κα λούν τα ε πιθυ μη τά effects στον α ντί πα λο. Α ξιο ποιώ ντας το Με τρι κό Σύ στη μα 

Α πο τε λε σμα τι κό τη τας ε ξά γει συ μπε ρά σμα τα για την πρό ο δο της ε πι χει ρή σε ως και 

για τις τά σεις που υ πάρ χουν στην ε πί τευ ξη των ε πι θυ μη τών effects. Συ νερ γάζε ται 

στε νά με την ο μά δα ερ γα σί ας των effects και πα ρέ χει σ’ αυ τή την ε κτί μη ση της για 

την πρό ο δο των effects.

 Ο μά δα Ερ γα σί ας των Effects: Κα τά τη διάρ κεια της σχε δί α σης, εί ναι υ πεύ θυ-

νη για τον κα θο ρι σμό των effects, προ κειμέ νου να ε πι τευ χθούν οι στρα τη γι κοί και 

επι χει ρη σια κοί α ντι κει με νι κοί σκο ποί. Ε πι πλέ ον, κα θο ρί ζει συ γκε κριμέ νες ε νέρ γειες 

ε να ντί ον συγκε κρι μέ νων στό χων (κόμ βων), α πα ραί τη τες για την ε πί τευ ξη των ef-

fects, και προσ διο ρί ζει τις κα τάλ λη λες πη γές που μπο ρούν να δια θέ σουν τα μέ σα 

για την εκτέ λε ση αυ τών των ε νερ γειών. Κα τά τη διάρ κεια της ε κτέ λε σης α να λύ ει 

τα α πο τε λέ σμα τα και υ πο βάλ λει προ τά σεις στο διοι κη τή για την τρο πο ποί η ση της 

υ φι στά μενης σχε διά σε ως. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΒΑΟ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Η ε φαρ μο γή των Ε ΒΑ Ο ε πη ρε ά ζει κυ ρί ως τα στρα τη γεί α που ανή κουν στο 

στρα τη γι κό και ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο, προ σαρ μό ζο ντας κα τάλλη λα τη δο μή 

τους, τον τρό πο λει τουρ γί ας τους και το έρ γο που πα ρά γουν. Σε τα κτι κό ε πί πε δο 

η ε φαρ μο γή των Ε ΒΑ Ο πε ριο ρί ζε ται κυ ρί ως στον «τρό πο σκέψης», ε πη ρε ά ζο ντας 

κυ ρί ως το ΠΩΣ οι τα κτικοί διοι κη τές θα ε κτε λέ σουν την α πο στο λή τους.

Οι EBAO και οι μέ θο δοι που χρη σιμο ποιούν έ χουν ε φαρ μο γή σε ό λα τα ε πί-

πε δα διοι κή σε ως, Στρα τη γι κό - Ε πιχει ρη σια κό - Τα κτι κό, ως α κο λού θως:

Οι Ε ΒΑ Ο έ χουν τη με γα λύ τε ρη σχέ ση και χρη σι μό τη τα στο στρα τη γι κό και 

ε πιχει ρη σια κό ε πί πε δο, ό που η συμ με το χή των μη-στρα τιω τι κών ορ γα νι σμών 

και ερ γα λεί ων εί ναι συ νή θως πο λύ ση μα ντι κή.

Στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο οι Ε ΒΑ Ο πρέ πει να δια σφα λί ζουν ό τι οι στρα τηγι-

κές ε πι διώ ξεις με τα τρέ πο νται στις κα τάλ λη λες τα κτι κές ε νέρ γειες. Το προ ϊ όν 

αυ τού του ε πι πέ δου δια τη ρεί έ να σχή μα που πε ρι λαμ βά νει την πα ρα δοσια κή 

τα κτι κή α πο στο λή, πη γές και πε ριο ρι σμούς, αλ λά ε νι σχύ ε ται α πό μί α κα θα ρή, 

σα φή α νά λυ ση για το ποι ο εί ναι το ε πι χει ρη σια κό end-state και οι α παι τού με νες 

συν θήκες και effects.

Σαν α πο τέ λε σμα α πό την α πευ θεί ας συμ με το χή τους στη δια δι κα σί α της 

ε πιχει ρη σια κής σχε δί α σης, οι υ φι στά με νοι διοι κη τές και τα ε πι τε λεί α τους (οι 

ο ποί οι α κου μπούν και το ε πι χει ρη σια κό και το τα κτι κό ε πί πε δο) α παι τεί ται να 

έ χουν λε πτο με ρή γνώ ση της ο ρο λο γί ας και των δια δι κα σιών των Ε ΒΑ Ο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι Ε ΒΑ Ο...

 Εί ναι τρό πος σκέ ψης.

 Εί ναι με θο δι κή ε φαρ μο γή της κοι νής λο γι κής.

 Δεν είναι κά τι πα λιό ού τε κά τι και νούρ γιο, αλ λά η ε ξέ λι ξη στη δια δι κα σί α 

σχε δί ασης.

 Δεν α ντι κα θι στούν την υ πάρ χου σα δια δι κα σί α σχε δί α σης και διε ξα γω γής 

των ε πιχει ρή σε ων, αλ λά την ε νι σχύ ουν και τη βελ τιώ νουν.

 Υ πο στηρί ζουν ό λο το φά σμα των α πο στο λών α πό πο λε μι κές μέ χρι α πο-

στο λές α να κούφι σης πλη θυ σμού α πό φυ σι κές κα τα στρο φές.

 Χρη σιμο ποιούν ό λα τα δια θέ σι μα μέ σα, στρα τιω τι κά και μη-στρα τιω τι κά, 

φο νι κά και μη-φο νι κά.

 Α ντι μετω πί ζουν το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον σαν έ να ε νιαί ο σύ στη μα αλ-

λη λε ξαρτώ με νων και αλ λη λε πι δρώ ντων συ στη μά των α πο τε λού με νο α πό φί λους, 

ου δέτε ρους και ε χθρούς.

 Ε στιάζο νται πε ρισ σό τε ρο στην αλ λα γή της συ μπε ρι φο ράς και των δυ να το-

τή των του α ντι πά λου πα ρά στην πρό κλη ση αν θρώ πι νων α πω λειών.

 Ε ξα σφα λί ζουν οι κο νο μί α στρα τιω τι κών δυ νά με ων, κα θό σον χρη σι μο ποιούν 

και άλ λα μέ σα ι σχύ ος.

 Προ σεγ γί ζουν μί α κρί ση ή απει λή στο σύ νο λό της ε ξε τά ζο ντας τα αί τια 

που την προ κά λε σαν, κα θώς ε πί σης τις συν θή κες που πρέ πει να δη μιουρ γη θούν 

για να ε πι τευ χθεί ο ΑΝ ΣΚ, α ποφεύ γο ντας ταυ τό χρο να την πε ριτ τή προ σπά θεια 

και φθο ρά.

 Δί νουν έμ φα ση πε ρισ σό τε ρο στην ε πί τευ ξη των effects πα ρά στην πραγ-

μα το ποί η ση των στρα τιω τικών στό χων.

 Κα λύ πτουν το κε νό με τα ξύ των ε νερ γειών και του end-state, δια πι στώ-

νο ντας ό τι κά νου με τα σω στά «πράγμα τα» και ό χι α πλώς τα «πράγ μα τα» κα λά.

 Α νοί γουν τις πόρ τες και σε άλλους να συμ με τέ χουν.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«Το μό νο πράγμα το ο ποί ο εί ναι δυ σκο λό τε ρο α πό το να υ ιο θε τή σεις μί α 

και νούρ για ι δέ α εί ναι το να α πο βά λεις μί α πα λιά ι δέ α».

Liddell Hart7

Οι Ε ΒΑ Ο δεν εί ναι πα νά κεια. Αλ λα γές στο διε θνές πε ρι βάλ λον α σφα λεί ας, 

τε χνο λο γί ας και α πει λών μας δη μιουρ γούν την α νά γκη να αλ λάξου με τον τρό-

πο που διε ξά γου με τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις. Οι Ε ΒΑ Ο και οι δυ να τό τη τες 

που μας πα ρέχουν μας ε πι τρέ πουν να ε πι τύ χου με α πό λυ τα το στό χο μας, χω ρίς 

να ε ξα λείφουν την α νά γκη ύ παρ ξης συ νε χούς α το μι κής και συλ λο γι κής εκ παί-

δευ σης του προ σω πι κού, κα θώς ε πί σης της μα χη τι κής και προ σαρ μο σμέ νης 

ε κτέ λε σης.

Οι Ε ΒΑ Ο προ σφέ ρουν τη λει τουρ γι κή δο μή, ε κεί νη που διευ κο λύ νει την εν-

σωμά τω ση των κα τάλ λη λων κα τά πε ρί πτω ση μέ σων ε θνι κής ή διε θνούς ι σχύ ος 

με ένα τρό πο που ε πι τρέ πει την ε πι τυ χή εκ πλή ρω ση της α πο στο λής.

Η δια δι κα σί α ό μως ο λο κλή ρω σης και υ ιο θέ τη σης ε νός κοι νά α πο δε κτού 

«δόγμα τος» ε φαρ μο γής των Ε ΒΑ Ο, με μι κρές δια φο ρο ποι ή σεις στα διά φο ρα ε πί-

7 Liddell Hart: Άγ γλος ι στο ρι κός της στρα τιω τι κής ι στο ρί ας (1895 - 1970).
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πεδα διοι κή σε ως και α νά λο γα με τις ι διαι τε ρό τη τες κά θε στρα τη γεί ου, πρέ πει 

να ε πι τα χυν θεί, κα θό σον σή με ρα τα στρα τη γεί α του ΝΑ ΤΟ α ντι με τω πί ζουν με 

α μη χα νί α τις Ε ΒΑ Ο, κι αυ τό ο φεί λε ται σε δύ ο κυ ρί ως λό γους:

 Ε ΒΑ Ο ση μαί νει αλ λα γή του τρό που σκέ ψης, και αυ τό εί ναι δύ σκο λο να 

συμ βεί σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα. 

 Η ά με ση υ ιο θέ τηση των Ε ΒΑ Ο θα έ θε τε σε κίν δυ νο τη συ νο χή του ΝΑ ΤΟ, 

κυ ρί ως λό γω του ό τι ο ρισμέ νες χώ ρες και στρα τη γεί α δεν έ χουν α να πτύ ξει 

α κό μη τον τρό πο ε φαρ μο γής τους, ε νώ στις χώ ρες που έ χει α να πτυ χθεί κάποια 

«φι λο σο φί α» ε φαρ μο γής των Ε ΒΑ Ο, αυ τή δια φέ ρει ση μα ντι κά α πό στρα τη γείο 

σε στρα τη γεί ο, με α πο τέ λε σμα να μην υ πάρ χει κοι νή «γλώσ σα» ε πι κοι νω νί ας 

και συνεν νό η σης.

Ό σο όμως η ι δέ α των Ε ΒΑ Ο ω ρι μά ζει πρέ πει να πε ρι μέ νου με ση μα ντι κές 

αλ λα γές στα δόγ μα τα, στις ορ γα νω τι κές δο μές, στις δια δι κα σί ες και στις τε χνο-

λο γί ες. Α νε ξάρ τη τα α πό το εύ ρος ή την τα χύ τη τα αυ τών των αλ λα γών, οι Ε ΒΑ Ο 

θε ω ρούνται ή δη έ να πο λύ ση μα ντι κό ε ρέ θι σμα για μελ λο ντι κές βελ τιώ σεις στον 

τρόπο α ντι με τώ πι σης των σύγ χρο νων α πει λών και κρί σε ων. Γι’ αυ τό θα πρέ πει 

να προ σπα θή σου με ό λοι να υ ιο θε τή σου με αυ τόν τον τρό πο σκέ ψης, ό σο τα χύ-

τερα εί ναι δυ να τόν, για τί δε θα πρέ πει να ξε χνά με ό τι…

Ε ΒΑ Ο εί ναι ο σω στός συν δυα σμός των σω στών με θό δων και μέ σων στο 

σω στό τό πο και χρό νο.
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Η 
διε  ξα γω γή ψυ χο λο γ ι  κού 

ε πη ρε ασμού βα σί ζε ται στη 

χρη σι μο ποί η ση ποι κί λων ψυ-

χο λο γι κών μέ σων για την ε πι κοι νω νί α 

με το στό χο. Έ να α πό αυ τά εί ναι η προ-

κή ρυ ξη. Προ κή ρυ ξη είναι έ να γρα πτό 

ή ει κο νο γρα φη μέ νο μή νυ μα ή και συν-

δυα σμός αυ τών, που α πευθύ νε ται στο 

Α κρο α τή ριο-Στό χο, για ε πί τευ ξη συ γκε-

κρι μέ νου ψυ χο λο γι κού Αντι κει με νι κού 

Σκο πού (ΑΝ ΣΚ). Σχε δόν κά θε ε πι νο η τι-

κή μέ θο δος διά δο σης προ κη ρύ ξε ων 

έ χει δο κι μα στεί (μπα λό νι, α ε ρο πλά νο, 

ε πι πλέ ον μπου κάλι, ο πλο βομ βί δα, βλή-

μα πυ ρο βο λι κού ή όλ μου, πύ ραυ λοι, 

βόμ βα α έ ρος-ε δά φους).

ΜΕ ΘΟ ΔΟΙ ΔΙΑΔΟ ΣΗΣ 
ΠΡΟ ΚΗ ΡΥ ΞΕ ΩΝ

Η διά δο ση προ κη ρύ ξε ων πραγματο-

ποιείται με:

Δια νο μή ε πι φά νειας.

Δια νο μή ε δά φους-ε δά φους.

Δια νο μή α έ ρος-ε δά φους.

Η λε κτρο νι κά μέ σα (Διαδί κτυο, μη-

νύ μα τα κι νη τής τη λε φω νί ας κ.λπ.).

 Η δια νο μή ε πι φά νειας χρη σι μο ποιεί 

την προ σω πι κή ε πα φή, τις πε ρι πό λους 

και τους πρά κτο ρες στις ε χθρι κές γραμ-

μές. Η δια νο μή ε δά φους-ε δά φους χρη-

σι μο ποιεί το πυ ρο βο λι κό (155 χιλ., 105 

χιλ.), τους όλ μους (81 χιλ.), ο πλο βομ βί-

δες, ρου κέ τες, τις νάρ κες ξη ράς προ κη-

ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ
ΠΡΟ ΚΗ ΡΥ ΞΕ ΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης



Διάδοση Προκηρύξεων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 115

ρύ ξε ων και τα ε πι πλέ-

ο ντα σώ μα τα θά λασ σας. 

Η δια νο μή α έ ρος-ε δά φους 

χρη σι μο ποιεί τις βόμ βες προ κη-

ρύ ξε ων, τις λιω μέ νες συ σκευα σί ες, 

τη χα λα ρή προ μή θεια με α λε ξί πτω τα 

με το χέ ρι, το στα τι κό κι βώ τιο ή τη 

βόμ βα γραμ μών (υ ψη λό ύ ψος), και 

τα μπα λό νια.

Η διά δο ση προ κη ρύ ξε ων εί ναι έ να 

α πέ ρα ντο θέ μα και η ε να έ ρια διά δο ση 

ει δι κό τε ρα, έ χει α πο τε λέ σει α ντι κεί με-

νο ε κτε νούς έ ρευ νας. Οι προκηρύξεις 

εί ναι η δη μο φι λέ στε ρη μορ φή διε ξα-

γω γής Ψυ χο λο γι κών Ε πι χειρή σε ων και 

κα τά συ νέ πεια θα ε πι κε ντρω θού με 

στους τρόπους  διάδοσής τους.

Κατά τη διεξαγωγή Ψυχολογικών 
Επιχειρήσεων σταθεροποίησης, Ρώσοι 
διανέμουν προκηρύξεις στην Πολωνία 

το 1939.

Πρoσω πι κή Διά δο ση

Η προ σω πι κή ε πι κοι νω νί α εί ναι το 

πα λαιό τε ρο και α πο τε λε σμα τι κό τε ρο 

μέ σο. Αυ τό το μέ σο κυ μαί νε ται α πό 

την α ντι με τώ πι ση δύ ο α τό μων στην 

ά τυ πη συ νο μι λί α έ ως τις προ γραμ μα-

τι σμέ νες, πει στι κές ε πι κοι νω νί ες με τα-

ξύ διά φο ρων α τό μων. Η προ σω πι κή 

ε πα φή διαδρα μα τί ζει έ ναν ε πι δρό ντα 

ρό λο στη με τα βί βα ση του προ πα γαν-

δι στι κού μηνύ μα τος.

Διά δο ση με Eπί γεια Πε ρί πο λα

 Στην αρ χαιό τη τα χρη σι μο ποι ή-

θηκαν προ κη ρύ ξεις, ό μως ό χι δια δε-

δο μέ να, ό πως τις ξέ ρου με σή με ρα υ πό 

μορ φή φυλ λα δί ου. Ο βα σι λιάς των 

Λα κε δαι μο νί ων Κλε ώ νυ μος, ό ταν πο-

λιορ κού σε την Τροι ζή να, το πο θέ τη σε 

σε πολ λά μέ ρη γύ ρω α πό την πό λη 

ι κα νό τα τους το ξό τες και τους διέ τα ξε 

να ε κτο ξεύ σουν βέ λη, που έ φε ραν την 

ε πι γρα φή «θα ’ρθω να ε λευ θε ρώ σω 

την πό λη».

Στη δε ναυ μα χί α στο Αρ τε μί σιο ο 

Ελ λη νι κός στό λος με τά την πτώ ση των 

Θερμο πυ λών, α να γκά στη κε να υ πο χω-

ρή σει. Ε νώ λοι πόν κα τέ βαι ναν προς 

την Α θή να τα Ελ λη νι κά πλοί α, ο Θε μι-

στο κλής διέ τα ξε τα τα χύ τε ρα αυ τών 

να πλη σιά ζουν τις διά φο ρες πα ρα θα-

λάσ σιες πη γές και να γρά φουν ε πί των 

βρά χων προ πα γανδι στι κά μη νύ μα τα 

προς τους Ί ω νες και τους Κα ριά τες, 

υ πεν θυ μί ζο ντας την Ελ λη νι κή κα τα γω-

γή τους, κα θώς τους εί χε στρα το λο γή-

σει ως μι σθο φό ρους ο Ξέρ ξης. Έ τσι 

πέ τυ χε την α πώ λεια της ε μπι στο σύ νης 
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των Περ σών προς αυ τούς.

Στη σύγ χρο νη ε πο χή ε κτός α πό την 

προ σω πι κή ε πα φή, οι στρα τιώτες που 

ε πι χει ρούν πί σω α πό τις ε χθρι κές γραμ-

μές, το πο θε τούν συ χνά προ κηρύ ξεις στις 

πε ριο χές ό που ο ε χθρός εί ναι γνω στό ό τι 

περ νά ή συ να θροί ζε ται.

Τα χυ δρο μι κή Διά δο ση

Η χρή ση της α πο στο λής των προ-

κηρύ ξε ων προ πα γάν δας μέ σω του τα χυ-

δρο μεί ου ζω ντα νεύ ει στο Β΄ Πα γκό σμιο 

Πόλε μο. Και ο Ά ξο νας και οι σύμ μα χοι 

έ κα ναν τη με γά λη χρή ση των ου δέ τε ρων 

χωρών, για να στεί λουν την προ πα γάν δα 

τους στον ε χθρό. 

Διά δο ση Προ κη ρύ ξε ων με Μπα λό νια

Μί α πρώ τη α να φο ρά για ρί ψη των προ-

κη ρύ ξε ων α πό τα μπα λό νια εμ φα νί στη κε 

το 1794 με το σχη μα τι σμό του Compagnie 

d’ Aerosters στη Γαλ λί α. Τη λε κα τευ θυ νό-

με να μπα λό νια χρησι μο ποι ή θη καν για 

να δια δώ σουν προ κη ρύ ξεις. Το 1870 οι 

Γάλ λοι έ ρι χναν προ κηρύ ξεις στους Γερ μα-

νούς α πό ε παν δρω μέ να μπα λό νια.

Τα μπα λό νια χρη σι μο ποι ή θη καν 

για να με τα φέ ρουν προ πα γαν δι στι κά 

μη νύμα τα πά λι στον Α΄ Πα γκό σμιο 

Πό λε μο. Ό ταν α πεί λη σαν οι Γερ μα νοί 

με την ποινή του θα νά του για τις προ-

κη ρύ ξεις που έ ρι χναν οι Βρε τα νοί, τα 

χρη σι μο ποι η μέ να μπα λό νια σχε δόν 

α πο κλεί στη καν για έ να χρό νο.

Κα τά τη διάρ κεια του Ι σπα νι κού Εμ φύ-

λιου πο λέ μου οι κομμ ου νι στές χρη σιμο-

ποί η σαν συ χνά τα μπα λό νια για να δια-

σκορ πί σουν προ κη ρύ ξεις προ πα γάνδας 

στις ε θνι κι στι κές δυ νά μεις του Φρά γκο. 

Τα μπα λό νια δε σμεύ θη καν με ένα α ναμ-

μέ νο φυ τί λι, έ τσι ώ στε ό ταν φθά νει ο 

«σπιν θή ρας σε έ ναν κόμ βο που κρα τά 

τις προ κη ρύ ξεις, αυ τό τα σπά ζει και τις 

α πε λευ θε ρώ νει.»

Και οι δύ ο πλευ ρές τα χρη σι μο ποί η-

σαν κα τά τη διάρ κεια της πε ριό δου του 

Ψυ χρού Πο λέ μου, και τα μπα λό νια ε στά-

Μονάδα μπαλονιών «μ». Διόγκωση μπα-
λονιών από κυλίνδρους υδρογόνου.

λη σαν τα κτι κά πέ ρα-δώ θε με τα ξύ της 

α να το λής και της δύ σης, ό λα κα τά μή κος 

των συ νό ρων. Μπα λό νια προ ω θή θη καν 

ε πί σης α πό τη Νό τια στη Βό ρεια Κο ρέ α 

και α πό την Τα ϊ βάν ε νά ντια στην κι νεζι κή 

η πει ρω τι κή χώ ρα, κα τά τη διάρ κεια του 

Ψυ χρού Πο λέ μου.

Οι ε θνι κι στές στρα τιώ τες στην Τα ϊ βάν 

και Quemoy στέλ νουν συ χνά δώ ρα ι μα-

τισμού και γλυ κών με μπα λό νια στην η πει-

ρω τι κή Κί να. Πά νω α πό 200 ε κα τομ μύ ρια 

προ κη ρύ ξε ων ε στά λη σαν α πό μπα λό νι 

το 1971. Μέ χρι το 1974 ο α ριθ μός ή ταν 

1,6 δι σε κατομ μύ ρια προ κη ρύ ξεις.

Δια νο μές προ κη ρύ ξε ων μπα λο νιών 

έ γι ναν και στην Α να το λι κή Ευ ρώ πη, α πό 

την ε λεύ θε ρη Ε πι τρο πή της Ευ ρώ πης, κα-

τά τη διάρ κεια του Ψυ χρού Πο λέ μου. Από 

την ά νοι ξη του 1954 μέ χρι το Νο έμ βριο 

του 1956, ο ε λεύ θε ρος Τύ πος της Ευ ρώ-

πης έστει λε ψη λά 590.415 μπα λό νια, τα 
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ο ποί α με τέ φε ραν τρια κό σια ε κα τομ μύ ρια 

α ντικο μμου νι στι κές προ κη ρύ ξεις.

Έ χουν χρη σι μο ποι η θεί στους πο λυά-

ριθ μους πο λέ μους α πό τό τε, και α κό μη 

και στον (πρώ το) πό λε μο στον Περ σι κό 

Κόλ πο χρη σι μο ποι ή θη καν για να ρί ξουν 

προ κη ρύ ξεις στα ι ρα κι νά στρα τεύ μα τα 

στο κα τα λη φθέν Κου βέ ιτ.

Σή με ρα ο Γερ μα νι κός στρα τός χρη σι-

μο ποιεί μπα λό νια προ κη ρύ ξε ων, ε λευ θέ-

Γερμανικό τμήμα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων.

ρας πτή σε ως, α θό ρυ βα, με γά λου βε λη νε-

κούς, αλ λά η α κρί βεια τους εί ναι μι κρή 

και γι’ αυ τό δεν εί ναι α ξιό πι στα.

Χαρ τα ε τοί Προ κη ρύ ξε ων

Μί α α πό τις πιο πρό ω ρες γνω στές χρή-

σεις προ κη ρύ ξε ων ή ταν το 549 μ.Χ., ό ταν 

οι κι νέ ζοι έ στει λαν σε πό λη μη νύ ματα 

κιν δύ νου με τη βο ή θεια χαρ τα ε τών.

Α πό τους Να πο λε ό ντειους πο λέ μους, 

οι Βρε τα νοί πει ρα μα τί στη καν με τους 

χαρ τα ε τούς προ πα γάν δας. Ο βρε τα νός 

ναύ αρ χος Thomas Cochrane δια τά χτη κε 

να δια νείμει προ κη ρύ ξεις προ πα γάν δας 

κα τά μή κος της γαλ λι κής α κτής. Αυ τό 

ή ταν πο λύ ε πι κίν δυ νο για τους ναυ τι κούς 

που έ πρε πε να κα τέ βουν στην ξη ρά. Ο 

κα πε τάνιος του Παλ λάς δεν εί χε κα μί α 

πρό θε ση να εκ θέ σει το πλή ρω μά του. Διέ-

τα ξε οι προ κη ρύ ξεις να συ γκε ντρω θούν 

στη γέ φυ ρα, τα χώ ρι σε σε μι κρές δέ σμες 

και τα έ δε σε με σει ρά. Η σει ρά συν δέ θη κε 

έ πει τα με τους χαρ τα ε τούς. Ό ταν ο αέ ρας 

φυ σού σε στη σω στή κα τεύ θυν ση, οι αρ-

γές α ντι στοι χί ες συν δέ θη καν σειρά και ως 

σύ νο λο α νέ βη καν ε να έ ρια. Οι χαρ τα ε τοί 

πα ρα σύρ θη καν προς τη Γαλλί α, που α πε-

λευ θέ ρω σαν τις προ κη ρύ ξεις με σει ρά.

Ο ναύ αρ χος Κό χραν χρη σι μο ποί η σε 

τους χαρ τα ε τούς πά λι με τα ξύ 1808 και 

1814 για να δια νεί μει προ κη ρύ ξεις σε 

πό λη στην Ι σπα νί α. 

Στον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, Βρε τα νι-

κή ε γκύ κλιος δη μο σιεύ ει μί α έκ θεση του 

1918 σχε τι κά με την πει ρα μα τι κή χρή ση 

των χαρ τα ε τών για την προ πα γάν δα. Η 

μέ θο δος χρή σης εί ναι δια φο ρε τι κή α πό 

τις μέ χρι τό τε χρη σι μο ποιού μενες. Οι προ-

κη ρύ ξεις δεν συν δέ θη καν με το χαρ τα ε τό 

ο ο ποί ος πέ τα ξε. Α ντ’ αυτού, ο χαρ τα ε τός 

έ φθα σε σε έ να ο ρι σμέ νο ύ ψος και έ πει τα 

έ νας «με τα φο ρέ ας» έ φε ρε τις προ κη ρύ-

ξεις ε πά νω στο κα λώ διο, στο χαρ τα ε τό 

ό που α πε λευ θε ρώθη καν. 

Κα τά τη διάρ κεια του Ψυ χρού Πο λέ-

μου, οι κο μμου νι στές κι νέ ζοι έ στει λαν 
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Διανομή Προκηρύξεων από Αεροσκάφος.

προ κη ρύ ξεις προ πα γάν δας στο ε θνι κι-

στι κό νη σί Quemoy, χρη σι μο ποιώ ντας 

χαρ τα ετούς.

Πτώ ση α πό Α έ ρα - Διά δο ση α πό χέ ρι 

Η χρή ση του α ε ρο πλά νου για α πο στο-

λές α γώ να στον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο 

ε πέ τρε ψε ε πί σης τη γρή γο ρη δια νο μή 

προ κη ρύ ξε ων σε μί α με γά λη α πό στα ση 

και σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα. Προ-

τού να υ πάρ ξουν φα ντα χτε ρές βόμ βες 

προ κη ρύ ξε ων και μη χα νι κά συ στή μα τα, 

ο πι λό τος ή ο ο πλί της έ ρι χναν α πλά τις 

προ κη ρύ ξεις στον ε χθρό με το χέ ρι. Αν 

και αυ τή η μέ θο δος η χεί α πλή, υ πήρ ξαν 

προ βλή μα τα. Έ νας πι λό τος σε έ να πο-

λεμι κό α ε ρο σκά φος ξαφ νι κά μπο ρού σε 

να μπερ δευ τεί στο πι λο τή ριο α πό στρο-

βιλι ζό με νες προ κη ρύ ξεις που διέ νει με, 

σε έ να χρό νο που πε τού σε πέ ρα α πό τις 

τά φρους πρώ της γραμ μής και α ντι με τω-

πί ζο ντας κίν δυ νο α πό ε πί θε ση ε χθρι κών 

α ε ρο σκα φών.

Στην πε ρί πτω ση των προ κη ρύ ξε ων 

που πε τιού νται α πό το πί σω μέ ρος των 

α ερο πλά νων υ πάρ χουν πο λυά ριθ μες ι στο-

ρί ες φρί κης για προ κη ρύ ξεις που ο άνε μος 

τις ε πέ στρε φε μέ σα στα α ε ρο σκά φη.

Σε μί α άλ λη ε πι χεί ρη ση ό που η α πο-

Κόμικ πολέμου Βιετνάμ, όπου τονίζεται 
η σημασία των προκηρύξεων που ονο-

μάζονται σφαίρες εγγράφων.

στο λή ή ταν να ρι χτούν τρα πε ζο γραμ μά τια 

προ πα γάν δας στο Βιετ νάμ α πό το πί σω 

μέ ρος ε νός α ε ρο σκά φους, προ έ κυ ψε ένα 

τέ τοιο πρό βλη μα. Η ε πι χεί ρη ση δεν πή γε 
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ο μα λά και το α ε ρο πλά νο ε πέ στρεψε με 

χι λιά δες τρα πε ζο γραμ μά τια που δια σκορ-

πί στη καν σε ό λη την πε ριο χή φορ τί ου. Η 

το πι κή α σφά λεια α ε ρο λι μέ νων ε πι σή μα νε 

τα τρα πε ζο γραμ μά τια, κα θώς το α ε ρο-

πλά νο ά νοι ξε τις πόρ τες φορ τί ου του και 

α μέ σως υ πέ θε σε ό τι εί χαν α να κα λύ ψει μια 

υ πό θε ση λα θραί ου συ ναλ λάγ μα τος που εί-

χε το πο θε τήσει το πλή ρω μα. Προ έ βη σαν 

δε και στη σύλ λη ψη του πλη ρώ μα τος.

Διά δο ση Υ δα το πτώ σε ων Α ε ρο σκα φών

Για τη ρί ψη προ κη ρύ ξε ων α πό το α ερο-

Μέλος του πληρώματος που 
χρησιμοποιεί την υδατόπτωση για ρίψη 

προκηρύξεων.

πλά νο, ε φευ ρέ θη καν τα κα λύ τε ρα συ στή-

μα τα. Έ τσι ε πέ λε ξαν οι προ κη ρύ ξεις να 

πέ φτουν μέ σω των θυ ρών υ δα το πτώ σε ων. 

Τα α ε ρο σκά φη θα πε ριέ βαλ λαν την πε ριο χή 

στό χων σε έ να χα μη λό ύ ψος και το πλή ρω-

μα με χού φτες θα ω θού σε τις προ κη ρύ ξεις 

κά τω α πό το ά νοιγ μα υ δα τό πτω σης.

Cessna O- ΰ Skymaster.

Το Cessna Skymaster χρη σι μο ποί η σε 

έ να σύ στη μα ε να έ ριων υ δα το πτώ σε ων κα-

τά τη διάρ κεια του πο λέ μου στο Βιετ νάμ. 

Τρο πο ποι ή θη κε σε μι κρούς α ριθ μούς για 

την ψυ χο λο γι κή ε χθρο πρα ξί α α μοι βών.

Το Cessna ε ξο πλί στη κε για να φέ ρει 

δια νο μείς προ κη ρύ ξε ων και έ να σύ στη-

μα μεγά φω νων α πό κά τω, για την προ-

πα γάν δα στις ε χθρι κές δυ νά μεις. Μί α 

αυ λά κωση με μί α υ δα τό πτω ση ε γκα τα-

στά θη κε στο πά τω μα για τη ρί ψη των 

προ κη ρύ ξε ων. Τριά ντα α ε ρο σκά φη που 

τρο πο ποι ή θη καν με αυ τό τον τρό πο για 

τις Ψυ χο λογι κές Ε πι χει ρή σεις πα ρα δό θη-

καν και υ πο δεί χθη καν ως ο- 2b.

Διά δο ση Δε σμών ή Κι βω τί ων

Η ε πι στή μη α ε ρο σκα φών έ δω σε τη δυ-

να τό τη τα στα α ε ρο πλά να να πε τούν σε 

με γα λύ τε ρες α πο στά σεις και σε υ ψηλό τε-

ρα ύ ψη, κα θώς έ να σύ στη μα α παι τή θη κε 

για να δια νεί μει α κρι βώς τις προκη ρύ ξεις 

στηv πε ριο χή των στό χων. Μέ σω της 

χρή σης των κυ λίν δρων στη γέ φυρα των 

α ε ρο σκα φών, τα κι βώ τια μπο ρούν να 

ε κτι να χθούν με την ε λά χι στη πί εση. Αυ τή 

η δια δι κα σί α χρη σι μο ποιεί τους α νέ μους 

ε πι κρά τη σης, για να φέ ρει τον ό γκο των 

προ κη ρύ ξε ων στους στό χους α πό πολ λά 

μί λια μα κριά α πό την πτώ ση. Οι προ-
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κη ρύ ξεις που 

πέ φτουν α πό 

τα α ε ρο σκά φη 

που πε τούν σε 

ο ρι σμέ νες δια δρο-

μές, τα δια νεί μουν 

στο στό χο τους 

σύμ φω να 

μ ε  τ ο υ ς 

α νέ μους ε πι-

κρά τησης.

Κα τά τη 

Εξοπλισμός ενός κιβωτίου προκηρύξεων.▲
▲ Κιβώτιο προκηρύξεων με σχοινί για διανομή με 

αλεξίπτωτα.

T1 ή βόμ βα του Μον ρό ε α πό τον ε φευ ρέ-

τη της. Κα θώς το φρού ριο πλη σί α σε στο 

Ό σλο, η κα τα πα κτή βομ βών ά νοι ξε και 

δέκα ε μπο ρευ μα το κι βώ τια χαρ το νιού, κά-

θε έ να με συ σκευα σί α 80.000 προ κη ρύ ξε-

ων άρχι σαν να πέ φτουν προς τη γη. Μί α 

βα ρο με τρι κή θρυαλ λί δα ε ξερ ρά γη στα 

ε μπο ρευ μα το κι βώ τια, σε 2.500 πό δια.

Α πό ε κεί νη την η μέ ρα, η δια νο μή πο-

σό τη τας των προ κη ρύ ξε ων στον ε χθρό 

ήταν α σφα λι σμέ νη. Κά θε ι πτά με νο φρού-

ριο Β- 17 ή Β- 24 θα μπο ρού σε να φέ ρει 

▲
Φόρτωση των βομβών προκηρύξεων 

του Μονρόε.

δέ κα από τις βόμ βες T1 (800.000 προ κη-

ρύ ξεις α νά α πο στο λή). Η Ει δι κή Μοί ρα 

προ κη ρύ ξε ων που συ στά θη κε α πό την 

ό γδο η Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α, που λει-

τουρ γεί με έ να μέ γιστο 12 α ε ρο πλά νων, 

με τέ φε ρε σχε δόν 1.000.000 προ κη ρύ ξεις 

κά θε νύ χτα, ό ταν ο και ρός το ε πέ τρε πε.

διάρ κεια του 

πο λέ μου του 

Κ ό λ  π ο υ ,  ο 

συ να σπι σμός 

έ  ρ ι  ξ ε  π ε  ρ ί  π ο υ 

20.000 προ κη ρύ ξεις 

χρη σι  μο ποιώ ντας τα 

στατικά κιβώτια γραμ μών.

Διά δο ση Βομ βών Προ κη ρύ ξε ων

Μια α πό τις με γά λες προ ό δους στη δια-

νο μή των ε να έ ριων προ κη ρύ ξε ων ή ταν 

η ε φεύ ρε ση της βόμ βας προ κη ρύ ξε ων. 

Έ χουν υ πάρ ξει πο λυά ριθ μοι τύ ποι που 

χρη σι μο ποιού νται α πό το Β΄ Πα γκόσμιο 

Πό λε μο, πι θα νώς η δια ση μό τε ρη εί ναι η 

βόμ βα του Μον ρό ε, που ε φευ ρί σκεται 

α πό έ ναν α με ρι κα νι κό α ε ρο πό ρο.

Τη νύ χτα της 19ης Α πρι λί ου 1944, έ να 

ι πτά με νο φρού ριο Β- 17 πέ τα ξε στη Βό-

ρεια Θά λασ σα, στο δρό μο του στη Νορ-

μαν δί α. Στην κοι λιά του έ φε ρε έ να νέο 

τύ πο βόμ βας, στη συ νέ χεια γνω στή ως 
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Οι βόμ βες του Μον ρό ε έ γι ναν αρ χι κά 

στην α πο θή κη πυ ρο βο λι κού Sharnbrook, 

α πό μια μι κρή μο νά δα που α πο τε λεί ται α πό 

πε ρί που 43 ά το μα. Αυ τή η μο νάδα πα ρή-

γα γε 75.277 βόμ βες του Μον ρό ε μέ χρι το 

τέ λος του πο λέ μου. Πε ρί που 50.000 χρησι-

μο ποι ή θη καν σε α πο στο λές προ κη ρύ ξε ων, 

σε έ να πο σο στό πε ρί που 4.000 το μή να.

Η T3 (M26) βόμ βα προ κη ρύ ξε ων με-

τα τρά πη κε α πό την α με ρι κα νι κή, με κου-

Τ3 βόμβα προκηρύξεων.

▲

Μ129Ε2 βόμβα προκηρύξεων.
▲

σκευα σμέ νο με φί μπερ γκλας, πε ριό ρι σε 

τις ι κα νό τη τες α πό δο σης πτή σης α πο-

στο λής των α ε ρο σκα φών που το έ φε ραν. 

Ε πί σης, η χρή ση Μ- 129’s ε νός σκοι νιού 

εγ χυ τή ρων για να χω ρί σει τα δύ ο μι σά 

του με ταλ λι κού κου τιού έ τει νε να κά ψει 

πολ λές α πό τις προ κη ρύ ξεις προ τού να 

φθά σουν πά ντα στο έ δα φος.

Η βόμ βα α παι τεί δύ ο έ ως τέσ σε ρις 

στρα τιώ τες για να βο η θή σουν στη φόρ-

τωση των προ κη ρύ ξε ων. Οι προ κη ρύ-

ξεις μπο ρούν να στρω θούν με μη χα νή 

ή με το χέ ρι και να το πο θε τη θούν μέ σα 

στη βόμ βα.

Το προ σω πι κό Πο λε μι κής Α ε ρο πο ρί ας 

εί ναι αρ μό διο για τη φόρ τω ση της βόμβας 

κού λα φλό γα Μ-26 και προς χρή ση α πό 

τα βρε τα νι κά και α με ρι κα νι κά μα χη τικά 

βομ βαρ δι στι κά α ε ρο σκά φη. Η πρώ τη 

ε πι χει ρη σια κή χρή ση της ή ταν τον Ιούλιο 

του 1944. Η βόμ βα ή ταν ε λα φριάς κα τα-

σκευ ής με τάλ λων.

Η βόμ βα προ κη ρύ ξε ων χρη σι μο ποι ή-

θη κε α πό τις Η νω μέ νες Πο λι τεί ες και κατά 

τη διάρ κεια του Κο ρε α τι κού πο λέ μου. Μέ-

χρι τις 10 Δε κεμ βρί ου 1950, η α να το λική 

Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (FEAF) εί χε ο ρί σει 

δύ ο Β- 29 βομ βαρ δι στι κά α ε ρο πλά να για 

δύ ο ε ξορ μή σεις ε βδο μα διαί ως για τις δια-

δι κα σί ες ρί ψε ων προ κη ρύ ξε ων. Από τις 12 

Δε κεμ βρί ου 1950, ο ει δι κός κλά δος προ-

γραμ μά των εί χε τυ πώ σει και εί χε δια δώ σει 

πά νω α πό 147.000.000 προ κη ρύ ξεις.

Άλ λες βόμ βες έ χουν χρη σι μο ποι η θεί 

α πό το Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, ει δι κό τερα η 

M129 βόμ βα προ κη ρύ ξε ων. Η βόμ βα προ-

κη ρύ ξε ων M129E1/E2 α να πτύ χθη κε για να 

ι κα νο ποι ή σει τις α παι τή σεις USAF για μια 

α πο δο τι κή βόμ βα προ κη ρύ ξε ων. Αυ τή η 

βόμ βα προ κη ρύ ξε ων χρη σι μο ποι ή θη κε 

ε κτε νώς στη Νο τιο α να το λι κή Ασί α α πό 

κοι νού με τις στρα τη γι κές με γά λης α κτί νας 

α πο στο λές βομ βαρ δι σμού α πα γό ρευ σης.

Η βόμ βα προ κη ρύ ξε ων M129E1/E2 εί-

ναι μια συ σκευ ή που χρη σι μο ποιείται για 

τη ρί ψη των με γά λων πο σο τή των προ κη-

ρύ ξε ων προ πα γάν δας α πό υ ψη λά ιπτά με-

να α ε ρο σκά φη. Η βόμ βα μπο ρεί να φέ ρει 

πε ρί που 30.000 προ κη ρύ ξεις. 

Η βόμ βα μπο ρεί να κρα τή σει 

60.000 έ ως 80.000 τα ξι νο μη μέ-

νων προ κη ρύ ξε ων. 

Υ πήρ ξαν προ βλή μα τα με τη 

M129 βόμ βα προ κη ρύ ξε ων E1/E2. 

Το με ταλ λι κό κου τί Μ- 129, κα τα-
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στα α ε ρο σκά φη και τη δια νο μή της. Η 

M129E1/E2 μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί μό-

νο στα α ε ρο σκά φη που α παι τούν την α να-

γκα σμέ νη ε κτί να ξη για α πε λευ θέ ρω ση.

Το ερ γα στή ριο μά χης Πο λε μι κής Α ε ρο-

πο ρί ας συ νέ χι σε να ψά χνει για μια καλύ-

τε ρη βόμ βα προ κη ρύ ξε ων και να βρί σκει 

τη βόμ βα προ κη ρύ ξε ων προ πα γάν δας 

που έ πε σε στη Βα γδάτη, α πε λευ θέ ρω σε 

60.000 προ κη ρύ ξεις το Μάρ τιο του 2003. 

Μί α πρό ω ρη στα τι στι κή δείχνει, ό τι με τά 

α πό τέσ σε ρις δω δε κά δες α πο στο λές το 

pdu-5/b εί χε πα ρα δώ σει πε ρισσό τε ρες 

α πό 36 ε κα τομ μύ ρια προ κη ρύ ξεις στο 

ΜΚ129Α βόμβες 
προκηρύξεων.

Το μεταλλικό κουτί «suu- 30΄΄» υπήρξε 
η επόμενη δοκιμή βόμβας αέρος, η οποία 

δεν είχε θετικά αποτελέσματα.

τα MK-20 Rockeye Ι Ι, με ταλ λι κό κου τί 

πυ ρομα χι κών. Το το πο θε τη μέ νο ό πι σθεν 

με ταλ λι κό κου τί Rockeye (SUU - δια νο μέ-

ας 76C/B) αρ χι κά πέ τα ξε το Νο έμ βριο 

του 2001 στην Eglin AFB, στη Φλώ ρι δα. 

Ο μοί ως, το ναυ τι κό διεύ θυ νε τις πτώ σεις 

πι στο ποί η σής του κα θώς ε πί σης και τον 

κα τα πέλ τη και δο κι μές πα γί δων για τις 

δια δι κα σί ες με τα φο ρέ ων.

Έ να σύ στη μα πα ρά δο σης προ κη ρύ-

ξε ων, το pdu-5/b, (PDU εί ναι «μο νά δα 

δια νο μής Ψυ χολο γι κών Ε πι χει ρή σε ων» 

ή «τυ πω μέ νη μο νά δα στοι χεί ων») δο κι-

μά στη κε τον Ιανουά ριο του 2002. Η πρώ-

Pdu-5b.

ε χθρι κό έ δα φος.

Τα πλε ο νε κτή μα τα της PDU-5/B εί ναι 

ό τι οι αρ μό διοι για το σχε δια σμό Ψυ χο-

λο γικών Ε πι χει ρή σε ων μπο ρούν τώ ρα να 

προ συ σκευά σουν τις προ κη ρύ ξεις τους για 

γρή γο ρη α πο στο λή στο ση μεί ο φορ τί ων 

ό πλων. Τα ε πί γεια πλη ρώ μα τα μπο ρούν 

γρή γο ρα να φορ τώ σουν τους προ συ σκευα-

σμέ νους σω λή νες PDU-5/B σε με ταλ λι κά 

κου τιά χω ρίς τρο πο ποί η ση.

Στο Βιετ νάμ το 7ο Τάγ μα ΨΕ έ ρι ξε προ-

κη ρύ ξεις σε με ταλ λι κά κου τιά (κο στο λό-

γη ση με ταλ λι κών κι βω τί ων $ 41.00 το κα-

θέ να) με μί α χρο νο με τρη μέ νη συ σκευ ή 
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α νοίγ μα τος α πό πο λύ υ ψη λά ύ ψη. Τα 

φυλ λά δια που έ πεσαν στο Α νό ι α πε λευ-

θε ρώ θη καν α πό β- 52 βομ βαρ δι στι κά 

α ε ρο πλά να α πό 93 μί λια α πό στα σης.

Πνευ μα τι κή Διά δο ση 

Δια νο μέ ων Προ κη ρύ ξε ων

Οι Έ νο πλες Δυ νά μεις των Η ΠΑ ψά-

χνουν για μί α γρη γο ρό τε ρη και φτη νό-

τε ρη μέ θο δο για δια νο μή ε νός με γά λου 

αριθ μού προ κη ρύ ξε ων α κίν δυ να και με 

Διανομή προκηρύξεων 
με το αεροκίνητο 
σύστημα.

α κρί βεια. Το Α με ρι κα νι κό ναυ τι κό έ χει 

την ε ται ρεί α Raytheon, για να ε ρευ νή σει 

μια μορ φω μα τι κή δο μή που μπο ρεί να 

κρα τήσει του λά χι στον τέσ σε ρις εύ κο λα 

φορ τω μέ νους δί σκους προ κη ρύ ξε ων, 

που μπο ρούν να δια δο θούν α μέ σως μέ-

σω του δια τη ρη μέ νου σε στα θε ρή α τμο-

σφαι ρική πί ε ση α ε ρί ου. Έ να πλε ο νέ κτη μα 

αυ τού του συ στή μα τος εί ναι ό τι κα μί α 

προ κή ρυ ξη δεν καί γε ται ούτε κα τα στρέ-

φε ται α πό τις ε κρη κτι κές συ σκευές που 

χρη σι μο ποιού νται για να φυ σή ξουν τις 

βόμ βες προ κη ρύ ξε ων χώ ρια.

Οι δύ ο τύ ποι δο μών υ πο ψη φί ων εί ναι 

το ε μπο ρευ μα το κι βώ τιο cnu-188 α πο-

σκευών και ο λο βός mxu-648 φορ τί ου.

Αυ τό το ε μπο ρευ μα το κι βώ τιο μπο ρεί 

να με τα φερ θεί με τα F- 18, τα F- 14, τα 

S-3, το AB- 8b, το EA- 6b και A4 τα α ε-

ρο σκά φη.

Το mxu-648 μπο ρεί να με τα φερ θεί με 

F-16, F- 15, A-10, και AB- 8b α ε ροσκά φη.

Η έν νοια εί ναι να υ πάρ ξει έ νας δια-

νο μέ ας μέ σα στη δο μή λο βών που μπο-

ρεί γρή γο ρα να δια νεί μει τις προ κη ρύ-

ξεις σε έ ναν ε πι λεγ μέ νο στό χο. Η δο μή 

πρέ πει να εί ναι ε πα να χρη σι μο ποι ή σι μη 

και να πε ριέ χει τους πολ λα πλά σιους 

δια νο μείς. Οι προ κη ρύ ξεις πρέ πει να 

α πο θη κευ τούν στους σω ρούς μέ σα 

στους δί σκους που εί ναι και γρή γο ρη 

φόρ τω ση και γρή γο ρη ε κτί να ξη.

Διάγραμμα cnu-188.

Mxu-648.

▲

▲

▲



124 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

ε ξορ μή σε ων. Άλ λες πα ραλ λα γές του 

κη φή να ή ταν το aqm-34g, το aqm-34h, 

και το aqm-34j. Το τε λε- Ryan aqm-34h 

(πρό τυ πο 147NC) εί ναι ι διαί τε ρου εν δια-

φέ ρο ντος ε πει δή τρο πο ποι ή θη κε για τη 

διά δο ση προ κη ρύ ξε ων, η ο ποί α το κέρ-

δι σε το πα ρω νύ μιο USAF του «ζω υ φί ου 

α πορ ριμ μά των» και «του βομ βαρ διστι-

κού α ε ρο πλά νου Bullshit».

Στις 24 Φε βρουα ρί ου 2005, η ε ται-

ρεί α Northrop grumman κατέ δει ξε ε πι-

τυ χώς τη δυ να τό τη τα να α πε λευ θε ρώ-

σει έ να ό πλο α πό έ να 

τη λε κατευ θυ νό με νο 

ε να έ ριο (uav) κα-

τά τη διάρ κεια 

δο κι μα στι κής 

στη βά ση Πο λε-

μι κής Α ε ρο πο ρί ας 

Nellis, στη Νε βά-

δα. Η πτώ ση του α δρα-

νούς ό πλου 500-λι βρών 

α πό proteus ε ξε τάζει τις α παι τή σεις 

α ντο χής με σαί ου ύ ψους uav.

Με βά ση proteus, το κυ βερ νη τι κό νέ ο 

πρό τυ πο 395 uav θα εί ναι σε θέ ση να ε κτε-

Πνευματικός διανομέας. Πνευματικός διανομέας και λοβός.▲

▲

Η πη γή ε νέρ γειας για την ε κτί να ξη κα-

τά τη διάρ κεια της φά σης δο κι μής ήταν 

LAU-127 μπου κά λι α ζώ του. Ο σω λή νας 

συ γκρά τησης κρα τά 17.500 προ κη ρύ-

ξεις που εί ναι δί σκος που φορ τώ νε ται. 

Οι πόρ τες σω λή νων εί ναι κλει δω μέ νες ή 

ξε κλει δω μέ νες α πό το εν πτή σει προ σω πι-

κό. Το πει ραμα τι κό σύ στη μα συ νά ντη σε 

ό λους τους στό χους α πό δο σης κα τά τη 

διάρ κεια της αρ χι κής δο κι μής. Μί α πί ε ση 

500 PSI ε πι τεύ χθη κε, οι σω λή νες θα μπο-

ρού σαν να φορ τω θούν μέ σα, κά τω των 

10 λε πτών, και 100% των προ κη ρύ ξε ων 

δια νε μή θη καν ά θι κτες σε 100 χι λιο στά 

του δευ τε ρο λέ πτου.

Διά δο ση Α ε ρο σκα φών Κη φή νων

Τα α ε ρο σκά φη κη φή νων που έχουν 

τους δια νο μείς φλοιού, χρη σι μο ποι ή θη-

καν στο Βό ρειο Βιετ νάμ με μικρά πα κέ τα 

που α πε λευ θε ρώ θη καν στο σχε τι κό χα-

Κηφήνας εποχής Βιετνάμ.

μη λό ύ ψος. Κα τά τη διάρ κεια του πο λέ-

μου του Βιετ νάμ, έ γι ναν ά νω των 3.435 
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λέ σει ποι κί λες α πο στο λές που κυ μαί νο νται 

α πό την πα ρα δο σια κή συλ λο γή πλη ρο-

φοριών ως την πα ρά δο ση ό πλων. Το α ε ριω-

θού με νο πρό τυ πο 395, εί ναι οι κο νο μι κώς 

απο δο τι κό και πολ λα πλών ρό λων.

Διά δο ση Προ κη ρύ ξε ων

με Α λε ξί πτωτα

Οι Γερ μα νοί έ ρι ξαν προ κη ρύ ξεις με 

τη βο ή θεια των α λε ξί πτω των κα τά τη 

διάρ κεια του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου. Οι 

δέ σμες ε ξα σφα λί στη καν α πό μί α α πλή συ-

σκευ ή κα λω δί ων που ή ταν σπα σμένη α νοι-

κτά α πό μί α μι κρή ε κρη κτι κή δα πά νη. 

Οι Η ΠΑ χρη σι μο ποί η σαν α λε ξί πτω τα 

σε μί α πτώ ση πα κέ των 15.000 δώρων 

στο Βό ρειο Βιετ νάμ, στις 24 Δε κεμ βρί-

ου 1965. Οι Η ΠΑ έ χουν με λε τή σει τα 

συ στήμα τα πα ρά δο σης α λε ξί πτω των τα 

τε λευ ταί α χρό νια. Έ χουν α ξιο λο γή σει 

έ να σύ στη μα πα ρά δο σης προ κη ρύ ξε ων 

(LDS) που α να πτύσ σε ται στον Κα να δά και 

στη Δημο κρα τί α της Νο τί ου Α φρι κής. Το 

LDS πα ρέ χει την αυ το μα το ποι η μέ νη ε να-

έ ρια παρά δο ση α λε ξί πτω των σε με γά λες 

α πο στά σεις και υ ψη λά ύ ψη.

Το Snow Goose διευ θύ νει την α πο στο λή 

του ε ντε λώς αυ τό νο μα και μπο ρεί να προ-

γραμ μα τι στεί εί τε στο έ δα φος στο ση μεί ο 

προ ο ρι σμού του εί τε να ρί ξει τις προ μή θειες 

α πό τον α έ ρα και να ε πι στρέ ψει στη βά ση. 

Το ό χη μα μπορεί να τα ξι δέ ψει πε ρί που 300 

χι λιό με τρα με 33,5 μί λια α νά ώ ρα.

Έ να πρό βλη μα για κά θε ε παν δρω μέ νο 

σύ στη μα διά δο σης, εί ναι η α παί τη ση ό τι τα 

α ε ρο σκά φη πρέ πει να εμ φα νι στούν στο 

στό χο πτώ σης και το πλή ρω μα κιν δυ νεύ ει. 

Κά τι τέ τοιο η Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α κα λεί 

«α πό κλι ση.» Το parafoil σύ στη μα ε ξα λεί φει 

ε κεί νον τον κίν δυ νο, δε δο μέ νου ό τι ο πι λό-

τος μπορεί να εί ναι μί λια μα κριά, ή μπο ρεί 

να ε λεγ χθεί α πό τον υ πο λο γι στή.

Το κέ ντρο natick στρα τού των Η ΠΑ 

έ χει πει ρα μα τι στεί με έ να σύ στη μα (Wsad 

- wsad - lds) που μπο ρεί να πα ρα δώ σει 

τις προ κη ρύ ξεις με με γά λη α κρί βεια σε 

έ να συ γκε κριμέ νο φο ρέ α.

Το Parafoil προ κη ρύ ξε ων μπο ρεί να 

πε τά ξει για 18,8 ώ ρες, σε μί α μέ γι στη α πό-

στα ση 942 χι λιο μέ τρων και με τα χύ τη τα 

47-55 χι λιό με τρα α νά ώ ρα. Μπο ρεί να 

φέ ρει έ να ω φέλι μο φορ τί ο 573 λι βρών, 

ε άν προ ω θού νται α πό το έ δα φος, και 540 

λι βρών, ε άν προ ωθού νται α πό τον α έ ρα. 

Αεριωθούμενο αεροπλάνο με τη-
λεκατευθυνόμενα proteus αερο-
πορικά οχήματα.

Proteus που 
απελευθερώνει τη βόμβα.

▲
▲
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Μπο ρεί να ε κτο ξευ τεί α πό C130, C141 

και C17 τα α ε ρο σκά φη, κα θώς ε πί σης και 

α πό έ να HMMWV στο έ δα φος.

Αν και αυ τό το σύ στη μα εί ναι α κό μα 

πει ρα μα τι κό, οι στρα τιω τι κοί ερ γά ζονται 

ή δη σε έ να πιο προ ηγ μέ νο σύ στη μα που 

μπο ρεί να φέ ρει έ να με γα λύ τε ρο ω φέ λι-

μο φορ τί ο και με με γα λύ τε ρη α κρί βεια. 

Αυ τό θα μέ νει στον α έ ρα λί γο πε ρισ σό-

τε ρο α πό 20 ώ ρες, και θα φέ ρει έ να ε λα-

φρώς με γα λύ τε ρο ω φέ λι μο φορ τί ο. Αυ τό 

θα ε πι τρέ ψει τις πε ρισ σό τε ρες α πο στο λές 

με με γα λύ τε ρη α κρί βεια.

Διά δο ση Προ κη ρύ ξε ων με 

Πυ ρο βο λι κό - Όλ μους

Για τη δια νο μή προ κη ρύ ξε ων μπο-

ρούν να χρη σι μο ποι η θούν βλή μα τα πυ-

ρο βο λι κού προ κη ρύ ξε ων 155 χιλ. ή 105 

χιλ. Το 105 χιλ. εί ναι έ να τρο πο ποι η μέ νο 

κα πνο γό νο βλή μα και εί ναι λι γό τε ρο 

α σφα λές α πό το βλή μα 155 χιλ.

ΒΛΗ ΜΑ 105 ΧΙΛ. LAR.
To μέ γι στο βε λη νε κές εί ναι 11.500 

μέ τρα, και το ε πι θυ μη τό ύ ψος έ κρη ξης 

εί ναι 27 έ ως 46 μέ τρα.

Κά θε βλή μα πε ριέ χει πά νω α πό 1.500 

προ κη ρύ ξεις, και, μέ χρι το τέλος Ιου νί ου 

του 1944, 900 αυ τών των βλη μά των ε βλή-

θη σαν στους Γερ μα νούς στον 1ο το μέ α του 

Α με ρι κα νι κού στρα τού. Πολ λές α πό τις προ-

κη ρύ ξεις, κά η καν α πό την ε κτί να ξη, ή σχί-

στη καν κα τά τη διάρ κεια της εκ πο μπής. 

Αν και τα πει ρά μα τα έ γι ναν με τη 

χρή ση προ πα γάν δας άλ λων ό πλων πυ ρο-

βο λι κού, τα 105 χιλ. των Η ΠΑ, Area, και 

το 25 λι βρών στους Βρε τα νούς, ή ταν τα 

στη ρίγ μα τα προ σπά θειας πυ ρο βο λι κού 

για τη δια νο μή προ κη ρύ ξε ων. 

Οι κόκ κι νοι κι νέ ζοι και ε θνι κι στές 

στρα τιώ τες στην πε ριο χή Quemoy, έ βα-

λαν πυρ τα κτι κά στα βλή μα τα πυ ρο βο-

λι κού προ κη ρύ ξε ων ο έ νας στον άλλον, 

ό λα μέ σω του Ψυ χρού Πο λέ μου.

ΒΛΗ ΜΑ 155 ΧΙΛ. LAR.
Το βλή μα 155 χιλ. δέ χε ται έ να ρό λο 

περί που 2.000 προ κη ρύ ξε ων (τέσ σε ρις 

ρό λοι 500). Το βλή μα μπο ρεί να τα ξι δέ-

ψει μέ χρι 20.000 μέ τρα και κα τά την πτή-

ση α πε λευ θε ρώ νει τις προ κη ρύ ξεις.

Δια κό σια βλή μα τα 155mm πυ ρο βο λι-

κού προ κη ρύ ξε ων ε βλή θη σαν στον Περ σι-

κό Κόλπο το 1990. Λό γω της τα χύ τη τας ε πι-

χει ρή σε ων του συ να σπι σμού, μό νο εν νέ α 

ε βλή θη σαν ε νά ντια στους Ι ρα κι νούς κα τά 

τη διάρ κεια της ε πι χεί ρη σης «θύ ελ λα ε ρή-

μου». Σή με ρα το βλή μα 155 χιλ., έ χο ντας 

υ ψη λό κό στος, τεί νει να α πο συρ θεί.

Parafloid προκηρύξεων (Wsad-wsad-Ids). Βλήμα πυροβολικού 105 χιλ.
προπαγάνδας.
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Γερμανικές Οπλοβομβίδες προκηρύξεων Gewehr Propagandagranate.

ΒΛΗ ΜΑ ΟΛ ΜΟΥ
Το α με ρι κα νι κό βλή μα όλ μου που 

χρη σι μο ποι ή θη κε αρ χι κά για να δια δώ σει 

προ κη ρύ ξεις προ πα γάν δας ή ταν Mark 

81mm που δια νέ μει 112 προ κη ρύ ξεις.

Διά δο ση Προ κη ρύ ξε ων με 

Ο πλοβομ βί δες

Α να φέ ρε ται ό τι χρη σι μο ποι ή θη κε, 

στο Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο α πό τους 

Γερ μα νούς, με γά λο μέ ρος ο πλο βομ-

βί δων για δια νο μή προ κη ρύ ξε ων. Το 

Granatbuchse 39 ή ταν έ νας προ ω θη-

τής χει ρο βομ βί δων, έ βα λε γερ μα νι κές 

ο πλο βομ βί δες προ κη ρύ ξε ων Gewehr 

Propagandagranate. Συγ χρό νως και οι 

Γάλ λοι και οι Γερ μα νοί προ σπά θη σαν 

να ρί ξουν ο πλο βομ βί δες προ κη ρύ ξε ων, 

αλ λά γρή γο ρα συ νει δη το ποί η σαν ό τι 

έ νας στρα τιώ της που στέκε ται όρ θιος 

για να ρί ξει μια χει ρο βομ βί δα προ πα-

γάν δας, ή ταν έ νας εύ κο λος στό χος για 

έ ναν ε λεύ θε ρο σκο πευ τή.

Διά δο ση Προ κη ρύ ξε ων με 

Πυ ραύ λους

Κα τά τη διάρ κεια του Ι σπα νι κού 

Εμφύ λιου πο λέ μου οι «Δη μο κρα τι κοί» 

με ρι κές φο ρές χρη σι μο ποί η σαν μι-

κρούς πυ ραύ λους για να δια νεί μουν 

προ κη ρύ ξεις προ πα γάν δας στις δυ νά-

μεις φαλαγ γι τών του Φράν κο. Οι προ-

κη ρύ ξεις ή ταν σε έ να δια μέ ρι σμα στο 

μέ τω πο του πυ ραύ λου, μί α ε κρη κτι κή 

γό μω ση κο ντά πί σω, που α κο λου θή θη-

κε α πό τα καύσι μα πυ ρί τι δας.

Κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκό-
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σμιου Πο λέ μου το πο θε τή θη καν προ-

κη ρύ ξεις ε σω τε ρι κά σε πύ ραυ λους. Οι 

Γερ μα νοί εί χαν διά φο ρους πυ ραύ λους 

που σχε διά στη καν για να δια νέ μουν 

προ κη ρύ ξεις στις ε χθρι κές γραμ μές. 

Προς το τέ λος του πο λέ μου χρη σι μο-

ποί η σαν ε πί σης τους πυ ραύ λους β-1 

για να φέ ρουν προκη ρύ ξεις σε διά φο-

ρες πε ρι πτώ σεις.

Ο γερ μα νός συγ γρα φέ ας Klaus 

Kirchner λέ ει ό τι ο πύ ραυ λος εί χε έ να 

πλε ο νέ κτη μα α πό τα βλή μα τα πυ ρο βο-

λι κού προ πα γάν δας, ε πει δή μπο ρού σε 

να φορ τω θεί με τις πιο πρό σφα τες 

ει δή σεις του με τώ που. Ή ταν ε πί σης 

ε λα φρύς και αρ κε τά κι νη τικός για να 

ε κτο ξευ τεί με α κρί βεια πα ντού, α νε-

ξάρ τη τα α πό την έ κτα ση. Οι Γερμα νοί 

χρη σι μο ποί η σαν αυ τόν τον πύ ραυ λο 

προ πα γάν δας α πό το 1941 μέ χρι το 

τέλος του πο λέ μου.

Τον Ιού νιο του 1944, η Γερ μα νί α 

διέ νει με προ κη ρύ ξεις στους συμ μά-

χους στη Με γά λη Βρε τα νί α, το Βέλ γιο, 

και την Ολ λαν δί α χρη σι μο ποιώ ντας το 

εκ θεια σμένο «ό πλο εκ δί κη σής τους» το 

V1 πύ ραυ λο. Οι προ κη ρύ ξεις το πο θε τή-

θη καν σε ένα μι κρό με ταλ λι κό κου τί, 

το ο ποί ο ε κτι νά χτη κε αυ τό μα τα α πό 

μια τρύ πα κοντά στο φτε ρό μό λις η 

μη χα νή έ σβη νε. Ο V1 ε ξο πλί στη κε με 

έ να με τρη τή ε πα να στά σε ων, ο ο ποί-

ος διέ κο ψε τη μη χα νή με τά α πό έ ναν 

προ σχε δια σμέ νο α ριθ μό στρο φών. Η 

βόμ βα πή γε έ πει τα σε μί α α πό το μη κα-

τα κό ρυ φο βου τιά και η πρό σκρουση 

Γερμανοί στρατιώτες γεμί-
ζουν προκηρύξεις στους πυ-
ραύλους πριν τη χρήση τους 
ενάντια στους συμμάχους 
στην Ιταλία, το 1944.

Γερμανικός V1 πύραυλος του 
Β΄Παγκόσμιου Πολέμου.

▲

▲
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ή ταν σχε δόν στιγ μιαί α.

Διά φο ρες γερ μα νι κές προ κη ρύ ξεις 

πα ρου σί α σαν α πλά τη φρά ση «V1» 

στο μέτω πο. Προ φα νώς οι Γερ μα νοί 

θε ώ ρη σαν ό τι η ί δια η θέ α μιας τέ τοιας 

φρά σης ήταν αρ κε τή να τρο μο κρα τή-

σει τους συμ μά χους. Α πό τα 30.000 V1 

που κα τα σκευά στη καν, πε ρί που 10.000 

ε κτο ξεύ τη καν στην Αγ γλί α. Α πό αυ τούς, 

πε ρί που 7.000 εί χαν ε πι τυχή «χτυ πή μα-

τα», δε δο μέ νου ό τι προ σγειώ θη καν 

κά που στην Αγ γλί α. Πε ρί που κατά το 

ή μι συ, 3.876, που προ σγειώ νο νται στην 

πε ριο χή του με γα λύ τε ρου Λον δί νου. 

Έ νας σχε δόν ί σος α ριθ μός κα ταρ ρί φθη-

κε ή συ ντρί φθη κε στα δε μέ να μπα λό νια 

Α/Α φραγ μά των.

Η χρή ση των πυ ραύ λων για να δια-

δώ σουν πο λι τι κές προ κη ρύ ξεις προ πα-

γάν δας στη Γερ μα νί α και α κό μη και στο 

Βε ρο λί νο κα τά τη διάρ κεια του Ψυ χρού 

Πολέ μου, εί ναι κα λά τεκ μη ριω μέ νη. Σή-

με ρα με τα ξύ άλ λων χω ρών, ο Πο λω νι-

κός στρα τός χρη σι μο ποιεί πυ ραύ λους 

προ κη ρύ ξε ων.

Διά δο ση Ναρ κών Ξη ράς

Οι δια νο μείς προ κη ρύ ξε ων α πό 

νάρκες ε δά φους, σχε διά στη καν για 

να δια νεί μουν έ να πα κέ το προ κη ρύ-

ξε ων κο ντά στα ε χθρι κά στρα τό πε δα 

βά σε ων, ή κα τά μή κος του ε χθρού. 

Στη νάρ κη φυ τεύτη κε μί α θρυαλ λί δα, 

μια συ σκευ ή χρο νι κής κα θυ στέ ρη σης, 

ή έ να κα λώ διο τα ξιδιού. Χρη σι μο ποι ή-

θη κε πι θα νώς α πό τις πε ρι πό λους μα-

κρο χρό νιας σει ράς στο Βιετ νάμ.

Πλω τή διά δο ση

Η πλω τή τε χνι κή διά δο σης εί ναι συ γκρι-

τι κά α πλή και α νέ ξο δη. Το υ λι κό προ πα-

γάν δας το πο θε τεί ται στα ε πι πλέ ο ντα, α διά-

βρο χα ε μπο ρευ μα το κι βώ τια, τα οποία 

και πέ φτουν α πό α ε ρο σκά φη, σκά φη, ή 

βάρ κες σε προ κα θο ρι σμέ νες θέ σεις. Οι 

ά νε μοι ε πι κρά τη σης, οι πα λίρ ροιες και τα 

ρεύ μα τα φέρ νουν τα ε πι πλέ ο ντα ε μπο ρευ-

μα το κι βώ τια στην πε ριο χή στό χων κα τά 

μή κος των πα ρα λιών. Τα ε μπο ρευ μα το κι-

βώ τια μπο ρούν να εί ναι ξύλι να, μπα μπού, 

πλα στι κό, γυα λί ή πα ρό μοια υ λι κά.

Πι θα νώς η δια ση μό τε ρη χρή ση της 

πλω τής τε χνι κής διά δο σης, ή ταν η εκ-

στρα τεί α πα ρα πλη ρο φό ρη σης που χρη-

σι μο ποι ή θη κε κα τά τη διάρ κεια της ε πι-

Παραδείγματα επιπλεόντων σωμάτων 
προκηρύξεων.
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χεί ρη σης «θύ ελ λα ε ρή μου». Προ κει μέ νου 

να πει στούν οι ι ρα κι νές δυ νά μεις για θα-

λάσ σια ει σβο λή, τυ πώ θη κε μί α προ κή ρυ ξη 

α σφα λούς πα ρά δο σης, που α πεικό νι σε το 

πρό σω πο ε νός πο λε μι στή ναυ τι κού σε έ να 

ω κε ά νιο κύ μα, που κρα τά ένα αι μα τη ρό 

μα χαί ρι Kabar. 10.000 πλα στι κά μπου κά λια 

ύ δα τος ε πέ πλευ σαν ε πά νω στις πα ρα λί ες 

του Κου βέ ιτ α πό τα ναυ τι κά σκά φη (με ρι-

κοί λέ νε ό τι 12.000 πλω τή ρες έ πε σαν στη 

θά λασ σα α πό έ να πλη ρω μέ νο λα θρέ μπο ρο 

α πό τα ε νω μέ να ε μι ρά τα Αρά βων, κα τά 

μή κος της α πό το Κου βέ ιτ α κτής). Τα α ε ρο-

σκά φη έ ρι ξαν άλ λα 90.000. Τα μπου κά λια 

βγή καν στην ξη ρά στις 14 Ια νουα ρί ου, 

μί α η μέ ρα πριν α πό την προ θεσμί α της 

15ης Ια νουα ρί ου, που δό θη καν στο Ι ράκ 

για να α ποσύ ρει τις δυ νά μεις τους α πό το 

Κου βέ ιτ. Το σχέ διο ή ταν μια πλή ρης ε πι τυ-

χία. Οι ι ρα κι νές δυ νά μεις έ λα βαν διά τα ξη 

πα ρα κτί ου α μύ νης, πα ρα συ ρό με νες από 

θα λάσ σιο θέ μα της προ κή ρυ ξης, ε νώ τε λι κά 

οι δυ νά μεις συ να σπι σμού ε πιτέ θη καν α πό 

τη δυ τι κή έ ρη μο. 

Στο Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο τα α ε ρο-

σκά φη διέ νει μαν συμ μα χι κά τσι γά ρα, 

σπόρους, σα πού νι, κα φέ, και α κό μη τσά-

ντες τσα γιού για να δια τη ρή σει το η θι κό 

των πο λι τών των κα τει λημ μέ νων ε θνών.

Κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου του 

Βιετ νάμ, στάλ θη καν πά νω α πό 250.000 

τσά ντες ε πι πλε ό ντων σω μά των, γε μά-

τες με προ κη ρύ ξεις και δώ ρα προ πα-

γάν δας για τους α γρό τες και τους ψα-

ρά δες κα τά μή κος των υ δά τι νων ο δών 

του mekong δέλ τα. Ε κατομ μύ ρια ε πι-

πλέ ο ντα σώ μα τα το πο θε τή θη καν στο 

νε ρό σε μί α η μέ ρα. 

ΠΡΟ ΒΟ ΛΗ ΜΗ ΝΥ ΜΑ ΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙ ΚΟ ΝΩΝ ΜΕΣΩ 

ΠΡΟ ΒΟ ΛΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝ ΝΕ ΦΑ
Στο Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο ο κ. Shaw 

υπέ βα λε έκ θε ση με πρό τα ση μιας συ σκευ-

ής προ βο λής μη νυ μά των και ει κό νων στα 

σύν νε φα, που ο τα ξί αρ χος Penney του 

εί χε α φή σει. Εί ναι δυ να τόν με έ ναν ει δι κό 

προ βο λέ α να ρι χτούν σύ ντο μα μη νύ μα-

τα ή α πλές ει κό νες προς τα σύν νε φα. Οι 

ό ροι σύν νε φων που α παι τού νται εί ναι 

cumulous σε 2.000 έ ως 3.000 πό δια και 

η δια φά νεια προ βάλ λε ται α πό έ να έ ως 

Προκήρυξη που διανεμήθηκε υποθαλάσσια στον πόλεμο του Κόλπου.
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τέσ σε ρα μί λια, σύμ φω να με τις και ρι κές 

συν θή κες. Με αυ τούς τους ό ρους οι δια-

δι κα σί ες μπο ρούν να αρ χί σουν μι σή ώ ρα 

με τά α πό το η λιο βα σί λε μα σε μια α πό στα-

ση μι σού μι λί ου α πό την πρώ τη γραμ μή, 

με προβο λή ε πι στο λών και ει κό νων προς 

τα σύν νε φα, ώ στε να τα δια βά σουν ή να 

δουν τα ε χθρι κά στρα τεύ μα τα.

Υ πήρ ξαν πει ρά μα τα στο Βιετ νάμ το 

1968 ό που C-47 α ε ρο σκά φη χρη σι μο-

ποι ή θη καν για μη νύ μα τα προ γράμ μα τος 

underside σύν νε φων. Ο Bill Tyner, πρώ ην 

α ξιω μα τι κός σύν δε σμος S3 του 10ου Τάγ-

μα τος ΨΕ στο Βιετ νάμ, α νέ φε ρε ό τι, με 

ι δέ α την ται νί α Batman, χρη σι μο ποι ή θη-

καν α νε πι τυ χώς σύμ βο λα, ό πως «Chieu 

Hoi» (α νοι κτές α γκά λες) ή η ση μαί α της 

Δη μο κρα τί ας του Βιετ νάμ.

Φη μο λο γή θη κε ό τι μια τέ τοια ε πι χεί-

ρη ση ε ξε τά στη κε το 1990, ό ταν υ πήρ ξε 

κά ποια συ ζή τη ση της προ βο λής ει κό-

νων ο λο γραμ μά των στη Βα γδά τη, για 

να α πο δυ να μώ σουν ή να α να τρέ ψουν το 

Σα ντάμ Χου σε ΐν. Η ι στο ρί α εμ φα νίζε ται 

πά λι το 1994 με μπλε α κτί να. Τέ τοια σχέ-

δια συ νε χί ζουν και ε ξε τά ζο νται σή με ρα 

στο στρα τό πε δο Bragg στις Η ΠΑ.

HΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ 
ΠΡΟ ΚΗ ΡΥ ΞΕ ΩΝ

Σή με ρα το δια δί κτυο α πο τε λεί ένα 

ι σχυ ρό μέ σο διε ξα γω γής Ψυ χο λο γι κών 

Ε πι χει ρή σε ων, ό που προ κη ρύ ξεις σε 

η λε κτρο νι κή μορ φή, μπο ρούν να δια νε-

μη θούν. Ο Κυ βερ νο πό λε μος εί ναι πλέ ον 

γε γο νός.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

✎ Πο λυαί νου Στρα τη γή μα τα, Βι βλί α 1 και 2.

✎ Η ρο δό του Ι στο ρί αι, VIII, 22.

✎ htm/www. PSYOPS PSYWAR.com
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΔΒ) Δημήτριος Κουτρουμάνης

Η γνώση 
είναι δύναμη

 
Με τη λέ ξη αυ τή εν νο ού με την ε νέρ γεια που 

κά νει  ο νους μας, για να έρ θου με σε ε πα φή 

με κά τι, κα θώς και τις ε μπει ρί ες που ή δη έ χου με βιώ σει και έ χουν γί νει πλέ ον 

κτή μα μας. Έτσι λέ με «αυ τός έ χει πολ λές γνώ σεις» ή «αυ τό μου εί ναι γνω στό». 

Αυ τός είναι έ νας ο ρι σμός που συ να ντού με στα λε ξι κά ε άν α να ζη τή σου με το 

πώς ο ρί ζεται η γνώ ση. Ό μως και η γνω ρι μί α πραγ μά των, η κα το χή γνώ σε ων, η 

πεί ρα, η σο φί α, η σύ νε ση, η φρό νη ση εί ναι αυ τό που λέ με γνώ ση. Σε άλ λο λε-

ξι κό ο ρί ζε ται πως Γνώ ση εί ναι η κα τα νό η ση ε νός θέ  μα τος,  εν  δε  χο μέ  νως 

με την ι κα νό τη τα να τη χρη σι μο ποι ή σου με για 

συ γκε κρι μέ νο σκο πό. Στη ση με ρι νή ε πο χή, η 

Γνώ ση συνδέ ε ται με την Έ ρευ να, την Και-

νο το μί  α και  τις  Νέ ες Τε χνο λο γί  ες. 

Πολ λοί ε ρευ νη τές και δια νο η τές 

ταυ τίζουν τις προ ο δευ μέ νες 

κοι νω νί ες με την Κοι νω νί α 

τ η ς  Γ ν ώ  σ η ς  κ α ι 

την Οι  κο νο μί  α 

της Γνώ σης.
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Η Γνώ ση στη Δια δι κα σί α της 
Πα ρα γω γής

Έ νας νέ ος σχε τι κός το μέ ας που εμ-

φα νί ζε ται σή με ρα εί ναι η Διαχεί ρι ση της 

Γνώ σης, (Knowledge Management), ό πως 

ε πί σης και το λε γό με νο «learn to learn». Η 

γνώ ση δια φέρει α πό ό λα τα υ πό λοι πα μέ-

σα πα ρα γω γής στο ό τι δεν μπο ρεί να κλη-

ρο νο μη θεί ή να κλη ρο δο τη θεί. Πρέ πει να 

την α πο κτή σει κα νείς α πό μό νος, και ό λοι 

ξεκι νού με α πό το ί διο ε πί πε δο α μά θειας. 

Στη γνώ ση σή με ρα με την ε ξέ λι ξη της τε-

χνο λο γί ας και του δια δι κτύ ου (internet) 

μπο ρεί κα νείς να έ χει πά ντα πρό σβα ση, 

από σχε δόν ο ποιο δή πο τε ση μεί ο του πλα-

νή τη. Κά θε άν θρω πος έ χει τη δυ να τό τητα 

να α πο κτή σει γνώ σεις σε ο ποιο δή πο τε 

εκ παι δευ τι κό ί δρυ μα με κω δι κο ποι η μέ νη 

δια δι κα σί α εκ μά θη σης και ό χι σαν μα θη-

τευό με νος δί πλα σ’ έ να α φεντι κό ό πως 

στο πα ρελ θόν. Τα ά το μα με ι διαί τε ρα 

προ σό ντα και γνώ σεις, στην κοι νω νί α της 

γνώ σης α πο κτούν με γα λύ τε ρη ε λευ θε ρί α 

και κι νη τι κό τη τα. Η γνώ ση δεν μοιά ζει με 

τις πα ρα δο σια κές ει δι κεύ σεις, οι ο ποί ες 

αλ λά ζουν με πο λύ αρ γό ρυθ μό.

Μί α ε πί σκε ψη, από έ να ση με ρι νό τε χνί-

τη, σ’ έ να Μου σεί ο που εκ θέ τει ερ γα λεί α 

που χρη σιμο ποιού σαν ει δι κευ μέ νοι τε χνί-

τες τα τε λευ ταί α χρό νια της Ρω μα ϊ κής Αυ-

τοκρα το ρί ας, δε θα τον ε ξέ πλητ τε. Θα τα 

α να γνώ ρι ζε α μέ σως για τί δε θα διέ φεραν 

και πο λύ α πό τα ερ γα λεί α που χρη σι μο-

ποιεί σή με ρα. Ε πο μέ νως ή ταν λο γικό να 

θε ω ρη θεί ε πί τό σους αιώ νες ό τι η κα τάρ-

τι ση που εί χε α πο κτή σει κα νείς μέ χρι τα 

17-18 χρό νια της η λι κί ας του αρ κού σε για 

μια ο λό κλη ρη ζω ή. Α ντί θετα, η γνώ ση τον 

21ο αιώ να α παρ χαιώ νε ται γρή γο ρα και οι 

εργα ζό με νοι της γνώ σης εί ναι υ πο χρε ω μέ-

νοι να ξα να γυ ρί ζουν τα κτι κά στα θρα νί α 

για να δια τη ρή σουν την ερ γα σί α τους. Η 

συ νε χής εκ παί δευ ση των ή δη μορ φω μέ-

νων ερ γα ζο μέ νων και στε λε χών θα α πο τε-

λέ σει πυ ρή να α νά πτυ ξης στην κοι νω νί α. 

Η δι δα σκό με νη ύ λη θα πα ρα δί δε ται με 

τρό πο μη πα ρα δο σια κό. Με σε μι νά ρια, 

εκ παι δευ τι κά προ γράμ μα τα online στους 

Η/Υ και με δι δα σκα λί α εξ α ποστά σε ως 

στα πα ρα δο σια κά Πα νε πι στή μια.

Η ε πα νά στα ση της πλη ρο φό ρη σης, 

που α να μέ νε ται να έ χει τε ρά στιες ε πι-

πτώσεις στον το μέ α της εκ παί δευ σης και 

των πα ρα δο σια κών σχο λών και πα νε πι στη-

μί ων, κα θώς και των στρα τιω τι κών σχο-

λών, θα έ χει α κό μη με γα λύ τε ρη ε πί πτω ση 

στην εκ παί δευ ση των ερ γα ζο μέ νων. Οι 
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ερ γα ζό με νοι ό λων των το μέ ων της γνώ-

σης έ χουν την τά ση να ταυ τί ζο νται με 

τις γνώ σεις τους. Στην πλειο νό τητά τους 

νιώ θουν ό τι έ χουν πε ρισ σό τε ρα κοι νά ση-

μεί α με τους ο μό λο γούς τους που α σκούν 

την ί δια ει δι κό τη τα και ε πάγ γελ μα σε άλ λο 

ορ γα νι σμό, πα ρά με συ να δέλ φους τους 

οι ο ποί οι ερ γά ζο νται σε άλ λον το μέ α γνώ-

σης, αλ λά είναι δε μέ νοι με την ε ται ρεί α ή 

ορ γα νι σμό. Οι ερ γα ζό με νοι αυ τοί μπο ρεί 

να εί ναι δε μένοι με την ορ γά νω ση τους 

και να αι σθά νο νται ά νε τα, αλ λά ο πρώ τος 

όρ κος πί στης που δί νουν εί ναι στον κλά δο 

της ει δι κό τη τας στον ο ποί ο α νή κουν. Η 

α ναγνώ ρι ση της ση μα σί ας που α πο κτούν 

η γνώ ση και οι δε ξιό τη τες κά θε στε λέ χους 

έ χει ως ε πα κό λου θο τη γε νί κευ ση της ε ξει-

δί κευ σης, και οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης 

εί ναι ι διαί τε ρα κι νη τι κοί στο φά σμα της 

ει δι κό τη τας τους. Δε δυ σκο λεύ ο νται να 

αλ λά ξουν πα νε πι στή μιο, ε ται ρεί α, ορ γα νι-

σμό ή χώ ρα, ό σο δρα στη ριο ποιού νται και 

ε ξε λίσ σο νται στον ί διο χώ ρο γνώ σης.

Σή με ρα θε ω ρού με α κό μη δε δο μέ νη 

υ πό θε ση ό τι το προ σω πι κό μιας ε ται ρεί ας 

θα ερ γά ζε ται με πλή ρη α πα σχό λη ση και 

την ί δια υ πό θε ση υ ιο θε τούν ό λοι οι νό μοι 

και σχε δόν ό λοι οι κα νο νι σμοί ερ γα σί ας, 

α κό μη και ό λες οι συλ λο γικές συμ βά σεις 

που ι σχύ ουν και στη χώ ρα μας. Έ να πράγ-

μα ό μως που φαί νε ται ήδη ξε κά θα ρα εί ναι 

ό τι η α να τέλ λου σα κοι νω νί α της γνώ σης 

και η οι κο νο μί α της γνώ σης, θα δια φέ-

ρουν ρι ζι κά α πό την κοι νω νί α και την 

οι κο νο μί α του τέλους του 20ου αιώ να.

Η προ σφο ρά νέ ων αν θρώ πων στην 

α γο ρά ερ γα σί ας θα μειω θεί, ο αυ ξα νό με-

νος α ριθ μός αν θρώ πων (ά νω των 50 χρό-

νων, αν η κα τά στα ση της υ γεί ας τους το 

ε πιτρέ πει) θα συ νε χί σει να ερ γά ζε ται, αλ λά 

ό χι α να γκα στι κά με πλή ρη α πα σχό ληση. 

Θα α νή κουν στον ε νερ γό πλη θυ σμό υ πό 

νέ ες και δια φο ρε τι κές συν θή κες. Πι θα νώς 

με συμ βά σεις ο ρι σμέ νου χρό νου, με ρι κής 

α πα σχό λη σης, ως σύμ βου λοι, με ει δι κή 

α νά θε ση ερ γα σί ας κτλ. Τον προ η γού με νο 

αιώ να προ ϋ πό θε ση για κάθε ε πι χει ρη μα-

τι κή δρά ση, ή ταν το κε φά λαιο. Σή με ρα, 
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κύ ριος πό ρος θα εί ναι η γνώ ση και οι 

ερ γα ζό με νοι της γνώ σης θα α πο τε λούν 

την ι σχυ ρό τε ρη ο μά δα του συ νό λου των 

ερ γα ζο μέ νων. Τα βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά 

της κοι νω νί ας αυ τής, θα εί ναι:

✓ Έλ λει ψη γε ω γρα φι κών πε ριο ρι-

σμών, διό τι η γνώ ση τα ξι δεύ ει ευ κο λό-

τερα και α πό το χρή μα.

✓ Κι νη τι κό τη τα και πα ρα γω γή μό νο για 

ό ποιον έ χει τις α να γκαί ες ι κα νότη τες. Δεν 

αρ κεί, λοι πόν, η αρ χι κή α κα δη μα ϊ κή μόρ-

φω ση. Α παι τεί ται, ό λο και πε ρισ σό τε ρο, 

συ νε χής ε νη μέ ρω ση και με τεκ παί δευ ση.

✓ Ο ποιοσ δή πο τε θα μπο ρεί να α πο-

κτή σει «το μέ σο πα ρα γω γής» δη λα δή τη 

γνώ ση που α παι τεί ται για κά θε θέ ση ερ γα-

σί ας, χω ρίς αυ τό να ση μαί νει ό τι μπορεί να 

δια τη ρή σει αυ τό το συ γκρι τι κό πλε ο νέ κτη-

μα και να ε ξα σφα λί σει την ε πι τυ χί α, αν δεν 

πα ρα κο λου θή σει ο ί διος τις ε ξε λί ξεις.

✓ Τί πο τε δεν μπο ρεί πια να εγ γυ η θεί 

μα κρο χρό νια την ε πι τυ χί α μας. Ού τε η 

πο λυ πό θη τη μο νι μό τη τα στη χώ ρα μας 

θα εί ναι πια δια τη ρή σι μη.

O συν δυα σμός αυ τών των 

χα ρα κτη ρι στι κών δια μορ φώ νει 

μια κοι νω νί α ά κρως α ντα γω νι στι-

κή τό σο για τις ε πι χει ρή σεις, τα 

έ θνη, τα κρά τη ό σο και για τους 

ερ γα ζό με νους. Η τε χνο λο γί α της 

πλη ροφο ρι κής, αν και εί ναι μό νο 

μί α α πό τις πολ λές νέ ες ι διαι τε-

ρό τη τες της ε πόμε νης κοι νω νί ας, 

έ χει ή δη φέ ρει έ να πο λύ ση μα ντι κό 

α πο τέ λε σμα. Προ σφέ ρει τη δυ να-

τό τη τα της σχε δόν στιγ μιαί ας διά δο-

σης της πλη ρο φο ρί ας και την καθι στά 

προ σβά σι μη στον κα θέ να, ώ στε να τη 

με τα τρέ ψει σε γνώ ση και να την αξιο ποι-

ή σει. Ο α ντα γω νι σμός ε ντεί νε ται διό τι το 

internet πλη ρο φο ρεί τους εν δυ νά μει πε-

λά τες και προ μη θευ τές σε ο ποιο δή πο τε 

ση μεί ο του πλα νή τη για τις τι μές ό λων 

των προ ϊ ό ντων και υπη ρε σιών. Η πιο 

ε ντυ πω σια κή α νά πτυ ξη θα πα ρα τη ρη θεί 

σε ερ γα ζό με νους της γνώ σης, ό πως των 

“τε χνι κών ε παγ γελ μά των” τε χνι κοί Η/Υ, 

προ γραμ μα τι στές, μικρο βιο λό γοι σε κλι-

νι κά ερ γα στή ρια, τε χνι κοί πα ρα γω γής, 

βο η θοί στα νο μικά ε παγ γέλ μα τα και βο η-

θοί στα ια τρι κά ε παγ γέλ μα τα. Οι ερ γα ζό-

με νοι αυ τής της κα τη γο ρί ας προ σφέ ρουν 

συγ χρό νως χει ρω να κτι κή και πνευ μα τι κή 

ερ γα σία. Στην πραγ μα τι κό τη τα κα τα να λώ-

νουν πε ρισ σό τε ρο χρό νο δου λεύ ο ντας με 

τα χέ ρια πα ρά με τον ε γκέ φα λο τους. Για 

τη χει ρω να κτι κή ερ γα σί α τους ό μως χρειά-

ζε ται με γά λη θε ω ρη τι κή γνώ ση, η ο ποί α 

α πο κτά ται με α κα δη μα ϊ κή κα τάρτι ση, και 

ό χι με πρα κτι κή ε ξά σκη ση.

Ό πως α κρι βώς τον 20ο αιώ να οι ανει δί-

κευ τοι ερ γά τες α πο τε λού σαν την κυ ρί αρ χη 

κοι νω νι κή και πο λι τι κή δύ να μη στον το μέ α 

της βιο μη χα νί ας, έ τσι και οι τε χνι κοί της γνώ-

σης εν δέ χεται να γί νουν η με γα λύ τε ρη 

κοι νω νι κή -ί σως 
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πο λι τι κή- δύ να μη τις ε πό με νες δε κα ε τί ες. 

Η δο μή της νέ ας κοι νω νί ας αρ χί ζει να δια-

φέ ρει α πό τη δο μή της κοι νω νί ας στην 

ο ποί α ζού με. Τον 20ο αιώ να εί χα με ρα γδαί α 

συρ ρί κνω ση του το μέ α της γε ωρ γί ας και 

α πό το Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο και με τά η 

βιο μη χα νι κή πα ρα γω γή τρι πλασιά στη κε σε 

ό γκο στις α νε πτυγ μέ νες χώ ρες και οι τι μές 

των βιο μη χα νι κών προ ϊ ό ντων μειώ θη καν 

στα δια κά. Α ντί θε τα, το κό στος προ ϊ ό ντων 

γνώ σης -ό πως εί ναι η παι δεί α και η ια τρι κή 

πε ρί θαλ ψη- τρι πλα σιά στη κε σε στα θε ρές τι-

μές. Η μεί ω ση συμ βο λής της γε ωρ γί ας στην 

πα ρα γω γή πλού του, αλ λά και ως πη γής 

ει σο δή μα τος, δη μιουρ γού σε τις συν θή κες 

για την ε ξά πλω ση ε νός προ στα τευτι σμού 

για τα γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα, σε βαθ μό που 

κα νείς δε θα μπο ρού σε να φαντα στεί πριν 

α πό το Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο. Πο λύ πι θα-

νόν, με τον ί διο τρό πο, η εξα σθέ νη ση της 

βιο μη χα νί ας να πυ ρο δο τή σει μί α έ ξαρ ση 

προ στα τευ τι σμού για τα βιο μη χα νι κά προ-

ϊ ό ντα. Η μα ζι κή α γο ρά που α να δεί χτη κε σε 

ό λες τις οικο νο μί ες των πλού σιων χω ρών 

με τά το Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο, ή ταν ε ξαρ-

χής προκα θο ρι σμέ νη α πό τη νε ο λαί α. Τώ ρα 

θα προσ διο ρί ζε ται α πό τους με σή λι κες, ή 

ί σως και το πι θα νό τε ρο δια σπα στεί σε δύ ο 

α γο ρές. Μί α μα ζι κή με γά λη α γο ρά, προσ-

διο ρι σμέ νη α πό τους με σή λι κες, και μί α μι-

κρό τε ρη α γο ρά προσ διο ρι σμέ νη α πό τους 

νέ ους. Ό πως φαί νε ται, έ νας άλ λος ε πι χει ρη-

μα τι κός το μέ ας με τα χύ ρυθ μό α νά πτυ ξης, 

πα γκο σμί ως, θα εί ναι η πα ρο χή υ πη ρε σιών 

συ νε χούς κατάρ τι σης και εκ παί δευ σης των 

ή δη μορ φω μέ νων και ε νη λί κων.

Το μέλ λον και η ε πι τυ χί α μας κα θο ρί ζο-

νται α πό την ι κα νό τη τά μας να α ξιοποιού-

με τον πλέ ον πο λύ τι μο πό ρο μας, τη γνώ-

ση. Στην αρ χή του 21ου αιώ να ει σερ χό μα-

στε σε μια επο χή ό που οι πα ρα δο σια κοί 

πυ λώ νες οι κο νο μι κής δύ να μης -κε φά λαιο, 

γη, πρώτες ύ λες, τε χνο λο γί α- δεν α πο τε-

λούν τους κα θο ρι στι κούς πα ρά γο ντες 

ε πι τυχί ας για μί α ε πι χεί ρη ση. Ε πο μέ νως, 

οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης συλ λο γι κά 

κα τέ χουν τα μέ σα πα ρα γω γής.

Η α πο τε λε σμα τι κή γνώ ση εί ναι ε ξει δι-

κευ μέ νη. Με άλ λα λό για, οι ερ γα ζό με νοι της 

γνώ σης χρειά ζο νται και αυ τοί πρό σβα ση 

σε μια ε πι χεί ρη ση, η ο ποί α θα συ γκε ντρώ-

νει ε πι τε λεί α στε λε χών και θα α ξιο ποιεί τις 

δια φο ρε τι κές ειδι κό τη τες τους για την υ λο-

ποί η ση κοι νού τε λι κού προ ϊ ό ντος.

Ο πιο κα ταρ τι σμέ νος κα θη γη τής εί-

ναι α πο τε λε σμα τι κός μό νο ό ταν εί ναι 

μέ λος του δι δα κτι κού προ σω πι κού ε νός 

σχο λεί ου ή πα νε πι στη μί ου. Ο πιο ε πι τυ-

χη μέ νος σύμ βου λος σε θέ μα τα α νά πτυ-

ξης προ ϊ ό ντων εί ναι α πο τε λε σμα τι κός 

μό νο αν συ να ντή σει μια ε ται ρεί α ι κα νή 

να με τα τρέ ψει τις συμ βου λές του σε 

πρά ξεις. Ο ευ φυέστα τος προ γραμ μα-

τι στής χρειά ζε ται έ ναν κα τα σκευα στή 

hardware προ ϊ ό ντων. Α ντίστρο φα βέ-

βαια, το σχο λεί ο χρειά ζε ται τον κα θη γη-

τή, η ε ται ρεί α χρειά ζε ται τον ει δι κό για 

την α νά πτυ ξη των προ ϊ ό ντων της και 

ο κα τα σκευα στής Η/Υ χρειά ζε ται τον 

προ γραμ μα τι στή. Έ τσι οι ερ γα ζό με νοι 

της γνώ σης γί νο νται ε ξίσου ι σο δύ να μοι 

με τους ερ γο δό τες, στους ο ποί ους προ-

σφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους.

Στο μέλ λον θα υ πάρ χουν δύ ο ξε-

χω ρι στές κα τη γο ρί ες ερ γα ζο μέ νων, 

α πο τε λού με νες η μια α πό ερ γαζό με-

νους κά τω των 50 ε τών και η άλ λη 

α πό ερ γα ζό με νους ά νω των 50 ε τών. 

Ή ο μά δα των νε ό τε ρων σε η λι κί α θα 

χρεια στεί το στα θε ρό ει σό δη μα μιας μό-

νι μης θέσης ή, του λά χι στον, δια δο χι κές 

θέ σεις πλή ρους α πα σχό λη σης. Ε νώ οι 

η λι κιωμέ νοι θα έ χουν με γα λύ τε ρη ε πι-

λο γή και θα μπο ρούν να συν δυά ζουν 
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πα ρα δο σιακές θέ σεις ερ γα σί ας με μη 

συμ βα τι κές θέ σεις και να δια θέ τουν τον 

ε λεύ θερο χρό νο τους σε ο ποιο δή πο τε 

συν δυα σμό τους ται ριά ζει κα λύ τε ρα.

Πο λύ πι θα νόν ο χω ρι σμός αυ τός του 

ερ γα τι κού δυ να μι κού σε δύ ο ο μά δες να 

αρχί σει α πό τις γυ ναί κες με ε παγ γέλ μα τα 

τε χνι κών γνώ σε ων, οι ο ποί ες ελ πίζου με 

να έ χουν τη δυ να τό τη τα δια κο πής της ερ-

γα σί ας τους για 10 χρό νια, προ κει μέ νου 

να α σχο λη θούν με τα παι διά τους, και 

ε πι στρο φής στον ε παγ γελ μα τικό στί βο.

Η πε ρί ο δος ερ γα σί ας των αν θρώ πων 

συ χνά θα έ χει διάρ κεια ί σως και 50 χρό-

νια, πράγ μα πρω τό γνω ρο στην αν θρώ-

πι νη ι στο ρί α. Και ό λοι συμ φω νού με πως 

50 χρόνια θα εί ναι πο λύ με γά λο διά στη-

μα για έ να εί δος ερ γα σί ας. Οι φρά σεις 

δεύ τερη κα ριέ ρα, και δεύ τε ρο ή μι συ της 

ζω ής, έ χουν ή δη γί νει της μό δας στην 

Α μερι κή και στη Βό ρεια Ευ ρώ πη.

Μπο ρού με να υ πο θέ σου με με σι γου-

ριά ό τι η κοι νω νί α του 2030 θα εί ναι πο-

λύ διαφο ρε τι κή α πό τη ση με ρι νή. Δε θα 

κυ ριαρ χεί ται ού τε θα δια μορ φώ νε ται 

καν από την ε πα νά στα ση της πλη ρο-

φο ρι κής, η ο ποί α θα παί ζει ση μα ντι κό 

ρό λο, αλ λά θα εί ναι μό νο μί α α πό τις 

νέ ες τε χνο λο γί ες. Τα χα ρα κτη ρι στι κά 

της ε πό μενης κοι νω νί ας, ό πως και 

ε κεί να των προ κα τό χων της, θα εί ναι οι 

νέ οι θε σμοί και νέ ες θε ω ρί ες, οι ι δε ο λο-

γί ες και οι προ βλη μα τι σμοί.

Το χα ρα κτηρι στι κό γνώ ρι σμα των ε πι-

τυ χη μέ νων ε πι χει ρή σε ων πλέ ον, δε θα 

έ γκει ται στο αν εί ναι Ια πω νι κές, Α με ρι-

κά νι κες, ή Ευ ρω πα ϊ κές. Η ε πι τυ χί α στη 

νέ α κοι νωνί α της γνώ σης, θα κρί νε ται με 

βά ση τις ι κα νό τη τες των ε πι χει ρή σε ων 

να δημιουρ γούν γνώ ση. Σή με ρα, οι ε πι-

χει ρή σεις βρί σκο νται ε νώ πιον μιας οι κο-

νο μί ας ό που η μό νη βε βαιό τη τα εί ναι η 

α βε βαιό τη τα. Για να α ντι με τω πί σουν αυ τή 

την α βε βαιό τη τα, με τα τρέ πο νται σε ε πι χει-

ρήσεις δη μιουρ γί ας γνώ σης σε πα γκό σμια 

κλί μα κα. Η και νο το μί α ε πι τυγ χά νε ται με 

τη συ νε χή δη μιουρ γί α νέ ας γνώ σης, με 

την ευ ρεί α διά χυ ση αυ τής της γνώσης 

μέ σα στην ορ γά νω ση και την τα χεί α εν-

σω μά τω σή της σε νέ ες τε χνο λο γί ες, προ-

ϊ ό ντα και συ στή μα τα. Αυ τή η δια δι κα σί α 

δη μιουρ γί ας γνώ σης δεν α πο τελεί πλέ ον 

ά νοιγ μα, ού τε α πο κλει στι κό τη τα κά ποιων 

ε πι χει ρή σε ων. Εί ναι παγκό σμια.

Σή με ρα η πλειο νό τη τα των με γά λων 

ελ λη νι κών και πο λυε θνι κών ορ γα νι-

σμών που δρα στη ριο ποιού νται στην 

Ελ λη νι κή α γο ρά ε πεν δύ ουν ο λο έ να 

και πε ρισσό- τε ρο στην α νά πτυ-

ξη των γνώ σε ων των 

στε λε χών της. Τα 

τε  λευ ταί  α  χρό-

νια πα ρα τη ρεί ται 

στρο φή προς την 

ορ γα νω μέ νη α νά-

πτυ ξη των γνώ-

σε ων, τά ση που 

πηγά ζει α πό την 

ε νί σχυ ση των ι κα-

νο τή των των ερ-

γα ζο μέ νων, προ κει-

μέ νου να αντε πε ξέλ θουν 
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στον α ντα γω νι σμό. Η βαθ μιαί α πα γκο-

σμιο ποί η ση ό λων των οι κονο μι κών 

δρα στη ριο τή των φέρ νει στο προ σκή-

νιο έ να νέ ο φαι νό με νο, τον α νταγω νι-

σμό των εκ παι δευ τι κών συ στη μά των. 

Α ντα γω νι σμό πού κα τά το γνω στό βρε-

τα νι κό πε ριο δι κό Economist ε πη ρε ά ζει 

α να λό γως και τα πο σο στά α νερ γί ας 

των νέ ων εί τε προς τα πά νω εί τε προς 

τα κά τω.

Η Γνώ ση ως Πα ρά γο ντας
Πλού του

Στη ση με ρι νή ε πο χή της πα γκο σμιο-

ποί η σης και των με γά λων διαρ θρω τι κών 

αλλα γών στους συ ντε λε στές πα ρα γω γής 

πλού του, τα εκ παι δευ τι κά συ στή μα τα 

θα παί ξουν κα θο ρι στι κό ρό λο στη δια-

μόρ φω ση των ε πι πέ δων οι κο νο μι κής 

ανά πτυ ξης και κοι νω νι κής ευ η με ρί ας 

σε μια χώ ρα. Συ νε πώς, ε κτός α πό τον 

οι κονο μι κό α ντα γω νι σμό που α να πτύσ σε-

ται έ ντο να με τα ξύ των χω ρών, αλ λά και 

των με γά λων πε ρι φε ρειών, ση μα ντι κή θα 

εί ναι και η συμ βο λή της εκ παι δευ τικής 

ά μιλ λας στη διε θνή α γο ρά. Μιας ά μιλ-

λας, στο πλαί σιο της ο ποί ας οι ε πι δόσεις 

μιας χώ ρας θα κρί νο νται α πό το βαθ μό 

προ σαρ μο γής της στις σύγ χρο νες και 

πο λύ γρή γο ρα με τα βαλ λό με νες πραγ μα-

τι κό τη τες. Η παι δεί α ε πο μέ νως απο τε λεί 

ση μα ντι κό συ ντε λε στή δια μόρ φω σης του 

ε παγ γελ μα τι κού μέλ λο ντος των νέ ων. Σε 

ό λους τους το μείς της οι κο νο μι κής δρα-

στη ριό τη τας οι ερ γα ζόμε νοι πρέ πει να 

εί ναι μορ φω μέ νοι, ι κα νοί σε γρή γο ρες 

με τα βο λές και δια τεθει μέ νοι σε μό νι μη 

ε πι μόρ φω ση. Εί ναι α πα ραί τη το να γνω-

ρί ζουν μί α δεύ τε ρη ξέ νη γλώσ σα, ε κτός 

α πό τη μη τρι κή τους και την Αγγλι κή. 

Θε ω ρεί ται δε με γάλο πλε ο νέ κτη μα να 

δια θέ τουν ευ χέ ρεια στα μα θη μα τι κά.

Ο α με ρι κα νός κα θη γητής Πά τρικ Βι ζα-

νό βα το νί ζει ό τι κά θε άν θρω πος δια θέ τει 

πο λύ με γά λο δυ ναμι κό «κοι μώ με νης ευ φυ-

ί ας», το ο ποί ο για να τε θεί σε λει τουρ γί α, 
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εί ναι α παραί τη το να προ σφερ θούν στον 

άν θρω πο συ γκε κρι μέ νοι ό γκοι γνώ σε ων και 

μέθο δοι χρη σι μο ποί η σής τους. Έ τσι αυ τό 

που α πο κα λεί ται «ευ φυ ί α», στην ου σί α δεν 

εί ναι τί πο τε άλ λο α πό το να δια χει ρί ζε ται 

κα νείς α πο κτη μέ νες γνώ σεις. Προ ϋ πό θε-

ση, λοι πόν, ανά πτυ ξης της ευ φυ ί ας, ή και 

α νά δει ξής της, εί ναι η α πό κτη ση γνώ σε ων. 

Οι γνώσεις ό μως αυ τές δεν μπο ρούν να α πο-

κτη θούν πα ρά μό νο αν ε φαρ μο σθεί αυ στη-

ρή μέ θο δος μά θη σης, η ο ποί α εν σω μα τώ νει 

και την α ντί λη ψη του «στό χου» που πρέ πει 

να ε πι τευ χθεί. Eυ φυ ής, λοι πόν, εί ναι αυ τός 

που γνω ρί ζει να ορ γα νώ νει τη μά θη σή του. 

Αν δεν δια θέ τει κά ποιος γνώ σεις και αν δε 

γνω ρί ζει πώς να τις α πο κτή σει, πο τέ δε θα 

μπο ρέ σει να α νέ βει την ιε ραρ χί α. Διό τι ευ-

φυ ής ερ γαζό με νος εί ναι αυ τός που γνω ρί ζει 

να δια χει ρί ζε ται έ ναν ό γκο γνώ σε ων που 

συν δέ ε ται με τη δρα στη ριό τη τά του.

Ω στό σο, η ευ φυ ΐ α που προ κύ πτει α πό 

την α πό κτη ση γνώ σε ων, έρ χε ται σε αρ-

κετές πε ρι πτώ σεις να προ στε θεί και η α πο-

κα λού με νη πρα κτι κή ε ξυ πνά δα, δη λα δή 

η έμ φυ τη ι κα νό τη τα που έχει έ να ά το μο 

να βρί σκει α πα ντή σεις σε α πρό σμε νες κα-

τα στά σεις. Με άλ λα λό για, η διαι σθη τι κή 

ευ φυ ΐ α εί ναι πρα κτι κά η ι κα νό τη τα του 

αν θρώ που να προ σαρ μό ζε ται σε κα τα στά-

σεις, ή σε συ στή μα τα, των ο ποί ων οι υ πο-

θέ σεις εί ναι με τα βαλ λό με νες ή και τυ χαί ες. 

Η ι κα νό τη τα ό μως αυ τή πολ λα πλα σιά ζε ται, 

αν το συ γκε κρι μέ νο ά το μο δια θέ τει και 

ό γκο γνώ σε ων που θα του ε πι τρέ ψει να 

αυ ξή σει το δυ νη τι κό α ριθ μό των κα θα ρών 

λύ σε ων σε έ να συ γκε κρι μέ νο πρόβλη μα. 

Η ε πο χή μας εί ναι αυ τή της δη μιουρ γι κής 

και νοτο μί ας και προ σφο ράς, ά ρα α παι τεί 

δη μιουρ γι κή σκέ ψη. Στό χος μας, λοι πόν να 

βο η θή σου με τους νέ ους να α πο κτή σουν 

δυ να μι κή σχέ ση με τις ε ξε λί ξεις της ε πο χής 

μας και να α να κα λύ ψουν νέ ες δυ να τό τη τες 

α νά δει ξης του «εί ναι» τους. Η με λέ τη της 

ποί η σης, της ι στο ρί ας και της λο γοτε χνί ας 

θα βο η θή σει τους νέ ους μας στην α νά πτυ-

ξη της φα ντα σί ας και του συ ναι σθη μα τι κού 

τους κό σμου. «Η α πο κα τά στα ση σχέ σε ων 

με λέ της με τις συ νιστώ σες του πο λι τι σμού 

μας δεν μπο ρεί πα ρά να συμ βά λει στην 

α νά πτυ ξη δη μιουρ γι κού πνεύ μα τος, ι κα-

νού να γο νι μο ποι ή σει και κυο φο ρή σει τις 

πο λι τιστι κές εκ φάν σεις του 21ου αιώ να» 

το νί ζει ο κ. Στ. Μα κλιούρ.

Έ φε ση για γνώ ση, ξένες γλώσ σες, διε-

θνείς ο ρί ζο ντες, πνεύ μα πρω το βου λί ας 

και νε ω τε ρι σμού, δημιουρ γι κή φα ντα σί α 

και πο λυ πο λι τι σμι κή κουλ τού ρα. Εί ναι τα 

βα σι κά προ σό ντα που θα μπο ρού σαν να 

ε ξα σφα λί σουν στους νέ ους του πα ρό ντος 

τις ε παγ γελ μα τι κές ε πι τυ χί ες του αύ ριο. 

Ό σο για μί α θέ ση στο Δη μό σιο, που αρ κε-

τοί «ο νει ρεύ ο νται», εί ναι ο α σφα λής δρό μος 

για την υ πο α πα σχό λη ση και τη μο νο διά στα-

τη φθη νή ευ τυ χί α.

Η Γνώ ση ως Πα ρά γο ντας
Δύ να μης

H «γνώ ση εί ναι 

δύ να μη» κα τά τον 

Σερ Φράν σις Μπέ ι-

κον. Στην αυ γή του 

21ου αιώ να, ο πραγ-

μα τι κός πλού-

τ ο ς  τ ό  σ ο 

για τις ί διες 

τις κοι νω-

νί ες ό σο 

κ α ι  γ ι α 

τα ά το-

μα θα εί-

ναι συν-

δεδε μέ-

ν ο ς  μ ε 

την πα ρα-
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γω γή και τη διά δο ση της γνώ σης, σε 

α ντί θε ση με τον αιώνα που ε γκα τα λεί-

ψα με, ό που η δύ να μη βρι σκό ταν στην 

πα ρα γω γή υ λι κών α γα θών. Η γνώ ση θα 

εί ναι αυ τή που θα κα θο ρί ζει τό σο την 

α ντα γω νι στι κό τη τα της οικο νο μί ας ό σο 

και τον α ντα γω νι σμό στον ερ γα σια κό 

χώ ρο. Η ε φαρ μο γή της ό μως δε θε ω-

ρεί ται εύ κο λη υ πό θε ση.

Θα πρέ πει λοι πόν να α να πτυ χθεί το 

ε πί πε δο της γνώσης με την πρό σβα ση 

ε νός ό λο και με γα λύ τε ρου α ριθ μού α τό-

μων στην τρι το βάθμια εκ παί δευ ση και 

στη συ νε χή κα τάρ τι ση. Η ε νί σχυ ση της 

βα σι κής γε νι κής παι δεί ας σε συν δυα σμό 

με την α νά πτυ ξη του το μέ α της τε χνο λο-

γί ας θα προ ωθή σει τον α πώ τε ρο στό χο. 

Η α να πτυ ξια κή προ σπά θεια υ πέρ της 

α πα σχό λη σης, προ ϋ πο θέ τει αν θρώ πι νο 

δυ να μι κό, με ευ ρεί α παι δεί α, υ ψη λή ε ξει-

δί κευ ση, ικα νό τη τα προ σαρ μο γής στις 

ε ξε λί ξεις και ι σό τη τα ευ και ριών. Μό νον 

έ τσι θα αρ χί σει να κα τα πο λε μεί ται η α νερ-

γί α και ο κοι νω νι κός α πο κλει σμός.

Κα τά και ρούς έ χουν λε χθεί 
πολ λά α πο φθέγ μα τα που 

σχε τί ζο νται με τη Γνώ ση. Κά-
ποια εί ναι αρ κε τά έ ξυ πνα. 

Α κο λου θούν με ρι κά α πό αυ-
τά με τη με τά φρα ση τους:

Για τί σε η λι κί α μό λις 40 χρό νων ο Μπιλ 

Γκαί ητ ς, ι δρυ τής της Microsoft, εί ναι έ νας 

από τους δέ κα πιο πλού σιους αν θρώ πους 

του κό σμου; Η α πά ντη ση εί ναι α πλή. Α σχο-

λεί ται με την πα ρα γω γή και πώ λη ση ευ-

φυ ί ας. Α ξιο ποιεί, με άλ λα λό για, δύ ο από 

τους κο ρυ φαί ους πα ρα γω γι κούς πό ρους 

του μέλ λο ντος, οι ο ποί οι ή δη α ποτε λούν 

τη βά ση πά νω στην ο ποί α θε με λιώ νο νται 

οι α πο κα λού με νες κοι νω νί ες των πλη ρο-

φο ριών και των γνώ σε ων. Κοι νω νί ες στις 

ο ποί ες η φυ σι κή, η βιο λο γί α, η η λε κτρο νι κή 

και οι τε χνι κές της ε πι κοι νω νί ας ό χι μό νο 

θα δε σπό ζουν, αλ λά θα είναι και οι μή τρες 

μιας σει ράς νέ ων δρα στη ριο τή των, σε 

το μείς ό πως η βιο τεχνο λο γί α, η πλη ρο φο-

ρι κή, στις πιο προ ω θη μέ νες μορ φές της, η 

γε νε τι κή και η βιο νι κή. Οι εν λό γω ε ξε λί ξεις, 

ό πως α να γνω ρί ζουν κο ρυ φαί οι ε πι στή μο-

νες της ε πο χής μας, ο δη γούν στην αύ ξη ση 

της πο λυ πλο κό τη τας της κοι νω νί ας και των 

θε σμών της, γε γο νός που υ πα γο ρεύ ει νέ-

ους προ σα να το λι σμούς στις πα ραδο σια κές 

με θό δους α νά λυ σης και δρά σης.

“Man’s advice is entirely worthless. 

Even a watch that won’t run is right 

twice a day”.

Δη λαδή: «Οι αν θρώ πι νες συμ βου-

λές εί ναι εξ ο λο κλή ρου ά νευ α ξί ας. 

Α κό μη και έ να ρο λό ι που δε λει τουρ-

γεί εί ναι σω στό δύ ο φο ρές την η μέ ρα».

“It wasn’t until quite late in life that I 

discovered how easy it is to say, I don’t 

know”, W. Somerset Maugham.

Δη λα δή: «Ή ταν αρ κε τά αρ γά στη ζω ή 

ό ταν α να κά λυ ψα πό σο εύ κο λο εί ναι να 

πω, εγώ δεν ξέ ρω».

“A bookstore is one of the only piec-
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es of evidence we have that people are 

still thinking”, Jerry Seinfeld.

Δη λα δή: «Έ να βι βλιο πω λεί ο εί ναι μί α 

α πό τις α πο δεί ξεις που έ χου με για να λέ-

με ό τι οι άν θρω ποι σκέ φτο νται α κό μα».

“Wear the old coat and buy the new 

book”, Austin Phelps.

Δη λα δή: «Φό ρε σε έ να πα λαιό παλ τό 

και α γό ρα σε έ να νέ ο βι βλί ο».

“He who asks a question is a fool 

for five minutes; he who does not ask 

a question remains a fool forever”, Chi-

nese Proverb (Κι νε ζική πα ροι μί α).

Δη λα δή: «Αυ τός που κά νει μί α ε ρώ τη-

ση εί ναι α νό η τος για πέ ντε λε πτά, αυ τός 

που δε ρω τά κα μί α ε ρώ τη ση πα ρα μέ νει 

α νό η τος για πά ντα».

“I have never in my life learned any-

thing from any man who agreed with 

me”, Dudley Field Malone.

Δη λα δή: «Δεν έ χω μά θει πο τέ στη ζω ή 

μου τί πο τα α πό ά το μο που συμ φω νού σε 

με μέ να».

“I have never let my schooling inter-

fere with my education”, Mark Twain.

Δη λα δή: «Δεν έ χω α φή σει πο τέ το 

σχο λεί ο μου να πα ρε μπο δί σει την εκ-

παί δευ σή μου».

“Experience is a hard teacher be-

cause she gives the test first, the lesson 

afterward”, Vernon Law.

Δη λα δή: «Η ε μπει ρί α εί ναι σκλη ρός 

δά σκα λος ε πει δή κά νει τη δο κι μή πρώ τα, 

το μά θη μα κα τό πιν».

“Learning is a treasure that will fol-

low its owner everywhere”, Chinese 

Proverb (Κι νε ζική πα ροι μί α).

Δη λα δή: «Η εκ μά θη ση εί ναι έ νας θη-

σαυ ρός που θα α κο λου θή σει τον ι διο κτή-

τη του πα ντού».

“Great Spirit, help me never to judge 

another until I have walked in his moc-

casins”, Sioux Indian Prayer (Σιού ιν δι κή 

προ σευ χή).

Δη λα δή: «Το με γά λο πνεύ μα, με βο-

η θά για να μην κρί νω πο τέ άλ λον, έ ως 

ό του περπα τή σω με τα μο κα σί νια του».

“Not everything that can be counted 

counts, and not everything that counts 

can be counted”, Albert Einstein.

Δη λα δή: «Ό χι ό λα που μπο ρούν να 

με τρη θούν, με τρά νε και ό χι ό λα που με-

τρά νε, μπο ρούν να με τρη θούν».

“Experience is not what happens to 

a man. It is what a man does with what 

happens to him”, Aldous Huxley.

Δη λα δή: «Η ε μπει ρί α δεν εί ναι το τι 

συμ βαί νει σε έ να ά το μο. Εί ναι αυ τό που 

έ να ά το μο πράτ τει με αυ τά που συμ βαί-

νουν σε αυ τόν».

“But now I have learned to listen 

to silence. To hear its choirs singing 

the song of ages, chanting the hymns 

of space, and disclosing the secrets of 

eternity”, Kahlil Gibran.

Δη λα δή: «Αλ λά τώ ρα έ χω μά θει να 

α κού ω τη σιω πή. Α κού ω τις χο ρω δί ες 

που τραγου δούν το τρα γού δι των η λι-

κιών, τους ύ μνους του δια στή μα τος και 

τα μυ στικά της αιω νιό τη τας».

“Some men see things as they are 

and ask why. Others dream things that 

never were and ask why not”, George 
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Bernard Shaw.

Δη λα δή: «Με ρι κά ά το μα βλέ πουν τα 

πράγ μα τα ό πως εί ναι και ρω τούν για τί. 

Άλ λοι ο νει ρεύ ο νται πράγ μα τα που δεν 

έ γι ναν πο τέ και ρω τούν για τί ό χι».

“We still do not know one-thou-

sandth of one percent of what nature 

has revealed to us”, Albert Einstein.

Δη λα δή: «Α κό μα δεν ξέ ρου με το έ να 

χι λιο στό αυ τού που η φύ ση έ χει α πο κα-

λύ ψει σε μας».

“Seek not outside you, heaven is 

within”, Mary Lou Cook.

Δη λα δή: «Ψάξ τε ό χι το έξω σας, ο ου-

ρα νός εί ναι μέ σα».

“Imagination is more important 

than knowledge. Knowledge is limited. 

Imagination encircles the world”, Al-

bert Einstein.

Δη λα δή: «Η φα ντα σί α εί ναι ση μα ντι-

κό τε ρη α πό τη γνώ ση. Η γνώ ση εί ναι 

πε ριορι σμέ νη. Η φα ντα σί α πε ρι κυ κλώ νει 

τον κό σμο».

“There are two ways of spreading 

light to be the candle or the mirror that 

reflects it”, Edith Wharton.

Δη λα δή: «Υ πάρ χουν δύ ο τρό ποι που 

δια χέ ε ται το φως, α πό το κε ρί και α πό το 

κα θρέ φτη που το α πει κο νί ζει».

“Talking comes by nature, silence 

by wisdom”.

Δη λα δή: «Η ο μι λί α έρ χε ται α πό τη φύ-

ση, η σιω πή α πό τη φρό νη ση».

“The greatest ignorance is to reject 

something you know nothing about”.

Δη λα δή: «Η μέ γι στη ά γνοια εί ναι να 

α πορ ρί ψει κά τι κάποιος που δεν ξέ ρει 

τί πο τα για αυ τό».

“Give a man a fish, he will eat for a 

day; Teach a man to fish, he will eat for 

a lifetime”.

Δη λα δή: «Δώ στε σε έ να ά το μο έ να ψά-

ρι, θα φά ει για μια ημέ ρα. Δι δάξ τε του να 

ψα ρεύ ει και θα τρώ ει για μια ζω ή».

“I hear and I forget. I see and I re-

member. I do and I understand”, Con-

fucius.

Δη λα δή: «Α κού ω και ξεχνώ. Βλέ πω και 

θυ μά μαι. Πράτ τω και κα τα λα βαί νω».

“When you know something, say 

what you know. When you don’t know 

something, say that you don’t know. 

That is knowledge”, Kung Fu Tzu 

(Confucius).

Δη λα δή: «Ό ταν ξέ ρε τε κά τι, πέ στε το 

τι ξέ ρε τε. Ό ταν δεν ξέ ρε τε κά τι, πέ στε ότι 

δεν το ξέ ρε τε. Αυ τή εί ναι γνώ ση».

“He who speaks does not know. He 

who knows does not speak”, The Tao Te 

Ching (the basis of the Tao philosophy).

Δη λα δή: «Αυ τός που μι λά δεν ξέ ρει. 

Αυ τός που ξέ ρει δεν μι λά».

“Follow me, the wise man said, but 

he walked behind”.

Δη λα δή: «Α κο λου θή στε με, εί πε ο 

σο φός, αλ λά περ πά τη σε πί σω α πό τους 

άλ λους».

“We do not see things as they are. 

We see things as we are”, Anais Nin.

Δη λα δή: «Δε βλέ που με τα πράγ μα τα 

ό πως εί ναι. Βλέ που με τα πράγ μα τα ό πως 

είμα στε».
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“Believe those who are seeking the 

truth. Doubt those who find it”, Andre 

Gide.

Δη λα δή: «Πι στέψ τε αυ τούς που ψά-

χνουν την α λή θεια. Αμ φι βά λε τε για ε κεί-

νους που τη βρί σκουν».

“In a mad world only the mad are 

sane”, Akira Kurosawa.

Δη λα δή: «Σε έ ναν τρε λό κό σμο μό νο 

ο τρε λός εί ναι λο γι κός».

“No man really becomes a fool until 

he stops asking questions”, Charles 

Steinmetz.

Δη λα δή: «Κα νέ να ά το μο δε γί νε ται 

πραγ μα τι κά α νό η το έ ως ό του στα μα τή-

σει τις ε ρω τή σεις».

Ε πί λο γος
Οι τε λευ ταί ες ε ξε λί ξεις ι διαί τε ρα στο 

χώ ρο της τεχνο λο γί ας υ πα γο ρεύ ουν οι-

κο δό μη ση και τε λειο ποί η ση της κοι νω-

νί ας της γνώ σης και της εκ παί δευ σης, 

αύ ξη ση του χρό νου ε παγ γελ μα τι κής 

εκ παί δευ σης, χα λά ρω ση ή και δια κο πή 

του αυ στη ρού ε παγ γελ μα τι κού προ-

σα να το λι σμού της εκ παί δευ σης σε 

συ γκε κρι μέ νες θέ σεις ερ γα σί ας και 

κα τη γο ρί ες ε παγ γελμά των και α να προ-

σα να το λι σμό της προς την κα τεύ θυν ση 

α πό κτη σης δε ξιοτή των-κλει διών που 

διευ ρύ νουν τον ε παγ γελ μα τι κό ο ρί ζο-

ντα. Ο ό ρος «δε ξιότη τες-κλει διά» δε 

θα πρέ πει να ερ μη νεύ ε ται μό νο ως 

«ευε λι ξί α» ή «δια βί ου εκ παί δευ ση» 

για τί ε μπε ριέ χει και τον κοι νω νι κό α ντα-

γω νι σμό, την ι κα νότη τα ο μα δι κής δου-

λειάς, την ι κα νό τη τα να α ντε πε ξέρ χε ται 

κα νείς σε συ γκρού σεις, την κα τα νό η ση 

των πο λι τι σμι κών ι διαι τε ρο τή των, τη 

δι κτυω μέ νη σκέψη, τη συμ φι λί ω ση με 

τις α να σφά λειες.

«Το μέλ λον α νή κει σ’ αυ τούς που έ χουν τη δυ να τό τη τα να το πα ρα κο λου θή-

σουν. Οι υ πό λοι ποι σύ ρο νται στο πε ρι θώ ριο».


