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Ευχαριστίες 

 

 Η εργασία αυτή ουδέποτε θα είχε ξεκινήσει, αν δεν υπήρχαν στη ζωή 
μου δύο άνθρωποι: Η αρραβωνιαστικιά μου Ευαγγελία Αριτζή (η οποία έκανε 
και τις φιλολογικές διορθώσεις αυτής), καθώς και ο παιδικός φίλος και 
κουμπάρος μου, Δρ Αθανάσιος Μ. Δημάρατος. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, εκτός 
από την ηθική στήριξη και συμπαράσταση τους, καθ’ όλην τη διάρκεια των 
σπουδών μου, τη χρονική στιγμή που προβληματιζόμουν για το πως θα 
εξασφαλίσω τα χρήματα για τα δίδακτρα, ώστε να ξεκινήσω τις σπουδές 
αυτές στο ΠΜΣ, με βοήθησαν και οικονομικά. Οφείλω λοιπόν τώρα να το 
αναγνωρίσω και να τους ευχαριστήσω.       
 Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου Όλγα και τον 
αδερφό μου Κωνσταντίνο, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα με στήριξαν 
ηθικά και ψυχολογικά ώστε να αντέξω την πίεση, εργασίας και σπουδών και 
να φτάσω μέχρι το σημείο αυτό.        
 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και όλους τους Καθηγητές του, για το 
άριστο περιβάλλον, το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά κυρίως για τις γνώσεις 
που μας παρείχαν και τον τρόπο σκέψης, που μας καλλιέργησαν.  
 Τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές μου, που αποτέλεσαν, με την 
ομαδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους, πολύτιμους αρωγούς, όλο 
αυτό το διάστημα.         
 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και επιβλέποντα της εργασία αυτής, Καθηγητή κο Ηλία Ι. 
Κουσκουβέλη, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους 
μας. Χωρίς τις συμβουλές και τη καθοδήγησή του, η εργασία αυτή δεν θα είχε 
ξεκινήσει, ούτε ολοκληρωθεί. Πριν κλείσω το σύντομο αυτό κεφάλαιο των 
ευχαριστιών, επιθυμώ να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη από όποιον 
τύχει να διαβάσει την εργασία τούτη, για τα νοηματικά και όχι μόνο λάθη, στα 
οποία σίγουρα υπέπεσα, παρά την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή, 
πράγμα το οποίο σημαίνει πως η όποια ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. 

 

Σας ευχαριστώ 

        

 

 

 

 

       Μερκούριος Κατσαμάκας. 
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     Πρόλογος 

 

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων, ένας από τους εκπαιδευτές, χρησιμοποίησε μια φράση η οποία 

έκτοτε, μου έμεινε χαραγμένη στο μυαλό. Παραθέτω αυτήν τη φράση όπως 

αναγράφεται σήμερα, σε Στρατιωτικό Κανονισμό: «Οι Διοικητές 

χρησιμοποιούν τον κανόνα ένα τρίτο-δύο τρίτα για την κατανομή του 

διαθέσιμου χρόνου. Ο Διοικητής, διαθέτει το ένα τρίτο του διαθέσιμου χρόνου 

μέχρι τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων για τη δική του σχεδίαση και τα 

υπόλοιπα δύο τρίτα του χρόνου, στους υφισταμένους του»1.  Ήταν η πρώτη 

φορά που αντιλήφθηκα αλλά και προβληματίστηκα, αναφορικά με τη 

σπουδαιότητα του χρόνου, στο πλαίσιο της εργασίας μου. Ένα άλλο τυχαίο 

περιστατικό, ένας αγώνας σκάκι, μεταξύ δύο φίλων και συναδέλφων, κέντρισε 

ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον μου, αναφορικά με το χρόνο. Στις τρεις 

πρώτες παρτίδες, στις οποίες, ο κάθε παίχτης είχε στη διάθεσή του όσο 

χρόνο ήθελε, κέρδισε ο ένας. Στις επόμενες τρεις, στις οποίες όμως, έβαλαν 

χρονικό περιορισμό στην κάθε κίνηση, κέρδισε ο άλλος. Αυτό με 

προβλημάτισε ακόμα περισσότερο και αναρωτήθηκα το πόσο σημαντική είναι 

τελικά η διάσταση του χρόνου στον πόλεμο, εφόσον επηρεάζει ακόμα και μια 

παρτίδα σκάκι.          

 Τα δύο αυτά περιστατικά, αποτέλεσαν αν και ασυνείδητα, την αιτία για 

την οποία προσπαθούσα από τότε, να λαμβάνω ‘‘γρήγορες’’ αποφάσεις. 

Αρκετά αργότερα, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο ΠΜΣ, στάθηκα 

στον ορισμό της κρίσης: «η κρίση είναι μία κατάσταση στην οποία 

παρατηρούνται γρήγορα εκτυλισσόμενα γεγονότα που ταυτόχρονα 

εμπεριέχουν και δημιουργούν το στοιχείο της έκπληξης…σε μια κατάσταση 

κρίσης απαιτούνται αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές 

συνέπειες και οι οποίες ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν σε πολύ 

περιορισμένο χρόνο»2. Ορμώμενος από αυτόν τον ορισμό, σκέφτηκα πως το 

κεντρικό θέμα της διπλωματικής μου εργασίας, θα μπορούσε να είναι η 

                                                           
1
 Στρατιωτικός Κανονισμός 30-1

 
Α, Η Σχεδίαση στο Στρατό Ξηράς, ΓΕΣ, Διεύθυνση Σχεδίων-

Ασκήσεων, Αθήνα, Ιούνιος 2014, σελ 43. 
2
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1997, σελ 101-102 
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διάσταση του χρόνου στις αποφάσεις. Φυσικά μεγάλο ρόλο έπαιξε και η φύση 

του επαγγέλματός μου, στο οποίο οι αποφάσεις είναι κομμάτι της 

καθημερινότητας. Αφορμή όμως, για να αποφασίσω ότι τελικά αυτό το θέμα 

θα αποτελέσει το αντικείμενο της εργασίας μου, στάθηκε μια φράση του 

επιβλέποντος της παρούσης εργασίας, Καθηγητή κου Ηλία Κουσκουβέλη. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική, 

ανέφερε πως κανείς δεν έχει μελετήσει τη διάσταση του χρόνου στις 

αποφάσεις και συγκεκριμένα στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. 

Ασυνείδητα αποφάσισα πως θα μπορούσα να το τολμήσω, δεδομένου πως 

το αντικείμενο είναι κατά κάποιον τρόπο συνυφασμένο με το επάγγελμά μου 

και επιπλέον, μου άρεσε η ιδέα να εκπονήσω μια πρωτότυπη εργασία.  

 Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τον κο Καθηγητή, 

προβληματίστηκα έντονα, όταν ο ίδιος με προειδοποίησε για τις δυσκολίες 

που πρόκειται να αντιμετωπίσω, ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

σχετική με το υπό μελέτη θέμα βιβλιογραφία. Η τότε άγνοιά μου, (την 

απόφαση να ασχοληθώ με την παρούσα εργασία την έλαβα στις αρχές του 

2ου εξάμηνου) αναφορικά με τη δυσκολία σύνταξης μιας πρωτότυπης 

εργασίας, ίσως και ο ενθουσιασμός, δεν ήταν όπως φάνηκε καλός οδηγός. Ο 

αρχικός στόχος-επιθυμία, ήταν να μελετήσω ιστορικά συγγράμματα, μάχες, 

βιβλία στρατηγικής, ακόμα και διεθνή πολιτική και να αναζητήσω περιπτώσεις 

που διαφαίνεται η διάσταση του χρόνου στις αποφάσεις του ανθρώπου, του 

κράτους, του πολέμου3 και με τον τρόπο αυτό να συνδέσω την εργασία με τις 

Διεθνείς Σχέσεις. Όταν παρουσίασα τις σκέψεις μου στον επιβλέποντα 

Καθηγητή, γέλασε και μου είπε: ‘‘ξεκίνα με τον Θουκυδίδη και βλέπουμε’’. 

Στην πορεία κατάλαβα ότι θα ήταν αδύνατο να υλοποιήσω τον αρχικό σκοπό 

μου, όπως τον είχα συλλάβει, τουλάχιστον στον διατιθέμενο χρόνο. Ίσως μια 

τέτοια προσπάθεια να ξεπερνούσε τους σκοπούς μιας διπλωματικής 

εργασίας.          

 Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, θα 

μελετηθεί η διάσταση του χρόνου στη θεωρία απόφασης στο έργο του 

Θουκυδίδη. Δανειζόμενος μια φράση από τον Michael Howard, την αποδίδω 

                                                           
3
  Kenneth N. Waltz, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος, Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη 

Αττικής 2011. 
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στο βιβλίο του κου Ηλία Κουσκουβέλη, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, 

«...είναι τόσο πλήρες που ελάχιστα θα μπορούσε κανείς να συμπληρώσει στα 

θέματα που καλύπτει. Μου φάνηκε λοιπόν καλύτερο να διευρύνω το θέμα...»4. 

Σκοπός λοιπόν της εργασίας, δεν είναι να παρουσιάσει κάποια πρωτότυπη 

ιδέα ή θεωρία που να σχετίζεται με το πεδίο των αποφάσεων. Άλλωστε η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία καλύπτει πλήρως το συγκεκριμένο πεδίο5,6. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία, επιδιώκει να καταγράψει αποφάσεις στον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο του Θουκυδίδη, (από εδώ και στο εξής, Πόλεμο7), 

στις οποίες φαίνεται πως ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Επιπρόσθετα 

επιδιώκει να παρουσιάσει εδάφια στα οποία, ο Θουκυδίδης, μέσα από τα 

γεγονότα που καταγράφει, μας παραθέτει την άποψή του, αναφορικά με το 

χρόνο στις αποφάσεις. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται με το χρόνο, να ταξινομηθούν σε θεματικές 

ενότητες, ώστε ο αναγνώστης να δύναται να βρει συγκεντρωμένα τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν κατά τη μελέτη του Πολέμου. Αποτελεί λοιπόν μια ταπεινή 

προσπάθεια να διευρυνθεί η μελέτη της Θεωρίας Απόφασης στο έργο του 

Θουκυδίδη, που ξεκίνησε από το ομότιτλο βιβλίο, προς την κατεύθυνση που 

σχετίζεται με τον χρόνο.        

 Θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω, πως η μετάφραση που χρησιμοποίησα, 

είναι αυτή του Αναστάσιου Γεωργοπαπαδάκου, Θουκυδίδη Ιστορία, Εκδόσεις 

Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1985, ώστε να αποφύγω τις διαδοχικές 

παραπομπές.     

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα 2009, Πρόλογος 
5
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1997 
6
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 

Θεσσαλονίκη 2015 
7
 Στο ίδιο, σελ 12. 



7 
 

Εισαγωγή 

 

 Καθημερινά, καλούμαστε όλοι να πάρουμε αποφάσεις. Εύκολες ή 

δύσκολες, σημαντικές ή ασήμαντες, με ρίσκο ή χωρίς, με εναλλακτικές ή 

χωρίς εναλλακτικές, συνειδητά ή ασυνείδητα, με άνεση χρόνου ή έλλειψη, ή 

ακόμα, σε συνθήκες κρίσης.       

 Τι είναι όμως απόφαση και πόσο σημαντική είναι η απόφαση, σαν 

έννοια; Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προτού ξεκινήσει η γραφή της 

διπλωματικής εργασίας, αναζητήθηκαν στοιχεία που να συνδέουν το χρόνο με 

την απόφαση. Οι ορισμοί που παρατίθενται στη βιβλιογραφία διεθνών 

σχέσεων δεν βοήθησαν στη σύνδεση της διάστασης του χρόνου και της 

απόφασης. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένας από αυτούς: «πρόκειται για 

επιλογή δράσης μεταξύ πολλώνεναλλακτικών δράσεων ή λύσεων ως προς τις 

οποίες υπάρχει αβεβαιότητα»8. Έτσι, αναζητήθηκε και βρέθηκε η λύση σε 

στρατιωτικά εγχειρίδια. Ας επιτραπεί λοιπόν, η παράθεση ενός ‘‘στρατιωτικού’’ 

ορισμού, που βρέθηκε εξαιτίας της στρατιωτικής ιδιότητας του γράφοντος. 

Απόφαση λοιπόν: «είναι μια διαδικασία, που έχει σχέση με την επιλογή των 

ενεργειών, που ενδέχεται να ακολουθηθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί η 

αποστολή ή να αρχίσει η αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης. Έτσι, η λήψη 

αποφάσεων, συνεπάγεται γνώση του ποιος θα αποφασίσει  και στη συνέχεια, 

το πότε και το τι θα αποφασιστεί. Περιλαμβάνει τη μελέτη και των συνεπειών 

των αποφάσεων»9.         

 Στον ορισμό που παρατέθηκε η διάσταση του χρόνου κάνει την 

εμφάνισή της. Γίνεται φανερό συνεπώς, ότι ο χρόνος στον οποίο θα ληφθεί 

μια απόφαση αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής. Ο ορισμός αυτός όμως 

τελειώνει με μνεία της μελέτης των συνεπειών, δηλαδή του κόστους.10  Στο 

                                                           
8
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 

Θεσσαλονίκη 2015, σελ 33. 
9
 Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών Στρατού Ξηράς, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 2002, σελ 99-100. 
10

 Στις διεθνείς σχέσεις, ο πατέρας του κλασσικού ρεαλισμού θεωρείται ο Θουκυδίδης. Κατά 
τον Η. Ι. Κουσκουβέλη, το 3

ο
 κατά σειρά αξίωμα του κλασσικού ρεαλισμού είναι το εξής: «Τα 

κράτη αποτελούν ορθολογικές ενότητες και οντότητες που, λειτουργώντας μέσα σε μια 
κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζουν το κόστος  και το όφελος των εναλλακτικών τους 
επιλογών και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους [χωρίς βέβαια να έχουν πάντα 
εναλλακτικές επιλογές ή δυνατότητα να τις (επαν) εκτιμήσουν πλήρως. Τα κράτη δηλαδή 



8 
 

δεύτερο ερώτημα θα απαντήσει ο ίδιος ο Θουκυδίδης, με ένα εδάφιο το οποίο 

είναι πολύ γνωστό, αν και για διαφορετικό τμήμα αυτού:  

«Γιατί των μεγάλων αντρών τάφος είναι όλη η γη και σημάδι της ύπαρξής 

τους δεν είναιι μονάχα η επιγραφή μιας στήλης στην πατρίδα τους, αλλά 

και στις ξένες χώρες, μες στην ψυχή του καθενός, ζει άγραφη θύμηση, πιο 

πολύ για την απόφασή τους παρά για το έργο τους» (2.43.3 σελ 113). 

 Πριν όμως εμβαθύνουμε στην έννοια της απόφασης, κρίνεται σκόπιμο 

να παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο αυτής. «Οι θεωρίες λήψης 

αποφάσεων, διαχείρισης κρίσης και διαπραγμάτευσης επιτρέπουν την 

ανεύρεση τρόπων (μεθόδων) για την προσέγγιση, την ανάλυση και τη μελέτη 

των συνθηκών εκπόνησης των διαφόρων πολιτικών, ιδιαίτερα της εξωτερικής 

πολιτικής, υπό κανονικές συνθήκες, ή υπό κατάσταση κρίσης. Στον τομέα των 

Διεθνών Σχέσεων η κάθε θεωρία στηρίζεται σε μια από τις κρατούσες 

θεωρήσεις (paradigms)»11. «Οι θεωρήσεις της επιστήμης των Διεθνών 

Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων που εκφράζουν δογματικά απόψεις 

περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων μεταξύ παραγόντων 

του διεθνούς συστήματος»12. Συνοπτικά, με σκοπό την υπενθύμιση τους στον 

αναγνώστη, παρατίθενται οι θεωρήσεις:  

1. Κλασσικός ρεαλισμός 

2. Δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός 

3. Πλουραλισμός 

4. Μαρξισμός 

5. Οι προτάσεις βελτίωσης των θεωρήσεων, δηλαδή ο 

Τροποποιημένος δομικός ρεαλισμός, ο Θεσμικός   διακυβερνητισμός και η 

Σύγκρουση των πολιτισμών.  

6. Κονστρουκτιβισμός, αν και δεν συνιστά θεώρηση13. 

Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων όμως, δεν εξετάζονται σε όλες τις 

θεωρήσεις. Συγκεκριμένα, «η θεώρηση του κλασσικού ρεαλισμού δεν 

                                                                                                                                                                      
λειτουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον.  Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις 
Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σελ 59-60. 
11

   Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1997, σελ 44. 
12

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 
σελ 57. 
13

 Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στο: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, Κεφ 2, σελ 57. 
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επιτρέπει την προσέγγιση στο θέμα της λήψης αποφάσεων, αφού αυτή είναι 

καθορισμένη και ίσως χωρίς ενδιαφέρον»14. «..Ο νεορεαλισμός ουσιαστικά 

υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις προκαθορίζονται από το διεθνές σύστημα»15. 

Ενώ στην πλουραλιστική θεώρηση, «…δεν αποκλείεται ο ρόλος της ισχύος, 

θεωρείται όμως ότι το διεθνές σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση διαρκών 

συγκρούσεων και, ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από μια σχετική τάξη λόγω 

ακριβώς της ύπαρξης των διεθνών οργανισμών και καθεστώτων που 

ρυθμίζουν τις διάφορες μορφές συνεργασίας. (…) Στο πλαίσιο του 

πλουραλισμού έχει μελετηθεί η λήψη αποφάσεων (…)»16.    

 Πριν παρουσιάσουμε τις θεωρίες λήψης αποφάσεων, κρίνεται σκόπιμο 

να παρατεθούν οι δύο βασικές προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν στην 

κατανόηση των θεωριών αυτών. Πρώτη προϋπόθεση είναι η μη 

υποκειμενοποίηση του κράτους, δηλαδή το κράτος «…δεν αποτελεί ένα όλο, 

δεν αποτελεί μια στεγανή ενότητα ή φορέα, ο οποίος ως πρόσωπο παίρνει 

αποφάσεις με βάση το συμφέρον του. Για να εκπονηθούν, να λειτουργήσουν 

και να κατανοηθούν οι θεωρίες λήψης των αποφάσεων πρέπει να γίνεται 

αποδεκτό ότι τις αποφάσεις για την όποια πολιτική στο εσωτερικό ή το 

εξωτερικό ενός κράτους δεν τις παίρνει το κράτος ως υποκείμενο ή ο λαός στο 

σύνολό του, αλλά διάφοροι παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν κάθε φορά  

στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του εν λόγω κράτους.

 Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι ο οποιοσδήποτε λήπτης αποφάσεων 

στο εσωτερικό ενός φορέα (κράτους ή άλλου οργανισμού) έχει μια 

προσωπική, καθαρά υποκειμενική εκτίμηση του περιβάλλοντός του. Με βάση 

και αυτή την εκτίμηση λαμβάνει τις αποφάσεις του»17.    

 Συνοπτικά, με σκοπό την υπενθύμιση τους στον αναγνώστη, 

παρατίθενται οι θεωρίες λήψεις αποφάσεων:  

1. Λογικές θεωρίες: [καθαρά ορθολογικές (κλασσικό μοντέλο 

και θεωρία παιγνίων) και λογικές αλλά μη συμβατικής λογικής 

(γραφειοκρατικές θεωρίες, θεωρίες που αμφισβητούν το ορθολογικό της 

διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, οργανισμικό μοντέλο, τα μικτά μοντέλα)] 

                                                           
14

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1997, σελ 48. 
15

 Στο ίδιο, σελ 50. 
16

 Στο ίδιο, σελ 51-52. 
17

 Στο ίδιο, σελ 52-53. 
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2. Μη λογικές θεωρίες: [ψυχολογικές θεωρίες, θεωρίες 

σχετικά με την παρανόηση (misperception), θεωρίες σχετικά με την 

ομαδοσκέψη (groupthink), θεωρίες Κυβερνητικής]18. 

 Βάση των παραπάνω θεωριών, λαμβάνονται οι αποφάσεις σε κάθε 

επίπεδο. Ξεκινώντας από τον άνθρωπο ο οποίος καλείται να αποφασίσει για 

το ατομικό του συμφέρον, τον άνθρωπο ή την ομάδα ανθρώπων που 

καλούνται  να αποφασίσουν με γνώμονα το συμφέρον του κράτους, δηλαδή 

επιλογές που σχετίζονται με την αυθυπαρξία του, και τέλος, επιλογές οι 

οποίες γίνονται στον πόλεμο και σχετίζονται με την ίδια την επιβίωση του 

κράτους. Σε κάθε επίπεδο λήψης μιας απόφασης, ο εκάστοτε λήπτης 

προσπαθεί να λάβει την ‘‘ορθή’’ ή την περισσότερο συμφέρουσα απόφαση. 

Δυστυχώς όμως, δεν υπάρχει ποτέ, εκ των προτέρων σωστή απόφαση, 

καθώς η ορθότητα επιβεβαιώνεται μόνο μετά τη λήψη της και φυσικά εκ του 

αποτελέσματος. Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων, μας εξηγούν τους 

παράγοντες και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά περίπτωση, μέχρι 

να ληφθεί μια απόφαση. «Αν υπήρχε πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόριση, εξάλειψη της αβεβαιότητας και μηδενικό κόστος, τότε δεν θα 

συζητούσαμε για απόφαση ούτε για τυχόν θεωρίες. Όμως τότε θα ζούσαμε σε 

έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο»19. Σχεδόν ποτέ όμως, δεν υπάρχει και 

γι’αυτό, οι θεωρίες απόφασης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.   

 Ας επανέλθουμε όμως στη διάσταση του χρόνου και στο ρόλο που 

αυτή διαδραματίζει στη θεωρία απόφασης. Είναι πολλές οι στιγμές της 

καθημερινότητας, στις οποίες άθελά μας αναγνωρίζουμε έμμεσα ή άμεσα, τη 

σπουδαιότητά του. «Δεν έχω χρόνο για χάσιμο», «Ήγγικεν η ώρα» (κατά 

Ματθαίον ‐ κς’ 25), «Χρόνου Φείδου» (που αποδίδεται στον Χίλωνα τον 

Λακεδαιμόνιο), «Ο χρόνος είναι χρήμα» (που αποδίδεται στον Βενιαμίν 

Φρανκλίνο)20 και άλλα πολλά21. Υπήρξαν και στρατιωτικοί που αναγνώρισαν 

τη σπουδαιότητα της διάστασης του χρόνου: «Η τέχνη του πολέμου έγκειται 

                                                           
18

 Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στο: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-
Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, Κεφ 4 iv, σελ 52. 
19

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 51. 
20

 Η ανωτέρω φράση απαντάται και στο βιβλίο του Michael Howard, Ο Ρόλος του Πολέμου 
στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2009,  σελ 73 «...για τους 
στρατούς του 16

ου
 αιώνα, ο χρόνος ήταν χρήμα...» 

21
 http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=0200 τελευταία επίσκεψη 05 Νοε 2015. 

http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=0200
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στο να κερδίζουμε χρόνο, όταν έχουμε κατώτερες δυνάμεις», «Τα πάντα 

ανακτώνται, ο χρόνος ποτέ» (που αποδίδονται στον Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη). Υπάρχουν αρκετές αναφορές και από το χώρο των Διεθνών 

Σχέσεων που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητά του. Ενδεικτικά θα παρατεθεί 

μία πρόταση από τα συμπεράσματα Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Λισσαβόνας: «Ο γρήγορος και επιταχυνόμενος ρυθμός των αλλαγών σημαίνει 

ότι είναι επείγον για την Ένωση να ενεργήσει τώρα, ώστε να αντλήσει το 

σύνολο των ωφελημάτων από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται»22. 

 Επιπλέον είναι αρκετά τα παραδείγματα που μπορούν να παρατεθούν,  

προερχόμενα από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και  τα οποία 

καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διάστασης του χρόνου: ένα από αυτά 

είναι ο ορισμός της αποστολής του Όπλου του Πυροβολικού «To πυροβολικό 

μάχης είναι το κύριο όπλο παροχής πυρών υποστηρίξεως. Η αποστολή του 

κατά τον αγώνα συνίσταται στην παροχή συνεχούς και έγκαιρης 

υποστηρίξεως με πυρά, στις δυνάμεις ελιγμού, για την άμεση καταστροφή και 

εξουδετέρωση των στόχων εκείνων, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την 

εκπλήρωση της αποστολής τους»23. Αντίστοιχα η σπουδαιότητα του χρόνου 

φαίνεται και στον ορισμό των ανασχέσεων του Πυροβολικού: 

«προκαθορισμένη και αμέσως διαθέσιμη γραμμική συγκέντρωση πυρός, η 

οποία αποσκοπεί στην προστασία των φιλίων τμημάτων…»    

 Οι δύο παραπάνω ορισμοί είναι ενδεικτικοί  για το πόσο σπουδαία 

λογίζεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, η υποστήριξη με πυρά ‘‘έγκαιρα’’ ή 

‘‘αμέσως’’, στο χρόνο δηλαδή που τα επιθυμεί ο υποστηριζόμενος. Η 

δυνατότητα ενός οπλικού συστήματος να παρέχει να παρέχει πυρά έγκαιρα, 

εγγύς και εύστοχα, με το προσωπικό που το υπηρετεί, είναι αποτέλεσμα 

μακροχρόνιας και συχνά επίπονης εκπαίδευσης. Αντίστοιχα παραδείγματα 

μπορούν να παρατεθούν και από την Πολεμική Αεροπορία, αναφορικά με τις 

ετοιμότητες που τηρούν οι Πιλότοι και το χρόνο αντίδρασής τους, από την 

προειδοποίηση μέχρι την αναχαίτηση.      

 Ο σκοπός όμως της εργασίας, δεν είναι να παρουσιάσει το πόσο 

σημαντικός είναι ο χρόνος γενικά, αλλά ειδικά, και συγκεκριμένα η διάσταση 

                                                           
22

 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, 
Προβληματισμοί, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2οο9, σελ 200. 
23

 http://www.army.gr/default.php?pname=sub_DNSHPB_Apostoli_PurovolikoMaxis&la=1, 

τελευταία επίσκεψη 20 Δεκ 15.  

http://www.army.gr/default.php?pname=sub_DNSHPB_Apostoli_PurovolikoMaxis&la=1
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του χρόνου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή αν θέλετε, στη θεωρία 

απόφασης στο έργο του Θουκυδίδη24. Γι’ αυτόν το λόγο, αναζητήθηκαν στον 

Πόλεμο του Θουκυδίδη, αποφάσεις, στις οποίες ο χρόνος που μεσολαβεί 

μέχρι τη λήψη μιας απόφασης, (ή και την εκτέλεση αυτής) είναι που 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των γεγονότων. Πιο απλά, 

αναζητήθηκαν περιπτώσεις στις οποίες, αν μια απόφαση δεν λαμβάνονταν 

στο χρονικό διάστημα στο οποίο τελικά λήφθηκε, σύντομο ή μη, κατά 

περίπτωση, μιας και η διάσταση του χρόνου είναι σχετική, το αποτέλεσμα θα 

ήταν διαφορετικό από αυτό το οποίο τελικά συντελέστηκε. Αν και δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την εξέλιξη των γεγονότων, 

παραταύτα μπορούμε να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα, στηριζόμενοι στα 

δεδομένα που έχουμε κάθε φορά στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα, 

αποκλείστηκαν περιπτώσεις, στις οποίες η διάσταση του χρόνου ως 

παράγοντας, δεν κάνει την εμφάνισή της, μολονότι υπάρχει απόφαση, όπως 

για παράδειγμα στο εδάφιο:  

«Αποφάσισε (ο Αριστέας) να συγκεντρώσει τους άντρες του σ’ όσο το 

δυνατό πυκνότερη φάλαγγα και τρέχοντας ν’ ανοίξει με τη βία το διάβα του 

στην Ποτίδαια» (1.63.1 σελ 44).  

  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, στη δυσκολία του να 

εντοπιστούν οι συγκεκριμένες περιπώσεις, μιας και η μελέτη του έργου του 

Θουκυδίδη με την πληθώρα των γεγονότων και της δράσης, στο κείμενό του, 

καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση του αναγνώστη στον εντοπισμό των 

περιπτώσεων αυτών, διότι παρασύρεται από την εξιστόρηση του Πολέμου και 

όχι μόνο. Επιπλέον, λόγω της προσπάθειας να ταξινομηθούν οι αποφάσεις 

αυτές σε θεματικές ενότητες, παρουσιάστηκε δυσκολία στην 

κατηγοριοποίηση, διότι πολλές από αυτές ταίριαζαν σε περισσότερες από μία  

κατηγορίες. Πριν μελετήσουμε όμως το έργο του Θουκυδίδη, ας εντοπίσουμε 

κάποια εδάφια σε άλλα κείμενα, τα οποία οποία αποδίδουν εξίσου εύστοχα τις 

επιδιώξεις της παρούσας μελέτης.       

 Η αρχή θα γίνει με την Ηλιάδα του Ομήρου. Μεταφερόμαστε στη σκηνή 

στην οποία ο Αγαμέμνονας αξιώνει να λάβει ως αποζημίωση τη σκλάβα του 

                                                           
24

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 24, Υ/Σ 26. 
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Αχιλλέα, Βρισηίδα, προκειμένου να επιστρέψει στον ιερέα Χρύση, την κόρη 

του Χρυσηίδα, την οποία ο Έλληνας πολέμαρχος κρατούσε στη σκηνή του, με 

σκοπό να κατευνάσουν οι Έλληνες το μένος του Απόλλωνα. Ο τελευταίος 

θεώρησε ως ασέβεια στο πρόσωπο του ιερέα του, Χρύση και την ικεσία που 

εκείνος έκανε, την άρνηση του Αγαμέμνονα, να του επιστρέψει την κόρη του. 

Όπως επισημαίνει ο Σπ.Ν. Λίτσας: «Ο Αγαμέμνονας υπό την πίεση των 

συνθηκών συναινεί στο να δώσει πίσω τη Χρυσηίδα, αλλά την ίδια στιγμή 

προβάλλει την αξίωση να αποζημιωθεί με μια άλλη σκλάβα...»25. Ο ίδιος 

παρατηρεί ότι: «...είναι μια εγνωσμένη πολιτική απόφαση, ώστε ο επικεφαλής 

του ελληνικού στρατεύματος να θυμίσει στο σύνολο του στρατεύματος ότι, αν 

και υποχρεώνεται να επιστρέψει το λάφυρό του, συνεχίζει να κατέχει την 

κορυφαία θέση στον συμμαχικό συνασπισμό»26.     

 Η χρονική στιγμή στην οποία ο Αγαμέμνονας αποφασίζει να φανερώσει 

τις αξιώσεις του, δείχνει αποφασιστικότητα (μια θεματική ενότητα που επίσης 

θα εντοπιστεί στον Πόλεμο του Θουκυδίδη) και «...βασίζεται σε ένα υπόβαθρο 

πολιτικής λογικής και δεν είναι μια αψυχολόγητη ενέργεια»27. Τα αίτια της 

απόφασης του, θα μπορούσαν να είναι πολλά, όπως η τιμή και το συμφέρον, 

ο χρόνος όμως στον οποίο εκδήλωσε την αξίωσή του, δηλαδή, την ίδια 

στιγμή, είναι ένα παράδειγμα του αντικειμένου που θα εξεταστεί στην 

παρούσα μελέτη, διότι υποδεικνύει πως ο χρόνος στον οποίο λήφθηκε η 

απόφαση επηρεάζει τα γεγονότα. Αν ο Αγαμέμνονας είχε κωλυσιεργήσει, αυτό 

θα μπορούσε να εκληφθεί ως αδυναμία από τους υπόλοιπους Έλληνες, με 

αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία του.    

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποια εδάφια, από ένα μικρό σε 

όγκο πολεμικό εγχειρίδιο, ίσως το παλαιότερο ανά τον κόσμο, που γράφτηκε 

λίγο αργότερα από το 500 π.Χ, για τη σπουδαιότητα του οποίου ο Σερ Μπάζιλ 

Λίντελλ Χάρτ έγραψε: «το μικρό αυτό βιβλιαράκι περιέχει μόνο του, τόσα 

πολλά για τις αρχές της στρατηγικής και της τακτικής, που εγώ δεν θα 

μπορούσα να περιλάβω σε είκοσι δικά μου βιβλία». Το βιβλίο αυτό είναι η 

Τέχνη του Πολέμου, του Κινέζου Στρατηγού Σουν Τσου. Παρατίθενται 

                                                           
25

 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη Αττικής 2014, 
σελ 46. 
26

 Στο ίδιο, σελ 56. 
27

 Στο ίδιο, σελ 58. 
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ορισμένα αποσπάσματα τα οποία φανερώνουν τη σπουδαιότητα  της 

διάστασης του χρόνου στις αποφάσεις: 

1. «5.14. Ο καλός μαχητής θα είναι τρομερός στην έφοδο και γρήγορος 

στη λήψη αποφάσεως»28. 

2. «7.6. Εάν συγκροτήσετε ένα στράτευμα και περιμένετε να 

συμπληρώσετε στο ακέραιο τα εφόδιά του για να προελάσετε, με 

σκοπό να αρπάξετε κάποιο πλεονέκτημα, υπάρχει κίνδυνος (όταν θα 

ξεκινήσετε) να έχετε πολύ αργοπορήσει»29. 

3. «7.21. Σκεφτείτε καλά και προσεκτικά πριν κάνετε μια κίνηση»30. 

 Τα τρία αυτά εδάφια, φανερώνουν κάποιες θεματικές ενότητες, οι 

οποίες θα εντοπιστούν και στον Πόλεμο του Θουκυδίδη. Εντοπίζουμε λοιπόν, 

ταχύτητα, κατατριβή και σύνεση ή σωφροσύνη.     

 Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, ότι ο σκοπός της παρούσας εργασίας, 

δεν είναι να παρουσιάσει μια νέα θεωρία, η οποία σχετίζεται με τις γρήγορες ή 

τις αργές αποφάσεις. Δεν υιοθετείται η άποψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να 

λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις, με σκοπό να βγαίνουμε ‘‘κερδισμένοι’’. Η 

αλήθεια είναι πως στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αποφάσεων που 

θα παρουσιαστούν στον Πόλεμο, η γρήγορη απόφαση είναι αυτή που θα 

προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα χωρίς αυτό όμως, να είναι απόλυτο. Μάλιστα, 

ο ίδιος ο Θουκυδίδης, μέμφεται σε πολλά σημεία του έργου του, τη βιασύνη. 

Υπάρχουν περιπτώσεις, στον Πόλεμο αλλά και σε άλλα έργα, που 

καταδεικνύουν ότι η υπομονή-κατατριβή, είναι εκείνη που εξυπηρετεί τον κατά 

περίπτωση σκοπό. Ενδεικτικά παρατίθεται ένα εδάφιο από την Κύρου 

Ανάβαση, του Ξενοφώντα:  

«Και εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Όμως δεν θα τους την ανακοινώσω 

αμέσως. Θα καθυστερήσω ωσότου οι αγγελιοφόροι φοβηθούν μήπως 

αρνηθούμε να συνάψουμε ανακωχή»31. Στο εδάφιο αυτό, είναι ξεκάθαρο πως 

η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης, εξυπηρετεί περισσότερο τα 

σχέδια του Κλέαρχου, αναφορικά με τη συμφωνία και τη σύναψη ανακωχής, 

                                                           
28

 Σουν Τσου, Η Τέχνη του Πολέμου, Μετ: Κ. Γεωργαντάς, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
2003, σελ 38 
29

 Στο ίδιο, σελ 46. 
30

 Στο ίδιο, σελ 48. 
31

 Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Επιμέλεια: Ε. Καραμέτσιος, Εκδόσεις Εκδοτική Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 2002, σελ 129. 
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με τους εκπροσώπους του βασιλιά.      

 Το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται, είναι το αν ο εκάστοτε ηγέτης, 

λήπτης (ή ομάδα ληπτών), έχοντας πάντα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

ή εναλλακτικές επιλογές, ακόμα και το ενδεχόμενο κόστος της καθεμιάς από 

τις επιλογές αυτές, θα λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις ή θα είναι σε θέση να τις 

θέτει άμεσα σε εφαρμογή. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό, τη δίνει ο Karl 

Von Klausewitz, αναφερόμενος στη διάρκεια δράσης του ατόμου:  

«Κάθε δράση, για να συντελεστεί, απαιτεί έναν ορισμένο χρόνο, που 

καλείται διάρκεια της δράσης. Αυτή μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

μακρά, ανάλογα με το αν το δρων πρόσωπο είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ταχύ. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ μ’ αυτό το περισσότερο ή λιγότερο. Καθένας 

κάνει τα πράγματα με τον τρόπο του. Αν όμως ένα βραδύ πρόσωπο κάνει 

κάτι βραδύτερα, δεν είναι επειδή θέλει να περάσει σ’ αυτό περισσότερο 

χρόνο, αλλά γιατί από τη φύση του χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αν 

βιάζονταν θα το έκανε λιγότερο καλά. Αυτός ο χρόνος εξαρτάται επομένως 

από εσωτερικά αίτια κι ανήκει στη γνήσια διάρκεια της δράσης». 

Συγκρίνοντας όμως αυτά τα δύο κλασσικά έργα Στρατηγικής, του Σουν 

Τσου και του Karl Von Klausewitz με τον Θουκυδίδη και μονάχα στο 

εξεταζόμενο από την παρούσα εργασία αντικείμενο, δηλαδή τη διάσταση του 

χρόνου στις αποφάσεις, συμπεραίνουμε το πόσο πληρέστερος είναι ο 

Πόλεμος, του πατέρα των διεθνών σχέσεων. Τα δύο πρώτα έργα παρέχουν 

αφενός μεν οδηγίες διοικήσεως και ηγεσίας προς τον ηγέτη και μια 

πραγματεία περί πολέμου, όπως άλλωστε μαρτυρά και ο τίτλος, στο δεύτερο. 

Κανένα όμως από τα δύο αυτά έργα, δεν έχει συλλάβει τη σπουδαιότητα της 

διάστασης του χρόνου στις αποφάσεις, στην έκταση που το έπραξε ο 

Θουκυδίδης στο δικό του.         

 Οι διάλογοι που παραθέτει ο Θουκυδίδης, έχουν διδακτικό χαρακτήρα, 

διότι με παραστατικότητα παρατηρούμε τους πρωταγωνιστές να υποπίπτουν 

σε σφάλματα ή και να οφελούνται από αποφάσεις, τις οποίες έλαβαν ή 

εκτέλεσαν με διαφορετική κάθε φορά ταχύτητα. Ο μελετητής του Πολέμου έχει 

την ευκαιρία να εντοπίσει σε αυτόν κάθε πιθανή έκφανση, που μπορεί να 

λάβει η διάσταση του χρόνου στις αποφάσεις και να παρακολουθήσει τα 

αποτελέσματά τους, τα οποία όμως κάθε φορά ποικίλουν. Η σπουδαιότητα 
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όμως του Πολέμου, έγκειται στο ότι δεν αρκείται στο να μας παραθέσει μόνο 

κάποιους ‘‘κανόνες’’ αναφορικά με τις αποφάσεις. Το να διατυπώσει κάποιος 

την άποψη ότι πρέπει να λαμβάνουμε γρήγορα αποφάσεις ή δεν πρέπει να 

αργοπορούμε, όπως για παράδειγμα παρουσιάστηκε νωρίτερα στην 

παράγραφο με τον Σουν Τσου, δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω από όσα 

προσφέρει η κοινή λογική. Σημαντικό όμως είναι να μελετήσουμε το γιατί32 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο η διάσταση του χρόνου στις αποφάσεις και 

ακόμα σημαντικότερο να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τις συνέπειες της 

κάθε αποφάσης υπό το πρίσμα του χρόνου. Ο Θουκυδίδης θα μας δώσει 

απαντήσεις και στα δύο αυτά ζητήματα.      

 Όπως επισημαίνει ο Αθ. Πλατιάς «στο κείμενο του Θουκυδίδη 

βρίσκουμε για πρώτη φορά στην ιστορία την καταγραφή μιας ολοκληρωμένης 

θεωρίας στρατηγικής, μιας θεωρίας για το πώς τα κράτη ‘‘παράγουν’’ 

ασφάλεια για τους εαυτούς τους. Η θεωρία του Θουκυδίδη ενσωματώνει τους 

οικονομικούς, διπλωματικούς, στρατιωτικούς, τεχνολογικούς, δημογραφικούς, 

ψυχολογικούς και άλλους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, με 

διάφορους τρόπους, η ασφάλεια ενός κράτους. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον 

ότι ο Θουκυδίδης δεν περιόρισε την ανάλυσή του σε παραδοσιακές 

στρατηγικές, οι οποίες δίνουν έμφαση στη στρατιωτική διάσταση, αλλά και σε 

άλλες, οι οποίες κατά τη γνώμη του μπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν τα 

κράτη που τις χρησιμοποιούν στο δρόμο προς τη νίκη»33.   

 Ο Jack Snyder το 1991 όρισε ως Ψυχρό Πόλεμο: «την περίοδο του 

διεθνούς συστήματος από το 1945 μέχρι και το 1989, κατά το οποίο οι δύο 

υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και η ΕΣΣΔ, 

ανταγωνίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και σε κάθε τομέα η μία την άλλη, 

χωρίς να φθάσουν, άλλοτε από τύχη και άλλοτε από τη σύνεση που 

επέβαλλαν τα πυρηνικά όπλα, στη μεταξύ τους άμεση και ανοιχτή πολεμική 

σύγκρουση»34. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των 

δύο αντίπαλων δυνάμεων, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ να επικρατήσουν σε έναν 

ανελέητο ανταγωνισμό ισχύος. Τα χρόνια που διήρκησε ο Ψυχρός Πόλεμος 
                                                           
32

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 

σελ 23. 
33

 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις Εστία, 

Αθήνα 2010, σελ 70-80. 
34

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 
στον Ψυχρό Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ 21. 
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καταγράφηκαν πολλές δηλώσεις, οι οποίες καθιστούν σαφή τη σπουδαιότητα 

της διάστασης του χρόνου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Στρατηγού 

Arnold:  «Στην περίπτωση που ένα άλλο κράτος αποκτούσε πυρηνικά όπλα, η 

ασφάλεια των ΗΠΑ θα εναπόκειτο στην ικανότητα να αναλάβουν αμέσως 

επιθετική δράση και με συντριπτική ισχύ. Ένας πιθανός επιτιθέμενος θα 

έπρεπε να γνωρίζει ότι μία επίθεση εναντίον των ΗΠΑ θα προκαλούσε 

αμέσως μία πυρηνική και υπερβολικά καταστροφική επίθεση εναντίον του»35. 

 Ο Στρατηγός Partridge διατύπωσε την άποψη ότι: «οι ΗΠΑ πρέπει να 

διαθέτουν μια μονάδα ικανή να επιφέρει αμέσως αντίποινα εναντίον του 

επιτιθέμενου χρησιμοποιώντας το πλέον καταστροφικό όπλο, με στόχο να 

προκαλέσει καταστροφή ίση ή ανώτερη από εκείνη που θα υποστούν οι 

ΗΠΑ»36. Στο Keesing’s Contemporary Archives αναγράφεται σχετικά: « η  

βασική απόφαση ήταν να στηριχθούμε κατά προτεραιότητα σε μια μεγάλη 

ικανότητα αντιποίνων, στιγμιαία, με τα μέσα και στα σημεία της επιλογής 

μας»37. Η πιο χαρακτηριστική διατύπωση όμως, που φανερώνει τη 

σπουδαιότητα της διάστασης του χρόνου, στη θεωρία απόφασης, προέρχεται 

από το Arms control and outer space, της Επιτροπής για τον Αφοπλισμό του 

ΟΗΕ: «επιπλέον το να γνωρίζει κανείς γρήγορα το τι συμβαίνει στα διάφορα 

σημεία του πλανήτη είναι απαραίτητο, προκειμένου να λάβει μια ορθολογική 

απόφαση»38.        

 Συνοψίζοντας, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι 

να αναδείξει την άποψη του πατέρα των διεθνών σχέσεων39, Θουκυδίδη, 

αναφορικά με τη διάσταση του χρόνου στη θεωρία απόφασης. Είναι υπέρ ή 

κατά των γρήγορων αποφάσεων; Πριν όμως ξεκινήσει η αναζήτηση της 

άποψης του Θουκυδίδη, αναφορικά με τη διάσταση του χρόνου στις 

αποφάσεις, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο χρόνος σαν μέγεθος, είναι 

σχετικός. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να προκαταβάλλουμε ότι μια απόφαση 

λήφθηκε αργά ή γρήγορα, παρά μόνο με την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 

της απόφασης αυτής. Θα εντοπίσουμε περιπτώσεις, στις οποίες μια 

απόφαση, ή η εκτέλεση αυτής, υλοποιήθηκε άμεσα, «αμέσως», όπως 
                                                           
35

 Στο ίδιο, σελ 77. 
36

 Στο ίδιο, σελ 77. 
37

 Στο ίδιο, σελ 88. 
38

 Στο ίδιο, σελ 198. 
39

 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις Εστία, 

Αθήνα 2010, σελ 79. 
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αναφέρεται πολλές φορές στο κείμενο. Παραταύτα η ταχύτητα λήψης ή 

εκτέλεσης της απόφασης δεν απέδωσε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Θα 

εντοπίσουμε όμως και άλλες αποφάσεις, οι οποίες, αν και προβλημάτισαν για 

μέρες τον ή τους λήπτες, θεωρήθηκαν (εκ του αποτελέσματος), γρήγορες, ή 

ορθότερα, έγκαιρες. 
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Θεματική Ενότητα 1η. Αποφασιστικότητα-Ταχύτητα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό, θα μας απασχολήσει η αποφασιστικότητα και η 

ταχύτητα, το αντίθετο της αναβλητικότητας, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει 

ο Θουκυδίδης: 

«Ακόμη εκείνοι (οι Αθηναίοι) είναι αποφασιστικοί, μπροστά σε εσάς τους 

αναβλητικούς, και ταξιδευτές, μπροστά σε εσάς ριζωμένους στον τόπο 

σας» (1.70.4 σελ 48).  

«Αλλά ας σταματήσει πια στο όριο αυτό η αναβλητικότητά σας. Βοηθήστε 

τώρα και τους άλλους συμμάχους σας και τους Ποτιδεάτες…» (1.71.4 σελ 

49). 

«Κι οι Πελοποννήσιοι πίστευαν πως, αν έλλειπε η αναβλητικότητα εκείνου 

(του Αρχίδαμου) κι είχαν προχωρήσει γρήγορα, θα ‘ χαν προφτάσει τα 

πάντα έξω ακόμη από τα τείχη» (2.18.4,σελ 100). 

 Όσο σημαντική είναι η ικανότητα του ηγέτη να λαμβάνει αποφάσεις, 

άλλο τόσο σημαντική είναι η ικανότητα να τις υλοποιεί σε χρόνο που να του 

επιτρέπει να εκμεταλλευτεί τα επιδιωκόμενα, κατά τη στιγμή της απόφασης, 

αποτελέσματα. Άλλωστε παρατηρούμε πως ο Θουκυδίδης, μέσα από την 

επανάληψη, δείχνει το πόσο σημαντική θεωρεί την αποφασιστικότητα και την 

ταχύτητα. Μέσα από τους λόγους των Κορινθίων, συγκρίνει τον χαρακτήρα 

των Αθηναίων και των Πελοποννησίων. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα με το οποίο, ο Θουκυδίδης εξαίρει την ταχύτητα στη λήψη και την 

εκτέλεση των αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει ως μειονέκτημα την 

αντίστοιχη αργοπορία: 

«Αυτοί (οι Αθηναίοι) είναι νεοτεριστές, ικανοί και γρήγορα να συλλάβουν 

ένα σχέδιο και γρήγορα να πραγματοποιήσουν αυτά που αποφάσισαν» 

(1.70.2 σελ 47). 

«Γιατί σ’ αυτούς μονάχα συμβαίνει η ελπίδα της απόχτησης εκείνων που 

επιδιώκουν κι η απόχτηση να είναι η ίδια, επειδή επιχειρούν γοργά τα όσα 

αποφασίζουν» (1.70.7 σελ 48). 



20 
 

«Να πολεμούν όμως ενάντια σε μιαν αντίπαλη δύναμη διαφορετικά 

οργανωμένη απ’ τη δική τους είναι ανήμποροι, και γιατί δεν έχουν μια 

κοινή βουλή για ν’ ανποφασίζει κάτι που να το εκτελούν αμέσως με 

ορμή…» (1.141.6 σελ 86). 

«…τρεις είναι οι αρετές του καλού στρατιώτη: η αποφασιστικότητα, το 

συναίσθημα της τιμής κι η υπακοή στους ηγέτες» (5.9.9 σελ 291).   

 Ένας ακόμα ορισμός όπως αναφέρεται σε στρατιωτικό εγχειρίδιο, θα 

παρατεθεί, με σκοπό να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα της δράσης ή 

ενέργειας: 

«Η θεμελιώδης αρχή του είμαι, γνωρίζω, κάνω, διαχέεται σε όλο το πλαίσιο 

της στρατιωτικής ηγεσίας και αποτελεί τη βάση της διαμόρφωσης του 

στρατιωτικού ηγέτη, του ηγέτη με χαρακτήρα και ικανότητες που ενεργεί για 

την επίτευξη της υπεροχής»40.        

 Το πρώτο ψύγμα αποφασιστικότητας στον Πόλεμο, διαφαίνεται στην 

αρχή κιόλας, της ξυγγραφής41 αυτού. 

«Ο Θουκυδίδης, ο Αθηναίος έγραψε την ιστορία του πολέμου των 

Πελοποννησίων και των Αθηναίων, πώς πολέμησαν μεταξύ τους, 

αρχίζοντας να γράφει αμέσως μόλις ξέσπασε…» (1.1.1 σελ 15).  

 Μας εξηγεί ο ίδιος ο Θουκυδίδης, ότι από τη στιγμή που:  

«…προέβλεψε πως και μεγάλες διαστάσεις θα πάρει και πιο αξιόλογος 

απ’ όλους τους προηγούμενους θα είναι» (1ο,1,1,σελ 15),  

δεν έχασε καθόλου χρόνο και ξεκίνησε την ξυγγραφή της ιστορίας του. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο Θουκυδίδης δεν έλαβε την απόφασή του, στηριζόμενος 

στη διαίσθησή του, αλλά σε πραγματικά γεγονότα: 

«Τούτο το συμπέρανε κι απ’ το ότι οι δύο αντίπαλοι ρίχνονταν σ’ αυτόν 

ακμαίοι ως προς κάθε αναγκαία για τον πόλεμο ετοιμασία κι απ’ το ότι 

έβλεπε τις άλλες ελληνικές πόλεις να προσχωρούν στον ένα ή τον άλλο 

συνασπισμό, μερικές αμέσως, μερικές να το μελετούν» 1.1.1 σελ 15) 

                                                           
40

 Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών Στρατού Ξηράς, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 2002, σελ 12. 
41

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 11. 
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 Το εδάφιο που παρουσιάστηκε προηγουμένως, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι αποτελεί μια ένδειξη για τον ορθολογισμό που διακατέχει όλο 

το κείμενο του Πολέμου και κατά συνέπεια, τη σκέψη του Θουκυδίδη, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν μας δίδει στοιχεία και για τις λοιπές θεωρίες λήψης 

αποφάσεων.  Όπως επισημαίνει ο Η. Ι. Κουσκουβέλης, «ο πλέον συνήθης 

ορισμός του τι είναι ορθολογικό στηρίζεται σε μια ανάλυση μέσων και στόχων. 

Σύμφωνα με αυτό η κάθε απόφαση λαμβάνεται με βάση τη χρησιμότητα και 

την πιθανότητα του ευνοϊκού για τον λήπτη της απόφασης αποτελέσματος. Οι 

λήπτες των αποφάσεων, κατά το μοντέλο αυτό πάντα, είναι λογικοί, 

μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα των δυνατοτήτων τους και βεβαίως γνωρίζουν 

όλες τις εναλλακτικές λύσεις»42.      

 Επιπρόσθετα, ο Bruce Bueno de Mesquita διατύπωσε την άποψη ότι: 

«ο ορθολογισμός συνίσταται στο να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι προς 

το συμφέρον σου. Ο ορθολογισμός δεν μας επιβάλλει το τι ακριβώς θα 

θεωρήσουμε ως συμφέρον μας»43. Ο Θουκυδίδης αξιολογώντας τα στοιχεία-

δεδομένα που είχε στη διάθεσή του, την προετοιμασία δηλαδή των πόλεων 

και την προσχώρηση αυτών σε συνασπισμούς, έδειξε αποφασιστικότητα, 

λαμβάνοντας και υλοποιώντας άμεσα την απόφασή του, την ξυγγραφή 

δηλαδή του Πολέμου, η οποία μάλιστα ήταν και ορθολογική. Η 

αποφασιστικότητα όμως, μπορεί να διατηρήσει το νοηματικό της περιεχόμενο 

και με μια εντελώς διαφορετική μορφή. Αποφασιστικότητα δείχνει επίσης το 

γεγονός της απόφασης της μη μεταβολής μιας κατάστασης (ή αν θέλετε, 

διατήρησης της κατάστασης αυτής), από τη στιγμή που ο, ή οι λήπτες, 

αντιλαμβάνονται μέσα από τη σύγκριση κόστους και οφέλους, ότι τυγχάνουν 

ευνοϊκών αποτελεσμάτων: 

«Για τετρακόσια και λίγο περισσότερα χρόνια πριν από το τέλος του 

πολέμου που εξιστορώ, οι Λακεδαιμόνιοι έχουν το ίδιο πολίτευμα και χάρη 

σ’ αυτό έγιναν δυνατοί και μπόρεσαν να ρυθμίζουν τα πράγματα και των 

άλλων πόλεων» (1.18.1 σελ 23). 

                                                           
42

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1997, σελ 55-56. 
43

 Bruce Bueno De Mesquita, Το Παιχνίδι της Πρόβλεψης, μετάφραση Κων. Κολιόπουλος, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη Αττικής 2011, σελ 73. 
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 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα τα 

οποία δείχνουν την αποφασιστικότητα, του ή των λήπτη/ών, ηγέτη/ών.  

«Όταν οι Κερκυραίοι έμαθαν πως οι άποικοι και η φρουρά που τους 

συνόδευε είχαν φτάσει στην Επίδαμνο κι ότι η αποικία είχε παραδοθεί 

στους Κορινθίους, εξοργίστηκαν. Φτάσανε αμέσως εκεί με εικοσιπέντε 

καράβια -αργότερα και με άλλα- και ζήτησαν απειλητικά από τους 

Επιδάμνιους να διώξουν από την πόλη τους εξόριστους» (1.26.3.σελ 28).  

 Στο σημείο αυτό διαφαίνεται η γρήγορη λήψη απόφασης και η 

γρήγορη υλοποίηση της, που φανερώνει αποφασιστικότητα από πλευράς 

Κερκυραίων. 

 «Μόλις τα’ μαθαν αυτά οι Αθηναίοι, αρμένισαν εναντίον της Σάμου με 

εξήντα καράβια…» (1.116.1 σελ 69).  

 Στο εδάφιο αυτό, αν και δεν υπάρχει κάποιο χρονικό επίρρημα, όπως 

γρήγορα, τώρα, αμέσως κ.α., η διάσταση του χρόνου  προκύπτει από τα 

συμφραζόμενα και δείχνει επίσης αποφασιστικότητα. 

 «Ταυτόχρονα ανάθεσε στον Αρτάβαζο να δώσει όσο γινόταν 

γρηγορότερα στον Παυσανία, στο Βυζάντιο, επιστολή απαντητική, 

δείχνοντάς του, για σιγουριά, και τη βασιλική σφραγίδα. Έδωσε ακόμη 

εντολή στο σατράπη, αν ο Παυσανίας του’ δινε κάποιες οδηγίες για τις 

υποθέσεις του βασιλιά, να τις εκτελεί πιστά και γρήγορα» (1.129.1 σελ 76).  

 Στο παραπάνω απόσπασμα γίνεται φανερή η αποφασιστικότητα αλλά 

και η βιασύνη στη λήψη της απόφασης. 

«Ο Θεμιστοκλής…ήταν σε θέση για τα καθημερινά ζητήματα να βρεί, σ’ 

ελάχιστο χρόνο, την καλύτερη λύση…» (1.138.3 σελ 83).  

 Ο Θουκυδίδης, αποκαλεί το χάρισμα αυτό με το όνομα οξυδέρκεια. 

Παρουσιάζεται λοιπόν, ακόμα μια έκφανση της ταχύτητας στη θεωρία 

απόφασης, η οξυδέρκεια, την οποία εξαίρει ο Θουκυδίδης στο έργο του. 

 «…τελικά όμως επικράτησε η γνώμη του Διοδότου. Αμέσως έστειλαν 

βιαστικά άλλο καράβι για να μην προλάβει και φτάσει το προηγούμενο και 

βρουν την πόλη κατεστραμμένη » (3.49.1-2 σελ 175).  

 Στο παραπάνω εδάφιο, το «αμέσως» δηλώνει αποφασιστικότητα, ενώ 

το «βιαστικά», βιασύνη. Οι θεματικές της αποφασιστικότητας και της 
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βιασύνης, φαίνονται χαρακτηριστικά και στα επόμενα δύο εδάφια που 

ακολουθούν: 

 «Μόλις έμαθε ότι κυριεύτηκαν τα τείχη φοβήθηκε,…κι έστειλε μήνυμα 

στους Βοιωτούς ζητώντας να έρθουν γρήγορα να τον συναντήσουν…» 

(4.70.1 σελ 249) 

. «Οι Λακεδαιμόνιοι τη στιγμή εκείνη δοκίμασαν τη μεγαλύτερη ταραχή που 

είχαν δοκιμάσει ποτέ όσο θυμούνταν. Γιατί έπρεπε να ετοιμαστούν χωρίς 

να χάσουν στιγμή. Έτρεξαν αμέσως να παραταχτούν, με τη συνηθισμένη 

τους τάξη, για μάχη…» (5.66.2 σελ 323).    

«Έτσι, όταν ο Άγης, βλέποντας πως οι δύο λόχοι δεν είχαν πάει να 

κλείσουν το κενό, διέταξε τους Σκιρίτες να ξαναγυρίσουν στη θέση τους…» 

(5.72.1 σελ 326).  

 Σε αυτό το εδάφιο, χωρίς να υπάρχει κάποια λέξη, η οποία να 

υποδηλώνει πως η απόφαση του Άγη λήφθηκε αμέσως, η ταχύτητα στην 

απόφαση προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

παρά την ταχεία επανεκτίμηση της κατάστασης από τον Άγη και τις 

διορθωτικές διαταγές, οι οποίες δόθηκαν άμεσα, αυτές δεν μπόρεσαν να 

υλοποιηθούν ούτε και να προσφέρουν στον λήπτη το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα. Η ανωτέρω περίπτωση είναι χαρακτηριστική για να καταδείξει 

πως ο λήπτης δύναται να λάβει γρήγορα μια απόφαση, χωρίς όμως αυτό να 

συνεπάγεται ότι η απόφαση λήφθηκε έγκαιρα. Όπως αναγράφεται σε ένα 

στρατιωτικό εγχειρίδιο, «στη λήψη αποφάσεων, το κλειδί δεν είναι να 

λαμβάνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλά έγκαιρες»44.    

«Ο Άγης, ωστόσο, όταν έμαθε σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονταν το 

αριστερό του, εκείνο δηλαδή που αντιμετώπιζε τους Μαντινείς και τους 

χίλοιυς Αργίτες, έδωσε διαταγή σ’ όλον τον στρατό να βοηθήσει το τμήμα 

που νικιόταν» (5.73.2 σελ 327).  

Η αποφασιστικότητα του Άγη φαίνεται από τη διαταγή που έδωσε, μόλις 

έμαθε τη δύσκολη κατάσταση του αριστερού του. 

                                                           
44

 Δόγμα Διαμόρφωσης Ηγετών Στρατού Ξηράς, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 2002, σελ 121. 
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 «Οι Μήλιοι, επειδή πολιορκούνταν πια πολύ στενά –έγινε και κάποια 

προδοσία από ανάμεσά τους- συνθηκολόγησαν με τους Αθηναίους…» 

(5.116.3 σελ 339).  

 Το εδάφιο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τον 

χρόνο. Αρχικά, οι Μήλιοι πήραν την απόφαση να αντισταθούν, στηριζόμενοι 

όχι σε ορθολογικά επιχειρήματα, αλλά μάλλον στον λεγόμενο περιορισμένο 

ορθολογισμό45: 

«Ούτε γνώμη διαφορετική από την προηγούμενη έχουμε, Αθηναίοι, ούτε 

μέσα σε λίγες στιγμές θα στερήσουμε μια πόλη, που υπάρχει εδώ κι 

εφτακόσια χρόνια, από την ελευθερία της, αλλά έχοντας εμπιστοσύνη στην 

τύχη, που χάρη στην εύνοια των θεών την προστατεύει ως τώρα, και στη 

βοήθεια των ανθρώπων κι ιδιαίτερα των Λακεδαιμονίων, θα 

προσπαθήσουμε να τη σώσουμε» (5.112.2 σελ 338).  

  Παρατηρούμε όμως στην εξέλιξη της μάχης ότι αναγκάστηκαν46 να 

επαναξιολογήσουν τα δεδομένα και αντιλαμβανόμενοι τη δυσχερή κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται, να συνθηκολογήσουν. Αυτό φανερώνει 

αποφασιστικότητα από τους Μηλίους, οι οποίοι έλαβαν υπ’ όψη τους τη 

σύγκριση κόστους και οφέλους. Η μεταμέλεια δεν φανερώνει σύνεση, ούτε 

σωφροσύνη. Η έκβαση της μάχης ήταν αναμενόμενη. Όπως αναφέρει σχετικά 

ο Αθανάσιος Πλατιάς: το άναρχο διεθνές σύστημα ‘‘τιμωρεί’’ όσα κράτη δεν 

μεριμνούν για την αυτοπροστασία τους»47. Θα αποδίδαμε το χαρακτηρισμό 

αυτό στους Μηλίους, εφόσον είχαν φροντίσει για την ασφάλειά τους, 

νωρίτερα, ή ακόμα, αν συνθηκολογούσαν πριν καταστρέφονταν η πόλη τους. 

 Όπως επισημαίνει ο Σ. Ν. Λίτσας,  «αν στην περίπτωση του διαλόγου 

των Μηλίων που εξετάζουμε στο σημείο αυτό η Μηλιακή ηγεσία αποφάσιζε να 

υποταχτεί στη θέληση της ισχυρότερης Αθήνας με σκοπό να διαφυλάξει τις 

κρατικές δομές και τη ζωή των πολιτών της πόλης, ουδείς θα μπορούσε να 

                                                           
45

 «…οι Βεμπεριανοί, υποστηρίζουνν ότι η απόφαση είναι το αποτέλεσμα ενός συνδιασμού 
σκοπιμότητας και ενός μίγματος ορθολογισμού, μη συμβατικής λογικής και μεταφυσικού» 
Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1997, σελ 75. Το μεταφυσικό στην περίπτωση αυτή, είναι η τύχη και η βοήθεια των 
Θεών που επικαλούνται οι Μήλιοι.  
46

 «Η ανάγκη παίζει, τέλος σημαντικό ρόλο στις κρίσιμες αποφάσεις για ειρήνη και πόλεμο». 
Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, Θεσσαλονίκη 
2015, σελ 101. 
47

 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις Εστία, 
Αθήνα 2010, σελ 32. 
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κατηγορήσει αυτούς για προδοσία απέναντι στις ιερές αρχές της ελευθερίας 

και της ανεξαρτησίας»48. 

 «Ό’τι πρόκειται να κάμετε να το κάμετε αμέσως μόλις μπει η άνοιξη, χωρίς 

αναβολές, γιατί ο εχθρός τις ενισχύσεις από τη Σικελία θα τις έχει 

σύντομα…αν δεν είστε προσεχτικοί, ή θα σας αιφνιδιάσει, όπως ακριβώς 

και πιο μπροστά, ή θα σας προλάβει» (7.15.2 σελ 409).  

 Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί μια ακόμη χαρακτηριστική 

περίπτωση απόφασης με αποφασιστικότητα και βιασύνη. 

«Τον Ευρυμέδοντα τον έστειλαν αμέσως στη Σικελία, κατά το χειμερινό 

ηλιοστάσιο, με δέκα καράβια. Έφερνε επίσης εκατόν είκοσι τάλαντα ασήμι 

και την είδηση στον εκεί στρατό πως θα φτάσει βοήθεια και θα τους 

νοιαστούν» (7.16.2 σελ 410).   

 Το ‘‘αμέσως’’ στο σημείο αυτό, έχει εντελώς διαφορετική σημασία, 

συγκριτικά με τις προηγούμενες περιπτώσεις, καθώς δεν υπονοεί κάποιες 

λίγες στιγμές. Δεδομένου πως αναφερόμαστε στην επιστολή που έστειλε ο 

Νικίας στην Αθήνα βρισκόμενος στη Σικελία, αντιλαμβανόμαστε πως ο χρόνος 

ο οποίος μεσολάβησε μέχρι την αποστολή του Ευρυμέδοντα, προς ενίσχυση 

των Αθηναίων, δεν ήταν ούτε κάποιες ώρες, ούτε καν, κάποιες μέρες αλλά 

πολύ περισσότερος χρόνος. Εδώ λοιπόν ο Θουκυδίδης μας φανερώνει την 

υποκειμενική διάσταση του χρόνου. Ενώ ο χρόνος αυτός, για την υλοποίηση-

εκτέλεση μιας διαταγής στο πεδίο της μάχης, θα είχε καταστροφικές 

συνέπειες, «επειδή η διαταγή δόθηκε την τελευταία στιγμή»  εντούτοις, στην 

προκειμένη περίπτωση βλέπουμε πως, εννοιολογικά, ο Θουκυδίδης εντοπίζει 

ταχύτητα στην υλοποίηση της απόφασης, ανεξαρτήτως του χρόνου που 

απαιτήθηκε. Η θεματική ενότητα της αποφασιστικότητας μαζί με τη βιασύνη 

εντοπίζεται και στο ακόλουθο εδάφιο: 

 «…ώσπου, ο Κορίνθιος Αρίστωνας του Πυρρίχου, ο καλύτερος από τους 

κυβερνήτες που πολεμούσαν με τους Συρακούσιους, έπεισε τους 

αρχηγούς του στόλου να  στείλουν μήνυμα στους αρμόδιους άρχοντες της 

πόλης να διατάξουν να μεταφερθεί, όσο γινόταν γρηγορότερα, και να 

στηθεί στην παραλία η αγορά των τροφίμων…έτσι τα πληρώματα θα 

μπορούσαν να βγουν, να φάνε αμέσως κοντά στα καράβια και, μέσα σε 
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 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές, Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη Αττικής 2010, σελ 214. 
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λίγη ώρα, την ίδια μέρα, να ξαναεπιτεθούν αιφνιδιαστικά στους 

Αθηναίους» (7.39.2 σελ 423).  

«Αυτοί (οι Συρακούσιοι) έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν, αλλά ο 

Δημοσθένης κι οι Αθηναίοι έπεσαν πάνω τους και, μόλο που αμύνθηκαν 

γενναία, τους ανάγκασαν να το βάλουν στα πόδια» (7.43.5 σελ 425).  

 Εντύπωση προκαλεί στο παραπάνω εδάφιο ότι περιγράφεται μια 

απόφαση, η οποία αν και λήφθηκε και εκτελέστηκε αμέσως, θα μπορούσαμε 

να πούμε έγκαιρα, το επιδιωκόμενο απότέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται φανερό πως η διάσταση του χρόνου δεν παίζει 

καθοριστικό ρόλο. Παρά την αποφασιστικότητα των Συρακουσίων και τη 

γρήγορη σύλληψη και εκτέλεση της απόφασης, ακόμα και αν αυτή 

λαμβάνονταν ‘‘γρηγορότερα’’ ή ‘‘αργότερα’’, το αποτέλεσμα θα ήταν και πάλι 

το ίδιο.           

 Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

αποφασιστικότητας του ή των λήπτη/ών ή ηγέτη/ών. Σε κάποια από τα εδάφια 

αυτά, μαζί με την αποφασιστικότητα, τοποθετήθηκε και η θεματική ενότητα της 

βιασύνης. Ο λόγος είναι ότι, όπως είπαμε και παραπάνω, τα όρια μεταξύ των 

θεματικών σε κάποιες αποφάσεις είναι δυσδιάκριτα και γι’ αυτό 

αναγκαζόμαστε να τις ταξινομήσουμε σε περισσότερες από μια θεματικές. 
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Θεματική Ενότητα 2η. Βιασύνη 

 

 Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στην προηγούμενη θεματική ενότητα 

αποφασιστικότητα-ταχύτητα, ο Θουκυδίδης παρουσιάζει ξεκάθαρα ως 

πλεονέκτημα την ταχύτητα στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, ενώ 

θεωρεί ως μειονέκτημα την αναβλητικότητα, καθώς μέμφεται τους 

Λακεδαιμονίους για αυτήν. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

ότι ο Θουκυδίδης έχει δική του θεωρία για την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 

και ότι τάσσεται σαφώς υπέρ των γρήγορων αποφάσεων. Η παρατήρηση 

αυτή όμως θα ήταν μια βιαστική και μάλλον εσφαλμένη υπόθεση διότι, όπως 

θα δούμε στη συνέχεια, ο πατέρας των διεθνών σχέσεων στο κείμενο του 

Πολέμου, παραθέτει τη διάσταση του χρόνου τόσο ολοκληρωμένα, ώστε  

διαχωρίζει την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα από τη βιασύνη, αλλά και 

την αναβλητικότητα από την σκόπιμη και συνειδητή κατατριβή, όπως θα 

δούμε σε επόμενη θεματική ενότητα.      

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η έννοια της βιασύνης. Πριν 

παρουσιαστούν τα εδάφια στα οποία εμφανίζεται και από τα οποία προκύπτει 

η συγκεκριμένη θεματική ενότητα, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η 

βιασύνη, έχει διπλό εννοιολογικό περιεχόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

εμφανίζεται ως προσπάθεια από πλευράς λήπτη, να επωφεληθεί από μια 

κατάσταση η οποία προέκυψε-εμφανίστηκε ξαφνικά, οπότε ταυτίζεται κατά 

κάποιο τρόπο με την ευκαιρία, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και 

επομένως αξιολογείται θετικά. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν αποφάσεις οι 

οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικές ταυτόχρονα θεματικές, 

όπως αποφασιστικότητα, ευκαιρία  και βιασύνη: 

«Αφού, λοιπόν, από κάθε άποψη φαίνεται ότι είναι ευνοϊκό για σας ν’ 

αναλάβετε τον πόλεμο κι εμείς εδώ όλοι σας παρακινούμε σ’ αυτό-και 

τίποτε δε δένει στερεότερα πόλεις κι ιδιώτες απ’ το κοινό συμφέρον-

βιαστείτε να βοηθήσετε τους Ποτιδαιάτες που είναι Δωριείς…»
49

 (1.124. 

σελ 73)  

                                                           
49

 Το συγκεκριμένο εδάφιο δεν συνιστά απόφαση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια 

ενέργεια, ούτε απόφαση για λήψη δράσης. Είναι όμως ενδεικτικό της θετικής διάστασης της 

βιασύνης, δεδομένου πως αναμένεται θετική εξέλιξη από αυτή. 
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 Στο εδάφιο αυτό, παρουσιάζονται διαδοχικά οι θεματικές ενότητες, 

ευκαιρία (από κάθε άποψη φαίνεται ότι είναι ευνοϊκό για σας ν’ αναλάβετε τον πόλεμο), 

αποφασιστικότητα (εμείς εδώ όλοι σας παρακινούμε σ’ αυτό) και τέλος βιασύνη 

(βιαστείτε να βοηθήσετε). 

 Σε άλλες περιπτώσεις όμως, υποδηλώνει μια (όπως χρησιμοποιείται με 

τη σημερινή έννοια) βιαστική ενέργεια, χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπ’ όψη 

από τον λήπτη τα δεδομένα, οι εναλλακτικές επιλογές και το κόστος της 

απόφασης. Υπό αυτήν την έννοια, η βιασύνη ως έννοια, αξιολογείται 

αρνητικά: 

«…Κι οι Αθηναίοι, που έτυχε να βρίσκονται στη Λακεδαίμονα από 

πρωτύτερα ως πρέσβεις για άλλα ζητήματα, όταν έμαθαν όσα είπαν οι 

σύμμαχοι της Σπάρτης, έκριναν ότι έπρεπε να παρουσιαστούν στη 

συνέλευση των Λακεδαιμονίων και, χωρίς βέβαια να απολογηθούν για τις 

κατηγορίες που διατύπωσαν εναντίον τους οι διάφορες πόλεις, να κάμουν, 

γενικά, ξεκάθαρο στους Σπαρτιάτες πως δε θα’ πρεπε να πάρουν 

βιαστικές αποφάσεις, αλλά να σκεφτούν πιο πολύ πάνω στο ζήτημα» 

(1.72.1 σελ 49).  

 Είναι λοιπόν φανερός ο διαχωρισμός που κάνει ο Θουκυδίδης ανάμεσα 

στη γρήγορη απόφαση, η οποία αποτελεί προτέρημα για τον ή τους λήπτες 

και στη βιασύνη, η οποία παρουσιάζεται ως μειονέκτημα, διότι καθιστά σαφές 

ότι ζητήματα με βαρύνουσα σημασία απαιτούν περισσότερη μελέτη των 

συνεπειών και του κόστους50. Υπάρχει ένα εδάφιο, στο οποίο ο Θουκυδίδης 

μας εκθέτει την άποψή του για την έννοια της βιασύνης, χωρίς να εκφέρει τη 

γνώμη του όμως μέσα από κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Ο Αναστάσιος 

Γεωργοπαπαδάκος, αναφέρει ότι «δεν ξέρουμε τίποτε περισσότερο για το 

συνετό αυτόν άντρα» (Υ/Σ σελ 171). Ενώ ο Η. Ι. Κουσκουβέλης, αναφέρει 

σχετικά: «…θα μπορούσαμε να φθάσουμε ακόμη και να σκεφτούμε –γιατί 
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 Στις διεθνείς σχέσεις, ο πατέρας του κλασσικού ρεαλισμού θεωρείται ο Θουκυδίδης. Κατά 
τον Η. Ι. Κουσκουβέλη, το 3

ο
 κατά σειρά αξίωμα του κλασσικού ρεαλισμού είναι το εξής: «Τα 

κράτη αποτελούν ορθολογικές ενότητες και οντότητες που, λειτουργώντας μέσα σε μια 
κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζουν το κόστος  και το όφελος των εναλλακτικών τους 
επιλογών και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους [χωρίς βέβαια να έχουν πάντα 
εναλλακτικές επιλογές ή δυνατότητα να τις (επαν)εκτιμήσουν πλήρως. Τα κράτη δηλαδή 
λειτουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον.  Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις 
Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, Σελ 59-60. 
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όχι;- ότι ο Διόδοτος κρύβει τον ίδιο τον μεγάλο συγγραφέα».51 Μας αναφέρει 

λοιπόν σχετικά ο Διόδοτος-Θουκυδίδης ότι:  

«Νομίζω, αντίθετα, πως δυο πράγματα είναι τα πιο ενάντια στη φρόνηση, 

η βιασύνη κι η οργή…» (3.41.1 σελ 171).  

 Χρησιμοποιεί μάλιστα τη σπουδαία αρετή, φρόνηση, για να εκφράσει 

την απέχθειά του στη βιασύνη. Παρά την αντίθεσή του όμως, με τη βιασύνη, 

δεν παραλείπει να μας παραθέσει και τη θετική διάσταση που δύναται να 

αποκτήσει η βιασύνη, όπως στο 1.124.1 σελ 73, που παρατέθηκε 

προηγούμενα. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η βιασύνη έχει δύο εκδοχές, μια θετική και μια αρνητική κατά 

περίπτωση. Η εισαγωγή του έργου του Θουκυδίδη όμως, μας δίνει και μια 

τρίτη εκδοχή, η οποία είναι διττή, ταυτόχρονα θετική και αρνητική: 

 «Τούτο το συμπέρανε κι’ απ το ότι οι δύο αντίπαλοι ρίχνονταν σ’ αυτόν 

ακμαίοι ως προς κάθε αναγκαία για τον πόλεμο ετοιμασία κι’ απ το ότι 

έβλεπε τις άλλες ελληνικές πόλεις να προσχωρούν στο έναν ή τον άλλο 

συνασπισμό, μερικές αμέσως, μερικές να το μελετούν» (1.1.1 σελ 15).  

 Μερικές πόλεις, προσχώρησαν σε μια από τις δύο συμμαχίες αμέσως. 

Μια επιφανειακή ανάγνωση, θα έκανε πιθανώς τον αναγνώστη να υποθέσει 

ότι πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση βιασύνης με θετική ερμηνεία. 

Συμπεραίνεται εύκολα ότι δηλαδή μια πόλη, για να εξασφαλίσει κάποια 

πλεονεκτήματα, μπήκε αμέσως υπό τη σκέπη μιας συμμαχίας. Ο 

επιδιωκόμενος σκοπός της επιλογής αυτής, είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας 

της πόλης και η επιβίωση αυτής52. Από τη στιγμή που μια πόλη δεν έχει τη 

δυνατότητα να υπερασπισπεί από μόνη της τα συμφέροντά της, από ανάγκη 

ακολουθεί την τακτική που θα ονομάζαμε σήμερα εξωτερική ενδυνάμωση.53 

 Τα αίτια, θα μπορούσαν να είναι η ανάγκη, η τιμή/φόβος/συμφέρον, η 

ανθρώπινη φύση, οι συγκυρίες, τα πάθη/οργή/μίσος, η πλεονεξία, ο 

πόθος/ελπίδα, δηλαδή όλα όσα περιγράφει αναλυτικά η δεύτερη διάσταση της 
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 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 213. 
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 Κατά τον Η. Ι. Κουσκουβέλη, το 4ο κατά σειρά αξίωμα του κλασσικού ρεαλισμού είναι το 
εξής: «Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωσή του». Ηλίας Ι. 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, Σελ 60. 
53

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, 
Κεφ 5, σελ 187. 
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θεωρίας απόφασης του Θουκυδίδη54.       

 Το υπόλοιπο της φράσης όμως, δηλαδή «μερικές να το μελετούν», αλλάζει 

εντελώς τον εννοιολογικό προσανατολισμό της έννοιας της βιασύνης. Ο 

αναγνώστης διερωτάται αν οι πόλεις που βιάστηκαν έπραξαν ‘‘ορθά’’ με τη 

θετική διάσταση της βιασύνης, ή μήπως οι πόλεις που δεν βιάστηκαν και το 

μελέτησαν, έπραξαν ‘‘ορθότερα’’. ‘‘Ορθότερα’’ υπό την έννοια πως θα 

εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο για τον καλύτερο υπολογισμό του κόστους 

και του οφέλους της κάθε επιλογής, δείχνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, 

σύνεση ή σωφροσύνη. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε αυτόματα η βιασύνη των 

πόλεων να ενταχθούν σε κάποιον από τους δύο συνασπισμούς, από τη 

θετική διάσταση που είχε, αποκτά αρνητικό χαρακτήρα.    

 Η ίδια φράση, «μερικές να το μελετούν», όπως σχολιάστηκε 

προηγουμένως, δείχνει επιπλέον σύνεση ή σωφροσύνη ή συνειδητή και 

σκόπιμη κατατριβή με την έννοια ότι ο μελετητής του Πολέμου, βλέπει θετικά 

την καθυστέρηση προσχώρησης από τις πόλεις, σε μια από τις δύο 

συμμαχίες, θεωρώντας ότι αυτές θα κάνουν μια πιο προσεκτική επιλογή. 

Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να εκληφθεί ως μη σκόπιμη κατατριβή, δηλαδή 

χάσιμο πολύτιμου χρόνου.        

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εδάφια που καταδεικνύουν βιασύνη, 

με κατά περίπτωση εννοιολογικό διαχωρισμό, σε θετικά ή αρνητικά 

αξιολογούμενη.. 

«Οι Κορίνθιοι, ωστόσο, δεν έστερξαν να κάμουν τίποτε απ’ τα παραπάνω, 

αλλά, όταν ετοιμάστηκαν τα καράβια τους κι ήρθαν και οι σύμμαχοί τους, 

έστειλαν πρώτα έναν κήρυκα, για να ανακοινώσει στους Κερκυραίους την 

κήρυξη του πολέμου, κι αμέσως ύστερα σάλπαραν για την Επίδαμνο…» 

(1.9.1 σελ 29).  

 Το συγκεκριμένο εδάφιο δείχνει θετικά αξιολογούμενη την έννοια της 

βιασύνης, η οποία φανερώνει για τους λήπτες την επιδίωξη να αιφνιδιάσουν 

τους αντιπάλους τους. Η απόφαση αυτή τελικά, είχε αρνητικό αποτέλεσμα για 

τους λήπτες της απόφασης, καθώς ηττήθηκαν από τους Κερκυραίους: 
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 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 218. 
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 «Σύστησε ταυτόχρονα να δουλεύουν στο τείχος όλοι όσοι ζούσαν στην 

πόλη, χωρίς εξαίρεση, άντρες, γυναίκες και παιδιά, και να μην 

λυπηθούν…» (1.90.3 σελ 58).  

 Στη σκηνή που περιγράφεται παραπάνω, η έννοια της βιασύνης 

προκύπτει από τα συμφραζόμενα και κυρίως από το εδάφιο:  

«Μ’ αυτόν, λοιπόν τον τρόπο τείχησαν οι Αθηναίοι την πόλη τους σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμη και σήμερα φαίνεται πως η κατασκευή του 

τείχους γινόταν βιαστικά» (1.93.1-2 σελ 59).  

 Στη μια περίπτωση, η έννοια της βιασύνης παρουσιάζεται θετικά, 

εννοώντας ότι το τείχος χτίστηκε γρήγορα, ενώ στην άλλη περίπτωση, το 

«βιαστικά» υποδηλώνει πρόχειρα και κατά συνέπεια έχει αρνητικό χαρακτήρα.  

 «Οι Χάονες όμως…δε σταμάτησαν να στρατοπεδέψουν, αλλά 

προχώρησαν ορμητικά…θαρρώντας ότι θα κυριέψουν την πόλη με την 

πρώτη έφοδο…» (2.81.4 σελ 135).  

 Παρατηρούμε ότι πρόκειται για περίπτωση που εμφανίζεται η έννοια 

της αποφασιστικότητας αλλά και της βιασύνης, η οποία στηριζόμενη στον 

ενθουσιασμό των Χαόνων, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί από 

αυτούς. 

 «Στέλνουν λοιπόν (οι Αθηναίοι), ξαφνικά, σαράντα καράβια που έτυχε να 

είναι έτοιμα για εκστρατεία…υπήρχε ελπίδα, αν ενεργούσαν γρήγορα, να 

τους αιφνιδιάσουν…» (3.3.3-4 σελ 152)  

 Ο Θουκυδίδης, χαρακτηρίζει αυτή τη διάσταση της βιασύνης, ως 

αιφνιδιασμό και της αποδίδει θετικό χαρακτήρα. 

«Επειδή όμως τα αθηναϊκά καράβια τους κυνήγησαν, άρχισαν αμέσως τις 

διαπραγματεύσεις…» ( 3.4.2 σελ 152).  

 Εδώ η θετικά αξιολογούμενη έννοια της  βιασύνης σχετίζεται με την 

επιβίωση-σωτηρία των Μυτιληνιών. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως η 

συγκεκριμένη απόφαση ταιριάζει και στη θεματική ενότητα της 

αποφασιστικότητας. 
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 «Αμέσως όμως έτρεξαν και βοήθησαν την Ηιόνα Χαλκιδικιώτες και 

Βοτταίοι, που έδιωξαν το Σιμωνίδη από την πόλη και σκότωσαν πολλούς 

απ’ τους στρατιώτες του» (4.7.1 σελ 215).  

 Το παραπάνω εδάφιο φανερώνει τις έννοιες της βιασύνης και 

αποφασιστικότητας, στις οποίες αποδίδεται θετικός χαρακτήρας. . 

«Καθώς, ωστόσο, οι Αθηναίοι προχωρούσαν με κάποιαν αταξία, γιατί 

νόμιζαν πως είχαν πια νικηθεί κι ήθελαν με κάθε τρόπο να περάσουν, όσο 

γινόταν γρηγορότερα…οι Βοιωτοί τους αντιστάθηκαν πρώτοι και κάνοντας 

αντεπίθεση τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν και να το βάλουν στα 

πόδια» (7.43.7 σελ 426)  

 Παρατηρείται περίπτωση βιασύνης με αρνητικό χαρακτήρα και 

δυσάρεστη για τους λήπτες, έκβαση. Παρουσιάσαμε λοιπόν, τις 

χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις βιασύνης στον Πόλεμο, που, όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, μπορεί να ταυτίζεται με αποφασιστικότητα και 

ευκαιρία, ίσως αιφνιδιασμό αλλά και κακώς νοούμενη βιασύνη. Σε μια 

περίπτωση, όπως ισχυριστήκαμε παραπάνω, μπορούμε να αποδώσουμε 

ταυτόχρονα αρνητικό και θετικό χαρακτήρα στην έννοια της βιασύνης, 

αναλόγως με την ερμηνεία που δίδει ο αναγνώστης στο εδάφιο 1.1.1 σελ 15. 
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Θεματική Ενότητα 3η. Σύνεση-Σωφροσύνη 

 

 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τον μεγάλο συγγραφέα Θουκυδίδη, στη 

θεματική ενότητα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το κεφάλαιο, τη 

σωφροσύνη. Αυτή άλλες φορές παρουσιάζεται ως σύνεση, ως σκόπιμη 

κατατριβή ή αλλιώς ως μη βιασύνη. Θα επανέρθουμε σε ένα εδάφιο το οποίο 

έχει παρουσιαστεί ξανά: 

«Τούτο το συμπέρανε κι απ’ το ότι οι δύο αντίπαλοι ρίχνονταν σ’ αυτόν 

ακμαίοι ως προς κάθε αναγκαία για τον πόλεμο ετοιμασία κι απ’ το ότι 

έβλεπε τις άλλες ελληνικές πόλεις να προσχωρούν στον ένα ή τον άλλο 

συνασπισμό, μερικές αμέσως, μερικές να το μελετούν» (1.1.1 σελ 15).  

 Όπως σχολιάστηκε στο κεφάλαιο 5, το οποίο διαπραγματεύεται την 

έννοια της βιασύνης, η φράση «μερικές αμέσως» δηλώνει αποφασιστικότητα και 

βιασύνη. Η φράση όμως, «μερικές να το μελετούν», προσδίδει μια εντελώς 

διαφορετική διάσταση, αντίθετη της βιασύνης. Στην επιστήμη των διεθνών 

σχέσεων, μας απασχολεί το «γιατί». Γιατί λοιπόν ο μεγάλος Θουκυδίδης, στην 

αρχή του μνημειώδους έργου, του Πολέμου, προβληματίζει τον μελετητή ως 

προς το νόημα της φράσης αυτής; Τι είναι αυτό, που έκανε κάποιες πόλεις, 

μολονότι έβλεπαν τις γειτονικές τους, ή άλλες πόλεις, να προσχωρούν σε 

κάποιο συνασπισμό, να μην βιαστούν και να το μελετήσουν; Αυτό ακριβώς 

είναι που θα μελετήσουμε στην παρούσα θεματική ενότητα, την έννοια της 

σύνεσης ή σωφροσύνης.        

 Είναι προφανές ότι ο Θουκυδίδης θέλει να αντιπαραβάλει στη γρήγορη 

ή βιαστική επιλογή-απόφαση προσχώρησης σε συνασπισμό, κάποιων 

πόλεων, τις άλλες, οι οποίες δεν βιάστηκαν αλλά μελέτησαν προσεκτικότερα 

τα δεδομένα και τις ανάγκες-συμφέρον τους, ώστε να κάνουν μια πιο 

μελετημένη, ή αλλιώς, ορθή επιλογή. Όπως όμως παρατηρεί ο Η. Ι. 

Κουσκουβέλης: «η ορθή απόφαση, κρίνεται συχνά εκ του αποτελέσματος και 

συχνότερα μετά από καιρό. Το ζήτημα ωστόσο δεν είναι το τι θα σκεφθεί 

κάποιος ή τι θα σκεφθούμε μετά από χρόνια. Το ζήτημα είναι πώς να κρίνει τι 
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είναι το σωστό κατά τη στιγμή που πρέπει να αποφασίσει»55.  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό εδάφιο, παρουσιάζει τους Αθηναίους να 

δέχονται για συμμάχους, τους Κερκυραίους: 

«Από τέτοιες σκέψεις οδηγήθηκαν οι Αθηναίοι στο να δεχθούν τους 

Κερκυραίους ως συμμάχους τους» (1.45.1 σελ 37).  

 Το παρόν απόσπασμα δείχνει, πως οι Αθηναίοι δεν έλαβαν μια 

βιαστική απόφαση, αλλά έκαναν μια συνειδητή επιλογή, αφού έλαβαν υπ’ όψη 

τα δεδομένα και τους συσχετισμούς ισχύος που υπήρχαν. Χωρίς να μπούμε 

στη διαδικασία να κρίνουμε αν η επιλογή αυτή ήταν δίκαιη ή άδικη, μας 

απασχολεί, αν τη στιγμή εκείνη, ήταν η ορθή ή η χρήσιμη επιλογή.  Σε άλλο 

εδάφιο, ο ίδιος ο Διόδοτος-Θουκυδίδης, όταν έλαβε το λόγο για να εκφέρει τη 

γνώμη του αναφορικά με την τύχη των Μυτιληνιών, είπε χαρακτηριστικά:  

«Αλλά εμείς δεν κάνουμε δικαστικό αγώνα εναντίον τους για να χρειάζεται 

να εξετάσουμε τι είναι δίκαιο, αλλά συζητούμε γι’ αυτούς πως θα μας 

γίνουν χρήσιμοι. (3.44.4 σελ 172).  

 Με την άποψη που εκθέτει, φανερώνει σύνεση, προσπαθώντας να 

επωφεληθεί από αυτούς, μην αφήνοντας τα πάθη, το μίσος ή την οργή, να τον 

παρασύρουν.         

 Στη συνέχεια συναντούμε ακόμα ένα εδάφιο στο οποίο ο Θουκυδίδης, 

δια στόματος Αθηναίων πρέσβεων, μέμφεται τη βιασύνη και έμμεσα, καλεί 

τους συμπολίτες του να δείξουν σύνεση, μελετώντας περισσότερο το υπό 

συζήτηση ζήτημα: 

«…να κάμουν,γενικά, ξεκάθαρο στους Σπαρτιάτες πως δεν θα’ πρεπε να 

πάρουν βιαστικές αποφάσεις, αλλά να σκεφτούν πιο πολύ πάνω στο 

ζήτημα» (1.72.1 σελ 49)  

και συνεχίζει: 

«…αλλά για να μην πάρετε εύκολα λαθεμένες αποφάσεις για πολύ 

σημαντικά ζητήματα παρασυρμένοι από τους συμμάχους σας» (1.73.1 σελ 

49).   
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 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
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 Το επόμενο εδάφιο που θα παρουσιαστεί, περιγράφει το ίδιο σκεπτικό 

στη θεωρία απόφασης, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Θουκυδίδης, 

ονοματίζει τη σύνεση, η οποία προκύπτει όχι από τη βιασύνη, αλλά από 

περισσότερη σκέψη: 

«Πάρτε λοιπόν τις αποφάσεις σας χωρίς βιασύνη, γιατί δεν πρόκειται για 

ασήμαντα πράγματα, και μην αναλάβετε, δίνοντας πίστη σε γνώμες και 

κατηγορίες άλλων, έναν αγώνα που το βάρος του θα πέσει κυρίως στους 

ώμους σας. Σκεφτείτε ακόμη, πριν βρεθείτε μπλεγμένοι σε σ’ αυτόν τον 

πόλεμο, πόσο απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις σ’ αυτόν…Εμείς όμως, που 

ούτε οι ίδιοι πέσαμε ακόμη σε τέτοιο σφάλμα, κι εσείς, σας καλούμε, όσο 

είναι στο χέρι και των δυο μας να πάρουμε συνετές αποφάσεις, να μη 

διαλύσετε τη συνθήκη ειρήνης ούτε να καταπατήσετε τους όρκους, αλλά 

να λύσουμε τις διαφορές μας με διαιτησία σύμφωνα με τη συνθήκη» 

(1.78.3-4 σελ 52-53).  

 «Κι όσο για τη βραδύτητα και την αναβλητικότητα , για τα οποία πολύ μας 

κατηγορούν, μην ντρέπεστε. Γιατί, αν βιαστείτε ν’ αρχίσετε τον πόλεμο, θα 

τον τερματίσετε πιο αργά, αφού τον επιχειρείτε απροετοίμαστοι, κι έπειτα 

χάρη σ’ αυτή τη βραδύτητα κατοικούμε πάντα πόλη ελεύθερη και 

ξακουστή. Κι αυτό ακριβώς είναι σωφροσύνη ύστερα από διαλογισμό» 

(1.84.2 σελ 55).  

 Στο σημείο αυτό ο Αρχίδαμος, στην προσπάθειά του να εξυψώσει τους 

Λακεδαιμόνιους και τη θεωρία απόφασής τους, η οποία δεν στηρίζεται στη 

βιασύνη, ισχυρίζεται πως είναι πλεονέκτημα η βραδύτητα και η 

αναβλητικότητα, για την οποία νωρίτερα τους κατηγόρησαν, ονομάζοντάς την 

σωφροσύνη. Έτσι ο Θουκυδίδης κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην 

έννοια της σωφροσύνης ή σύνεσης που σχετίζονται με την εσκεμμένη 

καθυστέρηση στη θεωρία απόφασης και την κατατριβή ή αδράνεια που 

ταυτίζονται με το άσκοπο χάσιμο χρόνου.     

 Η θεματική ενότητα που εξετάζουμε, εμφανίζεται και με μια άλλη 

μορφή, αυτή της προνοητικότητας: 

«Ο Νικίας το πήρε είδηση αυτό κι επειδή έβλεπε πως η δύναμη των 

εχθρών μεγάλωνε καθημερινά, όπως επίσης κι οι δικές του δυσκολίες, 

έστειλε κι αυτός μήνυμα στην Αθήνα –όπως είχε κάμει πολλές φορές κι 

άλλοτε- αναφέροντας τα γεγονότα λεπτομερειακά, γιατί τη στιγμή εκείνη, 

ιδιαίτερα, πίστευε πως η θέση τους ήταν κρίσιμη και πως έπρεπε το 
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γρηγορότερο ή να τους ανακαλέσουν ή να τους στείλουν μεγάλες 

ενισχύσεις, αλλιώς δεν υπήρχε σωτηρία» (7.8.1 σελ 407).  

 Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο Νικίας αντιλήφθηκε έγκαιρα την 

κρισιμότητα της κατάστασης. Επιπρόσθετα, επεξεργάστηκε έγκαιρα τα 

δεδομένα και απέκτησε σαφή άποψη, ως προς τις ενδεικνυόμενες για την 

περίσταση ενέργειες. Τέλος, μεταβίβασε έγκαιρα στην Αθήνα τις επιθυμίες 

του, κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι είχαν χρόνο για να 

προετοιμαστούν και να στείλουν ενισχύσεις. Περισσότερα εδάφια που 

καταδεικνύουν σύνεση είναι τα παρακάτω:  

1. 1.82.2 σελ 54: …αν το αποφασίσουμε, καλύτερα πια ετοιμασμένοι 

τραβάμε κατά πάνω τους. 

2. 1.83.3 σελ 54-55: …με ηρεμία, οφείλουμε να προβλέψουμε γι’ αυτά. 

3. 1.132.5 σελ 79: …να μην παίρνουν βιαστικά…αποφάσεις με αγιάτρευτες 

συνέπειες, χωρίς αναμφισβήτητες αποδείξεις. 

4. 3.92.5 σελ 199: …όταν αυτό απάντησε επιδοκιμαστικά (το μαντείο των 

Δελφών), έστειλαν αποίκους.  

 Στο εδάφιο αυτό, εμφανίζεται η έννοια της σύνεσης, η οποία όμως 

στηρίζεται στο μεταφυσικό. 

 Τα εδάφια που παρουσιάστηκαν είναι χαρακτηριστικά της έννοιας  της 

σύνεσης και της σωφροσύνης και εμφανίζονται ως ‘’περισσότερη’’ σκέψη, 

σκόπιμο χάσιμο χρόνου και προνοητικότητα. Δεν είναι όμως τα μοναδικά, 

αλλά αυτά τα οποία φανερώνουν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα που 

εξετάζουμε στο παρόν κεφάλαιο, υπό το πρίσμα του χρόνου. Υπενθυμίζεται 

ότι ο σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει τη διάσταση του χρόνου στη 

θεωρία απόφασης, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αυτός επηρεάζει τις 

αποφάσεις και τι φανερώνει ο χρόνος αυτός, κατά περίπτωση. 
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Θεματική Ενότητα 4η. Κατατριβή-Αδράνεια 

 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η θεματική ενότητα της 

σύνεσης-σωφροσύνης, η οποία προκύπτει κατά βάση, από τη λήψη μη 

βιαστικών αποφάσεων. Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναζητήσουμε τις 

περιπτώσεις, στις οποίες ο Θουκυδίδης δίνει αρνητική έννοια στο χρόνο, ο 

οποίος μεσολαβεί μέχρι να ληφθεί ή να εκτελεστεί μια απόφαση, ονομάζοντάς 

τον αδράνεια. Επανερχόμαστε για άλλη μια φορά στο εδάφιο: 

«Τούτο το συμπέρανε κι απ’ το ότι οι δύο αντίπαλοι ρίχνονταν σ’ αυτόν 

ακμαίοι ως προς κάθε αναγκαία για τον πόλεμο ετοιμασία κι απ’ το ότι 

έβλεπε τις τις άλλες ελληνικές πόλεις να προσχωρούν στον ένα ή τον άλλο 

συνασπισμό, μερικές αμέσως, μερικές να το μελετούν» (1.1.1 σελ 15).  

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο, εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους 

η φράση «μερικές να το μελετούν», εκδηλώνεται ως σωφροσύνη.  Την ίδια 

στιγμή όμως, συγκρινόμενη με τη φράση «μερικές αμέσως», θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι υποδηλώνει αδράνεια ή καθυστέρηση. Κάποιες πόλεις, από 

τη γρήγορη «αμέσως», προσχώρησή τους σε συνασπισμό, αποκόμισαν κάποιο 

όφελος -ασφάλεια-, ενώ οι υπόλοιπες «με το να το μελετούν», όχι. Ο χρόνος, 

όπως έχουμε πει, είναι υποκειμενικός ως έννοια. Ο Θουκυδίδης, σκόπιμα δεν 

προσδιορίζει περισσότερο το χρόνο στο συγκεκριμένο εδάφιο, προκειμένου 

να μας φανερώσει ακόμα μια διάσταση του χρόνου, αυτή της κατατριβής. Το 

πρώτο εδάφιο στο οποίο εμφανίζεται περιγραφή της κατατριβής, δηλαδή 

σπατάλη χρόνου, (αρνητική  προσέγγιση) είναι το παρακάτω:  

«Γιατί, ενώ πολλές φορές πρωτύτερα εμείς καταγγείλαμε τα όσα επρόκειτο 

να πάθουμε από τους Αθηναίους, εσείς δεν φροντίζατε κάθε φορά να 

εξακριβώνετε την αλήθεια των ισχυρισμών μας…γι’ αυτό, όχι πριν 

αρχίσουν τα παθήματά μας, αλλά όταν πια άρχισαν, συγκαλέσατε αυτούς 

εδώ τους συμμάχους…» (1.68.2 σελ 46).  

 Το επόμενο εδάφιο είναι εκείνο στο οποίο ο Θουκυδίδης ‘‘βαφτίζει’’ ως 

αδράνεια τη λήψη μη γρήγορων αποφάσεων: 

«Στα χρόνια αυτά οι Αθηναίοι στερέωσαν την ηγεμονία τους και έγιναν 

μεγάλη δύναμη. Οι Λακεδαιμόνιοιμόλο που το ’βλεπαν, δεν 
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προσπάθησαν-εκτός από λίγες περιπτώσεις- να τους εμποδίσουν και τον 

περισσότερο καιρό αδρανούσαν, γιατί και από παράδοση δεν έπαιρναν 

γρήγορα την απόφαση να κάμουν πόλεμο» (1.118.2 σελ 70).  

 Ο Θουκυδίδης αποδίδει αρνητικό χαρακτήρα στην αδράνεια των 

Λακεδαιμονίων, εννοώντας πως, αν δεν υπήρχε αυτή, οι Αθηναίοι δεν θα 

είχαν γίνει ηγεμονική δύναμη και κατά κάποιο τρόπο τους μέμφεται για την 

αδράνειά τους.          

 Η αρνητική διάσταση της αδράνειας, φανερώνεται επίσης στο επόμενο 

εδάφιο: 

«Αν η πόλη μας μείνει σε αδράνεια, θα φθαρεί από μόνη της…» (6.18.6 

σελ 353). 

 Στο εδάφιο το οποίο ακολουθεί, θα παρατηρήσουμε ότι, ενώ έχουμε 

μια βιαστική (ως προς την εξέταση των δεδομένων) απόφαση από τον Άγη, η 

οποία εκτελέστηκε και με χάσιμο χρόνου, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα (είναι πιθανό όμως, αν είχε εκτελεστεί με αποφασιστικότα, 

παρά τη βιαστική λήψη της απόφασης, το αποτέλεσμα να ήταν το επιθυμητό 

για τον λήπτη). Παρόλα αυτά, ο λήπτης, επανεξετάζοντας στιγμιαία την 

κατάσταση και δείχνοντας αποφασιστικότητα, δίνει νέα διορθωτική διαταγή, η 

οποία όμως επίσης δεν μπόρεσε να εκτελεστεί. Είναι σαφής η αρνητική 

διάσταση της έννοιας της κατατριβής: 

«Επειδή ο Άγης νόμισε ότι οι Μαντινείς είχαν πάρα πολύ υπερφαλαγγίσει 

το αριστερό του και φοβήθηκε μήπως αυτό κυκλωθεί, έδωσε εντολή 

(έδωσε εντολή, επειδή νόμισε: βιασύνη) στους Σκιρίτες και τους 

στρατιώτες του Βρασίδα να αποσπαστούν από την παράταξη και να 

εξισώσουν το μέτωπό τους μ’ εκείνο των Μαντινέων, ενώ, ταυτόχρονα, 

διέταξε τους πολέμαρχους Ιππονοϊδα και Αριστοκλή να πάνε, από το δεξιό 

του κέντρου, με δύο λόχους, να εισχωρήσουν στο σημείο αυτό και να 

κλείσουν το κενό που είχε δημιουργηθεί. Νόμιζε πως με την ενέργεια του 

αυτή και την υπεροχή στη δεξιά πτέρυγα θα διατηρούσε και θα εξασφάλιζε 

το μέτωπό του, απέναντι στους Μαντινείς. Ωστόσο, επειδή η διαταγή 

δόθηκε την τελευταία στιγμή (η διαταγή δόθηκε την τελευταία 

στιγμή: κατατριβή)…ο εχθρός πρόλαβε να ’ρθει σε επαφή με τους 

αποκομένους (δεν απέδωσε η διαταγή το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα). Έτσι, όταν ο Άγης, βλέποντας πως οι δύο λόχοι δεν είχαν 
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πάει να κλείσουν το κενό, διέταξε (επανεκτίμηση της κατάστασης 

και διορθωτική διαταγή) τους Σκιρίτες να ξαναγυρίσουν στη θέση 

τους και να συνενωθούν με τον υπόλοιπο στρατό, αυτοί δεν μπόρεσαν 

(αδυναμία εκτέλεσης της νέας διαταγής) να εκτελέσουν την κίνηση 

τούτη» (5.71.3-72.1 σελ 326). 

 Το προηγούμενο εδάφιο, κατέδειξε τη διάσταση της κατατριβής σε μια 

μάχη, στην οποία, αν και η διαταγή δόθηκε ‘‘γρήγορα’’, αποδείχθηκε ότι δεν 

δόθηκε ‘‘αρκετά γρήγορα’’. Στο επόμενο απόσπασμα, θα δούμε πως τα 

αρνητικά αποτελέσματα της έννοιας της κατατριβής, μπορεί να εμφανιστούν, 

όχι στιγμιαία, αλλά μετά από μέρες: 

«Κοντολογίς, είπε, πως με κανέναν τρόπο δεν επιδοκιμάζει να μείνουν 

ακόμη εκεί που βρίσκονταν, αλλά ότι έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν όσο 

γινόταν γρηγορότερα, χωρίς καμιάν αναβολή…Έτσι οι Αθηναίοι 

αργοπόρησαν κι έμειναν εκεί που βρίσκονταν» (7.49.3-4 σελ 429)  

και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο: 

«Οι Αθηναίοι στρατηγοί, από το άλλο μέρος, βλέποντας…πως η δική τους 

κατάσταση δεν πάει στο καλύτερο, αλλά κάθε μέρα γίνεται χειρότερη από 

κάθε άποψη…μετάνιωσαν που δεν είχαν φύγει νωρίτερα» (7.50.3 σελ 

430).  

 Η αργοπορία (κατατριβή) στην εκτέλεση της προτεινόμενης ως 

ενδεδειγμένη ενέργειας, εμφάνισε τις αρνητικές της συνέπειες, μετά από μέρες 

και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Επιπλέον εδάφια που καταδεικνύουν την έννοια της κατατριβής, είναι 

τα ακόλουθα:  

1. 4.5.1 σελ 215: (ενώ οι Αθηναίοι βιάζονταν να τελειώσουν τα πιο αδύναμα 

σημεία  του τείχους τους) …οι Λακεδαιμόνιοι δεν το πήραν στα σοβαρά… 

2. 5.82.3 σελ 331: Οι Λακεδαιμόνιοι δεν ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στο 

κάλεσμα των φίλων τους. 

3. 7.42.3 σελ 424: Επειδή όμως δεν επιτέθηκε αμέσως…καταφρονήθηκε… 

 Ενώ λοιπόν καταδείξαμε την αρνητική διάσταση της έννοιας της 

κατατριβής, χάσιμο δηλαδή χρόνου, ο Θουκυδίδης σε κάποια σημεία της 

αποδίδει θετική διάσταση. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει ταύτιση της 

κατατριβής με την έννοια της ευκαιρίας. Η παρατηρούμενη καθυστέρηση είναι 
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συνειδητή και σκόπιμη, αποβλέποντας στην εκμετάλλευση μιας κατάστασης, 

η οποία είναι σε εξέλιξη ή αναμένουμε να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επόμενο εδάφιο: 

«Ο Φορμίωνας όμως είχε δώσει διαταγή να μην αρχίσει η επίθεση προτού 

εκείνος δώσει το σύνθημα. Περίμενε πως ο εχθρικός στόλος δε θα 

μπορούσε να κρατήσει την τάξη του…κι ότι τα καράβια θα ’πεφταν το ’να 

πάνω στο άλλο…κι ακόμη πως αν με την ανατολή του ήλιου άρχιζε να 

φυσά από τον κόλπο ο συνηθισμένος άνεμος…ο εχθρός δεν θα ’ταν σε 

θέση να διατηρήσει την παράταξή του» (2.84.2 σελ 136)  

το οποίο συνεχίζεται ως εξής: 

«…Τη στιγμή εκείνη ακριβώς έκρινε κατάλληλη ο Φορμίωνας κι έδωσε το 

σύνθημα για επίθεση» (2.84.3 σελ 137). 

 Η κατατριβή δύναται να είναι σκόπιμη και να επιδιώκει χάσιμο χρόνου 

προς όφελος του λήπτη και να μην αφορά λίγες στιγμές, όπως παρατηρήσαμε 

με τον Φορμίωνα, αλλά ακόμα και πολλές μέρες, ίσως και μήνες. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλκιβιάδη, ο οποίος ενώ επιθυμούσε 

να δικαστεί άμεσα, οι κατήγοροί του προσπάθησαν σκόπιμα να 

καθυστερήσουν την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης, προκειμένου -και με 

την ταυτόχρονη απουσία αυτού- να έχουν χρόνο να ενισχύσουν τις κατηγορίες 

εναντίον του και να δημιουργήσουν εχθρικό κλίμα: 

«Γι’ αυτό απόκρουαν την πρόταση του Αλκιβιάδη και ζητούσαν να μην 

υπάρξει βιασύνη. Έβαζαν επίσης ρήτορες, δικούς τους, που υποστήριζαν 

πως πρέπει να φύγει τώρα και να μη φέρνει εμπόδια στο ξεκίνημα του 

στόλου. Όταν θα γύριζε, τότε θα δικάζονταν μέσα σε τακτή προθεσμία. 

Εκείνο που επιδίωκαν ήταν να ’ρθει πίσω ο Αλκιβιάδης με μήνυμα της 

πόλης και να δικάστεί όταν τούτοι θα είχαν καλλιεργήσει κι ενισχύσει τις 

εναντίον του διαβολές, πράγμα που θα ήταν ευκολότερο να πετύχουν αν 

εκείνος απουσίαζε» (6.29.3 σελ 357).   

 Τελικά οι κατήγοροι του Αλκιβιάδη πέτυχαν το σκοπό τους, δηλαδή η 

σκόπιμη κατατριβή είχε θετική έκβαση για τους κατήγορους, διότι, όπως μας 

πληροφορεί ο Θουκυδίδης: 
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«Εκεί βρήκαν το καράβι Σαλαμίνα, που είχε έρθει από την Αθήνα για να 

προστάξει τον Αλκιβιάδη να γυρίσει πίσω και να απολογηθεί…» (6.53.1 

σελ 369). 

 Αν και το μεταφυσικό δεν κάνει συχνά την εμφάνισή του στον Πόλεμο 

του Θουκυδίδη, παραταύτα, εντοπίζουμε μια περίπτωση σκόπιμης 

κατατριβής, η οποία οφείλεται σε έκλειψη σελήνης: 

«Κι ο Νικίας -που έδινε μεγάλη σημασία στις μαντείες και τα παρόμοια- 

είπε πως δε θα δεχόταν να γίνει ακόμα και συζήτηση για μετακίνηση πριν 

περάσουν,  όπως συμβούλευαν οι μάντεις, τρεις φορές εννιά μέρες 

αναμονής. (7.50.4 σελ 430).  

 Παρακάτω παρατίθεται ακόμη ένα παράδειγμα σκόπιμης κατατριβής: 

«Αποφάσισαν να περιμένουν και την άλλη μέρα…για να μπορέσουν οι 

στρατιώτες να μαζέψουν και να ετοιμάσουν ό,τι θα τους ήταν πιο 

χρήσιμο…» (7.74.1 σελ 443) 

 Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν δύο περιπτώσεις 

σκόπιμης κατατριβής, που υποδηλώνουν σύνεση από πλευράς του λήπτη 

απόφασης: 

 

«Ο στρατηγός των Αθηναίων Φρύνιχος μόλις πήρε από τη Λέσβο ακριβείς 

πληροφορίες για τα καράβια, μόλο που οι συστράτηγοί του ήθελαν να 

μείνουν και να δώσουν αποφασιστική ναυμαχία, δήλωσε πως ούτε ο ίδιος 

θα κάμει ένα τέτοιο πράγμα ούτε άλλον, όσο μπορούσε, θ’ άφηνε να το 

επιχειρήσει. Γιατί, αφού μπορούν, είπε, να ναυμαχήσουν αργότερα, όταν 

θα γνωρίζουν ακριβώς πόσα είναι τα εχθρικά καράβια, με πόσα δικά τους 

θα τ’ αντιμετωπίσουν  ετοιμασμένοι καλά και με την άνεσή τους, ποτέ απ’ 

το φόβο μήπως τον πουν δειλό, δεν θα παρασυρθεί ώστε να 

ριψοκιντυνέψει απερίσκεπτα» (8.27.1-2 σελ 465).  

 

 Ο Θουκυδίδης λοιπόν, τον επιβραβεύει για την απόφασή του λέγοντας: 

 

«Κι όχι μόνο στην περίσταση τούτη, αλλά πιο πολύ αργότερα, σε κάθε 

ζήτημα που ανακατεύτηκε ο Φρύνιχος δείχθηκε πολύ συνετός» (8.27.5 

σελ 466). 
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 Το τελευταίο εδάφιο που περιγράφει σκόπιμη κατατριβή, η οποία 

ερμηνεύεται ως σύνεση, είναι αυτό στο οποίο ο Άγης, δεν δέχθηκε να 

συνδιαλλαγεί με τους απεσταλμένους των Τετρακοσίων. Πίστεψε (όπως 

αποδείχθηκε, εσφαλμένα) πως η θέα και μόνο του στρατού του από τους 

Αθηναίους, θα είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση των τελευταίων ή την 

εύκολη κυρίευση της πόλης τους. Συνεπώς δεν έδωσε απάντηση στους 

κήρυκες και περίμενε μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις που είχε ζητήσει. 

Καθυστέρησε λοιπόν σκόπιμα, καθώς δεν έδωσε βιαστική απάντηση και 

παράλληλα περίμενε ενισχύσεις, ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του και να 

πετύχει πιο εύκολα το σκοπό του. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν το 

αναμενόμενο, διότι όπως αποδείχθηκε, έπεσε έξω στην εκτίμησή του. Παρόλα 

αυτά και ο ίδιος, δεν βίασε την εξέλιξη των γεγονότων και επέστρεψε στη 

Δεκέλεια: 

 

«Αλλά ο Άγης είχε τη γνώμη πως στην πόλη δεν επικρατούσε ηρεμία, ότι 

ο λαός δε θα παράδινε τόσο εύκολα την παλιά του ελευθερία κι ότι αν 

έβλεπε ένα μεγάλο πελοποννησιακό στρατό, δε θα ’μενε ήσυχος… Γι’ 

αυτό δεν έδωσε καμιάν απάντηση, που θα οδηγούσε σε συνδιαλλαγή, 

στους αποσταλμένους των Τετρακοσίων, αλλά ζήτησε να του στείλουν απ’ 

την Πελοπόννησο σοβαρές ενισχύσεις, και, λίγο αργότερα, μ’ αυτές και τη 

φρουρά της Δεκέλειας κατέβηκε ως αυτά τα τείχη της Αθήνας, με την 

ελπίδα είτε πως θα ξεσπούσαν ταραχές κι οι Αθηναίοι θα αναγκάζονταν να 

δεχθούν τους όρους που έβαζαν οι Λακεδαιμόνιοι είτε ότι, με τη σύγχυση 

η οποία, όπως ήταν φυσικό, θα επικρατούσε από τις εσωτερικές διαμάχες 

και την έξω από τα τείχη της πόλης παρουσία του εχθρού, θα πετύχαινε, 

με την πρώτη έφοδο, να κυριέψει κι αυτά τα Μακρά Τείχη, καθώς θα ήταν 

έρημα από υπερασπιστές. Όταν όμως πλησίασε στην πόλη, οι Αθηναίοι 

όχι μόνο δεν έδειξαν κανένα σημάδι εσωτερικών ταραχών, αλλά κι 

έβγαλαν έξω από τα τείχη το ιππικό κι ένα τμήμα από οπλίτες…Ο ίδιος (ο 

Άγης) κι η κανονική φρουρά γύρισαν στις θέσεις τους στη Δεκέλεια…» 

(8.71.1-2-3 σελ 487- 488). 
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Θεματική Ενότητα 5η. Ευκαιρία 

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα παρουσιαστεί η τελευταία θεματική 

ενότητα που εντοπίστηκε στον Πόλεμο του Θουκυδίδη,  η οποία σχετίζεται με 

τη διάσταση του χρόνου στη θεωρία απόφασης, η ευκαιρία. Ως ευκαιρία, 

προσδιορίζουμε κάτι το αναπάντεχο, το οποίο με την εμφάνισή του, 

δημιουργεί θετικές συνθήκες, τις οποίες εφόσον εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, 

αποκομίζουμε οφέλη. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως είναι η 

κατάλληλη περίσταση, η κατάλληλη χρονική στιγμή και υπό αυτήν την έννοια, 

σχετίζεται με το χρόνο. Η θεματική ενότητα ευκαιρία πρωτοεμφανίζεται στον 

Πόλεμο, περιγράφοντας τη χρονική στιγμή, κατά την οποία οι Ποτιδεάτες 

αποφασίζουν να αποστατήσουν από τους Αθηναίους: 

«Κι οι άρχοντες της Σπάρτης, εξάλλου, τους υποσχέθηκαν πως, αν οι 

Αθηναίοι τους χτυπήσουν, αυτοί θα εισβάλλουν στην Αττική, ακριβώς τότε 

οι Ποτιδεάτες, βρίσκοντας πως είναι η κατάλληλη ευκαιρία, αποστάτησαν 

μαζί με τους Χαλκιδικιώτες και τους Βοτταίους κι έκαμαν κοινούς όρκους» 

(1.58.1 σελ 42). 

 Ο Πόλεμος περιλαμβάνει πολλές αποφάσεις που εξαρτώνται από τη 

διάσταση του χρόνου, στις οποίες τα όρια ανάμεσα στην ευκαιρία, τη βιασύνη, 

την αποφασιστικότητα και τον αιφνιδιασμό, είναι δυσδιάκριτα. Ένα 

χαρακτηριστικό εδάφιο είναι το ακόλουθο: 

«Σήμερα όμως που οι Βοιωτοί μας κάλεσαν, υπακούσαμε αμέσως 

(αποφασιστικότητα και θετικά αξιολογούμενη βιασύνη), γιατί 

πιστέψαμε πως με την αποστασία μας πετυχαίνουμε διπλό σκοπό 

(ευκαιρία): και ν’ αποσπαστούμε δηλαδή από τη δηλιακή συμμαχία, για 

να μη βλάφτουμε, μαζί με τους Αθηναίους, τους Έλληνες, αλλά, αντίθετα, 

να βοηθήσουμε στην απελευθέρωσή τους, και ν’ αποστατήσουμε από τους 

Αθηναίους για να προλάβουμε να τους καταστρέψουμε 

(αποφασιστικότητα, βιασύνη και ευκαιρία) αντί να περιμένουμε να 

μας καταστρέψουν τούτοι αργότερα» (3.13.1 σελ 156).  
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 Το ίδιο νοηματικό περιεχόμενο, δηλαδή ευκαιρία, αποφασιστικότητα και 

βιασύνη, παρατηρείται και στο επόμενο εδάφιο, με τη διαφορά ότι εμφανίζεται 

και το στοιχείο του αιφνιδιασμού: 

«Η γνώμη μου είναι ν’ αρμενίσουμε χωρίς αναβολή εναντίον της 

Μυτιλήνης (αποφασιστικότητα και βιασύνη), προτού μάθουν πως 

βρισκόμαστε εδώ» (ευκαιρία και αιφνιδιασμός) (3.30.1 σελ 163).  

 Ένα ακόμα εδάφιο που εμπεριέχει το στοιχείο του αιφνιδιασμού είναι το 

ακόλουθο: 

«Όταν όμως ο Ιππίας ήρθε στον Πάχη, τούτος τον κράτησε περιορισμένο, 

αλλά χωρίς να τον δέσει, κι αμέσως (αιφνιδιασμός και 

αποφασιστικότητα) έκανε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του οχυρού. 

Επειδή η φρουρά δεν περίμενε επίθεση, ο Πάχης κυρίεψε το οχυρό και 

σκότωσε όλους τους Αρκάδες και τους βάρβαρους που βρέθηκαν μέσα» 

(ευκαιρία) (3.34.3 σελ 165) 

  Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες αποφάσεις που σχετίζονται με την 

ευκαιρία, έχουν αίσια έκβαση για το λήπτη. Υπάρχει δηλαδή επανάληψη στην 

εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων από την εκμετάλλευση της ευκαιρίας. 

Αντιλαμβανόμαστε όμως, πως κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, μιας και στην 

εισαγωγή του κεφαλαίου, προσδιορίσαμε την ευκαιρία, ως μια κατάλληλη για 

δράση, χρονική στιγμή. Οι Αθηναίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που 

παρουσιάστηκε και δέχθηκαν την ηγεμονία που τους προσφέρθηκε: 

«Έτσι κι εμείς δεν κάμαμε τίποτε το παράδοξο ή αντίθετο προς την 

ανθρώπινη φύση, αν δεχτήκαμε την ηγεμονία που μας προσφερόταν και 

τώρα αρνιόμαστε να την αφήσουμε, εμποδισμένοι από τρεις 

σπουδαιότατους λόγους: την τιμή, το φόβο και το συμφέρον» (1.76.2 σελ 

51) 

 Οι Πλαταιείς, εκμεταλλεύτηκαν την κατάλληλη χρονική στιγμή -το 

σκότος- και επιτέθηκαν στους Θηβαίους: 

«Κι όταν όλα ετοιμάστηκαν κατά το μπορετό, παραφύλαξαν όσο ήταν 

ακόμη νύχτα και, πριν καλά καλά αρχίσει να χαράζει, όρμησαν από τα 

σπίτια πάνω τους, για να μην τους επιτεθούν με το φως της ημέρας και 

έχοντας οι Θηβαίοι περισσότερο θάρρος πολεμήσουν μαζί τους σαν 
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ισόπαλοι, αλλά μέσα στη νύχτα, που, περισσότερο φοβισμένοι, θα 

μειονεκτούσαν απέναντι στους Πλαταιείς, οι οποίοι ήξεραν καλά την πόλη 

τους» (2.3.4 σελ 90).  

 Ο Φορμίωνας, όπως περιγράφεται παρακάτω, στην υποενότητα που 

μελετήσαμε τη σκόπιμη κατατριβή: 

«Πίστευε πως ήταν στο χέρι το δικό του, μια κι είχε τόσο ευκίνητα καράβια, 

ν’ αρχίσει την επίθεση την πιο κατάλληλη για κείνον στιγμή» (2.84.2 σελ 

136).  

Και λίγο παρακάτω: 

«…Τη στιγμή εκείνη ακριβώς έκρινε κατάλληλη ο Φορμίωνας κι έδωσε το 

σύνθημα για επίθεση» (2.84.3 σελ 137),  

βρήκε ξανά την κατάλληλη χρονική στιγμή για να κάνει την επίθεσή του. 

     

 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ένα εδάφιο, στο οποίο η ευκαιρία και 

ο αιφνιδιασμός που πήγε να επιτευχθεί από πλευράς Λεοντίνων, συμμάχων 

και Αθηναίων, δεν ευδοκίμησε. Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί από τις ελάχιστες 

περιπτώσεις που δεν ευδοκίμησε η ευκαιρία: 

«Οι Λεοντίνοι κι οι σύμμαχοί τους μαζί με τους Αθηναίους εκστρατεύσανε 

αμέσως εναντίον της Μεσσήνης, που τη θεωρούσαν εξασθενημένη, κι 

επιχείρησαν διπλή επίθεση: οι Αθηναίοι με το στόλο τους χτύπησαν το 

λιμάνι, το πεζικό την πόλη. Οι Μεσσήνιοι όμως και μερικοί Λοκροί, που με 

αρχηγό το Δημοτέλη είχαν μείνει ως φρουρά, ύστερα από την καταστροφή 

στη Νάξο, έκαμαν ξαφνική έξοδο εναντίον των Λεοντίνων, ανάγκασαν το 

μεγαλύτερο μέρος του στρατού να το βάλει στα πόδια και σκότωσαν 

πολλούς» (4.25.10-11 σελ 226-227).  

«Όταν ο Γύλιππος είδε ότι τα καράβια του εχθρού νικιόταν και ρίχνονταν 

πέρα από τους προστατευτικούς πασσάλους και το στρατόπεδό τους, 

θέλοντας να εξοντώσει όσους θα ’βγαιναν στη στεριά και να δώσει στους 

Συρακουσίους τη δυνατότητα να ρυμουλκήσουν ευκολότερα τα καράβια 

από μια φιλική παραλία, έτρεξε μ’ ένα μέρος του στρατού του στο μόλο για 

να βοηθήσει. Όταν οι Τυρρηνοί -αυτοί φύλαγαν στο μέρος τούτο για τους 

Αθηναίους- τους είδαν να ’ρχονται εναντίον τους χωρίς τάξη, έτρεξαν να 

τους αποκρούσουν, έπεσαν πάνω στους πρώτους, τους ανάγκασαν να το 
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βάλουν στα πόδια και τους έριξαν στο βάλτο που λέγεται Λυσιμέλεια» 

(7.53.1-2 σελ 431).  

 Το παραπάνω εδάφιο συνιστά ένα δεύτερο απόσπασμα, στο οποίο 

διαφαίνεται ότι είναι δυνατόν η ευκαιρία που παρουσιάζεται να μην έχει τελικά 

θετική εξέλιξη για το λήπτη της απόφασης.     

 Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμίσουμε το γεγονός πως στην τελευταία 

αυτή θεματική ενότητα, την ευκαιρία, καταγράφουμε ότι τις περισσότερες 

φορές η ευκαιρία έχει θετική εξέλιξη για τον λήπτη που αποφασίζει έγκαιρα να 

την εκμεταλλευτεί. Νωρίτερα, επισημάναμε το γεγονός ότι αναμέναμε ως 

αποτέλεσμα τη θετική εξέλιξη, καθώς η ευκαιρία συχνά εμπεριέχει τη βιασύνη, 

την αποφασιστικότητα και τον αιφνιδιασμό. Αρκετά παραδείγματα με την 

ευκαιρία βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας.     

 Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, να τονίσουμε ότι η έννοια της 

ευκαιρίας δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ελπίδας. Όπως 

επισημαίνει ο Η. Ι. Κουσκουβέλης: «η ελπίδα, η επιθυμία να επιτευχθεί κάτι ή 

και το αντίθετό τους, είναι το ισχυρότερο κίνητρο όλων, ξεπερνώντας σε ισχύ 

επιρροής ακόμα και το φόβο»56. Στην ενότητα που ασκεί κριτική στην ελπίδα, 

αναφέρει σχετικά: «η ελπίδα είναι ο παράγων στον οποίο ο Θουκυδίδης ασκεί 

μάλλον την πιο σφοδρή κριτική. Κατ’ αυτόν, η ελπίδα παρασύρει σε 

άγνωστους κινδύνους διότι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν στην επιτυχία 

του εγχειρήματός τους…Μάλιστα οι άνθρωποι παρασύρονται ενώ οι 

δυνατότητές τους είναι σαφώς μικρότερες των απαιτουμένων ή υποδεέστερες 

των αντιπάλων»57 . Συνδέοντας την ελπίδα με τη θεωρία απόφασης, 

παραθέτει την άποψη του Θουκυδίδη, ο οποίος: «θεωρεί την ελπίδα κακό 

σύμβουλο και εσφαλμένο κίνητρο ή κριτήριο απόφασης και, ασκώντας έντονη 

κριτική, προειδοποιεί κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση την 

ελπίδα»58. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε σαφή 

διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών. 

 

 

                                                           
56

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 250-251. 
57

 Στο ίδιο, σελ 257-258. 
58

 Στο ίδιο, σελ 258. 
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Αντί επιλόγου 

 

 Επιδίωξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει 

και να ταξινομήσει σε θεματικές ενότητες, αποφάσεις και ενέργειες από τον 

Πόλεμο του Θουκυδίδη, στις οποίες γίνεται σαφές πως η διάσταση του 

χρόνου επηρεάζει τη θεωρία απόφασης. Παρατηρήσαμε ότι μια απόφαση ή  

μια ενέργεια, μπορεί κατά περίπτωση να φανερώνει αποφασιστικότητα-

ταχύτητα, βιασύνη, σωφροσύνη-σύνεση, κατατριβή και ευκαιρία. Εντοπίσαμε 

αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες τα όρια μεταξύ των θεματικών ενοτήτων 

ήταν συγκεχυμένα, με αποτέλεσμα κάποιες από τις αποφάσεις ή ενέργειες 

που παρατέθηκαν, να δύναται να αποκτήσουν διπλή ή και τριπλή έννοια.  

 Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, είναι ότι ο Θουκυδίδης, 

αποφεύγει, (ίσως εσκεμμένα) να διατυπώσει φανερά, κάποια συγκεκριμένη 

θεωρία αναφορικά με τη διάσταση του χρόνου στη θεωρία απόφασης. Το 

κείμενο του Πολέμου, περιλαμβάνει σε πολλά σημεία κριτική ή διατύπωση 

γνώμης, σε αποφάσεις και ενέργειες, που λήφθηκαν ή εκτελέστηκαν 

‘‘γρήγορα’’ ή ‘‘αργά’’ και κατά περίπτωση -ανάλογα πάντα με τις επικρατούσες 

συνθήκες- τις χαρακτηρίζει με κάποιο από τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν 

ως επικεφαλίδες στις θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν.   

 Η έννοια του χρόνου όμως είναι σχετική και η ταχύτητα υποκειμενική. 

Απόφαση η οποία λήφθηκε ‘‘αμέσως’’, δεν λήφθηκε όσο γρήγορα 

απαιτούνταν, ώστε ο λήπτης να επωφεληθεί από τα εκτιμώμενα οφέλη και 

αντίστροφα, αποφάσεις που λόγω σπουδαιότητας, χρειάστηκαν μέρες 

διαβουλεύσεων, αποδείχθηκε ότι λήφθηκαν έγκαιρα.   

 Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και με την υλοποίηση 

αποφάσεων.  Υπάρχει άραγε, ‘‘γρήγορη’’ και ‘‘αργή’’ απόφαση; Το παραπάνω 

ερώτημα είναι αντίστοιχο του ερωτήματος, αν υπάρχει ‘‘ορθή’’ και ‘‘λάθος’’ 

απόφαση. Επισημάναμε νωρίτερα ότι όλες οι απόφασεις κρίνονται από το 

αποτέλεσμα. Ανεξαρτήτως προθέσεων, διάθεσης και σκοπιμότητας από 

πλευράς λήπτη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα κρίνει την ορθότητα ή μη 

ορθότητα, την ταχύτητα ή την καθυστέρηση σε μια απόφαση. Το επίθετο που 

θα μπορούσαμε να προσδώσουμε σε μια απόφαση ή ενέργεια, χωρίς να 

υποπέσουμε στον αδόκιμο χαρακτηρισμό ‘‘γρήγορη’’ ή ‘‘αργή’’, είναι το 
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‘‘έγκαιρη’’. Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι και στην περίπτωση της 

‘‘έγκαιρης’’ απόφασης, κατ’ αντιστοιχία με τη ‘‘γρήγορη’’, ‘‘αργή’’, ‘‘ορθή’’ ή 

‘‘εσφαλμένη’’, η αξιολόγηση καθίσταται εφικτή μόνο κατόπιν εμφάνισης των  

αποτελεσμάτων της εν λόγω απόφασης. Ο χαρακτηρισμός μιας απόφασης ως 

‘‘έγκαιρη’’ φαίνεται να είναι περισσότερο δόκιμος, διότι αποσυνδέει την 

απόφαση από την απόλυτη τιμή της χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για 

τη σύλληψη και εκτέλεσή της, εστιάζοντας στην εμφάνιση των 

προσδοκώμενων από τον λήπτη, αποτελεσμάτων, τη στιγμή που αυτός 

κλήθηκε να λάβει την απόφασή του.      

 Πριν κλείσει η εργασία αυτή, θα διατυπωθεί μια υπόθεση η οποία 

γεννήθηκε κατά τη μελέτη του Πολέμου του Θουκυδίδη. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, τη φράση: ύβρις και νέμεσις, δηλαδή 

αλαζονεία και τιμωρία. Η ύβρις είναι «η υπέρτατη αλαζονεία, για πολλούς 

ίσως είναι μια έννοια που προέρχεται από την αρχαιότητα και μάλλον ανήκει 

σ’ αυτήν».59 Η δε, νέμεσις, είναι «η αντίδραση των θεών και ιδιαιτέρως του 

Δία, οι οποίοι έστελναν την ‘‘νέμεσιν’’, την τιμωρία ή εκδίκησή τους»60. Γιατί 

όμως να μας απασχολήσει αυτό, σε μια εργασία που μελετά το χρόνο στη 

θεωρία απόφασης; Κατά τη διάρκεια της μελέτης του έργου του Θουκυδίδη, 

παρατηρούμε συχνά το φαινόμενο της επανάληψης. Άλλωστε ο πατέρας των 

διεθνών σχέσεων, μας προϊδεάζει για την επανάληψη που παρατηρούμε όχι 

μόνο στο έργο του, αλλά και στη ζωή γενικότερα, στο παρακάτω εδάφιο: 

«Όσοι όμως θα θελήσουν να γνωρίσουν με ακρίβεια αυτά που έγιναν κι 

εκείνα που, σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση, θα γίνουν κάποτε ξανά 

τέτοια η παρόμοια, τούτοι να κρίνουν το έργο μου ωφέλιμο θα μου είναι 

αρκετό» (1.22.4 σελ 25).  

 Η επανάληψή με τη σειρά της, έχει ως αφετηρία και σημείο αναφοράς, 

το χρόνο. Κάποια γεγονότα δηλαδή, συνέβησαν κάποτε και αναμένουμε να 

ξανασυμβούν σε κάποιο, μη καθορισμένο όμως, χρονικό σημείο της ιστορίας.  

Στον Πόλεμο του Θουκυδίδη, είδαμε, σε άλλες μάχες να υπερτερούν οι 

Λακεδαιμόνιοι, σε άλλες οι Αθηναίοι και κατά την εξέλιξη των γεγονότων, η 

πλάστιγγα της νίκης να γέρνει πότε προς τη μια και πότε προς την άλλη 

                                                           
59

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 
Θεσσαλονίκη 2015, σελ 226. 
60

 Στο ίδιο, σελ 227. 
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συμμαχία. Ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί, πως οι Αθηναίοι, πριν τα γεγονότα 

της Πύλου, είχαν ζητήσει ανακωχή την οποία απέρριψαν οι Λακεδαιμόνιοι: 

«Νόμιζαν ότι οι Αθηναίοι -που πρωτύτερα είχαν εκδηλώσει την επιθυμία για 

τερματισμό του πολέμου κι απότυχαν, επειδή η Σπάρτη είχε εναντιωθεί-τώρα 

που τους πρόσφεραν την ειρήνη θα τη δέχονταν πρόθυμα και θα ’διναν πίσω 

τους άντρες» (4.21.1 σελ 224).  

 Επανάληψη λοιπόν, παρατηρείται, με την αντίστοιχη άρνηση των 

Αθηναίων: 

«Οι Αθηναίοι  όμως νόμιζαν πως, όσο κρατούσαν αποκλεισμένους στο νησί 

τους άντρες, ειρήνη μπορούσαν να κάμουν όποτε ήθελαν, γι’ αυτό και 

ορέγονταν τα παραπανίσια» (4.21.2 σελ 224).  

 Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι Αθηναίοι 

διαπράττουν ύβρη, η οποία οφείλεται στην ευκαιρία, η οποία τους 

παρουσιάστηκε. Οι Αθηναίοι όμως, επαναλαμβάνουν ακόμα μια φορά τη 

διάπραξη ύβρεως, επιδιώκοντας να κατακτήσουν τη Σικελία, συνέχισαν 

δηλαδή να «ορέγονται τα παραπανίσια». H νέμεσις επήλθε με την καταστροφή του 

αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος. Στο διάλογο των Μηλίων, οι Αθηναίοι 

μέμφονται τους νησιώτες, διότι οι τελευταίοι, έκαναν επίκληση στην τύχη, όταν 

προσπάθησαν να δομήσουν με επίκληση στο μεταφυσικό και θείο, τη γραμμή 

υπεράσπισής τους, απέναντι στα ορθολογικά επιχειρήματα των Αθηναίων, 

που ήθελαν να τους υποτάξουν. Η νέμεσις,  εμφανίζεται και πάλι  στους 

Αθηναίους, με τη μορφή, αυτού που θα ονομάζαμε σήμερα, τραγική ειρωνεία. 

Η παρατήρηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου έφτασαν στο σημείο να επικαλεστούν και οι ίδιοι την 

τύχη, προκειμένου να πάρουν θάρρος: 

«Αλλά κι όσοι από σας που βρίσκεστε εδώ είστε Αθηναίοι, κι έχετε την πείρα 

πολλών πολέμων, κι όσοι είστε σύμμαχοι, και παίρνετε κάθε φορά μαζί μας 

μέρος στις εκστρατείες, θυμηθείτε τις εκπλήξεις που παρουσιάζει ο πόλεμος κι 

ελπίζοντας πως τούτη τη φορά η τύχη μπορεί να είναι μαζί μας, ετοιμαστείτε 

να πολεμήσετε ξανά με τρόπο αντάξιο του μεγάλου αυτού στρατού που 

απαρτίζετε και σείς οι ίδιοι βλέπετε μπροστά σας» (6.61.3 σελ 436).  

 Παρατηρούμε για ακόμα μια φορά, πως η διάσταση του χρόνου 

επηρεάζει τις επιλογές των ανθρώπων. Καθώς ξεθωριάζουν τα παθήματα 
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που συνέβησαν σε εμάς ή σε αντιπάλους μας, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη 

και επομένως παρατηρούμε  το φαινόμενο της περιοδικότητας. Ο Alexis de 

Tocqueville, στο μήνυμά του ως Πρόεδρος στην ετήσια ανοιχτή συνεδρίαση 

της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, δήλωσε ότι: «είναι 

απίστευτος ο αριθμός των συστημάτων ηθικής και πολιτικής που ιδρύθηκαν 

με επιτυχία, λησμονήθηκαν, επανιδρύθηκαν και λησμονήθηκαν ξανά, για να 

επανεμφανισθούν λίγο αργότερα, γοητεύοντας και καταπλήσσοντας πάντα 

τον κόσμο ωσάν να ήταν καινούργια, καταμαρτυρώντας όχι τη γονιμότητα του 

ανθρώπινου πνεύματος, αλλά την άγνοια των ανθρώπων»61.    

 Τα επαναλαμβανόμενα σφάλματα στα οποία υποπίπτουν οι Αθηναίοι 

και οι Λακεδαιμόνιοι, παρατηρούμε πως επιφέρουν μιας μορφής 

επαναλαμβανόμενη τιμωρία. Αντίστοιχο παράδειγμα εντοπίζουμε και στο 

επόμενο εδάφιο:  

«Όταν ο Φρύνιχος κατάλαβε ότι θα γινόταν πρόταση για να γυρίσει στην 

πατρίδα ο Αλκιβιάδης κι ότι οι Αθηναίοι θα τη δέχονταν, φοβήθηκε μήπως       

-εξ’αιτίας της αντίδρασής του, μ’ όσα είχε πει, στο ζήτημα αυτό- ο Αλκιβιάδης, 

αν γυρίσει από την εξορία του κάμει κακό, μια κι ήταν αντίθετος, και κατάφυγε 

στην ακόλουθη μηχανοραφία. Έστειλε κρυφά στο Ναύαρχο των 

Λακεδαιμονίων Αστύοχο, που βρισκόταν τότε ακόμη στα νερά της Μιλήτου, 

επιστολή με την οποία τον πληροφορούσε ότι ο Αλκιβιάδης βλάφτει τα 

συμφέροντα των Λακεδαιμονίων και προσπαθεί να κάμει τον Τισσαφέρνη, 

φίλο των Αθηναίων…τους ανακοίνωσε (ο Αντίοχος) το περιεχόμενο της 

επιστολής που είχε πάρει από τη Σάμο και έγινε έτσι ο ίδιος καταδότης» 

(8.50.1-2-3 σελ 477).  

 Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Φρύνιχος, προδώθηκε μια φορά από τον 

Αστύοχο, στην προσπάθειά του να βρεθεί σε ευνοϊκότερη από πριν, θέση. 

Αντί όμως το πάθημά του να λειτουργήσει διδακτικά γι’ αυτόν, ο ίδιος λίγο 

αργότερα επανέλαβε ακριβώς το ίδιο λάθος : 

«Θορυβημένος ο Φρύνιχος κι όντας σε μέγιστο κίντυνο εξ αιτίας του 

μυνήματος αυτού του Αλκιβιάδη, ξανάστειλε επιστολή στον Αστύοχο, στην 

οποία τον μεμφόταν, γιατί δεν κράτησε μυστικό το προηγούμενο μήνυμά του 

και δήλωνε πως ήταν έτοιμος τώρα να δώσει την ευκαιρία στους 

Πελλοπονησίους να καταστρέψουν ολόκληρο τον Αθηναικό στρατό της 
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 Martin Wight, Διεθνής Θεωρία, Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης, Μετάφραση: Ηρακλεία Στροίκου, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2005, σελ 6. 
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Σάμου….Ο Αστύοχος όμως ανακοίνωσε κι αυτό το μήνυμα στον Αλκιβιάδη». 

(8.50.5 σελ 478).   

 Αναζητώντας την αιτία αυτού του φαινομένου, την περιοδικότητα 

δηλαδή των σφαλμάτων που παρατηρούμε στον Πόλεμο, καταγράφουμε ως 

πιθανή αιτία, το γεγονός ότι οι ηγέτες με την πάροδο του χρόνου, ξεχνούν τα 

παθήματά τους και υποπίπτουν σε νέα σφάλματα, τα οποία με τη σειρά τους 

επιφέρουν μια νέα τιμωρία. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, ο μελετητής 

του Πολέμου του Θουκυδίδη, διερωτάται μήπως προκύπτει ακόμα μια 

θεματική ενότητα, η οποία θα μπορούσε να ονομάζεται ονομάζεται ‘‘λήθη’’. 

 Με την υπόθεση αυτή, ολοκληρώνεται η προσπάθεια ταξινόμησης σε 

θεματικές ενότητες, των αποφάσεων του Πολέμου του Θουκυδίδη, στις οποίες 

διαφαίνεται η  διάσταση του χρόνου ως αποφασιστικού παράγοντα στη 

θεωρία απόφασης.         

 Πριν κλείσει η εργασία αυτή, θα παρατεθεί  ένα σύντομο σχόλιο, 

αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκπόνησή της. 

Κυριότερο πρόβλημα λογίζεται το ότι δεν υπήρχε -τουλάχιστον στη μικρή, 

λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έρευνα η οποία διεξήχθει- σχετική 

βιβλιογραφία, η οποία να πραγματεύεται αντίστοιχο ή παρόμοιο θέμα, ώστε 

να υπάρχει ένα πρότυπο, πάνω στο οποίο θα δομηθεί η εργασία. Το κυρίως 

θέμα αυτής, βασίστηκε στον Πόλεμο και τη θεωρία απόφασης στον 

Θουκυδίδη.           

 Η δεύτερη δυσκολία που εντοπίστηκε, υπήρξε ο διαχωρισμός των 

αποφάσεων οι οποίες σχετίζονται με τη διάσταση του χρόνου, σε θεματικές 

ενότητες. Οι αποφάσεις που εντοπίστηκαν, όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, 

λαμβάνουν συχνά περισσότερες από μια έννοιες, ακόμα και αν οι έννοιες 

αυτές είναι διακριτές μεταξύ τους. Υπήρξε έντονος προβληματισμός ως προς 

το αν αποτελεί μεθοδολογικό σφάλμα, η αποδοχή ταξινόμησης αποφάσεων, 

ταυτόχρονα σε δύο ή και τρεις θεματικές ενότητες. Το αδιέξοδο στο οποίο 

κατέληξε η εργασία, δεν μπορούσε να υπερκεραστεί παρά μόνο με την 

αποδοχή της υπόθεσης πως είναι δυνατό, οι αποφάσεις να έχουν 

περισσότερες από μία θεματικές ενότητες στις οποίες να δύναται να 

ταξινομηθούν.         

 Τελευταία δυσκολία υπήρξε η ανάγκη μελέτης του Πολέμου, υπό ένα 
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συγκεκριμένο πρίσμα, αυτό της διάστασης του χρόνου στη θεωρία απόφασης. 

Ο μελετητής, ενώ παρασυρόταν από αρχές που πρώτη φορά ανά τον κόσμο, 

καταγράφηκαν στον Πόλεμο του Θουκυδίδη, όπως η ισορροπία ισχύος, 

συμμαχίες, ηγεμονία, λήψη αποφάσεων, το πολίτευμα και τις διεθνείς 

σχέσεις62, αναγκαζόταν να επικεντρωθεί στη διάσταση του χρόνου, ώστε να 

συγκεντρώσει συγκεκριμένες περιπτώσεις-αποφάσεις.   

  Ò Η. Ι Κουσκουβέλης, έγραψε: «ελπίζω στο μέλλον να αποτελέσει 

αφορμή για εξίσου συστηματικές και επίπονες προσπάθειες μελέτης του 

έργου του ίδιου ή άλλων μεγάλων συγγραφέων»63, αναφερόμενος στο βιβλίο 

του, Θεωρία Απόφασης Στον Θουκυδίδη. Αποτελεί προσδοκία του 

γράφοντος, ο κύριος Καθηγητής και όποιος άλλος τύχει να διαβάσει αυτήν την 

εργασία, αφού την κρίνει με επιείκεια, να αναγνωρίσει τουλάχιστον την 

προσπάθεια που καταβλήθηκε, στην περίπτωση που το περιεχόμενο τού 

φάνηκε μη χρήσιμο. 
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 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 

2007,σελ 37. 
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 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία Απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις ΠαΜακ, 

Θεσσαλονίκη 2015, σελ 286. 
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Πίνακας 1 

Επιπρόσθετα εδάφια Θεματικής Ενότητας,  

Αποφασιστικότητα -Ταχύτητα 

Α/Α ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

1 1 64 1 44 
Οι Αθηναίοι αποκλείσανε 

αμέσως 

2 1 121 1 71 
Εμείς, ωστόσο, σήμερα 
θα κάνουμε τον πόλεμο 

3 2 3 4 90 
Τους επιτέθηκαν λοιπόν 

αμέσως 

4 2 6 2 92 
και κείνοι στη στιγμή 

έπιασαν τους Βοιωτούς 

5 2 10 1 94 
«Οι Λακεδαιμόνιοι, 

αμέσως ύστερα  

6 3 4 2 152 
άρχισαν αμέσως τις 

διαπραγματεύσεις με τους  

7 3 33 3 164 Ο Πάχης βγήκε αμέσως 

8 3 36 6 166 
Καλέστηκε αμέσως σε 

σύναξη 

9 4 8 9 216 
άρχισαν αμέσως να 

περνούνστο νησί 

10 4 104 5 268 
αμέσως ξεκίνησε με εφτά 

καράβια 

11 5 65 3 322 
έφερε γρήγορα πίσω το 

στρατό του 

12 5 114 1 339 
άρχισαν αμέσως τις 

εχθροπραξίες 

13 6 26 1 356 

ψήφισαν αμέσως να 
έχουν οι στρατηγοί 

απόλυτη 
πληρεξουσιότητα 

14 7 29 1 417 
τους έστειλαν αμέσως 

πίσω 

15 7 60 3 435 
τις έβαλαν αμέσως σε 

εφαρμογή 

16 8 8 4 457 
αμέσως κι έσυραν πάνω 

απ’ τον Ισθμό 

17 8 15 1 460 
καταργήσανε αμέσως τις 

ποινές που 

18 8 41 1 472 
παράτησε λοιπόν αμέσως 

την επιχείρηση 
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Πίνακας 2 

Επιπρόσθετα εδάφια Θεματικής Ενότητας, Βιασύνη 

Α/Α ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
1 
 

1 50 5 39 
Ξαφνικά οι Κορίνθιοι 
άρχισαν να υποχωρούν 

2 1 57 6 42 
θέλοντας να προλάβουν 
τις αποστασίες των 
πόλεων 

3 1 61 1 43 
αμέσως έστειλαν στην 
περιοχή που είχε 
αποστατήσει 

4 1 73 5 50 
έφυγαν αμέσως με το 
μεγαλύτερο μέρος του 
στρατού τους 

5 1 86 3 56 
αλλά πρέπει να τους 
βοηθήσουμε γρήγορα 

6 1 116 3 69 
κι όσο γρηγορότερα 
μπορούσε τράβηξε για 
την Καύνο 

7 1 141 1 85 
«Αμέσως λοιπόν τώρα 
αποφασίστε 

8 2 58 1 119 

εκστρατεύσανε αμέσως 
ενάντια… στην Ποτίδαια, 
που η πολιορκεία της 
συνεχιζόταν 

9 2 80 4 134 
κι αμέσως άρχισε τις 
ετοιμασίες για εκστρατεία 

10 2 86 6 138 
θέλοντας να 
ναυμαχήσουν γρήγορα 

11 2 90 3 141 
Έδωσε τη διαταγή να 
μπουν γρήγορα τα 
πληρώματα στα καράβια 

12 2 94 2-3 143 
Μπήκαν σ’ αυτά 
βιαστικά…σάλπαραν όσο 
πιο γρήγορα γινόταν 

13 3 3 2-3 152 

Στέλνουν ξαφνικά 
σαράντα καράβια…αν 
ενεργούσαν γρηγορα, να 
τους αιφνιδιάσουν  

14 3 97 2 201 
Χωρίς, λοιπόν, να 
περιμένει τους Λοκρούς 

15 4 4 3 214 
Με κάθε τρόπο βιάζονταν 
να προλάβουν 

16 4 6 1 215 
γύρισαν βιαστικά στον 
τόπο τους 

17 4 7 1 215 
Αμέσως όμως έτρεξαν και 
βοήθησαν την Ηιόνα 

18 4 15 1-2 220 

Να πάρουν αμέσως 
επιτόπου τις 
αποφάσεις…να πάρουν 
τους άντρες όσο γίνονταν 
γρηγορότερα 

19 4 27 4 228 
Ούτε να αφήσουν να 
περνά ο καιρός 

20 4 44 5 237 
Γι’ αυτό γύρισαν βιαστικά 
στα καράβια τους 

21 4 70 1 249 Θαρρώντας πως θα 
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έφτανε στη Νίσαια προτού 
κυριευτεί 

22 4 78 5 254 
Προχώρησε γρήγορα 
χωρίς να σταματήσει 
πουθενά 

23 4 93 1 261 
Σήκωσε το στρατό 
βιαστικά 

24 4 103 2 267 
Γι’ αυτό και βιαζόταν πιο 
πολύ 

25 4 105 1 268 
Θέλοντας να προλάβει τη 
συνθηκολόγηση 

26 4 112 3 274 
Κατευθύνθηκε αμέσως 
στις ψηλωσιές 

27 4 122 5 279 
Να κάμουν εκστρατεία 
όσο γίνεται πιο γρήγορα 

28 4 128 1 282 
Να τρέξουν όσο γινόταν 
πιο γρήγορα..να 
κυριέψουν 

29 5 3 1-2-3 287-288 

Εγκατέλειωε το τείχος και 
γύρισε τρέχοντας στην 
πόλη…ο Βρασίδας έτρεξε 
να βοηθήσει… 

30 5 57 1 318 
Αν δεν βιαστούν να 
προλάβουν η κατάσταση 
θα χειροτέρευε 

31 5 72 4 327 Αμέσως υποχώρησαν 

32 6 57 3 372-3 
Να προλάβουν να 
εκδικηθούν 

33 7 15 2 409 
Ότι πρόκειτε να κάμετε, 
να το κάμετε αμέσως 
χωρίς αναβολές 

34 7 39 2 423 
Να διατάξουν να 
μεταφερθεί όσο γινόταν 
γρηγορότερα 

35 7 40 4 423 
Προτιμότερο να επιτεθούν 
το γρηγορότερο 

36 7 42 4 425 
Βιαζόταν να κάμει την 
επιχείρηση 

37 7 43 1 425 
Δεν έπρεπε να χάνει τον 
καιρό του 

38 7 47 3 428 
Ψήφιζε να φύγουν 
αμέσως και να μην 
χάνουν τον καιρό τους 

39 7 69 1 439 
Αμέσως επιβίβαζαν τα 
πληρώματα στα καράβια 

40 8 7 1 456-457 
Όλα τα καράβια να 
συρθούν όσο γινόταν πιο 
γρήγορα 

41 8 19 1 461 
Αμέσως ύστερα οι Χιώτες 
επάνδρωσαν 

42 8 51 1 478 
Πρόλαβε λοιπόν ο ίδιος κι 
ανακοίνωσε 

43 8 90 2 498 
Έστειλαν βιαστικά στη 
Σπάρτη τον Αντιφώντα 

44 8 92 1 499 
Βιάζονταν να το 
τελειώσουν 

45 8 95 2 502 
Έστειλαν αμέσως στην 
Ερέτρια για βοήθεια 

46 8 95 4 502 Άρχισαν αμέσως να 
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μπαίνουν στα καράβια 

47 8 100 1 505 Βιαζόταν να προλάβει 

48 8 102 1 506 
¨οσο πιο γρήγορα 
μπορούσαν, ξεκίνησαν 

49 8 102 2 506 
Τα οποία αμέσως τους 
κυνήγησαν  

50 8 103 2 506 
Εγκατέλειψαν αμέσως την 
Ερεσό 

51 8 104 4 507 
Αρμενίζοντας πιο 
γρήγορα πρόλαβαν την 
αποκοπή. 
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Πίνακας 3 

Επιπρόσθετα εδάφια Θεματικής Ενότητας, Ευκαιρία 

Α/Α ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

1 3 69 2 187 
Να φτάσουν στην 
Κέρκυρα πρωτού οι 
Αθηναίοι 

2 3 108 1 206 
Όταν οι δύο στρατοί…οι 
Ακαρνάνες πετάχτηκαν 

3 4 60 1 243 
Αλλά για να σώσουμε τη 
Σικελία 

4 4 67 4 248 
Να φτάσουν πρωτού 
σφραγίσει 

5 4 89 2 259 
Κι επειδή ο 
Ιπποκράτης…πρόλαβαν 
να καταλάβουν 

6 4 90 1 260 
Τους σύμφερε να 
ριψοκιντυνέψουν κείνη 
τη στιγμή 

7 4 101 4 266 
Πριν όμως 
φτάσουν…τους 
νίκησαν… 

8 4 116 1 275 
Όταν ο Βρασίδας 
κατάλαβε…όρμησε με 
το στρατό… 

9 5 2 3 287 
Όταν 
έμαθε…προχώρησε με 
το πεζικό… 

10 5 8 4 291 
Να επιτεθεί ξαφνικά 
προτού αποσυρθού… 

11 5 9 6-7-8 291 

Όσο λοιπόν ακόμη 
απροετοίμαστοι…θα 
πέσω αν μπορέσω με 
ορμή 

12 5 40 3 309 

Νόμισαν πως το 
καλύτερρο που είχαν να 
κάμουν κάτω από τις 
τωρινές περιστάσεις 

13 5 61 2 321 
Μια και έφτασαν στην 
κατάλληλη στιγμή 

14 6 49 1 367-368 

Να αρμενίσουν 
αμέσως… όσο ακόμη οι 
Συρακούσιοι ήταν 
απροετοίμαστοι 

15 6 52 1 369 

Αν πήγαιναν εκεί η 
πόλη θα 
προσχωρούσε…οι 
Αθηναίοι τότε… 

16 6 100 1 398 
Όταν διαπίστωσαν 
πως…σχημάτισαν ένα 
τμήμα 

17 7 21 2 412 

Σύναξε αμέσως…με την 
ενέργεια αυτή θα 
πετύχαινε κάτι 
σημαντικό 

18 7 23 1 413 
Καθώς οι 
Αθηναίοι…πρόλαβε και 
χτύπησε αιφνιδιαστικά 
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19 7 42 3 424 

Επειδή γνώριζε ότι τη 
μέρα τούτη 
προκαλούσε…ήθελε το 
γρηγορότερο να 
εκμεταλλευτεΙ 

20 7 59 2-3 435 
Ύστερα από τη 
νίκη…άρχισαν αμέσως 
να φράζουν 

21 8 17 2 460 
Επειδή είχε φιλικές 
σχέσεις…επιδίωκε να 
προλάβει… 

22 8 105 3 507 
Όταν ο Θρασύβουλος κι 
οι δικοί του το 
είδαν…αντεπιτέθηκαν… 
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