


ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 • ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
1020 ΣΤΓ

Διευθυντής Εκδόσεως:   τηλ. & fax 2106553978 (Εσωτ. 3978)

Διαχείριση Συνδρομητών: τηλ. 2106553166 (Εσωτ. 3166)

Διαχείριση Μελετών:  τηλ. 2106553979 (Εσωτ. 3979)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: τηλ. 2106553167 (Εσωτ. 3167)

Eπώνυμο:.......................................................... Όνομα:.....................................................................

Ιδιότητα:.......................................................... Νέα Συνδρομή       Ανανέωση Συνδρομής

Οδός:................................................................ Αριθμός:................................   Τ.Κ:..........................

Πόλη:............................................................... Τηλ:..........................................................................

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 
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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.
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Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ

ΤΗΣ 

ΕΛ.∆Υ.Κ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο 

και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελ-

λά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ πρια κής και Τουρ κο κυ πρια κής 

κοι νό τη τας, με τις ο ποί ες έ γι νε η τε λι κή ρύθ μι ση του Κυ πρια-

κού προ βλή μα τος και η δη μιουρ γί α της Κυ πριακής Δη μο-

κρα τί ας, με εγ γυ ή τριες δυ νά μεις την Ελ λά δα, την Τουρ κί α 

και το Η νωμέ νο Βα σί λειο. Με βά ση τη συν θή κη εγ γυ ή σε ως 

και τη συν θή κη συμ μα χί ας που υ πε γρά φησαν με τα ξύ της 

Δη μο κρα τί ας της Κύ πρου, της Ελ λά δας και της Τουρκί ας, 

α νε λή φθη α πό την Ελ λά δα και την Τουρ κί α η υ πο χρέ ω ση 

α πο στο λής στην Κύ προ στρα τιω τι κών τμη μά των κά τω α πό 

τη Διοί κη ση ε νός Τρι με ρούς Στρα τηγεί ου. Την 7η Νο εμ βρί ου 

1959, δια τά χθη κε η συ γκρό τηση της Δύ να μης που προ ο ρι-

ζό ταν για την Κύ προ.

Η έ ναρ ξη συ γκρό τη σης της Δύ να μης, με έ δρα το Μπο γιά τι 

Ατ τι κής, άρ χι σε την 20η Νο εμ βρί ου 1959 και ο λο κλη ρώ θη κε 

την 10η Δε κεμ βρί ου 1959 και έ λα βε την ο νο μα σί α ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ 

ΔΥ ΝΑ ΜΗ ΚΥ ΠΡΟΥ (ΕΛ.ΔΥ.Κ.). Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. με τά τη συ γκρό τη-

σή της με τα στάθ μευ σε στο α ερο δρό μιο Ε λευ σί νας. Την 1η 
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Αυ γού στου 1960, με τά α πό τε λε τή που 

έ γι νε στο χώ ρο του α ε ρο δρο μί ου Ε λευ σί-

νας ο Βα σι λιάς Παύ λος παρέ δω σε στον 

πρώ το Διοι κη τή της ΕΛ.ΔΥ.Κ., Συ νταγ-

μα τάρ χη (ΠΖ) Διο νύσιο Αρ μπού ζη, την 

Πο λε μι κή Ση μαί α της Δύ να μης. Την 12η 

Αυ γού στου 1960, το προ σω πι κό ε πι βι-

βά σθη κε στα Α/Γ ‘’Α ΛΙΑΚ ΜΩΝ’’, ‘’ΧΙΟΣ’’ 

και ‘’ΛΗ ΜΝΟΣ’’ και την 16η Αυ γού στου 

1960 απο βι βά σθη κε στον λι μέ να της 

Αμ μο χώ στου μέ σα σε αι σθή μα τα ε θνι-

κής έ ξαρ σης, ση μαιο στο λι σμούς και 

πρω τό γνω ρες εκ δη λώ σεις των κα τοί κων 

της νή σου που τους υ πο δέ χθη καν ως 

α πε λευ θε ρω τές.

Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. α πό την η με ρο μηνί α ε νάρ ξε-

ως της συ γκρό τη σής της και μέ χρι το 1974 

στρα το πέ δευ σε χρο νι κά ως ε ξής:

• Στο Μπο γιά τι Ατ τι κής (Στρα τό πε-

δο 651 Α ΒΥΠ) α πό 20-11-1959 μέ χρι 

28-11-1959.

• Στο α ε ρο δρό μιο Ε λευ σί νας α πό 

29-11-1959 μέ χρι 08-05-1960.

• Στις ε γκα τα στά σεις του 357/ΣΕ/112/

ΠΜ α πό 09-05-1960 μέ χρι 12-08-1960.

• Ε πί των Α/Γ ΒΝ «Α ΛΙΑΚ ΜΩΝ» - 

«ΧΙΟΣ» - «ΛΗ ΜΝΟΣ» (εν πλω) α πό 12-

08-1960 μέ χρι 16-08-1960.

• Στο στρα τό πε δο «WITTINGTON» 

(Γε ρό λακ κος) Β. Λευ κω σί ας α πό 16-08-

1960 μέ χρι 16-08-1974.

Η ΕΛ.ΔΥ.Κ., από την η μέ ρα της α φί ξε-

ώς της στην Κύ προ, την 16η Αυγού στου 

1960 και μέ χρι το τέ λος του 1963, α σχο-

λή θη κε με τη βελ τί ω ση των ε γκα τα στά-

σε ών της, την εκ παί δευ ση των αν δρών 

που πλαι σί ω ναν την Ε θνι κή Φρου ρά, 

την καλ λιέρ γεια των δε σμών Ελ λά δος 

Άφιξη της ΕΛ.ΔΥ.Κ. στο λιμάνι της Αμμοχώστου και έξοδος της Πολεμικής Σημαίας 
από το Α/Γ «ΑΛΙΑΚΜΩΝ», την 16η Αυγούστου 1960.
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- Κύ πρου και την α νύ ψω ση του ελ λη νι-

κού φρο νή μα τος στη Νή σο.

Α πό το τέ λος του 1963 και μέ χρι 

το τέ λος του 1974, έ μελ λε η ΕΛ.ΔΥ.Κ. 

να ε μπλα κεί α μέσως στα διά φο ρα γε-

γο νό τα που συ ντά ρα ξαν την ει ρη νι κή 

συμ βί ω ση των κα τοίκων της Κύ πρου 

και α πο τέ λε σε τον σο βα ρό τε ρο α πο-

τρε πτι κό πα ρά γο ντα ο λοκλή ρω σης των 

σχε δί ων των Τούρ κων σε βά ρος της 

α κε ραιό τη τας και της α νε ξαρτη σί ας 

της Νή σου. Έ τσι, έ κλει σε μια έ ντο νη πε-

ρί ο δος για την Κυ πρια κή Δη μοκρα τί α 

και την ΕΛ.ΔΥ.Κ. στην Κύ προ, η ο ποί α 

συ ντέ λε σε τα μέ γι στα στην α πο τροπή 

της τουρ κι κής α πό βα σης, γε γο νός που 

δυ στυ χώς δεν κα τέ στη δυ να τό να απο-

φευ χθεί αρ γό τε ρα κα τά την τουρ κι κή 

ει σβο λή του 1974, ο πό τε και δια δρα-

μά τισε ε ξαι ρε τι κά ση μα ντι κό ρό λο στις 

πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις και α πέ σπα σε 

τον θαυ μα σμό, ό χι μό νο των α δελ φών 

Ελ λη νο κυ πρί ων, αλ λά και αυ τών α κό μη 

των Τούρ κων ει σβο λέ ων.

Χρη σι μοποιώ ντας ως πη γή μας το Πο-

λε μι κό Η με ρο λό γιο της ΕΛ.ΔΥ.Κ., α ξί ζει 

να στα θού με λί γο στις κρί σι μες ώ ρες και 

μέ ρες της Τουρ κι κής ει σβο λής του 1974, 

κα τα δεικνύ ο ντας έ τσι τον ρό λο που δια-

δρα μά τι σε η ΕΛ.ΔΥ.Κ., τον βαθ μό ε τοι μό τη-

τας και μα χη τι κό τη τάς της και τις δύ σκο λες 

συν θή κες μέ σα στις ο ποί ες έ δρα σε. 

Στις 19 Ιου λί ου και ώ ρα 03:00, ανα χώ-

ρησαν φά λαγ γες για το λι μά νι Αμ μο χώ στου 

και πραγ μα το ποιήθηκε ο ε πανα πα τρι σμός 

των ο πλι τών της 72Γ’ ΕΣ ΣΟ της ΕΛ.ΔΥ.Κ. και 

η πα ρα λα βή των νε ο α φι χθέντων ο πλι τών 

της 73Γ’ ΕΣ ΣΟ. Στις 19 Ιου λί ου και ώ ρα 

18:00, οι νέ οι ο πλί τες ε ντάχθηκαν στις Μο-

νά δες τους, ορ γα νώ θηκαν και πα ρέλαβαν 
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τού σαν πά νω α πό την ΕΛ.ΔΥ.Κ. σε ύ ψος 

200 μέ τρων, με α νοι χτές τις θύ ρες για ρί-

ψη α λε ξιπτω τι στών. Ε ντός ο λί γου έ ρι ξαν 

α λε ξι πτω τι στές στο θύ λα κα Λευ κω σί ας 

- Α γύρτας. Ο Διοικητής ζή τη σε να προ σβά-

λουν τα α ε ρο σκά φη. Η α πά ντη ση ή ταν ό τι 

ι σχύ ει η μη προ σβο λή ε άν δεν προ σβλη-

θού με. Έ τσι χά θη κε μια μο να δι κή ευ και-

ρί α να κα τα στρα φούν ε πί λε κτα τουρ κι κά 

τμή μα τα.

Την 06:05 ώ ρα, δύ ο τουρ κι κά α ε ρο-

σκά φη αιφ νι δια στι κά βομ βάρ δι σαν το 

στρα τό πεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ., με βόμ βες 750 

λι βρών. Η μί α κα τέ στρε ψε ο λο κλη ρω τι κά 

την αί θουσα ε πι χει ρή σε ων και με ρι κώς τα 

γύ ρω κτί ρια. Η άλ λη κα τέ στρε ψε με ρι κώς 

το Λό χο Βα ρέ ων Ό πλων. Στη συ νέ χεια 

και μέ χρι τη δύ ση του ή λιου, α ε ρο σκά φη, 

α νά δύ ο, προ σέ βα λαν το Στρα τό πε δο με 

ρου κέ τες και πο λυ βο λι σμούς.

Την 09:00, με τά α πό προ φο ρι κή δια τα-

ο πλι σμό και πυρο μα χι κά. Με τά α πό μιά μι-

ση ώ ρα (την 19η Ιου λί ου 19:20 ώρα) το 

ΓΕ ΕΦ διέταξε την ε φαρ μο γή του Σχε δί ου 

Α μύ νης και δόθηκε προ φο ρική ε ντο λή 

ε φαρ μο γής Σχε δί ου Α ε ρά μυ νας.

Στις 20 Ιου λί ου 1974, λό γω του προ η γη-

θέ ντος πρα ξι κο πή μα τος, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. βρι σκό-

ταν σε κα τά στα ση ε πι φυ λα κής (ό λα τα στε-

λέ χη δια νυ κτέ ρευαν στο στρα τό πε δο).

Την 05:00 ώ ρα, ο Διοικητής της 

ΕΛ.ΔΥ.Κ., Σχης (ΠΖ) Νι κο λα ΐ δης Νι κό λα-

ος διέ τα ξε με δι κή του πρω το βου λί α, 

τη δια σπο ρά των Λό χων μέ σα και γύ ρω 

α πό το στρα τό πε δο. Το με γα λύ τε ρο 

μέ ρος κα λύ φθη κε σε κο ντι νό αλ σύλ λιο, 

σε η μι τε λή ο ρύγ μα τα μάχης. Η δια σπο ρά 

αυ τή διέ σω σε κυ ριο λε κτι κά την ΕΛ.ΔΥ.Κ., 

και αυ τό ο φεί λε ται στο προ σω πι κό αι σθη-

τή ριο του Διοικητή της.

Την 06:00 ώ ρα, πέ ντε Τουρ κι κά αε ρο-

σκά φη τύ που Ντα κό τα και έ να C-130, πε-

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
που καταδεικνύουν έκδηλα την 

αντίληψη των Ελλήνων της Κύπρου, 
αναφορικά με την έλευση και 

παρουσία της ΕΛ.ΔΥ.Κ. στο νησί.
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γή του ΓΕ ΕΦ έ γι νε ε πι θε τι κή α να γνώ ρι ση 

από τον 3ο και 6ο Λό χο και έ ναν ου λα μό 

αρ μά των της ΕΦ με σκο πό την ε γκα τά στα-

ση προ ω θη μέ νων στοι χεί ων α σφα λεί ας 

της γραμ μής ά μυ νας του Στρα το πέ δου 

και την α να γνώ ρι ση της α μυ ντι κής το-

πο θε σί ας του ε χθρού. Ό μως η ε νέρ γεια 

αυτή κα τέ στη α δύ να τη λό γω ε κτε τα μέ-

νης πυρ κα ϊ άς καιό με νων θά μνων και 

χόρ των, η ο ποί α κα τά πά σα πι θα νό τη τα 

εί χε τε θεί α πό τους Τούρ κους σκό πι μα. 

Τα άρμα τα δεν ή ταν δυ να τό να πε ρά-

σουν τη φω τιά. Το μό νο α πο τέ λε σμα της 

ε νέρ γειας ή ταν η προ ώ θη ση σε μι κρό 

βά θος κά ποιων στοι χεί ων.

Α πό την άλ λη, η ΤΟΥΡ ΔΥΚ, α πό το 

1963, εί χε με τα σταθ μεύ σει στο χω ριό Κιό-

νε λι. Στο Στρα τό πε δό της, το ο ποί ο βρι-

σκό ταν δί πλα στην ΕΛ.ΔΥ.Κ., εί χε α φή σει 

μό νο δύνα μη Δρί ας, η ο ποί α τη νύ χτα της 

19ης - 20ης Ιου λί ου, εί χε συ μπτυ χθεί και αυ-

τή στο Κιό νε λι. Ο τουρ κι κός θύ λα κας, ο 

ο ποί ος και θα α πο τε λού σε μια ση μα ντι κή 

βά ση για το προ γε φύ ρωμα της ει σβο λής 

βρι σκό ταν σ’ αυ τό το χω ριό στις πα ρυ φές 

του Πε ντα δά κτυ λου, γε γο νός που του 

προ σέ δι δε τον χα ρα κτή ρα μιας κρί σι μης 

το πο θε σί ας, και ενός ου σια στι κού Α ντι κει-

με νι κού Σκο πού για μια ε πί θε ση εκ μέ ρους 

των δυ νάμε ών μας. Ας ση μειω θεί ό τι το 

Κιό νε λι εί ναι μέ ρος μό νο του θύ λα κα της 

ευ ρύτε ρης πε ριο χής «Α γύρ τας - Λευ κω σί-

ας». Αυ τόν τον θύ λα κα οι Τούρ κοι ή θε λαν 

πά ση θυ σί α να ε νι σχύ σουν, με στό χο να 

α πο τε λέ σει το έ να ά κρο που θα συ νέ δεε 

τη λω ρί δα θύ λα κα - α κτής α πό βα σης στην 

Κε ρύ νεια. Γι’ αυ τό, τα ξη με ρώ ματα της 20ης 

Ιου λί ου έ ξι α ε ρο σκά φη πέ ρα σαν πά νω 

α πό το Στρα τό πε δο της ΕΛ.ΔΥ.Κ., τα ο ποί α 

έρ ρι ψαν τρί α τάγ μα τα α λε ξι πτω τι στών 

και κα τα δρο μέ ων. Η ε νέρ γεια αυ τή α να-

βάθ μι σε ε ξαι ρε τι κά τις δυ να τό τη τες των 

Τούρ κων της ΤΟΥΡ ΔΥΚ, πό σο μάλ λον αν 

σκε φτού με ό τι στον το μέ α αυ τό εί χαν ή δη 

προ χω ρή σει στην ορ γά νω ση του ε δά φους 

και στη λή ψη α μυ ντι κών μέ τρων. 

Μέ σα σ’ αυ τό το δυ σμε νές σκηνι κό, 

το α πό γευ μα της πρώ της μέ ρας της ει-

σβο λής, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. δια τά χθη κε να ε πιτε θεί 

στον ή δη ε νι σχυ μέ νο τουρ κι κό θύ λα κα. 

Συ γκε κρι μέ να, την 17:30 ώ ρα, δό θηκε με 

αγ γε λιο φό ρο, δια τα γή του ΓΕ ΕΦ, η ο ποί α 

κα θό ρι ζε γε νι κή ε πί θε ση με συμμε το χή 

της ΕΛ.ΔΥ.Κ., α πό 18:30 ώ ρα, προς κα τά-

λη ψη του χω ριού Κιό νε λι και α πό τρεις 

κα τευ θύν σεις, ό πως πα ρα κά τω:

• Στρα τό πε δο ΕΛ.ΔΥ.Κ. - Κιό νελι με 

την ΕΛ.ΔΥ.Κ..

• Δί κω μο - Κιό νε λι με Τάγ μα της ΕΦ 

της Ι Ι Ι ΑΤ Δ.

• Αγ. Βα σί λειος - Κιό νε λι με τάγ μα της 

ΕΦ της Ι Ι Ι ΑΤ Δ.

Το έ δα φος στο ο ποί ο θα διε ξα γό ταν 

η ε πί θε ση, ε κτει νό ταν βό ρεια του Στρατο-

πέ δου και σε βά θος 3,5χλμ. πε ρί που· εί ναι 

τε λεί ως πε δι νό, με μι κρές δια κυ μάνσεις 

και χω ρίς χα ρα δρώ σεις. Έ τσι, η πα ρα τή-

ρη ση και τα πε δί α βο λής ε κτείνο νταν σε 

ό λο το βά θος και πλά τος, χω ρίς δια κο πή 

μέ χρι το χω ριό Κιό νε λι και μέ χρι το ό ρος 

Πε ντα δά κτυ λο. Η ε χθρι κή το πο θε σί α εί χε 

πε ρι με τρι κή ορ γά νωση. Πε ριε λάμ βα νε 

α ντιαρ μα τι κή τά φρο, συρ μα τό πλεγ μα και 

τρεις δια δο χι κές σει ρές πο λυ βο λεί ων α πό 

μπε τόν, ά ρι στα πα ραλ λαγ μέ νων. Η ώ ρα 

της ε πί θε σης, αν και υ πό άλ λες συν θή κες 

δε θα ή ταν κα τάλ λη λη για μια τέ τοιου 

εί δους ενέρ γεια σε βά θος κα τά ο χυ ρω μέ-

νης το πο θε σί ας, θε ω ρή θη κε ό μως σαν η 

πλέ ον ενδε δειγ μέ νη, διό τι το ε πι κεί με νο 

σκο τά δι θα κά λυ πτε την ε πί θε ση α πό τη 

δρά ση της ε χθρι κής α ε ρο πο ρί ας. Η ε πί θε-

ση εκ δη λώ θη κε μό νο α πό την ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Οι 

πλευ ρι κές ε νέρ γειες δεν εκ δη λώ θη καν.

Έ τσι, την 18:30 ώ ρα, εκ δη λώ θη κε η 

ε πί θε ση με δύ ο Τάγ μα τα σε α΄ κλι μά κιο 
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(με δύ ο Λό χους το κα θέ να) και σε δύ ο 

κα τευ θύν σεις: α ρι στε ρά το 2ο ΤΠ και δε-

ξιά (κύ ρια προ σπά θεια) το 1ο ΤΠ (+) Ί λη 

Μέ σων Αρ μά των. Ως ε φε δρεί α πα ρέ μει νε 

Λό χος στην πε ρί με τρο του Στρα το πέ δου. 

Την ε πί θε ση υ πο στή ρι ξε Μοί ρα Πε δι νού 

Πυ ρο βολι κού (-). Ση μειω τέ ον ό τι ο 5ος 

Λό χος δεν εί χε προ λά βει να γυ ρί σει α πό τη 

Σα λαμί να, ό που βρι σκό ταν για θα λάσ σια 

δια βί ω ση. Η ε πί θε ση ε ξε λί χθη κε αρ χι κά 

επι τυ χώς. Τα ε πι τι θέ με να τμή μα τα κα τέ λα-

βαν την πρώ τη σει ρά πο λυ βο λεί ων. Στη 

δεύ τε ρη σει ρά η ε πί θε ση α να κό πη κε, ε νώ 

ή δη εί χε ε πέλ θει το σκο τά δι και τα άρ μα τα 

δεν μπό ρε σαν να δια βούν την Α/Τ τά φρο. 

Το πε ζι κό βρέ θη κε χω ρίς άρμα τα, μπρο-

στά α πό δεύ τε ρη σει ρά πο λυ βο λεί ων, σε 

έ δα φος που θε ρι ζό ταν α πό κα λά συ ντο νι-

σμέ νο σχέ διο πυ ρός του ε χθρού και δεν 

μπό ρε σε να προ χω ρή σει πε ρισ σό τε ρο. 

Ε ντού τοις, με χα ρα κτη ρι στι κό πεί σμα τα 

τμή μα τα προ σπά θη σαν μέ χρι την 02:00 

ώ ρα να προ χω ρή σουν. Κα τόρ θω σαν να 

κα τα λά βουν και κά ποια πολυ βο λεί α α πό 

τη δεύ τε ρη σει ρά. Δεν ε πε τεύ χθη ό μως 

διά σπα ση της το πο θε σί ας. Τε λι κά, δια-

τά χθη κε σύ μπτυ ξη στη γραμ μή ά μυ νας 

του Στρα το πέ δου, πριν την έ λευ ση του 

φω τός, ε νό ψει του γε γο νό τος ό τι η η μέ ρα 

θα ά φη νε ε ντε λώς ε κτεθει μέ νους τους ε πι-

τι θέ με νους στην ε χθρι κή α ε ρο πο ρί α. Η μη 

ε πέ λα ση των αρ μά των, η μη εκ δή λω ση 

των πλευ ρι κών ε πι θέ σε ων και η έλ λει ψη 

ε πι κοι νω νιών, απο τέ λε σαν τους πα ρά γο-

ντες οι ο ποί οι συ νέ βα λαν στη μη ευό δω ση 

της ό λης επι χεί ρη σης, αν βέ βαια πα ρα λεί-

ψου με και κά τι άλ λο βα σι κό, ό τι δη λα δή 

οι ε πιτι θέ με νοι ή ταν σα φώς λι γό τε ροι α πό 

τους α μυ νό με νους. Ε πι πλέ ον, στην ε πίθε-

ση συμ με τεί χαν κυ ρί ως νέ οι ο πλί τες, που 

γε νι κά βρέ θη καν πο λύ α πό το μα σε έ να 

πο λε μι κό πε ρι βάλ λον μέ σω ε κρή ξε ων και 

πυ ρών, αλ λά έ δω σαν με γά λο α γώνα, ε κτε-

λώ ντας στο α κέ ραιο το κα θή κον τους.

Στις 21 Ιου λί ου, από την 04:50-10:00 

ώ ρα, η ε χθρι κή α ε ρο πο ρί α προ σέ βα λε τις 

θέ σεις της ΕΛ.ΔΥ.Κ. κα τά δια δο χι κά κύ μα τα 

με βόμ βες, ρου κέ τες και πο λυ βο λι σμούς. 

Κα τά το υ πό λοι πο της η μέ ρας, οι α ε ρο πο-

ρι κές ε πι θέ σεις ή ταν α ραιό τε ρες. Τις ί διες 

ώ ρες, οι Τούρ κοι πραγ μα το ποί η σαν πολ λές 

ρί ψεις α λε ξι πτω τι στών και προ σγειώ σεις 

έμφορ των ε λι κο πτέ ρων στην πε ριο χή Κιό-

νε λι - Α γύρ τας. Το φί λιο Πυ ρο βο λι κό, καθ’ 

ό λη τη διάρ κεια της η μέ ρας ε νώ ε λάμ βα νε 

χώ ρα η προ σγεί ω ση των ε λι κοπτέ ρων, προ-
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σέ βα λε τις συ γκε ντρώ σεις των α πο βι βα ζο-

μέ νων, προ κα λώ ντας σοβα ρές α πώ λειες.

Την ί δια η μέ ρα, ε πέ στρε ψαν οι ο πλί τες 

της 72 Γ  ́ΕΣ ΣΟ (300 πε ρί που), οι ο ποί οι την 

19η Ιου λί ου εί χαν α να χω ρή σει για Ελ λά δα. 

Αυ τοί πλη ρο φο ρή θη καν ό τι οι Τούρ κοι 

βομ βάρ δι ζαν το Στρα τό πε δό τους, ε νώ 

ή ταν εν πλω. Οι ο πλί τες ζή τη σαν ό λοι να 

ε πι στρέ ψουν και να λά βουν μέ ρος στον 

Α γώνα, αλ λά και ο Κυ βερ νή της, Πλω τάρ χης 

Χαν δρι νός, του Αρ μα τα γω γού «ΛΕ ΣΒΟΣ» 

που τους με τέ φε ρε, δεν δί στα σε να πλευ ρί-

σει την Πά φο, να α πο βι βά σει τους α πολυό-

με νους της ΕΛ.ΔΥ.Κ. και να βά λει κα τά 

θέ σε ων τουρ κο κυ πρια κών θυ λά κων στην 

πό λη. Υπ’ ό ψη, ό τι το αρ μα τα γω γό εί χε ξε-

κι νή σει α πό την Ελ λά δα την 13η Ιου λί ου για 

να με τα φέ ρει στην Κύ προ τη νέ α ΕΣ ΣΟ, η 

ο ποί α α ντι κα τέ στη σε την 72 Γ  ́ΕΣ ΣΟ. Η α πο-

λυό με νη ΕΣ ΣΟ, με τά την α πο βί βα σή της 

στην Πά φο, ε πι βι βά σθη κε σε αυ το κί νη τα 

και κι νή θη κε προς Λευ κω σί α μέσα α πό τον 

ο ρει νό ό γκο του Τρο ό δους. Μό λις έ φτα σαν 

στο Στρα τό πε δο, ε πει δή τα τυ φέ κιά τους 

εί χαν δο θεί στους νε ο το πο θε τη μέ νους 

ο πλί τες, ε ξο πλί στηκαν με ο πλι σμό FN, ο 

ο ποί ος φυ λασ σό ταν στο Στρα τό πε δο για 

λο γα ρια σμό του ΓΕ ΕΦ. Α ξιο ση μεί ω το εί ναι 

ό τι οι ο πλί τες αυ τοί έ μα θαν το χει ρι σμό των 

FN μό νοι τους και τον χρη σι μο ποί η σαν σε 

ό λες τις ε πι χει ρή σεις.

Σε α ντί θε ση με την πρώ τη η μέ ρα 

(20 Ιου λί ου), ό που ό λα ή ταν δυ να τά και 

υ πήρ χαν πι θα νό τη τες ε ξου δε τέ ρω σης του 

ει σβο λέ α, η δεύ τε ρη η μέ ρα άλ λα ξε δρα-

ματι κά την κα τά στα ση: οι Τούρ κοι εί χαν 

στα θε ρο ποι η θεί στο προ γε φύ ρω μα Κε-

ρύνειας και εί χαν συ νε νω θεί με το θύ λα κα 

της Λευ κω σί ας. Γε νι κά, η κα τά στα ση εί χε 

γί νει δυ σμε νέ στε ρη, διό τι η ΕΦ δεν διέ θε-

τε δυ να τό τη τες α ντε πι θέ σε ων. Στη Ζώ νη 

Ε νερ γεί ας της ΕΛ.ΔΥ.Κ. πά ντως, ο ε χθρός 

δεν πέ τυ χε κα μί α προ ώ θη ση. Ό μως, με τη 

συ νε χή ε νί σχυ σή του ε κτι μή θη κε ό τι σύ ντο-

μα θα α πο κτού σε ε πιθε τι κή δυ να τό τη τα. 

Με τά απ΄ αυ τό, α πο φα σί στη κε η σε βά θος 

α να διά τα ξη της ΕΛ.ΔΥ.Κ. για α μυ ντι κό 

α γώ να. Πα ράλ λη λα, ό λη τη διάρ κεια της 

η μέ ρας, ό λοι α σχολή θη καν έ ντο να με την 

ορ γά νω ση του ε δά φους. Το πιο ση μα ντι κό 

της δεύ τε ρης η μέ ρας ή ταν ό τι ο θύ λα κας 

Λευ κω σί ας - Α γύρ τας εί χε ε νι σχυ θεί κα τά 

πο λύ, διπλα σιά ζο ντας σχε δόν τη δύ να μή 

του με τάγ μα τα α λε ξι πτω τι στών. Ο Σταθ-

μός Διοι κή σε ως (ΣΔ), τέ λος, της ΕΛ.ΔΥ.Κ. 

με τα φέρ θη κε α πό την το πο θε σί α βο ρεί ως 

Στρδου στο ύ ψω μα Grammar School.

Την 22α Ιου λί ου και ώ ρα 09:45, η ε χθρι-

κή α ε ρο πο ρί α προ σέ βαλ λε ε πα νει λημ μέ να 

το Στρα τό πε δο της ΕΛ.ΔΥ.Κ. με ε μπρη στι-

κές βόμ βες, ρου κέ τες και πο λυ βο λι σμούς. 

Προ στέ θη καν σε αυ τά και οι βο λές όλ μων 

4,2΄΄, τους ο ποί ους οι Τούρ κοι δεν διέ θε-

σαν τις προ η γού με νες η μέ ρες, κά τι το 

ο ποί ο δεί χνει πό σο και πώς εί χαν ε νι σχύ σει 

τις θέ σεις τους στο θύ λα κα. Οι βομ βαρ-

δι σμοί, α πό την 13:45 ε ντά θη καν χω ρίς 

προ η γού με νο. Το Στρα τό πε δο βομ βαρ-

δί στη κε τό σο με βόμ βες με γά λης ι σχύ ος 

(750 λι βρών) ό σο και με τρεις ε μπρη στι κές 

(napalm). Α πό τους βομ βαρ δι σμούς της 

η μέ ρας προκλή θη καν σο βα ρό τα τες ζη μιές 

σε υ λι κά και α πώ λειες σε προ σω πι κό.

Την 15:55 ώ ρα, ε λή φθη σή μα για κα τά-

παυ ση του πυ ρός, σύμ φω να με α πό φα ση 

του Συμβου λί ου Α σφα λεί ας του Ο Η Ε. Η 

ΕΛ.ΔΥ.Κ. διέ τα ξε ό λα τα τμή μα τά της να 

συμ μορ φωθούν α πό λυ τα με την α πό φα-

ση αυ τή. Γνω ρί ζο ντας ό μως την τουρ κι κή 

κα κο πι στί α, α πο φα σί στη κε να μη χα λα ρώ-

σουν τα μέ τρα α σφα λεί ας.

Πράγ μα τι, κα τά την 16:00, ο ε χθρός εκ-

δή λω σε ε πι θε τι κή ε νέρ γεια στο α να το λι κό 

ά κρο της διά τα ξης της ΕΛ.ΔΥ.Κ., προς Μπά ι 

Πας (συ νοι κί α Α γί ου Παύ λου Λευ κω σίας) 

α πει λώ ντας έ τσι την α πο κο πή της ο δού 
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με τη Λευ κω σί α. Προς α ντι με τώ πιση της 

α πει λής αυ τής, δια τά χθη κε ο 3ος Λό χος 

με Ου λα μό Μέ σων Αρ μά των να κι νηθεί 

προς α να χαί τι ση της τουρ κι κής ε πί θε σης. 

Ο Λό χος, σε συ νερ γα σί α με τα άρμα τα, 

κι νή θη κε προς τον ε χθρό και κά τω α πό συ-

νε χείς προ σβο λές α πό την α ερο πο ρί α του 

ε χθρού, πέ τυ χε να α να κό ψει την ε πί θε ση. 

Πα ρά τα σφο δρά πυ ρά και την προ σβο λή 

της α ε ρο πο ρί ας, ο Λό χος α πώ θη σε τον 

ε χθρό α πό τη θέ ση του, και προ χώ ρη σε μά-

λι στα και πέ ρα α πό την πρά σι νη γραμ μή. 

Οι Τούρ κοι υ πο χώ ρησαν. Διε τά χθη τό τε 

ο Λό χος να ε πι στέ ψει στη θέ ση του. Κα τά 

την ε πι χεί ρη ση αυ τή ε γκα τα λεί φθη καν δύ ο 

δι κά μας άρ μα τα ε ντός του Στρα το πέ δου 

της ΤΟΥΡ ΔΥΚ. Το έ να λό γω βλά βης και το 

άλ λο λό γω πτώ σης μέ σα σε τά φρο.

Μό λις άρ χι σε να νυ χτώ νει, οι Τούρ κοι 

φά νη καν συ νε πείς με τον ε αυ τό τους. Την 

20:00, λί γες ώ ρες με τά την υ πο τι θέ με νη 

κα τά παυ ση του πυ ρός, ι σχυ ρή ε χθρι κή 

δύ να μη, υ πο στη ρι ζό με νη α πό όλ μους 4,2΄΄ 

και 81 χιλ, ε πι τέ θη κε κα τά της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Η 

μά χη υ πήρ ξε σφο δρό τα τη και τε λεί ω σε 

την 03:30. Ο ε χθρός πα ρά την ε πι μο νή του, 

και ε πι τι θέ με νος λυσ σω δώς κα τά κύ μα τα 

ε να ντί ον των υ πε ρα σπι στών του Στρα το-

πέ δου, δεν πέ τυ χε α πο λύ τως τί πο τα. Τις 

πρώ τες πρω ι νές ώ ρες συ μπτύ χθηκε στις 

θέ σεις του με βα ρύ τα τες α πώ λειες. Το 

πρω ί βρέ θη καν μπρο στά α πό τα συρ μα-

το πλέγ μα τα της ΕΛ.ΔΥ.Κ. πτώ μα τα Τούρ-

κων στρα τιω τών, υ λι κά ε πι κοι νω νιών και 

ο πλι σμός. Ε λα φρά ό πλα, α ντιαρ μα τι κά, 

ασύρ μα τοι, α κό μη και όλ μοι, ή ταν με ρι κά 

α πό τα υ λι κά που ά φη σαν στο πε δί ο της 

μά χης οι υ πο χω ρού ντες Τούρ κοι. 

Κα τά την 05:00 της 14ης Αυ γού στου 

1974, ε χθρι κά α ε ρο σκά φη ε πι τέ θη καν ε να-

ντί ον της πε ριο χής του Στρα το πέ δου. Την 

05:20, βομ βαρ δί στη κε πυ ρο βο λαρ χί α που 

ή ταν ταγ μέ νη κο ντά στο χώ ρο του ΣΔ της 

ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Α πό την 07:00 ώ ρα, το Στρα τό πε-

δο και η γύ ρω απ’ αυ τό πε ριο χή άρ χι σε 

να βάλ λε ται α πό σφο δρά πυρά, κυ ρί ως 

Όλ μων 4,2΄΄ αλ λά και πυ ρο βο λι κού και 

α ε ρο πο ρί ας. Ι διαί τε ρα, προ σβλή θη κε ο 4ος 

Λό χος και ο Λό χος Διοι κή σε ως. Ο 2ος Λό χος 

προ σβλή θη κε λι γό τε ρο λό γω της με γά λης 

του α πό στα σης α πό τα ε χθρι κά τμή μα τα. 

Κα τά τον βομ βαρ δισμό, οι ο πλί τες, ε κτός 

των πα ρα τη ρη τών, α πο σύ ρο νταν ε ντός κα-

τα φυ γί ων, τα οποί α εί χαν διευ θε τη θεί α πό 

τις προ η γού με νες η μέ ρες. Αυ τά ή ταν κυ ρί-

ως φυ σικά (κοι λό τη τες και σπή λαια ε ντός 

βρά χων) και α πο δεί χθη καν σω τή ρια.

Την 08:30, ο ε χθρός ε ξα πέ λυ σε ε πί-

θε ση ε να ντί ον της το πο θε σί ας ά μυ νας 

του Στρα το πέ δου, με ι διαί τε ρη έ ντα ση 

στην το πο θε σί α ά μυ νας του Αγ γλι κού 

Κολ λεγί ου (Grammar School). Η ε πί θε-

ση υ πο στη ρι ζό ταν α πό πυ ρά όλ μων και 

άρ μα τα. Ό μως, οι α μυ νό με νοι με συ ντο-

νι σμέ να πυ ρά α νά γκα σαν τον ε χθρό να 

υ πο χω ρή σει με αρ κε τές α πώ λειες.

Την 11:20, εκ δη λώ θη κε δεύ τε ρη ε πί θε-

ση με πε ζι κό και άρ μα τα. Οι ε πι τι θέ με νοι 

εί χαν πα ρα τα χθεί σε δύ ο δια δο χι κές γραμ-

μές χω ρίς κα νο νι κές α πο στά σεις με τα ξύ 

των αν δρών. Τα πυ ρά των α μυ νο μέ νων 

ή ταν ι διαί τε ρα δρα στι κά και προξέ νη σαν 

πα νω λε θρί α στους Τούρ κους. Ο ε χθρός 

δια σκορ πί στη κε σε μι κρά φαλαγ γί δια ή 

με μο νω μέ να ά το μα. Κα τά την υ πο χώ ρη-

σή τους, οι Τούρ κοι τρέ πο νταν σε φυ γή 

προς κά θε κα τεύ θυν ση ε γκα τα λεί πο ντας 

ο πλι σμό, νε κρούς και τραυμα τί ες. Κα τά 

την 17:40 και αυ τή η ε πί θε ση εί χε λή ξει. 

Ό μως, οι βο λές όλ μων και Πυρο βο λι κού εκ 

μέ ρους του ε χθρού συ νε χί στη καν και με τά 

την ώ ρα αυ τή α διά κοπα και με σφο δρό τη-

τα, με ι διαί τε ρη έ ντα ση στην πε ριο χή του 

Grammar School. Ι σχυρά ε πί σης πυ ρά όλ-

μων κα μπύ λης τρο χιάς και α ε ρο πο ρί ας δέ-

χθη κε και η το ποθε σί α τά ξε ως των όλ μων 
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με α πο τέ λε σμα να κα τα στρα φεί το ό χη μα 

που με τέ φε ρε τα πυ ρο μα χι κά των ό πλων 

αυ τών. Η πε ριο χή της ΕΛ.ΔΥ.Κ. συ νέ χι σε 

να δέ χε ται πυρά όλ μων, πυ ρο βο λι κού και 

α ε ρο πο ρί ας μέ χρι τη δύ ση του η λί ου.

Κα τά τις με σημ βρι νές ώ ρες, με τα-

φέρ θη κε ο ΣΔ/ΕΛ.ΔΥ.Κ. α πό τη Μα κε-

δο νί τισ σα στη Μο νή Αρ χαγ γέ λου. Με τά 

την α πο χώ ρη σή του, η πε ριο χή ε πλή γη 

α πό πυ κνά πυρά ό πλων κα μπύ λης τρο-

χιάς του ε χθρού. Με το τε λευ ταί ο φως, 

ο ΣΔ με τα κι νή θηκε στη Λα κα τά μεια. Η 

ΕΛ.ΔΥ.Κ. διέ τα ξε την Ι ΜΑ με μί α Δρί α 

τυ φε κιο φό ρων να προ ωθη θεί στο ύ ψω-

μα Grammar School προς ε νί σχυ ση της 

Φρου ράς του Στρα το πέ δου. Ο μοί ως, 

διέ τα ξε τη Δρί α Α να γνω ρί σε ως να προ ω-

θη θεί στο Στρα τό πε δο της Ει ρη νευ τι κής 

Δύ να μης (ΕΔ) κο ντά στο α ε ρο δρό μιο για 

να κα λύ ψει τυ χόν κε νό που θα ά φη νε 

η ΕΔ σε περί πτω ση α πο χώ ρη σής της. 

Στην το πο θε σί α του 2ου ΤΠ δια πι στώ θη-

κε κά ποιο κενό στη διά τα ξη δυ τι κά του 

α ε ρο δρο μί ου. Για την κά λυ ψη του κε νού 

αυ τού η ΕΛ.ΔΥ.Κ. διέ τα ξε το 2ο ΤΠ να 

δια θέ σει Δρί α Πε ζι κού (+) και Ου λα μό 

Τ/Θ Ο χη μά των (ΜΑΡΜΟΝ) προς την κα-

τεύ θυν ση Πε τα λιάς. Την 20:00, ε λή φθη 

δια τα γή α πό το ΓΕ ΕΦ, με την ο ποί α η 

ΕΛ.ΔΥ.Κ. διε τά χθη να α μυν θεί στην το πο-

θε σί α Μού τη Γε ρο γιάν νη, Κο μορά τσος 

και Α ρο δάφ νη με ε τοι μό τη τα α πο κρού-

σε ως ε χθρι κής ε πί θε σης α πό της 15ης 

Αυ γού στου 1974 α φού α να λά βει:

• Το 2ο ΤΠ που εί χε δια τε θεί στο ΔΙΤ με 

τα ό πλα υ πο στή ρι ξής του,

• Τη δι λο χί α που εί χε δια τε θεί στο 11ο 

ΤΣ, τη Δρί α Όλ μων 4,2΄΄, την Ο μά δα ΠΑ Ο 

106 χιλ. (2 στοι χεί α), και Πυ ρο βο λαρ χί α Α/Τ 

Πυ ρο βό λων 6 λι βρών (3 στοι χεί α). 

Λό γω της πο λύ ω ρης μά χης και κα-

τα στρο φής μέ ρους των πυ ρο μα χι κών 

των όλ μων 81 χιλ. και ΠΑ Ο 106 χιλ., τα 

πυ ρο μα χι κά των Βα ρέ ων Ό πλων ε ξα-

ντλή θη καν ό λα.

Την 16:30, και ε νώ η υ πο στή ρι ξη του 

Πυ ρο βο λι κού συ νε χι ζό ταν, δια τά χθη κε 

η α ναπλή ρω ση των πα ρα πά νω πυ ρο μα-

χι κών α πό α πο θή κες του ΓΕ ΕΦ που βρι-

σκό ταν στην πε ριο χή Πα να γιάς. Η α να-

πλή ρω ση πραγ μα το ποι ή θη κε τη νύ χτα 

της 14ης προς 15η Αυ γού στου. Ό μως ο 

α νε φο δια σμός σε τρό φι μα και καύ σι μα 

δεν πραγ μα το ποι ή θη κε λό γω της εχθρι-

κής δρα στη ριό τη τας και α ντί δρα σης.

Στις 16 Αυ γού στου πραγ μα το ποι ή θη-

κε η τε λι κή μά χη του Στρα το πέ δου της 

ΕΛ.ΔΥ.Κ. Α πό ΠΦ, ο ε χθρός ε ξα πέ λυ σε 

γε νι κή ε πί θε ση κα τά της φρου ράς του 

Στρα το πέδου. Την ε πί θε ση υ πο στή ρι ξαν 

σφο δρό τα τα πυ ρά πυ ρο βο λι κού, όλ μων 

α ε ρο πο ρίας και αρ μά των. Η ε χθρι κή α ε-

ρο πο ρί α προ σέ βα λε με πο λυ βο λι σμούς, 

ρου κέ τες και βόμ βες Να πάλ μ. Ο λό κλη ρη 

η το πο θε σί α φλε γό ταν α πό τον βομ βαρ-

δι σμό. Το πρώ το με γά λο κύ μα του ε χθρι-

κού πε ζι κού ε πι τέ θη κε, με τη συ νερ γα σί α 

αρ μάτων, σε ο λό κλη ρη τη γραμ μή του 

με τώ που. Ό μως, η φρου ρά του Στρα το-

πέ δου προ έβα λε λυσ σώ δη α ντί στα ση και 

α πέ κρου σε την ε πί θε ση δια τη ρώ ντας τις 

θέ σεις της. Σ’ αυ τό συ νέ βα λε το Πυ ρο βο-

λι κό, το ο ποί ο κα τευ θυ νό με νο α πό τους 

Δκτές Λό χων της ΕΛ.ΔΥ.Κ., με βο λές α ντι-

πυ ρο βο λι κού, ε ξου δε τέ ρω σε το ε χθρι κό 

πυ ροβο λι κό και βο ή θη σε ση μα ντι κά με τις 

α να σχέ σεις, στην α πό κρου ση της ε πί θεσης. 

Σε κά ποιες απ’ αυ τές πα ρου σιά στη κε το 

φαι νό με νο τα τουρ κι κά α ε ρο σκάφη να 

πλήτ τουν τουρ κι κούς στό χους σε 3-4 βυ θί-

σεις. Α πό τους ο πλί τες θε ω ρή θηκε ό τι τα 

Α/Φ αυ τά ή ταν ελ λη νι κά και βγή καν α πό τα 

ο ρύγ μα τα ζη τω κραυ γά ζο ντας. Εκ των υ στέ-

ρων ό μως, α πο δεί χτη κε ό τι Α ντι σμή ναρ χος 

της Ελ λη νι κής Πολε μι κής Α ε ρο πο ρί ας κα-

τόρ θω σε να πα ρεμ βλη θεί στις συ χνό τη τες 
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ΕΛ.ΔΥ.Κ.άριοι στη μάχη - Ιούλιος 1974

των ε χθρικών α ε ρο σκα φών και να τους 

δη μιουρ γή σει σύγ χυ ση.

Την προ η γού με νη η μέ ρα, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. 

εί χε αι τη θεί την ε νί σχυ σή της α πό το 

ΓΕ ΕΦ με Τ/Θ, Α/Τ ό πλα και πε ζι κό. Περί 

την 10:00 η ΕΛ.ΔΥ.Κ. ε πα νέ λα βε την 

αί τη σή της, και πα ρά τη δια βε βαί ω ση 

ό τι η ενί σχυ ση εί χε ξε κι νή σει, αυ τή δεν 

εμ φα νί στη κε στην το πο θε σί α μέ χρι τις 

α πογευ μα τι νές ώ ρες.

Με την πα ρέ λευ ση λί γου χρό νου α πό 

την α πό κρου ση της ε πί θε σης, α κο λού θη-

σε νέ ος βομ βαρ δι σμός των θέ σε ων της 

φρου ράς, και στη συ νέ χεια ε ξα πο λύ θη κε 

το δεύ τε ρο με γά λο κύ μα της ε πί θε σης του 

πε ζι κού με άρ μα τα. Α πό τις βο λές, 

κυ ρί ως της ε χθρι κής 

α ε ρο πο ρί-

ας, κα τε στρά φη σαν ό λα σχε δόν τα ε πί 

τζιπ φε ρόμε να Α-Τ ΠΑ Ο 106χιλ. και 75χιλ. 

Α ντιαρ μα τι κά ό πλα δεν υ πήρ χαν, ού τε 

βλή μα τα πυρο βο λι κού για την α πό κρου-

ση νέ ας ε πί θε σης. Έ τσι, τα ε χθρι κά άρ μα-

τα ε ξου δετέ ρω σαν μί α προς μί α τις θέ σεις 

των μα χη τών της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ο Λοχαγός 

(ΜΧ) Σταυ ρια νάκος Σω τή ριος, ε νώ η γεί το 

της ά μυ νας των θέ σε ών του, μα ζί με τους 

ά ντρες του α ντι με τώ πι σε τον ό γκο των 

αρ μά των και του Πε ζι κού. Αυ τός, ό πως 

και οι υ πόλοι ποι, υ πε ρα μυ νό με νος των 

θέ σε ων, δέ χτη κε α πό κο ντι νή α πό στα ση 

βλή μα α πό πυ ρο βό λο άρ μα τος και έ πε σε 

η ρω ι κά μα χό με νος. Τα άρ μα τα διέρ χο-

νταν πλέ ον α νά με σα α πό τις θέ σεις των 

α μυ νο μέ νων, ε νώ αυ τοί συ νέ χι-

ζαν να τις δια τηρούν. 

Η φρου ρά 
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του Στρα το πέ δου βρέ θη κε σε δρα μα τι κή 

κα τά στα ση και ου δε μί α ε πι κοι νω νί α εί χε 

με το προ ϊ στά με νο κλι μά κιό της, την Ι Ι Ι 

ΑΤ Δ. Μέ σω του δικτύ ου Πυ ρο βο λι κού ζη-

τή θη καν ο δη γί ες α πό το ΓΕ ΕΦ, αλ λά κα μί α 

α πά ντη ση δεν δό θη κε. Τε λι κά, λό γω της 

κρι σι μό τη τας της κα τά στα σης, των α πω-

λειών, της έλλει ψης κα τάλ λη λων ό πλων 

και πυ ρο μα χι κών, α πο φα σί στη κε η σύ μπτυ-

ξη. Αυ τή επι χει ρή θη κε τις α πο γευ μα τι νές 

ώ ρες (14:00) με τά ξη μεν, αλ λά, λό γω του 

α κά λυ πτου του ε δά φους και της έλ λει ψης 

υ πο στή ρι ξης α πό ε φε δρι κό τμή μα και 

πυ ροβο λι κό, υ πήρ ξαν με γά λες α πώ λειες. 

Υ πό την ι σχυ ρή πί ε ση του ε χθρού, οι συ-

μπτυ χθέ ντες Λό χοι συ γκε ντρώ θη καν πί σω 

α πό τα υ ψώ μα τα της Μα κε δο νί τισ σας και 

της Μο νής Αρ χαγ γέ λου. Στην πε ριο χή Πα-

λαιο με τό χου - Κοκ κι νο τρι μι θιάς, κα τά τις 

ε σπε ρι νές ώ ρες, δια τά χθη κε α πό το ΓΕ ΕΦ 

προ ώ θη ση Τ/Θ ο χη μά των και Πε ζι κού, 

ό σο το δυ να τό βο ρειό τε ρα, χω ρίς ό μως 

ε μπλο κή με τον ε χθρό. Κα τό πιν τού του, 

η ΕΛ.ΔΥ.Κ. διέ τα ξε τη συ γκρό τη ση δύ ο 

υ πο συ γκρο τη μά των, Τ/Θ ο χη μά των και 

Πε ζι κού, με α πο στο λή κατ’ ε λά χι στον να 

δια τη ρή σουν τη γραμ μή Α κά κι - Κοκ κι νο-

τρι μι θιά και κα τά μέ γι στο τη γραμ μή των 

χω ριών Δέ νεια - Μά μα ρι. Έ ως τις πρω ι νές 

ώ ρες, τα υ πο συ γκρο τή μα τα έ φτα σαν μέ-

χρι τη γραμ μή Α κά κι - Δένια - Νό τια πα ρυ-

φή Μά μα ρι - ύ ψω μα Μού τη Γε ρο γιάν νη.

Η ε πι χεί ρη ση της ΕΛ.ΔΥ.Κ. κα τά του 

χω ριού Κιό νε λι α πο τέ λε σε την κύ ρια προ-

σπά θεια (ΚΠ) της ΕΦ. Χρη σι μο ποι ή θη κε 

ό μως χω ρίς έ γκαι ρο προ ϊ δε ασμό, ε νί σχυ ση 

και συ ντο νι σμό με άλ λες πα ράλ λη λες ε νέρ-

γειες του ΓΕ ΕΦ και μά λι στα ό χι στην α πό τα 

προ βλε πό με να σχέ δια κύ ρια α πο στο λή της, 

την ε ξάλει ψη δη λα δή προ γε φυ ρώ μα τος 

στις βό ρειες α κτές της νή σου. Έ τσι, πα ρά 

τον ηρω ι σμό της, δεν πέ τυ χε να φέ ρει σε 

πέ ρας την ε πί θε ση στο Κιό νε λι. Αυ τό σε κα-

μί α πε ρί πτω ση δεν ο φεί λε ται σε μειω μέ νη 

μα χη τι κή ι κα νό τη τα, αλ λά στους πα ρα πά νω 

λό γους και στο ό τι δια τά χτη κε να ε πι τε θεί 

ε να ντί ον ι σχυ ρά ορ γανω μέ νης το πο θε σί ας, 

πί σω α πό την ο ποί α α μυ νό ταν η ΤΟΥΡ ΔΥΚ 

ε νι σχυ μέ νη σημα ντι κά με τουρ κο κυ πρια κά 

τμή μα τα, κα θώς και με ε πί λε κτα τμή μα τα 

α λε ξι πτω τι στών. Και το ση μεί ο αυ τό της 

διά τα ξης του θύ λα κα, ναι μεν ή ταν το πλέ ον 

ευαί σθη το, αλ λά και το πλέ ον ι σχυ ρό.

Κα τά τη Β΄ φά ση, χρη σι μο ποι ή θη κε 

ορ θώς και εκ πλή ρω σε με α πό λυ τη ε πι-

τυχί α τις α να τε θεί σες σ’ αυ τήν α πο στο-

λές. Η ΕΛ.ΔΥ.Κ., α ντι με τώ πι σε το υ πέρ-

μετρο βά ρος της τουρ κι κής ε πί θε σης Πε-

ζι κού, Αρ μά των, Πυ ρο βο λι κού, Όλ μων 

και Α ε ρο πο ρί ας και συ γκέ ντρω σε πά νω 

της τη μα νί α και τη βαρ βα ρό τη τα του 

τουρκι κού στρα τού. Α πέ σπα σε με αυ τόν 

τον τρό πο το θαυ μα σμό των Ελ λη νο κυ-

πρί ων και τον έ παι νο των ξέ νων.

Για να δώ σου με το μέ τρο της μα χη τι-

κό τη τας της ΕΛ.ΔΥ.Κ. αρ κεί να δού με τον 

αριθ μό των θυ μά των αυ τής κα τά τη Β΄ 

φά ση σε σύ γκρι ση και με τις συ νο λι κές 

απώ λειες των α μυ νό με νων κα τά τη φά ση 

αυ τή. Κα τά τη μά χη για το Στρα τό πε δό της, 

η Δύ να μη διέ θε τε 250-300 άν δρες υ πό τη 

Διοί κη ση του Υ πο διοι κη τή της ΕΛ.ΔΥ.Κ. και 

α ντι με τώ πι σε πολ λα πλά σιες ε χθρι κές δυ-

νά μεις προ βάλ λο ντας η ρω ι κή αντί στα ση. 

Οι α πώ λειές της ή ταν ση μα ντι κό τα τες: 83 

νε κροί και α γνο ού με νοι και 22 τραυ μα τί ες. 

Δεν ή ταν κα θό λου εύ κο λη υ πό θε ση για 

τον ε χθρό να κα τα βά λει την α ντί στα ση της 

ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ό ταν τε λι κά τα πρώ τα άρ μα τα 

άρ χι σαν τη διά σπα ση της πρώ της γραμ-

μής ά μυ νας του Στρα το πέ δου, τα τμή μα τα 

έ πρε πε πλέ ον να συμπτυ χθούν. Και ό μως 

οι γεν ναί οι υ πε ρα σπι στές συ νέ χι σαν τη 

λυσ σα λέ α α ντίστα σή τους. Μό νο ό ταν τα 

άρ μα τα τους κα τα πά τη σαν κυ ριο λε κτι κά, 

τό τε ο Διοι κη τής των τμη μά των διέ τα ξε τη 
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σύ μπτυ ξη. Οι 29 α πό τους νε κρούς α νή καν 

σε άλλο Ό πλο ή Σώ μα α πό το Πε ζι κό (15 

α πό το Μη χα νι κό, 8 α πό τις Δια βι βά σεις, 

2 α πό το Τε χνι κό Σώ μα, 2 α πό το Σώ μα 

Ε φο δια σμού και Με τα φο ρών και 2 α πό 

το Υ γειο νομι κό). Αυ τό φα νε ρώ νει την α πο-

φα σι στι κό τη τα και το σθέ νος ό λων των 

αν δρών, εί τε α νή καν σε ό πλα ή σώ μα τα 

υ πο στη ρί ξε ως, να υ πε ρα σπι στούν τον ιε-

ρό χώ ρο του Στρα το πέ δου τους.

Οι Τούρ κοι έ ρι ξαν ε να ντί ον τους ό,τι 

δυ νά μεις διέ θε ταν στην πε ριο χή για δύ ο 

λό γους: Αφ’ ε νός για να α πο κα τα στή σουν 

το πλη γέν γό η τρο του τουρ κικού στρα-

τού, που, α πό τις 20 Ιου λί ου μέ χρι τις 16 

Αυ γού στου, α πέ τυ χε να υ πο χρεώ σει με ρι-

κές ε κα το ντά δες αν δρών ελ λι πώς ε ξο πλι-

σμέ νων και πα ρά την α κατά παυ στη πί ε ση 

να κά νουν έ στω και έ να βή μα πί σω και αφ’ 

ε τέ ρου για τί στις 14:30 της 16ης Αυ γού στου 

θα ε τί θε το σε ε φαρ μο γή η ανα κω χή, την 

ο ποί α εί χε υ πο γρά ψει και η Τουρ κί α, και 

ε πι θυ μού σαν πά ση θυ σί α να φτά σουν 

πριν α πό ε κεί νη την ώ ρα στη Λευ κω σί α 

και να την κα τα λά βουν. Ό μως στο δρό-

μο τους βρή καν τους Έλ λη νες μα χη τές 

που ή ταν α πο φα σι σμέ νοι να κρα τή σουν 

τη θέ ση τους. Αυ τοί έ μει ναν ε κεί με 

υ ψη λό φρό νη μα και υ ψη-

λή αί σθη ση 

κα θή κο ντος προς την Πα τρί δα. Πώς αλ-

λιώς ε ξη γεί ται η α πό φα σή τους να μην 

α πο συρ θούν ό ταν το ο λο καύ τω μά τους 

ή ταν ο ρα τό; Ε πι τέ λε σαν το κα θή κον τους 

και πα ράλ λη λα συ νέ βα λαν τα μέ γι στα στη 

διά σω ση του ε λεύ θε ρου τμή ματος της 

Λευ κω σί ας α πό την τουρ κι κή κα το χή.

Με τη λή ξη των πο λε μι κών ε πι χει ρή-

σε ων, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. με γορ γούς ρυθ μούς 

ε πι δό θη κε στην α να συ γκρό τη ση των 

δυ νά με ών της. 

Με τά α πό στρα το πέ δευ ση σε διά φο-

ρους τό πους, τε λι κά ε γκα τα στά θη κε μό-

νι μα σε τρί α ση μεί α σχε τι κά κο ντά στην 

Λευ κω σί α, αρ χι κά σε πο λύ πρό χει ρους 

κα ταυ λι σμούς, αρ γό τε ρα ό μως σε μό-

νι μα εν διαι τή μα τα και ε γκα τα στά σεις. 

Έ τσι, σή με ρα, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. εί ναι στρα το-

πε δευ μέ νη στα Στρα τό πε δα:

• «Α ντγου Σω τη ρίου Σταυ ρια νά κου»

• «Α ντγου Βα σιλείου Στα μπου λή»

• «Αν δρέ α Ζά κου».

Ό πως ή ταν φυ σι κό, με τά τον πό λε μο 

και την κα τα στρο φή του Στρα το πέ δου 

στο Γε ρό λακ κο (ο λο σχε ρής α χρήστευ ση 

κτι ρια κών ε γκα τα στά σε ων και ση μα ντι-

κού μέ ρους υ λι κών), η ΕΛ.ΔΥ.Κ. εί χε το 

δύ σκο λο έρ γο να ξε κι νή σει α πό το μη-

δέν την α να συ γκρό τη ση του έμ ψυχου 

και του ά ψυ χου υ λι κού της. 

Οι συν θή κες, 
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τα πρώτα και τα ε πό με να με τά το 1974 

χρό νια, χα ρα κτη ρί ζο νται δύ σκο λα και τα 

προ βλήμα τα λύ νο νταν στα δια κά, αρ χής 

γε νο μέ νης α πό τα ε ντε λώς στοι χειώ δη. Η 

εκ παί δευ ση ή ταν υ ψη λού ε πι πέ δου αλ λά 

οι χώ ροι, τα κτί ρια, οι ε γκα τα στά σεις και 

η υ πο δο μή υ στε ρού σαν ση μα ντι κά και 

πα ρά τις ό ποιες βελ τιώ σεις, πα ρέ μεναν για 

αρ κε τά χρό νια πρό χει ρες, με κύ ριο μέ σο 

στρα τω νι σμού το τολ. Η με γάλη το μή και 

η θε α μα τι κή βελ τί ω ση ση μειώ νε ται α πό 

το 1993 μέ χρι σή με ρα. Μπο ρούμε έ τσι σή-

με ρα να πού με ό τι η ΕΛ.ΔΥ.Κ., 50 χρό νια 

με τά τη συ γκρό τη σή της και 36 μετά την 

κα τα στρο φή του Στρα το πέ δου της, ό χι 

μό νο δεν στε ρεί ται τί πο τα, αλ λά ξε πέ ρα σε 

-χω ρίς υ περ βο λή- ί σως τις πε ρισ σό τε ρες 

άλ λες μο νά δες του ελ λαδι κού χώ ρου, α πο-

τε λώ ντας πρό τυ πο ε γκα τα στά σε ων και 

υ πο δο μής.

Τα Στρα τόπε δα της ΕΛ.ΔΥ.Κ. ε πι σκέ πτο-

νται καθ’ ό λη τη διάρ κεια του έ τους μα θη-

τές σχολεί ων, σω μα τεί α, σύλ λο γοι, άλ λοι 

φο ρείς, κα θώς ε πί σης και η πο λι τι κή και 

πολι τεια κή η γε σί α τό σο της Κύ πρου, ό σο 

και της Ελ λά δας για γνω ρι μί α με τους χώ-

ρους αυ τής, για ε νη μέ ρω ση στο στρα τιω τι-

κό μου σεί ο και για α πό δο ση φόρου τι μής 

στο μνη μεί ο πε σό ντων Α ξιω μα τι κών και 

Ο πλι τών της ΕΛ.ΔΥ.Κ. κα τά την τουρ κι κή 

ει σβο λή του 1974. Στο εν λό γω μνη μεί ο 

πραγ μα το ποιεί ται, με με γά λη λα μπρό τη-

τα και με συμ με το χή πλή θους κό σμου, 

κά θε χρό νο, ε πι μνη μό συ νη δέη ση υ πέρ 

Παρέλαση πεζοπόρων τμημάτων της ΕΛ.ΔΥ.Κ., κατά τον εορτασμό της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
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α να παύ σε ως των ψυ χών των πε σό ντων 

κα τά την πα ρα πά νω ει σβο λή.

Η ι στο ρί α της Ελ λά δος και της Κύ πρου 

πο ρεύ ο νται πα ράλ λη λα για χι λιά δες χρό-

νια. Το ό μορ φο νη σί της Α φρο δί της, στο 

σταυ ρο δρό μι Α να το λής-Δύ σης γνώ ρι σε 

πολ λούς δυ νά στες, α μέ τρη τες ει σβο λές και 

ποι κί λες ε θνι κές και πο λι τι στι κές ε πιρ ρο ές. 

Παρ’ ό λα αυ τά, ε ξα κο λου θεί σή με ρα, στην 

αυ γή του 21ου αιώ να, να α πο τε λεί έ ναν α πό 

τους ι σχυ ρούς πό λους του ελ λη νι σμού.

Α πό το 1960, με τη μοί ρα της Κύ-

πρου συν δέ θη κε και η Ελ λη νι κή Δύ να μη 

Κύ πρου. Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. α πό τό τε α πο τέ λε σε 

γέ φυ ρα φι λί ας του ελ λα δι κού και κυ πρια-

κού λα ού, ε νώ στις κρί σι μες μέ ρες του 

1974 στή ρι ξε με γεν ναιό τη τα και αυ τα-

πάρ νη ση τον α γώ να των Κυ πρί ων. Με τά 

α πό 50 χρό νια πα ρου σί ας στο νη σί, 

α πο τε λεί ση μεί ο α να φο ράς για τον κυ-

πρια κό λα ό, που την πε ρι βά λει με α γά πη 

και ε μπι στο σύνη. Πράγ μα τι, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. 

Λευκωσία, 1960. Στρατιώτες της ΕΛ.ΔΥ.Κ., της ΤΟΥΡΔΥΚ και του Κυπριακού 
Στρατού σε παράταξη μπροστά στο Τριμερές Στρατηγείο.

ε ξα κο λου θεί να α πο τε λεί έ να α ξιό μα χο 

Συ γκρό τη μα που το νώ νει α πο φα σι στι-

κά το κοι νό αί σθη μα α σφα λεί ας, ε νώ 

ταυ τό χρο να ε πι τελεί σε πολ λά ε πί πε δα 

την κοι νω νι κή της α πο στο λή.

Το κα λο καί ρι του 1974 υ πήρ ξε μια 

α πό τις δρα μα τι κό τε ρες πε ριό δους για τον 

ελ λη νι σμό στον 20ο αιώ να. Οι ά με σες συνέ-

πειες του πο λέ μου Ιου λί ου-Αυ γού στου 

1974 ή ταν σε κά θε πε ρί πτω ση τρα γι κές. Οι 

χι λιά δες νε κροί, τραυ μα τί ες και α γνο ού με-

νοι Ελ λη νο κύ πριoι και Ελ λα δί τες, αλ λά και 

οι 200.000 πρό σφυ γες εί ναι α ριθ μοί που 

δεί χνουν το μέ γε θος της κα τα στρο φής. 

Η ελ πίδα ό λων, για τα χρό νια που έρ χο-

νται, εί ναι να βρει η Κύ προς τον δρό μο της, 

παρα με ρί ζο ντας τις τε χνη τές δια χω ρι στι κές 

γραμ μές. Μέ χρι τό τε, για ό σο α κόμη χρεια-

στεί, η ΕΛ.ΔΥ.Κ. θα βρί σκε ται στην Κύ προ 

και θα ε πι τε λεί στο α κέ ραιο το έρ γο και την 

α πο στο λή της, ό πως έ πρα ξε και στα πρώ τα 

50 χρό νια της πα ρου σίας της.
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Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές 

η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρο-

μη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον 

η λε κτρι κό δί κτυο αφε νός και το υ φιστά μενο χάλ κι νο δί κτυο α φε-

τέ ρου προ κει μένου να ε πι τευ χθούν τα χύ τη τες με τά δο σης με γα-

λύ τε ρης α πό 1 Μbps. Κα θώς αυ τές οι γραμ μές δεν σχε δια στή καν 

για με τά δο ση υ ψη λών τα χυ τή των, πα ρά γουν θό ρυ βο που γί νε ται 

α ντι λη πτός σαν πα ρεμ βο λές στο ΗF φά σμα. Η έ ντα ση των πα-

ρεμβο λών ε ξαρ τά ται α πό τα η λε κτρι κά χα ρα κτη ρι στι κά της γραμ-

μής κα θώς ε πί σης α πό την πυ κνό τη τα και την πε ριο χή 

κάλυ ψης αυ τών των τε χνο λο γιών.

Α πό μη χα νι κής ά ποψης δεν εί ναι δυ να τόν να γί νουν α κρι βείς 

με τρή σεις προς το πα ρόν, ε πει δή δεν υ πάρ χουν μο ντέ λα συ σχε-

τισμού των ευρυζω νι κών τε χνο λο γιών στο φά σμα των ΗF. Πρό-

σφα τες με τρή σεις και ε κτι μή σεις ό μως, έδει ξαν ό τι ο θό ρυ βος 

που παράγε ται α πό τις Power Line Communications (PLC) και 

xDSL τε χνο λο γί ες δύ να ται να δη μιουρ γή σει προ βλή μα τα στις 

στρα τιω τι κές ΗF ρα διο ε πι κοι νω νί ες. Μά λι στα στο ΝΑ ΤΟ έ χει ή δη 

δη μιουρ γη θεί έ να Research Task Group (RTG) προ κει μένου να 

με λε τή σει το θέ μα και να προ τεί νει λύ σεις (ΙST-050/RTG 022).
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ΘΕ Ω ΡΗ ΤΙ ΚΗ Ε ΞΗ ΓΗ ΣΗ
Με τον ό ρο ρα διο ε πι κοι νω νί ες εν νο ού με ο ποια δή πο τε με τά δο ση (εκ πο μπή ή 

λή ψη) πλη ροφο ρί ας που γί νε ται με χρή ση Η/Μ κυ μά των συ χνο τή των μέ χρι 3000 

GHz και διά δο ση στον χώ ρο χω ρίς τε χνη τή ο δή γη ση. Γί νε ται με τη χρη σι μο ποί η ση 

κα τάλ λη λων ρα διο συ στη μάτων.

Για να α ντι λη φτού με τη σχέση με τα ξύ των ευρυζω νικών ε πι κοι νω νιών και του 

ΗF φά σμα τος πρέ πει να α να φερ θού με στα έ ξης:

 στα χα ρα κτη ρι στι κά των ΗF ε πι κοι νω νιών

 στις ευ ρυ ζω νι κές αυ τές τε χνο λο γί ες

 στον τρό πο ε πί δρα σης των ευ ζω νι κών επι κοι νω νιών στα ΗF.

2.1 Οι ε πι κοι νω νί ες στα HF

Υ πάρ χουν 2 κύ ριοι μη χα νι σμοί διά δο σης κυ μά των στην πε ριο χή συ χνο τή των 

των ΗF: τα κύ μα τα α έ ρα και τα κύ μα τα ε δά φους. Τα πρώ τα α να κλώ νται στην 

ιο νόσφαι ρα και τα δευ τέ ρα δια δί δο νται κατα μή κος του ε δά φους. Πριν δού με 

τους πα ρα πά νω μη χα νι σμούς α ξί ζει να δού με με ρι κά στοι χεί α για τα στρώ ματα 

της α τμό σφαι ρας της Γης.

Η α τμό σφαι ρα της γης ξεκι νά ει με το στρώ μα της τρο πό σφαι ρας και φτά νει 

ως τα 12 με 16 χι λιό με τρα ό που βρί σκε ται η τρο πό παυ ση. Α κο λου θεί το στρώ μα 

της στρα τό σφαι ρας που φτά νει ως τα 50 χι λιό με τρα πε ρί που ό που βρί σκε ται η 

στρα τό παυ ση, το στρώ μα της με σό σφαι ρας που φτά νει ως τα 80 χι λιό με τρα στη 

μεσό παυ ση, η θερ μό σφαι ρα που φτά νει στα 400 χι λιό με τρα ό που βρί σκε ται η θερ-

μό παυ ση και τέ λος είναι η ε ξώ σφαι ρα πά νω α πό τα 400-500 χι λιό με τρα. Α πό τα 70 

μέ χρι τα 300 χι λιό με τρα πε ρί που 

γί νε ται με ρι κός ιο νισμός των α τμο-

σφαι ρι κών συ στα τι κών α πό την 

α κτι νο βο λί α του ή λιου και α πό σω-

μα τί δια που εκ πέ μπο νται α πό τον 

ή λιο. Η περιο χή αυ τή ονο μά ζε ται ιο-

νό σφαι ρα. Μα γνη τόσφαι ρα ο νο μά-

ζε ται η πε ριο χή πέ ρα α πό τα 1000 

χι λιό με τρα μέ χρι μια α πό στα ση 10 

γή ι νων α κτί νων (μα γνη τόπαυ ση) 

α πό τη φω τει νή πλευ ρά της γης. 

Σε αυ τή την πε ριο χή η κί νηση των 

σω μα τι δί ων κα θο ρί ζε ται α πό το μα-

γνη τι κό πε δί ο της γης. Πα ρα κά τω 

φαί νε ται σε σχη μα τι κή α πει κό νι ση 

η μα γνη τό σφαι ρα.

Το δι πλα νό σχή μα μας δεί χνει 

ό τι πε ρί που στα 80-85 χι λιό με τρα 

η α τμό σφαι ρά μας έ χει τη μι κρό τε-

ρη θερ μο κρα σί α και ό τι στη θερ-
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μό σφαι ρα έ χου με τις υ ψη λό τε ρες τι μές (1000-1300 βαθ μούς kelvin). Ι σό θερ μες 

πε ριο χές στην α τμό σφαι ρά μας μπο ρού με να συ να ντή σου με στα αρ χι κά χι λιό με τρα 

της στρα τό σφαι ρας και στην αρ χή της θερ μόσφαι ρας, ό πως και στη θερ μό παυση 

που α πό ε κεί και πά νω δεν έ χουμε κά ποια αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας. 

Εκτός α πό τα γνω στά πέ ντε στρώμα τα της α τμό σφαι ρας που η τα ξι νό μη σή 

τους έ γι νε με βά ση την κα τα νο μή της καθ΄ ύ ψους θερ μο κρα σί ας το 1962 α πό τον 

W.M.O., υ φίστα ται και μια ι διά ζου σα πε ριο χή (στρώμα) της α τμό σφαι ρας που αρ-

χί ζει α πό το ύ ψος των 400-500 χλμ. (στο στρώ μα της θερ μό σφαι ρας) και φθά νει 

σχε δόν μέ χρι το α νώ τα το ό ριό της, δη λα δή την ε ξώ σφαι ρα. Λό γω του πο λύ με γά-

λου α ριθ μού ιό ντων που βρί σκεται μέ σα σ΄ αυ τό το καθ΄ ύ ψους εύ ρος (στρώ μα) 

της α τμό σφαι ρας ο νο μά σθη κε ιο νό σφαι ρα. 

Τα ιό ντα ό μως αυ τά δεν βρί σκονται σε ο μοιό μορ φη κα τα νο μή. Οι χα ρα κτη-

ρι στι κές πε ριο χές συ γκέ ντρω σης των ιό ντων εί ναι κυ ρί ως τρεις: η πε ριο χή D, η 

πε ριο χή E και η πε ριο χή F.

Πε ριο χή D: Εί ναι η χα μη λό τε ρη (πρώ τη) πε ριο χή. Ο ιο νι σμός της ο φεί λε-

ται στη δρά ση της υ πε ριώ δους α κτι νο βο λί ας του Ή λιου. Βρί σκε ται σε ύ ψος 

α πό 60-90 χλμ.

Πε ριο χή E: Εί ναι η δεύ τε ρη πε ριο χή (καθ΄ ύ ψος α πό ε δά φους). Ο νο μά ζε ται 

και πε ριο χή Kennely - Heaviside. Ε κτεί νε ται α πό τα 100-150 χλμ. Εί ναι στρώ μα 

Η Μαγνητόσφαιρα
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πο λύ ιο νι σμέ νο με πο λύ εν δια φέ ρον α φού αυ τό α ντα να κλά τα με γά λου μή κους 

ρα διο φω νι κά κύ μα τα (HF). Αν δεν υ πήρ χε η ιο νι σμέ νη πε ριο χή Ε, τα εν λό γω κύ-

μα τα θα ή ταν α δύ να τον να με τα βι βα στούν σε με γά λες α πο στά σεις. Η πε ριο χή Ε 

λει τουρ γεί ως έ νας τε ρά στιος η λε κτρο νι κός κα θρέ φτης που δια κό πτει την πο ρεί α 

των μα κρών κυ μά των και τα α ντα να κλά στη Γη.

Πε ριο χή F: Εί ναι το τρί το στρώ μα (α νώ τε ρο) γνω στό τε ρο και ως στρώ μα 

APLETON, (δια βά ζε ται λα τι νι κά!), και βρί σκε ται σε ύ ψος 200-300 χλμ. Η ιο νι σμέ νη 

αυ τή πε ριο χή F λει τουρ γεί ε πί σης ως δεύ τε ρος α να κλα στι κός ηλε κτρο νι κός κα-

θρέφτης που δια κό πτει και α ντα να κλά στη Γη την πο ρεί α των βρα χέ ων κυ μά των 

που κα τά φε ραν α νε νό χλη τα να διασχί σουν την προ η γού με νη “πε ριο χή Ε”.

Και τα τρί α πα ρα πά νω στρώ μα τα (πε ριο χές D, E και F) χω ρί ζο νται πολ λές 

φο ρές σε ε πι μέ ρους δύ ο ή και πε ρισ σό τε ρα μι κρότε ρα στρώ μα τα. Ε πί σης, και 

το ύ ψος που βρί σκο νται δεν εί ναι στα θε ρό αλ λά μπο ρεί να με τα βάλ λε ται ε ντός 

Στη φω το γρα φία βλέ που με τους

DTM researchers Gregory Breit

and Merle Tuve, το έ τος 1925

στην προ σπά θειά τους να α πο δεί ξουν

την ύ παρ ξη της ιο νό σφαι ρας.
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χρο νι κού δια στή μα τος α πό λί γων λε πτών μέ χρι με ρι κών ω ρών. Τα ραδιο φω νι-

κά κύ μα τα ως γνω στόν με τα δί δο νται ευ θύγραμ μα με παλ μι κές κι νή σεις. Λό γω 

της κυρ τότη τας της Γης, τη λύ ση της λή ψης τέ τοιων ση μά των, α πό δέ κτες 

σε με γά λη α πό στα ση, την α νέ λα βε η “πε ριο χή Ε” και μά λι στα α φού βρέ θη κε 

έ τοι μη χω ρίς κα μί α ε πι πρό σθε τη δα πά νη. Έ τσι, μέ ρος των εκ πε μπο μέ νων ευ-

θύ γραμ μα προς ό λες τις κα τευ θύν σεις παλ μι κών κυ μά των, ει δικά ε κεί νων που 

εκ πέ μπο νται προς τα ε πά νω, δια σχί ζει α νε νό χλη τα τα τρί α πρώ τα στρώ μα τα 

της α τμό σφαι ρας και προ χω ρεί στη Θερ μό σφαι ρα ό που και α ντα να κλάται α πό 

την Πε ριοχή Ε της ιο νό σφαι ρας στη Γη.

2.1.1 Κύ μα τα Α έ ρα- Α τμο σφαι ρι κή διά δο ση (Sky-Wave Propagation)

Αυ τά εί ναι κύ μα τα υ ψη λών συ χνο τή των, και με τα δί δο νται σε με γά λες 

α πο στά σεις μέ σω δια δο χι κών α να κλά σεών τους α πό την ιο νό σφαι ρα στο 

έ δα φος, ώ σπου να φτά σουν στον πα ρα λή πτη. Τα κύ μα τα αυ τά δια δίδονται 

με α να κλά σεις στα α νώ τερα στρώ ματα (Ε και F) της ιο νό σφαι ρας, ε νώ σί γου-

ρα υ πο φέ ρουν α πό α πορ ρό φη ση ι σχύ ος κα θώς περ νούν την D πε ριο χή που 

βρί σκε ται κά τω α πό την ιο νό σφαι ρα. Α πό την άλ λη, η κα τά στα ση στη ιο νό-

σφαι ρα αλ λά ζει κα τά τη διάρ κεια της η μέ ρας, την περίο δο του έ τους, κα θώς 

ε πί σης ε πη ρε ά ζε ται από την η λια κή και γε ω μα γνη τική δρα στη ριό τη τα. Για τις 

ΗF ε πι κοι νω νί ες, χρη σιμο ποιού νται μο ντέ λα πρό βλε ψης που διευ κο λύ νουν τη 

δια χεί ρι σή τους, προ βλέ πο ντας τό σο τις α πώ λειες στην ε πι κοι νω νί α ό σο και 

τη με γί στη και ε λά χι στη χρη σι μο ποι ή σι μη συ χνό τη τα για τη συ γκε κρι μέ νη 

χρο νι κή πε ρί ο δο. Τα στοι χεί α που ει σάγονται σε αυ τά εί ναι η ώ ρα, ο μή νας, 

οι συ ντε ταγ μέ νες θέ σης του πο μπού και του δέ κτη κα θώς ε πί σης ο α ριθ μός 

των η λια κών κη λί δων.
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2.1.2 Κύ μα τα ε δά φους-Διά δο ση ε δά φους (Ground-Wave Propagation)

Αυ τά πα ράγουν χα μη λές συ χνό τη τες (ως 2 MHz), που ό μως α κο λου θούν 

την κυρ τή ε πι φά νεια της Γης λό γω διά θλα σής τους α πό την α τμό σφαι ρα, κι 

έ τσι κα λύ πτουν ι κα νο ποι η τι κές α πο στά σεις. Έ χουν το μειο νέ κτη μα της τα χεί ας 

ε ξα σθέ νη σης. Τα κύ μα τα ε δά φους δια δί δο νται κο ντά στο έ δα φος. Το κύ μα ε δά-

φους εί ναι πο λύ ι σχυ ρό. Μπο ρεί να πε ρι γραφεί σαν έ να ρεύ μα που ε πά γε ται 

στο κε νό μετα ξύ α έ ρα και ε δά φους. Τα κύ μα τα ε δά φους εί ναι ι σχυ ρά κυ ρί ως 

ό ταν πρό κει ται για το χα μη λό τε ρο μέ ρος του ΗF φά σμα τος και για κα τα κό-

ρυ φα πο λω μέ νους δέ κτες και πο μπούς που βρί σκο νται κο ντά στο έδα φος 

(σε σύ γκρι ση με το μή κος κύ μα τος). Ο πα ρα κά τω πί να κας πα ρου σιά ζει την 

κα τα νο μή του φά σμα τος συ χνο τή των.

ΤΟ ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ
Το xDSL, εί ναι μια ευ ρυ ζω νι κή τε χνολο γί α ε πι κοι νω νιών σχε δια σμέ νη για 

χρή ση α πό τις κα νο νι κές τη λε φω νι κές γραμ μές. Έ χει τη δυ να τό τη τα να με τα-

φέ ρει δεδο μέ να μέ σα α πό τις τη λε φω νι κές γραμ μές 140 φο ρές τα χύ τε ρα α πό 

τα γρη γο ρό τε ρα ανα λο γι κά modems που εί ναι δια θέ σι μα σή με ρα. To DSL εί ναι 

μια τε χνο λο γί α που ε πι τρέ πει τη με τα φο ρά δε δο μέ νων με υ ψη λή ταχύ τητα 

‘μέ σα’ α πό το υ πάρ χον τηλε φω νι κό δί κτυο. Η δυ να τό τη τα με τα φο ράς δε δο-

μένων με υ ψη λή τα χύ τη τα έ γκει ται στο ό τι τα DSL modem χρη σι μο ποιούν 

ψη φιακές τε χνι κές κω δι κο ποί η σης προ κει μέ νου να συμπιέ σουν μέ χρι και 99% 

πε ρισ σό τε ρη χω ρη τι κό τη τα μέ σα α πό μί α τη λεφω νι κή γραμ μή, χω ρίς να ε μπο-

δί ζε ται η χρή ση ε νός μέ ρους του εύ ρους για τη με τα φο ρά του α να λο γι κού 

σή μα τος (φω νή). Γε νι κό τε ρα, η τα χύ τητα σύν δε σης στο Internet με την τε χνο-

λο γί α DSL εί ναι σχε δόν δέ κα (10) φο ρές με γα λύ τε ρη α πό την ISDN σύν δε ση 

και 50 φο ρές με γα λύ τε ρη α πό την 30kbps PSTN σύν δε ση (analog modem). 

Η DSL τε χνο λο γί α α ποτε λεί το γε νι κό τε ρο πλαί σιο μέ σα στο ο ποίο ε ντάσ σο-

νται οι xDSL τε χνο λο γί ες, ό πως VDSL (Very-high-data-rate Digital Subscriber 

Line), HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line), ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) και SDSL (Single-line Digital Subscriber Line, G.lite ADSL ή 

αλλιώς (ADSL Lite). 

Η πα ρο χή ευ ρυ ζω νι κής πρό σβασης μέ σω των κα λω δί ων ρεύ μα τος (Power 

Line Communications, PLC) έ χει προτα θεί ως μί α πολ λά υ πο σχό με νη τε-

χνολογί α. Χρη σι μο ποιεί ται σε αρ κε τά ευ ρωπα ϊ κά κρά τη σε πι λο τι κό ό μως 

α κό μη ε πί πεδο, κυ ρί ως για τί το ε πί πε δο ω ρι μό τη τάς της πα ρα μέ νει χα μη λό 

ό σον α φο ρά τό σο τα πρό τυ πα ό σο και τον σχε τι κό ε ξο πλι σμό. Στην Ελ λά δα 

η τε χνο λο γί α αυ τή δεν έ χει χρη σι μο ποι η θεί α κό μη.

Οι πα ρα πά νω ευ ρυ ζω νι κές τε χνο λο γί ες ε πι τυγ χά νουν ρυθ μούς με τά δο σης 

δε δο μέ νων α πό 1 έ ως 24 Μbps. Αυ τό με τα φρά ζε ται σε σή μα τα (παλ μούς) συ χνό-

τη τας 1-24 MHZ πά νω στις χάλ κι νες γραμ μές του Ο ΤΕ ή τις γραμ μές με τα φο ράς 

η λε κτρι κής ι σχύ ος. Α πό την άλ λη, οι στρα τιω τικές ε πι κοι νω νί ες λει τουρ γούν 

στην πε ριο χή α πό 1,6-30 ΜΗΖ. Εύ κο λα, λοι πόν, ο α να γνώ στης α ντι λαμβά νε ται 

ό τι οι ευ ρυ ζω νι κές τε χνο λο γί ες θα πρά ξουν θό ρυ βο στις πε ριο χές λει τουρ γίας 
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Πρό σφα τες έ ρευ νες έδειξαν ό τι υ πάρ χει σο βα ρή πι θα νό τη τα οι PLC 

και xDSL γραμ μές να δη μιουρ γή σουν αυ ξη μέ να ε πί πε δα θο ρύ βου 

στην πλευ ρά του δέ κτη. Αυ τά τα υ ψηλά ε πί πε δα θο ρύ βου α να μέ νε-

ται να ε πι δρά σουν στις στρα τιω τι κές ε πι κοι νω νί ες κα θώς ε πί σης 

στα COMINT συ στή μα τα. Και μπο ρεί στην Ελ λά δα οι ε πι δρά σεις α πό 

τα PLC συ στή μα τα να εί ναι μη δε νι κές, κα θώς προς το πα ρόν δεν 

έ χουν ανα πτυ χθεί τέ τοιες τε χνο λο γί ες, πα ρόλα αυ τά θα πρέ πει να 

ε ξε τά ζεται σο βα ρά ό ταν στρα τιω τι κά τμή ματα α να πτύσ σο νται στο 

ε ξω τε ρι κό (ει ρη νευ τι κές α πο στο λές, συμ μαχί ες, α σκή σεις κ.τ.λ.).



28 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

των στρα τιω τι κών HF ε πι κοι-

νω νιών, που μά λι στα θα εί ναι 

ε ντο νό τε ρος στις ε πι κοι νωνί-

ες που χρη σι μο ποιούν ως μη-

χα νισμό διά δο σης αυ τόν του 

ε δά φους. Έ τσι, το σή μα, κα τά 

τη διέ λευ σή του μέ σα α πό 

το κα νά λι (α έ ρας), υ φί στα ται 

πα ρα μόρφω ση. Ε κτός α πό 

την πα ρα μόρ φω ση, το σή μα 

υ φί στα ται και ε ξα σθέ νι ση και 

«λε ρώ νε ται» α πό τα α πρό βλε-

πτα η λε κτρι κά σή ματα που 

α να φέ ρο νται ως θό ρυ βος 

(noise). Σε κά θε ε πι κοι νωνια-

κό σύ στη μα (α συρ μα τι κό ή 

μη) ο θό ρυ βος εί ναι ο πε ριο ρι-

στι κός πα ρά γο ντας ο ο ποί ος 

κα θο ρί ζει αν το σή μα μπορεί 

να χρη σι μο ποι η θεί για με τά-

δο ση της πληρο φο ρί ας. Ε άν 

ό λος ο θό ρυ βος μπο ρού σε να 

ε ξα λει φθεί α πό έ να σύ στη μα, 

τό τε θα χρεια ζό ταν για την 

ε πι κοι νω νί α μια α πει ρο ε λά χι-

στη ι σχύς εκ πο μπής και η ε νί σχυ ση στο δέ κτη θα ή ταν α πε ριό ρι στη. Με την 

πα ρου σί α του θο ρύβου πε ριο ρί ζε ται η δυ να τό τη τα χρή σι μης ε νί σχυσης, για τί 

τό σο το σή μα ό σο και ο θό ρυ βος ε νι σχύ ονται στην ί δια έ κτα ση. Ο θό ρυ βος 

προ κα λεί ται α πό έ να α ριθ μό πη γών ό πως α ντι στά σεις, η λε κτρο νι κές λυ χνί ες 

κ.λπ. (θερ μι κός θό ρυ βος), γα λα ξια κός θό ρυ βος α πό το διά στη μα (θερ μι κός 

θό ρυ βος), α τμο σφαι ρι κός θό ρυ βος α πό κε ραυ νούς (θερ μι κός ή παλ μι κός) και 

α πό ηλε κτρι κές συ σκευές (παλ μι κός ή αιχ μές).

Δυ στυ χώς, δεν υ φί στα νται θε σμο θε τη μέ να ό ρια εκ πο μπών για τις γραμ μές 

xDSL ή τις PLC, πα ρό λο που αρ κετές προ σπά θειες έ χουν γί νει τα τε λευ ταί α 

χρό νια α πό χώ ρες ό πως η Νό τια Α φρι κή, η Ια πω νί α, η Βό ρεια Κο ρέ α, η Kί να, 

η Ιν δί α, η Αυ στρα λί α και από τις χώ ρες την Βό ρειας Α με ρι κής. Το πρό βλημα 

εί ναι πε ρισ σό τε ρο έ ντο νο στην πε ρί πτω ση των PLC γραμ μών κα θώς αυ τές 

α πο τε λούν έ να πρα κτικό και α πο τε λε σμα τι κό τρό πο χρή σης του υ φι στά με-

νου εν σύρ μα του δι κτύ ου (πα ρο χής ι σχύ ος), βρί σκο νται παντού και έ χουν τα 

χειρό τε ρα τε χνι κά χα ρα κτη ρι στι κά ώ στε να εκ πέμπουν θό ρυ βο ευ ρεί ας ζώ νης. 

Ό πως γί νε ται κα τα νο η τό, ο θό ρυ βος, οι πα ρεμ βο λές δη λα δή που με λε τά με, 

έ χει α πόδοση μό νο στα κύ μα τα εδά φους, τα ο ποία χρη σι μο ποιού νται για την 

ε πί τευ ξη ε πικοι νω νί ας κο ντινών α ντα πο κριτών σε μια ΗF ζεύ ξη.
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ: 

ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ 

ΒΛΕΜΜΑ...

«Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου 

και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». 

Η μαμά είχε δίκιο τελικά...

Αυτοί οι κανόνες φαίνονταν κάποτε ενοχλητικοί, αλλά αποδεικνύεται 

τελικά ότι διαφοροποιούν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μας 

αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Οι πράξεις όχι απλώς μιλούν δυνατότερα 

από τα λόγια, αλλά μπορούν να τα εκμηδενίσουν εντελώς.

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος
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Το ενδιαφέρον για τη σπουδή της 

μη λεκτικής επικοινωνίας ξεκίνησε 

από το ενδιαφέρον και τη διδασκαλία 

της τέχνης της διαπραγμάτευσης που 

απασχόλησε τον κόσμο του εμπορίου 

και των επιχειρήσεων τα τελευταία 40 

χρόνια. Η συστηματική μελέτη ξεκινά τη 

10ετία του ‘60 και μόλις το 1970 το θέμα 

γίνεται ευρύτερα γνωστό με την έκδοση 

των πρώτων βιβλίων για τη γλώσσα του 

σώματος. Σήμερα, η επιστήμη που μελετά 

τη γλώσσα του σώματος (της επικοινωνί-

ας, δηλαδή, χωρίς ομιλία) βρίσκεται ακόμη 

σε εμβρυϊκό στάδιο. 

Οι ειδικοί μελετητές ανακάλυψαν ότι 

η ολική εντύπωση ενός μηνύματος είναι 

7% περίπου προφορική (μόνο λέξεις) 38 % 

φωνητική (περιλαμβάνουσα τον τόνο, τη 

χροιά της φωνής και άλλους ήχους) και 

55% μη προφορική. Το 93% δηλαδή το 

έχει αναλάβει η γλώσσα του σώματος, μ´ 

ένα απέραντο αλφάβητο από κινήσεις, 

χειρονομίες, τόνους φωνής, βλέμματα, 

γκριμάτσες, στάσεις του σώματος, μυϊκές 

συσπάσεις συχνά ανεπαίσθητες.

Είτε κινείται είτε όχι, το σώμα παρα-

μένει ένα εργαστήρι μηνυμάτων. Ένας 

συγκεκριμένος τρόπος για να σταυρώνεις 

τα πόδια όταν κάθεσαι ή να σφίγγεις το 

χέρι στη χειραψία, μια απότομη κίνηση 

προς τα εμπρός ή ένα βλέμμα, όλα είναι 

ικανά να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα 

απ´ ό,τι ατέλειωτες ώρες συζήτησης. 

Υπάρχουν 700.000 επικοινωνιακά σή-

ματα, τα 15.000 μόνο στην περιοχή του 

προσώπου μας. Προφανώς κανείς δεν 

μπορεί να ελέγξει τα σήματα αυτά. Όταν, 

λοιπόν, όσα λέτε έρχονται σε αντίθεση 

με το σήμα που στέλνει το σώμα σας, το 

δεύτερο πάντα είναι το αληθινό.

Συχνά παρατηρούμε γύρω μας τη θετι-

κή αίσθηση που δημιουργούν όσοι άνθρω-

ποι κινούνται με εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους και ακόμα πιο συχνά λαμβάνουμε 

μηνύματα ανασφάλειας από ανθρώπους 

που δεν αισθάνονται άνετα με την εικόνα 

τους. Το συμπέρασμα είναι ότι η γλώσσα 

του σώματος κρύβει μεγάλα μυστικά.

Οι πρΩτες ενδειξεις
Μερικές φορές το πώς μας βλέπουν οι 

άλλοι εξαρτάται από τη στάση που δίνου-

με στο σώμα μας. Κοιλιά «μέσα», στήθος 

προτεταμένο, πλάτη ίσια, το κεφάλι ψηλά. 

Μια καλή στάση του σώματος που προκύ-

πτει από την καλή σχέση που έχουμε με 

αυτό, μπορεί να μας δείχνει πιο δυνατούς, 

όμορφους και πειστικούς.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο τρόπος 

με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον κόσμο 

αντανακλάται στη στάση που υιοθετούμε. 

Το σώμα μας καταγράφει όλες τις 

εμπειρίες μας και γίνεται αδιάψευστος 

μάρτυράς τους. Όλοι γνωρίζουμε πως 

όταν πονούμε σε ένα συγκεκριμένο ση-

μείο, χάνουμε την ευκινησία μας, κυρτώ-

νουμε, χάνουμε και την ισορροπία μας. 

Το ίδιο, όμως, συμβαίνει και όταν μας 

πλημμυρίζουν αρνητικά συναισθήματα 

ή μας καταβάλλει το στρες. Γιατί και σ’ 

αυτή την περίπτωση συσπώνται οι μύες 

και αλλάζει στάση το σώμα μας.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο χαρα-

κτήρας μας, που μπορεί να επηρεάζει 

αρνητικά τη στάση του σώματός μας. 

Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που δεν 

αντέχουν την πίεση, έχουν την τάση να 

κυρτώνουν τους ώμους τους, λες και 

πραγματικά και όχι μεταφορικά μετα-

φέρουν το βάρος των ευθυνών. Εκείνοι 

πάλι που είναι ντροπαλοί και θέλουν 

να περνούν απαρατήρητοι, έχουν την 

τάση να κυρτώνουν την πλάτη και να 

κρύβουν το στήθος. Με τη στάση αυτή, 

όμως, οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν πιο 

κοντοί και παχουλοί.
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Όταν βρισκόμαστε σε κατάθλιψη χαμηλώνουμε το στήθος 

και αναπνέουμε άσχημα, με αποτέλεσμα να χειροτερεύουμε 

την ψυχολογική μας κατάσταση. Όσοι νιώθουν ανασφάλεια, 

κινούνται με χαμηλωμένους τους ώμους και το κεφάλι. Οι γυ-

ναίκες που νιώθουν ανασφαλείς, όσον αφορά στον αισθησιασμό 

τους, κάνουν το παν για να «εξαφανίζουν» τα πιο προκλητικά 

σημεία του γυναικείου σώματος. Κουλουριάζονται κρύβοντας 

το στήθος, σταυρώνουν τα χέρια για να το καλύψουν, μαζεύουν 

τα πόδια τους. 

Έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη αρμονίας στον τρόπο που 

«στήνουμε» το σώμα μας οφείλεται στην προσπάθειά μας να 

προστατευθούμε από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, όταν 

για παράδειγμα, αισθανόμαστε μια φυσική ενόχληση, προε-

τοιμάζουμε το σώμα μας για τα χειρότερα ή προσπαθούμε 

να το ανακουφίσουμε με κάποια στάση ή μαζευόμαστε για να 

αποφύγουμε το επόμενο χτύπημα. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

συναισθηματικό τομέα. 

Τέλος, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιο συναισθη-

ματικό πρόβλημα, παρουσιάζουν τάσεις εσωστρέφειας και αυτό 

εκδηλώνεται και με τη στάση του σώματός τους.

ΖΩτικΟς χΩρΟς και ΖΩνες
Η επιστημονική έρευνα απέδειξε, ότι και ο άνθρωπος, έχει τη 

δική του προσωπική φυσαλίδα που κινείται μαζί του. Ο ζωτικός 

χώρος διακρίνεται σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες:

Ζώνη Οικειότητας: (ανάμεσα στα 15-50 εκ.) Είναι η πιο σημαντική 

γιατί αυτήν ακριβώς φρουρεί το άτομο σαν ιδιοκτησία του και 

μόνο σε αυτούς που είναι συναισθηματικά κοντά του επιτρέπει 

την παραβίασή της.

προσωπική Ζώνη: (50 εκ.-1,5 μ.) Είναι η απόσταση που στέκε-

ται κάποιος από τους άλλους στις κοινωνικές συναναστροφές 

και τις φιλικές συγκεντρώσεις.

κοινωνική Ζώνη: (1,5 μ.-3,5 μ.) Στεκόμαστε σε αυτή την από-

σταση από ξένους, ένα καινούργιο συνάδελφο και γενικά 

ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. 

δημόσια Ζώνη: (πάνω από 3,5 μ.) Είναι η βολική απόσταση 

που διαλέγουμε κάθε φορά που απευθυνόμαστε σε μια μεγάλη 

ομάδα ανθρώπων.
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Ο ζωτικός ή προσωπικός χώρος όπως 

λέγεται διαφορετικά, δείχνει να αποτελεί 

μία από τις πιο βασικές καταστάσεις της 

ζωής μας. Παρατηρούμε ότι όταν ένας 

ξένος πλησιάζει κοντά μας, αισθανόμαστε 

ανήσυχοι. Καθώς μας μιλάει, ίσως σταυ-

ρώσουμε τα χέρια μας. Δημιουργούμε 

ασυναίσθητα ένα μηχανισμό άμυνας, το 

μέγεθος του οποίου διαφέρει ανάλογα 

με τον πολιτισμό μας. Στα οικεία πρό-

σωπα αφήνουμε το περιθώριο για να 

«παραβιάσουν» μεγαλύτερο μέρος από 

το «προσωπικό μας χώρο». Ασυνείδητα 

διαμορφώνουμε τα όρια του προσωπικού 

μας χώρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι ανακριτές πολλές φορές χρησιμο-

ποιούν τεχνικές παραβίασης του ζωτικού 

χώρου για να κάμψουν την αντίσταση 

των ανακρινομένων. Ο ανακριτής ξεκινά 

την ανάκριση έχοντας απέναντί του τον 

ύποπτο σε μια απόσταση 3 μέτρων χωρίς 

κάτι, ένα τραπέζι παραδείγματος χάρη, 

μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθη-

μα ασφάλειας. Στην πορεία ο ανακριτής 

μετακινεί την καρέκλα του πιο κοντά στον 

ύποπτο, μέχρι το σημείο που τα γόνατά 

του φτάνουν ανάμεσα στα γόνατα του 

υπόπτου. Στο στάδιο αυτό, ο ανακριτής 

ασκεί τεράστια πίεση και καθιστά αδύνατο 

για τον ύποπτο να πει ψέματα, χωρίς αυτό 

να γίνει αμέσως αντιληπτό και παραμέ-

νουν εκεί μέχρι να καμφθεί η αντίστασή 

του και να απαντήσει.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για 

να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι ζώ-

νες είναι στο σινεμά. Έστω ότι υπάρχει μια 

άδεια σειρά και πάμε και καθόμαστε ακρι-

βώς στη μέση. Ο επόμενος που θα έρθει 

θα επιλέξει να καθίσει σε μια εκ των δύο 

ακρών κι όχι κάπου κοντά μας. Ρωτήστε 

και τον εαυτό σας! Κάπως αντίστοιχα θα 

πράττατε κι εσείς, κι αυτό οφείλεται στις 

ζώνες που αναφέρθηκαν. Στην προσωπική 

ζώνη επιτρέπουμε να εισέλθουν μόνο άτο-

Όταν βρισκόμαστε σε 

κατάθλιψη χαμηλώ-

νουμε το στήθος και 

αναπνέουμε άσχημα, με 

αποτέλεσμα να χειροτε-

ρεύουμε την ψυχολογι-

κή μας κατάσταση. 
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μα του κοντινού μας περιβάλλοντος, και 

το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο 

στην περίπτωση της οικείας ζώνης.

Επιπρόσθετα, θα έχετε όλοι παρατηρήσει 

συμπεριφορές ανθρώπων όταν αυτοί συ-

νωστίζονται σε λεωφορεία ή ασανσέρ. Δεν 

μιλούν σε κανέναν, αποφεύγουν την επαφή 

με τα μάτια, κοιτούν ψηλά, διατηρούν ένα 

ανέκφραστο βλέμμα και κάνουν περιορι-

σμένες κινήσεις. Δυσφορούν γενικά για την 

παραβίαση της ζώνης οικειότητάς τους. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι θα μας 

αποδεχθούν ή θα μας αρνηθούν, ανάλογα 

με τον σεβασμό που δείχνουμε στο ζωτικό 

τους χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος που 

οι περισσότεροι άνθρωποι αντιπαθούν 

από μέσα τους το ξένοιαστο εκείνο άτομο 

που χτυπά όποιον γνωρίζει στην πλάτη 

ή αγγίζει συνεχώς τους ανθρώπους στη 

διάρκεια μιας συζήτησης.

Ζωτικής σημασίας είναι 

η προσωπική επαφή σε 

κάθε σημαντική επιχει-

ρηματική συναλλαγή, 

στις διαπραγματεύσεις 

και κατά το κλείσιμο των 

συμφωνιών. 
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αντιληψη, διαιςθηςη 
και πρΟαιςθημα 

Όταν λέμε ότι κάποιος έχει αντίληψη ή 

διαίσθηση αναφερόμαστε στην ικανότητά 

του να διαβάζει τα μη προφορικά σήμα-

τα του άλλου και να τα συγκρίνει με τα 

προφορικά του μηνύματα. Με άλλα λόγια 

όταν λέμε ότι έχουμε το προαίσθημα ότι 

ο άλλος μας λέει ψέματα, στην πραγματι-

κότητα εννοούμε ότι τα λόγια του και η 

γλώσσα του σώματος δεν συμφωνούν. 

Οι γυναίκες είναι γενικά πιο διαισθητικές 

από τους άνδρες και σε αυτό αναφέρεται η 

λεγόμενη “γυναικεία διαίσθηση”. Έχουν μια 

έμφυτη ικανότητα να συλλαμβάνουν και 

να αποκρυπτογραφούν τα μη προφορικά 

σήματα και να διακρίνουν με ακρίβεια τις 

μικρές λεπτομέρειες. Αυτός είναι ο λόγος 

που ελάχιστοι άνδρες μπορούν να πουν 

ψέματα στη γυναίκα τους και να μην απο-

καλυφθούν, ενώ αντίθετα οι περισσότερες 

γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγ-

ματα μπροστά στα μάτια των ανδρών και 

αυτοί να μην καταλάβουν τίποτα. 

Αυτή η γυναικεία διαίσθηση είναι ιδι-

αίτερα φανερή σε γυναίκες που έχουν 

αναθρέψει μικρά παιδιά. Τα πρώτα χρόνια 

η μητέρα για να επικοινωνήσει με το παιδί 

στηρίζεται αποκλειστικά στο μη προφορι-

κό κανάλι και αυτός πιστεύεται ότι είναι ο 

λόγος που οι γυναίκες γίνονται συχνά καλύ-

τεροι διαπραγματευτές από τους άνδρες.

η γλΩςςα τΟυ ςΩματΟς ςτΟν 
εργαςιακΟ και κΟινΩνικΟ χΩρΟ 
Η σημασία της γλώσσας του σώματος 

στο μάνατζμεντ δεν είχε εκτιμηθεί όπως θα 

έπρεπε, μέχρι πριν λίγες δεκαετίες. Αυτή η 

κατάσταση τείνει να εξαφανισθεί πλήρως 

αφού πλέον επικρατεί η άποψη ότι τους 

λόγους τόσο της επιτυχίας όσο και της 

αποτυχίας των μάνατζερ, πολύ συχνά, θα 

πρέπει να τους αναζητούμε στον κρυφό 

κόσμο της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Ζωτικής σημασίας είναι η προσωπική 

επαφή σε κάθε σημαντική επιχειρημα-

τική συναλλαγή, στις διαπραγματεύσεις 

και κατά το κλείσιμο των συμφωνιών. 

Αποτελεί άλλωστε ιδιαίτερο προσόν για το 

στέλεχος εκείνο που στον επαγγελματικό 

χώρο του, μέσα από την οπτική επικοι-

νωνία καταφέρνει «να διαβάσει ανάμεσα 

στις γραμμές», όπως συνήθως λέμε για τον 

έμπειρο και διεισδυτικό αναγνώστη.

Ο «επαγγελματίας» αντιλαμβάνεται ότι 

κάθε άτομο με το οποίο επικοινωνεί είναι 

διαφορετικό. Υπάρχουν, παρ’ όλα αυτά, 

συγκεκριμένες κινήσεις της γλώσσας του 

σώματος που είναι κοινές για όλους μας.

Ένα ανθρώπινο χέρι διαθέτει 27 μικρά 

οστά, συμπεριλαμβανομένων 8 οστών 

σε σχήμα βότσαλου στον καρπό, όλα 

συνδεδεμένα με ένα δίκτυο συνδέσμων 

και δεκάδες μικροσκοπικούς μύες που κι-

νούν τις αρθρώσεις. Οι επιστήμονες έχουν 

παρατηρήσει ότι ο εγκέφαλος συνδέεται 

με τα χέρια με περισσότερες νευρικές 

συνδέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος 

του σώματος και έτσι οι κινήσεις που κά-

νουμε με αυτά δίνουν ισχυρές ενδείξεις 

για τη συναισθηματική μας κατάσταση. 

Τα σφιγμένα χέρια δείχνουν μια συγκρα-

τημένη, αγχώδη ή αρνητική στάση. Έχουν 

γίνει μάλιστα έρευνες από ειδικούς επί 

των διαπραγματεύσεων (Νίρενμπεργκ και 

Καλερό), οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα 

σφιγμένα χέρια κατά τη διάρκεια μιας δι-

απραγμάτευσης μαρτυρούν ότι το άτομο 

προσπαθεί να συγκρατήσει μια αρνητική 

ή αγχώδη κατάσταση.

Τα πόδια, εξελίχθηκαν στον άνθρωπο 

για να εξυπηρετούν δύο σκοπούς: να τον 

μετακινούν μπροστά, ώστε να βρίσκει τρο-

φή, και να τον απομακρύνουν από τον κίν-

δυνο. Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 

προγραμματισμένος για τους δύο αυτούς 
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σκοπούς -να μετακινούμαστε προς αυτό 

που επιθυμούμε και να απομακρυνόμαστε 

από εκείνο που δεν θέλουμε- ο τρόπος με 

τον οποίο ένα άτομο χρησιμοποιεί τα πόδια 

και τα πέλματά του αποκαλύπτει προς τα 

που θέλει να πάει. Με άλλα λόγια, δείχνει 

πόσο πολύ θέλει ένα άτομο να συνεχίσει ή 

να εγκαταλείψει μια συνομιλία. Πόδια ανοι-

χτά και όχι σταυρωμένα αποκαλύπτουν μια 

δεκτική ή αυταρχική στάση, ενώ τα κλειστά 

και σταυρωμένα αποκαλύπτουν επιφυλακτι-

κότητα ή αβεβαιότητα.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός, ότι όσο 

πιο μακριά από τον εγκέφαλο είναι ένα 

σημείο του σώματος, τόσο λιγότερο αντι-

λαμβανόμαστε τι κάνει. Για παράδειγμα, οι 

περισσότεροι γνωρίζουμε ποιες εκφράσεις 

παίρνει το πρόσωπό μας και μπορούμε να 

εξασκηθούμε ώστε να «δείχνουμε απο-

φασιστικότητα», να «ρίχνουμε μια ματιά 

αποδοκιμασίας», «να επιμένουμε χαμογε-

λώντας» ή να δείχνουμε ευτυχισμένοι.

Μετά το πρόσωπό μας, αντιλαμβανό-

μαστε καλύτερα τα χέρια μας, ύστερα το 

στήθος και το στομάχι μας, ακόμα λιγότε-

ρο τα πόδια μας, ενώ σχεδόν αγνοούμε τι 

κάνουν τα πέλματά μας. Όλα αυτά σημαί-

νουν ότι τα πόδια και τα άκρα τους απο-

τελούν μια σημαντική πηγή πληροφοριών 

σχετικά με τη διάθεση κάποιου, επειδή 

οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τι 

τα κάνουν και ποτέ δεν θα σκέφτονταν 

να προσποιηθούν κάποιες κινήσεις τους, 

όπως κάνουν με τις εκφράσεις του προ-

σώπου τους. Ένα άτομο μπορεί να δείχνει 

συγκροτημένο και ψύχραιμο, ενώ την ίδια 

ώρα το άκρο του ποδιού του να χτυπά 

νευρικά το πάτωμα ή να ρίχνει μικρές 

κοφτές κλοτσιές στον αέρα, αποκαλύπτο-

ντας τον εκνευρισμό του.

Για μία σωστότερη ανάλυση των ση-

μάτων της μη λεκτικής επικοινωνίας ξε-

κινούμε ως εξής:

πρόσωπο

 Το σκέπασμα του στόματος του 

συνομιλητή μας όταν μας ακούει σημαί-

νει ότι σκέφτεται πως λέμε ψέματα.

 Το σκέπασμα του στόματός μας 

όταν μιλάμε δείχνει την προσπάθειά 

μας να αποκρύψουμε στοιχεία. Αυτό το 

σήμα εκλαμβάνεται αρνητικά.

 Ο ιδρώτας μας κατά τη διάρκεια 

μιας σημαντικής συνομιλίας προδίδει 

ανυπαρξία ελέγχου της κατάστασης από 

την πλευρά μας, καθώς έχουμε περι-

έλθει σε δύσκολη θέση. Εκλαμβάνεται 

αρνητικά.

 Βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση: 

όταν τρίβουμε τη μύτη, το πηγούνι 

ή το αυτί μας τη στιγμή που μιλάμε. 

Προσοχή: αποφύγετέ τα οπωσδήποτε!

 Όταν ακούμε, οι προηγούμενες 

ενέργειες φανερώνουν σκεπτικισμό ή 

και δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του 

συνομιλητή μας.

 Η παλάμη που στηρίζει το πρό-

σωπό μας δείχνει αδιαφορία ή και κού-

ραση. Αν δούμε τον συνομιλητή μας 

στη συγκεκριμένη στάση είναι καλό να 

σταματήσουμε και να ανανεώσουμε το 

ραντεβού μας.

 Το κοίταγμα πάνω από τα γυαλιά 

μιλά για επιθετική από τη μεριά μας 

διάθεση προς τον απέναντί μας.

κορμός και άνω άκρα

  Το σταύρωμα των χεριών του 

συνομιλητή μας στο στήθος φανερώνει 

ανάγκη αυτοπροστασίας ή άμυνα. Δεν 

είναι θετικό σημάδι και πρέπει να προ-

σπαθήσουμε να βρούμε την αιτία του.

 Το πιάσιμο και με τα δύο χέρια 

μιας τσάντας ή ενός ποτηριού δείχνει 

την αμηχανία μας, καθώς προσπαθεί 

να κρύψει τα ευαίσθητα σημεία μας, το 

στήθος και την κοιλιά μας.
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 Ακάλυπτο στήθος και κοιλιά ση-

μαίνουν ότι δεν έχουμε κάτι να κρύψου-

με σε μια συζήτηση, είμαστε ανοικτοί σε 

προτάσεις και ειλικρινείς σε όσα λέμε.

 Το τρίψιμο των παλαμών μεταξύ 

τους δείχνει την έξαψή μας και την 

προσμονή μιας θετικής έκβασης της 

συζήτησης.

κάτω άκρα

 Το σταύρωμά τους, αν συνδυάζε-

ται και με σταύρωμα των χεριών, δείχνει 

κλείσιμο των διαύλων επικοινωνίας. 

Αποφύγετέ το.

 Σταύρωμα μπορεί όμως να υπάρ-

χει επειδή απλώς είναι άβολη η καρέκλα 

ή έτσι συνηθίζεται. Άρα από μόνο του 

δεν δείχνει πολλά. Αναζητήστε και άλλα 

σήματα.

 Προτιμότερο είναι να λέμε ψέ-

ματα όταν το σώμα μας είναι απορρο-

φημένο σε δραστηριότητες που δεν 

επιτρέπουν αμέλεια: παρκάροντας το 

αυτοκίνητο, τακτοποιώντας τα ράφια 

ή ενώ αθλούμαστε.

αξεσουάρ

 Το απότομο σβήσιμο του μόλις 

αναμμένου τσιγάρου δείχνει την αρ-

νητική μας διάθεση σχετικά με τα όσα 

ακούμε εκείνη τη στιγμή.

 Το άναμμα του τσιγάρου, η νω-

χελική διάθεση και το αόριστο κοί-

ταγμά μας προς κάτι, π.χ., παράθυρο 

φανερώνουν ότι αυτό που ακούμε μας 

αρέσει.

 Το νευρικό παίξιμο κομπολογιού, 

στυλό ή κλειδιών φανερώνει την αμηχα-

νία ή και τον εκνευρισμό μας.

αλλες χρηςιμες ςυμβΟυλες
 Ποτέ μην καμπουριάζετε και πά-

ντοτε να προσφέρετε μια σταθερή χει-
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ραψία. Όταν ξεκινάτε πρώτοι μια επαφή 

-εκτείνοντας, για παράδειγμα, πρώτος το 

χέρι σας για χειραψία- δημιουργείτε μια 

αίσθηση ισχύος. Δείχνετε να είστε εσείς ο 

επικεφαλής. Υποδηλώνει επίσης ότι έχετε 

αρκετή αυτοπεποίθηση για να κάνετε το 

πρώτο βήμα. Επίσης, μια σφιχτή χειρα-

ψία δημιουργεί την αίσθηση φιλικού και 

εγκάρδιου ανθρώπου.

 Εκπαιδεύστε τα μάτια σας να επι-

κεντρώνονται στο «χρυσό τρίγωνο» του 

άλλου προσώπου, δηλαδή την περιοχή 

ανάμεσα στα μάτια και τη βάση της μύτης. 

Αποφεύγετε όμως να εστιάζετε το βλέμμα 

σας απευθείας στις κόρες, επειδή μπορεί 

να φανεί λίγο αφύσικο.

 Στην πρώτη συνάντηση, ο καλύτε-

ρος τρόπος να σας αντιμετωπίσουν ευ-

νοϊκά είναι να σταθείτε στη δεξιά πλευρά 

Όταν ξεκινάτε πρώτοι μια 

επαφή -εκτείνοντας, για 

παράδειγμα, πρώτος το 

χέρι σας για χειραψία- 

δημιουργείτε μια αίσθηση 

ισχύος.

του συνομιλητή σας. Λόγω του τρόπου 

με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, 

περισσότερο από το 90% του πληθυσμού 

-  δηλαδή οι δεξιόχειρες -  αντιμετωπίζουν 

ευνοϊκότερα αυτούς που στέκονται στα 

δεξιά τους σε σχέση με αυτούς που στέ-

κονται στα αριστερά. Οι αριστερόχειρες 

φαίνεται να προτιμούν εξίσου και τις δύο 

πλευρές.

 Ένας εξαιρετικός τρόπος να κάνετε 

τον άλλο να νιώσει άνετα, είναι να μιμηθεί-

τε τις κινήσεις του. Εάν ο/η παρτενέρ σας 

δοκιμάζει αργά το κρασί, κάντε το ίδιο κι 

εσείς μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Εάν η 

προϊσταμένη σας σταυρώσει τα πόδια της, 

σταυρώστε κι εσείς τα δικά σας.

 Τέλος, χαμογελάστε. Το χαμόγελο 

εκπέμπει αμέσως θετικά αισθήματα και 

προσδίδει ζωή στο πρόσωπο.

Οι καρέκλες 

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι σε κά-

ποια γραφεία οι καρέκλες που προορί-

ζονται για τους επισκέπτες είναι σαφώς 

χαμηλότερες; Όταν κάθεστε σε χαμηλές 

καρέκλες, χάνετε απότομα την αυτοπε-

ποίθησή σας. Κάθεστε απέναντι απ’ τον 

συνομιλητή σας, αλλά παρ’ όλα αυτά 

είστε αναγκασμένοι να κοιτάτε προς 

τα πάνω. Είναι πολύ δύσκολο για σας 

να κάνετε μια δυναμική κι ενθουσιώδη 

παρουσία κάτω από τέτοιες συνθήκες. 

Προσπαθήστε να βρείτε μια δικαιολογία 

για ν’ αλλάξετε καρέκλα.

Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος κάθεται. Ένα εσωστρεφές άτομο 

συχνά τραβάει την καρέκλα του προς τα 

πίσω. Κάποιος πιο εξωστρεφής τραβάει 

την καρέκλα του προς τα εμπρός πριν κα-

θίσει. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 

να γίνετε πιο πειστικός είναι να κάθεστε 

εσείς κι ο συνομιλητής σας στην ίδια άκρη 

ενός τραπεζιού ή ενός γραφείου. 
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Το Ύψος 

Το ύψος του σώματος μπορεί να δώσει 

μια εντύπωση εξουσίας και δύναμης. Συνήθως 

σηκώνουμε όρθιο κάποιον για να τον συγχα-

ρούμε για τα επιτεύγματά του. Ο νικητής σε 

κάποιο άθλημα στέκεται σε ψηλότερο βάθρο 

απ’ ό,τι ο δεύτερος κι ο τρίτος. Ο πιο σημα-

ντικός άνθρωπος σ’ ένα δικαστήριο κάθεται 

συνήθως στην πιο ψηλή καρέκλα και τα λοιπά. 

Επομένως, αν συμβαίνει να είστε πολύ ψηλοί, 

προσπαθήστε να μη δημιουργήσετε αίσθημα 

ανασφάλειας στον συνομιλητή σας.

η ςτάση του ςώματος 

Για τη στάση του σώματος, αναφορικά με 

τη γλώσσα του σώματος, έχουν ειπωθεί πε-

ρισσότερα απ’ ό,τι για οποιονδήποτε άλλον 

παράγοντα. Μη διαβάζετε περισσότερα απ’ 

όσα πρέπει σε μια σταθερή στάση. Αυτό που 

έχει σημασία είναι η αλλαγή της στάσης.

Μπορεί ο συνομιλητής σας να κάθεται 

με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό σημαίνει ότι 

βαριέται ή δεν ενδιαφέρεται; Όχι απαραίτη-

τα. Μπορεί απλά να δείχνει ότι νιώθει άνετα 

σ’ αυτή τη στάση. Αν, όμως, κάποιος που 

κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, ξαφνικά 

τα ανοίξει και γείρει προς το μέρος σας, 

αυτό μπορεί να είναι ένδειξη πως ό,τι λέτε 

τη συγκεκριμένη στιγμή τον ενδιαφέρει 

πολύ. Κατά τον ίδιο τρόπο να προσέχετε 

και τα σήματα που δίνετε εσείς.

Οι Ομάδες 

Αν εξετάσουμε την παρουσίαση σε μια 

ομάδα ανθρώπων, θα διαπιστώσουμε ότι 

ο αρχηγός ή ο αρμόδιος για τις αποφάσεις 

σε μια ομάδα ανθρώπων διακρίνεται εύκο-

λα, αν παρατηρήσετε τη συνολική γλώσσα 

σώματος της ομάδας. 

Όταν κάποιος σταυρώνει τα πόδια του 

κι οι άλλοι τον μιμούνται, είναι πολύ πιθα-

νό να είναι ο αρχηγός, αυτός που παίρνει 

τις αποφάσεις.
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πρoςθετες χρηςιμες ερμηνειες
Οι ειδικοί, γνωρίζουν ότι τα διευθυντι-

κά στελέχη είναι πολυάσχολα, και συνηθί-

ζουν να τους δίνουν σε «κάψουλες» μερι-

κές ερμηνείες για τις πλέον συνηθισμένες 

σωματικές κινήσεις:

 Είσαι κατακριτικός σε αυτό που 

ακούς όταν στηρίζεις το πηγούνι με την 

παλάμη και ακουμπάς τον δείκτη στο 

μάγουλο. 

 Διαφωνείς όταν «μαδάς» το ρούχο 

σου. 

 Ανυπομονείς όταν παίζεις «τα-

μπούρλο» με τα δάχτυλά σου. 

 Κατανοείς όταν κινείς αργά (πάνω-

κάτω) το κεφάλι. Αν η κίνηση αυτή είναι 

όμως γρήγορη, σημαίνει ότι συμφωνείς. 

 Ενώνεις πρώτα τις άκρες των δα-

κτύλων των χεριών σου και μετά και τις 

δυο παλάμες: είναι φανερό ότι πήρες την 

απόφασή σου! 

 Χαμηλώνεις το βλέμμα: νικήθηκες... 

 Πλέκεις τα δάχτυλα των χεριών 

πίσω από το κεφάλι και τεντώνεις τους 

αγκώνες προς τα έξω: διαλαλείς την ανω-

τερότητά σου... 

 Φανερώνεις ότι αμφιβάλλεις σε 

αυτά που ακούς όταν στρίψεις το λαιμό 

και ξύνεσαι κάτω από το αυτί... 

 Ανταποκρίνεσαι σ' αυτό που λέει ο 

συνομιλητής σου όταν μιμηθείς τη δική 

του σωματική στάση. 

 Τέλος και κάτι που ίσως δεν χρειαζό-

τανε ιδιαίτερη ερμηνεία είναι ότι όταν κινεί-

σαι διαρκώς δείχνεις τη νευρικότητά σου... 

μικρες υπενθυμιςεις
 Χρησιμοποίησε με σοφία το χώρο. 

 Παρατήρησε τα σημάδια που δεί-

χνουν πίεση. 

 Γίνε ένας Παρατηρητής Ανθρώπων.

 Ακολούθησε το ένστικτό σου και 

περιόρισε τα όριά σου, όπου χρειάζεται.

τΟ φλερτ και η γλΩςςα
τΟυ ςΩματΟς

Σας έχει τύχει ποτέ να «αισθάνεστε» 

αν κάποιος σας συμπαθεί ή όχι, χωρίς 

όμως να μπορείτε να υποστηρίξετε ή 

ακόμα και να εξηγήσετε την άποψη αυτή 

με επιχειρήματα; Ο λόγος βρίσκεται στην 

πολυσυζητημένη γλώσσα του σώματος 

και την οποία το ανθρώπινο ένστικτο είναι 

σε θέση να αναγνωρίσει. 

Στην αγχογόνα περίπτωση του πρώ-

του ραντεβού, το ένστικτο συνήθως 

«μπλοκάρει» όχι μόνο λόγω του άγχους 

να κάνουμε καλή εντύπωση αλλά και ακρι-

βώς επειδή προσπαθούμε υπερβολικά να 

καταλάβουμε αν αρέσουμε στον άλλο, 
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επιχειρώντας να αναλύσουμε με τη λογική 

τα σημάδια που κανονικά θα «πιάναμε» 

ενστικτωδώς. 

Ας ξεκινήσουμε με μια μικρή απαρίθ-

μηση των ασφαλέστερων ενδείξεων του 

αν το ραντεβού σας θα παραμείνει ραντε-

βού ή θα εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. 

θΕΤΙκα ςημαδια 
 Παρατηρήστε τη στάση του σώμα-

τος του/της. Αν κάθεται με την πλάτη ίσια 

προσέχει αυτά που λέτε, ενώ ταυτόχρονα 

προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση. Το 

επάνω μέρος του σώματος του/της που 

γέρνει ελαφρά προς το μέρος σας δείχνει 

ξεκάθαρο ενδιαφέρον, ενώ οι ώμοι που 

κλείνουν ελαφρά προς τα μέσα είναι η 

θετικότερη ένδειξη όλων: είναι η κίνηση 

που υποδηλώνει ότι θέλουμε, υποσυνεί-

δητα, να αγκαλιάσουμε τον άλλο. 

 Οι χαλαρές παλάμες των χεριών υπο-

δηλώνουν άνεση και οικειότητα. Αν, μάλιστα, 

είναι στραμμένες προς τα πάνω αποτελούν 

ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης. 

 Κλασικό και δοκιμασμένο: αν σας 

κοιτά στα μάτια, ενδιαφέρεται. Καθότι, 

όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι απλά 

ντροπαλοί ή δε νιώθουν άνετα να κοιτούν 

τον άλλο κατάματα, μην αποκλείετε το 

ενδεχόμενο έλξης αν δεν το κάνει. Πολύ 

πιο ξεκάθαρο είναι το βλέμμα που πη-

γαινοέρχεται από τα μάτια στα χείλη σας 

- στα οποία μένει λίγο παραπάνω. 

 Η «μίμηση» των κινήσεών σας εί-

ναι, επίσης και όπως προαναφέραμε, από 

τα πλέον σίγουρα σημάδια. Πίνει από το 

ποτό του/της κάθε φορά που σηκώνετε το 

ποτήρι σας, ανάβει τσιγάρο αμέσως μετά 

από εσάς, αλλάζει θέση στην καρέκλα όταν 

το κάνετε κι εσείς; Ακόμη κι αν θέλει να το 

κρύψει, η υποσυνείδητη αυτή αντίδραση 

προδίδει ξεκάθαρα ότι του/της αρέσετε. 

 Οι κινήσεις που κάνουν οι γυναίκες 

και συχνά θεωρούνται ότι υποδηλώνουν 

νευρικότητα, όπως το να παίζει με τα 

μαλλιά της ή να σταυρώνει τα πόδια έτσι 

ώστε τα γόνατα να «κοιτάζουν» προς το 

μέρος σας, δείχνουν, στην πραγματικότη-

τα, ερωτική έλξη. 

 Το ανοιγοκλείσιμο των ματιών είναι 

μια ακόμη εμφανής ένδειξη: όταν κοιτά-

ζουμε κάποιον ή κάτι που μας αρέσει. Το 

μέγεθος της κόρης του ματιού αυξάνεται, 

ακολουθούμενο από τη συχνότητα με την 

οποία ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας. 

 Οποιοδήποτε άγγιγμα, όσο τυχαίο 

ή στιγμιαίο κι αν μοιάζει -όπως το να 

ακουμπήσει το χέρι σας ενώ γελά με κάτι 

που είπατε- είναι σαφέστατη ένδειξη εν-

διαφέροντος. 



42 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

αρνητικα ςημαδια 
 Χέρια σταυρωμένα στο στήθος. 

Δείχνουν επιφυλακτικότητα -στην καλύ-

τερη περίπτωση- ή δημιουργία «τείχους» 

ανάμεσά σας -στη χειρότερη. 

 Κεφάλι που γέρνει ελαφρώς στο 

πλάι ή, ακόμα χειρότερα, ακουμπά στο 

χέρι ή στον τοίχο - εκτός εάν υπάρχουν 

και άλλα εμφανή σημάδια κούρασης. 

 Το διαρκές κούνημα του κεφαλι-

ού που δείχνει κατάφαση όταν μιλάτε 

δεν υποδηλώνει ότι ο/η συνοδός σας 

σάς ακούει προσεκτικά, αλλά ακριβώς το 

αντίθετο. 

 Οι παλάμες που είναι σφιγμένες, 

σε σχήμα γροθιάς ή λίγο πιο χαλαρές 

αλλά όχι ανοιχτές, δείχνουν ότι το άτομο 

που έχετε απέναντί σας δεν αισθάνεται 

άνετα. 

 Η απόσταση μεταξύ σας είναι επί-

σης ενδεικτική. Αν είναι τόση ώστε να μην 

υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσετε, για 

παράδειγμα, τα μπράτσα σας τυχαία, μάλ-

λον πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. 

 Το βλέμμα που «ταξιδεύει» στο 

χώρο την ώρα που εσείς μιλάτε μπορεί 

να σημαίνει δύο πράγματα, κανένα εκ των 

οποίων δεν είναι καλό: είτε ότι ο/η συνο-

δός σας βαριέται, είτε ότι δεν πιστεύει 

αυτά που λέτε. 

 Τα δάχτυλα των χεριών, οι ώμοι ή 

τα γόνατα που δεν είναι στραμμένα προς 

το μέρος σας είναι, επίσης, ανησυχητική 

ένδειξη. 

 

Ο κανΟνας τΩν τεςςαρΩν 
Πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπερά-

σματα, θυμηθείτε πως οι ειδικοί συνιστούν 

να βρίσκετε τέσσερα τουλάχιστον σημά-

δια για να καταλάβετε ότι ο/η συνοδός 

σας ενδιαφέρεται. Το ότι δε σας κοιτάει 

στα μάτια μπορεί να είναι επειδή ντρέ-

πεται, το ότι έχει τα χέρια σταυρωμένα 

στο στήθος ενδέχεται να οφείλεται στο 

γεγονός ότι κρυώνει.

Αν, όμως, αυτά συνδυάζονται με άλλα 

δύο αρνητικά σημάδια, το περιθώριο 

λάθους εκμηδενίζεται - εκτός αν έχετε 

πέσει σε «διαβασμένο/η», ο οποίος ελέγχει 

τη γλώσσα του σώματός του για να μην 

καταλάβετε ότι του αρέσετε.

χαρακτηριςτικες ςυμπεριφΟρες 
τΩν δυΟ φυλΩν 

Οι άντρες εκπέμπουν τα εξής μηνύμα-

τα όταν ενδιαφέρονται:

 Χαμογελούν. 

 Διατηρούν μεγάλη οπτική επαφή. 

 Φέρονται μερικές φορές αμήχανα 

(παίζουν με το ποτήρι ή με το στυλό). 

 Έχουν τους ώμους γερμένους προς 

τα πίσω και το στήθος εξέχει. 

 Κάνουν αρκετά σχόλια για τις επι-

τυχίες τους στη ζωή (δουλειά, χρήματα, 

αυτοκίνητο). 

 Μπορεί να έχουν το ένα χέρι στη 

τσέπη με το ένα δάχτυλο να εξέχει ή να 

χτυπούν τα δάχτυλα στη ζώνη τους. 

 Κάθονται ή στέκονται σε στάση που 

προσδίδει όγκο στην εικόνα τους.

 Φτιάχνουν τα μαλλιά, ισιώνουν τη 

γραβάτα ή το γιακά του πουκάμισου, 

στρώνουν τα ρούχα. Αυτά κατά προτί-

μηση πριν ξεκινήσουν να μιλάνε, ή λίγο 

ασυναίσθητα, αλλιώς δε θα τα θεωρού-

σαμε ακριβώς καλό σημάδι - εξαρτάται, 

βέβαια, πάντα και από την άποψή σας για 

τους νάρκισσους.

Όσο για τις γυναίκες, εκπέμπουν τα 

εξής μηνύματα: 

 Διατηρούν μεγάλη οπτική επαφή 

και χαμογελούν (όπως ακριβώς και οι 

άντρες). 

 Γέρνουν προς το μέρος σου. 

 Αποκαλύπτουν το λαιμό τους, τα 

χέρια τους ή τις παλάμες τους. 



43Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

 «Παίζουν» με τα μαλλιά τους, είτε 

με κινήσεις των χεριών είτε με κινήσεις 

του κεφαλιού. 

 Σταυρώνουν τακτικά τα πόδια τους 

και το αντίθετο. 

 «Παίζουν» με στρογγυλά αντικείμε-

να, όπως είναι η βάση ενός ποτηριού, ένα 

τσιγάρο ή ένα στυλό. Ισιώνουν τα ρούχα, 

παίζουν με βραχιόλια/κολιέ/κοσμήματα 

που φοράνε εν γένει, σπρώχνουν με το 

χέρι ή τινάζουν τα μαλλιά προς τα πίσω, 

ώστε να φανεί ο λαιμός. Το υποσυνείδητο 

μήνυμα είναι ότι κάτι χαϊδεύει το δέρμα 

τους - το οποίο αποκαλύπτεται λίγο πε-

ρισσότερο, για την περίπτωση που δεν 

το έχετε προσέξει.

 Κουλουριάζονται στην πολυθρόνα 

ή τον καναπέ, ανεβάζουν τα πόδια στην 

καρέκλα τους και τα αγκαλιάζουν με τα 

μπράτσα, κάθονται γενικώς σε στάσεις 

που τις κάνει να φαίνονται μικρότερες 

-σε μέγεθος πάντα-  και απροστάτευτες. 

Χρειάζεται να το εξηγήσουμε;

Ο παράγοντας φλερτ

Είναι φυσικό όταν βγαίνεις με κάποι-

ον που σε ενδιαφέρει να δίνεις το στίγμα 

ότι σου αρέσει, από τη μία για να δείξεις 

ότι θεωρείς το ραντεβού κάτι παραπάνω 

από μία φιλική συνάντηση και από την 

άλλη να δεις πώς ανταποκρίνεται. Είναι 

θετικό σημάδι αν πεις πόσο όμορφος/η 

είναι και στο ανταποδώσει. Αν όμως κα-

τεβάσει το κεφάλι και αλλάξει συζήτηση 

τότε θα πρέπει να χειριστείς καλύτερα 

το ζήτημα. Χρησιμοποίησε τη στάση 

σου, τη φωνή και το συγχρονισμό με τις 

κινήσεις του άλλου για να τον/την κάνεις 

να αισθανθεί ότι έχει έναν ιδιαίτερο 

δεσμό μαζί σου.

Πριν βιαστείτε να βγάλετε συ-

μπεράσματα, θυμηθείτε πως οι 

ειδικοί συνιστούν να βρίσκετε 

τέσσερα τουλάχιστον σημάδια για 

να καταλάβετε ότι ο/η συνοδός 

σας ενδιαφέρεται.
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Τι ήταν αυτό; καληνύχτα ή αντίο; 

Καθώς γυρίζετε στο σπίτι, υπάρχουν 

κάποια στοιχεία από τα οποία συμπεραί-

νεις αν θα υπάρξει και άλλο ραντεβού. 

Συγκεκριμένα, αν σου δώσει μία στιγμιαία 

αγκαλιά στην είσοδο του σπιτιού χωρίς να 

σε κοιτάξει ιδιαίτερα στα μάτια, ή αν σου 

χτυπήσει απλά την πλάτη, τότε το ραντε-

βού μάλλον δεν εξελίχτηκε και τόσο καλά. 

Φυσικά, το χειρότερο είναι αν ετοιμάζεσαι 

για να δεχτείς ένα τρυφερό φιλί και αντί 

γι’ αυτό δέχεσαι μία χειραψία. Το ότι δεν 

σε φίλησε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το 

πιο σημαντικό στοιχείο για να καταλάβεις 

αν πραγματικά σε συμπάθησε, είναι αν 

σε κοίταξε στα μάτια για αρκετή ώρα ή 

έδειξε διστακτικότητα και αμηχανία (αρ-

κεί να μην την προκάλεσες εσύ με το να 

περιμένεις φιλί ή να σε καλέσει στο σπίτι). 

Επίσης, μία πρόσκληση για να τον/την 

ξαναδείς μία συγκεκριμένη ημέρα («Θα 

τα πούμε αύριο;») και όχι αόριστα («Θα τα 

ξαναπούμε κάποια στιγμή») είναι ένα πολύ 

θετικό σημάδι. Τέλος, ένα πλατύ χαμόγελο 

μόλις αποχωρίζεστε ή αν ξαναγυρίσει το 

βλέμμα για να σε κοιτάξει είναι, επίσης, 

θετικά στοιχεία.

ςτο κρεβάτι

Η νύχτα ήταν υπέροχη, η γη σείστηκε 

συθέμελα και μετά εγκαταλείφθηκε στην 

αγκαλιά του Μορφέα πέντε δευτερόλεπτα 

μετά το μεθεόρτιο τσιγάρο. Ως εδώ καλά. Η 

στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του 

ύπνου είναι αυτή που έχει σημασία: Αν κοι-

μηθεί όλο το βράδυ με την πλάτη γυρισμένη 

και σε αρκετή απόσταση από σας (και αν 

δεν συντρέχουν ιατρικοί ή άλλοι λόγοι) κατά 

πάσα πιθανότητα δεν αισθάνεται συναισθη-

ματικό δέσιμο μαζί σας. Το ίδιο, όμως, δεν 

ισχύει εάν κοιμάται με την πλάτη γυρισμένη 

αλλά κοντά σας, ώστε να σας ακουμπά με 

κάποιο σημείο του σώματος.

Από την άλλη, ο άνδρας που κοιμάται 

έχοντάς τη γυναίκα στην αγκαλιά του, 

δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι είναι 

ερωτευμένος. Ενδέχεται να κρυώνει, να 

νιώθει ανασφάλεια ή να αισθάνεται κτη-

τικά απέναντί της.

Τελικά, η κατανόηση της γλώσσας του 

σώματος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

σε μια ερωτική σχέση, όπου τα λεκτικά 

παιχνίδια συχνά δεν μας επιτρέπουν να 

καταλάβουμε τις πραγματικές προθέσεις 

του συντρόφου. Πριν βιαστείτε να κα-

τηγορήσετε τον αγαπημένο σας όμως, 

ότι ψεύδεται επειδή έξυσε τη μύτη του, 

βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φαγούρα. Και 

μην ξεχνάτε ότι κάθε άνθρωπος είναι 

μοναδικός. Η γλώσσα του σώματος χρη-

σιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους, 

σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι πάντα με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο!

επιλΟγΟς - τι λενε Οι ειδικΟι
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η 

γλώσσα του σώματος, σε αντίθεση με τη 

λεκτική επικοινωνία, αποτελεί αδιάψευστη 

ομολογία των συναισθημάτων και της 

ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόμου 

και, κατανοώντας τις βασικές αρχές της, 

μπορούμε να διακρίνουμε τις αληθινές 

προθέσεις του ανθρώπου που έχουμε 

απέναντί μας.

Στην εποχή μας, που το νόημα των 

λέξεων κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε όλες 

τις εκφάνσεις τις κοινωνικής μας ζωής 

μέσα από τα κλισέ, τις υπερβολές και 

την κατάχρηση, οι ανθρώπινες σχέσεις 

πολλές φορές φαντάζουν σα θέατρο του 

παραλόγου, με χιλιοειπωμένες ατάκες και 

ένα σενάριο, σωστό πονοκέφαλο, που 

δεν συνάδει με τα λόγια. Η εξωλεκτική 

επικοινωνία όμως (η στάση του σώματος, 

οι εκφράσεις του προσώπου μας, οι κινή-

σεις και το βλέμμα μας), ως αρχέγονη και 
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παγκόσμια γλώσσα, παραμένει γνήσια ως 

προς την έκφραση των συναισθημάτων 

μας και είναι πρακτικά αδύνατο να νοθευ-

τεί με πλαστούς κώδικες.

Ενώ τις λέξεις που χρησιμοποιούμε 

όταν μιλάμε τις μαθαίνουμε, η γλώσσα του 

σώματος είναι υποσυνείδητη, αυτόματη 

και ως επί το πλείστον διαπολιτισμική. 

Ενώ οι λέξεις πληροφορούν, η γλώσσα 

του σώματος δίνει νοήματα. Έστω και αν 

είναι μια βαθιά ανθρώπινη επικοινωνία, 

ωστόσο, στον κόσμο των επιχειρήσεων 

η αποκωδικοποίησή της έχει αξιολογηθεί 

ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί 

εις μάτην αγωνίζονται να πείσουν τους 

άλλους να τύχουν της ανταπόκρισής τους 

και να κερδίσουν την προσοχή τους, ίσως 

να μην γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιή-

σουν το 93% της επικοινωνίας που δεν 

είναι λεκτική, αλλά ένα αποτελεσματικό 

«πακέτο» φωνής, σωματικής στάσης και 

χειρονομιών. 

Άλλωστε ας μη ξεχνάμε ότι μόλις ένα 

7% της ανθρώπινης επικοινωνίας «συμ-

βαίνει» με τα λόγια.
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Μλτη

νσχδισμού

Κντρικής

ποθήκης

Εργοστσίου

Στα σύχρνα δδμνα τυ πχρματκύ κσμυ 

κα στα πλασα τυ αντανσμύ παρατρτα ντν 

πρσπθα συρρκνσς τυς κστυς τν Logistics, 

δλαδή τυ κστυς πυ αφρ στ δακνσ κα στν 

απθήκυσ τν δών. Πρκμνυ μα πχρσ 

να να αντανστκή, πρπ να ρανώσ τ απ

θκυτκ τς σύστμα κατ τρπ απδτκ χρσ

μπώντας παρλλλα τ σύχρν τχνλα, ώστ 

να πτύχ τ μστ απδσ κα κατ’ πκτασ να 

ξκνμήσ πρυς. Σ αυτή τ σύχρν φλσφα 

απφασζυν να σλθυν λ κα πρσστρς πχ

ρήσς στν Ελλδα, μ απτλσμα να παρατρτα 

συρρκνσ τυ λτυρκύ τυς κστυς κα 

κατ’ πκτασ αύξσ τν σδν τυς. 
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Λγι γΑνσησ Απθηκησ
Σχνά πρκπτει η νάγκη γι πλ

λές ετιρεες ν πρβν σε νσχεδι

σμό κι σε νδιργάνση της πθή

κης εμπρεμάτν τς. Μετά πό μελέ

τη κι νσκόπηση της βιβλιγρφς, 

κτλήξμε στς κριότερς λόγς 

π δηγν μι ετιρε πρς τή 

την κτέθνση κι ι πι ενι:

 Πικιλ μάδν ειδών με πλήθς 

διφρετικών τεχνικών κι διχειριστι

κών χρκτηριστικών 

 Τ λικά πιτν πλέν χρήση 

διφρετικών πθηκετικών σστη

μάτν 

 Ο φιστάμενς εξπλισμός δεν 

μπρε ν χρησιμπιηθε 

 Οι φιστάμενι πθηκετικ 

χώρι δεν ενι κτάλληλι 

 Τ κόστς λειτργς ενι ρ

κετό ψηλό 

 Η εκμετάλλεση χώρ ενι ρ

κετ μικρή 

 Η δντότητ επεκτσιμότητς 

ενι περιρισμένη 

 Οι εργσες δεν εκτελντι με 

κάπι άνεση χρόν κι σφάλει 

 Τ σστημ δεν πρέχει σθηση 

τάξης κι εκλ στις πγρφές 

 Χρθέτηση νέ κτιρ σε ι

κόπεδ κι κθρισμός ικδμικ 

κννάβ 

 Πράγντες, όπς επχικότητ, 

πρσφρές κι εισγγή νέν κδικών 

 Ανάγκη γι άμεση τππηση 

πθηκετικής μνάδς 

 Οι εργζόμενι δρν κτά την 

κρση τς κι κτά περπτση χρς ν 

πάρχν τππιημένες διδικσες 

 Η κδικπηση διδρόμν κι 

θέσεν πθήκεσης δεν εξπηρετε τ 

κκλμ σλλγής πργγελιών 

 Ανάγκη γι εκμετάλλεση κι ξι

πηση σήμνσης κδικών (bar code) 

 Ανάγκη γι χρήση φρητών τερ

μτικών στην τχτητ διχερισης κι 
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δινμής πληρφριών 

 Απλπηση κι ελχιστπηση 

έργ πρλβής κι κτμέτρησης 

 Απόφση γι δεσμεμέν, άνρ

χ ή μικτό σστημ τκτπησης 

 Απτηση γι σστότερη ν

τκτπηση κι τρφδσ θέσεν 

σλλγής 

 Απτηση γι τχτερη διδικ

σ σλλγής πργγελιών 

 Απτηση γι περιρισμό τ 

χρόν κι τν πόρν γι πγρφές 

 Τ πρόντ έρχντι στην π

θήκη χρς σήμνση 

 Τ δελτ πoστoλής κτχρ

ντι με πληκτρλόγηση 

 Τ λγιστικά πθέμτ ενημε

ρώνντι πό τ πληρφρικό σ

στημ ώρες μετά τη λήψη τ δελτ 

πoστoλής 

 Οι πρληφθεσες πσότητες 

δεν ενι διθέσιμες άμεσ γι την εκτέ

λεση τν πργγελιών τη στιγμή της 

πρλβής 

 Οι δηγες στς εργζμένς 

κτά την πρλβή δνντι με ργό 

ρθμό 

 Η κτχώρηση της θέσης π

θήκεσης ενός κδικ γνετι manual 

 Η κεντρική βάση δεδμένν ενη

μερώνετι γι τη θέση πθήκεσης 

τν πρόντν ρκετή ώρ μετά την 

φσική τπθέτηση 

 Η τρφδσ τν θέσεν σλ

λγής πό τις θέσεις stock πρσιάζει 

δσκλες 

 Οι πσότητες κι ι θέσεις π

θήκεσης όλν τν κδικών δεν ενι 

διθέσιμες πό τ σστημ 

 Η κρβει πθεμάτν ενι μι

κρότερη πό 98% 

 Η σλλγή τν πργγελιών δεν 

κθδηγετι πό τν Η/Υ 

 Η κρβει τν σλλεγμένν π

ργγελιών ενι λιγότερη πό 99% 

  Η νπλήρση τν θέσεν 

Σλλγής γνετι πό τηση τ εργ

ζμέν 

  Οι επεγσες πργγελες 

δημιργν μεγάλη νστάτση στην 

πργρμμτισμένη ρή εργσιών 

 Τ περιεχόμεν ενός δρμλγ

 δεν μπρν ν επιβεβιθν 

 Οι πελάτες σχνά πρπνντι 

γι λάθη στις πρδόσεις 

 Οι πρδόσεις τν πστλών γν

ντι σχνά εκτός χρνπργράμμτς 

 Η ργντική δμή στερε σε 

εελιξ, σνεργσ, πστήριξη, ξιπι

στ, πρτβλ κι πργγικότητ 

 Μη ξεκάθρς πρσδιρισμός 

ντικειμέν πσχόλησης κι κθη

κόντν 

 Ανεπρκής επικινν με άλλ 

τμήμτ πθήκης ή κι ετιρες 

 Τ χρνπρόγρμμ τν εργ

σιών κλθετι κτά κρση κι νά 

περπτση 

 Οι πληρφρες δεν πρέχντι 

έγκιρ σε κθε ρμόδι 

 Οι πφάσεις δεν λμβάνντι 

στ σστό ιερρχικό εππεδ κι δεν 

βσζντι σε επρκή πληρφόρηση 

 Ανπρξ δεικτών ελέγχ κι 

μέτρησης της πργγικότητς.

σχδι κΑι Λγχσ τησ συΛΛγησ 
τησ πΑΑγγΛιΑσ τν Απθηκν 

μπυμΑτν
ές πθκών μπρμτων

Οι κριες δρστηριότητες πθη

κών εμπρεμάτν περιλμβάνν: τη 

λήψη, μετφρά κι τκτπηση, τη 

σλλγή/επιλγή κτά πργγελ, τη 

σγκέντρση/τξινόμηση, crossdocking 

κι την πστλή. Η δρστηριότητ 
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πρλβής περιλμβάνει την εκφόρ

τση τν πρόντν πό τ μετφρι

κό μέσ, την ενημερώση τ ρχε 

κτλόγν κι την επιθεώρηση, π 

βρσκει εάν πάρχει πιδήπτε σνέ

πει στην πσότητ ή στην πιότητ. Η 

μετφρά κι η τπθέτηση περιλμβά

νει τη μετφρά τν εισερχόμενν 

ειδών στις θέσεις πθήκεσης. Μπρε 

επσης ν περιλάβει τ ξνπκετάρι

σμ (π.χ. πλήρεις πλέτες στις περιπτώ

σεις, ή τππιημέν δχε), κι τις 

φσικές μετκινήσεις (πό τις λμβά

νσες πβάθρες σε διφρετικές λει

τργικές περιχές, μετξ τών τν 

περιχών, πό τές τις περιχές στις 

πβάθρες πστλής). Η σλλγή/επι

λγή της πργγελς ενι η σημντικό

τερη δρστηριότητ στις περισσότερες 

πθήκες εμπρεμάτν. Περιλμβάνει 

τη διδικσ σγκέντρσης μς σ

στής πσότητς, τν σστών ειδών, γι 

έν σνλ εστερικών ή εξτερικών 

πργγελιών. 

Μι σλλγή της πργγελς έχει 

πρσδιριστε πό κιρό ς η πι εντ

τική χειρνκτική εργσ κι δπ

νηρή δρστηριότητ γι σχεδόν κάθε 

πθήκη εμπρεμάτν. Τ κόστς 

της σλλγής της πργγελς πλγ

ζετι τλάχιστν στ 55%  60% τν 

σνλικών εξόδν της λειτργς τν 

πθηκών εμπρεμάτν. Οπιδή

πτε μειμένη πόδση στη σλλγή 

της πργγελς μπρε ν δηγήσει 

στην νεπρκή εξπηρέτηση κι στ 

ψηλό λειτργικό κόστς γι την π

θήκη εμπρεμάτν κι σνεπώς γι 

λόκληρη την λσδ εφδισμ. 

Πρκειμέν ν λειτργήσει πτελε

σμτικά, η διδικσ σλλγής πργ

γελιών πρέπει ν σχεδιστε ερστ 

κι ν ελεγχθε βέλτιστ. Εστιάζμε 

στ βέλτιστ (εστερικό) σχεδισμό 

της διρθμισης της πθήκης, στις 

μεθόδς πθήκεσης, στις μεθόδς 

δρμλόγησης, στην πργγελ κτά 

πρτδες κι ζώνες. 

Σχμα 1. Πλπλκτη
τα τ σστματς
σλλγς παραγγλας
(Βασσμνη στς
Goetschalckx κα 
Ashayeri, 1989)
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στχι σγής τς πργγς

Μι κρσιμη σνδεση μετξ της 

σλλγής μις πργγελς (εστερικής 

ή εξτερικής) κι τ επιπέδ εξπη

ρέτησης ενι ότι όσ γρηγρότερ μι 

πργγελ μπρε ν νκτηθε, τόσ 

πιό σντμ ενι διθέσιμη γι π

στλή. Τ σχήμ 2 πρσιάζει χρνικά 

τμήμτ σλλγής πργγελς σε μι 

χρκτηριστική πθήκη εμπρεμά

τν. Ο χρόνς π σπτλάτι γι τη 

σλλγή κάπιν ειδών θερετι πό

βλητ. Κστζει τις ώρες εργσς λλά 

δεν πρσθέτει ξ. Ενι, επμένς,  

πρώτς πψήφις γι βελτση.

Γι σστήμτ χειρνκτικής σλλ

γής τν ειδών,  χρόνς μετκνησης 

ενι μι ξνόμενη λειτργ της 

πόστσης π πρέπει ν μετκινηθ

με. Σνεπώς, η πόστση τξιδι θε

ρετι σχνά ς ρχικός στόχς στ σχε

δισμό κι στη βελτση τν πθηκών 

εμπρεμάτν. Δ τπι πστάσεν 

μετκνησης χρησιμπιντι ερές 

στη βιβλιγρφ γι τ picking: η μέ

ση πόστση τξιδι μις διδρμής 

σλλγής (ή μέσ μήκς διδρμής) 

κι η σνλική πόστση τξιδι. Άλ

λι στόχι π λμβάνντι πόψη σ

χνά στ σχέδι κι τη βελτιστπηση 

Σχμα 2. Τπκ κατανμ τ χρν νς πκαδρ (Tompkins, 2003)

πθηκών εμπρεμάτν ενι:

 ν ελχιστπιήσμε τν χρόν 

διεκπερσης μις πργγελς 

 ν μεγιστπιήσμε τη χρήση 

τ χώρ 

 ν μεγιστπιήσμε τη χρήση 

τ εξπλισμ 

 ν μεγιστπιήσμε τη χρήση 

τ εργτικ δνμικ

 ν μεγιστπιήσμε τη δντό

τητ πρόσβσης σε όλ τ τεμάχι. 

Οι επιχειρήσεις λμβάνν τις π

φάσεις σχετικά με τν σχεδισμό κι 

τν έλεγχ τν σστημάτν σλλγής 

ειδών σε τκτικό ή λειτργικό εππεδ, 

με ένν διφρετικό χρνικό ρζντ 

(Rouwenhorst κι λιπ., 2000). Οι κινές 

πφάσεις σε τά τ εππεδ ενι: 

 Δρστηριότητες

 Μετκνηση

 Ψάξιμ

 Σλλγή

 Πρετιμσ

 Άλλ

           0%     20%              40%          60%

           % χρνς τ πκαδρ

50%

20%

15%

10%

5%
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 σχεδισμός σχεδιγράμμτς κι 

διστσιλόγηση τ σστήμτς π

θήκεσης (τκτικό εππεδ)

  νάθεση τν πρόντν στις θέ

σεις πθήκεσης (νάθεση πθήκε

σης) (τκτικό κι λειτργικό εππεδ)

 νάθεση τν πργγελιών σε 

σλλγή κτά πρτδες κι μδπη

ση τν διδρόμν σε ζώνες εργσς 

(κτά πρτδ κι ζώνη) (τκτικό κι 

λειτργικό εππεδ)

 διδρμή τ εργζμέν π 

κάνει σλλγή 

 τξινόμηση τν σλλεγόμενν 

μνάδν νά πργγελ κι μδ

πηση όλν τν σλλγών τν π

ργγελιών 

 Στην πργμτπηση τν ντέρ 

στόχν, ι πφάσεις π λμβάνντι 

στ διάφρ εππεδ ενι έντν λ

ληλεξρτώμενες. Πρδεγμτς χά

ριν, έν ρισμέν σχεδιάγρμμ ή μι 

νάθεση πθήκεσης μπρε ν π

δώσει κλά γι ρισμένες στρτηγικές 

δρμλόγησης, λλά κκώς γι άλλες. 

Ενττις, σμπεριλμβνμένν όλν 

τν πφάσεν (με τς πρφνες 

διφρετικς ρζντες πόφσης) 

σε έν μντέλ κθιστά τ σστημ 

πεθρχ. 

ΑνΑθση Απθηκυσησ
πιτικές νθσς πθήκσς 

Υπάρχν πλάριθμι τρόπι ν 

κθριστν τ εδη στις θέσεις π

θήκεσης μέσ στς χώρς πθή

κεσης δικνησης κι πθέμτς. 

Περιγράφμε πέντε σχνότερ χρη

σιμπιημένς τπς κθρισμ 

πθήκεσης: η τχ πθήκεση, 

η πλησιέστερη νικτή θέση πθή

κεσης, δεσμεμένη πθήκεση, η 

πθήκεση πλήρς ννέσης π

θεμάτν κι πθήκεση βσισμένη 

στην τξινόμηση.

Γι την τχ πθήκεση γι κά

θε εισερχόμενη πλέτ (ή έν πσό 

πρόμιν ειδών) ρζετι μι θέση 

στην πθήκη εμπρεμάτν π επι

λέγετι τχ πό όλες τις επιλέξιμες 

κενές θέσεις με ση πιθνότητ. Η τ

χ μέθδς νάθεσης δηγε σε μι 

ψηλή χρησιμπηση τ χώρ (ή 

χμηλή πτηση χώρ) εις βάρς της 

ξνόμενης πόστσης μετφράς. 

Η πλιτική τχς πθήκεσης θ 

λειτργήσει μόν σε έν περιβάλλν 

με έλεγχ πό πλγιστή.

Εάν ι σλλέκτες πργγελς μπ

ρν ν επιλέξν πό μόνι τς τη 

θέση γι πθήκεση θ πρνμε πιθ

νώς έν σστημ γνστό ς πθήκε

ση της πλησιέστερης νικτής θέσης. Η 

πρώτη κενή θέση π γνετι ντιληπτή 

πό τν εργζόμεν θ χρησιμπιηθε 

γι ν πθηκεσει τ πρόντ. Ατό 

δηγε τπικά σε μι πθήκη εμπρε

μάτν όπ τ ράφι ενι πλήρη γρ 

πό την κεντρική πθήκη κι βθμι 

πιό κενά πρς τ πσ (εάν πάρχει πλε

νάζσ ικνότητ).

Μι άλλη δντότητ ενι ν πθη

κετε κάθε πρόν σε μι στθερή θέ

ση, η π κλετι δεσμεμένη θέση. 

ν μεινέκτημ της δεσμεμένης π

θήκεσης ενι ότι μι θέση διτηρετι 

κόμη κι γι τ εδη π δεν πάρχν 

σε πόθεμ. Επιπλέν, γι κάθε εδς 

πρέπει ν διτηρηθε ικνπιητικός χώ

ρς έτσι ώστε ν μπρε ν πθηκετε 

τ μέγιστ εππεδ πθεμάτν. Κτά 

σνέπει η εκμετάλλεση τ χώρ 

ενι η χμηλότερη μετξ όλν τν 

πλιτικών πθήκεσης. ν πλενέκτη

μ ενι ότι ι σλλέκτες πργγελς 

εξικειώνντι με τις θέσεις τν ειδών. 
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Τέλς, 

η δεσμε

μένη πθήκε

ση μπρε ν ενι 

χρήσιμη εάν τ εδη έχν 

διφρετικά βάρη. Οι πλέτες 

με βριά εδη πρέπει ν ενι στ κ

τώττ ράφι, ενώ τές με ελφριά 

εδη στην κρφή. Η δεσμεμένη π

θήκεση θ μπρσε ν εφρμστε 

στις περιχές σλλγών, με μι περιχή 

σγκέντρσης γι την νπλήρση, 

όπ μπρε ν έχμε, πρδεγμ

τς χάριν, τχ πθήκεση. Κτά 

τόν τν τρόπ, τ πλενεκτήμτ 

της δεσμεμένης πθήκεσης κόμ 

διτηρντι, λλά τ μεινεκτήμτ 

ενι μόν δετερεντ επειδή η δε

σμεμένη πθήκεση εφρμόζετι 

μόν σε μι μικρή περιχή. 

Απθήκσ βσισμέν στις κσις

Στν έλεγχ πθέμτς, ένς κλ

σικός τρόπς γι την κτηγριπηση 

τν ειδών σε κτηγρες βσισμένη 

στη δημτικότητά τς ενι η κτά Π

ρέ

τ   μ έ 

θδς. Η ιδέ 

ενι ν μδπιη

θν τ εδη σε κτηγρες 

κτά τέτι τρόπ ώστε η περισσό

τερ κινμενη κτηγρ ν περιέ

χει μόν περπ 15% τν ειδών π 

πθηκεντι λλά ν σμβάλει σε 

περπ 85% τ τζρ. Κάθε κτηγ

ρ ρζετι έπειτ σε μι δεσμεμένη 

περιχή της πθήκης εμπρεμάτν. 

Η πθήκεση μέσ σε μι περιχή ε

νι τχ. Οι κτηγρες κθρζντι 

πό κάπι μέτρ της σχνότητς π

τησης τν πρόντν, όπς  όγκς 

σλλγών. Τ γρήγρ κινμεν εδη 

κλντι γενικά Αεδη. Η επόμενη 

γρηγρότερ κινμενη κτηγρ 

πρόντν κλετι Βεδη κι τ 

κθεξής. Σχνά  ριθμός κτηγριών 

ενι περιρισμένς σε τρεις. Τ πλε

νέκτημ τ τ τρόπ ενι ότι τ 

γρήγρ πρόντ μπρν ν πθη

κετν κντά στην πθήκη, ενώ 

ττόχρν η εελιξ κι ι χμηλές 

πιτήσεις πθηκετικ χώρ της 

τχς πθήκεσης ισχν.

Η πθήκεση βσισμένη στις κ

τηγρες (κλάσεις) τν ειδών πιτε 

περισσότερ χώρ ρφιών πό ό,τι η 

τχ πθήκεση. 
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μέθδι δρμγσς

Τ πρόβλημ κθδήγησης τν 

σλλεκτικών μηχνών πργγελς σε 

μι πθήκη εμπρεμάτν ενι στην 

πργμτικότητ μι ειδική περπτ

ση τ πρβλήμτς δικνησης τν 

πλητών. Τ πρόβλημ δικνησης 

πλητών φελει τ όνμά τ στ 

πρόβλημ π περιγράφετι πό την 

κόλθη κτάστση. νς πλητής, 

π ρχζει στην εγχώρι πόλη τ, 

πρέπει ν επισκεφτε διάφρες πόλεις 

κριβώς μιά φρά κι ν επιστρέψει 

στ σπτι. Ξέρει την πόστση μετξ 

κάθε ζεγρι πόλεν κι θέλει ν 

κθρσει τη σειρά με την π πρέπει 

ν επισκεφτε τις πόλεις, έτσι ώστε η σ

νλική δινόμενη πόστση ν ενι 

όσ τ δντόν μικρότερη. Σφώς, η 

κτάστση τ δικινμεν πλητή 

έχει πλλές μιότητες με τήν μις 

σλλεκτικής μηχνής πργγελς σε 

μι πθήκη εμπρεμάτν. Η σλλεκτι

κή μηχνή πργγελς (περνφόρ) 

ρχζει πό τ σημε σγκέντρσης 

της πθήκης (εγχώρι πόλη), όπ 

λμβάνει ένν κτάλγ σλλγών, 

πρέπει ν επισκεφτε όλες τις θέσεις 

σλλγής (πόλεις) κι πρέπει τελικά ν 

επιστρέψει στ σημε σγκέντρσης. 

ν πράδειγμ σχεδιγράμμτς μις 

πθήκης εμπρεμάτν γι σλλγή 

πργγελιών κι μι ντστιχη ντι

πρσώπεση γρφικών πρστάσεν 

δνετι στ σχήμ 4.

σχδιΑσμσ σχδιΑγΑμμΑτσ
ισγωγή 

πς έχμε ήδη νφέρει στην 

εισγγή της μελέτης μς ι πθήκες 

Σχμα 3. Απκνση δύ σνθων μθδων γα φαρμγ απθκσης
βασσμνη σ κλάσς
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Σχμα 4. Απκνση μας κατάστασης σλλγς παραγγλας (αρστρά)
κα η αναπαράστασ της μ γράφ (δξά)
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εμπρεμάτν πτελν μι σημντι

κή άπψη τν σγχρνν λσιδών 

εφδισμ κι διδρμτζν ένν 

ζτικής σημσς ρόλ στην επιτχ, ή 

την πτχ, τν επιχειρήσεν σήμερ 

(Frazelle, 2002a). ν μεγάλ πσστό 

τν πθηκών εμπρεμάτν πρσφέ

ρει μι θημερόν ή επόμενης ημέρς 

πράδση τ πθέμτς στς πε

λάτες κι πρέπει ν τ επιτχν τό 

ξιόπιστ με ψηλή νχή της τχ

τητς, της κρβεις κι της έλλειψης 

ζημς. Ενώ ι πθήκες εμπρεμά

τν ενι κρσιμες γι έν ερ φάσμ 

τν δρστηριτήτν εξπηρέτησης 

πελτών, ενι επσης σημντικές πό 

μι πρπτική δπνών. Τ νμερ 

γι τις ΗΠΑ δεχνν ότι ι κριες κι 

λειτργικές δπάνες τν πθηκών 

εμπρεμάτν ντιπρσπεν περ

π 22% (Establish, 2005) τν δπ

νών διικητικής μέριμνς (Logistics), 

ενώ ι ριθμ γι την Ερώπη δνν 

ένν πρόμι πσστό 25% (ELA/AT 

Kearney, 2004). Οι δπάνες γι την τ

μτπηση πθηκών εμπρεμάτν 

έχν ξηθε στθερά στην Ερώπη 

(Frost κι Sullivan, 2001) κι τή η 

τάση πεικνζετι σνλικά πό τς 

ριθμς π δεχνν ότι ι πλήσεις 

έχν ξηθε κτά ένν μέσ όρ 5% 

τ χρόν γι την περδ 20032005 

(Modern Materials Handling, 2004, 2005, 

2006). Με τό τ κρσιμ ντκτπ 

στ εππεδ εξπηρέτησης πελτών 

κι στις δπάνες διικητικής μέριμνς, 

ενι πλέν επιτκτικό γι την επιτχ 

τν επιχειρήσεν ι πθήκες εμπ

ρεμάτν ν σχεδιάζντι έτσι ώστε 

ν λειτργν επικερδώς. Ατό ενι 

ιδιτερ σημντικό κθώς ι δπάνες 

πθήκεσης κθρζντι σε μεγάλ 

βθμό στη φάση σχεδ.

πρσέγγισ

Τ πεδ γι την έρεν ενι η φάση 

σχεδισμ πό τν χρόν π μι σ

γκεκριμένη νάγκη πρσδιρζετι γι 

μι πθήκη εμπρεμάτν (π.χ. μετά 

πό μι νθεώρηση στρτηγικής δι

νμής) μέσ μις λειτργικής πρδι

γρφής π πράγετι, πριθμώντς 

πρδεγμτς χάριν, τις λειτργικές 

μεθόδς τ εξπλισμ, τν επιπέ

δν πρσπικ, τ σχεδιγράμμτς 

κι τν δπνών. Ατό θ ήτν μέχρι 

τ σημε όπ η κρι έγκριση θ 

μπρσε ν δθε γι τ πρόγρμμ 

πθηκών εμπρεμάτν. 

Βιβιγρφ στ βήμτ

σχδ πθκών μπρμτων

Ο Apple (1977) πρτήρησε ότι  

σχεδιστής (τν εγκτστάσεν) ντιμε

τπζει ένν σνθετ στόχ λόγ τν 

λληλεπιδράσεν κι τν σχέσεν με

τξ κάθε δρστηριότητς τ σχεδ, 

κι πρότεινε μι διδικσ 20 βημάτν 

γι τ σχεδισμό τν εγκτστάσεν 

π μπρε ν πρσρμστε στ 11 βή

μτ π πρσιάζντι στν πνκ 

2. Γενικά, γι τ βήμτ π έχν πρ

τενει, κτά τ χρνικό διάστημ 2000 

εώς 2006, διάφρι σγγρφες κι 

σχεδιστές κι τ π φρν στν 

σχεδισμό πθηκών εμπρεμάτν, 

πρτεθετι  πνκς 1. 

Η επνληπτική φση της διδικσ

ς σχεδισμ εξηγετι πό τς π

λγισμς εξπλισμ κι επάνδρσης 

π πρσιάζντι κρς μετά πό 

τν σχεδισμό τ σχεδιγράμμτς 

πρά πριν. Πρδεγμτς χάριν, ι 

ριθμ φρτηγών δεν μπρν ν ρι

στικπιηθν ές ότ ενι γνστές 

ι πστάσεις γι τ πόσ μκριά θ 

πρέπει ν τξιδέψν. 
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Βγάλε τις πρ
διγρφές γι 
τν τπ κι 

τν σκπό της 
πθήκης 

Πρσδιόρισε 
τις πιτήσεις 

της επιχε
ρησης κι 

σχεδσε τς 
περιρισμς

Απέκτησε
δεδμέν

Κθόρισε 
κι σλλεξε 
σχετιζόμεν 

δεδμέν

Κθόρισε κι 
σλλεξε

δεδμέν

Σγκέντρσε 
δεδμέν

Πρόβλεψε κι 
νάλσε τις 

νμενόμενες 
πιτήσεις

Εκτμησε τις 
μελλντικές 
πιτήσεις

Πρσδιόρισε 
κι

σγκέντρσε 
δεδμέν

Ανέλσε τ 
δεδμέν

Ανέλσε τ 
δεδμέν

Ανέλβε ν 
διχρσεις τ 

δεδμέν

Κθιέρσε 
πλιτικές

λειτργς

Πρόβλεψε τις 
μετκινήσεις 

μέσ στην 
πθήκη

Σχημάτισε μ 
βάση

σχεδισμ

Κθιέρσε 
τις μνάδες 

φρτ π 
θ χρησιμ

πιηθν

Κθιέρσε 
τις μνάδες 

φρτ π 
θ χρησιμ

πιηθν

Κθόρισε τ 
εππεδ

πθέμτς

Κθόρισε τις 
επιχειρησικές 

ρχές

Δημιργησε 
τις λειτρ

γικές
πρδιγρφές

Διτπσε τις 
λειτργικές 

διδικσες κι 
τ σστήμτ

Διτπσε 
τις βσικές 

λειτργες κι 
μεθόδς

Πρσδιόρισε 
τις λειτργες 

ψηλ επι
πέδ

Σχημάτισε 
κλάσεις (τν 
πριόντν)

Σγκρινε τν 
διθέσιμ
εξπλισμό
χειρισμ

Αξιλόγησε 
τς τπς 

τ 
εξπλισμ

Δημιργησε 
τις τεχνικές 

πρδιγρφές

Θεώρησε τς 
τπς κι τ 
χρκτηριστι

κά τ
εξπλισμ

Θεώρησε
πιθνς 

τπς εξπλι
σμ

Δημιργησε 
πρδιγρφές 
ψηλ επιπέ

δ (ρχιτε
κτνική)

Διχώρισε τ 
τμήμτ (σε 
περιχές) κι 
κθιέρσε τ 
γενικό χρ

τξικό σχεδιά
γρμμ

Υπλόγισε τν 
πιτμεν 

χώρ γι π
θήκεση κι 
μετκνηση

Πρετμσε 
τ εστερικά 
κι εξτερικά 

χρτξικά 
σχεδιγράμ

μτ

Επέλεξε τ 
μέσ κι τν 

εξπλισμό

Υπλόγισε τις 
πσότητες σε 

εξπλισμό

Υπλόγισε τις 
πσότητες σε 

εξπλισμό

Διχρισμός 
σε περιχές 

πθήκεσης

Πρσδιόρισε 
πι λικά 

πρέπει ν ενι 
κντά μετξ 

τς

Κθόρισε τις 
διδικσες 
ψηλ επι

πέδ

Κθόρισε 
άλλες εγκ

τστάσεις κι 
πηρεσες

Υπλόγισε τ 
εππεδ τ 
πρσπικ

Σχεδσε τ 
σστήμτ 
διχερισης, 

πθήκεσης 
κι

τξινόμησης

Αξιλόγησε 
την πρσρ
μστικότητ 
τ σχεδ

Ανέπτξε τ 
σχεδιάγρμμ 

τν εγκτ
στάσεν

Σχεδσε πιθ
νά χρτξικά 

σχεδιγράμ
μτ

Πρετμσε 
πιθνά χρ
τξικά σχεδι
γράμμτ τ 
κτιρ κι της 

τπθεσς

Σχεδσε τς 
διδρόμς

Ανέπτξε την 
σκιγράφηση 
τν σχεδν

Υπλόγισε την 
πσότητ τ 

εξπλισμ

Επέλεξε τις 
πλιτικές σχε
δισμ κι 

ελέγχ

Επέλεξε τν 
πρτιμώμεν 

σχεδισμό

Αξιλόγησε 
τν σχεδισμό 

σε σχέση με 
τις πιτήσεις

Ανέλβε την 
λεπτμερή 

βελτιπηση 
κι τις πρδι
γρφές τν 
σστημάτν 

Κθόρισε τις 
πιτήσεις τ 

χώρ

Υπλόγισε τ 
εππεδ τ 
πρσπικ

Αξιλόγησε κι 
πλόγισε την 
νμενόμενη 

πδτικότητ

Πρσδιόρισε 
τν πρτιμώ
μεν σχεδι

σμό

Επνέλβε 
τ πρπάν 

βήμτ

Κθόρισε τ 
σημε εισό
δ/εξόδ

Υπλόγισε τ 
κόστς κεφ
λ κι τ 
λειτργικά 

κόστη

Κθόρισε τις 
ράμπες

Αξιλόγησε 
τν σχεδισμό 

σε σχέση με 
τις πιτήσεις

Κθόρισε την 
τκτπηση 

της πθήκε
σης

Κτέληξε στν 
πρτιμώμεν 

σχεδισμό

Σχημάτισε ζώ
νες σλλγής

Πνακας 1
Ββλγραφα (20002006) γα βματα σχδασμύ μας απθκης μπρμάτων.
Πηγ: P. Baker, M. Canessal/European Journal of Operational Research 193 (2009)
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Υπάρχν διάφρ κινά θέμτ 

π σνντώντι μέσ όλν τών 

τν μεθδλγιών, π πρσιάζ

ντι στς πρηγμενς πνκες, 

σχετικά με τν σχεδισμό τν πθη

κών εμπρεμάτν:

  Ανγνρζετι ότι τ σχέδι 

πθηκών εμπρεμάτν ενι ιδι

τερ σνθετ 

 Οι σντάκτες ντιμετπζν 

τήν την πλπλκότητ περιγράφντς 

βήμ βήμ τις διδικσες 

 Ατά τ βήμτ ενι λληλένδε

τ κι ένς βθμός επνάληψης ενι 

πρτητς 

 Μπρε ν μην ενι δντό ν 

πρσδιριστε πι ενι η βέλτιστη 

λση, εξιτς τ μεγάλ ριθμ 

τν πιθντήτν π πάρχν σε 

κάθε βήμ. 

μμνωμέν ργ κι τχνικές

Οι σχεδιστές πθηκών εμπρε

μάτν χρησιμπιν πικλ εργ

λε κτά τη διάρκει της διδικσς 

σχεδισμ. Οι κριι τμες π ενι 

κιν (δηλ. χρησιμπιμενι πό πε

ρισσότερ πό τς μισς σχεδιστές) 

ενι η χρήση:

 μντέλν βάσεν δεδμένν 

κι πλγισμών με λγιστικά φλλ 

(spreadsheet) γι την νάλση στιχεν

 μντέλν πλγισμών με λγιστι

κά φλλ (spreadsheet) γι την εξέτση 

τν τπν εξπλισμ 

 επσημν μντέλν πλγισμών 

με λγιστικά φλλ (spreadsheet) γι 

τν πλγισμό τν ικντήτν κι τν 

πστήτν τ εξπλισμ 

 λγισμικ σχεδισμ με την 

βήθει πλγιστή (CAD) γι την κ

τάρτιση τν σχεδιγρμμάτν 

 λγισμικ πρσμσης κι 
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Βμα
Εργαλα π χρησμπύντα

( αρθμς των ταρών π χρησμπ τ 
κάθ ργαλ φαντα στην παρνθση)

1. Κθρστε τις πιτήσεις τ σστήμτς
• Λστες ελέγχ (2)
• Λγισμικό δινμής μέσ δικτ (1)

2. Κθρστε κι σγκεντρώστε δεδμέν

• Λστες ελέγχ (2)
• Μντέλ βάσης δεδμένν (1)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (2)
• Ανεπσημ μντέλ λγιστικών φλλν (2)
• Διγράμμτ ρής (1)

3. Ανλστε τ δεδμέν

• Μντέλ βάσης δεδμένν (5)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (3)
• Ανεπσημ μντέλ λγιστικών φλλν (2)
• Διγράμμτ ρής (1)

4. Κθιερώστε τις μνάδες φρτ π θ 
χρησιμπιηθν

• Λστες ελέγχ (2)
• Εξπηρέτηση πρχόντν λειτργιών (1)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (1)
• Μντέλ βάσης δεδμένν (1)

5. Πρσδιρστε τις λειτργικές διδικσες 
κι μεθόδς

• Λστες ελέγχ (2)
• Διρεση πθήκης σε ζώνες (1)
• Διγράμμτ πτμησης τεχνλγικ επιπέδ 
(1)
• Διγράμμτ πτμησης μεθόδν σλλγής (1)
• Βιβλιγρφ ιδεών (1)
• Διδικσες πρότπης εργσς (1)
• Ανεπσημ μντέλ λγιστικών φλλν (1)

6. Σκεφτετε πιθνς τπς κι χρκτηρι
στικά εξπλισμ

• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (2)
• Ανεπσημ μντέλ λγιστικών φλλν (2)
• Δέντρ πφάσεν (2)
• Πνκες 2x2 (1)
• Πνκες πόδσης τ εξπλισμ (1)
• Βιβλιγρφ ιδεών (1)
• Εργλε γι πρμήθειες κτά πργγελ (1)
• Απτιμήσεις SCOR (1)
• Ανάλση πργόντν (1)

7. Υπλγστε τις ικνότητες κι τις πσότητες 
τ εξπλισμ

• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (4)
• Ανεπσημ μντέλ λγιστικών φλλν (1)
• Επσημ μντέλ βάσης δεδμένν (1)
• Ιστρικά KPI κι κριτήρι πδτικότητς (1)
• Βθμλόγηση δρστηριότητς βάσει δεγμτς 
(1)

8. Κθρστε πηρεσες κι βηθητικές λει
τργες

• Λστες ελέγχ (2)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (1)
• Επσημ μντέλ βάσης δεδμένν (1)
• Εργλε πό τις πρδιγρφές τ εξπλισμ 
(1)

9. Πρετιμάστε τ πιθνά χρτξικά σχεδι
γράμμτ

• Λγισμικό CAD (7)
• Λγισμικό ρής διδικσιών (1)
• Λγισμικό πρσμεσης (1)
• Μντέλ κριτηρν ρφιών (1)

10. Αξιλγήστε κι εξκριβώστε

• Λγισμικό πρσμεσης (6)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (4)
• Επσημ μντέλ βάσης δεδμένν (3)
• Πνκες 2x2 (1)
• Οικνμικά μντέλ (1)
• Λστες ελέγχ (1)
• Ανάλση πργόντν (1)
• SCOR (1)
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επσημν μντέλν πλγισμών με 

λγιστικά φλλ (spreadsheet) γι την 

εκτμηση κι την ξιλόγηση. 

ν γενικό πλσι μπρε ν νπτ

χθε, σνψζντς τ κρι εργλε 

π χρησιμπιντι, τ π πρ

σιάζετι στν πνκ 2. 

Από την πρτήρηση τν στιχε

ν π σγκεντρώσμε στν Πνκ 2 

φνετι ότι ι σχεδιστές πθηκών 

εμπρεμάτν χρησιμπιν μι πι

κιλ εργλεν κτά τη διδικσ τ 

σχεδισμ. Οι κριες κινές περιχές 

(π.χ. π χρησιμπιντι πό τς 

περισσότερς πό τς μισς π 

ρτήθηκν) φρν στη χρήση τν 

εξής εργλεν:

 Μντέλ βάσεν δεδμένν κι 

λγιστικών φλλν γι νάλση τν 

δεδμένν

 Μντέλ λγιστικών φλλν, όσν 

φρά στν τπ τ εξπλισμ

 Επσημ μντέλ λγιστικών 

φλλν γι τν πλγισμό της ικ

νότητς τ εξπλισμ κι της π

σότητς τ

 Λγισμικ σχεδισμ (CAD) 

γι τν σχεδισμό τ χρτξικ 

σχεδιγράμμτς

 Λγισμικ πρσμεσης κι 

επσημ μντέλ λγιστικών φλλν 

γι ξιλόγηση κι εξκρβση.

 Στ πλσι της σλλγής πργγελ

ς,  σχεδισμός της διρρθμισης της 

πθήκης φρά δ ππρβλήμτ: 

τ σχεδιάγρμμ της εγκτάστσης, 

π περιέχει τ σστημ πργγελ

σλλγή κι τ σχεδιάγρμμ μέσ στ 

σστημ πργγελσλλγή.

Τ πρώτ ππρόβλημ κλετι 

σνήθς πρόβλημ σχεδιγράμμτς 

εγκτάστσης κι φρά στην πόφ

ση τ π ν τπθετηθν τ διά

φρ τμήμτ (πρλβής, σλλγής, 

πθήκεσης, τξινόμησης, πστλής, 

κ.λπ.). Πργμτπιετι σχνά με τ ν 

ληφθε πόψη η σχέση δρστηριότητς 

μετξ τν τμημάτν. Ο κινός στόχς 

ελχιστπιε τ έξδ διεκπερσης, 

τ π σε πλλές περιπτώσεις ντιπρ

1 1 .  Π ρ  σ δ ι  ρ  σ τ ε  τ  ν  π ρ  τ ι μ ώ μ ε ν  
σχεδισμό

• Λγισμικό πρσμεσης (2)
• Πνκες 2x2 (1)
• Ανάλση SWOT (1)
• Μελέτη επιχερησης (1)
• Επσημ μντέλ λγιστικών φλλν (1)
• Πνκες ρής τν διδικσιών (1)
• Λστες ελέγχ της λειτργικότητς τ 
σστήμτς (1)
• Κριτήρι πρδιγρφών τ εξπλισμ (1)
• Ανάλση πργόντν (1)
• SCOR (1)

Πνακας 2
Εργαλα γα κάθ βμα, π χρησμπύντα απ ταρς σχδασμύ απθη
κών μπρμάτων
Σντμύσς: CAD: ComputerAided Design, KPI: Key Performance Indicator, 
SCOR: Supplychain Operations Reference model, SWOT: Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats.

Σημωση: Ως πσημα μντλα καθρζντα ατά π σχδάστηκαν κα λγχθη
καν πτκά γα χρση τς σ παλλαπλά πργράμματα (projects), νώ ανπσημα 
μντλα να ατά π αρχκά αναπτύχθηκαν γα άλλα πργράμματα (projects) 
κα τρππθηκαν γα χρση τς σ μταγνστρα πργράμματα (projects).
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σπεντι πό μι γρμμική εξσση 

της πόστσης μετκνησης.

Τ δετερ ππρόβλημ, τ π 

μπρε επσης ν χρκτηριστε ς 

πρόβλημ εστερικ σχεδισμ 

ή σχεδιγράμμτς διδρόμν, φ

ρά στν πρσδιρισμό τ ριθμ 

τν κάννβν (block) κι τν ριθμό, 

τ μήκς κι τ πλάτς τν διδρό

μν σε κάθε τετράγν μις περιχής 

σλλγής (δετε τ σχήμ 5). Ο κινός 

στόχς ενι ν βρεθε έν βέλτιστ 

σχεδιάγρμμ πθηκών εμπρεμά

τν, λμβάνντς πόψιν μι ρισμένη 

ντικειμενική λειτργ μετξ τν 

σχεδιγρμμάτν π εγκθιστν 

έν δεδμέν σνλ περιρισμών κι 

πιτήσεν. Στην περπτση π μελε

τάμε  κρις στόχς μς ενι ν ξή

σμε τη χρητικότητ της κεντρικής 

πθήκης μέσ τ νσχεδισμ 

κι τ πρτεινόμεν εξπλισμ, 

στν π σμπεριλμβάνετι κι έν 

πληρφρικό σστημ. Ττόχρν, 

θ πρσπθήσμε ν μειώσμε τς 

χρόνς μετκνησης κι σλλγής 

πργγελιών με την εφρμγή τ 

πληρφρικ σστήμτς.

Σχμα 5
Τπκς απφάσς δαρύθμσης γα τ σχδασμ τ σστματς σλλγς

παραγγλας

Κάννβι
Απθήκεσης

Πόσι;

Εγκάρσιι
διάδρμι
Νι ή όχι;

Πόσι; κι π;

Θέση
Απθήκης

Μήκς κι ριθμός διδρμών
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Σχμα 6α
Κατηγρς ραφών
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Σχμα 6β
Κατηγρς ραφών
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Αφ σχεδιάσμε την πθήκη 

μς πρέπει ν επιλέξμε κι τν 

κτάλληλ εξπλισμό, ώστε  σνδ

σμός εγκτστάσειςεξπλισμός ν 

μς δώσει τ βέλτιστ πτέλεσμ.

Οι Naish κι Baker (2004) περιγρά

φν μι βθμι πρσέγγιση στην 

ξιλόγηση τ εξπλισμ, περιλμ

βάνντς: 

 Αξιλόγηση της ψηλ επιπέ

δ τεχνλγς, βσισμένη σε γενι

κς πράγντες, όπς η κλμκ 

της λειτργς κι της εελιξς π 

πιτντι

 Ιδιότητες τ εξπλισμ, γι 

ν πρσδιριστε εάν κάθε τπς εξ

πλισμ ενι κτάλληλς γι την 

εφρμγή 

  Δέντρ πόφσης, τ π 

ενεργν ς ντιπρσπεσεις τν 

έμπειρν σστημάτν 

 Πλήρης σγκριση κστλόγη

σης, γι ν πλγιστν όλες ι δ

πάνες π σνδέντι με τις πόλι

πες επιλγές

 Ανλσεις εισθησς, γι ν 

πρσδιριστε εάν τ πρτιμώμεν 

σστήμτ πδδν κόμ κλά 

κάτ πό τ ενλλκτικά επιχειρη

σικά σενάρι 

 Πρσμση πλγιστών, γι 

ν εξετστε η πτελεσμτικότητ 

τ πρτιμώμεν σστήμτς κάτ 

πό διφρετικέ σνθήκες (π.χ. δικ

πή γερνών). 

υπγστ τις ικνττς κι τις πσ

ττς ξπισμύ

Ατό ενι γενικά έν θέμ π

λγισμ κι τ επσημ μντέλ 

πλγισμών με λγιστικά φλλ 

(spreadsheet) τενν ν χρησιμ

πιηθν, βσισμέν στις ρές τν 

πθηκών εμπρεμάτν κι στ 

πρότπ πόδσης (π.χ. πό ιστρι

κά στιχε KPIs ή την δειγμτληψ 

εκτιμόμενης δρστηριότητς). Πλλές 

πό τις νλτικές κι τις μεθόδς 

πρσμσης εξετάζν, στην πργ

μτικότητ, τις ικνότητες κι τις 

πσότητες εξπλισμ, κθώς επσης 

κι την νάγκη γι την ερτερη επι

λγή εξπλισμ. Τέτιες νλτικές 

μέθδι ενι πρδεγμτς χάριν, 

 δνμικός πργρμμτισμός κι 

ι μέθδι πρσμσης. Οι τπι 

ερτήσεν π εξετάζν περιλμ

βάνν την νάπτξη τ βέλτιστ 

μήκς τν ρφιών κι της χρήσης 

τ χώρ, ν κι μερικ εξετάζν 

την ελχιστπηση δπνών μετξ 

τν σγκεκριμένν επιλγών. 

Στην κτηγρ τ εξπλισμ, 

νήκν κι τ ράφι π πρόκειτι 

ν χρησιμπιηθν γι την πθή

κεση τν ειδών. Ανάλγ με τν 

τπ τν ρφιών π επιλέγετι, 

έχμε κάπι πλενεκτήμτ κι 

μεινεκτήμτ, π μπρε ν φ

ρν, γι πράδειγμ, στ κόστς 

γράς κι εγκτάστσης, στην εκ

μετάλλεση τ χώρ, στην τχ

τητ σλλγής τν πργγελιών, 

κ.λπ. Στη σνέχει, πρσιάζντι 

στ σχήμτ 6 κι 6β, με μρφή 

πινάκν τ χρκτηριστικά μερικών 

κτηγριών ρφιών.

Τέλς, έκριν σκόπιμ, γι την 

πληρέστερη κτνόηση τν όσν 

νφέρθηκν, ν πρθέσ έν σχέ

δι π φρά σε μι τπική κεντρι

κή πθήκη ενός εργστσ, όπ 

δικρνετι η διάτξη τν διφόρν 

τπν ρφιών κι χώρν πθήκε

σης (Layout), π πάρχν στην 

πθήκη.
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Σχμα 7
Χωρταξκ σχδάγραμμα Κντρκς Απθκης Εργστασ (σ Visio)
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Ανθλγος (ΠΒ)

Χαρίκλεια Ζαμπράκα

Η Ιστο ρ ί α  τ ο υ  5 ο υ 

Συντάγματος Πεζικού 

& οι Πρόσφατες Λογοτεχνικές 

Αναφορές για τα Κατορθώματά 

του στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Η ένδοξη σημαία 
του 5ου Συντάγματος 

Πεζικού όπως φυ-
λάσσεται σήμε-

ρα στο Πολεμικό 
Μουσείο στην 

Αθήνα.
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Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού υπήρξε 

ένα από τα πιο ένδοξα και ηρωικά 

Συντάγματα του Ελληνικού Στρατού. 

Πήρε μέρος σ’ όλους τους απελευθε-

ρωτικούς κι αμυντικούς πολέμους 

της Πατρίδας μας κι έγραψε, χάρις 

στον ηρωισμό, την αυταπάρνηση 

και την αυτοθυσία των ανδρών του, 

τις πιο λαμπρές σελίδες της νεότε-

ρης ελληνικής ιστορίας.

Πρωτοσυστάθηκε στην Πάτρα το 

1877 (Ν.Δ. ΧΚΕ΄ της 22ας Ιουνίου 

1877). Την άλλη χρονιά διαλύθη-

κε, όπως διαλύθηκαν και όλα τα 

Συντάγματα Πεζικού, με τις τροπο-

ποιήσεις που έγιναν τότε στην όλη 

οργάνωση και σύνθεση του ελλη-

νικού στρατού. Επανασυστάθηκε 

το 1885, παραμονές του ελλη-

νοτουρκικού πολέμου του 1897. 

Μετά τον άτυχο, για την Ελλάδα, 

εκείνο πόλεμο, με Β.Δ. της 13ης 

Σεπτεμβρίου 1904 ορίστηκε έδρα 

του 5ου Συντάγματος η πόλη των 

Τρικάλων. Νέα επανασύσταση του 

5ου Συντάγματος έγινε το 1967 

στην Κέρκυρα. Τον Ιανουάριο δε 

του1968 εγκαταστάθηκε και πάλι 

στα Τρίκαλα ως κέντρο εκπαιδεύσε-

ως νεοσυλλέκτων και τον Οκτώβριο 

του 1971 διαλύθηκε οριστικά. Από 

την ίδρυσή του μέχρι και τη διάλυσή 

του ανήκε στην Ι Μεραρχία με έδρα 

τη Λάρισα.

Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως το κλασικό 

παράδειγμα της συμμετοχής του 

στρατού μας στην αγωνιστική διάθε-

ση του ελληνισμού της πρόσφατης 

Ελληνικής Ιστορίας με συμμετοχή σε 

όλους τους αγώνες όπως: 

Ατυχης Πολεμος 
Το 5ο ΣΠ έλαβε μέρος στον ελ-

ληνοτουρκικό (ατυχή) πόλεμο του 

1897. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι 

τον Μάιο συμμετείχε σχεδόν σε όλες 

τις μάχες χωρίς δυστυχώς να ευο-

δωθούν οι θυσίες των αξιωματικών 

και των στρατιωτών του, εφόσον η 

κατάληξη αυτού του πολέμου ήταν 

ταπεινωτική για την Ελλάδα. 

 

μΑκεδονικος ΑγωνΑς
Είναι γνωστό πως ο Παύλος Μελάς 

βαδίζοντας προς τη Μακεδονία πήρε 

μαζί του τους δεκανείς του 5ου ΣΠ 

Γιαννίκα και Αλαμανή.

Α΄ ΒΑλκΑνικος Πολεμος 
Το 5ο ΣΠ συμμετείχε στην κύρια και 

αποφασιστική μάχη που διεξήχθη στις 

6 Οκτωβρίου 1912 στα στενά του 

Σαρανταπόρου, τα οποία θεωρού-

νταν απόρθητα και για τα οποία ο 

Γερμανός στρατηγός W. L. Colmar 

von der Goltz είχε προβλέψει ότι θα 

γινόταν ο τάφος των Ελλήνων.

 Στις 19/10, έλαβε μέρος στη μάχη 

των Γιαννιτσών όπου ο εχθρός υποχώ-

ρησε αφήνοντας πίσω του ολόκληρο 

το πυροβολικό και πλήθος πολεμο-

φοδίων. Στις 25 Οκτωβρίου, το 5ο ΣΠ 

ετοιμάστηκε να επιτεθεί για την κατά-

ληψη της Θεσσαλονίκης αλλά τελικά η 

πόλη παραδόθηκε αμαχητί κι έτσι στις 

28/10, εισήλθε θριαμβευτικά στην πόλη 

ως εμπροσθοφυλακή της Ι Μεραρχίας 

συνοδεύοντας τον διάδοχο Κων/νο. 

 Στις 30/10, ακολούθησε τον δι-

άδοχο Κων/νο στην εκστρατεία του 

στη Δυτική Μακεδονία - Κορυτσά 

και στις 10/1913, επέστρεψε στη 

Θεσσαλονίκη όπου έμεινε ως τις αρ-

χές του Απρίλη.
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Β΄ ΒΑλκΑνικος Πολεμος
(μΑιος - ιουλιος 1913)

Στις 18 Ιουνίου, η Ι Μεραρχία, με 

επικεφαλής το 5ο ΣΠ, ξεκίνησε για να 

αναμετρηθεί με τον εχθρό τον οποίο 

συνάντησε στις 19/6 στη Βυσώκα όπου, 

αφού τον νίκησε, τον ανάγκασε να τρα-

πεί σε άτακτη φυγή. Στις 20/6, συμμε-

τείχε μαζί με το 4ο και 2ο ΣΠ στη μάχη 

της Όσσας και στις 21/6 στη φονικότατη 

μάχη του Λαχανά. Στις 23/6, και πάλι με 

εμπροσθοφυλακή το 5 ΣΠ η Ι Μεραρχία 

κινήθηκε προς Σιδηρόκαστρο 

Στις 25 Ιουνίου 1913, η Ι Μεραρχία 

προέλασε προς Μπέλες υπό τα πυκνά 

πυρά βουλγαρικού πυροβολικού. Στις 

26 Ιουνίου, έφτασε στη Βυρώνεια (Χατζή 

Μπεϊλίκ), Στις 26 και 27 Ιουνίου, το 5ο ΣΠ 

έδωσε μάχη με τους Βουλγάρους κοντά 

στο χωριό Αετοβούνι (Κισισλίκ) Στις 27 

Ιουνίου το 5ο ΣΠ, ενισχυμένο με τα πυρά 

της ΙΙ/2 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, 

κατέλαβε τα υψώματα που βρίσκονταν 

ανατολικά του χωριού Αετοβούνι και 

ανάγκασε τους Βουλγάρους να υποχω-

ρήσουν ατάκτως. Το μεσημέρι της ίδιας 

ημέρας ολόκληρη η Ι Μεραρχία στάθμευ-

σε στο χωριό Βέτρινα.

Στις 9 Ιουλίου, το 5ο Σύνταγμα Πεζικού 

διατάχθηκε να εισέλθει στα στενά και να 

προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τον 

εχθρό. Στις 10-11 Ιουλίου 1913, με θαυ-

μάσιο ελιγμό του κατέλαβε τα περίφημα 

στενά της Κρέσνας και το χωριό Κρούπνικ 

(εντός των σημερινών βουλγαρικών συ-

νόρων). Οι Βούλγαροι υποχώρησαν πανι-

κόβλητοι προς το Σιμιτλί. Στις 11 Ιουλίου, 

πέρασε τα Στενά της Κρέσνας ολόκληρη 

η Ι Μεραρχία. Στις 12 Ιουλίου, άρχισε η 

επίθεση για την κατάληψη του Σιμιτλί 

από το 2ο και 5ο ΣΠ και την υποστήριξη 

του 1ου ΣΠΠ. Κατελήφθη από το 5ο ΣΠ το 

ύψ. 275, το οποίο δέσποζε στη βόρεια 

έξοδο των Στενών της Κρέσνας. Με νυχτε-

ρινή επίθεσή του το 5ο ΣΠ καταδίωξε τους 

Βουλγάρους εντός του Σιμιτλί, οι οποίοι 

είχαν αρχίσει να παραδίδονται. 

Τα μεσάνυχτα της 14ης Ιουλίου, ήρθε 

διαταγή να σπεύσει το 5ο ΣΠ αλλά και 

όλη η Ι Μεραρχία προς ενίσχυση της 

VI Μεραρχίας η οποία έδινε σφοδρή 

και άνιση μάχη σε υψόμετρο 1378. Στη 

θέα των νέων δυνάμεων οι Βούλγαροι 

υποχώρησαν προς Τζουμαγιά φοβού-

μενοι την καταστροφή τους. Κι ενώ στις 

17 Ιουλίου ετοιμαζόταν το στράτευμα 

να προελάσει προς Τζουμαγιά, κοινο-

ποιήθηκε η διαταγή ότι συμφωνήθηκε 

πενθήμερη ανακωχή, η οποία παρατά-

θηκε επ’ αόριστον στις 25 του μηνός, 

ενώ στις 28 Ιουλίου 1913 υπογράφτηκε 

στο Βουκουρέστι η ομώνυμη Συνθήκη 

Ειρήνης, η οποία έθεσε και τυπικώς τέρ-

μα στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ 

των Βαλκανικών κρατών. 

Η υποχώρηση από τα καταληφθέντα 

βουλγαρικά εδάφη άρχισε στις 19 Ιουλίου. 

Το Σύνταγμα παρέμεινε στη Γραδενίτσα 

επί δέκα ημέρες. Μετέβη όμως στη συνέ-

χεια στις Σέρρες όπου παρέμεινε μέχρι τις 

6 Αυγούστου οπότε, λόγω της όχι καλής 

πορείας των ελληνοτουρκικών διαπραγ-

ματεύσεων, μεταφέρθηκε στη Δράμα. 

Από εκεί έφυγε μετά την υπογραφή της 

ελληνοτουρκικής συνθήκης και έφτασε 

με πεζοπορία πίσω στην έδρα του στα 

Τρίκαλα στις 24 Νοεμβρίου 1913. 

ο Α΄ ΠΑγκοςμιος Πολεμος
(1917-1918)

Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, το 

5ο ΣΠ (Τρικάλων), υπό τον Σχη Δ. 

Γιαννόπουλο, εγκατέλειψε τα Τρίκαλα 

και μέσω Κόζιακα-Αγράφων διέφυγε στη 

Λαμία όταν έμαθε την παρουσία γαλλι-

κών στρατευμάτων στη Λάρισα και την 



67Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 5ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ & ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

απαίτηση να αφοπλιστούν οι ελληνικές 

δυνάμεις .

 Από τις 2/15 Μαρτίου έως τον 

Αύγουστο του 1918, η Ι Μεραρχία το-

ποθετήθηκε στην πρώτη γραμμή στη 

θέση της 80ής Βρετανικής Ταξιαρχίας. 

Στον ανατολικό τομέα τοποθετήθηκε 

το 1/38 ΣΕ και στον δυτικό το 5ο ΣΠ. 

Στις 5/18 Απριλίου 1918, από κοινού 

με το XVI Βρετανικό Σώμα Στρατού 

έλαβε μέρος στη μάχη για την κατά-

ληψη της γραμμής λίμνη Αχινού - Γενή 

Μαχαλά (Πεπονιάς) - βόρεια παρυφή 

Γκούντελι (Βαμβακούσα) - ΒΑ παρυφή 

Οσμάν Καμήλα (Κάτω Καμήλα). Στις 

26 Αυγούστου/8 Σεπτεμβρίου 1918, 

προωθήθηκε στη γραμμή Κουμαριά- 

Νεβόλιανη (Σκοπιά), όπου παρέμεινε 

ως τις 23 Σεπτεμβρίου/6 Οκτωβρίου 

1918, οπότε μεταστάθμευσε στην πε-

ριοχή Όρλιακου (Γάζωρο) Σερρών. Στις 

21 Σεπτεμβρίου/4 Οκτωβρίου, ανακα-

τέλαβε με το 1/38 ΣΕ τις Σέρρες, ενώ 

στις 27 Σεπτεμβρίου/10 Οκτωβρίου 

ανακατέλαβε τη Νέα Ζίχνη (Ζηλιάχοβα), 

την Αλιστράτη, το Καλαπότι, το Λίσσε, 

το Κάτω Νευροκόπι (Ζίρνοβο) και τη 

Δράμα. Την 1η/14η Οκτωβρίου 1918, 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή Δράμας. 

Στις 17/30 Νοεμβρίου 1918, μεταφέρθη-

κε στην περιοχή Ελευθερών Καβάλας με 

σκοπό να μεταφερθεί στην Ουκρανία, 

αλλά τελικά, λόγω των αναταραχών στη 

Μ. Ασία, παρέμεινε στην Ελλάδα. 

ςυμμετοχη του 5ου ςΠ 
ςτις εΠιχειΡηςεις ςτη μικΡΑ ΑςιΑ

 Το 5ο ΣΠ από τη στιγμή που απο-

βιβάστηκε στη Μικρά Ασία μέχρι τη 

στιγμή που διατάχθηκε να επιστρέψει 

έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό μαχών 

πολλές από τις οποίες στέφθηκαν με 

νίκη. Οι κυριότερες εξ’ αυτών είναι: 

Στις 21 Ιουνίου 1919, κατέλαβε την 

πόλη του Αϊδινίου, ύστερα από μία 

σκληρή μάχη.

 Στις 23 Ιουνίου 1919, καταδίωξε 

και διέλυσε ένοπλες ομάδες νοτίως του 

Μαιάνδρου ποταμού. 

Στις 4 Ιουλίου 1919, κατέλαβε το 

Ομερλού και εγκατέστησε προφυλακές 

ανατολικώς αυτού.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1919, μικτό 

απόσπασμα του 5ου ΣΠ κατέλαβε το 

ύψωμα Κοτσάν-Νταγ.

Στις 4 Φεβρουαρίου 1920, έφθασε 

στην πόλη της Προύσας κι ανέλαβε την 

φύλαξή της.

Στις 10 Ιουνίου 1920, επιτέθηκε ενα-

ντίον του ορεινού όγκου της περιοχής 

Αϊδινίου και την επομένη σε ολόκληρο 

το Μέτωπο. Κατέλαβε τη γραμμή Τσιφτέ 

χαν - Σουλτάν Χισάρ - Μαλκάς, ανατολι-

κά του Αϊδινίου.

Στις 13 Αυγούστου 1920, προέλασε 

ανατολικά και κατέλαβε την Ορτάντζα, 

στις 14 Αυγούστου το Καρά Τας και στις 

15 Αυγούστου το Μπουλαντά.

Από 9 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 

1920, εξασφάλισε τον τομέα Μπουλαντάν 

από Γκιουμπέκ μέχρι Ναζλί. 

Στις 23-26 Ιανουαρίου 1921, το 5ο ΣΠ 

μεταφέρθηκε στην Προύσα.

Στις 2 Απριλίου 1921, επέστρεψε στη 

Σμύρνη κι απ’ εκεί έφθασε στα χωριά 

Σιβασλή και Μπουργκάζ. 

Την 1η Ιουλίου 1921, μετά μία δύ-

σκολη προέλαση που έκανε, επιτέθηκε 

κατά του Καραμπουγιού-Νταγ, το οποίο 

κατέλαβε, παρά τη λυσσώδη αντίσταση 

των Τούρκων.

Στις 2 Ιουλίου 1921, κατέλαβε το 

ύψωμα 1799. 

Στις 7 Ιουλίου 1921, έφθασε στο Εσκί 

Σεχήρ.

Στις 8 Ιουλίου 1921, έδωσε μάχη στο 
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“Δεν έχουμε νικηθεί” 
Ελαιογραφία του Γ. Προκοπίου, 

Πολεμικό Μουσείο Αθήνας.
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Σεϊντή Γαζή. Στις 10 Ιουλίου, εγκαταστάθη-

κε στην περιοχή Αζιζιέ Κισλά - Φακριέ. 

Την 1η Αυγούστου 1921, μετέσχε 

μεγάλης προελάσεως μ’ όλες τις μονά-

δες της Ι Μεραρχίας προς τον Σαγγάριο 

ποταμό και, μετά από μία κουραστική 

πορεία πολλών ημερών, έφθασε στον 

αντικειμενικό του σκοπό.

Στις 6 Αυγούστου 1921, διέβη 

τον νότιο κλάδο του Σαγγάριου πο-

ταμού και στάθμευσε στην περιοχή 

Μελισπαλιλάρ.

Στις 10 Αυγούστου 1921, κατέλαβε 

το Μαγγάλ-Νταγ και συνέχισε την προ-

έλασή του.

Στις 16 Αυγούστου 1921, μετά ένα 

σκληρό αγώνα κατέλαβε το Αρντίζ.

 Στις 21 Σεπτεμβρίου 1921, επιτέθη-

κε κατά του υψώματος Ίν-Τεπέ και μετά 

διήμερη σκληρή μάχη το πήρε. 

Το Σύνταγμα αγωνίστηκε σκληρά, 

αλλά ηρωικά σ’ όλο το μέτωπο. Παρά τις 

κουραστικές πορείες και κακουχίες, οι άν-

δρες του γενικά επέδειξαν αξιοθαύμαστη 

τάξη κι εξαιρετική αντοχή. Η προέλασή 

του συνεχίστηκε ακάθεκτη, ως τη μέρα 

που ήρθε η κατάρρευση με τα γνωστά 

καταστροφικά επακόλουθά της. Στην 

αποχώρησή του πήρε μέρος στις περισ-

σότερες μάχες της Ι Μεραρχίας, οι πιο 

σπουδαίες από τις οποίες ήτανε η μάχη 

του Αντίζ-Νταγ και του υψώματος 1329.

Την 1 η Σεπτεμβρίου 1922,  το 

Σύνταγμα, αφού κατόρθωσε να ξεπε-

ράσει δύσκολες καταστάσεις και να 

διασώσει την ένδοξη πολεμική σημαία 

του, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος 

των ανδρών και του υλικού του, έφθασε 

στο λιμάνι του Τσεσμέ. Εκεί επιβιβά-

στηκε σε ατμόπλοια, που το μετέφεραν 

στη Χίο κι από εκεί στην Αθήνα όπου 

στρατοπέδευσε στη Σχολή Ευελπίδων. 

Συμμετείχε στην Επανάσταση του 1922 

εναντίον του βασιλιά Κωνσταντίνου και 

στις 10 Οκτωβρίου 1922 επέστρεψε στα 

Τρίκαλα, όπου άρχισε την εκπαίδευση 

νεοσυλλέκτων. 

το 5ο ςΠ ςτον ΑγωνΑ του 1940-41 
Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 

1940-41, το 5ο Σύνταγμα Πεζικού δια-

δραμάτισε σημαντικό ρόλο και υπήρ-

ξε, μαζί με το 51ο Σύνταγμα Πεζικού 

(Απόσπασμα Πίνδου του Δαβάκη), που 

συγκροτήθηκε στα Τρίκαλα με επίστρα-

τους της ίδιας περιοχής, ο βασικός συ-

ντελεστής του θαύματος της Πίνδου. 

Από την 31η Οκτωβρίου και μέχρι το 

τέλος του ελληνοϊταλικού πολέμου έδω-

σε νικηφόρες μάχες στο Γράμμο, στην 

Κόνιτσα, στην Κλεισούρα, στις οποί-

ες οι άνδρες του πολέμησαν γενναία 

με άφθαστο ηρωισμό κι έγραψαν εκεί 

πάνω, στα βορειοηπειρωτικά βουνά, 

σελίδες δόξας και μεγαλείου. 

Για το κατόρθωμά του ο επιτελάρ-

χης του Β΄ ΣΣ Δημ. Μαχάς, έγραψε: «οι 

πεδινοί της Θεσσαλίας νίκησαν τους 

ορεινούς των Άλπεων».

Αποκορύφωμα του Αλβανικού 

έπους, κι αυτό που συγκίνησε τις καρ-

διές όλων των ελλήνων και ανήγαγε 

τους στρατιώτες του 5ου Συντάγματος 

που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή 

σε ήρωες, ήταν η αντοχή και η υπε-

ροχή που έδειξαν, παρά τις ελλείψεις, 

κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών. 

Με την έναρξή της όλος ο τομέας της 

Ι Μεραρχίας συγκλονίστηκε από τους 

εκκωφαντικούς κρότους των εκρήξεων 

βλημάτων πυροβολικού παντός διαμε-

τρήματος και βαρέων όλμων. 

Οι θέσεις της Μεραρχίας βάλλο-

νταν σ’ όλο το πλάτος και το βάθος. 

Υπολογίστηκε ότι έβαλε ένα πυροβόλο 

ανά μέτρο μετώπου. Τα πάντα ανασκά-
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φτηκαν. Η προπαρασκευή του ιταλι-

κού ΠΒ κράτησε δυόμισι ώρες, κατά 

τις οποίες έπεσαν πάνω στις ελληνικές 

θέσεις περίπου 100.000 βλήματα. Οι επι-

κοινωνίες της Ι Μεραρχίας με τα εμπρός 

τμήματά της αποκόπηκαν. Ο μεγαλύτε-

ρος και σφοδρότερος βομβαρδισμός 

γινόταν σ’ όλο το Κεντρικό Μέτωπο, και 

ιδιαίτερα στα υψώματα 731, Μπρέγκου-

Ράπιτ και στο Κιάφε-Λούζιτ.

Δανειζόμαστε και παρουσιάζουμε 

σημειώσεις από το ημερολόγιο του 

Δημήτρη Κασλά, Ταγματάρχη του 2ου 

Τάγματος που επωμίσθηκε το βάρος 

των τριών πρώτων ημερών. 

Στις 9/3/41 και στις 9 π.μ. ο επί του 

υψ. 731 διοικητής του ΙΙ/5 Τάγματος Τχης 

Δ. Κασλάς απέστειλε προς τους διοικητές 

των λόχων του την εξής διαταγή: «Επί των 

κατεχομένων θέσεων θα αμυνθώμεν μέχρι 

Ομάδα 
Αξιωματικών του 

5ου Συντάγματος 
Πεζικού 

(Τρικάλων) στην 
περιοχή του υψώ-

ματος 731.
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εσχάτων. Ουδείς θα κινηθή προς τα οπίσω. 

Εμψυχώσατε άνδρας σας και τονώσατε το 

ηθικόν των. Προμηνύεται λυσσώδης επίθε-

σις του εχθρού, η οποία οπωσδήποτε θα 

αποκρουσθή και θα συντριβή. Τηρήσατέ 

με ενήμερον τακτικής καταστάσεως. 

Επαναλαμβάνω, τότε μόνον θα διέλθη ο 

εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν αποθά-

νωμεν άπαντες επί των θέσεών μας».

«(Βράδυ): Η νύχτα μας βρίσκει όλους 

εξαντλημένους σωματικώς. Είμεθα όλην 

την ημέραν νηστικοί. Εν τούτοις κανείς δεν 

θέλει να φάγη. Έχουμε άφθονο κονιάκ. Οι 

λόχοι δεν ζητούν ψωμί αλλά χειροβομβίδας 

αμυντικάς και σκαπανικά εργαλεία. Καθ’ 

όλην την νύχτα οι ημιονηγοί του Τάγματος, 

οι αφανείς αυτοί ήρωες, επηγαινοέρχονταν 

εις τον σταθμόν εφοδιασμού δια να μας 

φέρουν εκατοντάδας φορτίων χειροβομβί-

δων, πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων».

Δεύτερη ημέρα: 

«Οι Ιταλοί προχωρούν κατά διαδοχικά 

κύματα με προφανή σκοπόν να κατα-

λάβουν οπωσδήποτε το 731, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τας απωλείας των. […] 

Οι Ιταλοί φθάνουν σε απόσταση 50 -100 μ. 

από την γραμμή αντιστάσεως. Διά να εξα-

πατήσουν τους στρατιώτας μας υψώνουν 

λευκά μανδήλια, προς στιγμήν υπέθεσα ότι 

επρόκειτο να παραδοθούν. Αντιλήφθην 

εκ πρώτης στιγμής ότι επρόκειτο περί 

απάτης. […] Επενέβην αμέσως, διέταξα 

έντασιν των πυρών διά χειροβομβίδων 

και τοπικήν αντεπίθεσιν. Οι Στρατιώται 

κραυγάζοντας την ιαχήν «αέρα»διά της 

λόγχης και των χειροβομβίδων αιφνιδιά-

ζουν τους Ιταλούς, οι οποίοι αρχίζουν να 

τρέχουν προς τα οπίσω, μεταβαλόντες την 

υποχώρησίν των εις πανικόβλητον φυγήν. 

Η επίθεσίς των συνετρίβη». 

«Αναφέρω ότι γραμμή αντιστάσεως 

κρατείται, δεν γνωρίζω όμως επιζώντας 

ή νεκρούς άνδρας. Το παν κατεστράφη. 

Χαρακώματα, συρματοπλέγματα ισοπεδώ-

θησαν, αυτόματα όπλα και πολυβόλα κατά 

το πλείστον κατεστράφησαν. Αποστείλατε 

Πυρομαχικά, χειροβομβίδας». 

«Προς το εσπέρας νομίζουν ότι θα 

κλονίσουν το ηθικό των στρατιωτών μας, 

ρίπτουν δι’ αεροπλάνων χιλιάδας προ-

κηρύξεις, καλούν τους στρατιώτας μας 

να ρίψουν τα όπλα και να σπεύσουν να 

παραδοθούν. […] Αι προκηρύξεις αυταί 

μόνο γέλωτας προσέφερον εις τους ηρω-

ικούς οπλίτας».

Τρίτη ημέρα:

«Την χαραυγήν η κεφαλή της ιταλικής 

φάλαγγος έφθασεν εις την έξοδον της 

χαράδρας πλησίον του Χάνι Βινοκάζιτ 

χωρίς να γίνει αντιληπτή. […] Κατά την 

ώρα εκείνη διερχόμενοι στρατιώται μας 

αντιλήφθησαν τους Ιταλούς κι έσπευσαν 

και ειδοποίησαν τον Δ/ντην του ουλα-

μού Πυρ/κού, ο οποίος ήρχισε να εκτελεί 

βολήν διά των πυροβόλων εξ αποστάσε-

ως περίπου 100μ. Οι Ιταλοί προσπαθούν 

ν’ αναπτυχθούν αλλά δεν κατορθώνουν 

τίποτα. […] Κατόπιν προφορικής διά 

τηλεφώνου Δ/γής του Σχου Κετσέα ο Ι/5 

Λόχος κινείται με εντολή να ανακόψη εις 

το ύψος της γραμμής αντιστάσεως τα 

εισελθόντα εις τα νώτα μας τμήματα των 

Ιταλών. […] Τα 2 Τάγματα των Ιταλών 

αποκόπτονται από τα καταιγιστικά πυρά 

του Πυρ/κού, διαλύονται και τρέπονται 

σε φυγή. Ο Δ/ντης του Ιου Τάγματος Σ/

τος Ταμγατάρχης Ουμιλάντο μετά του 

επιτελείου του και τους Αξιωματικούς 

ενός Λόχου του συλλαμβάνονται αιχμά-

λωτοι και οδηγούνται εις τον σταθμόν 

διοικήσεώς μου. […] Ο αιφνιδιασμός 

των Ιταλών είναι απόλυτος, εντός ολί-

γων λεπτών διαλύονται οι Λόχοι των και 

πανικόβλητοι τρέχουν προς όλας τας 

κατευθύνσεις. Ακόμη και οι μάγειροι, 

ημιονηγοί των Ταγμάτων μας συμμε-
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τείχον αυτοβούλως εις την επίθεσιν με 

τον ίδιον ηρωισμόν, συμπληρούντες την 

αποσύνθεσιν και συντριβήν της ισχυρό-

τατης ιταλικής φάλαγγος. 

Την τέταρτη ημέρα, το Β΄ ΣΣ διέθεσε 

το Ι/67 Τάγμα της XVII Μεραρχίας (Δκτής 

Τχης Περ. Ελευθεριάδης από τη Λέσβο) 

στην Ι Μεραρχία και διέταξε επίσης την 

αντικατάσταση του 5ου ΣΠ (Τρικάλων) 

και του Ι/51 Τάγματος (Τρικάλων), δηλ. 

του Υποσυγκροτήματος Κετσέα, από 

το 19ο ΣΠ (Σερρών), λόγω των πολλών 

απωλειών που είχε υποστεί κατά τον 

4ήμερο αγώνα, κατά τον οποίο αντι-

μετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση όλου 

του πολέμου. 

Η νεότερη ιστορία ονομάζει το ύψω-

μα 731 «Νέες Θερμοπύλες», γράφτηκε δε 

και ειδικός Θούριος ως εμβατή-

ριο του Στρατού. Έγινε θρυλικό 

και είναι γραμμένο στο Μνημείο 

του Αγνώστου Στρατιώτη στην 

Αθήνα. Το ύψωμα 731 κατά 

την έναρξη των εχθροπραξιών 

ήταν δενδροσκεπασμένο, στο 

τέλος όμως δεν έμεινε κανένα 

δένδρο και είχε τροποποιηθεί 

η γεωλογική μορφή του. Το 

ύψος του μειώθηκε κατά 6 μέ-

τρα. Σε κανένα άλλο μέρος του 

κόσμου κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο δε ρίχτηκαν τόσα πυρομαχικά 

όσα εκεί. Υπήρξε ίσως ένα από τα πιο 

αιματοβαμμένα υψώματα ολόκληρου 

του παγκοσμίου πολέμου.

Στις 30 Απριλίου, το 5ο Σύνταγμα 

μεταστάθμευσε στο Μέτσοβο και στις 

1-2 Μαΐου 1941 διαλύθηκε. Κατά τον 

εξάμηνο νικηφόρο αγώνα του είχε ως 

τις 15 Μαρτίου 90 αξιωματικούς και 

2.600 οπλίτες εκτός μάχης (νεκροί, εξα-

φανισθέντες, θανόντες από αρρώστιες, 

τραυματίες). 

το 5ο ςΠ ως λογοτεχνικη ΑφοΡμη
Η  σ υ ν ο λ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  τ ο υ  5 ο υ 

Συντάγματος αλλά κυρίως η ηρωική 

του παρουσία στο αλβανικό έπος ήταν 

αναμενόμενο να αγγίξει την ευαισθησία 

πολλών λογοτεχνών γνωστών και μη 

όπως και τις καρδιές όλων των Ελλήνων. 

Η ευαισθησία τους εκφράστηκε με ποί-

ηση, με λογοτεχνικά κείμενα- αφιερώ-

ματα αλλά και με αναφορές τους στο 

5ο Σύνταγμα σε πολλά από τα έργα τους 

που αφορούν την εποχή εκείνη. 

Αξίζει κανείς να αναφερθεί σε μερικά 

από αυτά αφού καθρεπτίζουν την εικό-

να των ηρώων του 5ου Συντάγματος.

Αγγελος τεΡΖΑκης
(η εΠοΠοιιΑ της Πινδου)

Ο λογοτέχνης και ακαδημαϊκός 

Άγγελος Τερζάκης, πολεμιστής του 

1940, στο έργο του Ελληνική Εποποιία 

1940-41 γράφει: 

«…τα πυρά του εχθρού ξέσκιζαν με 

αστραπές ασταμάτητες τη θολούρα, 

ανάσκαβαν τα πάντα, τίναζαν στον αέρα 

ολόκληρα δέντρα ξεριζωμένα, το χώμα 

ανάβραζε σαν καζάνι που κοχλάζει».

Και με τη γλαφυρή του πένα συ-

νεχίζει:

«Θα περίμενε κανείς πως εκεί απάνω, 
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στα υψώματα αυτά που τ’ ανασκάλεψε με 

νύχια πυρωμένα το πνεύμα της οργής, δεν 

θ’ ανάσαινε πια ψυχή ζωντανή. Κι όμως να! 

Μεσ’ από τα χώματα, τις πέτρες, τα κομ-

ματιασμένα συρματοπλέγματα, τους ξε-

κοιλιασμένους γαιόσακους, αναδεύτηκαν 

ανθρώπινα όντα, σα να βρυκολιάκιαζαν, 

ανασηκώθηκαν. Έσφιξαν στο μάγουλο το 

όπλο, σημάδεψαν, έριξαν. Τα ιταλικά τάγ-

ματα που προχωρούσαν σε πυκνές μάζες, 

χτυπήθηκαν στο ψαχνό και ματώθηκαν, 

πολλοί γονάτισαν, κυλίστηκαν χάμω. Τα 

ελληνικά πολυβόλα είχαν αρχίσει τώρα 

το βαρύ τους κροτάλισμα, ένα γαύγισμα 

βραχνό. Το εχθρικό πεζικό αναγκάστηκε 

να σταματήσει, να ζητήσει εδώ κι εκεί 

καταλύματα πρόχειρα, πισωγύρισε».

 «Ξημερώνει η 10 Μαρτίου 1941, 

ημέρα Δευτέρα, και το πυροβολικό του 

Καβαλλέρο ξαναρχίζει. Ξαναρχίζει από 

την Τρεμπεσίνα με πείσμα διπλό, για-

τί η πρώτη μέρα χάθηκε κι αυτό είναι 

άσχημο για μιαν επίθεση, που πρέπει 

να το πετύχει τις πρώτες ώρες της. Το 

κανονίδι τώρα απλώνεται ανατολικά, 

στο 731. Είναι τέτοιο που μόνο με τους 

θρυλικούς βομβαρδισμούς του Βερντέν, 

στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί 

να παραβληθεί. Τ’ ακούει και ζαρώνει 

περίτρομη η ψυχή του ανθρώπου. Τα 

ελληνικά πυρά της έκοψαν την ορμή, ως 

που το μεσημέρι οι Ιταλοί ενισχυμένοι 

με νέες δυνάμεις, ξανάρχισαν, όμως το 

πεζικό κατόρθωσε με μόνα τα δικά του να 

σπάσει το πρώτο κύμα του εχθρού. Στις 

6 τ’ απόγευμα οι Ιταλοί άνοιγαν μεγάλη 

φωτιά κατά του 731. Χίμηξαν ύστερα με 

ταυτόχρονη προσπάθεια να το υπερκε-

ράσουν από τη δημοσιά, ενώ έπιαναν και 

να βομβαρδίζουν την Τρεμπεσίνα. Ήταν 

η έβδομη επίθεσή τους για το 731. Το 

ύψωμα έμπαινε πια, ζωσμένο με φλόγες 

στο θρύλο».

Να πως περιγράφει τους Έλληνες 

στρατιώτες:

«Εκείνοι που στέκονταν τώρα γαντζω-

μένοι εκεί απάνω, μέσα στη νύχτα, δεν 

έμοιαζαν με στρατό, δεν έμοιαζαν με 

πλάσματα ανθρώπινα. Ήτανε κάτι σκέ-

λεθρα ντυμένα με κουρέλια, επιδέσμους, 

φαντάσματα μαυριδερά και αγριεμένα, 

όλο χώμα και ιδρώτα που παγώνει, μάτι 

γυαλιστερό από την πείνα, την αγωνία, την 

πάλη με το χάρο. Σάλευαν σα μεθυσμένα, 

τα’ αυτιά τους είχανε κουφαθεί από τον 

πάταγο των κανονιών, τα δάχτυλά τους 

μούδιασαν στη σκανδάλη του όπλου, 

που άναψε από τη χρήση. Ένιωθαν όμως 

εκεί κάτω, πίσω, στην Ελλάδα, κάποιες 

αγαπημένες ψυχές που στέκονταν και πε-

ρίμεναν με το νου στην υπεράσπισή τους. 

Και γύρω, σ’ απέραντο κύκλο, τον μεγάλο 

κόσμο να κοιτάζει με κρατημένη την ανά-

σα ποιο τίμημα καταβάλλει στο πάθος της 

η ελευθερία και πως θέλει τους μάρτυρές 

της για να υπάρξει η ανθρωπιά».

νικηφοΡος 
ΒΡεττΑκος 

Ο Νικηφόρος 

Βρεττάκος ποι-

ητής και πε-

ζογράφος με 

πλούσιο έργο, 

μεταφρασμέ-

νο σε πολλές 

γλώσσες, συμ-

μετείχε στον 

ελληνοϊταλικό 

πόλεμο με εν-

θουσιασμό και ελπίδες για έναν νέο 

κόσμο που θα κτιζόταν πάνω στα συ-

ντρίμμια του πολέμου. Για το ύψωμα 

731 και το ανθρώπινο δυναμικό του 5ου 

ΣΠ, γράφει:

«Ξυπνήσαμε κι ήμαστε όλοι σαν να 
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βγαίναμε από καλό όνειρο. Ανακαθίσαμε 

ξαφνιασμένοι.

- Τι είναι;

Είχε πάρει να φέγγει. Βγάλαμε τα κε-

φάλια από τ’ αντίσκηνο.

- Το ύψωμα 731 καίγεται!...

Είχαμε τέσσερις μήνες πόλεμο και τέ-

τοιο κακό δεν το είχαμε ματαδεί. Δέσαμε 

τις γκέτες μας γρήγορα. Σε λίγο είχαμε 

όλοι μας ειδοποιηθεί. Από στιγμή σε στιγ-

μή μπορεί να χρειαστεί να ενισχύσουμε το 

ύψωμα. Πιάσαμε τα φρύδια του λόφου 

και κοιτάζαμε με σφιγμένη καρδιά. Το 

ύψωμα 731 ήτανε τυλιγμένο στη σκόνη. 

Δεν φαινότανε ούτε μια πέτρα. Το εχθρικό 

πυροβολικό το ‘χε σκεπάσει με μια βροχή 

από οβίδες από πάνω ως κάτω.

- Πώς είναι δυνατό να υπάρχουνε εκεί 

πάνω άνθρωποι; Ακούσαμε να λέει ένας 

αξιωματικός βηματίζοντας ανήσυχα.

- Πάει ο Λόχος του Λούη … είπε κά-

ποιος…

- Δεν θα ξαναδούμε κανέναν πια από 

το Λόχο…

Ο Συνταγματάρχης προσπαθούσε να 

συνεννοηθεί με συνδέσμους. Το πυροβο-

λικό άρχισε να βάζει τώρα από παντού, 

για να εμποδίσει κάθε ενίσχυση. Δεν μπο-

ρούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας. 

Μέχρι δέκα χιλιόμετρα πίσω μας η γης 

καίγονταν. Κάθε στιγμή που περνούσε 

τα πράγματα γινόντουσαν και πιο σοβα-

ρά. Μ’ όλη την ομίχλη, σχηματισμοί από 

αεροπλάνα φτάνανε να βοηθήσουνε το 

πυροβολικό. Σ’ απόσταση δέκα μέτρων 

δεν άκουγες τίποτα.

- Ο εχθρός εισεχώρησε στη χαράδρα 

προσπαθώντας να υπερφαλαγγίσει το 

ύψωμα 731, τέσσερα πυροβόλα της πεδι-

νής μας πυροβολαρχίας γαβγίζουν σα γεν-

νημένη σκύλα, ρίχνοντας χωρίς ούτε ενός 

δευτερολέπτου διακοπή στη χαράδρα. 

Έχουν ανάψει να ρίχνουν συνεχώς από τα 

χαράματα. Κοιτάζαμε τους πυροβολητές 

όρθιους με τις οβίδες του εχθρικού πυρο-

βολικού. Ένας πέφτει και άλλος παίρνει τη 

θέση του. Τα μάτια μας γιομίζουν δάκρυα. 

«Ποτέ μου δεν είδα τέτοιο πράγμα», λέει 

ο Συνταγματάρχης. «Ούτε είδα ούτε και 

μπορούσα να το φανταστώ. Αν μου έλε-

γαν πως έχω τέτοιους στρατιώτες, δεν θα 

το πίστευα. Και δεν θα το πίστευα γιατί 

δεν φανταζόμουν ποτέ πως μπορεί να 

υπάρχουν στον κόσμο τέτοιοι στρατιώ-

τες». Είναι περασμένο το μεσημέρι. Το 

πυροβολικό έχει αραιώσει κάπως τις βο-

λές του, επιτέλους. Μόνο απάνω στο 731 

εξακολουθεί να τσακίζει τα δέντρα. Τώρα 

έχουμε περισσότερες ελπίδες.

Κάτω στο δρόμο βλέπουμε να κατεβαί-

νουν τα πρώτα φορεία. Τρέχουμε.

- Βαστάμε καλά, μας λένε οι πρώτοι 

στρατιώτες που περπατάνε ανάμεσα σε 

μια σειρά από γέρους και γυναικόπαιδα 

που τα οδηγούν προς τα πίσω, γιατί φο-

βούνται μήπως κάνουν κατασκοπεία…

… μια φωνή γνώριμη περνάει στ’ αυτιά 

μας.

- Ο Λούης!...

Τρέχουμε κατά πάνω του. Έχει ρίξει 

ανάρριχτα τη χλαίνη του. Μ’ αγκαλιάζει, 

με το ένα του χέρι και με φιλάει.

- Αμήν λέει. Γλιτώσαμε. Τώρα πηγαίνω 

στα Γιάννενα να μου κόψουν το αριστερό 

χέρι. Κοίταξε, κρέμεται! Έχει φύγει από τον 

ώμο… Κι αμέσως το δυνατό του γέλιο 

πλατάγιασε στον αέρα σαν να μην είχε 

συμβεί τίποτα.

- Χα! Χα! Χα!

Το πρόσωπό του είχε σταφιδώσει από 

το κρύο. Είναι γιομάτο χώματα και καπνό. 

Τα ρούχα του από πάνω ως κάτω είναι 

γεμάτα αίματα. Όπου να ‘ναι θα συναντή-

σουνε τα’ αυτοκίνητα που θα ‘ρχονται να 

τους πάρουν. Εμείς παρακολουθούμε το 

Λούη από κοντά.
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Η φωνή μας έχει κοπεί. Καθένας σκέφτε-

ται πώς θα μπορούσε να τον βοηθήσει. 

- Άμα θα πάτε στο 731 δε θα προφτά-

νετε να μετράτε σκοτωμένους….

Νύχτωσε. Ψαχουλεύοντας το σκοτάδι 

έχουμε πάρει τη χαράδρα σε μια φάλαγγα 

κατά άνδρα. Οι οβίδες του πυροβολικού 

φωτίζουν τον ορίζοντα. 

Τραβάμε για το 731. 

γιΑννης μΠεΡΑτης 
(το ΠλΑτυ ΠοτΑμι)

 O Γιάννης Μπεράτης, πολεμιστής 

στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και μάλι-

στα εθελοντής, έζησε την Εαρινή επί-

θεση των Ιταλών ευρισκόμενος στο 5ο 

Σύνταγμα Πεζικού. Με το λογοτέχνημά 

του Το Πλατύ Ποτάμι, με ζωντανό και με 

γλαφυρό τρόπο γράφει τις αναμνήσεις 

του από την Αλβανία και παρουσιάζει 

την καθημερινότητα των πολεμικών 

εκείνων γεγονότων από την πίσω πόρτα. 

Ως μεταφραστής - διερμηνέας, μιλούσε 

άπταιστα τα ιταλικά, ζούσε πίσω από το 

μέτωπο μια άλλη καθημερινότητα όπου 

συνυπάρχουν οι δειλές πράξεις, τα βιώ-

ματα και τα κατορθώματα καθώς και οι 

σκέψεις, τα συναισθήματα, οι πόνοι και 

οι χαρές απλών στρατιωτών που οι ίδιοι 

διηγούνται με ταπεινοφροσύνη.

«…Η πρώτη ομοβροντία μιας βαρέως 

Πυροβολαρχίας ερρίφθη ακριβώς την 

6.30 ώραν επί του υψώματος 731» και 

ήταν το σύνθημα της επίθεσης. Πέραν του 

σφοδρού, ανεμπόδιστου αεροπορικού 

βομβαρδισμού, 400 πυροβόλα παντός 

διαμετρήματος έριξαν χιλιάδες οβίδες στο 

μέτωπο της Ι Μεραρχίας….» 

Και συνεχίζει…

«….Τα μουλάρια είχαν σταματήσει 

απότομα από πάνω μου και τέντωναν μ’ 

όλη τους τη δύναμη τα κεφάλια τους προς 

τα πίσω. Σούρθηκα μ’ αυτά τα 

σκοινιά ίσαμε πάνω κι επιτέλους 

έπιασα τα πέταλά τους, τα πόδια 

τους, μέσα στη λάσπη. Κείνη την 

ώρα όλος ο κατάμαυρος ουρανός 

γιόμισε σαν με κόκκινα χάρτινα κι-

νέζικα φαναράκια κι όλη η σιωπή 

γιόμισε με σφυρίγματα και κρό-

τους. Ήταν κι οι δικές μας και οι 

ιταλικές πυροβολαρχίες απ’ όλες 

τις γύρω κορφές…»

Συζητήσεις πίσω από το μέ-

τωπο για να μη σκέφτονται τι 

περνούν όσοι μάχονται μπροστά.

«… Ο Στρατολόγος ξέσπασε:

Είναι αδύνατον κάθε μεσημέρι να τους 

αφήσουν να φάνε μια μπουκιά γλυκό φαΐ: 

Κάθε μέρα το ίδιο, την ίδια ώρα, έτσι σα 

να το κάνουν ξεπίτηδες οι κερατάδες: (Έξω 

οι οβίδες εξακολουθούσαν να σκάνε η μια 

μετά την άλλη). Κι όχι, δεν τον έχει ματαδεί, 

ούτε και τον έχει ξανακούσει τέτοιον πόλε-

μο! Έδρα Μεραρχίας σε βαλλόμενο μέρος! 

Μα πού ξανακούστηκε τέτοιο πράγμα! 

Έτσι τον άρπαξαν κι αυτόν ένα καλό πρωί 

και τον πέταξαν εδώ πάνω, σακάτη, άρ-

ρωστο άνθρωπο, χωρίς να τον ρωτήσουν 

για τίποτα. Κι απ’ την πρώτη μέρα, την 

πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του 

εδώ, δεν έχει σταματήσει αυτό το κακό. 

[…] Ο Νικοκάβουρας κουνούσε βαριά το 
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κεφάλι του και τα ολοστρόγγυλα και σαν 

πρησμένα μάτια του ήταν καρφωμένα 

βαριά, ακίνητα, πάνω στο Στρατολόγο. (Οι 

οβίδες σφυρίζανε ξυστά τώρα πάνω απ’ 

τη σκεπή μας). Ο γιατρός χοροπηδούσε 

ολόκληρος πάνω στο κρεβάτι του, χτυ-

πούσε παλαμάκια κι όλο φώναζε μ’ έναν 

παράξενο διονυσιακό οίστρο: Αυτή είναι 

για μας! - έτοιμοι παιδιά! Αυτή είναι για 

μας. Τοιμαστείτε!...»

Μα και διηγήσεις κατορθωμάτων 

που μοιάζουν απίθανες, βγαλμένες από 

σελίδες μυθολογίας.

«… Κι άξαφνα δυο, τουλάχιστον, ιτα-

λικά Τάγματα πέφτουν πάνω μας. Μες 

στην παραζάλη, στην αρχή οι δικοί μας 

τα χάσανε. Δεν ήξερε ο σκύλος τον αφέντη 

του. Άρχισε πατιρντί τρικούβερτο κι ήρθα-

νε χέρια με χέρια μες στην ομίχλη, σ’ ένα 

τέτοιο μπέρδεμα σου λέω που δεν ήξερε 

ο σκύλος τον αφέντη του. Αυτό κράτησε 

δυο ώρες. Οι άντρες τα χάσανε, λυγίσανε 

- οι απέναντι πυροβολαρχίες μας το πήραν 

χαμπάρι κι αρπάξανε τα κλείστρα να φύ-

γουνε. Εγώ δεν ήμουνα ακόμη εδώ πάνω 

- αλλά κάτω, στην έδρα. Έφτασα τρεχάλα 

και ρίχτηκα μες στα όλα μόνο με τούτη 

δω τη μαγκούρα μου. Άρχισα να δίνω 

μαγκουριές δεξιά κι αριστερά κατακέφαλα 

στους Ιταλούς και να φωνάζω τους άντρες 

μας: «Βρε παιδιά! Βρε παιδιά, τι είν’ αυτά! 

Έλα και τους φάγαμε τους κερατάδες!» 

Ευτυχώς, δόξα το θεό, οι άντρες με είδανε, 

με γνωρίσανε, μαζεύτηκαν γύρω μου, άρ-

χισαν κι αυτοί να φωνάζουν: «Επάνω τους, 

κύριε Διοικητά! Κουράγιο παιδιά! Τους 

φάγαμε! Φούσκωσ’ τον!» Αυτή δεν ήταν 

πια μάχη αλλά ξύλο, μα τι ξύλο!...»

Ούτε και οι Ιταλοί στρατιώτες, ήθελαν 

τον πόλεμο, να τελειώσουν τα επεισόδια 

προσδοκούσαν. Στείλανε οι Έλληνες 

κήρυκες στους Ιταλούς να ζητήσουν μια 

μικρή ανακωχή, μια μικρή εκεχειρία για 

την ταφή των νεκρών.

«…Μα σαν πλησιάσανε πιο πολύ ακό-

μη κι είδανε καλά την άσπρη σημαία, όλα 

αλλάξανε μεμιάς, κύριε Διοικητά. ποιος 

ξέρει τι τους πέρασε απ’ το μυαλό - μα 

να σου πω την αλήθεια, νομίζω Πως τους 

φάνηκε πως τους φέρνουμε ειρήνη! Ε! και 

τότε να δεις αγκαλιάσματα και φιλιά και 

περιποίηση και ζήτω και χοροπηδήματα 

από παντού. Βλέπεις δεν ήξερα να μιλάω 

κι ούτε καταλάβαινα, να παρ’ η οργή, τι 

μου λέγανε…»

Κι ένα δείγμα αρχικής υποκειμενικής 

εκτίμησης του πολέμου από την πλευ-

ρά του εχθρού. Σ’ ένα του γράμμα που 

δεν πρόλαβε να στείλει ένας αιχμάλωτος 

Ιταλός Λοχίας, έγραφε στην κοπέλα του:

«Ήτανε τραυματίας στο νοσοκομείο, 

-απορήσαμε που δεν είχε στείλει τόσο και-

ρό το γράμμα-, κι ήταν τόσο αρειμάνιος ο 

λεβέντης μας που δεν έβλεπε την ώρα να 

σηκωθεί και να τρέξει πάλι στις πρώτες 

γραμμές. Φοβάται, φοβάται όμως πολύ 

πως δε θα προφτάσει, γιατί το πολύ σε 

επτά ημέρες η τιμωρός ιταλική στρατιά, 

θριαμβευτική κι αγέρωχη, θα ‘ναι πια μες 

στην Αθήνα. Α! πώς τον μεθάει ο θόρυβος 

των τανκς τους που περνάνε όλη την ώρα 

κάτω από τα παράθυρα του νοσοκομείου 

σαν αστείρευτος ποταμός, τραβώντας όλο 

προς το νότο! Και τότε εκείνοι οι Έλληνες, 

αυτή η προδοτική εναντίον της Ιταλίας, 

εναντίον ολόκληρου του Impero Romano 

του Ντούτσε μας- αυτοί οι Έλληνες που 

είναι κάτι πολύ χειρότερο και πολύ πιο 

σιχαμένο από κείνους τους κανίβαλους 

και γυμνοπόδηδες Αβησσυνούς, θα τιμω-

ρηθούν όπως τους αξίζει, παραδειγματικά, 

χωρίς καμία επιείκεια- γιατί δεν μπορείς να 

δείξεις επιείκεια σε κάτι σκουλήκια- και θα 

νιώσουν τότε τι θα πει πυγμή ενός ηρωι-

κού και αγέρωχου λαού. Κι όταν λάβει το 

γράμμα του, ας βροντοφωνήσει κι αυτή 
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μαζί του τρεις φορές: Ζήτω ο Ντούτσε! 

Ζήτω ο Ντούτσε! Ζήτω ο Ντούτσε! 

Γελούσαμε δυνατά με τον Μαρίκη. Το 

γράμμα είχε ημερομηνία 17/11/1940. Ε, 

βέβαια, τώρα ήτανε φανερό γιατί δεν είχε 

σταλεί…».

φιλιΠΠΑς ε. κΑΡΑμΑνης 
(φως ΠΡωτο μεγΑ)

Ο Φίλιππας Ε. Καραμάνης, καθηγητής 

Θεολογίας, έφεδρος Ανθ/γος στον ελλη-

νοϊταλικό πόλεμο, υπηρέτησε στο 5ο ΣΠ 

από τον Ιανουάριο του 1939 έως τον 

Απρίλιο του 1941. Ήταν διμοιρίτης των 

πολυβόλων του ΙΙ Τάγματος, με διοικητή 

τον Πέτρο Παπαβασιλείου, και ύστερα, 

μετά τον τραυματισμό του, τον Δημήτρη 

Κασλά. Θεώρησε χρέος του να παρουσι-

άσει στο φως της δημοσιότητας προσω-

πικά του βιώματα και εμπειρίες από την 

πιο εκπληκτική στιγμή του ανδρισμού, 

όπως ο ίδιος αναφέρει στην εισαγωγή 

του βιβλίου του «Φως πρώτο, Μέγα». 

Αν και ο συγγραφέας επέλεξε να μην 

αναφέρει τα πραγματικά ονόματα όσων 

παρουσιάζει στο έργο του, το βιβλίο 

του, 329 σελίδες, δεν παύει να αποτελεί 

πηγή πληροφοριών. Πρόκειται για ένα 

ιστορικό ντοκουμέντο. Η αμεσότητα 

του λόγου, ο λυρισμός και το ποιητικό 

ύφος αναγάγουν το συγκεκριμένο έργο 

σε ένα από τα καλύτερα που γράφτη-

καν για το αλβανικό έπος. Δοσμένο 

υπό μορφή χρονικού, με γλαφυρότατη 

γλώσσα και συνεκτική δομή, είναι ένας 

ύμνος για το 5ο Σύνταγμα, εξαίροντας 

την ευψυχία και αντρειοσύνη των συ-

μπολεμιστών του. 

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα 

μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην 

εργασία μας τόσα ώστε να ξεπεράσουν 

οι σελίδες τους σε αριθμό κι αυτές της 

κύριας αναφοράς στην ιστορική ανα-

δρομή της ιστορίας του 5ου ΣΠ. Με δυ-

σκολία επιλέξαμε μερικές, όλες σχεδόν 

από την τιτανομαχία του υψώματος 

731 κρίνοντας πως, ταυτόχρονα, προ-

σθέτουμε στοιχεία για το γεγονός όχι 

τόσο αυστηρά ιστορικά-πολεμικά όσο 

ανθρώπινα.

Η περιγραφή του 731 εκείνες τις 

συγκλονιστικές ημέρες…

«Η εικόνα του 731 από μακριά ήταν ένα 

θέαμα σπάνιο. Το βουνό σκεπασμένο από 

καπνό, πλουμισμένο με αναλαμπές, τα δέ-

ντρα πέφτανε, το Τάγμα είχε απομονωθεί. 

Το κανονίδι του εχθρού είχε μονιμοποιηθεί 

σα μέθοδο εξουθένωσης της αντίστασης. 

Εδώ λοιπόν έχει τη θέση του να ιστορηθεί 

ένα ενθύμημα που δε βρέθηκε γλώσσα να 

το απαθανατίσει, μια πράξη υπέρτατη μιας 

φούχτας παλικαριών, που δε λογαριάζο-

νταν εξ’ αιτίας της θέσης τους σα μαχητές 

πρώτου πλάνου. Ένας ολόκληρος κόσμος 

μάνιαζε μπροστά λυσσασμένος».

Και συνεχίζει με σύλληψη αιχμαλώ-

των…

«Πυροβολικό!... Τώρα όμως παρουσι-

άζεται κάτι πρωτόφαντο. Όσο μπροστά 

το βουνό πελεκιέται από τις σμίλες, που 

ορμούν απ’ τον ουρανό, τόσο ν’ απλώνει 

ο αχός της μάχης και να ‘ρχεται τώρα κι 

απ’ τις πίσω μεριές. Ακούγονταν πολυβόλα 

στα μετόπισθεν, εκεί όπου θεμελίωνε το 

βουνό, συνέχεια όμως. Στο σταθμό διοική-

σεως ανησύχησαν. Τα μάτια ανταμώνουν 

ερωτηματικά. Είδες έναν Ανθυπολοχαγό 

από κείνη την εφεδρική δύναμη, χωρίς 

διαταγή να παίρνει διακριτικά δυο μυ-

δράλια και να τα καμουφλάρει σε άλλες 

θέσεις που να κοιτάν πίσω… Πήγε ο νους 

σε άσκημο πράμα. Κύκλωση; … Οπότε, 

απ’ τα χαμηλώματα, είδανε ξαφνικά να 

τρέχουν και να ‘ρχονται κατά πάνω κάτι 

άνθρωποι ξέπνοοι με τα χέρια ψηλά, κι 

ανάμεσα και δικοί μας «εφ’ όπλου λόγ-
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χη»! Το ιταλικό πυροβολικό δε χωράτευε. 

Πελέκαε το βουνό σ’ όλη την έκταση. Γι’ 

αυτό κι οι φουκαράδες σε κάθε έκρηξη 

τους έβλεπες να πέφτουν, να γλιτώνουνε 

τώρα απ’ τη δική τους οργή. Όλοι με το 

στόμα ανοιχτό.

- Τι συμβαίνει!

- Μεγάλη δύναμη από δαύτους, κύριε 

Ταγματάρχα, πέρασαν τη χαράδρα μες από 

το νερό, να μας ριχτούν απ’ τις πλάτες.

- Λοιπόν;

- Κακό μεγάλο! Τους μυριστήκαμε την 

ώρα, που ξεμπουκάρανε απ’ τη στένωση. 

Ξέρεις, εκεί που στέκουν τα δυο πεδινά 

μας. Βαρέσανε στο σωρό… 

Οι φαντάροι δεν πρόφταιναν, λάφα-

ζαν.

- Πήρανε τις πλαγιές, πιάσαμε τα πε-

ράσματα!

Τούτοι ρώταγαν πάλι, αν βρίσκονταν 

εκεί δύναμη.

- Τι δύναμη μωρέ, τι δύναμη; Μουλαράδες, 

τηλεφωνητές, νοσοκόμοι, άντρες του πυρο-

βολικού, ούλα τα συνάφια και πολεμούσαν.

Κίτρινες όψες. Κάθε λόγος, να καλοπιά-

σουν. «GRECI BUONI TIRATORI»… Κι ένας 

άλλος, κομμάτι μεστούτσικος, έδειχνε μια 

φωτογραφία. Ο γιος του, αχ, ό,τι ακόμα 

τον κρατά δεμένο με τη ζωή…».

Κι αυτοί που αποφασίζουν! Τι δύσκολο 

αλήθεια τέτοιες ώρες που το χρέος προς 

την πατρίδα κρέμεται στις πλάτες ενός και 

η ελευθερία εξαρτάται από μια απόφαση. 

Μια απόφαση που θα οδηγήσει στη νίκη, 

μια ίδια απόφαση που θα οδηγήσει στην 

ήττα! 

…Κι όμως! Το πρόσωπο, που άξιζε τη 

μεγαλύτερη πόνεση εκείνη την ώρα, ήτανε 

άλλο. Μπορεί να φανεί παράξενο. Γιατί 

τούτος ο σταυρωμένος δε βρίσκονταν 

ανάμεσα στους εξουθενωμένους μαχητές 

της πρώτης γραμμής. Αυτοί με την έντα-

ση της διέγερσης τουλάχιστον βλέπαν 

μπροστά τους. Ζύγιζαν, κρίναν, παίρνανε 

απόφαση. Χτυπιούνταν και γύριζαν πίσω 

τα χτυπήματα μ’ ό,τι κι όπως μπορούσαν. 

Είναι ο μοναδικός τρόπος συμπεριφοράς 

στη μάχη. Τι να ‘λεγε όμως η βουβή μορ-

φή, το πρόσωπο, που η μοίρα το έταξε 

να λιώσει κάτω από τις ευθύνες… Τι να 

‘λεγε ο Ταγματάρχης! Δεμένος σα σκυ-

λί στην ίδια θέση χωρίς να μπορεί ούτε 

βήμα να ρίξει, σπάζαν απάνω του όλες οι 

φουρτούνες, γυρεύανε αμέσως λύση. Δεν 

ήταν ο φόβος, όχι, αυτό που τώρα κυρι-

αρχούσε εκεί πάνω. Το θέμα του φόβου 

είχε ξεπεραστεί. Μες τις παραλλαγμένες 

όψεις τις ωχροπράσινες κατοικούν λεπτά, 

ιερά αισθήματα! … ήταν το δυναμάρι, που 

ορκιζόταν απάνω του ένας κόσμος - και 

λάσκαρε, μωρέ, στην πιο κρίσιμη ώρα λά-

σκαρε, και σωριάστηκε εξ’ αιτίας του ένας 

πύργος, ένας ιερός θεόρατος πύργος, που 

χτιζότανε πέντε μήνες, με το αίμα! … 

…Η ώρα περασμένα μεσάνυχτα. 

Έβγαλε βιαστικά ένα μπλοκ από το χι-

τώνιο και δίχως να βλέπει έγραψε στα 

στραβά δύο λόγια, κυριολεκτικά απάνω 

στο γόνατο. Και μια λέξη να βγάλουν, 

συλλογίστηκε, - κέρδος! Το φτωχοχάρτι 

σώθηκε. Άρχιζε: «Αναφέρω κατάστασιν 

ως εξής»… Εξιστορούσε με τρεις λέξεις 

τα περιστατικά και ζητούσε ενίσχυση μια 

διμοιρία. Να δασώσει κομμάτι η γραμμή, 

που είχε ξεφτίσει, και κατά θεωρία μόνο 

κρατιούνταν. Μετά τούτο οι άντρες κρα-

τούσανε την αναπνοή τους. Η απάντηση 

ήρθε γρήγορα. Το Τάγμα δεν έχει ούτε 

έναν άντρα να στείλει. «Θα μείνετε εκεί 

όσοι είστε». Στράφηκε ο Ανθυπολοχαγός 

στους λοχίες, που στέκονταν αποσβολω-

μένοι. Είχε αγριέψει:

- Τα’ ακούσατε; Είπε αυστηρά. Έκανα 

ό,τι μπορούσα. Στις θέσεις σας! Θα βα-

στάξουμε όσοι είμαστε. Με δόντια και με 

νύχια. Και νύχιααα!
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Είχε έναν σπαραγμό η φωνή του…

Η απορία: «Ζείτε μωρέ, ακόμα; Ζείτε!» 

…Η ώρα θάταν εννιά, που μερικοί 

άντρες με βήμα γρήγορο κατηφόραγαν 

πίσω. Γύρω ψυχή. Κύριο πρόωσπο εκείνος 

ο μεσόκοπος Ταγματάρχης . Από κοντά 

τέσσερις πέντε άλλοι αξιωματικοί, κατόπιν 

μετρημένοι φαντάροι. Ποιοι ήταν… Ήταν 

οι τελευταίοι από το Τάγμα, που απάνω 

του στόμωσε στο «731» μέρες και νύχτες 

ασταμάτητα ο αιθέρας της κοσμοξάκου-

στης «εαρινής» επίθεσης του εχθρού! Την 

είχε προμελετημένη για την άνοιξη, την 

προίκισε απίθανα, την εξαπόλυσε. Ήτανε 

θέμα συμπυκνωμένης οργής, θέμα αυτο-

κρατορικού γοήτρου! Πνίγηκε στο αίμα. Η 

πλαγιά τρεχάλαγε τον κατήφορο δυναμω-

μένη. Ως ένα σημείο δεντροσκέπαστη. Το 

άλλο μέρος γυμνό, πέρναγε μέσα απ’ το 

αφανισμένο Σπι Καμαράτ, ύστερα ακόμα 

ένα σάλτο και πάταγε πια στο στενόμακρο 

κάμπο. Σ’ αυτό τον κάμπο θέλαν να βγού-

νε οι προχθεσινοί, με κείνη την τολμηρή 

ενέργεια μες στο ποτάμι, και καταστράφη-

καν. Απάνω στην κατηφοριά γινόταν τώρα 

«βολή παρενόχλησης». Κάθε δυο λεπτά 

τέσσερις οβίδες αντρειωμένες ξεκινούσαν 

μες απ’ τα «Τρί’ Αυγά», κι ως να συλλοϊστείς 

καρφώνονταν στο έδαφος κι όπου τύχει. 

Ρυθμός νομοθετημένος. Τα’ αυτί τσίτα: 

«έβαλε!» Περνούσαν αρκετά δευτερόλεπτα 

ίσαμε να ζυγώσει το βλήμα - σφύριγμα 

που άνοιγε δαιμονισμένα, στρώσιμο κάτω 

- έκρηξη, οι σιδεριές σε γυρεύουν - ύστερα 

χώματα, πέτρες… Σε λίγο πάλι τα ίδια, 

το πράμα είχε τυποποιηθεί. Ο άνθρωπος 

είχε συμβιβαστεί με την εξής ιδέα: Να σε 

σημάδευαν και να πας επί τέλους ήταν 

επίτευγμα, μια επιτυχία, μπράβο τους! Μα 

έτσι να ρίχνουν, στα στραβά σαν καλή ώρα, 

και να σε βρούνε, δεν το χωρούσε ο νους 

με κανένα τρόπο. Τρεχάλαγαν λοιπόν να 

περάσουν το επικίνδυνο μέρος. […] Και 

ροβόλησαν τον κατήφορο. Έλειωσε το 

βουνό. Πέρασαν τον ποταμό Ντεσνίτσα, 

ύστερα ο δρόμος ίσωσε και χάθηκε φιδο-

λυγίζοντας μέσα σε δρομάκια πατούμενα 

με φουντωτές ούγιες. Δεξιά ο ανοιξιάτικος 

μικρός κάμπος. Έτρεχε μια η ματιά πάνω 

του τον αγκάλιαζε τρυφερά, ύστερα γύ-

ριζε πάλι στα κοντινά μπουμπουκιασμένα 

περβάζια, σκαρφάλωνε στα κλώνια, έτοιμα 

πια ανθίσουν. Τους χάιδευε μιαν αλλιώτικια 

χάρη, μια ευτυχία πυκνή, που είχε όμως 

στο υπόβαθρο κρυφό, αδιόρατο πόνο. Στα 

μέρη τούτα κόντευαν πυροβολικά, πολλά 

πυροβολικά. Ήταν εκείνα, που αντάριασαν 

τις εκτάσεις του Μοναστέρο και μακέλεψαν 

τη δύστηνη χαραδρίτσα. Πράσινα βελούδα 

στη γης, τα νεύρα σφιγμένα δε λαστιχά-

ρουν ακόμα, σταμάτησαν λίγο για μιαν 

ανάσα. Το ίδιο κι ο Ταγματάρχης με κάνα 

δυο Λοχαγούς ανακάθισαν λίγο πιο πέρα. 

Φάνηκαν κάτι πυροβολητές να ζυγώνουν. 

Κάθε άνθρωπος, που κατέβαινε από το 

φοβερό βουνό, ήταν για τους κατωμερίτες 

φαινόμενο. Αλλά και μια εξαίσια πηγή, από 

πρώτο χέρι, όπως διψάγανε για μαντάτα.

- Τι γίνεται, ρε παιδιά, από πού κατεβαί-

νετε; (κάθισαν πλάι στους φαντάρους).

- Απ’ το «Δασωμένο» κατεβαίνουν.

- Είναι κοντά το «731»;

- «Δασωμένο» και «731» είναι το ίδιο.

- Ζείτε, μωρέ, ακόμα; Ζείτε;

Μια πονεμένη μελωδία με τα λόγια του 

Μεγαλοβδόμαδου…

…Ξαναστάθηκε. Και μόνο τότε μπό-

ρεσε να ξεχωρίσει στο γούπατο αμπριά 

σκοτεινά και κάτι μορφές όλο ένταση να 

τον κοιτάν από μισοανοίγματα και θυρί-

δες. Είδε τριγύρω λάκκους εδώ κι εκεί μες 

στη χωραφιά, σημάδι πως και τούτους το 

κανονίδι τους είχε παιδέψει. Και τότε από 

μέσα του ανάβλυσε ένα αλλιώτικο πράμα, 

μια ευφορία σαν έπαρση. Αυτός μπορούσε 

να ορκιστεί: τούτη την ώρα δε φοβότανε 
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τίποτα! Να φοβηθεί τι ένας που γύριζε από 

το «Δασωμένο»… Πήρε βαθιάν ανάσα, 

το στήθος του γέμισε, του ‘ρθε να τρα-

γουδήσει. Μια φωνή, χωρίς κι αυτός να 

το καταλάβει, ξεχείλισε σ’ ένα παθητικό 

παράξενο θρήνο. Μια πονεμένη με τα’ 

άγια λόγια του Μεγαλοβδόμαδου:

 «Ρήμα τυράννου, επεί υπερίσχυσεν, 

επταπλασίως κάμινος εξεκαύθη ποτέ,  εν 

η παίδες ουκ εφλέγησαν,  βασιλέως πατή-

σαντες δόγμα…»

Η επιστροφή στη ζωή! 

Άμα χώνεψε κάπως ο ιδρώτας στα κορ-

μιά, οι φαντάροι παράτησαν τους χώρους, 

όπου τους είχανε καταυλίσει, κι αράδιαζαν 

στο χωριό πέρα δώθε. Βρίσκονταν εκεί κι 

άλλη μονάδα, μεγάλη κίνηση. Αλλιώτικος 

φαινόταν ο κόσμος, όμορφος, τώρα που 

δεν τον θάμπιζε η πύρη της μάχης.

 Η άνοιξη είχε στρωμένο ένα πράσινο 

ταπέτο και τώρα ήταν ανεβασμένη στα 

κλαδιά και τα διακοσμούσε με το μαγικό 

χέρι της. Τα λουλουδάκια, καρφιτσωμένα 

στους κλώνους, θαρρείς και παρακολου-

θούσαν με περιέργεια την ασυνήθιστη 

κίνηση, που ξαφνικά πλημμύρισε το χωριό 

τους. Πολλά μουλάρια μέσα στα σύδεντρα, 

υλικό, κάσες, κι ένα αδιάκοπο πάνε κι έλα, 

ο ένας να γυρεύει τον άλλον. Οι συντοπίτες 

αγκαλιάζονταν, ύστερα ξαπόσταιναν να 

μιλάνε και να θυμούνται.

- Ποτ’ ήρτις απάν; 

- Τραυματίστκα του Δικέμβρ’, αρχές. 

Ύστιρα μι ρίξαν στα έμπιδα. Του Γενάρ 

ήρτα, τέλεια.

- Ης στου «731»;

- Αμ πώς δεν ημ.

- κι ζεςι, ρε, ακόμα; Ζεις; Ε, πουτές δε 

θα πιθάνς!

Ο Φίλιππας Καραμάνος ήταν συμπο-

λεμιστής με τον καθηγητή μαθηματικών 

Λευτέρη Γ. Σκυβαλάκη από το Καμινάκι 

Λασιθίου Κρήτης για τον οποίο έγραψε 

και το παρακάτω ποίημα. 

 Ο Σκυβαλάκης υπηρετούσε ως έφε-

δρος Α/γός στο ΙΙ Τάγμα του 5ου ΣΠ. 

Έπεσε τη νύχτα 11 προς 12 Μαρτίου 

1941. Κατ’ αφήγηση επιζήσαντος μαχη-

τή του υψώματος 731 Χρήστου Κανέλλα, 

ο θάνατος του Σκυβαλάκη επέδρασε 

πολύ αρνητικά στο ηθικό των Ελλήνων 

στρατιωτών, γιατί αυτός πρωτοστατού-

σε στην οργάνωση της άμυνας και τους 

εμψύχωνε. 

λευτέρης γ. ςκυβαλάκης

Ήμερο δειλινό. Οι νεραντζιές

ανθόνερα, και συ να

δρασκελάς την «πύλη». Τι

«προσοχή» χατηρικιά ο σκοπός…

Σήκωσε τον μισό ίδρο. Τώρα

φρεσκάρισμα κι οι δρόμοι

γέμισαν γαρύφαλλα.

Κι άνοιξε ο Άδης! Αστραπές 

να σειέται η γης και συ μετέωρο τώρα

από τα πρώτα στους ουράνιους θόλους…

Έβρεχε, σκότος, μαλακιά η γης και

τα κανόνια όπως βρυχούν

τραντάζουνται, μωρέ παιδί μου,

τραντάζουνται πολύ και θάμπωναν

-αχ, θάμπωναν-

εκείνοι οι έρμοι χωροβάτες…

μΑλλιοΠουλος δ.
Ο λαϊκός ποιητής Δ. Μαλλιόπουλος 

εμπνεόμενος από τον ηρωικό θάνα-

το του Σπύρου Πουλιανίτη στη μάχη 

της Λυκορράχης την 1η/11/1940 έγρα-

ψε τους παρακάτω στίχους τιμώντας 

έτσι την μνήμη όλων των ηρώων της 

Πίνδου:

«Θα ζης πάντα αιώνια, ω Σπύρο 

Πουλιανίτη,

θα μένη αλησμόνητο το ένδοξο όνομά 

σου

στου κόσμ’ όλου τα πέρατα του γήινου 

πλανήτη,
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του ηρωικού σου θανάτου λαμπρό 

παράδειγμά σου.

Με πίστη Συ πολέμησες και με αυτο-

θυσία

στης Πίνδου την πολύνεκρη και δοξα-

σμένη μάχη

κι ως ήρως μετεπήδησες εις την αθα-

νασία

στήνοντας νέα τρόπαια ψηλά στη 

Λυκορράχη».

νεΑι ΘεΡμοΠυλΑι
-το θρυλικόν Ύψωμα 731-

Πρόκειται για εμβατήριο οι στίχοι 

του οποίου γράφτηκαν από τον Σπύρο 

Παναγιωτόπουλο και η μουσική από Ελ. 

Μαυρομάτη, Ταγματάρχη Γ’ Αρχ/κού, ο 

δε δίσκος που κυκλοφόρησε εκδόθηκε 

από την εταιρία PARLOPHONE. Όταν 

ο Δημήτρης Κασλάς έστειλε επιστολή 

στον ραδιοφωνικό σταθμό Ενόπλων 

Μία πρόχειρη πανοραμική άποψη της μετωπικής γραμμής του υψώματος 731, όπου 
συνετρίβησαν οι μεραρχίες του 8ου Ιταλικού σώματος στρατού (9-14 Μαρτίου 1941). 
Σχεδιάγραμμα Γ. Δουρδού.
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Δυνάμεων Κεντρικής Ελλάδας να του 

στείλουν του στίχους του εν λόγω εμβα-

τηρίου, του απάντησαν στις 7/1/50 και 

του έστειλαν τα τρία πρώτα οκτάστιχα. 

Το τέταρτο στάθηκε αδύνατο να το 

ξεχωρίσουν, διότι οι στίχοι στο σημείο 

αυτό καλύπτονταν από τη μουσική.

Κόλασις φωτιάς το περιζώνει, 

το κτυπούν ατσάλινα σφυριά,

πέτρες, δέντρα γίνονται όλα σκόνη,

μα η ελληνική παλληκαριά

το κρατεί γερά και δεν αφήνει

τον Ιταλό στρατό να το μολύνη. 

Πάνω στο Εφτακόσια τριάντα ένα

και στην πιο τρανύτερη κορφή

λίγα φανταράκια αντρειωμένα

σώσαν της Πατρίδας την τιμή.

Η χαρά κ’ η Δόξα θα προβάλη

των Θερμοπυλών εκεί και πάλι 

και ψηλά εκεί, ω! να προβάλλει

των Θερμοπυλών η Δόξα πάλι.

Πετάτε πάντα γενναία βλαστάρια,

της Ελλάδας - Ελλάδας τα Νειάτα, 

τον όρκο πούχουμε δώσει πιστά

κανείς εχθρός δεν θα πατά.

Κανείς δεν θάρθη στην Άγια μας Γη

……………………………………….

Η νίκη πάντα σας φιλεί

……………………………………….

δημητΡιος κοκκινος 
Ο  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Κ ό κ κ ι ν ο ς  ε ί ν α ι 

Ιστορικός - Ακαδημαϊκός.

«Το χαρακτηριστικόν της μάχης της 

ημέρας αυτής, ήτο η εναντίον του 731 

επίμονος επίθεσις. Πέντε έως έξι επιθετι-

καί έφοδοι ενηργήθησαν εντός της ημέ-

ρας κατά του υψώματος τούτου κατά 

του οποίου κυρίως έβαλε και η Ιταλική 

αεροπορία. Η περί το 731 περιοχή είχε 

καταστή τοπίον θανάτου, καταστροφής 

και θανασίμων προσπαθειών. Ενόμιζε 

κανείς ότι την μάχην είχε οργανώσει 

εκατέρωθεν δαιμονικός σκηνοθέτης, 

δια να δώση την αίσθησιν της φρίκης, 

του δέους της αιματοχυσίας και του 

ηρωισμού. Το ιταλικόν πυροβολικόν 

και οι όλμοι, ανέσκαπτον ολοένα την 

επιφάνειαν του υψώματος, έκαναν ν’ 

αναπηδούν διαρκώς τούτου πίδακες 

από καπνόν, φλόγας, χώματα λίθους 

και θραύσματα οβίδων, μέχρι του ση-

μείου ν’ αλλοιώνεται η φυσιογνωμία 

του εδάφους. Παρείχετο η εντύπωσις ότι 

επί του φλεγομένου τούτου χώρου, τα 

ελληνικά τμήματα ή είχον κονιοποιηθεί 

ή είχον διαλυθεί. Αλλά όταν εφορμά 

προς κατάληψίν του το ιταλικόν πεζικόν 

οι ελληνικαί δυνάμεις ανεφαίνοντο με 

τας κραυγάς «αέρα» που ήσαν σα να 

έφθαναν απ’ όλην την Ελλάδα, ενισχυ-

όμενοι από τους ήχους τόσων εκρήξεων 

και βολών και με τας αντεπιθέσεις των, 

ηνάγκαζον τους Ιταλούς να στρέφωνται 

προς τα οπίσω και να βάλωνται φεύγο-

ντες από των νώτων.
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Μέσα από την πορεία του 5ου Συντάγματος φανερώνεται η θέληση του 

Έλληνα για προσφορά στη μεγάλη ιδέα της πατρίδος όταν η ιστορία 

τον καλεί στα μετερίζια του καθήκοντος και της δόξας. Με τη λογο-

τεχνική αναφορά στους τελευταίους αγώνες του στον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο 40-41, αποδεικνύεται ότι ο πνευματικός κόσμος της χώρας, ως 

ελάχιστο φόρο τιμής, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, αναγνωρίζει τις 

θυσίες και τον ηρωισμό των ανθρώπων εκείνων που υπό εμπνευσμένες 

ηγεσίες άφησαν ιερές παρακαταθήκες σε όλες τις επερχόμενες γενιές 

των Ελλήνων.
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Αρ χές Η γε σί ας 
κα τά

Πλά τω να
ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, 

Ψυ χο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας

χή, στο σώ μα και 

στο πνεύ μα, 
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Ε νώ ο Πλά των εί ναι σα φής και συ γκε κρι μέ νος για τις α ρε τές του η γέ τη, 

που α φο ρούν και τον κά θε άν θρω πο, για τις αρ χές της η γε σί ας δεν συμ-

βαί νει το ίδιο, ο πότε α φή νε ται στον με λε τη τή του να τις συ μπε ρά νει 

μέ σα α πό τις βα σι κές φιλο σο φι κές σκέ ψεις που έ χει δια τυ πώ σει για 

διά φο ρα άλ λα θέ μα τα.

Όσον α φο ρά ό μως την τέ χνη της η γε σί ας, με την οποία α σχο λεί ται 

ι διαίτε ρα στο έρ γο του με τον τί τλο «Πο λι τι κός», την ταυ τί ζει με την 

ε πι στή μη και ως πρώ τη τέ τοια ε πι στή μη στην ιε ραρ χί α αυ τών θε ω ρεί 

κατ’ αρ χήν την πο λι τι κή και α μέ σως με τά α πό αυ τή τη στρα τη γι κή.

Ε φό σον γνω ρί σα με τις θε με λιώ δεις α ρε τές κα τά τον Πλά τω να και αυ τές 

ό πως εί δα με κα τά σει ρά προ τε ραιό τη τας εί ναι: η φρό νη ση, η σω φρο σύ-

νη, η δι καιοσύ νη και η αν δρεί α, θα προ σπα θή σου με να α να γνω ρί σου με 

και να κα τα γρά ψου με και τις αρ χές της η γε σί ας, σύμ φω να πά λι κα τά 

κύ ριο λό γο, με τις σκέ ψεις του Πλά τω να, α φού πρώ τα γί νει κά ποια 

σύ ντο μη α να φο ρά στην ε ξε λι κτι κό τη τα των α πό ψε ών του για τη δυ να-

τό τη τα δι δα χής αυ τών των αρ χών και της ε πι στήμης της η γε σί ας.

ΤΟ ΧΑ ΡΙ ΣΜΑ ΚΑΙ Η Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΗ  

ΤΗΣ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ

Το θέ μα ε άν ο η γέ της γεν νιέ ται ή γί-

νε ται μας έ χει α πα σχο λή σει και πά λι, με 

το ί διο πνεύ μα ό μως θα προ σπα θή σου με 

να ε μπλου τι σθούν αυ τές οι άλ λες σκέψεις 

και με τις πα ρού σες του Πλά τω να, οι 

ο ποί ες, ό πως και οι προ η γού με νες, α κο-

λου θούν μί α ε ξε λι κτι κή πο ρεί α, α νά λο γα 

προ φα νώς με την η λι κί α του, αλλά και με 

τις συν θή κες κά θε χρο νι κής πε ριό δου.

Έ τσι στα πρώ ι μα έρ γα του, ό πως 

εί ναι αυ τό που α να φέ ρε ται στον «Μέ-

νω να», υπο στη ρί ζει ό τι οι α ρε τές και η 

ε πι στή μη της η γε σί ας δεν εί ναι δι δα κτές, 

καθό σον δεν υ πάρ χουν οι κα τάλ λη λοι 

δά σκα λοι για να τις δι δά ξουν αλ λά και 

διό τι θε ω ρεί την ορ θή γνώ μη ι σά ξια με 

την ε πι στή μη, ό ταν η κα θε μία ε πε ξερ γά-

ζε ται το δι κό της έρ γο κα τά α πο τε λε σμα-

τι κό τρό πο. Θέ λει προφα νώς ο Πλά των 

να το νί σει ό τι για τον η γέ τη πρω ταρ χι κό 

προ σόν για τις σωστές α πο φά σεις του εί-

ναι η ορ θο γνω μί α και δευ τε ρευό ντως έρ-

χε ται η ε πι στήμη στην α ντι με τώ πι ση των 

ποι κί λων θε μά των της η γε σί ας του.

Προς ε πι βε βαί ω ση αυ τών των α πό-

ψε ών του ο Πλά των ε πι κα λεί ται τον Πε-

ρι κλή, τον Θε μι στο κλή και τους άλ λους 

ι κα νούς άρ χο ντες των Α θη νών, οι ο ποί οι 

δεν εί χαν κά ποια ι διαί τε ρη ε πι στή μη, 

ώ στε να η γού νται της πό λης με τό σο 

μεγά λη ε πι τυ χί α1.

Την ί δια γνώ μη, ό τι η η γε τι κή τέ χνη 

δεν δι δά σκε ται και δεν με ταφέ ρε ται 

σε άλ λους αν θρώ πους, ο Πλά των θα 

ε πα να λά βει στο διά λο γό του με τον 

«Πρω τα γό ρα», ο ο ποί ος βέ βαια εί χε 

α ντί θε τες α πό ψεις πε ρί του θέ μα τος, 

σαν γνή σιος σο φι στής που ή ταν, δί δο-

ντας πρω ταρ χι κή ση μα σί α στην πει θώ 

του λό γου και της δι δα σκα λί ας.

1 Πλά των. Μέ νων. 90b, 96b, 99b. Με τά φρα ση-Σχό λια. Βα σί λης Τα τά κης-Η λί ας Λά γιος. Εκ δό σεις Ζα χαρό-
που λος. Α θή να
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Ο Πλά των, αντίθετα, προς ε πι βε βαί ω-

ση των ι σχυ ρι σμών του, θα ε πι κα λε σθεί 

τις περι πτώ σεις ε κεί νες που οι άρ χο ντες 

προ κει μέ νου να α πο φα σί σουν για κά ποιο 

θέ μα που έ χει σχέ ση με τη διοί κη ση της 

πό λης, δέ χο νται τις συμ βου λές ο ποιου δή-

πο τε πο λί τη, α δια κρί τως αν εί ναι κτί στης, 

χαλ κω μα τάς ή βυρ σο δέ ψης, έμπο ρος ή 

πλοί αρ χος, πλού σιος ή φτω χός, ευ γε νής 

ή τα πει νός, αρ κεί να έ χει ορθο γνω μί α και 

το θάρ ρος να συμ βου λεύ ει και ας μην εί-

χε κά ποιο δά σκα λο ε πί των διοι κη τι κών 

θε μά των της πό λης.

Μά λι στα, θα συ μπλη ρώ σει ο Πλά των, 

ε πει δή δεν δι δά σκε ται α πό ο ρι σμέ νους 

η ε πι στή μη αυ τή της διοί κη σης δεν εί ναι 

ού τε ι σχυ ρή, ού τε η γε μο νι κή, αλ λά ού τε 

και αρ χη γι κή2.

Όπως ή δη έ χει ό μως α να φερ θεί, ο 

Πλά των υ πήρ ξε στις α πό ψεις του έ νας 

ε ξε λι κτι κός και ό χι έ νας κλει στός φι λό-

σο φος, ό πως ι σχυ ρί σθη κε σύγ χρο νος 

με λε τη τής του, ο Καρ λ Πό περ.

Έ τσι και ε δώ στις α πό ψεις του πε ρί 

της δι δα χής ή ό χι της η γε τι κής ε πι στήμης 

ο Πλά των ε ξε λίσ σε ται, και στο πλέ ον 

ώ ρι μο έρ γο του, που εί ναι η «Πο λι τεία», 

προ τεί νει τον φι λό σο φο-άρ χο ντα της 

πό λης, στον ο ποί ον δεν αρ κούν μό νον η 

ευ γε νής φύ ση και τα θε ϊ κά η γε τι κά χα ρί-

σμα τα αυ τού, αλ λά πρέ πει ε πι προσθέ τως, 

οι προ ο ρι ζό με νοι για η γε τι κούς ρό λους 

στην πό λη, να δέ χο νται την α ρί στη α γω-

γή στη ψυ χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 

ό πως α να λυ τι κά αυ τή κα θο ρίζε ται α πό 

τον ί διο στην «Πο λι τεί α» του3.

Δεν θα πα ρα λεί ψει άλλωστε στον «Αλ-

κι βιά δη» να διορ θώ σει προ η γού με νες άλ-

λες α πό ψεις του, δη λώ νο ντας ό τι αυ τός 

που πράγ μα τι κα τέ χει την ε πι στή μη της 

η γε σί ας, έ χει συγ χρό νως και τη δύ να μη 

να με τα δώ σει αυ τή και σε άλ λους κατάλ-

λη λους στη φύ ση για η γέ τες4.

Με το ί διο ε πί σης πνεύ μα θα μι λή σει 

ο Πλά των, ό πως εί δα με, και στον «Πο-

λι τι κό», έρ γο κατ’ ε ξο χήν α φιε ρω μέ νο 

στην ε πι στή μη και στην τέ χνη της η γε-

σί ας και στο ο ποί ο πά λι το νί ζει την α ξί α 

από κτη σης αυ τής της ε πι στή μης α πό 

ά το μα που έ χουν α πό τη φύ ση τους 

τη θεί α δω ρε ά του «βα σι λι κού γέ νους», 

δη λα δή το χά ρι σμα να εί ναι η γέ τες και 

η ο ποί α δω ρε ά υ πάρ χει στους αν θρώ-

πους α νε ξάρ τη τα ε άν εί ναι άρ χο ντες ή 

α πλοί πο λί τες. 

Διό τι τη «βα σι λι κή» αυ τή τέ χνη, δη-

λα δή την πρώ τη και αρ χη γι κή α νά με-

σα σε ό λες τις άλ λες τέ χνες, ού τε το 

πλή θος των πλου σί ων, ού τε και ό λοι 

οι πο λί τες α νε ξαι ρέ τως θα μπο ρέ σουν 

πο τέ να λά βουν και να χα ρούν ως πο-

λι τι κή ε πιστή μη, κα θό σον αυ τή εί ναι 

«βα σι λι κή» τέ χνη και α νή κει μό νο στους 

ε κλε κτούς αν θρώ πους του «βα σι λι κού 

γέ νους», στους ο ποί ους ται ριά ζει.

Αυ τή ό μως η αρ χη γι κή ε πι στή μη 

και τέ χνη εί ναι μί α και έ χει αρ χές και 

κα νόνες οι ο ποί οι με ευε λι ξί α μπο ρούν 

να προ σαρ μό ζο νται σε ο ποια δή πο τε 

μορ φή διοί κη σης, εί τε αυ τή α φο ρά τη 

φρο ντί δα της πό λης, ο πό τε κα λεί ται 

πο λι τική ε πι στή μη, εί τε α φο ρά την οι-

κο νο μί α και α πο τε λεί την οι κο νο μι κή 

ε πι στήμη και τέ χνη.

2 Πλά των, Πρω τα γό ρας. 319b, 319d, 352b. Με τά φρα ση-Σχό λια Α λέ ξαν δρος Γα λη νός. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. 
Α θή να.

3 Α ρης Δια μα ντό που λος. Φιλο σο φί α Η γε σί ας. Το Η θος του Η γέ τη στον Πλά τω να. Τό μοι 1ος-2ος. Δι δα κτο ρι κή 
δια τριβή. Α θή να 1999. Α πο σπά σμα τα δια σκευα σμέ να α πο τε λούν την πα ρού σα ερ γα σί α: «Αρ χές Η γε σί ας 
κα τά Πλά τω να».

4 Πλά των. Αλ κι βιά δης Α΄ 118d. Με τά φρα ση-Σχό λια Ε.Κ. Λια κά κος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
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Α πα ραί τη το εί ναι ό μως ο κά θε άρ χο-

ντας να κα τέ χει αυ τή την ε πι στή μη και 

την τέ χνη της η γε σί ας, ώ στε στη διοί κη-

σή του να είναι αυ τάρ κης και να μην 

ε ξαρ τά ται α πό τις συμ βου λές των άλ λων 

για θέ μα τα της διοί κη σής του.

Αυ τές οι τε λευ ταί ες σκέ ψεις του Πλά-

τω να, με κά ποια ε λεύ θε ρη α πό δο ση, 

θα μπο ρού σαν να δια τυ πω θούν και ως 

ε ξής: έ νας άλ λος ε πι στή μων ο ο ποί ος 

εί ναι εί τε οι κο νο μο λό γος, εί τε νο μι κός 

ή μη χα νι κός κ.λπ. και ο οποί ος εί ναι 

κα τάλ λη λος εκ φύ σε ως και ε πι διώ κει 

η γε τι κούς ρό λους, πρέ πει συγ χρό νως 

να κα τέ χει και την τέ χνη της διοί κη-

σης, ώ στε να μπο ρεί να α ντα ποκρι θεί 

ε παρ κώς στα η γε τι κά ε πι στη μο νι κά του 

κα θή κο ντα.

Ποια εί ναι η μορ φή αυ τής της τέ χνης 

της η γε σί ας, ο Πλά των σα φώς την πε ρι-

γρά φει στον «Πο λιτι κό» και την α πο δί δει 

με μί α συ νο πτι κή ει κό να πα ρο μοιά ζο ντάς 

την με την κα τάλλη λη πλο κή του στη-

μο νιού και του υ φα διού, α πό την ο ποί α 

πα ρά γε ται έ να ο λοκλη ρω μέ νο υ φα ντό 

και το ο ποί ο θα μπο ρού σε να εί ναι και 

το έρ γο του α πο τελέ σμα τος μί ας κα λής 

η γε σί ας με ε φαρ μο γή των αρ χών της5.

Αρ χές οι ο ποί ες, ό πως κα τέ λη ξε ο Πλά-

των, δύ να νται να δι δά σκο νται μό νον από 

αυ τούς που κα τέ χουν την ε πι στή μη και 

να τις δέ χο νται άν θρω ποι οι ο ποί οι εί ναι 

εκ φύ σε ως προ ο ρι σμέ νοι για η γέ τες.

Αυ τή η αρ χή, α πο τε λεί και δί καιον 

κα τά τον Πλά τω να, δη λα δή ο κα θέ νας να 

κάνει στην πό λη αυ τό που ται ριά ζει α πό 

τη φύ ση του, δε χό με νος την α νά λο γη 

ε πιστή μη και τέ χνη για αυ τό τον σκο πό.

Κα τό πιν ό λων αυ τών, εύ λο γη εί ναι 

η α πο ρί α, ποιες ά ρα γε αρ χές η γε σί ας 

θα ήθε λε ο Πλά των να δι δά ξει, ώ στε 

οι α πο φά σεις του η γέ τη να εί ναι ευερ-

γε τι κές για την κοι νω νί α που διοι κεί 

και με ρι μνά;

Αν και στα πο λι τι κά έρ γα του Πλά τω-

να, αλ λά και στα άλ λα, κα τα γρά φε ται 

με γάλος α ριθ μός αρ χών και κα νό νων 

η γε σί ας, στην πα ρού σα ερ γα σί α θα ε πι-

διω χθεί να α να συρ θούν οι θε με λιω δέ-

στε ρες α πό αυ τές, οι ο ποί ες ται ριά ζουν 

πε ρισ σό τε ρο στο θέ μα μας και οι ο ποί ες 

θα μπο ρού σαν να εί ναι:

Η ΔΙΑ ΛΕ ΚΤΙ ΚΗ

Προσ διο ρί ζει αυ τή δε ο Πλάτων 

ως αρ χή και τέ χνη ταυ το χρό νως, της 

ο ποί ας έρ γον εί ναι η έ ρευ να ό τι ου-

σια στι κά το «αυ τό» δεν μπο ρεί να 

εί ναι το «έ τε ρον» και το α νά πα λιν το 

«έ τερον» δεν μπο ρεί να ταυ τί ζε ται με 

το «αυ τό»6.

Α κό μα αρ χή της δια λε κτι κής στην 

έ ρευ νά της εί ναι να προσ διο ρί ζε ται η 

α ληθι νή ου σί α των πραγ μά των και ό χι 

αυ τή που δεν υ πάρ χει7.

Με αυ τές τις σκέ ψεις του ο Πλά των 

ο ριο θε τώ ντας τη δια λε κτι κή κα θο ρί ζει 

και τους στό χους της, οι ο ποί οι δεν 

μπο ρούν να εί ναι άλ λοι α πό τον δια χω-

ρι σμό των πραγ μά των και την α νεύ ρε ση 

της ου σί ας των, την α να κά λυ ψη της 

α λή θειας που υ πάρ χει μέ σα σε αυ τά. 

Διό τι υ πάρ χουν πράγ μα τα που έ χουν 

φυ σι κές ο μοιό τη τες με τα ξύ τους, οι 

ο ποί ες γί νο νται εύ κο λα α ντι λη πτές με 

τις αι σθή σεις και τις ο ποίες δεν εί ναι 

δύ σκο λο να τις φα νε ρώ σουν σε αυ τούς 

που ή θε λαν να τις πα ρα τηρή σουν και να 

5 Πλά των. Πο λι τι κός. 259a, 259b, 259c, 278e, 279b, 283a, 300e. Με τά φρα ση-Σχό λια. Η λί ας Λά γιος. Ε πι μέ-
λεια. Ευάγ γε λος Πα πα νού τσος. Εκ δό σεις Ζαχα ρό που λος. Α θή να

6 Πλά των. Σο φι στής. 253. Με τά φρα ση-Σχό λια. Δη μή τριος Γλη νός. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
7 Πλά των. Θε αί τη τος. 187a. Με τά φρα ση-Σχό λια. Βα σί λης Τατά κης. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. 
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τις με λε τή σουν, χω ρίς να κου ρά σουν τα 

«μυα λά» τους.

Υ πάρ χουν ό μως και ό ντα πο λύ πιο 

με γά λα και πο λύ πιο πο λύ τι μα, τα ο ποί α 

δεν έ χουν αι σθη τές ει κό νες για να δώ-

σουν στους αν θρώ πους τη σα φή και 

ά με ση γνώ ση, η ο ποί α θα ι κα νο ποιού σε 

τη ψυ χή αυ τών που ε ρευ νούν, χρη σι μο-

ποιώ ντας τις αι σθή σεις και μό νο για 

την πε ριέρ γειά τους.

Αυ τά τα ό ντα εί ναι νο η τά, 

πα νέ μορ φα και μέ γι στα 

και α πο κα λύ πτουν 

την α ληθι νή 

ει κό να 

τους 

στους 

ε ρευ νη-

τές μό-

νο με τη 

λο γι κή 

ε πε ξερ-

γα σί α 

και  με 

τίπο τε 

άλ λο.

Αυ-

τή 

ό μως η 

έ ρευ να 

των πραγ-

μ ά  τ ω ν  μ ε  τ ο 

νου, με τη διά νοια 

και το «λό γο», δεν μπο ρεί 

να ο λο κλη ρώ σει το έρ γο α πό 

μό νη της, χω ρίς τη συμ με το χή των 

ε μπειριών των αι σθή σε ων στην α πο-

κά λυ ψη της α λή θειας ή στη λή ψη μί ας 

ορ θής α πόφα σης α πό τον η γέ τη.

Γι’ αυ τό και ο Πλά των, χω ρίς να ε γκα-

τα λεί πει και τη μέ θο δο των συ γκρί σε-

ων των με γε θών και των σχέ σε ων των 

πραγ μά των με τα ξύ τους προ κει μέ νου 

να βρε θεί το πρέ πον με μί α εύ κο λη και 

γρή γο ρη δια δι κα σί α, συ νι στά ε πι μό νως 

ως πρώ το σκο πό τον διε ξο δι κό διά λο γο 

και κα τά προ τί μη ση τη διαι ρε τι κή μέθο-

δο για την α νεύ ρε ση της α λή θειας ή για 

την ορ θή α πό φα ση του η γέ τη.

Μά λι στα συ νι στά να υ πο χρε ώ-

νο νται οι συμ με τέ χο ντες σε 

αυ τούς τους δια λόγους 

να εκ θέ τουν τις 

α πό ψεις 

τους σύ-

ντο μα 

και  με 

ε πι χει-

ρή μα-

τα, κα-

θι στώ-

ντας 

έ τσι 

αυ τούς 

ε πι τή-

δειους 

στη δια-

λε κτι κή 

τέ χνη 

και ι κα-

νούς ώ στε 

να φέρ νουν την 

α λή θεια σε πλή ρες 

φως8.

Πε ρι γρα φή μί ας δια λε κτι κής 

δια δι κα σί ας, η ο ποί α δε δια φέ ρει και 

μάλ λον προ σο μοιά ζει με αυ τόν τον μη χα-

νι σμό λει τουρ γί ας ε νός ε πι τε λεί ου στις 

εκτι μή σεις των κα τα στά σε ων και των συ-

γκρί σε ων των πα ρα γό ντων με τα ξύ τους, 

8 Πλά των. Πο λι τι κός. 285c-287a. Με τά φραση-Σχό λια. Η λί ας Λά γιος. Ε πι μέ λεια Ευάγ γε λος Πα πα νού τσος. 
Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
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προ κει μέ νου ο η γέ της να λά βει ορ θές 

α πο φά σεις με θε τι κά α πο τε λέ σμα τα.

Μί α ε πε ξερ γα σί α η ο ποί α θα εί ναι 

κατ’ ε ξο χήν νο η τι κή, πλην ό μως θε με-

λιώνε ται ε πά νω στις πραγ μα τι κές ε μπει-

ρί ες των αι σθή σε ων, ό πως α πό τον Πλά-

τωνα και α πό τον προ γε νέ στε ρό του 

Δη μό κρι το δια κη ρύσ σε ται αλ λά και 

σή με ρα ε φαρ μό ζε ται για κά θε θέ μα, εί τε 

αυ τό εί ναι πο λι τι κό, εί τε ε πι χει ρη σια κό, 

εί τε η θι κό ή ε πι στη μο νι κό.

Εί ναι η ί δια α ξί α της δια λε κτι κής 

ως αρ χής και τέ χνης που υ πο χρέ ω σε 

και το νε ό τε ρο φι λό σο φο Ιμ μά νουελ 

Κα ντ να α σχο λη θεί ευ ρέ ως και ε πι-

στα μέ νως με τον «Κα θα ρό» αλ λά και 

τον «Ε μπει ρι κό Λό γο», μη α φή νο ντας 

ό μως ε κτός α πό αυ τούς και τον «Δυ-

να μι κό Λό γο» της βού λη σης και της 

α πό φα σης για πρά ξη.

Ό πως έ γι νε α ντι λη πτό α πό τα μέ χρις 

ε δώ ε κτε θέ ντα, ο Πλά των δεν χρη σι μο-

ποιεί τη δια λε κτι κή μό νο για την α πο κά-

λυ ψη της α λή θειας η ο ποί α υ περ βαί νει 

την αν θρώ πι νη ε μπει ρί α, αλ λά τη χρη-

σι μο ποιεί και για απο φά σεις πρα κτι κής 

ση μα σί ας, γι’ αυ τό και στους Πλα τω νι-

κούς δια λό γους εκτί θε νται α πό τους 

συ νο μι λη τές ό λες οι δυ να τές πλευ ρές 

ε νός θέ μα τος, προ κει μέ νου να φω τι σθεί 

ό λη η α λή θεια και να λη φθούν ορθές 

α πο φά σεις για κά ποιο θέ μα.

Για το λό γο αυ τό, ο Πλά των ε πι λέ-

γει τους συ νο μι λη τές του στους δια λό-

γους α νά λο γα με το χα ρα κτή ρα τους, 

προ κει μέ νου να πα ρου σιά ζονται οι 

ε μπει ρί ες τους, οι ο ποί ες, ό πως δέ χε-

ται και η σύγ χρο νη ψυ χο λο γί α, έχουν 

σχέ ση με τη φύ ση και τα εν δια φέ ρο-

ντα κά θε προ σω πι κό τη τας. Αυ τή δε η 

ε πι λο γή των συ νο μι λη τών εκ μέ ρους 

του Πλά τω να ση μαίνει ταυ το χρό νως 

ό τι ο φι λό σο φος γνώ ρι ζε την αν θρώ-

πι νη α δυ να μί α του νου να συλ λά βει 

συ νο λι κά την ό λη α λή θεια και ό τι ο 

κά θε νους έ χει τη δυ να τό τη τα να συλ-

λαμ βά νει μό νο μέ ρος αυ τής α νά λο γα 

με τη φύ ση και τα εν δια φέ ρο ντα της 

κά θε προ σω πι κό τη τας.

Βε βαί ως α πό αυ τούς τους δια λό γους 

και προ κει μέ νου να ε ξυ πη ρε τή σουν τον 

σκο πό τους ε ξυ πα κού ε ται και θε ω ρεί ται 

αυ το νό η το ό τι ο κά θε συ νο μι λη τής, για 

να εί ναι α λη θι νός μέ το χος του δια λό γου, 

ο φεί λει να ε γκα τα λεί πει τις προ σω πι κές 

του α καμ ψί ες και να εί ναι και ό ί διος 

δια λεκτι κός α πο δε χό με νος τον ορ θό τε-

ρο λό γο των άλ λων συ νο μι λη τών του 

ή την ορ θό τη τα του συ μπε ρά σμα τος 

στο ο ποί ο ο διά λο γος κα τα λή γει. Ει δάλ-

λως, ό πως και ο ί διος ο Πλά των λέ ει: η 

δια φω νί α στους δια λόγους εί ναι έρ γο 

α φρό νων αν θρώ πων.

Α πε να ντί ας ό μως έ νας κα νο νι κός 

.

Συ νι στά τη δια λε κτι κή ως την πλέ ον κα τάλ λη λη μέ θο δο και στην παι-

δεί α, προ φα νώς ως κα λύ τε ρο ερ γα λεί ο για την καλ λιέρ γεια της νό η σης, 

για την ψυ χι κή ι κα νο ποί η ση των μα θη τών στην πα ρα γω γή γνώσης, αλ λά 

ταυ το χρό νως και για την καλ λιέρ γεια 

της δη μο κρα τι κής συ νεί δησης στους μα θη τές.
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διά λο γος καλ λιερ γεί τη φι λί α και την 

ε νότη τα με τα ξύ των συ νο μι λη τών, πα-

ρέ χο ντας συγ χρό νως την ι κα νο ποί η ση 

στον κα θέ να για τη συμ με το χή του στην 

α πο κά λυ ψη της α λή θειας, ή τη λή ψη 

σω στών α πο φά σε ων, ό πως προ κύ πτουν 

α πό αυ τόν τον διά λο γο.

Χά ριν αυ τών των ευερ γε τη μά των 

του δια λό γου, ο Πλά των κα τα κρί νει 

τους προσω κρα τι κούς φυ σι κούς φι λο-

σό φους, διό τι στις δι δα σκα λίες τους 

χρη σι μο ποιούν κα τά τρό πο δογ μα τι κό 

και α ρι στο κρα τι κό τον μο νόλο γο9.

Θέ ση και πρα κτι κή του Πλά τω να σε 

ό λα τα έρ γα του, που α πο κα λύ πτουν 

μεν ό τι η δια λε κτι κή του α πο τε λεί μί α 

ε ξε λι κτι κή συ νέ χεια της «μαιευ τι κής» 

μεθό δου του δα σκά λου του Σω κρά τη, 

αλ λά συγ χρό νως εί ναι κα θα ρά α πο δει-

κτι κή της α νοι κτής δη μο κρα τι κής συ-

νεί δη σης του Πλά τω να, α νε ξαρ τή τως 

των πο λιτι κών του φι λο σο φι κών θέ σε-

ων τις ο ποί ες ε ξέ φρα σε στη πο ρεί α 

της ζω ής του χά ριν μί ας αρ μο νι κής 

πο λι τεί ας και βε βαί ως πε ριο ρι σμέ νες 

-αν ό χι α βάσι μες- εί ναι και κρι τι κές του 

σύγ χρο νου φι λό σο φου Καρ λ Πόπ περ, 

ο ο ποί ος πα ρου σιά ζει τον Πλά τω να ως 

«κλει στό» φι λό σο φο10.

Ε πί σης, αυ τή τη βα θειά δη μο κρα τι κή 

συ νεί δη ση α πο κα λύ πτει ο Πλά των ό ταν 

θε ω ρεί και συ νι στά τη δια λε κτι κή ως την 

πλέ ον κα τάλ λη λη μέ θο δο και στην παι-

δεί α, προ φα νώς ως κα λύ τε ρο ερ γα λεί ο 

για την καλ λιέρ γεια της νό η σης, για την 

ψυ χι κή ι κα νο ποί η ση των μα θη τών στην 

πα ρα γω γή γνώσης, αλ λά ταυ το χρό νως 

και για την καλ λιέρ γεια της δη μο κρα τι-

κής συ νεί δησης στους μα θη τές11.

Η τέ χνη ό μως της Πλα τω νι κής δια-

λε κτι κής, ό πως κα θα ρά φαί νε ται μέ σα 

α πό τους δια λό γους του, κι νεί ται προς 

δύ ο κα τευ θύν σεις με θο δο λο γί ας: προς 

την ε πα γω γι κή συν θε τι κή δια δι κα σί α και 

προς την πα ρα γω γι κή διαι ρε τι κή προ κει-

μέ νου να προσ διο ρισθεί η ου σί α ε νός 

θέ μα τος, με προ τί μη ση του Πλά τω να, 

ό πως εί δα με, στην διαι ρε τι κή με θο δο-

λο γί α έ ρευ νας.

Αυ τή ό μως την αρ χή και την τέ χνη 

της δια λε κτι κής, ως κατ’ ε ξο χήν με θο-

δο λογί α η ο ποί α α να λύ ει και ε κτι μά πα-

ρά γο ντες και συν θέ τει συ μπε ρά σμα τα 

προς α πο κά λυ ψη της α λή θειας πέ ραν 

της ε μπει ρί ας και πρα κτι κής για τη λή-

ψη ορθών α πο φά σε ων, ο Πλά των τη 

δια χω ρί ζει α πό τη ρη το ρι κή, την ο ποί α 

θε ω ρεί ως τέ χνη του λό γου μό νο για 

να πεί θει.

Χα ρα κτη ρί ζει «βα σι λι κούς άν δρες» 

τους ρή το ρες, αλ λά δεν τους θε ω ρεί 

ε πι στή μο νες, οι ο ποί οι ε ρευ νούν τα θέ-

μα τα δια λε κτι κά12.

Χα ρα κτη ρι σμός ο ο ποί ος δη λώ νει συγ-

χρό νως την ξε χω ρι στή α ξί α της ρη το ρι κής 

ως τέ χνη του λό γου η ο ποί α α πα ραί τη τα 

πρέ πει να συ νοδεύ ει και τη δια λε κτι κή 

προ κει μέ νου να με τα δί δει την α λή θεια, η 

ο ποί α προ έ κυ ψε α πό την έ ρευ νά της, αν 

και κα τά τον Πλά τω να, ό πως φαί νε ται α πό 

τα λεγό με να του, η α λή θεια αυ τή κα θαυ τή 

έ χει την ι κα νό τη τα να πεί θει.

Θέ τει ό μως ο Πλά των σε κά ποια 

ξε χω ρι στή θέ ση τη ρη το ρι κή α πό τη 

9 Πλά των. Σο φι στής. 242c, 243a. Με τά φρα ση-Σχό λια. Δη μή τρης Γλη νός. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
10 Α ρης Δια μα ντό που λος. Φι λο σο φί α Ηγε σί ας. Το Η θος του Η γέ τη στον Πλά τω να. Α ντί κρου ση κρι τι κής Καρλ 

Πόπ περ. Δι δα κτο ρι κή δια τρι βή. Α θή να 1999. Α πο σπα σμα τι κή δια σκευ ή α πο τε λεί και η πα ρού σα ερ γα σί α: 
«Αρ χές Η γε σί ας κα τά Πλά τω να».

11 Πλά των. Πο λι τεί α. 534d. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κ.Δ. Γε ωρ γούλης. Εκ δό σεις Σι δέ ρης. Α θή να 1963.
12 Πλά των. Φαίδρος. 266c. Με τά φρα ση-Σχό λια. Στέ φανος Χ.Παπ πάς. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να.
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δια λε κτική, διό τι προ φα νώς θε ω ρεί 

ότι αυ τή α σχο λεί ται με τα ε πι φα νεια κά 

πράγ μα τα των φαι νο μέ νων και ό χι με 

την ου σί α τους, κα θό σον το κύ ριο εν-

δια φέ ρον της ρη το ρι κής εί ναι πώς θα 

πει σθούν οι άλ λοι.

Ε πο μέ νως, κα τά τον Πλά τω να, η ρη-

το ρι κή κι νεί ται στο ευ λο γο φα νές και 

ό χι στο α λη θι νό, ό πως συμ βαί νει με τη 

δια λε κτι κή13.

Έ τσι, σαν κα τά λη ξη, σύμ φω να με 

τις Πλα τω νι κές α πό ψεις, μπο ρού με να 

ι σχυ ρισθού με ό τι έ νας η γέ της πρέ πει 

να α πο φα σί ζει ως έ νας δια λε κτι κός ε πι-

στήμο νας και ως έ νας ρή το ρας να πεί-

θει τους άλ λους για την ορ θό τη τα της 

α πό φασής του.

Ε πί πλέ ον δε, για την ι κα νό τη τα του 

η γέ τη ο Πλά των θα πει: «ε άν κά ποιος άλ-

λος δύ να ται να α ντι λαμ βά νε ται το πράγ-

μα και ως σύ νο λο και α να λυμέ νο στα 

μέ ρη του, τον α κο λου θώ κα τά πό δας στα 

ί χνη του σαν να ή ταν Θε ός»14.

ΤΟ ΜΕ ΤΡΟΝ

Συ νέ πεια της δια λε κτι κής αρ χής και 

τέ χνης θα μπο ρού σα με να πού με ό τι 

είναι αυ τή του μέ τρου, προ κει μέ νου οι 

α πο φά σεις του η γέ τη να ε ξα σφα λί ζουν 

και να δια τη ρούν την αρ μο νί α και την 

ε νό τη τα σε ά νι σες και α ντι τι θέ με νες 

κα τα στά σεις μέ σα στην πό λη ή και σε 

ο ποια δή πο τε άλ λη κοι νω νι κή ο μά δα την 

ο ποί α διοι κούν, για να μη κα τα στρα φεί 

ο λό κλη ρο το κοινω νι κό σύ νο λο α πό 

αυ τές τις κα τα στά σεις.

Έρ γο πο λύ δύ σκο λο κα τά τον Πλά-

τω να, να βρε θεί το μέ τρο α νά με σα 

στις αντι τι θέ με νες συν θή κες, γι’ αυ τό 

και πα ρο μοιά ζει την α νεύ ρε ση και την 

εφαρ μο γή αυ τής της αρ χής με την 

υ φα ντι κή τέ χνη, του στη μο νιού και του 

υ φα διού15.

Για το λό γο ό τι, ό πως θα ε πι βε βαιώ-

σει και ο ί διος ο Η ρά κλει τος, κά θε 

α λα ζο νι κή υ πέρ βα ση των ο ρί ων του 

μέ τρου και των η θι κών α ξιών δεν α πο-

τε λεί μό νον ύ βριν, αλ λά θε ω ρεί ται 

και με γά λη πη γή δια τα ρα χής του πο-

λι τι κού βί ου και ε άν ή θε λε συμ βεί 

κά τι τέ τοιο θα τρέ χου με να την κα-

ταστείλουμε πε ρισ σό τε ρο α πό ό,τι να 

σβήσουμε μί α πυρ κα γιά16.

Με α νά λο γο πνεύ μα και πο λύ έ ντο-

να μά λι στα θα μι λή σει για την α ξί α του 

μέτρου και της με σό τη τας ο Δη μό κρι-

τος, χά ριν της κοι νω νι κής ι σορ ρο πί ας, 

αλ λά και της ευ δαι μο νί ας του ι δί ου του 

αν θρώ που, α πο φεύ γοντας να ε πι διώ κει 

την α πό κτη ση α γα θών πέ ραν α πό τις 

δυ να τό τη τές του17.

Την α ξί α της με σό τη τας θα ε πα να λά-

βει ε πί σης ο Α ρι στο τέ λης, μα θη τής του 

Πλά τω να, ο ο ποί ος θα την ο ρί σει ως 

μέ τρο σε κά θε υ πέρ βα ση και έλ λει ψη, 

τό σο στις πο λι τι κές πρά ξεις των αρ χό-

ντων, ό σο και στις η θι κές πρά ξεις κά θε 

αν θρώ που χά ριν της ευ δαι μο νί ας του και 

την ο ποί α θα ε πι τύχει ό ταν η αρ χή της 

με σό τη τας στους λό γους και στις πρά ξεις 

13 W.K.C. Guthrie. Οι Σο φι στές. Ρη το ρι κή και φι λο σο φί α. Σε λί δες 221, 222, 225, 226. Με τά φρα ση Δα μια νός 
Τσε κου ρά κης.

14 Πλά των. Φαίδρος. 266b. Με τά φρα ση-Σχό λια. Στέ φα νος Χ.Παπ πάς. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να 1975.
15 Πλά των. Νόμοι. 690e, 693c, 875b. Με Με τά φρα ση-Σχό λια Κων/νος Φί λιπ πας. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να 

1975.
Πλά των. Φαί δρος. 246b. Με τά φρα ση-Σχό λια. Στέ φα νος Χ. Παπ πάς. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να.
16 Κων/νος Δ.Γε ωρ γού λης. Η ρά κλει τος. Α πό σπα σμα 43. Σε λί δα 204. Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξι κό «Η λιος». Τό μος 

Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Α θή να.
17 Α ρης Δια μα ντό που λος. Δη μό κρι τος. Κοι νω νι κό «Ευε στώ». Α νέκ δο τη χει ρό γρα φη ερ γα σί α στο αρ χεί ο του.
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μας γί νει καθη με ρι νή συ νή θεια18.

Αλ λά για να δο θεί η α πά ντη ση του 

μέ τρου, θα πει ο Πλά των, πρέ πει πρώ τα-

πρώτα να ε ξε τα σθεί, έ στω και γε νι κά, η 

σχέ ση της υ περ βο λής και της έλ λει ψης, 

έτσι ώ στε να μπο ρού με να ε παι νού με για 

την ορ θό τη τα του μέ τρου και να κα τακρί-

νου με την υ περ βο λή ή το α ντί θε τό της.

Και πά λι ό μως, για να συμ βεί αυ τό, 

δεν πρέ πει να αρ κού με θα α πλώς στη 

σύ γκριση των σχέ σε ων με τα ξύ των με-

γε θών των πραγ μά των, ποιο εί ναι με-

γα λύ τε ρο και ποιο μι κρό τε ρο, αλ λά η 

σύ γκρι ση και των δύ ο πρέ πει να γί νε ται 

ως προς την ου σί α η ο ποί α προσ διο ρί ζει 

το μέ τρο της σύ γκρι σης.

Αυ τή η ως προς την ου σί α του μέ-

τρου σύ γκρι ση των πραγ μά των, φαί νε-

ται ό τι απο τε λεί και φυ σι κό νό μο.

Έ τσι, ε κεί νο το πράγ μα το ο ποί ο 

ξε περ νά τη φύ ση του μέ τρου, εί τε στη 

συ νο μιλί α μας εί τε στις πρά ξεις μας, 

εί ναι η κα λύ τε ρη σύ γκρι ση η ο ποί α δεί-

χνει κα λύ τε ρα τη δια φο ρά με τα ξύ των 

α γα θών και των κα κών πραγ μά των.

Να για τί ό λες οι τέ χνες και οι ε πι-

στή μες αυ τού του εί δους, δη λα δή του 

λό γου και της πρά ξης, θε ω ρού νται ό τι 

προ σέ χουν το πε ρισ σό τε ρο και το λι γό-

τερο α πό το μέ τρο, ό χι ως κά τι το ο ποί ο 

δεν υ πάρ χει, αλ λά ως μί α αυ στη ρή πραγ-

ματι κό τη τα, η ο ποί α προ στα τεύ ει τα λό-

για και τις πρά ξεις μας, με α πο τέ λε σμα 

κατ’ αυ τό τον τρό πο η αρ χή του μέ τρου 

να σώ ζε ται και να ε φαρ μό ζε ται ώ στε οι 

τέ χνες με τις ε πι στή μες να α περ γά ζο νται 

έρ γα κα λά και α γα θά.

Έ τσι, λοι πόν, χά ριν των κα λών και 

α γα θών έρ γων, τα ο ποί α εί ναι και η ου-

σί α του μέ τρου, πρέ πει υ πο χρε ω τι κά η 

υ περ βο λή και η έλ λει ψη, το με γα λύ τε ρο 

και το μι κρό τε ρο και ό λα τα πα ρό μοια 

με γέ θη, να γί νουν σύμ μετρα, ό χι μό νο 

με τα ξύ τους, αλ λά ε πί σης και ως προς το 

μέ τρο το ο ποί ο εκ φράζει τη δι κή τους 

κα νο νι κό τη τα.

Έρ γο πο λύ δύ σκο λο και κο πια στι-

κό, λέ ει ο Πλά των, αλ λά εί ναι α να γκαί ο 

και δί καιο να τί θε ται αυ τή η αρ χή του 

μέ τρου, για να μας δεί ξει ποια εί ναι η 

καθαυ τή α κρί βεια.

Την ξε χω ρι στή αυ τή τε χνι κή για την 

α νεύ ρε ση του μέ τρου ο Πλά των α να γά-

γει στη με τρη τι κή η ο ποί α δύ να ται να 

έ χει ε φαρ μο γή σε ό λες τις ε πι στή μες 

και τέ χνες.

Συ νί στα ται δε αυ τή στη συ νε χή διαί-

ρε ση των α νο μοί ων ει δών και πραγ-

μά των μέ χρι να κλεί σει μέ σα σε μί α 

ο μοιό τη τα ό λα τα συγ γε νή στοι χεί α και 

συ μπερι λά βει αυ τά στην ου σί α ε νός 

εί δους, η ο ποί α θα α πο τε λεί και το μέ-

τρο σύ γκρι σης των δια φό ρων με γε θών 

με τα ξύ τους19.

Αυ τή η με τρη τι κή τέ χνη του Πλά-

τω να χρη σι μο ποιεί ται σή με ρα α πό τις 

Έ νο πλες Δυ νά μεις στις ε κτι μή σεις των 

κα τα στά σε ων των πο λε μι κών ε πι χει ρή-

σε ων προ κει μέ νου να λη φθεί η ορ θή 

α πό φα ση, διαι ρώ ντας και συ γκρί νο ντας 

ό λους τους πα ρά γο ντες τό σο με τα ξύ 

τους, ό σο και ως προς το μέ τρο που εκ-

φρά ζουν οι δι κές μας δυ να τό τη τες.

Αλ λά αυ τή η ί δια αρ χή α πο τε λεί και 

τη με θο δο λο γί α για ό λες τις άλ λες ε πιστή-

μες και τέ χνες, ό πως λέ ει ο Πλά των, προ-

κει μέ νου να λη φθεί η σω στή α πό φαση 

τό σον α πό τον η γέ τη, ό σο και α πό τον 

18 Α ρι στο τέ λης. Η θι κά Νικο μά χεια. Βι βλί ο Β. Κε φά λαια 5-6. 1108b15, 1108b25-30, 1108b35-40, 1109a, 1109a25. 
Βι βλί ο Γ΄. Κε φά λαια 13, 14, 15. Με τά φρα ση-Σχό λια Αν δρέ ας Δαλέ ζιος. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να 1975.

19 Πλά των. Πολι τι κός. 283a, 283b-284c, 284c-285c. με τά φρα ση-Σχό λια. Η λί ας Λά γιος. Ε πιμέ λεια Ευάγ γε λος 
Πα πα νού τσος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.



93ΑΡΧΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

ε πι στή μο να για ο ποιο δή πο τε άλ λο θέμα.

Αυ τή η με σό τη τα α πο δί δε ται και α πό το διά γραμ-

μα του διοι κη τι κού πλέγ ματος των ε ρευ νη τών της 

πο λι τεί ας του Ο χάιο Robert Blake και Jane Mouton, 

το ο ποί ο προ έ κυ ψε ύ στε ρα α πό έ ρευ νες και με λέ-

τες, ε πι βε βαιώ νο ντας τις φι λο σο φι κές α πό ψεις του 

Πλά τω να τό σο για ό σα πε ρί της υ φα ντι κής τέ χνης, 

ό σο και πε ρί με σό τη τας με τα ξύ α ντι τι θεμέ νων πα ρα-

γό ντων και κα τα στά σε ων, λέ ει ο φι λό σο φος20.

Τέ λος, α πό ό σα πε ρί της αρ χής του μέ τρου 

α να φέρ θη καν, για την ε πι τυ χί α της ό λες οι α ρε τές 

του η γέ τη έ χουν τη δι κιά τους συμ με το χή, κυ ρί ως 

ό μως ται ριά ζει η αρ χή της σω φρο σύ νης, ως η πλέ-

ον κα τάλ λη λη για την ε ξα σφά λι ση της αρ μο νί ας 

στο κοι νω νι κό σύ νο λο σε α ντι τι θέ με νες κατα στά-

σεις και η ο ποί α μπο ρεί να συμ βεί α πό μί α κα λή 

δια κυ βέρ νη ση της αρ χής του μέ τρου.

Η Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ

Αυ τή ε πί σης η αρ μο νί α στην κοι νω νί α ε πι τυγ-

χά νε ται με την καλ λιέρ γεια της ε νό τη τας με τα ξύ 

των πο λιτών εκ μέ ρους των η γε τών.

Έ τσι, ε κτός α πό αρ χή, η ε νό τη τα α να δει κνύ ε ται 

και ως έ νας α πό τους βα σι κούς σκο πούς της η γε-

σί ας, για την ε πι τυ χί α του ο ποί ου ο Πλά των πά λι 

συ νι στά την ί δια, ό πως και για τις άλ λες αρ χές της 

η γε σί ας, την τέ χνη του στη μο νιού και υ φα διού, 

μέ σω των ο ποί ων υ φαί νε ται το ύ φα σμα σε έ να 

ε νιαί ο δη μιούρ γημα, ό σο δια φο ρε τι κά και αν εί ναι 

τα συ μπλε κό με να στοι χεί α του υ φά σμα τος.

Πρέ πει ό μως να το νι σθεί ό τι, πέ ραν των άλ λων 

διοι κη τι κών πρά ξε ων, η ε νό τητα των πο λι τών κατ’ 

αρ χήν α πορ ρέ ει α πό το ή θος της προ σω πι κό τη τας 

αυ τού του ί διου του η γέ τη και το ο ποί ον ή θος του, 

κα τά τον Πλά τω να, χα ρα κτη ρί ζεται α πό τις θε με-

λιώ δεις α ρε τές: της φρό νη σης, της σω φρο σύ νης, 

της δι καιο σύνης και της αν δρεί ας21.

Η φι λί α ενός συ νε τού αν-

θρώ που εί ναι πο λύ κα λύ-

τε ρη α πό τη φι λί α ό λων 

μα ζί των μη συνε τών και 

η με τά των φαύ λων συ να-

να στρο φή πολ λα πλα σιά-

ζει την προς την κα κί α 

φυ σι κή προ διά θε ση των 

αν θρώ πων.

20 Σχο λή Πο λέ μου των Η ΠΑ. Σύγ χρο νες Από ψεις της Σχο λής Πο-
λέ μου των Η ΠΑ Πε ρί Η γε σί ας. Με τά φρα ση Αν δρέ ας Κα λα τζά κος. 
Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση. Α θή να. Α πρί λιος 1975.

21 Α ρης Δια μα ντό που λος. Φι λο σο φί α Η γε σί ας. Το Η θος του 
Η γέτη στον Πλά τω να. Οι Α ρε τές του Η γέ τη. Σε λί δες 115-154. Δι δα-
κτο ρι κή δια τρι βή Το μέ α Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Α θη νών. 
Α θή να 1999.
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Αλ λά πα ράλ λη λα με το χά ρι σμα των 

α ρε τών ο η γέ της πρέ πει να έ χει μί α 

πλούσια μόρ φω ση σε ό λο το φά σμα των 

ε πι στη μών και κυ ρί ως στις αν θρω πι στι-

κές επι στή μες ψυ χο λο γί ας και κοι νω νιο-

λο γί ας, ώ στε να μπο ρεί να α πευ θύ νε ται 

κα τά τον αρ μό ζο ντα τρό πο στο νου και 

στην ψυ χή των πο λι τών συμ φι λιώ νο ντάς 

τους, σύμ φω να με την τέ χνη της υ φα-

ντικής του Πλά τω να.

Ε άν, ό μως, η παι δεί α έ χει με γά λη 

α ξί α για τον η γέ τη, α κό μα με γα λύ τε-

ρη ση μα σί α έ χει για τους ί διους τους 

πο λί τες χά ριν της με τα ξύ τους ε νό τη-

τας, διό τι μό νον αυ τή με τη βο ή θεια 

της μου σι κής έ χει το προ νό μιο της 

δύ να μης να ε ντυ πώ νει τη συμ φι λιω-

τι κή συ νεί δη ση στους πο λί τες, λαμ-

βά νο ντας την κα τάλ λη λη γι’ αυ τό το 

σκο πό α γω γή.

Θε ω ρεί βέ βαια ο Πλά των βα σι κό πα-

ρά γο ντα για την ε νό τη τα των πο λι τών 

την κα τάλ λη λη α γω γή τους, αλ λά δεν 

δια φεύ γει της προ σο χής του η ποιό τη τα 

των φι λι κών δε σμών που α να πτύσ σο-

νται με τα ξύ των αν θρώ πων, πα ρα τη-

ρώ ντας ό τι οι φι λι κοί δε σμοί α νά με σα 

στους κα κούς, αλ λά και με τα ξύ κα κών 

και α γα θών, δεν εί ναι στα θε ροί.

Ο πό τε σ’ αυ τούς τους κα κούς πο λί τες 

εί ναι αμ φί βο λα και τα α πο τε λέ σμα τα της 

κα τάλ λη λης α γω γής και προ κύ πτει η α νά-

γκη ε φαρ μο γής των νό μων, προ κει μένου 

α πό το φό βο των συ νε πειών αυ τών να 

δια τη ρεί ται η κοι νω νι κή γα λή νη, όπως φαί-

νε ται α πό τη νο μο λο γί α του Πλά τω να.

Ε νώ, α πε να ντί ας, δεν έ χουν α νά γκη 

της επί βλε ψης των νό μων οι α γα θοί 

χα ρα κτή ρες, στους ο ποί ους η ευ γέ νεια 

εί ναι έμ φυ τη και συ μπλη ρώ νε ται με την 

κα τάλ λη λη α γω γή, οι δε φι λι κοί δε σμοί 

παρα μέ νουν στα θε ροί α νά με σα σ’ αυ-

τούς τους αν θρώ πους.

Αλ λά ε άν πρό κει ται για ε νά ρε τους 

αν θρώ πους, ό σον α νό μοιοι και αν εί ναι 

στο χα ρα κτή ρα τους και ό σον α ντί θε τες 

τά σεις και ι δε ο λο γί ες αν έ χουν με ταξύ 

τους, ο σύν δε σμος που τους ε νώ νει 

εί ναι θειό τε ρος α πό αυ τόν με τα ξύ των 

φαύ λων, θα πει ο Πλά των22.

Προ φα νώς υπ’ αυ τή την έν νοια της 

α νά πτυ ξης φι λι κών δε σμών, έ στω και αν 

εί ναι α ντί θε τα κα τά τα άλ λα, δέ χε ται και 

ο Η ρά κλει τος την ε νό τη τα των α ντιθέ-

των, που φέ ρουν αρ μο νί α στη φύ ση, 

αλ λά και στην κοι νω νί α, ε νώ κυ ρί ως, 

ό πως εί ναι γνω στό, τα α ντί θε τα κα τά 

τον Η ρά κλει το μό νο συ γκρού σεις και 

πο λέμους προ κα λούν23.

Με το αυ τό πνεύ μα και ο Α ρι στο τέ-

λης α πο φθεγ μα τι κά θα πει ό τι: «Το ό μοιο 

τέρπει και το α νό μοιο συ μπλη ρώ νει», 

α νά με σα στις διαν θρώ πι νες σχέ σεις24.

Α νε ξάρ τη τα ό μως α πό την α νά λυ ση 

του Πλά τω να για την α νά πτυ ξη και τη 

διατή ρη ση των φι λι κών δε σμών με τα-

ξύ των κα κών και α γα θών, με τα ξύ των 

ευ γε νών και των α γε νών πο λι τών, υ πο-

χρέ ω ση του η γέ τη εί ναι, χρη σι μο ποιώ-

ντας ό λη τη δύ να μη της τέ χνης του, να 

δια τη ρεί σε ε νό τη τα αυ τά τα α ντί θε τα 

στοι χεί α χά ριν της ευ δαι μο νί ας ό λου 

του κοι νω νι κού συ νό λου.

Αυ τή την ε νό τη τα μέ σα στην πό λη 

ο Πλά των δεν την ε ξα σφα λί ζει με την 

κοι νοκτη μο σύ νη των α γα θών, ό πως έ χει 

22 Πλά των. Πολι τι κός. 309d, 309e, 310a. Με τά φρα ση-Σχό λια Η λί ας Λά γιος. Ε πι μέ λεια Ευάγ γε λου Πα πα νού-
τσου. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.

23 Α ρης Δια μα ντό που λος. Η ρά κλει τος. Α νέκ δο τη χει ρό γρα φη ερ γα σί α στο αρ χεί ο του.
24 Α ρι στο τέ λης. Η θι κά Νικο μά χεια. Πε ρί Φι λί ας. Με τά φρα ση-Σχό λια Αν δρέ ας Δα λέ ζιος. Εκ δόσεις Πά πυ ρος. 

Α θή να 1975.
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πα ρε ξη γη θεί, αλ λά αυ τή ε πι τυγ χά νε ται 

με τη φυ σι κή αρ χή της δι καιο σύ νης.

Και ως τέ τοια ο Πλά των θε ω ρεί την 

ε να σχό λη ση του κά θε πο λί τη μέ σα στην 

πόλη με έ να μό νο ε πάγ γελ μα, αυ τό για 

το ο ποί ο η φύ ση του έ χει δώ σει την πιο 

μεγά λη ε πι τη δειό τη τα, αυ τό δη λα δή το 

ο ποί ο του ται ριά ζει στη φύ ση του και 

ε πο μέ νως του α νή κει.

Α κό μα δί καιο εί ναι να κοι τά ζει ο κα-

θέ νας τη δι κή του δου λειά και να μην 

ανα κα τεύ ε ται σε πολ λές άλ λες.

Ε πο μέ νως, κά θε ε κτρο πή και υ πέρ βα-

ση α πό αυ τή την αρ χή της δι καιο σύ νης 

θε ω ρεί ται α πό τον Πλά τω να με γί στη 

βλά βη για την πό λη και ορθά δύ να ται να 

χα ρα κτη ρι σθεί ως κα κουρ γί α υ ψί στου 

βαθ μού σε βά ρος της ενό τη τας των πο-

λι τών μέ σα στην πό λη.

Ο συ ντο νι σμός ό μως να α σχο λεί ται 

ο κα θέ νας στην πό λη με το ε πάγ γελ μα 

που ται ριά ζει στη φυ σι κή του ε πι τη δειό-

τη τα, αρ χή η ο ποί α σή με ρα α πο τε λεί 

τη σύγ χρο νη σχο λή ψυ χο λο γί ας του 

Κα ρό λου Γιούν γκ, α νή κει στον κά θε 

η γέ τη και ι διαί τε ρα στην πο λι τεί α με 

την ε φαρ μο γή του ε παγ γελ μα τι κού προ-

σα να τολι σμού.

Μί α αρ χή α πό την ο ποί α ο κά θε πο λί-

της θα αι σθά νε ται ι κα νο ποι η μέ νος, αλ λά 

και στην πο λι τεί α θα υ πάρ χει πρό ο δος, 

ευ η με ρί α και ε πί πλέ ον θα δια τη ρείται 

η αρ μο νί α και η ε νό τη τα στο σύ νο λο 

της κοι νω νί ας.

Δι καί ως αυ τή τη λει τουρ γί α της αρ-

χής της δι καιο σύ νης για την κοι νω νί α 

παρο μοιά ζει ο Πλά των σε προ σω πι κό 

ε πί πε δο με τη διαι ρε τό τη τα της ψυ χής: 

το ε πι θυ μη τι κό, το θυ μο ει δές και το λο γι-

κό, ό ταν η κά θε λει τουρ γί α έ χει το δικό 

της ρό λο, πλην ό μως συ ντο νί ζο νται α πό 

το λο γι κό, ώ στε η κά θε προ σω πι κότη τα 

να πα ρου σιά ζει αρ μο νι κά την ε νιαί α ε νό-

τη τά της ως ο ντό τη τα25.

Αλ λά ε άν για τον Πλά τω να η αρ χή 

της δι καιο σύ νης, ως α νω τέ ρω, ε ξα σφα-

λί ζει την ε νό τη τα των πο λι τών και την 

αρ μο νί α μέ σα στην πό λη, για τον Α ρι στο-

τέ λη αυ τά τα α γα θά της κοι νω νί ας ε πι-

τυγ χά νο νται πε ρισ σό τε ρο με τη φι λί α, 

διό τι αυ τή εί ναι συγ γε νέ στε ρη με την 

ο μό νοια και ε χθρι κό τε ρη προς τη δι χό-

νοια, ε νώ σή με ρα εν δια φε ρό με θα και 

με τριέ ται με τα ξύ των πο λι τών δυ στυ χώς 

η ι δε ο λο γι κή πο λι τι κή πό λω ση26.

Η α ξί α της καλ λιέρ γειας της φι λί ας 

μετα ξύ των πο λι τών, χά ριν της ε νό τη-

τας της κοι νω νί ας ως συ νό λου, η ο ποία 

πε ρισ σό τε ρο α πό κά θε άλ λη ε πο χή εί-

ναι σή με ρα α να γκαί α, το νίστη κε, ό πως 

εί δα με, α πό τον Πλά τω να και ι διαί τε ρα 

α πό τον Α ρι στο τέ λη, αλ λά και πριν α πό 

αυ τούς ε πί σης α πό τον Δη μό κρι το χά ριν 

του κοι νω νι κού «ευε στώ».

Με τα ξύ των άλ λων για τη φι λί α ο Δη μό-

κρι τος εί πε ε πι γραμ μα τι κά: Η φι λί α ενός 

συ νε τού αν θρώ που εί ναι πο λύ κα λύ τε ρη 

α πό τη φι λί α ό λων μα ζί των μη συνε τών 

και ό τι η με τά των φαύ λων συ να να στρο-

φή πολ λα πλα σιά ζει την προς την κα κί α 

φυ σι κή προ διά θε ση των αν θρώ πων.

Γι’ αυ τούς τους λό γους, ο ί διος, ό πως 

και ο Πλά των, χά ριν ε πί σης του κοι νωνι-

κού «ευε στώ» θε ω ρεί α πα ραί τη τη την αλ-

25 Πλάτων. Πο λι τεί α. 357b-d, 367c-d, 368e-369a, 433a-b, 433b, 433d, 433e, 434c, 435b, 436a-e, 439c-440d, 
441d-e, 442c-d, 443d-444a, 557a-d, 559b-c, 561a, 561e, 562c, 563e-564a. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κ.Δ. Γε ωρ γού-
λης. Εκ δό σεις Σι δέ ρης. Α θή να 1963.

26 Α ρι στο τέ λης. Η θι κά Νι κο μά χεια. 1155a25, 1155b5, 1155b35. Βι βλί ο 8ο. Κε φά λαια 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
15, 16. Βι βλί ο 9ο. Κε φά λαια 4, 6, 9, 10, 11, 12. Με τά φρα ση-Σχό λια. Αν δρέ ας Δα λέζιος. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. 
Α θή να 1975.
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λη λεγ γύ η με τα ξύ των πο λι τών, αλ λά και 

τη μόρ φω σή τους για να μην πολ λα πλα-

σιά ζε ται η προς την κα κί α φυ σι κή προ-

διά θε ση των αν θρώ πων, η ο ποί α ε πί του 

α σφα λούς ο δη γεί στην κα τα στρο φή της 

κοι νω νι κής αρ μο νί ας και ε νό τη τας27.

Ό πως εί δα με, με γά λη εί ναι η ση-

μα σί α η ο ποί α α πό τους φι λο σό φους 

προσ δί δεται στην α ξί α της ε νό τη τας 

στην πό λη, έ τσι ώ στε τε λι κά ο Πλά των 

διε ρω τώ μενος να πει: Τι τέ λος πά ντων 

μπο ρού με να χα ρα κτη ρί σου με ως μέ γι-

στο α γα θό σχε τι κά με την ορ γά νω ση 

και τους στό χους μί ας πό λης και ποιο 

ως μέ γι στο κακό;

Γνω ρί ζου με λοι πόν να υ πάρ χει κα-

νέ να με γα λύ τε ρο για την πό λη και την 

κοι νω νί α της κα κό, α πό ε κεί νο που τη 

δια σπά και την κά νει πολ λά κομμά τια ή 

με γα λύ τε ρο α γα θό α πό ε κεί νο, που την 

δέ νει μα ζί και την κά νει μί α28;

ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙ Α ΚΑΙ ΝΟ ΜΟΣ

Το α ντι φα τι κό αυ τό διώ νυ μο των 

αρ χών της η γε σί ας α φε νός μεν της α νά-

πτυ ξης πρω το βου λί ας εκ μέ ρους του 

η γέ τη και α φε τέ ρου της πει θαρ χί ας 

αυ τού στους νό μους, θα ε πι διω χθεί να 

πα ρου σια σθεί α κο λου θώ ντας για το 

θέ μα αυ τό το ε ξε λι κτι κό σκε πτι κό του 

Πλά τω να στο έρ γο του «Πο λι τι κός» σε 

ε λεύ θε ρη από δο σή του.

Ει σέρ χε ται λοι πόν ο Πλά των στην 

α νά πτυ ξη των σκέ ψε ών του α να γνω ρί-

‘O ταν στην πολι τεί α οι άρ χο ντες 

πει θαρ χούν στους νό μους και οι νό-

μοι εί ναι κυ ρί αρ χοι των αρ χό ντων, 

οι δε άρ χο ντες δού λοι των νό μων, 

τό τε στην πο λι τεί α και στην κοι νω-

νί α ό λη έρ χο νται

ό λα τα α γα θά του Θε ού.
27 Κων/νος Δ.Γε ωρ γού λης. Δη μό κριτος. Α πο σπά σμα τα 98, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 188. Σε λί δες 238, 

239, 242. Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξικό «Η λιος». Τό μος Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Α θή να.
- Α ρης Δια μα ντό που λος. Δη μό κρι τος. Κοι νω νι κό «Ευε στώ». Α νέκ δο τη χειρό γρα φη ερ γα σί α στο αρ χεί ο του.
28 Πλά των. Πο λι τεί α. 462a-c. Με τά φραση-Σχό λια Κων/νος Δ.Γε ωρ γού λης. Εκ δό σεις Σι δέ ρης. Α θή να 1963.
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ζο ντας ό τι η ε πι στή μη δια κυ βέρ νη σης 

των αν θρώ πων εί ναι η πλέ ον δύ σκο λη 

και συγχρό νως η πλέ ον ση μα ντι κή, που 

μπο ρεί κά ποιος να α πο κτή σει.

Και με αυ τό το δε δο μέ νο αρ χί ζει να 

ε ρευ νά το θέ μα διε ρω τώ με νος μή πως 

δεν χρειά ζο νται να υ πάρ χουν οι νό μοι 

και εί ναι προ τι μό τε ρο να άρ χει μό νον ο 

ε νά ρε τος και ε πι στή μο νας άρ χο ντας.

Ως πα ρά δειγ μα της ορ θό τη τας αυ-

τού του ι σχυ ρι σμού ε πι κα λεί ται τους 

γιατρούς οι ο ποί οι εκ δί δουν συ ντα γές 

για να θε ρα πεύ σουν τους α σθε νείς τους 

βα σι ζό με νοι στην ε πι στή μη τους και 

μό νον, α νε ξάρ τη τα ε άν υ πάρ χουν ή ό χι 

νό μοι, ε άν εί ναι πλού σιοι ή φτω χοί οι 

α σθε νείς τους, θε ρα πεύ ο ντας μά λι στα 

αυ τούς α δια κρί τως, εί τε με τη θέ λη σή 

τους, εί τε χω ρίς αυ τή.

Α κό μα για τον ί διο σκο πό ε πι κα λεί ται 

το πα ρά δειγ μα του κυ βερ νή τη, ο ο ποίος 

προ ση λω μέ νος στο συμ φέ ρον του πλοί-

ου και των ε πι βα τών του, έ χο ντας την 

ε πι στή μη και την τέ χνη του ως νό μο, χω-

ρίς να υ πάρ χουν γρα πτοί νό μοι, σώ ζει 

ό λους αυ τούς που δια κιν δυ νεύ ουν μα ζί 

του α πό την θα λασ σο τα ρα χή.

Έ τσι ο Πλά των κα τα λή γει στο πρώ-

το συ μπέ ρα σμα ό τι εί ναι α να γκαί ο και 

α ποκλει στι κά σω στό μέ σα στην πο λι τεί α 

να υ πάρ χουν α λη θι νοί και ό χι φαι νο-

μενι κά ε πι στή μο νες ως άρ χο ντες, εί τε 

άρ χουν σύμ φω να με τους νό μους ή χω-

ρίς νό μους, εί τε με τη θέ λη ση ή πα ρά 

τη θέ λη ση των αρ χο μέ νων, εί τε εί ναι 

φτω χοί, εί τε εί ναι πλού σιοι.

Με αυ τές τις σκέ ψεις του ο Πλά των 

μέ χρις ε δώ, έ δει ξε ό τι θέ τει τον ε νά ρε-

το και ε πι στή μο να η γέ τη να έ χει την 

πρω το βου λί α των α πο φά σε ών του, ό χι 

μό νο για ε κεί να τα θέ μα τα για τα ο ποί α 

οι νό μοι α που σιά ζουν, αλ λά κι γι’ αυ τά 

που υ πάρ χουν νό μοι, αρ κεί οι α πο φά-

σεις τους να έ χουν ευερ γε τι κά α πο τε λέ-

σμα τα για το κοι νω νι κό σύ νο λο.

Βέ βαια ο Πλά των δεν παύ ει να θε ω ρεί 

την η γε σί α του άρ χο ντα πο λύ ο δυ νη ρή 

και τολ μη ρή χω ρίς νό μους, αλ λά το θέ μα 

αυ τό εί ναι πο λύ εν δια φέ ρον και α ξίζει 

α κό μα πε ρισ σό τε ρο να ε ρευ νη θεί.

Στη συ νέ χεια της έ ρευ νάς του για το 

ί διο θέ μα, ε πι κα λεί ται το ε πι χεί ρη μα της 

α νο μοιό τη τας των αν θρώ πων και των 

πε ρι πτώ σε ων των πρά ξε ων αυ τών, ε νώ 

ο νό μος ως αν θρώ πι νο έρ γο δεν μπο ρεί 

να έ χει α πό λυ το και δια χρο νι κό χα ρακτή-

ρα ώ στε να ι σχύ ει για ό λες τις πε ρι πτώ-

σεις και για ό λους τους χρό νους.

Ο πό τε η τυ φλή ε φαρ μο γή αυ τού του 

νό μου, μοιά ζει με τον αυ θά δη και α μα-

θή άνθρω πο ο ο ποί ος δεν ε πι τρέ πει σε 

κα νέ ναν να κά νει κάτι ε νά ντιο α πό αυ τό 

που έ χει α πο φα σί σει, ού τε ε πι τρέ πει κα-

μιά ε ρώ τη ση, α κό μα και αν έ χει κά ποιος 

να προ τεί νει κάτι το κα λύ τε ρο α πό την 

ε ντο λή που αυ τός έ δω σε.

Αλ λά και ο νο μο θέ της εί ναι α δύ να-

τον να κά θε ται κά θε στιγ μή κο ντά σε 

κά θε πο λί τη και να του ο ρί ζει α κρι βώς 

τι ο φεί λει να κά νει, ό σον ά ρι στος ε πι-

στημο νι κά και αν εί ναι.

Ύ στε ρα α πό αυ τή τη δεύ τε ρη έκ θε-

ση των α πό ψε ών του ο Πλά των στο ε ρώ-

τη μα για την α να γκαιό τη τα να υ πάρ χουν 

νό μοι, ό ταν μά λι στα δια πι στώ θη κε ό τι 

δεν εί ναι έ να τέ λειο αν θρώ πι νο έρ γο, 

κα τα λή γει προ ο δευ τι κά στο άλ λο συ-

μπέ ρασμα: ότι ο νο μο θέ της θα θέ σει 

και θα συ ντά ξει ε κεί νους τους νό μους 

οι ο ποί οι ται ριά ζουν στην πλειο νό τη τα 

των πο λι τών και στην πλειο νό τη τα των 

πε ρι πτώ σε ων, ώ στε συ νο λι κά να α φο-

ρούν και τον κα θέ να χω ρι στά και για 

τις πε ρι πτώ σεις ε κεί νες οι ο ποί ες δεν 

μπο ρούν να συ μπε ρι λη φθούν σε αυ-

τούς τους γρα πτούς νό μους, η αρ χή της 
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δι καιο σύ νης να ε πα φί ε ται στα αρ χαί α 

έ θι μα των προ γό νων, πα ρα μέ νο ντας 

έ τσι για αυ τές τις ά γρα φες πε ριπτώ σεις 

στην πρω το βου λί α του ε νά ρε του ε πι στή-

μο να η γέ τη.

Στη συ νέ χεια πά λι της έ ρευ νάς του ο 

Πλά των για το θέ μα των πρω το βου λιών 

εκ μέ ρους του ε πι στή μο να η γέ τη, θέ τει 

ε κεί νη τη διά στα ση του θέ μα τος που 

αφο ρά την αλ λα γή των νό μων.

Και ε δώ ε πι κα λεί ται το πα ρά δειγ μα 

των για τρών, αλ λά και των γυ μνα στών, 

οι ο ποί οι με μό νη δύ να μη την ε πι στή μη 

τους αλ λά ζουν τις συ ντα γές χά ριν της 

βελ τί ω σης της υ γεί ας των α σθε νών τους, 

ο ρι σμέ νες φο ρές μά λι στα και χω ρίς τη 

θέ λη σή τους.

Ε νώ ό μως φέ ρει αυ τό το πα ρά δειγ μα 

για τις αλ λα γές των νό μων προς το κα-

λύτε ρο, συγ χρό νως δη λώ νει ό τι ού τε για 

α στεί ο να φα ντα σθεί κά ποιος ό τι μπορεί 

να συμ βαί νει πα ρό μοια κα τά στα ση για 

τα νο μο θε τή μα τα, διό τι η πλειο νότη τα 

των πο λι τών θέ λει και τη δι κή τους συ-

γκα τά θε ση για αυ τές τις πε ρι πτώσεις.

Α φού ο Πλά των συ νέ κρι νε και ζύ γι σε 

αμ φό τε ρες τις πλευ ρές του θέ μα τος της 

αλ λα γής των νό μων, πα ρα μέ νει στην 

α ξί α της πρω το βου λί ας του η γέ τη για 

αυτές τις πε ρι πτώ σεις, ε φό σον θα φέ ρει 

δι καιό τε ρους και ω φε λι μό τε ρους για την 

κοι νω νί α νό μους, έ στω και αν υ πο χρε ω-

θεί να πα ρα βεί τους γρα πτούς νόμους 

και τα πά τρια έ θι μα.

Μπο ρεί να κα τη γο ρη θεί για πολ λά σε 

αυ τές τις πε ρι στά σεις ο η γέ της, δεν θα 

κα τη γο ρη θεί ό μως ό τι α δί κη σε και ό τι 

έ κα νε κα κό στην κοι νω νί α.

Σε αυ τή τη φά ση για την α να γκαιό-

τη τα των με ταρ ρυθ μί σε ων κα τα λή γει ο 

Πλάτων λέ γο ντας, ό τι οι σω στοί άρ χο-

ντες μπο ρούν να τα κά νουν ό λα χω ρίς 

να κιν δυ νεύ ουν να πέ σουν σε πλά νη, 

ε φό σον μπο ρούν να φυ λά γουν έ να με γά-

λο κα νό να: να α πο νέ μουν σε κά θε ευ και-

ρί α στου πο λί τες τε λειό τα τα δι καιο σύ νη 

με νου και ε πι στή μη και να εί ναι ι κα νοί 

να σώ ζουν αυ τούς και να τους κα θι-

στούν από χει ρό τε ρους κα λύ τε ρους.

Ο πως φά νη κε κα θα ρά α πό ό λες 

τις μέ χρις ε δώ έ ρευ νες, ο Πλά των α πέ-

δει ξε ό τι προσ δί δει πρω τεύ ου σα α ξί α 

στις πρω το βου λί ες του ε πι στή μο να και 

ε νά ρε του η γέ τη, εί τε υ πάρ χουν εί τε 

δεν υ πάρ χουν νό μοι, ε φό σον βέ βαια οι 

πρω το βου λί ες του αυ τές πρό κει ται να 

κά νουν κα λό στο κοι νω νι κό σύ νο λο.

Α πό το ση μεί ο ό μως αυ τό η έ ρευ νά 

του για την πρω το βου λί α και την πει-

θαρ χία του η γέ τη στους νό μους παίρ νει 

μί α άλ λη στρο φή, προ κει μέ νου να κα τα-

λήξει στο τε λι κό και ο ρι στι κό του συ μπέ-

ρα σμα, το ο ποί ο α φο ρά και την πει θαρ-

χί α ό λων στους ι σχύ ο ντες νό μους.

Η στρο φή αυ τή των σκέ ψε ών του 

αρ χί ζει με τις αμ φι βο λί ες του κα τά πό-

σον υπάρ χει αυ τός ο τέ λειος η γέ της, ο 

ο ποί ος να δια θέ τει ό λα αυ τά τα θε ϊ κά 

χα ρίσμα τα.

Επει δή υ πάρ χουν για τροί που μπο-

ρούν να φθά σουν στο ση μεί ο να φο-

νεύσουν ακό μα και τους α σθε νείς τους 

για να πά ρουν χρή μα τα, ή ε πί σης κυ-

βερ νή τες πλοί ων που μη χα νεύ ο νται 

διά φο ρους δό λους και δια πράτ τουν 

κα κουρ γή μα τα με τα ί δια κί νη τρα, 

α κό μα και άρ χο ντες και δά σκα λοι κά-

νοντας κα κό α ντί του κα λού στην πό-

λη, πρέ πει, λέ ει ο Πλά των, για να μην 

ε κτρέ πονται ό λοι αυ τοί να θε σπι σθούν 

νό μοι, οι ο ποί οι θα υ πα γορεύ ουν τις 

υ πο χρε ώ σεις τους και ό ποιος τους πα-

ρα βαί νει θα τι μω ρεί ται με βα ρύ τα τες 

ποι νές και πρό στι μα.

Στη σύ ντα ξη αυ τή των νό μων συμ με-

τέ χουν ό λες οι ε παγ γελ μα τι κές ο μά δες, 
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ώστε οι νό μοι να εί ναι δι καιό τε ροι και 

ω φε λι μό τε ροι για το κοι νω νι κό σύ νολο 

και οι άρ χο ντες να ε κλέ γο νται ή κλη ρώ νο-

νται α πό ό λες τις κοι νω νι κές ο μά δες χω ρίς 

δια χω ρι σμούς. Ει σάγει κατ’ αυ τόν τον 

τρό πο ο Πλά των στον «Πο λι τι κό» του ό σο 

το δυ να τό δι καιό τε ρες αρ χές λει τουρ γί ας 

μιας ευ νο μού με νης Δη μο κρα τί ας.

Συ νε χί ζο ντας δε ο Πλά των το σκε πτι-

κό του σε αυ τή την τε λι κή στρο φή των 

από ψε ών του για την πει θαρ χί α πλέ ον 

στους νό μους, λέ ει: ε άν πρώ το μέ λη μα 

του νο μο θέ τη εί ναι η σύ ντα ξη α ρί στων 

νό μων, το δεύ τε ρο, με τά από αυ τό, το 

ο ποί ο έ χει να κά νει, εί ναι να ε πα γρυ πνά 

ώ στε να μην α φή νει μή τε έ να ά το μο μή τε 

έ να πλή θος να πράτ τει ο τι δή πο τε ε νά ντια 

στους νό μους, που έ χουν συ ντα χθεί, ό πως 

εί δα με, κα τά τον πλέ ον δί καιο τρό πο από 

ό λες τις ε παγ γελ μα τι κές ο μά δες.

Α κό μα και στην πε ρί πτω ση κα τά την 

ο ποί α ο νό μος θε ω ρεί ται α παρ χαιω μέ-

νος και ξε πε ρα σμέ νος α πό τα πράγ μα τα, 

δεν ε πι τρέ πε ται, σύμ φω να με την τε λι κή 

θέ ση του Πλά τω να, ού τε ο άρ χο ντας να 

πα ρα βαίνει αυ τόν, διό τι η ζη μιά η ο ποί α 

προ κα λεί ται στο κοι νω νι κό σύ νο λο εί ναι 

με γα λύ τε ρη α πό αυ τή η ο ποί α συμ βαί-

νει με την ι σχύ του πα λαιού νό μου29.

Ι στο ρι κό πα ρά δειγ μα α φο σί ω σης 

στους νό μους α πο τε λεί η α πο δο χή εκ 

μέ ρους του δα σκά λου του Σω κρά τη 

της ά δι κης κα τα δί κης του σε θά να το. 

Ο Σω κρά της δεν διέ φυ γε τον θά να το 

πα ρά τις προ τρο πές των μα θη τών του, 

διό τι αισθα νό ταν χρέ ος να πει θαρ χή σει 

στους νό μους, ό σο ά δι κοι κι αν ή ταν ακό-

μα και για την ί δια τη ζω ή του, ε φό σον 

δεν συ νε τέ λε σε και ο ί διος ε γκαί ρως στη 

δι καιό τε ρη αλ λα γή τους.30

Ο Πλά των και στο κα τα λη κτι κό της 

ζω ής του έρ γο, τους «Νό μους», πα ρα μέ-

νει στα θε ρός στις προ η γού με νες τε λι κές 

θέ σεις του για την α φο σί ω ση στους νό-

μους, κα θι στώ ντας αυ τούς ι σχυ ρό τε ρους 

α πό τους άρ χο ντες και από αυ τούς πλέ ον 

ε ξαρ τά τη σω τη ρί α ή την κα τα στρο φή της 

πο λι τεί ας και της κοι νω νί ας γε νι κό τε ρα.

Κα τα λή γει πλέ ον στο ο ρι στι κό του 

συ μπέ ρα σμα ό τι ό ταν στην πολι τεί α οι 

άρ χο ντες πει θαρ χούν στους νό μους και 

οι νό μοι εί ναι κυ ρί αρ χοι των αρ χό ντων, 

οι δε άρ χο ντες δού λοι των νό μων, τό τε 

στην πο λι τεί α και στην κοι νω νί α ό λη έρ-

χο νται ό λα τα α γα θά του Θε ού31.

Αλ λά, πα ραλ λή λως, α να γνω ρί ζει και 

την α να γκαιό τη τα να συ μπλη ρώ νο νται και 

να εκ συγ χρο νί ζο νται οι νό μοι, προ κει μέ-

νου αυ τοί πά ντο τε να εί ναι χρή σιμοι στην 

κοι νω νί α και να μη γί νο νται οι νό μοι αι τί α 

στά σε ων και κα τα στροφών στην πό λη.

Γι’ αυ τούς τους λό γους ε πι βάλ λε-

29 Πλά των. Πο λι τι κός 292d-293e, 293e-295b, 295c-e, 296a-297c, 297d-300c. Με τά φρα ση-Σχό λια. Η λί ας 
Λά γιος. Ε πι μέ λεια Ευάγ γε λος Πα πα νού τσος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.

- Πλά των. Ευ θύ δη μος. 281a. Με τάφρα ση-Σχό λια. Η λί ας Λά γιος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
- Πλά των. Πο λι τεί α. 338e, 359a, 445e. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κων/νος Δ.Γε ωρ γού λης. Εκδό σεις Σι δέ ρης. 

Α θή να 1963.
- Πλά των. Παρ με νί δης. 134e. Με τάφρα ση-Σχό λια. Βα σί λης Τα τά κης-Η λί ας Λά γιος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που-

λος. Α θή να.
- Πλά των. Γορ γί ας. 483d, 484a, 484b. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κ. Κορ δά τος. Εκ δό σεις Ζαχα ρό που λος. Α θή να.
30 Πλά των. Κρί των 51e. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κ.Θ. Α ρα πό που λος. Εκ δό σεις Ζα χα ρό που λος. Α θή να.
31 Πλά των. Νό μοι. 688b, 714a, 715d, 716a. Με τά φρα ση-Σχό λια. Κων/νος Φί λιπ πας. Εκ δόσεις Πά πυ ρος. 

Α θή να 1975.
- Πλά των. Πρω τα γό ρας. 326d. Με τάφρα ση-Σχό λια. Α λέ ξαν δρος Γα λη νός. Εκ δό σεις Πά πυ ρος. Α θή να.
- Πλά των. Κρι τί ας. 121b Εκδόσεις Σι δέ ρης. Α θή να 1963.
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ται κα τά τον Πλά τω να να γί νο νται οι 

αλ λα γές στους νό μους, ό σο δύ σκο λο 

και αν εί ναι για τους άρ χοντες-η γέ τες 

αυ τό το έρ γο32.

Α πό ό λες αυ τές τις θέ σεις του, για 

την αυ θε ντί α σύ ντα ξης και ε φαρ μο γής 

των νό μων, ό σο και για τις αλ λα γές αυ-

τών, α πο δει κνύ ε ται ό τι ο Πλά των υ πήρ-

ξε ένας ε ξε λι κτι κός και «α νοι κτός», 

και ό χι έ νας «κλει στός» φι λό σο φος, 

ό πως θέ λει να πα ρου σιά σει αυ τόν ο 

σύγ χρο νος φι λό σο φος Καρ λ Πόπ περ, 

πα ρου σιάζο ντας ε πι λε κτι κά ο ρι σμέ νες 

α πό ψεις του μό νο α πό το έρ γο του η 

«Πο λι τεί α».

Γε γο νός εί ναι ό τι ο Πλά των υ πήρ-

ξε έ νας ε ξε λι κτι κός στις πο λι τι κές του 

από ψεις φι λό σο φος, διό τι σε κά θε ε πο-

χή η κυ ρί αρ χη συ νεί δη σή του ή ταν η 

σω τηρί α της πό λης και η ε νό τη τα της 

κοι νω νί ας33.

Αυ τή η ε ξε λι κτι κή πο ρεί α των σκέ-

ψε ών του με τα ξύ των πρω το βου λιών 

και της α πό λυ της πει θαρ χί ας στους 

νό μους, φά νη κε και στην πα ρα πά νω 

συ νο πτι κή έκθε ση των α πό ψε ών του 

α πό την έ ρευ νά του για το θέ μα αυ τό 

στο έρ γο του ο «Πολι τι κός» και στο 

ο ποί ο ναι μεν κα τα λή γει ο ρι στι κά στο 

συ μπέ ρα σμα της α πόλυ της ε φαρ μο γής 

των νό μων σε άρ χο ντες και α πλούς 

πο λί τες, πλην ό μως δεν παύ ει να εί ναι 

κα τα γε γραμ μέ νη με ι σχυ ρή ε πι χει ρη μα-

το λο γί α και η α ξί α των πρω το βου λιών 

εκ μέ ρους του ε πι στή μο να ε νά ρε του 

η γέ τη, ε φό σον πρό κει ται να ω φε λή-

σουν την κοι νω νί α.

Μί α πρω το βου λί α την ο ποί α δεί χνει 

να σέ βε ται και ο Α ρι στο τέ λης, ο ο ποί ος 

αν και υ πο στη ρί ζει και αυ τός την α πό λυ-

τη ε φαρ μο γή των νό μων, ει σά γει ό μως 

την αρ χή της ε πιει κεί ας για ε λά χι στες 

και ο ρι σμένες πε ρι πτώ σεις και για τις 

ο ποί ες βέ βαια το ε πιει κές εί ναι υπέρ-

τε ρον του δι καί ου, διό τι ο νό μος έ χει 

γε νι κές δια τά ξεις34.

Αρ χή της ε πιεί κειας, η ο ποί α έ χει 

και σή με ρα ε φαρ μο γή στην α πό δο ση 

32 Πλά των. Νό μοι. 770b, 790b, 875d, 935c. Με τά-
φρα ση-Σχό λια. Κων/νος Φί λιπ πας. Εκ δόσεις Πά πυ-
ρος. Α θή να 1975.

- Πλά των. Πο λι τεί α. 452c. Με τά φρα ση-Σχό λια. 
Κων/νος Δ.Γε ωρ γού λης. Εκ δό σεις Σιδέρης. Αθήνα 
1963.

33 Καρ λ Πόπ περ. Η Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι Ε χθροί 
της. Με τά φρα ση. Ειρή νη Πα πα δά κη. Τό μοι Ι-Ι Ι. Εκ δό-
σεις Δω δώ νη. Α θή να 1980-1982.
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της δικαιο σύ νης, ό πως ε ξα κο λου θεί να 

ι σχύ ει και η αρ χή της πρω το βου λί ας 

ε ντός ό μως των πλαι σί ων της πει θαρ χί-

ας στους νό μους και στους κα νό νες λει-

τουργί ας της ευ νο μού με νης κοι νω νί ας.

Έ τσι, σύμ φω να με τη στρα τιω τι κή 

α ντί λη ψη, ως πρω το βου λίες του η γέ τη 

θε ω ρού νται ε κεί νες οι πρά ξεις του οι 

ο ποί ες δεν κα θο ρί ζο νται α πό τους νό-

μους και τις δια τα γές, αλ λά α πορ ρέ ουν 

α πό το προς ε κτέ λε ση έρ γο του η γέ τη 

και εί ναι σύμ φω νες με το πνεύ μα των 

νό μων και των δια τα γών.

Η πρω το βου λί α καλ λιερ γεί ται ως α ρε-

τή στους η γέ τες, πλην ό μως α παι τεί ται 

α πό αυ τούς να έ χουν ε φευ ρε τι κό τη τα, 

προ βλε πτι κό τη τα και τόλμη, προ σό ντα 

α νά λο γα με αυ τά τα ο ποί α ο Πλά των 

πρε σβεύ ει για τον ε πι στή μονα και ε νά-

ρε το άρ χο ντα γι’ αυ τές τις πε ρι πτώ σεις 

της πρω το βου λί ας.

Α πε να ντί ας στην παι δεί α των στρα-

τιω τι κών η γε τών το νί ζε ται με έμ φα ση 

ό τι η α δρά νεια και η α πρα ξί α λό γω έλ-

λει ψης νό μων και δια τα γών δεν δι καιο-

λο γού νται για τον η γέ τη35.

Έ τσι, λοι πόν, σή με ρα, οποιοσ δή πο τε 

λει τουρ γός της πο λι τεί ας και ι διαί τε ρα οι 

η γέ τες αυ τής, καλού νται στα κα θή κο ντά 

τους να ε φαρ μό ζουν αυ τό το διώ νυ μο 

της αρ χής, α φε νός μεν της α πό λυ της πει-

θαρ χί ας προς στους ι σχύ ο ντας νόμους 

και α φε τέ ρου της α νά πτυ ξης πρω το βου-

λιών ε κεί που ο νό μος δεν προ βλέπε ται 

για κά ποιες πε ρι πτώ σεις, προ κει μέ νου η 

πο λι τεί α και γε νι κό τε ρα η κοι νω νί α να 

λει τουρ γεί ο μα λά, αρ μο νι κά και προ ο-

δευ τι κά, χω ρίς τρι βές, ε μπό δια και ο πι-

σθο δρο μή σεις.

Ό σον ό μως και αν εί ναι δια κρι τά 

τα ό ρια με τα ξύ της πει θαρ χί ας και της 

πρωτο βου λί ας, δεν παύ ει να ε μπε ριέ-

χουν α σά φεια, ώ στε ορ θά θα μπο ρού-

σαν να χαρα κτη ρι σθούν ως α ντι φα τι κές 

αρ χές και δι καί ως η α ξί α ε νός η γέ τη κρί-

νε ται σε αυ τές τις ο ρια κές θέ σεις, ό ταν 

ε νερ γεί ό χι προς ί διον ό φε λος, αλ λά 

προς ό φε λος της πό λης, ό πως ο Πλά των 

έ λε γε και, ως εξ αυ τού, η α πό φα ση του 

η γέ τη σε αυ τές τις πε ρι πτώ σεις α παι τεί 

ε πι στή μη και α ρε τές.

Τέ λος, ι διαί τε ρα α σχο λη θείς ο Πλά των 

με την πο λι τι κή φι λο σο φί α, ως κα τε ξο χήν 

ε πι στή μη της η γε σί ας, δεν παύ ει σε ό λα τα 

πα ρό μοια έργα του να το νί ζει με έμ φα ση 

για την αρ μο νι κή λει τουρ γί α της πό λης, 

α φε νός την α ξί α των ά ριστων νό μων, οι 

ο ποί οι πρέ πει να α πο βλέπουν στο κα λό 

και μό νο του κοι νω νι κού συ νό λου, και 

α φε τέ ρου την α ξί α της ε πι λο γής και ε κλο-

γής των κα τάλ λη λων ε πι στη μό νων και 

ε νά ρε των αρ χη γών, οι οποί οι να δια κα τέ-

χο νται α πό τη συ νεί δη ση και μό νο προ-

σφο ράς προς την κοι νωνί α και ό χι προς 

ε ξυ πη ρέ τη ση προ σω πι κών ω φε λειών και 

ε πι διώ ξε ων. Τό τε, λει τουρ γεί ο μα λό τε ρα 

το διώ νυ μο των αρ χών της πρω το βου λί ας 

και της πει θαρ χί ας στους νό μους.

 ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΕΙΣ

Α πό ό λη την πα ρα πά νω δια δρομή 

στις Πλα τω νι κές αρ χές η γε σί ας, τό σον 

α πό αυ τές του μέ τρου και της δια λεκτι-

κής, ό σο και α πό τις άλ λες της ε νό τη-

τας και της πει θαρ χί ας στους νό μους, 

δια φά νη κε κα θα ρά ό τι ό λες έ χουν ως 

μο να δι κό προ σα να το λι σμό την «ευ-

δαιμο νί α» των πο λι τών και του κοι νω-

34 Α ρι στο τέ λης. Η θι κά Νι κο μά χεια. 1137b10-40. Με τά φρα ση-Σχό λια. Αν δρέ ας Δαλέ ζιος. Εκ δό σεις Πά πυ-
ρος. Α θή να 1975.

35 Στρα τιω τι κό Εγ χει ρί διο Ε Ε 181-1. Αρ χές και Τέ χνη Διοί κη σης. Ι διό τη τες Η γε σί ας. Εκ δό σεις Γε νι κού Ε πι-
τελεί ου Στρα τού. Α θή να.
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νι κού συ νό λου, έ χο ντας ως κυ βερ νή τη αυ τής της πο ρεί ας τον ε πι στή μο να και 

ε νά ρε το η γέ τη, ο ο ποί ος με ξε χω ρι στή τέ χνη ε φαρ μό ζει τις α πο φά σεις του.

Σε αυ τό το ί διο Πλα τω νι κό πνεύ μα έ χουν δο μη θεί και οι σύγ χρο νες αρ χές και η 

τέ χνη η γε σί ας, τις ο ποί ες κα λεί ται να ε φαρ μό ζει και σή με ρα ε πι τυ χώς ο ε πι στή μων 

η γέ της, ο ο ποί ος πρέ πει να γνω ρί ζει το έρ γο του και τις δυ να τότη τες των πο λι τών 

προς εκ πλή ρω ση του έρ γου αυ τού, χά ριν της δι κής τους ευ ημε ρί ας.

Εί ναι ο ι κα νός ε κεί νος η γέ της, ο ο ποί ος με τέ χνη θα ορ γα νώ σει και θα κα-

τανεί μει κα ταλ λή λως το προς εκ πλή ρω ση έρ γο της πο λι τεί ας και ο ο ποί ος με 

ξεχω ρι στή δια λο γι κή ε πι τη δειό τη τα θα συ νερ γά ζε ται με τους πο λί τες, ώ στε με 

πνεύ μα ε νό τη τας, αισιο δο ξί ας και πει θαρ χί ας ό λοι να εργά ζο νται για το κα λό του 

κοι νω νι κού συ νό λου36.

Ε άν ό μως οι σύγ χρο νες αρ χές η γε σί ας, αν και προ ερ χό με νες με δια σκευ ή 

α πό στρα τιω τι κό εγ χει ρί διο, των ο ποί ων το πνεύ μα διέ πε ται α πό δυ να μι κό χα-

ρακτή ρα, εί ναι μέ σα στα ί δια πλαί σια της η θι κής των Πλα τω νι κών αρ χών, χά ριν 

του κα λού της κοι νω νί ας, δεν συμ βαί νει το ί διο με τις αρ χές του η γε μό να του 

Νί κο λο Μα κια βέ λι, οι ο ποί ες δια τυ πώ θη καν με α πο κλει στι κή ε πι δί ω ξη την προ-

σω πι κή ω φέ λεια του η γε μό να.

Α ξί ζει να α να φερ θούν ο ρι σμέ νες α πό αυ τές χά ριν του λό γου το α λη θές και για 

τις ο ποί ες ο Νί κο λο Μα κια βέ λι λέ ει:

Στο ζή τη μα ε άν ο η γε μό νας θέ λει να θε ω ρεί ται φι λεύ σπλα χνος και ό χι σκλη-

ρός, αν εί ναι κα λύ τε ρο να τον α γα πούν πα ρά να τον φο βού νται ή το α ντί θε το, η 

α πά ντη ση εί ναι ό τι θα ή θε λε και το έ να και το άλ λο, αλ λά ε πει δή εί ναι δύ σκο λο 

να συν δυα σθούν αυ τά μα ζί, εί ναι πο λύ πιο α σφα λές να τον φοβού νται πα ρά να 

36 Στρα τιω τι κό Εγ χει ρί διο Ε Ε 181-1. Αρ χές και Τέ χνη Διοί κη σης. Σε λί δες 68-93. Ε λεύ θε ρη Α πό δο ση. Εκ δό-
σεις Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού. Α θή να.

37 Νί κο λο Μα κιαβέ λι. Ο Η γε μό νας. Σε λί δες 61-63, 64. Με τά φρα ση Η λέ κτρα Αν δρε ά δη. Εκ δό σεις Κά κτος. 
Α θή να 1989.

Οι Μα κια βε λι κές αρ χές εί ναι προ σω ρι νές, δεν α ντέ χουν στο χρό νο και 

διαιρούν την κοι νω νί α, ε νώ οι Πλα τω νι κές ε ξε λίσ σουν, ε νώ νουν, 

εν δυ να μώ νουν και δια τη ρούν σε ευ ημε ρί α την κοι νω νί α.

τον α γα πούν, ό ταν πρό κει ται να στε ρη θεί το έ να α πό τα δύ ο.

Υ πάρ χουν δύ ο εί δη α γώ να: ο έ νας με τους νό μους, ο άλ λος με τη δύ να μη: ο πρώ τος 

ται ριά ζει στον άν θρω πο, ο δεύ τε ρος στα θη ρί α. Αλ λά ε πει δή ο πρώ τος πολ λές φο ρές 

δεν φθά νει, χρειά ζε ται να κα τα φύ γει κανείς στον δεύ τε ρο. Γι’ αυ τό έ νας η γε μό νας εί ναι 

α πα ραί τη το να ξέ ρει να χρη σι μο ποιεί και το θη ρί ο και τον άν θρω πο. Χρειά ζε ται να εί ναι 

α λε πού για να α να γνω ρί ζει τις πα γί δες και λιο ντά ρι για να τρο μά ζει τους λύ κους37.

Α πό τα δύ ο αυ τά πα ρα δείγ μα τα, αλ λά και α πό ό λους τους άλ λους κώδι κες 
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αρ χών τους ο ποί ους ο Νί κο λο Μα κια βέ λι ά φη σε στο ο μώ νυ μο σύγ γραμ μά 

του για τον η γε μό να, έ δει ξε κα θα ρά ό τι αυ τοί έ χουν μό νον ω φε λι μι στι κή 

ηθι κή, η ο ποί α α πο βλέ πει στο συμ φέ ρον και μό νο του η γε μό να. Ο σο και αν 

έ χουν κά ποιον πραγ μα τι κό χα ρα κτή ρα, εί ναι ε ντε λώς α ντί θε τες προς την η θι-

κή αυ τή των Πλα τω νι κών αρ χών, οι ο ποί ες ε φαρ μό ζο νται α πό τον ενά ρε το 

ε πι στή μο να η γέ τη και α πο βλέ πουν α πο κλει στι κά και μό νο στην ευ ημε ρί α 

του κοι νω νι κού συ νό λου.

Οι Μα κια βε λι κές αρ χές εί ναι προ σω ρι νές, δεν α ντέ χουν στο χρό νο και δι-

αιρούν την κοι νω νί α, ε νώ οι Πλα τω νι κές ε ξε λίσ σουν, ε νώ νουν, εν δυ να μώ νουν 

και δια τη ρούν σε ευ ημε ρί α την κοι νω νί α.

Οι διαν θρώ πι νες σχέ σεις δεν καλ λιερ γού νται στη Μα κια βε λι κή, αλ λά στην 

Πλα τω νι κή η θι κή των α ρε τών και της φι λί ας με τα ξύ των πο λι τών.

Οι αρ χές και η τέ χνη της η γε σί ας, ως κα τα στά λαγ μα της αν θρώ πι νης 

ε μπει ρίας, α πο τε λούν α πα ραί τη το και α να γκαί ο συ μπλή ρω μα της φύ-

σης των α ρε τών του η γέ τη, προ κει μέ νου να εί ναι α πο τε λε σμα τι κός στο 

έρ γο του επ’ ω φε λεί α της κοι νω νί ας.
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BEYOND THE 

CLOISTER

Το πιο ι σχυ ρό ερ γα λεί ο που κά θε στρα τιώ της με τα-

φέ ρει δεν εί ναι το ό πλο του, αλ λά το μυα λό του. Στις 

μέ ρες μας, κα θώς και στο μέλ λον, ό σο μπο ρού με να 

προ βλέ ψου με, οι γνώ σεις που έ χουν οι στρα τιώ τες 

σε ό λες τις βαθ μί δες εί ναι, κα τά πά σα πι θα νό τη τα, 

εξί σου ση μα ντι κές για την ε πι τυ χί α τους ό σο και το 

τι τους ε πι τρέ πει να κάνουν η φυ σι κή τους κα τά στα-

ση. Ο ρι σμέ να βα σι κά ζη τή μα τα που α παι τεί ται να 

α ντι με τω πί σει ο στρα τός των Η ΠΑ σε με τα βα τι κές 

πε ριό δους ως εκ τού του πρέ πει να εί ναι: πώς θα κα-

θο ρι στεί η κα λύ τε ρη στρα τιω τι κή εκ παί δευ ση των 

ε νό πλων δυ νά με ων των Η ΠΑ, και ποιοι εί ναι οι κα λύ-

τε ροι τρό ποι για να με ταδώ σει αυ τή την εκ παί δευ ση; 

Ποια πρέ πει να εί ναι η ι δα νι κή σχέ ση με τα ξύ στρα τιω-

τι κού τρό που ζω ής και της στρα τιω τι κής εκ παί δευ σης; 
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ΠΕ ΡΑ Α ΠΟ ΤΗΝ 

Α ΠΟ ΜΟ ΝΩ ΣΗ

Άρ θρο του Α με ρι κα νού Στρα τη γού 

David Howell Petraeus

στο πε ριο δι κό «The American Interest» 

με θέ μα τη συμ με το χή εν στό λων σε

Πανεπιστημια κά με τα πτυ χια κά τμήματα

ΜΕ ΤΑ ΦΡΑ ΣΗ - Α ΠΟ ΔΟ ΣΗ: Υ πλγος (ΔΒ) Βα σί λειος Ζάχος 

Πρό κει ται για έ να τε ρά στιο και πο λύ πλο κο θέ μα, στο ο ποί ο υ πει σέρ χο νται 

δια φο ρε τι κές δε ξιό τη τες σε δια φο ρε τι κά πε ρι βάλ λο ντα. Θέ λω να ε πι κε ντρωθώ ε δώ 

σε μί α μό νο πτυ χή του θέ μα τος αυ τού: Ω φε λού νται οι α ξιω μα τι κοί του στρα τού 

α πό την πα ρα κο λού θη ση ε νός με τα πτυ χια κού προ γράμ μα τος για πολί τες με τά 

την εκ παί δευ σή τους στο ε πάγ γελ μά τους σαν πο λε μι στές και κα τά τη διάρ κεια 

της πε ριό δου ό που η ε παγ γελ μα τι κή τους πο ρεί α τους ε πι τρέ πει να πε ρά σουν έ να 

ή δύ ο χρό νια «μα κριά α πό το στρα τό»; Η σύ ντο μη α πά ντηση εί ναι ναι (ση μειώ-

νο ντας πα ράλ λη λα ό τι θα πρέ πει, και πά λι, να εί μα στε πρωταρ χι κά συ γκε ντρω μέ-

νοι στο να εί μα στε α ντα γω νι στι κοί στις πο λε μι κές μας δε ξιό τη τες). Τα ο φέ λη της 

πο λι τι κής εκ παί δευ σης εί ναι ου σια στι κά, και ή μουν και πα ρα μέ νω έ νας έν θερ μος 

υ πο στη ρι κτής τέ τοιων δυ να το τή των για τους α ξιω μα τι κούς. Έ χω υ πο στη ρί ξει με 

σθέ νος το γε γονός ό τι ο στρα τός των Η.Π.Α. έ χει ξε κι νή σει την ε φαρ μο γή ε νός νέ-

ου προ γράμ μα τος το ο ποί ο ε πι τρέ πει σε με ρι κές ε κα το ντά δες α ξιω μα τι κούς α πό 

τους λεγό με νους βα σι κούς κλά δους -πε ζι κό, τε θω ρα κι σμέ να, πυ ρο βο λι κό και ού τω 

καθε ξής- να πα ρα κο λου θούν πο λι τι κά με τα πτυ χια κά προ γράμ μα τα κά θε χρό νο, 

με πλή ρη χρη μα το δό τη ση, και να μπο ρούν στη συ νέ χεια να ε πα νέλ θουν σε μια 
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τα κτι κή μο νά δα χω ρίς να χρειά ζε ται να 

κά νουν πρώ τα μια α κα δη μα ϊ κή περιο δεί α 

που «χρη σι μο ποιεί» τις ι κα νό τη τες που 

έ χουν πά ρει στη με τα πτυ χιακή σχο λή, 

ό πως συ νέ βαι νε στο πα ρελ θόν. 

Υ πάρ χουν του λά χι στον έ ξι λό γοι για 

τους ο ποί ους η πο λι τι κή με τα πτυ χια κή εκ-

παί δευ ση εί ναι πο λύ τι μη για τους α ξιω μα τι-

κούς μας. Το πρώ το και πιο ση μα ντι κό εί ναι 

ό τι η θη τεί α σε μί α με τα πτυ χια κή σχο λή 

βγά ζει τους α ξιω μα τι κούς α πό τα α νε κτά 

πνευ μα τι κά/δια νο η τι κά τους ό ρια. Τέ τοιες 

ε μπει ρί ες εί ναι κρί σι μης ση μα σί ας για την 

α νά πτυ ξη των ευέ λι κτων, προ σαρ μό σι μων, 

δη μιουρ γι κών στο χα στών που εί ναι τό σο 

ση μα ντι κοί για ερ γασί ες σε μέ ρη ό πως 

το Ι ράκ και το Αφ γα νι στάν. Η ι κα νό τη τα 

διε ξα γω γής πο λέμου πρέ πει α σφα λώς να 

πα ρα μεί νει ο πρω ταρ χι κός στό χος των 

στρα τιω τι κών ηγε τών. Ω στό σο, ό πως το 

νέ ο εγ χει ρί διο η γε σί ας του Στρα τού των 

Η ΠΑ ε ξη γεί, τα στε λέ χη μας πρέ πει να εί ναι 

ι κα νά για πε ρισ σό τε ρα α πό αυ τό. Πρέ πει 

να είναι «η γέ τες πε ντά θλου» -ά το μα που, 

με τα φο ρι κά μι λώ ντας, δεν εί ναι μό νο δρο-

μείς, αλ λά μπο ρούν να τα κά νουν ό λα. 

Χρεια ζό μα στε α ξιω μα τι κούς ά νε τους ό χι 

μό νο με ση μα ντι κές πο λε μι κές ε πι χει ρή-

σεις, αλ λά και με ε πι χει ρή σεις που το πο-

θε τού νται στο με σαί ο και το χα μη λό τε ρο 

ά κρο του φά σμα τος της σύγκρου σης. 

Αυ τός εί ναι ο λό γος που εί ναι τό σο ση-

μα ντι κό να οδηγηθούν οι α ξιω μα τι κοί, οι 

ο ποί οι θα εί ναι οι μελ λο ντι κοί διοι κη τές και 

η γέ τες μας, έ ξω α πό τα α νεκτά πνευ μα τι-

κά/ δια νο η τι κά τους ό ρια. Οι πε ρισ σό τε ροι 

α πό ε μάς στο στρατό ζούμε μια ζω ή, που 

θα μπο ρού σε να χα ρα κτη ρι στεί και με τα φο-

ρι κά ως «α σκητι κός βί ος» όπως συ νή θι ζε 

να την αποκαλεί  νας πα λιός προ ϊ στά με νός 

μου, ο Στρα τη γός Jack Galvin. Αυ τό που 

εν νο ού σε ο Στρα τη γός Galvin ή ταν ό τι οι 

στρα τιω τι κοί ζού με συ χνά μο να στι κά, κά τι 
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που πε ριο ρί ζει αυ τό που βιώ νου με α πό 

πρώ το χέρι. Ταυ τό χρο να, ερ γα ζό μα στε 

και με λε τά με σκλη ρά, κά τι το ο ποί ο 

τεί νει να μας κά νει να α γνο ού με τι χά-

νου με. Αρ κε τά συ χνά δεν κά νου με μια 

παύ ση για να κοι τά ξου με πιο πέρα, ε πει-

δή δεν έ χου με τον χρό νο. Ό ταν ή μουν 

βο η θός του, ως λο χα γός, ο Στρα τη γός 

Galvin συ χνά με προ έ τρε πε να σηκώ νω 

το βλέμ μα μου, για να κοι τά ξω πέ ρα 

α πό το μέ γι στο βε λη νε κές ε νός τυ φεκί-

ου M-16. Ή ταν ο λό γος που φοί τη σα 

σε με ταπτυ χια κή σχο λή και του εί μαι 

ευ γνώ μων α πό τό τε. 

Φυ σι κά, οι α ξιω μα τι κοί μπο ρούν να 

πά νε -και ό ντως πά νε- έ ξω α πό τα «μο-

να στή ρια» τους και να με τα φέ ρουν τις 

γνώ σεις τους στις νε ό τε ρες γε νιές για να 

διευ ρύ νουν το μυα λό και τη φα ντα σί α 

τους χω ρίς να πη γαί νουν σε πολι τι κές 

με τα πτυ χια κές σχο λές. Φέρ νου με προ-

βο κά το ρες ο μι λη τές σε σχο λεί α ε πι χει-

ρή σε ων και ε πι τε λεί ου. Α να πτύσ σου με 

φι λό δο ξα προ γράμ μα τα για την τό νω ση 

της σκέ ψης των α ξιω μα τι κών μας. Δη-

μο σιεύ ου με προ κλη τι κά, και μερι κές 

φο ρές κρι τι κά άρ θρα στα στρα τιω τι κά 

πε ριο δι κά μας και πα ρέ χου με εργα σί ες 

κα τάλ λη λα σχε δια σμέ νες για να διευ ρύ-

νου με τους πνευ μα τι κούς ορί ζο ντες των 

α ξιω μα τι κών μας.

Σε τε λι κή α νά λυ ση, ω στό σο, ε λά χι-

στες α πό τις ε μπει ρί ες που μπο ρού με να 

παρά σχου με στις στρα τιω τι κές μας κοι-

νό τη τες εί ναι τό σο το νω τι κές δια νο ητι κά 

ή προ κλη τι κές ό σο έ νας χρό νος ή δύ ο 

σε μια πο λι τι κή με τα πτυ χια κή σχολή. Ο 

λό γος εί ναι αρ κε τά α πλός: Ό ταν έ νας 

α ξιω μα τι κός α φή νει μια διά λε ξη ή μια 

αί θου σα σε μι να ρί ων σε έ να στρα τιω τι κό 

πε ρι βάλ λον, αυ τός ή αυ τή ε πι στρέ φει 

στο γνω στό «μο να στή ρι» και τη σκλη ρή 

ερ γα σί α. Ό ταν ο εν λό γω α ξιω μα τι κός 

α φή νει μια διά λε ξη ή μια αί θου σα σε μι-

να ρί ων σε μια πο λιτι κή με τα πτυ χια κή 

σχο λή, αυ τός ή αυ τή ζει μια ε μπει ρί α 

πέ ρα α πό το «μο ναστη ρια κό βί ο». Ό πως 

α κρι βώς ο κα λύ τε ρος τρό πος για να 

μά θεις μια ξέ νη γλώσ σα εί ναι να ζή σεις 

στον πο λι τι σμό ό που η γλώσ σα ο μι λεί-

ται, ο κα λύ τε ρος τρό πος για να μά θεις 

για άλ λες κο σμο θε ω ρί ες εί ναι να πάς και 

να ζή σεις σε έ ναν άλ λο κό σμο. 

Ο δεύ τε ρος λό γος για τον ο ποί ο η 

πο λι τι κή με τα πτυ χια κή σχο λή εί ναι τό σο 

ευερ γε τι κή για τους εν στό λους πη γά ζει 

α πευ θεί ας α πό το ό τι ζουν ε κτός της 

«σκή της». Μέ σω της εν λό γω εκ παί δευ-

σης τα στε λέ χη μας συ χνά εκ πλήσ σονται 

α να κα λύ πτο ντας πό σο δια φο ρε τι κές και 

α πο κλί νου σες μπο ρεί να εί ναι οι α πό-

ψεις. Ε μείς α πλώς νο μί ζα με ό τι ξέ ρα με 

το πε ρί γραμ μα της συ ζή τη σης για έ να 

συ γκε κρι μέ νο θέ μα. Α να κα λύ πτου με 

ό χι μό νο ό τι με ρι κοί πο λύ έ ξυπνοι άν-

θρω ποι βλέ πουν τον κό σμο πο λύ δια φο-

ρε τι κά α πό ό,τι ε μείς, αλ λά και ό τι τον 

βλέ πουν πο λύ δια φο ρε τι κά ο έ νας α πό 

τον άλ λον. Συ ζη τή σεις, που φαντα ζό μα-

σταν ό τι εί χαν δύ ο ό ψεις α πο δεί χτη καν 

ό τι ή ταν τριών, τεσ σά ρων ή πε ρισ σο τέ-

ρων ό ψε ων. 

Αυ τή εί ναι μια πο λύ τι μη ε μπει ρί α 

για ό σους α πό ε μάς τους εν στόλους θα 

ερ γα στούν και θα ζή σουν σε άλ λους πο-

λι τι σμούς στο ε ξω τε ρι κό. Αν το φά σμα 

των α πό ψε ων που υ πάρ χουν στη χώ ρα 

μας εί ναι με γα λύ τε ρο α πό ό,τι υ πο θέ-

τα με, αυ τό μό νο μπο ρεί να βο η θή σει 

την προ ε τοι μα σί α α ξιω μα τι κών για έ να 

α κό μη ευ ρύ τε ρο φά σμα πέ ρα α πό τα 

σύ νο ρά μας. Α ξί ζει ε πί σης να ση μειω θεί 

ό τι η σει ρά των ξέ νων φοι τη τών στα πο-

λι τι κά με τα πτυ χια κά προ γράμ ματα εί ναι 

πο λύ με γα λύ τε ρη α πό αυ τή των στρα-

τιω τι κών εκ παι δευ τι κών ι δρυμά των μας, 
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α κό μη με γα λύ τε ρη α πό αυτή των σχε τι-

κά δια φο ρο ποι η μέ νων (για στρα τιω τι κή 

εκ παί δευ ση) μα θη τι κών πλη θυ σμών στο 

National Defense University στο Φορ τ 

Leslie McNair στην Ουά σι γκτον, DC, 

στη Ναυ τι κή Με τα πτυ χια κή Σχο λή στο 

Monterey της Κα λι φόρ νια ή κά ποιο α πό 

τα άλ λα. Αυ τό εί ναι άλ λο έ να συν. 

Τί πο τα α πό αυ τά δεν έ χει σκο πό να 

υ πο νο ή σει ό τι ό λοι οι έν στο λοι βλέ πουν 

τα πράγ μα τα ο μοιό μορ φα. Αλ λά μάλ-

λον ό ντως τεί νου με να εί μα στε λι γό τε ρο 

δια φο ρο ποι η μέ νοι στον τρό πο σκέ ψης 

μας σε σχέ ση με τα πε ρισ σό τε ρα πα νε-

πιστη μια κά συ γκρο τή μα τα. Ε ξάλ λου, 

στο στρα τό, η ο μα δι κή ερ γα σί α δεν εί-

ναι μό νο μια α ρε τή, εί ναι προ ϋ πό θε ση 

ζω ής και θα νά του για την ε πι τυ χί α. Εί ναι 

φυ σι κό, λοι πόν, ό τι η ε μπι στο σύ νη που 

πρέ πει να έ χουν οι στρα τιώ τες ο έ νας 

στον άλ λον πε ριο ρί ζει κά πως τα ό ρια της 

δια φω νί ας. Αυ τό δεν ισχύει σε έ να πα νε-

πι στη μια κό συ γκρό τη μα. Η α κα δη μα ϊ κή 

κοι νό τη τα στην κα λύ τε ρή της στιγ μή 

ω θεί την έ ρευ να ό σο πε ρισ σό τε ρο μπο-

ρεί, α νε ξάρ τη τα α πό τις δια φω νί ες που 

μπο ρεί να προ κύ ψουν. Ό ντας μέ ρος 

μιας δια πλα τυ σμέ νης φι λο σοφί ας α να-

κα λύ ψε ων μπο ρεί να εί ναι μια το νω τι κή, 

προ κλη τι κή ε μπει ρί α για ε κεί νους α πό 

ε μάς που συμ με τεί χαν στο West Point, 

το ο ποί ο νιώ σα με α ντι προ σω πευτι κό 

150 χρό νων πα ρά δο σης α πρό σκο πτης 

α πό την πρό ο δο. Φυ σι κά, το West Point 

έ χει αλλά ξει πά ρα πο λύ ό λα αυ τά τα χρό-

νια και εί ναι έ νας πραγ μα τι κός ε θνι κός 

θησαυ ρός, αλ λά, πα ρά την ποι κι λί α των 

εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των και τις 

εμπει ρί ες που προ σφέ ρει, δεν εί ναι έ νας 

θε σμός που βά ζει τη δη μιουρ γι κό τητα, 

την α το μι κό τη τα και την α να κά λυ ψη πριν 

α πό ο τι δή πο τε άλ λο. 

Μια τρί τη αι τί α του για τί έ να πο λι τι-

κό με τα πτυ χια κό πρό γραμ μα εί ναι κα λό 

για τους α ξιω μα τι κούς μας εί ναι ό τι, 

α νά λο γα με το πρό γραμ μα, η με λέ τη 

πα ρέ χει έ να α ξιό λο γο γε νι κό πνευ μα τι-

κό κε φά λαιο και, συ χνά, πα ρέ χει ει δι κές 

δε ξιό τη τες και γνώ σεις τις ο ποί ες έ νας 

α ξιω μα τικός μπο ρεί να χρη σι μο ποι ή σει 

κα τά τη διάρ κεια της κα ριέ ρας του. 

Λέ γε ται ό τι η με λέ τη της ι στο ρί ας, 

ή της κυ βέρ νη σης και της πο λι τι κής, ή 

άλλων κοι νω νι κών και αν θρω πι στι κών 

ε πι στη μών μπο ρούν να μας βο η θή σουν 

να θέ σου με τις σω στές ε ρω τή σεις, αλ λά 

δεν μπο ρεί να μας δώ σει συ γκε κρι μέ νες 

α πα ντή σεις στις σύγ χρο νες προ κλή σεις. 

Σί γου ρα, μί α τυ πι κή με τα πτυ χια κή ε μπει-

ρί α, κυ ρί ως μια διε πι στη μο νι κή, ό πως 

ε κείνη που πα ρέ χε ται στο Woodrow 

Wilson School του Princeton ή SAIS στο 

Johns Hopkins ή στο Harvard Kennedy 

School, μας βο η θά να θέ σουμε τις σω-

στές ε ρω τή σεις. Ω στό σο, σε πολ λές 

πε ρι πτώ σεις, η με τα πτυ χια κή σχο λή 

πα ρέ χει ε πί σης πραγ μα τι κές δε ξιό τη τες, 

γνώ σεις και ε μπει ρί α με τις οποί ες μπο-

ρεί κά ποιος να δώ σει α πα ντή σεις στα 

ε ρω τή μα τα αυ τά. Μπο ρώ να δώ σω πα-

ρα δείγ μα τα α πό τη δι κή μου ε μπει ρί α. 

Ό ταν για πρώ τη φο ρά πή γα στο Ι ράκ 

το 2003, οι συ νά δελ φοί μου και εγώ 

ε πα νει λημ μέ να χαι ρε τι στή κα με α πό 

Ι ρα κι νούς, στην προ κει μέ νη πε ρί πτωση, 

στη Μο σού λη, οι ο ποί οι μας είπαν κα τά 

τη διάρ κεια της συ νο μι λί ας: «Μας α ρέ σει 

η δη μο κρα τί α! ... Τι εί ναι αυ τό; «ε γώ θυ-

μά μαι ι διαί τε ρα με τά α πό μια ε παρ χια κή 

σύ νο δο του Συμ βου λί ου να με τρα βά ει 

στην ά κρη έ νας Ι ρα κι νός καθη γη τής 

ε πι χει ρή σε ων α πό την Μο σού λη του Πα-

νε πι στη μί ου ο ο ποί ος προ ειδο ποί η σε: 

«Ξέ ρεις, γε νι κά, αυ τή η ι δέ α των ε λεύ-

θε ρων α γο ρών φο βί ζει ο ρι σμένα α πό 

αυ τά τα ά το μα». Δεν ε ξε πλά γην, διότι 
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ως κά το χος του δι δα κτο ρι κού Διε θνών 

σχέ σε ων και Οι κο νο μι κών του Princeton 

(και αρ γότε ρα σαν βο η θός κα θη γη τής 

στο Γουέ στ Πό ι ντ), ή μουν ε νή με ρος της 

ά νι σης κατα νο μής των φι λε λεύ θε ρων 

ι δε ών. Και δεν βρισκόμουν απόλυτα σε 

α διέ ξο δο για τις α πα ντή σεις, ε πει δή βρή-

κα τον ε αυ τό μου να α να κα λεί έν νοιες 

α πό την πο λι τι κή φι λο σο φί α και α πό 

μα θή μα τα διοί κη σης. Ή ξε ρα πώς να με-

τα βι βά σω βα σι κές ι δέ ες για τον κα νό να 

της πλειο ψη φί ας και των δι καιω μά των 

των μειονο τή των σχε τι κά με την ά σκη-

ση των θε με λιω δών ε λευ θε ριών και την 

α νά γκη για ό ρια ώ στε να α πο φευ χθεί 

πα ρα βί α ση των δι καιω μά των των άλ λων 

και σχετι κά με τις α ρε τές της οι κο νο μί ας 

που βα σί ζο νται στην α γο ρά.

Βα σι κές έν νοιες α πό τις Αρχές των 

Οικονομικών με βο ή θη σαν αρ κε τά. Αν 

δεν θυ μό μουν, για πα ρά δειγ μα, ό τι αν 

ει σά γουμε χρή μα τα σε μια οι κο νο μί α 

χω ρίς να αυ ξή σου με το ύ ψος των ε μπο-

ρευ μά των στην α γο ρά δεν γί νε ται τί πο τα 

πε ρισ σό τε ρο α πό την πα ραγω γή του πλη-

θω ρι σμού, η πρώ ι μη προ σπά θειά μας να 

κα τα βάλ λο νται οι μι σθοί α πό την ι ρα κι νή 

κυ βέρ νη ση θα ή ταν χωρίς αποτέλεσμα. 

Δεν θα εί χα με α νοί ξει εκ νέ ου τα σύ νο ρα 

για το ε μπό ριο με τη Συ ρί α ό σο νω ρίς το 

κά να με. Εν τω μεταξύ, ε ξα σφα λί σα με, με 

το νέ ο ά νοιγ μα των συ νό ρων, να τη ρού-

νται ό λα τα ψη φίσμα τα του Συμ βου λί ου 

Α σφα λεί ας των Η νω μέ νων Ε θνών που 

διέ πουν τις συ ναλλα γές με το Ι ράκ χά ρη 

σε ο ρι σμέ νους α πό τους 28 με γά λους δι-

κη γό ρους ε πι χειρή σε ων που εί χα με μα ζί 

μας και σε μια α μυ δρή α νά μνη ση των 

διε θνών νο μι κών εν νοιών που έ μει ναν 

εμ φυ τευ μέ να κά που στο μυα λό μου α πό 

έ να μά θη μα στη με τα πτυ χια κή σχο λή 

(και, στην πα ρού σα υ πό θε ση, και α πό έ να 

διά στη μα πα ρουσί ας στο Ε πι τε λεί ο). 
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Επιπλέον, ή ταν σα φές για μέ να, α πό 

τις πρώ τες μέ ρες στη Μο σούλη, ό τι 

έ πρε πε να πα ρά σχου με κά ποιες βα-

σι κές ο δη γί ες σχε τι κά με τις έν νοιες 

που ε μείς θε ω ρού με δε δο μέ νες στις 

Η νω μέ νες Πο λι τεί ες, στο ε θνι κό μας 

«μο να στή ρι». Γι‘ αυ τό και φέ ρα με στο 

Ι ράκ, για αρ κε τούς μή νες το κα λο καί ρι 

του 2003, τους Συ νταγ μα τάρ χες Mike 

Meese και Rich Lacquement, δύ ο δι-

δα κτο ρι κούς α πό το Woodrow Wilson 

School, για να βο η θή σουν το νέ ο ε παρ-

χια κό συμ βού λιο στη δη μιουρ γί α μι-

κρών ε πιχει ρη σια κών προ γραμ μά των, 

να συ γκε ντρώ σουν προ σφο ρές ε πεν-

δύ σε ων και ού τω κα θε ξής, μέ χρι οι 

τυ πι κές πρω το βου λί ες της USAID και 

της Προ σω ρι νής Αρ χής του Συ να σπι-

σμού (CPA), ό πως το πρό γραμ μα της 

δη μο κρα τί ας του Research Triangle 

Institute, μπορέσουν να κα θο ρι στούν. 

Αυ τοί οι δύ ο α ξιω μα τι κοί ε νώ θη καν με 

το Συ νταγ μα τάρχη Ike Wilson, Διευ θυ-

ντή Σχε δί ων της Με ραρ χί ας. Ο Συ νταγ-

μα τάρ χης Wilson ε πέ δει ξε ι κα νό τη τες 

η γε σί ας “πε ντάθλου” ό σον α φο ρά την 

προ σαρ μο γή του πο λυε τούς χάρ τη πο-

ρεί ας της Βο σνί ας για το Βό ρειο Ι ράκ 

και δη μιούρ γη σε μί α σει ρά συ ντο νι-

σμέ νων κι νή σε ων για το βό ρειο Ι ράκ 

σχε τι κά γρή γο ρα με τά α πό την ά φι ξή 

μας ε κεί. Και υ πάρ χουν πολλές άλ λες 

ι στο ρί ες για το πώς τα με τα πτυ χια κά 

προ γράμ μα τα βο ή θη σαν αρ κε τούς 

α πό ε μάς σχε τι κά, για πα ρά δειγ μα, με 

την α ξί α της γνώ σης που οι α ξιωμα τι-

κοί α πό κτη σαν με το να γρά φουν για 

πα λιές ε πι χει ρή σεις ε ξε γέρ σε ων, ιδί ως 

σχε τι κά με τα δι δάγ μα τα α πό το Βιετ-

νάμ και την Κεντρι κή Α με ρι κή. 
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Έ να τέ ταρ το ό φε λος α πό την α πο-

φοί τη ση α πό μί α με τα πτυ χια κή σχο λή 

εί ναι ό τι βο η θά τους α ξιω μα τι κούς μας 

να α να πτύ ξουν και να ε ξει δικεύ σουν 

τις ι κα νό τη τές τους στην ε πι κοι νω νί α. 

Κα θώς οι α ξιω μα τι κοί προ οδεύ ουν, η 

ι κα νό τη τά τους να ε πι κοι νω νούν ου σια-

στι κά, προ φο ρι κώς και γρα πτώς, α πο κτά 

αυ ξη μέ νη ση μα σί α. Το να εκ φρά ζο νται 

με σα φή νεια, συ ντο μί α και α πο τε λε σμα-

τι κότητα έ χει με γά λη ση μα σί α για τους 

η γέ τες ό λων των ει δών, και αυ ξά νε ται σε 

ση μα σί α με την αρ χαιό τη τα. Πράγ μα τι, 

αν υ πάρ χει έ νας το μέ ας στον ο ποί ο οι 

μα θη τές των ε παγ γελ μα τι κών στρα τιω τι-

κών εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των μας 

μάλ λον πρέ πει να βελ τιω θούν, εί ναι αυ-

τός του γρα πτού λό γου. Αυ τή εί ναι και 

μια α νη συ χί α έ ξω α πό τον στρα τό. Αρ κε-

τά πο λι τι κά με τα πτυχια κά προ γράμ μα τα 

πα ρέ χουν τώ ρα κα θη γη τές γρα πτού 

λό γου και πρώ ην συ ντά κτες πε ριο δι κών 

ή ε φη με ρί δων για να βαθ μο λο γούν τα 

έγ γρα φα σχε τι κά με τη γραμ μα τι κή και 

την α πο τε λε σμα τι κό τη τά τους στην πα-

ρου σί α ση, ε κτός από το βαθ μό ε πί της 

ου σί ας του δο κι μί ου. 

Πέ μπτον και σε με γά λο βαθ μό σχε-

τι κό, η με τα πτυ χια κή σχο λή βο η θά α να-

πό φευκτα τους α με ρι κα νι κούς α ξιω μα-

τι κούς να βελ τιώ σουν το ε πί πε δο της 

κρι τικής τους σκέ ψης. Αυ τό, φυ σι κά, 

δεν εί ναι α πο τέ λε σμα μό νο των ει δι κών 

μα θη μάτων που σχε διά στη καν για την 

α νά πτυ ξη της έ ρευ νας και των ι κα νο τή-

των α νάλυ σης. Οι μα θη τές μα θαί νουν 

ό χι μό νο α πό τα βι βλί α και τους κα θη-

γη τές, αλ λά μα θαί νουν και ο έ νας α πό 

τον άλ λον. Ο προ βλη μα τι σμός και οι 

συ ζη τή σεις μέ σα σε αί θου σες σε μι να-

ρί ων και σε κά θε κυ λι κεί ο, κα φε τέ ρια 

και στέ κι είναι πο λύ τι μες σε ό λους τους 

φοι τη τές. Αυ τός εί ναι και ο λό γος που η 

πνευ ματι κή α νά πτυ ξη των α ξιω μα τι κών 

μας εί ναι κα λύ τε ρη στα με τα πτυ χια κά 

προ γράμ μα τα τα ο ποί α δεν έ χουν πά ρα 

πολ λά μέ λη των ε νό πλων δυ νά με ων, έτσι 

ώ στε ό σοι στρα τιω τι κοί συμ με τέ χουν να 

μην μπο ρούν να κρυ φτούν πί σω από 

άλ λους δι κούς τους. Οι α ξιω μα τι κοί θα 

πρέ πει να έ χουν συ νέ χεια προ κλήσεις, 

και θα πρέ πει να α να πτύσ σουν δι κά τους 

πνευ μα τι κά ε πι χει ρή μα τα και θέ σεις. 

Α πό δι κή μου ε μπει ρί α, βρή κα ως 

πιο πο λύ τι μες κα τα στά σεις ε κείνες στις 

ο ποί ες ε ξαι ρε τι κά έ ξυ πνοι πρε σβύ τε ροι 

κα θη γη τές είχαν α πόψεις που διέ φε ραν 

ου σιω δώς α πό τη δι κή μου. Α νέ πτυ ξα 

μια ι διαί τε ρη φιλί α με έ ναν τέ τοιο κα θη-

γη τή στο Princeton, -έ ναν α πό τους κο-

ρυ φαί ους ε πι στή μο νες διε θνούς δι καί ου 

της χώ ρας ε κεί νη την ε πο χή- α κό μα κι 

αν πραγ μα τι κά βλέ παμε τον κό σμο α πό 

δια φο ρε τι κές ο πτι κές γω νί ες. Στο τέ λος, 

α πο φα σί σα με ό τι δεν δια φω νή σα με πο-

τέ ε πί της ου σί ας. 

Έ τυ χε να έχω μια σει ρά μα θη μά των 

μα ζί του, ό ταν οι Η νω μέ νες Πο λι τεί ες 

εισέ βα λαν στο νη σί της Γρε νά δας το 

1983. Ο ρι σμέ νοι α πό ε σάς θα θυ μού-

νται ότι η νο μι κή βά ση για την εν λό γω 

ε νέρ γεια δεν ή ταν η πλέ ον ι σχυ ρή για 

να δικαιο λο γή σει πο τέ την α με ρι κα νι-

κή στρα τιω τι κή ε πι χεί ρη ση. Πράγ μα τι, 

αρ γό τε ρα προ έ κυ ψε ό τι οι α ξιω μα τού-

χοι των Η ΠΑ εί χαν πραγ μα τι κά γρά-

ψει την αί τη ση για την α με ρι κα νι κή 

πα ρέμ βα ση, και ό χι ό τι ο Ορ γα νι σμός 

της Α να τολι κής Κα ρα ϊ βι κής υ πέ βα λε 

αί τη ση προς τις Η νω μέ νες Πο λι τεί ες 

για να πα ρέμβει σε βά ρος ε νός α πό 

τα κρά τη μέ λη τους. Η πρά ξη αυ τή (η 

ει σβο λή) δε στη ρι ζό ταν απόλυτα στις 

πα ρα δο σιακές νόρ μες που σχε τί ζο νται 

με την έν νοια του δί καιου πο λέ μου. 

Παρό λα αυτά, έ γρα ψα μί α έκ θε ση γι’ 
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αυ τόν τον κα θη γη τή με τί τλο «Η Ει σβο-

λή της Γρε νάδα: πα ρά νο μη, α νή θι κη, 

και σω στή». Ή ταν πο λύ δια σκε δα στι κό 

το γρά ψι μο, και αρκε τά α ξιο πρε πές για 

να κερ δί σω έ να «Α», πα ρό λο που ή ξε-

ρα ό τι ο κα θη γη τής δεν συμ με ρί ζε ται 

το συ μπέ ρα σμά μου. 

O έ κτος τρό πος που η με τα πτυ χια κή 

σχο λή πα ρά γει κα λύ τε ρους α ξιω μα τι-

κούς του στρα τού εί ναι ό τι συ νή θως 

με τα δίδει σε κά ποιο βαθ μό την πνευ μα-

τι κή τα πει νό τη τα -ό χι κι άσχημο προ σόν 

γι’ αυ τούς που μπο ρεί να χρε ω θούν 

στο μέλ λον με κά ποια πο λύ βα ρύ τε ρη 

ευ θύνη. Βρή κα βέ βαια τη δι κή μου ε μπει-

ρί α στο με τα πτυ χια κό πρό γραμ μα να 

εί ναι αρ κε τά τα πει νω τι κή κα τά και ρούς, 

αρ χί ζο ντας α πό το “D” που πή ρα στην 

πρώ τη ε ξέ τα σή μου στη μι κρο-οι κο νο μι-

κή. Αυ τό με ε ξέ πλη ξε ει λι κρι νά, ε πει δή 

πήγα στη με τα πτυ χια κή σχο λή με τά 

α πό έ να χρό νο στο Σχο λεί ο Διοί κη σης 

του Στρα τού και Γε νι κού Ε πι τε λεί ου, 

στη διάρ κεια του ο ποί ου κέρ δι σα το 

λε γό μενο «λευ κό χαρ το φύ λα κα.» Ξε-

χώ ρι σα ως ο πρώ τος στην τά ξη μου 

μεταξύ χιλίων ή παρα πά νω φοι τη τών, 

και έ τσι όταν μπή κα στο με τα πτυ χια κό 

πρό γραμ μα πί στευα πως ή μουν έ νας 

αρ κε τά κα λός συμ φοι τη τής. Οι ε ξε τά-

σεις ΟΙ ΚΟ γρή γο ρα συ νο δεύ τη καν με 

έ να σχό λιο α πό τον κα θη γη τή Richard 

Ullman, ο ο ποί ος ή ταν και ο εκ δό της 

του πε ριο δι κού «Ε ξω τε ρι κή Πολι τι κή» 

ε κεί νη τη χρο νι κή στιγ μή και τε λι κά έ γι-

νε ο σύμ βου λος της δια τριβής μου, για 

έ να θέ μα που έ γρα ψα γι‘ αυ τόν: «ν και 

αυ τό το θέ μα εί ναι αρ κε τά κα λο γραμ μέ νο 

και έ χει κά ποια ου σί α, εί ναι αρ κε τά α πλο ϊ-

κό», πα ρα τή ρη σε, «και έ χω μεί νει με την 

αί σθη ση ό τι το σύ νο λο εί ναι μι κρό τε ρο 

α πό το ά θροι σμα των με ρών».

Τε λι κά τα πή γα πο λύ κα λά στο σε μι-

νά ριο του κα θη γη τή Ullman και μά λι στα 

πή ρα κι έ να “Α” στην τε λι κή ε ξέ τα ση 

για την μι κρο οι κο νο μί α, αλ λά εν πάσει 

περιπτώσει η με τα πτυ χια κή σχο λή έ χει 

μια ι κανό τη τα να σε κά νει λι γό τε ρο α λα-

ζό να, και βρή κα την ε μπει ρί α αρ κε τά σω-

τή ρια. Με άλ λα λό για, η με τα πτυ χια κή 

σχο λή ε ξα να γκά ζει έ να ά το μο να ε πα να-

προσδιο ρί σει προς τα πά νω τον α το μι κό 

πή χη του ε πι πέ δου της α ρι στεί ας. Αυ τή 

εί ναι μί α πο λύ υ γι ής ε μπει ρί α, τό σο πο-

λύ έ τσι ώ στε τη συ στή νω ι διαί τε ρα σε 

ό λους τους νέ ους λο χα γούς οι ο ποί οι πι-

στεύ ουν, σε ό ποιο βαθ μό, ό τι εί ναι από 

το «σω στό υ λι κό». Φυ σι κά, τη συ στήνω 

και σε α ε ρο πό ρους, σε ό λους τους βαθ-

μούς και τις υ πη ρε σί ες, και θα πρέπει να 

γί νε ται σχε δόν ανεπιφύλακτα. 

Η αποστολή των Α με ρι κα νών α ξιω-

μα τι κών σε με τα πτυ χια κά προ γράμ μα-

τα ω φε λεί ε πί σης και τη χώ ρα μας γε νι-

κό τε ρα, συμ βάλ λο ντας στη γε φύ ρω ση 

του χά σμα τος με τα ξύ των εν στό λων και 

ε κεί νων οι ο ποί οι έ χουν μι κρή ε πα φή 

με το στρα τό. Η α λή θεια εί ναι ό τι, ό πως 

α κρι βώς ο στρα τός έ χει α να πτύ ξει κα τά 

τη διάρ κεια των ε τών ο ρισμέ να στε ρε ό-

τυ πα για τους πα νε πι στη μια κούς, τους 

δη μο σιο γρά φους και άλ λους πο λί τες, 

έ τσι και οι ο μά δες αυ τές με τη σει ρά 

τους δια τη ρούν ο ρι σμέ να στε ρε ό τυ πα 

σχε τι κά με το στρα τό. Εί ναι ση μα ντι κό 

ό τι ε μείς στο στρα τό κα τα νο ού με αυ-

τούς που υπη ρε τού με-τον α με ρι κα νι κό 

λα ό-και εί ναι ε ξί σου ση μα ντι κό οι πο λί-

τες μας να κα τα νο ούν αυ τούς με τη στο-

λή που έ χουν ση κώ σει το χέ ρι τους και 

έ χουν ορκι στεί να υ πο στη ρί ξουν και να 

υ πε ρα σπί σουν το Σύ νταγ μα των Η νω-

μέ νων Πολι τειών ε να ντί ον ό λων των 

ε χθρών: αλ λο δα πών και εγ χω ρίων. 

Αυ τός εί ναι έ νας σο βα ρός λό γος 

που ή μουν πρό θυ μος να μι λή σω σε 
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μια σει ρά α πό πα νε πι στη μιου πό λεις 

στις πε ρι η γή σεις μου στο Ι ράκ. Η δι κή 

μου ε μπειρί α πα ρου σιά ζει μια γέ φυ ρα 

με τα ξύ των δύ ο κό σμων του στρα τού 

και της α καδη μί ας. Σχε διά ζω να κά νω 

πα ρό μοια τα ξί δια και πά λι, μό λις η 

πα ρού σα πε ριοδεί α μου τε λειώ σει. Και 

ε πί σης σκο πεύ ω να μι λά ω συ χνά με 

τους νέ ους και μικρό τε ρους συ να δέλ-

φους μου, ό πως ο Στρα τη γός Galvin 

μι λού σε με ε κεί νους της γενιάς μου, 

με έ να πα ρό μοιο μή νυ μα. Το μέλ λον 

του α με ρι κα νι κού στρα τού απαι τεί να 

εί μα στε α ντα γω νι στι κοί πο λε μι στές, αλ-

λά δεν μπο ρού με να εί μαστε α ντα γω νι-

στι κοί πο λε μι στές πα ρά μό νο αν ε κτός 

α πό ε πι θε τι κοί και σω ματι κά αν θε κτι-

κοί εί μα στε α ντί στοι χα έ ξυ πνοι και 

δια νο η τι κά ι σχυ ροί. Θα κα τα φέ ρου με 

να φτά σου με σε αυ τόν τον στό χο ό χι 

α πλώς πα ρα τη ρώ ντας τις διαφο ρές με-

τα ξύ του στρα τιω τι κού και πο λι τι κού 

α κα δη μα ϊ κού κό σμου, αλ λά βιώ νο ντάς 

τες α πό πρώ το χέ ρι. 
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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 1985 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%.


