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Το σύγ χρο νο α θλη τι κό ξί φος δια φέρει 

στην κα τα σκευ ή και στη χρή ση α πό το βα-

ρύ ξί φος του ιπ πό τη του Με σαί ωνα, αλ λά το 

ξί φος του ιπ πό τη του Με σαί ω να δια φέ ρει 

στον χει ρι σμό α πό το χάλκι νο ξί φος του ο μη-

ρι κού ή ρω α. Και ε πει δή ο πό λε μος σα ρώ νει 

τα πά ντα: Ό πλον εί ναι ό,τι κα τα στρέ φει τον 

ο πλι σμό του ε χθρού (έμ ψυ χου, τε χνι κού 

και συ να φών κα τα σκευα σμά των) και Ο πλο-

μα χη τι κή εί ναι η τέ χνη της χρή σε ως των 

αγ χε μάχων ό πλων, του ξί φους (ξι φα σκί α), 

της σπά θης (σπα θα σκί α), της λόγ χης (λογ-

χο μαχί α), των αγ χε μά χων ό πλων (μά χη εκ 

του συ στά δην), και των ε κη βό λων ό πλων 

(μά χη εξ α πο στά σε ως). Στη σύγ χρο νη ε πο χή 

το ξί φος και η σπά θη εί ναι α θλή μα τα εικο νί-

ζο ντα τη μο νο μα χί α, με α πο μι μή σεις ό πλων 

και με σα φή Κα νονι σμό, για να α πο φεύ γε ται 

η βί α και η βαρ βα ρό τη τα. Η ο πλο μα χη τική 

ή ταν α γα πη τή στους αρ χαί ους Έλ λη νες. Ο 

Πλά των λέ ει ό τι ε άν κά ποιος μά θει κα λά την 

α το μι κή τε χνι κή των ό πλων, τό τε θα θέ λει 

να μά θει την τα κτι κή και τη στρα τη γι κή 

τους (Πλάτ.-Λάχ.182b). Η τα κτι κή και η στρα-
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τη γι κή α πα σχο λού σαν τους αρ-

χαί ους μας προ γό νους α πό τα 

πα μπά λαια χρό νια, χω ρίς ό μως 

να ο ρί ζο νται ε πα κρι βώς οι σχε-

τι κοί ό ροι. Ο Πλά των μας δί δει 

μια γε νι κή ερ μη νεί α αυ τών των 

ό ρων έ χο ντας υπ’ ό ψιν τον πε-

τυ χημέ νο ε λιγ μό των Ελ λή νων 

ε να ντί ον των Περ σών, στη μά-

χη του Μα ρα θώ να (ο πι σθοχώ-

ρη ση στο κέ ντρο, προ ώ θη ση 

στις πλά γιες γραμ μές, σύ μπτυ ξη 

των προ ω θη μένων στο κέ ντρο, 

α να στρο φή των προ ω θη μέ νων, 

κύ κλω ση των α ντι πά λων, και νί-

κη). Το στρα τη γι κό αυ τό σχέ διο 

α νέ τρε ψε τον μέ χρι τό τε στε ρε ό τυ πο τρό πο 

της ε πι θέ σε ως στο κέ ντρο των πα ρα τά ξε ων 

και το μι μή θη καν πολ λοί στρα τη γοί. Η τα-

κτι κή, ο ε λιγ μός και η στρα τη γι κή, βο η θού-

με να α πό ευ νο ϊ κούς ό ρους, δί δουν με γά λα 

α πο τε λέ σμα τα στο πε δί ο της μά χης. Α πό 

τα κυ ριό τε ρα ό πλα των ο μηρι κών η ρώ ων 

ή ταν το ξί φος, με αυ τό δί δο νταν νύ ξεις και 

κα τα φο ρές. Στον σύγχρο νο α θλη τι κό α γώ-

να ξι φα σκί ας α κού με τον διευ θύ νο ντα να 

α να λύ ει τις φάσεις του α γώ νος, α κρι βώς 

ό πως μας πε ρι γρά φει ο Ό μη ρος τις μο νο μα-

χί ες των η ρώ ων. Και ε πει δή η λε πτο με ρής 

τε χνι κή των ο μη ρι κών ό πλων μας εί ναι 

σχεδόν ά γνω στη (γραμ μές ε πι θέ σε ως και 

α μύ νης, θέ σεις σώ μα τος, κι νή σεις χε ριών 

και πο διών, α πο κρού σεις, δε ξιά και α ρι στε-

ρά, α πλές και κυ κλι κές, κ.λπ.), α πλώς τη 

φα ντα ζό μα στε. Στον Ό μη ρο δεν φαί νο νται 

να υ πάρ χουν δια σταυ ρώ σεις ξι φών (δια ξι-

φι σμοί), οι δια ξι φι σμοί εμ φα νί στη καν στην 

ε πο χή της Α να γέν νη σης. Με την ε πι κρά τη-

ση τό τε των μο νο μα χιών ε κτός μά χης, οι 

δά σκα λοι εμ φά νι σαν το Ξί φος Α σκή σε ων, 

ό πλο συμ βα τι κό για α κίν δυ νη ά σκη ση στην 

ο πλο μα χη τι κή. Το μα κρύ ξί φος των ξι φομά-

χων της Α να γέν νη σης α ντι κα τέ στη σε και 

την ί δια την α σπί δα, οι α ντί παλοι ξι φι σμοί 

α πο κρού ο νταν με το ί διο το ξί φος, στον 

ξι φι σμό του Α α κο λου θεί η α πό κρου ση 

και ο α ντι ξι φι σμός του Β, κα τό πιν η ε πα να-

πό κρου ση και ο ε πανα ντι ξι φι σμός του Α, 

κ.ο.κ. Με τον τρό πο αυ τό οι ξι φο μά χοι εί χαν 

τον χρό νο να σκέ πτο νται για να κερ δί ζουν 

-διαφορετικά θα έχα ναν έ δα φος- πράγμα 

που δεν μπο ρούσε να γί νε ται στην ώ ρα της 

μά χης. Αλ λά και η βα σι κή στά ση του ο πλο-

μά χου άλ λαξε, το δε ξί πό δι α πό α ρι στε ρά 

έρ χε ται μπρο στά, σε α να λο γί α με το δε ξί 

ο πλισμέ νο χέ ρι, το α ρι στε ρό πό δι α πό μπρο-

στά πη γαί νει πί σω, για να στη ρί ζει τον ο πλο-

μά χο στην ε κτέ λε ση της προ βο λής του, για 

να εί ναι ε λεύ θε ρο το ο πλι σμέ νο χέ ρι, για να 

α πο κρού ει α ντί πα λους ξι φι σμούς και να δί-

δει κτυ πή μα τα. Και ε πει δή στα υ πάρ χο ντα 

αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα υ πάρ χουν πολ λές 

α ντι φάσεις (οι καλ λι τέ χνες α πέ δι δαν ό,τι νό-

μι ζαν σω στό), γι’ αυ τό και θα πρέ πει να τις 

προ σέ χου με για να μην κά νου με λά θη. Οι 

Μυ κη ναί οι φαί νο νται να πο λεμούν γυ μνοί 

και ξυ πό λη τοι, αλ λά ο Ό μη ρος πε ρι γρά φει 

τον βα ρύ ο πλι σμό των ηρώ ων τους, πα-
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ρου σιά ζο ντάς τους να φο ρούν πέ δι λα. Η 

κο πί δα (κυρ τή μά χαι ρα) δεν υ πάρ χει στον 

Ό μη ρο, υ πάρ χει ό μως στην πο λε μι κή τέ χνη 

της κλα σι κής ε ποχής. Σε ευ ρε θέν αγ γεί ο 

πε σμέ νος Πέρ σης προ σπα θεί να α μυν θεί 

με την κο πίδα του, ση κώ νο ντάς την σε 

υ ψη λή θέ ση πέ μπτης (ό ρος της σύγ χρο ης 

ο πλο μα χητι κής), ε νώ ο Έλ λη νας προ σπα θεί 

και αυ τός με την κο πί δα του να τον πλή ξει, 

εκτε λώ ντας κα τα φο ρά. Η ο πλο μα χη τι κή, 

με τη διαρ κή ε ξέ λι ξή της, τους με τα σχημα-

τι σμούς και τις αυ το ρυθ μί σεις δεί χνε ται να 

εί ναι μί α με α πο χρώ σεις πολλές, α πο δει κνύ-

ο ντας ό τι οι Έλ λη νες πο λε μού σαν σχε δόν 

με τον ί διο τρό πο, αλ λά ζο ντας διαρ κώς τις 

με θό δους τους.

γέ νος αν δρών), τί τλος τι μη τι κός για τους 

η γέ τες-πο λε μι στές. Οι Μυ κη ναί οι-Α χαιοί 

κυ ριαρ χού σαν στην κοι νω νι κή και στην 

οικο νο μι κή ζω ή έ χο ντας ως μό νη α πα-

σχό λη σή τους τον πό λε μο, γι’ αυ τό ή ταν 

ανα γκα σμέ νοι να δια θέ τουν θαυ μά σιες 

α ρε τές. Δεν α πέ φευ γαν τον πό λε μο, δεν 

φο βού νταν τον θά να το, ή ταν ά ρι στοι στη 

χρή ση των ό πλων, ε πι διώ κο ντας τα προ-

σω πι κά τους κα τορ θώ μα τα στη μά χη. Και 

στις κρί σι μες στιγ μές της μά χης το πε ζι κό 

κυ ριαρ χού σε, συ ντασ σό με νο α πό άν δρες 

της ί διας της φυ λής. Ό λοι οι ο πλί τες λάμ βα-

ναν θέ σεις ό πι σθεν των η γε μό νων τους και 

οι η γε μό νες τους α γέ ρω χοι προ χω ρού σαν 

μπρο στά, πά νω στα δυ να τά τους τα άρ-

μα τα. Το στρά τευ μα σχη μά τι ζε μια 

φά λαγ γα, η ο ποί α και πύ κνω νε ρί-

χνο ντας βέ λη και α κό ντια στους α ντι-

πά λους τους. Στην πρώ τη ε πα φή, οι 

αρ χη γοί κα τέ βαι ναν α πό τα άρμα τα, 

η μά χη λάμ βα νε δια στά σεις, με φο νι-

κές μο νο μα χί ες των η ρώ ων, και με 

τις αι μα τη ρές συ μπλο κές των ο πλι-

τών, για την α φαί ρε ση των ό πλων 

του νε κρού ή ρω α.

Οι πο λε μι κές πα ρα τά ξεις
Πριν α πό κά θε μά χη το στρά-

τευμα λάμ βα νε τις α νά λο γες θέ σεις. 

Η πα ρά τα ξη των Α χαιών για την 

πρώ τη μά χη έγι νε με τις ο δη γί ες του 

γέ ρο ντα ή ρω α Νέ στο ρα. Μπρο στά 

το πο θέ τη σε τα άρ ματα, πί σω τους 

πιο γεν ναί ους πε ζούς, πιο πί σω τους 

λι γό τε ρο γεν ναί ους. Πρό στα ξε τους 

αρ μα το μά χους να κρα τούν προ-

σε κτι κά τους ίπ πους τους, να μην 

έ χουν ε μπι στο σύ νη στον ε αυ τό του, να μη 

μά χο νται α δι καιο λο γή τως μπρο στά και να 

μην ο πι σθο χω ρούν, και ό ταν θα έ φτα ναν 

κά ποιον ε χθρό με το δό ρυ τους να τον 

Ο κό σμος των Μυ κη ναί ων
Στην ε πο χή των Μυ κη ναί ων ο πληθυ-

σμός της Ελ λά δος διερ χό ταν τη λε γό με νη 

ε πο χή των η ρώ ων (Μ 23 ήρω ες, η μι θέ ων 
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Ο σύγχρονος οπλομάχος είναι 
όμοιος με τον αρχαίο πολεμιστή.

χτυ πή σουν. Η ά λω σις των πό λε ων 

θέ λει τόλ μη και καρ διά (Ιλ. Δ 297-

310). Οι με τέχο ντες στον Τρω ι κό 

πό λε μο ήταν Α χαιοί, Δα να οί, Αρ γί-

τες, Μυρ μι δό νες, Τρώ ες, Φρύ γες, 

Λύ κιοι, Θρά κες, Πε λα σγοί, κ.λπ.

Ο ο πλι σμός 
των Μυ κη ναί ων

Ξί φος-Μά χαι ρα (Εγ χει ρί διο): 

Το ξί φος εί ναι η προ ο δευ τι κή ε πι-

μή κυν ση της λε πί δας του εγ χει-

ρι δί ου, πολ λές φο ρές το ξί φος 

λάμ βα νε διά φο ρες ο νο μα σί ες, 

με την ί δια πά ντο τε έν νοια. 

Ο Όμη ρος δεν κά νει διά κρι-

ση με τα ξύ ξί φους, φα σγά νου 

(σφα γέ ως) και ά ο ρος (ά ορ, 

υ ψώ νω με το χέ ρι). Το ξί φος 

ή ταν μέ γα, κο φτε ρό, ο ξύ, 

πλα τύ, πα χύ, δί στο μο, με 

καθο ρι σμέ νη φο νι κή χρή ση. 

Το ξί φος κρε μό ταν α ρι στε-

ρά, α νηρ τη μέ νο χια στί στον 

δε ξιό ώ μο, με τον τε λα μώ-

να-λου ρί. Έ μπαι νε στη θή κη 

(κο λε όν ή κου λε όν), έ χοντας 

δί πλα του τη μά χαι ρα (εγ χει-

ρί διο), προς σφα γή θυ μά των, 

αν θρώ πων και ζώων. Η μά-

χαι ρα ή ταν κρε μα σμέ νη μπρο στά στο 

στή θος, στον α ορ τή ρα, στο λι σμένη με 

α κρι βά σμα ρά γδια.

Δό ρυ-Α κό ντιο:  Το δό ρυ, έγ χος, 

λόγ χη, α πο τε λού ταν α πό κυ λιν δρι κό 

ξύ λι νο κοντά ρι, με γά λου μή κους και 

πά χους, ι κα νού να δράτ τε ται με την 

πα λά μη, έ χο ντας με ταλ λι κή αιχ μή, χάλ-

κι νη, προ σαρ μο σμέ νης στο ά κρο του. 

Οι ή ρω ες εί χαν συ νή θως δύ ο δό ρα τα, 

έ να μα κρύ και έ να πιο μι κρό, και τα 

ε ξα κό ντι ζαν ό πως το α κό ντιο. Η λέ ξη 

έγ χος εί χε και την έν νοια πα-

ντός αιχ μη ρού ό πλου, ξί φος, 

ακό ντιο, βέ λος.

Θώ ρα κας-Κρά νος: Ο πλη ρέ-

στε ρος γνω στός θώ ρα κας εί ναι αυ τός ο 

ο ποί ος βρέ θηκε σε λα ξευ τό τά φο των 

Μυ κη νών, και εί ναι ο πιο βα ρύς. Ο Ό μη-

ρος μας πε ρι γράφει και άλ λους τύ πους, 

προ σαρ μο σμέ νους στο σώ μα του πο λε μι-

στή. Το κρά νος, ή η κό ρυς, ή ταν για την 

προ στα σί α της κε φα λής, στο λι σμέ νο με 

λο φί ο, α πό ουρά ίπ που.

Κνη μί δες: Για την προ στα σί α των σφυ-

ρών, ε πι στρω μέ νες με μα λα κό κασ σί τε ρο.

Α σπί δα: Οι α σπί δες ή ταν τριών τύ-

πων, η πυρ γό σχη μη, η ο κτά σχη μη και η 
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η μι κυλιν δρι κή. Ο Ό μη ρος πε ρι γρά φει να 

στέ κο νται οι πο λε μι στές, πί σω α πό αυ τές, 

σαν πύρ γοι.

Ρό πα λο: Η λε γό με νη κο ρύ νη, η 

ο ποί α μπο ρού σε να ή ταν και σι δε ρέ-

νια, για να δια λύ ο νται οι φά λαγ γες των 

α ντι πά λων.

Σφεν δό νη: Για βο λή πέ τρας.

Πέ τρα ή Λί θος: Για τη ρί ψη βα ριάς 

πέ τρας (πέ τρους), ή λί θου, ε να ντί ον των 

α ντι πά λων, εξ ου και Πε τρο βό λος.

Τό ξο-Βέ λος-Φα ρέ τρα: Το τό ξο ή ταν η μι-

κυ κλι κή βέρ γα, στις ά κρες της ο ποί ας ήταν 

δε μέ νη η χορ δή, α πό σχοι νί ή νεύ ρα ζώ ου. 

Η χορ δή τε ντώ νε ται δυ να τά και α φή νε ται 

α πό το μα ε λεύ θε ρη. Το βέ λος ρι χνό ταν 

με το τό ξο, το βέ λος ή ταν συνή θως α πό 

ξύ λο, με μπρο στά την αιχ μή του, έ χο ντας 

πί σω τη γλυ φή, για στή ριγ μα του βέ λους 

στη χορ δή, ε νώ λί γο πιο μπρο στά α πό τη 

γλυ φή ή ταν το πτε ρύ γιο. Πα ρελ κό με νο του 

βέ λους ή ταν και η φα ρέ τρα, δερ μά τι νη ή 

ξύ λι νη θή κη, στην ο ποί α οι το ξό τες 

το πο θε τού σαν τα βέ λη τους.

Άρ μα: Δί τρο χο, ε λα φρύ πο λε μι-

κό ό χη μα, συ ρό με νο συ νή θως α πό 

δύ ο ίπ πους, στο ο ποί ο ε πέ βαι ναν 

δύ ο πο λε μι στές, γι’ αυ τό και ο νο-

μά στη κε δί φρος. Ο έ νας ήταν ο 

η νί ο χος και ο άλ λος ή ταν ο ή ρω ας, 

ο λε γό με νος πα ραι βά της. Στη μά χη 

ο ένας ή ρω ας προ κα λού σε τον άλ-

λον, πη δώ ντας και οι δύ ο α πό τα 

άρ μα τά τους, μονο μα χού σαν και 

ε πα νέρ χο νταν στις θέ σεις τους.

Σκο πός-Μέ θο δος-Υ λι κό
Η πο λε μι κή τέ χνη έ χει αρ χέ τυ πα και 

προ δια γρα φές, ό ποια ε ξέ λι ξη και ε άν 

λά βει ή έ χει ως πρό τυ πο το βί αιο κτύ-

πη μα του ρο πά λου, του πιο α γα πη τού 

ό πλου ό λων των η ρώ ων της προ ϊ στο-

ρί ας. Στη μι κρή μας αυ τή με λέ τη θα 

προ σπα θή σου με να α να λύ σου με την 

Ο οπλισμός των Μυκηναίων
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πο λε μι κή τέ χνη των Μυ κη ναί ων, μη λη-

σμο νώ ντας τα πριν και τα με τά, διό τι 

μας δί δουν πο λύ τι μες πλη ρο φο ρί ες. 

Οι πα ρα δό σεις α να φέ ρουν προ η γού με-

νες με γά λες εκστρα τεί ες των Ελ λή νων, 

τον Θη βα ϊ κό κύ κλο, την Αρ γο ναυ τι κή 

εκ στρα τεί α, την α πό βα ση των Α χαιών 

στην Τροί α, τις μά χες για την ά λω ση 

της Τροί ας, τον φόνο της α μα ζό νας 

Πεν θε σί λαιας. Βο η θή μα τά μας θα έ χου-

με τη συ γκρι τι κή μέθο δο της ε ξέ λι ξης 

της πο λε μι κής τέ χνης, τα υ πάρ χο ντα 

αρ χαιο λο γι κά ευ ρήμα τα και τις με λέ τες 

σύγ χρο νων συγ γρα φέ ων. Κυ ριό τε ρο 

ό μως βο ή θη μά μας θα έ χου με το ί διο 

το κεί με νο της Ι λιά δας, διό τι ο Τρω ι-

κός πό λε μος δι ήρ κη σε δέ κα έ τη και ο 

ποι η τής μας τον α πο δί δει σε πε νή ντα 

μέ ρες, τις δε πο λε μι κές ανα με τρή σεις 

σε τέσ σε ρις μέ ρες. Και για να ε πι λέ-

ξου με πιο εύ κο λα τα ό σα χρεια ζό μα-

στε, κρί να με να πα ρα τά ξου με ό λες τις 

ρα ψω δί ες, εν πε ρί λη ψει, διότι: και η 

έ στω ε νο ρα τι κή γνώ ση του κα λώς μά-

χε σθαι πι θα νώς να φα νε ρώ σει ε ντός 

μας το πώς θα θέ λα με να πο λε μά με 

στη φα ντα σί α μας, ό πως α κρι βώς μας 

δι ηγεί ται ο Ό μη ρος.

ΠΡΩ ΤΗ ΜΑ ΧΗ

Οι πρώ τες α ψι μα χί ες.

Ο πε ρί ερ γος ο πλι σμός 

του Α λε ξάν δρου. Συμ φω-

νί α μο νο μα χί ας Α λε ξάν-

δρου και Με νε λά ου. Η 

μο νο μα χί α τε λειώ νει με 

τη νί κη του Με νε λά ου.

Η πρώ τη μά χη αρ χί ζει.

Ρα ψω δί α Α-Η
Ο Α γα μέ μνων φι λο νι κεί με τον Αχιλ-

λέ α, ο Α χιλ λέ ας α πο χω ρεί α πό τη μά χη, 

τα πράγ μα τα γί νο νται δύ σκο λα. Γίνε ται 

Γε νι κή Συ νέ λευ ση, ό λοι ε τοι μά ζο νται 

για τη μά χη, τα στρα τεύ μα τα παρα-

τάσ σο νται, οι φά λαγ γες πλη σιά ζουν. 

Α πό τους προ μά χους των Τρώ ων ο 

Α λέ ξανδρος (Πά ρις), φο ρώ ντας δέρ-

μα λε ο παρ δά λε ως, α νηρ τη μέ να στους 

ώ μους τό ξα και ξί φος, πάλ λει τα δύ ο 

α κό ντιά του, προ κα λώ ντας τον πιο γεν-

ναί ο των Αρ γείων να μο νο μα χή σουν. Ο 

Με νέ λα ος χαί ρε ται και τον πλη σιά ζει, 

ο Α λέ ξαν δρος τρο μά ζει και κρύ βε ται 

α νά με σα στους ο πλί τες, ο Έ κτωρ τον 

πε ρι λού ζει με τα χει ρό τε ρα λό για (39 

γυ ναι κο μα νές). Ο Α λέ ξαν δρος ντροπια-

σμέ νος δέ χε ται να γί νει η μο νο μα χί α, 

έ πα θλο η Ε λέ νη. Ορ κί ζο νται. Ο Έ κτωρ 

και ο Ο δυσ σέ ας με τρούν τον α γω νι στι-

κό χώ ρο και το πο θε τούν κλή ρους σε 

κράνος, για το ποιος θα ρί ξει πρώ τος 

το έγ χος. Ο κλή ρος πέ φτει στον Α λέ-

ξαν δρο, ο πλί ζο νται και αρ χί ζουν. Το 

δό ρυ του Α λε ξάν δρου α πο τυγ χά νει, 

αλ λά και του Με νε λά ου α πο τυγ χά νει, 

ο Α λέ ξαν δρος α πο φεύ γει τον θά να το, 
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σκύ βο ντας. Μανια σμέ νος ο Με νέ λα ος 

τρα βά το ξί φος του και χτυ πά το κρά-

νος του Α λε ξάν δρου, το ξί φος γί νε ται 

τρί α κομ μά τια, πέ φτει α πό το χέ ρι του, 

ξα να ορ μά αρ πά ζοντας την πε ρι κε φα-

λαί α του α ντι πά λου του, σέρ νο ντάς 

τον προς τους συ μπο λεμι στές του. Ο 

Με νέ λα ος αι σθά νε ται να σέρ νει ά δεια 

πε ρι κε φα λαί α, ο ι μά ντας της εί χε κο πεί. 

Η νί κη εί ναι του Με νε λά ου και οι Α χαιοί 

ζη τούν να τη ρη θούν οι όρ κοι. Οι Τρώ-

ες πεί θουν τον Πάν δα ρο να χτυ πή σει 

με βέ λος τον Με νέ λα ο. Οι συ μπο λε μι-

στές του τον κα λύ πτουν με τις α σπί δες 

τους, ο Πάν δα ρος ρί χνει το βέ λος του 

και χτυ πά τον Με νέ λα ο στην ο σφύ. 

Ο Α γα μέ μνων τρο μά ζει, δί δει ε ντο λή 

να με τα φέ ρουν τον τραυ μα τι σμέ νο 

α δελ φό του στο στρα τό πε δο. Ό λοι 

πλέ ον ε τοι μά ζο νται για την ε πι κεί με νη 

μά χη. Οι φά λαγ γες κι νού νται αρ γά, τα 

ό πλα λά μπουν, οι α σπί δες συ γκρού ο-

νται, α κο λου θεί θρή νος και ο δυρ μός, 

το αί μα ρέ ει σαν πο τά μι. Ο Α ντί λο χος 

σκο τώ νει τον Τρώ α πρό μα χο, Ε χέ πω λο, 

είναι ο πρώ τος νε κρός της μά χης. Α κο-

λου θεί Ο μη ρι κή Μά χη. Στην έ ντα ση της 

μά χης εμ φα νί ζε ται ορ μη τι κός ο Διο μή-

δης, οι Τρώ ες τρο μά ζουν, υ πο χω ρούν. 

Ο Αι νεί ας ζη τά α πό τον Πάν δα ρο να 

σκο τώ σει τον Διο μή δη, τον βά ζει στο 

άρ μα του και οι ή ρω ες α να με τρώ νται, 

ρί χνο ντας τα α κό ντιά τους. Ο Πάν δα ρος 

σκο τώ νε ται, ο Αι νεί ας τραυ μα τί ζε ται. Ο 

Α κά μας και ο Σαρ πη δών προ τρέ πουν 

τον Έ κτο ρα και τους συ μπο λε μι στές 

τους να α ντι με τω πί σουν την ε πί θε ση, 

οι Τρώ ες παίρνουν θάρ ρος, και ορ μούν 

α λα λά ζο ντας. Οι δύ ο Αί α ντες, ο Ο δυσ σέ-

ας, ο Διο μή δης και ο Α γα μέ μνων, τους 

α ντι με τω πί ζουν με τόλ μη. Ο Έ κτωρ 

ε πι τί θε ται, οι Δα ναοί ο πι σθο χω ρούν, 

αλ λά σε λί γο ορ μούν σαν χεί μα ρος, ο 

Αί ας δια σκορ πί ζει τις τά ξεις τους και 

τους κα τα διώ κει προς την πό λη τους. 

Ο Έ λε νος προ τρέ πει τον Έ κτο ρα και 

τον Αι νεί α να στα θούν μπρο στά στις 

πύ λες, για να ε μπο δί σουν το στρά τευ μα 

να μπει στην πό λη. Η μά χη στα μα τά, 

ο Έ κτωρ πη γαί νει στην πό λη για να 

φέ ρει βο ή θεια. Ο Γλαύ κος και ο Διο μή-

δης α πο φα σί ζουν να μο νο μα χή σουν. 

Κα θώς πλη σιά ζουν, α νταλ λά σουν α πό-

ψεις, για τη γε νιά, τη γεν ναιό τη τά, τους 

προ γό νους τους. Ο Γλαύ κος έ μα θε α πό 

τον πα τέ ρα του να εί ναι ο ά ρι στος και 

να μην ντρο πιά ζει το γέ νος του (Ζ 208 

αιέν α ρι στεύ ειν και υ πεί ροχον έμ με ναι 

άλ λων, μη δέ γέ νος πα τέ ρων αι σχυ μνέ-

μεν). Ο Διο μή δης α κού γο ντάς τον μπή-

ζει το κο ντά ρι του στη γη και απα ντά 

συ γκι νη μέ νος ό τι εί ναι φί λοι παι δι κοί, 

ας α πο φύ γουν να χτυ πη θούν μετα ξύ 

τους. Κα τε βαί νουν α πό τα άρ μα τά τους, 

δί νουν τα χέ ρια τους, α νταλ λάσ σουν 

πλού σια δώ ρα. Ο Έ κτωρ και ο Πά ρις 

έρ χο νται με βο ή θεια και α πο κρού ουν 

τους Α χαιούς. Ο Έ κτωρ ζη τά να μο νο-

μα χή σει με δο ξα σμέ νο ή ρω α. Οι Α χαιοί 

σιωπούν, ο Με νέ λα ος τους βρί ζει, τους 

λέ γει δει λούς (Η 96 α πει λη τή ρες). Πολ-

λοί ή ρω ες το δέ χο νται, ο κλή ρος πέ φτει 

στον Τε λα μώ νιο Αί αντα, και κρα τώ ντας 

την ε πτά βο η α σπί δα του πλη σιά ζει τον 

Έ κτο ρα, ση κώ νο ντάς την με ε πι δει κτι κό 

τρό πο. Ο Έ κτωρ δεν τρο μά ζει, λέ γει ό τι 

δεν εί ναι παι δάκι, γνω ρί ζει πο λύ κα λά 

να μά χε ται, γνω ρί ζει να στρέ φει την 

α σπί δα του δε ξιά και α ρι στε ρά, γι’ αυ-

τό και πο λε μά με καρ τε ρί α και τόλ μη, 

γνω ρί ζει να ορ μά στη μά χη, γνω ρί ζει 

την ποι κι λί α των συ μπλο κών, δεν πλήτ-

τει κα νέ ναν ύ πουλα, χτυ πά με φα νε ρό 

τρό πο, α πό μπρο στά. Η μο νο μα χί α 
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κρα τά πο λύ, δεν τε λειώνει, οι κή ρυ κες 

στα μα τούν τη μά χη, λό γω της νύ κτας. 

Το πρω ί γί νε ται α να κω χή, θά βο νται οι 

νε κροί. Α πό τους ή ρω ες σκο τώ θη καν 

δε κα ο χτώ Α χαιοί και σα ρά ντα έ ξι Τρώ-

ες. Οι Α χαιοί πε ρι τει χί ζουν το στρα τό-

πε δό τους, το ε πί τευγ μα θαυμά στη κε 

α πό ό λους (Η 444 θη εύ ο ντο μέ γα έρ γον 

Α χαιών). Το βρά δυ, Τρώ ες και Α χαιοί, 

ε τοί μα σαν και έ φα γαν ά φθο νο φα γη τό 

(Η 475 τί θε ντο δε δαί τα θά λειαν), ή πιαν 

πο λύ οί νο, και μέ θυσαν (Η 480 οί νον δ’ 

εκ δε πά ων χα μά δις χέ ον).

ΔΕΥ ΤΕ ΡΗ ΜΑ ΧΗ

Η μά χη ξα ναρ χί ζει. 

Οι Τρώ ες υ πε ρι σχύ ουν.

Οι Α χαιοί κλεί νο νται στο στρα-

τόπε δό τους. Οι Τρώ ες στρα-

το πε δεύ ουν στην πε διά δα.

Ρα ψω δί α Θ-Ι
Οι πο λε μι στές έ φα γαν και ο πλίστη καν. Η 

μά χη αρ χί ζει το πρω ί και εί ναι αμ φίρ ρο πη. 

Κα τά το με ση μέ ρι οι Α χαιοί υ πο χω ρούν. Ο 

Νέ στωρ κιν δυ νεύ ει, ο Διο μή δης τον α νε-

βά ζει στο άρ μα του και ε πι τί θε νται στον 

Έ κτο ρα, δεν μπο ρούν να στα μα τή σουν 

την ορ μή του. Ο Νέ στωρ λέ γει να ο πι σθο-

χω ρή σουν, ο Α γα μέ μνων προ σπα θεί να 

τους στα μα τή σει, απο σπά ται ο Διο μή δης 

και τον α κο λου θούν πολ λοί ή ρω ες, μα ζί και 

ο Τεύ κρος, έχο ντας το ευ θυ βό λο τό ξο του. 

Κρύ βε ται πί σω α πό τη με γά λη α σπί δα του 

Αί α ντα και αρ χί ζει να σκο τώ νει πολ λούς. 

Ο Α γα μέ μνων εν θου σια σμέ νος του υ πό-

σχεται πολ λά δώ ρα, έ ναν τρί πο δα, δύ ο ίπ-

πους, έ να άρ μα και μιαν ό μορ φη γυ ναί κα. 

Ο Τεύ κρος λέ γει, πρώ τα να χτυ πή σουν τον 

λυσ σα σμέ νο Έ κτο ρα (Θ 299 τού τον δ’ ου 

δύ να μαι βα λέ ειν κύ να λυσ ση τή ρα). Το ξεύ ει 

δυο φο ρές και α πο τυγ χά νει. Ο Έ κτωρ ε ξα-

γριώ νε ται και τον τραυ μα τί ζει με πέ τρα. Οι 

Αχαιοί ο πι σθο χω ρούν, ο Έ κτωρ τους κυ νη-

γά, σκο τώ νο ντας τους κα θυ στε ρού ντες (Θ 

342 αιέν α πο κτή νων τον κα θυ στε ρού ντα). 

Οι Α χαιοί φοβι σμέ νοι δια περ νούν τα πα-

λού κια και την τά φρο και κα λύ πτο νται στο 

τεί χος, κλαί γο ντας τη μοί ρα τους. Η νύ κτα 

έρ χε ται, η μά χη τε λειώ νει, γί νε ται α πολο-

γι σμός. Οι Τρώ ες στρα το πε δεύ ουν στην 

πε διά δα, πο λύ κο ντά στα πλοί α των αντι-

πά λων τους. Ο Έ κτωρ συ γκε ντρώ νει τους 

συ μπο λε μι στές του κο ντά στον Σκά μαν δρο 

πο τα μό, τους ο μι λεί και τους εν θαρ ρύ νει. 

Δί δει ο δη γί ες να α νά ψουν φω τιές, για να 

ε μπο δί σουν τους Α χαιούς να μπουν στην 

πό λη τους αιφ νι δί ως, α πό τη με ριά της 

θα λάσ σης.

ΚΑ ΤΑ ΔΡΟ ΜΗ

Ορ γά νω σις - Ο πλι σμός - Ε κτέ λεσις

Ρα ψω δί α Κ
Στο στρα τό πε δο των Α χαιών ε πι κρα τεί 

α πελ πι σί α, ο Α γα μέ μνων ζη τά να φύ γουν 
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για την πα τρί δα. Ε να ντιώ νο νται ο Διο μή-

δης και ο Νέ στωρ. Το πο θε τούν φρου ρά 

α νά με σα στο τεί χος και στην τά φρο. Ο Νέ-

στωρ λέ ει να συμ φι λιω θούν με τον Α χιλ-

λέ α, ο Α γα μέ μνων το δέ χε ται και στέλ νει 

πρε σβεί α, χω ρίς α πο τέ λε σμα. Ό λοι α νη-

συ χούν. Οι ή ρω ες κου βε ντιά ζουν έ ξω 

α πό την τά φρο και α πο φα σί ζουν να κα-

τα σκο πεύ σουν τους Τρώ ες. Ο Διο μή δης 

και ο Ο δυσ σέ ας θα το πρά ξουν. Το ί διο 

κά νουν και οι α ντί πα λοι, στέλνουν τον 

Δό λω να, ο ο ποί ος και συλ λαμ βά νε ται. Και 

ό ταν μα θαί νουν οι ή ρω ες τη διά τα ξη των 

Τρώ ων, τον α πο κε φα λί ζουν. Ε πι τί θε νται 

στους Θρά κες, σκο τώνουν τον η γέ τη 

τους, τον Ρή σο, παίρ νουν λά φυ ρα, και 

ε πι στρέ φουν δο ξα σμέ νοι.

ΤΡΙ ΤΗ ΜΑ ΧΗ

Α ρι στεί α Α γα μέ μνο νος. Ο ο πλι σμός 

του. Οι ε λιγ μοί της μά χης. 

Η έν νοια της Στρα τη γι κής.

Ρα ψω δία Λ-Σ
Οι Α χαιοί έ χουν πά ρει θάρ ρος και το 

πρω ί αρ χί ζουν ορ μη τι κοί τη μά χη. Ο Α γα-

μέ μνων, α πω θεί τους Τρώ ες προς την 

πό λη τους, στις Σκαιές πύ λες. Ο Έ κτωρ πα-

ρα κι νεί τους συ μπο λε μι στές του να ε μπο-

δί σουν την ορ μή του Α γα μέ μνο να. Ο Α γα-

μέ μνων συ νε χί ζει να σκο τώ νει πολ λούς, 

τραυ μα τί ζε ται και α πο χω ρεί. Ο Έ κτωρ 

βλέ πο ντας τον Α γα μέ μνο να να φεύ γει, 

ορ μά σαν χεί μα ρος και σκο τώ νει πολ λούς. 

Ο Α χιλ λέ ας α κού ει τον θόρυ βο της μά χης 

και στέλ νει τον Πά τρο κλο να μά θει τι γί-

νε ται. Ο Νέ στωρ λέ ει στον Πά τρο κλο να 

δα νει στεί τα ό πλα του φί λου του, εί ναι ο 

μό νος τρό πος να απο φύ γουν τον κίν δυ νο. 

Οι Α χαιοί α πω θού νται μέ χρι το τεί χος τους, 

οι Τρώ ες ετοι μά ζο νται για την έ φο δο. Ο Πο-

λυ δά μας προ τεί νει να α φή σουν τα άρ μα τα 

και να ε πι τε θούν πε ζοί. Οι Α χαιοί τους 

πε ρι μέ νουν και α ντι στέ κο νται στις πύ λες 

και τους πύρ γους. Το τεί χος γκρε μί ζε ται, οι 

Τρώ ες μπαί νουν μέ σα και προ σπα θούν να 

κά ψουν τα πλοί α. Ο Α γα μέ μνων ζη τά να 

Ο μη ρι κή μά χη
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ελ κύ σουν τα πλοί α, να φύγουν. Ε να ντιώ νε-

ται ο Ο δυσ σέ ας και γί νε ται κρα ται ή μά χη. 

Ο Αί ας χτυ πά με πέτρα τον Έ κτο ρα, αυ τός 

πέ φτει στο έ δα φος, οι Α χαιοί ορ μούν, α λα-

λά ζο ντας. Ο Έκτωρ ξα να μπαί νει στη μά χη, 

οι Α χαιοί ο πι σθο χω ρούν και μά χο νται α πό 

τα πλοί α. Ο Έ κτωρ σπά ζει με το ξί φος του 

το μα κρύ δό ρυ του Αί α ντα. Ο Πά τρο κλος 

ζητά α πό τον Α χιλ λέ α τα ό πλα και τους 

μα χη τι κούς, ξε κού ρα στους Μυρ μι δό νες 

του. Ο Α χιλ λέ ας πεί θε ται, οι Τρώ ες βλέ πο-

ντας τον Πά τρο κλο να μά χε ται νο μίζουν 

ό τι εί ναι ο Α χιλ λέ ας. Τρο μά ζουν και φεύ-

γουν. Ο Πά τρο κλος τους κυ νη γά, δέ χε ται 

ε πι θέ σεις α πελ πι σί ας, α πο δε κα τί ζει τους 

Τρώ ες, ώ σπου τον α κο ντίζει ο Εύ μορ φος. 

Τα ό πλα του φεύ γουν α πό το σώ μα του, 

γυ μνός και ά ο πλος φαί νεται ό τι δεν εί ναι 

ο Α χιλ λέ ας. Ο Έ κτωρ ορ μά και τον σκο τώ-

νει. Γί νε ται μά χη γύ ρω α πό το σώ μα του. 

Οι Α χαιοί παίρ νουν το σώ μα του, ο Έ κτωρ 

παίρ νει τα ό πλα του. Ο Α χιλ λέ ας μα θαί νει 

τον θά να το του φί λου του, κλαί ει και ζη τά 

και νούργια ό πλα.

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ ΜΑ ΧΗ

Ο φρι κτός θά να τος του Έ κτο ρα και 

το κύ δος του Α χιλ λέ α.

Ραψωδία Τ-Χ
Ο Α χιλ λέ ας αρ χί ζει τη μά χη α κά-

θεκτος, θέ λει να σκο τώ σει τον Έ κτο-

ρα. Ορ μά στο κέ ντρο των πα ρα τά ξε ων, 

δια χωρί ζει τις φά λαγ γες των Τρώ ων 

στα δύ ο, της μιας φεύ γουν προς την 

πό λη, της άλλης προς την πε διά δα, οι 

μι σοί πέ φτουν στον πο τα μό Ξάν θο. Ο 

Α χιλ λέ ας κα τεβαί νει α πό το άρ μα του, 

α φή νει τη βα ριά του λόγ χη, σύ ρει το 

βα ρύ του ξί φος και χτυ πά δε ξιά και 

α ρι στε ρά, με κυ κλι κές κα τα φο ρές (Φ 

20 τύ πτε δ’ ε πι στρο φά δην). Το πο τά μι 

γε μί ζει πτώ μα τα. Βγαί νει α πό το ποτά μι 

και α πτό η τος κυ νη γά ό σους ή θε λαν να 

μπουν στην πό λη. Οι πύ λες κλεί νουν. Ο 

Έ κτωρ μέ νει έ ξω, αλ λά βλέ πο ντας τον 

Α χιλ λέ α να ορ μά σαν την φω τιά (Φ 135 

πυ ρός αι θου μέ νου), τον κα τα λαμ βά νει 

Μά χη γύ ρω α πό νε κρό ή ρω α.
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φό βος (Φ 136 έ λε τρό μος). Α φή νει τις 

πύ λες και τρεις φο ρές γυ ρί ζουν την 

πό λη, ώ σπου ο Έ κτωρ α πο φα σί ζει να 

στα θεί, για να μο νο μα χή σουν, και φω νά-

ζο ντας δυ να τά σύ ρει το ξί φος του, και 

τι νάσ σει α πει λη τι κά την αιχ μή του. Ο 

Α χιλ λέ ας τον α κο ντί ζει, η αιχ μή περ νά 

τον α πα λό λαι μό του, ο Έ κτωρ πέφτει 

νε κρός, μέ σα στη σκό νη. Ο Α χιλ λέ ας κά-

νει μια σκλη ρή πρά ξη (Φ 395 και Έ κτο-

ρος δί ον α ει κέ α μή δε το έρ γα), τρυ πά 

τους τέ νο ντες των πο διών του νε κρού 

και τον σέρ νει πί σω α πό το άρ μα του, 

γύ ρω α πό την πό λη.

Ραψωδία Ψ-Ω
Το σώ μα του νε κρού Πα τρό κλου καίγε-

ται, ο Α χιλ λέ ας ο ρί ζει α γώ νες προς τι μήν 

του. Ο Πρί α μος πη γαί νει στον Αχιλ λέ α, 

κλαί νε και οι δύ ο, το σώ μα του Έ κτο ρος 

δί δε ται στον Πρί α μο, για να ταφεί εν δό-

ξως, ό πως ται ριά ζει στους ή ρω ες.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

Α πό την πα ρού σα με λέ τη προ κύ πτουν 

τα ε ξής:

Α ντι λη φθή κα με τον φρι κτό κώ δι κα 

του θα νά του και της δό ξας του πο λέ μου. 

Μά θα με για τη ζω ή των πο λε μι στών, 

πως έ τρω γαν, πως α να παύ ο νταν, ποιος 

ο ο πλισμός τους, ποιο το η θι κό τους, 

ποιος ο χώ ρος των μο νο μα χιών, πως κι-

νού νταν στη μά χη.

Η Τροί α ή ταν πό λη ά ρι στα ο χυ ρω μέ-

νη και ο τι δή πο τε γι νό ταν έ ξω α πό αυ τήν 

κα τέ λη γε στα δυ να τά της τεί χη. Η εκ στρα-

τεί α των Α χαιών στην Τροί α ή ταν ά ριστα 

ορ γα νω μέ νη, δεί χνει τις ά ρι στες γνώ σεις 

τους για τον πό λε μο, πε ρι τειχί ζουν το 

στρα τό πε δό τους, αλ λά αυ τό δεν ά ντε ξε 

στη θυελ λώ δη ε πί θε ση των Τρώ ων.

Την πο λε μι κή τέ χνη του Ο μή ρου, για 

να βο η θη θού με μπο ρού με να την πα ραλ-

ληλί σου με με α το μι κό α θλη τι κό α γώ να 

ξι φα σκί ας, για την α το μι κή τε χνι κή, και 

Μο νο μα χί α Α χιλ λέ α και Έ κτο ρα.
Ο Α χιλ λέ ας κρα τά ξί φος, ο Έ κτωρ δό ρυ, ο Ό μη ρος όμως μας 
πε ρι γρά φει ό τι ο Α χιλ λέ ας κρα τά δό ρυ και ο Έ κτωρ ξί φος.



Η Τέχνη του Πολέμου στην Ιλιάδα του Ομήρου

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 17

ο μα δι κό α θλη τι κό α γώ να πο δο σφαί ρου, 

για την ο μα δι κή τε χνι κή (ά μυ να, ε πιθέ-

σεις, ε λιγ μοί, διεισ δύ σεις, τε χνά σμα τα). 

Η ο πλο μα χη τι κή των Μυ κη ναί ων πα ρου-

σιά ζε ται με κυ ριό τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό 

τις α πλές κι νή σεις. Οι ή ρω ες ορμούν και 

χτυ πούν κα τευ θεί αν ο έ νας τον άλ λον, με 

λόγ χη, ξί φος, πέ τρα. Η τύχη, η δύ να μη, η 

τα χύ τη τα και η ε παρ κής γνώ ση της τε χνι-

κής έ παι ζαν ση μα ντι κό ρό λο στα α πο τε λέ-

σμα τα. Σε κά θε ο μη ρι κή μά χη δί δο νταν 

κτυ πή μα τα προς πά σα κα τεύ θυν ση, με 

ο ποιον δή πο τε τρό πο. Ό ταν ο πο λε μι στής 

χτυ πού σε με το ξί φος τον α ντί πα λό του, 

το τέ ντω μα του χε ριού (ευ θεια σμός), 

κα θώς και η α στρα πιαί α νύ ξη και η βύ θι-

ση του ξί φους στο σώ μα του α ντι πά λου 

πε ρι γρά φο νται με σα φή τρό πο. Πολ λές 

φο ρές δι δό ταν κα τα φο ρά και α κο λου-

θού σε η νύ ξη και το βύ θι σμα του ξί φους. 

Ό ταν ο πο λε μι στής προ σπα θού σε να χτυ-

πή σει α ντί πα λό του με το α κό ντιο, τό τε 

μπο ρού σε να πλή ξει άλ λον ή να πλη γεί 

α πό άλ λον. Ό ταν τα άρ μα τα πλη σί α ζαν 

τις φά λαγ γες, οι ή ρω ες α ντι με τώ πι ζαν 

δυ σκο λί ες στις κι νή σεις τους, τα άρ μα τα 

συ νή θως στα μα τού σαν, έ με ναν α κί νη τα, 

οι ε πο χού μενοι ή ταν στα θε ρά ση μεί α για 

τους πε ζούς, γι’ αυ τό και οι πε ρισ σό τε ροι 

ήρω ες προ τι μού σαν να πο λε μούν πε ζοί, 

«έν νυ σαν» τους α ντί πα λους α να βά τες με 

τις μα κριές τους λόγ χες, και κρα τώ ντας 

τις στα θε ρές τους έ ρι χναν στο έδα φος, ή 

τους χτυ πού σαν με α κό ντια και στην πτώ-

ση τους τούς α πο τε λεί ω ναν. Στις κα τά 

συμ φω νί α μο νο μα χί ες υ πήρ χε έ νας υ πο-

τυ πώ δης κα νο νι σμός για την αρ χή του 

α γώ να. Η μο νο μα χί α του Έ κτο ρα και του 

Αί α ντα πε ρι γρά φε ται να διαρκεί πο λύ, 

χω ρίς α πο τέ λε σμα, και οι ο πλο μα χη τι κές 

κι νή σεις ή ταν πο λύ λίγες. Συ μπε ραί νου-

με ό τι η με γά λη διάρ κειά της ή ταν για 

να α νι χνεύ ουν ο έ νας τον άλ λον, α σφα-

λώς προ σποιού με νοι. Δια ξι φι σμοί δεν 

πε ρι γρά φο νται, α πλώς τους ει κά ζου με. Ο 

Έ κτωρ χτυ πά και σπά ζει το μα κρύ δό ρυ 

του Αί α ντα, ά ρα υ πάρ χει κά ποια έ ντε-

χνη και α ντα να κλα στι κή κρού ση ό πλων, 

ό πως το ί διο θα μπο ρού σε να γί νε ται και 

στην έ ντα ση της μά χης, κρού ση: ξί φος με 

ξί φος, λόγ χη με λόγ χη, κ.λπ. Τα ε κη βό λα 

ό πλα δεν φαί νε ται να εί χαν με γά λα φο νι-

κά α πο τε λέ σμα τα. Ο Αί ας δέ χε ται σω ρεί α 

βε λών και δεν πα θαί νει τί πο τε, ε ξαί ρε ση 

τα βέ λη των ε λεύ θε ρων σκο πευ τών, Παν-

δά ρου, Γλαύ κου, Α λε ξάν δρου.

Πρω τα γω νι στής των μα χών δεί χνε ται 

ο Έ κτωρ, α μύ νε ται υ πέρ πα τρί δος (Μ 

243 εις οιω νός ά ρι στος α μύ νε σθαι πε ρί 

πά τρης), ε νώ ο Αί ας προ τρέ πει τους συ-

μπο λε μι στές του να στη ρί ζο νται μό νον 

στις δι κές τους δυ νά μεις, διό τι εί ναι μα-

κριά α πό την πα τρί δα τους, δεν δια θέ-

τουν δυ να τό εφε δρι κό κά στρο, για να 

προ φυ λά γο νται.

Ο Έ κτωρ ή ταν ά ρι στος στην α το μι κή 

τε χνι κή και στην α ντί λη ψη των ε λιγ μών 

της μά χης, με τρη μέ νος και α πο φα σι στι-

κός. Υ πε ρη φα νεύ ε ται ό τι γνω ρί ζει να πο-

λε μά κα λά, κά νει προ σε κτι κά βή μα τα, και 

μπρο στά και πί σω, στρέφει την α σπί δα 

του δε ξιά και α ρι στε ρά, κά μπτει το σώ μα 

του στο έ δα φος (πα σάττα σότ το), για να 

α πο φεύ γει α κό ντια και ξι φι σμούς. Μπο-

ρού με να ει κά ζου με την τε χνι κή του σαν 

έ να στρα τιω τι κό εγ χει ρί διο τε χνι κής.

Ο Α χιλ λέ ας πα ρου σιά ζε ται λο γι κός, 

α ψύς, αυ θόρ μη τος, ά ρι στος στην ε πί θε-

ση. Ή ταν κα λός στη χρή ση της με γά λης 

λόγ χης,του μι κρού δό ρα τος και του μα-

κρυού ξί φους, έ χο ντας με γά λη ευ χέ ρεια 

στην αλ λα γή τους. Το μα κρύ ξί φος ή ταν 

πο λύ δύ σκο λο στη μά χη σώ μα με σώ μα, 

αλ λά ή ταν πο λύ εύ κο λη η χρή ση του στις 
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απε λά σεις των αρ μά των, καθώς έ παι ζε 

τον ρό λο του μα κρυού δό ρα τος, δεν 

έ φευ γε εύ κολα α πό το χέ ρι, και η χρή ση 

του α παι τού σε με γά λη σω μα τι κή δύ να μη. 

Η τε ρά στια δύ να μη του Α χιλ λέ α φαί νε ται 

α πό τη δυ να τή του φω νή στην τά φρο, 

τρο μά ζοντας τους πά ντες, αλ λά και ό ταν 

μπή κε στον πο τα μό Ξάν θο α πο δε κά τι ζε 

τους Τρώ ες χτυ πώ ντας τους με κυ κλι κές 

κα τα φο ρές, δε ξιά και α ρι στε ρά, ό μοιες 

με κι νή σεις σπά θης. Το ί διο γι νό ταν και 

στους α πο κε φα λι σμούς. Ο Διο μή δης 

απο κε φα λί ζει α στρα πιαί ως τον Δό λω να. 

Ό ταν ο Πά τρο κλος φο ρού σε τον ο πλι σμό 

του Α χιλ λέ α δεν κρά τη σε το δό ρυ του 

φί λου του, ή ταν γι’ αυ τόν πο λύ βα ρύ, κρά-

τη σε έ να πιο ε λα φρύ, η γε νι κή φυ σι κή 

κα τά στα ση του Α χιλ λέ α ή ταν κα λύ τερη 

α πό τού Πα τρό κλου.

Τις διεισ δυ τι κές α πε λά σεις του Πα-

τρό κλου και του Α χιλ λέ α τις κρί νου με 

ως ε πι τυ χη μέ νες κι νή σεις ε λιγ μού και 

στρα τη γι κής. Οι δύ ο ή ρω ες α σφα-

λώς δεν τις σκέ φτη καν πριν α πό τη 

μά χη, α πλώς και οι δύ ο εί χαν μά θει 

να πο λε μούν με αυ τόν τον τρό πο, 

βα σι ζό με νοι στην πεί ρα των προ-

γό νων τους και στην προσω πι κή 

γεν ναιό τη τα και α πο φα σι στι κό τη-

τά τους. Με τον ί διο τρό πο πο λε-

μούσαν και οι άν δρες τους, οι Μυρ-

μι δό νες, οι ο ποί οι κα λά ο πλι σμέ νοι 

έ φτα ναν συ ντε ταγ μέ νοι στους α ντι πά-

λους τους, α πο φεύ γο ντας α πώ λειες, και 

με την ορμή τους διέ σπα ζαν το κέ ντρο 

των α ντι πά λων. Αλ λά και οι α ντί πα λοί 

τους τα γνώ ρι ζαν ό λα αυ τά, αλ λά α ντι-

δρού σαν μό νον με τη γεν ναιό τη τά τους. 

Ο Σαρ πη δών έ λε γε ό τι η σχε δια σμέ νη 

δρά ση των πολ λών εί ναι το κα λύ τε ρο, ο 

Πο λυ δά μας έ λε γε συ χνά στον Έ κτο ρα να 

κά νουν σχέ δια πριν α πό τη μά χη, μό νον 

έ τσι θα αντι με τω πί σουν τις α πε λά σεις 

του Α χιλ λέ α. Κά πως έ τσι θα σκε πτό ταν 

και ο Νέ στωρ. Υ πο χω ρη τι κούς ε λιγ-

μούς, ό μοιους με ε πι θε τι κούς, πα ρα-

τη ρού με συ χνά. Στην πί ε ση της μά χης 

οι ή ρω ες υ πο χω ρούν και κρύ βο νται 

στην α σφά λεια των πα ρα τά ξε ων, με τά 

εμ φα νί ζο νταν εκ δη λώ νο ντας α ντε πί θε-

ση, έ παι ζαν τον ρόλο της στε ρε ό τυ πης 

κι νου μέ νης ο πι σθο φυ λα κής προς ε πι-

θε τι κή ά μυ να, για μεί ω ση α πω λειών, 

α πο φυ γή πα νι κού των προ μά χων. Οι 

ή ρω ες ή ταν σε πλή ρη ε τοιμό τη τα να 

πο λε μούν σε ό λες τις γραμ μές.

Ο Αί ας ή ταν κα λός στην ά μυ να, προ-

στά τε ψε τα πλοί α, ό πως και το σώ μα του 

Ο Α χιλ λέ ας φο νεύ ει την Πεν θε-
σίλαια βυ θί ζο ντας το ξί φος στο 
στή θος της.
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Πατρό κλου. Οι ή ρω ες πα ρου σιά ζο νται να 

εί ναι ό λοι τα χείς. Ο Α χιλ λέ ας κυ νη γά τον 

Έ κτο ρα με την τα χύ τη τα των πο διών του, 

ο Έ κτωρ τον α πο φεύ γει με την τα χύτη τα 

των πο διών του.

Α χαιοί και Τρώ ες δεν α ντι με τώ πι ζαν 

προ βλή μα τα ε πάρ κειας βα ρέ ως πο λε-

μικού υ λι κού, η πα ρα γω γή τους ή ταν 

ζή τη μα των ί διων των η γε μό νων τους, 

γι’ αυ τό και δώ ρι ζαν πο λύ εύ κο λα βα-

ρύ ο πλι σμό στους δια κρι θέ ντες ή ρω ες. 

Πολ λοί ή ρω ες δα νεί ζο νταν ό πλα, ή και 

φο ρού σαν πε ρί ερ γα ό πλα. Υ πήρ χε μια 

ποι κιλί α α νο μοιο γε νούς ο πλι σμού. Α πό 

πολ λούς συγ γρα φείς οι πα ρα τά ξεις 

χα ρα κτη ρί ζο νται ως «κου στω δί α», σύ-

νο λο ο πλι σμέ νων αν θρώ πων με κά θε 

εί δος ό πλου. Αυ τό φαί νε ται α πό τον 

ποι κί λο ο πλι σμό στην κα τα δρο μι κή ε πι-

χεί ρη ση, αλλά και α πό τον ο πλι σμό των 

Λο κρών. Ή ταν ο πλι σμέ νοι μό νον με τό-

ξα, και ό λη η φυ λή έ παι ζε τον ρό λο της 

ε φε δρεί ας, πη γαί νο ντας ε κεί ό που ή ταν 

α νά γκη. Οι πα ρα τά ξεις των α νω νύ μων 

πο λε μι στών ά ντε χαν στις ε πι θέ σεις, 

α να λό γως του βά θους της  επίθεσης 

και της δικής τους αντοχής. Ο Πά τρο-

κλος δεν μπό ρε σε να φτά σει στα τεί χη 

της Τροί ας, ό χι ε ξαι τί ας ορ γα νω μέ νων 

φα λαγ γών, αλ λά α πό το με γά λο πλήθος 

των Τρώ ων πο λε μι στών. Με γά λο ρό λο 

στην α ντο χή των πα ρα τά ξε ων έ παι ζαν 

το η θι κό και η φυ σι κή κα τά στα ση των 

πο λε μι στών. Η χρή ση του ιπ πι κού δεν 

φαί νε ται στην Ι λιά δα, αλ λά η πε ρι ποί-

η ση των ίπ πων και των αρ μά των ή ταν 

προσε κτι κή. Ό ταν οι ή ρω ες δεν μά χο-

νταν, α να παύ ο νταν, πε ριέρ γως δε, δεν 

πα ρα κο λουθού σαν τη μά χη, αλ λά ε άν 

ή ταν α να γκαί ο έ μπαι ναν προ θύ μως σ’ 

αυ τήν, έ στω και τραυ μα τι σμέ νοι.

Οι ω θή σεις στο πε δί ο της μά χης 

φαί νο νται κα θα ρά στην έ ναρ ξη της 

πρώ της μά χης. Οι ω θή σεις έ λα βαν 

την ύ ψι στή τους μορ φή στην κλασι-

κή ε πο χή. Οι φά λαγγες των ο πλι τών, 

κρα τώ ντας με το α ρι στε ρό χέ ρι τη 

στρογ γυ λή τους α σπί δα, με δι πλή λα-

βή, προ φύ λα γε ο έ νας τον άλ λον, και 

ό ταν έρ χο νταν σώ μα με σώ μα με τους 

α ντι πά λους τους έ κα ναν χρή ση του 

βρα χέ ως τους ξί φους.
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ΖΗ ΤΗ ΜΑ ΤΑ

ΣΤΡΑ ΤΟ ΛΟ ΓΙ ΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ ΔΑ 

ΤΩΝ ΚΛΑ ΣΙ ΚΩΝ 

ΧΡΟ ΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γένιος Αρ. Για ρέ νης

Στρ. Δι κα στής του Α ε ρο δι κεί ου Α θη νών, 

Νο μι κός Σύμ βου λος ΓΕ Α/Γρ. 

Α πο ζη μιώ σε ων ΝΑ ΤΟ,

Υπ. Δρ. Πα ντεί ου Πα νε πι στημί ου

ΖΗ ΤΗ ΜΑ ΤΑ

ΣΤΡΑ ΤΟ ΛΟ ΓΙ ΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ ΔΑ 

ΤΩΝ ΚΛΑ ΣΙ ΚΩΝ 

ΧΡΟ ΝΩΝ
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Σ
την Ελ λά δα, σ’ αυ τήν την κα τά τό-

πους εύ φο ρη γη, τη γε μά τη μι κρές, 

φυ σι κά προ στα τευ μέ νες κοι λά δες, 

πε ρι στοι χι σμέ νες άλ λο τε α πό μι κρούς λό-

φους κι άλ λο τε α πό α πόκρη μνα βου νά, 

την πε ρι κυ κλω μέ νη α πό θά λασ σα και λου-

σμέ νη στο φως, άν θι σε ένας πο λι τι σμός 

μο να δι κός, τα ε πι τεύγ μα τα του ο ποί ου 

θ’ α φή νουν ά φω νους πά ντο τε ε κεί νους 

που καθ’ οιον δή πο τε τρό πο θα έρ χο νται 

σε ε πα φή μα ζί του. Χα ρα κτη ρι στι κό των 

αν θρώ πων που έ ζη σαν στον ελ λα δι κό 

χώ ρο και με γα λούργη σαν στον μι κρό 

-και μέ γα- αυ τόν τό πο με το πνεύ μα και 

τη δρά ση τους, απο τέ λε σε η χα ρά για τη 

ζω ή και η α πό λαυ ση της ο μορ φιάς της, 

και πα ράλ λη λα, η βα θιά ε πί γνω ση της πί-

κρας που ε πί σης μπο ρεί να φέ ρει η ζω ή, 

μια ζω ή που έτσι κι αλ λιώς εί ναι σύ ντο μη 

και ο θά να τος πά ντα ε πι κεί με νος1.

Το πέ ρα σμα των Ελ λή νων 

α πό την εφη βεί α στην αν-

δρι κή η λι κί α, συ νο δεύ ε ται, 

και ση μα το δο τεί ται ταυ τό-

χρο να, α πό τη στρα τιω τι κή 

προ πα ρα σκευ ή τους, με τά 

α πό την ο ποί α, και σε η λι κί α 

είκο σι πε ρί που ε τών, ο νέ ος 

άν δρας τί θε ται στη διά θε ση 

της πό λε ως. Η συμ με το χή 

στην κοι νό τη τα των πο λι τών 

ε μπε ριέ χει α να γκαί ως τη συ-

νει σφο ρά στην ά μυ να της 

πό λης με την ι διό τη τα του 

ο πλί τη-υ πε ρασπι στή της, η 

ο ποί α α πο τε λού σε άλ λω στε 

προ ϋ πό θε ση και της ι διό τη-

τας του πο λί τη, έ τσι ώ στε  οι 

δύ ο έν νοιες ο πλί της-πο λί της, 

να ταυτίζονται α πό λυ τα.

1 Χα ρα κτηρι στι κό, ως προς αυ τήν την α ντί λη ψη των πραγ μά των, εί ναι το πα ρα κά τω α πόσπα σμα α πό μί α 
ω δή του Πίν δα ρου [Πυ θιό νι κος 8, 88 επ.]: «Λι γό χρο να αν θί ζει των θνη τών η χα ρά. Κι έ τσι πέ φτει χά μω, γκρε μι σμέ νη 
α πό α ντί ξοη μοί ρα. Ε φή με ροι. Τι είν’ ο κα θείς μας; Τι δεν εί ναι; Σκιάς ό νει ρο εί ναι ο άνθρω πος. Αλ λ’ ό ταν έρ θει δό ξα 
θε ό σταλ τη, λα μπρό φως φτά νει στους αν θρώπους και γλυ κιά ζω ή», ό πως πε ρι λαμ βά νε ται στο έρ γο, «Τι εί ναι ο άνθρω-
πος;» της σει ράς Αρ χαί ων Συγ γρα φέ ων των εκ δό σε ων Ε ξά ντας, Α θή να 2001, σελ. 141 (μτφρ. Ιω. Μα νω λέσ σου, 
Δ. Κου κου ζί κα, Π. Σε ρά νης, Ευ. Κα ρα κά σης), αν θο λό γη ση K. Bartels (Was ist der Mensch? Texte zur Anthropologie 
der Antike, Μό να χο 1975). Βλ. α κό μη, Ι λιά δα Ζ 146-149: «Ό πως των φύλ λων τη γε νιά μοιά ζει η γε νιά των αν θρώ πων. 
Άλλα α πό τα φύλ λα κα τα γής σκορ πά ο α γέ ρας, κι άλ λα στ’ αν θι σμέ νο δά σος φυτρώ νουν, σαν έρ θει η ά νοι ξη. Έ τσι και 
των αν θρώ πων οι γε νιές, μια γί νε ται, μια φεύ γει…»
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ψης των Ελ λή νων και η πιο λα μπρή α πό-

δει ξη γι’ αυ τό δεν θα μπο ρού σε να βρί-

σκε ται πα ρά ε κεί ό που έ λα μπε πιο έ ντο να 

η φλό γα της με γα λο φυ ΐ ας τους· στην τέ-

χνη τους. Δια βά ζο ντας κα νείς σή με ρα λ.χ. 

τα Ο μη ρικά Έ πη, τις Ι στο ρί ες του Η ρο δό-

του ή την Ι στο ρί α του Θου κυ δί δη, κά ποιο 

α πό τα έρ γα των με γά λων μας τρα γω-

δών, ή κά ποια α πό τις σω ζό με νες κω μω δί-

ες του Αρι στο φά νη, θα 

ν ιώ σει  τη 

χα ρά α πό την 

α πό λαυ ση του ω ραί ου, 

α κό μη κι αν τα έρ γα αυ τά σχε τί ζο νται 

συ χνά με τον πό λε μο και συ να κό λου θα 

τον θά να το και την ε ρή μω ση που αυ τός 

ε πι φέ ρει. Τα ε πι τεύγ μα τα των Ελ λή νων 

ή ταν α πο τέ λε σμα της ζω ής σ’ έ ναν κό σμο 

λο γι κό, ο ο ποί ος δια πλα θό ταν ως τέ τοιος 

α κρι βώς ως α πόρ ροια της χρή σης της 

Τα μνη μεί α πο λι τι σμού των Ελ λή νων, 

ό πως δια σώ θη καν μέ χρι σή με ρα, δια λα-

λούν την ε πί γνω ση αυ τή χω ρίς κα τά θλι ψη 

ή με λαγ χο λί α. Χα ρά και λύ πη, τρα γω δία 

και α νά τα ση, συ μπλέ ουν στην ελ λη νι κή 

δη μιουρ γί α, χω ρίς κα μί α α ντί φα ση. Άλ λω-

στε για την ελ λη νι κή σκέ ψη, ό λα τα στοι-

χεί α συ νυ πάρ χουν σε μί α χα ώ δη κα τά στα-

ση, ώ σπου ο Νούς να ε πε νερ γή σει και να 

ε πι φέ ρει την Τά ξη. Με τη λο γική, προ σπά-

θη σαν να 

δια λύ-

σουν 

τους 

φό βους 

του αν θρώ που. 

Μα γι  κές δυ νά μεις 

δεν κυ βερ νούν πια τον 

κό σμο, α κό μη και οι Θε οί υ πα κού ουν σε 

μί α ρυθ μι στική των πραγ μά των δύ να μη, 

την Α νά γκη, η ο ποί α εί ναι κι α πό ε κεί νους 

δυ να τό τερη.

Η α γά πη για τη ζω ή και τη λο γι κή, η 

α πό λαυ ση α πό τη χρή ση του μυα λού και 

του σώ μα τος, διακρί νουν τον τρό πο σκέ-
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λο γι κής τους, με την ο ποί α κα τά φε ραν 

να ε κλο γικεύ σουν α κό μη και τον πό λε μο 

με του σιώ νο ντάς τον σε έ να φαι νό με νο 

θε σμο θετη μέ νης βί ας.

Στις πε ρισ σό τερες α πό τις αρ χαιο ελ λη-

νι κές πό λεις-κρά τη, γι νό ταν α πο δε κτό, και 

ή ταν ί σως αυ το νό η το, ό τι η συμ με το χή 

στην κοι νό τη τα των πο λι τών ε μπε ριέ χει 

α να γκαί ως τη συ νει σφο ρά στην ά μυ να 

της πό λης με την ι διό τη τα του ο πλί τη-

υ πε ρασπι στή της, η ο ποί α α πο τε λού σε 

άλ λω στε προ ϋ πό θε ση και της ι διό τη τας 

του πο λί τη, έ τσι ώ στε οι δύ ο έν νοιες ο πλί-

της-πο λί της, να ταυ τί ζο νται α πό λυ τα2. 

Στην προ σπά θεια ανα ζή τη σης στοι χεί ων 

για τη στρα το λο γί α των πο λι τών στον κλα-

σι κό ελ λη νικό κό σμο, ο δη γού μα στε κα τά 

βά σιν στις δύ ο ση μα ντι κές αρ χαιο ελ λη νι-

κές πόλεις, την Α θή να και τη Σπάρ τη, στις 

ο ποί ες α να φέ ρο νται και οι πε ρισ σό τε ρες 

α πό τις πη γές μας, απ’ ό που μπο ρού με 

να α ντλή σου με σχε τι κές πλη ρο φο ρίες, 

αλ λά και σε πό λεις της Βοιω τί ας, της 

Θεσ σα λί ας και τη Μα κε δο νί α. Σε κάθε 

πε ρί πτω ση, θα πρέ πει να ση μειώ σου με 

ό τι το πέ ρα σμα των Ελ λή νων α πό την 

εφη βεί α στην αν δρι κή η λι κί α, συ νο δεύ-

ε ται, και ση μα το δο τεί ται ταυ τό χρο να, 

α πό τη στρα τιω τι κή προ πα ρα σκευ ή τους, 

με τά α πό την ο ποί α, και σε η λι κί α είκο σι 

πε ρί που ε τών, ο νέ ος άν δρας τί θε ται στη 

διά θε ση της πό λε ως, η ο ποί α δια των ορ-

γά νων της (στα ο ποί α συμ με τέ χει και ο 

ί διος στο πλαί σιο της ά με σης ελ λη νι κής 

δη μο κρα τί ας), α παι τεί τη συν δρο μή του 

σε κά θε στρα τιω τι κή δράση της.

Η Στρα το λο γί α 

των Α θη ναί ων Πο λι τών

Σύμ φω να με τις ρυθ μί σεις τις ο ποί ες 

ο Σό λων, ο με γά λος αυ τός α ρι στο κρά της 

ποι η τής και νο μο θέ της, ει σή γα γε και 

ε φάρ μο σε στην Α θή να α πό το 594 π.Χ. 

και με τά, ο πλη θυ σμός της Ατ τι κής χω ρί-

στη κε σε τέσ σε ρις τά ξεις, α νά λο γα με την 

ει σο δη μα τι κή του κα τά στα ση:

Την πρώ τη τά ξη, α πο τε λού σαν οι 

πε ντα κο σιο μέ δι μνοι, δη λα δή οι πο λί τες 

των ο ποί ων η γη πα ρή γα γε του λά χι στον 

500 με δί μνους δη μη τρια κών (κα λα μπό κι, 

σι τά ρι κ.λπ., ό που 1 μέ δι μνος=52,5 κι λά), 

και ή ταν οι μό νοι οι οποί οι μπο ρού σαν 

να ε κλε γούν στο α ξί ω μα του άρ χο ντα της 

πό λης των Α θη νών.

Τη δεύ τε ρη τά ξη, α πο τε λού σαν οι ιπ-

πείς, δη λα δή ε κεί νοι α πό τους πο λί τες που 

πα ρή γα γαν του λά χι στον 300 με δί μνους.

Την τρί τη τά ξη, α πο τε λού σαν οι 

ζευ γί τες, ε κεί νοι δη λαδή οι πο λί τες (οι 

«άν δρες του ζυ γού», που πι θα νό τα τα ση-

μαί νει ό τι ή ταν ε κεί νοι που πο λε μού σαν 

πε ζοί σε ζεύ γη μα χη τών πυ κνού σχη μα-

τι σμού) των ο ποί ων η γη πα ρή γα γε 200 

με 300 με δί μνους.

Τέλος, την τέ ταρ τη τά ξη, α πο τε λού-

σαν οι θή τες, ε κεί νοι δη λαδή που πα ρή γα-

γαν λι γό τε ρο α πό 200 με δί μνους και δεν 

μπο ρού σαν συ νε πώς να συμμε τέ χουν 

στη φά λαγ γα των ο πλι τών, α φού δεν 

ή ταν σε θέ ση να πλη ρώ σουν τα έξο δα 

για την α πό κτη ση του α παι τού με νου, και 

ο μο λο γου μέ νως α κρι βού, ο πλι τικού ο πλι-

σμού, συμ με τεί χαν ό μως στην Εκ κλη σί α 

2 Το ση μεί ο ε ξό δου α πό την ε φη βεί α, η ή βη, και το πέ ρα σμα στην αν δρι κή ηλι κί α, χρη σί μευε για να χα ρα κτη-
ρί σει άλ λω στε τους ι κα νούς να πά ρουν τα όπλα πο λί τες. Οι «η βώ ντες», δεν εί ναι άλ λοι α πό τα μέ λη της κοι νότη-
τας που μπο ρούν πλέ ον να φέ ρουν ό πλα, χρη σι μο ποιώ ντας τα για την υ πε ράσπι σή της, ου σια στι κά δη λα δή οι 
σε η λι κί α στρά τευ σης πο λί τες της αρ χαιο ελλη νι κής πό λης. Βλ. Πλού ταρ χος, Αλ κι βιά δης, 16.16, Πε λο πί δας, 29.7, 
Παυ σα νί ας, VI, 5. 2-3.
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του Δή μου και στο δι κα στήριο.

Στην πρά ξη, θα πρέ πει να πού με ό τι 

μπο ρού σε κά ποιος να με τα κι νη θεί α πό 

τη μί α τά ξη σε άλ λη. Στο έρ γο Α θη ναί ων 

Πο λι τεί α (7.4) του Α ριστο τέ λη, υ πάρ χει η 

πε ρι γρα φή ε νός γλυ πτού α πό την Α κρό-

πο λη, το ο ποί ο α ναπα ρι στά έ ναν άν δρα 

κι έ να ά λο γο, με την ε πι γρα φή: «Ο Αν θε μί-

ων, γιος του Δι φί λου, έ κα νε αυ τήν την α φιέ-

ρω ση στους θε ούς, ό ταν α νήλ θε απ’ την 

τά ξη των θη τών, σε ε κεί νη των ιπ πέ ων». 

Θα πρέ πει τέ λος ε πί σης να ση μειω θεί 

ό τι μί α ση μα ντι κή αλ λα γή την ο ποί α 

ε πέ φε ρε ο Σό λων με τη νο μο θεσί α του 

ή ταν να α ντι στοι χή σει τους Α θη ναί ους 

που εί χαν χρη μα τι κό ει σό δημα α πό το 

ε μπό ριο ή τη βιο τε χνί α με ει σο δη μα τί-

ες γε ωρ γι κών προ ϊ ό ντων, με ι σο τι μί α 

1 δραχ μή = 1 μέ δι μνος3.

Αυ τή η διαί ρε ση σε ει σο δη μα τι κές τά-

ξεις που πραγ μα το ποι ή θη κε στην Α θήνα 

α πό τον Σό λω να, κα θώς και ο νέ ος τρό-

πος πο λι τι κής οργά νω σης, τον ο ποί ο 

πέ τυ χε 90 πε ρί που χρό νια αρ γό τε ρα ο 

Κλει σθέ νης με τις με ταρ ρυθ μί σεις του, 

σχε τί ζο νται ά με σα και με τον τρό πο στρα-

το λό γη σης των Α θη ναί ων πο λι τών. Η 

κα τα νο μή του πλη θυ σμού α νάλο γα με 

τα ει σο δή μα τά του (στην ου σί α σύμ φω-

να με τη οι κο νο μι κή του δυ να τότη τα να 

συ νει σφέ ρει στην ά μυ να της πό λε ως), σε 

συν δυα σμό με την, σε ε πί πε δο δή μων, 

κα τα γρα φή του αν δρι κού πλη θυ σμού 

και την πο λι τι κή του ορ γά νω ση με βά ση 

τις δέ κα νέ ες Κλει σθέ νειες φυ λές, α πό 

τη μί α διευ κό λυ ναν την προ σπά θεια 

στρα το λό γη σης των πο λι τών, και απ’ την 

άλ λη, εξα σφά λι σαν την ορ γα νω τι κή στε-

λέ χω ση των στρα τευ μά των της πό λης. 

Ο Κλει σθέ νης το 507 π.Χ. α πο φά σι σε να 

δια λύ σει τις μέ χρι τό τε υ πάρ χου σες τέσ-

σε ρις Ιωνι κές φυ λές, συ γκρο τώ ντας 10 

νέ ες φυ λε τι κές ε νώ σεις, γε γο νός που εί χε 

ως απο τέ λε σμα να σπά σει η ε πιρ ρο ή της 

α ρι στο κρα τί ας τό σο στο λα τρευ τι κό, ό σο 

και στο πο λι τι κό πε δί ο και να ορ γα νω θεί 

εκ νέ ου ο λα ός των Α θη νών4. Το ότι οι 

με ταρ ρυθ μί σεις του Κλει σθέ νη, άλ λω στε, 

βρή καν ε ξαρ χής α ντα πό κρι ση στον λα ό 

της Α θή νας και τε λι κά ε πι κρά τη σαν, ο φεί-

λε ται, με τα ξύ άλ λων, και στο γε γο νός ό τι 

οι δέ κα νέ ες φυ λές α πο τε λού σαν ταυ τό-

χρο να και τις δέ κα ορ γα νω τι κές μο νά δες 

του στρα τού της Α θή νας, στο πλαί σιο 

των ο ποί ων η πό λη πολύ σύ ντο μα θα 

διε ξή γα γε σκλη ρούς α γώ νες με νι κη φό-

ρα έκ βα ση. 

Ο στρα τός των Α θη νών ορ γα νώ θη-

κε λοι πόν με βά ση τις δέ κα νέ ες φυ λές. 

Κά θε φυ λή ε πέ λε γε έ να ε πι φα νές μέ λος 

της για τη διοί κη ση του πε ζι κού της, τον 

τα ξί αρ χο, κι έ ναν για το ιπ πι κό της, τον 

ίπ παρχο. Αρ γό τε ρα δη μιουρ γή θη κε ο 

θε σμός των δέ κα στρα τηγών, ο ο ποί ος 

με τά το 487 π.Χ., ό ταν πια οι άρ χο ντες 

άρ χι σαν να ε κλέ γονται α πό ό λους τους 

πο λί τες με κλή ρο, έ γι νε ο ι σχυ ρό τε ρος 

της Α θή νας5. Η πα ρα τη ρού με νη ταύ τι ση 

με τα ξύ πο λί τη και ο πλί τη, η ο ποί α ή ταν 

αυ το νό η τη για τον Έλ λη να της κλα σι κής 

3 Βλ. σχετ., Σα κελ λα ρί ου Μ., Α θη να ϊκή Δη μο κρα τί α. Πο λι τεια κή Ορ γά νω ση, στο Ι στο ρί α των Ελ λή νων, τό μος 3, 
Κλα σι κοί Χρό νοι, εκ δ. Δο μή, Α θή να 2006, σελ. 537.

4 Βλ. σχετ., Lewis D.M., Cleisthenes and Attica, Historia 12 (1963), σελ. 22-40. Σχε τι κά με τα πι θα νά κί νη τρα του 
Κλει σθέ νη, βλ. Stanton G.R., The Tribal Reform of Kleisthenes the Alkmeonid, Chiron 14 (1984), σελ. 1-41.

5 Για τη στρα τιω τι κή πλευ ρά των με ταρ ρυθ μί σε ων του Κλει σθέ νη, βλ. Siewert P., Die Trittyen Attikas und die 
Heeresform des Kleisthenes, Μό να χο 1982 και Effenterre van H., Clisthène et les mesures de mobilisation, REG 
89 (1976), σελ. 1-17, όπως πα ρα πέ μπο νται στο Schuller W., Ι στο ρί α της Αρ χαί ας Ελ λά δας, α πό την Κρη το μυ κη να-
ϊ κή Ε πο χή ως το τέ λος των κλα σι κών χρό νων, (μτφρ. Α. Κα μά ρα, Χ. Κοκ κι νιά, ε πο πτεί α Κ. Μπου ρα ζέ λης), β΄ εκ δ. 
Μ.Ι.Ε.Τ., Α θή να 2001, σελ. 168.
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ε πο χής, πη γά ζει α πό την α πο δο χή της 

θέ σε ως η ο ποί α θε ω ρού σε ότι ό ποιος 

δεν μπο ρεί να υ πε ρα σπι στεί τη γη της 

πό λης του, ελ λεί ψει μέ σων και δυ να το-

τή των ε ξο πλι σμού, δεν εί ναι ά ξιος της 

ι διό τη τας του πο λί τη6.

Μι λώ ντας πε ρί ε νός συ στή μα τος στρα-

το λό γη σης των πο λι τών, θα πρέ πει βέ-

βαια πρω ταρ χι κά να γνω ρί ζου με ε άν 

υ πήρ χε κά ποιο σύ στη μα κα τα γρα φής 

τους σε συ γκε κρι μέ νους κα τα λό γους. Ως 

προς την εγ γρα φή λοι πόν των Α θη ναί ων 

στους κα τα λό γους των πο λι τών, κα τά την 

ε πο χή του λά χι στον του Α ρι στο τέ λους7, 

γνω ρί ζου με ό τι ό σοι εί χαν γεν νη θεί α πό 

γο νείς οι ο ποί οι ή ταν και οι δύ ο Α θη ναί-

οι, εγ γρά φο νταν στους κα τα λό γους των 

δη μοτών (Λη ξιαρ χι κόν Γραμ μα τεί ον) α πό 

6 Για πε ρισ σό τε ρα, βλ. Ridley R.T., The Hoplite as Citizen. Athenian Military Institutions in their Social Context, 
Antiquitι Classique 48 (1979), σελ. 508-548.

7 Βλ. Α θη ναί ων Πο λι τεί α 42, 1-5, πρβλ. ό μως και Λυ κούρ γου, Κα τά Λε ω κρά τους, 76, ο ο ποί ος α να γά γει τις σχε-
τι κές ρυθ μί σεις στους πα λαιούς νο μο θέ τες των Α θη νών, τους ο ποί ους και ε θαύ μα ζε.

«Δεν θα ντρο πιά σω τα ό πλα τα ιερά, ού τε 

θα ε γκα τα λεί ψω τον συ μπο λε μι στή μου, 

με ό ποιον στη μά χη συ μπα ρα ταχθώ.

Θα υ πε ρα σπί σω, και μό νος και με πολ-

λούς, τα ιε ρά και ό σια της πα τρί δας και 

δεν θα την πα ρα δώ σω μι κρό τε ρη, αλ λά 

ι σχυ ρό τε ρη και με γα λύ τε ρη απ’ ό,τι θα 

την πα ρα λά βω.

Και θα πει θαρ χώ σε ό σους κά θε φο ρά 

α πο φα σί ζουν με σω φρο σύ νη, και θα υ πα-

κού ω στους ι σχύ ο ντες νό μους, κα θώς και 

σε ό σους άλ λους με κοι νή α πό φα ση καθιε-

ρώ σει ο λα ός.

Κι αν κα νείς θε λή σει να κα τα λύ σει τους νό-

μους ή δεν συμ μορ φώ νε ται με αυ τούς, δεν 

θα το ε πι τρέ ψω, αλ λά θα τον α πο κρού σω 

και μό νος και μα ζί με ό λους τους άλ λους.

Και τα πά τρια ιε ρά θα τι μή σω». 
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την η λι κί α των δε καο κτώ ε τών, με τά 

α πό ψη φο φο ρί α των ή δη εγ γε γραμ μέ-

νων δη μο τών, οι ο ποί οι και α πο φά σι-

ζαν ε νόρ κως, τό σο ως προς το ε άν εί χε 

συμπλη ρω θεί το προ α να φε ρόμε νο α παι-

τού με νο ό ριο η λι κί ας, ό σο και ως προς 

το ε άν ο μέλ λων να εγ γρα φεί νέ ος εί ναι 

και ή ταν γεν νη μέ νος ε λεύ θε ρος, ώ στε 

νο μί μως να έ χει το δι καί ωμα εγ γρα φής 

στους σχε τι κούς κα τα λό γους. Κα τό πιν 

τού των, ο κα τά λο γος α ποστελ λό ταν στη 

Βου λή, η ο ποί α διε νερ γού σε έ λεγ χο των 

εγ γρα φών και σε πε ρίπτω ση κα τά την 

ο ποί α κά ποιος α πό τους νε ο εγ γρα φέ ντες 

πο λί τες α πο δει κνυόταν νε ό τε ρος των δε-

κα ο κτώ ε τών, ε πέ βαλ λε πρό στι μο στους 

δη μό τες που εί χαν πραγ μα το ποι ή σει την 

εγ γρα φή του.

Οι γο νείς των ε φή βων οι ο ποί οι περ-

νού σαν τε λι κά τον έ λεγ χο της Βου λής, 

συνα θροί ζο νταν κα τά φυ λές και ε ξέ λε-

γαν, κα τό πιν ορ κω μο σί ας, τρεις πο λί τες 

α πό κά θε φυ λή (δη λα δή συ νο λι κά 30 

ά το μα) η λι κί ας ά νω των σα ρά ντα ε τών, 

τους οποί ους θε ω ρού σαν ως τους πλέ ον 

κα τάλ λη λους να α να λά βουν την ε πί βλε-

ψη των ε φή βων. Α πό αυ τούς τους τριά-

ντα ε κλε γό ταν, α πό ο λό κλη ρο πλέ ον τον 

δή μο της Α θή νας και ό χι μό νο α πό τους 

γο νείς των νέ ων, έ νας ά ντρας α πό κά θε 

Εάν κάποιος δεν προσερχόταν 

όποτε οι αρχές της πόλης τον 

καλούσαν στα όπλα, τελούσε 

δημόσιο αδίκημα και ο κάθε πολίτης 

μπορούσε να στραφεί εναντίον του 

σε δημόσια κατηγορία (γραφή). Η 

προβλεπόμενη δε τιμωρία ήταν η 

ποινή της ατιμίας.
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φυ λή, ως σω φρο νι στής και κο σμη τής των 

ε φή βων, δια α να τά σε ως του χε ριού8. 

Ε πί σης, δύ ο πο λί τες ο ρί ζο νταν ως παι-

δα γω γοί και δά σκα λοι (παι δο τρί βαι) των 

ε φή βων, έ χο ντας το κα θή κον να τους 

διδά ξουν να χει ρί ζο νται την α σπί δα και 

το δό ρυ (ο πλο μα χείν), το α κό ντιο (α κο ντί-

ζειν), το τό ξο (το ξεύ ειν) και τον κα τα πέλ τη 

(κα τα πέλ την α φιέ ναι).

Με τά α πό την ε πι λο γή τους, οι δέ κα 

σω φρο νι στές πα ρα λάμ βα ναν τους έ φη-

βους και α φού πρώ τα τους πή γαι ναν 

στα ιε ρά της πό λε ως, πο ρεύ ο νταν προς 

τον Πειραιά, ό που τους ε γκα θι στού σαν 

φρου ρούς, άλ λους στη Μου νι χί α και 

άλ λους στην Α κτή, ό που πα ρέ με ναν για 

έ ναν ο λό κλη ρο χρό νο, γυ μνα ζό με νοι στα 

πο λε μικά. Με την έ ναρ ξη του δεύ τε ρου 

χρό νου της εκ παι δεύ σε ώς τους οι έ φη βοι 

ε πεδεί κνυαν ε νώ πιον του λα ού της Α θή-

νας τις ι κα νό τη τές τους στον χει ρι σμό 

των ό πλων τους, πραγ μα το ποιώ ντας 

στρα τιω τι κές α σκή σεις, και ή ταν τό τε 

που α φού πα ρα λάμ βα ναν α πό την πό λη 

α σπί δα και δό ρυ (λα βό ντες α σπίδα και 

δό ρυ πα ρά της πό λε ως), α να λάμ βα ναν να 

πε ρι πο λούν σε ό λη την Ατ τι κή, ε παν δρώ-

νο ντας τα φρού ρια των συ νό ρων της9. 

Κα τά τα δύ ο αυ τά έ τη της στρα τιω τι κής 

τους προ ε τοι μα σί ας, οι νέ οι ο πλί τες ή ταν 

καθ’ ό λα α φο ρο λό γη τοι, και δεν ε πι τρε-

πό ταν να πα ραστούν ού τε ως ε νά γο ντες 

ού τε ως ε να γό με νοι ε νώ πιον των δι κα-

στη ρί ων, α κριβώς για να μην υ πάρ χει 

πρό φα ση α που σί ας α πό τα κα θή κο ντα 

που εί χαν α να λάβει10.

Ό ταν λοι πόν οι Α θη ναί οι έ φη βοι γί-

νο νταν δε κα ο κτώ ε τών, ε γκα τέ λει παν 

τα ιδιω τι κά τους μα θή μα τα και εγ γρά φο-

νταν στο Λη ξιαρ χι κόν Γραμ ματεί ον του 

δή μου τους, το ο ποί ο ε τη ρεί το και «εν 

τω Μητρώ ω», δη λα δή ε ντός του να ού της 

μη τέ ρας των θε ών Ρέ ας, ο ο ποί ος ήταν 

κτι σμέ νος στην Α γο ρά, κο ντά στο Βου-

λευ τή ριο, και χρη σί μευε ως αρ χεί ο των 

νό μων και των ψη φι σμά των της πό λης. 

Κα τό πιν, με τά α πό έ να έ τος προ γυ μνά-

σε ως,  λάμ βα ναν τα ό πλα τους α πό την 

πό λη, δίνο ντας πα νη γυ ρι κά τον «Όρ κο 

των Ε φή βων», που εί χε την έν νοια τό σο 

του όρ κου του στρα τιώ τη (ο πλί τη), ό σο 

και του όρ κου του πο λί τη της Α θη να ϊ κής 

Δη μο κρα τί ας, ο ο ποί ος εί χε ως ε ξής:

«Δεν θα ντρο πιά σω τα ό πλα τα ιερά, ού-

τε θα ε γκα τα λεί ψω τον συ μπο λε μι στή μου, 

με ό ποιον στη μά χη συ μπα ρα ταχθώ.

Θα υ πε ρα σπί σω, και μό νος και με πολ-

λούς, τα ιε ρά και ό σια της πα τρί δας και 

8 Ο κα θέ νας α πό τους δέ κα σω φρο νι στές, λάμ βα νε χρή μα τα α πό την πό λη, προ ο ρι σμέ να για τους ε φήβους 
της δι κής του φυ λής, προ κει μέ νου να προ μη θεύ ε ται τα α να γκαί α για το συσ σί τιό τους. Τα συσ σί τια των ε φή βων 
θα πρέ πει να ση μειω θεί ό τι γί νο νταν κα τά φυ λές, ού τως ώ στε οι νέ οι της ί διας φυ λής, οι ο ποί οι σε και ρό πο λέ-
μου θα σχη μά τι ζαν την ο πλι τι κή φά λαγ γα, να γνω ρί ζο νται κα λύ τε ρα και να α ναπτύσ σουν στε νό τε ρους δε σμούς 
φι λί ας και αλ λη λεγ γύ ης, πράγ μα που έ παι ζε κα θο ρι στι κό ρό λο κα τά τη διάρ κεια της ο πλι τι κής μά χης, ό που ο 
έ νας μα χητής συ νέ δρα με τον άλ λο και ό λοι μα ζί μά χο νταν για τη φυ λή και την πό λη τους.

9 Τα ι σχύ ο ντα κα τά την ε πο χή του Α ρι στο τέ λους, γύ ρω στα μέ σα του 4ου π.Χ. αιώ να δη λα δή, θε ω ρού νται 
α πο τέ λε σμα κά ποιων με ταρ ρυθ μί σε ων στην ορ γά νω ση της ε φη βεί ας και τον τρό πο στρα τιω τι κής προ ε τοι μα σί ας 
των Α θη ναί ων ε φή βων, οι ο ποί ες υ πα γορεύ τη καν α πό την ήτ τα στη μά χη της Χαι ρώ νειας (338 π.Χ.). Πα ρά την 
α βε βαιό τη τα γύ ρω α πό τα σχε τι κά με τις προ η γού με νες πε ριό δους ι σχύ ο ντα, θε ω ρεί ται ό τι το κα θε στώς των 
νέ ων αυ τών α ντρών, οι ο ποί οι α να λάμ βα ναν για δύ ο χρό νια να φρου ρούν και να πε ρι πο λούν στην Ατ τι κή, εί ναι 
πα ρό μοιο με των συ νο μη λίκων τους, οι ο ποί οι α να φέ ρε ται ό τι «ε νώ θη καν με τους με γα λύ τε ρους» και πο λέ μη-
σαν κα τά των Κο ριν θί ων ε κα τό πε ρί που χρό νια πριν, το 457 π.Χ. Πρβλ. Θουκ. Α΄, 105, 4, και για πε ρισ σό τε ρα, 
Amouretti M-C., Ruzι F., Κοι νω νί α και Πό λε μος στην Αρ χαί α Ελ λά δα, (μτφρ. Γ. Γε ωρ γαμ λής, ε πιμ. Α. Στε φα νής), εκ δ. 
Πα τά κη, Α θή να 2004, σελ. 64.

10 Ε ξαί ρε ση α πο τε λού σαν οι πε ρι πτώ σεις κλη ρο νο μι κών υ πο θέσε ων ή η α νά θε ση (λό γω κα τα γω γής) σε κά ποιον 
ιε ρα τι κού α ξιώ μα τος, ο πό τε και δι καιο λο γεί το η α που σί α του α πό τα κα θή κο ντά του.
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δεν θα την πα ρα δώ σω μι κρό τε ρη, αλ λά 

ι σχυ ρό τε ρη και με γα λύ τε ρη απ’ ό,τι θα 

την πα ρα λά βω.

Και θα πει θαρ χώ σε ό σους κά θε φο ρά 

α πο φα σί ζουν με σω φρο σύ νη, και θα υ πα-

κού ω στους ι σχύ ο ντες νό μους, κα θώς 

και σε ό σους άλ λους με κοι νή α πό φα ση 

καθιε ρώ σει ο λα ός.

Κι αν κα νείς θε λή σει να κα τα λύ σει 

τους νό μους ή δεν συμ μορ φώ νε ται με 

αυ τούς, δεν θα το ε πι τρέ ψω, αλ λά θα τον 

α πο κρού σω και μό νος και μα ζί με ό λους 

τους άλ λους.

Και τα πά τρια ιε ρά θα τι μή σω. Ας εί-

ναι μάρ τυ ρές μου γι’ αυ τά η Ά γλαυ ρος, 

ο Ε νυά λιος, ο Δί ας, η Αυ ξώ, η Θαλ λώ και 

η Η γεμό νη»11.

Το ό τι οι νέ οι ορ κί ζο νταν πρώ τα στην 

Ά γλαυ ρο (κό ρη του βα σι λιά Κέ κρο πα, η 

ο ποί α κα τά την πα ρά δο ση με τη θέ λη σή 

της θυ σί α σε την κό ρη της Αλ κίπ πη, για 

να σώ σει, σύμφω να με σχε τι κό χρη σμό, 

την πό λη των Α θη νών), κα τό πιν στον 

Ε νυάλιο (ε πί θε το του Θε ού του πο λέ μου, 

Ά ρη) και μετά στον Δί α, για να α κο λου θή-

σουν η Θαλ λώ (μί α α πό τις Ώ ρες, σύμ βο-

λο της Ά νοι ξης, η άλ λη λε γό ταν Καρ πώ, 

σύμ βο λο του Θέ ρους) και, τέ λος, η Αυ ξώ 

και η Η γε μό νη, (Χά ρι τες, κό ρες του Δί α 

και της Ή ρας, σύμβο λα της άν θη σης και 

της καρ πο φο ρί ας, ό πως και οι Ώ ρες), 

φα νε ρώ νει τον ι δε ολο γι κό προ σα να το-

λι σμό του όρ κου12.

Η υ πη ρε σί α των νέ ων ο πλι τών-πο-

λι τών διαρ κού σε δύ ο χρό νια, με τά την 

πά ροδο των ο ποί ων «α πο λύ ο νταν» θα 

λέ γα με σή με ρα, με την έν νοια ό τι α παλ-

λάσ σονταν της υ πο χρέ ω σης διαρ κούς 

φρού ρη σης των συ νό ρων της Ατ τι κής, 

και πλέ ον κα λού νταν μέ χρι την η λι κί α 

των ε ξή ντα ε τών στα ό πλα, ό ταν πα ρί-

στα το α νάγκη, δη λα δή κα τά βά σιν, ό ταν 

οι ί διοι ως πο λί τες, ψη φί ζο ντας στη συ νέ-

λευ σή τους, το α πο φά σι ζαν.

Οι νέ οι πο λί τες, α πό τη διε τή αυ τή 

υ πη ρε σί α τους και πέ ρα, ή ταν συ νε χώς 

στη διά θε ση των συ μπο λι τών τους, υ πε-

ρα σπι ζό με νοι ό λοι μα ζί τις α πο φά σεις 

τους για πό λε μο ή ει ρή νη. Ε άν ό μως κά-

ποιος δεν προ σερ χό ταν ό πο τε οι αρ χές 

της πό λης τον κα λού σαν στα ό πλα, τε-

λού σε δη μό σιο α δί κη μα και ο κά θε πο λί-

της μπο ρού σε να στρα φεί ε να ντί ον του 

με δη μό σια κα τη γο ρί α (γρα φή), κα θώς 

το α δί κη μα αυ τό έ πλητ τε το γενι κό τε ρο 

συμ φέ ρον της Πο λι τεί ας13. Για κά θε πα-

ρά βα ση σχε τι ζό με νη με τις στρα τιω τι κές 

υ πο χρε ώ σεις των πο λι τών, θα πρέ πει να 

ση μειω θεί ό τι υ πήρ χε ξε χω ρι στή κα τη-

γο ρί α (γρα φή), η σχε τι κή δε με την μη 

11 Οι νέ οι α νέρ χο νταν στο ε πί της βό ρειας κλι τύ ος της Α κρο πό λε ως ιε ρό της Α γραύ λου, ό που και πα νη γυ ρι κώς 
έ δι ναν τον όρ κο, για τον ο ποί ο βλ. Στο βαί ου, Αν θο λό γιον, ΜΓ΄ (Πε ρί Πο λι τεί ας) 48, Λυ κούρ γου, Κα τά Λε ω κρά τους, 
77, αλ λά και στον Ο νο μα στικόν του Πο λυ δεύ κη (VIII, 106).

12 Η Ά γλαυ ρος θε ω ρείτο σύμ βο λο φι λο πα τρί ας, α φού δεν δί στα σε να θυ σιά σει την κό ρη της για να σώσει την πό λη 
της. Κα τά τον ί διο τρό πο λοι πόν, δε σμεύ ο νταν και οι νέ οι πο λίτες-ο πλί τες της Α θή νας ό τι θα συ μπε ρι φερ θούν ό ταν η 
α νά γκη το α παι τού σε. Κι αυ τό θα το ε πε τύγ χα ναν δια της πο λε μι κής ι σχύ ος, κι έ τσι ε ξη γεί ται η α ναφο ρά στον θε ό του 
πο λέ μου, α μέ σως με τά την Ά γλαυ ρο. Ο Δί ας, ο πα τέ ρας των θεών, έρ χε ται τρί τος, για να α κο λου θή σουν σύμ βο λα της 
φύ σης, της γης και των καρ πών της, η Αυ ξώ, Θαλ λώ και η Η γε μό νη, πράγ μα που φα νε ρώ νει τις α γρο τι κές κα τα βο λές 
των Α θη ναί ων πο λι τών-ο πλι τών. Κα λός και ό σιος ο όρ κος, α να φέ ρει ε πι γραμ μα τι κά, αλ λά τό σο ου σια στι κά, α μέ σως 
με τά την πα ρά θεσή του στον Κα τά Λε ω κρά τους λό γο του ο Λυ κούρ γος. Δη λα δή, ω ραί ος και γε μά τος ευ λά βεια...

13 Η δι κα στι κή ε νέρ γεια για την εκ δί κα ση ι διω τι κών δια φο ρών ο νο μα ζό ταν «δί κη», σε α ντί θε ση με την ε νέρ γεια 
ε γέρ σε ως κα τη γο ρί ας για την εκ δί κα ση δη μο σί ων α δι κη μά των, η ο ποί α ο νο μα ζό ταν «γρα φή». Ως δη μό σια α δι κή-
μα τα, θε ω ρού νταν ό σα έ θι γαν την κοι νό τη τα ως σύ νο λο, για πα ρά δειγ μα, η προ δο σία, η α νυ πο τα ξί α, η λι πο τα ξί α, 
η κα τά χρη ση δη μο σί ου χρή μα τος, ό πως ε πί σης και η κα κο με τα χεί ρι ση ορ φα νών, των γο νέ ων, ή η α πο πλά νη ση 
ε λεύ θε ρης γυ ναίκας. Βλ. σχετ., MacDowell D.M., The Law in Classical Athens, London 1978, 57, Κου ρά κη Ν., Ποι νι κή 
Κα τα στο λή. Με τα ξύ Πα ρελ θό ντος και Μέλ λο ντος, β΄ εκ δ. Α ντ. Σάκ κουλα, Α θή να-Κο μο τη νή 1985, σελ. 33.
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προσέ λευ ση για α νά λη ψη στρα τιω τι κής 

υ πη ρε σί ας γρα φή ο νο μα ζό ταν αστρα τεί-

ας γρα φή. Έ νο χος της κα τη γο ρί ας κρι νό-

ταν ο κα τα γρα φείς ως ο πλί της-πο λί της, 

ο ο ποί ος δεν προ σερ χό ταν για κα τά τα ξη 

ως ό φει λε, η προβλε πό με νη δε ποι νή γι’ 

αυ τόν ή ταν η ποι νή της α τι μί ας14. Αυ τός 

που θα κα τα δι κα ζό ταν στην ποι νή της 

ατι μί ας λό γω α στρα τεί ας, λι πο τα ξί ας, ρί ψη 

της α σπί δας, ή γε νι κό τε ρα δει λί ας, α πο-

κλειό ταν α πό τα προ νό μια της Α θη να ϊ κής 

δη μό σιας ζω ής, δη λα δή δεν μπο ρού σε 

να εμ φα νί ζε ται στην Α γο ρά, ού τε να 

ει σέρ χε ται στα ιερά, ού τε να στε φα νώ νε-

ται, ού τε να α γο ρεύ ει στην Εκ κλη σί α του 

Δή μου, ού τε να εμ φα νί ζε ται στα Δι κα στή-

ρια, ού τε τέ λος να με τέ χει γε νι κά στα κοι-

νά (δεν στε ρούταν ό μως την πε ριου σί α 

του ό πως συ νέ βαι νε αρ χι κά κα τά τον 6ο 

και 5ο αι. π.Χ). Ε πρό κει το δη λα δή για μί α 

ι διαί τε ρα α τι μω τι κή ποι νή, α φού ε πέ φε ρε 

στέ ρη ση των πο λι τι κών δικαιω μά των του 

κα τα δι κα σθέ ντος, τον ο ποί ο ου σια στι κά 

α πέ κο βε α πό τον κοινω νι κό κορ μό της 

πό λε ως και το γε γο νός αυ τό δεί χνει την 

ά πο ψη που εί χαν οι Α θη ναί οι των κλα σι-

κών χρό νων -και οι Έλ λη νες γε νι κό τε ρα, 

α φού και σε άλλες αρ χαιο ελ λη νι κές πό-

λεις, ό πως για πα ρά δειγ μα στη Σπάρ τη, 

ε πι βαλ λό ταν η ποι νή της α τι μί ας- για τη 

σο βα ρό τη τα των στρα τιω τι κών αυ τών 

ε γκλη μάτων.

14 Βλ., Λυ σί α, Κα τά Αλ κι βιά δου Λι πο τα ξί ου, 7: «Δί καια θα μπο ρού σε να κα τα δι κα στεί αυ τός για α στρα τεί α, ε πει δή, παρ’ 
ό τι κα τα γρά φη κε στους ο πλί τες, δεν βγή κε μα ζί με ε σάς στην εκ στρα τεί α…». Η ποι νή για την πρά ξη της α στρα τεί ας, 
ό πως ε πί σης και για την λι πο ταξί α ή την δει λί α, ή ταν η ποι νή της α τι μί ας, βλ. σχετ., Αν δο κί δη, Περί των Μυ στη ρί ων, 
74: «…ά τι μοι εί ναι οι ί διοι και οι α πό γο νοί τους, ό πως ε πί σης κι ό σοι κρί θη καν λι πο τά κτες ή κρί θη καν έ νο χοι α στρα τεί ας, 
ή κα ταδι κά στη καν για δει λί α για τί δεν πή ραν μέ ρος σε ναυ μα χί α ή για τί πέ τα ξαν την α σπί δα ή κα τα δι κά στη καν τρεις 
φο ρές ως ψευ δο μάρ τυ ρες ή κα κο ποί η σαν τους γο νείς τους». Στον λό γο του Αι σχί νη Κα τά Κτη σι φώ ντος (175-176), 
μαρ τυ ρεί ται ε πί σης ό τι «ο Σό λων, ο πα λαιός νο μο θέ της, θε ώ ρη σε σκό πι μο να ε πι βά λει την ί δια ποι νή σ’ ε κεί νον που 
α πέ φευ γε να στρα τευ τεί, σ’ ε κεί νον που ε γκα τα λεί πει την τά ξη του, και στον δει λό ο μοί ως», οι ο ποί οι, ως ά τι μοι, δεν 
ε πι τρε πό ταν να ει σέλ θουν στην Α γο ρά των Α θη νών, για να μη μο λύ νουν τον χώ ρο, ο ο ποί ος ή ταν γε μά τος ιε ρά, 
ού τε να α γο ρεύ σουν στην Εκ κλη σί α του Δή μου. Για τις σύγ χρο νες δια τά ξεις σχε τι κά με τα στρα τιωτι κά ε γκλή μα τα 
της α νυ πο τα ξί ας, λι πο τα ξί ας κ.λπ., βλ. Για ρέ νη Ε., Στρα τιω τι κός Ποι νι κός Κώ δι κας, Θε ω ρί α – Ε φαρ μο γή, εκ δ. Νο μι κή 
Βι βλιο θήκη, Α θή να 2005, σελ. 173 επ.
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Σπάρ τη: Η α πό λυ τη ταύ τι ση 

Πο λι τών - Ο πλι τών

Η εξ ο ρι σμού πό λη ο πλι τών ή ταν 

βέ βαια η Σπάρ τη. Ο κά θε Σπαρ τιά της 

πο λί της α νά πά σα στιγ μή ή ταν πλή ρως 

δια θέ σι μος για τις ό ποιες α νά γκες, πο λι-

τι κές ή στρα τιω τι κές της πό λης του ταυ-

το χρό νως, πο λί της μπο ρού σε να εί ναι 

μό νον ο Σπαρ τιά της ο ο ποί ος εί χε τη 

δυ να τό τη τα να συ νει σφέ ρει, και ό ντως 

συ νει σέ φε ρε, στο κοι νό συσ σί τιον, προ-

σφέ ρο ντας συ γκε κρι μέ νη πο σό τη τα ει-

δών δια τρο φής για τις α νά γκες της ο μα-

δι κής ζω ής. Ο Πλού ταρ χος, στον Βί ο του 

Λυ κούρ γου, μας πε ρι γρά φει την παι δι κή 

η λι κί α των Σπαρ τια τών, η ο ποί α με τά 

α πό τα ε πτά τους χρό νια ή ταν α φιε ρω μέ-

νη στην πό λη και στη συ νε χή πο λε μική 

προ ε τοι μα σί α, ε νώ ο Ξε νο φών (Λα κε δαι-

μο νί ων Πο λι τεία, Ι Ι-Ι Ι Ι) ε πι μέ νει 

στην πει θαρ χί α και το 

σθέ νος των πο λι-

τών-ο πλι τών 

της Σπάρ της. 

Το Σπαρ τια τι-

κό σύ στη μα, 

ή ταν πραγ-

μα τ ι  κά έ  να 

θαυ μα στό ε πί-

τευγ μα, αφού 

δεν α πο τε λού σε 

α πλώς έ ναν πο λι-

τι κό θε σμό, αλ λά μί α 

γε- νι κό τε ρη στά ση και τρό πο ζω-

ής που προ κα λού σε τον θαυ μα σμό 

στους υ πό λοι πους Έλ λη νες, χωρίς 

ό μως να α πο τε λεί ταυ τό χρο να και 

α ντι κεί με νο μί μη σης.

Α νε ξάρ τη τα α πό το πό τε α κρι-

βώς έ ζη σε και νο μο θέ τη σε ο 

Λυ κούρ γος και το ε άν υ πήρ ξε 

πράγ μα τι ι στο ρι κό πρό σω πο, 

H ζω ή στη Σπάρ τη για κά ποιον που 

δεί λια σε στη μά χη, ή ταν απλώς 

α φό ρη τη. Χω ρίς να εί ναι βέ βαιο το 

ε άν η α πο στέ ρη ση των πο λι τι κών 

δικαιω μά των για δει λί α ή ταν μό νι μη 

ή ί σχυε για συ γκε κρι μέ νο χρο νι κό 

διά στημα, η ε πί δει ξη ι διαί τε ρης 

αν δρεί ας σε κά ποια με τα γε νέ στε ρη 

πο λε μι κή ε πιχεί ρη ση φαί νε ται ό τι 

ο δη γού σε στην ε πα νά κτη ση των 

πο λι τι κών δι καιω μάτων και στην 

η θι κή α πο κα τά στα ση του κα τα δι κα-

σμέ νου σε α τι μί α.
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δεν υ πάρ χει αμ φι βο λί α ό τι «οι νό μοι του Λυ κούρ γου» υ πήρ ξαν, α φού αυτό ή ταν 

το ό νο μα που δό θη κε στο σύ στη μα (πο λι τι κό, νο μι κό και στρα τιω τι κό) το ο ποί ο 

οι Σπαρ τιά τες χρη σι μο ποιού σαν τον 5ο π.Χ. αιώ να που ε δώ μας εν δια φέρει15. Ο 

νό μος εί ναι την περί ο δο αυ τή ο κύ ριος των Σπαρ τια τών και η α πε ριό ρι στη υ πα κο ή 

σε αυ τόν, τους έ χει κά νει τους κα λύ τε ρους και α πο τε λε σμα τι κό τε ρους στρα τιώ τες 

στον κό σμο. Ο Η ρό δο τος, γρά φο ντας στο τρί το τέ ταρ το του 5ου π.Χ. αιώ να, κά νει 

λό γο για «το σύ στη μα που τώ ρα εί ναι κα θιε ρω μένο στους Σπαρ τιά τες» (Η ροδ., Ι, 65.4), 

και πι στεύ ει α πό λυ τα αυ τό που βά ζει τον Δη μά ρα το να πει στον Ξέρ ξη γι’ αυ τούς 

τους «πα ρά ξε νους», στα μά τια των Περ σών, μα χη τές, για τους ο ποί ους ο νό μος της 

πόλης τους εί ναι ο μο να δι κός τους α φέ ντης (βλ. Η ροδ., VII, 104.4-5). Η υ πο χρέ ω ση 

α πέ να ντι στην κοι νό τη τα είχε προ τε ραιό τη τα σε σχέ ση με ο τι δή πο τε άλ λο, α το μι κή 

ευ χα ρί στη ση, κέρ δος, φι λο δο ξί α, α κό μη και την ί δια τη ζω ή τους. Ί σως δεν κυ ριο λε-

κτού με μι λώ ντας για έ να «σύ στη μα στρα το λο γί ας» στην Σπάρ τη της κλασι κής ε πο χής, 

α φού α πό τα ε πτά χρό νια του κά θε Σπαρ τιά της α φιε ρω νό ταν ούτως ή άλ λως στην 

πο λε μι κή προ ε τοι μα σί α προ κει μέ νου να γί νει έ νας δια βί ου στρα τιώ της-υ πε ρα σπι-

στής της πό λης του, ό ντας πά ντο τε στρα το λο γη μέ νος, με α πο τέ λε σμα η «στρα το-

λό γη σή» του να εί ναι λέ ξη χω ρίς ου σια στι κό πε ριεχό με νο, κα θώς δεν α πεκ δυό ταν 

την ι διό τη τα του ο πλί τη πο τέ, ώ στε να χρειαστεί να «στρα το λο γη θεί» σε πε ρί πτω ση 

πο λε μι κής α νά γκης.

Τυ πι κό προ σόν για την α πό κτη ση της ι διό τη τας του πο λί τη της Σπάρ της, α ποτε λού-

σε η δυ να τό τη τά του να συμ βάλ λει σε εί δος στα κοι νά γεύ μα τα του συσ σι τί ου του16, 

αλ λά και η οι κο νο μι κή του α νεξαρ τη σί α και αυ τάρ κεια, ώ στε να έ χει τη δυ να τό τη τα 

να α φιε ρώ σει τον χρόνο του στην ε πί πο νη σπαρ τια τι κή στρα τιω τι κή εκ παί δευ ση. 

Κά θε πο λί της-ο πλί της της Σπάρ της, ο ο ποί ος ο νο μα ζό ταν Ό μοιος17, κα τεί χε α πα ραί-

τη τα έ να ε λά χι στο κομ μά τι γης και το γε γο νός αυ τό α φε νός μεν α πο τέ λε σε αρ νη τι κό 

πα ρά γο ντα για την εμφά νι ση της τυ ραν νί ας στην πό λη της Σπάρ της, α φε τέ ρου δε, 

έ δω σε τη δυ να τότη τα στους ο μοί ους να α φο σιω θούν α πο κλει στι κά στη στρα τιω τι κή 

15 Για τα προ βλή μα τα γύ ρω α πό το πρό σω πο του Λυ κούρ γου και τις σχε τι κές με τη ζω ή και το έρ γο του πη-
γές, βλ., MacDowell D.M., Spartan Law, Scottish Academic Press, Edinburgh 1986, σε ελ λ. μτφρ. Νικ. Κο νο μή, Το 
Σπαρ τια τι κό Δί καιο, γ΄ εκ δ. Πα πα δή μα, Α θή να 1999, σελ. 17 επ. Θε ω ρεί το πάντως ό τι ο Λυ κούρ γος πα ρέ λα βε 
τους νό μους του α πό το Δελ φι κό Μα ντεί ο, ή τουλά χι στον πή ρε έ γκρι ση α πό αυ τό πριν τους θέ σει σε ε φαρ μο-
γή (Η ρό δο τος, 1. 65. 2-4, Ξε νο φών, Λα κε δαι μο νί ων Πο λι τεί α, VIII. 5). Κα θώς ε πρό κει το για δια κη ρύ ξεις του θε ού 
ο νο μά στη καν ρή τραι (Πλού ταρ χος, Λυ κούρ γος, 13. 11).

16 Α ρι στο τέ λης, Πο λι τι κά, 1271a 30, Πλού ταρ χος, Λυκούρ γος 12. Η μη νιαί α συ νει σφο ρά σε εί δος στα σπαρ τια τι κά 
συσ σί τια ή ταν για τον κά θε πο λί τη, α νε ξάρ τη τα α πό την κοι νω νι κή θέ ση ή την πε ριου σί α του, ένας μέ δι μνος α λεύ-
ρου, ο κτώ χό ες οί νου (ό που 1 χούς= το έ να τέ ταρ το του αμ φορέ α), πέ ντε μνές τυ ρί και πέ ντε η μι μναί α σύ κα. Η 
ποι κι λί α της κου ζί νας του συσ σι τί ου ή ταν κα τά κα νό να πε νι χρή. Με τα ξύ του φα γη τού συ μπε ρι λαμ βα νό ταν κρί θι νο 
ψω μί και ο πε ρί φη μος μέ λα νας ζω μός (σού πα α πό χοι ρι νό κρέ ας). Οι Σπαρ τιά τες, άλ λω στε, τα ο νό μα ζαν φι δί τια, 
ί σως για τί τους συ νήθι ζαν σε ε γκρά τεια και φει δώ, εί τε πά λι (λαμ βά νο ντας το δ α ντί του λ) για τί γί νο νταν α φορ μή 
φι λί ας και φι λο φρο σύ νης. Βλ. ει δι κό τε ρα, David E., The Spartan Syssitia and Plato’s Laws, AJPH 99 (1978), σελ. 486-
495, Πα να γό που λου Α., Η α γω γή των νέ ων στην δω ρι κή Κρή τη και Σπάρ τη, Αρχ. 25 (1987), σελ. 8-14, Μπιρ γα λιά Ν., 
Σπαρ τια τι κή α γω γή, Ι στο ρι κά, έν θε το στην ε φημ. Ε λευ θε ρο τυ πί α, 14.6.2001, σελ. 28-31.

17 Βλ. Ξε νο φών, Ελ λη νι κά, 3.3.5, πρβλ. Η ρό δο τος, IV.3.4 και VII. 234.2. Η ο νο μα σί α «Σπαρ τιάται» α να φε ρό με νη 
στους ε νή λι κους πο λί τες της πό λε ως, η ο ποί α α πο καλεί το Λα κε δαί μων, ή ταν εν δε χο μέ νως το ε πί ση μο α ντί στοι χο 
των «ο μοί ων». Βλ. Cartledge P., Spartan Reflections, ελ λ. μτφρ. Θ. Δαρ βί ρη, Το Με γα λεί ο της Σπάρ της. Σπαρ τια τι κοί 
Στο χα σμοί, εκ δ. Ε νά λιος, Α θή να 2004, σελ. 148, ση μεί ω ση 37.
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α γω γή, α φού μά λι στα α πα γο ρευό ταν να 

κα τα γί νο νται με χει ρω νακτι κά έρ γα ή τέ-

χνες για να α πο κτή σουν χρή μα τα18. Έ να 

α γό ρι στη Σπάρ τη, γεν νη μέ νο α πό Σπαρ-

τιά τες, α να τρε φό ταν α πό τους γονείς του 

μέ χρι τα ε πτά του χρό νια. Εν συ νε χεί α, 

α νά με σα στα ε πτά και τα εί κοσι χρό νια 

του, γι νό ταν δε κτό σε έ να σύ στη μα δη μό-

σιας εκ παί δευ σης, τη σπαρτια τι κή α γω γή, 

υ φι στά με νο σκλη ρή εκ γύ μνα ση στα πο-

λεμι κά, για την ο ποί α μας πλη ρο φο ρεί 

ο Ξε νο φώ ντας (Λακ. Πο λι τεί α, II-III) και ο 

Πλού ταρ χος (Λυ κούρ γος, 16-25), η ο ποί α 

δεν ε στια ζό ταν μό νο στην εκ μά θη ση των 

πο λε μι κών τε χνι κών και την α νά πτυ ξη του 

θάρ ρους, αλ λά α πο σκο πού σε ε πί σης να 

εν στα λά ξει στους νέ ους Σπαρ τιά τες τις 

α ρε τές της αι δούς και της πει θούς (Ξε νοφ. 

Λακ. Πο λι τεί α, II. 2). Ε άν έ νας νέ ος Σπαρ-

τιά της δεί λια ζε και δεν α ντε πε ξερ χό ταν 

στις α νά γκες της α γω γής, α πο κλειό ταν 

α πό τα πο λι τι κά δι καιώ μα τα, χά νοντας 

το κα θε στώς του Ο μοί ου (Ξε νοφ. Λακ. 

Πο λι τεί α, III. 3, X. 7). Α πό τα εί κο σι και μέ-

χρι την η λι κί α των τριά ντα ε τών, οι νέ οι 

Σπαρ τιά τες ο νο μά ζο νταν η βώ ντες ή εί ρε-

νες και α πο τε λού σαν το πιο δρα στή ριο 

τμή μα του στρα τού της Σπάρ της, ει δι κά 

ό σοι βρί σκο νταν στην η λι κί α των τριά ντα 

ε τών, δη λα δή «δέ κα αφ’ ή βης» (βλ. Ξε νο-

φών, Ελ λη νι κά, 2.4.32, 3.4.23, 4.5.14), ε νώ 

μέ χρι την η λι κί α των ε ξή ντα ε τών, σα ρά-

ντα δη λα δή χρό νια με τά την ε νη λι κί ω σή 

τους («τετ τα ρά κο ντα αφ’ ή βης», Ξε νο φών, 

Ελ λη νι κά, 5.4.13, Πλού ταρ χος, Α γη σί λα ος, 

24.3) πα ρέ με ναν στρα τιώ τες της πό λης 

τους, υ πο χρε ούμε νοι να γυ μνά ζο νται και 

να δια τη ρού νται σε κα λή φυ σι κή κα τά στα-

ση και ε πιφυ λα κή19. 

Η α πό λυ τα στρα τιω τι κο ποι η μέ νη ζω ή 

των πο λι τών της Σπάρ της, κα θι στού σε 

πε ριτ τή την πρό βλε ψη νό μων σχε τι κά με 

την α στρα τεί α, όπως εί δα με πα ρα πά νω ό τι 

συ νέ βαι νε στην πό λη των Α θη νών, κα θώς 

ή ταν α διανό η το για έ ναν Σπαρ τιά τη να μην 

α κο λου θή σει την κοι νή στρα τιω τι κή ζω ή 

18 Βλ. Ξε νο φών, Λα κε δαι μο νί ων Πο λι τεί α, 7.2, Πλού ταρ χος, Λυ κούρ γος 24.2. Πα ράλλη λα, οι σύμ φω νοι με το 
πε ριε χό με νο της Με γά λης Ρή τρας πο λι τικοί θε σμοί, τους ο ποί ους α να φέ ρει ο Πλού ταρ χος (Λυ κούρ γος 6. 1-2, 
7-8), συ νέ βα λαν στην τέ τοια δια μόρ φω ση του Σπαρ τια τι κού τρό που ζω ής. Σ’ αυ τήν, προ βλε πό ταν η διαί ρε ση 
των κα τοί κων σε φυ λές και ω βές, η δη μιουρ γί α ε νός συμ βου λί ου Γε ρό ντων (Γε ρου σί ας) α πό 30 μέ λη με ι σό βια 
θη τεί α, δύ ο α πό τα ο ποί α ή ταν οι βα σι λείς, και κυ ρί ως, πε ρι λαμ βα νό ταν η πρό βλε ψη ό τι η ά σκη ση της νο μο θε-
τι κής ε ξου σί ας θα γι νό ταν α πό τη σύ γκλη ση της συ νέ λευ σης των πο λι τών, πράγ μα που έ δι νε την αί σθη ση σε 
όλους τους πο λί τες-ο πλί τες της Σπάρ της ό τι εί χαν α πο φα σι στι κή συμ βο λή στα πο λι τι κά πράγ μα τα της πό λης 
τους, αν και η συ νέ λευ ση α πο φά σι ζε μό νο για τα ζη τή μα τα τα ο ποί α η Γε ρου σί α, ως προ βου λευ τι κό σώ μα, έ φερ-
νε προς ψή φι ση σε αυ τήν. Η ε κτε λε στι κή ε ξου σί α, α να τέ θη κε στην ι σχυ ρή αρ χή των πέ ντε Ε φόρων, θε σμός 
που δεν μπο ρεί να ε ξα κρι βω θεί ε άν ο φεί λε ται στον Λυ κούρ γο ή απο τε λεί με τα γε νέ στε ρη προ σθή κη στη 
νο μο θε σί α του.

19 Ο Ξε νο φών (Λα κε δαι μο νί ων Πο λι τεί α, XII. 5) μας πλη ρο φο ρεί ό τι το να γυ μνά ζο νται ε πι βαλ λό-
ταν από τον νό μο για ό λους τους Λα κε δαι μο νί ους, για ό σο διά στη μα αυ τοί εί χαν υπο χρέ ω ση 
στρα τιω τι κής υ πη ρε σί ας.

20 Ο Η ρό δο τος (VII. 231) μας πλη ρο φο ρεί για τον Α ρι στό δη μο, ο πλί τη της Σπάρ της που 
α τι μώ θη κε ως τρέ σας στη μά χη των Θερ μο πυ λών, ο ο ποί ος θέ λη σε να α πο κα τα στή σει το 
ό νο μά του με την η ρω ι κή του συμ με το χή στη μά χη των Πλα ταιών (Η ροδ. 
IX.71). Ε πί σης ο Θου κυ δί δης (V, 34.2) μας πλη ρο φο ρεί για τα μέ τρα που 
πάρ θη καν ε να ντί ον των Σπαρ τια τών ο πλιτών που πα ρα δό θη καν στους 
Α θη ναί ους στη Σφα κτη ρί α, με τά α πό την ε πι στροφή τους στη 
Σπάρ τη: «α κό μη και ε άν εί χαν ή δη κά ποια α ξιώ μα τα, τους ε πέβα-
λαν την ποι νή της α τι μί ας, α πο στε ρώ ντας τους τα πο λι τι κά τους 
δι καιώ ματα, ώ στε να μην μπο ρούν πλέ ον να κα τέ χουν ή να ε κλέ-
γο νται σε ο ποιο δή πο τε αξί ω μα, ού τε να μπο ρούν να πω λούν 
ή να α γο ρά ζουν ο τι δή πο τε. Με τά α πό λί γο χρο νι κό διά στη μα, 
τους α πέ δω σαν ό μως ξα νά τα πο λι τι κά τους δι καιώ μα τα».
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και προ ε τοι μα σί α των υ πο λοί πων πο λι τών-

ο πλι τών, α φού σε τέ τοια πε ρί πτω ση θα 

έ παυε αυ το μά τως να έ χει πο λι τι κά δι καιώ-

μα τα. Εί ναι, α πό την άλ λη, χα ρα κτηρι στι κή 

η α ντι με τώ πι ση των μα χη τών οι ο ποί οι 

θα δεί λια ζαν στη μά χη, οι οποί οι ο νο μά-

ζο νταν πε ρι φρο νη τι κά τρέ σα ντες (αυ τοί 

που έ τρε μαν α πό τον φό βο τους), στους 

ο ποί ους ε πι βαλ λό ταν η ποι νή της α τι μί ας 

με τον α πο κλει σμό τους α πό κά θε α ξί ω μα 

της πόλης. Στην πρά ξη, ή ταν πλέ ον α τι μω-

τι κό για ο ποιον δή πο τε να τους δώ σει για 

γά μο γυ ναί κα ή να πα ντρευ τεί κό ρη τους, 

και α κό μη, θα μπο ρού σε ο ο ποιοσ δή ποτε 

Σπαρ τιά της πο λί της τούς συ να ντού σε στον 

δρό μο να τους χτυ πή σει, ε άν το ή θε λε. (Βλ. 

Πλού ταρ χος, Α γη σί λα ος, 30. 3-4, ο ο ποί ος 

συ νε χίζει: «υ πο μέ νουν γυρ νώ ντας σε μί α κα-

τά στα ση α πλυ σιάς και τα πεινό τη τας. Φο ρούν 

μαν δύ ες με χρω μα τι στά μπα λώ μα τα. Ξυ ρί-

ζουν έ να μέ ρος α πό τα γέ νια τους κι α φή νουν 

να με γα λώ νουν τα υ πό λοι πα».). Μπο ρού με 

να φα ντα στού με ό τι η ζω ή στη Σπάρ τη 

για κά ποιον που δεί λια σε στη μά χη, ή ταν 

απλώς α φό ρη τη. Χω ρίς να εί ναι βέ βαιο 

το ε άν η α πο στέ ρη ση των πο λι τι κών 

δικαιω μά των για δει-

λί α ή ταν μό νι μη 

ή ί σχυε για συ-

γκε κρι μέ νο 

χρο νι κό διά στημα, η ε πί δει ξη ι διαί τε ρης 

αν δρεί ας σε κά ποια με τα γε νέ στε ρη πο λε μι-

κή ε πιχεί ρη ση φαί νε ται ό τι ο δη γού σε στην 

ε πα νά κτη ση των πο λι τι κών δι καιω μάτων 

και στην η θι κή α πο κα τά στα ση του κα τα δι-

κα σμέ νου σε α τι μί α20. 

Α ξί ζει στο ση μεί ο αυ τό να ση μειώ-

σου με δύ ο σχε τι κές με τα στρα τιω τι κά 

πράγμα τα των Σπαρ τια τών ρυθ μί σεις, 

οι ο ποί ες α να φέ ρο νται μά λι στα σε μί α 

α θηνα ϊ κή πη γή. Ο ρή το ρας και πο λι τι-

κός Λυ κούρ γος ο Α θη ναί ος (390-325 

π.Χ. πε ρί που), στον μο να δι κό σω ζό με νο 

λό γο του Κα τά Λε ω κρά τους, α ναφέ ρει 

ό τι οι Σπαρ τιά τες εί χαν θε σπί σει νό μο, 

σύμ φω να με τον ο ποί ο ό ταν βρίσκο νταν 

σε εκ στρα τεί α κα λού νταν στη σκη νή του 

βα σι λιά που εκ στρά τευε μαζί τους, για 

να α κού σουν να α παγ γέλ λο νται τα ποι ή-

μα τα του Τυρ ταί ου, κα θώς πί στευαν ό τι 

αυ τό θα συ νέ βα λε στη θέ λη σή τους να 
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πε θά νουν, αν χρεια ζό ταν, για την πα τρί δα τους (Λυ-

κούρ γος, Κα τά Λε ω κρά τους, 107)21. Στη συ νέ χεια, 

α να φέ ρε ται ό τι υ πήρχε νό μος για ε κεί νους που δεν 

ή ταν πρό θυ μοι να α ντι με τω πί σουν τον κίν δυνο για 

την πα τρί δα τους, ο ο ποί ος ρη τώς προ έ βλε πε ό τι 

θα έ πρε πε να τι μω ρη θούν με θά να το22.

Ζη τήμα τα Στρα το λο γί ας στις 

Βοιω τι κές Πό λεις

Οι θε σμοί των πόλε ων της Βοιω τί ας που σχε τί ζο-

νται με ζη τή μα τα στρα το λο γί ας των πο λι τών τους, 

μας εί ναι πε ρισ σό τε ρο γνω στοί α πό τη στιγ μή που 

οι Βοιω τι κές πό λεις ορ γα νώ νο νται σε κά ποια μορ φή 

συ μπο λι τεί ας, κα τά βά σιν γύ ρω α πό την ι σχυ ρή πό λη 

της Θή βας. Α πό το 447 μέ χρι το 387 π.Χ. πε ρί που, 

η Θή βα η γεί ται μί ας Βοιωτι κής Συμ μα χί ας (Κοι νόν), 

για την ορ γά νω ση της ο ποί ας μα θαί νου με α πό έ να 

σύγ γραμ μα υ ψη λής ποιό τη τας που α να φέ ρε ται στις 

πρώ τες δε κα ε τί ες του 4ου π.Χ. αιώ να, γνω στό ως 

Α νώ νυ μος της Ο ξυρ ρύγ χου (Hellenica Oxyrhynchia)23. 

Γύ ρω στο 396/5 π.Χ. φαί νε ται ότι με τα ξύ των κα τοί κων 

της Βοιω τί ας και της Φω κί δας ξε κί νη σε μί α πο λε μι κή 

α ντι πα ρά θε ση. Ο Α νώ νυ μος συγ γρα φέ ας της Ο ξυρ-

ρύγ χου μας πλη ρο φο ρεί ό τι κύ ρια αι τί α της έ χθρας 

ή ταν κά ποιες α ντι δι κί ες που υ πήρ χαν α πό πριν α νά-

μεσα στους Βοιω τούς, σχε τι ζό με νες με τα πο λι τι κά 

21 «…νό μον έ θε ντο, ό ταν εν τοις ό πλοις ε ξε στρα τευ μέ νοι ώ σι, κα λείν ε πί την του  βα σι λέ ως σκη νήν 
α κου σο μέ νους των Τυρ ταί ου ποι η μά των ά πα ντας». Ο Λυ κούρ γος εύ χε ται να γι νό ταν το ί διο και στην 
Α θή να. Έ να μέ ρος του α πο σπά σμα τος α πό το ποί η μα του Τυρ ταί ου που πα ρα θέ τει, έ χει σε ε λεύθε ρη α πό δο-
ση ως ε ξής: «Ο θά να τος εί ναι κα λός για κεί νον που πέ φτει στην πρώ τη γραμ μή, σαν πα λι κά ρι, πο λε μώ ντας για την 
πα τρί δα του. […] με καρ διά ας πο λε μή σου με για την πα τρί δα, για τα παι διά μας ας πε θά νου με χω ρίς να λυπη θού με 
τις ζω ές μας […] και στη μά χη λη σμο νεί στε της ζω ής το γη τε μό. Τους πα λιούς, που πια δεν έ χουν ε λα φρά τα γό να τά 
τους με φυ γή μη πα ρα τή στε […] αλ λά ψύ χραι μα τα πό δια ο κα θείς ας κα λα νοί ξει, κι ας στα θεί στέ ρε α, τα χεί λη με 
τα δό ντια του α φού σφί ξει».

22 Λυ κούρ γος, Κα τά Λε ω κρά τους, 129: «νό μον γαρ έ θε ντο πε ρί α πά ντων των μη θε λό ντων υ πέρ της πα τρί δος 
κινδυ νεύ ειν, διαρ ρή δην λέ γο ντα α πο θνή σκειν».

23 Πρό κει ται για έ ναν πά πυ ρο που βρέ θη κε το 1906 στην Ο ξύρ ρυγ χο της Αι γύ πτου και πε ριέ χει α πο σπά σμα τα 
ε νός ι στο ρι κού που δεν έ χει μέ χρι σή με ρα ταυ τι στεί με βε βαιό τη τα (ί σως του Θε ό πο μπου). Bλ. ει δι κό τε ρα, Bruce 
I.A.F., A Historical Commentary on the Hellenica Oxyrhynchia, Cambridge University Press, 1967, McKechnie P.R., 
Kern S.J., Hellenica Oxyrhynchia, edited with translation and commentary, Warminster 1988.

Ό λες οι πόλεις της Βοιω τί ας 

συ νει σέ φε ραν στη λή ψη α πο φά σε ων και 

στην κοινή ά μυ να.
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πράγ μα τα των πό λε ών τους και προ βαί νει σε μί α πε ρι γρα φή, με τα ξύ άλ λων, της 

θε σμι κής διάρ θρω σης της συμ μα χί ας.

Η πο λι τι κή κα τά στα ση στη Βοιω τί α την πε ρί ο δο ε κεί νη πε ρι γρά φε ται 

ως ε ξής: Σε κά θε Βοιω τι κή πό λη υ πήρ χαν τέσ σε ρις βου λές, στις ο ποί ες δεν 

μπο ρούσαν να με τέ χουν ό λοι οι πο λί τες, πα ρά μό νον αυ τοί που πλη ρού σαν 

κά ποια συγκε κρι μέ να πε ριου σια κά κρι τή ρια, χω ρίς αυ τά να διευ κρι νί ζο νται 

στο κείμε νο. Κα θε μί α α πό τις τέσ σε ρις αυ τές βου λές πά ντως, συ σκε πτό ταν 

δια δο χι κά γύ ρω α πό τα πο λι τι κά ζη τή μα τα που α νέ κυ πταν κά θε φο ρά και 

κα τό πιν έ δι νε α να φο ρά στις άλ λες τρεις. Έ τσι για να τε θεί μί α πο λι τι κή α πό-

φα ση σε ι σχύ, θα έ πρε πε να εί χε α πο φα σι στεί και α πό τις τέσ σε ρις βου λές 

των Βοιω τι κών πό λε ων. Υ πήρ χε ε πί σης μί α διαί ρε ση του συ νό λου του λα ού 

των πό λε ων της Βοιω τί ας σε έ ντε κα μέ ρη, τα ο ποί α δεν ταυ τί ζο νταν με τις 

βοιω τι κές πό λεις (διαί ρε ση η ο ποί α ή ταν ί σως α νά λο γη του Κλει σθέ νειου 

συ στή μα τος των τριτ τυών), το κα θέ να δε α πό τα μέ ρη αυ τά ε ξέ λε γε έ ναν 

Βοιω τάρ χη24. Ε πο μέ νως συ νο λι κά ε κλέ γο νταν 11 Βοιω τάρ χες, οι ο ποί οι συ-

γκρο τού σαν το σώ μα των αρ χό ντων της Συμ μα χί ας, για κα θέ ναν α πό τους 

ο ποί ους ε κλέ γο νταν ε ξή ντα βου λευ τές, χω ρίς να α να φέ ρο νται πε ρισ σό τε ρες 

σχε τικές λε πτο μέ ρειες.

Οι πε ρισ σό τε ρο εν δια φέ ρου σες για το ζή τη μα που μας α πα σχο λεί πλη-

ρο φο ρίες του πα πύ ρου της Ο ξυρ ρύγ χου, α φο ρούν στον τρό πο ορ γά νω σης 

του στρα τού της Βοιω τι κής συμ μα χί ας, για τη συ γκρό τη ση του ο ποί ου κά θε 

πε ρι φέ ρεια όφει λε να πα ρέ χει χί λιους πε ρί που ο πλί τες και ε κα τό ιπ πείς. Συ νο-

λι κά δη λαδή ο στρα τός της συμ μα χί ας α ριθ μού σε κα τά προ σέγ γι ση 11.000 

ο πλί τες και 1.100 ιπ πείς, χω ρίς να συ νυ πο λο γί ζο νται τα ε λα φρώς ο πλι σμέ να 

στρα τεύ μα τα (ψι λοί, πελ τα στές κ.λπ.)25.  Ό λες οι πόλεις της Βοιω τί ας συ νει σέ φε-

ραν ε πο μέ νως στη λή ψη α πο φά σε ων και στην κοινή ά μυ να, δεν γνω ρί ζου με 

ό μως κά τι πε ρισ σό τε ρο σχε τι κά με την εγ γρα φή των νέ ων στους κα τα λό γους 

των πο λι τών ή τη στρα τιω τι κή προ ε τοι μα σί α τους.

Α πό το 378 π.Χ., κα τά τη διάρ κεια των συ γκρού σε ων με τη Σπάρ τη υ πό την 

κα θο δή γη ση των Ε παμει νών δα και Πε λο πί δα, μί α νέ α συμ μα χί α γεν νιέ ται, την 

ο ποί α ο νο μά ζου με συ νή θως Θη βα ϊ κή Συμ μα χί α, και οι στρα τιω τι κές α παι τή σεις 

της θα ε πι κρα τήσουν σύ ντο μα έ να ντι της αρ χής της ι σο με ρούς κα τα νο μής 

της ε ξου σί ας με ταξύ των Βοιω τι κών πό λε ων. Ό λες οι σχε τι κές με τη συμ μα χί α 

α πο φά σεις, λαμ βάνο νται πλέ ον α πό μί α συ νέ λευ ση που ε δρεύ ει στη Θή βα, με 

24 Οι Θη βαί οι ε ξέ λε γαν δύ ο Βοιω τάρ χες για την πό λη τους (πράγ μα που ση μαί νει ό τι δύ ο από τα έ ντε κα μέ-
ρη βρί σκο νταν στη Θή βα), οι Ορ χο μέ νιοι και οι Υ σιαί οι ε ξέ λεγαν ε πί σης δύ ο Βοιω τάρ χες, ό πως και οι Θε σπιείς 
(μα ζί με την Εύ τρη ση και τις Θί σβες), και α πό έ ναν οι Τα να γραί οι, οι Α λιάρ τιοι, οι Λει βα δείς, οι Κο ρω νείς. Έ νας 
Βοιω τάρ χης τέ λος, ερ χό ταν α πό το Α κραίφ νιο, τις Κώ πες και τη Χαι ρώνεια. 

25 Τα ε λα φρώς ο πλι σμέ να στρα τεύ μα τα της συμμα χί ας πρέ πει να α πο τε λού νταν α πό 1.000 ά ντρες πε ρί που 
α νά πε ρι φέ ρεια και βε βαιώ νο νται α πό τον Θου κυ δί δη (IV, 93, 3), για την εκ στρα τεί α του λά χι στον του Δη λί ου, 
ό που φαί νε ται ό τι συμ με τεί χαν 7.000 ο πλίτες, πά νω α πό 10.000 ψι λοί, 500 πελ τα στές και 1.000 ιπ πείς, α ριθ μοί 
που ε πι βε βαιώ νο νται και α πό τον Διό δω ρο (XII, 69, 3), ο ο ποί ος α να φέ ρει ό τι προ έρ χο νταν α πό ό λες τις πό λεις 
της Βοιω τί ας.
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α πο τέ λε σμα οι λοιπές πό λεις να στε ρού νται 

την, κα τά το δυ να τόν, δί και η α ντι προ σώ πευ σή 

τους, η ο ποί α ε ξα σφα λι ζό ταν πα λαιό τε ρα α πό 

το σύ στη μα των ε κλεγ μέ νων α πό κάθε πε ρι-

φέ ρεια αρ χό ντων και βου λευ τών. Η κε ντρι κή 

λοι πόν αρ χή η ο ποί α α σκού σε την ε ξου σί α σε 

ο λό κλη ρη τη Βοιω τί α, μπο ρού σε πλέ ον χω ρίς 

ι διαί τε ρη δυ σκο λί α να ε πι βάλ λει σε ό σους πο-

λί τες ε πι θυ μού σε τη στρα τιω τι κή υ πη ρεσί α, 

α νά λο γα με τις πο λε μι κές της α νά γκες.

Συ γκρό τη ση των Θεσ σα λι κών και 

Μα κε δο νι κών Στρα τευ μά των

Λί γα μας εί ναι γνω στά γύ ρω α πό τα ζη-

τή μα τα στρα το λο γί ας των στρα τευ μά των 

των πό λε ων της Θεσ σα λί ας. Πά ντως α πό τη 

με ταρ ρύθ μι ση του Α λεύα τον 6ο π.Χ. αιώ να, 

ο ο ποί ος κα θιέ ρω σε την υ πο χρέ ω ση κά θε Θεσ-

σα λι κής πό λης να προ μη θεύ ει σε πε ρί πτω ση 

Ο Φίλιππος ο Β΄ 

πρώ τος α ντι λή φθη-

κε την α να γκαιότητ α 

δη μιουρ γί ας ε θνι κού στρα-

τιώ τη που να συν δυά ζει την 

ι κα νό τη τα του κα λά εκ παι δευ μέ νου 

μι σθο φό ρου, με την α φο σί ω ση του πο λί-

τη-ο πλί τη της ελλη νι κής πό λης-κρά τους. 
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πο λέ μου 40 ιπ πείς και 80 ο πλί τες, η Θεσ-

σα λί α βρέθη κε διαι ρε μέ νη στρα τιω τι κά 

σε τέσ σε ρα τμή μα τα (μοί ραι), στα ο ποί α 

υ πήρ χαν ι σό τι μοι κλή ροι γης, οι κά το χοι 

των ο ποί ων έχο ντας την ι διό τη τα του πο λί-

τη, εί χαν ταυ το χρό νως και την υ πο χρέ ω ση 

στράτευ σης για την υ πε ρά σπι ση της ο μο-

σπον δί ας των Θεσ σα λι κών πό λε ων, του 

Κοι νού δηλ. των Θεσ σα λών26. Δεν έ χου με 

πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρίες για τη στρα-

το λό γη ση των Θεσ σα λών, πα ρά μό νο για 

μί α ε πο χή αρ κε τά με ταγε νέ στε ρη, γύ ρω 

στο 370 π.Χ., ο πό τε και γί νε ται λό γος για 

κά ποιες με ταρ ρυθ μί σεις σχε τι κές με τη 

στρά τευ ση των πο λι τών των Θεσ σα λι κών 

πό λε ων, στις ο ποίες προ έ βη ο Ιά σων, τύ ραν-

νος των Φε ρών. Συ γκε κρι μέ να, ο Ξε νο φών 

στα Ελ λη νι κά του (ΣΤ΄, 1, 8 & 19) α να φέ ρει 

ό τι ο Ιά σων κα θό ρι σε τον α ριθ μό των 

ο πλι τών και των ιπ πέ ων που μπο ρού σε 

να προ μη θεύ ει κά θε πό λη. Οι πό λεις της 

Θεσ σα λί ας και οι πο λί τες τους, ε ξα κο λου-

θού σαν δη λα δή να χρη σι μεύ ουν ως βά σεις 

στρα το λό γη σης, πα ρά το γε γο νός ό τι την 

περί ο δο ε κεί νη τα πράγ μα τα εί χαν αλ λά ξει 

και ο μι σθο φο ρι κός στρα τός, α πο τελού σε 

πλέ ον τον κα νό να για τη συ γκρό τη ση ι σχυ-

ρών ε νό πλων δυ νά με ων.

Οι Μα κε δό νες βα σι λείς, α πό την άλλη 

πλευ ρά, α πό τον 5ο π.Χ. αιώ να εί χαν κα-

τορ θώ σει να εν σω μα τώ σουν στο βα σίλειό 

τους διά φο ρες γει το νι κές τους πε ριο χές 

ό πως α να φέ ρει και ο Θου κυ δίδης (Ι Ι, 99), 

προ σαρ μό ζο ντας τον τρό πο με τα χεί ρι σης 

των νι κη μέ νων λα ών στις ολο έ να και αυ-

ξα νό με νες στρα τιω τι κές α νά γκες του βα-

σι λεί ου και χρη σι μοποιώ ντας τον, ό λο και 

πε ρισ σό τε ρο διευ ρυ νό με νο, μα κε δο νι κό 

στρα τό ως βά ση για τη δη μιουρ γί α μί ας 

ό σο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρο ε νω μέ νης 

μα κε δο νι κής κοι νω νί ας, α πο τε λού με νης 

α πό το σύ νο λο των λα ών αυ τών. Θα πρέ πει 

ε δώ να σημειω θεί ό τι πα ρα δο σια κά τρεις 

δυ νά μεις α πο τε λού σαν τον μα κε δο νι κό 

στρατό: Η βα σι λι κή α κο λου θί α των έ φιπ-

πων ευ γε νών που ή ταν γνω στοί ως ε ταί ροι, 

μί α μι κρή φρου ρά πε ζι κού του βα σι λι κού 

οί κου, το λε γό με νο ά γη μα και το ε πι στρα-

τευ μέ νο πε ζι κό των ο πλι τών, οι ο ποί οι α πο-

τε λού σαν τη μα κε δο νι κή φά λαγ γα. Ό ταν 

βέ βαια το 429 π.Χ. οι Θρά κες του Σι τάλ κη 

εισέ βα λαν στη Μα κε δο νί α, ο τό τε βα σι λιάς 

της Περ δίκ κας Β΄ (457-413 π.Χ.) δεν δια νο-

ή θη κε να τους α ντι με τω πί σει με το πε ζι κό 

του, ίσως ε ξαι τί ας της έλ λει ψης ε μπι στο-

σύ νης που εί χε σε αυ τό. Κύ ριο ό πλο του 

θεω ρού σε τους έ φιπ πους ε ταί ρους του, οι 

ο ποί οι ό ταν έ κα ναν ε πέ λα ση «σά ρω ναν τα 

πά ντα στο πέ ρα σμά τους» (βλ. Θουκ., Ι Ι, 100). 

Ο γιος του Περ δίκ κα, Αρ χέ λα ος (413-399 

π.Χ.), έ κα νε σύμ φω να με τον Θου κυ δί δη, 

πο λύ πε ρισ σό τε ρα α πό ό λους τους προ η-

γού με νους βα σι λιά δες της Μα κε δο νί ας για 

να α νε βά σει το πο λι τι στι κό, κοι νω νι κό και 

οι κο νο μι κό επί πε δο του λα ού του. Ε κτός 

του ό τι με τέ φε ρε την πρω τεύ ου σά του νο-

τιό τε ρα (από τις Αι γές στην Πέλ λα, η ο ποί α 

συν δε ό ταν τό τε με τη θά λασ σα δια μέ σου 

του πο τα μού Λου δί α) και προ στά τευ σε τις 

τέ χνες27, έ δω σε ε πί σης με γά λη προ σο χή 

στην ορ γά νω ση μί ας ι σχυ ρής μα χη τικής 

δύ να μης, σύμ φω να με τα πρό τυ πα των 

26 Βλ. Α ρι στο τέλης, α πό σπ. 497-498 Rose, ό πως πα ρα πέ μπο νται εις Amouretti M-C., Ruzι F., Κοι νω νί α και Πό λε-
μος στην Αρ χαί α Ελ λά δα, ο.π. σελ. 55.

27 Ο με γά λος τρα γι κός ποι η τής Ευ ρι πί δης, για πα ρά δειγ μα, έ φυ γε α πό την Α θή να το 408 π.Χ., με τά την παρά-
στα ση της «Ο ρέ στειας» και ε γκα τα στά θη κε στην Αυ λή του βα σιλιά Αρ χέ λα ου, ό που έ γρα ψε μά λι στα τις «Βάκ χες» 
του. Ο ε πι κός ποι η τής Χοιρί λος α πό τη Σά μο, έ ζη σε κι αυ τός τα τε λευ ταί α χρό νια της ζω ής του στην Πέλ λα, ό που 
με γα λούρ γη σε και ο με γά λος ζω γρά φος της ε πο χής, ο Ζεύ ξις, ο ο ποί ος δη μιούρ γη σε θαυ μά σιες τοι χο γρα φί ες 
στο και νούρ γιο βα σι λι κό α νά κτο ρο.
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τό τε ι σχυ ρών ελ λη νι κών πό λε ων.

Ή ταν ο Φί λιπ πος ο Β΄ ό μως, ο ο ποί ος 

α νέ λα βε την ε ξου σία το 359 π.Χ. σε η λι κί α 

εί κο σι τριών ε τών28, ε κεί νος που πρώ τος 

α ντι λή φθη κε ό τι ο πό λε μος πια εί χε γί νει 

ό λο και πε ρισ σό τε ρο «δου λειά των ει δι-

κών» και ό τι λό γω της έλ λει ψης πί στης των 

μι σθο φό ρων, που α πο τε λού σαν ου σια στι-

κά τους στρατούς της ε πο χής του, ή ταν 

α να γκαί α η δη μιουρ γί α ε νός, πε ρισ σό τε ρο 

α ξιό πιστου, ε θνι κού στρα τιώ τη. Α πο φά σι σε 

λοι πόν να συν δυά σει την ι κα νό τη τα του 

κα λά εκ παι δευ μέ νου μι σθο φό ρου, με την 

α φο σί ω ση του πο λί τη-ο πλί τη της ελλη-

νι κής πό λης-κρά τους, δη μιουρ γώ ντας 

ου σια στι κά έ ναν ε παγ γελ μα τι κό, εθνι κό 

ό μως στρα τό, ο ο ποί ος θα συν δύ α ζε ό λα 

τα ό πλα: Βα ρύ πε ζι κό για ο πλι τικές μά χες 

πυ κνής τά ξης, ε λα φρύ πε ζι κό (πελ τα στές, 

α κο ντι στές, το ξό τες, σφενδο νή τες κ.λπ.) 

για προ στα τευ τι κές και πα ρε νο χλη τι κές 

ε πι χει ρή σεις, βα ρύ ιπ πι κό, το ο ποί ο θα 

ή ταν και το α πο φα σι στι κό ό πλο του, ε λα-

φρύ ιπ πι κό με ρόλο α νά λο γο των πε ζών 

ψι λών, αλ λά και πυ ρο βο λι κό και μη χα-

νι κό (κα τα πέλ τες, πο λιορ κη τι κοί κριοί 

κ.λπ.) για τις πο λιορ κί ες των πό λε ων.

Αυ τόν τον στρα τό «κλη ρο νό μη σε» ο 

Α λέ ξαν δρος ο Μέ γας, το 336 π.Χ., ό ταν σε 

η λι κί α 20 ε τών με τά α πό τη δο λο φο νί α 

του Φι λίπ που στις Αι γές, α πό τον νε α-

ρό α ξιω μα τι κό Παυ σα νί α, α νέ βη κε στον 

θρόνο της Μα κε δο νί ας. Έ ναν στρα τό που 

α πο τε λού σε κά τι και νούρ γιο για τα μέχρι 

τό τε ελ λη νι κά δε δο μέ να. Το ιπ πι κό των 

Ε ταί ρων, α ποτε λού ταν α πό ο κτώ ί λες, 

κα θε μί α α πό τις ο ποί ες α ριθ μού σε 200 

με 300 βα ριά ο πλι σμέ νους ιπ πείς, ε νώ 

το σώ μα των Υ πα-

σπι στών, 

28 Ο Φί λιπ πος το 367 π.Χ., σε η λι κί α δε κα πέ ντε μό-
λις ε τών, εί χε α πο στα λεί ως ό μη ρος στη Θή βα, ό που 
παρέ μει νε για τρί α πε ρί που χρό νια, κα τά τη διάρ κεια 
των ο ποί ων μπό ρε σε να γνω ρί σει κα λύ τε ρα τό σο τον 
τρό πο στρα τιω τι κής ορ γά νω σης των πα ντο δύ να μων 
την ε πο χή ε κεί νη Θη βαί ων, ό σο και τα πο λι τι κά πράγ-
μα τα της Ελ λά δας γε νικό τε ρα. Α να διορ γα νώ νο ντας 
αρ γό τε ρα τον μα κε δο νι κό στρα τό κα τά το πρό τυπο 
της Θη βα ϊ κής φά λαγ γας, κα τά φε ρε στη μά χη της Χαι-
ρώ νειας (Αύ γου στος του 338 π.Χ.) να συ ντρί ψει τον 
συ να σπι σμέ νο στρα τό των Θη βαί ων, των Α θη ναί ων 
και των συμ μά χων τους. 

29 Βλ. σχετ., Anson E.M., The Hypaspists: Macedonia’s 
Professional Citizen-soldiers, Historia 34 (1985), σελ. 
246-248.

30 Ο στοί χος των 16 αν δρών ή ταν κά τι συ νη θι σμένο 
την ε πο χή αυ τή (βλ. και Ξε νοφ. Ελ λη νι κά, IV, 2.18), ό μως 
ο αρ χη γός κά θε στοί χου ο νο μα ζό ταν δε κα δάρ χης ή 
δε κάρ χης και αυ τό φα νε ρώ νει ό τι η αρ χι κή δύ να μη 
του στοί χου θα πρέ πει να ή ταν δέ κα και ό χι δε κα έ ξι 
άν δρες (πρβλ. και Αρ ρια νός, Α ναβ., VII, 23. 3). 

31 Τον 2ο π.Χ. αιώ να, το μή κος της σά ρισ σας πρέ πει 
να έ φτα σε γύ ρω στα 7 μέ τρα (!) ό πως μας πλη ρο φο ρεί 
ο Πο λύ βιος (XVIII, 29). Την ε πο χή του Πο λύ βιου (γύ ρω 
στο 150 π.Χ.) οι λόγ χες των πέ ντε πρώ των σει ρών, τις 
ο ποί ες οι φα λαγ γί τες κρα τού σαν ο ρι ζό ντια, ξε περ νού-
σαν τη με τω πι κή γραμ μή της φά λαγ γας. Βλ. σχετ., Faure 
P., Η κα θη με ρι νή ζω ή την ε ποχή του Μ. Α λε ξάν δρου, 
εκ δ. Πα πα δή μα, Α θή να 1997, σελ. 52 επ.
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α πο τε λούταν α πό τρί α τάγ μα τα, δύ να μης 

1.000 αν δρών το κα θέ να29. Το πρώ το α πό 

αυ τά τα τρί α τάγ μα τα, α πο τε λού μενο α πό 

ε πί λε κτους άν δρες, το λε γό με νο Ά γη μα των 

Υ πα σπι στών ή αλ λιώς Α σπι δο φό ρος Φρου ρά, 

α πο τε λού σε τη σω μα το φυ λα κή του βα σι λιά. 

Αυ τός ή ταν ο βα σι λι κός στρα τός, ο ο ποί-

ος α πο τελούταν συ νο λι κά α πό ο κτώ ί λες 

ιπ πι κού, μί α α πό τις ο ποί ες ή ταν η ί λη της 

βα σι λι κής έ φιπ πης φρου ράς, και τρί α τάγ μα-

τα υ πα σπι στών, έ να α πό τα ο ποία ή ταν το 

τάγ μα της βα σι λι κής φρου ράς πε ζι κού. 

Ταυ τό χρο να, υ πήρ χε το βα ρύ πε ζι κό, 

δη λα δή η μα κε δο νι κή ο πλι τι κή φά λαγ γα, 

την ο ποί α συ γκρο τού σαν έ ξι τά ξεις (σχη μα-

τι σμοί) ο πλι τών, που ή ταν γνω στοί ως πε-

ζέ ταιροι, δύ να μης 1.500 πε ρί που αν δρών η 

κα θε μί α. Η κά θε τά ξις, χω ρι ζό ταν πε ραι τέ ρω 

σε τρεις πε ντα κο σιαρ χί ες, που η κα θε μί α 

υ πο διαι ρεί το με τη σει ρά της σε μι κρό τε ρες 

μο νάδες, μέ χρι τον στοί χο των δε κα έ ξι αν-

δρών, που α πο τε λού σε τη βα σι κή μο νά δα 

της φά λαγ γας30. Και βέ βαια α κο λου θού σαν 

πλή θος ψι λοί (α κο ντι στές, το ξό τες, πελ τα-

στές, σφεν δο νή τες κ.λπ.), ό πως ε πί σης και 

μο νά δες, θα λέ γα με σή με ρα, πυ ρο βο λι κού 

και τε χνι κού.

Πέ ρα α πό την τέ τοια ορ γά νω ση του 

στρα τού του και τη φρο ντί δα για κα λύ-

τερο ε ξο πλι σμό του σε σχέ ση με τα κλα-

σι κά ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα της ε πο χής 

(ε πι μή κυν ση κα τά το ή μι συ του δό ρα τος, 

το ο ποί ο με μή κος 4,5-5 πε ρί που μέ τρα 

ονο μά στη κε σά ρισ σα31, χρή ση μι κρότε-



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

ρης α σπί δας, ώ στε να μπο ρεί η σά ρισ σα 

να κρα τιέ ται και με τα δύ ο χέ ρια κ.λπ.), 

ο Φί λιπ πος εί χε φρο ντί σει κυ ρί ως για τη 

δη μιουρ γί α μί ας μό νι μης στρατιω τι κής 

δύ να μης, α πο τε λού με νης α πό άν δρες στρα-

το λο γη μέ νους σε ε θνι κή βά ση, με η θι κό, 

ό πως εί ναι λο γι κό, υ πέρ τε ρο του μι σθο φό-

ρου ο πλί τη της ε πο χής και εκ παί δευ ση που 

δεν μπο ρού σαν ού τε καν να δια νο η θούν οι 

«ε πο χια κοί» ο πλί τες-πο λί τες της κλα σι κής 

ελ λη νι κής πό λης-κρά τους. Ο μα κε δο νι κός 

στρα τός ή ταν ε μπει ρο πό λε μος, κα λά ε ξο-

πλι σμέ νος και κυ ρί ως δια πο τι σμέ νος με 

μί α τε λεί ως δια φο ρε τι κή φι λο σο φί α α πό 

αυ τήν των υ πο λοί πων Ελ λή νων της ε πο χής, 

ως προς τον τρό πο μά χης.

Α ντί ε πι λό γου, θα ή ταν κα τα το πι στι-

κό στο ση μεί ο αυ τό να α να φέ ρου με, 

κλείνο ντας την ερ γα σί α μας, ό τι ο ί διος 

ο η γέ της της α ντι μα κε δο νι κής πα ρά ταξης 

της Α θή νας, ο σπου δαί ος ρή το ρας Δη μο-

σθέ νης, στον Τρί το Φι λιπ πι κό λό γο του, 

συ γκρί νο ντας τον τρό πο πο λέ μου των 

Μα κε δό νων με τον μέ χρι τό τε «ελ λη νι κό 

τρό πο» πο λέ μου, λέ ει τα ε ξής:

«…θε ω ρώ ό τι τί πο τε δεν έ χει αλ λά ξει και 

δεν έ χει ε ξε λι χθεί πε ρισ σό τε ρο α πό την τέ χνη 

του πο λέ μου. Γνω ρίζω, πρώ τα-πρώ τα, ό τι πα-

λαιό τε ρα οι Λα κε δαι μό νιοι, ό πως και ό λοι οι 

άλ λοι, θα περ νού σαν τους τέσ σε ρις ή πέ ντε 

μή νες της θε ρι νής πε ριό δου ει σβάλ λο ντας 

και κα τα στρέ φο ντας τη χώ ρα του ε χθρού 

με βα ρύ πε ζι κό και ε πι στρα τευ μένους πο λί-

τες και θα ε πέ στρε φαν ξα νά στην πα τρί δα 

τους. Και ή ταν τό σο πι στοί στα πα λαιά ή θη, 

ή μάλ λον εί χαν τέ τοιο πο λι τι κό ή θος, ώ στε 

πο τέ δεν χρη σιμο ποί η σαν χρή μα τα, για να 

α πο κο μί σουν πλε ο νέ κτη μα α πό ο ποιον δή-

πο τε, αλ λά διε ξή γα γαν τον πό λε μο με τί μια, 

τρό πον τι νά, μέ σα και φα νε ρά. Σή με ρα ό μως 

βλέ πε τε ό τι τις πε ρισ σό τε ρες κα τα στρο φές 

τις έ χουν προ κα λέ σει χω ρίς αμφι βο λί α οι 

προ δό τες και ό τι τί πο τε δεν ε πι τυγ χά νε ται πια 

με συ γκρο τη μένο στρα τό ού τε με μά χη εκ πα-

ρα τά ξε ως. Α πό την άλ λη, ο Φί λιπ πος βα δί ζει 

α νε νόχλη τος, ό χι ε πει δή ο δη γεί τη γνω στή 

φά λαγ γα ο πλι τών, αλ λά ε πει δή συ νο δεύε ται 

α πό α κρο βο λι στές, ιπ πι κό, το ξό τες, μι σθο-

φό ρους και άλ λα πα ρό μοια στρα τεύ μα τα. 

Βα σι ζό με νος σε αυ τήν τη δύ να μη, ε πι τί θε-

ται σε ό ποιον έ χει ε σωτε ρι κές δια μά χες και, 

ό ταν μέ σω της δυ σπι στί ας που έ χει σπεί ρει 

στους αμυ νό με νους, κα νείς δεν βγαί νει 

να πο λε μή σει για την πα τρί δα του, τό-

τε στήνει τις πο λε μι κές μη χα νές του 

και τους πο λιορ κεί. Εί ναι πε ριτ τό 

να σας πω ότι δεν κά νει κα μί α 

διά κρι ση α νά με σα σε κα λο καί ρι 

και χει μώ να και δεν έ χει α φή σει 

για αρ γί α κα μί α ε πο χή...» (Βλ. 

Δη μο σθ., Κα τά Φι λίπ που Γ΄, 

§§ 47-51).
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ 
Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λεί-

ου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί α α πό τις προ βλη μα-

τι κό τε ρες μορ φές της ι στο ρί ας. Πέ ραν της ση μα σί ας του έρ γου 

του, που σφρα γί ζει το τέ λος μιας ι στο ρι κής πε ριό δου και την 

α παρ χή μιας άλλης, πα ρα μέ νει το αί νιγ μα μιας προ σω πι κό τη τας 

που ε μπνέ ε ται και ε νερ γεί κά τω α πό τις ι σχυ ρές πα ρορ μή σεις 

δύ ο α ντί θε των και αλ λη λο μα χό με νων δυνά με ων, της ελ λη νι κής 

α ρε τής α φε νός και α φε τέ ρου των τυ φλών φυ σι κών εν στίκτων, 

των πα θών και των ορ μέμ φυ των.
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Ο λυ μπιάς

Η Ο λυ μπιά δα, η βα σί λισ σα της Μα-

κεδο νί ας, γέν νη σε τον πρω τό το κο γιό 

της στην Πέλ λα, κα τά το έ τος της 106ης 

Ο λυ μπιά δος, δη λα δή, ό πως το υ πο λο γί-

ζουν οι χρι στια νοί ι στο ρι κοί, το 356 π.Χ. 

Ή ταν έ να ε ξαι ρε τι κό μω ρό. Η Ο λυ μπιάς, 

βί αια και συναι σθη μα τι κή, ή ταν υ πε ρή φα-

νη γι’ αυ τόν. Α σφα λώς ήλ πι ζε πως θα τη 

βο η θούσε να στα θε ρο ποι ή σει τη θέ ση 

της στην καρ διά του πα τέ ρα του, του 

βα σι λέ ως Φι λίπ που.

Φί λιπ πος

Ε κεί νον τον χρό νο ο Φί λιπ πος δέ χθη-

κε τρεις κα λές ει δή σεις, τη μια α μέ σως 

με τά την άλ λη. Ο στρα τη γός του Παρ-

με νί ων εί χε κα τα τρο πώ σει τα ο ρε σί βια 

φύ λα των Ιλ λυ ριών. Η νε α ρή βα σί λισ σά 

του εί χε γεν νή σει α γό ρι. Το ά λο γό του 

εί χε νι κή σει στους ο λυ μπια κούς α γώνες. 

Ο ί διος ό μως δεν βρι σκό ταν κο ντά στον 

προ σκέ φα λο της Ο λυ μπιά δος. Και πραγ-

μα τι κά, σπά νια βρι σκό ταν. Ο Φί λιπ πος νε-

α ρός, α τρό μη τος, εύ γλωτ τος, πανούρ γος 

και α κα τα πό νη τος εί χε θέ σει ως σκο πό 

να ε πε κτεί νει το βα σί λειό του, ή ταν γο η-

τευ τι κό τα τος ό ταν γύ ρι σε στην πα τρί δα. 

Έ δει ξε το πρέ πον εν δια φέ ρον για τον γιό 

του και έ μει νε ι κα νο ποι η μέ νος με την 

Ο λυ μπιά δα. Αλ λά την ε πό με νη ά νοι ξη 

έ φυ γε πά λι. Έ τσι, οι πρώ τες α να μνή σεις 

του Α λε ξάν δρου ήταν α πό έ να σπί τι ό που 

α φε ντι κό ή ταν κυ ρί ως η μη τέ ρα του, μια 

μη τέ ρα στορ γι κή και νο ση ρά α φο σιω μέ-

νη, ε νώ ο «πα τέ ρας» ή ταν μάλ λον μια 

α φη ρη μέ νη ι δέα, που α πό και ρό σε και ρό 

εν σαρ κω νό ταν σ’ έ να κου ρα σμέ νο, ι σχνό 

αλ λά πά ντο τε α ει κί νη το άν δρα.

Ο Φί λιπ πος και ο Α λέ ξαν δρος τα κα-

το πι νά χρό νια τη ρού σαν το μα κε δο νι κό 

βασι λι κό έ θι μο να δί νουν συ μπό σια και 

να πί νουν κα τά κό ρον. Ο Φί λιπ πος έ πινε 

με ευ χα ρί στη ση, ο Α λέ ξαν δρος με κά-

ποιο μέ τρο στα νιά τα του. Αρ γό τε ρα, 

στην Α σί α έ πι νε πε ρισ σό τε ρο. Αν δεν 

έ κα ναν έ τσι κι αν δεν ο δη γού σαν αυ το-

προσώ πως τους άν δρες τους στη μά χη 

και στις ε φό δους, κερ δί ζο ντας στη σύ-

ντο μη ζω ή τους πε ρισ σό τε ρα τραύ μα τα 

α πό ο ποιον δή πο τε άλ λο πο λε μι στή τους, 

είναι αμ φί βο λο αν θα εί χαν τό σο α πο τε-

λε σμα τι κά κρα τή σει τη νο μι μο φρο σύ νη 

του στρα τού τους.

Στην αρ χή του έ βδο μου χρό νου του, 

κά θε α γό ρι κα λής κα τα γω γής ά φη νε πια 

την τρο φό του, και το έ βα ζαν κά τω α πό 

την ε πί βλε ψη ε νός παι δα γω γού. Στην 

πε ρί πτω ση του Α λε ξάν δρου, τα κα θή κο-

ντα αυ τά τα α νέ λα βε έ νας Έλ λη νας που 

τον έ λε γαν Λυ σί μα χο. Ο Λυ σί μα χος, που 

κατα γό ταν α πό την Α καρ να νί α, τη χώ ρα 

που συ νό ρευε με τη νό τια Ή πει ρο, ή ταν 

α πό αρ χο ντι κή οι κο γέ νεια και ι κα νός άν-

θρω πος. Το γε γο νός ό τι σε ό λη τη ζω ή 

έμει νε πι στός στον Α λέ ξαν δρο δεί χνει 

πως η ε πι λο γή ή ταν σω στή.

Λέ νε πως ο Φί λιπ πος δια σκέ δα ζε πολύ 

με τη συ νή θεια του Λυ σι μά χου να τον 

ο νο μά ζει Πη λέ α, να λέ ει τον Α λέ ξαν δρο 

Α χιλ λέ α και τον ε αυ τό του Φοί νι κα. Υ πήρ-

χε έ νας μύ θος που έ λε γε πως ο Φοίνι κας 

εί χε διω χθεί α πό τον πα τέ ρα του, τον 

βα σι λιά των Δο λό πων στην Ή πειρο, ε ξαι-

τί ας του δε σμού του με την ε ρω μέ νη του 

βα σι λιά, κι εί χε κα τα φύ γει κοντά στον 

Πη λέ α, βα σι λιά των Θεσ σα λι κών Μυρ μι-

δό νων. Ε κεί, τον έ κα ναν παι δαγω γό του 

Α χιλ λέ α, γιου του μο νάρ χη. Ο θρύ λος 

έ λε γε πως ο Α χιλ λέ ας ή ταν α πό τα παι-

δι κά του χρό νια προ ο ρι σμέ νος να γί νει 

πιο διά ση μος α πό τον πα τέ ρα του, και 

το ί διο έ πρε πε α να λο γι κά να ι σχύ ει και 

για τον Α λέ ξαν δρο.
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Ο Πλού ταρ χος λέ ει πως ο Λυ σί μα χος 

δεν εί χε με γά λα μέ σα για να ε πι βλη θεί 

στην αυ λή, και σε λί γο η Ο λυ μπιά δα, 

όπως θα έ πρε πε κα νείς να το πε ρι μέ νει, 

του ε πέ βα λε ως α νώ τε ρο έ ναν α πό τους 

δι κούς της συγ γε νείς που τον έ λε γαν Λε ω-

νί δα, και που πή ρε τη θέ ση του κη δεμό να 

και θε τού πα τέ ρα του μι κρού πρί γκι πα.

Ο Λε ω νί δας δεν α ντι προ σώ πευε καθό-

λου τον τύ πο του αν θρώ που που θα διά-

λε γε ο ί διος ο Φί λιπ πος για τον κη δεμό να 

του Α λε ξάν δρου. Ή ταν πο λύ αυ στη ρός 

και προ φα νώς εί χε κά ποια ε πιρ ρο ή πά νω 

στην Ο λυ μπιά δα. Ο Λε ω νί δας ή ταν φα να-

τι κός ο πα δός της ά κα μπτης πει θαρχί ας. 

Πί στευε πως η κού ρα ση και οι στε ρή σεις 

α πο τε λούν το κα λύ τε ρο φάρ μα κο για τη 

θέρ μη της νε α νι κής η λι κί ας, κι α ντι πα-

θού σε ό λες τις μορ φές της πο λυ τέ λειας 

και της μαλ θα κό τη τας. «Ναι, αυ τός ο άν-

θρω πος -έ λε γε αρ γό τε ρα ο Α λέ ξαν δρος- 

πή γαι νε κι έ ψα χνε τις κα σέ λες, ό που εί χα 

τα ρού χα και τα σκε πάσμα τά μου, και κοι-

τού σε για να δει μή πως η μη τέ ρα μου εί χε 

δώ σει τί πο τα που να μην το χρεια ζό μουν 

πραγ μα τι κά και που θα μπο ρού σε να με 

σπρώ ξει προς τη μαλ θα κό τη τα».

Ο Λε ω νί δας δεν ά φη νε τον έ φη βο 

ού τε και να τρώ ει τα κα λά φα γη τά που 

ε τοί μαζαν οι μά γει ρες του πα λα τιού για 

το βα σι λι κό τρα πέ ζι, αλ λά του εί χε ε πι-

βάλλει την πιο α πλή δί αι τα, δί νο ντάς του 

ί σα-ί σα τα α πα ραί τη τα. Ό ταν με γά λωσε 

ο Α λέ ξαν δρος δι η γού ταν στους φί λους 

του, ό τι ο Λε ω νί δας τον εί χε ε φο διάσει 

με τους δυο κα λύ τε ρους μά γει ρες του 

κό σμου για να κά νουν το φα γη τό του 

ο ρε κτι κό. Έ ναν ο λο νύ χτιο πε ρί πα το σαν 

πρό γευ μα κι έ να ε λα φρύ πρό γευ μα σαν 

γεύ μα. Δί δα ξε στον νε α ρό πρί γκι πα την 

οι κο νο μί α και το μέ τρο σε ό λα, κι ο Πλού-

ταρ χος α να φέ ρει πως μια φο ρά που ο μι-

κρός Α λέ ξαν δρος πε τού σε α συλλό γι στα 

με γά λες πο σό τη τες λι βα νω τού στη φω τιά 

της θυ σί ας, σε κά ποια θρησκευ τι κή γιορ-

τή, ο Λε ω νί δας τον μά λω σε αυ στη ρά και 

του εί πε να μην εί ναι σπά τα λος.

Αυ τό το εί δος της α να τρο φής εί χε 

ασφα λώς χρή σι μο α πο τέ λε σμα, για τί έ βα-

λε κά ποιο χα λι νό στη φυ σι κή τά ση της 

σπα τά λης που εί χε ο έ φη βος, και διόρ θω-

σε μια υ πε ρο πτι κή α δια φο ρί α του για την 

α ξί α των πραγ μά των, χα ρα κτη ρι στι κό 

που το εί χε κι ο Φί λιπ πος. Στο ζήτη μα αυ-

τό της σπα τά λης υ πάρ χουν ο μοιό τη τες 

τό σο χτυ πη τές α νά με σα στον χαρα κτή ρα 

του Φι λίπ που και του Α λε ξάν δρου.

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δει νός φι-

λα να γνώ στης. Τις νύ χτες, η «Ι λιά δα» 

μαζί με το μα χαί ρι του βρι σκό ταν 

πά ντα κά τω α πό το προ σκέ φα λό του.

Εί ναι α πο κα λυ πτι κό το γε γο νός ό τι ο 

νε α ρός Α λέ ξαν δρος θε ω ρού σε πά ντο τε 

τον ε αυ τό του σαν έ ναν νέ ο Α χιλ λέ α, 

τον ή ρω α της οι κο γέ νειας της μη τέ ρας 

του. Και ο πρό γο νος του πα τέ ρα του, ο 

Η ρα κλής, εί χε τα ξι δέ ψει στην Α σί α ό πως 

και σε άλ λα μέ ρη του κό σμου που κα τά 

και ρούς ο νει ρευό ταν ο Α λέ ξαν δρος. Είχε 

ε πί σης πο λε μή σει και για να ε πι τύ χει 

τους πε ρί φη μους ά θλους του εί χε χρη σι-

μο ποι ή σει, τό σο την ε ξυ πνά δα του ό σο 

και την ω μή βί α.

Κα θώς με γά λω νε ο Α λέ ξαν δρος γι-

νόταν, ό πως και ο Φί λιπ πος, έ να ά το μο 

με α συ νή θι στο προ σω πι κό μα γνη τι σμό. 

Φαι νό ταν σαν να α κτι νο βο λού σε. Οι αρ-

χαί οι συγ γρα φείς μι λούν για το πα ρά ξενο 

φλο γε ρό βλέμ μα του, ή -ό πως λέ ει ο 

Πλού ταρ χος- για το πώς το σώ μα του 
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φαι νόταν ν’ α στρά φτει. Προ φα νώς προ-

σπα θούν να πε ρι γρά ψουν κά τι το ο ποί ο 

δυ σκο λεύ ο νται να εκ φρά σουν.

Κα θώς με γά λω νε, γι νό ταν, προς α γαλ-

λί α ση του Φι λίπ που, σο βα ρός, α κατα πό-

νη τος, με φλο γε ρή ε πι μο νή, προ κει μέ νου 

να ε πι τύ χει ο ποιο δή πο τε δύ σκολο έρ γο, 

και μά λι στα με τό σο πε ρισ σό τε ρη ε πι μο-

νή ό σο πιο δύ σκο λο ή ταν το έργο.

Ή ταν ε πί σης δει νός 

φι λα να γνώ στης. 

Α πό πο λύ νω ρίς 

τον συ νάρ πα σε 

η γο η τεί α του 

Τρω ι κού πο-

λέ μου, ό πως 

ά λ  λ ω  σ τ ε  τ α 

πε ρισ σό τε ρα 

α γό ρια στην 

Ελ λά-

δα. Και πο τέ δεν βα ρέ θη κε 

να τον δια βά ζει. Ως τον Ώ ξο 

και τον Ιν δό, εί χε μα ζί του το 

προ σω πι κό του α ντί γρα φο της 

«Ι λιάδος», μέ σα σε μια ω ραί α 

δου λε μέ νη περ σι κή πυ ξί δα. Τις 

νύ χτες, η «Ι λιά δα» μαζί με το μα-

χαί ρι του βρι σκό ταν πά ντα κά τω 

α πό το προ σκέ φα λό του. Ε πι πλέ ον, 

ό ταν ή ταν πια ώ ρι μος την α πο κα λού-

σε σο βα ρά «εγ χει ρί διο στρα τιω τι κής 

αγω γής» και ε πει δή ο Α γα μέ μνων και 

ο Νέ στωρ δεν εί χαν να τον δι δά ξουν 

τί ποτα στα ζη τή μα τα της τα κτι κής εί ναι 

σα φές ό τι η «Ι λιά δα» τον ε φο δί α ζε με το 

θάρ ρος και τη συ να δελ φι κό τη τα και τη 

ση μα σί α της προ σω πι κής η γε σί ας κατά 

τη μά χη. Ό σο για άλ λα βι βλί α, υ πάρ χει 

έ νας κα τά λο γος με ρι κών που του έ στει-

λε ο Άρ πα λος, ό ταν α πό τα βά θη της 

Α σί ας του έ γρα ψε ζη τώ ντας του «κά τι 

να δια βά ζει» μια ι στο ρί α της ε πο χής, 

για τον βί ο των Συ ρα κου σών, τα 

Σι κε λι κά, του Φι λί στου, που ή ταν 

και ναύ αρ χος του Διο νυ σί ου. Μια 

ε πι λο γή α πό θε α τρικά έρ γα (ή δη 

κλα σι κά) των τριών με γά λων τρα γι-

κών της Α θή νας, και δυο τό μους σύγ-

χρο νης ποίη σης, τους δι θυ ράμ βους 

του Τε λέ στη και του Φι λο ξέ νη.

Η εμ φά νι ση του Α ρι στο τέ λη

Τα τρα γού δια, οι ι στο-

ρί ες και τα αθλή μα-

τ α  ή  τ α ν  π ο  λ ύ 

κ α  λ ά ,  α λ  λ ά  ο 

Φί  λιπ πος δεν 

σκό πευε να πε-

ριο ρί σει σ’ αυ-

τά την παι δεί α 

του μέλ λο ντος 

βα σι λέ ως.

Τη στρα τιω τι κή 

τέ χνη και τη δι πλω μα-

τί α θα τις σπού δα ζε 

αρ γό τε ρα στο πλευρό 

του Φι λίπ που. Αλ λά στο 

με τα ξύ έ πρε πε να έ χει 

την κα λύ τε ρη ε γκύ κλιο 

παιδεί α, ό πως ε κεί νη 

που θα εί χαν και οι 
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μέλ λο ντες η γέ τες της Α θή-

νας και της Θή βας. Έ πρε πε, με 

δυο λό για, να στη ρι χτεί στη φι λο-

σο φί α και στη ρη το ρι κή. 

Δυο μα θή μα τα που τα 

ο νό μα τά τους εί χαν 

τό τε πο λύ ευ ρύ τε ρο 

νό η μα απ’ ό τι έχουν 

σή με ρα. Η φι λο σο-

φί α πε ρι λάμ βα νε 

ό λο το πε- δί ο των ε πι στη μο-

νι κών γνώσε- ων και η ρη το ρι κή 

σή μαι νε πο λύ πε ρισ σό τε ρα 

α πό την α πλή εκ μά θη ση των τεχνα-

σμά των της δη μο κο πί ας. Η λέ-

ξη «ρή τωρ» ου σια στι κά ή ταν 

ταυ τό ση μη με τον «πο λι τι-

κό» και η ρη το ρι κή, ό πως 

δι δα σκό ταν α πό τους με-

γα λύ τε ρους σο φι στές 

της ε πο χής -α πό τον 
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Ι σο κρά τη π.χ.- πε ρι λάμ βα νε την ε φαρ-

μο γή των δι δαγ μάτων της ι στο ρί ας. Ο 

Φί λιπ πος το ε ξε τί μη σε αυ τό, πι θα νόν 

πε ρισ σό τε ρο α πό οποιον δή πο τε προ η-

γού με νο βα σι λέ α της Μα κε δο νί ας, κα τά 

την πα ρα μο νή του στη Θή βα, την ε πο χή 

που η πό λη ε κεί νη ή ταν η γε τι κή δύ να μη 

της Ελ λά δας και η νε α ρά δη μο κρα τί α 

της κα τευ θυ νό ταν α πό τον νε α ρό Πε λο-

πί δα και τον φι λό σοφο στρα τη γό Ε πα-

μει νών δα. Στη Θή βα του Ε πα μει νών δα 

ε πι κρα τού σε ε πί σης πολύ ι δε α λι σμός. Ο 

Φί λιπ πος έ λα βε ε κεί την ελ λη νι κή παι δεί α 

που ε πρό κει το τώ ρα να με τα δώ σει. Εί χε 

α κου στά για κά ποιον, που η φή μη του 

ως δι δα σκά λου αλλά και ως κα τό χου 

ε γκυ κλο παι δι κών γνώ σε ων έ δει χνε ό τι 

ή ταν α κρι βώς ο άν θρω πος που τον χρεια-

ζό ταν. Εί χε σπου δά σει με τον Πλά τω να, 

στο υ παί θριο σχολεί ο στην Α κα δή με να. 

Αλ λά η διεύ θυν ση της σχο λής με τά τον 

θά να το του Πλά τωνα εί χε πε ρά σει στον 

α νι ψιό του ι δρυ τού της, στον Σπεύ σι μο. 

Έ τσι ο άν θρωπος που εί χε δια λέ ξει ο Φί-

λιπ πος ή ταν δια θέ σι μος. Ο δι δά σκα λος 

ή ταν ου σιαστι κά υ πή κο ος του Φι λίπ που, 

για τί τα Στά γι ρα, η γε νέ θλιος πό λη του, 

ή ταν μια α πό τις ελ λη νι κές πα ρα θα λάσ-

σιες πό λεις που μό λις εί χε κα τα λά βει ο 

Φί λιππος. Έ γι νε η πρό σκλη ση στον Στα-

γι ρί τη και ε κεί νος ήλ θε. Το ό νο μά του 

ή ταν Α ρι στο τέ λης.

Ο Φί λιπ πος ί δρυ σε τη βα σι λι κή σχο λή 

στην α γρο τι κή κω μό πο λη Μιέ ζα, ό που 

πι θα νόν σπού δα σαν και ο Η φαι στί ων, 

ο Πτο λε μαί ος, ο Άρ πα λος και άλ λοι α πό 

τους πε ρί φη μους «Ε ταί ρους». Τε τρα κό σια 

χρό νια αρ γό τε ρα, ε πι δει κνύ ο νταν στους 

του ρί στες της ρω μα ϊ κής αυ το κρα το ρί ας 

οι κή ποι ό που πε ρι διά βα ζαν ο Α ρι στο-

τέ λης και ο Α λέ ξαν δρος. Ο Α λέ ξαν δρος 

συν δέ θη κε στε νά με τον Α ρι στοτέ λη, αλ-

λη λο γρα φού σε μα ζί του α πό την Α σί α και 

συ νή θι ζε να λέ ει ό τι τον αγα πού σε ό σο 

και τον πα τέ ρα του, α φού «ε κεί νος του 

εί χε δώ σει το ζειν, αλ λά ο φι λό σο φος τον 

εί χε δι δά ξει το ευ ζειν».

Η η θι κή που έ μα θε ο νε α ρός Α λέ ξαν-

δρος α πό τον Α ρι στο τέ λη -ή πρω τύ τε ρα- 

έ θετε πο λύ υ ψη λά τη φι λί α. Η φι λί α στο 

κά τω-κά τω, εί ναι φυ σι κή σ’ έ ναν άν δρα. 

Ο Α λέ ξαν δρος διά βα ζε για αυ τήν ό χι 

μό νο στα συγ γράμ μα τα του Α ρι στο τέ λη 

αλλά και στον Ό μη ρο. Ο πωσ δή πο τε δι δά-

χτη κε τις α ρε τές των Ελ λή νων, τη με γα λο-

ψυ χί α, τη γεν ναιότη τα, τη λε βε ντιά.

Α ξί ζει να ση μειω θεί έ να γε γο νός το 

ο ποί ο το α να φέ ρουν ό λοι σχε δόν οι ι στο-

ρι κοί που α σχο λή θη καν με το έρ γο του 

Μ. Α λε ξάν δρου:

Mε τά τη νι κη φό ρα μά χη της Ισ σού 

ο Α λέ ξαν δρος α σφα λώς ή ταν ε ξα ντλη-

μέ νος α πό την τε ρά στια κού ρα ση της 

η μέ ρας. Ταυ τό χρονα ό μως ή ταν ο ή ρω-

ας για τί εί χε πο λε μή σει με με γά λη γεν-

ναιό τη τα και πο λεμι κή τέ χνη και εί χε 

πε ρά σει α φά ντα στους κιν δύ νους, τό σο 

με γά λους, ώ στε είχε κα νείς την ε ντύ πω-

ση πως γεν νή θη κε ά τρω τος. Το βρά δυ, 

α φού έ κα νε το λουτρό του, δέ χτη κε 

σε δεί πνο τους φί λους του στη χλι δή 

της βα σι λι κής σκη νής. Στη μέ ση του 

γεύ μα τος α κού στη καν ξαφ νι κά φο βε ρά 

ουρ λια χτά και α ξιο λύ πητες κραυ γές 

που έρ χο νταν α πό τη σκη νή που βρι-

σκό ταν αιχ μά λω τη η περ σι κή βα σι λι κή 

οι κο γέ νεια. Νο μί ζο ντας πως ο με γά λος 

βα σι λιάς εί χε πε θά νει, ό λες οι γυ ναί-

κες τον έ κλαι γαν με γο ε ρές κραυ γές. Ο 

Α λέ ξαν δρος α να στα τώ θη κε τό σο α πό 

αυ τές τις εκ δη λώ σεις λύ πης, ώ στε με δά-

κρυα στα μά τια έ στει λε έ ναν α πό τους 

στρα τη γούς του να τις πλη ρο φο ρή σει 

πως ο Δα ρεί ος ή ταν ζω ντα νός και πως 
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δεν έ πρε πε να α νη συ χούν κα θό λου για 

την προ σω πι κή τους α σφά λεια.

Το πρω ί ε πι σκέ φτη κε την οι κο γέ νεια 

του Δα ρεί ου και α φή νο ντας το ε πι τε λεί ο 

του στην εί σο δο της σκη νής, μπήκε μέ σα 

με τον φί λο του Η φαι στί ω να. Τους υ πο δέ-

χτη κε η βα σι λο μή τωρ Σι σύ γαμβις, αλ λά 

κα θώς οι δυο ε πι σκέ πτες ή ταν ντυ μέ νοι 

α πα ράλ λα χτα και ο Η φαιστί ων ή ταν ψη λό-

τε ρος α πό τους δυο, θεώρησε για βα σι λιά 

τον φί λο του Α λέ ξαν δρου και χαι ρέ τη σε 

πρώ τα αυ τόν. Έ νας α πό τους ευ νού χους 

Μετά τη νικηφόρα μάχη της Ισσού, η μεγαλοπρέπεια του νου και του χαρακτήρα 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαφάνηκε και στη συμπεριφορά του προς την αιχ-

μάλωτη βασιλική οικογένεια, καθώς υποχρέωσε τους Έλληνες να μεταχειρίζο-

νται τα μέλη της ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία της περσικής αυλής. 
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της έ κα νε νό η μα και της ε ξή γη σε χα μη-

λό φω να το λά θος της κι α μέ σως η δυ στυ-

χι σμέ νη γυ ναί κα ντράπη κε και τα ‘χα σε, 

μα ο Α λέ ξαν δρος βιά στη κε να την κα θη-

συ χά σει λέ γο ντάς της: «Δεν έ κα νες λά θος 

σε βα στή μου μη τέ ρα για τί και τού τος 

ε δώ εί ναι Α λέξαν δρος». Της δή λω σε με τά 

πως δεν ή θε λε να βλά ψει τον Δα ρεί ο, αλ-

λά τον πο λεμού σε σαν γεν ναί ο ε χθρό, κι 

ή ταν ευ τυ χής που του δι νό ταν η ευ και ρί α 

να τι μήσει την οι κο γέ νεια του.

Μια συ γκλο νι στι κή μαρ τυ ρί α για την 

η θι κή ε κεί νης της ε πο χής, για την ε γκρά-

τεια του, μας δί νει το γε γο νός ό τι οι αρ-

χαί οι συγ γρα φείς μας μι λούν με έκπλη ξη 

και θαυ μα σμό που έ δει ξε ο Α λέ ξαν δρος 

α πέ να ντι στη γο η τεί α της βασί λισ σας Στά-

τει ρας, και των κο ρι τσιών της που ό λες 

θα πε ρί με ναν να πε ρά σουν α πό τη σκη νή 

του τις ε πό με νες νύ χτες. Ο Πλού ταρ χος 

μας δι η γεί ται πως αφού κοί τα ξε τις άλ λες 

αιχ μά λω τες, που εί χαν ό λες ε ξαι ρε τι κά 

ω ραί α σώ μα τα και πρό σω πα, εί πε χα μο-

γε λώ ντας πως οι Περ σί δες α πο τε λού σαν 

βά σα νο για τα μά τια και η κρι τι κή του 

αυ τή μας κά νει να πι στέ ψου με πως η 

συ μπε ρι φο ρά του ο φει λό ταν τό σο στην 

έλ λει ψη πει ρα σμού, ό σο και στις η θι κές 

α ρε τές του.

Δια πι στώ σεις της προ σω πι κό τη τας 

του Μ. Α λε ξάν δρου

Εί ναι α λή θεια ό τι υ πάρ χει με γά λη 

δια φο ρά γνω μών σχε τι κά με τον χα ρα-

κτή ρα και το τα λέ ντο του Α λέ ξαν δρου 

του Γ΄ της Μα κε δο νί ας ή του Με γά λου 

Α λε ξάν δρου ό πως ε πο νο μά ζε ται. Έ να εί-

ναι γε γο νός, ό τι ο αρ χαί ος κό σμος έ μει νε 

με το στό μα α νοι χτό ό ταν έ νας πρό ωρος 

και α προσ δό κη τος θά να τος (13 Ιου νί ου 

323 π.Χ.) έ θε σε τέρ μα στη θυελ λώ δη 

στα διο δρο μί α του.

Για τους Αι γύ πτιους, ή ταν ό χι μό νο 

γιος του Άμ μω να μα και σαν Φα ρα ώ, 

έ νας επί γειος θε ός. Για τους κα τοί κους 

της Με σο πο τα μί ας σαν βα σι λιάς της 

Βα βυλώ νας ή ταν πα ρό μοια θε ός, σαν 

με γά λος βα σι λιάς, δεν ή ταν για τους 

Πέρ σες πραγ μα τι κός θε ός, αλ λά πά ντως 

ο ιε ρό τα τος α ντι πρό σω πος του ου ρα-

νού. Για τους Έλ λη νες δεν εί χε τί πο τα το 

υ περ βο λι κό η ι δέ α πως έ νας άν θρω πος 

μπο ρούσε να ή ταν θε ός και ή ταν ό λοι 

πρό θυ μοι να α να γνω ρί σουν τον Α λέ ξαν-

δρο σαν τέ τοιο.

Η ί δια η Σύ γκλη τος της Ρώ μης α κο-

λου θώ ντας με ει λι κρί νεια το λι γό τε ρο 

ειλι κρι νές πα ρά δειγ μα των Α θη ναί ων 

τον α να γνώ ρι σε δέ κα το τρί το Ο λύ μπιο 

θεό (Arthur Weigall, Μέ γας Α λέξαν δρος, 

Εκ δό σεις Πέλ λα, με τά φρα ση Σταύ ρου 

Κα μπου ρί δη, σελ. 15).

Στην ε βρα ϊ κή λα ϊ κή πα ρά δο ση ή ταν 

ο α πε σταλ μέ νος του Ιε χω βά. Στο Ι σλάμ 

ήταν ο ή ρω ας της Μω α με θα νι κής πί στης. 

Σε με ρι κές Χρι στια νι κές εκ κλη σί ες τον 

θε ω ρού σαν λη σμο νώ ντας την ε πο χή 

του, έ ναν α πό του α γί ους του Χρι στια-

νισμού.

Στους με σαιω νι κούς χρό νους ο Α λέ-

ξαν δρος κυ ριάρ χη σε στα πνεύ μα τα και 

στις τύ χες των α πλών αν θρώ πων και 

η γε μό νων και η μα γεί α του μύ θου, των 

ά θλων και των έρ γων του, κυ ριάρ χη σε 

στη φα ντα σί α τους, σε μια α πί στευ τη 

ποι κι λία μορ φών τέ χνης και δη μιουρ γί-

ας. Τό ση ή ταν η ε πί δρα ση του μύ θου 

στη λα ϊ κή φα ντα σί α, που στις χώ ρες 

της Α να το λής προ σαρ μό σθη κε στην 

το πι κή ι στο ρί α και στις το πι κές πα ρα-

δό σεις. Στην Περ σί α α να γο ρεύ θη κε 

ή ρω ας με το ό νο μα Σι κα ντάρ και τον 

φα ντά στη καν ως α δυ σώ πη το τι μω ρό, 

που στάλ θη κε στη γη από τον ί διο τον 



Θε ό. Για τους Σέρ βους του Με σαί ω να 

υ πήρ ξε ο ή ρω ας βα σι λέ ας τους και για 

τους μου σουλ μά νους ο πι στός προ σκυ-

νη τής στη Μέκ κα. Για τους Ινδούς και 

τους Αφ γα νούς ή ταν η μί θε ος, που τον 

πα ρου σί α ζαν να κά θε ται παρα πλεύ ρως 

του Βού δα, να ε πι σκέ πτε ται τους προ φή-

τες και τους ιε ρούς τό πους της Ιν δί ας και 

να συ ζη τά με τους Βραχ μά νους γυ μνο-

σο φι στές. Για άλ λους υπήρ ξε Αι θί ο πας 

ή Αι γύ πτιος γιος του Διός Άμ μω νος ή 

α κα τα μά χη τος πο λε μι στής, που τον πα-

ρί στα ναν να μά χε ται δί πλα σε Κι νέ ζους 

ή ρω ες.

Η με σαιω νι κή φα ντα σί α τον κα τά τα-

ξε α νά με σα στους με γα λύ τε ρους βα σι-

λιά δες και ή ρω ες του αρ χαί ου κό σμου 

και οι χρι στια νοί τον με τα μόρ φω σαν 

σε υ πε ρα σπι- στή 

της χρι στια-

νο σύ νης, 

ε  ν ώ  τ ο 

με σαιω νι κό ελ λη νι κό κρά τος τον ανα γό-

ρευ σε σε προ στά τη του. Α τε λεί ω τες εί ναι 

οι πα ρα στά σεις των κα τορ θω μάτων του, 

που δια σώ θη καν σε με σαιω νι κά μνη μεί α, 

έρ γα τέ χνης και χει ρό γραφα.

Ο Α λέ ξαν δρος πα ρου σιά ζε ται έ τσι 

να έ χει πε ρά σει τις Η ρά κλειες στή λες 

και τον α πέ ρα ντο ω κε α νό, να έ χει συ-

να ντή σει τους αρ χαί ους Θε ούς του 

Ο λύ μπου, να έ χει α ντι με τω πί σει με 

ε πι τυ χί α πρω τό γο νες φυ λές, μο νό φθαλ-

μους Κύ κλω πες και αν θρω πο μορ φι κά 

τέ ρα τα. Ο Α λέ ξαν δρος πα ρου σιά ζε ται 

ό τι ε ξε ρεύνη σε και κα θυ πό τα ξε έ τσι 

ο λό κλη ρη τη γη και, α φού τε λεί ω σε με 

αυ τήν, ε ξε ρεύνη σε τον ί διον τον ου ρα-

νό και τα βά θη της θά λασ σας!

Με την Α να γέν νη ση, ο Α λέ ξαν δρος 

ως ι στο ρι κό πρό σω πο και ως 

μύ θος άρ χι σε πά λι να κυ ριαρ-

χεί στη φα ντα σί α των 



αν θρώ πων της Α να γέν νη σης και στα 

καλ λιτε χνι κά τους ε πι τεύγ μα τα. Η ζω ή 

και το έρ γο του α πε τέ λε σε α νε ξά ντλη τη 

πηγή για ζω γρά φους, γλύ πτες, ποι η τές 

και άλ λους καλ λι τέ χνες.

Κα τά τη διάρ κεια της Τουρ κο κρα τί ας 

στην Ελ λά δα, τα κα τορ θώ μα τα του Α λε-

ξάνδρου εν δυ νά μω ναν και σφυ ρη λα τού-

σαν το ε θνι κό φρό νη μα και βο η θού σαν 

θεμε λια κά στο να κρα τη θεί ά σβε στη η 

φλό γα της ε πι θυ μί ας και της πά λης για 

εθνι κή α πο κα τά στα ση. Ο Ε θνο μάρ τυ ρας 

Ρή γας Φε ραί ος τύ πω σε τη μορ φή του 

Α λέξαν δρου και την κυ κλο φό ρη σε το 

1797, για να ε ξυ πη ρε τή σει τους σκο πούς 

της Μυστι κής Ε ται ρεί ας για την α πε λευ θέ-

ρω ση του Γέ νους.

Η α δελ φή του Με γα λέ ξαν δρου με τα-

μορ φώ θη κε α πό τη λα ϊ κή φα ντα σί α σε 

γορ γόνα που δια σχί ζει α κα τά παυ στα 

τις θά λασ σες, ρω τά τους ναυ τι κούς 

αν ο Α λέξαν δρος ζει και ι κα νο ποιεί ται 

μό νο με την α πά ντη ση ό τι ο Α λέ ξαν-

δρος «ζει και βα σι λεύ ει και τον κό σμο 

κυ ριεύ ει».

Με τά την α πε λευ θέ ρω ση, ο Α λέ ξαν-

δρος συ νέ χι σε φυ σι κά να εί ναι α πα ντα-

χού πα ρών στη νε ο ελ λη νι κή πνευ μα-

τι κή και πο λι τι στι κή πραγ μα τι κό τη τα. 

Συ νεχί ζει και σή με ρα να α σκεί μο να δι κή 

ε πί δρα ση στη νε ο ελ λη νι κή σκέ ψη, τέ χνη 

και ζω ή, ό πως συμ βαί νει και σε ο λό κλη-

ρο τον κό σμο, ό που ο θαυ μα σμός και ο 

ενθου σια σμός για τον Μα κε δό να στρα-

τη λά τη πα ρα μέ νει πά ντο τε ε πί και ρος, 

μονα δι κός και α μεί ω τος.

Να για τί ο ι στο ρι κός Κων στα ντί νος 

Πα παρ ρη γό που λος εύ στο χα θα α να φω-

νήσει: «…Ό θεν ευ λό γως δυ νά με θα ει-

πείν ό τι ου δέ πο τε α πό κα τα βο λής 

κό σμου ο θάνα τος αν θρώ-

που ε νός 
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Συ μπέ ρα σμα

Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος α να δεί χτη κε α πό τους κα τα κτη τές ο μέ γι στος, αλ λά 

α πό τους κυ βερ νή τες ο μάλ λον με γα λε πή βο λος και α γα πη τός. Το κρά τος 

το ο ποί ο δη μιούρ γη σε α πλω νό ταν α πό την Ελ λη νι κή θά λασ σα μέ χρι των 

Ι μα λαΐ ων και α πό των α φρι κα νι κών ε ρή μων μέ χρι των στε πών της Α ρα λι κής 

λί μνης. Τον τε λευ ταί ο χρό νο της ζω ής του ε ξα να γκά στη κε να πει στους στρα-

τιώ τες του (ό ταν εί χαν κά νει στά ση θέ λο ντας να ε πι στρέ ψουν στην πα τρί δα): 

«Εί στε σα τρά πες, εί στε στρα τη γοί, εί στε πλοί αρ χοι! Δεν πή ρα τί πο τα για τον 

συ γκί νη σε την ό λην αν θρω πό τη τα, ό σον 

ο του Α λέ ξαν δρου θά να τος… κα τορ θώ θη 

να ε πι κρα τή σει καθ’ ά πα σαν την Α να το λήν, 

η γλώσ σα η ελ λη νι κή ως γλώσ σα της κυ-

βερ νή σε ως, του ε μπο ρί ου, ως όρ γα νον ε νί 

λό γω όλων των υ ψί στων και ευ γε νε στά των 

σχέ σε ων…ώ στε ό τε με τά τρεις πε ρί που 

ε καντο τα ε τη ρί δας ε κη ρύ χθη εν Α σί α κα τά 

πρώ τον ο λό γος του Κυ ρί ου, εύ ρε τους λα-

ούς ε κεί νους προ πα ρα σκευα σμέ νους».

Ο Γάλ λος ι στο ρι κός και φι λό σο φος μέ-

γας Μο ντέ σκιος α να κρά ζει στο πε ριώνυ-

μο αυ τού σύγ γραμ μα, «Πε ρί πνεύ μα τος 

των νό μων»: «Ι δού λοι πόν κα τα κτη τής του 

ο ποί ου τον θά να το ε θρή νη σαν ά πα ντα τα 

υπ’ αυ τού υ πο τα χθέ ντα έ θνη· ι δού σφε τε-

ρι στής ον έ κλαυ σε και αυ τός ο υπ’ αυ τού 

κα θαι ρε θείς βα σί λειος οί κος! Τοιού το το 

πε ρί ου δε νός άλ λου των δο ρι κτη τό ρων 

α νέ φε ρε η ι στο ρία».

Χάρη στον Ελληνομακεδόνα Βασιλιά, 

απλώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και 

είναι έως σήμερα παρών, κυρίαρχος 

στις Πέντε της Γης Ηπείρους.
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦI Α

 Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος και η Ελ λη νι στική Αυ το κρα το ρί α, Α.Ρ Μπερ ν, βι βλιο θή κη Ελ λή νων και ξένων συγ γρα-

φέ ων, Τό μοι 81-82, Με τά φρα ση Α λε ξάν δρου Κο τζιά, Εκ δό σεις Γα λα ξί α, Α θή να, 1963.

 Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ARTHUR WEIGALL, Εκ δό σεις ΠΕΛΛΑ, Με τά φρα ση: Σταύ ρου Κα μπου ρί δη, Α ΘΗ ΝΑ.

 Μα κε δό νες Πο λέ μαρ χοι Συ μπο λε μι στές του Α λε ξάν δρου, Δη μή τρης Ι. Τσι μπου κί δης, Εκ δό σεις Κα λέ ντης, 

Α θή να.

 Μέ γας Α λέ ξαν δρος και Ιού λιος Καί σαρ, Βι βλιο θή κη με τα φρά σε ων Αρ χαί ων Ελλή νων συγ γρα φέ ων, Α θή να 

1932.

 Η Πλα στο γρά φη ση της Ι στο ρί ας της Μα κε δο νίας, Νι κο λά ου Κ. Μάρ τη, Ευ ρω εκ δοτι κή, Α θή να.

 Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, Τό μος Δ΄, Εκ δο τι κή Α θη νών.

 Μα κε δο νί α, Μα κε δο νι κός Α γώ νας, Κ. Δού φλια.

ε αυ τό μου, και κα νέ νας δεν μπο ρεί να δεί ξει έ να θη σαυ ρό που μου α νή κει, 

ε κτός α πό ε κεί νους που κα τέ χε τε ή που φρου ρώ για λο γα ρια σμό σας… Αλ λά 

υ πάρ χει ά ραγε έ στω κι έ νας α πό σας που να φα ντά ζε ται πως έ χει τρα βή ξει 

πε ρισ σό τε ρα βά σα να για μέ να απ’ ό σα τρά βη ξα ε γώ γι’ αυ τόν;». Μπή κε στη 

σκη νή του. Ό ταν ξα να βγή κε προ-

σπά θη σε να μι λή σει, μα η συ γκί νη-

ση τον έ πνι γε κι έ βα λε τα κλά μα τα. 

Ό ταν έ νας α ξιω μα τι κός εί πε στον 

βα σι λιά ό τι ε κεί νο που τους στε-

νοχω ρεί εί ναι ό τι έ κα νε με ρι κούς 

Πέρ σες «συγ γε νείς» ο Α λέ ξαν δρος 

τον έ κοψε στη μέ ση και φώ να ξε: 

«Μα ό λους χω ρίς ε ξαί ρε ση σας θε-

ω ρώ συγ γε νείς μου κι έ τσι θα σας 

λέ ω πά ντα». Ο Α λέ ξαν δρος λοι πόν 

πί στευε στη συ να δέλ φω ση των 

Ελλή νων και των Περ σών. Σ’ αυ τή 

την πε ρί πτω ση θα μπο ρού σα με 

να συν δυά σουμε τους ο μα δι κούς 

γά μους των Σου σών.

Ή ταν μια τρα γι κή μορ φή της Ι στο-

ρίας. Εί χε πρό ω ρο και α προσ δό κη-

το θά να το. Αλ λά «εκ των ε πί της 

γης αν θρώ πων» η ι στο ρί α, αυ τόν πρώ τον ο νό μα σε Μέ γα.

Γι’ αυ τό ο ι στο ρι κός έ χει δι καί ωμα να γρά ψει τις α πό ψεις του -θα τον κρί νει η 

ι στο ρί α- ο δε δι πλω μά της ή πολι τι κός ό ταν κά νει δυ σμε νείς κρί σεις γύ ρω α πό 

την προ σω πι κό τη τά του, γε λοιο ποιεί και τον ε αυ τό του και τη χώ ρα του.
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Α
ρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρ-

κεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρού-

σαν τους «Έλ λη νες» ως «δο λί ους 

τω πο λε μώ», για τί α ντί να α κο λου θούν 

τα δυ τι κά, βαρ βα ρικά τα κτι κά δόγ μα τα 

της ά τα κτης και «λε βέ ντικης» ε πί θε σης 

κατά των α ντι πά λων, χρη σι μο ποιού σαν 

τον ε λιγ μό ή και τον δό λο για να ε ξου-

δετε ρώ σουν τον α ντί πα λο. Με ση με ρι-

νά λό για θα λέ γα με ό τι οι Ψυ χο λο γι κές 

Επι χει ρή σεις ή ταν έ να α πό τα ι σχυ ρό τε-

ρα ό πλα που διέ θε ταν και διε ξή γα γαν 

κα τά τους πο λέ μους οι Βυ ζα ντι νοί.

Το έ τος 527 α νέβη κε στον θρό νο 

του Βυ ζα ντί ου ο Ιου στι νια νός Α’, ο ο ποί-

ος δια δέ χθη κε τον θεί ο του Ιου στί νο Α’ 

(518-527). Ο Ιου στι νια νός γεν νή θη κε 

το 482, και θε ω ρεί το ό τι ή ταν θρα κι κής 

κα τα γω γής, αν και το πιθα νό τε ρο εί ναι 

ό τι κα τα γό ταν α πό την πε ρι φέ ρεια 

της Δαρ δα νί ας (με τα ξύ Σκο πί ων και 

Ναϊσσού) και ή ταν Ιλ λυ ριός.

Ο Ιου στι νια νός υ πήρ ξε έ νας α πό 

τους με γα λύ τε ρους αυ το κρά το ρες του 

Βυ ζα ντί ου, ή ταν δρα στή ριος, α σκη τι-

κός, ερ γα τι κό τα τος, είχε την ι κα νό τη τα 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ 
ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO
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να ε πι λέ γει τους κα τάλ λη λους συ νερ γά-

τες και ή ταν ε πι πλέ ον με γα λό πνο ος και 

με γα λε πή βο λος πο λι τι κός.

Τρί α ή ταν τα συν θε τι κά στοι χειά που 

α πο τε λού σαν τον Βυ ζα ντι νό στρα τό την 

ε πο χή ε κεί νη:

 Tα τα κτι κά συ ντάγ μα τα που οι 

άν δρες τους στρα το λο γού νταν α πό ντό-

πιο πλη θυ σμό, τα ο ποί α διοι κού σαν οι 

αρ χη γοί του στρα τού.

 Οι έν δε κα «σχο λαί», τα σώ μα τα της 

Αυ το κρα το ρι κής φρου ράς.

 Οι «φοι δε ρά τοι», στρα το λο γημέ νοι 

α πό τους βαρ βά ρους που πλα νιό νταν σε 

ό λα τα σύ νο ρα της Αυ το κρα το ρίας, οι ο ποί-

οι που λού σαν τις υ πη ρε σί ες τους στον κα θέ-

να που θα προ σφε ρό ταν να τις α γο ρά σει. 

Έ τσι κά τω α πό την Αυ το κρα το ρι κή ση μαί α 

υ πη ρε τού σε ένα μω σα ϊ κό α πό φυ λές και 

ε θνό τη τες ό πως, Ούν νοι, Γέ πι δες, Ε ρού λοι, 

Βάν δα λοι, Γότ θοι, Λομ βαρ δοί, Σλά βοι, Πέρ-

σες, Αρ μέ νιοι, Γε ωρ για νοί και άλ λοι.

Μέ σα α πό τη με λέ τη αυ τή, θα ε πι-

χει ρη θεί να το νιστεί η ση μα σί α και η 

συμ βο λή των ΨΕ στην προ σπά θεια του 

Ιου στι νια νού να α να συ γκρο τή σει τη Ρω-

μα ϊ κή Αυ το κρα το ρί α.

ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΨΕ ΤΟΥ 

ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ

Στρα τη γι κές ΨΕ

Στρα τη γι κές ΨΕ είναι ε νέρ γειες με 

τις ο ποί ες ε πι διώ κε ται η ε πι τυ χί α μα κρο-

χρό νιων και κυρί ως πο λι τι κών ΑΝ ΣΚ, οι 

ο ποί ες διε ξά γο νται σε πε ρί ο δο ει ρή νης 

και ε ντά σε ως των σχέ σε ων δύ ο χω ρών 

ή σε και ρό πο λέ μου και έ χουν σκο πό να 

υ πο νο μεύ σουν τη θέ λη ση του α ντι πά λου 

για πό λε μο ή να πε ριο ρί σουν τις δυ να τό-

τη τές του για διε ξα γω γή πο λέ μου.

Ο Ιου στι νια νός εφαρ μό ζει, συ νε χώς 

σε ό λη την πε ρί ο δο της ε ξου σί ας του, 

στρα τη γι κές ΨΕ για την ε πι τυ χί α των 

πο λι τι κών του στό χων, ό πως η α πο κα-

τά στα ση της Ρω μα ϊ κής αυ το κρα το ρί ας, 
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η ει ρή νη με τους γει το νι κούς λα ούς. Τα 

πα ρα πά νω τα πε τυ χαίνει:

 Με την ε ξα γο ρά των η γε τών γει-

τονι κών Βαρ βα ρι κών φυ λών, ώ στε να 

μην κά νουν ε πι δρο μές στις πα ρα με θό-

ριες περιο χές ή με την πρό κλη ση εμ φύ-

λιων πο λέ μων με τα ξύ των φυ λών ή των 

δια δό χων της ί διας φυ λής.

 Με τη φι λο ξε νί α βα σι λέ ων ή δια-

δό χων των γει το νι κών βαρ βα ρι κών 

φυ λών στην Κων στα ντι νού πο λη, με 

α ποτέ λε σμα αυ τοί να ε ντυ πω σιά ζο νται 

μπρο στά στην ο μορ φιά, τον πλού το, 

τα ε πιβλη τι κά κτή ρια της πό λης. Έ τσι, 

ε πι στρέ φο ντας στις χώ ρες τους ή ταν 

οι καλύ τε ροι σύμ μα χοι του Βυ ζα ντί ου. 

Βέ βαια, πολ λές φο ρές, βα φτί ζο νταν 

χρι στιανοί και τους προ σφέ ρο νταν 

πολ λά και ε ντυ πω σια κά δώ ρα.

 Με τους γά μους με τα ξύ με λών 

της οι κο γέ νειας του αυ το κρά το ρα ή 

δια δό χων με μέ λη βα σι λι κών οι κο γε-

νειών των βαρ βα ρι κών φυ λών.

 Με την α πο στο λή Ιε ρα πο στό λων 

στις πε ριο χές των γει το νι κών βαρ βα ρι-

κών φυ λών ώ στε μα ζί με τον προ ση-

λυτι σμό στον χρι στια νι σμό, πε τύ χαι ναν 

και την αλ λα γή στά σης και τη φι λι κή 

συ νερ γα σία με την αυ το κρα το ρί α.

 Με τη δη μιουρ γί α με γά λου αριθ-

μού ο χυ ρών κα τά μή κος των συ νό ρων 

αλ λά και στο ε σω τε ρι κό, μέ σω των 

ο ποίων πέ τυ χε την α πο τρο πή των 

ε πι δρο μών προς την αυ το κρα το ρί α. 

Ε πί σης, πέ τυχε και την προ στα σί α του 

ά μα χου πλη θυ σμού και της υ πάρ χου-

σας μι κρής φρουράς α πό αιφ νι δια στι-

κές ε πι δρο μές των βαρ βά ρων, μέ χρι 

να ε πέμ βει ο ό γκος του αυ το κρα το-

ρι κού στρα τού ο ο ποί ος εί τε ή ταν 

συ γκε ντρω μέ νος σε κά ποια κε ντρι κή 

στρα τη γι κή θέ ση, ή ως συ νή θως διε ξή-

γα γε πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις σε άλ λη 

πε ριο χή των συ νό ρων.

 Με το να διε ξά γει κα λά προ-

ετοι μα σμέ νες νι κη φό ρες πο λε μι κές 

εκ στρα τεί ες, ε να ντί ον ε νο χλη τι κών 

κρατών ή φυ λών.

 Με την υ πο γρα φή συν θή κης ειρή-

νης, ό πως με την Περ σί α τη λε γό με νη 

«αιώ νια Ει ρή νη», πε τυ χαί νο ντας με με-

γά λο οι κο νο μι κό κό στος, να έ χει ει ρή νη 

στα α να το λι κά του σύ νο ρα. Η ει ρή νη 

βο η θού σε στην ευ η με ρί α του πλη θυ-

σμού, την οι κο νο μι κή α νά πτυ ξη της 

Α να το λής και την εί σπρα ξη πο λύ τι μων 

φό ρων για την πραγ μα το ποί η ση των 

φι λό δο ξων σχε δί ων του, για την α πο κα-

τά στα ση της Ρω μα ϊ κής αυ το κρα το ρί ας 

και των ε πι βλη τι κών κτι σμά των.

Τα κτι κές ΨΕ (Πεδί ου Μά χης)

Εί ναι ε νέρ γειες οι οποίες α πο σκο-

πούν στην ά σκη ση ψυ χο λο γι κής 

πί ε σης στις Έ νο πλες Δυ νά μεις του 

ε χθρού, ή στον ευ με νή ε πη ρε ασμό 

της στά σης και συ μπε ρι φο ράς του 

υ πό τον έ λεγ χο του ε χθρού πλη θυ-

σμού, με σκο πό την υ πο στή ρι ξη των 

φί λιων ε πι χει ρή σε ων στις πε ριο χές 

μέ σα στις ο ποίες έ χουν σχε δια στεί να 

διε ξα χθούν ή διε ξά γο νται.

Οι ΨΕ Πε δί ου Μά χης που διε ξά γο-

νταν, πραγματοποιού νταν:

 Με μο νο μα χί ες πριν την έ ναρ ξη 

της κα νο νι κής σύ γκρου σης, α νά λο γα με 

την έκ βα σή των οποίων εξυψωνόταν ή 

μειωνόταν το η θι κό τους. Κα τά τη μά χη 

του Δά ρα ο χρο νο γράφος Προ κό πιος 

α να φέ ρει ό τι, ε νώ οι δύ ο στρα τοί στέ-

κο νταν α ντι μέ τω ποι, εμ φα νί στη κε έ νας 

νε α ρός Πέρ σης πο λε μι στής, ο ο ποί ος 

προ κά λε σε σε μο νο μα χί α ό ποιον α πό 

τους Βυ ζαντι νούς εί χε το θάρ ρος να τον 
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α ντι με τω πί σει. Μπρο στά 

του πε τά χτη κε ο Αν δρέ ας, 

έ νας υ πη ρέτης. Α φού ε ξο-

πλί στη κε, ίπ πευ σε και ε πι-

τέ θη κε κα τά του Πέρση. Οι 

δύ ο ιπ πείς συ νε πλά κη σαν, 

ο Αν δρέ ας ό μως κα τά φε ρε 

με έ να ε πι δέ ξιο κτύπη μα 

να τον σκο τώ σει. Α μέ σως 

τό τε εμ φα νί στη κε άλ λος 

Πέρ σης ιπ πέ ας, ο ο ποί ος 

προ κά λε σε και πά λι τους 

Βυ ζα ντι νούς. Ε να ντί ον 

και αυ τού κι νή θη κε πά λι 

ο Αν δρέ ας. Οι δύ ο ιπ πείς 

ε φόρ μη σαν ο έ νας κα τά 

του άλ λου με τις λόγ χες 

και o Αν δρέ ας τον σκότω-

σε και αυ τόν. Ύ στερα α πό 

τα γε γο νό τα αυ τά οι Πέρ-

σες με πε σμέ νο το η θι κό 

α πο σύρ θη καν στο στρα τό-

πε δό τους. Πα ρό μοια γε-

γο νό τα α να φέ ρο νται και 

με τους πο λέ μους με τους 

Γότ θους.

 Με τον Α για σμό των 

στρα τευ μά των α πό τους 

ιε ρείς και την τέ λε ση Θεί ας 

Λει τουρ γί ας πριν τη μά χη για την ε ξύψω-

ση του η θι κού του στρα τεύ μα τος.

 Με την ια χή «Κύ ριε Ε λέ η σον», με 

την οποία ο Βυ ζα ντι νός στρα τός ξε χυ-

νόταν στον α ντί πα λο, α ντλώ ντας δύ να-

μη και κου ρά γιο α πό την πι στή του.

 Με την ο μι λί α και την πα ρου σί α 

του στρα τη γού Διοι κη τή τους στη μά-

χη, που ό σο τον βλέ πα νε να συμ με τέ χει 

στη μά χη και να ζει α γω νι ζό ντου σαν με 

πεί σμα και ορ μή, αν ό μως σκο τω νό ταν 

ή εγκα τέ λει πε το πε δί ο της μά χης, το 

η θι κό έ πε φτε, τους κυ ριαρ χού σε ο πα-

νι κός και τρέ πο νταν σε φυ γή. Α κό μη, 

η φή μη ε νός ά ξιου στρα τη γού που 

ο δη γού σε τα στρα τεύ μα τα για μά χη 

προ ξε νού σε πτώ ση του η θι κού του 

α ντι πά λου, ο ο ποί ος ή α πέ φευ γε τη 

μά χη, ή ό ταν δεν μπο ρού σε χά ρι ζε 

νι κη φό ρες μά χες με μι κρό τερες δυ νά-

μεις, ό πως έ γι νε αρ κε τές φο ρές με τον 

Βε λι σά ριο και τον Ναρ σή.

ΨΕ Στα θε ρο ποι ή σε ως

Εί ναι ε νέρ γειες, που έ χουν σκο πό να 

υπο βο η θή σουν στην ε πι βο λή ή στη δια-
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πα ρα κά τω:

 Έ γι νε με αυ το κρα το ρι-

κά δια τάγ μα τα προ σπά θεια 

α πο κα τά στα σης του πα λιού 

κα θε στώ τος με προ ση λυ τι-

σμό στον κα θο λι κι σμό και 

τη σκλη ρή τι μω ρί α των αι-

ρε τι κών, την α πο κα τά στα-

ση της πε ριου σί ας των με-

γά λων γαιο κτη μό νων, του 

κλή ρου-εκ κλη σί ας και του 

δη μο σί ου.

 Πολ λοί στρα τιώ τες 

του Βε λι σά ριου στην Α φρι-

κή πα ντρεύ τη καν χή ρες 

γυ ναί κες των Βαν δά λων, 

κλη ρο νο μώ ντας έ τσι τις 

με γά λες πε ριου σί ες των 

νε κρών συ ζύ γων.

 Α κό μη, ο Ιου στι νια-

νός α πάλ λα ξε με νόμο 

πολ λές πε ριο χές α πό τη 

φο ρο λογί α λό γω των με-

γά λων κα τα στρο φών που 

υ πέ στη σαν α πό τις ε πι δρο-

μές ή την κατο χή α πό τους 

Βαρ βά ρους.

 Έ χτι σε λα μπρά κτή-

ρια στη Ρα βέν να, ανοι κο-

δό μη σε το Μι λά νο, που κα-

τα στρέ ψα νε οι Γότ θοι και 

υ πο σχέ θη κε στους κα τοί-

κους της Ρώ μης τα πα λιά τους προ νό μια. 

Επιπλέον, κα τα σκεύ α σε με γά λο α ριθμό 

εκ κλη σιών, υ δρα γω γεί ων, ο χυ ρών.

 Α ξιο ση μεί ω τη εί ναι η ζω γρα φι κή 

κυρί ως στους να ούς ό που α πει κο νί ζο νται 

οι μάρ τυ ρες της χρι στια νι κής πί στης ως 

σύμ βο λα προς μί μη ση για τον τρό πο 

ζω ής (καρ τε ρι κό τη τας, υ πο μο νής, της 

νέ ας χρι στια νι κής η θι κής). Επίσης, α πει-

κο νί ζο νται στους να ούς ο Ιου στι νιανός, 

τή ρη ση της τά ξης και της α σφά λειας στη 

Ζώ νη Μά χης και στις πε ριο χές με τό πι σθεν 

των φί λιων δυ νά με ων, να κερ δί σουν την 

υ πο στή ρι ξη του το πι κού πλη θυ σμού σε 

έ να έ δα φος που κα τέ χε ται α πό τις φί λιες δυ-

νά μεις, ώ στε να προ ω θη θούν οι πο λι τι κοί 

και στρα τιω τι κοί α ντι κει με νι κοί σκο ποί.

Με τά την κα τά κτη ση ή α πε λευ θέ ρω-

ση της Βό ρειας Α φρι κής και της Ι τα λί ας 

διεξή χθη σαν ΨΕ στα θε ρο ποι ή σε ως ό πως 
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η Θε ο δώ ρα και η α κο λου θί α τους και 

έ τσι δί νε ται η δυ να τό τη τα στον λα ό των 

α πο μα κρυ σμέ νων πε ριο χών να τους 

γνω ρί σουν και να θαυ μά σουν τη με γαλο-

πρέ πειά τους.

 Τέ λος, συγ γρά φη καν ποι ή μα τα, 

τα οποί α α παγ γέλ λο νταν σε γιορ τές που 

ορ γα νώ νο νταν σε με γά λες πό λεις, ε ξυ-

μνώντας τους α πε λευ θε ρω τι κούς πο λέ-

μους του Βυ ζα ντι νού στρα τού.

Ε νη μέ ρω ση

Εί ναι το σύ νο λο των δρα στη ριο τή των 

που α φο ρούν στην ορ θή πλη ρο φό ρη ση 

του στρα τεύ μα τος και του κοι νού και 

στην καλ λιέρ γεια κλί μα τος α μοι βαί ας 

ε μπι στο σύ νης για εξύ ψω ση του ε θνι κού 

φρο νή μα τος.

Για την ε ξύ ψω ση του η θι κού του λα ού, 

την κοι νω νι κή η ρε μί α και την υ πα κο ή, ο 

Ιου στι νια νός έ θε σε σε ε φαρ μο γή πολλά 

μέ τρα πι στεύ ο ντας ό τι εί χε Θε ϊ κή υ πο χρέ-

ω ση α πέ να ντι στον λα ό του, ο οποί ος εί χε 

να α ντι με τω πί σει τις ε πι δρο μές των Βαρ βά-

ρων, τη με γά λη φο ρο λογί α, τις θρη σκευ τι-

κές αι ρέ σεις, τις αρ ρώ στιες, τους κα τα στρε-

πτι κούς σει σμούς και τη φτώ χια. Με ρι κά 

α πό τα μέ τρα αυ τά εί ναι τα πα ρα κά τω:

 Με τη νέ α νο μι κή πο λί τι κή του, 

κα τέγρα ψε ό λους τους νό μους που ή ταν 

σε ι σχύ, έ γρα ψε τους νέ ους νό μους στην 

Ελ λη νι κή γλώσ σα, την ο ποί α μι λού σε το 

με γα λύ τε ρο μέ ρος του λα ού, και α να βάθ-

μι σε την εκ παί δευ ση των δι κα στών, ώ στε 

να α πο νέ μουν κα λύ τε ρη δι καιο σύ νη.

 Έ κα νε πα ραι νέ σεις προς τους κρα-

τικούς υ παλ λή λους, ώ στε να συ μπε ρι φέ ρο-

νται στον λα ό σαν να εί ναι παι διά τους.

 Διε νέρ γη σε τη δια νο μή ψω μιού 

στους α πό ρους, α πο φεύ γο ντας έ τσι τις 

εξε γέρ σεις και την ε γκλη μα τι κό τη τα.

 Ήρ θε σε προ σω πι κή ε πα φή με 

τον λαό ώ στε να τον κα θη συ χά ζει με τά 

α πό ε ξε γέρ σεις, ή να τον ε νη με ρώ νει για 

σοβα ρά θέ μα τα που τον α φο ρού σαν.

 Ήρ θε σε συ νε χείς προ σω πι κές ε πα-

φές με τον θρη σκευ τι κό κλή ρο για την 

ε πί λυ ση των δια φο ρών με τα ξύ ορ θο δό-

ξων, κα θο λι κών, μο νο φυ σι τών, νε στο ρια-

νών και άλ λων μι κρό τε ρων χρι στια νι κών 

αι ρέ σε ων, κα θώς και για την ε ξα φά νι ση 

της ει δω λο λα τρί ας που δί χα ζε τους λα-

ούς της αυ το κρα το ρί ας.

 Υ πο στή ρι ξε το κόμ μα των Βέ νε-

των, πε τυ χαί νο ντας έ τσι τον δι χα σμό των 

πο λι τι κών κομ μά των, ώ στε να μη συ νερ-

γά ζο νται με τα ξύ τους για την ε πί λυ ση 

των προ βλη μά των τους με βί αιο τρό πο, 

ό πως έ γι νε κα τά τη «στά ση του Νί κα».

 Κα τα σκεύ α σε κτί σμα τα τό σο σε 

α ριθ μό ό σο και σε μέ γε θος.

 Υ πο στή ρι ξε το ε μπό ριο, κρα τώ ντας 

ανοι κτούς τους δρό μους με την Α να το λή, 

και προχώρησε στην α να ζή τη ση νέ ων 

δρόμων, ώ στε να μην ε ξαρτά ται κυ ρί ως 

α πό τις κα λές σχέ σεις της αυ το κρα το ρί ας 

με το Περ σι κό κρά τος.

 Υ πο στή ρι ξε τα θε ά μα τα στον Ιπ πό-

δρομο, τις γιορ τές, την πραγ μα το ποί η ση 

του θριάμ βου α πό τον Βε λι σά ριο για τις 

πο λε μι κές του ε πι τυ χί ες στη Δύ ση, το λα-

ϊ κό θέ α τρο, την πα ντο μί μα, στον βαθ μό 

βε βαί α που το ε πέ τρε πε ο κλή ρος και 

κυ ρί ως οι φα να τι κοί κα λό γε ροι.

 Ά σκη σε ε πι βο λή βί ας (μέ θο δος 

προ παγάν δας), ό πως έ γι νε με την κα τα-

στο λή της «στά σης του Νί κα». 

 Υ πο στή ρι ξε το πα νε πι στή μιο της 

Κωνστα ντι νου πό λε ως και τις Σχο λές των 

με γά λων πό λεων που βρίσκονταν υ πό 

τον έ λεγ χο της αυ το κρα το ρί ας, ώ στε 

οι ε πι στή μο νες να ε νερ γούν και να λει-

τουργούν σύμ φω να με το πνεύ μα της.

 Υ πο στή ρι ξε την εγ γρα φή αρ κε τών 



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

ΜΕ ΣΑ ΔΙΕ ΞΑ ΓΩ ΓΗΣ ΨΥ ΧΟ ΛΟΓΙ ΚΩΝ 

ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ 

ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ

Προ φο ρι κός Λό γος

 Κραυγές

Οι κραυ γές συ νε χί ζουν να κυ ριαρ χούν 

ως μέ σο ψυ χο λο γι κού ε πη ρε α σμού του 

α ντι πά λου, ό πως πα ρα κά τω:

 Η φω νή του πλή θους στον Ιππό-

δρο μο με τα βλήθη κε σε έ να εί δος κοι νής 

γνώ μης, ή σε «κραυ γή του έ θνους» στο 

μό νο μέ ρος ό που μπορού σε να εκ φρα-

βιβλί ων για τις στρα τιω τι κές ε πι τυ χί ες, 

τον τρό πο διοί κη σης της αυ το κρα τορί ας 

και τα με γά λα κτί σμα τα, που στο σύ νο λό 

τους ε ξυ ψώ νουν τον αυ το κρά το ρα με τη 

σύ ζυ γο του.

 Υ πο στή ρι ξε τη νέ α χρι στια νι κή 

θρησκεί α του κλή ρου, του μο να χι σμού, 

της ε ξου σί ας των ε πι σκό πων στην ε παρ-

χία που α ντι κα τέ στη σαν τους κρα τι-

κούς υ παλ λή λους, οι ο ποί οι στα μά τια 

του Ιου στι νια νού ή ταν διε φθαρ μέ νοι. 

Α κό μη, ο κλή ρος με τη φι λαν θρω πί α 

που α σκού σε έ λυ νε πολ λά α πό τα κα θη-

με ρι νά προ βλή μα τα του λα ού. Με γά λο 

ρό λο δια δρα μά τι σαν και οι εκ κλη σια-

στι κοί ύ μνοι, ό που οι θρη σκευ τι κές 

τε λε τές των ει δω λο λα τρών α ντι κα τα-

στά θη καν με τη Θεί α λει τουρ γί α που 

γνω ρί ζου με σή με ρα.

Ψυχο λο γι κές Δρα στη ριό τη τες για 

τη Δια τήρη ση της Ει ρή νης

Εί ναι ψυ χο λο γι κές δρα στη ριό τη τες 

που διε ξά γο νται σαν έ να πλή ρες τμή μα 

ε πι χει ρή σε ων δια τήρη σης της ει ρή νης, σχε-

δια σμέ νες να δη μιουρ γούν μια α τμό σφαι-

ρα βο ή θειας και μια θέ λη ση συ νερ γα σί ας 

με τα ξύ των συ γκρου όμε νων πλευ ρών και 

του ά μαχου πλη θυ σμού στην πε ριο χή των 

ε πι χει ρή σε ων, έ τσι ώ στε να α πο τρέ ψει τη 

βί α και να βο η θή σει στην πραγ μα το ποί η ση 

των στό χων της α πο στο λής.

Ψυ χο λο γι κές δρα στη ριό τη τες για τη 

δια τή ρη ση της ει ρή νης (με την ο ρο λο-

γί α του ι σχύ οντος Δόγ μα τος ΨΕ) δεν 

συ να ντάμε στα χρό νια του Ιου στι νια νού, 

για τί η αυ το κρα το ρί α εί χε πε ρισ σό τε ρο 

συμφέ ρον α πό τις εμ φύ λιες συ γκρού-

σεις των γει το νι κών λα ών, ώ στε να α σθε-

νούν και να μην έ χουν τη δυ να τό τη τα 

να την πλή ξουν.
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στεί ε λεύ θε ρα και με ρι κές φο ρές ε πέ βα λε 

τη θέ λη σή του στην κυ βέρ νη ση.

 Κα τά την ε ξέ γερ ση του πλή θους το 

532 μ.Χ. στην Κωνστα ντι νούπο λη κα τά του 

Ιου στι νια νού, τη γνω στή ως «στά ση του Νί-

κα», α κου γό ταν το σύν θη μα «Νί κα».

 Πριν τη μά χη, οι ιε ρείς τε λού σαν 

δο ξο λο γί α και α γί α ζαν τις ση μαί ες των 

ταγ μά των και οι άν δρες ε φορ μού σαν στη 

μά χη με την ια χή «Κύ ριε Ε λέ η σον».

Προσω πι κές Ε πα φές

Οι προ σω πι κές ε πα φές τό σο του Ιου-

στι νια νού ό σο και των δι πλω μα τών της 

αυ το κρα το ρί ας, βο ή θη σαν αρ κε τές φο-

ρές τον ε πη ρε ασμό του α ντι πά λου ή του 

ί διου του λα ού, ό πως πα ρα κά τω:

 Ο Ιου στι νια νός μι λού σε στον λα ό 

στον Ιπ πό δρο μο για τις θριαμ βευ τικές 

ε πι τυ χί ες του στρα τού, λέ γο ντας τα ε ξής: 

«Ο πο λυεύ σπλα χνος Θε ός μας έ δω σε ό χι 

μό νο την Α φρι κή και τις ε παρ χί ες της, αλ-

λά μας ε πέ στρε ψε και τα Αυ το κρα το ρικά 

εμ βλή μα τα που εί χαν πά ρει οι Βάνδα λοι 

ό ταν κα τέ λα βαν τη Ρώ μη».

  Κα τά τη «στά ση του Νί κα» ο 

Ιου στι νια νός πα ρου σιά στη κε στον Ιπ-

πό δρο μο μπρο στά στον ε ξε γερ μέ νο 

λα ό κρα τώ ντας στα χέ ρια του το Ευαγ-

γέ λιο και ορ κίστη κε να δώ σει γε νι κή 

α μνη στί α, δη λώ νο ντας ό τι ο μό νος 

υπαί τιος ή ταν αυ τός. Ο λα ός ό μως δεν 

τον πίστε ψε και άρ χι σε να τον βρί ζει 

«ψεύ τη, γά ι δα ρε, δί νεις ψεύ τι κο όρ κο» 

και αυ τός εγκα τέ λει ψε την προ σπά θεια 

για να σω θεί.

 Υ πήρ ξαν προ σω πι κές ε πα φές με 

τους ηγέ τες των αι ρέ σε ων, με τους βα-

σι λείς ή δια δό χους βαρ βα ρι κών λα ών 

και ξένων δι πλω μα τι κών α πο στο λών 

που ε πι σκέ πτο νταν την Κων στα ντι νού-

πο λη.

Ψί θυ ρος

Δεν υ πάρ χουν αρ κε τά στοι χειά σχε-

τι κά με τη χρη σι μο ποί η ση του ψι θύ ρου 

στον ε πη ρε α σμό των α ντι πά λων ή του 

λα ού, αλ λά το σί γου ρο εί ναι ό τι ή ταν 

γνω στός ως ε ξής:

 Η ερ γα τικό τη τα του Ιου στι νια νού, 

η α ντο χή του και το πά θος του στη δου-

λεί α έ κα ναν τό σο βα θιά ε ντύ πω ση στον 

λα ό, ώ στε οι ε χθροί του, διέ δι δαν με τρό-

πο ό τι δεν ή ταν άν θρω πος, αλ λά δαί μο-

νας, που δεν αισθα νόταν κα μί α α νά γκη 

να ξε κου ρα στεί.

 Ψί θυ ροι κυ κλο φό ρη σαν αρ κε τές 

φο ρές σε βά ρος του Βε λι σά ριου με τά τις 

ε πι τυ χί ες και στην Α φρι κή αλ λά και την 

Ιτα λί α, πι θα νώς α πό α ντί ζη λούς του στην 

Κων στα ντι νού πο λη, πα ρου σιά ζο ντάς τον 

έ τοι μο να δε χτεί να γί νει βα σι λιάς στις πε ριο-

χές ό που εί χε α πε λευθε ρώ σει. Α πο τέ λε σμα 

των πα ρα πά νω ψι θύ ρων ή ταν να α ντι κα τα-

στα θεί α πό άλλον στην ηγεσί α του στρα τού 

και να κληθεί ε σπευ σμέ να στη πρω τεύ ου σα 

για να ε πι βε βαιώ σει την πί στη του στον 

αυ το κρά το ρα.

 Το 541 ο Χοσ ρό ης ε πι τέ θη κε στη 

χώ ρα των Λά ζων και κατέ λα βε ο ρι σμέ να Βυ-

ζα ντι νά κά στρα. Την ε πό με νη χρο νιά κινή-

θη κε ε να ντί ον του ο Βε λι σά ριος. Ο Χοσ ρό ης 

στη φή μη του Βε λι σά ριου ε γκα τέ λει ψε την 

πε ριο χή χωρίς να δώ σει μά χη.

Α γό ρευ ση

Η α γό ρευ ση χρη σι μο ποι ή θηκε υ πό 

μορ φή των κη ρυγμά των α πό τους ε πι σκό-

πους, ιε ρείς, μο να χούς και ιε ρα πο στό λους 

για τη διά δο ση της χρι στια νι κής πί στης.

Γρα πτός Λό γος

 Ε πι στο λή

Οι ε πι στο λές χρη σι μο ποι ήθη καν 

α πό τον Ιου στι νια νό για να δί νει ο δη-
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γί ες προς τους Διοι-

κη τές των επαρ χιών 

και τις δι πλω μα τι κές 

α πο στο λές, ε ντο λές 

προς τους στρα τη-

γούς στις πε ριο χές 

των ε πι χει ρή σε ων και 

συμ βου λές προς τους 

επι σκό πους για τον 

χει ρι σμό εκ κλη σια στι-

κών θε μά των.

 Βι βλί ο

Με γά λος α ριθ μός 

βι βλί ων μας έ χουν 

δια σω θεί α πό την 

ε πο χή αυ τή. Τα πε-

ρισ σό τε ρα ε ξυ μνούν 

τον αυ το κρά το ρα και 

τα έρ γα του. Τα σπου δαιό τε ρα εί ναι των 

πα ρα κά τω συγ γρα φέ ων:

 Ο Προ κό πιος ο ο ποί ος ή ταν σύμ-

βου λος και γραμ μα τέ ας του στρα τη γού 

Βε λι σά ριου έ γρα ψε:

 Τo «Ι στο ρικόν εν βι βλί οις ο κτώ» που 

πε ρι γρά φει τους πο λέ μους του Ιου στινια-

νού με τους Πέρ σες, τους Βαν δά λους και 

τους Γότ θους και άλ λες εκ δη λώ σεις της 

κρα τι κής ζω ής, ό που γρά φει για το Αυ το-

κρα το ρι κό ζεύ γος ε παι νε τι κά λό για.

 Το «Πε ρί Κτι σμά των Πραγ μα τεί α» 

εί ναι έ νας Πα νη γυ ρι κός του Αυ τοκρά-

το ρα, πι θα νώς να το έ γρα ψε με ε ντο λή 

του. Στο βι βλί ο αυτό πε ρι γρά φει τα 

πολ λά κτήρια (οι κο δο μι κό πρό γραμμα) 

που α νή γει ρε σε ό λη την Αυ το κρα το ρία 

ο Ιου στι νια νός με ε γκω μια στι κό τρό πο 

(δεί χνο ντας την ξε χω ρι στή σχέ ση την 

ο ποί α εί χε ο Ιου στι νια νός με τον Θε ό).

 Τα «Α νέκ δο τα» ή «Α πό κρυ φη Ι στο-

ρί α» εί ναι έ να βι βλί ο το ο ποί ο δια φέ ρει 

πο λύ α πό τα άλ λα δύο διό τι κα τη γο ρεί 

το Αυ το κρα το ρι κό ζεύ γος και το πε ρι βάλ-

λον του πα λα τιού για το δε σπο τι κό τρό-

πο διοί κη σης, γραμ μέ νο στα Ελ λη νι κά με 

κου τσο μπο λί στι κο τρό πο.

 Ο Ιω άν νης του Λύ διου, ο ο ποί ος 

ή ταν υ πάλ λη λος στο Ε παρ χεί ο της Κων-

στα ντι νού πο λης, έ γρα ψε την πραγ μα τεί α 

«Διοί κηση του Ρω μα ϊ κού Κρά τους».

 Ο Ιω άν νης α πό την Έ φε σο, ε πί-

σκοπος της Ε φέ σου, έ γρα ψε το «Βί οι 

Α γί ων της Α να το λής» και «Εκ κλησια στι κή 

Ι στο ρί α» στη Συ ρια κή γλώσ σα και α να φέ-

ρε ται στις τε λευ ταί ες φά σεις του α γώ να 

με τα ξύ χρι στια νι σμού και ει δω λο λα τρί ας. 

Ε πί σης, ο Ιου στι νια νός τον εί χε ε πι φορ τί-

σει με την α πο στο λή να προ ση λυ τί σει 

τους ει δω λο λά τρες της Μι κράς Α σί ας.

 Ο Κο σμάς ο Ιν δικο πλεύ στης έ γρα-

ψε τη «Χρι στιανι κή Το πο γρα φί α ή Κο-

σμο γρα φί α».

 Ο Α γά θιος έ γρα ψε το «Πε ρί Ιου στι-

νια νού Βα σι λεί α» το ο ποί ο κα λύπτει την 

πε ρί ο δο 552 μέ χρι 558 μ.Χ.
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Άλ λα Γρα πτά Μέ σα

 Ποί η ση

Η ποί η ση εκφράζει μία με τα βα τι κή 

πε ρί ο δο, έ να μίγ μα της προ χρι στια νι κής 

πε ριό δου με τη νέ α εκ κλη σια στι κή, με 

σαφή κυ ριαρ χί α της δεύ τε ρης, πά ντα 

βέ βαια με βά ση αυ τά τα ο ποί α έ χουν 

δια σωθεί, με κυ ριό τε ρους ποι η τές τους 

πα ρα κά τω:

 Ο Ρω μα νός ο Με λω δός έ γραψε 

τους πε ρί φη μους εκ κλη σια στι κούς 

ύ μνους. Έ γρα ψε πά νω α πό χί λιους θρη-

σκευ τι κούς ύ μνους.

 Ο Παύλος Σι λε ντιάριος έ γρα ψε στα 

Ελ λη νι κά, έμ με τρο «Ι στορί α του να ού της 

Α γί ας Σο φί ας», ό που πε ριγρά φε ται και 

υ μνεί ται ο να ός και ο άμ βω νάς της.

 Ο Κό ριπ πος α πό τη Βό ρεια Α φρι κή 

έ γρα ψε στα Λα τι νι κά σε ε ξά με τρους στί-

χους το «Ιω άν νης», υ μνώ ντας τη νί κη του 

Ιω άν νη Τρω γλί του που που κα τά πνι ξε την 

α νταρ σί α των εγ χω ρί ων Α φρικα νών, το 

ο ποί ο το α πήγ γει λε μπρο στά στους προ-

ε στούς και τους α ξιωμα τού χους της Καρ-

χη δό νας. Έ γρα ψε και έ να ποί η μα όπου 

πε ρι γρά φει με ύ φος στομ φώ δες την ά νο-

δο του Ιου στι νια νού στον θρό νο.

 Ο Α γά θιος α πό τη Μι κρά Ασί α έ γρα-

ψε με ρι κά σύ ντο μα ποι ή μα τα τα ο ποί α δια-

κρί νο νταν για την απλό τη τα και τη ζω ντά-

νια του ύ φους. Ε ξυ μνεί τον ε πί γειο έρω τα, 

το κρα σί, τις χα ρές του κό σμου και πα ρεμ-

βά λει ό που τύ χει στα ε ρω τι κά ε πι γράμ μα τα 

ποι ή μα τα α φιε ρω μέ να στην α γιό τη τα της 

ει κό νας θαυ μα τουρ γών α γί ων.

 Ο Νόν νος έ γρα ψε τη Διο νυ σιά δα, 

που απο τε λού ταν α πό σα ρά ντα ο κτώ βι-

βλί α και τε λειώ νει το «πα ρά φρα ση του 

κα τά Ιω άν νη Α γί ου Ευαγ γε λί ου».

 Νό μοι

Ο Ιου στι νια νός ε πι διώ κο ντας να ε ξα-

σφα λί σει την πο λι τι κή και η θι κή ε νό τη τα 

της Αυ το κρα το ρί ας, δια κή ρυ ξε, μό λις 

α νέ βη κε στον θρό νο, την πρό θε σή του 

να δώ σει στους υ πη κό ους μια τέ τοια 

νο μο θε σί α που να τους εγ γυά ται την 

ευ η με ρί α.

Συνέθε σε έναν Κώ δι κα με ό λους τους 

Αυ το κρατο ρι κούς νό μους (μέ χρι την ε πο-

χή του), κα θώς και την α να θε ώ ρη ση των 

πα λαιών Νο μι κών συγ γραμ μά των.

Ο Κώ δι κας α να θε ω ρή θη κε το 534 

και οι νέ οι νό μοι ο νο μά στηκαν Νε α ραί. 

Α πό το 530 μέ χρι το 533 η ε πι τρο πή 

α να θε ώ ρησε τα έρ γα ό λων των κλα σι-

κών Νο μο μα θών (δυο χι λιά δες βι βλί α) 

δη μο σιεύ ο ντας ό λο το υ λι κό σε πε νή ντα 

βι βλί α με το ό νο μα Παν δέ κτης.

Ο Κώ δι κας, ο Παν δέ κτης και οι Ει ση γή-

σεις γρά φη καν στα Λα τι νι κά, οι Νε α ραί 

στα Ελ λη νι κά, και, ό πως έ γρα ψε ο Ιου-

στι νια νός, «δεν γρά ψα με τον νό μο στην 

εγ χώρια Λα τι νι κή γλώσ σα, αλ λά στην 

ομιλούμενη Ελ λη νι κή με σκοπό να γί νει 

εύ κο λα νο η τός α πό ό λους».

Άλ λα Μέ σα

 Θε ά μα τα

Τα θε ά μα τα ή ταν η α γα πη μέ νη δια-

σκέ δαση του λα ού -κυ ρί ως των με γά λων 

πό λε ων- ό που μπο ρού σε να ξε χά σει τα 

προβλή μα τα της κα θη με ρι νό τη τας, αλ λά 

πολ λές φο ρές του δι νό ταν η δυ να τό τη τα 

και να εκ φρά σει τη δυ σα ρέ σκειά του για 

τον τρό πο διοί κη σης της κυ βέρ νη σης.

Ο κυ ριό τε ρος χώ ρος πα ρα κο λού θη-

σης των θε α μά των ή ταν ο Ιπ πό δρο μος. 

Ε κεί ο λα ός πα ρα κο λου θού σε τις αρμα-

το δρο μί ες, οι ο ποί ες έ φε ραν την α νε-

ξί τη λη σφρα γί δα της Αυ το κρα το ρικής 

ι σχύ ος και του Αυ το κρα το ρι κού η γε μο-

νι σμού. Στην Κωνστα ντι νούπο λη ή ταν 

πε ρί που χω ρη τι κό τη τας 50.000 θε α τών. 
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Ιππό δρομοι υ πήρχαν α κό μη στην Α ντιό-

χεια, στο Σίρ μιο, στη Θεσ σα λο νί κη και σε 

άλ λες με γά λες πό λεις.

Στον Ιπ πό δρο μο της Κων στα ντι νου-

πό λεως ο νέ ος Αυ το κρά το ρας με τά τη 

στέ ψη πα ρου σια ζόταν στο αυ τοκρα το-

ρι κό θε ω ρεί ο, για να δε χθεί τον πρώτο 

χαι ρε τι σμό του πλή θους και με ρι κές 

φο ρές πα ρου σια ζό ταν για να δώ σει 

στον λα ό ε ξη γή σεις για τις ε νέρ γειές 

του. Ε άν οι ε πευφη μί ες ή ταν ε γκω μια-

στι κές, τό τε ο αυ το κρά το ρας ε πι βε-

βαιω νό ταν και η σύχα ζε, ε άν όμως η 

ο χλο βο ή του πλή θους ή ταν α πει λη τι κή 

και τον α πο δο κί μα ζε, έ πρεπε να α νη συ-

χεί σο βα ρά για τον θρό νο του.

Ο στρα τη γός Βε λι σά ριος ό ταν ε πέ-

στρεψε νι κη τής α πό την Α φρι κή το 534 

και του δό θη κε η ά δεια να τε λέ σει θρί-

αμ βο που ή ταν ε ντε λώς δια φο ρε τι κός 

α πό τους θριάμ βους των Ρω μαί ων, περ-

πά τη σε πεζός α πό το σπί τι του μέ χρι τον 

Ιπ πό δρο μο και ε κεί γο νά τι σε μπρο στά 

στον Ιου στι νια νό και τη Θε ο δώ ρα. Η νί κη 

του α νή κε στον αυ το κρά το ρα. 

 Θέ α τρο

Το θέ α τρο δεν ευ νο ήθη κε α πό την 

εκ κλη σί α. Με γά λη ε πι τυ χί α εί χε η Πα-

στά σεις. Η εκ κλη σί α α πο δο κί μα ζε το 

θέ α τρο και αρ νού ταν τα θεί α μυ στή ρια 

στους η θο ποιούς.

 Σύμ βο λα

Το σύμ βο λο χρη σι μο ποι ή θη κε με επι-

δε ξιό τη τα, πε τυ χαί νο ντας ψυ χο λο γι κά 

α πο τε λέ σμα τα τό σο στο πε δί ο μά χης 

ό σο και στο πεδίο στα θε ρο ποί η σης, 

ό πως πα ρα κά τω:

 Πριν την έ ναρ ξη της μά χης ση κω-

νό ταν ψη λά το λά βα ρο του Βε λισά ριου 

και α φού το πο θε τού νταν ε πι κε φα λής 

έκα ναν ε πί θε ση με α λα λαγ μούς κα τά 

των α ντι πά λων. Ο Ιου στι νια νός ό ταν 

πα ρου σιά στη κε μπρο στά στον λα ό για 

να τον κα θη συ χά σει κα τά τη στά ση 

του Νί κα κρα τού σε στα χέ ρια του το 

Ευαγ γέ λιο.

 Α ξιο θαύ μα στες εί ναι οι ζωγρα φιές 

(Α γιο γρα φί ες ή ψη φι δω τά) του Ιου στι νια-

νού με τη Θε ο δώρα και την α κο λου θί α 

τους μέ σα σε Να ούς που έ κτι σε ο Ιου-

στι νια νός. Α κό μη, η ζω γρα φι κή χρη σι μο-

ποιεί ται πλα τιά στις εκ κλη σί ες και στο λί ζει 

Ο Αρ χάγ γε λος Μι χα ήλ συ να ντά τον Ι η-
σού του Ναυ ί. Πα ρά στα ση α πό βυ ζα ντι-

νό χει ρό γρα φο στην ο ποί α δια κρί νονται 
κα θα ρά τα μέ ρη του ε ξο πλι σμού των 

Βυ ζα ντι νών στρα τιω τών.

ντο μί μα και το ελα φρό σκαν δα λι στι κό 

θέ α τρο, η δε πα ρου σί α ση τρα γω δί ας 

ή ταν σπά νιο φαι νό με νο. Οι χο ρευ τές των 

μί μων ή ταν δη μο φι λείς με φανα τι κούς 

θαυ μα στές, των ο ποί ων ο εν θου σια σμός 

πολ λές φο ρές έ παιρ νε α νε ξέλε γκτες δια-
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τους τοί χους, α να πα ρι στώ ντας σκη νές 

α πό την Πα λαιά και Και νή Δια θή κη.

 Η αρ χαί α μορ φή της Θε άς Νί κης, 

που εί χε πα ρα μεί νει πά νω στα νο μί σμα-

τα σαν το τε λευ ταί ο κα τά λοι πο του ειδω-

λο λα τρι σμού, αντικαταστάθη κε τε λι κά 

α πό τη μορ φή ε νός αγ γέ λου.

 Δώ ρα

Τα δώ ρα και οι δω ρο δο κί ες κυ ριάρ-

χησαν στην πε ρί ο δο δια κυ βέρ νη σης της 

αυ το κρα το ρί ας α πό τον Ιου στι νια νό για 

τον ε πη ρε α σμό των α ντι πά λων, διό τι το 

θη σαυ ρο φυ λά κιο εί χε αρ κε τό χρή μα, 

του λά χι στον τα πρώ τα χρό νια. Α κό μη 

α να φέ ρο νται:

 Κα τά τη «Στά ση του Νί κα», πράκτο-

ρες της κυ βέρ νη σης κα τά φε ραν να δια σπά-

σουν τις τά ξεις των ε ξε γερ μέ νων, δω ρο δο-

κώ ντας ο ρι σμέ νους αρ χη γούς τους.

 Ο Ιου στινια νός κέρ δι σε τη φι λί α 

του Γκρο ντί χου, αρχηγού μιας ορ δής 

Ού νων νο μά δων της Ταυ ρί δας (Κρι μαί α), 

τον έ πει σε να ε πισκε φτεί την Κωνστα ντι-

νούπο λη ό που τον βάπτισε χριστιανό και 

του έ δω σε ά φθο να δώ ρα. Ε πι στρέ φο ντας 

στη χώ ρα του προ σπάθη σε να εκ χρι στια-

νί σει στους υ πη κό ους του.

 Στο τέ λος της ζω ής του, ο Ιου στι νια-

νός θε ώ ρη σε ό τι ή ταν πιο α πο τε λε σμα τι κό 

και σκό πι μο να βά ζει τους βαρ βά ρους να 

πο λε μούν με τα ξύ τους δωροδοκώντας με 

χρυσάφι τους αρ χη γούς τους. Ό ταν όμως 

δεν πε τύ χαι νε να πο λε μούν με τα ξύ τους, και 

ε νερ γού σαν κα τά της Αυ το κρα το ρί ας, τους 

ε ξα γό ρα ζε με χρυ σά φι και αυ τοί υ πο χω ρού-

σαν, καθώς πίστευε ο Ιουστινιανός ό τι του 

κό στι ζε λι γό τε ρο α πό τη συ ντή ρη ση ε νός 

πο λυά ριθμου και ε τοι μο πό λε μου στρα τού.

 Πρά ξεις Βί ας

Η βί α ή ταν το κυ ρί αρ χο μέ σο διε ξα-

γω γής ψυ χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων του 

Ιου στι νια νού, για τί α σκή θη κε α πό την 

αρ χή μέ χρι το τέ λος της βα σι λεί ας του. 

Διε ξή γα γε πο λέ μους ενα ντίον των Βαν δά-

λων της Α φρι κής, των Γότ θων της Ι τα λί ας 

και των Φρά γκων της Νο τιο α να το λι κής 

Γαλ λί ας α πό το 535 μέ χρι το 565. 

Πο λέ μη σε και με τους Πέρ σες α πό το 

530 μέχρι το 533, ό που συμ φω νή θη κε η 

λε γό με νη «αιώ νια ει ρή νη» με την κα τα-

βο λή ε νός με γά λου χρη μα τι κού πο σού 

α πό την αυ το κρα το ρί α, η ο ποί α ό μως 

πα ρα βιά στηκε το 540 μέ χρι το 542 και 

α πό το 544 μέ χρι το 545. Α κό μη διε ξή-

γα γε α μυ ντι κούς πο λέ μους ε να ντί ον των 

Βουλ γά ρων και  Σλά βων.

Στο ε σω τε ρι κό της αυ το κρα το ρί ας 

στις 11 Ια νουα ρί ου του 532, η μέ ρα που γί-

νονταν αρ μα το δρο μί ες στον Ιπ πό δρο μο, 

οι Πρά σι νοι δια μαρ τυ ρή θη καν έντο να 

στον Αυ το κρά το ρα για ο ρι σμέ νους διε-

φθαρ μέ νους υπαλ λή λους της διοί κη σης. 

Ο Ιου στι νια νός τους α πά ντη σε μέσω 

κή ρυ κα ό τι δεν ή ταν α λη θι νές οι κα τη-

γο ρί ες. Το πλή θος άρ χι σε να βρί ζει τον 

Αυ το κρά το ρα και ξεχύθη κε στην πό λη 

προξε νώ ντας κα τα στρο φές. Μια σει ρά 

α πό λά θη α πό την ε ξου σί α ξε σή κω σε και 

τους Βέ νε τους με α πο τέ λε σμα μέ χρι τη 

18η Ια νουα ρί ου να πυρπολυ θούν πολ λές 

συ νοι κί ες, εκ κλη σί ες, δη μό σια κτή ρια, 

να γί νουν αρ κε τοί φό νοι και λε η λα σί ες. 

Τε λι κά η στά ση, που ο νο μά στη κε «στά ση 

του Νί κα», κα τε στάλη α πό τον στρα τη γό 

Βε λι σά ριο μετά α πό δια τα γή του Ιου στι-

νια νού, που έ κλει σε τον λα ό στον Ιπ πό-

δρο μο και σκό τω σε τριά ντα με σα ρά ντα 

χι λιά δες από αυ τούς.

Με την κα τα στο λή της ε ξέ γερσης 

των Σα μα ρει τών το 556, ο Βα σι λιάς τους 

Ιου λια νός σκο τώθη κε και το κε φά λι του 

μα ζί με το στέμ μα του στάλ θη καν στην 
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Κων στα ντι νούπο λη. Ε κα τό χι λιά δες σκο-

τω θή καν και τριά ντα χι λιά δες Σα μα ρείτες 

που λή θη καν στα δου λο πά ζα ρα.

Α κό μη, μό νι μη ή ταν η ε ξά σκη ση α πάν-

θρωπης βί ας ε να ντί ον των ει δω λο λα τρών 

και των αι ρε τι κών.

 Φι λο σο φι κές-Νο μι κές Σχο λές

Η εκ παί δευ ση ε λεγ χό ταν πλή ρως α πό 

την κε ντρι κή ε ξου σί α και τους ε πι σκό-

πους, ώ στε να ερ γά ζε ται και να στη ρί ζει 

τους α ντι κει με νι κούς σκο πούς τους. Ήκ-

μα σαν τρεις Νο μι κές Σχολές, μία στην 

Κων στα ντι νού πο λη, μία στη Ρώ μη και 

μία στη Βη ρυ τό.

Το 529 έ κλει σε η Φι λο σο φι κή Σχο λή 

των Α θη νών, οι κα θη γη τές ε ξο ρί στη καν, 

πολ λοί με τα νά στευ σαν στην Περ σί α και 

η πε ριου σί α της Σχο λής κα τα σχέθη κε. 

Με δύ ο δια τάγ μα τα α παγο ρευ ό ταν η κα-

τα βο λή μι σθω μά των α πό το αυ το κρα το-

ρι κό θη σαυ ρο φυ λά κιο σε ει δω λο λά τρες 

δα σκά λους. Α κό μη διέ τα ξε τη δή μευ ση 

πε ριου σί ας και ε ξορί α, ε άν κά ποιος δεν 

δε χό ταν να βα πτι στεί χρι στια νός α μέ-

σως.

Ο λα ός δι δα σκό ταν να βα στά ει με 

καρ τερί α την ε πί γεια κό λα ση, με την πα-

ρη γο ριά πως θα κερ δί σει τον ου ρά νιο πα-

ράδει σο. Έ τσι α να πτύ χθη κε τε ρά στια ο θε-

σμός των μο να στη ριών και η κα λο γε ρική 

φι λο σο φί α, που την πρώ τη θέ ση εί χαν οι 

Τμήμα του παλαιότερου 
και σπουδαιότερου 
χειρογράφου της 
ιουστινιάνειας νομοθεσίας, 
γνωστού ως littera pisana.
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ευ σε βείς βί οι των Α γί ων, που υ μνού σαν 

την α σκη τι κή ζω ή με α πο τέ λε σμα χι λιά δες 

νέ οι να κλει στούν σε μο να στή ρια.

 Δη μό σιος Βί ος

 Δη μό σιες Εκ δη λώ σεις

Ο Ιου στι νια νός και η Θε ο δώ ρα φέ ρα νε 

αλλα γές στην ε θι μο τυ πί α της Αυ λής. Α νά-

γκα ζαν τους Συ γκλη τι κούς να σκύ βουν 

σε έ να δου λι κό πρω τό κολ λο, προ σβλη-

τι κό για την α ρι στο κρα τι κή α ξιο πρέπεια. 

Έ πρε πε ό λος ο κό σμος να γο να τί ζει σκύ-

βο ντας το κε φά λι μέ χρι κά τω στη γη και 

να φι λή σει τα πει νά τα πορ φυ ρά πέ δι λα 

του Αυ το κρα το ρι κού ζευ γα ριού.

Ο Βε λι σά ριος, ό ταν επέστρε ψε α πό 

την Α φρι κή στην Κων στα ντι νού πο λη 

πραγ μα το ποί η σε θρί αμ βο. Αφή νοντας 

τον ι κα νό στρα τη γό Σο λό μω να να α να-

λά βει την αρ χι στρα τη γί α στην Α φρική, ο 

ί διος ε πέ πλευ σε για την πρω τεύ ου σα το 

κα λο καί ρι του 534 με ό λη την πλούσια 

λεί α α πό την Καρ χη δό να, τον Γε λί με ρο 

και την οι κο γέ νειά του και τους πο λυ πλη-

θείς (15.000 πε ρί που) Βαν δά λους αιχ μα-

λώ τους. Έ γι νε δεκτός στη Βα σι λεύ ου σα 

με λα μπρές τι μές, όπως κα νέ νας άλ λος 

νι κη τής στρα τη γός α πό αιώ νες. Την η μέ-

ρα του θριάμ βου του ο Βε λι σά ριος με-

τέ βη πε ζός α πό την κα τοι κί α του στον 

ιπ πό δρο μο, ε πι κεφα λής με γα λο πρε πούς 

πο μπής. Α κο λου θού σαν ο τα πει νω μέ νος 

Γε λί με ρος με τους συγ γε νείς του, οι άλ λοι 

αιχ μά λω τοι Βάνδα λοι και ό λοι οι θη σαυ-

ροί που εί χε αρ πά ξει ο Γι ζέ ρι χος α πό τη 

Ρώ μη με τά τη λε η λα σί α της, το 455.

Μπρο στά στον Ιου στι νιανό και τη 

Θε ο δώ ρα, που τον πε ρί με ναν στο «Κά-

θι σμα» του Ιπ πο δρό μου, ο Βε λισά ριος 

προ σκύ νη σε. Τον μι μή θηκε α πρό θυ μα 

και ο Γε λί με ρος, ο οποί ος κα θώς γο νά τι-

ζε μπρο στά στο αυ το κρα το ρικό ζεύ γος 

α κού στη κε να ψι θυ ρί ζει, «Μα ταιό της 

μα ταιο τή των, τα πά ντα ματαιό της». Ο 

Ιου στι νια νός πα ρα χώ ρη σε στον έκ πτω το 

βα σι λιά των Βαν δά λων κτή μα τα στη Μι-

κρά Α σί α, ό που ο τε λευ ταί ος έ ζη σε την 

υ πό λοι πη ζω ή του.

Οι Βάν δα λοι αιχ μά λω τοι κα τα τά χθη καν 

στον Βυ ζα ντι νό Στρα τό και στάλ θη καν στο 

α να το λι κό μέτωπο. Έχει εν δια φέ ρον να 

α να φερ θεί ό τι α νάμε σα στα λά φυ ρα που 

πή ρε ο Βε λι σά ριος α πό την Καρ χη δόνα 

ή ταν και η πε ρί φη μη ε βρα ϊ κή ε πτά φω τη 

λυ χνί α, η «με νό ρα» και άλ λα ιε ρά κει μή λια 

του να ού του Σο λο μώ ντα που εί χε αρ πά ξει 

α πό τα Ιε ρο σό λυ μα ο Ρω μαί ος αυ το κρά το-

ρας Τί τος, το 70 μ.Χ. Αυ τά εί χαν αρ γό τε ρα 

με ταφερ θεί α πό τη Ρώ μη στην Καρ χη δό να 

α πό τον Γι ζέ ρι χο, ό ταν ο τε λευ ταί ος είχε 

λε η λα τή σει με τους Βαν δά λους του την 

ι τα λι κή πρω τεύ ου σα, το 455.

Ο Βε λι σά ριος τι μή θη κε από τον Ιου-

στι νια νό και με δεύ τε ρη α ντα μοι βή για 

τη νί κη του και συ γκε κριμέ να με την 

υ πα τεί α του έ τους 535. Την 1η Ια νουαρί-

ου του έ τους αυ τού ε γκαι νί α σε την αρ χή 

του με μια πο μπή πρω το φα νή σε μεγα λο-

πρέ πεια και λα μπρό τη τα. Ο Ιου στι νια νός 

προ σέ φε ρε στον Βε λι σά ριο όλες αυ τές 

τις τι μές, ό χι μό νο για να τον α ντα μεί ψει 

για τις ως τό τε λα μπρές υ πη ρε σί ες του, 

αλ λά και για τί εί χε κα τά νου να α να θέ σει 

στον ε πι φα νή και πι στό στρα τη γό του 

και έ να άλ λο, α κό μα με γα λύ τε ρο και 

δυ σχε ρέ στε ρο έρ γο, την α νά κτη ση της 

Ι τα λί ας και της Ρώ μης α πό τους Ο στρο-

γότθους.

 Πο λι τι κά Κόμ μα τα

Τα πο λι τι κά κόμ μα τα τα ο ποί α εί χαν 

εκ προ σώ πους σε ό λες τις με γάλες πό-

λεις της αυ το κρα το ρί ας και χρη σι μο ποι-

ή θη καν στον ψυ χο λο γι κό ε πηρε α σμό 

του λα ού ή ταν οι Πρά σι νοι, οι Βέ νε τοι 



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

(γα λά ζιοι), οι Λευ κοί και οι Κόκκι νοι. Τα τέσ σε ρα 

αυ τά πο λιτι κά κόμ μα τα α ντι προ σώ πευαν διά φο ρες 

κοι νω νι κές και θρη σκευ τι κές τά σεις. Οι Βέ νε τοι 

ή ταν με το μέ ρος των Ορ θο δό ξων και της α ρι στο-

κρα τί ας, οι Πρά σι νοι με το Μο νο φυ σιτι σμό και τις 

κατώτερες τά ξεις, οι Λευ κοί και οι Κόκ κι νοι ή ταν 

πο λύ μι κρά κόμ μα τα.

Συ γκε ντρώ νο νταν στον Ιπ πό δρο μο ό που πα ρα-

κο λου θού σαν τις αρ μα το μα χί ες και με την ευ και ρί α 

αυ τή έ κα ναν κρι τική και ε ξέ φρα ζαν τα πα ρά πο νά 

τους στον αυ το κρά το ρα. Ο Ιου στι νια νός με τά τη 

στά ση του Νί κα εί χε ταυ τι στεί με τους Βέ νε τους.

 Πο λι τι κά Τε χνά σμα τα

Υπήρ χε έ να συμ βου λευ τικό δι πλω μα τι κό σώ μα, 

το ο ποί ο στε λε χω νό ταν α πό έ μπει ρους πρέ σβεις 

και αντι προ σω πεί ες με ε ξει δι κευ μέ νες ι κα νό τη τες. 

Α να φέ ρο νται τα ε ξής πο λι τι κά τε χνά σμα τα:

 Με δι πλω μα τι κή ι κα νό τητα καλ λιερ γού σε τις 

ε σω τε ρι κές δια μά χες των Βαν δά λων, ε νώ συγ χρό νως 

ή ταν α πό λυ τα βέ βαιος, ό τι τα Βα σί λεια των Γερ μα-

νών δεν θα τον α ντι με τώ πι ζαν πο τέ ε νω μέ να, για τί 

οι Ο στρο γότ θοι δεν εί χαν κα λές σχέ σεις με τους 

Βαν δά λους, οι Ορ θό δο ξοι Φρά γκοι α γω νί ζο νταν κα-

τά των Ο στρο γότ θων και οι Βη σι γότ θοι της Ι σπα νί ας 

ήταν πο λύ μα κριά για να βο η θή σουν. Έ τσι νι κού σε 

τον κα θένα ξε χω ρι στά.

 Ε μπό ριο α πό την Ανα το λή (Ιν δί ες, Κί να).

Ο Ιου στι νια νός για να αποφύγει την οι κονο μι κή ε ξάρ τη ση α πό 

την Περ σί α έ βα λε σκο πό να βρει έ ναν νέ ο δρό μο μέ σω της Ε ρυ θράς 

Θά λασ σας. Δη μιούρ γη σε έ να Τε λωνεί ο σε έ να νη σά κι, στην εί σο δο 

του κόλ που της Ά κα μπτα και πα ρα κί νη σε τους Αι θί οπες ε μπό ρους με 

τα πλοί α τους να φέρ νουν ε μπο ρεύ μα τα α πό τις Ιν δί ες και να τα με τα-

πω λούν στους Βυζα ντι νούς.

 Έ λα βε μέ τρα κα τά της με γάλης ιδιο κτη σί ας στις πα ρα με θό ριες ή 

α πο μα κρυ σμέ νες πε ριο χές, γιατί οι με γα λο ϊ διο κτή τες εί χαν ι διω τι κούς στρα-

τούς, δεν πλή ρω ναν τους φό ρους, κα τα πί ε ζαν τον α πλό λα ό, ή συ νερ γά ζο νταν 

με γει το νι κές ε χθρι κές φυ λές.

 Ο Βε λι σά ριος α να κλήθη κε α πό την Ι τα λί α για να α να λά βει τον α γώ να 

κα τά των Περ σών, η α νά κλη σή του πά ντως ο φεί λε ται και στον φό βο του 

Ιου στι νια νού για το πό σο πι στός του ή ταν ο με γά λος στρα τη γός. Η διοί κη ση 

των βυ ζα ντι νών στρα τευ μά των στην Ιτα λί α α να τέ θη κε σε 11 στρα τη γούς, έ τσι 

ό ταν σε λί γο οι Ο στρο γότ θοι ε πα να στάτη σαν και α να κή ρυ ξαν βα σι λιά τους τον 
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Το τί λα, ο Βυ ζα ντι νός Στρα τός έ σπευσε να τους α ντι-

με τω πί σει, κα θο δη γού με νος α πό 11 δια φο ρε τι κούς 

στρα τη γούς, οι ο ποί οι ε ξέ φρα ζαν 11 δια φο ρε τι κές 

γνώ μες.

 Για να ε λέγ ξει τη δω ρο δο κί α των δη μο σί ων 

υ παλ λή λων κοι νο ποί η σε έ ναν κα τά λο γο με φιλο-

δω ρή μα τα που ε πι τρε πό ταν να δέ χο νται α πό τους 

πο λί τες, ο ο ποί ος θα έ πρε πε να εί ναι α ναρ τη μέ νος 

σε εμ φα νές ση μεί ο.

 Έρ γα 

Με τα κτί σμα τα, τα ο ποί α ο Ιου στι νια νός δη μιούρ-

γη σε κα τά την πε ρί ο δο της Βα σι λεί ας του, πέ τυ χε 

να βρί σκε ται στο ε πί κε ντρο του θαυ μα σμού τό σο 

στο ε σω τε ρι κό ό σο και στο ε ξω τε ρι κό. Με τά τη 

«στά ση του Νί κα» υ πήρ ξε η α νά γκη α νοι κο δό μη σης 

των συνοι κιών που κά η καν. Έ τσι, ο Ιου στι νια νός τις 

α νοι κο δό μη σε με αξιοθαύμαστη με γα λο πρέ πεια. Η 

Α γί α Σο φί α α νοι κο δο μή θηκε με δια τα γή του Ιου στι-

νια νού, στο μέ ρος ό που ή ταν η μι κρή βα σι λι κή της 

Α γί ας Σοφί ας που κά η κε στη στά ση του Νί κα.

Για να κά νει τον να ό να εί ναι κτήριο α συ νή θι στης 

λα μπρό τη τας με θρη σκευ τι κή και πο λι τι κή ση μα σί α, 

διέ τα ξε τους Διοι κητές των ε παρ χιών να του προ μη-

θεύ σουν τα κα λύ τε ρα κομ μά τια των αρ χαί ων μνη μεί ων.

Ερ γά στη καν δέ κα χι λιά δες εργά τες για πέ ντε χρό νια και τα 

Χρι στού γεν να του 537 έ γι ναν τα θριαμ βευ τι κά ε γκαί νια α πό τον αυ το-

κρά το ρα, ο ο ποί ος μι λώ ντας στον λα ό εί πε: «Ας εί ναι δο ξα σμέ νος ο Θε ός 

που με α ξί ω σε να κά νω το έρ γο αυ τό. Νί κη σα τον Σο λο μώ ντα».

Κα τα σκεύ α σε αρ κε τά ο χυ ρά και κα λά προ στα τευ μέ νες συ νο ρια κές 

γραμ μές στη πα ρα με θό ριο για να προ στα τεύ σει την Αυ το κρα το ρί α α πό 

τις ε πι θέ σεις των βαρ βά ρων. Μέ σα σε λί γα χρό νια, α νή γει ρε σε ό λα τα σύ-

νο ρα μια σχε δόν α δια πέ ραστη γραμ μή ο χυρών στη Β. Α φρι κή, στις α κτές 

του Δού να βη και του Ευ φρά τη, στα βου νά της Αρ με νί ας και στη χερ σό νη σο 

της Κρι μαί ας. Έτσι, ό ταν τα βαρ βα ρι κά φύ λα πραγ μα το ποιού σαν ε πι θέ σεις, 

δι νό ταν στους χωρι κούς η δυ να τό τη τα να προ στα τεύ ο νται μέ χρι τα αυ το κρα-

το ρι κά στρα τεύ ματα να α πο κα τα στή σουν την τά ξη.

Κα τα σκεύ α σε ως κα λός χρι στια νός με γά λο α ριθ μό να ών, ό πως στην Κρι μαί α, 

στο κέ ντρο της α ποι κί ας των Γότ θων, στην ο ποί α χα ρά χθη κε το ό νο μα του, και 

στη Ρα βέν να με σπου δαιό τε ρους του Α γί ου Βι τα λί ου και Α γί ου Α πολ λι να ρί ου.

Η οι κο δο μι κή δρά ση του Ιουστι νια νού δεν πε ριο ρί στη κε μό νο στην α νέ-

γερ ση φρου ρί ων και εκ κλη σιών. Έ κτι σε πολ λά μο να στή ρια (ό πως της Α γί ας 
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Αι κα τε ρί νης στο ό ρος Σι νά), α νά κτο ρα, 

γέ φυ ρες, δε ξα με νές, υ δραγω γεί α, λου-

τρά και νο σο κο μεί α. Αξί ω νε α πό τους 

διοι κη τές των ε παρ χιών να συ ντη ρούν με 

ευ συ νει δη σί α τους δρό μους, τα τεί χη, τα 

υ δρα γω γεί α και να φτιάχνουν και νούρ για 

ό που μπο ρού σαν. Η Α ντιό χεια με τά την 

κα τα στρο φή της α πό τους Πέρ σες το 450 

ξα να χτί στη κε με νέ α υ δρα γω γεί α, δη μό-

σια λου τρά, και άλ λα οι κο δο μή μα τα.

Το Ταυ ρί σιο, το ά ση μο χω ριό α πό το 

ο ποί ο κα τα γό ταν ο Ιου στινια νός, το με τα-

μόρ φω σε σε σπου δαί α πο λι τεί α, με τονο-

μά ζο ντάς το σε Ιου στι νια νού πο λη.

Έ γι νε κλο πή του μυ στι κού πα ρα γω γής 

με τα ξιού α πό την Κί να, φέρ νο ντας στην 

Αυ το κρα το ρί α με γά λα κέρ δη α πό το 

ε μπό ριο με τα ξιού, το ο ποί ο έ γι νε κρα τι κό 

μο νο πώ λιο. Δη μιουρ γή θη κε μια νέ α βιο-

μη χα νί α για τους Έλ λη νες, κα τα σκευάζο-

ντας ερ γο στά σια σε πολ λές πε ριο χές και 

νέ ες θέ σεις ερ γα σί ας.

 Θρη σκεί α

Ο Ιου στι νια νός με την εκ κλη σια στι κή 

του πο λι τι κή έ κα νε κά θε προ σπά θεια 

να υ πο τά ξει την εκ κλη σί α, πι στεύ ο ντας 

ό τι η θρη σκεί α ή ταν α πλός υ πη ρέ της 

του κρά τους. Θε ω ρού σε δι καί ω μά του 

να κα θο ρί σει έ να ο ρι σμένο δόγ μα για 

τους υ πη κό ους του. Οι θρη σκευ τι κές 

προ τι μή σεις του Αυ το κρά το ρα έ πρε πε 

να α κο λου θού νται α πό ό λους.

Προ ώ θη σε την α νέγερση εκ κλη σιών 

και μο να στη ριών, στα ο ποί α έ δι δε ει-

δι κά προ νό μια. Έ κα νε με γά λες προ-

σπά θειες για να πε τύ χει μια ε νό τη τα 

πί στεως α νάμε σα στους υ πη κό ους του 

και έ λα βε μέ ρος στις δογ μα τι κές δια-

μάχες, α πο φα σί ζο ντας για αμ φί βο λα 

δόγ μα τα, για να ε ξα σφα λί σει την πο λι τι-

κή του δύ να μη να ε νι σχύ σει την Κυ βέρ-

νη ση και να βρει θρη σκευ τι κή υ πο στή-

ρι ξη για τη συ γκρά τη ση του θρό νου, 

τον ο ποί ον κα τά τύ χη α πέ κτη σε.

Γεν νή θη κε η θε ω ρί α ό τι ο Αυ το κρά-

το ρας ή ταν «χρι σμέ νος του Θε ού» και 

έ παιρ νε τη χά ρη α πευ θεί ας α πό τον Θε ό. 

Ει δω λο λάτρες σε διά φο ρα μέ ρη της Αυ το-

κρα το ρί ας θε ω ρού σαν ως κέντρο τους τη 

Φι λο σο φι κή Σχο λή της Α θή νας την ο ποί α 

έ κλεισε. Ο Α ρεια νι σμός εί χε δια δο θεί, 

ε νώ στη Δύ ση στους Γερ μα νούς ο α γώ-

νας ε να ντίον τους έ λα βε τη μορ φή στρα-

τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων, που τέ λειω σαν 

με την κα θυ πό τα ξη των Βα σι λεί ων των 

Γερ μα νών. Οι Ιου δαί οι μη μπο ρώ ντας 

να α ντέ ξουν τους διωγ μούς ε πανα στά τη-

σαν, με α πο τέ λε σμα να κα τα στρα φούν 

πολ λές συ να γωγές.

Α κο λου θώ ντας τη συμ βου λή της Θε-

ο δώ ρας [πέ θα νε τον χρό νο αυ τό (548)] 

ο Ιου στι νια νός δη μιούρ γη σε ει ρη νι κές 

σχέ σεις με τους Μο νο φυσί τες, διό τι 

εί χαν ά με ση σχέ ση με το ε ξαι ρε τι κά 

σπουδαί ο πρό βλη μα των Α να-

το λι κών ε παρ χιών, της Αι γύ-

πτου, της Συ ρί ας και της 

Πα λαι στί νης. Ο Σέ βι ρος, 

αρχη γός των Μο-

νο φυ σι τών, 

φι λο ξε νή θη-

κε έ να χρό νο 

στο πα λάτι. Ο 

Ε πι σκο πι κός 

θρό νος δό θη-

κε στον Ε πί-

σκο πο Άν θι-

μο που ήταν 

γνω στός για 

τις συμβι βα-

στι  κές  του 

δια θέ σεις 

π ρ ο ς  τ ο υ ς 
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Μο νο φυ σί τες.

Επε νέ βαι νε στις ε κλο γές των ε πι σκό-

πων α κό μη και του Πά πα της Ρώ μης. Ο 

Αυ το κρά το ρας στε φόταν α πό τον Πα-

τριάρ χη, ως έν δει ξη ι σχύ ος που εί χε α πο-

κτήσει η εκ κλη σί α. Α πα γό ρευσε στους 

αι ρε τι κούς να παίρ νουν κά θε δη μό σιο α ξί-

ω μα και ό σοι ή ταν σε δη μόσια υ πη ρε σί α 

καθαιρέθη καν ά με σα, ό ταν δε δεν εί χαν 

ορ θό δο ξους κλη ρο νό μους, η πε ριου σί α 

τους περ νού σε στο κράτος.

Ο Ιου στι νια νός πί στευε πως τα έ ξο δα 

που γί νο νταν για τον κλή ρο και τους μο-

να χούς ά ξι ζαν τον κό πο, λέ γο ντας: «Ε άν 

οι μο να χοί με χέ ρια κα θα ρά και γυμνές 

ψυ χές, προ σφέ ρουν προ σευ χές στον Θε ό 

για το κρά τος, εί ναι ο λο φά νε ρο πως αυ τό 

εί ναι κα λό για τον στρα τό 

μας, οι πό λεις μας θα ευ η με ρούν και θα 

προ ο δεύ ουν, η γη θα πα ρά γει φρού τα και 

η θά λασ σα θα μας προ σφέ ρει τα α γα θά 

της».

Το 534 ο Ιου στι νια νός κα τήρ γη σε το 

κέ ντρο λα τρεί ας της Ί σι δος και στη συ-

νέ χεια προ ση λύ τι σε τις Φυ λές των Νο βά-

δων (κο ντά στο σύγ χρο νο Χαρ τούμ).

Έ νας Αρ μέ νιος ε πί σκο πος με το ό νο-

μα Καρ ντου τσάτ, α κο λου θού με νος α πό 

μια ο μά δα ιε ρέ ων, έ φτα σε στη γη των 

Ούν νων στο Καύ κασο και άρ χι σε να τους 

προ ση λυ τί ζει και να με τα φρά ζει τις Γρα-

φές. Ο Ιου στι νια νός του έ στει λε βο ή θεια 

και στή ρι ξη αν και ή ταν μο νο φυ σί τες, 

διό τι ο χρι στια νι σμός τους διεύ ρυ νε τη 

σφαί ρα ε πιρ ρο ής του Βυ ζα ντί ου.

Α κό μη, έ στει λε ιε ρα πο στό λους στην 
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Α βα σγί α στο Καύ κα σο για να τους α πο σπά σει α πό τον πα γα νι σμό (οι Α βάσγιοι ή ταν η 

κυ ριό τε ρη πη γή ευ νού χων της Αυ το κρα το ρί ας). Προ ση λύ τι σε στη χρι στια νι κή πί στη, 

α φού τους κα τέ κτη σε, τους Τζα νούς, έ ναν λα ό νό τια της Τρα πε ζού ντας, για να μην 

πλη ρώ νει ε τή σια ει σφο ρά, (τους ε ξαγόραζε για να μην ε νερ γούν λε η λα σί ες).

Τέ λος, έγι ναν χρι στια νοί οι Ε ρού λοι στον Δού να βη, με ρι κές φυ λές στο Καύ κα σο, 

εγ χώ ριες φυ λές της Βό ρειας Α φρι κής και του Μέ σου Νεί λου.
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 Δια κρί σεις-Πα ρο χές

 Ευερ γε σί ες

To 554 ο Ιου στι νια νός δη μο σί ευ σε το 

Pragmatica Sanctio, με το ο ποί ο α πέ δω σε στους 

γαιο κτή μο νες της Ιτα λί ας και στην εκ κλη σί α τη 

γη, που τους εί χαν πά ρει οι Ο στρο γότ θοι, ε νώ 

συγ χρό νως α πο κα τά στη σε τα πα λαιά τους προ-

νό μια και με ο ρισμέ να μέ τρα ε λά φρω σε α πό 

διά φο ρα βά ρη τον λα ό των κα τε στραμ μέ νων 

πε ριο χών.

Δια τί θε το σι τά ρι α πό τις α πο θή κες σιτη ρών 

της αυ το κρα το ρί ας για ε πι σι τι σμό των α πό ρων, 

και οι δι καιού χοι πο λί τες (κά το χοι δελ τα ρί ου) 

πα ρα λάμ βα ναν α πό προ κα θο ρι σμέ να ση μεί α 

της πό λης δω ρε άν ψω μί ψη μέ νο. Το με γα λύ τε ρο 

μέ ρος των δελ τα ρί ων ή ταν στα χέ ρια της εκ κλη-

σί ας ό που στα δια κά α νέ λα βε τον πλή ρη έ λεγ χο 

πα ρο χής ψω μιού προς τους ά πο ρους, με τα μορ-

φώ νο ντας το μέ τρο σε πα ρο χή ε λε η μο σύ νης.

Α κό μη, η εκ κλη σί α έ παι ζε έ ναν ρό λο στη 

συσ σώ ρευ ση πλού του στο δη μό σιο τα μεί ο και 

ή ταν το μέ γι στο όρ γα νο για την α να κα τα νο μή 

του. Προ σέλ κυε δω ρε ές α πό εύ πο ρους δω ρη τές 

και έ να μέ ρος αυτών πή γαι νε στους α πό ρους. 

Χρη μα το δο τού σε νο σο κο μεί α και ορ φα νο τρο-

φεία, πα ρεί χε χρη μα τι κή βο ή θεια σε φτω χούς 

και χή ρες.

 Τι μη τι κοί Τί τλοι

Ο Ιου στι νια νός με τά τις νί κες του στην Ι τα λί α 

πρό σθε σε στους τί τλους του το «Africanus», 

«Vandalicus», «Gothicus». Σε στιγ μές που πα-

ρου σιάστηκε έ ντο νη α νά γκη για χρή μα τα, κα-

τέ φυγε στην πώλη ση α ξιω μά των σε με γά λες 

τι μές.

Οι Γασ σα νί δες οι ο ποί οι ή ταν ε γκα τε στη μέ-

νοι στη Βο ρειο α νατο λι κή Ιορδα νί α, α πέ κτη σαν 

με γά λη σπου δαιό τη τα για τον Ιου στι νια νό για τί τους χρη σι μο ποί η σε ως ου δέ τε ρη 

ζώ νη α σφα λεί ας ένα ντι των Σα ρα κη νών Λαχ μί δων, οι ο ποί οι ή ταν σύμ μα χοι των 

Περ σών. Για να πε τύ χει το πα ρα πά νω α να γό ρευ σε τον σε ΐ χη τους Α ρέ θα σε Πα τρί-

κιο και Φί λαρ χο, με την ι διό τη τα του Βα σι λιά, χρε ώ νο ντάς τον με την υ πε ρά σπι ση 

ο λό κλη ρης της με θο ρί ου α πό την Ε ρυ θρά Θά λασ σα μέ χρι τον Ευ φρά τη πο τα μό.

Την ί δια πε ρί που χρο νική πε ρί ο δο έ δω σε στον α δελ φό του Α βο χά βα ρο τον τί-



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

τλο του Φί λαρ χου της Παλαι στί νης Γ’, ως 

α ντα πό δο ση για τη δω ρε ά ε νός φοι νι κο-

δά σους που ή ταν πέρα α πό τα σύ νο ρα, 

η πραγ μα τι κό τη τα ό μως ή ταν ό τι ο Αβο-

χά βα ρος βο ή θη σε στην κα τα στο λή της 

ε πα νά στα σης των Σα μα ρει τών, κα θώς 

ε πί σης συ νέ χι σε να δια σφα λί ζει τον εμπο-

ρι κό δρό μο προς τη Μέκ κα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ά σκη ση των ΨΕ του Ιου στι νια νού 

σε ε πί πε δο στρα τη γι κό και σε επίπεδο 

πε δί ου μά χης στη ριζόταν κυ ρί ως στην 

ι σχύ των όπλων με τους συ νε χείς πο-

λέ μους, ταυ τό χρο να όμως και στη δι-

πλω ματι κή δρα στη ριό τη τα, έ ντο νη και 

δυ να μι κή κα τά κανό να.

Για την ε πι τυ χί α των σκο πών της ή βυ-

ζα ντι νή δι πλω ματία χρη σι μο ποιού σε τη 

δύ να μη του χρή μα τος, την ε ντυ πωσια κή 

πο λυ τέ λεια και με γα λο πρέ πεια της αυ λής 

και με τά τη διά δο ση του Χρι στια νι σμού 

στους διάφο ρους λα ούς, τη λάμ ψη της 

χριστια νι κής θρη σκεί ας.

Διατήρη σε τη ρω μα ϊ κή συ νή θεια της 

χρη μα το δο τή σε ως των βαρ βά ρων πα-

ράλ λη λα προς την καλ λιέρ γεια των με τα-

ξύ τους α ντι ζη λιών και φι λο δο ξιών, ώ στε 

κα τά μή κος της συνο ρια κής γραμ μής, ή 

και πέ ρα α πό αυ τή, να δη μιουρ γεί ται έ να 

κα λά διαρ θρωμέ νο δί κτυο κρα τών τα 

ο ποί α υ πέ βλε παν το έ να το άλ λο.

Οι αρ χη γοί τους, με την κατάλ λη λη 

προ πα γάν δα και τούς ε πι δέ ξιους χει ρι-

σμούς της βυ ζα ντι νής δι πλω μα τί ας, γί-

νο νταν πρό θυ μοι να προ σφέ ρουν για 

μα κρό τε ρα ή και βρα χύτε ρα δια στή μα τα 

τις υ πη ρε σί ες τους στην αυ το κρα το ρί α.

Πολύ τιμα δώρα, ε τή σιες χρη μα τι κές χο-

ρη γί ες, α πο νο μή τι μητικών τί τλων της βυ-

ζα ντι νής Ιε ραρ χι κής τά ξε ως στους ξένους 

αρχη γούς λα ών και κρα τών ή ταν οι συ νη-

θι σμέ νοι τρό ποι ε πη ρε ασμού τους.

Σε ο ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις, η αυ το-

κρα το ρι κή διακυ βέρ νη ση έ δι νε για σύζυ-

γο στους η γε μό νες των βάρ βα ρων η 

η μι βάρ βα ρων αυ τών λα ών βυ ζα ντι νές 

α ρι στο κρά τισσες, φο ρείς του βυ ζα ντι νού 

πο λιτι σμού αλ λά και ά γρυ πνες πα ρα στά-

τι δες των συμ φε ρό ντων της αυ το κρα το-

ρί ας στα μα κρι νά βα σί λεια.

Το βυ ζα ντι νό κρά τος ευ νο ού σε ι διαί-

τε ρα την ε πέ κτα ση της ε πιρ ρο ής του 

στα νε ότερα μέ λη ξέ νων βα σι λι κών 

οί κων, γι’ αυ τό ή ταν συ νή θης η πα ρα-

μονή αγο ριών ξέ νων η γε μό νων στη Βα-

σι λεύ ου σα για να εκ παι δευ θούν, αλ λά 

και για να α πο κτή σουν ε πί γνωση του 

Βυ ζα ντι νού με γα λεί ου και της δυ νά με-

ώς του. Αλ λε πάλ λη λες βυζα ντι νές δι-

πλω μα τι κές α πο στο λές με τέ φεραν μα ζί 

με τα πλούσια δώ ρα και τα μη νύ μα τα 

του αυ το κρά το ρα στους σύμ μα χους, 

υ πο τε λείς βα σι λείς.

Ιδιαί τε ρα, χρη σι μοποι ή θη κε η κή ρυ ξη 

του Ευαγ γε λί ου στους όμο ρους λα ούς, 

της Αιγύ πτου και της Βό ρειας Α φρι κής, 

της Ε ρυ θράς θά λασ σας, στα νό τια του 

Καυ κάσου, κα θώς και στην ε ξά λει ψη βάρ-

βα ρων συ νη θειών και στην ε ξη μέ ρω ση 

των η θών.

Οι ΨΕ στα θε ρο ποι ή σε ως και ε νη μέ-

ρω σης στη ρί χτη καν στην ψυ χο λο γί α 

των μα ζών και της υ πο βο λής, α πευ θυ νό-

με νες στη φα ντα σί α, το συ ναί σθη μα και 

το έν στι κτο -κυ ρί ως το θρη σκευ τι κό-, τη 

λο γική ό που χρεια ζόταν, με την κά λυ ψη 

βα σι κών α να γκών, με την έκ δο ση νέ ων 

νό μων για την ε πί λυ ση προ βλη μά των 

της κα θη με ρι νό τη τας, με τα θε ά μα τα κυ-

ρί ως στον Ιπ πό δρο μο για ψυ χα γω γί α, τη 

δω ρο δο κί α, τα ε πι βλη τι κά κτί σμα τα, τη 

φιλαν θρω πί α, τις προ σω πι κές ε πα φές 

του Ιου στι νια νού ό που ε νερ γού σε σαν 
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Καί σα ρας και σαν Πά πας (Και σα ρο πα πι-

σμός), με τις πα ρεμ βά σεις και α πο φά-

σεις του και την α ξιο ποί η ση έ ντε χνα 

της εκ κλη σί ας σαν συν δε τι κό κρί κο της 

πολυε θνι κής αυ το κρα το ρί ας.

Στις δι πλω μα τι κές α πο στολές με τεί-

χαν έ μπι στοι του αυ τοκράτορα, εί τε 

α πό την α νώ τε ρη υ παλ λη λι κή Ιε ραρ χί α, 

πο λιτική και στρα τιω τι κή, εί τε δια κε κρι-

μέ νοι αυ λι κοί, εί τε ε πι φανείς αρ χιε ρείς, 

πα ρα με θό ριων συ νή θως πε ριο χών, πε ρισ-

σότερο οικεί οι με τα προ βλή μα τα και την 

α τμό σφαι ρα των χω ρών αυτών.

Η κα λή δι κτύ ω ση των υ πη ρεσιών και 
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η κα τάλ λη λη ε πάν δρω ση των δι πλω μα-

τι κών α πο στο λών α πο δει κνύ ε ται τό σο 

α πό την α πο τε λε σμα τι κό τη τα του έρ γου 

τους, ό σο και α πό τις πλη ρο φορί ες που 

συ νέ λε γαν για τους ξέ νους λα ούς.

Αυ στη ροί κα νο νι σμοί ρύθ μι ζαν τις 

πρε σβευ τι κές ε νέρ γειες, ι δί ως ως προς 

το τε χνι κό μέ ρος, ό πως ή ταν ή δια σφά-

λι ση της γνη σιό τη τας των συ ντα χθέ ντων 

εγ γρά φων, η ε ξα σφά λι ση της πι στής α πο-

δό σε ως των συ νο μι λιών α πό τους διερ-

μη νείς, η αυ στη ρή ε πί βλεψη των ξέ νων 

δι πλω μα τι κών α πο στο λών που δια κι νού-

νταν στο αυ το κρα το ρικό έ δα φος.
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ΘΡΗ  Σ Κ ΕΙ  Α-

ΠΟ  ΛΙ  Τ Ι  Σ ΜΟΣ  & 
Α Ξ Ι  ΕΣ
Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προ-

βλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταί-

ους αι ώ νες οι ι δε ο λο γί ες και η τε χνο λο γί α προ έ βα λαν ε πί μο να 

τον άν θρω πο ως μέ τρο α ξί ας και πο λι τι σμού, με α πο τέ λε σμα την 

α πο θέ ω σή του. Η α πο θέ ω ση αυ τή ό μως συ νο δεύ θη κε α πό μι α 

δι ά χυ τη αί σθη ση προ ο δευ τι κής α πο δυ νά μω σης της πνευ μα τι κής 

του ποιό τη τας και μι ας χρε ω κο πί ας της θρη σκευ τι κής του πί στης.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Βα σί λειος Τ. Γιούλ τσης, 

Ο μό τι μος Κα θη γη τής Κοι νω νιο λο γί ας

Α ρι στο τε λεί ου Πα νε πι στη μί ου Θεσ σαλο νί κης

Η 
πα ράλ λη λη συ νε ξέ τα ση πο λυ σή μα ντων εν νοι ών, ό πως οι έν νοι ες «θρη σκεί α» 

και «πο λι τι σμός», ο δη γεί α να πό φευ κτα σε ερ μη νευ τι κές δυ σκο λί ες, αν δεν α να-

ζη τή σου με μι α μέ θο δο με ι κα νό τη τα υ πέρ βα σης των ε τε ρο τή των και α να γω γής 

των εν νοι ών αυ τών σε ε πί πε δο συ γκρι τι κών με γε θών. Εί ναι ευ νό η το ό τι η θρη σκεί α και 

ο πο λι τι σμός α πο τε λούν ταυ τό χρο να α ντι κεί με να με λέ της πολ λών και δι α φο ρε τι κών με-

τα ξύ τους ε πι στη μών. Ε πί σης οι δι α φο ρές της α πο στο λής, του έρ γου, των σκο πών, της 

λει τουρ γι κό τη τας, της ορ γά νω σης, των σχέ σε ών τους με τον άν θρω πο, των α παι τή σε ών 

τους α πό αυ τόν, και βέ βαι α των ρό λων τους στην πα γκό σμι α ι στο ρί α, α παι τούν ε ξει δι-

κευ μέ νες ε ρευ νη τι κές προ σεγ γί σεις. 

Με τα δε δο μέ να αυ τά φαί νε ται ό τι η πι ο πρό σφο ρη ε πι στη μο νι κή ο πτι κή πρέ πει να α να-

ζη τη θεί σε ε ρευ νη τι κό πλαί σι ο, που ε ντο πί ζει α μοι βαι ό τη τες και αμ φί δρο μες ε πι δρά σεις 

στα συ νε ξε τα ζό με να με γέ θη. Τέ τοι ες δυ να τό τη τες προ σφέ ρουν συ νή θως οι κοι νω νι κές 

ε πι στή μες. Εδώ οι έν νοι ες α ντι με τω πί ζο νται στη θε σμι κή, την α ξι ο λο γι κή, τη λει τουρ γι κή 

και κυ ρί ως την αν θρω πο λο γι κή τους δι ά στα ση. Οι αμ φί δρο μες ε πι δρά σεις α πο κτούν 

ι δι αί τε ρη ση μα σί α, γι α τί στο πλαί σι ο της συλ λει τουρ γί ας των θε σμών α πο κα λύ πτο νται τα 

δυ να μι κά τους στοι χεί α, που συ χνά, α κό μη και πα ρά την αρ νη τι κή πα ρέμ βα ση του αν θρώ-

που, πα ρά γουν θε τι κό α πο τέ λε σμα και ε πι βε βαι ώ νουν τη δι α χρο νι κή τους δυ να μι κή. 

Με τά τις πα ρα πά νω δι ευ κρι νή σεις, θρη σκεί α και πο λι τισμός ε κλαμ βά νο νται ως δύ ο αυ-

το τε λείς «θε σμι κές πε ρι ο χές». Οι πε ρι ο χές αυ τές συ μπο ρεύ ο νται ι στο ρι κά, συλ λει τουρ γούν 
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Το βα θύ τε ρο νό η μα του πο-

λι τι σμού, α ντι προ σω πεύ ε ται 

α πό το ι δε ώ δες της η θι κής ε λευ-

θε ρί ας, που φι λο δο ξεί να κα τα στή σει 

τον άν θρω πο ε λεύ θε ρο α πό τα πά θη, που 

σκο τί ζουν την ψυ χή και το λο γι κό του.

ρα κτη ρί ζουν ό λες τις ι στο ρι κές κοι νω νί ες, 

ό ταν δεν υ πάρ χει φα νε ρή, του λά χι στον, 

α πει λή κα τάρ γη σης ή υ πο βάθ μι σης ο ποι-

ου δή πο τε θε σμού. Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση, 

ο λι κοί θε σμοί δι α μορ φώ νο νται:

 ό ταν α πό λυ τες θε ο κρα τί ες υ πο τάσ-

σουν κά τω α πό τον δο γμα τι σμό μι ας θρη-

σκευ τι κής αν θρω πο λο γί ας ό λες τις πε ρι-

γρα πτές και βι ώ σι μες λε πτο μέ ρει ες της 

πο λι τι στι κής ζω ής, 

 ό ταν κοι νω νι κο πο λι τι κές ι δε ο λο γί ες 

α πο λυ το ποιούν την έν νοι α της ε ξου σί ας και 

ο λο κλη ρώ νουν στη σφαί ρα των αρ μο δι ο-

τή των τους κά θε πτυ χή των αν θρώ πι νων 

α να γκών και ε φέ σε ων, και

 ό ταν ε πι στη μο νι κές α να κα λύ ψεις και 

τε χνο λο γι κές ε φαρ μο γές ει σά γουν τρό πους 

ζω ής, που προ ο δευ τι κά και έμ με σα προ βάλ-

λουν την α πο θέ ω ση αν θρώ πι νων δι α νο η-

τι κών κα τα κτή σε ων και ε πι τευ γμά των σε 

βά ρος της θρη σκευ τι κής πί στης. 

Εί ναι φα νε ρό, λοι πόν, ό τι οι δύ ο θε μα-

τι κές μας έν νοι ες συ να ντιώ νται σε πολ λά 

ε πί πε δα σχέ σε ων, και αυ τό ο φεί λε ται κυ-

ρί ως στο κοι νό εν δι α φέ ρον τους γι α τον 

ή συ γκρού ο νται με τα ξύ τους, ε πη ρε ά ζο νται 

α μοι βαί α, μορ φο ποι ούν νέ α θε σμι κά σχή μα-

τα και α πο δέ χο νται στη συ νέ χει α τις θε τι κές 

ή αρ νη τι κές πα ρεμ βά σεις των θυ γα τρι κών 

αυ τών σχη μά των σε πε ραι τέ ρω πο ρεί α πο-

λι τι στι κού ε ξε λι κτι σμού. Η συ νύ παρ ξη αυ τή 

πα ρά γει συ νή θως «θε σμι κές συ ναλ λη λί ες», 

δη λα δή ε πί πε δα ο μα λής συ νύ παρ ξης με 

άλ λους θε σμούς θρη σκεί ας και πο λι τι σμού, 

αλ λά και «ο λι κούς θε σμούς», δη λα δή ευ ρύ-

τε ρα σχή μα τα, ό που άλ λο τε η θρη σκεί α 

ε μπε ρι έ χει τον πο λι τι σμό, ως πο λι τι στι κή 

της συ νέ πει α και συ νέ χει α, και άλ λο τε ο πο-

λι τι σμός ε κτι μά τη θρη σκεί α στις ε κά στο τε 

ι στο ρι κές πα ρου σί ες της ως με τα φυ σι κή, 

πα γα νι στι κή, συ ναι σθη μα τι κή, ι στο ρι κή ή 

ε θνο φυ λε τι κή του λε πτο μέ ρει α. 

Πε ρι πτώ σεις θε σμι κής συ ναλ λη λί ας χα-
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άν θρω πο. Η λε πτο μέ ρει α αυ τή, που εί ναι 

ι δι αί τε ρα ση μα ντι κή, ε πι ση μαί νε ται με τά 

τη ση μα σι ο λο γι κή α νά λυ ση των ο ρι σμών 

των δύ ο εν νοι ών. Πέ ραν ό μως μι ας τέ τοι-

ας ε πι σή μαν σης, δι α φαί νο νται ε πί σης και 

πα ράλ λη λες δι ερ γα σί ες, με τε λι κό στό χο 

την πνευ μα τι κή και πο λι τι στι κή α νύ ψω ση 

του αν θρώ που. 

Έ τσι, ό πως ή δη ση μει ώ σα με, «η θρη-

σκεί α ο ρί ζε ται ως έ να σύ στη μα δο ξα σι ών 

και πρά ξε ων, που ε μπνέ ει μι α Υ πέρ τα τη 

Ύπαρ ξη και χρη σι μο ποι εί μι α ο μά δα αν-

θρώ πων, γι α να α ντι με τω πί σει τα έ σχα τα 

προ βλή μα τα της αν θρώ πι νης ζω ής. Εί ναι η 

άρ νη ση να συν θη κο λο γή σει κα νείς με τον 

θά να το, να πα ρα δο θεί στην α πο γο ή τευ ση, 

να α φή σει την ε χθρό τη τα να κα τα στρέ ψει 

τις αν θρώ πι νες σχέ σεις του»1.  

Α ντί στοι χα, «πο λι τι σμός εί ναι αυ τό το 

σύν θε το ό λο, που πε ρι λαμ βά νει τη γνώ ση, 

την πί στη, την τέ χνη, την η θι κή, το δί και ο, 

τα έ θι μα, και κά θε άλ λη ι κα νό τη τα και συ-

νή θει α, που α πο κτά ο άν θρω πος ως μέ λος 

της κοι νω νί ας»2. 

Ε κτός ό μως α πό αυ τά υ πάρ χει και κά τι 

βα θύ τε ρο, και αυ τό εί ναι ο «η θι κός πο λι-

τι σμός, δη λα δή η κα θυ πό τα ξη των πα θών 

της αν θρώ πι νης ψυ χής, η α νύ ψω ση του αν-

θρώ που α πό το πε δί ο του κτή νους. .. στην 

βα θμί δα της η θι κής τε λεί ω σης, κα τά την 

ο ποί α ο άν θρω πος ο λο κλη ρώ νει την πνευ-

μα τι κή του ύ παρ ξη, και α πο κτά αυ τό νο μη 

η θι κή προ σω πι κό τη τα. Το βα θύ τε ρο αυ τό 

νό η μα του πο λι τι σμού, α ντι προ σω πεύ ε ται 

α πό το ι δε ώ δες της η θι κής ε λευ θε ρί ας, που 

φι λο δο ξεί να κα τα στή σει τον άν θρω πο 

ε λεύ θε ρο α πό τα πά θη, που σκο τί ζουν την 

ψυ χή και το λο γι κό του»3. 

Οι συν θε τι κοί αυ τοί ο ρι σμοί, που εκ-

προ σω πούν τις ε πι κρα τέ στε ρες θέ σεις των 

ει δι κών, α κό μη και πα ρά τις εν δε χό με νες 

δι α φω νί ες, ε μπε ρι έ χουν ό λες τις με τα βλη τές 

της η θι κής, πνευ μα τι κής και κοι νω νι κής ζω-

ής, και κυ ρί ως τα κί νη τρα γι α πο λι τι στι κούς 

προ σα να το λι σμούς. Αυ τό προ κύ πτει α πό το 

πε ρι ε χό με νο της έν νοι ας «έ σχα τα προ βλή μα-

τα της αν θρώ πι νης ζω ής», με τα ο ποί α α σχο-

λεί ται η θρη σκεί α, ό πως ε πί σης «τη γνώ ση, 

την πί στη, την η θι κή, το δί και ο, τα έ θι μα και 

τη με τα μόρ φω ση του αν θρώ που σε μέ λος της 

κοι νω νί ας», που ως θε με λι ώ δεις προ σω πι κές 

α ξί ες, α πα σχο λούν τον πο λι τι σμό.

Εί ναι φα νε ρό ό τι τα προ βλή μα τα αυ τά 

δεν α πα σχό λησαν ως σή με ρα, ού τε και 

φαί νε ται να α πα σχο λούν σο βα ρά κά ποι α 

άλ λη θε σμο ποι η μέ νη κοι νω νι κή λει τουρ γί α. 

Α φού γνω στές προ σπά θει ες πο λι τει α κής 

κοι νω νι κής πρό νοι ας ή ρο μα ντι κών σω μα-

τει α κών αν θρω πι σμών, που ε πι ση μαί νο νται 

ως «κυ κλι κά φαι νό με να» (μό δα) ι δι αί τε ρα 

πρό σφα τα, εί τε α πο τε λούν κα κέ κτυ πα υ πο-

κα τά στα τα θρη σκευ τι κών προ τύ πων, και 

βέ βαι α εκ φυ λί ζο νται σύ ντο μα, α φού δεν 

τρο φο δο τού νται α πό αυ θε ντι κά κί νη τρα, 

εί τε εμ φα νί ζο νται ως προ ο δευ τι κά σχή μα-

τα, που ε παγ γέλ λο νται την αν θρω πι στι κή 

α ντι κα τά στα ση της θρη σκευ τι κής μέ ρι μνας 

γι α τον άν θρω πο. Και στη δεύ τε ρη πε ρί-

πτω ση, οι σχε τι κές πρω το βου λί ες κα τα λή-

γουν σε α δι έ ξο δα, γι α τί και ε δώ ε πί σης δεν 

υ πάρ χουν ι σχυ ρά κί νη τρα γι α α νά λο γους 

προ σα να το λι σμούς. 

1 Bλ. J. M. Y i n g er, ό. π. σ. 9.
2 Ο ο ρι σμός αυ τός, πρώ τος α πό τους πολ λούς που δι α τυ πώ θη καν (πε ρισ σό τε ροι α πό 300 κα τά την έ ρευ να 

των K r o e b er και K l u k h o lm), α νή κει στον Άγ γλο αν θρω πο λό γο E d w a rd B. T a y l or (1832-1919), δη μο σι εύ τη κε το 
1871 (P r i m i t i ve C u l t u re). Βλ. «Πο λι τι σμός» στο Λε ξι κό Κοι νω νι κών Ε πι στη μών, έκ δο ση Χά ρη Πάτση, Α θή ναι 1969, 
σ. 678. Πρβλ. Π. Κυ ρια κί δη, Κοι νω νι ο λο γί α, Ι ω άν νι να 1981, σ. 76.

3 Βλ. Γ. Μι χα η λί δη - Νουά ρου, «Ο Χρι στια νι σμός και ο ση με ρι νός πο λι τι σμός», Διά λο γος του Χρι στια νι σμού με 
την ε πο χή μας, ε πιμ. Κ. Τσι ρό πουλου, Α θή ναι 1970, σσ. 213-214.
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Το «θεί ο», η «υ πέρ τα τη δύ να μη», ο 

«δη μι ουρ γός», η «σοφί α», το «πνεύ μα», η 

«ου ρά νι α μα κα ρι ό τη τα», ως δι α φο ρε τι κές 

λε κτι κές α να φο ρές στην έν νοι α του υ περ-

βα τι κού και ει δι κό τε ρα του Θε ού, δεν πε ρι-

ο ρί στη καν σε κα μι ά του λά χι στον μο νο θε ϊ-

στι κή θρη σκεί α σε νο η μα τι κά σχή μα τα με 

α σα φές και α προσ δι ό ρι στο πε ρι ε χό με νο. 

Α ντίθε τα, ταυ τί στη καν με την α πό λυ τη και 

ύ ψι στη ο ντολο γι κή ύ παρ ξη, πι στεύ τη καν 

ως η πη γή της ζω ής και η αι τί α των πά ντων, 

γι’ αυ τό και έ στρε ψαν α πο τε λε σμα τι κά την 

αν θρώ πι νη συ νεί δη ση στις αυ θε ντι κές 

προσ δο κί ες και τις αλη θι νές ελ πί δες και 

έ δω σαν νό η μα και πε ρι ε χό με νο ε κεί, ό που 

άλ λο τε εί χαν τρα γι κά α πο τύ χει σχε δόν ό λα 

τα κο σμι κά σχή μα τα. 

Αυ τός ο «με τα φυ σι κός προ σα να το λι-

σμός», που α πα λύ νει την α γρι ό τη τα της 

«πε πτω κυ ί ας φύ σε ως», προ σα να το λί ζει συ-

γκι νη σι α κά το «ε γώ» στην ε σω τε ρι κό τη τα 

της ύ παρ ξης, στην α να κά λυ ψη των φυ σι-

κών νό μων, α ντι θέ σε ων και αρ μο νιών, γι α 

να το κα τευ θύ νει στη συ νέ χει α ειρη νι κά, δη-

μι ουρ γι κά και φι λάν θρω πα στη συ νά ντη σή 

του με το «συ», στην κοι νω νί α του «ε μείς». 

Στην κί νη ση αυ τή οι κο δο μού νται οι πο λι τι-

σμοί. Και δεν υ πάρ χει προ ϊ όν πο λι τι σμού 

έ ξω και πέ ρα α πό μι α τέ τοι α σχέ ση και 

ε ξάρ τη ση. Το «κοι νω νι κόν και το ή με ρον» 

της φύ σης μας ε ξω τε ρι κεύ ε ται σε πλή θος 

ποι ο τή των, που α να ζη τούν δι καί ω ση, με τά-

δο ση, προ σέγ γι ση και διά λο γο. 

Η τε λευ ταί α δι α πί στω ση, κοι νό γνώ ρι-

σμα ό λων των με γά λων θρη σκει ών, α πο τε-

λεί και την α πά ντη ση στο πρό βλη μα της 

α φε τη ρί ας των πο λι τι στι κών προ σα να το-

λι σμών. Ως γνω στό, η πο λι τι σμι κή α νά γκη 

α να δύ ε ται τη στι γμή, που η αν θρώ πι νη 

ύ παρ ξη, α πε λευ θε ρω μέ νη α πό την κυ ρι-

αρ χί α του φυ σι κού, βι ο λο γι κού, η θι κού και 

κοι νω νι κού κα κού, προ σα να το λί ζε ται αι-

σι ό δο ξα στην αι σθη τι κή, η θι κή, δι και ι κή, 

και κοι νω νι κή προ σέγ γι ση του φυ σι κού, 

η θι κού, δι και ι κού και κοι νω νι κού κα λού. Με 

άλ λα λό γι α, η τέ χνη, η μου σι κή, το δί και ο, 

η ποί η ση, η παι δεί α, και γε νι κά οι πε ρι ο χές 

της πο λι τι σμι κής δη μι ουρ γί ας, συν δέ ο νται 

άρ ρη κτα με τη θρη σκευ τι κή έ ξαρ ση. Η 

έ ξαρ ση αυ τή με τα κι νεί α να και νι στι κά στην 

ύ λη, στα συ ναι σθή μα τα, στις σχέ σεις και 

στην ε πι στη μο νι κή δη μι ουρ γί α, τις συ γκι-

νή σεις, τις ε μπει ρί ες και τα βι ώ μα τα, που 

4 Ιω. 8,32. 

Ο «με τα φυ σι κός προ σα να το λι σμός» 

α πα λύ νει την α γρι ό τη τα της «πε πτ

κυ ί ας φύ σε ως»...κα τευ θύ νει το «ε

ειρη νι κά, δη μι ουρ γι κά και φι λάν θ

πα στη συ νά ντη σή του με το «σ

στην κοι ν

γεν νιώ νται α πό την ε πι κοι νω νί α με το θεί ο, 

μό λις ο άν θρω πος α παλ λα γεί α πό τις α γω-

νί ες και τους φό βους του. 

Η τε λευ ταί α λε πτο μέ ρει α α πο κα λύ πτει 

τον δυ να μι σμό της α λή θει ας των πο λι τι-

σμών, που α πορ ρέ ει α πό την προ σέγ γι ση 

και την ε πι κοι νω νί α με το υ περ βα τι κό. Ο 

δυ να μι σμός αυ τός λει τουρ γεί δη μι ουρ γι κά, 

δη λα δή γνω σι ο λο γι κά και λυ τρω τι κά: «γνώ-

σε σθε την α λή θειαν, και η α λή θει α ε λευ θε-

ρώ σει υ μάς»4. Έ τσι πέ ρα α πό την α νά δυ ση 

της αυ θε ντι κής θρη σκευ τι κό τη τας, με τά τη 

γνώ ση της α λή θει ας του Θε ού, α νοί γουν οι 

προ ο πτι κές της κοι νω νι κό τη τας και ταυ τό-

χρο να α να πτύσ σο νται οι ε σω τε ρι κές ποι ό τη-

τες, που α να ζη τούν τρό πους έκ φρα σης σε 

ό λα τα ε πί πε δα της γνή σι ας δη μι ουρ γί ας. 
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ε ξαι ρέ σεις, που τε λι κά και στις πε ρι πτώ σεις 

αυ τές α πο κα λύ πτουν τον πο λι τι στι κό δυ να-

μι σμό μι ας ε κλε πτυ σμέ νης θρη σκευ τι κής 

λει τουρ γί ας στα ό ρι α μι ας α ρι θμη τι κά μι-

κρής κοι νό τη τας αν θρώ πων. 

Η ι στο ρι κή α νά λυ ση της σχέ σης θρη-

σκεί ας και πο λι τι σμού εί ναι δύ σκο λο να 

α πο φύ γει τον πει ρα σμό της δι ε ρεύ νη σης 

ο ρι σμέ νων κρι τι κών πα ρα τη ρή σε ων, που 

α να φέ ρο νται γε νι κά στην κρί ση των θρη-

σκει ών και των πο λι τι σμών. Φαι νό με να τέ-

τοι ων κρί σε ων εί ναι γνω στά στο πα ρελ θόν, 

και εύ λο γα πολ λοί δέ χθη καν την εύ κο λη 

κοι νω νι ο λο γι κή αι τι ο λό γη ση μι ας «κυ κλι κό-

τη τας», που προ κα λεί κά ποι α α θέ α τη «νομο-

τέ λει α», ό ταν α πο λυ το ποιού νται ο ρι σμέ νοι 

αν θρω πο κε ντρι κοί ή κοι νω νιο κε ντρι κοί 

πα ρά γο ντες. Με την ερ μη νεί α αυ τή η κρί ση 

των θρη σκει ών και των πο λι τι σμών εμ φα-

νί ζε ται ως συ νέ πει α κά ποι ας κοι νω νι κής 

πα θο λο γί ας, τις ρί ζες της ο ποί ας πρέ πει να 

α να ζη τή σου με στις τά σεις και τα φαι νό με-

να του α παν θρω πι σμού. 

Φυ σι κά, η ά πο ψη αυ τή ε μπε ρι έ χει έ να 

μέ ρος μό νο της α λή θει ας, γι’ αυ τό και χρει-

ά ζε ται μια ου σι α στι κό τε ρη εμ βά θυν ση γι α 

την πλή ρη δι ε ρεύ νη ση του προ βλή μα τος. 

Στην κα τεύ θυν ση αυ τή εί ναι α να γκαί α μι α 

ε ξει δί κευ ση του ε ρευ νη τι κού ο ρί ζο ντα, 

που πρέ πει να πε ρι ο ρι σθεί σε μί α μό νο 

θρη σκεί α και έ ναν τύ πο πο λι τι σμού. Η 

ε πι λο γή υ πα γο ρεύ ε ται α πό την ύ παρ ξη 

δια φο ρε τι κών τά σε ων σε κά θε θρη σκεί α, 

και εύ λο γα και σε κά θε πο λι τι σμό. Έ τσι, 

πε ριο ρι ζό μα στε στην κρί ση του Χρι στι-

α νι σμού και α ντί στοι χα στην κρί ση του 

λε γό με νου δυ τι κού πο λι τι σμού.

Ας δού με, λοι πόν, τι συμ βαί νει με τον 

δυ τι κό πο λι τι σμό. Μι α κα τη γο ρί α ει δι κών, 

που δια χω ρί ζουν στην πο λι τι στι κή πο ρεί α 

τον πο λι τι σμό α πό την κουλ τού ρα, έ δω σε 

στον πρώ το τη ση μα σί α της τε χνο λο γι κής 

Την πρα γμα τι κό τη τα αυ τή μπο ρού με 

να ε πι ση μά νου με και στη σχέ ση του πο λι τι-

σμού με τη δι α λε κτι κή α ντί θε ση καλού και 

κα κού α πό τη στι γμή, που τα θε τι κά στοι χεί α 

του πο λι τι σμού α ντι πα ρα βάλ λο νται προς 

τα αρ νη τι κά στοι χεί α της πρω τό γο νης, αλ-

λά και αυ τών των πε ρα σμέ νων ι στο ρι κών 

πε ρι ό δων σε σύ γκρι ση με την ε πο χή μας. 

Έ τσι, ό ταν δι α στέλ λου με τη σύγ χρο νη «πε-

ρί ο δο του πο λι τι σμού» α πό τις «πε ρι ό δους 

της α γρι ό τη τας και της βαρ βα ρό τη τας» του 

πα ρελ θό ντος, ου σι α στι κά δε χό μα στε μι α 

προ ο δευ τι κή α πο δέ σμευ ση των κοινω νι ών 

α πό τα αρ νη τι κά στοι χεί α της ζω ής μα κρι ά 

α πό τον πο λι τι σμό. Με άλ λα λό γι α πο λι τι-

σμός εί ναι η προ σέγ γι ση της γνώ σης και 

των συ νε πει ών της στη βελ τι στο ποί η ση του 

αν θρώ που, ε νώ η α γριό τη τα και η βαρ βα ρό-

τη τα ε μπε ρι έ χουν τα αρ νη τι κά α ντί θε τα των 

προ η γού με νων ποι ο τή των. 

Η πο ρεί α της ε ξέ λι ξης αυ τής ε ντο πί ζε ται 

πιο εύ κο λα στα εν νοι ο λο γι κά στοι χεί α των 

ο ρι σμών του πο λι τι σμού, α φού στα στοι χεί α 

αυ τά ε πι κε ντρώ νε ται η πο λι τι στι κή α ξί α και 

η ι διαι τε ρό τη τά του. Α να φε ρό με νοι, λοι πόν, 

οι με λε τη τές στη ση μα σί α της γνώ σης, της 

πί στης, της τέ χνης, του δι καί ου, των ε θί μων 

και ι δι αί τε ρα της η θι κής, ως α νύ ψω σης του 

αν θρώ που α πό την κα τά στα ση του κτή νους 

σε η θι κή προ σω πι κό τη τα, δι α κρί νουν την 

πε ρί ο δο αυ τή α πό προ η γού με νες, ό που στη 

θέ ση της γνώ σης κυ ρι αρ χού σε η α μά θει α, 

στη θέ ση της πί στης, η δει σι δαι μο νί α και ο 

δαι μο νι σμός, στη θέ ση της τέ χνης, η χον δρο-

ει δής α δε ξι ό τη τα, στη θέ ση του δι καί ου, η 

αυ θαί ρε τη χρή ση της ε ξου σί ας και τέ λος 

στη θέ ση της η θι κής, η αυ θόρ μη τη κυ ρι αρ-

χί α των εν στί κτων, που λει τουρ γού σε ως 

α να γκαι ό τη τα, και μά λι στα νο μο τε λει α κή. 

Οι πε ρι πτώ σεις πρώ ι μων «πο λι τι στι κών 

α να τά σε ων», που ε ντο πί στη καν σε πρω τό-

γο νες κοι νω νί ες, α πο τε λούν με μο νω μέ νες 
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και υ λι κο τε χνι κής προ ό δου, ε νώ με την 

κουλ τού ρα συ νέ δε σε την πνευ μα τι κή πα-

ρα γω γή, που υ πο δη λώ νει α νύ ψω ση στην 

η θι κή, το δί και ο, την πί στη, τα γράμ μα τα, 

και γε νι κά την καλ λι τε χνι κή δη μι ουρ γί α. Με 

τη δι α φο ρο ποί η ση αυ τή ε πι ση μάν θη κε η 

τρο μα κτι κή πρό ο δος του πο λι τι σμού, και 

α ντί θε τα η βα θι ά κρί ση στα πνευ μα τι κά 

στοι χεί α της κουλ τού ρας5.

Μι α άλ λη ά πο ψη, που υ πο στη ρί χθη κε 

αρ χι κά α πό τον Arnold Toynbee, και αρ γό τε-

ρα έ γι νε α πο δε κτή α πό την πλειο ψη φί α των 

με τρι ο πα θών ε ρευ νη τών, εί δε τον πο λι τι σμό 

ως προ ϊ όν της θρη σκευ τι κής α νύ ψω σης, και 

συ νέ δε σε την κρί ση του με την α πο μά κρυν-

ση των με γά λων μα ζών α πό τη συ νει δη τή 

θρη σκευ τι κή πί στη. Τέ λος, μι α τρί τη κα τη-

γο ρί α, που α ντι λαμ βά νε ται τον πο λι τι σμό 

ως α πο κλει στι κή α νά πτυ ξη των λε γό με νων 

«θε τι κών και ε φαρ μο σμέ νων ε πι στη μών», αρ-

νή θη κε την ύ παρ ξη ο ποι ασ δή πο τε κρί σης, 

και αι σι ό δο ξα «προ φή τευ σε» την έ λευ ση 

του «θετικι σμού», πε ρι ό δου της ε πι στή μης, 

τρί της κα τά σει ρά, με τά τον «θά να το» των 

δύ ο προ η γου μέ νων, δη λα δή της θρη σκεί ας 

και της φι λο σο φί ας6. Πα ρά τις δι α φο ρές των 

α πό ψε ων εί ναι γε νι κά φα νε ρό ό τι πλα νά ται 

μι α κα θο λι κή διαπί στω ση γι α κά ποι α κρί ση, 

ο βαθ μός της ο ποί ας ποι κίλ λει, αλ λά δεν 

μπο ρεί να αμ φι σβη τη θεί ο λο σχε ρώς. Η 

κρί ση πα ρα τη ρεί ται και στις δύ ο θε σμι κές 

κα τευ θύν σεις, γε γο νός, που μαρ τυ ρεί την 

ε σω τε ρι κή σχέ ση θρη σκεί ας και πο λι τι σμού. 

Η κρί ση της θρη σκεί ας ε ντο πί ζε ται ι δι αί τε-

ρα στην «ι στο ρι κή» της προ ο πτι κή που, ως 

γνω στόν, συν δέ ε ται ά με σα με τις θε σμι κές 

και ο ρα τές πτυ χές του θρη σκευ τι κού φαι-

νο μέ νου. Η προ ο πτι κή αυ τή με ταλ λάσ σει 

δι α δο χι κά την οι κου με νι κό τη τα σε πα γκο-

σμι ό τη τα κι αυ τήν σε πα γκο σμι ο ποί η ση, και 

α να δι πλώ νε ται στην κα τά πλά τος α νά πτυ ξη 

και δι εύ ρυν ση του κοι νω νι κού ο ρί ζο ντα. Αυ-

τή η προ ο πτι κή της θρη σκεί ας εί ναι α νοι κτή 

στην αν θρώ πι νη πα ρέμ βα ση, γι’ αυ τό και 

εί ναι ι δι αί τε ρα ευά λω τη. Εγ γί ζει δι αρ κώς το 

κο σμι κό και το βέ βη λο, προσ λαμ βά νει στοι-

χεί α του, και μοι ραί α δέ χε ται τις ε πι δρά σεις 

της εκ κο σμί κευ σης. 

Α ντίθε τα, η «χα ρι σμα τι κή» προ ο πτι κή της 

θρη σκεί ας, η κα θα ρά με τα φυ σι κή, εί ναι έ ξω 

α πό τις έν νοι ες του χρό νου, των αι σθή σε ων 

και της λο γι κής. Δι α κρί νε ται, ό πως ή δη το νί-

σα με, γι α τον ε σχα το λο γι κό της προ σα να το-

λι σμό και τη βί ω ση της α νε στιό τη τας. Α να-

ζη τεί στα εν δό τε ρα της αν θρώ πι νης ψυ χής 

τη συγ γέ νει α του αν θρώ που με τον Πλά στη 

του. Η δεύ τε ρη αυ τή προ ο πτι κή γε φυ ρώ νει 

την α πό στα ση με τα ξύ Θε ού και κό σμου, 

ο ρί ζει το πε ρι ε χό με νο της «κα τα κό ρυ φης 

α να φο ράς», και α πο κα λύ πτει τις δυ να τό τη-

τες κοι νω νί ας κτι στού και α κτί στου, μέ σα 

α πό τη μυ στη ρι α κή ζω ή, την προ σευ χή, 

τη με τά νοι α, την τα πεί νω ση, το χά ρι σμα, 

τον α γώ να γι α την πρό ο δο στις α ρε τές, τη 

5 Πε ρισ σό τε ρα βλ. R. Guardini, Ο Πο λι τι σμός (D ie K u l t ur) ως έρ γον και ως πα ρα κιν δύ νευ σις, με τ ά φρ. Χ. Κου σκου-
τό που λου, εν Α θή ναις 1964, πρβλ. και Ν. Μπερ ντι ά εφ, Γι α την κοι νω νι κή α νι σό τη τα (ε πι στο λή δε κά τη τρί τη γι α 
την κουλ τού ρα), με τά φρ. Ε. Νι ά νι ος, Θεσ σα λο νί κη 1984, σσ. 335-355.

6 Αν και οι αρ χι κές ι δέ ες α νή κουν στον Henri Saint-Simon (Memoire sur la science de l’ homme, 1810) και 
εκ φρά ζουν το πνεύ μα του γαλ λι κού θε τι κι σμού, με τα γε νέ στε ροι τις ε πα νέ λα βαν και στην ε πο χή μας, που θε ω-
ρεί ται ό τι έ χει α παλ λα γεί α πό τις έμ μο νες α πό ψεις του. Βλ. A. C o m te, C o u rs de p h i l o s o p h ie p o s i t i ve, τόμ. 1, P a r is 
1839. S. F r e ud, M a l a i se d a ns la c i v i l i s a t i on, P a r is 1930, και E. F r om, Πέ ρα α πό τα δε σμά της αυ τα πά της, με τά φρ. 
Μ. Κορ νη λί ου, Α θή να 1977.

Η «χα ρι σμα τι κή» προ ο πτι κή της θρη-

σκεί ας, α να ζη τεί στα εν δό τε ρα της 

αν θρώ πι νης ψυ χής τη συγ γέ νει α του 

αν θρώ που με τον Πλά στη του.
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φι λαν θρω πί α, την ι ε ρα πο-

στο λή, την ά σκη ση, τον μο-

να χι σμό, την κά θαρ ση, τον 

α γι α σμό και τη θέ ω ση. Οι 

λε πτο μέ ρει ες της χα ρι σμα-

τι κής αυ τής προ ο πτι κής πα-

ρό τι α πο τε λούν βα θμί δες 

α νό δου, δεν ε πι δέ χο νται 

«κα θαυ τές» φθο ρά ού τε και 

α πει λού νται α πό ε σω τε ρι-

κές ή ε ξω τε ρι κές κρί σεις 

εκ φυ λι σμού. 

Η χρή ση των δύ ο πα ρα-

πά νω προ ο πτι κών α πο τε-

λεί με θο δο λο γι κή δι ευ κό-

λυν ση της Κοι νω νι ο λο γί ας 

της Θρη σκεί ας και δεν εί ναι 

σω στό να ερ μη νεύ ε ται με 

θε ο λο γι κά κρι τή ρι α. Στην 

Κοι νω νι ο λο γί α η α να γκαι-

ό τη τα χρή σης μι ας ε μπει-

ρι κής με θό δου ευ νο εί ται 

α πό τέ τοι ες δια κρί σεις, αλ-

λά φυ σι κά πά ντο τε γι α την 

κα τα νό η ση του «θε α τού» 

και του «α θέ α του». Κα τά 

συ νέ πει α, σύμ φω να με την 

Κοι νω νι ο λο γί α, η κρί ση του Χρι στι α νι σμού 

ο ρί ζε ται ως κρί ση των θε σμι κών και ι στο ρι-

κών πτυ χών του, με άλ λα λό γι α κρί ση της αν-

θρώ πι νης και κο σμι κής συμ με το χής, α φού 

το θείο  πα ρα μέ νει έ ξω α πό τη λο γι κή των 

θε σμι κών μορ φο ποι ή σε ων, έ ξω α πό τη χρο-

νι κό τη τα της ι στο ρί ας μας. Η λε πτο μέ ρει α 

αυ τή μας δι ευ κο λύ νει να α να ζη τή σου με 

την κρί ση στις α ξί ες, που με ταλ λάσ σουν 

θε σμι κά και ι στο ρι κά τις κοι νω νί ες και την 

αν θρώ πι νη ύ παρ ξη, γι α να το πο θε τή σουν ει-

δι κά την τε λευ ταί α σε «δι α λε κτι κή α ντί θε ση» 

α πέ να ντι στον Θεό και τον νό μο του. 

Με την προ η γού με νη α να φο ρά α νοί γει 

μι α άλ λη προ ο πτι κή που δεν εί ναι σω στό να 

πα ρα κάμ ψου με, α φού οι α ξί ες α πο τε λούν 

κρι τή ρι ο ε κτί μη σης και του πο λι τι σμού και 

της θρη σκεί ας. Ο ό ρος «α ξί α» συν δέ ε ται με 

ο ποι ο δή πο τε μέ γε θος, σύμ βο λο, α ντι κεί με-

νο ή θε ω ρη τι κή σύλ λη ψη, που α πο τε λεί 

εί δος α νά γκης, προσ δο κί ας, ε πι δί ω ξης, ε πι-

θυ μί ας ή α κό μη και ου το πι κής α να ζή τη σης. 

Με τη ση μα σί α αυ τή η α ξί α ε μπε ρι έ χει έ να 

κοι νω νι κό νό η μα στο ο ποί ο προ σβλέ πει ο 

άν θρω πος και η κοι νω νί α. 

Αν θε λή σου με να πα ρα κο λου θή σου με 

την πο ρεί α των αν θρώ πι νων προ σπα θει ών 

γι α την κα θι έ ρω ση των δι α φο ρε τι κών α ξι ών 

θα δι α πι στώ σου με ό τι η «α ξι ο λο γι κή» φόρ τι-

ση των δια φο ρε τι κών ε μπει ρι κών ή θε ω ρη τι-
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κών με γε θών έ γι νε με αρ γούς ρυ θμούς, α πό 

τη χα ραυ γή της ι στο ρί ας του πο λι τι σμού 

και φυ σι κά δεν στα μά τη σε, αλ λά συ νε χί ζε-

ται χω ρίς δι α κο πή. Τα α ξιο λο γι κά α γα θά, 

που συν δέ θη καν με συ ναλ λα γές, προσ δι ο-

ρί στη καν κυ ρί ως με βά ση τη ση μα σί α, τη 

σπα νι ό τη τα ή τη χρη σι μό τη τά τους γι α τον 

άν θρω πο. Πέ ρα α πό τις ση μα σί ες αυ τές, 

στις θε σμι κές πε ρι ο χές, ό που α να πτύ χθη καν 

ι δι αί τε ρα συ στή μα τα η θι κής, η έν νοι α της 

α ξί ας α πέ κτη σε και έ να πρό σθε το πε ρι ε χό με-

νο. Έ τσι έ φθα σε να: «προσ δι ο ρί ζει τα κοι νής 

α πο δο χής πο λι τι στι κά κρι τή ρι α, σύμ φω να με 

τα ο ποί α συ γκρί νε ται και κρί νε ται η ση μα σί α 

-η θι κή, αι σθη τι κή ή γνω στι κή- των α ντι κει μέ-

νων, στά σε ων, ε πι θυ μι ών και α να γκών. Ό σοι 

συμ με ρί ζο νται μι α σει ρά τέ τοι ων κρι τη ρί ων, 

έ χουν πε ποί θη ση στην ε γκυ ρό τη τά τους και 

φρο νούν ό τι πρέ πει να χρη σι μο ποιού νται, 

προ κει μέ νου να ε κτι μη θεί έ να α ντι κεί με νο, 

δη λα δή να συ σχε τι σθεί με α νά γκες, ε πι θυ μί ες, 

ή στά σεις, και προ κει μέ νου να α ξι ο λο γη θεί, δη-

λα δή να συ γκρι θεί η ση μα σί α με τη ση μα σί α 

άλ λου ή άλ λων α ντι κει μέ νων»7.

Με τα δε δο μέ να αυ τά η έν νοι α της α ξί-

ας α πο τε λεί λει τουρ γι κό στοι χεί ο των κοι-

νω νι ών και ταυ τό χρο να κρι τή ρι ο γι α την 

«ποι ο τι κή» δι ά κρι ση των με λών τους με τα-

ξύ τους. Αυ τό ση μαί νει ό τι η ύ παρ ξη μι ας 

κοι νω νί ας ε ξαρ τά ται, ως έ να βα θμό, α πό 

την ύ παρ ξη και λει τουρ γί α των α ξιών, που 

εί ναι αυ το νό η το ό τι ι ε ραρ χού νται α νά λο γα 

με το τι κα λύ πτουν με το κύ ρος τους, ποι ο 

εί ναι το «α ντι κεί με νο» που ε πι χει ρούν να 

δι α φυ λά ξουν ή που προ σα να το λί ζουν τον 

μέ σο πο λί τη και τα με γά λα πλή θη, προ βάλ-

λο ντας κα νό νες ζω ής, ι δε ώ δη ή α κό μη και 

α πρα γμα το ποί η τα ο ρά μα τα.

Πα ρά το γε γο νός ό τι υ πάρ χουν πολ λές 

προ ο πτι κές, πί σω α πό τις ο ποί ες μπο ρού-

με να ε κτι μή σου με τις α ξί ες, ε ντού τοις 

εί ναι γε νι κά α πο δε κτό ό τι μι α θε με λι ώ δης 

ι ε ράρ χη ση των α ξι ών το πο θε τεί ψη λό τε ρα 

τις πνευ μα τι κές, κά που στη μέ ση τις κοι νω-

νι κές και βέ βαι α στη βά ση τις βιο τι κές και 

βι ο λο γι κές α ξί ες. Η ι ε ράρ χη ση αυ τή ε κτι-

μά ται ό τι προ έρ χε ται α πό πο λύ μα κρι νές 

πε ρι ό δους της ι στο ρί ας και εί ναι μάλ λον 

βέ βαι ο ό τι συν δέ ε ται με θρη σκευ τι κές κα-

θι ε ρώ σεις. Αν προ σέ ξου με το πε ρι ε χό με νο 

των α ξι ών και ει δι κά των πνευ μα τι κών, 

θα δι α πι στώ σου με ό τι στο σύ νο λό τους 

εκ προ σω πούν ποι ό τη τες-α ρε τές του υ περ-

βα τι κού, που α ντι κει με νο ποιού νται και 

προ βάλ λο νται με σκο πό τον ε ξευ γε νι σμό 

και την η θι κο ποί η ση των αν θρώ πων. Εί ναι 

κι αυ τή μί α α πό τις πι ο ση μα ντι κές λει τουρ-

γί ες της θρη σκεί ας γι α την ε νί σχυ ση του 

πο λι τι σμού με η θο πλα στι κά στοι χεί α.

Έ τσι λ.χ. η ε λευ θε ρί α του πνεύ μα τος και 

της συ νεί δη σης, ως πνευ μα τι κές α ξί ες, το-

πο θε τού νται στην κο ρυ φή της πυ ρα μί δας 

των α ξι ών. Το ί δι ο και η δι και ο σύ νη και η 

α γα θό τη τα α πο τε λούν ύ ψι στες α ξί ες και βρί-

σκο νται ε πί σης στην κο ρυ φή. Α ντί θε τα, η 

κοι νω νι κή δι και ο σύ νη βρί σκε ται σχε τι κά χα-

μη λό τε ρα, ό πως ε πί σης και η ι σό τη τα και η 

αλ λη λεγ γύ η, ε νώ στη βά ση το πο θε τού νται 

οι υ λι κές α ξί ες, ό πως το χρή μα, τα υ λι κά 

α γα θά, το ε πάγ γελ μα, που δι α σφα λί ζουν 

την ε πι βί ω ση και τη συ νέ χει α της ζω ής. 

Η ι ε ραρ χι κή αυ τή κλι μά κω ση των α ξι ών, 

και ο ρι σμέ νες άλ λες που συ χνά προ βάλ λο-

νται ως προ βλη μα τι σμοί, ξε κι νούν α πό την 

α ντί λη ψη της ποι ό τη τας ο ρι σμέ νων με γε-

θών και τη ση μα σί α τους γι α την πρ ο σω πι-

7 H. Becker, «Α ξί α», Λε ξι κό Κοι νω νι κών Ε πι στη μών U N E S CO, Α θή να 1972,  τό μ . 1,  σ . 53.  Π ρ β λ . W. I. Thomas - F. 
Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America, New York 1927, σ σ . 21, 44 και ε πί σης T. Parsons, The Social 
System, Glencoe, 1951, τ. I II, σ. 12, ό που γί νε ται α να λυ τι κή πα ρου σί α ση των κοι νω νι κών πτυ χών της έν νοι ας.
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κή και την κοι νω νι κή ζω ή. Αυ τό ση μαί νει ό τι 

οι α ξί ες, και πι ο πο λύ οι ιε ραρ χή σεις τους, 

δεν εκ προ σω πούν α το μι κές, δη λα δή υ πο-

κει με νι κές ε κτι μή σεις της πραγ μα τι κότη τας, 

αλ λά κυ ρί ως -και αυ τό έ χει τη με γα λύ τε ρη 

ση μα σί α- συλ λο γι κές α πο δο χές, πε ποι θή-

σεις ή κώ δι κες ζω ής, που δο κι μά σθη καν, 

πριν κα θι ε ρω θούν, στην πο ρεί α του χρό-

νου, α πό τις κοι νω νί ες και τους πο λι τι σμούς. 

Με τη ση μα σί α αυ τή, οι α ξί ες α πο τε λούν 

συ νά ντη ση προ σω πι κών ε κτι μή σε ων και 

α ντι κει με νι κών δι α πι στώ σε ων, ό ταν και τα 

πρό σω πα ξε περ νούν τη βι ο λο γι κή τους α το-

μι κό τη τα και η κοι νω νι κή α ντι κει με νι κό τη τα 

ε ναρ μο νί ζε ται με το διαν θρώ πι νο α γα θό. 

Στο βά θος, λοι πόν, υ πάρ χει κά ποι ο βου λη-

τι κό στοι χεί ο που κι νεί ται α πό ο ρι σμέ νες 

«σκο πι μό τη τες», οι ο ποί ες ό μως δεν εί ναι 

δι ό λου ι δι ο τε λείς και α το μο κε ντρι κές, αλ λά 

ι δι αί τε ρα α νι δι ο τε λείς και κοι νω νι κές.

Η πα ρα τή ρη ση αυ τή εί ναι φα νε ρό ό τι 

α πο τε λεί μί α ε πι πλέ ον έν δει ξη γι α την ύ παρ-

ξη ε σω τε ρι κής σχέ σης με τα ξύ θρη σκεί ας 

και α ξι ών, κα τά τη φά ση των κα θι ε ρώ σε ών 

τους. Γι α να κα τα νο ή σου με κα λύ τε ρα τη 

ση μα σί α τέ τοι ων α ξι ο λο γι κών κα θι ε ρώ σε-

ων, θα πρέ πει να α να φερ θού με στις α ξί ες 

της α γά πης του ε χθρού, της αυ το θυ σί ας 

γι α τους άλ λους, της θυ σί ας γι α την πα τρί-

δα, της προ σφο ράς α πό το υ στέ ρη μα, της 

προ τί μη σης του θα νά του α πό την α τί μω-

ση, του σε βα σμού των δι και ω μά των του 

άλ λου. Εί ναι φα νε ρό ό τι η θε σμο ποί η ση 

αυ τή α πο βλέ πει στη δι α μόρ φω ση ε νός 

πλαι σί ου η θι κών ε πι τα γών, που θα υ πη-

ρε τούν τη δι α προ σω πι κή προ σέγ γι ση και 

θα αμ βλύ νουν τις εν δε χό με νες δια κοι νω νι-

κές α ντι θέ σεις. Στο ση μεί ο αυ τό υ πάρ χει 

Οι α ξί ες, και πι ο πο λύ οι 

ιε ραρ χή σεις τους, δεν εκ-

προ σω πούν α το μι κές-υ πο-

κει με νι κές ε κτι μή σεις της 

πραγ μα τι κότη τας, αλ λά  

συλ λο γι κές α πο δο χές, πε-

ποι θή σεις ή κώ δι κες ζω ής, 

που δο κι μά σθη καν, πριν 

κα θι ε ρω θούν, στην πο ρεί α 

του χρό νου, α πό τις κοι νω-

νί ες και τους πο λι τι σμούς.
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μι α λο γι κή έν στα ση που ξε κι νά α πό τη 

δι α πί στω ση πε ρι πτώ σε ων αν θρώ πων και 

κοι νω νι ών που, χωρίς να θρη σκεύ ουν, δεν 

στε ρού νται ού τε η θι κών α ξι ών ού τε ε πί σης 

και α ξι ο λο γι κών ιε ραρ χή σε ων, με πο λύ 

πνευ μα τι κές και, α ντι κει με νι κά, υ πέρ τα τες 

α ξί ες. Η έν στα ση, εύ λο γα, θέ τει το α κό λου-

θο ε ρώ τη μα: Α πό που πη γά ζουν αυ τές οι 

α ξί ες και τι εί ναι ε κεί νο, που τις τρο φο δό τη-

σε, α φού α ντι κει με νι κά φαί νε ται ό τι λεί πει 

η θρη σκευ τι κή πί στη και βέ βαι α το δι πλό 

πα ρά γω γό της, η «α να φο ρά»;

Αρ χι κά εί ναι α νά γκη να πα ρα τη ρή σου-

με ό τι οι σύγ χρο νες δυ τι κές κοι νω νί ες συ νει-

δη το ποιούν και στη συ νέ χει α α να φέ ρο νται 

στην έν νοι α της θρη σκεί ας, μέ σα α πό τη 

δι σχι λιε τή συ μπό ρευ σή τους με τον Χρι-

στι α νι σμό στον δρό μο του πο λι τι σμού και 

της ι στο ρί ας. Η συ μπό ρευ ση αυ τή εί χε ως 

συ νέ πει α τον πε ρι ο ρι σμό της έν νοι ας της 

θρη σκεί ας στα γνω ρί σμα τα και τα χα ρα κτη-

ρι στι κά του Χρι στι α νι σμού ή έ στω, κά πως 

ευ ρύ τε ρα, στα α ντί στοι χα γνω ρί σμα τα και 

χα ρα κτη ρι στι κά γνω στών μο νο θε ϊ στι κών ή 

σο φιο λο γι κών θρη σκει ών. Η πρα κτι κή αυ τή 

μπο ρεί να ε κτι μη θεί με θε ο λο γι κά, θρη σκει-

ο λο γι κά ή και η θι κά κρι τή ρι α, ό χι ό μως και 

με κοι νω νι ο λο γι κά. Εί ναι, λοι πόν, ι δι αί τε ρα 

δύ σκο λο, αν ό χι α δύ να το, να συν δέ σει 

κα νείς με αυ τά, πρα γμα τι κά, τη λει τουρ-

γί α και την ύ παρ ξη των α ξι ών. Έ τσι ό μως 

εί ναι α δύ να τη η αι τι ο λό γη ση συ νυ πάρ ξε ως 

«α θρη σκευ τι κό τη τας» και α ξι ών.

Α ντί θε τα, μι α κοι νω νι ο λο γι κή προ σέγ-

γι ση ο δη γεί σε ο λό τε λα δι α φο ρε τι κή ε κτί-

μη ση, α φού με κοι νω νι ο λο γι κά δε δο μέ να 

εί ναι δυ να τό να ε πι ση μά νου με «θρη σκευ τι-

κή συ μπε ρι φο ρά», και μά λι στα με έ ντο νες 

βι ω μα τι κές ε ξάρ σεις, ε κεί που κη ρύσ σε ται 

ε πί ση μα ο α θε ϊ σμός, και η θρη σκευ τι κή 

πί στη έ χει πε ρι πέ σει σε εκ κο σμι κευ μέ νο 

η θι κι σμό ή και μα ρα σμό8. Έ τσι, πα ρό τι φαί-

νε ται ό τι οι α ξί ες ε πι βάλ λο νται α πό κά ποι ο 

έ ξω-α το μι κό πλαί σι ο, που μπο ρεί να εί ναι η 

κοι νω νί α, ο ορ γα νι σμός, ο θε σμός ή κά ποι ο 

σύ στη μα ι δε ών, αρ χών ή δι α τά ξε ων, τε λι κά 

η α πο δο χή ή η α πόρ ρι ψή τους ε ξαρ τά ται 

α πό τη συ γκε κρι μέ νη αν θρώ πι νη ύ παρ ξη, 

που τις κρί νει μέ σα στα πε ρι θώ ρι α των 

προ σω πι κών της πί στε ων, πε ποι θή σε ων 

και βι ω μά των9. Η αν θρώ πι νη αυ τή α ντί-

δρα ση εί ναι και α να πό φευ κτη και λο γι κή. 

Ό ταν μί α α ξί α εί ναι έ ξω α πό την εμ βέ λει α 

των προ σω πι κών πε ποι θή σε ων και την 

α ντο χή των α ντί στοι χων βι ω μά των, τό τε 

η α ξί α αυ τή εί ναι λο γι κό να μέ νει έ ξω α πό 

την προ ο πτι κή της προ σέγ γι σης, έ ξω α πό 

τους στό χους γι α την κα τά κτη σή της.

Λο γι κά, λοι πόν, δεν μπο ρού με να α να-

μέ νου με αυ το θυ σί ες α πό τους δει λούς, 

α γά πη α πό ε κεί νους που ε μπο τί στη καν με 

α ξε πέ ρα στο μί σος, δι και ο σύ νη α πό ό σους 

ταυ τί στη καν με τη βί ω ση της α δι κί ας, δι εκ-

δί κη ση της ε λευ θε ρί ας α πό ε κεί νους που 

δου λι κά βι ά στη καν να συμ βι βα στούν ή, 

α κό μη, ει ρή νη α πό ό σους υ πο βλέ πουν ποι-

κι λο τρό πως τη γα λή νη και την ευ τυ χί α των 

άλ λων. Πο λύ πε ρισ σό τε ρο δεν εί ναι δυ να τό 

να προ σεγ γί σει την ε λευ θε ρί α της συ νεί δη-

σης ε κεί νος που υ πέ κυ ψε στην ε ξου σί α 

των εν στί κτων ή να βι ώ σει την α νι δι ο τε λή 

α γά πη αυ τός που δέ θη κε κα τα λυ τι κά με 

τον υ πο λο γι σμό και τη σκο πι μό τη τα. 

Οι α ξί ες α παι τούν α νά λο γη το πο θέ τη ση 

α πέ να ντί τους. Προ ϋ πο θέ τουν, γε νι κά, θυ-

σί ες και κό πους, γι α τί δεν εί ναι προ νό μι α 

8 Bλ. P. T i l l i ch, T he S h a k i ng of t he F o u n d a t i o ns, N ew Y o rk 1948, σ. 98, πρβλ. Β. Τ. Γιούλ τση, Κοι νω νιο λο γί α του 
α θε ϊ σμού, Θε μα τι κά ό ρι α και προ βλή μα τα, σσ. 15, 28 (βλ. ει δι κό τε ρα τις τυ πο λο γί ες «α θέ ων - πι στών» που μαρ τυ-
ρούν τη σχε τι κή α ντί φα ση).

9 Βλ. Ν. Κο κο σα λά κης, ό.π. σ. 102.
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της κα τα στρο φής α πό τις δυ νά μεις της α νο μί-

ας, που εν δη μούν στην αν θρώ πι νη κα τά στα-

ση. Στη θρη σκεί α ε πι βε βαιώ νε ται ξα νά και 

πά λι η θεί α τά ξη του κό σμου μπρο στά στην 

α πει λή του χά ους»10. Η κο σμι κή, λοι πόν, 

πρα γμα τι κό τη τα α πει λεί ται α πό έ να πλή θος 

δυ νά με ων, που ι σχυ ρο ποι ούν προ ο δευ τι κά 

την πα ρου σί α τους και ε πι τεί νουν την κα-

τά στα ση της α βε βαι ό τη τας. Πί σω α πό τις 

δυ νά μεις αυ τές, την κυ ρί αρ χη θέ ση κα τέ χει 

πά ντο τε η ε γω κε ντρι κή αν θρώ πι νη ε πι θυ μί α 

γι α αύ ξη ση της ε πιρ ρο ής της πά νω στους 

«άλ λους», στην αν θρώ πι νη κοι νω νί α. Ό μως, 

η αν θρώ πι νη α πει λη τι κή πα ρου σί α δεν εί ναι 

η μό νη. Υ πάρ χουν πί σω της θε α τές ή και 

α θέ α τες κο σμο γο νι κές δυ νά μεις, που α πε-

λευ θε ρώ θη καν εί τε μό νες τους εί τε με τη 

βο ή θει α της ε πι στή μης και της τε χνο λο γί ας 

α πό τη φύ ση, και δη μι ουρ γούν προ βλή μα τα 

συ γκρά τη σης και ε λέγ χου, α φού, και μό νο 

το εν δε χό με νο λά θους στη χρή ση τους, 

δη μι ουρ γεί δι και ο λο γη μέ νους φό βους γι α 

α λυ σί δα κα τα στρο φών. Οι α λό γι στες δυ-

νά μεις της φύ σης, έ ξω α πό την πο ρεί α της 

κο σμι κής τά ξης, με τα βάλ λο νται σε αι τί ες 

φθο ράς και θα νά του, σε α πει λές με γά λης 

έ κτα σης κα τα στρο φών.

Μπρο στά στο δρα μα τι κό αυ τό α δι έ ξο-

ού τε δω ρε ές ού τε, πο λύ πε ρισ σό τε ρο, εύ-

κο λες κα τα κτή σεις, αλ λά ι δε ώ δη, τε λι κοί 

στό χοι και ο ρά μα τα, που τρο φο δο τούν 

α πο κλει στι κά ό σους α γω νί ζο νται και δεν 

λι πο τα κτούν. Εί ναι δυ να μι κοί δεί κτες πο ρεί-

ας που ταυ τό χρο να ω θούν και έλ κουν την 

προ σω πι κό τη τα στη δη μι ουρ γι κή α ντι με τώ-

πι ση του κό σμου. Οι α ξί ες, λοι πόν, και οι 

προ σω πι κό τη τες, και σε τε λι κή ε κτί μη ση η 

θρη σκεί α, μπο ρούν να εκ προ σω πούν τους 

αυ θεντι κούς συ ντε λε στές γι α τη βελ τί ω ση 

της κοι νω νι κής ζω ής και του κό σμου.

Αυ τή η α να πλα στι κή δυ να τό τη τα της 

θρη σκεί ας συν δέ ε ται με την α ντί λη ψη μι-

ας κα τά στα σης, ό που η ε ξο μά λυν ση των 

δι αν θρώ πι νων σχέ σε ων οικο δο μεί ται πά νω 

στην πραγμα τι κό τη τα της ει ρή νης, στην 

α μοι βαι ό τη τα της συν δι αλ λα γής, στη συγ-

χώ ρη ση, που α πο κα θι στά ταυ τό χρο να την 

η θι κή και την κοι νω νι κή ευ ρυ θμί α. Η α ντί-

λη ψη αυ τή εί ναι κοι νή γι α τους ο πα δούς 

ό λων σχε δόν των θρη σκει ών και α πο τε λεί 

πα ράλ λη λα και το μέ τρο των α παι τή σε ών 

τους α πό τη δι κή τους θρη σκεί α. Μά λι στα, 

α πο κτά ι δι αί τε ρη ε πι και ρό τη τα κά θε φο ρά 

που πο λι τι κές, ι δε ο λο γι κές ή κοι νω νι κές 

τά σεις α πει λούν την πα γκό σμι α ι σορ ρο πί α 

και ορ θώ νουν το φά σμα του α φα νι σμού 

και της κα τα στρο φής. 

Ε δώ α πο κτά την πραγ μα τι κή του ση μα-

σί α το ε ρώ τη μα: τι τε λι κά ε πι διώ κει ο ι σλα-

μι κός φοντα με ντα λι σμός; Η α πά ντη ση εί ναι 

γνω στή. Υ πάρ χει μέ σα στην εν νοιο λο γι κή 

ση μα σί α του Τζι χά ντ, αλ λά δεν συμ βι βά ζε-

ται με τις θε με λιώ δεις αρ χές της ορ θό δο ξης 

ι σλα μι κής πί στης. Πο λύ χα ρα κτηρι στι κά την 

πραγ μα τι κό τη τα αυ τή α να λύ ει ο P. Berger 

με τα ε ξής λό για: «Κά θε νό μος ψη φί ζε ται και 

ξα να ψη φί ζε ται για να α πο τρέ ψει την α πει λή 

10 P. B e r g er, T he S o c i al R e a l i ty of R e l i g i on, σ. 53. Η θε τι κή τοπο θέ τη ση του B e r g er έ να ντι του θρη σκευ τι κού φαι-
νο μέ νου, α πο τε λεί μί α α πό τις πι ο σο βα ρές πα ρου σί ες με τα ξύ των κοι νω νι ο λό γων της θρη σκεί ας. Η θε ω ρη τι κή 
του θε με λί ω ση α πο τε λεί τα τε λευ ταί α χρό νι α α ντι κεί με νο σο βα ρής με λέ της με τα ξύ των νέ ων ε ρευ νη τών.

ρού με να α να μέ νου με αυ το θυ-ρού με να α να μέ νου με αυ το θυ-

τους δει λούς, α γά πη α πό ε κεί-

μπο τί στη καν με α ξε πέ ρα στο 

σύ νη α πό ό σους ταυ τί στη-

ση της α δι κί ας, δι εκ δί κη-

ρί ας α πό ε κεί νους που 

στη καν να συμ βι βα στούν.
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δο, μό νη θε σμι κή και πνευ μα τι κή σφαί ρα, 

α πό την ο ποί α ο άν θρω πος μπο ρεί να α να-

μέ νει α πα ντήσεις, αλ λά α κό μη και υ πέρ βα-

ση της α γω νί ας και του φό βου, πα ρα μέ νει η 

θρη σκεί α. Α κρι βώς γι’ αυ τό οι η θι κές, πνευ-

μα τι κές και θρη σκευ τι κές α ξί ες, ό χι μό νο 

στο πα ρελ θόν, αλ λά ι δι αί τε ρα στις η μέ ρες 

μας, έ χουν συν δε θεί με την κα τά στα ση της 

πνευ μα τι κής υ γεί ας11. Η σχέ ση α νά με σα στη 

θρη σκεί α και τις α ξί ες φαί νε ται ό τι α πο τε-

λεί την α φε τη ρί α της προ σπά θειας για τη 

διευ θέτη ση των κο σμι κών και κοι νω νι κών 

α ντι θέ σε ων. Αυ το νό η τη εί ναι γι’ αυ τό η ση-

μα σί α της θρη σκεί ας στην κοι νω νι κή ζω ή. 

Η σύγ χρο νη κοι νω νιο λο γι κή έ ρευ να ό χι 

μό νο στην πε ρι ο χή του θρη σκευ τι κού φαι-

νο μέ νου, αλ λά και σε ό λες τις δι α χρο νι κές 

πτυ χές του πο λι τι σμού, ε πε σή μα νε πλή θος 

δε δο μέ νων που μαρ τυ ρούν την ου σια στι κή 

σχέ ση θρη σκεί ας και α ξιών12. 

Λο γι κά, λοι πόν, η διά σπα ση της παρα-

πά νω σχέ σης ο δη γεί σε τρα γι κά λά θη με 

δρα μα τι κές συ νέ πειες στη ζω ή, τις κοι νω-

νί ες και τους αν θρώ πι νους πο λι τι σμούς. 

Στην κα τεύ θυν ση αυ τή συ νείρ γη σαν ό λες 

οι γνω στές θε ω ρη τι κές ή πρα κτι κές α πο-

λυ το ποι ή σεις της αν θρώ πι νης α ξί ας, που 

τε λι κά, α ντί να ε ξευ γε νί σουν τον άν θρω πο, 

προ ώ θη σαν τον α το μι σμό, τον μη δε νι σμό, 

τον ευ δαι μο νι σμό και τον α θε ϊ σμό. Την ί δι α 

ευ θύ νη ε πι ση μαί νου με και στις α ντι λή ψεις 

που γέν νη σε η κυ ρι αρ χί α της μη χα νής, 

α φού με τέ βα λε τον άν θρω πο σε ε ξάρ τη μά 

της και την ψυ χή του σε δευ τε ρεύ ου σα 

«θε ωρη τι κή» ή «μνη μει α κή α ξί α». Στον πο λι-

τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά 

ό τι δεν προ βλέ πε ται θέ ση γι α τέ τοι α λει-

τουρ γί α, δη λα δή τη λει τουρ γί α της ψυ χής. 

Τους δύ ο τε λευ ταί ους αι ώ νες οι ι δε ο λο γί ες 

και η τε χνο λο γί α προ έ βα λαν ε πί μο να τον 

άν θρω πο ως μέ τρο α ξί ας και πο λι τι σμού, με 

α πο τέ λε σμα την α πο θέ ω σή του. Η α πο θέ ω-

ση αυ τή ό μως συ νο δεύ θη κε α πό μι α δι ά χυ-

τη αί σθη ση προ ο δευ τι κής α πο δυ νά μω σης 

της πνευ μα τι κής του ποιό τη τας και μι ας 

χρε ω κο πί ας της θρη σκευ τι κής του πί στης.

Η πα ρα κο λού θη ση της πα ράλ λη λης 

πο ρεί ας θρη σκεί ας και πο λι τι σμού α πέ κτη-

σε στον αιώ να μας μι α ι δι αί τε ρη ση μα σί α 

με τά την πο ρεί α της α πο θέ ω σης κά ποι ων 

ι δε α λι στι κών σχη μά των, που αμ φι σβή τη-

σαν γε νι κά τις θρη σκεί ες και υ πέ δει ξαν 

τύ πους πο λι τι σμού χω ρίς με τα φυ σι κούς 

προ σα να το λι σμούς και α νά γκες, χω ρίς 

Θε ό. Οι τά σεις αυ τές α να πτύ χθη καν, ως 

γνω στόν, μέ σα στο κλί μα των ι δε ο λο γι κών 

α πο λυ το ποι ή σε ων του Hegel, που σφρά γι-

σε τη με τα γε νέ στε ρη σκέ ψη και πρό σφε ρε 

θε ω ρη τι κό βά θρο γι α τη θε σμο ποί η ση της 

α πο θε ω μέ νης δύ να μης σε ό λα τα ε πί πε δα 

του πο λι τι σμού13. Στο ί δι ο βά θρο στή θη κε 

και το νι τσε ϊ κό ό ρα μα του «υ πε ραν θρώ-

που» και η μαρ ξι στι κή α πο θέ ω ση του «προ-

λε τα ρι ά του» και η φρο ϋ δι κή προ βο λή της 

κυ ρι αρ χί ας του «libido». Τα ο ρά μα τα ε κεί να 

έ γι ναν τε λι κά, τα αν θρω πο λο γι κά και κοι-

11 Πε ρισ σό τε ρα βλ. L. Weatherhead, Psychology, Religion and Healing, London 1951, σσ. 62 κ.ε.
12 Ει δι κό τε ρα γι α τη σχέ ση θρη σκεί ας και πο λι τι στι κών α ξι ών βλ. στο κλα σι κό έρ γο του E. B.T a y l or, Primit i ve 

C u l t u re, L o n d on 1871, σσ. 109-146.
13 Εί ναι γνω στή η πα ρα τή ρη ση του S. K i e r k e g a a rd γι α την πνευ μα τι κή δη μι ουρ γί α του G. F. H e g el, που θε ω ρεί 

υ πέρ λα μπρο οι κο δό μη μα, α πό το ο ποί ο ό μως βγά ζει τε λι κά τον άν θρω πο, γι α να τον ε γκα τα στή σει σε πα ρά πλευ-
ρη κα λύ βα. Οι συ νέ πει ες ξε κι νούν α πό τις ευ αι σθη σί ες του στο χα στή να υ πη ρε τή σει την «α ντι κει με νι κό τη τα», που 
εί ναι κα τά βά ση προ βο λή της συλ λο γι κό τη τας, με ταυ τό χρο νη υ πο τί μη ση της προ σω πι κής ι δι αι τε ρό τη τας. Στη 
βά ση αυ τή τα φι λο σο φι κά σχή μα τα και οι ι δε ο λο γί ες που α κο λου θούν, θα κτί σουν τον κό σμο της κυ ριαρ χί ας 
και της ε ξου σί ας, και με το πρό σχη μα της υ πη ρέ τη σης του αν θρώ που θα τον κα τα δου λώ σουν ο λο κλη ρω τι κά. 
Πρβλ. Τ. Τζα μα λί κος, Ελ λη νι σμός και αλ λο τρί ω ση (η ευ ρω πα ϊ κή πρό κλη ση), Α θή να 1982, σ. 106. Ε πί σης Α. Τερ ζά κη, 
Έ νας με τα βαλ λό με νος κό σμος. Δο κί μι α, Α θή να 1983, σσ. 29, 61-61, 136-138.
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νω νι κά πρό τυ πα των με τα βι ο μη χα νι κών 

κοι νω νι ών. Σε τέ τοι α πρό τυ πα ε ντό πι σαν 

προ φη τι κά δύ ο δι ο ρα τι κοί στο χα στές του 

αι ώ να μας, ο Aldous Huxley και ο George 

Orwell, τους κιν δύ νους α πό την «α λα ζο νεί α 

14 Βλ. το έρ γο του πρώ του: Brave New World, Los Angeles 1932, ό που α να λύ ε ται το δρά μα ε νός κό σμου σαν 
τον ση με ρι νό, κά τω α πό τις α πει λές των με τα βι ο μη χα νι κών και με τα τε χνο λο γι κών αλ λοι ώ σε ων της αν θρώ πι νης 
ύ παρ ξης. Ε πί σης βλ. τα έρ γα του δευ τέ ρου: Animal Farm, London 1945, που εί ναι η φα ντα στι κή πο λι τι κή σά τι ρα 
μιας α ό ρι στης ε πο χής, ό που σε έ ναν τύ πο πο λι τεύ μα τος α πό λυ της λα ϊ κής κυ ρι αρ χί ας «ό λοι εί ναι με τα ξύ τους ί σοι, 
αλ λά με ρι κοί εί ναι πι ο ί σοι α πό τους άλ λους» και το 1984, London 1949, που εί ναι έ να μυ θι στό ρη μα ε πι στη μο νι κής 
φα ντα σί ας, στις λε πτο μέ ρει ες του ο ποί ου ση μει ώ νε ται με ι δι αί τε ρη ευ αι σθη σί α ο α παν θρω πι σμός, που α πει λεί 
τον κό σμο μας, που σα γη νεύ τη κε α πό τις ο λο κλη ρω τι κές τά σεις του τε χνο λο γι κού πο λι τι σμού.
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της δύ να μης»14. Η α λα ζο νεί α φαί νε ται να εί-

ναι και πά λι η υ πεύ θυ νη-έ νο χος των ε κτρο-

πών του πο λι τι σμού, ε νός πο λι τι σμού, που 

έ χα σε την ι σορ ρο πί α α νά με σα στις υ λι κές 

και με τα φυ σι κές α να ζη τή σεις του.
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Η 
Α φρι κή θε ω ρεί ται 

ένας α πό τους κο ρυ φαί-

ους α να λυ τές διε θνών 

και στρα τιω τι κών θε μά των, ως η 

ή πει ρος που θα δια δρα μα τί σει κα θο-

ρι στι κό ρό λο για την πα γκό σμια ασφά-

λεια τον 21ο αιώ να. Με τά α πό συ ζη τή-

σεις και με λέτες που έ λα βαν χώ ρα στις 

Η ΠΑ και στην έ δρα των Α με ρι κα νι κών 

δυ νά με ων Ευρώ πης (EUCOM, KELLEY 

BARRACKS - Στουτ γάρ δη), α πο φα σί στη-

κε στις 6 Φε βρουα ρί ου 2007 η σύ στα ση 

της AFRICOM ως ε νιαί ας δια κλα δι κής 

διοι κή σεως. Πα ρό μοιες Διοι κή σεις έ χουν 

οι Η ΠΑ ως UNIFIED (ε νο ποι η μέ νες) με 

χώ ρους ευ θύ νης και δρα στη ριο τή των 

σε διά φο ρες η πεί ρους, ό πως η EUCOM 

ÔÁ ÍÅ Á Ó×Å ÄÉÁ - Á ÖÑÉ ÊÇ

KEIMENO: Δρ Α θα νά σιος Ε. Δρού γος

Στρα τιω τι κός Α να λυ τής - Διε θνο λό γος,

Ει δι κός σε θέ μα τα Διε θνούς Α σφά λειας

ÔÁ ÍÅ Á Ó×Å ÄÉÁ - Á ÖÑÉ ÊÇ
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(Ευ ρώ πη), η PACOM (Α σί α - Ει ρη νι κός), 

η SOUTHCOM (για τη Λα τι νι κή Α με ρι κή 

και Κα ρα ϊ βι κή), η CENTCOM (για τη Μέ-

ση Α να το λή - Αφ γα νι στάν - Πα κι στάν), 

η NORTHCOM (για τη Βό ρεια Α με ρι κή), 

αλ λά και κά ποιας άλ λης μορ φής διοι-

κή σεις, ό πως η Ε νο ποι η μέ νη Διοί κη ση 

Η ΠΑ - Νό τιας Κο ρέ ας στην Κο ρε α τι κή 

χερ σό νη σο.

Μέ χρι σή με ρα η Α φρι κα νι κή Ή πει ρος α πό 

πλευ ράς Η ΠΑ ή ταν χω ρι σμέ νη σε τρεις 

ε πι μέ ρους α νώ τα τες, ε νιαί ες δια κλα δι κές 

διοι κήσεις (EUCOM - PACOM - CENTCOM).
 Στην EUCOM με έ δρα τη Στουτ γάρ-

δη εί χαν ε ντα χθεί ό λες οι Α φρι κα νι κές 

χώ ρες, με ε ξαί ρε ση τη Μα δα γα σκά ρη και 

τα νη σιω τι κά συ μπλέγ μα τα των νήσων 

Μαυ ρι κί ου και Σε ϋ χελ λών, (που α νή κουν 

στην PACOM του Ει ρη νι κού με έ δρα τη 

Χα βά η), κα θώς και των κρα τών Αι γύ-

πτου - Σου δάν - Ε ρυ θραί ας - Τζι μπου τί 

- Αι θιο πί ας - Σο μα λί ας - Κέ νυας, που εί-

χαν ε ξαρχής ε ντα χθεί στη CENTCOM, με 

κε ντρι κό στρα τη γεί ο στην πε ριο χή της 

βά σης TAMPA στη Φλό ρι ντα και προ ω-

θη μέ νο στρα τη γεί ο -λό γω των ε πι χει ρή-

σε ων IRAQI FREEDOM και ENDURING 

FREEDOM σε Ι ράκ και Αφ γα νι στάν- στην 

Αε ρο πο ρι κή Βά ση Αλ-Ουέ ντε ϊ ντ στο Κα-

τάρ μέ σα στον Περ σι κό Κόλ πο. Με τη 

σύ στα ση της AFRICOM ό λες οι χώ ρες 

θα α νή κουν στη νέ α διοί κη ση πλην της 

Αι γύ πτου, που θα πα ρα μεί νει στη Ζώ νη 

Ευ θύ νης της CENTCOM, και των νή σων 

Μα δα γα σκά ρης - Μαυ ρι κί ου - Σε ϋ χελ λών 

που θα πα ρα μεί νουν στη Ζώ νη Ευ θύ νης 

της PACOM. Η με ταβα τι κή «μορ φή» της 

AFRICOM ε πί του πα ρό ντος εί ναι στη 

Στουτ γάρ δη, ε νώ στρα τιω τι κοί και δι-

πλω μα τι κοί πα ρά γο ντες των Η ΠΑ έχουν 

ε πι σκε φθεί σει ρά χω ρών με σκο πό τη 

μό νι μη πα ρου σί α ε πι τε λεί ου σε Αφρι-

κα νι κή χώ ρα (έ χουν ε ξε τα σθεί οι πε ρι-

πτώ σεις του Μα ρό κο, της Αλ γε ρί ας, της 

Αι θιο πί ας, της Κέ νυας, της Σε νε γά λης 

και της Γκά να. Ε κτι μά ται ό τι η AFRICOM 

θα εί ναι ε πι χει ρη σια κά έ τοι μη το 2008, 

ε νώ οι Η ΠΑ δεν θα δια τη ρούν μό νι μες 

βά σεις στην Α φρι κή αλ λά πολ λές, οι 

ο ποί ες θα χρη σι μο ποιού νται α νά λο γα 

με τις κρί σεις και τον σχε δια σμό για την 

α ντιμε τώ πι σή τους. Ση μειώ νε ται ό τι με τά 

την 11η Σε πτεμβρί ου οι Η ΠΑ δια τη ρούν 

μο νά δες, Ει δι κές Δυ νά μεις και συμ βού-

λους σε 43 α πό τις 53 συ νο λι κά χώ ρες 

της Α φρι κα νι κής Η πεί ρου. Ε πι κε φα λής 

της με τα βα τι κής δο μής της AFRICOM 

ήταν για κά ποιους μή νες ο Α ντι ναύ αρ χος 

ROBERT MOELLER USN, ε νώ στα μέ σα 

Ιου λί ου 2007 ο ρί στη κε ως πρώ τος Διοι κη-

τής της AFRICOM ο Στρα τη γός WILLIAM 

E (KIP) WARD, ο μο να δι κός έγ χρω μος 

α ξιω ματι κός τεσ σά ρων α στέ ρων του 

Α με ρι κα νι κού Στρα τού. 

Η Α φρι κή θα δια δρα μα τί σει κα θο ρι-
στι κό ρό λο τα ε πό με να χρό νια, για τί:

 Υ πάρ χουν αυ ξη μέ νες ε νερ γεια κές 

α παι τήσεις των Η ΠΑ, λό γω στρα τη γι κής 

α να βάθ μι σης του Κόλπου της Γου ϊ νέ α, 

του Δέλ τα του Νί γη ρα, των πε ριο χών της 

Α γκό λα - Κα μπί ντα και του νη σιω τι κού 

συ μπλέγ μα τος Σά ο-Το μέ και Πρίν σι πε.

 Ση μειώ νε ται η πα ρου σί α πολ λών 

και α κραί ων τά σε ων Ι σλα μι κών και άλ λων 

ο μά δων (νό τια της Σα χά ρας), που δια τη-

ρούν ε πα φές με το τρο μο κρα τικό δί κτυο 

της AL QAEDA. Το ί διο συμ βαί νει και με 

διά φο ρα Σα λα φι στι κά κι νήμα τα στην Αλ-

γε ρί α, στην Τυ νη σί α, στη Λι βύ η και στο 

Μα ρό κο, που ε πι διώ κουν την α να τρο πή 

των κα θε στώ των των χω ρών. Ι διαί τερα 
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ε πι κίν δυ νη εί ναι η πα ρου σί α του SALAFIST 

GROUP FOR CALL AND COMBAT (GSPC) 

στην Αλ γε ρί α, που ευ θύ νε ται για δε κά δες 

ε πι θέ σεις τα τε λευ ταί α χρό νια και α πο-

τελεί τον βα σι κό πυ ρή να της AL QAEDA 

στο Μά γκρε μπ (Βό ρεια Α φρι κή).

 Η έ ξαρ ση των φο ντα με ντα λι στι κών 

δρα στη ριο τή των στο Κέ ρας της Α φρι κής 

(Αι θιο πί α - Σο μα λί α - Τζι μπουτί - Σου δάν), 

και η εγ γύ τη τα (γε ω γρα φι κή και θρη σκευ-

τι κή) με την Α ρα βι κή Χερσό νη σο προ κα-

λεί εύ λο γες α νη συ χί ες (α σφά λεια Στε νών 

της Ε ρυ θράς Θά λασ σας).

 Οι Η ΠΑ τα τε λευ ταί α χρό νια έ χουν 

αυ ξή σει την ε πιρ ρο ή τους στην Α φρι κή 

μέ σω διά φο ρων οι κο νο μι κών, ει ρη νευ τι-

κών και άλ λων προ γραμ μά των υ πο στή-

ρι ξης των το πι κών πλη θυ σμών και στρα-

τιω τικών δυ νά με ων. Πα ράλ λη λα, οι Η ΠΑ 

έ χουν δώ σει προ νο μια κό κα θε στώς σε 

ο ρι σμέ να κρά τη μέ σω του MILLENNIUM 

CHALLENGE ACCOUNT (οι κο νο μι κή 

- ε μπο ρι κή στή ρι ξη), κα θώς και στην 

εκ παί δευ ση σε θέ μα τα ει ρη νευ τι κο-αν-

θρω πι στι κών επι χει ρή σε ων σε διά φο ρα 

κρά τη της Δυ τι κής και Α να το λι κής Α φρι-

κής (π.χ. προγράμ μα τα ACRI, συμ με το χή 

Ει δι κών Δυ νά με ων σε αντι τρο μο κρα τι κή 

εκ παί δευ ση το πι κών στρα τών κ.ά.). Ι διαί-

τε ρα ση μα ντι κή είναι η πα ρου σί α ει δι κών 

α πό τις Η ΠΑ μέ σω προ γραμ μά των για 

την α ντι με τώ πιση του AIDS και άλ λων 

α σθε νειών (π.χ. ε λο νο σί α, δυσε ντε ρί α, 

η πα τί τι δα, ιός EBOLA κ.ά.), κα θώς και η 

πραγ μα το ποί η ση πολ λών α σκή σε ων της 

κα τη γο ρί ας MEDFLAG, για τη α ντι με τώ πι-

ση ε πι δη μιών κ.ά.

 Η α δυ να μί α των κα θε στώ των να 

α ντι με τω πί σουν ε σω τε ρι κές α ντιπα ρα-

θέ σεις, οι εμ φύ λιοι πό λε μοι, η ε πε κτα τι-

κή πο λι τι κή της Κίνας στην Α φρι κα νι κή 

Ή πει ρο (Α γκό λα - Νι γη ρί α - Σουδάν), η 

τρα γι κή κα τά στα ση στο DARFUR του 

Δυ τι κού Σου δάν (ό που πραγ μα το ποιεί-

ται γε νο κτο νί α του Α φρι κα νι κού πλη-

θυ σμού α πό το Α ρα βι κό κα θε στώς του 

Στρα τη γού OMAR EL BASHIR), η χα ώ δης 

κα τά στα ση στη Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α του 

Κον γκό στις Με γάλες Λί μνες, ώ θη σαν 

τις Η ΠΑ να προ χω ρή σουν στη σύ στα ση 

της AFRICOM.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η AFRICOM θα 

εί ναι Ει δι κής φύ σης Διοί κη ση, α φού θα 

ε πι κε ντρώ νε ται και σε πολ λά μη α ποκλει-

στι κά στρα τιω τι κής φύ σης ζη τή μα τα, (π.χ. 

κα τα πο λέ μη ση του AIDS - πα ρο χή υ πο στή-

ρι ξης για α νά πτυ ξη χω ρών, ε νερ γεια κή 

α σφά λεια, εκ παί δευ ση μο νά δων δια φό-

ρων κρα τών για ει ρη νευ τι κές α πο στο λές, 

αν θρω πι στι κή υ πο στή ρι ξη, πα ρο χή ασφά-

λειας στο Πα γκό σμιο Πρω τά θλη μα Πο δο-
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σφαί ρου στη Νό τια Α φρι κή το 2010, κα-

ταπο λέ μη ση της δια κί νη σης ναρ κω τι κών 

και παι διών, α πο ναρ κο θέ τη ση πε ριοχών, 

σε μι νά ρια χει ρι σμού κρί σε ων για αν θρω-

πι στι κές κα τα στρο φές κ.ά.). Θα είναι η 

μο να δι κή διοί κη ση των Η ΠΑ, της ο ποί ας 

ο Υ πο διοι κη τής θα εί ναι υ ψη λού ε πι πέ-

δου δι πλω μά της, διο ρι ζό με νος α πό τον 

Πρό ε δρο των Η ΠΑ. Η AFRICOM θα δί δει 

ι διαί τε ρη βα ρύ τη τα στα θέ μα τα συλ λο γής 

πλη ρο φο ριών, κα θώς και στις Ει δι κές Δυ-

νά μεις οι ο ποίες θα δρα στη ριο ποιού νται 

σε εκ παί δευ ση κα θώς και διευ ρυ μέ νες 

ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις (PSYOPS).

Πέ ραν των Η ΠΑ, το ΝΑ ΤΟ και η Ε Ε 

έ χουν δια δρα μα τί σει υ πο στη ρι-

κτι κό ρό λο σε διά φο ρες ε ξε-

λί ξεις στην Α φρι κή τα τε λευ-

ταί α χρό νια, ό πως:

 Πα ρου σί α Ευ ρω πα ϊ κών 

Δυ νά με ων και Πα ρα τη ρη τών 

στη Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α του 

Κον γκό για την ε πι τή ρη ση 

των ε κλο γών αλ λά και για 

τον έ λεγ χο της πε ριο χής ITURI 

(ε πι χεί ρη ση ARTEMIS).

 Η Ε Ε δια τη ρεί πά ντο τε μί α δύ να μη 

πα ρα τη ρη τών στις Με γά λες Λίμνες της 

Α φρι κής, ε νώ δεν έ χουν α πο κο πεί οι ε πα-

φές των Γάλ λων και Βρε τα νών με υ πο λο γί-

σι μα Α φρι κα νι κά κρά τη, ό πως της Γαλ λί ας 

στην Α κτή του Ε λε φα ντο στού, αλ λά και 

των Βρε τα νών στη Σιέ ρα Λε ό νε - Λι βε ρί α 

(α πό κοι νού με τις Η ΠΑ).

 Το ΝΑ ΤΟ συν δρά μει στη με τα φο-

ρά δυ νά με ων της Α φρι κα νι κής Έ νωσης 

στο Σου δάν, 

κα θώς 
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και στα σύ νο ρα με το Τσα ντ. Ση μειώ νε-

ται ό τι α ε ρο σκά φη (με ταγω γι κά) α πό 

διά φο ρα κρά τη του ΝΑ ΤΟ έ χουν με τα-

φέ ρει στις α νω τέρω πε ριο χές στρα τιώ-

τες α πό τη Ρουά ντα, τη Σε νε γά λη και τη 

Νι γη ρί α.

 Σε διά φο ρα Να το ϊ κά Σχο λεί α, αλ-

λά και στο GEORGE MARSHALL CENTER 

στη Βαυα ρί α, δε κάδες α ξιω μα τι κοί α πό 

Α φρι κα νι κές χώ ρες πα ρα κο λου θούν διε-

θνή σε μι νά ρια, ενώ οι Η ΠΑ προ ω θούν 

το AFRICAN CENTER του NATIONAL 

DEFENSE UNIVERSITY με πάρα πολ λά 

ε πι μέ ρους εκ παι δευ τι κά προ γράμ μα τα. 

MOBILE TEAMS ε πι σκέ πτο νται διά φο ρες 

χώ ρες της Α φρι κής και εκ παι δεύ ουν 

Α φρι κα νούς α ξιω μα τι κούς, ε νώ εί ναι 

πά ρα πολλές οι α σκή σεις του Α με ρι κα-

νι κού Ναυ τι κού με ό λα τα κρά τη της 

Δυ τι κής, Νό τιας και Α να το λι κής Α φρι κής. 

Στα πλαί σια της Να το ϊ κής Ε πι χεί ρη σης 

ACTIVE ENDEAVOUR στη Με σό γειο για 

την α ντι με τώ πι ση της τρο μο κρα τί ας στον 

θα λάσσιο χώ ρο, ναυ τι κές δυ νά μεις του 

ΝΑ ΤΟ συ νερ γά ζο νται με α ντί στοι χες του 

Μα ρό κο, της Αλ γε ρί ας, της Τυ νη σί ας, της 

Μαυ ρι τα νί ας και πι θα νό τα τα προ σε χώς 

της Λι βύ ης. (Α με ρι κα νοί ε πίση μοι ε πι σκέ-

φθη καν την Τρί πο λη και συ ζή τη σαν με τη 

Λι βυ κή κυ βέρ νη ση, την πι θα νό τη τα ε πα-

νερ γο ποί η σης της α ε ρο πο ρι κής βά σης 

Γουά λας, η ο ποί α έ χει χρη σι μο ποι η θεί 

α πό τους Συμμά χους στον Β΄ Πα γκό σμιο 

Πό λε μο κα θώς και α πό τους Α με ρι κα νο-

βρε τα νούς μέ χρι το 1969, χρο νιά κα τά 

την ο ποί α εκ δη λώ θη κε το Κα ντα φι κό 

πρα ξι κό πη μα κατά του Βα σι λέ α Ι ντρίς).

Η AFRICOM θα έ χει έ ναν ι διαί τε ρα 

«λεπτε πί λε πτο» ρό λο να ε πι τε λέ σει, λό-

γω της πα ρου σί ας Μου σουλ μα νι κών 

αλ λά και μη-Μου σουλ μα νι κών πλη θυ-

σμών, ε νώ τα σύ νο ρα των Α φρι κα νι κών 

κρα τών δεν έ χουν κα θο ρι σθεί βά σει 

ει δι κών συμ φω νιών. Π.χ., στον εμ φύ λιο 

πό λε μο του Κον γκό, ε νε πλά κη σαν στρα-

τιω τι κές δυ νά μεις α πό τη Ρουά ντα, την 

Ουγκά ντα, το Μπου ρού ντι, την Α γκό λα, 

τη Ζι μπά μπουε, τη Ζά μπια, κ.ά., ε νώ το 

ί διο έ χει συμ βεί στη διάρ κεια των εμ φυ-

λιο πο λε μι κών συρ ρά ξε ων στο Σου δάν, 

στο Τσα ντ, στη Λι βε ρί α και στην Α κτή 

του Ε λε φα ντο στού, με α πρό βλε πτες ε πι-

πτώ σεις για τους πλη θυ σμούς των κρα-

τών. Σύμ φω να με ε κτι μή σεις, η Αι θιο πί α, 

η Νι γη ρί α, η Ρουά ντα, η Σε νε γά λη και 

η Νό τια Α φρι κή, θε ω ρού νται ως χώ ρες 

που δια τη ρούν υ πο λο γί σι μες ως «πο λύ 

στε νές» σχέ σεις με τις Η ΠΑ. Η Αι θιο πί α 

πρό σφα τα με στρα τιω τι κή κάλυ ψη α πό 

τις Η ΠΑ ε πε νέ βη στη Σο μα λί α και α νέ-

τρε ψε το κα θε στώς των Ι σλα μικών Δι-

κα στη ρί ων. Η Ρουά ντα και η Ου γκάντα 

συν δρά μουν με στρα τιω τι κές δυ νά μεις 

σε διά φο ρες ε πι χει ρήσεις στην Α φρι κή, 

ε νώ η Ζι μπά μπουε και το Σου δάν εί ναι 

οι δύ ο χώ ρες που βρί σκο νται στο στό-

χαστρο της διε θνούς κοι νό τη τας, με τους 

Κι νέ ζους (πρώ τι στα), και τους Ρώ σους 

(δευ τε ρευό ντως), να υ πο στη ρί ζουν τα κα-

θε στώ τα του BASHIR και του MUGABE.

Η Α ΝΤΙ ΤΡΟ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ ΚH ΔΙA ΣΤΑ ΣΗ

 Με τά την 11η Σε πτεμ βρί ου 2001, 

οι Η ΠΑ προ χώ ρη σαν στην υ ιο θέ τη ση του 

PAN SAHEL INITIATIVE που προ βλέ πει 

την εκ παί δευ ση Στρα τιω τι κών Μο νά δων 

α πό το Μά λι, το Τσα ντ, το Νί γη ρα και 

τη Μαυ ρι τα νί α, κα θώς και τη συ νερ γα-

σί α σε ζη τή μα τα α ντι τρο μο κρα τί ας α πό 

Ει δι κές Δυ νά μεις (SPECIAL FORCES). Το 

πρόγραμ μα άρ χι σε το 2002, στα πλαί σια 

του Πα γκό σμιου Πο λέ μου κα τά της Τρο-

μο κρατί ας (GWOT).
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 Το PAN SAHEL INITIATIVE διευ ρύν-

θη κε το 2004 μέ σω του TRANS-SAHARA 

COUNTER TERRORISM INIT IATIVE 

(TSCTI), στο ο ποί ο πέ ραν των α νω τέ-

ρω τεσ σά ρων κρα τών έ χουν ε ντα χθεί η 

Αλ γε ρί α, το Μα ρό κο, η Σε νε γά λη, η Νι-

γη ρί α, η Τυ νη σί α και η Γκά να, ε νώ δεν 

απο κλεί ε ται σε κά ποια φά ση να ε ντα-

χθεί και η Λι βύ η. Το TSCTI πε ρι λαμ βά νει 

πολ λές α σκήσεις (α ντι τρο μο κρα τι κού 

πλαι σί ου), με κυ ριό τε ρη την ά σκη ση 

FLINTLOCK που πραγ μα το ποιεί ται κά θε 

δύ ο χρό νια με τη συμ με το χή μο νά δων 

α πό ό λες τις χώ ρες. Στο Τσαντ, (που λό-

γω Σου δάν α ντι με τω πί ζει προ βλή μα τα), 

πραγ μα το ποιούνται ει δι κές α σκή σεις 

στα πλαί σια της διευ ρυ μέ νης ε πι χεί-

ρη σης ENDURING FREEDOM κα τά της 

τρο μο κρα τί ας.

 Ση μα ντι κή εί ναι η πρω το βου λί α 

με τα κρά τη της Α να το λι κής Α φρι κής 

(EASTERN AFRICAN COMMUNITY), που 

προ βλέ πει συ νερ γα σί α σε πά ρα πολ λούς 

το μείς με τις στρα τιω τι κές δυ νά μεις της 

Κέ νυας, της Ου γκά ντα, της Ταν ζα νί ας και 

προ σε χώς της Μο ζαμ βί κης.

 Ση μα ντι κή εί ναι η Πρω το βου λί α 

του Κόλπου της Γου ϊ νέ ας, ό που πραγ-

μα το ποιούνται συ γκε κρι μέ νες α σκή σεις 

και ε νέρ γειες Α με ρι κα νι κών Δυ νά με ων 

με τη Νι γη ρί α, τη Γκά να, την Γκα μπό υ, 

την Α γκό λα, το Σά ο-Το μέ και Πρίν σι πε, 

το Τό γκο, τη Σε νε γά λη, τη Γου ϊ νέ α, τη 

Να μί μπια και τη Λι βε ρί α.

 Στο Κέ ρας της Α φρι κής, και συ γκε-

κρι μέ να στο Τζιμπου τί (πρώ ην Γαλ λι κή 

Σο μα λί α), ε δρεύ ει η Ε νιαί α Δύ να μη Κρού-

σης (CJTF-HOA), με τη συμμε το χή των 

Η ΠΑ, αλ λά και άλ λων κρα τών, ό πως της 

Γαλ λί ας και της Γερ μα νί ας, στα πλαί σια 

της α ντιτρο μο κρα τι κής εκ στρα τεί ας μέ-

σω της ENDURING FREEDOM. Α πό ε κεί, 

πα ρα κο λου θού νται διά φο ρες κι νή σεις 

Ι σλα μι στι κών πυ ρή νων και κι νη μά των 

στην Ερυ θραί α και στη γει το νι κή Υε μέ νη 

στα νότια της Α ρα βι κής Χερ σο νή σου.

ΜΕΛ ΛΟ ΝΤΙ ΚEΣ ΠΡΟ Ε ΚΤA ΣΕΙΣ

Ο ε νερ γεια κός το μέ ας, η διευ ρυ μέ νη 

δρά ση ορ γα νώ σε ων που συν δέ ο νται 

με την AL QAEDA, η Κι νεζι κή πα ρου σί α 

στην Α φρι κή, κα θώς και μη-α πο κλει στι-

κά στρα τιω τι κού χα ρα κτή ρα θέ μα τα, θα 

α πα σχο λούν τις Η ΠΑ τα ε πό με να χρό νια. 

Τα πο ρώ δη σύ νο ρα, οι φυ λε τι κές α ντι-

πα ρα θέ σεις, η δια χεί ρι ση των υ δά τι νων 

πό ρων, η πει ρα τεί α σε νέ ες μορ φές και 

τα α δύ να μα κα θε στώ τα, θα προ σθέ τουν 

προ βλή μα τα στον Α μερι κα νι κό σχε δια-

σμό, αλ λά και στο ΝΑ ΤΟ που δια τη ρεί το 

εν δια φέ ρον του για την Α φρι κή. Το Μα ρό-

κο εί ναι μί α α πό τις υ πο ψή φιες χώ ρες να 

φι λο ξε νή σει το Στρα τη γεί ο της AFRICOM, 

ενώ δεν α πο κλεί ε ται και η Γκά να, α φού 

στην πρω τεύ ου σα Άκ κρα ε δρεύ ει έ να 

α πό τα κο ρυ φαί α Ιν στι τού τα για θέ μα-

τα ει ρη νευ τικών α πο στο λών (το KOFI 
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ANNAN PEACEKEEPING INSTITUTE). Άλ-

λες υ πο ψή φιες χώ ρες να φι λο ξε νή σουν 

το HQs της AFRICOM εί ναι η Αλ γερί α, η 

Σε νε γά λη και η Αι θιο πία, ε νώ δεν α πο κλεί-

ε ται και κά ποια έκ πληξη.

Η χώ ρα μας στα δια κά κα λεί ται να 

προ σεγ γί σει την Α φρι κή πιο έ ντο-

να, στα πλαί σια εν δε χό με νων Να το-

ϊ κών - Ευ ρω πα ϊ κών α πο στο λών. Γι’ 

αυ τό, με τα ξύ άλ λων, προ τεί νεται:

 Η ει σα γω γή ε πι μέ ρους προ γραμ μά-

των εκ παί δευ σης για Α φρι κα νούς α ξιω μα-

τι κούς σε ό λες τις Σχο λές των ΕΔ.

 Η έ ντα ξη δια λέ ξε ων στα διά φο ρα 

προ γράμμα τα για Α φρι κα νι κά θέ μα τα.

 Η εν δυ νά μω ση συλ λο γής πλη ρο-

φο ριών για θέ μα τα Α φρι κής α πό τα αρ-

μό δια Ε πι τε λεί α.

 Η προ ώ θη ση συ νερ γα σιών με κρά-

τη ό πως η Νι γη ρί α, η Α γκό λα και η Αι θιο-

πί α, (που ε πι διώ κουν τέ τοιες ε πα φές).

 Η ε νί σχυ ση της πα ρου σί ας α ξιω μα-

τι κών α πό Α φρι κα νι κές χώ ρες στην Α ΔΙ-

ΣΠΟ, (ό πως έ γι νε στην τε λευ ταί α σει ρά 

με την πα ρου σί α δύ ο α ξιω ματι κών α πό 

τη Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α του Κον γκό).

 Διεύ ρυν ση των στρα τιω τι κών και 

ναυ τι κών ε πα φών μας με ό λα τα κρά τη 

της Βό ρειας Α φρι κής.

 Στα δια κή το πο θέ τη ση τριών Α κο-

λού θων Άμυ νας σε θέ σεις-κλει διά στη 

Δυ τι κή, Νό τια και Α να το λι κή Α φρι κή.

 Δια τή ρη ση της ο ρια κής στρα τιω τι-

κής πα ρου σί ας μας στο Σου δάν, κα θώς 

και στα σύ νο ρα Αι θιοπί ας - Ε ρυ θραί ας 

(πα ρα τη ρη τές).

 Πα ρα κο λού θη ση των ε νερ γεια κών 

ε ξε λί ξε ων στην Α φρική μέ σα στα ε πό με-

να χρό νια.

 Δη μιουρ γί α θέ σης α ξιω μα τι κού - 

συν δέ σμου με την AFRICOM, στα πλαί σια 

των α ντί στοι χων ο κτώ χω ρών που έ χουν 

προ ω θή σει τις σχε τι κές ε πα φές.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ιω άν νης Πα ρί σης

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής

Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, 

κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, 

δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο ποί α ζού με, εί ναι, 

σε με γά λο βαθ μό, α πο τέ λε σμα κα τα κτή σε ων, πο λι-

τι κής δια μά χης ή α γώ νων για α νε ξαρ τη σί α. Ω στό σο, ο 

πό λε μος δεν α πο τε λεί α ντι κεί με νο μό νο των στρα τιω τι κών. 

Στη διάρ κεια της ι στο ρί ας η ζω ή των πο λι τών έ χει πά ντοτε 

ε πη ρε α στεί α πό τον πό λε μο, και στη σύγ χρο νη ε πο χή την 

κύ ρια ευ θύ νη για την κα τεύ θυν ση του πο λέ μου την 

έ χουν οι πο λι τι κοί, οι ο ποί οι φυ σι κά εί ναι πο λί τες 

και ό χι ε παγ γελ μα τί ες

 στρα τιω τι κοί. 
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Π
ριν α πό 2.500 χρό νια, ο Σουν Τζου, 

στο πα σί γνω στο πλέ ον βι βλί ο του 

«Η Τέ χνη του Πο λέ μου», πα ρα τη-

ρού σε ότι η υ ψη λο τέ ρου ε πι πέ δου μορ φή 

η γε σί ας ή ταν η κα τα νί κη ση του ε χθρού 

μέ σω της στρα τη γι κής. Ποιος ό μως ε φαρ-

μό ζει αυ τή τη στρα τη γι κή; Η πο λι τι κή ή 

στρα τιω τι κή η γε σί α; Μή πως σε κα θε μί α 

α νή κει η αρ μο διό τη τα υ λο ποί η σης μέ-

ρους της ε θνι κής στρα τη γι κής; Και αν ναι, 

ως υ ψη λής ή στρα τιω τι κής στρα τη γικής; 

Στην πε ρί πτω ση αυ τή, ποια εί ναι η με τα ξύ 

τους σχέ ση και ποια τα ό ρια εντός των 

ο ποί ων ο φεί λει να κι νεί ται κα θε μί α; 

Η σχέ ση πο λι τι κής και στρα τη γι-

κής, α να φο ρι κά με το φαι νό με νο του 

πολέμου, έ χει α πα σχο λή σει πολ λούς 

συγ γρα φείς, στρα τιω τικούς και μη. Σε 

πα λαιό τε ρες ε πο χές τό σο η πο λι τι κή ό σο 

και η στρα τιω τι κή εξου σί α -αλ λά α κό μη 

και η δι κα στι κή και θρη σκευ τι κή- ή ταν συ-

γκε ντρω μέ νες σε έ να πρό σω πο: βα σι λέ α, 

αυ το κρά το ρα ή άλ λης μορ φής η γε μό να, 

ο οποί ος συ χνά η γεί το των στρα τευ μά-

των στο πε δί ο της μά χης. Στις αρ χές 

του 18ου αι. η λέ ξη «στρα τη γι κή», με την 

έν νοια της «τέχνης του στρα τη γού», 

προ στέ θη κε στο στρα τιω τι κό λε ξι λό γιο, 

για να υποδηλώ σει τους με θο δι κούς 

ε λιγ μούς και κι νή σεις που κυριαρ χού σαν 

στην επο χή των αυ στη ρά πε ριο ρι σμέ νων 

πολέ μων. Στις δη μο κρατι κές κοι νω νί ες 

των νε ό τε ρων χρόνων προ έ κυ ψε το πρό-

βλη μα της δια κρίσε ως των λει τουρ γιών 

των δύ ο μορ φών ε ξου σί ας σε ό,τι α φο ρά 

στον πό λε μο. Ε κεί νο το ο ποί ο εί ναι σα φές 

και γε νι κώς α πο δε κτό εί ναι το πρω τεί ο 

της πο λι τι κής ένα ντι της στρα τη γι κής.

Για να κα τα νο ή σου με κα λύ τε ρα το θέ-

μα θα πρέ πει να κά νου με τη διά κρι ση 

μετα ξύ πο λι τι κού και στρα τη γι κού (στρα-

τιω τι κού) σκο πού του πο λέ μου. Ο πρώ τος 

ε ξυ πη ρε τεί ται κα ταρχήν α πό την υ ψη λή 

στρα τη γι κή, ε νώ ο δεύ τε ρος α πό τη στρα-

τιω τι κή στρα τη γι κή, που α πο τε λεί τη βα-

σι κή μορ φή στρα τηγικής. Εί ναι προ φα νές 

ό τι ο στρα τη γι κός σκο πός εί ναι το μέ σο για 

να επιτευ χθεί ο πο λι τι κός σκο πός του πο-

λέ μου. Διό τι, όπως ση μειώ νει και ο Λί ντελ 

Χάρ τ, τα έ θνη δεν κά νουν πό λε μο για χά ρη 

του πολέ μου, αλ λά για να εφαρ μό σουν την 

πο λι τι κή τους. Για τον λό γο αυ τό οι στρα-

τη γι κοί α ντι κειμενι κοί σκο ποί πρέ πει να 

υ πο τάσ σο νται στους πο λι τι κούς α ντι κει με-

νι κούς σκο πούς και να κα τευ θύ νο νται απ’ 

αυ τούς, με την προ ϋ πό θε ση ό τι θα ισχύ ει η 

βα σι κή συν θή κη, ό τι η πο λι τι κή δεν α παι τεί 

ό,τι εί ναι στρα τιω τι κά αδύ να το.

Ο πό λε μος δεν εί ναι πλέ ον α πο κλει-

στι κά στρα τιω τι κό φαι νό με νο. Σή με ρα 

ο πό λε μος έ χει προ σλά βει μια κα θα ρά 

ο λο κλη ρω τι κή μορ φή, δηλα δή διε ξάγε ται 

συγ χρό νως σε διά φο ρα πε δί α, πο λι τι κό, οι-

κο νο μι κό, διπλω μα τι κό, στρα τιω τι κό. Κα τά 

συ νέ πεια και η στρα τη γι κή έ χει ε πεκτα θεί 

σε ό λα αυ τά τα πε δί α και έ χει και αυ τή κα-

τα στεί ο λο κλη ρω τι κή. Έ τσι, χρη σι μο ποι ή θη-

κε ο ό ρος της υ ψη λής στρα τη γι κής (grand 

strategy). Κα τά τον Λί ντελ Χαρ τ ο ρό λος 

της Στρα τη γι κής εί ναι να συ ντο νίζει και 

να διευ θύ νει ό λες τις πη γές ε νός έ θνους, 
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φέ ρει ό τι στρα τη γι κή εί ναι η τέ χνη 

της κα τανομής και της ε φαρ μο γής 

στρα τιω τι κών μέ σων, ό πως ε νό πλων 

δυ νά με ων και ε φοδίων, για την εκ-

πλή ρωση των στό χων της πο λι τι κής 

(Montgomery of Alamein, A History 

of Warfare).

Το συμπέ ρα σμα εί ναι ό τι η στρα-

τη γι κή δεν εί ναι πλέ ον -και δεν μπο-

ρεί να εί ναι- προ νό μιο μό νο των 

στρα τιω τι κών. Αυ τό α κρι βώς έ χει 

δη μιουρ γή σει μια κά ποια σύγ χυ ση 

ως προς τη σχέ ση της στρα τη γι κής 

με την πο λι τι κή, αλ λά και ως προς 

τον α κρι βή ο ρι σμό της. Ε κεί νο, ω στό-

σο, που εκ προ οι μί ου μπο ρούμε να 

πού με εί ναι ό τι η αρ χι κή έν νοια της 

στρα τη γι κής α πο δί δε ται σή με ρα με 

τον ό ρο στρα τιω τι κή στρα τη γι κή, 

προ κειμέ νου να δια κρι θεί α πό τις 

άλ λες δια τά σεις της υ ψη λής στρα-

τη γι κής. Στο υψη λό τε ρο ε πί πε δο, 

η στρα τη γι κή α πο τε λεί την τέ χνη 

και την ε πι στή μη της ανά πτυ ξης και 

της χρη σι μο ποί η σης της πο λι τι κής, 

οι κο νο μι κής, κοι νω νι κο-ψυ χο λο γι-

κής και στρα τιω τι κής ι σχύ ος του 

κρά τους, σύμ φω να με τις κα τευ-

θύνσεις πο λι τι κής, για τη δη μιουρ-

γί α α πο τε λε σμά των τέ τοιων που 

να προ στα τεύ ουν ή να προ ω θούν 

τα ε θνι κά συμ φέ ρο ντα σε σχέ ση με 

άλ λα κρά τη, διε θνείς δρώ ντες ή πε-

ρι στά σεις (Yarger, Strategic Theory 

for the 21st Century: The little book 

on big strategy, 2006).

Πώς α ντι λαμ βάνε ται η πο λι τι κή 

την έν νοια της στρα τη γι κής; Συ χνά ο 

πο λι τι κός χώ ρος ή ακό μη και η πο λι τι κή 

ε πι στή μη, χρη σι μο ποιούν την έν νοια της 

στρα τη γι κής ως μέ σο ε πί τευ ξης πο λι τι-

κών σκο πών. Α να πτύσ σο νται πο λι τι κές 

Ο πό λε μος δεν μπο ρεί να 

διε ξα χθεί πο λι τι κά, ο φεί λει 

ό μως να καθο δη γεί ται πο λι-

τι κά. Η πο λι τι κή και η στρα-

τιω τι κή η γε σί α ο φεί λουν 

να ταυ τί ζο νται εν ό ψει των 

κοι νών τους στό χων. 

ή ο μά δας ε θνών, για την επίτευ ξη του πο-

λι τι κού σκο πού του πο λέ μου: του σκο πού 

που κα θο ρί ζε ται α πό τη βα σι κή πο λι τι κή 

(Liddell Hart, Στρα τη γι κή της Έμ με σης 

Προ σέγ γισης). Ε πί σης, ο Μο ντγκό με ρυ α να-
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να χρη σι μο ποιεί την ι σχύ της οικο νο μι κής 

πιέ σε ως, της δι πλω μα τι κής πιέ σε ως, της 

ε μπο ρι κής πιέ σε ως και -χω ρίς να εί ναι 

μι κρό τε ρης ση μα σί ας- της η θι κής πιέ σε-

ως, για να ε ξα σθε νή σει τη θέ λη ση του 

α ντι πά λου (Liddell Hart).

Η δι πλω μα τί α εί ναι θε με λιώ δης για την 

υ ψη λή στρα τη γι κή. Μέ σω αυ τής μπο ρεί 

έ να κρά τος να σφυ ρη λα τή σει συμ μα χί ες 

ή να α σκή σει πί ε ση σε έ να άλ λο κράτος 

ώ στε να ε πι τευ χθεί, αν εί ναι δυ να τόν, η 

νί κη ή η α πο τρο πή χω ρίς προ σφυγή σε 

πό λε μο. Έ να άλ λο στοιχεί ο της υ ψη λής 

στρα τη γι κής εί ναι ο χει ρι σμός της με τα-

πο λε μι κής ει ρή νης. Ό πως ε πι ση μαί νει ο 

Κλα ούζε βιτ ς, μί α ε πι τυ χη μέ νη στρα τιω τι κή 

στρα τη γι κή μπορεί να εί ναι μέ σο για την 

ε πί τευ ξη ε νός σκο πού, αλ λά δεν εί ναι η 

ί δια ο σκοπός. Υ πάρ χουν πολ λά πα ρα δείγ-

μα τα στην ι στο ρί α ό που η νί κη στο πε δί ο 

της μά χης δεν με τα φρά στη κε σε μα κράς 

διάρ κειας ει ρή νη και α σφά λεια. Στα τυ πικά 

α ντι κεί με να της υ ψη λής στρα τη γι κής πε ρι-

λαμ βά νο νται η ε πι λο γή των κυρί ων έ να ντι 

των δευ τε ρευό ντων θε ά τρων κα τά τον 

πό λε μο, οι γε νι κοί τύ ποι εξο πλι σμών για 

την υ πο στή ρι ξη της βιο μη χα νί ας, κα θώς 

και ποιες διε θνείς συμ μα χί ες ε ξυ πη ρε τούν 

τους ε θνι κούς στό χους.

Εί ναι ση μα ντικό, ι διαί τε ρα στις δη μο-

κρα τι κές κοι νω νί ες, η υ ψη λή στρα τη γι κή 

να γί νε ται α πο δε κτή α πό τον λα ό, κυ ρί ως 

ό ταν α παι τού νται α πό αυ τόν θυ σί ες. Και 

στο σημεί ο αυ τό ο Λί ντελ Χαρ τ ε πι ση μαί-

νει ό τι η υ ψη λή στρα τη γι κή πρέ πει να 

υ πολο γί ζει και να α να πτύσ σει (…) και τις 

η θι κές δυ νά μεις, διό τι για να α να πτυχθεί 

το πνεύ μα και η θέ λη ση του λα ού, συχνά 

οι η θι κές δυνά μεις εί ναι το ί διο σπου δαί-

ος πα ρά γο ντας, ό σο και η κατο χή πιο 

σπου δαί ων μορ φών ι σχύ ος.

Ά παξ και α πο φα σι στεί ο πό λε μος, εί-

στρα τη γι κές στο κα θα ρά πο λι τι κό πε-

δί ο, χω ρίς να έ χει σχέ ση με την διε ξα-

γω γή πο λέ μου. Στην πρά ξη πρό κει ται 

για μια στρα τη γι κή πο λι τι κού μάρ κε τιν-

γκ. Ε δώ μι λά με για «πο λι τι κή στρα τη γι-

κή» ή για «στρα τη γι κή δυ να τό τη τα στη 

σφαί ρα της πο λι τι κής» (“The Strategy of 

Politics”, Bertelsmann Stiftung, 2007). 

Πρέ πει ω στό σο, να δια κρί νου με αυ τές τις 

έν νοιες α πό τη στρατη γι κή που α να φέ ρε-

ται στην α μυ ντι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα 

μιας χώ ρας, δη λαδή στην ε τοι μό τη τα 

α ντί δρα σης και ι κα νό τη τα διε ξα γω γής 

ε πι τυ χούς πο λέμου.

Την υ ψη λή στρα τη γι κή, την α πο φα σί ζει 

κα νο νι κά η πολι τι κή η γε σί α μιας χώ ρας, με 

βά ση δε δο μέ να και ει ση γή σεις που προ έρ-

χο νται α πό την α νώ τα τη στρα τιω τι κή η γε-

σί α, αλ λά και α πό τους άλ λους φο ρείς του 

κρά τους (δι πλω μα τι κούς, οι κο νο μι κούς, 

κ.λπ.). Στην πο λι τι κή α νή κει η ε ξου σί α της 

κη ρύ ξε ως του πο λέ μου αλ λά και της συ-

νά ψε ως της ει ρή νης. Στο πλαί σιο αυ τό η 

πο λι τι κή ο φεί λει να ο ρί ζει τους σκο πούς 

του πο λέ μου και κα τό πιν να α φή νει την 

ε πί τευ ξή τους στους στρα τιω τι κούς. Η στρα-

τη γι κή παίρ νει α πό την πο λι τι κή α πλώς την 

«ε πι χει ρη σια κή της βά ση», υπό την έν νοια 

ό τι η πο λι τι κή, δη λα δή το υ πουρ γι κό συμ-

βού λιο, προσ διο ρί ζει ά παξ δια πα ντός 

την α φε τη ρί α της στρα τη γι κής. Για ό λα 

τα υ πό λοι πα ζη τήμα τα της στρα τιω τι κής 

στρα τη γι κής η δρά ση της πο λι τι κής εί ναι 

μό νο έμμε ση (Παν. Κον δύ λης, 1997).

Η υ ψη λή στρα τη γι κή πρέ πει να υ πο λο-

γί ζει και να α να πτύσ σει τους οι κο νο μικούς 

πό ρους και το αν θρώ πι νο δυ να μι κό των 

κρα τών για να υποστη ρί ζει τα μα χό με να 

στρα τεύ μα τα (...). Α κό μα πε ρισ σό τε ρο, 

η μά χιμη ισχύς δεν εί ναι πα ρά έ να μό νο 

μέ σο α πό τα όρ γα να της στρα τη γι κής, η 

οποί α πρέ πει να λαμ βά νει υπ’ ό ψιν της και 
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ναι α πο λύ τως α να γκαί ο να έ χει ο 

αρ χι στρά τη γος την ε λευ θε ρί α να 

τον διε ξα γά γει ό πως νο μί ζει. Η σύγ-

χρο νη, μά λι στα μορ φή του πο λέ-

μου, κα θι στά α κό μα πιο πε ριτ τές 

τις ο δη γί ες της πο λι τι κής η γε σί ας 

σε ε πι χει ρη σια κά θέ μα τα. Συ νε πώς 

οι υ πο δεί ξεις που μπο ρεί να κά νει 

η κυ βέρ νη ση στον αρ χι στρά τη γο σ’ 

ό τι α φο ρά στον πο λι τι κό σκο πό του 

πό λε μου πε ριο ρί ζο νται σε λί γα πράγ-

μα τα (Συ νταγ μα τάρ χης J. Colin: Les 

Transformations de la Guerre, Paris, 

1912). Η στρα τιωτι κή στρα τη γι κή, 

που α πο τε λεί την αρ χι κή και βα σι κή 

μορ φή στρα τη γι κής, εί ναι έ να α πό 

τα μέ σα για την ε πι τυ χί α της υ ψη λής 

στρα τη γι κής. Ε στιά ζει το εν δια φέ-

ρον της στην ε ναρμό νι ση των στρα-

τιω τι κών μέσων με τους πο λι τι κούς 

στό χους. Η έν νοια της στρα τιω τι κής 

στρατη γι κής α να φέ ρε ται στην «τέ χνη 

του στρατηγού» ή «στρα τη γι κή τέ χνη» 

(“generalship”) και πε ρι λαμ βά νει, γε-

νι κώς, τη σχε δί α ση και τη διε ξα γω γή 

πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων. Ει δι κό τε ρα 

έ χει να κά νει με τη σχε δί α ση και διε-

ξα γω γή εκ στρα τειών, τις κι νή σεις και 

τη διά τα ξη των δυ νάμε ων, κα θώς και 

την πα ρα πλά νη ση του ε χθρού.

Ε δώ θα πρέ πει να α να φερ θού με 

στη γνω στή φρά ση, η ο ποί α α πο-

δί δε ται στον Κλε μαν σώ (Georges 

Clemenceau), ό τι «ο Πό λε μος εί ναι 

πο λύ σο βα ρή υ πό θε ση για να την 

αφή σου με στους στρα τιω τι κούς», η 

ο ποί α χρη σι μο ποιεί ται συ νή θως με 

πα ρα πλα νη τι κή ση μα σί α, με πρό θε-

ση α πα ξιώ σε ως των στρα τιω τι κών. 

(Η φρά ση που δια τυ πώ θη κε το 1886, 

στα γαλ λι κά έ χει ως ε ξής: «La guerre! 

C’est une chose trop grave pour la 

«Η υψηλή στρατηγική 

πρέπει να υπολογίζει και 

να αναπτύσσει (...) και τις 

ηθικές δυνάμεις, διότι για να 

αναπτυχθεί το πνεύμα και η 

θέληση του λαού, συχνά οι 

ηθικές δυνάμεις είναι το ίδιο 

σπουδαίος παράγοντας, όσο 

και η κατοχή πιο σπουδαίων 

μορφών ισχύος».

Λίντελ Χάρτ 
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confier à des militaires»). Εί ναι προ φα νές 

ό τι ο Κλε μαν σώ δεν εί χε την πρό θε ση να 

αμ φι σβη τή σει την ικα νό τη τα των στρα τιω-

τι κών να φέ ρουν σε πέ ρας την α πο στο λή 

τους, η ο ποί α γενι κά συ νί στα ται στην 

ε φαρ μο γή της στρα τιω τι κής στρα τη γι κής 

προς υ πο στή ρι ξη του πο λι τι κού σκο πού 

του πο λέ μου. Ε κεί νο, μάλ λον, το ο ποί ο 

ή θε λε να επι ση μά νει ή ταν η πο λυ πλο κό τη-

τα του φαι νο μέ νου του πο λέ μου η ο ποί α 

ε πι βάλλει την α νά γκη κι νη το ποι ή σε ως 

ό λων των δυ νά με ων της χώ ρας προ κει-

μέ νου να ε πι τευ χθεί ο πο λι τι κός σκο πός 

του πο λέ μου.

Ό πως ε πι ση μαίνουν οι ι στο ρι κοί, με 

τη θέ ση αυ τή ο Κλε μαν σώ, έ δω σε α φορ-

μή για την α νά πτυξη της α ντι λή ψε ως της 

υ ψη λής στρα τη γι κής, η ο ποί α συ μπε ρι λαμ-

βά νει τη δια χεί ρι ση των πό ρων ο λο κλή-

ρου του έ θνους για τη διεξα γω γή του 

πο λέ μου. Με άλ λα λό για ή θε λε να πει ό τι, 

για τη διε ξα γω γή του πο λέ μου δεν αρ κεί 

η υ λο ποί η ση της στρα τιω τι κής στρα τη γι-

κής εκ μέ ρους των στρα τιω τι κών αλ λά 

α παι τείται η υ λο ποί η ση και των λοι πών 

δια στά σε ων της υ ψη λής στρα τη γι κής 

(πο λι τική, δι πλω μα τί α, οι κο νο μί α, ε σω τε-

ρι κή ορ γά νω ση της χώ ρας). Με το ί διο 

σκε πτικό θα μπο ρού σα με να πού με ό τι η 

Υ γεί α εί ναι πο λύ σο βα ρή υ πό θε ση για να 

την α φήσου με στους για τρούς, υ πό την 

έν νοια ό τι, χω ρίς να αμ φι σβη τεί ται η ι κα-

νότη τα των για τρών να α ντα πο κρι θούν 

στο έρ γο τους, α παι τεί ται η ε φαρ μο γή 

και άλ λων πο λι τι κών προ κει μέ νου να 

ε πι τευ χθεί ο στό χος της Υ γεί ας: πο λι τικός 

σχε δια σμός και ορ γά νω ση, οι κο νο μι κός 

σχε δια σμός και χρη μα το δό τη ση, σχε δί-

α ση και κα τα σκευ ή των υ πο δο μών, ε ξα-

σφά λι ση προ σω πι κού και μέ σων.

Α να φέ ρα με ή δη ό τι η στρα τη γι κή α πο-

τε λεί μέ σο για την ε πί τευ ξη των σκο πών 

της πο λι τι κής. Ω στό σο, πολ λοί α να λυ τές 

των θεμά των που συν δέ ο νται με τον πό λε-

μο, χω ρίς να αρ νού νται ό τι ο πό λε μος εί ναι 

όρ γα νο της πο λι τι κής, δεν ε ξή γα γαν α πό 

τη σχέ ση μέ σο-σκο πός στο α νώ τε ρο ε πί-

πε δο, τα ί δια συ μπε ρά σμα τα. Ο πό λε μος 

δεν μπο ρεί να διε ξα χθεί πο λι τι κά, ο φεί λει 

ό μως να καθο δη γεί ται πο λι τι κά. Η πο λι-

τι κή και η στρα τιω τι κή η γε σί α ο φεί λουν 

να ταυ τί ζο νται εν ό ψει των κοι νών τους 

στό χων. Ο στρα τη γός Μόλ τκε, ο ο ποί ος 

ε πα νει λημ μέ νως ήρ θε σε α ντι πα ρά θε ση 

με τον καγ γε λά ριο Βί σμαρ κ, ση μείωνε το 

1871, ό τι η στρα τη γι κή ερ γά ζε ται βέ βαια 

για τους σκο πούς της πολιτι κής, και μό νο 

γι’ αυ τούς, ως προς τη δρά ση της όμως πα-

ρα μέ νει ε ντελώς α νε ξάρ τη τη απ’ αυ τήν.

Α πο φα σι στι κή εί ναι η δρά ση της πο λι τι-

κής στην αρ χή και το τέ λος του πο λέμου, 

ε νώ η ί δια μπο ρεί, μέ σα στην πο ρεί α του, 

να αυ ξή σει ή να μειώ σει τις α ξιώ σεις της. 

Ο Κλα ού ζε βιτ ς, ο ο ποί ος υ πο στη ρί ζει, ε πί-

σης, την υ περοχή της πο λι τι κής, ση μειώ νει 

ό τι η ήτ τα εί ναι δυ να τόν να ο φεί λεται 

στην πο λι τι κή, ό ταν αυ τή εί ναι ε σφαλ μέ νη 

ή κρί νει τον πό λε μο κα τά τρόπο α ντί θε το 

προς τη φύ ση του. «Ο πο λι τι κός σκο πός, 

γρά φει, δεν εί ναι δε σποτι κός νομο θέ της, 

ο φεί λει να προ σαρ μό ζε ται στη φύ ση των 

μέ σων και συ χνά, ως εκ τού του, να τρο πο-

ποιεί ται πλή ρως» (On War, 1873). Ό πως 

ση μειώ νει ο Μόλ τκε, ε πει δή οι πο λι τι κοί 

στό χοι θα μπο ρού σαν και να αλ λά ξουν, 

η στρα τη γι κή θα πρέ πει να ε πι διώ κει πά-

ντοτε τον ύ ψι στο στό χο, τον ο ποί ον κα θι-

στούν δυ να τό τα δια τι θέ με να μέ σα. 

Μια κλα σι κή πε ρί πτω ση αλ λα γής των 

πο λι τι κών στό χων έ χου με στη νεό τε ρη 

ελλη νι κή ι στο ρί α, την ε ντο λή της Κυ βερ-

νή σε ως Βε νι ζέ λου, τον Ο κτώ βριο του 

1912, προς τον Αρ χι στρά τη γο Διά δο χο 

Κων στα ντί νο, για την κα τά προ τε ραιό τητα 
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ε νέρ γεια προς κα τά λη ψη της Θεσ σα-

λο νί κης. (Βλ. Κλε άν θους Μπου λα λά, 

Η Ελ λάς και οι σύγ χρο νοι πό λε μοι, 

1965). Σχε τι κή εί ναι και η α να φο ρά 

του Εν γκελ ς στην α νά γκη αυ το τέ-

λειας και της ι διαί τε ρης νο μο τέ λειας 

του στρα τιω τι κού πα ρά γο ντα έ να ντι 

της πο λι τι κής. Γρά φει το 1854: «Ό μως 

οι ναυ τι κές και οι στρατιω τι κές ε πι χει-

ρή σεις, ά παξ και δια τα χθούν, δεν 

υ πό κει νται στις ε πι θυ μί ες και στα σχέ-

δια της δι πλω μα τί ας, αλ λά σε δι κούς 

τους νό μους, που δεν μπο ρουν να 

πα ρα βια σθούν χω ρίς να κιν δυ νεύ σει 

ο λό κλη ρη η εκ στρα τεί α».

Ο Ιω άν νης Με τα ξάς, σε άρ θρο 

του με τί τλο «Πώς προ ε λή φθη η κα-

τα στρο φή της Ελλά δος» που δη μο-

σιεύ θη κε στις 25 Ο κτω βρί ου 1934, 

ως α πά ντη ση σε α νά λο γο άρ θρο 

του Ελ. Βε νι ζέ λου, α να φέ ρε ται στη 

διά στα ση α πό ψε ων που υ πήρ ξε, το 

1915, με τα ξύ του ι δί ου ως Αρ χη γού 

του Ε πι τε λεί ου και του τό τε Πρω θυ-

πουρ γού. Το πρό βλημα προ έ κυ ψε 

ό ταν ο δεύ τε ρος ει ση γή θη κε στον 

Βα σι λέ α τη συμ με το χή της Ελ λά δας 

στην εκ στρα τεί α των Δαρ δα νε λί ων, 

πα ρά την αρ νη τι κή θέ ση του πρώ-

του, ο ο ποί ος ε πε σή μα νε τις κα τα-

στρο φι κές συ νέ πειες που θα εί χε μια 

τέ τοια ενέρ γεια. «Εί χε προ ε τοι μά σει 

και σχέ διο της εκ στρα τεί ας, σαν 

ή ταν στρα τη γός» γρά φει ο Με τα ξάς 

για τον Βε νι ζέ λο, και συ νε χί ζει: «Δεν 

υ πάρ χει με γα λύτε ρη κα τά ρα εις έ να 

τό πον, πα ρά ό ταν οι πο λι τι κοί του, 

τε λεί ως α κα τάρ τι στοι εις την τέ χνην 

του πο λέ μου, έ χουν την α ξί ω σιν 

να σχε διά ζουν και πο λε μικάς ε πι-

χει ρή σεις». Στο ί διο κεί με νο ε ξη γεί 

την α πό φα σή του να πα ραι τη θεί 

«Δεν υ πάρ χει με γα λύτε ρη 

κα τά ρα εις έ να τό πον,

 πα ρά ό ταν οι πο λι τι κοί 

του, τε λεί ως α κα τάρ τι στοι 

εις την τέ χνην του πο λέ-

μου, έ χουν την α ξί ω σιν

 να σχε διά ζουν και πο λε-

μικάς ε πι χει ρή σεις».

Ιωάννης Μεταξάς
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στις 17 Φε βρουα ρί ου 1915, ε ξαι τί ας της 

διε νέ ξε ως αυ τής: «(...) Ό ταν ο κυ βερ νών 

πρωθυ πουρ γός ευ ρί σκε ται εις τε λεί αν 

α ντί θε σιν με τον αρ χη γόν του ε πι τε λείου 

και ό σον α φο ρά τας εκ στρα τεί ας, αί τι νες 

θα ε πι χει ρη θώ σιν, και ό σον α φορά την εν 

γέ νει διεύ θυν σιν του πο λέ μου, τό τε, φυ σι-

κά, εφ’ ό σον δεν πρό κειται να πα ραι τη θεί 

ο πρω θυ πουρ γός, πα ραι τεί ται ο αρ χη γός 

του ε πι τε λεί ου, και ο πρω θυ πουρ γός ευ ρί-

σκει άλ λον σύμ φω νον με τις βλέ ψεις του. 

Αυ τό έ χει γί νει πά ντο τε εις ό λα τα κρά τη 

του κό σμου, χω ρίς να γεν νή ση πο τέ καμ-

μί αν επί κρι σιν. Αυ τό έ κα μα και ε γώ την 

17 Φε βρουα ρί ου 1915» (Η Ι στο ρί α του 

Ε θνι κού Διχα σμού, 2003, σελ.76).

Εν δια φέ ρου σες εί ναι οι α πό ψεις Γερ-

μα νών στρα τη γών του Β΄ Πα γκο σμί ου 

Πολέ μου, οι ο ποί οι ή ταν α να γκα σμέ νοι 

να λει τουρ γή σουν υ πό το να ζι στι κό 

καθε στώς του Χί τλερ, με το ο ποί ο κα-

τά βά ση βρί σκο νταν σε α ντί θε ση. Το 

πρόβλη μα ή ταν δι πλής μορ φής: α φε νός 

η ε πι δί ω ξη ε λέγ χου του στρα τεύ μα τος 

α πό το να ζι στι κό κόμ μα και η προ σπά-

θεια των στρα τη γών να το κρα τή σουν 

ε κτός πο λι τι κής, α φε τέ ρου η ε πι θυ μί α 

του Χί τλερ να σχε διά ζει και να διευ θύ νει 

τις ε πι χει ρή σεις.

Πολ λές μαρ τυ ρί ες έ χου με α πό τον 

Λί ντελ Χαρ τ, τις ο ποί ες πε ριέ λα βε στο 

βιβλί ο του «Η άλ λη πλευ ρά του λό φου». 

Ο στρα τη γός Σέ ε κτ λέ γει: «Η υ πο στή ρι-

ξη ό τι ο πό λε μος εί ναι η συ νέ χι ση της 

πο λι τι κής με άλ λα μέ σα κα τά ντη σε μια 

συν θη μα τι κή φρά ση και για τον λό γο αυ-

τό εί ναι ε πι κίν δυ νη. Μπο ρού με να πούμε 

το ί διο α λη θι νά, ό τι ο πό λε μος εί ναι η 

χρε ο κο πί α της πο λι τι κής». Ε πί σης, δια τύ-

πω σε την ά πο ψη ό τι ό ταν οι στρα τιω τι-

κοί συ γκε ντρώ νο νται ε πί του απο λύ τως 

στρα τιω τι κού σκο πού και δεν μα θαί νουν 

να σκέ πτο νται με βά ση την υψη λή στρα-

τη γι κή, εί ναι πε ρισ σό τε ρο ε πιρ ρε πείς στο 

να δέ χο νται πο λι τι κά ε πι χει ρή μα τα, τα 

ο ποί α, ε νώ φαί νο νται ορ θά στην κα θα ρή 

στρα τη γι κή (σ.σ. εν νο εί τη στρα τιω τι κή 

στρα τη γι κή), ε μπλέ κουν την πο λι τι κή 

πέ ραν του ση μεί ου στο ο ποί ο αυ τή θα 

μπο ρού σε να στα μα τή σει. Συ νε χί ζει δε 

λέ γο ντας ό τι «οι ακραί οι στρα τιω τι κοί 

σκο ποί εί ναι δύ σκο λο να συμ βι βα στούν 

με τη με τριοπά θεια της πο λι τι κής». Στα 

συ μπε ρά σμα τα του βι βλί ου του αυ τού, ο 

Λί ντελ Χαρτ ση μειώ νει: «Α πό την α να σκό-

πη ση των ε πι δό σε ων της γερ μα νι κής η γε-

σί ας στον πό λε μο (…) βλέ που με ό τι μί α 

πλή ρης α πο τυ χί α στο πε δί ο της πο λι τι κής 

του πο λέ μου ή της υ ψη λής στρα τη γι κής 

συ νο δεύ ε ται α πό μί α α ξιό λο γη, αν και όχι 

ο μα λή, σει ρά ε πι τυ χιών στη στρα τη γι κή 

και την τα κτι κή».

Εί ναι γε γο νός ό τι το να ζι στι κό κα θε-

στώς και η σχέ ση του με την α νω τά τη 

ηγε σί α του στρα τεύ μα τος, δη μιούρ γη σε 

ι διαί τε ρα προ βλή μα τα σχέ σε ων πο λιτι-

κής και στρα τη γι κής. Οι συ νε χείς ε πεμ βά-

σεις της πο λι τι κής (Χί τλερ) εί χαν, συ χνά, 

κα τα λυ τι κές συ νέ πειες στην έκ βα ση των 

ε πι χει ρή σε ων. Χα ρα κτη ριστι κό πα ρά-

δειγ μα α πο τε λεί η δια τα γή του Χί τλερ 

προς τον Γκου ντέ ριαν να ανα κό ψει την 

προ ώ θη σή του, με τά τη διά σπα ση των 

γαλ λι κών γραμ μών, το 1940. Ο Γκου ντέ-

ριαν, με τά τη βιαί α διά βα ση του Μεύ ση, 

προ χώ ρη σε σε βά θος 160 μι λί ων, δια 

μέ σου των με τό πι σθεν των συμ μα χι κών 

στρα τιών, για να α πο κό ψει τις γραμ μές 

α νε φο δια σμού τους. Την εν δέ κα τη η μέ-

ρα (16 Μα ΐ ου 1940) έ φτα σε στην α κτή 

της Μάγχης, α πο κό πτο ντας την α ρι στε ρή 

πτέ ρυ γα των συμ μα χι κών στρα τιών. Το 

κε ραυνο βό λο αυ τό κτύ πη μα ή ταν α πο φα-

σι στι κό για την έκ βα ση της εκ στρα τεί ας. 
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Υψηλή και στρατιωτική 

στρατηγική πρέπει 

να συνεργάζονται 

αρμονικά προκειμένου να 

αποφεύγονται σφάλματα 

του παρελθόντος.

Ε άν ο Χί τλερ δεν εί χε δια τά ξει στά ση, ο 

Γκου ντέ ριαν θα εί χε α πο κό ψει τη διαφυ-

γή του βρε τα νι κού στρα τού μέ σω της 

Δου γκέρ κης. Η ε πέμ βα ση αυ τή της πο-

λιτι κής η γε σί ας εί χε μοι ραί ες συ νέ πειες 

για την τε λι κή έκ βα ση του πο λέ μου. 

Ο ί διος ο Γκου ντέ ριαν ση μειώ νει: 

«Α ναμ φι βό λως μί α στρα τιω τι κή νί κη 

τοιαύ της ε κτά σε ως θα εί χε πα ρά σχει 

σε μί α ι κα νή δι πλω μα τί α ευ νο ϊ κές 

δυ να τότη τες. Η δυ να τό τη τα αυ τή 

ε ξέ λι πε ό μως δυ στυ χώς λό γω της 

νευ ρι κό τη τας του Χί τλερ».

Κλεί νο ντας το σύ ντο μο αυ τό ση-

μεί ω μα, για έ να μάλ λον α νε ξά ντλη το 

θέ μα, κρί νε ται σκό πι μο να πα ρα τε-

θεί μια α να φο ρά του Πα να γιώ τη 

Κον δύ λη στο βι βλίο του «Θε ω ρί α 

του Πο λέ μου» το ο ποί ο εκ δό θη κε 

αρ χι κά στη Γερ μα νί α το 1988, με τον 

τί τλο: “THEORIE DES KRIEGES”: «Ο κα-

θέ νας ο φεί λει να α να γνω ρί σει ό τι η 

πο λι τι κή η γε σί α, αν δεν θέ λει με την 

α νά μει ξή της να ε πη ρε ά σει αρ νη τι κά 

την ε ξέ λι ξη του πο λέ μου, πρέ πει να 

εί ναι ου σια στι κά ε ξοι κειω μέ νη με 

στρα τιω τι κά και στρα τη γι κά ζη τή μα-

τα. Ε πι πλέ ον, κα νείς δεν μπο ρεί να 

αμ φι σβη τή σει βά σι μα ό τι ο έ λεγ χος 

της ε κάστο τε πο λι τι κής η γε σί ας πά-

νω στις έ νο πλες δυ νά μεις δεν πρέ πει 

να γί νε ται α ντι κεί με νο εκ με τάλ λευ-

σης, δη λα δή η στα διο δρο μί α ε νός 

α ξιω μα τι κού πρέ πει να ε ξαρ τά ται 

α πό τις υ πη ρε σια κές του ι κα νό τη τες 

και ό χι α πό την κομμα τι κή του το πο-

θέ τη ση ή άλ λους ε ξωϋ πη ρε σια κούς 

πα ρά γο ντες. Ό μως στην ιστο ρι κή 

πραγ μα τι κό τη τα των τε λευ ταί ων 

150 χρό νων το «πρω τεί ο της πο λι-

τι κής» ερ μη νεύ θη κε κα τα χρη στι κά 

για κομ μα τι κούς σκο πούς σε ό χι 

λι γό τε ρες πε ρι πτώ σεις απ’ ό,τι η 

(δή θεν) υ περ κομ μα τι κή το πο θέ τη-

ση ο ρι σμέ νων στρα τιω τι κών χρη σί-

μευ σε ως προ κά λυμ μα κομ μα τι κών 

και ι διο τε λών σκο πών».
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η γε σί α βρί σκε ται στον πυ ρή να κά θε κοι νω νι κής ο μά δας 

και η η θι κή κα τέ χει κα θο ρι στι κό ρό λο στην ά σκη ση της 

η γε σί ας. Η λέ ξη η θική (ethics) προ έρ χε ται α πό την αρ χαιο ελ-

λη νι κή λέ ξη ή θος, η ο ποί α α να φέ ρε ται στις πα γιωμέ νες συ νή θειες. 

Οι Λα τί νοι χρη σι μο ποιού σαν τη λέ ξη moralis α να φε ρό με νοι σε ό,τι 

α φο ρά τα ή θη, α πό ό που και ο ό ρος moral philosophy (η θι κή φι λο-

σοφί α). Ο ρι σμέ νοι με λε τη τές θε ω ρούν ό τι οι λέ ξεις η θι κή (ethics) 

και η θι κό τη τα (morality) α να φέ ρο νται στις ί διες α κρι βώς έν νοιες 

(Henderson, 1992) και άλ λοι υ πο στη ρί ζουν ό τι οι δύ ο αυ τές λέ ξεις 

α ντιπρο σω πεύ ουν δύ ο δια φο ρε τι κούς εν νοιο λο γι κούς ά ξο νες, οι 

ο ποί οι αμ φό τεροι α νή κουν στο πε δί ο της φι λο σο φί ας. 

Ο ρι σμέ νως, η θι κή φι λο σο φί α εί ναι ο κλά δος της φι λο σο φί ας που 

α σχο λεί ται με τα ζη τή μα τα του κα λού και του κα κού τα ο ποί α α ντι με-

τω πί ζουν οι άν θρωποι ως ε νερ γά (ή πα θη τι κά) μέ λη μιας κοι νω νι κής 

ο μά δας. Προ κύ πτουν κα τά συνέ πεια, τα ζη τή μα τα του κα θή κο ντος, 

των υ πο χρε ώ σε ων και της υ πα κο ής. Η η θικό τη τα (morals), ό πως και 

η η θι κή (ethics), προ κύ πτει α πό τη συ νει δη το ποί η ση του τι είναι κα-

ή θος

mora
lity

Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α 

της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό σο και η ί δια η η θι-

κή των ε πι χειρή σε ων» (σ. 185), κα τα βάλ λε ται προ σπά θεια ώ στε 

να κα ταρ ρι φθεί η πα ρα δο σια κή άπο ψη που δέ χε ται ό τι η η γε σί α 

εί ναι συ νώ νυ μη με την ιε ραρ χί α και τον ε λιτι σμό, προ τεί νο ντας 

μια κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας που ε πι τρέ πει στον ηγέ τη να σέ-

βε ται και να ε νι σχύ ει με κά θε δυ να τό τρό πο την αυ το νο μί α των 

ο παδών του. 
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λό και τι κα κό (Shea, 1988) και σχε τί ζε ται 

κα τά κά ποιο τρό πο με τους ε πί γειους και 

θε ϊ κούς νό μους που κα θο ρί ζουν τι εί ναι 

σω στό και τι λά θος (Toffler, 1986).

Οι Bolman & Deal (1995) υ πο στηρί-

ζουν ό τι η γε σί α εί ναι «μια η θι κή, το χά ρι-

σμα ε νός αν θρώ που» (σ. 102) και ό τι η 

υ πε ρο χή της η γε σί ας προ κύ πτει και δια τη-

ρεί ται μέ σω της δη μιουρ γι κής ικα νό τη τας 

του η γέ τη, η ο ποί α δί νει ευ και ρί ες σε ό σους 

υ πά γο νται στην ε ξουσί α του, ώ στε να εί ναι 

δη μιουρ γι κοί μέ σα σε συ γκε κρι μέ να ό ρια. 

Αυ τά τα ό ρια τί θε νται προ κει μέ νου να 

δη μιουρ γη θούν πα ρα γω γι κό τε ρες ορ γα-

νώ σεις, να αυ ξη θεί η ε πιρ ρο ή του η γέ τη 

και να αι σθά νο νται αυ τοί που υ πά γο νται 

στην ε ξου σί α του τη χα ρά της δη μιουρ γι-

κό τη τας, δια πι στώ νο ντας πως η δου λειά 

τους έ χει νό η μα και α ξιο πρέ πεια. 

Ο Solomon (1993) υ πο στή ρι ξε ό τι η 

η θι κή εί ναι η δύ να μη που κα θο δη γεί τό σο 

την κα θη με ρι νή ζω ή των αν θρώ πων ό σο 

και τη ζω ή σε κά θε τύ πο ορ γα νι σμού. Ο 

Solomon α ντλεί τα ε πι χει ρή μα τά του α πό 

την α ρι στο τε λι κή η θι κή και την έν νοια 

της ευ δαιμο νί ας και υ πο στη ρί ζει ό τι οι 

πλέ ον σύγ χρο νες θε ω ρί ες και τε χνι κές 

διοί κη σης βα σί ζο νται ου σια στι κά σε πο λύ 

πα λιές α ντι πα ραθέ σεις και στην αρ χαί α 

σο φί α, η ο ποί α μπο ρεί πράγ μα τι να εί ναι 

η δύ να μη που κα τευ θύ νει την κα θη με ρι νή 

ζω ή και την ορ θή συ μπε ρι φο ρά μέ σα σε 

έ ναν ορ γανι σμό. Ό ταν το πε ρι βάλ λον μιας 

ορ γά νω σης δί νει έμ φα ση ό χι μό νο στο 

κέρ δος αλ λά και στην έ μπνευ ση και την 

κα θο δή γη ση, ε πι τυγ χά νο νται πε ρισ σό τε ρα 

και μα κρο πρό θε σμα θε τι κά α πο τε λέ σμα τα 

ε ντός των πλαι σί ων του (De Geus, 1995).

Πα ρό λο που η η γε σί α ε μπε ριέ χει ά δη-

λες α να φο ρές στην ε ξου σί α και τις σχέ-
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σεις ε ξου σί ας, δεν α πο τε λεί το μο να δι κό και πρω ταρ χι κό σκο πό 

ό πως θα ι σχυρι ζό ταν και ο Niccolς Machiavelli. Για τον Machiavelli, 

ο η γέ της («ο Η γε μό νας») πρέ πει σε κά θε πε ρί στα ση να συ μπε ριφέ-

ρε ται με τέ τοιο τρό πο ώ στε να δια τη ρεί την ε ξου σί α του, α κό μη 

κι αν χρεια στεί να συ μπε ρι φερ θεί α πάν θρω πα. Ε πι σκο πώ ντας το 

θέ μα α πό την α ντί θε τη πλευ ρά, η η θι κή φι λο σο φί α του Immanuel 

Kant ε δρά ζε ται στον σε βα σμό και την α ξιο πρέ πεια κά θε αν θρώ που 

ως έλ λο γου ό ντος, το ο ποί ο ό μως δεν δύ να ται να χρησι μο ποι η θεί 

προς ε ξυ πη ρέ τη ση α το μι κών ε πι διώ ξε ων. 

Ο Kant υ πο στή ρι ξε ό τι κά θε ά το μο ο φεί λει να α να γνω ρί ζει τα 

άλ λα ά το μα ως πρό σω πα ά ξια κά θε σε βα σμού και να τους φέ ρε ται 

με α ξιο πρέ πεια, ό πως θα ή θε λε να του φέ ρο νται κι ε κεί να. Αν και ο 

Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας 

«εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό σο και η ί δια η η θι κή των ε πι χειρή-

σε ων» (σ. 185), κα τα βάλ λε ται προ σπά θεια ώ στε να κα ταρ ρι φθεί η 

πα ρα δο σια κή άπο ψη που δέ χε ται ό τι η η γε σί α εί ναι συ νώ νυ μη με 

την ιε ραρ χί α και τον ε λιτι σμό, προ τεί νο ντας μια κα ντια νή θε ω ρί α 

της η γε σί ας που ε πι τρέ πει στον ηγέ τη να σέ βε ται και να ε νι σχύ ει 

με κά θε δυ να τό τρό πο την αυ το νο μί α των ο παδών του. 

Μια βα σική έν νοια στην κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας εί ναι η γνω-

στι κή ταύ τι ση με ταξύ η γε τών και με λών. Μέ σα σε κοι νό τη τες, τις ο ποί-

ες ο Kant ο νο μά ζει βα σί λεια σκο πών, τα μέ λη εί ναι ε ξί σου η γέ τες και 

υ πή κο οι. Οι ορ γα νι σμοί δε σμεύ ο νται α πό ο ρι σμέ νες αρ χές οι ο ποί ες 

προά γουν τη δια μόρ φω ση κα νό νων και κω δί κων συ μπε ρι φο ράς και 

θε σπί ζο νται από ά το μα που α πο δέ χο νται την ύ παρ ξή τους ως νο μο θέ-

τες. Η συ ντε λε στι κή άπο ψη για την η γε σί α χά νει ως έ να βαθ μό την ι σχύ 

της, κα θώς ε πι τρέ πει ό λα τα δυ να τά μέ σα προ κει μέ νου να ε πι τευ χθεί 

ο τε λι κός σκο πός, α κό μη κι αν αυ τά τα μέ σα εί ναι α νή θι κα. 

Ο O’Toole (2003) υ πο στη ρί ζει ό τι το συ γκυ ρια κό μο ντέ λο πε-

ριέ χει έ να εγ γε νές η θι κό σφάλ μα: τον σχε τι κι σμό. Ο σχε τι κι σμός, 

ως σύ στη μα πε ποι θή σε ων, δέ χε ται ό τι δεν υ πάρ χει διά κρι ση 

με τα ξύ σω στής και ε σφαλ μέ νης συ μπε ρι φο ράς και ό τι, α κό μη κι 

αν υ πάρ χει, δεν έ χει κα μί α σχέ ση με τη σφαί ρα των πρα κτι κών ζη-

τη μά των πα ρά μό νο με τις προ σω πι κές α νη συ χί ες κά θε α τό μου. 

Ο συγ γρα φέ ας α πέ δει ξε ό τι α πό τον σχετι κι στή η γέ τη «λεί πει η 

η θι κή πυ ξί δα» - εν νο ώ ντας ό τι του λεί πουν η θι κές αρχές ό πως η 

τή ρη ση των υ πο σχέ σε ων, η πί στη και ο σε βα σμός. Έ χει την τά ση 

να συ μπε ρι φέ ρε ται με τέ τοιο τρό πο που θα α πο δει χτεί τε λι κά ι κα-

νός να α να τρέ ψει την ε μπι στο σύ νη των ο πα δών του.

Οι ε παγ γελ μα τι κές ορ γα νώ σεις συ νι στούν βα σί λεια σκο πών μέ σα 
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στα ο ποί α τα ά το μα αλ λη λε πι δρούν ως 

η θι κά και ό χι ως α νή θι κα ό ντα. Αυ τή η 

αλ λη λε πίδρα ση μέ σα σε ε κεί να τα συ γκε-

κρι μέ να πε ρι βάλ λο ντα υ πό κει ται αυ τό μα τα 

σε η θι κούς κα νό νες και νό μους, ε νώ αυ τά 

παύ ουν να συν δέ ο νται α πο κλει στι κά με 

οι κο νο μι κούς σκο πούς. Ε πο μέ νως, η αλ λη-

λε πί δρα ση με τα ξύ η γέ τη και υ φι στα μέ νων 

δια φο ρο ποιεί ται, δεν έ χει πλέ ον σχέ ση 

α πλώς με τις οι κο νο μι κές συναλ λα γές και 

τη συ γκυ ρια κή αλ λη λε πί δρα ση, υ πό κει ται 

σε η θι κούς κα νό νες. Ο η γέ της δεν εί ναι πια 

αυ τός που ε πι βάλ λει τις α πο φά σεις, γί νε ται 

μάλ λον αυ τός που προ τεί νει τις α πο φά σεις. 

Οι υ φι στά με νοι δεν α κο λου θούν πλέ ον τις 

α πο φά σεις χω ρίς να κρί νουν, εί ναι ε νερ γά 

και ι σό τι μα μέ λη στη δια δι κασί α λή ψης 

α πο φά σε ων (Bowie, 2000). 

Η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας θα 

α πέρ ρι πτε ί σως τις θε ω ρί ες της συ ναλ-

λακτι κής η γε σί ας (transactional leader-

ship), οι ο ποί ες βα σί ζο νται στο εύ ρος των 

κα τα στα σια κών μετα βλη τών (situational 

variables) και μπο ρούν να ε πη ρε ά σουν 

τη συ μπε ρι φο ρά του η γέ τη, που βα σί ζε-

ται σε συ γκυρια κές α μοι βές και ποι νές 

(contingent rewards and punishments) 

και στις διά φο ρες συν θή κες που κα θι-

στούν τον η γέ τη εξαρ τώ με νο α πό τις 

κα τα στά σεις  (Hoskins & Morley, 1986). 

Αυ τό που εν δε χο μέ νως εκ πλήσ σει πε-

ρισ σό τε ρο εί ναι ότι η κα ντια νή θε ω ρί α 

της η γε σί ας θέ τει πε ριο ρι σμούς και στις 

θε ω ρί ες της με τα σχη μα τι στι κής η γε σί ας 

(transformational leadership) και αμ φι-

σβη τεί τον χα ρι σμα τι κό η γέ τη.

Η η γε σί α και η η θι κή έ χουν α να λυ-

θεί ευ ρύ τα τα και έ χουν α πο τε λέ σει το 

α ντι κεί με νο με λέ της πολ λών δια πρε πών 

συγ γρα φέ ων και ε ρευ νη τών (Kouzes 

& Posner, 1993, Wren, 1996). Έ χει α πο-

δει χτεί ό τι η ηθι κή η γε σί α συν δέ ε ται κι 

ε ξαρ τά ται α πό τις η θι κές α ξί ες και το 

ό ρα μα του η γέ τη το ο ποί ο α πο δέ χο νται 

ή α πο δο κι μά ζουν οι ο πα δοί του. Οι Bass 

& Steidlmeier (1998) υ πο στή ρι ξαν ό τι 

η μετα σχη μα τι στι κή η γε σί α συν δέ ε ται 

στε νά με τον σύγ χρο νο η θι κό προ βλη-

ματι σμό, ο ο ποί ος ε κτός α πό τον η θι κό 

κι ε νά ρε το χα ρα κτή ρα πε ρι λαμ βά νει και 

ση μα ντι κές ι δέ ες-ι δα νι κά ό πως η ε μπι στο-

σύ νη, η ε λευ θε ρί α και η δι καιο σύνη. 

Η δύ να μη της συ ναλ λα κτι κής η γε σί ας, 

η ο ποί α ε μπε ριέ χει συ γκυ ρια κές α μοιβές 

και τι μω ρί ες, βα σί ζε ται στο γε γο νός ό τι 

πα ρέ χει κί νη τρα στους υ φι στάμε νους 

μέ σω της ε νερ γη τι κής διοί κη σης με ε ξαι-

ρέ σεις (δη λα δή πα ρα κο λουθού νται κι 

ε λέγ χο νται οι ε πι δό σεις και στη συ νέ χεια 

διορ θώ νο νται ο ποιαδή πο τε λά θη των υ φι-

στά με νων), ό πως και μέ σω της πα θη τι κής 

διοί κη σης με ε ξαι ρέ σεις. Με την τε λευ ταί α 

τα κτι κή, ο η γέ της πα ρα τη ρεί πα θη τι κά τις 

ε νέρ γειες των υ φι στά με νών του προ τού 

πα ρέμ βει-α ντα μεί ψει κα τά πε ρί πτω ση τη 

δια κε κρι μέ νη συ μπε ρι φο ρά μέ σα στην 

ορ γά νω ση ή α φή σει τους υ φι στά με νους 

να ε νερ γούν ε λεύ θε ρα (laissez-faire), α πο-

φεύ γο ντας να κα θο δη γεί. Ο συ ναλ λα κτι-

κός η γέ της έχει ως στό χο να ε πι τύ χει με 

ο ποιον δή πο τε τρό πο την υ πα κο ή των 

υ φι στά με νών του, χω ρίς να λαμ βά νει υ πό-

ψη τα ι δα νι κά και τις α ξί ες τους.

Εν α ντι θέ σει, οι με τα σχη μα τι στι κοί 

η γέ τες δια θέ τουν προ φίλ που βα σί ζεται 

στις α ξί ες (Krishnan, 2001). Οι α ξί ες δια-

μορ φώ νουν τις προ σω πι κό τη τες των 

α τό μων (Posner & Schmidt, 1992) συ νι-

στώ ντας τις πε ποι θή σεις, τις ε πι θυ μη τές 

συ μπερι φο ρές, τη σχε τι κή ση μα σί α που 

έ χει ο τρό πος με τον ο ποί ο συ μπε ρι φέ-
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ρε ται κα νείς και ο τρό πος με τον ο ποί ο ε πι διώ κει ση μα ντι κούς 

στό χους (Shwartz, 1992, Feather, 1994). 

Στην ι δέ α του η γε τι κού χα ρί σμα τος ή της ε ξι δα νι κευ μέ νης ε πιρ-

ρο ής εί ναι βα θιά θε με λιω μέ νες οι έν νοιες των α ξιών, των υ ψη λών 

στό χων και του ο ρά ματος. Η ε ξα το μι κευ μέ νη α ξιο λό γη ση, α να-

γνω ρί ζο ντας τη μο να δι κό τη τα κά θε ατό μου, πα ρέ χει δυ να τό τη τες 

τό σο για την προ σω πι κή α νά πτυ ξη ό σο και για την α νά πτυ ξη του 

ορ γα νι σμού. Η πα ρο χή πνευ μα τι κών ε ρε θι σμά των βο η θά τους 

υ φι στά με νους να ε ξεύ ρουν δη μιουρ γι κές λύ σεις, και τα κί νη τρα 

που τους εμπνέ ουν, τους βο η θούν να τολ μούν και να ε πι διώ κουν 

υ ψη λούς στό χους. Ο με τασχη μα τι στι κός η γέ της ε νερ γεί ω θού με νος 

α πό η θι κή ω ρι μό τη τα, ο ο ποί ος με τη σει ρά του ε ξυ ψώ νει σε η θι κό 

ε πί πε δο τους υ φι στά με νούς του (Burns, 1978). 

Τα πο ρί σμα τα των σχε τι κών ε ρευ νών δεί χνουν ό τι οι σχε τι ζό με νες 

με την εργα σί α α ξί ες ή ταν έ να μέ σο προσ διο ρι σμού της συ χνό τη τας 

των τα κτι κών ε πιρρο ής που χρη σι μο ποι ή θη καν, ό ταν ε πα νε ξε τά στη καν 

σε με τα γε νέ στε ρο χρόνο (Blickle, 2000). Α πό άλ λες έ ρευ νες δια πι στώ-

θη κε ό τι οι με τα σχη μα τι στι κοί η γέ τες χρη σι μο ποιού σαν κα τά πο λύ 

λι γό τε ρο την ευνοιο κρα τί α και τη δω ρο δο κί α, γε γο νός που α πο δει κνύ ει 

τη ση μα σί α α ξιών ό πως η δι καιο σύ νη και η ε ντι μό τη τα για αυ τούς τους 

η γέ τες (Banerji & Krishnan, 2000). Οι ί διοι ε ρευ νη τές υπο στη ρί ζουν ό τι 

η γέ τες εί ναι ε κεί νοι α πό τους ο ποί ους η κοι νω νί α α παι τεί να λαμ βά νουν 

τις σω στές α πο φά σεις, να θέ τουν τις βά σεις της ορ γά νω σης σύμφω να 

με το ό ρα μα, τις πε ποι θή σεις και τις α ξί ες τους. Υ πο στη ρί ζουν ε πί σης 

ό τι ο ρό λος του η γέ τη τον υ πο χρε ώ νει, ε κτός των άλ λων, να προ βαί νει 

σε ορθές η θι κές ε πι λο γές (Sekhar, 1997). 

Ποιές εί ναι ό μως οι σω στές ε πι λο γές και τι εί ναι η θι κό στον ε παγ-

γελ μα τικό χώ ρο; Οι Kanungo & Mendonca (1996) υ πο στή ρι ξαν ό τι 

η θι κός τρό πος συ μπε ρι φο ράς μέ σα σε έ ναν ορ γα νι σμό εί ναι αυ τός που 

ε ξυ πη ρε τεί πε ρισ σό τε ρο τις κα λές πρα κτι κές του ορ γα νι σμού και τις 

ι δέ ες-ι δα νι κά που συν δέ ο νται με την η θι κό τη τα. Ε κεί νοι οι ορ γα νισμοί 

που δια θέ τουν ι σχυ ρή κουλ τού ρα και ξε κά θα ρες α ξί ες, μπο ρούν να αυ-

ξήσουν τις πι θα νό τη τές τους να ε ξα σφα λί σουν με γα λύ τε ρη ε πι τυ χί α και 

διάρ κεια (Heskett & Schlesinger, 1996). Αν και έ χουν διε ξα χθεί πολ λές 

με λέ τες με σκο πό να διε ρευ νη θεί ο συ ναλ λα κτι κός και με τα σχη μα τι-

στι κός τρό πος η γε σί ας και τα α πο τε λέ σμα τά τους, υ πάρ χουν πολ λά 

α κό μη για έ ρευ να ό σον α φο ρά αυ τές τις στρα τη γι κές και τη σχέ ση 

τους με τις πε ποι θή σεις και τις α ξί ες (Bass, 1999).

Το η γε τικό χά ρι σμα εί ναι το σπά νιο ε κεί νο χα ρα κτη ρι στι κό που 

δια θέ τει έ να ά το μο ώστε να ε πι τυγ χά νει την α φο σί ω ση των άλ λων 
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στον ί διο ή σε ο ρι σμέ νους υ ψηλούς στό χους. Α πό το η γε τι κό χά ρι-

σμα εκ πο ρεύ ο νται ι διαί τε ρα έ ντο να συ ναισθή μα τα και συ ναι σθη-

μα τι κές α ντι δρά σεις. Στοι χειο θε τώ ντας έ ναν α κρι βέστε ρο ο ρι σμό, 

οι Yammarino, Dubinsky, Comer & Jolson (1997) α να φέ ρουν ό τι 

χα ρι σμα τι κή η γε σί α εί ναι ε κεί νη η ο ποί α «συ νε πά γε ται μια σπά νια 

έ νω ση α νά με σα σ’ έ ναν η γέ τη και τους ο πα δούς του, η ο ποί α ε ξη γεί 

τις ε ξαι ρε τι κές ε πι δό σεις και τα ε πι τεύγ μα τα α τό μων και ο μά δων 

ερ γα σί ας…». Οι χα ρι σμα τι κοί η γέ τες εί ναι ι κα νοί να αλ λά ζουν την 

αυ το-α ντί λη ψη των ο πα δών τους, η ο ποί α μορ φο ποιεί ται με βά ση 

τις προ σωπι κές τους α ξί ες, ώ στε αυ τοί να ταυ τι στούν με την ο μά δα 

και τις συλ λο γι κές α ξί ες του ορ γα νι σμού. (Fry, 2003). 

Οι Ehrart & Klein (2001) διε ρεύνη σαν το ζή τη μα, ε άν με βά ση τις 

α ξί ες και την προ σω πι κό τη τα ε νός η γέ τη μπορεί να προ βλε φθεί η 

προ τί μη ση των υ φι στά με νων για τη χα ρι σμα τι κή η γε σί α σε σύ γκρι-

ση με την προ σα να το λι σμέ νη στη σχέ ση και την προ σα να το λι σμέ νη 

στο έρ γο η γε σί α. Οι συγ γρα φείς δια πί στω σαν ό τι οι προ τι μή σεις 

των ο πα δών για χα ρι σμα τι κούς η γέ τες διέ φε ραν και ε πι πλέ ον ό τι 

οι προ τι μή σεις τους σχε τι κά με την η γε σί α μπο ρού σαν να προ βλε-

φθούν με βά ση τα χα ρα κτη ρι στικά και τις α ξί ες τους.

Το η γε τι κό χά ρι σμα δεν δια θέ τει ό μως και μια σκο τει νή πλευ ρά; 

Δεν εί ναι δυ να τό έ να χα ρι σμα τι κό ά το μο να εκ με ταλ λευ τεί τη με γά λη 

ε πιρ ρο ή που έ χει στους αν θρώ πους; Κα τά την ι στο ρι κή δια δρο μή 

έ χουν υ πάρ ξει διά ση μοι χα ρισμα τι κοί η γέ τες οι ο ποί οι εκ με ταλ λεύ τη-

καν με τον χει ρό τε ρο τρό πο το χάρι σμά τους αυ τό, πα ρου σιά ζο ντας 

στον κό σμο την πιο σκο τει νή πλευ ρά του ηγε τι κού χα ρί σμα τος. Η γέ-

τες, ό πως ο Α δόλ φος Χί τλερ, ο δή γη σαν μέ σω της ε πιρ ρο ής τους, τούς 

ο πα δούς τους στο ση μεί ο να ε πι δο κι μά σουν τις πιο α νή θι κες πρά ξεις. 

Η ε μπι στο σύ νη α πο τε λεί δο μι κό στοι χεί ο της χα ρι σμα τι κής η γε σίας 

(Solomon, 1998) και βα σί ζε ται σε συ ναι σθη μα τι κές α ντι δρά σεις έ να ντι 

ε νερ γειών που είναι σύμ φω νες προς τη λο γι κή. Ό ταν κά τι τέ τοιο δεν 

συμ βαί νει και ό ταν οι ο πα δοί ε πι δί δο νται σε ε μπα θείς πρά ξεις λό γω 

της αφο σί ω σής τους σε έ ναν η γέ τη, ο ο ποί ος μά λι στα ε νερ γεί  προς 

ί διον ό φε λος, γίνε ται λό γος για το «πρό βλη μα Χί τλερ» (Ciulla, 1998). 

Οι ορ γα νισμοί εί ναι κοι νω νι κά συ στή μα τα ζω τι κής ση μα σί ας, 

τα ο ποί α ε πη ρε ά ζο νται α πό τις η θι κές α ξί ες των α τό μων που τα 

α παρ τί ζουν (Buller, Kohls & Anderson, 1991). Η η θι κή, ό πως και η 

η γε σί α, ε ξαρ τά ται α πό την κουλ τούρα και εί ναι χα ρα κτη ρι στι κή 

της συ γκε κρι μέ νης χώ ρας στην ο ποί α ε φαρ μό ζεται (Bass, 1997, 

House και συν., 1998). Ό πως άλλω στε θα ή ταν α να με νό με νο, δεν 

υ πάρ χει α πό λυ τη ο μο φω νί α σχε τι κά με το τι εί ναι η θι κό στο σύ νο-
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λο των σύγ χρο νων πο λι τι σμι κών πλαι σί ων. Στις Α ρα βικές χώ ρες, 

για πα ρά δειγ μα, η κα τα πί ε ση των γυ ναι κών θε ω ρεί ται α πο δε κτή, 

ανε κτή και η θι κώς ορ θή, ε νώ σε άλ λες χώ ρες, ό πως οι Η ΠΑ, σα φώς 

και δεν μπο ρεί να γί νει α πο δε κτή. 

Η η θι κή ε πο μέ νως σχε τί ζε ται με τους νό μους και τους κα νό νες 

που ι σχύ ουν σε κά θε κουλ τού ρα και πο λι τι σμι κό πλαί σιο. Ε πι πλέ ον, 

ε φό σον οι νό μοι δεν εί ναι ο ρι στι κοί και α με τά βλη τοι, αλ λά πολ λές 

φο ρές τρο πο ποιού νται με το πέ ρα σμα του χρό νου, η η θι κή εν δέ-

χε ται να έ χει και χρο νι κά ε ξαρ τώ με νο χαρα κτή ρα. Για πα ρά δειγ μα, 

στην Α με ρι κή του 1960, έγ χρω μοι και λευ κοί δεν ε πι τρεπό ταν να 

δει πνούν μα ζί και ή ταν η θι κά ορ θό να τρώ νε σε δια φο ρε τι κούς 

χώρους, ε νώ σή με ρα μια τέ τοια συ μπε ρι φο ρά θε ω ρεί ται α νή θι κη 

και προ πά ντων πα ρά νο μη (Lucas, 1987).

Ο Hofstede (1997) έ χει πα ρου σιά σει έ να α πλό σύ στη μα προκει-

μέ νου να α να λύ σει την κουλ τού ρα σε σχέ ση με τις η θι κές α ξί ες 

και πρα κτι κές και να α πο δεί ξει ό τι αυ τές δια θέ τουν κα θο λι κή ι σχύ. 

Δια πί στω σε ό τι ο ρι σμέ νες α ξί ες ό πως η φι λί α, η ι διο κτη σί α και η 

ε ντι μό τη τα ι σχύ ουν σε όλες τις κουλ τού ρες και πα ρα τη ρού νται σε 

δια φο ρε τι κές χώ ρες με δια φο ρε τικό πο λι τι σμι κό υ πό βα θρο. Α πό 

την άλ λη πλευ ρά, α πέ δει ξε ε πί σης ό τι τα κοινω νι κά ή θη δια φέ ρουν 

ση μα ντι κά, α νά λο γα με την κουλ τού ρα (Steidlmeier, 1995). 

Οι Sarros & Santora (2001) διε ρεύνη σαν τον προ σα να το λι σμό 

των α ξιών 181 υ παλ λή λων και τον τρό πο που αυ τές συνδέ ο νται με 

τη συ μπε ρι φο ρά των η γε τών τους και βρή καν ό τι ο προ σω πι κός 

προ σα να το λι σμός σε α ξί ες ό πως η ε ντι μό τη τα και η φι λαν θρω πί α 

συν δε ό ταν στε νά με συ μπε ρι φο ρές με τα σχη μα τι στι κής η γε σί ας.  Οι 

Ιά πω νες και Αυ στρα λοί η γέ τες φά νη κε ό τι εί χαν πα ρό μοιο προ σα να-

το λι σμό α ξιών, ε νώ οι Κι νέ ζοι η γέ τες εμ φα νί ζο νταν να δια φέ ρουν 

ση μα ντι κά, α πό τους Αυ στρα λούς, Ιά πω νες και Ρώ σους ο μό λο γούς 

τους ε ξαι τί ας κυ ρί ως των κο λε κτι βι στι κών τους αντι λή ψε ων.

Ο O’Toole (2003) υ πο στή ρι ξε ό τι τα η θι κά α το πή μα τα της η γε σί ας 

ο φεί λο νται στην πε ποί θη ση ό τι δεν υ πάρ χουν γε νι κές α λή θειες και 

α ντι κει με νι κή γνώ ση. Το μο ντέ λο του συ γκυ ρια κού θε ω ρεί ται α πό 

πολ λούς συγ γρα φείς ε σφαλ μέ νο, ε πει δή συν δέ ε ται με τον σχετι κι σμό, 

το δόγ μα, δη λα δή, που ι σχυ ρί ζε ται ό τι ό λα σχε τί ζο νται με τις ε κά στο τε 

πε ρι στά σεις και ε ξαρ τώ νται α πό κα τα στα σια κές με τα βλη τές. Υ πο στη-

ρίζε ται ό τι α πό τη στιγ μή που για την η γε σί α δεν υ πάρ χουν α λή θειες 

που ε πιδέ χο νται γε νί κευ ση, κα τά συ νέ πεια δεν θε ω ρεί ται ε φι κτή και η 

δι δα σκα λί α της η γε τι κής συ μπε ρι φο ράς. Η α λή θεια εί ναι ό τι υ πάρ χουν 

ο ρι σμέ νες μό νο γενι κές α λή θειες, αλ λά δεν α ξιο ποιού νται α πό τους 
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η γέ τες οι ο ποί οι δεν γνωρί ζουν τι πρέ πει 

να α να ζη τή σουν και που να το α να ζη τή-

σουν. Αυ τό ο φεί λε ται στο ό τι τα πά ντα εί ναι 

σχε τι κά και ε ξαρ τώ νται α πό τις διά φο ρες 

πε ρι στάσεις στις ο ποί ες το πρό σω πο που 

ε νερ γεί συ μπε ρι φέ ρε ται με τέ τοιον τρό πο 

ώ στε να δια τη ρή σει την ε ξου σί α του, ό πως 

ο Η γε μό νας του Machiavelli.

Έ να σύ νη θες ε πι χεί ρη μα, ό ταν η η γε σί α 

διο λι σθαί νει σε η θι κά α το πή μα τα, εί ναι ό τι 

η συ μπε ρι φο ρά του η γέ τη εί ναι α μο ρα λι στι-

κή. Δεν γεν νώ νται ε ρω τήμα τα σχε τι κά με 

την η θι κό τη τα της ε ξου σί ας. Οι Ludwig & 

Longenecker (1993) υ πο στη ρί ζουν ό τι είναι 

εκ πλη κτι κό το πό σο δε δο μέ νη θε ω ρεί ται η 

α νη θι κό τη τα της πο λι τι κής, των ε νερ γειών 

και των α πο φά σε ών της, ό ταν η η γε σί α ρέ-

πει προς η θι κά α το πή ματα. Ο Price (2000) 

ι σχυ ρί ζε ται ό τι η ση μα ντι κό τε ρη α ντί λη ψη 

για τους α μο ρα λι στές η γέ τες εί ναι ό τι πα-

ρό λο που γνω ρί ζουν ό τι η ενέρ γειά τους 

εί ναι ε σφαλ μέ νη, δια θέ τουν ω στό σο κί νη-

τρα για να την πραγ ματο ποι ή σουν. Στην 

προ σπά θεια ερ μη νεί ας του συ γκε κρι μέ νου 

φαι νο μέ νου, ο συγ γρα φέ ας προ τεί νει δύ ο 

ερ μη νεί ες: τη βου λη τι κή και γνω σια κή ε ξή-

γη ση της αν θρώ πι νης α νη θι κό τη τας. 

Η βου λη τι κή φύ ση και ε ξή γη ση των 

η θι κών α το πη μά των της η γε σί ας βα σί ζε-

ται στην υ πό θε ση (ή την πα ρα δο χή;) ό τι 

η αν θρώ πι νη φύ ση εί ναι ε γω κε ντρι κή. Υπ’ 

αυ τή την έν νοια, η η θι κή συ μπε ρι φο ρά 

ε νός αν θρώ που θε ω ρεί ται ό τι βρίσκε ται 

σε διαρ κή α ντα γω νι σμό με τα προ σω πι κά 

του συμ φέ ρο ντα και ο φέ λη. Σύμφω να με 

τον Price, έ να ά το μο θα ε νερ γή σει η θι κά, 

έχο ντας ό μως υ πό ψη του ό τι η α νή θι κη 

συ μπε ρι φο ρά τι μω ρεί ται, ό ταν α πο κα λύπτε-

ται. Διευ ρύ νο ντας τη συ γκε κρι μέ νη ά πο ψη, 

έ να ά το μο που υ πη ρε τεί τους δι κούς του 

σκο πούς και συμ φέ ρο ντα, θα κα τα φύ γει σε 

α νή θι κες συ μπε ρι φο ρές, ό ταν δεν θα έ χει 

πλέ ον στη διά θε σή του κα νέ να η θι κό μέ σο. 

Στην πε ρί πτω ση αυ τή, τα η θι κά α το πή μα τα 

συν δέ ο νται με τη γνώ ση.

Η γνω σια κή ε ξή γη ση των η θι κών α πο-

τυ χιών της η γε σί ας βα σί ζε ται στο γε γονός 

ό τι οι γνω σια κές προ κλή σεις της η θι κής 

συ μπε ρι φο ράς α πο τε λούν σφάλ μα τα σχε-

τι κά με το τι εί ναι η θι κά α πο δε κτό, α παι τού-

με νο, ε πι τρε πό με νο ή απα γο ρευ μέ νο. Το 

η θι κό α τό πη μα α να φέ ρε ται στην άρ νη ση 

συμ μόρ φω σης προς τους η θι κούς κα νό-

νες. Γε νι κά, τα σφάλ μα τα αυ τά εί ναι εί τε 

σφάλ μα τα πε ριε χομέ νου εί τε έ κτα σης. 

Τα σφάλ μα τα σχε τι κά με το πε ριε χό με νο 

του τι εί ναι ηθι κά α πο δε κτό α πο τε λούν 

ε σφαλ μέ νη στά ση έ να ντι ε κεί νων των ε νερ-

γειών οι ο ποί ες εί ναι η θι κά ε πι τρε πτές. Τα 

σφάλ μα τα σχε τι κά με την έ κτα ση του τι 

εί ναι η θι κά α πο δε κτό α πο τε λούν ε κεί νες 

τις ε σφαλ μέ νες πε ποι θή σεις για την η θι κή 

κα τά στα ση των α τό μων που συ γκρο τούν 

μια η θι κή κοι νό τη τα, ό πως αυ τή έ χει δια-

μορ φω θεί ως έν νοια α πό την α ντί λη ψη 

ό τι κά θε αν θρώπι νη κοι νό τη τα α παρ τί ζε ται 

α πό η θι κά ά το μα. Συ νε πώς, οι γνω σια κές 

η θι κές α στο χί ες εί ναι βα θιά ρι ζω μέ νες στον 

τρό πο με τον ο ποί ο κά θε ά το μο α ντι λαμβά-

νε ται το τι εί ναι η θι κό και τι ό χι.

Αρ κε τοί με λε τη τές έ χουν υ πο στη ρί ξει 

πλή θος δια φο ρε τι κών αι τί ων προ κειμέ-

νου να ε ξη γή σουν την α νή θι κη συ μπε ρι-

φο ρά και τους λό γους για τους ο ποίους 

η συ μπε ρι φο ρά αυ τή συ να ντά γό νι μο 

έ δα φος α νά πτυ ξης στους ορ γα νι σμούς 

(Kanungo & Mendonca, 1996, Nahavandi, 

1997). Αυ τού του εί δους οι συ μπε ρι φο-

ρές βα σί ζονται συ χνά στο γε γο νός ό τι 

οι η γέ τες δεν υ πό κει νται στους ί διους 

κα νό νες που ι σχύ ουν για τους υ φι στά με-

νούς τους. Οι Banerji & Wrishnan (2000) 

πραγ μα το ποί η σαν μια ε μπει ρι κή με λέ τη 

με στό χο να διε ρευ νή σουν τη σχέ ση 
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α νά με σα στην προ τί μη ση των η γε τών για ανή θι κη συ μπε ρι φο ρά 

και τέσ σε ρεις πα ρά γο ντες με τα σχη μα τι στι κής η γε σί ας: α) η γε τι κό 

χά ρι σμα, β) ε ξα το μι κευ μέ νη ε κτί μη ση, γ) πα ρο χή κι νή τρων που 

εμπνέ ουν και δ) πα ρο χή γνω στι κών ε ρε θι σμά των. 

Οι συγ γρα φείς χρη σι μο ποί η σαν πέ ντε η θι κά σε νά ρια τα ο ποί α πε-

ρι λάμ βαναν την ευ νοιο κρα τί α, το η γε τι κό χά ρι σμα, τη δω ρο δο κί α, το 

προ σω πι κό κέρ δος, το ψεύ δος και τη συ μπε ρι φο ρά που θέ τει σε κίν δυ-

νο το φυ σι κό πε ρι βάλ λον. Πα ρα δό ξως, τα α πο τε λέ σμα τα της με λέ της 

α πο κά λυ ψαν ό τι οι συ μπε ρι φο ρές της με τα σχη μα τι στι κής η γε σί ας δεν 

συν δέ ο νταν α πα ραί τη τα με τις δια στάσεις της η θι κής και της η θι κό-

τη τας. Οι ε ρευ νη τές υ πο στή ρι ξαν ό τι η πα ρα πάνω δια πί στω ση γεν νά 

πολ λά ση μα ντι κά ε ρω τή μα τα σχε τι κά με τη με τα σχη ματι στι κή η γε σί α, 

η ο ποί α θε ω ρεί ται ως η πλέ ον α πο τε λε σμα τι κή μορ φή η γε σί ας, κα θώς 

και για τους με τα σχη μα τι στι κούς η γέ τες, οι ο ποί οι θε ω ρεί ται ό τι ασκούν 

ι σχυ ρή ε πιρ ρο ή στους ορ γα νι σμούς και στην κοι νω νί α ως σύ νο λο. 

Η η γε σί α στη σύγ χρο νη κοι νω νί α έ χει α νά γκη α πό τη δια μόρ-

φω ση νέ ων εν νοιών και συγκρο τη μέ νου θε ω ρη τι κού πλαι σί ου. Ο 

Esteban (2000) υ πο στη ρί ζει ό τι η η γε σί α συ νι στά «την ι κα νό τη τα 

του συ στή μα τος -η ο ποί α δια χέε ται και καλ λιερ γεί ται ε ντός των ορ-

γα νι σμών- να βρί σκει κα τεύ θυν ση, να συ νε πι κου ρεί τις δια δι κα σί ες 

που ε ξα σφα λί ζουν την α να νέ ω ση και να ‘διαχει ρί ζε ται’ τα συ στη μι-

κά και αν θρώ πι να πα ρά δο ξα που εί ναι εν δη μι κά σε αυ τούς τους 

ορ γα νι σμούς» (σ. 207). Η συ στη μι κή η γε σί α εί ναι μια η θι κή η γε σί α 

κα θώς προ ά γει την αυ το νο μί α και την α ξιο πρέ πεια, την προ σω πι κή 

α νά πτυ ξη, την α πο τε λε σμα τι κό τη τα και την α να γέν νη ση του ορ γα νι-

σμού μέ σω βέλ τι στων και η θι κών πρα κτι κών. Η συ στη μι κή η γε σί α 

ό χι μό νο συμ βάλ λει στην ε πιβί ω ση του ορ γα νι σμού αλ λά και ε πι νο εί 

νέ ους τρό πους για να ε πι φέ ρει αλ λαγές και να τους α να νε ώ σει στη 

σύγ χρο νη με τα βιο μη χα νι κή κοι νω νί α (Kezbom, 1998). 

Ε πι πρό σθε τα, α να φέ ρε ται σε ό λους τους το μείς του ορ γα νω σια-

κού πε ρι βάλ λο ντος και βα σί ζε ται στην ε λευ θε ρί α των ερ γα ζό με νων 

να εί ναι δη μιουρ γικά μέ λη μέ σω α πο τε λε σμα τι κών και η θι κών ε πι-

λο γών (Edgeman & Dahlgaard, 1998, Edgeman & Scherer, 1999). Ο 

Wenger (1998) υ πο στη ρί ζει ό τι η συ στη μι κή η γε σί α εί ναι βα θύ τε ρα 

ηθι κή και υ πο θάλ πει το κοι νω νι κό πνεύ μα διό τι πα ρα κι νεί τα μέ-

λη της να συμμε τέ χουν ε νερ γά και να α φο σιώ νο νται στον σκο πό 

τους αλ λά και στους άλ λους. Τα ά το μα θα συμ μορ φω θούν με τους 

κα νό νες του ορ γα νι σμού και θα ταυ τιστούν με την η θι κή του, ε πει-

δή θα συμ βάλ λουν στην ε ντα τι κή προ σπά θεια του ορ γα νι σμού 
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να ε πι τύ χει και να δια κρι θεί. Η συ στη μι κή η γε σί α εί ναι η θι κή διό τι 

εν θαρ ρύ νει την αυ το νο μί α και τη δη μιουρ γι κό τη τα μέ σα α πό την 

α ναζή τη ση κοι νών στό χων και πρα κτι κών. 

Ο Bowie (2000), βα σι ζό με νος στην η θι κή φι λο σο φί α του δια πρε-

πούς φι λο σό φου, Immanuel Kant και στις έν νοιες της αυ το νο μί ας 

και της α ξιο πρέ πειας, πρό τει νε πέ ντε κα θο δη γη τι κές αρ χές οι ο ποί ες 

μπο ρούν να με τα σχη μα τί σουν τους ορ γα νι σμούς μέ σω του ή θους 

ως βα σι λεί ου σκο πών (τη δια τύ πω ση της κα τη γο ρι κής προ στα γής). 

Κα θώς, ο η γέ της εί ναι πε ρισ σό τερο αυ τός που προ τεί νει πα ρά αυ τός 

που ε πι βάλ λει α πο φά σεις, ο συγ γρα φέ ας υ πο στη ρί ζει ό τι ο κα ντια νός 

(η θι κός) η γέ της λαμ βά νει υ πό ψη του τα συ ναισθή μα τα ό λων των α τό-

μων που ε πη ρε ά ζο νται ή μπο ρεί να ε πη ρε α στούν α πό τις α πο φά σεις 

που λαμ βά νει. Ε πο μέ νως, ο η θι κός η γέ της εν δια φέ ρε ται για την κοι νό-

τη τα στο σύ νο λό της και ό χι για έ να συ γκε κρι μέ νο πρό σω πο. 

Ε πι πλέ ον, ο η θι κός η γέ της α παι τεί α πό ό λα τα ά το μα που ε πη ρε-

ά ζο νται α πό τους κα νό νες του ορ γα νι σμού να συμ με τέ χουν στον 

κα θο ρι σμό αυ τών των κα νόνων προ τού αυ τοί τε θούν σε ι σχύ. Μια 

α πό τις ση μα ντι κό τε ρες βα σι κές αρ χές που προ τεί νο νται μέ σω αυ-

τού του συ στή μα τος εί ναι ό τι κά θε η γέ της έ χει την υ πο χρέ ω ση να 

δια σφα λί σει ό τι ό λες οι ορ γα νω σια κές σχέ σεις και δια προ σω πι κές 

συ μπε ρι φο ρές με τα ξύ των με λών α να πτύσ σο νται βά σει πνεύ μα τος 

δι καιο σύ νης. Τέ λος, α ξί ζει να α να φερ θεί η ύ παρ ξη ε νός α ντι-ω φε λι-

μι στι κού κρι τή ριου: ο η θι κός η γέ της δεν θα α πο φα σί σει να θυ σιά σει 

την αν θρώ πι νη υπό στα ση μιας ο μά δας εις βά ρος μιας άλ λης, λό γω 

του α ριθ μη τι κού πλε ο νε κτήμα τος.

Οι σύγ χρο νοι, διαρ κώς με τα βαλ λό με νοι με τα βιο μη χα νι κοί ορ γα νι-

σμοί, οι οποί οι α ντι με τω πί ζουν συ νε χείς και ρι ζι κές δο μι κές αλ λα γές και 

προ κλήσεις, κα θώς και κοι νω νι κές, πε ρι βαλ λο ντι κές και οι κο νο μι κές αλ-

λα γές, θα πρέ πει να α ντι με τω πί ζο νται ως «α νοι χτά συ στή μα τα» (Scott, 

1998), τα ο ποί α θα ε πι τρέ πουν στα μέ λη τους να εί ναι δη μιουργι κά, θα 

δια μορ φώ νουν τους ορ γα νι σμούς και ε πι πλέ ον θα ε ξα σφα λί ζουν την 

ε πι βί ω σή τους (Esteban, 2000). Οι ση με ρι νοί ορ γα νι σμοί ε πα να προσ διο-

ρί ζο νται (Hatch, 1999) ως πο λύ πλο κες ε νώσεις λό γω των πολ λα πλών 

και πο λύ πλο κων σχέ σε ων που δια μορ φώ νο νται και εί ναι αλ λη λο συν-

δε ό με νες και προ σαρ μο στι κές, ε πει δή α να πτύσ σο νται σύμ φωνα προς 

τις αλ λα γές, χω ρίς να χά νουν τον πρω ταρ χι κό τους σκο πό. 

Ε πι πρό σθε τα, α πο τε λούν και συ στή μα τα, ε πει δή εί ναι σε θέ ση 

να ε πι βιώ νουν μέ σα α πό αυ τές τις αλ λα γές, ε ξα σφα λί ζο ντας συγ χρό-

νως ό τι θα πα ρα μεί νουν μέ ρος τους (Collier & Esteban, 1999). Στους 

σύγ χρο νους με τα βιο μη χα νι κούς ορ γα νι σμούς, οι ε πι διώ ξεις και οι 

στό χοι δεν τί θε νται και δεν θα πρέ πει να τί θε νται πλέ ον α πό ε κεί νους 

που έ χουν στη διά θε σή τους τα μέ σα της ε ξου σί ας, ό πως στους πα-
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ρα δο σια κούς ιε ραρ χι κούς ορ γα νι σμούς. 

Οι μελ λο ντι κές έ ρευ νες και πρα κτι κές 

θα πρέ πει να ε στιά σουν στους τρό πους 

προ α γω γής των η θι κών χα ρι σμά των, της 

γνώ σης και της ι κα νό τη τας για ά σκη ση 

η γε σί ας στο σύ νο λο του ορ γα νω σια κού 

πλαι σίου (Ghoshal & Bartlett, 1998, Bennis, 

1999, Wheatley, 1999).
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Στρα τιω τι κή 
Ορ χή στρα Πνευ στών

(Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή 
Ορ χή στρα Πνευ στών

(Μπά ντα)

KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης 

Πώς γεν νή θη κε η μπά νταΠώς γεν νή θη κε η μπά ντα

Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο ρία 

των λα ών α πό τα πα νάρ χαια χρό νια. Οι λα οί χρη σι μο ποιού σαν τη 

μου σι κή για να συ νο δεύ ουν και να εμ ψυ χώ νουν τα στρα τεύ μα τά 

τους. Ο ή χος των αυ λών, των σαλ πίγ γων και των κε ρά των συ ντε-

λού σε στο να συ νε παίρ νει την ψυ χή των στρα τιω τών και συ νό δευε 

τα τρα γού δια της ει ρή νης και του πο λέ μου.



Στρατιωτική Ορχήστρα Πνευστών (Μπάντα)
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Οι συ νο δοί των κυ νη γών στους Ρω-

μαί ους, οι βάρ δοι των Γα λα τών και 

οι τρο βαδού ροι της Βρε τά νης εί ναι 

οι πρό δρο μοι των στρα τιω τι κών ορ-

χη στρών πνευστών (μπά ντα). Κα τά 

τον Με σαί ω να και αρ γό τε ρα κα τά την 

Α να γέν νη ση, με την εμφά νι ση των τα-

κτι κών στρα τών, σχη μα τί ζο νται πραγ-

μα τι κές μπά ντες ή στρατιω τι κά σώ μα τα 

μου σι κής, που χρη σι μο ποιού σαν τα 

πιο χα ρα κτη ρι στι κά όρ γα να της κά θε 

χώ ρας -γκά ι ντες στη Σκω τί α, πί κο λα 

στη Γερ μα νί α, ό μπο ε και φλάου τα στη 

Γαλ λί α- στα ο ποί α προ σθέ το νται τα-

μπού ρα και κύμ βα λα (πιά τα).

Η στρα τιω τι κή μου σι κή βρί σκε ται 

στο α πο κο ρύ φω μά της την ε πο χή του 

Λου δοβί κου ΙΔ΄, ο ο ποί ος α να θέ τει 

ΣΜΣ/ΔΥΒ
Παρέλαση για την επέτειο 

της 25ης Μαρτίου
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στον διά ση μο συν θέ τη της ε πο χής, 

Τζο βά νι Μπατί στα Λού λι, να συν θέ σει 

εμ βα τή ρια και ύ μνους. Η τε λειο ποί η ση 

των ή δη υ παρχό ντων, αλ λά και η ε φεύ-

ρε ση και νούρ γιων ορ γά νων διευ κο λύ-

νει τον πολ λαπλα σια σμό αυ τών των 

συ γκρο τη μά των. Έ τσι, τον 19ο αιώνα, 

με την έ ντα ξη της ο μά δας των σα ξο-

φώ νων, η μπά ντα πή ρε την ο ρι στι κή 

της μορ φή.

Στον ελ λη νι κό χώ ρο, η πρώ τη στρα-

τιω τι κή μπά ντα δη μιουρ γή θη κε α μέ-

σως μετά την ε πα νά στα ση του 1821, 

με τη σύ στα ση του νέ ου κρά τους α πό 

τον Κα πο δί στρια. Οι και νούρ γιες κοι-

νω νι κές και πο λι τι κές συν θή κες που 

ε πι κρά τη σαν, ε πέτρε ψαν στη χώ ρα 

μας να δε χθεί τις ε πι δρά σεις της Δύ-

σης στον το μέ α της μουσι κής. Έ τσι, το 

1825, ό ταν ο φι λέλ λη νας στρα τη γός 

Ch. N. Fabrier α νέ λα βε την ορ γά νω ση 

του Ελ λη νι κού Τα κτι κού Στρα τού, δη-

μιουργή θη κε και η πρώ τη στρα τιω τι κή 

μπά ντα με αρ χι μου σι κό τον Γερ μα νό 

Μι χα ήλ Μάγ γελ.

Η έ ντε χνη μου σι κή αρ χί ζει σι γά-σι-

γά να μπαί νει στη ζω ή των Ελ λή νων 

και κατα κτά τις καρ διές τους. Με την 

πά ρο δο του χρό νου, η μπά ντα αυ τή 

παύ ει να απο τε λεί μέ ρος μό νο του 

στρα τού, α φού ε κτός α πό τα κύ ρια 

κα θή κο ντά της σε παρε λά σεις, τε λε τές 

κ.λπ. α να λαμ βά νει και την ψυ χα γω γί α 

του λα ού. Με τις συ ναυ λί ες, που έ δι νε 

αρ χι κά σε διά φο ρα μέ ρη της Α θή νας 

και αρ γό τε ρα σε άλ λες πό λεις, ξε κι νά ει 

το σπου δαί ο έρ γο της για τη διά δο ση 

της έ ντε χνης μου σι κής σ’ ο λό κλη ρη 

την Ελ λά δα.

Για τις α νά γκες της α στι κής ζω ής 

-πα τριω τι κές και θρη σκευ τι κές γιορ τές- 

εμ φα νί στη καν, ή δη α πό τον πε ρα σμέ νο 

αιώ να, συ γκρο τή μα τα α πό δη μο τι κές 

μπά ντες, που εί ναι γνω στές με το ό νο-

μα «Φι λαρ μο νι κή». Πολ λές πε ριο χές 

αρ χίζουν σι γά-σι γά να δη μιουρ γούν 

τις δι κές τους μπά ντες, με α πο τέ λε σμα, 

κά θε πό λη -μι κρή ή με γά λη- να α πο κτή-

σει τη δι κή της φι λαρ μο νι κή. Προ ο ρι-

σμός τους εί ναι να συμ με τέ χουν και να 

λα μπρύ νουν με την πα ρου σί α τους τις 

τε λε τές, με τους μου σι κούς να εί ναι ντυ-

μέ νοι με στο λές κα τά τη στρα τιω τι κή 

πα ράδο ση. Η μπά ντα, α πό τη στιγ μή 

της γεν νή σε ώς της, έ χει α να γνω ρι σθεί 

ως ι δα νικό σύ νο λο για πα ρε λά σεις. Η 

χρη σι μό τη τα αυ τής της μπά ντας εί ναι 

ο συν δετι κός κρί κος με τα ξύ σχο λεί ου 

και κοι νω νί ας. Σ’ αυ τό α πο δί δε ται και η 

α νάπτυ ξη και η δη μο τι κό τη τά της.

Η γνω ρι μί α με τα μου σι κά

όρ γα να της μπά ντας

Πριν γνω ρί σουμε έ να-έ να τα διά φο-

ρα μου σι κά όρ γα να του μου σι κού αυ-

τού συ νό λου, εί ναι σκό πι μο να δού με 

με ποιον τρό πο αυ τά πα ρά γουν ή χο.

Ή χος εί ναι κα θε τί που προ κα λεί 

την αί σθη ση της α κο ής. Η αί σθη ση 

αυ τή δη μιουρ γεί ται α πό τις παλ μι κές 

δο νήσεις του α έ ρα που φτά νουν στο 

αυ τί μας α πό κά ποιο παλ λό με νο α ντι-

κεί με νο. Οι α κα νό νι στες παλ μι κές δο-

νή σεις δεν δη μιουρ γούν την αί σθη ση 

ή χων με κάποια συ γκε κρι μέ νη ο ξύ τη τα 

και ο νο μά ζο νται θό ρυ βοι. Α ντί θε τα, 

ο μοιό μορ φες και συμ με τρι κές παλ μι-

κές δο νή σεις δημιουρ γούν ή χους που 

έ χουν συ γκε κρι μέ νη ο ξύ τη τα, οι ο ποί οι 

ο νο μά ζο νται μου σι κοί ή χοι.

Τον ρό λο της πα ρα γω γής των μου σι-

κών ή χων έ χουν α να λά βει τα διά φο ρα 

μου σικά όρ γα να, τα ο ποί α έ χουν μη χα-

νι σμούς που πα ρά γουν και ε λέγ χουν 
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τις παλ μι κές δο νή σεις.

Τα μου σι κά όρ γα να, α νά λο γα με 

τον τρό πο που πα ρά γουν τον ή χο, χω-

ρί ζο νται σε τρεις με γά λες κα τη γο ρί ες: 

Έγ χορ δα - Πνευ στά - Κρου στά.

Τα έγ χορ δα εί ναι μια με γά λη κα τη-

γο ρί α μου σι κών ορ γά νων στα ο ποί α 

ο ή χος πα ρά γε ται με τη δό νη ση των 

χορ δών τους. Ό μως εί ναι όρ γα να που 

δεν χρη σι μο ποιού νται στη Μπά ντα και 

ως εκ τού του δεν θα α να φερ θούν σ’ 

αυ τή τη με λέ τη.

Πνευ στά

Πνευ στά λέ γο νται τα μου σι κά όρ-

γα να τα ο ποί α πα ράγουν ή χο με τη 

διο χέ τευ ση ρεύ μα τος α έ ρα στο όρ γα νο 

μέ σω ε νός ε πι στο μί ου, με α πο τέ λε σμα 

να τε θεί σε παλ μι κή κί νη ση η στή λη 

του α έ ρα που υ πάρ χει στον σω λή να 

του ορ γά νου.

Τα πνευ στά χω ρί ζο νται σε δύ ο υ πο-

κα τη γο ρί ες: Ξύ λι να πνευ στά και Χάλ-

κι να πνευ στά.

Ξύλι να πνευ στά

Ξύ λι να ονο μά ζο νται τα μου σι κά όρ γα-

να που κα τα σκευά ζο νται α πό ξύ λο -αν 

και τα πε ρισσό τε ρα πλέ ον κα τα σκευά-

ζο νται α πό μέ ταλ λο- και χω ρί ζο νται 

σε τρεις κα τηγο ρί ες α νά λο γα με τον 

τρό πο που πα ρά γουν την αρ χι κή δό-

νη ση του α έ ρα:

 Σε ε κεί να που έ χουν κά ποια τρύ-

πα ή σχι σμή απ’ ό που διο χε τεύ ε ται ο 

α έ ρας, π.χ. φλά ου το.

 Σε ε κεί να που έ χουν έ να μο νό 

καλά μι που δη μιουρ γεί τις παλ μι κές 

δο νή σεις, π.χ. κλα ρι νέ το.

 Σε ε κεί να που έ χουν έ να δι πλό 

κα λά μι, π.χ. ό μπο ε.
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 Φλά ου το

Φλά ου το (στα ελ λη νι κά πλα γί αυ λος) 

ο νο μά ζε ται κά θε πνευ στό, του ο ποί ου 

ο ή χος προ κύ πτει α πό την πρό σκρουση 

ρεύ μα τος α έ ρα σε μί α λε πτή ακ μή. Με την 

πρό σκρου ση δη μιουρ γού νται στρόβι λοι, οι 

ο ποί οι διε γεί ρουν τα λα ντώ σεις στον α έ ρα 

που βρί σκε ται στο σω λήνα του ορ γά νου. 

Οι με τα βο λές στο ύ ψος του πα ρα γό με νου 

ή χου δη μιουρ γού νται με κλεί σι μο και ά νοιγ-

μα των ο πών που βρί σκο νται κα τά μή κος 

του σω λή να. Ο σω λή νας του πλα γί αυ λου 

εί χε μέ χρι τον 17ο αιώ να συ νή θως έ ξι ο πές. 

Στη διάρ κεια του 18ου αιώ να αυ ξή θη κε ο 

α ριθ μός των ο πών σε ο κτώ και με τά το 

1800 σε α κό μα πε ρισ σό τε ρες. Αρ χι κά, το 

όρ γα νο κα τα σκευα ζό ταν α πό ξύ λο, ε νώ 

κά ποια ε πο χή και α πό ε λε φα ντό δο ντο. Α πό 

τις αρ χές του 20ού αιώ να κα τα σκευά ζο νται 

οι πλαγί αυ λοι για χρή ση στην ορ χή στρα, 

σχε δόν α πο κλει στι κά α πό μέ ταλ λο, ε νώ 

κάποια μο ντέ λα εί ναι α ση μέ νια ή ε πί χρυ σα. 

Η πιο συ νη θι σμέ νη δου λειά του φλάου του 

στη μπά ντα εί ναι η ε νί σχυ ση του ό μπο ε και 

του κλα ρι νέ του. Ε πί σης, εκτε λεί φι γού ρες 

και τρί λιες με γά λης διάρ κειας, που δί νουν 

με γά λη λα μπρότη τα στη σύν θε ση, κα θώς 

έ χει τη δυ να τό τη τα -ει δι κά το πί κο λο- να 

ε πι κρα τεί α κου στι κά, α κό μη και ό ταν παί-

ζει σε α ντι πα ρά θε ση προς ο λό κλη ρη τη 

μπά ντα.

 Κλαρι νέ το

Ξύ λι νο πνευ στό, του οποί ου το ό νο μα 

προ έρ χε ται α πό το λα τι νι κό clarus (=κα-

θα ρό) και έ χει ε πι στό μιο με μο νό γλωσ σί-

δι. Ο η χη τι κός σω λή νας του ορ γά νου έ χει 

κυ λιν δρι κή διά τρη ση και «σπά ει» σε ά νω 

και κά τω σω λή να, συν το ε πι στό μιο, την 

κα μπά να και έ να με τα κι νού με νο σύν δε-

σμο για ρύθ μι ση του τό νου. Το κλα ρι νέ το 

έ χει ε πά νω κυλιν δρι κή και κά τω κω νι κή 

διά τρη ση, πράγ μα που ε πη ρε ά ζει τη 

δη μιουρ γί α των αρ μο νι κών τό νων. Στον 

ά νω σω λή να βρί σκο νται τα κλει διά για 

το α ρι στε ρό χέ ρι και στον κά τω σω λή να 

για το δε ξί. Ο τε χνι κός μη χα νι σμός του 

κλα ρι νέ του εί ναι ι διαί τε ρα πε ρί πλο κος 

και γι’ αυ τό ο χει ρι σμός αυ τού του ορ-

γά νου, σε σύ γκρι ση με τα άλ λα ξύ λι να 

πνευ στά, δύ σκο λος. Τα κλα ρι νέ τα είναι 

τα σπου δαιό τε ρα όρ γα να της μπά ντας 

και ε κτε λούν την κυ ρί ως με λω δί α, ε νώ 

πολ λές φο ρές ε κτε λούν τρί λιες και αρ πι-

σμούς. Ο πρώ τος κλα ρι νε τί στας έ χει στη 

μπά ντα τη θέ ση που έ χει το πρώ το βιο λί 

στη συμ φω νι κή ορ χή στρα.

 Ό μπο ε

Ό μπο ε ο νο μά ζο νταν κα ταρ χήν ό λα τα 

ξύ λι να πνευ στά όρ γα να με διπλό γλωσ-

σί δι, τα ο ποί α εί ναι με το έ να ή το άλ λο 

ό νο μα πο λύ δια δε δο μέ να σε όλους τους 

λα ούς. Το ό μπο ε κα τα σκευά ζε ται α πό 

σκλη ρό ξύ λο (έ βε νο) ή και α πό πλα στι κό, 

και έ χει στε νή κω νι κή διά τρη ση και μί α 

κα μπά να που διευ ρύ νε ται ε λα φρά. Το 

κω νι κό σχή μα του σω λή να και η δι πλή 

γλωτ τί δα δί νουν στο όρ γα νο το χα ρα-

κτη ρι στι κό έν ρι νο και δια πε ρα στι κό ή χο 

του. Ε πά νω του εί ναι ε γκατα στη μέ νο 

έ να πο λύ πλο κο σύ στη μα α πό τά πες και 

μο χλούς. Εί ναι όρ γα νο με λωδί ας, ι δα νι κό 

για την έκ φρα ση με λαγ χο λί ας και τρυ φε-

ρό τη τας.
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 Φα γκό το

Εί ναι όρ γα νο με δι πλή γλωτ τί δα και κω νι κό σω λή να σαν το 

ό μπο ε. Α πο τε λεί ται α πό δύ ο ξε χω ρι στούς πα ράλ λη λους ξύ λι-

νους σω λή νες, που ε νώ νο νται στο έ να ά κρο τους με έ να τρί το 

σω λή να λυ γι σμέ νο σε σχή μα U. Ο ή χος του εί ναι πλού σιος 

και βα θύς. Τα πρώ τα φα γκό το, που έ μοια ζαν κά πως με τα 

ση με ρινά, πρω το εμ φα νι στή καν στη Γαλ λί α στις αρ χές του 

17ου αιώ να. Ο νο μά στη καν έ τσι ε πει δή έ μοια ζαν με έ να 

δε μά τι ξύ λα (Fagot= δε μά τι με ξύ λα). Το φα γκό το εί ναι 

το μπά σο του ό μπο ε και γε νι κά των ξύ λι νων ορ γά νων. 

Ο ή χος του στις χα μη λές νό τες είναι πέν θι μος, ε νώ στις 

ψη λές εκ φρα στι κός και λυ ρι κός. Το όρ γα νο αυ τό, ό πως 

και το ό μπο ε, χρη σι μο ποιεί ται πλέ ον πο λύ σπά νια στη 

στρα τιω τι κή μπά ντα.

 Σα ξό φω νο

Το σα ξό φω νο, πα ρό λο που α νή κει στην κα τη-

γο ρί α των ξύ λι νων, εί ναι έ να με ταλ λι κό (χάλ κι νο) 

όρ γανο που έ χει ε πι στό μιο με μο νό γλωσ σί δι, 

ό πως του κλα ρι νέ του, και ε πι νο ή θηκε το 1840 

α πό τον A.Sax. H διά τρη ση του σω λή να εί ναι 

έ ντο να κωνι κή. Τα κλει διά και οι τά πες του σα ξο-

φώ νου σχη μα τί ζουν έ να πο λύ πλο κο μηχα νι σμό 

ε λέγ χου των ή χων του ορ γά νου. Σή με ρα κα τα-

σκευά ζο νται πολ λά με γέθη σα ξο φώ νων. Κυ-

ριό τε ροι εκ πρό σω ποι αυ τών των με γε θών 

εί ναι το Άλ το και το Τε νό ρο σα ξό φω νο, 

που κυ ρί ως χρησι μο ποιού νται στη μπά ντα 

(σπα νιό τε ρα χρη σι μο ποιεί ται το μι κρό τε-

ρο της οι κο γέ νειας, το Σο πρά νο). Ο ή χος 

του σα ξο φώ νου σε υ ψη λούς τό νους 

εί ναι διαπε ρα στι κός και σε με σαί ους 

τό νους γλυ κός. Ή δη α πό το ξε κί νη-

μά του δια δόθη κε αυ τό το όρ γα νο 

σε στρα τιω τι κές μπά ντες, ε νώ στη 

συμ φω νι κή ορ χή στρα -στην ο ποί α 

παί ζει με τα ξύ λι να πνευ στά- δεν 

υ ιο θε τή θη κε ευ ρέ ως.
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Χάλ κι να πνευ στά

Χάλ κι να ο νο μά ζο νται τα μου σι κά 

όρ γα να που κα τα σκευά ζο νται από έ να 

κρά μα με τάλ λου. Ο ή χος στα όρ γα να 

αυ τά πα ρά γε ται α πό τα ί δια τα χεί λη του 

ε κτε λε στή, τα ο ποί α πάλ λο νται μέ σα σε 

έ να ει δι κό ε πι στό μιο.

 Τρο μπέ τα

Η τρο μπέ τα εί ναι η ε ξέ λι ξη της 

αρ χαί ας ελ λη νι κής σάλ πιγ γας. 

Μέ χρι τον Με σαί ω να η σάλ-

πιγγα δια τη ρή θη κε ευ θεί α. 

Αρ γό τε ρα κα τα σκευά σθη καν 

σάλ πιγ γες με μορ φή S και 

στη συ νέ χεια -με διά φο ρες 

τε χνι κές βελ τιώ σεις- έ φτα σε 

στη μορ φή που γνω ρί ζου με 

σή με ρα. Το 1815, με την ε φεύ-

ρε ση των πι στο νιών, η τρο μπέ-

τα α πέ κτη σε τη δυ να τό τη τα να 

παί ζει ό λους τους ή χους της χρω μα-

τι κής κλί μα κας. Ο ή χος της εί ναι δια πε-

ρα στι κός και με γα λο πρε πής, γι’ αυ τό και 

χρη σι μο ποιεί ται στον στρα τό ως όρ γα νο 

με τά δο σης μη νυ μά των (σαλ πί σμα τα), ε νώ 

κα τέ χει κυ ρί αρ χη θέ ση στη στρα τιω τι κή 

μπά ντα. 

 Φλι κόρ νο

Το φλι κόρ νο μοιά ζει με την τρο μπέ τα 

στην κα τα σκευ ή, μό νο που ο σω λή νας 

του έ χει με γαλύ τε ρη διά με τρο και μή κος 

και η κα μπά να του εί ναι με γα λύ τε ρη. Έ χει 

ή χο πλού σιο και ζε στό και χρη σι μο ποιεί-

ται α πο κλει στι κά στη χα μη λή πε ριο χή, 

στη θέ ση της δεύ τε ρης τρο μπέ τας. Εί ναι 

όρ- γα νο το ο ποί ο χρη σι μο ποιεί-

ται ό λο και σπα νιό τε ρα. 

 Γαλ λι κό Κόρ νο

Πρό γο νος του γαλλι κού κόρ-

νου εί ναι το κυ νη-

γε τ ι  κό κέ-

ρας, που 

εμ φα-

νί-

στη κε 

στα μέ σα του 17ου αιώ να, με μή κος 

που έ φθα νε τα τεσ σε ρά μι σι μέ τρα και 

χρη σι μο ποιού ταν για να πε ρι γρά ψει 

σκη νές κυ νη γιού στην ό πε ρα και σε άλ-

λα έρ γα. Προς το τέ λος του Με σαί ω να, 

για πρα κτι κούς λό γους, ο σω λή νας των 

κόρ νων έ γι νε σπει ρο ει δής και κα τέ λη ξε 

στη μορ φή που έ χει σή με ρα ύ στε ρα 

α πό συ νε χείς βελ τιώ σεις τε τρα κο σί ων 

ε τών. Με την ε φαρ μο γή του συ στή μα-

τος των βαλ βί δων, το 1815, το κόρ νο 

έ γι νε έ να ευέ λι κτο και εύ χρη στο όρ γα-
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νο. Ο ή χος του κόρ νου έ χει η ρω ι κό και 

με γα λο πρε πή χα ρα κτή ρα, που ό μως 

στη μπά ντα κα λύ πτε ται α πό το με γα-

λύ τε ρο πλή θος των άλ λων χάλ κι νων. Η 

α νά γκη για ι σχυρό ρυθ μό σε μια μπά-

ντα έ χει α να τε θεί στα κόρ να, τα ο ποί α 

-χω ρι σμέ να σε τρί α ή τέσ σε ρα μέ ρη- εί-

ναι φο ρείς του αρ μο νι κού υ πό βα θρου 

με ρυθ μι κό τρό πο. Δυστυ χώς, η χρή ση 

του σπου δαί ου αυ τού ορ γά νου τεί νει 

να ε ξα λει φθεί τε λεί ως α πό την ελ λη νι κή 

στρα τιω τι κή μπά ντα.

 Τρο μπό νι

Trombone στα ι τα λι κά ση μαί νει με-

γά λη τρο μπέ τα. Και πραγ μα τι κά το 

τρο μπόνι εί ναι μί α μορ φή τρο μπέ τας, 

η ο ποί α α ντί για βαλ βί δες α πέ κτη σε 

με την πάρο δο του χρό νου έ να τμή μα 

«ο λι σθαί νον». Χά ρη σ’ αυ τό, ο ε κτε λε-

στής μπο ρεί ν’ αυ ξο μειώ νει το μή κος 

του σω λή να με α πο τέ λε σμα την αλ λα-

γή του το νικού ύ ψους. Το τρο μπό νι 

εί ναι ί σως το μο να δι κό όρ γα νο που 

υ πέ στη -α πό την πρώτη εμ φά νι σή του 
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μέ χρι σή με ρα- ε λά χι στες τρο πο ποι ή σεις. 

Ο ή χος του εί ναι πλα τύς και με γα λο πρε-

πής. Οι χα μη λό τε ροι φθόγ γοι εί ναι α πει-

λη τι κοί και σαν να προ α ναγ γέλ λουν κά τι, 

ε νώ οι ψη λό τε ροι εί ναι ε λα φροί και 

λυ ρι κοί ό μοιοι με του κόρ νου. Ο ρό λος 

του στην μπά ντα εί ναι ό μοιος με του 

κόρ νου στο κρά τη μα της αρ μο νί ας 

και του ρυθ μού, με πα ράλ λη λη ε νί-

σχυ ση των βα ρύ το νων ό ταν α παι-

τεί ται. Δυ στυ χώς και αυ τό το όρ γα νο 

χρη σι μο ποιεί ται ό λο και πιο σπά νια.

 Ευ φώ νιο

Το ευ φώ νιο εί ναι κα τε ξο χήν όρ γα-

νο της μπά ντας με με γά λη ευε λι ξί α, 

που ε πι τελεί πολ λές λει τουρ γί ες. Εί ναι 

μί α τού μπα τε νό ρος και ο ή χος του 

εί ναι α παλός, γε μά τος και ο μοιό μορ-

φος σ’ ο λό κλη ρη την έ κτα σή του. Οι 

δα κτυ λι σμοί εί ναι α πλοί και εύ κο λοι 

και το όρ γα νο αυ τό εί ναι πο λύ εκ φρα-

στι κό σε με λωδι κά και α ντι με λω δι κά 

πε ρά σμα τα.

 Τού μπα

Η τού μπα εί ναι το θε μέ λιο της οι κο-

γέ νειας των χάλ κι νων και το μπά σο της 

μπά ντας. Εί ναι όρ γα νο ο γκώ δες και δύ-

σκο λο στο κρά τη μα. Έ χει τύ λιγμα ευ θύ, 

κυ ρί ως κω νι κή διά τρη ση και με γά λο 

ά νοιγ μα υ ψω μέ νης κα μπά νας. Επι νο ή-

θη κε στη Γερ μα νί α, στη δε κα ε τί α του 

1830, για να χρη σι μο ποι η θεί σαν έ να 

μπά σο όρ γα νο στις στρα τιω τι κές μπά-

ντες. Η πιο συ νη θι σμέ νη δου λειά για τις 

τού μπες στη μπά ντα εί ναι το παί ξι μο 

του ρυθ μι κού μπά σου.
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Κρου στά

Τα κρου στά γε νι κά χρο νο λο γού νται α πό 

τα προ ϊ στο ρι κά χρό νια. Πρέ πει να εί ναι και 

τα πρώ τα μου σι κά όρ γα να που ε πι νό η σε 

ο άν θρω πος. Στο πέ ρα σμα των αιώ νων οι 

λα οί τα ε νέ τα ξαν στις λα τρευ τι κές τους τε-

λε τές. Μέ χρι και τις μέ ρες μας, σε πολ λούς 

λα ούς της γης, δια τη ρούν τη μα γι κή και 

τε λε τουρ γι κή τους ση μα σί α. Χρη σι μο ποιού-

νται ε πί σης για να με τα δί δουν συν θή μα τα. 

Στη στρα τιω τι κή μου σι κή χρη σι μεύ ουν για 

να το νί σουν τον ρυθ μό του βη μα τι σμού 

των στρα τιωτών.

Τα κρου στά χωρί ζο νται σε δύ ο κα τη-

γο ρί ες:

 Στα κρου στά με ο ρι σμέ νο το νι κό 

ύ ψος (τυ μπά νια, με ταλ λό φω να).

 Στα κρου στά με α κα θό ρι στο το νι κό 

ύ ψος (τα μπού ρο, γκραν κά σα, κύμ βα λα).

 Τα μπού ρο - Γκραν κά σα

Τα όρ γα να αυ τά 

δεν κουρ δί ζο νται σε 

συ γκε κρι μέ νο το νι κό 

ύ ψος. Α πο τε λού νται 

α πό δύ ο ε πι φά νειες 

κρού σης (μεμ βρά νες), 

στε ρε ω μέ νες σ’ έ να 

κυ λιν δρι κό η χεί ο. Ο 

ε κτε λε στής τα έ χει κρε μα σμέ να ε πά νω 

του, για να μπο ρεί να βα δί ζει και συγ-

χρό νως να κρού ει την ε πι φά νεια με τις 

μπα γκέ τες. Το τα μπού ρο και η γκραν 

κά σα παί ζονται ως ο μά δα και υ πο στη-

ρί ζουν τα βα σι κά ρυθ μι κά στοι χεί α μιας 

μπά ντας.

 Κύμ βα λα (πια τίνια)

Εί  ναι  δύ ο ε λα-

φροί, κοί λοι και 

στρογ γυ λοί με-

ταλ λι κοί δί σκοι. 

Ο ε κτε λε στής κρα-

τά ει στα χέ ρια έ να 

ζευ γά ρι κυμ βά λων 

και τα κρού ει με δύ-

να μη με τα ξύ τους.

 Γκλό κεν σπηλ (Με ταλ λό φω νο)

Εί ναι το μο να δι κό κρου στό της στρα-

τιω τι κής μπά ντας με ο ρι σμέ νο το νι κό 

ύ ψος. Α πο τελεί ται α πό εί κο σι πε ρί που 

μα κρό στε νες με ταλ λι κές ρά βδους α πό 

α τσά λι, δια βαθ μι σμέ νες α νά λο γα με το 

μή κος τους, έ τσι ώ στε να σχη μα τί ζουν 

τη χρω ματι κή κλί μα κα. Εί ναι το πο θε τη-

μέ νοι με τά ξη σε στα θε ρή βά ση, που 

έ χει το σχήμα λύ ρας. Ο ε κτε λε στής 

κρού ει τις με ταλ λι κές ρά βδους με μί α 

μι κρή μπα γκέτα.
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Η σύνθε ση

της στρα τιω τι κής μπά ντας

Α νά λο γα με τη σύν θε ση και τη χρησι μό-

τη τά της η μπά ντα χω ρί ζε ται σε συμ φω νι κή 

και σε μπά ντα πα ρε λά σε ως.

Η μπά ντα πα ρε λά σε ως πε ρι λαμ βά νει 

μό νο όρ γα να που εί ναι φο ρη τά και μπο-

ρούν να λειτουρ γούν στην ύ παι θρο. Ο 

ε παρ κής ό γκος εί ναι βα σι κή α νά γκη της 

μπά ντας, που πρέ πει να α κού γε ται χω ρίς 

την α κου στι κή και την η χη τι κή της αί θου-

σας συ ναυ λιών. Τα όρ γα να πρέ πει να εί ναι 

ο μα δο ποι η μέ να, ώ στε να α πο δώ σουν τον 

μέ γι στο ό γκο της φω νής τους. Στη μου σι-

κή μιας μπά ντας ι διαί τε ρη έμ φα ση δίδε ται 

στον ρυθ μό. Τα ρυθ μι κά συ στα τι κά της 

μου σι κής το νί ζο νται με τα ρυθμι κά όρ γα να, 

ώ στε να ε μπνεύ σουν με φυ σι κό τρό πο τις 

πα ρε λαύ νου σες μο νά δες κα θώς και τους 

ί διους τους μου σι κούς της μπά ντας.

Μί α πλή ρης μπά ντα πα ρε λά σε ως α πο-

τε λεί ται ου σια στι κά α πό τρί α ορ γα νι κά 

και α να πόσπα στα τμή μα τα: το τμή μα των 

ορ γά νων που πα ρά γουν τη με λω δί α, το 

τμή μα των οργά νων που κρα τούν την 

αρ μο νί α και το τμή μα των ορ γά νων που 

κρα τούν και το νί ζουν το ρυθ μι κό μέ ρος 

της μου σι κής.

Με την προ σθή κη και άλ λων ορ γά νων 

α πό τη συμ φω νι κή ορ χή στρα, η μπά ντα 

μπορεί να με τα τρα πεί σε συμ φω νι κή και 

να ε κτε λέ σει κά θε εί δους συν θέ σεις από 

το κλα σι κό αλ λά και α πό το μο ντέρ νο ρε-

περ τό ριο σε αί θου σες συ ναυ λιών.

ΣΜΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Παρέλαση για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου
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Ε πί λο γος

Οι αρ χαί οι Έλ λη νες, κα θώς και άλ λοι 

λα οί, νιώ θο ντας τη μυ στη ριώ δη ε πίδρα-

ση που ε ξα σκεί η μου σι κή πά νω στους 

αν θρώ πους, προ σπά θη σαν να με λε τή-

σουν και να ε ξα κρι βώ σουν την α κα τα-

νί κη τη αυ τή δύ να μή της. Δια πί στω σαν, 

λοιπόν, ό τι η μου σι κή μπο ρεί να α σκή σει 

μια ση μα ντι κό τα τη ε πί δρα ση πά νω στην 

ψυ χή του αν θρώ που και γι’ αυ τό χρη σι μο-

ποιού σαν τους αυ λούς και τις σάλπιγ γες, 

αλ λά και τα άλ λα μου σι κά όρ γα να, για να 

διε γεί ρουν το θάρ ρος των πο λε μι στών.

Με το πέ ρα σμα των αιώ νων, η μου σι-

κή χρη σι μο ποι ή θη κε α πό τους λα ούς ως 

μέσο για να κι νεί και να εμ ψυ χώ νει τους 

μα χη τές την ώ ρα της ο μα δι κής δρά σης, 

η ο ποί α ο δη γεί στην κα τά κτη ση κά θε συλ-

λο γι κού α γα θού και πά νω απ’ ό λα στην 

κα τά κτη ση και δια τή ρη ση της ε λευ θε ρί-

ας τους, που χω ρίς αυ τή δεν μπο ρεί να 

υ πάρ ξει ο μα λή πο λι τι στι κή ε ξέ λι ξη.

Μέ χρι σή με ρα, ο ρό λος των στρα τιω-

τι κών μου σι κών, που υ πάρ χουν σε ό λους 

του στρα τούς του κό σμου, εί ναι η μέ σω 

της μου σι κής α νύ ψω ση του η θι κού των 

στρα τευ μά των κα τά τη διάρ κεια των πο-

λε μι κών ε πι χει ρή σε ων, κα θώς και η ψυχα-

γω γί α των μα χη τών κα τά τη διάρ κεια της 

α νά παυ σης. Στην πε ρί ο δο της ει ρήνης οι 

στρα τιω τι κές πα ρα τά ξεις και πα ρε λά σεις 

α πο σκο πούν στην α νύ ψω ση του η θι κού, 

την τό νω ση του ε θνι κού φρο νή μα τος και 

στην προ σθή κη λα μπρό τητας και με γα λο-

πρέ πειας στις ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις. 

Συγ χρό νως, η στρα τιω τι κή μου σι κή προ-

σφέ ρει ψυ χα γω γί α στις λα ϊ κές γιορ τές και 

α να λαμ βά νει να δια δώ σει διά ση μες σε λί-

δες του λυ ρι κού ρε περ το ρί ου, δί νο ντας 

συ ναυ λίες με έρ γα με γά λων συν θε τών.

Στο πέ ρα σμά της η στρα τιω τι κή μου-

σι κή σκορ πά ρί γη συ γκί νη σης στους θε α-

τές και δεν θα ή ταν υ περ βο λή αν πού με 

ό τι μί α στρα τιω τι κή μπά ντα ι σο δυ να μεί 

με μί α Μοί ρα Πυ ρο βο λι κού. Ό ση εί ναι η 

δύ να μη του πυ ρός που α σκεί στον ε χθρό 

μια μοί ρα πυ ρο βο λι κού, τό ση και με γα λύ-

τε ρη εί ναι η δύ να μη της μου σι κής στην 

α νύ ψω ση του η θι κού των μα χη τών, αλ λά 

και του ά μα χου πλη θυ σμού.

1 ΜΕ ΛΩ ΔΙΑ: Η λέ ξη με λω δί α προ έρ χε ται α πό τη λέ ξη μέ λος, που ση μαί νει τρα γού δι και μπο ρεί να ο ρι σθεί σαν έ να σύ νο λο 
δια δο χι κών μου σι κών φθόγ γων  διά φο ρου το νι κού ύ ψους, που δη μιουρ γούν την αί σθη ση μιας λο γι κής μου σι κής ε νό τη τας.

2 ΑΡ ΜΟ ΝΙΑ: λέ γε ται το μείγ μα του ή χου που δη μιουρ γεί ται α πό τη συ νή χη ση του λά χι στον δύ ο ή χων δια φο ρε τι-
κής ο ξύ τη τας. Η αρ μο νί α στη ρί ζε ται στη συγ χορ δί α, που εί ναι η συ νή χη ση τριών ή πε ρισ σο τέ ρων φθόγ γων που 
α πέ χουν με τα ξύ τους διά στη μα τρί της.

3 ΡΥΘ ΜΟΣ: Ο ρυθ μός ταυ τί ζε ται με την ορ γά νω ση του χρό νου σε μια μου σι κή σύν θε ση. Ο ρυθ μός, τό σο σαν στοι χεί ο 
της μου σι κής ό σο και α νε ξάρ τη τα α πό αυ τήν, α πο τε λεί μια φυ σιο λο γι κή α νά γκη του αν θρώ που.

ΟΡΓΑ ΝΑ ΜΕ ΛΩ ΔΙΑΣ1 ΟΡ ΓΑ ΝΑ ΑΡ ΜΟ ΝΙΑΣ2 ΟΡ ΓΑ ΝΑ ΡΥΘ ΜΟΥ 3

Φλά ου το Γαλ λι κό Κόρ νο Τα μπούρο

Ό μπο ε Τρο μπό νι Γκραν κάσ σα

Φα γκό το Τού μπα Κύμ βα λα (πια τίνια)

Σα ξό φω νο

Τρο μπέ τα

Φλι κόρ νο

Ευ φώ νιο

Γκλό κεν σπηλ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Ε μίλ Βυ λερ μόζ. Ι στο ρί α της Μου σι κής, Εκ δό σεις 

Υ πο δο μή, Α θή να 1979. 

 Α μά ρα ντος Α μα ρα ντί δης, Μορ φο λο γί α της Μου σι-

κής, Εκ δό σεις Κ. Πα πα γρη γο ρί ου-Χ. Νά κας.

 PHILIP J. LANG, Ε νορ γά νω ση-Ε νορ χήστρω ση Μπά-

ντας, Εκ δό σεις Νά σος, Α θή να 1987.

 Ulrich Michels, Ά τλας της μου σι κής, Έκδο ση Φί λιπ-

πος Νά κας.

 Έ φη Α βέ ρωφ, Ει σα γω γή στην ορ γα νο γνω σί α, Εκ δό-

σεις Φί λιπ πος Νάκας, Α θή να 1992.

 Ε γκυ κλο παί δεια πα γκό σμιας μου σι κής, Εκ δό σεις Αλ κυών.

 Ε γκυ κλο παί δεια Νέ α Δο μή, Α θή να 1996. 



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2008

ΟΙ ΤΟ ΞΙ ΚΟ ΜΑ ΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑ ΤΟ

Στά δια ε ξέ τα σης του προ βλήμα τος

Η ε ξέ τα ση του προ βλή μα τος θα πρέ πει να γί νει ε φό σον αυ τό δια χω ρι-

στεί κατά στά δια, δη λα δή στο στά διο πριν την κα τά τα ξη στον στρατό, στο 

στά διο κα τατά ξε ως και προ σαρ μο γής, στο στά διο υ πη ρε σί ας στις Μο νά δες 

εκ στρα τεί ας (Β΄ κύ κλος εκ παί δευ σης) και τέ λος στο στά διο υ πη ρε σί ας στις 

λοι πές Μο νά δες και υ πη ρε σί ες (Γ΄ κύ κλος εκ παί δευ σης).

KEIMENO: Τχης (ΠΒ) Κων στα ντίνος Τσού κα λος

ΤΑ ΝΑΡ ΚΩ ΤΙ ΚΑ
ΣΤΟΝ ΣΤΡΑ ΤΟ

Στη χώρα μας, τα στατιστικά στοιχεία 

για το έτος 1997, που κηρύχθηκε από 

το ΓΕΣ έτος καταπολέμησης ναρκωτικών, 

δείχνουν ένα αρνητικό ρεκόρ. Ρεκόρ σε 

συλλήψεις, ρεκόρ διακίνησης ναρκωτικών, 

ρεκόρ αναστολών στις Ένοπλες Δυνάμεις, 

πράγμα που δείχνει ότι ο κίνδυνος βρίσκεται 

εντός των τειχών...
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νέ ων προς τον στρατό θα πρέ πει να 

βαρύ νει την πο λι τεί α, και τού το διό-

τι η ε νη μέ ρω ση των νέ ων πρέ πει να 

θε ω ρηθεί πλημ με λής α πό πλευ ράς 

της, με α πο τέ λε σμα αυ τοί να βγά ζουν 

λα θε μέ να συμπε ρά σμα τα α πό τις α φη-

γή σεις α τό μων και τις κα τευ θύν σεις 

ορ γα νω μέ νων ομά δων ή ορ γα νώ σε-

ων που δεν διά κει νται φι λι κά προς το 

στρά τευ μα. Ο νέ ος, επιρ ρε πής στις 

διά φο ρες θε ω ρί ες που σερ βί ρο νται, 

στα διά φο ρα γε γο νό τα που δια δρα μα τί-

ζο νται πα γκο σμί ως, και μη έ χο ντας την 

ι κα νό τη τα να δια κρί νει ποιος ο ρό λος 

του στρατού για τη πα τρί δα μας και 

ποιος των υ πο λοί πων στρα τών, ταυ τί-

ζε ται με μη δε νι στι κές τά σεις που σαν 

α πο τέ λε σμα έ χουν την κατα στρο φή 

των πά ντων α κό μη και του ί διου του 

ε αυ τού του. Μέ σα σ’ αυ τό το κλίμα του 

α πο προ σα να το λι σμού που συ ντε λεί ται, 

της αλ λοί ω σης θε με λια κών 

θεσμών και η θι κών α ξιών, 

 Στά διο πριν την κα τά τα ξη στον Στρατό

Αυ τό αρ χί ζει α πό την παι δι κή η λι κί α 

και φτά νει μέ χρι και την τε λευ ταί α ημέ-

ρα πριν την κα τά τα ξη. Πα ρα τη ρού με 

δύ ο α ντι φα τι κές συ ναι σθη μα τι κές κατα-

στά σεις: Κα τά τη σχο λι κή και Γυ μνα σια-

κή η λι κί α τα ά το μα-παι διά τάσ σο νται 

ευ νο ϊ κά υ πέρ του στρατού, ε νώ κα τά 

την πε ρί ο δο της ε φη βεί ας έ χου με αρ νη-

τι κή το πο θέ τη ση αυ τών. Η οι κο γέ νεια 

και η πο λι τεί α παί ζουν σπου δαί ο ρόλο 

στην εν γέ νει δια μόρ φω ση της «αρ νη τι-

κής αυ τής το πο θε τή σε ως» των ε φή βων 

και πρέ πει να δε χθού με τον ε πι με ρι σμό 

των ευ θυ νών τους χω ρι στά.

Οι κο γέ νεια: Ε ντός αυ τής δια πλάθε ται 

κα τά τα αρ χι κά στά δια ο χα ρα κτή ρας 

του παι διού. Ο πα τέ ρας, ή με γα λύτε ρος 

α δελ φός α πο τε λούν τα πρό τυ πα. Ε άν η 

το πο θέ τη ση αυ τών εί ναι αρ νη τι κή για 

τον στρατό λό γω κά ποιων ε μπει ριών, 

τό τε αρ νη τι κή θα εί ναι 

και η στά ση των παι-

διών. Ό ταν πλέ ον το 

παι δί μπαί νει στην 

ε φη βεί α με τις γνω-

στές τά σεις α νε ξαρτητο-

ποι ή σε ως και α φού οι 

γο νείς δια πι στώ σουν 

ό τι εί ναι α δύ να τον να 

του ε πι βλη θούν, τό τε 

αρ χί ζουν οι α πει λές 

με τη γνω στή φρά-

ση «Θα σε φτιάξει 

ο στρατός», ο πό τε 

η αρ νη τι κή το πο-

θέ τη ση του νέ ου 

εί ναι δε δο μέ νη.

Πο λι τεί α: Ο ε πι με ρι-

σμός των ευθυ νών 

για την αρ νη τι κή 

το πο θέ τη ση των 
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σαν μό νη διέ ξο δο βρί σκει τη φυ γή 

προς τα ναρ κω τι κά.

Στο στά διο αυ τό (προ της κα τα τά ξε-

ως) το πο σο στό των ναρ κο μα νών δεν 

θε ω ρείται αρ κε τά υ ψη λό, αυ τοί δε που 

έ χουν α σχο λη θεί και χρη σι μο ποι ή σει 

σκλη ρά ναρ κω τι κά εί ναι λί γοι, ε νώ το 

με γα λύ τε ρο πο σο στό βρί σκε ται στο 

στά διο του πει ρα μα τι σμού ή της αρ χι-

κής χρή σης.

 Στά διο κα τα τά ξε ως και προ σαρ μο γής

Μέ σα στο γε νι κό τε ρο κλί μα που 

έ χει δια μορ φω θεί, της «αρ νη τι κής θέ-

σε ως» προς το στρά τευ μα, κα τά το 

στά διο της κα τα τά ξε ως διακρί νου με τις 

ε ξής κα τη γο ρί ες: Τους στρα τεύ σι μους 

που δεν πα ρου σιά ζουν ιδιαί τε ρο πρό-

βλη μα, (και α πο τε λούν το με γα λύ τε ρο 

πο σο στό), τους ναρ κο μα νείς και τους 

ψευ δο ναρ κο μα νείς.

Η πρώ τη κα τη γο ρί α δεν α πο τε λεί 

α ντι κεί με νο της πα ρού σης με λέ της. Οι 

ναρ κο μα νείς στρα τεύ σι μοι δεν αρ νού-

νται να δη λώ σουν ό τι κά νουν χρή ση 

ναρ κωτι κών, κατ’ ε πέ κτα ση με τά τη 

δή λω σή τους τυγ χά νουν της δε ού σης 

με τα χει ρίσε ως και α πο λύ ο νται, ο πό τε 

δεν δη μιουρ γούν πρό βλη μα στη συ νέ-

χεια. Υ πάρ χει ό μως και μια κα τη γο ρί α 

α τό μων που α πο κρύ πτει την ι διό τη τά 

της, πλην ό μως με τά την πα ρέ λευ ση 

ο ρι σμέ νων ω ρών ή η με ρών α πο κα λύ-

πτο νται μη δυ νά με νοι να α πο κρύ ψουν 

τα συ μπτώ μα τα της στε ρή σε ως της 

ναρ κω τι κής ου σί ας.

Οι ψευ δο ναρ κο μα νείς α πο τε λούν 

την τρί τη κα τη γο ρί α στρα τευ σί μων, 

οι ο ποί οι ε νώ πραγ μα τι κά δεν εί ναι 

ναρ κο μα νείς κά νουν χρή ση κά ποιας 

το ξι κο μανιο γό νου ή ναρ κω τι κής ου σί-

ας λί γο πριν την η μέ ρα κα τα τά ξε ως ή 

αυ τή την ίδια μέ ρα, με α πώ τε ρο σκο πό 

να πα ρου σια σθούν ως χρή στες για να 

α πο φύ γουν τη στρά τευ ση. Και αυ τή η 

κα τη γο ρί α α τό μων δεν δη μιουρ γεί πρό-

βλη μα στον στρατό καθ’ ό σον α πο λύ ο-

νται α φού δη λώ σουν ό τι εί ναι χρή στες 

ναρ κω τι κών ου σιών.

Πρό βλη μα μπο ρού με να πού με ό τι 

δη μιουρ γούν στο στά διο της κα τα τά ξε-

ως ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις ναρ κο μα νών 

α τό μων που, ό πως προ α να φέρ θη κε, 

α πο κρύπτουν την ι διό τη τά τους και οι 

ο ποί οι εί ναι δυ να τόν να δια φύ γουν της 

προσο χής των Υ γειο νο μι κών Ε πι τρο-

πών. Αυ τοί δύ να ται να έ χουν α πο κρύ-

ψει κά ποια πο σό τη τα ναρ κω τι κών την 

ο ποί α θα χρη σι μο ποι ή σουν σε εύ θε το 

χρό νο για προ σω πι κή τους χρή ση. Μέ-

σα στο πο λύ στε νό και πα ρα τη ρη τι κό 

πε ρι βάλ λον του στρατού, και λό γω 

της πει θαρ χί ας και του τυ πο ποι η μέ νου 

τρό που ζω ής θα επι ση μαν θούν ε πει δή 

θα πα ρεκ κλί νουν α πό τη συ μπε ρι φο-

ρά των υ πο λοί πων. Πρέπει να ε λα χι-

στο ποι η θούν οι πι θα νό τη τες μυ ή σε ως 

και δια κι νή σε ως ναρ κωτι κών κα τά το 

πα ρόν στά διο έ νε κα των προ α να φερ-

θέ ντων λό γων, της μη ε ξοι κειώ σε ως 

με το πε ρι βάλ λον, της ε πι κρα τού σης 

φο βί ας και της μη α να πτύ ξε ως έντο νων 

φι λι κών δε σμών λό γω του πε ριο ρι σμέ-

νου χρό νου.

 Στά διο Υ πη ρε σί ας σε Μο νά δες εκ στρα τεί ας 

(Β΄ κύ κλος εκ παί δευ σης)

Κα τά την πρώ τη πε ρί ο δο του στα δί-

ου αυ τού μπο ρού με να πού με ό τι ι σχύ ει 

ό,τι και για το στά διο κα τα τά ξε ως, στη 

συ νέ χεια ό μως λό γω της ε ξοι κειώ σε ως 

του α τό μου με το πε ρι βάλ λον «στρα-

τός», της α να πτύ ξε ως συ να δελ φι κών 

δε σμών, του πε ρισ σό τε ρου ε λεύ θε ρου 

χρό νου (έ ξο δος-δια νυ κτε ρεύ σεις, α πο-

μα κρύνσεις, ά δειες κ.λπ.) ευ νο εί ται η 
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χρή ση, μύ η ση, διο χέ τευ ση ναρ κω τι κών 

α πό άτο μα ε πιρ ρε πή προς αυ τά. Κα τά 

το στά διο αυ τό ε πί σης οι συ ναι σθη μα-

τι κές φορτί σεις των α τό μων γί νο νται 

έ ντο νες διό τι αρ χί ζουν να α να πο λούν 

το οι κογε νεια κό, το φι λι κό, το συ ναι-

σθη μα τι κό τους πε ρι βάλ λον, να φι λο-

σο φούν τις τυ χόν α πο τυ χί ες τους, τη 

μη ε παγ γελ μα τι κή τους α πο κα τά στα ση 

και γε νι κά δια κα τέ χο νται α πό αι σθή μα-

τα α πο γο ή τευ σης, θλί ψης και πι θα νόν 

με λαγ χολί ας. Αρ χί ζουν να συ νει δη το-

ποιούν τις υ πο χρε ώ σεις τους έ να ντι 

των υ πο λοί πων και της υ πη ρε σί ας, 

πράγ μα ί σως πρω τό γνω ρο, δε δο μέ νου 

ό τι μέ χρι τώ ρα εί χαν την ε ντύ πω ση 

ό τι η ζω ή εί ναι μό νο δι καιώ μα τα. Ο 

προ στα κτι κός τύ πος των δια τα γών, 

οι συ νε χείς α πα γο ρεύ σεις και τέ λος η 

ε πι δί ω ξη του στρα τεύμα τος να φτιά ξει 

τον κα θέ να σύμ φω να με το πρό τυ πο 

του ι δα νι κού στρα τιώ τη, δη μιουρ γούν 

στα α στα θή ψυ χι κά ά το μα κα τα στά σεις 

δυ σά ρε στες που σαν διέξο δο α να ζη-

τούν τη φυ γή απ’ την πραγ μα τι κό τη τα 

μέ σω των ναρ κω τι κών.

Σ’ αυ τό βε βαί ως συ ντεί νει με ρι κές 

φο ρές και η κα κή συ να δελ φι κή συ μπε-

ριφο ρά α πό ο ρι σμέ νους ε πι τή δειους.

 Στά διο Υ πη ρε σί ας σε Λοι πές Μο νά δες 

και Υ πη ρε σί ες (Γ΄ κύ κλος εκ παί δευ σης)

Κα τά το στά διο αυ τό γί νε ται η με τα-

κί νη ση των στρα τιω τών σε Μο νά δες 

και Υπη ρε σί ες ευ ρι σκό με νες πλη σί-

ον του τό που κα τα γω γής-δια μο νής, 

πλη σί ον ή εντός α στι κών κέ ντρων και 

α πο μο νω μέ να φυ λά κια προ κα λύ ψε ως 

ή μι κρές στρατιω τι κές υ πη ρε σί ες.

Α πό τα πα ρα πά νω δια φαί νε ται, 

ό πως εί ναι φυ σι κό, η χα λά ρω ση του 

ε λέγ χου, η ε λα στι κό τη τα της πει θαρ χί-

ας, η αύ ξη ση της οι κειό τη τας με τους 

προ ϊ στα μέ νους, η με γά λη ευ χέ ρεια 

κι νή σεως, πράγ μα που εκ με ταλ λεύ ο-

νται οι έ χο ντες ε μπει ρί ες και τά σεις 

για ε πα νάκαμ ψη στον χώ ρο των ναρ-

κω τι κών, κα θώς ε πί σης διευ κο λύ νε ται 

η προ σέγ γι σή τους α πό ά το μα ορ γα-

νω μέ να στο δί κτυο της ε μπο ρί ας και 

χρή σης ναρ κω τι κών.

Η έ λευ ση του χρό νου α πο λύ σε ως, η 

ε παγ γελ μα τι κή α βε βαιό τη τα, τα οι κο γε-

νεια κά προ βλή μα τα ε παυ ξά νουν τους 

κιν δύ νους ε μπλο κής στα γρα νά ζια των 

ναρ κω τι κών.

Χώ ροι δια κί νη σης και χρή σης 

ναρ κω τι κών στον στρατό

Ό πως προ α να φέρ θη κε, τα κέ ντρα 

κα τα τά ξε ως δεν πρέ πει να θε ω ρού νται 

ι διαίτε ρα ευ νο ϊ κοί χώ ροι τό σο για τη 

δια κί νη ση ό σο και τη χρή ση ναρ κω τι-

κών, δεν θα πρέ πει ό μως να δια φεύ γει 

της προ σο χής μας και το γε γο νός ό τι ο 

με γά λος αριθ μός α τό μων, η γειτ νί α ση 

με α στι κά κέ ντρα, οι πολ λές ε πι σκέ ψεις, 

δύ να νται να διευ κο λύ νουν τη δια κί νη-

ση και τη χρή ση. Ο μι κρός ό γκος που 

κα τα λαμ βάνουν, η δυ να τό τη τα α πο-

Ο προστακτικός τύπος των διαταγών, 

οι συνεχείς απαγορεύσεις και τέλος η 

επιδίωξη του στρατεύματος να φτιάξει 

τον καθένα σύμφωνα με το πρότυπο 

του ιδανικού στρατιώτη, δημιουργούν 

στα ασταθή ψυχικά άτομα καταστάσεις 

δυσάρεστες που σαν διέξοδο αναζη-

τούν τη φυγή απ’ την πραγματικότητα 

μέσω των ναρκωτικών.
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κρύ ψε-

ως, εί ναι 

λ ό  γ ο ι  π ο υ 

διευ κο λύ νουν τη 

δια κί νη ση, πλην ό μως 

το πε ριο ρι σμέ νο του χρό-

νου πα ρα μο νής στα ΚΕΝ και οι 

λό γοι που ανα φέρ θη καν πα ρα πά νω 

δεν ευ νο ούν τη χρή ση.

Οι Μο νά δες εκ στρα τεί ας λοι πόν 

εί ναι προ σφο ρό τε ρες τό σο στη δια κί-

νη ση, όσο και στη χρή ση ναρ κω τι κών 

ου σιών. Η με τα φο ρά και δια κί νη ση ευ-

νο εί ται από τη λή ψη συ χνών α δειών, 

την ευ κο λί α με τα φο ράς και της ε πι κοι-

νω νί ας με το προ η γού με νο γνω στό 

πε ρι βάλ λον (κύ κλω μα).

Η πει θαρ χί α και ο συ νε χής έ λεγ χος 

α πό τα στε λέ χη μειώ νουν την πι θα νό-

τη τα δια κί νη σης και χρή σης στο ε σω-

τε ρι κό των Μο νά δων, χω ρίς να την 

εκ μη δε νίζουν. Ε κεί που φαί νε ται να 

υ πάρ χει το πρό βλη μα εί ναι οι Μο νά-

δες Γ΄ κύ κλου εκπαί δευ σης (φυ λά κια, 

υ πη ρε σί ες α στι κών κέ ντρων, μι κρές 

στρα τιω τι κές υ πηρε σί ες) για τις ι διο-

μορ φί ες που πα-

ρου σιά ζουν. Εύ κο λα 

π.χ. σ’ έ να φυ λά κιο μπο ρεί να δια κι-

νη θούν, χρη σι μο ποι η θούν, α κό μη και 

να καλ λιερ γη θούν ναρ κωτι κά φυ τά, 

χω ρίς να γί νει εύ κο λα α ντι λη πτό, με 

κίν δυ νο να ε μπλα κούν στο κύκλω μα 

α κό μη και ά το μα χω ρίς προ διά θε ση 

στα ναρ κω τι κά.

Ε πί σης, οι Μο νά δες και υ πη ρε σί ες 

των α στι κών κέ ντρων εί ναι οι πιο ευά-

λω τες, για τί δεν μπο ρεί να ε λεγ χθεί η 

συ μπε ρι φο ρά των α τό μων-στρα τιω τών 

ε κτός αυ τών, εί ναι κο ντά στα κυ κλώ μα-

τα δια κίνη σης, οι δε χρή στες εύ κο λα 

μπο ρεί να δια φύ γουν της προ σο χής 

των προ ϊ στα μέ νων τους.

Βέ βαια, τα πα ρα πά νω εί ναι ε ξαρ τώ-

με να α πό τα ά το μα που εί ναι ε πιρ ρε πή 
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στα ναρ κω τι κά, που έ χουν δια συν δέ-

σεις με τα διά φο ρα κυ κλώ μα τα δια κί-

νη σης. Η ο ποια δή πο τε προ σπά θεια 

ε πί λυ σης του προ βλή μα τος α πό μέ-

ρους στε λε χών του στρατού, θα εί χε 

σαν α πο τέ λε σμα την πε ρι στο λή και 

μεί ω ση του προ βλή ματος, πο τέ ό μως 

τον εκ μη δε νι σμό του.

ΟΙ Ε ΠΙ ΠΤΩ ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΡ ΚΩ ΤΙ-
ΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΘΝΙ ΚΗ Α ΜΥ ΝΑ

Ό λοι πι στεύ ου με στον ψυ χι κό πα-

ρά γο ντα του μα χη τή, πε ρισ σό τε ρο δε 

α πό ό λους η η γε σί α, της ο ποί ας ε πι-

φανείς η γή το ρες έ χουν δη λώ σει κα τά 

και ρούς ό τι:

 Το κύ ριο ό πλο κα τά 

τον πό λε μο εί ναι ο άν θρω-

πος, ο στρα τιώ της, τον 

ο ποί ον χα ρα κτη ρί ζουν 

πολ λά ί σως προ τε ρή μα-

τα αλ λά και πλή θος α ναμ φι-

σβή τη των αδυ να μιών.

 Πό λε μος εί ναι πε δί ο η θι-

κής δυ νά με ως.

 Μά χη εί ναι α γώ νας με τα ξύ δύ ο 

θε λή σε ων.

 Για την τε λι κή έκ βα ση ε νός α γώ-

να τρεις πα ρά γο ντες ε πι δρούν κα τά 

σει ρά. Το η θι κό και η ψυ χι κή ποιό τη τα 

του στρα τιώ τη, η τα κτι κή ι κα νό τη τα της 

διοι κή σε ως και η α ξί α των μέ σων. Το 

η θι κό, ε πο μέ νως, και η ψυ χι κή ποιό τη-

τα του μα χη τή εί ναι αυ τά που παί ζουν 

τον πρω ταρ χι κό ρό λο στην έκ βα ση του 

α γώ να. Α λί μο νο λοι πόν στην πα τρί δα 

μας αν πο τέ α να γκα στεί να στη ρί ξει την 

Ε θνική της Ά μυ να σε μα χη τές ναρ κο μα-

νείς, σε μα χη τές ε ξα θλιω μέ νους ψυ χι κά 

και σω μα τι κά, σε αν θρώ πι να ρά κη. Σε 

νέ ους χω ρίς ε θνι κή συ νεί δη ση, χω ρίς 

ι δα νικά, που θα σέρ νο νται στους δρό-

μους και η μό νη τους α γω νί α θα εί ναι 

να βρουν τη «δό ση» τους που θα τους 

πά ει «τα ξί δι» σε μέ ρη που δεν υ πάρ χει 

πα τρί δα, θρη σκεί α, οι κο γέ νεια. Τέ λος, 

ως πα ρά δειγ μα μπο ρεί να α να φερ θούν 

τα ε ξής από το βι βλί ο του κα θη γη τή της 

Φαρ μα κο λο γί ας Γ. Λο γα ρά: «Θε ω ρεί ται 

α κό μη ό τι, τα φάρ μα κα αυ τά θα μπο-

ρού σαν να χρη σι μο ποι η θούν ως φάρ μα-

κα ε νός μελλο ντι κού ψυ χο χη μι κού πο λέ-

μου. Θε ω ρεί ται δηλ. ό τι θα μπο ρού σαν 

να ε ξου δετε ρώ σουν ο λο σχε ρώς την 

α γω νι στι κή διά θε ση των στρα τιω τών. 

Σε πεί ρα μα που διε ξή χθη σε Α με ρι κα-

νούς στρα τιώ τες με την πό ση κυ πέλ-

λου κα φέ πε ριέ χο ντος L.S.D., το ο ποί ον 

εί ναι λί αν ευ διά λυ το εις το νερό και 

δια χέ ε ται τα χύ τα τα, προ στι θέ με νου εις 

το νε ρό λί μνης, φράγ μα τος ή 

υ δρα γω γεί ου απ’ ό που ε φο-

διά ζο νται με γά λες πό λεις, 

αρ κεί για να προ κα λέσει 

πα ρο δι  κή ψύ χω ση 

σε ο λό κλη ρο τον 

πλη θυ σμό».
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Η ΚΑ ΤΑ ΠΟ ΛΕ ΜΗ ΣΗ 
ΤΩΝ ΝΑΡ ΚΩ ΤΙ ΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ

 Προ ληπτι κά Μέ τρα

Διά φο ρα εί ναι τα προ λη πτι κά μέ τρα 

που θα μπο ρού σαν να προ τα θούν, κυ-

ριό τε ρα των ο ποί ων εί ναι:

 Έ λεγ χος του προ σω πι κού κα τά την εί-

σο δό του σε Στρα τιω τι κές Μο νά δες

Η πα ρά νο μη ει σα γω γή ναρ κω τι κών 

ου σιών σε Μο νά δες του στρατού α πο-

τε λεί ανώ δυ νη ε νέρ γεια ό ταν τα συ-

στή μα τα και μέ τρα α σφα λεί ας εί ναι 

ελ λι πή και ελα στι κά. Α ντι θέ τως, ό ταν 

υ πάρ χει λε πτο με ρής και ε ξο νυ χι στι κός 

έ λεγ χος στην κε ντρι κή εί σο δο της κά-

θε Στρα τιω τι κής Μο νά δος, αυ το μά τως 

α πο τρέ πονται οι ε πί δο ξοι λα θρέ μπο-

ροι προς τέ λε ση των ε γκλη μα τι κών 

τους πρά ξε ων. Ακό μη πε ρισ σό τε ρο 

ό ταν ο έ λεγ χος αυ τός συ νο δεύ ε ται α πό 

συ στή μα τα και όρ γα να α νί χνευ σης και 

ε ντο πι σμό τέ τοιων ου σιών, τό τε η εί σο-

δος-δια κί νη ση και χρή ση πα ρά νο μων 

ου σιών γί νε ται πλέ ον ρι ψο κίν δυ νη και 

ά σκο πη προ σπά θεια.

 Συ νεργα σί α με α στυ νο μι κές υ πη-

ρε σί ες

Η εί σο δος των ναρ-

κω τι κών στις Μο-

νά δες πολ λές 

φο ρές 

εί ναι 

α πο-

τέ λε σμα ελ λι πούς ε νη με ρώ σε ως και 

συ νερ γα σί ας των α στυ νο μι κών με τις 

στρα τιω τι κές αρ χές. Η ά με ση και στε νή 

συ νερ γα σί α α στυ νο μι κών και στρα-

τιω τι κών αρ χών με την ε κα τέ ρω θεν 

α νταλ λα γή και συλ λο γή πλη ρο φο ριών, 

α πο τε λεί έ να ση μα ντι κό πλήγ μα στο 

πλαί σιο της κα τα πο λέ μη σης των ναρ-

κω τι κών στον στρατό.

 Ύ παρ ξη κα τάλ λη λου προ σω πι κού για 

δί ω ξη των ναρ κω τι κών στις ΕΔ

Η εί σο δος-δια κί νη ση και χρή ση των 

ναρ κω τι κών θα ή ταν α πέλ πι δα προ-

σπά θεια στα χέ ρια των ε γκλη μα τιών, 

ε άν υ πήρ χε μί α αρ μό δια στρα τιω τι κή 

ε πι τρο πή, πλαι σιω μέ νη α πό στρα τιω τι-

κούς ε πι στή μο νες, για τρούς, κοι νω νιο-

λό γους, ψυ χο λό γους, ε πι φορ τι σμέ νη 

α πο κλει στι κά με το έρ γο της δί ω ξης 

ναρ κω τι κών στον στρατό.

 Αυ στη ρό νο μο θε τι κό πλαί σιο

Η έλ λει ψη αυ στη ρής 

νο μο θε σί ας, κα-

θώς και η έλ-
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Ο το ξι κο μα νής εί ναι α σθε
λει ψη α πο κλει στι κών νο μο θετη μά των 

για τα ναρ κω τι κά στον στρατό, α πο τε λεί 

μί α δί ο δο που διευ κο λύ νει τη δια κί νη ση 

των ναρ κω τι κών στις Στρα τιω τι κές Μο-

νά δες. Η ά με ση δη μιουρ γί α κα τάλ λη λης 

στρα τιω τι κής νο μο θε σί ας με αυ στη ρά 

πλαί σια ποι νών κα θίστα ται ε πι τα κτι κή 

α νά γκη ε να ντί ον αυ τής της μά στι γας, 

που 

δυ στυ χώς ε ξα πλώ νε ται ό λο και πε ρισ-

σό τε ρο και στα πλαί σια του στρατού.

 Έ λεγ χος των δη μο σί ων ει δών στρα τιω-

τι κού προ σω πικού ε ντός των Μο νά δων

Ο συ χνός έ λεγ χος κα τά έ κτα κτα 

χρο νι κά δια στή μα τα των δη-

μο σί ων ει δών των Ο πλι τών 

στις Μο νά δες προ λαμ βά νει 

α νε πι θύ μη τες κα τα στά σεις 

και α φυ πνί ζει το προ σω πι κό 

στην κα τεύ θυν ση της στρα-

τιω τι κής νο μι μό τη τας που 

α φορά τα ναρ κω τι κά. Η 

πρό λη ψη εί ναι η α φε τη-

ρί α της θε ρα πεί ας και θα 

πρέ πει αυτό να κα τα νο η-

θεί α πό τον κα θέ να μας.

 Α θλη τι σμός και ψυ χα-

γω γί α

Ο α θλη τι  σμός πέ ρα 

α πό ψυ χα γω γι κό μέ σο, 

α πο τε λεί και έ να ση μα-

ντι κό ό πλο στον πό λε μο 

κα τά των ναρ κω τι κών. 

Τόσο ο αθλητισμός όσο και διάφο-

ρες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, απο-

μονώνουν και εξαφανίζουν από τους 

στρατεύσιμους οποιαδήποτε σκέψη 

τοξικομανίας, αφού συνιστούν έναν 

διασκεδαστικό τρόπο αποφυγής από 

τα προβλήματα που μπορεί να απα-

σχολούν κάποιον.
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 σθε νής και ό χι ε γκλη μα τί ας

Ό ταν ο α θλη-

τι σμός βρί σκε ται 

σε ση μα ντι κή θέ ση στη 

δια μόρ φω ση του προ γράμ μα τος 

μιας Στρα τιω τι κής Μο νά δος, τα α πο-

τε λέ σμα τα μπο ρεί να εί ναι εκ πλη κτι-

κά. Ο α θλη τι σμός εί ναι μί α σπου δαί α 

λύ ση δια φυ γής α πό τα προ βλή μα τα 

του στρα τευ μέ νου, μια λύ ση με πολ λά 

ο φέ λη και κα θό λου συ νέ πειες.

Τον ί διο ρό λο με τον α θλη τι σμό ε πι-

τε λεί και η ψυ χα γω γί α. Ψυ χα γω γι κές 

εκ δη λώ σεις (θε α τρι κές πα ρα στά σεις, 

κι νη μα το γρα φι κές προ βο λές, χο ρευ τι-

κές ε πι δεί ξεις 

κ.λπ.), α πο μο νώ-

νουν και ε ξα φα νί ζουν 

α πό τους στρα τεύ σι μους 

οποια δή πο τε σκέ ψη το ξι κο μα-

νί ας, α φού συ νι στούν έ ναν δια σκε-

δα στι κό τρό πο α πο φυ γής α πό τα προ-

βλή μα τα που μπο ρεί να α πα σχο λούν 

κά ποιον.

 Κα τά ληλλη δια φώ τι ση

Εί ναι σχε δόν βέ βαιο ό τι το κα τρα-

κύ λη μα στον κό σμο των ναρ κω τι κών 

εί ναι α πο τέ λε σμα έλ λει ψης κα τάλ λη-

λης δια φώ τι σης και ε νημέ ρω σης. Τα 

ναρ κω τι κά θα εί χαν εκ μη δε νι στεί ή τα 

πο σο στά των θυ μά των θα ήταν λι γό τε-

ρα αν υ πήρ χε η σω στή πλη ρο φό ρη ση. 

Στα πλαί σια των Ε νό πλων Δυ νάμε ων, 

σω στή πλη ρο φό ρη ση ση μαί νει διε-

νέρ γεια σε μι να ρί ων, δια λέ ξε ων και 

συζη τή σε ων. Σε μι νά ρια α πό δια κε κρι-

μέ νους και ε πι φα νώς στρα τιω τι κούς 

ε πιστή μο νες με βα θιά γνώ ση του α ντι-
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κει μέ νου των ναρ κω τι κών, α πο τε λούν 

έ να ση μα ντι κό ε φό διο ε νη μέ ρω σης 

των στρα τευ μέ νων α πό τις συ νέ πειες 

της το ξικο μα νί ας.

 Λύ σεις-προ τά σεις σε προ βλή μα τα

Με γά λος εί ναι ο α ριθ μός των στρα-

τευ μέ νων που τους α πα σχο λούν και 

τους φέρνουν σε α πό γνω ση διά φο ρα 

προ βλή μα τα, τα ο ποί α μπο ρεί να εί ναι 

οι κο γε νεια κά, ε παγ γελ μα τι κά, οι κο νο μι-

κά ή συ ναι σθη μα τι κά. Ό ταν μά λι στα τα 

προ βλήμα τα αυ τά εί ναι έ ντο να και ο 

βαθ μός συ ναι σθη μα τι κής ω ρι μό τη τας 

και ι σορ ρο πί ας του α τό μου εί ναι χα μη-

λός, τό τε υ πάρ χουν ε πι κίν δυ νες προ-

ϋ πο θέ σεις ρο πής προς τα ναρ κω τι κά. 

Για την α πο φυ γή και πρό λη ψη τέ τοιων 

κα τα στά σε ων εί ναι ω φέ λι μη η πα ρο χή 

λύ σε ων, η κα τά θε ση προ τά σε ων και μά-

λι στα ό ταν αυτές οι λύ σεις προ τεί νο νται 

α πό αν θρώ πους με πεί ρα και γνώ ση, τό-

τε τα προ βλή μα τα εκ μη δε νί ζο νται.

Θε ρα πεί α

  Κα τάλ λη λη θε ρα πεί α ε ντός 

στρα τιω τι κών νο σο κο μεί ων

Το πρό βλη μα των ναρ-

κω τι κών ο λο έ να και δια-

τρα νώ νε ται α πό τη στιγ μή 

που δεν υ πάρ χει η κα τάλ λη-

λη θε ρα πεί α στις Μο νά δες 

ε κεί νες που ε πι βρα δύ νο νται με 

το δύ σκο λο αυ τό έρ γο. Με άλ λα 

λό για, το ε ρώ τη μα 

ε άν κάποιος εί-

ν α ι  χ ρ ή  σ τ η ς 

και εαν θα ε ξα-

κο λου θήσει να 

εί ναι, α πα ντά ται 

α πό την πλη ρότη-

τα και ποιό τη τα της θε ρα πεί ας 

στην ο ποί α θα υ πο βλη θεί.

Η θε ρα πεί α που πα ρέ χε ται στα στρα-

τιω τι κά νο σο κο μεί α για το συ γκε κρι-

μένο θέ μα, θα πρέ πει να βρί σκε ται 

σε τό σο υ ψη λά ε πί πε δα ώ στε σε κά θε 

πε ρί πτωση ε πί κλη σής της α πό τον χρή-

στη να κα τα λή γει σε θε τι κά α πο τε λέ-

σμα τα.

 Α ντιμε τώ πι ση με αν θρω πι στι κό πνεύ μα

Το ί διο ση μα ντι κές με τις ψυχο σω-

μα τι κές ε πι πτώ σεις που πα ρου σιά ζει 

ο χρή στης εί ναι και οι κοι νω νι κές ε πι-

πτώ σεις των πρά ξε ών του. Στις συ νη θέ-

στε ρες των πε ρι πτώ σε ων, εμ φα νίζε ται 

ως ο «ε γκλη μα τί ας», ο «α λή της». Α ντι με-

τω πί ζε ται με το πλέ ον κα τα δικα στι κό 

πνεύ μα που μπο ρεί να ε πι δεί ξει ό χι 

μό νο το κοι νω νι κό σύ νο λο αλ λά και η 

στρα τιω τι κή κοι νω νί α, α φού δε χό μα-

στε ό τι τα ναρ κω τι κά έ χουν ε ξα πλώσει 

τα πλο κά μια τους και στον στρατό.
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Α πο τέ λε σμα αυ τής της κρι τι κής 

α ντι με τώ πι σης εί ναι η πε ρι θω ριο ποί-

η ση, η α πο μό νω ση, η ψυ χο λο γι κή 

ε ξό ντω ση του το ξι κο μα νούς. 

Μί α σω στή θε ρα πεί α, ικα νή 

να α πε ξαρ τή σει τον χρή στη 

α πό την α σθέ νειά του, δεν 

θα πρέ πει να εμ φανί ζει 

τέ τοια χα ρα κτη ρι στι κά. 

Για τί τό τε, α ντί να πε τύ-

χου με τη θε ρα πεί α, 

συ ναυ τουρ γού με 

στην κλι μά κω ση 

του προ βλή μα-

τος, στην η θι-

κή ε ξό ντω-

σ η  τ ο υ 

το ξι κο μα-

νούς και 

τε λι κώς, 

στην ο ρι στι κή α πόρ ρι ψη εκ  μέ ρους του 

της θε ρα πεί ας. Τέ τοια μέ τρα παί ζουν 

τον ρό λο της α φε τη ρί ας πα ρα γω γής χρη-

στών, πα ρά θε ρα πευ μέ νων αν θρώ πων.

 Ο το ξι κο μα νής εί ναι α σθε νής και ό χι 

ε γκλη μα τί ας

Ό σον α φο ρά στη σχέ ση α νά με σα στη 

το ξι κο μα νί α και την ε γκλη μα τι κό τη τα, θα 

πρέ πει να ξε φύ γου με α πό την πε πα τη μέ-

νη που θέ λει τον το ξι κο μα νή να κλέβει 

για να βρει λε φτά προ κει μέ νου να α γο-

ρά σει τη δό ση του, ή να βιαιο πρα γεί και 

να α σελ γεί. Ο ναρ κο μα νής δεν μπο ρεί να 

α πο τε λεί το α ντι κεί με νο πλαισί ω σης των 

φυ λα κών, πο λι τι κών και στρα τιω τι κών, 

αν θέ λου με την πραγ μα τι κή θε ρα πεί α 

του, και αυ τό για τί, αν α ντι με τω πί σου-

με με αυ στη ρό τη τα και κα ταδι κα στι κό 

πνεύ μα, τον ναρ κο μα νή με α πο τέ λε σμα 

τη κα τά λη ξή του στα σω φρονι στι κά 

ιδρύ μα τα, δεν ε ξυ πη ρε τού με τη θε ρα-

πεί α, αλ λά υ πο βό σκου με τη χει ρο τέ ρευ-

ση και ό ξυν ση των προ βλη μά των 

του ναρ κο μα νή. Σω στή θε ρα πεί α 

σημαί νει σω στή α ντι με τώ πι ση 

του ναρ κο μα νή ως ψυ χο σω μα τι-

κώς α σθε νή, α πό κατάλ λη λες 

Στρα τιω τι κές Υ γειο νο μι κές 

Ε πι τρο πές, με α ντί στοι χα 

α πο τε λέ σματα.

Η θε ρα πεί α εί ναι 

η τε λευ ταί α ελ πί δα 

δια φυ γής του το-

ξ ι  κ ο  μ α  ν ή  α  π ό 

τον κό σμο των 

ναρ κω τι κών. 

Ο ναρ κο μα-

ν ή ς  δ ε ν 

ελ πί ζει 

σε τί πο-

τα άλ λο, 

πα ρά μό-

νο στη κατάλ λη λη και σω στή α ντι με τώ-

πι ση της κα τά στα σής του, προ κει μέ νου 

να α πε ξαρτη θεί και να σώ σει τα κομ μά-

τια του πλη γω μέ νου ε αυ τού του.

Α πό πλευ ράς των Ε νό πλων Δυ νά με-

ων θα πρέ πει να λαμ βά νο νται ό λα τα 

κα τάλ ληλα μέ τρα θε ρα πεί ας, αλ λά και 

πα ράλ λη λα και ό λα ε κεί να τα μέ τρα 

που έ χουν σκο πό την προ στα σί α των 

υ γιών αν θρώ πων α πό την κό λα ση των 

ναρ κω τι κών.

Φαίνεται μάλλον ουτοπία, το να 

πιστεύει οποιοδήποτε Κράτος 

σήμερα, ότι είναι δυνατόν να 

επιλύσει το πρόβλημα των 

ναρκωτικών, προσπαθώντας μόνο 

να τα κρατήσει έξω από τα σύνορα 

του. (Πρόεδρος Κάρτερ, 1977)
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Γενικά

Στη θε ρα πεί α συ μπε ρι λαμ βά νε ται η συ ντο νι σμέ νη ε φαρμο γή 

ια τρι κών, ψυ χο λο γι κών, κοι νω νιο λο γι κών, παι δα γω γι κών και 

άλ λων γνώ σε ων, κα θώς ε πί σης και του ε παγ γελ μα τι κού προ σα-

να το λι σμού, έ τσι ώ στε οι ναρ κο μα νείς θε ρα πευ μέ νοι να μπο-

ρέ σουν να ε πα νε ντα χθούν πα ρα γω γι κά στην ο μα λή και θε τι κή 

κοι νω νι κή τους ζω ή. Η με τα θε ρα πευ τι κή πα ρα κο λού θη ση των 

ναρ κο μα νών α πο τε λεί μια λο γι κή προ έ κτα ση της θε ρα πευ τι κής 

δια δι κασί ας. Για τί η θε ρα πεί α μπο ρεί να θε ω ρη θεί σαν ε πι τυ χη-

μέ νη μό νο ό ταν κα ταλή ξει στην ε πι στρο φή του α τό μου στην 

ο μα λή και πα ρα γω γι κή ζω ή, χω ρίς πα λινδρο μι σμούς και ι δί ως 

ε πι στρο φή στο προ η γού με νο «στυλ» ζω ής.

Στον σκο πό της υ πο βο ή θη σης των ναρ κο μα νών για α πρό σκο-

πτη ε πα νέ ντα ξή τους στην ο μα λό τη τα, α πο βλέ πουν και σχε τι κά 

ευερ γε τι κά δια τάγ μα τα που ψηφί στη καν και ι σχύ ουν στις διά-

φο ρες χώ ρες.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΜΝΗΜΕΣ

Ο πε ρίλα μπρος ιε ρός να ός της Α γί-

ας Σο φί ας στην Κων στα ντι νού πο λη 

θε ω ρή θη κε στο πέ ρα σμα των αιώ νων 

15 Φεβρουαρίου 360 μ.Χ.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ως έ νας α πό τους με γα λύ τε ρους και 

ω ραιό τε ρους χρι στια νι κούς να ούς και 

ένα από τα κα λύ τε ρα αρ χι τε κτο νι κά 
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δη μιουργή μα τα ο λό κλη ρης της οι κου-

μέ νης. Συν δέθη κε στε νό τα τα με την 

ι στο ρί α της Βυ ζα ντινής Αυ το κρα το ρί ας 

και της Ορ θό δο ξης Εκ κλη σί ας και δια-

τή ρη σε ι διαί τε ρη θέ ση στην ψυ χή του 

υ πό δου λου Έλ λη να, ο ο ποί ος έ κλα ψε 

τον θρή νο της Πό λης και α να φώ νη σε 

«πάλε με χρό νους με και ρούς, πά λε 

δι κά μας θα’ ναι».

Στη θέση του ση με ρι νού να ού της 

Αγί ας Σο φίας υ πήρ χαν άλ λοι πα λαιό-

τε ροι. Ο Μέ γας Κων στα ντί νος αρ χι κά 

ή ταν αυ τός που θε με λί ω σε δί πλα στην 

Α γί α Ειρή νη έ ναν μι κρό να ό, τον ο ποί-

ον ε γκαι νί ασε ο γιος του Κωνστά ντιος 

το 346 μ.Χ. Λί γο αρ γό τε ρα, ο Κωνστά-

ντιος έ χτι σε και τη δεύ τε ρη Α γί α Σο φί α 

στα νό τια της πρώτης. Ή ταν μία με γα-

λο πρε πής βα σι λι κή με τρεις α ψί δες 

και πέ ντε κλί τη. Στη δυ τι κή εί σο δό της 

εί χε ω ραί ο πρό πυ λο με α έ-

τω μα και κιο νο στοι χί α. Τα 

ε γκαίνια της Β΄ Με γά λης 

Εκ κλη σί ας έ γι ναν α πό τον 

πα τριάρ χη Ευ δό ξιο, στις 

15 Φε βρουα ρί ου του 360 

μ.Χ. Η τρί τη μορ φή της Εκ-

κλη σί ας ε γκαι νιά στη κε α πό 

τον Θε ο δόσιο Β΄ (415 μ.Χ.), 

ω στό σο κα τά τη Στά ση του 

«Νί κα» (532) κα τα στρά φη κε 

α πό πυρ κα γιές τό σο αυ τή 

ό σο και οι προ η γού με νοί 

της να οί, με α πο τέ λε σμα 

να ανοικοδομηθεί από τον 

Ιουστινιανό.

Ο συν δυα σμός της βα σι-

λι κής του Κωνστα ντί ου και 

του πε ρί κε ντρου να ού με 

τρού λο και η ι διο φυ ί α των 

αρ χι τε κτό νων Αν θε μί ου και 

Ι σι δώ ρου συ νέ θε σαν το α ρι-

στούρ γη μα της ση με ρι νής μορφής της 

Α γιά-Σο φιάς. Μέ σα α πό το πε ρί τε χνο 

σύ στη μα κα τα σκευ ής, τη δια μόρ φω-

ση των ε πι φα νειών και τον φω τι σμό, 

ε πι τεί νε ται με θαυ μα στό τρό πο η ε ξα-

ΰλω ση των συ μπα γών ό γκων του να ού 

και ό λα δέ νουν σαν μια ζω γρα φιά που 

χά νει τη στα τι κή της ι διό τη τα μέ σω 

του θεί ου φω τός. Η Α γί α Σο φί α δεν 

α πο τε λεί μο νά χα σύμ βο λο του Ελ λη-

νι κού ι δε ώ δους και της ορ γα νι κής αρ-

χι τε κτο νικής. Εί ναι έ νας χώ ρος θεί ος, 

που δια περ νά τον γήινο χώ ρο, ό πως 

α κρι βώς η φλό γα του κε ριού δια περ-

νά το σκο τά δι. Ε δώ, για πρώ τη φο ρά 

δη μιουρ γή θη κε έ νας χώ ρος κα τάλ λη-

λος για το μυ στή ριο του Θε ού και το 

μυ στή ριο της Ε ναν θρω πί σε ως.
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14 Ιανουαρίου 1822

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 

ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Έ να α πό τα μέ ρη α πό τα 

ο ποί α ξε κί  νη σε η Ελ λη νι  κή 

Ε πα νά στα ση στην Πε λο πόν-

νη σο ή ταν η πε ριο χή του κά-

στρου του Α κρο κο ρίν θου (27 

Μαρ τί ου 1821). Ο Α κρο κό ριν-

θος, η γνω στή α κρό πο λη της 

Κο ριν θί ας, α πο τέ λεσε α πό τα 

πα νάρ χαια χρό νια ση μεί ο γε ω-

στρα τη γι κής ση μα σί ας, κα θώς 

έ νω νε τον δρό μο που ο δη γού-

σε α πό την Πε λο πόν νη σο στη 

Στε ρε ά Ελ λά δα και α ντί στροφα. 

Τη διοί κη σή του εί χε έ νας α πό 

τους πλου σιό τε ρους Τούρ κους 

της Α να το λής, ο Κια μίλ-μπέ ης, 

μα ζί με τη μη τέ ρα του, Νου ρή 

Χα νούμ. Καθ’ ό λη τη διάρ κεια 

της πο λιορ κί ας του κά στρου, 

ο Κια μίλ-μπέ ης έ με νε στην 

Τρί πο λη για με γα λύ τε ρη α σφά-

λεια. Με τά την πτώ ση ό μως της 

Τρί πο λης στις 23 Σε πτεμ βρί ου 

του 1821, πιά στη κε αιχ μά λω τος 

και με τα φέρ θη κε στο Ελλη νι κό 

Στρα τό πε δο στα Ε ξα μί λια.
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Στις αρ χές Ια νουα ρί ου του 1822, 

οι 800 Τούρ κοι οι ο ποί οι εί χαν ο χυ-

ρω θεί στο κά στρο, μο λο νό τι δια πί-

στω ναν την αύ ξη ση των Ελλη νι κών 

Δυ νά με ων ε να ντί ον τους, αρ νού νταν 

πει σμα τι κά να παρα δο θούν, φο βού-

με νοι πως θα ι σχυ ρο ποιού σαν πε ρισ-

σό τε ρο τους Έλ λη νες Ο πλαρ χηγούς. 

Την ί δια στά ση κρα τού σε και ο Κια-

μίλ-μπέ ης, οι κα κουχί ες ό μως και 

η πεί να, τους α νά γκα σαν τε λι κά να 

υ πο χω ρή σουν και να δε χτούν να 

πα ρα δώ σουν το φρούριο στους Έλ-

λη νες στις 14 Ια νουα ρί ου του 1822. 

Η συμ φω νί α της πα ρα δό σε ως του 

φρου ρί ου, συ νι στού σε τον πλή ρη 

α φο πλι σμό των Τούρ κων του Α κρο-

κο ρίν θου και την πα ρά δο ση της 

πε ριου σί ας τους, χρη μα τι κής και 

άλ λης, τό σο των στρα τιω τι κών και 

ι διω τών ό σο και του τουρ κι κού δη μο-

σί ου. Οι ητ τη μέ νοι θα με τα φέ ρο νταν 

με α σφά λεια στην Α σί α.

Για πρώ τη φο ρά με τά α πό αιώ νες 

σκλα βιάς κυ μά τι ζε στις ε πάλ ξεις του 

φρου ρί ου η Ελ λη νι κή Ση μαί α, με τη 

ση με ρι νή της μορ φή, ό πως εί χε κα-

θο ρι σθεί α πό την Α΄ Ε θνο συ νέ λευ ση 

της Ε πι δαύ ρου. Η Κό ριν θος ο ρί στη κε 

ως Έ δρα της Προ σω ρι νής Διοι κή σε ως 

της Ελ λά δος, ε νώ ο πρω τερ γά της της 

α πε λευ θέ ρω σης του κά στρου, Θε ό-

δω ρος Κο λο κο τρώ νης, πε ρι γρά φει: 

«Ε πή ρα τρια κό σιους α πό τα διά φο ρα 

σώ μα τα, και ε πή γα εις την πόρ τα (του 

φρου ρί ου) και έ πει τα τους έμβα σα 

μέ σα και έ βα λα αυ τήν την ση μαί αν 

α πά νου εις το κά στρο». Το ι στο ρι κό 

προ πύρ γιο της Πε λο πον νή σου ή ταν 

ξα νά ε λεύ θερο.
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29 Ιανουαρίου 1897

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στα μέσα Ια νουα ρί ου του 1897, το 

Κρητικό Ζήτημα βρισκόταν σε αρκετά 

κρίσιμο στάδιο. Ύ στε ρα από τη δο λο-

φο νί α του ει σαγ γε λέ α Κριά ρη και την 

α πει λη τι κή προ κή ρυ ξη εις βά ρος των Χρι-

στια νών, πραγ μα το ποι ή θη καν στις χρι στια-

νι κές συ νοι κί ες του Η ρα κλεί ου, του Ρε θύ-

μνου και των Χα νί ων φο βε ρές σφα γές και 

ε μπρη σμοί (12, 18 & 23-24 Ια νουα ρί ου). 

Ο πρό ξε νος της Ελ λά δας, ει δο ποιώ ντας 

για τα συμ βά ντα, ζή τη σε μά ταια α πό την 

Κυ βέρ νη ση την προ στα σί α των κα τοί κων 

με την α πο στολή πλοί ων και στρα τού κα-

το χής.

Τό τε, ο Ε λευ-

θέ ριος Βε νι ζέ-

λος, ο ο ποί ος 

στα δια κά θα γί-

νει ο νους και 

η καρ διά της 

Κρη τι κής Επα-

νάστα σης, με-

τέ χει ως μέ λος 

στη Διοι κητι κή 

Ε πι τρο πή του 

Ε πα να στα τι κού 

Στρα το πέ δου 

Α κρω τη ρί ου. Στις 25 Ια νουα ρί ου, με τά 

α πό υ πό δει ξη της Ελλη νι κής Κυ βερ νή-

σε ως, υ πο γρά φει μα ζί με άλ λα μέ λη της 

Ε πι τρο πής τη δια κή ρυ ξη της Ενώ σε ως, 

η ο ποί α αρ γό τε ρα κοι νο ποιεί ται στους 

προ ξένους των Με γά λων Δυ νά με ων 

στα Χα νιά. Σε χει ρό γρα φό του, στις 28 

Ια νουα ρί ου, α να φέ ρει ό τι η Ένω ση «ε κη-

ρύ χθη α μέ σως ά μα ε λά βο μεν γνώ σιν της 

συ στά σε ως» και κα τα λή γει με την πα ρό-

τρυν ση ό τι «εί ναι α νά γκη ως τά χι στα να 

κη ρύ ξε τε και ε σείς την Ένω σιν».

Μί α ημέ ρα αρ γό τε ρα, στις 29 Ια νουα-
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ρί ου 1897, στη Γενι κή Συ νέ λευ ση των 

Κρη τών, στο Τζερ μιά δο, της ε παρ χί ας Λα-

σιθί ου, κη ρύσ σε ται α νε πί ση μα η Ένω ση 

με τη μη τέ ρα Ελ λά δα. Ο πρω θυ πουρ γός 

Δε λη γιάν νης α πο κα λύ πτει ό τι δό θη κε 

δια ταγή σε Μοί ρα 6 τορ πι λο βόλων να 

α πο πλεύ σει για την Κρή τη υ πό την αρ-

χη γί α του πρί γκι πα Γε ωρ γί ου ο ο ποί ος 

ε πι βι βά ζε ται για τον λό γο αυ τό στο πλοί ο 

«Σφα κτη ρί α». Εν συ νε χεί α, δε κα ε φτά Κρή-

τες Α ξιω μα τι κοί υ πο βάλ λουν την πα ραί-

τη σή τους και ορ γα νώ νουν ε πα να στα τι κά 

σώ μα τα για την Κρή τη, ε νώ, τη στιγ μή 

που οι Με γά λες Δυ νά μεις α πο φα σί ζουν 

να προ βούν σε διε θνή κα το χή της νή-

σου, η Ελ λη νι κή Κυ βέρ νη ση στέλ νει στο 

Κο λυ μπά ρι τον Σχη Τι μο λέ ο ντα Βάσ σο, 

υ πα σπι στή του βα σι λιά, μα ζί με 1.500 

άν δρες (1η Φε βρουα ρί ου). Η α ντί στρο φη 

μέ τρη ση για την επίλυ ση του Κρη τι κού 

Ζη τή μα τος εί χε ή δη ξε κι νή σει.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

21 Φεβρουαρίου 1913

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 21 Φε βρουα ρί ου του 2008, 

συ μπλη ρώ νο νται 95 έ τη α πό τό τε 

που η πό λη των Ιω αν νί νων μέ σα 

στην τα ρα χή του Α΄ Βαλ κα νι κού 

πο λέ μου γιόρ τα σε πα νη γυ ρι κά την 

α πε λευ θέ ρω σή της α πό τον Τουρ κι-

κό ζυ γό, ύ στε ρα α πό πέ ντε αιώ νες 

σκλα βιάς. Τον Ια νουά ριο του 1913, 

ο Ελ ληνι κός Στρα τός υ πο στη ρι ζό με-

νος α πό πε δι νό και βα ρύ πυ ρο βο λι-

κό, άρ χι σε συντο νι σμέ νες ε πι θέ σεις 

κα τά των ο χυ ρών που κα τεί χαν οι 

Τούρ κοι στην Ή πειρο. Μέ χρι τον 

Φε βρουά ριο του 1913 εί χαν γί νει 

δύ ο γε νι κές ε πι θέ σεις ε να ντί ον των 
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Τούρ κων, με κύ ρια προ σπά θεια την 

κα τά λη ψη της γραμ μής Μπι ζα νί ου-

Μα νωλιά σας και της πό λης των Ιω αν-

νί νων.

Η γε νι κή ε πί θε ση του Στρα τού Η πεί-

ρου εκ δη λώ θη κε τις πρώ τες πρω ι νές 

ώ ρες της 20ης Φε βρουα ρί ου, σύμ φω να 

με το σχέδιο. Το Α΄ Τμή μα Στρα τιάς ε πι-

χεί ρη σε α πα σχό λη ση του ε χθρού και 

η Ι Ι Με ραρ χί α κα τέ λα βε τις α πέ να ντι 

θέ σεις. Α πό το Β΄ Τμή μα Στρα τιάς, η 

1η και η 3η Φά λαγ γα με ορ μη τι κές ε πι-

θέ σεις κα τέ λα βαν με την ξι φο λόγχη τα 

υ ψώ μα τα Κα στρά κι, Ά γιος Η λί ας, Τσού-

κας και Ά γιος Νι κό λα ος, και στα θερο-

ποί η σαν τις θέ σεις τους. Η 2η Φά λαγγα 

κι νή θη κε δια μέ σου της Μα νω λιά σας 

κα τα διώ κο ντας τους υ πο χω ρού ντες 

Τούρ κους και έ φτα σε στους λό φους 

του Α γί ου Ιω άν νη Ανα το λής, ό που με 

ε πι κεφα λής του Τάγ μα τος τον γεν ναί ο 

Α ξιω μα τι κό Ιω άν νη Βελισσα ρί ου ε γκα τέ-

στησε προ φυ λα κές μά χης για α σφά λεια 

και έ κοψε τα κα λώ δια των τηλε φώ νων 

και τη λε γρά φων, νε κρώ νο ντας έ τσι την 

ε πι κοι νω νί α Ιω αν νί νων-Μπι ζα νί ου.

Στις 11:00 τη νύ χτα της ί διας η μέ-

ρας έ φτα σε στις προ φυ λα κές μά χης 

του 9ου Τάγ μα τος Ευ ζώ νων της 2ης Με-

ραρ χί ας έ να α μά ξι. Σ’ αυ τό ε πέ βαιναν 

ο ε πί σκο πος Δω δώ νης Πα νά ρε τος, ο 

Υ πλγός Ρε ούφ και ο Αν θλγός Τα λα άτ 

και έ φερ ναν μα ζί τους ε πι στο λή που 

υ πο γρα φό ταν α πό τους προ ξέ νους στα 

Ιω άν νι να της Ρω σί ας, Αυ στρο ουγ γα ρί-

ας, Γαλ λί ας και Ρου μα νί ας, με πρό τα ση 

του Εσάτ πα σά προς τον Κων στα ντί νο 

για ά με ση και χω ρίς ό ρους πα ρά δο ση 

των Ιω αννί νων. Ο δη γή θη καν α μέ σως 

α πό τον Βε λισ σα ρίου στο Χα νί του 

Ε μίν Α γά, ο πού βρι σκό ταν το Ελ λη νι κό 

Στρα τη γεί ο. Ο Διά δο χος δέ χτη κε την 
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ά νευ ό ρων πα ρά δοση και στις 05:30 

της 21ης Φε βρουα ρί ου 1913 διέ ταξε 

κα τά παυ ση του πυ ρός. Ο έν δο ξος Ελ-

λη νι κός Στρα τός ει σήλ θε θριαμ βευ τής 

στην πό λη των Ιω αν νί νων το πρω ί της 

22ας Φεβρουα ρί ου και η υ πο δο χή ή ταν 

πράγ μα τι α πο θε ω τι κή. Τα ό νει ρα και 

οι πό θοι αιώ νων για α πε λευ θέ ρω ση, 

ε πι τέ λους πραγ μα το ποι ή θη καν και η 

δη μο τι κή μού σα δια στό μα τος του Γε-

ωρ γί ου Σου ρή τρα γού δη σε ε πά ξια:

«Τα πή ρα με τα Γιάν νι να, μά τια πολ-

λά το λέ νε

μά τια πολ λά το λέ νε ό που γεν νούν 

και κλαί νε.

Το λεν’ τα που λιά των Γρε βε νών κι 

α η δό νια του Με τσό βου,

ό που τα σκί α ζεν η πα γω νιά κι α να-

τρι χί λα φό βου.

Το λεν’ οι χτύ ποι και οι βρο ντές, το 

λέ νε και οι κα μπά νες,

το λέ νε κι οι χα ρού με νες κι οι μαυ-

ρο φό ρες μά νες.

Το λέ νε κι οι Γιαν νιώτισ σες που ζού-

σαν χρό νια βόγ γου,

το λέ νε και οι Σου λιώ τισ σες κι οι 

βρά χοι του Ζα λόγ γου».


