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Κεμενο-Μετφρση: 

πλγος (ΠΖ) Γεώργιος Κοκκης, ΣΣΕ 2002

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ…

Σε κθε στρτιτική επιχερσ πρχον ορισμν τομ κλει

δι χρς τν πρξ τν οπον οι σγκεκριμνες επιχειρήσεις 

θ ήτν, ν χι δντες, εξιρετικ ριψοκνδνες. τσι κι στ 

διεξγγή ερποβτικών επιχειρήσεν, επιχειρήσεν, δλδή, 

πο πιτον τ ρψ με λεξπττο προσπικο κι εφοδν στο 

θτρο επιχειρήσεν, πρχον ττοι τομ λγ τς εξειδικε

μνς εκπδεσς πο χον λβει πν στο ντικεμενο τ. 

Άνθρποι με θρρος, τλμ κι πεθνττ, πο κρτον στ 

χρι τος τις ζς σνδλφν. Πολλς φορς μλιστ, πς χει 

ποδειχθε ιστορικ, μπορε ν κθορσον κμ κι τν δι τν 

κβσ μις ολκλρς επιχερσς. Τ τομ τ δεν ενι λλοι 

π τος Αρχγος Ρψεν, γνστος κι ς Jumpmasters. 



Η ΕπαδΕσΗ των Jumpmasters
Η επαδεση των Αχηγών Ρψεων Στατού μντα 

δεξγετα ως στη στατωτή βση Fort Benning 

στο Columbus, Georgia, πο α εδεύε η Σχολή Πεζ

ού το Αμενο Στατού (U.S.Army Infantry School) 

αλλ α στς βσες Fort Bragg α Fort Campbell, δες 

των Μονδων Εδών Δνμεων (Special Forces) α των 

Αεομεταφεμενων Μονδων. 

Αξοσημεωτο ενα τ το σχολεο ατ, αν α θεωε

τα να απ τα πο απατητ το Αμενο Στατού, 

δεν αποτελε Σχολεο των Αμεανών Εδών Δνμε

ων, μας α ο αλεξπτωτσμς δεν αποτελε πονμο των 

τελεταων. Το σχολεο μποε να το πααολοθήσε 

οποοσδήποτε  νδας ή γναα  ανεξατήτως πλο 

ή Σώματος, εφσον πηετε σε Μονδα στς αποστολς 

της οποας σμπελαμβνετα α η ψη το ποσωπ

ού της με αλεξπτωτο, εφσον ββαα πληε οσμνες 

ποποθσες. 
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το ΕβλΗα
Το μβλημα το Σχολεο των Αχηγών 

Ρψεων αποτελετα απ μα μογαφα 

το Αλεξπτωτο Στατού μντα, πλασω

μνη απ φτε τ πος τα πνω, με 

τοποθετημνο πνω στο θλο το αλεξπτώ

το να αστ πλασωμνο απ δφνες.

σοποσ το σχολΕο
Σοπς το σχολεο ενα η παοχή 

των ατλληλων γνώσεων α η ανπτξη 

σγεμνων ανοτήτωνδεξοτήτων 

απ τος επαδεμενος, ώστε να ενα 

σε θση να παγματοποήσον:

 Στώση Ζώνης Ρψεως

 Επθεώηση Φτο Αλεξπτωτ

στών πν την επββαση στο αεοσφος 

(Jumpmaster Prejump Inspection)

 Επθεώηση Αεοσφος πν την 

επββαση των Αλεξπτωτστών 

 λεγχος Πτας Αεοσφος ατ 

τη δεα της πτήσης α πν τη ψη 

των Αλεξπτωτστών

 Παοχή Εννα Εντολών πος τος 

Αλεξπτωτστς ατ τη δεα της πτή

σης γα την ποετομασα τος γα ψη α 

λεγχος της οής εξδο ατών

 Ενημωση των Αλεξπτωτστών πν 

την επββαση στο αεοσφος α παοχή 

οδηγών γα τχν τατες αταστσες 

πο μποε να παοσαστούν (Prejump 

Briefing).

Η ΕπαδΕσΗ
Σχολεα δεξγοντα αθ’ λη τη δ

εα το τος με δεα τών επαδε

τών εβδομδων (πντε μες). Σε θε 

εξταση το Σχολεο (γαπτή, ποφοή 

ή πατή ανλογα με το αντεμενο) ο 

θε επαδεμενος, δεθνής ή Αμενος, 

ππε να σγεντώσε βαθμολογα νω 

το 70% της μγστης (100 μα). Αν ατ 

δεν σμβε, το δνετα μα αμα εαα 

επανεξτασης (retest) γα να το πετύχε, δα

φοετ αποβλλετα απ το σχολεο α η 

επαδεσή το τεματζετα. Ανλση της 

επαδεσης αν εβδομδα παατθετα 

στς επμενες σελδες.

1Η Εβδοαδα ΕπαδΕσΕωσ
Η πώτη εβδομδα ξεν με την πα

οσαση, εγγαφή α λεγχο των τη

ων των ποψηφων, με μγστο ο τος 

εξήντα επαδεμενος. Επεδή μλστα 

το σχολεο ατ χε ψηλ ποσοστ απο

τχας (ως α �0%), ποτεατητα δνε

τα σε αποφθντες επαδεμενος 

ποηγούμενων σχολεων. Σγεμνα, 

ο επαδεμενο ππε να πληούν τς 

παατω ποποθσες:

 να ενα εν ενεγεα Αλεξπτωτστς, 

 να χον ετελσε τολχστον δώ

δεα λματα απ αεοσφος ‘’ψηλής 

απδοσης‘’ τύπο C130 ή C17, 

 να δαθτον γεονομς εξετσες 

το τχοντος εξαμήνο, 

 να ενα βαθμού Λοχα α νω,

 να χον επτύχε 1�0 στα 200 σνο

λ μα της βαθμολογας στην εξταση 

σωματής αγωγής το αμενο στα

τού α

 να πληούν τη σχση ύψοςβος 

ανλογα με την ηλα τος σύμφωνα α 

πλ με τα στατωτ τήα.

Στη σνχεα ο επαδεμενο αταν

μοντα σε επαδετ τμήματα των δα 

πεπο ατμων. Η επαδεση αχζε με 
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 τη δαδασα ποετομασας, εξ

τησης, επθεώησης α ψης φοτων

δεμτων απ αεοσφος. 

Η εβδομδα τελεώνε με την πα

τή εξταση των επαδεομνων (σε 

ομοωμα αεοσφος στο δαφος) στα 

αθήοντα των Ασφαλεών. Ατ πε

λαμβνον:

 τον λεγχο το στατού μντα το 

Αχηγού ατ την επθεώηση πτας,

 τον λεγχο των αγστωμνων 

αλεξπτωτστών πν την ξοδο,

 τη σγντωση των στατών μ

ντων ατ την ξοδο των αλεξπτωτστών

 α την επαναφο των στατών 

μντων εντς τος αεοσφος.

Αν ο ποψήφο Αχηγο σγεντώ

σον την απαατητη βαθμολογα, θα σ

νεχσον την επαδεση α την επμενη 

εβδομδα. 

το εσαγωγ δαγώνσμα πο αφο στην 

ονοματολογα :

 το αλεξπτωτο Τ10,

 το εφεδού αλεξπτωτο MIRPS, 

 της θήης πλο Μ1�50,

 το βαλλστού νος α 

 των μντων πσδεσης το γλού 

δαβωσης. 

Τα αντεμενα της πώτης εβδομδας 

πελαμβνον:

 τα χαατηστ αεοσαφών α 

ελοπτων πο χησμοποούντα σε αε

αποβατς επχεήσες,

 τη δαδασα επθεωήσεως των 

αεοποών ατών μσων, 

 τη δαδασα στώσης ζώνης ψε

ως εφοδων ή αλεξπτωτστών, 

 τα αθήοντα α ποχεώσες το 

Αχηγού Ρψεων,

 τα αθήοντα α ποχεώσες το 

Βοηθού Αχηγού Ρψεων, 

 τα αθήοντα α ποχεώσες των 

Ασφαλεών, 

 τη δαδασα επθεώησης αλεξ

πτωτστή α
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2Η Εβδοαδα ΕπαδΕσΕωσ
Η δεύτεη εβδομδα πελαμβνε δύο 

αθοστς γα τη σνχεα το Σχολεο 

δομασες. Την ποφοή εξταση των 

επαδεομνων στην ενημωση των 

Αλεξπτωτστών πν την επββαση στο αε

οσφος ( Prejump Briefing) α την πα

τή εξταση στα αθήοντα το Αχηγού 

α Βοηθού Αχηγού Ρψεων (παλληλα 

με την ετλεση λματος). 

Κατ την πώτη (η οποα δεξγετα στο 

μσο της εβδομδας), ο επαδεμενο 

αλούντα να απαγγελον να απ τα τα 

σνολ μη το Prejump Briefing γα 

παοχή οδηγών σε τχν τατες ατα

στσες πο μποε να παοσαστούν. Ο 

χνος πο χον στη δθεσή τος ενα 

εννα λεπτ. Αξζε εδώ να σημεώσομε 

τ η ταση το εμνο ατού αγγζε 

τς ξ σελδες. Επεδή μλστα αννας δε 

γνωζε ποο ομμτ θα ληθε να απαγ

γελε, ο επαδεμενο ενα αναγασμ

νο να αποστηθσον λο το εμενο! να 

εμενο με δεδες εδούς ος πο 

αφοούν το αλεξπτωτο α τς δαδασες 

ποσγεωσης, πο τσο δσολεύον τος 

επαδεμενος! 

Η δεύτεη δομασα πελαμβνε τον 

λεγχο της πτας το αεοσφος, την 

παοχή των εννα εντολών πος τος Αλε

ξπτωτστς ατ τη δεα της πτήσης 

α τον λεγχο της οής εξδο ατών α 

λαμβνε χώα την τελεταα ημα της 

εβδομδας. Δεξγετα εντς αεοσφος 

( C130 ή C17 ) α ο επαδεμενο χω

ζοντα σε ζεύγη, ο νας τελε χη Αχηγού 

α ο λλος απλώς Αλεξπτωτστή. Σε θε 

πασμα πνω απ τη ζώνη ψης, ο ”Α
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το πσνο φως (μποε να παγματοπο

ηθε η ψη) α ο δύο ετελούν λμα.

Ο πλοπος χνος της εβδομδας 

αναλώνετα στη δαδασα επθεώησης 

αλεξπτωτστών με φτο ή χως. Το σύ

νολο των επαδεομνων χωζετα σε 

δύο μη. Ο μσο φονε αλεξπτωτο 

(ποο με φτο α ποο χως) α ο 

πλοπο τος επθεωούν ποσπαθώντας 

να εντοπσον σφλματα (deficiencies) πο 

χον τοποθετήσε ο επαδετς. Η επθε

ώηση ξεν α τελεώνε γα λος με το 

σφύγμα το επαδετή. Στο τλος γνετα 

η τή, ώστε ο θε επαδεμενος να 

ξε ποα σφλματα δεν εντπσε α ποα 

‘’επνησε’’ ο δος. δατεη σημασα δνετα 

επσης στον τπο πο ο επαδεμενο 

επσημανον τα σφλματα, μας α ππε 

να χησμοποούν σγεμνη οολογα 

α σύνταξη, αλλ α στην αλληλοχα α

τ τη δεα της επθεώησης. ‘’ΆΖΕ 

ΑΤΟ ΠΟ ΚΟΤΑΖΕΣ , ΚΟΤΑΖΕ ΑΤΟ ΠΟ 

ΑΖΕΣ’’ θα οαστε ανες να αούε 

να λνε ο επαδετς, ο οποο “στοχεώ

νον” με το βλμμα τος τος ποψήφος 

αχηγούς ψεων ατ τη δεα των επ

θεωήσεων. Ο ποδεξες ενα σνεχες… 

Αμα α το δχτλο πο θα χησμοποή

σε ανες γα να επθεωήσε ποο τμήμα 

το αλεξπτώτο χε σημασα! 

3Η Εβδοαδα ΕπαδΕσΕωσ
Η ττη α τελεταα εβδομδα ξε

νε με την τελή γαπτή δομασα. τ 

χε δδαχτε μχ τώα, ανεξτητα απ 

το αν χε ήδη εξεταστε ποφο ή πα

τ, αποτελε την εξεταστα ύλη. σο 

πεσον επτχώς α ατή την εξταση 

ενα πλον μλς να βήμα πν απ 

το χαατησμ τος ως “Αχηγο”. 

Τσο οντ  μως τσο μα… Κ 

ατ λγω της τελής αξολγησης πο 

χηγς” επαδεμενος αλετα να δώσε 

στον “Αλεξπτωτστή” επαδεμενο τς 

εννα ποφος εντολς 

 get ready/ετομαστετε, 

 outboard personnel stand up/σηω

θετε απ δεξ, 

 inboard personnel stand up/σηωθετε 

απ αστε, 

 hook up/αγστωθετε,

 check static lines/ελγξτε στατούς 

μντες, 

 check equipment/ελγξτε εξοπλσμ, 

 sound off for equipment check/φωνξ

τε γα λεγχο εξοπλσμού,

 stand by/πεμνετε α 

 go/πμε

α τς τες χονς ποεδοποήσες 

(δα λεπτ, να λεπτ α τντα δετε

λεπτα) παλληλα με σηματοδοσα χες 

αλλ α να παγματοποήσε λεγχο τς 

πτας το αεοσφος α το πσω 

μος ατού ποετενοντας τον ομ 

το ξω απ το αεοσφος αθώς ατ 

νετα με μα μση ταχύτητα 300 χλμ./ώα! 

Αφού γνον λα τα πααπνω α ανψε 
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δεν ενα λλη απ την πατή εξταση 

στην επθεώηση τών αλεξπτωτστών, 

ενς με φτο α δύο χως (Hollywood, 

πως σνηθζετα να λγετα) μσα σε π

ντε λεπτ. Πανεύολο θα σεφτε ανες 

αχ. Αν μως αναλογστε ανες τ 

αντστοχούν δύο λεπτ γα τον πώτο 

αλεξπτωτστή (με φτο) α απ ενμσ 

γα τος λλος δύο α τ λο ππε να 

επθεωηθούν απ την οφή ως τα νύχα 

μλλον θα αλλξε γνώμη. Τα ΠΑΝΤΑ επθε

ωούντα σχολαστ αλλ α με ταχύτη

τα. Δύσολος σνδασμς, αλλ α πλ 

δεν ενα δνατν να αποφοτήσον λο. 

Ατ ενα νας σνδασμς ποσωπών 

δεξοτήτων, πατής εξσησης αλλ α 

τύχης. Ποσωπών δεξοτήτων επεδή 

ποο ενα πο γήγοο στς νήσες τος 

απ λλος ή πεσστεο παατηητο 

εντοπζοντας τα σφλματα αμσως απ την 

πώτη λας φο. Πατής εξσησης 

επεδή ποο αφεώνον πεσστεο 

χνο απ λλος στα δωμτ τος επθε

ωώντας ο νας τον λλο . Κα ατ γατ δ

νετα η δναττητα στος επαδεμενος 

να πανον τον εξοπλσμ μαζ τος με το 

πας των μαθημτων. Τύχης, τλος, επεδή 

την ημα της τελής αξολγησης γνετα 

λήωση απ τος επαδετς ποεμ

νο να αθοστε η πληθώα α το εδος 

των σφαλμτων πο θα τοποθετηθούν 

στος πος επθεώηση αλεξπτωτστς.

Κτ πο ππε να τονστε σε ατ το 

σημεο ενα το γεγονς τ, σε αντθεση 

με τς πλοπες αξολογήσες, εφσον 

ο αξολογούμενος χε σγεντώσε σε 

λες τς ποηγούμενες αξολογήσες (σ

μπελαμβανομνο α το εσαγωγού 

δαγωνσματος) βαθμολογα νω το �0% 

χε δαωμα επανεξτασης τσσεες φο

ς. Με ατν τον τπο επβαβεύοντα ο 

σνεπες μαθητς με το δαωμα δύο 

εππλον επανεξετσεων, φτνοντας 

τσ τς τσσεες σνολ.

Γα θε σπμα τοποθετημνο σφλ

μα πο αδνατε να εντοπσε ο επαδε

μενος το αφαούντα πντο ανλογα 

με την επδασή το στην ασφλεα το 

αλεξπτωτστή. λο ξενούν με 100 μ

α. πχον ‘’αμελητα’’ σφλματα (5 

μα), σημαντ σφλματα (10 μα) 

α σφλματα πο σε στλνον απεθεας 

στο δωμτ σο (35 μα). Επσης, π

χον πεοχς ‘’χαμηλού ενδαφοντος’’ 

(τα σφλματα πο μποε να πχον 

εε αφαούν λγα μα) α πεοχς 

‘’ναοπδα’’. να ενα σγοο: μλς 

φτσε η στγμή της τελής εξτασης α ο 

χνος αχσε να μετε αντστοφα, το 

μνο πγμα στο οποο μποες να χες 

εμπστοσύνη ενα ο χνος πο χες αφε

ώσε νοντας εξσηση στη δαδασα 

της επθεώησης α τον τπο αναφώνη

σης των σφαλμτων.

Μλς α ατς ο Γολγοθς τελεώ

σε επτχώς, εσα πλον Αχηγς .Το 

μνο πο μνε ενα η τελετή αποφο

τησης την τελεταα ημα. Λτή τελετή 

με λγοστούς αλεσμνος, χως ποτ, 

ποτεχνήματα ή φανταχτεούς μποφ

δες, αλλ με ατ πο χε παγματ 

αξα. Την δατεη ατή σχση πο λο 

αναπτύξαμε με τος επαδετς μας α 

μεταξύ μας. Θμμα αμα τα λγα το 

αχεπαδετή στο λγο πο εφώνησε 

την ημα της αποφοτησής μο απ το 

σχολεο. ‘’Αχηγο’’, επε, ‘’να θμστε να 

πγμα: απ δω α πα λα τα σφλμα

τα μετνε 35 πντος…’’. ταν ο δς 

το τπος γα να τονσε τη σημασα 

της σωστής επθεώησης, τηώντας τς 

δαδασες πο μας μαθε, σαν να ήταν 

θε μας επθεώηση απ δω α πα 

η τελή εξταση.
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Το Σχολεο Αρχγών Ρψεν χει πολλ ν προσφρει σε τος 

πο θ το πρκολοθήσον, πρ π τις γνώσεις πν στο 

ντικεμενο το λεξιπττισμο. Σε γεμζει τοπεποθσ, σε εξοι

κειώνει με τον τρπο σκψς, σχεδσς, οργνσς κι λοπο

σς τς εκπδεσς κι τν επιχειρήσεν λλν στρτών, λλ 

πν π’ λ σε κνει ν σνειδτοποιήσεις τι κθε στχος πο 

θτεις δεν πρπει ν ενι τοσκοπς λλ μσο γι ν φτσεις 

κμ ψλτερ κι ν βελτιθες. Τ πντ ενι δντ ρκε 

ν πιστψεις στις δνμεις σο, ν γπήσεις τ πο κνεις κι 

ν φιερώσεις χρνο, πολλς φορς π τον προσπικ σο, γι 

εξσκσ κι μελτ.

ΒΒΛΓΡΦ

 Headquarters Department of the Army, FM 3-21.220, 

Static Line Parachuting Techniques and Training.

 U.S.Army Jumpmaster Course Study Guide / 507th

Regiment/Infantry School.

 www.bragg.army.mil

 www.pf-militarygallery.com

 www.173abnbde.setaf.army.mil

 www.asa-usa.org

 www.�2airborne-assoc.com

 www.paratrooper.net

 www.hq.afnews.af.mil

 www.specialforces.washingtonarmyguard.org

 www.thetrophyhouseinc.com

 www.news.webshots.com
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Σχης (ΤΘ) νστάσις Δ. Μνλς

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΤΟΥMANAGEMENT 

ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Τ
ο κεμενο που κολουθε ποτελε 

μ προσπθει προσδιορισμού των 

ομοιοττων κι των διφορών μετ

ξύ του Management των πιχειρσεων 

κι του Management του Στρτού. Μσω 

υτού του προσδιορισμού, θ εξετσθε 

η κτση εφρμογς του Στρτιωτικού 

Management σε λ  μνο σε ορισμν 

εππεδ της Στρτιωτικς Διοικσεως, 

κθώς κι το «ποσοστ» εφρμογς του 

Management ν εππεδο Διοικσεως.

Το κεμενο ενι δομημνο σε τρ μ

γννται ρισμνα πράγματα μσω άων 

ατμων». Ως πληρστερο θεωρούμε τον 

πρκτω ορισμ:

«Management εναι ι ενργειες για 

την επτεξη των στχων ενς Οργανι

σμύ κατά απτεεσματικ/απδτικ 

τρπ, μσω τ Πργραμματισμύ, της 

Οργανσεως, της Διεθύνσεως/ γεσας 

και τ γχ».

Το τομο που κθορζει/οργνώνει την 

εργσ κι διευθύνει την εκτλεσ της 

μσω των υπηρεσιών λλων, ονομζετι 

ρη. Στο πρώτο μρος γνετι μ νδρομ 

στην ιστορικ εξλιξη του Management κι 

εξετζετι σε συντομ το Management 

των πιχειρσεων. Στο δεύτερο μρος 

εξετζετι το Στρτιωτικ Management 

κι νζητούντι οι πργοντες που το 

επηρεζουν. Τλος, στο τρτο μρος κτ

γρφοντι τ εξγμεν συμπερσμτ, 

κθώς κι οι προτσεις γι τη βελτωση 

του Στρτιωτικού Management.

management - Manager
ν ντρξουμε σε κποιο λεξικ θ 

δούμε τι ως «Management» ορζετι «η 

ικαντητα διικήσεως, η εκτεεστική ικαν

τητα ή πράξη, η τχνη ή  τρπς διαχειρ

σεως, εγχ ή καθδηγήσεως». Ο ττε 

πρεδρος της μερικνικς νώσεως 

Management, διτύπωσε το 1980 τον 

εξς ορισμ: «Management σημανει να 

Manager. Συνεπώς ο Manager ενι υτς 

που χει την εξουσ λλ κι την ευθύνη 

γι τη μεττροπ Πολιτικών κι Προγρμ

μτων σε ποτελεσμτικ δρση γι την 

επτευξη συγκεκριμνων στχων.

Εδη ManageMent
Σύμφων με το βθμ ελευθερς 

στην σκηση της εξουσς κι των λει

τουργιών του Manager, το Management 

μπορε ν ενι:

 Αταχκό ή δκτατκό. Σ’ υτ ο 

Manager συγκεντρώνει πλυτη εξουσ 

κι μπορε ν χρησιμοποιε λ τ κτ

νγκστικ μσ επιβολς.

 Στχκό ή δκατκό. Σ’ υτ ο 

Manager ποκεντρώνει την εξουσ κι 

σε λλ στελχη. Πρτηρετι συνερ

γσ πολλών, ντλλγς πψεων κι 

λψη ποφσεων π κοινού.

Oι Κρτες, εχαν εισαγγει την έννοια του καταμερισμού και της εξειδικεύσεως 

της εργασας, οι Αιγύπτιοι την έννοια της επαγγεματικς εκπαιδεύσεως, οι 

Έηνες εχαν δημιουργσει τις πεις-κρτη με βση οικονομικές και οργα-

νωτικές προποθέσεις και οι Ρωμαοι εφρμοσαν τις αρχές της οργανσεως 

και διοικσεως σε εππεδο κρτους-κοινωνας.
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 Φλλθ. Σ’ υτ ο Manager εκ

χωρε την εξουσ του στην ομδ των 

στελεχών που ποφσζει ελεύθερ, χω

ρς «νωθεν» επιβολ.

Στορκη ΕξΕλξη του ManageMent
Δρστηριτητες που πρπμπουν 

σ’ υτ που πολύ ργτερ ονομσθηκε 

Management, χουν πργμτοποιηθε 

π πολύ πλι. Οι πρώτες συλλογικς 

δρστηριτητες εχν πρτηρηθε στις 

πρωτγονες κοινωνες, που χουμε π

ρδεγμτ οργνώσεως κι διοικσεως 

της ζως των ρχων λών. Χρκτηρι

στικ πρδεγμτ ενι οι Κρτες, που 

εχν εισγγει την ννοι του κτμερι

σμού κι της εξειδικεύσεως της εργσς, 

οι ιγύπτιοι που εχν εισγγει την ν

νοι της επγγελμτικς εκπιδεύσεως, 

οι Έλληνες που εχν δημιουργσει τις 

πλειςκρτη με βση οικονομικς κι 

οργνωτικς προποθσεις κι οι Ρω

μοι οι οποοι εφρμοσν τις ρχς της 

οργνώσεως κι διοικσεως σε εππεδο 

κρτουςκοινωνς. κμη, στο συμπ

ρσμ τι υπρχν νκθεν υτο που 

σκούσν ποτελεσμτικ Management, 

κθώς κι υτο που δινν συμβουλς 

γι το Management, μπορούμε ν χθού

με μελετώντς τ της κτσκευς του 

Σινικού Τεχους, κθώς κι την «Έξοδο», 

που νγρφετι η συμβουλ που δω

σε στο Μωσ ο πεθερς του Ιοθρ. Ως 

γνωστν, π πολλούς συγγρφες ο 

Ιοθρ θεωρετι «ο πρώτος σύμβουλος 

Management».

Πρ τ σ νφρθηκν πρπ

νω, η βιβλιογρφ γι την επιστημονικ 

μελτη του management ενι σχετικ 

πρσφτη. Ορισμν π τ πρώτ κε

μεν γι το management χουν γρφε 

το 18ο ιών με την ρχ της Βιομηχνι

κς πνστσεως που με φετηρ την 

γγλ εξπλώθηκε το 19ο ιών στην 

υπλοιπη υρώπη κι στην μερικ. Οι 

πρώτες πρκτικς εφρμογς της θεωρ

ς του Management δεν πργμτοποι

θηκν σε κποιες επιχειρσεις, λλ σε 

μη κερδοσκοπικούς  Κυβερνητικούς 

φορες κι υπηρεσες.

«Πτρς»  του πιστημονικού 

Management θεωρετι ο Frederic 

Winslow Taylor (18561915), ο οποος 

το κθιρωσε στην μερικ. Ο Taylor ξεκι

νώντς το 1878 ως εργτης στην ετιρε 

Midvale Steel Company, εργσθηκε κτ

πιν κι σε λλες ετιρεες. Μελετώντς 

πολλς εργσες κι φού τις διχώρισε 

σε μικρτερ τμμτ, κθρισε τον πο

δοτικτερο τρπο εκτλεσς τους. Χρησι

μοποιώντς μελτες χρνου κι κινσεων 

κθώς επσης κι ν σύστημ μοιβς 

με το κομμτι, σύμφων με το οποο οι 

εργτες πληρώνοντν νλογ με την 

ποστητ που πργγν, κτρθωσε 

ν βελτιώσει θεμτικ την ποδοτικ

τητ των εργζομνων. Η σφργδ της 

προσεγγσεως του Taylor στην κτνη

ση της εργσς κθώς κι στη βελτωση 

της ποδοτικτητς των εργζομνων, 

ποτελε τον επιστημονικ κθορισμνο 

«μονδικ σωστ τρπο».

Ο Taylor κτθτοντς το 1912 στο Κο

γκρσο κι εισγοντς γι πρώτη φορ 

στις ΗΠ την ννοι του Management, επ

λεξε ως «τλειο πρδειγμ» εφρμογς 

του πιστημονικού Management τη μη 

κερδοσκοπικ κλινικ του Mayo. Η εφρ

μογ του πιστημονικού Management 

του Taylor που γνώρισε τη μεγλύτερη 

δημοσιτητ, φορούσε τον κρτικ 

οργνισμ Watertown Arsenal του με

ρικνικού Στρτού κι χι μ ετιρε 

κερδοσκοπικού χρκτρ. ξιοσημεω
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το ενι κμη τι η πρώτη συνειδητ κι 

συστημτικ εφρμογ των «ρχών του 

Management» γινε το 1901 π τον ττε 

πουργ Πολμου των ΗΠ Elihu Root 

(18451937), κτ την νδιοργνωση 

του μερικνικού Στρτού. Οι ιδες του 

Taylor εξκολουθούν κμη κι σμερ 

ν επηρεζουν το σχεδισμ εργσς, 

τη χωροτξικ διτξη εργσς κι το 

χρονικ προγρμμτισμ εργσιών.

Οι σύγχρονοι κι συχν ντγωνιστς 

του Taylor κι των μετπειτ υποστηρικτών 

του Frank κι Lillian Gilbreth, θεωρούντι 

πρωτεργτες στη χρση της κινησιομετρ

ς γι τη βελτωση της ποδοτικτητς 

των εργζομνων. Ο Frank Gilbreth (1868

1924) επινησε ν σύστημ τξινομσεως 

17 κινσεων που γνοντι στις εργσες κι 

χρησιμοποησε την τξινμηση υτ γι 

την νλυση των ενεργειών των εργτών. 

Η λιγτερο γνωστ σύζυγς του Lillian 

(18781972) εφρμοσε τις τεχνικς του 

πιστημονικού Management στη διχερι

ση του νοικοκυριού της κι γινε δισημη 

γι το χρονικ της ζως των Gilbreth με 

12 πιδι, με τ βιβλ “Cheaper by the 

Dozen” (Φθηντερ με τη Δωδεκδ) κι 

“Chicken Every Sunday” (Κοτπουλο κθε 

Κυρικ). μφτερ υτ τ βιβλ εχν 

μεγλη εμπορικ επιτυχ.

Σημντικ συμβολ στους τομες του 

διχρονικού προγρμμτισμού κι του 

ελγχου της εργσς, κθώς κι στ συ

στμτ μοιβς των εργζομνων χει ο 

Henry Laurence Gantt (18611919), ο οπο

ος υπρξε συνεργτης του Taylor σε δύο 

Winslow Taylor
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π τις ετιρεες που υτς εργσθηκε. Η 

γνωσττερη συμβολ του Gantt στην πρ

κτικ του Management ενι το διγρμμ 

χρονικού προγρμμτισμού της εργσς 

 «Διγρμμ Gantt». Το εν λγω διγρμ

μ εξκολουθε ν χρησιμοποιετι ευρως 

στη βιομηχν. Κτ τον Gantt, οι εργ

τες ενι πργωγικτεροι τν υπρχει 

κποιο κνητρο γι την υπρβση του κ

νονικού επιπδου πργωγς που ν χει 

κθορισθε επιστημονικ. Προκειμνου ν 

πρκινε τους εργτες στο ν ξεπερνούν 

το ημερσιο ριο πργωγς, κθιρωσε 

την προχ ενς επιδμτος πργωγς. 

Μ’ υτ τον τρπο ο Gantt διφοροποι

θηκε σημντικ π τον Taylor, ο οποος 

εχε εισγγει το σύστημ μοιβς με το 

κομμτι. Κι τ δύο υτ συστμτ χρη

σιμοποιούντι μχρι τις μρες μς.

Η Mary Parker Follet (18681933) σχο

λθηκε τη δεκετ του 1920 με τον τρπο 

με τον οποο τ διευθυντικ στελχη των 

επιχειρσεων ντιμετώπιζν τις συγκρού

σεις. Με τις ρευνες κι τ ργ της, πρτει

νε τη μθοδο συνεργσς γι την επλυση 

προβλημτων, συνιστώντς συμβιβστικς 

λύσεις. Το ργο της ποτελε τη βση των 

συγχρνων μεθδων επιλύσεως προβλημ

των κι νγνωρζετι κι σμερ.

Ο Henri Fayol (18411925) θεωρετι 

ο πτρς της θεωρς της διχειρσεως 

(Administrative Theory). πικεντρώνο

ντς το ενδιφρον του στο Management 

ολοκλρου της επιχειρσεως, ρισε τις 

λειτουργες του Management (Προγρμ

μτισμςΟργνωσηΔιεύθυνσηΣυντονι

σμςΈλεγχος), οι οποες χρησιμοποιού

ντι κμη κι σμερ γι την περιγρ

φ της θσεως του Manager. Ο Fayol 

ενι επσης γνωστς γι τις 14 ρχς 

του Management, κθώς κι γι την 

πεποθησ του τι οι δεξιτητες του 

Management μπορούν ν ποκτηθούν 

μσω της εκπιδεύσεως.

Σημντικ ενι κμη η συμβολ 

στην εξλιξη της θεωρς κι πρκτι

κς του Management, του George Elton 

Mayo (18801949), του Chester I. Barnard 

(18861961), του Douglas M. McGregor 

(19061964), του Herbert . Simon (1916

2001) κθώς κι ρκετών λλων.

management κΑ ManageMent 
ΕπχΕρΣΕων

Οι περισστεροι π σους σχολθη

κν με το Management, ετε υτο ενι 

συγγρφες ετε το εφρμζουν πρκτικ, 

λλ κι σοι ενι μύητοι στο επγγελ

μ, με τη λξη Management εννοούν το 

πιχειρημτικ Management. Η θεώρηση 

υτ του Management, ενι γννημ των 

τελευτων χρνων. Πριν π τη δεκετ 

του 1930, σοι  λγοι  συγγρφες κι με

λετητς σχολθηκν με το Management, 

υπθετν τι το Management των πιχει

ρσεων ποτελε μ υποκτηγορ του 

γενικού Management που κτ βση 

δεν διφρει σημντικ π τον ν 

Οργνισμ στον λλο.

πως χει δη νφερθε, οι πρώ

τες πρκτικς εφρμογς της θεωρς 

του Management δεν πργμτοποιθη

κν σε κποιες επιχειρσεις, λλ σε 

μη κερδοσκοπικούς  Κυβερνητικούς 

φορες κι υπηρεσες. Το 1ο Συνδριο του 

Μanagement, που πργμτοποιθηκε 

το 1922 στην Πργ, δεν οργνώθηκε 

π νθρώπους των επιχειρσεων λλ 

π τον ττε πουργ μπορου των 

ΗΠ Herbert Hoover (18741964) κι τον 

πγκοσμου φμης ιστορικ κι ιδρυτ 

κι πρώτο Πρεδρο της Τσεχοσλοβκς 

Thomas Masaryk (18501937).

Στην τύτιση του Management με 
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το Management των 

πιχειρσεων οδγησε 

η περοδος της Μεγ

λης φσεως, κτ την 

οπο προυσισθηκε 

ν εχθρικ κλμ προς 

τις επιχειρσεις κι μ 

περιφρνηση προς τ 

διευθυντικ της στελ

χη. Προκειμνου ν μην 

μυρωθε π υτ το 

κλμ το Management 

του Δημοσου Τομ, με

τονομσθηκε σε «Δημ

σι Διοκηση» δδοντς 

την εικν μς νς 

επιστμης με ξεχωριστ 

Πνεπιστημικ Τμμ

τ, ορολογ κι πορε 

επγγελμτικς εξελξε

ως. Τυτχρον κι γι τους διους λγους, διχωρστηκε ως 

ξεχωριστ επιστμη η «Διοκηση Νοσοκομεων».

Στη μετπολεμικ εποχ η κτστση λλξε ριζικ. π 

Herbert Hoover

Thomas Masaryk
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το 1950 ο ρος «πιχερηση» ποτλεσε 

μ ννοι ποδεκτ, κυρως λγω της πο

δσεως που εμφνισε το Management των 

μερικνικών επιχειρσεων κτ τον Β  ́Π

γκσμιο Πλεμο. υτ εχε ως συνπει ο 

ρος «Management πιχειρσεων» ν γνει 

“πολιτικ ορθς“ κι ν δημιουργηθε μ 

ξεχωριστ επιστμη. Έκτοτε γι τους περισ

σοτρους το Management ενι τυτισμνο 

με το Management των πιχειρσεων.

Στις μρες μς ρχζει ν νσκευζε

τι υτ η ποψη, που κτ τον Peter F. 

Drucker (19092005) τν «...λθος που δι

ρκεσε εξντ χρνι...». Πρτηρούμε τη 

μετονομσ πολλών «Σχολών Διοικσεως 

πιχειρσεων» σε «Σχολς Management», 

την ύπρξη προγρμμτων σπουδών 

στο «Management μη κερδοσκοπικών 

Οργνισμών»,  κμη τη δημιουργ 

σε Θεολογικς σχολς τμημτων γι 

«Management των Ιερων». Πρ’ λ 

τύτ, η υπθεση τι το Management 

τυτζετι με το Management των πι

χειρσεων επικρτε κμη.

Στο βιβλο του «Προκλσεις του 

Management γι τον 21ο ιών», ο 

Peter F. Drucker ενι πλυτος. Γρφει 

χρκτηριστικ:

«νι λοιπν σημντικ ν διβε

βιώσουμε  κι μλιστ εντνως  τι το 

Management ΔΝ ενι τυτσημο με το 

Management των πιχειρσεων, πως δεν ε

νι τυτσημη η Ιτρικ με τη Μιευτικ».

κΑθηκοντΑ ΜΑνΑger - τοΜΕΣ 
ΜΑνΑger - τοΜΕΣ δρΑΣτηροτητων 

ManageMent ΕπχΕρηΣΕων 
πως προνφρθηκε, ο Manager 

χει την εξουσ λλ κι την ευθύνη 

γι τη μεττροπ των Πολιτικών κι 

Προγρμμτων της πιχειρσεως σε 

ποτελεσμτικ δρση προς επτευξη 

κθορισθντων στχων. Ποι συγκεκριμ

ν, ενι υτς που προγρμμτζει, οργ

Peter F. Drucker
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νώνει, στελεχώνει, συντονζει, πρκινε, 

κθοδηγε κι ελγχει, με γνώμον πντ 

τη βλτιστη πδοση λων των συντελε

στών κι πρμτρων που συμβλουν 

στην επτευξη των τεθντων στχων.

Η σημντικτερη σως δρστηριτητ 

ενς Manager ενι ο Προγρμμτισμς. 

Κτ’ υτν τθεντι οι στχοι της επιχειρ

σεως κι κθορζετι η στρτηγικ προς 

επτευξ τους. Μνο εφ’ σον υπρχουν 

προκθορισμνοι ντικειμενικο στχοι, 

θ χει τη δυνττητ ο Manager ν σκε 

ποτελεσμτικ λεγχο κι ν ξιολογε 

την πδοση. πρχουν οι εξς τύποι 

ντικειμενικών στχων: Τακτικ, Καιντ

μι κι Στχι Βετισεως. Στο σημεο υτ 

κρνετι σκπιμο ν νφερθε τι στον 

κθορισμ των ντικειμενικών στχων 

θ πρπει ν εφρμζοντι οι πρκτω 

λεγχοι που ονομζοντι κριτρι διτυπώ

σεως κι ξιολογσεως εγκύρου στχου:

 Ν ενι συγκεκριμνοι.

 Ν δδουν βρύτητ σε ν πο

τλεσμ κι χι σε μ δρστηριτη

τsaryk.

 Ν χουν συνπει.

 Ν ενι μετρσιμοι.

 Ν ενι εφικτο.

 Ν χουν χρονικ ορζοντ.

φού κθορισθούν οι ντικειμενικο 

στχοι κι ολοκληρωθούν τ προγρμμ

τ, ο Manager θ πρπει ν μεριμνσει 

γι την νπτυξη ενς συστημτικού 

τρπου συνδυσμού των φυσικών κι 

των νθρωπνων πρων, οι οποοι ενι 

πρτητοι γι την επτευξη των στ

χων της επιχειρσεως. Η διεργσ υτ 

ονομζετι Οργνωση. 

Οι βσικς ννοιες στην Οργνωση ε

νι η ανάση, η αναγνριση κι ο πρσδι

ρισμς των εργασιν που πρπει ν γνουν 

γι ν επιτευχθούν οι ντικειμενικο στχοι 

της επιχειρσεως. φ’ σον η διεργσ υ

τ γνει σωστ, θ κτλξει σε κποι λο

γικ ομδοποηση των εργσιών, η οπο 

θ ποτελε το μσον της ποτελεσμτικς 

συνεργσς των τμων στην επτευξη 

των ντικειμενικών στχων.

πειδ ουδν τομο στην επιχερηση 

χει εξειδκευση σε λ τ ντικεμεν 

κι κτ συνπει δεν μπορε ν κνει τ 

πντ, ο Manager θ πρπει ν εξετζει 

τις δυνττητες κι τις δυνμες ενς 

εκστου κι ν νθτει το νλογο ρ

γο. κμη, ενι σημντικ ν γνωρζει ο 

κθ’ νς τις ευθύνες, τις ρμοδιτητες 

κι τις δικιοδοσες του, κθώς επσης 

κι τους τεθντες προς επτευξη στχους. 

Οι στχοι υτο θ πρπει ν ενι προσ

ντολισμνοι στο marketing. Δεδομνου 

τι μ επιχερηση γι ν συνεχσει ν 

υπρχει θ πρπει ν ικνοποιε τις επι

θυμες των πελτών της, η δομ της θ 

πρπει ν κτευθύνετι κτ κύριο λγο 

π την γορ. Συνεπώς η οργνωση 

κθε επιχειρσεως εξρττι π τον επι

χειρημτικ κλδο στον οποο νκει.

Η Οργνωση κι ο Προγρμμτισμς 

ενι λληλνδετες δρστηριτητες. πι

σημνετι μως τι ο Προγρμμτισμς 

ενι η πρώτη λειτουργ της διοικσεως 

κι ποτελε προπθεση γι την Οργνω

ση. «Αν δεν πάρχει πργραμμα, δεν εναι δ

νατ να ριστύν αντικειμενικ στχι και 

αν δεν πάρχν στχι, δεν πάρχει γς 

ργάνωσης. Με άα για αν δεν γνωρζ

με πύ πηγανμε, δε γνωρζμε πς να 

ργανωθύμε για να φτάσμε εκε.» 

Ο ρος «Διοκηση νθρωπνων π

ρων» νφρετι στις δρστηριτητες 

διοικσεως προσωπικού. Περιλμβνει 

τις τυπικς λειτουργες προσωπικού, 

πως ενι η επιγή, η πρσηψη, η 

εκπαδεση, η απζημωση, η ρενα, η 
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ανάπτξη, ο εγχς κι η απχρηση. 

κμη, δυντν ν περιλμβνει επ

βλεψη προγρμμτων θετικς δρσεως, 

σων ευκιριών εργσς, σφλες, 

επγγελμτικς υγες κι ξιολογσεως 

της ποδσεως.

Δεδομνου τι κθε τομο χει διφο

ρετικς ικντητες κι εππεδο εμπειρς, 

συμβλλει με δικ του ξεχωριστ τρπο 

στην επιχερηση κι προκλε διφορε

τικ προβλμτ. Οι επιχειρσεις δεν 

χουν τη δυνττητ γι μζικ προ

μθει νθρωπνων πρων, ούτε ενι 

δυντ ν ξνχρησιμοποισουν την 

εργσ μς ημρς. Δηλδ μ «χ

γεσα εναι η τέχνη να επηρεζεις και να κατευθύνεις ους, ούτως 

στε να κερδζεις την εμπιστοσύνη, την υπακο, τη συνεργασα και το 

σεβασμ τους, για την επτευξη ενς κοινού σκοπού.

ο Manager θ πρπει ν χει κι ηγετικς 

ικντητες, ώστε ν «εμπνει» τους υφι

στμνους / συνεργτες του.

Ηγεσ ενι η τχνη ν επηρεζεις 

κι ν κτευθύνεις λλους, ούτως ώστε 

ν κερδζεις την εμπιστοσύνη, την 

υπκο, τη συνεργσ κι το σε

βσμ τους, γι την επτευξη ενς 

κοινού σκοπού. Σε κθε επιχερηση 

δυντ ν υπρχουν δύο κτηγορ

ες ηγετικών στελεχών, εκεν που 

χουν διορισθε, δηλδ οι προϊ

στμενοι, κι εκεν που χωρς ν 

χουν διορισθε π την επιχερηση, 

ενεργούν ως ηγτες νεπσημ.

μνη» ημρ εργσς ενι δύντο ν 

χρησιμοποιηθε στο μλλον. πομνως, 

γι την ολοκλρωση της συγκεκριμνης 

εργσς, θ πρπει ν χρησιμοποιηθούν 

λλοι νθρώπινοι προι. κμ χειρ

τερη γι την επιχερηση ενι η χμηλ 

πργωγικτητ μς ημρς, κθ’ τι 

ενώ κθε τομο κοστζει σε πρους, 

δεν πργει το μγιστο δυντ. π ορι

σμνες προποθσεις, η επιχερηση χει 

τη δυνττητ ν πολύσει ν τομο΄ 

λλ κι το τομο χει επσης τη δυντ

τητ ν ποχωρσει π την επιχερηση 

ποτε θελσει. Προς φελος λοιπν της 

επιχειρσεως λλ κι των μεμονωμνων 

τμων, ο Manager θ πρπει ν μερι

μν γι τη συνεχ διτρηση θετικς 

τμσφιρς στην επιχερηση κι την εν

θρρυνση των τμων, ώστε ν μνουν 

στην επιχερηση κι ν πργουν κτ 

το δυντν περισστερο. Κτ συνπει 

Στον προϊστμενο χει δο

θε επσημ π την επιχερηση 

εξουσ κι δικιοδοσ. κμη του 

χει πονεμηθε ο ττλος του «Διευθυ

ντού», του «στελχους»,  του «επ

πτου». Η θση που κτχει εντς της 

επιχειρσεως προσδιορζει θεωρητικ 

κι το βθμ εξουσς του. 

Διφορετικ ενι η «νδειξη» του νε

πσημου ηγτη. υτς σκε ηγεσ χωρς 

τυπικ εξουσιοδτηση, εκχώρηση εξουσ

ς  ρμοδιτητος. Χρη στην προσωπι

κτητ του, τις τομικς του ικντητες  

την πδοσ του, δικρνετι μετξύ των 

συνδλφων του, τους οποους επηρεζει 

κι σκε επ’ υτών μ τυπη ηγεσ.

Πλιτερ επικρτούσε η γενετικ 

θεωρ περ ηγεσς, σύμφων με την 

οπο «οι ηγτες γεννιούντι, δεν γνο

ντι». Πρ’ τι επ ρκετούς ιώνες τν 

η ποι ξιπιστη κι ποδεκτ ποψη 
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περ ηγεσς, σμερ η θεωρ υτ ενι 

ξεπερσμνη. Στις μρες μς οι θεωρητι

κο του Management πιστεύουν τι κτ 

κνν η ηγεσ δεν ενι μφυτη λλ 

διδσκετι, πρπει ν ενι ευλικτη κι 

 κτ’ υτούς  δεν υπρχει νς μονδι

κς σωστς τύπος ηγεσς.

πως νφρθηκε πρπνω, μ 

π τις βσικτερες λειτουργες του 

Management ενι ο Προγρμμτισμς. 

λληλνδετη με τον προγρμμτισμ ε

νι η διδικσ του λγχου. Μ’ υτν, η 

διοκηση χει τη δυνττητ ν ξιολογ

σει την πδοση της επιχειρσεως κι ν 

μετρσει την επιτυχ  την ποτυχ στην 

επτευξη των τεθντων στχων. Ο Έλεγχος 

περιλμβνει μ σειρ διδοχικών ενερ

γειών, προκειμνου ν κθορζοντι τ 

πρτυπ ποδσεως, ν μετρτι κι ν 

ξιολογετι η πδοση κι ν γνοντι οι 

νγκες διορθωτικς ενργειες. Ο Έλεγ

χος ενι πλυτ πρτητος γι τον 

ποτελεσμτικ Προγρμμτισμ.

η ΜΕθοδολογΑ του ManageMent 
των ΕπχΕρηΣΕων

π σ νφρθηκν μχρι τώρ, 

γνετι κτνοητ τι μσω των λειτουρ

γιών του Management επιδιώκετι η 

επτευξη των τεθντων κι σφώς προσ

διορισθντων στχων της επιχειρσεως. 

Γι την επτευξη υτών των στχων θ 

πρπει ν εφρμοσθε μ μεθοδολογ, 

νς σωστς τρπος διοικσεως, ώστε ν 

γνετι η κλύτερη δυντ εκμετλλευση 

των συντελεστών της πργωγς. Η επι

λογ του τρπου διοικσεως ενι πολύ 

σημντικ κι πζει ποφσιστικ ρλο 

στην επτευξη  χι των στχων. Η σωστ 

σκηση διοικσεως ενι πολύ δύσκολη 

γι κθε επιχερηση κι γνετι συνεχώς 

δυσκολτερη, σο τους πρδοσικούς 

εργτες ντικθιστούν οι «εργζμενοι 

με γνώσεις». Η επιστημονικ ρευν χει 

δεξει τι διφορετικς ομδες εργζομ

νων πρπει ν διοικούντι με διφορετι

κ τρπο, κμη κι τν η δι ομδ 
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εργζομνων, τν βρσκετι υπ δι

φορετικς π τις συνθκες εκενες υπ 

τις οποες χει συνηθσει ν εργζετι, 

πρπει ν διοικετι με διφορετικ π 

τον τρπο που ενι συνηθισμνη.

Η ευθύνη γι την επιλογ της κτλλη

λτερης τεχνικς / μεθδου διοικσεως, 

νκει κτ κνν στο Manager. Οι 

γνώσεις, η εμπειρ κι γενικ οι δυν

ττητς του γι σωστ εκτμηση της 

κτστσεως, θ τον κθοδηγούν στην 

υιοθτηση της κτ περπτωση εφρμο

στς τεχνικς. Οι γνωσττερες τεχνικς 

διοικσεως ενι οι πρκτω: 

  Διοκηση με ντικειμενικούς 

στχους (Management by Objectives 

 MbO): Κτ’ υτ, ο επιχειρησικς 

στχος χωρζετι σε επ μρους στχους 

(π.χ. ν Τμμτ της επιχειρσεως). 

Ο στχος τον οποο νλμβνει κθε 

Τμμ, χωρζετι κι πλι κι στη συν

χει γνετι νθεση στχων μχρι τ 

κτώτερ στελχη.

 Διοκηση με νθεση κθηκντων 

(Management by Delegation): Η μθο

δος υτ προποθτει βούληση του 

Manager γι ποκντρωση της διοικσε

ως. Έχει το χρκτηριστικ τι κτ’ υτ 

διευρύνοντι τ εργσικ κθκοντ 

των υφιστμνων.

 Διοκηση σε εξιρετικς περιπτώ

σεις (Management by Exception): Κτ’ 

υτ, τ εργσικ κθκοντ του προ

ϊστμνου δικρνοντι σ’ υτ που θ 

πρπει ν διεκπεριώσει ποκλειστικ 

ο διος κι σ’ υτ που θ μπορούσν 

ν φρουν σε πρς το διο κλ  κι 

κμη κλύτερ οι υφιστμενο του. 

υτ η δεύτερη κτηγορ κθηκντων 

ντθετι στους κτλληλους υφιστμ

νους, φού προηγουμνως κθορισθούν 

σφώς τ ρι δρστηριτητος κι λψε

ως ποφσεων π μρους τους. Γι τις 

δρστηριτητες που βρσκοντι εκτς 

των προνφερθντων ορων, ενι ν

γκ η επμβση του προϊστμνου. 

Οι δρστηριτητες υτς ονομζοντι 

«εξιρετικς περιπτώσεις».

 Διοκηση με επικοινων κι συμμε

τοχ (Management by Communication 

and Participation): Με επιδωξη την ν

ληψη ευθυνών π τους συνεργτες  

κμη κι την «τύτιση» των συνεργτών 

με τ εργσικ τους κθκοντ, προω

θετι η συμμετοχ τους στη διδικσ 

λψεως ποφσεων. Βεβως, προπθε

ση γι την εφρμογ υτς της τεχνικς 

ενι η κτ τκτ χρονικ διστμτ 

δινομ πληροφοριών προς τους συνερ

γτες κι η ενττικ επικοινων.

 Διοκηση με λεγχο κι κτευθύν

σεις (Management by Control and Di

rection): νι νς υτρχικς τρπος 

διοικσεως, ο οποος σκετι τν επι

διώκετι η εξσφλιση κποιου συγκε

κριμνου ποτελσμτος εργσς. Κτ’ 

υτν τον τρπο διοικσεως, επιδιώκετι 

ο περιορισμς της πρωτοβουλς των 

υφιστμνων, με την υπγρευση συγκε

κριμνων διδικσιών κι τη διενργει 

ενττικών ελγχων. Προκειμνου ν εξ

σφλισθε η επιτυχ υτς της μεθδου, 

σκετι συνεχς πεση π τους προϊ

στμνους. πσης, οι συνεργτες που 

προυσιζουν ποκλσεις σε σχση με τ 

νμενμεν ποτελσμτ, υφστντι 

συνπειες εκ μρους της διοικσεως.

 Διοκηση με κννες ποφσεων 

(Management by Decision Rules): Κτ’ 

υτ, νπτύσσοντι συγκεκριμνοι κ

ννες γι ποφσεις, που πολλς φορς 

περιλμβνουν κι ποσοτικ δεδομν. 

Ο τρπος διοικσεως υτς συμπληρώνει 

τη «Διοκηση με νθεση κθηκντων».
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 Διοκηση 

με ενλλκτικς λύσεις (Management by 

Alternatives): Προκειμνου ν επιτευχθε 

το επιθυμητ ποτλεσμ, προετοιμζο

ντι ενλλκτικς διοικητικς λύσεις που 

κθε μ π’ υτς εφρμζετι νλο

γ με τ ποτελσμτ υτς που εχε 

εφρμοσθε προηγουμνως. 

 Διοκηση με κινοτομες / λλγς 

(Management by Breakthrough): Κτ’ υ

τ δδετι ιδιτερη μφση στην εφρ

μογ διοικητικών κινοτομιών.

κμη, υπρχουν οι λιγτερο γνω

στς τεχνικς της «Διοικσεως με σχε

δισμ του συστμτος» (Management 

by System), της «Διοικσεως με πρ

κνηση συνεργτών» (Management 

by Motivation) κι της «Διοικσεως 

μσω ποτελεσμτων» (Management 

by Results).

το ΑντκΕΜΕνο του ΣτρΑτωτκου 
ManageMent 

ο Αχές (κλτα) τ Σταττκ 
Management

Στον ορισμ του Management 

εδμε τι «...εναι ι ενργειες 

για την επτεξη των στχων 

ενς Οργανισμύ κατά απτε

εσματικ/απδτικ τρ

π...». Ως γνωστν ο Στρ

τς ενι νς σημντικ

ττος Οργνισμς  σως 

ο σημντικτερος λων 

 που χει ως ποστολ «...

να εξασφαζει την άμνα 

της Χρας, να περασπζει 

την θνική ανεξαρτησα και 

την εδαφική ακεραιτητα της 

Πατρδας». Προκειμνου ν ε

νι σε θση ν φρει σε πρς 

την τσο ουσιστικ ποστολ του, 

ο Στρτς θ πρπει ν επιδιώκει τη συ

νεχ βελτωση κι νβθμιση τσο του 

προσωπικού, σο κι των μσων που χρη

σιμοποιε. Θ πρπει δηλδ ν σκετι 

στο στρτ ν κτ το δυντν ποτελε

σμτικτερο Management.

Οι ρχς του Στρτιωτικού anage

ment δεν διφρουν  κτ’ ρχν  π 

υτς του Management των πιχειρσε

ων, λλ θ πρπει πριττως ν β

σζοντι στις Στρτιωτικς ρετς «...της 

φιπατρας, της ανδρεας, της καρτερας, 

τ στρατιωτικύ πνεύματς και της πει

θαρχας». πως σφώς νφρετι στο 

βσικτερο στρτιωτικ κνονισμ ΣΚ 

201, «Η πεθαχα ενα η βασκή στα

ττκή αετή κα η πταχκή δνα

μη, που δατηε σε συνοχή το Στατό. 

‘ες ι άες στρατιωτικς αρετς γννται 

ανωφεες και άκαρπες χωρς την πταγή 

των ατμικν θεήσεων και δραστηριτή
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των στις εντς και δηγες, τις πες μια 

θηση π ερσκεται πι πάνω απ τα 

άτμα, καθρζει σαν πχρεωτικύς καν

νες σμπεριφράς και δράσεως».

π τ πρπνω γνετι ντιληπτ 

τι κρογωνιος λθος της στρτιωτικς 

κουλτούρς ενι η πειθρχ. Η πειθρ

χ στηρζει λλ κι υλοποιετι με τη 

Στρτιωτικ Ιερρχ. Στ κλιμκι της 

στρτιωτικς ιερρχς υπρχουν τ επ

πεδ διοικσεως με τους ντστοιχους 

Διοικητς. Έτσι χουμε γι πρδειγμ 

τους Διοικητς Σώμτος Στρτού, Μερρ

χς, Τξιρχς, Μονδος, λλ κι τους 

Διοικητς Λχου κι Διμοιρς. λοι υτο 

οι Διοικητς σκούν την νλογη με τη 

θση τους Διοκηση. Σύμφων με το σχε

τικ στρτιωτικ γχειρδιο, «Δικηση στ 

Στρατ εναι η νμιμα ασκύμενη εξσα 

απ να άτμ πρς τς φισταμνς τ, 

π πηγάζει απ τ βαθμ και τα καθήκντα 

π τ χν ανατεθε ή απ τη θση τ. 

 εξσα ατή σνδεύεται απ την εθύ

νη τ Διικητή απναντι στς ανωτρς 

και κατωτρς τ να φρει σε πρας την 

απστή π τ χει ανατεθε.»

Η τεχνολογικ εξλιξη επηρσε με

σ τσο το βιοτικ εππεδο κι τη νοοτρο

π των τμων, σο κι την ιερρχηση 

των ξιών. Κτ συνπει η σκηση της 

διοικσεως δεν μπορε ν ενι πως τν 

λλοτε. Ο Διοικητς  σε οποιοδποτε 

εππεδο διοικσεως  προκειμνου ν 

επιτύχει στην ποστολ του, θ πρπει 

ν χει μ σύγχρονη κουλτούρ κι ν 

χρησιμοποιε τις μεθδους κι τις τεχνικς 

τσο του Management σο κι της Ηγε

σς. Κτ συνπει, Management γι το 

Στρτ ενι η Διοικητικ.

Σύμφων με τ στρτιωτικ γχειρ

δι, «Διικητική εναι η εργασα της σχεδ

ασης, ργάνωσης, σντνισμύ, κατεύθν

σης και εγχ των ανθρπων, των μσων 

και των ικν π διατθενται, τ χρν 

και των χρημάτων, για την επιτχή εκτεση 

σγκεκριμνης απστής.»

Ανλσ τν λτγών τς δκτκής
Η Διοικητικ πρχει τις νγκες γνώ

σεις κι τ εφδι, προκειμνου ν βελτιω

θε η ποιτητ εργσς κι ν επιτευχθε 

ο ντικειμενικς Σκοπς (ΝΣΚ), με τη με

γλύτερη δυντ οικονομ των διτιθμε

νων μσων. Η επλυση των δύσκολων ση

μερινών προβλημτων με τους τιθμενους 

χρονικούς κι οικονομικούς περιορισμούς, 

την τχύτητ της τεχνολογικς εξελξεως 

κι την υπρχουσ πολυπλοκτητ στη 

σχση «μσσκοπς», κθιστούν πρ

τητη την εφρμογ συγχρνων μεθδων 

Διοικσεως/Management.

Με την εφρμογ της Διοικητικς 

στο στρτ, ποβλπουμε στη συντο

νισμνη προσπθει γι τη διχεριση 

λων των διτιθεμνων δυνμεων/

πρων (τσο νθρωπνων σο κι τε

χνιτών), με σκοπ την επτευξη των 

επιδιωκομνων ποτελεσμτων.

Οι βσικς λειτουργες της Διοικητικς 

ενι οι πρκτω:

 Σχεδση  Προγρμμτισμς 

 λοποηση (Οργνωση  Συντονι

σμς  Κτεύθυνση) 

 Έλεγχος 

νι κοινώς ποδεκτ τι υπρχει στεν 

λληλοεξρτηση μετξύ των πρπνω 

λειτουργιών. Οι λειτουργες δυντν ν γνο

ντι διδοχικ  κι τυτχρον λες μζ. 

υτ εξρττι π το εδος, τη φύση κι 

το μγεθος της Στρτιωτικς Μονδος.

Σχδασ - πγαατσός
Πριν π κθε διοικητικ εργσ, ο 

Διοικητς θ πρπει ν προσδιορσει σ
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φώς κι ν θσει τους ντικειμενικούς 

Σκοπούς (ΝΣΚ) της Μονδος του (σ’ οποιο

δποτε εππεδο διοικσεως). πσης θ 

πρπει ν προσδιορσει τ μσ / πρους 

που διτθεντι γι την επτευξη του ΝΣΚ. 

Η λειτουργ της Σχεδισεως Προγρμμ

τισμού περιλμβνει τις εξς φσεις:

 Προσδιορισμς στχων κι ΝΣΚ.

 Διτύπωση της κολουθητς πο

λιτικς.

 νπτυξη των ενδιμσων κι βρ

χυχρονων ΣχεδωνΠρογρμμτων γι 

υλοποηση της πολιτικς.

 Διπστωση της υπρξεως των πι

τουμνων μσων προς επτευξη των ΝΣΚ. 

φ’ σον δεν υπρχουν τ πιτούμεν 

μσ, νσχεδισμς  κι εισγηση γι 

τροποποηση των ΝΣΚ  γι διθεση 

προσθτων μσων  προσωπικού.

 Λεπτομερς κτγρφ των δι

δικσιών γι την υλοποηση κθε Σχεδ

ου/Προγρμμτος.

υλπσ
Κτ’ υτ τη φση ο Διοικητς θ 

προβε στις πρκτω ενργειες / λει

τουργες της Διοικητικς:

 Οργνωση

 Συντονισμς

 Κτεύθυνση

Ως Οργνωση νοετι η δημιουργ 

μς τυπικς δομς, η οπο θ επιτρ

ψει το συντονισμ κι την εκμετλλευση 

λων των μσων που διτθεντι (νθρω

πνων κι τεχνιτών), γι την επτευξη των 

επιδιωκομνων ΝΣΚ. Τ προς οργνω

ση στοιχε ενι κυρως οι νθρωποι, η 

εργσ κι το περιβλλον. Η διδικσ 

της οργνώσεως χει ως ποτλεσμ 

την κτνομ ευθύνης, εξουσς κι 

νφορς, μετξύ σων εργζοντι στ 

πλσι της υτς Μονδος. Η ννοι 

της ευθύνης περιλμβνει μ σφώς 

κθορισμνη ομδ κθηκντων κι 

υποχρεώσεων, που το συγκεκριμνο πρ

σωπο οφελει ν εκτελσει. νφορ 

ενι η υποχρωση ενς τμου ν 

δώσει λογρισμ στην προϊστ

μνη του διοκηση, σχετικ με το 

βθμ επιτυχς κτ την υλοπο

ηση ντεθντος ργου. 

πως γνετι ντιληπτ, 

η μεν ευθύνη διτρχει τη 

Μονδ προς τ κτω, η 

δε νφορ προς τ νω.

Με το Συντονισμ επι

διώκετι η εξσφλιση 

λλ κι η επύξηση της 

συνεργσς μετξύ των δι

φρων στοιχεων ενς ορ

γνισμού, τ οπο εμπλ

κοντι στην υλοποηση 

των σχεδων του προϊστ

μνου. Οι σημντικτεροι λγοι που 

κθιστούν το συντονισμ μ σπουδι
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ττη λειτουργ της Διοικητικς, ενι 

οι πρκτω:

 Κθιρωση κι διτρηση κλών 

νθρωπνων σχσεων

 νοποηση της προσπθεις

 Προγωγ της μοιβς κτνο

σεως μετξύ των μελών της Μονδος

 Διτρηση της συνοχς της Μο

νδος.

Η Κτεύθυνση χει σκοπ ν θσει 

τη Μονδ σε λειτουργ, προς επτευξη 

των ντικειμενικών της σκοπών. φού 

ολοκληρωθούν το σχδιο κι η συγκρ

τηση κι εξσφλισθούν οι νγκοι 

προι, θ πρπει η Μονδ ν τεθε σε 

λειτουργ. υτ μπορε ν επιτευχθε 

μνο με τη συννωση των προσπθειών 

των υφιστμνων. Κτ συνπει ο Διοικη

τς ως σύγχρονος Manager, θ πρπει ν 

κνει τους υφιστμνους του ν ενεργούν 

«πργωγικ».

λγχς
Με τον λεγχο επιτυγχνετι η συ

νεχς μτρηση της εργσς κι γ

νοντι οι νγκες διορθώσεις, προ

κειμνου ν εξσφλισθε η επτευξη 

του τεθντος ντικειμενικού σκοπού. 

πρτητ γι την σκηση ποτελε

σμτικού ελγχου ενι η ύπρξη Σχε

δου, σύμφων με το οποο ελγχετι 

η εκτλεση, κθώς κι οι κτλληλες 

πληροφορες. Ο λεγχος δικρνετι 

σε τρες φσεις:

 Κθιρωση κριτηρων ποδσεως 

(standards), βσει των οποων μετρτι 

κθε επτευγμ.

 Μτρηση της προδου. υτ περι

λμβνει τη σύγκριση, κτγρφ κι 

εντοπισμ των τυχν ποκλσεων.

 νληψη των νγκων διορθωτι

κών ενεργειών. 

προποθΕΣΕΣ κΑ πΑρΑγοντΕΣ 
γΑ τη χΑρΑξη του ΣτρΑτωτκου 

ManageMent 
• Η βσικτερη προπθεση γι το 

ποτελεσμτικ στρτιωτικ Manage

ment ενι ο Διοικητς ν ενι Ηγτης. 

Ηγτης ενι ο νθρωπος που χει την 

ικντητ ν πρκινε, ν επηρεζει κι 

ν κτευθύνει τους λλους σε μ συντο

νισμνη προσπθει προς επτευξη ενς 

σκοπού νεγνωρισμνης ξς.

Στην ρχ Σπρτη ο ηγτης πρεπε 

ν ενι κλς πολεμιστς, ενώ στην ρ

χ θν που η δομ της κοινωνς 

τν τελεως διφορετικ, πρεπε ν ενι 

κλς ρτορς, λλ κι εξχων στρτιωτι

κς νους. π τον Περικλ, τον λκιβιδη 

κι τον λξνδρο, μχρι τον Κολοκοτρώ

νη, τον Κρϊσκκη κι τον νδρούτσο, 

η λληνικ Ιστορ χει ν επιδεξει ν 

πλθος σημντικττων ηγετών.

Το προερχμενο π Ιστορικ πρ

σωπ πρτυπο του ηγτη, οδηγε στην 

ποψη τι οι ηγτες γεννιούντι, δεν 

γνοντι. Πρ’ λ τύτ, πως χει δη 

νφερθε, στις μρες μς οι θεωρητικο 

του Management πιστεύουν τι κτ 

κνν η ηγεσ δεν ενι μφυτη λλ 

διδσκετι. Κτ’ υτούς ο ηγτης ενι 

δημιούργημ εκπιδεύσεως, επγγελμτι

κς κτρτσεως κι εμπειρς. 

Ο εκπιδευμνος ηγτης, δηλδ υτς 

που πκτησε την Ηγετικ Ικντητ με 

σπουδς, μελτη, επγγελμτικ κτρτιση 

κι εμπειρ, χει συνθως σφλστερη 

νγνώριση, κθ’ τι μθε το Ηγετικ λει

τούργημ μετ π εκπιδευτικ  εμπει

ρικ διδικσ κι σε διφορες θσεις, 

χοντς το επιπρσθετο πλεονκτημ της 

γνώσεως των συγχρνων τεχνικών.

Η εξλιξη της κοινωνς κι η νγκη γι 

κλύτερη δμησ της σ’ λους τους τομες 
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Oι θεωρητικο του Management πιστεύουν τι κατ καννα η ηγεσα δεν εναι 

έμφυτη α διδσκεται. Κατ’ αυτούς ο ηγέτης εναι δημιούργημα εκπαιδεύ-

σεως, επαγγεματικς καταρτσεως και εμπειρας.

των νθρωπνων δρστηριοττων, επιβλλει 

την προυσ Ηγετών. (Ο Peter F. Drucker χ

ρκτηρζει “κρυγλ νοησ“ την ποψη 

ορισμνων τι στις μρες μς “χει ρθει το 

τλος της ιερρχς“.) Ο σύγχρονος Ηγτης 

θ πρπει ν διθτει ευρύ φσμ ικνο

ττων προκειμνου ν ντπεξλθει στις 

πολύπλοκες σύγχρονες λλ κι μελλοντικς 

πιτσεις γι ποτελεσμτικ Ηγεσ.

Ο Στρτς ενι νς Οργνισμς β

σιζμενος σε ρχς. Θεμλιο του Στρτού 

ενι οι Ηγτες του. Ηγτες με χρκτρ, 

ρετς, ικντητες, γνώσεις κι υτοπεπο

θηση. π ορισμνους τυτζετι η ννοι 

του Ηγτη με υτ του Manager. υτ δεν 

τιση των Στελεχών σε θμτ κι τεχνικς 

Management. νφρθηκε δη τι η πρώ

τη συστημτικ εφρμογ των «ρχών του 

Management» γινε το 1901 κτ την ν

διοργνωση του μερικνικού Στρτού 

κι τι η εφρμογ του «πιστημονικού 

Management» φορούσε τον κρτικ ορ

γνισμ Watertown Arsenal του μερικ

νικού Στρτού. Έκτοτε τσο στις ΗΠ σο 

κι στην υρώπη, σημντικττες εξελξεις 

στον τομ του Management γινν εντς 

του Στρτού κθε χώρς, λλ κι επ’ ωφε

λε υτού (π.χ. δρστηριτητες γι την 

κλυψη νγκών μζικς πργωγς κτ 

τους δύο Πγκοσμους Πολμους κ.λπ).

ισχύει γι το Στρτιωτικ Ηγτη, κθ’ τι η 

πηρεσ πιτε π’ υτν «να κάνει πύ 

περισστερα απ τ να εκπηρσει απς 

τ καθημεριν τ καθήκν». σφλώς ο 

σύγχρονος Στρτιωτικς Ηγτης θ πρ

πει ν χει τις γνώσεις κι τις ικντητες 

του κλού Manager, μως η ννοι του 

Στρτιωτικού Ηγτη ενι σφώς ευρύτε

ρη π την ννοι του Manager. Δηλδ, 

ο Στρτιωτικς Ηγτης θ πρπει ν ενι 

κι κλς Manager, λλ χι μνο.

Οι Διοικσεις λων των Κλδων (ΓΣ

ΓΝΓ), υπ την κθοδγηση του ΓΘ, 

κτβλουν σοβρττες προσπθειες γι 

τη δημιουργ συγχρνων Ηγετών. Στην 

προσπθει τους υτ χρησιμοποιούν 

λες τις σχετικς επιστημονικς μελτες 

κθώς κι τις υπρχουσες εμπειρες.

• Μ λλη προπθεση γι το πο

τελεσμτικ Στρτιωτικ Management 

ενι η κτλληλη επγγελμτικ κτρ

λλ κι στην λλδ, ορισμνοι π 

τους πρωτοπρους του Management υπρ

ξν ετε πστρτοι ξιωμτικο ετε σοβ

ρο μελετητς της δομς κι των ενεργειών 

του Στρτού. Δυστυχώς, στ επμεν χρ

νι η εξλιξη του Management σως δεν 

πρκολουθθηκε σο θ πρεπε π την 

ηγεσ του Στρτού. υτυχώς, τ τελευτ 

1015 χρνι συνειδητοποιθηκε πλυτ 

η νγκιτητ προσρμοσμνης εφρμο

γς του επιστημονικού Management στη 

στρτιωτικ διοκηση. Έτσι, εκδθηκν ν 

κτλληλ γχειρδι κι κθιερώθηκν 

σχετικ ντικεμεν εκπιδεύσεως τσο στις 

πργωγικς σχολς των νπλων Δυνμε

ων, σο κι στ σχολε επιμορφώσεως Στε

λεχών. λ υτ δδουν τη δυνττητ στ 

Στελχη ν ποκτούν σύγχρονες γνώσεις σε 

θμτ Management, πλυτ πρτητες 

γι την επγγελμτικ τους κτρτιση κι 

την σκηση των κθηκντων τους.
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• Η δυνττητ  μη γι νπτυξη πρω

τοβουλς, επηρεζει σοβρ το Στρτιω

τικ Management. Η πρωτοβουλ, πρ 

πολύ σημντικ γι τον κθε ηγτη, ποκτ 

λλη διστση τν νπτύσσετι π ν 

Στρτιωτικ Ηγτη σε περοδο πολμου. Δυ

ντ ν ποβε σωτρι λλ κι ολθρι, 

τσο γι το Στρτιωτικ Ηγτη σο κι γι 

τους υφιστμνους του. Θεμελιώδεις γι 

το Στρτ ενι υστηρο κνονισμο κι 

διτγς, οι περισστερες των οποων στην 

εφρμογ τους δεν ξεχωρζουν περοδο 

ειρνης  πολμου. Κτ κνν οι κνονι

σμο κι οι διτγς ενι σφσττοι, λλ 

τις περισστερες φορς κι περιοριστικο, 

μη επιτρποντς πρεκκλσεις κι ιδιτερες 

διφοροποισεις / πρωτοβουλες. υτ χει 

ως ποτλεσμ ο κθε Διοικητς / Ηγτης 

(«Manager»), ν υποχρεούτι ν διοικσει 

τη Μονδ του υπ συγκεκριμνους ρους. 

Πρ’ τι δηλδ σύμφων με τον κνονι

σμ ΣΚ 202 «... Διικητής εναι πεύθνς 

διά παν ,τι πράττει ή παραεπει να πράξη η 

Μνάς τ...», χει πολύ μικρ συμμετοχ 

στη χρξη του Γενικού Management της 

Μονδος του. Γνετι ντιληπτ τι υτ πε

ριορζει σε πολύ μεγλο βθμ την σκηση 

ποτελεσμτικού Management εκ μρους 

του Διοικητού.

• Σοβρττη προπθεση γι την 

επιτυχ του Στρτιωτικού Management 

ενι η χρονικ διρκει της Διοικσεως. 

Βσικ στρτιωτικ Μονδ ενι η του 

επιπδου Τγμτος (πιλρχς, Μορς 

κ.λπ.). Η τοποθτηση των Διοικητών Τγ

μτων γνετι γι χρονικ διρκει 13 

ετών, χωρς η χρονικ υτ διρκει ν 

ενι εκ των προτρων γνωστ. Δηλδ 

ο Διοικητς («Manager») νλμβνει τη 

διοκηση της Μονδος του («πιχειρσε

ως») χωρς ν γνωρζει εκ των προτρων 

τον κριβ χρνο που του διτθετι προ

κειμνου ν νπτύξει τη Διοικητικ του 

(«Management»).

Σύμφων με το Στρτιωτικ Κνονισμ, 

«Πρτιστ καθήκν τ Διικητύ εναι η 

πρς πεμν πρπαρασκεή της Μνάδς 

τ και η διατήρησις ταύτης εις ψην βαθ

μν ετιμτητς». Θεωρητικ δηλδ, ενι 

δυντν  εφσον η Μονδ του κληθε 

ν συμμετσχει σε πολεμικς επιχειρσεις 

 ν κληθε ν επιδεξει τ ποτελσμτ 

του σκηθντος Management εντς π.χ. 

μς εβδομδος π την νληψη των 

κθηκντων του. νι νγκ λοιπν 

τουλχιστον η εκ των προτρων γνώση 

της χρονικς διρκεις της διοικσεως (δε

δομνου τι δεν μπορούμε ν γνωρζουμε 

πτε θ κληθούμε στο πεδο της Τιμς), 

ώστε ο κθε διοικητς ν χει το χρνο 

ν χρξει κι ν υλοποισει τ στω κι 

περιορισμν περιθώρι Management ρ

μοδιτητς του.

• Το εππεδο της Διοικσεως ενι λλος 

νς πργων που επηρεζει τη χρξη 

του Στρτιωτικού Management. Το γενι

κ στρτιωτικ Management χρσσετι 

 πντ εντς των προβλεπομνων Νμων 

κι Κνονισμών  π την Πολιτικ κι 

Στρτιωτικ Ηγεσ. Στη συνχει σο κτε

βνουμε τ κλιμκι της Ιερρχικς Διοικ

σεως, τσο περιορζοντι κι οι τομες κι 

δυνττητες χρξεως του Management. 

Γνετι ντιληπτ τι διφορετικς ενι οι 

δυνττητες συμμετοχς στη χρξη του 

Στρτιωτικού Management ενς διοικητού 

Σώμτος Στρτού π τις ντστοιχες δυν

ττητες ενς διοικητού Μονδος.

• Η φύση κι η ποστολ της στρτιω

τικς Μονδος, ενι κμη νς πργων 

που θ πρπει ν λμβνετι υπ’ ψη στη 

χρξη του Στρτιωτικού Management, 

προκειμνου ν χουμε τ επιθυμητ πο

τελσμτ. νι φυσικ πρ’ τι θ χουν 
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την δι φετηρ, ν ενι διφορετικ 

στις λεπτομρεις του το κολουθητο 

Management γι μ Μονδ «πρώτης 

γρμμς», π μ λλη που βρσκετι στο 

λεκνοπδιο ττικς, πως επσης γι μ 

Μονδ Τεθωρκισμνων, π μ λλη 

λικού Πολμου.

π λ τ πρπνω γνετι σφς τι 

γι τη χρξη ενς ποτελεσμτικού στρ

τιωτικού Management ενι νγκ η 

συνεκτμηση πολλών πρμτρων, προπο

θσεων κι πργντων. Γι ν γνει υτ 

πιτετι συνεργσ λων των πιτελών 

της Μονδος, προκειμνου ν βοηθηθε ο 

Διοικητς («Manager») στη λψη των πλον 

κτλλλων ποφσεων.

ΣυΜπΕρΑΣΜΑτΑ - προτΑΣΕΣ 
Σπσατα
π σ χουν νφερθε νωτρω, οδη

γούμστε στ πρκτω συμπερσμτ:

 Πρ’ τι οι δρστηριτητες που π

ρπμπουν σ’ υτ που πολύ ργτερ 

ονομσθηκε Management πρτηρθη

κν π την ρχιτητ, το πιστημονικ 

Management «εμφνσθηκε» στις ρχς 

του 20ου ιών. Τελικ, η νδειξη του 

Management ως ξεχωριστς επιστμης 

διφοροποιημνης π’ υτ που μχρι 

ττε ονομζτν «Οικονομικ των πιχει

ρσεων» κι σμερ ονομζετι «Μικρο

οικονομικ», γινε μετ το τλος του Β΄ 

Πγκοσμου Πολμου.

 Τσο το Management των πιχειρ

σεων σο κι το Management του Στρ

τού, ενι ξεχωριστς υποκτηγορες του 

γενικού Management.

 Το γενικ Management, πρ’ τι κτ 

βση δεν διφρει σημντικ π τον ν 

Οργνισμ στον λλο, κτ την εφρμογ 

του στον Οργνισμ του Στρτού πρου

σιζει ορισμνες ιδιιτερτητες. ιδικτερ, 

ενώ ενι δυντ η εφρμογ των λειτουρ

γιών του Management στο υψηλ διοικητι

κ εππεδο του Στρτού, σε χμηλτερ 

εππεδ (π.χ. Μονδων) τις περισστερες 

φορς μνο στοιχε του Management ενι 

δυντ ν εφρμοσθούν. υτ κτ’ ουδν 

λγο περιορζει την ξ του Στρτιωτικού 

Management η οπο ενι δεδομνη. Ο 

κθε διοικητς θ πρπει ν ενι γνώστης 

των λειτουργιών, τεχνικών κι εμπειριών του 

Management, προκειμνου ν ενι σε θση 

ν προσρμσει τη Διοκησ του νλογ, 

προς μεγιστοποηση των επιδιωκομνων 

ποτελεσμτων. Το ποσοστ εφρμογς 

του Στρτιωτικού Management θ εξρτη

θε κτ βση π το εππεδο Διοικσεως 

κι την ποστολ.

 Το Management των πιχειρσεων 

προυσιζει τις πρκτω ομοιτητες με 

το Management του Στρτού:

 Οι λειτουργες τους ενι σχεδν 

μοιες.

 Κι γι τ δύο, ο πιο σπνιος προς 

τους ενι το νθρώπινο δυνμικ. Κτ 

συνπει η «Διοκηση νθρωπνων πρων» 

ενι κεφλιώδους σημσς. Η συνεχς 

επγγελμτικ βελτωση του προσωπικού 

θ νβθμζει κι τον Οργνισμ στον 

οποο υτ εργζετι. Η πργωγικτητ 

των εργζομνων με γνώσεις ενι η μεγ

λύτερη πρκληση του Management γι 

τον 21ο ιών.

 Κτ την εφρμογ τους, θ πρπει 

ν νπτύσσοντι σχσεις εμπιστοσύνης με

τξύ των τμων. Οι σχσεις εμπιστοσύνης 

δεν σημνουν τι θ πρπει πρτητ 

ν υπρχει συμπθει μετξύ των τμων, 

λλ τι τ τομ μπορούν ν εμπιστεύο

ντι το ν το λλο. υτ προποθτει τι 

τ τομ κτλβνουν το ν το λλο, 

κθώς κι τις υποχρεώσεις τους.

 Κι τ δύο θτουν συγκεκριμ
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νους στχους, την επτευξη των οποων 

επιδιώκουν μσω των λειτουργιών του 

Management/Διοικητικς.

 Τσο γι το ν σο κι γι το λ

λο, η κολουθητ τεχνικ διοικσεως 

εξρττι π το προσωπικ κι το εδος 

της πιχειρσεως/Μονδος στο οποο 

πευθύνετι (π.χ. διφορετικ τεχνικ 

διοικσεως θ εφρμοσθε σε ν εργο

στσιο κονσερβοποις π’ τι σε μ 

σφλιστικ ετιρ, πως κι διφορε

τικ σε μ Μονδ λεξιπτωτιστών π’ 

τι σε μ Μονδ Μετφορών).

 Τσο γι το Management των πι

χειρσεων σο κι γι το Management 

του Στρτού, σημντικττος ενι ο ρ

λος του Manager/Διοικητού λλ κι του 

πιτελεου του. Η μρφωση, οι εμπειρες, 

ο χρκτρς κι το κύρος του Manager/

Διοικητού θ επηρεσει σοβρττ την 

επιτυχ κι την εν γνει πορε του Ορ

γνισμού/Μονδος.

 Το Management των πιχειρσεων 

προυσιζει τις πρκτω διφορς π 

το Management του Στρτού:

 νι πολύ περισστερο ευλικτο.

Τ ποτελσμτ του ενι πολύ πε

ρισστερο ευδικριτ κι μετρσιμ.

 Ο Manager χει κτ κνν ρκε

τς δυνττητες επιλογς τσο του «επιτε

λεου» του, σο κι του λοιπού προσωπικού 

της πιχειρσεως. Ο Διοικητς κτ κν

ν ουδεμ χει δυνττητ επιλογς πι

τελεου κι προσωπικού της Μονδος του.

 Γι την επιτυχ των σκοπών του 

το Management των πιχειρσεων χρησι

μοποιε κθε μσο κι τκτικ. Το Στρ

τιωτικ Management κινετι πντ στ 

πλσι των Νμων, των Κνονισμών κι 

της Στρτιωτικς κουλτούρς.

 Το σύνολο του προσωπικού που 

κλετι ν υλοποισει το πιχειρημτι

κ Management ενι «εθελοντς» (δη

λδ το προσωπικ που εργζετι στην 

επιχερηση). ντιθτως, μνο ν μικρ 

ποσοστ π υτούς που θ υλοποι

σουν το Management σε μ Στρτιωτικ 

Μονδ, θ ενι «εθελοντς» (δηλδ 

τ μνιμ Στελχη). Το λοιπ προσωπικ 

θ ενι οι στρτεύσιμοι που εκπληρώ

νουν τ στρτιωτικ τους κθκοντ 

προς την Πτρδ. Γι λγους που δεν 

φορούν το πρν ρθρο, μνο ν πο

σοστ των στρτευσμων κττσσετι 

«γγγυστ»,  κλύτερ θ κττσσο

ντν στο Στρτ εν η θητε δεν τν 

υποχρεωτικ. λ τ πρπνω διδρ

μτζουν σοβρ ρλο στην «πργωγι

κτητ» της πιχειρσεως/Μονδος.

 Ο Manager χει πολύ περισστερες 

δυνττητες πρκινσεως του προσωπι

κού μσω των επιχειρημτικών κιντρων 

(bonus), ενώ ο Διοικητς χει πολύ λγες 

(ηθικς μοιβς κι τιμητικς δειες).

 Ο πιχειρημτικς Manager χει 

χρονικ περιθώρι σφώς κθορισμ

ν, εντς των οποων μπορε ν εφρ

μσει το κτ την κρση του ορθτερο 

Management. Ο Διοικητς (Στρτιωτικς 

Manager) δε γνωρζει εκ των προτρων 

το χρονικ διστημ της διοικσεώς 

του κι κτ συνπει δε γνωρζει τ 

χρονικ περιθώρι που του διτθεντι 

γι την υλοποηση μκροπροθσμων 

ντικειμενικών στχων. πιπρσθετ, ο 

πιχειρημτικς Manager θ ελεγχθε 

γι τ ποτελσμτ των χειρισμών του 

μετ το τλος των τεθντων χρονικών 

περιθωρων, ενώ ο Διοικητς δυντ ν 

ελεγχθε ν πσ στιγμ.

 Στις πιχειρσεις το προσωπικ 

πρμνει κτ κνν στθερ κθ’ 

λη τη διρκει υλοποισεως ενς προ

γρμμτος (project). Σε μ Στρτιωτικ 
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Μονδ ενι σχεδν δύντο ν πρ

μενει το προσωπικ στθερ κθ’ λη 

τη διρκει υλοποισεως ενς προγρμ

μτος, λγω φ’ ενς μεν της πολύσεως 

των στρτευσμων οπλιτών, φ’ ετρου 

δε λγω των μετθσεων που γνοντι 

χωρς ν χει δυνττητ πρεμβσεως 

ο Διοικητς («Manager»).

πτσς
Κτπιν των προνφερθντων, προ

τενοντι τ πρκτω:

 λοι οι Κλδοι των νπλων Δυν

μεων (ΓΣΓΝΓ), θ πρπει ν συνεχ

σουν ν πρκολουθούν την εξλιξη του 

Management κι ν μεριμνούν γι την 

εξκολουθητικ βελτωση του Στρτιω

τικού Management.

 Ν συνεχισθε η προσπθει βελ

τιώσεως των γχειριδων που φορούν 

το Στρτιωτικ Management.

 Ν συνεχισθε η διδσκλ του 

Management στις Πργωγικς Σχολς κι 

στ σχολε επιμορφώσεως Στελεχών των 

νπλων Δυνμεων, κι ν κτβλλετι 

προσπθει συνεχούς βελτιώσεως της διδ

κτς ύλης. κμη, ν επιδιωχθε η πρπ

ρ συγκεκριμενοποηση του Στρτιωτικού 

Management, κθώς κι η πρκτικ εφρ

μογ του ν εππεδο διοικσεως.

 Ν κτβληθε προσπθει ώστε 

οι προοριζμενοι γι νληψη διοικσε

ως Στρτιωτικς Μονδος, ν γνωρζουν 

τη Μονδ τους τουλχιστον ξι (6) μ

νες πριν την νληψη της διοικσεως, 

κθώς κι το χρονικ διστημ κτ το 

οποο θ σκσουν διοκηση.

 Οι προοριζμενοι γι Διοικητς (Σχη

μτισμών ως κι Μονδων) ν χουν τη 

δυνττητ υποβολς προτσεων γι την 

επιλογ των Στελεχών που θ μεττεθούν 

στο Σχημτισμ/Μονδ τους προς στελ

χωση του πιτελεου τους.

 Οι προτσεις των Διοικητών Μον

δων ν λμβνοντι σοβρ υπ’ ψιν γι τις 

μετθσεις των στρτευσμων της Μονδος 

τους, τν συμπληρώσουν τον προβλεπμε

νο χρνο πρμονς τους σ’ υτ.

Τυχν υιοθτηση των πρπνω προ

τσεων, εκτιμτι τι θ συντελσει τσο 

στη διευκλυνση του ργου των διοικσε

ων, σο κι στη μεγλύτερη ποδοτικ

τητ των Στρτιωτικών Μονδων, γι τη 

βλτιστη εκτλεση της ποστολς τους. 
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μαρ Μπρντλϋ 

&

 Έρβιν Ρόμμλ
Βοι Πράοι δύο Μγάων Διοικτών

Συνδυσμνων Στρτιωτικών Δυνάμων

KEIMENO: Ανχης (ΔΕ) θων Κ. Κπριωτκης

Διεθντής, ΓΕΣ/ΓΓ/3ο Γρφεο (Μετφρστικού)

Οι ντροι οφλομ να τιμομ την απρχμνη γνιά των 

πολμιστών της τιτάνιας σγκροσης το Β’ Παγκοσμο Πολέ

μο, πο θμλωσαν την ασμββαστη πιθμα της ιρνης 

για τος διος και τις ντρς γνιές. Ο τλταος μγάλος 

πλμος ταν η θλιβρτρη κορωνδα σ μια τραγικ σιρά 

μγάλων νδορωπακών σγκροσων, πο χαν διαρκέσι 

πρισστρο απ 900 έτη. Για παράδιγμα, μνο σ προδο 80 

τών (18631945), πρξαν ένας αστρογαλλικς, ένας πρωσ
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Σαλ Ντε Γκωλ

σο-αστριακός και δο παγκόσμιοι (σε τοπικό εππεδο γαο-

γερμανικο) πόεμοι, καθνας των οποων στοχισε την απεια 

δο παραγωγικν γενεν ανδρν.

Οι ερωπακο αο διδχθηκαν ότι η ειρνη εναι το ποτι-

μότερο αγαθό και η διαφαξ της μσω της προόδο και της 

μη-απεις προσφγς στη βα σνιστ πρωταρχικ ποχρωση 

των κβερνσεων. Η ειρηνικ ξη το Ψχρο Πομο, παρ 

τις τοπικς αντιπαραθσεις σε σημεα των Βακανων και το 

Κακσο, εναι μεσο αποτεσμα των θιβερν εμπειριν 

από τη φρκη της μεγατερης σρραξης σε μγεθος και κταση 

στην παγκόσμια ιστορα. 

Ο Σαρ Ντε Γκω το 1917 μι γερ-

μανικ για να δραπετεσει από το 

στρατόπεδο αιχματων - το 1940 

μι γερμανικ για να αντιηφθε τις 

διαθσεις των εχθρν το στο πεδο 

της μχης, α το 1960 μι γερμα-

νικ για να θει σε μεση επαφ με 

τον ηγτη το μεγατερο κρτος-

εταρο της Γαας. Το παρδειγμα 

ατό αποτεε το ισχρότερο προ-

ομιο ότι η διδαχ από το Β’ ΠΠ και 

τα 60 χρόνια της επακοοθσασας 

ειρνης εναι το σειστο πόβαθρο 

της σημερινς Ερπης.

Η στρατιωτικ κοινότητα εναι αναπό-

σπαστο μρος της ερωπακς κοινω-

νας και οι δημιοργο της Ερωπακς νωσης προτσσον τη 

σημασα το πνα της ασφειας και μνας. Αν και σμερα 

δεν πρχει πραγματικ γενικεμνη στρατιωτικ απει για την 

Ερπη, η στρατιωτικ ισχς της Ερπης αποτεε θεμιο της 

πραγματικότητας για την Εδα, πασιο ενός μεγο μρος 

της δρσης της (Βοσνα-Ερζεγοβνη, Κοσσφοπδιο, Αφγανιστν) 

και προοπτικ το μοντός της (ενιαες ερωπακς δνμεις). 

τσι, οι θετικς και αρνητικς εμπειρες της Ερπης περισσότε-

ρο από ποτ μπορον να φωτσον τις επιογς της χρας μας 

σε μια φση αναδιοργνωσης και μεγων μεταβον. 
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Ο Β’ Πγκσμιος Πλμος διήκσ π

ισστο π κθ πλμο του μγθους 

του (6 τη) κι κλυψ, μ ξση την 

μικνική ήπιο, το μγλτο μος 

των χσων κτσων του πλνήτη μς, 

λς τις θλσσς του κι το πλστο του 

νιου χου του. Δν νι, ββι, 

πκτικ φικτ η ποσ μονογφ 

κι το ιδικ της ντικμνο ν κλψι 

το σνολο των πιχιήσων σ λ τ 

θτ. Κθηκ σκπιμο ν πιλγ ν 

θμ μσου νδιφοντος γι τη χ 

μς, πως πιχιήσις στο ΔυτικΕυω

πκ κι Μσογικ Θτο. 

κμη κι το μζον θνικ μυντικ 

πβλημ νντι της ιστοικ δικος 

πιλής π την ντολή, δυντ ν διδ

χθ π σ οι σημινο Σμμχο μς 

(μικο ττ ήσν ντπλοι) πξν 

στ μτωπ κν: μυντική διτξη κι 

μυν κτν, γνς γι υποχή στις 

πληοφος, κι λλ.

Μτξ λλων, δυο πσωπ δσπ

ζουν στο σττιωτικ πδο: δυο νμοις 

κι μως πλληλς ποσωπικτητς. Ο 

νς μιν στη σκι του διοικητή του, ο 

οποος μως τον ποκλσ «υφυ στην 

τκτική»: ο Σττηγς μ Μπντλϋ, 

μ τλυτ θση του διοικητή της 12 

Ομδς Σττιν, της δνμης λιγμο 

του ζγχου, χισττήγου των 

Συμμχων στο Δυτικ Μτωπο. Ο λλος, 

χις στην ιδιοφυ κι τον νθωπισμ 

του, ν κι νήκ στο σττπδο του 

ξον, δικθηκ πισστο π τους 

νωτους του κι ποτλσ την τλυ

τ λπδ της Γμνς σ σττιωτικ 

κι πολιτικ ππδο: ο Σττχης Έβιν 

Ρμμλ. 

Επιλγοντς τ δυο υτ πσωπ, ως 

τ πιο ντιποσωπυτικ πδγμτ 

πιτυχημνων διοικητν, θ ντιμτπιζ 

τη μήνη του μνηστου πτ μου, που 

θμζ το Βτν Σττηγ λξντ, 

ή την ντθση μγλων μλτητν, που 

στ γ τους πινον λλους ηγτς 

πως τον ζγχου ή το Ρσο Επιτ

λχη Ζοκωφ. Επιλχθηκν δυο νδς 

που ντιπτθηκν στη Βι φική 

κι τη Νομνδ, πγμ που πιτπι 

ν χουμ μσο υλικ γι σγκιση: το 

χο, το χνο, κι τις πολλς μλτς 

σων ζησν π κοντ τις πιχιήσις 

στο Δυτικ Μτωπο. 

Πουσιζοντι δυο διφοτικ κ

μν: 1) τ βιογφικ των δυο νδν 

σ ξχωιστ θ, μ μφση στις πο

σπθις τους γι ξιοποηση των γν

σων κι μπιιν τους μ σκοπ την 

πιτυχή διξγωγή συνδυσμνων πιχι

ήσων, που ποτλον τον πδομο 

των σημινν δικλδικν, κι 2) ν 

συγκιτικ των ποσπθιν του κθνς 

σ 14 ιδικς πιτλικς λιτουγς, που 

νδιφουν ξιτικ κι σήμ τους 

διοικητς στο πδο της μχης.

ΣτρτγΟΣ 5* (Π) 
Ομρ ΝΕΣΟΝ μΠρΝτΕϋ

(Omar NelsON Bradley) 
Ο ΚθγτΣ τΣ τΚτΚΣ

1893-1981
Δικιτικς κι σιωπηλς, ο Μπ

ντλϋ μιν γνωστς κτ το Β’ Πγκ

σμιο Πλμο ως ο «Σττηγς του Στ

τιτη» λγω της ξιτικής μιμνς γι 

λο το ποσωπικ του. Μ πιττο πο

σωπικ φος διοκησης, δν πολμβν 

ποβολής π τους δημοσιογφους, 

πως λλοι φντχτο Σμμχοι διοι

κητς. Η φήμη του ως μχητή ήτν μως 

γνωστή στους ποστμνους του, ιδικ 

στο συμμθητή του Σττηγ Ντουιτ Ντ. 

ζγχου, νττο Σμμχο Διοικητή, 
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που τον θωοσ ως τον ιστο τακτικ 

διοικητή. ποτλσ για διαδοχικς γν-

ς το ιδανικ παδιγμα παγγλματα 

στατιωτικο. Δημοσυσ τα απομνημο-

νματ του μ τον ττλο «Ημολγιο 

νς Στατιτη» (1η κδοση 1951).

 το ξκνμα 
Ο Μπντλϋ γννήθηκ την 12 Φβ 

1893 στο Μισοι. Δολψ στο Σιδη

δομο γι ν νισχσι το ισδημ 

του, πιν γνι δκτς στη Σττιωτική 

κδημ, π που ποφοτησ το 1915 

ως νθυπολοχγς Πζικο. Πτη του 

τοποθτηση, π τις ποσπθις του ν 

μτβ στο υωπκ μτωπο του ’ ΠΠ, 

ήτν σ μονδ Πζικο της Εθνοφου

ς στ ντι σνο των ΗΠ, κθς η 

Διοκηση φοβτν μπλοκή του Μξικο 

υπ της Γμνς.

Στο μσοπλμο διτλσ κπιδυ

τής σ μονδς κι κθηγητής Μθημ

τικν στη Σττιωτική κδημ, μ πο

στμνο τον μτπιτ χισττηγο 

του Ειηνικο, Ντγκλς Μκ θου. 

Εκπιδθηκ στη Σχολή Πζικο κι μ

λτησ σττιωτική ιστο. Μτ π 

ν κκλο υπησς στη Χβη, φοτησ 

στη Σχολή Διοκησης κι Επιτλν (Fort 

Leavenworth, Kansas), που γνωσθηκ 

στο Τζωτζ Σ. Μσλ, χηγ του Γνι

κο Επιτλου1 κτ το Β’ ΠΠ κι σ μι 

πλιδ μλλοντικν ηγτν. Συνχισ τη 

στδιοδομ του ως κπιδυτής του Π

ζικο. ποφοτησ π τη Σχολή Πολμου 

του Σττο το 1934 κι πστψ στη 

Σττιωτική κδημ ως κθηγητής 

Τκτικής. π τ χι του πσ σχ

δν το σνολο της σττιωτικής ηγσς 

των ΗΠ των δκτιν 1960 κι ’70. 

κολοθησ μι λμπή θητ του στο 

G1 (Δνση νθωπνου Δυνμικο κι 

Ποσωπικο) του Επιτλου του που

γου Σττιωτικν κι στο Γφο του 

Επιτλχη (ΕΓ/ΓΕΣ). 

Ποχθηκ κτ’ υθν κτ’ πονομή 

π ντισυντγμτχης σ Τξχο κι 

πστψ στο Fort Benning ως Διοικητής. 

Ποθησ τ θμτ μηχνοκνησης κι 

θωκισης κι την κπδυση διοικητν 

μονδων, η οπο βοήθησ στην ποτοι

μσ 45.000 ππου φδων ξκν, 

που χισθηκν κτ την ξλιξη του 

πολμου.

 Β’ Παγκσμιος Πλμος  
μσως μτ το Πλ Χμπο, ο 

Μπντλϋ νλβ ως ποσττηγος 

τη διοκηση της 82 Μχς Πζικο. 

Φντισ γι το ηθικ του ποσωπικο 

κι πβλπ ποσωπικ την κπδυση 

μχης. Μ διτγή του χηγο του Γνι

1 Πολμική συγκτηση.

μα Νέλσον Μπντλεϋ
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κο Επιτλου Μσαλ, μτατθηκ στην 

28 Μαχα Πζικο, που πσχ π 

πλυς ογνωσης κι ποσωπικο. Το 

Φβουιο 1943 μ την πογωγή του 

σ ντισττηγο, ο χηγς του Γνικο 

Επιτλου Μσλ τον ισ Διοικητή 

του Χ ΣΣ. ντ γι’ υτ, νχησ μ

σ γι την φική 

υπ το Σττηγ 

ζγχου, ως 

σττιωτικς σμ

βουλος γι την 

ξλιξη της κτ

στσης. Έφθσ 

κ κτ τη συ

ντιβή των μι

κνν π τους 

Γμνος του 

Ρμμλ στη Δι

βση Κσσιν. 

κολουθντς τη 

γνμη του, ο ζγχου ντικτστησ 

το Διοικητή του  ΣΣ μ τον Πττον, κι 

στη συνχι τον ισ ποδιοικητή του. 

Ο Μπντλϋ διδχθηκ τον Πττον, 

στον οποο ντθηκ η ποτοιμσ 

της πβσης στη Σικλ. Στην πτη 

του πολμική ποστολή, την νοιξη 1943, 

ο Μπντλϋ γνισ το θμβο στη 

Μπιζτ της Τυνησς. κολοθησ η 

πδοση του ξον στην φική. 

π τη διοκηση πλον της 7ης Σττις 

του Πττον, το  ΣΣ του Μπντλϋ ποβι

βσθηκ κι δικθηκ κτ τον γν 

στη Σικλ, που δικσ 38 ημς. Ο 

πολμικς ντποκιτής Ένι Πιλ ποκ

λυψ την ποσωπικτητ του Μπντλϋ 

στην κοινή γνμη κι του πνιμ τον 

ττλο του «Σττηγο του Σττιτη».

Ο νττος Σμμχος Διοικητής ζγ

χου (δπλ του στη φωτογφ), του 

νθσ τ διπλ κθήκοντ του Διοικητή 

της 1ης Σττις κι του διοικητή του πυ

ήν της 1ης Ομδς Σττιν (γτ 

μτονομσθηκ σ «12 ΟΣ») γι την πι

κμνη πβση στη Δυτική Ευπη, κι 

γκτστθηκ στο Λονδνο τον ν 1944. 

Στη δικι της πβσης στη Νομν

δ [πιχηση «Κυχος» (Overlord)], 

οι χσς δυνμις των ΗΠ (3 Σμ

τ Σττο υπ την 1η Σττι) τθηκν 

ποσωιν υπ τη διοκηση του Βτνο 

Σττηγο Σ Μπνντ Λ. Μοντγκμ

ι, Διοικητή πσης των Βτνικν κι 

Η απβασης της Νομανδας
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Καναδικν Χσαων Δυνμων. 

Το πω της απβασης (6 ουν 1944), ο 

Μπντλϋ παακολοθησ την απβαση 

των στατυμτων απ το στατηγο του 

στο αντιτοπιλικ «ουγκοστα». Μτ 

την γκατσταση στην ξη, την 9 ουν 

1944, οι δυνμις του υπσπισαν το 

πογφωμα κατ των γμανικν αντ-

πιθσων, που διθυν ο Ρμμλ. Χις 

στο πογαμματισμνο κμα ισδου ν-

ων μονδων, ο Μπντλϋ πτυχ τους 

αντικιμνικος σκοπος της σταθοπο-

ησης της κατστασης και της κατληψης 

του Χβογου. Χισθηκαν αγνς 

50 ημν για να αχσι η καταιγιστική 

πθση, που φ την απλυθωση 

σχδν λης της Γαλλας. Ο Μπντλϋ χη

σιμοποησ την οποική ισχ. Μτ την 

κτληψη της βνς, ισήλθ στο θτο 

η 3η Σττι του Πττον (που πλον ήτν 

υφιστμνς του2) κι νγοποιήθηκ το 

Σττηγο της 12 Ομδς Σττιν. Οδή

γησ τις δυνμις του στην πικκλωση 

των Γμνν π το Ντο. τυχς λγω 

κκής συνννησης μ το Μοντγκμι, 

μγλο μος των Γμνν διφυγν την 

κκλωση. Η πομκυνση π τις κτς 

νγκσ στις χς του χιμν τους 

Συμμχους ν στμτήσουν στη γμμή 

μυνς «Ζήγκφιντ» των Γμνν. 

ιφνιδισθηκ π τη γμνική ντ

πθση στις δννς, που χισ την 16 

Δκ 1944. Κτθωσ μως ν ξπσι 

την λλιψη οποικής υποστήιξης 

κι νδιτξ πιτυχς τις δυνμις 

του. Μ τις 1η κι 9η Σττι σ μτωπική 

πτξη κι μ μοχλ στο πλυ την 

3η Σττι του Πττον, συντιψ τους 

Γμνος κι ισήλθ στη Ρηνν. Χ

ις σ μι νοι της τχης, ξιοποησ 

την θικτη σιδηοδομική γφυ «Λο

ντντοφ» στο Ρμγκν κι την 7 Μ. 

1945, η 9 Τθωκισμνη Μχ των 

ΗΠ διήλθ το Ρήνο. 

Μ πιτυχς λιγμος, οι δυνμις του 

κινήθηκν ντολικ μχι τον ποτμ 

2 Στο σστημ των ΗΠ νι δυντή η νλλγή χιτητς σ λους τους βθμος, νξτητ της πο
λυσης των ξκν. Ο Μπντλϋ γιν Τξχος κτ’ πονομή το 1940 κι μτ π τκτική κση το 1946. ντ
θτ, ο Πττον χσ τη θση του στην πτηδ, μτ π ν τυχς συμβν στη Σικλ. Έτσι, ο Μπντλϋ 
π ποδιοικητής του Πττον στο  ΣΣ, γιν ποστμνς του, στ πλσι της 12 ΟΣ.
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Έλβα που συναντήθηκαν μ τις πολα

νουσς σοβιτικς δυνμις. Για ξλιψη 

κθ κινδνου απ τις οπισθοχωοσς 

γμανικς δυνμις, η 3η Στατι του 

Πττον πολσ στη Βυ, την υ

στ κι ως τη δυτική Τσχοσλοβκ. 

τν την 12 π 1945 τμτσθηκν οι 

πιχιήσις γι την 12 ΟΣ, ο Σττηγς 

Μπντλϋ διοικοσ 4 Σττις, μ 12 

Σμτ Σττο, 48 Μχς κι 1,3 

κτομμι νδς. Ο διος ο χιστ

τηγος ζγχου του δωσ τον ττλο 

του «μγλου κθηγητή της τκτικής».

 Στν ιρν 
Π’ τι ο Μπντλϋ πιθυμοσ ν συ

νχσι τη στδιοδομ του στον Ειηνικ, 

ο χηγς του Γνικο Επιτλου Μσλ 

ποτμησ ν τον φήσι ν νδιογ

νσι τις δυνμις κτοχής στη Γμν. 

Εκ τον βήκ η πδοση της πωνς. 

Η ξιοποησή του στη συνχι υπήξ μ

ση: νλβ Διυθυντής 

ποθσων ποστ

των/πομχων.

Την 7 Φβ 1948, ο 

Μπντλϋ ονομσθηκ 

Επιτλχης του που

γου Σττιωτικν σ 

ντικτστση του ζγ

χου, μ ν β π

γμμ: ποσττυση 

των φδων, νδιο

γνωση της μνιμης δ

νμης, ποϋπολογισμ 

πνδσων, κσυγχο

νισμ μσων κι υλικν, 

ντιπθση πος τους 

Σοβιτικος. Π’ τι δν 

κτφ ν πιτχι 

την υπγωγή της Εθνο

φους στο Σττ, 

που πολμήθηκ γι πολιτικος λγους, 

μτβλ το Σττ του Β’ ΠΠ στο Σττ 

του Ψυχο Πολμου. 

Την 16 υγ 1949, ονομσθηκ π

τος Πδος του Συμβουλου χηγν 

Επιτλων (JCS) κι την 22 Σπ 1950 η 

Εθνοσυνλυση των ΗΠ τον ποήγ

γ σ Σττηγ (5 στων). Η διπλή 

θητ του ποτλσ το χημ της πο

δου των δικλδικν θσμν, κι συν

δυσμο των συμβτικν δυνμων. 

διτ σημντική υπήξ η πδσή 

του στις πιχιήσις στην Κο (1950

1953), που υποστήιξ νθμ την 

ιήνυση, χμνος κι σ ντθση 

μ το Σττηγ Μκ θου. Συμμτχ 

νγ στην δυση του ΝΤΟ κι δι

τλσ 1ος Πδος της Σττιωτικής 

Επιτοπής του ΝΤΟ (19491950) κι στη 

συνχι Σττιωτικς ντιπσωπος 

των ΗΠ σ υτή μχι την ποσττ 

του την 15 υγ 1953.
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Ο Σττηγς Μπντλϋ φησ την 

τλυτ του πνοή στη Ν κη την 

8 π 1981, σ βθ γής, 16 τη μτ 

το θντο της γπημνης του γυνκς, 

κι μλις λγ λπτ της ς μτ την 

πονομή σ υτν του ββου του Εθνι

κο δμτος Κοινωνικν Επιστημν. 

Του πονμήθηκν πλήις τιμς. Έχι 

ντφισθ στο Εθνικ Κοιμητήιο του 

λιγκτον στην Ουσιγκτον. Η κυιτη 

βιογφ του δημοσιθηκ το 1983 μ 

ττλο «Η ζωή νς Σττηγο» π τον 

Κλη Μπλι.

ΣτρτρχΣ (γΕρμΝ) 
ΕρΒΝ γΟχΝΕΣ ΟϋγΚΕΝ ρΟμμΕ
(erwiN JOhaNNes eugeN rOmmel) 

 ΕΠΟυ τωΝ ΕγμωΝ (1891-1944)
Ο υγνής ιστοκτης πολμιστής 

φησ φήμη δκιου νθπου κι χθη

κ μσ στ συντμμι μις κοινωνς, 

που ο διος δν συμπθησ ποτ, λλ 

την οπο ο πτιωτισμς του δν του 

πτπ ν ποδσι. Κτ διστήμτ, 

οι πιτυχς του ποκλσν διθυμβι

κ δημοσιμτ φιλικο κι χθικο 

τπου. Το ποσωνμιο της «λπος της 

Εήμου» (π το νομ νς μικο κ

τστήμτος ιδν κυνηγου στο Σλομ) 

δν ήτν πντως το πιτυχστο γι ν 

φιλσοφο της πολμικής τχνης. Η Γμ

ν ήλπιζ πιν π την ολική κτστοφή 

ν βι στο πσωπ του τον ήω, που 

θ την πνφ στο δμο της τιμής. 

Ο Ρμμλ κλήθηκ ν διλξι νμσ 

στο θντο κι την τμωση. Ποτμησ 

το δμο της τής.

 Ο Επιστμονας τς Στρατιτικς τχνς
Γννήθηκ την 15 Νο 1891 στην Ουλμ 

(Βυτμβγη) π μγλοστική οικογ

νι. ποφοτησ το 1912 ως νθυπολο

χγς π τη Σττιωτική κδημ του 

Ντντσχ3 κι τοποθτήθηκ σ Σντγμ 

Πζικο. Ως σπουδστής, γνισ τη Λουσ 

Μ Μλλιν, που νυμφθηκ το 1916. 

Στον ’ Πγκσμιο Πλμο δικθηκ κι 

του πονμήθηκν πσημ, που ποο

ιζτν μνο γι νττους ξιωμτικος. 

Στο Μσοπλμο, υπητησ ως ξκς κι 

Διοικητής στο Σντγμ της Στουτγδης, 

στω κι ν ήτν μνο Λοχγς. 

Μ την νοδο των Νζ, πλιο ιστο

κτς τον ποθησν ντ γι πι 

στλχη του κθσττος. Διτλσ Κθη

γητής της Σχολής Πολμου στο Πτσντμ 

κι Διοικητής της Σχολής Πολμου στη 

Βήν Νϋστντ (Βιννη). Μθητς του 

διοκησν το Γμνικ Σττ μχι τη 

δκτ του 1970. Διοσθηκ κπιδυ

τής της Τκτικής στη Σχολή Πζικο στη 

Έβιν Γιοχνες ϋγκεν Ρμμελ

3 Σημινο Γκντνσκ της Πολωνς.
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Δσδη και ξδωσ το βιβλο «Το Πζικ 

Επιτθτι» («Infanterie greift an») γι το μλ

λοντικ δγμ νγς των Γμνν. Το 

βιβλο του ποτλσ βση μλτν του 

(ττ) Συντγμτχη Ντ Γκολ.

Ο Χτλ, κτιμντς τ ποσντ 

του, τον ισ Διοικητή της Ποσωπικής 

του Φους κτ τις πιχιήσις στην 

Πολων. μως, το πιβλλον του δικτ

το κτφ ν τον πομκνι. Το 

Φβ 1940, νλβ Διοικητής της 7ης ΤΘ 

Μχς (Panzer) π’ τι δν χ ποτ 

διοικήσι μτ. Την 10 Μ 1940, ποσ

βλ τις Βλγικς Δυνμις στις δννς, 

κι πλβ την νπτυξη των Γλλικν 

κι Βτνικν Δυνμων. τν Βτ

νικ Συγκοτήμτ μτων θισν 

το Γμνικ λφ Πζικ, ο Ρμμλ 

τους πθησ μ τ / των 88 χλστ 

Φλκ (Flak) γι πτη φο στο δφος. 

Πσ τον ποτμ Σηκουν, φθσ 

στη Μγχη, κι την 19 ουνου4 κτλβ 

το Χβογο στη δυτική κη της Νο

μνδς (κπου 300 χλμ. μκι). 

  λπού τς Ερμου
Ο Χτλ νθσ στο Ρμμλ ν σσι 

τις δυνμις του Μουσολνι στη Δυτική 

Έημο. Τον ν 1941, τον ποήγγ σ 

ντισττηγο κι του νθσ τη διο

κηση του Γμνικο Σμτος φικής 

(Afrika Korps), που στην πγμτικτητ 

ήτν δυο λφς Μχς Πζικο μ 

στοιχ Τθωκισμνων. π το τλος 

Φβ μχι την 15 π, πθησ τους 

Βτνος π τη Λιβη κι φθσ στ 

σνο της ιγπτου. Ττ, ο Χτλ πω

φλήθηκ π τη λμψη του κι τον πο

ήγγ στο ντο ποτ Σττχη στην 

ιστο της Γμνς.

Χως πκς δυνμις 

κι μ το Τομποκ νπ

φο σ βτνικ χι, ο 

Ρμμλ μτπσ στην 

μυν, χησιμοποι

ντς τκτικ κι 

πλι μ μγλη πι

τυχ το Φλκ των 

88 χλστ. Σχημτιζ 

οβλ διτξις στην μ

μο κι πσυ μσ σ 

υτς τ χθικ μτ, κ

θς το βτνικ πσμ στλ

ν βτνικς δυνμις μσ στ 

«δντι της λπος».

Οι Βτνο ντπιτθηκν κι την 

29 Νο 1941 πγκλβισν το Τομποκ. 

Η OKW δν πχ οποική υποστήι

ξη κι φδι. Ο Ρμμλ νγκσθηκ ν 

οπισθοχωήσι τον ν 1942 στις χικς 

του θσις. Ττ κτφ στους Βτ

νος μι πστυτη ήττ: πσπσ την 

ποσοχή τους στην πλ της Στης, 

4 Η ιστοική σμπτωση θλι 4 χνι μτ την 19 ουν 1944, ο Ρμμλ ν τυμτισθ κι ν πομκυν
θ οιστικ π το μτωπο.
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Την 23 Οκτ 1942, ν οι Σοβιτικο πνο

σν στην ντπθση στο Στλιγκντ, οι 

Βτνο κι οι Σμμχοι (κι η  Ελληνική 

Τξιχ), υπ το Βτν Σττηγ Σ 

Χολντ λξντ κι τη διοκηση του 

Βτνο Σττηγο Σ Μπνντ Λ. 

Μοντγκμι, κτξυσν πθση κτ 

των δυνμων του ξον στο Ελ λμιν. Ο 

Ρμμλ νκλήθηκ π τη Γμν, που 

νων, λλ δν μπσ ν κλσι το 

κν της διτξης. Το Τομποκ νκτλή

φθηκ οιστικ την 12 Νο. Η κτστση 

γι τον ξον πιδινθηκ τν Συμμχι

κς Δυνμις δημιογησν 2ο μτωπο στ 

μτπισθν του ξον στην λγ. 

Ο Ρμμλ υποχησ στην οχυωμ

νη ζνη της Τνιδς χως πκς δυν

μις κι ξοπλισμ. Την 22 Φβ 1943, γι 

πτη φο ντιμτπισ δυνμις των 

ΗΠ, στις οπος νήκ ο ττ ποσττη

γος μ Μπντλϋ, κι τις νχτισ 

στο πσμ Κσιν. τν ο Χτλ 

νήθηκ κκνωση των μπιοπλμων 

σττυμτων, πδωσ τη διοκηση 

στο Σττηγ Φον νιμ. Επιστφοντς 

στη Γμν, τθηκ σ υποχωτική 

δι κι νήθηκ ν πλβι το π

σημο του «Στυο των πποτν», που 

του πνιμ ο Χτλ γι ν «γλυκνι» 

τη δυσφο του.

ν πιτθηκ π το Ντο 

μ τις γμνικς μηχνοκνη

τς μονδς. τν ο Χτλ 

νδιτξ την οπο 

πιοζοντς την ποτλ

σμτικτητ του Συμμχικο 

Νυτικο, ο Ρμμλ πιτθηκ. 

Δισπσ τη γμμή μυνς, 

την ηωική ντστση των 

Ελυθων Γλλων στο 

Μς Ελ Κμπ κι 

κτλβ το Το

μποκ. Την 

30 ουν, οι 

δυνμς του 

ήθν σ π

φή μ τη γμ

μή μυνς του 

Ελ λμιν. Δν 

διθτν, μως πλον, 

π 50 μτ. Η μήκους 110 

χλμ. δφική κτπτωση της Μπμπ Ελ Κ

τ ντι του Ελ λμιν, δν πτπ 

κνν πλυικ λιγμ, π μνο κτ 

μτωπο πθση. Η τλυτ πθση, 

την 30 υγ 1942, πτυχ λγω λλιψης 

μτων κι κυσμων. 

Οι Σμμχοι χισν ν υημον σ 

ξοπλισμ, μσ κι κσιμ, κι τλιω

τς σττις ποικικν σττυμτων. 
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 το υκφς του «οντα»
Στα τλη Νο 1943, ο Ρμμλ τοποθτή-

θηκ ως Γνικς Επιθωητής μυντικής 

Ογνωσης των Δυνμων στη Δση 

κτ νδχμνης πβσης. δη, ο πο

λιτικςσττιωτικς «Ογνισμς Τοντ» 

κτσκζ μ γος υθμος το «Τ

χος στον τλντικ». Μνο οι νυτικς 

βσις στον τλντικ χν ολοκληω

θ. Ξκνησ κοστ πιοδ των 

κτν, δνοντς λπτομς οδηγς γι 

τ μτ οχωσης. που λιπν υλικ, 

νπληνοντν μ τχνσμτ του, 

πως τ κωλμτ «Σπγγι» κτ 

των ποβσων. Διπστων, μως, 

ν κν στις σχσις μτξ του Σττο 

στο μτωπο κι της OKW κι των λλων 

δυνμων (λοιπν Κλδων των ΕΔ, ΕςΕς 

κι πολιτικν ογνισμν). Τ πισσ

τ μσ χν διτθ στο ντολικ 

Μτωπο, ν η σττιωτική διοκηση 

δισκδζ στο Πσι.

Την 31 Δκ 1943, του ντθηκ πλ

ληλ η Διοκηση της 2ης Ομδς Σττιν, 

υπ τις διτγς του Σττχη Φον Ρον

στντ. Μτι πκλοσ το Χτλ κι 

την OKW ν του κχωήσουν τις μοδι

τητς που ππ ν διθτι ο διοικητής 

του θτου. Οι Νζιστικς πησς 

Πληοφοιν πτυχν ν ποσδιοσουν 

το χο της συμμχικής πβσης. τν 

υτή κδηλθηκ την 6 ουν 1944, δν 

θλησν ν ποδχθον τι η Νομνδ 

ποτλοσ την κι  κι μονδική πως 

ποδχθηκ  ποσπθι.

Ο Γκιγκ (χηγς της Luftwaffe) 

βσκοντν μζ μ το Χτλ 3000 χλμ. 

ντολικ, στη «Φωλι του Λκου» στην 

ντολική Πωσ. Ο χηγς του Νυ

τικο, Ρντ δυ στο Βολνο μ 

ντιπσωπο στο Πσι. Διτηοσν 

ζηλτυπ γι τους υτος τους την π

λυτη ξουσ π των δυνμν τους στη 

ζνη υθνης του Ρμμλ. Η OKW δν 

πτψ τη μτκνηση των δυνμων 

π το Κλ, π φβο ισβολής π την 

νπκτη 3η Σττι του Πττον.

Ο Χμλ δν κχησ τη διοκηση 

των Τθωκισμνων των ΕςΕς. Το Νυ

τικ δν μπσ ν χησιμοποιήσι τ 

ν υποβχι του, ν η οπο ήτν 

νπκτη φήνοντς στους Συμμχους 

την πλυτη υποχή.

π ιστοική σμπτωση, πως κι στο 

Ελ λμιν, ο Ρμμλ βισκτν μ δι 

στη Γμν τη στιγμή της πθσης. 

τν φθσ στο μτωπο, διπστωσ 

τι η κτστση ήτν δυσμνής, το πο

γφωμ των Συμμχων χ στθο

ποιηθ κι οι οχυσις του «Τχους 

του τλντικο» δν ντξν οτ μι 

ημ, λγω υπβσης π οκνητς 

δυνμις. Έτσι, ποσπθησ ν φξι 

το δμο μ μνς τις δυνμις της 2ης 

Ομδς Σττιν. Η μο, μως, μλλ 

ν νι υτή που θ σφγιζ το τλος. 

Επιστφοντς π το μτωπο την 17 ουλ 

1944, ο Ρμμλ τυμτσθηκ στη βση 

του κνου, τν το χημ, που πβι

ν, βλήθηκ π κτδιωκτικ των ΗΠ, 

ντπηκ σ ν χντκι κι ο οδηγς 

του σκοτθηκ. Ο διος ο Ρμμλ δικο

μστηκ στο Χλιγκν μτ τη γδ 

πολση των Συμμχων. 

Εν τω μτξ, κδηλθηκ η ππι 

δολοφονς του Χτλ (20 ουλ 1944), 

στην οπο φντι τι ο Ρμμλ χ κυ

φή μπλοκή. Την 8 υγ τθηκ σ κτ’ οκο 

πιοισμ. Το κθστς φοβτν τι μι 

δκη, στω κι στημνη πως γιν γι 

τους λλους συνωμτς, σως ν ποσ

θων πισστο τον τοιμοπο Ν

ζισμ. «Φλοι» του Ρμμλ του πτινν 

ν υτοκτονήσι μ ντλλγμ συλ 
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της οικογνιας και των συνγατν του. 

Σταθμζοντας την κατσταση, ποτμησ 

το «δμο του Σωκτους» την 14 Οκτ 

1944. Κηδτηκ μ πλήις τιμς, λλ 

στην τλτή δν πστη κννς δικ

κιμνος Νζιστής. 

 Οι Διδοχοι
Ο μονκιβος γιος του, Μνφντ Ρμ

μλ, γννήθηκ το 1928 κι, μτ τον πλ

μο, γιν πολιτικς της Δυτικής Γμνς 

κι διτλσ Δήμχος της Στουτγδης. 

π τους συνγτς του, ο Επιτλχης 

του, Σττηγς Γκουζ, γιν Γνικς 

Επιθωητής των Ενπλων Δυνμων5 

κι ο Νυτικς Σμβουλς του, Νχος 

Ρογκ, Επιθωητής του Νυτικο6 της 

Δυτικής Γμνς. Ο τλυτος γψ 

κι βιβλο γι το «Ρμμλ στη Νομνδ». 

Οι σκψις του Ρμμλ δημοσιθηκν το 

1950 π τη γυνκ του κι τον Φιτς 

Μπγλν μ τον ττλο «Krieg ohne Hass 

(Πλμος χως Μσος)».

 ΔΟΚΣ
Θμλιο κι βση της πιτυχς νς 

διοικητή νι η ποτλσμτική σκηση 

της διοκησης κι η οθή φμογή της 

θως του ηγήτο. Στη θμλιδη υ

τή λιτουγ, τσο ο Μπντλϋ σο κι 

ο Ρμμλ, ντδσν μ ν κοιν τπο 

στην ντιμτπιση των ποβλημτων του 

ποσωπικο, λλ τυχν διφοτικής 

τχης π τους ποστμνους τους. Οι 

δυο Σττηγο διδν τομκτική σημ

σ στην πιλογή των υφιστμνων τους. 

Επδωκν ν διτηον κτ το δυντ 

υπ τις διτγς τους πσωπ ικν 

μ κπδυση, ι δυντ κι πολμική 

μπι, κτλληλη γι το δος των 

μλλοντικν πιχιήσων. Διφοτική 

ήτν η τχη που τους πιφλσσν μως 

οι ποστμνο τους. 

Ο Μπντλϋ μπσ ν μτβ στην 

Ουσιγκτον κι ν ζητήσι π τον χηγ 

του Γνικο Επιτλου Μσλ ως διοικη

τς του, πσωπ γνωσμνης ξς. Ως 

μπιος π τη θητ του στη Διθυνση 

G1 (Ποσωπικο) του Επιτλου, ήτν σ 

θση ν ποωθ ικνος σ ζωτικς διοι

κήσις, πγμ που ντθηκ κτ την 

κσιμη πβση στη Νομνδ. 

Η τχη στησ υτ το πονμιο 

π το Ρμμλ. Συχνς λλγς δισπο

σν τη συνοχή της γμνικής διοκησης. 

Στις δσκολς ς που οι Σμμχοι 

σφυοκοποσν το Γμνικ Σττ, 

δν μποοσ ν διτηήσι ντητ 

διοκησης, φο ο Χτλ μ μσς πμ

βσις μτθτ διοικητς κι λλζ την 

υπγωγή των δυνμων. 

πνντι στο υφιστμν τους ποσω

πικ, οι δυο Σττηγο διξν πμοι 

ν χι τυτσημη συμπιφο. Τηντς 

την πστση που πβλ η μκ κπι

δυτική π του Μπντλϋ κι η ιστο

κτική γωγή του Ρμμλ, δν πυν ν 

ξτζουν κι τ μικτ ποβλήμτ 

του ποσωπικο κι ποσπθοσν ν 

ικνοποιήσουν τις νγκς του. Το γγο

νς υτ δικιολογ τσο τον ττλο του 

«Σττηγο του Σττιτη» που δθηκ 

στον Μπντλϋ, σο κι τη λτ μ 

την οπο πιβλν το Ρμμλ. 

πιοι στη συμπιφο, χως κή

ξις κι σκοπη χήση βθμο, γνιζν 

ν πιβλουν τη θλησή τους, κνν κ

τνοητς τις διτγς τους κι ποτλο

5 Θση ιστιμη πος του χηγο ΓΕΕΘ στην Ελλδ.
6 Θση ιστιμη πος του χηγο ΓΕΝ στην Ελλδ.
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σαν το στήιγμα του ποσωπικο τους. 

Δν δσταζαν να κατβανουν στο πδο 

της μχης, που και ταν το απαιτοσ η 

πστση. Βσιζμνοι στις ικντητς 

των Επιτλων τους, μποοσν ν πο

μκνοντι κι ν μτβνουν στους 

πσω σχημτισμος γι ξτση π 

τπου της τχουσς κτστσης κι ν

λογη ποσμογή των λιγμν. 

Η οθή σκηση της διοκησης κι η 

κτλληλη πιλογή διοικητν ξσφλζι 

στθτητ, κι η μιμν γι το ποσω

πικ σφυηλτ στνς σχσις μτξ 

διοκησης κι υφιστμνων.

ΠρΟΦΟρΕΣ
Κτ το Β’ ΠΠ, δοκιμσθηκν στην 

πξη τ πισστ συστήμτ κι 

μσ Πληοφοιν, που ξλιγμν β

σκοντι σ χήση σήμ στις Ένοπλς 

Δυνμις πγκοσμως. διτη νπτυξη 

γνισν τ σμτ μσ, γι ξσφ

λιση της πληοφοικής υποχής στο 

πδο μχης, κυως το ντ. Ποπο

λμικ σμφων μ λς τις νλσις, 

οι Γμνο χν πιτχι συντιπτική 

υποχή. Ειδικ πιτλ, πως το Κντο 

νθωπνων Μλτν του Μονχου χν 

ποτυπσι μ ξιτική λπτομι 

κθ πτυχή των ντιπλων, πολιτική, στ

τιωτική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνι

κή. Πδιγμ, το βλγικ φοιο του 

ΕμπνΕμλ, γι το οποο οι Γμνο 

χι μνο γνιζν τ πντ, λλ κι το 

χν πικονσι σ φυσικ μγθος γι 

δοκιμή της ξουδτωσής του. Κτ την 

ποσβολή, το φοιο σγησ σ 15 λπτ 

κι πδθηκ σ 10 ς.

Στδικ, οι Σμμχοι νκτησν το 

χμνο δφος. Κυως κτ τις πιχι

ήσις στη Βι φική, δοκιμσθηκ 

η συγκντωση των Πληοφοιν γι 

πληστη κμτλλυση κτ κλιμκιο 

διοκησης. Επιδιχθηκ, ντθτ π σ 

συνβινν στον ξον, ν κτγηθον 

τ διχωιστικ μτξ των Κλδων των 

ΕΔ κι των λοιπν πησιν, στ κ

θ ιδική πληοφο ν συνθσι το 

νγλυφο γι τον ντπλο. Σμφων 

μ τον Μπντλϋ, τν πιτήθηκ ν 

ξτσθ η στθτητ του δφους 

σ μι πιοχή της κτής πβσης στη 

Νομνδ, το Βτνικ Νυτικ στιλ 

υποβχιο κτω π τη μτη των Γμ

νν κι συνλξ δγμτ της κτής.

Κτ τη διξγωγή των πιχιήσων 

οι Γμνο, ντθτ, χισν ν σχολο

ντι ολον λιγτο μ την κβι των 

Πληοφοιν. Η κτστση πιδινθηκ 

τν, στη δικι της κσττς κτ 

των Σοβιτικν, ο Χτλ ποφσισ ν ν

Η μχη του Ελ Αλαμέιν
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λβι ποσωπικ την αχιστατηγα στην 

νατολή. Εν οι Σμμαχοι συνλγαν ντυ-

πωσιακς λπτομις για την αμυντική 

διταξη, οι Γμανο χαν «τυφλωθ» απ 

να αδιαπαστο τχος σιωπής και κλμ-

βαναν τα λαστικ ματα του Πττον στην 

Ν γγλ ως τον ληθιν σττ της ισβο

λής. Εγκλημτική γι τις Ένοπλς Δυνμις 

των Νζ υπήξ την δι ποχή η διλυση 

της ABWER, της πησς Πληοφοιν 

της OKW (κυως π νθπινς πηγς 

 HUMINT), υπ τη διθυνση του Νυ

χου Κνης, τον οποο δικως ο Χτλ 

υποπτυτν γι υπγις δισυνδσις μ 

τους Συμμχους. μως, η πομνωση των 

πησιν Πληοφοιν π τη σττιω

τική ιχ κι η διήθηση της οής των 

πληοφοιν δι της κομμτικής ηγσς 

πιβδυν την κμτλλυσή τους.

Τλυτ λμψη της γμνικής πολ

μικής μηχνής στον τομ των Πληοφο

ιν υπήξ η ντπθση των δννν. 

Εκμτλλυμνοι μτωολογικς πληο

φος, ποτοιμσθηκν κι κτξυσν 

την πθση στον κτλληλο χο κι 

χνο, σχτ ν οι δυνμις τους πο

κοσθηκν λγω λλιψης κυσμων κι 

φδιν. Το πιτλο του Μπντλϋ, 

λλ κι ολκληη η συμμχική διοκηση, 

ιφνιδισθηκν πλήως. Μνο η νωτ

τητ σ ποσωπικ κι μσ κλιν την 

πλστιγγ υπ των Συμμχων. 

Διπιστντι τι, ποτ οι ντπλοι π

ιφνησν τον κκλο των Πληοφοιν, 

κυως πβλψν ν μσο συλλογής 

(πως π.χ. τις HUMINT), τ ποτλσμτ 

ήσν κτστπτικ, φο στ λ τ 

κλιμκι π ουσιστικ στοιχ γι τη 

σχδση κι κτλση των πιχιήσων.

ΕΠτΕΚ ΕτΟυργ
Η διφο των δυο μγλων σττη

γν, Μπντλϋ κι Ρμμλ, γκιτι στο 

τι ο πτος, πως λοι οι νττοι στ

τιωτικο των ΗΠ, χ μγλη πιτλική 

μπι κι ήτν σ θση ν ποσγγζι, 

μσ π το δημοκτικ σστημ της 

χς του, στ νττ κλιμκι κι ν 

πιδικι την ικνοποηση των πιτήσων 

των δυνμν του. Το Συμμχικ Συμβο

λιο των Επιτλχν φην πολλ πιθ

ι γι λήψη ποφσων π κττ 

κλιμκι, πως συνβη στη διβση του Ρή

νου. Στις κσιμς ημς της Νομνδς, 

τ συμμχικ πιτλ κλιμκνοντν, μ 

νπτυξη γγς των μχμνων μονδων. 

Ογνωμν πλήως, ντποκνοντν γ

νικ στις πιτήσις, πως φνηκ στις δυο 

μγλτς κσις, τον νφοδισμ κι 

τη Μχη των δννν. Διθτν, κτς 

του κλδου πιχιήσων κι λ κν 
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τα στοιχα (γαφα, κντα συντονισμο 

και συμβολους απ τους λλους Κλδους 

των ΕΔ), που ήσαν απαατητα για τη 

λήψη αποφσων απ κθ διοικητή. Ο 

Μπντλϋ διθτ το σνολο των στοι

χων γι νπτυξη δυο πιτλων, νς 

κυου κι νς ποωθημνου, που του 

φνηκν νγκ κτ την νπτυξη 

μτ την πβση.

ντθτ, ο Ρμμλ, πμνοντς 

κτς του δικττοικο συστήμτος 

της νζιστικής Γμνς, δν χ κμ 

πιοή στην OKW. π τη στιγμή που 

ο Χτλ συννωσ στο πσωπ του το 

πτο πολιτικ μ το σττιωτικ ξ

ωμ, η πιτλική λιτουγ κτυσ 

οιστικ. ντς ο διος πιφυλκτικς 

πνντι στους πιββλημνους π το 

κθστς πιτλς, ποσπθοσ «κ 

των νντων» ν κλψι την πιτλική 

λιτουγ της διοκησής του, στομνος 

νοτ κι ουσιστικν πιτλικν στοιχ

ων. Χκτηιστικ υπήξ το γγονς τι, 

την πμονή της Μχης της Νομνδς, 

κτγήθηκ η Διθυνση ΔΜ Μχης της 

Ομδς Σττιν του, μ ποτλσμ ν 

ππι ν πυθντι σ γωγφικς 

σττιωτικς διοικήσις γι ικνοποηση 

των στοιχιωδστων νγκν υκινησς 

των δυνμν του. σως υτ ν οφλτι 

στην πγη δήλωση του Χτλ τι «οι 

δυνμις του ππ ν ποσκολλντι 

στ σημ μυνς, χως ν κχωον 

οτ σπιθμή δφους, κι κτ συνπι 

δν χιζοντν μσ κνησης». 

Στη δικι της μυντικής ποπ

σκυής, ο Ρμμλ διτξ λη την κτο

γμμή π τη Δν ως τη Νομνδ, 

τις κτς του τλντικο κι τη Μσγιο. 

Εδ τ συνγ, που χτιζν το «Τχος 

του τλντικο», κι πξήγησ τις σκ

ψις κι τ σχδι του. Κτ τη Μχη των 

δννν (Δκμβιος 1944), π την 

κκοκι που μπδιζ τη δση της 

Συμμχικής οπος, ο Μπντλϋ 

πλξ ν λφ οσκφος μ το 

οποο δισχισ διγνι το πδο της μ

χης γι ν φθσι κ που η πουσ του 

ήτν πτητη γι λήψη των νγκων 

ποφσων γι την ξλιξη του γν.

Οι πιχιήσις του Β’ ΠΠ δδξν την 

νγκη ντητς στη διοκηση λων των 

μοφν των πιχιήσων κι κυως των 

λγομνων συνδυσμνων (combined), κι 

την οθτητ του η διοκηση ν διθτι 

λς τις πτητς πιτλικς λιτουγς 

κι ν βσκτι σο το δυντ πλησιστ

 στις πσω δυνμις γι σχημτισμ 

κιβος ικνς γι τις πιχιήσις.

ΕΚΠΔΕυΣ 
Κ ΔΕΞγωγ τωΝ ΕΠχΕρΣΕωΝ

Θ μποοσ ν ιπωθ τι στο μ

σογικ κι δυτικουωπκ θτο 

διξήχθη το σνολο των ιδν των δυν

τν πιχιήσων: σττικν, δυνμικν, 
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αοκνητων, αμφιβων, λιγμο των πυ-

ν, κ.τ.λ. Η ανλυση των πιχιήσων 

αυτν καλπτι κατοντδς χιλιδς 

σλδς μλτν λων των στατιωτικν 

πιτλων στον κσμο. Δν ναι δυνατ 

πα να ποσθσουμ μνο μια διστα

ση: τη σγκιση των νγιν των δυο 

μγλων διοικητν του πδου μχης.

Ο μ Μπντλϋ χ λχιστη 

μπι διοκησης πιχιησικν δυ

νμων στον πλμο, τν νλβ τη 

διοκηση Σμτος Σττο. Βσσθηκ, 

μως, στην κπδυση που χ ποκτή

σι μχι την νξη των πιχιήσων 

π τη φοτηση στις διφος σχολς, 

κι στη γνση που μοισθηκ μ λλους 

ήδη πολ μπιους διοικητς, πως ο Β

τνς Σ Χολντ λξντ. Μλιστ, 

δν διστζι στο βιβλο του ν πιν το 

Βτν σττηγ κι πδχτι τι 

χι μνο διδχθηκ π υτν, λλ ν 

πολλος μιμήθηκ κι ντγψ πιτυ

χημνς νγις του. Η δυνμική υτή 

ποχτι π τη λγμνη πιτλική 

σχολή των ΗΠ, που η πιτυχημνη «ντι

γφή» θωτι ποσν του ηγήτο, 

φ’ σον π υτής κτζτι μι δυνμική 

κι κινοτομική ποδος της σττιωτι

κής πιστήμης. υτ κιβς συνβη κι 

μ τον Μπντλϋ.

Ο Έβιν Ρμμλ κολοθησ διφο

τική πο. δη π τον ’ ΠΠ χ 

διτλσι διοικητής μονδς, οισμνς 

φος πολ μγλυτου μγθους π 

την συνήθως ποβλπμνη γι το βθ

μ που φ. Στο μτωπο των λπων 

του πονμήθηκ πσημο νττου 

ξιωμτικο. Κτ την κση των πο

στμνων του, πδιξ πωτοβουλ κι 

υστοφ που συντλσ ποφσιστικ 

στο θμβο των γμνικν δυνμων. 

Στο μσοπλμο, δν πομκνθηκ π 

τη διοκηση μονδων που διτηήθηκν 

σ υψηλή πιχιησική τοιμτητ, λγω 

των τομκτικν σωτικν ποβλημ

των της Γμνς υθς μτ τον πλμο 

κι στ π την οικονομική 

κση του 1929. τν, δηλδή, 

ο Ρμμλ νς τοιμος ηγτης 

γι τον πλμο, που ξσπσ το 

1939. Δν πμιν, π τ

τ, μτκνητος στις ιδς κι 

νητικς στις ξλξις. «Έκτισ 

πνω στην ιστο του το οικο

δμημ των θιμβων του». 

Η θωητική κι πκτική κ

ττιση, λοιπν, χι ξ γι τον 

ηγτη στις πιχιήσις, μνο φ’ 

σον υτ το πλθν ποσφ

ι τις γνσις γι ντιμτπιση 

των θμτων του πντος κι 

ποτοιμζι τις νκς του μλ

λοντος. Οι μτπιστοι, πως 

ο Σττχης Πτν κτ το 

Β’ ΠΠ, ποτλον την ποσω
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ποποηση της ββαιης αποτυχας, αφο 

τα γγοντα ξπνον πντοτ αυτος 

που απλς μιμονται ατλς τους λλους 

ή «κολλον», ανομνοι να ποσπ-

σουν την ποσωπική τους ιστοα.

ΔΟΚτΚ μΕρμΝ
Κατ τη δικια του Β’ ΠΠ πιν την 

σοδο των ΗΠ στον πλμο, η θω 

ήθλ τους πιχιησικος διοικητς 

ν μην σχολοντι μ τη διοικητική 

μιμν (ΔΜ), την οπο διτηοσν 

οι νττς διοικήσις, μ γμμς πι

κοινωνιν που κολ πιμηκνοντν, 

μ ποτλσμ ν ποκλον κμη 

κι πση των πιχιήσων μχης. π 

την λλη πλυ, ινων πκτική χ 

πιβλι κττμηση της ΔΜ σ π μους 

δστηιτητς, κθμ των οποων 

υποστηιζτν μ διφοτικ τπο 

κι χι πντοτ μσω της συνδυσμνης 

σττιωτικής οδο «φοδισμο/νφο

δισμο/συντήησης». 

Χκτηιστικ πδιγμ υτής 

της νοοτοπς, που φμοσ συστημ

τικ μχι το τλος του πολμου η νζι

στική Γμν, υπήξ η λιτουγ της 

π τπου γος τοφμων, μ γγνς 

δυσχις στη διτοφή ξνων σττυ

μτων λλ κι στήσις στον τοπικ 

πληθυσμ που συνήθως κτληγν σ 

λιμ. Την πική υτή μπι δοκμσ 

ο λληνικς λς στη δικι κυως 

του 1ου τους της τιπλής κτοχής, τν 

μνοντν τυτχον οι πιχιήσις 

του ξον στην τως ΕΣΣΔ κι στη Β

ι φική, κι οι πνιχο ποι της 

λληνικής γωγς κτσχθηκν γι 

τις δυνμις του Ρμμλ κι τ κτοχικ 

σττμτ.

Μ τη γνωστή υχι στη δικνηση 

μγλων ποσοτήτων δι του τλντικο, 

μτ την ξλιψη του γμνικο υπο

βυχικο κινδνου, οι δυνμις των 

ΗΠ νφοδιζοντν σ μσ, υλικ κι 

φδι σχδν κτ’ υθν π τις πη

γς, πγωγικς κι βιομηχνικς των 

ηπιωτικν ΗΠ. Η πολυση υτή 

ξσφλιζ ουσιστικ κι την τυποπο

ηση, γγονς νπκτο γι τον ξον. 

Η κλιμκωση σ βθος του συστήμτος 

ΔΜ πχ γνικ πκή υποστήιξη 

σ θμτ ποθμτων, ντλλκτικν 

κι συντήησης. 

Π ττ, οτ οι δυνμις του 

Μπντλϋ πφυγν τις δυσχις 

π την πιμήκυνση των γμμν πικοι

νωνιν, κυως το πβλημ των κυσ

μων που κφοτνοντν στις κτς της 

Νομνδς, πγμ που οδήγησ στην 

πκτική κινητοποηση των μονδων 

μχης το φθινπωο του 1944, λγο πιν 

ισλθουν στο γμνικ δφος.

Ο Ρμμλ κτ τις πιχιήσις κι στη 

Βι φική κι στη Δυτική Ευπη στ

ήθηκ κθ κνονικο νφοδισμο. Οι 

μκς θλσσις γμμς πικοινωνιν 

π την τλ κι την Ελλδ πος την 

φική ήτν κτθιμνς στην υποχή 

του Βτνικο Νυτικο. Η λλιψη μ

σων διλισης του πτλου κθιστοσ 

χηστς τις πτλιοπηγς της Βις 

φικής κι πβλ τη δικνηση κυσ

μων π τη θλσσ. Κτ την ποδο 

των μχν μτ το Ελ λμιν, νντι 

πιτήσων 2000 τνων, φθσν κι 

διτθηκν μνο 45! Κτ την ποχή της 

Νομνδς, η OKW διν ποτιτητ 

στο ντολικ Μτωπο, μ ποτλσμ οι 

δυνμις του Δυτικο ν λμβνουν ψιχ. 

Ένντι πλις χιλιδων μτων, στις 

τθωκισμνς δυνμις στη Δση, το 

Γμνικ Επιτλο διθσ μνο 70 μσ 

μτ. Γι τους Συμμχους, η ντητ 
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διοκησης και ο σωστς καθοισμς των 

ποταιοτήτων ξασφλισ αποτλσμα

τική και αποδοτική ΔΜ.

ΣχΕΔΣ ΕΞΟΠΣμωΝ
Συναφς ναι το ιδικ αντικμνο 

των αναγκαων υλικν μχης και υποστή-

ιξης, για τα οποα υπήχ πσης διαφο-

τική ποοπτική των δυο ξταζμνων 

πλυν. Οι Γμνο ποσβλπν στην 

λμτδη ισγωγή νων «υππλων», 

που πνιλημμν υποσχτν ο Χτλ. 

Έτσι κθυστοσ η κνονική πγωγή 

των υλικν κι μσων, που ήτν πιτκτι

κ γι τις τχουσς πιχιήσις. Η κι

η κηξη του πολμου ποηγήθηκ της 

διθσης τχνολογικ ξλιγμνων υλικν 

που θ ντπν την νητική νλογ 

σ βος των Γμνν, σ ους ποσω

πικο κι ξοπλισμο. 

Τ υτκη υποβχι, τ ιωθο

μν οσκφη κι οι πυλοι Φου (V) 

1 κι 2, οι υσθητς νκς κι η συνθτι

κή βνζνη, μζ μ το κτστοφικτο 

λων των πλων, την τομική βμβ, τ 

μινν στ σχδι γι τους Γμνος 

ή, τν διτθηκν, ήσν κττ σ 

ιθμ κι ποτλσμτικτητ γι ν 

κνουν την ξλιξη του πολμου. Μνο 

τ κι μτ μχης, πως ο διβητος 

«Τγης», πήχθησν σ πκή ιθμ 

κι στον κτλληλο χνο, λλ η μζική 

τους διθση στο ντολικ Μτωπο ν

ντι των ξλισσμνων σοβιτικν σις 

«Τ» ήτν στοχη. Μνο στη Δση, πκ

τησν νντι των υποδστων των ΗΠ, 

πως τ «Σμν», λλ ο πιοισμνος 

ιθμς τους οδήγησ σ πγμτικ 

κτκλυσμ τους π τις υπτς συμ

μχικς δυνττητς.

π την λλη πλυ, οι ΗΠ ξκνη

σν το Β’ ΠΠ μ σοβ μιονκτήμτ σ 

σγχονο πολμικ υλικ, που γήγο 

ξπσθηκ π το τχνολογικ πλον

κτημ κι τους νξντλητους πους. 

Τ μποικ πλο «Λμπτυ», τ θω

κισμν κι μγλης κτνς οσκφη 

μχης (κτδιωκτικ κι βομβδιστικ) 

κι μτφον, τ στοιχ Πυοβολικο, 

κ.τ.λ., πήχθησν σ πκή ιθμ κι 

κτλληλο χνο. Ενι, ββι, γνωστή η 

πληθ μσων των δυνμων των ΗΠ, 

που μνο ντπλο χ την πτηση 

γι σωστή υποστήιξη κι νφοδισμ, 

πγμ που πιβυν υπμτ τις 

γμμς νφοδισμο κι συντήησης.

Τ μτπισθν ποδικνοντι το διο, 

ν χι πιο ουσιστικ, μ τ πσω σον 
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αφο στους ξοπλισμος. Η σχδαση 

ππι να μπο να ποβλπι, να αποκτ 

και να διαθτι τον ξοπλισμ, τα μσα 

και τα υλικ που ναι απαατητα για την 

γκαιη και αποτλσματική διξαγωγή 

των πιχιήσων. Στην ξταζμνη π-

πτωση χι αποδιχθ τι, αν ο Ρμμλ 

διθτ κατ την πολαση πος λξν-

δια ή κατ την μυνα στις ακτς του 

τλαντικο τα υλικ, που μ διοατικτητα 

και ποβλπτικτητα χ απαιτήσι απ 

τους ποσταμνους του, πιθανν η ξλι-

ξη να ήταν διαφοτική. Μια μγαλτη 

υκινησα στην πθση στις μσογιακς 

ακτς ή μια αποτλσματικτη μυνα στις 

γαλλικς ακτς στα χια του στατηγικ 

ιμου Ρμμλ θα φναν σ δινή θση 

τη συμμαχική ηγσα. λλ, για ακμη μια 

φο, η πανοια του Χτλ υνησ τον 

λθο κσμο.

υΠΟΣτρΞ μχΣ 
Κ ΕΔΚΕΣ ΕΠχΕρΣΕΣ

Κατ το Β’ Πγκσμιο Πλμο σχημ

τοποιήθηκ η πολμική ογνωση των 

χσων δυνμων, που μσω του Ψυχο 

Πολμου φθσ στις ημς μς. Οι Ρμ

μλ κι Μπντλϋ νι π τους πτους 

διοικητς στο πδο μχης, που διθτν 

υπ τις διτγς τους δυνμις υποστήι

ξης μχης κι ιδικν πιχιήσων. Οι 

λλψις στην πλητητ των δυνμων 

υτν οφλοντν στο τι το δγμ κι η κ

πδυση γι το ντικμνο υτ δν χν 

νπτυχθ μχι την κηξη του πολμου. 

π τη λογική της μζικής χησιμοποησης 

μσων του ’ ΠΠ, υπήξ μι δμτική ξ

λιξη στην πιλκτική φμογή του κτλ

ληλου μσου στο σωστ χνο. Ειδικτ, 

οι σημντικτοι τομς σγκισης των 

δυο μγλων σττηγν, στους οποους 

νφμστ, νι οι ξής:

 υποστριξ Πυρς
Κτ τον πλμο υτ, η χησιμοποη

ση των μσων της υποστήιξης πυς (Πυ

οβολικ μχης, ντιοποική μυν, 

λμοι, ντιμτικ) δοκιμσθηκ γι π

τη φο υπ συνθήκς νπτυξης μγλων 

ποστσων σ μικ χνο (μφβις πο

βσις, κνηση πος τ πσω π πολλ 

χλ.μ.) κι τ συμπσμτ της κλυψν 

κι την ποδο του Ψυχο Πολμου. Δυο 

θμτ πσχλησν τσο τον Μπντλϋ 

σο κι το Ρμμλ: το πτο φοοσ 

στη διθσιμτητ του κτλληλου πλου 

σ τπο κι χνο, το δτο στον λγχο 

της 3ης διστσης, κθς το οποικ 

πλο νπτυσστν τχττ. 

Ο Ρμμλ πλ κμτλλθηκ τις 

υπχουσς δυνττητς των γμνικν 

Ενπλων Δυνμων. Γι πδιγμ νπτυ

ξ φοητ Τ (τους πφημους «κυνηγος 

μτων») πλυικ στις πολνουσς 

τθωκισμνς δυνμις του κι τ / 

«Φλκ» των 88 χλστ σ διπλ λο, Τ κι 

Πυοβολικο Μχης. Σ οισμνς πιπτ

σις, πως πονφθηκ, η υποστήιξη 

π το ΠΒ των λλων Κλδων ή των ΕςΕς 

ήτν νπκτη.

ντθτ, ο Μπντλϋ διθτ φθον 

οπλικν συστημτων, στη σχδση πολ

λν π τ οπο χ συμβλι κι ο διος 

ποσωπικ, κι μσω του συστήμτος διο

κησής του χ μση πφή μ τ μσ, 

που χιζτν γι ν υποστηξι ποτλ

σμτικ τις πιχιήσις των δυνμων λιγ

μο. Στο σημο υτ, θ ππι ν τονισθ 

το πβλημ της συμβττητς (υτο 

που τ κλομ διλιτουγικτητς) 

των μσων πικοινωνιν των Συμμχικν 

Δυνμων. Η δυνμ ν κλσι γκι 

ο θλκς της Φλζ, λγω συνννοησς 

μ τους Βτνος, πτψ τη διφυγή 

μγλου γκου γμνικν δυνμων, γγο
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νς που πιμήκυν το χνο καταστοφής 

του χθο.

Πντως, κβι των πυν δν πιτ

χθηκ ποτ. Σ κτοντδς πιπτσις, 

π τις ποσγμνς νγις των δυο, 

υπ ξτση, διοικητν, μγλς πλις 

σ ποσωπικ κι κτστοφς σ υλικ 

κι υποδομή ποκλήθηκν π δλφοκτ

ν πυ, μ χκτηιστικτη ιστο, 

κνη του «τπητ βομβδισμο» στη 

δυτική Γλλ το 1944. Η σχδση πο

βλπ ισοπδωση των γμνικν θσων, 

ντολικ μις νλυτικ κθοισμνης 

γμμής. ντ υτο, κτοντδς Συμμ

χων ξοντθηκν, κθς τ πυ της ο

πος κι του Πυοβολικο ισοπδωσν 

τις θσις «ιππστ» (κι π τις δυο πλυ

ς) της γμμής, λγω κκής ντιγφής 

του διφνος π κποιο πιτλή.

 Ευκινσα και μυντικ Οργνσ
Το Μηχνικ Μχης ξσφλισ μι 

θση στην ξλιξη της πγκσμις ιστο

ς, φο ποσπσ τη σττικτητ του 

γν του ’ ΠΠ, κι ποδχθηκ ο οδη

γς των δυνμων μχης κι π τους πιο 

ποφσιστικος πγοντς στην ξλιξη 

των πιχιήσων. 

Ο Ρμμλ δοκιμσθηκ πιτυχς κι 

στις δυο μοφς: κι στη Γλλ κι στη 

βι φική ξιοποησ τις δυνττητς 

υκινησς γι την τχ ποθηση, μ τη 

χησιμοποηση τσο μσων γφυοποις 

σο κι κκθισης των ιπων (που 

χ ποκλσι η Luftwaffe) μπς π 

τις πολνουσς δυνμις. Στον διο 

ντθηκ κι το δυσχς κθήκον της 

μυντικής ογνωσης του «Τχους του 

τλντικο». Δθηκ ήδη, μ τη βιογφ 

του, η πιγφή των ποσπθιν του κι 

η συστημτική δολιοφθο, που του πο

κλοσν οι συντνιστς ποφσις της 

OKW κι του διου του Χτλ. Σ μι ποχή 

που κλιποσ γι μικ κυβικ τσιμ

ντου γι τ οχυωμτικ της ομνς 

(που τλικ ποβιβσθηκν οι Σμμχοι), 

ο «Ογνισμς Τοντ» το χησιμοποιοσ 

γι την κτσκυή πουλων σ βλς 

ηγτν του νζιστικο κθσττος. Τ συ

στημτικ νυτικ γ, πως στο Σιν Ν

ζ, υπήξν πιο ποτλσμτικ κι υτ 

φνηκ π την πολμηνη ντστσή τους 

κι μτ την υπβσή τους π τ συμ

μχικ σττμτ. Ο Ρμμλ πσβυ 

την ποστσ των κτν μ κτλληλς 

οχυσις, σ συνδυσμ μ ποστσ 

των χων πιθνής πβσης στο 

σωτικ, γγς οποική κι νυτική 

υποστήιξη, κι υκνητς φδς στην 

ξη, ικνς ν κδηλνουν μσ κι πο

τλσμτικ ντπιθσις, μ ποσβολή του 

πιτιθμνου στη θλσσ.

Ο Μπντλϋ, ντθτ, βθηκ κτ’ 

υθν στη φση των πιθτικν πιχι

ήσων των Συμμχων. Έτσι δν χουμ 

στοιχ ιστιμης σγκισης σ θμτ 

μυντικής ογνωσης. Στον τομ της 

υκινησς δν φνηκ ν διθτι την υ

φυ του ντιπλου του. τν ξιτικ 

συντηητικς κι ποσκτικς. Η ποθη

ση του Μηχνικο υπήξ γή κτ την 

πβση, στντς τους πιτιθμνους 

π την πιθυμητή σφλι στην κτή. 

Η χησιμοποηση «μπκλοτοπιλν» 

(κηκτικν ξουδτωσης οχυωμτι

κν κι συμτοπλγμτων) χ φθ 

κτ κιο λγο στο Πζικ. Πολλ γ 

ποστσς δν υλοποιήθηκν κτ την 

πολση, μ ποτλσμ πολτιμ στοι

χ ν νι κτθιμν. Κτ τη μχη των 

δννν (ικν), οι Γμνο λγο λιψ 

ν κτλβουν φλκτς ποθήκς κυσ

μων των ΗΠ στ ι του μτπου, ν η 

γφωση του Ρήνου υπήξ πον κθ
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ής τχης.

σοπη 

ανπτυξη του Μηχανι-

κο δν πιτχθηκ υπ τη 

διοκηση καννς των δυο για διαφο-

τικς αιτς. Μια διαφοτική υκινησα ή 

αμυντική ογνωση πιθανν να αποδικνυ-

ταν καταλυτική για την ξλιξη των γγον-

των. Θα ππι να τονισθ τι καμα πκτια 

και γαμμική μυνα δν κατστη δυνατ να 

διατηηθ χως λγχο των μτπισθν και 

πλήη αοποική και ναυτική υποστήιξη, 

τσο κατ τη γμανική πολαση του 1940 

σο και τη συμμαχική απβαση και απλυ-

θωση της Ευπης το 1944-5.

  3 Διστασ
Καννας των δυο ξταζμνων ποσω-

πικοτήτων δν διατλσ διοικητής διακλα

δικής δναμης μ τη σγχονη ννοια του 

ου. λλωστ, οι αντατοι σμμαχοι και 

γμανο διοικητς του Β’ ΠΠ δν ήσν μ

σ διοικητς των σττιωτικν, νυτικν 

κι οποικν μονδων. Επ πλον, ν 

μγλης σημσς μσο του σγχονου πο

λμου, το λικπτο, βισκτν στη φση 

νπτυξής του κι δν διτθηκ πιν τον 

πλμο της Κος. 

Ο Ρμμλ, σ γνικς γμμς, δι

φοοσ γι την ποτλσμτικτητ 

της οποικής ισχος, ν κι κμτλ

λυτν τις δυνττητς τους γι συλλογή 

πληοφοιν. Στο μτωπο της Γλλς 

κινδνψ πολλς φος ν χτυπηθ π 

τη Luftwaffe, φο πολυν πιν την 

ση των πυν.

Στην φική, η ξιοποηση του οπο

ικο μσου υπήξ ικνοποιητική μχι 

το κλοκι του 1942. Η υποχή των 

Συμμχων στον , που ξκνησ π 

«το τλος της χής» (πως ποκλοσ 

ο Τστσιλ τη μχη του Ελ λμιν), δι

τηήθηκ μχι το τλος. Η πουσ των 

μονδων του Γκιγκ ήτν χκτηιστι

κή κτ τη σγκουση στη Νομνδ. 

Ο διος ο Ρμμλ υπήξ τλικ θμ της 

λλιψης οποικής υποστήιξης κι την 

πλήωσ μ το β τυμτισμ του.

Ο Μπντλϋ νγνισ υθς ξ 

χής τις δυνττητς της οκνησης 

κι ποθησ σημντικ τη δημιουγ 

οκνητων κι ομτφμνων δυ

νμων, πως η 82 Μχ. πτησ τη 

ψη λξιπτωτιστν πσω π το «Τχος 

του τλντικο», ζήτησ την πκτηση 

τοπικής οποικής υποχής, ογνωσ 

ομτφος κι χησιμοποησ το 

οσκφος ως «χημ διοκησης» γι κνη

ση στο μτωπο. πήξ ο θμλιωτής του 

σγχονου δγμτος της «3ης Διστσης», 

την οπο πβλ κτ τη σχδση των 

Βετανικ αεοσκφος
 Σπιτφιε



Όμαρ Μπράντλεϋ & Έρβιν Ρόμμελ

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 55

πιχιήσων στην Κοα και στα πλασια 

της αχικής ογνωσης του ΝΤΟ.

 Επικοιννς
Συστημτική μλτη του ντικιμνου 

των πικοινωνιν δν πιχιήθηκ πιν 

την κηξη του Β’ ΠΠ. Κι οι δυο ντπ

λς συμμχς δν πνδυσν πολλ στον 

τομ υτ, κμη κι μτ την μφνιση 

πολλν μγλων ποβλημτων συνγσ

ς κι συντονισμο, κυως μτξ των Κλ

δων των ΕΔ κι των μονδων διφοτικν 

θνικοτήτων. Ο Μπντλϋ νφι την 

πγυση διλυσης κν συμμχικν 

οσκφν νω του χου πβσης 

στη Σικλ, λλψι πκος πικοινων

ς μ τ φλι οποικ μσ. Ο Ρμμλ 

κλιν τους συμτους των πσω μ

των κτ το «πυ κι κνηση»! Οι Γμνο, 

μσ στην τλ του κτκτητικο τους 

πογμμτος, στοσν πολλς φος 

τις μχιμς τους μονδς π πικοινω

νικ μσ, που διθτν λλο. στοικ 

πμνι το δμ των πσω μονδων 

στο ωσικ μτωπο, που δν διθτν 

διογωνιμτ γι πισήμνση κντων 

πικοινωνιν των χθικν σχημτισμν, 

τν τ πισστ π υτ βσκοντν 

σ κτιλημμνς χς γι νκλυψη 

δικτων συμτων των ντιστσικν, 

πως στην θήν.

δη ξηγήθηκν πολλς πτυχς, που 

υπήξ ποτυχ των δυνμων τσο του 

Ρμμλ σο κι του Μπντλϋ, λγω 

δυνμς των πικοινωνιν. Οι Βτνο, 

που χν ποωθήσι την κμτλλυση 

του ηλκτομγνητικο φσμτος σ μ

γλτο βθμ π τις ΗΠ (π.χ. ντ, 

μσ ονυτικής συνγσς, νθυπο

βυχικ), φλγν κποι μυστικ τους 

ζηλτυπ κμη κι πνντι στους Συμ

μχους τους κι τ μλη της Κοινοπολιτ

ς. Κλσικ μσο πικοινωνιν, το φοητ 

τηλφωνο (walkietalkie) που τσο διφη

μστηκ μ τις πολμικς πγωγς του 

κινημτογφου κι της τηλσης, δν 

υπήχ στην πιτομνη κτση. Οι φο

ητο σμτοι ήσν ξιτικ βς 

κι κτλληλοι γι πος κι κινήσις 

πζή σ μγλς ποστσις. Η ποχή της 

πικοινωνς, πως κι του λικοπτου, 

χισ μ τον πλμο της Κος, που 

μιθηκν οι ιθμο του διθσιμου 

ποσωπικο κι πιτήθηκ μγλτη 

πικοινωνική υκμψ των μχιμων μο

νδων, ιδως του Πζικο. 

 γνας Εντς Πλν
Η μγλη κτση των πολμικν μτ

πων, δν φησ πκτς πολλς πλις, 

που βθηκν στο πσμ ντιπλων 

σττυμτων. υτ οφλτι κι στη 

«φτχι» των οδικν κι σιδηοδομικν 

δικτων της ποχής κνης, που διχο

ντν π το κντο πυκνοκτοικημνων 

πιοχν, την λλιψη πιμτικν πο

σβσων κι την ξιοποηση της πουσ

ς των μχων γι συγκλυψη χθικν 

διοικήσων. Σκληο βομβδισμο π 

οπο κι μσ πυς δφους μτ

τψν κτοντδς πλις σ σωος ι

πων. Οι πολνουσς δυνμις σπνι 

πκμψν ολοκληωτικ κποιο στικ 

συγκτημ κτ την κτληψη π τον 

ξον ή κτ την πλυθωση π τους 

Συμμχους. Μι φινή ξση ήτν το 

Λββ της Γλικς (Ουκνς). 

Οι Γμνο σττηγο βλπν τις π

λις κυως ως μπδι, τ πι των 

οποων θ ππ ν κθσουν γι ν 

ποχωήσουν (Λουβν Βλγου), ή ως μ

γλους σττνς των ντιπλων, που θ 

ππ ν κτστψουν (Στλιγκντ). Η 

νκήυξη πλων ως νοικτν (Πσι, 
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Ρμη), ανοχωτων (θήνα) ή λθων 

(Μασσαλα, Οδησσς) δν πτψ οι

σμνς φος την κτστοφή, κυως 

των ποσβσων σ υτς (κνλιν, 

ολιμνων, νυτικν λιμνων, κντικν 

σιδηοδομικν στθμν, κ.τ.λ.). Κι δν 

νφμστ στην κθ ποσβολή 

στχων σ πλις π οποικ μσ 

σττηγικο βομβδισμο.

π πλυς χσων πιχιήσων, 

οι πισστς πλις δν ντιστθηκν 

σ πολνουσς δυνμις. Συνήθως, οι 

πολιτικς χς σπυδν ν πδσουν 

την πλη σ συμβολική τλτή. μως, ν η 

πλη ποτλοσ σημο στήιξης μυντικής 

τοποθσς, στην πλιοντητ των πιπτ

σων κολουθοσ κτληψη μ κνηση π 

δμο σ δμο ή κι π σπτι σ σπτι.

Ο Ρμμλ πσβυ την υπβση κ

τοικημνων τπων, ν μλιστ κτιμηθ 

τι το μγθος των πλων κτ το Β’ ΠΠ 

ήτν πολ μικτο των σημινν. Μ 

δση ιπποτισμο πβλ μλιστ τη στ

τοπδυση των δυνμν του κτς πλης. 

Στη Νομνδ κμτλλθηκ τις ξοχς 

κι στην ημο την «νση» των κτσων, 

που ήτν πγμτικ «γνο» στ σχ

δι του. Δυο φος μχι την ήττ στο Ελ 

λμιν, γνησ τ σημ στήιξης, που 

ποτλον οι πλις, κι πολσ στ μ

τπισθν του χθο. ντθτ, μυντικ 

στη φση του γν του 1944, ογνωσ 

μ κωλμτ τις ξοχς, υποχνοντς 

τους Συμμχους ν διχοντι π κτοι

κημνους τπους, πγμ που πιβδυν 

σημντικ την κνησή τους. Η πλη Κν 

κθυστησ τους Συμμχους π 10ήμο, 

χι μνο ντστσης των Γμνν, λλ 

κυως λγω της συσσυσης χλσμ

των, που πκλιν κθ ξον κνησης. 

Ο Μπντλϋ ντιμτπισ ντστοιχ 

ποβλήμτ, μ πμοιο τπο. Διπ

στωσ γήγο τι χ ν ντιμτωπσι 

σι μγλων πλων, λλ κι χωι 

χτισμν κτ μήκος οδικν ξνων, ικν 

ν ντψουν κθ σχδισμ κνησης. 

Στ σχδι του πιλμβντν η π

σχση των πλων κι ξουδτωση των 

γμνικν φουν σ υτς. υτ ήτν 

γνικ φικτ στις πδιδς κι τις ήμους, 

χι στις οινς ζνς της Τυνησς κι των 

δννν. Ττ, θυμήθηκ την κπδυση 

στη Σχολή Πζικο. Ξχισ μονδς ιδι

κ γι γν ντς κτοικημνων τπων. 

Στις μονδς υτς διθτ ποσωπικ ι

δικυμνο στην ξουδτωση λθων 

σκοπυτν, διβιβστς κι μηχνικ. Π

ντως, π το βιβλο του «Ημολγιο Ενς 

Σττιτη» ποκπτι το συμπσμ τι 

η ντστση των γμνικν φουν στις 

πλις, κυως στην δι τη Γμν, δν 

ήτν τσο μγλη, σως λγω της κτστο

φής τους π τη Συμμχική οπο, την 

πτση του ηθικο κι την λλιψη υποστή

ιξης ΔΜ. Ο βιογφος του, Κλη Μπλ, 

λγι τι ο Μπντλϋ δν ήθλ ν χ 

την τχη του Ζοκωφ κι λλων σοβιτικν 

σττηγν, που πολμησν στο Στλιγκ

ντ, το Λνιγκντ, το Κβο κι τλος το 

Βολνο. Οι πλις των Σοβιτικν σ 

γνς ντς πλων ήτν ττπλσις 

π μχς στην πιθο. 

λθ, μως, κι γι υτν η μυντική 

δοκιμσ: μσ στους πγους του Δκμ

βου 1944, στην ομχλη των δννν, 

γμνικ σττμτ ξχθηκν π τις 

ξοχς πος το Μλμντ, την Ουφλζ κι 

λλς βλγικς πλις. Οι δυνμις πτης 

γμμής του Μπντλϋ, πιθτικ ογνω

μνς, χν συντιβ  ο χθς μως ήτν 

υποχωμνος ν κολουθήσι στικ 

δομολγι. Ο Μπντλϋ μθ μ σκλη

 τπο τις δυνττητς μυνς που πο

σφουν οι πλις. Το νφι σ οδηγς 
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του πος τις δυνμις των ΗΠ, υπ την 

ιγδ του ΟΗΕ στην Κο. κμη κι το 

βοηθητικ ποσωπικ (μγιοι, κους, 

γφς, κ..) κλήθηκ κι στμτησ τλικ 

την τλυτ γμνική ντπθση. 

Ο γνς ντς πλων υπήξ φο

μή μγλου γχους γι τους δυο πολμ

χους. Τ γγοντ δν τους νπλξν π

ισστο, λλ κι οι δυο νγνισν 

τ πλονκτήμτ κι μιονκτήμτ του 

γν, κθς κι τις βττς συνπις 

που συνήθως υφστντι οι πιτιθμνοι.

 Στρατιτικ Προσπικ και μαχοι
Σπνι ν πολμικ θτο κτλμ

βνι ημς κι κτοκητς ζνς. Στη 

δικι του Β’ ΠΠ, λχιστς πιχιήσις 

διδμτσθηκν σ πιοχς μ λχιστη 

πυκντητ πληθυσμο, πως η ημος της 

βις φικής κι οι ζογκλς της πω 

ντολής. Κι πλι, πως ξηγήθηκ στην 

ποηγομνη πγφο, η σττηγική 

θση των κτοικημνων τπων υποχων 

τους μπολμους ν νμιχθον κι ν 

ζήσουν μ τον μχο πληθυσμ.

Οι νζιστικς θηιωδς σ βος των 

κτχμνων λν κι κυως σ βος 

των Σλβων, των Εβων, των θγγνων 

κι σων ποκλοσν, σμφων μ την 

κοσμοθω τους, ως μιονκτικος κι 

νμλους, κτδικστηκν γι πντ π 

την πγκσμι συνδηση. λλ οι θηιωδς 

υτς διπχθηκν κυως στ μτπισθν. 

Στ πδ των μχν, σπνι οι δυνμις 

πολβινν ν νμιχθον μ τον ντπιο 

πληθυσμ π πολ. μως, οι πισιτιστικς 

νγκς κι οι πολμικς κτστοφς ν

πφυκτ ποτλοσν ντικμνο ποβλη

μτισμο γι τους μζονς διοικητς.

Ο Ρμμλ δν ήτν διοικητής θτου 

κτ τη γδ πολση του 1940. Μ

νο στην ποδο της φικής του πο

κλφθηκ γι πτη φο η πτηση 

γι συμβωση μ τους τοπικος μχους 

πληθυσμος. Οι Βδουνοι της Στης κι 

της Κυηνκής τφν φιλικ ισθήμτ 

πος τους Γμνος, γιτ πστυν τι θ 

τους πλλσσν π τους διπσωπους 

Βτνος, που τους χν ποδσι μτ 

τον ’ ΠΠ κι τους χν μτφι π την 

οθωμνική στην ιτλική κυιχ, ν δν 

χν πδσι τη Μση ντολή (Πλι

στνη, Φοινκη κι Συ) γι δημιουγ 

νξτητου μουσουλμνικο (βικο) 

κτους. Π ττ, οι ποι της ήμου 

ήσν λχιστοι κι πολ σντομ οι Γ

μνο κι οι τλο σμμχο τους φησν 

τον τοπικ πληθυσμ ν λιμοκτονήσι. Η 

θση του Ρμμλ ήτν δυσχής. Ο διος 

ήτν ντθτος στην κκή μτχιση του 

μχου πληθυσμο κι των ιχμλτων, 

πως πδιξ μ την ππτωση του Το

μποκ. μως, πσω π το Ρμμλ υπή

χ μι σττι π κομμτικος πγς 

κηφήνς, που διχιζοντν τους ντπιους 

πους κτ το δοκον. 

Η μτφοική ικντητ των Γμ

νν ήτν μηδμινή στη Μσγιο, που 

κυιχοσ ο Βτνικς Στλος που 

νισχυτν π συμμχικς μονδς, πως 

τον Ελληνικ Στλο που χ διφγι στη 

Μση ντολή. Έτσι, κι οι λιγοστο ποι 

που μτφοντν π την Ευπη γι τις 

δυνμις του ξον στην φική, δν θ 

δδοντν γι ικνοποηση νγκν του μ

χου πληθυσμο. Πολ σντομ, οι Βδουνοι 

γκτλιψν τους Γμνος, ποχησν 

στ σφλή της ήμου κι σχολήθηκν 

μ το «πλιτσικο» κι πος τις δυο μπλ

μς κτυθνσις. Ο Ρμμλ δν λησμνησ 

το μθημ της φικής. Κτ το χνο της 

μυντικής ποτοιμσς στο «Τχος του 

τλντικο», κτθωσ ν μισι την 

ντονη πουσ των γμνικν μυστικν 
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υπησιν και να αξιοποιήσι τον ντπιο 

γατικ δυναμικ για τα γα αμυντικής 

οχωσης. Οι δολιοφθος π γτς κι 

κτδομς μπο ν φνν στ πδι 

του την «Γκστπο», λλ σ γνικς γμ

μς η ζωή των μχων υπ τον Ρμμλ ήτν 

κλτη π λλο. σως κι σ υτ το 

γγονς ν βσσθηκ ο μθος του «νθ

που Ρμμλ», π’ τι υπήξ χι μνο ο 

γπημνος σττιωτικς του Χτλ, λλ 

κι κποι στιγμή, ο πσπιστής του.

Ο Μπντλϋ μπήκ στον γν στο 

τλος της κσττς της Βις φικής. 

Έδσ σ μι πιοχή, που υπήχ πο

ηγουμνως η ογνωμνη δικυβνηση 

του Βισσ. Έτσι, τ συμμχικ σττμτ, 

κτς π τη οή νφοδισμο, γι την 

οπο οι ΗΠ νι δισημς, μποοσν 

ν βσισθον σ γχις πηγς υπ τον 

λγχο γλλικν τοπικν χν. Το υπ τον 

Μπντλϋ ποσωπικ νπλκη μ τους 

μχους, κυως κτ την κσττ στη 

δυτική Ευπη. Ο Μπντλϋ χ ν ντιμ

τωπσι μι πσημη πολιτική των ΗΠ (που 

ν ολγοις υποδυλιζτν κι π τον Τσ

τσιλ), που ήθλν τη Γλλ ν πσι υπ 

συμμχική κτοχή, πιν γκτστθον 

κι πλι πσημς γλλικς χς. Στ πο

γφυμτ της Νομνδς, οι σκλης 

συγκοσις κ του συστδην κτστψν 

λους τους τοπικος πους την κσιμη 

ποδο του θισμο του ουνου 1944. 

Έππ, λοιπν, κτ τη σχδση της ΔΜ 

του θτου, ν ποβλφθον κι φδι 

γι τον ντπιο γλλικ πληθυσμ. 

Η γδ πολση στη Γλλ δν 

πιβυν πιτω τις σττιωτικς δυν

μις μ την υθνη πνοις κι διτοφής 

του πληθυσμο. Ο Μπντλϋ, πντως, 

στήιξ την φιξη της γλλικής διοκησης 

υπ τον Ντ Γκωλ, πγμ που ξσφλισ 

χι μνο την υτκι διτοφής του το

πικο πληθυσμο, λλ κι την σφλι 

των μκν γμμν νφοδισμο μσ 

π την κτστμμνη π τον πλμο 

χ. Η πολιτική Μπντλϋ, ποσγιωμ

νη κι ουσιστικ ντθτη πος την οξ 

ντιντγκωλική στση του ζγχου ή 

τις ψυχοπολμικς «κονς» του Πττον, 

πτψ στη δυτική Ευπη ν κμτλ

λυθ κι τους ολγους γχιους πους 

του θους του 1944 κι ν μην ποκψι 

λιμς το β χιμν του 194445. 

υτή η πγμτικτητ τυχ σωστής 

ξιολγησης π τον χηγ του Γνικο 

Επιτλου των ΗΠ Τζωτζ Μσλ, που 

πμιν ν πμνι ο Μπντλϋ στη Γ

μν μτ την νκωχή. Ο Μσλ γτ

, ως πουγς της Κυβνησης Τομν, 

πτιν τον Μπντλϋ γι συντονιστή της 

ποσττυσης των ΕΔ των ΗΠ κι χιιστή 

των θμτων των πομχων. τν, κιβς, 

η κτμηση τι «νικητής του πολμου νι 

ο σωστς διχιιστής της ιήνης». Εν ο 

Κλουζβιτς ονομσθηκ «θωητικς της 

ποτοιμσς του πολμου π τον κι 

της ιήνης», ο Μπντλϋ ονομσθηκ «θ

ωητικς της ποτοιμσς της ιήνης π 

τον κι του πολμου».
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Θρτκά, νμος πορς κολοθσν δυο π τ μγλτρ 

ονμτ στρττκών του Β’ ΠΠ. μς, κονή υπήρξ  προλυσή 

τους: ήσν κ ο δυο, Μπράντλϋ κ Ρμμλ, δμουργήμτ μς 

μκράς κπδυτκής δδκσς κ νς συστήμτος, που πτρ

π τ δδχή π συμπράσμτ προγομνν πχρήσν. Εχν 

ρμάσ μφτρο σ προσπκ κ πγγλμτκ ππδο. Η 

δφορτκή κοννκή τους προλυσ δν πδρσ, τσ, ρντκά 

στν ντμτώπσ τν θμάτν του άμσου πρβάλλοντς τους. 

τυχν δφορτκής τχς π το στρττκ κτστμνο τν συμ

μχών κ τν χρών τους. Αυτ νφρθκ στ δάφορ σμ, 

που ξτάσθκν. Δν οφλτ σ μνο το πρσπο του κθνς 

π υτος, λλά στο σστμ που κλήθκν ν υπρτήσουν, τ 

δκττορκή Γρμν κ τς δμοκρτκς ΗΠΑ. 

Η μφβολ τν πολυτρχκών κθστώτν γ τν πστ τν υπ

κν τους, νλών τς δυνάμς στον λγχο κ τν κτπσ. 

Το δμοκρτκ δώδς, πς δφμστκ σ λον τον κσμο 

μ τον «Επτάφο του Πρκλους» 2,5 χλάδς πρν, ξκθρζ τ 

θσ του στρττκο γτ, τον φοδάζ μ μ κρυστάλλν 

δτπσ τς ποστολής του κ του πρχ κνους κρβώς, 

που χράζτ, το προσπκ κ τ μσ που ν νγκ γ 

τν κτλσ τν κθκντν του. 

Δυο π τ νδάλμτ του Β’ ΠΠ άφσν χν, που μς υποδκνουν 

κάποους π τους δρμους, που μπορομ ν κολουθήσουμ. Η μ

λτ τν ργν του «γνστο» Ρμμλ κ του «άγνστου» Μπράντλϋ 

χ πολ μγλτρο ρος, π τν πλοκή τρνή προσγγσ. Γ 

το λγο υτ, ν πρσστρο π νγκ ν υπάρξ κ άλλ 

ξτσ τν δδγμάτν, γτ  ουσστκή μλτ του πρλθντος 

βοθά κ γγυάτ τν πτυχ τν μλλοντκών πδώξν.
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ΓΓΡΦΙΚ ΣΤΟΙΧΙ 
Ο νμός βρυ εναι  βρειότερς και ανατλικότερς μαζ νμός της ηπειρτικής 

Ελλδας και τ χερσα όριό της πρς την Τυρκα. 

Ανατλικ  πταμός βρς εναι τ όρι με την Βυλγαρα σε μήκς 15 χλμ. kαι με 

την Τυρκα σε μήκς 203 χλμ. Πρς Βρρ και στα Δυτικ,  Νμός συνρεει με την 

Βυλγαρα, δημιυργντας μια εισχυσα σφήνα, εν ντιότερα συνρεει με τν Νμό 

Ρδόπης. Στα Νότια βρχεται από τ Θρακικό Πλαγς. 

Καλπτει τ 42,7% τυ πληθυσμ της Θρκης και τ 48,5% της κτασής της (6ς κατ 

σειρ μεγθυς σε όλη την Ελλδα). Τ Δυτικό τμήμα τυ Νμ καταλαμβνεται από 

τις ανατλικς υπρειες της Ρδόπης με σχιστλιθικ ς επ τ πλεστν πετρματα. 

Στ μεγαλτερ μρς τυ καλπτεται από πυκν δση βελανιδις, ξις και πεκης. 

Τ Βόρει και τ Ανατλικό τμήμα, απτελεται από την κιλδα τυ βρυ και τυ πα

ραπόταμυ τυ Άρδα. Η κιλδα αυτή ήταν και εναι η φυσική δός επικιννας τν 

Θρακικν παραλν με τις μεγλες πεδιδες τυ εστερικ της Θρκης. 

Πρτευσα τυ Νμ βρυ εναι η Αλεξανδρπλη, η πα απτελε και τ 

Νομός Έβρου 

Πρδοσική Αρχιτκτονική
Κείμενο: 

Λγος (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου
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σπυδαιότερ συγκιννιακό κόμβ όλης της Θρκης, χρη στ αερδρόμι και τ 

λιμνι της. Με την να διικητική διρθρση,  Νμός απτελεται από 13 Καπδιστρια

κς Δήμυς και χρζεται σε 5 επαρχες: Αλεξανδρπλης, Συφλυ, Διδυμτεχυ, 

Ορεστιδας και Σαμθρκης. Η Σαμθρκη εναι τ μναδικό νησ της Θρκης. χει 

κταση 178 τ.μ. ρειν εδφυς και απχει από την Αλεξανδρπλη 22 μλια. 

Τ κλμα τυ νμ εναι ηπειρτικό με ψυχρς χειμνες και ζεστ καλκαρια. Πι μα

λακός εναι  χειμνας στα παρλια τυ νμ και στη νότια πλευρ της Σαμθρκης. 

Η ρσειρ της Ρδόπης πυ καταλήγει στν Νμό βρυ με τπα εξαιρετικ 

φυσικ κλλυς, ι μεγλες πεδιδες, τα πτμια και ι παραλες, τα γητευτικ 

κατλιπα τυ παρελθόντς, παραδσιακ ικισμ, μναστήρια και κστρα, η 

ζή και τα θιμα τυ λα τυ βρυ, εγκαταστημνα από πανρχαιες επχς, 

δνυν ξεχριστό ενδιαφρν στην περιχή στε αξζει  καθνας να την επισκε

φθε και να τη γνρσει.

Σμφνα με την απγραφή τυ 1991  συνλικός πληθυσμός της περιχής βρυ 

ανρχεται σε 143.752 τμα. 
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ΙΣΤΟΡΙΚ ΣΤΟΙΧΙ
Ο Νμός βρυ διασχζεται σε όλ 

τ μήκς τυ από τ μνυμ πτμι, 

πυ στην αρχαιότητα λγνταν Ρόμβς. 

Ο γις τυ μυθικ βασιλι της Θρκης 

Κασσνδρυ βρς, κνησε την ργή 

της μητρις τυ γιατ δεν ανταπκρθηκε 

στν ρτ της. ταν αυτή τν κατηγόρη

σε στν πατρα τυ, πεσε στν πταμό 

Ρόμβ και πνγηκε. τσι  πταμός πήρε 

τ όνμα βρς και από αυτόν και  ν

μός νμστηκε βρυ. 

Η περιχή τυ Νμ βρυ, κατικε

ται από την Παλαιλιθική επχή συνεχς 

μχρι σήμερα. Τα πρτα χνη ζής, χυν 

βρεθε στην περιχή τυ Ορμενυ και ε

ναι παλαιντλγικ ευρήματα από μαστό

δντα. Ντιότερα, κντ στα χρι Ρζια 

και Κραμς, βρθηκαν λθινα εργαλεα 

της Μσης Παλαιλιθικής Επχής (10.000 

7.000 π.Χ.), από πυριτόλιθ (τσακμακόπε

τρα). Από την Νελιθική επχή χυν απ

καλυφθε ικισμ στ σπήλαι Μκρης 

και στ Μικρό Βυν της Σαμθρκης, τ 

π κατικήθηκε συνεχς μχρι την επ

χή τυ χαλκ, πότε και ήρθε σε επαφή 

με τυς Μιντες της Κρήτης, όπς φανε

ται από ρισμνα ευρήματα. 

Στα τλη τυ 5υ π.Χ. αινα, ι Πρσες 

εκστρατεντας στη Σκυθα περνν από 

την Θρκη και ιδρυν στις εκβλς τυ 

πταμ βρυ, στρατιτική βση με 

ισχυρό Φρρι και πλλς εγκαταστ

σεις. Εναι  ξακυστός Δρσκς, όπυ 

την νιξη τυ 480 π.Χ.  Ξρξης εκστρα

τεντας στην Ελλδα, κανε την κατα
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μτρηση τν στρατευμτν τυ, όπς 

αφηγεται  πατρας της στρας Ηρόδ

τς. Ο Δρσκς θα απτελσει αργότερα 

πεδ συγκρσεν μεταξ Περσν και 

Ελλήνν μχρις ότυ πσει στα χρια τν 

Αθηναν. Αργότερα, θα καταληφθε από 

τν Φλιππ της Μακεδνας και θα απτε

λσει μα από τις βσεις της εκστρατεας 

τυ Μ. Αλεξνδρυ πρς την Ασα.

Από τν 7 μ.Χ. αινα, αρχζυν στη 

Θρκη επιδρμς τν Βυλγρν. ναν 

αινα μετ, καταστρφυν την Πλτι

νπλη. Στη θση της αναδεικνεται τ 

Διδυμότειχ. Η περιχή τυ βρυ θα ηρε

μήσει μετ την κατατρόπση τν Βυλγ

ρν από τν Βασλει Β’ (Βυλγαρκτόν). 

Ο Βυζαντινός πργκιπας σακις Κμνη

νός, γις τυ Αλεξυ Α’ τυ Κμνην, 

ιδρει τ Μναστήρι της Παναγας της 

Κσμστειρας στη θση Βήρα. Με τα 

χρόνια, γρ τυ θα αναπτυχθε μια λό

κληρη πόλη, ι σημερινς Φρες.

 Κριτρς Ιστρικά Στιχα - μρμνς

10000  7000 π.Χ. Παλαιλιθική επχή. 

Λθινα εργαλεα της επχής βρθηκαν 

στην κιλδα τυ Άν βρυ, στην πε

ριχή Ριζν και Κερμυ, κντ στν 

Άρδα πταμό.

4500  3000 π.Χ. Νελιθική Επχή. Οι-

κισμ της περιόδυ αυτής βρσκνται 

στ Πθι Διδυμτεχυ και τη Λεπτή 

Ορεστιδας. 

1100  1050 π.Χ. Επχή τυ Σιδήρυ. 

Οικισμ της περιόδυ αυτής συναντ

νται στν Άν βρ σε πεδινς περιχς 

(Δκαια, Πλτη, Ρζια).

350 π.Χ. Τφι της περιόδυ αυτής συ

ναντνται στη θση τυ εργστασυ ζ

χαρης και στα Αμπελκια Ορεστιδας.

46 μ.Χ. Ίδρυση της Πλτινπλις (Δι

δυμότειχ) από τυς Ρμαυς. 

9ς αι.  12ς αι. Ο σακις ιδρει τ 

1152 τη Μνή Παναγας Κσμστειρας 

(Φρες).

19ς αι.  20ς αι. Η περιχή της Θρ

κης απτλεσε πεδ ανταγνισμ τν 

Βαλκανικν δυνμεν και της Τυρκ

ας. Κατ τη συνδισκεψη της Λζννης 

(1922/3), η περιχή της ακμζυσας ελ

ληνικής κμπόλες Κραγατς, παρα

χρήθηκε στην Τυρκα για λόγυς πρ

στασας της Ανδριανυπόλες. λληνες 

πρόσφυγες από την Ανατλική Θρκη 

εγκαταστθηκαν σε λλα χρι τυ Άν 

βρυ ή δρυσαν να στη θση υπστα

τικν παλαιν τσιφλικιν, όπς π.χ. τ 

χριό Βλτς. 

ΡΧΙΤΚΤΟΝΙΚ ΚΛΡΟΝΟΜΙ
Η αρχιτεκτνική και ικδμική κλη

ρνμι τυ βρυ εναι πλσια και 

πλτρπη, πρσδιρζεται δε από τη 

γεγραφική τυ θση στ σταυρδρόμι 

λαν και πλιτισμν και φθνες επιρ

ρς πυ ς συνπεια δχθηκε. τσι, 

η πρεα της περιχής στν πλιτισμό 

βινεται πλσια κα συνεχής, ξεκινντας 

ήδη από τυς πρστρικς χρόνυς, 

όταν ι παραπτμιες εκτσεις της κα

τικνται πυκνότατα. Εγκαταστσεις 

χυν απκαλυφθε σε πλλ σημεα 

πυ ξεκινν ήδη από τη Μεσλιθική και 

Νελιθική περδ και συνεχζυν μχρι 

την στερη επχή τυ Σιδήρυ, όπς στα 

Ρζια, Κραμ και Μαρσια δπλα στν 

πταμό Άρδα, τη Λεπτή Ορεστιδας, τ 

Κυφόβυν Διδυμτεχυ και λλες 

θσεις πυ απτελσαν ακμαυς πρ

στρικς ικισμς. 

Κατ την αρχαιότητα, η περιχή βρι

σκόταν ακριβς στ μσ της θρακικής 

ενδχρας και τν απικιν τν ελληνι

κν πόλεν, πργμα πυ την ευνόησε, 
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αλλ και την ταλνισε πικιλότρπα. Η 

ρμακή πλι περδς, ρζεται από τν 

πλήρη εξελληνισμό της περιχής και την 

ανπτυξη σημαντικν αστικν κντρν 

με αμιγή ελληνικό πληθυσμό. 

Κατ τη βυζαντινή περδ, η δυτική 

όχθη τυ βρυ πρσδιρζεται από τη 

σχση της με την πρτευσα της Αυτ

κρατρας, την Κνσταντινπλη. τσι, 

 πλιτισμός και ειδικότερα τα μνημεα 

της περιχής, αππνυν την δια τη λα

μπρότητα της αυτκρατρικής αυλής κα 

τη φρντδα τυ Οικυμενικ Πατριαρχε

υ. Εκτός από τυς ικισμς πυ θα πρ

σεγγσυμε στη συνχεια, νας μεγλς 

αριθμός από κστρα πυ χτστηκαν από 

τα χρόνια τυ Αναστασυ μχρι τυς υστε

ρβυζαντινς χρόνυς, παρότι σήμερα 

εναι ερεπια, εξακλυθν να ζυν στην 

πρφρική παρδση τν τπικν πληθυ

σμν, μαζ με μνήμες πυ πρβλλυν τη 

στενή σχση με τη Βασιλευσα. 

Η περιχή τυ βρυ, ήταν από τις 

πρτες πυ κατακτήθηκαν από τυς Οθ

μανς Τρκυς λγ μετ τα μσα τυ 

14υ αινα. Από την πρτη αυτή περδ 

της τυρκκρατας, σζεται μα σειρ από 

αντιπρσπευτικ μνημεα της περιόδυ, 

τα πα στην πλειψηφα τυ βρσκνται 

σε ιστρικς ικισμς. Ο παραδσιακός 

βρς, όπς ριστικ διαμρφνεται 

κατ τυς στερυς μεταβυζαντινς χρό

νυς, δημιυργικό χνευτήρι πλιτισμν 

με πλσιες επιρρς από όλες τις κατευ

θνσεις, παρυσιζει να μναδικό και 

γνστ ς τα σήμερα ακόμη και στυς 

κατκυς τυ πλτ. Σζνται φθνα 

κτρια, τα πα εκφρζυν τα τπικ πα

ραδσιακ ιδιματα, δεχόμενα ταυτόχρ

να με δημιυργικό τρόπ επιρρς από 

την ενδχρα της βαλκανικής, την δια 

την Κνσταντινπλη, αλλ και τη Δση, 

δημιυργντας τσι να ευρτατ φσμα 

αρχιτεκτνικής δημιυργας, τ π ναι 

μεν ανήκει στ μεγλ σνλ της περι

χής της τότε Οθμανικής Αυτκρατρας, 

αλλ φρει ντνη και σαγηνευτική την 

τπική σφραγδα. 

Οι κιννικεπαγγελματικς διαστρ

ματσεις πεδιν αγρότες, ρειν και 

ημιιρειν κτηντρόφι, καπνκαλλιερ

γητς και καπνμεταπρτες, επαγγελμα

τβιτχνες, επιχειρηματες και μπρι 

αστικπιημνν βιτεχνικν κα βιμη

χανικν κντρν φησαν ανλγη αρχι

τεκτνική κφραση στα Εβρτικα κτρια 

και κτιριακ σνλα. 

Στα πεδιν αγρτικ μνρφα η και 

χαμηλ διρφα σπτια θα διαπιστσει 

κανες ικδόμηση με απλ μσα, λιτό εξ

πλισμό και μινιμαλιστική διαρρθμιση, πυ 

σε περιπτσεις αξησης τν μελν τν 

συνικντν, αναπτσσεται με την τυπική 

διζνική ργνση σειρς δματν με 

μετπικό χαγιτι. Εκλα ξεχρζει κανες 

τα μυσυλμανικ σπτια από τς ψηλς 

λευκς αυλόγυρυς, π περιφρυρν 

την εσστρφεια της ικγνειας. 

Στα ημιρειν και ρειν διρφα νι

κκυρόσπιτα, εναι εμφανής η εξελιγμνη 

τυπλγα της κατικας τν χρόνν της 

Τυρκκρατας, πυ συντθεται από ημι

υπαθριυς και κλειστς ιδιτικς χ

ρυς, συνήθς ακλυθντας τη διζνική 

παραθετική διταξη με τ μετπικό χαγι

τι. Εδ συναντιται μα μεγλη κλιμκση 

μεγεθν, πυ φθνει μχρι τ αρχντόσπι

τ τυ τσιφλικι και τ κνκι, με την 

εκσττε εξειδκευση τν ημιυπαθριν 

χρν πυ εξυπηρετν την υπδχή, τη 

θερινή διαβση, αλλ και την ικτεχνα 

και την παραγγή, συνήθς τν καπνν. 

Ακόμα, ι θρησκευτικς, εθιμικς και φυλε

τικς ιδιαιτερότητες κθε μικρκιννας, 
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εκφρζνται σε επιμρυς στιχεα της 

μρφής, της διαρρθμισης και τυ εξ

πλισμ τν σπιτιν (χαμηλ φρχτες 

ή ψηλ μανδρότιχι, ανικτ χαγιτια 

ή καφαστ πετσματα, ενιαα κτψη 

ή διαχρισμός φλν, υπαθριι χρι 

υγιεινής ή νθετα λυτρ). 

Στα αρχντόσπιτα τν αστικπιημ

νν κιντήτν τν χρόνν της Τυρκ

κρατας, θα διαπιστσει κανες την λ

κληρμνη ανπτυξη τυ αρχιτεκτνικ 

λεξιλγυ κθε επχής και την εισδχή 

τν νν ρευμτν, συσχετισμνη με 

την ικνμική ευμρεια, την εμπρική 

και ταξιδιτική κινητικότητα και την πνευ

ματική νθηση τν κιννιν και τν 

ατόμν. Πρόκειται, στ μγιστ πσστό, 

για χριστιανικ σπτια σε ελληνχρια ή 

σε μικτ αστικ κντρα με χυρό χαρα

κτήρα, στα πρτα και με ανικτότερ 

στα δετερα, κτισμνα συχν από ηπει

ρτικες μαστρικς συντεχνες, σε ρυθμό 

πι «παραδσιακό» ή πι «ακαδημακό» 

κατ περπτση, δεγματα επιτυχας και 

πρβλής ενός δραστήριυ και πρτ

πόρυ πληθυσμ. 

Στα βιτεχνικ κτρια τυ όψιμυ 19υ 

και τυ πριμυ 20υ αι., πυ εμπεριχυν 

την κατικα της ικγνειας, φανεται η 

εξλιξη της κτψης από τν παλαιότερ δι

ζνικό τπ στ νετερ με τ ενδιμεσ 

χλ, πυ εν τλει εκτενεται και μετατρπε

ται σε απκλειστικ βιτεχνικό χρ, αφιε

ρνντας τσι τις περισσότερες επιφνειες 

τυ κτιρυ στη σηρτρφα. 

Κινό χαρακτηριστικό κα απαρατη

τς λειτυργικός χρς τν σπιτιν, 

μχρι την πλήρη επικρτηση τν ακα

δημακν συνθσεν, εναι τ χαγιτι. 

Η χρήση τυ χαγιατι και εν γνει τν 

«ημιυπαθριν» περιχν της κτψης, 

τόσ για ικτεχνική όσ και για βιτε

χνική δραστηριότητα, εναι παλαιότατη 

και κινότατη. Στα κυκυλόσπιτα τυ 

βρυ εξειδικεεται απλτς, απσκ

πντας στην εντατικότερη και πιτικό

τερη παραγγή. Στα μυσυλμανικ 

χρι κλενεται με μεγλα καφαστ, 

πυ επιτρπυν στις γυνακες να εργζ

νται αθατες. Τ παλαιό ανικτό χαγιτι 

εκφυλζεται στα τλη τυ 19υ αι. σε μι

κρό πρόστυλ στην εσδ, πρσφιλς 

στιχε τόσ στυς χριστιανικς όσ 

και στυς μυσυλμανικς ικισμς, 

με ξλινυς ρθσττες και κεραμδια 

στην αρχή, σήμερα με τσιμεντσλήνες 

και πλκα από μπετόν. Για μα μεγλη 

χρνική περδ και για όσ διστημα 

εξακλυθν να χρησιμπινται τα 

ντόπια υλικ και ι παραδσιακ τρόπι 

δόμησης, τόσ στις πρσθήκες όσ και 

στις διαιρσεις, η πρσθετική ευελιξα 

τυ κτσματς διευκλνει την αφμ

ση τν μεταβλν στην κτψη, π 

από ρθγνια μετατρπεται σε Γ ή Π, 

ή υπδιαιρεται σε «αδερφμρια» με 

μεστιχα. Οι μρφλγικς διαφρ

πιήσεις στ πρασμα τν χρόνν πε

ριρζνται στ σταδιακό κλεσιμ τυ 

χαγιατι, στην αρχή με καφαστ ή με 

σανιδτ παραθυρόφυλλα και στη συν

χεια με ανασυρόμενα τζαμλκια. 

Παρλληλα, στα μεταξπαραγγικ 

κντρα η τπική αρχιτεκτνική επηρεζε

ται από τα να εργστσια τν πόλεν 

και τυ εξτερικ κι τσι εξελσσεται 

από τις «παραδσιακς» και μικτς συν

θσεις σε καθαρ βιμηχανικς. 

Ο πρσφυγικός χριστιανικός πληθυ

σμός, πυ μετανστευε στη Δυτική Θρ

κη μετ τ 1922 και αναγκστηκε να 

ικδμήσει, ακλθησε τη σχεδόν 

τυππιημνη παρδση, αναθτντας 

τις εργασες ικδόμησης σε πλανόδια 
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συνεργεα, τα όπα κτιζαν όπς εχαν 

συνηθσει τ συμμετρικό τπ κατικας 

με ενδιμεσ χλ και πρόστυλ εισόδυ. 

Ορισμνι όμς μειναν σε σπτια πυ 

εγκατλειψαν Βλγαρι μετ τ 1925, 

λλι πλι σε παλιότερα σπτια τρκι

κν ικισμν. 

 Δμς λξανδρπλς 

Από τη νετερη πόλη τυ τλυς τυ 

19υ αι. και αρχς τυ 20υ αι. η σημερι

νή Αλεξανδρπλη, χει εξαλεψει τις 

κτισμνες της μνήμες πυ τη συνδεαν 

με τις ανατλικθρακικς καταβλς 

της και τ πνεμα της πρτης της αν

πτυξης. Ελχιστα κτρια, όπς τ σημε

ρινό Εκκλησιαστικό Μυσε, η παλαι 

Λενταρδεις Αστική Σχλή Αρρνν 

(1911), να κμψό νεκλασικζν τυπι

κό σχλικό κτρι στν περβλ τυ 

Μητρπλιτικ Να τυ Αγυ Νικ

λυ,  δις  ναός, τα “βιμηχανικ” 

κτρια κντ στ λιμνι και βεβας  

Φρς, κτσμα τν Γλλν, θυμζυν 

την εικόνα μας πόλης πυ στις αρχς 

τυ 20υ αινα, ερισκε τη θση της 

στη σγχρνη τπγραφα της Θρκης. 

Αντθετα με την δια την πόλη, η περιχή 

τυ σημεριν καπδιστριακ Δήμυ, 

παρυσιζει σημαντικό ενδιαφρν για 

τν αναζητητή της θρακικής αρχιτεκτ

νικής και ικδμικής ιστρας. 

 Παραδσιακς ικισμς Μάκρς 

Ο ικισμός της Μκρης, σε απόσταση 

δδεκα χιλιμτρν δυτικ της Αλεξαν

δρπλης, συγκεντρνει πλλς φσεις 

και περιόδυς ιστρας. 

Ο μεταβυζαντινός ναός της Αγας Ανα

στασας Μκρης, κτστηκε στα 1800

1833/4, με τη συνδρμή τυ Οικυμενι

κ Πατριαρχευ. Απτελε μα ενδια

Ο φάρος της 
Αλεξανδρούπολης



φρυσα τρκλιτη ξυλόστεγη βασιλική 

με στς, ανικτή στ δυτικό κρ και 

κλειστή στη βόρεια πλευρ. Εξαιρετικό 

ενδιαφρν παρυσιζει η διακόσμηση 

τυ να. Τ ξυλόγλυπτ επιχρυσμν 

τμπλ, εναι πργενστερ τυ να, 

εξαρετης τχνης και χρνλγεται στν 

17 αινα. Δεγματα της υψηλής τχνης 

εναι τα βημόθυρα, όπς και  αρχιερα

τικός θρόνς της διας επχής. Σειρ ει

κόνν πυ χρνλγνται από τν 17 

μχρι τν 19 αινα, χυν σημαντική 

καλλιτεχνική αξα. 

Σε ότι αφρ την παραδσιακή αρ

χιτεκτνική τυ χρι,  ικισμός της 

Μκρης, διατήρησε τα κρια χαρακτηρι

στικ τν μικτν ικισμν της Θρκης. 

Ακόμη και σήμερα διατηρνται τόσ τα 

εσστρεφή μυσυλμανικ σνλα με 

τν υψηλό ασβεστμν φρκτη και την 

ανπτυξη τν κτισμτν γρ από την 

κεντρική αυλή, όσ και τα περισσότερ 

“ανικτ” χριστιανικ σπτια, διρφα, 

εκε πυ ι ικνμική κατσταση τ 

επτρεπε, σε παρατακτική διταξη και 

με μεγλα ανγματα στν όρφ, αντα

νκλαση και αυτή της σχσης τν ελλή

νν ενκν τυς με τη θλασσα και 

τ εμπόρι, με κρι υλικό δμής την 

πτρα, ετε τη βτσαλτή της θλασσας, 

ετε τν τπικό σχιστόλιθ. 

Τυπικό παρδειγμα τη νεότερης πα

ραδσιακής αρχιτεκτνικής, εναι τ 

παραδσιακό ελαιτριβε, τ π 

συνδεται με την κρια “στεριανή” δρα

στηριότητα τν κατκν τυ ικισμ. 

Βρσκεται στα ΒΑ τυ θμανικ λυ

τρνα και στην δια περιχή, επν στ 

ρμα, τ π σμφνα και με τν Εβλι

γι Τσελεμπή, δινε ζή στν ικισμό 

κινντας τυς 12 μλυς τυ και γρ 

από τν π ήταν συγκεντρμνες ι 

ικνμικς δραστηριότητες τυ μετα

βυζαντιν ικισμ. 

Ο οκσμός
της Μάκρης από ψηλά



 Δμς Σαμθράκς 

Η παραδσιακή ικδμική τυ αμ

φιθεατρικ κτισμνυ ικισμ της 

Χρας, ξεχρζει από τα παραδεγματα 

πυ χυμε από τη Θρκη και βρσκε

ται ανμεσα σε αυτήν την παρδση 

και τη νησιτική παρδση τυ Β

ρευ Αιγαυ. Τα ατσνια σπτια (από 

τ ατσα = ταρτσα), με τα στρμνα 

με χμα δματα, τις εξτερικς κλμα

κες, μναδικ στιχεα πυ ξεχρζυν 

στην εξαιρετικ λιτή όψη και τη δρική 

αυστηρότητα τν όγκν, εναλλσσ

νται με τα υστερότερα κεραμσκεπή, 

διρφα σπτια τν πι επρν κα

τικιν τυ μεσπλμυ, με τα επι

λεκτικ νεκλασικ στιχεα. Στ νησ 

σζνται ακόμη και κπιι από τυς 

παλις μλυς και τα ελαιτριβεα, 

δεγματα της πρ εκατό ετν ικν

μικής ακμής τυ. 

 Δμς Φρών 

Στις Φρες, τη Βυζαντινή Βήρα, ξεχ

ρζει τ λαμπρό εκκλησιαστικό μνημε 

της Παναγας Κσμστειρας, καθλικό 

τυ μνυμυ μναστηρυ. Κτήτρας  

σεβαστκρτρ σακις Κμνηνός, γις 

τυ αυτκρτρα Αλεξυ τυ Α’ και αδελ

φός τυ αυτκρτρα ννη,  πς 

ανγειρε τη Μνή πρς τ τλς τυ τα

ραχδυς βυ τυ γρ στα 11511152. 

Ο δις συνγραψε τ σζόμεν σήμερα 

Τυπικό της Μνής, να πλτιμ, πλήρες 

όσ και σπνι ντκυμντ της επχής. 

Από τ Μναστικό συγκρότημα, πλην τυ 

καθλικ, διακρνεται σήμερα και τμήμα 

τν τειχν με πργυς. Ο ναός, σε τπ 

πενττρυλλ εγγεγραμμν δικιόνι 

σταυρειδή, λαμπρό δεγμα της τχνης 

της Κνσταντινπλης και μεση αντα

νκλαση της πνευματικής ακτινβλας 

της, αναπτσσει μα από τις πλν τλμη

Ο αμφθεατρκά κτσμένος 
οκσμός της Χώρας της 
Σαμοθράκης



Νομός Έβρου - Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 69

ρς και πρτότυπες δμικς λσεις της 

βυζαντινής θλδμας, καθς  μεγλς 

διτρητς από παρθυρα τρλς φρε

ται στ δαφς μσα από μα κλιμκση 

καμπλν και ευθγραμμν στιχεν, 

δρυφρμενς από τσσερις γνια

κς τρυλσκυς. Οι τιχγραφες τυ 

δετερυ μισ τυ 12υ αινα, απτε

λν να από τα καλλιτεχνικότερα σν

λα της επχής, να ενδιμεσ ανμεσα 

στη γραμμική τχνη τν Κμνηνν και 

την ιδεαλιστική τν Παλαιλόγν. Από 

τις σζόμενες παραστσεις, ξεχρζυν 

τσσερις μρφς στρατιτικν αγν 

πυ κατ πσα πιθανότητα απεικνζυν 

ισριθμα μλη της αυτκρατρικής ικ

γνειας τν Κμνηνν και ανμεσ τυς 

τν δι τν ιδρυτή της Μνής, σακι. 

Στ ιστρικό χριό τυ Δρσκυ, 

μόν ερεπια απμνυν από τν παλαιό

τατ ναό στ βόρει κρ τυ. Αντθετα 

τ κδνστσι στ δυτικό κρ τυ 

να, κτισμν στα μσα τυ 19υ αινα, 

στκει ακόμη απεραχτ για να θυμζει 

την ακμή τυ ικισμ. 

 Δμς Σφλ 

Τ Συφλ γνρισε μεγλη ανπτυξη 

από τα μσα τυ19υ αινα, όταν η κρια 

δραστηριότητ τυ, η σηρτρφα ρχι

σε να ξεπερν τα στεν όρια της τπικής 

ικνμας. 

Οι αρχς τυ 20υ αινα αντικρζυν 

την πρτφανή νθηση μας μρφμ

νης και κσμπλτικης αστικής τξης 

πυ αγαπ να κτζει λαμπρ νεκλασικ 

κτρια, όπς τ παλιό Γυμνσι, σημε

ρινό Πνευματικό Κντρ, ή τ Α’ Δημ

τικό Σχλε. Από την λλη, τα μεγλα 

κυκυλόσπιτα, όπς τ αρχντικό τυ 

Μπρκα με την εκλεκτικιστική δυτικότρ

πη ιδιμρφα, ή τν αδελφν Καλση, 

Η Παναγία Κοσμοσώτερα των Φερών
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με τη βιμηχανική πτική, πρσλαμβ

νυν τα να στιχεα αλλ τα πρσαρμό

ζυν στις τυπικς της κατηγρας τυς 

ιδιότητες, δηλαδή: εμφανής πλινθδ

μή, ανγλυφα περιθυρματα, “γλυπτι

κή” εξτερική δικριση τν ρόφν 

και ταυτόχρνα ασμμετρες κατόψεις, 

ισχυρ απτετμημνες στγες και πλ

λαπλότητα τν εισόδν. Τα εργστσια, 

με σημαντικότερ εκεν τν αδελφν 

Τζιβρ, από τ 1920 δηλνυν την τε

λευταα και πι ντνη ακμή, ακριβς 

πριν από την παρακμή πυ ακλθησε 

την απλεια της πλσιας εκεθεν τυ 

βρυ επαρχας της πόλης. 

Στις πόλεις και τυς ακμαυς ικι

σμς της Θρκης, η εμπρευματική 

τξη τυ πρτυ μισ τυ 19υ αινα, 

πριν η επιρρή τν ακαδημακν στιχε

ν δηγήσει στην αξηση της κλμακας 

και στην αλλαγή της τυπλγας και της 

αισθητικής, κτιζε στ γνστό «διεθνή» 

ρυθμό της αστικής αρχιτεκτνικής τν 

χρόνν της Τυρκκρατας, αυτόν π 

συνήθς νμζεται «παραδσιακός». 

να πλ χαρακτηριστικό παρδειγμα 

της στρφής πυ συνβη μετ τα μσα 

τυ αινα, συναντ κανες στ Συφλ. 

Τ αρχντικό Κυρτδη απαρτζεται από 

δ κτρια, εξσυ ενδιαφρντα, σε ιδιό

μρφη γειτναση, συνπαρξη και συνλει

τυργα. Τ παλαιό κτσμα, με σαχνισι 

πυ πρβλλυν στ δρόμ, πν από 

μεγλες ξλινες πρθήκες, εναι να κμ

ψό τυπικό μικρό αρχντικό με ξλιν 

σκελετό, ργανμν γρ από την 

αυλή, με σλα και χαγιτι. Δπλα τυ 

κτσθηκε τ 1883, ν διρφ κτρι 

με συμμετρικό ακαδημακό χαρακτήρα, 

πυ στγασε τη μεταξυργα στ ισόγει 

και τη να αστική κατικα στν όρφ, 

στην πα όμς, παρ τη λόγια εξτε

ρική εμφνιση τυ κτιρυ, επιβινει η 

παραδσιακή διαρρθμιση γρ από 

κεντρική σλα, με εστερικ παρθυρα, 

μuσντρες κ.λπ.

Το παλό εργοστάσο μετάξης των αδελφών Τζίβρε στο Σουφλί



 ρχιτκτνικ σπιτιών

Τα σπτια τυ Συφλυ απεικνζυν 

τις κατ καιρς επαγγελματικς ασχλ

ες τν κατκν. Τα παλαιότερα ξεκινν 

από την αγρτική απασχόληση όπυ 

τ σπτι ήταν μνρφ. Εκτός από τ 

δμτι διαμνής της ικγνειας, υπήρ

χε τ κελρι (μεγλς απθηκευτικός 

χρς), συνήθς στ πσ μρς της 

κατικας. Γρ από τ σπτι η αυλή και 

σε μια κρη  στβλς και τ κττσι. Συ

νήθς ήταν περιμαντρμνη με μεγλη 

αυλόπετρα, για να περν τ αμξι. Μαζ 

με την αυλή ή κντ στ σπτι, ειδικός 

χρς χρησμευε για περιβόλι και λγ

νταν “γιρτι (περιβόλι)”. Οι αμπελυργ 

εχαν στ κελρι τυς τ μεγλ βαρλι, 

όπυ πατσαν τα σταφλια και τα μικρό

τερα με τ κρασ, εν από τα ριζόντια 

δκρια της σκεπής, κρεμσαν για τ 

χειμνα, τσαμπι από σταφλια. Η αλλα

γή στ μγεθς και τ εδς τν σπιτιν, 

γινε με την εισαγγή της σηρτρφας. 

Τα μνρφα σπτια απόχτησαν μεγλα 

κελρια και τα διρφα, σλες όπυ τ

πθετσαν τα κρεβτια για την εκτρφή 

τυ μεταξσκληκα. Πλλ ττια σπτια 

σζνται στ Συφλ.

 Δμς Διδμτχ 

Η παραδσιακή πόλη τυ Διδυμτε

χυ απτελε να ζντανό μυσε πυ 

πρβλλει με τν πι γραφικό τρόπ τη 

δημιυργική πλιτιστική πλυμρφα της 

περιχής, αλλ και τη θση της πόλης ς 

ενός συγκρτημνυ αστικ ικισμ με 

μεταπρατικς, βιτεχνικς και εμπρικς 

δραστηριότητες. Τ πλασι συνθτυν 

τα υπερυψμνα συμμετρικ σπτια με 

τ εισχν πρστ και τα πλαν τυ 

παρθυρα πυ θυμζυν την ανατλική 

Θρκη, τα τυπικ διρφα σπτια με τν 

Τα κτίρα Κουρτίδη
στο Σουφλί
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πρβαλλόμεν όρφ, τ “σαχνισ”, ή 

“τσικμ”, τα καμπλα υπρθυρα και την 

ελαφρ υπχρημνη εσδ, συχν με 

τη χρήση περτεχνν ξλινν επενδσε

ν, ή στιχεν εκλεκτισμ, αλλ και τα 

νετερα “αστικ” κτρια τυ μεσπλμυ 

τα πα πρβλλυν τις βασικς αρχς 

τυ νεκλασικισμ, παζντας ταυτόχρ

να με τις βασικς αρχς της Θρακικής αρ

χιτεκτνικής, τ ασμμετρ, τ ζντανό 

και τ απρόβλεπτ και τα επαγγελματικ, 

ετε τα πλινθόκτιστα απθηκευτικ κτρια, 

κυκυλόσπιτα, ή καπναπθήκες, ετε τα 

μικρ καταστήματα με τις μεταλλικς πρ

γκλες και τα ξλινα στόρια. Κπια από 

τα κτρια, όπς η κατικα Μαυρμτη, ή 

τ κτρι Γιαρματζή, συνδυζυν με τρό

π τις παλις παραδόσεις, τν ξλινν 

επενδσεν, τυ εισχντς εξστη, ή 

τυ σαχνισυ με νετερικ, “ακαδημα

κ” στιχεα, όπς τυς ψευδκιόνες, την 

τξτή υπερβλικ μεγλη εσδ στην 

πρτη περπτση, τη διρφη πρβλή 

ρόφυ και τα εκλεκτικιστικ διακσμη

τικ στιχεα στις ξυλεπενδσεις στη δε

τερη. Αυτή η παρδση, εξακλυθε να 

Το Δδυμότεχο από το κάστρο
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εναι δημιυργική μχρι και τη δεκαετα 

τυ ‘50 με κτρια τα πα πρσαρμόζ

νται στις νες απαιτήσεις, διατηρντας 

την παλαι μρφή και τυπλγα. 

 Πθι

Η παραδσιακή αρχιτεκτνική στ 

Πθι εκφρζεται με δ κυρς μρφς. 

Η παλιότερη εναι εκενη τν κλειστν 

λιθόκτιστν σπιτιν με ρατή την κιτρινό

χρμη πτρα, δχς πλλ παρθυρα και 

με ψηλς μαντρότιχυς, μικργραφες 

τν τιχπιιν τυ κστρυ τυ. Η λλη 

ρχεται από τις αρχς και τα μσα τυ αι

να μας και απαρτζεται από πλινθόκτιστες 

πλατυμτπες αγρτικς κατικες πυ 

συχν απτελν μικρ κμψτεχνήμα

τα, με χριστή στγη, εξστες και τις 

γραφικς χρματικς αντιθσεις ανμεσα 

στις ξλινες κατασκευς και τις ρατς 

πλινθδμς. Η μαγική ασθηση πυ ι 

μαντρότιχιξηρλιθις, τα δρμκια 

και ι μικρ χρι στσης, επιφυλσ

συν ακόμη σε κπιες γνες, θυμζυν 

τ χριό της τυρκκρατας πυ πρμή

θευε πτρες και τεχντες σε λόκληρη την 

περιχή, σε κατασκευς από αυτκρατ

ρικ μνημεα και χριστιανικς νας, 

μχρι ιδιτικς κατικες. 

 Δμς Τριγών 

Η περιχή τυ Δήμυ Τριγνυ, η 

βρειότερη της Ελλδας επν από τν 

πταμό Άδρα, κατχει σημαντική θση 

στην τπική ιστρα. 

Στ Θεραπειό και τη Μηλι, δ ι

κισμς πυ βρσκνται σε απόσταση 

λγν εκατντδν μτρν από τν π

ταμό Άρδα, διατηρεται σε μεγλ βαθμό 

 παραδσιακός χαρακτήρας με τις μεγ

λες διρφες κατικες, παλι αρχντό

σπιτα, αλλ και τα μικρότερα, ισόγεια πυ 

χαρακτηρζνται από τις κμψς ξλινες 

επικαλψεις με τα “κεντήματα” επν 

στα μτπα τν γεσν. Στις παλαιότερες 

κατικες της Μηλις, η ντόπια σκρα 

ακανόνιστη πτρα, κτζεται με ελχιστ 

κναμα δχς επχρισμα και με πυκνς 

εμφανες ξυλδεσις. 

Στ Θεραπειό,  ναός της Κιμήσες 

της Θετόκυ, δεσπόζει στν ικισμό. 

Εντυπσιακό κτρι κτισμν από πτρα, 

λκληρθηκε στα 1895 κα παρυσιζει 

ενδιαφρν εστερικό με καμπλ υπε

ρ και ξλινες καμαρτς ρφς, πυ 
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ζγραφικ μιμνται τν υρανό. 

Στη Μπρα, ρεινό εγκαταλειμμν 

χριό στα ελληνβυλγαρικ σνρα, 

βρσκυμε τα χνη παμπλαιυ ικισμ, 

όπς και παλαι ερειπμνη εκκλησα. 

Στ χριό Πετρτ, ακόμη και σήμε

ρα παραμνυν ι μνήμες τν μεγλν 

μαστόρν της πτρας, πυ σμφνα 

με την παρδση εγκαταστθηκαν στ 

χριό στις αρχς τυ 16υ αινα για να 

κτσυν τη μεγλη γφυρα επν στν 

βρ, στ ψς τυ σημεριν Σβλεν

γκραντ και διλεξαν να μενυν στην 

περιχή για τη θση και τα φθνα υλικ 

πυ πρόσφερε. Από τα τελευταα σζό

μενα παραδεγματα της τπικής παρδ

σης, εναι  πρσφτς απκατασταθες 

μλς τυ ικισμ, να πρβιμηχανι

κό κτσμα με πλλς φσεις πυ ξεκινν 

από τις αρχς τυ αινα. 

 Δμς Νας Βσσας 

Οι ικισμ της περιχής τ Δήμυ 

Βσσας, πρσφυγικ ι περισσότερι, 

φρυν ακόμη τα σημδια της ιστρικής 

πρεας τυς και της αρχιτεκτνικής τυς 

παρδσης. Η παρδση αυτή, συναντ

ται σε στιχεα, όπς εναι ι αετματικς 

πρσόψεις τν επαγγελματικν κτιρν 

με τις καμπλες, ι βαθμιδτς επιστψεις 

και τα κτιστ δαντελτ γεσα με τις αρ

χαιόπρεπες κλόνες τν σπιτιν της Βσ

σας, ι πες με τυς συνδυασμς τυς 

φθνυν στη γραφική πλυμρφα. 

Χαρακτηριστικός για τη δημιυργική 

ανταση τυ μεσπλμυ  μλς στ 

κντρ τυ ικισμ τν Καστανν, 

εναι τ σημαντικότερ ιστρικό επαγγελ

ματικό κτρι της περιχής, καθς δεσπό

ζει ακόμη και σήμερα στν ικισμό με 

την εμφανή πτπλινθδμή, τ υπερυ

ψμν γεσ, τ τριγνικό ατμα και 

τ νεκλασικζντα τνισμό τν γνιν 

και τν περιθρν τν ανιγμτν. 

 Δμς Νας Ορστιάδας 

Η να πόλη της Ορεστιδας εναι νας 

αμιγής πρσφυγικός ικισμός,  πς 

φρει την παρδση και τις αρχιτεκτνι

κς καταβλς της Αδριανπλης και 
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κυρς της συνικας της, Κραγατς. Δυ

στυχς ελχιστα από τα παλαι σπτια, 

σς τα πι φτχικ από αυτ, χυν 

πλν απμενει με τ χαρακτηριστικό 

ελαφρ καμπλ υπρθυρ, ή τν πρ

βαλλόμεν ξλιν εξστη με διτρητ 

διακσμητικό γεσ και τυς λεπτς 

κινσκυς, καθς  “εκσυγχρνισμός” 

χει αντικαταστήσει τα πντα. 

 Παραδσιακς ικισμς Μταξάδων

O παραδσιακός ικισμός τν Με

ταξδν δεν εναι συγκεντρμνς σε 

κπια περιχή, αλλ εναι διασκρπι

σμνς σε λόκληρ τν παλαιό ικισμό. 

Αυτό φελεται περισσότερ στη μεγλη 

αλλση τυ ικισμ, η πα επήλθε 

κατ την τελευταα τριακνταετα, παρ 

σε κπια ειδική χρταξική ργνση. 

Τα κτρια τν Μεταξδν εναι απλ 

σε κτψη. Παρατηρνται δ κριι 

τπι:  πρτς εναι εκενς τν πλα

τυμτπν κτιρν σε σχήμα καθαρό 

ρθγνι παραλληλόγραμμ, ή με δια

φρπιήσεις στην πσ όψη και  δετε

ρς,  πς εναι και  παλαιότερς και 

χει σχήμα γμα με την εστερική γνα 

να ταυτζεται με την πρόσψη. Συνήθς 

εναι διρφα με εστερική, ή λιγότερ 

συχν (σε κτρια τπυ γμα) εξτερική 

κλμακα (η πα όμς απτελε την 

παλαιότερη μρφή) η πα δηγε στη 

μεγλη σλα τυ ρόφυ.

Ο όρφς απαρτζεται από να κρι 

χρ πυ καταλαμβνει τ μγιστ τυ 

ρόφυ και εντε δευτερεντες, συνή

θς να μικρό δμτι για τν πν, ή 

μόν από τη μεγλη σλα η πα πρ

ριζόταν για την κρια ικνμική δρα

στηριότητα, την επεξεργασα καπνν, 

ή, τ συνηθστερ, την καλλιργεια 

μεταξσκλήκν. Τ ισόγει συνήθς 

απτελνταν από τν κεντρικό χρ 

υπδχής και σειρ μικρν δματν 

πυ αναπτυσσόταν περ τν πρτ. Στα 

παλαιότερα κτρια  χρς τυ ισγευ 

εχε καθαρ βηθητική σημασα και πρ

ριζόταν για τν σταυλισμό τν ζν και 

για την απθήκευση τν αγαθν. 

Η κατασκευή τν κτιρν τν Μετα

ξδν απτελε σς τ βασικό τυς χα

ρακτηριστικό. Εδ δεν χρησιμπιεται 

η πλνθς, μή ή πτή, παρ μόνν  

τπικός λθς  πς ρυσσόταν από 

τα λατμεα τα πα βρσκνται σε από

σταση 2 χιλιμτρν από τν ικισμό. 

Η λιθξκή και ικδμική παρδση 

χαρακτήριζαν τν ικισμό τν Μετα

ξδν και μαζ με την αγγειπλαστική 

απτελσαν τις κριες παραδσιακς, 

παρελθντικς πλν δραστηριότητες 

για τις πες τ χριό ήταν γνστό σε 

λόκληρη την περιχή. 

Η πτρα αυτή λαξευόταν σε μεγλυ 

και μεσαυ μεγθυς τεμχια και τπ

θετνταν κατ τ κτσιμ με ελχιστ 

λασπκναμα ενδιμεσα τ π υ

Αρστερά:
Χαρακτηρστκή 
τοχοδο-
μία στους 
Μεταξάδες
Δεξά: Στον πα-
ραπόταμο του 
Έβρου, Άρδα.



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2009

σιαστικ χρησμευε απλς για την εξμ

λυνση τν στρσεν. Η όλη κατασκευή 

δενόταν με την εκτεταμνη χρήση ξλι

νν δκν ι πες ενττις δεν χρη

σιμπιντν με τν τρόπ τν λλν 

κατασκευν της περιχής και ιδιατερα 

τν τσατμδν, δηλαδή ς να πλήρες 

πυκνό δκτυ κατακόρυφν, ριζόντιν 

και πλγιν στιχεν. Τυναντν, η 

χρήση τυς φερε περισσότερ πρς 

τ σστημα δκόςυπστλμα, με την 

ενσχυση τν γνιν με ισχυρ καμπλα 

ξλινα στιχεα, λλ χαρακτηριστικό της 

ικδμικής της περιχής. Οι εξστες, 

εκε όπυ υπρχυν, χαρακτηρζνται 

από την ασμμετρη διταξη και εναι στε

γασμνι με χαμηλότερ υπόστεγ. 

Τα ανγματα εναι μικρ ρθγνια δ

χς διθεση διακόσμησης, αλλ με ντνη 

χρματική διαπραγμτευση, η πα δια

τηρεται ακόμη και σήμερα. Τα παρθυρα 

εναι ανιγόμενα, εν η παλαιότερη κατ

σταση ήταν με ανιγόμενα ξλινα φλλα 

(«κατια») δχς υαλστσια. Οι θρες πλι 

απτελνται από παρατιθμενες σανδες, 

ι πες συνδνται με ισχυρ εγκρσια 

στιχεα και μόν στα πι «αστικ» κτρια 

εναι κατασκευασμνες με πλασια. 

Οι αρχς τυ 20υ αινα φρυν στην 

περιχή σειρ σημαντικν αλλαγν στ 

κιννικό και πλιτιστικό πεδ πυ συν

δνται με την επανσταση τν Νεότυρ

κν και τα όσα πρηγήθηκαν και πρι

νζνται τις μεταβλς πυ θα ακλυ

θήσυν. Στν τμα της αρχιτεκτνικής, 

η εισαγγή νν στιχεν από Δυτικς 

χρες, δηγε στην εισαγγή νν στι

χεν τα πα χρησιμπινται από την 

νεδημιυργημνη μικρή σε αριθμό, αλλ 

σφριγηλή «αστική» τξη τν εμπόρν και 

βιτεχνν. Τ πλν χαρακτηριστικό κτρι 

της περιόδυ εναι τ διρφ κτρι Τερ

ζόγλυ τ π ανεγρθηκε τ τς 1910. 

Η πρόσψη τυ κτιρυ εναι κτισμνη με 

την δια με τα λλα κτσματα της περιχής 

ανικτή κτρινη πτρα, η πα εναι λαξευ

μνη με ιδιατερα πρσεγμν και ακριβή 

τρόπ. Τα στιχεα τυ νεκλασικισμ 

εναι ντνα εδ: η αετματική επστεψη 

με τ πρχν λαξευτό γεσ, ι ελαφρ 

ανγλυφες παραστδες, τα υπρθυρα, η 

ριζόντια διαφρπηση τν ρόφν. 

Αντθετα ι πσ όψεις εναι κτισμνες 

από πτόπλινθ, μα επμβαση τν χρόνν 

τυ πλμυ. Παρόμια εναι η μρφή στις 

παραδσιακς κατικες τυ Παλιυρυ, 

της Αβδλλας (όπυ κυριαρχε η πλατυμ

τπη μρφή) και τυ Αλεπχρυ, όπυ 

παρατηρεται σε μεγλ βαθμό η χρήση 

μικρν και μεσαν αργν λθν, από τις 

πες απαρτζεται, ετε λόκληρη η κτι

ριακή κατασκευή, ετε συνδυζεται με να 

τμήμα της από λαξευμνυς λθυς

ΣΜΠΡΣΜΤ
Η κατικα στν βρ και τη Θρκη 

γενικότερα, δε διαφρπιεται ς πρς 

τ εδς και τς μηχανισμς εξελξες 

από τη βαλκανική κατικα και την κατι

κα τυ ευρτερυ πλιτισμικ χρυ 

της Ανατλής. Αν κανες δει την εξλιξη 

«εκ τν κτ», ς βασικό κτταρ της 

τυπλγας, θα πρει την ισόγεια πλατυμ

τπη πλινθόκτιστη ή λιθόκτιστη καλβα, 

με δρριχτη ή τετρρριχτη στγη. Τ δμ

τιπυρήνας απκτ να σκιδι στην όψη 

και διαδχικ εξελσσεται με την πρκτα

ση της τιχπιας στις κρες τυ. Σ’ να 

μεταγενστερ στδι απκτ όρφ. Τ 

κλιμακστσι πνττε τπθετεται στν 

ημιυπαθρι χρ, στην κρη. Εξλιξη πυ 

καλπτει τις πι πρχρημνες κιννι

κς ανγκες, απτελε  τπς σπιτι με 

δ συμμετρικ πλευρικ δμτια π 
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απαντται σήμερα σε αρκετς πρσφυγι

κς ικισμς, εν με πρσθήκη χρν 

πρς τ βθς, διαμρφνεται η τυπική 

κτψη τυ νετερυ ημιαστικ μνρ

φυ σπιτι. Η πρσθήκη πανμιότυπυ 

ρόφυ με εξτερική σκλα δνει τις συνη

θισμνες διρφες κατικες τυ πριμυ 

20υ αινα. Πνττε υπρχει στη μση να 

εισχν πρστ ή εξχν πρόστυλ ή και 

μεγαλτερ χαγιτι. 

Απλστερς και φτχότερς τπς 

ισγευ σπιτι με κκεντρ εισχντα 

ημιυπαθρι πρόδμ, πυ αναπτσσεται 

σε πλατυμτπη τυπική αγρτική ικα με 

χαγιτι, απτελε αυτή π χρησιμπιε 

μχρι και σήμερα, κυρς  πεδινός μυ

συλμανικός πληθυσμός. Άλλστε, εναι 

 απλστερς παρατακτικός τπς, π 

διευκλνει τ ημιυπαθρι νικκυριό 

στα πλασια της περιτιχισμνης αυλής 

και ικανπιε τις λιτς ανγκες ζής και 

χρυ μιας ικγνειας, χρς ιδιατερες 

κιννικς απαιτήσεις. Η κθετη πρσθή

κη ενός ακόμη δματυ δνει τπυς 

κατικας σχήματς Γ, μνρφυς ή 

διρφυς, πυ με μικρότερη ή μεγαλ

τερη κατ περπτση ανπτυξη, και με 

διφρες μικραλλαγς στη μρφή και 

τ μγεθς, όπς τ κλεσιμ ή όχι τυ 

χαγιατι και τν σαχνισιν, δηγε στα 

τυπικ νικκυρόσπιτα και αρχντικ, 

διαδεδμνα σ’ όλη τη Θρκη και στν 

ευρτερ χρ της Ανατλής. 

Στη Θρκη, περισσότερ από κθε λ

λη ελληνική περιχή, σζνται κτσματα 

π αντιπρσπευν τις πι ετερόκλη

τες εθνότητες, θρησκεες, συνήθειες και 

ικγενειακς δμς. Εδ ζησαν ι πι 

νισες εισδηματικ κιννες, ι πι ετε

ρβαρες επαγγελματικς τξεις, στυς 

πι απόμακρυς τόπυς, στις πι διαφ

ρετικς κλιματικς συνθήκες. στόσ, η 

αρχιτεκτνική της κατικας εμφανζει, 

και όχι μόνν αν χρνλγική περδ 

ή πλιτισμική στθμη, σαρτική ενότητα 

στις συνθετικς της γραμμς, ι όπες, 

ανλγα με τ βαθμό αστικπησης, συ

μπληρννται και δχνται αισθητικς και 

λειτυργικς εκλεπτνσεις. Οι τελευταες, 

πυ μερικς φρς ξεχρζυν κραυγαλα 

μσα στ χριτικ περγυρό τυς, παρα

πμπυν με σαφήνεια στα μεγλα αστικ 

κντρα. Εν λιπόν, η επανεπεξεργασα 

τυ πανρχαιu λειτυργικ χρυ τυ 

χαγιατι και η επιβση της παρατακτι

κής σνθεσης της κατικας από μνδες 

αυττελν δματν, απτελν τη βασι

κή υπδμή, η εξλιξη σε αντερ εππε

δ επιβλλει τα πρότυπα της εκσττε 

αστικής αρχιτεκτνικής και πρσδδει στα 

απλ νικκυρόσπιτα συνθετική πιότητα 

π ξεπερν τις εξελικτικς δυνατότητες 

της λακής ικδμας. 

Στν βρ λιπόν και στη Θρκη γενι

κότερα, συναντ κανες πλήρες δειγματ

λόγι της τυπλγικής και μρφλγικής 

εξλιξης της αρχιτεκτνικής τυ ενιαυ 

πλιτισμικ χρυ τν Βαλκανν και 

της Μικρς Ασας τν πρηγυμνν αι

νν. Αξζει εδ να πρσεχθε η ιδιόρρυθ

μη όσ και γόνιμη εισαγγή δυτικν 

στιχεν, κυρς μσ της Κνσταντι

νπλης κατ τν όψιμ 19o και τν 

πριμ 20o αι., όταν η μνκαλλιργεια 

τυ καπν και η μεταξυργα δήγησαν 

στην ανπτυξη αστικής εκλεκτικιστικής 

αρχιτεκτνικής με δημιυργήματα ιδια

τερα καλασθητα και επιβλητικ. 

ΒΒΛΟΓΡΑΦΑ

 Παραδσιακή Αρχιτεκτνική, Εκδ. Μλισσα, τόµς 

«Θρκη», Αθήνα 1990. 

 Μγας, Γ., «Θρακικα Οικήσεις», Αθήνα, 1939.

 Πηγς από τ Διαδκτυ.
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1.George H.Sabine «στρα Πλτκών πστμών» Σλδς 42, 44, 45, Μτφρασ Μνθς Κρσπς, κδσς 
τλαντς, θνα 1961.

Σύμφνα μ τν πρώτ,  φύσ θ

ρτα ς νμς τς δκασύνς κα τς 

ρθττας μσα απ λα τα ανθρώπνα 

πλσματα κα σύμφνα μ τ δύτρ 

θρα,  φύσ δν χ σχσ μ τν 

θκ αλλ μ τ πρσπκ συμφρν, 

τν πθυμα τς δνς κα τν πβλ 

τς δύναμς, στχα φυσκ πυ μφαν

ζντα στα ανθρώπνα πλσματα1.

Τ δύτρ θρα πρτνυν  Θρα

σύμαχς,  δμαντς κα  Γλαύκν, 

πς φαντα απ τν «Πλτα» τυ Πλ

τνα, αλλ κα  στρκς, μ φλσφκς 

δαθσς, Θυκυδδς θα π τ: «φσκό 

δκαο ενα να εξοσζον ο σχρότερο 

κα να ποτσσοντα ο αδνατο».

Φση και ηγτησ
πρχυν πλλς νδξς τ μγλς 

αγώνας κα πλλς συζτσς γνντ 

τν πχ τυ Πλτνα πρ τς φυσκ

ττας  τς συμβατκττας τν νμν.

Μλστα,  ντφών στ ργ τυ «Π

ρ λθας», κα ασφαλώς μ κλασκ 

παρδγμα τν ντγν τυ Σφκλ, 

υθαρσώς δλών τ «λ  νμ 

να συμβατκ κα κατ συνπα αντ

θτ πρς τ φύσ».

Πρν απ τ τλς τυ 5υ π.Χ. αώ

να, δαμχ αυτ μταξύ φυσκύ κα 

κννκύ νμυ αναπτύσστα πρς 

δύ θρτκς κατυθύνσς:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Άρης Διαμαντπολος, 

Δρ. Φιλοσοφίας, Ψχολγος
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ντθτα μ τ πνύμα τς πρώτς θ

ρας,  Πνδαρς θα π τ: «ο νόμος ενα 

κβερντης όλων, θνητών κα αθαντων κα 

κβερν με δκαοσνη τη δναμη». πσς, 

 δα πλυρ θρύσ τ  δκασύν 

θσπσθκ γα να πρστατύ τυς αδυν

τυς2. Στ δύτρ θρα, πσς, θα μπ

ρύσαν να νταχθύν κα  απψς τυ 

ρσττλ,  πς υπστρζ τ απ τ 

φύσ υπρχ τ ρχν κα τ αρχμν χ

ρν τς δατρσς αυτς τς φύσς. τσ, 

κα στν κννα υπρχ τ δυνμν μ 

τν δνα να πρβλπ κα να τ «κ 

φύσς» ρχν κα δσπζν, τ δ λλ 

δυνμνν μ τ σώμα να κτλ, να τ 

«κ φύσς» δύλν, γ’ αυτ τα συμφρ

ντα δσπτ κα δύλυ συμππτυν3.

Σ αυτύς λυς τυς δαλγυς γα 

τ φύσ τν νμν,  Πλτν δακρύσ

σ στν «Πλτα» τυ τς πραγματκ 

πρττυπς απψς πρ φυσκύ δκα

υ  πς, ς γνστν, συνσταντα 

στν αρχ τ  καθνας πρπ απ τα 

παγγλματα πυ υπρχυν στν πλ 

να ασχλτα μ να μνχα κα αυτ 

να τ πγγλμα γα τ π  φύσ 

χ δώσ τν π μγλ πτδττα4. 

Ταυτχρνα συνστ τν πθαρχα στυς 

γραπτύς κα γραφυς κννκύς ν

μυς κα ασφαλώς μ τ κύρς τς σν

μας αυτών ναντ λν τν πλτών.

Σύμφνα μ τα λγμνα τυ Πλτ

να θα μπρύσ να υπστρχθ τ  

Πλτν πκτν τ φυσκ δκα στν 

κννα σ δύ φυσκς δαστσς: 

αφνς μν μ τν φυσκ καταμρσμ 

τν παγγλμτν στν πλ κα αφτ

ρυ μ τν πθαρχα τυ συνλυ τν 

πλτών στυς αρστυς νμυς τς π

λτας, γγνς τ π παρατρτα 

κα στ φύσ, στν πα κθ δς 

κα κθ ργαν τυ σώματς χ τν 

δκ τυ ρλ, αλλ λα λτυργύν 

χρν τς ύπαρξς τυς, κα συγχρνς 

2 W.K.C. Guthrie «Ο Σφστς» Σλδς 116, 117, 154, 170, Μτφρασ Δαμανς Τσκυρκς, κδσς Μρ
φτκ δρυμα θνκς Τρπζας, θνα 1989.

3 ρσττλς «Πλτκ» 1252a30  1252b, ΜτφρασΣχλα Νκς Παρτσς, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
4 Πλτν «Πλτα» 433a, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.

Εκείνος πο θα κατορθσει να άρχει πρτα το εατού το, θα 

χει μάθει και τος άλλος να άρχει.
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πθαρχύν κα στυς φυσκύς νμυς 

τς λττας τς φύσς.

Μ τ Πλατνκ πνύμα τυ φυσκύ 

δκαυ πυ πκτντα κα στν κννα, 

πρσστρ νδαφρν γα τ μλτ τυ 

γτ, παρυσζ  πρώτ δστασ τν 

φυσκών κλσν γα κθ πγγλμα στν 

κννα. Σύμφνα λπν μ τν αρχ αυ

τ, πρπ να γν απδκτ τ  γτκ 

ρλ ανκυν στυς ανθρώπυς αυτύς, 

πυ απ τ φύσ να πρκσμν μ τς 

αρτς κνς πυ ανταπκρνντα σ αυ

τύς τυς κννκύς ρλυς.

Κατ’ αυτν τν τρπ κα  κννκ 

νμ, λ  Πλτν, πυ θσπζντα γα 

τν πλγ αλλ κα γα τν παδα τν 

γτών, δν μπρύν να χαρακτρσθύν 

ς υχς, δτ  νμ αυτ συντχθ

καν κατ τν πρσταγ τς φύσς κα 

δν μπρύν να θρθύν αφύσκ5. Γα 

τυς ανθρώπυς αυτς τς κατγρας, 

πυ απ τ φύσ να πρκσμν μ 

τς γτκς αρτς,  Πλτν κατνμζ 

κα λ τ ανκυν στ «βασλκ γνς», 

κα κτς τν λλν πρσντν χυν 

κα τν κανττα τς «αυτπτακτκς»6. 

Πλατνκς ρς  «αυτπτακτκ», δύ

νατα να ρμνυθ ς  δυνατττα τυ 

γτ να λαμβν αυτφυς απφσς, 

κατπν ρθς μλτς κα κρσς τν 

πραγμτν, πρκμνυ αυτς να να 

πφλς γα τ σύνλ τς κννας. 

πσς, χ κα τν λλ ρμνυτκ 

δστασ τς αυτπθαρχας ς πρς τα 

τυχν τυ δυ πθ, αλλ κα στς αρχς 

κα τυς καννς πυ χυν θσπσθ.

ππλν μς αυτς τς φυσκς π

λγς τν γτών,  Πλτν, γα τ καλ 

τς κννας κα πρκμνυ να υπρ

χυν ρστ γτς γ’ αυτ, θρ απα

ραττ κα τν κατλλλ πρς τν φύσ 

τυς κα τν ρλ τυς παδα, ώστ να 

να  καλύτρ ανμσα στυς λλυς, 

γνμν τσ πρτυπα πρς μμσ κα 

κυρς πφλστρ στν κννα7.

υτ  φυσκ πλγ τν γτών, 

αλλ κα  κατλλλ κατ τν Πλτνα 

παδα γ’ αυτύς, χ σμρα ακρβ φαρ

μγ στυς στραττκύς γτς. Η γτκ 

φύσ αυτών δαπστώντα καταρχς μσα 

απ μα σρ ψυχκών κα σματκών δκ

μασών κα, φσν κρθύν κατλλλ, δ

χντα στ συνχα μα μακρχρνα πλυ

μρ γνώσ κα τχν, ώστ να καταστύν 

αυτρκς γτκς πρσπκττς.

Τλς, απ σα μχρς δώ αναφρ

θκαν, σύμφνα μ τς σκψς τυ Πλ

τνα, αλλ κα μ τ σμρν πρακτκ, 

συμπραντα τ  γτς γνντα αλλ 

κα γντα, καθσν υπρχ μα αμφδρ

μ αλλλπδρασ:  φύσ να πρβλλ

τα στν κννα, αλλ κα  κννκ 

καννς να μταφυτύντα ς λλ φύσ 

(πρκύπτ απ τν βλγα πρ πρσαρ

μγς τν ντν μ τς μταλλξς).

ρισμoσ αρτhσ
φσν λπν συμπρναμ τ  

γτς γνντα, αλλ κα γντα, πρ

κύπτ  ανγκ να ξτασθ, στ συν

χα ανπτυξς αυτύ τυ θματς, τ 

πώς  δς  Πλτν παρυσζ τς 

φυσκς αρτς τυ γτ ς μ δυν

μνς να δδαχθύν, αλλ ς δδμνς 

ς «θκ δρ» σ αυτν.

Γντα λγς πρ φυσκών αρτών τυ 

5 Πλτν «Πλτα» 432c. 456c, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
6 Πλτν «Πλτκς» 260ce, ΜτφρασΣχλα Ηλας Λγς. πμλα υγγλς Παπανύτσς, κδσς 

Ζαχαρπυλς, θνα.
7 Πλτν «Πλτα» 456de, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
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γτ δτ, πς λ πλ  Πλτν, λα 

τα κακ συμβανυν στν κννα, αλλ 

κα σ κθ αρχ κα ξυσα, ταν λπ 

απ τς γσς αυτών  αρτ8. ξζ 

λπν να ρυνθ  υσα τς αρτς 

ακλυθώντας κυρς, λαν συνπτκ, 

τ σκπτκ τυ Πλτνα, πς αυτ ανα

πτύσστα στ ργ τυ «Μνν».

Η πρώτ πρσγγσ τς ρυνας τς 

φύσς τς αρτς γντα ς πρς τν κα

νττα δκσς τυ μν νδρα στν πλ, 

τς δ γυνακας στ σπτ. πσς, ρυντα 

 φύσ τν αρτών γα κθ ργ, ανλγα 

μ τ φύλ κα τς λκς τν ανθρώπν, 

πρκμνυ να καταλξ στ συμπρασμα 

τ  αρτς, αν κα πλλαπλών μρφών, 

απτλύν συνλκ να δς.

πμνς,  αρτ, ς υσα, να σ 

λς τς πρπτώσς  δα.

φσν τσ συμβαν, θα να δυνα

τς  πρσδρσμς τς κα, ς πρώτς 

ρσμς πυ δδτα στν αρτ να τ 

να καν να δκ ανθρώπυς. Δαπ

στώντα μς λλπς  ρσμς αυτς, 

δτ  δκσ τν ανθρώπν πρπ 

να συμπλρώντα κα απ τς αρτς τς 

σφας, τς σφρσύνς, τς γνναδρ

ας, τς ανδρας κα απ πλλς λλς.

Συμπραντα πρς τ παρν τ 

υπρχ αδυναμα σ αυτν τν ρσμ, 

δτ δν απδδ τ δς τς αρτς 

πυ πρχ λς τς λλς μρφς.

Στ συνχα,  φύσ τς αρτς ρυ

ντα απ πλυρς αγαθών, καθσν απ’ 

αυτ λλα φλύν κα λλα βλπτυν.

λλ κα  απκτσ τν καλών αγα

θών γα να απτλ αρτ πρπ να συ

νδύτα απ δκασύν  σφρσύν 

 σττα  κπα λλ αρτ, ώστ να 

θρθ τ αγαθ ς αρτ, στ κ αν 

δν πρσδρζτα αυτ στ σύνλ τς9. 

Πλν μς,  ρστς νμθτς,  πς 

απβλπ στν υτυχα λν τν πλτών 

μ τν απκτσ τν καλών αγαθών, χ 

τν δυνατττα μ τυς νμυς να καλύ

πτ λ τν κύκλ τν αρτών, πρσδρ

ζντας τσ τν αρτ στ σύνλ τς.

Τα καλ μς αγαθ  Πλτν τα 

δαχρζ σ θκ κα σ ανθρώπνα κα 

π πλν ξαρτ τα ανθρώπνα απ τα 

θκ. Κ αν μα κννα δχτα τα θκ 

αγαθ, ττ απκτ κα τα ανθρώπνα, 

δμ στρτα κα τα δύ.

Μ αυτν τν αξλγσ τν αγαθών 

αξζ  πλτα να νμθτ, ώστ τα πρ

στγματα γα τν απκτσ τν ανθρπ

νν αγαθών να συνδύντα απ τα θκ 

αγαθ κα αυτ πλ μ τν σρ τυς να 

απβλπυν στν καλλργα τυ νυ, κα

θσν αυτς να πυ δκ τα πντα.

Μ αυτς τς πρπθσς καταλγ 

 Πλτν στ συμπρασμα τ τσν τα 

θκ, σ κα τα ανθρώπνα αγαθ, γα 

να απτλύν αρτ κα να να φλμα 

στν νθρπ, πρπ απαραττς να 

κυβρνώντα απ τ φρνσ. νώ αντθ

8 Πλτν «λκβδς ΄» 135a, ΜτφρασΣχλα .Κ. Λακκς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
9 Πλτν «Μνν» 71e 74a. 77b79b, ΜτφρασΣχλα Β. ΤατκςΗλας Λγς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.

Η πκτσ των κλών γθών γι ν πτλί ρτή πρπι ν σνδτι π 

δικισν ή σωφρσν ή σιττ ή κπι λλ ρτή, ώστ ν θωρθί τ 

γθ ως ρτή.
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τς, ταν απκτώντα μ τν αφρσύν 

να βλαπτκ κα δν φρυν στν ν

θρπ τν υδαμνα10. τσ πραξαν  

τλαντς στν ακμ τυς,  π κτς 

απ τα αγαθ τς αρτς, λα τα λλα τα 

πρφρνύσαν κα δν τα θρύσαν 

σπυδαα, θρώντας μλστα τν χρυσ 

κα τν πλύτ μγλ βρς11.

Στ συνχα τυ δαλγυ στν «Μ

ννα» ρυντα ν  αρτ να κτ 

πυ δδσκτα  κτ πυ μ κπν 

λλν πτλυς τρπ απκτύν  ν

θρπ. Γα να δθ μς αυτ  απ

ντσ πρπ καταρχς να ρυνθ 

ν  αρτ να  χ γνώσ, δτ 

ν να γνώσ, γντα φανρ τ  

αρτ να δδακτ. λλ κα πλ, π

καλύμνς ς παραδγματα αγαθύς 

νδρς, πς τν Θμστκλ, τν ρ

στδ, τν Πρκλ, τν Θυκυδδ,  

π δν κατρθσαν να δδξυν 

στα παδ τυς τν αρτ τυ δκύ 

τυς μγθυς, καταλγ λγντας τ 

 αρτ δν δδσκτα, δτ δν υπρ

χυν ύτ δσκαλ, ύτ μαθτς ώστ 

να καταστσυν αυτ δδακτ.

Πρκμνυ στ συνχα  Πλτν 

να σχυρπσ ακμα πρσστρ τ 

συμπρασμ τυ στ π απβλπ να 

καταλξ στν δλγ τυ «Μννα» γα 

τν ρσμ τς αρτς, κν να νγμα 

σ αυτν συγκρνντας τν ρθ γνώμ 

κα τ γνώσ, δλαδ τν πστμ.

π αυτ δ τ σύγκρσ δαπστώ

ντα τ να μν  ρθ γνώμ να 

κτ τ δφρ απ τ γνώσ, δν να 

μς καθλυ χρτρ απ αυτ, ύτ 

πσς να λγτρ φλμ πρακτκ, 

ύτ ακμα  αγαθς νθρπς πυ 

χ ρθ γνώμ κα κυβρν ρθ 

να λγτρ φλμς απ αυτν πυ 

κατχ τ σχτκ πστμ, φρνντας 

ς παρδγμα κα πλ τν Θμστκλ 

κα τυς λλυς μγλυς νδρς πυ 

κυβρνσαν τς πλς.

τσ, μσα απ αυτν τν νδλχ 

δλγ στν «Μννα» τυ Πλτνα 

γα τν πρσδρσμ τς υσας τς 

αρτς, δν κατρθώθκ να πρσδ

ρσθ αυτ στ σύνλ τς, πλν μς 

γν απδκτ τ  αρτ να αγαθ 

κα τ να φλμ κν τ αγαθ 

πυ κυβρν σστ.

Τλς,  δλγς κλν μ τ συμπ

10 Πλτν «Νμ» 631c. 896e. Πρλγς Κ.Δ. Γργύλς, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς 
Ππυρς, θνα 1975.

11 Πλτν «Κρτας» 120e, ΜτφρασΣχλα. Γ. Κρδτς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
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ρασμα τ  αρτ ρχτα ς συνλκ 

αγαθ σ αυτύς πυ τν κατχυν μ

νν απ θκ ύνα, θλντας τσ να 

τνσ τν χαρσματκ γτ12. 

λλ ν  Σκρτς κα  μαθτς 

τυ  Πλτν αναζτύν τν υσα 

τς αρτς στ σύνλ τυς ρυνώ

ντας τα μρ αυτς,  μαθτς τυς 

 ρσττλς δαφρπτα κπς 

κα σχυρζτα τ τ υσώδς κα τ 

πλυτμτρ στχ δν να να 

γνρσυμ τ να  αρτ, αλλ πα 

να  υσα τς κα πς αυτ φαρμ

ζτα. τσ, πρσδδντας στν υσα 

στ συνδσ τυ ανθρώπυ απ συ

νθα (θς κα θς) κα τς πς β

βαα θτ υπ τν ρθ λγ,  πς 

ρθς λγς απτλ τ μσν μταξύ 

υπρβλς κα λλψς.

πμνς,  αρτς κατ τν ρστ

τλ δν δδντα ς θκ δρ, ύτ 

υπρχυν στ φύσ τυ ανθρώπυ (μπ

ρ να υπρχ  φυσκ πρδθσ), 

αλλ δδσκντα κα καλλργύντα13.

Τλκ, μπρύμ να σχυρσθύμ τ 

 ρσττλς δατυπών τ θσ τ  

αρτ γνρζτα κα δδσκτα, αλλ 

κα θζτα ς δύτρ λλ φύσ σ 

ρτή κτ τν ρισττλ ίνι  πρξί στν κθμρινή 

ζωή τ νθρώπ.

τς αρτς πρακτκ πρχμν απ 

πλυρς φαρμγς, θρ ς μγα

λύτρ κα πλυτμτρ αγαθ στν 

νθρπ τν εδαμονα. υτ μς  

υδαμνα τυ ρσττλ χ σχσ 

μ τν ψυχ τυ ανθρώπυ κα πμ

νς γα να απτλ αγαθν πρπ

θτ τ συνδα τς αρτς, δλαδ 

μας ντμς κα καλς ζς. ππλν 

 ρσττλς δαχρζ τς αρτς σ 

ντκς,  πς αναπτύσσντα κα 

καλλργύντα μ τ δδασκαλα κα 

γ’ αυτ απατύν μπρα κα χρν, 

κα σ θκς,  πς γκαθσταντα 

ντμς κα θκς πρξς,  πς δ

γύν τν νθρπ στν υδαμνα, πυ 

απτλ κα ύψστ γ’ αυτν αγαθ.

Μ λλα λγα, αρτ κατ τν ρστ

τλ να  υπραξα στν καθμρν 

ζ τυ ανθρώπυ.

ι Θκσ αρτσ
π λα σα παραπν αναφρ

θκαν, μπρ να μν γν δυνατς  

ρσμς τς αρτς στ σύνλ τς, 

πλν μς απ σα δατυπώνντα τ

σ απ τν Πλτνα, σ κα απ τν 

ρσττλ, δαπστώντα τ  υσα 

12 Πλτν «Μνν 96c. 96d100b, ΜτφρασΣχλα Β. ΤατκςΗλας Λγς, κδσς Ζαχαρπυλς», θνα.
13 ρσττλς «Ηθκ νδμα» 1216b 510, 1216b 2025, 1217a25, 1217b 515, 1218b 530, 1219a30, 1220b, 

1222a 515, Μτφρασ Νκλας Κυργπυλς, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1103a 1525, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυρς, 

θνα 1975.
 ρς Δαμαντπυλς «Τ θς τυ Ηγτ στν Πλτνα. ρτς Ηγτ», Σλδα 124, Δδακτρκ Δατρ

β, θνα 1992.
ν  Πλτν θρ «θκ δρ» τ σύνλ τς αρτς στν γτ στν «Μννα», πυ να να απ τα 

πρώμα ργα τυ δυ, στα μτπτα ργα τυ στν «Πλτα», στν «Πλτκ» μχρ κα τυ καταλκτκύ 
τς ζς τυ ργ στυς «Νμυς», συμπλρών κα θρ απαραττ τν παδα κα τν αγγ στν χα
ρσματκ πρσπκττα πρκμνυ να ξλχθ σ ρστ γτ. Ο Πλτν υπρξ νας ξλκτκς στς 
πλτκς απψς τυ φλσφς πρσαρμζντας αυτς ανλγα μ τς ανγκς τς πχς.
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Ο Σφστς θρύσαν ς μγστ 

πλτκ αρτ τν πεθώ, τν πα β

βαα κλμβαναν ς φυσκ χρσμα, 

αλλ κα ς απτλσμα δδασκαλας 

κα ξσκσς, σύμφνα μ τν πα  

κτχς τς γνταν κυραρχς τς πλτ

κς15. Η αρτ μς αυτ τς πθύς κα 

 φαρμζμν τχνκ τς, δύνατα να 

χαρακτρσθ κα ς μγλ αρτ ψυχ

θραπας,  πα φαρμσθκ στν 

πχ τν Σφστών, αλλ κα σμρα 

χρσμπτα ς μσν ψυχθραπ

ας απ τ σύγχρν Σχλ τν Συμπρ

φρστών,  πα μσα απ τν πθώ 

απβλπ στν αλλαγ τς ασθνκς 

συμπρφρς τς πρσπκττας16.

λλ ν  Σφστς θρύν ς 

μναδκ αρτ τν πθώ,  πα χρ

σμπύμν ς ργαλ μπρ να 

αλλξ τς αντλψς τν ανθρώπν,  

Σκρτς,  κατ’ ξχν φλσφς τυ 

βθυς τς ψυχς, δακρύσσ ς μνα

δκ κα συγχρνς θμλώδ αρτ τν 

ατογνωσα. ρτ,  δαδκασα τς π

ας μας πτρπ να γνρσυμ τα καλ 

τς απτλ ύψστ φλμ ανθρώπν 

αγαθό. π’ κ κα πρα γντα λγς γα 

τ πα απ τα μρ τς αρτς δύναντα 

να απτλύν τ υσαστκτρ αγαθ. 

τσ, απ τα παλ τα χρνα  Ησδς, 

στ ργ τυ «ργα κα Ημρα», γκ

μζ τν ργασα κα απδχτα τν 

πλύτ πυ δδτα απ τν Θ κα δν 

πρρχτα απ δκς πρξς, νώ υπ

ραμύντα τς αρτς τς δκασύνς, 

πυ πρστατύ τν νθρπ να μν π

ρππτ στν κατστασ τς «ύβρς».

Στ συνχα,  Πυθαγρας, μταφρ

ντας τν αρμνα τυ κσμυ στν κν

να, πρσβύ ς κύρς αρτς τ σωφρο

σνη γα τν αρμνα αυτύ τυ δυ τυ 

ανθρώπυ ς μνδα, τ δκαοσνη ς 

αρτ στς δανθρώπνς σχσς κα τν 

ανδρεα, ς αρτ τς υπραξας14. 

ξζ μς μσα στν κατλγ τν 

αρτών να γν λγς γα τν αρτ, πυ 

θρύσαν ς κυρτρ  Σφστς,  

Πρταγρας,  Γργας κα  λλ, καθ

σν στν υσα τς δαφρ τν αρτών 

πυ πρσβυαν  Φλσφ.

14 Κ.Δ. Γργύλς «Ησδς. Τ Πνυματκ Πρχμν τς Ησδυ Πσς». Σλδα μγ΄ (απ τ ργ τυ 
Ησδυ «ργα κα Ημρα, 217, 319). γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

 Ν. Ζαφρυ «Πυθαγρας. Η Ηθκ τυ Πυθαγρα». Σλδα 191. γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς 
ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

15 W.K.C. Guthrie «Ο Σφστς», Μτφρασ Δαμανς Τσκυρκς, κδσς Μρφτκ δρυμα θνκς 
Τρπζας, θνα 1989.

1617 ρς Δαμαντπυλς «σθνμα. Η Ψυχ στν Οκγνα». Οδπρκ Φλσφκς Ψυχλγας, 
Σλδς 112121, κδσς Κ. σμακπυλς, Ναύπακτς 1995.
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ρθγνμα, χρς πστμ. κφρζ δ 

αυτ τν υχ  Πλτν, δτ  φρνσ 

στα παδκ μας χρνα κφρζτα μ τα 

συνασθματα τς δνς κα τς λύπς 

κα μσα απ αυτ τα συνασθματα στς 

παδκς ψυχς κφρζτα  αρτ κα  

κακα. Μ τν ανπτυξ μς τς λγκς 

στν νθρπ τα συνασθματα αυτ 

να φυσκ, αλλ κα πρπ να πδώκτα 

κατ’ θμ να δαμρφώνντα τσ ώστ 

να συμφνύν μ τ λγκ, ώστ στ σύ

νλ τυς αυτ να απτλύν αρτ. υτ 

 συμφνα συνασθμτν κα λγκς, 

Η πγρπνσ τς πλιτίς γι τν κλλιργι τς ρθγνωμίς θωρίτι 

νγκί διτι ι νθρωπι κρίνν τ γγντ νλγ μ τ σνισθήμτ, 

λλ κι τν λικί τς.

λγκς, τρτ τ δκαοσνη μ ανδρα 

κα τταρτ αυτ τν ανδρεα18.

 η Φρνσ
πς δαμ  Πλτν θρ τ φρ

νσ ρρκτα συνδδμν μ τν ρθ 

γνώμ, αρχκ ς «θκ δρ» κα μ

τπτα κρν απαραττ τν νσχυσ 

αυτς μ τ γνώσ κα τν αγγ. Δν 

παύ μς να θρ υτυχ κν τν 

νθρπ,  πς ακμα κα στα γρα

τ τυ απκτ τ φρνσ, στ κα ς 

 πα να φυσκ, αλλ συγχρνς κα 

καλλργτα, να ραα κα παντ κα 

μας κν να χαρμθα, λ  Πλτν.

πναντας να σχμ κα μας κν 

να λυπύμθα ταν συμβανυν ασυμφν

ς τν συνασθμτν ς πρς τν λγκ, 

τσν ταν να αντθτς ς πρς τ φύ

σ, σ κα ταν παραλπτα  καλλρ

γα αυτς μσα απ τς συνθς κα τν 

τρπ τς ζς μας. Πρς πτυχα αυτύ 

τυ σκπύ σμαντκ ρλ παζυν, κατ 

τν Πλτνα,  μυσκ παδα κα ψυχα

18 π πλν αυτών τν αρτών τυ Πλτνα,  μαθτς τυ  ρσττλς στα συγγρμματ τυ «Ηθκ 
Νκμχα» κα «Ηθκ υδμα» καταγρφ να μγλ αρθμ αρτών μ πρακτκ ννλγα. Ορσμνς 
απ τς αρτς πυ  ρσττλς αναφρ να  γνναδρα,  μγαλπρπα,  μγαλψυχα,  υγνμ
σύν,  σφα,  σύνσ,  αδώς,  μνα κα  αγαθργα. ναφρ πσς κα τς συγγνύυσς μ αυτς 
λλς μρφς αρτών, μ παραλπν να αναφρ κα τς μρφς τς παθλγας αυτών.

λλ ν γα τν Πλτνα κρνδα τν αρτών να  φρνσ, γα τν ρσττλ κυραρχ αρτ να 
 φλα,  πα κατ πρττυπ τρπ κα κτνστατα αναλύτα στα «Ηθκ Νκμχα» κα τν πα θ
ρ πρταρχκ αρτ τς νττας τν ανθρώπν, δατυπώνντας μλστα τ απφθγμα τ: « φλα μταξύ 
τν μν τρπ, νώ μταξύ τν ανμν συμπλρών».

Ο ρσττλς καταθτ αυτν τν αρθμ τν αρτών δτ δδ πρτύυσα σμασα στν θσμ αυτών, 
ώστ  νθρπ να καταστύν νρτ κα πμνς υδαμνς στν πρξ τς ζς τυς, νώ  Σκρτς 
κα  Πλτν πδκαν τν υπραξα τν ανθρώπν συνδτ κυρς μσ τς υγνσας.

Πρπ μς να τνσθ τ στ δ πνύμα τν Πλατνκών κα ρσττλκών αρτών να κα σμρα 
καταχρμνς  αρτς τυ γτ απ τα αντστχα Στραττκ γχρδα.

κα τα κακ τς ψυχς μας σ βθς, να 

απκτσυμ αυτσυνδσ αυτών κα 

μ δγ τν φρνσ να πρυμθα 

ν συνχα σ υπραξς. Μθδς  

πα στν ντρ πχ απτλσ τ 

Σχλ Ψυχανλυσς κα Ψυχθραπας 

τυ Sigmund Freud17. υτ τ θμλώδ 

κα μναδκ αρτ τς αυτγνσας τυ 

Σκρτ ανλυσ στ συνχα  μαθ

τς τυ  Πλτν, πς δαμ, κα τν 

πρσδρσ σ τσσρς βασκς αρτς 

κατ σρ πρτραττας: πρώτ τ 

φρόνηση, δύτρ τ σωφροσνη μτ 
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γγα πρκμνυ  πλτς να γνυν 

καλ κα αγαθ μσα στν πλ.

Η παγρύπνσ τς πλτας γα τν 

καλλργα τς ρθγνμας θρτα 

αναγκαα δτ  νθρπ κρνυν τα 

γγντα ανλγα μ τα συνασθματα, 

αλλ κα τν λκα τυς.

Πρς απδξ αυτών τν σχυρ

σμών αναφρτα τ παρδγμα τν 

ανθρώπν κνν πυ συναναστρφ

ντα μ κακς παρς, γα τυς πυς 

να ύλγ κα αναπφυκτ να μ 

θρύν αυτύς κακύς, αλλ απναντ

ας να ασθνντα μαζ τυς υχρστα 

κα ππλν να νμζυν τυς αυτύς 

τυς υτυχσμνυς. Μ αυτ τ λγκ 

τυ συνασθματς, συνχζ  Πλτν 

να λ, μπρύμ να θρύμ καν 

κα να ανακρύσσυμ ς γτ, κ

νν πυ μας κν πρσστρ απ 

κθ λλν να υφρανμθα κα να 

υχαρστύμθα.

πτλσμα αυτς τς συνασθματ

κς μας λγκς να να κρδζ τ βρα

β τς πτυχας κα να τμτα πρσσ

τρ  νθρπς αυτς τς πττας.

Πρς πββασ τυ λγυ τυ 

 Πλτν, πρ τς ρθγνμας τν 

ανθρώπν ανλγα μ τν λκα κα 

τα συνασθματα πυ δακατχυν αυ

τύς, θτ τ ρώτμα πς θα κρνυν 

σ ναν δαγνσμ μταξύ νς ρα

ψδύ, νς λλυ κθαρδύ, νς 

τρτυ τραγδύ, κπυ λλυ κ

μδύ κα νς ακμα ταχυδακτυλυρ

γύ. Η απντσ πυ δδτα να τ 

τα πλύ μκρ παδ θα ανακρύξυν 

νκτ τν ταχυδακτυλυργ, νώ τα 

αμσς μγαλύτρα τν κμδ. Ο 

π καλλργμν νδρς κα γυνακς 

θα ανακρύξυν ς νκτ τν τραγ

δ, νώ  γρντς τν ραψδ.

Η παραπν κρσ, ανλγα μ τν 

λκα, θρτα δκα, θα ταν μς 

καλύτρ κα ρθτρ  γνώμ τν 

νρτν κρτών, πυ να δατρα 

πρκσμν κα μ φρνσ κα μ 

θρρς γνώμς.

Κα καταλγ  Πλτν να π τ 

πρκμνυ  πλτς να καταστύν 

νρτ μ φρνσ κα θρρς, να 

αναγκαα  παδα κα  αγγ αυ

τών στν ρθ κρσ απ τν παδκ 

λκα. Μλστα, πδ  ψυχ τν 

παδών δν ανχτα τ σβαρ κα τα 

βλπ λα σαν τραγύδ κα παγνδ, 

πρτρπ τυς παδαγγύς να πρ

νύν τα μνύματα τν αρτών μσα 

απ τν υχαρστσ τυς.

ν θα θλαμ να συνψσθύν  

μχρ τώρα απψς τυ Πλτνα γα τ 

φρνσ, θα λγαμ τ να μν θρ 

αυτ ς «θκ δρ» τς φύσς μ τν 

κφρασ τς ρθς γνώμς, πλν μς 

αργτρα κρν αναγκαα τν νσχυσ 

τς μ τν παδα κα τν αγγ χρν 

τς ρθς κρσς τν πραγμτν κα τν 

γγντν. Γ’ αυτύς τυς λγυς συ

νστ τσ στν Πλτα σ κα στν 

καθνα χρστ να ύχτα κα να πδώ

κ πς να απκτσ φρνσ. Κν 

δ αυτ τ σύστασ δτ  Πλτν 

O Πλτων θωρί τ φρνσ κρωνίδ λων των ρτών, διτι τή ίνι 

κι γνώμ κι σφί τ ν, νώ τήν κλθν κι 

 ρωτς κι ι πιθμίς.
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θρ τ φρνσ κρνδα λν τν 

αρτών, δτ αυτ να κα γνώμ κα 

σφα τυ νυ, νώ αυτν ακλυθύν 

κα  ρτας κα  πθυμς, δτ ν 

αυτ ακλυθσυν δαφρτκ δρμ 

χυν αντθτα απτλσματα19.

Δκας  Πλτν θρ τ φρν

σ κρνδα λν τν αρτών, δτ 

λτυργκ απ αυτν, ς ρθκρσα, 

θα πρλθ  σφρσύν, ς γκρτα 

τν παθών μας κα στ συνχα  αρτ 

τς δκασύνς ς πρς τυς λλυς γα 

να καταλξ στν απφασ γα υπρα

ξα, πυ απτλ τν καταλκτκ αρτ 

τυ θρρυς κα τς ανδρας.

ππλν, θα μπρύσ να πρστθ 

τ δκαα  Πλτν θρ τ φρνσ 

ς κρνδα τν αρτών, δτ κατ τ 

φρνσ  νθρπς υπρχ λν τν 

λλν ντν στ φύσ.

Στ σχσ μς μταξύ φρνσς, 

νυ κα σφας  ρσττλς κν τυς 

δκύς τυ δαχρσμύς, μ δαφρ

ντας υσαστκ απ αυτς τυ Πλτνα, 

φσν θρ τ  φρνσ να  

σκμμν δρσ γα τ αγαθ τν αν

θρώπν, πλν μς αυτ δν να ύτ 

πστμ, ύτ τχν κα δαχρζ τ 

φρνσ απ τν νυ κα τν πστμ. 

Παρυσζ δ αυτς τς απψς, δτ 

θρ καταρχς τν νυ ς ργαν μ 

τ π απκττα  αλθα, δλαδ τ 

αυτς να τ φυσλγκ ργαν τς 

φρνσς, τς πστμς κα τς τχνς 

μσ τς κανττας τς σφας αυτύ, 

δυκρνζντας τσ τν ταύτσ αυτών 

πυ  Πλτν σχματκ αναφρ.

Ο ρσττλς πρσδρζ τ φρ

νσ ς τν ασθσακ αντλψ, 

 πα μσα απ μα κρτκ σκψ 

απρρ ς υβυλα στν καθμρν 

ρθ πρακτκ δρσς γα τ αγαθ, 

πυ κφρζ κα τν σκπ τς υδα

μνας τυ ανθρώπυ20.

π τς αντρ απψς τυ ρστ

τλ γα τ φρνσ, φνκ καθαρ τ 

αυτς δαχρζ κα δυκρνζ λτυρ

γκ τς σχσς τς φρνσς μ τν νυ, 

τν πστμ κα τν τχν, τν πν 

αυτών ννών τν αλλλσύνδσ  

Πλτν θρύσ πρφανώς αυτντ 

χρν τς υπραξας τυ ανθρώπυ. 

π αυτν τν δαχρσμ πσς 

φαντα τ  ρσττλς θρ πρ

φανώς δύ βασκς λτυργς τυ νυ, 

αυτ τς φρνσς, τν παν ξαρτ 

απ τς ασθσς κα τν λλ τς σφ

ας, απ τν πα πρρχντα  πστ

μ κα  τχν, ς καθαρ πρντα τς 

σφας τυ νυ.

Τα θματα αυτ γα τν παραγγ τς 

αλθας απασχλύσαν κα λυς τυς 

λλυς πργνστρυς κα σύγχρνυς 

τυ Πλτνα κα τυ ρσττλ φλ

σφυς. Μταξύ αυτών τν Ηρκλτ, 

 πς δλών μν τν πρτμσ 

τυ στα πργματα τν ασθσν, πλν 

μς απ τν λλ πλυρ κφραζμ

νς δντλγκ απφαντα τ πρπ 

να χυμ μπστσύν στν νυ, τν 

π θρ πκτασ τυ Θυ νμυ. 

Συνδντας δ τς ασθσς μ τ φρν

σ θρ αυτ τ να κν γα λυς 

τυς ανθρώπυς, αλλ συγχρνς τ θ

ρ κα μγστ αρτ γ’ αυτύς πυ τν 

κατχυν, νώ ακμα συνστ να μλ

19 Πλτν «Νμ» 656b660α, 687e688c, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
20 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» Ββλ βδμ, Κφλαα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ΜτφρασΣχλα νδρας 

Δαλζς, κδσς Ππυρς, θνα.
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γύμ κα να πρττυμ σύμφνα μ τν 

αλθν σφα τν κατ φύσ πστμ

νν21. Ο απψς τυ Ηρκλτυ, να, 

πς δαμ, παρμς μ αυτς τυ 

ρσττλ,  πς κα αυτς θρ τ 

φρνσ ς αρτ τς καθμρνττας 

κα τ δαχρζ απ τ σφα τυ νυ, 

τν πα θρ φυσκ πρπθσ τς 

πστμς κα τς τχνς.

νώ  Σφστς κνύντα σ λλ 

κλμα τς μτπλασς κα πμνς τς 

σχτκττας τς φρνσς κα ξ αυτών 

 Γργας θα π τ δν υπρχ μνμ 

κα αμτβλτ πραγματκότητα ως αντ

κεμενο γνώσης, αλλ μόνον γνώμη. Επο

μνως, κα η δαμορφομενη ως ανωτρω 

φρόνηση ενα μεταβλητ.

Στ δ πνύμα κα  λλς Σ

φστς  ντφών, δχτα μν τ  

γνώσς υπρχυν στ ντκ κα α

σθσακ ππδ, πλν μς δχτα 

ς πραγματκς μνν τς ντκς22. 

Πρφανώς  ντφών χ αυτς τς 

θσς δτ κα αυτς θρ τν νυ 

ς ργαν στ π καταλγυν τα 

πργματα τν ασθσν κα πμνς 

 νυς να τ ργαλ μσ τυ π

υ θα μταπλασθ τσν  φρνσ, 

σν κα  γνώσ γ’ αυτύς. 

υτς  σχσς τς φρνσς μ 

τν νυ, τν πστμ κα τν τχν, 

δν απασχλσαν μνν τυς λλνς 

φλσφυς, αλλ ξακλυθύν κα 

σμρα να απασχλύν τν πστμ, 

μ τ ρώτμα κατ πσν  νυς, μσ 

τυ γκφλυ, απδδ τν ασθσακ 

πραγματκττα.

Φρνώ τ  απντσ στ ρώτμα 

αυτ θα μπρύσ να βασσθ στν αρ

χ τ: φύσ να κα  νθρπς κα 

ς μα φύσ συμμτχ στ φυσκ 

γγνσθα μ τα δα «υλκ». Ως φύσ 

λπν δχτα τυς καθμρνύς ρ

θσμύς τυ πρβλλντς κσμυ,  

π δρχμν απ τ μνμ τυ 

γκφλυ αναλύντα κα ρμνύντα 

απ τν αντλψ σ σχσ μ λλυς 

μυς πυ υπρχυν στ μνμ κα 

τσ απφασζτα  πρακτκ  «καθ’ 

ξν» πυ λ κα  ρσττλς.

πρχυν μς κα λλ συνθς 

ρθσμ,  π απατύν πλυπλκ

τρ τς ασθσακς αντλψς δαδκα

σα στ ντκ λτυργα τυ γκφ

λυ. υτ  δαδκασα θα πρκύψ σ 

κανύργυς ρθσμύς, πτ ττ μ 

τυς μχανσμύς τς ανπλασς κα τυ 

συνρμύ τν καταχρμνν στ μν

μ παραστσν μσ τς φαντασας θα 

συντθ μα κανύργα πσς γνώμ, 

Ο Πλτων Θωρί σφς τς π γνωρίζν κι μπρν ν πιβλλντι στις 

πιθμίς τς κι σ τς ξίζι ν πρδίδτι  ξσί τς πλς, διτι τί 

ίνι σιστικ ι μφρνς πλίτς κι ι πίι θ μριμνν 

γι τ κλ τς πλς κι μνν.

21 Κν/νς Δ. Γργύλς «Ηρκλτς» πσπσματα 34, 55, 112, 113, 114. Σλδς 204205, 210, γκυκλ
παδκ Λξκ «Ηλς», Τμς ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

22 W.K.C. Guthrie «Ο Σφστς» Σλδς 229, 251, 332, 456, Μτφρασ Δαμανς Τσκυρκς, κδσς 
Μρφτκ δρυμα θνκς Τρπζας, θνα 1989.
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τς πας  ρθττα λγχτα απ 

τ νμσύν ς ρθκρσα κα αυτ 

να  ρθ γνώμ  πα δν δαφ

ρ κα πλύ απ τν πστμ, πς 

λ κα  Πλτν23.

Μ αυτ τν ννα τς ρθγνμας 

 Πλτν πρτρπ τν καλ νμθ

τ να συντσσ τυς νμυς, ώστ κα 

αυτ μ τ σρ τυς να μπρύν να 

μβλλυν φρνσ στ σύνλ τν 

πλτών κα να ξρζώσυν κατ’ αυτν 

τν τρπ τν αφρσύν απ αυτύς. 

δλλς μταξύ τν πλτών μπρ να 

συμβ, να μσύν αυτ πυ κρντα ς 

ρα κα καλ κα να αγαπύν απδχ

μν τ πνρ κα τ δκ.

υτ δ  ασυμφνα τυ συνασθ

ματς μ τ λγκ δν χαρακτρζτα 

μνν ς χρτρ αμθα τυ νυ, 

αλλ απβαν κα καταστρφκ γα 

τν νθρπ, πδ χ κυραρχσ 

κα στ ψυχ τυ.

Κ αν αυτ μπρ να συμβ σ ναν 

νθρπ, συμβαν ανλγα κατ’ π

κτασ κα σ λκλρ τν πλ, ταν 

 ψυχ τν πλτών ναντώντα στ 

λγκ  στς ρθς γνώμς κα στς 

πστμς, πυ να απ τ φύσ πρ

ρσμνα να ρχυν στ συνασθμα 

κα στς πθυμς. Τ απτλσμα να 

λκλρ  πλ να καταλαμβντα 

απ αφρσύν κα  πλτς να μ π

θαρχύν σ ρχντς κα νμυς.

Γα να δαφυλξ δ  Πλτν λ

κλρ τν πλ απ τν αφρσύν θτ 

ακμα ππτύντς κα στ μθ τν 

πλτών, ώστ αυτ να μν κφύγ τν 

ψυχαγγκών ρν τς.

Κ αν  Πλτν ζτ απ κθ πλτ 

να πθαρχ τα πθ τυ κα τς πθυμ

ς τυ στ φρνσ τυ, πλύ πρσσ

τρ απαττκς σ αυτ τν θκ να 

γα τυς ρχντς τς πλς. π αυτύς 

τυς φρνς πλτς απκλ κθ 

μρφ ξυσας απ τν πλ, στ κ 

αν να λγκ κα ξυδρκς κατ τα 

λλα. πναντας θρ σφύς αυτύς 

πυ γνρζυν κα μπρύν να πβλλ

ντα στς πθυμς τυς κα σ αυτύς αξ

ζ να παραδδτα  ξυσα τς πλς, 

δτ αυτ να υσαστκ  μφρνς 

πλτς κα  π θα μρμνύν γα τ 

καλ τς πλς κα μνν24.

Μα ττα μς σφ πλ θα βγ

ζ κα ρθς απφσς. υτς μς  

ρθς απφσς απατύν ππλν κα 

κπα ξδκυμν πστμ. λλ 

δρττα  Πλτν πα να αυτ  

πστμ πυ θα χαρακτρζ τν πλ 

ς ύβυλ κα σφ; Καθσν μσα 

στν πλ υπρχυν πλλς κα κθ λ

γς πστμς,  πς απκλντα γα 

να δώσυν αυτύς τυς χαρακτρσμύς 

τς σφς κα ύβυλς πλς.

υτ τ δκτκ πστμ  Πλ

τν στν «Πλτα» τυ θα τν ν

μσ φλακκ. Τν πστμ αυτ κα

τχ  κλκτ λγαρθμτατ μδα 

τν φυλκν τν ξματκών, πς 

θα λγαμ σμρα στυς πυς αν

κ  αρχ τς πλς. νώ στν «Πλ

τκ» τυ τ δκτκ αυτ πστμ 

23 ρς Δαμαντπυλς. γκυκλπαδα Ψυχλγας, 1ς Τμς. Πρσπκττα. Κφλαα Δ΄΄, Σλδς 
71185. κδσς φ Γργκπυλ, Ναύπακτς 2001.

 ρς Δαμαντπυλς «φαρμγς τς Φυσκς στ Νυρπστμ. Φυσλγα τυ γκφλυ», Σλδς 
173188. πθώρσ νπλν Δυνμν, Τμς 35, Τύχ 56. θνα ΣπΔκ. 2001.

24 Πλτν «Νμ» 688ce, 689c, 671d, 689cd, 689e, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυ
ρς, θνα 1975.
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λγα κατρθών κπς δαρκώς να 

αναδκνύτα ανώτρς τυ κατώτρυ 

αυτύ τυ. Σ’ αυτν τν νθρπ αξζ 

 πανς, δτ  πρξ να ρχς τυ 

αυτύ συ απτλ πρώτ κα αρστ 

νκ, λ  Πλτν.

ντθτς, απτλ ψγν ταν απ 

κακ ανατρφ  κακ συναναστρφ 

πκρατσ τ κατώτρ στ ανώτρ 

τμμα τς ψυχς τυ ανθρώπυ. Ττ  

νθρπς αυτς χαρακτρζτα τυλχ

στν ς κατώτρς τυ αυτύ τυ.

π σ γι τ σωφρσν νφρ

θκν, βγίνι τ σμπρσμ τι  

ρτή τή ίνι  ρτή τς ισρρπί

ς κι τς ρμνίς, τσν κθσν 

φρ τν ψχή τ κθ νθρώπ, 

λλ κι σν φρ τν ψχή τ 

κινωνικ σνλ,  πί ξσφ

λίζτι μ μί κλή δικβρνσ. 

Εργλί γι τν πιτχί τής τς 

ρμνίς  πως τ διτπώθκν 

π Πλτων κι ρισττλ  ίνι 

κτρχήν  ρθς λγς,  σνθσ, 

τ μτρ κι  μσττ των ντιτιθ

μνων κτστσων κι τλς  ξ 

τών των λγικών στν 

κθμρινή μς ζωή.

θα νμσ πολτκ. υτ ταρζ, 

πλ, στυς λγυς χαρσματκύς π

λτς πυ ανκυν στ λγμν κατ 

Πλτνα «βασλκ γνς»25.

πμνς, φρνσ κατ Πλτνα 

να  ρθ γνώμ μτ πστμς, στς 

πς να ανγκ να πθαρχύν  

πθυμς κα τα συνασθματα κθ αν

θρώπυ. Κα κατ’ πκτασ αντστχα 

χαρακτρζτα ς φρνσ τς πλτ

ας, ταν αυτ δκτα απ μφρνς 

ρχντς κα δκαυς νμυς, ώστ να 

μπρύν να μβλλυν αυτ τν αρτ 

κα στυς πλτς.

 η σωφροσύν 
Η δύτρ στν τξ κατ πρτρα

ττα απ τς Πλατνκς αρτς να αυ

τ τς σφρσύνς, τς πας τ θσ 

πρσδρζ μ ακρβα  Πυθαγρας 

λγντας τ  μν σφρσύν αφρ αυ

τ καθαυτ τ τμ ς νρτ νθρ

π,  δ δκασύν χ σχσ μ τν 

κννα κα απβλπ να καταστσ 

νρτα τα μλ αυτς26.

στ, σύμφνα μ τς σκψς τυ 

Πυθαγρα,  σφρσύν, θα μπρύ

σαμ να πύμ, να  δκασύν πυ 

αφρ τν αυτ μας κα, πμνς, χ 

σχσ μ τν στρκ σρρπα κα 

αρμνα κθ ατμυ.

κρβώς ς κπα αρμνκ τξ, 

πυ πκρατ σ κθ νθρπ, θα χα

ρακτρσ κα  Πλτν τν αρτ τς 

σφρσύνς, ταν αυτς κατρθών 

να κυραρχ στς δνς, στς πθυμ

ς, αλλ κα στς λύπς. ταν μ λγα 

25 Πλτν. Πλτα. 428b429a, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
 Πλτν. Πλτκς 276ae, ΜτφρασΣχλα Ηλας Λγς, πμλα υγγλς Παπανύτσς, κδσς 

Ζαχαρπυλς, θνα.
26 Ν. Ζαφρυ «Πυθαγρας» Σλδα 191, γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.
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νλγα, θα π  Πλτν, συμβαν 

κατ’ πκτασ κα μσα στν πλ,  

πα αξζ να πρ κα αυτ τν παν 

τς σφρσύνς, ταν κυραρχ τ ανώ

τρ στ κατώτρ τμμα αυτς.

Κα θα πρ  πλ πρσνυμα αντ

ξα τς σφρσύνς, ταν  δνς,  

πθυμς κα  λύπς τν πλτών λγ

χντα απ τν νυ, τν ρθ γνώμ κα 

τν λγκ. Κα αυτ θα συμβ ταν  

πλτς τς χυν φυσκ πρδθσ 

πρς αυτς τς αρτς αλλ κα χυν π

σς λβ τν αρστ παδα. Ττ, ταν 

δλαδ υπρχ στν πλ σφρσύν, 

μπρ να γν κα κπα συμφνα 

μταξύ αρχντν κα αρχμνν, πς 

πρπ να χ στα χρα τυ τ δκσ 

τς πλς. Καθσν αυτ  μγνμσύ

ν παρυσζτα ς αρμνα, πυ απλώ

ντα λκλρτκ μσα σ λ τν 

πλ σν δαπασών, φρντας τν δ 

τν τσ στυς ασθνστατυς, σ κα 

στυς σχυρτατυς κα στυς μσυς, 

ξασφαλζντας μ κθ δυνατ τρπ 

τν μνα μταξύ τν πλτών.

Συμπραν μς ρθ, θα λγαμ, 

τ  μνα αυτ απτλ σφρσύ

ν, δλαδ συμφνα τυ κατ φύσ 

κατώτρυ κα τυ κατ φύσ ανώτρυ, 

τ αφρ τ δκσ τς πλς, τ 

πρκτα γα κθ πλτ χρστ27. 

πρχ αυτ  αρμνα στ σύνλ τς 

πλς, αλλ κα σ κθ πλτ χρστ, 

δτ υπρχ μα ραρχμν τξ, τς 

πας παρδγμα απτλύν  δώδ

κα θ,  π, αν κα τταγμν ς 

ρχντς, γύντα κατ τν τξ, πς 

 καθνας χ ταχθ28.

υτ  αρχ αρμζ κα σ κθ 

λύθρ πλτ θα π μ μφασ  

Πλτν29: να ραρχ κα να καθρζ 

πρτραττς καθ’ λ τ δρκα 

τς καθμρνς τυ ζς, απ τν 

πργύμν μχρ τν πμν μρα, 

αλλ ακμα κα απ τν ανατλ μχρ 

τν δύσ τυ λυ.

λλ ν  Πλτν συνστ στυς 

γτς να χυν γκρτα στς πθυ

μς τυς κα να νκύν τς αδυναμς 

τυ αυτύ τυς, δδντας τσ τ καλ 

παρδγμα στυς πλτς τυς, απ τν 

27 Πλτν «Πλτα» 430e, 431ad, 431e432a, ΜτφρασΣχλα. Κ.Δ. Γργύλς κδσς Σδρς, θνα 1963.
28 Πλτν «Φαδρς» 247a, ΜτφρασΣχλα Στφανς Χ. Παππς, κδσς Ππυρς, θνα.
29 Πλτν «Νμ» 807d, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
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λλ πλυρ μφανζτα  συνμλτς 

τυ  Καλλκλς,  πς υπστρζ 

τ δν υπρχ ασχμτρ κα βλαβ

ρτρ απ τ σφρσύν σ’ αυτύς 

τυς ανθρώπυς,  π απ φυσκ 

πρσντα,  κατ’ λλν τρπ, απκτ

σαν ξυσα κα δν κμταλλύθκαν 

τν υκαρα αυτ γα να απλαύσυν 

λα τα αγαθ. νώ φαρμζντας τ 

δκασύν κα δκύντς μ σφρ

σύν να δυστυχς30.

Δν θα παύσ μς  Πλτν μχρ 

τν βαθν γραμτν τυ να βρντ

φνζ πρς τς αρντκς θσς τυ 

Καλλκλ, τ  μφνα στν πλ 

κφρζ τν υδαμνα τς κα τ  

πλτα πρπ να θσμθτ ττυς 

νμυς, ώστ στ σκψ τυ ρχντα 

να κυραρχ  φρντδα τς πλς κα 

τ συμφρν τυ κννκύ συνλυ 

να πργτα τυ ατμκύ. Ττ κα  

ρχντας να υδαμν.

Πλν μς  μφνα μσα στν 

πλ γα ναν ρχντα, πρκμνυ να 

πτύχ τν αρμνα κα τν νττα σ 

ανττθμνς καταστσς, να δυσχ

ρς κα ππν κα πργματ μζ 

μ τν νχ πυ δυθύν να ζύγς 

ππν, απ τυς πυς  νας να 

ρας κα ξαρτς κα απ ανλγ 

γνς, νώ  λλς να δαφρτκς 

τυ πρώτυ κα ντλώς αντθτυ γ

νυς. Γα να μν καταστραφ μς λ

κλρ τ ρμα τς νχσς, ξατας 

αυτών τν αντθσν, να απαρα

ττ να φαρμσθ απ τν ρχντα 

τς πλς, μ σφρσύν,  τχν τυ 

μτρυ,  δ νμθτς να απβλπ 

μ τυς νμυς να καλλργ στυς 

πλτς τ σφρσύν, τ φρνσ, 

τ φλα κα λς τς παρμς αρτς, 

χρν τς αρμνας τς πλς31.

Δτ, πς θα π κα  Ηρκλτς, 

κθ αλαζνκ υπρβασ τν ρν 

τυ μτρυ κα τν θκών αξών δν 

απτλ μνν ύβρν, αλλ θρτα 

κα μγλ πγ δαταραχς τυ πλ

τκύ βυ κα πρπ να τρχυμ να 

τ σβσυμ πρσστρ απ ,τ σ 

μα πυρκαγ32.

Τλς,  Πλτν πκαλτα τν υφα

ντκ τχν σαν παρδγμα γα τν καν

ττα τυ γτ να συνθτ τς δαφρ

πμνς θσς τν πλτών στα θμα

τα τς πλς33. υτ δ τ σύνθσ τς 

υφαντκ τχνς  ρσττλς βρσκ 

κα ρζ στ μσττα κθ υπρβλς 

κα λλψς, πρσδρζτα δ απ τν 

 Πλτων εσγε τ σύγχρον αρχή τς δκαοσύνς,  οποα δεν απο
βλπε στν ανταποδοτκττα τς βλβς, αλλ κρως στν

 επανρθωσ το αδκήσαντος ανθρπο.

30 Πλτν «Γργας» 492b, ΜτφρασΣχλα Κ. Κρδτς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
31 Πλτν «Νμ» 690e, 693c, 875b, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
 Πλτν «Φαδρς» 246b, ΜτφρασΣχλα. Στφανς Χ.Παππς, κδσς Ππυρς, θνα.
32 Κν/νς Δ.Γργύλς «Ηρκλτς» πσπασμα 43, Σλδα 204. γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς 

ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.
33 Πλτν «Πλτiκς» 305e310a, EσαγγΜτφρασΣχλα Ηλας Λγς, πμλα υγγλς Παπανύ

τσς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
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ρθ λγ κα γντα ξ μ τν θλσ 

μας γα μα υδαμνα ζ.

να γγνς, λ  ρσττλς, τ 

υπρχ μγλ δαπλ μταξύ τυς, 

καθσν  ακρττς ανττθντα πρς 

τν μσττα κα μταξύ τυς, αλλ κα  

μσττα αγνζτα πρς τς ακρττς. 

Γ’ αυτύς τυς λγυς  σφρσύν τς 

μσττας θρτα δυσχρς γχρ

μα κα πτυγχντα απ τν ρθ λγ 

κθ ατμυ σ κθ νργ τυ κα 

δυκλύντα ταν αυτ γντα καθμ

ρν συνθα. κμα πρσστρ ταν 

 νθρπς μ τ θλσ τυ ξασκθ 

στν αρτ τς γκρτας ναντ τν 

υπρβλών κα τς απλστας τν πθυ

μών κα τν δνών,  πς αυξνυν 

σ υπρβλκ βαθμ, σ πρσστρ 

αυτς κανπύντα, μ τ θλβρ απ

τλσμα  νθρπς να γντα πλστς 

κα ακλαστς34.

π σα γα τ σφρσύν αναφρ

θκαν, βγαν τ συμπρασμα τ  αρ

τ αυτ να  αρτ τς σρρπας 

κα τς αρμνας, τσν καθσν αφρ 

τν ψυχ τυ κθ ανθρώπυ, αλλ κα 

σν αφρ τν ψυχ τυ κννκύ 

συνλυ,  πα ξασφαλζτα μ μα 

καλ δακυβρνσ. ργαλα γα τν 

πτυχα αυτς τς αρμνας  πς 

αυτ δατυπώθκαν απ Πλτνα κα 

ρσττλ  να καταρχν  ρθς 

λγς,  σύνθσ, τ μτρ κα  μστ

τα τν ανττθμνν καταστσν κα 

τλς  ξ αυτών τν λγκών στν 

καθμρν μας ζ.

λλ  σφρσύν δν απτλ μ

ν μα βασκ αρτ γα τν νθρπ κα 

τν κννα, να πσς κα θμλώδς 

νμς τς φύσς, καθσν κα αυτ κ

ντα απ τς χατκς καταστσς τς 

υπρβλς κα τς λλψς πρς τν 

σρρπα τς αρμνας τν φυσκών 

πραγμτν.

τσ, λπν, θα μπρύσαμ να πύ

μ, τ κα  φύσ αρσκτα στν αρμ

να, πυ κυρς χαρακτρζ τν αρτ 

τς σφρσύνς.

 η Δκαοσύν
Συνχα τς σφρσύνς να  

δκασύν,  πα θα μπρύσ να 

χαρακτρσθ ς  μπργματ φαρ

μγ αυτς, καθσν να δκα κθ 

τμ να ξτρκύ πρς τν κν

να τν αρμνα, πυ τ δακατχ μ 

αμβ ανταπδτκττας τν θκ 

τυ κανπσ.

π’ αυτν τν ννα  αρτ τς 

δκασύνς πργματ απτλ αγαθ 

γ’ αυτν πυ τν κατχ κα ς αγαθ 

ρυντα κυρς, τσν απ τν Πλ

τνα κα τν ρσττλ, σ κα απ 

λλυς φλσφυς.

Ορισμί

Σ ρώτμα τυ Σκρτ πρς τν 

πλύσ γρΚφαλ, π νμζ τ 

να τ μγστ αγαθ πυ μπρύσ 

ξατας τυ πλύτυ να απλαύσ,  

γρΚφαλς απαντ τ σ παρξν 

κ αν φαντα σ ρσμνυς, να μς 

 μγλ αλθα πυ ζυν αυτ πυ 

βρσκντα κντ στν θνατ κα τν 

πν  ψυχ γμζ απ αγνα κα 

φβυς μπς χυν κν σ κπν 

αδκα, μ συνπα αυτών τν ανθρώ

πν  ζ να να φαλτκ. νώ πς 

χ καθαρ τν συνδσ τυ απ κ

34 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» Ββλ Β΄, Κφλαα 56. 1108b15, 1108b 2530, 1108b 3540, 1109a, 1109a 
25, Ββλ Γ΄, Κφλαα 13, 14, 15, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυρς, θνα 1975. 
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τ π σμβίνι στν νρχ πλί

τ, λι  Πλτων, μπρί ν σμβί 

κι σ μί λκλρ δμκρτική 

πλιτί, νκ τς πλστς πλ

σς π τς πλίτς τ γθ τς 

λθρίς, μπρί ν μττρπί κτ’ 

τν τν τρπ  δμκρτί σ 

τρννί.

θ δκ πρξ, στ πλυρ τυ στκ 

πνττ γλυκ παργρ κα φλκ 

γρτρφσσα  λπδα. Καταστσς 

τυ γρατς τς πς πργρφ κα  

σύγχρν πστμ τς Ψυχλγας, πυ 

απ τν δκα  δκ τρπ τς ζς 

κθ ανθρώπυ ξαρττα τ ρνκ  

χ τλς τς ζς αυτύ.

π αυτν τν σύντμ δλγ 

απδκνύ  Πλτν, τ  αρτ τς 

δκασύνς να να «κ φύσς», αλ

λ κα «καθ’ ξν» αγαθ, τ π να 

μφυτυμν μσα σ κθ νθρπ, 

φσν δύνατα να αυτκρντα κα να 

αυτδκζτα μ τς δκας  δκς 

πρξς τυ.

λλ αυτς  δλγς, αν κα θμ

λώδς, απτλ τν αρχ στν μακρν 

ρυνα τυ Πλτνα γα τν ρσμ τς 

δκασύνς.

Συνχζ λπν τν ρυν τυ μ 

τ λλ ρώτμα ν δκασύν να 

να κνς καλ στυς φλυς κα κακ 

στυς χθρύς. υτ μς  δκασύν 

χ φαρμγ μν στν πλμ κα 

χ καθλκ φαρμγ στν κννα 

κατ τν ρν. Δαπστώντα πσς 

τ δν ανκ στν υσα τυ δκαυ 

ανθρώπυ, να πρξν βλβ σ λλν 

νθρπ, πσδπτ κ αν να αυ

τς. Κα γα τν λλν ακμα λγ τ 

αυτ  νθρπ πυ παθανυν κπα 

βλβ, απ πλυρς αρτς γνντα 

αδκτρ.

τσ, καταδχθκ φανρ τ δν 

να ργ τς δκασύνς κα δν υπρχ 

κπα ατλγα ώστ αυτ να πρξν 

βλβ σ πνδπτ.

Μ αυτν μς τν δακρυξ τς 

δκασύνς  Πλτν πς θα δύμ 

κα στ συνχα στ σύνταξ τν «Ν

μν» τυ σγ τ σύγχρν αρχ τς 

δκασύνς,  πα δν απβλπ στν 

ανταπδτκττα τς βλβς, αλλ κυ

ρς στν πανρθσ τυ αδκσαντς 

ανθρώπυ.

Σ αυτ μς τ συμπρασμα τυ δα

λγυ, τ στ δκασύν δν αρμζ 

να πρξν κπα βλβ στν λλν, 

νστατα ς συνθς  Θρασύμαχς 

λγντας τ δκα δν να τπτ λ

λ παρ τ συμφρν τυ σχυρτρυ. 
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Κα αυτ τ γγνς απρρ απ τ τ 

κθ αρχ κα ξυσα φτχν νμυς 

σύμφνα μ τ συμφρν τς κα δν 

φθν μνν αυτ, αλλ κα πς δν 

πθαρχ σ’ αυτύς κρντα παρνμς, 

δκς κα τμρτα.

πμνς δκα, κατ τν Θρασύμα

χ, να  συμμρφσ τυ ασθνστ

ρυ πρς τ συμφρν τυ σχυρύ35.

υτ τ δκαν μς απ τν Πλτνα 

νμζτα δσπτκ, τυραννκ κα να 

γνώρσμα κθ λλς δυναστας, πυ θ

λ να δυναστύ τυς ασθνστρυς36. 

Δτ  καλς κυβρντς τυ πλυ θ

ρ δκα να μρμν γα τ καλ τυ 

πλρώματς τυ κα χ γα τ δκ τυ 

συμφρν. πς τ δ συμβαν κα σ’ 

αυτύς πυ κατχυν κπα πστμ κα 

τχν,  π ργζντα γα να ξυπ

ρτύν τυς λλυς κα χ τυς αυτύς 

τυς. υτ τ δκα ταρζ σ κθ 

λλν αλλ κα στν αγαθ ρχντα. Γα 

να γν ακμα πστκτρς,  Πλτν 

απναντ στν Θρασύμαχ παραλλλζ 

τ δκασύν μ τν αρτ κα τν αδκα 

μ τν κακα. Μ τν πρδ μς τυ δα

λγυ δαπστώντα, συμφνύντς κα 

τυ Θρασύμαχυ, τ  δκασύν να 

συγχρνς σφα κα αρτ, νώ  αδκα 

να αμθα κα κακα. Κα ς ξ’ αυτύ 

τυ συμπρσματς πρκύπτ τ  αδκα 

γνν στσς κα μσ κα αλλλμαχς, 

νώ  δκασύν τν μνα κα τ φλα 

μταξύ τν πλτών. Ο δ δκας νθρ

πς ζ κατ υλγμνν κα υδαμνα 

τρπν, νώ τ αντθτ συμβαν μ τν 

δκ37. τσ, απυθυνμνς  Πλτν τ

λκ πρς τν Θρασύμαχ δλών πρς 

αυτν τ  ρχντας πυ χ τ δύναμ 

να κν ,τ θλ δν να καθλυ αξ

ζλυτς. ντθτς να δυστυχς κα 

αξλύπτς, δτ τ μγστ απ λα τα 

κακ να  αδκα κα γ’ αυτν ακρβώς 

τν λγ να πρτμτρ να αδκσα 

παρ να αδκς38.

Πργματ  δκς νθρπς να 

αμαθς κα κακς, δτ, πς δχτα 

κα  σύγχρν Ψυχλγα, λγ τς 

αμθς τυ  νθρπς καταλαμβα

νμνς απ τα αρντκ συνασθμα

τα τς μνξας γντα χαρκακς 

πδώκντας τ κακ αυτύ τυ αν

θρώπυ πυ φθν. τσ, γντα δ

κς, πρππτντας στς νχς γα τ 

κακ πυ καν, μ τλκ συνπα τ 

δυστυχα τυ απ τν παν δν χ 

τ δύναμ να απαλλαγ.

Μ αυτς τς σκψς  ρσττλς θ

ρ τ  δκασύν να κπα «ξ» 

μ τ δύναμ τς πας  νθρπ 

κτλύν δκας πρξς κα αγαπύν γ

νκ τ δκα. λλ κα τν αδκα πσς 

θρ ς μα λλ «ξ», μ τν πα 

κπς πρβαν στν κτλσ δκν 

πρξν κα πδώκ τ δκ. Πλν 

μς θα θρσ κα αυτς τ δκασύ

ν ς τλα αρτ, τς πας τ δκα 

δμυργ κα πρστατύ τν υμρα 

τς πλτας κα τν πλτών τς, νώ  

αδκα να λκλρ  κακα39.

35 Πλτν «Πλτα» 330d331a, 332d, 335ab, 335be, 338ce, 340b, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, 
κδσς Σδρς, θνα 1963.

36 Πλτν «Νμ» 777e, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975. 
37 Πλτν «Πλτα» 342ce, 343b, 344c, 348b, 348c, 349bd, 350d, 351d, 354a, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γ

ργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
38 Πλτν «Γργας» 468e469e, 491d, ΜτφρασΣχλα Κ. Κρδτς, κδσς Ζαχαρπυλς. θνα.
39 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1129a5, 1129a351129b, 1129b2040, 1130a35, ΜτφρασΣχλα νδρ

ας Δαλζς, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
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Σκψς τυ ρσττλ πρ δκα

σύνς  πς να παρλλλς, σν 

αφρ τα «καθ’ ξν», μ αυτς τυ Ηρ

κλτυ, πυ λ τ δν θα γνρζαμ 

τ δκασύν, ν δν υπρχαν  δ

κς πρξς40. Ως πσς κα αυτς τυ 

Δμκρτυ, πυ λ τ δκασύν 

να να κν κπς τα αναγκαα, νώ 

αδκα να να μν κνς τα αναγκαα 

κα τ  αδκών να δυστυχστρς 

απ τν αδκύμν41.

υτ τ αναγκα τυ Δμκρτυ,  

ρσττλς χαρακτρσ ς δκα κα 

π τ να κπα αρθμτκ  γ

μτρκ αναλγα, τν πα νμασ 

μσττα γα τν απδσ τς δκα

σύνς καθσν αφρ τ δανμ τν 

αγαθών, τν απμτρσ τν αξών κα 

τν πανρθσ κπας βλβς42.

φύ στν δλγ αυτν πρ δ

καυ απ τν Πλτνα  δκασύν 

κρθκ κ τυ απτλσματς ς αρ

τ, τθτα τ θμα να ξτασθ ν  

δκασύν απτλ κα κατ’ υσαν αγα

θ, ς αυτ καθαυτ.

Συμφντα τ απτλ να απ τα 

ύψστα αγαθ, πς να  φρνσ,  

υγα,  ρασ κα  ακ. Δλαδ τ 

να μν να ύψστ φυσκ αγαθ, πλν 

μς να αναγκαα κα  «καθ’ ξν» 

σκσ τυ, πς λ κα  ρσττλς. 

Πλν μς  Πλτν, πυ δαχρζ τς 

φυσκς πθυμς τυ ανθρώπυ σ ανα

γκας κα φλμς κα στς μ αναγκας 

κα ανφλς, τνζ τ  τλυτας 

δν ξρζώθκαν παρ τν σκσ γ’ αυ

τ τν σκπ. τσ, απ νς νθρπς 

πυ να ακμα, χ παραδθ στν 

αχαλντ λυθρσ κανπσς 

τν μ αναγκαν κα ανφλών πθυ

μών τυ, μ απτλσμα τ σματκ 

τυ κα ψυχκ τυ πτώσ, νώ θα μπ

ρύσ να παραμν ρθς, ν μν 

στα ρα κανπσς τν αναγκαν 

πθυμών τς τρφς, τς δνς, τυ 

πλύτυ, τν τμών κα τς πλτκς.

λλ αυτ πυ συμβαν στν ναρ

χ πλτ, λ  Πλτν, μπρ να 

συμβ κα σ μα λκλρ δμκρα

τκ πλτα, νκα τς πλστς απ

λαυσς απ τυς πλτς αυτύ τυ 

αγαθύ τς λυθρας, δλαδ να 

μτατραπ κατ’ αυτν τν τρπ  δ

μκρατα σ τυραννα.

Γα να μ συμβύν μς αυτς  

πτώσς στν πλτα, αλλ κα σ κθ 

πλτ,  Πλτν θρ απαραττ κα 

συνστ πς τ αγαθ τς λυθρας 

συνυπρχ κα συλλτυργ μ τ αγα

θ τς δκασύνς, τ π ς κ τς 

υσας τυ να αγαπτ κα υχρστ 

σ’ αυτν πυ τ κατχ.

Στ συνχα  Πλτν ρχτα να 

ρυνσ πα να  υσα αυτύ τυ 

αγαθύ τς δκασύνς, κατ’ αρχς μσα 

στν πλ ς σύνλ κα στ συνχα 

σ κθ τμ χρστ, συνδντας κα 

θρώντας κατ’ αυτν τν τρπ αλλ

λνδτς τς ννς πλτα κα πλτς 

σ μα αμφδρμ σχσ μταξύ τυς.

τσ, ς δκασύν μσα στν π

λ  Πλτν θρ  κθ πλτς να 

40 Κν/νς Δ. Γργύλς «Ηρκλτς» πσπασμα 23, Σλδα 202. γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς 
ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

41 Κν/νς Δ. Γργύλς «Δμκρτς» πσπσματα 42, 45, 256, Σλδς 237, 244. γκυκλπαδκ Λξκ 
«Ηλς», Τμς ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

42 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1131a101132b, MτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυ
ρς,  θ να 1975.
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ασχλτα μ να μνν πγγλμα, 

αυτ γα τ π  φύσ τυ χ δώ

σ τν π μγλ πτδττα, αυτ 

δλαδ πυ στ φύσ τυ ταρζ κα 

πμνς τυ ανκ.

κμα δκασύν να να κτζ  

καθνας τν δκ τυ δυλ κα να μν 

ανακατύτα σ πλλς λλς.

Ως ξ’ αυτύ τυ ρσμύ κα μνν 

τς δκασύνς μσα στν πλ συμπ

ραντα τ αυτ απτλ να φυσκ 

αγαθ, ανμσα σ λλα φυσκ αγαθ 

τς φρνσς, τς ρασς, τς ακς 

κα λν τν λλν κα τ πν πσς 

πρσδδ δύναμ στν πλ.

πμνς κθ κτρπ κα υπρβα

σ απ αυτ τ δκασύν θρτα 

απ τν Πλτνα μγστ βλβ γα τν 

πλ κα ρθ δύνατα να χαρακτρσθ 

ς κακυργα υψστυ βαθμύ.

λλ αυτ πυ στν πλ θρτα 

δκασύν, θα π  Πλτν, να μα 

μ αυτ πυ υπρχ σ κθ νθρπ 

χρστ. πς δλαδ συμβαν στν 

πλ, να κν  καθνας τ δυλ τυ 

πυ απ τ φύσ να πρρσμνς, 

πλν μς υπ τν συντνσμ τς πλ

τας, τσ συμβαν κα μ τν νθρπ, 

τυ πυ  ψυχ ς γνστν συνστατα 

απ τρα γν, τ πθυμτκν, τ θυμ

δς κα τ λγκ. υτ δ τα τρα γν 

να πρρσμνα πσς απ τ φύσ να 

χ τ καθνα τ δκ τυ λτυργκτ

τα, μσα μς απ τν λγχ τυ λγστ

κύ, σ μα αμβαα μταξύ τυς φλκ 

συμφνα, ώστ να δατρτα τ ναν 

τς πρσπκττας, χρς αυτ να πα

ναστατύν ναντν τυ λγστκύ.

υτ  στρκ δκασύν, τ

σ μσα στν πλ σ κα σ κθ 

νθρπ χρστ, απτλ μα φυσκ 

πραγματκττα,  πα χ τ δύναμ 

να ξασφαλζ τν νττα τν μλών 

πυ τν απαρτζυν, μ απτλσμα τν 

καλλργα τς φλας μταξύ τυς43.

πδ μς  απψς αυτς πρ 

δκασύνς να μπνυσμνς απ τ 

φύσ, θα μπρύσαμ να πύμ τ  

Πλτν απλώς πκτν τν σχύ τυ 

φυσκύ δκαυ τσ στν κννα ς 

σύνλ, σ κα σ κθ νθρπ χρ

στ, καθσν κα  νθρπς φύσ να. 

π’ αυτν τν ννα  Πλατνκ δκα

σύν θρτα πρδρμς τς Σχλς 

Ψυχλγας τυ Καρλυ Γύνγκ, πς 

αναφρθκ,  πς υπστρζ αυτν 

χρν τς ψυχκς υγας κθ ανθρώ

πυ κα  πα φαρμζτα πσς 

στ κννκ σύνλ μ τν αρχ τυ 

καταμρσμύ τς ργασας κα τυ παγ

γλματκύ πρσανατλσμύ.

λλ ν γα τν Πλτνα  αρτ 

τς δκασύνς ξασφαλζ, ς αντ

ρ, τν νττα τν πλτών κα τν 

αρμνα μσα στν πλ, γα τν ρ

σττλ αυτ τα αγαθ πτυγχνντα 

πρσστρ μ τ φλα, δτ αυτ 

να συγγνστρ μ τν μνα κα 

χθρκτρ πρς τ δχνα. κρβώς 

λγ τς μγαλύτρς απ τν Πλατν

κ δκασύν αξας πυ  ρσττλς 

πρσδδ στν αρτ τς φλας, αξζ 

λαν συντμς κα συνπτκ να δύμ 

ρσμνς σκψς τυ γ’ αυτν.

Δακρν τ φλα,  πα γνντα 

απ τν αμβαα φλα  τν υχα

43 Πλ τν «Π λτ α» 357bd, 367cd, 368e369a, 433ab, 433b, 433d, 433e, 434c, 435b, 436ae, 439c440d, 
441de, 442cd, 443d444a, 557ad 559bc, 561a, 561e, 562c, 563e564a, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς 
κδσς Σδρς, θνα 1963.
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ρστσ κα τς πας  δρκα να 

πρρσμν, νώ τλα κα σταθρ 

να  φλα τν αγαθών κα ς πρς 

τν αρτ μν ανθρώπν, δτ αυτ 

πνττ πδώκυν τ αγαθ.

κτς αυτών τν κατγρών υπρ

χ κα  φλα κατ τν παν υπρχ 

σχσ υπρχς κα  πα δατρτα 

δτ  νας λαμβν απ τν λλν 

αυτ πυ τυ λπ κα  λλς τυ τ 

παρχ. Λύσ δ δσμών φλας συμβα

νυν σ υπκρτκς πρπτώσς κα σ 

πνυματκς δαφρς.

λλ κθ κατγρα φλας τ στρ

ζτα σ σχσς θκς, τ τς αμβα

ας φλας κα υχαρστσς, τ στυς 

καννς φλας υπρχς, αναπτύσστα 

κα δατρτα μ τν στμ ανταπ

δσ κα τν αμβαττα τμών  αμ

βών. Γ’ αυτύς τυς λγυς  φλ να 

λγ κα κλκτ,  πλλ φλ δν 

πρκαλύν υχαρστσ, αλλ απνα

ντας πρβλματα ανταπδτκττας 

κα αμβαττας. τσ, μ τυς φλυς 

μπρς να μρζσα τ λύπ κα να 

αυξνς τ χαρ. πμνς, κα  πλν 

αυτρκς νθρπς χ ανγκ φλυ, 

δτ απ τ συνύπαρξ μ τν φλ α

σθντα τ κα  δς υπρχ. κμα 

θα π τ μταξύ αγαθών ανθρώπν  

φλα να πγ αρτς, νώ μταξύ φαύ

λν να πγ κακύ. Κα αυτ δτ  

νρτς νθρπς να καταρχς φλς 

πρς τν αυτ τυ κα ν συνχα πρς 

τυς λλυς, αντθτα  φαύλς νθρ

πς δν να φλς κα δν αγαπ ύτ 

τν αυτ τυ, ύτ τυς λλυς.

Η δ μνα, πυ απτλ πρπ

θσ γα τ συλλγκ δρσ πρς τ 

κν συμφρν π σβαρών θμτν, 

υπρχ μν μταξύ τν νρτν φ

λν κα χ μταξύ τν φαύλν, στυς 

πυς πκρατ  πλνξα.

Μτ δ απ αυτ πρ φλας πυ 

ανπτυξ  ρσττλς, καταλγ στ 

συμπρασμα τ  φλα κα τ δκα 

συνυπρχυν κα χυν κν γνρσμα

τα, δτ κν να κα τα αγαθ τν 

νρτν φλν44.

Στ δ πνύμα πρ φλας τυ ρστ

τλ κνθκ κα  Δμκρτς,  πς, 

μταξύ τν πλλών λλν, λ τ  φλα 

νς συντύ ανθρώπυ να πλύ καλύτ

ρ απ τ φλα λν μαζ τν μ συντών 

κα τ  μτ τν φαύλν συναναστρφ 

πλλαπλασζ τν πρς τν κακα φυσκ 

πρδθσ τν ανθρώπν45.

π σα πρ φλας απ ρσττλ 

κα Δμκρτ δατυπώθκαν, συγκρν

ντας αυτ κα μ τ σύγχρν πραγμα

τκττα, δαπστώντα  δαχρνκ 

τυς σχύ, τσ ώστ κα σμρα  θκ 

τν δανθρώπνν σχσν να χ π

στμνκ παλθυθ τ δπτα απ 

τρα ππδα: το ωφελμστκό, το σκόπμο 

κα το εξδανκεμνο, τα πα, πς δ

χνυν, ανταπκρνντα πρς τα αντστ

χα πρ φλας τυ ρσττλ46.

Τν υπρχ τυ φυσκύ δκαυ, 

τ π, πς δαμ, πκτν κα 

ς τν κννα  Πλτν, αναγνρζ 

γνκ κα  ρσττλς,  πς τ 

πλτκ δκα δαρ στ φσκό κα 

νομοθετημνο τύτ.

44 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1155a25, 1155b5, 1155b35. Ββλ 8  Κφλαα 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16. 
Ββλ 9 Κφλαα 4, 6, 9, 10, 11, 12, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυρς, θνα 1975.

45 Κν/νς Δ. Γργύλς «Δμκρτς» πσπσματα 98, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 188. Σλδς 238, 239, 
242. γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.

46 ρς Δαμαντπυλς «σθνμα. Η Ψυχ στν Οκγνα. Ηθκ τυ Παδύ». Σλδς 6770, κδσς 
Κ. σμακπυλς, Ναύπακτς 1995.
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Συμφνθκ μς τ όσο να αυτ 

πυ αγαπτα απ τυς «Θύς», χ 

πδ αγαπύν αυτ  «Θ», αλλ 

πδ να πργματ όσο.

Στ συνχα ρυντα  σχσ τυ 

συ μ τ δκα, δλαδ κατ πσν 

 δύ αυτς ννς ταυτζντα  απ

τλύν  μα μρς τς λλς κα δαπ

στώντα τ τ σ απτλ μρς τυ 

δκαυ. Τ μρς δ αυτ τυ δκαυ 

πυ κφρζ τ σ χ σχσ μ τν 

τμ, τν σβασμ κα τν υγνμσύ

ν τν ανθρώπν πρς τυς «Θύς», 

πρς ανταπδσ τν καλών πυ μας 

παρχυν. Γ’ αυτν τν λγ τ σ 

αγαπτα απ τυς «Θύς»48.

Πρπι ν σντσσντι νμι, ι πί

ι θ πρκπτν π μί βσ στν 

πί θ σμμτχν λς ι κινωνι

κς μδς, ι φιλσφι, ι πλσιι, 

λι ι πγγλμτίς κι γνικ λι 

ι πλίτς κι στς πίς νμς 

ν πρσδθί  δνμ των 

πτργνικών θίμων.

47 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1134b201135a5, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυ
ρς, θνα 1975.

48 Πλτν «υθύφρν» 5d, 6a, 6e, 7a, 7e8b, 8e, 9e, 10ce, 11b, 12ad, 12e, 14e15b, πμλα υγγλς 
Παπανύτσς, ΜτφρασΣχλα. Ηλας Λγς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.

Τ φυσκ δκα χ πγ πρλυ

σς τ φύσ κα χ καθλκ σχύ, τ 

δ νμθτμν χ δφρς πρλύ

σς κα μταβλλτα.

Τ νμθτμν δκα να απτ

λσμα συμβσν μταξύ τν ανθρώ

πν, δν να τ δ παντύ, νώ τ 

συναρμζμν μ αυτ φυσκ να 

ρστ δκα, δτ δρζτα στ φύ

σ47. Πλν μς  Πλτν δν ρυν 

τν ννα τυ δκαυ μνν ς πρς 

τ φύσ, αλλ μλτ κα ς πρς τ 

θν συγκρνντας τς σχσς τυ δ

καυ μ τ σ.

Καταρχς, ρυντα ν σ να 

να καταγγλλτα  αδκών κα αντθτς 

ανσ να μν καταγγλλτα  νχς 

απ πνδπτ.

Τ θμα αυτ, παρλ πυ υπστρ

χθκ στν σχτκ δλγ, ν τύτς 

δν απσαφνσθκ, φσν κα  

δ  «Θ» δχγνμύν γα τ τ 

να δκα, ρα, σχμ, καλ κα 

κακ, χρς αυτ να σμαν τ  αδ

κπραγσας δν πρπ να τμρτα. 
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Νμλγί τ Δικί

Γα τ νμθτμν δκα θα γν 

στ συνχα λγς, πς αυτ ξλκτ

κ παρυσζτα στ φλσφκ π

ρα τυ Πλτνα κυρς, αλλ κα τν 

λλν φλσφν τς πχς.

τσ, στν «Πλτα» τυ  Πλτν 

τνζ τν ανγκ ύπαρξς νμν γα 

τν ύρρυθμ λτυργα τς πλς κα 

μλστα καθρζ πς τ πταγμα τν 

νμν χαρακτρσθ κα νμασθ νό

μμο κα δκαο. λλ συγχρνς μ τν 

ανγκ τν νμν θα δατυπώσ κα τς 

πραγματκς παρατρσς τυ, λγντας 

τ αυτ μς γνντα σύμφνα μ τ 

συμφρν κθ αρχς, δλαδ  δμ

κρατα γα τυς δμκρατκύς,  δ 

τυραννα γα τυς τυραννκύς. τσ,  

νμ πλύ απχυν απ τ γνκ συμ

φρν τν αρχμνν,  π μλστα 

τμρύντα ταν τυς παραβανυν.

Δυκρνζ μλστα  Πλτν κα λ 

τ τ φανμν αυτ συμβαν σ λς 

τς πλς, δλαδ  νμ να ξυπρ

τύν τ συμφρν τς κρατύσας αρχς 

κα παντύ να πκρατ ς αρχ τυ δ

καυ τ συμφρν τυ σχυρτρυ49. Γ’ 

αυτ στ συνχα  Πλτν, μσ τυ 

ργυ τυ  «Πλτκς», ρυν πα 

μπρ να να  ανθρπνς καλύτ

ρ πγ δκαυ, ώστ  νμ αυτ 

να να  ρστ κα να κφρζυν τ 

συμφρν τυ κννκύ συνλυ κα 

μνν. τσ, στν αρχ τυ δαλγυ θ

τ ς πγ δκαυ τν πστμνα κα 

δκαν ρχντα,  πς γα τ καλ 

τς πλς κα μν, πρπ να παρν 

απφσς, πς  γατρς γα τ θρα

πα τν ασθνών τυ, ανξρττα ν 

υπρχυν  δν υπρχυν νμ, μ τ 

θλσ  χρς τ θλσ τν αρχμ

νν κα τ πρκτα γα φτχύς τ 

γα πλύσυς. Θα να δ υτύχμα  

απφσς αυτς τυ ρχντα να να 

σύμφνς κα μ τυς καλύς νμυς, 

πυ δυνατν να υπρχυν στν πλ.

φύ τα πργματα χυν τσ, ώστ να 

υπρχυν  απφσς τυ πστμνα 

κα νρτυ γτ, τθτα τ ρώτμα 

ν να αναγκα να νμθτύμ, φ

σν  νμς δν να τ π τλ πρ

σταγμα, καθσν σ τλς κα δκας 

κ αν να, δν θα μπρ να να κα  π 

φλμς. Κα αυτ δτ υπρχυν πκ

λς ανμττς μταξύ τν ανθρώπν 

αλλ κα μταξύ τν πρξών τυς, κα 

ππλν, συμβαν τ γγνς τ καννα 

ανθρώπν ργ δν μν σταθρ κα 

δν να τσ απλυτ πυ να αξζ γα 

λς τς πρπτώσς κα γα λυς τυς 

χρνυς. ρα να αδύνατν να ργ πυ 

παραμν ς απλυτ, να πρσαρμζτα 

σ’ κνα τα πργματα πυ μταβλλντα 

κα πτ δν να απλυτα. πμνς,  

νμθτς θα θσ κν τν νμ πυ 

ταρζ στν πλνττα τν πλτών 

κα τν πρπτώσν τ μ τυς γρα

πτύς τ μ τυς γραφυς κατ’ θμ 

νμυς. πδ μς  νμθτς να 

αδύνατ να κθτα κθ στγμ τς ζ

ς τυ κντ σ κθ πλτ κα να τυ 

ρζ ακρβώς τ φλ να κν γα κ

θ πρπτσ, πρκύπτ  ανγκ τς 

πρτβυλας γα δκας απφσς κ 

μρυς τυ πστμνα κα νρτυ γ

τ50. Κα σμρα  καννς γσας απα

49 Πλτν «Πλτα» 338e, 359a, ΜτφρασΣχλα. Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
50 Πλτν «Πλτκς» 292d293e, 293e295b, πμλα υγγλς Παπανύτσς, ΜτφρασΣχλα Ηλας 

Λγς. κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
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τύν απ τν γτ αυτν τν αντφατκ 

δυσμ, δλαδ αφνς να πθαρχύν 

στυς νμμυς καννς κα αφτρυ 

να αναπτύσσυν πρτβυλς σ κατα

στσς πυ δν καλύπτντα απ τυς 

νμυς, αλλ νργώντας σύμφνα μ 

τ πνύμα αυτών πυ σχύυν. 

λλα κα  ρσττλς, δαχρζ

ντας τς δκς πρξς σ εκοσες κα 

ακοσες, πυ συμβανυν απ γνα 

 καταναγκασμ, δχτα γ’ αυτς τς 

πρξς την αρχ της επεκεας. Η ατα δ 

φαρμγς τς πκας να τ κθ 

νμς να γνκς κα ς κ τύτυ 

να αδύνατ να κδδντα ρθς νμκς 

δατξς γα κθ πρπτσ θματς. 

πμνς, κα  ρσττλς, σ’ αυτς 

τς πρπτώσς, θρ πραγματκ υπρ

τρ τυ νμμυ δκαυ τν πκα,  

πα νργ συμπλρματκ ς πρς 

τν νμ. πναντας, θρ μγστ 

αδκα τν απραξα τυ γτ51.

Μτ τ θμα τς πρτβυλας τυ 

γτ γα λψ ρθών απφσν στς 

πρπτώσς πυ δν υπρχυν νμ, 

ρχτα  σρ κα ρυντα στν δ 

δλγ  πρπτσ αναπρσαρμγς 

τν νμν, τς πς αναπρσαρμγς 

τν νμν  Πλτν θρ αναγκας, 

παραλλλζντας μλστα αυτς μ τς 

αναπρσαρμγς πυ πσς κνυν  

γατρ κα  γυμναστς στς συνταγς 

τυς γα να δατρσυν τν υγα τυ 

σώματς τν ασθνών τυς σ καλ 

κατστασ. νλγα μπρ να πρττ 

κα  πστμνας, νρτς ρχντας 

γα τυς νμυς τς πλς, φρνντας 

καλύτρυς νμυς απ αυτύς τν 

πργνν, μ τ βασκ ββαα πρ

πθσ να πτύχ κα τ συγκατθσ 

τν πλτών, αλλώτκα δν πρπ να 

νμθτ, λ  Πλτν.

Τ γντα μς ν κπς ρχντας 

δν πτύχ αυτ τ συγκατθσ τν 

πλτών; Θα πβλλ μ τ βα τ καλύ

τρ γα τν πλ;

Ο Πλτν πλ φρντας ς παρδγ

μα τν γατρ πυ, χρς να πσ τν 

ασθν τυ, πβλλ τν αρμζυσα 

θραπα, ς πσς κα τν κυβρντ 

πλυ,  πς πρσλμνς στ 

συμφρν τυ πλυ κα τν ναυτών, 

βζ λα τα δυνατ τς τχνς τυ γα 

να σώσ αυτύς πυ θαλασσπρύν 

μαζ τυ, λ τ τσ πρπ να νργύν 

κα  συντ ρχντς τς πλς μ λ 

τ δύναμ τς τχνς τυς. υτ μς  

τλμ κ μρυς τν αρχντν απατ 

μγλ πρσχ ώστ να μν πσυν σ 

πλν κα γ’ αυτ τν σκπ πρπ να 

φαρμζυν να μγλ καννα: να απ

νμυν σ κθ υκαρα στυς πλτς 

τλτατα δκασύν μ νυ κα τχν 

κα να να καν να τυς σώζυν κα 

να τυς καθστύν καλύτρυς, σ τ 

51 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» 1137b1040, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, κδσς Ππυρς 
θνα 1975.

 ρχς κα Τχν Δκσς 1811, κδσς Στρατύ, θνα.

Εν στν πλ πιλγντι ι ριστι 

ρχντς, ι πίι πιθρχν κι 

στς ριστς νμς, ι δ νμι 

ίνι κρίρχι των ρχντων κι ι 

ρχντς δλι τών των νμων, 

ττ στν πλ τή ρχντι λ τ 

γθ τ Θ.
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δυνατν52. σ δύσκλς κ αν να  

αναπρσαρμγς τν νμν ς μταρ

ρυθμσς, σ ξαρτκ τχν κα αν 

απατύν απ τν γτ, θρύντα 

απ τν ρσττλ απαραττς κα ανα

γκας, πρκμνυ να πρλαμβνντα 

 κννκς ταραχς,  στσς κα  

παναστσς κ μρυς τν πλτών53.

Μχρς δώ  Πλτν στ δλγ 

τυ ανφρ τς πρπτώσς κνς 

πυ  ρχντας απτλ πργματ πγ 

δκαυ, συμπλρώνντας  κα υπρβα

νντας ακμα τυς σχύντας νμυς, 

μ τ βασκ ββαα πρπθσ τ  

ρχντς αυτ να πστμνς στν 

τχν τς δκσς τυς κα π πλν 

να πσδπτ νρτ νθρπ 

απβλπντας μν στ καλύτρ τς 

πλς κα τν πλτών. π δώ κα π

ρα μς στν ανπτυξ τν πρ νμν 

απψών τυ  Πλτν θα κν τν 

τλκ τυ στρφ στν δλγ τυ 

κα θα χαρακτρσ κατ κπν τρ

π πρπτώσς τς παραπν απψς 

τυ μσα στν λ νμλγα τυ. νώ 

 γνκς καννας, τ ρθτρ κα τ 

καλύτρ να  πθαρχα τν πλτών 

στυς νμυς κα κνς πυ τλμ 

να παραβαν αυτύς να τμρτα μ 

λς τς βαρύτατς πνς, ακμα κα μ 

θνατ, καταλγ  Πλτν στν «Π

λτκ» να θρ υπρτρ λν τν κα

ταστσν τν πθαρχα στυς νμυς, 

δτ θρ σπνα τν πρπτσ τυ 

αγαθύ γτ μ τσ τλττα, πλ

ρττα κα αυτρκα, γνρσματα τα 

πα ανκυν στ θ κα κφύγυν 

τν ανθρπνν δυνατττν.

Δτ ακμα κα  γατρ κα  κυ

βρντς πλν, πυ φραμ ς καλ 

παρδγμα π πν, θα κτξυν απ 

τν πστμ τυς κα τν τχν τυς 

πς θα ξυπρτσυν τ δκ τυς 

συμφρν κα τ δκ τυς χρματκ 

αμβ, στ κ αν φθσυν στ σμ 

να κνυν κακυργματα σ βρς τν 

ασθνών τυς  τν πβατών τυς. Γ’ 

αυτύς τυς λγυς πρπ να συντσσ

ντα νμ,  π θα πρκύπτυν απ 

μα βσ στν πα θα συμμτχυν 

λς  κννκς μδς,  φλσφ, 

 πλύσ, λ  παγγλματς κα 

γνκ λ  πλτς κα στυς πυς 

νμυς να πρσδθ  δύναμ τν 

πατργνκών θμν. Σ’ αυτύς τυς ν

μυς θα πθαρχύν  κυβρντς τν 

πλν,  γατρ γα τ θραπα τν 

ασθνών τυς, αλλ κα  ρχντς τς 

πλς. Ο ρχντς τς πλς θα ρζ

ντα απ τυς πλτς να ρχυν γα να 

χρν κα στ τλς τς θτας τυς 

υπχρύντα να λγδτύν νώπν 

τν δκαστρν, φσν κπς απ 

τυς πλτς κατγρσ αυτύς τ 

κατ τν δρκα τς θτας τυς δν 

κυβρνσαν σύμφνα μ τυς νμυς 

κα μ τ κατ’ θμ δκα. Γα συς δ 

καταδκαστύν,  δ  δκαστς να 

ρζυν τς πνς πυ θα υπστύν  τ 

πρστμ πυ πρπ να πλρώσυν.

Τ δ σχύ γα τυς γατρύς κα 

τυς κυβρντς πλν, ακμα κα γ’ 

αυτύς πυ δδσκυν τ τυς νυς, 

τ τυς γρντς να πρφρνύν τυς 

52 Πλτν «Πλτκς» 295ce, 296a297c, πμλα υγγλς Παπανύτσς, ΜτφρασΣχλα Ηλας Λ
γς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.

53 ρσττλς «Πλτκ» 1302a25, 1302a301302b, 1307b3035, 1308b1015, ΜτφρασΣχλα Νκλας 
Παρτσς, κδσς Ππυρς, θνα 1975
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νμυς, γατ κανς δν πρπ να να 

π σφς απ τυς νμυς,  π 

συντχθκαν μ τσ πμλα κα μ 

τν μπρα λν μας.

κμα δν πρπ να ξαρτα τν 

συνπών τυ νμυ κνς  γτς,  

πς μ τ πρσχμα τς αναπρσαρ

μγς  τς ρμνας τν νμν, ξυ

πρτύσ τν αγπ τυ γα τ κρδς 

 τν πρσπκ τυ δτρπα, παρ 

τ σχύν ρστ πρχμν αυτών. 

Δτ τ κακ πυ θα κν ναντ τν 

νμν, θα ταν πλύ χρτρ απ αυτ 

πυ υπτθτα τ θα καναν  απαρ

χαμνς αλλ σχύυσς δατξς τν 

νμν. πμνς, καταλγ  Πλτν 

στν «Πλτκ», τσν  νμθτς, 

σν κα  φαρμστς τν νμν να 

μν αφνυν πτ μτ να τμ, μτ 

να πλθς να κν τδπτ νντα 

στυς νμυς54.

τσ, απ λ αυτ τ συζτσ πυ 

καν  Πλτν σχτκ μ τν νμλ

γα τυ στν «Πλτκ», δαμ σ πς 

πρπτώσς θρ τν αγαθ ρχντα 

ς πγ δκαυ. Κα αυτς να τ 

ταν  απφσς λαμβνντα γα τ 

συμπλρσ κνών τν νμν, τ ταν 

υπρβαν αυτύς γα τ καλύτρ τς 

κννας. λλ κα αυτς τς πρπτώσς 

στ τλς τυ δαλγυ τυ δχν να τς 

απσπ, ταν θρ σπνα τν πρ

πτσ αγαθύ κα νρτυ ρχντα κα 

θτ λυς, ρχντς κα αρχμνυς 

54 Πλτν «Πλτκς» 297d300c, πμλα υγγλς Παπανύτσς, ΜτφρασΣχλα Ηλας Λγς, κ
δσς Ζαχαρπυλς, θνα.

τί στις ψχς 

των πίων κ

ριρχν ι θίι 

νμι, δν χν 

νγκ τς πί

βλψς των ν

θρωπίνων.
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στν απλυτ υπακ στυς νμυς,  

π συντσσντα απ λς τς κν

νκς μδς τς πλς. Παρατρτα 

ακμα να σγ  Πλτν στν «Πλ

τκ» δμκρατκς δαδκασς τσ γα 

τν κλγ τν αρχντν, σ κα γα τ 

σύνταξ τν νμν, νώ στ πργν

στρ ργ τυ τν «Πλτα», θρ 

απλυτ πγ δκαυ τν νρτ κα 

σφ ρχντα,  πς νμθτ μν 

γα τ καλ τς κννας.

πδκνύτα λπν τ κα στ νμ

λγα τυ  Πλτν υπρξ νας ξλκτ

κς φλσφς κα μλστα μ δμκρατ

κ πρδυτκττα,  πα θα μπρύ

σ να θρθ πρσστρ ξλγμν 

κα απ τυς σύγχρνυς δμκρατκύς 

θσμύς, ταν γα τ σύνταξ τν νμν 

απφασζυν λς  παγγλματκς μ

δς, πρκμνυ αυτ να να τλτ

ρ κα καθλκς απδχς.

Μ τ δ πνύμα τς νμλγας 

τυ  Πλτν μλ κα στ καταλκτ

κ τυ ργ στυς «Νμυς», στ π 

πργματ δχν ντνα να δακατχτα 

απ τν ανσυχα τς κατλψς τς 

γσας τς πλς απ δφθαρμνυς 

ανθρώπυς, λγντας: τ νθρπς, 

τ λγαρχα  δμκρατα πυ χ 

ψυχ να ργτα γα τς δνς κα τς 

πθυμς θλ να γμσ απ αυτς χ

ρς να μπρ να σγσ αυτ τα πθ, 

ταν αυτ τα πθ κυραρχσυν σ τ

μ  στ σύνλ τν πλτών,  νμ 

θα καταπατθύν κα τρπς στρας 

πλν δν υπρχ.

υτ μς τα πθ πρλαμβνντα 

ταν υπρχυν νμ πυ απβλπυν 

κατ κύρ λγ στν καλλργα τς 

αρτς, στ φρνσ κα στν ρθ 

γνώμ τυ νυ κα δυτρυντς στν 

ρτα κα στς λλς πθυμς. Γ’ αυτύς 

τυς λγυς κα γα να πρλβ ττς 

ασθνκς καταστσς τν αρχντν, 

πυ θα κατστρφαν τν πλ,  Πλτν 

στυς «Νμυς» σαφώς καθστ αυτύς 

σχυρτρυς απ τυς ρχντς κα απ 

αυτύς πλν ξαρτ τ στρα  τν 

καταστρφ τς πλς.

πναντας ν στν πλ πλγντα 

 ρστ ρχντς,  π πθαρ

χύν κα στυς ρστυς νμυς,  δ 

νμ να κυραρχ τν αρχντν κα 

 ρχντς δύλ αυτών τν νμν, 

ττ στν πλ αυτ ρχντα λα τα 

αγαθ τυ Θύ55.

υτ τν αφσσ τυ στυς νμυς 

 Σκρτς πσφραγζ μ τν δκ κα

ταδκ τυ σ θνατ, καθσν μπρακτα 

μ τν παραμν τυ δξ τ απδχ

ταν τν σχύ τυς, αν κα  νμ πτρ

παν τ λγκ μτπσ τυς κα πμ

νς τν αναπρσαρμγ τυς, αλλ  

Σκρτς τπτα δν πραξ γ’ αυτ56.

Μα αναπρσαρμγ τν νμν θ

ρ  Πλτν κα δώ στυς «Νμυς» 

αναγκαα μν πρς συμπλρσ τν λ

λψν κα κσυγχρνσμ τν νμν, 

πλν μς θρ πσς κα πλύ δύ

σκλ ργ. Κα να δύσκλ ργ δτ 

 αλλαγ τν νμν, πυ πλν χυν 

γν θμ, πρσκρύ σύμφνα μ τ 

σύγχρν πλτκ πστμ, πν σ 

κατστμνς ντρπς κα συμφρ

ντα τν πλτών. κρβώς λγ αυτών τν 

δυσκλών  αλλαγς αυτς απατύν καλ 

55 Πλτν «Νμ» 688b, 714a, 716a, 715d, Πρλγς, Κ.Δ. Γργύλς, ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, 
κδσς Ππυρς, θνα 1975.

56 Πλτν «Κρτν» 51e, ΜτφρασΣχλα Κ.Θ. ραππυλς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
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μλτ κα σχδασμ, συνχ νμρσ 

τν πλτών ώστ να απδχθύν τν αλ

λαγ, δαρκ λγχ τς απτλσματκτ

τας αυτς, ώστ να λαμβνντα γκαρς 

δρθτκς απφσς, ν απατθ, κα 

τλς, βασκ πρπθσ να  σφς 

κα τλμρς γτς, πς δαμ παρα

πν στν «Πλτκ». Τς δς απψς 

θα παρυσσ κα δώ στυς «Νμυς» 

 Πλτν, τ, δλαδ, δν υπρχ λλς 

τρπς γα να μταβλλ υκλτρα κα 

γργρτρα μα πλ τυς νμυς απ 

τ να χ ς ρχντα ναν χαρσματκ, 

σώφρνα, σφ αλλ θαρραλ «τύρανν» 

κα συγχρνς τν καλ τύχ τυ αρστυ 

νμθτ, πρκμνυ  πλ να γν υ

δαμνστρ απ αυτ τν αλλαγ. φύ 

μ τλμ δατυπών καταρχς  Πλτν 

αυτ τ θσ, στ συνχα μς ανακαλ 

λγντας πς δατυπώθκ νας μύθς κα

τ τν τρπ πυ λγντα  χρσμ. λλ 

πδ να απαραττ στν αλλαγ τν 

νμν  συνανσ τν πλτών κα γα να 

μ θρθ κατώτρ  πλ απ «τυραν

νκύς» νμυς, δρθών τν παραπν 

πψ τυ, πρ πβλς τς αλλαγς, μ 

τ να πρτν  νμθτς κ λλς ναλ

λακτκς αλλαγς νμν κα απ αυτς ας 

πλξυν  πλτς τν καλύτρ.

σν αφρ τν τρπ σύνταξς τν 

νμν,  Πλτν πρτν πς κθ 

νμς πρλαμβν δύ τμματα: τ 

πστκ κα τ πτακτκ.

Τ πρώτ απτλ τ πρμ τυ 

νμυ κα χ πραγματκ κα φλν

θρπ χαρακτρα, τ δ λλ απτλ 

τ κρατ κα ανλύθρ τμμα αυτύ. 

Μ τ σύνταξ αυτ τν νμν,  Πλ

τν απβλπ, μ τ πστκ τμμα να 

συμμρφώσ τν πλτ δα τς πθύς 

γ’ αυτ πυ ακλυθύν στν πτακτ

κ, τ π πρλαμβν τμρς κα 

αυστρς πνς γ’ αυτύς πυ θλαν 

να παραβύν τυς νμυς.

Μ τν τρπν αυτ σύνταξς τν 

νμν,  Πλτν δύνατα να θρθ 

πρδρμς τς σύγχρνς αρχς τς 

πκας,  πα απβλπ στν ψυ

χπνυματκ πανρθσ τυ «αμαρ

τσαντς» πλτ.

Τλκ  Πλτν θα θρσ φρυ

ρύς τς αρτς τς δκασύνς τυς 

νμυς, αλλ κα τυς νμφύλακς δκα

στς,  π κα αυτ πλγντα απ 

τυς πλν ρστυς κα δκατατυς 

στ θς τν αρτών τυς.

Κλν  Πλτν τς σκψς τυ στυς 

«Νμυς» λγντας τ λ αυτ  νμ

λγα γρφτκ γα τυς ανθρώπυς κ

νυς πυ απκλνυν απ τν θ νμ, 

καθσν αυτ στς ψυχς τν πν κυ

ραρχύν  θ νμ, δν χυν ανγκ 

τς πβλψς τν ανθρπνν57.

 η ανδρεα
ν  δκασύν κα  σφρσύν 

μ τν καθδγσ τς φρνσς νρ

γύν γα τν αρμνα κθ ανθρώπυ 

κα τς κννας ς συνλυ,  αρτ 

τς ανδρας δμυργ κα ξασφαλζ 

μπρακτα τν κφρασ κα τν ξλξ 

λν τν λλν αρτών, δτ  αρτ 

τς ανδρας να συνυφασμν μ τν 

πρξ κα τ δραστρττα κα πς 

να γνστ, μν υπ’ αυτς τς συνθκς 

θα υπρχ κα δμυργκ απτλσμα 

στς νργς μας. Γα να χυμ μς αυ

τ τ δμυργκ απτλσμα,  ανδρα 

57 Πλτν «Νμ» 711c, 712a, 716a, 722e, 739a, 770b, 790b, 875d, 935c, 948c, Πρλγς Κ.Δ. Γργύλς, 
ΜτφρασΣχλα Κν/νς Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
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να απαραττ να συνδύτα απ τ 

φρνσ, νώ θα ταν θα δρ  συ

νδα τς κα απ τς λλς αρτς.

υτς ξ’ λλυ κτμτα τ να  

λγς πυ  Πλτν θτ κατ σρ 

τς θμλώδς αυτς αρτς μ πρώτ 

τ φρνσ κα τλυταα τν ανδρα, 

δ πλμύν κα υπχρώντας κα κατα

δώκντας. νώ ακμα γντα αναφρ 

κα στν μρ,  πς πανώντας τ 

ππκ τυ να, π πς ξρυν τν 

πλμκ τχν: «πνκτ σαν ατ 

να κυνγύν κα να φύγυν».

Δυκρνζτα μς στ δλγ τ  

τακτκ αυτ αφρ τ ππκ κα χ τ 

πζκ πυ μν στς θσς τυ γα να π

λμ. νατρπτα πς κα γα τ πζκ 

 παραπν σχυρσμς μ τ στρκ πα

ρδγμα τς μχς τν Πλαταών, πυ τ 

πζκ τν Λακδαμνν δν μν στ 

θσ τυ γα να πλμ, αλλ υπχώρσαν 

κα ταν δασπσθκαν  γραμμς τν 

Πρσών, πστρψαν μ λγμ πς  

ππς κα τσ κρδσαν κν τν μχ.

υτς  δλγς απκαλύπτ καταρ

χς κα πββαών τ  αρτ τς ανδρ

ας σ ναν γτ πρπ απαραττα να 

συνδύτα απ τν φυρτκττα κα 

απ τν υλξα τς φρνσς, ώστ τ 

απτλσμα νς αγώνα να να νκφ

ρ. νώ απναντας  γστκ μμν 

τυ γτ σ να σχδ αγώνα, σ κα 

ανδρα να δχν αυτ  απφασ, μπ

ρ να αναδχθ καταστρφκ, ν δν 

υπρχ υλξα κα αναπρσαρμγ στς 

σκψς κα στς απφσς τυ γτ.

υτς  δλγς δχν ακμα απ 

πλυρς φαρμγς τν αρχών τς στρατ

τκς τχνς τ παραμνυν  δ λγμ 

νς σύγχρνυ πλμυ, παρ τ σμρ

ν ξλξ τν πλμκών μσν. τσ, μ τ 

φρσ τυ δαλγυ ποχωρώντας κα κατα

δώκοντας, μπρύμ να σχυρσθύμ τ 

αναφρτα στν λγμ τς υπχώρσς 

πυ σχύ κα σμρα πρκμνυ να ανα

λφθ μα αντπθσ ναντν τυ χθρύ 

στν κατλλλ χώρ κα χρν.

Παρατρτα ακμα τ απ ττ, πς 

κα σμρα χρσμπτα τ πζκ κα 

Μπρμ λιπν ν πμ τι λ

λι πκτν τν νδρί τς στις 

δνς, λλι στ βσν, λλι στις 

πιθμίς κι λλι στς φβς. Όλι 

τί ίνι νδρίι.

πρκμνυ να δξ τ παδπτ 

απφασ γα πρξ τυ ανθρώπυ αλλ 

κα πλύ πρσστρ γα τν γτ πρ

ν καταρχν απ τν ρθκρσα τς λ

γκς κα δρχμν απ τ σφρσύν 

τυ νργ μ δκασύν.

Γα τν ρσμ μς τς ανδρας  

Πλτν χ μλσ σ δφρα ργα τυ, 

δατρα μς κν λγ στν «Λχ» 

κα μλστα σ ναν αρσττχνκ δ

λγ, τυ πυ αξζ να αναφρυμ 

απσπσματα, λγ τν στρφών τυ δα

λγυ γα τν ρσμ τς ανδρας, αλλ 

κα δτ πργρφντα κα στραττκ 

πχρσακ λγμ,  π παρυσ

ζυν νδαφρν ακμα κα σμρα.

τσ, στ ργ τυ «Λχς» δδτα 

ς πρώτς ρσμς τ ανδρς να 

ασφαλώς αυτς πυ μν στ θσ τυ 

κα πλμ τν χθρ.

π’ αυτύ μς γρτα νστασ μ 

τ ρώτμα: αλλ ττ πς χαρακτρ

ζτα αυτς πυ φύγντας κα χ μν

ντας πλμ τν χθρ; Φρντας ς πα

ρδγμα τυς Σκύθς πυ λγυν τ τ 
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τ ππκ στς φσς τυ αγώνα ανλγα 

μ τ σύνθσ τυς. Τ μν ππκ κυρς 

να καταδώκ, τ δ πζκ σ στατκύς, 

κατ κύρ λγ, αγώνς πρκμνυ μ 

τν μυν τυ να δατρ τα δφ. Πλν 

μς σμρα, λγ τς τχνκς ξλξς, 

αμφτρα χυν γν μχανκντα αυξ

νντας τν υλξα χρσς αυτών κατ τς 

φσς νς αγώνα, χρς μς να αλλ

θ  κύρς ρλς τυ καθνα απ αυτ.

Ο δλγς αυτς δξγτα μταξύ 

τυ Σκρτ κα τυ Λχ, στν π αν

κ κα  παραπν ρσμς τς ανδρας. 

Πλν μς  Σκρτς γα να δυρύν 

τν ννα τς ανδρας πμβαν κα 

απυθυνμνς πρς τν Λχ λ: θα 

θλα να σ ρτσ χ μν γα τυς αν

δρυς στν πλμ, αλλ κα γα ‘κνυς 

πυ να ανδρ στυς κνδύνυς τς 

θλασσας κα γα συς να ανδρ σ 

ασθνς κα σ φτώχς  κα στν πλτ

κ ζ κα πλ ακμα, χ μν γα συς 

να ανδρ σ βσανα  φβυς, αλλ 

κα γα ‘κνυς πυ να γκρατς στ 

μχ, στς πθυμς  τς δνς, τ μν

ντας ρθ στ θσ τυς, τ φύγντας 

κα γυρζντας πθτκ, πς συμβαν 

κα στυς ανδρυς τυ πλμυ.

Μπρύμ λπν να πύμ τ λ αυ

τ να ανδρ, αλλ λλ στς δνς, λ

λ στα βσανα, λλ στς πθυμς κ λλ 

στυς φβυς απκτύν τν ανδρα τυς. 

νώ αντθτς ταν υπκύπτυν στυς πα

ραπν πρασμύς χαρακτρζντα ς 

δλ. τσ, μ τ νγμα αυτ στ δλγ 

δατυπώντα νας δύτρς ρσμς τς 

ανδρας, πυ να  μ φρνσ καρτρα 

πρκμνυ τα απτλσματα απ αυτ να 

να καλ κα αγαθ, δλλς χρς φρν

σ να κακ κα βλαβρ. λλ κα π’ αυ

τύ τυ ρσμύ γρτα νστασ,  πα 

υπστρζ τ ανδρ να κα αυτ πυ 

δακνδυνύυν κα καρτρύν μ λγτρ 

φρνσ απ τυς λλυς, αλλ χυν τα 

δα απτλσματα. δώ  δλγς μ τν 

Λχ γα τν ρσμ τς ανδρας φθασ 

σ κπ αδξδ κα μ τν ξαρτκ τ

χν πυ δακρν δατρα τυς δαλγυς 

τυ Πλτνα, σρχτα σ’ αυτν  Νκας 

μ να τρτ ρσμ, στν π συνδ τν 

ανδρα μ τ γνώσ, πρκμνυ αυτ να 

χ καλ απτλσματα κα ρζ τν αν

δρα ς σφα. Κα θα ξγσ λγντας 

τ  σφα αυτ να να γνρζς καλ 

τα δν αλλ κα θαρραλα πργματα κα 

στν πλμ κα σ λα τα λλα. πναντας 

 απ γνα αφβα τν δνών δν χ 

σχσ μ τν αρτ τς ανδρας. Κα πλ 

 Σκρτς πμβανντας κα σ’ αυτν τν 

ρσμ τς ανδρας απ τν Νκα λ τ: 

 ανδρα δν πρρζτα μν στ γνώσ 

τν δνών κα θαρραλν πραγμτν, αλ

λ  γνώσ πκτντα κα αφρ λα τα 

καλ κα τα κακ σ πνδπτ χρν. 

τσ, κα απ τν ανδρ νθρπ δν 

θα λπ πδπτ απ τα λλα μρ 

τς αρτς, δλαδ  φρνσ,  σφρ

σύν,  δκασύν κα  σττα, αφύ σ’ 

αυτν τν νθρπ ταρζ να ξχρζ 

μ πρσχ τα δν απ τα μ δν κα 

να πφλτα τα αγαθ, μα κα γνρζ 

να αναστρφτα ρθ μ αυτ τα πργμα

τα. Δχν μ αυτς τς συνχς αναφρς 

τν ρσμών  Πλτν τ  αρτ δν 

ρζτα κα πργματ  δλγς αυτς 

τλών μ τ δαπστσ απ τν δ 

τν Σκρτ τ δν γν δυνατς  πρσ

δρσμς τς αρτς τς ανδρας58.

58 Πλτν «Λχς» 190e191c, 191de, 192cd, 193d, 194de, 195a, 199 be, ΜτφρασΣχλα Β, ΤατκςΗλ. 
Λγς, κδσς Ζαχαρπυλς, θνα.
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Μ αυτ τν κατλξ στ πρώμ 

αυτ ργ τυ  Πλτν πρφανώς 

δν δλών κπα πραγματκ αδυνα

μα να ρσθ  αρτ τς ανδρας, 

αλλ θλ να τνσ τς πλύπτυχς 

πλυρς αυτς, πυ αφρύν κθ μρ

φ δραστρττας τυ ανθρώπυ κα 

στς πς  νθρπς πρπ να ανα

δκνύτα ανδρς πρκμνυ να 

απλαμβν τα αγαθ απτλσματ 

τς. υτς  σχυρσμς απδκνύτα 

απ τς παρμβσς τυ τς πς κν 

στυς ρσμύς πρ ανδρας τν συν

μλτών τυ, τυς πυς δυρύν κα 

γνκύ σ φαρμγς τυ πρχμ

νυ τς ανδρας, χρς να απρρπτ 

αυτύς καθσν απτλύν πργματ 

ρσμνς πτυχς αυτς. υτ  απφυγ 

ρσμύ τς αρτς τς ανδρας θα πα

ρατρθ κα στα μταγνστρα ργα 

τυ Πλτνα, μ παύντας να αναφρ

τα σ πρπτώσς κα πτυχς πυ χαρα

κτρζυν μν τν υσα τς, χ μς 

στ σύνλ τς. τσ, κα στυς «Νμυς» 

θα παναλβ τ  ανδρα χαρακτρ

ζτα σαν αντχ στυς φβυς κα στς 

λύπς  στς πθυμς κα στς δνς 

κα σ μρκύς τρμρ κλακυτκύς 

λγυς, πυ κνυν να μαλακώνυν σαν 

τ κρ τς καρδς, ακμα κ κνν πυ 

θρύντα αυστρ.

υτ μς  ανδρα, θα π δώ  Πλ

τν, καλλργτα μ τν κατλλλ αγγ 

πυ  νμ θα ρζυν, ώστ απ τν να

νκ τυς λκα  πλτς να ξασκθύν 

να νκύν κα να αναδκνύντα θαρραλ 

απναντ στυς φβυς, στς λύπς, στς 

δνς κα σ λα αυτ. Συνστ δ να γν

ρζυν πσς απ τ νανκ λκα τυς 

φβυς, τς λύπς κα τς δνς στ μτρ 

τς γκρτας, πρκμνυ  κθ πλτς 

να μν πρπσ σ ακμα π δυσρστς 

καταστσς ξρτσς κα δυλας, αλλ 

μ τν νσυνδτ ξκσ σ’ λα αυτ 

να δατρσ τν αυτκυραρχα τυ κα 

τν αυτδυναμα τυ.

ρχς τς πς γνρζ  Στρατς, 

αλλ συνστ κα  Ψυχλγα.

Μα αγγ καλλργας τς ανδρας 

στν πα δατρ βαρύττα δδτα γα 

τ δαμρφσ τυς θυς τυ Στρατ

τκύ ρχγύ, τν αξα τς πας κα  

Πλτν τνζ απ τα χρνα κνα λγ

ντας τ δν να κατλλλς γα Στρατ

τκς ρχγς αυτς πυ να δλς κα 

καταλαμβντα απ φβυς ναντ τν 

κνδύνν, στ κ αν κατχ ρστα τν π

λμκ τχν. κμα δ χρτρα χαρακτ

ρζτα ς τπτνς ταν να δλς κα 

ππλν ύτ τν πλμκ τχν κατχ.

πμνς  Στραττκς ρχγς, 

καταλγ  Πλτν, πρπ να να αν

δρς, δτ να αλθα τ αυτς πτ

τα τυλχστν πλύ λγτρ στυς 

φβυς απ αυτν πυ να δλς59.

ρα, συμπραν  Πλτν, στν κ

ννα γύντα αυτ πυ να ανδρ 

κα  λλ πυ να λγτρ ανδρ 

ακλυθύν. Μα πλ δ χαρακτρζ

τα δλ  ανδρα, παρατρώντας κα 

μλτώντας μν τν τξ κν τν π

λτών πυ να ξυσδτμν να κ

ν πλμυς κα κστρατς γα να τν 

υπρασπσθ. Σ αυτύς δ τυς πλτς 

 αγγ πρς καλλργα τς ανδρας 

πρπ να χ τσ βαθς ρζς, ώστ 

να μ φύγ απ τς δκμασς, αλλ να 

χ ρζώσ στν ψυχ τυς σταθρ κα 

59 Πλτν «Νμ» 633d, 634b635d, 639b, 640a, Πρλγς Κ.Δ. Γργύλς, ΜτφρασΣχλα Κν/νς 
Φλππας, κδσς Ππυρς, θνα 1975.
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μνμα  αρτ τς ανδρας60.

λλ γα τν ανδρα κα στ δ πνύ

μα μ τν Πλτνα μλσαν κα λλ φλ

σφ, πς  Δμκρτς  πς απ

φθγματκ λ τ:  ανδρα κμν τς 

συμφρς μκρτρς κα τ ανδρς δν 

να κνς μν πυ νκ τυς χθρύς, 

αλλ κ κνς πυ νκ τς δνς61.

ναλυτκτρα μς θα μλσ γα 

τν ανδρα  ρσττλς,  πς μλ

στα θα ρσ αυτ  πς κα τς λλς 

αρτς  ς τ μσττα μταξύ φβυ 

κα θρρυς. Ορζ δ τν φβ ς τ συ

νασθμα κν τ π γνντα απ 

τν αναμν νς κακύ κα τν πν 

τ χρτρ να  θνατς. Γ’ αυτ κα 

 ανδρ κατ’ ξχν αναδκνύντα 

στν πλμ, πυ  

κνδυνς να μγστς αλλ 

κα νδξς συγχρνς. να φυσκ κα 

 ανδρς να φβτα κτ τ τρμρ 

πυ να πραν τν δυνμών τυ, πλν 

μς παραμν ατρμτς χρν τυ 

καλύ κα τυ ραυ τς ανδρας, τα 

πα μπνυν θρρς κα μπστσύν 

σ κθ λγκ νθρπ. νώ ταν τ 

θρρς υπρβαν τ μτρ τυ λγκύ 

ανθρώπυ, ττ αυτ χαρακτρζτα ς 

θρασύττα. Ο δ υπρβλκς φβς 

χαρακτρζτα ς δλα κα πρκαλ 

δύν σ κθ νθρπ. ππλν δ 

κθ ανδρς να κα ύλπς, δτ 

τ θρρς αυτ καθαυτ γνντα απ 

τν ασδξα κα τν καλ λπδα πυ 

νδρίς δν ίνι κί
νς μν π νικ τς 

 χ θ ρ   ς ,   λ λ   κ ι   κ  ί 
νς π νικ τις δνς.Δμκριτς

60 Πλτν «Πλτα» 429b430b, 564b, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
61 Κ.Δ. Γργύλς «Δμκρτς» πσπσματα 213, 214, Σλδα 243. γκυκλπαδκ Λξκ «Ηλς», Τμς 

ρχα λλνκ Πνύμα, θνα.
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δακατχ τν ψυχ τυ ανθρώπυ κα 

δατρα τυ γτ.

πσς, πς  Πλτν υπστρζ 

τ  αρτ τς ανδρας καλλργτα 

μ τ νμμ αγγ, τσ κα  ρστ

τλς θα χαρακτρσ τν ανδρα ς 

μπρα, ς απτλσμα μθσς σ 

δφρα πδα, καθσν λλ να αν

δρ σ’ αυτ τ πδ, λλ στ λλ, 

 δ στρατώτς στν πλμ.

Γ’ αυτ τν λγ  στρατώτς, χρ 

στν μπρα τυς κα στν σκσ τυς 

λ  ρσττλς να καντατ να 

πρξνύν κακ στν χθρ χρς αυ

τ να υφσταντα κτ ττ. λλ δν 

συμβαν τ δ μ τυς μσθφρυς 

στρατώτς,  π γνντα δλ ταν 

 κνδυνς φθν στ κατακρυφ  

ταν υστρύν σ μαχτκ σχύ απ τν 

χθρ, νώ  στρατώτς θτας μνυν 

στς θσς τυς κα απθνσκυν χρν 

τυ ραυ τς ανδρας κα τν υψλών 

δανκών, τα πα χυν παγθ μ τν 

αγγ στ λγκ τυ κθ πλτ62.

ν μς  ρσττλς πρσδρσ  

γνκ τν ανδρα ς τ μσττα τυ 

θρρυς κα τυ φβυ κα χαρακτρσ κα 

τ πρχμν τς υσας αυτς ς ρα 

κα  Πλτν, ύστρα απ τν πλύπλυρ 

ρυνα γα τν πρσδρσμ αυτς στα 

δφρα πδα τς, θα καταλξ σ κπ 

τλκ συμπρασμα, τ π δύνατα να χα

ρακτρσθ κα ς  ρσμς αυτς. τσ, 

 Πλτν θα συμπλρώσ τς σκψς τυ 

ρσττλ λγντας τ γα να μπρ  

κθ πλτς να πθαρχ στν αγγ, πυ 

 νμ πρσφρυν, χρν τς ανδρας, 

πρώτα πρπ να κυβρν τν αυτ τυ μ 

θκ φρνμδα κα ττ αναδκνύτα σ 

ρστ αρχγ. Καθσν κνς πυ θα κα

τρθώσ να ρχ πρώτα τυ αυτύ τυ, 

θα χ μθ κα τυς λλυς να ρχ63.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ

π τν ανπτυξ τν απψν τυ 

Πλτνα πρ αρτς δαμ τ αφνς 

μν δν να δυνατς  πρσδρσμς 

αυτς στ σύνλ τς, παρ μν σ τμ

ματ τς τα πα κα βώνντα κα αφ

τρυ τ  Πλτν ντσσ τς αρτς, 

αδαχώρστα στν ννα τυ αγαθύ. 

πσς,  Πλτν δν απαρντα τ χαρ 

τν δνών, πλν μς θτ αυτς υπ 

τν λγχ τς φρνσς. Ο απψς 

τυ μς αυτς αμφσβτύντα απ τν 

Φλβ,  πς δχτα γα λα τα ζ

νταν ντα τ αγαθ να απκλστκ 

 χαρ,  δν κα  υχαρστσ κα 

σα ανκυν σ’ αυτς τς κατγρς.

Ββαα  Πλτν δν συμφν κα 

πρτσσ ς αγαθ τ φρνσ, τ ν

σ, τ μνμ κα γνκ σα συγγνύυν 

μ αυτ. λλ μ τν πρδ τυ δαλ

γυ δαπστώντα τ αγαθν απ μν 

τυ να κπ λλ καλύτρ κα απ 

τα δύ. Κα αυτ δτ  νθρπς δν 

μπρ να ασθανθ τ χαρ τν δνών 

απ μνς τυς χρς τν κρσ τς φρ

νσς, αλλ ύτ μπρ να ζ μ μν 

τν φρνσ χρς τν συμμτχ τν 

συνασθμτν πυ πρκαλύν  δ

νς, αλλ κα  λύπς. πμνς τ αγαθ 

να κτ τ τλ κα τ αυτρκς, τ 

π ββαα κθ ύπαρξ πδώκ να 

κν βμ τς. ρα, ύτ  φρνσ 

ύτ  δν απ μνα τυς να αγαθ, 

62 ρσττλς «Ηθκ Νκμχα» Ββλ 3 Κφλαα 9, 10, 11, 1215, ΜτφρασΣχλα νδρας Δαλζς, 
κδσς Ππυρς, θνα 1975.

63 Πλτν «Πλτα» 388d, 412c, 590d, ΜτφρασΣχλα Κ.Δ. Γργύλς, κδσς Σδρς, θνα 1963.
 Τ καταλκτκ αυτ απφθγμα τυ Πλτνα απτλ σμρα τν πρμτπδα τς Στραττκς Σχλς 

τν υλπδν.
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64 Πλά των «Φί ληβος» 11b, 20c-22a, 22e, 66a-67a, 64e-65a, Μτάφρση-Σχλι Μ. Ανδρνικος, Εκδσις Ζ-
χρπολος, Αθν.

65 Αριστοτλης «θικά Νικομάχι» 1096b15-20, 1096b25-35, 1097a15-30, Μτάφρση-Σχλι Ανδρς Δλ-
ζιος, Εκδσις Πάπρος, Αθν 1975. 

Μετά από όλα ατά πο κτθηκαν πρί αρτής μπορί να διατπω

θούν τα πιγράμματα ότι: ο νάρτος άνθρωπος ίναι και αγαθός 

και ακόμα βινι σ δαιμονία. Η δ σύνθση των αρτν της 

φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της ανδρίας 

στην προσωπικότητα το ηγτη αποτλί πράγματι θία δωρά, 

όπως λι και ο Πλάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βλπ στς υπσμώσς τυ παρντς ρθρυ.

φσν κα τ να κα τ λλ χρστ 

στρύντα απ αυτρκα κα απ τ δύ

ναμ τς πρκας κα τς τλττας. 

πμνς, ν δν μπρ  ννα τυ 

αγαθύ να πρσδρσθ σ μα μνχα 

μρφ τυ, ας πρσγγζυμ αυτ σ μα 

σύμμτρ κα αρμνκ κα ραα σύνθ

σ τν μρών αυτύ64. Σ αυτν μς 

τν σύνθσ τν μρών ς αγαθ κατ 

Πλτνα,  ρσττλς θα δώσ μα 

πρακτκ δστασ κα θα τπθτσ τ 

αγαθ στν κν χαρακτρα τν μρών 

αυτύ κα αυτς  κνς χαρακτρας 

να  σκπς τς ζς τυ ανθρώπυ.

λλ κα  σκπ δν να τλ, ς τ

λτρς μς θρτα  υδαμνα τν 

ανθρώπν,  πα απτλ κα ύψστν 

αγαθ65. Μα μς υδαμνα τν ανθρώ

πν  πα πρκύπτ απ τν νρτ 

υπραξα κα υζα αυτών,  πα μς 

να γνκ σύμφν μ τς Πλατνκς 

αντλψς πρ αγαθύ κα αρτς.

Κα πργματ  ρσττλκς κα  

Πλατνκς αντλψς πρ αγαθύ κα 

αρτς βρσκντα στν δα κατύθυνσ, 

πλν μς δαφρπύντα ς πρς 

τυς πρσδρσμύς αυτών.

Ο ρσττλς, πς δαμ, ρζ 

τς αρτς ς μα μσττα, τ δ αγαθ 

πρσδρζ στν υδαμνα ς σκπ 

τς ζς τυ ανθρώπυ, πρσδδντας 

τσ κα στς δύ ννς ναν πραγματκ 

κα συνμα πρακτκ ρσμ αυτών γα 

τν ζ τυ ανθρώπυ.

νώ  Πλτν αντθτς, τσ τν ν

να τς αρτς αδυνατ να ρσ στ 

σύνλ τς, σ κα τν ννα τυ αγα

θύ θρώντας τ ς κτ τ τλ κα 

αυτρκς, πυ δν μπρ να κατακτσ  

νθρπς σ’ αυτ τν απλυτ βαθμ.

ρα, κατ τν Πλτνα τσ τ αγα

θ σ κα  αρτ στν λττ τυς 

κφρζυν κτ τ απλυτ, πυ  ν

θρπς αδυνατ να συλλβ, δύνατα 

μς να ρζ κα να βών μν συν

θσς τν μρών αυτών, ώστ να να 

νρτς κα υδαμν στ ζ τυ.

νώ απ τν λλ πλυρ  ννς 

τς αρτς κα τυ αγαθύ στν λτ

τ τυς, θα απτλύν να δαχρνκ 

δανκ σκπ τυ ανθρώπυ πρς 

κατκτσ τυ, πρκμνυ αυτς 

μ τ συνχ ξλξ τυ να καταστ 

τλς κα αυτρκς.



ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου,

Φαρμακοποιός - Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης

του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

«Στην υγειά μας»!

Μια συνηθισμένη ευχή που συνο-

δεύει κάθε ποτήρι ποτού είτε αυτό 

πίνεται περιστασιακά με την ευκαιρία 

κάποιας κοινωνικής εκδήλωσης, είτε 

αυτό αποτελεί μέρος μιας σημαντικής 

ποσότητας που καταναλώνουν ορισμένοι. 

Πόση δόση αλήθειας όμως υποδηλώνει η 

ευχή αυτή; Και κατά πόσο θετικά ή αρνητικά 

μπορεί να επηρεάσει το αλκοόλ την υγεία μας;

ΑΛΚΟΟΛ
Κατά πόσο τελικά ωφελεί ή βλάπτει
η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών;
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Είναι γεγονός πως σήμερα το ποτό 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σχεδόν 

κάθε κοινωνικής εκδήλωσης και για 

πολλά άτομα 1-2 ποτηράκια ποτού 

αποτελούν απόλαυση και απαραίτη-

το συμπλήρωμα της απογευματινής 

ή βραδινής ανάπαυσης ή διασκέδα-

σης. Πόσο αθώα όμως είναι αυτά τα 

μερικά ποτηράκια; Αποτελεί αναμφι-

σβήτητο γεγονός το ότι η κατάχρηση 

οινοπνεύματος προκαλεί σημαντικές 

βλάβες στον οργανισμό μας.

Λογικh χρhση και κατaχρηση
Είναι αδύνατον να πούμε πόση πο-

σότητα αλκοόλ μπορούμε να κατανα-

λώσουμε χωρίς να έχουμε ανεπιθύμητες 

ενέργειες από τον οργανισμό μας.

Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που 

χωρίζει τους λογικούς χρήστες από τους 

καταχρήστες οινοπνεύματος. Επίσης θα 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη ανή-

κει στην κατηγορία των φαρμάκων που 

προκαλούν εθισμό και ότι μαζί με τον 

καπνό και τον καφέ (τα αποκαλούμενα 

και αποδεκτά ’’κοινωνικά δηλητήρια’’) 

αποτελούν τις ουσίες με την εντονότερη, 

νόμιμη κατάχρηση σε όλον τον κόσμο.

Επειδή οι βλάβες που προκαλεί το 

οινόπνευμα στον οργανισμό μας είναι 

δοσοεξαρτώμενες, επίσημοι Οργανισμοί 

Υγείας έχουν καθορίσει τα επιτρεπόμε-

να όρια κατανάλωσης αλκοόλ πάνω 

από τα οποία οι κίνδυνοι ανεπιθύμητων 

ενεργειών αυξάνονται σημαντικά.

Οι Οργανισμοί αυτοί, με βάση συ-

γκεκριμένα δεδομένα, προχώρησαν 

στην καθιέρωση των μονάδων αλκο-

όλης. Πιο συγκεκριμένα, μια μονάδα 

περιέχει 7,9 γρ. οινοπνεύματος και η 

ποσότητα αυτή περιέχεται σε ένα πο-

τήρι μπύρα ή σε ένα ποτήρι κρασί ή 

σε μια ‘’μερίδα’’ των αποκαλούμενων 

σκληρών αλκοολούχων ποτών (ουίσκι, 

τζιν, βότκα, κονιάκ, ούζο)1.

Οι συνιστώμενες δόσεις είναι 21 μο-

νάδες εβδομαδιαίως για τους άνδρες και 

14 για τις γυναίκες. Οι μονάδες αυτές 

είναι καλό να κατανέμονται σε όλη την 

εβδομάδα και να αφήνονται 2-3 ημέρες 

την εβδομάδα ελεύθερες χωρίς ποτό.

Οι γυναίκες θεωρούνται πιο ευαίσθητες 

από τους άνδρες και γιατί έχουν μικρότερο, 

συνήθως, σωματικό βάρος, αλλά και γιατί 

1 International Health Regulations, ετήσια έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Γενεύη 2003, σελ. 24-29.
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το σώμα τους περιέχει περισσότερο λίπος 

στο οποίο το οινόπνευμα δε διαλύεται, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται υψηλότε-

ρες στάθμες στο αίμα. Οριστική βλάβη στην 

υγεία έχουμε αν οι εβδομαδιαίες μονάδες 

κατανάλωσης είναι για τις γυναίκες περισ-

σότερες των 22 και για τους άνδρες περισ-

σότερες των 35. Οι πότες οινοπνευματωδών 

ποτών κατατάσσονται, με χαλαρά κριτήρια, 

σε 4 κατηγορίες. Μεταξύ των κατηγοριών 

αυτών δεν υπάρχουν σαφή όρια, ενώ ένα 

άτομο μπορεί να ανήκει σε 2 διαφορετικές 

κατηγορίες ή να εναλλάσσει κατηγορία.

οι κατηγορίες αυτές είναι:

 Οι κοινωνικοί πότες (social drinkers)

 Οι βαρείς πότες

 Οι πότες που δημιουργούν προβλή-

ματα (στον εαυτό τους ή στο περιβάλλον)

 Οι εξαρτώμενοι (εθισμένοι στο 

οινόπνευμα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλήματα 

μπορεί να δημιουργήσει ένας πότης και 

μετά την κατανάλωση μερικών μονάδων 

οινοπνεύματος.

Η εξάρτηση από το οινόπνευμα μπο-

ρεί να αποκτηθεί και ύστερα από κατα-

νάλωση μερικών μονάδων. Ένα γεγονός 

που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό ότι 

πολλοί πότες έχουν εξάρτηση από το 

αλκοόλ χωρίς να το αντιλαμβάνονται ή 

χωρίς να το παραδέχονται. Η εξάρτη-

ση από το οινόπνευμα είναι ψυχική και 

σωματική και είναι εξίσου ισχυρή όσο 

και των άλλων τοξικών ουσιών. Το οι-

νόπνευμα μεταβολίζεται στο συκώτι με 

ρυθμό μια μονάδα ανά ώρα2. Η δράση 

του οινοπνεύματος αρχίζει 20 λεπτά μετά 

την κατανάλωσή του με άδειο στομάχι. 

Βέβαια, η απορρόφηση του αλκοόλ επη-

ρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Όσο 

πιο μεγάλη είναι η περιεκτικότητα του 

ποτού σε οινόπνευμα, τόσο πιο ταχεία 

είναι και η απορρόφησή του.

Η ζάχαρη στα ποτά καθυστερεί την 

απορρόφηση του οινοπνεύματος και το 

ίδιο αποτέλεσμα έχει και η τροφή. Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό γιατί 

τα ισχυρά ποτά προκαλούν ταχύτερη 

ευφορία ή ζάλη, καθώς επίσης γιατί πί-

νοντας μετά το φαγητό η δράση του 

οινοπνεύματος καθυστερεί να εμφανιστεί 

ή εμφανίζεται σιγά σιγά. Καταναλώνοντας 

τροφή πριν από το ποτό, επιτυγχάνουμε 

μείωση συγκεντρώσεων του οινοπνεύμα-

τος στο αίμα μέχρι και 50%3!

Ποσο εξαρτaσθε αΠO το αΛκοOΛ;
Πιο κάτω παρατίθεται μια σειρά ερω-

τήσεων, σε μορφή test, το οποίο δη-

μοσίευσε κάποια στιγμή ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας.

Όσο πιο πολλά ναι απαντηθούν, τόσο 

πιο μεγάλη είναι η εξάρτηση του ατόμου 

από το αλκοόλ.

 Πίνετε συχνά ένα ποτό όταν είστε 

μόνος στο σπίτι ή στο μπαρ;

 Σε μια συγκέντρωση π.χ. σε μια 

δεξίωση, σπεύδετε να γεμίσετε το ποτήρι 

σας όταν αδειάσει;

 Σας συμβαίνει μερικές φορές να 

μη μπορείτε να θυμηθείτε γεγονότα που 

συνέβησαν ενώ είχατε πιεί;

 Λογομαχείτε στο σπίτι ύστερα από 

πόση μερικών ποτών;

 Αισθάνεστε δυσάρεστα αν περάσει 

μια ολόκληρη μέρα χωρίς ποτό;

 Απουσιάσατε κάποια φορά από την 

2 Σ. Μαρκαντώνη - Κυρούδη, Κλινική Φαρμακοκινητική, έκδοση  Πανεπιστημίου Αθηνών, 2000, Κεφάλαια 3, 4, 8.
3 Harvey, Φαρμακολογία, εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1999, σελ. 155-158.
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εργασία σας λόγω υπερβολικού ποτού;

 Συνεχίζετε να πίνετε ακόμα και 

μετά τη διαβεβαίωση οικείων σας ότι 

έχετε πιεί αρκετά;

 Χρησιμοποιείτε το ποτό σας στο 

τέλος της ημέρας ως μέσο χαλάρωσης ή 

αποβολής του stress;

 Νιώσατε ποτέ να τρέμουν τα χέρια 

σας ή αντιληφθήκατε ποτέ τον εαυτό 

σας να αποζητά έντονα ένα ποτό κατά 

το πρωινό ξύπνημα4;

οφEΛη αΠO τη Λογικh κατανaΛωση
Ένα από τα οφέλη που πιστεύεται ότι 

το αλκοόλ προσφέρει είναι η προστασία 

που παρέχει στην καρδιά απέναντι στον 

κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, 

αν και για την πεποίθηση αυτή υπάρ-

χουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις. 

Υποστηρίζεται ότι μέτρια χρήση οινο-

πνεύματος προφυλάσσει την καρδιά από 

ισχαιμικά επεισόδια, λόγω κυρίως της αύ-

ξησης της «καλής» (της προστατευτικής) 

χοληστερίνης HDL. Παράλληλα υποστη-

ρίζεται ότι και οι θάνατοι λόγω ισχαιμικής 

καρδιοπάθειας είναι λιγότεροι στους 

μέτριους πότες απ’ ό,τι στους μη πότες 

ή από τους βαρείς πότες. Κατάχρηση 

αλκοόλ ομώς προκαλεί καρδιόπαθειες, 

καρδιακές αρρυθμίες και υπέρταση5. 

Εξάλλου και τα εγκεφαλικά επεισόδια εί-

ναι συχνότερα στους βαρείς πότες. Άλλα 

4 O. Krayer, E.Lehnartz: Reviews of Biochemistry And Experimental Pharmacology, εκδόσεις Springer - Verlac, 
Berlin/Heidelberg 1995, σελ. 210-231.

5 W. Boron, Ιατρική Φυσιολογία: Κυτταρική Και Μοριακή Προσέγγιση, τόμος 3, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 
Αθήνα 2006, σελ. 89-93.
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οφέλη που πιστεύεται ότι προσφέρει το 

ποτό είναι το ότι προάγει τις κοινωνικές 

σχέσεις δημιουργώντας την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα και αίροντας τις ατομικές 

και κοινωνικές αναστολές. Επίσης το οι-

νόπνευμα σε μικρή δόση ανοίγει τη όρε-

ξη, ενώ οι βραδινές δόσεις μπορούν να 

δράσουν και σαν ηρεμιστικό βοηθώντας 

το νυχτερινό ύπνο. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

κατανάλωση λογικών ποσοτήτων αλκοόλ 

μέσα στα όρια των 25 μονάδων για τους 

άνδρες και τις 14 για τις γυναίκες εβδομα-

διαίως, μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με 

τα σημερινά δεδομένα, σχετικά αβλαβής 

για την υγεία μας, ενώ η συστηματική 

υπέρβαση των παραδεκτών ορίων οδηγεί 

σίγουρα σε σημαντικές και ανεπανόρθω-

τες βλάβες του οργανισμού μας6.

οι εΠιΠτωσεισ του οινοΠνευματοσ 
ωσ συναρτηση τησ Ποσοτητασ

Το αλκοόλ έχει κατασταλτικές επιδρά-

σεις στον εγκέφαλο, ασκώντας δράση 

ανάλογη με αυτή των αναισθητικών φαρ-

μάκων. Καταργεί κάθε δυσάρεστο συναί-

σθημα και δημιουργεί μια γλυκιά ευφορία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταργούνται 

όλες οι αναστολές και το άτομο να συμπε-

ριφέρεται ανεξέλεγκτα. Παράλληλα μειώ-

νει σημαντικά τις αντιδράσεις του οργα-

νισμού, με αποτέλεσμα το άτομο να είναι 

επιρρεπές σε ατυχήματα. Το 30%-50% των 

τροχαίων ατυχημάτων είναι αποτέλεσμα 

δράσεως του οινοπνεύματος. Ένα ποτήρι 

κρασί μπορεί να μετατρέψει ένα κοινό 

γεύμα σε πραγματικό έδεσμα και μια συ-

νηθισμένη ημέρα σε γιορτή, αλλά το ίδιο 

ποτήρι μπορεί να φέρει την καταστροφή, 

αφού τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα 

αποδίδονται στο οινόπνευμα.

Το αλκοόλ αυξάνει την κατασταλτική 

δράση των διαφόρων ηρεμιστικών και 

αγχολυτικών φαρμάκων. Οι διαταραχές 

της συμπεριφοράς του ατόμου αρχίζουν 

με συγκεντρώσεις οινοπνεύματος στο 

αίμα 50 mg%. Σε συγκεντρώσεις 150 mg% 

διαταράσσεται η ομιλία, ενώ σε συγκε-

ντρώσεις 200 mg% καταργείται η μνήμη. 

Μικρές ποσότητες αλκοόλ θεωρούνται σαν 

αφροδισιακές, αλλά κατάχρηση οδηγεί σε 

απώλεια της αναπαραγωγικής ικανότητας 

και μακροπρόθεσμα σε στείρωση. Έχει 

αποδειχτεί από κλινικές μελέτες ότι 4-6 

μονάδες οινοπνεύματος ημερησίως προ-

καλούν μείωση του αριθμού των σπερ-

ματοζωαρίων στον άνδρα και προξενούν 

ανάλογες διαταραχές στη γυναίκα.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι το οι-

6 G. H. Bell, J. Norman, H. Scarborough: Textbook Of Physiology And Biochemistry, εκδόσεις E. & S. Livingstone 
Ltd, Edinburgh and London 2005, σελ. 76-79.
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νόπνευμα θεωρείται «κλέφτης» των βιταμι-

νών και των μεταλλικών ιχνοστοιχείων από 

τον οργανισμό, γι’ αυτό και είναι συνηθι-

σμένο το φαινόμενο στους συστηματικούς 

πότες να παρουσιάζονται αβιταμινώσεις 

και ελλείψεις μετάλλων. Οι βιταμίνες που 

επηρεάζονται περισσότερο είναι αυτές του 

συμπλέγματος Β (Β1, Β2, Β6) και το φυλλικό 

οξύ. Από τα μέταλλα επηρεάζονται το ασβέ-

στιο, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος κ.ά.
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Συμπληρώματα διατροφής που περι-

έχουν βιταμίνες και μέταλλα θεωρούνται 

απαραίτητα σε συστηματικούς και μακρο-

χρόνιους πότες. Το αλκοόλ αποτελεί σημα-

ντική πηγή ενέργειας και αυτό θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπ’ όψιν από τα άτομα που 

τελούν υπό κάποια δίαιτα. Μια μπύρα περι-

έχει 200-250 θερμίδες, ένα μπουκάλι κρασί 

(650ml) περιέχει 450 θερμίδες ενώ ένα 

μπουκάλι ουίσκι περιέχει 1600 θερμίδες7.

ΠΕΡΙΕΚΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΠΟΤΟ	 	 	 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	(gr/dl)	 	 ΘΕΡΜΙΔΕΣ(Kcal/dl)

ΜΠΥΡΑ

Ξανθή	(Lager)		 	 	 3,2	 	 	 	 29

Σκούρα	 	 	 	 2,2	 	 	 	 28

ΚΡΑΣΙΑ

Κόκκινο	 	 	 	 9,5	 	 	 	 68

Λευκό	 	 	 	 10,2	 	 	 	 94

Σαμπάνια	 	 	 	 9,9	 	 	 	 76

ΛΙΚΕΡ	 	 	 	 15,6	 	 	 	 136

ΣΚΛΗΡΑ ΠΟΤΑ (70% vol.)

Τζιν,	Βότκα,	Μπράντι,

Ουίσκυ,	Ρούμι,	Ούζο	 	 	 31,7	 	 	 	 222

Το οινόπνευμα λοιπόν δεν έχει μόνο δυσάρεστες επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Υπάρχουν και μερικά οφέλη που προσφέρει και τα οποία όμως θα πρέπει 

να ξέρουμε ότι δεν αντισταθμίζουν τις πολλαπλάσιες βλάβες που προκαλεί.

7 O. Krayer, E. Lehnartz: Reviews of Biochemistry And Experimental Pharmacology, εκδόσεις Springer - Verlac, 
Berlin/Heidelberg 1995, σελ. 146-151.



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2009

Η ερπκή λκλήρση 

πό τ πρίσμ της εθνκής 

στρτηγκής τν κρν 

Ερπκών Κρτών

Ο πρπτκές επίτεξης της ερπκής λ

κλήρσης,  θέσες τν ΗΠΑ & τ πθνά 

φέλη κ εππτώσες γ την Ελλάδ

‘’Πρπει να 

κτσομε τις νμνες Πολι

τεες της Ερπης (…)  δομή τν νμ

νν Πολιτειν της Ερπης πρπει να εναι ττοια, 

στε να κατακτήσει την λική ισχύ ενός εκστο κρτος 

λιγότερο σημαντική. Τα μικρ κρτη θα εναι εξσο σημαντι

κ με τα μεγλα. Τα παλι κρτη και πριγκιπτα της Γερμανας 

θα μπορούσαν να σμμετχον όπς το επιθμούν σε να χαλαρό 

ομοσπονδιακό σύστημα και καθνα από ατ να πρει τη θση 

πο επιθμε στις νμνες Πολιτεες της Ερπης. (…)  Μεγ

λη Βρετανα, η Βρετανική Κοινοπολιτεα, η ισχρή μερική, και 

εελπιστ η Ρσα πργματι, γι’ ατούς όλα ατ θα εναι πολύ 

καλ πρπει να εναι φλοι και ανδοχοι της νας Ερπης’’.

Στη Ζρχη, την 19 Σπτβρο 1946, ο Τσώρτσιλ ποστριξ τη δηιοργα 

των ‘’νωνων Πολιτιών της Ερώπης’’, στο οποο γχρηα η Βρτανα θα 

‘’ταν αζ τος αλλά χι νας απ ατούς’’.

ΚΕΙΜΕΝΟ: νχης (ΠΖ) νδρας Καλός
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‘’Χρίς την πθτκτητα κα τς απλές του Στλν η τλαντκή Συαχία ποτέ δν θα 

έβλπ το φς της έρας κα η νένη Ευρπη συπρλαβανοένης της Γρανίας, 

ποτέ δν θα γνρζ την καταπληκτκή πτυχία που γνρσ. Ως κ τοτου, στη βση 

τν γλν αυτν πτυγτν βρίσκοντα τα αντανακλαστκ υνας’’. Σφνα  

τον Paul - Henri Spaak ο τίτλος του ‘’πατέρα της Ευρπης’’ ανήκ στον Στλν.

Εππρσθτα, σφνα  τον Josef Joffe, ‘’χρίς τς Π, η Δυτκή Ευρπη πορί 

να πστρέψ σ ξσορροπητκές δαδκασίς της προπολκής πρδου αντί να προ-

χρήσ στην νοποητκή δαδκασία. Ο αδναος θα ασθανθί ξαν ανησυχία γα τς 

προθέσς του σχυρο κα ο σχυροί πς η Μγλη Βρτανία, η Γαλλία κα η Γρανία 

θα αρχίσουν γα ακα ία φορ να ανησυχον γα τς προθέσς αλλήλν. Ο Π απαλ-

λσσοντας τους Ευρπαίους απ την ανγκη ας αυτνοης υνας, αποκρυναν 

τα συστηκ αίτα τν συγκροσν στα οποία οφίλονταν τσο πολλοί υρπακοί 

πλο στο παρλθν. Μ το να προσττυαν τους Ευρπαίους απ λλους, ο Π 

τους προσττυαν απ τους αυτος τους’’.

Επίσης, ο Kenneth Waltz υποστηρίζ πς η συνργασία στη Δυτκή Ευρπη δν 

ίνα παρ ένα υποπρον κα α συνέπα της νέας κατανοής σχος τ το Β’ ΠΠ. 

Γα πρτη φορ ο καθορστκοί παργοντς της υρπακής υνας κα ασφλας 

βρίσκονταν κτς Δυτκής Ευρπης.  Βρτανία, η Γαλλία, η Γρανία κα η ταλία, υπ 

τη σκ τν υπρδυνν, δαπίστσαν γρήγορα πς ο πλος ταξ τους ίνα 

αντπαραγγκς κα σντοα ρχσαν να πστουν πς ίνα πίσης αδνατος. Επδή 

η ασφλα λν βασζταν στς πλογές λλν κα χ στς δκές τους, ήταν φκτ να 

γίνουν νοποητκ βήατα’’.

Σνψζντας τις αντρ απψεις:

 Τα αντανακλαστκ υνας ήταν ο σηαντκτρος παργοντας που θησ προς 

ολοκλήρση τη δκατία του 1950,

Τα συστηκ αίτα πολέου συνστον γγνή χαρακτηρστκ του συστήατος,

  έκλψή τους κα η πανφνσή τους συναρττα  την κατανοή σχος στο 

δθνή χρο κα

  σταθροποίηση τ το Β’ ΠΠ οφίλτα στη στρατηγκή παρουσία τν Π1.

Ολοκλήρση ίνα η δαδκασία στο πλαίσο της οποίας α οδα ατν, τα οποία 

αρχκ ήταν οργανένα σ δο ή πρσστρα ανξρτητα έθνη- κρτη, πδκουν 

να σχηατίσουν ένα ναίο πολτκ σνολο το οποίο θα ποροσ, κατ κποο τρπο, 

να ονοαστί κοντητα.

Επίσης, το γχίρηα της υρπακής νοποητκής δαδκασίας, αποδκντα πς 

ίνα ένα φαννο που δν αφορ νο στην υρπακή πρφέρα αλλ κα τον 

υπλοπο δθνή χρο�.  Ευρπακή νση σήρα αποτλί α δτυπη υπρθνκή 

κα δακυβρνητκή ένση �7 κρατν. ποτλί α απ τς γαλτρς οκονοκές 

κα πολτκές ονττητς στον κσο,  πληθυσ 493 κατορα ανθρπους, ν ο 

πίσης γλσσς ίνα �3.

1 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. ��4, ��5.
� ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 

171, 17-18.
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στρκ τησ Ερπκησ λκληρσησ
 δέα της σταδακής υρπακής ολοκλήρσης ξκίνησ λίγο τ το Δτρο 

Παγκσο Πλο. ταν πολ σηαντκή η στγή, κατ την οποία δο «προανο» 

χθροί, η Γαλλία κα η (ττ Δυτκή) Γρανία συφνησαν το 1951, να δρσουν την 

Ευρπακή Κοντητα Άνθρακα κα Χλυβα (ΕΚΧ) αζί  την ταλία κα τς χρς της 

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (το Λουξβοργο, τς Κτ Χρς κα το Βέλγο) κα να θέσουν υπ κον 

έλγχο την παραγγή κα κυκλοφορία του νθρακα κα του χλυβα, τν δο πρτν 

υλν που σχτίζονταν, πρσστρο απ οποσδήποτ λλς,  τον πλο. υτ ήταν 

το πρτο βήα σ α δαδκασία, η οποία θα οδηγοσ στς «νένς Πολτίς της 

Ευρπης». Το πνο τρστο βήα έγν  την υπογραφή της Συνθήκης της Ρης 

το 1957.  ναία οργνση, που δηουργήθηκ απ τη συνθήκη του Ρης το 1957, 

έγν γνστή ς Ευρπακή Κοντητα (ΕΟΚ).

π ττ έχρ σήρα ο ξλίξς ίνα πολλές κα σηαντκές. Τα έξ αρχκ κρτη-

έλη έχουν γίν �7 κα η συνργασία έχ δυρυνθί σ πρα πολλος τοίς, στο σηίο 

που να υπρχ κον νσα γα σχδν τα σ απ τα κρτη που τέχουν στην Ευ-

ρπακή νση (το σγχρονο φορέα της Ευρπακής Ολοκλήρσης), να γίντα σοβαρή 

προσπθα γα την σκηση κονής ξτρκής πολτκής κα πολλές απ τς αποφσς, 

που έχουν ση πίδραση στην καθηρντητα τν κατοίκν τν κρατν αυτν να 

λαβνοντα σ υπρθνκ πίπδο, απ τα ργανα της Ευρπακής Ενσς. Ο σηα-

ντκτρς τροποποήσς τν συνθηκν  πανοροθέτηση τν στχν της υρπακής 

ολοκλήρσης κα δρυνση τν αροδοτήτν τν κονοτκν οργνν ίνα η Εναία 

Ευρπακή Πρξη, η Συνθήκη του Μαστρχτ/του Άστρντα/της Νίκαας.

 Ευρπακή νση καθρθηκ κα πίσηα ταν ρχσ να σχ η Συνθήκη 

του Μαστρχ την 1η Νοβρίου 1993.  Συνθήκη του Μαστρχτ πίσηα γνστή ς 

Συνθήκη γα την Ευρπακή νση, θρίτα σήρα ίσς η σηαντκτρη κα στορ-

κτρη συνθήκη της Ευρπακής πίρου κα η δτρη οοίς σ παγκσα κλίακα 

τ κίνης της ίδρυσης του ΟΕ. στορκ δν υπήρξ ποτέ, στη παγκσα στορία 

παροα συνθήκη  τσο πλοσο οκονοκ, πολτκ, κοννκ κα πολτσκ π-
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ρχνο που να δατηροσ ταυτχρονα 

κα το «στον» τν Μλν Χρν3.

Δμή - γάνση
 Ευρπακή νση αποτλί κτ π-

ρσστρο απ α απλή συνοοσπονδία 

χρν, αλλ δν ίνα οοσπονδακ κρ-

τος. Ο νο, αζί  τς πολτκές της Ε.Ε. 

γνκ, ίνα αποτέλσα αποφσν που 

λαβν το θσκ τρίγνο, το οποίο 

αποτλίτα απ το Συβολο (που αντ-

προσπ τα κρτη έλη), το Ευρπακ 

Κονοβολο (που αντπροσπ τους 

πολίτς) κα την Ευρπακή Επτροπή (ένα 

ανξρτητο πολτκ ργανο που προασπί-

ζ το συλλογκ υρπακ συφέρον).

τ Επκό σμβλι
ποτλί το κατξοχήν δακυβρνητκ 

ργανο της Ευρπακής νσης, δδοχο 

τν συνδν κορυφής κα αποτλίτα απ 

τους αρχηγος κρατν κα κυβρνήσν 

της Ευρπακής νσης κα τον πρδρο 

της Ευρπακής Επτροπής. Το Ευρπακ 

Συβολο αποτλίτα απ τους αρχηγος 

κρατν κα κυβρνήσν της Ευρπακής 

νσης κα τον πρδρο της Ευρπακής 

Επτροπής, ο οποίο συνπκουροντα στο 

έργο τους απ λλο ένα έλος της Επτρο-

πής κα απ τους υπουργος Εξτρκν 

τν κρατν λν. Το Συβολο συνέρ-

χτα τουλχστον δο φορές το χρνο (κα 

λλς δο τυπα) υπ την προδρία του αρ-

χηγο του κρτους ή της κυβέρνησης που 

ασκί την προδρία του Συβουλίου. Το 

Ευρπακ Συβολο έχ αυξηένο ρλο 

πί ζητητν ξτρκής πολτκής, ασφ-

λας κα υνας κα στους τοίς που ο 

αποφσς λαβνοντα  οοφνία ή 

ανήκουν στην σφαίρα της θνκής κυραρχί-

3 http://apla-pragmata.blogspot.com/�5/3/�007
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ας τν κρατν λν. Τα τλυταία χρνα στο Ευρπακ Συβολο παρίστατα κα ο 

πατος κπρσπος της Κονής Εξτρκής Πολτκής κα Πολτκής Άυνας (ΚΕΠΠ).

ΘΕρ ΔΕΘνσ κ Ερπκησ λκληρσησ
 δαδκασία της υρπακής ολοκλήρσης πδκν τη στνή σχέση ταξ του 

στρατηγκο πρβλλοντος κα της δυσκολίας υπρπήδησης τν ποδίν γα την Πολτ-

κή νση.  Πολτκή νση σχτίζτα  την οκονοκή κα πορκή νοποίηση, αλλ 

ουδέποτ θα πτυχθί, ν η οκονοκή ολοκλήρση δν συπληρθί  κντρκος 

πολτκος θσος, ανλογα κα αντίστοχα νοοθτκ ργανα κα συπρίληψη τν 

τοέν κρατκής κυραρχίας που αφορον στην στρκή κα ξτρκή σκηση βίας 

(υνα, ασφλα, δπλατία, πολτκοστραττκές αποφσς). έσς τ το Δ-

τρο Παγκσο Πλο κα παρλληλα  ανλογς ξλίξς στον υρπακ θσκ 

κα πολτκ στίβο, η θρία της υρπακής ολοκλήρσης αναπτχθηκ στο πλαίσο 

πολλν προσγγίσν, λλοτ αλληλοσυπληρονν κα λλοτ ανττθένν. 

Χρησοποήθηκαν πολλές ονοασίς ρυτν σκέψης, σχολν σκέψης κα προ-

σγγίσν ολοκλήρσης. Ο κυρτρς που θα ποροσαν να αναφρθον ίνα ο 

φντραλστές (federalists), ο λτουργστές (functionalists), ο νολτουργστές (neofunc-

tionalists), ο νοφλλθρο κα ο δακυβρνητκοί (intergovernmentalists) ή γκλκοί 

ή πλουραλστές. χοντας α απλή ένδξη τν προσανατολσν τν πχρητν 

αυτν τν ρυτν σκέψης, θα ποροσα να κατατξου τς πρτς 4 προσγγίσς 
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στην δαλστκή- φλλθρη παρδοση που σήρα συνολκ κφρζτα απ τους 

νοφλλυθέρους κα την τλυταία δηλαδή την προσέγγση τν δακυβρνητκν-γκ-

λκν- πλουραλστν στο ρα σκέψης του πολτκο ραλσο4.

Ο νοφλλυθρσς, ο οποίος υποστηρίζ απρίφραστα θσκές ρυθίσς 

 κρτήρα την σχ κα τα αγγλοαρκανκ ηθκ κα δοκητκ πρτυπα, απο-

σκοπί στη σχδν σκοπη αποδυνση της κρατκής κυραρχίας ς καθστς 

ρθσης τν δθνν σχέσν, δηλαδή προτίν την ηγονκή νίσχυση τν 

θσν, πδκ κανονστκή ανπτυξη χρίς προγνέστρη κοννκή ανπτυξη 

του δθνος χρου κα δυκολν την πλκτκή πίκληση της προστασίας τν 

ανθρπίνν δκατν, γα να ατολογοντα πβσς στο στρκ λγτρο 

σχυρν κρατν. Πρκτα γα κλασσκές ηγονκές ατολογήσς της σχος ς 

έσου σκησης δθνος πολτκής, τν οποίν η υρστία οφίλτα στη ταβα-

τκή δσπζουσα θέση τν Π.

Συπρασατκ, η πκρτηση της ηγονκής λογκής στο ατλαντκ πίπδο, ξέ-

λξη στην οποία ο νοφλλθρο στοχαστές δαδρατσαν κρίσο ρλο, ήταν προσ-

δορστκή τσο γα την ξέλξη της δαδκασίας της υρπακής ολοκλήρσης σο κα 

γα την συνέχση της πρτοκαθδρίας της τλαντκής Συαχίας σ ένα χ αυντκ, 

αλλ έντονα ηγονκ ρολ. Ταυτχρονα προρίστηκαν σηαντκ ο δυναττητς 

συπλήρσης της υρπακής ολοκλήρσης  στοχία υνας ασφλας κα δπλ-

ατίας, ν αυξήθηκαν ο τοποθτήσς υπέρ ας «τλαντκής νσης», ς βρος της 

Ευρπακής νσης.

Σ αντδαστολή προς τον νοφλλυθρσ ο πολτκς ραλσς, ς παρδγ-

α της Θρίας Δθνν Σχέσν, στηρίζ την υρστία του αφνς στη ακρχρονη 

στορκή πββαίση τν υποθέσν του κα αφτέρου στην πξργασία τους απ 

συγχρνους αναλυτές, της Θρίας Δθνν Σχέσν κα του δθνος δίκαου. Συνολ-

κ ο δφορς τσς τν ραλστν δν βρίσκοντα σ αντίθση  την γκαθίδρυση 

νς δακυβρνητκο- συνοοσπονδακο συστήατος στο πλαίσο του οποίου θα δα-

σφαλίζτα η σκηση της λακής κυραρχίας σ θνκ- κρατκ πίπδο (ν ββαίς 

υφίσταντα ο αναγκαίς νοοποητκές κοννκές προποθέσς).  ακρβέστρη ίσς 

πργραφή της δακυβρνητκής προσέγγσης δίντα απ έναν γνήσο κπρσπ της 

το Γλλο στρατηγ Ντ Γκλ:

«Γα να οκοδοήσς κτ που θα κρατήσ πβλλτα να έχ ς θέλο τς πραγατ-

κτητς. Ε! λοπν αυτές ο πραγατκτητς [στην Ευρπη] ίνα θνκές…. Ευρπη δν 

πορί να οκοδοηθί απ ρκος αροπαγίτς, τχνοκρτς, απτρδς κα [πολτκ] 

ανθυνους». «Σ ποα βθη αυταπτης έπρπ αλήθα να φτσ κανίς γα να πστέψ 

πς τα υρπακ έθνη που σφυρηλατήθηκαν πί ανς  τρστς προσπθς κα 

οδνς, καθένα  την στορία του, τη γγραφκή του θέση, τη γλσσα του, τς παραδ-

σς του κα τους θσος του, θα ποροσαν  την θέληση τους να πψουν να ίνα 

ο αυτοί τους κα θα δέχονταν να σχηατίσουν ένα κα νο κρτος». «νας στχος της 

Γαλλίας ίνα η νση ολκληρης της Ευρπης, ταξ του δυτκο τήατς της, του 

4 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 
134 - 136.
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κέντρου της κα του ανατολκο τήατς της,  πρακτκ έτρα,  φση, γκρδα 

συνννηση κα συνργασία στα οποία ίαστ λκρν προσηλένο».

Ο Ντ Γκλ αποτυπνοντας τς παραδοσακές θέσς τν πολτκν ραλστν κατ 

του δθνος σοβνσο κα τν ηγονκν συπρφορν που τον συνοδουν, υπο-

στήρζ πς η «Ευρπη τν Πατρίδν» θα ποροσ να οκοδοηθί ς ένα σστηα 

δηοκρατκν κρατν, που αφνς θα αντσταθίζουν τον ηγονσ τν υπρδυν-

ν κα αφτέρου θα λτουργον σταθροποητκ υοθτντας τροπαθίς θέσς 

κα ρηνυτκές δασολαβήσς5. 

πρπτκΕσ ΕπτΕξησ τησ Ερπκησ λκληρσησ
Θμτ ψηλής κι Χμηλής πλιτικής

Ο δο σηαντκτρς ξλίξς της ταπολτκής πρδου ήταν η κατρρυση της 

Σοβτκής νσης κα η γρανκή πανένση. 

Το γρανκ πρβληα παρακφθηκ  την αρκανκή παρέβαση η οποία το 

νέταξ στο πλέγα θσν κα δαδκασν που σήγαγ η αρκανκν προδαγρα-

φν αναβθση της τλαντκής Συαχίας. 

Στα αυντκ ζητήατα ο γαλλκές πρτοβουλίς οδήγησαν σ πρτη φση στην 

στορκή ξέλξη να τονοαστί η Πολτκή Συνργασία σ ΚΕΠΠ κα σ δτρη φ-

ση στην υπογραφή της συφνίας του Βρολίνου τον ονο του 1996,  την οποία η 

υρπακή υνα κλίν ακη πρσστρο προς την τλαντκή Συαχία. 

Βήατα γα θέατα υψηλής πολτκής πραγατοποήθηκαν κατ τη δκατία του 1990, 

τα οποία κα δανοίγουν δυναττητς δακυβρνητκής συνργασίας. Ο τοέας αυτς, 

αποτλοσ πντοτ α δαίτρη πρίπτση στη δαδκασία υρπακής ολοκλήρσης. 

Καταρχήν, η αποτυχία της Ευρπακής υντκής Κοντητας κα της Ευρπακής Πολτ-

κής Κοντητας κα τν σχδίν Φουσέ στς αρχές κα στο τέλος τη δκατία του 1950, 

πρρσ την ολοκλήρση στους τοίς του πορίου κα της οκονοίας. Στς αρχές 

του 1970, δρθηκ η Ευρπακή Πολτκή Συνργασία (ΕΠΣ).  ΕΠΣ ήταν συνέπα τσο 

ξτρκν ατητν γα κονές θέσς σο κα στρκν πέσν, λγ προδν στο 

πδίο της ολοκλήρσης που απατοσαν ξυπηρέτηση κονν σκοπν στς ξτρκές 

σχέσς. Κατ τη δρκα τν δκατν του 1970 κα 1980, η ΕΠΣ, τυπη κα κτς Συν-

θηκν, νσατθηκ στην συνέχα στην Εναία Πρξη κα στς υπλοπς Συνθήκς που 

ακολοθησαν. Το καθστς της, ς, συνέχσ να ίνα δορφο, κατοπτρίζοντας την 

υασθησία τν κρατν- λν σον αφορ τους κρίσους τοίς της ασφλας, της 

υνας κα της δπλατίας. Στη θρητκή συζήτηση, η ΕΠΣ αναφρταν ς σβολο 

της πκρτησης τν δακυβρνητκν προσγγίσν κα στο πρακτκ πίπδο η νοκή 

της βση ποτέ δν έοαζ  τους λλους τοίς της δαδκασίας ολοκλήρσης. H 

τξέλξη της ΕΠΣ σ ΚΕΠΠ (Κονή Ευρπακή Πολτκή κα Πολτκή σφλας) 

το 199� συνοδτηκ  ακη γαλτρη προσέγγση της δπλατκής συνρ-

γασίας  το υπλοπο θσκ κα πολτκ σστηα της Κοντητας, τση που 

συνχίστηκ στς Συνθήκς του Μαστρχ, του Άστρντα κα της Νίκαας.

5 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 144, 
147, 148, 15�-155.
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Δύο ακόμη πτχς της θερας ολοκλή

ρσης αφορούν και:

 Στον χαρακτήρα της ΚΕΠΠ κα

 Στς συνέπς γα το νοκ καθ-

στς της Ε.Ε. στς δθνίς σχέσς.

σον αφορ στο πρτο θέα, α σταθ-

σένη κα σορροπηένη θέση ίνα πς, 

αν κα το γχίρηα ρχσ πδή ξυπηρ-

τοσ το θνκ συφέρον τν λν κα 

στη συνέχα κρατήθηκ σ δακυβρνητκ 

πλαίσα, συνστ ν τοτος «ολοκλήρση» 

 την έννοα πς συνσφέρ συνολκ 

στη σγκλση κα σσφξη τν δσν 

ταξ τν λν σ’ ένα κρίσο τοέα, 

δηλαδή την ξτρκή πολτκή. Εππλέον, 

η δαδκασία υρπακής ολοκλήρσης 

πλουτίστηκ  ένα ακη πίπδο δα-

βουλσν κα δαπραγατσν που 

τλκ, πς αποδίχθηκ, αν κα δακρτ, 

αφοροσ κθ πτυχή της λτουργίας του 

Κονοτκο συστήατος. 

σον αφορ στο δτρο ζήτηα, υπο-

στηρίζτα πς ο προκτσς γα το νο-

κ καθστς της Ε.Ε. στς δθνίς σχέσς 

ίνα πολλές κα ουσδς. Δσπαρτς 

αλλ αλληλξαρτηένς δατξς τ τς 

Συνθήκς του Μαστρχ κα του Άστρ-

ντα, δηουργον, τουλχστον ν δυν-

, ένα ναίο νοκ καθστς γα την 

Ε.Ε. Στο πίπδο της φαρογής αυτν τν 

δατξν στς ξτρκές στσς ή δρ-

σς αναφοντα κρίσα ζητήατα νοκής 

φσης τα οποία αφορον στην ξτρκή 

ταυττητα της Κοντητας, κα τα οποία 

ίτ ανττπίζοντα λτουργκ (δηουρ-

γντας νοκ κκτηένο) ίτ χρήζουν 

καταστατκής αποσαφήνσης. σφαλς, 

καθς η Ευρπακή Ολοκλήρση ίνα ένα 

φαννο βαθτατα πολτκ, η πίρα δδ-

σκ πς στην ξτρκή πολτκή βήατα 

βθυνσης γίνοντα συνήθς βαθαία, 

έποντα δοκασένν πρακτκν προσγγί-
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σν συνργασίας κα συναρτντα χ νο  πολτκές πρτοβουλίς αλλ πίσης  

πληθρα παραγντν που αφορον στο ξτρκ πρβλλον κα τς νδοκονοτκές 

πολτκές σχέσς6.

Βέβαα, ο θνκές στρατηγκές τν γλν υρπακν δυνν ορίζουν κα τη 

στρατηγκή δοή στον υρπακ χρο, πς ο δκές σχέσς Βρτανίας- Π κα η 

πρτοκαθδρία της τλαντκής Συαχίας, το ανξρτητο γαλλκ στρατηγκ δγα κα 

ο δκές σχέσς Γαλλίας- ΝΤΟ, η έφαση της Γρανίας στην αναβθση της χρας 

στη δθνή πολτκή  την υοθέτηση νς συνδυασο ρυστν κα σταθρν σχέσν 

ντς του τργνου Λονδίνου- Παρσίν- Βρολίνου.  υρπακή πολτκή,  χαρακτη-

ρστκτρο παρδγα την αναβίση τν δν γα ένα νέο σστηα που ουσαστκ 

καταργί τον κονοτσ κα οκοδοί πολτκές κα θσκές δοές στη βση κρτηρίν 

οκονοκής κα πολτκής σχος, κατοπτρίζ αυτές τς στρατηγκές δοές.

Εππρσθτα, η απφαση γα την οκονοκή κα νοσατκή ένση (ΟΝΕ), ν απο-

τλί ένα κρίσο βήα προς την κατθυνση της ολοκλήρσης τν ακροοκονοκν 

αποφσν, δν συνοδτηκ  αποφσς ανλογης αναβθσης τν θσν κα 

ένταξης της υνας, της ασφλας κα της δπλατίας στη δαδκασία υρπακής 

ολοκλήρσης. ντίθτα,  σταθ τη συφνία του Βρολίνου του 1996 έγν σαφής 

στροφή προς την τλαντκή Συαχία ς βρος της υρπακής αυτονοίας.

Κατπν τν αντέρ προκπτ τ ο πρακτκές τν γλν δυνν αφορον 

στον προρσ της υνας, της ασφλας κα της δπλατίας, ίτ στα πλαίσα τν 

θνκν στρατηγκν, ίτ στα πλαίσα της τλαντκής Συαχίας υπ συνθήκς ουσαστ-

κής παρκαψης της Ευρπης κα υψηλής συνννησης ταξ τν γλν δυνν 

του υρατλαντκο χρου7.

6 ‘’Μταπτυχακς κκλος σπουδν - Κονές Πολτκές της Ε.Ε. - Εαρν ξηνο �008’’, www.ifestos.edu.gr
7 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 

16�-164.
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 πλιτικσττηγικός πσντλισμός τν κτών - Μλών
Στον τοέα τν πολτκοστρατηγκν ζητητν, τς πέντ τλυταίς δκατίς 

τα κρτη- έλη πέλξαν να προρίσουν τη συνργασία σ αγς δακυβρνητκ 

πλαίσα. Εππλέον, τουλχστον γα πολλ απ αυτ, η σηασία της τλαντκής Συ-

αχίας δν έπαυσ ποτέ να ραρχίτα πο ψηλ απ οποαδήπτ αυντκο-δπλ-

ατκή δυθέτηση που αποφασίζτ στο πίπδο της Ευρπης.

Εππρσθτα, σηντα τ το φαννο της δαχρονκής ρνησης τν λν 

να δχθον υπρθνκές δυθτήσς στα πολτκοστρατηγκ ζητήατα, παρατη-

ρίτα παρ το γγονς τ δαρκς τρίτο παργοντς κτς Κοντητας ζητον ή 

θρον ς δδοένο πς η Ευρπη πρέπ να λ  α φνή τσο πί ζητη-

τν που συναρτντα  την οκονοκή ολοκλήρση σο κα πί τν υπλοπν 

δθνν προβλητν.

Εν λοπν τα κρτη-έλη πένδυσαν ουκ ολίγα στους φλστκος τοίς, 

στα πολτκοστρατηγκ ζητήατα βασίζουν τς αποφσς τους σ κρτήρα κατα-

νοής σχος  κρο χαρακτηρστκ της συπρφορς τους την θνκή σχ κα 

τς σχυρές συαχίς8.

Εππλέον, το κίνο Συντγατος συνστ σαφς θτκ βήα γα την νίσχυση 

της αποτλσατκτητας της δυρυένης νσης κα δαίτρα ο ρυθίσς γα 

τη σσταση τν θέσν του Προέδρου του Ευρπακο Συβουλίου, του Υπουρ-

γο Εξτρκν, την κχρηση νοκής προσπκτητας στην Ε.Ε., κ.λ.π. Ωστσο, 

δν προσφέρ παρκς στη δυρυένη νση τα έσα γα τη δαρφση νς 

σχυρο κα δηοκρατκ νοοποηένου συστήατος δακυβέρνησης ή γα την 

ανπτυξη του δθνος της ρλου (οοφνία στην ΚΕΠΠ). Το ρτηα ίνα ν 

ββαίς το Σνταγα θα πκυρθί κα φαροσθί απ τς χρς- έλη. Κα στο 

σηίο αυτ, ο προοπτκές δν ίνα κα τσο υοίνς9.

Συπρασατκ κα κ του ορσο της ολοκλήρσης σ συνρτηση  τς πολλές 

κα ναρχα δαπλκνς αντφσς κα αντθέσς τν οντέλν ανπτυξης της δα-

δκασίας της υρπακής ολοκλήρσης, δν καθστον πρίργο, πς το βήα απ την 

οκονοκή ολοκλήρση στην πολτκή ολοκλήρση, δηλαδή απ τη ‘’χαηλή’’ στην 

‘’υψηλή’’ πολτκή, παρέν τέρο πί σ πρίπου ανα ν βρίσκτα δαρκς 

υπ την αίρση τν δακυνσν της υρατλαντκής σχέσης κα τν λογκν, που 

δηουργοσαν ο κατ καρος ταλλαγές της θνκής στρατηγκής τν Π10.

Ο τομας της ‘’ψηλής’’ πολιτικής περιλαμβνει:

 Στραττκ θέατα, υνα, ασφλα 

 Δπλατία

 Δησα τξη κα ασφλα

 Οκονοκή κα στραττκή βοήθα

 Νοκ - κανονστκ σστηα

8 ‘’Μταπτυχακς κκλος σπουδν, ‘’Κονές Πολτκές της Ε.Ε.’’, Εαρν ξηνο �008’’, www.ifestos.edu.gr
9 Σνρο Στρατηγκν Πληροφορν, ΓΕΕΘ, 4-8 Οκτ �004, ‘’Ευρπακ Σνταγα κα το έλλον της Ευ-

ρπης’’, Π.Κ. ακίδης, σ.3.
10 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. �37
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Ο τομας της ‘’χαμηλής’’ πολιτικής περιλαμβνει:

 Επορκές σχέσς  τρίτα κρτη

 Οκονοκή ανπτυξη

 Ρυθστκοί καννς στα αγροτκ θέατα κα τς ργατκές σχέσς

 Πολτσς - Κουλτορα

 Πρβλλον

 λγχος του οκονοκο συστήατος- νοσατκή κα δηοσονοκή πολτκή.

 Κοννκή πρνοα

 Παδία κα έρυνα

Διφοροι αναλτς χον επισημνει ότι:

«Προπθση γα τη δαρφση νέας υρπακής τξης πραγτν βασσένης 

σ δηοκρατκές αρχές ίνα να γφυρθί το συνχς δυρυένο χσα ταξ οκο-

νοκής κα πολτκής ολοκλήρσης. Στχος ίνα α τξη πραγτν χρίς ηγονκές 

δυνς, η οποία θα πκταθί τλκ, σ ολκληρη τη γηρα ήπρο, πτρέποντας 

παρλληλα στους Ευρπαίους να παίζουν νργ ρλο στο παγκσο γίγνσθα έσ 

τν συλλογκν θσκν οργνν τους11.

Ο ταρρυθίσς θα πρέπ πίσης να πκντρνοντα στη δαδκασία λήψης απο-

φσν.  πονή στην οφνη λήψη αποφσν σ λς τς πρπτσς νο στην 

παρλυση πορί να οδηγήσ. Το νο σστηα που πορί να λτουργήσ αποτλ-

σατκ ίνα το πολτκ κα νοκ σστηα που βασίζτα στη λήψη αποφσν  

δκή πλοψηφία κα νσατν ένα σστηα λέγχου.

 ΘΕσΕσ τν ηνΜΕνν πλτΕν ΜΕρκησ (ηπ)
η πδς μτά τν Ψχό πόλμ

 αρκανκή στρατηγκή στην Ευρασία πηρσθηκ σηµαντκ απ την ανλυση 

τν γπολτκν συσχτσµν του Μακίντρ κα του Σπκµαν. Ο Μακίντρ πσήµαν 

στους µρκανος τη γπολτκή σηµασία του λέγχου της Ευρασίας µ το πχίρηµα 

τ η δναµη που λέγχ την Ευρασία λέγχ τον πλανήτη. Ο Σπκµαν, χρίς να αµφ-

σβητήσ τη γπολτκή σηµασία της Ευρασίας, σχυρίσθηκ τ γα µία ναυτκή δναµη 

πς ο Π, ο έλγχος πτυγχντα χ µέσ του λέγχου της κντρκής κα της ανα-

τολκής Ευρπης, αλλ µέσ του λέγχου της πρµέτρου της Ευρασίας. Ο Μακίντρ κα 

ο Σπκµαν έθσαν ουσαστκ το γπολτκ υπβαθρο της αµρκανκής ξτρκής 

πολτκής µτ τον Β’ Παγκσµο Πλµο, το οποίο πρέγραψ µ πολτκος ρους ο 

Κέναν µ το δγµα της ανσχσης (contαinment). Προς το τέλος της δκατίας του 1940 

κα τη δκατία του 1950, ο αµρκανκές στρατηγκές πλογές δαορφθηκαν στη 

βση τν γπολτκν αναλσν του Μακίντρ κα του Σπκαν. Δηουργήθηκ 

η τλαντκή Συαχία, η οποία συνέππτ πρίπου  το ‘’ατλαντκ βθρο σχος’’ του 

Μακίντρ.  δυτκή Ευρπη ήταν το ‘’προκχρηένο φυλκο’’, η Μγλη Βρτανία το 

‘’πλτ αροδρο’’, ν ο Π προσέφραν το στρατηγκ βθος.

 συαχία τν ηπρτκν υρπακν δυνν  τς ναυτκές δυνς τν 

11 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. �97.
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Π κα της Μγλης Βρτανίας ήταν αναγκαία γπολτκ προκένου να αποτραπί η 

Σοβτκή νση να πκρατήσ σ ολκληρη την Ευρασία.  τλαντκή Συαχία ήταν 

ο ακρογναίος λίθος ας σρς συαχν σ στραττκ κα οκονοκ πίπδο  

στχο τη σταθροποίηση κα την ανπτυξη της δυτκής Ευρπης κα την ξσορρπηση 

κα την ανσχση της Σοβτκής νσης1�.

Μ το τέλος του Ψυχρο Πολέου ο Π, έχοντας αποίν η νη υπρδναη, 

κληρονησαν παγκσς υθνς γα τη δαχίρση του δθνος συστήατος, η 

ανττπση τν πον απατοσ τη δαρφση ας νέας υψηλής στρατηγκής, 

δαφορτκής απ αυτήν της ψυχροπολκής ποχής.

 κατρρυση τη Σοβτκής νσης κα ο κοσογονκές αλλαγές που πακολοθη-

σαν στην νατολκή κα την Κντρκή Ευρπη ουσαστκ έθσαν υπ αίρση το σστηα 

ασφλας στην Ευρπη κα οδήγησαν σ πανακαθορσ τν υραρκανκν σχέ-

σν κα του ατλαντκο πλασίου, καθς ο λγο παρξης του ΝΤΟ ς στραττκής 

συαχίας ίχαν θί στο λχστο. Γα το λγο αυτ ο ρκανοί έδσαν έφαση 

στον πολτκ ρλο του ΝΤΟ ς σταθροποητκο παργοντα, στο νέο υρπακ 

γπολτκ πρβλλον. 

Ο νέο στχο της συαχίας, κατ την αρκανκή κυβέρνηση, ήταν η αποτροπή νς 

υρπακο πολέου κα η νστλαξη τν δηοκρατκν αξίν κα θσν στην νατολ-

κή Ευρπη. ταν προφανές τ ο τρατσς του Ψυχρο Πολέου ίχ ς αποτέλσα 

ίση της ξρτησης τν Ευρπαίν απ τς Π σ θέατα ασφλας κα οδηγοσ 

τς Π σ πανακαθορσ τν στχν τους αλλ κα του ρλου τους στη ταψυχρο-

πολκή Ευρπη. Ο αρκανς Υπουργς Εξτρκν, Baker, σ λγο του στο Βρολίνο 

σκαγρφησ τον ρλο αυτ τονίζοντας τ: «ο Π ίνα κα θα παραίνουν α υρ-

πακή δναη κα τ η αρχτκτονκή της νέας νένης Ευρπης θα πρέπ 

να αντανακλ το γγονς τ η αρκανκή πολ-

τκή, αυντκή κα 

1� ρβαντπουλος Κνσταντίνος, ‘’ αρκανκή ξτρκή πολτκή τ τον ψυχρ πλο’’, Εκδσς 
Ποτητα, θήνα, �003, σ. 113-117.



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

ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2009

οκονοκή ασφλα θα συνχίσ να συνδέτα  τς ξλίξς στην Ευρπη». 

Ο στχος της αρκανκής κυβέρνησης ήταν να δκδκήσ λγο κα ρλο στη δα-

ρφση της ταψυχροπολκής Ευρπης κα έτσ ν αρχκ αντέδρασ θτκ στην 

νίσχυση του ρλου του ΟΣΕ στο πλαίσο της Ευρπακής ασφλας, τ τον Ψυχρ 

Πλο ρχσ να δαφοροποί την στση της13.

 οκονοκή νοποίηση της Ευρπης, κα δαίτρα του κονο νοίσατος, του 

υρ, ρχσ να δηουργί ανησυχίς στην λλη πλυρ του τλαντκο γατί, πς 

δήλσ ο Kissinger, «πορί να οδηγήσ την Ευρπη σ α πορία αντίθτη απ αυτή 

του ατλαντκο συνταρσο τν τλυταίν πέντ δκατν».

Μρκοί ρκανοί πολτκοί κα αναλυτές πστουν τ η ΟΝΕ κα το υρ θα δη-

ουργήσουν α Ευρπη οκονοκ στη  τς Π κα προτίνουν τη δηουργία 

ας δατλαντκής πολτκής κα οκονοκής ένσης, που θα πκτίντα έχρ κα την 

Κντρκή κα την νατολκή Ευρπη νσατνοντας, αν χ αντκαθστντας την Ευ-

ρπακή νση.

να λλο πρβληα ίνα η δηουργία ονοπλίν σ στρατηγκος τοίς της ο-

κονοίας, η οποία οδηγί τς δυο πλυρές του τλαντκο σ σφοδρ ανταγνσ σ 

τοίς πς στραττκή βοηχανία, αροναυπηγκή, υψηλή τχνολογία, δορυφορκ 

προγρατα, πληροφορκή κα νές τχνολογίς.

Ο φβος κα η αηχανία απ την οκονοκή πρκληση που παρουσζ η ΟΝΕ κα 

το υρ στα αρκανκ συφέροντα έχουν δηουργήσ ένα κλία υρσκπτκσο 

στς Π.  αρκανκή αντίδραση στο υρ ίνα χαρακτηρστκή. Την αρχκή αδαφορία 

δαδέχτηκ η προφητία τ το νσα αυτ δν θα ίχ καία τχη κα στη συνέχα ο 

προδοποήσς γα τους κνδνους που γκυονί γα την ηγονία του δολαρίου.

πς το ανταρκανκ κλία στην Ευρπη στη δρκα του Ψυχρο Πολέου 

λτοργησ ανασταλτκ γα την τλαντκή Συαχία, έτσ κα ο υρσκπτκσς 

τν ρκανν απλί την δατλαντκή συνργασία τ τον Ψυχρ Πλο.  

αρκανκή κρτκή ς παλνδροί. ταν η Ευρπη κν βήατα προς την πο-

λτκή ολοκλήρση, συναντ την αντίδραση τν Π, ο οποίς προτον α πο 

χαλαρή Ευρπη  πολλ κέντρα αποφσν, στην οποία πορον υκολτρα 

να ασκήσουν πρροή. π την λλη πλυρ, ταν η Ευρπη κν βήατα πίσ, 

κατηγορίτα γα έλλψη βολησης. Ο Π παροτρνουν την Ευρπη να πδίξ 

γαλτρη συλλογκτητα σ θέατα υνας κα ξτρκής πολτκής, απατντας 

ς απ τους Ευρπαίους να ζητον την έγκρση τν Π πρν αναλβουν οποα-

δήποτ πρτοβουλία στους τοίς αυτος.

Εν κατακλίδ, ο Ευραρκανκές σχέσς στην τ τον Ψυχρ Πλο ποχή, 

τ απ α σντοη ταβατκή πρίοδο, χαρακτηρίζοντα κα πλ απ το οντέ-

λο του Ψυχρο Πολέου. Ο Ευρκντρσς στα οκονοκ θέατα θα συνχστί 

κα θα νσχυθί, ν στα θέατα της υνας κα της ασφλας θα ξακολουθήσ 

η αρκανκή κυραρχία14.

13 ρβαντπουλος Κν/νος- φαστος Παναγτης, ‘’Ευρατλαντκές Σχέσς’’, Εκδσς Ποτητα, θήνα, 
1999, σ. 149, 159, 163, 165.

14 ρβαντπουλος Κν/νος- φαστος Παναγτης, ‘’Ευρατλαντκές Σχέσς’’, Εκδσς Ποτητα, θήνα, 
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η θση τν ηπ στ διθνς σστημ τ 21 ιών
 υπροχή τν Π σ υλκος συντλστές σχος έναντ τν λλν γλν 

δυνν αυξντα κατ τα τλυταία χρνα. υτ φαίντα απ την ξέλξη της 

σχτκής οκονοκής σχος, που συνήθς τρτα  δίκτη το ΕΠ (καθρστο 

Εγχρο Προν).

Τα στοχία δίχνουν τ η οκονοία τν Π χαρακτηρίζτα απ ντυπσακ 

αναπτυξακ δυνασ, σ σγκρση  λλς γλς οκονοίς, δίς την απ-

νία κα τη Γρανία που βρίσκοντα απ τς αρχές της δκατίας του 1990 σ φση 

οκονοκής σταστητας. Σ αυτ πρέπ να προστθί κα η δαρκής αξηση του 

πληθυσο τν Π λγ ταναστυτκν σρον - σ ίκοσ χρνα προβλέπτα 

ο πληθυσς τν Π να προσγγίσ τα 400 κατορα. Ως κ τοτου, δ δα-

φαίντα στον σηρν ορίζοντα α δναη, που να απλί να κτοπίσ τς Π 

σ οκονοκή σχ στο ορατ έλλον. Μονχα πολ ακροπρθσα νδέχτα να 

αναδυθί η Κίνα ς νέα οκονοκή υπρδναη.

κα σχυρτρη ίνα η θέση τν Π στο δθνή καταρσ στραττκής 

σχος. ν κα δσουν λγτρο απ το 4% του ΕΠ τους σ αυντκές δαπνς, 

σ αντδαστολή  το 6,5% της δκατίας του 1980, ο Π το �003 έφτασαν να 

δαπανον το 43% τν παγκσν αυντκν δαπανν. πς κα στην οκονοία, 

η στραττκή υπροχή τν Π έχ αυξηθί την τλυταία δκατία. Πρέπ να 

σηθί δ, τ η απλή σγκρση τν αυντκν δαπανν υποκτ την αρ-

κανκή στραττκή υπροχή:

Πρτον, ο Π δσουν γαλτρο έρος τν αυντκν τους δαπανν 

στην ανπτυξη νέν στραττκν τχνολογν κα, ς κ τοτου, έχουν ξασφαλί-

σ γλη ποοτκή υπροχή, δίς σον αφορ ολοκληρένα οπλκ συστήατα 

(C4I: command, control, communications, computation & intelligence). 

Δτρον, ο συγκρτκ υψηλές τήσς αρκανκές δαπνς προσθέτουν σ 

ένα ήδη ντυπσακ οπλοστσο. Εν, γα παρδγα, α λλη δναη πθυο-

σ να φτσ την αρκανκή στραττκή σχ, θα έπρπ γα αρκτ χρνα να 

δσ πολ γαλτρα ποσ γα την υνα απ τς Π, ές του να καλψ 

τη σηρνή δαφορ σ στραττκ έσα (η Ρσία αποτλί ξαίρση, καθς 

κληρονησ το ίζον έρος του ντυπσακο, αν κα πλέον ππαλαένου, 

οπλοστασίου της Σοβτκής νσης).

 σηρνή υπροχή τν Π φαίντα κα απ λλου ίδους δίκτς. Σφ-

να  την κατταξη τν καλτρν πανπστηίν παγκοσίς που κπνησ το 

πανπστήο της Σαγκης (Λακή Δηοκρατία της Κίνας), τα 51 απ τα 100 καλ-

τρα πανπστήα στον κσο βρίσκοντα στς Π.  αρκανκή υπροχή ίνα 

ακα πο ντυπσακή στην κορυφή της λίστας, καθς τα 17 απ τα �0 καλτρα 

πανπστήα στον κσο βρίσκοντα στς Π.  αρκανκή υπροχή στον χρο 

τν πστην φαίντα κα απ την κατανοή τν βραβίν Νπλ, στα οποία 

κυραρχον, κατ τς τλυταίς δκατίς, πστήονς αρκανκν δρυτν.

1999, σ. 176, 177, 178, 179, 180, 181.
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ι ηπ κι η Ε.Ε.
Μτ την πρσφατη δρυνσή της, η Ε.Ε. ίνα ν λγτρο ανπτυγένη απ τη σκο-

π του κατ κφαλήν σοδήατος, το συνολκ υρπακ ΕΠ τν �7 κρατν- λν, 

στσο ίνα πρίπου ίσο  το ΕΠ τν Π στα $11 τρσκατορα. Εποένς, απ 

τη σκοπ τν οκονοκν γθν, η Ε.Ε. έχ το υπβαθρο γα να καταστί υπρδναη 

συγκρίση  τς Π. Ο ρκανς αναλυτής της δθνος πολτκής Charles Kupchan 

προέβλψ πρσφατα, τ η Ε.Ε νδέχτα να δαδχθί τς Π στην πρτοκαθδρία της 

δθνος πολτκής κατ τα πρτυπα τν στορκν δργασν  τς οποίς το Βυζντο 

δαδέχθηκ τη Ρη. Ωστσο, α τέτοα ξέλξη πρέπ να κρθί απίθανη στο ορατ 

έλλον.  αρκανκή ανττπση της δαδκασίας Ευρπακής ολοκλήρσης έχ 

δαφοροποηθί πρσφατα. Παραδξς, η πρτη γλη θηση προς την υρπακή 

ολοκλήρση προήλθ απ τς ίδς τς Π, που πέναν το Σχέδο Μρσαλ να υλο-

ποηθί σ πολυρές πλαίσο, δηλαδή έσ της ανπτυξης τν οκονοκν σχέσν 

ταξ τν χρν της Δυτκής Ευρπης.

 αρκανκή στση ρχσ να αλλζ τ το τέλος του Ψυχρο Πολέου, ταν η 

Ε.Κ./Ε.Ε. υοθέτησ τους στχους της ΟΝΕ κα της ΚΕΠΠ. Μ την ΟΝΕ, η Ε.Ε. απέκτησ το 

Ευρ, το νο νσα που στο ορατ έλλον ίνα σ θέση να απλήσ τη σηρνή 

κυραρχία του δολαρίου ς του έσου τν δθνν οκονοκν συναλλαγν. Μ την 

ΚΕΠΠ, η δαδκασία της Ευρπακής ολοκλήρσης πκτθηκ στους κρίσους τοίς 

της ξτρκής πολτκής κα της υνας, που βρίσκοντα στον πυρήνα της κυραρχίας τν 

κρατν. Μ το ναίο νσα κα την προοπτκή γαλτρης αυντκής ολοκλήρσης, 

η Ε.Ε. έχ αρχίσ να αποκτ κποα απ τα χαρακτηρστκ ας ναίας δναης που 

θα ποροσ δυνητκ να αφσβητήσ στο έλλον την πρτοκαθδρία τν Π.

Γα να αποσοβήσουν την αυντκή αυτονηση της Ευρπης, ο Π πδίξαν να 

τξλίξουν το ΝΤΟ απ αυντκή συαχία έναντ ας απλής που έχ κλίψ, σ υ-

ρπακ ηχανσ ασφαλίας καν να πβαίν στραττκ σ πρφρακές κρίσς 

(Βοσνία, Κσοβο). Κατ’ αυτν τον τρπο, ήλπζαν να καλψουν τς ταψυχροπολκές 

υρπακές ανγκς ασφαλίας έσα σ νατοκ πλαίσα, στ να αποδυνασουν την 

ποα δθση τν Ευρπαίν να πνδσουν τα γλα κονδλα που ίνα απαραίτητα 

γα την ανπτυξη αυτνον υρπακν αυντκν δον.  κυβέρνηση Μπους αντέ-

δρασ δαίτρα έντονα το �003 στην πρτοβουλία της Γαλλίας, της Γρανίας κα του 

Βλγίου γα την ανπτυξη σγχρονου υρπακο στρατηγίου ολοκληρένου πολέου, 

καθς θα αποτλοσ ένα πρτο βήα απξρτησης της Ε.Ε. απ τς αυντκές δοές 

του ΝΤΟ, δηλαδή απ τα προηγένα ολοκληρένα συστήατα πολέου τν Π. 

Στς Π αναπτσστα σήρα η αντίληψη τ ο αρκανκές φοβίς γα την πρί-

πτση να αναδχθί η Ε.Ε. ς ανταγνστκή υπρδναη ίνα αβσς. πς δαπί-

στσ ο αναλυτής τν δθνν σχέσν Robert Kagan: «Εκτς απ ζητήατα πορίου, 

η Ευρπη δν ίνα παγκσος παίκτης  την παραδοσακή γπολτκή έννοα της 

καντητας να προβλ σχ πολ πέρα απ τα σνορ της. Λίγο Ευρπαίο πδκουν 

καν έναν τέτοο ρλο. υτ σηαίν τ ο ρκανοί πρέπ να «θψουν» γα τα καλ 

λς τς παρλογς φοβίς τους πρί της ανδυσης ας χθρκής υρπακής υπρδ-

ναης». Σφνα  τον Kagan, η Ε.Ε. λτουργί αποτλσατκ ς σταθροποητκς 
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παργοντας στην ση πρφέρ της, έσ της «αλακής» σχος της κα, κυρίς, 

έσ της δαδκασίας δρυνσής της, κατ τρπο που ίνα συπληρατκς κα χ 

ανταγνστκς στην «σκληρή» σχ τν Π.

τ πΘν φΕλη κ  ΕππτσΕσ γ την ΕλλΔ
 Ευρπακή πολτκή της Ελλδας θρίτα απ πολλος τ ίνα η σηαντκτρη 

ξτρκή πλογή της χρας τς τλυταίς δκατίς. Γ’ αυτ απατίτα ακρβής κατα-

νηση της αφτηρακής λογκής, τν παραγντν στους οποίους οφίλτα η σηρνή 

ορφή τν θσν της κα τν δλητν που ανττπίζ η δαδκασία στο πέρασα 

απ τον �0ο στον �1ο ανα15.

 Ελλδα υπήρξ ήδη απ τα πρτα βήατα της Ενένης Ευρπης θαστης κα 

ένθρος υποστηρκτής του νσακο γχρήατος. π την αρχή ήταν ξκθαρη η 

προσήλση του λληνκο κρτους κα του λληνκο λαο στην δέα της υρπακής 

ολοκλήρσης.  Ελλδα θρησ την Κοντητα ς το πλαίσο έσα στο οποίο θα 

ποροσ να σταθροποήσ το δηοκρατκ πολτκ σστηα κα τους θσος της 

χρας, καθς κα τον σχυρ παργοντα που θα συνέβαλ στην ανπτυξη κα τον κσυγ-

χρονσ της λληνκής οκονοίας κα κοννίας.

Ο λγο γα τους οποίους η Ελλδα θροσ σηαντκή την συτοχή της στην 

Ε.Ο.Κ. ποκίλουν. Πρτα απ λα, η συτοχή στην Κοντητα θα βοηθοσ το λληνκ 

κρτος στην σταθροποίηση του δηοκρατκο του πολτατος κα τν θσν του. 

ταν πίσης βέβαο τ η Κοντητα θα στήρζ τς προσπθς του λληνκο κρτους 

γα την ανπτυξη κα τον κσυγχρονσ της οκονοίας κα της κοννίας του, πργα 

που συνέβη έσ τν Ολοκληρένν Μσογακν Προγρατν κα τν Κοντ-

κν Προγρατν Στήρξης (ΚΠΣ). Εππλέον, η Ελλδα θέλησ έσα απ την συτοχή 

της στην Κοντητα να νσχσ την θέση της έναντ της Τουρκίας, η οποία αποτλοσ 

την γαλτρη απλή τ λστα την σβολή κα κατληψη του βρου δφους 

της Κπρου. Τέλος, πθυοσ την πρατέρ ανξαρτητοποίησή της στο δθνές κα 

πρφρακ σστηα, καθς κα την νργ συτοχή της στς δαδκασίς της υρ-

πακής νοποίησης.

Πργατ, η Ελλδα υνοήθηκ σ ξαρτκ βαθ απ την ένταξη κα τη συτοχή 

της στς υρπακές κοντητς, τσο σ πολτκ σο κα σ οκονοκ κα κοννκ 

πίπδο.  νίσχυση τν δηοκρατκν θσν, η οκονοκή ανπτυξη, η κοννκή 

προδος αποτλον τους αδψυστους ρτυρς της συβολής αυτής. 

 πρία της Ελλδας στην Ε.Ε. χαρακτηρίζτα απ ία σρ θαατκν αλλαγν 

προς φλος της χρας.  λληνκή οκονοία κα η χρα συνολκ σηίσαν αλα-

τδη προδο,  αποκορφα την ένταξη στην Οκονοκή κα Νοσατκή νση 

κα την καθέρση του υρ ς πσήου νοίσατος. Παρλληλα, σηθηκ γνκή 

νοδος του βοτκο ππέδου, που ίχ ς αποτέλσα την αξηση του σοδήατος 

κα του ΕΠ. 

Σήρα η Ελλδα πδκ την πρατέρ νίσχυση της θέσης της στον πυρήνα της 

15 φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 158
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Ευρπακής νσης. Ταυτχρονα προθοντα αλλαγές κα ταρρυθίσς σ θσκ, 

πολτκ, οκονοκ κα κοννκ πίπδο στ η Ελλδα να ανττπίσ αποτλσα-

τκ της προκλήσς της νέας ποχής.

 Ελλδα πς κα στο παρλθν, έτσ κα σήρα, πθυί ία Ευρπη δυνατή κα 

πραγατκ νένη. Μία Ευρπη που θα αγκαλζ τους πολίτς της, προσφέροντς 

τους ασφλα, ρήνη, υηρία, δηοκρατία, προδο. Ο προκλήσς φανίζοντα 

προστ ας. 

Ο στχο αυτοί ίνα φλδοξο αλλ κα ραλστκοί. Οφίλου να αδρξου τς 

υκαρίς που ας παρουσζοντα, να ργαστο  έθοδο, πργραα κα ραα. 

 Ευρπακή νση θα αποτλέσ το φορέα που θα οδηγήσ τον λα ας στον �1ο 

ανα  ασφλα, αυτοπποίθηση, ασοδοξία κα δυνασ.  Ελλδα δν έχ νο 

να κρδίσ πολλ απ την Ευρπη αλλ έχ τς δυνς κα τη θέληση να προσφέρ 

ακα πρσστρα. 

φλη κι Επιπτώσις γι την Ελλάδ πό σδ Βλγς - ρμνς στην Ε.Ε.
  Ελλδα, ές τρα γγραφκή υρπακή νησίδα στη Ν. Ευρπη, νσατ-

ντα στο χρσαίο δαφκ κορ της Ε.Ε. έσ της Βουλγαρίας κα της Ρουανίας. πο-

κτ υρπακή νδοχρα, απρσκοπτη πρσβαση στς παραδουνβς προχές, τους 

οδκος κα νργακος δαδρους που συνδέουν την Ε.Ε.  τς αγορές της πρην 

Σοβτκής νσης, ν το λν της Θσσαλονίκης έρχτα πο κοντ στο Δοναβη, το 

γλο αυτ υδτνο δίαυλο, έσ του οποίου δακνοντα αγαθ κα πορατα απ 

τη Δ. Ευρπη προς τη Μαρη Θλασσα κα τον Κακασο κα αντστρφς. ξίζ δ 

να αναφρθί τ η Βουλγαρία αποτλί τον τρίτο πλτη τν λληνκν ξαγγν,  

ρίδο 7% πί του συνλου τν θνκν ξαγγν.

 Δασφαλίζοντα ο πλοσς λληνκές πνδυτκές δραστηρτητς στς δο αυτές 

χρς, δηουργοντα προποθέσς γα ακα πο κολς οκονοκές συναλλαγές, 

ν ο τουρσς, δκ στη Βρα Ελλδα, θα τονθί. Ο ππτσς γνκτρα στον 

οκονοκ τοέα προδαγρφοντα υνοκές, κτ που ο δκοί πένουν πς θα φανί 

σ βθος χρνου.

 Βέβαα, η βαλκανκή πρκληση θα ίνα τρα γαλτρη γα την Ελλδα. Δν 

θα αποτλί πλέον τον αποκλστκ «παίκτη» στην προχή στο νοα της Ευρπακής 

νσης. Σφα κα Βουκουρέστ θα δκδκήσουν ρλο στο οκονοκοπολτκ γίγνσθα, 

αφσβητντας την λληνκή υπροχή.  Βουλγαρία νοξ ήδη την αγκαλ της στο «αδλ-

φ», πς το θρί, έθνος τν Σλαβοακδνν της Π.Γ.Δ.Μ., χορηγντας απλχρα 

δαβατήρα σ πολίτς της,  προφανίς στχους, ν η Ρουανία τν �0.000.000 κατοί-

κν κα τν σοβαρν υποδον της, θρίτα ς η ανρχνη οκονοκή δναη 

της προχής κα η χρα που πορί να «παίξ» πολτκ στον τές σοβτκ Ντο.

 Σ πρακτκ πίπδο, πντς, τα βρα σνορ ας δν νοξαν δπλατα απ 

την 1η ανουαρίου του �007. Ο έλγχο δαβατηρίν, χαλαροί πλέον, θα συνχστον, έ-

χρς του ο δο χρς νταχθον στη Συνθήκη Σένγκν, σ �-3 χρνα. Μαζκή κθοδος 

φτχν ταναστν δν αναέντα.  συφνία ένταξης προβλέπ πτατή ταβατ-

κή πρίοδο, κατ την οποία δ θα πτρέπτα η λθρη δακίνηση ανθρπν απ τη 
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Βουλγαρία κα τη Ρουανία, κτς κα αν ία χρα θέλ να την προρίσ, π.χ. στον ένα 

χρνο.  Ελλδα φλοξνί ήδη να �00.000 Βολγαρους κα ο δαδκασίς σδου 

τν πολτν της γίτονος ίνα ακα κα τρα σχτκ απλές16.

ΔπστσΕσ- σΜπΕρσΜτ
ναφίβολα, η Πολτκή νση ντς της Ε.Ε. σχτίζτα ζτκ  την οκονοκή κα 

πορκή νοποίηση, αλλ ουδέποτ θα πτυχθί, αν η οκονοκή ολοκλήρση δν 

συπληρθί  κντρκος πολτκος θσος, ανλογα κα αντίστοχα νοοθτκ ρ-

γανα κα συπρίληψη τν τοέν κρατκής κυραρχίας που αφορον στην ξτρκή 

σκηση βίας (υνα, ασφλα, δπλατία, πολτκοστραττκές αποφσς)17.

Κρίσης σηασίας ζήτηα, πίσης, αποτλί η αλληλγγη ταξ τν κρατν- λν 

 την υρτρη έννοα του ρου. Δηλαδή αλληλγγη γα σρροπη οκονοκή ανπτυ-

ξη, δπλατκή κα αυντκή αλληλγγη κα πολτσκές θέξς που θα αυξήσουν 

τους πνυατκος δσος σ κοννκοπολτκ πίπδο. υτοί ο παργοντς ίνα 

νδχοένς αποφασστκής σηασίας γα τη δαρφση νς υρπακο κονν-

κοπολτκο χρου κα νς δκαακο χαρακτήρα δησου υρπακο χρου. Είνα 

προφανές πς η θέση που υποστηρίζτα ίνα πς η ολοκλήρση σ κοννκοπολτ-

κ πίπδο δν ίνα ζήτηα νο νοκν, φλστκν ή θσκν ρυθίσν αλλ 

πίσης, πς το έθσ ο Jean Monnet, ζήτηα «ένσης ανθρπν»18.

Κατ τη δρκα της δκατίας του 1990 το modus vivendi που συφνήθηκ κα 

16 Ελληνκ Κέντρο Ευρπακν Μλτν (ΕΚΕΜ), http://www.proeuro.gr/articles
17 ‘φαστος Παναγτης, ‘’Θρία Δθνος κα Ευρπακής Ολοκλήρσης’’, Εκδσς Ποτητα, 1999, σ. 135.
18 ‘’Μταπτυχακς κκλος σπουδν - Κονές Πολτκές της Ε.Ε. - Εαρν ξηνο �008’’, www.ifestos.edu.gr
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δραθηκ ίνα πς απ τη α πλυρ θα νσχυθί το κονοτκ κκτηένο  την 

νοσατκή κα οκονοκή νοποίηση κα απ την λλη πλυρ τα κρτη θα συνχίσουν 

να ίνα ο στατο ντολίς τν ντολοδχν υπρθνκν θσν. Ταυτχρονα, το 

status quo στα θέατα υνας κα στρατηγκής δανίστηκ  τς θνκές στρατηγκές 

κα την τλαντκή Συαχία να βρίσκοντα στς ψηλτρς βαθίδς τν προτραοτή-

τν τν κρατν λν19.

Πρέπ πντς να σηθί τ έχουν αρχίσ να αναπτσσοντα φυγκντρς τσς 

στον υρατλαντκ χρο, τσο στο αυντκ σο στο οκονοκ κα πολτκ πδίο.  

ξέλξη αυτή πορί να οδηγήσ σταδακ στην αυτονηση της υρπακής υνας 

σ συνδυασ  την ξέλξη της οκονοκής κα πολτκής νοποίησης της Ευρπης.  

ναία αγορ κα το ναίο νσα γγυντα τ θα υπρξ α κονή υρπακή στ-

ση έναντ του έξ κσου κα δαίτρα τν Π. Ο ίδο ο ρκνο πστουν τ 

ο οκονοκς κα τχνολογκς ανταγνσς ανσα στς Π κα στην Ευρπη θα 

λτουργήσ ς κίνητρο γα την πίσπυση της πολτκής νοποίησης της Ευρπης�0.

Κανένα Ευρπακ κρτος νο του δν πορί πλέον να ανταγνστί τς Π, την 

απνία, κα προσχς την Κίνα, τη Ρσία κα την νδία ή να συνργαστί αζί τους κα να 

τα ανττπίσ ς στο ταίρος. Μνο  τη συνργασία τν υρπακν κρατν- 

λν στους τοίς της έρυνας, της τχνολογίας κα της βοηχανίας ίνα δυνατν να 

ανττπστον ο οκονοκοί κολοσσοί της ρκής κα τν χρν της λκνης του 

Ερηνκο, που δαορφνοντα νέο οκονοκοί κα πολτκοί συνασπσοί.

Εκττα τ ο Π θα δατηρήσουν τη δσπζουσα θέση στο δθνή καταρσ 

σχος στο προβλπτ έλλον, καθς ίνα χρα ηπρτκν δαστσν  δυνακή 

οκονοία (αν κα τλυταία φέρτα να ίνα σ φση) κα ραγδαία αναπτυσσνο, λγ 

τν ταναστυτκν σρον, πληθυσ. ποκλίτα ποένς, να παρακσουν  

την ταχτητα της Μγλης Βρτανίας στο πρτο ήσυ του �0ου ανα, η οποία ς σχτ-

κ κρή χρα πσκσθηκ απ τς γαλτρς πληθυσακ γλς δυνς, λς 

απλσ το πλονέκτηα της πρτοπορίας στην αρχκή βοηχανκή πανσταση�1.

π τη σκοπ τν Π, σηαντκή δκλίδα ασφαλίας έναντ της προοπτκής της 

ανδυσης ανταγνστκής Ευρπακής υπρδναης ίνα η ίδα η δαδκασία της δ-

ρυνσης της Ε.Ε. σο πρσστρα κα τρογνή έλη έχ η Ε.Ε., τσο δυσκολτρο 

ίνα να αναπτυχθί στους λαος της κονή υρπακή πολτκή συνίδηση. υτς ίνα 

ένας απ τους λγους που ο Π υποστήρξαν τη δρυνση της Ε.Ε. στην Κντρκή κα 

νατολκή Ευρπη κα την νταξακή προοπτκή της Τουρκίας. Παραδξς, η δρυνση 

της Ε.Ε., που γαλν τον πληθυσ κα το ΕΠ της, καθστντας την συγκρίση σ 

οκονοκ γέθη  τς Π, την καθστ συνα λγτρο κανή να τξλχθί σ 

ναία υπρδναη��.

19 ‘’Μταπτυχακς κκλος σπουδν - Κονές Πολτκές της Ε.Ε. - Εαρν ξηνο �008’’, www.ifestos.edu.gr
�0 ρβαντπουλος Κνσταντίνος, ‘’ αρκανκή ξτρκή πολτκή τ τον ψυχρ πλο’’, Εκδσς 

Ποτητα, θήνα, �003, σ. 150.
�1 Παπαστηρίου Χαρλαπος, ‘’Ο σχέσς τν Π  Ε.Ε., Κίνα, Ρσία, απνία’’, 31 Μα �005, ΝΣΤΤΟΥΤΟ 

ΔΜΟΚΡΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΜΝΛΣ, http://www.idkaramanlis.gr/html/arxeio/
�� Παπαστηρίου Χαρλαπος, ‘’Ο σχέσς τν Π  Ε.Ε., Κίνα, Ρσία, απνία’’, 31 Μα �005, ΝΣΤΤΟΥΤΟ 

ΔΜΟΚΡΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΜΝΛΣ, http://www.idkaramanlis.gr/html/arxeio/
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 συτοχή της Ελλδας στην Ε.Ε. 

υπήρξ α στρατηγκή πλογή. Ενίσχυσ 

καθορστκ τη δθνή θέση της χρας 

ας. Επηρέασ την ξτρκή πολτκή, 

την οκονοκή κα αναπτυξακή δυνακή 

ας. Μ την ένταξη της χρας ας στην 

Ε.Ε. δραθηκ η πολτκή οαλτητας κα 

σταθρτητας, νδυναθηκ η οκονοία, 

η ανπτυξη κα η κοννκή συνοχή.

 Ελλδα απέκτησ πολτκή κα ο-

κονοκή σχ στην υρτρη προχή. 

πορρφησ κονοτκος πρους, στήρξ 

τον αγροτκ πληθυσ, πραγατοποίησ 

γλα έργα, χρηατοδτησ πολτκές 

γα την ανπτυξη κα την υηρία.  Ε.Ε. 

αποτλί το σταθρ κα αδαφσβήτητο 

πλαίσο γα την πορία της χρας ας στον 

�1ο ανα�3.

Μ την προσχρηση της Βουλγαρίας 

κα της Ρουανίας στην υρπακή οκογέ-

να, καταργοντα τα δαχρστκ σνορα 

του παρλθντος σ ένα γλο έρος της 

Βαλκανκής. Δηουργίτα ία νέα γπολ-

τκή πραγατκτητα στη Ν Ευρπη κα 

δαορφντα υνοκτρο γα την υρ-

τρη προχή πρβλλον.  Βουλγαρία 

κα η Ρουανία πορον να αποτλέσουν 

«θτκ παρδγα» γα τς γίτονς χρς 

τν Δυτκν Βαλκανίν ς προς τη δκή 

τους υρπακή προοπτκή. Εξλλου, το 

παρδγα τν ν λγ χρν αποδ-

κν τ «το παρλθν τν κρατν δν 

πορί να υποθηκσ το έλλον τους». 

 Ελλδα οφίλ να προσαροστί κα να 

κταλλυθί πλήρς τα νέα γπολτκ 

δδοένα που δαορφνοντα στην προ-

χή. Παρλληλα, η χρα ας θα πρέπ να 

δαχρστί  σο το δυνατν πο αποδο-

τκ τρπο το νέο συγκρτκ πλονέκτηα 

που σταδακ πορί να δαφανί, ν θα 

�3 Παπουτσής Χρήστος, ‘’Ελλδα, �5 χρνα στην Ευ-
ρπακή νση’’, http://www.europeanspirit.gr/
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πρέπ να δασφαλίσ, σ συνργασία  την Ευρπακή Επτροπή, το καθστς σα-

γγν κυρίς προντν ζκής προέλυσης στα λληνκ σνορα γα την αποφυγή 

ανπθητν καταστσν�4.

ν κτ ίνα σίγουρο, πντς, ίνα τ, ανξαρτήτς του πσο σηαντκή ίνα η 

Ε.Ε. γα ένα κρτος- έλος, τσο στην Ευρπη σο κα στον κσο το έθνος - κρτος θα 

παραίν το θέλο τν δακρατκν σχέσν, ο κρος κοννκοπολτκς χρος δα-

νητκής δκαοσνης κα το έσχατο έσο υνας κα ασφλας τν πολτν του�5.

Σήρα, ο πολτκές αποφσς που λαβνοντα σ υρπακ πίπδο ολοένα κα 

πρσστρο πηρζουν τη ζή ας.  αλήθα ίνα τ, η Ευρπη ς ραα, ς α 

παγκσα πολτκή κα οκονοκή ονττητα ίνα ακα υπ δαρφση. Καθς η 

ξέλξη της Ευρπακής νσης ίνα δαρκής. Είνα α πορία αναζητήσν, κατακτή-

σν, αλλ κα γλν αντφσν.

Εππρσθτα, η παγκοσοποίηση έσα απ την πκρτηση της αγορς, αλλ κα η 

ραγδαία ανπτυξη τν νέν τχνολογν, τν ταφορν κα της πκοννίας, οδηγί 

στην αλλαγή τν παραγγκν δον κα πδρ καθορστκ στη φση της ργασίας, 

πδρ στς κοννκές σχέσς, πδρ στον χαρακτήρα της κπαίδυσης, πδρ ακη 

κα στον πολτσ. Υπ αυτ το πρίσα, η Παγκοσοποίηση πηρέασ κα πηρζ βα-

θ την Ευρπακή ξέλξη�6. Το νο βέβαο ίνα πς η Ευρπη έχ να δανσ ακα 

ακρ κα γτη προκλήσς πορία προκένου να πτχ την ολοκλήρσή της.

�4 Ελληνκ Κέντρο Ευρπακν Μλτν (ΕΚΕΜ), http://www.proeuro.gr/articles
�5 ‘’Μταπτυχακς κκλος σπουδν - Κονές Πολτκές της Ε.Ε. - Εαρν ξηνο �008’’, 

www.ifestos.edu.gr
�6 Παπουτσής Χρήστος, ‘’Ελλδα, �5 χρνα στην Ευρπακή νση’’, http://www.europeanspirit.gr/
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