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ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

KAΤΑΘΕΣΗ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ

Όλοι οι συνδρομητές να στέλνουν το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της Στρατιωτικής Επιθεώρησης και:

 Οι μεν συνδρομητές εσωτερικού, αφού καταθέσουν τη συνδρομή τους στον λογαριασμό 72-08-0000007 της 

Γενικής Τράπεζας και σε οποιοδήποτε κατάστημά της, να στέλνουν και την απόδειξη καταθέσεως. Δεν επιτρέπεται 

η αποστολή ταχυδρομικών επιταγών.

 Οι δε συνδρομητές εξωτερικού να στέλνουν και την τραπεζική επιταγή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

26,57€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

41,57€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.

2,94€

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 

5,87€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

30,77€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

45,77€
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Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 

των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Οι ερ γα σί ες πρέ πει:
• Να τη ρού νται μέ σα σε ευ πρε πές και τεκ μη ριω μέ νο ε πι στη μο νι κά και
 τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές ή ο ξύ τη τες, χω ρίς προ κλή σεις.
• Να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες.
• Να μην εί ναι α ντί θε τες προς την ε πί ση μη ε θνι κή πο λι τι κή της χώ ρας.
• Να φέρουν υποχρεωτικά παραπομπές και βιβλιογραφία.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση με λέ τες, πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, τα 

α ντι κεί με να των ο ποί ων πε ρι λαμ βά νο νται στη θε μα το γρα φί α του Πα ραρ τή μα τος Α΄ της Πά γιας Δια τα γής 

του ΓΕΣ με α ριθ μό 0-17/2001, δη λα δή:

Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση ΕΔ, Πο λε μι κά Μέ σα και 

Υ λι κά, Η γε σί α - Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα, 

Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.

Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα: Στρα τιω τι κής - Πο λι τι κής Φύ σης (Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ-

μα χί ες, Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Διε θνείς Τά σεις - Ε ξε λί ξεις, Γε ω πο λι τι κή, Γε ω φυ σι κή, Διά στη μα, Ε θνι κά 

Θέ μα τα).

Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι κά, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνες 

- Ε πι στή μες, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών.

Για τη διευ κό λυν ση της σύ ντα ξης του πε ριο δι κού, οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται σε δύ ο 

α ντί τυ πα χω ρίς διορ θώ σεις ε πά νω στο πρω τό τυ πο κεί με νο, σε ηλεκτρονική μορ φή (Microsoft Word) και 

να συ νο δεύ ο νται, α πό α ντί στοι χο φωτογραφικό υλικό σε οπτικό δίσκο (CD).

Οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να μην εί ναι με γα λύ τε ρες α πό 20 σε λί δες (με γραμματοσειρά Arial 12pt), 

να έ χουν την υ πο γρα φή και έ να σύ ντο μο βιο γρα φι κό του συ ντά κτη και να α να φέ ρουν α πα ραί τη τα τη 

βι βλιο γρα φί α (συγ γρα φέ ας, τί τλος, χρο νο λο γί α έκ δο σης, εκ δο τι κός οί κος κ.λπ.) και τέ λος, ε φό σον 

αυ τό εί ναι δυ να τό, να συ νο δεύ ο νται α πό α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό, κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή 

(πρωτότυπες φωτογραφίες ή σκαναρισμένες σε ανάλυση 300 dpi). Για περισσότερες πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 2106553167. Προ κει μέ νου για ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου - 25η Μαρ-

τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται του λά χι στον προ τε τρα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως 

ε πί και ρες α πό το πε ριο δι κό μας.

Στην πε ρί πτω ση που οι ερ γα σί ες προ έρ χο νται α πό με τά φρα ση, πρέ πει να α να φέ ρε ται ευ κρι νώς ο 

τί τλος, ο μή νας και ο α ριθ μός του ξέ νου ε ντύ που, κα θώς και το ο νο μα τε πώ νυ μο του συγ γρα φέ α.

Ο συ ντά κτης εί ναι υπεύθυνος για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας του και για την ε ξα σφά λι ση ά δειας 

για τη χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

Η γλώσ σα που χρη σι μο ποιεί ται θα πρέ πει να εί ναι η δη μο τι κή, χω ρίς υ περ βο λές και α κρό τη τες. Σε 

ότι α φο ρά στον το νι σμό, να ε φαρ μό ζε ται το μο νο το νι κό σύ στη μα.

Ε φό σον δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α, οι συ ντά κτες δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα του πε ριο-

δι κού α μοι βή 12,33€, για πρω τό τυ πη με λέ τη και 6,16€, για ερ γα σί α που προ έρ χε ται α πό με τά φρα ση 

ξε νό γλωσ σου κει μέ νου.

Η α πό φα ση για δη μο σί ευ ση ή μη μιας με λέ της παίρ νε ται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης· α νε ξάρ τη τα 

δε, α πό τη δη μο σί ευ ση ή μη των ερ γα σιών, η ε πι στρο φή τους στον συγ γρα φέ α δεν προ βλέ πε ται.



� ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Την πχή τυ μγλυ βσλ των Πσών Δί

υ (52248� π.Χ.) η υτκτί των Αχμν

δών ίχ ήδη δωθί ως η κυίχη δνμη σ λό

κληη την Αντλή. Ο πκτχί τυ ίχν κτθώσ 

μ δδχκς πκττκς κσττίς ν δυνυν 

σημντκ τ σν τυ κτυς τυς κ ν υπτ

ξυν όλς τς γτνκς τυς πχς. Ο ίδς  Δίς 

πκτθηκ πς τ βδυτκ, κτλμβνντς τη 

Θκη, την ντλκή Μκδνί, τ νησ τυ ντ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ Πγή Π. Κλγρκυ

Ιστρκός-Αρχλόγς

Δθυσ Ιστρς Στρτ

Η Μχη του Μαραθνα 

490 π.Χ.



�Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (490 π.Χ.)

λκ Αγίυ κ τ δυτκ πλ τυ Εξνυ Πόντυ, νώ πγμτπίησ μί 

μγλη κσττί στην ντλκή Ευώπη, νντίν των Σκυθών. Ως πτλσμ, 

η πσκή υτκτί στς χς τυ 5υ . π.Χ. δθτ τστ κτση, υπηκό

υς δφόων φυλών, κνμκή υωστί κ πνίσχυ σττό, κ κδήλων την 

πθυμί ν κυχήσ σ λόκλη τν τότ γνωστό κόσμ. 

Ανμσ στς πχς πυ τθηκν υπό τν πσκό λγχ ήτν κ 

 υημσς λληνκς πόλς της Ιωνίς,  πίς υπστησν 

σημντκς λλγς στην πλτκή κ κνμκή τυς κτστ

ση. Ο τννί τυς ήτν τπθτημν πό τυς Πσς ή 

φλκ πσκίμν σ υτς, κ η υτνμί των Ελλή

νων ίχ πστί σημντκ. Επί πλν,  πσκς 

κτκτήσς σ όλη την ντλκή Μσόγ πληξν 

υσστκ την μπκή δστηότητ των ωνκών 

πόλων, κθώς  πχς μ τς πίς τησν συνλλγς ίτ κ

τστφηκν ή πσν κ υτς στν λγχ των Φνίκων, της λλης 

μγλης νυτκής δνμης της Μσγίυ, πυ νήκ στ πσκό κτς.

Ο συνθήκς υτς δήγησν, τ 499 π.Χ., στην ωνκή πνστση, στην ξ

γση, δηλδή, των ωνκών πόλων κτ της πσκής υτκτίς κ στη 

δκδίκηση της υτνμίς τυς. Η λλψη, όμως, κλής γνωσης κ κν 

πλμκ σχδίυ δήγησ στην κτστλή της πνστσης πό τυς Πσς 

κ στην κτστφή της σπυδότης λληνκής ωνκής πόλης, της Μλήτυ, 

τ 494 π.Χ. Στν γών υτό των Ιώνων λβν μς κ δ πόλς της κυί

ως Ελλδς, ντπκνόμνς στην κκλησή τυς γ βήθ: η Αθήν, πυ 
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στλ ίκσ πλί κ η Ετ, πυ στλ πντ. Τ πλί 

υτ, σμφων μ τν Ηόδτ (5.9�), γνν «χή κκών κ 

γ τυς Έλληνς κ γ τυς ββυς», κθώς πκλσν 

τς δ κσττίς τυ Δίυ κτ της κυίως Ελλδς, πυ 

πγμτπήθηκν στ πόμν χόν. Μλστ,  χίς 

στκός πδίδ την πληφί, ότ  μγλς βσλς 

ίχ νθσ σ νν υπητη τυ ν τυ υπνθυμίζ συνχώς 

τυς Αθηνίυς (Ηόδ. �.94).

Η πώτη πσκή κσττί πγμτπήθηκ τ 492 π.Χ., 

μ πκφλής τ γμπό τυ Δίυ, Μδόν. Ξκίνησ πό 

την Κλκί, πσ τν Ελλήσπντ κ κτυθνθηκ στη βό 

Ελλδ, μ σκπό ν πνφ την τξη στην πχή, πτ 

πό τς ντχς πυ ίχ πξνήσ η ωνκή πνστση. 

Ο πσκός σττός φθσ μχ τη Μκδνί λλ δχθηκ 

σφδς πθσς πό τ θκκ φλ, κυίως πό τυς Βγς, 

κ υπστη σβς πώλς. Επί πλν,  στόλς, ππλντς 

τη χσόνησ τυ θω, συνντησ σφδή κτγίδ κ υπστη 

μγλτς ζημς. Κτστφηκν συνλκ 300 πλί, χσν 

τη ζωή τυς 20.000 νδς κ  Μδόνς υπχώθηκ ν 

πστψ στην Πσί.

Η δτη κσττί ξκίνησ δ χόν γότ. στ 

πό την πτυχί τυ,  Μδόνς πθηκ πό σττηγός κ 

η χηγί τυ σττ ντθηκ στν Δτη, μπ Μήδ ξω

μτχ, νώ η δίκηση τυ στόλυ στν Ατφνη, νψό τυ 

Δίυ κ γ τυ μώνυμυ στπη των Σδων. Ο στόχς της 

κσττίς υτή τη φ ήτν σφής: η Αθήν κ η Ετ. Ο 

Δίς δωσ ητή δτγή στυς χηγς τυ, φ ξνδπ

δίσυν τς δ πόλς, ν φυν νώπόν τυ τ νδπδ, πλώ

ντς τυς, μλστ, μ θντ (Ηόδ. �.94, Πλτ., Νόμοι 3.�98c)�.

Η πρεα τυ περσκυ στρατυ πρσ τ Μαραθνα 

Η πί τυ πσκ σττ ως τ Μθών κ η στ

κή μχη πυ κλθησ πγφντ πό τν Ηόδτ, στ 

κτ ββλί των στοριών τυ. Ανφς γίνντ κ σ λλυς 

συγγφίς λλ ίν πλ πσπσμτκς κ σπδκς, 

γ’ υτό  Ηόδτς πμν η κ πηγή γνώσης μς γ τ 

γγνότ, ν κ η πγφή τυ ίν λλπής κ συνπτκή, 

δημυγώντς πλλ ωτήμτ πυ ξκλυθν μχ σή

μ ν ίν νπντητ πό τη σγχνη υν. 

Σμφων, λπόν, μ τη δήγηση τυ χίυ στκ,  

πσκς δυνμς συγκντώθηκν στην Κλκί της Μκς 

� Ανλυτκότ, βλ. νδκτκ Bury & Meiggs, στορα της αρχαας Εδας, 222
240. Bengtson, στορα της αρχαας Εδος, �52�58. 
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Ασίς. Από κί πλυσν στη Σμ κ πτ στς Κυκλδς, μ σκπό ν υπ

τξυν τη Νξ, κτ πυ ίχν πτχ ν κνυν λίγ χόν νωίτ. Αφ 

στ πσμ τυς κτστψν τη Νξ κ τ γτνκ νησ, κτός πό την 

ή Δήλ, την πί σβστηκν κνντς πσφ στν Απόλλων, κτυθν

θηκν πς την Εβ. Πλόκησν κ ληλτησν την Κυστ πδή νή

θηκ ν δώσ μήυς κ ν συμμτσχ στην κσττί κ, στη συνχ, 

πλόκησν την Ετ γ ξ ημς. Την βδμη ημ η πόλη πδόθηκ 

στυς Πσς μτ την πδσί δ νδών. Τ  της κτστφηκν, ως 

κδίκηση της κτστφής στ  των Σδων κτ την ωνκή πνστση, 

κ  κτκί της υπδυλώθηκν, σμφων μ τς δτγς τυ Δίυ, κ 

δηγήθηκν στ νησκ των Στυων Αγίλ (Ηόδ. �.�0�). 

Μτ την πλκί της Ετς, ίσως κ κτ τη δκ της,  Πσς 

πσν πνντ, στην Αττκή, κ πββσθηκν στ Μθών. Σμφων μ 

τν Ηόδτ, η πλγή της πχής γν πδή ήτν κντ στην Ετ κ 

πδή δθτ μγλη πδδ, πυ ξυπητσ τυς λγμς τυ πίφημυ 

πσκ ππκ (Ηόδ. �.�02). Επί πλν, η πχή ξσφλζ τφή κ νό 

γ τυς νδς κ γ τ ζώ, νώ η μλή, κτνής κ πνμη πλί ήτν 

δνκή γ την πσόμση κ την σφλή γκυβόληση των πλίων. Ωστόσ, 

 λόγς της πλγής τυ Μθών φίντ ότ ήτν σβότς, πλτκός. 

Στην κσττί των Πσών συμμτίχ, ν κ ήτν π πλ μγλς σ ηλκί, 

 Ιππίς,  γς τυ Πσίσττυ, κπτωτς τννς των Αθηνών πυ ίχ κτ

φγ στην υλή τυ Πση βσλ, όπυ ζσ ως σμβυλός τυ. Ο Ηόδτς 

μς πληφί (�.�03, �0�), ότ κίνς δήγησ τυς Πσς στ Μθών, 

κθόζ π θ γκυβλν τ πλί κ τκτπσ στ σττόπδ 

τυς σττώτς πυ πββζντν. Η πχή τυ Μθών σχτζότν μ 

την στί της κγνς τυ κ  κτκί της ήτν πδσκ πδί 

των Πσσττδών, μλστ, στ πλθόν ίχν βηθήσ σημντκ τν ίδ 

τν Πσίσττ ν ξνγίν τννς στην Αθήν. Επδίωξη τυ Ιππί ήτν ν 

πνλθ κ  ίδς στην ξυσί, υτή τη φ μ την υπστήξη των Πσών 

κ μ τόπ πυ θ κδκίτ την πόλη πυ ίχ ηωπήσ τυς τυννκτό

νυς, κίνυς πυ ίχν θντώσ τν δλφό τυ. Η ξλξη υτή, ββ, θ 

ξυπητσ κ την πσκή πλυ: όχ μόν θ τμωσ την Αθήν γ τη 

συνδμή της στυς πνσττημνυς ωνς λλ θ ξσφλζ κ ότ δν θ 

συμμτίχ σ ντίστχς νγς στ μλλν, φ τ κθστώς της θ ήτν 

π φλκ πσκίμν πς τ μγλ βσλ.

Ο Ηόδτς νφ ν χκτηστκό πσττκό γ τν Ιππί, τη μ 

πυ πββσθηκ μ τυς Πσς στη γη της Αττκής, στ πό πλλ χόν. 

Την πηγμνη νκτ ίχ δ στ όνό τυ ότ κμότν μζί μ τη μητ 

τυ κ συμπν ότ θ πστφ στην Αθήν, θ πνχότν στην ξυσί 

κ θ πθν γς στην πτίδ τυ. Ενώ, όμως, βηθσ τυς Πσς στην 

πβίβσή τυς, βηξ δυντ κ πδή ήτν γς κ τ δόντ τυ κυνό

ντν, βγήκ πό τ στόμ τυ ν δόντ κ πσ στην μμ. Πσπθησ ν τ 

β λλ δν τ κτφ κ νστνζντς ίπ σ κίνυς πυ ήτν κντ 
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τυ: «Αυτή η γη δν ίν δκή μς τ θ μπσυμ ν την υπτξυμ. Όσ 

μς πό υτή μπσ ν χω γώ, τ κτχ τ δόντ μυ» (Ηόδ. �.�0�).

Η περχΗ τυ Μαραθνα

Ο Μθώνς βίσκτ στ βντλκό κ της Αττκής, νμσ 

στ χμηλ λλ πότμ πόβυν της Πντλης κ τη θλσσ. Κτ την 

χότητ, η πόσβση πό την Αθήν γνότν πό δ δόμυς. Ο νς π

νσ πό τ Μσόγ κ την Πλλήνη κ πίπυ τυτίζτ μ τη σημνή 

λωφό Μθώνς. Ο δτς ήτν μσω της Κηφσς, τυ Δνσυ κ 

τυ μτς της Ρπντώσς κ κτληγ στ Βν. Ο πώτς δόμς ήτν 

πδνός κ π κλς λλ π μκς, νώ  δτς ήτν νός, σφώς 

π δσβτς λλ κ πλ π σντμς2. 

Κ χκτηστκό τυ Μθών ήτν πντ η μγλη κ φη πδδ, 

σ συνδυσμό μ τ φθν νό κ την πσττυμνη πό τυς βόυς ν

μυς κτή, πγντς πυ υνόησν τη δημυγί κστκών γκτστσων πό 

την πστκή πχή κ τη συνχή κτίκηση τυ χώυ μχ σήμ. Στυς 

κλσκς χόνυς, στην υτη πχή τυ σημν Μθών υπήχν 

τσσς γτνκί δήμ, πυ κτίνντν πίπυ πό τη σημνή Ν Μκη 

ως τ Κτω Σλ κ πτλσν την Ττπλη:  Μθών, η Τκόυνθς, η 

Ονόη κ η Πβλνθς3. Η τπγφί τυ χώυ πυσζ κτ πβλήμ

τ σ ό,τ φ την ττση των μνημίων πυ νφντ πό τς χίς πηγς, 

την κβή θση των μθώνων δήμων, κόμη κ την νγνώση τυ πδίυ 

όπυ πγμτπήθηκ η στκή μχη. Ο πόψς πυ χυν κφσθί στ 

πλθόν ίν πλλς κ δφτκς, ωστόσ,  πληφίς τυ πηγητή 

Πυσνί (�.32.3�), πυ πσκφθηκ την πχή τ 2 . μ.Χ., σ συνδυσμό μ 

τ π πόσφτ υήμτ των χλγκών υνών, βηθν στη συμπλήω

ση της κόνς πυ, σ γνκς γμμς, χυμ γ τ χώ. 

Η μγλη πδδ τυ Μθών κτίντ νμσ στ τί χμηλ λλ 

πότμ υψώμτ Αγλίκ, Κτών κ Στυκκ, κ στη θλσσ. Τ ν

ό στην πχή ίν φθν, κθώς στ δ κ τυ κμπυ βίσκντ δ 

πλσς πηγς ν, η Βλί στ νότ κ η Μκί πηγή, πυ νφ  

Πυσνίς (�.32.��), τ σημνό Μγλ Μτ, στ βντλκ. Την πδ

δ δσχίζυν δ πτμί, τ Σκόπ πτμ κ  π μητκός Χδς, 

πυ στ πσμ τυς πς τη θλσσ συχν δημυγσν κτστφκς 

πλημμς. Ο πσχώσς των πτμών χυν μττπίσ την κτή, η πί υπ

λγίζτ ότ την πχή της μχης βσκότν πλ π βό πό τη σημνή. 

Στ κ της πδδς σχημτίζντ δ λη. Στ βό, νμσ στ 

Στυκκ κ στην Κυνόσυ, βίσκτ τ Μγλ Έλς, πυ τφδτί

τ μ γλυκό νό πό τη Μκί κ χωίζτ πό τη θλσσ μ τη στνή 

θίν τυ Σχν. Νότ, νμσ στ Αγλίκ κ στην πλί, στη σημνή 

πχή της Βλίς βίσκτ τ δτ, μκότ λς, υτό της Μπξίζς. 

2 Hammond, Studies in Greek History, 2�0. Στνχυ, Ο Μαραθών, 2�.
3 Φωτίυ, Η Ττρποη του Μαραθώνα, �89�9�. Πτκς, Ο Μαραθών, �2. Στνχυ, ό.π., 8285.
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Όλ υτ τ στχί πυ κνν τ τπί τυ Μθών δίτ κ τ ξχώ

ζν πό την υπόλπη Αττκή, κτς φς μνημνντ πό τυς χίυς 

συγγφίς, πυ κνυν λόγ γ την πυκνή βλστηση, την υγσί, τ υδόβ 

πτην κ τ πλλ κυνπ, κ χκτηίζυν τν τόπ ως «κκτχλ, 

κτλληλ γ τ λγ, γμτ λσπς, τνγη κ λίμνς»4.

Η καταστασΗ στΗν αθΗνα τ 490 π.χ

Στ τλη τυ �υ . π.Χ. η πλτκή ζωή της Αθήνς σημτδτήθηκ πό τη 

μτθμση τυ Κλσθνη, πυ φ κθστκς λλγς στυς θσμς κ 

στς δμς τυ δημκτκ πλτμτς. Δσ την Αττκή σ τς μγλς 

ζώνς, τ στυ, τ μσόγ κ τ πλ κ κττσσ τυς δήμυς κθ ζώνης 

σ δκ μδς, τς τττς. Τς τυχίς τττς, μί πό κθ πχή, συγκ

τσν μί φυλή, δηλδή υπήχν συνλκ δκ φυλς, πυ νμσθηκν μ βση 

τυς πώνυμυς ήως της Αθήνς, όπως τυς κθόσ τ μντί των Δλφών. 

Τη δίκηση της πόλης σκσν  νν χντς, πυ κλγντν πό τ δήμ, 

νώ ξκλυθσν ν υπχυν κ τ συλλγκ κτλστκ κ νμθτκ 

όγν, η βυλή των πντκσίων κ η κκλησί τυ δήμυ. 

4 Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography, 8088. Θμλης, «Μθών», 23�232. Πτκς, ό.π., 
3�, 5255. Στνχυ, ό.π., 2�2�. Ιωνν ΤσγώτηΔκωτ, «Ο χίς Μθώνς. Ο τόπς κ η 
στί των νσκφών», Η μχη του Μαραθώνα. στορα και θρος, �20�3�. 

Χάρτης της περιοχής του Μαραθώνα (Μαραθών. Σύντομος Οδηγός).
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Στην πόλη υπήχν δ κς πλτκς πτξς,  Αλκμωνίδς, πδί 

τυ Κλσθνη, πυ ίχν δδμτίσ πωτγωνστκό όλ στην κτλυση της 

τυννίς, κ  Φλδς, π συντηητκί, κπόσωπ κυίως της τξης των 

πλτών, υπμχ της φλίς μ τη Σπτη κ της μσης ντίστσης κτ των 

Πσών. πήχ, κόμη, η νχόμνη δνμη τυ Θμστκλή, πυ ξφζ 

τ μγλ πλήθς των θητών κ πθυμσ ν μτμφώσ την Αθήν σ 

νυτκή δνμη μ τη νυπήγηση σχυ στόλυ. 

Η μτθμση τυ Κλσθνη ίχ ντίκτυπ κ στη σττωτκή 

γνωση της πόλης. Τ κ σώμ τυ σττ ήτν η πλτκή 

φλγγ, πυ ίχ κθωθί σ όλς τς λληνκς πόλςκτη 

πό τν � . π.Χ. Οπλίτς γίνντν  λθ πλίτς των μ

σίων τξων, πυ ίχν την κνμκή δυντότητ ν κλπτυν 

τ ξδ γς κ συντήησης τυ πνκβυ πλσμ τυς. 

Όσ νήκν στην τξη των ππων κ  δθτν λγ, 

συγκτσν τ ππκό, νώ  θήτς δν συμμτίχν κόμη κί

νη την πίδ στ σττό. Ο Αθηνί πλίτς δν ήτν μόνμ 

στην υπησί τυ σττωτκ μηχνσμ, όπως  Σπττς, 

ωστόσ η συχνή μπλκή τυς σ πλμκς πχήσς κ η ν

γκη γ δκή τμότητ κ σκηση τυς κθστσν ξόμχυς 

κ μπυς. Ως μνδ πσττυσης της πόλης χησίμυν  

τττς. Κθ φυλή συμμτίχ στν θηνκό σττό μ μί 

τξη πλτών κ μί ίλη ππων, μ πκφλής ν σττηγό, 

Αναπαράσταση του ζωγραφικού πίνακα με τη μάχη του 
Μαραθώνα στην Ποικίλη στοά από τον Carl Robert.
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πυ κλγότν πό τ μλη της φυλής κθ χόν  υπήχν, δηλδή, δκ 

σττηγί. Αυτί σκσν την πγμτκή δίκηση τυ σττ κ πτ

πής, λλ τυπκ χηγός τυ σττ ήτν νς πό τυς νν χντς, 

 χων πλμχς5.

Τ 490 π.Χ. γ την Αθήν ήτν τ τς τυ χντ Φνίππυ κ πλμχς 

ήτν  Κλλίμχς πό την Αντίδ φυλή. Από τυς δκ σττηγς της χνς 

κίνης,  π γνωστός ίν  Μλτδης, πυ ίχ πωτγωνστκό όλ στη μχη. 

Κτγότν πό τ γνς των Φλδών κ ήτν σφδός χθός των Πσστ

τδών, όχ μόν λόγω των δλγκών τυ τπθτήσων κτ της τυννίδς 

λλ κ πδή κίν ίχν θντώσ τν πτ τυ, τν λυμπνίκη Κίμων 

(τν πσβτ). Στ πλθόν ίχ δτλσ πώνυμς χων των Αθηνών κ, 

γότ, ηγμόνς της θκκής Χσνήσυ, μλστ, μ υτή τυ την δότητ 

ίχ λβ μς στην κσττί τυ Δίυ κτ των Σκυθών, μζί μ λλυς 

Έλληνς ηγμόνς. Τότ ίχ πτίν κ την κτστφή της γφυς πυ ίχ 

χησμπήσ  Δίς γ ν δβί τν Δνβη, πκμνυ ν μη μπί 

ν δφγ πό κί  Πσης βσλς, γγνός πυ τν υπχωσ στη συνχ 

ν πσττήσ κ ν πστψ στην Αθήν. Επστφντς στην πόλη τυ, κτη

γήθηκ γ πλυτχκή συμπφ κτ την πίδ της ηγμνίς τυ στη 

Χσόνησ κ δκστηκ, λλ τλκ θωώθηκ, πδή  Αθηνί κτίμησν 

τ γγνός ότ ίχ κτλβ γ λγσμό τυς τη Λήμν κ την μβ. Είν 

5 Bury & Meiggs, ό.π., 2��2�2. Δπστς, Στρατιτική οργνση και πομική τχνη τν αρχαν Εήνν, 
252�. Στνχυ, Ο πόμος στην αρχαα Εδα, 28�290.

Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Η μάχη του Μαραθώνα. Ιστορία και θρύλος).
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σημντκό, ότ μτ πό όλς υτς τς ππτς κ τς μφσβητήσς κτόθω

σ ν κδίσ την μπστσνη των συμπλτών τυ, ν κλγί σττηγός κ ν 

πκτήσ ηγτκό όλ στ πλμκό συμβλ. Από τυς υπόλπυς σττηγς 

τυ ίδυ τυς νμστί ήτν  Θμστκλής κ  Αστίδης, πλτκί ντίπλ 

 ίδ,  πί πωτγωνίστησν κτ την πόμνη δκτί στην πλτκή ζωή 

της Αθήνς κ στς συγκσς της μ τυς Πσς�.

Η αντδρασΗ τΗσ αθΗνασ κα τΗσ σπαρτΗσ στΗν περσκΗ απελΗ

Η κνητπίηση τυ πσκ κτυς γ την πτμσί τυ σττ κ 

τυ στόλυ πυ θ λμβν μς στην κσττί ήτν πλ μγλη κ ίχ 

ξκνήσ κτς μήνς νωίτ. δη ν χόν πν, τ 49� π.Χ., ίχ δθί 

ντλή στυς υπτλίς τυ Δίυ ν πτμζυν τ πλί πυ θ μτφ

ν τ λγ στην λλη πλυ τυ Αγίυ (Ηόδ. �.95). Μ ττυ μγθυς 

πχίηση ίν ββ ότ ίχ γίν γνωστή στν λληνκό κόσμ κ ίχ π

κλσ τόμ σ κίνυς πυ ππ ν την ντμτωπίσυν. 

Σμφων μ τν Ηόδτ (�.4849),  Δίς, πν πό την νξη της κστ

τίς τυ νντίν της κυίως Ελλδς, στλ στς λληνκς πόλςκτη κήυκς 

γ ν ζητήσυν «γη κ δω», δηλδή την υπτγή τυς στν Πση βσλ. 

Ακτς πόλς, φβμνς την κδκητκή ντίδση των Πσών σ πίπτωση 

νησής τυς, «μήδσν». Ανμσ τυς ήτν πχς της βός Ελλδς, νησ 

τυ Αγίυ, κθώς κ η Αίγν, πό τυς κυότυς χθς της Αθήνς την 

πίδ κίνη. Σμφων μ μ πδση πυ φηγίτ  ίδς συγγφς, η 

Αθήν κ η Σπτη όχ μόνν νήθηκν ν πδώσυν την κυχί τυς στν 

Δί λλ θντωσν κ τυς πστλμνυς τυ, πξη δίτ πκλητκή, 

κθώς  γγλφό θωντν πσττυόμν των θών. Ο Αθηνί κτ

κήμνσν τυς πστλμνυς πό ν βθ, νώ  Σπττς τυς ξν 

σ ν πηγδ γ ν πυν πό κί «χώμ κ νό» (Ηόδ. �.�33).

Η πδση υτή γ την πστλή κηκων πό τν Δί σήμ μφσβη

τίτ πό πλλς υνητς κ γνκ θωίτ μτγνστη πνόηση. Εφ’ 

όσν νφτ μόν πό τν Ηόδτ, χ πδθί στη δθση τυ χίυ 

στγφυ ν κτγφ πδόσς πυ πσδίδυν στ γγνότ δμ

τκή χ�. Είτ πστλησν, όμως, κήυκς ή όχ, τ ββ ίν, ότ υπήχν 

πόλς πυ ήτν πόθυμς ν δχθν χωίς ντίστση την πσκή κυχί, 

νώ η Αθήν κ η Σπτη ήτν τμς ν την ντκσυν.

Κτ συνπ, ότν  Πσς πλησίζν πκίνδυν την Αττκή,  Αθηνί, ν 

κ τμκτημν, ξκίνησν τς δβυλσς γ τν τόπ ντμτώπσής τυς. 

Ενώ κόμη  πσκός σττός πλκσ την Ετ, η κκλησί τυ δήμυ π

φσσ ν στίλ βήθ, πχωώντς χκ τυς 4.000 Αθηνίυς κληχυς 

της Χλκίδς. Δν μπσ όμως, ξίσυ κλ ν πφσίσ πώς θ μυνθί η 

ίδ η πόλη. Ο πσσότ, πησμν πό τς φήμς γ την σχ τυ πσκ 

σττ, πίστυν ότ ππ ν γνώσυν την μυν τυς μσ στην Αθήν κ 

� Βλ. νδκτκ Bury & Meiggs, ό.π., 24�.
� Bengtson, H., ό.π., �5�.
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ν πμνυν κί την λυση των Πσών. Τ πβλήμτ πυ ίχν ν ντμτω

πίσυν σ υτή την πίπτωση ήτν, σ γνκς γμμς, τί: η νπκής μυν 

της πόλης, η πί δν δθτ κνή χωση γ την πστσί της σ πίπτωση 

πλκίς, η λλψη σχυ στόλυ, πυ θ πσττυ τ πλ της Αττκής κ, 

τλς, η ππτη δση της φλτυννκής μίδς, πυ θ μπσ ν συμπξ 

μ τυς Πσς γ την πκτστση τυ Ιππί στην ξυσί.

Στην τλκή πόφση των Αθηνίων κθστκός ήτν  όλς τυ Μλτδη, 

τυ μόνυ πυ πμν ότ δν ππ ν μίνυν στην πόλη λλ ν κνηθν 

πς τ Μθών. λλωστ, ήτν κ  π κτλληλς γ ν ντμτωπίσ τυς 

Πσς, γτί γνώζ όσ κνίς λλς την τκτκή τυς, τς δυντότητς κ τς 

δυνμίς της πτξής τυς κ τν τόπ νγς τυς. Είχ δ τν πσκό 

σττό σ δση, φ συμμτίχ μζί τυ στην κσττί τυ Δίυ κτ 

των Σκυθών. Μπσ, πμνως, ν πβλψ ότ  Δτης δν θ δκνδνυ 

κλ την πόβση στ Φλη, όπυ θ ήτν κτθμνς σ όλη τη δνμη 

των Αθηνίων (ίσως κ των Σπττών) κ θ δτχ τν κίνδυν της λκλη

ωτκής κτστφής. Επίσης, γνώζ ότ  δυντότητς τυ θηνκ σττ 

ήτν ττς πυ πτπν τη σγκυσή τυ μ τυς Πσς κ την πκτησή 

τυ υπό συνθήκς στ πδί της μχης. Κυίως, όμως, πίστυ ότ μ την ξδ πό 

την πόλη θ νσχυότν τ ηθκό όσων κτκσν στς γτκς πχς τυ 

Μθών κ ίσως πτπντν πό τ ν συνδμυν τν Ιππί, νώ πλλη

λ θ πζότν η υτππίθηση των Πσών, βλπντς ότ  Αθηνί ίχν 

την τόλμη ν τυς ντμτωπίσυν μ τόσ μκή δνμη (Νπως, Μιτιδης 4)8.

Έτσ η κκλησί τυ δήμυ πφσσ τν φδσμό τυ σττ μ τόφμ 

κ τη μτκίνησή τυ στ Μθών. «Δν ξν» ίν η φση πυ χκτηστ

κ νφότν στ ψήφσμ υτό, τ πί μνημν  Ασττλης πδίδντς 

τ πκλστκ στ Μλτδη (Ρητορική, �4��). Δτχθηκ γνκή πσττυση 

των Αθηνίων, στην πί συμμτίχν γ πώτη φ κ  δλ, πυ γ τ 

λόγ υτό πλυθώθηκν9. Αν κ  κβίς ημμηνίς των γγνότων δν 

μπν ν τυτσθν μ τ σημν δδμν μ κίβ, η πόφση τυ πλ

μυ ππ ν συμπίπτ μ την �η μ τυ μήν Βηδμών της Αθήνς, γτή 

της Ατμδς Αγτς. Στ πόμν χόν, μλστ,  Αθηνί θυσίζν στη 

θ μί κτσίκ γ κθ νκό Πση, πθνώς ως τμ τυ ίδυ τυ Μλτδη ή 

τυ πλμχυ Κλλίμχυ, όπως δηγντ  χί συγγφίς�0. 

Πλληλ,  Αθηνί στλν μσως γγλφόυς γ ν δπήσυν τς 

λλς πόλς κ ν ζητήσυν βήθ. Μ τ ίδ ίτημ στλν τν ημδόμ Φ

δππίδη κ στη Σπτη, τη σπυδότη σττωτκή δνμη τυ λληνκ κόσμυ 

κίνη την πίδ. Ο Ηόδτς (�.�05�0�) νφ ότ  Φδππίδης κτόθωσ 

ν δνσ την πόστση μχ τη Σπτη μόλς σ δ ημς. Εκί πυσστηκ 

στυς χντς κ ίπ: «Λκδμόν,  Αθηνί σς πκλν ν τυς στίλτ 

8 Στνχυ, Ο Μαραθών, 9�98.
9 Αντίστχη πόφση μ υτή τυ Μλτδη λβ γότ, τ �4� π.Χ. κ  Δίς, σττηγός της 

Αχκής Συμπλτίς, όπως μτυί  Πυσνίς (�.�5.�).
�0 Hammond, ό.π., 2��. Πτκς, ό.π., 2�. Στνχυ, Ο Μαραθών, 9�. 
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βήθ κ ν μην φήστ ν πσ στη δυλί των ββων πόλη χόττη της 

Ελλδς, γτί η Ετ χ υπδυλωθί κ η Ελλδ χσ ξόλγη πόλη κ γν 

σθνστη». Ο Σπττς, όμως, ν κ πφσσν ν στίλυν σττό, δήλωσν 

ότ δν μπσν ν τ πξυν μσως, γτί ήτν η ντη ημ τυ μήν κ δν 

τυς πτπότν πό τ νόμ ν πμκνυν σττό πό την πόλη τυς πν πό 

την πνσλην, δηλδή πν πό την �5η ημ τυ μήν. Η μόνη πίπτωση πυ ίσχυ 

υτό στη Σπτη ήτν στη γτή των Κνίων, μς πό τς σπυδότς γτς 

της πόλης, πυ ήτν φωμνη στν Απόλλων.

Από πλλς μλτητς η στση υτή της Σπτης μφσβητίτ γ την λκί

ν της κ μηντ ως νηση της πόλης ν βηθήσ την Αθήν. Π’ όλ 

υτ, ίν γγνός, ότ  Σπττς δν νήθηκν ν στίλυν σττό, πβ

λν μόν τν πσμό τυς ως πς τ χόν πυ θ τν στλνν. Π πθνή 

κ κτ ληθφνής πβλλ η τλγί πυ δίν  Πλτων, ότ δηλδή  

Σπττς ήτν πσχλημν μ την ξγση των λώτων στη Μσσηνί κ 

γ υτό τ λόγ δν ήθλν ν μπλξυν λλ τ σττό τυς (Νόμοι 3.�98e). 

Εξ λλυ, σπυσν ν φθσυν στην Αθήν, μσως μτ την πνσλην��.

�� Bengtson, ό.π., 248, σημ. 34. 

Σχεδιαστική αναπαράσταση σκηνής μάχης που κοσμεί μελανόμορφη λήκυθο του 
490-480 π.Χ. Χαρακτηριστική είναι η αναλογία των δυνάμεων: ένας Αθηναίος οπλί-
της σε αντιπαράθεση με τρεις Πέρσες τοξότες και μεγάλο αριθμό βελών. Αθήνα, 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Η μάχη του Μαραθώνα. Ιστορία και θρύλος).
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 δυναΜεσ κα τα σχεδα τν περσν

Ο κβής θμός των Πσών πυ λβν μς στην κσττί τυ 490 

π.Χ. δν μς ίν γνωστός. Ο χίς πηγς νφυν δφς κδχς, πυ 

συνήθως χκτηίζντ πό υπβλή, πθνόττ γ ν τνίσυν πσσότ

 τη σημσί της νίκης. Ο Ηόδτς (�.95) νφ μόν ότ «συγκντώθηκ 

σττός πλς κ κλ ξπλσμνς» κ ότ στην κσττί συμμτίχν �00 

πλί. Ο Λυσίς κ  Πλτων νφυν 500.000 νδς,  Ιυστίνς �00.000, 

 Πυσνίς κ  Πλτχς 300.000,  Σμωνίδης 200.000 κ  Κνήλς 

Νπως 500 πλί, 200.000 πζκό κ �0.000 ππκό. Σγχν υνητς χυν 

πσπθήσ ν υπλγίσυν τν θμό των Πσών μ βση την πθνή χωη

τκότητ κθ πλίυ, πλμκ ή πλτγωγ, τ πτμν πλήωμ τυ, 

τν θμό σττωτών κ ζώων πυ θ μπσ ν μτφ, τ βηθητκό 

πσωπκό πυ κλυθσ τ σττό, τη δνμη των νδών πυ θ πμ

νν στς πχς πυ υπτχθηκν μχ τ Μθών λλ κ τη δυντότητ 

μτφς χμλώτων πίσω στην Πσί. Ο υπλγσμί υτί κτλήγυν σ 

θμς πλ μκότυς πό υτς πυ νφντ στς χίς πηγς,  

πί, ωστόσ, φίνντ κτ λγκί κ γ την κβση της μχης, κθώς 

μ δνμη υπβλκ μγλτη θμητκ πό υτή των Αθηνίων θ ίχ 

μί δηγήσ σ υπκσμό τυς�2.

Στν πσκό σττό συμμτίχν σττώτς πό όλ τ υπτλή στ Δί κτη. 

Σημντκή θση κτίχν  Μήδ κ  Σκς, πίλκτ σώμτ κλ κπδυμνων 

νδών κ, κυίως,  «θντ», η πσωπκή φυ τυ βσλ. Ο Σκς ήτν 

σκυθκό φλ, πίφημ ππίς, πλσμν μ τόξ, γχίδ κ πλκς�3. Η πτυχί 

τυ πσκ σττ στ πδί της μχης βσζότν κυίως στη δση τυ ππκ 

κ των τξτών, δίτ σ ππτώσς μγλων κτσων κ πστσων μτξ 

των ντπλων. Ο τξότς ήτν κνόττ κ κβσττ κ πληττν τν ντίπλ 

μ βχή πό βλη, ήτν, όμως, λφ πλσμν κ ντλώς κτλληλ γ μχη 

�2 Όπως πκπτ πό τη μλτη της ββλγφίς,  πσσότ σγχν στκί υθτν 
την πψη ότ  σττός πυ λβ μς στη σγκυση δν ξπνσ τυς 25.000 νδς. πχυν 
πλλς κόμη πόψς κ χυν κτγφί πλλί δφτκί θμί, πυ κυμίνντ πό �2.000 
ως �0.000, νλγ μ την υπόθση πυ υθτί κθ υνητής κυίως γ τν θμό κ τ ίδς 
των πλίων κ νλγ μ τ πλληλ πυ χησμπί πό λλς πσκς κσττίς. Ωστόσ, 
 κλτ τκμηωμν υπλγσμί κτλήγυν ότ πό την Κλκί ξκίνησν 20.000 ως 30.000 
σττώτς κ πίπυ �.000 λγ μ τυς ππίς τυς. Από υτό τν θμό ππ ν φθν  
πώλς στς πχήσς στ Αγί πν πό τ Μθών, κθώς κ  φυς πυ θ τπθτήθηκν 
στς κτκτημνς πχς. Αν συνυπλγστί ότ ν μγλ μς τυ πσκ πζκ κ ππκ 
ήτν κόμη πσχλημν στην Ετ ή τμζότν ν ππλσ γ τ Φλη, τότ η δνμη των 
Πσών πυ λβ μς στη μχη τυ Μθών δν ππ ν ξπνσ τν θμό των 25.000. Ο 
θμός υτός, ββ, ντστχί στη μχμη δνμη των Πσών κ όχ στ σνλ των νθώπων πυ 
συμμτίχν στην κσττί, κθώς  νδς πυ πτλσν τ πληώμτ των πλίων κ χησμ
πντν ως βηθητκό πσωπκό ππ ν ήτν πίσης πλλί σ θμό κ υπλγίζντ λλτ 
σ μκς χλδς κ λλτ σ υπδπλσυς πό τυς σττώτς. Γ μ σνψη των πόψων μ 
τη σχτκή ββλγφί βλ. Hammond, ό.π., 202203. Bengtson, ό.π., �5�. Στνχυ, Ο Μαραθών, 95 
κ Η μχη του Μαραθώνα. στορα και θρος, 58. Επίσης, Η.Τ. Wallinga, Ships and Sea-power Before the 
Great Persian War: The Ancestry of the Ancient Trireme, Brill�993, �3��39. L.C. Stecchini, The Persian Wars 
(http://www. metrum.org).  

�3 Shrimpton, “The Persian Cavalry at Marathon”, 2930, όπυ υπστηίζτ ότ ίσως  Σκς πυ ν
φ  Ηόδτς ήτν τ πίφημ ππκό, πυ πλίπ γνκ στην πγφή της μχης.
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κ τυ συστδην, γ’ υτό κ  Έλληνς κ, δίτ  Σπττς, τυς υπτμ

σν�4. Στην πτξή τυς  Πσς συνήθως τπθτσν τ σχυότ τμήμτ 

τυς στ κντ κ τυς λγότ ξόμχυς πλμστς, κίνυς πυ πχντν 

πό τυς υπτλίς, στ κ. Τ ππκό σπν χότν σ π’ υθίς σγκυση μ 

πυκνή πτξη χθκ πζκ, μπσ όμως ν τ ξυδτώσ μ βλη κ 

δότ, λλ πό πόστση κ χωίς ν μπλκτ στη δση τυ πσκ πζκ. 

Τ ππκό συνήθως υπστήζ τ κ της δκής τυ πτξης πζκ κ πσπ

θσ ν πλήξ κυίως τη δξ, κλυπτη πλυ των ντπλων�5.

Μ υτή τη σνθση κ μ υτή την πλμκή τκτκή φθσν  Πσς 

στ Μθών. Ο στόλς τυς, μ όλη τη δνμή τυ ή μ μόν ν μς της, 

γκυβόλησ στην πλί τυ Σχν, στην πχή μτ τ λς ως τς κβ

λς τυ Χδυ. Εκί πμνν τ πλί γ ν μπν ν πββσθν σ 

υτ  νδς κ ν χυν κλη υπχώηση πό τη θλσσ σ πίπτωση 

πτυχίς. Τ πσκό σττόπδ ήτν πθνόττ δυτκ τυ μτς τυ 

Χδυ, στην πχή της Μσσπίτσσς, νμσ στ μ κ στ λς, 

σ μκή πόστση πό τ πλί��. 

Σχτκ μ τ γνκότ σχδ δσης των Πσών στην Αττκή χυν κφ

σθί δφς πόψς. Μί κδχή ίν ότ θ πσυν τυς Αθηνίυς στ 

Μθών, δηλδή κτός της πόλης τυς, θ τυς νκσν κί, κ πτ θ 

πχωσν πς τ Φλη κ την νυπσπστη πόλη μ τ σττό κ 

τ στόλ τυς. Σμφων μ λλη κδχή,  πσκός σττός θ μν στ Μ

θών γ ν πλμήσ μ τυς Αθηνίυς, νώ μόν τ ππκό μ τ στόλ 

θ κνντν πς την Αθήν, την πί θ κτλμβνν μ τη συνδμή των 

πδών τυ Ιππί. πχ κ η πψη ότ στ Μθών φθσ μς μόν 

τυ πσκ σττ, μ τν Δτη, νώ  Ατφνης κόμη πλκσ την 

Ετ, μ μγλ μς τυ σττ κ σχδόν μ λόκλη τ ππκό κ τ 

στόλ. Σκπός υτής της κίνησης ήτν ν ππσντλστν  Αθηνί κ 

ν κθηλωθν στ Μθών, μχ ν συννωθν τ δ τμήμτ τυ πσ

κ σττ κ ν κτυθυνθν πς τ Φλη γ ν πτθν στην Αθήν, 

πυ ήτν κ  τλκός στόχς της κσττίς. Αυτή η κδχή ξηγί κλτ 

κ την κθυστηση της σγκυσης μτξ των δ ντπλων, η πί δν 

μπί κλ ν δκλγηθί δφτκ, δδμνυ ότ νς μπς στ

τηγός σν τν Δτη δν θ φην δνπημν τ σττό τυ γ μς χωίς 

λόγ κ θ πτμσ ν πσπσ τη σγκυση ώστ ν μην ντμτωπίσ 

τυς πνίσχυυς Σπττς,  πί νμνντν πό μ σ μ��. 

�4 πλγίζτ ότ τ μγστ βληνκς των τόξων ήτν 300 μ. κ ότ νς κλός τξότης χν πντ 
βλη ν λπτό. Τόσ βλη πίπυ δχότν ν ττγωνκό μτ  ντίπλς, θωητκ, δηλδή, ήτν 
δντ ν δπσ κνίς τη βλλόμνη ζώνη. Βλ. Χ. Γγννης, «Μθών 490 π.Χ.», ντ. πό τ 
πδκό Φθιώτις τχ. �, Αθήν �95�, 8.

�5 Hammond, ό.π., 20�208. Shrimpton, ό.π., 3235. Goette & Weber, Marathon, 53. Γ. Στθκόπυλς, 
«Ο δ κόσμ», Η μχη του Μαραθώνα. στορα και θρος, 2830.

�� Στνχυ, Ο Μαραθών, 95. Σμφων μ λλη πψη, ίσως βσκότν π βό, κντ στη Μ
κί πηγή, θση πυ θ πίχ φθν νό λλ κ τν λγχ των δών πς τη βό κτή της 
Αττκής, πό όπυ γνότν η πκνωνί μ την Εβ. Βλ. Hammond, ό.π., 203204. 

�� Hammond, ό.π., 20�208. Στνχυ, Ο Μαραθών, �00�0�. 
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τ σχεδ τν αθΗναν

Ο Αθηνί, πό την λλη πλυ, ήτν πλ λγότ θμητκ κ δν 

δθτν ππκό. Συνλκ ππ ν πσττθηκν �0.000 νδς, ν λβυμ 

υπ’ όψη ότ κθ φυλή συμμτίχ στην πτξη της φλγγς μ �.000 νδς. 

πλγίζτ ότ  �.000 ππ ν πμνν στην πόλη γ τη φλξή της, κ 

ότ στ Μθών μτκνήθηκν  9.000. Σ υτς πστθηκν κ �.000 

σττώτς πό τς Πλτς, τη μόνη λληνκή πόλη πυ στλ σττό στ Μ

θών σ βήθ των Αθηνίων (Ηόδ. �.�08, Νπως, Μιτιδης 5)�8. 

Ο Αθηνί ίχν σττπδσ στ τμνς τυ Ηκλή (Ηόδ. �.�08), 

πυ βσκότν πθνόττ στην πχή πυ σήμ νμζτ Βλί, στ 

βό ό τυ μκ λυς της Μπξίζς. Εκί μπσν κυίως ν λγ

χυν τ δόμ πς την Αθήν μσω της Πλλήνης, τ μνδκό πυ θ ήτν 

σ θση ν κλυθήσυν  πλυθμ Πσς, δίως μζί μ τ ππκό τυς, 

δ ξης πς την Αθήν�9. Ο ίδ  Αθηνί ίν πθνότ ότ δν ίχν 

λθ πό υτό τ δόμ λλ πό τν π σντμ, τν νό, μσω τυ π

σμτς της Πντλης20. 

Τν θηνκό σττό πτλσ η φλγγ,  πλίτς της πίς ήτν όλ 

�8 Hammond, ό.π., 20�. Στνχυ, Ο Μαραθών, 9899. 
�9 Πτκς, ό.π., 5052. Στνχυ, Ο Μαραθών, 9899.
20 Hammond, ό.π., 205. Στνχυ, Ο Μαραθών, 98.

Παράσταση με φάλαγγες οπλιτών σε σύγκρουση. Πρωτοκορινθιακή όλπη. 
Περ. 640 π.Χ. Ρώμη, Villa Giulia (Goette & Weber, Marathon).
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κλ κπδυμν κ πθχημν κ δθτν β μυντκό κ πθτκό 

πλσμό, πυ τυς κθστσ σχυς στη μχη σώμ μ σώμ. Βσκό τυς όπλ 

ήτν η σπίδ, τ «όπλν», στην πί φίλτ κ η νμσί «πλτκή φλγγ». 

Φσν κνς, κνημίδς κ θώκ κ κτσν δόυ κ ξίφς. Ο βς 

υτός πλσμός πσφ μν πστσί, λλ πφ σβς πσμς 

στς κνήσς τυς κ πτσ μγλη ντχή κτ τη μχη2�. Ωστόσ, ίν πλ 

πθνό την πίδ της μχης ν ίχ ήδη κθωθί  λνθώκς, πυ ήτν 

κτσκυσμνς πό πλληλς στώσς υφσμτς ή δμτς, ήτν ξίσυ 

πτλσμτκός μ τ μτλλκό λλ πλ π λφς, γγνός πυ δν στυς 

σττώτς μγλτη υλξί κ σθητ λγότ βς22. 

Κθστκή γ τη συνχή της φλγγς ήτν η σπίδ, την πί κτσ 

κθ πλμστής μ τ στό χ, σ συγκκμνη πόστση πό τ δπλνό 

τυ. Στην πγμτκότητ, πδή η δξ πλυ όλων ήτν κλυπτη, πστ

τυότν πό την σπίδ τυ δπλν τυς, τσ, όλ φόντζν ν την την 

πτξη κ ν μη δσπώντ. Η δτξη της φλγγς στη μχη ήτν υστη

 πσδσμνη σ τί μη: δξιόν, μσον κ υώνυμον. Στ δξό μς 

τπθτντν κτ πδση  χηγί τυ σττ. πήχ, ββ, κ  

κθ πκτκός λόγς γ τν πί συνβν υτό: κθώς η δξ πλυ της 

φλγγς ήτν κλυπτη, όλη η πτξη τν ν κνίτ λξ, πσπθώντς 

ν πσττσ την υλωτη πλυ της. Έτσ,  χηγός, πυ ήτν στη δξ 

πλυ, νλμβν ν τηί στθή πί.

Ο τόπς πυ νγσ η φλγγ ήτν πίσης πλ συγκκμνς. Μπ

σ ν ντμτωπίσ τν χθό μόν μτωπκ κ πχωσ μπός σν 

ν σώμ, μ πυκνή πτξη κ υθμκό βημτσμό. Ο φσς νγς της 

φλγγς κτ τη συμπλκή ήτν τς: Αχκ  δορατισμός, στν πί συμμ

τίχν  πώτς σς σττωτών, πυ κτσν τ δότ τυς στμμν 

πς τν ντίπλ, νώ  υπόλπς τ κτσν όθ, γ ν μη τυμτί

συν τυς ππυμνυς. Αυτό γνότν σ βθς τσσων σών, δηλδή 

όσ φθν τ μήκς τυ δότς, μ τ δότ της τττης σς ν μην 

πξχυν πό την πτξη. Ακλυθσ  θισμός, δηλδή η πίση πυ 

σκσν  πίσω σς της πτξης στς μπστνς, πτπντς πθνή 

δσπσή τυς κ ωθώντς τν χθό μ δνμη πς τ πίσω. Η τλκή φση 

νγς της φλγγς κ  τλκός της στόχς ήτν η παρρρηξις, δηλδή η 

δσπση της ντίπλης πλυς κ η κκλωσή της. Κθστκή γ την πτυ

χί της φλγγς ήτν η τήηση της συνχής της. Έππ ν υπχ πόλυτς 

συντνσμός κνήσων των πλτών, πθχί κ υτσυγκτηση, πγντς 

πυ θ τυς πτπν ν πτίθντ ή ν υπχων συγχνσμν κ χωίς 

τν κίνδυν δημυγίς ήγμτς στην πτξη ή της πκπής κπυ πό 

τ τμήμτ της. Γ τ λόγ υτό υπήχ πόλυτη σότητ μτξ τυς, κθώς 

2� Η μγστη ντχή στ τξμ μ τχτητ 8�2 χλ. μ ττ πνπλί υπλγίζτ σ �82 μτ. 
Βλ. Στνχυ, Ο πόμος στην αρχαα Εδα, �2�3.

22 Στνχυ, Ο πόμος στην αρχαα Εδα, 4852. Η χήση τυ λνθώκ θωίτ κθστκή 
δκ γ την πόστση πυ δνυσν τχντς  Αθηνί στη μχη τυ Μθών.
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κ λληλγγη τυ κθνός μ τ δπλνό τυ. Γ τν ίδ λόγ  πλίτς της 

φλγγς πτ δν πβνν σ κτδίωξη τυ ντπλυ ή σ πδήπτ 

λλη υθόμητη κίνηση. Ο τόπς κίνησής τυς ήτν πσχδσμνς κ π

συμφωνημνς κθώς δν υπήχ δυντότητ πκλθησης της πίς 

της μχης κ νπσμγής τυ σχδίυ, τ κ πφή τυ σττηγ πυ 

βσκότν στ δξό κ μ τ υπόλπ τμήμτ της πτξης23.

Η φλγγ, πμνως, μπσ κλ ν υπνκήσ τ λφ πλσμν 

πσκό πζκό, ν  Αθηνί κτόθωνν ν φθσυν μχ την πώτη γμμή 

της πσκής πτξης. Κθστκός, σ υτή την πίπτωση, υπήξ κ πλ 

 όλς τυ Μλτδη. Σ υτόν φίλτ, σμφων μ την χί πδση, 

όλ τ σχδ δσης τυ θηνκ σττ. Βσκή πδίωξη τυ Αθηνίυ 

σττηγ ήτν ν πωθήσ τη φλγγ λώβητη κντ στυς Πσς κ 

ν τυς υπχώσ σ μχη σώμ μ σώμ. Γ ν τ πτχ υτό ππ ν 

λχστπήσ τη δση τυ ππκ κ ν πφγ τ βλη των τξτών 

μχ ν πχωήσ κτ  θηνκός σττός κ ν κλψ μ σφλ 

την πόστση μτξ των δ ντπλων. Τη μθδ πυ χησμπίησ γ ν 

πφγ πθνή πλυκόπηση τυ ππκ, μς πδίδ μόν  Κνήλς 

Νπως πό τυς χίυς συγγφίς, λλ όχ μ σφήν. Αφήν ν ννηθί 

ότ  Αθηνί ίχν σττπδσ νμσ σ δντ ή ότ κτσκσν ν 

ίδς φχτη ή μπδίυ πό σκόπ κμμν δντ, πυ θ μπόδζν την 

κίνηση τυ πσκ ππκ στην κλυπτη πλυ τυ θηνκ σττ η 

λλη πλυ πσττυότν πό τυς λόφυς (Νπως, Μιτιδης 5)24. 

Γ ν πφγ τς μγλς πώλς πό τ πλυθμ πσκ βλη, π

βλψ ότ  Αθηνί ππ ν δνσυν μ μγλη τχτητ την πόστση 

πυ συνππτ μ τ βληνκς των τξτών. Τλς, πκμνυ ν ντμτωπίσ 

την θμητκή υπχή των Πσών υθτησ μί κόμη κντμί: νπτυξ 

σ πλτς την πτξη της φλγγς, μώνντς τ βθς της στ κντ. Ο 

Πσς νπτσσντν σ μτωπ μήκυς �.�00 μ., πμνως,  Αθηνί ππ 

ή ν νπτυχθν σ ίσ μήκς μ μκό βθς, πότ κλ μπσν ν κ

τβληθν, ή ν νπτυχθν, όπως συνήθως, σ βθς κτώ σών, πότ τ 

μτωπό τυς ήτν μκότ κ τ κ τυς γίνντν υλωτ. Έτσ,  Μλτδης 

πδυνμωσ τ κντ, φήνντς μόν δ φυλς, μ βθς μόν τσσων 

νδών, πκμνυ ν χ μτωπ πίπυ 500 μτων. Στ κ ίχ νπτ

ξ πό τσσς φυλς μ τ βθς των κτώ νδών, πίσης μ πλτς μτώπυ 

πό 500 μ. πίπυ. Αστ νπτυξ κ τυς Πλτίς μ βθς πίσης κτώ 

νδών. Μ τν τόπ υτό θ μπσ ν κμψ τυς Πσς στ πλυ, πυ 

ήτν τ δντ σημί τυς, κ ν τυς φήσ ν πωθηθν στ κντ, όπυ 

ήτν νμφίβλ σχυότ. Τ κίσμ σημί π ήτν ν ντξ τ κντ 

των Αθηνίων κτ την υπχώησή τυ πκμνυ ν πτψ στ κ ν 

πωθηθν πίσω πό τ πσκό κντ κ ν τ κυκλώσυν. 

23 Γ τη φλγγ γνκ βλ. Δπστς, ό.π., 2022. Στνχυ, Ο πόμος στην αρχαα Εδα, �2 κ.ξ.
24 Shrimpton, ό.π., 2�22, σημ. 5. Hammond, ό.π., 2�32�4.
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Η αναΜνΗ πρν απ τΗ ΜαχΗ

Σμφων μ τς χίς πηγς κ τυς υπλγσμς των σγχνων υνητών, 

 δ ντίπλ πμνν πτγμν στην πδδ τυ Μθών γ πτ 

ή κτώ ημς. Στ δστημ υτό πβνν σ κβλσμς λλ κνίς πό 

τυς δ δν πν την πωτβυλί της σγκυσης. Ο Πσς πθνόττ πί

μνν την λυση των υπόλπων δυνμών τυς πό την Ετ ώστ ν κνηθν 

πς τ Φλη κ την Αθήν, νώ  Αθηνί ήλπζν στην φξη των Σπττών, 

χντς πκλίσ τ δόμ πυ δηγσ μσω της Πλλήνης στην πόλη τυς. Τ 

πλνκτημ της νμνής ήτν σφώς μ τ μς των Αθηνίων25.

Η σημντκή δφ των δυνμων των δ ντπλων σ συνδυσμό μ την 

πυσί των Σπττών πκλσ δχγνωμί μτξ των Αθηνίων σττηγών 

σχτκ μ τ ν ππ ν πμνυν τη σπττκή βήθ ή ν δσυν μόν 

τυς. Η κτστση ππ ν γν π πστκή, ότν φθσν τ ν γ την πτώση 

της Ετς κ η πλή κτ της Αθήνς γνότν μσότη. Σ κίνυς πυ πί

στυν ότ ππ ν πφσίσυν ν συγκυστν μ τυς Πσς ήτν κ πλ  

Μλτδης. Όπως μς πδίδ  Ηόδτς, πσπθησ  ίδς ν πστστί 

τν πλμχ Κλλίμχ, λγντς τυ τ κόλυθ λόγ: «Από σν ξττ 

τώ Κλλίμχ, ή ν υπδυλώσς την Αθήν ή ν ξσφλίσς την λυθί της 

κ ν φήσς γ τν υτό συ, φ’ όσ ζυν νθωπ, ωνί νμνηση, πυ τ 

 Αμόδς κ  Αστγίτων δν φησν. Γτί τώ  Αθηνί δτχυν τ 

μγλτ κίνδυν πυ ντμτώπσν πτ πό την ίδυσή τυς. Αν υπκψυν 

στυς Μήδυς ίν κθσμν τ θ πθυν, ότν πδθν στν Ιππί. Εν 

όμως σωθί, η πόλς υτή δντ ν γίν η πώτη νμσ στς λληνκς πόλς. Πώς 

25 Στνχυ, Ο Μαραθών, �00�0�.

Οι φάσεις της μάχης του Μαραθώνα (Η μάχη του Μαραθώνα. Ιστορία και θρύλος).
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μπί ν γίν υτό κ πώς κβώς πό σν ξττ η πόφση των πγμ

των, χμ τώ ν συ ξηγήσω. Ο δκς μς γνώμς των σττηγών, πυ ίμστ 

δκ, χυν δχστί κ λλ πμνυν ν γίν η μχη, νώ λλ όχ. Αν μν δν 

συγκυσθμ μ τυς χθς, φβμ μήπως μγλη δχόν πσ νμσ 

μς κ κλνίσ τ φνήμτ των Αθηνίων κ μηδίσυν. Αν όμως συμπλκμ 

μ τυς χθς πτ κόμη γννηθί στ νυ των Αθηνίων κπ κκή σκψη, 

ίν δυντό, ν  θί ίν μόληπτ, ν υπσχσυμ στη μχη. Όλ λπόν 

υτ τώ σ σν πόκντ κ πό σν ξτώντ. Γτί ν σ τχθίς μ τη 

δκή μυ γνώμη, τότ η πτίδ συ θ ίν λθη κ η πώτη πόλη στην Ελλδ. 

Αν όμως πτμήσς τη γνώμη κίνων πυ μ σπυδή πτπυν τη σγκυση 

μ τυς χθς, θ χς τ ντίθτ πό τ γθ πυ πίθμησ». Ο Κλλίμχς 

τλκ συμφώνησ μ τ Μλτδη. Η γνώμη τυ πλμχυ, στη συγκκμνη π

ίπτωση, ίχ δίτη βτητ, φ κν, υσστκ, τη δξγωγή της μχης, 

τη στγμή πυ τν ν πκτήσ η ντίθτη πψη (Ηόδ. �.�09��0).

Αφ υπίσχυσ η γνώμη τυ Μλτδη γ την μση σγκυση μ τυς 

Πσς, όσ πό τυς σττηγς ίχν την ίδ πψη τυ πχωσν την 

χηγί τυ σττ, κθ φ πυ χότν η σ τυς, κθώς η θηνκή 

νμθσί πβλπ ότ κθ μ την χσττηγί ίχ νς πό τυς στ

τηγς κ πτπής. Πώτς δωσ τ πδγμ  Αστίδης, πυ σμφω

ν μ τν Πλτχ ήτν  δτς μτξ των Αθηνίων στη δόξ κ στη 

δνμη μτ τν Μλτδη (Πλτ., ριστδης 5.�2). Ωστόσ,  Μλτδης νώ 

δχότν την χηγί κθ φ, πίμν ως την ημ της δκής τυ σς 

πκμνυ ν πγμτπήσ την πίθση (Ηόδ. �.��0)2�.

2� Bury & Meiggs, ό.π., 24�. Στνχυ, Ο Μαραθών, �0�.
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Η συγκρυσΗ

Η πωτβυλί της πίθσης φίντ ότ ήτν των Αθηνίων2�. Η τλγί 

γ την κίνηση υτή πδίδτ πό ν βυζντνό κίμν, τ λξκό τυ Συίδ, 

σμφων μ τ πί, τη νχτ πν πό τη μχη, μκί Έλληνς πό την Ιωνί, 

πυ υπητσν στν πσκό σττό ως υπτλίς, φθσν στ σττόπδ 

των Αθηνίων κ τυς φν ν μήνυμ πυ μν πμώδς: «Χωίς ππίς». 

Πγμτ, τ πσκό ππκό φίντ ότ ίχ πμκυνθί πό τ πδί της μχης, 

 συγγφς, όμως, τυ κμνυ δν ξηγί γ π λόγ, νώ τ  Ηόδτς 

νφ τίπτ γ τ ππκό στ Μθών, π τ γγνός ότ πκλυθί 

τς κνήσς τυ μ λπτμ σ λλς ππτώσς28. Τ ώτημ ξ

κλυθί ν πσχλί την υν σήμ κ χυν δτυπωθί 

πλλς κ δφτκς πόψς, όπως ότ  Ηόδτς δν νφ

 τ ππκό γτί η πυσί τυ ήτν υτνόητη ή ότ  ππίς 

ίχν πμκν τ λγ γ ν νπυθν κτ τη 

δκ της νχτς. Είν, όμως, πλ πθνό ότ τ ππκό 

ίχ ήδη χίσ ν πββζτ στ πλί πκμνυ 

ν κτυθυνθί πς τ Φλη. Μ υτό τν τόπ 

ξηγντ κ δ πληφίς πυ πδίδντ πό 

τς χίς πηγς κ δημυγν ωτημτκ: τ ότ  

Πσς ππλυσν μ μγλη τχτητ σ κτστση π

νκ, νώ η πβίβση τυ ππκ στ πλί ίν 

δδκσί πυ πτί κτό χόν, λλ κ 

τ ότ  Αθηνί κτλβν μόν πτ πό 

τ πλί τυς κ φησν τς κτντδς 

λλων ν φγυν29. 

Ανξτητ, όμως, πό τυς λόγυς γ 

τυς πίυς τ ππκό των Πσών ίχ 

πμκυνθί πό τ πδί της μχης κ 

πό τ ν στ Μθών βσκότν τ σ

νλ τυ πσκ σττ κ τυ στόλυ 

ή μόν ν μς τυ, η τστ πτυχί 

τυ Μλτδη ήτν ότ πόλβ ν ντληφθί 

την κτστση κ φνδίσ τυς ντπλυς 

τυ. Αμσως μόλς  ωνί ήτν υνκί,  

Αθηνί ξκίνησν την πίθσή τυς (Ηόδ. �.��2). 

τν πτγμν στ δυτκό μς τυ πδίυ, χ

ντς πίσω τυς τ Αγλίκ, νώ  Πσς στ πδνό 

μς, ντλκ τυ τμβυ, νμσ στ Μγλ 

Έλς, τ Στυκκ κ τη θλσσ. Η σγκυση 

2� πχ κ η πψη πυ υπστηίζυν κτί μλτητς, ότ η πίθση γν πώτ πό τυς Π
σς. Βλ. Bengtson, ό.π., �5�. Πτκς, ό.π., �2.

28 Τλυτί φ πυ νφτ τ ππκό στν Ηόδτ σ σχση μ τς πχήσς των Πσών 
ίν κτ την πβίβσή τυ πό τ πλί γ την πλκί της Ετς (Ηόδ. �.�0�).

29 Shrimpton, ό.π., 202�, 3�. Hammond, ό.π., 2�4, 24�248. Στνχυ, Ο Μαραθών, ��0��2.
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πγμτπήθηκ κπυ νμσ στη Βλί, στ Βν κ στ Πλσ, νότ 

τυ Χδυ, στην πχή τυ τμβυ30.

Η πτξη της θηνκής φλγγς γν σμφων μ τ σχδ: στ δξό 

κ την τμητκή θση κτίχ  πλμχς Κλλίμχς, όπως όζ  νόμς, 

κ κλυθσν  φυλς μ την θμητκή τυς σ. Τσσς ήτν στ 

δξό κς, στ κντ ήτν μόν δ φυλς, η Αντχίδ κ η Λντίδ, μ 

πκφλής ντίστχ τν Αστίδη κ τ Θμστκλή, κ στ στό κ 

 υπόλπς τσσς φυλς κ  Πλτίς. Η πόστση μχ την πσκή 

πτξη ήτν, σμφων μ τν Ηόδτ (�.��2), τυλχστν κτώ στδ, δη

λδή πίπυ �.500 μ., κ ππ ν τη δνσυν όσ τ δυντό γηγότ 

πκμνυ ν πφγυν τ βλη των ντπλων. Ο Ηόδτς (�.��2) νφ 

ότ  Αθηνί, μόλς δόθηκ τ σνθημ της πίθσης, όμησν τχντς πς 

τυς ββυς, ωστόσ υτό μφσβητίτ πό τυς σγχνυς υνητς. 

Τ βς τυ πλσμ ήτν μγλ κ δν πτπ στυς πλίτς τ ν 

δνσυν τόσ μγλη πόστση μ τχτητ τ ν συνχίσυν ν μχντ 

μ μγλη μή χωίς ν χυν ξντληθί σωμτκ. Εκτός, όμως, πό υτό, 

τ τξμ γ μγλη πόστση θ μπσ κλ ν στθί μί γ 

τη συνχή της φλγγς. Έτσ, θωίτ πθνότη η πψη ότ πχώησν 

μ τχ βήμ μχ ν φθσυν στ βληνκς των τξτών, πυ ήτν πίπυ 

200 μ., κ τότ χσν ν νπτσσυν τχτητ, πκμνυ ν πφγυν 

τς βλς. Ββ, ππ ν νλγσθμ ότ  χί πλμστς ήτν πλ 

κλ κπδυμν, μ στη φυσκή κτστση κ, πί πλν, ίν πθνό ότ 

δν φν τυς βίς μτλλκς θώκς, λλ τυς λνθώκς, πυ τυς 

κνν π λφς κ π υκίνητυς.

Ο φνδσμός των Πσών ήτν μγλς ότν ίδν τυς Αθηνίυς. Όπως 

30 Στην πχή υτή συμφωνν  πσσότ μλτητς. Βλ. Πτκς, ό.π., 3. Στνχυ, Ο Μα-
ραθών, �02. 

Αναπαράσταση του ζωγραφικού πίνακα με τη μάχη του Μαραθώνα στην Ποικίλη 
στοά από τον Carl Robert. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Η μάχη του Μαραθώνα. 

Ιστορία και θρύλος).
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χκτηστκ νφ  Ηόδτς (�.��2), «τμζντν γ ν τυς πκ

συν κ νόμζν ότ κυθηκν πό τλ κ μλστ λθ, γτί βλπν 

ότ ήτν λίγ κ π’ όλ υτ χντν μ μή νντίν τυς, χωίς ππκό κ 

χωίς τξότς». Ο φνδσμός των Πσών ήτν λγς, γτί ίχν πηγηθί 

 ημς της νμνής, πμνως η κόν τυ πτγμνυ σττ δν ήτν 

συνήθστη. Επί πλν, ίν πθνό ότ  Ιππίς τυς ίχ πληφήσ γ την 

όχ κλή κτστση τυ θηνκ σττ, κθώς κ γ την νμνόμνη λυ

ση των πνίσχυων Σπττών, τυς πίυς λγκ θ πίμνν  Αθηνί 

πκμνυ ν τλμήσυν ν πτθν σ μ δνμη σν την πσκή3�.

Ο Αθηνί κτόθωσν ν πσγγίσυν τυς Πσς χωίς σβς πώ

λς χη στην τχτητ, την μή, τη συνχή τυς κ τ β μυντκό πλσμό 

τυς, δτηώντς την πτξη της φλγγς. Έπληξν τυς ντπλυς μ τ 

δότ κ πλμησν σώμ μ σώμ γ πλλς ώς (Ηόδ. �.��3). Χκτη

στκή ίν η κόν της μχης, πυ πγφτ στυς Σφήκς τυ Αστφνη 

(στ. �08� κ.ξ.): «… μχντν μ ββυς μ δότ κ σπίδς, χντς θυμό, 

γή κ ξτητ,  νς δίπλ στν λλ, δγκώνντς τ χίλη πό την γή, 

κ πό τ πλήθς των τξυμτων δν ήτν κλ ν δ κνίς τν υνό».

Στ κντ τυ μτώπυ νκσν  Πσς κ  Σκς, πυ ίχν πτχ 

ήγμ στην πτξη των Αθηνίων κ τυς κτδίωκν πς τ μσόγ. Η 

3� Shrimpton, ό.π., 2�28.

Σαρκοφάγος ρωμαϊκών χρόνων (2ος αι. μ.Χ.), που αναπαριστά τη μάχη κοντά 
στα πλοία. Διακρίνεται Πέρσης ιππέας και ο Αισχύλος, που κρατάει το νεκρό 

αδελφό του. Brescia, Museo della Citta (Ζαγάρη, Μαραθών). 
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υπχώηση υτή, όμως, γνότν στθ κ γνωμν, βσ τυ σχδίυ, 

μχ ν κτθώσυν τ κ τυς ν πωθηθν κ ν νσυντχθν. 

Στ κ πγμτ πκτησν  Αθηνί κ  Πλτίς, νώ  Πσς κμ

φθηκν πό την μή της φλγγς κ τπηκν σ φυγή (Ηόδ. �.��3). Ότν 

η πώθηση των κων ίχ φθσ στ πθυμητό σημί,  νδς κνν 

νστφή κ νσυντχθηκν σ νί φλγγ (Ηόδ. �.��3). Πώτ στην 

πτξη γνν, δηλδή  υγί,  πί, όμως, ήτν πίσης πλ μπ 

πλμστς. Έτσ, βθηκν στ νώτ των Πσών τυ κντυ, τυς πκκλωσν 

κ τυς υπχωσν ν μχντ σ δ κτυθνσς. Ο πσσότ Πσς 

τξν πς τ σττόπδό τυς κ πς τ πλί, πυ ήτν γκυβλημν 

στην κτή, νώ  Αθηνί τυς κτδίωκν φνντς τυς. Πλλί, δκότ 

όσ ήτν στη δξ πλυ της πτξης, μκ πό τη θλσσ, ππ ν 

χσν τν πσντλσμό τυς κ πσπθώντς ν βυν δξδ πνίγηκν 

ή σφγσθηκν μσ στ λς. Η πγφή υτής της σκηνής μς πδίδτ 

όχ πό τν Ηόδτ λλ πό τν Πυσνί,  πίς πσημίν ότ κί ίχν 

 Πσς κ τς μγλτς πώλς (�.32.�).

Τ πώτ τμήμτ, πυ ίχν υπχωήσ, βίσκντν ήδη στ πλί κ ίχν 

πμκυνθί πό την κτή. Μπστ πό τ πλί κλθησ γ συμπλκή 

σώμ μ σώμ, κθώς  Πσς πσπθσν ν πββσθν, νώ  Αθηνί

 πχσν ν τυς μπδίσυν κ ν κψυν τ στόλ. Αυτή η φση της 

μχης πγφτ μ δίτη σκληότητ κ στη δκ της σκτώθηκν 

πλλί νδς κ πό τς δ πλυς (Ηόδ. �.��4). Σ υτή τη χνκή στγμή 

φίντ ότ μφνίσθηκ κ τ πσκό ππκό. Τυλχστν υτό πκπτ 

πό τς δ μνδκς γνωστς πκνίσς τυ γγνότς, στην Πκίλη στ 

των Αθηνών κ σ μί πλ μτγνστη ωμκή σκφγ, όπυ  ππίς 

μφνίζντ μόν κντ στ πσκ πλί. Πθνόττ πόκτ γ τ τλυ

τί τμήμτ τυ ππκ, πυ δν ίχν κόμη πλβ ν πββσθν κ 

νωίτ δν μπσν ν πμβυν στη μχη των πζών πλμστών χωίς 

ν θσυν σ κίνδυν τς δκς τυς δυνμς. 

Η κνΗσΗ τν περσκν πλν κατα τΗσ αθΗνασ

Π τη σκληή μχη,  Αθηνί κτόθωσν ν κτλβυν μόν πτ 

πσκ πλί. Μ τ υπόλπ  Πσς ππλυσν μ πσμό τ Φλη, 

φ πήν τυς χμλώτυς πό την Ετ, πυ ίχν φήσ στην Αγίλ. 

Ο Ηόδτς νφ, ότ ότν  Πσς ίχν πββστί στ πλί τυς κ 

φυγν πό τ Μθών, κπς κν σήμ πό την ξη μ μ σπίδ. Μ

λστ, μτφ τη φήμη πυ ίχ δτυπωθί στην Αθήν, ότ η κίνηση υτή ίχ 

σχση μ τυς Αλκμωνίδς,  πί ίχν συμφωνήσ μ τυς Πσς ν τυς 

βηθήσυν ν κτλβυν την πόλη. Ο ίδς, ββ, μφσβητί την μπλκή της 

νδξης κγνς πλτκών σ υτή την πόπ πδσίς, υπσπζόμνς 

τ κλ τυς σθήμτ πνντ στην Αθήν κ την ντίθσή τυς στ τυννκό 

κθστώς. Ωστόσ, η κίνηση μ την σπίδ ίν σίγυ ότ πό κπν γν κ 

δν μφσβητίτ πό τν χί συγγφ (Ηόδ. �.��5, �2�, �24).
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Ο Αθηνί μσως κνητπήθηκν γ ν πσττσυν την πόλη τυς, 

φήνντς πίσω τυς στ πδί της μχης τν Αστίδη, τν ξκυστό γ την 

τμότητ τυ Αθηνί πλτκό, μ τυς νδς της Αντχίδς φυλής γ ν φυ

λσσ τ λφυ. Όπως χκτηστκ δηγίτ  Πλτχς, ν κ υπήχν 

σωί πό χυσό κ σήμ κ κθ ίδυς πλυτλή νδμτ κ γθ, στς 

σκηνς κ στ χμλωτσμν πλί, τ  ίδς θλησ ν π κτ τ 

πτψ σ κνν λλ, κτός πό μκς πυ πωφλήθηκν ξφγντς 

την πσχή τυ, όπως  Κλλίς  δδχς (Πλτ. ριστ. 5.5).

Αν κ κτπνημν πό τη μχη,  πλίτς τξν ως την Αθήν όσ 

μπσν π γήγ κ σττπδυσν στ τμνς τυ Ηκλυς, στ 

Κυνόσγς. Τ πσκ πλί μφνίστηκν νκτ τυ Φλήυ, χντς π

πλσ τ Σν, ίδν τν θηνκό σττό πτγμν κ φ μνν 

γ λίγ μ τ πν νγμν, φυγν πστφντς στην Ασί (Ηόδ. �.���). 

Την πμνη της μχης, κ νώ η πνσληνς ίχ πσ, κτφθσν στην 

Αθήν δ χλδς Λκδμόν. Ο Ηόδτς (�.�20) μς δίν την πληφ

ί ότ βζντν τόσ πλ ν φθσυν νωίς ώστ δνυσν την πόστση 

πό τη Σπτη μχ την Αττκή σ τς ημς, δστημ ξτκ μκό ν 

νλγστί κνίς πόσ β πλσμν ήτν. Αφ φθσν μτ τη μχη, 

ξφσν την πθυμί τυλχστν ν δυν τυς Μήδυς, γ’ υτό πήγν στ 

Μθών κ τυς ίδν στ πδί της μχης. Επίνσν τυς Αθηνίυς γ τ 

κτόθωμ τυς κ πστψν στην πτίδ τυς.

πρταγνστεσ κα περστατκα τΗσ ΜαχΗσ

Αδμφσβήτητς πωτγωνστής της μχης στη συνίδηση όλων, πό την 

χότητ μχ σήμ, ίν  Μλτδης. Ικνόττς σττηγός, γνώζ όσ 

κνίς λλς Αθηνίς ξωμτχς τ σττό κ τη ντπί των Πσών 

κ, κυίως, ίχ τη δυντότητ ν κμτλλυθί κ ν ξπήσ τς γνώσς 

τυ υτς την κίσμη στγμή. Μτ τ Μθών, πκτησ κόμη μγλτη 

υπόληψη μτξ των Αθηνίων κ τυς πσ ν τυ μπστυθν μκή δ

νμη γ ν κσττσ νντίν της Πυ, μ τ πόσχημ της κδίκησης, 

πδή η Πς ίχ λβ μς στη μχη τυ Μθών μ μί τήη μ τ 

μς των Πσών. Η κτληξη της κσττίς υτής, όμως, δν ήτν κλή,  

ίδς τυμτίσθηκ σβ κ γ την πτυχί τυ κτηγήθηκ πό τυς 

πλτκς τυ ντπλυς κ, κυίως, πό τν Αλκμωνίδη Ξνθππ, ότ ξ

πτησ την πόλη. Απφυγ την κτδίκη σ θντ, πδή νγνωίσθηκ η 

πσφ τυ στην Αθήν, λόγω της μχης τυ Μθών κ της κτκτησης 

της Λήμνυ. Τυ πβλήθηκ, όμως, τ β πόστμ των πνήντ τλντων, τ 

πί υπχώθηκ ν πληώσ  γς τυ, Κίμων, κθώς  ίδς πθν στη 

φυλκή λίγ γότ (Ηόδ. �.�32 κ.ξ.). Χη στην πή κ στη δνμη 

πυ πκτησ  Κίμων ως σττηγός, τ πόμν χόν, πκτστθηκ η 

μνήμη τυ Μλτδη μ μ σ νγών της ίδς της πόλης. Μτξ λλων, 

κτσκυσθηκ τ κντφό τυ στ Μθών (Πυσ. �.32.4), στήθηκ τ 

γλμ τυ κντ στ Πυτνί της Αθήνς κ  νδντς τυ στ σντγμ 
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των Αθηνίων ηώων στυς Δλφς, νμσ στς μφς τυ Απόλλων κ της 

Αθηνς, νώ πκνίσθηκ σ δσπόζυσ θση στην πίφημη νπστση 

της μχης στην Πκίλη στ32.

Από τς πωτγωνστκς λλ δκημνς μφς της μχης ήτν  Κλλίμ

χς,  πλμχς πυ χσ ηωκ τη ζωή τυ πλμώντς, δίπλ στ πσ

κ πλί, δτητς πό τόσ δότ ώστ κόμη κ νκός στκότν όθς 

(Πλτ., Ηθικ 305C κ Πλμων, Εις Καμαχον ��). Αυτός ήτν, στην πγμ

τκότητ,  χηγός τυ σττ κ ήτν κθστκής σημσίς η πόφσή 

τυ την π κίσμη στγμή της δχγνωμίς των σττηγών λλ κ η ηγτκή 

τυ θση στη μχη, στ δξό κ της πτξης. Η συνσφ τυ ίχ ν

γνωσθί πό τυς συμπλίτς τυ, μλστ, χκτηστκή ίν η πίπτωση 

τυ Δφνη πό τη Δκλ, πυ κν νστση στην κκλησί τυ δήμυ, 

ότν πτθηκ η χήγηση στφνυ στ Μλτδη33. Τ μνδκό μνημί της 

Αθήνς πυ ξκβωμν σχτίζτ μ τν Κλλίμχ ίν ν γλυπτό πυ ίχ 

στηθί στην Ακόπλη, ίσως τμ τυ ίδυ πν πό τη μχη. Πόκτ γ νν 

ωνκό κίν, πνω στν πί ήτν στημν τ γλμ της δς, γγλφό

υ των θών, πυ μτφ τ θμβυτκό μήνυμ της νίκης στ Μθών. 

Στν κίν ήτν χγμν ν πίγμμ, πυ ξυμνσ τ κτθώμτ τυ 

Κλλίμχυ, λλ τ κίμνό τυ σώζτ πλ πσπσμτκ34.

Στη μχη τυ Μθών πλμησν κ λλ γνωστί Αθηνί. Ο σττηγί 

Αστίδης κ Θμστκλής, πλτκί ντίπλ μτξ τυς, γνν γότ 

 ίδ πωτγωνστς στη νυμχί της Σλμίνς κ στη μχη των Πλτών. 

τν ξτκή η πτυχί τυς ν τηήσυν τ σχδ τυ Μλτδη στ κντκό 

μς της φλγγς, πκφλής της Αντχίδς κ Λντίδς φυλής, ντίστ

χ. Μθωνμχ ήτν κ  τγκός πητής Ασχλς μζί μ τν δλφό 

τυ, Κυνγ. Την ηωκή λλ τγκή κτληξη τυ Κυνγυ δσώζυν  

Ηόδτς (�.��4) κ  Πλτχς (Ηθικ 305C): κτ την τλυτί φση της 

μχης, πσπθώντς ν πσ ν χθκό πλί πό τ κσμήμτ της π

μνης φνθηκ, φ πώτ τυ κψν τ χ μ πλκυ.

Ο Ηόδτς (�.���) νφ κ ν θμ, πυ σχτίζτ μ κπ Επίζηλ, 

γ τυ Κυφγό, πυ στη μχη πδξ μγλη νδί. Ο Επίζηλς χσ 

τ φως τυ, χωίς ν πληγωθί πό κντ ή ν κτυπηθή πό μκ σ κνν 

μς τυ σώμτός τυ κ κττ σ όλη τυ τη ζωή μν τυφλός. Μλώντς 

γ τ πθημ τυ, δηγίτ ότ τυ φνηκ πως ίδ πνντί τυ νν νδ 

μγλυ νστήμτς κ β πλσμν, τυ πίυ τ γν σκίζν όλη την 

σπίδ. Τ φντσμ υτό τν πσπσ κ φόνυσ κίνν πυ στκότν 

δίπλ τυ. 

Μ πόμ στί δηγίτ κ  Πυσνίς (�.32.5) μτφντς τς 

μτυίς των κτίκων της πχής. Κτ τη δκ της μχης μφνίσθη

κ νς νδς, χωκός όπως φνότν πό την όψη κ πό τ χ τυ,  

32 Πτκς, ό.π., 44. Στνχυ, Ο Μαραθών, ��3��4.
33 Στνχυ, Ο Μαραθών, ���.
34 Πτκς, ό.π., 4�49, όπυ πτίθντ κ  πθνς συμπληώσς τυ πγμμτς.
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πίς σκότωσ πλλς ββυς μ ν τ πυ κτσ, κ πτ 

χθηκ. Θλντς  Αθηνί ν μθυν πς ήτν, ώτησν τ μντί των 

Δλφών, πυ τυς πντησ μόν ν τμν τν ήω Εχτλί, τ όνμ τυ 

πίυ σχτίζτ μ την χτη, τ τ. Από τν Πλτχ (Θησς 35.5) 

πδίδτ κόμη νς θλς πυ φίντ ότ δημυγήθηκ την ώ της 

μχης κ φ τν Αθηνί ήω Θησ, τ φντσμ τυ πίυ σχυίζ

ντν ότ ίδν πλλί πό κίνυς πυ πλμησν, ν πτίθτ πλσμν ν

ντίν των Πσών. Στς πξνς στίς πυ νφντ γ τη μχη, τλς, 

πλμβντ κ υτή νός σκλυ, πυ πλμησ δίπλ στν κό τυ κ, 

μλστ, ίχ την τμή ν πκνστί στην τχγφί της μχης στην Πκίλη 

στ των Αθηνών (Αλνός, Πρ Ζών �.38).

Από τ π δσημ πόσωπ πυ σχτίζντ μ τ Μθών ίν υτό τυ 

ημδόμυ, πυ σμφων μ την πδση τξ μτ τη μχη ως την Αθήν 

κ νήγγλ πίσημ τη νίκη κτ των Πσών. Δδμνυ ότ  Ηόδτς δν 

νφ τ πσττκό,  χίς πηγς πδίδυν δφς κδχς γ την 

τυτότητ τυ γγλφόυ. Ο Πλτχς (Ηθικ 34�C) μτφ την πληφ

ί πό τ γ τυ Ηκλίδη τυ Πντκ ότ την ίδηση νήγγλ  Θσππς 

 Εχς, λλ σημών ότ  πσσότ στκί νφυν, ότ κίνς πυ 

τξ ως την Αθήν φώντς την πνπλί τυ κ κθδς πό τη μχη ήτν 

 Ευκλής,  πίς κθώς φθν στς πότς των χόντων της πόλης μπόσ 

μόν ν π «χίτ» κ «χίμν» κ μσως ξψχησ. Ο Λυκνός νφ 

ν πόμ πσττκό λλ τ όνμ τυ γγλφόυ πυ πδίδ ίν 

Φλππίδης, ίσως συγχντς τν μ τν Φδππίδη, πυ ίχ στλί γ ν ζητήσ 

βήθ πό τη Σπτη. Ο νδς υτός φθσ στην Αθήν, μπστ στυς χ

ντς πυ συνδίζν νήσυχ γ την κβση της μχης, ίπ «χίτ, νκώμν» 

κ ξψχησ (πρ του ν τη προσαγορσι πτασματος 3). 

 νεκρ ΜαραθνΜαχ κα  τυΜβσ

Σμφων μ τν Ηόδτ, στη μχη τυ Μθών φνθηκν πίπυ 

�.400 Πσς κ μόν �92 Αθηνί κ Πλτίς (Ηόδ. �.���). Στυς νκς 

των Αθηνίων πλμβνντν κ σμν νμστί πλίτς, όπως  Κλλί

μχς,  σττηγός Στησίλς τυ Θσλυ κ  Κυνγς τυ Ευφίωνς, 

δλφός τυ τγκ πητή Ασχλυ (Ηόδ. �.��4). Επίσης φνθηκν δλ, 

πυ γ πώτη φ ίχν λβ μς σ μχη, κ Πλτίς,  θμός των 

πίων, όμως, δν νφτ πό τς χίς πηγς.

Ο νκί τυ πλμυ στην Αθήν θβντν, κτ πδση, στ Δημόσν Σή

μ, στ «μφότ πστ της πόλης», ξω πό τν Κμκό. Γ τυς νκς 

Μθωνμχυς, όμως, γν ξίση, κ τυς πδόθηκ δίτη τμή, γγνός 

πυ νφυν τόσ  Θυκυδίδης (2.34.5�) όσ κ  Πυσνίς (�.29.4): τφηκν 

πί τόπυ, στ πδί της μχης, πδή η νδί τυς κίθηκ ξτκή. Τ μνημί 

τυς τυτίζτ μ τν Σωό, τν τμβ πυ βίσκτ πίπυ στ μσ της πδδς 

τυ Μθών κ πτλί όσημ γ λόκληη την πχή. Η πώτη νσκφή 

τυ γν πό τν Είκ Σλήμν τ �884, λλ ήτν σντμη κ χωίς υσστκ 
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πτλσμτ. Τ �890�89�,  Βλς Στης συνχσ την υν κ πκλυψ 

τ πχ στώμ μ τ πτφωμν στ κ τ κτλπ της τλτής τφής. 

Από τ υήμτ συμπίνυμ ότ  νκί Μθωνμχ πτφώθηκν, 

σμφων μ τ θμ της πχής, πό τυς συγγνίς τυς κ, στη συνχ, τ 

λίψν τυς τπθτήθηκν σ μδκό τφ. Εκί πσφθηκν νκκ δίπν, 

τ κτλπ των πίων τπθτήθηκν μσ σ βόθ, ν μγλ υλκ μήκυς 

5 μ. κ πλτυς � μ., κτσκυσμν πό ωμς πλίνθυς. Στ βόθ βθηκν 

κτλπ φγητ, δηλδή στ ζώων κ πυλών κ κλφη υγών, κθώς κ 

σπσμν γγί, μκ πό τ πί ήτν πλ πλότ πό την πχή της 

μχης κ πθνλγίτ ότ πτλσν κγνκ κμήλ πυ πσφθη

κν στυς νκς ως σττς φός τμής. Επνω πό τ λίψν των νκών πυ 

τφηκν στν τμβ, σκπίστηκν πό τυς συγγνίς τυς κτ υτλή πήλν 

γγί, κυίως μλνόμφ ληκθ πυ ίχν γστί πό κπ τπκό 

γστή. Ο τφς κλφθηκ μ χώμ, μσ στ πί βθηκν πλλς χμς 

βλών, κ πνω τυ τπθτήθηκν λίθνς στήλς μ τ νόμτ των νκών 

ν φυλή35. Μί ττ στήλη μζί μ θσμτ λλων δ βθηκν πόσφτ 

35 Πτκς, ό.π., �924.

«Ο στρατιώτης του 
Μαραθώνα», ελαι-
ογραφία του Luc 
Olivier Merson (1869). 
Εικονίζεται η αναγγελία 
της νίκης στους άρχοντες 
των Αθηνών. Παρίσι, 
Musée de l’ École des 
Beaux-Arts (Goette & 
Weber, Marathon). 
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στη ωμκή πυλη της Ες στην Ακδί, πυ νήκ στν πμπλυτ Μθώ

ν, Ηώδη Αττκό. Η κλ σωζόμνη στήλη ίν κτσκυσμνη πό πντλκό 

μμ κ νήκ στην Εχθηίδ φυλή. Στ νώτ μς της ίν γμμν 

τ όνμ της φυλής κ πό κτω ν δίστχ λγκό πίγμμ, πυ ξυμνί τ 

κτόθωμ των πσόντων: «η φήμη πυ πλώντ στ πτ της φωτνής γης 

θ πληφηθί την τή υτών των νδών, μ π τόπ πθνν κ πώς 

πλμώντς τυς Μήδυς δόξσν την Αθήν, πλ λγότ ντμτωπίζντς 

στη μχη πλλς». Ακλυθν τ νόμτ των νκών, πό τ πί σώζντ 

2� λλ πθνλγίτ ότ ήτν πσσότ πό 25 ή 28, θμός μγλς ν

λγκ μ τ σνλ των νκών, πυ όμως δκλγίτ, κθώς η συγκκμνη 

φυλή βσκότν στ δξό κ της πτξης των Αθηνίων3�.

Ο τμβς των Αθηνίων σήμ χ ψς 9 μ., πίμτ πίπυ �85 μ. κ 

δμτ 50 μ., ωστόσ, δν ίν ββ ότ υτή ήτν κ η χκή μφή τυ 

μνημίυ. Ο πηγητής Πυσνίς, πυ πσκφθηκ τ Μθών τ 2 . μ.Χ., 

κν λόγ γ τφ κ όχ γ τμβ (�.32.3). Μλστ, πόσφτ, μ φμή την 

νση της τφκής στήλης στην πυλη τυ Ηώδη, δτυπώθηκ η πψη ότ 

 τμβς ίν κτσκσμ μτγνστ, νώ τ χκό μνημί μτφθηκ 

στ σνλό τυ, μζί μ τς τφκς στήλς, πό τν ίδ τν Ηώδη στην πυλή 

τυ ως κμήλ3�. Εκτός πό τ τφκό μνημί στ πδί της μχης,  Αθηνί 

μσως μτ τ μηδκ ίδυσν κ κντφ στ Δημόσν Σήμ, ώστ ν μην 

πυσζ η λμπότη πλμκή στγμή της πόλης πό τ μνημί των πσόντων. 

Από τ μνημί υτό σώζντ μόν τμήμτ της βσης μ πγμμτ38. 

Κντ στν τφ των Αθηνίων,  Πυσνίς ίδ κ ν δτ, στν πί ί

χν τφί  Πλτίς, μζί μ τυς δλυς,  πί θυσστηκν γ την πόλη τυς 

κ γ’ υτό τμήθηκν σν λθ πλίτς (�.32.3). Έν δτ, μκότ τχνητό 

ψωμ πό πτς κ χώμ ίδ κ  Leake στς χς τυ �9υ ών39 λλ ττ 

μνημί κ σ ττ πόστση πό τν τμβ των Αθηνίων δν χ βθί μχ 

σήμ. Ένς τμβς, πυ χνλγίτ στην πχή της μχης, νσκφηκ πό τν 

Σπ. Μντ στην πχή τυ Βν, πίπυ 3 χλ. μκ πό τ Σωό. Πίχ 

νδκ τφς, πυ όλς νήκν σ νδς, κτός πό μί πυ νήκ σ γό πίπυ 

δκ τών. Αχκ τυτίσθηκ μ τν τμβ των Πλτων, τόσ, όμως, η τπθσί 

τυ όσ κ τ υήμτ τυ κθστν την ττση υτή νσφλή40. 

Ο Αθηνί τίμησν κ τυς ντπλυς τυς, γγνός μνδκό στη μχ τότ 

πλμκή στί της πόλης. Την πληφί μς πδίδ  Πυσνίς (�.32.5),  

πίς, όμως, δν μπόσ ν δ τ μνημί, ν κ γνώζ ότ πόκτ γ κνό 

τφ, ν όυγμ όπυ τπθτήθηκν πόχ τ σώμτ των νκών. Η πθνό

τη θση τυ θ ήτν στ σημί όπυ  Πσς ίχν τς μγλτς πώλς, 

δηλδή κντ στ τόπ κ στη Μσσπίτσσ. Η υπόθση υτή νσχτ 

κ πό τη μτυί τυ Γμν λχγ M. Von Eschenburg, πυ τ �884�885 

3� Σπυόπυλς, Οι στής τν πσόντν, 2832. Στνχυ, Ο Μαραθών, �22�23.
3� Σπυόπυλς, ό.π., 2425.
38 J.H. Oliver, “The monument with the Marathon epigrams”, Hesperia 5 (�93�), 225234. 
39 Leake, The Topography of Athens and the Demi, �0�.
40 Σπ. Μντς, «Ανσκφί Μθώνς», ΠΕ �9�0, 2028. Πτκς, ό.π., ��.
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χτγφσ την πχή τυ Μθών, ότ 

στη θση της Μσσπίτσσς κ σ όλη την 

πχή πυ κτίντ ως τ λη, υπήχ μγλη 

πσότητ πό λίψν στών τκτ τπθτη

μνων, πυ φίντ πως νήκν σ κτντδς 

νκών4�.

τ τρπα τΗσ ΜαχΗσ

Από τ τλη τυ �υ . π.Χ. ίχ κθωθί 

η συνήθ  νκητς μς μχης ν νγίυν 

τόπ στ σημί τυ πδίυ όπυ ίχ ση

μωθί η στκή κτστφή τυ χθ. Ο 

συμβλσμός τυ ήτν η κτχή τυ πδίυ κ 

η δήλωση της νίκης, της τροπής τυ χθ σ 

φυγή. Συνήθως πόκτ γ πλή κτσκυή, 

ν κμό δντυ, πνω στν πί τπθ

τσν όπλ των ηττημνων. Στς σπυδίς 

νίκς κτ των ββων, όμως, όπως στ Μ

θών κ γότ στη Σλμίν, πώτ  

Αθηνί νήγν μνημώδη τόπ42. 

Τ τόπ τυ Μθών στήθηκ μτ τ 

μηδκ, την πχή πυ  Αθηνί ίδυσν κ 

λλ μνημί γ ν δωνίσυν τη φήμη της 

συμμτχής τυς στυς Πσκς πλμυς. 

τν κτσκυσμν πό λυκό μμ κ 

ήτν στημν κντ στη Μσσπίτσσ κ σ 

ν μτγνστ, φγκκ πγ, όπυ ήτν 

ντχσμν θσμτ τυ. Σήμ στ ίδ 

σημί ίν στημν ν ντίγφό τυ, νώ τ 

πγμτκ θσμτ τυ μνημίυ κτίθντ 

στ Αχλγκό Μυσί Μθώνς. 

Τ «τόπν λίθυ λυκ», πυ ίδ  Πυ

σνίς (�.32.5) στην χκή τυ θση, ήτν φημ

σμν κτ την χότητ κ νφτ πό 

δφυς συγγφίς, όπως  Πλτων κ  

Αστφνης. τν νς μμνς βδω

τς κίνς δμτυ 0,80 μ. κ ψυς πίπυ 

�0 μ., μ ωνκό κνόκν, πνω στν πί 

ήτν στημν τ γλμ της Νίκης. Τ πώτ 

4� Eschenburg, H., Topographische, archaeologische und mil-
itäirische Betrachtungen auf dem Schlachtfelde von Marathon, 
Berlin �88�, �0.

42 Στνχυ, Ο πόμος στην αρχαα Εδα, �0�2.

Σχεδιαστική αναπαράσταση 
του μνημείου του Καλλίμαχου 

στην Ακρόπολη κατά τον 
Μ. Κορρέ (Goette & Weber, 

Marathon).
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τμήμτ τυ πκλφθηκν τ �9�� πό τν E. Vanderpool κ, γότ, π

στθηκ η βση τυ πό τν Μνόλη Κ43.

Η δαΜνΗΜνευσΗ τΗσ νκΗσ

Η ξχωστή τμή πυ γν στυς νκς Μθωνμχυς κ η νγση 

τυ μνημώδυς τπίυ ίν μόν ν δίγμ των νγών τυ πίσημυ 

θηνκ κτυς, πυ δίχνυν την πόθσή τυ ν δωνίσ τη νίκη στ 

Μθών. Τ ίδ δηλών κ τ στφν της λς πυ πό τότ κ πτ 

κσμσ τ κνς της Αθηνς στ νμίσμτ της πόλης, νώ χ δτυπωθί 

η πψη ότ κ η κυκυβγ μ τ νγμν φτ, πυ κνίζτ στ π

ίφημ δκδχμ τυ 48� π.Χ., συμβλίζ την πφν της θς στη μχη. 

Κτ τν ίδ τόπ, στ σημν ττδχμ πυ κψν  Αθηνί μτ τη 

μχη, κόνσν πίσω πό τη γλκ τη σλήνη στ χσμό της, συμβλίζντς 

τόσ τ χόν της μχης όσ κ τη βήθ της θς Ατμδς, την πί θω

σν πσωππίηση της σλήνης44.

Τ Μθών θ θυμίζυν στς πόμνς γνς κτ μνημί μσ στην 

ίδ την πόλη. Η μχη πτλσ τ θμ μς μγλης ζωγφκής πστσης 

πυ πδίδτ στυς ζωγφυς Πνν κ Μίκων, γ πυ κσμσ τν 

ν τίχ της Πκίλης Στς κ χνλγίτ γω στ 4�0 π.Χ. Η στ υτή 

βσκότν στη βό πλυ της Αχίς Αγς κ ήτν δκσμημνη μ 

μνδκς ζωγφκς πστσς πό μυθκς μχς πυ σχτίζντν μ την 

πδση της Αθήνς. Κ μόν τ γγνός, ότ η μχη τυ Μθών τπθτή

θηκ δίπλ στην Αμζνμχί κ στην λωση της Τίς, δίχν την δίτη 

σημσί πυ της πδόθηκ γ την στί της πόλης, δδμνυ κ ότ δν 

συνηθζότν η πκόνση πγμτκών γγνότων, δκ σ δημόσ κτή. Η 

πστση, όπως μς την πγφ  Πυσνίς (�.�5.3), νπτσστ σ τς 

νότητς, πό τ δξ πς τ στ. Στην πώτη κνίζντ  Αθηνί 

κ  Πλτίς, πυ ξχωίζυν πό τ βωτκ τυς κνη, ν χντ σ σ

γκυση μ τυς ββυς. Στ κντ κνίζντ  Πσς ν τπντ σ 

φυγή πς τ λς, νώ στ στό κ κνίζντ τ φνκκ πλί κ  

Πσς μζί μ τυς ππίς τυς, πυ μχντ μ Αθηνίυς κ πσπθν ν 

πββσθν σ υτ. Σ ξχωστή θση κνίζντ  Μλτδης, πυ δίν τ 

γνκό πόστγμ,  Κλλίμχς, πυ μχτ κντ στ πλί, κί όπυ σκτώ

θηκ,  θί τυ Ολμπυ πυ πκλυθν πό ψηλ,  ήως Μθών, 

 Θησς,  Ηκλής, η Αθην κ  ήως Έχτλς.

Αγότ, μτ τ μηδκ, τ Μθών θμζ τ κλσσί χλκν γλ

μ της Αθηνς Πμχυ στην Ακόπλη, γ τυ πίφημυ γλπτη Φδί. 

τν, σμφων μ τν Πυσνί (�.28.2), πσφ στη θ της δκτης των 

λφων πό τη μχη. Ο ίδς πηγητής σχτίζ μ τ Μθών κ τ νό 

της Ευκλίς, τν πί χκτηίζ ως «νθημ πό τη νίκη κτ των Μήδων, 

 πί ίχν πββστί στ Μθών» (Πυσ. �.�4.5).

43 Πτκς, ό.π., 2830. 
44 Πτκς, ό.π., 2�. Στνχυ, Ο Μαραθών, �4�.
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Ο Μθώνς δμνημν

τ κ στ δ σπυδί π

νλλήν , τυ Δί στην 

Ολυμπί κ τυ Απόλλων 

στυς Δλφς. Στην Ολυ

μπί, όπως συνηθζότν, 

πσφθηκν συμβλ

κ ν χλκν πσκό 

κνς σσυκ τ

πυ πό τ λφυ 

της μχης, μ την 

πγφή «ΔΙΙ ΑΘΕ

ΝΑΙΟΝ ΜΕΔΟΝ 

ΛΑΒΟΝΤΕΣ», κ 

ν κνς πό τ 

νκηφό πλ

σμό. Στην πί

πτωση υτή 

πόκτ γ 

τ χλκν κνθ κό κνς τυ ίδυ 

τυ Μλτδη, μ τη λτή φωσή τυ 

πς τν Δί γμμνη στ κτώτ μ

ς τυ: «ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕΘΕΚΕΝ ΤΟΙ ΔΙ». 

Στυς Δλφς, πό τη δκτη των 

λφων της μχης  Αθηνί φω

σν ν σντγμ των ηώων της πόλης, 

στην ίσδ τυ , στ της Ις 

δ. τν γ τυ Φδί κ ξχυσ 

θση σ υτό, νμσ σ θς κ ήω

ς, κτίχ  νδντς τυ Μλτδη 

(Πυσ. �0.�0.�2). Τ σπυδότ, όμως, 

μνημί των Αθηνίων στυς Δλφς 

ήτν  θησυός της πόλης, ν μκό 

δωκό κτίσμ μ μφή νσκυ, 

πυ δσπζ στην πώτη στφή 

της Ις δ. Τ νγλυφ πυ 

τ κσμσν ξστσν τυς 

Το χάλκινο κράνος του Μιλτιάδη, 
που αφιερώθηκε στο ιερό του 

Δία μετά τη μάχη στο Μαραθώνα. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας 

(Ζαγάρη, Μαραθών). 

Χάλκινο περσικό κράνος, 
λάφυρο από το Μαραθώνα 
που αφιερώθηκε στο ιερό 

της Ολυμπίας. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ολυμπίας (Ζαγάρη, 

Μαραθών).
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θλυς τυ Ηκλή κ τυ Θησ κ σχτίζντν μ τη μυθλγί της πόλης 

κ μ την νχόμνη δνμή της στ πνλλήν. Στ μκό υτό κτίσμ φυλσ

σντν, μτξ λλων, λφυ πό σημντκς πλμκς νίκς των Αθηνίων, 

κθώς κ η δκτη πό τ λφυ τυ Μθών, τ πί ξθτν κτ τς 

πίσημς πμπς κ γτς τυ , στη μκή τγωνκή πλτί πυ ίχ 

σχημτσθί μπστ πό τ κδόμημ. Εκί υπήχ κ η πγφή πυ δή

λων ότ  Αθηνί πόσφν στν Απόλλων τη δκτη πό τ λφυ πυ 

πήν πό τυς Πσς: «ΑΘΕΝΑΙΟΙ ΤΟΙ ΑΠΟΛΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΕΔΟΝ ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ 

ΤΕΣ ΜΑΡΑΘΟΝΙ ΜΑΧΕΣ» ίσως ν υπνίτ ότ μ υτ κτσκσν τν ίδ 

τ θησυό (Πυσ. �0.��.5). 

Αντίστχς νγς γνν κ πό τυς Πλτίς, λλ σ πλ μκότη 

κλίμκ. Όπως μς πληφί  Πυσνίς, πό τ λφυ της μχης πυ τυς 

δωσν  Αθηνί, φωσν ν νό στην Αθην Αί, τη θ Αθην μ την 

πλμκή της υπόστση. Τ λτυτκό γλμ της ήτν ξλν, πχυσωμν, 

λλ τ πόσωπ κ τ κ ήτν πό μμ Πντλης κ ίχ κτσκυσθί 

κ υτό πό τ Φδί. Στ πόδ τυ βσκότν  νδντς τυ Αμνήστυ, 

χηγ των Πλτων στη μχη τυ Μθών (Πυσ. 9.4. �2).

 Μαραθνασ στΗ συνεδΗσΗ τν αρχαν ελλΗνν

Η μχη τυ Μθών ήτν γγνός πυ γ τυς χίυς Έλληνς ξπν

σ τ ό της λγκής κ γ’ υτό συνδθηκ μ στχί υπφυσκ κ μ κ

τθώμτ υπνθωπ. Ο φηγήσς των πωτγωνστών πήν στη σκψη 

των πλών νθώπων δστσς μυθκς, μτδόθηκν πό γν σ γν κ 

Λείψανα από δόρατα και ξίφη που βρέθηκαν 
στο Μαραθώνα. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 

(Ζαγάρη, Μαραθών).
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δσώθηκν μ τη μφή θλων κ πδόσων. Ο πλίτς πυ πσν στη 

μχη γνν ήως, πυ  Αθηνί τυς τμσν συνχώς μχ τη ωμκή π

χή. Στυς νμστς νκς, όπως  Κλλίμχς κ  Κυνγς, πδόθηκ 

πκός θντς, ντξς των μηκών πλμστών. Ο γγλφό της μχης, 

τόσ  Φδππίδης, πυ τξ σ υπβλκ μκό δστημ ως τη Σπτη, 

όσ κ  γγλφός, πυ ξψχησ μόλς φ τ ν της νίκης, γνν πό

σωπ θυλκ, πυ ξπσν την νθώπνη φση τυς. Τ ίδ σχ κ γ 

τυς Αθηνίυς πλίτς, πυ κτκπ μτ τη μχη κ πνπλ σπυσν 

στην πόλη γ ν την πσττσυν πό τυς Πσς.

Μυθκό χκτή στη νίκη πσδίδ κ η πυσί των θών κ των ηώ

ων στ πδί της μχης, στχί πυ μτυίτ τόσ πό χίυς συγγφίς 

όσ κ στην πκόνση της Πκίλης στς κ ππμπ πσσότ στ 

μηκ πη κ στην ηωκή πδση π στην θλγστκή ντμτώπση 

των γγνότων της πχής των μηδκών. Ο σπυδότς ήως της πόλης,  

Θησς, μφνίσθηκ πό τν Κτω Κόσμ,  Ηκλής μζί μ την Αθην κτβη

κν πό τν Όλυμπ,  τπκός ήως Μθών κ  γτκός ήως Έχτλς, 

πσωππίηση τυ λτ, σπυσν ν συνδμυν τυς πλμστς κ ν 

υπσπστν την γτκή πχή τυ Μθών.

Πών στη μχη ήτν κ  θός Πν, πυ τμήθηκ δίτ πό τυς Αθηνί

υς μτ τη μχη. Σμφων μ μ πδση, πυ νφ  Ηόδτς (�.�05), 

 Πν μφνίσθηκ στ Φδππίδη, τν κήυκ πυ στλν  Αθηνί γ ν 

ζητήσ βήθ πό τη Σπτη, νώ κίνς πνσ πό τ Πθν ός, 

κντ στην Τγ της Ακδίς. Τν φώνξ μ τ όνμ τυ κ τν δτξ ν 

ωτήσ κ μυς τυ τυς Αθηνίυς γτί δν δίνυν σημσί στ θό, νώ 

κίνς τυς χ βηθήσ στ πλθόν κ θ τυς βηθήσ κ στ μλλν. 

Ότν π  Αθηνί συνδητπίησν τη θτκή κβση των γγνότων, θώη

σν ότ ίχ συμβλ σ υτή κ  Πν κ γ τ λόγ υτό ίδυσν τ ό τυ 

στ βχ της Ακόπλης κ τλσν κθ χόν θυσίς κ λμπδηδμί 

πς τμήν τυ. Στ γλμ τυ υπήχ κ πίγμμ πυ πδίδτ στν Σ

μωνίδη: «Εμν, τν τγπόδ Πν, τν Ακδ, τν χθό των Μήδων, τν 

σμμχ των Αθηνίων, στησ  Μλτδης» (μτφ. Β. Πτκς). Λτί τυ 

Πν κθώθηκ κ στ σπήλ της Ονόης, πυ βίσκτ στ βυν πνω 

πό τ Μθών κ ίχ κτκηθί πό την πστκή πχή45.

Ο μχητς τυ Μθών πτλσν πότυπ γ τυς Αθηνίυς κ τ 

δνκό τυς κυχησ στη συνίδηση των Ελλήνων. Στν τμβ των Αθηνί

ων χντν κθ χόν  φηβ της πόλης γ ν πσφυν θυσίς κ 

στφν, κόμη κ ως τν 2 . π.Χ., νώ γότζν κθ χόν κ την π

τ της μχης. Σ νμνηση της θυσίς των Μθωνμχων κθώθηκν 

γώνς πς τμήν των νκών γω πό τν τμβ. Μλστ, στην πχή χ 

βθί νς χλκνς λβητς μ την πγφή «ΑΘΕΝΑΙΟΙ. ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝ 

ΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ». Πόκτ πθνόττ γ τφδόχ γγί κπυ πυ ίχ 

45 Ό.π., 3�3�.
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νκήσ στυς γώνς κ θλησ ν τφί κί, 

ίσως πδή ήτν κ  ίδς Μθωνμχς. 

Τυς γώνς νφ κ  Δόδως Σκλώτης 

(��.33.3): « Αθηνί στόλσν τυς τφυς κί

νων πυ πσν κτ τν πόλμ νντίν των 

Πσών, κ τότ πφσσν ν γίντ γώνς 

πτφς κ ψήφσν νόμ ν κφωνίτ λόγς 

πς τμήν κίνων πυ θπτντν μ ξδ τυ 

κτυς, πό ήτς πυ ίχν δλχτί πίτη

δς» (μτφση Β. Πτκς)4�. 

Ο ίδς  Μθώνς γν σμβλ, τόπς π

σκυνήμτς κ νζήτησης των κτλίπων της μ

χης. Μχ τ χόν τυ Πυσνί υπήχν κόμη 

θλ κ πδόσς πυ συνδντν μ την π

χή, όπως η μτυί ότ τς νχτς ίχ κνίς την ί

σθηση ότ κ ήχυς λόγων κ θβυς πό τη 

μχη μτξ νδών (Πυσ. �.32.4). Τυλχστν μχ 

τη ωμκή πχή  πσκπτς της πχής βλπν 

μ θυμσμό στ βχ πνω πό τη λίμνη τ λξ

μτ πό τς φτνς των λόγων κ τ ίχνη πό τη 

σκηνή τυ ίδυ τυ Ατφνη (Πυσ. �.32.�).

Στην στκή μχη νφντν συχν  

χί συγγφίς κ, δίτ,  Αθηνί. Ο 

μγλ ήτς κ φλόσφ συχν χησμ

πσν τ Μθών ως σμβλ, ως πότυπ 

πτωτσμ κ ως πδγμ νωτότητς, 

δίτ στς ππτώσς πυ η πόλη ππ 

ν θυμίσ στυς συμμχυς κ στυς χθς 

της τ μγλ της πίτυγμ. Την θηνκή νίκη 

πτυπών μ τόπ λτό κ σφή τ πίφημ 

πίγμμ τυ Σμωνίδη: «Ελλήνων πμχντς 

Αθηνί Μθών χυσφόων Μήδων στό

σν δνμν». Ο τγκός πητής Ασχλς, Μ

θωνμχς κ  ίδς, φωσ μ λόκληη 

τγωδί στυς Πσς κ στην πνωλθί τυς 

στη Σλμίν, δν πλψ, όμως, ν νφθί 

στς κτς τυς πς την Αθήν γ τν «πλ 

κ κλό σττό πυ χσν στ Μθών» 

(στ. �085). Ο ίδς κτησ γ τν τφ τυ τν 

κλτό τυ στίχ γ τ Μθών κ πλ

ξ τη συμμτχή τυ σ υτή τη μχη ως τ π 

4� Ό.π., 3�39.
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σημντκό γ τυ, γ ν τ δωνίσ στ πίγμμ πυ χχθηκ κτω 

πό τ όνμ τυ, τ πτκό τυ κ τ όνμ της πόλης: «τη φημσμνη τυ 

ντσνη τ λσς τυ Μθών μπί ν μτυήσ κ  μκυμλλης 

Μήδς πυ τη γνώζ κλ» (μτφ. Β. Πτκς)4�.

Η πραγΜατκΗ σΗΜασα τΗσ νκΗσ

Όσ κ ν  Αθηνί υπνθμζν συνχώς τη λμπή τυς νίκη, ήδη πό 

την χότητ υπήχν κίν πυ πσπθσν ν μώσυν τη σημσί 

της, θωώντς την κτσκσμ της θηνκής ππγνδς κ φλόδξης 

πλτκής. Ο Σπττς, μλστ, κτηγσν τυς Αθηνίυς ότ μ τ Μ

θών ξόγσν τυς Πσς κ πκλσν τη μγλη κσττί τυ Ξξη 

δκ χόν γότ. Κ σήμ, όμως, υπχ δχυτη μτξ των στκών 

κ η πψη, ότ  πσκός σττός τ 490 π.Χ. δν ήθλ στην πγμτκότη

τ ν υπτξ την Αθήν κ την Ετ τ ν κτκτήσ την Ελλδ ή την 

Ευώπη, λλ πλώς ν τμωήσ τς δ πόλς, λγότ πό κδίκηση κ 

πσσότ γ πδγμτσμό κ πς πφυγή μλλντκών κνήσών 

τυς κτ της πσκής υτκτίς. Γ τ λόγ υτό  Πσς σκόπυν ν 

γκτστήσυν στην Αθήν τν Ιππί, τυ πίυ η κλή σχση μ τν Πση 

βσλ ήτν δδμνη48. Ακόμη, όμως, κ ν η κτκτηση της Ελλδς δν ήτν 

 σκπός της κσττίς τυ Δίυ, ίν ββ ότ υτός ήτν  σκπός της 

κσττίς τυ Ξξη. Κ δν χωί μφβλί, ότ  νίκς των Ελλήνων τότ, 

στη Σλμίν κ στς Πλτς, ήτν πυ κδίωξν στκ τυς Πσς κ 

κνν την στί της Ελλδς κ της Ευώπης. Όμως, η νίκη στ Μθών 

ήτν πυ δημγησ τς ππθσς γ ν συμβί υτό.

Μχ τότ, η κτκτητκή μνί των Πσών δν ίχ συνντήσ τόσ σθ

νή ντίστση κ  Πσς ίχν ηττηθί μόν πό τυς Αγπτυς, κτ 

χόν πν. «Μχ τότ, κ τ όνμ μόν των Μήδων πκλσ φόβ στυς 

Έλληνς», όπως πλ χκτηστκ νφ  Ηόδτς. Κ ήτν  Αθηνί 

πυ «πώτ πό όλυς τυς Έλληνς τξν τότ κτ τυ χθ κ πώτ 

δν κλνίστηκν βλπντς στλή μηδκή κ νδς πυ φσν ττ στ

λή» (Ηόδ. �.��2). Τ δς πυ ππ ν πκλσν  Πσς φίντ κ 

πό τ γγνός ότ  σχυότ Έλληνς πλμστς,  Σπττς, ζήτησν 

ν τυς δυν στ πδί της μχης (Ηόδ. �.�20). 

Είν γγνός, ότ  Πσς φνδστηκν στ Μθών, όχ μόν πό την 

πόσμνη πίθση των Αθηνίων λλ κ πό τ ίδ τ γγνός της ήττς τυς. 

τν τόσ ββ γ την κτκτηση της Αθήνς, πυ λγτ ότ ίχν φ μζί 

τυς ν τστ όγκ μμυ πό την Π γ τ τόπ πυ θ κτσκ

ζν γ τη νίκη τυς. Αυτό τ μμ χησμπήθηκ, τλκ, πό τυς Αθηνί

υς γ τ γλμ της Νμσως στ Ρμνντ, πυ φλτχνησ  Φδίς, πξη 

πίσης συμβλκή  τμωί της θς γ την πσκή υπψί (Πυσ. �.33.23). Στ 

Μθών  Πσς υπστησν τ πώτ μγλ πλήγμ στην λζνί τυς κ 

4� Ό.π., 4�4�.
48 Bury & Meiggs, ό.π., 24�248.
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 μθς τυ ήττητυ της δνμής τυς κτίφθηκ, δίνντς δνμη κ θς 

στυς Έλληνς γ ν πκσυν την κσττί τυ Ξξη. Τ νόημ της πξης 

υτής πτυπών  Πλτων μλώντς γ τυς πλμστς τυ Μθών: «Αφ 

υπστησν τη δνμη των ββων κ τμώησν την λζνί λόκληης της 

Ασίς κ φ πώτ στησν τόπ γ τς νίκς τυς νντίν των ββων, 

πώτ δξν κ δίδξν στυς λλυς Έλληνς ότ δν ίν κτνίκητη η δν

μη των Πσών, λλ ότ σδήπτ πλήθς νθώπων κ σσδήπτ πλτς 

υπόκτ στυς κνόνς της πλκς» (Μνξνος 240d).

Ανξτητ, όμως, πό τ μγθς της ήττς των Πσών κ τη σημσί της γ 

τυς ίδυς ή γ τυς υπόλπυς Έλληνς, η σημσί της νίκης γ την Αθήν ήτν 

τστ κ κθόσ τη μτπτ πί της στ σωτκ ζητήμτ κ στη 

σχση της μ τς υπόλπς λληνκς πόλς. Ενώ μχ τ Μθών η δμφσβή

τητη σττωτκή δνμη των Ελλήνων ήτν η Σπτη, μτ τη νίκη της, η Αθήν 

κτξώθηκ κ υτή ως σττωτκ σχυή, χντς, μλστ, κ τν πν των 

Σπττών. Χκτηστκή ίν η στση τυς πνντ στυς Αθηνίυς στη μχη 

των Πλτών: τυς τπθτησν στ δξό κς της πτξης, πνντ στυς 

Πσς, μ την τλγί ότ γνώζν πώς ν τυς ντμτωπίσυν, λόγω της μπ

ίς τυ Μθών, νώ  ίδ ήτν π στ θμ υτό λλ μπσν π 

κλ ν πλμήσυν μ τυς Βωτς κ τυς Θσσλς (Ηόδ. 9.4�.2). 

Η Αθήν πκτησ τ κς κ τ σβσμό των Ελλήνων κ νδίχθηκ σ 

πόμχό τυς, όπως χκτηστκ νφτ κ στ σμωνίδ πίγμμ. 
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Γ πώτη φ  Αθηνί φντ ως κπόσωπ όλων των Ελλήνων, κθώς η 

σγκυση στ Μθών δν πβλήθηκ πλώς ως μί μυντκή κίνηση γ τη 

δσωση της Αθήνς λλ ως θυσί γ τη δσωση της Ελλδς. Η Αθήν βήκ 

την υτππίθηση κ τη δυνμκή πυ χζότν στ πό τς συνχίς ν

τχς κ μτβλς πυ ίχ υπστί τ πηγμν χόν στ σωτκό 

της. Εκμτλλθηκ στ πκ τη λμπή της νίκη γ ν θμλώσ πνω 

της την ηγμνκή της πλτκή νντ των συμμχων της κ μττψ τ Μ

θών σ σμβλ της δόξς της. Εξίσυ σημντκή κ νδφυσ ίν κ η 

δ των νωμνων Ελλήνων πίσω πό την πόμχ Αθήν. Γ πώτη φ  

λληνκς πόλς μφνίζντ συνσπσμνς θωητκ τυλχστν πνντ 

στυς Πσς, συνδητπώντς τ κν θνκ στχί πυ τυς νώνυν κ 

τυς δκίνυν πό τυς ββυς. 

Τ όφλς, ββ, γ την Αθήν ήτν κόμη μγλτ σ ό,τ φ την 

σωτκή της πλτκή ξλξη. Ο Μθώνς ήτν η πώτη υσστκή δκμ

σί των μτυθμίσων πυ ίχ θσπίσ  Κλσθνης κ η δκμσί υτή 

στφθηκ μ πτυχί. Ο ν δημκτκί θσμί λτγησν σωστ κ 

πτλσμτκ πς όφλς της πόλης:  δήμ,  φυλς,  όλς των χό

ντων κ των σττηγών, η ψηφφί, η σττωτκή γνωση, η σότητ των 

πλτώνπλτών. Τ σστημ τυ Κλσθνη τ τίμησν κόμη κ στν τόπ 

πυ θψν τυς νκς, μνημνντς τυς κτ φυλς.

Στς δδκσίς πυ κλυθήθηκν στ Μθών δβλπ κνίς τ 

Ο τύμβος των Αθηναίων 
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πώτ βήμτ της ξλξης κ βλτίωσης τυ δημκτκ πλτμτς. Τ 

ξίωμ τυ πλμχυ, πυ συνήθως πχότν πό την στκτκή τξη, 

δωσ τη θση τυ στ συλλγκό όγν των δκ σττηγών, πυ κλγντν 

πό όλ τ δήμ κ όχ πό κθ φυλή ξχωστ. Λίγ γότ φμόστηκ 

 στκσμός, μ σκπό την πστσί τυ πλτμτς πό τς πσωπκς 

φλδξίς των κλγμνων ηγτών, νώ πλληλ, νδίχθηκ η ξί των μ

σίων τξων, πό τς πίς πχντν  λθ σόνμ πλίτς, πυ 

συγκτσν τ σττό. 

Τ πτλσμ ήτν η στκή δίωση τυ δημκτκ πλτμτς 

κ η στκή πφυγή γκθίδυσης τυννίς. Ο Ιππίς δν πστψ πτ 

στην Αθήν κ  πδί τυ ξντώθηκν πό τυς πλτκς τυς ντπ

λυς. Στδκ πμκνθηκν πό την πλτκή ζωή της πόλης κ όλ  

κπόσωπ τυ συντηητσμ κ της στκτίς κ νξ  δόμς γ 

την πκτηση των νων δυνμων, των π δημκτκών, πυ κπσωπσ 

 Θμστκλής,  σττηγός πυ δν τν φην ν κμηθί «τ τυ Μλτ

δυ τόπν». Κ ίν γγνός, ότ η πωτβυλί κ η ηγτκή στση τυ 

Μλτδη στ Μθών βήθησ σημντκ στην νληψη νλγων όλων 

Έλληνας οπλίτης μά-
χεται εναντίον Πέρση 

τοξότη. Ερυθρόμορφος 
αμφορέας. 480-470 π.Χ. 

Νέα Υόρκη, Metropolitan 
Museum (Η μάχη του 

Μαραθώνα. Ιστορία και θρύλος)
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στ μλλν πό δημφλίς σττηγς πυ πκτησν ηγτκό όλ, όπως  

Θμστκλής κ  Αστίδης.

Από την κθ σττωτκή πψη,  Μθώνς ήτν κθστκός γ 

τη δκμσί της πλτκής φλγγς ως πλμκ σώμτς. Μχ τότ,  

πλμκς συγκσς των Ελλήνων γίνντν μτξ πόλων, πυ δθτν 

πόμ πλσμν σττωτκ σώμτ κ πμφίς τόπυς δσης. 

Αυτή ήτν η πώτη φ πυ η πλτκή φλγγ βθηκ ντμτωπη όχ 

πλώς μ δφτκής γνωσης σττό λλ μ την σχυότη πλμκή 

μηχνή της πχής κ πδξ ότ η σττωτκή δνμη πυ βσίζτ σ κλ 

κπδυμνυς κ πλσμνυς, λθυς κ σόνμυς πλίτς ίν νώ

τη κ σχυότη πό πνδήπτ πλυπληθή σττό πυ συγκτίτ 

πό υπηκόυς χωίς συνχή κ χωίς σμπν. Πλληλ, στ Μθών 

μφνίσθηκ γ πώτη φ κ η φμγή των βσκών χών της τκτ

κής. Μχ τότ  μχς μτξ των πόλων κίνντν στην υπίσχυση νός 

συμπγς όγκυ πλτών νντ τυ λλυ. Ο Μλτδης ήτν  πώτς πυ 

φμσ ττυ ίδυς λγμό, πλ κλ πμλτημν κ πσχδσμ

ν49. Αυτό δωσ ν δυνμκή στη φλγγ κ δημγησ νλλκτκς 

τόπυς δσης της νλγ μ τς συνθήκς της μχης κ τς δτότητς 

τυ ντπλυ. Η τκτκή τυ Μλτδη, μλστ, υθτήθηκ στυς πόμνυς 

ώνς κ σ λλς ππτώσς, όπως πό τν Μγ Αλξνδ, στη μχη της 

Ισσ, κ πό τν Κχηδόν Αννίβ στς Κννς50.

τ δανκ τυ Μαραθνα στΗ συγχρνΗ επχΗ

Αν η φλδξί της Αθήνς πσκπσ στη δώνση της μνήμης τυ 

Μθών, ίν ββ ότ η πσπθ της στφθηκ μ πόλυτη πτυχί. 

Τ θυμστ μνημί,  γπτς μτυίς κ  πφκς πδόσς 

δτήησν ζωντνή τη φήμη της νίκης όχ μόν ως την στη χότητ 

λλ κ στυς ώνς πυ κλθησν. Η μχη θωήθηκ ως μί πό 

τς σπυδότς της πγκόσμς στίς, μ κθστκής σημσίς συ

νπς όχ μόν στην πβίωση τυ λληνκ κόσμυ λλ κ λόκληης 

της Ευώπης. Χκτηστκή ίν η πψη τυ Βτν φλσόφυ John 

Stuart Mill, πυ θώησ τη μχη τυ Μθών σημντκότη γ τη Β

τνί πό τη μχη τυ Hastings, τ �0��, η πί σήμν τη νμνδκή 

κτκτηση της χώς5�. 

Στη νότη πχή,  Μθώνς γν τόπς νζήτησης τυ νδξυ 

πλθόντς κ νπνυσ τυς γώνς των λών γ λυθί κ νξ

τησί. Δν ίν τυχί ότ λίγ μτ τη Γλλκή Επνστση, τ ��93, η πόλη 

SaintMaximin ζήτησ ν μτνμσθί πίσημ σ Marathon, νφντς 

ως τλγί ότ «υτό τ ό όνμ θυμίζ τ θηνκό πδί πυ γν  

49 Shrimpton, ό.π., 242�, όπυ υπστηίζτ ότ η κίνηση της φλγγς μ τν τόπ πυ πγμτ
πήθηκ ήτν δντ ν μην χ σχδστί κ πτμστί μ τόπ ξντλητκό.

50 Ν. Φυσντζίδης, Η μχη του Μαραθώνος από στρατιτικής, θνικής και ποιτικής απόψς, ξνδρια 
1938, 808�.

5� Η μχη του Μαραθώνα. στορα και θρος, 8.
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τφς κτό χλδων δυφόων». Στ κ υτό της Αττκής κτφθνν 

πηγητς κ υνητς, πυ νζητσν τ ίχνη τυ λμπ θηνκ 

πλθόντς, τ πδί της μχης, τν τόπ τφής των νδξων νκών, την 

 των Μθωνμχων. Τ κίνημ τυ φλλληνσμ νκλυψ στυς 

Αθηνίυς πλίτς τυς νδξυς πγόνυς κίνων πυ γωνίζντν κ 

πλ κτ της ντλκής δσπτίς. Έλληνς γωνστς της Επνστσης 

μφνίζντν σ νότ γ ν μπνντ κ ν κθδηγντ πό τυς 

Μθωνμχυς ή πό τ πβλητκό μθών τπί. Η στκή μχη της 

χότητς πτλσ πηγή μπνυσης πλλών κλλτχνών κ νθώπων 

τυ πνμτς, κυίως στην Ευώπη, κ γν τ θμ θτκών γων, λγ

τχνκών δημυγημτων κ ζωγφκών πστσων. 

Κυίχη μφή νμσ στυς Μθωνμχυς, πυ συγκίνησ όσ κ

νίς τυς θυμστς τυ χλληνκ πνμτς, γν κίνη τυ ηωκ 

ημδόμυ πυ ξψχησ μόλς νκίνωσ τ ν της λμπής νίκης. Τ 

υπνθωπ κτόθωμ τυ τμήθηκ μ την κθωση τυ γωνίσμτς τυ 

μθώνυ δόμυ στην πώτη νβίωση των Ολυμπκών Αγώνων στη σγ

χνη πχή. Αυτή πμν σήμ η π γνωστή νφ στην κυμνκή 

σημσί της μχης των Αθηνίων κτ των Πσών, πυ μτφ τ θλ τυ 

Μθών στ πτ της γης52.

52 Goette & Weber, ό.π., 3�0. Θ. Κυτσγννης, «Η κστκή κφση τυ genius loci”, Η μχη του Μα-
ραθώνα. στορα και θρος, 9���9.
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Πα γίδες
& Αυ το σχέδιοι

Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος
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τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει στις ει δή σεις ή δια βά σει στις ε φη με ρί δες 

και στα πε ριο δι κά για α τυχή μα τα - θα νά τους στρα τιω τι κού προ σω πι κού α πό 

αυ το σχέ διους ε κρη κτι κούς μη χα νι σμούς. Εί ναι λοι πόν εύ λο γη η α πο ρί α τι εί ναι 

και πώς εί ναι έ νας αυτο σχέ διος ε κρη κτι κός μη χα νι σμός.

Ο ρι σμός Α ΕΜ: Έ νας μη χα νι σμός το πο θε τη μέ νος ή κα τασκευα σμέ νος με αυ το-

σχέ διο τρό πο με εν σω μα τω μέ να κα τα στρε πτι κά, φο νι κά, ε πι βλα βή, πυ ρο τε χνι κά 

ή ε μπρη στι κά χη μι κά, ο ο ποί ος εί ναι σχε δια σμέ νος να κα τα στρέ φει ή ε ξου δε τε-

ρώ νει, να πα ρε νο χλεί ή να προ κα λεί σύγ χυ ση. Δύ ναται να πε ριέ χει στρα τιω τι κά 

υ λι κά, αλ λά συ νή θως α πο τε λεί ται α πό μη στρατιω τι κά συ στα τι κά μέ ρη. 

Οι Α ΕΜ (IEDs) μπο ρούν να κα τα σκευα στούν α πό οποιο δή πο τε δια θέ σι μο 

υ λι κό και μπο ρεί να πε ριέ χουν δια φο ρε τι κά εί δη γόμω σης: ε κρη κτι κά, 

χη μι κά, βιο λο γι κά, ή άλ λα ε πι κίν δυ να υ λι κά. Ε πί σης το μέγε θος των Α ΕΜ 

(IEDs) μπο ρεί να δια φέ ρει. Για πα ράδειγ μα μπο ρεί να έ χει το μέ γε θος ε νός 

πα κέ του τσι γά ρων ή χαρ το κι βω τί ου, μέ χρι έ να με γά λο ό χη μα.

Οι μό νοι πε ριο ρι σμοί που α ντι με τω πί ζει ο ε χθρός εί ναι: η δια θε σι μό τη τα 

των πη γών / υ λι κών, η πι θα νή πε ριο ρι σμέ νη ε φευ ρε τι κό τη τα, και ο βαθ-

μός / ύ παρξη γνώ σε ων που α παι τεί ται κα τά την κα τα σκευ ή και ε φαρ μο γή 

του Α ΕΜ (IED).

Οι Α ΕΜ (IEDs) δεν έ χουν τυ πο ποι η μέ νη μορ φή και συ νή θως κα τα σκευά-

ζο νται α πό κοι νά υ λι κά. Η πλειο ψη φί α των υ λι κών στις γιά φκες, τα κα-

τα λη φθέ ντα πυ ρο μα χι κά και τα δια θέ σι μα πο λε μο φό δια που υ πάρχουν 

στα θέ α τρα των ε πι χει ρή σε ων, εί ναι οι πη γές υ λι κών α πό ό που μπο ρεί 

να προ μη θευ τεί ο μελ λο ντι κός ε χθρός ό λα τα α πα ραί τη τα υ λι κά για την 

κα τασκευ ή Α ΕΜ (IEDs).
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ΤΡΟ ΠΟΙ - ΤΥ ΠΟΙ Ε ΝΕΡ ΓΟ ΠΟΙ Η ΣΗΣ ΑΕΜ (IED)
Ο τρό πος και ο τύ πος ε νερ γο ποί ησης 

των Αυ το σχέ διων Ε κρη κτι κών Μη χα νι-

σμών (IED) ποι κί λει και μπο ρεί να εί ναι:

 Ε νεργο ποί η ση Α ΕΜ α πό πε ζό βομ-

βι στή αυ το κτο νί ας - Suicide IED (SIED)

 Ε νερ γο ποί η ση Α ΕΜ α πό σταθ μευ-

μέ νο πα γι δευ μέ νο αυ το κί νη το - Vehicle 

Borne IED (VBIED).

Πρό κει ται για έ να ό χη μα με ενσω μα-

τω μέ να ε κρη κτι κά το ο ποί ο ε κρή γνυ ται 

ό ταν εί ναι σταθ μευ μέ νο. Ο τρόπος ε νερ-

γο ποί η σης ε νός VBIED συ νή θως γί νε ται 

με τη λε χει ρι σμό ή με χρή ση χρο νο δια-

κό πτη ό ταν ο ε χθρός έ χει υ πο λο γί σει το 

δρο μο λό γιο και την ώ ρα ό που το θύ μα 

θα πε ρά σει α πό την πε ριο χή. Σπα νιό-

τερα, η ε νερ γο ποί η ση γί νε ται α πό αυ τό-

χει ρα βομ βι στή ο δη γό του ο χή μα τος.

 Ε νεργο ποί η ση Α ΕΜ αυ το κτο νί ας 

α πό κι νού με νο αυ το κί νη το - Suicide 

Vehicle Borne IED (SVΒIED).

Πρό κει ται για έ να ό χη μα με εν σωμα-

τω μέ να ε κρη κτι κά το ο ποί ο ε κρή γνυ ται 

ό ταν κι νεί ται. Ο τρό πος ε νερ γο ποί η σης 

ε νός SVBIED γί νε ται συ νή θως με ξαφ νι-

Ιστορικά η μόνη περίπτωση που είναι γνωστή για ανθρώπους που θυσιάζο-

νται με σκοπό να προξενήσουν πλήγμα στον αντίπαλο είναι οι «Καμικάζε». 

Η λέξη «καμικάζε», στην ιαπωνική γλώσσα σημαίνει «θεϊκός άνεμος» και 

είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις και την ιστορία της Ιαπωνίας. Αυτή η 

λέξη δόθηκε στα ειδικά σώματα αυτοκτονίας της Αεροπορίας του Ναυτικού, 

που ως επί των πλείστον απαρτιζόταν από νεαρούς και άπειρους πιλότους, 

οι οποίοι όμως διέθεταν μεγάλη ψυχική αντοχή και θάρρος.



49

κή προ σέγ γι ση ή με σύγκρου ση στο στό-

χο (με χρή ση πλά κας πί ε σης συ νή θως 

στον προ φυ λα κτή ρα), ο ο ποί ος μπο ρεί 

να εί ναι ό χη μα ή φά λαγγα ή στα θε ρό 

ση μεί ο (π.χ. πύ λη στρα το πέ δων).

 Πυρο δό τη ση πα γί δευ σης Α ΕΜ 

α πό α νυ πο ψί α στο θύ μα -  Victim 

Operated IED (VOIED).

Η εκ πυρ σο κρό τη ση του μη χα νι σμού 

γί νε ται έ πει τα α πό ε νέρ γειες ε νός α νυ πο-

ψί α στου θύ μα τος (π.χ. το θύ μα «σκα λί ζει» 

τον Α ΕΜ και αυ τός ε κρή γνυ ται). Βα σί ζο-

νται στο στό χο, ώ στε να ε κτελέ σει ο μη-

χα νι σμός κά ποια μορ φή ε νέρ γειας που 

θα προ κα λέ σει τη λει τουρ γί α αυ τού. Η 

έ κρη ξη πραγ μα το ποιεί ται κα τό πιν α πο δέ-

Tυπική θέση αποκρύψεως εκρηκτικών σε πολιτικό αμάξι
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σμευ σης πί ε σης ή ε νερ γο ποί η σης πί ε σης 

(π.χ. με πλά κα πί ε σης). Η ε φαρ μο γή των 

VOIED με πλά κα πί ε σης για να ξε χω ρί ζει 

έ χει τυ πο ποι η μέ νη ο νο μα σί α και ο νο μά-

ζε ται PSIED (Pressure Switch IED).

 Ε νεργο ποί η ση α πό τη λε πυ ρο-

δο τού με νο (α σύρ μα το) Α ΕΜ - Radio 

Controlled IED (RCIED).

Η ε νερ γο ποί η ση ε νός Α ΕΜ με τη λεχει-

ρι στή ριο, εί ναι ί σως η πιο συ νη θι σμέ νη 

μέ θο δος ε νερ γο ποί η σης που χρησι μο-

ποιεί ται. Ο ε χθρός ε πι στρα τεύ ει μια ποι-

κι λί α συ σκευών, ε λεγ χο μέ νων ασύρ μα τα, 

για να ε νερ γο ποι ή σει τους Α ΕΜ. Δύ να-

ται να τρο πο ποιεί συ να γερ μούς αυ το-

κι νή των, συ σκευές α νοίγ μα τος θυ ρών 

γκα ράζ, τη λε χει ρι στή ρια τη λεκα τευ θυ-

νό με νων παι χνι διών, α σύρ μα τους μη χα-

νι σμούς κω δώ νων πόρ τας, τη λεφω νι κές 

α σύρ μα τες συ σκευές κ.λπ. Ο ποια δή πο τε 

α πό τους Α ΕΜ που ε λέγ χο νται με κα λώ-

διο (CWIEDs). Ε πι πλέ ον πα ρέ χουν την 

ά νε ση στον ε χθρό να τους ε νερ γο ποιούν 

σε α πό στα ση α σφα λεί ας α πό το στό χο, 

δί χως να γί νε ται α ντι λη πτός.

 Ε νεργο ποί η ση εν σύρ μα της πυ-

ρο δό τη σης Α ΕΜ - Command Wire 

IED (CWIED).

 Α ΕΜ με χρο νο δια κό πτη

Οι χρο νο δια κόπτες στους Α ΕΜ, ως 

ε πί το πλεί στον, χρη σι μο ποιού νται ως 

χρο νο δια κό πτες α σφα λούς δια χω ρι σμού. 

Σπα νί ως χρη σι μο ποιού νται για την ε νερ-

γο ποί η ση του ΑΕΜ. Στην πρώ τη πε ρί πτω-

ση, δια χω ρί ζουν την πη γή ε νέρ γειας α πό 

το σύ στη μα πυ ρο δό τη σης έ τσι ώ στε να 

πα ρέ χουν στον ε χθρό έ ναν πιο α σφα λή 

τρό πο χει ρισμού του Α ΕΜ. Η τε χνι κή 

αυ τή ε πι τρέ πει και στους μη ε ξει δι κευ μέ-

νους δρά στες να χει ρι στούν και να ο πλί-

Οι Α ΕΜ που ε νερ γο ποιού νται μέ σω κα λω δί ου α παι τούν χρό νο για να 

το πο θε τη θούν α πό τον δρά στη. Το κα λώ διο που συν δέ ει τον ε ναυ στή-

ρα με τον ε κρη κτι κό μη χα νι σμό μπο ρεί να εί ναι κα λυμμέ νο. Το ση μεί ο 

της έ κρη ξης εί ναι προ κα θο ρι σμέ νο. Πρό σφα τες βελ τιώ σεις αυ τής της 

τε χνι κής χρη σι μο ποιούν πο λύ λε πτά κα λώ δια, που ε ντο πί ζο νται δύ σκο-

λα. Εί ναι α πλοί, οι κο νο μι κοί, εύ κο λοι στην προ μή θεια και α παι τούν την 

ε λά χι στη συ να τή εκ παί δευ ση για να κα τα σκευα στούν.

συ σκευ ή εκ πέ μπει ρα διο κύμα τα μπο ρεί 

να προ σαρ μο σθεί και να χρη σι μο ποι η θεί 

ως ε ναυ στή ρας. Με την πά ρο δο του χρό-

νου ο ε χθρός βελ τιώ νει το σχε δια σμό και 

τις κα τα σκευα στι κές λε πτο μέ ρειες των 

συ γκε κρι μέ νων συ σκευών. Οι RCIEDs, 

έ χουν το πλε ο νέ κτη μα ότι, ως α σύρ μα τοι 

μη χα νι σμοί, δεν α φή νουν ί χνη και μπο-

ρούν να το πο θε τη θούν γρη γο ρό τε ρα 

σουν τον Α ΕΜ με μι κρό τε ρη πι θα νό τη τα 

σφάλ ματος. Για πα ρά δειγ μα αυ τός ο Α ΕΜ 

χρη σι μο ποιεί ται στους VBIED.

 Συν δυα σμέ νη Ε πί θε ση - Complex 

Attack. Σε αυ τή την πε ρί πτω ση, υπάρ-

χει συν δυα σμός ο ποιασ δή πο τε από 

τις πα ρα πά νω πε ρι πτώ σεις με πυ ρά 

ε λα φρών ό πλων, όλ μων και αντιαρ μα-

τι κών ρου κε τών.
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να μαλ λιά (για να μοιά ζουν στον στό χο)

 Υ πέρ με τρος εν θου σια σμός.

Προ φίλ βομ βι στή αυ το κτο νί ας
Το προ φίλ του βομ βι στή αυ το κτονί-

ας δεν εί ναι συ γκε κρι μέ νο. Πα ρό λα αυ-

τά, μπο ρού με να α να γνω ρί σου με στην 

πλειο ψη φί α τους ο ρι σμέ να κοι νά χα ρα-

κτη ρι στι κά:

 Εί ναι συ νή θως ά το μα νε αρής η λι-

κί ας, άν δρες ή γυ ναί κες

 Ο βομ βι στής στρα το λο γεί ται α πό 

κά ποια τρο μο κρα τι κή ορ γά νω ση και 

δεν δρα με μο νω μέ να

 Τα κί νη τρα των βομ βι στι κών ε πι-

θέ σε ων έ γκει νται συ νή θως στον θρη-

σκευτι κό φα να τι σμό, με πα ράλ λη λα κί-

νη τρα την προ σπά θεια α πε λευ θέ ρω σης 

α πό τον «ξέ νο κα τα κτη τή»

 Οι βομ βι στές εί ναι πε πει σμέ νοι 

α πό τις ορ γα νώ σεις που τους στρα το-

λογούν ό τι η πρά ξη τους εί ναι ιε ρή και 

Α ΝΑ ΓΝΩ ΡΙ ΣΗ Α ΠΕΙ ΛΗΣ
 Βομ βι στής Αυ το κτο νί ας

Α πό πε ρι πτώ σεις που α να γνω ρί στη κε 
έ γκαι ρα βομ βι στής αυ τόκτο νί ας και ε ξου-
δε τε ρώ θη κε πριν κα τα φέ ρει να δρά σει, 
μπο ρού με να προσ διορί σου με ο ρι σμέ να 
χα ρα κτη ρι στι κά που εί ναι δυ να τό να τον 
προ δώ σουν ό πως:

 Νευ ρι κό τη τα - α συ νήθι στη συ-

μπε ρι φο ρά

 Ο γκώ δης ενδυ μα σί α, τζά κετ, παλ-

τό και γε νι κά φαρ διά ρού χα, για την 

α πό κρυψη των ε κρη κτι κών

 Υ περ βο λι κή ε φί δρω ση, α να στά-

τω ση

 Μουρ μού ρι σμα α πό κομ μά τια 

του Κο ρα νί ου

 Φρε σκο ξυ ρι σμέ νος με κοντά 

μαλ λιά (θε ω ρεί ται α πα ραί τη τη προ ε-

τοι μα σί α για τη με τά βα ση στη με τά 

θά να το ζω ή)

 Ση μά δια στον βρα χί ονα (α ντι προ-

σω πευ τι κά της θρη σκευ τι κής ορ γά νω-

σης στην ο ποί α α νή κουν)

 Κα λώ διο κρε μασμένο α πό τα 

ρού χα

 Ε σκεμ μέ νη α γνόηση δια τα γών για 

στά ση ή προ σπάθεια πα ρά καμ ψης ε νός 

ση μεί ου ε λέγ χου

 Γυα λιά η λί ου (για να κρύ ψει τα 

μά τια και να προσ δώ σει στον βομ βι στή 

αυτο πε ποί θη ση)

 Κοίταγμα ευ θεί α μπροστά, με στα-

θε ρό βλέμ μα

 Κρύψιμο του ε νός χε ριού για πο-

λύ ώ ρα ή κρά τημα κά ποιου πράγματος 

στο χέ ρι, με σφι κτή τη γρο θιά (πι θα νό 

ση μά δι ό τι αφορά μη χα νι σμό πυ ρο δό-

τη σης)

 Προ στασία των γεν νη τι κών του 

ορ γά νων (με σκο πό τη συ γκρά τηση και 

με τα φορά της ζώ νης με τα ε κρη κτι κά)

 Με τα ποι η μέ νη αμ φί ε ση, π.χ. βαμ μέ-
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των α ναρ τή σε ων του ο χή μα τος

 Ύ πο πτη κί νη ση του ο χή μα τος

 Με γά λα κι βώ τια ή ύ πο πτα α ντι κεί-

με να ε ντός του ο χή μα τος

 Κα λώ διο ή σχοι νί που κρέ με ται 

α πό το ε μπρό σθιο μέ ρος του ο χή μα-

τος

 Τρύ πες στο σα σί του ο χή μα τος 

για α πό κρυ ψη ε κρη κτι κών

 Μο να δι κός ε πι βά της ο χή μα τος 

(Πρό κει ται για έ να συν δυασμό βομ βι-

στή αυ το κτο νί ας με πα γι δευ μέ νο ό χη μα 

- α κί νη το ή κι νού με νο)

 Ό χη μα παρ κα ρι σμέ νο πα ρά νο μα 

ή α νε πι τή ρη το (Τυπι κή πε ρί πτωση ε πί θε-

σης με βόμ βα σε αυ το κί νη το. Έ να α νε πι-

τή ρη το ό χη μα εί ναι ε γκα ταλειμ μέ νο με 

ε κρη κτι κά, με ρι κές φο ρές με α ναμ μέ να 

τα φώ τα κινδύ νου ώ στε να πυ ρο δο τη θεί 

με τη λε χει ρι σμό α πό μα κριά).

 Συν θή κες Ε δά φους

Συ νή θως η ύ παρ ξη ε νός α πό τα 5 πα-

ρα κά τω χα ρα κτη ρι στι κά του ε δάφους, 

α πο τε λεί και έν δει ξη ύ παρ ξης Α ΕΜ:

 Μα λα κή άμ μος

ό τι θα λυ τρώ σει την ψυ χή τους. 

 Δεν τους εν δια φέ ρουν οι α πώ-

λειες ντό πιου πλη θυ σμού, αλ λά έ χει 

πα ρα τηρη θεί σε με ρι κές πε ρι πτώ σεις 

η α που σί α παι διών α πό τα ση μεί α των 

ε πι θέ σε ων πράγ μα που υ πο δη λώ νει ό τι 

υ πάρ χει ει δο ποί η ση για την προ στα σί α 

τους. Πλην ό μως δεν δι στά ζουν να χρη-

σι μο ποιούν και σαν α σπί δα προ στα σί ας 

και μικρά παι διά, πριν ε νερ γο ποι ή σουν 

τον ε κρη κτι κό μη χα νι σμό.

Χα ρα κτη ρι στι κά εί ναι τα τε λευταί α 

λό για ε νός 19χρο νου Πα λαι στί νιου 

βομ βι στή: 

«Ή μουν πο λύ χα ρού με νος, πε ρί με να 

να έρ θει αυ τή η στιγ μή. Έ νιω θα ή ρε μος… 

Ό ταν έ βα λα την ζώ νη με τα ε κρη κτι κά δεν 

έ νιω σα τί πο τα… ο α δερφός μου την το πο-

θέ τη σε, κοι τού σα να δια κρί νω στα μά τια 

του δά κρυα, αλ λά δεν υ πήρ χαν… Χα μο γε-

λού σε και αυ τό μου έ δι νε κου ρά γιο…».

 Πα γι δευ μέ νο Αυ το κί νη το

Οι ε πι θέ σεις με αυ τό τον τρόπο γί νο-

νται εί τε με τη λε πυ ρο δό τη ση κά ποιου 

πα γι δευ μέ νου ο χή μα τος, το ο ποί ο εί-

ναι ε γκα τα λε λειμ μέ νο στην ά κρη του 

δρό μου, εί τε με αιφ νί δια πρό σκρου ση 

με το στό χο. Τέ τοια ο χή μα τα έ χουν τα 

πα ρα κά τω χα ρα κτη ρι στι κά: 

 Πί ε ση α πό το βά ρος των εκρη κτι-

κών στα ε λα στι κά των αυ το κι νή των ή 

δη μιουρ γί α κα μπυ λώ μα τος στη πε ριο χή 
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 Α πό το μη α νη φο ρι κή - κα τη φορι-

κή κλί ση

 Στε νω πός - ση μεί ο υ πο χρε ω τι κής 

διέ λευ σης

 Υ πό γειος α γω γός που διέρ χεται 

κά τω α πό το δρό μο - κοί τη ρέματος

 Α πό το μη στρο φή.

Λέ γε ται δε, ό τι ε φό σον σε κά ποιο 

ση μεί ο υ πάρ χουν ταυ τό χρο να 3 α πό 

τα πα ραπά νω χα ρα κτη ρι στι κά, τό τε σί-

γου ρα ε κεί «υ πήρ ξε, υ πάρ χει αυ τή τη 

στιγ μή ή θα υ πάρξει Α ΕΜ».

ΠΟΥ ΤΟ ΠΟ ΘΕ ΤΕΙ Α ΕΜ Ο Ε ΧΘΡΟΣ
Ο ε χθρός μπο ρεί να το πο θε-

τή σει Α ΕΜ ο που δή πο τε κα τευ-

θύ νε ται ο α ντί πα λος. Οι Α ΕΜ 

μπο ρούν να βρε θούν πά νω, 

κά τω ή πλη σί ον δρό μων και 

μο νο πα τιών που χρη σι μο-

ποιού νται α πό συμ μα χικές 

δυ νά μεις πε ζο πό ρες ή μη-

χα νο κί νη τες. Πε ρισ σό τε ρο 

ε πι κίν δυ νοι εί ναι οι δρό μοι 

οι ο ποί οι έ χουν με γά λη κί-

νη ση α πό προ σω πι κό και 

ο χή μα τα των φίλιων δυ νά με-

ων. Εί ναι δυ να τό να το πο θε τη-

θούν Α ΕΜ σε φρε ά τια, ο χε τούς, 

δια χωρι στι κές νη σί δες δρό μων, 

λακ κού βες, έρ γα ε πί των δρό μων ή 

και στις πα ρειές αυ τών. Ι διαί τε ρα ε πι κίν-

δυ νες εί ναι οι στρο φές στους δρό μους, 

διό τι έ νας Α ΕΜ το πο θε τη μέ νος στην 

ε σω τε ρι κή κα μπύ λη του δρό μου, μπο-

ρεί να πλή ξει πε ρισ σό τε ρο προ σω πι κό 

λό γω με γα λύ τε ρης γω νί ας δρά σε ως. 

Για τον ε χθρό δεν έ χει ση μα σί α αν θα 

το πο θε τή σει Α ΕΜ σε κα λής ποιό τη τας 

δρο μο λό γιο ή σε κακής ποιό τη τας, διό-

τι σί γου ρα κά που και κά τι σκο πεύ ει να 

πλή ξει. Ι διαί τερη προ σο χή πρέ πει να 

δί νε ται σε κομ βι κά ση μεί α, ό πως κυ κλι-

κοί κόμ βοι ή γέφυ ρες, ση μεί α αλ λα γής 

κα τεύ θυν σης και δια σταυ ρώ σεις.

Ε πι πλέ ον, ο ε χθρός το πο θε τεί Α ΕΜ 

ε κεί ό που οι φί λιοι συ χνά ζουν και προ-

τι μούν πε ρισ σό τε ρο. Ό ταν για πα ρά δειγ-

μα έ να πε ρί πο λο χρη σι μοποιεί συ νέ χεια 

το ί διο δρο μο λό γιο, τό τε σί γου ρα κά-

ποια στιγ μή θα έρ θει σε ε πα φή με Α ΕΜ 

το πο θε τη μέ νο α πό τον α ντί πα λο. 

Τέσ σε ρα στοι χεί α 

α πο τε-
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και οι Άγ γλοι και Ρώ σοι κα τα σκεύ α ζαν 

πα γί δες οι ο ποί ες σκο πό εί χαν κυ ρί ως 

να τραυ ματί σουν το προ σω πι κό και λι γό-

τε ρο να το σκο τώ σουν. Η δια φο ρά των 

πα γί δων με τους Α ΕΜ στις μέ ρες μας 

εί ναι ό τι κα τά βά ση οι πα γί δες φτιά χνο-

νταν με στρα τιω τι κό υ λι κό, το ο ποί ο το 

έ βρι σκαν εύ κο λα λό γω τον συ χνών πο-

λε μι κών συγκρού σε ων που διε ξά γο νταν 

ε νώ οι Α ΕΜ κα τα σκευά ζο νται συ νή θως 

με υ λικά ε φά μιλ λα των προ ϊ ό ντων της 

πο λε μι κής βιο μη χα νί ας. Ου σια στι κά 

οι Α ΕΜ εί ναι το προ ϊ όν ε νός αυ το σχε-

δια σμού για το πώς θα ξε πε ρα στεί η 

έλ λει ψη των στρα τιω τι κών ε κρη κτι κών, 

πυ ρο κρο τη τών και πυ ρο δο τι κών μη χα νι-

σμών με υ πο κα τά στα τα αυ τών.

Ο ελ λη νι κός στρα τός μέ σω του ό πλου 

του Μη χα νι κού εκ παι δεύ ει το προ σω πικό 

του στην α να γνώ ρι ση, στην α πε νερ γο ποί-

η ση και στην κα τα σκευ ή τέ τοιων παγί δων 

και έ χει εκ δώ σει στρα τιω τι κά εγ χει ρί δια 

για την πλη ρέ στε ρη κα τανό η ση αυ τών, 

ε δώ και πά ρα πολ λά χρό νια.

λούν την «τυ πι κή» θέ ση IED:

 Προ η γού με νη, ε πι τυ χής ε πί θε ση: 

Αν πέ τυ χε στο πα ρελ θόν, θα πε τύ χει 

πά λι, ει δι κά αν η θέ ση έ χει αρ κε τά κα λά 

χα ρα κτη ρι στι κά.

 Κα λή, ε πο πτι κή θέ ση: Δε δο μέ-

νου ό τι οι πε ρισ σό τε ρες εν σύρ μα τες 

συ σκευές εκ πυρ σο κρο τή σε ως α παι τούν 

α πευ θεί ας πα ρα τή ρη ση, ο ε χθρός χρειά-

ζε ται μια κα λή θέ ση πα ρα τή ρη σης.

 Κα λυμ μέ νη πο ρεί α δια φυ γής: Οι πε-

ρισ σό τε ροι δρά στες θα ε πα νέλ θουν στην 

αρ χι κή τους θέ ση με τά την ε πί θε ση.

 Ση μεί ο πα ρα τή ρη σης με ε μπό δια: 

Για να α πο φύ γει τη σύλ λη ψη, ο ε χθρός 

θα ε πι λέ ξει έ να ση μεί ο πα ρα τή ρη σης 

με ε μπό δια με τα ξύ της θέ σης του IED 

και του ση μεί ου πυ ρο δό τη σης. Φυ σι κά 

και τε χνη τά ε μπό δια εί ναι ε ξί σου χρή-

σι μα. Κα νά λια, α να χώ μα τα, φρά χτες 

ε μπο δί ζουν την κα τα δί ω ξη α πό φί λιες 

δυ νά μεις.

Με τά την πα ρα πά νω α ναφο ρά και 

α νά λυ ση η ο ποί α έ γι νε για τους Αυ το-

σχέ διους Ε κρη κτι κούς Μη χα νισμούς, θα 

α να φερ θού με σε πα ρό μοιες κα τα στά-

σεις οι ο ποί ες υ πήρ χαν πο λύ πριν και 

α πό τον Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Την πε ρί ο δο ε κεί νη, οι Α ΕΜ α να φέρο-

νταν ως Πα γί δες. Τό σο οι Γερ μα νοί ό σο 
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Ο ο ρι σμός των πα γί δων που α να γρά-

φε ται στο εγ χει ρί διο εκ στρα τεί ας 10-82 

«Νάρκες και Πα γί δες», εί ναι: «Οι πα γί δες 

εί ναι συ στή μα τα πυ ρο δο τι κών δια τά ξεων, 

τα ο ποί α με την ι διαί τε ρη και συ νή θως κα-

λά κρυμ μέ νη το πο θέ τη σή τους , μπορούν 

να τε θούν σε ε νέρ γεια λό γω α προ σε ξί ας 

του ε χθρού. Κύ ριος σκο πός τους εί ναι, ό χι 

τό σο οι ζη μιές που θα προ κύ ψουν στον 

ε χθρό, ό σο η δη μιουρ γί α ατμό σφαι ρας 

α βε βαιό τη τας στο πνεύ μα του ε χθρού. 

Ε φό σον οι πα γί δες βα σί ζουν την ε πι τυ χί α 

τους στον αιφ νι δια σμό, εί ναι βέ βαιο ό τι 

ε πι βρα δύ νουν τις ε νέρ γειες του ε χθρού, 

μειώ νουν το η θι κό του και του ε πι βάλ-

λουν το αί σθημα της α βε βαιό τη τας, της 

προ φύ λα ξης, της αμ φι βο λί ας ή και πολ-

λές φο ρές τον φό βο». 

Ε πι πλέ ον, α πό το ί διο εγ χει ρί διο εκ-

στρα τεί ας, πλη ρο φο ρού μα στε για πα-

γίδες ό πως:

 Γερ μα νι κές πα γι δεύ σεις: σφυ ρί-

χτρας, σο κο λά τας, υ δρο δο χεί ου κ.λπ.

 Ρω σι κές πα γι δεύ σεις: ο δών, φα κών, 

βι βλί ων, η λε κτρι κού δι κτύ ου ο δών κ.λπ.

 Α με ρι κά νι κες πα γι δεύ σεις: κα θί-

σμα τος, πα ρα θύ ρου, ξύ λι νου δα πέ δου 

σπι τιού, τζα κιού, η λε κτρι κού συ στή μα-

τος ο χή μα τος, βα ρε λιού κ.λπ.

 Γε νι κές πα γι δεύ σεις (συ νή θων 

α νταρ τών): α λό γων, σι δη ρο δρο μι κών 

γραμ μών κ.λπ. οι ο ποί ες εί ναι τις ί διας 

φι λο σο φί ας των πα γι δεύ σε ων και με θό-

δων που χρη σι μο ποιού νται στις μέ ρες 

μας με τους Α ΕΜ.

Με τά τα α νω τέ ρω, δια πι στώ νου με 

ό τι οι πα γί δες ό πως ε ξε τά ζο νταν έ ως 

τώρα, σκο πό εί χαν να προ κα λέ σουν 

την πε ριέρ γεια του θύ μα τος - στό χου. 

Οι παγί δες εί τε ε νερ γο ποιούνταν ά με σα 

(π.χ. ά νοιγ μα πα ρα θύ ρου, με τα κί νη ση 

- με τα φο ρά α ντι κει μέ νου κ.λπ.), εί τε με-

τά α πό κά ποια χρο νο κα θυ στέ ρη ση με 

πυ ροδο τι κούς μη χα νι σμούς ε πι βρα δύν-

σε ως (αυ τοί ή ταν δυ να τόν να χρη σι μο-

ποιούν ε πι βρα δυ ντι κούς μη χα νι σμούς 

με η λε κτρι κούς πό λους ή με η λε κτρο λυ-

τική διά λυ ση). Κοι νώς οι πα γί δες εί ναι το 

εί δος των Α ΕΜ που πλέ ον α πο κα λεί ται 

Victim Operated IED (VOIED).

Το συ μπέ ρα σμα ό λων των α νω τέ ρω, 

εί ναι ό τι πλέ ον οι Α ΕΜ, εί ναι η ε ξέ λι ξη 

των πα γί δων. Το κοι νό τους στοι χεί ο εί-

ναι ο αυ το σχε δια σμός, αλ λά λό γω της 

Οι πα γί δες εί ναι συ στή μα τα πυ ρο δο τι κών δια τά ξεων, τα ο ποί α με την 

ι διαί τε ρη και συ νή θως κα λά κρυμ μέ νη το πο θέ τη σή τους , μπορούν να 

τε θούν σε ε νέρ γεια λό γω α προ σε ξί ας του ε χθρού. Κύ ριος σκο πός τους 

εί ναι, ό χι τό σο οι ζη μιές που θα προ κύ ψουν στον ε χθρό, ό σο η δη-

μιουρ γί α ατμό σφαι ρας α βε βαιό τη τας στο πνεύ μα του ε χθρού. Ε φό σον 

οι πα γί δες βα σί ζουν την ε πι τυ χί α τους, στον αιφ νι δια σμό, εί ναι βέ βαιο 

ό τι ε πι βρα δύ νουν τις ε νέρ γειες του ε χθρού, μειώ νουν το η θι κό του και 

του ε πι βάλ λουν το αί σθημα της α βε βαιό τη τας, της προ φύ λα ξης, της 

αμ φι βο λί ας ή και πολ λές φο ρές το φό βο.
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ε ξελι κτι κής πο ρεί ας των πραγ μά των 

και της τε χνο λο γί ας, ο τρό πος ε ξου δε-

τέ ρωσης του α ντι πά λου έ χει πλέ ον πε-

ρισ σό τε ρους τρό πους ε φαρ μο γής α πό 

την απλή έν νοια της πα γί δας.

Στην πα ρού σα ερ γα σί α, δεν α να φερ-

θή κα με κα θό λου σε τρό πους α ντι με τώ-

πι σης ε νός Α ΕΜ κα θώς και σε ε νέρ γειες 

του προ σω πι κού με τά α πό μί α έ κρη ξη 

Τό σο οι Γερ μα νοί ό σο και οι Άγ γλοι και Ρώ σοι κα τα σκεύ α ζαν πα γί δες οι 

ο ποί ες σκο πό εί χαν κυ ρί ως να τραυ ματί σουν το προ σω πι κό και λι γό τε ρο 

να το σκο τώ σουν. Η δια φο ρά των πα γί δων με τους Α ΕΜ στις μέ ρες μας 

εί ναι ό τι κα τά βά ση οι πα γί δες φτιά χνο νταν με στρα τιω τι κό υ λι κό, το 

ο ποί ο το έ βρι σκαν εύ κο λα λό γω τον συ χνών πο λε μι κών συγκρού σε ων 

που διε ξά γο νταν, ε νώ οι Α ΕΜ κα τα σκευά ζο νται συ νή θως με υ λικά ε φά-

μιλ λα των προ ϊ ό ντων της πο λε μι κής βιο μη χα νί ας.

ε νός Α ΕΜ, διό τι θα α παι τού σε τη συγ γρα-

φή ε νός ο λό κλη ρου βι βλί ου. Αυ τά τα θέ-

ματα, θα κα λυ φθούν σε με τα γε νέ στε ρη 

ερ γα σί α. Ε πι πλέ ον, δεν έ γι νε α νά λυ ση 

των αι τίων που προ κα λούν τις ε πι θέ σεις 

με Α ΕΜ. Ό χι βέ βαια διό τι τα α γνο ού με, 

αλλά για τί α πο τε λούν α ντι κεί με νο το 

ο ποί ο α πα σχο λεί στρα τιω τι κούς και 

πο λι τι κούς α να λυ τές και ε πι στή μο νες. 
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Ε νη με ρω τι κός Ο δη γός IEDs στο Ι ΡΑΚ & Αφ γα νι στάν στα Θέ α τρα Ε πι χει ρή σε ων. Σχο λή Μη χα-

νικού - Γρα φεί ο Με λε τών, Ιού λιος 2008.

 Εγ χει ρί διο Εκ στρα τεί ας 10-82.

 Προ σω πι κές ση μειώ σεις α πό τη συμ με το χή μου στα σχο λεί α NATO Operational C-IED Staff 

Officers Awareness Course και NATO Tactical Operations in an Improvised Explosived Device και 

τη συμ με το χή μου σε ΕΥΕ στο Αφ γα νι στάν.

που χρη σι μο ποιούν τους Α ΕΜ και 2ον ό τι 

ο ο ποιοσ δή πο τε ε κρη κτι κός μη χα νι σμός 

δεν πρέ πει να μας προ κα λεί φό βο, διό τι 

με το φό βο εί ναι πο λύ πι θα νό να προ κύ-

ψουν λά θος ε νέρ γειες, αλ λά σε βα σμό. 

Ε ξάλ λου, οι α πρό σε κτοι, οι α φε λείς και 

οι ανύ πο πτοι, προ σφέ ρουν συ νή θως 

και τη ζω ή τους. Γνωρίζοντας τα α πο τε-

λέ σμα τα που μπο ρούν να προ κλη θούν, 

τό τε πο λύ προ σε κτι κά μπο ρούν να α ντι-

με τω πι στούν.

Η πα ρού σα α να φο ρά έ γι νε μό νο για να 

α ντι λη φθεί ο α να γνώ στης τι εί ναι τε λι κά 

έ νας Αυ το σχέ διος Ε κρη κτι κός Μηχα νι-

σμός και ποια εί ναι η δια φο ρά του α πό 

τις πα γί δες που ε δώ και πολ λά χρό νια 

ο ελ λη νι κός στρα τός χρη σι μο ποιεί στα 

εγ χει ρί δια του και εκ παι δεύ ει το προ σω-

πι κό του με το Ό πλο του Μη χα νι κού. Τέ-

λος, θα πρέ πει να ό λοι να κατα λά βου με 

δύ ο πράγ μα τα: 1ον ό τι οι Α ΕΜ δεν εί ναι ο 

πραγ μα τι κός ε χθρός αλ λά οι άν θρω ποι 
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JUS IN BELLO:

Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, 

ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ &

Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕ ΘΝΟΥΣ 

ΑΝ ΘΡΩ  ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό γος

Ε κτός των κα νό νων που ε λέγ χουν τη νο μι μό τη τα προ σφυ γής στη βί α 

(Jus ad Bellum)1, το διε θνές δίκαιο α σχο λεί ται και με τους κα νό νες 

διε ξα γω γής του πο λέ μου (Jus in Bello). Το τμή μα αυ τό του διε θνούς 

δι καί ου που ε φαρμό ζε ται με τά την έ ναρ ξη των ε χθρο πρα ξιών α πο-

κα λεί ται Δί καιο του Πο λέμου ή Δί καιο των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων2. 

Ο ό ρος, ω στό σο, που χρη σι μο ποιεί ται α πό τον Ορ γα νι σμό Η νω μέ νων 

Ε θνών, το Διε θνές Δι κα στή ριο της Χά γης και τη Διε θνή Ε πι τρο πή του Ε ρυ-

θρού Σταυ ρού (ICRC) εί ναι «Διε θνές Αν θρω πι στι κό Δί καιο». Σκοπός των 

πα ρα πά νω ορ γά νων εί ναι να υ πο γραμ μί σουν τον αν θρω πι στι κό χα ρακτή-

ρα του. Πράγ μα τι, ο στό χος του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου δεν εί ναι μια α πλή 

κα τα γρα φή των κα νό νων του πο λέ μου, αλ λά κυ ρί ως ο πε ριο ρι σμός των 

δει νών των αν θρώ πων α πό τις συ νέ πειες μιας ε μπό λε μης κα τά στα σης.

Το Αν θρω πι στι κό Δί καιο δεν δη μιουρ γεί δι καιώ μα τα και υ πο χρε ώ σεις 

μόνο για τα κρά τη, ό πως ι σχύ ει στο με γα λύ τε ρο μέ ρος του διε θνούς 

δι καί ου. Υ ποκεί με νά του εί ναι κα τά βά ση τα ά το μα, ι διαι τέ ρως τα μέ λη 

των ε νό πλων δυ νάμε ων. Έ τσι, ά το μα που πα ρα βί α σαν ή διέ τα ξαν την 

πα ρα βί α ση των δια τά ξε ών του θε ω ρού νται αυ το τε λώς υ πεύ θυ να για τη 

διά πρα ξη ε γκλη μά των πο λέ μου ή εγκλη μά των κα τά της αν θρω πό τη τας3.

Δεν πρέ πει, εν τού τοις, να συγ χέ ου με το Αν θρω πι στι κό Δί καιο 

με το Δί καιο των Αν θρω πί νων Δι καιω μά των, το ο ποί ο α σχο λεί-

ται με τα διε θνώς α να γνω ρισμέ να πο λι τι κά δι καιώ μα τα και ε λευ-

θε ρί ες. Ε ξάλ λου, το Δί καιο των Αν θρω πίνων Δι καιω μά των ρυθ μί-

ζει τις σχέ σεις των πο λι τών με τις κυ βερ νή σεις τους, τό σο κα τά 

τη διάρ κεια του πο λέ μου ό σο και κα τά τη διάρ κεια της ει ρή νης.

1 Βλ. για πα ρά δειγ μα το αρ. 2.4 του Κα τα στα τι κού Χάρ τη των Η νω μέ νων Ε θνών που α πορ ρί πτει την 
α πει λή ή τη χρή ση βί ας ε να ντί ον της ε δα φι κής α κε ραιό τη τας ή της πο λι τικής α νε ξαρ τη σί ας ο ποιου δή πο τε 
κρά τους και το αρ. 51 ε πί σης του Κα τα στα τικού Χάρ τη των Η νω μέ νων Ε θνών που ε πι τρέ πει την προ σφυ γή 
στη βί α στην πε ρίπτω ση που έ να κρά τος βρί σκε ται σε νό μι μη ά μυ να.

2 Η έν νοια «Δίκαιο των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων» εί ναι πιο α κρι βής, κα θώς το σύγ χρο νο διε θνές δί καιο δεν 
α φο ρά μό νο δια κρα τι κές συρ ρά ξεις αλ λά κά θε μορ φή πο λε μι κών συ γκρού σε ων, ό πως για πα ρά δειγ μα τους 
εμ φύ λιους πο λέ μους ή τις συ γκρούσεις με τα ξύ τα κτι κών στρα τευ μά των και ά τα κτων ο μά δων.

3 Η α το μι κή ποινι κή ευ θύ νη για τα ε γκλή μα τα αυ τά κα θιε ρώ θη κε με τη Δί κη της Νυ ρεμ βέρ γης (1945).
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Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ ΤΟΥ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙ ΟΥ
Οι πρώ τοι αν θρω πι στι κοί κα νό νες με ε φαρ μο γή σε πο λε μι κές ε πιχει ρή σεις ε ντο-

πί ζο νται στην αρ χαιό τη τα. Στην αρ χαί α Ελ λά δα, για πα ρά δειγμα, οι αιχ μά λω τοι 

πο λέ μου δεν φο νεύ ο νταν αλ λά ε πι στρέ φο νταν με λύ τρα και οι νε κροί α ντί πα λοι 

πα ρα δί δο νταν για να θα φτούν. Α ξί ζει να α να φερ θού με στη «Δί κη των Αρ γι νου σών», 

η ο ποί α τι μώ ρη σε τους νι κη τές Α θη ναί ους στρατη γούς που κα τα ναυ μά χη σαν το 

σπαρ τια τι κό στό λο το 660 π.Χ., αλ λά λό γω της θαλασ σο τα ρα χής δεν πε ρι συ νέ λε-

ξαν τους ναυα γούς. Α σφα λώς, οι κα νό νες αυ τοί εί χαν ε θι μι κό χα ρα κτή ρα και δεν 

ε φαρ μό ζο νταν πά ντο τε. 

Ο ση μα ντι κό τε ρος πρω το πό ρος του σύγ χρονου Αν θρω πι στι κού Δι καί ου εί ναι ο 

Ερ ρί κος Ντυ νάν (Henry Dunant)1. Ο Ντυ νάν ή ταν έ νας Ελ βε τός τρα πεζί της που η 

μοί ρα του ε πι φύ λασ σε να περ νά α πό το πε δί ο ό που λί γο νω ρί τε ρα εί χε διε ξα χθεί η 

μά χη του Solferino και να βιώ σει το θά να το χι λιά δων α βο ή θη των τραυ μα τιών2. Κα τα-

γρά φο ντας τις ει κόνες αυ τές σε έ να βι βλί ο με τί τλο «Μια α νά μνη ση α πό το Σολ φε ρί νο», 

ο Ντυ νάν προ έ βη στην πρό τα ση σύ γκλη σης ε νός διε θνούς συ νε δρί ου με στό χο τη 

βελ τί ωση των συν θη κών ε πι βί ω σης των τραυ μα τιών στα πε δί α των μα χών.

Με τη βο ή θεια της ελ βε τι κής κυ βέρ νη σης πέ τυ χε τη σύ γκλη ση το 1864 μί ας 

συνδιά σκε ψης στη Γε νεύ η, η ο ποί α κα τέ λη ξε στην υ πο γρα φή της «Σύμ βα σης για 

τη βελ τί ω ση των συν θη κών των τραυ μα τιών των εν εκ στρα τεί α ε νό πλων δυ νά-

μεων», την ο ποί α ε πι κύ ρω σαν οι ση μα ντι κό τε ρες δυ νά μεις της ε πο χής. Πέ ρα από 

την α να κού φι ση των τραυ μα τιών α νε ξαρ τή του ε θνι κό τη τας, η Σύμ βα ση προβλέ πει 

την προ στα σί α του ια τρι κού και θρη σκευ τι κού προ σω πι κού και την καθιέ ρω ση 

του «ε ρυ θρού σταυ ρού» ως διε θνούς δια κρι τι κού του3. 

Έ να α κό μη βή μα προς την ε ξέ λι ξη του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου ση μειώ θη κε τέσ σε-

ρα έ τη αρ γό τε ρα (1868), με τη «Δια κή ρυ ξη της Α γί ας Πε τρού πο λης πε ρί α πο κήρυ ξης 

σε πε ρί ο δο πο λέ μου της χρή σης ο ρι σμέ νων ε κρη κτι κών βλη μά των». Η σημα σί α του 

μη δε σμευ τι κού αυ τού νο μι κού κει μέ νου ε ντο πί ζε ται στην πρώ τη δια τύ πω ση της 

αρ χής του αν θρω πι σμού, της α πα γό ρευ σης δη λα δή χρή σης ό πλων που προ κα λούν 

μη α να γκαί ο σω μα τι κό πό νο. Μια α κό μη Δια κή ρυ ξη που υ πε γρά φη στις Βρυ ξέλ λες 

1 Άλ λοι πρω τοπό ροι ή ταν οι σύγ χρο νοί του Florence Nightingale, Βρε τα νί δα νο σο κό μα που φρό ντι ζε 
τους τραυ μα τί ες του Κριμα ϊ κού Πο λέ μου (1853-1856) και ο Α με ρι κα νο γερ μα νός κα θη γη τής πο λι τι κών 
ε πι στημών Francis Lieber που, με πα ρό τρυν ση του τό τε Προ έ δρου των Η ΠΑ Abraham Lincoln, συ νέ τα ξε 
τo 1863 έ ναν κώ δι κα που ε πέ βαλ λε στον α με ρι κα νι κό στρα τό μί α αν θρω πι στι κή συ μπε ρι φο ρά κα τά τη 
διε ξα γω γή των ε χθρο πρα ξιών.

2 Στο Solferino της Β. Ι τα λί ας έ λα βε χώ ρα το 1859 η τε λευ ταί α μά χη του αυ στρο γαλ λι κού πολέ μου για 
την κυ ριό τη τα των βο ρειοϊτα λι κών ε παρχιών. Τα γαλ λι κά στρα τεύ μα τα του Να πο λέ ο ντα Γ΄ νί κη σαν το 
στρα τό του Φρα γκί σκου Ιω σήφ αλ λά οι α πώ λειες και των δύ ο πλευ ρών ή ταν τό σο με γάλες που έ σπευ σαν 
να υ πο γρά ψουν α να κω χή. Ο Να πο λέ ο ντας Γ’ α πέ σπα σε τη Λομβαρ δί α α πό τους Αυ στρια κούς προς ό φε λος 
του Πε δε μο ντί ου, ση μα το δο τώ ντας την α παρ χή της ι τα λι κής ε νο ποί η σης.

3 Η υ ιοθέ τη σή του δε σχε τί ζε ται με τη χρι στια νι κή θρη σκεί α. Σύμ φω να με το αρ. 38 της Σύμ βα σης I της 
Γε νεύ ης του 1949, το έμ βλη μα του ε ρυ θρού σταυ ρού συ νι στά μια α ντι στρο φή των χρω μα τι σμών της ελ βε-
τι κής ση μαί ας, εις α πό τι ση φό ρου τι μής στη χώ ρα που κά λε σε και φι λο ξέ νη σε τη διάσκε ψη. Μο λα ταύ τα, 
κα τό πιν αι τή σε ως της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας, α πό το 1906 έ γι νε α πο δε κτή η «ε ρυ θρά ημισέληνος». 
Ε πί σης, το 2005 ει σή χθη ως δια κρι τι κό και ο «ε ρυ θρός κρύ σταλ λος», α ντί του ά στρου του Δαυ ίδ που για 50 
έ τη ζη τού σε ε πί μο να το Ισ ρα ήλ. Για έ να βρα χύ διά στη μα χρη σι μο ποι ή θη κε και το σύμ βο λο που πρό τεινε 
η Περ σί α, έ να λιο ντά ρι με έ ναν ή λιο.
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το 1874 ει σή γα γε για πρώ τη φο ρά την έν νοια του «νό-

μι μου μα χη τή»4.

Οι κα νό νες του πο λέ μου εί χαν ή δη α πο κτή σει χα-

ρα κτή ρα ε θί μου στα τέ λη του 19ου αιώ να5. Δύ ο ιστο-

ρι κές δια σκέ ψεις που συ νήλ θαν στη Χά γη το 1899 

και το 1907 κα τέ γρα ψαν τα έ θιμα αυ τά σε μια σει ρά 

α πό Συμ βά σεις και Δια κη ρύ ξεις.  Τα κεί με να αυ τά 

α να φέρο νται στην προ στα σί α των α σθε νών και των 

τραυ μα τιών των μα χών, στο κα θεστώς του νό μι μου 

μα χη τή και του αιχ μα λώ του πο λέ μου. Κα τέ στη σαν 

υ πο χρε ωτι κή την κή ρυ ξη του πο λέ μου πριν την 

έ ναρ ξη των ε χθρο πρα ξιών. Ε πι πλέ ον, τα κεί με να της 

Χά γης έ θε σαν κα νό νες για τη διε ξα γω γή του κα τά 

θά λασ σα πο λέμου και για τα δι καιώ μα τα και τις υ πο-

χρε ώ σεις των ου δέ τε ρων δυ νά με ων. Παράλ λη λα, 

α πα γό ρευ σαν τη χρή ση δη λη τη ρί ων και ό πλων 

που προ κα λούν πε ριτ τό πό νο. Α ξιο ση μεί ω το εί-

ναι, ε πί σης, έ να Ψή φι σμα που χα ρα κτή ρι ζε ως 

«ι διαίτε ρα ε πι θυ μη τό» τον πε ριο ρι σμό των 

ε ξο πλι σμών, κα θώς και μια πρώ τη νύ ξη για 

τον ε να έ ριο πό λε μο6.

Η ε μπει ρί α των δύ ο πα γκο σμί ων πο λέ-

μων α πέ δει ξε πό σο α νε παρ κές ή ταν το 

Δί καιο της Χά γης. Κα τά τη διάρ κεια του 

με σο πο λέ μου, θε ω ρή θη κε α να γκαί α η συ-

4 Για τον ο ρι σμό της έν νοιας βλ. πα ρα κά τω «Αιχ μά λω τοι Πο λέμου».
5 Σύμ φω να με το διε θνές δί καιο (αρ. 38.1 του προ σαρ τη μέ νου στον Κα τα στα τι κό Χάρ τη του Ο Η Ε Κα τα-

στα τι κό του Διε θνούς Δι κα στη ρί ου), η ύ παρ ξη ε θι μι κού δι καί ου α πο δει κνύ ε ται α πό τη γε νι κή πρα κτι κή και 
την πε ποί θη ση πως η πρα κτι κή αυτή α πο τε λεί συ γκε κρι μέ νη νο μι κή υ πο χρέ ω ση ή δι καί ω μα. Έ νας ε θι μικός 
κα νό νας ι σχύ ει υ πο χρε ω τι κά για ό λα τα κρά τη, ά σχε τα με το αν έ χουν εκ φρά σει α ντίρ ρη ση.

6 «Δή λω ση πε ρί α πα γο ρεύ σε ως της εκ σφεν δονί σε ως βλη μά των και ε κρη κτι κών υ λών α πό α ε ρό στα το ή 
δι’ άλ λων α να λό γων τρό πων».

Ερρίκος Ντυνάν
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μπλή ρω ση των προ βλέ ψε ων σχε τι κά με τη με τα χεί ρι ση των α σθε νών, των τραυμα-

τιών και των αιχ μα λώ των πο λέ μου. Οι προ σθή κες αυ τές και κά ποιες μι κρές τρο πο-

ποι ή σεις συ μπε ρι λή φθη καν στη Σύμ βα ση της Γε νεύ ης του 1929. Ο ση μα ντικό τε ρος 

νε ω τε ρι σμός της συ νί στα το στην α πα γό ρευ ση των α ντι ποί νων σε βάρος των αιχ μα-

λώ των πο λέ μου.

Με τά τη λή ξη και του Β’ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου με τις ε κα τόμ βες νε κρών και τις 

α νυ πο λό γι στες υ λι κές κα τα στρο φές, η διε θνής κοι νό τη τα ή ταν πλέ ον έτοι μη να 

υ περ βεί πα λαιό τε ρες α να στο λές και να ε μπο δί σει την ε πα νά λη ψη των βιω μά των 

της. Έ τσι, στις 12 Αυ γού στου 1949 υ πε γρά φη σαν στη Γε νεύ η τέσ σε ρις Συμ βά σεις, 

οι ο ποί ες α πο τε λούν μέ χρι και σή με ρα τον πυ ρή να του Διε θνούς Ανθρω πι στι κού 

Δι καί ου. Αυ τές ή ταν: Η «Σύμ βα ση πε ρί βελ τιώ σε ως της τύ χης των τραυ μα τιών και 

των α σθε νών εις τας εν εκ στρα τεί α ε νό πλους δυ νά μεις» (ή αλ λιώς Σύμ βα ση I), η 

«Σύμ βα ση πε ρί βελ τιώ σε ως της τύ χης των τραυ μα τιών, α σθε νών και ναυα γών των 

κα τά θά λασ σα ε νό πλων δυ νά με ων» (Σύμ βα ση II), η «Σύμ βα ση πε ρί με τα χει ρί σε ως 

των αιχ μα λώ των πο λέ μου» (Σύμ βα ση III) και η «Σύμ βα ση πε ρί προ στα σί ας των 

πο λι τών εν και ρώ πο λέ μου» (Σύμ βα ση IV).

Η τε λευ ταί α α πο τε λού σε μια και νο το μί α, κα θώς α να φε ρό ταν στην προ στα σία 

μιας νέ ας ο μά δας, των α μά χων. Με αυ τή κα λύ φθη κε έ να με γά λο κε νό που υ πήρ χε 

στο Δί καιο του Πο λέ μου. Ε πί σης, οι δύ ο πρώ τες Συμ βά σεις προ στα τεύ ουν επι πλέ-

ον τους ια τρούς και τους νο ση λευ τές των ε νό πλων δυ νά με ων και του Ε ρυθρού 

Σταυ ρού, τις ε γκα τα στά σεις, τα υ λι κά και τα ο χή μα τά τους.

Το πε ριε χό με νο των τεσ σά ρων Συμ βά σε ων του 1949 ρη τά έ χει ε φαρ μο γή σε 

έ νο πλες συ γκρού σεις με τα ξύ κυ ρί αρ χων κρα τών και στην πε ρί πτω ση κα το χής 

ε δαφών. Υ πάρ χει ό μως α σά φεια ως προς την ε φαρ μο γή του σε μη δια κρα τι κές 

συρ ράξεις. Την α σά φεια αυ τή ήρ θαν να δια λευ κά νουν τα δύ ο Πρό σθε τα Πρω τό-

κολ λα της Γε νεύ ης του 1977. Η α νά γκη αυ τή εί χε γί νει ε πι τα κτι κή ε ξαι τί ας του 

αυ ξανό με νου α ριθ μού συρ ρά ξε ων ο λι κώς ή με ρι κώς ε σω τε ρι κού χα ρα κτή ρα 

(π.χ. εμ φύ λιοι πό λε μοι) που έ πλη ξαν κα τά βά ση τα κρά τη που προ ήλ θαν α πό τη 

δια δι κασί α της α πο α ποι κιο ποί η σης.

Το πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο δίνει έμ φα ση στην αρ χή της διά κρι σης. Τα 

ε μπό λε μα μέ ρη υ πο χρε ού νται να διαχω ρί ζουν τον ά μα χο πλη θυ σμό α πό τις μά χι-

μες δυ νά μεις και τους στρα τιω τικούς α πό του πο λι τι κούς στό χους. Ε πι βάλ λε ται η 

προ στα σί α των α μά χων, των πο λι τι κών στό χων, των α νυ πε ρά σπι στων το πο θε σιών 

και των α πο στρα τι κο ποιη μέ νων ζω νών, ε νώ α πα γο ρεύ ε ται η χρή ση πο λε μι κών με-

θό δων που προ κα λούν «ευ ρεί α, μα κρο πρό θε σμη και δρι μεί α βλά βη στο φυ σι κό 

πε ρι βάλ λον». Η ε πί θεση σε α ντί πα λο που έ χει τε θεί ε κτός μά χης, που έ χει πα ρα δο-

θεί ή εκ φρά ζει σαφώς αυ τή την πρό θε ση, κα θώς και η χρή ση των α να γνω ρι σμέ-

νων εμ βλη μά των7 προς ε ξα πά τη ση του α ντι πά λου χα ρα κτη ρί ζο νται ως ε γκλή μα τα 

πο λέ μου. Ε ξαι ρε τι κής ση μα σί ας κρίνο νται, ε ξάλ λου, η πρό βλε ψη της δυ να τό τη τας 

αν θρω πι στι κής βο ή θειας και η ε πέ κτα ση της έν νοιας της έ νο πλης σύρ ρα ξης σε 

πε ρι πτώ σεις που «οι λα οί μά χο νται κα τά της α ποι κιο κρα τι κής κυ ριαρ χί ας και κα-

7 Ε ρυ θρός Σταυ ρός και Ε ρυ θρά Η μι σέ λη νος, εμ βλή μα τα ε θνι κό τη τας, έμβλη μα του Ο Η Ε, λευ κή ση μαί α, 
σή μα τα ε πι κίν δυ νων ου σιών, έμ βλη μα προ στατευό με νης πο λι τι στι κής κλη ρο νο μιάς κ.α. 
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τά των φυ λε τι κών καθε στώ των, α σκώ ντας το 

δι καί ω μά τους για αυ το διά θε ση».

Το δεύ τε ρο Πρό σθε το Πρω τό κολ λο α φιε-

ρώ νε ται ε ξο λο κλή ρου στην προ στα σία των 

θυ μά των των μη διε θνών ε νό πλων συρ ρά ξε ων. 

Ως τέ τοιες ο ρί ζει στο άρ θρο 1 τις «έ νο πλες 

συρ ρά ξεις που λαμ βά νουν χώ ρα στο έ δα φος 

κρά τους με τα ξύ των ε νό πλων δυ νά με ων αυ τού 

και α ντι πά λων ε νό πλων δυ νά με ων ή άλ λων ορ-

γανω μέ νων ε νό πλων δυ νά με ων που, κά τω α πό 

υ πεύ θυ νη διοί κη ση, α σκούν τέ τοιας μορ φής 

έ λεγ χο σε τμή μα του ε δά φους του κρά τους 

που τους δί νει τη δυ να τότη τα διε νέρ γειας 

συ νε χών και συν δυα σμέ νων στρα τιω τι κών 

ε πι χει ρή σε ων». Ο κίν δυ νος να μην ε πι κυ ρω-

θεί το Πρω τό κολ λο ε ξαι τί ας της άρ νη σης των 

κρατών να δε σμεύ ο νται με διε θνείς συμ βά σεις 

για ε νέρ γειες στο ε σω τε ρι κό τους ο δή γη σε σε 

η πιό τε ρες δια τά ξεις σε σχέ ση με τις α ντί στοι χες 

για τις διεθνείς συ γκρού σεις. Έ τσι, τα ά το μα 

που δε λαμ βά νουν ε νερ γό μέ ρος στις ε χθρο-

πρα ξί ες τυγ χά νουν γε νι κά «αν θρω πι στι κής 

με τα χεί ρι σης» και τα ά το μα που έ χουν στε ρη-

θεί την ε λευ θε ρί α τους για λό γους 

που σχε τί ζο νται με την ένο πλη σύρ-

ρα ξη τυγ χά νουν του «ε λά χι στου 

σε βα σμού».

Με έ να τρί το Πρό σθε το στις 

Συμ βά σεις της Γε νεύ ης Πρω τό κολ-

λο του 2005 ει σήχθη ως δια κρι τι κό 

του ια τρι κού και θρη σκευ τι κού 

προ σω πι κού σε και ρό πο λέμου ο 

«ε ρυ θρός κρύ σταλ λος».

ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ ΤΟΥ
ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙ ΟΥ

Οι κα τη γο ρί ες που προ στα τεύ ο-

νται α πό το Διε θνές Αν θρω πι στικό 

Δί καιο εί ναι οι α κό λου θες:

Τραυ μα τί ες, Α σθε νείς και Ναυα γοί8

Σύμ φω να με το αρ. 8 του πρώ-

του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου, 

ως «τραυμα τί ες» και «α σθε νείς» 

ο ρί ζο νται «πρό σω πα μά χι μα ή μη 

μά χι μα, τα ο ποί α λόγω τραύ μα τος, 

α σθε νεί ας ή άλ λης σω μα τι κής ή 

8 Συμ βά σεις I και II της Γε νεύ ης του 1949, Πρό-
σθε το Πρω τό κολ λο I του 1977 (Μέ ρος 2ο), Πρό-
σθε το Πρω τό κολ λο II του 1977 (Μέ ρος 3ο).
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δια νο η τι κής δια τα ρα χής ή α ναπη ρί ας χρή ζουν ια τρι κής βο ή θειας ή πε ρί θαλ ψης 

και τα ο ποί α α πέ χουν α πό κά θε ε χθρο πρα ξί α. Οι ό ροι αυ τοί κα λύ πτουν και άλ λα 

πρό σω πα που μπο ρεί να χρειά ζο νται ά με ση ια τρι κή βο ή θεια ή πε ρί θαλ ψη, ό πως 

υ πε ρή λι κες, νε ο γέν νητα και μέλ λου σες μη τέ ρες».

Σύμ φω να με το ί διο άρ θρο, ο ό ρος «ναυα γοί» α να φέ ρε ται σε «πρό σω πα, μά χιμα 

ή μη μά χι μα, τα ο ποί α βρί σκο νται σε κίν δυ νο στη θά λασ σα ή σε άλ λα ύ δα τα σαν 

α πο τέ λε σμα α τυ χή μα τος που συ νέ βη σε αυ τούς ή στο σκά φος ή στο α ε ρο σκάφος 

που τα με τέ φε ρε και τα ο ποί α α πέ χουν α πό ο ποια δή πο τε ε χθρο πρα ξί α». 

Οι α ντί πα λοι πρέ πει να με τα χει ρί ζο νται τους τραυ μα τί ες, α σθε νείς και ναυα γούς 

των ε χθρι κών ε νό πλων δυ νά με ων ό πως τους δι κούς τους, με τη μι κρότε ρη δυ να τή 

κα θυ στέ ρη ση και μά λι στα χω ρίς δια κρί σεις που να στη ρί ζο νται σε άλ λα κρι τή ρια 

πέ ραν των κα θα ρά ια τρι κών. Ού τε ο ά μα χος πλη θυ σμός μπορεί να α σκεί βί α 

ε να ντί ον των τραυ μα τιών, α σθε νών ή ναυα γών του α ντί πα λου μέ ρους. Άλ λω στε, 

α πα γο ρεύ ε ται η τι μω ρί α του σε πε ρί πτω ση φρο ντί δας αυ τών των ο μά δων.

Προς ά με σο ό φε λος των τραυ μα τιών, α σθε νών και ναυα γών, ό λες οι υ γειο νομι-

κές μο νά δες, στρα τιω τι κές ή μη, πρέ πει ε πί σης να προ στα τεύ ο νται και να βο η θού-

νται στο έρ γο τους. Οι ε γκα τα στά σεις τους συ νε χί ζουν υ πο χρε ω τι κά να λει τουρ γούν 

με τον ί διο τρό πο α κό μα και αν πε ριέλ θουν στην κα το χή του εχθρού.

Πα ράλ λη λα, πρέ πει να λαμ βά νο νται ό λα τα δυ να τά μέ τρα για την πε ρι συλ λογή 

των νε κρών και την προ στα σί α τους α πό τη σκύ λευ ση. Τα πτώ μα τα, πριν τα φούν ή 

α πο τε φρω θούν, πρέ πει να α να γνω ρί ζο νται. Αν αυ τό δεν εί ναι δυ να τό, πρέπει να κα-

τα γρά φο νται ο ποια δή πο τε στοι χεί α χρή σι μα για τη μελ λο ντι κή α ναγνώ ρι σή τους. 

Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου9 

Τα δι καιώ μα τα του Αιχ μα λώ του Πολέ μου α πο λαμ βά νουν ό σοι θε ω ρού νται Νό-

μι μοι Μα χη τές. Σύμ φω να με το άρ θρο 4 της Σύμ βα σης III της Γε νεύ ης του 1949, 

Νό μι μοι Μαχη τές εί ναι:

 Τα μέ λη των ε νό πλων δυ νά με ων μέ ρους στη σύρ ρα ξη, κα θώς και μέ λη 

της ε θνο φυλα κής ή σώ μα τα ε θε λο ντών που α πο τε λούν τμή μα των ε νό πλων 

δυ νά με ων

 Τα μέ λη άλ λων ε θνο φρου ρών ή άλ λων ε θε λο ντι κών σω μά των, συ μπε ρι λαμ-

βα νο μέ νων των ο μά δων ορ γα νω μέ νης α ντί στα σης, που α νήκουν σε έ να α πό τα 

μέ ρη της σύ γκρου σης και τα ο ποί α δρουν ε κτός ή και ε ντός του ε δά φους του, 

ε φό σον πλη ρούν ταυ τό χρο να τέσ σε ρις προ ϋ πο θέ σεις10:

• Βρί σκο νται υ πό τη διοί κη ση προ σώ που που ευ θύ νε ται για τις πράξεις των 

υ φι στα μέ νων του 

• Έ χουν δια κρι τι κό έμ βλη μα, μό νι μο και ο ρα τό α πό α πό στα ση

9 Σύμβα ση III της Γε νεύ ης του 1949 και Πρό σθε το Πρω τόκολ λο I του 1977 (Μέ ρος 3ο).
10 Οι προ ϋ πο θέ σεις αυ τές δια τυ πώ θη καν για πρώ τη φο ρά στη Δια κή ρυ ξη των Βρυ ξελ λών του 1874. Επα-

να δια τυ πώ θη καν στη Σύμ βα ση II της Χά γης του 1899 και στη Σύμ βα ση III της Γε νεύ ης του 1949. Ω στό σο, 
τα άρ θρα 43 και 44 του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου I του 1977 δια τη ρούν μό νο μί α α πό αυ τές, την υ πεύ θυ-
νη διοί κη ση. Α πό τη μί α, τα άρ θρα αυ τά διευ ρύ νουν την αν θρω πι στι κή προ στα σί α. Α πό την άλλη, ό μως, 
αλ λοιώ νουν ο ρι σμούς που δια μορ φώ θη καν α πό το 1874, αμ βλύ νο ντας ουσια στι κά τις ε θι μι κές δια κρί σεις 
με τα ξύ νό μι μων και μη νό μι μων μα χη τών και με τα ξύ μα χη τών και α μά χων.
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• Φέ ρουν τα ό πλα τους φα νε ρά

• Συμ μορ φώ νο νται με τους νό μους και τα έ θι μα του πο λέ μου κα τά τη διάρ-

κεια των πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων.

 Τα μέ λη τα κτι κών ε νό πλων δυ νά με ων που ε ξαρ τώ νται α πό κυ βέρ νη ση ή 

άλ λη αρ χή, η ο ποί α δεν α να γνω ρί ζε ται α πό την Κα τα κρα τού σα Δύ να μη11

 Τα πρό σω πα που συ νο δεύ ουν τις έ νο πλες δυ νά μεις χω ρίς να εί ναι μέ λη 

τους, ό πως πο λι τι κοί υ πάλ λη λοι, πο λε μι κοί α ντα πο κριτές, προ μη θευ τές, ερ γά τες, 

υ πό τον ό ρο να έ χουν λά βει ά δεια α πό τις έ νο πλες δυ νά μεις που συ νο δεύ ουν

 Τα μέ λη των πλη ρω μά των του ε μπο ρι κού ναυ τι κού ή της πο λι τι κής α ε ρο πο-

ρί ας των με ρών της σύ γκρου σης, ε φό σον δεν κα λύ πτο νται α πό άλ λη ευ νο ϊ κό τε ρη 

διά τα ξη του διε θνούς δι καί ου

 Ο πλη θυ σμός μη κα τε χό με νου ε δά φους, ο ο ποί ος παίρ νει τα ό πλα αυ-

θόρ μη τα μό λις πλη σιά σει ο ε χθρός για να πο λε μή σει κα τά των στρα τευ μά των 

ει σβο λής, χω ρίς να έ χει το χρό νο να ορ γα νω θεί σε μο νά δες τα κτι κού στρα τού, 

υ πό τον ό ρο ό τι φέ ρει τα ό πλα του φα νε ρά και σέ βε ται τους νό μους και τα έ θι μα 

του πο λέ μου12

 Οι λα οί που μά χο νται κα τά της α ποι κιοκρα τι κής κυ ριαρ χί ας και κα τά των 

φυ λε τι κών κα θε στώ των, α σκώ ντας το δι καί ω μά τους για αυ το διά θε ση13.

Σε πε ρί πτω ση που ά το μα α νή κο ντα στις πα ρα πά νω κα τη γο ρί ες14 πέ σουν στα 

χέ ρια των ε νό πλων δυ νά με ων του α ντί πα λου ε μπό λε μου μέ ρους, μπο ρούν να 

ζη τή σουν τη με τα χεί ρι ση που προ βλέ πε ται για τους Αιχ μα λώ τους Πο λέμου15 :

Σε ό λη τη διάρ κεια της κρά τη σής τους, οι Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου δι καιού νται 

αν θρώ πι νη με τα χεί ρι ση και σε βα σμό της προ σω πι κό τη τας και της τι μής τους. 

Πρέ πει ό λοι να έ χουν ί ση και α νά λο γη με τα χεί ρι ση. Κατ’ ε ξαί ρε ση ε πι τρέ πε ται η 

11 Ως Κα τα κρα τού σα Δύ να μη θε ω ρεί ται το ε μπό λε μο μέ ρος στα χέ ρια του ο ποί ου έ χει πε ριέλ θει μέ λος 
των ε νό πλων δυ νά με ων ή ά το μο α νά λο γης κα τη γο ρί ας ε νός άλ λου ε μπό λε μου μέ ρους.

12 Η κα τη γο ρί α αυ τή των ε μπο λέ μων εί ναι γνω στή με το γαλλι κό ό ρο «levés en masse», δη λα δή «ε ξε-
γερ θέ ντες μαζι κά».

13 Ι σχύ ει μό νο για ό σα κρά τη έ χουν ε πι κυ ρώσει το πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο του 1977.
14 Ό ταν υ πάρ χουν αμ φι βο λί ες ε άν α νή κουν σε μί α α πό τις πα ρα πά νω κα τη γο ρί ες, τα άτο μα αυ τά θε ω ρού-

νται Νό μι μοι Μα χη τές μέ χρι κά ποιο αρ μό διο δι κα στή ριο να κρί νει το α ντί θε το (Άρ θρο 5 της Σύμ βα σης III 
της Γε νεύ ης του 1949 και άρ θρο 45 του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977).

15 Οι Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου υ πά γο νται στην ε ξου σί α της Πο λι τεί ας του ε χθρού και ό χι στην ε ξου σί α των 
α τό μων ή στρα τευ μά των που τους συνέ λα βαν (Σύμ βα ση III, άρ θρο 12). Συ νε πώς, η Πο λι τεί α της Κα τα κρα-
τού σας Δύ να μης εί ναι υ πεύ θυ νη για τη με τα χεί ρι σή τους.
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προ νο μια κή με τα χεί ρι ση ό ταν συ ντρέ χουν λό γοι υ γεί ας, φύ λου, η λικί ας, στρα τιω-

τι κού βαθ μού ή ε παγ γελ μα τι κών προ σό ντων. 

Ο Αιχ μά λω τος Πο λέ μου υ πό κει ται στους πει θαρ χι κούς κα νό νες και το στρατιω τι-

κό κώ δι κα της δύ να μης που τον αιχ μα λώ τι σε. Ό ταν ε ρω τη θεί, εί ναι υ ποχρε ω μέ νος 

να δη λώ σει το ο νο μα τε πώ νυ μό του, την η λι κί α του, το στρα τιω τικό βαθ μό του 

και τον α ριθ μό στρα τιω τι κού μη τρώ ου. Δεν εί ναι α να γκα σμέ νος να δώ σει κα μί α 

πε ραι τέ ρω πλη ρο φο ρί α. 

Οι Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου πρέ πει να έ χουν τη δυ να τό τη τα να ε νη με ρώ νουν τους 

συγ γε νείς τους, τους εκ προ σώ πους της Προ στά τι δας Δύ να μης και της Διε θνούς 

Ε πι τρο πής Ε ρυ θρού Σταυ ρού16. Ε πι πλέ ον, πρέ πει να έ χουν πρό σβα ση σε πε ρί θαλ-

ψη και χώ ρους λα τρεί ας της θρη σκεί ας τους.

Η Κα τα κρα τού σα Δύ να μη μπο ρεί να πε ριο ρί ζει την ε λευ θε ρί α τους σε ει δικούς 

χώ ρους προ κει μέ νου να τους θέ σει ε κτός μά χης, αλ λά ό χι να τους τι μω ρήσει. Οι 

χώ ροι αυ τοί πρέ πει να βρί σκο νται μα κριά α πό τις πο λε μι κές ε πι χειρή σεις και να 

δια θέ τουν κα τα φύ για. Σε πε ρί πτω ση ποι νι κής δί κης, οι Αιχ μάλω τοι Πο λέ μου έ χουν 

δι καί ω μα να ζη τή σουν συ νή γο ρο και να α παι τή σουν να εφαρ μο σθεί η συ νή θης 

δι κο νο μι κή και δι κα στι κή δια δι κα σί α που ι σχύ ει για τους κα τοί κους της Κα τα κρα-

τού σας Δύ να μης.

Οι Αιχ μά λω τοι Πο λέ μου έ χουν το δι καί ω μα να κρα τή σουν τα προ σω πι κά τους 

ή δη και α πό το στρα τιω τι κό τους ε ξο πλι σμό το ρου χι σμό και τα μα γει ρι κά σκεύ η. 

16 Βλ. πα ρα κά τω «Η ε φαρμο γή του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου».
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Η Κα τα κρα τού σα Δύ να μη πρέ πει να τους πα ρέ χει, δω ρε άν, κα τα λύ μα τα όχι κα τώ-

τε ρα α πό αυ τά της δι κής της ο μά δας, ε παρ κή τρό φι μα και ρου χι σμό.

Σε αιχ μα λώ τους που εί ναι σε κα λή φυ σι κή κα τά στα ση, ε κτός των α ξιω μα τι κών, 

μπο ρεί να ζη τη θεί να ερ γα σθούν. Α πα γο ρεύ ε ται να ζη τη θεί ερ γα σί α στρατιω τι κού 

χα ρα κτή ρα, ε πι κίν δυ νη, αν θυ γιει νή ή προ σβλη τι κή. Α πα γο ρεύ ε ται, επί σης, να χρη-

σι μο ποι η θούν ως μέ σα α ντι ποί νων. 

Αν κά ποιος αιχ μά λω τος συλ λη φθεί κα τά τη διάρ κεια α πό δρα σης, υ πό κει ται σε 

πει θαρ χι κές μό νο κυ ρώ σεις. Με τά τη λή ξη των ε χθρο πρα ξιών, οι Αιχ μά λωτοι Πο λέ-

μου πρέ πει να α πε λευ θε ρώ νο νται και να ε πα να πα τρί ζο νται χω ρίς καθυ στέ ρη ση. 

Οι αιχ μά λω τοι δεν έ χουν το δι καί ω μα να αρ νη θούν τον ε πα να πα τρι σμό17. Αλ λά και 

πριν τη λή ξη του πο λέ μου, τα μέ ρη της σύ γκρου σης μπο ρούν να α νταλ λάσ σουν 

Αιχ μα λώ τους Πο λέ μου.

Οι κα τά σκο ποι18 και οι μι σθο φό ροι19 έ χουν ρη τά ε ξαι ρε θεί α πό το κα θε στώς 

του αιχ μα λώ του πο λέ μου. Όσον α φο ρά στην πρώ τη κα τη γο ρί α, η ε ξαί ρε ση δεν 

ι σχύ ει αν ο κα τά σκο πος α ποφύ γει τη σύλ λη ψη τη στιγ μή της κα τα σκο πί ας ή αν 

κα τά την τέ λε ση αυ τής της πρά ξης φέ ρει τη στο λή των ε νό πλων δυ νά με ών του. 

Ό σον α φο ρά στη δεύ τε ρη κατη γο ρί α, η πρα κτι κή έ χει δεί ξει ό τι αν το ε μπό λε μο 

μέ ρος στο ο ποί ο θα προσφέ ρει τις υ πη ρε σί ες του ο μι σθο φό ρος εί ναι κα λά ορ-

γα νω μέ νο, ο τε λευ ταί ος εί ναι βέ βαιο ό τι θα εν σω μα τω θεί στις έ νο πλες δυ νά μεις 

του, έλ κο ντας τα ανά λο γα δι καιώ μα τα20.

Με τά την έ ξαρ ση του φαι νο μέ νου της διε θνούς τρο μο κρα τί ας, έ χει α νοί ξει 

μια διε θνής συ ζή τη ση για το αν οι τρο μο κρά τες α πο λαμ βά νουν το κα θε στώς του 

νό μι μου μα χη τή. Το ζή τη μα εί ναι ι διαι τέ ρως πε ρί πλο κο, δε δο μέ νου ό τι συ χνά η 

διά κρι ση με τα ξύ ε νός τρο μο κρά τη κι ε νός α ντάρ τη που μά χε ται για την αυ το διά-

θε ση του λα ού του ε πα φί ε ται στην υ πο κει με νι κή κρί ση21.

Το βέ βαιο εί ναι ό τι τό σο οι κα τά σκο ποι και οι μι σθο φό ροι, ό σο και οι τρομο-

κρά τες δι καιού νται το minimum της προ στα σί ας που προ βλέ πει το κοι νό στις 

Συμβά σεις της Γε νεύ ης άρ θρο 3 και το άρ θρο 75 του πρώ του Πρό σθε του 

Πρω το κόλ λου του 1977. Ε ξυ πα κού ε ται ό τι αυ τά ι σχύ ουν μό νο στην πε ρί πτω ση 

έ νο πλης σύ γκρου σης. Σε δια φο ρε τι κή πε ρί πτω ση ε φαρ μό ζε ται το ε σω τε ρι κό 

ποι νι κό δί καιο.

17 Η διά τα ξη αυ τή δη μιούρ γη σε στην πρά ξη κά ποια προ βλή μα τα, ι διαί τε ρα στην πε ρί πτω ση α τό μων που 
ή ταν πι θα νό να α ντι με τω πί σουν πο λιτι κές διώ ξεις στην πα τρί δα τους. Για πα ρά δειγ μα, με τά τον Πό λε μο της 
Κο ρέας, πολ λοί Βο ρειο κο ρε ά τες αρ νή θη καν να δε χτούν τον ε πα να πα τρι σμό. 

18 Άρ θρο 46 του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977. Με την κα τη γο ρί α αυ τή εί χε α σχο λη θεί 
και η Σύμ βα ση της Χά γης του 1907 (άρθρα 24, 29, 20 και 31).

19 Άρ θρο 47 του πρώτου Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977 και «Σύμ βα ση κα τά της στρα το λό γη σης, 
χρήσης, χρη μα το δό τη σης και εκ παί δευ σης μι σθο φό ρων» της Νέ ας Υόρ κης (1989).

20 Για πα ρά δειγ μα, ό ταν κα τη γο ρή θη κε για εισβο λή στις Σε ϋ χέλ λες με δυ νά μεις μι σθο φό ρων, το Η νω μέ νο 
Βα σί λειο υ πο στήρι ξε στον Ο Η Ε ό τι οι δυ νά μεις αυ τές ή ταν έ να ε πί λε κτο σώ μα α πό το Νε πάλ, το ο ποί ο ε πί 
δε κα ε τί ες υ πη ρε τεί το βρε τα νι κό θρό νο.

21 Χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα εί ναι η Ορ γά νω ση για την Α πε λευ θέρω ση της Πα λαι στί νης (P.L.O.) και 
το Κουρ δι κό Ερ γα τι κό Κόμ μα (P.K.K.) που θε ω ρού νται α πό μί α με ρί δα κρα τών ως ε θνι κο α πε λευ θε ρω τι κά 
κι νή μα τα και α πό μί α άλ λη ως τρο μο κρα τι κές ορ γα νώ σεις.
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Ά μα χος Πλη θυ σμός22

Ά μα χος εί ναι ό ποιος δεν εί ναι μέλος ε νό πλων δυ νά με ων ή άλ λης κα τη γο ρί ας 

ε μπο λέ μου23. Η αρ νη τι κή προ σέγ γι ση του ό ρου επι λέ χθη κε σκό πι μα για να συ μπε-

ρι λά βει το σύ νο λο του πλη θυ σμού και να α ποφευ χθεί ο ποια δή πο τε πα ρερ μη νεί α. 

Α κό μη και σε πε ρί πτω ση αμ φι βο λί ας για το ε άν έ να ά το μο εί ναι ά μα χος, το πρό σω-

πο αυ τό θε ω ρεί ται ως τέ τοιο. Ε ξάλ λου, η πα ρου σί α μέ σα στον ά μα χο πλη θυ σμό 

α τό μων τα ο ποί α δεν υ πά γο νται στον ο ρι σμό των α μά χων δεν α φαι ρεί α πό τον 

πλη θυ σμό τον ά μα χο χα ρα κτή ρα του.

Η βα σι κή αρ χή εί ναι ό τι οι ά μα χοι δεν α πο τε λούν πο τέ στό χο στρα τιω τι κών 

ε πι χει ρή σε ων, εί ναι πά ντο τε σε βα στοί και τυγ χά νουν αν θρώ πι νης με τα χείρι σης, 

χω ρίς διά κρι ση φυ λής, ε θνι κό τη τας, θρη σκεί ας ή πο λι τι κής πε ποί θησης. Ι διαίτε ρου 

σε βα σμού τυγ χά νουν οι γυ ναί κες και τα παι διά. Σε κά θε πε ρίπτω ση, πρέ πει να λαμ-

βά νο νται μέ τρα ώ στε να ε λα χι στο ποιού νται εν δε χό μενες αν θρώ πι νες α πώ λειες, 

οι ο ποί ες πο τέ δεν πρέ πει να εί ναι υ περ βο λι κές σε συ νάρ τη ση με το στα θε ρό και 

ά με σο στρα τιω τι κό πλε ο νέ κτη μα24.

Το Αν θρω πι στι κό Δί καιο α πα γο ρεύ ει την προ σφυ γή σε α ντί ποι να κα τά α μάχων, 

την πρό κλη ση λι μο κτο νί ας, τη λε η λα σί α, την ά σκο πη κα τα στρο φή πε ριουσί ας, τον 

ε ξα να γκα σμό τους να συμ με τέ χουν σε στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις και τη χρη σι μο-

22 Σύμ βα ση IV της Γε νεύ ης του 1949, Πρό σθε το Πρω τό κολ λο I του 1977 (Μέ ρος 4ο) και Πρό σθε το Πρω-
τό κολλο II του 1977 (Μέ ρος 4ο).

23 Άρ θρο 50 του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977.
24 Βέ βαια, η α να λο γι κό τη τα δεν εί ναι πά ντα εύ κο λα με τρή σι μη.
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ποί η σή τους έ τσι ώ στε να κα θι στούν με την πα ρου σί α τους συγκε κρι μέ να ση μεί α 

ά τρω τα α πό τις ε νέρ γειες του ε χθρού. Α πό την άλ λη, ε πι βάλλει τη διευ κό λυν ση της 

ε πα να σύν δε σης οι κο γε νειών, της α νταλ λα γής οι κογε νεια κών μη νυ μά των και της 

ε πα φής με την Προ στά τι δα Δύ να μη. Οι ά μα χοι έχουν τη δυ να τό τη τα να φύ γουν, 

ε κτός κι αν λό γοι α σφα λεί ας το α πα γο ρεύ ουν. Ω στό σο, ε κτο πί σεις και με τα κι νή σεις 

πλη θυ σμού α πα γο ρεύ ο νται γε νι κά.

Πέ ντε άρ θρα του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου της Γε νεύ ης α να φέ ρο νται 

στην αν θρω πι στι κή βο ή θεια προς ό φε λος των πο λι τών25. Τα άρ θρα αυ τά διευ κρι-

νί ζουν ό τι τα α ντι μα χό με να μέ ρη πρέ πει να πα ρέ χουν την α πα ραί τη τη αν θρω πι-

στι κή βο ή θεια26 στον ά μα χο πλη θυ σμό ή, ε άν δεν εί ναι σε θέ ση να κα λύ ψουν τις 

α νά γκες του, να ε πι τρέ πουν, διευ κολύ νουν και προ στα τεύ ουν τη δρά ση των με λών 

ορ γα νι σμών αν θρω πι στι κής βοή θειας, ό πως του Ε ρυ θρού Σταυ ρού.

Ε πι πλέ ον των α νω τέ ρω, ο ά μα χος πλη θυ σμός κα τε χό με νου ε δά φους πρέ πει να 

έ χει τη δυ να τό τη τα να συ νε χί σει τους συ νή θεις ρυθ μούς (π.χ. ερ γα σί α) στο μέγι στο 

δυ να τό βαθ μό. Η Δύ να μη Κα το χής εί ναι υ πεύ θυ νη για τη δια τή ρη ση της δη μό σιας 

τά ξης, για τη σί τι ση του πλη θυ σμού, για τη δια τή ρη ση των ια τρι κών και υ γειο νο μι-

κών υ πη ρε σιών και για την πρό νοια των παι διών. Η ε θνι κή νομο θε σί α πα ρα μέ νει 

ι σχύ ου σα, αλ λά η Δύ να μη Κα το χής μπο ρεί να ει σά γει ει δικούς νό μους για να υ πε ρα-

σπί ζε ται τον ε αυ τό της, πά ντα υ πό την ε πί βλε ψη μιας Προ στά τι δας Δύ να μης. 

Ση μειω τέ ον ό τι ως ά μα χοι θε ω ρού νται ε πί σης το ια τρι κό, νο ση λευ τι κό και θρη-

σκευ τι κό προ σω πι κό και οι ε κτός μά χης α σθε νείς, τραυ μα τί ες και ναυαγοί. Τα πρό-

σω πα αυ τά προ στα τεύ ο νται α πό ει δι κό τε ρες δια τά ξεις του Αν θρωπι στι κού Δι καί ου, 

τις ο ποί ες α να λύ σα με νω ρί τε ρα. Τέ λος, ει δι κή α να φο ρά κάνει το πρώ το Πρό σθε το 

Πρω τό κολ λο της Γε νεύ ης και στην προ στα σί α των δη μοσιο γρά φων, ε φό σον αυ τοί 

δεν εί ναι δια πι στευ μέ νοι στις έ νο πλες δυ νά μεις27 και δεν α να λαμ βά νουν δρά ση η 

ο ποί α να ε πη ρε ά ζει δυ σμε νώς την ι διό τη τά τους ως α μά χων.

Πο λι τι κοί Στό χοι28, Α νυ πε ρά σπι στες Το πο θε σί ες και Α πο στρατιω τι κο ποι η μέ νες Ζώ νες29:

Η διά κρι ση με τα ξύ μα χη τών και α μάχων εμ φα νί ζε ται κατ’ α να λο γί α και στη διά-

κρι ση με τα ξύ στρα τιω τι κών και πο λι τι κών στό χων. Τα ε μπό λε μα μέ ρη μπο ρούν να 

κα τευ θύ νουν τις πο λε μι κές τους ε πι χει ρή σεις μό νο ε να ντί ον των πρώ των.

Αν και η αρ χή της διά κρι σης έ χει ε θι μι κό χα ρα κτή ρα30 και θε ω ρεί ται α πό τις 

θε με λιώ δεις ο λο κλή ρου του συ στή μα τος του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου, ο όρος 

«πο λι τι κοί στό χοι» εμ φα νί ζε ται για πρώ τη φο ρά στα Πρω τό κολ λα του 1977. Το 

25 Άρ θρα 68, 69, 70, 71 και 81.
26 Πα ρο χή τρο φίμων, κα τα λύ μα τος, ρου χι σμού, ια τρι κού υ λι κού, μέ σων προ στα σί ας, α ντι κειμέ νων 

α να γκαί ων για τη θρη σκευ τι κή λα τρεί α και άλ λων ε φο δί ων α πα ραί τη των για την ε πι βί ω ση του α στι κού 
πλη θυ σμού.

27 Στην πε ρί πτω ση αυ τή τους α πο δί δε ται το κα θε στώς Αιχ μα λώ του Πο λέμου, κα θώς πε ρι λαμ βά νο νται 
στις κα τη γο ρί ες του άρ θρου 4 της Σύμ βα σης III της Γε νεύ ης του 1949.

28 Πρό σθε το Πρωτό κολ λο I της Γε νεύ ης του 1977 (Άρ θρα 52,53,54,56) και Πρόσθε το Πρω τό κολ λο II της 
Γε νεύ ης του 1977 (Άρ θρα 14,15,16). Η ε πί ση μη ελ λη νι κή με τά φρα ση των Πρω το κόλ λων α πο δί δει τον ό ρο 
«civilian objects» ως «α στι κοί στό χοι».

29 Πρό σθε το Πρωτό κολ λο I της Γε νεύ ης του 1977 (Άρ θρα 59,60).
30 Α πό την αρχαιό τη τα π.χ. οι να οί δεν α πο τε λού σαν στό χο.
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άρ θρο 52 του πρώ του Πρω το κόλ λου ο ρί ζει ό τι πο λι τι κοί στό χοι εί ναι αυ τοί που 

δε συμ βάλ λουν ου σια στι κά στη στρα τιω τι κή δρά ση και των ο ποί ων η κα τάλη ψη 

ή κα τα στρο φή δε θα πρό σφε ρε, υ πό τις ε πι κρα τού σες συν θή κες, έ να συ γκε κρι-

μέ νο στρα τιω τι κό πλε ο νέ κτη μα. Σε πε ρί πτω ση αμ φι βο λί ας, θε ω ρού νται πά ντα 

πο λι τι κοί στό χοι.

Και τα δύ ο Πρό σθε τα Πρω τό κολ λα της Γε νεύ ης α πα γο ρεύ ουν ρη τά ε πι θέ σεις σε 

ε γκα τα στά σεις α πα ραί τη τες για την ε πι βί ω ση του ά μα χου πλη θυ σμού31, σε φράγ μα-

τα, πυ ρη νι κά ερ γο στά σια, χώ ρους λα τρεί ας, ι στο ρι κά μνη μεί α και έρ γα τέ χνης.

Τα φράγ μα τα και τα πυ ρη νι κά ερ γο στά σια, ε πει δή πε ριέ χουν ε πι κίν δυ νες φυ σι-

κές δυ νά μεις, προ στα τεύ ο νται α πό το δεύ τε ρο Πρω τό κολ λο α κό μη κι αν συνι στούν 

στρα τιω τι κούς στό χους. Βά σει του πρώ του Πρω το κόλ λου, υ πάρ χει η δυ να τό τη τα 

ε πί θε σης σε αυ τά αν προ ο ρί ζο νται α πο κλει στι κά για στρα τιω τικούς σκο πούς, αλ λά 

μό νο ως ύ στα τη λύ ση. Ως προς τα πο λι τι στι κά μνη μεί α και τους χώ ρους λα τρεί ας, τα 

δύ ο Πρω τό κολ λα α πα γο ρεύ ουν και στους κα τό χους αυ τών να τα χρη σι μο ποι ή σουν 

για υ πο στή ρι ξη δι κής τους στρα τιω τι κής ε πιχεί ρη σης. Ε ξάλ λου, ε άν οι - υ πό άλ λες 

συν θή κες - α πα ραί τη τες για την ε πι βί ωση του ά μα χου πλη θυ σμού ε γκα τα στά σεις 

προ ο ρί ζο νται για την ε νί σχυ ση στρα τιω τι κών μο νά δων, παύ ουν να έ χουν το χα-

ρα κτή ρα του πο λι τι κού στό χου και εί ναι δε κτι κοί ε πι θέ σε ων. Σε κά θε πε ρί πτω ση, 

πρέ πει να λαμ βά νο νται μέ τρα ώ στε να ε λα χι στο ποιού νται εν δε χό με νες ζη μί ες, οι 

ο ποί ες πο τέ δεν πρέ πει να εί ναι υ περ βο λι κές σε συ νάρ τη ση με το στα θε ρό και 

ά με σο στρα τιω τι κό πλε ο νέ κτη μα.

Ε πι πρό σθε τα, το πρώ το Πρω τό κολ λο της Γε νεύ ης α πα γο ρεύ ει στα ε μπό λε μα μέ ρη 

31 Για πα ρά δειγ μα πα ρο χές πό σι μου νε ρού, α γρο τι κές καλ λιέρ γειες και α πο θή κες τρο φί μων.
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να ε πι τε θούν κα τά α νυ πε ρά σπι στων το πο θε σιών ή να ε πε κτεί νουν τις στρα τιω τι κές 

τους ε πι χει ρή σεις σε α πο στρα τιω τι κο ποι η μέ νες ζώ νες. Η διαφο ρά των α νυ πε ρά σπι-

στων το πο θε σιών α πό τους πο λι τι κούς στό χους εί ναι ότι για τον ε ντο πι σμό των δεύ-

τε ρων την ευ θύ νη έ χει ο ε πι τι θέ με νος, ε νώ τις πρώ τες πρέ πει να δη λώ σει μο νο με ρώς 

ο δε χό με νος την ε πί θε ση. Άλ λω στε, κα τόπιν συμ φω νί ας των με ρών, σε συ γκε κρι μέ νες 

πε ριο χές εί ναι δυ να τόν να α ναγνω ρι σθεί η νο μι κή κα τά στα ση της α πο στρα τιω τι κο ποί-

η σης, η ο ποί α α πα γο ρεύ ει την ε πί θε ση κα τά αυ τών και την κα το χή τους.

Ο χα ρα κτη ρι σμός μιας πε ριο χής ως α νυ πε ρά σπι στης ή α πο στρα τιω τι κο ποι ημέ νης 

προ ϋ πο θέ τει: α) την εκ κέ νω ση του χώ ρου α πό τους μά χι μους, τον α το μικό ο πλι σμό 

τους και τον κι νη τό στρα τιω τι κό ε ξο πλι σμό τους, β) τη μη χρή ση στα θε ρών στρα τιω-

τι κών ε γκα τα στά σε ων, γ) την α πο χή των αρ χών και του πλη θυσμού α πό ε χθρι κές 

ε νέρ γειες και δρα στη ριό τη τες υ πο στη ρι κτι κές των στρατιω τι κών ε πι χει ρή σε ων. Με 

τον χα ρα κτη ρι σμό αυ τό α πο φεύ γε ται να πλη γεί ο ά μα χος πλη θυ σμός και οι πο λι τι κοί 

στό χοι ό ταν η ά μυ νά του δεν α να μέ νε ται να φέ ρει ου σια στι κά α πο τε λέ σμα τα32. 

Πε ρι βάλ λον33

Η χρή ση πο λε μι κών με θό δων που προκά λε σαν ευ ρεί α κα τα στρο φή στο πε ρι βάλ-

λον κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου στο Βιετ νάμ, ο δή γη σε τη διε θνή κοι νό τη τα στην 

ε νί σχυ ση της ε θι μι κής αρ χής σχε τι κά με την υ πο χρέ ω ση των κρα τών να σέ βο νται 

το πε ρι βάλ λον, με την περί λη ψη αυ τής στο πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο της Γε-

νεύ ης του 1977 και στη Σύμ βα ση της Γε νεύ ης «για την α πα γό ρευ ση στρα τιω τι κής 

ή άλ λης πο λε μι κής χρήσης των τε χνι κών με θό δων με τα βο λής του πε ρι βάλ λο ντος» 

που υ πε γρά φη το ίδιο έ τος.

Η βα σι κή δια φο ρά τους εί ναι ό τι το μεν Πρω τό κολ λο α πα γο ρεύ ει τη χρή ση με θό-

δων ή μέ σων διε ξα γω γής πο λέ μου που α να μέ νε ται να προ κα λέ σουν ε κτε ταμέ νη, μα-

κρο πρό θε σμη και σο βα ρή βλά βη στο φυ σι κό πε ρι βάλ λον, η δε Σύμ βα ση α πα γο ρεύ ει 

τη χρη σι μο ποί η ση των γε ω φυ σι κών δυ νά με ων για στρα τιω τι κούς σκο πούς34. 

Έμ με σα, η αρ χή της προ στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος διέ πει και άλ λες Συμ βάσεις 

του Διε θνούς Αν θρω πι στι κού Δι καί ου, ό πως τη «Σύμ βα ση για την α πα γό ρευ ση της 

α νά πτυ ξης, πα ρα γω γής και α πο θή κευ σης βιο λο γι κών και το ξι κών ό πλων» του 1972.

Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙ ΟΥ
Οι δια τά ξεις του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου έ χουν ε φαρ μο γή σε ο ποια δή πο τε μορ φή 

έ νο πλης σύ γκρου σης και μά λιστα χω ρίς την προ ϋ πό θε ση της α μοι βαιό τη τας35 ή της 

προ η γού με νης κή ρυξης του πο λέ μου36. Δεν έ χει ση μα σί α ποιος εί ναι ο ε πι τι θέ με νος37. 

Ε πί σης, ε φαρ μό ζο νται και σε πε ρι πτώ σεις με ρι κής ή ο λι κής κα το χής ε δά φους, α κό μα κι 

32 Ι στορι κό πα ρά δειγ μα εί ναι η α να κή ρυ ξη των Πα ρι σί ων ως «α νοι κτής πό λης» κα τά την προ έ λα ση των 
γερ μα νι κών στρα τευ μά των το 1940.

33 Πρό σθε το Πρω τό κολ λο I της Γε νεύ ης του 1977 (Άρ θρο 55)
34 Για πα ρά δειγ μα πρό κλη ση τε χνη τών σει σμών, πα λιρ ρο ϊ κών κυ μά των, αλ λα γή του ρου των πο τα μών.
35 Άρ θρο 1, κοι νό στις τέσ σε ρις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949.
36 Άρ θρο 2, κοι νό στις τέσ σε ρις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949. 
37 Προ οί μιο του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977.
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αν αυ τή συ νέ βη χω ρίς έ νο πλη α ντί στα ση38. Δεν εί ναι α πα ραί τη τη, εξάλ λου, με τα ξύ των 

ε μπλε κο μέ νων πλευ ρών η ύ παρ ξη ε κα τέ ρω θεν α να γνώ ρι σης της κυ ριαρ χί ας τους39. 

Ο βα σι κό τε ρος τρό πος ε φαρ μο γής του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου εί ναι με την 

α ρω γή της Προ στά τι δας Δύ να μης. Ο θε σμός ει σή χθη με τη Σύμ βα ση της Γε νεύ ης 

πε ρί αιχ μα λώ των πο λέ μου του 1929, αλ λά ο ρόλος του α πο σα φη νί σθη κε με τις 

Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949. Μά λι στα, ό σα κράτη έ χουν ε πι κυ ρώ σει το πρώ το 

Πρό σθε το Πρω τό κολ λο του 1977 υ πο χρε ού νται να χρη σι μο ποιούν το σύ στη μα 

της Προ στά τι δας Δύ να μης και να ε πι τρέ πουν τις δρα στη ριό τη τές της. Το ρό λο 

της Προ στά τι δας Δύ να μης α να λαμ βά νει έ να ου δέτε ρο στη σύ γκρου ση κρά τος το 

ο ποί ο δια τη ρεί δι πλω μα τι κές σχέ σεις με αμ φό τε ρα τα μέ ρη. Κα θή κον του εί ναι η 

προ στα σί α των συμ φε ρό ντων της κά θε πλευ ράς, η διευ κό λυν ση της ε πι κοι νω νί ας 

τους και γε νι κό τε ρα η προ σφο ρά κα λών υ πη ρε σιών.

Α να σταλ τι κό πα ρά γο ντα στον ο ρι σμό μιας Προ στά τι δας Δύ να μης α πο τε λεί 

κυ ρί ως το γε γο νός ό τι α παι τεί ται η σύμ φω νη γνώ μη και των δύ ο με ρών40. Τα 

ε μπό λε μα μέ ρη ε νί ο τε δεν θέ λουν να πα ρα δε χτούν ό τι βρί σκο νται σε ε μπό λε μη 

κα τά στα ση ή ό ταν δεν α να γνωρί ζο νται με τα ξύ τους, φο βού νται ό τι ο ο ρι σμός Προ-

στά τι δας Δύ να μης θα ε κλη φθεί ως σιω πη ρή α να γνώ ρι ση του άλ λου. Η πρό βλε ψη 

του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου του 1977 ό τι η ε φαρ μο γή των Συμ βά σε ων 

του 1949 και του Πρω το κόλ λου δεν θα ε πη ρε ά ζει το νο μι κό κα θε στώς των με ρών 

της σύ γκρου σης α πα γκί στρωσε το θε σμό. 

Έ νας άλ λος θε σμός που ε λέγ χει την ε φαρ μο γή του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου εί-

ναι η Διε θνής Ε πι τρο πή του Ε ρυ θρού Σταυ ρού (ICRC)41. Τα κοι νά άρ θρα 9 και 10 

των Συμ βά σε ων της Γε νεύ ης42 προ βλέ πουν ό τι αυ τή μπο ρεί να α πο τε λέ σει, με τη 

σύμ φω νη γνώ μη και των δύ ο με ρών της σύ γκρου σης, την Προ στά τι δα Δύ να μη, 

ό πως άλλω στε φαί νε ται να προ τι μά ται στην πρα κτι κή των κρα τών. 

Ε πι πρό σθε τα, το πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο του 1977 προ βλέ πει τη 

λει τουρ γία ad hoc Ε ξε τα στι κών των Πραγ μά των Ε πι τρο πών (Fact Finding 

Committees). Αυ τές σχημα τί ζο νται, με τη σύμ φω νη γνώ μη των με ρών της 

σύ γκρου σης, α πό 15 α με ρό λη πτα μέ λη. Ο ρό λος τους εί ναι διε ρευ νη τι κός 

ό ταν υ πάρ χει ι σχυ ρι σμός πα ρα βί ασης του Διε θνούς Αν θρω πι στι κού Δι καί ου. 

Ε νί ο τε, ό μως, διευ κο λύ νει και την α πο κα τά στα ση του σε βα σμού των αν θρω-

πι στι κών κα νό νων.

Τέ λος, η ε πι τή ρη ση των κα νό νων του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου εί ναι μί α α πό τις 

38 Άρ θρο 2, κοι νό στις τέσ σε ρις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949. 
39 Άρ θρο 3, κοι νό στις τέσ σε ρις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949. 
40 Για πα ρά δειγ μα, στη σύρ ρα ξη Κί νας - Ιν δί ας το 1962, η Κί να αρνή θη κε την α πο στο λή μιας Προ στά τι-

δας Δύ να μης. Το ί διο έ πρα ξε και η Ιν δία το 1971 στη σύρ ρα ξή της με το Πα κι στάν. Το σύ στη μα, ω στόσο, 
λει τούρ γη σε ι κα νο ποι η τι κά στον Πόλε μο των Φώλ κλα ντς το 1982 με τα ξύ του Ηνω μέ νου Βα σι λεί ου και 
της Αρ γε ντι νής. Τό τε το ρό λο της προ στά τι δας δύ να μης έ παι ξε η Ελ βε τί α για το Ηνω μέ νο Βα σί λειο και η 
Βραζι λί α για την Αρ γε ντι νή.

41 Η Διε θνής Ε πι τρο πή του Ε ρυ θρού Σταυ ρού εί ναι μια α νε ξάρ τη τη, ου δέ τε ρη ορ γά νω ση, της ο ποί ας η 
κύ ρια α πο στο λή εί ναι η ε πο πτεί α της ε φαρ μο γής του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου και η πα ρο χή αν θρωπι στι κής 
βο ή θειας στα θύ μα τα των ε νό πλων συ γκρού σε ων. Ι δρύ θη κε το 1863 με τά α πό σχε τι κή πρό τα ση του Ερ-
ρί κου Ντυ νάν στο βι βλί ο του «Μία α νά μνη ση α πό το Σολ φε ρί νο». Χα ρα κτη ρί ζε ται α πό το ί διο το Διε θνές 
Αν θρω πι στι κό Δί καιο ως ο θε μα το φύ λα κάς του.

42 Άρ θρα 10 και 11 της Σύμ βα σης IV.
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

αρ μο διό τη τες των ει ρη νευ τι κών α πο στο λών του Ο Η Ε.

Στην πε ρί πτω ση που οι πα ρα πά νω θεσμοί δια πι στώ σουν «σο βα ρές πα ρα βιά-

σεις» του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου α πό έ να μέ ρος της σύ γκρου σης, σει ρά έ χουν οι 

προ βλε πό με νες κυ ρώ σεις. Βε βαί ως, σε αυ τές δεν πε ρι λαμ βά νο νται πλέ ον η ο μη ρί α 

και τα α ντί ποι να. Α ντι θέ τως, οι τα κτι κές αυ τές με τα βλή θη καν α πό μέ σα ε πι βο λής 

του δι καί ου σε πρά ξεις πα ρα βί α σης αυ τού.

Οι κυ ρώ σεις πε ρι λαμ βά νουν την κι νη το ποί η ση της διε θνούς κοι νής γνώ μης, 

την ε πα νόρ θω ση των ζη μιών ή τη βί αι η αλ λά πά ντα αυ στη ρά α να λο γι κή α ντίδρα-

ση του άλ λου μέ ρους της σύ γκρου σης. Μια τε λευ ταί α πε ρί πτω ση εί ναι οι ποι νι κές 

κυ ρώ σεις, δη λα δή η προ σα γω γή των υ πευ θύ νων στο Διε θνές Ποι νι κό Δι κα στή ριο 

ή άλ λα αρ μό δια δι κα στι κά όρ γα να43 και η δί κη τους για ε γκλή μα τα πο λέ μου ή 

ε γκλή μα τα κα τά της αν θρω πό τη τας44.

Ε ντού τοις, τα μέ τρα αυ τά πα ρου σιά ζουν κά ποια ε λατ τώ μα τα. Η διε θνής κοινή 

γνώ μη δεν εί ναι πά ντα το ί διο ευαι σθη το ποι η μέ νη. Οι ε πα νορ θώ σεις και οι ποι νι-

κές κυ ρώ σεις λαμ βά νο νται α να γκα στι κά ex-post facto και εί ναι συ νή θως σε βάρος 

μό νο του ητ τη μέ νου μέ ρους της σύ γκρου σης. Ε ξάλ λου, η α να λο γι κό τη τα της α ντί-

δρα σης του α ντι πά λου δεν εί ναι εύ κο λο να προσ διο ρι στεί και η α πόστα ση που 

τη δια χω ρί ζει α πό τα α ντί ποι να εί ναι πο λύ μι κρή.

Συ μπε ρα σμα τι κά, το Διε θνές Αν θρω πι στι κό Δί καιο στη ρί ζε ται σε δύ ο πυ λώ νες: Ο 

πρώ τος πυ λώ νας εί ναι το «Δί καιο της Χά γης» ή δια φο ρε τι κά «Δί καιο του Πο λέ μου», 

το ο ποί ο θέ τει τους κα νό νες του πο λέ μου. Ο δεύ τε ρος πυ λώ νας εί ναι το «Δί καιο 

της Γε νεύ ης» ή «Αν θρω πι στι κό Δί καιο» (stricto sensu), το ο ποί ο ασχο λεί ται με την 

προ στα σί α των αν θρώ πων α πό τα δει νά του πο λέ μου. Τα δύ ο Πρω τό κολ λα του 

1977, εν σω μα τώ νο ντας στοι χεί α τό σο του Δι καί ου της Χά γης ό σο και της Γε νεύ ης, 

λει τουρ γούν σαν μί α συν δε τι κή δο κός με τα ξύ των δύ ο πυ λώνων και ε νι σχύ ουν τη 

θε ώ ρη σή του ως έ να ε νιαί ο πλαί σιο κα νό νων.

Η βα σι κή ι δέ α του Αν θρω πι στι κού Δι καί ου εί ναι πως τα μέ ρη μιας πο λε μι κής 

σύ γκρου σης δεν έ χουν α πε ριό ρι στα μέ σα στη διά θε σή τους. Οι πρά ξεις τους 

ο φεί λουν να μην προ κα λούν πε ριτ τό σω μα τι κό πό νο, να μην α πο κλί νουν α πό 

την αρ χή της α να λο γι κό τη τας, να δια χω ρί ζουν τους πο λι τι κούς α πό τους στρα-

τιω τι κούς στό χους και τους α μά χους α πό τους μα χη τές και να προ στα τεύ ουν 

α δια κρί τως τη ζω ή και την α ξιο πρέ πεια αυ τών. 

Μέ χρι σή με ρα, οι τέσ σε ρις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης του 1949 έ χουν ε πι κυ ρω θεί 

α πό τα 192 κρά τη-μέ λη του Ο.Η.Ε. και το κρά τος του Βα τι κα νό. Το πρώ το Πρό-

σθε το Πρω τό κολ λο του 1977 έ χουν ε πι κυ ρώ σει 172 κρά τη, ε νώ το δεύ τε ρο 165 

43 Τέ τοια εί ναι τo Διε θνές Δι κα στή ριο για την πρώ ην Γιου γκο σλα βί α και το Διε θνές Δι κα στή ριο για τη 
Ρουά ντα.

44 Τα ε γκλή μα τα πο λέ μου εί ναι οι σο βα ρές πα ρα βιά σεις των κα νό νων και των ε θί μων του πο λέμου. Τα 
ε γκλή μα τα κα τά τις αν θρω πό τη τας εί ναι οι πρά ξεις που στρέ φο νται κα τά των προ στα τευό με νων α πό το 
Διε θνές Αν θρω πι στι κό Δί καιο προ σώ πων. Και για τα δύ ο υ πάρ χει διε θνής δικαιο δο σί α, δη λα δή ό λα τα κρά τη 
μπο ρούν και ο φεί λουν να α να ζη τή σουν και να δι κά σουν τους ε γκλη μα τί ες, α νε ξαρτήτως της ε θνι κό τη τάς 
τους και του τό που όπου διέ πρα ξαν το έ γκλη μά τους (Σύμ βα ση III της Γε νεύ ης, αρ. 129 και 130). 
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κρά τη45. Πα ρά τη μη ε πι κύ ρω ση των Πρω το κόλ λων α πό κρά τη ό πως οι Η.Π.Α., το 

Ισ ρα ήλ, η Τουρκί α, το Ι ράν, το Ι ράκ, η Ιν δί α και το Πα κι στάν46, η ευ ρεί α α πο δο χή 

του Διε θνούς Αν θρω πι στι κού Δι καί ου α πο δεικνύ ει τον ε θι μι κό - δε σμευ τι κό έ να ντι 

ό λων χα ρα κτή ρα του. 

Η ε θι μι κό τη τά του ε νι σχύ ε ται α πό την ο νο μα ζό με νη «Ρή τρα Martens»47, η ο ποί α 

υ πάρ χει εν σω μα τω μέ νη τό σο στις Συν θή κες της Χά γης ό σο και στις Συμ βά σεις 

της Γε νεύ ης και το πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο48. Σύμ φω να με αυ τή, «Μέ χρι 

να εκ δο θεί ένας πλη ρέ στε ρος κώ δι κας κα νό νων πο λέ μου, τα συμ βαλ λό με να μέ ρη 

θε ω ρούν σκό πι μο να δη λώ σουν ό τι σε πε ρι πτώ σεις που δεν προ βλέ πο νται και δεν 

πε ρι λαμβά νο νται στους κα νο νι σμούς αυ τούς, οι ά μα χοι πο λί τες και οι ε μπό λε μοι 

πα ρα μέ νουν υ πό την προ στα σί α και την αι γί δα των αρ χών του διε θνούς δι καί ου, 

ό πως αυ τές έ χουν δια μορ φω θεί μέ σα α πό τη χρή ση τους α πό τους πο λι τι σμένους 

λα ούς, τους κα νό νες του αν θρω πι σμού και τις ε πι τα γές της δη μό σιας συνεί δη σης». 

Ε πι πλέ ον, η ρή τρα Martens προσ δί δει στο Αν θρω πι στι κό Δί καιο με γά λη προ σαρ-

μο στι κό τη τα  στις τε χνο λο γι κές ε ξελί ξεις, ε νώ δεν α φή νει και πε ρι θώ ρια για την 

ερ μη νεί α ό τι ε πι τρέ πο νται όσα δεν πε ρι λαμ βά νο νται στους κα νο νι σμούς ή δεν 

α πα γο ρεύ ο νται ρη τά.

Εν τού τοις, στο τε ρά στιο αυ τό πλαί σιο κα νό νων πα ρα τη ρεί κα νείς συ γκε κρι-

μέ νες α σά φειες και δυ στυ χώς κά ποιες α ντι φά σεις. Χα ρα κτη ρι στι κή πε ρίπτω ση 

εί ναι η α ντί φα ση με τα ξύ του κοι νού στις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης άρ θρου 4 και 

του άρ θρου 44 του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ λου ως προς το status του 

νό μι μου μα χη τή49.

Τέ τοιου εί δους ση μεί α κα θι στούν δυ σχε ρή την ερ μη νεί α των αν θρω πι στικών 

κα νό νων και ου σια στι κά υ πο νο μεύ ουν την ε φαρ μο γή τους. Και πα ρό τι το πλαί σιο 

ε πο πτεί ας τους θα λέ γα με ό τι εί ναι ε παρ κές, το πλαί σιο ε πι βο λής τους χρειά ζε ται 

βελ τί ω ση. Η δη μιουρ γί α του Διε θνούς Ποι νι κού Δι κα στη ρί ου το 1998 κι νεί ται προς 

την κα τεύ θυν ση αυ τή, αλ λά η α πο δο χή της δι καιο δο σί ας του α πό το σύ νο λο της 

διε θνούς κοι νό τη τας κα θυ στε ρεί. Α ναμ φι σβή τη τα, το Διε θνές Αν θρω πι στι κό Δί καιο 

έ χει ση μειώ σει τε ρά στιο πρό ο δο στη διάρ κεια μό λις ε νός αιώ να συμ βα τι κής μορ-

φής. Κι ό μως, τα έ θνη δεν χρειά ζο νται περισ σό τε ρους πο λέ μους για να πει στούν 

ό τι η πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξή του εί ναι προς το συμ φέ ρον ό λων.

45 Η Ελ λά δα ε πι κύ ρω σε τις Συμ βά σεις της Γε νεύ ης το 1956, το πρώ το Πρό σθε το Πρω τό κολ λο το 1989, 
το δεύ τε ρο το 1993 και το τρί το το 2009.

46 Οι Η.Π.Α., το Ι ράν και το Πα κι στάν έ χουν υ πο γρά ψει τα δύ ο Πρό σθε τα Πρω τό κολ λα, πρά ξη που δεν 
τους δε σμεύ ει μεν, αλ λά α πο τε λεί έ να πρώ το βή μα προς την ε πι κύ ρω σή τους.

47 Ο ε μπνευ στής της, Friedrich von Martens, ήταν εκ πρό σω πος της Ρω σί ας στη Διά σκε ψη της Χά γης 
του 1899.

48 Προ οί μιο των δύ ο Συμ βά σε ων της Χά γης, αρ. 63 της Σύμ βα σης I της Γε νεύ ης του 1949, αρ. 62 της 
Σύμ βα σης II, αρ. 142 της Σύμ βα σης III, αρ. 158 της Σύμ βα σης IV, αρ. 1.2 του πρώ του Πρό σθε του Πρω το κόλ-
λου της Γε νεύ ης του 1977. Πα ρό τι δεν α να φέ ρε ται ρη τά στο δεύ τε ρο Πρό σθε το Πρω τό κολ λο, το Διε θνές 
Ποι νι κό Δι κα στή ριο για την πρώ ην Γιου γκο σλα βί α, στην υ πό θε ση Tadic, ι σχυ ρί στη κε ό τι το ε θι μι κό δί καιο 
των ε σωτε ρι κών συ γκρού σε ων εί ναι ου σια στικά το ί διο με αυ τό των διε θνών συ γκρού σε ων.

49 Βλ. πα ρα πά νω την υπο ση μεί ω ση υπ’ α ριθ μ. 12.
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Οι

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη τρό που λος

H ∆Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ 

Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ 

ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο ∆Ο 1945-1954 

ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ∆ΙΑ ΚΟΥ 

ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

Για Ποιους Λό γους ∆εν Τελε σφό ρη σε;



��ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛOΓΟΥΣ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ 1945-1954 ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΦOΡΗΣΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΜΙΑΣ

 ΕΝΩΜEΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ; 

ΟιΟι κα τα βο λές της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης ως ι δέ α εί ναι δύ σκο λο να α νι-

χνευ τούν. Πα ρό λο που οι ρί ζες της βρί σκο νται στον αρ χαί ο ελ λη νι κό 

κό σμο, εκ φρα ζό με νη με τη μορφή των αμ φι κτιο νιών, σαν έκ φρα ση οι 

ρί ζες της βρί σκο νται στα γρα πτά των στο χα στών του Με σαί ω να του 

14ου αιώ να, με τη μορ φή μιας σει ράς σχε δί ων1. Η ι δέ α αυ τή ε ξε λί χθη κε 

μέ σα α πό διά φο ρα στά δια, α πό την ι δέ α της δη μιουρ γί ας μιας χρι στια-

νι κής ο μο σπον δί ας μο ναρ χιών την ο ποί α θα υ ποστή ρι ζε έ να διε θνές 

διαι τη τι κό όρ γα νο, έ ως την έ νω ση στη βά ση των λα ών, η οποί α εκ φρά-

στη κε κα τά τη Γαλ λι κή Ε πα νά στα ση το 1789.

Η δια δρο μή α πό την ι δέ α της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης, έ ως την πραγ μα το-

ποί η σή της, δεν υ πήρ ξε ο μα λή και πέ ρα σε α πό διά φο ρους «σκo πέ λους», 

ι σορ ρο πώ ντας με τα ξύ της προ ά σπι σης του ε θνι κού συμ φέ ρο ντος των 

κρα τών-ε θνών και της α νά γκης δη μιουρ γί ας ε νός ορ γα νι σμού με συ-

γκε κρι μέ νες αρ μο διό τη τες, ο οποί ος θα ε ξυ πη ρε τού σε κά ποιες κοι νές 

λει τουρ γί ες, ό πως για πα ρά δειγ μα οι κο νο μι κές εί τε την ε ξί σου ση μα-

ντι κή λει τουρ γί α της ε ξα σφά λι σης της ειρή νης. 

Για το λό γο αυ τό, α να πτύ χθη καν διά φο ρες τά σεις, οι ο ποί ες πα ρό λο 

που α ποσκο πού σαν στον ί διο στό χο, την έ νω ση, διέ φε ραν, τό σο στη 

μέ θο δο, ό σο και στο εί δος της έ νω σης που κα τέ λη γαν. Μί α α πό τις 

τά σεις αυ τές ή ταν η πο λι τι κή ενο ποί η ση ι σχυ ρών κρα τών και εκ φρά-

στη κε α πό τον Kalegri, ε μπνευ στή της «Πα νευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης» το 

1924, ε νώ την ί δια πε ρί οδο, κά ποιοι άλ λοι κύ κλοι, συ ζη τού σαν για την 

α νά γκη οι κο νο μι κής ε νο ποί ησης, η ο ποί α εκ φρά ζο νταν με την ί δρυ ση 

μιας «πα νευ ρω πα ϊ κής τε λω νια κής έ νωσης»2. Πα ρό λα αυ τά, με το τέ λος 

του δευ τέ ρου πα γκο σμί ου πο λέ μου και την α πο δυ νά μω ση των κρα τών, 

στους κύ κλους της ευ ρω πα ϊ κής α ντί στα σης, η ευρω πα ϊ κή ι δέ α εκ φρά-

στη κε με την ο μο σπον δια κή ορ γά νω ση του με τα πο λε μι κού κό σμου στη 

βά ση, ό χι των κρα τών-ε θνών, αλ λά μιας ευ ρω πα ϊ κής ο μο σπον δί ας με 

δι κό της σύ νταγ μα και υ πε ρε θνι κή κυ βέρ νη ση. 

Δια κρί νου με λοι πόν την ύ παρ ξη τριών ει δών θε ω ριών: Φε ντε ρα λι σμό, 

ό που οι πο λι τι κοί θε σμοί συ γκρο τού νται με βά ση το ο μο σπον δια κό 

πρό τυ πο και την ε ξι σορ ρό πη ση των ε ξου σιών με τα ξύ κρα τών και 

ο μο σπον δί ας, τη θε ω ρί α των δια κυ βερ νη τι κών σχέ σε ων, ό που τα 

κρά τη δρουν με βά ση το ε θνι κό τους συμ φέρον και τέ λος τη θε ω ρί α 

του λει τουρ γι σμού, η ο ποί α δί νει έμ φα ση στην ε πίτευ ξη οι κο νο μι κών 

στό χων με την ευ ρω πα ϊ κή ε νο ποί η ση να εί ναι α πο τέ λε σμα δια δο χι κών 

ε πι τευγ μά των3. 

1 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, Α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Ι δέ α στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση, Η ι στο ρι κή διά σταση του 
ευ ρω πα ϊ κού εγ χει ρή μα τος, 1923-2004, Α θή να, Σι δέ ρης, 2004, σελ. 12. 

2 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, ο.π., σελ. 32.
3 Κ. Λά βδας, Ευ ρω πα ϊ κά Ι δε ολο γι κά Ρεύ μα τα κα τά το β’ μι σό του 20ου Αιώ να και τη Μετά-σο βιε τι κή Πε ρί ο δο 

Δη μιουρ γί α και Ε ξέ λι ξη των Ευ ρω πα ϊ κών Κοι νο τή των, Πά τρα, 2002, Ε ΑΠ, σελ. 50.
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Η ΔΙΑ ΔΙ ΚΑ ΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΠΟΙ Η ΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΙ ΤΟ 1954.
ΓΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΤΕ ΛΕ ΣΦΟ ΡΗ ΣΕ Η ΔΗ ΜΙΟΥΡ ΓΙΑ ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΕ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ

ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟ ΣΠΟΝ ΔΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ
Με τά τη λή ξη του Δευ τέ ρου Πα γκο σμί ου Πο λέ μου η Α με ρι κή, πρω τοστά τη σε 

στη δη μιουρ γί α μιας έ νω σης με τα ξύ των κρα τών της Ευ ρώ πης. Αυ τό οφεί λο νταν 

σε πολ λούς πα ρά γο ντες: Πρώ τα απ’ ό λα, διό τι τα ε μπο ρι κά ελ λείμμα τα των Ευ ρω πα-

ϊ κών χω ρών που αυ ξά νο νταν συ νε χώς, α φο ρού σαν σε με γά λο βαθμό συ ναλ λα γές 

με τις ί διες τις Η ΠΑ, ο πό τε μια οι κο νο μι κή πα ρέμ βα ση των ΗΠΑ ή ταν α να γκαί α, 

αν ε πρό κει το να συ νε χι στούν οι συ ναλ λα γές με την Ευ ρώπη. Με την πα ρέμ βα ση 

αυ τή, α πο σκο πού σε στη μελ λο ντι κή ε πι κρά τη ση της φιλε λεύ θε ρης προ σέγ γι σης 

στις διε θνείς οι κο νο μι κές σχέ σεις και την ε ξα σφά λι ση α πρό σκο πτης λει τουρ γί ας 

και ε πέ κτα σης της διε θνούς α γο ράς. Ση μαντι κός πα ρά γο ντας α πο τέ λε σε και η προ-

σπά θεια α πο τρο πής της αύ ξη σης της κομ μου νι στι κής ε πιρ ρο ής στην κα τε στραμ-

μέ νη Ευ ρώ πη, με την στή ρι ξη των οικο νο μιών και των πο λι τι κών κα θε στώ των 

των κρα τών. Για να πε τύ χει την έ νωση αυ τή, έ θε σε τον ό ρο της συμ με το χής των 

κρα τών της Ευ ρώ πης στη δη μιουρ γί α ε νός ορ γα νι σμού, προ κει μέ νου να γί νουν 

α πο δέ κτες της οι κο νο μι κής βο ήθειας την ο ποί α προ σέ φε ρε (σχέ διο Μάρ σαλ)1. 

Για το λό γο αυ τό, στις 16 Α πρι λί ου 1948, δη μιουρ γή θη κε ο Ορ γα νι σμός Ευ ρω πα-

ϊ κής Οι κο νο μι κής Συ νερ γα σί ας (Ο Ε ΟΣ), α πο τελού με νος α πό 16 χώ ρες, με κύ ρια 

α πο στο λή τον συ ντο νι σμό των οι κο νο μι κών πο λιτι κών των πα ρα πά νω κρα τών. Ο 

ορ γα νι σμός αυ τός ε ξε λί χθη κε αρ γό τε ρα στον Οργα νι σμό Οι κο νο μι κής Συ νερ γα σί-

ας και Α νά πτυ ξης (Ο Ο ΣΑ). Βλέ που με λοι πόν ότι η πραγ μα το ποί η ση του πρώ του 

βή μα τος προς τη δη μιουρ γί α μιας έ νω σης έχει λει τουρ γι κό χα ρα κτή ρα.

Το ε πό με νο βή μα α πό την πλευ ρά των Ευ ρω παί ων αυ τή τη φο ρά, ή ταν η δη-

μιουρ γί α της Δυ τι κής Έ νω σης το Μάρ τιο του 1948. Σε αυ τήν συμ με τεί χαν η Γαλ λί α, 

η Βρετα νί α και τα κρά τη της Benelux, η ο ποί α εί χε δη μιουργη θεί τον Αύ γου στο 

του 1941 α πό το Βέλ γιο, την Ολ λαν δί α και το Λου ξεμ βούρ γο. Σκο πός της αρ χι κά 

ή ταν η προ στα σί α τους α πό την α να βί ω ση του Γερ μα νι κού ε πε κτα τι σμού και κα-

τό πιν, ό ταν αυ τός έ πα ψε να υ πάρ χει, α πό την εν δε χό μενη α πει λή της Σο βιε τι κής 

Έ νω σης. Το νέ ο στοι χεί ο της έ νω σης αυ τής ή ταν η συνερ γα σί α των ευ ρω πα ϊ κών 

κρα τών, ό χι μό νο στο στρα τιω τι κό, αλ λά και στο πολι τι κό, και πο λι τι σμι κό ε πί πε-

δο, α φή νο ντας α νοι κτό το εν δε χό με νο α πο δοχής και άλ λων κρα τών. Και οι Η ΠΑ 

ό μως δεν έ μει ναν ά πρα γες, ι δρύ ο ντας το ε πόμε νο έ τος (1949) το ΝΑ ΤΟ, με σκο πό 

«…την προ στα σί α της ε λευ θε ρί ας, της κοι νής κλη ρο νο μιάς και τον πο λι τι σμό των 

λα ών, βα σι σμέ νο στις αρ χές της δη μο κρατί ας, των α το μι κών ε λευ θε ριών και την 

κυ ριαρ χί α του νό μου…»2

Στις 7-10 Μα ΐ ου 1948, ορ γα νώ νε ται στη Χά γη συ νέ δριο, με σκο πό το συ ντο νι σμό 

των ενερ γειών που θα ο δη γού σαν στην ε νο ποί η ση των κρα τών της Ευ ρώ πης. Το 

ση μαντι κό α πο τέ λε σμα του συ νε δρί ου, ή ταν η ί δρυ ση της Ευ ρω πα ϊ κής Κί νη σης, η 

οποί α εί χε ως σκο πό, να εκ θέ σει τα ευ ρω πα ϊ κά ζη τή μα τα και να α σκή σει ε πιρ ρο ή 

στις ευ ρω πα ϊ κές κυ βερ νή σεις προ κει μέ νου να λά βουν κα τάλ λη λα μέ τρα, προς την 

1 Κ. Λά βδας, ο.π, σελ. 34.
2
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
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 ΕΝΩΜEΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ; 

κα τεύ θυν ση της ε νο ποί η σης, συ γκρο τώ ντας μια «μό νι μη ε πι τρο πή για τη δη μιουρ-

γί α της ευ ρω πα ϊ κής ο μο σπον δί ας»3. Για το λό γο αυ τό, ε πι λέ χθη κε η Δυτι κή Έ νω ση 

ώ στε να λει τουρ γή σει σαν φο ρέ ας, στην ο ποί α θα εν σω μα τώ νο νταν οι προ τει νό-

με νες συ στά σεις. Η γαλ λι κή πλευ ρά, με την υ πο στή ρι ξη το Βελ γίου πρό τει νε την 

ί δρυ ση μιας ευ ρω πα ϊ κής συ νέ λευ σης, συ γκρο τού με νης α πό εκπρο σώ πους των 

ε θνι κών κοι νο βου λί ων, προ κα λώ ντας τη δια φω νί α της Βρε τανί ας και δη μιουρ γώ-

ντας έ τσι το πρώ το ρήγ μα στις σχέ σεις με τα ξύ των ε τέρων της Δυ τι κής Έ νω σης 

και την εμ φά νι ση τριών α πό ψε ων σχε τι κά με τη μέ θοδο της ε νο ποί η σης: την ο μο-

σπον δια κή, την ε νω σια κή και τη λει τουρ γι κή, οι οποί ες α φο ρού σαν τη σχέ ση των 

ε θνι κών κυ βερ νή σε ων και της ευ ρω πα ϊ κής συ νέλευ σης, κα τά πό σο δη λα δή αυ τή 

θα ή ταν α νε ξάρ τη τη ή χει ρα γω γη μέ νη α πό τις κυ βερ νή σεις.

Προς ε πί τευ ξη συμ βι βα σμού, α πο φα σί στη κε η δη μιουρ γί α δύ ο ξε χω ρι στών 

οργά νων, τα ο ποί α θα ε ξέ φρα ζαν και τις δύ ο α πό ψεις, της συ νέ λευ σης, η ο ποί α 

εί χε συμ βου λευ τι κό ρό λο και ε ξέ φρα ζε την ο μο σπον δια κή προ σέγ γι ση και μιας 

ε πι τρο πής υ πουρ γών, που ε ξέ φρα ζε την ε νω σια κή α ντί λη ψη. Με το συμ βι βασμό 

αυ τό, ε πι τεύ χθηκε η υ πο γρα φή του Κα τα στα τι κού του Συμ βου λί ου της Ευ ρώπης, 

α πό τα μέ λη της Δυ τι κής Έ νω σης και την Ιρ λαν δί α, Ι τα λί α, Δα νί α, Νορ βηγί α και 

Σου η δί α, με αρ μο διό τη τες στο οι κο νο μι κό, το κοι νω νι κό, το πο λι τι στι κό, το ε πι-

στη μο νι κό, το νο μι κό και το διοι κη τι κό πε δί ο, α φή νο ντας ό μως έξω τον το μέ α της 

ά μυ νας, ο ο ποί ος α φή νο νταν στην αρ μο διό τη τα του Βο ρειο ατλα ντι κού Συμ φώ νου, 

το ο ποί ο εί χε δη μιουρ γη θεί λί γο νω ρί τε ρα.

3 Θε ό δω ρος Α. Χρι στοδου λί δης, ο.π., σελ. 46.

7-10 Μαί ου 1948: Το συ νέ δριο της Χά γης
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Τον συμ βι βα σμό αυ τό τον ο ποί ο εί χε δε χτεί το Συμ βού λιο της Ευ ρώ πης ήρ θε να 

α να τρέ ψει μια πρό τα ση, πά λι της Γαλ λί ας, η ο ποί α, προ κει μέ νου να α πο τρέψει μια 

μελ λο ντι κή γάλ λο-γερ μα νι κή σύ γκρου ση και να προ ω θή σει μια ευ ρωπα ϊ κή έ νω ση, 

στη βά ση της ο μο σπον δί ας, πρό τει νε τη δη μιουρ γί α ε νός ορ γα νισμού, ο ο ποί ος θα 

έ λεγ χε την πα ρα γω γή του άν θρα κα και του χά λυ βα, στο πλαίσιο μιας κοι νής α γο ράς. 

Για το ρό λο αυ τό, θα δη μιουρ γού νταν μια Α νώ τα τη Αρ χή, της ο ποί ας ο υ πε ρε θνι κός 

χα ρα κτή ρας θα ε ξα σφά λι ζε μεν την τή ρη ση από τα κρά τη-μέ λη των α πο φά σεών της, 

θα ε λέγ χο νταν ό μως α πό κά ποιο δι καιο δο τι κό όρ γα νο. Το σχέ διο αυ τό, ε μπνευ στής 

του ο ποί ου ή ταν ο Γάλ λος Monnet και τέ θη κε στο τρα πέ ζι των δια πραγ μα τεύσε ων 

α πό τον Γάλ λο πρω θυ πουρ γό Schuman, α πορ ρί φθηκε και πά λι α πό τη Βρε τα νί α, 

η ο ποί α σε κα μιά πε ρί πτω ση δεν δέ χο νταν τη δικαιο δο σί α ε νός υ πε ρε θνι κού ορ γά-

νου στα κυ ριαρ χι κά της δι καιώ μα τα. Πα ρόλα αυ τά, στις 18 Α πρι λί ου του 1951, θα 

δη μιουρ γη θεί στο Πα ρί σι η Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νότη τα Άν θρα κα και Χά λυ βα, στην ο ποί α 

συμ με τεί χαν ε κτός α πό τα κρά τη της Benelux, η Γαλ λί α και η Γερ μα νί α. 

Ο υ πέρε θνι κός χα ρα κτή ρας της έ νω σης αυ τής γινό ταν έκ δη λος α πό την Α νώ-

τα τη Αρ χή, τα μέ λη της ο ποί ας ή ταν πλή ρως α νε ξάρ τη τα, πε ριο ρί ζο νταν ό μως 

α πό την ύ παρ ξη του Συμ βου λί ου των Υ πουρ γών, το ο ποί ο εκ προ σω πού σε τα 

συμ φέ ρο ντα των κρα τών και α πο τελού σε το σύν δε σμο με τα ξύ των το μέ ων του 

άν θρα κα και του χά λυ βα και των άλλων κλά δων της οι κο νο μί ας4. Άλ λα όρ γα να της 

Κοι νό τη τας ή ταν η Κοι νή Συ νέ λευ ση και το Δι κα στή ριο, ε νώ ο ο μο σπον δια κός του 

χα ρα κτή ρας, φα νε ρώ νο νταν α πό τη θέ σπι ση ε νός ευ ρω πα ϊ κού φό ρου, ο ο ποί ος 

4 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, ο.π., σελ. 55.

7-10 Μαί ου 1948: Το συ νέ δριο της Χά γης
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 ΕΝΩΜEΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ; 

χρη μα το δο τού σε τη λει τουρ γί α των κοι νο τι κών ορ γά νων και ε πι βάλ λο νταν στις 

ε πι χει ρή σεις των το μέ ων χάλυ βα και άν θρα κα.

Αυ τή εί ναι η γέν νη ση των «Η νω μέ νων Πο λι τειών της Ευ ρώ πης», ό πως χα ρα-

κτηρι στι κά εί πε ο πρώ τος πρό ε δρός της, Jean Monnet. Πρό κει ται πράγ μα τι για την 

δη μιουρ γί α ενός ορ γα νι σμού με έ να όρ γα νο, την Α νώ τα τη Αρ χή, η ο ποί α δεν υ πη-

ρε τού σε τα εθνι κά συμ φέ ρο ντα, αλ λά το «γε νι κό συμ φέ ρον της κοι νό τη τας»5.

Πα ρό λα ό μως τα θε τι κά βή μα τα που εί χαν γί νει προς την πλευ ρά της έ νω σης, με 

τον το μέ α της οι κο νο μί ας να πρω το στα τεί, δεν συ νέ βη το ί διο και με τον τομέ α της 

ά μυ νας, πα ρό λο που υ πήρ χε ο θε σμός της Δυ τι κής Έ νω σης, ο ο ποί ος είχε φτά σει σε 

τέλ μα, λό γο των δια φω νιών με τα ξύ των κρα τών. Η έλ λει ψη αυ τή έ γινε φα νε ρή με 

την έ ναρ ξη του πο λέ μου της Κο ρέ ας το 1950 και την α νά μει ξη της Ρωσί ας, η ο ποί α 

έ φε ρε ξα νά στο προ σκή νιο την α φο πλι σμέ νη Γερ μα νί α. Μια νέ α πρό τα ση α πό τη 

Γαλ λί α, προ έ βλε πε τη δη μιουρ γί α ε νός Ευ ρω πα ϊ κού Στρα τού, απο τε λού με νου α πό 

τα κρά τη μέ λη, υ πό τον έ λεγ χο ε νός Ευ ρω πα ϊ κού υ πουρ γού Άμυ νας, βο η θού με νου 

α πό έ να Συμ βού λιο Υ πουρ γών, ό λοι μα ζί υ πό λο γοι σε μια Ευ ρω πα ϊ κή Συ νέ λευ ση. 

Το σχέ διο αυ τό ο δή γη σε στις 27 Μα ΐ ου 1952 στην υ πο γρα φή της Συν θή κης της 

Ευ ρω πα ϊ κής Α μυ ντι κής Κοι νό τη τας (Ε ΑΚ), με ο ρι σμέ νες τροπο ποι ή σεις, με τα ξύ των 

ο ποί ων η α ντι κα τά στα ση του Ευ ρω παί ου Υ πουρ γού Άμυ νας α πό έ να Συμ βού λιο 

Υ πουρ γών, το ο ποί ο με ο μό φω νες α πο φά σεις θα κα θόρι ζε την πο λι τι κή της Ε ΑΚ 

και την πλαι σί ω σή του α πό μια Συ νέ λευ ση και έ να Δι κα στή ριο6.

Ή ταν μια μο να δι κή ευ και ρί α, τη δυ να μι κή της ο ποί ας ο ρι σμέ να Ευ ρω πα ϊ κά 

κρά τη έ σπευ σαν να εκ με ταλ λευ τούν. Αυ τό θα πραγ μα το ποιού νταν με μια διά ταξη 

την ο ποί α εί χε συ μπε ρι λά βει ο Ι τα λός πρω θυ πουρ γός στη συν θή κη της Ε ΑΚ. Η 

διά τα ξη αυ τή προ έ βλε πε την υ πο χρέ ω ση της Συ νέ λευ σης να υ πο βά λει προ τάσεις 

οι ο ποί ες θα α φο ρού σαν την ε γκα θί δρυ ση μιας ο μο σπον δια κής ή συ νο μοσπον δια-

κής δο μής, με σκο πό τον συ ντο νι σμό των Κοι νο τή των που εί χαν ή ε πρό κει το να 

δη μιουρ γη θούν στο μέλ λον. Σκο πός της πα ρα πά νω κί νη σης ή ταν η ίδρυ ση μιας 

πο λι τι κής κοι νό τη τας, της Ευ ρω πα ϊ κής Πο λι τι κής Κοι νό τη τας, η ο ποί α θα ε μπνέ ο-

νταν α πό ο μο σπον δια κά χα ρα κτη ρι στι κά. 

Το εγ χεί ρη μα ό μως αυ τό δεν τε λε σφό ρη σε, ε ξαι τί ας της δια φω νί ας των κυ βερνή-

σε ων στο πρό τυ πο δια κυ βέρ νη σης. Η Γαλ λί α αρ νή θη κε να δε χθεί την υ πα γωγή 

Γάλ λων στρα τιω τών υ πό τις δια τα γές Γερ μα νών α ξιω μα τι κών και θε ω ρούσε ό τι ο 

θά να τος του Στά λιν κα θι στού σε μη α να γκαί α την α μυ ντι κή συσ σω μά τωση. Για το 

λό γο αυ τό α ντι πρό τει νε έ να πρω τό κολ λο, το ο ποί ο α πο γύ μνω νε τη συν θή κη α πό 

τα υ πε ρε θνι κά χα ρα κτη ρι στι κά της, το ο ποί ο δεν έ γι νε δε κτό α πό τα υ πό λοι πα μέ λη 

της Ε ΚΑΧ, με α πο τέ λε σμα να α πορ ρι φθεί και α πό τη Γαλλι κή Ε θνο συ νέ λευ ση.

Με τον τρό πο αυ τό, η Ε ΚΑΧ δεν εί χε α ντί στοι χη κοι νό τη τα στον Α μυ ντι κό 

τομέ α, ε νώ πα ρέ με νε α νοι χτό το πρό βλη μα ε πα νε ξο πλι σμού της Γερ μα νί ας, το 

οποί ο λύ θη κε με τις Συμ φω νί ες του Πα ρι σιού το 1954, που με τα ξύ των άλ λων της 

ε πέ τρε παν να ε ξο πλι στεί α μυ ντι κά, και τη δέ χο νταν ως μέ λος του ΝΑ ΤΟ7.

5 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, ο.π., σελ. 55.
6 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, ο.π., σελ. 57.
7 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, ο.π., σελ. 60.
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Βλέ που με, λοι πόν, ό τι η βε βια σμέ νη προ σπά θεια δη μιουρ γί ας της Ε ΑΚ, πριν 

ακό μα ω ρι μά σουν οι «καρ ποί» της Ε ΚΑΧ, α πο τέ λε σαν τρο χο πέ δη στη δια δι κα σί α 

της Ευ ρω πα ϊ κής Ε νο ποί η σης. Δεν ή ταν ό μως μό νο αυ τός ο λό γος. Ση μα ντι κή ήταν η 

στά ση της Βρε τα νί ας, η ο ποί α σε ό λες τις προ σπά θειες, τη ρού σε ε πι φυ λακτι κή στά-

ση κυ ρί ως διό τι δεν έ βλε πε θε τι κά την προ σπά θεια πε ριο ρι σμού των κυ ριαρ χι κών 

της δι καιω μά των και πα ρα χώ ρη ση μέ ρος αυ τών σε άλ λους θεσμούς. Αυ τός ή ταν 

και ο λό γος για τον ο ποί ο δεν συμ με τεί χε στη Ε ΚΑΧ. Η στά ση αυ τή, ε νι σχύ ο νταν 

και με την «ει δι κή σχέ ση» που εί χε η χώ ρα με τις Η ΠΑ, δηλα δή τις δι πλω μα τι κές, 

πο λι τι κές και στρα τιω τι κές δια συν δέ σεις8. Τέ λος, δεν θα πρέ πει να ξε χνάμε, την 

ι διό μορ φη θέ ση της Βρε τα νί ας, η ο ποί α α κό μα και με τά τον πό λε μο ε ξακο λου θού-

σε να εί ναι με γά λη δύ να μη στην Ευ ρώ πη, οι κο νο μι κή και στρα τιω τική, με α ριθ μό 

α ποι κιών, οι ο ποί ες α πο τε λού σαν ση μα ντι κή α γο ρά.

Α πό την άλ λη πλευ ρά, ση μα ντι κή ή ταν και η στά ση της Γαλ λί ας, η ο ποί α 

θα μπορού σα με να πού με ό τι δεν στά θη κε στο ύ ψος των πε ρι στά σε ων. Αυ τό 

ο φεί λε ται στο γε γο νός ό τι με τά τις ε κλο γές του 1951, στα Γαλ λι κά πο λι τι κά δρώ-

με να, κυριαρ χού σαν οι Κομ μου νι στές, οι ο ποί οι ή ταν α ντί θε τοι με τον ε πα νε ξο-

πλι σμό της Γερ μα νί ας και το δε ξιό κόμ μα του στρα τη γού de Gaulle, ο ο ποί ος 

ή ταν α ντί θε τος σε κά θε συμ με το χή των Γαλ λι κών στρα τιω τι κών δυ νά με ων σε 

έ ναν Ευ ρω πα ϊ κό στρα τό. Για το λό γο αυ τό και η ί δια η Γαλ λί α, θα α πορ ρί ψει τη 

δη μιουρ γί α της Ευ ρω παϊ κής Πο λι τι κής Κοι νό τη τας, ε πη ρε α ζό με νη και α πό την 

α που σί α της Βρε τα νίας9.

Μέ σα α πό το πα ρα πά νω κεί με νο, εί δα με τη δια δρο μή που α κο λού-

θησαν οι χώ ρες της Ευ ρώ πης με τά τη λή ξη του Δευ τέ ρου Πα γκο σμί-

ου Πο λέ μου με σκο πό τη δη μιουρ γί α μιας Ευ ρω πα ϊ κής Κοι νό τη τας, 

μέ χρι το 1954. Δια πι στώ σα με ό τι το εγ χεί ρη μα δεν υ πήρ ξε κα θό λου 

εύ κο λο, διό τι υ πήρ χε διά στα ση α πό ψε ων τό σο σχε τι κά με το μέ γε θος 

του εγ χει ρή μα τος, δη λα δή μέ χρι που θα ο δη γούσαν οι ε νω σια κές 

δια δι κα σί ες, σε με ρι κή ή πλή ρη έ νω ση ό σο και τη σχέ ση των ορ γά-

νων της Κοι νό τη τας η ο ποί α θα δη μιουρ γού νταν, με τα α ντί στοι χα 

όρ γανα των κρα τών με λών. Κα τα λή ξα με στο συ μπέ ρα σμα ό τι πα-

ρό λη την αρ χι κή ευ φορί α που υ πήρ χε με τά την ί δρυ ση της Ε ΚΑΧ, 

σχε τι κά με την ε νω σια κή δια δι κασί α, αυ τή δεν ή ταν αρ κε τή ώ στε 

τα μέ λη της να δε χτούν μια νέ α πρό τα ση που αφο ρού σε την έ νω ση 

και σε άλ λους το μείς. Οι εν στά σεις που προ βλή θη καν, τό σο α πό τη 

Βρε τα νί α, η ο ποί α δεν δέ χτη κε καν να υ πο γρά ψει την Ε ΚΑΧ, ό σο 

και της Γαλ λί ας, η ο ποί α με τά τις ε κλο γές του 1951 άλ λα ξε «ρό τα», 

α πο δει κνύ ουν τη διάστα ση α πό ψε ων που ε πι κρα τού σε. Οι ό ποιες 

8 Κ. Λά βδας, ο.π., σελ. 58.
9 Stanley Henig, Η ε νο ποίη ση της Ευ ρώ πης. Α πό τη δι χό νοια στην ο μό νοια, Πά τρα, 2002, Ε ΑΠ, σελ. 35.
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 ΕΝΩΜEΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ; 

α νά γκες υ πήρ χαν (ε πα νε ξο πλι σμός της Γερ μα νί ας) δεν υ πήρ ξαν τό-

σο πιε στι κές ώ στε να αρ θούν οι α ντιρ ρή σεις και να ο δη γη θούν τα 

κρά τη σε μια έ νω ση με τη μορ φή ο μο σπον δί ας. Α ντί αυ τού, θα συ νε-

χί σει να ε πι κρα τεί το λει τουρ γι κό πρό τυ πο στις σχέ σεις τους και θα 

πε ρά σουν τέσ σε ρις δε κα ε τί ες μέ χρι να ε πα να λη φθεί το εγ χεί ρη μα 

αυ τό10, με τη με ρι κή συγ χώ νευ ση της ΔΕ Ε στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση11. 

Αυ τό ό μως που έ γι νε φα νε ρό, εί ναι η α νά γκη συ μπό ρευ σης των δύ ο 

τό τε ι σχυ ρο τέ ρων κρα τών της η πεί ρου, Γαλ λί ας και Βρε τα νί ας με 

τε λι κό σκο πό την ευ ρω πα ϊ κή ο λο κλή ρω ση.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, Α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Ι δέ α στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση, Η ι στο ρι κή διά στα ση του 

ευ ρω πα ϊ κού εγ χει ρή μα τος, 1923-2004, Α θή να, Σι δέ ρης, 2004. 

 Κ. Λά βδας, Ευ ρω πα ϊ κά Ι δε ο λο γι κά Ρεύ μα τα κα τά το β’ μι σό του 20ου Αιώ να και τη Με τά-σο βιε τι κή Πε ρί ο δο 

Δη μιουργί α και Ε ξέ λι ξη των Ευ ρω πα ϊ κών Κοι νο τή των, Πά τρα, 2002, Ε ΑΠ.

 Stanley Henig, Η ε νο ποί η ση της Ευ ρώ πης. Α πό τη δι χό νοια στην ο μό νοια, Πά τρα, 2002, Ε ΑΠ.

10 Θε ό δω ρος Α. Χρι στο δου λί δης, στο ί διο, σελ. 59.
11 Κ. Λά βδας, ο.π., σελ. 124.

25 Μαρ τί ου 1957: Υ πο γρα φή της Συν θή κης της Ρώ μης 
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H ΕΝ ΝΟΙΑ 

ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ

ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ 

ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

Ο Ό μη ρος και ο Η σ

ελ λη νι κούς θε ούς. Ο

κάθε ο του Ο λύ μπου

των ιω νικών πό λε ω

πε ρισ σό τε ρες η θι κέ

Ο Ό μη ρος, ό πως πα

στοι χεί ο το ύ δωρ, 

θε ών2. Οι ο λύ μπιοι 

θε ω ρη θούν αί τιοι τη

κε ντρώ νε ται στη προ σπά θειά τους να κα τα κτή σουν και να δια τηρή σουν 

τον κό σμο3. Πα ρό λα αυ τά στα ο μη ρι κά έ πη η προ έ λευ ση του κόσμου 

και η δια τή ρη ση της κο σμι κής τά ξης α πο δί δο νται άλ λο τε στη φύ ση και 

άλ λο τε στους θε ούς μιας και τα δύ ο αυ τά στοι χεί α θε ω ρού νταν δύ ο ό ψης 

της αυ τής πραγ μα τι κό τη τας, α φού και οι θε οί α νή κουν στη φυ σι κή τά ξη 

και γι’ αυ τό δεν το πο θε τού νται ε κτός χρό νου και τό που. 

Ο Η σί ο δος, α ντί θε τα α πό τον Ό μη ρο που θε ω ρού σε ως πρώ το στοι χεί ο 

της κο σμο γο νί ας το ύ δωρ, προ χω ρεί πιο μα κριά. Ο Η σί ο δος προ βάλ-

1 Η ρο δό του, Ι στο ρί α, 2,53.
2 Α ρι στο τέ λη, Με τα φυ σι κά, 983 Α 32.
3 Gilbert Murray, Five Stages of Greek Religion, p.67. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ:

Αν θλγος (ΕΜ) Κων στα ντί νος Κού τσι κος, Θεολόγος

Ησίοδος

λει μια θε ο γο νι κή αλυ σί δα α πό την ο ποί α ο δη γεί ται σε έ να συ νε πές 

σύ στη μα κο σμο γο νί ας. Ο κόσμος κατ΄ αυ τόν, δεν προ έ κυ ψε α πό το 

μη δέν αλ λά πριν α πό τη δη μιουρ γί α του υ πήρ ξε το Χά ος. Α πό το προ-

ϋ πάρ χον Χά ος προ έ κυ ψε η Γαί α, ο Τάρ τα ρος και ο Έρω τας, ο ο ποί ος 

εί ναι η α πο φα σι στι κή δύ να μη της δη μιουρ γί ας. Ε πί σης, α πό το Χά ος 

προ ήλ θε το Έ ρε βος και η Νύ κτα, α πό τα ο ποί α προ έ κυ ψαν α ντί στοι χα 

ο Αιθέ ρας και η Η μέ ρα. Α πό τη Γαί α προ έ κυ ψε ο Ου ρα νός και α πό τον 

Ου ρα νό ο Ω κε ανός, η πρώ τη αρ χή της ο μη ρι κής κο σμο γο νί ας.

Πα ρό τι ό μως ο Η σί ο δος πα ρου σιά ζε ται ως έ να εί δος η θι κο λό γου και δια-

νο ητή, εν τού τοις ο ί διος δεν προ σπά θη σε να α ναι ρέ σει τις υ πάρ χου σες 

ε σφαλ μένες θρη σκευ τι κές και λα ϊ κές α ντι λή ψεις της ε πο χής του αλ λά έ μει νε 

και αυτός δέ σμιος μέ σα στα μυ θο λο γι κά πλαί σια. 

Η α πο κά λυ ψη του θε ού στον Ό μη ρο εί ναι συ νε χής και α διά κο πη δη λώ νο ντας 

την πα ρου σί α της σε κά θε σκέ ψη, α πό φα ση και πρά ξη του αν θρώ που. 

Α ντι θέ τως προς τον Ό μη ρο, ο Η σί ο δος δεν δέ χε ται τις στιγ μιαί ες και 

δια δοχι κές α πο κα λύ ψεις της θε ό τη τας αλ λά προ βάλ λει τη μό νι μη και 

μο να δι κή απο κά λυ ψη του θε ού. 
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Ο ΑΝ ΘΡΩ ΠΟ ΜΟΡ ΦΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕ ΩΝ

Ο Ό μη ρος ή ταν κυ ρί ως αυ τός που κατα νό η σε τους θε ούς αν θρω πο μορ-

φι κώς, αν και ο αν θρω πο μορ φι σμός α πα ντά ται και σε πρω τό γο νους λα ούς 

σύμ φω να με πλη ρο φο ρί α του Ξε νο φά νη. 

Η βα σι κή αι τί α που ο δή γη σε τον άν θρω πο στο να α πει κο νί σει το θεί ο καθ΄ 

ομοί ω ση του ε αυ τού του, ή ταν ο α νι μι σμός ο ο ποί ος σχη μα τί ζει την ει κό να 

της φύ σε ως ως θε ό τη τας με βά ση την αν θρώ πι νη φύ ση και α πο δί δει σε αυ τή 

θεί ες ι διό τη τες.

Ο πωσ δή πο τε ό μως δεν εί ναι ο α νι μι σμός η α πο κλει στι κή πη γή του αν-

θρω πο μορφι σμού, διό τι και άλ λα ε σω τε ρι κά και ε ξω τε ρι κά αί τια μπο ρούν να 

ω θή σουν στη δη μιουρ γί α μιας αν θρω πο μορ φι κής ει κό νας.

Τα πα νάρ χαια λα ϊ κά πα ρα μύ θια μπο ρούν να α πο τε λέ σουν βά ση για τη 

δη μιουργί α αυ τής της ει κό νας μιας και σε αυ τά οι θε οί και οι άν θρω ποι βρί-

σκο νται στο ί διο ε πί πε δο δρά σης, ό πως και μί α ε σω τε ρι κή α νά γκη μπο ρεί να 

ω θή σει τον άν θρω πο στην καθ΄ ο μοί ω ση α να πα ρά στα ση του θεί ου. 

Στον Ό μη ρο οι θε οί, μο λο νό τι πι στεύ ο νταν δυ να τοί και α θά να τοι, δεν 

α πο τελού σαν α ντι κεί με νο πί στε ως και ευ λά βειας, αλ λά ω στό σο δεν έ λει πε 

η ε μπιστο σύ νη και η πε ποί θη ση ό τι η έκ βα ση των γε γο νό των ε ξαρ τά ται κα-

τά μεί ζο να λό γο α πό αυ τούς. Εί χαν ό λες τις α νά γκες και τις α δυ να μί ες των 

αν θρώ πων, αλλά διέ φε ραν α πό αυ τούς κα τά τον βαθ μό των ι διο τή των, για τί 

θε ω ρού νταν δυνα τό τε ροι, σο φό τε ροι και κυ ρί ως για τί ή ταν α θά να τοι. Η α θα-

να σί α ή ταν η διαχω ρι στι κή γραμ μή με τα ξύ θε ών και αν θρώ πων.

Ο αν θρω πο μορ φι σμός του Ο μή ρου κα τα πο λε μή θη κε σφο δρά α πό τα διά-

φο ρα θρησκευ τι κά μυ στι κι στι κά ρεύ μα τα και α πό τη φι λο σο φί α, τό σο κα τά 

την προ σωκρα τι κή πε ρί ο δο ό σο και κα τά την πε ρί ο δο της ακ μής της ελ λη νι-

κής δια νό η σης. 

Ο ΡO ΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕ ΩΝ ΣΤΗ ΖΩ H ΤΩN ΑΝ ΘΡΩΠΩΝ

Η ε πέμ βα ση των θε ών στη ζω ή του ανθρώ που θε ω ρού νταν α πό τους 

αρ χαί ους Έλ λη νες φυ σι κή α νά μει ξη και ό χι περι στα σια κή. Η ε πέμ βα ση αυ τή 

πι στευό ταν ό τι ή ταν η αι τί α της τρο πής των γεγο νό των που κα θό ρι ζαν την 

πο ρεί α και την έκ βα ση της αν θρώ πι νης ζω ής.

Στα δύ ο με γά λα ο μη ρι κά έ πη, την Ιλιά δα και την Ο δύσ σεια, δια φαί νε ται ο 

κα θο ρι στι κός ρό λος των θε ών ως θε ματο φύ λα κες του α γα θού, ως προ στά τες 

του αν θρώ που αλ λά και ως τι μω ροί του όταν ε να ντιώ νε ται στο θέ λη μά τους. 

Συ γκε κρι μέ να, στην Ι λιά δα η έκ βα ση και η πο ρεί α των γε γο νό των φαί νε ται 

να κα θο ρί ζε ται α πό τους θε ούς1 ε νώ στην Ο δύσ σεια ο άν θρω πος προ σπα θεί 

να α να τρέ ψει τις α πο φά σεις των θε ών, κά νο ντας μί α γεν ναί α προ σπά θεια να 

κα θο ρί σει μό νος την μοί ρα του κά τι το ο ποί ο τε λι κά το κα τορ θώ νει2. 

Η α πο κά λυ ψη του θε ού δε γί νε ται κα τά υ περ φυ σι κό τρό πο ό πως στο 

χρι στια νισμό αλ λά με φυ σι κό. Η πε ποί θη ση πε ρί φυ σι κής α πο κα λύ ψε ως του 

1 Ο μή ρου, Ι λιά δα, Ο 27.
2 Ο μή ρου, Ο δύσ σεια, δ 712, ι 339, ν 145, ξ 145, 178
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θε ού συ νέ βαλε ώ στε ο άν θρω πος να μην αι σθά νε ται φό βο α πέ να ντί του και 

α πέ κτη σε την αί σθη ση ό τι πραγ μα το ποιεί θεί α σχέ δια α φού θε ω ρού σε τους 

θε ούς προ στά τες και κα θο δη γη τές του. Ε φό σον οι άν θρω ποι πί στευαν ό τι οι 

θε οί έ θε ταν τους σκο πούς των πρά ξε ών τους, ευ νό η το ή ταν να ο δη γη θούν 

στην πί στη ό τι ε νεργούν χω ρίς να εί ναι υ πεύ θυ νοι των πρά ξε ών τους.

Οι άν θρω ποι α να γνώ ρι ζαν τις α δυ να μί ες τους και ε πι κα λού νταν την πα-

ρέμ βα ση των θε ών ό ταν βρί σκο νταν σε κίν δυ νο ή ε πι δί ω καν να πραγ μα το-

ποι ή σουν υ ψη λούς σκο πούς. Συ νή θως οι άν θρω ποι α πέ δι δαν την έκ βα ση των 

πρά ξε ών τους στους θε ούς αλ λά αυ τό α φο ρού σε τις πραγ μα το ποι ηθεί σες πρά-

ξεις, δη λα δή του πα ρελ θό ντος. Δε συ νέ βαι νε ό μως το ί διο για τα μελ λο ντι κά 

γε γο νό τα. Ο άνθρω πος α ντι λαμ βα νό ταν ό τι η έκ βα ση των πρά ξε ών του θα 

ε ξαρ τιό ταν κα τά μεί ζο να λό γο α πό αυ τόν τον ί διο, δη λα δή α πό την προ σω πι-

κή ε κτί μη ση των α ντικει με νι κών δε δο μέ νων και γι’ αυ τό ο δη γού νταν ο ί διος 

στην α πό φα ση να ε νεργή σει κα τά το δο κούν. 

Ο Ό μη ρος με τα φέ ρει το πρό βλη μα της ευ θύ νης του αν θρώ που στην ω ρι-

μό τη τα, στην αυ το γνω σί α και στην ι κα νό τη τά του να α ντι λη φθεί ό τι αί τιος και 

μό νος υ πεύ θυ νος των πρά ξε ών του εί ναι ο ί διος, α φού ως η γε μο νι κή δύ να μη 

δρά σεως στον άν θρω πο α να γνω ρί ζει το νου και ό χι τη βού λη ση, η έν νοια της 

ο ποί ας εί ναι πα ντε λώς α νύ παρ κτη. Κα τά α κο λου θί α, οι πρά ξεις του αν θρώ που 

εί ναι εξαρ τη μέ νες α πό την α νά πτυ ξη του νου, της λο γι κής και των γνώ σε ών 

του που τον κα θι στούν ι κα νό να κρί νει τις πρά ξεις του. 

Στον Ό μη ρο, η αν θρώ πι νη βού λη ση φαί νε ται να μην εί ναι α νε ξάρ τη τη α πό 

τη θεί α βού λη ση. Ο άν θρω πος έ χει την αί σθη ση ό τι σε κά θε α πό φα ση και 

Ο Ηρακλής ερίζει με τον Απόλλωνα για το δελφικό τρίποδα, τον οποίο ήθελε να 
χρησιμοποιήσει για δικό του μαντείο. (Βερολίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
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ε νέρ γειά του συμ με τέ χουν και οι θε οί, γε γο νός που τον ο δη γεί σε έ να κα τευ-

θυ νό με νο πλά νο δρά σε ως, ώ στε ό ταν θέ λει να α παλ λά ξει τον ε αυ τό του α πό 

τις ευ θύ νες των πρά ξε ών του, τις α πο δί δει άλ λο τε στους θε ούς και άλ λο τε 

στη μοί ρα, σπανί ως ό μως στον ε αυ τό του.

Η ΜΟΙ ΡΑ ΩΣ ΠΑ ΡΑ ΓΩΝ Υ ΠΕΡ ΤΕ ΡΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 

Γε νι κά, οι σχέ σεις θε ών και αν θρώπων ή ταν φι λι κές και α να πτύσ σο νταν σε αν θρώ πι-

νο ε πί πε δο. Οι θε οί θε ω ρούνταν προ στά τες των αν θρώ πων αλ λά ό ταν συ νέ βαι νε κά τι 

δυ σά ρε στο στην αν θρώ πι νη ζω ή, ο άν θρω πος θέ λο ντας να α παλ λά ξει τους θε ούς α πό 

τις ευ θύ νες για τη δυ στυ χί α του, α πέ δι δε το α προσ δό κη το αυ τό γε γο νός στη μοί ρα.

Η μοί ρα πι στευό ταν σαν μια πραγ μα τι κή ο ντό τη τα, η ο ποί α βρί σκο νταν υ πε ράνω 

ό λων α κό μα και α πό τους θε ούς. Ο άν θρω πος α ντι με τώ πι ζε τη μοί ρα με δέ ος και βα-

θύ τα το σε βα σμό, πι στεύ ο ντας ό τι ή ταν κα θο ρι στι κός πα ρά γο ντας της ζω ής του α πό 

της γεν νή σε ως μέ χρι και της στιγ μής του θα νά του του. 

Τα ό ρια με τα ξύ θε ών και μοί ρας δεν ή ταν αυ στη ρώς κα θο ρι σμέ να, αλ λά οι θε οί 

α δυ να τού σαν να αλ λά ξουν ο ρι σμέ να προ κα θο ρι σμέ να α πό τη μοί ρα γε γο νότα, 

ό πως ή ταν ο θά να τος. Οι θε οί δεν μπο ρού σαν να προ στα τεύ σουν τον άν θρω πο 

α πό το γε γο νός του θα νά του που του κα θό ρι σε η μοί ρα, έ στω και αν οι άν θρω ποι 

εί χαν κά ποια συγ γέ νεια με τους θε ούς ή α νή καν στο ι διαί τε ρο φι λι κό τους πε ρι-

βάλ λον και ή ταν ευ νο ού με νοι3. 

Α πό την πί στη στην α πρό σω πη δύ να μη της μοί ρας, η ο ποί α ε ξου σιάζει τα πά ντα 

στον κό σμο, πα ρελ θό ντα, πα ρό ντα και μέλ λο ντα και που α κό μα και οι θε οί υ πό κει νται 

σε αυ τή, δη μιουρ γή θη κε και η α ντί λη ψη πε ρί φυ σι κής και η θι κής νο μο τέ λειας. Αυ τή η 

α ντί λη ψη χα ρα κτή ρι σε αρ γό τε ρα ο λό κλη ρη την ελ λη νι κή φι λο σο φί α και κυ ρί ως τους 

προ σω κρα τι κούς και στω ι κούς φι λο σόφους. 

Η ΠΕ ΡI ΔΙ ΚΑI ΟΥ Α ΝΤIΛΗ ΨΗ 

Σύμ φω να με την αρ χαί α ελ λη νι κή μυ θο λο γί α, η Δί κη ή ταν κό ρη του Δί α και εί χε 

ε πι φορ τι σθεί με την υ πο χρέ ω ση να ε πο πτεύ ει την τή ρη ση του δι καί ου στο θεί ο και 

αν θρώ πι νο κό σμο. Συ νε πώς, κα τά τους ο μη ρι κούς χρό νους αρ χί ζει να α να πτύσ σε ται 

η η θι κή συ νεί δη ση και να δια μορ φώ νε ται η πε ρί δι καί ου α ντί λη ψη του αν θρώ που, η 

ο ποί α συ νέβαλ λε στη συ ναί σθη ση της ευ θύ νης των πρά ξε ών του. Στην Ο δύσ σεια τί θε-

ται ε πι τα κτι κώς, θα λέ γα με, το ε ρώ τη μα της δυ στυ χί ας του αν θρώ που και προ βάλλε ται 

το αί τη μα της θε ο δι κί ας για πρώ τη φο ρά. Γε νι κά, στον Ό μη ρο ο θε ός είναι α ναί τιος 

ό σον α φο ρά τη δυ στυ χί α των αν θρώ πων και αυ τή την α ντί λη ψη θα α να πτύ ξει αρ γό-

τε ρα ο Πλά των στην ‘’Πο λι τεί α’’ του, υ πο στη ρί ζο ντας ό τι ο άν θρω πος εί χε α μαρ τή σει 

πριν έλ θει στον κό σμο αυ τό.

Η Δι καιο σύ νη για τους αρ χαί ους Έλ λη νες δεν α φο ρά μό νο την κοι νω νι κή ζω ή 

αλ λά συγ χρό νως α πο τε λεί και βα σι κή αρ χή του κό σμου, δη λα δή εί ναι έ να κο σμο-

λο γι κό στοι χεί ο με α να φο ρά σε ο λό κλη ρο το σύ μπαν. Αυ τή α πο τε λεί τη διαχω ρι-

στι κή γραμ μή με τα ξύ αν θρώ πων και ζώ ων, μιας και η Δί κη δό θη κε μό νο στους 

3 Krause W., Zeus und Μοί ρα bei Hommer, Stud. 64, 10, Wien 1949.
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αν θρώ πους για να α πο φεύ γο νται οι αλ λη λο σπα ραγ μοί με σκο πό τη δια τή ρηση 

του εί δους τους. Γι΄ αυ τό προ σέ λα βε ιε ρό τη τα θρη σκευ τι κή.

Ο Δί ας θε ω ρεί ται ως η αι τί α της κο σμι κής τά ξης, η ο ποί α ό μως α πει κο νί ζε ται 

και στην κοι νω νι κή τά ξη και γι’ αυ τό πίστευ α ν ό τι και η τά ξη που έ χει καθιε ρω θεί 

α πό την πα ρά δο ση έ χει θε ϊ κή προ έ λευ ση.

Το Δί καιο, κα τά τον Η σί ο δο, δεν εί ναι ε φεύ ρε ση του αν θρώ που, δη λα δή κοι-

νωνι κός θε σμός, αλ λά δε δο μέ νο στα θε ρό και αυ στη ρώς 

κα θο ρι σμέ νο. Έ χει θεί α προ έ λευ ση και δό θη κε 

στους αν θρώ πους ως χά ρι σμα, χω ρίς ό μως να 

τους δί νει τη δυ να τό τη τα να υ περ βούν τα 

ό ρια που τέ θη καν για τον κά θε έ να χω ρι-

στά. Ο κά θε άν θρω πος, ό πως και κά-

θε πράγ μα μέ σα στο σύ μπαν, έ χει 

α πό τη μοί ρα κα θορι σμέ νη θέ ση, 

ό πως συμ βαί νει και στα ου ρά-

νια σώ μα τα. Η Δί κη, ό πως και 

η Μοίρα, εί ναι α πρό σω πη 

και εί ναι έκ φρα ση της θε ϊ-

Πηλέας και Θέτιδα 
(Βερολίνο, 

Αρχαιολογικό Μουσείο)

κής δυ νά με ως4. 

Η υ πέρ βα ση αυ τών 

των κα θο ρι σμέ νων ο ρί ων 

χα ρα κτη ρί ζε ται ως ύ βρις 

και α ναί δεια και προ κα λεί 

τη θεί α ορ γή και α γα νά κτη-

ση, τη νέ με ση. Η νέ με ση, η 

ο ποία εί ναι έ να εί δος υ περ προ-

σω πι κού νό μου, ε πεμ βαί νει και 

α πο κα θι στά την αιώ νια τά ξη, ό ταν 

αυ τή πα ρα βιά ζε ται. 

Η α ντί λη ψη αυ τή υ ιο θε τή θη κε και 

α πό τη φι λο σο φι κή σκέ ψη και α πα ντά-

ται στον Α να ξί μαν δρο, στις α ντα γω νι στι κές 

δυ νά μεις του Η ρα κλεί του5, στις δι ι στά με νες 

δυ νά μεις του Ε μπε δο κλή κα θώς και στις μο νι στι κές 

φι λο σο φι κές θε ω ρή σεις.

4 Θέ ο γνις, 216.
5 Α πο κρ. 1.
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Η EΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥ ΧHΣ

Η ψυ χή θε ω ρεί ται στους ο μη ρι κούς χρό νους, η δύ να μη ε κεί νη η ο ποί α συ-

γκρα τεί τον άν θρω πο στη ζω ή. Για τη φύση και τη λει τουρ γί α της δεν έ χου με 

σα φείς πλη ρο φο ρί ες α πό τον Ό μη ρο. Ω στό σο πι στευό ταν ό τι α πο τε λού σε το 

κέ ντρο του συ ναι σθη μα τι κού κό σμου και των νο η τι κών λει τουρ γιών του αν-

θρώ που. Με τά το θά να το η ψυ χή α πο χω ρί ζε ται α πό το σώ μα, το ο ποί ο 

α πο συ ντί θε ται, και συ νε χί ζει τη ζω ή της στον Ά δη, ως σκιά 

και ο μοί ω μά του6. 

Η πί στη πολ λών πρω τό γο νων λα ών ό τι η ζω ή 

συ νε χί ζε ται και πέ ραν του τά φου και ό τι πολ λές 

φο ρές οι νε κροί ε πι στρέ φουν στη ζω ή 

προ κει μέ νου να βο η θή σουν τους δι κούς 

τους ή να εκ δι κη θούν τους ε χθρούς τους, 

δεν βρή κε πρό σφο ρο έ δα φος στην ο μη-

ρι κή θρη σκεί α. Οι νε κροί στην ο μη ρι κή 

ε πο χή, δεν εί χαν καμί α α νά μι ξη στη 

ζω ή των αν θρώ πων πά νω στη γη.

Κα τά τον Ό μη ρο και τον Η σί ο δο η 

ψυ χή ό χι μό νο ε πι ζού σε με τά το θά-

να το, άλ λα πι στευό ταν ό τι κρι νό ταν 

σύμ φω να με τα έρ γα της ε πί γειας 

ζω ής της. Α να φέρο νται και συ γκε-

κρι μέ νοι τό ποι, ό που με τέ βαι ναν οι 

ψυ χές των νε κρών. Ο Ό μηρος δεν 

αμ φέ βαλ λε για την α θα να σί α της ψυ-

χής αλ λά δεν α πέ δι δε σε αυ τή καμί α 

α ξί α στη με τα θα νά τια ζω ή της.

Στη Νέ κυ ια (το λ της Ο δύσ σειας) 

υ πο στη ρί ζε ται ό τι οι ψυ χές στε ρού νται 

συνει δή σε ως αλ λά μπο ρούν να α πο κτή σουν 

συ νεί δη ση μό νο ε άν πιούν αί μα ζώ ου που προ-

σφέ ρε ται ως θυ σί α. Στε ρού με νες ό μως οι ψυ χές 

συ νει δή σε ως κα θί στανται α πλώς σκιές, α νε νερ γείς 

υ πάρ ξεις, που δεν α ξί ζουν την ε ξευ μέ νι σή τους7. 

Η ψυ χή με τά το θά να το δεν έ χει κα μιά α ξί α, εί ναι 

σαν έ να φά ντα σμα, και η ζω ή της εί ναι τό σο κε νή ώ στε να 

συ μπί πτει με την α νυ παρ ξί α.

Αν ό μως ο Ό μη ρος δεν έ δι νε α ξί α στη με τα θα νά τια ζω ή, έ δι νε ό μως με γά λη 

α ξία στην πα ρού σα ζω ή, την ο ποί α θε ω ρού σε α λη θι νή και μο να δι κή. Η έν νοια της 

ψυ χής α να πτύσ σε ται πε ραι τέ ρω στα ορ φι κά μυ στή ρια και στον Πυ θα γό ρα.

6 Φι λίπ που Λ, Ι στο ρί α της ε πο χής της Και νής Δια θή κης εξ α πό ψε ων πα γκο σμί ου και παν θρη σκεια κής, σ. 163, 
Α θή να 1958.

7 Ο μή ρου, Ο δύσ σεια, λ 489, 491.
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Η EΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ Η ΘΙ ΚHΣ

Οι η θι κές α ξί ες, με την αυ στη ρή σημα σί α του ό ρου, δεν α νευ ρί σκο νται στον Ό μη ρο 

ή βρί σκο νται υ πο τυ πω δώς. Ο Όμη ρος προ βάλ λει κυ ρί ως την α ξί α της τι μής και τη δό ξα 

αλ λά και άλ λα ευ γενή ι δα νι κά ό πως την α γά πη του αν δρό γυ νου, τα παι διά, το θε σμό 

της οι κο γέ νειας, τη φι λο πα τρί α, το σε βα σμό στις θρη σκευ τι κές α ντι λή ψεις κ.α. 

Η ευ τυ χί α στον Ό μη ρο συν δέ ε ται με την α μοι βή, αλ λά η α μοι βή δεν εί ναι ο 

επι διω κό με νος σκο πός. Η α μοι βή α κο λου θεί ως φυ σι κή συ νέ πεια αλ λά ως μο νι-

μότε ρη ευ τυ χί α στον Ό μη ρο θε ω ρεί ται η ευ τυ χί α του αν θρώ που που συν δέ ε ται 

με τη μα κρο βιό τη τα.

Η ευ τυ χί α ταυ τί στη κε με την ω φέ λεια, για τί η ψυ χι κή ευ τυ χί α ή ταν 

α κό μη άγνω στη στον Ό μη ρο. Πέ ρα ό μως της ευ τυ χί ας υ πήρ χε και μια 

άλ λη α νώ τε ρη βαθ μί δα, η ευ δαι μο νί α, η ο ποί α ε πι τυγ χά νε ται δια της 

προ σεγ γί σε ως του αν θρώπου προς τον κό σμο των θε ών, κά τι το 

ο ποί ο α πο τε λεί τον δια κα ή πό θο των αν θρώ πων.

Η α ρε τή συ μπί πτει με την έν νοια του α γα θού, δη λα δή του τέ λειου, 

γι’ αυ τό και ση μαί νει δρα στη ριό τη τα, ε πι τυ χί α, δό ξα και γε νι κά λο γι κή 

ι κα νό τη τα. Εντού τοις η α ρε τή δεν θε ω ρεί ται δι δα κτή, αλ λά σύμ φω να 

με τις α ρι στο κρατι κές α ντι λή ψεις της ε πο χής εί χε αρ χο ντι κή προ έ-

λευ ση και ή ταν συ νυ φα σμένη με την α ρι στο κρα τι κή κα τα γω γή. Οι 

α ντι λή ψεις αυ τές α να γνω ρί ζο νταν ως κοι νω νι κές α ξί ες μέ χρι την 

ε πο χή του Σω κρά τη. Το γε γο νός ό τι οι άν θρω ποι έ χουν διά φο ρες 

προ τι μή σεις για τα α γα θά στη ζω ή, ο δή γη σε στο συ μπέ ρα σμα ό τι η 

κοι νω νι κή ε κτί μη ση δεν μπο ρεί να α πο τε λεί πά ντα το κρι τή ριο για 

τη η θι κή α ξιο λό γη ση του αν θρώ που.

Ο Η σί ο δος α πό την άλ λη με ριά, προ βάλ λει το αί τη μα της δια-

τή ρη σης της Δι καιο σύ νης τό σο με τα ξύ των αν θρώ πων ό σο και 

στις σχέ σεις τους με τους θε ούς. Ο Η σί ο δος δια κή ρυ ξε ό τι ο Δί ας 

έ δω σε δια φο ρε τι κούς νό μους στους αν θρώ πους α πό τα ζώ α. Στο 

ζω ι κό βα σί λειο ε πι κρα τεί η βί α και η αυ θαι ρε σί α, ε νώ στον αν θρώ-

πι νο κό σμο δό θη κε ως δώ ρο η Δι καιο σύ νη για την έλ λο γη κοι νω νι κή 

συμ βί ω ση των αν θρώ πων8. 

Το αί τη μα της θε ο δι κί ας υ πα γο ρεύ τη κε α πό η θι κή α νά γκη πο λύ πριν 

συ στα θεί το κρά τος, το ο ποί ο έ θε σε γρα πτούς νό μους. Η η θι κή θε ω ρή θη κε 

διά φο ρη της ευ τυ χί ας διό τι μια ω φέ λι μη πρά ξη δεν εί ναι πά ντο τε και δί καια κά τι 

το οποί ο υ πα γο ρεύ ει η η θι κή. Μια πρά ξη εί ναι η θι κή, ε φό σον έ χει κά ποιο νό η μα 

και α πο κλεί ει ο ποια δή πο τε μορ φή α δι κί ας.

Ο Δί ας, πι στευό ταν, ό τι τι μω ρού σε τις ά δι κες πρά ξεις των αν θρώ πων αλ λά ε άν 

δεν βρί σκο νταν έ νο χος, τι μω ρού νταν οι κατ΄ ευ θεί αν γραμ μή α πό γο νοί του, α δια-

κρί τως του αν ή σαν πα ντε λώς α θώ οι. Η με τά νοια και οι τύ ψεις της συ νειδή σε ως 

εμ φα νί ζο νται αρ γό τε ρα στην τρα γω δί α, ε νώ, κα τά τη διάρ κεια των ο μηρι κών χρό-

νων, συ νει δη το ποιού νταν σαν έ να αί σθη μα ντρο πής α πέ να ντι στην κοι νω νί α.

8 Η σιό δου, Έρ γα και Η μέ ρες, 203 κ.εξ. 274 κ.εξ.



92 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Η Ο ΜΗ ΡΙ ΚH ΘΡΗ ΣΚΕI Α

Στην ο μη ρι κή θρη σκεί α δεν α νευ ρίσκο νται πολ λά θρη σκευ τι κά στοι χεί α. Δεν ή ταν 

θρη σκεί α προ σω πι κή με την αυ στη ρή έν νοια αλ λά πε ρισ σό τε ρο θρη σκεί α φυ λής και 

σε γε νι κές γραμ μές φυσιο λα τρι κή. 

Ο ορ θο λο γι σμός, δη λα δή η λο γι κο ποί η ση της ζω ής, και ο αν θρω πο μορ φι σμός των 

θε ών εί ναι τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά στα ο μη ρι κά έ πη. Ο αν θρω πο μορ φι σμός συ νέ βα-

λε στο να α παλ λα γεί ο άν θρω πος α πό τις θε ϊ κές και μα γι κές ε πι δράσεις και σύ ντο μα 

έ θε σε σε αμ φι βο λί α τις προ θέ σεις και τους οιω νούς των θεών α να λαμ βά νο ντας ο ί διος 

πλέ ον την ευ θύ νη των πρά ξε ών του.

Ω στό σο οι θρη σκευ τι κές α ντι λή ψεις ε πι ζού σαν μέ σα α πό την πί στη της α ποδο χής 

του γε γο νό τος ό τι οι θε οί αν και δεν θε ω ρού νταν δη μιουρ γοί του κό σμου, εί ναι οι θε-

μα το φύ λα κες της κο σμι κής, κοι νω νι κής και η θι κής τά ξε ως, μια θέ ση που εί ναι πέ ρα 

α πό τα ό ρια του ορ θο λο γι σμού.

Γε νι κά η α πο δο χή ό τι το δί καιο έ χει θεί α προ έ λευ ση και οι θε οί τι μω ρούν 

αυ τούς που πα ρα βαί νουν τους θεί ους νό μους εί ναι πε ριε χό με να της θρη σκείας 

και ό χι της λο γι κής σκέ ψε ως9.

Πολ λοί ε ρευ νη τές ταυ τί ζουν τη θρη σκεί α με το μύ θο. Η α ντί λη ψη αυ τή ό μως 

εί ναι ε σφαλ μέ νη και ο φεί λε ται σε προ κα τά λη ψη. Ο μύ θος εί ναι προ ϊ όν της φαντα-

σί ας του αν θρώ που, ε νώ η θρη σκεί α, αν και στη ρί ζε ται σε α να πό δει κτες αρχές και 

ε ξω λο γι κά στοι χεί α, πε ριέ χει και το στοι χεί ο της λο γι κής. Εμ φα νίζε ται με συ στη μα-

τι κή δι δα σκα λί α και α πο βλέ πει στην έ νω ση του αιώ νιου με το χρο νι κό, στοι χεί α 

που δεν α νευ ρί σκο νται στον μύ θο.

Την ώ θη ση για την α πό κτη ση συ νει δή σε ως έ δω σε α να ντιρ ρή τως η λυ ρι κή ποί ηση, 

η ο ποί α α νέ πτυ ξε τον συ ναι σθη μα τι κό κό σμο του αν θρώ που. Με την α νά πτυξη και καλ-

λιέρ γεια της συ ναι σθη μα τι κής ζω ής, ο άν θρω πος της ο μη ρι κής επο χής α παλ λά χθη κε 

α πό τον αυ στη ρό ορ θο λο γι σμό. Ο συ ναι σθη μα τι κός κό σμος εί ναι αυ τός που ω θεί τον 

άν θρω πο να υ περ βεί τα λο γι κά ό ρια με τά ση την α νάπτυ ξη σχέ σε ων με το θεί ο.

Η με τα βο λή της θρη σκευ τι κής κα τά στα σης του αν θρώ που της ο μη ρι κής ε πο χής 

και η με τά βα σή του α πό τα πλαί σια του αυ στη ρού ορ θο λο γι σμού στην ε πα φή του 

με το θεί ο, α κο λού θη σε ε ξε λι κτι κά στά δια. Η ε ξω τε ρι κή α να σφά λεια, το εφή με ρο της 

ζω ής, το αί σθη μα της α βε βαιό τη τας στη ζω ή κ.α δη μιούρ γη σαν στον άν θρω πο έ ναν 

α να πό φευ κτο φό βο. 

Ό πως συμ βαί νει σε κά θε ε πο χή που ο άν θρω πος υ φί στα ται κα θο ρι στι κές αλ λαγές, 

έ τσι και στην ο μη ρι κή ε πο χή το α πο τέ λε σμα εί ναι να θέ τει ε ρω τή μα τα υπο βάλ λο ντας 

τον ε αυ τό του σε αυ το κρι τι κή, ε ρω τή μα τα ό πως μή πως αυ τός φταί ει που ο δη γή θη κε 

σε αυ τή την κα τά στα ση ή μή πως α σέ βη σε α πέ να ντι στον θε ό, με α πο τέ λε σμα να ο δη-

γεί ται σε έ να εί δος με τά νοιας και κα θαρ μού.

Οι τρό ποι α ντί δρα σης του αν θρώ που σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις ποι κί λουν α νάλο γα 

με την πνευ μα τι κή του συ γκρό τη ση, την ι διο συ γκρα σί α του και τη σταθε ρό τη τα της 

πί στε ώς του. Ο άν θρω πος της ο μη ρι κής ε πο χής ε πι κα λέ στη κε την προ στα σί α των 

θε ών δια του ιε ρα τεί ου και των μά ντε ων, οι ο ποί οι θε ω ρούνταν οι εκ πρό σω ποι των 

9 Η σιό δου, Έρ γα και Η μέ ρες, 276 κ.εξ
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θε ών και γι’ αυ τό πι στευό ταν ό τι δί νουν και τις πρέ που σες λύ σεις. Ό πως π.χ οι Α θη ναί-

οι προ σκά λε σαν τον Κρή τα Ε πι με νί δη για να τους κα θα ρί σει α πό το κυ λώ νειο ά γος με 

κα θιε ρω μέ νη ιε ρο τε λε στί α.

Η ΔΙΟ ΝΥ ΣΙΑ ΚH ΘΡΗ ΣΚΕI Α

Ό πως ή δη το νί στη κε πα ρα πά νω, η ομη ρι κή θρη σκεί α ή ταν ορ θο λο γι κή και σε 

γε νι κές γραμ μές φυ σιο λα τρι κή με ελά χι στα θρη σκευ τι κά στοι χεί α. Ο άν θρω πος, 

ό μως, δεν μπο ρού σε πλέ ον να ι κανο ποι η θεί α πό μια θρη σκεί α που στη ρί ζε ται 

α πο κλει στι κά στη λο γι κή και για αυ τό στρά φη κε προς άλ λους ο ρί ζο ντες για να 

βρει την ψυ χι κή του ι κα νο ποί η ση. Η ψυ χι κή ι κα νο ποί η ση του αν θρώ που θα ή ταν 

ε φι κτή μό νο μέ σα α πό την ένω σή του με το θεί ο.

Ο Διό νυ σος υ πήρ ξε ο θε ός της νέ ας θρη σκεί ας. Ή ταν ξέ νος και δεν α νή κε στον 

κύ κλο των ο λυ μπί ων θε ών. Η διο νυ σια κή θρη σκεί α γνώ ρι σε με γά λη έ ξαρ ση, κυρί ως 

στον κύ κλο των γυ ναι κών. Η λα τρευ τι κές τε λε τές γι νό ταν με λα μπα δη φορί ες ό που γυ-

ναί κες χό ρευαν ορ για στι κούς χο ρούς και πί στευαν ό τι κα τά τη διάρ κεια της έκ στα σης 

προ σε λάμ βα ναν τον ί διο τον θε ό Διό νυ σο10. Γε νι κά στη νέ α θρη σκεί α κυ ριαρ χεί έ να 

θρη σκευ τι κό πά θος χω ρίς το ο ποί ο η ζω ή στε ρεί ται εν δια φέ ρο ντος.

Το πε ριε χό με νο της διο νυ σια κής θρη σκεί ας ή ταν η ι δέ α της γεν νή σε ως και του 

θα νά του, της γο νι μο ποι ή σε ως και της φθο ράς. Με τις ι δέ ες αυ τές ταυ τί ζεται για πρώ-

τη φο ρά ε δώ, η α ντί λη ψη πε ρί α θα να σί ας της ψυ χής με ο ντο λο γι κή ση μα σί α. 

Η διο νυ σια κή θρη σκεί α έ φε ρε στην ε πι φά νεια με ρι κές πα νάρ χαιες α ντι λήψεις, ό πως 

τη λα τρεί α των νε κρών και τις γιορ τές των ψυ χών και ε πει δή η διονυ σια κή λα τρεί α εί χε ως 

πρό τυ πο την α να κύ κλη ση της φύ σε ως, δη μιουρ γή θη κε η πί στη της με τεν σαρ κώ σε ως.

Η λα τρεί α του Διο νύ σου α κο λού θη σε πολ λές φά σεις. Αρ χι κά οι πι στοί ε πι-

δείκνυαν την α φο σί ω σή τους στο θε ό Διό νυ σο με βάρ βα ρες εκ δη λώ σεις και γι’ 

αυ τό η λα τρεί α του κα τα πο λε μή θη κε. Με την πά ρο δο του χρό νου ε ξε λί χθη κε σε 

πνευ μα τι κή θρη σκεί α και το πο θε τή θη κε με τα ξύ των ελ λη νι κών το πι κών θε ών.

Ο πνευ μα τι κός σχη μα τι σμός της διο νυ σια κής θρη σκεί ας ο φεί λε ται κυ ρί ως στην 

ε πί δρα ση της θρη σκεί ας του Α πόλ λω να, η ο ποί α με την ε φαρ μο γή κα νό νων που 

ε πέ βα λε κα τά φε ρε να την ε ξη με ρώ σει και να με τα βάλ λει αυ τό το μυ στικι στι κό ρεύ-

μα δί νο ντάς του νέ α κα τεύ θυν ση σύμ φω να με τα προ γο νι κά θρη σκευ τι κά έ θι μα.

Η λύ τρω ση στη νέ α θρη σκεί α δεν ε πι διώ κε ται πλέ ον με μο νω μέ να αλ λά μέ σα 

στη θρη σκευ τι κή κοι νό τη τα, ό πως συ νέ βαι νε και στις άλ λες θρη σκεί ες. Η ε μπει-

ρί α ό μως της λύ τρω σης ή ταν προ σω πι κή και έ τσι άρ χι σε να ε κτι μά ται δια του 

μυ στι κι σμού και η α ξί α του α τό μου, γε γο νός που μαρ τυ ρεί για πρώ τη φο ρά μια 

προ σω πι κή στά ση του α τό μου α πέ να ντι στο θε ό. 

 

ΤΑ Ε ΛΕΥ ΣI ΝΙΑ ΜΥ ΣΤH ΡΙΑ

Στα μυ στή ρια, γε νι κά, το θε ο λο γικό πε ριε χό με νο μιας θρη σκεί ας δεν δια δρα-

μα τί ζει τό σο ση μα ντι κό ρό λο, διότι με την πα ρέ λευ ση του χρό νου αλ λοιώ νε ται σε 

κά ποιο βαθ μό ε άν δεν ε ξα φανί ζε ται τε λεί ως. Αυ τό που α σκεί α πο φα σι στι κό ρό λο 

10 Wilamowitz-Mollendorf, Ulrieh von, Pindaros, σ. 45, 1922.
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εί ναι οι διά φο ρες τε λετές, οι γιορ τές και τα έ θι μα που 

το νώ νουν το θρη σκευ τι κό συ ναί σθη μα. 

Στα ε λευ σί νια μυ στή ρια ε πι διώ κε ται η λύ τρω ση 

της ψυ χής του αν θρώ που και η γνώ ση του θεί ου 

εν α να φο ρά πά ντα προς τη με τα θα νά τιο ζω ή. Αυ τή 

ή ταν ε ξάλλου η κε ντρι κή ι δέ α των ε λευ σί νιων μυ-

στη ρί ων, η με τα θα νά τια ζω ή, ο λε γό μενος «κά τω 

κό σμος», ο Ά δης.

Μέ σα α πό τη μυ στη ρια κή ζω ή συγ χω ρού νται οι γι νό-

με νες α μαρ τί ες αλ λά και οι μελ λο ντι κές μέ χρι τη στιγ μή 

του θα νά του. Ε πί σης, η πα ρού σα ζω ή ε πε κτείνε ται στην 

πέ ραν του τά φου, η ο ποί α δεν δια φέ ρει της πα ρού σας. 

Βα σι κή προ ϋπό θε ση για να θε ω ρεί ται η μύ η ση στα μυ-

στή ρια ε παρ κής, εί ναι ο πι στός να διά γει η θι κό βί ο στην 

πα ρού σα ζω ή, πράγ μα που σε τε λευ ταί α α νά λυ ση ση μαί-

νει ό τι η πα ρού σα ζω ή προσ διο ρί ζει τη μέλ λου σα. 

 Ο Διόνυσος οδηγεί τις Ώρες (εποχές). Μάρμαρο, ρωμαϊκό αντίγραφο του 1ου αι-
ώνα μ.Χ. σύμφωνα με το πρωτότυπο ελληνιστικής εποχής.

 Διόνυσος και Σάτυροι 
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Η ΟΡ ΦΙ ΚH ΘΡΗ ΣΚΕI Α

O ορ φι σμός είναι έ νας συν δυα σμός ό λων των πνευ μα τι κών α νη συ χιών της ε πο χής 

αυ τής. Η προ έ λευ ση της ορ φι κής θρη σκεί ας μας εί ναι ά γνω στη. Με ρι κοί υ πο στη ρί-

ζουν ότι προ έρ χε ται α πό τη διο νυ σια κή λα τρεί α και άλ λοι ό τι έ χει ιν δι κή προ έ λευ ση. 

Ο πωσ δή πο τε ι στο ρι κώς ο ορ φι σμός έ πε ται της διο νυ σια κής θρη σκεί ας και ε πο μέ νως 

το φαι νό με νο της με τεμ ψυ χώ σε ως θα πρέ πει να α πο κλεί σου με ότι έ χει ιν δι κή προ έ-

λευ ση α φού αυ τό α νευ ρί σκε ται και στη διο νυ σια κή θρη σκεί α. Ε πί σης, η α ντί λη ψη ό τι 

ο Διό νυ σος εν δέ χε ται να υ ιο θέ τη σε τη θε ω ρί α της με τεμ ψυ χώ σε ως α πό την Α να το λή 

δεν συμ βι βά ζε ται με το τε λε τουρ γι κό τυπι κό της ιν δι κής θρη σκεί ας το ο ποί ο ε πι βάλ λει 

τη σι γή και την αυ στη ρή ε σωστρέ φεια εν α ντι θέ σει με το εν θου σια στι κό στοι χεί ο που 

κυ ριαρ χεί στη διο νυ σια κή θρη σκεί α και α που σιά ζει πα ντε λώς α πό την ιν δι κή.

Σύμ φω να με το μύ θο, οι Τι τά νες κα τα βρό χθι σαν τον Διό νυ σο αλ λά η θε ά Α θη νά 

διέ σω σε την καρ διά του και την έ δω σε στο Δί α. Ο Δί ας δη μιούρ γη σε α πό αυ τή τον νέ ο 

Διό νυ σο, το Ζα γρέ α, ε νώ ταυ τό χρο να κο νιορ το ποί η σε τους Τι τά νες με τον κε ραυ νό 

του, α πό τις στά χτες των ο ποί ων γεν νή θη καν οι άν θρω ποι με δι πλή φύ ση, δη λα δή το 

σώ μα που α ντι στοι χεί στο τι τα νι κό στοι χεί ο και την ψυ χή που α ντι στοι χεί στο διο νυ-

σια κό-θε ϊ κό στοι χεί ο11. Η ψυ χή κα τά την ορ φι κή θρη σκεί α, θε ω ρού νταν α θά να τη ως 

φο ρέ ας του θε ϊ κού στοι χεί ου ε νώ το σώ μα ή ταν θνη τό δη λα δή φθαρ τό ως φο ρέ ας 

του χο ϊ κού στοι χεί ου. Η ψυ χή αρ χι κά ζού σε στο θε ϊ κό κό σμο αλλά λό γω μιας α μαρ-

τί ας έ πε σε στο γή ι νο κό σμο και φυ λα κί στη κε στο σώ μα. Αυτή η μυ θι κή το πο θέ τη ση 

του ορ φι σμού α πο τε λεί και τη βά ση της ορ φι κής θρησκεί ας. Η ζω ή πά νω στη γη 

εί ναι α φό ρη τη, γε μά τη βά σα να και πό νο. Η ψυ χή υ φίστα ται συ νε χείς με τεμ ψυ χώ σεις 

με συ νε χείς γεν νή σεις και θα νά τους μέ σα σε διά φο ρα σώ μα τα, αν θρώ πων, ζώ ων και 

φυ τών, μέ χρι να ε ξα γνι στεί και να κα ταστεί ά ξια για να ε πι στρέ ψει πί σω στον θε ϊ κό 

κό σμο. Σε δια φο ρε τι κή πε ρί πτωση θα υ πο στεί την αιώ νια κα τα δί κη12.

Ο άν θρω πος θα μπο ρού σε ό μως μέ σα στον αι σθη τό κό σμο να ε ξα σφα λί σει την 

αιώ νια ζω ή, ε άν ε φάρ μο ζε ο ρι σμέ νους κα νό νες των ορ φι κών αλ λιώς θα υ φί στατο 

την αιώ νια κα τα δί κη. Εγ γύ η ση της λύ τρω σης του αν θρώ που α πο τε λεί ο τρόπος 

ζω ής του μέ σα στον αι σθη τό κό σμο. Ε άν μυ η θεί στα ορ φι κά μυ στή ρια, ε φαρ μό σει 

έ ναν αυ στη ρό α σκη τι κό τρό πο ζω ής, α παρ νη θεί τα ε γκό σμια και τε λι κά ε ξα γνι σθεί, 

μό νο τό τε θα α πο φύ γει ο άν θρω πος τον κύ κλο των με τεμ ψυ χώ σε ων και θα κα τα-

φέ ρει να φθά σει στην αιώ νια μα κα ριό τη τα.

Ο κε ντρι κός πυ ρή νας της ορ φι κής θρη σκεί ας εί ναι η α ντί λη ψη πε ρί μυ στι-

κισμού, θα νά του και με τεμ ψυ χώ σε ως που κυ ριαρ χεί στη διο νυ σια κή θρη σκεί α. Η 

μυ στη ρια κή λα τρεί α του ορ φι σμού δεν α πέ χει πο λύ α πό τη διο νυ σια κή αλ λά και 

δεν ταυ τί ζε ται με αυ τή. Ο μυ στι κι σμός που άρ χι σε με τον Διό νυ σο, συ στη μα το ποι-

ή θη κε με τον ορ φι σμό και, κι νού με νος μέ σα σε α το μι κά πλαί σια, α πέδει ξε ό τι ο 

άν θρω πος εί χε α πο κτή σει πια συ νεί δη ση των πρά ξε ών του. 

Η α πό κτη ση συ νει δή σε ως α πό τον άν θρω πο εί χε ως α πο τέ λε σμα την α να θε-

ώ ρηση της πε ρί θε ο δι κί ας α ντι λή ψε ως, σύμ φω να με την ο ποί α ε φό σον κα τα στεί 

11 Κλή με ντος Α λε ξάνδρειας. Α πο σπ. 34. Πλά τω νας, Νό μοι 701 C. Παυ σα νί ας, Αρ κα δι κά, τό μος 8. 37,5. 
Ο μή ρου, Ι λιά δα, Ξ 279. 

12 Πίν δα ρος, Ω δαί, 129-133.
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αδύ να τη η α πευ θεί ας τι μω ρί α του ε νό χου, ε πι βάλ λε ται η τι μω ρί α των κα τευ θείαν 

γραμ μή α πο γό νων του. Με τη νέ α θρη σκεί α, αυ τή η α ντί λη ψη α να θε ω ρεί ται και 

πλέ ον ε άν δεν τι μω ρη θεί ο ά με σος έ νο χος κα τά την πα ρού σα ζω ή, θα υ πο στεί ο 

ί διος τις συ νέ πειες με τά το θά να τό του, στον «κά τω κό σμο», στον Ά δη. 

Η δι δα σκα λί α της ορ φι κής θρη σκεί ας έρ χε ται α ντι μέ τω πη με τις αρ χές της ομη ρι-

κής θρη σκεί ας. Η ο μη ρι κή θρη σκεί α κα τα φά σκει την πα ρού σα ζω ή και αρ νεί ται την 

μέλ λου σα ε νώ η ορ φι κή α ντί θε τα κα τα φά σκει την πα ρού σα ζω ή στο μέ τρο που αυ τή 

εί ναι ο χώ ρος προ ε τοι μα σί ας για την ε πέ κει να ζω ή. Στον Ό μηρο ο άν θρω πος εί χε 

α ξί α ό σο ζού σε ε νώ με τά το θά να τό του χα νό ταν, στην ορ φική θρη σκεί α α ντί θε τα 

το νι ζό ταν η α θα να σί α της ψυ χής και η α ξί α της πέ ρα του τά φου ζω ής. Οι ορ φι κοί 

θρη νού σαν ό ταν έ να νε ο γέν νη το ερ χό ταν στον κόσμο, ε νώ, α ντί θε τα, μα κά ρι ζαν 

αυ τούς που έ φευ γαν α πό τη ζω ή, διό τι ε πέ στρε φαν στη θεί α μα κα ριό τη τα13. 

Η ορ φι κή θρη σκεί α έ δω σε νό η μα στη ζω ή υ πο χρε ώ νο ντας τον άν θρω πο να α γω-

νιστεί με τις ί διες του τις δυ νά μεις για να α να δει χθεί νι κη τής της ζω ής14. Ο ορ φι σμός 

έ θι ξε όλα τα θε ο λο γι κά θέ μα τα που α φο ρού σαν την κο σμο λο γί α, την αν θρω πο λο γί α 

και την η θι κή και ι διαί τε ρα τό νι σε την α ξί α του α τό μου και της ψυ χής, ε πη ρε άζο ντας 

ά με σα ή έμ με σα την με τέ πει τα θρη σκευ τι κή και φι λο σο φι κή σκέ ψη. 

H Α ΣΤΙ ΚH ΘΡΗ ΣΚΕI Α

Στην ο μη ρι κή ε πο χή η ελ λη νι κή θρη σκεί α ή ταν μί α, το δω δε κά θε ο του Ο λύ-

μπου αλ λά τα ελ λη νι κά κρα τί δια ή ταν πολ λά. Οι θε οί λα τρεύ ο νταν πα ντού α πό 

τους αν θρώ πους σύμ φω να με τα προ γονι κά έ θι μα.

Η δύ να μη των θε ών στην ο μη ρι κή ε πο χή έ να ντι των αν θρώ πων ή ταν α πό λυ τη. Ο 

άνθρω πος ή ταν υ πο χρε ω μέ νος να υ πα κού ει στα κε λεύ σμα τα των θε ών και να α ποδέ-

χε ται την κα τω τε ρό τη τά του. Ή ταν πε πει σμέ νος ό τι εί χε συ γκε κρι μέ να όρια ό που 

μπο ρού σε να κι νη θεί και τυ χόν υ πέρ βα ση αυ τών θα εί χε ως α πο τέ λεσμα τη συμ φο ρά. 

Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α πο τε λεί η συμ φο ρά του Οι δί ποδα στο Σο φο κλή, και ο 

Αι σχύ λος δεν παύ ει να το νί ζει στις τρα γω δί ες του γε νικά τη δύναμη των θε ών.

Ο αν θρω πο μορ φι σμός με την πά ρο δο των ε τών, υ πέ σκα ψε την πα ντο δυ να μί α των 

θε ών με α πο τέ λε σμα η πα ντο δυ να μί α αυ τή τε λι κά να ε πι ζή σει στην πί στη της α πρό σω πης 

δυ νά με ως της μοί ρας. Αυ τή η με τα τρο πή της πί στε ως εί χε ως α ποτέ λε σμα να εκ φρά ζε ται 

το θεί ο α φη ρη μέ νως. Έ τσι προ έ κυ ψαν οι έν νοιες περί θε ού, θε ό τη τας, δαι μό νων κ.α.

Μί α στα θε ρή κοι νω νι κή τά ξη με την ευ ρεί α έν νοια, α παι τεί την υ πο τα γή του 

αν θρώ που στους θεί ους και αν θρώ πι νους νό μους. Κά θε πο λί της ό φει λε να λαμβά-

νει μέ ρος στις λα τρευ τι κές εκ δη λώ σεις της Πο λι τεί ας και σε κα μιά πε ρίπτω ση 

δεν έ πρε πε να στρέ φε ται κα τά της κρα τι κής θρη σκεί ας. Θρη σκεί α και Πο λι τεί α 

ταυ τί στη καν και α πο τέ λε σαν μί α ε νό τη τα, φαι νό με νο μο να δι κό που δεν συ νέ βη 

που θε νά αλ λού. Έ τσι προ έ κυ ψε η α στι κή θρη σκεί α.

Η ελ λη νι κή θρη σκεί α ή ταν πά ντο τε θρη σκεί α της κοι νό τη τας. Ή ταν η ί δια σε ό λα 

τα ε πί μέ ρους κρα τί δια - πό λεις και κά θε κρα τί διο ε δραιω νό ταν ε πά νω στο θε σμό της 

οι κο γέ νειας, της φυ λής και της λα τρεί ας των θε ών. Πα ράλ λη λα με την ύ παρ ξη της 

13 Diels-Kranz. Fragm 1. Ορ φέ ας 1, 182.
14 Πλά τω νας, Νό μοι, IX. 870.
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 μη ρι κής θρη σκεί ας, α να πτύ χθη καν και το πι κές θρη σκευ τικές πε ποι θή σεις, οι ο ποί ες 

προ έ κυ ψαν α πό τους μυ θι κούς προ γό νους. Οι διαφο ρές με την ο μη ρι κή θρη σκεί α δεν 

ή ταν με γά λες γι’ αυ τό και συγ χω νεύ τη καν στην ε πί ση μη θρη σκεί α του κρά τους.

Οι διά φο ρες μυ στι κι στι κές (α το μι κές) θρη σκεί ες α ντέ δρα σαν κα τά της ταυτί σε-

ως κρά τους - θρη σκεί ας για τί δεν δέ χο νταν να ε πο πτεύ ο νται και να περιο ρί ζο νται 

α πό πο λι τι κούς φραγ μούς. Οι α ντι δρά σεις αυ τές ό μως δεν έ φε ραν κα νέ να α πο τέ λε-

σμα, για τί με τη με σο λά βη ση των περ σι κών πο λέ μων α να πτύχθη κε έ νας με γά λος 

ε θνι κός εν θου σια σμός και η κρα τι κή θρη σκεί α γνώ ρι σε την α πό λυ τη δό ξα. Α πό 

την ταύ τι ση του κρά τους με τη θρη σκεί α ε πό με νο ή ταν ο αρ χη γός του κρά τους 

να εί ναι συγ χρό νως αρ χιε ρέ ας και προ στά της της κρατι κής θρη σκεί ας. 

Κα τά της κρα τι κής θρη σκεί ας δεν α ντέ δρα σαν μό νο οι μυ στι κι στι κές θρη σκεί ες 

αλ λά και ο κό σμος των δια νο ου μέ νων. Οι δια νο ού με νοι εί χαν σκο πό να απαλ λά ξουν 

τους αν θρώ πους α πό πα ντός εί δος ε πι δρά σεις και να τους προ σανα το λί σουν στην 

πραγ μα τι κό τη τα της ζω ής. Τα φι λο σο φι κά ρεύ μα τα που α να πτύ χθη καν πρό βα λαν 

το κά θε έ να χω ρι στά τη δι κή του το πο θέ τη ση α πέ να ντι στο νό η μα της ζω ής και 

την προ έ λευ ση της ο ντό τη τας του αν θρώ που αλ λά και του κό σμου. 

Στους ελ λη νι στι κούς χρό νους το θρη σκευ τι κό εν δια φέ ρον κλο νί στη κε α κόμα 

πε ρισ σό τε ρο. Η κρι τι κή που α σκή θη κε κα τά της ε πί ση μης θρη σκεί ας του κρά τους, 

κλό νι σε εκ βά θρων τη θρη σκευ τι κή πί στη των αν θρώ πων και κυ ρί ως των κα τώ τε-

ρων κοι νω νι κών στρω μά των.

Τε λι κά, πα ρά τον κλο νι σμό της πί στε ως και την α να τρο πή της κρα-

τι κής θρησκεί ας, η πί στη και η λα τρεί α στους το πι κούς θε ούς ε πέ-

ζη σαν έ ως και μέ χρι τους πρώ τους αιώ νες του χρι στια νι σμού. Τό τε 

ή ταν που οι άν θρω ποι κου ρα σμένοι και α πο γο η τευ μέ νοι α πό ό λα τα 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Η ρο δό του, Ι στο ρί α.

 Α ρι στο τέ λης, Με τα φυ σι κά.

 Πλά τω νας, Νό μοι.

 Παυ σα νί ας, Αρ κα δι κά, τό μος 8.

 Πίν δα ρος, Ω δαί.

 Η σιό δου, Έρ γα και Η μέ ρες.

 Ο μή ρου, Ι λιά δα.

 Ο μή ρου, Ο δύσ σεια.     

 Κλή με ντος Α λε ξάν δρειας, Α πο σπ. 34

 Φι λίπ που Λ, Ι στο ρί α της ε πο χής της Και νής Δια θή κης εξ α πό ψε ων πα γκο σμί ου και παν θρη σκεια κής, Α θή να 1958.

 Wilamowitz-Mollendorf, Ulrieh von, Pindaros, 1922.

 Krause W., Zeus und Μοί ρα bei Hommer, Wien 1949.
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε στην Ευρώπη μετά τη δολο-

φονία του Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου της Αυστροουγγαρίας, 

στις 28 Ιουνίου 1914 στο Σαράγιεβο και τερματίστηκε τυπικά το 1918. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που άρχισε το 1939, αποτέλεσε στην 

ουσία τη συνέχεια του πρώτου. Τα δε αίτια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

πρέπει να αναζητηθούν στις υπερβολικές απαιτήσεις των δυτικών δυ-

νάμεων κατά τη συζήτηση της Συνθήκης Ειρήνης των Βερσαλλιών. Με 

αυτή τη συνθήκη αποδιοργανώθηκε η γερμανική δημοκρατία, που είχε 

ιδρυθεί το 1918 και διευκολύνθηκε η άνοδος του Αδόλφου Χίτλερ στην 

εξουσία. Η πολεμική αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου πραγματοποιήθηκε με μάχες, που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη, 

ενώ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μάχες επεκτάθηκαν 

στην Ασία , στη Βόρεια Αφρική και στα νησιά του Ειρηνικού. 

KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Δρ Ευάγγελος Ε. Τζάχος, Μηχανικός ΕΜΠ

∆ΕΥΤΕΡΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ

ΑΙΤΙΑ, 

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ & 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
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Η συνδιaσκεψΗ των Βερσαλλιων

Μετά τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών στο 

τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Αυστροουγγαρία, 

τσαρική Ρωσία, Γερμανικό Ράιχ, Οθωμανική αυτο-

κρατορία), τα νέα κράτη που δημιουργήθηκαν στα 

εδάφη τους, απετέλεσαν ασταθείς δημοκρατίες�. Ενώ, 

το έργο της Συνδιάσκεψης των Βερσαλλιών για την 

Ειρήνη απεδείχθη ανεφάρμοστο. Η Συνθήκη Ειρήνης, 

που επιβλήθηκε από τις νικήτριες δυνάμεις στους 

ηττημένους, καταδίκασε τη Γερμανία στην καταβολή 

δυσβάστακτων πολεμικών αποζημιώσεων, οι οποίες 

αποτέλεσαν και την «ταφόπλακα της Δημοκρατίας»�. 

Μετά τη διάλυση των αυτοκρατοριών και την ίδρυση 

νέων κρατών, οι λαοί που ζούσαν σ’ αυτά, σύντομα 

διαπίστωσαν ότι οι νέες τους πατρίδες δεν ήταν βιώ-

σιμες. Εξάλλου, η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), η οποία 

ανέλαβε την εφαρμογή της Συνθήκης των Βερσαλλιών, 

δεν διέθετε το απαιτούμενο προς τούτο κύρος, αφού 

οι ΗΠΑ είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν σ’ αυτήν. Ο 

δε αποκλεισμός της Ρωσίας και της Γερμανίας από την 

ΚτΕ είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή μιας μυστικής 

στρατιωτικής συμμαχίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα 

οικονομικά βάρη που επιβλήθηκαν τότε στη Γερμανία, 

δημιούργησαν έναν απίστευτα υψηλό πληθωρισμό, 

μεγάλη ανεργία και εξαθλίωση της μεσαίας τάξης. 

Ο Χiτλερ και τΟ ναζιστικΟ κΟμμα 

Την απελπιστική και ζοφερή κατάσταση της μεταπολε-

μικής Γερμανίας, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον ο αυστρι-

ακής καταγωγής Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος, διαθέτοντας 

δημαγωγικό ταλέντο, κατόρθωσε να επωφεληθεί πολιτικά 

από τα οικονομικά προβλήματα της θετής του πατρίδας. Ο Χίτλερ γεννήθηκε στο 

Μπράουναου της Αυστρίας το �889. Το �9�9 προσχώρησε στο γερμανικό εργατικό 

κόμμα, το οποίο αργότερα μετονόμασε σε γερμανικό εθνοσοσιαλιστικό εργατικό 

κόμμα (NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Επειδή η απήχηση που 

είχε το κόμμα αυτό στο γερμανικό λαό δεν ήταν η αναμενόμενη, ο Χίτλερ αποφάσισε 

να καταλάβει την εξουσία με τη βία. Το πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε στο 

Μόναχο της Βαυαρίας απέτυχε, και ο Χίτλερ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών�. 

Στη φυλακή, όπου παρέμεινε μόνον εννέα μήνες, ο Χίτλερ συνέγραψε ένα βιβλίο που 

φέρει τον τίτλο Mein Kampf (ο αγώνας μου). Αυτό περιέχει ακραίες κοινωνικές θεωρί-

� Ε.Ε. Τζάχος: Η κεντρική Ευρώπη την περίοδο του Μεσοπολέμου, Ιστορικές Σελίδες, Τεύχος 6, Αύγουστος �006.
� Η.Heiber, die Republik von Weimar, Muenchen �996. 
� Τζάχος Ε.Ε.: Αδόλφος Χίτλερ, η άνοδος στην εξουσία, Πόλεμος και Ιστορία, Τεύχος 6�, Απρίλιος �00�.

Ο πόλεμος που άρ-
χισε με τις επιθέσεις 

της Γερμανίας στη 
δυτική και ανατολι-
κή Ευρώπη επεκτά-
θηκε ακόμη περισ-

σότερο με την επίθε-
ση της Ιταλίας κατά 

της Ελλάδος το 1940 
και τη συμμετοχή 

της Γερμανίας στον 
πόλεμο κατά της 

Ελλάδος το 1941. 
Στη φωτογραφία μια 
παρέλαση Γερμανών 
στην Αθήνα το 1941. 
Στο φόντο διακρίνε-
ται το Κοινοβούλιο.
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ες, οι οποίες αποτέλεσαν αργότερα το κομματικό πρόγραμμά του. Μετά 

την αποφυλάκισή του, ο Χίτλερ επιδίωξε να ανασυγκροτήσει το κόμμα 

των Ναζί, με στόχο την κατάληψη της εξουσίας με συνταγματικά μέσα. 

Αποτάθηκε λοιπόν στο γερμανικό λαό, έχοντας ως επιχείρημα τον εξευ-

τελισμό των ενόπλων δυνάμεων κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι 

οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ορισμένων κύκλων, είχαν κτυπηθεί 

πισώπλατα από τη δημοκρατική κυβέρνηση της Βαϊμάρης4. 

 

τΟ ΟικΟνΟμικO κραΧ τΟυ 1929 και Ο Χiτλερ 

Τη δεκαετία του 1920, λίγοι άνθρωποι στις ΗΠΑ απέδιδαν σημα-

σία στις πράξεις του Χίτλερ και σε αυτά που συνέβαιναν έξω από τη 

χώρα τους. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έγκειτο στην ενίσχυση του 

παγκόσμιου αφοπλισμού, με αποτέλεσμα το 1921-22 η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ να περιορίσει τον αριθμό των ναυπηγούμενων πολεμικών 

πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος, ενώ συγχρόνως μείωσε τις ένοπλες 

δυνάμεις της χώρας σε 100.000 άνδρες. Χαρακτηριστικό της νοοτρο-

πίας που επικρατούσε στην κοινωνική ζωή αυτής της δεκαετίας ήταν 

η ευθυμία και η ξένοιαστη ζωή των διασκεδάσεων. Όμως έληξε άδοξα 

τον Οκτώβριο του 1929, μετά το κραχ της Wall Street. Μέσα σε λίγες 

ημέρες οι επενδυτές έχασαν 30 δις $, που ισοδυναμούσαν με το ποσόν 

που οι Αμερικανοί είχαν ξοδέψει κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου5.  Ως επακόλουθο της οικονομικής ύφεσης, ήταν ότι το 1933 

οι άνεργοι έφθασαν τα δώδεκα εκατομμύρια, ενώ πολλές τράπεζες 

κήρυξαν πτώχευση και πολλοί Αμερικανοί αναζήτησαν εργασία ακό-

μη και στην κομμουνιστική σοβιετική Ένωση. Το κραχ της Wall Street 

εκτός από τις ΗΠΑ έπληξε και την Ευρώπη. Στην Βιέννη, η τράπεζα 

Credit- Anstalt κατέρρευσε ενώ η Βρετανία εγκατέλειψε τον κανόνα 

του χρυσού. Τα μεροκάματα εκμηδενίστηκαν και οι άνεργοι ενώθηκαν 

με τη μπουρζουαζία που είχε βρει καταφύγιο στο ιταλικό φασιστικό 

κόμμα, στο κόμμα των Ναζί και στους Κομουνιστές. 

Το κόμμα του Χίτλερ γνώρισε τη μεγαλύτερή του άνοδο μετά το 

οικονομικό κραχ. Όταν το κόμμα αυτό αύξησε υπέρμετρα την δύναμή 

του, κατόρθωσε να προσεταιριστεί την τάξη των βιομηχάνων, τους 

εθνικιστές πολιτικούς και τους στρατηγούς. Τον Ιανουάριο του 1933, 

ο Χίτλερ ανέλαβε το αξίωμα του Καγκελαρίου, όταν η καμαρίλα του 

γηραιού προέδρου φον Χίντενμπουργκ, έπεισε τον πρόεδρο ότι ο 

Χίτλερ αποτελούσε την μοναδική λύση για την έξοδο της Γερμανίας 

από την πολιτική και οικονομική κρίση που τη μάστιζε6. 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Χίτλερ στην Καγκελαρία, επακο-

λούθησε η πυρπόληση του Ράιχσταγκ, η οποία έδωσε στον Χίτλερ την 

4 W.Hofer, Der Nationalsozialismus, Documente 1933-45, σελ. 10-18. 
5 Ferguson, σελ. 193, 225.
6 Dahms, σελ. 15. 
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Πάνω αριστερά: Η ορκωμοσία του Χίτλερ 
από τον πρόεδρο Hindenburg, ως καγκε-
λάριου της Γερμανίας.

Πάνω δεξιά: Στημένη συγκέντρωση των παραστρατιωτικών ομάδων SA και Stahlhelm στο 
Βερολίνο μετά την ανάληψη της Καγκελαρίας από τον Χίτλερ στις 30 Ιανουαρίου 1933. 

Κάτω αριστερά: Ο Χίτλερ έλαβε το χρίσμα του καγκελαρίου στις 30.1.1933. Η πυρκαγιά του 
Reichstag στις 23.2.1933 σήμανε το τέλος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στη Γερμανία. 
Μετά από τον νόμο εξουσιοδότησης, ο Χίτλερ κατήργησε βασικές διατάξεις του Συντάγματος 
και άδραξε την ευκαιρία για να καθιερώσει το μονοκομματικό κράτος της NSDAP. 

Κάτω δεξιά: Το κτίριο του Reichstag υπέστη μεγάλες ζημιές το 1933 αλλά και το 1945 
όταν το Βερολίνο κατελήφθη από τον Ερυθρό στρατό. Μετά την ένωση των δύο 
Γερμανιών, στις 4.10.1990, στο κτίριο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση 
του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούσε 
ολόκληρη τη Γερμανία. Το κτίριο πέρα-
σε στη δικαιοδοσία του Κοινοβουλίου 
της Ομόσπονδης Γερμανίας. Έτσι, το 
Reichstag μετονομάστηκε σε Bundestag. 
(Φωτογραφία Ευάγγελου Τζάχου 2002).



�02 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ευκαιρία που αναζητούσε για άμεση σύλληψη των Εβραίων και των κομμουνιστών 

καθώς και την εξόντωση των εσωκομματικών αντιπάλων του7.  

Τα μέλη της NSDAP απεδείχθησαν πολύ ικανοί οργανωτές λαϊκών συγκεντρώσεων, 

επιδείκνυαν δε τις δημαγωγικές ικανότητές τους στα ετήσια κομματικά συνέδρια. Το 

πρώτο ναζιστικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε το 1933 στην Νυρεμβέργη, αμέσως 

μετά την ανάρρηση του Χίτλερ στην εξουσία. Στο τέλος κάθε συνεδρίου, ο Χίτλερ 

έβγαζε ένα λόγο, ο οποίος κατέληγε στο παραλήρημα του ίδιου και των ακροατών 

του8. Μετά το θάνατο του προέδρου φον Χίντενμπουργκ, ο Χίτλερ έχρισε τον εαυτό του 

δικτάτορα, κατάργησε τη δημοκρατία και εκτόπισε τους Εβραίους της Γερμανίας. 

Επίσης, έθεσε τέρμα στην αποστρατικοποίηση της χώρας, που είχε επιβληθεί με 

τη συνθήκη των Βερσαλλιών και καθιέρωσε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, 

ενώ πρόσθεσε στις τάξεις του στρατού, όλους τους ανέργους και τους δυσαρεστη-

μένους. Έτσι, η Γερμανία σταδιακά απέβη η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της 

Ευρώπης. Η αντίδραση της Βρετανίας στις πολεμικές προσπάθειες της Γερμανίας 

περιορίστηκε στην υπογραφή συμφώνου με την Γερμανία για τους ναυτικούς 

εξοπλισμούς, με το οποίον περιοριζόταν το τονάζ των στόλων των δύο κρατών. 

Μολονότι η συνθήκη των Βερσαλλιών απαγόρευε την είσοδο των γερμανικών 

ενόπλων δυνάμεων στην Ρηνανία, ο Χίτλερ με τη σύμφωνη γνώμη του Μουσολίνι, 

στις 7.3.1936, απέστειλε στρατιωτικές μονάδες για την κατάληψή της, την οποία 

7 Purnell, σελ. 1331-35.
8 Benz, σελ. 95-106. 

Η προσέλευση του Χίτλερ και των υπουργών του στο ναό Garnisonskirche του 
Πότσνταμ στις 21.3.1993, μετά τον εμπρησμό του Reichstag. 
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στη συνέχεια και οχύρωσε9. Η Γαλλία και η Βρετανία δήλωναν ότι θα εφάρμοζαν 

τη συνθήκη των Βερσαλλιών, εάν συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, ωστόσο ο πρόεδρος 

Ρούσβελτ αρνήθηκε να συνεργασθεί. Σύμφωνα με την θεωρία του Χίτλερ δεν έπρεπε 

να υπάρξει ακόμη μια φορά η 9η Νοέμβρη 1918, ημέρα κατά την οποία ο Philipp 

Scheidemann10 είχε ανακηρύξει τη δημοκρατία ως καθεστώς στη Γερμανία, όταν 

βγήκε από ένα παράθυρο του Ράιχσταγκ. Ο Χίτλερ ήταν πεπεισμένος ότι, εάν δεν 

είχε ανακηρυχθεί η δημοκρατία στην Γερμανία, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα 

συνεχιζόταν και στο τέλος η Γερμανία θα νικούσε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος του 

Χίτλερ, το οποίο προκάλεσε αμέτρητους πειραματισμούς, για να αποδειχτεί τελικά 

ότι η θεωρία του και ακολούθως το εγχείρημά του ήταν άτυχο. Ποτέ στην ιστορία 

μια τέτοια εσφαλμένη αντίληψη ενός ηγέτη δεν είχε τόσο οδυνηρά αποτελέσματα 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Χίτλερ δεν είχε λόγους να φοβάται τους Γάλλους 

και τους Βρετανούς, πολύ δε περισσότερο τους Αμερικανούς, οι οποίοι αδιαφορού-

σαν για τα τεκταινόμενα στον υπόλοιπο κόσμο και είχαν αφοσιωθεί στα εθνικά τους 

προβλήματα. Εξάλλου, οι Αμερικανοί πίστευαν ότι είχαν αναμιχθεί στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο λόγω της έξυπνης προπαγάνδας των δυτικών και επειδή οι τραπεζίτες τους 

επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν τα δάνεια που είχαν δώσει στους δυτικοευρωπαίους. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής ουδετερότητας που επικρατούσε στις ΗΠΑ ήταν και 

η μείωση των κρατικών πιστώσεων για τους εξοπλισμούς. 

Η εΞaΠλωσΗ τΟυ ΦασισμΟY 

Μετά το θάνατο του Λένιν, ο Στάλιν προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση του 

στη Σοβιετική Ένωση, προέβη σε εκκαθαρίσεις χωρικών, αξιωματικών του στρατού και 

ανθρώπων της ελίτ του πνεύματος. Ο Στάλιν ήταν ένας αμόρφωτος Γεωργιανός, που 

έγραφε απαίσια ρωσικά και τα μιλούσε με βαριά προφορά και επομένως οι απόψεις 

του δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Ο δικτάτωρ αυτός αφού εξαφάνισε εκατομμύρια 

αθώων ανθρώπων, εξορίζοντας τους στην Σιβηρία, ακολούθως θέλησε να διαμορ-

φώσει ένα μηχανισμό για να αντιμετωπίσει ένα νέο πόλεμο. Το 1936, προσπάθησε να 

έλθει σε επαφή με τον Χίτλερ για το διαμελισμό της Πολωνίας, όμως απέτυχε, λόγω 

της αμοιβαίας καχυποψίας των δύο δικτατόρων11. Η Ρωσία των Μπολσεβίκων είχε 

περισσότερες ομοιότητες με το Τρίτο Ράιχ, από ό,τι η Ιταλία. Το Ανώτατο Σοβιέτ ήταν 

τόσο ασήμαντο ως ανώτατο όργανο, όσο και το Ράιχσταγκ. Σε αμφότερες τις χώρες δεν 

υπήρχαν ανεξάρτητες εφημερίδες, ούτε ελεύθερες εκλογές, ή ανεξάρτητα συνδικάτα. 

Η προπαγάνδα, οι εκτοπίσεις και οι εκτελέσεις χαρακτήριζαν την απόλυτη εξουσία των 

δύο αυτών καθεστώτων. Ωστόσο, τα μέλη του κομμουνιστικού κόμματος ανέρχονταν 

σε 1.8 εκατομμύρια και επομένως ήταν λιγότερα από τα οκτώ εκατομμύρια μελών του 

ναζιστικού κόμματος12. Όταν ο Στάλιν τοποθέτησε επικεφαλής του κομισαριάτου για 

τις εσωτερικές υποθέσεις (NKWD) τον Λαβρέντι Μπέρια, αυτός έσπευσε να εκτελέσει 

όλους τους συνεργάτες του προκάτοχου του και τους αντικατέστησε με κατοίκους 

9 Dahms, σελ. 16.
10 Heiber H.: Die Republik von Weimar, Muenchen 1996, σελ.7.
11 Purnell, σελ. 1438-42.
12 Purnell, σελ. 025.
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του Καυκάσου. Η οργάνωση του NKWD ήταν σχεδόν όμοια με τη γενική διεύθυνση 

ασφαλείας του Ράιχ που έδρευε στο Βερολίνο. Κάτω από το πολιτικό γραφείο βρί-

σκονταν δύο επιτροπές: το ανώτατο πολεμικό συμβούλιο και το ανώτατο συμβούλιο 

του στόλου. Στο πρώτο ηγείτο ο στρατάρχης Κλήμης Βοροσίλοφ και στο δεύτερο ο 

γραμματέας του κόμματος στο Λένινγκράντ, Αντρέι Ζντάνοφ13. Εκείνη τη χρονική 

περίοδο η μεταπολεμική Ευρώπη δεν προσφερόταν για την εδραίωση της δημοκρα-

τίας, έτσι η τυραννία του ολοκληρωτισμού απλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο 

Χίτλερ, ο Μουσολίνι και ο Στάλιν ήταν πλέον οι νέοι δυναμικοί ηγέτες της Ευρώπης. 

Μολονότι οι πατρίδες των τριών δικτατόρων είχαν μεταμορφωθεί σε αστυνομικά 

κράτη, τα οποία λογοδοτούσαν μόνο στους ίδιους, αυτοί ήταν δημοφιλείς, επειδή 

είχαν υποσχεθεί τη νομιμότητα, την τάξη και την απασχόληση. Αλλά και η Ιαπωνία 

απέκτησε ολοκληρωτικό καθεστώς, όταν οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την αρχή. Στη 

13 Ferguson, σελ. 192.

Αριστερά: Μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ιαπωνίας τo 1905, το γόητρο των Ιαπώνων αυ-
ξήθηκε και οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν δικαιώματα στους Ιάπωνες 
για την εκμετάλλευση των ρωσικών σιδηροδρόμων και του λιμανιού Port Arthur 
(σήμερα ονομάζεται Lushun). Στη φωτογραφία φαίνεται ο κόλπος, το λιμάνι και 
το ναυπηγείο του Lushun, από τον λόφο που βρίσκεται ο πύργος Pai Yu Shan. 

Κέντρο: Μετά την ήττα των Ρώσων, οι Ιάπωνες εφάρμοσαν ένα κατακτητικό σχέδιο 
που άρχισε με την κατάληψη της Μαντζουρίας και την ίδρυση ενός κράτους ανδρει-
κέλων. Σύντομα οι Ιάπωνες άρχισαν έναν πόλεμο για την κατάκτηση της Κίνας και 
βομβάρδισαν τη Χαβάϊ. Στη φωτογραφία ο ρωσο-ιαπωνικός σιδηροδρομικός σταθμός 
του Port Arthur (Lushun) όπου τερμάτιζε ο σιδηρόδρομος της Μαντζουρίας.

Δεξιά: Μετά την ήττα της Ιαπωνίας, η περιοχή της Μαντζουρίας περιήλθε στην Κίνα. 
Σήμερα στο πρώην Port Arthur λειτουργεί ναυπηγείο και ναυτική επισκευαστική 
μονάδα, Στη φωτογραφία η φυλακή που λειτουργούσε την περίοδο των Ρώσων 
και των Ιαπώνων. Σήμερα η περιοχή ονομάζεται Lushun.
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δεκαετία του 1920, τα πολιτικά κόμματα και οι οικονομικές δυνάμεις της Ιαπωνίας 

δήλωναν ότι υποστήριζαν μια ειρηνική εξωτερική πολιτική. Όμως, μετά το 1929, οι 

στρατιωτικοί προσέφεραν στο λαό την πανάκεια της κατάκτησης ξένων εδαφών. Το 

Σεπτέμβριο του 1931, ο στρατός της Ιαπωνίας με αφορμή ένα ασήμαντο επεισόδιο 

προχώρησε στην κατάκτηση της Μαντζουρίας. 

Μετά δε από λίγους μήνες, στην επαρχία αυτή δημιουργήθηκε ένα κράτος 

ανδρεικέλων. To 1933, οι Ιάπωνες κατέλαβαν και άλλα εδάφη της βόρειας Κίνας, 

και στην Ιαπωνία εγκαθιδρύθηκε η στρατιωτική δικτατορία. Το 1937 η Ιαπωνία 

εισέβαλε στην κυρίως Κίνα και κατέλαβε τις σημαντικότερες πόλεις της14. 

Η Κίνα με 450 εκατομμύρια κατοίκους το 1939, ήταν το πολυπληθέστερο κρά-

τος του κόσμου. Διέθετε άφθονους εθνικούς πόρους, όμως της έλειπε η πολιτική 

και στρατιωτική σταθερότητα. Ενώ τα 72 εκατομμύρια Ιαπώνων ακολουθούσαν 

τον αυτοκράτορά τους, η Κίνα σπαρασσόταν από έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποί-

ος είχε ήδη αρχίσει από το 1927. Αντίπαλοι ήταν ο Τσαν Κάϊ Σεκ και ο Μάο Τσε 

Τουνγκ. Το 1936, ο πρώτος υποχρεώθηκε να υποκύψει στους όρους του Μάο και 

οι δύο παρατάξεις συνέπραξαν για να πολεμήσουν κατά του κοινού εχθρού και 

εισβολέα15. Στην Ιταλία, ο Μουσολίνι επιθυμώντας να εντυπωσιάσει τον Χίτλερ 

με τις νέες του στρατιωτικές δυνάμεις, το 1935, αποφάσισε να επιτεθεί κατά της 

Αιθιοπίας προκειμένου να ιδρύσει τη νέα Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μολονότι, ο 

αυτοκράτορας της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ ζήτησε βοήθεια από την ΚτΕ, η Αγγλία 

και η Γαλλία αρνήθηκαν να κινηθούν εναντίον των Ιταλών. Όταν δε η Βρετανία 

επέτρεψε τη διέλευση ιταλικών μεταγωγικών δια μέσου της διώρυγας του Σουέζ, οι 

Ιταλοί κατόρθωσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντισαμπέμπα 

και να εδραιωθούν στην περιοχή16. Ωστόσο η αιματηρότερη, σκληρότερη και πιο 

14 Ferguson, σελ. 466-75.
15 Ambrose, σελ. 28.
16 Ambrose, σελ. 29-31. 
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απάνθρωπη σύγκρουση του μεσοπολέμου ήταν ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, 

κατά τον οποίο, Γερμανία, Ιταλία και Σοβιετική Ένωση δοκίμασαν τα νέα όπλα, 

εφήρμοσαν ιδιαίτερες τακτικές αλλά και διόρισαν νέους διοικητές. Στις 18 Ιουλίου 

1936, μια χούφτα οικονομικά ενισχυμένων δεξιών στρατηγών, υπό τη διοίκηση του 

Φραγκίσκου Φράνκο επαναστάτησαν κατά της νόμιμης δημοκρατικής κυβέρνησης. 

Οι κομμουνιστές και οι φιλελεύθερες ομάδες από όλο τον κόσμο έσπευσαν να 

ενισχύσουν την εθνοφρουρά των ρεπουμπλικάνων, ενώ οι φασίστες, η καθολική 

εκκλησία και οι συντηρητικοί έτρεξαν στο πλευρό του Φράνκο. Οι Γερμανοί απέ-

στειλαν στην Ισπανία για λογαριασμό του Φράνκο άρματα μάχης, αεροπλάνα και 

20.000 άνδρες, οι δε Ιταλοί ενίσχυσαν τον Φράνκο με άλλους 40.000 έως 60.000 

άνδρες. Το 40% των δυνάμεων του Φράνκο αποτελείτο από Ιταλούς και Γερμανούς. 

Στο μεταξύ, και η Σοβιετική Ένωση είχε σπεύσει να αποστείλει βοήθεια προς τους 

ρεπουμπλικάνους, η οποία περιλάμβανε αεροπλάνα, άρματα μάχης και πολεμο-

φόδια. Το σύνολο των εθελοντών που τάχθηκαν στο πλευρό του δημοκρατικού 

στρατού ανήλθε στους 50.000 άνδρες17. 

Οι ΓερμανικΟi εΞΟΠλισμΟi 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1930, ενώ η στρατιωτική ηγεσία της Γερμανίας δεν 

ήταν ακόμη έτοιμη να διεξάγει έναν νέο πόλεμο, ο οποίος κατά την άποψή της θα 

ήρε τις αδικίες της Συνθήκης των Βερσαλλιών, ο Χίτλερ είχε ήδη αποφασίσει για 

την εγκαθίδρυση της ηγεμονίας της Γερμανίας στην Ευρώπη. Η εκ νέου χάραξη 

των συνόρων της Γερμανίας, στην κατάσταση προ του 1914, αποτελούσε επιδί-

ωξη του Χίτλερ, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο του «Mein Kampf». Ωστόσο, 

η εξωτερική πολιτική που χάραξε ο Χίτλερ δεν ήταν για την εκ νέου χάραξη των 

συνόρων, αλλά για την εξασφάλιση ενός «ζωτικού χώρου» (Lebensraum) που θα 

εξασφάλιζε στους Γερμανούς πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα για τα επόμενα 

εκατό χρόνια18. Η προπαγάνδα του ναζιστικού καθεστώτος σχετικά με τον επικεί-

μενο πόλεμο στόχευε στην υποστήριξη του γερμανικού λαού, ο οποίος έπρεπε 

ψυχολογικά, τεχνικά και υλικά να αντιμετωπίσει με υπομονή τα δεινά ενός νέου 

πολέμου, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από αυτήν των γειτονικών λαών της 

Γερμανίας. Ωστόσο, ο γερμανικός λαός παρά την υποστήριξη που παρείχε στον 

καγκελάριο Αδόλφο Χίτλερ και τον ενθουσιασμό του μετά τις πρώτες επεκτατι-

κές επιχειρήσεις, αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τις συνέπειες ενός νέου πολέμου, 

δεδομένου ότι οι απώλειες της Γερμανίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν 

ανέλθει σε δύο εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες.

 Οι Ναζί δεν είχαν οικονομικό πρόγραμμα. Ο Χίτλερ ήθελε βέβαια να μειώσει την 

ανεργία και να εξοπλίσει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, όμως δεν είχε σκεφθεί 

καν, πώς θα πραγματοποιούσε τους στόχους αυτούς. Επίσης, δεν είχε υπολογίσει 

ότι η οικονομική ευμάρεια της Γερμανίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση 

της παραγωγικότητας και τις ειρηνικές εμπορικές συναλλαγές με τα άλλα κράτη. Ο 

στόχος που επέλεξε ήταν η κατάληψη και εκμετάλλευση ξένων χωρών, προς όφε-

17 Mitchener, J.A.: Iberia, New York 1968, σελ. 138-42, 694-706. 
18 Hitler: Mein Kampf.
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Πάνω: Ο Χίτλερ με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων σε μια παρέλαση, το 1934.

Κέντρο: Το ναζιστικό κόμμα έδωσε μεγάλη σημασία στην καθοδήγηση των νέων. 
Στη φωτογραφία, παιδιά του νηπιαγωγείου στο Coburg ασκούνταν στο ναζι-

στικό χαιρετισμό. Η πλύση 
εγκεφάλου των παιδιών της 
Γερμανίας είναι χαρακτη-
ριστική της Χιτλερικής πε-
ριόδου. Τα παιδιά υποχρε-
ώνονταν να χαιρετιούνται 
μεταξύ τους φωνάζοντας 
Χάιλ Χίτλερ. 

Κάτω: Παρέλαση με τη συμ-
μετοχή των στρατηγών του 
έκπτωτου Κάιζερ, οι οποίοι 
θεωρούσαν ότι οι ριζοσπα-
στικές απόψεις τους θα γίνο-
νταν δεκτές από τον Χίτλερ. 
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λος των Γερμανών. Για τον Χίτλερ η οικονομία ήταν ένα μέσο για την επίτευξη του 

κατακτητικού προγράμματός του. Έτσι, ανέχθηκε διάφορες οικονομικές θεωρίες, 

αρκεί αυτές να του παρείχαν όπλα για το ολέθριο πρόγραμμα του έργου19.  

 Όταν ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος το 1933, ονόμασε τον Hjalmar Schacht 

υπουργό οικονομικών του Ράιχ. Ο Schacht, που ήταν παλαιότερα πρόεδρος της 

κεντρικής τράπεζας, είχε παραιτηθεί από την θέση του το 1930, σε ένδειξη δε 

διαμαρτυρίας για την αποπληρωμή των πολεμικών αποζημιώσεων είχε προσχω-

ρήσει στο κόμμα των Ναζί. Ο Schacht, ως υπουργός του Χίτλερ, εφάρμοσε μια 

αντιπληθωριστική πολιτική, εισήγαγε προγράμματα εργασίας για τους ανέργους 

και εξάγγειλε την κατασκευή σειράς δημοσίων έργων. Μετά το 1936, ο Schacht 

και ο Goering είχαν διαφορετικές απόψεις για την οικονομία. Ο Schacht ήταν μεν 

υπέρ των εξοπλισμών, όμως γνώριζε ότι ο πολεμικός εξοπλισμός δεν συνέβαλε 

στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Γερμανών. Ενώ ο Goering πίστευε ότι οι 

στρατιωτικοί εξοπλισμοί και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα20. 

Η οικονομική πολιτική του Χίτλερ είχε κάποιες ομοιότητες με την πολιτική 

που εφάρμοσε ο F.D. Roosevelt στις ΗΠΑ. Το πιο κτυπητό παράδειγμα για τη νέα 

οικονομική άνθιση της Γερμανίας αποτελεί το πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινη-

τόδρομων (Autobahn), των οποίων τα σχέδια είχαν εκπονηθεί κατά τη διάρκεια 

της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο Χίτλερ αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση των 

αυτοκινητοδρόμων του έδινε την ευκαιρία για άκρατη δημαγωγία, ανέθεσε την 

κατασκευή των αυτοκινητόδρομων στον Υπουργό Εξοπλισμού και Πολεμοφοδίων 

Fritz Todt, ο οποίος προέβη στην εκτέλεση οδικού δικτύου μήκους 3000 χιλιομέ-

τρων σε διάστημα μόλις πέντε ετών. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε στην αγορά 

το νέο αυτοκίνητο Volkswagen, του οποίου η αγορά ήταν προσιτή από όλες 

σχεδόν τις οικογένειες της Γερμανίας. Έτσι, οι Γερμανοί μπορούσαν άνετα να 

αγοράσουν τα λαϊκά αυτοκίνητα Volkswagen και να τα δοκιμάσουν στη συνέχεια 

στις Autobahn21. 

Όταν οι Ναζί διέλυσαν όλα τα εργατικά συνδικάτα, οι βιομήχανοι ανακουφίστηκαν 

και έσπευσαν να ενισχύσουν οικονομικά το ναζιστικό κόμμα NSDAP. Τότε ο Χίτλερ 

ισχυρίστηκε ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατό να επιβιώσουν σε μια 

δημοκρατία αλλά μόνο σε ένα αυταρχικό κράτος. Οι επιδιώξεις του Χίτλερ αναφορικά 

με την επέκταση των συνόρων της Γερμανίας μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με 

την αύξηση των εξοπλισμών, οι οποίοι μετά το 1936, αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της 

γερμανικής οικονομικής πολιτικής. Σκοπός του Χίτλερ ήταν η επέκταση των συνόρων 

προς ανατολάς. Ωστόσο, η Γερμανία το 1939, δεν ήταν αυτάρκης ως προς τις πρώτες 

ύλες που απαιτούνταν για τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των πρώτων υλών, 

που απαιτούνταν για ένα μακροχρόνιο πόλεμο και έπρεπε να εισαχθούν από το 

εξωτερικό είχε ως εξής: Πετρέλαιο 65%, Σίδηρο 66%, Καουτσούκ 85%, Βωξίτης 99%, 

19 Benz,σελ. 95-99.
20 Benz, σελ. 106.
21 Rurnell, σελ. 1404-1409.
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Νικέλιο 95%, Χαλκό 70%, Μόλυβδο 50%22. Η ποσότητα των απαιτουμένων πρώτων 

υλών επαρκούσε για ένα χρόνο, όμως η διαθέσιμη ποσότητα σε καουτσούκ, Χαλκό, 

Μαγνήσιο, Αλουμίνιο και Κοβάλτιο ήταν μικρότερη. Έτσι, ο Χίτλερ ανέθεσε στον 

Wilhelm Kepler την έρευνα για την παραγωγή συνθετικών υλών, που θα αντικαθι-

στούσαν τις φυσικές πρώτες ύλες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, άρχισε η παραγωγή της 

Βενζόλης από τα κάρβουνα. Ο Χίτλερ ανέθεσε επιπλέον στον Herman Goering την 

υλοποίηση ενός τετραετούς προγράμματος το οποίο θα καθιστούσε τη Γερμανία ικανή 

να διεξάγει πόλεμο. Υπό την καθοδήγηση του τελευταίου η γερμανική βιομηχανία 

άρχισε να επεκτείνεται στην παραγωγή συνθετικών υλών. Τα μέτρα αυτά έτυχαν 

υποστήριξης των Γερμανών πολιτών, όμως ώθησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Επειδή 

τα δημόσια έσοδα δεν επαρκούσαν για τον εξοπλισμό της Γερμανίας, ο Schacht 

ανέπτυξε ένα σύστημα κάλυψης των ελλειμμάτων, με την έκδοση κρατικών ομολό-

γων μιας ανύπαρκτης εταιρίας. Αλλά και τα πολεμοφόδια των γερμανικών ενόπλων 

δυνάμεων δεν επαρκούσαν για έναν πόλεμο διαρκείας μεγαλύτερης των τεσσάρων 

μηνών. Η αεροπορία είχε στη διάθεσή της βόμβες μόνο για τρεις μήνες, ενώ το ναυ-

τικό είχε επαρκή ποσότητα πολεμοφοδίων. Μολονότι, η γερμανική βιομηχανία είχε 

αναπτυχθεί στον τομέα των συνθετικών πρώτων υλών, το 1939 δεν είχε φθάσει ακόμη 

στο ανώτατο εφικτό όριο παραγωγής. Βέβαια, η συμφωνία με τη Ρωσία έδιδε την 

δυνατότητα στη Γερμανία να εισάγει από την ΕΣΣΔ τρόφιμα και πρώτες ύλες, όμως 

έτσι εξαρτιόταν έως ένα βαθμό από τη Σοβιετική Ένωση. Η αύξηση της παραγωγής 

που απαιτούσε περισσότερα εργατικά χέρια μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με 

τη συμμετοχή εργατών από τις χώρες που θα καταλαμβάνονταν από τη Γερμανία. 

Ενώ η αυξημένη ποσότητα πρώτων υλών θα απαιτούσε την κατάληψη εδαφών της 

ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, η επικράτηση της Γερμανίας εξαρτιόταν άμεσα από 

την υποδούλωση των λαών της Ευρώπης, οι οποίοι θα έπρεπε να εργάζονται εντατικά 

για να εξυπηρετήσουν τις μιλιταριστικές και ρατσιστικές επιδιώξεις της Γερμανίας, ενώ 

οι πρώτες ύλες των χωρών που θα καταλαμβάνονταν θα χρησιμοποιούνταν προς 

όφελος της πολεμικής μηχανής της Γερμανίας και όχι προς όφελος των υπόδουλων 

λαών. Για τον Χίτλερ ήταν αδιάφορο εάν οι υπόδουλοι λαοί θα εξαφανίζονταν αμέ-

σως μετά την υποδούλωσή τους. Όταν ο Χίτλερ έφθασε στο σημείο του πλήρους 

εξοπλισμού της Γερμανίας και απέκτησε τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της 

Ευρώπης, οι Γερμανοί ένοιωσαν πολύ ικανοποιημένοι, αφού και οι δείκτες της ανερ-

γίας και του πληθωρισμού βρίσκονταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, ο αρχηγός 

του επιτελείου του γερμανικού στρατού, στρατηγός Ludwig Beck, είχε την πεποίθηση 

ότι η Γερμανία δεν θα μπορούσε να διεξάγει ένα παγκόσμιο πόλεμο εναντίον των 

οικονομικά ισχυρών δυνάμεων της υφηλίου και είχε διαφωνήσει με τον Χίτλερ, ήδη 

πριν την έναρξη του πολέμου. 

 

Οι EνΟΠλεσ δυνaμεισ τΗσ Γερμανiασ 

Εδώ υπενθυμίζουμε ότι η συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919, είχε περιορίσει 

τον γερμανικό στρατό στους 100.000 άνδρες. Με την ίδια δε συνθήκη, απαγο-

22 Hart, σελ. 27-29. Purnell, σελ.1687-1694.
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ρευόταν ο εξοπλισμός των γερμανι-

κών ενόπλων δυνάμεων σε άρματα 

μάχης, βαρύ πυροβολικό, αερο-

πλάνα και υποβρύχια. Μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, επί κεφαλής 

του γερμανικού Γενικού Επιτελείου 

τοποθετήθηκε ο στρατηγός Hans 

von Seeckt, ο οποίος είχε γεννη-

θεί το 1886 στη Σιλεσία. Κατά τη 

διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου είχε υπηρετήσει στο ανα-

τολικό μέτωπο, στη στρατιά του 

στρατηγού Μάκενσεν. Ο Seeckt23, 

το χρονικό διάστημα 1920-26, προ-

σπάθησε να αναδιοργανώσει την 

Reichswehr, όπως αποκαλείτο τότε 

ο γερμανικός στρατός, και να τον 

εξοπλίσει με σύγχρονα μέσα. H 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης, που είχε σχηματιστεί 

μετά την αποπομπή του Κάιζερ 

Γουλιέλμου Β΄, στηριζόταν στη βο-

ήθεια του Seeckt για την επιβίωσή της. Ο στρατηγός, μολονότι ήταν μοναρχικός, 

είχε δηλώσει ότι θα στήριζε τη δημοκρατία, εάν αυτή θα κινδύνευε από την 

άκρα αριστερά ή την άκρα δεξιά. Ο Seeckt είχε ήδη χρησιμοποιήσει το στρατό 

για να καταστείλει το πραξικόπημα του Μονάχου το 1923, μετά το οποίο είχε 

φυλακιστεί και ο Χίτλερ24. Όταν η ενίσχυση του γερμανικού στρατού κατέστη 

εφικτή, ο ίδιος θεώρησε ότι μια δύναμη 200.000 έως 300.000 ανδρών θα ήταν 

ικανοποιητική. Όταν όμως ο Χίτλερ ανεδείχθη καγκελάριος, ο γερμανικός 

στρατός άρχισε να ενισχύεται με ταχύτερους ρυθμούς. Τον Οκτώβριο του 

1934, ο Χίτλερ αύξησε τις ένοπλες δυνάμεις σε 300.000 άνδρες και το 1935 

όρισε τη δύναμη αυτή σε 600.000, ενώ το 1939 η δύναμη του στρατού ειρήνης 

είχε φθάσει τους 730.000 άνδρες και οι εφεδρείες τους 1.100. 000 άνδρες. Για 

την εξεύρεση του απαραίτητου αριθμού αξιωματικών, το ναζιστικό καθεστώς 

εκτός από τον στρατό είχε προστρέξει στην αστυνομία, στο κόμμα, στους από-

στρατους αξιωματικούς και κατέφυγε ακόμη στον μαζικό προσηλυτισμό των 

νέων. Αλλά ο Seeckt δεν είχε εκτιμήσει σωστά τις δυνατότητες των αρμάτων 

μάχης, επειδή είχε εμπιστοσύνη στην πατροπαράδοτη πρωσική στρατηγική 

της δυναμικής ευκινησίας. Ωστόσο, ο Heinz Guderian, ο οποίος το 1922 είχε 

τοποθετηθεί στο επιτελείο των μηχανοκίνητων μεταφορών, έγινε ο κυριότερος 

23 Γεδεών Δ.: Απόψεις του Αρχηγού του Γερμανικού Επιτελείου Χανς φον Σέεκτ, Στρατιωτική Επιθεώρηση, 
ΓΕΣ, Τεύχος 3/1998.

24 Purnell, σελ. 1107-1121.
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Αριστερά: Όταν το 1935 η στρατιωτική θητεία έγινε υποχρεωτική, η Γερμανία απέκτησε 
έναν υπερσύγχρονο στρατό. Ανάμεσα στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Β’ Π.Π. 
ήταν και ο πύραυλος V2 που χρησιμοποιή-
θηκε για τον βομβαρδισμό του Λονδίνου. 
Imperial War Museum, (Φωτογραφία Ε. 
Τζάχου 2002). 

Κέντρο: Ο Rommel βασίστηκε στη χρήση 
των αρμάτων μάχης για να επικρατή-
σει στη Βόρεια Αφρική, Ωστόσο απέτυχε 
λόγω έλλειψης καυσίμων και ανταλλακτι-
κών. Στη φωτογραφία γερμανικό άρμα 
μάχης Pz III.

Δεξιά: Παραμονές του πολέμου η γερμα-
νική αεροπορία υπερείχε της συμμαχικής. 
Στη φωτογραφία καταδιωκτικά Me 110 
(Messerschmitt) στη Λιβύη.

υποστηρικτής του πολέμου με τη χρήση τεθωρακισμένων. Μολονότι το 1931, 

ο Guderian ασκούσε πιέσεις για τη συγκρότηση τεθωρακισμένων μεραρχιών, 

η νέα φιλοσοφία για τον τρόπο διεξαγωγής μαχών συναντούσε μεγάλες αντι-

δράσεις. Ο Χίτλερ όμως όταν ανέλαβε την εξουσία, αντιλήφθηκε πλήρως τα 

πλεονεκτήματα των αρμάτων μάχης και προώθησε το πρόγραμμα αύξησης 

του αριθμού των τεθωρακισμένων. Ήδη τον Μάρτιο του 1937, η κατάληψη 

της Βιέννης πραγματοποιήθηκε από μια τεθωρακισμένη και μια μηχανοκίνητη 

μεραρχία υπό τον Guderian, που κάλυψαν μια απόσταση 670 χλμ. μέσα σε 48 

ώρες. Η απαγόρευση εξοπλισμού του γερμανικού στρατού σε βαρύ πυροβο-

λικό, έστρεψε τους Γερμανούς και στην έρευνα κατασκευής πυραύλων, αφού 

αυτοί δεν περιλαμβάνονταν στην απαγόρευση της Συνθήκης των Βερσαλλιών. 

Κατά την επιστράτευση τον Σεπτέμβριο του 1939, ο γερμανικός στρατός είχε 

στη διάθεσή του 5 τεθωρακισμένες μεραρχίες, 4 ελαφρές, 4 μηχανοκίνητες, 

4 ορεινές και 35 μεραρχίες πεζικού. Επιπλέον, διέθετε 51 εφεδρικές μεραρ-

χίες. Όμως, η Γερμανία με πληθυσμό 80 εκατομμυρίων είχε κατορθώσει να 
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επιστρατεύσει μόλις 2.5 εκατομμύρια άνδρες. Ενώ η εκπαίδευση νέων αξιω-

ματικών ήταν προβληματική, η ηγεσία του γερμανικού στρατού είχε σωστά 

εκτιμήσει τη σημασία που θα είχαν στον πόλεμο οι μηχανοκίνητες μονάδες 

και οι ανεξάρτητοι σχηματισμοί των αρμάτων μάχης. Οι καινοτομίες αυτές και 

η ανάπτυξη της πολεμικής αεροπορίας, ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την 

έως τότε υφισταμένη υπεροχή των δυτικών συμμάχων σε στρατό ξηράς. 

Επικεφαλής του γερμανικού στρατού ήταν οι στρατηγοί W. von Brauchitsch, F. 

Halder, G. von Rundstedt και F. von Bock. Ωστόσο, δραστηριότητα είχαν επιδείξει και 

ορισμένοι νεότεροι αξιωματικοί, όπως οι H. Guderian, Manstein και Εrwin Rommel25. 

Επειδή με τη συνθήκη των Βερσαλλιών είχε περιοριστεί το τονάζ των πολεμι-

κών πλοίων, η Γερμανία αποφάσισε να ναυπηγήσει τρία θωρηκτά τσέπης, ενώ ο 

ναύαρχος Doenitz διατάχτηκε να συγκροτήσει μια δύναμη υποβρυχίων. Ωστόσο, 

ο γερμανικός στόλος ήταν πολύ κατώτερος του συμμαχικού, και υστερούσε 

ακόμη και του γαλλικού. Το 1939, η Γερμανία διέθετε δύο θωρηκτά μάχης: το 

Gneisenau (31.850 τόνων) και το Scharnhorst (38.900 τόνων). Τα πλοία αυτά 

διέθεταν από 9 πυροβόλα των 28 εκατοστών. Από τα 3 θωρηκτά τσέπης, το 

Deutschland και το Admiral Scheer ήταν των 15.900 τόνων και το Admiral Graf 

Spee των 16.200 τόνων. Τα πλοία αυτά διέθεταν 6 κανόνια των 28 εκατοστών. 

25 Benz, σελ. 151-167.

Δεξιά: Η μεταφορά του στρατηγού Φ. Φράνκο 
και των δυνάμεών του από τις Καναρίους νή-
σους έγινε εφικτή με την καθοριστική συμ-
μετοχή της γερμανικής αεροπορίας. 

Αριστερά: Μετά τρία χρόνια εμφυλίου πο-
λέμου, οι οπαδοί του Φράνκο επεκράτησαν 
των δημοκρατικών. Στη φωτογραφία οι 
δυνάμεις του Φράνκο με ένα ρωσικό άρμα 
που κατέλαβαν. 
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Επίσης, υπήρχαν δύο βαριά καταδρομικά, τα Admiral Hipper και Bluecher, των 

18.200 τόνων με 8 κανόνια των 20.3 εκ. Διαθέσιμα ήταν και τα δύο παλιά πλοία 

γραμμής (Schlesien και Schleswig- Holstein) που είχαν ναυπηγηθεί το 1904 και 

1905. Το ναυτικό διέθετε και 6 ελαφρά καταδρομικά, 34 αντιτορπιλικά και έναν 

μεγάλο αριθμό βοηθητικών πλοίων. Το γερμανικό ναυτικό είχε στη διάθεσή του 

και 51 υποβρύχια, από τα οποία τα 23 ήταν κατάλληλα για επιχειρήσεις στον 

Ατλαντικό26. To 1939, επικεφαλής του γερμανικού Ναυτικού τοποθετήθηκε ο 

Ναύαρχος Erich Raeder.

Σύμφωνα με την Συνθήκη των Βερσαλλιών, η Γερμανία δεν είχε το δικαί-

ωμα παρασκευής πολεμικών αεροσκαφών, γι’ αυτό η αεροπορική βιομηχανία 

είχε διαλυθεί. Ωστόσο, ο von Seeckt φρόντισε για την παραμονή 120 πιλότων 

στο γερμανικό στρατό με την ελπίδα ότι θα χρησιμοποιούντο αργότερα. Μετά 

την υπογραφή της Συνθήκης στο Rapallo το 1922 ανάμεσα στη Ρωσία και τη 

Γερμανία27, οι Γερμανοί το 1925 απέκτησαν μια αεροπορική βάση στο Lipetsk, 

νότια της Μόσχας. Παράλληλα δε, ο κατασκευαστής αεροπλάνων Junkers ανήγειρε 

εργοστάσιο κατασκευής αεροπλάνων στο Fili της Ρωσίας. Η αεροπορική βάση του 

Lipetsk λειτούργησε έως το 1933. 

Μετά την ανάληψη της καγκελαρίας από τον Χίτλερ, ο Η. Goering έγινε κο-

μισάριος της αεροπορίας. Όμως, αυτός που μόχθησε για την ανάπτυξη της γερ-

μανικής αεροπορίας ήταν ο Erhard Milch, υπουργός της αεροπορίας του Ράιχ. Ο 

Milch προώθησε την κατασκευή νέου τύπου αεροπλάνων και 36 αεροδρομίων. 

Τότε η βιομηχανία αεροπλάνων γνώρισε μεγάλη άνθιση και οι απασχολούμενοι 

σε αυτήν ανήλθαν στους 125.000. Η νέα γενιά αεροπλάνων περιλάμβανε καταδι-

ωκτικά Messerschmitt Bf 109 και το βομβαρδιστικό καθέτου εφορμήσεως Junkers 

Ju 87 To 1936, η Γερμανία διέθετε 2.680 αεροπλάνα. Τον Σεπτέμβριο του 1939, η 

Γερμανία είχε συγκεντρώσει 4.000 έως 4.700 αεροπλάνα. Από αυτά τα 700 ήταν 

καταδιωκτικά τύπου Bf 109, 110 βομβαρδιστικά ημέρας τύπου JU 88 και Ηe 111, 

350 βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως τύπου JU 87, 400 διθέσια καταδιωκτικά 

τύπου Μe 110 και 550 μεταγωγικά28. 

Όταν εκδηλώθηκε ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, ο στρατηγός Φράνκο ζήτησε 

τη βοήθεια του Χίτλερ, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως και συνέβαλε στη μεταφο-

ρά 13.900 οπλιτών και αξιωματικών των εθνικιστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. 

Επίσης το φθινόπωρο του 1936, ο Χίτλερ απέστειλε στην Ισπανία 146 αεροπλάνα. 

Η λεγεώνα Condor, όπως ονομάστηκαν οι γερμανικές αεροπορικές δυνάμεις στην 

Ισπανία, διέθετε καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά αεροπλάνα, ανάμεσα στα οποία 

υπήρχαν Bf 109 B και καταδιωκτικά Ju 87. Ο βομβαρδισμός της πόλεως Guernica 

από τους Γερμανούς είχε πολλά θύματα αμάχων που υπερέβησαν τα 1.000 άτο-

μα. Η λεγεώνα επέστρεψε ατμοπλοϊκώς στη Γερμανία το 1939, μετά τη λήξη του 

εμφυλίου στην Ισπανία29. 

26 Bekker C.,Die Kriegsmarine, Klagenfurt 2005, σελ. 8-25.
27 Τζάχος Ε.Ε.: Οι ολέθριες σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας 1914-45, Πόλεμος και Ιστορία, Τεύχος 34, 2000. 
28 Pimlott J., Die Luftwaffe, Klagenfurt 1998, σελ. 7-20. 
29 Purnell, σελ. 1612-25. 
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Η κατaλΗψΗ τΗσ αυστρiασ και τΗσ τσεΧΟσλΟΒακiασ

Μολονότι, η Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών απαγόρευε την ένωση της 

Γερμανίας με την Αυστρία, ο Χίτλερ αποφάσισε να την πραγματοποιήσει, και 

στις 12 Μαρτίου 1938, ο γερμανικός στρατός εισήλθε αναίμακτα στη Βιέννη30.  Η 

κίνηση αυτή επέτρεψε στον Χίτλερ να περικυκλώσει την Τσεχοσλοβακία και να 

εξουδετερώσει τις οχυρώσεις της. Η χώρα αυτή εκτός από Τσέχους και Σλοβάκους 

είχε και μια μειονότητα Γερμανόφωνων (οι Σουδήτες). Η ομιλία του Χίτλερ στις 

20.2.1938 έδωσε το σύνθημα για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προς όφελος των 

γερμανόφωνων κατοίκων. Ο Χίτλερ είπε συγκεκριμένα ότι, ήταν απαράδεκτο για 

μια παγκόσμια δύναμη να βλέπει τους ομοεθνείς της στο εξωτερικό να ταπεινώ-

νονται, επειδή αυτοί εκτιμούσαν τη Γερμανία. Εκμεταλλευόμενος δε την πολιτική 

κατάσταση που επικρατούσε στο εσωτερικό της Τσεχοσλοβακίας, αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει το χαρτί των Σουδητών. Τότε, η γερμανική προπαγάνδα άρχισε 

να κατηγορεί την Πράγα ότι αποτελούσε προπύργιο του κομμουνισμού και ότι 

δυνάστευε τη γερμανόφωνη μειονότητα. Η στάση αυτή του Χίτλερ, ενθάρρυνε 

τους Σουδήτες, των οποίων οι απαιτήσεις για αυτονομία και αποζημιώσεις άρχισαν 

να δημιουργούν τριγμούς στα θεμέλια του νέου κράτους. Όταν δε ο Χίτλερ συ-

ναντήθηκε με τον ηγέτη του κόμματος των Σουδητών Χενλάιν, τον συμβούλευσε 

να αυξήσει τις αξιώσεις του σε τέτοιο βαθμό, ώστε η επέμβαση της Γερμανίας να 

καταστεί αναπόφευκτη. Συγχρόνως, πίεσε την Τσεχοσλοβακία να συγκατατεθεί 

στην ενσωμάτωση της γερμανόφωνης επαρχίας των Σουδητών στην Γερμανία. 

Τότε, ο πρόεδρος της χώρας Eduard Benes ζήτησε τη βοήθεια των Γάλλων και των 

Άγγλων, οι οποίοι όμως τον αγνόησαν με κυνισμό. Ενώ ο Μπένες ετοιμαζόταν να 

αντισταθεί, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αποφάσισαν να τον πουλήσουν, προκειμένου 

να κερδίσουν χρόνο. Οι συνομιλίες Γάλλων και Βρετανών που πραγματοποιήθηκαν 

στις 16-17 Σεπτεμβρίου 1938, κατέληξαν σε μια συμφωνία, η οποία προέβλεπε την 

υποταγή της Τσεχοσλοβακίας στις αξιώσεις του Χίτλερ. Αμέσως μετά, με μια κοινή 

νότα προς την Πράγα όχι μόνο ζήτησαν την παραχώρηση των παραμεθορίων 

περιοχών της Τσεχοσλοβακίας, αλλά απαγόρευσαν και την κήρυξη επιστράτευσης. 

Στη συνέχεια, απαίτησαν από την Πράγα να ανταποκριθεί θετικά στις αξιώσεις τους 

μέσα σε 24 ώρες. Όταν έγινε γνωστό ότι η Πράγα θα απέρριπτε το περιεχόμενο 

της κοινής νότας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τσάμπερλαιν συνέστησε στους 

Τσεχοσλοβάκους να μη δημοσιεύσουν ακόμη την απορριπτική απάντησή τους, 

συγχρόνως δε ενημέρωσε τον Χίτλερ για τις προθέσεις των Τσεχοσλοβάκων31! Η 

βρετανική διπλοπροσωπία έδρασε και πάλιν! 

Η στρατιωτικH κατaστασΗ στΗ Γαλλiα 

Στη Γαλλία του μεσοπολέμου, είχε διατηρηθεί ο κύριος όγκος του στρατού, 

αυτός που είχε υποληφθεί από τις απώλειες του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι οποίες 

ανέρχονταν σε 1.385.000 άνδρες. Ωστόσο, υπήρχαν αμφιβολίες για την επάρκεια 

και την καταλληλότητά του. Οι επαρχίες της Αλσατίας και της Λορένης, που απω-

30 G.Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 1998, σελ. 877-78. 
31 Benz, σελ. 160-3.
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λέσθησαν το 1870, ανακτήθηκαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως υπήρχε 

ο φόβος ότι θα ήταν ευπρόσβλητες σε έναν νέο πόλεμο από την πλευρά της 

Γερμανίας. Η παλαιότερη θεωρία της επιθέσεως μέχρις εσχάτων είχε εγκαταλειφθεί 

για χάρη μιας αργής και καλά προετοιμασμένης προέλασης του πεζικού. Για την 

αποτελεσματικότερη άμυνα των συνόρων κατασκευάστηκαν τα οχυρωματικά έργα 

Maginot. Η γραμμή αυτή προέβλεπε τη διαφύλαξη των συνόρων της Λορένης με 

μια προέκταση κατά μήκος του Ρήνου. Στην επίκριση ότι η γραμμή αυτή δεν θα 

εμπόδιζε τους Γερμανούς να επιτεθούν δια μέσου του Βελγίου, το γαλλικό επιτελείο 

είχε απαντήσει αόριστα. Μολονότι, οι Γάλλοι στρατηγοί πρόθυμα εξυμνούσαν τις 

αρετές των τεθωρακισμένων, δεν αποδέχτηκαν τη χρησιμοποίηση των τεθωρακι-

σμένων μεραρχιών, οι οποίες ήταν αποτελεσματικότερες αφού είχαν τη δυνατό-

τητα να ενεργήσουν εις βάθος επιθέσεις. Το Σεπτέμβριο του 1939, μετά τη γενική 

επιστράτευση, 60 περίπου μεραρχίες πεζικού, 2 μεραρχίες ιππικού, 2 ελαφρές 

μηχανοκίνητες μεραρχίες και δύο βαρύτερα τεθωρακισμένες μεραρχίες βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με τους Γερμανούς, στην ΒΑ Γαλλία. Εκείνη την περίοδο, οι Γάλλοι 

είχαν στη διάθεσή τους 2.250 σύγχρονα και 450 παλιά άρματα μάχης. Επί κεφαλής 

των γαλλικών δυνάμεων ήταν ο στρατηγός Gamelin. Σε μια επιστολή του προς τον 

βιομήχανο Ρενό, ο Γάλλος στρατηγός είχε διατυπώσει μια αμφιλεγόμενη άποψη. 

Αριστερά: Μετά την κατάληψη της Αυστρίας τον Μάρτιο του 1938, ο Χίτλερ μετέβη 
στη Βιέννη. Για λόγους ασφαλείας, την προηγούμρνη ημέρα ο Χίμλερ φρόντισε 
για τη σύλληψη 67.000 ατόμων. 

Δεξιά: Η κατάληψη της Σουδητίας από τους Γερμανούς το 1938. Στο βήμα είναι ο 
K. Χένλαϊν πρόεδρος των Σουδητών και πιο πίσω ο Χίτλερ. Χαρακτηριστικός είναι 
ο χαιρετισμός των νεανίδων. 
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Συγκεκριμένα έγραφε τα παρακάτω: «φυσικά χρειαζόμαστε άρματα μάχης, όμως 

δεν μπορείτε να ελπίζετε ότι πραγματικά θα διασπάσετε τις γραμμές του εχθρού 

με αυτά. Όσο για την αεροπορία δεν θα διαδραματίσει το ρόλο που περιμένετε, 

θα είναι μια τρύπα στο νερό»32. Το γαλλικό ναυτικό διέθετε 5 παλιά θωρηκτά, 7 

σύγχρονα καταδρομικά των 10.000 τόνων και 10 λίγο μικρότερα. Επίσης, διέθετε 60 

στολίσκους μικρών σκαφών και αντιτορπιλικών, 70 υποβρύχια, 1 αεροπλανοφόρο 

και δύο εύδρομα των 26.500 τόνων. Η γαλλική αεροπορία ήταν ξεπερασμένη και 

παραμελημένη. Το Σεπτέμβριο του 1939 διέθετε 600 καταδιωκτικά, 170 βομβαρ-

διστικά και 360 αναγνωριστικά. Στη Γαλλία, το ανώτατο συμβούλιο της εθνικής 

άμυνας διαλύθηκε, την περίοδο που θεωρήθηκε ότι η Γαλλία ήταν ετοιμοπόλεμη. 

Το υπεύθυνο όργανο μετά τη διάλυσή του ήταν η Επιτροπή Πολέμου (Comité de 

Guerre), που συνήλθε μόνο δύο φορές. Ο επικεφαλής της Επιτροπής στρατηγός 

Maurice Gamelin, κινείτο ανάμεσα στο μέτωπο και τις πολιτικές συζητήσεις. Ο 

πρωθυπουργός E. Daladier επιθυμούσε να τον κρατήσει στη θέση του, όμως ο 

επόμενος πρωθυπουργός P. Reynaud έσπευσε να τον απολύσει33. 

Η στρατιωτικH κατaστασΗ στΗ Βρετανiα

Οι Βρετανοί αντιμετώπισαν τον πόλεμο με το σύστημα της διεξαγωγής πολέ-

μων με επιτροπές. (Waging War with Committees). Στο πολεμικό συμβούλιο, το 

οποίο ελάμβανε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις, συμμετείχε ο πρωθυπουργός 

Chamberlain, o Λόρδος Halifax, o Sir John Simon, o Sir John Anderson και οι 

πολεμικοί υπουργοί W. Churchill, o Sir Howard Kingsley Wood και ο Leslie Hore-

Belisha. Οι αρχηγοί των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν σχηματίσει μια 

επιτροπή εμπειρογνωμόνων, την Chiefs of Staff Committee (CSC). Στις συσκέψεις 

συμμετείχαν για το βασιλικό ναυτικό o ναύαρχος Sir Dudley P.A. Pound (αργότερα 

ο ναύαρχος Sir A.B. Cunningham), για την αεροπορία ο στρατάρχης αεροπορίας 

Sir Cyril Newall (αργότερα ο Sir C. Portal) και για τον βρετανικό στρατό, ο Αρχηγός 

του αυτοκρατορικού γενικού επιτελείου Sir William Ironside. 

Η Βρετανία θεωρούσε ότι ο πόλεμος για αυτήν θα περιοριζόταν στη θάλασσα 

και στον αέρα και ότι δεν θα ήταν υποχρεωμένη να στείλει στρατό ξηράς στο 

εξωτερικό. Εδώ υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία ήταν πρωτοπόρος στην εξέλιξη 

των τεθωρακισμένων κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Βρετανοί Χαρτ και 

Φούλλερ είχαν αναπτύξει τη θεωρία της διάσπασης των γραμμών του εχθρού με 

τεθωρακισμένα, η οποία είχε μεγάλη απήχηση στη Γερμανία και στη Σοβιετική 

Ένωση34. Όταν στη Βρετανία δημιουργήθηκε πειραματικά μια μηχανοκίνητη 

δύναμη, το 1927, αυτή συνάντησε μεγάλες αντιδράσεις. Μολονότι ο βρετανικός 

στρατός, ο οποίος ήταν ολιγάριθμος προσφερόταν για τη χρήση τεθωρακισμένων, 

οι ιθύνοντες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα της περιορισμένης δράσης των 

τεθωρακισμένων και στην ενίσχυση του ιππικού. Όταν δε την άνοιξη του 1939 

οι Βρετανοί αντελήφθησαν, ότι η Γαλλία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους 

32 Purnell, σελ. 1687-95. 
33 Dahms, σελ. 33.
34 Hart L.: Τα άρματα, Τόμος ΙΙ, Παράρτημα V. 
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Γερμανούς μόνη της, αποφασίστηκε ο διπλασιασμός της εθνοφρουράς και η επι-

στράτευση. Ήταν όμως αργά. Το φθινόπωρο του 1939, η Βρετανία ήταν σε θέση 

να στείλει στη Γαλλία μόνο 4 μεραρχίες τακτικού πεζικού και 50 ελαφρά τεθωρα-

κισμένα. Την άνοιξη του 1940, έφθασαν στη Γαλλία ακόμη μια τακτική μεραρχία 

και 5 μεραρχίες της εθνοφρουράς. Αυξήθηκε και η δύναμη των τεθωρακισμένων, 

η οποία αποτελείτο από μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων πεζικού, δυνάμεως δύο 

ταγμάτων (100 άρματα μάχης) και από δύο ελαφρά τεθωρακισμένες ταξιαρχίες 

(200 άρματα μάχης). 

Το βρετανικό ναυτικό ήταν μια παγκόσμια δύναμη. Με βάση τη Συμφωνία της 

Ουάσιγκτον η αναλογία των θωρηκτών και τον αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ, της 

Βρετανίας και Ιαπωνίας είχε καθοριστεί με τη σχέση 5:5:3. Όμως η συμφωνία αυτή 

το 1935 είχε καταγγελθεί από την Ιαπωνία. Το 1939, ο βρετανικός στόλος περι-

λάμβανε 12 θωρηκτά, 3 καταδρομικά μάχης, 7 αεροπλανοφόρα, 64 καταδρομικά, 

184 αντιτορπιλικά και 58 υποβρύχια. Η βρετανική ναυτική αεροπορία υστερούσε 

κυρίως λόγω της μικρής απόδοσης των αεροσκαφών των αεροπλανοφόρων. 

Γενικά, επικρατούσε η άποψη ότι η Βρετανία έπρεπε να βασίζεται στα πλοία επι-

φανείας, ενώ τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια θα αποτελούσαν επικουρικό μέσο. 

Το Σεπτέμβριο του 1939, η Βρετανία διέθετε 2.075 αεροσκάφη από τα οποία τα 

415 στάθμευαν εκτός Βρετανίας. Από τα υπόλοιπα 1.660 αεροσκάφη, τα 530 ήταν 

βομβαρδιστικά, 608 καταδιωκτικά και 516 αναγνωριστικά35. 

τΟ συνEδριΟ τΟυ μΟνaΧΟυ 

Το Συνέδριο του Μονάχου το 1938 συμβολίζει την προπολεμική τακτική 

κατευνασμού, που ακολουθούσαν τα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης, η οποία 

ωστόσο, ήταν συνώνυμη με την έννοια της ταπεινωτικής παράδοσης. Το συνέ-

δριο αυτό με θέμα την Τσεχοσλοβακία συνεκλήθη από τον Μουσολίνι, ο οποίος 

φοβόταν ότι θα ξεσπάσει πόλεμος στην Ευρώπη. Η αποδοχή της πρόσκλησης 

του Χίτλερ από τον Τσάμπερλαιν στις 28 Σεπτεμβρίου 1938, ήταν καθοριστικής 

σημασίας. Την επομένη ημέρα συναντήθηκαν στο Μόναχο ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, 

ο Νταλαντιέ και ο Τσάμπερλαιν. Δεν έγιναν διαπραγματεύσεις επί της ουσίας του 

θέματος, παρά μόνον ανεπίσημες συζητήσεις ανάμεσα σε άτομα που είχαν εκ 

των προτέρων συμφωνήσει με τις εισηγήσεις, τις οποίες είχαν εμπρός τους. Η 

Τσεχοσλοβακία δεν αντιπροσωπεύτηκε στο Μόναχο, αλλά ούτε ζητήθηκε η συ-

ναίνεση της κυβερνήσεώς της. Η απόφαση των τεσσάρων δυνάμεων σήμαινε το 

τέλος της Τσεχοσλοβακίας, που είχε δημιουργηθεί το 1918. Την απόφαση αυτήν για 

την επίτευξη της ειρήνης, ζητωκραύγασε ολόκληρος ο κόσμος, ο δε Τσάμπερλαιν 

κόμπαζε ότι είχε σώσει την Ευρώπη από τον πόλεμο36. Μετά τη συμφωνία του 

Μονάχου και την παραχώρηση της Σουδητίας, της οποίας η πλειονότητα των 

κατοίκων ήταν Γερμανόφωνοι, ο Χίτλερ είχε δηλώσει ότι δεν θα είχε άλλες εδα-

φικές απαιτήσεις. Αυτό όμως ήταν ένα μεγάλο ψέμα, αφού ήταν γνωστό ότι ήταν 

αντίθετος με την ύπαρξη της Πολωνίας και κατά συνέπεια του πολωνικού διαδρό-

35 Purnell, σελ. 1687-95.
36 Purnell, σελ. 1641-60.
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μου που χώριζε την ανατολική Πρωσία από την υπόλοιπη Γερμανία. Ο Χίτλερ, το 

1939, αθετώντας την υπόσχεσή του ότι δεν θα είχε άλλες απαιτήσεις, επέτρεψε 

στην Πολωνία να καταλάβει το ανατολικό άκρο της Τσεχοσλοβακίας, δηλαδή την 

περιοχή Olsa ή Teschen, βοήθησε την Ουγγαρία να καταλάβει τις νότιες περιοχές 

της Σλοβακίας και ενθάρρυνε την ανεξαρτησία της υπόλοιπης Σλοβακίας. Υπό τον 

έλεγχο της Πράγας παρέμειναν μόνον οι περιοχές της Βοημίας και της Μοραβίας. 

Γι’ αυτό ο πρόεδρος της Τσεχίας και ο υπουργός των εξωτερικών έσπευσαν στο 

Βερολίνο ώστε να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την ανεξαρτησία του εναπομείνα-

ντος τμήματος της Τσεχίας. Όταν έφθασαν στο Βερολίνο στις 15 Μαρτίου 1939, 

πληροφορήθηκαν ότι οι Γερμανοί είχαν αποφασίσει να εισβάλλουν στην Τσεχία την 

επόμενη ημέρα και θα καταλάμβαναν την Πράγα. Ενώ αυτοί επέστρεφαν άπρακτοι 

σιδηροδρομικώς, ο Χίτλερ έσπευσε αεροπορικώς στο Χράντσανι της Πράγας, πριν 

την επιστροφή των Τσέχων στην πατρίδα τους. Ο στρατός της Τσεχίας δεν έφερε 

καμία αντίσταση στην κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς και ένα διάταγμα 

του Χίτλερ ενσωμάτωσε την Βοημία και την Μοραβία στο γερμανικό Ράιχ. Μετά 

λίγες ημέρες, ο υπουργός εξωτερικών του Ράιχ Joachim von. Ribbentrop με ένα 

τελεσίγραφο απαίτησε από την Λιθουανία την επιστροφή της περιοχής Μέμελ 

στη Γερμανία, η οποία είχε παραχωρηθεί στη Λιθουανία το 191937. Ο Τσάμπερλαιν 

όχι μόνο δεν αντέδρασε στις αυθαιρεσίες του Χίτλερ σχετικά με τη διάλυση της 

Τσεχοσλοβακίας, αλλά αρνήθηκε αρχικά να τις σχολιάσει ακόμη και στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. Όμως, η κατακραυγή των Βρετανών ήταν τόσο μεγάλη, που 

σύντομα υποχρεώθηκε να αλλάξει στάση. Αφού προηγουμένως υποχώρησαν σε 

ζητήματα, που ήταν δυνατό να αναχαιτίσουν τον Χίτλερ, εάν έφερναν εγκαίρως 

αντιρρήσεις, o Τσάμπερλαιν και ο Νταλαντιέ δήλωσαν ότι θα αγωνίζονταν για 

την ακεραιότητα της Πολωνίας. Στην πράξη όμως αυτό ήταν αδύνατο να τηρη-

θεί επειδή οι δύο χώρες για να βοηθήσουν ουσιαστικά την Πολωνία, θα έπρεπε 

να ενεργήσουν επίθεση κατά των δυτικών συνόρων της Γερμανίας. Επιπλέον, ο 

Χίτλερ είχε θεωρήσει ότι, η δήλωση υπέρ της ακεραιότητας της Πολωνίας ήταν 

μια μπλόφα των Βρετανών και των Γάλλων, οι οποίοι, μετά την κατάληψη της 

Αλβανίας από τους Ιταλούς, είχαν δώσει παρόμοιες διαβεβαιώσεις στην Ελλάδα 

και στη Ρουμανία, τις οποίες όμως αδυνατούσαν να τηρήσουν38. 

τΟ σYμΦωνΟ τΗσ μOσΧασ τΟ 1939 

Για την ενίσχυση της Δύσης κατά των Ναζί η συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης 

σε μια συμμαχία κρίθηκε απαραίτητη.39 Πράγματι, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ζήτησαν 

από τους Σοβιετικούς να μη βοηθούν πλέον τους Γερμανούς. Όμως, ο Στάλιν 

ήταν ακόμη δυσαρεστημένος, επειδή δεν είχε ενημερωθεί για τη διάσκεψη του 

Μονάχου. Πίστευε δε ότι, η συμμετοχή της Ρωσίας στη διάσκεψη θα μπορούσε 

ενδεχομένως να αναχαιτίσει τον Χίτλερ στο θέμα της Σουδητίας. Επιπλέον, ο 

Στάλιν δεν έδιδε και πολύ βάση στα λόγια των δυτικών, επειδή οι ηγέτες τους 

37 Benz, σελ. 163.
38 Hart, σελ.11-15.
39 Purnell, σελ. 1672-78.
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Π ά ν ω :  Η  σ υ ν θ ή κ η  μ ε τ α ξ ύ 
Σοβιετικής Ένωσης και Γερμανίας 
υπογράφτηκε στη Μόσχα στις 23 
Αυγούστου 1939. Η υπογραφή 
της συμμαχίας ανάμεσα στον 
Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών 
Ribbentrop και τον σοβιετικό 
ομόλογό του Μολότοφ, σύ-
ντομα θα είχε ως πρώτο θύμα 
την Πολωνία. Στη φωτογραφία 
ο υπουργός εξωτερικών της 
Γερμανίας von Ribbentrop με 
τον Στάλιν. 

Κάτω: Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι 
με τη μεσολάβηση του κόμη 
Galeazzo  Ciano είχαν υπο-
γ ρ ά ψ ε ι  μ ι α  σ υ μ μ α χ ί α  σ τ ι ς 
22.5.1939, γνωστή ως Ατσάλινη 
Συμμαχία (Stahlpakt ή Patto di 
Acciao), όμως δεν είχε καθορι-
στεί η ημερομηνία συμμετοχής 
της Ιταλίας στον πόλεμο.

στο Μόναχο είχαν ακολουθήσει μια πολιτική κατευνασμού. Από την πλευρά τους 

οι Βρετανοί και οι Γάλλοι πίστευαν ότι η ΕΣΣΔ και η Γερμανία δεν θα μπορούσαν 

ποτέ να συμφιλιωθούν και να συμμαχήσουν. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 1938 ο 

von Ribbentrop υπέγραψε στο Παρίσι σύμφωνο φιλίας με τους Γάλλους. Τότε, οι 

Βρετανοί αιφνιδιάστηκαν, τον δε Ιανουάριο του 1939, ο Τσάμπερλαιν μετέβη στην 

Ρώμη για να ζητήσει τη μεσολάβηση του Μουσολίνι προς τον Χίτλερ. H επόμενη 

κίνηση της Βρετανίας θα μπορούσε να είναι μια συμμαχία με τους Ρώσους, αλλά 

στη γηραιά Αλβιόνα επικρατούσε η άποψη ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν αδύναμη, 

λόγω των εκκαθαρίσεων που είχε εφαρμόσει ο Στάλιν στο σώμα των αξιωματικών 

και ότι η σοβιετική αεροπορία δεν ήταν σε θέση να αναμετρηθεί με τη γερμανική. 
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Ωστόσο, η βρετανική κοινή γνώμη πίεζε για μια συμμαχία με τους σοβιετικούς, 

επειδή πίστευε ότι, στην περίπτωση υλοποίησής της ο Χίτλερ δεν θα τολμούσε 

να κηρύξει πόλεμο. Έτσι, η βρετανική κυβέρνηση άρχισε να αναζητά τον τρόπο 

για τη σύναψη μιας συμμαχίας με τους Ρώσους, η οποία όμως να μην την έθετε 

σε κίνδυνο. Κεντρική ιδέα της βρετανικής διπλωματίας ήταν η παροχή βοήθειας 

από τους σοβιετικούς, μόνον εάν αυτή απαιτείτο, ή όταν θα ήταν επιθυμητή. Η 

πρόταση αυτή δεν θεωρήθηκε ελκυστική από τους σοβιετικούς. Επιπλέον, ο Στάλιν 

υποπτευόταν ότι η πολιτική των Γάλλων και των Άγγλων αποσκοπούσε στην εν-

θάρρυνση του Χίτλερ για μια επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Επειδή όμως, 

ο Στάλιν επιθυμούσε την καταστροφή των καπιταλιστικών χωρών της Δύσης από 

τον Χίτλερ, αποφάσισε να έλθει σε επαφή με τη Γερμανία. Από την πλευρά του ο 

Χίτλερ, ο οποίος ήθελε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΣΣΔ, όπως αυτό είχε 

πραγματοποιηθεί στο Rapallo της Ιταλίας το 1922, επιθυμούσε να συμμαχήσει με 

τον Στάλιν, αφενός για να εξουδετερώσει τις απειλές από την πλευρά της ανατολι-

κής Ευρώπης και αφετέρου για να διαμελίσει την Πολωνία. Ωστόσο, ο Στάλιν έκρινε 

ότι η συμμαχία Γερμανίας- Ιαπωνίας θα απέβαινε εις βάρος της ΕΣΣΔ. Γι’ αυτό 

αποφάσισε να ενισχύσει τις σχέσεις της Μόσχας με το Βερολίνο. Έτσι, απέλυσε τον 

Λιτβίνωφ και τοποθέτησε τον Βιατσεσλάβ Μολότοφ στη θέση του, ως κομισάριο 

των εξωτερικών. Ο Λιτβίνωφ ήταν για μεγάλο διάστημα ο κυριότερος συνήγο-

ρος της συνεργασίας με τις δυτικές δυνάμεις, για αντίσταση κατά της ναζιστικής 

Γερμανίας. Αντίθετα, ο Μολότοφ είχε τη φήμη ότι προτιμούσε να διαπραγματεύεται 

με δικτάτορες αντί με ελεύθερα δημοκρατικά κράτη. Τον Απρίλιο του 1939, είχαν 

αρχίσει ήδη οι πρώτες επαφές για μια προσέγγιση των Σοβιετικών με τους Ναζί, 

αλλά αυτές έγιναν με εξαιρετική προφύλαξη λόγω της αμοιβαίας καχυποψίας που 

επικρατούσε. Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις Σοβιετικών και 

Βρετανών δεν προχωρούσαν γρήγορα, οι Γερμανοί επιτάχυναν τις προσπάθειές 

τους για προσέγγιση. Ο δε Χίτλερ αποδέχθηκε τις σοβιετικές απαιτήσεις για τα 

βαλτικά κράτη και ο Ribbentrop πέταξε στις 23 Αυγούστου για Μόσχα. Την ίδια 

μέρα, ο σοβιετικός κομισάριος εξωτερικών Μολότοφ και ο Γερμανός υπουργός 

εξωτερικών Ribbentrop, παρουσία του Στάλιν, υπέγραψαν στο Κρεμλίνο σύμφω-

νο μη επιθέσεως, με το οποίο, οι συμβαλλόμενοι αναλάμβαναν την υποχρέωση 

της αποχής από επιθετικές ενέργειες για μια περίοδο δέκα ετών. Με μυστικό δε 

πρωτόκολλο αναγνωριζόταν ότι οι βαλτικές χώρες και η Φινλανδία ανήκαν στη 

σοβιετική σφαίρα επιρροής. Σε περίπτωση διαμελισμού της Πολωνίας ανάμεσα στις 

δύο χώρες, τα σύνορά τους θα ακολουθούσαν τις κοίτες των ποταμών Βιστούλα, 

Νάρεβ και Σαν. Οι Ρώσοι αποκτούσαν ακόμη τη δυνατότητα της κατάληψης της 

ρουμανικής επαρχίας της Βεσσαραβίας (σήμερα Μολδαβία), εάν το επιθυμούσαν. 

Με το μυστικό πρωτόκολλο η Σ. Ένωση αναλάμβανε την προμήθεια πρώτων υλών 

και τροφίμων στη Γερμανία, με αντάλλαγμα την εισαγωγή γερμανικών βιομηχα-

νικών προϊόντων40. 

 Το σύμφωνο που υπεγράφη στη Μόσχα ανάμεσα στη Γερμανία και τους 

40 Dahms, σελ. 22-24.
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Σοβιετικούς άφησε άφωνο ολόκληρο τον κόσμο. Ξαφνικά, οι κομμουνιστές και οι 

ναζί, ενώ ήταν άσπονδοι εχθροί, είχαν γίνει σύμμαχοι. Ο Χίτλερ με το σύμφωνο 

αυτό είχε απαλλαγεί από τον σοβιετικό κίνδυνο, είχε δε αυξήσει τις απαιτήσεις του 

σχετικά με τον πολωνικό διάδρομο. Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε τους Γάλλους να 

κηρύξουν επιστράτευση και να ενισχύσουν με νέες δυνάμεις τη γραμμή Maginot. 

Οι Βρετανοί κινητοποιήθηκαν και άρχισαν να εξοπλίζονται, απογοητεύτηκαν, όμως, 

όταν διαπίστωσαν ότι, δίχως τη βοήθεια των ΗΠΑ ή της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν 

αδύνατον να αντιμετωπίσουν τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι ΗΠΑ το 1939 

ήταν απασχολημένες με την παγκόσμια έκθεση της Νέας Υόρκης. Τα νέα από την 

Ευρώπη ήταν δυσοίωνα, η πλειονότητα όμως των Αμερικανών πίστευε ότι η Ευρώπη 

ήταν πολύ μακριά για να επηρεάσει τη ζωή τους. Η απρόσμενη υπογραφή του συμ-

φώνου της Μόσχας κατέστησε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Χίτλερ δεν μπορούσε 

να κάμει πίσω στο θέμα της Πολωνίας, διότι θα τραυματιζόταν το γόητρό του ενώ 

το κύρος του θα μειωνόταν ανεπανόρθωτα. Εξάλλου, πίστευε ότι η Βρετανία δεν 

θα διακινδύνευε έναν πόλεμο για χάρη της Πολωνίας. Αντίθετα, ο Στάλιν ήταν πε-

πεισμένος ότι το σύμφωνο της Μόσχας θα έστρεφε τον Χίτλερ κατά της Δύσεως. 

Ο διαμελισμός της Πολωνίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις θα προσέφερε στην 

Ρωσία μια εύκολη λύση, για την ανάκτηση των χαμένων εδαφών κατά τον πρώτο 

Παγκόσμιο και τον Ρώσο- πολωνικό πόλεμο και μια ουδέτερη ζώνη, ανάμεσα στην 

ίδια και την Γερμανία. Η ζώνη αυτή θα διευρυνόταν με την κατάληψη των βαλτικών 

κρατών και της Βεσσαραβίας από τη Σοβιετική Ένωση. 

Μετά την κατάληψη εκ μέρους των Γερμανών του τμήματος της Πολωνίας που 

είχε συμφωνηθεί, επακολούθησε η χάραξη νέων συνόρων ανάμεσα στη Ρωσία και 

τη Γερμανία. Η διευθέτηση αυτή θα επέτρεπε στον Χίτλερ να επιτεθεί απερίσπαστος 

κατά της Δύσης με τη βοήθεια των σοβιετικών, αφού δεν υπήρχε πλέον θέμα πολέ-

μου σε δύο μέτωπα. Βεβαίως ο Χίτλερ έσφαλε, όταν πίστεψε ότι, η πληροφορία της 

υπογραφής του συμφώνου μη επιθέσεως ανάμεσα στην Γερμανία και τη Σοβιετική 

Ένωση στη Μόσχα θα εκφόβιζε τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Όταν η 

βρετανική κυβέρνηση πληροφορήθηκε ότι ο J. von Ribbentrop θα επισκεπτόταν 

τη Μόσχα, είχε ήδη φροντίσει για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, είχε λάβει ορισμένα μέτρα στρατιωτικής φύσεως και είχε συντάξει ένα 

σύμφωνο βοηθείας, το οποίον υπεγράφη στις 24.8.1939 από τη Βρετανία και την 

Πολωνία. Ωστόσο, η συνεργασία Βερολίνου, Ρώμης, Τόκιο διαταράχτηκε, μετά 

την υπογραφή του συμφώνου της Μόσχας, επειδή η Ιαπωνία, η οποία πολεμούσε 

κατά των Κινέζων και των Ρώσων, θεώρησε ότι το σύμφωνο αυτό θα την έθετε σε 

κίνδυνο. Έτσι, οι σχέσεις Βερολίνου και Τόκιο πέρασαν μια προσωρινή κρίση41. Από 

την πλευρά του, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας και γαμπρός του Μουσολίνι, 

Galeazzo Ciano, πίστευε ότι με το σύμφωνο της Μόσχας ο Χίτλερ είχε παραβιάσει το 

σύμφωνο που είχε υπογραφεί με τον Μουσολίνι, σύμφωνα με το οποίο, η Γερμανία 

έπρεπε να συμβουλεύεται την Ιταλία σε κάθε της πρωτοβουλία42. 

41 Αmbrose, σελ. 39.
42 Ciano G.: Diario, Roma 1946. 
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ΠΟλωνiα, Ο αδYναμΟσ αντiΠαλΟσ των Γερμανων

Η Πολωνία, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Γερμανίας, μετά την επιστράτευση 

είχε στη διάθεσή της 39 μεραρχίες πεζικού και 11 ταξιαρχίες ιππικού. Επίσης, είχε μια 

τεθωρακισμένη και δύο μηχανοκίνητες μεραρχίες. Διέθετε συνολικά 225 σύγχρονα 

και 80 παλιά τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Η αεροπορία της αποτελείτο από 150 

παλαιού τύπου καταδιωκτικά, 120 βομβαρδιστικά αναγνώρισης, 36 μεσαίου μεγέ-

θους βομβαρδιστικά και 84 αεροσκάφη συνεργασίας με το στρατό. Το ναυτικό είχε 

4 αντιτορπιλικά και 4 υποβρύχια. Ο στρατός της Πολωνίας εν καιρώ ειρήνης διέθετε 

370.000 άνδρες και οι εφεδρείες ανέρχονταν σε 2.800.000 άνδρες. Στην Πολωνία 

υπήρχε η δυαρχία του προέδρου Ignac Moscicki και του αρχιστράτηγου του λαού 

στρατάρχη Edward Rydz- Smigly, ενώ ο υπουργός πολέμου στρατηγός Tadeuz 

Kasprzycki δεν ήταν ενημερωμένος για το τελικό σχέδιο δράσης στην περίπτωση 

κήρυξης πολέμου. Μολονότι, οι Πολωνοί διέθεταν μεγάλες δυνάμεις και θεωρητικά 

τουλάχιστον θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τους Γερμανούς, στην πραγματικότη-

τα ήταν ασυντόνιστοι και η βασική στρατιωτική τους φιλοσοφία και αντίληψη ήταν 

ξεπερασμένες. Οι ελάχιστες μηχανοκίνητες μεραρχίες τους ήταν παλιού τύπου και 

δεν διέθεταν αντιαρματικά και αντιαεροπορικά πυροβόλα. Οι ηγέτες της Πολωνίας 

είχαν βασιστεί στο πολυάριθμο ιππικό της πατρίδας τους και πίστευαν στη δυνα-

τότητα της επελάσεως του ιππικού. Η φιλοσοφία τους ήταν από αυτή την άποψη 

καθυστερημένη κατά 80 χρόνια, αφού το μάταιο των επελάσεων ιππικού είχε απο-

δειχθεί ήδη κατά τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ. Η διατήρηση μεγάλων δυνάμεων 

ιππικού από όλες τις δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με την 

προσδοκία παραβίασης του εχθρικού μετώπου, η οποία ποτέ δεν συνέβη, ήταν η 

μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του στατικού εκείνου πολέμου. Η αδυναμία των Γάλλων 

και περισσότερο των Πολωνών αυξήθηκε από την έλλειψη αεροπορίας, η οποία θα 

ήταν δυνατόν να καλύπτει και να υποστηρίζει το πεζικό τους. Η κατάσταση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι στρατηγοί αμφοτέρων των δυνάμεων πίεζαν για την 

παροχή των κονδυλίων του προϋπολογισμού για να χρησιμοποιηθούν στις ανάγκες 

του στρατού. Η κατάρρευση του γαλλικού και του πολωνικού στρατού κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οφείλεται εν μέρει και στην πεποίθησή τους 

ότι ήταν ανώτεροι των Γερμανών. Οι Γάλλοι ως νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

θεωρούσαν ότι διέθεταν ανώτερες στρατιωτικές γνώσεις. Οι Πολωνοί θεωρούσαν ότι 

είχαν μια ανωτερότητα λόγω της νίκης τους κατά των Ρώσων το 1920. Οι στρατιω-

τικοί αρχηγοί και των δύο κρατών είχαν επιδείξει αλαζονική αυταρέσκεια για τους 

στρατούς τους και τη στρατιωτική τεχνική τους. Ωστόσο, μερικοί νεώτεροι Γάλλοι 

αξιωματικοί, όπως ο Charles de Gaulle, είχαν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για τις 

νέες εξελίξεις της τεχνικής του πολέμου με τη χρήση αρμάτων μάχης43. 

Η ιεραρΧια στΗ Γερμανια τΟυ Χιτλερ

Η απόφαση για την επίθεση της Γερμανίας κατά της Πολωνίας είχε ληφθεί 

προσωπικά από τον Χίτλερ, ο οποίος ως δικτάτωρ του Τρίτου Ράιχ, δεν συμβου-

43 Dahms, σελ.28.
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λευόταν το υπουργικό συμβούλιο ή τη λαϊκή αντιπροσωπεία. Τις παραμονές του 

πολέμου, η εξουσία του Χίτλερ ήταν απόλυτη και οι επιθυμίες του καθοριστικές. 

Δεν εκφραζόταν πλέον στις λαϊκές συγκεντρώσεις, αλλά αντί αυτών απηύθυνε 

δηλώσεις, χρησιμοποιούσε μυστικά διατάγματα, και έδινε απευθείας διαταγές 

και εντολές προς τους στρατιωτικούς. Σύμφωνα με το υφιστάμενο πρωτόκολλο, 

ο Χίτλερ, μετά το 1934, έφερε τον τίτλο του Fuehrer und Reichskanzler (Φύρερ 

και Καγκελάριος του Ράιχ). Η λέξη Φύρερ σημαίνει στα γερμανικά τον καθοδη-

γητή, τον ηγέτη44. Ενώ, ο Χίτλερ απαιτούσε να αποκαλείται Φύρερ, σε διάφορα 

επίσημα κείμενα αναφέρεται και ως ανώτατος διοικητής της Βέρμαχτ (Oberster 

Befehlshaber der Wehrmacht, OBdW). Το δε γκρίζο χιτώνιο με το οποίο ενδύθηκε 

την 1η Σεπτεμβρίου 1939, στόχευε στην είσοδό του στον κόσμο των στρατιωτι-

κών. Εάν οι Γερμανοί στρατηγοί είχαν την ανάγκη, ή όχι από την καθοδήγηση του 

Χίτλερ, που είχε υπηρετήσει στον στρατό της Βαυαρίας με τον βαθμό του δεκανέα, 

είναι θέμα ερμηνείας όμως έχει άμεση σχέση με τον όρκο που έδωσαν οι στρα-

τηγοί στον Χίτλερ, με τον οποίο θα τον υπάκουαν έως το θάνατό τους. Ο Χίτλερ 

είχε συγκεντρώσει στα χέρια του την πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Εκτός 

από την ObdW έλεγχε και την Ανώτατη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων OKW 

(Oberkommando der Wehrmacht), που ήταν το στρατηγικό και συμβουλευτικό 

όργανο. Επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής ήταν ο στρατηγός W. Keitel, ο οποίος 

όμως δεν είχε δικαίωμα να εκδίδει διαταγές. 

Οι εσωτερικές υποθέσεις, και όλα όσα ο Χίτλερ δεν επιθυμούσε να αποφα-

σίσει ανατέθηκαν σε άλλους τιτλούχους όπως οι Reichsfuerer (ο καθοδηγητής 

του Ράιχ), Reichs kommissar (κομισάριος του Ράιχ), Reichsleiter (διευθυντής του 

Ράιχ), Generalbevollmaechtigter (γενικός πληρεξούσιος) και Generalinspektor 

(γενικός επιθεωρητής). Ως εκτελεστικό όργανο του Ράιχ, ορίστηκε στις 30.8.1939, 

ένα υπουργικό συμβούλιο, το οποίο καθόρισε το Συμβούλιο Άμυνας του Ράιχ 

(Reichsverteitigungsrat). Στο συμβούλιο αυτό συμμετείχαν εκτός από τον H. 

Goering, τον οποίο ο Χίτλερ είχε καθορίσει ως διάδοχό του, άλλα πέντε άτομα: ο 

W. Pick, o R. Hess, o W. Keitel, o W. Funk και ο H.H. Lammers. Οι διαφορές αντιλή-

ψεων ανάμεσα στα άτομα αυτά, αποτέλεσαν εμπόδιο στη λήψη και στη χάραξη 

ξεκάθαρων μέτρων. Ένας λόγος για την αποτυχία του Συμβουλίου Άμυνας ήταν 

η επιθυμία του Goering να προβάλλεται συνεχώς από τις θέσεις που κατείχε, 

όπως του Υπουργού Αεροπορίας του Ράιχ και Αρχηγού της Αεροπορίας, του 

πληρεξούσιου για το τεταρτοετές πρόγραμμα, του προέδρου του Ράιχσταγκ, 

του πρωθυπουργού και υπουργού Εσωτερικών της Πρωσίας, του προέδρου των 

Κυνηγών και των Δασοπόνων του Ράιχ, του προέδρου του συμβουλίου έρευνας 

του Ράιχ και του περιστασιακού μεσολαβητή! 

Ο Rudolf Hess διέθετε μικρή επιρροή, ενώ ο γραμματέας του, Martin Bormann, 

ήταν δολοπλόκος και έπλεκε πολλά νήματα, που είχαν σχέση με τις αποφάσεις για 

τους ηγέτες του NSDAP. Αυτός επιδίωξε να τεθεί το κόμμα στην ίδια μοίρα με το 

κράτος. Αποφασιστική στις υποθέσεις του Ράιχ ήταν και η επίδραση του υπουργού 

44 Hofer W.: Der Nationalsozialismus Documente 1933-45, σελ. 35. 



�24 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

προπαγάνδας Joseph Goebbels. Χάρη στις οδηγίες του, η αλήθεια αναμειγνυόταν 

συχνά με το ψεύδος και το πραγματικό με το φανταστικό. Η διαστρεβλωμένη πραγ-

ματικότητα διοχετευόταν με πομπώδη τρόπο στον Τύπο, στο ραδιόφωνο και στα 

κινηματογραφικά έργα. Επίσης και ο φύρερ των SS στο Ράιχ (Reichsfuehrer SS) και 

αρχηγός της γερμανικής αστυνομίας Heinrich Himmler ήταν απρόβλεπτος. Κάτω 

από τις διαταγές του βρίσκονταν τα ανώτατα στελέχη των SS και οι αστυνομικοί 

διοικητές (Polizeifuehrer), καθώς και έξη στρατόπεδα, στα οποία, ήδη το 1939 

υπήρχαν 25.000 κρατούμενοι. Η διοίκηση του ναζιστικού κράτους ήταν υπό την 

εποπτεία του Χίμλερ και άλλων δώδεκα διευθύνσεων. Η σπουδαιότερη διεύθυνση 

ανάμεσα στις δώδεκα ήταν αυτή του Reinhard Heidrich. To ναζιστικό κόμμα NSDAP 

ήταν πανταχού παρών. Τα διάφορα τμήματά του διοικούνταν από άνδρες με καφέ 

στολή, που ήταν γνωστοί ως χρυσοί φασιανοί (Goldfasanen) 45. 

Φαινομενικά, η φασιστική Ιταλία, είχε κοινά χαρακτηριστικά με το Τρίτο Ράιχ. 

Μετά την «πορεία κατά της Ρώμης» ο Μουσολίνι είχε στη διάθεσή του εκτός από 

τους Μελανοχιτώνες και τα παλαιότερα ιδρύματα που δεν είχαν καθαιρεθεί. Τότε, 

η Ιταλία ήταν μοναρχία, και ο βασιλιάς της ήταν αρχηγός του κράτους. Επίσης, 

υπήρχε και ο κλήρος που διέθετε μεγάλη επιρροή. 

εναρΞΗ τΟυ Β΄ ΠαΓκΟσμιΟυ ΠΟλεμΟυ

Στην Ευρώπη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε ως σκοπό την εξα-

σφάλιση των συνόρων της Πολωνίας και την πολιτική αυτοτέλειά της, αλλά την 

εξασφάλιση της θεμελιώδους αρχής, η οποία ίσχυε έως τότε στην Ευρώπη, δηλαδή 

της ισορροπίας των δυνάμεων σύμφωνα με το ισχύον status quo. Η επίθεση του 

Χίτλερ κατά της Πολωνίας δεν ήταν για το Danzig και τον πολωνικό διάδρομο, 

αλλά για την ηγεμονία της Γερμανίας στην Ευρώπη. Αυτή όμως η επιδίωξη του 

Χίτλερ ήταν αντίθετη προς τη βρετανική αρχή, που είναι γνωστή ως «Balance of 

Power»46, χάριν της οποίας οι Βρετανοί ήταν αποφασισμένοι να εμποδίσουν κάθε 

προσπάθεια του Χίτλερ για ηγεμονισμό και επικράτηση στην Ευρώπη. Ωστόσο, 

οι προσπάθειες των δυτικών δυνάμεων να υπερισχύσουν της Γερμανίας δεν καρ-

ποφόρησαν άμεσα, επειδή απέτυχαν να προσεταιριστούν εγκαίρως τη Σοβιετική 

Ένωση κατά της Γερμανίας. Αντίθετα η Γερμανία και η ΕΣΣΔ, το 1938, έσπευσαν να 

υπογράψουν ένα σύμφωνο μη επιθέσεως. Ενώ, ο Χίτλερ είχε προβλέψει σωστά ότι 

οι δυτικές δυνάμεις δεν επρόκειτο να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις 

τους προς την Πολωνία, δεν αντελήφθη ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν θα επέτρε-

παν την επέκταση της Γερμανίας στην ανατολική Ευρώπη και ότι θα επιδίωκαν 

την ανατροπή του ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία, το οποίο εφάρμοζε 

επεκτατική και σοβινιστική εξωτερική πολιτική. Ο Αδόλφος Χίτλερ πίστευε ότι 

ο γερμανικός στρατός έπρεπε να επιτεθεί κατά της Πολωνίας, το αργότερο έως 

την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να την αποκόψει από τους δυτικούς συμμάχους 

της. Έτσι, απαίτησε την αποστολή ενός Πολωνού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ-

που στο Βερολίνο για συζητήσεις. Ο υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας Beck, 

45 Dahms, σελ. 28-29.
46 Gruchmann, σελ. 8.
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Πάνω: Ο πόλεμος άρχισε στην Πολωνία με την παραβί-
αση των συνόρων από τη Γερμανία. Στη φωτογραφία η 
είσοδος γερμανικών πυροβόλων στη Βαρσοβία. 

Κάτω: Η αστραπιαία είσοδος (Blitzkrieg) γερμανικών αρ-
μάτων στην Πολωνία είχε ως αποτέλεσμα την κύκλωση 
και αιχμαλωσία με-
γάλων πολωνικών 
μονάδων. Στην φω-
τογραφία Πολωνοί 
αιχμάλωτοι περι-
φρουρούμενοι από 
Γερμανούς.

ο οποίος είχε υπόψη του τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί της κατάληψης της 

Τσεχοσλοβακίας, αρνήθηκε. Μετά από πιέσεις εκ μέρους του Λονδίνου και των 

Παρισίων, οι Πολωνοί δέχθηκαν να ανανεώσουν τις επαφές με τους Γερμανούς 

δια του πρέσβη τους στο Βερολίνο, ενώ στο μεταξύ ο Πολωνός πρωθυπουργός 

Rytz- Smigly διέταξε γενική επιστράτευση. Επειδή όμως ο πολωνός πρέσβης στο 

Βερολίνο δεν είχε πλήρη εξουσιοδότηση, ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών von 

Ribbentrop θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. 
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Συγχρόνως δε ο Χίτλερ δια του Στρατηγού Keitel διέταξε τον γερμανικό στρατό να 

ενεργήσει επίθεση κατά της Πολωνίας για την πραγματοποίηση του σχεδίου Weiss. 

Εκμεταλλευόμενος δε κάποιες διαδώσεις για πολωνικές επιθέσεις στα σύνορα, οι 

οποίες όμως ήταν ανύπαρκτες, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο Χίτλερ δήλωσε στο 

Ράιχσταγκ ότι οι Γερμανοί θα ανταπέδιδαν αμέσως τα πυρά. Ενώ οι μονάδες της 

Βέρμαχτ είχαν αρχίσει να διέρχονται τα σύνορα Γερμανίας και Πολωνίας από το 

πρωί (04.45 ώρα) της 1ης Σεπτεμβρίου, ο Χίτλερ στην ομιλία του δεν ανέφερε τί-

ποτε για τον αρχόμενο πόλεμο47. Η παρασιώπηση του πολεμικού αυτού γεγονότος 

έγινε για να εξαπατηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία έπρεπε να πιστεύει ότι 

επρόκειτο για μια απλή αστυνομική επιχείρηση. Η αντίδραση της Δύσης κατά της 

γερμανικής επίθεσης στην Πολωνία εκδηλώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. Οι πρέσβεις 

της Βρετανίας και της Γαλλίας απαίτησαν από τον Ribbentrop την απόσυρση των 

γερμανικών δυνάμεων από το πολωνικό έδαφος, εντός τριών ωρών. Αλλά το τε-

λεσίγραφό τους παρέμεινε αναπάντητο, έτσι τέθηκε σε ισχύ η κήρυξη πολέμου 

των Βρετανών και των Γάλλων κατά της Γερμανίας48. Όταν οι ένοπλες δυνάμεις της 

Γερμανίας ενεργούσαν επίθεση κατά της Πολωνίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, 

είχε ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση, η οποία σε 30 μήνες εξελίχθηκε σε παγκόσμια 

σύρραξη49. Δύο μέρες μετά τη γερμανική επίθεση κατά των Πολωνών, η απόφα-

ση της Βρετανίας και της Γαλλίας για κήρυξη πολέμου κατά της Γερμανίας, είχε 

προσδώσει στη σύρραξη αυτή μια πανευρωπαϊκή διάσταση, η οποία επεκτάθηκε 

περισσότερο ακόμη με την επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος τον Οκτώβριο 

του 1940 και την επίθεση της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης το 1941. 

Οι επιχειρήσεις των Ιαπώνων κατά των κτήσεων των ΗΠΑ στη Χαβάη, στη ΝΑ 

Ασία και στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και η κήρυξη πολέμου των δυνάμεων του 

Άξονα κατά των ΗΠΑ το 1941, εξάπλωσαν τον πόλεμο σε ολόκληρο τον κόσμο50. 

Ο Χίτλερ που δεν μπορούσε να βάλει φραγμούς στις παράλογες απαιτήσεις του, 

εφαρμόζοντας διαδοχικούς εκβιασμούς, έφθασε στο χείλος της αβύσσου. Παρά τη 

θεωρητική ισχύ της Βέρμαχτ, το σύμφωνο κατά της Κομμιντέρν, τη συμμαχία με 

την Ιταλία, το σύμφωνο με τη Μόσχα και την πίεση κατά της δημοκρατικής δύσης, 

η Βρετανία και η Γαλλία, όπως προαναφέραμε, αποφάσισαν τότε να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους έναντι της Πολωνίας, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της 

Γερμανίας51. Η αλαζονεία και η ακατάσχετη δημαγωγία του Χίτλερ είχαν δράσει 

καταλυτικά στον γερμανικό λαό. Ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που επικρατούσε 

εκείνη την περίοδο στη Γερμανία είναι η απαράδεκτη στάση των Γερμανών βου-

λευτών σε μια έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. 

εΠιλΟΓΟσ 

Μετά τη συμφωνία της Μόσχας το 1939 ανάμεσα στη Γερμανία και την ΕΣΣΔ, 

στην Ευρώπη διαμορφώθηκε μια νέα πολιτική και στρατιωτική κατάσταση, η 

47 Hart, σελ. 19-20. 
48 Gruchmann, σελ. 7-24.
49 Gruchmann, σελ. 7.
50 Αmbrose, σελ. 41.
51 Dahms, σελ. 26.



�2�ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΙΤΙΑ, ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

οποία για ένα διάστημα, υπήρξε πολύ δυσμενής για τη Γαλλία και τη Βρετανία. 

Μετά τη γερμανική κατάληψη των πολεμικών εργοστασίων της Τσεχοσλοβακίας, 

η εγγύηση των δύο συμμάχων για την εδαφική ακεραιότητα της Πολωνίας, δεν 

είχε περιεχόμενο, και απέδειξε την ανικανότητα και των δύο να αντιληφθούν ότι 

δίχως μια μεγάλη συμμαχία με την ΕΣΣΔ, θα υποχρεώνονταν να αντιμετωπίσουν 

τον Χίτλερ κάτω από αντίξοες συνθήκες.52 Αλλά και από στρατηγική άποψη ήταν 

φανερό ότι τίποτε άλλο εκτός από την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης δεν 

θα ήταν δυνατό να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην 

δυτική Ευρώπη και τη Γερμανία, όταν μάλιστα οι επικρατούσες συνθήκες καθι-

στούσαν εφικτή τη δημιουργία μιας συμμαχίας με τη Σοβιετική Ένωση. Σκοπός 

του Χίτλερ ήταν η επέκταση των συνόρων της Γερμανίας προκειμένου να συμπε-

ριληφθούν όλα τα εδάφη, στα οποία ζούσαν ομοεθνείς των Γερμανών. Κατά τη 

διάρκεια δε της διεργασίας, ο Γερμανός δικτάτωρ σκόπευε να εξοντώσει τους 

βασικούς εχθρούς της Γερμανίας, οι οποίοι κατά την άποψή του ήταν οι Εβραίοι 

και οι σοβιετικοί κομμουνιστές.. Ο Χίτλερ δεν επιθυμούσε να δημιουργήσει απλά 

μια μεγάλη Γερμανία αλλά τη μέγιστη Γερμανία, η οποία θα συμπεριλάμβανε όλους 

τους Γερμανούς που ζούσαν στην Ευρώπη από το Ρήνο έως τον Βόλγα53. Ωστόσο, 

ο Χίτλερ δεν πολέμησε τον κομμουνισμό όπως ισχυριζόταν. Αντίθετα, βοήθησε 

στην εξάπλωσή του προς τη Δύση, αφού τελικά παραδόθηκαν στους κομμουνιστές 

η ανατολική Γερμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία, η 

Ρουμανία και οι βαλτικές χώρες. Όταν ο Χίτλερ εισέβαλε στη Ρωσία το 1941, δεν 

το επιχείρησε επειδή πίστευε ότι η Ευρώπη κινδύνευε από τον κομμουνισμό. Απλά 

θεώρησε ότι η Ρωσία των μπολσεβίκων ήταν αδύναμη και ότι προσφερόταν ως 

θύμα. Μολονότι καμιά παράταξη δεν υπερτερούσε αισθητά των αντιπάλων της, 

αυτό που έκρινε την έναρξη του πολέμου δεν ήταν οι αποφάσεις των Γερμανών 

στρατηγών αλλά ο ίδιος ο Χίτλερ. Παλιοί συνεργάτες του Χίτλερ, όπως ο Schacht54 

και o von Papen55 αναφέρουν στα απομνημονεύματά τους, ότι αυτός ήταν ο απο-

κλειστικός υπεύθυνος για την έναρξη του πολέμου. Από την αρχή, ο Χίτλερ είχε 

αποφασίσει να επαναλάβει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σύμφωνα με την 

άποψή του με ορθότερο τρόπο! 

 Το σχέδιο του Χίτλερ για την κατάκτηση και τη λεηλασία της Ευρώπης, κατά τα 

πρότυπα του Ναπολέοντα, και την ανάδειξη της Γερμανίας σε παγκόσμια δύναμη 

ήταν ανέφικτο. Δεν διέφερε δε από ένα παιδικό όνειρο, που το συνέλαβε ο Χίτλερ 

μαζί με τους συνεργάτες του. Η ελπίδα του Χίτλερ ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν θα 

είχαν διάθεση να πολεμήσουν αρχικά μόνον επαληθεύτηκε. Όμως ο πόλεμος που 

ξέσπασε και εξελίχτηκε αργότερα σε μια παγκόσμια σύρραξη έγινε άσκοπα. Στην 

αρχή, για μια διάρκεια έξη χρόνων (1933-39), η Δύση προσπάθησε να ικανοποι-

ήσει τις παράλογες απαιτήσεις του Χίτλερ, ενώ στα επόμενα έξη χρόνια (1939-

45) πολέμησε για να τον εξοντώσει. Το αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου 

52 Ferguson, σελ. 313. 
53 Ferguson, σελ. 314-15.
54 Schacht H., 76 Jahre meines Lebens, Bad Woerishofen 1953.
55 von Papen F., , Muenchen 1952. 
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Πολέμου δεν ήταν η κυριαρχία της Βρετανίας και της Γαλλίας αλλά η ανάδειξη 

των ΗΠΑ σε παγκόσμια κυρίαρχη δύναμη. Ο Τσόρτσιλ είχε δίκιο όταν υποστήριζε 

ότι οι Γερμανοί είχαν απλά αποκτήσει μεγαλύτερο αριθμό αεροσκαφών από τη 

Βρετανία, ενώ οι Βρετανοί αναλυτές είχαν λανθασμένα υπερεκτιμήσει τη δυνατό-

τητα της Luftwaffe να επιφέρει μεγάλες απώλειες στον πληθυσμό του Λονδίνου. 

Αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα, διότι η βρετανική κυβέρνηση για ένα διάστημα 

υπερεκτίμησε τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε ο Χίτλερ και η Γερμανία το 1938. Η 

Βρετανία, αντί της πολιτικής του συμβιβασμού, θα έπρεπε να κηρύξει τον πόλεμο 

κατά της Γερμανίας πριν την κατάληψη της Πολωνίας. Από αυτή την άποψη είναι 

αξιοκατάκριτη η βραδυπορία του βρετανικού Επιτελείου της Αεροπορίας, το οποίο 

αντί να χρησιμοποιήσει τα βομβαρδιστικά κατά των γερμανικών στρατηγικών 

στόχων τον Σεπτέμβριο του 1939, τα χρησιμοποίησε για τη ρίψη προπαγανδι-

στικών φυλλαδίων, με το δικαιολογητικό ότι ο βομβαρδισμός της Γερμανίας θα 

ήταν δαπανηρός! Μόλις όμως ο Τσόρτσιλ έγινε πρωθυπουργός διέταξε την RAF 

να ετοιμαστεί για επιδρομές κατά της Γερμανίας. Οι στόχοι που επελέγησαν τότε 

Αριστερά: Κατά τη διάρκεια του βομβαρ-
δισμού της Δρέσδης από Άγγλους και 
Αμερικανούς,υπολογίζεται ότι σκοτώ-
θηκαν πάνω από 70.000 άτομα. Στη φω-
τογραφία αμερικανικά βομβαρδιστικά 
ρίχνουν βόμβες κατά της πόλεως. 

Δεξιά: Στην αρχή του πολέμου η Βρετανική 
αεροπορία επέδειξε ολιγωρία και δεν απο-
φάσιζε να βομβαρδίσει γερμανικούς στόχους, όταν όμως έγινε πρωθυπουργός ο W. 
Churchill, διέταξε την RAF να ετοιμαστεί. Στη φωτογραφία αμερικανικά βομβαρδι-
στικά βομβαρδίζουν επιτυχώς το γερμανικό λιμάνι του Κίελου (Kiel). 
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δεν ήταν τα εργοστάσια αλλά οι εργάτες που κατοικούσαν γύρω από αυτά. Σε μια 

ομιλία του στις 30 Οκτωβρίου 1940 ο Τσόρτσιλ είχε πει ότι ο πληθυσμός γύρω από 

τους στόχους έπρεπε να νοιώσει το βάρος του πολέμου. Οι στρατηγικοί βομβαρδι-

σμοί των Αμερικανών είχαν και αυτοί ως στόχο τις εχθρικές πόλεις. Έτσι τον Ιούλιο 

του 1943 η πόλη του Αμβούργου καταστράφηκε κατά τα 3/4 και 45.000 πολίτες 

βρήκαν το θάνατο από τις βρετανικές βόμβες. Τον Φεβρουάριο του 1945 η πόλη 

της Δρέσδης καταστράφηκε από τα βρετανικά και αμερικάνικα βομβαρδιστικά, 

ενώ οι Αμερικανοί χρησιμοποιώντας την ατομική βόμβα κατέστρεψαν το 1945 το 

Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα56. 

Μολονότι συνηθίζεται οι ιστορικοί να διατυπώνουν συμπεράσματα μετά το τέλος 

κάθε πολέμου, στην περίπτωση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θεωρείται ότι ο πόλε-

μος αυτός δεν τελείωσε το 1945 αλλά πολύ αργότερα, όταν δηλαδή κατέρρευσε η 

Σοβιετική Ένωση, λόγω της ανικανότητάς της να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκο-

λίες που προκάλεσε η σοβιετική πολιτική για τους ξέφρενους εξοπλισμούς. Επίσης, 

υπάρχει και ο ισχυρισμός ότι πόλεμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση ούτε έληξε 

ούτε και θα λήξει αφου η μεν Ρωσία προσπαθεί να ανακτήσει την τσαρική της δόξα, 

χρησιμοποιώντας ακόμη και τα σύμβολά της, ενώ η Κίνα εκ των πραγμάτων στοχεύει 

στην οικονομική της εξάπλωση και υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Δύσης. 
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΙΜΑΣ»)

υπήρξε ένα επιτυ-

διάρκεια του 2ου

ανώτατη γερμα-

Ελλάδα και 

πραγματικός 

πείσουν 

«άκρως 

συμμαχικά 

αξι-

της 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Δημοσθένης Λαμπρινάκης
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Ο σΧΕΔΙΑΣΜOΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛAΝΗΣΗΣ 

1942, η Επιχείρηση «ΠΥΡΣΟΣ» (Operation “TORCH” 

- απόβαση των Συμμάχων στην ΒΔ Αφρική) είναι επικεί-

μενη και ο θρίαμβος των Συμμάχων στη Βόρεια Αφρική 

ολοκληρώνεται. Το επόμενο βήμα του πολέμου στο 

Θέατρο Επιχειρήσεων (ΘΕ) της Μεσογείου, ο έλεγχος 

της Σικελίας, ο οποίος θα εξασφαλίσει την ελεύθερη 

ναυσιπλοΐα των Συμμάχων και θα επιτρέψει την εισβο-

λή στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έτσι, η Σικελία αποτελεί 

τον ευνόητο επόμενο στρατηγικό ΑΝΣΚ. Οι Γερμανοί 

επιτελείς, φυσικά, αντιλαμβάνονταν το ίδιο1. Όμως, μια 

συγκέντρωση συμμαχικών στρατευμάτων2 για την εισβο-

λή αυτή θα εντοπιζόταν αμέσως, διότι σίγουρα δεν θα 

μπορούσε να κρυφτεί. Οι Γερμανοί θα αντιλαμβάνονταν 

την επικείμενη μεγάλης κλίμακας επιθετική ενέργεια. 

Αλλά, εάν οι Σύμμαχοι κατόρθωναν να παραπλανήσουν 

τους Γερμανούς για το πού κατευθυνόταν η επίθεση, οι Γερμανοί θα διέ-

σπειραν τις δυνάμεις τους ή τουλάχιστον θα διοχέτευαν κάποια σοβαρά 

τμήματα αυτών στους παραπλανητικούς ΑΝΣΚ, γεγονός που θα διευκόλυνε 

την επιτυχία της εισβολής. 

Αρκετούς μήνες πριν, ο Υποσμηναγός Τσαρλς Σόλμοντλυ του Τμήματος Β1 

της Αγγλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών («ΜΙ-5»), είχε προτείνει τη ρίψη ενός 

νεκρού άνδρα, δεμένου σε ένα ατελώς ανοιγμένο αλεξίπτωτο στη Γαλλία, μαζί 

με μια συσκευή ασυρμάτου, ώστε να τον βρουν οι Γερμανοί. Η κεντρική ιδέα 

ήταν να νομίσουν οι Γερμανοί ότι οι Σύμμαχοι δεν γνώριζαν ότι έπεσε στα 

χέρια των Γερμανών ο ασύρματος και οι χειριστές προσποιούμενοι ότι ήταν 

πράκτορες να τους τροφοδοτήσουν έτσι με παραπλανητικές πληροφορίες. Η 

ιδέα αυτή απερρίφθη σαν μη εφικτή. Όμως, η ίδια επανήλθε αργότερα στην 

Επιτροπή ΧΧ, την ολιγομελή διακλαδική ομάδα πληροφοριών που ήταν υπεύ-

θυνη για τους διπλούς πράκτορες. Ο Σόλμοντλυ ήταν μέλος της Επιτροπής ΧΧ, 

όπως ήταν και ο Αντιπλοίαρχος Όουεν Μόνταγκιου, αξιωματικός πληροφοριών 

του Βασιλικού Ναυτικού. 

Ο Μόνταγκιου και ο Σόλμοντλυ βελτίωσαν την προηγούμενη ιδέα ώστε ν’ 

αποτελέσει ένα πραγματοποιήσιμο σχέδιο, χρησιμοποιώντας έγγραφα αντί 

ασυρμάτου. Η Επιτροπή σκέφτηκε να βάλει τα έγγραφα σε σωρό στρατιω-

τικού με αλεξίπτωτο που δεν άνοιξε πλήρως. Όμως, οι Γερμανοί γνώριζαν 

πολύ καλά ότι οι Σύμμαχοι δεν θα έστελναν ευαίσθητα έγγραφα πάνω από 

περιοχή που κατέχει ο εχθρός κι έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σωρό 

θύματος αεροπορικού ατυχήματος στη θάλασσα. Αυτό βοηθούσε στο να 

εξηγηθεί ο από μέρες θάνατος του ανδρός, αλλά και το πώς αυτός μετέφερε 

1 Ο ίδιος ο Ουϊνστον Τσώρτσιλ είχε σχολιάσει: «Ο καθένας, πλην ίσως κάποιου ηλιθίου, είχε αντιληφθεί 
ότι θα ήταν η Σικελία (ο επόμενος στόχος)». 

2 Ονομάσθηκε Επιχείρηση «ΣΤΙΒΑΡΟΣ» (Operation “HUSKY”). 

Ο τάφος του 
«Τχη Μάρτιν» 

στη Χουέλβα της 
Ισπανίας 
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απόρρητα έγγραφα. Η σωρός θα εκβραζόταν στην Ισπανία, όπου η τυπικά ου-

δέτερη κυβέρνηση ήταν γνωστό ότι συνεργαζόταν με τη γερμανική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (“Abwehr”). Οι Βρετανοί ήταν σίγουροι ότι οι Ισπανικές αρχές 

θα έψαχναν το σώμα και ότι θα επέτρεπαν στους Γερμανούς πράκτορες να 

εξετάσουν όλα όσα βρεθούν πάνω του. Ο Μόνταγκιου έδωσε στην επιχείρηση 

την κωδική ονομασία «ΚΙΜΑΣ» (“MINCEMEAT”). 

ΠΡΟΗΓΟYΜΕΝΑ ΠΑΡOΜΟΙΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚA 

Η μέθοδος τοποθέτησης 

εγγράφων σε πτώμα δεν ήταν 

καινούρια. Δύο γεγονότα που 

προηγήθηκαν μας δείχνουν ότι 

ο Μόνταγκιου τη γνώριζε. Το 

ένα συνέβη πριν από τη μάχη 

της Άλ-Αμ Χάλφα, στη Βόρεια 

Αφρική τον Αύγουστο του 

1942. Ένα πτώμα τοποθετήθη-

κε μέσα σ’ ένα κατεστραμμένο 

όχημα αναγνωρίσεως εντός 

ναρκοπεδίου, στο μέτωπο της 

γερμανικής 90ης ελαφράς μεραρχίας. Πάνω στο πτώμα βρέθηκε χάρτης με 

τις θέσεις ανύπαρκτων βρετανικών ναρκοπεδίων. Οι 

Γερμανοί παραπλανήθηκαν και τα τεθωρακισμένα του 

Ρόμμελ οδηγήθηκαν μέσα σε περιοχές μαλακής άμμου 

όπου και τελμάτωσαν. 

Το δεύτερο γεγονός δεν μπορεί βέβαια να ονομασθεί 

παραπλάνηση, αλλά μάλλον μπορούμε να πούμε ότι “τη 

γλύτωσαν παρά τρίχα”. Τον Σεπτέμβριο του 1942, ένα 

υδροπλάνο τύπου «Καταλίνα» συνετρίβει στ’ ανοικτά 

του Καδίθ της Ισπανίας, μεταφέροντας τον οικονομικό 

Υπολοχαγό Τζέϊμς Χάντεν Τέρνερ, με αποστολή ταχυδρό-

μου. Μετέφερε επιστολή του Στρατηγού Μαρκ Κλάρκ 

προς τον Κυβερνήτη του Γιβραλτάρ, η οποία ονομάτιζε 

Γάλλους πράκτορες στη Βόρεια Αφρική κι έδιδε τις ημερομηνίες των αποβά-

σεων του «ΠΥΡΣΟΥ» (σαν 4 Νοεμβρίου 1942 ενώ αυτή πραγματοποιήθηκε στις 

8 Νοεμβρίου). Η σωρός του Τέρνερ εξεβράσθη στην ακτή κοντά στην Ταρίφα 

και την περισυνέλεξαν οι ισπανικές Αρχές. Όταν η σωρός επεστράφη στους 

Βρετανούς, η επιστολή ήταν ακόμη πάνω στον νεκρό και οι τεχνικοί ήταν 

κατηγορηματικοί στο ότι ποτέ δεν ανοίχθηκε. Οι Γερμανοί είχαν τα μέσα να 

διαβάσουν την επιστολή δίχως ν’ ανοίξουν τον φάκελο, αλλά και αν το έκαναν, 

προφανώς απεφάσισαν ότι αυτή είχε «φυτευτεί» επίτηδες και οι πληροφορίες 

που περιείχε ήταν πλασματικές, γι’ αυτό και τις αγνόησαν. 

Υδροπλάνο Catalina  
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Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΑΡΤΙΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 

Με τη βοήθεια του διάσημου παθολόγου σερ Μπερνάρ Σπίλσμπουρυ, ο 

Μόνταγκιου και η ομάδα του κατέληξαν στο τι είδους σωρό χρειάζονταν: έναν 

άνδρα που θα έμοιαζε να έχει χάσει τη ζωή του στη θάλασσα από υποθερμία 

και πνιγμό και κατόπιν εξεβράσθη στην ακτή μετά από μερικές μέρες. Όμως, 

το να βρεθεί κατάλληλο πτώμα φαινόταν σχεδόν αδύνατο, καθώς οι έρευνες 

θα προκαλούσαν συζητήσεις. Όμως, κάτω από αθόρυβη πίεση, ο Μπέντλεϋ 

Πέρτσις, ιατροδικαστής του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Πάνκρας του 

Λονδίνου, κατάφερε να πάρει στα χέρια του τη σωρό ενός 34χρονου άνδρα, 

με τον όρο ότι η πραγματική του ταυτότητα δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ. Ο 

άνδρας είχε πεθάνει από πνευμονία προκληθείσα από κατάποση ποντικο-

φάρμακου. Έτσι, υπήρχαν υγρά στους πνεύμονές του, που μπορούσαν να 

ξεγελάσουν ότι είχαν προκληθεί από θάνατο στη θάλασσα - πλην ίσως κάποιο 

παθολόγο με τις γνώσεις του σερ Μπερνάρ, ο οποίος όμως τους διαβεβαίωσε 

ότι δεν υπήρχε τέτοιος στην Ισπανία. 

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία του «μύθου»: μιας πλαστής ταυτό-

τητας για τον νεκρό άνδρα. Δημιούργησαν τον «Ταγματάρχη Ουϊλιαμ Μάρτιν 

των Βασιλικών Πεζοναυτών», γεννημένο το 1907 στο Κάρντιφ της Ουαλίας και 

τοποθετημένο στο Στρατηγείο Διακλαδικών Επιχειρήσεων. Σαν Πεζοναύτης, 

ο Ταγματάρχης Μάρτιν υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ναυαρχείου και η όλη 

επίσημη διερεύνηση του θανάτου του και η σχετική αλληλογραφία θα διεκ-

περαιωνόταν από τον Κλάδο Πληροφοριών του Ναυτικού. Οι διαδικασίες του 

Στρατού ήταν διαφορετικές και τα πάντα θα ελέγχονταν λεπτομερώς. Επίσης, 

θα μπορούσαν να του φορέσουν στολή μάχης του Στρατού («μπατλ-ντρες», 

που χορηγούνταν έτοιμες) και όχι στολή ναυτικού 3. Ο βαθμός του Ταγματάρχη 

ήταν αρκετά υψηλός ώστε να του εμπιστευθούν έγγραφα αναλόγου ευαισθη-

σίας, αλλά όχι τόσο σημαντικός ώστε να τον γνωρίζουν πολλοί. Το όνομα 

«Μάρτιν» επελέγη διότι υπήρχαν αρκετοί Μάρτιν περίπου του αυτού βαθμού 

στους πεζοναύτες. 

Για το χτίσιμο του μύθου βρήκαν και μια μνηστή με το όνομα Παμ. Ο 

Ταγματάρχης Μάρτιν έφερε φωτογραφία της «Παμ» (στην πραγματικότητα μιας 

υπαλλήλου του ΜΙ - 5), δύο ερωτικά γράμματα και μια απόδειξη πληρωμής 

κοσμηματοπωλείου για ένα δακτυλίδι αρραβώνων. Είχε, επίσης, και ένα γράμμα 

από τον πατέρα του όλο πατριωτισμό, μια επιστολή του οικογενειακού τους 

δικηγόρου και μια επιστολή της Τράπεζας Λόυντς που απαιτούσε πληρωμές 

ακάλυπτων λογαριασμών ύψους £79, 19 σελινιών και 2 πεννών. Υπήρχαν 

αποκόμματα εισιτηρίων του θεάτρου του Λονδίνου, εισιτήρια λεωφορείων, 

ένας λογαριασμός για διαμονή τεσσάρων ημερών στη Λέσχη Αξιωματικών 

Ναυτικού και Στρατού και μια απόδειξη των καταστημάτων Γκήβς & Χόουκς 

για ένα καινούργιο πουκάμισο4. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν πάνω σε αυθεντικό 

3 Οι στολές του Ναυτικού ράβονταν στα μέτρα του κάθε αξιωματικού στα ραφεία Γκήβς & Χόουκς του 
Σάβιλ Ρω, αλλά δεν ήταν δυνατόν να καλέσουν τον ράφτη του Γκήβς να πάρει τα μέτρα του πτώματος. 

4 Τούτο ήταν λάθος: ήταν απόδειξη τοις μετρητοίς, ενώ οι αξιωματικοί δεν πλήρωναν ποτέ τον Γκηβς με 



�34 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

χαρτί κατά περίπτωση. Οι ημερομηνίες των αποκομμάτων των εισιτηρίων και 

της αποδείξεως διαμονής έδειχναν ότι ο Ταγματάρχης Μάρτιν αναχώρησε από 

το Λονδίνο στις 24 Απριλίου. Εφόσον το σώμα του ανακαλυπτόταν στην ακτή 

γύρω στις 30 Απριλίου, δηλαδή μετά από αρκετές ημέρες στη θάλασσα, τότε 

θα πρέπει να είχε ταξιδέψει αεροπορικώς από την Αγγλία και να είχε πέσει 

στη θάλασσα. 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ταυτόχρονα φτιάχτηκαν και τα πλαστά υπηρεσιακά έγγραφα που θα μετέ-

φερε. Ο Μόνταγκιου με την ομάδα του επέμεναν ότι αυτά θα έπρεπε να είναι 

ανώτατου επιπέδου, για να μειωθούν οι αμφιβολίες της πλαστογραφίας. 

Το κυριότερο έγγραφο ήταν μια προσωπική επιστολή του «Άρτσι Νύε» 

(Αντιστράτηγου σερ Άρτσιμπαλντ Νύε, Υπαρχηγού του Αυτοκρατορικού 

Γενικού Επιτελείου) προς τον «Αγαπητό Άλεξ» (Στρατηγό σερ Χάρολντ 

Αλεξάντερ, διοικητή της 18ης Ομάδος Στρατιών σε Αλγερία και Τυνησία). Η 

επιστολή κάλυπτε «ευαίσθητα» θέματα, όπως την (ανεπιθύμητη) απονομή των 

μεταλλίων Πορφυράς Καρδιάς5 από τις ΗΠΑ σε Βρετανούς στρατιωτικούς που 

υπηρετούσαν μαζί τους και την ανάθεση καθηκόντων νέου διοικητού στην 

Ταξιαρχία Φρουρών. Αυτό θα εξηγούσε το γιατί μεταφέρονταν με αγγελιοφόρο 

και δεν είχε αποσταλεί μέσω του συστήματος της λοιπής αλληλογραφίας. Για 

το συγκεκριμένο θέμα των Συμμαχικών σχεδίων στη Μεσόγειο, η επιστολή 

αναφερόταν στην Επιχείρηση «ΣΤΙΒΑΡΟΣ» σαν την απόβαση στην Ελλάδα από 

στρατεύματα που βρίσκονταν στην Αίγυπτο και τη Λιβύη υπό τις διαταγές 

του Στρατηγού Ουίλσον. Μνημονεύονταν δε και δύο από τις ακτές αποβάσε-

ως και κάποιες από τις μονάδες που θα λάμβαναν μέρος. («ΣΤΙΒΑΡΟΣ» ήταν 

στην πραγματικότητα η επιχείρηση κατά της Σικελίας). Η επιστολή μνημόνευε 

επίσης τον σχεδιασμό μιας δεύτερης επίθεσης, την Επιχείρηση «ΚΟΛΑΣΗ», για 

την οποία ο κρυφός στόχος θα ήταν η Σικελία. Αυτό σήμαινε ότι οι δυνάμεις 

του Αλεξάντερ στην Τυνησία θα εισέβαλαν στη Σαρδηνία, τον μόνο λογικό 

στόχο που απέμενε. Ο «Άρτσι» πρόσθετε ότι «έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία 

να τους κάνουμε (τους Γερμανούς) να νομίσουν ότι έχουμε στόχο τη Σικελία». 

Η επιστολή συνετάχθη από τον ίδιο τον σερ Άρτσιμπαλ. 

Υπήρχε επίσης μια συστατική επιστολή για τον Ταγματάρχη Μάρτιν, από 

τον διοικητή «του», τον Ναύαρχο Μαουντμπάτεν, προς τον Ναύαρχο Κάνιγκαμ, 

Διοικητή των Συμμαχικών Ναυτικών Δυνάμεων Μεσογείου. Η επιστολή αυτή 

περιελάμβανε κι ένα άνοστο αστείο που έκανε λογοπαίγνιο με τη λέξη «σαρ-

δέλες»6, το οποίο περιέλαβε ο Μόνταγκιου ελπίζοντας ότι οι Γερμανοί θα το 

έβλεπαν σαν αναφορά στην σχεδιαζόμενη εισβολή στη Σαρδηνία. 

Οι Γερμανοί (και οι Ισπανοί φίλοι τους) δεν είχαν προφανώς αντιληφθεί το 

μετρητά. Όμως, οι Γερμανοί δεν το αντελήφθησαν. 
5 The Purple Heart: Το μετάλλιο της «Πορφυρής Καρδιάς» θεσπίστηκε από τον Στρατηγό Γεώργιο Ουάσιγκτον 

στο Νιούμποργκ Νέας Υόρκης, 7 Αυγούστου 1782, στη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης. 
6 Στην Αγγλική: sardines - Sardinia. 
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γράμμα στην τσέπη του Υπολοχαγού Τέρνερ, γι’ αυτό η ομάδα Μόνταγκιου 

απεφάσισε να βάλει τα έγγραφα σε χαρτοφύλακα που δεν ήταν δυνατόν ν’ 

αγνοηθεί. Για τη δικαιολόγηση της μεταφοράς εγγράφων με χαρτοφύλακα, 

δόθηκαν στον «Ταγματάρχη Μάρτιν» δύο αντίγραφα του επισήμου πρωτοτύ-

που του εγχειριδίου «Περί Διακλαδικών Επιχειρήσεων» του Χίλαρυ Σώντερς 

και μια επιστολή του Μαουντμπάντεν προς τον Στρατηγό Αϊζενχάουερ, με 

την οποία του ζητούσε τη σύνταξη σύντομου προλόγου για την Αμερικανική 

έκδοση του εγχειριδίου. 

Ήταν επίσης απαραίτητο να εξασφαλίσουν ότι σώμα και χαρτοφύλακας με 

τα έγγραφα θα ήταν αναπόσπαστα ώστε να βρεθούν μαζί. Στην αρχή η ομάδα 

σκέφτηκε να σφηνωθεί ο χαρτοφύλακας στο χέρι του πτώματος με τη βοήθεια 

της νεκρικής ακαμψίας. Αλλά η ακαμψία ήταν πολύ πιθανό να χαλαρώσει και 

ο χαρτοφύλακας να χαθεί. Έτσι, εξόπλισαν τον Ταγματάρχη Μάρτιν με χειρο-

πέδες με εσωτερική δερμάτινη κάλυψη, όπως αυτές που χρησιμοποιούσαν οι 

αγγελιοφόροι τραπεζών ή κοσμηματοπωλών για να εξασφαλιστούν από κλο-

πές. Οι Βρετανοί Αξιωματικοί αγγελιαφόροι δεν χρησιμοποιούσαν χειροπέδες, 

αλλά οι Γερμανοί δεν το γνώριζαν. Τέλος, επειδή δεν έμοιαζε αληθινό το ότι 

ο Ταγματάρχης θα κρατούσε τον χαρτοφύλακα δεμένο στον καρπό του καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μακράς πτήσεως, γι’ αυτό και η αλυσίδα περάστηκε μέσα 

από τη ζωστήρα του χιτωνίου του. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ο Ταγματάρχης Μάρτιν, με τη στολή μάχης των Βασιλικών Πεζοναυτών, 

τοποθετήθηκε μέσα σε ένα ατσάλινο κιβώτιο. Το κιβώτιο γέμισε με ξηρό πάγο 

και σφραγίσθηκε. Όταν ο ξηρός πάγος έλιωσε, γέμισε το κιβώτιο με διοξείδιο 

του άνθρακα που έδιωξε κάθε ίχνος οξυγόνου κι έτσι το πτώμα διατηρήθηκε 

δίχως ψύξη. Οι Σόλμοντλυ και Μόνταγκιου μετέφεραν το κιβώτιο στο Χόλυ 

Λόχ της Σκωτίας, όπου φορτώθηκε στο Βρετανικό υποβρύχιο «ΣΕΡΑΠΦ» 

(HMS SERAPH). Ο κυβερνήτης του «SERAPH», Υποπλοίαρχος Μπιλ Τζιούελ και 

το πλήρωμα είχαν προηγούμενες εμπειρίες ειδικών επιχειρήσεων. Ο Τζιούελ 

ενημέρωσε τους άνδρες του ότι το ατσάλινο κιβώτιο περιείχε άκρως απόρρητη 

μετεωρολογική συσκευή που θα την εγκαθιστούσαν κοντά στην Ισπανία. 

Στις 19 Απριλίου, το «ΣΕΡΑΠΦ» απέπλευσε. Στις 30 Απριλίου, έφθασε γύρω 

στο ένα μίλι έξω από τις ακτές της Ισπανίας, κοντά στην κωμόπολη Χουέλβα. 

Οι Βρετανοί γνώριζαν ότι υπήρχε πράκτορας της γερμανικής υπηρεσίας κα-

τασκοπίας στη Χουέλβα, ο οποίος είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τις εκεί 

ισπανικές αρχές. 

Στις 04:30 της 30ης Απριλίου, 

το «ΣΕΡΑΠΦ» αναδύθηκε.  Ο 

Υποπλοίαρχος Τζιούελ μετέφερε 

το κιβώτιο στο κατάστρωμα και 

κατόπιν έστειλε όλο το πλήρωμα στο εσωτερικό του υποβρυχίου, πλην των αξι-

ωματικών. Τους ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της απόρρητης επιχείρησης. 

Το υποβρύχιο HMS SERAPH
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Άνοιξαν το κιβώτιο, φόρεσαν στον Ταγματάρχη Μάρτιν ένα σωσίβιο διάσωσης 

και του έδεσαν τον χαρτοφύλακα με τα έγγραφα. Ο Τζιούελ ανέγνωσε τον 39ο 

Ψαλμό, αν και η τελετή ταφής δεν καθοριζόταν στη διαταγή εκτελέσεως της 

επιχειρήσεως, και η σωρός αφέθηκε απαλά στη θάλασσα. Η παλίρροια θα τον 

εξέβραζε στην ακτή. Κατόπιν, ο Τζιούελς έστειλε το εξής σήμα στην Επιτροπή: 

«ΚΙΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ». Το πτώμα βρέθηκε γύρω στις 09:30 π.μ. από ένα 

ντόπιο ψαρά, τον Χοσέ Αντόνιο Ρέυ Μαρία. 

«ΚΙΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ»

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Βρετανός Ναυτικός 

Ακόλουθος στην Ισπανία ανέφερε την ανεύρεση του 

πτώματος και η Επιτροπή ΧΧ ενημερώθηκε. Το πτώμα 

παρεδόθη στον Βρετανό Υποπρόξενο Φ. Κ. Χάζελντην 

και ο Ταγματάρχης Μάρτιν ετάφη στην Χουέλβα με 

πλήρεις στρατιωτικές τιμές, στις 4 Μαΐου. 

Ο Υποπρόξενος κάλεσε τον παθολόγο Εντουάρδο 

Ντελ Τόρνο για να κάνει την νεκροψία. Ο Ντελ Τόρνο 

ανέφερε ότι ο άνδρας είχε πέσει στη θάλασσα ενώ 

βρισκόταν ακόμη στη ζωή δίχως να έχει μώλωπες, 

ο θάνατος προήλθε από πνιγμό και η σωρός του 

έμεινε στη θάλασσα μεταξύ 3 και 5 ημερών. Δεν έγινε κάποια ποιο ενδελε-

χής εξέταση διότι ο παθολόγος τον εξέλαβε για ρωμαιοκαθολικό, λόγω ενός 

ασημένιου εσταυρωμένου που κρεμόταν από τον λαιμό του και μιας πλάκας 

με τον Άγιο Χριστόφορο που ευρέθη μέσα στο πορτοφόλι του· αυτά είχαν 

τοποθετηθεί ειδικά γι’ αυτόν τον λόγο: να αποθαρρύνουν μια λεπτομερή 

εξέταση της σωρού. 

Ο Μόνταγκιου φρόντισε να συμπεριληφθεί ο Ταγματάρχης Μάρτιν και στις 

δημοσιευθείσες καταστάσεις βρετανικών απωλειών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 

στους «Τάϊμς» της 4ης Ιουνίου, για την περίπτωση που οι Γερμανοί ήλεγχαν κι 

αυτό. Από σύμπτωση, τα ονόματα δύο άλλων αξιωματικών, οι οποίοι έχασαν 

τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τους χάθηκε στη θάλασσα, δημοσιεύθηκαν 

επίσης την ίδια ημέρα, προσδίδοντας αξιοπιστία στην ιστορία του Ταγματάρχη 

Μάρτιν. Για την αληθοφάνεια της ιστορίας, το Ναυαρχείο έστειλε μερικά μηνύ-

ματα στον Ναυτικό Ακόλουθο «ανησυχώντας» για τα έγγραφα που μετέφερε 

ο Ταγματάρχης Μάρτιν. Ο Ναυτικός Ακόλουθος κινήθηκε γρήγορα για τον 

εντοπισμό των εγγράφων και διέδωσε ότι τ’ αναζητούσε χωρίς να λογαριάζει 

τα έξοδα, αλλά επίσης αποφεύγοντας να συνεγείρει τις ισπανικές αρχές για 

τη σπουδαιότητά τους. 

Ο χαρτοφύλακας και τα έγγραφα παρελήφθησαν από το ισπανικό ΠΝ και 

επεστράφησαν στον Ν. Ακόλουθο από τον αρχηγό του ισπανικού ΓΕΝ στις 13 

Μαΐου, με τη διαβεβαίωση ότι «άπαντα ήταν εκεί». Πλην όμως, οι Βρετανοί 

ήταν βέβαιοι ότι τα έγγραφα είχαν εξετασθεί από τους Ισπανούς και ότι το 

περιεχόμενό τους είχε σίγουρα φθάσει μέχρι τους Γερμανούς. Η περαιτέρω 

Αστέρας Ιππότη του 
Τάγματος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας
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επιβεβαίωση από ULTRA7 προκάλεσε σηματική αναφορά στον Τσώρτσιλ και 

κατόπιν στις ΗΠΑ που έλεγε: «ΚΙΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ». 

Τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α 

ήταν να αλλάξουν ση-

μαντικά τα αμυντικά 

σχέδια των Γερμανών. 

Απεστάλησαν επιπρό-

σθετα τμήματα στη 

Σαρδηνία και την Κορσική, αντί της Σικελίας, όπως και στην Ελλάδα. Αυτά 

περιελάμβαναν μια ολόκληρη τεθωρακισμένη μεραρχία, η οποία μετακινήθη-

κε από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Επίσης, οι Γερμανοί έστρωσαν τρία επιπλέον 

ναρκοπέδια στ’ ανοικτά της Ελλάδος και μεταστάθμευσαν μια ομάδα πλοίων 

«R»8 από τη Σικελία στην Ελλάδα. Ο ξακουστός Στρατηγός Ρόμμελ στάλθηκε 

στην Ελλάδα για ν’ αναλάβει τη διοίκηση όλων των δυνάμεων. Όλες αυτές οι 

προσπάθειες έγιναν διότι παραπλανήθηκαν, κάνοντας την επίθεση κατά της 

Σικελίας πολύ πιο εύκολη. 

Στις 9 Ιουλίου, οι Σύμμαχοι εισέβαλαν στη Σικελία υλοποιώντας την 

Επιχείρηση «ΣΤΙΒΑΡΟΣ». Παρά τούτο, οι Γερμανοί παρέμειναν πεπεισμένοι για 

δύο ακόμη εβδομάδες ότι οι κύριες επιθετικές ενέργειες θα εκδηλώνονταν 

στη Σαρδηνία και την Ελλάδα, κρατώντας τις δυνάμεις τους αδρανείς μέχρι 

που ήταν πολύ αργά.

Στον Όουεν Μόνταγκιου απενεμήθη το Παράσημο του Τάγματος της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Order of the British Empire - OBE), που απονέ-

μεται από την ίδια τη Βασίλισσα, για τη συνεισφορά του στην επιτυχία της 

Επιχειρήσεως «ΚΙΜΑΣ». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Όουεν Μόνταγκιου (1977), «Beyond Top Secret ULTRA». 

 Όουεν Μόνταγκιου (1954), «The Man Who Never Was», Philadelphia: Lippincott. 

 Τζον & Νορήν Στήλ (2002), «The Secrets of HMS Dasher», Argyll Publishers.

 Εγκυκλοπαίδεια του Διαδικτύου “Wikipedia”. 

7 Το όνομα ULTRA χρησιμοποιούσε η Βρετανική κατασκοπεία για πληροφορίες προερχόμενες από απο-
κρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων γερμανικών ραδιοεπικοινωνιών κατά τον Β΄ ΠΠ. 

8 Τα πλοία R (ή Räumboote στα Γερμανικά) ήταν μικρά ναρκαλιευτικά, που χρησιμοποιούνταν σαν 
πλοιάρια γενικής χρήσεως. Χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα ΘΕ για συνοδεία νηοπομπών, περιπολίες ακτής, 
εκκαθάριση και στρώση ναρκοπεδίων και διάσωση πληρωμάτων αεροσκαφών. 

Minenräumboot της σειράς R 130-150







 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ - ΔΙΠΤΥΧΟΥ - VIDEO

Α να κοι νώ νε ται ό τι το ΓΕΣ, στο πλαί σιο τα μέ ρι μνας για το προ σω πι κό 

και των ε νερ γειών του κα τά της ου σιο ε ξάρ τη σης προ κη ρύσ σει δια γω νι σμό 

α φί σας, ε νη με ρω τι κού φυλ λα δίου (δί πτυ χου) και ται νί ας με θέ μα την «Α ντι-

με τώ πι ση της Ου σιο ε ξάρ τη σης» (Ναρ κω τι κά - Αλ κο όλ).

Στο δια γω νι σμό μπο ρεί να συμ με τά σχει ό λο το προ σω πι κό του ΣΞ (μό-

νι μοι, οπλί τες και πο λι τι κό προ σω πι κό), υ πο βάλ λο ντας τις συμ με το χές του 

τα χυ δρομι κώς στο ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α (Στρα τό πε δο Πα πά γου, Με σο γεί ων 227-231, 

Χο λαρ γός, ΣΤΓ 1020) μέ χρι 26 Νο εμ βρί ου 2010.

Οι συμ με το χές θα α ξιο λο γη θούν α πό ε πι τρο πή. Ο πρώ τος νι κη τής κά θε 

κα τη γορί ας (3 συ νο λι κά) θα βρα βευ θεί με 500€.

Οι συμ με το χές να πε ριέλ θουν στο ΓΕΣ σε η λε κτρο νι κή μορ φή, τα χυ δρο μι κώς 

με ο πτι κό μέ σο α πο θή κευ σης, σύμ φω να με τις πα ρα κά τω προ δια γρα φές:

• Α φί σα σε μορ φή TIFF ή PDF με α νά λυ ση 300dpi και δια στά σεις 50x70cm 

τε τρά χρω μη (CMYK).

• Δι σέ λι δο ε νη με ρω τι κό φυλ λά διο (δί πτυ χο) α να πτύγ μα τος 28x21,2cm 

(α νοι χτό) και 14x21,2cm (κλει στό) σε μορ φή PDF υ ψη λής α νά λυ σης.

• Ται νί α (video) με α νά λυ ση του λά χι στον 640x480pixels, ε πι θυ μη τή α νά-

λυ ση 720x576pixels και α νώ τερη. Χρο νι κή διάρ κεια κα τά προ τί μη ση 2 έ ως 

15 λε πτά ή και με γα λύ τε ρη.

Οι συμ με το χές να πε ριέλ θουν στη Διεύ θυν ση με πλή ρη στοι χεί α (βαθ μό, 

ο νομα τε πώ νυ μο, μο νά δα), τη λε φώ να ε πι κοι νω νί ας και διεύ θυν ση η λε κτρο-

νι κού ταχυ δρο μεί ου (προ αι ρε τι κά).

Πλη ρο φο ρί ες σχε τι κές με το δια γω νι σμό,

στα τη λέ φω να 210-6553235 (ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α)





Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 96 Ρόμμελ 1982 0.88

5 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17

6 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

7 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1.32

8 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17

9 109 Ο Μ.Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

10 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

11 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

12 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44

13 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88

14 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

15 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

16 118 Διοικητική 1988 0.29

17 119 Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος (μέχρι 1941) 1993 0.73

18 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)

(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)
1994 0.88

19 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

20 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

21 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

22 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

23 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής

(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)
1996 2.05

24 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

25 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 

Συγγραμάτων 1981-1995
1996 1.47

26 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις

(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)
2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 

Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939
1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 

(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 
2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 

Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)
2002 4.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

9 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

10 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

11 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

12 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

13 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

14 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

15 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

16 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

17 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

18 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

19 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

20 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

21 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

22 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

23 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

24 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

25 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

26 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

27 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

28 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

29 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

30 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

31 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

32 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

33 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

34 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

35 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

36 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

37 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

38 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

39 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

40 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

41 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

42 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

43 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

44 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

45 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

46 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

47 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

48 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

49 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

50 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

51 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

52 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

53 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

54 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

55 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

56 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

57 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

58 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

59 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

60 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

61 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Σόλωνος 34 (τηλ: 210-3630579, 210-3630081).

- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).

- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.

- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, για τους μεν διαμένοντες 
στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 08.00 έως 12.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, 
ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην 
παραπάνω διεύθυνση (μαζί με αριθμό τηλεφώνου).

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.


