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Η τλταα πρξη της τραγδας το B΄ Παγκοσμο 
Πολμο - Η Δκη νπιον το Διθνούς Στρατιτι-

κού Δικαστηρο της Νρμβργης

Μ αφορμή τη σμπλήρση 60 χρνν απ τη δημοσση και 
την κτλση τν καταδικαστικν αποφσν ις βρος τν να-
ζιστν Γρμανν γκληματιν πολμο, τον κτβριο το 1946

KEIMENO: Εγνιος Αρ. Γιρνης,

Στρτιωτικός Δικστής,

Υπ. Διδκτορς Πντεο Πνεπιστημο

Την 1η κτωβρο 1946 το Διεθνς Στρτιωτικό Δικστήριο της 

Νρεμβργης νήγγειλε την ετμηγορ το εις βρος των εκοσι 

δο κτηγορομνων νζιστών εγκλημτιών πολμο. Τρεις πό 

τος κτηγορομνος θωώθηκν, τσσερις κτδικστηκν σε 

ποινς κθειρξης πό δκ ως εκοσι τη, τρεις κτδικστηκν 

σε ισόβι δεσμ κι δώδεκ κτδικστηκν σε θντο δι’ πγ

χονισμο. ι θντικς ποινς εκτελστηκν στις 16 κτωβρο 

1946.  Martin Bormann, κτδικστηκε σε θντο ερήμην, κθώς 

δεν εχε κτστε δντόν ν σλληφθε, ενώ o Hermann Göring 

κτφερε ν τοκτονήσει λγες μόλις ώρες πριν πό την πργμ

τοποηση της εκτλεσής το.
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“ναφσβττα  πρσαγγ σε δκ κα  καταδκ τν ναζστών γετών στ Νρεβέργ 

κα λστα από Δκαστρ π σγκρτθκε ετ τν κατπασ τ πλέ (κα απτελύ

εν από εκπρσώπς τν νκτρών δνεν, πργα π πρύσε να δγσε στ σκέψ 

ότ  δκαστς τατζόταν ε τν κατγρ) απτελε πρξ παρν, αν εκτθε ε τα έτρα 

τν αρχών δκα π σχαν τότε… 

λλ θα έσφαλλε όπς επζτύσε να εκτσε ένα σπδα στρκό σβν ε τα έτρα 

τς δκαστκς νόττας τν γεγνότν· ακό κα  δκαστές ( τλχστν ερκ από 

τς δκαστές) κατανόσαν ότ α τόσ περρσέν κρσ θα ταν πκ κα ότ εν τ δκα 

ρθζε, κα πρέπε να ρθζε, όλες τς ανθρώπνες πρξες, ατό δεν σχύε γα τα γεγνότα 

“επαναστατκύ χαρακτρα”, τν πν  σκπός ενα ακρβώς ατός, να καταστρέψν α 

πρχσα νκ δ κα να τν αντκαταστσν ε α λλ: γεγνότα τόσ σαντκ, π 

γα να εκτθύν δεν αρκε  παραλλλσός τς ε τ σχύν δκα, αφύ  κρσ τς θα 

πρέπε να τπθετθε στ θκό πεδ κα στν θκ πρπτκ.

Πρξ επαναστατκ στν σα τς  δκ τς Νρεβέργς, γατ πραγατκ παραβανε 

τν τπκ νόττα, ε απώτερ ός σκπό να σβλλε στς πρσπθεες τ απκλεσύ 

τ επθετκύ πλέ· ε τν εσαγγ δεθνύς πνκύ νό π θα έχε σκπό τν εξλε

ψ τν εγκλτν ατών κα τν πρσπθεα γα πρώτ φρ σστσες δεθνύς πνκύ 

δκαστρ αρόδ να τα δκσε.

σφαλώς στς πρθέσες ατές δεν ανταπκρθκαν τα γεγνότα π επακλύθσαν. ν 

έχε απφεχθε έχρ στγς ένας νές παγκόσς πόλες, πρε κανες δκαλγένα 

να πθέσε ότ ατό δεν φελετα στν απελ πνκών κρώσεν κα στ παρδεγα τς 

δκς τς Νρεβέργς· φελετα λλν στν αβα φόβ τν π σχρών δνεν τ 

πλαντ να χτπθύν ε τα σύγχρνα τρακτκ πρνκ όπλα π δαθέτν. Δεν έλεψαν, 

αν κα σε εέν κλακα,  τπκ επθετκ πόλε· κα σ’ ατύς, όπς κα στς δφ

ρς ανταρτπόλες π ατώνν τν κόσ, δεν έλεψαν, από τν λγερα ς τ Βετν, 

 φρκαλεόττες·  βασανσ ξαναπαρσζντα λλστε, ς έσα ασκσες τς εξσας, 

ακό κα σε καρό ερνς, σε ερκ καθεστώτα δκτατρκ, σε χώρες ε αρχαότατ πλτσό. 

στόσ, πρσβλέπντας στ έλλν, πρύε να στχαστύε ότ  αρχ π καθερώθκε στ 

Νρεβέργ,  ατκ πνκ εθύν γα όπν δαπρττε “εγκλατα πλέ” κα εξαπλύε 

επθετκό πόλε, πρε σγσγ να πρχρσε κα να φτσε κπα έρα στν ερνκ 

ρύθσ τν δεθνών σχέσεν”.

Luigi Bianchi d’ Espinosa (“Storia Illustrata”, Νέβρς 1970)

ΕσαγγκΕσ παρατρσΕσ
Η Δκη των Γερμνών εγκλημτιών πλμυ ενώπιν τυ Διεθνύς Στρτιωτικύ 

Δικστηρυ (International Military Tribunal - IMT) της Νυρεμβργης, υπήρξε νμφβ-

λ ν πρωτγνωρ γεγνς στην ιστρ τυ δημσιυ διεθνύς δικυ. Γι πρώτη 

φρά στην ιστρ των εθνών συστάθηκε ν διεθνς πινικ δικστήρι ενώπιν τυ 

πυ δηγήθηκν, γι ν νλάβυν τις τμικς πινικς τυς ευθύνες, πλιτικ, 

στρτιωτικ κι ικνμικ ηγτες τυ ηττημνυ στρτπδυ, κτηγρύμενι 

γι εγκλήμτ κτά της ειρήνης, εγκλήμτ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρω-
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πτητς. Θ πρπει ββι ν σημειωθε τι μετά την υπγρφή της Συνθήκης των 

Βερσλλιών, η π τερμάτισε τν Α΄ Πγκσμι Πλεμ�, κι πάλι ι νικητς Σύμμχι 

εχν πρσπθήσει ν πρσάγυν σε δκη μεγάλ ριθμ ντιπάλων τυς, χι μως 

ενώπιν διεθνύς δικστηρυ. Θτντς σε εφρμγή τις διτάξεις της Συνθήκης 

(εφρμζντς ειδικτερ τ άρθρ 22� υτής, τ π ριζε τι «η Γερμνική κυ-

βρνηση νγνωρζει τ δικωμ των Συμμχικών Δυνάμεων ν πρσάγυν ενώπιν 

στρτδικεων άτμ πυ κτηγρύντι γι πρβιάσεις των κννων κι εθμων 

τυ πλμυ»), πρβησν στη σύντξη σχετικύ κτλγυ,  πς περιλάμβνε 

τ νμτ �9� Γερμνών, φερμνων ως εγκλημτιών πλμυ.

Μετά π τις ντνες ντιδράσεις πυ πρκλήθηκν στη Γερμν π τη δημσι-

πηση τυ κτλγυ υτύ, ι Σύμμχι συντξν ν κτάλγ με 45 υτή τη φρά 

νμτ κτηγρυμνων, ι πι συμφωνήθηκε τι θ δικάζντν χι π Συμμχικ 

Δικστήρι, λλά π τ Ανώττ Δικστήρι (Reichsgericht) της Λειψς. Οι κτηγρύμε-

νι ι πι τελικά πρσήχθησν σε δκη ήτν μλις �2, ι περισστερι μάλιστ εξ υτών 

πλλάχθηκν, κυρως λγω λλειψης στιχεων ενντν τυς, ενώ σε συς κρθηκν 

νχι επιβλήθηκν πινς πυ κυμνντν π � μήνες ως 4 χρνι φυλάκισης. Τ 

πτλεσμ υτ δήγησε πλλύς ν μιλύν γι μι μεγάλη «δικστική φάρσ»2. Πάντως 

στις δκες υτς, εξετάστηκε σβρά τ ζήτημ της υπκής σε διτγς νωτρων, τ 

π υπβλήθηκε κττε κτά κρν π κτηγρυμνυς γι εγκλήμτ πλμυ ως 

υπερσπιστικς ισχυρισμς γι την ντκρυση των εις βάρς τυς κτηγριών�.

Στ Στρτιωτικά Δικστήρι της Νυρεμβργης4 κι τυ Τκι5, τθηκε γι πρώτη 

� Η Συνθήκη πυ τερμάτισε τν Α΄ Πγκσμι Πλεμ, υπγράφτηκε στην «Αθυσ των Κτπτρων» τυ 
Ανκτρυ των Βερσλλιών στις 2�-�-�9�9 κι τθηκε σε ισχύ π �0-�-�920, μετά την επικύρωσή της π 
τη Γερμν κι τσσερις π τις νικήτριες Συμμχικς Δυνάμεις (Γλλ, Μεγάλη Βρετν, τλ κι πων. 
Δεν επικυρώθηκε π τις Η.Π.Α., ι πες συνήψν ιδιτερη συνθήκη ειρήνης με τη Γερμν). Η Συνθήκη 
υιθετύσε γενικά τ «Δεκτσσερ Σημε» τυ Πρδρυ των Ηνωμνων Πλιτειών W. Wilson (��5�-�924), 
ως βάσεις γι την πκτάστση της ειρήνης, στ πρώτ δε τμήμ της πρβλεπε τη σύστση της Κινωνς 
των θνών. Η ηττημνη Γερμν υπχρεώθηκε (εκτς των εδφικών πρχωρήσεων πρς τυς νικητς, τυς 
υστηρύς περιρισμύς στυς εξπλισμύς κι τη σημντική μεωση της ριθμητικής δύνμης τυ στρτύ 
της), σε κτβλή υπργκων πλεμικών πζημιώσεων (υπλγιζμενων π την πιτρπή Πλεμικών Απζη-
μιώσεων στ πσ των �� δισ. δλρων), με πτλεσμ την υξνμενη ντδρση στ εσωτερικ της Γερμ-
νς λγω κι της κτάρρευσης της ικνμς της (την π εκμετλλεύτηκε ργτερ  Χτλερ μιλώντς γι 
«τη δικττρ των Βερσλλιών» “das Diktat von Versailles”), πυ δήγησε νπφευκτ στην κτγγελ της 
Συνθήκης κι την κρηξη τυ Β΄ Πγκσμυ Πλμυ, εκσι χρνι μετά την υπγρφή της. Η Μεγ. Βρετν 
εχε τχθε υπρ τυ μετρισμύ τυ πσύ, ιδως μετά την εκ μρυς τυ ικνμλγυ J. Keynes υστηρή 
κριτική των ικνμικών ρων της Συνθήκης. Βλ. σχετ. Mantoux E., “The Carthaginian Peace or the Economic 
Consequences of Mr. Keynes”, New York �94�. 

2 Βλ. γι τ σχετικά ριθμητικά στιχε, Bassiouni M.C., “The law of the International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia”, Transnational Publ. �99�, σελ. ��9. 

� ιδικτερ γι τις «Δκες της Λειψς», βλ. Γάα Δ., Η εξλιξη των κννων τυ Δικυ των νπλων Συ-
γκρύσεων, διδκτρική διτριβή, Πάντει Πνεπιστήμι �99�, σελ. ��4 επ. 

4 Βλ. ειδικτερ, Woetzel R. K., “The Nuremberg Trials in International Law with a Postlude on the Eichmann 
Case”, Stevens & Sons Ltd, London �9�2, Taylor T., “The anatomy of the Nuremberg Trials: a personal memoir”, 
A.A.Knopf, New York �992, Cooper B., (ed) “War Crimes. The legacy of Nuremberg”, New York �999. 

5 Τ δικστήρι τυ Τκι, σε ντθεση με υτ της Νυρεμβργης τ π συστάθηκε με πλυμερή συμ-
φων των τεσσάρων συμμχικών δυνάμεων, ΗΠΑ, ΣΣΔ, Γλλς κι Ηνωμνυ Βσιλευ (Συμφων τυ 
Λνδνυ, �-�-45), συγκρτήθηκε με μνμερή πφση τυ στρτηγύ Douglas McArthur, μετά π γενική 
στρτιωτική εντλή των συμμάχων (Special Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers 
at Tokyo, �9 January �94�). Βλ. σχετ. Bassiouni M.C., “The law of the International Criminal Tribunal…” .π. σελ. 
200, υπσημ. 42. 
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φρά σε εφρμγή  μηχνισμς γερσης τμικής διεθνύς πινικής ευθύνης. Τ 

δικστήρι της Νυρεμβργης εχε ββι δικιδσ ν δικάσει τυς ξιωμτύχυς 

της νζιστικής Γερμνς, ι πι υπεχν τμική πινική ευθύνη γι τις πράξεις 

τυς κτά τη διάρκει τυ πλμυ (εγκλήμτ κτά της ειρήνης, εγκλήμτ πλμυ 

κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς), ενώ τ δικστήρι τυ Τκι εχε πρμι 

δικιδσ γι τυς άπωνες πυ ενχντν σε ντστιχες πράξεις. πστηρζετι συ-

χνά τι τ δύ υτά δικστήρι πτλεσν κφρση της λεγμενης «δικισύνης των 

νικητών»�, κθσν επιβλήθηκν π τις νικήτριες συμμχικς δυνάμεις στην Γερμν 

κι την πων, χωρς κάπι πργενστερη διεθνή συνθήκη ν πρβλπει τ σχετικά 

με την δρυση κι τη λειτυργ τυς. Κι σως η πργμτικτητ ν μην πχει πλύ 

π τη διπστωση υτή. Η συμβλή τυς μως στην εξλιξη τυ διεθνύς δικυ 

υπήρξε νμφισβήτητ πλύ μεγάλη, ιδως στν τρπ πρσγγισης κι ντιμετώπι-

σης ενς σημντικύ υπερσπιστικύ ισχυρισμύ των κτηγρυμνων εγκλημτιών 

πλμυ, τυ ζητήμτς δηλδή της πρβλής π την πλευρά της υπεράσπισής τυς, 

τυ ισχυρισμύ τλεσης των πράξεων κτπιν διτγής νωτρων�.

Συγκεκριμν, στ άρθρ � τυ Χάρτη της Νυρεμβργης,  πς πρσρτήθηκε 

ως πράρτημ στη Συμφων τυ Λνδνυ τυ �945 γι τη σύστση τυ Δικστηρυ 

(Charter establishing the Nuremberg Military Tribunal annexed to the London Agreement 

of � August �945), ρητά πρβλεπτν πως η ύπρξη διτγής της κυβρνησης ή κάπιυ 

νωτρυ τυ κτηγρυμνυ, δεν θ πτελύσε λγ πλλγής τυ τελευτυ, 

λλά θ μπρύσε πλά ν εκληφθε ως λγς μεωσης της πινής, εφσν τ δικστή-

ρι θεωρύσε τι η δικισύνη τ πιτύσε (“if the Tribunal determines that justice 

so requires”)�. Η πρστγή νωτρυ, συνεπώς, δεν πτελύσε σε κμ περπτωση 

λγ πκλεισμύ της πινικής ευθύνης τυ δράστη, ρύθμιση η π επνλήφθηκε 

στη συνχει τ �94� στ Χάρτη τυ Τκι (Charter of the International Military Tribunal 

for the Far East of �9 January �94�), πως τρππιήθηκε στις 2� Απριλυ �94�, κι 

πρσφτ, στ κτσττικά των δύ ad hoc Διεθνών Πινικών Δικστηρων γι την 

πρώην Γιυγκσλβ (ΔΠΔΓ) κι τη Ρυάντ (ΔΠΔΡ)9. 

�  Έχει υπστηριχθε γι πράδειγμ πως «…τν τ Δικστήρι σχλήθηκε με τν επιθετικ πλεμ, θ πρεπε 
πρώτς ν κθσει στ ειδώλι  ρώσς δικστής, φύ κι η Σβιετική Ένωση ήτν νχη γι επιθετικύς πλμυς 
κτά της Πλωνς κι της Φιλνδς. Στη Νυρεμβργη επιβεβιώθηκε μ μνάχ λήθει: η δύνμη ρχετι πριν 
π τ δκι. Πτ νικητής δεν κάθισε στ ειδώλι τυ κτηγρυμνυ» (βλ. Deutsche Soldaten Zeitung, Δεκμβρις 
�9�0), ενώ π’ την άλλη υπστηρχθηκε τι «…ι ρχς πάνω στις πες στηρχθηκε η πφση γινν νπσπ-
στ τμήμ τυ σύγχρνυ διεθνύς δικυ. Κτευθύνυν πρς την πλλγή της νθρωπτητς π τις πλεμικς 
πειλς, την εξσφάλιση της ειρήνης κι τν πκλεισμ τυ πλμυ π την κινων. Γι’ υτ η ετυμηγρ τυ 
Δικστηρυ της Νυρεμβργης πτελε εφεξής μρς της ιστρς κι φβερή πρειδπηση γι τυς υπκινητς 
νων πλμων» (βλ. Alexander F. Volckov, νπληρωτής σβιετικς δικστής, Epoca, Οκτώβρις �9��), πως πρπ-
μπντι στ «Η δκη της Νυρεμβργης», εκδ. A.Mondadori �9�2, σε ελληνική μετάφρση Γ. Πρφτη, σελ. �4�, �45. 

� ιδικτερ γι τν υπερσπιστικ υτν ισχυρισμ, βλ. Γιαρνη Ε., Η υπκή σε διτγς νωτρων ως υπε-
ρσπιστικς ισχυρισμς κτηγρυμνων γι εγκλήμτ πλμυ.Μ ερμηνευτική πρσγγιση τυ ζητήμτς 
με φρμή τις ρυθμσεις τυ άρθρυ �� ΚτΔΠΔ, ΠινΧρ 2005, σελ. ��-29. 

� Βλ. κι τις “Αρ χς της Νυ ρεμ βρ γης”  πως διτυ πώ θη κν  π τη Γ.Σ. τυ Ορ γ νι σμύ Η. κι συ γκε κρι μ ν, 
της Αρ χής IV: “The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve 
him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.” Βλ. σχετ., 
“The Principles of International Law Recognized by the Charter of Nuremberg Tribunal & the Judgment of the 
Tribunal”, U.N. General Assembly Res. 95 (I), ��� U.N. Doc. A/�4/Add.� (�94�). 

9 Τ δύ υτά δικστήρι, ήτν τ πρώτ διεθνή πινικά δικστήρι πυ συστάθηκν μετά τη Νυρεμβργη 
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Ο κατγΟρΟμΕνΟ 
νώπιν τυ Διεθνύς Στρτιωτικύ Δικστηρυ της Νυρεμβργης πφσστηκε 

ν δηγηθύν ως κτηγρύμενι, μετά π συνεχες κι εππνες διβυλεύσεις 

των κτηγρων γι τν κθρισμ τυ ριστικύ κτλγυ των πρσώπων πυ 

θ πρεπε ν πρπεμφθύν τελικά σε δκη�0, κτ’ λφβητική σειρά, ι εξής:

• Bormann Martin (Μπόραν Μρτν, γεννένς τ 1900). Απ τ �9�� διευθυντής τυ 

επιτελευ τυ Rudolf Hess. Στη διάρκει τυ Β’ Πγκσμυ Πλμυ ήτν στεν-

ττς συνεργάτης τυ Χτλερ, στ Κεντρικ πιτελε τυ Φύρερ. Κτηγρήθηκε 

γι συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, γι εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ 

δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε 

ερήμην (χωρς δηλδή ν ενι πρών) σε θάντ, κι υτ γιτ δεν εχε κτστε 

δυντν ν συλληφθε, κθώς η τύχη τυ μετά τ τλς τυ πλμυ ήτν, κι π-

ρμνει, άγνωστη.

κι τ Τκι κι σε ντθεση με τ τελευτ -τ π επιβλήθηκν μνμερώς π τυς νικητς- θεωρύντι 
ως η πάντηση της ργνωμνης διεθνύς κιντητς στ εγκλήμτ γενκτνς, τ εγκλήμτ κτά της ν-
θρωπτητς κι τ εγκλήμτ πλμυ πυ διεπράχθησν στην πρώην Γιυγκσλβ κι τη Ρυάντ. ντύ-
τις κι τ δικστήρι υτά, πρά τ γεγνς τι συστάθηκν στ πλσι τυ κεφλυ VII τυ Χάρτη των 
Ηνωμνων θνών (Διτήρηση της Διεθνύς ιρήνης κι Ασφάλεις) με πφάσεις τυ Συμβυλυ Ασφλες, 
επικρθηκν π μρς της θεωρς με τ σκεπτικ τι εχν επιλεκτικ χρκτήρ, κθώς κι τι υπνμευν 
τις πρσπάθειες γι τη δημιυργ μς μνιμης διεθνύς πινικής δικιδσς. Σε κάθε περπτωση θ πρπει 
ν γνει μως δεκτ πως συνβλν σε μεγάλ βθμ στη γενικτερη πρσπάθει πργωγής τυ Διεθνύς 
Ανθρωπιστικύ Δικυ (ΔΑΔ), πως επσης κι στις πρσπάθειες γι τη δημιυργ ενς διεθνύς πινικύ δι-
κστηρυ με μνιμ χρκτήρ, τσ με τη θεωρητική πλισωσή τυς σ κι με τη σημντικττη γι την 
πρώθηση τυ διεθνύς πινικύ δικυ, νμλγ τυς.

�0 Η δημσιπηση τυ κτλγυ των κτηγρυμνων γινε π τυς Συμμάχυς, την �η Σεπτεμβρυ 
�945. Γι τις διβυλεύσεις πριν π την ριστική σύντξη τυ κτλγυ υτύ, κθώς κι γι τ πλιτικ κι 
διπλωμτικ υπβθρ γενικτερ της δκης της Νυρεμβργης, λλά κι γι τν τρπ συλλήψεως κι ντιμε-
τωπσεως των εκάστυ κτηγρυμνων, βλ. Irving D., Nuremberg, The Last Battle, Parforce UK Ltd, 200�, σε 
ελληνική μτφρ. Α. Ρα, “Η δκη της Νυρεμβργης. Η τελευτ μάχη”, εκδ. Γκβστη, Αθήν 2004. 

Η δίκη της Νυρεμβέργης.

 Διακρίνονται οι κατηγορούμενοι 

Göring και Hess.
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• Dönitz Karl (Ντα

ντς Κρλ, γεννένς 

τ 1891, αρχναύαρ

χς).  Οργάνωσε 

κι διηύθυνε τν 

υπβρυχικ π-

λεμ μχρι τν -

νυάρι τυ �94�, 

πτε κι διδ-

χθηκε τν Έριχ 

Ρντερ ως Αρχη-

γς της Ανώττης 

Δικησης τυ Π-

λεμικύ Νυτικύ 

(OKM - Obercommando der Marine). Μετά την 

υτκτν τυ Χτλερ σχημάτισε, στις 2 Μυ 

�945, υπηρεσική Κυβρνηση τυ Ράιχ. Κτηγρή-

θηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, 

σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλ-

μυ κι εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ 

πλμυ. Κτδικάστηκε σε �0 χρνι φυλάκισης. 

Απφυλκσθηκε τ �95� κι πθνε τ �9�0.

• Dr. Frank Hans (Δρ. Φρνκ Χανς, γεννένς τ 1900, δκγόρς). Απ τ �9�9 ήτν 

Γενικς Κυβερνήτης της Πλωνς. Γι την πάνθρωπη δράση τυ στ κτεχμεν 

πλωνικ δφς, χρκτηρστηκε ως « δήμις της Πλωνς». Κτηγρήθηκε γι 

συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ 

τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς. Κτδικάστηκε σε θάντ.

• Dr. Frick Wilhelm (Δρ. Φρκ Βλχελ, γεννένς τ 1877, πργός εστερκών τ 

Ρχ). Διετλεσε υπυργς π τ �9�� ως τ �94�, πτε κι διρσθηκε Πρτ-

κτρς της Βημς κι Μρβς. Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκ-

σμις ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ 

κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς. 

Κτδικάστηκε σε θάντ.

• Fritzsche Hans (Φρτσε Χανς, γεννένς τ 1900, δσγρφς). Απ τ Μάι �9�� ήτν διευ-

θυντής στ τμήμ τύπυ τυ πυργευ Πρπγάνδς κι πρϊστάμενς της πηρεσς 

ιδήσεων π τ �9�9. Μπρε ν πει κνες τι, κτά κάπιν τρπ, ήτν «νπληρωμ-

τικς» κτηγρύμενς στη θση τυ Γκμπελς,  πς εχε υτκτνήσει. Αθωώθηκε 

π κάθε κτηγρ. Στη συνχει μως, στις δκες πνζικπησης, κτδικάστηκε 

σε 9 χρνι κάτεργ. Απλύθηκε τ φθινπωρ �950 κι πθνε τ �95�.

• Dr. Funk Walter (Δρ. Φύνκ Βλτερ, γεννένς τ 1890, δσγρφς κνκών 

θετν). Διτλεσε φυπυργς Πρπγάνδς π τ �9�� κι πυργς των Οι-

κνμικών τυ Ράιχ π τ �9��. Τ �9�9-�940 ήτν Διικητής της Τράπεζς τυ 
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Ράιχ. Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις 

ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλ-

μυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ 

κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς. Κτδικάστηκε σε 

ισβι κάθειρξη, λλά πφυλκσθη-

κε τ �95� γι λγυς υγες. Πθνε 

τ �9�0.

• Göring Hermann (Γκαρνγκ Χέραν, 

γεννένς τ 1893, στρατρχς τ Ρχ). 

Ως πυργς σωτερικών της Πρωσ-

ς, π τ �9�5, δρυσε την «Κρτική 

Αστυνμική πηρεσ» πυ ργτε-

ρ εξελχθηκε στην «Μυστική Κρτι-

κή Αστυνμ», τη γνωστή GESTAPO 

(GEHEIMES STAATS POLIZEI). Τ �9�� 

πρβιβάστηκε σε Αρχιστράτηγ κι τ 

�940 νμάστηκε Στρτάρχης τυ Ρά-

ιχ. Κτδικάστηκε σε θάντ. Λγες ώρες 

πριν π την εκτλεσή τυ υτκτνησε 

με κυνιύχ κάλι. Η πρλευση της 

δηλητηριώδυς κάψυλς δεν διλευκάν-

θηκε πτ πλήρως.

• Hess Rudolf (Ες Ρύντλφ, γεννένς 

τ 1894). Απ τ �9�� κι μχρι τ �94� 

ήτν νπληρωτής τυ Φύρερ (υπρχη- γς) στ νζιστι-

κ κμμ NSDAP. Στις �0 Μυ �94� πτξε σε μι 

νεξήγητη πστλή στη Σκωτ. κε συνελήφθη κι 

πρμεινε ιχμάλωτς των Άγγλων μχρι την νρξη της δκης της Νυρεμβργης. 

Κτδικάστηκε σε ισβι κάθειρξη. Αυτκτνησε τ �9�� στη Συμμχική Φυλκή 

γκλημτιών Πλμυ τυ Βερλνυ (Spandau).

• Jodl Alfred (Γόντλ Άλφρεντ, γεννένς τ 1890, στρατγός). Συντγμτάρχης τυ 

Πυρβλικύ τ �9�5, Τξρχς τ �9�� κι Αρχηγς τυ Γρφευ πιχειρήσεων 

της Ανωτάτης Δικησης της Βρμχτ (OKW). Σύμβυλς τυ Χτλερ γι στρτηγι-

κά κι επιχειρησικά θμτ. Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις 

ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι 

πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι 

κτδικάστηκε σε θάντ.

• Dr. Kaltenbrunner Ernst (Δρ. Κλτενπρύνερ Έρνεστ, γεννένς τ 1903, δκγόρς). 

Μετά την πργμτπηση τυ ANSCHLUSS (Άνσλυς), της ενσωμάτωσης δηλδή της 

Αυστρς στη Γερμν (��.�.��), διρστηκε φυπυργς σωτερικών της Αυστρς. 

Απ τ �94�, ρχηγς της GESTAPO κι της Κεντρικής πηρεσς Ασφάλεις τυ 

Ράιχ (RSHA). Κτηγρήθηκε γι εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ 
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κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε σε θάντ.

• Keitel Wilhelm (Κτελ Βλχελ, γεννένς τ 1882, αρχστρτγς). Απ τ �9�� υπη-

ρτησε ως συντγμτάρχης στην πηρεσ Οργνώσεως της Βρμχτ. Τ �9�4 τυ 

ντθηκε η διεύθυνση της Βρμχτσμτ, δηλδή της πηρεσς θνικής Αμύνης. 

Απ τ �9�� Αρχηγς της Ανώττης Δικησης της Βρμχτ (OKW - Obercommando 

der Wehrmacht). Στης 9 Μυ �945 υπγρψε στ Βερλν, ως εκπρσωπς της 

νώττης δικησης κι τυ στρτύ, τ πρκτικ της άνευ ρων πράδσης της 

Γερμνς στυς Συμμάχυς. Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις 

ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι 

πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι 

κτδικάστηκε σε θάντ.

• Krupp von Bohlen und Halbach Gustav (Κρύπ Γκύσταβ, γεννένς τ 1870, β

χανς). Κτηγρήθηκε ως εκπρσωπς της γερμνικής βριάς βιμηχνς κι 

της βιμηχνς στρτιωτικών εξπλισμών. Λμβάνντς υπψη την διδικ-

στική νικντητά τυ πυ πρήλθε π υτκινητιστικ τύχημ τ τς 

�944, νστάλθηκε η δκη εις βάρς τυ τ Νμβρι �945. Πθνε τ �950. 

Τ �94� μως ενώπιν ενς μερικνικύ στρτδικευ στη Νυρεμβργη, 

κτάδικάστηκε  γις τυ, Alfred, σε �2 χρνι κάθειρξη κι σε δήμευση λ-

κληρης της περιυσς τυ.

• Dr. Ley Robert (δρ. Λϋ Ρόπερτ, 

γεννένς τ 1893, χκός). Τ �9�� 

κτάργησε τ ελεύθερ συνδικάτ 

κι π ττε διηύθυνε τ, υστη-

ρά ιδελγικά πρσντλισμν, 

Hitler-Göring-

Goebbels-Hess
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Γερμνικ ργτικ Μτωπ (DAF). Αυτκτνησε στις 

2�.�0.�945, πριν π την νρξη της κρμτικής διδι-

κσς, μσ στις φυλκς της Νυρεμβργης.

• Neurath Konstantin von (Νόϋρατ Κνσταντν 

φν, γεννένς τ 1873). Απ τ �90� νήκε 

στ γερμνικ διπλωμτικ σώμ. πυρ-

γς ξωτερικών τυ Ράιχ π τ �9�2 μχρι 

τ Φεβρυάρι τυ �9��. Απ τ �9�9 μχρι 

κι τ �94� Πρτκτρς της Βημς κι 

της Μρβς. Κτδικάστηκε σε �5 χρνι 

κάθειρξη κι πφυλκσθηκε τ �954 γι 

λγυς υγες. Πθνε τ �95�.

• Papen Franz 

von, (Ππεν Φρντς 

φν, γεννένς τ 

1879, δπλτς). 

Αντικγκελάρις 

στην πρώτη κυ-

βρνηση τυ Χ-

τλερ π τ �9�� 

μχρι κι τν ύ-

λι τυ �9��. Αρ-

γτερ διτλεσε 

πρσβης στη Βιν-

νη (�9�4-�9��) κι στην Άγκυρ (�9�9-�944). Αθωώθηκε. Στη συνχει μως, στις 

δκες πνζικπησης, κτδικάστηκε σε � χρνι κάτεργ. Απλύθηκε τ φθιν-

πωρ �949. Πθνε τ �9�9.

• Raeder Erich, (Ραντερ Έρχ, γεννένς τ 1876, αρχναύαρχς). Απ τ �92� μχρι 

τ �94� ήτν Αρχηγς της Ανωτάτης Δικησης τυ Πλεμικύ Νυτικύ (OKM 

- Obercommando der Marine). Σ’ υτν φελετι η ιδ κτσκευής κι χρησιμ-

πησης των λεγμενων «θωρηκτών τσπης». Κτδικάσθηκε σε ισβι κάθειρξη. 

Απφυλκσθηκε τ �955 γι λγυς υγες κι πθνε τ �9�0.

• Ribbentrop Joachim von (Ρπεντρπ Ιακε φν, γεννένς τ 1893). Τ �9�� ήτν 

πρεσβευτής στ Λνδν κι π τ �9�� ως τ �945 πυργς ξωτερικών τυ 

Ράιχ. Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, σχεδισμ, νρ-

ξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ 

πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε σε θάντ.

• Rosenberg Alfred (Ρόζενπεργκ Άλφρεντ, γεννένς τ 1893,  θερτκός τ εθνκσσαλ

σύ). Συγγρφς τυ βιβλυ «Ο μύθς τυ 20υ ιών», τ π μζ με τ βιβλ 

τυ Χτλερ «Ο Αγών μυ» πτελύσν τ ευγγλι της Χιτλερικής Νελς. Απ τ 

�94� πυργς τυ Ράιχ ρμδις γι τ κτεχμεν ντλικά εδάφη. Κτηγρήθηκε 

γι συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι διεξγωγή επιθε-
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τικύ πλμυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ 

κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε σε θάντ.

• Sauckel Fritz (Ζκελ Φρτς, γεννένς τ 1894). Έπρχς (Gauleiter) της Θυριγγς 

(�92�) κι π τ �942 γενικς πληρεξύσις τυ Χτλερ γι την «πρσωπική εργσ». 

Ως ττις, ήτν υπεύθυνς γι την κτνγκστική εργσ πάνω π 5 εκτμμυρ-

ων νδρών κι γυνικών λων των κτεχμενων εδφών της υρώπης στη Γερμν. 

Κτηγρήθηκε γι συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, σχεδισμ, νρξη κι 

διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ 

κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε σε θάντ.

• Dr. Schacht Horace Greely Hjalmar (Δρ. Σχτ Γλαρ, γεννένς τ 1877, κνλόγς). 

πυργς Οικνμικών μχρι τ �9�� κι Πρεδρς της Τράπεζς τυ Ράιχ μχρι 

τ �9�9. Τ �944 κλεστηκε π τν Χτλερ σε στρτπεδ συγκντρωσης (Φλσεν-

μπύργκ), κθώς εχε ρνηθε ν χρηγήσει στην κυβρνηση τυ Ράιχ νες πιστώσεις 

μετά την εισβλή στη Τσεχσλβκ. Στη Νυρεμβργη θωώθηκε των κτηγριών. 

Πρμεινε κρτύμενς των γερμνικών ρχών μχρι τ �94�. Πθνε τ �9�0.

• Schirach Baldur von (Σραχ Μπλντρ φν, γεννένς τ 1907). Αρχηγς της Χιτλε-
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ρικής Νελς κι, π τ �940 ως τ �945, πρχς (Gauleiter) της Βιννης. Κτ-

δικάστηκε σε 20 χρνι κάθειρξης κι πφυλκσθηκε τ �9��. Πθνε τ �9�4.

• SeyssInquart, Arthur (ΖϊςΊνκβαρτ Άρτρ, γεννένς τ 1892, δκγόρς). Ως 

πυργς σωτερικών της Αυστρς, πρετμσε την ενσωμάτωση της πτρδς 

τυ στη Γερμν τ �9��. Απ τ �940 μχρι τ �945 διτλεσε Κμισάρις των 

Κτεχμενων Ολλνδικών δφών. Κτηγρήθηκε γι σχεδισμ, νρξη κι διεξ-

γωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις τυ δικυ τυ πλμυ κι 

εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι κτδικάστηκε σε θάντ.

• Speer Albert (Σπέερ Άλπερτ, γεννένς τ 1905, αρχτέκτνας). Απ τ �9�� Γενικς 

πιθεωρητής Δημσων Έργων στ Βερλν. Απ τ �942 ως τ �945 πυργς 

ξπλισμών κι Πλεμφδων τυ Ράιχ. Κτδικάστηκε σε 20 χρνι κάθειρξη. 

Απφυλκσθηκε τ �9��. Πθνε τ �9��.

• Streicher Julius (Στρϊχερ Γύλς, γεννένς τ 1885, δσκαλς). Τ �92� δρυσε 

την εβδμδι εφημερδ “Der Stürmer” ως ιδικτητ δημσιγρφικ ργν 

ντισημιτικής πρπγάνδς, τυ πυ πρμεινε ιδικτήτης κι εκδτης μχρι 

τ �945, κμη κι μετά την κθρεσή τυ π τη θση τυ Έπρχυ (Gauleiter) 

της Φργκνς τ �940. Κτηγρήθηκε γι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς κι 

κτδικάστηκε σε θάντ.

Αξζει σως ν σημειωθε, τι π τυς κτηγρύμενυς δεκτρες ήτν Λυθη-

ρν (Γκρινγκ, Ρμπεντρπ, Κάιτελ, Φρκ, Φύνκ, Σάχτ, Ντνιτς, Ρντερ, Σρχ, 

Ζάυκελ, Σπερ, Νρτ κι Φρτσε), πντε ήτν Κθλικ (Λάυ, Κλτενμπρύνερ, 

Πάπεν, Ζάϊς-Ίνκβρτ κι Φράνκ,  τελευτς μάλιστ εχε πρσχωρήσει στν κθ-

λικισμ ενσω ήτν κρτύμενς), ενώ ι υπλιπι (Ές, Ρζενμπεργκ, Στράιχερ κι 

Γιντλ) δήλωσν μη θρησκευμενι. 

 δκ
Τ Διεθνς Στρτιωτικ Δικστήρι γι τυς Γερμνύς εγκλημτες πλμυ συνεδρ-

σε π τις 20 Νεμβρυ �945 μχρι κι την �η Οκτωβρυ �94� στην νκινισμνη 

Αθυσ τυ Κκυργιδικευ της Νυρεμβργης, η π βρισκτν στν � ρφ 

(θυσ �00) τυ Δικστικύ Μεγάρυ της δύ Fürtherstrasse. Τ θυμάσι υτ Δικ-

στικ Μγρ, ήτν ν π τ μλις εκτν ντεκ κτρι της πλης της Νυρεμβργης 

τ π εχν μενει ρθι μετά π την τρμκτική επιδρμή των μερικνικών βμ-

βρδιστικών Β-29 τη νύχτ της �2ης νυρυ �945��. Απ την κρμτική διδικ-

σ πυσζν τσσερις κτηγρύμενι κι συγκεκριμν:  Ernst Kaltenbrunner,  

πς ήτν σθενής κι πρμενε στ κελ τυ,  εβδμηντεξάχρνς Gustav Krupp 

von Bohlen und Halbach,  πς θεωρήθηκε νκνς ν πρστε στη δκη λγω της 

�� Η υπλιπη πλιά, λμπρή μεσιωνική πλιτε «με τυς εκτ πύργυς», ήτν νς άμρφς σωρς π 
ντεκ εκτμμύρι κυβικά μτρ ερειπων... Τ Δικστικ Μγρ ήτν μεν ρθι, λλά ρημγμν. Δύ 
μερικν ξιωμτικ,  υπλχγς Ντάν Κνλε, ρχιτκτων κι  λχγς εφδισμύ Τζών Βνετες, δι-
τάχθηκν ν πρετιμάσυν ,τι χρειζτν γι τη διεξγωγή της δκης. Γι ν εκτελσυν την πστλή τυς 
εχν στη διάθεσή τυς ν μερικνικ τάγμ μηχνικύ, εκτ ιδιώτες εργάτες κι τετρκσιυς ιχμλώτυς 
πλμυ, ενώ συνλικά γι τις πρτητες εργσες δπνήθηκν �.�20.000 δλάρι (!). Βλ. σχετ., Η δκη της 
Νυρεμβργης, εκδ. A.Mondadori �9�2, σε ελληνική μετάφρση Γ. Πρφτη, σελ. �4-��. 
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σωμτικής κι πνευμτικής τυ κτάστσης κι πρμεινε φρυρύμενς στ κάστρ 

τυ Μπλύνμπχ, κντά στ Σάλτσμπυργκ, πυ ζύσε με την εξσυ ηλικιωμνη 

σύζυγ τυ,  Martin Bormann,  πς δεν εχε κτστε δυντ ν συλληφθε κι 

 Robert Lay,  πς εχε κτρρεύσει ψυχλγικά μετά την επδση σ’ υτν τυ 

κτηγρητηρυ με πτλεσμ ν υτκτνήσει στις 2� Οκτωβρυ �945, σκζντς 

κμμάτι π τ ρύχ τυ, τ π χωσε στ στμ τυ, κι τυλγντς κτπιν σφι-

χτά μ στρτιωτική πετστ γύρω π τ λιμ τυ, βρχντάς την κι περιμνντς 

εν συνεχε ν στργγλιστε, πράγμ πυ τελικά κι επτυχε. 

Θ πρπει ββι εδώ ν σημειωθε, τι η ενρκτήρι συνεδρση τυ δικστη-

ρυ εχε πργμτπιηθε νωρτερ στις �� Οκτωβρυ �945, χι στη Νυρεμβργη, 

λλά στ Δικστικ Μγρ τυ φετευ στ Βερλν (Έδρ τυ Συμμχικύ λε-

γκτικύ Συμβυλυ), υπ την πρεδρ τυ σβιετικύ δικστή Iola T. Nikitschenko. 

Κτά την ενρκτήρι υτή διδικσ, ι κτήγρι κτθεσν τ κτηγρητήρι 

ενντν των κύριων νζιστών εγκλημτιών πλμυ, κθώς κι ενντν των ξι 

ργνώσεων πυ θεωρήθηκν εγκλημτικς�2. 

Τ εγκλήμτ γι τ π σκήθηκν ι πινικς διώξεις εις βάρς των 

κτηγρυμνων ήτν τ εξής: συνμωσ κτά της πγκσμις ειρήνης, σχε-

δισμς, νρξη κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ, εγκλήμτ κι πρβάσεις 

τυ δικυ τυ πλμυ κι εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς. Τελικά, μετά 

π πλλύς μήνες κρμτικής διδικσς, την Δευτρ �0 Σεπτεμβρυ κι 

την Τρτη � Οκτωβρυ �94� εκφωνήθηκν ι πφάσεις τυ δικστηρυ: �2 

θντικς κτδκες, � κθερξεις, (� ισβιες κι 4 πρσκιρες) κι � θωώσεις��. 

Ως εγκλημτικς κηρύχθηκν, π τις ξι ργνώσεις τις πες περιελάμβνε 

τ κτηγρητήρι, ι εξής τσσερις: τ Σώμ των Πλιτικών Διευθυντών τυ 

θνικσσιλιστικύ Κμμτς (NSDAP), ι Μνάδες Πρστσς (SS), η Μυ-

στική Κρτική Αστυνμ (GESTAPO) κι η πηρεσ Ασφάλεις (SD). Γι την 

κδση των πφάσεων τ δικστήρι εξτσε 240 μάρτυρες, λβε υπψη τυ 

�00.000 νρκες κτθσεις, διάβσε τ 2.��0 πδεικτικά γγρφ πυ πρ-

σκμισε η κτηγρύσ ρχή κι τ 2.�00 πυ πρσκμισε η υπεράσπιση των 

κτηγρυμνων, ενώ ι στενγράφι πυ ήτν επιφρτισμνι με την κτγρ-

φή των πρκτικών, γμισν ��.000 σελδες, ι πες περιλάμβνν 4.000.000 

λξεις. Η δκη κράτησε 2�� ημρες, χωρς ν λγριάζντι ι Κυρικς κι ι 

γιρτς. Ήτν η πι μεγάλη δκη της ιστρς, χι μως η πι μκρχρνι· η 

δκη των πώνων εγκλημτιών πλμυ θ διρκύσε κμη περισστερ κι 

συγκεκριμν 4�� ημρες. 

�2 Δηλδή, τυ Σώμτς των Πλιτικών Διευθυντών τυ θνικσσιλιστικύ Κμμτς (NSDAP), των Μνά-
δων Πρστσς (SS), της Κυβρνησης τυ Ράιχ, τυ Γενικύ πιτελε νπλων Δυνάμεων (OKW - Ανώττη 
Δικηση της Βρμχτ), της Μυστικής Κρτικής Αστυνμς (GESTAPO) κι της πηρεσς Ασφάλεις τυ Νζι-
στικύ Κμμτς (SD).

�� Συγκεκριμν, ι Γκρινγκ, φν Ρμπεντρπ, Κάιτελ, Κλτενμπρύνερ, Ρζενμπεργκ, Φράνκ, Φρκ, Στράιχερ, 
Ζάυκελ, Γιντλ, Ζάις-Ίνκβρτ, κι Μπρμν ( τελευτς ερήμην) κτδικάστηκν σε θάντ, ι Ές, Φύνκ 
κι Ρντερ σε ισβι δεσμά, ι φν Σρχ κι Σπερ σε εικσετή κάθειρξη,  φν Νρτ σε δεκπεντετή 
κάθειρξη,  Ντνιτς σε δεκετή κάθειρξη κι ι Σάχτ, φν Πάπεν κι Φρτσε κρθηκν θώι.
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Η εκτλεση των κτδικσθντων σε θάντ πργμτπιήθηκε π τις βρδι-

νς ώρες της �5ης Οκτωβρυ �94�, μχρι τις πρώτες πρωινς ώρες της ��ης 

Οκτωβρυ �94� στ πλι γυμνστήρι των Φυλκών της Νυρεμβργης (τ 

π κτεδφστηκε τ κλκρι τυ �9�� στ πλσι ργων νδμησης), 

δι’ πγχνισμύ�4. Στη συνχει τ πτώμτ πτεφρώθηκν σ’ ν κρεμτ-

ρι τυ Μνάχυ κι η στάχτη τυς σκρπστηκε σ’ νν πρπτμ τυ Isar. 

Οι κτδικσθντες σε πινς κάθειρξης μετφρθηκν στις �� υλυ �94� 

στις Συμμχικς Φυλκς γκλημτιών Πλμυ στ Βερλν (Spandau). Ο τε-

λευτς των κρτυμνων -  Ρύντλφ ς - υτκτνησε στις φυλκς υτς 

τν Αύγυστ τυ �9��.

Πρά τν ρχικ σχεδισμ, θ πρπει ν σημειωθε τι δεν διεξήχθησν, ύ-

τε στη Νυρεμβργη, ύτε σε άλλη γερμνική πλη, άλλες διεθνες δκες εις βάρς 

γερμνών εγκλημτιών πλμυ. Ββι, π τ �94� μχρι τ �949 πργμτ-

πιήθηκν στη Νυρεμβργη άλλες δώδεκ δκες, ενώπιν μως μερικνικών 

κι χι διεθνών στρτδικεων, εις βάρς πλιτικών, στρτιωτικών, ηγετών της 

�4 Τ τελευτ λγι των μελλθάντων ήτν, με τη σειρά πυ εκτελστηκν, τ πρκάτω: φν Ρμπεντρπ: 
«Ο Θες ν σώσει τη Γερμν. ύχμι η Γερμν ν ενωθε κι πάλι κι ντλή κι δύση ν συνεννηθύν 
γι την ειρήνη τυ κσμυ». Κάιτελ: «Πρκλώ τ Θε ν λυπηθε τ γερμνικ λ. Πάνω π δύ εκ-
τμμύρι Γερμν στρτιώτες πθνν γι την πτρδ. Τώρ κλυθώ τ πιδιά μυ». Κλτενμπρύνερ: 
«Αγάπησ τ γερμνικ λ κι την πτρδ μυ μ’ λη μυ την κρδιά. μι θώς γι τ εγκλήμτ πυ 
με κτηγρήστε. Κλή τύχη Γερμν!» Φρνκ: «Πρκλώ τ Θε ν με δεχθε ευσπλχνικά». Φρικ: «Ζήτω 
η ιώνι Γερμν!» Στράιχερ: «Χάιλ Χτλερ» -Πι ενι τ νμ σς;» ρωτήθηκε τυπικά. -»Τ γνωρζετε ήδη. 
Μι μρ ι κμμυνιστς θ σς κρεμάσυν λυς». Ότν τυ πρσν τη θηλειά στ λιμ φώνξε μν: 
«Αντλε, γπημνη μυ γυνκ». Ζάυκελ: «Πεθνω θώς. πβάλλω τ σβη μυ στυς ξιωμτικύς κι 
στυς άνδρες τυ μερικάνικυ στρτύ, χι μως κι στη δικισύνη τυς». Γιντλ: «Σε χιρετώ Γερμν μυ!» 
Ζάϊς-Ίνκβρτ: «λπζω υτή η εκτλεση ν ενι η τελευτ πράξη μις τργωδς πυ μπρε ν διδάξει κάτι 
στυς νθρώπυς: ιρήνη κι κτνηση μετξύ των λών. Έχω εμπιστσύνη στη Γερμν»… 

Το Δικαστικό Μέγαρο 

της Νυρεμβέργης
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ικνμς, γιτρών, 

νμικών, μελών τύ 

πυργευ ξωτερι-

κών κ.λ.π. Πρμιες 

δκες  διεξήχθησν 

στη γλλική, βρετνι-

κή κι σβιετική ζώνη 

κτχής. Τ πρκτικά 

τυ Διεθνύς Στρτ-

δικευ της Νυρεμβρ-

γης, δημσιεύθηκν 

στη συνχει, τ �94�/49, στη λεγμενη «γλάζι σειρά». Απτελύντι π 22 

τμυς πυ περιλμβάνυν συνλικά �4.��� σελδες.

Με εντλή τυ ττε πρδρυ των ΗΠΑ Τρύμν Χ., τη δκη εχε νλάβει 

ν διργνώσει  μερικάνς μσπνδικς δικστής Robert H. Jackson, 

 πς ήτν κι  βσικς εκπρσωπς της κτηγρύσς ρχής κτά τη 

διάρκει της κρμτικής διδικσς. Αυτς συνστησε τη Νυρεμβργη ως 

τπ διεξγωγής της δκης, κθώς μν στη Νυρεμβργη υπήρχε ττε δικστι-

κ μγρ ρκετά μεγάλ κι με σχετικά σήμντες, πως πρνφρθηκε, 

ζημις π τυς βμβρδισμύς των συμμάχων (συνλικά 22.000 τ.μ. ωφλιμς 

χώρς, με 5�0 γρφε κι �0 θυσες περπυ), ενώ στ άμεσ περιβάλλν 

τυ υπήρχν άθικτες φυλκς, ι πες επικινωνύσν μάλιστ με υπγει 

διάδρμ με τ δικστικ μγρ.

Κθώς η Σβιετική Ένωση εχε πιτήσει ν ρισθε τ Βερλν ως τπς 
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διεξγωγής της δκης, στ Σύμφων των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Η.Π.Α., 

Αγγλ, Ρωσ κι Γλλ) γι τη δωξη των εγκλημτιών πλμυ - τ π 

υπγράφτηκε στ Λνδν, στ Μγρ της πισκπής τυ Westminster, την 

Τετάρτη � Αυγύστυ τυ �945�5 (London Agreement) - συμφωνήθηκε ν πτελε 

μεν τ Βερλν τη μνιμη δρ τυ Δικστηρυ, η πρώτη μως δκη, π τις πλλς 

πυ εχν ττε πργρμμτισθε, ν διεξχθε στη Νυρεμβργη. Στην δι συμφων 

πρβλεπτν τι τ δι τ Δικστήρι θ κθριζε στη συνχει πύ θ διεξχθύν 

ι υπλιπες διεθνες δκες, ι πες τελικά, λγω της ενάρξεως τυ λεγμενυ Ψυ-

χρύ Πλμυ, δεν γινν πτ. Κάθε μι π τις τσσερις μεγάλες δυνάμεις ρισε 

νν δικστή κι νν νπληρωτή δικστή γι τη διεξγωγή της δκης, ενώ κι την 

Κτηγρύσ (ισγγελική) Αρχή πτελύσν επσης νμικ πρερχμενι π τις 

τσσερις νικήτριες δυνάμεις��. 

Πλλά ενι τ ζητήμτ νμικής κι ηθικής φύσεως πυ νκυψν κτά τη 

διδικσ ενώπιν τυ Δικστηρυ της Νυρεμβργης, τ π κι πσχ-

λησν, ήδη π τη σύστση τυ δικστηρυ μχρι κι σήμερ, νρθμητυς 

νμικύς, ιδως τυς σχλυμνυς με τ διεθνς δκι. Άλλι επκρινν τ 

δικστήρι κι τις πφάσεις πυ εξδωσε, ενώ άλλι θεώρησν, ντθετ, τι 

άνιξν με υτ, φενς μ ν σελδ στ διεθνς δκι κι φετρυ νς 

δρμς γι την ειρήνευση τυ πλνήτη. Στ περιρισμν ρι τυ άρθρυ 

υτύ δεν θ επιχειρηθε μ ειδικτερη ενσχληση με τ σχετικά ζητήμτ, 

θ πρπει μως εν συντμ ν σημειωθύν τ πρκάτω. 

Ο Χάρτης της Νυρεμβργης,  πς πρσρτήθηκε ως πράρτημ στη Συμφω-

ν τυ Λνδνυ τυ �945 γι τη σύστση τυ Δικστηρυ (Charter establishing the 

Nuremberg Military Tribunal annexed to the London Agreement of � August �945), 

τ Κτσττικ με άλλ λγι τυ Δικστηρυ, ρητά πρβλεπε τι τ Δικστήρι 

θ χει την εξυσ κρσεως κι κλσμύ των τμων τ π, ενεργώντς πρς 

τ συμφρν των ευρωπϊκών δυνάμεων τυ Άξν, ετε τμικά, ετε ως μλη ρ-

γνώσεων, διπρξν ν ή περισστερ π τ πρκάτω εγκλήμτ: εγκλήμτ 

κτά της ειρήνης��, εγκλήμτ πλμυ κι ειδικτερ πρβάσεις των νμων κι 

�5 Απτελε, σως, τργική ειρωνε τ γεγνς τι μλις δύ ημρες πριν π την υπγρφή της Συμφωνς 
τυ Λνδνυ γι τη δωξη των εγκλημτιών πλμυ, ι Η.Π.Α. ριξν την πρώτη τμική βμβ στη Χιρσ-
μ (�-�-�945), εξτμζντς π πρσώπυ γης, μσ σ’ ν δισεκτμμυριστ τυ δευτερλπτυ, περπυ 
�00.000 άπωνες, κυρως μάχυς, ενώ την επμνη της Συμφωνς τυ Λνδνυ ριξν τη δεύτερη βμβ, 
στ Νγκσάκι (9-�-�945), με πτλεσμ 40.000 χιλιάδες περπυ νεκρύς. Χιλιάδες κμη πθνν ργτερ, 
με τν ργ κι βσνιστικ θάντ πυ φρνει η πρσβλή π ρδιενργει.

�� Συγκεκριμν τ δικστήρι πτελύσν ι: Τζφρε Φ. Λώρενς, Πρεδρς (Μεγ. Βρετν), Σερ Νρμν 
Μπρκετ, νπληρωτής Πρεδρς (Μεγ. Βρετν), Φράνσις Μπντλ, δικστής (Ηνωμνες Πλιτεες Αμερικής), 
Τζών Τζ. Πάρκερ, νπληρωτής δικστής (Ηνωμνες Πλιτεες Αμερικής), Ανρ Ντννεντι ντε Βάμπρ, δικστής, 
κθ. πινικύ δικυ (Γλλ), Ρμπρ Φλκ, νπληρωτής δικστής (Γλλ), λ Τ. Νικιτσνκ, δικστής, 
ντιστράτηγς - ντιπρεδρς τυ Σβιετικύ Ανωτάτυ Δικστηρυ (ΣΣΔ), Αλεξάντρ Βλκώφ, νπληρωτής 
δικστής, συντγμτάρχης, κθ. πινικύ δικυ (ΣΣΔ). Την κτηγρύσ ρχή πτελύσν ι: Ρμπερτ 
Τζάκσν (δικστής τυ Ανωτάτυ Δικστηρυ των Η.Π.Α.), Σερ Χάρτλε Σώκρς (Γενικς ισγγελς της Μεγ. 
Βρετνς), Φρνσυά ντε Μντν (πυργς Δικισύνης της Γλλς στην πρσωρινή κυβρνηση �94�-�945) 
κι Ρμν Α. Ρυντνκ (Στρτηγς της ΣΣΔ). 

�� Στην κτηγρ των εγκλημάτων κτά της ειρήνης περιλμβάνντν η σχεδση, πρπρσκευή, νρξη 
κι διεξγωγή επιθετικύ πλμυ ή πλμυ πυ πρβιάζει τις διεθνες συνθήκες κι συμφωνες ή η συμμε-
τχή σε κιν σχδι ή συνμωσ γι πιδήπτε π τις πρνφερμενες πράξεις. 
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των εθμων τυ πλμυ��, εγκλήμτ κτά της νθρωπτητς�9 (άρθρ � τυ Κτ-

σττικύ Χάρτη τυ Διεθνύς Δικστηρυ της Νυρεμβργης). Πρβλεπτν κμη 

τι η θση στην ιερρχ δεν μπρε ν πτελσει ελφρυντικ κτηγρυμνυ, 

με σκπ την πλλγή τυ π την πινή ή τη μεωση υτής, ετε υτς ήτν επι-

κεφλής τυ κράτυς ετε ήτν υπεύθυνς κυβερνητικς ξιωμτύχς (άρθρ �) 

κι επσης, τι η ύπρξη διτγής της κυβρνησης ή κάπιυ νωτρυ τυ κτη-

γρυμνυ δεν θ πτελύσε λγ πλλγής π την πινή, λλά θ μπρύσε 

πλώς ν εκληφθε ως λγς μεωσης της πινής, «εφσν τ δικστήρι θεωρύσε 

τι η δικισύνη τ πιτύσε». (άρθρ � τυ Κτσττικύ Χάρτη τυ Διεθνύς 

Δικστηρυ της Νυρεμβργης). 

Στ Κτσττικ τυ Δικστηρυ, περιλμβάνντν επσης δικνμικς διτάξεις 

γι την πράσπιση των δικιωμάτων των κτηγρυμνων, με σκπ την εγγύηση 

διεξγωγής μς δκιης δκης, πως συνβινε γι πράδειγμ στ άρθρ �� κι 24. 

Στ πρώτ, κθριζτν τι τ κτηγρητήρι θ περιλάμβνε τ νγκ στιχε 

γι τν λεπτμερεικ πρσδιρισμ των κτηγριών, τι υτ θ επιδιδτν στυς 

κτηγρυμνυς πριν π την νρξη της κρμτικής διδικσς κι τι κτά 

την νάκριση κι τη δκη κάθε κτηγρύμενς θ χει τ δικωμ ν πρχει εξη-

γήσεις σχετικά με τις πδιδμενες κτηγρες, τι σε κάθε στάδι της διδικσς θ 

υπάρχει μετάφρση στη γλώσσ τυ κτηγρυμνυ, τι κάθε κτηγρύμενς θ 

χει δικωμ ν υπερσπσει, ετε υτπρσώπως ετε μσω συνηγρυ, τν ευτ 

τυ κι τι θ χει δικωμ ν πρυσιάσει πδεξεις γι την υπεράσπισή τυ κι ν 

υπβάλει ερωτήσεις σε κάθε μάρτυρ. Στ δεύτερ (άρθρ 24), κθριζτν η διδι-

κσ της δκης, η π θ κλυθύσε τ γγλσξωνικ δικνμικ σύστημ20. 

�� Στην κτηγρ των εγκλημάτων πλμυ περιλμβάνντν ι πρβάσεις των κννων κι εθμων τυ π-
λμυ κι συγκεκριμν,  φνς, η κκή μετχεριση κι η νγκστική εκτπιση εργτών κι άλλων στιχεων 
τυ πληθυσμύ των κτεχμενων χωρών,  φνς κι η κκμετχεριση των ιχμλώτων πλμυ,  φνς 
μήρων, η ρπγή δημσιων ή ιδιωτικών περιυσιών, η δικιλγητη κτστρφή πλεων κι χωριών κι 
ι μη δικιλγημνες π στρτιωτική νγκιτητ κτστρφς. Γι περισστερ γύρω π τ εγκλήμτ 
πλμυ, πως υτά κωδικπιύντι πλν στ άρθρ � τυ Κτσττικύ τυ (Μνμυ) Διεθνύς Πινικύ 
Δικστηρυ της Χάγης (ΚτΔΠΔ), τ π άρχισε ν λειτυργε π �.�.2002, μετά π την επικύρωση τυ 
κτσττικύ τυ π �0 χώρες, βλ. Γιαρνη Ε., Η ντιμετώπιση των εγκλημάτων πλμυ, Στρτιωτική πιθεώ-
ρηση, Σεπ.-Οκτ. 200�, σελ. �2-��. Θ πρπει εδώ ν σημειωθε τι τ Κτσττικ τυ ΔΠΔ κυρώθηκε π τη 
χώρ μς στις �.4.2002, με τ Ν. �00�/2002 (ΦΚ Α΄ �5/�.4.2002). 

�9 Στην κτηγρ των εγκλημάτων κτά της νθρωπτητς περιλμβάνντν  φνς, η εξντωση, η υπ-
δύλωση, η εκτπιση κι άλλες πάνθρωπες πράξεις κτά τυ μάχυ πληθυσμύ πριν ή κτά τη διάρκει 
τυ πλμυ, ι διωγμ γι λγυς θρησκευτικύς, φυλετικύς ή πλιτικύς σε συνεκτλεση ή συνδυσμ με 
κάπι άλλ π τ εγκλήμτ δικιδσς τυ δικστηρυ. 

20 Συγκεκριμν ριζτν πρτον, τι θ νγνωρισθε π τ Δικστήρι τ κτηγρητήρι, δεύτερον, τι θ 
ζητηθε π κάθε κτηγρύμεν ν δηλώσει ν ενι θώς ή νχς των κτηγριών, τρτον, τι η κτηγρύσ 
ρχή θ πρβε σε μ πρεισγωγική δήλωση, τταρτον, τι θ ζητηθε π τυς κτηγρύμενυς κι την υπερά-
σπισή τυς ν δηλώσυν ν σκπεύυν ν πρυσιάσυν πδεξεις κι πιες, ενώ τ Δικστήρι θ πφσσει 
μετά π υτ γι την πρδχή ή χι των πδεξεων υτών, πμπτον, τι θ εξετστύν στη συνχει ι μάρτυρες 
κτηγρς κι μετά ι μάρτυρες υπερσπσεως, ενώ θ πρσκμισθύν κτπιν ι πδεξεις τσ της κτηγ-
ρύσς ρχής σ κι της υπεράσπισης, κτον, τι τ Δικστήρι σε πιδήπτε στιγμή θ μπρε ν πευθύνει 
πιδήπτε ερώτηση στυς μάρτυρες κι τυς κτηγρυμνυς, βδομον, τι τσ η κτηγρύσ ρχή σ κι η 
υπεράσπιση θ μπρύν ν υπβάλλυν ερωτήσεις ή ντερωτήσεις σε κάθε μάρτυρ ή κτηγρύμεν, δοον, τι 
θ κυστε μετά π υτά η θση της υπεράσπισης κι της κτηγρύσς ρχής, νατον, τι κάθε κτηγρύμενς 
μετά τις γρεύσεις των συνηγρων θ μπρε ν πρβε σε μ δήλωση πρς τ Δικστήρι κι τλς, δκατον, τι 
τ Δικστήρι θ διτυπώσει την ετυμηγρ τυ κι θ νγγελει την πφσή τυ. Η πρπάνω περιγρφμενη 
διδικσ πτελε στην υσ μ μικργρφ τυ τρπυ διεξγωγής της Δκης της Νυρεμβργης. 
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Οι κτηγρύμενι πάντως δεν θ μπρύσν, χντς ελπδες ν γνει π-

δεκτ, ν πρβάλλυν τν υπερσπιστικ ισχυρισμ της υπκής σε πρστγς 

νωτρων, φύ κάτι ττι πρβλεπτν ρητά στ κτσττικ τυ δικστηρυ 

τι σε κμ περπτωση δεν θ πτελύσε πδεκτ υπερσπιστικ επιχερημ 

γι την πλλγή π τις κτηγρες (θ μπρύσε μως ν ληφθε υπψη ως 

λγς μεωσης της πινής), ύτε μπρύσν ν ελπζυν τι θ τελεσφρήσει τ 

επιχερημ της διάπρξης π την πλευρά των νικητριών δυνάμεων των διων δι-

κημάτων γι τ π υτ τώρ κτηγρύντν (tu quoque). Οι συνήγρι των 

κτηγρυμνων πρβλλν ββι τ υπερσπιστικά υτά επιχειρήμτ, τ 

π πρρφθηκν π τ Δικστήρι, πως επσης πρβλλν κι τ ζήτημ 

της ντθεσης τυ κτηγρητηρυ, ιδως ως πρς τ σκλς της κτηγρς πυ 

φρύσε στ εγκλήμτ κτά της ειρήνης, στ γενικά πρδεδεγμν κνν 

τυ πινικύ δικυ nullum crimen, nulla poena sine lege2�, θεωρώντς τι δεν 

2� “Κνν γκλημ, κμ πινή χωρς νμ”. Βλ. περισστερ γι την ρχή υτή ως πρσδιριστικ στι-
χε της ννις τυ εγκλήμτς, Γιαρνη Ε., Στρτιωτικς Πινικς Κώδικς. Θεωρ - φρμγή, εκδ. Νμική 
Βιβλιθήκη, Αθήν 2005, σελ. ��. Σύμφων με τη βσική υτή ρχή τυ πινικύ δικυ, γι ν πτελε 
γκλημ μ πράξη, φενς μεν θ πρπει ν πρσδιρζετι ως ττι ρητά στ νμ, φετρυ δε, θ πρπει 
ν κθρζντι τ στιχε της στ νμ με σφήνει (lege certa) κι επσης, θ πρπει η σχετική διάτξη 
τυ νμυ ν πρπάρχει της τλεσης της πράξης (lege praevia). 

Πρόσοψη 

Δικαστηρίου Νυρεμβέργης
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υπήρχε πργενστερη των πράξεων κι συγκεκριμνη νμική ρύθμιση, η π ν 

πγρεύει τν επιθετικ πλεμ.

Ββι, ήδη στ Κτσττικ της Κινωνς των θνών (Κτ) κι στη Συνθήκη 

των Βερσλλιών, πυ άρχισν ν ισχύυν π τις 20 νυρυ τυ �920, μπρε 

ν πει κνες τι νγνωριζτν η υπχρωση των κρτών ν μην πρσφεύγυν 

στν πλεμ γι την επλυση των ενδεχμενων διφρών τυς, με ρητή σχετική 

νφρά στ πρώτ κι με μμεση νφρά στη δεύτερη22. Τ �925 εχε εξάλλυ 

υπγρφε στη Γενεύη τ Πρωτκλλ τυ �925 γι την Απγρευση της Χρήσης 

Ασφυξιγνων, Δηλητηριωδών ή Πρμων Αερων, ως κι των Βκτηριλγι-

κών Μεθδων Μάχης, (Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, 

Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, Geneva, 

�� June �925)2�, ενώ τρ χρνι ργτερ, τ �92�, υπγράφηκε στ Πρσι 

(κι π τη Γερμν) τ Σύμφων Μπριάν-Κλλγκ (π τ επώνυμ των πρω-

τεργτών τυ, υπυργών ξωτερικών της Γλλς κι των Ηνωμνων Πλιτειών), 

στ δύ πρώτ άρθρ τυ πυ επιβεβιωντν τι τ συμβλλμεν μρη 

δικηρύττυν επισήμως τι κτδικάζυν την πρσφυγή σε πλεμ γι την επ-

λυση των διεθνών διφρών κι την πρνύντι ως μσν εθνικής πλιτικής 

στις μιβες τυς σχσεις κι κμη, τι δεν θ επιδιώξυν ν διευθετήσυν 

τις πισδήπτε πρελεύσεως διφρς κι διενξεις τυς πρά μν με ειρη-

νικά μσ. υχή λιπν γι την πφυγή τυ επιθετικύ πλμυ πρπήρχε. 

Κννς δικυ με την πρβλεψη συγκεκριμνης πινής γι τυς πρβάτες, 

δυστυχώς χι. 

δώ ενι πρτητ ν σημειωθε τι κμη κι σήμερ δεν χει υιθετηθε 

νς κινά πδεκτς διεθνής ρισμς τυ εγκλήμτς της εξπλυσης επιθε-

τικύ πλμυ, κι υτ σχετζετι σως με λγυς πυ χυν ν κάνυν κυρως 

με τις σχετικς εξυσες τυ Συμβυλυ Ασφλες των Ηνωμνων θνών γι 

τη διτήρηση της διεθνύς ειρήνης κι σφάλεις σύμφων με τ κεφάλι VII 

τυ Χάρτη των Η..24 Γι τ ζήτημ τυ πρσδιρισμύ της ννις τυ εγκλή-

μτς της επθεσης, εχε διτυπωθε νς σχετικς ρισμς -  πς ββι δεν 

22 Τ συμμετχντ στην Κτ κράτη (π τ �92� κι η Γερμν), εχν νλάβει, με την υπγρφή τυ κ-
τσττικύ της την υπχρωση ν μην πρσφεύγυν στν πλεμ ως μσ επλυσης των διφρών τυς, ενώ 
στη Συνθήκη των Βερσλλιών, ι νικήτριες δυνάμεις τυ Α΄ Πγκσμυ Πλμυ ξιώνντς ν κληθε  Κάιζερ 
Γυλιλμς Β΄ ν λγδτήσει γι τις πλεμικς φρικλετητες εκ μρυς των στρτευμάτων τυ, υπδήλωνν 
τι δεν νγνώριζν πι την ρχή της κυριρχικής ευχρεις γι πλεμ ενς κράτυς. 

2� Τ συμβλλμεν στ πρωτκλλ υτ μρη, χντς πικρή περ των πρκτικών πυ κλυθήθηκν 
π τυς εμπλμυς κτά τν Α΄ Πγκσμι Πλεμ, δήλωσν την ντθεσή τυς στ συγκεκριμν μσ π-
λμυ θεωρώντς τι «η εν πλμω χρήσις σφυξιγνων, δηλητηριωδών ή πρμιων ερων, ως κι πντς 
υγρύ, ύλης ή άλλυ νλγυ μσυ χει δικως κτδικσθε υπ της γενικής γνώμης τυ πεπλιτισμνυ 
κσμυ». Βλ. τ πρωτκλλ υτ στ διδκτυ, www.fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH09�.txt κι γι τ ελλη-
νικ κεμεν, Περράκη Σ.,- Μαρούδα Μ.-Ντ., (επιμ.) Ένπλες Συρράξεις κι Διεθνς Ανθρωπιστικ δκι, εκδσεις 
Αντ. Σάκκυλ, Αθήν-Κμτηνή 200�, σελ. �55. 

24 Κι υτ, πρά τ κτά κιρύς κτδικστικά ψηφσμτ της Γενικής Συνλευσης των Η. πυ θεωρύν 
την επθεση ως ν π τ μεγλύτερ εγκλήμτ ενντν της ειρήνης κι της σφάλεις της νθρωπτητς. 
Βλ. United Nations, General Assembly Res. ��0 (V) �950, στ Χορτάτου Κ., Τ Ηνωμν Έθνη κι η δρυσις Διε-
θνύς Πινικύ Δικστηρυ - Διεθνής δικιδσ κι τ πρβλημ της τμικής πινικής ευθύνης, Αθήν 
- Κμτηνή �999, σελ. 59. 
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γινε επισήμως πδεκτς π τη διεθνή κιντητ - σε συνεδρση της Γενικής 

Συνλευσης των Η.., με την κδση σχετικύ Ψηφσμτς τ �9�4: «πθεση θεω-

ρετι, η χρήση νπλης βς π ν κράτς ενντν της κυριρχς, εδφικής 

κεριτητς ή πλιτικής νεξρτησς ενς άλλυ κράτυς, ή άλλς τρπς μη 

συνεπής με τν Χάρτη των Ηνωμνων θνών…»25. Ούτε στ Κτσττικ τυ 

Διεθνύς Πινικύ Δικστηρυ (ΔΠΔ) χει περιληφθε σχετικς ρισμς τυ 

εγκλήμτς της επθεσης, πλώς σύμφων με την πράγρφ 2 τυ άρθρυ 5 

τυ κτσττικύ υτύ ρζετι τι τ ΔΠΔ θ χει δικιδσ σε σχση με 

τ γκλημ της επθεσης, εφσν υιθετηθε σχετική πρβλεψη κτά τ άρθρ 

�2� κι �2� τυ διυ κτσττικύ, στην π θ κθρζντι τ στιχε 

τυ εγκλήμτς κι θ τθεντι ι πρπθσεις υπ τις πες τ ΔΠΔ θ 

σκε τη δικιδσ τυ υτή. Ο κθρισμς επμνως τυ εγκλήμτς της 

επιθσεως μεττπσθηκε σε ν μελλντικ -κι σως ββι- γεγνς, την 

υιθτηση δηλδή σχετικής πρβλεψης σύμφων με τ άρθρ �2� κι �2� τυ 

κτσττικύ τυ δικστηρυ. 

ΕπλΟγΟσ
Η ιστρ τυ Β΄ Πγκσμυ Πλμυ δεν πτελε πλώς μ σειρά π 

γεγντ τ π ριθετύντι πκλειστικά στη δρμτική περδ �9�9-

�945. Έχει βθις ρζες στην τργμνη εικσετ τυ μεσπλμυ, η π 

ξεκινά π τη Συνθήκη των Βερσλλιών κι φθάνει ως τη Χιτλερική εισβλή 

στην Πλων. Απ την επμνη τυ πλμυ, τεράστιες λλγς κνν ισθητή 

την πρυσ τυς, νγγλλντς νν κινύργι κσμ, με ν, δυσεπλυτ 

πρβλήμτ, τ π η νθρωπτητ ντιμετώπιζε με δς λλά κι ελπδ. 

Η Δκη της Νυρεμβργης, πτλεσε σως την τελευτ πράξη της τργωδς 

25 United Nations, General Assembly Res. ���4 (XXIX) �9�4. Βλ. σχετικά Γάα Δ., ισγωγή στ Διεθνς Δκι 
των νπλων Συγκρύσεων, εκδ. Σιδρη, Αθήν 2000, σελ. 29�. 

Το Ολοκαύτωμα ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου των Ναζί.
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τυ πλμυ, ενς πλμυ πυ ήτν σως νπφευκτς λγω των τεράστιων 

ντιθσεων πυ χώριζν τις μεγάλες δυνάμεις κι τις ικνμικής κι πλιτικής 

στάθεις της επχής τυ μεσπλμυ. 

Πρά τις πλλς φρς ντικρυμενες πψεις ως πρς τη νμιμτητ της 

δκης π πλευράς διεθνύς δικυ, ενι νμφισβήτητ τι μζ με την ετυ-

μηγρ τυ δικστηρυ, διτρνώθηκε τυτχρν κι η επιθυμ των λών 

γι ειρήνη κι συνεργσ μετξύ τυς. Δυστυχώς, τ εξήντ χρνι πυ πρ-

σν π τ δρμτικ τλς της δικστικής υτής διδικσς, δεν φνετι 

πως ήτν ρκετά ώστε ν δηγηθε τ σύνλ της νθρωπτητς σε κθεστώς 

ελευθερς κι ειρήνης, κι υτ πρά τις κτά κιρύς, ιδως στις μρες μς 

συχντερ διτυπωμνες, βρύγδυπες εξγγελες γι πρστσ των δημ-

κρτικών ελευθεριών των λών δι μσυ των πλων κι της βς. Ο πλεμς 

δεν μπρε ν γνετι πδεκτς πρά μν σε μ περπτωση· τν πιτετι 

γι την άμυν της πτρδς, πτε κι ενι νπφευκτς. Σε κάθε άλλη περ-

πτωση,  υπτις γι την εξπλυση επιθετικύ πλμυ υπχει διεθνή τμι-

κή πινική ευθύνη γι την πράξη τυ κι τιμωρετι. Αυτή η ρχή πτλεσε 

μάλλν τη σημντικτερη λήθει κι πρκτθήκη πυ μς άφησε η Δκη 

της Νυρεμβργης, χρειάζετι μως βθιά νθρωπιστική πιδε, γάπη γι την 

πτρδ κι τυς γύρω μς, επιθυμ γι κτνηση κι συνεργσ μετξύ των 

λών κι στθερή θληση γι πργμάτωση δικισύνης μετξύ των μελών της 

διεθνύς κιντητς, λλά κι διάθεση επλυσης των πιων διφρών τυς 

με ειρηνικά μσ, ώστε ν μπρσει κάπτε ν πεικνσει μ πργμτικτητ 

στ πλσι της σύγχρνης πγκσμιπιημνης διεθνύς κινωνς. 

Στ σημε υτ, κλενντς, θ πρθσυμε - σν φρμή περισστερ 

γι νν ευρύτερ, κι σως υσιστικτερ, πρβλημτισμ γύρω π’ τ ζητή-

μτ πυ πρυσιάστηκν πρπάνω, χωρς κννν περιτρω σχλισμ ή 

πρτήρηση - ν θυμάσι πσπσμ, π’ τ βιβλ «Τξεδι» τυ μεγάλυ 

γιγράφυ κι λγτχνη μς Φώτη Κντγλυ (εκδ. κς «Αστήρ», β΄ κδση, 

Αθήνι �9��), στ π πτυπώνντι με ρισττεχνική πλτητ κάπιες 

σκψεις τυ, πως τις κτγρψε τ �92� ντικρύζντς τ ερεπι τυ κάστρυ 

της Ακρνυπλς κι νλγιζμενς τυς πλεμιστς κι τυς άρχντες, Βυζ-

ντινύς, Τύρκυς κι Βενετσιάνυς πυ κάπτε τ διφντευν:

«…Πώς μπρε ν πιστψει άνθρωπς πως μσ σε τύτη τη βυβμάρ 

πνγηκε λη εκενη η βυή πυ μνάχ π’ τη θύμησή της πάει ν’ νξει τ 

κεφάλι μυ! Πως τύτ τ τπτ ενι λ κι λ ,τι πμεινε π κενη τη 

λυσσσμνη μερμηγκιά, π’ λη εκενη την ρμή κι κεν τ πάθι! Πως υτ 

τ ξερ γκάθι ενι  κριβς κρπς πυ ‘δωσε  κτρμνς χερστπς 

πυ πτώ, ύστερ’ π τσ κρμιά πυ τν κπρσνε! Όχι μρες, χι μήνες, 

χι χρνι, χιλιάδες χρνι χτυπιντνε εδώ χάμυ ι πι μβρι άνθρωπι 

της γης, θεριά κι νθρώπι, κι πφτνε κι λιώννε κι πάλε φυτρώννε π’ 

τ χώμ, κτάλυτι, γενες γενεών. Πύ ’νι τ φτερπδρ άτι πυ φρυ-

μάζνε κτά τν υρν κπν π’ τ ρυθύνι τυς! Όλ, άνθρωπι, άλγ, 
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άρμτ γινήκνε κυρνιχτς. Κι γιτ τ λιπν τύτη η μάτιη ντάρ, ι πνι 

κ’ ι βάστχτες γωνες; Γιτ η άδικη ξδεψη της νιτης, δχως ν κερδζει τπτ 

μήτε δικς μήτε χτρς;

Κυβεντιάζω με τη σκνη δχως ν πρνω πκριση. Έτσι σώνυντι ι μρτες 

τ’ νθρώπυ. Δω χάμυ, κιτώντς την πικρή μρ μς, κθρζεσι π’ την περη-

φάνι κι π λ τ’ άλλ κκά πάθι κι γνεσι χριστινς. Όσ γνχτισμ-

νς ν ’σι με τν μι συ, σ δικημνς π φλυς πυ σ’ ρνηστήκνε 

κι βρικρδισμνς μ’ ύλυς τυς ζωντνύς, τ σωθικά συ μλκώνυνε 

κι τυς δνεις συχώρεση. Μηδ γι τυς κκύς μπρες ν κρτήσεις μάχη 

πλι, μηδ κάνε τυς ντρευς ν θμάξεις γι την πλληκριά τυς. Γι λυ-

νύς, μνάχ ν δάκρυ συμπνετικ στάζει π’ τ μάτι συ. Ας εσι  πι 

τιπτνις,  πι πρπετμνς άνθρωπς. Όσ χρεσι τ λμπερ φως τ’ 

πάνυ κσμυ, θλεις ν κλάψεις γι κενυς πυ τ στερηθήκνε γι πάντ, 

γι τυς πλύσιυς κι γι τυς δυντύς της γης, πυ κετυντι νήμπρι 

στ πδάρι συ. Τύτη την ώρ εσύ εσι  πλύσις κι  δυντς της γης. 

Οι φεντάδες κι ι ρηγάδες ενι πι νς σκις τυ σκιυ, πι σβησμνς 

κι π’ τ θλ νειρ πυ βλπει κεν κει τ σκυλ πύ κιμάτι στ δρσ, 

κτ’ π’ τ κάστρ»...

παραρτμα

Πρυσιάζντι εδώ πσπάσμτ π τις γρεύσεις των κτηγρων, εκ-

πρσώπων των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων, πως κτγράφηκν στ πρ-

κτικά της Δκης ενώπιν τυ Διεθνύς Στρτιωτικύ Δικστηρυ της Νυρεμ-

βργης, τ π περιλμβάνντι στ ργ: Οι Μεγάλες Δκες των Αιώνων, 

“Η δκη της Νυρεμβργης”, γενική εππτε Γιάννη Κρδη, εκδ. ργνισμς 

“Πνύκ”, Αθήν χ.χ. σελ. 2� επ., κθώς επσης κι ν μικρ πσπσμ, ως 

επμετρ, π άρθρ της εφημερδς “Neue Zürcher Zeitung”, σύγχρν των 

γεγντων, με ημερμην �� Οκτωβρυ �94�. 

Ρόπερτ Τζκσν 

Δκαστς τ νττ Δκαστρ τν Η.Π.., ερκανός κατγρς (απόσπασα από τν 

εναρκτρα λα τ)

“Σεβαστόν Δκαστρν, εξαρετκ τ δ’ εέ, αλλ κα εγλ εθύν, τ πρνόν δα 

τ π κρύσσ τν έναρξν τν εργασών τ δκαστρ. 

Δα πρώτν φρν ες τν στρα τς ανθρπόττς κα τ σστατς δκα, σγκαλετα 

δκαστρν δα να τρσε εγκλατα πλέ, εγκλατα εναντν τς ανθρπόττς κα 

εγκλατα εναντν τς ερνς.

Η ανθρπότς θα βρεθε πρ νέν κα χερτέρν καταστρφών, εν τα εγκλατα π θα 

δκσεν κα τρσεν, κα τα πα έχν γνε ε τύτν απνθρπν τρόπν, περσν 

απαρατρτα κα ενν ατώρτα.

Δεν σκπύεν ες τν εκδκσν κατ τν αντπλν ας. Σκπεύεν ες τν απόδσν τ 

δκα τν λαών. Δα τς δκαστκς ερεύνς κα τς τρας τν εγλν εγκλατκών, τα 
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τέσσερα εγλα έθν, ε τν πστρξν ετέρν δεκαεπτ, επδώκν τν απτρπν ες τ 

έλλν παρν εγκλτν, ς επσς, τν απτρπν τς φβερς απελς κατ τς ανθρ

πόττας, τς απελς ενός αφνδαστκύ, επθετκύ πλέ.

…………………………………………………………………………………

πχρεύα να επαναλβ κα να πγρασ ότ, επεδ νκτα δκζν ττένς,  

δαδκασα θα πρέπε να γνε ε εγλν δκασύνν ς κα αντερόττα, ώστε να παραενε 

ες τν στραν ς εκπλρσς τν πόθν τν ανθρώπν…” 

Σερ Χρτλεϋ Σώκρς

Γενκός Εσαγγελέας τς Μεγλς Βρετανας, Άγγλς κατγρς (απόσπασα λόγ τ σχε

τκ ε τ νκ βσ τς δκς)

“Μέχρ τ πρώτ παγκσ πλέ, όν τα έθν κα χ τα πρόσπα εθερύντ 

πεύθνα, τα δε τπκ εγκλατα πλέ, εδκζντ κα ετρύντ πό τν τπκών δκα

στρν.

Σερν ενα φανερόν ότ εκεν π δγσαν ες τν τελεταν πόλεν, ενα ατκ 

πεύθν δα τύτν κα πεύθν δ’ εγκλατα κατ τς ανθρπόττς, ασχέτς τ εν 

τα δέπραξαν ατπρσώπς.

Τ κρτς, δεν απτελε «παρδξν» σχέσν  «ύπαρξν» πρς τα τα τα πα τ απαρ

τζν κα τ σγκρτύν.  πρξες τ κρτς ενα πρξες τν ανθρώπν  π τ 

δεθύνν.

Εν νκόν αξα λέγε ότ εκεν  π απδύντα ες αφνδαστκόν, επθετκόν πόλεν ενα 

ξ τς εσχτς τν πνών. Ες τ βρετανκόν δκαν ρζετα ότ εκεν π δαπρττν έγκλα, 

 σβλεύν  παρτρύνν,  κα βθύν απλώς, ενα απαξπαντες εγκλατα. 

Η αρχ τν παν καθερώνε τ αξα τς δεθνύς ατκς εθύνς πρσώπ τνός τ 

πν εγκλτσε κατ τ δκα τν λαών, δεν ενα κτ νέν. Τ δκαν δακρνε ότ ες 

τα εγκλατα πλέ σχύε τ αξα τς πρσπκς εθύνς τ ενόχ…” 

Ρόαν . Ρντένκ 

Στρατγός τς ΕΣΣΔ, Σβετκός κατγρς (απόσπασα λόγ γύρ από τ νκό έρς 

τς πόθεσς)

“Θερώ αναγκααν τν ανπτξν τ νκύ έρς τς παρύσας δκς, τς πρώτς ες τν 

στραν τς ανθρπόττς,  πα εκδκζετα πό δεθνύς δκαστρ. Τ πρώτν τ πν 

ας απασχλε εν πρκεέν ενα  νότς τ σνελθόντς δκαστρ. Νπετα 

ες τν εκδκασν τς εγλς ατς πθέσες  όχ;

παντώεν: α κρα κα εγλα δκρατα α πα πρλθν ες τν απόφασν τς 

δργας τ παρόντς δκαστρ, στρζντα επ τ στέρε εδφς τν νόν ες 

αντθεσν ε τ σύστα τν φασστκών τραννών. Με βσν τν σφναν τς 8ς γύστ 

τ 1945, τα τέσσερα εγλα κρτ, απεφσσαν τν δρσν δεθνύς στρατδκε, πρς τν 

σκπόν όπς τρσν τς πεθύνς εγκλατας πλέ.

Ο νκ κανόνες τ δεθνύς δκαστρ, ενα κα νκ βσς τόσν τς δαδκασας 

όσ κα τς τρας τν εγλν εγκλατών πλέ. Τ ρθρν 6 τν κανόνν τ δεθνύς 

στρατδκε ρζε ότ  κατγρύεν ενχπύντα δ’ εγκλατα εναντν τς ερνς, 
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εναντν τς ανθρπόττς κα δα παραβσες τόσ τν κανόνν, όσ κα τν εθν τ πλέ. 

Κα ερτώ: ενα έγκλα  αφνδαστκός, επθετκός πόλες τν πν εκρξεν  Γερανα; 

Ιδύ γατ ενα. Τ 1929, ες τ Σνέδρν τ Βκρεστ,  Γερανα, πέγραψε σφναν 

κα ανεγνώρσε τας δεθνες δατξες τ δκα, δα τν πν απεφασσθ να θερετα ς 

έγκλα κα να τρετα ς έγκλα,  επθετκός πόλες. Λπόν,  κατγρύεν εγνώρζαν 

όταν επεχερν τν αφνδαστκόν πόλεν, ότ ύτ πρττντες, έπραττν έγκλα.

Εξ λλ κα α δεθνες σβσες α πα έβαλν αν τξν ες τς κανόνας κα τα έθα τς δε

ξαγγς τ πλέ παραδέχντα ότ  εν λόγ παραβασς τν νόν ενα αξόπν πρξς.

ναφέρ τ ρθρν 56 τς Σνθκς τς Χγς: « δκτσα τν κνττν κα τν χρσταν

κών ργανώσεν, όλα τα δρύατα κα τα έργα τέχνς κα επστς, αναγνρζντα ς δκτσα. 

παγρεύετα πσα επταξς,  εκ πρθέσες καταστρφ τν εν λόγ κτρν, ς επσς κα τν 

στρκών αγαλτν κα καλλτεχνκών έργν τέχνς. Ο παραβτες τρύντα».

Κα σπλρών ε τν πενθύσν τ ρθρ 29 τς Σβσες τς Γενεύς: «Τα σβαλ

λόενα κρτ απφασζν από κνύ κα φώνς, ες περπτσν ανεπρκεας τ πνκύ 

νό, να τρύν βσε τς αντέρ απφσες τα παραβσες τν νόν κα τν εθν 

δεξαγγς τ πλέ»...

Φρανσ ντε Μαντόν 

πργός Δκασύνς τς Γαλλας στν πρσρν κβέρνσ 19431945, Γλλς κατγρς 

(απόσπασα από τν εναρκτρα λα τ)

“πό σας, κύρ δκαστα,  Γαλλα,  λελατθεσα σστατκώς κα καταστραφεσα λ

κλρτκώς, ζτε ες τ όνα τν χλδν αγνών ρών τς, απόλτν δκασύνν.

Η δαδκασα δα τν τραν τν Ναζ, από τ παρόν δκαστρ, θα πρέπε να απτελέσε 

έτρν απαραττν, δα τ έλλν τ γερανκύ λαύ. Ο εθνκσσαλστα τς πς δ

κζεν τώρα, εθύνντα δα κακργατα, δλφνας, λελασας, καταστρφς.

Ένας πόλες,  πς αρχζε ε τν παραβασν τν δκατν τ λαύ, δεν έχε πλέν 

τν χαρακτρα τ πλέ, αλλ γνετα επχερσς λστών κα δλφόνν. Λστς κα δλ

φόνς θα πρέπε να χαρακτρσεν τς κατγρένς.

Κύρ Δκαστα, δκααν απόφασν τόσν δα τς κατγρένς, όσν κα δα τα εκατ

ύρα τν αθών θτν, ζτ από σας  Πλτσός.

Η απόφασς τν παν θα εκδόσετε, ας ενα τ απφασστκόν βα δα τν δρσν ας 

νέας δεθνύς ερνκς κννας.

Άλλστε, όνν ύτ θα δκαθύν τα εκατύρα θτν τ φβερότερ πλέ 

τς στρας…”

πόσπασα από ρθρ τς εφερδας Neue Zürcher Zeitung, τς 16ς Οκτβρ 1946:

“…πό τ δκ ατ θα ταν δνατό να πρκύψε ένας νές κώδκας δκατν τν λαών, 

ε καθλκ σχύ γα όλα τα έθν, έστ κα αν  κώδκας ατός θα πρύσε να εφαρστε όνν 

όταν  ένχς νκθε δα τς σχύς. τό, λλστε, σχύε γα όλ τν ανθρώπν δκασύν. 

Μα από τς θέσες τς δκς,  πα κατ τ πλεστν ενδαφέρε τ έλλν, ενα  αναγνώρ

σ ατκς εθύνς τν ανττν αξατκών γα τν έκδσ δαταγών αντθετν πρς τα 

δκαώατα τν εθνών κα γα επδεξ ανχς κατ τν εκτέλεσ τν δαταγών ατών. Ενα 
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σαντκότατ τ γεγνός, ότ ακρβώς  ανώτατ στραττκ δκτές Κτελ κα Γόντλ 

πέστσαν τς ακραες σνέπεες ας τέτας πρσπκς εθύνς· γατ πρξαν ακρβώς  

εκπρόσπ τς κατγρας εκενς τν αξατκών,  π πρσπθσαν να καλύψν κθε 

ανθρπστκ  πλτκ παρλεψ τς ε τν αντλψ περ πεθαρχας…”
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Στη βρειδτική Εδα, στα σν

ρα της χρας με την Αβανα και την 

FYROM, βρσκεται  νμός της Φ

ρινας1. Σνρεει πην των πρανα

φερθντων κρατν, ΝΔ με τν Νμό 

ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

πλχος Δημήτριος Γκγκας 

Καστρις, Α με τν Νμό Πας και 

ΝΑ με τν Νμό Κζνης. Ο πηθσμός 

τ νμ, ανρχεται στς 54.751 

κατκς (ΕΣΥΕ 2001) και διικητικ 

διαιρεται στς Δήμς Αετ, Αμ

1 Η παρσα της Φρινας ιστρεται από τ 2000 π.Χ. ως Ηρκεια της Λγκιστδας. Οι σημεριν κτικι 
πρρχνται από την ανμειξη των πααιότερων κατκων της περιχής με τις πρσφγικς μζες (Μναστη
ριτες, Μικρασιτες, Θρακιτες, Ηπειρτες κ..) π εγκαταστθηκαν στη Φρινα στις αρχς τ 20 αινα. 
Πηγή: Παγκόσμια Εγκκπαδεια των Νων.
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Στη βορειοδτική Ελλδα, βρίσκεται ο νομς της Φλώρινας. Η κτα

ση το Νομού καλύπτεται κρίως απ βοσκτοπος και δση, ενώ 

σημαντική είναι η κταση πο καλύπτεται απ νερ Οι ορεινοί γκοι 

καταλήγον στις πεδιδες το μνταίο, της Φλώρινας και των Πρε

σπών, παροσιζοντας πλούσιες εναλλαγς τοπίων. νμεσα σε α

τούς τος ορεινούς γκος βρίσκονται ξι απ τις ωραιτερες λίμνες 

της Ελλδας, με πλούσιος δροβιτοπος και σπνια πολι, σνθ

τοντας να απ τα ομορφτερα τοπία της Νοτιοανατολικής Ερώπης. 

ντα, Κτω Κεινν, Μετης, Φιτα, 

Περσματς, Πρεσπν, Φρινας και 

στις Κινότητες Βαρικ, Κρσταπη

γής, Λεχόβ και Νμφα. 

Η πρόσβαση στν νμό πραγματ

πιεται σιδηρδρμικς (Θεσσανκης 

 Έδεσσας  Φρινας) και δικς (Εγνα

τα δός  (Νκη  Καστρι  Κζνη 

 Κρσταπηγή)2. Η κταση τ Νμ 

(1.924.600 στρ.) καπτεται κρως από 

βσκότπς και δση, εν σημαντική ε

ναι η κταση π καπτεται από νερ. 

2 Κντ στην περιχή της Κρσταπηγής και στην τπθεσα Αγις Αντνις πρχν ερεπια βζαντιν 
κστρ. Εικζεται ότι εναι να από τα χρ π ανήγειρε  Βασεις  Β΄ μετ την κηρωτική ήττα των 
Βγρων στη γραμμή ΑχρδαΚαστριΣρβια. Πηγή: Εγκκπαδεια 2002. 



Τ δκτ των ιμνν και των πτα

μν π σναντται στν νμό εναι της 

τξεως των 116.000 στρεμμτων. Σημα

ντικό ρό στην εικόνα π σχηματζει 

 επισκπτης για τν νμό της Φρινας 

παζει  ρεινός όγκς, π εναι τ 60% 

της εδαφικής τ κτασης. Τα βν Βαρ

νντας ή Περιστρι(ψ. 2.334μ., ρζα), 

Βρνν (ψ. 2.128μ., Βτσι), Τρικριν 

(ψ. 1.776μ., Μπτσι) και Βόρρας (ψ. 

2.524μ., Καμακτσαν) σνθτν να 

από τα μρφότερα τπα της Ντιανα

τικής Ερπης. 

Αν και  νμός χει από τα ψηό

τερα πσστ ανεργας, όχι μόν στην 

Εδα α και στην Ερπη, παρατηρε

ται ντνη δραστηριότητα στν εναακτι

κό τρισμό (πεζπρα, ατκνητ και 

ρειβατικό πδήατ). Οι ρειν όγκι 

καταήγν στις πεδιδες τ Αμντα, 

της Φρινας και των Πρεσπν, παρσι

ζντας πσιες ενααγς τπων. 

Ανμεσα σε ατς τς ρεινς 

όγκς βρσκνται ξι από τις ωραιότε

ρες μνες της Εδας, με πσις 

δρβιότπς και σπνια πι. Εναι 

ι μνες: 

 Μεγη και

 Μικρή Πρσπα

 Ζζαρη

 Βεγρτιδα

 Πετρν 

 Χειμαδτιδα

Οι τεεταες τσσερις σναντνται 

στην περιχή τ Δήμ Αμντα. 

Η Μικρή και η Μεγη Πρσπα βρ

σκνται κντ η μα στην η και χω

ρζνται από μα στενή ωρδα γης. Στη 

θση Κα, μσω ενός δια, τα νερ 

της Μικρής χννται στη Μεγη όγω 

ψμετρικής διαφρς. Σμφωνα με πα

ραδόσεις των κατκων, από τη Μεγη 

Πρσπα τα νερ χρεν3 μσα σε πό

γειες καταβόθρες και σνεχζν πρς τη 

μνη Αχρδα (FYROM), η πα μσω τ 

πταμ Μαρ Δρν επικινωνε με 

την Αδριατική. 

Η μνη των Πετρν βρσκεται να 
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χιιόμετρ βρειδτικ τ Αμντα 

και σε μικρή απόσταση από τη μνη Βε

γρτιδα. Μσω φσικής τφρ α και 

τεχνητής πόγειας σήραγγας επικινωνε 

με τη μνη Βεγρτιδα, στην πα διχε

τεει μεγες πσότητες νερ.

Η μνη Βεγρτιδα ή Αγ Παντεε

ήμνα βρσκεται στα όρια των Νμν 

Φρινας και Πης.

Οι μνες Ζζαρη και Χειμαδτιδα χωρ

ζνται από μια στενή ωρδα γης πτς 

περπ δ χιιμτρων. Οι πησιστε

ρι ικισμ στις μνες εναι τ Λιμνχ

ρι4 (π εφπτεται των ακτν της μνης 

Ζχαρης) και  ικισμός των Αναργρων 

(ανατικ της μνης Χειμαδτιδα). 

Οι λιμνες των ΠρεςΠων 

(κτ την ρχιΟτητ ΟνΟμζΟντν 

Βργηιδες)

Θρι και αήθειες καπτν την 

ζωή χιιδων ετν των δ ιμνν. Σμ

φωνα με τς θρς στην κιδα της 

Πρσπας5, πριν από χιιδες χρόνια πήρ

χε να πτμι και κατ μήκς τ ήταν 

κτισμνα χωρι. Η ξδς τ μεγ 

πταμ κπτε φρχτηκε. Τότε τα νερ 

ρχισαν να σγκεντρννται, τα χωρι 

να πημμρζν, σπ σκεπστηκαν 

εντες. Στην θση τς δημιργήθηκε 

μα μνη. 

Π ισχρζνται και σήμερα ότι 

όταν κατεβανν τα νερ της μνης, 

βπν τα απμεινρια των πααιν σπι

τιν. Ατς όμως ι απόψεις απτεν μ

ρς των θρων και των παραδόσεων και 

ενισχν ακόμα περισσότερ τ όμρφ 

παραμθι. Η επιστημνική αήθεια δεν 

απχει και π από τν θρ. Πριν από 

εκατμμρια χρόνια μετ από σεισμς, 

καταπντισμς και γεωγικς ανακατα

τξεις, με την ανακατανμή των δτων 

των πταμν π πρπήρχαν στην πε

ριχή, δημιργήθηκαν ι κιότητες των 

ιμνν. στερα από σνεχες γεωγικς 

ανακατατξεις χωρστηκε στα δ.

Γεωγραφικ τ δκτ των δ ατν 

ιμνν βρσκεται στην δτική περ 

τ νμ Φρινας, στα σνρα με 

την Αβανα και την FYROM6. Οι μνες 

των Πρεσπν, χν σνική κταση 

330τ.χμ. Βρσκνται σε ψόμετρ 850μ. 

3 Τα νερ των ιμνν σμφωνα με την παρδση χρεν και ι κτικι πιστ στις παραδόσεις εναι τρεις των 
παραδσιακν χωρν και τραγδιν. Πήθς ι πιτιστικ και αγραφικ σγι. Οι χρ π χρενται πε
ρισσότερ στ Νμό Φρινας εναι ι: Λτός, Μπγατσις, Γκιντα, Γερόντικς, Σμπεθρα, Μπγατσς, Τσιτσκα, 
Ζερβός, Ενη, Μήμή κόκκιν, Καμπς, Μακεδνα ξακστή, Πωγωνσις, Τικ, Κότσαρι και Κααματιανός. Πηγή: 
‘’Φωρινιτικες πινεις στν χρ και στν χρόν’’ Τπική Ένωση Δήμων και Κιντήτων Ν. Φρινας (2003).

4 Η κινότητα τ Λιμνχωρ ανήκει στν Δήμ Αετ. Στην περιχή εντπιστε αξιόγα μνημεα, όπως 
τφι της πριμης επχής τ σιδήρ, νας χρωματικός περβς σε όφ βόρεια τ Αετ (μεσαιωνικν 
χρόνων) και ερεπια πόης μσα στη μνη Χειμαδτιδα, εμφανή κρως σε μερικς νησδες στς Αναργρς. 
Επσης, χν βρεθε ερεπια ενός ικισμ και νας μαρμρινς πεσσός με βση ιωνικ κνα (ρωμακν 
χρόνων) στ Λιμνχρι. Πηγή: Δικτακός χρς: Ιn Florina.gr 

5 Στην κιδα της Πρσπας βρσκται  Δήμς Πρεσπν. Περιαμβνει τα χωρι: Αγις Αχεις, Αγις Γερμα
νός, Ανταρτικό, Βρντερό, Καιθα, Καρς, Λαιμός, Λεκνας, Μικρμνη, Πισδρι, Πρσιν, Πατ, Ψαρδες 
και τς ικισμς Οξς, Πης, Τριγν και Μηενας. Βρσκεται στ βρειδτικό τμήμα της Μακεδνας, 
βρειδτικ της Φρινας σε ψόμετρ 850 μτρων Πηγή: Παγκόσμια Εγκκπαδεια των Νων.

6 Ανμεσα στην Αβανα, την FYROM και τις μνες των Πρεσπν βρσκνται μερικ από τα ψηότερα όρη 
της Εδας όπως: Ο Βαρνντας (2.334μ.) βρσκεται στ βρειδτικό τμήμα τ νμ, στα σνρα με τα 
Σκόπια. Η κρφή τ γεται Γκαρβνη. Τ Τστσι (1.456μ.) βρσκεται δπα στη Μικρή Πρσπα στα σ
νρα με την Αβανα. Η ανβασή τ γνεται από την κινότητα τ Βρντερ π βρσκεται στα 1.100 μτρα, 
75χμ. από τη Φρινα. Τ Τρικρι (1.749μ.) βρσκεται στ δτικό τμήμα τ νμ στα σνρα με την Α
βανα και δπα στη Μικρή Πρσπα. Εναι  ντιδτικός κδς τ βν Βαρνντα. Η κρια κρφή τ 
γεται Μπρμπα, εν αες κρφς εναι τ Καρακόι στα 1.689 μτρα και η Μαρη Ρχη στα 1.394 μτρα. 
Πηγή: Γεωγραφα της Εδας Έκδση 2005.
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και απχν 47χμ. από τη Φρινα και 

50χμ. από την Καστρι. 

Η μεγη Πρσπα χει επιφνεια 

39,400τ.χμ, μγιστ μήκς 11,600τ.χμ., 

εν τ μγιστ πτς της φτνει τα 

6,100τ.χμ. Τα αντστιχα νμερα για 

την μικρή εναι 42,541τ.χμ., 15,300τ.

χμ. και 6,500τ.χμ. Οι πραναφερόμενες 

διαστσεις αφρν τα μρη των ιμνν 

π βρσκνται επ εηνικ εδφς. 

Έχν εκτεταμνες ρηχς ζνες με κα

μια και δρόβια βστηση, γρ ιβδια, 

βσκτόπια και αγρτική γη.

Οι δ μνες χωρζνται μεταξ τς 

από μια στενόμακρη ωρδα γης, μήκς 

4 χιιμτρων περπ και μαζ με τις 

μνες Μακη και Οχρδα απτεν μια 

ενότητα δτινων εκτσεων και νμζ

νται μνες της Δασσαρητικής εκνης. Η 

Μικρή Πρσπα ανήκει στην Εδα εκτός 

από να μικρό της τμήμα π εκτενεται 

ως τ αβανικό δαφς, εν η Μεγη 

Πρσπα, π απτεε και τη μεγατερη 

μνη των Βακανων, «μιρζεται» αν

μεσα στην Εδα, την Αβανα και την 

FYROM. Στη Μικρή Πρσπα βρσκεται τ 

νησκι γις Αχεις, όπ πήρχε ρ

γανωμνς ικισμός μχρι τν 18 αινα, 

εν σζνται τα ερεπια της εκκησας 

τ Αγ Αχιε. Τ νησκι κατι

κεται, εν πρχει και η μικρή νησδα 

Βιτριντσι π εναι ακατκητη. 

Στν γι Αχει μπρε  επισκ

πτης να μεταβε, καθς πρχει ειδική 

γεφρκατασκεή. Τ όνμα Πρσπα 

πρρχεται από μα παι πόη της Μα

κεδνας π βρισκόταν κντ στην ση

μερινή πόη Ρσνα της FYROM. Στην 

περιχή των Πρεσπν αναπτσσνται 

13 ικισμ με 1.500 περπ κατκς 

σνικ. Ανμεσα σε ατ ξεχωρζν 

ι Ψαρδες και  γις Γερμανός και 

χν χαρακτηριστε παραδσιακ και 

διατηρητι ικισμ. Τα μνημεα π 

σναντνται εναι ψηής αισθητικής και 

ιστρικής αξας. Η περιχή, από τν 14 

μχρι και τν 18 αινα, απτεσε τό

π ασκητισμ και μναχισμ. Η παρ

σα τς μαρτρετε από τις βζαντινς 

εικόνες και επιγραφς π βρσκνται σε 

σπηις και βρχια στα νότια της Μεγ

ης Πρσπας.

Σήμερα μπρε κανες να διακρνει τ 

Ασκηταριό Μικρής Ανηψης Πρεσπν. 

Ατό περιρζεται σε μικρή μνόχωρη 

καμαρσκπαστη εκκησα κημνη 

σε εσχή ενός βρχ. Στ χρ τ 

Ιερ διατηρνται ι παραστσεις της 

Θετόκ Βαχερντισσας, τ Μεισμ 

με τς σειτργντες ιερρχες και 

της Πεντηκστής. Η καμρα τ Ιερ κα

πτεται από την Ανηψη τ Χριστ. 

Η ζωγραφική μπρε να χρνγηθε 

στα τη τ 14 αινα. Τ μνημε ανα

στηθηκε κατ τ τς 1994. 

η ΠεριΟχη των ΠρεςΠων 

ως εθνικΟς δρμΟς

Η αξα της περιχής των Πρεσπν 

χει αναγνωριστε αρκετ χρόνια πριν: 

τ 1974 ανακηρχτηκε ως Εθνικός Δρ

μός καθς απτεε καταφγι σπνιων 

7 Η δρση καταφγων και εκτρφεων θηραμτων, εεγχόμενων κνηγητικν περιχν, εντν για απαγ
ρεσεις κνηγι, πρβπνται από τν νόμ 177/75. Ο νόμς πρσανατζει τς στόχς π εναι:

α. Η πρστασα και δισωση τ φσικ περιβντς της χρας
β. Η διατήρηση, ανπτξη και εκμετεση τ θηραματικ πτ της χρας. Οι κνηγετικς–θηραμα

τικς περιχς, ι περιχς καταφγων κτ, σγκρτν σήμερα να δκτ πρστατεόμενων περιχν όπ 
ι διατξεις περ θήρας παζν ναν σημαντικό ρό στην διατήρηση της πανδας. 

Σημ: Εκδση της εηνικής Ορνιθγικής Εταιρεας: Σημαντικς Περιχς για τα Πι της Εδας 1994.
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ειδν πανδας και τεετα σταθμό 

πν μεταναστετικν πιν7, εν 

πρστατεεται από διεθνες σνθήκες, 

όπως η Σνθήκη Ramsar, και από την 

Ερωπαική ‘Ενωση σμφωνα με την κι

ντική δηγα 79/409.

Η κταση τ πρήνα τ Εθνικ 

Δρμ εναι 4.900 στρμματα και της 

περιφερειακής ζνης τ 14.570. Ο δρ

μός ξεκιν από τ ψόμετρ των 850μ. 

και φτνει στα 2.120μ. κντ στην κ

ρφή τ όρς Βαρνντα. Εναι νας 

από τς δκα Εθνικς μας Δρμς 

και ιδρθηκε κρως για να πρστατε

τν τα σπνια εδη πιν (πεεκνι, 

κρμρνι, ερωδι, αρπακτικ) π 



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2008

φωιζν μσα τ, καθς και για την 

πρστασα μιας σστδας (μναδικής 

στην Ερπη) από αιωνόβια κπαρισ

σόδενδρα. Σε χαμηό ψόμετρ κριαρ

χν δση δρός και φβόα (γαρι, 

σφνδαμι) και πι ψη εκτεννται 

δση ξις και σε μικρότερ πσστό 

ατα και κδρι.

Στν περιρισμν χρ τ δρμ 

πρχει μα μεγη πικια βιτόπων. 

Παρατηρνται 282 σπνια εδη πιν, 

από τα πα τα 180 ενδημν στην περι

χή εν τα πόιπα εναι διαβατρικα. Και 

τα 282 εδη πιν εναι πό εξαφνιση. 

Εναι η μναδική περιχή της χρας μας 

όπ φωιζν μαζ και τα δ ερωπα

κ εδη πεεκνων,  αργρπεεκνς 

και  ρδπεεκνς, καθς και η σταχτό

χηνα και  χηνπρστης.

Στ Εθνικό Δρμό των Πεσπν πρ

χν 17 εδη ψαριν, (τα 8 ενδημικ), 

ανμεσ τς γριβδια, τσιρόνια, χια 

και τ μναδικό στν κόσμ μπρνα. Η 

ρενα απδειξε ότι τα ψρια της Μεγ

ης Πρσπας (πστρφες, πεταδες, κ

φαι, τσιρόνια) διαφρν από ατ της 

Μικρής Πρσπας (γριβδια, σκμπζια, 

γιαν, πστρφες, χια). 

Oι όχθες της Μικρής Πρσπας εναι 

βατδεις, γεμτες νφαρα και πκνς 

κααμις με πσια ρνιθπανδα, εν 

αντθετα ι όχθες της Μεγης Πρσπας 

εναι πεντακθαρες και στρωμνες με 

βότσαα. Στ πτμι τ Αγ Γερμαν 
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ζει να πεδς πστρφας, μναδικό 

στν κόσμ. Επσης πρχν 11 εδη 

αμφιβων (βατρχια, σααμνδρες, φρ

νι κ..), 9 εδη σαρν, 2 εδη χεωνν, 

10 εδη φιδιν και 45 εδη θηαστικν 

μεταξ των πων εναι τα παρακτω: 

κς, βδρα, αρκδα, κνβι, ασβός, 

αγριγδι και η νφτσα.

Σνικ στν γρότπ των Πρε

σπν αναπτσσνται πνω από 1.500 

εδη φτν, αμφιβων, ψαριν, θηαστι

κν και πτηνν, π από τα πα 

εναι πό εξαφνιση παγκσμως. 

Αξζει τς να σημειωθε, ότι στην περι

χή των ιμνν στην περ των χαμην 

τς όχθων, μετ την φσική απστργγιση 

νερν χει δημιργηθε νας ιβαδότπς 

πρόσκαιρς βσκότπς για τα ζα (ν 

καταφγι θηραμτων)8. Εκε ζει να εδς 

πρστατεόμενης μικρόσωμης αγεδας 

μόις ενός μτρ ψς.

λιμνες Πετρων ή μντιΟ 

κι ΒεγΟριτιδς 

Στα όρια των ντιδτικν απήξε

ων τ Βόρα9, με τα χαμηότερα βρει

ανατικ σημεα της εκνης (Περικε

εται από τα όρη Τρικρ, Βαρνντα και 

Βρν) τ Αμντα, χει σχηματισθε 

η μνη των Πετρν. Εναι η μικρότερη 

μνη γκ νερ της περιχής της 

Φρινας. Δχεται τα νερ από την 

μνη Χειμαδτιδα μσω ενός απαγωγ 

τφρ μήκς περπ 8χμ., και τρ

φδτε με τη σειρ της τη Βεγρτιδα 

μσω πόγειων διαδρμν. 

Τρφδτεται και από τα νερ της βρ

χής και τ χινι και με την βήθεια τ 

ρματς της κινότητας Σκήθρ. Εικζε

ται ότι πρχν πόγειες πηγς εντός της 

μνης π ι ντόπιι κτικι νμζν 

ανβρες. Έχει κταση 10, 930τ.χμ., μγιστ 

μήκς 8,110τ.χμ., εν τ μγιστ πτς 

της φτνει τα 2,000τ.χμ. Η μση στθμη 

της βρσκεται σε ψόμετρ 572 μτρων και 

η επιφνει της χει κταση 8χμ. Τ βθς 

της κμανεται από να μτρ ως τρεισή

μισι. Οι πρτες ενδεξεις ζωής γρω από 

την μνη καταγρφηκαν την επχή τ 

χακ. Ερήματα βρθηκαν σε ικισμό 

κντ στην μνη, εν ανακαφθηκαν χνη 

σε τρεις ικισμς της επχής τ σιδήρ. 

Επσης σναντται η παρξή της στις χαρτ

γραφήσεις των εηνιστικν χρόνων. 

Η μνη Πετρν θεωρεται σημαντικ 

πβαθμισμνη. Τα τεεταα χρόνια, 

όγω ντησης των νερν κρως για 

τις ανγκες της αγρτικής καιργειας, 

η στθμη της πχρησε σημαντικ. 

Οι μαρτρες των κατκων αναφρν 

ότι πριν από δ δεκαετες τα νερ της 

μνης απεχαν εχιστα μτρα από τα 

τεεταα σπτια της Κινότητας.

Σημαντικό ενδιαφρν παρσιζει η 

πικια ργανισμν και ιδιατερα πιν 

π σναντται στ δρβιότπό της.

Έχν παρατηρηθε περισσότερα από 

ενενήντα εδη πιν. Μιστα, στη 

μνη των Πετρν αναπαργνται σπνια 

εδη, όπως η Λαγγόνα (Phalacrocorax 

pygmaeus), η πα χει δημιργήσει 

στην περιχή μια δετερη απικα στ 

νμό της Φρινας, εκτός από ατή των 

Πρεσπν. Ατς εναι ι δ από τις τρεις 

απικες τ εδς στην Εδα, τις μ

ναδικς στην Ερωπακή Ένωση. Από 

8 Σήμερα χν ριστε περπ 580 καταφγια θηραμτων σε όη τη χρα με σνική κταση γ μεγα
τερη από 860.000 εκτρια, 21 εκτρφεα θηραμτων με κταση 2.937 εκτρια και επτ Εεγχόμενες Κνηγετικς 
Περιχς με κταση 108.843 εκτρια. Πηγή: Εηνική Ορνθγική Εταιρεα. 

9 Ο Βόρας (2.524μ.) βρσκεται στ ψηότερ τμήμα τ νμ. Εναι τ τρτ ψηότερ βνό της Εδας.
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τα θηαστικ, εξχσα σημασα χει η 

παρσα της Βδρας (Lutra lutra), γιατ 

θεωρεται π καός δεκτης καθαρό

τητα των νερν. Από την παρσα της 

σμπερανεται ότι τα νερ της μνης 

Πετρν δεν χν ακόμα μνθε από 

τα ματα και την δραστηριότητα των 

Εργστασων της ΔΕΗ και της εκμετ

εσης τ ιγντη της περιχής. πως 

αναφρθηκε παραπνω, πησν της 

μνης πρχει  Δήμς τ Αμντα 

και η κινότητα των Πετρν.

μντιΟ 

Δεν πρχν στιχεα για την ακρι

βή χρνγα δρσης τ Αμντα. 

Μαρμριν ακφα γαμα της θες 

ρτεμις και της Αθηνς χν βρεθε 

στην τπθεσα “Γκρμπιστα“ ντιδ

τικ της πόης, εν ανατικ, στις 

θσεις “Σερμη“ και “Τσα

ρια“ χν περισε

γε όστρακα αγ

γεων από 

την επχή τ Σιδήρ. χνη κατκησης 

και ων επχν, όπως των εηνιστι

κν χρόνων, ρωμακν και νετερων 

χρόνων χν βρεθε κατ καιρς και 

στερα από αρχαιγικς ανασκαφς.

Η πααιότερη νμασα της ήταν Σό

ρβιτς. Τ 1822, σναντται στην ιστρα 

ως τσιφκι τ Αή Πασ των Ιωανν

νων. Τ 1880 αζει αφντη και γνεται 

τσιφκι τ Τρκ Στρατηγ Ρεφ 

Πασ. Η επκταση της σιδηρδρμικής 

γραμμής Κωνσταντινπης  Θεσσα

νκης και μχρι τ Μναστήρι τ 1892, 

καθιστ τ Αμνται σημαντικό κντρ 

διαμετακμιστικ εμπρ. Στις 23 

Οκτωβρ 1912, στερα από αιματηρς 

μχες, τ Αμνται ανακτ την εεθερα 

τ από τν Τρκικό ζγό. Μετ την απε

εθρωση παρατηρεται μεγατερη 

νθηση της περιχής, κατασκεζνται 

μεγαπρεπή κτρια και τ Σόρβιτς 

αμβνει την όψη πόης. Τ Σόρβιτς 

νμζεται δήμς για πρτη φρ τ 

1912 με πρτ δήμαρχ τν Γρηγόρι 
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Νικαδη. Τ όνμα Αμνται δνεται 

τ 1928 πρς τιμή τ Αμντα, βασιι 

της Μακεδνας. Σήμερα,  πηθσμός 

τ Δήμ εναι 8.322 κτικι και περι

αμβνει τα δημτικ διαμερσματα τ 

Αγ Παντεεήμνα10, Κης, Ξιν Νε

ρ11, Πετρν και Ρδνα. Στ πδαφός 

τ ανακαφθηκαν πήθς ιγνιτικν 

κιτασμτων. Οι εδαφικς εκτσεις τ 

εναι ιδανικς για την αμπεργα12, η 

πα πηρετεται σστηματικ. Κριαρ

χε η εηνική πικια τ ξινόμαρ 

(ππόκα), από την πα παργνται 

τα περφημα ρζ κρασι της περιχής. 

Η αγρτική παραγωγή σμπηρνεται 

από την καιργεια κααμπκιν και 

δημητριακν.

Πετρες

Η κινότητα των Πετρν εναι νας από 

τς σημαντικότερς αρχαιγικς χ

ρς της Δτικής Μακεδνας. Η αρχαα 

πόη, 1520 εκταρων, ανακαφθηκε τ 

1913 στην θση ”Γκραντσα”, γρω στα 2 

χιιόμετρα μακρτερα και βρειδτικ 

τ σημεριν χωρι. Τ σαβικό τπων

μι εναι απτως ενδεικτικό της παρξης 

ρατν ικδμικν ειψνων , δημιργη

μνων από σβς κατ τν 67 αινα 

μ.Χ. μως η σστηματική ρενα τ ικι

σμ και  καθρισμός των αρχαιγικν 

ερημτων π ανγνται στην επχή τ 

χακ και τ Σιδήρ ξεκνησε τ 1982. 

Βρθηκαν επιγραφς, στήες, αγματα, 

να ανγφ της θες Αθηνς και πντε 

στήες ρωμαικν χρόνων. Ο ικισμός φα

νεται ότι ήκμασε τν 310 αινα π.Χ.13 Οι 

κτικ τ ασχνταν κρως με την 

γεωργα και την κτηντρφα. Επσης ε

χαν αναπτχθε εργαστήρια κεραμπιας, 

μετατεχνας και γπτικής. Ο ικισμός 

εγκαταεφθηκε περ τν 10 αινα και με

ταφρθηκε στην τπθεσα της σημερινής 

κινότητας. Την επχή της τρκκρατας, 

φερε την νμασα “Πετρτζικα“ και ι 

κτικι ασχνταν με την παραγωγή 

δημητριακν. Οι σημεριν κτικι των 

Πετρν ασχνται με την κτηντρφα 

και την γεωργα. Εχιστι ψαρεν στην 

μνη. Χρησιμπιν τις πβες , να εδς 

βρκας χωρς καρνα.

λιμνη ΒεγΟριτιδς ή ΟςτρΟΒΟ

ή ρνιςςς ή κελλ

Στα ανατικ τ νμ, βρσκεται 

η μνη της Βεγρτιδας. Εναι σνχεια 

της δργικής εκνης της Ερδαας. 

Έχει κταση 54,311τ.χμ., μγιστ μήκς 

14,800τ.χμ., εν τ πτς της φτνει 

τα 6,900τ.χμ. Εναι τπθετημνη σε 

να ρπδι (γεωγραφικό πτς 400, 

45΄ και μήκς 200, 21΄) και περιβεται 

10 Στην περιχή βρθηκαν νμσματα, αγγεα και γεωργικ εργαεα. Εκε εναι η θση της αρχαας Φρινας 
π κτισε τ 352π.Χ.  Φιππς  Β’.

11 Ο μθς αναφρει τ Ξινό Νερό ως πατρδα της Ερδκης, γιαγις τ Μεγ Αεξνδρ. Λόγω των ιαματικν 
νερν, στα βζαντιν χρόνια απτεσε τόπ πρρισμ ανθρπων π πασχαν από στμαχικ πρβήματα . 
Σήμερα η τπική δημτική επιχερηση τ Ξιν Νερ εκμεταεεται τις πηγς και παργει εμφιαωμνα αναψ
κτικ και νερ. Πηγή: Σκψεις και εντπσεις από περιδεα στην Μακεδνα τ Γεωργ Χατζηκρικ. 

12 Τ ηπειρωτικό κμα και ι εδαφικς σνθήκες, επτρεψαν την ανπτξη της Αμπεργας. Στην περιχή 
δραστηριπινται σγχρνες μνδες ινπησης, εμφιωσης και πααωσης κρασιν. Πηγή: Μια περιή
γηση στν χρόν και τν τόπ. Έκδση Δήμ Αμντα.

13 Η χρνόγηση της πόης εναι π δσκη. Οι ανασκαφς π πραγματπιήθηκαν κατ τν 20 αι
να, φεραν στ φως ερήματα, π χρνγνται από την επχή τ σιδήρ. Σγκεκριμνα εντπστηκε 
νεκρταφε της στερης της επχής τ σιδήρ. Αργότερα, εντπστηκαν στην περιχή της ακρόπης της 
πόης, κκι, ιδιατερα βαθες, π χρησιμπινταν για την απθήκεση διαφόρων πρόντων. Πηγή: Πτρες 
της Φρινας της Πξνης Αδμ.
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από τς ρεινς όγκς τ Βόρα, τ 

Βερμ και τ Βρνν. Εναι μα από 

τις βαθτερες μνες της Εδας. Χαρα

κτηρζεται ως μνη καρτσικ τπ με 

ειψη βτων και εωδν εκτσεων. 

Τα μγιστ βθς π καταγρφεται σή

μερα εναι 50 ως και 70 μτρα. Τ 1962, 

κατασκεστηκε δτινη σήραγγα π 

παρχεει τα πενζντα δατα των 

ιμνν Πετρν, Ζζαρης και Χειμαδ

τιδας στην μνη Βεγρτιδα. Επσης, 

τρφδτεται από τα δατρματα: 

Φαργγι, Πεντβρσ (Σ στην τ

πική διεκτ) νω Γραμματικό, Πανα

γτσας και της ρνισσας. Στις παρόχθιες 

εκτσεις της σναντνται εκτεταμνες 

καιργειες. Τ μγεθός της μεταβ

εται σημαντικ κθε χρόν και εναι 

π δσκ 

 ερενητής 

να κα

θρσει τα χαρακτηριστικ της. Αιτα 

ατής της κατστασης εναι η περβ

ική ντηση των νερν της για τις 

ανγκες τ Υδρηεκτρικ Σταθμ 

γρα, τ Ατμηεκτρικ Σταθμ 

ΑμνταΦιτα και της ρδεσης 

των γειτνικν γεωργικν εκτσεων. Ο 

όγκς τ νερ της μνης 2.200 x 10 

(6) x m(3), π εχε καταμετρηθε την 

δεκαετα τ 50, μειθηκε αισθητ και 

πεσε στα 800 x 10(6) x m(3) στις ημρες 

μας. Ο πρτς σταθμδεκτης για την 

εξταση της πρεας της στθμης της 

μνης τπθετήθηκε τ 1896 από την 

Αστργγρική εταιρα κατασκεής 

της Σιδηρδρμικής γραμμής Θεσσα

νκηςΜναστηρ. Οσιαστικ και με 

βση τα καταγεγραμμνα στιχεα στα 

αρχεα τ δήμ Αμντα, η πρεα 

της στθμης της μνης χωρζεται σε 

δ περιόδς. 
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 Από τ 1986, όταν η στθμη της 

μνης ήταν 526,16 μτρα, ως τ 1955 

π φτασε τα 541,60 μτρα. Τ 1955 ξε

κιν στην περιχή η ειτργα Ατμη

εκτρικ Σταθμ ΑμναΦιτα.

 Από τ 1955 μχρι και σήμερα. 

Η στθμη κατ την περδ ατή στα

θερπιήθηκε σε ψόμετρ 510 μ

τρων περπ. Πααιότερα, σε επχς 

βρχής όταν η στθμη της ανβαινε, 

τα νερ κατκζαν την περιχή. Γι’ 

ατό η ΔΕΗ τ 1954 κατασκεασε σή

ραγγα 6035 μτρων, με την πα με

ταφρει τα νερ της όταν χρειζεται 

στην τεχνητή μνη τ Νησ, για 

να τρφδτήσν τα δρηεκτρικ 

ργα γρα  Εδσσης. Στις όχθες της 

χν κτιστε ι ικισμ Αγ. Παντε

εήμνας, Βγρα, Φαργγι, Περαα, 

ρνισσα, εν κντ στην κινότητα 

τ Αγ Παντεεήμνα πρχν 

εψανα αρχα ικισμ. Σημαντικό

τερες κινότητες της περιχής εναι  

Αγ. Παντεεήμνας και η Βεγόρα. Η ρ

νισσα,  μεγατερς δήμς πησν 

της μνης, ανήκει στν νμό Πας. 

Σημαντικό ενδιαφρν παρσιζει 

 δρβιότπς π χει αναπτχθε 

στην μνη και κρως η μναδική πα

ρσα ενός ψαρι τ Κρήγν 

(Coregonus lavaretus).

κΟινΟτητ γιΟ ΠντελεημΟν

Ο γις Παντεεήμνας απτεε 

ναν από τς πααιότερς ικισμς 

της περιχής. Οι πρτες πρσπθειες 

ανασκαφν στην περιχή από τ Ρωσ

σικό Αρχαιγικό Ινστιττ Κων

σταντινπης, εγκαταεφθηκαν 

π γρήγρα. Στην τπθεσα “Με

ταμόρφωση τ Σωτήρα“, στερα από 

ανασκαφς στα τη τ 19 αινα, 

ανακαφθηκαν 376 τφι σχήματς 

μικρν κιβωτν και νας παραμνις 

ικισμός π χρνγεται στην Νε

ιθική επχή και την επχή τ χακ 

(65001200π.Χ.). Επσης, στην γρω 

περιχή σζεται μρς χρ, π 

χρνγεται από την επχή των β

ζαντινν χρόνων. Η πααιότερη ν

μασα της κινότητας ήταν “Πτεε“ 

ή “Πτει“. Ο μικρός πηθσμός της 

ασχνταν με αμπεκαιργειες 

και πρμήθεαν με κρασ τν Αή Πα

σ. Η νμασα ατή σναντται μχρι 

και τ 1926, όπ αξε με τν «εξε

ηνισμό» των νμτων πόεων και 

χωριν της Νας Εδας. Ββαια ι 

κτικι της περιχής σνηθζν να 

απκαν την κινότητ τς ακόμα 

με τ παιό όνμα. 

ΒεγΟρ

Σε π μικρή απόσταση από την 

Κινότητα τ γ Παντεεήμνα 

και της μνης Βεγρτιδας, βρσκεται 

η κινότητα της Βεγόρα14 (επισήμως 

«τα Βγρα»). Λεγόταν Νόβιγκραντ 

και κατικνταν μχρι την αντααγή 

πηθσμν τ 1923 από αμιγή μ

σμανικό πηθσμό π αντικατα

στθηκε από πρόσφγες τ Πόντ. 

Οι κτικι ασχνται κρως με την 

κτηντρφα και την γεωργα (αμπια, 

κααμπόκια, σιτηρ, μήα, πρτκ

ια κτ).

14 Σημαντική εναι η ανακψη αρχαιγικν ερημτων σε αγρόκτημα τ Δημτικ Διαμερσματς Βεγόρων μετ 
την πχρηση των δτων της μνης Βεγρτιδας. Εξσ σημαντικ εναι τα ερήματα στα όρια των Δ. Δ. ΛεβααςΒεγό
ρων. Εικζεται ότι η πόη π απκαφθηκε μετ την πχρηση των δτων της μνης πήρχε πριν από 4.000 χρόνια και 
ήταν η πρτη πρωτεσα των αρχαων Μακεδόνων. Πηγή: “Λμνες Βεγρτιδα και Πετρν“ Δήμς Αμντα (2004).
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η ΠεριΟχη των δΟ λιμων 

ΒεγΟριτιδς κι Πετρων ςημντικΟς 

γρΟΒιΟτΟΠΟς15 

Στ σμπεγμα π σχηματζει η μνη 

Βεγρτιδα με την μνη Πετρν χν πα

ρατηρηθε περισσότερα από εκατόν τριντα 

εδη πιν, π από τα πα εναι 

απειμενα. Ενδεικτικ αναφρμε τα 

παρακτω: ξεφτρι, σανι, γερακνα, κιρκιν

ζι, πετρτης, νερόκτα, πταμσφρκτης, 

γκισρι, κααμόκιρκς, σταχττσικνις, να

νβτηχτρι πταμγρν, κκς, 

σταρήθρα, χαμκεδα, χακκρνα, 

μεισσφγς, κκβγια, νανόμπφς, 

μικργαινδρα, κκκιναμης, τρπφρ

χτης, τσιχπταμδα, μστακαής, αετόμα

χς, αιγθας, κρνα, τσιφτς κ.α. 

Σημαντική εναι και η πανδα τ σ

μπγματς. Τα σημαντικότερα εδη π πα

ρατηρνται εναι η βδρα, η πα σναντ

ται περισσότερ στην μνη των Πετρν, 

και  αγόγρς. Επσης παρατηρνται 

κι, αεπδες και αγ. Στις πρειες 

των ρεινν όγκων π περιβν τις 

μνες εμφανζνται και αρκδες.

Τς, στις όχθες των ιμνν αναπαρ

γνται πήθς αμφιβων ργανισμν, όπως 

 ιμνβτραχς,  πρσινς φρνς και  

δενδρβτραχς.

χειμδιτιδ

Η μνη Χειμαδτιδα βρσκεται στ 

νότι τμήμα τ νμ της Φρινας 

και σχηματζει με την μνη Ζζαρη να 

σμπεγμα ιμνν, ιδιατερ ενδιαφ

ρντς. Απτεε κατιπ της τε 

μνης Ερδαας και σχηματσθηκε από 

γεωγική καθζηση της περιχής.

Έχει κταση 10,8 τ.χμ. και βρσκεται εν

νι μτρα χαμηότερα από τη Ζζαρη. Τ 

μγιστ μήκς της εναι 5,150τ.χμ. και τ 

μγιστ πτς 0,700τ.χμ. Τρφδτεται 

από την μνη Ζζαρη ατή. Πρόκειται για 

μνη γκ νερ, με ντν ετρφισμό,  

πς εναι εμφανής από την π μεγη 

κταση απρσπαστων κααμινων, (κα

πτν τ 7080% της επιφνεις της) ι 

πι όμως απτεν σημαντικό βιότπ 

για την αναπαραγωγή, διαχεμαση και γενι

κότερα διαβωση σημαντικν ργανισμν. 

Τα πενζντα νερ της μνης δηγ

νται με διργα στη μνη Πετρν.

Η μνη Χειμαδτιδα δινε στ παρε

θόν και σνεχζει ακόμα να πρσφρει 

στα κπδια των κτηντρόφων, πι ήπιες 

σνθήκες διαβωσης κατ τη διρκεια 

των δριμτατων χειμνων της ερτερης 

15 Τα τεεταα χρόνια, ενεργπιήθηκε στην περιχή τ πρόγραμμα “Πρστασα περιβντς και βισιμη 
ανπτξη“ π περιαμβνει:  Επιστημνική παρακθηση ρνιθπαγδας Κατασκεή παρατηρητηρων 
πιν Δρσεις ενημρωσης και εαισθητπησης τ τπικ πηθσμ Δρσεις πρθησης τ εθε
ντισμ. Πηγή: Εηνική Ορνιθγική Εταιρεα. 
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περιχής, α και πι απμακρσμνων 

διαμερισμτων. Τα χειμαδι ωστε, 

χρισαν ως ανταγμα τ όνμα στη 

μνμη μνη. Οι κριες ανθρπινες 

δραστηριότητες εναι η γεωργα, η δα

σπνα, η κτηντρφα, η αιεα και τ 

κνήγι. Έχν γνει πρσπθειες για απ

ξήρανσή της, α σιαστικ κινδνεει 

να απξηρανθε από τις πργραμματιζό

μενες απήψεις ιγντη της ΔΕΗ.

Στις όχθες της βρσκνται ι ικισμ 

Χειμαδιό και Ανργρι (ανατικ της 

μνης). 

ζζρη

Η μνη Ζζαρη εναι μια από τις μρ

φότερες μνες της Εδας, σε ψόμετρ 

602 μτρα, χει εμβαδό περπ 2 τ.χμ. 

Η επιφνει της σε τ.χμ. εναι 1,845, μγι

στ μήκς 2,075 τ.χμ. και μγιστ πτς 

1,425τ.χμ. Τρφδτεται από τ πτμι 

της κινότητας τ Σκήθρ, α και 

από πόγειες πηγς, εν στη σνχεια 

τρφδτε με τη σειρ της τη Χειμαδ

τιδα με την πα βρσκνται στην δια 

περιχή της Φρινας. Ο πησιστερς 

ικισμός στην μνη εναι τ Λιμνχρι 

(π εφπτεται των ακτν της μνης Ζ

ζαρης)16. Στ σμπεγμα των δ ιμνν 

χν καταγραφε σημαντικ εδη φτν 

(εκατόν πενήντα εδη) και κρως ζων. 

Ζνε σημαντικ εδη πανδας όπως: η 

βδρα,  κς,  αγόγρς,  αργρ

πεεκνς, η αγριόγατα, η αιμόστακτη 

χενα και σπνια εδη πεταδας και 

κεόπτερα. Υπρχν εκατόν σαρντα 

να εδη πιν, από τα πα τα εκα

τό εναι ιδιατερα σημαντικ. Ακόμη στις 

δ μνες φιξεννται δδεκα εδη 

θηαστικν, εφτ εδη ερπετν, εφτ εδη 

αμφιβων και χτ εδη ψαριν. 

Αξζει όμως να αναφερθε πως στη Χει

μαδτιδα αναπαργεται, με τ μεγατερ 

πηθσμό στην Εδα, η Βατόπαπια 

(Aythya nyroca), με 60 ζεγρια,(  μεγα

τερς πηθσμός στην Εδα), η πα 

εναι παγκόσμια απειμεν εδς. Επσης, 

στα αναπαραγόμενα εδη περιαμβννται 

 μικρτσικνις (20 ζεγη),  πεαργός (30 

ζεγη), τ γκισρι (70 ζεγη), σφηκιρης, 

 ασπρπρης (2 ζεγη),  κααμόκιρκς 

(3 ζεγη),  ιβαδόκιρκς (15 ζεγη, μα 

από τις δ περιχς φωισματς στην 

Εδα), η αετγερακνα (1 ζεγς),  κρα

γαετός (2 ζεγη),  χρσαετός (1 ζεγς), 

τ μστακγρν (50 ζεγη), τ μαρ

γρν (5 ζεγη), η ακόνη, η χακκ

ρνα,  γαδρκεφας και τ κιρκινζι. 

Τς εμφανζνται  ρδπεεκνς (75 

ζεγρια),  αργρπεεκνς (1220 ζε

γρια),  θαασσαετός (2 ζεγρια) και τ 

16 Τα χρηματδτικ πργρμματα ενισχν την πρθηση των κατκων: Δημιργα πδηατδρόμ περι
μετρικ της μνης Καθαρισμό της μνης Δημιργα εκπαιδετικ ικ για περιβαντγική αγωγή.
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διπμπεκτσιν. Η περιχή εναι σημαντι

κή ως τόπς διατρφής και των δ πρα

ναφερθντων ειδν πεεκνων.

Τ σμπεγμα των δ ιμνν ανήκει 

στ Δκτ Natura 2000 και απτεε δρ

βιότπ μεγης βιγικής αξας, όπ 

διαβιν π εδη μικρργανισμν17. 

Κενντας την εργασα, αξζει να ανα

φερθμε στ Περιβαντικό Κντρ Αρ

κτρς: η ειτργα και η τ Κντρ επι

κεντρνεται στις περιχς της κινότητας 

Νμφα και τ Δήμ Αετ. Σκπός 

τ εναι η πρστασα της καφ αρκδας, 

με στόχ την επση τ πρβήματς 

της αιχμωτης αρκδας (χρετριας) 

στη χρα μας. Πι σγκεκριμνα, στν 

δήμ τ Αετ φιξενεται τ Κντρ 

Ενημρωσης για την Αρκδα και  Κτη

νιατρικός Σταθμός. Στ Νμφα και σε 1 

χμ. από τν ικισμό βρσκεται  Δασικός 

Σταθμός σε ειδικ περιφραγμνη κταση 

50 στρεμμτων. Οι αρκδες ζν στ 

φσικό τς περιβν με ανθρπινη 

φρντδα και με την κατ τ δνατόν ιγό

τερη παρενόχηση. Επσης, στην περιχή 

Μικρή Τμπα της Αγραπιδις τ Δήμ 

Αετ, τ Κντρ σμμετχντας στ πρό

γραμμα “Λκς” φιξενε αιχμωτς 

κς. Τ καταφγι τ κ εναι σε 

μια περιφραγμνη δασική κταση περπ 

70 στρεμμτων. Επσης, στ πασι α

τν των δραστηριτήτων,  ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 

δραστηριπιεται στην αναπαραγωγή και 

επαναδιδση τ εηνικ πιμενικ 

σκ, ως αναπόσπαστ στιχε της 

ρεινής κτηντρφας α και ως να 

από τα μτρα πρόηψης των ζημιν π 

πρκανται στην κτηντρφα από την 

αρκδα και τν κ.

Η ειτργα τ κντρ από τ 1993 

στην περιχή τ Νμφα και τ Αετ, 

σνδασε τις ιδιατερες σνθήκες της περι

χής και τ φσικό πτ με την ργνωση 

περιβαντικν δρσεων.

17 Η χρα μας χει μχρι σήμερα θεσμθετήσει πς από τις Σημαντικς Περιχς για τα Πι της Ε
δας, σγκεκριμνα 110 ως Ζνες Ειδικής Πρστασας, σε εφαρμγή της κιντικής δηγας 79/409 για την 
πρστασα της γριας ρνιθπανδας. Δεδμνης της γεωγραφικής διασπρς, α και των ιδιαιτερτήτων 
των σγκεκριμνων περιχν (πς από ατς εναι βραχνησδες ή απμακρσμνες βνκρφς), δεν 
θεωρεται εφικτή η σστηματική παρακθηση των περιβαντικν παραμτρων σε κθε μα ξεχωριστ, 
με βση ατόνμα πργρμματα επιστημνικής παρακθησης.

Σημ: Περιδικό Οιωνός: Τριμηνιαα κδση της Ορνιθγικής Εταιρεας Εδας. Διανμεται δωρεν.
18 Ο κατ’ εξχήν γεωργικός νμός εναι Ν. Φωρνης με τα μεγατερα πσστ γεωργικής γης και αρδεόμε

νων εκτσεων. Εναι π δσκ να πειστε  αγρότης , για την αναγκαιότητα μεωσης των χρησιμπιμνων 
φτφαρμκων Πηγή: Γεωγραφα της Εδας. 
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 Παγκόσμια Εγκκπαδεια των Νων. 
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 ‘’Λμνες Βεγρτιδα και Πετρν‘’ Δήμς Αμντα (2004). 
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‘’Πτρες Φρινας: Δδεκα χρόνια Ανασκαφής‘’ Πξνη Αδμ Βενη (1996). 

ΠρΟΒλημτ κι Πειλες 

κτ των λιμνων 

Οι σγχρνες μρφς παραγωγής 

ενργειας και καιργειας των αγρκτη

μτων, απτεν την μεγατερη απει

ή των ιμνν και των δρβιτόπων 

π τις περικεν. Πι σγκεκριμνα: 

 Οι αντήσεις νερν από την ΔΕΗ για 

την ειτργα των θερμηεκτρικν εργ

στασων. Τα τεεταα χρόνια χν σταματή

σει, χωρς όμως ατή η ενργεια να απτεε 

τρχπδη σε ττι εδς καταστσεις. 

 Οι αρδετικς γεωτρήσεις, ι πες 

χν αξηθε σε μγιστ βαθμό, απτε

ν σήμερα τν κριότερ κνδν π

βθμισης τ δρφόρ ρζντα. 

 Η εκτεταμνη χρήση φτφαρμ

κων και ιπασμτων χει ως απτεσμα 

την ρπανση τ δρφόρ ρζντα 

και την καταστρφική επδραση στην πα

νδα και την χωρδα της περιχής18.

 Η επκταση των καιεργειν στις 

παρόχθιες περιχς των ιμνν μεινν 

τις εκτσεις των κααμιν και των γρν 

ιβαδιν. 

 Τα αστικ ματα, εεψει βιγι

κν καθαρισμν στς δήμς, απτεν 

κρια μρφή μόνσης των νερν των ι

μνν. Η καση των κααμινων απειε την 

πανδα π διαβιε μσα σε ατς.
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Δημήτριος Θαλασσινός, Φιλόλογος



Η Δήλος. Το Ιερό Νησί των Αρχαίων Ελλήνων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 4�

Χαρε μκαρ’ ω Λητο,  επε τκες αγλα τκνα 

Απόλλων τ’  νακτα και Άρτεμιν ιοχαιραν, 

την μεν εν Ορτγη, τον δε κραναή εν Δήλω, 

κεκλιμνη προς μακρόν όρος και Κύνθιον 

όχθον αγχοττω φονικος π’ Ινωποο ρεθροις

(Ομηρ. μν. εις Απόλλωνα, 14-18)

ΣΤΡΚΗ ΝΔΡΜΗ

Ο τξδτης που πλε στο Αγο πρ

πε ν πλησσε πολύ κοντ στη Δλο, γ 

ν τη δκρνε κθρ μσ στο γλζο 

της θλσσς. Κ υτό, όχ μόνο επεδ 

πρόκετ γ μ μκρ βρχδη κτση 

που χε μκος 5 χλμ. κ πλτος 1.300μ., 

γυμν πό βλστηση, σχεδόν εππεδη, με 

ψηλότερο σημεο το ύψμ του Κύνθου 

που δεν ξεπερν τ 112μ., λλ κ γτ τ 

πετρμτ που την ποτελούν, δτερ ο 

γνεύσος, χουν την δότητ ν λμπουν 

εκτυφλτκ κτ πό τον λο. 

χοντς μ προνομκ θση στο κε

ντρκό Αγο, στο μσον δφόρν θλσ

σν οδν πό Α. προς Δ. κ πό Β. προς 

Ν., η Δλος δσζε χνη κτοκησης δη 

πό την 3η χλετ π.Χ. στην κορυφ του 

Κύνθου· ο πλότερος όμς οργνμνος 

οκσμός τοποθετετ χρονολογκ στ μ

σ της 2ης χλετς π.Χ., στη μυκηνκ επο

χ, κ χε επσημνθε στην εππεδη κτ

ση κοντ στο λμν, εκε όπου ργότερ 

τν το κντρο του ερού του Απόλλν. 

κτός πό το οκοδομκό συγκρότημ που 

πλότερ εθερετο «μγρο», δηλδ 

κτοκ του ρχοντ, ποκλύφτηκν κ 

δύο κτρ με ερό σς χρκτρ. Δυτκό

τερ, νς λλος νός τν φερμνος 

στην δερφ του Απόλλν, την Άρτεμη. 

Το σημντκό υτό ερό κντρο στην 
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ρχ της νπτυξς του εχε μεση 

σύνδεση με νν πό τους λμπρότε

ρους θεούς του ολυμπκού πνθεου, 

τον Απόλλν, του οποου μλστ η 

Δλος θερθηκε ς γενθλος τόπος, 

δτερ γπητός στο νο θεό:

Δλιος πόλλων κκλσται, οδέ τις 

άλλη Ι γαιάων τοσσόνδ θώ πφιλσται 

άλλω. (Κλλ., μν. ις Δλον, 269270)

Μετ το 1000 π.Χ., με την νρξη της 

στορκς περόδου, δμορφθηκε το 

ολυμπκό πνθεο, στο οποο περελ

φθησν κ πλότερες θεότητες, προ

στορκς, με ν μορφ. Ο Απόλλνς 

όμς, ο κτεξοχν θεός που εκφρζε 

όλη τη μεγλοσύνη του ελληνκού πολτ

σμού κ την κθρότητ του ελληνκού 

πνεύμτος, δεν τν δυντό πρ ν γεν

νηθε σε νν τόπο όπου ο σκς κ το 

σκοτδ δεν χουν θση: Χρσά τοι τότ 

πάντα θμλια γντο, Δλ, / χρσώ δ 

τροχόσσα πανμρος έρρ λμνη, / χρ

σιον δ’ κόμησ γνέθλιον έρνος λαης, Ι 

χρσώ δ πλημρ βαθς Ινωπός λιχθς. 

(Κλλ., μν. ις Δλον, 260263)

Κ σε υτόν τον φυσκ φτενό τό

πο ο νος θεός ποκτ χρκτηρστκ 

που τρζουν πόλυτ με το περβλ

λον. Μόλς γενντ πρνε στ χρ 

την κθρ κ το τόξο κ στς γορτς 

του κύρ θση χουν η μουσκ κ ο 

ιη μοι κθαρς τ φλη και καμπλα τόξα. 

(μηρ. μν. ις πόλλωνα, 131).

Η Δλος επομνς, τόπος του νου 

θεού, γνε κ τόπος ερός τν νν 

φύλν που επκρτησν στην περοχ 

του Αγου. δη στην Οδύσσε κ 

στον Ομηρκό μνο στον Απόλλν, 

που γρφτηκν γύρ στο 700 π.Χ., η 

Δλος νφρετ ς ονομστό ερό 
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κντρο τν Ινν, ο οποο δλεξν 

υτό το στρφτερό βρχονσ γ τς 

συνντσες τους, τη μεγλη σύνοδο 

τν Ινν, που τους ννε κοπ πό τη 

φτσμνη βοθε του θεού γ τ κο

ν τους συμφροντ κ ενδφροντ: 

ένθα τοι λκχτωνς Ιάονς ηγρέθονται 

ατος σν παδσσι κ αιδοης αλόχοισιν. 

(μηρ. μν. ις πόλλωνα 147148).

Σε νν τόπο με μεγλη φμη, φυσκό 

εν ν θλουν όλο, πόλες  νθρπο, 

ν προβληθούν κ ν νδεχθούν. Πρ

το, νρς τον 7ο ν π.Χ., επκρτησν 

ο Νξο στολζοντς το ερό με οκοδο

μμτ κ κολοσσ μνημε, ορσμ

ν πό τ οπο χουν σχεδόν τυτστε 

με τη Δλο: ο κολοσσος κούρος κ 

η σερ τν λεόντν, που εστρμμνο 

προς την Αντολ τενζουν την ερ 

λμνη, τροχοιδ (Θέογν, Έλγ. A, στ. 7. 

Ηρόδ. II 170) όπς νφρετ στς ρ

χες πηγς, κ το φονκ, κτ πό 

τον οποο εδε το φς της ζς ο Φοβος 

Απόλλνς, κ με την προυσ τους 

μετδδουν κόμη κ σμερ υτό που 

θλησν ν επβλουν ο νθετες στους 

προσκυνητς: δος που προρχετ πό 

τον σχυρότερο κόσμο τν θεν.

Στο δεύτερο μσό του 6ου ν π.Χ. 

επκρτε κλλτεχνκ η Προς, λλ τε

λκ εν η Αθν που εποφθλμ την 

κυρρχη θση, την οπο κ πρνε. 

δη πό τον Πεσστρτο (δεύτερο μσό 

του 6ου ν π.Χ.) δρύετ ο πρτος 

νός του Απόλλν, ο πρνος, κ πργ

μτοποετ η πρτη κθρση, δηλδ 

η πομκρυνση τν τφν πό το χρο 

του κεντρκού ερού. Η ενργε υτ 

προυσστηκε ς θεκ εντολ, λλ 

στην πργμτκότητ εχε πολτκ 

τ  ο Αθηνο θελν ν επβληθούν 

στο Αγο κ ν εκμετλλευθούν το 

πλούσο ερό του Απόλλν. Δηλδ, 

ο Δλο μην χοντς προγονκούς τ

φους δεν εχν κ πτρδ, επομνς 

δεν εχν δκμτ στη Δλο. Στς 

ρχς του 5ου ν, μετ την πτση 

τν Πεσστρτδν κ την εσβολ 

τν Περσν (490 π.Χ.), η Δλος φεύγε 

πό την επρρο τν Αθηνν, λλ 

πρλληλ πρκμζουν κ ο λμπρς 

«θερες» (ερς ποστολς τν ελλη

νκν πόλεν στ μεγλ πνελλν 

ερ) με τς ντστοχες γορτς, γτ στο 

μετξύ ο νες της Μκρός Ασς χουν 

υποδουλθε στους Πρσες, γεγονός 

που χε ς ποτλεσμ τη δλυση της 

πλς νκς μφκτονς στη Δλο. 

Με τη νκη όμς τν λλνν κτ τν 

Περσν, ο Αθηνο νλμβνουν κ 

πλ την ηγεμον τν ελληνκν πόλε

ν κ δρύουν το 478 π.Χ. την Αθην

κ Συμμχ με δρ τη Δλο, όπου 

φυλσσετ κ το κονό τμεο, κ η 

Δλος ξνγνετ το κντρο της νκς 

μφκτονς, λλ κτ πό τον μεσο 

λεγχο τν Αθηνν. Τότε ρχσε ν 

οκοδομετ πό τους Δλους νς πε

ρπτερος νός φερμνος στον Απόλ

λν, γνστός ς μγς νός. Το 456 

π.Χ. ο Αθηνο μετφρουν το τμεο 

της μφκτονς στην Ακρόπολη τν 

Αθηνν κ το 426/5 π.Χ. προχρούν 

στη ρζκ κθρση της Δλου: όλο ο 

τφο που υπρχν στο νησ νοχτη

κν, το περεχόμενό τους μετφρθηκε 

στην ντκρν μκρ νσο Ρνε, σε 

νν κονό τφο, κ πγορεύθηκε 

στους Δηλους όχ μόνο ν πεθνουν, 

λλ κ ν γεννούντ στο ερό νησ· 

η ντολκ κτ της Ρνες, πνντ 

πό το ερό, μεττρπετ τσ σε ν 

πρντο νεκροτφεο.

Στην περοδο της θηνκς ηγεμον
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ς ρχζε γ τη Δλο ν εποχ κμς, 

φού η πλ γορτ πρνε ν μορ

φ κ μζ με την ετσ κθερνετ 

κ μ λλη, κθε τσσερ χρόν (πε

ντετηρς)·τότε χτζετ ο δεύτερος νός 

του Απόλλν, ο μφπρόστυλος. Κτ 

τη δρκε του 4ου ν π.Χ. η Δλος 

εν κτ πό την θηνκ κυρρχ, 

λλ στο τλος του ν ο Αθηνο 

χνουν τη νυτκ τους υπεροχ κ η 

Δλος περν στην επρρο τν Μκε

δόνν, που την κηρύσσουν το 314 π.Χ. 

ελεύθερη κ νεξρτητη, κθεστς 

που συνεχζετ ς το 166 π.Χ., ότν 

το νησ κτλμβνετ πό τους Ρ

μους. Στο δστημ υτό η Δλος 

γνρζε μ ν νθηση κ μλστ 

πθνολογετ ότ τότε ποπερτνετ 

ο μγς νός. 

Το 166 π.Χ. η Δλος κηρύσσετ πό 

τους Ρμους ελεύθερο λμν κ π

ρχρετ πλ στους Αθηνους. Την 

εποχ υτ μεττρπετ σε μεγλο 

εμπορκό κντρο στο Αγο κ εν 

πλον νς πό τους μεγλύτερους δ

μετκομστκούς στθμούς στηρν κ 

λλν εμπορευμτν πό τη Χερσόνη

σο του ύξενου Πόντου στ βόρε 

μχρ τη Νουμδ στ νότ κ πό 

τη Μκρ Ασ στη Συρ κ 

την Αγυπτο. Ο Στρ

βν (Χ 5,4) τη θερε ς σημντκό 

κντρο γ το εμπόρο δούλν, γεγονός 

που ενπνευσε το σύγχρονο λλην συγ

γρφ, το Ροδ Ρούφο, ν περγρψε 

πολύ πρσττκ σχετκς σκηνς στο 

μυθστόρημ του «Ο Γρκύλο».

Γύρ πό το ερό νπτύσσετ τ

ρ, δτερ στο πρτο μσό του 2ου 

ν π.Χ., μ μεγλη πόλη, στην οπο 

ζουν περ τους 30.000 νθρπο, ο οπο

ο ρθν ν εγκτστθούν σε υτό το 

πλούσο λμν πό όλες τς περοχς 

γύρ πό τη λεκνη της Μεσογεου: 

πό την κυρς λλδ, την Ιτλ, την 

Αγυπτο, τη Συρ, τη Φονκη, την Πλ

στνη. Μσ σε υτό το κοσμοπολτκο 

κλμ, φυσκό εν ν εμφνστούν κ 

ν νθσουν στη Δλο πλθος ξνν, μη 

ελληνκν θρησκεν, δτερ ντολ

κς προλευσης.

Η ν μεγλη δύνμη που κνε την 

εμφνσ της στο 2ο ν π.Χ. εν η 

Ρμη, με την οπο συμμχε η Δ

λος, πό ντθεση προς την 

Αθν. Δυστυχς 

το ποτλε

σμ 

Η ερά Οδός 

με τη Στοά του Φιλίππου (δεξιά) 

και τη νότια Στοά (αριστερά). Αναπαράσταση
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της συμμχς υτς τν ολθρο γ 

τη Δλο, γτ το 88 π.Χ. ο Μθρδτης, 

βσλς του Πόντου κ σύμμχος τν 

Αθηνν, επτθετ στη Δλο, που τη 

θερε σημντκό στρτηγκό σημεο 

λλ κ εμπορκό κντρο τν Ρμ

ν, κ την κτστρφε, σκοτνοντς 

περ τους 20.000 νθρπους. Ο Ρμο 

κνν μ προσπθε ν επουλσουν 

κπς τς πληγς της λλοτε νδοξης πο

λτες λλ ο λεγόμενο Μθρδτκο 

πόλεμο συνεχστηκν, κ το 69 π.Χ. ο 

περτς του Αθηνόδρου, συμμχου 

του Μθρδτη, εξφνσν κθε χνος 

ζς πό το νησ. Από τότε η Δλος π

ψε ορστκ ν συγκτλγετ νμεσ 

στ σπουδ εμπορκ κντρ του 

Αγου. Ο χρστνκο χρόνο βρκν 

ν φτχό οκσμό που ο κτοκο του 

φυτοζούσν, σπου στο τλος του 

5ου ν μ.Χ. τ οδοπορκ χρκτη

ρζουν τη Δλο «δηλο».

Στον μεσν η Δλος τν νς 

τόπος ερεπμνος, στον οποο, επε

δ δκρνοντν ερεπ πό μρμρο, 

πγνν πό όλ τ γύρ νησ κ 

πρνν υλκό γ οκοδόμηση , το 

χερότερο, γ πργγ σβστη, με 

ποτλεσμ πό τη λμπρ πόλη κ 

το ερό της ν μη μενουν στην κλύτε

ρη περπτση πρ τ κτ τμμτ 

τν οκοδομν, στη χερότερη μόνο ο 

θεμελσες. Η μεγλύτερη κτστροφ 

γνε χμηλ προς τη θλσσ, δηλδ 

στο ερό, πό όπου τν κ πο εύκο

λη η μετφορ τν μρμρν, εν 

δτηρθηκν σε σημντκό ύψος ο 

οκοδομς στς πλγς τν λόφν που 

το περβλλουν. 

Γ την εκόν που προυσζε το λ

λοτε σπουδο ερό κντρο τν Ινν, 

συγκλονστκ εύγλττ εν τ σχδ 

τν περηγητν που ρχσν ν περδ

βζουν το Αγο δη πό το 15ο ν 

Το θέατρο
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κ συνθς εντυπσζοντν πό τον 

κολοσσο κούρο τν Νξν που, π

ρόλο το δμελσμό του, εξκολουθούσε 

ν δεσπόζε στο χρο. 

Ο νσκφς ρχσν πό λληνες 

κ Γλλους ρχολόγους το 1872 κ 

συνεχστηκν πό το 1873 ς σμερ 

μόνο πό τους Γλλους δ της Γλλκς 

Αρχολογκς Σχολς Αθηνν. χε 

νσκφε το ερό του Απόλλν κ 

το μεγλύτερο μρος της πόλης, με τς 

δφορες συνοκες της κ τ δημόσ 

κτρ. Η λληνκ Αρχολογκ πη

ρεσ πό το 1985 σχολετ με τη συ

ντρηση κ νστύλση τν ρχν 

μνημεν λλ κ με τη δμόρφση 

του ρχολογκού χρου. 

Ο νσκφκς ρευνες φερν στο 

φς μεγλο ρθμό γλυπτν κ γεν

κότερ ργν πλστκς κ λγότερο 

κερμκν. Τ πρτ μεγλ γλυπτ 

που βρθηκν μετφρθηκν στο θν

κό Αρχολογκό Μουσεο της Αθνς, 

όπς το νθημ της Νκνορς (ρ. 

κτ. 46), η Νκη του Αρχρμου (ρ. κτ. 

76), ο Δδούμενος, ντγρφο ργου 

του Πολυκλετου, γλύπτη του 5ου ν 

π.Χ. (ρ. κτ. 101), η Αφροδτη με τον 

Πν (ρ. κτ. 125) κ.. Γργορ όμς 

προκυψε η νγκη δρυσης τοπκού 

μουσεου γ τη στγση τν θησυ

ρν που φερνε στο φς η ρχολο

γκ σκπνη. Γ το λόγο υτό, δρύ

θηκε το 1904 το Μουσεο της Δλου 

με δπνες της Αρχολογκς τρε

ς. τν ν μκρό, τπενό κτρο, το 

οποο ύστερ πό σερ επεκτσεν, 

προσθηκν κ μεττροπν κτληξε 

στη σημερν του μορφ. 

Τη σημντκότερη κφρση της ελλη

νκς κλλτεχνκς δημουργς στην 

ρχότητ ποτελε η ελληνκ πλ

στκ, που στς ρχς του 7ου ν π.Χ. 

ρχζε ν κνε την εμφνσ της με 

ργ μεγλης κλμκς· ς τότε, πό 

την ρχ της 1ης χλετς π.Χ., γλυπτ 

ργ υπρχουν μόνο στη μκροτεχν, 

που τν η μόνη μορφ με την οπο 

εκφρζοντν πλστκ ο κλλτχνες, 

χρησμοποντς φυσκ όχ τόσο σκλη

ρό υλκό όπς το μρμρο, λλ δ

φορ λλ, κυρς τον πηλό κ το 

χλκό, λλ κ το ξύλο κ το κόκλο. 

Στ πρτ ργ της μεγλης πλστκς 

πουσζε η πλστκότητ κ ο μορ

φς εν σχεδόν εππεδες. Στην περοδο 

υτ επκρτούν δύο τύπο: ο κούρος 

(γυμνός νος) κ το γυνκεο ντστο

χό του, η ντυμνη κόρη. Στο πρτο μσό 

του 6ου ν π.Χ. εν συνηθστερ 

τ γλμτ τν κούρν, που εν 

νθμτ στο θεό· μετ τ μσ του 

ν πληθνουν κ τ γλμτ τν 

κορν, τν οπον η ενδυμσ προς το 

τλος του ν γνετ πλουσότερη σε 

πτυχς κ περσσότερο δκοσμητκ. 

Θ πρπε ν νφρουμε ότ ποδδο

ντν χρμτκ όχ μόνο ο πτυχσες 

τν ενδυμτν λλ κ κθε εδους 

δκοσμητκό στοχεο, τόσο στ γλυπτ 

όσο κ στ ρχτεκτονκ μνημε.

Στο τλος του 6ου ν π.Χ. ο κού

ρο ποκτούν σμτκότητ κ γνετ 

ντονη η σθηση μς εστερκς δύν

μης γ κνηση, που ποπνουν τ ργ 

υτ στην ύστερη ρχκ εποχ. Στς 

κόρες πρτηρούντ περπου τ δ 

χρκτηρστκ με εππλον την πλου

σότερη κ περτεχνη πόδοση τν 

πτυχσεν τν ενδυμτν τους, όπς 

δη νφρθηκε. 

Ο 5ος νς π.Χ. βρσκε τους γλύπτες 

γνστες της τχνης τους λλ κ του 

νθρπνου σμτος. Ο μορφς πλον 



Η Δήλος. Το Ιερό Νησί των Αρχαίων Ελλήνων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 5�

πρστνοντ σε ντονη κνηση που νδεκνύε κ τονζε τ γυμνσμν σ

μτ νν νθρπν που ποτελούν το δνκό της εποχς. Η ρ της κλσκς 

τελεότητς στην ελληνκ πλστκ χε φτσε. 

Στην ελληνστκ εποχ τ ργ δεν περορζοντ σε φερμτ στους 

νούς λλ κ στη δκόσμηση τν σπτν κ τν δημόσν χρν. Ο ελλη

νστκς δημουργες χρκτηρζοντ πό την ελευθερ τν κνσεν κ το 

φυσοκρτκό χρκτρ. Ο κλλτχνες τρ, ότν πεκονζουν τ γλμτ 

τν θεν, εμπνοντ πολλς φορς πό τ πλότερ ργ της κλσκς επο

χς κ κυρς του 4ου ν π.Χ. Πρτότυπη δημουργ της εποχς εν ο 

νδρντες τν θνητν που στνοντ στους δημόσους χρους 

 δκοσμούν δτκ κτρ.

Το μρμρο δεν ποτελούσε όμς το 

μόνο υλκό κφρσης γ την πλ

στκ πόδοση μς 

μορφς  
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ενός σχμτος. Ο χλκός τν ν πό τ πο ελκυστκ υλκ 

μετ το μρμρο κ τ εργστρ χλκοπλστκς πολλ 

κ μερκ δτερ γνστ γ την εξρετη ποότητ τν 

προόντν τους. Σε υτ τη δεύτερη κτηγορ φνετ ότ 

νκν κ τ εργστρ της Δλου, που τν δσημη ς κ

ντρο χλκοπλστκς.

ργ πλστκς γνοντν κ σε πηλό, σε μκρ κλμκ 

ββ, δη πό τ μυκηνκ χρόν. Στη Δλο σ

ζοντ γλμτδ, εδλ όπς εν γνστ, σε 

μεγλο ρθμό, πό το ρχκό Ηρο λλ κ πό 

την ελληνστκ πόλη, δτερ πό τς κτοκες. Τ 

ρχκ εδλ κ ο γυνκεες προτομς εχν 

νθημτκό χρκτρ (προσφορς στο ερό της 

μεγλης θες ρς), εν τ ντστοχ της ελλην

στκς εποχς προρχοντ κυρς πό τς κτοκες 

κ συνδοντ μεσ με τον δτκό βο κ την οκκ 

λτρε. 

Σε μεση σχση με τη μεγλη πλστκ εν επσης 

κ τ πλν σφργσμτ, ο μτρες, τν οπον 

συνθς νπργουν ργ κ τύπους της πλ

στκς της εποχς κ ποτελούν σημντκ πηγ 

πληροφορν γ πλθος δημουργν που σθη

κν ς σμερ. Από μτρες επσης γνοντν στον 

πηλό μκρογρφκς μορφς νθρπνες  πό την 

πνδ κ τη χλρδ, κόμ κ γεμετρκ σχδ 

που χρησμοποούντν γ ν δκοσμσουν την 

εξτερκ επφνε γγεν κ σκευν κθημερ

νς χρσης στους ελληνστκούς χρόνους.

νς λλος τρόπος κλλτεχνκς κφρσης κ 

φυσκ ο πρτος με τον οποο ο νθρπος προσπ

θησε ν μετδσε μηνύμτ εν στην ρχ η σχε

δση σε λε επφνε κ ργότερ η ζγρφκ 

με χρμτ σε δφορες επφνεες. Η κερμκ, 

επεδ σθηκε σε μεγλη φθον, ποτελε κ 

την ουσστκ μρτυρ τν σχεδστκν τσεν 

κτ τη γεμετρκ, την ρχκ κ την κλσκ 

εποχ. Δυο πό τ κντρ κερμκς, που τν 

κ τ μεγλύτερ κ μκροβότερ, δη πό 

την ρχ της 1ης χλετς π.Χ., τν η Αθν κ 

η Κόρνθος, εν στ γεμετρκ χρόν ς 

τ μσ του 6ου ν π.Χ. λετουργούσν κ 

βρσκοντν σε μεγλη κμ δφορ κυκλδκ 
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εργστρ, που όλ σχεδόν στελνν προόντ τους στο μεγλο νκό ερό του 

Απόλλν.

Χρη στ ργ της ελληνστκς εποχς, πληθνουν ο γνσες μς γ τη με

γλη ζγρφκ, κ στη Δλο χουμε ρκετ ποσπσμτ πό τη ζγρφκ 

δκόσμηση τν οκν, κθς κ σημντκ δεγμτ πό τον ψηφδτό δκο

σμο τν δπδν. 

ν πό τ σπουδότερ όμς χρκτηρστκ της μεγλης υτς πόλης εν 

το πλθος μρτυρν που μς δσσε γ την δτκ ζ τν κτοκν της. Στο 

Μουσεο, ενδεκτκ μόνο, εκτθεντ δεγμτ κθε εδους κ υλκού πό όλο 

υτό τον πλούτο: κλνες, τρπζ με τ τρπεζοφόρ τους, κθσμτ, ηλκ 

ρολόγ, μτρ βρους κ υγρν («σηκμτ»), οκκ σκεύη, φτστκ σκεύη, 

εδη εστερκς δκόσμησης λλ κ κλλπσμού πό δφορ υλκ: πολύτμο 

κ κονό μτλλο, ελεφντοστό κ..

ΔΗΛΣ

Στ ερεπ της Δλου, το γονο, ξερό νησκ μσ στς Κυκλδες, που επλεξε ο 

Απόλλνς γ τόπο γννησης κ ερό του χρο, ντκτοπτρζετ μ εξρετκ 

τργμνη στορ: ο μρτυρες τν δφορετκν εποχν κ ρυθμν επκλύ

πτοντ σε μ συγκεχυμνη φθον.

«Χαίρ’, ω θομτα, λπαροπλοκμου παί 

Λατούς μροτατον ρνος, πντου θύγατρ, χθονς 

υρίας ακίντου τρας, αν τ βροτοί Δλον 

κκλκον, μκαρς ’ ν λύμπω τλφαντον 

κυανας χθονς τρον.»

(Πίναρος, Προω. 78-79)

Ο μυκηνκο τφο λτρεύοντν ς την ελληνστκ εποχ. πς κ σε λλους 

τόπους (Θρμος, Ολυμπ) υτ τ φθον λεψν συνετλεσν στην ερότητ του 

χρου. Ο νες μετνστες, κ περσσότερο πό όλους ο Νξο, δρυσν πό τς 

ρχς της πρτης χλετς ερ γ τ δδυμ δλφ που γεννθηκν εκε, τον 

Απόλλν κ την Άρτεμη, γ τη μητρ τους Λητ, γ τη Δμητρ, την ρ κ 

τλος γ τον Δ κ την Αθην, στην κορυφ του χρκτηρστκού όρους Κύνθος, 

που δεσπόζε στο νησ. Αν κοτξουμε γύρ μς πό εκε πν θ ντληφθούμε, 

γ ποο λόγο γνε λτρευτκό κντρο υτ η «γονη, περτργυρσμνη πό θλσ

σ Δλος». Τ κθρ περγρμμτ τν Κυκλδν περβλλουν το νησκ της 

Δλου σν σε κυκλκό χορό: η Νξος κ η Προς, η Σφνος, η Σρφος, η Κύθνος, 

η Σύρος, η Τνος κ η Μύκονος. Πρλληλ ποκτ κνες μ γενκ εκόν του 

συγκροτμτος τν νσκφν. Αν κοτξε κνες προς τ βορεοδυτκ βλπε 

το λμν  που εν μρε χε κλυφθε πό τη θλσσ  μσ στο οποο ρχοντν 
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Το σύνολο των Ναξίων: Οίκος (590-580 π.Χ.), Πρόπυλο (τέλη 6ου αιώνα π.Χ.) 

και στοά (540/530 π.Χ.). Αναπαράσταση

Οίλος του Ναξίου (Ανατολική 

όψη). Αναπαράσταση 
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κποτε ο πρεσβεες. Μπροστ του δ

γρφετ μ μεγλόπρεπη λεφόρος, 

πλσμνη πό ελληνστκς στος, 

κ μπροστ της το μεγλο τετργνο 

της γορς. Η λεφόρος οδηγε (προς 

τ δεξ) στο δρκό πρόπυλο του τεμ

νους του Απόλλν κ της Άρτεμης, στο 

κντρο του οποου δκρνοντ κθρ 

τ θεμλ του μεγλύτερου πό τους 

τρες νούς του Απόλλν. Στ βόρε, 

μετ την γορ μς τλκς συντεχν

ς εμπόρν που περστοχζετ πό 

στος, κολουθούσε το ρχο ερό της 

Λητούς. Από την γορ ξεκνούσν τ 

στεν, κνόνστ δρομκ της ελλην

στκς πόλης κ νβνν στην πλγ. 

Στην κορυφ της, σε ν μκρό νδηρο 

βρσκότν νς νός της ρς, κτσμ

νος δη πό τον 7ο ν. Κοντ του 

εγκτστθηκε σε μ συγκρτκ εποχ 

(στον 2ο ν) νς χρος γυπτκν 

θεοττν. Ο μκρός, κομψός πρόστυλος 

νός με την εκθμβτκ δρκ μρ

μρνη πρόσοψ του μπροστ στους 

επχρσμνους πλευρκούς τοχους τν 

φερμνος στη λτρε της σδς. 

Δεν μπορούμε ν σχοληθούμε με τον 

τλετο ρθμό τν υπόλοπν λε

ψνν που βρσκοντ δσκορπσμν 

πν στο μονδκς δομορφς νησ

κ, δηλδ με το θτρο, το στδο, τ 

πολλ μκρότερ ερ, την πλστρ 

κ το γυμνσο. Πρπε ν περορστού

με στον χρο του Απόλλν.

Πν σε ν νδηρο, που γετνζε 

μεσ με τη θλσσ βρσκότν το 

ρχότερο λτρευτκό κντρο που φ

νετ πς τν στεν συνδεδεμνο με 

προελληνκ κτσμτ. Αποκλύφτηκν 

λεψν του μυκηνκού μεγρου του 

ηγεμόν κ ενός στενόμκρου λτρευ

τκού κτρου (γ την Άρτεμη;). νς 

μκρότερος νός Γ τν φερμνος 

σς δη πό τη μυκηνκ εποχ στη 

λτρε του Απόλλν. Από τον 8ο ς 

τον 6ο ν ο χρος που χε επεκτθε 

πρνε μ κθρ ντολκονκ 

όψη. Από τον 7ο ν σζετ νς 

νός πό γνεύσο φερμνος στην 

Άρτεμη που δρύθηκε στη θση του 

μυκηνκού λτρευτκού κτσμτος, 

εν στην πρόσοψη κ, όπς πστεύ, 

στην πσ όψη, προστθηκε μ στο. 

Από τς ρχς του 6ου ν, σζετ 

ν περεργο κτσμ: ο λεγόμενος Οκος 

τν Νξν. Πρόκετ γ ν επμηκες 

τετργνο οκοδόμημ με τοχους πό 

μεγλους λθους γρντη. Στη δυτκ 

πλευρ υπρχε ο πρόνος με την εσο

δο (με τρες κονες «εν πρστσ» κ 

προκεμενες βθμδες). Στ μσ του 

6ου ν προστθηκν μ δεύτερη 

πόρτ στην ντολκ όψη κ ν μρ

μρνο προστο, δημουργντς τσ 

νν χρο γ συγκεντρσες (loggia). 

Μεγλο ενδφρον προυσζε μ 

σερ πό οκτ κονες, που φερν 

στο μσο του σηκού την μρμρνη 

στγη. Η βση τους  νς πλός ψηλός 

μρμρνος κύλνδρος  μρτυρ την 

ρχκ μορφ υτού του ρχτεκτον

κού μλους, που δφοροποθηκε ρ

γότερ. δ πτούσν ο ρβδμνο 

μρμρνο κορμο τν πο ρδνν 

κόνν που μς εν γνστο πό κτ

ρο (κτ δμ. 37,6μ., ύψος περπου 

5,00μ.  13,3 κτ δμ.). Πρλληλ 

σζοντ σπργμτ πό ελκτ κο

νόκρν, τ οπο χουν δη πρε τη 

κνονκ μορφ τους. Αυτο ο κονες 

φερν μρμρν ορζόντ δοκρ 

κ πό πν τεγδες, σφηκσκους κ 

κερμδ της στγης, όλ κτσκευ

σμν πό μρμρο. Ο Νξος Βύζης 
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στ τλη του 7ου ν μ κνούργ 

ννο της μνημεκότητς. Αντθετ η 

σύγχρονη ρχτεκτονκ τν λτ, ς 

την νγερση τν τρν νκν δπτε

ρν νν (Σμος, φεσος, Δδυμ), ο 

οποο ξεπδησν πό το δο πνεύμ.

Ο Οκος βρσκετ στη θση της π

λότερης εσόδου του ερού. (Η ύπρξη 

πρόσβσης στον 8ο κ τον 7ο ν 

πό τ βόρε θερετ πθνη.) τσ 

ο Νξο δμόρφσν ολόκληρη την 

εσοδο με ν πρόπυλο (γύρ στο 570, 

ννεθηκε στ τλη του 6ου ν) κ 

μ στο σχμτος L (τρτο ττρτο του 

6ου ν) σε ν σύνολο που πρπ

μπε στ θηνκ Προπύλ κ τς 

πτρυγες τους.

Στο τελευτο ττρτο του 6ου ν 

ο Απόλλνς πκτησε νν πο επβλη

τκό, ν κ μκρό κόμ νό. Ο πλός 

πρνος νός, ο οποος θ πρπε ν 

τν δρκός νός «εν πρστσ», 

δστσεν 10,11x15,70μ., δρύθηκε 

προφνς πό ντόπο, λτό πρόλθο 

 που χρησμοποθηκε κ στην Αθ

ν  κ ποτλεσε φρμ τν γν 

του Πεσστρτου. Στο πρτο μσό του 

6ου ν, ο Τεκτος κ ο Αγγελν 

κτσκεύσν ν τερστο, ύψους 4

5μ. γλμ του Απόλλν, πό ξύλνο 

πυρν με επνδυση χρυσού ελσμτος 

(«σφρλατον»). Ο «πρνος νός» προο

ρζότν γ’ υτό το κολοσσο γλμ. 

Πλότερ θ υπρχε σς στην δ 

θση νς πρμος ρχκός νός Χ.

Μετ την δρυση της ΑττκοΔηλ

κς συμμχς το ερό βρσκότν ολο

κληρτκ κτ πό την θηνκ επρ

ρο. Λγο μετ το 478 ρχσε η δρυση 

του δεύτερου νού του Απόλλν, ενός 

δρκού περπτερου νού με 6x13 κο

νες, ο οποος όμς φθσε μόλς ς το 

επνόησε πρτος μρμρν κερμδ 

κ θερετ ο ρχτκτονς. τσ στς 

Κυκλδες, όπου ς τότε κυρρχούσε 

ο τύπος της εππεδης στγης, εσγετ 

η εκφρστκ ετμτκ στγη, σν 

ερό σύμβολο, εν ποκτ μ δτερη 

σημσ χρη στο μρμρο, την πτρ 

τν θεν. Η ζνη τν δοκρν κλύ

φθηκε εξτερκ με μρμρνες πλκες, 

μ προδρομκ μορφ της νηστκς 

ζφόρου, που ργότερ περβλλε σν 

νγλυφη τν το κτρο.

Ο τύπος του κλεστού οκου εν δη 

γνστός ς Θησυρός στους Δελφούς 

κ στην Ολυμπ, στόσο εμφνζετ 

συχν, εδκ στ πρμ ρχκ χρό

ν, ς νός. Γ τον προορσμό του Ο

κου τν Νξν δεν γνρζουμε τποτ 

με βεβότητ. σς ν περεχε νθ

μτ, σς ν προορζότν γ τελετουρ

γκς συγκεντρσες κ συμπόσ. Κτ 

πό το νεότερο μρμρνο δπεδο κ 

εκτρθεν τν κεντρκν κόνν, ν

κλύφθηκν υλκς, συμφν με τς 

οποες θερθηκε πς υπρχε νς πρό

δρομος του κτσμτος, με δύο σερς 

πό οκτ κονες, το μεσο κλτος του 

οποου θ εχε μόλς 2μ. πλτος. στό

σο, πρόκετ με βεβότητ γ οπς 

του σκελετού που χρησμοποθηκε γ 

το στσμο τν μρμρνν κόνν κ 

της στγης.

Ο Οκος βρσκετ δπλ σε ν ρ

χότερο τερστο φρμ τν Νξ

ν: ν κολοσσο, ύψους περπου 9 

μ., μρμρνο γλμ του Απόλλν. 

Αυτό το γλμ, κθς κ η σερ πό 

ενν μεγλ, δμονκ λοντρ που 

φρουρούν την τελετουργκ οδό στην 

περοχ του Λητου, δεχνουν πόσο τολ

μηρ κ νεπφύλκτ ο δημουργο 

ττον ργν πργμτοποησν γύρ 
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θργκό· το 454 στμτησε, εξτς της 

μετφορς του τμεου στην Αθν, 

όπου χρησμοποθηκε γ κτσμτ 

της Ακρόπολης. στόσο, πό την κρ

β ντστοχ τν ρμν μπορε ν 

συμπληρθε η νδομ του. Μετ πό 

μκρόχρονη δκοπ τν εργσν, 

ο νός ολοκληρθηκε μετ το 303. 

ργολβκο υπολογσμο μρτυρούν 

σχολστκ τ ξοδ γ την δμόρ

φση του εστερκού, γ στγες κ 

πόρτες. Κθς δεν υπρχε συνζηση 

τν γνκν μετκονν πρεπε ν 

δπλτυνθούν ο γνκς μετόπες. 

πς κ ο ρχότερος νός, τσ κ ο 

περπτερος χε προσντολσμό προς 

τ δυτκ, προς τον πρμο χρο λ

τρες. Το κεντρκό μετξόνο τν δυο 

κόνν στον πρόνο δευρύνθηκε τόσο 

πολύ, στε στην ζφόρο πό πν του 

ντστοχούσν, όπς κ στ 

Προπύλ, τρες μετόπες 

κ τρ τργλυφ. 

Στο εστε

ρκό τν τοποθετημν πν σε ρφ 

πολλ νθμτ. τσ ο νός, μσ 

στον οποο βρσκότν το λτρευτκό 

γλμ, μοζε περσσότερο με Θη

συρό.

Μετξύ 425 κ 417, η Αθν, στ 

τλη του μεγλου ν της, δρυσε 

στη Δλο τον τρτο νό του Απόλλν. 

Πρ το γεγονός ότ δσζοντ μόνο 

τ θεμλ, η νπρστση του νού 

εν ββη πό τ σπργμτ της 

νδομς που βρθηκν. Δεχνε όλη 

την δεξοτεχν, την πλρη ντληψη 

τν μορφν κ συνμ την μονδκ 

κνότητ προσρμογς τν συνεργε

ν οκοδόμησης του ρεχθεου κ του 

νού της Νκης. Προφνς ο νθτες 

δεν στελν μόνο το υλκό, το πεντελ

κό μρμρο, λλ κ τους τεχντες πό 

την πτρδ. Νομζε μλστ κνες πς 

Τα ελληνιστικά προπύλαια 

του ιερού του Απόλλωνα. 

Αναπαράσταση 
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βλπε την δ την υπογρφ του ρχ

τκτον: Κπο στοχε οδηγούν στον 

Κλλκρτη, τον συνδελφο του Ικτνου 

στον Πρθενν, τον ρχτεχντη του 

νού της Νκης.

Στον πολύ περορσμνο χρο ν

μεσ στον πλό πρνο νό κ τον 

τελετο κόμη περπτερο νό πρεπε 

ν τοποθετηθε ν κτσμ, το οποο 

θ κρτούσε σορροπ στην εξστυλη 

πρόσοψη του τελευτου. Πρλληλ 

πρεπε ν κτσκευστε νς δτερ 

ευρύχρος σηκός, στον οποο ν χρ 

ν  προφνς δη υπρχον  σύντγ

μ πό επτ μεγλ γλμτ πν 

σε ημκυκλκ βση. Η πρτότυπη, όσο 

κ σφς λύση ποτελετ πό την π

ρεμβολ της μορφς ενός μφπρόστυ

λου νού, πλσμνου πό δύο στος 

(πρβλ. το νό της Νκης στην Ακρόπολη 

τν Αθηνν) κ ενός περπτερου νού: 

μπροστ πό νν κλεστό νό κ τον 

πρόνό του με προσντολσμό προς 

τ δυτκ εμφνζοντ στς δυο πλευ

ρς εξστυλο, λλ «περπτεροεδες» 

προθλμο.  ντστροφ: ο σηκός 

ενός περπτερου νού δπλτύνθηκε 

τόσο πολύ, στε ο πλευρκο τοχο 

του εμφνζοντ στη θση τν πλ

γν κονοστοχν. Στον δρκό ρυθμό 

εμφνζοντ ντστοχες νλογες με 

εκενες του Πρθενν (δστσες κο

νόκρνου=1/2 του κονοκρνου στον 

πρόνο του Πρθενν, δμετρος κ 

μετκόνο=3/7 τν δστσεν του 

Πρθενν), μόνο ο κονες εν κόμη 

πο λεπτο πό εκενους (5,7 ντ γ 5,5 

κτ δμετρος).

Αντ γ τσσερς κονες, τους οπο

ους θ περμενε ν δε κνες νμεσ 

στς πρστδες του πρόνου που χε 

δευρυνθε, βρσκουμε τσσερς λεπτούς 

πεσσούς  κρβες ντγρφς τν πεσ

σν της πρόσοψης στο νό της Νκης· 

τσ επτυγχνετ νς συνθστος φ

τσμός κ νς μετρσμός της υστηρό

τητς του προθλμου, που χρη στ 

μεγλ πρθυρ (πρβλ. Προπύλ, 

Πρθενν κ ρεχθεο) εκτρθεν 

της πόρτς του σηκού, επδρούν κ 

στο εστερκό.

Το γεγονός ότ υτο ο πεσσο ξ

νεμφνζοντ με συνπε στην πσ 

πλευρ σν πρστδες, δσε σς 

το νυσμ γ μ πρόβλεπτη σερ 

δκοσμητκς δρθρσης του τοχου 

με πρστδες, που κρτ ς τς μρες 

μς (Pilaster). 

Ο δος ο σηκός, που σφλς εχε 

σχεδστε με ττοον τρόπο, στε ν 

εν ορτός πό την εσοδο, γνε πλ

τύς πρ μκρύς (8,34 x 7,49 μ.·πρβλ. 

νός της Νκης). Τ ξύλν φτνμτ 

του φνετ πς εχν τοποθετηθε στο 

επκλνς της στγης, στε δμόρφνν 

τμ επν πό τους εστερκούς 

τοχους. Πν πό τον τλε ζυγ

σμνο θργκό, πν πό τ ετμτ, 

τ δκοσμητκ σύνολ τν οπον 

χουν δυστυχς χθε, ρούντν ο 

πλουσότερες συνθσες που μς εν 

γνστς σε κρτρ, συνδυσμνες 

μυθκ κ συμβολκ με τους ρηδες 

κ τους νμους: στ δυτκ η Ης ση

κνε ψηλ τον Κφλο, στ ντολκ 

ο Βορς, ο γρος βορρς ρπζε την 

ρεθυ, την κόρη του ρεχθ. Κ υ

τό ποτελε ντχηση του Πρθενν, 

στ ετμτκ νγλυφ του οποου 

νζητθηκν τ πρότυπ. Η ντγρ

φ φυσκ δεν τν δστκτκ, λλ 

ξνγεννθηκε μσ στη σφρ της 

πο ξεχρστς τχνης της εκπνος του 

ν: μσ στο φς.
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� Doctrine for Joint Special Operations [Joint Pub �-05], Ch. I, p I-�,�99�.

Η  Π ρ  τ η  Ε  δ  κ ή

ρκνητη Επχρηση

Τις πρινές ώρες της 10 Μου 1940, λγες ώρες πριν ρχσει η 

εισβολή τν γερμνικών στρτευμτν στο Βέλγιο κι την Ολλν

δ, έλβε χώρ μ ειδική επιχερηση πό πλευρς Γερμνών με 

σκοπό την κτληψη του βελγικού οχυρού ΕbenEmael. Σύμφν 

με τον ορισμό1, «ειδικές επιχειρήσεις» θερούντι υτές που εκτε

λούντι πό ειδικ οργνμέν, εκπιδευμέν κι εξοπλισμέν 

στρτιτικ ή πρστρτιτικ τμήμτ με σκοπό την επτευξη 

στρτιτικών, πολιτικών, οικονομικών ή ψυχολογικών σκοπών με 

τη χρήση νορθόδοξν μεθόδν κι τρόπν ενεργες σε εχθρι

κές, μφισβητούμενες ή ευσθητες πολιτικ περιοχές.

ΚΕΙΜΕΝΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Ππγεργου
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Ατές οι πιχιρσις λαβνον χρα 
κατ την διρκια ιρηνικς  πολικς 
πριδο ανξρτητα  σ σνδασ 
 πιχιρσις σβατικν δνων. 
Η σγκκριένη πιχρηση αποτλ την 
πρτη καταγγραένη ιστορικ ιδικ 
αροκνητη νέργια, η οποα ακη και 
σρα αποτλ αντικνο λέτης ως 
προς τον σχδιασ και την κτέλση.

Θση του οχυρου - στορκΑ στοχΑ 
Το οχρ Εben-Emael βρσκται π 

το λφο το Αγ. Πέτρο 5 χλ. ντια 
της ολλανδικς πλης Μaastricht και 10 
χλ. βρια της βλγικς πλης Liege, 
ν απέχι 30 χλ. απ την γρανικ 
πλη Aachen (ανατολικ) πο βρσκται 
π των Γρανοβλγικν σνρων. Την 
προδο το σοπολέο οι Βέλγοι πι-
σκασαν την γρα των οχρν της 
Liege και κατασκασαν και νέα βορι-
τρα των δη παρχντων, ατ την φο-
ρ  προσανατολισ ανατολικ, προς 
την Γρανα. Το οχρ Εben-Emael 
αποφασστηκ να κατασκαστ στον 
ανωτέρω λφο, ο οποος χ διαχωρι-
στ στη έση λγω το πρσφατα κατα-
σκασένο καναλιο το «Αλβέρτο» 
(Αlbert canal), το οποο ρέι παρλληλα 
 τον ποτα Μeuse (σχδ.1).

Λγω της οδέτρης στσης πο τη-
ροσ το Βέλγιο στα τέλη της δκατας 
το ΄30, ο οπλισς το οχρο αποφα-
σστηκ να ην αποτλται απ προβ-
λα, το βληνκές των οποων θα έφταν 
έχρι την γρανικ πλη Aachen. Στις 
3 Σπτβρο 1939, η Γαλλα και η Αγ-
γλα κρξαν τον πλο στην Γρανα 
λγω της ισβολς της τλταας στην 
Πολωνα. Η νοιξη το 1940 βρκ τος 
Σχος ανπτγένος στην βρια 
Γαλλα αναένοντας πιθτικ νέργια 

των Γρανν προς τα δτικ,  πιθαν-
τρη κατθνση διαέσο Ολλανδας 
και βριο Βλγο.

τροπο νργΑσ
 γεμνών

Οι Γρανο χαν το πλονέκτηα τι 
τ τον Α΄ΠΠ δηιοργησαν έναν νέο 
στρατ  οντέρνα για την ποχ λικ 
και κρως  διαφορτικ στρατιωτικ 
σκέψη, η οποα βασιζνταν στος ξς 
τρις παργοντς:

 σχρ σγκντρωτικ πιθτικ 
νέργια.

 Μηχανοκνηση ονδων  βση 
τα τθωρακισένα, ικανν να κτλέσον 
διισδσις σ βθος ποστηριζνς 
απ την αροπορα (blitzkrieg).

 καν διοκηση η οποα αναλβα-
ν ρσκα και πρωτοβολς.

Αρχικ το σχέδιο νργας των Γρ-
ανν (Οκτ. ΄39) βασζονταν στο ισχρ 
δξι (βριο) πλρ (von Bock)  8 
απ τις 10 τθωρακισένς ραρχς 
(Οδα Στρατιν Β). Στο κέντρο (von 
Rundstent)  2 τθωρακισένς ραρ-
χς (Οδα Στρατιν A)  αποστολ 
την προστασα απ αριστρ (ντια) το 
ανωτέρω δξιο πλρο. Τέλος ντια, 
απέναντι απ την γρα Μaginot θα 
νργοσ ο von Leeb (Οδα Στρατιν 
C), (σχδ.1). Τον ανοριο το 1940, τ 
απ αναγκαστικ προσγωση γρανι-
κο αροσκφος στην Ολλανδα, πρι-
λθαν στα χέρια της βλγικς πηρσας 
πληροφοριν σχέδια τα οποα αποκλ-
πταν τις προθέσις των Γρανν σ τι 
αφοροσ την σχδιαζνη πθση. 
Κατπιν τοτο, ο Χτλρ αποφσισ να 
ιοθτσι το προτιννο σχέδιο νρ-
γας το von Μanstein (πιτλρχης της 
Οδας Στρατιν Α) το οποο βασζονταν 
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αρχικ στην ξαπτηση των σαχικν 
δνων τι η κρια προσπθια των 
Γρανν θα ξακολοθοσ να ναι 
βρια. Ατ θα χ ως σνέπια την 
σγκέντρωση το κρο έρος των Σ-
χων πο βρσκονταν ανπτγένοι 
στην βρια Γαλλα, στο βριο Βέλγιο 
και στην Ολλανδα. Η κρια προσπθια 
των Γρανν τατέθηκ στο κέντρο, 
πο καταλαβνοντας τις γέφρς το 
ποταο Meuse και διαέσο των Αρδ-
νν, θα κινονταν ταχέως δτικ προς 
την Αbberville και τον ποτα Somme 
στην Βρια θλασσα (σχδ. 1). Μ ατν 
τον τρπο οι Γρανο πδωκαν την 
αποκοπ το κρο σατος των σ-
αχικν δνων απ την Γαλλα και 
στην σνέχια την κκλωση το σ σν-
δασ  τις γρανικές δνις στον 
βορρ (Οδα Στρατιν Β). Η τλταα 
ανέλαβ τρα την προστασα το δξιο 
πλρο της Οδας Στρατιν Α και τον 
φλκσ  τατχρονη αγκστρωση 

των σαχικν δνων στο βριο 
Βέλγιο και στην Ολλανδα. Η ανακατα-
νο δνων και έσων έπρπ να 
έχι ολοκληρωθ στις αρχές Μαΐο. Το 
ανωτέρω σχέδιο βασζονταν στην ταχα 
κνηση ηχανοκιντων ονδων διαέ-
σο των Αρδνν και στηρζονταν στην 
ταχα διέλση το ποταο Meuse πριν 
οι Σαχικές δνις προλβον να 
αναπτχθον στην πριοχ.

 γάων

Οι Γλλοι τ τον Α΄ΠΠ θωρονταν 
α πρδναη  έναν απ τος καλτ-
ρος για την ποχ στρατος. Η στρα-
τιωτικ σκέψη στην Γαλλα βασζονταν 
στος ξς παργοντς:

 Η να θωρονταν προτιτρη 
της πθσης.

 Δνονταν έφαση στην διατρη-
ση σνχνης και σταθρς αντι-
κς γρας  χρησιοποηση γκο 
προβολικο, ν τα ρατα χρησιο-

Σχεδ. 1
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ποιονταν νο για ποστριξη το π-
ζικο και για αναγνωρσις.

 Η αροπορα χρησιοποιονταν 
νο για βοβαρδισος και για ανα-
γνωρσις και χι για ποστριξη των 
χρσαων πιχιρσων.

Το σχέδιο νας στηρζονταν στην 
ντπωση πο χ δηιοργηθ, τι η 
κρια γρανικ πθση θα κδηλνο-
νταν βρια έσω Ολλανδας και Βλγο. 
Για τον σκοπ ατ οι γαλλοβρτανικές 
δνις χαν αναπτχθ στην βοριοα-
νατολικ Γαλλα,  ισχρ το αριστρ 
τος πλρ, στ σ πρπτωση γρα-
νικς πθσης να κινηθον ντς Βλγο 
καταλαβνοντας την γρα Namur-
Antwerp έχρι την Breda της Ολλανδας, 
κλνοντας το κν ταξ Antwerp και 
θλασσας. Το σχέδιο ταν αντικο 
χαρακτρα,  σκοπ την ανακοπ της 
γρανικς πθσης και την παρπ-
διση της κατληψης των λιανιν της 
Βριας Θλασσας. Για την λοποηση 
το σχδο, ο Γλλος αρχιστρτηγος 
Gamelιn βασζονταν στην προπθση 
τι η γρα των οχρν των Βέλγων και 
κρως το Εben-Emael, θα ανέκοπτ την 
γρανικ πθση για τολχιστον πέντ 
ηέρς, χρνος ο οποος θα ταν αρκτς 
για τος Σχος να αναπτξον τις δ-
νις τος στο Βέλγιο, ν θωρονταν 
αδνατο για ηχανοκνητς δνις να 
κινηθον διαέσο των Αρδνν.

 Βέγων

Οι Βέλγοι στριζαν την να τος 
στις Αρδένς και στον ποτα Μeuse. 
Βοριοδτικ, η κρια γρα νας 
ταξ Namur και Antwerp αποτλοσ 
την κρια αντικ προσπθια, ν ανα-
ένονταν να νισχθ σα τ την 
κδλωση της γρανικς πθσης απ 

τα γαλλοβρτανικ στρατατα. 

ben-emael - πργρΑφη οχυρου
Η θέση κατασκς το οχρο απο-

φασστηκ σ σνδασ  την κατα-
σκ το καναλιο (Αlbert canal) και 
πρσφρ οναδικ έλγχο της γρω 
πριοχς, τσο ντια και ανατολικ, σο 
και βρια προς Μaastricht, καλπτοντας 
τις γέφρς το ποταο Μeuse, σο και 
τις παρακνς οδσις.

Το οχρ χτστηκ ταξ 1932-1935 
και κστισ 250 κ. βλγικ φργκα (ψη-
λ για την ποχ ποσ), σ σχα ισοσκ-
λος τριγνο  διαστσις, σ κτοψη 
δφος, βσως τριγνο 800. και 
ψος τριγνο 900. Η ξωτρικ πι-
φνια το λφο πο πρικλι ναι 
75 στρέατα, ν η πγια κατασκ 
έχι έκταση 45 στρέατα (σχδ. 2). Βο-
ριοανατολικ διέρχται το τχνητ κα-
νλι (Αlbert canal), ν ντια κατασκ-
στηκ αντιαρατικ τφρος και πδια 
τα οποα καλπτονταν απ θέσις πλων 
έσα απ το οχρ.

Το προσωπικ πο απαιτονταν για 
την πνδρωση (φρορ) αποτλονταν 
απ 1200 νδρς  διοικητ Ταγατρ-
χη. Η φρορ ποδιαιρονταν ως ξς:

 Δο τατα 500 ανδρν έκαστο 
για την πνδρωση των προβλων (π-
ροβολητές), τα οποα ναλλσσονταν αν 
βδοδα απ γιτονικ στρατπδο.

 να τα 200 ανδρν για τχνικ 
ποστριξη, το οποο διέν σ καταλ-
ατα πλησον της ισδο το οχρο.

Ο οπλισς το οχρο αποτλο-
νταν απ θωρακισένος πργος π-
ροβλων στην πιφνια το οχρο 
και τσιντένια οχρ (blocks) στην π-
ρτρο αλλ και στην πιφνια, τα 
οποα λα πικοινωνοσαν ταξ τος 
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πγια (φωτο 2). Η θωρκιση ταν ικαν 
να αντέχι λος τος γνωστος για την 
ποχ τπος βοβν και βλητων. Ο 
θωρακισένος πργος προβλων (Νο. 
120) αποτλοντων απ δο προβλα 
120 χιλ. ατοτο πληρσως (φωτο 
1),  δναττητα πριστροφς 360⁰, 
βληνκές 17.5 χλ. και αποτλοσ το 
πλέον ισχρ πλο το οχρο. Οι θωρα-
κισένοι πργοι προβλων «Βριος»  
Cupole Nord (ονοζονταν έτσι παρλο 
πο βρσκονταν νοτιοανατολικ) και 
«Ντιος»  Cupole Sud, διέθταν απ 
δο προβλα 75 χιλ. έκαστος,  δνα-
ττητα πριστροφς 360⁰ και βληνκές 
8 χλ. Επιπρσθτα, πρχαν λλς 4 
οχρωένς θέσις προβλων στην 
πιφνια το οχρο,  3 προβλα 
των 75 χιλ. έκαστη, πο κλπταν πρι-
τρικ γωνα 70ο και βληνκές 11 χλ., 
δο προσανατολισένς ντια προς το 

Vise (Vise 1, 2) και δο βρια προς την 
ολλανδικ πλη Maastricht (Maastricht 
1, 2). Επιπλέον πρχαν στην πιφνια 
δο πολβολα (Mi Nord και Mi Sud) για 
προστασα απ διισδσις πζικο απ 
βοριοδτικ.

Τέλος, στην πιφνια πρχαν και 
τρα θωρακισένα παρατηρητρια 
(Εben 1, 2, 3)  πρισκπια, τα οποα 
ξασφλιζαν παρατρηση προς λς τις 
κατθνσις, καθς και κποια ικονι-
κ για παραπλνηση. Τα τλταα δν 
πανδρνονταν.

Τα τσιντένια 10 οχρ (blocks) 
της πριέτρο διέθταν πολβλα και 
αντιαρατικ 60 χιλ. και κλπταν πλ-
ρως το οχρ απ κθ κατθνση,  
αλληλοκαλπτνα πδα βολς.

Το προσωπικ πνδρωσης για κθ 
θέση πιφανας  πριέτρο, ανέρχο-
νταν πρπο στα 25 τοα. Στην πιφ-

Εben Emael

Kανάλι «Αλβέρτου»

Κατεύθυνση
εισόδου DFS 230

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σημείο Προσγείωσης

DFS 230

Κατεύθυνση

προς στόχο:

Αριθμός TRUPP: 1-11

Σχεδ. 2
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νια και στην πρτρο πρχαν πσης 
παρατηρητρια και γλος αριθς 
θέσων χης, καθς και έξοδοι προσω-
πικο για τατα πζικο, πως πσης 
και έξοδοι ανγκης. λα τα παραπνω 
πικοινωνοσαν ταξ τος  τηλ-
φωνικές γραές. Την προστασα το 
οχρο σπλρωναν σρατοπλέγατα 
και ναρκοπέδια στρωένα στην πρ-
τρο και ακρι απ ατν, τα οποα κα-
λπτονταν  πρ απ το οχρ.

Εσωτρικ το οχρ ταν κατασκα-
σένο σ 3 ππδα. Το πρτο ππδο, 
σ βθος 60 . αποτλται απ χρος 
νδιαιτσων, στιατρια, νοσοκοο, 
χρος γιινς, αποθκς προαχικν 
και αποθκς γνικς χρσως, καθς 
και τον χρο της ηλκτρογνντριας.

Η τλταα παργαγ ηλκτρικ 
νέργια για φωτισ, λιτοργα το 
ανλκστρα προαχικν καθς και 
της αντλας αέρα πο χρησιοποιονταν 
για την τροφοδοσα το οχρο  αέρα 
απ το πριβλλον.

Το δτρο ππδο, πο βρσκται 
σ βθος 40 .  σραγγς κος 
4 χλ., ξασφλιζ πρσβαση σ λα 
τα τσιντένια οχρ της πριέτρο. 
Εσωτρικ ατν πρχαν διπλές θω-
ρακισένς πρτς και τοχοι  α-
σακος, οι οποοι απονωναν το 
κριο οχρ σ πρπτωση κατληψης 
κποιο απ τα πριφριακ (blocks). 
Και σ ατ το ππδο σναντ απο-
θκς προαχικν, ανλκστρς, 
αντλς αέρα καθς και νδισος 
χρος πο πρχαν φλτρα για τον 
καθαρισ το αέρα, σ πρπτωση πο 
ο χθρς χρησιοποιοσ αέρια.

Στο τρτο ππδο (αντρο) πρ-
χον οι θωρακισένοι πργοι προβλων 
και δο πολβολα. Οι πρτοι χαν 

σστηα ατοτο πληρσως. Η π-
ριστροφ και ανψωση γνονταν  ηλ-
κτροδραλικ σστηα ν διέθταν 
σστηα ξαγωγς των αρων πο παρ-
γονταν απ την κπρσοκρτηση.

Σνολικ οι σραγγς έχον κος 
5 χλ., ν για να πρπατσι κποιος 
πρνντας απ λς τις θέσις απαιτται 
χρνος 3 ωρν.

τρτοτητΑ του οχυρου
Στο οχρ δν χ προβλφθ κα-

νένας τρπος αντδρασης για αροκ-
νητη νέργια απ τον χθρ, παρλο 
πο στην ππδη πιφνια το πρχ 
ικανς χρος, ο οποος πριλβαν και 
γπδο ποδοσφαρο για θληση το 
προσωπικο. Βέβαια έχρι κνη την 
ποχ η κτέλση αροκνητης φδο 
ταν αδιανητη. Παρλα ατ πρχ 
στα σχέδια ο ανφοδιασς το οχρο 
απ αέρος σ πρπτωση ανγκης. Κ-
ποια πρισκπια παρατρησης δν χαν 
τοποθτηθ, πως και αρκτ τηλέφωνα 
χαν ταφρθ στην πρτη γρα. 
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Τα προβλα δν χαν δναττητα προ-
σβολς το γρανικο δφος, λγω 
της οδέτρης στσης πο τηροσ το 
Βέλγιο, πως έχι δη αναφρθ, ν δν 
πρχ πρκια σ βλατα 120 χιλ.

Το σστηα ανακκλωσης αέρα ταν 
παλαι και παροσαζ δσλιτοργ-
ς  αποτέλσα να πρχι έξαρση 
ασθνιν το αναπνστικο σ γλο 
αριθ ανδρν.

Σποδαιτρο ιονέκτηα αποτλο-
σ η ανπαρκς κπαδση το προσωπι-
κο, καθσον ταν προβολητές χωρς 
καθλο κπαδση πζικο. Ο γλος 
αριθς αδιν πο χ δοθ πέτιν 
το πρβληα ικανς πνδρωσης.

Οι κοιτνς πο βρσκονταν ξωτρι-
κ της κριας ισδο κκννονταν σ 

Φωτο 1
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πρπτωση σναγρο και το προσωπι-
κ των πολβολων το νω πιπέδο 
ταν πθνο για την ταφορ διαβαθ-
ισένων γγρφων και λικν ντς το 
οχρο,  το σκπτικ τι κνοι θα 
πλέκονταν τλταοι σ χη σ α 
πιθτικ νέργια το χθρο απ την 
ξηρ. Στην πραγατικτητα έγιν το αντ-
θτο καθσον ατο θα έπρπ να ναι 
οι πρτοι πο θα αντιλαβνονταν την 
αροκνητη έφοδο των Γρανν.

Ο διοικητς το οχρο Τχς Jean F. 
L. Jottrand τατέθηκ στο οχρ τον 
ονιο το 1939, ν απ τος 28 αξιω-
ατικος οι 17 ταν έφδροι. Απ το σ-
νολο των οπλιτν οι πρισστροι χαν 
τατθ στο οχρ πριν απ λγος 
νς και κανένας δν χ πιρα σ 
αγνα πζικο.

σχδο γρμΑνν στην προχη γυρ
Απο το οχυρο

Ατ προέβλπ την πιθτικ νέργια 
των γρανικν στραττων δτικ των 
 γρανοβλγικν σνρων και την ταχα 
διέλση το ποταο Μeuse απ τις γέ-
φρς Veldwezelt,Vroenhoven και Kann, 
πριν ατές καταστραφον απ τον βλγικ 
στρατ στ να ην ανακοπ ο ρθς 
προέλασης και ν σνχα η κνηση προς 
τα δτικ για τη αποκοπ και κκλωση των 
σαχικν δνων στο βοριοδτικ 
Βέλγιο. Το «κλιδ» για το ανωτέρω σχέ-
διο αποτλοσ η κατληψη το οχρο 
Εben-Emael και οι γέφρς το ποταο 
Μeuse πο λέγχονται απ ατ.

Λγω το οχρο αλλ και των προ-
σχδιασένων καταστροφν πο θα νρ-
γοποιονταν απ τον βλγικ στρατ σ 
πρπτωση κδλωσης σβατικς πθ-
σης, αποφασστηκ η πιχρηση να γνι 
 ανορθδοξη νέργια. Η νέργια ατ 

πριλβαν την χρησιοποηση ανο-
πλνων για την αθρβη ταφορ το 
προσωπικο π  πλησον των στχων 
(οχρ - γέφρς). Στα ανοπλνα τπο 
42 DFS 230 (φωτο 5) έγιναν τατροπές 
στ να πορον να πιβραδνον σ ι-
κρτρη απσταση κατ την προσγωση 
τος σ γρ χρτο. Μ ατν τον τρπο 
πιτγχνονταν αιφνιδιασς και σγκέ-
ντρωση προσωπικο και έσων, π το 
αντικινικο σκοπο, καθσον θα ταν 
δνατ η θικτη κατληψη των γφρν 
θικτων, αλλ και η ταφορ των τπο-
ποιηένων κολων γιστων (φωτο 4) 
βρος 50 κιλν έκαστο (νέα έθοδος) 
πλησον των θωρακισένων πργων προ-
βλων αλλ και των τσιντένιων οχρν 
πο έλγχαν την πριοχ. Η προσγωση 
των ανοπλνων σχδιστηκ να γνι 
ξηρατα (04:25΄) της 10 Μαΐο 1940, 
5΄ πριν οι γρανικές δνις πρσον 
τα σνορα. Τον σχδιασ ανέλαβ ο 
διοικητς της 7ης αροπορικς ραρχας 
Στρατηγς Student.

Η απογωση θα γνονταν απ δο α-

Φωτο 2
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ροδρια πλησον της Κολωνας 75 χλ. 
απ τα σνορα. Η ναέρια πορα θα ση-
ανονταν π το γρανικο δφος 
 φωτισ έχρ τα σνορα, δχνοντας 
έτσι την κατθνση. Τα ανοπλνα θα 
ταν αγκιστρωένα ν πτση έσω κα-
λωδο απ τρικινητρια ταφορικ α-
ροπλνα JU-52 (φωτο 6). Τα καλδια θα 
λνονταν πνω απ την γρανικ πλη 
Aachen, πλησον των σνρων, σ ψος 
2500 . και ν σνχα θα κινονταν 

προς τος στχος διανοντας ια απ-
σταση 30 χλ.  ταχτητα 124 χλ/ρα. 
Εχ πολογιστ τι η πτση των ανο-
πλνων θα διαρκοσ 12΄-15΄.Τέλος, τα 
ανοπλνα φτνοντας πνω απ τος 
στχος σ ψος 300 ., θα κτλοσαν 
α στροφ στ να προσγιωθον  
κατθνση απ δτικ. 

Σ κθ ανοπλνο θα πρχαν 8-10 
νδρς. Αποστολ ατν πο χαν στχο 
τις τρις γέφρς ταν η κατληψη τος 
και η απνργοποηση των κρηκτικν 
γιστων πο χαν προτοποθτηθ 
απ τος Βέλγος, ν ατν πο θα προ-
σγινονταν στο οχρ η καταστροφ 
των προβλων πο έλγχαν την πριοχ 
και των παρατηρητηρων πο πρχαν σ 
ατ.Τέλος, λοι θα έπρπ να διατηρ-
σον τις θέσις τος έχρι αφξως το κ-
ρο σατος των γρανικν δνων 
πο θα προέλαναν απ τα σνορα.

Μτ την έναρξη της πιχρησης 
(04.30 + 40΄), αναένονταν νισχσις 
απ αλξιπτωτιστές και απ το πρτο 
φως αροπορικ ποστριξη και πρ 
προβολικο.

Για την διξαγωγ της πιχρησης 
σγκροτθηκ τον Νοέβριο το 1939 
η δναη για την διξαγωγ της πιχ-
ρησης αποτλονη απ:

 να λχο (+) το 1ο Σντγατος 
Αλξιπτωτιστν (I/FJR 1).

 Μα διοιρα Μηχανικο (I/FJR 1).
 Μα ονδα ανοπλνων (42 DFS 230).
 Μα ονδα ταφορικν αρο-

πλνων JU-52.
 ναν νισχένο λχο ανιχντν2

 Προσωπικ δφος,
χωρισένη πως παρακτω:

Φωτο 3

Φωτο 3

2 Ο λχος ανιχντν προέρχονταν απ το 4ο Reconnaissance Battalion το οποο σ σνργασα  ιδικ 
τατα (Brandenburgers) χαν αναλβι την ξασφλιση λων των γφρν το ποταο Μeuse «Τhe 
Brandenburgers-Global Mission», Franz Kurowski
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To τα Granit,  στχο το οχρ, 
κατανθηκ σ 11 ανοπλνα. Κ-
θ ανοπλνο αποτλοσ α οδα 
(Τrupp). Ο ξοπλισς πριλβαν 
σνολικ 6 πολβλα, 18 ποπολβλα, 
54 τφέκια και 85 πιστλια. Σνολικ 
τέφραν 30000 σφαρς, 2401 κιλ 
κρηκτικν και γλο αριθ χιροβο-
βδων, ργαλων, φωτοβολδων, καθς 
πσης ασρατο και σηας.

Τα τποποιηένα κολα γσατα 
πο χρησιοποιθηκαν αποτέλσαν λ-
λη ια καινοτοα, καθσον παρλο πο 
ταν γνωστ η αποτλσατικτητα τος 
απ το 1888 και ξλχθηκαν το 1910 
απ τον Γραν Νeumann, δν χαν 
χρησιοποιηθ θοδικ και στρα απ 
σχδιασ. τσι  την χρση τος θα 
ταν δνατ η διτρηση της ταλλικς 
και τσιντένιας προστασας των προ-
βλων το οχρο πο οσιαστικ θα 
τα καθιστοσ κτς χης.

Η προτραιτητα στην καταστροφ 
των στχων ταν αρχικ τα πολβολα 
της πιφνιας, τα οποα θα απιλοσαν 
την αροκνητη δναη κατ και κρως 
τ την προσγωση. Ακολοθως θα κα-
ταστρέφονταν τα παρατηρητρια τα οποα 
αποτλοσαν τα «τια» το οχρο αφο 
θα ποροσαν να κατθνον τα πρ 
των προβλων. Τέλος, θα προσβλλο-
νταν τα προβλα της πιφνιας και σα 
απ τα πριτρικ οχρ (blocks) ταν σ 
θέση να προσβλον  πρ τις γέφρς 
και τις προσβσις των γρανικν δν-
ων πο θα προέλαναν.

η κπΑδυση
Απ την σγκρτηση της (Νο. ΄39) 

η δναη κπαιδονταν σνχς σ 
διαφορτικές πριοχές πο προσοοα-
ζαν στον στχο, τσο στην χρση των 
ανοπλνων σο και σ οτιδποτ σχτι-
κ  την αποστολ. Η κπαδση ταν 
οαδικ (πληρατα αροσκαφν  το 
προσωπικ πο θα τφρ το καθένα) 
σο και ατοικ, αφο ο κθ νδρας 
στο τέλος γνριζ να χρησιοποι ρι-
στα χι νο τα δικ το έσα αλλ και 
ατ (οπλισς και ταφορικ) πο 
χρησιοποιοσ ο βλγικς στρατς. Οι 
πιλτοι των ανοπλνων ταν σ θέση 
να κτλον τι ακριβς και οι πλοιποι 
νδρς το τατος.

Σ λη την διρκια της ξηνης κ-
παδσης τηρθηκ απλτη στικτη-
τα σ τι αφορ τον στχο, ο οποος ανα-
κοινθηκ στο προσωπικ την τλταα 
ηέρα. Το προσωπικ σ λο το διστηα 
της κπαδσης ταν αποονωένο, δν 
έφρ διακριτικ και δν έπαιρν δια. Η 
ποιν για οποιαδποτ αναφορ σχτικ 
 την κπαδση σ σχτος τιωρο-
νταν  θνατο. Εναι χαρακτηριστικ 
τι οτ οι διοικητές των αροδροων, 
πο έγιν το γαλτρο έρος της κ-
παδσης και οι απογισις, δν γνρι-
ζαν τποτα για τον λγο της κπαδσης 
και πολ πρισστρο για την αποστολ. 
Τα τατα διέθταν πληροφορς και 
αροφωτογραφς των στχων, στοιχα 
τα οποα νηρνονταν σνχς έχρι 
την έναρξη της πιχρησης. 

Στχος Κωδκή νομσ νεμοπλν κο/ οπλτες

Οχρ Εben-Emael Granit 11 2/88

Γέφρα Veldwezelt Stahl 9 1/91

Γέφρα Vroenhoven Beton 11 5/129

Γέφρα Kanne Eisen 10 2/88
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κτλση τησ πχρησησ
Η ανακονωση στις 9 Μαΐο το χρ-

νο και το τπο της πιχρησης 
ακοστηκ σαν λτρωση τ απ 6 
νς απονωσης και σκληρς κπα-
δσης για το προσωπικ. Η απογω-
ση έγιν στις 03.30 π. της 10 Μαΐο 
και η προσγωση στος στχος στις 
04.25 π. Οι γέφρς Veldwezelt και 
Vroenhoven (φωτο7) κατλφθησαν 
θικτς ν η γέφρα Kanne (φωτο 
8) καταστρφηκ απ τος Βέλγος οι 
οποοι χαν πλακ σ χη  τος 
Γρανος στην γρω της πριοχ.

Απ τα 11 ανοπλνα πο χαν 
σχδιαστ να προσγιωθον ντς το 
οχρο Εben-Emael, τα 9 το κατρθω-
σαν (σχδ. 2). Το καλδιο το ανοπλ-
νο το διοικητ, πλγς (ΜΧ) Witzig, 
έσπασ πνω απ την Κολωνα καθς 
το αροπλνο έκαν απτοο λιγ για 
να αποφγι την σγκροση  λλο. Το 
ανοπλνο το (Τrupp 11) προσγι-
θηκ σ χωρφια και ο διος κινθηκ 
αρχικ  ποδλατο πσω στο αρο-
δριο, πο  οχατα πο ζτησ 
ρολκησ το ανοπλνο το και  
νέο καλδιο απογιθηκ για να προ-
σγιωθ στον στχο στις 08.30. Στο τα-
ξ ο ποδιοικητς το τατος, Αλχας 
Wenzel, ανέλαβ την διοκηση. να λλο 
ανοπλνο απαγκιστρθηκ νωρτρα 
 αποτέλσα να προσγιωθ κοντ 
στην πλη Duren, 20 χλ. ακρι. Το 
προσωπικ το κινθηκ  τις πγις 
προλανοντς δνις και κατρθωσ 
να φτσι στο οχρ στις 11.30 π.

Οι Βέλγοι το οχρο πο αντλ-
φθησαν τα ανοπλνα λγο πριν την 
προσγωση τος το ανέφραν τηλφω-
νικ, ως η διαταγ πο πραν ταν 
να ην αρχσον πρ έχρι να ανα-

γνωρισθ η ταττητα τος, καθσον 
αρχικ δθηκ η ντπωση τι ταν 
βρτανικ, αφο έρχονταν  κατθν-
ση απ δτικ. ταν έγιν αντιληπτ 
η θνικτητα τος και διατχθηκ η 
προσβολ τος ταν πολ αργ, ιας 
και τα τλταα προσγινονταν ν 
τα πρ πο κτλέστηκαν δν χαν 
σηαντικ αποτλέσατα.

Κθ ανοπλνο πο προσγιθη-
κ στο οχρ χ έναν κριο στχο και 
έναν δτροντα οι οποοι έπρπ 
να καταστραφον γργορα διτι τ 
απ 60΄ αναένονταν νισχσις και 
αντδραση απ πλρς Βέλγων τ 
τον αρχικ αιφνιδιασ. Στα πρτα 10΄ 
τα τσιντένια προβολα Μaastricht 1 
και Μaastricht 2, καθς και λλα τρα, 
πως και οι θωρακισένοι πργοι π-
ροβλων, χαν καταστραφ απ τις 7 
οδς. Οι λλς δο οδς (Τrupp 6 
και 7) κατέστρψαν αρχικ δο θωρα-
κισένος πργος παρατηρητηρων, 
οι οποοι ταν τλικ ικονικο και ν 
σνχα κατθνθηκαν στο βριο 
προβολο. 

Η οδα Τrupp 4 προσγιθηκ 100 
. απ τον στχο της, το τσιντένιο οχ-
ρ (Mi Nord) το οποο κατέστρψ αρχικ 
ρχνοντας έσα κρηκτικ και στην σνέ-
χια  χρση δο κολων γιστων 
ξωτρικ και ένα στος σωτρικος 
χρος. Το κατστραένο κτριο χρη-
σιοποιθηκ ως σταθς διοικσως 
έχρι το πέρας της πιχρησης. 

Η οδα Τrupp 9 προσγιθηκ 50 . 
απ τον στχο της, το τσιντένιο οχρ 
(Mi Sud) το οποο κατέστρψ  κολα 
γσατα. Οι Βέλγοι δν χαν προλβι 
να το πανδρσον.

Η οδα Τrupp 2 δν προσγιθηκ 
καθσον πως αναφέρθηκ αποκλλη-
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σ το καλδο ρολκησης νωρτρα 
και προσγιθηκ αλλο. Ο στχος της, 
το θωρακισένο προβολο Cupole 
120 (δο δδα προβλα 120 χιλ.), 
αρχικ δν προσβλθηκ. Στις 05.35 οι 
Γρανο κατστρψαν το ένα απ τα 
δο προβλα. Στις 08.00 ο Βέλγος πι-
κφαλς το προβολο ζτησ δια 
για κτξση πρν προς την γέφρα 
Vroenhoven αλλ δν πρ απντηση, 
ν ο διος δν πρ πρωτοβολα να 
κτοξσι πρ ιας και δν γνριζ 
τις ακριβς θέσις φλιων και χθρο. 
Το δτρο προβλο καταστρφηκ 
απ τος Γρανος στις 09.30 χωρς 
να έχι ρξι καα βολ.

Το βριο θωρακισένο οχρ προ-
σβλθηκ αέσως τ την προσγωση 
απ την οδα Τrupp 8 και καταστρ-
φηκ ντλς στις 05.45  δτρο 
κρηκτικ γέισα χωρς να πορέσι 
να πραγατοποισι βολ.

Το θωρακισένο προβολο στα ανα-
τολικ (Αlbert canal), προσβλθηκ απ 
την οδα Τrupp 5 στις 05.35. Η έκρηξη 
δν προκλσ σοβαρές ζηιές  αποτέ-
λσα ατ να χται κτλντας γ-
λο αριθ παρατηρονων βολν.

Η οδα Τrupp 3 προσγιθηκ 80 . 
απ τον στχο της, το τσιντένιο οχρ 
Μaastricht 1 το οποο προσέβαλ σα 
 χρση δο κολων γιστων θέτο-
ντας τα προβλα το κτς χης.

Η οδα Τrupp 1 προσγιθηκ δπλα 
απ τον στχο της, το τσιντένιο οχρ 
Μaastricht 2, και πρσβαλ  κολο γέ-
ισα το παρατηρητριο το. Οι Βέλγοι 
το απονωσαν σωτρικ και αποσρ-
θηκαν στο σωτρικ το οχρο.

Το τσιντένιο οχρ Vise 1 (φωτο 3) 
αποτλοσ και ατ κριο στχο της 
οδας Τrupp 2, η οποα δν προσγι-

θηκ στο οχρ, αλλ και δτροντα 
στχο της οδας Τrupp 10, η οποα 
και το προσέβαλ αναγκζοντας τος 
Βέλγος να αποσρθον στο σωτρικ 
το. Αργτρα, οι τλταοι πνδρω-
σαν τις θέσις, τος κτλντας ρικές 
βολές για να καταστραφ ολοσχρς 
απ τος Γρανος στις 13.00 της δια 
ηέρας. Τα προβολα πο δν χαν 
προσβληθ κατ την νχτριν πιχ-
ρηση καταστρφηκαν το πρω,  το 
τλταο να σιγ στις 13.30.

Στο τσιντένιο οχρ Vise 2 δν έγι-

Φωτο 5

Φωτο 6
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ν καα νέργια καθς λγω θέσως 
και προσανατολισο δν πηρέαζ την 
κατσταση.

Στο τσιντένιο οχρ Block 01, το 
παρατηρητριο το καταστρφηκ 
απ την οδα Τrupp 5 θέτοντς το ο-
σιαστικ κτς χης.To διο έγιν και 
 το παρατηρητριο το Block V.

M το πρτο φως, η γρανικ α-
ροπορα ρχισ τις προσβολές  αρο-
πλνα καθέτο φορσως Stukas στα 
σηα το οχρο πο δν πρχαν 
γρανικές σηας.

Στις  08.30 το ανοπλνο το 
πλγο Witzig  την οδα Τrupp 11 
προσγιθηκ και ανέλαβ την διοκη-
ση το τατος. Καθλη την διρκια 
της ηέρας (10 Μαΐο) πρχ έντονη 
ανησχα στος Γρανος, για απ-
πιρα κδλωσης αντπθσης απ 
πλρς Βέλγων, ιας και οι τλτα-
οι πολογζονταν πρπο στος 600 
ντς το οχρο και πολλο πρισσ-
τροι στα γιτονικ στρατπδα. Οι 
Γρανο πο βρσκονταν ντς το 
οχρο, λγω απωλιν και της η 
φιξης της οδας Τrupp 2, δν ταν 
πρισστροι απ 60. Η κατσταση 
πιδιννονταν και λγω της καθ-
στέρησης των χρσαων δνων, 
πο προέλαναν ντς το Βλγο, να 
αφιχθον στην πριοχ το οχρο λ-
γω καταστροφς της γέφρας Kanne.

Το βλγικ προβολικ βοβρδισ 
το οχρ, ως οι Γρανο βρκαν 
προστασα στις κατστραένς απ 
ατος οχρσις. Ο βοβαρδισς 
ατς σνχστηκ σ λη την διρκια 
της ηέρας και σ σνδασ  την 
παροσα της γρανικς αροπορας, 
απέτρψ το βλγικ πζικ να νργ-
σι αντπθση για ανακατληψη της 
πιφανας το οχρο.

Τλικ η αντπθση των Βέλγων δν 
έγιν ποτέ και το πρω (05.00) της ποέ-
νης (11 Μαΐο) έφτασ στο οχρ ένα 
τγα Γρανν3.

Η παρδοση το οχρο έγιν την 
11 Μαΐο στις 12.15 απ τον διοικητ 
το οχρο. Το προσωπικ πο αιχα-
λωτστηκ ταφέρθηκ στην Γρανα, 
πο και παρέιν αιχλωτο έως το 
τέλος το πολέο, ιας και χαν γνι 
ρτρς το τρπο νργας των 
Γρανν και η απλθέρωση τος θα 
τον αποκλπτ στος Σχος. 

Οι Γρανο πο έλαβαν έρος στην 
πιχρηση κατ το οχρο Εben-Emael, 
παρασηοφορθηκαν απ τον Χτλρ  
τον Σιδηρον Σταρ 1ης τξης.

Οι Βέλγοι κατ την πιχρηση στο 
οχρ χαν 24 νκρος, ιας και τ 
τις πρτς κρξις οι πρισστροι κα-
τέφγαν στο σωτρικ, ν οι Γρανο 
χαν 6. Σνολικ οι νκρο φανονται 
στον ακλοθο πνακα:

Στχος / Κωδκς δνμης Βέλγο Γεμνο

Οχρ Εben-Emael / Granit

Γέφρα Veldwezelt / Stahl

Γέφρα Vroenhoven / Beton

Γέφρα Kanne / Eisen

24

110

147

216

6

7

7

22

3 Army Sapper Battalion 51,«Special Operations in Ancient and Modern Times», Lohn Arquila
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δΑπστσσ - συμπρΑσμΑτΑ
Το οχρ χ την φη το ισχρ-

τρο στον κσο κνη την ποχ. 
Το γγονς τι σ 15΄ «σγησ και τ-
φλθηκ», ν παραδθηκ το προ-
σωπικ το 36 ρς τ την πθση, 
χ αρνητικ πδραση στο ηθικ των 
Σχων. Πέρα απ ατ δν στθηκ 
ικαν να κπληρσι κατ΄ λχιστο την 
αποστολ το, πο ταν να ανακψι 
την γρανικ προέλαση και να δσι 
χρνο στος Σχος να αναπτξον 
τις δνις τος στο Βέλγιο.

Η αντατη βλγικ διοκηση θ-
νται για την λλιπ πνδρωση το, 
καθσον γνριζ την στρατηγικ σηα-
σα της θέσης το και την σηασα της 
αποστολς το. Η κατσταση πιδιν-
θηκ και λγω των πολλν αποσιν 
(δις - αναρρωτικές), ν το προ-

σωπικ πο χ αποσπαστ κ απ 
λλς ονδς δν ταν το καλτρο, 
το αντθτο λιστα.

Το γγονς τι το οχρ απχ 35 
χλ. απ τα σνορα  την Γρανα, 
καθς και τι ποτέ στο παρλθν δν 
χ γνι αροκνητη καταδρο ατς 
της ορφς, οδγησ τος Βέλγος να 
θωρον τι θα πρχ αρκτς χρνος 
αντδρασης τ τον σναγρ, ν δν 
ασχολθηκαν καθλο  την πρπτωση 
απιλς απ τον αέρα.

Η αχητικτητα το οχρο ινο-
νταν απ την έλλιψη τητων ικανν 
να κτλέσον αγνα πζικο, πλησον 
το οχρο σ πρπτωση απιλς, κα-
θς και απ την η κπαδση των π-
ροβολητν σ τέτοιο δος αγνα. 
Εν οι Βέλγοι κτλοσαν οργανωένη 
αντπθση το πρω της 10 Μαΐο, θα 

Φωτο 7
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ήταν σ θέση να ξοδτρσον τος 
Γρανος και να χρησιοποισον τα 
προβλα πο ακα δν χαν κατα-
στραφ.

Οι πικοινωνς δικπησαν καθσον 
τα καλδια πικοινωνας ταν ναέρια 
και καταστρφηκαν απ κρξις και 
δολιοφθορές, ν η έλλιψη σσκν 
τηλφνο πέτιν το πρβληα. Απο-
τέλσα ταν να ην γνι σα αντιλη-
πτ η τατχρονη νέργια στις γέφρς, 
στ να πορον να βλον ναντον 
τος, σα προβλα δν καταστρφηκαν 
απ τος Γρανος.

Η πρτη παφ  τος Γρανος, 
κτς το αιφνιδιασο, δηιοργησ 
σοκ στο προσωπικ πο θωροσ τι 
πρχ ασφλια στο οχρ και πως τ-
ποτα δν ταν δνατν να τος απιλσι 
ιδιατρα απ έσα.

Οι κρξις απ τα κολα γσα-
τα, πο δν προκλσαν καταστροφ 
των στχων, ξοδτέρωσαν το προσω-

πικ πο βρσκονταν σωτρικ των 
οχρωένων θέσων, λγω των θρα-
στων τσιέντο πο κτοξθηκαν, 
δηιοργντας παρλληλα πανικ ανα-
γκζοντας το προσωπικ το οχρο 
να γκαταλψι τις θέσις το και να 
αποσρθ στο σωτρικ.

Οι αροδιτητς της διοκησης το 
οχρο δηιοργοσαν σγχση, κα-
θσον ο διοικητς το οχρο ταν 
πθνος σφωνα  την αποστολ 
για παροχ πρν, πο το ζητο-
νταν, ως οι στχοι πιλέγονταν και 
αποφασζονταν η προσβολ τος απ 
τος διοικητές των γιτονικν ον-
δων στο έδαφος. ταν διατχθηκαν 
πρ το πρω της 10 Μαΐο, κατ την 
κδλωση της γρανικς πθσης 
απ λος τος διοικητές και απ κθ 
σχδν κατθνση, η κτέλση τος, 
ταν αδνατη γιατ γλος αριθς 
των προβλων χαν καταστραφ. 
Επιπρσθτα πρχ αδναα αξιο-

Φωτο 8
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γησης της αναγκαιτητας διθσης 
πρν,  αποτέλσα να πικρατσι 
σγχση.

Κατ τις πρτς στιγές της προσγω-
σης, οι πανδρωένς θέσις πολβλων 
στην πιφνια το οχρο δστασαν να 
βλον κατ των ανοπλνων αρχικ, 
διτι προσγιθηκαν  κατθνση απ 
δτικ, οπτ θωρθηκ τι πιθανν να 
ναι και σαχικ και αργτρα, ταν 
αποφσισαν να το κνον, δο απ ατ 
παροσασαν πλοκ.

Για την γρανικ πλρ, πέρα 
απ την τρστια σηασα πο χ η 
ξοδτέρωση το οχρο και η κατ-
ληψη θικτων των δο κ των τριν 
γφρν πο λέγχονταν απ ατ 
για την πιτχ φαρογ το σχδ-
ο τος, η κτέλση της πιχρησης 
χ θτικ αντκτπο στο ηθικ. Η α-
ροκνητη δναη πέτχ σ λχιστο 

χρνο κτι πο  σβατικ νέργια 
έοιαζ ακατρθωτο, ξοδτρνο-
ντας το θωρητικ ισχρτρο για την 
ποχ οχρ στον κσο. Οι Γρανο 
φροσαν τέλια ατ για τα οποα 
κπαιδονταν νς, πτχανοντας να 
αιφνιδισον τον αντπαλο, νργντας 
απ η αναννη κατθνση και 
 πρωττπο τρπο νργας. Κατρ-
θωσαν να πικαθσον π το οχρο 
και να το καταστσον η πιχιρη-
σιακ σ λχιστο χρνο. Ακολοθως, 
διατρησαν τος αντικινικος τος 
σκοπος και σννθηκαν  το κριο 
προλανον σα.

Η πιχρηση έχι χαρακτηριστ ως 
η πρτη αροκνητη νέργια γλης 
κλακας ιστορικ και οσιαστικ αποτέ-
λσ την απαρχ σχδασης και λοποη-
σης τέτοιο δος πιχιρσων.

Ο William McRaven4 στο βιβλο το 

4 Commander of U.S. Navy Seal Team Three, Master degree from Naval Postgraduate School. Rear Admiral 
William H. McRaven was designated as the Director of the NATO Special Operations Coordination Centre by the 
Supreme Allied Commander Europe on 22 December 2006. RADM McRaven currently Commands US Special 
Operations Command Europe (SOCEUR) in Stuttgart, Germany.
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SPEC OPS, αναοντας τις ιδικές πι-
χιρσις πο έλαβαν χρα απ τον Β΄ 
ΠΠ και τ, παραθέτι το παρακτω 
χαρακτηριστικ σχδιγραα θέλοντας 
να αποδσι γραφικ τος βασικος 
παργοντς πο πιδρον σ α τέτοια 
πιχρηση πικαλονος το παρδιγ-
α το Εben-Emael.

Στον οριζντιο ξονα φανται ο πα-
ργοντας χρνος, απ την στιγ πο 
το τα κδηλνι την νέργια το, 
ν στον κθτο η πιθαντητα πιτχ-
ας της αποστολς.

Η το των αξνων αποτλ το 
σηο PV (Point of Vulnerability)  Ση-
ο Τρωττητας και καταδικνται ως 
το σηο κνο της αποστολς, πο 
το καταδροικ τα κδηλνι την 
νέργια το στον αντικινικ σκοπ 
και πέραν ατο χρονικ αξνται η 
τρωττητ το απέναντι στον χθρ. 
Ο σγγραφέας πιλέγι να ορζι το 
σηο ατ ως την αρχ της πλοκς 
 τον χθρ, παρλο πο δναται και 
νωρτρα παργοντς να πηρσον 
την έκβαση της πιχρησης αρνητικ, 
αξνοντας την τρωττητα το τα-
τος. Ως Σχτικ προχ RV (Relative 
Superiority) ορζται σ α ιδικ πι-
χρηση, η κατσταση κατ την οποα 
το ιδικ τα (σνθως ικρτρο 
αριθητικ το χθρο) αποκτ το 
αποφασιστικ πλονέκτηα κατ την 
κδλωση της νέργιας το.

Η νωρτρα δνατ απκτηση Σχ-
τικς προχς (RV) απ το τα και 
κρως η διατρηση της χρονικ, κατ 
την κτέλση της αποστολς, ινι 
σηαντικ το ρος της πριοχς τρω-
ττητας το τατος (σκιαγραφηένη 
πριοχ) αξνοντας σηαντικ τις 
πιθαντητς πιτχας το.

Στο σχδιγραα η Σχτικ προ-
χ παριστνται  α θα γρα 
παρλληλη το χρνο. Εδ πρέπι να 
αναφρθ τι, παργοντς πως η ποι-
τητα το προσωπικο,η κπαδση, ο 
ξοπλισς, οι πληροφορς ναι ση-
αντικο για την γργορη απκτηση και 
διατρηση της Σχτικς προχς.

Ο William McRaven προχωρντας 
πρισστρο, καθορζι έξι αρχές - 
καννς ανσα σ πλθος παραέ-
τρων, πο πιδρον σ α ιδικ νέρ-
για, οι οποοι ταν λιτοργσον 
αξνον σηαντικ τις πιθαντητς 
πιτχας της ιδικς πιχρησης, ως 
ακολοθως:

 Απλτητα στην σχδαση.
 Ασφλια και στικ προτοιασα.
 Επαναλαβαννς δοκιές το 

σχδο κατ την προτοιασα.
 Αιφνιδιασς
 Ταχτητα κατ την νέργια
 Εον στην κπλρωση το αντι-

κινικο σκοπο.
Κατ την πιχρηση στο Εben-

Emael, οι παραπνω αρχές βρκαν απ-
λτη φαρογ, τσο οι τρις πρτς 
κατ την προτοιασα της πιχρησης, 
σο και οι πλοιπς κατ την φαρο-
γ. Η απκτηση της Σχτικς προχς 
πο αναφέρθηκ, αποκτθηκ αέσως 
τ τις προσγισις και διατηρθηκ 
για σο χρνο απαιτονταν να ξοδ-
τρωθον οι δναττητς το οχρο, 
αλλ και στην σνέχια, καθσον οι 
Βέλγοι δν πρσαν σ καα πρπτω-
ση να την ανατρέψον. Η τρωττητα 
το τατος λαχιστοποιται, ν οι 
πιθαντητς πιτχας το τατος 
αξνονται σηαντικ. Η ιδικ πιχ-
ρηση στο Εben-Emael αποτλ κλασικ 
παρδιγα στην θωρα των ιδικν 
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πιχιρσων.
Το Εben-Emael απο-

τλ ακα και σρα 
στρατιωτικ πριοχ το 
βλγικο στρατο. Μγ-
λο έρος το έχι σντη-
ρηθ και λιτοργ ως 
οσο. Οι πιζντς 
απ το προσωπικ πο 
το πνδρων, δρσαν 
σλλογο τ τον πλ-
ο, το κτριο το οπο-
ο βρσκται λγα έτρα 
απ την κρα σοδο 
το οχρο και βοηθον 
ακα και σρα στην 
λιτοργα το, ως ο-
σιακο χρο.
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Ο
ι δσκλες π πρσιζντι 

στην πρσβση σε πηρεσες 

κι φρες ψχικής γες π

τλεσε νν π τς βσικύς 

λγς π δήγησν στη δημιργ των 

τηλεφωνικών γρμμών ψχλγικής π

στήριξης κι μεσης κινωνικής βήθεις.

Τ τελετ χρνι πρτηρετι ύ

ξηση στην δρση κι στ εδς τηλεφω

νικών γρμμών πρχής πηρεσιών σε 

διεθνς εππεδ. Η εύκλη πρσβση π 

πρχει τ τηλφων ως μσ επικινων

ς, κθώς κι η δνττητ διτήρησης 

της νωνμς των κλύντων, ενισχύν 

τη χρησιμτητ των τηλεφωνικών γρμ

μών μεσης ψχλγικής πστήριξης.

Με τν ρ «Τηλεφωνική Γρμμή Άμε

σης Ψχλγικής πστήριξης», νετι η 

τηλεφωνική πηρεσ π στελεχώνετι με 

επγγελμτες ψχικής γες ή εθελντς 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ 

ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Πνλπ Κλβ, Ψχολγος, Τλφνκή Γρή Ψ

χολογκής Υποστήρξς Ενπλν Δνν, 

Γρφο Προλπτκής Ψχκής Υγνής, ΔΝΕ, Σκργκς

Πλτρχς (ΥΙ) ΠΝ Κν/νος Ππδτρο, Ψχτρος 

Ψχοθρπτής, Προστνο Γρφο Προλπτκής 

Ψχκής Υγνής, ΔΝΕ, Σκργκς
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γι ν πρσχει μ ή κι λες τις κλθες 

πηρεσες στ κιν: πληρφρηση, σμ

βλετική, σνισθημτική πστήριξη 

κι κρως πστήριξη σε επεγσες ν

γκες (κρση). πμνως, με τν πρπνω 

ρ γνετι νφρ σε πηρεσες π π

ρχντι ως επεγσες κι κτ σνπει 

εξπηρετύν νγκες ι πες δεν μπ

ρύν ν νβληθύν. Η Τηλεφωνική Γρμ

μή Άμεσης Κινωνικής κι Ψχλγικής 

πστήριξης στηρζετι στην ενεργητική 

κρση, την εχεμύθει κι τν λτρισμ 

κι φσικ σε λες τις ρχς π διπν τις 

σμβλετικς πηρεσες.

Σε πλλς χώρες λειτργε Ομσπν

δ τηλεφωνικών πηρεσιών, η π 

ενι μλς της Διεθνύς Ομσπνδ

ς Άμεσων Τηλεφωνικών πηρεσιών 

(I.F.O.T.E.S) με δρ τη Γενεύη (πως στη 

Μ.Βρετν, στ Βλγι, στη Γλλ, στη 

Γερμν, στην Αστρ, στην Ολλνδ, 

στην τλ, στην λβετ κ.λ.π). 

Σε στρτιωτικ περιβλλν, στη Μ. Βρε

τν λειτργε η γρμμή Confidential 

Support Line (CSL), στην π μπρύν 

ν γνν κλήσεις π πιδήπτε μ

ρς τ κσμ κι λειτργε επτ ημ

ρες την εβδμδ. Στις ΗΠΑ ι νπλες 

Δνμεις των ΗΠΑ εγκτστησν τη γρμ

μή εκτκτ νγκης Military One Source 

κθώς κι τη γρμμή “Wounded Soldiers 

and Family Hotline”.

Στην λλδ λειτργύν τηλεφωνι

κς γρμμς μεσης ψχλγικής π

στήριξης π πρχν πηρεσες σε 

σγκεκριμνες πληθσμικς μδες. Με

ρικς π τς ενι: Άμεσης Κινωνικής 

Βήθεις 197, Σμβλετική Γρμμή 

Σεξλικής γες, Γρμμή γι τ AIDS, 

Δικτύ Φρντδς Μστύ κι Κντρ 

Ψχκινωνικής Στήριξης της λληνικής 

Αντικρκινικής τιρες, Γρμμή SOS 

«Δπλ Σ» κτ της ικγενεικής β

ς, πστήριξης Πιδιών SOS (To Χμ

γελ τ Πιδιύ), SOS τρ, Γρμμή 

τ Οργνισμύ Κτ των Νρκωτικών 

(Ο.Κ.Α.Ν.Α), SOS τ 18 Άνω, Γρμμή 

γι τς Πρσφγες, Νχτερινή Γρμμή 

Τηλεφωνικής Σμπρστσης Νων, Β

ήθεις της λληνικής τιρες Νσ 

Αλτσχιμερ κι Σνφών Διτρχών 

(Θεσσλνκη), Γρμμς τ Γρφε 

πδχής Κκπιημνων Γνικών της 

Γενικής Γρμμτες στητς κ.. 

Αξζει ν σημειωθε τι τελετ, 

μετ τις πρσφτες κτστρφικς πρ

κγις, εξιτς των πων επλήγησν 
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πλλς περιχς της χώρς μς, λειτρ

γε με μριμν της Πλιτες, Τηλεφωνικ 

Κντρ πστήριξης Πρπθών 1555.

στσ, πρχν κπιι βσικ 

στχι, κιν γι λες τις τηλεφωνικς 

γρμμς πρχής πηρεσιών. 

 Η πληρφρηση σνδετι μεσ 

με τ ερώτημ τ κλύντς κι ενι μ 

π τις βσικς πηρεσες π πρσφρει 

η τηλεφωνική γρμμή πστήριξης.

 Η σμπρστση στη δσκλ 

τ κλύντς κι η σμβλετική π

τελύν τς κύρις τμες ντιμετώ

πισης κι πρμβσης. 

 Η πρπμπή σε κπι φρ δη

μσ χρκτήρ ενθρρύνει τ τμ 

ν πεθνθε σε μι ργνωμνη δμή 

ψχκινωνικής γες, πρκειμν ν 

ικνπιηθε τ τημ τ γι βήθει. 

Η πρχή ψχλγικής πστήριξης 

μσω τηλεφών θεωρετι η πι κτλ

ληλη πηρεσ βήθεις στις κλθες 

περιπτώσεις:

 Σε κτστσεις κρσεων, τν πι

τετι μεση πρμβση,

 τν η πστση, η ηλικ, ι ι

κγενεικς δσκλες, η σωμτική δ

νμ ή η λλειψη χρν πτελύν 

πτρεπτικ κι πγρετικ πρ

γντ γι την πρχή ψχλγικών κι 

σμβλετικών πηρεσιών,

 τν η φύση τ πρβλήμτς κι 

η δσκλ μετκνησης εμπδζν την 

πρσβση σε δμς ψχικής γες,

 τν η κτστση ντιμετωπζετι 

κμ κι με μ μν σνεδρ

 τν πτελε την πρώτη επφή 

με τις πηρεσες ψχικής γες κι ενι 

τ πρώτ «βήμ» γι την ντιμετώπιση 

ενς πρβλήμτς.

Η ψχλγική πστήριξη π πρ

χετι μσω τηλεφωνικής γρμμής π

τελε σμπρστση κι σμβλετική 

κθδήγηση, ενώ δεν πρχει η δντ

τητ γι δημιργ θερπετικής διδι

κσς κι σχσης πως στην πρσωπ 

με πρσωπ σνεδρ.

Τα σΤλχη και οι ξπηρΤομνοι 

Των Τηλφωνικων γραμμων

Η τηλεφωνική επφή στις περισσ

τερες γρμμς πργμτπιετι στ 

πλσι σμβλετικής πρμβσης. 

Η πρμβση τή πρπθτει την δι

μρφωση μις τμσφιρς εμπιστσύ

νης κι σεβσμύ μετξύ τ κλύντς 

κι τ πρσωπικύ της γρμμής.

Τ πρσωπικ της γρμμής, π μπ

ρε ν πτελετι π εθελντς ή επγ

γελμτες, θ πρπει ν χει ικντητες 

ενεργητικής κρσης, κτνησης κι 

ν γνωρζει τ πρβλήμτ π σχετζ

ντι με τ τημ τ κλύντς κι τ 

ντικεμεν της πρεχμενης πηρεσς 

της γρμμής. Οι περισστερι π τς 

κλύντες νιώθν ντνη μνξι κι λ

λειψη νθρώπινης επφής π μπρε ν 

φτνει στην πελπισ κι τ διξδ. 

Νιώθν βήθητι κι θλν ν μιρ

στύν τ γχς τς. Τ ιτήμτ π 

εκφρζντι πικλλν π πρσωπικ 

κι κιντπ θμτ κθημερινής ζωής 

μχρι την κφρση τκτστρφικών 

σκψεων. Τ πρσωπικ της γρμμής 

πρπει ν χει την ικντητ ν εστι

ζετι στ τημ τ κλύντς, ν διε

ρενει τ περιεχμεν, τ πλσι τ 

τηλεφωνήμτς κι τ σνισθήμτ 

τ τμ π κλε γι βήθει.

Ο κλών πλλς φρς νζητ την σνι

σθημτική πστήριξη, σμπρστση κι 

σμβλή. Τ πρσωπικ της γρμμής θ 

πρπει ν μπρε ν δηγήσει την κλήση σε 

μι ξεκθρη κι επικδμητική σνμιλ 



διτηρώντς τν λεγχ, την δετερτη

τ κι χωρς στηρύς πρεμβτισμύς. 

Σβετι τ σνισθήμτ τ κλύντς, 

ενθρρύνντς κι ενισχύντς τν στη 

λήψη πρωτβλιών κι διμρφωση π

φσεων. Τ τμ π πτελύν τ πρ

σωπικ της γρμμής εγκθιδρύν ν εδς 

θερπετικής σχσης, πρτενν ενλλκτι

κς λύσεις κι γνωστπιύν τ ρι κι τις 

δνττητες τηλεφωνικής γρμμής. 

κτς π τς τκτικύς κλύντες 

μις γρμμής, ι περισστερες κλήσεις 

ενι μις κλήσεως. Γι’ τ τν λγ, τ 

πρσωπικ τνζει τη δνττητ τ κ

λύντς γι λλγή, δεν δνει δηγες κι 

δημιργε «γφρ» μετξύ κλύντς 

κι πργμτικτητς, πρππντς στην 

ρμδι πηρεσ π μπρε ν πρσφ

ρει βήθει ή ννεώνντς τ ρντεβύ 

με τν δι ή με λλ σύμβλ.

προληψη ψχικων ΔιαΤαραχων σΤισ 

νοπλσ Δναμισ

πως ενι γνωστ, στις νπλες Δ

νμεις της χώρς μς κττσσετι κι 

εκπιδεύετι σε κθε ΣΣΟ, μεγλς ριθ

μς πλιτών. ς εκ τύτ, η Ψχική γε 

τ στρτεύσιμ πρσωπικύ εντσσετι 

στην πρσπθει της πλιτες γι νβθ

μιση της ζωής των πλιτών. Μεγλ μρς 

των στρτεσμων κι μνμων στελεχών 

βρσκντι σε νερή ηλικ (18–35 ετών), 

δχντι μεγλες εντσεις στην εργσ 

τς κι ενι πλλς φρς ελωτι στην 

εκδήλωση ψχικών νσημτων. Η νγνώ

ριση των νγκών της ικγνεις τ 

πρσωπικύ κι η στήριξη της βηθει 

στην κλύτερη πρσρμγή των στρτε

σμων κι των μνμων στ στρτιωτικ 

περιβλλν. Αξζει ν τνισθε τι ν με

γλ πσστ των ψχικών διτρχών 

π εμφνζντι κτ την διρκει της 

στρτιωτικής θητες, δεν ενι 

νεξρτητες π τις ψχκι

νωνικς εκενες σνθήκες 

π πρπρχν στην 

ελληνική κινων.



Οι διτρχς πρσρμγής στις ν

πλες Δνμεις εμφνζντι με διφρς 

τρπς πως: ττρμτισμ, επιθετι

κτητ, πρβτική σμπεριφρ, λιπτ

ξες, ψχσωμτικ σμπτώμτ κ.. Τ 

τελετ χρνι στις νπλες Δνμεις γ

νετι ενημρωση τ κσμ γι την ψχι

κή σθνει, πρχει κλύτερη ργνωση 

των ψχιτρικών πηρεσιών κι ενσχση 

των ψχκινωνικών πρεμβσεων. Οι 

Διικήσεις των Μνδων (ξιωμτικ κι 

γεινμικ πρσωπικ) βρσκντι σε 

ετιμτητ ν δικρνν την πρβλημ

τική σμπεριφρ των στρτεσμων κι 

ν πρπμψν γι ψχιτρική εξτση. 

πσης, μνιμ στελχη των νπλων Δ

νμεων ενδχετι ν εκδηλώσν ψχ

πθλγ σε κπι φση της ζωής τς 

(γχώδεις διτρχς, κτθλιψη, φβες, 

πνθς κ.) κι ν ζητήσν ψχλγική 

βήθει σε διφρες ψχιτρικς πηρε

σες των νπλων Δνμεων.

Απτελε λιπν νγκιτητ η ύπρ

ξη ενς ργνωμν δικτύ πηρε

σιών γι την ψχκινωνική μριμν τ 

πρσωπικύ των νπλων Δνμεων κι 

την πρληψη των ψχικών διτρχών.

λιΤοργια γραμμων σΤραΤο ξηρασ, 

πολμικησ αροποριασ και 

πολμικο ναΤικο

Οι τηλεφωνικς γρμμς ψχλγι

κής πστήριξης των νπλων Δνμε

ων ενι ν π τ πργρμμτ π 

λπιύντι π τ πργε θνικής 

Άμνς κι εντσσντι στ πλισι της 

ψχκινωνικής μριμνς. Απσκπύν 

στη βελτωση των σνθηκών διβωσης 

τ νθρώπιν δνμικύ των νπλων 

Δνμεων κι πρχν πηρεσες ενη

μρωσης, στήριξης κι σμβλετικής. 

ιδικτερ, τ πρπνω πργρμμτ 

στχεύν στη βελτωση των σνθηκών 

εργσς, σφλεις κι γιεινής τ μνι

μ, στρτεύσιμ κι πλιτικύ πρσωπι

κύ, κθώς κι των σγγενών τς.

Η τηλεφωνική γρμμή γι τ Στρ

τ Ξηρς κι την Πλεμική Αερπρ 

λειτργε στ 414 ΣΝΝ στη Πλι 

Πεντλη κι στελεχώνετι π 8 πλτες 

σμβσιύχς ψχλγς. 

Η τηλεφωνική γρμμή γι τ Πλεμι

κ Ντικ λειτργε στ Γρφε Πρ
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ληπτικής Ψχικής γιεινής (ΓΠΨ) στν 

Σκρμγκ. Οι Γρμμς των νπλων 

Δνμεων λειτργύν κθημεριν, λ 

τ 24ωρ κι ι κλήσεις πργμτπιύ

ντι χωρς στική χρωση στ τηλφω

ν 8001145551 (Στρτς), 8001145552 

(Αερπρ), 8001145553 (Ντικ). πι

πλν τών, διτθεντι γρμμς στις 

πες μπρε ν κλσει  ενδιφερ

μενς π κινητ με στική χρωση. 

πρχει στενή σνεργσ μετξύ των 

τηλεφωνικών γρμμών π την εππτε 

κι μριμν της ρμδις πηρεσς τ 

πργε θνικής Άμνς.

Αξζει ν νφερθε τι η λειτργ 

των τηλεφωνικών γρμμών ψχλγικής 

πστήριξης στ πλσι των Ομδων 

Ψχκινωνικής Μριμνς τ Στρτύ 

Ξηρς (Ο.Ψ.Μ.), χν βηθήσει στην 

πρληπτική δρση.

Η Τηλεφωνική Γρμμή Ψχλγικής 

πστήριξης τ βρ λειτργε στην 

12η Μερρχ Αλεξνδρύπλης κι νή

κει στ 492 Γενικ Στρτιωτικ Νσκ

με. Απντ στ τηλφων 2551062141, 

λειτργε λ τ 24ωρ κι ι κλήσεις 

πργμτπιύντι με στική χρωση. 

Η Τηλεφωνική Γρμμή Ψχλγικής 

πστήριξης Οπλιτών της Λήμν, η 

π στελεχώνετι π μλη της Ο.Ψ.Μ., 

εγκινιστηκε τ 2004 κι πντ κττε 

στν ριθμ 2254025293. 

Η λειτργ της γρμμής ψχλγικής 

πστήριξης γι τ πρσωπικ των ν

πλων Δνμεων θεωρετι νγκ κι 

σημντική, ιδιτερ στην ντιμετώπιση 

κτστσεων κρσης, κθώς πλλς μν

δες κι πηρεσες ενι πμκρσμνες 

κι δεν πρχει η δνττητ πρχής 

μεσων ψχλγικών κι σμβλετι

κών πηρεσιών. Ακμη, η λειτργ της 

γρμμής ως πρθλμς θεωρετι κθ

ριστική, ώστε  κλών ν πρπεμφθε ή 

ν πεθνθε σε κπι δμή ψχικής 

γες γι περιτρω βήθει.

Η Τηλφωνικη γραμμη 

Το πολμικο ναΤικο

Η πστήριξη της ψχλγικής πρ

σρμγής τ πρσωπικύ κι τ θμτ 

πρληψης ενι ιδιτερ σημντικ γι τ 

Πλεμικ Ντικ τσ γι την διφύλξη 

της γες τ πρσωπικύ, σ κι γι 

την πτελεσμτική ενσωμτωση τ στις 

πικλες ιερρχικς, σνεργτικς κι πι

τητικς θσεις τ Πλεμικύ Ντικύ. 

Η τηλεφωνική γρμμή ψχλγικής π

στήριξης εδρεύει στ Γρφε Πρληπτικής 

Ψχικής γιεινής (ΓΠΨ). Απτελε τμήμ 

ενς ερύτερ δικτύ πρμβσης τ 

Γρφε π φρ στην πργωγή της 

ψχικής γες κι στην ψχκινωνική 

μριμν γι τ μνιμ, στρτεμν κι π

λιτικ πρσωπικ τ Πλεμικύ Ντικύ 

κι τ μλη των ικγενειών τ.

Τ ΓΠΨ εστιζει στην πρληψη 

κρων εκδηλώσεων σμπεριφρς 

(χρήση νρκωτικών, βιιτητ, τκτ

στρφικτητ) κι στη δσπρσρμγή. 

Πρχει τη δνττητ γι τμική κι 

μδική θερπε, σμβλετική ικ

γενες  γνων  ζεύγς, ντιμετώπιση 

εργσικύ στρες, διλξεις, σμβλε

τική διικήσεων, πρεμβσεις σε κρση 

κι σε επεγντ γεγντ. 

Η τηλεφωνική γρμμή ψχλγικής 

πστήριξης γι τ Πλεμικ Ντικ 

λειτργε επσημ π τ 1999. νι η 

πρώτη χρνλγική γρμμή τηλεφωνικής 

σμπρστσης π λειτργε στ χώρ 

των νπλων Δνμεων κι η επιτχής λει

τργ τ σνβλε στη λειτργ των 

ντστιχων γρμμών τ Στρτύ Ξηρς 

κι της Πλεμικής Αερπρς τ 2002.
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Η στελχωση της γρμμής βσστηκε 

κτρχήν σε στρτεύσιμς ψχλγς 

κι λλς επγγελμτες Ψχικής γες 

κθώς κι στς πρώτς Αξιωμτικύς 

Ψχλγς των νπλων Δνμεων. Οι 

τελετι πρσελήφθησν ειδικ γι τ 

Γρφε Πρληπτικής Ψχικής γιεινής 

πριν 8 χρνι κι πρσφρν μχρι σή

μερ σημντικ ργ σε ερενητικ, πρ

ληπτικ, διγνωστικ, σμβλετικ κι 

ψχθερπετικ εππεδ στν κλδ τ 

Πλεμικύ Ντικύ. πσης, ενι διθσι

μι γι πηρεσες ενημρωσης σε δικλ

δικ κλιμκι των νπλων Δνμεων κι 

η σμμετχή τς στην ψχλγική ξι

λγηση κι στην επιλγή πρσωπικύ με 

ψχτεχνικς δκιμσες πζει σημντικ 

ρλ στην πργωγή της ψχικής γες. 

Η τηλεφωνική γρμμή πεθύνετι στ 

στρτεύσιμ, μνιμ κι πλιτικ πρσω

πικ τ Πλεμικύ Ντικύ, κθώς κι 

στς σγγενες τών. πσης, η γρμμή 

δχετι μεγλ ριθμ κλήσεων π π

λτες π δεν χν μεση σχση με τ 

Πλεμικ Ντικ κι τις νπλες Δνμεις 

γενικτερ, λλ χν πληρφρηθε γι 

την ύπρξη της π μλη της ικγνεις 

τς, π φλς κι γνωστύς π πηρ

τησν τη θητε τς ή πτελύν στελχη 

τ Πλεμικύ Ντικύ.

Στελεχώνετι π κτλληλ εκπι

δεμνς επιστήμνες π πτελύν 

πρσωπικ τ Γρφε Πρληπτικής Ψ

χικής γιεινής : ψχτρς, νσηλετς 

ψχικής γες, ιτρύς, ψχλγς, 

κινωνιλγς, κινωνικύς λειτργύς 

κι εκπιδετικύς. Τ πρσωπικ ενι 

μνιμ, στρτεύσιμ κι πλιτικ. 

Οι κλήσεις ενι νώνμες ή επών

μες, πντ εμπιστετικς κι περιλμ

βνν πιδήπτε θμ πρκλε 

στν κλύντ νησχ ή ψχική πεση, 

με δνττητ πρχής σμβλετικής, 

ψχκινωνικής κι κλινικής βήθεις. 

Οι κλήσεις πργμτπιύντι π στ

θερ ή κινητ μσω πλιτικής κι στρ

τιωτικής πηρεσικής γρμμής με τ 

τηλφων 2105574121 κι 2105531376, 

2105531377 ντστιχ. πιπλν τών, 

διτθετι η γρμμή 8001145553, χωρς 

ικνμική επιβρνση, τν η κλήση 

γνετι π στθερ τηλφων.

ργο Τησ γραμμησ

Τ ργ της Γρμμής κτ τ τς 

2006 ήτν πλδισττ κι περιλβε 

κρως πηρεσες μεσης πρμβσης 

κι σμπρστσης σε περιπτώσεις κρ

σεων, πηρεσες πληρφρησης, σμβ

λετικής κι στήριξης. νδεικτικ, η τηλε

φωνική γρμμή τ Πλεμικύ Ντικύ 

πρσφερε τις κλθες πηρεσες :

 Πληρφρηση γι στρτιωτικ θ

μτ, πως η κττξη στ Πλεμικ Ν

τικ, βσική εκπδεση κι στρτιωτική 

ζωή, γι θμτ νβλής θητες κι 

λλγής δεκτη σωμτικής ικντητς, γι 

τ δκτ ψχικής γιεινής τ Πλεμικύ 

Ντικύ κι τη λειτργ της γρμμής, 

γι τ δικιώμτ κι τις πχρεώσεις 

τ πρσωπικύ τ Πλεμικύ Ντικύ 

μνιμ, στρτεμνης θητες κι πλιτι

κύ κι γι ερενητικ δεδμν π δεν 

ενι πρρητ χρκτήρ.

 Σμβλετική σε κτστσεις 

κρσεων (τκτστρφικς, ετερκ

τστρφικς πειλς), σε θμτ πρσρ

μγής στη στρτιωτική ζωή (π.χ. πρσω

πικ στρες, διπρσωπικς δσκλες, 

δσπρσρμγή), σε θμτ ψχικής 

γες (γχς, κτθλιψη, εξρτήσεις 

κ.), σε πρβλήμτ σμπεριφρς, (επι

θετικτητ, πρβτικτητ, λλειψη 

πειθρχς κι σνπεις)



 Σνισθημτική στήριξη σε πρ

βλήμτ ικγενειών, ζεγών, πιδιών 

κι εφήβων (π.χ. διζύγι, μθησικς 

δσκλες πιδιών, σχλική πτχ, 

διτρφικς διτρχς κ..) σε θμτ 

διφλικών σχσεων, ψχλγς γες 

(σωμτική κπωση, σνισθημτική εξ

ντληση κ..), ψχλγς εργσς (εργ

σικεπγγελμτικ στρες, λλγή τ 

εργσικύ περιβλλντς, π.χ. λγω με

τθεσης, επγγελμτική εξθνωση) κι 

επγγελμτικύ πρσντλισμύ γι τ 

πρσωπικ π πηρετε τη θητε τ.

 Ψχλγική στήριξη σε τμ με 

μεττρμτικ στρες (μετ π δστ

χήμτ με ξφνική πώλει μελών της 

ικγενες, πτμη λλγή τρπ 

ζωής, θντ μλς της ικγνεις 

ή σθνει) κθώς κι σε σθενες με 

ψχιτρικ ιστρικ, πρβλήμτ διε

κλνσης σχσεων, ικγενεικών δν

μικών, πνθς, νπηρς, χρήσης τ

ξικών σιών, σεξλικής τττητς, 

χρήγησης φρμκετικής γωγής κι 

σβρών ψχιτρικών διτρχών.

Ανλγ με τις ιδιιτερτητες κι τις 

νγκες τ κθε περισττικύ γινε πρ

πμπή στ Γρφε Πρληπτικής Ψχικής 

γιεινής, στη Θερπετική Κιντητ τ 

Ντικύ Νσκμε Σλμνς (ΝΝΣ), 

στην Ψχιτρική Κλινική τ Ντικύ Ν

σκμε Αθηνών (ΝΝΑ) κθώς κι σε 

λλς φρες. ιδικτερ, πήρξε δισν

δετική σνεργσ κι επικινων με επγ

γελμτες φρες δημσ χρκτήρ, π.χ. 

Αιγινήτει Νσκμε Αθηνών, ΟΚΑΝΑ, 

ΠΨ, Ψχιτρικ Νσκμε Αθηνών, 

Κντρ Ψχικής γιεινής, Κινωνικς πηρε

σες Δήμων κι Κντρ Πρληψης. 

Τλς, πήρξε στενή σνεργσ με τις 

ντστιχες τηλεφωνικς γρμμς τ Στρ
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τύ Ξηρς κι Πλεμικής Αερπρς γι ση

μντικ ριθμ περισττικών κι κλήσεων 

π την γρμμή τ Πλεμικ Ντικύ.

Δομη και λιΤοργια Τησ γραμμησ

σν φρ την ργνωση της πρ

χσς πδμής, τ πρσωπικύ, των 

διικητικών θεμτων κι της λειτργς 

της Γρμμής, πρχν πλλπλς δρ

στηριτητες.

Γι την κλψη των νγκών κι πι

τήσεων της τηλεφωνικής γρμμής π

στήριξης, τ πρσωπικ βρσκετι σε σ

νεχιζμενη εκπδεση κι ενημρωση 

γι τις σύγχρνες επιστημνικς εξελξεις. 

Σγκεκριμν, ι εκπιδετικς δρστηρι

τητες περιλμβνν: μδες εππτες 

περισττικών (ρζντι σγκεκριμνες 

σνντήσεις σε τκτ χρνικ διστήμτ 

γι επιστημνική νλση των περισττι

κών της γρμμής, σχεδισμ τ τρπ 

πρμβσης κι ενσχση τ πρσωπικύ) 

κι βιωμτικς μδες, π γνετι εκφρ

τιση σνισθημτων με διδρμτηση, 

νβωση πργμτικών περισττικών της 

γρμμής κι την νληψη σγκεκριμνων 

ρλων π τ στελχη.

Η σμμετχή σε εκπιδετικς ημερδες 

κι σεμινρι, η διεξγωγή ερενητικών κι 

επιστημνικών εργσιών κι η πρσση 

τς σε Ψχιτρικ κι Ψχθερπετικ 

Σνδρι, περιλμβνντι στις βσικς 

εκπιδετικς δρστηριτητες. Σημντι

κς ενργειες γι την εισθητπηση 

σε θμτ ψχικής γες πτελύν ι 

ενημερωτικς διλξεις, η κλινική εμπειρ 

σε Ψχιτρικς Κλινικς τ ΠΝ (Ντικύ 

Νσκμε Αθηνών, στη Θερπετική 

Κιντητ τ Ντικύ Νσκμε Σ

λμνς) κι η σγγρφή ενημερωτικών 

ρθρων π τ στελχη της γρμμής 

πσης, ι εκπιδεύσεις εξωτερικύ σε 

θμτ Στρτιωτικής Ψχιτρικής – Ψ

χλγς (Stress, Anger Management and 

Control) θεωρύντι σιστικς γι την 

κτρτιση τ πρσωπικύ, την μεση ντι

μετώπιση περισττικών κι την πρμβση 

σε κρση. Οι επισκψεις σε Κντρ κπδε

σης Πρπδεμενων κι η ενημρωση 

λων γι την λειτργ της Γρμμής (ν 

ΣΣΟ, νι σπδστς της Σχλής Ντι

κών Δκμων κι Σχλής Μνμων πξιω

μτικών Ντικύ) μσω ΜικρώνΜεσων

Μεγλων Ομδων ενι δρστηριτητες 

π ενισχύν τ εκπιδετικ ργ.

Η σνεργσ με κρτικύς φρες ψ

χικής γες κθώς κι με στρτιωτικς 

πηρεσες κι Μνδες σμβλλει στη 

διεύρνση των πηρεσιών π μπρε ν 

πρχει τ πρσωπικ της τηλεφωνικής 

γρμμής ψχλγικής πστήριξης. Η ενη

μρωση γι την τηλεφωνική γρμμή σε 

Μνδες των νπλων Δνμεων κι η 

σνεργσ με μνιμ στελχη κι Ομδες 

Ψχκινωνικής Μριμνς (ΟΨΜ) μσω 

δικλδικών πρεμβσεων τ ΓΘΑ, π

δειξε θετικ πτελσμτ σν φρ την 

ψχκινωνική μριμν τ πρσωπικύ. 

Η σνεργσ με Διικητς πρμεθριων 

πηρεσιών κι με Μνδες της Κύπρ 

ενισχύει τη χρησιμτητ της τηλεφωνικής 

γρμμής. Σγκεκριμν, η γρμμή χει 

δεχτε κλήσεις π στελχη κι στρτιώτες 

τ Στρτύ Ξηρς κθώς κι π στρτεύ

σιμς ψχλγς γι την ντιμετώπιση 

ξων περισττικών.

Η διφήμιση των τηλεφωνικών πηρε

σιών Άμεσης Βήθεις πτελε πλύ σημ

ντικ μρς της λης δρστηριτητς, λλ 

κι σημντικττη εθύνη της ργνωτικής 

κι διικητικής της λειτργς. Σκπς της 

διφημιστικής κμπνις ενι η πρσγγι

ση των πιθνών χρηστών των πηρεσιών 

της Γρμμής.
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Η διφήμι

ση κι πρβλή της σ

γκεκριμνης Γρμμής  πρτητη γι την 

ενσχση της πτελεσμτικτητς τ 

ργ της  σντελετι κρως μσω της 

διθεσης κι χρήγησης ντπ λικύ σε 

λες τις πηρεσες κι Μνδες τ Πλεμι

κύ Ντικύ (φσες, δπτχ, κρτες) κι 

την κτχώρηση ενημερωτικύ λικύ σε 

στρτιωτικ κι πλιτικ ντπ. Η πρ

σση μσω ΜΜ (τηλεπτική διφήμιση, 

ρδιφων, διδκτ κ), η πρβλή στην 

ιστσελδ τ ΠΘΑ, τ Πλεμικύ Ν

τικύ κι στν εσωτερικ διδικτκ τπ 

τ ΠΝ (Wan) χει σμβλλει στη πρβλή 

της γρμμής.

Η γραμμη S.O.S. Το πολμικο ναΤικο 

καΤα Το Τοσ 2006

Η γρμμή τ Πλεμικύ Ντικύ 

δχετι κλήσεις π εκφρζντι λες 

ι δσκλες κι ι κτστσεις 

σύγχσης. Η γρμμή ψχλγικής 

πστήριξης τ ΠΝ λβε 1447 

κλήσεις γι τ τς 2006. λες ι 

κλήσεις δεν ενι μως δρμτικς. 

ιδικτερ, η γρμμή τ ΠΝ κ

τ τ τς 2006 λβε περισστερες 

κλήσεις π νδρες (53%) κι λιγτε

ρες π γνκες (47%). στσ, ι γ

νκες (στελχη ή ιδιώτες) σγκριτικ 

με τς νδρες νφρν σε μεγλη 

σχντητ πρσωπικ κι ικγενει

κ πρβλήμτ κι πρσιζν σε 

ψηλ πσστ διγνωσμνες ψχικς 

διτρχς. Οι νδρες εμφνζν πλ

λς φρς λλειψη διεκδικητικής σμπε

ριφρς κι νζητύν μεση επλση 

των πρβλημτων τς.

Αύξηση των κλήσεων πρτηρήθη

κε κτ τς πρώτς κι ιδως τς χει

μερινύς μήνες τ 2006 (νρις, 

Φεβρρις, Μρτις), τν Οκτώβρι 

κθώς κι κτ την διρκει των νων 

ΣΣΟ. ψηλ πσστ πλιτών (43%) 

κι μνμων στελεχών (20%) κλεσε 

στη γρμμή δεχνντς με τν τν 

τρπ εμπιστσύνη στις πηρεσες π 

πρχντι.

Τλς, ρκετ ξ περισττικ, χι 

μν π τ Πλεμικ Ντικ λλ 

κι π λλ Σώμτ (Στρτς Ξηρς, 

Πλεμική Αερπρ), ντιμετωπστη

κν μεσ κι πτελεσμτικ. ιδικ

τερ, ι κλήσεις π τν Στρτ Ξηρς 

νρχντι στ 4,4% επ τ σνλ 

των κλήσεων. πήρξε στενή σνερ

γσ με την ντστιχη γρμμή τ 

Στρτύ κι τς πεθύνς π την 

στελεχώνν, ώστε ν διενεργηθε με

ση ενημρωση γι τ περισττικ κι 

επικινων με Διικητς κι τρύς 

των Μνδων.
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νΔικΤικη παροσιαση σΤαΤισΤικων αποΤλσμαΤων για Το 2006

Με βση τη σττιστική 

επεξεργσ των δεδμνων 

τ τς 2006 εξγντι τ 

κλθ σμπερσμτ:

• Τ μεγλύτερ πσ

στ των κλύντων ενι 

νδρες ιδιώτες, στελχη ή 

στρτεύσιμι. 

• ψηλ πσστ των 

κλύντων νφρν τ 

στιχε τς δεχνντς 

εμπιστσύνη στς ειδικύς 

της γρμμής κι τ στρτιω

τικ πλσι.

• Στην κτηγρ "λλo", 

στ τημ (θμ) περιλμβ

νντι θμτ πως ντιμετώ

πιση πνθς, πρετιμσ 

γι πώλει μλς της ικ

γνεις π σθνει, μν

ξι, πληρφρες γι τη ζωή 

στ Πλεμικ Ντικ κι 

ερωτήμτ σε σχση με επγ

γελμτικ πρσντλισμ, 

διφρ ιτήμτ (δειες, 

νβλς κ..), φρσες κι 

κλήσεις στις πες ι κλύ

ντες δεν μιλύσν.
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• Πρκειτι επσης γι ιτήμτ σμ

βλετικής διικήσεων, σνεργσς 

με κρτικύς φρες κι πηρεσες 

τ Πλεμικύ Ντικύ κι γενικής 

πληρφρησης

• Σημντικς θεωρετι  ριθμς 

των σγγενικών πρσώπων π κ

λύν κι ζητύν πληρφρες κι βή

θει γι θμτ π φρύν στρτε

σμς κι μνιμ στελχη τ ικγε

νεικύ τς περιβλλντς.

• Στ ψηλ πσστ των κλήσεων 

π πλτες νήκν κι τ π 

κλύν γι σμβλετική σν φ

ρ πρσωπικ τς πρβλήμτ κι 

χν ενημερωθε γι τη γρμμή ή 

χν πρπεμφθε π φιλικ ή σγ

γενικ τς πρσωπ π πηρετύν 

στ Πλεμικ Ντικ (μνμς ή 

στρτεσμς). 

• Πλλ π τς κλύντες π

ρσιζν γχώδεις (14%) ή κτ

θλιπτικς διτρχς (15%). πσης 

σημειώνντι ρκετ περισττικ με 

ψχιτρικ ιστρικ (21%) π ωφελή

θηκν στ πρελθν π τις πηρεσες 

της γρμμής κι εξκλθύν ν κ

λύν γι θερπετική κι πστηρικτι

κή ντιμετώπιση.

• Οι περισστερες κλήσεις γινν με 

κύρι τημ τη βήθει (52%) σε κ

πι δσκλ σν φρ τη θητε 

ή την ικγενεικήπρσωπική ζωή. 

Τ πι πλλ περισττικ ντιμετω

πστηκν με σμβλετική πρμ

βση κι κθδήγηση (47%).γινν 

πρπμπς περισττικών τσ σε 

κρτικύς φρες (2,6%) σ κι στ 

ΓΠΨ(6,3%).

• Μικρ πσστ εκδηλώνει τ

κτνικ ιδεσμ (2%). πσης μικρ 

ενι τ πσστ των κλύντων π 

νφρν ππειρ τκτνς 

(0,3%) ή πειλύν τι θ βλψν λ

λς (0,6%).

• ψηλ πσστ δσπρσρμ

στικών εκδηλώσεων σννττι τσ 

στς στρτεσμς σ κι στς 

πγγελμτες Οπλτες (ΠΟΠ).

• Πλλ π τ περισττικ της 

γρμμής σημεωσν σημντική βελ

τωση φύ εντχθηκν σε ψχθε

ρπετικ πργρμμ με τμικς 

σνεδρες ή ικγενεική θερπε 

στ Γρφε Πρληπτικής Ψχικής 

γιεινής.

• Ο χώρς τ Γρφε Πρληπτι

κής Ψχικής γιεινής π εδρεύει 

η Γρμμή, λειτργε βηθητικ στ 

ργ της με πρπμπς τμων π 

κλύν γι πστηρικτικς σνεδρες 

κι κλινική εκτμηση με ρντεβύ.

Η λειτργ της Γρμμής εντσσ

μενη στ γενικ πλσι λειτργς 

τ ΓΠΨ κι με τις γενικτερες ενρ

γειες της Πλιτες κι τ ΓΝ, χει 

σμβλλει στ χμηλ πσστ των 

τκτνιών (την τελετ δεκετ 

τ Πλεμικ Ντικ χει στθερ χ

μηλ δεκτη τκτνιών  πς 

εισρχετι στ 50% τ ντστιχ 

τ γενικύ πληθσμύ της χώρς) 

κι ιφνιδων θντων π νρκωτικ 

( δεκτης στ ΠΝ εμφνζετι πρκτι

κ μηδενικς). Αξζει ν σημειωθε τι 

σε πρσφτη ερενητική εργσ τ 

Α.Τ.. Κρήτης, η Γρμμή τ Πλεμι

κύ Ντικύ, πως κι η Γρμμή τ 

Στρτύ Ξηρς κι της Πλεμικής Αερ

πρς, ξιλγήθηκε στην ψηλτερη 

θση σε θμτ ργνωσης, δικησης 

κι πρσωπικύ κτπιν σγκριτικής με

λτης των τηλεφωνικών γρμμών π 

λειτργύν στην λλδ.
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Η Τηλφωνικη γραμμη

Το σΤραΤο

Η τηλεφωνική γρμμή ψχλγικής π

στήριξης γι τ Στρτ κι την Αερπ

ρ σημειώνει π τ τς 2003 μχρι 

τ 2005, 4338 κλήσεις. Πρσιζει π

ρμι σττιστικ πτελσμτ με τη 

γρμμή τ Πλεμικύ Ντικύ σε ρκε

τς πρμτρς λλ κι διφρπιή

σεις. Με βση τη σττιστική επεξεργσ 

των δεδμνων η πλειντητ των κλή

σεων φρ κτ κύρι λγ φεδρς 

τ Στρτύ Ξηρς ενώ πρκειτι κρως 

γι γμς νδρες, πφτς βσικής 

εκπδεσης. ς σημντικ πρβλήμτ 

εμφνζντι τ γχς, ικγενεικς κι 

διπρσωπικς δσκλες, κθώς κι 

πικλες πρμετρι π σχετζντι με 

τις σνθήκες διβωσης στ στρτιωτικ 

περιβλλν. σν φρ τη διφινμε

νη ψχπθλγ, ι γχώδεις κι κτ

θλιπτικς διτρχς εμφνζν επσης 

τ ψηλτερ πσστ.

Σε σύγκριση με τη γρμμή τ Ντι

κύ, στη γρμμή τ Στρτύ ι κλήσεις 

με τκτνικ ιδεσμ εμφνζντι 

ξημνες. Απ τ σύνλ των κλήσεων, 

τ 8% των κλύντων εκδηλώνει τ

κτνικ ιδεσμ. Γενικ, τμ π κ

λύν σε γρμμς πστήριξης χν την 

νγκη κφρσης τκτστρφικών 

τσεων, πισιδξς κι μτιτητς, 

ελπζν μως σε πτρπή τής την 

τελετ στιγμή της κλήσεως. Πλλς 

φρς πρβλήμτ π πρπρχν 

στην πλιτική ζωή επεκτενντι κι στην 

στρτιωτική θητε κι επηρεζν τν 

στρτεύσιμ κτ τη διρκει της πρ

μνής τ στ στρτ. Σύμφων με τ 

δεδμν της γρμμής τ Στρτύ κι 

της Αερπρς, μεγλς ριθμς π 

ιδιώτες σγγενες ρχετι σε επφή με 

τη γρμμή γι πληρφρηση κι σμβ

λετική κθδήγηση σν φρ δσκ

λες κι πρβλήμτ στρτεμνων της 

ικγνεις τς.

Απ τ πρπνω ερενητικ δεδμ

ν δικρνετι η σημσ κι  ρλς της 

Γρμμής Ψχλγικής πστήριξης των 

νπλων Δνμεων στην πρληψη ψχι

κών διτρχών. Η ξ της ενι πρφ

νής εφσν πλλς κτστσεις κρσεων 

π στρτεύσιμς σε πμκρσμνες 

Μνδες χν ντιμετωπιστε επιτχώς 

κι χει ληφθε η πρτητη πρληπτι

κή δρση.

Τλς, ξζει ν σημειωθε τι πρχει 

σνεργσ των γρμμών πστήριξης 

στην κινή ντιμετώπιση ξων περιστ

τικών, στην χρξη ενις στρτηγικής 

σν φρ την πρμβση στην κρση, 

στην σύστση κινύ εσωτερικύ κν

νισμύ λειτργς κι στην μελλντική 

νπτξη κι διεύρνση της γρμμής 

πστήριξης των νπλων Δνμεων.
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ΓΡΑΗ ΨΧΛΓΚΗΣ ΠΣΤΗΡΞΗΣ SOS

• ΣΤΡΑΤΣ 800 114 5551

• ΑΡΠΡΑ 800 114 5552

• ΝΑΤΚ 800 114 553

 ΑΣΤΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΗΛΦΩΝΑ

• ΣΤΡΑΤΣ 210 8105068

• ΑΡΠΡΑ 210 8105068

• ΝΑΤΚ 210 5574121

 210 5531376

 210 5531377
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Εγνιος Αρ. Γιρνης,

Στρτιωτικός Δικστής,

Υπ. Διδάκτορς Πντεο Πνεπιστημο

Η Πλεμκή Ιδελγία 

των Ελλήνων

της Κλασκής Επχής

Θ ήτν εξιρετικά χρήσιμη γι το 

σύγχρονο Έην η εξτση της πο

εμικής ιδεοογς των Εήνων της 

κσικής, ιδως, περιόδο, όπως η ιδε

οογ τή ποτπθηκε στ ργ 

της κσικής εηνικής τχνης κι το 

εηνικού πνεύμτος γενικότερ. Ως ιδε

οογ, ορζομε ββι, ν σύστημ 

ιδεν γύρω πό τον πόεμο, το οποο 

ποτεσε προόν της ρχιοεηνι

κής κοινωνς στην οότητά της�. 

Εξρχής θ μπορούσμε ν πο

δεχτούμε την ύπρξη μις στενής 

σχσης μετξύ το τόμο πο 

δημιοργε (το κιτχνη, το 

1 Με τον ρο δλγα ορζομε γενκτερα, το σνολο εκενο των πεποθσεων 
ενς ατμο  μας κονωνκς, οκονομκς  άλλης ομάδας, το οποο προσδο
ρζε τς ηθκές, κονωνκές, πολτκές, φλοσοφκές  άλλες αρχές πο εμπνέον 
κα καθορζον τς ενέργεες κα τη δράση τος. Ο τρπος, με άλλα λγα, με τον 
οποο κάποος  κάποο, αντλαμβάνοντα την πραγματκτητα κα ρθμζον 
παραπέρα τη δράση τος σμφωνα με την αντληψ τος ατ.
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ποιητή, το ιστορικού κ.π.) κι της κοινωνς στην οπο το 

άτομο τό νήκει κι πεθύνει τ ργ το, μβάνοντς 

όμως ττόχρον π’ όψιν μς, ότι η θερηση το πομο 

εξρτάτι τόσο πό τη ογοτεχνική κι κιτεχνική θεντ, 

όσο κι πό την προσωπικότητ κι τις πόψεις, ποιτικς κι 

άες, την κοσμοθεωρ με ά όγι, το κάθε δημιοργού.

Σε κάθε περπτωση, δεν πρπει ν πρβπομε ότι η επιογή 

κάποιων στοιχεων της πργμτικότητς κι ο τρόπος με τον 

οποο ποφσζει ο δημιοργός ν τ διδσει μσω της τχνης 

το, ή η πογράμμιση ορισμνων εξ τν, ποδηνει, ττο

χρόνως, ν σγκεκριμνο σύστημ ξιν κι ιεράρχησής τος. 

Στο άρθρο πο κοοθε θ εξετστούν μερικς ειδικότερες 

πτχς το σγκεκριμνο ζητήμτος, εν, εόγως, η σχετική 

ενσχόησή μς με το ζήτημ της περ πομο ρχιοεηνι

κής ιδεοογς, δεν θ μπορούσε πρά ν ξεκινήσει πό το ρ

γο το «πτρ της Ιστορς», κτά τον Κικρων�, δηδή το 

ροδότο πό την Αικρνσσό (4844�5 π.Χ.).

ξΙες κΙ Ιερρχς τους

ςτΙς ΙςτορΙες του ροδοτου

Ο ρδοτος, ως στορκς, επκέντρωσε την εργασα το στην αναζτηση των 

ατών το πολέμο, πως μας δηλώνε στην εναρκτρα πρταση των στορών το�, 

περγράφοντας παράλληλα τα αποτελέσματά το πάνω στον άνθρωπο, δως στον 

χαρακτρα κα τς ηθκές αρχές το. Χρησμοποησε μεθδος κα τρπο γραφς 

πο φανερώνον πσο μεγάλη ταν η επρρο την οποα άσκησε στο έργο το η 

ποηση, η φλοσοφα κα η ρητορκ τέχνη, αποτελώντας έτσ γα εμάς μα απ τς 

πρωταρχκές πηγές γα την εξέταση της δεολογας το πολέμο, μαζ με τα έργα 

των άλλων στορκών, την τραγκ κα κωμκ ποηση, τος δασωθέντες δκανκος 

� Γα την κρση ατ, βλ. Cicero, De Legibus, , 5: “et apud Herodotum, patrem historiae”.
� «Ατή να η ρνα τ ρδτ απ την Αλκαρνα, η πα γν γα να μη βή  χρνς τα ργα των 

ανθρπων, κα γα να μην παραρθύν απ’ τ πτμ της λήθης τα μγλα κα θαματ κατρθματα Ελλήνων 
κα βαρβρων κα χαθ τ τ μγαλ τς ύτ, δκτρα, τα ατα γα τα πα πλμηαν μταξύ τς». πως 
αποδεκνετα απ το περεχμενο το έργο το, τα ατα δεν δνοντα, πως θα περμενε κανες σμερα, ως 
σνάρτηση κονωνκών, πολτκών κα οκονομκών παραγντων. Ο πλεμος παροσάζετα περσστερο ως 
αποτέλεσμα της περοψας, της απληστας, το φθνο, της αφροσνης, της αλαζονεας, κα των άλλων παθών 
των ανθρώπων πο τος οδηγον σε πέρβαση της σορροπας το κσμο κα αναπφεκτα στην ύβρν, η 
οποα επφέρε την επέμβαση της θεκς βολησης γα την αποκατάσταση της δασαλεθεσας τξης των πραγ
μάτων.  θεολογκ ατ αττητα των στορκών γεγοντων, απηχε ανάλογος τρπος των τραγκών ποη
τών. νψε δε, της στενς δασνδεσης στορας κα τραγωδας μέσω της θεολογκς τος σνάφεας, γνετα 
εφκτ να αναδεχθον σοβαρά ζητματα ηθκς τάξης, πο άπτοντα γενκτερων πνεματκών, κονωνκών 
κα πολτκών προβληματσμών το 5ο π.Χ. αώνα. Γα τς δαπστώσες ατές, βλ. Chiasson C.C., Herodotus’ 
Use of Attic Tragedy in the Lydian Logos, ClAnt �� (�00�), σελ. 5�6, πως παραπέμπετα στον Πρλογο το Α. 
Μαρκαντωντ γα το έργο το Romm J., ρδοτος (μτφ. Π. Πλκρπ), εκδ. τπωθήτω Γ. ΔΑΔΑΝΟΣ, Αθνα 
�004, σελ. ��. Βλ. ακμα, Myres J.L., Herodotus: Father of History, Oxford �95�, σελ. �7��.
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κα άλλος λγος, αλλά κα τς δάφορες εκονογραφκές αναπαραστάσες της αγ

γεογραφας  της γλπτκς, πο έφτασαν μέχρ τς μέρες μας. Τσο ο ρδοτος, 

σο κα ο Θοκδδης (η εξέταση το έργο το οποο γα τον Πελοποννησακ 

Πλεμο δεν θα επχερηθε στα στενά ρα το παρντος άρθρο, αφο γα κάτ 

τέτοο απατετα άλλη, μακροσκελς κα δατερη μελέτη), παροσάζον τα επμέ

ρος πολεμκά γεγοντα εντάσσοντας τα σχνά σε ένα ερτερο πλασο αναφοράς, 

χρησμοποώντας τα δηλαδ ως αφορμ γα να εκφράσον τς απψες τος γρω 

απ σοβαρά θέματα οκομενκς εμβέλεας, σχετκά με το δκαο κα τη δναμη, 

το λγο κα τς πράξες, τον πλεμο κα την ερνη, τη ζω κα το θάνατο κ.α.

Ο ρδοτος καταπάνετα κρως με ,τ αποτελε το πλασο της μάχης. Δεν επ

μένε τσο σε απολτως λεπτομερες περγραφές των πολεμκών αναμετρσεων, 

το τρπο ανάπτξης των στρατεμάτων  γενκτερα το τρπο πολέμο, σο 

σε ,τ μπορε να τονσε το σστημα αξών το οποο ο δος, κα σως η πλεοψη

φα των λλνων της εποχς το, αποδέχετα κα επκροτε. Μλά γα την ανδρεα 

κα την αναγνώρσ της, την επέμβαση το θεο στα ανθρώπνα, τη δναμη των 

οωνών κα το πεπρωμένο, το σεβασμ στος κρκες, στος νεκρος κα στος 

«νμος των ανθρώπων». Με το έργο το κατάφερε να μετασχηματσε τς σγκρο

σες μεταξ λλνων κα Περσών σε έναν, ας πομε, δεολογκ αγώνα πο φέρνε 

αντμέτωπος ελεθερος πολτες κα ποτελες λαος, ανθρώπος των οποων 

απελετα η παρξη, η ελεθερα κα ο τρπος ζως τος κα ανθρώπος πο δεν 

έχον να περασπσον τποτα, αφο ενα δη πδολο στην εξοσα το Μεγά

λο Βασλέα. σο γα τς πολεμκές σγκροσες μεταξ των δαφρων ελληνκών 

πλεων πο ο στορκς περγράφε κάνοντας σχνά παρεκβάσες (excursus) στην 

κρως στορα το, ατές παροσάζοντα σαν ένα φσολογκκονωνκ γεγονς, 

πως θα παροσαζταν μα θρησκετκ τελετ  ένας αθλητκς αγώνας, αφο 

ο πλεμος αποτελοσε αναμφβολα κραρχο θεσμ κ ένα απ τα δομκά στοχεα 

στη ζω των αρχαοελληνκών πλεων4.

Βέβαα το έργο το ροδτο δεν αποτελε μα αβασάνστη σγκρση μεταξ 

δο ακραων φανομένων· της ασατκς, ας πομε, δολοπρέπεας των Περσών με 

την ερωπακ ελεθερα των λλνων. Ο στορκς αρνετα να σκαγραφσε ένα 

στερετπο το ασάτη δνάστη, αποφεγοντας να περγράψε την δα τη μοναρχα 

σαν το απλτο κακ, πως αρνετα να εξμνσε κα τη δημοκρατα σαν το απλ

το καλ. Ως πραγματστς, ενδαφέρετα περσστερο γα το πσο καλά μπορον 

να αντδράσον (δημοκρατα κα μοναρχα) ταν βρσκοντα σε σγκροση μεταξ 

τος κα πως αποκαλπτον γενκτερα τα ποα προτερματα  ελαττώματά τος 

κατά τη δάρκεα κρσεων. Ο Περσκο Πλεμο γνοντα έτσ το πλασο γα την πα

ροσαση των χερτερων ελαττωμάτων της ασατκς δεσποτεας κα των καλτε

ρων δνατών πλεονεκτημάτων της ελληνκς ποκλομορφας, σε μα εποχ πο η 

4 Βλ. περσστερα ες Amouretti M-C./Ruzé F., Les sociétés grecques et la guerre à l’ époque classique, (μτφ. Γ. 
Γ ωρ γαμλής, ε πμ. Α. Στ φα νής) Κο νω ν α κα Π λε μος στην Αρ χα α λλά δα, εκ δ. Πα τά κη, Α θ να �004, Δ π τα 
Ν., Στρα τω τ κ Ορ γά νω ση κα Πο λε μ κ Τέ χνη των Αρ χα ων λ λ νων (�600�46 π.Χ.), εκ δ. Δε θν σε ως  στο ρ ας 
Στρα το Γ..Σ., Α θ να �999, Foxhall L., Farming and fighting in ancient Greece, στο Rich J./Shipley G., (ed.) “War 
and Society in the Greek World”, Routledge, London & New York �99�, σελ. ��4�45.
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Αθνα κα η Σπάρτη, έχοντας ενωμένες 

τς δνάμες τος, αλληλοσμπληρο

μενες, αποτέλεσαν την ασπδα κα το 

δρ το ελληνκο σμπαντος. Θα 

πρέπε άλλωστε να έχομε πάντοτε 

πψη μας τ ο ρδοτος ζε κα δη

μοργε σε μα εποχ κατά την οποα 

εκδηλώνετα πλέον ποκλοτρπως το 

δναμκ αλλά ατομστκ πνεμα της 

Αθηνακς Δημοκρατας κα ξεσπά η 

σοβαρτερη εμφλα σρραξη πο 

γνώρσε ο ελληνκς κσμος, δηλαδ 

ο Πελοποννησακς Πλεμος.

Στη δαδρομ των στορών το ο 

ρδοτος, εκθέτε σχνά, ετε ως δκές 

το απψες, ετε ως γνώμες των προσώπων πο μετέχον στα γεγοντα τα οποα 

περγράφε, θέσες με τς οποες θεμελώνοντα δάφορες νομκές  ηθκές αρχές5. 

Ατές εκφέροντα ως ατολογες  αφορμές των γεγοντων πο λαμβάνον χώρα 

 ακμη κ εκενων πο πρκετα να σμβον.

Σμφωνα με ένα επαναλαμβανμενο μοτβο το στορκο «τα ανθρώπνα πράγ

ματα μοάζον με κκλο πο γρνάε ασταμάτητα κα δεν αφνε πάντοτε τος δος 

ανθρώπος να ετχον» (, �07), ο θεο εμφανζοντα ως τμωρο των αδκημάτων, 

ο οποο μάλστα «στα μεγάλα αδκματα επφλάσσον κα μεγάλες τμωρες» (, 

��0), ενώ γενκτερα αρέσκοντα στο να ταπενώνον «πάντα τα περέχοντα» (VII, 

�0)6. Στον κσμο των ανθρώπων εξάλλο, η εδαμονα οτε σνεχς ενα, οτε 

σταθερ κα μνμη, σγορα πάντως ενα ανάμκτη με την ατχα, πράγμα πο μας 

το δηλώνε ο ρδοτος απ το πρώτο κεφάλαο της στορας το:

«…θα προχωρσω στη δγησ μο περγράφοντας με την δα προσοχ τς 

μκρές κα μεγάλες χώρες το κσμο, κ ατ, επεδ πολλές πο ταν κάποτε με

5 Βλ. εδκτερα, Αγγλή Φ., Αρχα κα Δκαα εκ της στορας το ροδτο, Αθνα �955. Θα πρέπε εδώ να 
σημεωθε τ ο αρχαο Έλληνες δεν ανέπτξαν τη νομκ ως ξεχωρστ επστμη. Καθώς το δκαο αποτελοσε 
μέρος της ερτερης φλοσοφκς, ποητκς κα δημοργκς σκέψης τος, απασχολοσε λος τος πολτες, 
τατζμενο με το δάχτο σε λος αθημα δκα, το οποο προβαλλταν ως τέτοο, μέσω των δων των 
εκδηλώσεων της καθημερνς ζως τος. Άλλωστε το έθμο, η σνθεα, καταλαμβάνε σε περπτωση έλλεψης 
θετο δκαο πρωτεοσα θέση ποχρεωτκών καννων, σε ερνη κα σε πλεμο, ο οποο μπορε να έλκον 
την προέλεσ τος απ τη θετητα, τς δάφορες, θρησκετκς φσης, τελετοργες  δεσδαμονες, αλλά 
κα τα αρστοκρατκά  τραννκά σστματα δακβέρνησης. Ο νμος το σχρτερο, ο εξανδραποδσμς 
των ηττημένων, η σκληρτητα  η πρατητα απέναντ των αχμαλώτων (η σνθεα λ.χ. απελεθέρωσς τος 
έναντ λτρων), δημοργησαν δατερα θμα κα καννς πλμ, πολλά εκ των οποων ανερσκοντα μελε
τώντας το κεμενο το ροδτο.

6 ταν ο Ξρξης αποφάσσε να εκστρατεσε εναντον της λλάδος κα λο στο Σμβολ το σμφώνησαν, 
με πρώτο βέβαα το Μαρδνο, μνο ο θεος το Αρτβανς, τολμά να το πε μεταξ άλλων: «…Αν κπς 
πρ κακή απφαη, κ αν ακμη η τύχη τν νή, η απφαή τ δν παύ γ’ ατ να να κακή. Βλπς τ 
τα ζα π πρχν απ τ’ λλα,  θς τα κρανν κα δν τ’ αφήν να φαντζν, ν τα μκρ ύτ τα πρ-
ζ. Βλπς ακμη πως πντα ρχν τα βλη τ πνω τα ψηλτρα πτα, γατ  θς θλ πντα να μν α 
πρχν. τ καμ φρ πλύς τρατς κατατρφτα απ μκρτρ τρατ, ταν  θς απ φθν πρ 
τν πανκ ή μ μα βρντή πρκαλ μαν ανξα ήττα…» (ροδ. VII, �0, 5).

Στον κσμο των ανθρπων ξάλ

λου, η υδαμονα οτ συνχής 

να, οτ σταθρή κα μνμη, 

σγουρα πάντως να ανάμκτη μ 

την ατυχα, πράγμα που μας το δη

λν ο ρδοτος απ το πρτο 

κφάλαο της Ιστορας του...
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γάλες έχον γνε μκρές κα πολλές 

πο ενα τώρα μεγάλες, ταν άλλο

τε μκρές. Θα ασχοληθώ λοπν κα 

με τς δο το δο, γατ ξέρω πως η 

ανθρώπνη εημερα ποτέ δεν ενα 

σταθερ στο δο μέρος» (, 5). Άλλω

στε ενα γνωστ τ «οτε πάρχε, 

οτε θα πάρξε ποτέ θνητς στς 

τχες το οποο να μην αναμχθη

καν απ ττε πο γεννθηκε κα ο 

δστχες» (VII, �0�).

Ζωτκς σημασας ρλο, γα τον 

τρπο πο σκέπτετα κα σγγράφε 

ο ρδοτος, πράγμα πο δκαολογε 

άλλωστε κα τα θέματα των σγγρα

φκών το επλογών, έχε η σνεδη

τοποηση της εφμερης φσης της 

εδαμονας στος ανθρώπος, λέξη 

η οποα σημανε βέβαα τατοχρ

νως, ετχα κα εημερα. Βλέπο

με τ μετά απ την καταγραφ της 

προαναφερμενης, προσωπκς το 

θέσης, σχετκά με την επλογ να προχωρσε στη δγησ το περγράφοντας μ

κρές κα μεγάλες χώρες, επεδ πολλές πο ταν μεγάλες έχον γνε τώρα μκρές κα 

αντστροφα, αφο «η ανθρώπνη εημερα ποτέ δεν ενα σταθερ στο δο μέρος», 

επακολοθε η παροσαση το γνωστο επεσοδο με πρωταγωνστές το Σλωνα 

κα τον Κροσο, χαρακτρες πο φανετα να ενα έτσ πλασμένο απ τον στορκ 

ώστε να λετοργον, εν μέρε, κα ως ργανα έκφρασης των προσωπκών το απ

ψεων (βλ. ροδ. , �0�� πρβλ. κα , 8687).

Παροσάζοντας στη σνέχεα ο ρδοτος, στο Τρτο Ββλο των στορών το, 

το Φαραώ Άμασ της Αγπτο να στέλνε ένα γράμμα στον καλτχο κα παντοδ

ναμο, μέχρ ττε, τραννο της Σάμο Πολκράτη, καταγράφε απψες πο μνο 

ένας βαθστχαστος φλσοφος θα μποροσε να εκθέσε:

«να χαρά ν’ ακοε κανες τ ένας φλος το ενα ετχς· αλλά ο μεγάλες 

επτχες σο δεν μο αρέσον, γατ ξέρω καλά πσο φθονερές ενα ο θετητες. 

Γ’ ατ κ εχομα, κα γα μένα κα γα σος νοάζομα, να έχω επτχες αλλά κα 

αποτχες κα έτσ να ζσω με τέτοες εναλλαγές παρά να έχω μνο επτχες, γατ 

δεν άκοσα ποτέ γα κανέναν απ εκενος πο εχαν μνο επτχες, τ δεν πέθανε 

δστχσμένος κα εντελώς κατεστραμμένος. Άκοσε λοπν τη σμβολ μο γα 

να φέρες κάποα σορροπα με την ετχα σο…» (, 40)7.

7 Πρβλ. εδώ ένα σποδαο απσπασμα απ τον Αγαμμννα το Ασχλο, σε μετάφραση Ι. Ν. Γρπρη (στ. 
750 κ.εξ.): «…αν παραφκ,  π παρν, νς πτύ η καλτχ, γννβλ κ κλρη δ ξφτ, μ’ απ’ 
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Παρακάτω, στο Έβδομο Ββλο, τη στγμ πο ο Ξέρξης ενα έτομος να εξαπο

λσε τα στρατεματά το εναντον της λλάδος, ο θεος το Αρτάβανος επαναλαμ

βάνε τς δες πάνωκάτω σκέψες, προσπαθώντας να τον αποτρέψε8. Ο Αθηναος 

Σλων, ο Αγπτος Άμασς κα ο Πέρσης Αρτάβανος, άνθρωπο απ ολκληρο τον 

ττε γνωστ κσμο, την ρώπη, την Αφρκ κα την Ασα αντστοχα, δαλογζοντα 

πάνω στο ζτημα, έχοντας απψες πο σμππτον, σως επεδ ο απψες πο εκ

φράζον ενα ο απψες πο ο στορκς θέλε να μεταδώσε στος κονωνος το 

έργο το με τη δημοργα ενς ηθκο πλασο, το οποο δαμορφώνε ακρβώς 

γα να προσδώσε στς στορες το ένα βαθτερο, ηθκ κα οκομενκ νημα.

Πος άνθρωπος μως θα μποροσαμε τελκά να πομε τ ενα ετχσμένος; 

Ως πρώτο παράδεγμα εδαμονος ανθρώπο, ο ρδοτος μας παροσάζε την 

στορα το Τέλλο το Αθηναο, ενς εκατάστατο, γα τα μέτρα της πλης κα 

της εποχς το, πολτη, ο οποος μαθανομε τ ζοσε σε μα ετχσμένη πατρδα, 

έχοντας αποκτσε «πολλά ωραα κα ενάρετα παδά», απ τα οποα πρλαβε να δε 

να γεννώντα τέκνα, τα οποα έζησαν λα. Κρως μως «το τέλος της ζως το ταν 

ένδοξο. Σε μα μάχη των Αθηναων με τη γετονκ τος λεσνα στην οποα πολέ

μησε κ ατς, ανάγκασε τον εχθρ ν’ αλλάξε πορεα κ έπεσε πολεμώντας γενναα. 

Ο Αθηναο τον έθαψαν με μεγάλες τμές στο μέρος πο σκοτώθηκε» (, �0).

Βλέπομε λοπν τ ο ένδοξος θάνατος στο πεδο της τμς βρσκετα στην κορ

φ το πνακα αξών το ρδοτο, πως ακρβώς σνέβανε κα στην περοδο πο 

περγράφον τα ομηρκά έπη, σοδναμώντας με την εκνα της ετχας, η οποα 

απ τη στγμ πο δεχμαστε τ δεν ενα ποτέ σταθερ, μπορε να «μετρηθε» 

μνο μετά το πέρας το βο των ανθρώπων. Ως δετερο παράδεγμα αναφέρετα 

η γνωστ στορα των δο αδελφών, Κλέοβ κα Βτωνα, ο οποο έσραν το αμάξ 

της μητέρας τος (η οποα ταν έρεα της ρας στο Άργος), σε απσταση 45 περ

πο σταδων, προκεμένο να μεταβε η μητέρα τος στο να της θεάς. Έφτασαν 

στο να επεφημομενο απ τος σμπολτες τος, ο οποο τος μακάρζαν γα 

το θος κα τη σωματκ τος δναμη, ενώ ο γνακες των Αργεων μακάρζαν με 

τη σερά τος την μητέρα τος, επεδ εχε κάνε τέτοα παδά.

«Αλλά εχαν κα ωραο θάνατο» μας λέε ο ρδοτος, δα στματος Σλωνα. 

« μάνα τος ετχσμένη κα γα τον άθλο τος κα γα τη φμη των παδών της, 

στάθηκε μπροστά στο άγαλμα της ρας κα παρακάλεσε τη θεά να δώσε στα πα

δά της, τον Κλέοβ κα τον Βτωνα, πο τσο την εχαν τμσε, ,τ καλτερο ενα 

δνατν ν’ αποκτσε άνθρωπος. Μετά απ την εχ ατ, αφο έκαναν τς θσες 

κα γλέντησαν, τα δο αδέλφα κομθηκαν στο ερ κα δεν ξπνησαν πα…»9. Ένας 

την καλή την τύχη τη γν βαρ κακμρ θν φτρ. Μα γ απ’ τς λλς χωρτ χω δκή μ γνμη 
κα γα μνα η αβα μν τα πλλ παδ γνν π μζν της μνας π τα ’γννα· ν τα δκαα πτα 
πντα μα καλλτκνη βατ τχα».

8 Βλ. ροδ., VII, �0.5, απσπασμα το οποο καταγράψαμε λγο παραπάνω.
9 Βλ. ροδ., , ��. Μαθανομε ακμη τ ο Αργεο, έκαναν αγάλματα τον Κλβ κα τον Βτωνα, τα οποα 

αφέρωσαν στος Δελφος, σε ένδεξη «τ ήταν ρτ νδρς». Αξζε εδώ να σημεώσομε τ πολογζοντας 
κάθε στάδο με �9� περπο μέτρα, προκπτε τ τα δο αδέλφα δένσαν, τραβώντας την άμαξα της μητέρας 
τος, απσταση μεγαλτερη των 8,5 χλομέτρων! 
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«ωραος θάνατος» με στεροφημα, ενα 

σνεπώς σμφωνα με τον αξακ χάρτη πο 

δαμορφώνε ο ρδοτος, ,τ καλτερο 

μπορε να αποκτσε ο άνθρωπος.

 ανδρεα αποτελε βέβαα μα απ τς 

πρωταρχκές αρετές, η οποα θαμάζετα 

σε ερνη κα σε πλεμο απ λος, πως 

σνέβανε κα κατά την ηρωκ εποχ 

πο περγράφον τα ομηρκά έπη�0. να 

αξοσημεωτο ένα γεγονς το οποο περ

γράφε ο ρδοτος (βλ. , 55), το οποο 

σχετζετα με μα πολορκα της πλης 

της Σάμο απ τος Λακεδαμονος. Ο 

ρδοτος αναφέρε, σγκεκρμένα, τ 

αν λο ο Λακεδαμνο εχαν πολεμσε 

«πως ο Αρχας κα ο Λκώπης, η Σάμος 

θα εχε κρεθε», καθώς ο δο ατο 

οπλτες της Σπάρτης αναφέρετα τ κα

τάφεραν να εσέλθον μνο στο τεχος 

της Σάμο, κνηγώντας τος περασπ

στές το, μως αποκλεστηκαν μέσα σε 

ατ κα τελκά σκοτώθηκαν. Ο δος ο 

ρδοτος μας πληροφορε τ γνώρσε 

τον τρτο απγονο (εγγον) το Αρχα 

στο δμο της καταγωγς το, τον δμο 

της Πτάνης στη Σπάρτη, ο οποος «απ 

τος ξένος, τμοσε περσστερο τος 

Σάμος». Ο ρδοτος αναφέρε τ ο 

πατέρας ατο, δηλαδ ο γος το Αρχα, 

εχε ονομασθε Σάμος, σε ανάμνηση το 

ηρωκο θανάτο το πατέρα το στη 

Σάμο. Ατς λοπν ο εγγονς το Αρχα, 

φέρετα πως επε στον ρδοτο τ τμο

σε πολ τος Σάμος, επεδ εχαν θάψε 

τον παππο το με «δημοσα δαπάνη». 

να πράγματ εκπληκτκ το γεγονς τ 

ο Σάμο τμησαν έτσ έναν εχθρ τος, 

τον οποο ο δο σκτωσαν, καθώς εχε 

�0 Βλ. περσστερα γα το ζτημα ες Κμητύδη Δ.,  
τέχνη το πολέμο στην λάδα το Ομρο  Ο μθκές 
αρχές κα η μετέπετα εξέλξη, Στρατωτκή Επθρηη, 
εκδ. ΓΣ/7ο Γ, αν.Φεβ. �008, σελ. 6�9.
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εσβάλε στη χώρα τος, αναγνωρζοντας την ανδρεα το στη μάχη, ένεκα δε 

της πράξης τος ατς, ένωθαν στο εξς απέναντ λων των Σαμων τεράστα 

εγνωμοσνη ο σγγενες το Αρχα πσω στη Σπάρτη.

Ένα ακμη γεγονς αξζε να καταγραφε εδώ, καθώς φανερώνε την πρωτοκαθε

δρα πο έχε, αλλά κα την αναγνώρση πο απολαμβάνε η πολεμκ αξα κα αρετ 

στον ρδοτο. Στο γεγονς ατ, το οποο προηγθηκε της καθδο των Περσών 

στην κρως λλάδα, φέροντα εμπλεκμενα τρα ελληνκά καράβα (ένα απ την 

Τροζνα, ένα απ την Αγνα κ ένα Αθηνακ), τα οποα παραφλαγαν, στο πλασο 

κατασκοπετκςαναγνωρστκς επχερησης, τον Περσκ στλο στο νησ της Σκά

θο (βλ. ροδ., VII, �79). Ο Πέρσες καταδωξαν τα καράβα ατά, κα το αγντκο 

καράβ ταν εκενο πο πρβαλε τη μεγαλτερη αντσταση. Ο ρδοτος αναφέρε 

εδώ το νομα ενς απ τος Αγντες οπλτες, ο οποος αγωνστηκε τσο ηρωκά 

πο ακμη κα ο Πέρσες θέλησαν να τον σώσον απ το θάνατο, ο οποος ταν 

πολ πθανς λγω των πολλαπλών τραμάτων το.

Μας λέε σγκεκρμένα τ: «…ο Πθέας, ο γος το σχενο, αγωνστηκε ηρωκά 

εκενη την ημέρα. Καθώς το καράβ κρεταν, ατς πολεμοσε πάντα, ώσπο 

κατακρεοργθηκε ολκληρος. πεδ πέφτοντας δεν πέθανε, αλλά ανάπνεε ακ

μη, ο Πέρσες πο ταν στα καράβα θέλησαν οπωσδποτε να τον σώσον εξατας 

της ανδρεας το. Άλεψαν τς πληγές το με σμρνα, τς έδεσαν με λν φασμα 

κα τς τλξαν με επδέσμος. ταν επέστρεψαν στο στρατπεδ τος, τον περέ

φεραν κα τον έδεχναν γεμάτο χαρά σε λον τον στρατ κα τον περποονταν. 

Τος άλλος πο εχαν πάσε στο δο καράβ, τος επδεκναν σαν ανδράποδα» 

(βλ. ροδ. VII, �8�).

 αναγνώρση της πολεμκς αρετς φανετα λοπν τ μποροσε να περ

βε, μέχρ την εποχ τολάχστον των μηδκών πολέμων, ακμη κα τα σχρά 

πάθη πο γεννά ο πλεμος.  πρωτεοσα θέση της στον πνακα αξών της 

εποχς, τσο των λλνων σο κα των βαρβάρων, μπορε να εξηγσε το γα

τ η δαπστωση της παρξς της στο πρσωπο ενς μαχητ μποροσε ακμη 

κα να σβσε το μσος μεταξ των αντμαχομένων κα να το αντκαταστσε 

με τον ελκρν θαμασμ, πως σνέβη στην προαναφερμενη περπτωση 

με τον Πθέα απ την Αγνα.

κτς μως απ’ την ανδρεα στη μάχη, μα ακμη σποδαα αρετ, η οποα αποτε

λε επσης ζητομενο κα θαμάζετα απ λος τος Έλληνες κα βάρβαρος, ενα 

η σωφροσνη. «ταν ο άνθρωπο σκέφτοντα σωστά, τς περσστερες φορές κα 

η επτχα ενα βεβαα· ταν δεν σκέφτοντα σωστά, οτε ο θες θέλε να τος βοη

θσε» φέρετα να λέε ο Θεμστοκλς, κλενοντας το λγο το προς τον ρβάδη, 

ενώπον το Σμβολο των αρχηγών των ελληνκών δνάμεων στη Σαλαμνα, προ

κεμένο να τον πεσε να παραμενον εκε, ώστε η ναμαχα να πραγματοποηθε 

στο πο κατάλληλο, στεντερο σημεο της θάλασσας (ροδ. VIII, 60 ad fin.). Ο πρε

σβετές άλλωστε πο εχαν σταλε νωρτερα στον τραννο Γέλωνα των Σρακοσών, 

ζητώντας τη σνδρομ το στον κον αγώνα των λλνων κατά των βαρβάρων, 

αναφέρον κλενοντας το λγο τος, τ ποος παρνε σωστές αποφάσες, έχε τς 
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περσστερες φορές κα 

καλά αποτελέσματα (VII, 

�57 ad fin.)��.

 σωφροσνη ενα 

ατ πο οδηγε τος 

ανθρώπος σε πομονε

τκ αντμετώπση λων 

των ζητημάτων πο τος 

απασχολον, ενώ η αφρο

σνη κα η γργορη κα 

εππλαα αντμετώπση 

των προβλημάτων γεν

νά σφάλματα, απ τα 

οποα έρχοντα σνθως 

μεγάλες σμφορές. Α

τ βάζε ο ρδοτος να 

λέε μεταξ άλλων ο σ

νετς Αρτάβανος, θεος 

το Ξέρξη, στον βασλά 

ανηψ το, ο οποος απερσκεπτα αποφάσσε να εκστρατεσε εναντον της 

λλάδος: « πολλ βασνη στην απφαση προκαλε σφάλματα κα απ ατά 

προκπτον σνθως μεγάλες ζημές· η πομον μως παρέχε μεγάλο κέρδος 

πο σως δεν φανετα αμέσως, με τον καρ μως το βλέπε ο άνθρωπος» (VII, 

�0, 6) Παρακάτω ο δος λέε ακμη τα εξς: «Κρνω, βασλά μο, τ ενα προ

τέρημα να σκέπτετα κανες ορθά αλλά κα να ενα πρθμος να ακολοθσε 

καλές σμβολές» (VII, �6), γα να δώσε τελκά κα τον ορσμ, θα λέγαμε, της 

φρνησης, κα το σνετο ανθρώπο σνακλοθα, δογματζοντας τ «άρ

στος άνθρωπος ενα εκενος πο ταν μεν καταστρώνε ένα σχέδο, σκέπτετα 

κα τα ζγάζε λα προσεκτκά, ενα δε τολμηρς ταν αναλαμβάνε δράση» 

(VII, 49 ad fin.).

Σε αντδαστολ με τς αρετές πο προαναφέροντα, βλέπομε τ σημαντκά 

ελαττώματα μπορον να οδηγσον έναν άνθρωπο στο χαμ. Ο Πέρσης Οτάνης, 

γα παράδεγμα, πρν απ την εκλογ το Δαρεο στο θρνο της ατοκρατορ

ας, μλώντας γα τη μοναρχα, θεωρε τ αποκλεετα να πρκετα γα κάτ σω

στ, αφο επτρέπε στο μονάρχη να κάνε ανεξέλεγκτα ,τ θέλε. Πστεε τ 

η περοψα πο προέρχετα απ τη θέση το ατ κα ο φθνος, ο οποος ενα 

έμφτος στος ανθρώπος, αλλάζον σγορα τον άνθρωπο, ο οποος ακμη κ 

αν ενα άρστος πρν αναλάβε την εξοσα, καταλγε στην πορεα να σμπερφέ

ρετα άδκα, γεμάτος κακα γα λος τος άλλος: «Αν γνε μονάρχης ο άρστος 

των ανθρώπων, θα αλλάξε αμέσως σμπερφορά. Θα γεμσε περοψα απ τα 

�� Γα την αξα της σωφροσνης ως αρετς, βλ. κα Θοκ., , 84.�, πο ο βασλάς Αρχδαμος μλά στη σνέ
λεση των Σπαρτατών, προσπαθώντας να αποτρέψε την έκρηξη το Πελοποννησακο Πολέμο.
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αγαθά τα οποα θα έχε λγω της θέσης το ατς κα ο φθνος ενα μέσα στη 

φση το ανθρώπο. Έχοντας τα δο ατά, γεμζε κακα κα κάνε πολλά άδκα 

πράγματα, άλλα απ ατά παραγεμσμένος απ την περοψα το κα άλλα απ 

φθνο…» (ροδ. , 80).

Νωρτερα ο ρδοτος μας εχε πληροφορσε γα τς ατες πο οδγησαν 

τον Κροσο στην απφασ το να εκστρατεσε εναντον των Περσών το Κ

ρο, γεγονς πο κατέληξε στην ττα κα την αχμαλώτσ το κα τον παραλγο 

θάνατ το στην πρά. Δεν ταν άλλες απ την απληστα το, την απερσκεψα 

το κα το πάθος το γα εκδκηση. Απληστα, γατ θελε να προσθέσε μα νέα 

επαρχα στο βασλε το· απερσκεψα, γατ δεν εχε τη φρνηση να ερμηνεσε 

σωστά έναν δφορομενο ομολογομένως  χρησμ το μαντεο των Δελφών 

κα τέλος, πάθος γα εκδκηση γατ θελε να εκδκηθε τον Κρο, ο οποος εχε 

ανατρέψε τον Αστάγη, γο το Καξάρη, βασλά των Μδων κα γαμπρ το 

Κροσο, κρατώντας τον αχμάλωτο (, 7�). Ο ρδοτος πστεε τ η σορροπα 

των ανθρώπνων πραγμάτων έχε θεα κα ηθκ επκρωση. Το να προσπαθ

σες να την ανατρέψες, πως επχερησε ο Κροσος εκστρατεοντας εναντον 

των Περσών, στην επθμα το να γνε κρος ολκληρης της Ασας,  πως 

επχερησαν αργτερα ο Πέρσες βασλες, Δαρεος κα Ξέρξης, εκστρατεοντας 

εναντον της λλάδος, στην επθμα τος να γνον κρο Ασας κα ρώπης, 

ενα σαν να προκαλες την αντδραση της θετητας κα την αναπφεκτη επέμ

βασ της γα την αποκατάσταση της δασαλεμένης δκακς τάξης��.

 παρξη κάποων πρωταρχκών αρετών, πως ενα, κρως, η ανδρεα κα η 

σωφροσνη, κα η έλλεψη σοβαρών ελαττωμάτων, πως ενα κρως η περοψα, 

ο φθνος, η απερσκεψα κα η αλαζονεα, μπορον λοπν να σκαγραφσον τον 

ενάρετο άνθρωπο, προς τον οποο ακμη κα ο θεο παρέχον βοθεα. δκτερα 

στον πλεμο, ο οποος βλέπομε τ έχε δατηρσε το χαρακτρα δοκμασας της 

αρετς, θμζοντας περσστερο αθλητκ αναμέτρηση, τον οποο χαρακτρα εχε 

�� Ο Πέρσες περέβησαν τα φσκά ρα μεταξ Ασας κα ρώπης με το γεφρωμα το Βσπορο, η πρώτη 
δάβαση το οποο έγνε απ το στράτεμα το Δαρεο κα περγράφετα απ τον ρδοτο πολ σνοπτκά 
(IV, 8789). Μαθανομε πάντως τ την κατασκε της πλοογέφρας ατς, επέβλεπε ένας Έλληνας μηχανκς, 
ο Μανδροκλς απ τη Σάμο, ο οποος ανταμεφθηκε γ’ ατ πλοσοπάροχα απ τον Πέρση βασλέα. Αμέσως 
μως έσπεσε να παραγγελε έναν πνακα με ζωγραφά της γέφρας, τον οποο αφέρωσε στο να της ρας 
στη Σάμο, με επγραφ η οποα κατέληγε: «…κ αφύ ξτλ τ χδ τ βαλ Δαρ, κνς πήρ τ 
τφν,  δ Σμ τη δξα» (IV, 88). Τη στγμ το μεγαλτερο επτεγματς το, ο εσεβς Έλληνας μηχαν
κς ποτάσσετα λοπν στος θεος, αποφεγοντας το αμάρτημα της ύβρως. Πσο αντθετη παροσάζετα 
η σμπερφορά το Ξέρξη δέκα χρνα αργτερα, πράγμα άλλωστε πο ο ρδοτος επδώκε να μην περάσε 
απαρατρητο απ τος αναγνώστες το! Ο Ξέρξης εμφανζετα να πστεε τ το πέρασμα των στενών ενα 
αναφαρτ δκαωμ τ, μα καταγδα μως ακρώνε τα σχέδά το, δνοντάς μας την ασθηση τ η δα η 
φση κα η θεα βοληση ανττθεντα σε ατά, πράγμα το οποο δεν φανετα πάντως να κατανοε ο περπτης 
βασλάς. Δατάζε να μαστγωθε ο λλσποντος, να στγματστε με πρωμένο σδερο κα να βρστε: «Πκρ 
νρ,  ρχντς μας  τμωρ πδή τν αδκης ν δ  βλαψ  τπτα. Θς δ θς  βαλς Ξρξης θα 
 πρ. Κα δκαα κανς δ  πρφρ πνδς γατ α να θλ κα αλμρ ρμα» (VII, �5). Παρά το 
τ η γέφρα τελκά κατασκεάζετα κα ο Περσκς στρατς περνά ξανά στην ρώπη, το ανμημα πο δέ
πραξε ο Ξέρξης φτάνοντας σε σημεο ύβρως, προδαγράφε τον λεθρ το κα την αποτχα της εκστρατεας 
το, γεγονς πο επσφραγζετα κ απ έναν οων· καθώς ξεκνοσε, μαθανομε τ « ήλς χθηκ απ τν 
ραν κ ξαφαντηκ» (VII, �7).
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αποκτσε δη απ την ομηρκ παράδοση��, το να ενα κάποος, κα δατερα ο 

μαχητς, ενάρετος, αποκτά μα δατερη σημασα. Παρλα ατά, πρέπε να τονστε 

τ ο πλεμος δεν εκθεάζετα απ τον ρδοτο. να σημαντκ να λαμβάνε κανες 

μέρος σε ατν, ταν τελκά ξεσπά, με γεννατητα κα σνεση· κα ενα τα προτε

ρματά το ατά τα οποα επανοντα, δηλαδ η ανδρεα κα η σωφροσνη πο 

πρέπε να επδεκνε σε λες τς εκδηλώσες της ζως το, χ ο δος ο πλεμος.

μως, ο πολτης πρέπε απαραττως να ενα σε θέση να περασπστε την πλη 

κα τον κσμο το. Θα πρέπε να ασκετα στα πολεμκά, χ λατρεοντας τον πλεμο, 

αλλά γα να ενα έτομος να προασπσε τς ελεθερες το, των δκών το κα της 

πλης το, πο τατζοντα απλτα. να χαρακτηρστκ τ ταν ο κατακτημένο 

Λδο επαναστάτησαν με αρχηγ τον Πακτη γα να αποτνάξον τον Περσκ ζγ 

κα ο Κρος ρώτησε τον Κροσο, πρώην βασλέα τος κα νν σμβολ το, προκε

μένο να μάθε το πώς θα ταν καλτερο να χερστε την πθεση�4, ο ρδοτος 

βάζε στο στμα το Κροσο την παρακάτω απάντηση:

«Σγχώρησε τος Λδος κα δέταξέ τος τα εξς, ώστε να μην επαναστατσον 

ξανά κα να μην ενα επκνδνο. Απαγρεσέ τος να έχον πολεμκά πλα κα δέ

ταξέ τος να φορον χτώνες απ μέσα απ τα ροχα κα κοθρνος γα παποτσα 

κα πρτρεψέ τος να μαθανον στα παδά τος κθάρα, τραγοδ κα εμπρο κα 

γργορα θα τος δες, βασλά μο, απ άντρες να γνοντα γνακες κ έτσ δεν θα 

ενα επκνδνο τ θα επαναστατσον.  σμβολ άρεσε στον Κρο, ο θμς 

το έπεσε κα επε τ τη δέχετα» (, �55�56).

Ο σγχρονο το ροδτο ταν σε θέση να αντληφθον πλρως γα τ πράγμα 

μλά ο στορκς, αφο ο Λδο της εποχς τος εχαν τη φμη ενς λαο εκθηλμέ

νο, εξαρετκά μαλθακο, πο αγαποσε την πολτέλεα, την οκονομκ εμάρεα 

κα την απαλ μοσκ (λδκν μέλος). Τα αντθετα λοπν έπρεπε να πράττον 

εκενο, αν θελαν να δατηρσον τη δναμη κα σνακλοθα την ελεθερα κα 

ανεξαρτησα τος.

Ο πλεμος βέβαα των Λδών εναντον των Περσών εχε λξε με την ολοκληρω

τκ ποταγ των πρώτων στα στρατεματα το Κρο, ο δε Κροσος, γλτωσε απ 

την πρά με την επκληση το ονματος το Σλωνα, πως γλαφρά περγράφετα 

απ τον ρδοτο στο Πρώτο Ββλο των στορών το (, 8687). Στην ερώτηση το 

Κρο γατ εκστράτεσε εναντον το, ο ρδοτος βρσκε την εκαρα να βάλε 

στο στμα το Κροσο τα παρακάτω λγα, τα οποα ενα άκρως δαφωτστκά γα 

τη θέση πο παρνε ο στορκς απέναντ στον πλεμο: «Βασλά, λα ατά τα έκανα 

γα την ετχα τη δκ σο κα γα τη δκ μο δστχα. Ατος λων ατών ενα ο 

θες των λλνων πο με παρέσρε να εκστρατεσω εναντον σο�5. Κανες δεν ενα 

�� Βλ. περσστερα γα το θέμα ατ ες Κτρνη Ε., Αθλητσμς κα Ομηρκ Ποηση   αποτπωση το 
αθλητκο πνεματος των Αρχαων λλνων στα Ομηρκά Έπη, Στρατωτκή Επθρηη, εκδ. ΓΣ/7ο .Γ., ολ.
Αγ. �007, σελ. �84�.

�4 «Κρ, πς θα τλν ατ π μ μβανν; Μ φαντα τ  Λδ δν θα πψν να δημρ-
γύν πρβλήματα τ  μνα  κα τν ατ τς. Σκπτμα μήπως τ καλύτρ θα ήταν να τς πλήω 
λς δύλς» (ροδ., , �55). 

�5 Ο Κροσος αναφέρετα στο χρησμ το Μαντεο των Δελφών, πο το προμνε τ εάν εκστρατεσε 
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τσο ανητος ώστε να προτμά τον πλεμο απ την ερνη. σο πάρχε ερνη, τα 

παδά κηδεον τος γονες τος, ενώ ταν ξεσπάε ο πλεμος, ο γονες κηδεον 

τα παδά τος. Αλλά έτσ θα το ’θελαν ο θεο να γνον τα πράγματα…».

Δομώντας έτσ τον κατάλογο των ηθκών αξών το ο ρδοτος, κα παρο

σάζοντας τη θέση το Κροσο (πο αναμφβολα ενα η δκ το θέση) σε σχέση 

με τον πλεμο, προσεγγζε χ μνο τα έργα των φλοσφων της εποχς το, αλλά 

κα τα ποητκά έργα των μεγάλων μας τραγκών, πως θα δαπστώσομε αμέσως 

παρακάτω, φανερώνοντας τη γνμη αλληλεπδραση πο πρχε μεταξ λων των 

πνεματκών δημοργών στην λλάδα της κλασκς εποχς.

 ςυβολ τς ελλνΙκς ποΙςς ςτν ΙδεολογΙκ τοποθετς των

ελλνων πενντΙ ςτον πολεο

Σημαντκ πηγ πληροφρησης γα τον τρπο με τον οποο ο Έλληνες της 

κλασκς εποχς αντμετώπζαν τον πλεμο, αποτελον τα έργα της τραγκς κα 

κωμκς ποησης πο έφτασαν μέχρ τς μέρες μας�6, λα αθηνακς παραγωγς 

το 5ο π.Χ. αώνα, τα οποα αγγζον ένα εππεδο οκομενκτητας πο τα κάνε 

να περβανον τα γεωγραφκά κα στορκά πλασα μέσα στα οποα γράφτηκαν, 

απηχώντας βέβαα τατχρονα τος προβληματσμος κα την κονωνκοπολτκ 

κατάσταση της εποχς τος.

Θεωρετα, ελογα, τ ο σνθκες κάτω απ τς οποες έγνε η επλογ τος, 

αντκατοπτρζον μεν τς καλλτεχνκές κα πνεματκές προτμσες των λλνων, 

τα αναγάγον μως επσης, σε κον πολτστκ κληρονομά λων των ανθρώπων, 

λων των εποχών. να άλλωστε φσολογκ τα έργα τα οποα γνώρσαν μεγάλη 

επτχα στον καρ τος, καθώς κα την επδοκμασα της κονς γνώμης, να ενα 

ατά ακρβώς τα οποα επέλεξαν να δατηρσον αργτερα ο Αλεξανδρνο λγο 

εναντον των Περσών, θα καταστρέψε μα σχρ ατοκρατορα (ροδ. , 5�), χρησμς πο επαληθεθηκε, 
μνο πο η ατοκρατορα πο καταστράφηκε ταν η δκ το! 

�6 να αξοσημεωτο τ ενώ απ το 484 π.Χ. (πο ταν η πρώτη νκη το Ασχλο στα Δονσα, στα οποα 
δδάσκονταν τρες τρλογες ετησως, δηλαδ εννέα τραγωδες το χρνο) μέχρ το 405 π.Χ. (έτος κατά το οποο 
δδάχθηκαν τραγωδες το ρπδη μετά το θάνατ το), παραστάθηκαν, σμπερλαμβανομένων των έξ τρα
γωδών το χρνο πο παροσάζονταν στα Λναα απ το 4�� π.Χ., περπο 900 τραγωδες, απ ατές μέχρ 
τς μέρες μας έχον σωθε πλρες μλς �� (7 το Ασχλο, 7 το Σοφοκλ κα �8 το ρπδη). Απ ατές, 
σε πολεμκές σγκροσες αναφέροντα ο �9, παρέχοντάς μας τη δναττητα να αντλσομε ενδαφέροντα 
στοχεα γα μεγάλα θέματα φλοσοφκς αναζτησης σχετκά με τον πλεμο κα πάνω σε ,τ ατς σνεπάγετα 
γα τον άνθρωπο κα τον κσμο το.
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το �ο π.Χ. αώνα�7.

Τα σωζμενα έργα πο ασχολοντα περσστερο με τον πλεμο, με χρονολογκ 

σημεωση παραστάσεων, ενα τα εξς:

Το Ασχλο, Πέρσα (47�), πτά επ Θβας (468  467), κέτδες (γρω στο 46�), 

Αγαμέμνων (458), Προμηθες δεσμώτης (;)�8.

Το Σοφοκλ, Αας (ανάμεσα στο 450 κα 445), Αντγνη (44�), Φλοκττης (409), Ο

δπος επ Κολωνώ (έργο πο δδάχθηκε το 40� π.Χ., μετά το θάνατο το ποητ).

Το ρπδη, ρακλεδα (4�0  4�9), Ανδρομάχη (ανάμεσα στο 4�9 κα 4�5), 

κάβη (4�5 κα 4�4), κέτδες (ανάμεσα στο 4�� κα 4�0), ρακλς μανμενος (ανά

μεσα στο 4�0 κα 4�5), Τρωάδες (4�5), φγένεα η εν Ταρος (ανάμεσα στο 4�4 κα 

4��), λένη (4��), Φονσσα (409  408), φγένεα η εν Αλδ (405).

Τέλος, θα πρέπε να αναφερθον τέσσερς απ τς κωμωδες το Αρστοφάνη: 

Αχαρνες (4�5), ππες (4�4), ρνη (4��) κα Λσστράτη (4��)�9.

Τα περσστερα απ τα έργα ατά παροσάζον δάφορες πλερές το πο

λέμο, απ τς απαρχές μέχρ την κατάληξ το. Ωστσο, λα έχον ένα κον 

σημεο: δεν δοξάζον τον πλεμο. Στην καλτερη περπτωση, ο πλεμος ενα το 

αναγκαο κακ γα να αμνθε κανες ταν λα τα άλλα μέσα έχον αποτχε, κα 

στη χερτερη, πρκετα γα μα τρέλα, η οποα προδοτετα απ τον εγωσμ 

 την περφαλη ηλθτητα ορσμένων.

Ας εξετάσομε το ζτημα κάπως αναλτκτερα: Τπκ θέμα, το οποο πε

ρλαμβάνετα σε πολλά απ τα τραγκά έργα της κλασκς περδο, αποτελε η 

αφγηση απ κάποον αγγελοφρο, της μάχης η οποα μλς έλαβε χώρα (βλ. 

ρπδη, ρακλεδα, στ. 800866, κέτδες, στ. 65�7�5). Καμα μως απ τς αφη

γσες ατές δε φτάνε την περγραφ της ναμαχας της Σαλαμνας, την οποα 

αφηγετα ο αγγελοφρος στην Άτοσσα, μητέρα το Ξέρξη, στος Πέρσες το 

Ασχλο, περγραφ η οποα αποτέλεσε σως πδεγμα κα γα άλλες παρμοες 

περγραφές μαχών στς τραγωδες πο ακολοθησαν�0. Ο αγγελοφρος περγρά

φε εδώ τα πάντα: την αφροσνη το εσβολέα, τον οποο ο θεο έχον δη κατα

δκάσε γα την βρη το να θέλε να ανατρέψε την παγκσμα τάξη πραγμάτων 

εσβάλλοντας στην ρώπη· την αντθεση μεταξ της ποταγς των Περσών στο 

Μεγάλο Βασλέα κα της πατρωτκς φλγας των ελεθερων απ δνάστη λλ

�7 δη απ την εποχ το Λκύργ το Αθηναο, μαθανομε τ εχαν δατηρηθε στα αθηνακά αρχεα 
αντγραφα των πο σημαντκών δραματκών έργων (το Ασχλο, το Σοφοκλ κα το ρπδη), τα οποα 
« γραμματας της πλης φλ να αναγγνκ τς ηθπύς π καλύνταν να ρμηνύν τα ργα ατ. 
Πργματ, δν πτρπταν πλν παδήπτ απκλη απ τ πημ ατ κμν». Βλ. Πλοταρχος, Β δκα 
ρητρων, 84� f. 

�8 Γα μα αξλογη παροσαση κα ανάλση των τραγωδών το Ασχλο, βλ. Μαρπολο Θ.Γ., Αχύλς 
(Πέρσα, πτά επ Θβας, κέτδες, Προμηθέας δεσμώτης, Αγαμέμνων, Χοηφρο, μενδες), εκδ. Ζτρος, Θεσ
σαλονκη �005.

�9 Κωμωδες ο οποες βρσκοντα σγκεντρωμένες, σε μορφη νεοελληνκ μετάφραση, στο έργο το Στα
ρο Θρ., Ο Κωμωδς τ Αρτφνη, 9η εκδ. ΣΤΑ, Αθνα �004.

�0  περγραφ το Ασχλο, θεωρετα καλτερη κ απ εκενη το ρδοτο, ο οποος έγραψε σαράντα 
χρνα αργτερα, με άφθονο στα χέρα το κα προσεχτκά δαλεγμένο λκ. Βλ. γα τη δαπστωση ατ, Murray 
G., Αχύλς,  Δημργς της Τραγωδας, εκδ. Καρδαμτσα, Αθνα �989, σελ. �00, Michelini A. N., Tradition and 
Dramatic Form in the Persians of Aeschylus, Cincinnati Classical Studies, �98�. 
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νων πο περασπζοντα τα εδάφη 

τος· την ανάπτξη το ελληνκο 

στλο εν εδε φάλαγγας οπλτών, 

π τος μνος το παάνα στον 

Απλλωνα κα το χο της σάλπγ

γος��· τη μετωπκ σγκροση πο 

σνεχζετα με ατομκές σμπλοκές· 

το πεδο της μάχης (η θάλασσα εν 

προκεμένω), γεμάτο με πτώματα κα 

θρασματα τσακσμένων καραβών��· 

τέλος, την ολοκληρωτκ κατατρπω

ση των Περσών χάρη στος Έλληνες 

πολεμστές πο χτπον με πέτρες 

κα τξα τος επλεκτος Πέρσες, ο 

οποο βρσκονταν στη νσο Ψττά

λεα, κάτω απ την άγρπνη επτρηση το θεο Πάνα, κα τη δαταγ το Ξέρξη 

προς το στρατ το γα άμεση φγ�� (βλ. Ασχλο, Πέρσα, στ. �5�47�).

Ο περγραφές βέβαα των μαχών κα των στρατεμάτων στς τραγωδες, ενα 

σχετκά ολγάρθμες κα σως λγτερο πρωττπες απ τς αντστοχες περγραφές 

των στορκών. Έχομε, παραδεγματος χάρν, αποσπάσματα πο περγράφον τς 

ασχολες ενς στάσμο στρατο  στλο κα το φσκο χώρο πο βρσκοντα 

(φγένεα η εν Αλδ, στ. �89�0� κα στ. ���9���9), τς προετομασες γα μάχη 

(ρακλεδα, στ. ��5�40 κα στ. �8940�), την εκτξεση κατάρων προς τος αντπά

λος απ βαος πολεμστές, κατάρες πο θα στραφον τελκά εναντον τος (πτά 

επ Θβας, στ. 4�7446), περγραφές πολορκών πλεων κα της τραχάς ζως σων 

μετέχον σε ατές (Αγαμέμνων, στ. 556566), τη δωξη λποτακτών (ρακλεδα, στ. 

84�86�), την αλληλεξάρτηση των οπλτών σε μα φάλαγγα οπλτών (ρακλς μα

νμενος, στ. �9��94)�4, περγραφές των σνθηκών πο επκρατον λγο πρν απ 

την επθεση, τη βατητα της οπλτκς σγκροσης, το χάος πο επακολοθε στο 

πεδο της μάχης, το οποο εμποδζε να δακρνε κανες καθαρά ακμη κα τον περ

βάλλοντα χώρο: «…δτ άδεα ενα τα λγα κ ατών πο τα ακον κ εκενο πο 

�� «Κα πρτα η δξ η πτργα βγαν μπρτ μ ρθμ κα τξη κ πτα λκληρς  τλς τς κατ’ μς 
ρχταν· κα μπρύ κανς ν’ ακύ μαζ απ’ λς μγαλφωνη βή: “Εμπρς των Ελλήνων παδ, γα την λ-
θρα της πατρδς πλμτ, γα των παδν ας την λθρα κα των γνακν ας, γα των θν τα ρ των 
πατρκν κα των πατρων ας τς τφς· γα λα ατ γντα τρα  αγνας”. Κα να, απ μρς μας  ήχς 
της πρκής λαλς ρχταν απ’ αντκρ…» (στ. �99406). 

�� «Κ η θλαα τα μτα μας δν ήταν π, γατ απ καραβτακματα γμτη κ απ’ ανθρπς κτωμνς 
ήταν. Κ  ακτς κα  ξρς απ νκρύς ήταν γμτς κα γ’ ταχτη φγλα κπ τραβύαν τα πλα, π τ 
δκ μας νατκ ανήκαν» (στ. 4�94��).

�� «Κ  Ξρξης βαλ γρς κραγς π των κακν βλπ τ βθς· γατ δρα χ ύψωμα ψηλ, ’ λ τ τρα-
τ πρβλπτ, την πλατ θλαα κντ. Τα ππλα τ ξχζ κα ψηλ πν μρλ, τν πζ τ τ τρατ 
αμως δατζ κα ’ ταχτη τρπτα φγή» (στ. 465470).

�4 Αξζε τον κπο να παραθέσομε το απσπασμα ατ: «νας πλτης να κλβς τ πλμύ τ κ αν 
δν χ την τύχη να πρβλλτα απ γννας, χντα ξατας της δλας των δπλανν τ. Κ αν π τ δρ 
τ, δν μπρ πα ν’ απφύγ τ θνατ, αφύ δν θα χ πλν τπτ λλ γα να αμνθ».

Στην καλτρη πρπτωση, ο πλ

μος να το αναγκαο κακ γα να 

αμυνθ κανς ταν λα τα άλλα 

μσα χουν αποτχ, κα στη χ

ρτρη, πρκτα γα μα τρλα, η 

οποα πυροδοττα απ τον γω

σμ ή την υπρφαλη ηλθτητα 

ορσμνων...
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τα λέε, ο οποος προχωρώντας στη μάχη, 

έχοντας μπροστά στα μάτα το πκνές τς 

λγχες των δοράτων, ποος ενα ανδρεος 

με σαφνεα αναφέρε… γατ με δσκο

λα βλέπε κα τα δα τα απαρατητα, ταν 

σταθε αντκρ στος εχθρος» (ρπδης, 

κέτδες, στ. 849856).

μως η περγραφ της μάχης δεν ενα 

γα τος ποητές παρά μνο η αφορμ γα 

να παροσάσον τον προβληματσμ κα 

τς απψες τος γρω απ ερτερα τρα

γκά θέματα, πως ενα, γα παράδεγμα, η 

φρκη το πολέμο κα η δστχα των αμά

χων (κρως των γνακών, αφο λο σχε

δν ο άρρενες πολτες ενα πολεμστές), η 

αναζτηση των ατών των πολέμων (πο 

σνθως εστάζοντα στη φλοδοξα, απλη

στα κα περοψα ενς πολεμκο αρχηγο, 

ο οποος ξεπερνώντας τα ρα φτάνε στα 

εππεδα βρεως), η στάση των θεών κα η 

ποστρξ τος στς πολεμκές προσπά

θεες των ανθρώπων, κ.α. Μας προκαλε 

σμερα δκαολογημένα έκπληξη το τ τα 

σωζμενα ατά έργα, τα οποα κατά βάσν 

στηλτεον την άδκη σμπερφορά των 

ανθρώπων σε κάθε έκφανση της κονωνκς 

τος ζως, επλέγονταν να παροσαστον 

στς μεγάλες αθηνακές γορτές, πως τα 

Μεγάλα Δονσα κα τα Λναα, πο ο 

Αθηναο μποροσαν μέσα απ την τέχνη να 

αναγνωρσον περσστερο τα λάθη τος, 

παρά να κολακέψον τος εατος τος γα 

τς ποες αρετές κα επτχες τος.  θεα

τρκ σκην φανετα τ αποτελοσε, στην 

Αθνα της κλασκς τολάχστον εποχς, 

έναν προνομακ χώρο προσέγγσης των πο

λτκών αλλά κα φλοσοφκών ζητημάτων, 

δατερα των σνδεμενων με τον πλεμο, 

ο οποος ταν σε κάθε στγμ παρών στην 

λλάδα των κλασκών χρνων�5.

�5 Το τ ο Ασχλος στο επτμβο επγραμμά το, το 
οποο εχε γραφε απ τον δο πρν πεθάνε, δεν αναφέρε
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Τα τραγκτερα θματα σε μα ένοπλη σγκροση της αρχατητας ταν βέβαα 

ο γνακες. Στην καλτερη περπτωση, εγκαταλεποντα γα μνες απ τος άνδρες 

τος στη μοναξά κα την αγωνα τος, ενώ στη χερτερη, σκλαβώνοντα απ το 

νκητ πο κρεε την πλη τος (Πέρσα, στ. ���, 5�7, Αγαμέμνων, στ. 855905). 

Στς Τρωάδες το ρπδη, ο οποος δκαως έχε χαρακτηρστε ως «ο απ σκηνς 

φλσοφος» (βλ. Αθναος, XIII, ��  56�a), μπορομε να δαγνώσομε λο τον ο

κτο το ποητ γα τς γνακες της Μλο, τς οποες εξανάγκασαν σε δολεα ο 

Αθηναο την δα χρονά πο παροσάστηκε η τραγωδα, δηλαδ το 4�5 π.Χ., αφο 

προηγομένως σφαγασαν τος άνδρες τος:

«ΚΑΒ: Αλμον μο! Σε πον η δστχη, πο, σε ποα χώρα κ εγώ σκλάβα 

θα ’μα, η γρά η άχρηστη, η νεκροζωνταν, φάντασμα το άλλο κσμο;  στην 

εξώπορτα φλακας θα εμα εγώ,  θα με βάλον να ταζω τα παδά τος, εμένα, 

πο στην Τροα βασλκές εχα τμές!

ΧΟΟΣ: Άχ! Πσο σγκνητκά γα τς δκές σο σμφορές θρηνολογάς! μως κ 

εγώ στον δαο αργαλε το χτέν πα δεν θα παξω πηγανογρζοντάς το! Γα τελε

ταα φορά των παδών μο τα σώματα βλέπω· πο τρομερά δενά με περμένον· 

παρά σε ελληνκά κρεβάτα να με σρον άε να χαθε τέτοα νχτα, άε να χαθε 

τέτοα τχη πηρέτρα θα γνω, νερ να κοβαλάω απ’ της Περνης την ερ πηγ. 

Τολάχστο να μ’ έστελναν στη δοξασμένη κ εδαμονη γη το Θησέα! Ποτέ στο 

ποτάμ τ’ ορμητκ το ρώτα, σκλάβα μσητ της λένης να μη με πάνε, πο 

θ’ αντκρζω το Μενέλαο, πο κορσεψε την Τροα». (Βλ. ρπδης, Τρωάδες, στ. 

�90���)�6.

Ο άνθρωπο σχνά παροσάζοντα να ρωτον τος θεος, ζητώντας χρησμ 

απ τος ερες τος γα την έκβαση των πολεμκών πραγμάτων, σχρζμενο τ 

πακον σε ατος, ταν τελκά ρχνοντα σ’ έναν κανοργο πλεμο. ταν μως 

μεθσμένο απ τη νκη παρασροντα σε περβολές πο φτάνον κα ξεπερνον 

τα ρα της βρεως, ο θεο ενα εκενο πο τος τμωρον γα την εγκληματκ 

παραφροσνη τος�7. Ποες ενα μως ο ατες των πολέμων; Ο ποητές, καταγ

τα καθλο στο ποητκ έργο το, παρά μνο στη γενναα σμμετοχ το στη μάχη το Μαραθώνα, ταν ταν 
�5 περπο ετών, φανερώνε τη θέση πο εχε ο πλεμος (δως ο αμντκς εναντον εσβολέων πο επθμον 
να αναρέσον την ελεθερα της πλης), στο ύτημα αξν ενς σποδαο ποητ. Πράγματ, στο μνμα το 
Ασχλο, ο οποος απεβωσε σε ηλκα 69 ετών το 456 π.Χ. στη Γέλα της Σκελας, χαράχτηκαν τα εξς: «Αχύλν 
Εφρωνς Αθηναν τδ κύθ μνήμα καταφθμνν πρφρ Γλας· αλκήν δ’ δκμν Μαραθνν λς 
αν π κα βαθχατής Μήδς πτμνς» δηλαδ: «Τν Αχύλ τν Αθηνα, τ γ τ Εφρωνα, κπζ 
τύτ τ μνημ, π πθαν τς τβλνς της Γλας. Τ νδξ τ Μαραθνα λς μπρ να μλή γα 
την ανδρα τ· κ  μακρμλης Μήδς π τη γνρ».

�6 Δκαως έχε παρατηρηθε τ ο Τρωδς το ρπδη, θα παραμενον ένα αξεπέραστο ποημα γα τον 
πνο πο φέρνε ο πλεμος στος ανθρώπος, νκητές κα νκημένος. Βλ., Lesky Α., Ιτρα της Αρχαας Ελλην-
κής Λγτχνας, 5η εκδ. (αναθ.) Αφο Κρακδη, Θεσσαλονκη �98�, σελ. 5�6. 

�7 Ο Ασχλος (Αγαμμνων, στ. ��8�47), βάζε στο στμα της Κλταμνστρας, πο περμένε την επστροφ 
το άντρα της απ την Τροα, τα παρακάτω: «Αν βαθύν πως πρπ τς πλύχς θύς της κατακτημνης 
γης κα των θν τα πρκνήματα, δ θα νκηθύν ύτρ’ απ τη νκη τς. Μην π μως πθς τ τρατ να 
κατατρψν ,τ θα ’πρπ να βαθύν, παραρμν απ κρδς. Γατ, ως να γρν ζωνταν τα πτα 
τς, χν να κμν κα τ’ λλ μρς τ δπλύ τς δρμ. Αλλ κ αν ρθ  τρατς χωρς να αμαρτή 
τς θύς, ως κα πλ  πνς των πθαμνων ν’ αγρπν, κ αν ακμα δν τς χτπή θύς η δτχα…». 
πάρχε άραγε καλτερο μάθημα γα τη δαμρφωση της σμπερφοράς των μαχητών κατά τη δάρκεα των 
εχθροπραξών, απ τα παραπάνω λγα; Σγορα η ποηση πθ εκολτερα τος ανθρώπος, ακμη κ απ’ το 



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2008

γέλλον τη δαστροφ το ανθρώπνο πνεματος πο οδηγε σχνά σ’ ατές τς 

φονκές σγκροσες. Ο πλεμος δεν δκαολογετα παρά μνο αν δασαλεετα η 

τάξη των πραγμάτων, κρως δηλαδ σε περπτώσες άμνας σε μα άδκη επθεση, 

κ αφο βέβαα προηγομένως έχε αποτχε κάθε προσπάθεα γα επλση με ερη

νκ τρπο των ποων δαφορών�8. νώ λοπν ο Έλληνες ενα πάντα πρθμο 

να εμπλακον σε μα πολεμκ αντπαράθεση γα να ρθμσον τς μεταξ τος 

ατέρμονες δαμάχες, η ποητκ τος παραγωγ επδδετα σε μα σαφ καταδκη 

της τρέλας το πολέμο.

πάρχον βέβαα περπτώσες δκαων πολέμων, πως την περάσπση της 

εδαφκς ακερατητας κα της ελεθερας της πλης, γα να εξασφαλστε ο σεβα

σμς στος κονος νμος των λλνων, γα να γνον σεβαστο ο καννες της 

φλοξενας, σμπερλαμβανομένων των καννων γα την προστασα των θμάτων 

κα των κετών  γα να επβληθε ο σεβασμς προς τς σωρος των νεκρών. μως 

στς περπτώσες των άδκων πολέμων, πο θα μποροσε να αναζητσε κανες τα 

ατά τος; Σνθως η απάντηση εστάζετα στην ανθρώπνη φση, πο μεθά με 

την σχ κα ρχνετα έτσ σε άδκες κτσες, πο πεσμώνε παρά τς θεες προεδο

ποσες κα αφνε ελεθερο το πεδο γα κάθε βατητα. να χαρακτηρστκ το 

κατηγορώ το Θησέα προς τον Άδραστο στς κέτδες το ρπδη:

«Μα ταν πο στερα θελες να οδηγσες τος Αργεος στον πλεμο, μολον

τ ο μάντες σο φανέρωσαν τος θεκος ορσμος, εσ τος περφρνησες, κα 

στος θεος, δχως να τος λογαράσες, δεν έδωσες καμα προσοχ. Κ έτσ, έφερες 

το χαλασμ στην πλη σο. Παρασρθηκες απ τος νέος πο, λαχταρώντας γ’ 

αξώματα, πληθανον τος πολέμος, δχως να σλλογζοντα το σωστ, κ αφαν

ζον τος πολτες. τοτος γα να γνε στρατηγς, εκενος γα να πάρε δναμη στα 

χέρα το κα να φέρετα αλαζονκά, άλλος γα να μαζέψε πλοτη. Κανένας τος δεν 

προσέχε αν μ’ ατά καταστρέφετα ο λας»�9.

Σαράντα περπο χρνα νωρτερα (το 458 π.Χ.), ο Ασχλος εχε χρησμοπο

σε τον Πάρη ως το πρτπο το καταστροφκο φλδοξο άνδρα, ο οποος ενα 

έτομος να σνθλψε τα πάντα γα τς δκές το μκροπρεπες φλοδοξες. Ο ποητς 

χρησμοποησε ττε το Χορ στο έργο το Αγαμέμνων (στ. �66�84) γα να μας με

ταφέρε ένα σποδαο ηθκ δδαγμα:

«Έχον να πον γα το χτπημα το Δα κ εκολο ενα να τ’ αναγνωρσον, 

καθώς τος βρκε τχη πο ατς την αποφάσσε. Κανες δεν έχε πε τ ο θεο 

δεν σκοτζοντα γα εκενος πο βεβηλώνον την αγτητα των ερών πραγμάτων· 

νμο, πως εστοχα παρατηροσε χρνα αργτερα ο Λκοργος στον Κατ Λωκρτς λγο το. 
�8 Ο ρπδης στγματζε στς Τρωδς την τρέλα των λλνων πο «πθαναν, χ γα να δαφλξν τα ύνρα 

της χρας τς ή τα τχη της πλης τς» (στ. �75�76), ενώ δηλώνε τ ο Τρώες απέκτησαν την πο αξοζλετη 
φμη, τη δξα πο χαρζε ένας «ωρας θνατς» γα την περάσπση της πατρδος τος (στ. �86�87).

�9 Βλ. ρπδη, Ικτδς (στ. ��9��7), ο οποος κα στην Ιφγνα ν Αλδ (στ. 5��5�5 κα στ. ��59��75) μας 
δεχνε πως την τελκ απφαση γα να θσάσε ο Αγαμέμνων την κρη το, την πρε λγω το φβο πο 
το προκαλοσε ο σγκεντρωμένος στρατς των Αχαών κα ο χλεασμς το αδελφο το Μενέλαο (βλ. κα 
στ. ��7�7�). Ο αρχηγς δεν ενα πάντοτε ο πλέον φλοπλεμος· σμβανε σχνά μως να μην ενα σε θέση, 
 να μην τολμά, να αντσταθε στην πεση της κονς γνώμης, των νέων κα φλοπλεμων πολεμστών κα το 
σγκεντρωμένο κα ανπμονο γα πλεμο πλθος. 
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δεν θα ταν εσεβς ατς ο λγος. να ολοφάνερο, τ εκενος πο τα πλοτη 

τα πολλά τος σπρώχνον σε άδκος αγώνες, τος τμωρε η δα τος η τλμη. 

κενον πο με σοφ περσκεψη ενα ολγαρκς, ας μην τον πλξε σμφορά. Δεν 

πάρχε κανένα κάστρο να προφλάξε άνθρωπο πο γκρεμζε μ’ ένα λάκτσμα το 

μεγάλο βωμ της Δκης, γα να χορτάσε πλοτο».

Γνετα άλλωστε απολτως κατανοητ, πως απολαστκά βάζε τον ρμ να 

λέε στον Τργαο ο Αρστοφάνης στην ρνη το (κωμωδα η οποα δδάχθηκε 

στα Μεγάλα Δονσα το 4�� π.Χ. λαμβάνοντας το β΄ βραβεο), το γατ ο θεο 

απηδσμένο εγκαταλεπον τος ανθρώπος, ταν ατο τφλωμένο απ το πά

θος λατρεον μνον τον πλεμο. Ο ρμς πληροφορε τον Τργαο τ ο θεο 

«ξεπρτσαν» γατ θμωσαν με τος Έλληνες, κ έβαλαν τον Πλεμο να κατοκσε 

στην λλάδα. Ο Τργαος ρωτά τ τος έφταξαν ο άνθρωπο κ έπραξαν έτσ, γα 

να πάρε την απάντηση το ρμ:

«Μα γατ προτμσατε τον πλεμο κάθε φορά πο εκενο προσπάθησαν να σας 

μονοάσον. Κ ταν την απάνο βλτα έπαρναν ο Λακωνκο: “Μα τον Πολ

δεκη κα τον Κάστορα” λέγανε, “τώρα θα μας το πληρώσον 

τα Αθηνωτάκα!” Κ ταν κατορθώνατε τποτς άξον λγο 

ο Αττκωνκο κ ερχντανε γα ερνη ο Σπαρτάτες, 

λέγατ’ εθς: “Α, μα την Αθηνά κα μα το Δα, να μας 

γελάσονε πάνε ο Μωρατες, δε δεχμαστε! σο την 

Πλο εμες κρατάμε, θα ξανάρθον”» (βλ. Αρστοφάνης, 

ρνη, στ. �0����).

Ο Αρστοφάνης, ατς ο «χαρέστερος 

ποητς της αρχαας κωμωδας» κατά τον 

Κκέρωνα�0, κατάφερε, ως κωμωδογράφος, 

να εκφράσε εκολτερα σως απ τος τρα

γκος ποητές μας, αφο χρησμοποοσε 

το μανδα το ετράπελο, την κον γνώμη 

γα τα πολτκά πράγματα της εποχς το, σε 

σνάρτηση με τον προβληματσμ γρω απ την 

ερνη κα τον πλεμο��, περγελώντας τος δημαγω

γος κα τος εκοσος ποκνητές το πολέμο, 

δακωμωδώντας την αλαζονεα των στρατωτκών 

ηγητρων, καταγγέλλοντας τος λανθασμένος 

χερσμος γα την επτεξη της ερνης κα κα

τηράζοντας γενκτερα τα ανθρώπνα πάθη, τα 

οποα θεωρε πεθνα γα την κατάσταση στην 

�0 “Facetissimus poeta veteris comediae”, Cicero, De Legibus, II, �5, �7. Γα περσστερα γρω απ το έργο το Αρστο
φάνη βλ. Dover K.J.,  κωμωδα τ Αρτφνη (μτφ. Φ. Κακρδής), 7η ανατπωση, εκδ. Μ...Τ., Αθνα �007.

�� Χαρακτηρστκ παράδεγμα αποτελε εδώ χωρς άλλο, η αντπαραβολ επχερημάτων γα τα πλεονεκτ
ματα της ερνης κα το πολέμο, στον ξεκαρδστκ δάλογο πο έπλασε ο ποητς μεταξ Δκαπλη κα 
Λμαχ, στος Αχαρνής το (στ. �085���9).
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οποα έχε φτάσε η πλη 

το��. Κεντρκ άξονα των 

κωμωδών το αποτελον 

η φλοδοξα κα η δημαγω

γα, ο οποες εμφανζοντα 

μάλστα ως ο μάστγες πο 

πονομεον την πολτκ 

ζω των Αθηναων. Ο άρ

χοντες το αθηνακο δ

μο δεν ενα παρά ελεενο 

κλακες. κενο πο τος 

ενδαφέρε ενα να κατοχ

ρώσον την εξοσα τος 

κα την επρρο τος στο 

λα κ έτσ δε δστάζον 

να τάξον λαγος με πετρα

χλα προκεμένο να πε

σον τος Αθηναος γα 

τα οφέλη το πολέμο.

Ο ποητς, δα στματος το ρωά το Δκαπολη, μας τα λέε απ πρώτο χέρ 

στος Αχαρνς το (κωμωδα πο δδάχθηκε στα Λναα, λαμβάνοντας το α΄ βρα

βεο το 4�5 π.Χ.):

«Ξέρω τος τρπος καθενς χωράτη, πο εχαρστέτα να τον επανε, κ ατν 

κα την πλη κα γα τα δκαα κα γα τα άδκα, ο κάθε φαφλατάς. Κ ενώ τος ξεγε

λάνε, ατο δεν το καταλαβανονε. Ξέρω κα γα τος γέροντες πο δεν βλέπον 

τποτε άλλο, παρά δκάζον λανθασμένα. Κα ξέρω γα τον εατ μο, σα έπαθα 

απ τον Κλέωνα, γα την περσν μο κωμωδα. Γατ ατς μ’ έσρε στη βολ, με 

αδκβαλε, με ψετοκατηγοροσε κα με ξέπλνε με βρσές. Έτσ, παρ’ ολγον να 

χαθώ, λερωμένος κ ατμασμένος» (βλ. Αχαρνς, στ. �67�8�).

μως, γατ άραγε ο άνθρωπο ενα τσο τφλο, ώστε να προτμον τον πλεμο 

απ’ την ερνη; Την επμενη χρονά, δηλαδ το 4�4 π.Χ., παροσάζοντα ο ππες 

κ ο Αρστοφάνης καταφέρνε να απαντσε, με τον δκ το τρπο, στο ερώτημα 

ατ. Καταφέρνε να δεξε τ η ανθρώπνη φση ενα ατ η οποα κάνε τος 

πολτες της Αθνας ανκανος γα την ποα δαπραγμάτεση· ταν αποκτσον 

ελπδα τ θα κραρχσον στος αντπάλος τος, ταν φανε ακμη κα η πο 

ασμαντη στρατωτκ επτχα, ταν πάρξε μα μκρ έστω φεση της δστχας 

κα της ανέχεας πο προκαλε ο πλεμος, ττε ξεχνον στη στγμ τα βάσανά τος 

κα απορρπτον κάθε εκαρα ερνεσης.  κωμκ περβολ το παραδεγμα

��  αρχαα παράδοση, βασσμένη σε μα ανώνμη βογραφα το ποητο, αναφέρε τ ταν ο τραννος 
των Σρακοσών Δονσος, θέλοντας να γνωρσε καλτερα την κονωνκοπολτκ κατάσταση των Αθηνών, 
ζτησε πληροφορες απ τον Πλάτωνα, έλαβε απ τον φλσοφο αντ οποασδποτε άλλης απαντσεως  πλη
ροφορας, τς κωμωδες το Αρστοφάνη γα μελέτη κα εξαγωγ σμπερασμάτων! 
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τος πο χρησμοποε ο Αρστοφάνης, το καταδεκνε περτρανα: η αναγγελα τ 

ο μαρδες πωλοντα φθηντερα στην αγορά, ενα αρκετ γα να αντστρέψε το 

κλμα στη Βολ των Πεντακοσων, πο ο Αλλαντοπώλης σναγωνζετα με τον 

Παφλαγνα, σε μα προσπάθεα σναψης ανακωχς με τος Σπαρτάτες:

«Τος παρακαλοσε να μενον λγο ακμα λέγοντας: “Ακοστε τ έχε να σας πε 

ο κρκας των Λακεδαμονων. ρθε να προτενε ανακωχ!” Ττε μ’ ένα στμα λο 

φωνάξαν: “Τώρα ανακωχ; Βρε τ μας λέε! Θα μάθαν δχως άλλο πως φτνναν σε 

μας ο μαρδες! Δε μας χρεάζετα ανακωχ, ο πλεμος ας τραβξε!”» (βλ. ππες, 

στ. 66767�). Ατές άλλωστε ταν πάνω  κάτω ο σκέψες το ποητ κα αργτερα, 

στην ρνη το, το 4�� π.Χ., πως τς εδαμε στο απσπασμα πο προαναφέρετα 

(στ. �0����).

Τελκά την απάντηση στο πώς θα μποροσαν ο άνθρωπο να ξεφγον απ τα 

δενά το πολέμο, στο πλασο τολάχστον της λετοργας κα το τρπο λψεως 

αποφάσεων των αρχαοελληνκών πλεων, μπορομε να την αναζητσομε στην 

τραγωδα, κ εδώ την τελεταα λέξη έχε αναμφβολα ο ρπδης��.  δναμη κα η 

δαχρονκτητα των λγων το Θηβαο αγγελοφρο στς κέτδες, πο δδάχθηκαν 

πθαντατα το 4�� π.Χ., μπορε να εκφράσε καλτερα κα τατχρονα να εξηγσε 

τη μανα πο καταλαμβάνε τος πολτες των λληνκών πλεων σε σχέση με τον 

πλεμο κα την εκολα λψης απφασης γα την κρξ το:

«ταν φτάσε η ώρα ν’ αποφασσε ο λας γα πλεμο, κανένας δε λογαράζε 

γα τον εατ το πως μπορε να σκοτωθε, ρχνε σε άλλον τοτο το κακ. Μα, αν 

την ώρα της ψηφοφορας εχε ο καθένας μπροστά στα μάτα το το θάνατο, ττε 

δεν θα χανταν ποτέ ξετρελαμένη γα πλεμο η λλάδα. Κ μως, ξέρομε ο καθέ

νας ποα απ’ τς δο γνώμες ενα η καλτερη· ξέρομε κα το καλ κα το κακ κα 

πσο γα τος ανθρώπος καλτερη ενα η ερνη απ τον πλεμο. Αγαπητ στς 

Μοσες πρώταπρώτα κα μσητ στς ρνες, εφρανετα με τα πολλά παδά κα 

γα χαρά της έχε τον πλοτο. Μα εμες ο ανητο, δε δώσαμε καμά προσοχ σε 

ατά· καταπανμαστε με πολέμος κα πασχζομε να ποδολώσομε τον πο 

αδνατο, ανθρώπος ο άνθρωπο κα η μα πολτεα την άλλη…» (βλ. ρπδη, 

κέτδες, στ. 48�49�).

επΙλεγοεν - οΙ ελλνες πενντΙ ςτν πολεΙκ βΙ

Ο πλεμος δκαολογετα λοπν μνο απ την ανάγκη άμνας σε περπτωση 

επθεσης εναντον της πλεως. Ττε το ξέσπασμα της πολεμκς βας ενα αναπ

φεκτο.  βα ενα λέξη ομρρζη το βο, δηλαδ της ζως. Κα στον ανθρώπνο 

βο σμβανε σχνά το εξς: ταν ο άνθρωπο έχον ορμ προς κάτ, δσκολα 

�� Αξζε στο σημεο ατ να σημεώσομε το επγραμμα πο χάραξαν το 406 π.Χ. ο Αθηναο, στο κενοτάφο 
το ρπδη επ της οδο πο οδηγοσε στον Περαά (βλ. Παανα, Αττκά, , �,�), το οποο δηλώνε την αξα 
πο αντκατπτρζε γ’ ατος ο ποητς: «Μνήμα μν Ελλς πα’ Ερπδ· τα δ’ χ γη Μακδν· ή γαρ 
δξατ τρμα β· πατρς δ’ Ελλδς Ελλς, Αθήνα· πλτα δ Μύας τρψας, κ πλλν κα τν πανν χ», 
δηλαδ: Ολκληρη η Ελλδα να τ Ερπδη μνημ. Τα τ τ μως τα κρατ της Μακδνας η γη, π 
τλω η ζωή τ. Πατρδα τ να η Αθήνα, η Ελλδα της Ελλδς· πρα πλύ ύφραν τς Μύς κα απ πλ-
λύς παντα… 
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αναχατζοντα απ ηθκές, θρησκετκές  άλλες αρχές κα, ακμη λγτερο αναχατ

ζοντα απ το φβο το νμο κα της ενδεχμενης τμωρας πο ατς προβλέπε, 

αλλά επδώκον να προσεγγσον τον στχο τος με κάθε μέσο, ακμη κα βαο�4. 

Στο Τρτο Ββλο της στορας το Θοκδδη δαβάζομε:

«…Μα εμαστε λο απ τη φση μας επρρεπες στα σφάλματα, ετε στην δωτκ 

ετε στη δημσα ζω κα δεν πάρχε κανένας νμος πο να το εμποδζε ατ, γατ 

ο άνθρωπο έχον δοκμάσε προοδετκά λες τς τμωρες, κάνοντάς τες σνεχώς 

βαρτερες, με την ελπδα τ θα αδκοντα έτσ λγτερο απ σος αδκον. Κα 

ενα πθανν, παλατερα, ο πονές γα μεγαλτερα αδκματα να ταν ηπτερες 

κα με το πέρασμα το χρνο ο περσστερες κατέληξαν, λγω των παραβάσεων, 

να γνον θανατκές· κα πάλ μως γνοντα παραβάσες.  θα βρομε ένα φβητρο 

πο τρομαχτκ απ’ το θάνατο,  ο θάνατος δεν εμποδζε καθλο.  φτώχεα με τς 

ανάγκες της, πο γεμζε τος ανθρώπος θράσος, κα η δναμη με την αλαζονεα 

κα την περηφάνα, πο τος γεμζε πλεονεξα,  άλλα ανθρώπνα πάθη πο κάθε 

φορά κα σχρτερα τος εξοσάζον στς δάφορες περστάσες το βο, σπρώ

χνον τος ανθρώπος στον κνδνο»�5.

Τς σχετκές παρατηρσες το ολοκληρώνε στην δα παράγραφο ο Θοκδδης, 

ο οποος εκτς απ μεγάλος στορκς πρξε κα σποδαος ανατμος της ανθρώ

πνης ψχς, δογματζοντας τα εξς: «Με λγα λγα, ενα αδνατο κ ενα πολ 

ανητος ποος πστεε το αντθετο ταν η ανθρώπνη φση σπρώχνετα απ το 

πάθος να πράξε κάτ να σγκρατηθε απ αστηρος νμος  απ κάποον άλλο 

φβο» (Θοκ., III, 45.6 ad fin.).

Ένα απ τα πεδα στα οποα η βα βρσκε την οργανωμένη κρατκ της έκφραση 

ενα αναμφβολα ο πλεμος, ο οποος δεν έπαψε να κατατρέχε τς ανθρώπνες κο

νωνες, ο πλεμος ο οποος γνετα πο δολοφονκς σο περσστερο ο ανθρώπνες 

κονωνες προοδεον, επκορομενος απ την ανάπτξη της επστμης κα των 

τεχνολογκών μέσων τα οποα ατ πλέον μπορε να το προσφέρε. Έτσ επτάσσε 

η φση το ανθρώπο να γνετα, κ έτσ φανετα τ θα γνετα σο η ανθρώπνη 

φση παραμένε η δα. Παράλληλα, μως, κα τατχρονα με την εξέλξη της βας 

το πολέμο, πρξαν προσπάθεες γα περορσμ των ανεξέλεγκτων σνεπεών 

το πάνω στον άνθρωπο κα το περβάλλον το�6, ο οποες άλλοτε πγασαν απ τς 

θρησκετκές πεποθσες των ανθρώπων, άλλοτε έλαβαν περσστερο οργανωμένη 

μορφ στα πλασα της νομκς οργάνωσης της ανθρώπνης κονωνας κα άλλοτε πά

�4 Κάποες μορφές βας θεωροντα βέβαα απαρατητες στς πολτκά οργανωμένες κονωνες, ακμη κα σε 
καρ ερνης. Μλάμε βέβαα γα τα καλομενα εδη «εναντωσης στη βα», ταν π.χ. η αστνομα χρησμοποε 
βα προκεμένο να σλλάβε κάποον κακοπο,  ταν ο κάθε πολτης, π τς προποθέσες το νμο, αμ
νετα χρησμοποώντας ακμη κα βα σε παροσα κα άδκη επθεση εναντον το,  σλλαμβάνε τον δράστη 
κάποο εγκλματος κ.ο.κ. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε τ αρκετά κονωνκά δκαώματα το σγχρονο ανθρώπο 
κατακτθηκαν μέσα απ σχνά βαες δεκδκσες. Βλ. σχετ., Léauté J.,  ανθρπνη βα, μτφ. ρ Σαγκνδ-
Δακαλκη, εκδ. Νομκ Ββλοθκη, Αθνα, χ.χ., σελ. ����. 

�5 Βλ. Θοκ., , 45.�, απ απσπασμα περλαμβανμενο στο έργο «Τ ενα ο άνθρωπος;», της σεράς Αρχαων 
σγγραφέων των εκδσεων ξάντας, Αθνα �00�, σελ. �05 (μτφ. Ι Μανωλ, Δ. Κκζκα, Π. Σρνης, Ε. 
Καρακης), ανθολγηση K. Bartels (Was ist der Mensch? Texte zur Anthropologie der Antike, Μναχο �975).

�6 Βλ. εδκτερα Γαρένη ., Πλμς & ανθρωπμς: νας πρβληματμς πλλν χλδων χρνων, Στρατωτκή 
Επθρηη (Βραβεο Ακαδημας Αθηνών), εκδ. Γ..Σ./7ο .Γ., Μά.ον. �004, σελ. 40 επ.
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λ εκφράστηκαν δα μέσο της πνεμα

τκς, καλλτεχνκς παραγωγς τος, 

η οποα, σμφωνα τολάχστον με τς 

αντλψες των λλνων, ενα κα η 

μνη η οποα μπορε να πεσε γ’ ατ 

τος ανθρώπος, πολ περσστερο 

απ τον ανθρώπνο νμο, δαμορφώ

νοντας τς επκρατοσες αντλψες κα 

δαπλάθοντας με τέτοον τρπο την αν

θρώπνη φση, ώστε να ανττάσσετα 

στην ανεξέλεγκτη ανθρώπνη βα γεν

κτερα στην πέρβαση το μέτρο σε 

κάθε έκφανση το ανθρώπνο βο. 

Κα ο πλεμος ταν βασκ μορφ έκ

φανσης το αρχαοελληνκο βο…

 ανθρώπνη βα στο σγχρονο 

κσμο δεν περορζετα στος πολέμος· πολ περσστερο, δαχέετα στην καθη

μερν ζω των ανθρωπνων κονωνών, επηρεάζε δατερα τος νέος κα μοάζε 

πολλές φορές να παράγε ανατα, απλώς γα την κανοποηση καταπάτησης των 

καννων  την επβεβαωση της ποας μορφς περοχς επάνω στος άλλος. 

Τα πλθη, λ.χ. των νέων κρως ανθρώπων πο σνωστζοντα μέσα κα γρω απ 

τα αθλητκά γπεδα, με τς ακραες κα κάποες φορές θανατηφρες εκδηλώσες 

ανατας στην οσα βας, αποτελον επβεβαωση της παραπάνω παρατηρσεως. 

Τ γνετα μως στην τέχνη μας; Παρατηρομε τ στη σγχρονη λογοτεχνα, αλλά 

κρως στον κνηματογράφο κα στην τηλεραση πο σμερα κατέχον σως το με

γαλτερο μερδο παραγωγς «τέχνης» γα μαζκ κατανάλωση, ο δάφορες μορφές 

βας απασχολον το πνεμα των δημοργών, αναφέροντα αδάκοπα  καλτερα 

επδεκνοντα στος δέκτες της μαζκς ατς τέχνης, αφο χάρη στην εκνα η 

βα ενα σνεχώς παροσα μπρος στα μάτα μας. πδεκνμενη δε σνεχώς, καθ

στατα κομμάτ της πραγματκτητάς μας· της πραγματκτητας το σμερα, αλλά 

δστχώς κα της πραγματκτητας το μέλλοντς μας, αφο ενα ο νετερο, 

δως, δέκτες των ανεξέλεγκτων εκνων βας, ενα εκενο ο οποο επηρεάζοντα 

περσστερο κάνοντας τη βα κομμάτ το εατο τος.

 αρχαα λλάδα, απ’ την άλλη, βωσε έντονα τη βα το πολέμο.  ελληνκ 

(αλλά κα η παγκσμα) στορα ενα άλλωστε γεμάτη απ σνεχμενες πολεμκές 

αντπαραθέσες μεταξ των λλνων  μεταξ των λλνων κα των βαρβάρων. 

μως η ελληνκ στορα ενα γεμάτη κα απ πνεματκος ανθρώπος, ο οποο 

με τα έργα τος ανττάχθηκαν στην ανεξέλεγκτη πολεμκ βα. Άλλωστε, τα πολε

μκά γεγοντα τα οποα σμερα γνωρζομε, τα γνωρζομε ακρβώς απ το έργο 

των ανθρώπων ατών, ετε των στορκών, ετε των ποητών, ετε των φλοσφων, 

ο οποο μας περγράφον σχνά τς βαες εκδηλώσες των σμπολτών τος κατά 

τη δάρκεα των μεταξ τος πολεμκών αντπαραθέσεων, ακρβώς θέλοντας να 

 λληνκή στορα να γμάτη 

απ συνχμνς πολμκς αντ

παραθσς μταξ των Ελλήνων ή 

μταξ των Ελλήνων κα των βαρ

βάρων. μως η λληνκή στορα 

να γμάτη κα απ πνυματκος 

ανθρπους, ο οποο μ τα ργα 

τους ανττάχθηκαν στην ανξλ

γκτη πολμκή βα.
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καταδεξον τα μεονεκτματα της αν

θρώπνης φσης, να κατηράσον 

τς εκδηλώσες ανεξέλεγκτης πολεμ

κς βας κα να δηλώσον την ηθκ 

τος αποδοκμασα εναντον ατών 

πο τς τέλεσαν. Έτσ, η πνεματκ 

παραγωγ των λλνων, πως εξετά

στηκε παραπάνω, καταδεκνε τ 

να μεν η ανθρώπνη φση ενα ατα 

των περγραφμενων παρεκτροπών, 

μως πάρχε κα άλλος δρμος γα 

τον άνθρωπο. Κ ατς ο δρμος 

ποδεκνετα μέσα σε ατά ακρβώς 

τα έργα, τα οποα αναμφσβτητα 

προσδορζον την ποτητα το πο

λτσμο πο τα γέννησε.

Γατ ένας πολτσμς δεν προσ

δορζετα μνο απ γεγοντα, τα 

οποα αναμφβολα προσδορζον 

κα ατά την ποτητά το. Προσ

δορζετα, τατοχρνως, κα απ 

τς αξες τς οποες ο δος ανέδε

ξε κα στη σνέχεα κληροδτησε 

στς επμενες γενές. άν σνέβα

νε μνο το πρώτο, φανταστετε τ 

εδος πολτσμ θα θεωροσαν ο 

στορκο το μέλλοντος τ εχε η 

αμερκανκ κονωνα στα μέσα το 

�0ο μ.Χ. αώνα, η σγκροτημένη 

στο κράτος των νωμένων Πολ

τεών της Αμερκς, η οποα μλς δο ημέρες πρν πογράψε τη Σμφωνα 

το Λονδνο γα τη δωξη των εγκλημάτων πο αναμφβολα τελέστηκαν κατά 

τη δάρκεα το Δετέρο Παγκοσμο Πολέμο, αποφάσσε να ρξε την πρώτη 

ατομκ βμβα στη Χροσμα (68�945), εξατμζοντας απ προσώπο γης, μέσα 

σ’ ένα δσεκατομμροστ το δετερολέπτο, �00.000 περπο άπωνες, κρως 

αμάχος. πσης την επομένη της Σμφωνας το Λονδνο έρξε τη δετερη ατο

μκ βμβα στο Ναγκασάκ (98�945), με αποτέλεσμα 40.000 χλάδες περπο 

νεκρος, ενώ χλάδες ακμη πέθαναν αργτερα, με τον αργ κα βασανστκ θά

νατο πο φέρνε η προσβολ απ ραδενέργεα�7. Ο στορκο το μέλλοντος θα 

�7 Με Σμφωνο των Τεσσάρων Μεγάλων Δνάμεων, .Π.Α., .Σ.Σ.Δ., Γαλλας κα νωμένο Βασλεο, γα τη 
δωξη των εγκληματών πολέμο το Δετέρο Παγκοσμο Πολέμο, τη λεγμενη Σμφωνα το Λονδνο 
(London Agreement) της 8ης Αγοστο �945, σνεστθη το Δεθνές Στρατωτκ Δκαστρο (International 



Η Πολεμική Ιδεολογία των Ελλήνων της Κλασικής Εποχής

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 117

σχημάτζαν μα μονομερ εκνα των 

νωμένων Πολτεών, η οποα σγο

ρα δεν θα ανταποκρνταν πλρως 

στην αλθεα, καθώς δεν ενα μνο 

τα γεγοντα τα οποα καθορζον κα 

προσδορζον το εδος το πολτ

σμο μας ανθρώπνης κονωνας. Σε 

κάθε γεγονς πο σμβανε, σε κάθε 

πρβλημα πο ανακπτε, σως μεγα

λτερη σημασα έχε η επεξεργασα 

κα η ανάλση το γεγοντος  το 

προβλματος ατο, η οποα γνετα 

απ τος φορες το σγκεκρμένο 

πολτσμο. Ακολοθως, δατερη 

σημασα αποκτά η προβολ, μέσω 

της ανάλσης ατς, ενς δεώδος, 

μας κοσμοθεωρας η οποα γνετα 

αποδεκτ απ τος κονωνος κα 

καθστατα σνακλοθα κραρχη 

στον πολτσμ ατ.

Κάτ τέτοο έγνε κατά κρον απ 

τος φορες το αρχαοελληνκο πο

λτσμο. λα τα παραδεγματα βας 

πο προέρχοντα απ την αρχαα λ

λάδα, δεν μας έγναν γνωστά τχαα, 

οτε απ άσχετες μαρτρες. Μας 

έγναν γνωστά απ τος δος το 

Έλληνες σγγραφες κα τα κεμενά 

τος, ο οποο τα αναφέρον περσ

στερο ως παραδεγματα αποφγς, 

περγράφοντας μεν τς βατητες, ο οποες πάντοτε σε τέτοες περπτώσες 

λαμβάνον χώρα, γα να τς καταδκάσον μως στη σνέχεα, δεχνοντάς μας 

μάλστα,  πονοώντας τς δσμενες σνέπεες πο επέρχοντα, νομοτελεακά, 

στος δος τος δράστες των σμπερφορών ατών. Τα παραδεγματα λοπν 

απ την ελληνκ τέχνη, δεν παροσάζοντα ως ποδεγματα γα μμηση: περσ

στερο χρησμοποοντα ως καταγραφές μας σλλογκς εμπερας, μέσα απ 

Military Tribunal) της Νρεμβέργης. Το Καταστατκ το Δκαστηρο πρξε παράρτημα της Σμφωνας ατς, 
προέβλεπε δε τ το Δκαστρο θα εχε την εξοσα να δκάσε άτομα τα οποα δέπραξαν εγκλματα κατά 
της ερνης, εγκλματα πολέμο κα εγκλματα κατά της ανθρωπτητας.  πρκληση μη αναγκαο πνο, η 
θανάτωση αμάχων κα η καταστροφ το περβάλλοντος πο προκλθηκαν απ τη ρψη των δο ατομκών 
βομβών, αναμφσβτητα εμππτον σε μα απ τς παραπάνω κατηγορες εγκλημάτων. Γα περσστερα βλ. Γα
ρένη .,  Δκη νπν τ Δθνύς Στρατωτκύ Δκατηρ της Νρμβργης κα  πραπτκς χρμς 
της πακής  δαταγς ανωτρων, λλ. Δνη 47 (�006), σελ. 944957. 
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την οποα ο άνθρωπο θα μποροσαν να δδαχθον κα να πεστον να ακολο

θσον έναν άλλο δρμο, σμφωνα άλλωστε κα με την ελληνκ αντληψη τ 

η ποηση κα η τέχνη γενκτερα περσστερο απ’ ,τ ο νμος μπορον να 

δδάξον κα να πεσον εκολτερα τος ανθρώπος.  δατερη σημασα πο 

προσλαμβάνε σμερα κα γα εμάς η δαρκς περάσπση των αξών εκενων τς 

οποες τα αρχαοελληνκά κεμενα περασπζον, φανερώνετα ακρβώς απ την 

σνεχ επκλησ τος στερα απ εκοσ πέντε αώνες κα μάλστα με την δα 

καθαρτητα κα ασθηση παγκοσμτητας, η οποα τς επβάλλε ως σγχρονες 

αξες· κα τέτοες άλλωστε ενα, αφο σχετζοντα με την ανθρώπνη φση, η 

οποα παραμένε η δα, παρά την αναμφσβτητη προδο την οποα έχε επτ

χε το ανθρώπνο γένος σε πολλος τομες δραστηρτητάς το.

Γα να επανέλθομε εκε απ’ πο ξεκνσαμε, η βα πέρα απ λέξη ομρρζη 

το βο, δηλαδ της ζως, ενα κα έννοα σμφτη με τη ζω, κον σε λες τς 

κονωνες έμβων ζώων. Σχνά επτρέπε την ανανέωση των αρχηγών, στο μέτρο 

πο το κρος τος μεώνετα, ενοε την αλλαγ των καννων μας ομάδας, ταν 

ατ ενα αναγκαο καθώς νέες δνάμες αντκαθστον τς παλές, εξασφαλζε 

την άμλλα κα σως αποτελε προπθεση της φσκς επλογς, αποτελώντας 

τατοχρνως την απαρατητη εκενη αντθεση γα την αναγνώρση των χαρσμά

των της ερνης, της σνδαλλαγς κα της μηβας. Μα κονωνα χωρς καθλο 

βα, σε τελκ ανάλση, θα ταν σως ανοσα. Το πρβλημα άλλωστε δεν φα

νετα τ ενα να εξαλεψομε πλρως απ τς ανθρώπνες κονωνες τη βα�8. Ο 

στχος ατς, μπορε να ενα σγορα εγενς, αποτελε μως αναμφβολα μα 

ρομαντκ οτοπα. Κα ο Έλληνες φανετα τ το γνώρζαν...

Το πρβλημά τος δεν ταν αφηρημένα η βα κα ο πλεμος. Πολ περσσ

τερο ταν το πώς θα επαναφέρον τη βα, κα δως την πολεμκ βα, σε μα 

σγκεκρμένη κα σαφώς καθορσμένη τροχά, εξαφανζοντας κατά το δνατν 

τς δσμενες σνέπεές της επάνω στον άνθρωπο, επτγχάνοντας το μέτρο, την 

σορροπα μεταξ της τροχάς της βας κα της πορεας της ανθρώπνης προ

δο. Προς ατν την κατεθνση κνθηκε οσαστκά ολκληρη η πνεματκ 

παραγωγ των λλνων της κλασκς εποχς.

Ένας μεγάλος νομκς το �0ο αώνα, ο Jacques Léauté, δρτς κα δεθ

ντς το νσττοτο γκληματολογας το Πανεπστημο το Στρασβοργο, 

καθηγητς στο πανεπστμο ατ κα μέλος της Δαρκος πτροπς Αναθε

ώρησης το Πονκο Κώδκα της Γαλλας, θεωροσε τ ο αγώνας εναντον της 

βας, πέρα απ τς προσπάθεες στον οκονομκ τομέα, στο πεδο ενσχσης της 

αλληλεγγης μεταξ των πολτών, στην ορθ κα μέσα στα ανθρώπνα μέτρα, 

�8 Ο σχετκς προβληματσμς εστάζετα σμερα,  θα έπρεπε να εστάζετα, στς βαθτερες ατες ο οποες 
οδηγον στην εκδλωση των βαων αντδράσεων των ανθρώπων. Ο λγο πο κνητοποον τα έμφτα βαα 
γνωρσματα το σγχρονο ανθρώπο θα πρέπε να μελετηθον κα καταπολεμηθον.  ανστητα στην κατα
νομ το πλοτο κα στς εκαρες απασχλησης, η σνεχς προβολ προτπων βας απ τα μέσα μαζκς 
ενημέρωσης  τον κνηματογράφο, η ποχώρηση της έννοας της αλληλεγγης κα της αδελφοσνης, η μοναξά 
στς σγχρονες μεγαλοπλες, αποτελον μερκος μνο απ τος παράγοντες εκενος ο οποο έχον το δκ 
τος μερδο εθνης στς εκδηλώσες βας, τς οποες σμερα γνωρζομε.
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πολεοδομκ σχεδαση των σγχρονων πλεων κ.λπ., θα έπρεπε να στηρζετα 

σε κάτ ακμη. Σγκεκρμένα θεωροσε τ στον αγώνα εναντον της βας, η δη

μοκρατκ κονωνα θα έπρεπε να «παραχωρσε» σε κάθε σγγραφέα, κνηματο

γραφστ, άνθρωπο το θεάτρο, σε κάθε καλλτέχνη γενκά «την ανψωμένη σε 

τπο θρησκεας ατομκ ηθκ εθνη των καλλτεχνκών το πρωτοβολών». 

Ο πνεματκο δημοργο θα έπρεπε δηλαδ να θεωρον τον εατ τος οφε

λέτη ποχρεώσεων δαπαδαγώγησης κα καλλέργεας των πολοπων πολτών. 

Να θεωρον τον εατ τος οφελέτη πράξεων, αλλά κα παραλεψεων, σον 

αφορά την πρληψη της βας στην κονωνα. Κ επεδ σγορα πάρχον κα 

δημοργο ο οποο θα προτμοσαν, γα τος δκος τος λγος ο καθένας, 

μα βαη κονωνα,  την προβολ μας βαης κονωνας, ατο σμφωνα με 

τον Léauté «θα έπρεπε να μην λησμονον τ θα σνέβαλλαν στην επδενωση 

το κνδνο, εάν με το έργο τος άφηναν το φανταστκ να δογκώσε ακμη 

περσστερο το κμα βας το οποο η πραγματκτητα δημοργε»�9. Σγορα 

ατ δεν ενα κάτ το οποο μπορε να επτεχθε σμερα στς σγχρονες ανθρώ

πνες κονωνες. μως στην λλάδα των κλασκών χρνων, ο δημοργο εχαν 

καταφέρε κάτ τέτοο, χωρς μάλστα να το έχε επβάλλε κάποος κρατκς 

μηχανσμς, άνωθεν40.

Δεν χρεάζετα στο σημεο ατ να επαναλάβομε την ανάλση κα τς δαπστώ

σες στς οποες προβκαμε παραπάνω εξετάζοντας την δεολογα το πολέμο 

κα τη σμβολ των ποητών στη δαμρφωσ της. Ας κρατσομε μως εδώ δο 

μνο παρατηρσες: τ γα τος ποητές ο πολεμκές περγραφές δεν ενα παρά 

η αφορμ γα την παροσαση το προβληματσμο κα των απψεών τος γρω 

απ ερτερα τραγκά θέματα, πως ενα η φρκη το πολέμο κα η δστχα 

των αμάχων, η αναζτηση των ατών των πολέμων (πο σνθως εστάζοντα 

στη φλοδοξα, την απληστα κα την περοψα ενς πολεμκο αρχηγο, ο οποος 

ξεπερνώντας τα ρα φτάνε στα εππεδα βρεως), κα, ακμη, τ ταν τελκά ο 

άνθρωπο ρχνοντα σ’ έναν κανοργο πλεμο ξεπερνώντας με τη σμπερφορά 

τος τα ρα της βρεως, παροσάζοντα να τμωροντα απ τος θεος γα την 

εγκληματκ ατ παραφροσνη τος. Το φανομενκά παράδοξο ενα τ ενώ ο 

Έλληνες ταν πάντα πρθμο να εμπλακον σε μα πολεμκ αντπαράθεση γα να 

ρθμσον τς μεταξ τος ατέρμονες δαμάχες, σως μως πάλ ακρβώς εξατας 

το γεγοντος ατο, η ποητκ τος παραγωγ επδθηκε σε μα σαφ καταδκη 

της τρέλας το πολέμο. Κα το πο εκπληκτκ ενα πως η καταδκη το πολέμο 

σμπορεετα σχεδν πάντα με την εξμνηση της πολεμκς αρετς, καθώς να 

μεν η ανεξέλεγκτη βα σαφώς καταδκάζετα, ο ηρωκς μως μαχητς πάντοτε 

εξμνετα. Κ ατ ενα κάτ πο σναντάμε δη κατά την εξέταση το πρώτο 

�9 Βλ. Léauté J.,  ανθρπνη βα, ο.π. σελ. ���.
40 Γα μα αναλτκ εξέταση της αποκρξης κα καταδκης της βας στην ελληνκ τραγωδα κα την ελληνκ 

σκέψη γενκτερα, βλ. J. de Romilly,  Αρχαα Ελλδα ναντν της Βας (μτφ. Μ.Αθανα-Κ.Μηλαρη), εκδ. το 
Άστ, Αθνα �00�, σελ. ��66, της δας,  ηπτητα στην αρχαα ελληνκ σκέψη (μτφ. Κ.Καλαντζπύλ, επμ. 
Ν.Μπακνκης), εκδ. Λβάνη, Αθνα �007. 
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Στην Ελλάδα δν υπήρχ ξδκυ

ση των δαφρων πστημονκν 

τομων. λς ο δς πρνοσαν 

απ λους τους δρμους της σκ

ψης, η οποα μ τη σρά της συν

δταν άμσα μ την κονωνκή 

κα πολτκή μπρα.

μεγάλο πολεμκο έπος των λλ

νων, της λάδος, το οποο προσέφερε 

τα πρτπα εκενα σμπερφοράς, με 

τα οποα λο ο κατοπνο Έλληνες 

επεδωκαν σε κάθε δραστηρτητά 

τος να σμπορεθον4�.

λα ατά ενα σως σμερα γα 

εμάς δσκολο να κατανοηθον στην 

πληρτητά τος. Άλλωστε η ελλη

νκ σκέψη δαμορφωνταν, κατά 

κάποον τρπο, απ κονο, κάτ 

πο δεν επαναλφθηκε ποτέ έκτο

τε στην ανθρώπνη στορα, οτε 

μπορε να σμβε κατά τον δο  

παραπλσο τρπο σμερα, αφο η 

άμεση κα οσαστκ σμμετοχ στην πολτκ, κονωνκ κα θρησκετκ ζω 

της αρχαοελληνκς πλεως, προπέθετε, κα τατχρονα δημοργοσε, μα 

δατερα στεν σχέση κα σνάφεα μεταξ των πολτών ο οποο την αποτελο

σαν. Κατά τη δάρκεα των κονών αγώνων γα την περάσπση της πλεως, των 

λακών σνελεσεων, των εργασών των πολπληθών δκαστκών οργάνων, των 

αγορεσεων σε ατά, ο οποες εν σνεχεα δημοσεονταν κα γνονταν κτμα 

καθενς, αλλά κα δαμέσο των πνεματκών αναζητσεων στς φλοσοφκές 

σχολές των λλνων  την παροσαση (δδασκαλα) των σποδαων θεατρκών 

τος έργων, ο δέες κκλοφοροσαν κα ανταλλάσσονταν σνεχώς με αποτέλε

σμα η πνεματκ παραγωγ λων των λλνων σγγραφέων, ετε πρκετα 

γα στορκος, ετε γα ποητές, φλοσφος  ρτορες, να αντανακλά την 

πορεα ενς στοχασμο, ο οποος δαπερνοσε ολκληρη την αρχαοελληνκ 

κονωνα. Στην λλάδα δεν πρχε εξεδκεση των δαφρων επστημονκών 

τομέων. λες ο δέες περνοσαν απ λος τος δρμος της σκέψης, η οποα 

με τη σερά της σνδεταν άμεσα με την κονωνκ κα πολτκ εμπερα. Ατ 

άλλωστε αποτελε κα τον κρο λγο γα τον οποο η σγκεκρμένη εποχ, το 

σλλογκο, δαλεκτκο κα σνεχος στοχασμο4� παραμένε έκτοτε γα λος 

τος σκεπτμενος ανθρώπος φωτεν παράδεγμα κα πξδα γα το δρμο 

της ζως, σε ερνη κα σε πλεμο.

4� Βλ. Kirk G.S., ‘‘Ο Πλεμος κα ο Πολεμστς ες τα Ομηρκά Έπη’’, στο J. P. Vernant (επμ.) Πρβλήματα Πλ-
μ ς την Αρχααν Ελλδα, εκδ. ΔΚ/Γ..Σ, Αθνα �98�, σελ. 9����.

4� Βλ. σχετ., J. de Romilly, Ο Νμς την Ελληνκή Σκψη, απ τς απαρχς τν Αρττλη, μτφ. Μ. Αθανα, 
Κ. Μηλαρη, πρλογος Α. Μνης, εκδ. Το Άστ, Αθνα �997, σελ. �9.
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